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Ranjan Gogoi, CJI.

1. അപനീല് നല്കുവഭാന് അനുവദത്തിച.

പശഭാതലെഠം ചുരുക്കതത്തില്:

2.  നത്തിലെവത്തിനലെ മകസുകളുനട കൂട്ടതത്തില്, ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നന്റെ ഭഭാഗഠം XIV

നന്റെയഠം  അതത്തിമനഭാടവ്  അനുബന്ധമഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ച  ചട്ടങ്ങളുനടയഠം  ഭരണഘടനഭാത്മകതയഭാണവ്
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വഷ്യവഹഭാര  കഭാരണഠം.   ഓമരഭാ  മകസത്തിനലെയഠം  വഭാദങ്ങള  പ്രമതഷ്യകഠം  പറഞഭാല്  അതവ്

ആവരതനമഭാകുഠം  എന്നതത്തിനഭാല്,  വത്തിവരണഭാത്മകമഭായത്തി,  മൂന്നവ്  വഷ്യവഹഭാരങ്ങളത്തിലുള

അമപക്ഷകളത്തിനലെ  കഭാതലെഭായ  വത്തിവഭാദഷ്യകങ്ങള  രൂപനീകരത്തിക്കഭാന്  സഹഭായത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി

ചുരുക്കതത്തില് പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

3. റത്തിട്ടവ്  നപറനീഷന്  (സത്തിവത്തില്)  നഠം.267/2012  മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്

തഭാനഴെ പറയന്ന നത്തിവൃതത്തികളക്കഭായത്തി ഫയല് നചയ:

“യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ  v.  ആര ഗഭാന്ധത്തി  [(2010) 11  എസവ്.സത്തി.സത്തി  1-നലെ

310  തഭാളത്തിനലെ ഖണത്തിക 96  ]  എല്. ചന്ദ്രകുമഭാര v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ [(1997)3 എസവ്.സത്തി.സത്തി

261,  65  മുതല്  67  വനരയള  തഭാളുകളത്തിനലെ  ഖണത്തികകള  120,  121]  വത്തിധത്തികളത്തിനലെ  ഈ

ബഹുമഭാനനപട്ട  മകഭാടതത്തിയനട  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  റത്തിട്ടവ്  ഓഫവ്  മഭാണ്ടമസവ്  വഴെത്തി  നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യയവ്  നത്തിരമദ്ദേശഠം  നല്കണനമനഠം  പഭാരലെനമന്റെവ്  സൃഷത്തിച്ച  എലഭാ

ടത്തിബബ്യൂണലുകളത്തിനലെയഠം  ഭരണഠം  ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനുഠം  ചുമതലെകള  ക്രമനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  ഭഭാരത

സരക്കഭാരത്തിനന്റെ നത്തിയമ നനീതത്തിനഷ്യഭായ മനഭാലെയതത്തിനന ചുമതലെനപടുതത്തി ഉതരവവ് ഉണ്ടഭാകണനമനഠം.

ii. പഭാരലെനമന്റെവ്  സൃഷത്തിച്ച  എലഭാ  ടത്തിബബ്യൂണലുകളത്തിലുഠം  'ജൂഡനീഷഷ്യല്   ഇഠംപഭാകവ്

അസനസ്മെന്റെവ്' ഉടനടത്തി നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം ഈ ബഹുമഭാനനപട്ട മകഭാടതത്തിയത്തില് ആയതത്തിനന്റെ റത്തിമപഭാരട്ടവ്

സമരപത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം റത്തിട്ടവ് ഓഫവ് മഭാണ്ടമസവ് - മുമഖന നത്തിയമ നനീതത്തിനഷ്യഭായ മനഭാലെയതത്തിനവ് നത്തിരമദ്ദേശഠം

നല്കുന്നതത്തിനു മവണ്ടത്തിയഠം.”

4. ഈ റത്തിട്ടവ് നപറനീഷന് ആദഷ്യഠം, മൂന്നവ് ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ് 2015 നഫബ്രുവരത്തി 18

നവ്   വഭാദഠം  മകട,  മകസത്തില്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനങ്ങളുള  കഭാതലെഭായ  മചഭാദഷ്യങ്ങള

പ്രസ്തുത മകസവ് അവതരത്തിപത്തിച്ചതഭായഠം ഭരണഘടനഭാ നബഞവ് വഭാദഠം മകളമക്കണ്ട ആവശഷ്യമുനണ്ടനഠം

നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  കഭാലെഭാകഭാലെങ്ങളത്തില് പുറനപടുവത്തിച്ച ഉതരവുകള നവളത്തിനപടുത്തുന്നതവ്, 18  ജനവരത്തി  2016

ല്,  ടത്തിബബ്യൂണലുകള,  അപമലെറവ് ടത്തിബബ്യൂണലുകള ഇതര അമതഭാറത്തിറത്തികള  (മസവന നത്തിബന്ധനകള)

ബത്തില് 2014 നലെ ഉളടക്കഠം ഈ മകഭാടതത്തി പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം “യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ v. ആര

ഗഭാന്ധത്തി,  അദഷ്യക്ഷന്,  മദഭാസവ്  ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്1 (ഖണത്തികകള  64   70  – ല്)  നലെ

പ്രസഭാവനകളുഠം സരക്കഭാര പരത്തിഗണത്തിച്ചത്തിരുനന്നങത്തില് സമുചത്തിതനമനഠം" പരഭാമരശത്തിച.  

5. പ്രസ്തുത  മകസവ്  27  മഭാരച്ചവ്  2019  ല്  മകഭാടതത്തിയനട  പരത്തിഗണനയവ്  വന,
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എല്.ചന്ദ്രകുമഭാര  vs.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇന്ഡഷ്യ 2 ഖണത്തിക പ്രകഭാരഠം പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള

നടപഭാക്കഭാതത്തിരുന്നതത്തിനവ് ഈ മകഭാടതത്തി പരഭാതത്തി സസനീകരത്തിച, ആയതവ് തഭാനഴെ പറയഠം പ്രകഭാരമഭാണവ്:

96.  “ മകഭാടതത്തിയനട  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  പ്രസ്തുത  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട

ഭരണനത്തിരവ്വഹണതത്തിനവ് പൂരണ്ണമഭായഠം ഒരു സസതന ഏജന്സത്തി രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതവ് വനര,

കഴെത്തിയന്നത്തിടമതഭാളഠം  എലഭാ  പ്രസ്തുത  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുഠം  ഒരു  പ്രമതഷ്യക  മനഭാഡല്

മനഭാലെയതത്തിനവ് കനീഴെത്തില് ആയത്തിരുനന്നങത്തില് ഈ ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനങ്ങളുനട

മമല്മനഭാട്ടഠം  നടതഭാമഭായത്തിരുന.   പലെ  കഭാരണങ്ങളഭാല്  മനഭാലെയനമന്നതവ്

സമുചത്തിതമഭായത്തി  നത്തിയമ  മനഭാലെയമഭാണവ്.   മനഭാലെയതത്തിനവ്,  ഊഴെമനുസരത്തിച്ചവ്,

ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനങ്ങളുനട മമല്മനഭാട്ടതത്തിനഭായത്തി സസതന സൂപരവവസറത്തി

സമത്തിതത്തിനയ നത്തിയമത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.”

6. അമത  ദത്തിവസഠം,  അതത്തിനുമശഷഠം,  തഭാനഴെ  പറയഠം  പ്രകഭാരഠം  ഈ  മകഭാടതത്തി

അഭത്തിപ്രഭായനപട:

“തലഭാലെഠം,  ഞങ്ങളുനട  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  പ്രസ്തുത  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  ഭഭാരത  സരക്കഭാര  വളനര

മുമ്പുതനന്ന  നടപത്തിലെഭാമക്കണ്ടത്തിയത്തിരുന  എന്നഭാണവ്.  ഇന്നവ്  വഭാദതത്തിനത്തിടയവ്  ഇനഷ്യയനട

അമറഭാരണ്ണത്തി  ജനറല്  2013  ല്  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യയവ്  മവണ്ടത്തി  ഫയല്  നചയ

സതഷ്യവഭാങ്മൂലെതത്തില്  വത്തിശസഭാസമരപത്തിച്ചവ്  ഭഭാരത  സരക്കഭാര  (അമലെഭാമക്കഷന്  ഓഫവ്

ബത്തിസത്തിനസവ്)  ചട്ടങ്ങള  1961  നവ്  മഭദഗതത്തി  മവണനമന്ന  ആവശഷ്യഠം  ഉളനപനട  ചത്തിലെ

ബുദത്തിമുടകള  ചൂണ്ടത്തിക്കഭാണത്തിച.   നത്തിയമ  നത്തിതത്തിനഷ്യഭായ  മനഭാലെയതത്തിനവ്   അമത്തിത  ഭഭാരഠം

ഉനണ്ടനഠം മനഭാഡല് ഏജന്സത്തിയഭായത്തി  പ്രവരതത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ  ചുമതലെ വഹത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ

കഴെത്തിയകയത്തിനലനഠം,  ആയതത്തിനവ്  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മുകളത്തില്  പറഞ)  ല്  1997-ല്

നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  പുറനപടുവത്തിച്ചമപഭാള  മകഭാടതത്തിയനട  മനസത്തില്  ഉണ്ടഭായത്തിരുനനവനഠം

അമറഭാരണ്ണത്തി ജനറല് ചൂണ്ടത്തിക്കഭാണത്തിച.  എല്. ചന്ദ്രകുമഭാര (മുകളത്തില് പറഞ) ല് മകഭാടതത്തിയവ്

മനരനത  മബഭാധഷ്യനപടുകയഠം  നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കുകയഠം  നചയ  പ്രകഭാരഠം  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട

കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായ പ്രവരതനവുഠം ചുമതലെകളുനട വത്തിനഷ്യഭാസവുഠം ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിനവ് ആയതവ് ഒരു

ഏജന്സത്തിയത്തില്  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാക്കണനമന്നതത്തില്  ഒരു  തരക്കവുമത്തില.   ഭഭാരതസരക്കഭാറത്തിനന്റെ

കഭാഴ്ചപഭാടത്തില് നത്തിനഠം മകഭാടതത്തി പ്രമയഭാജനഠം ഉളനക്കഭാള്ളുന്നതത്തിനവ് ഇന്നവ് തുടങ്ങത്തി രണ്ടഭാഴ്ചയകഠം
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അധത്തികഭാരത്തി സതഷ്യവഭാങ്മൂലെഠം ഫയല് നചമയ്യേണ്ടതഭാകുന.

റത്തിട്ടവ്  നപറനീഷനത്തിനലെ രണ്ടഭാമനത അമപക്ഷയഠം ഞങ്ങള പരത്തിഗണത്തിച,  അമറഭാരണത്തി ജനറല്

മകഭാടതത്തി  മുമ്പഭാനക  സമരപത്തിച്ച  സമഭാഹരണഠം  ഈ  കഭാരഷ്യതത്തില്  ഞങ്ങള  ശ്രദത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്;

ആയതവ്  വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  നത്തിലെവത്തിനലെ  തസത്തിക  ഒഴെത്തിവുകള  കഭാണത്തിക്കുന്നവയഠം,

ഞങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ടുന്ന  വഭാദവത്തിഷയങ്ങളത്തില്  ഒനമഭാണവ്.   അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന്റെ

സമഭാഹരണതത്തില് നത്തിനഠം  മനസത്തിലെഭാകുന്നതവ്  നസന്ടല്  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  ടത്തിബബ്യൂണല്,

ഇന്റെലെക്ച്ചസല് മപ്രഭാപരട്ടത്തി അപമലെറവ് മബഭാരഡവ്,  ആഠംഡവ് മഫഭാഴ്സസവ് ടത്തിബബ്യൂണല്,  നഭാഷണല്

ഗനീന്  ടത്തിബബ്യൂണല്,  ഇന്കഠം  ടഭാകവ്  അപമലെറവ്  ടത്തിബബ്യൂണല്  എന്നത്തിവയവ്  സതസര  ശ്രദ

മവണനമന്നഭാണവ്.  തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തിനയ നയത്തിക്കുന്ന ചനീഫവ് ജസനീസത്തിനന്റെ  മനഭാമത്തിനത്തി എലഭാ

ഉദഷ്യമങ്ങളുഠം  നടത്തുന്നതഭാണവ്,  ആരുനട  മുന്പത്തിലെഭാമണഭാ  ശുപഭാരശകള  പരത്തിഗണനയത്തില്

ഇരത്തിക്കുന്നതവ്  ആയതവ്  തസരത്തിതനപടുത്തുന്നതത്തിനവ്,  നഭാഷണല്  കമ്പനത്തി  മലെഭാ  ടത്തിബബ്യൂണല്,

നഭാഷണല് മലെഭാ അപമലെറവ് ടത്തിബബ്യൂണല് എന്നമപഭാനലെ പ്രസ്തുത ശുപഭാരശകള നസരച്ചവ്-കഠം-

നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തി  നടതത്തിയതുമപഭാനലെ,  മുകളത്തില്  പറഞ രണ്ടഭാഴ്ചയകഠം  നത്തിയമനങ്ങള

നടതത്തി  നപട്ടന്നവ്  നടപത്തിലെഭാക്കണനമനഠം,  ആയതത്തിനന്റെ  ഫലെഠം  അധത്തികഭാരത്തി  സതഷ്യവഭാങ്മൂലെഠം

മുമഖന മകഭാടതത്തി  മുമ്പഭാനക ഹഭാജരഭാക്കണനമനഠം,  നത്തിലെവത്തിനലെ ഉതരവവ്  പ്രകഭാരഠം  ഫയല്

നചയ്യേണനമനമഭാണവ്  നത്തിലെവത്തിനലെ  ഉതരവുഠം.  മുകളത്തിനലെ  വത്തിവരങ്ങള  നല്കത്തിയഭാല്,  തുടര

പരത്തിമശഭാധനയവ്  വത്തിമധയമഭാക ബന്നതത്തിനവ്  നചറത്തിയ  നബഞത്തിമലെക്കവ്  മഭാറ്റുന്നതവ്  ഉളപനട,

മറ്റുളവയനട  കൂനട,   ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട  ശരത്തിയഭായ  പ്രവരതനഠം  ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം

ഉചത്തിതമഭായ ഉതരവുകള മകഭാടതത്തി പുറനപടുവത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.  രണ്ടഭാഴ്ചയവ് മശഷഠം ഈ മകസവ്

മകഭാടതത്തിയനട പരത്തിഗണനയവ് വയ്മക്കണ്ടതഭാകുന.”

7. മുകളത്തില് പറഞ റത്തിട്ടവ് നപറനീഷന് നത്തിലെവത്തിലെത്തിരത്തിനക്ക, മകരള വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

അനത്തിമ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനുഠം ഉതരവത്തിനുഠം  എതത്തിനര മറഭാജര മഭാതത  നത്തിലെവത്തിലുള പ്രസക്ത മകസവ്

എസവ്.എല്.പത്തി.  (സത്തി)  നഠം.15804/2017  ഫയല്  നചയ.   നസകബ്യൂരത്തിവറമസഷന്  ആന്ഡവ്

റനീകണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഓഫവ് ഫത്തിനഭാന്ഷഷ്യല് അസറവ്സവ് എന്മഫഭാഴ്സവ്നമന്റെവ് ഒഭാഫവ് നസകബ്യൂരത്തിറനീസവ് ഇന്റെറസവ്

(സരമഫസത്തി)  നത്തിയമഠം, 2002  നലെ വകുപവ്  13 (5A)  യനട ഭരണഘടനഭാ സഭാധുത മചഭാദഷ്യഠം നചയവ്

നകഭാണ്ടവ് ഹരജത്തിക്കഭാരന് ആദഷ്യഠം വഹമക്കഭാടതത്തിയനട സമനീപത്തിച്ചത്തിരുന.  മനരനതയള മലെലെതത്തില്
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കരുതല് ബത്തിഡവ്  ഇലഭാതതത്തിനഭാല് വത്തിലനപടഭാത പക്ഷഠം ആയതവ്  നത്തിമക്ഷപകനര സഭാവരവസ്തു

മലെലെതത്തില് പനങടുക്കുവഭാന് അനുവദത്തിക്കുനനവന്നതത്തിനഭാലെഭാണത്തിതവ്.   ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം

300  എ,  അനുമച്ഛേദഠം  14  എന്നത്തിവ പ്രകഭാരഠം  തനത്തിക്കവ്  ഉറപഭാക്കനപടുന്ന അവകഭാശങ്ങള മുകളത്തില്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പുകള  ലെഠംഘത്തിചനവനഠം  മകഭാടതത്തിയനട  മുന്കൂട്ടത്തിയള  അനുവഭാദമത്തിലഭാനത

സഭാവരവസ്തു മലെലെതത്തില് പനങടുക്കുവഭാന് പണയവസ്തു സസനീകരത്തിച്ച  പണഠം നല്കുന്ന വഷ്യക്തത്തികനള

വത്തിലെക്കുന്നതവ്  സത്തിവത്തില്  നത്തിയമ  നടപടത്തിക്രമ  സഠംഹത്തിതക്കവ്  വത്തിരുദമഭാനണനഠം  മറഭാജര  മഭാതത

അവകഭാശനപടുന.

8. വഭാദങ്ങളുനട  ഇടയവ്,  നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  ടത്തിബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  നത്തിയമനങ്ങള

നനീതത്തിനഷ്യഭായ സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ ഭരണഘടനഭാ മമനഭാഭഭാവതത്തിനവ് മയഭാജത്തിച്ച രനീതത്തിയത്തില് അനലന്നതവ്

മകഭാടതത്തിയനട ശ്രദയത്തിമലെക്കവ് നകഭാണ്ടവ് വന.  അതവ് പ്രകഭാരഠം,  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തില് തനന്റെ വഭാദഠം

വനീണ്ടുഠം  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മറഭാജര  മഭാതതവത്തിനവ്  ഒരവസരഠം  നല്കത്തി  എങത്തിലുഠം,  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട

പുന:ഘടന സഠംബന്ധമഭായ വത്തിശഭാലെ വത്തിവഭാദഷ്യങ്ങള പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി മകഭാടതത്തി ഈ നപറനീഷന്

തനീരപവ്  കല്പത്തിക്കഭാനത വച.   അമത്തിക്കസവ്  കബ്യൂറത്തി  എന്ന നത്തിലെയത്തില്  മുതത്തിരന്ന അഭത്തിഭഭാഷകന് ശ്രനീ.

അരവത്തിനവ് പ. ദഭാതറത്തിനന്റെ സഹഭായവുഠം ഈ മകഭാടതത്തി അഭഷ്യരതത്തിച.  

9. ശ്രദത്തിമക്കണ്ട മൂന്നഭാമനത സഠംഗതത്തി റത്തിട്ടവ് നപറനീഷന് (സത്തിവത്തില്) നഠം.279/2017-

ല് ഹരജത്തിക്കഭാരന് കൂദതവ് സന്ധു ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നലെ ഭഭാഗഠം XIV  നവ് എതത്തിനര നപഭാതു

തഭാല്പരഷ്യ ഹരജത്തി ഫയല് നചയ.  ആയതത്തില് വത്തിവത്തിധ നത്തിയമങ്ങളത്തില് വകുപ്പുകളുനട മഭദഗതത്തി വരുതത്തി

-  ടത്തിബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  പ്രധഭാന  ചുമതലെ  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനടയഠം  നത്തിശത്തിത

മയഭാഗഷ്യതകള, നത്തിയമനരനീതത്തി,  ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവുഠം,  ശമ്പളഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം മറവ് ഇതര മസവന

വഷ്യവസകളത്തിലുഠം  പൂരണ്ണമഭായ  മഭാറങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കത്തി.   ഈ  ഉതരവത്തിനന്റെ  ഉചത്തിതമഭായ  ഭഭാഗതവ്,

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നന്റെ തരക്ക മഹതുവഭായ വകുപ്പുകള മുഴുവനുഠം പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

ടത്തിബബ്യൂണവലെമസഷനന്റെ ഉത്പതത്തി

10. നനീതത്തിനഷ്യഭായ ഭരണനത്തിരവ്വഹണതത്തിനലെ കഭാലെതഭാമസവുഠം നകട്ടത്തിക്കത്തിടപ്പുഠം നത്തിയമവഭാഴ്ചയള

ഏതവ് രഭാജഷ്യതയഠം പ്രബലെമഭായ ഉത്കണ്ഠയഭാണവ്.  നത്തിലെവത്തിനലെ നനീതത്തിനഷ്യഭായ വഷ്യവസയത്തില്, തഭാഴെനത

മകഭാടതത്തികള  മുതല്  വഹമക്കഭാടതത്തിയഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിവനരയമുള  അനത്തിവഭാരഷ്യ  സമനീപനഠം

കണക്കഭാക്കത്തിയഭാല് തരക്കങ്ങള തനീരപ്പു കല്പത്തിക്കുവഭാന് ദശകങ്ങള മവണ്ടത്തി വരുഠം.  
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11. നനീതത്തിനഷ്യഭായ നത്തിരവ്വഹണസഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ ഇഴെയന്ന മവഗത,  ബഭാധത്തിതരഭായ

കക്ഷത്തികളുനട ദുരത്തിതഠം കൂടകനയ ഉള.  ഉത്പതത്തി സ്പെഷമനലങത്തിലുഠം, "വവകത്തി ലെഭത്തിക്കുന്ന നനീതത്തി നനീതത്തി

നത്തിമഷധഠം  തനന്നയഭാണവ്"  എന്ന  പഴെനമഭാഴെത്തി,  ഈ  സനരഭതത്തിനവ്  ഉചത്തിതമഭാണവ്.   രഭാജഷ്യനത

മകഭാടതത്തികള,  നപനട്ടന്നവ്  തനീരപവ്  കല്പത്തിക്കണനമന്ന  പ്രഭാധഭാനഷ്യനത  കണ്ടത്തിനലന്നവ്  നടത്തിക്കുന്നതവ്

എലഭാവരക്കുഠം പൂരണ്ണമഭായ നനീതത്തി ഉറപഭാക്കണനമന്ന ഉമദ്ദേശഷ്യമതഭാനടയഭാണവ്.  എലഭാ മകഭാടതത്തികളത്തിലുഠം

മകസുകള  നകട്ടത്തി  കത്തിടക്കുന്നതവ്  കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്,  ഈ  സഭാഹചരഷ്യഠം  വരഷങ്ങളഭായത്തി

മമഭാശമഭായത്തിനക്കഭാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന എന്നഭാണവ്.   പ്രഭാമയഭാഗത്തിക കഭാലെതഭാമസഠം വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള

വഷ്യക്തമഭായത്തി കഭാണുന്നതവ് രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ ജനസഠംഖഷ്യ വച്ചവ് മനഭാക്കുമമ്പഭാള ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട അനുപഭാതഠം

മലെഭാകതത്തില് നവച്ചവ്  ഏറവുഠം  തഭാഴ്ന്നതഭാനണനഠം  മനുഷഷ്യവത്തിഭവമശഷത്തിയനടയഠം  (സമപഭാരട്ടവ്  സഭാഫവ്

അലങത്തില് സഹഭായഠം നല്കുന്ന ജനീവനക്കഭാര) അടത്തിസഭാന സസൗകരഷ്യങ്ങളുനടയഠം കുറവുമുനണ്ടനഠം

ആയതത്തിനഭാല്  കഭാലെതഭാമസതത്തിനവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വഷ്യവസനയ  മഭാതഠം  പഴെത്തിചഭാരുന്നതവ്  നതറഭാണവ്

എനമഭാണവ്.

12. നനീതത്തിനഷ്യഭായ നത്തിരവ്വഹണതത്തിനന്റെ കഭാലെതഭാമസമതഭാനടഭാപഠം ശ്രദ ആകരഷത്തിമക്കണ്ട

മനറഭാരു  വസ്തുത,  നസ്പെഷഷ്യവലെമസഷനന്റെ  ആവത്തിരഭഭാവവുഠം  സങനീരണ്ണമഭായ  നത്തിയനണ-വഭാണത്തിജഷ്യ

വശങ്ങളുനട വരദനയഠം;  ആയതവ് മഗഭാപഷ്യമഭായ നത്തിരണ്ണയവുഠം തരക്കപരത്തിഹഭാര സഠംവത്തിധഭാനവുമഭാണവ്

ആവശഷ്യനപടുന്നതവ് എന്നതഭാണവ്.  നത്തിലെവത്തിനലെ സത്തിവത്തില് ക്രത്തിമത്തിനല് ടഭാകവ് നത്തിയമശഭാസ്ത്രങ്ങളുനട സത്തിര

പ്രകൃതഠം  നവച്ചവ്  തഭാരതമഷ്യഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള  നത്തിലെവത്തില്  രഭാജഷ്യതവ്  തഭാനഴെ  മകഭാടതത്തികളക്കവ്

സത്തിരമഭാറങ്ങളുള  ഇതരഠം  പുതത്തിയ  സങനീരണ്ണ  വത്തിവഭാദവത്തിഷയങ്ങള  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

സുസജ്ജമല.

13. നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവ്വഹണതത്തിലുള  കഭാലെതഭാമസ  തടസങ്ങനള  തരണഠം  നചമയ്യേണ്ട

ആവശഷ്യഠം  തത്തികചഠം  പ്രകടമഭാണവ്.   നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവ്വഹണ  പ്രഭാപഷ്യത  വരദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിന ബള

എന്നമതയഠം സത്തിര ഉദഷ്യമതത്തിനുള ഒരു പരത്തിഹഭാരമഭാണവ് ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട രൂപനീകരണഠം.  ഒരു

"ടത്തിബബ്യൂണല്"  എന്നവ്  മനസത്തിലെഭാമക്കണ്ടതവ്  അരദ  ജുഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനങ്ങളുനട

ഉതരവഭാദത്തിതസങ്ങളുള  സമത്തിതത്തിയഭാനണനഠം  ആയതത്തിനന്റെ  പ്രധഭാന  ലെക്ഷഷ്യഠം  കൂടുതല്  മവഗതത്തിലുഠം

ഫലെതത്തിലുഠം പ്രമതഷ്യക തരഠം തരക്കങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്ന  മഫഭാറഠം ആനണനമഭാണവ്.  തനീരുമഭാനങ്ങള

എടുക്കുന്നതത്തില് അധത്തികഭാരത്തികനള സഹഭായത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം നതളത്തിവു നല്കുന്നതത്തിനുഠം നടപടത്തിക്രമങ്ങളക്കുള
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അധത്തികഭാരങ്ങളക്കുഠം  പത്തിഴെ  നല്കുന്നതത്തിനുഠം  ഉള  ഭഭാവങ്ങളുള  മകഭാടതത്തിയനട  ലെക്ഷണങ്ങളുളള

അധത്തികഭാരത്തിയഭാമണഭാ എന്നവ് പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ജസസനവ് ഷുഗര മത്തില്സവ് ലെത്തിമത്തിറഡവ്, മനീററവ് v. ലെകനീ

ചനവ് 3-ല് ഒരു പരനീക്ഷണഠം നടതത്തി.  എന്നഭാല് അഞവ് ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ്, അമസഭാസത്തിമയറഡവ്

സത്തിമന്റെവ് കമ്പനത്തി ലെത്തിമത്തിറഡവ്  v.  പത്തി.എന്.  ശരമ 4-ല്,  പ്രഥമ ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭഭാവഠം ടത്തിബബ്യൂണലുകളക്കവ്

നല്കത്തി പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്:

9.“ പ്രമതഷ്യക  മകസുകളുഠം  മചഭാദഷ്യങ്ങളുഠം  തനീരുമഭാനതത്തിനവ്  ഏല്പത്തിക്കുന,  ആ

നത്തിലെയവ് ഒരു നപഭാതു സസഭഭാവഠം അവര മകഭാടതത്തിയമഭായത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന;  മകഭാടതത്തികളുഠം ടത്തിബബ്യൂണലുകളുഠം

സഠംസഭാനഠം രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന അവയവ്  തനീരത്തുഠം ഭരണപരവുഠം അനലങത്തില്  കഭാരഷ്യനത്തിരവ്വഹണ

പ്രവരതനങ്ങളുമഭാണവ്  ഉളതവ്  (ദുരഗ്ഗ ശങര മമഹത  v.  തഭാക്കൂര രഭാഘുരഭാജവ്  സത്തിങ്ങവ്  [(1995)  1

എസവ്.സത്തി.ആര  267,  272-ംഠം  തഭാളത്തില്  ])  അവ  രണ്ടുഠം   അനത്തിമമഭായത്തി  കക്ഷത്തികള  തമത്തിലുള

തരക്കങ്ങള തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതഭായത്തി  ഏല്പത്തിച്ച  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരവുഠം  തരക്കപരത്തിഹഭാര  അഠംഗങ്ങളുമഭാണവ്.

മകഭാടതത്തികള അനുവരതത്തിമക്കണ്ട നടപടത്തിക്രമങ്ങള സത്തിരമഭായത്തി പറഞത്തിടളവയഭാണവ്,  അവയനട

പ്രവരതനങ്ങളുഠം  അധത്തികഭാര  വത്തിനത്തിമയഭാഗവുഠം  നടപടത്തിക്രമങ്ങളക്കവ്  അനുസൃതമഭാവണഠം.

ടത്തിബബ്യൂണലുകള  അനുവരതത്തിമക്കണ്ട  നടപടത്തിക്രമഠം  കരക്കശമഭായത്തി  പറഞത്തിട്ടത്തില.   എന്നഭാല്

മകഭാടതത്തികളുനടയഠം  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  സമനീപനഠം  ഒരു  മപഭാനലെയഭാണവ്,  അവയനട

പ്രവരതനങ്ങളത്തില്  കഭാരഷ്യമഭായ  വഷ്യതഷ്യഭാസമത്തില.   മകഭാടതത്തികളുനട  കഭാരഷ്യതത്തിലെഭായഭാലുഠം,

ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട  കഭാരഷ്യതത്തിലെഭായഭാലുഠം  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  സഹജ

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരമഭാണവ്.  ആ അധത്തികഭാരഠം ഉപമയഭാഗത്തിച്ചവ് സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ സഹജ പ്രവരതനമഭാണവ്

നടത്തുന്നതവ്.   പരമഭാധത്തികഭാര  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  അവശഷ്യ  ലെക്ഷണങ്ങളഭാണവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

പ്രവരതനങ്ങളുഠം അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം,  നയഠം കണക്കഭാക്കുമമ്പഭാള ഭരണഘടനയഭാല് സഭാപത്തിതമഭായ

മകഭാടതത്തികളക്കവ് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പ്രവരതനങ്ങളുഠം അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം സഠംസഭാനഠം നല്കുന.  എന്നഭാല്

അതവ്  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യക്ഷമതനയ ബഭാധത്തിക്കുന്നത്തില.  കക്ഷത്തികളുനട  പ്രമതഷ്യക സഠംഗതത്തികളുഠം

തരക്കങ്ങളുഠം പരത്തിഹരത്തിക്കുന്ന കൃതഷ്യഠം ഏല്പത്തിക്കുന്ന ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനങ്ങളുഠം അധത്തികഭാരവുഠം

ഉചത്തിതമഭായ  അളവത്തില്  നല്കുന്നതവ്  വഴെത്തി  മകഭാടതത്തികളുനടയഠം  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  നപഭാതുവഭായ

അനലങത്തില്  വത്തിഭത്തിന്ന  പ്രമതഷ്യകതകള  വത്തിപുലെമഭായത്തി  വത്തിവരത്തിക്കുവഭാന്  ശ്രമത്തിക്കുന്നതവ്  സഭാധഷ്യമമഭാ

പ്രഭാമയഭാഗത്തികമമഭാ  അല.   പരമഭാധത്തികഭാര  സഠംസഭാനതവ്  സഹജമഭായ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരഠം
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നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പ്രവരതനങ്ങള  നടത്തുന്നതത്തിനുഠം  മകഭാടതത്തികളക്കുഠം

ടത്തിബബ്യൂണലുകളക്കുഠം നപഭാതുവഭായ അടത്തിസഭാനവുഠം പ്രഭാഥമത്തിക സസഭഭാവവുമഭാണുളതവ്.”

14. കൂടഭാനത,  പലെവത്തിധ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തില്  ഈ  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടളതവ്

ടത്തിബബ്യൂണലുകള  ഭരണപരവുഠം  അനലങത്തില്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണപരവുമഭായ  അഠംഗങ്ങള  അനലനഠം,

മകഭാടതത്തികള  അനലങത്തിലുഠം  അവ  കരക്കശമഭായത്തി  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പ്രവരതനങ്ങള

നടത്തുനനണ്ടനമഭാണവ്.   ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട  ഘടനയത്തില്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗങ്ങമളഭാനടഭാപഠം

സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങനള ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനഭാല് തരക്ക പരത്തിഹഭാര അധത്തികഭാരത്തികളക്കവ്  പ്രമതഷ്യക

വത്തിഷയങ്ങള  ഉളനപട്ട  വഭാദവത്തിഷയങ്ങള  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  മനസത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുമുള

സഭാമങതത്തിക പരത്തിഞഭാനമുനണ്ടന്നവ് ഉറപഭാക്കുന.  

15. അങ്ങനനയള  വത്തിവഭാദഷ്യകങ്ങള/  പ്രശ്നങ്ങള  നമ്മുനട  രഭാജഷ്യതവ്  ഒറനപട്ടവയല.

വഷ്യഭാപകമഭായത്തി,  പ്രമതഷ്യക  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  ആവശഷ്യഠം  മവണ്ട  വനപുണഷ്യവുഠം  അനലങത്തില്

കഭാലെതഭാമസവുഠം  ടത്തിബബ്യൂണവലെമസഷന്  ആവശഷ്യമഭാനണന്ന  ഏകകണ്ഠമഭായ  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്

പരത്തിണമത്തിച.  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനടയഠം അവയഠം സരക്കഭാരുഠം തമത്തിലുള ബന്ധതത്തിനവ് നത്തിലെവത്തിലുള നത്തിയമ

വഭാഴ്ച  പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചഭാല്,  അവ  തങ്ങളുനട  സസഭഭാവഠം  നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ്  മഭാരഗ്ഗങ്ങള

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ഉപയക്തമഭായ നബഞവ്മഭാരക്കഭാണവ്.

അനരമദശനീയ കഭാഴ്ചപഭാടവ്

16. പ്രമതഷ്യക ടത്തിബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള വഷ്യഭാപകമഭായ സമനീപനഠം  മുഖഷ്യമഭായഠം

സത്തിരതയളതഭാണവ്.   ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  മകഭാടതത്തികളുനട  ഭഭാരഠം  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുഠം  പ്രമതഷ്യക

തരക്കങ്ങള  നപനട്ടന്നവ്  തനീരപഭാക്കുനനവന്നവ്  ഉറപത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  വത്തിവത്തിധ  തരക്കപരത്തിഹഭാര

അഠംഗങ്ങളത്തിമലെക്കവ്  തരക്കങ്ങള  വത്തിനഷ്യസത്തിക്കുകനയന്ന  ആമഗഭാള  സഹജമഭായ  ആവശഷ്യഠം

ദ്രുതഗതത്തിയത്തിലുള വത്തിശകലെനഠം  മുന്നത്തിനലെതത്തിയ്ക്കുന.   ഒരു  തരതത്തില് അനലങത്തില്  മറവ്  തരതത്തില്

മലെഭാകതത്തിലുള  മത്തിക്കവഭാറുമുള  രഭാജഷ്യങ്ങള  ഭരണഘടനയനട  ഘടനയ്ക്കു  അകത്തുനത്തിനനകഭാണ്ടവ്

ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭായ  നത്തിയമങ്ങള  രൂപനീകരത്തിക്കുന.   നമ്മുനട

സഭാധഭാരണ  നത്തിയമ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളുനടയഠം  അധത്തിനത്തിമവശ   ചരത്തിതതത്തിനന്റെയഠം  നവളത്തിച്ചതത്തില്

മലെഭാകതത്തിലുള നത്തിയമ സത്തിതത്തി വത്തിശകലെനഠം നചമയ്യേണ്ടതവ് അനത്തിവഭാരഷ്യമഭാണവ്:
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I. യവണറഡവ് കത്തിങ്ഡഠം.

17. ബത്തിട്ടനീഷവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തില്  നനീതത്തിനഷ്യഭായഠം  നടതത്തിനകഭാടുക്കുന്ന  പ്രമുഖ

സഭാപനങ്ങളത്തില് ഒന്നഭാണവ് ടത്തിബബ്യൂണലുകള. വസ്തുവുമഭായള അവകഭാശങ്ങള, നതഭാഴെത്തില്, കുടത്തിമയറഠം,

മഭാനസത്തിക ആമരഭാഗഷ്യഠം എന്നനീ വഭാദവത്തിഷയങ്ങളക്കഭായത്തി അനവധത്തി ടത്തിബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

അവയനട  പ്രവരതനങ്ങള  മുഖഷ്യധഭാരഭാ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗങ്ങളുമടതു  മപഭാനലെയഭാണവ്  അവ

വഷ്യക്തത്തികളുഠം  സഠംസഭാനവുഠം  തമത്തിലുള  തരക്കങ്ങളത്തിലുഠം  ഇടനപടുന.   എന്നഭാലുഠം,  ഇഠംഗ്ലണ്ടത്തിനലെ

ടത്തിബബ്യൂണലുകളുഠം സഭാധഭാരണ മകഭാടതത്തികളുഠം തമത്തില് നല അനരമുണ്ടവ്;  സഭാധഭാരണ മകഭാടതത്തികനള

അമപക്ഷത്തിച്ചവ്, ടത്തിബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളക്കവ് പ്രമതഷ്യക വനപുണഷ്യവുഠം പരത്തിചയവുമുണ്ടവ്. ആയതത്തില്

കൂടുതലുഠം  അഭത്തിഭഭാഷകരത്തില്  നത്തിമന്നഭാ  അനലങത്തില്  സഭാമങതത്തിക  പരത്തിഞഭാനമുള  വഷ്യക്തത്തികളത്തില്

നത്തിമന്നഭാ നത്തിയമത്തിതരഭായവരഭാണവ്.  

18. ഇരുപതഭാഠം നൂറഭാണ്ടത്തിനന്റെ ആരഠംഭതത്തിലെഭാണവ് പ്രസ്തുത ടത്തിബബ്യൂണവലെമസഷനന്റെ ഉത്ഭവഠം

കഭാണുന്നതവ്.  പ്രമതഷ്യക തരക്കങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി വവദഗ്ധഷ്യമുള അരദ നനീതത്തിനഷ്യഭായ

അഠംഗഠം,  ആവശഷ്യമുനണ്ടന്നവ്  കുനറ  നഭാളഭായത്തി   മനസത്തിലെഭാക്കത്തിയതത്തിനനത്തുടരന്നവ്  പുതത്തിയ  തരഠം

ടത്തിബബ്യൂണലുകള  നത്തിലെവത്തില്  വന്നതവ്  അഭത്തിഭഭാഷക  സമഹഭാദരങ്ങളുനട  ഇടയത്തില്  ക്രമമണ

മപ്രഭാതഭാഹനവുഠം  അഠംഗനീകഭാരവുഠം  മനടുകയണ്ടഭായത്തി.  19-)ംഠം  നൂറഭാണ്ടത്തിനന്റെ  ആരഠംഭതത്തില്

റയത്തില്മവയനട  വളരച്ചയത്തില്,  കുതക  റയത്തില്മവ  കമ്പനത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം  ഉത്ഭവത്തിക്കുന്ന  പ്രമതഷ്യക

സഭാമങതത്തിക  തരക്കങ്ങള  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ജഡ്ജത്തിമഭാര  സജ്ജമനലന്നവ്  കണ്ടു.   പ്രസ്തുത

പ്രഭാഗത്ഭഷ്യമത്തിവലഭാത തരക്കപരത്തിഹഭാരഠം വഷ്യവഹഭാരത്തികളുനട അതൃപ്തത്തിയവ് കഭാരണമഭായത്തി.  അനനരഠം, 1873

ല്  കമനീഷണരമഭാരുനട  പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബബ്യൂണല്   നത്തിമയഭാഗത്തിച  പത്തിന്നനീടവ്  നറയത്തില്മവ  കനഭാല്സവ്

കമനീഷനഭായത്തി  പരത്തിവരതനഠം  നചയ.   ഒന്നഭാഠം  മലെഭാകമഹഭായദതത്തില്  മുറത്തിമവറ  ജനീവനക്കഭാരക്കവ്

ദുരബലെ  നപന്ഷന്  പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബബ്യൂണലുകള  ഉളനപനട,

പഭാവങ്ങളക്കുഠം വത്തിദഷ്യഭാഹനീനരക്ക ബമുള പ്രഭാപഷ്യത കൂട്ടഭാന് പ്രമയഭാജനനപടുന്ന നപന്ഷനുഠം നതഭാഴെത്തിലെത്തിലഭായ

ആനുകൂലെഷ്യവുഠം  മപഭാലുള  വത്തിഷയങ്ങളക്കഭായത്തി  19-)ംഠം  നൂറഭാണ്ടത്തിനന്റെ  ഒടുവത്തില്  ബത്തിട്ടനീഷവ്  സരക്കഭാര

ടത്തിബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിച.   ഇരുപതഭാഠം  നൂറഭാണ്ടത്തില്,  നലെഗറവ്  അവമലെഭാകതത്തിനവ്  മശഷഠം,  ടഭാകവ്,

മഭാനസത്തികഭാമരഭാഗഷ്യഠം,  സഭാമൂഹത്തികഭദത,  നതഭാഴെത്തിലെത്തിലഭായ,  അഭയസഭാനങ്ങള എന്നനീ വത്തിവത്തിധങ്ങളഭായ

വത്തിഷയങ്ങളക്കഭായത്തി  ആയത്തിരകണക്കത്തിനവ്  തരക്കപരത്തിഹഭാര  അഠംഗങ്ങനളനക്കഭാണ്ടവ്  പലെ  ഡസന്
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ടത്തിബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി.

19. സസതനമഭായ വഷ്യക്തത്തിമുദ പതത്തിപത്തിചനകഭാണ്ടുതനന്ന തങ്ങളുനട മുന്പത്തിലുള പ്രശ്നങ്ങള

പരത്തിഹരത്തിക്ക ബവഭാന്  ടത്തിബബ്യൂണലുകള  പ്രഭാരഠംഭഠം  കുറത്തിച്ചതത്തിനഭാല്,  സഭാമൂഹത്തിക  വഷ്യതത്തിയഭാനങ്ങളക്കവ്

അനുസൃതമഭായത്തി  ഈ  ഇതര  നഷ്യഭായസഭയനട  ചട്ടക്കൂടത്തിനവ്  മഭദഗതത്തി  വരുമതണ്ട  അടത്തിയനര

ആവശഷ്യമുണ്ടവ്.   1932  ല്,  മഡഭാമണഭാമമഭാര കമത്തിറത്തി,  അരദ നനീതത്തിനഷ്യഭായ അഠംഗതത്തിനവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

പ്രവരതനങ്ങളുനട  ചുമതലെ  ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനന  വത്തിമരശത്തിക്കുകയഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരങ്ങള

സഭാധഭാരണ നത്തിയമ മകഭാടതത്തികളത്തില് തനീരത്തുഠം നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാക്കണനമന്നവ് ശുപഭാരശ നചയ്യുകയഠം നചയ.

സഭാധഭാരണ  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പ്രഭാഗത്ഭഷ്യഠം  ഇലഭാതത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള  മഭാതഠം  പ്രമതഷ്യക  മകസുകളത്തില്

ടത്തിബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിക്കണനമന്നവ്  വനീണ്ടുഠം  ശുപഭാരശ നചയ.   സസഭാഭഭാവത്തിക  നനീതത്തി  തതസങ്ങളുനട

പ്രഭാമയഭാഗത്തികത ടത്തിബബ്യൂണലുകളക്കുഠം ബഭാധകമഭാക്കണഠം.  പരത്തിമത്തിതമണലെതത്തിലെഭാണവ് ടത്തിബബ്യൂണലുകള

പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ് എനറപഭാക്കുവഭാന് മവണ്ട അധത്തികഭാരഠം മകഭാടതത്തികളക്കവ് മവണഠം.  

“ടത്തിബബ്യൂണലുകള  സഭാധഭാരണ  മകഭാടതത്തികളല,  സരക്കഭാര  വകുപ്പുകളുനട

അനുബന്ധവുമല.   ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  നതളത്തിവുകളത്തില്  കൂടുതലുഠം  .................  ടത്തിബബ്യൂണലുകള

ഭരണനത്തിരവ്വഹണ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമഭാനണന്ന  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുന്നതഭായത്തി

കഭാണുനനവനഠം  ആയതത്തിനഭാല്  സരക്കഭാര  ഗഭാഢവുഠം  തുടനരയളതുമഭായ  ഉതരവഭാദത്തിതസഠം

നത്തിലെനത്തിരമതണ്ടതുനണ്ടനമുള  അഭത്തിപ്രഭായമുണ്ടഭായത്തി.   അങ്ങനന,  ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  സഭാമൂഹത്തിക

മസവന  മമഖലെയത്തിനലെ  ടത്തിബബ്യൂണലുകള  സസയഠം  കഭാരഷ്യ  നത്തിരവ്വഹണ  മസവനതത്തിനന്റെ

അനുബന്ധങ്ങളഭായത്തിരത്തിക്കുന.  ഈ കഭാഴ്ചപഭാടവ് ഞങ്ങള സസനീകരത്തിക്കുന്നത്തില.

 

20. ഫഭാങവ് കമത്തിറത്തി അതത്തിനന്റെ ശുപഭാരശകള മുമന്നഭാട്ടവ് നവച്ചമപഭാള  (ആയതവ് ടത്തിബബ്യൂണല്

ആന്ഡവ് ഇന്കസയറനീസവ്  നത്തിയമഠം  1958  പ്രകഭാരഠം നടപഭാക്കത്തി)  ടത്തിബബ്യൂണലുകളുനട മമല്മനഭാട്ടതത്തിനന്റെ

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര ആവശഷ്യഠം  1957  ല് വനീണ്ടുഠം ചരച്ച നചയ്യേനപട.  ചത്തിലെവവ് ചുരുങ്ങത്തിയനതനഠം,  മവഗത

ഏറത്തിയനതനഠം കൂടുതല് നലനതനഠം, കൂടുതല് പ്രഭാപഷ്യനമനഠം വഭാദത്തിചനകഭാണ്ടവ് ടത്തിബബ്യൂണവലെമസഷനവ്

അനുകൂലെമഭായത്തി  ഫഭാങവ്  കമത്തിറത്തി  വത്തിലെമയറത്തിയ  പരഭാമരശഠം  സമരപത്തിച.   ടത്തിബബ്യൂണവലെമസഷനന്റെ

പ്രമയഭാജനങ്ങള ചത്തിലെവത്തിമനഭാടവ് തഭാരതമഷ്യഠം നചയ്യുമമ്പഭാള ഗുണകരനമനഠം, പ്രഭാപഷ്യനമനഠം, മകസുകള

നകട്ടത്തിക്കത്തിടക്കുന്നതത്തില്  കുറവവ്,  പ്രമതഷ്യക  പ്രഭാഗത്ഭഷ്യവുഠം  മറ്റുഠം  ഊന്നത്തിനക്കഭാണ്ടവ്  വത്തിവത്തിധ  അനഭാരഭാഷ
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കമനീഷനുകളത്തില് ഈ കനണ്ടതലുകള പ്രതത്തിധസനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

“ടത്തിബബ്യൂണലുകള  സഭാധഭാരണ  മകഭാടതത്തികളല,  സരക്കഭാര  വകുപ്പുകളുനട

അനുബന്ധവുമല.   ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  നതളത്തിവുകളത്തില്  കൂടുതലുഠം  .................  ടത്തിബബ്യൂണലുകള

ഭരണനത്തിരവ്വഹണ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമഭാനണന്ന  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുന്നതഭായത്തി

കഭാണുനനവനഠം  ആയതത്തിനഭാല്  സരക്കഭാര  ഗഭാഢവുഠം  തുടനരയളതുമഭായ  ഉതരവഭാദത്തിതസഠം

നത്തിലെനത്തിരമതണ്ടതുനണ്ടനമുള  അഭത്തിപ്രഭായമുണ്ടഭായത്തി.   അങ്ങനന,  ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  സഭാമൂഹത്തിക

മസവന  മമഖലെയത്തിനലെ  ടത്തിബബ്യൂണലുകള  സസയഠം  കഭാരഷ്യ  നത്തിരവ്വഹണ  മസവനതത്തിനന്റെ

അനുബന്ധങ്ങളഭായത്തിരത്തിക്കുന.   ഈ  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  ഞങ്ങള  സസനീകരത്തിക്കുന്നത്തില.  ഭരണനത്തിരവഹണ

സഠംവത്തിധഭാന  ഭഭാഗമതക്കഭാള  തരക്കപരത്തിഹഭാരതത്തിന  പഭാരലെനമന്റെവ്  ശരത്തിക്കുഠം  നല്കത്തിയ

സഠംവത്തിധഭാനമഭാണവ് ടത്തിബുണലുകള എന്നവ് ഞങ്ങള പരത്തിഗണത്തിക്കുന.  അടത്തിസഭാനപരമഭായ  വത്തിഷയഠം

എന്നതവ് എലഭാ മകസുകളത്തിലുഠം  പഭാരലെനമന്റെവ്  മനനഃപൂരവഠം   തനീരുമഭാനഠം  പുറത്തു  നത്തിനഠം വകനകഭാണ്ടു

നത്തിശത്തിത  വകുപത്തിനവ്  സസതനമഭായത്തി  ഒന്നഭാമതഭായത്തി  അനലങത്തില്  ...അനലങത്തില്  മനത്തിയനട

തനീരുമഭാനതത്തിനവ്   മമലുള    അപനീലെത്തില്   അനലങത്തില് പ്രമതഷ്യക   നത്തിയമപരമഭായ   സഭാനത്തുള

ഉമദഷ്യഭാഗസനന്റെ  ...     ടത്തിബുണലുകളത്തില് മുഴുവന് വഷ്യക്തത്തികളുഠം സരക്കഭാര മസവനതത്തിനു പുറത്തു

നത്തിനഠം മവണനമന്നവ്  യക്തമഭായ നത്തിയമങ്ങള വഷ്യക്തമഭായത്തി  എലഭാ മകസുകളത്തിലുഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം

നടതത്തില എങത്തിലുഠം , 'ടത്തിബുണല് '  എന്നതത്തിനന്റെ ഉപമയഭാഗഠം സഠംശയനമമനഷ്യ ഈ   ലെക്ഷഷ്യഭാരതഠം

ആണവ്  ഉളനക്കഭാള്ളുന്നതവ്  ,  കൂടഭാനത  പഭാരലെനമന്റെവ്  നന്റെ  ഉമദശനമന്നതവ്  ടത്തിബുണലുകളുനട

സസഭാതനരഷ്യവ്നമന്ന വഷ്യക്തവുഠം നതറത്തിലഭാതതുമഭാണവ് 5.. “

21.  അനനരമഭായത്തി,  ടത്തിബുണലുകളുനട സമത്തിതത്തി   സഭാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  ,  വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകളുനട

ഘടനയനട മമല് മനഭാട്ടതത്തിനുഠം പ്രവരതനതത്തിനുമഭാണവ് . തുടരന്നവ് സര ആന്ഡ്രു നലെമഗറവ്

കമത്തിറത്തി (2001) വത്തിശകലെനഠം നചയതവ് ടത്തിബുണലുകളുനട നത്തിലെവത്തിലുള അവസയഭാണവ്. അതത്തില്

5. ദ്രുവരത്തി,  ഗവത്തിന്, "ദത്തി ജുഡത്തിഷഷ്യവലെമസഷന് ഓഫവ് അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് ടത്തിബുണല്സവ് ഇന് ദത്തി

യ നക : (ഫഠം മഹവഭാരഡവ് മട്ടഭാ നലെമഗറവ് "28  റത്തി ആര എ എസവ്  51 (2009)

6 'സ്പെസഭാനമറഭാറത്തി മനഭാട്ടത്തിസവ് മട്ടഭാ ദത്തി ടത്തിബുണല്സവ്, മകഭാരട്സവ് ആന്ഡവ് എന്മഫഭാഴെവ് സവ് നമന്റെവ് ആകവ്

,  2007 '  -ല് നത്തിനഠം ഉദരത്തിച്ചതവ്,  ബത്തിട്ടനീഷവ്  പഭാരലെനമന്റെവ്  -  നന്റെ നനീതത്തി  നഷ്യഭായ മനഭാലെയഠം

തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയതവ് .
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ഒമര രനീതത്തിയത്തില് അലഭാത ടത്തിബുണല് സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ സഹജമഭായ കുറവുകള എടുത്തു

കഭാണത്തിച.  കമത്തിറത്തിയനട  റത്തിമപഭാരട്ടത്തിനന്റെ  തലെനക്കട  'ഉപമയഭാഗത്തികതഭാവത്തിനു  മവണ്ടത്തിയള

ടത്തിബുണലുകള -  ഒരു സഠംവത്തിധഭാനഠം ഒരു മസവനഠം '  കുറച കൂടത്തി ഒമര തരതത്തിലുള  ഭരണ

നത്തിരവഹണവുഠം  നടപടത്തിക്രമവുമുള  പുതത്തിയ  തരതത്തിലുള  ടത്തിബുണല് സഠംവത്തിധഭാനനത

നത്തിരമദ്ദേശത്തിച  .  ടത്തിബുണലുകളുനട  ഉതരവത്തിനവ്   എതത്തിരഭായള  ഒമര  ഒരു  വഴെത്തിയത്തിലുള

അപനീലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം സത്തിഠംഗത്തിള അനപലനറ ഡത്തിവത്തിഷന് എനഠം നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപട്ട . അപനീലെത്തിനവ്

ഏകനീകൃത  വഴെത്തിയത്തിലുള  രണ്ടവ്  ടത്തിബുണലുകളക്കുള  പുതത്തിയ  സഠംവത്തിധഭാനഠം  -  ഒന്നഭാഠം  ടയര

ടത്തിബുണലുകളുഠം  അപര  ടത്തിബുണലുഠം  ക്രമനപടുതത്തി  ടത്തിബുണല്സവ്  മകഭാരട്സവ്  ആന്ഡവ്

എന്മഫഭാഴെവ് സവ് നമന്റെവ് ആകവ് 2007 നത്തിയമമഭാക്കത്തി.

22. 2006-ല് യവണറഡവ് കത്തിങ്ഡഠം ടത്തിബുണല് സരവനീസവ് സൃഷത്തിക്കുകയഠം ആയതവ് പത്തിന്നനീടവ് 2010-ല്

മകഭാരട്സവ് സരവനീസത്തില് ലെയത്തിക്കുകയഠം ആയതു സത്തിങല് മകഭാനഹസത്തിവവ് ജുഡനീഷഷ്യല് ഘടന

രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം രഭാജഷ്യമസവനതത്തിനുമഭായത്തി പരത്തിണമത്തിച . 

23.  കഭാനഡയത്തിനലെ  ടത്തിബുണല്  സഠംവത്തിധഭാനഠം  ,  അടുതവ്  ഉത്ഭവത്തിച്ചതഭാനണങത്തിലുഠം  പ്രമതഷ്യകമഭായ

വശലെത്തിയത്തില്  നലരനീതത്തിയത്തില്  സഭാപത്തിച.  ഇഠംഗ്ലണ്ടത്തിനലെ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്  തുലെഷ്യമഭായത്തി  ,

കഭാനഡയത്തിലുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ഒരു  അടത്തിതറയഭായത്തി  വത്തിജയകരമഭായത്തി

ടത്തിബുണല്  സഠംവത്തിധഭാനഠം7. -  നഫഡറല്  അനലങത്തില്  നപ്രഭാവത്തിന്ഷഷ്യല്  നത്തിയമങ്ങള

രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് മനുഷഷ്യഭാവകഭാശഠം , ഇന്ഷുറന്സവ് നക്ലെയത്തിമുകള എന്നനീ പ്രമതഷ്യക 

വത്തിഷയങ്ങളക്കഭായത്തി  പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബുണലുകനള  രൂപനീകരത്തിക്കുകയഠം  അധത്തികഭാരനപടുത്തുകയഠം

നചയ  .  ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം    നത്തിയനത്തിച്ചത്തിരുന്നതവ്   നത്തിയമഠം

മുമഖനയഭാണവ്,വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  പ്രഭാഗല്ഭഷ്യഠം  ഉളവനരയഭാണു  സഭാധഭാരണ   അഠംഗങ്ങളഭായത്തി

7. മഭാലെത്തികവ്  , മലെഭാമകന്ദ്ര; ലെത   കുസുഠം  ; കസൗര  , അവനനീതവ്  , മകഭാണ്സത്തിറ്റുഷ    മഗഭാനവര്നമന്റെവ്

ഇന് ഇനഷ്യ (സതഷ്യഠം   മലെഭാ   ഇന്റെരനഭാഷണല്  , നത   ഡല്ഹത്തി  , 2016) 191 -ആഠം  തഭാളത്തില് 

8.കഭാനഡയത്തിനലെ കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ ടത്തിബുണലുകള , ലെഭഷ്യമഭാകുന്നതവ്  

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/administrative-ടത്തിബുണല്സവ്/(10.09.2019  ല്

അവസഭാന   സന്നരശത്തിച്ചതവ്   
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നത്തിയമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  .  

24.   സത്തിവത്തില്  മകഭാടതത്തികളക്കവ് തുലെഷ്യമഭായ  അധത്തികഭാരങ്ങളക്കഭായത്തി മത്തിക്കവഭാറുമുള ടത്തിബുണലുകള

അധത്തികഭാരമുളതഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതു സസഗത  നത്തിയമതത്തില്   കൂടത്തിമയഭാ നപഭാതു നത്തിയമങ്ങളത്തില്

കൂടത്തിയമഭാണവ്.  എന്നഭാലുഠം കഭാനഡയത്തിനലെ ടത്തിബുണലുകള മകഭാടതത്തികനളക്കഭാള ഔപചഭാരത്തികത

കുറഞവയഭാണവ് ആയതു നപഭാതുനവ  മകഭാടതത്തി   സഠംവത്തിധഭാനതത്തില് നത്തിനഠം വത്തിഭത്തിന്നമഭാണവ് ;

നത്തിയമഠം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതത്തിനഭായത്തി  അവരുനട  തനീരുമഭാന  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃപരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു

വത്തിമധയവുമഭാണവ്.  നമ്മുനട         നനീതത്തിനഷ്യഭായ സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ് തുലെഷ്യമഭായത്തി കഭാനഡയനട

ഭരണഘടനഭാ   സുപനീരത്തിയര    മകഭാടതത്തികളത്തിമലെക്കുള  ടത്തിബുണലുകളുനട  വത്തിധത്തികള

അപനീലുകളക്കു  വകുപ്പുകളത്തിനലെ    അനലങത്തില്  ഒരു  നത്തിയമഠം  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

നത്തിമരഭാധത്തിക്കുകയഭാനണങത്തിമലെഭാ    നനീതത്തി   നഷ്യഭായങ്ങളുനട   പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ    സഹജ

അധത്തികഭാരവുഠം    നല്കുന  .  കഭാനഡയനട  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിക്കവ്  നതഭാട   തഭാനഴെയള

നഫഡറല്  മകഭാടതത്തിയഭാണവ്    കഭാനഡയത്തിനലെ  ടത്തിബുണലുകളുനട  ഉതരവത്തിന്  മമലുള

അപനീലുകള മകളക്കുന്നതവ്.

III ഓമസ്ത്രലെത്തിയ

25. ഇഠംഗ്ലണ്ടത്തിലുഠം കഭാനഡയത്തിലുഠം നത്തിലെവത്തിലുള സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ ഏകനീകരണമഭാണവ് ഓസവ് മടലെത്തിയന്

സഠംവത്തിധഭാന  ടത്തിബുണലുകള പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി  സത്തിവത്തില്  മകഭാടതത്തിയനട  ഭഭാരഠം  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുഠം

സക്തമമറത്തിയതുഠം ചത്തിലെവത്തിലഭാത തരതത്തിലുഠം സമൂഹതത്തിനു നനീതത്തി  നഷ്യഭായഠം നല്കുന്നതത്തിനുമഭാണവ്

ഓസവ് മടലെത്തിയന് ടത്തിബുണലുകള സഭാപത്തിച്ചതവ് .  സഭാമൂഹത്തിക സുരക്ഷഭാ ടഭാക്മസഷന് എന്നത്തിവ

ഉളപനടയള  വത്തിവത്തിധ  തരഠം  സരക്കഭാര  തനീരുമഭാനങ്ങള  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്

വത്തിഭത്തിന്നമഭായ  ടത്തിബുണലുകള  നത്തിലെവത്തിലുളതവ്.  വഷ്യക്തത്തികളുഠം,  വഷ്യക്തത്തികളുഠം  സഠംസഭാനവുഠം

തമത്തിലുള വത്തിഷയങ്ങള തനീരുമഭാനത്തിക്കുക എന്നതഭാണവ്  ടത്തിബുണലുകളുനട  വത്തിവത്തിമധഭാമദ്ദേശഷ്യഠം  .

അതഭായതു  പലെ  ഓസവ് മടലെത്തിയന്  സഠംസഭാനങ്ങളത്തിലുഠം  ടത്തിബുണലുകള  പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ്

സ്മെഭാള  നക്ലെയത്തിഠംസവ്  മകഭാടതത്തികളഭായഭാണവ്.   രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ  എലഭാ  മകഭാടതത്തികളത്തിലുഠം

ടത്തിബുണലുകളത്തിലുഠം അനപലമറഭാറത്തി അധത്തികഭാരമതഭാടുകൂടത്തിയ മകഭാരട്ടവ് ഓഫവ് അപനീല്സവ് സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിയനട ഭഭാഗമഭാണവ് .

IV അമമരത്തിക്കന് ഐകഷ്യനഭാടുകള 
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26  .  ഇതര  മകഭാമണ്  മലെഭാ  രഭാജഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി  തഭാരതമഷ്യഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള  അധത്തികഭാരങ്ങള

മവരതത്തിരത്തിക്കുന്ന  സത്തിദഭാനഠം    വളനര    കരശനമഭായത്തി  പഭാലെത്തിക്കുന  .  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

അധത്തികഭാരങ്ങള വകമഭാറുന്നത്തില  ,  മകഭാടതത്തികള  അലഭാത കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  ങ്ങളത്തില്

നനീതത്തിനഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം   നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാണവ്.  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  നപ്രഭാസനീജഷ്യര  നത്തിയമഠം

1946,പ്രകഭാരമഭാണവ്    കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  പ്രവരതനതത്തിനുള  നനീതത്തിനഷ്യഭായ നത്തിയനണഠം

ആരഠംഭത്തിച്ചതവ്.  എന്നഭാലുഠം,  പ്രസബത  നത്തിയമതത്തില്  ടത്തിബുണലുകളുനട  തനീരുമഭാനങ്ങളക്കുമമല്

നത്തിയമവഷ്യഭാഖഷ്യഭാന മചഭാദഷ്യങ്ങളത്തില് അപനീലുണ്ടവ്.  എങത്തിലുഠം,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കുള

(വളനര  പരത്തിമത്തിതമഭാനണങത്തിലുഠം)  വഷ്യഭാപ്തത്തി  സഭാധൂകരത്തിചനകഭാണ്ടവ്  ഐകഷ്യനഭാടുകളത്തിനലെ  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തി വളനര സസതനമഭായ നത്തിരനീക്ഷണഠം   നടതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന .

V.ഫഭാന്സവ് 

27.  ഒരു സത്തിവത്തില് നത്തിയമ സഠംവത്തിധഭാന എന്നത്തിരത്തിനക്ക,  ഫഭാന്സത്തിനു രണ്ടു നത്തിയമ സഠംവത്തിധഭാനങ്ങളുണ്ടവ്

-  വപ്രവറവ്    മലെഭാ    (droit  prive)  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്   മലെഭാ   (droit  administratif9).

അതത്തിനനഭാരു   പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബുണല്  അതഭായതു   നനീതത്തിനഷ്യഭായ  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

പ്രവരതനങ്ങളക്കഭായത്തി  ടത്തിബുണല്  നഡസവ്   മകഭാണ്ഫത്തിക്റ്റസവ്10.   ടത്തിബുണല്  നഡസവ്

മകഭാണ്ഫത്തിക്റ്സവ്   തനീരുമഭാനങ്ങള   പൂരണമഭായഠം   നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃപരത്തിമശഭാധനയനട

പരത്തിധത്തിയത്തില്  അല.  ചത്തിലെ  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ പ്രവരതനങ്ങളത്തില്  നത്തിനഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ  വഷ്യക്തമഭായത്തി  മഭാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   തുടരന്നവ്,  വഷ്യക്തത്തികളുഠം  സഠംസഭാനനത

ഉമദഷ്യഭാഗസരുഠം തമത്തിലുള തരക്ക പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് നകസൗണ്സത്തില് D' ഏറഭാറവ് രൂപനീകരത്തിച

.

28. കഭാലെതത്തിനു അനുസരത്തിച ഫഭാന്സത്തിനലെ ടത്തിബുണല് സഠംവത്തിധഭാനവുഠം വത്തികസത്തിച .  ഒരു പുതത്തിയ

മൂന  -ടയര  ടത്തിബുണല് സഠംവത്തിദഭാനവുഠം  സഭാപത്തിച  .   ഒന്നഭാഠം  ടയര എന്നതവ്  ടത്തിബുണല്

അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറത്തിഫവ്  -അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  മകഭാരട്ടവ്  അനലങത്തില്  എലഭാ  വത്തിഷയങ്ങളുഠം

ഉളനകഭാള്ളുന്ന വത്തിശഭാലെ നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരമുള ഒറത്തിജത്തിനല് മകഭാടതത്തി; രണ്ടഭാമനത ടയര മകഭാര

അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  ഡത്തി  'അപല്  -  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറത്തിവവ്  മകഭാരട്ടവ്  ഓഫവ്  അപനീല്,  ഒറത്തിജത്തിനല്

9.മജഭാരജവ് എ ബുരബന് :എതത്തിയഭാണവ് വപക്കഭാടവ് , ഇന്നടഭാഡക്ഷന് മട്ടഭാ ഫഞവ് മലെഭാ
10 ബരനലെറവ്  , സത്തി  .എ നഹരമഷഭാഫവ് , "ദവ് ഫഞവ് ജുഡനീഷഷ്യല് സത്തിസഠം  " 33  സത്തി    എല്  റത്തി
952. (1913.)  
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മകഭാരട്ടവ്  ഇതവ്  നത്തിനഠം അപനീലുകള തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്;  മൂന്നഭാമനത മശ്രണത്തി കണ്സനീല്

ഡത്തി'  ഏറഭാറവ്  -  മകഭാരട്ടവ് ഓഫവ് ലെഭാസവ്  റത്തിമസഭാരടവ്,  ഒറത്തിജത്തിനല് മകഭാരട്ടവ് അനലങത്തില് മകഭാരട്ടവ്

ഓഫവ്  അപനീലെത്തില്  നത്തിനഠം  അപനീലുകള  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്.  എന്നഭാലുഠം  മകഭാമണ്  മലെഭാ

രഭാജഷ്യങ്ങള  ഒഴെത്തിനക  ഫഭാന്സത്തിനലെ  അപനീല്  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  അധത്തികഭാരതത്തില്  കവത്തിഞ

നനീതത്തിനഷ്യയഭായവ് പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ അധത്തികഭാരമത്തില.

VI. നതമക്ക ആഫത്തിക്ക 

29. ഇനഷ്യനയമപഭാനലെ അധത്തിനത്തിമവശ ഉത്ഭവമുള നതമക്ക ആഫത്തിക്ക ഇനഷ്യനയമപഭാനലെ നത്തിയമ

സഠംവത്തിധഭാനഠം  ആരജ്ജത്തിച  .  വത്തിവത്തിധ  പ്രവരതനങ്ങളുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അരദ

നനീതത്തിനഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരങ്ങളുഠം  ഉള  മുന്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  സവത്തിമശഷ  സൃഷത്തിയഭാണവ്  ഓമരഭാ

ടത്തിബുണലുകളുഠം.  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  മത്തിക്കവഭാറുമുള  നത്തിരൂപകരക്കു  അനസതതമഭായത്തി

ഐകഷ്യമത്തിലഭാതവനയനഠം,  മചരച്ചയത്തിലഭാതവനയനഠം  കൃതഷ്യതയത്തിലഭാതവനയനഠം  പ്രസ്തുത

ടത്തിബുണലുകനള നത്തിരൂപനീക്കഭാറുണ്ടവ്  . 

സസമദശനീയ അവമബഭാധഠം 

30. തഭാത്പരഷ്യപൂരവ്വഠം ശ്രദത്തിമക്കണ്ടതവ് നത്തികുതത്തി തരക്കങ്ങള മവഗതത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനു ഇന്കഠം റഭാകവ്

അപമലെറവ് ടത്തിബൂണല് (ഐ റത്തി  എ റത്തി  )  സഭാപത്തിച്ചമപഭാഴെഭാണവ് ഇനഷ്യയത്തില് ടത്തിബുണലുകളുനട

സഭാപനഠം  1941  നു  മുന്പവ്  ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  ടത്തിബുണലുകള  സഭാപത്തിക്കുന്നതവ്

ക്രമനപടുത്തുന്നതത്തിനവ്  42-ആഠം ഭരണഭാമഘടന  മഭദഗതത്തി പ്രകഭാരഠം   ആരട്ടത്തിക്ല്  323.  എ

323.  ബത്തി മചരതവ്,  ടത്തിബുണലുകളുനട  സഠംമയഭാജനവുഠം  രൂപനീകരണവുഠം അധത്തികഭാരങ്ങളുനട

വത്തിവരണവുഠം.  ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 232. എ അനലങത്തില് 323 ബത്തി ല് നല്കനപട്ട

പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകള സഭാപത്തിക്കുവഭാനുള നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ   അധത്തികഭാരതത്തില്  ധഭാരഭാളഠം

ടത്തിബുണലുകള  അതത്തിനു  മശഷഠം  സഭാപത്തിക്കനപട  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  മൂന്നവ്  -ടയര  ടത്തിബുണല്

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്  ഫഭാന്സവ്  നലെ നത്തിലെവത്തിലുള സഠംവത്തിധഭാനമതഭാടവ്  ഐകഷ്യമുണ്ടവ്.   അപനീല്

മകഭാടതത്തി  എന്ന  നത്തിലെക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തിയവ്  പ്രഥമ  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  ഉണ്ടവ്,  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തി അനത്തിമ തരക്കപരത്തിഹഭാരനമനഠം.  തുടരനഠം,  ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനഭാ കഭാനഡയനട

ഭരണഘടനയവ്  തുലെഷ്യനമന്നവ്  എടുത്തു പറയന്നതത്തില്   അനസൗചഭാതഷ്യമത്തില  അതഭായതു തഭാനഴെ
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മകഭാടതത്തികളക്കവ് മമല് ഭരണഭാഘടന മകഭാടതത്തികളക്കവ് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധന സഹജ

അധത്തികഭാരഠം നല്കുന്നത്തിടമതഭാളഠം. 

31.  അതത്തിനഭാല്  പുതത്തിയതുഠം  പ്രമതഷ്യകതയളതുമഭായ  പരത്തിഹഭാര  തരക്ക  അഠംഗങ്ങള

സഭാപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യഠം  പുതുമ ഉളതല എന്നഭാല് കഭാലെതത്തിനന്റെ വളരച്ചയത്തില് ഉയരന

വന്നത്തിടളതഭാണവ്. 

I. ഭരണ പരത്തിഷഭാര കമനീഷന് - 1966.

32.  വത്തിവത്തിധ  വത്തിഷയങ്ങളക്കഭായത്തി  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  ടത്തിബുണലുകള  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്

ഭരണനത്തിരവഹണ  നവനീകരണ  കമനീഷന്  സഭാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  സത്തിവത്തില്  ജനീവനക്കഭാരക്കവ്

എതത്തിനര  ശത്തിക്ഷണ  നടപടത്തിയനട  തരക്കപരത്തിഹഭാരതത്തിനഭാണവ്  സത്തിവത്തില്  സരവനീസവ്

ടത്തിബൂണലുകള സഭാപത്തിക്കുന്നതവ് ശുപഭാരശ  നചയതവ് . 

II.വഭാഞ്ചു കമത്തിറത്തി - 1970.

33.  നത്തികുതത്തി  തരക്കങ്ങള നപട്ടന്നവ്  പരത്തിഹരത്തിച  ഇന്കഠം  റഭാകവ്  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല് നവനീകരത്തിച

ഫലെപ്രദമഭായത്തി  സത്തിവത്തില് മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരഠം  വയ്ക്കുന്നതത്തിനവ്  വഭാഞ്ചു  കമത്തിറത്തി  ശുപഭാരശ നചയ  .

നപട്ടനള പരത്തിഹഭാരങ്ങളക്കുഠം  തരക്കങ്ങള തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതവ്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതത്തിനുഠം  ഡയറക്റ്റ വ്

ടഭാകവ്  സമലെനമന്റവ് ടത്തിബുണല് രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം ശുപഭാരശ നചയ . 

III.വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  കുടത്തിശ ത്തിക  കമത്തിറത്തി  റത്തിമപഭാരടവ്  -1972  (Arrears  Comm ittee  Report-

1972)

34.  സരക്കഭാര  ജനീവനക്കഭാര  ഫയല്  നചയ്യുന്ന  റത്തിട്ട  ഹരജത്തിക്കളുനട   ഒഴുക്കവ്  തടയന്നതത്തിനവ്

വഹമക്കഭാടതത്തിനയ  ഭഭാരവത്തിമുക്തമഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം  സരവനീസവ്  കഭാരഷ്യങ്ങള   മഭാതഠം    കഭാരത്തികഭാരഷ്യഠം

നചയ്യുന്നതത്തിനുമഭായ    പ്രമതഷ്യക  വഷ്യക്തത്തിഗത  ടത്തിബുണലുകള  സഭാപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  അടത്തിയനര

ആവശഷ്യഠം എടുത്തു പറഞ്ഞു  ജസത്തിസവ്  നജസത്തി  ഷഭാ നയത്തിക്കുന്ന ഒരു കമത്തിറത്തി .  

IV. സസരണ്  സത്തിഠംഗവ് കമത്തിറത്തി - 1976.

35.  ടത്തിബുണല് നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായഠം  വഹമകഭാടതത്തിയനടയഠം സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയനടയഠം   റത്തിട്ടവ്

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം  കുറക്കുന്നതത്തിനവ്  ഭരണഘടനയനട  മഭദഗതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച  സമൂലെമഭായ

വനീക്ഷണനമടുത്തു സസരണവ് സത്തിഠംഗവ് കമത്തിറത്തി.  ഈ റത്തിമപഭാരടവ് നത്തിയമവൃതങ്ങളത്തില് ഏനറ നത്തിരൂപണഠം
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വകനക്കഭാള്ളുകയഠം പത്തിന്നനീടവ് സഭാകത്തിനഭാലെ ഹരത്തി നഭാഥവ് v. മസറവ്  ഓഫവ് ആന്ധ്ര പ്രമദശവ് 11" മകസത്തില്

തള്ളുകയഠം നചയ . 

V. രഭാഘവന് കമത്തിറത്തി - 2002.

36.  വഭാണത്തിജഷ്യ  മമഖലെയത്തില്   ഉള  സമകഭാലെത്തികമഭായ  മതമരതര  പ്രവരതനങ്ങള

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള മഭാരഗങ്ങള നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുവഭാന് രഭാഘവന് കമത്തിറത്തി സഭാപത്തിച.  മകഭാമ്പറത്തിഷന്

കമനീഷന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ (സത്തി സത്തി ഐ) സഭാപത്തിക്കുവഭാന് ഈ കമത്തിറത്തി ശുപഭാരശ നചയ, മഭാരക്കറത്തില്

നത്തിശത്തിത  മതസഭാരഠം  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  ഉപമഭഭാക്തൃ  മക്ഷമ  സഠംരക്ഷണഠം  വത്തിഭഭാവനഠം

നചയ്യുകയമുണ്ടഭായത്തി  .  തുടരന്നവ്  ,  മകഭാമ്പറത്തിഷന്  നത്തിയമഠം  ,  2002.  നത്തിരമത്തിക്കുകയഠം  സത്തിവത്തില്

മകഭാടതത്തിയനട  കുറച  അധത്തികഭാരങ്ങള  ഫലെപ്രദമഭായ  സൂക  പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കുഠം  തരക്ക

പരത്തിഹഭാരതത്തിനുഠം സത്തി സത്തി ഐ ക്കു നല്കുകയണ്ടഭായത്തി. 

37.  ഔപചഭാരത്തികത  കുറഞ  തരക്കപരത്തിഹഭാര  നടപടത്തികളത്തിലൂനട  നനീതത്തിനത്തിരവഹണഠം

സുഗമമഭാക്കുന്നതത്തിനുള  ഇതര  വഴെത്തി  ആയത്തി  ടത്തിബുണലുകനള  കണക്കഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.

നത്തിലെവത്തിനലെ  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  മദശഭാനര  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയനടയഠം

പരത്തിമശഭാധന കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്  സഭാമങതത്തിക മത്തികവവ്  ആവശഷ്യമുള സരവനീസവ്  നത്തിയമഠം  ,  ടഭാകവ്

നത്തിയമഠം, കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം അനലങത്തില് പരത്തിസത്തിതത്തി നത്തിയമഠം തുടങ്ങത്തിയ സങനീരണ്ണ വത്തിഷയങ്ങള

നന്നഭായത്തി വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുവഭാന് കഴെത്തിയനമന്നഭാണവ് . 

ടത്തിബുണല് വല്ക്കരണ നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ വളരച്ച 

38. ഇനഷ്യയത്തില്,  ഭരണഘടനയത്തില് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  323.എ  323.  ബത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ചവ്  ഭരണഘടന

(42-ആഠം  മഭദഗതത്തി)  നത്തിയമഠം  1976  പ്രകഭാരഠം  നനീതത്തിനത്തിരവ്വഹണതത്തിനഭായത്തി  ടത്തിബുണലെത്തിസഷന്

ആവത്തിരഭവത്തിച.

ഈ വഷ്യവസകള തഭാനഴെ പറയന്നവയ്ക്കു ബഭാധകമഭാണവ് . 

"ഭഭാഗഠം XIV-എ ടത്തിബുണലുകള 

323  A.  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  ടത്തിബുണലുകള -  (1)  പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ്  തരക്കപരത്തിഹഭാരതത്തിമനഭാ

അനലങത്തില്  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  ടത്തിബുണലുകളുനട  തരക്കങ്ങളുനട  വത്തിചഭാരണക്കുഠം  ഇനഷ്യന്

11. 1993(3.) എല്റത്തി 471.; എല് ചന്ദ്രകുമഭാര v. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ 1997.(2.) എസവ്  സത്തി ആര
1186. കൂടത്തി കഭാണുക



                                                                            18

പ്രമദശത്തുള ഇതര അധത്തികഭാരത്തിമയഭാ അനലങത്തില് ഏനതങത്തിലുഠം തമദ്ദേശ അനലങത്തില് ഏനതങത്തിലുഠം

സഠംസഭാനനത  അനലങത്തില്  യൂണത്തിയനുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  തസത്തികകള  ,  നപഭാതു  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം നത്തിയമനഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച പരഭാതത്തികളുഠം

(2.) ഉപവഭാകഷ്യഠം (1.) പ്രകഭാരഠം ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ നത്തിയമഠം -

(എ)  യണത്തിയനുമവണ്ടത്തി  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് ടത്തിബുണല്  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  ഓമരഭാ

സഠംസഭാനതത്തിനുഠംഅനലങത്തില്  രമണ്ടഭാ  അതത്തിലെധത്തികമമഭാ  സഠംസഭാനങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി  പ്രമതഷ്യക

അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് ടത്തിബുണലുകളുഠം ;

(ബത്തി) ഓമരഭാ പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകളുഠം നത്തിരവഹത്തിമക്കണ്ട പ്രമതഷ്യക അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തി, അധത്തികഭാരങ്ങള

(മകഭാടതത്തിയലെക്ഷഷ്യ ശത്തിക്ഷണതത്തിനുള അധത്തികഭാരഠം ഉളപനട)   അധത്തികഭാരത്തിയഠം;

(സത്തി) പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകള അനുവരതത്തിമക്കണ്ട നടപടത്തി ക്രമങ്ങള (നതളത്തിവവ് ചട്ടങ്ങളുഠം ലെത്തിമത്തിമറഷന്

വഷ്യവസകളുഠം ഉളപനട) ;

(ഡത്തി ) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 136. പ്രകഭാരഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം ഒഴെത്തിനക എലഭാ മകഭാടതത്തിയനടയഠം നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തി  ,  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (1.)  ല്

പരഭാമരശത്തിച്ച പരഭാതത്തികളുഠം അനലങത്തില് തരക്കങ്ങളുഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച;

(ഇ)  എനനങത്തിലുഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിലെവത്തിലുള  ഏനതങത്തിലുഠം  മകസവ്  പ്രസ്തുത  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

ടത്തിബുണലുകളത്തിമലെക്കു  മഭാറ്റുക  അനലങത്തില്  ഇതര  അധത്തികഭാരത്തിയത്തിലുളവ  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ

സഭാപനതത്തിനവ്  മുമ്പുളവയഠം  ആയതു  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം  ഉപരത്തിധത്തിയത്തില്

വമന്നക്കഭാവുന്നവയഠം  പ്രസ്തുത  അനഷ്യഭായങ്ങളഉഠം  അനലങത്തില്  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനടയഠം

വഷ്യവഹഭാരകഭാരണഠം പ്രസബത സഭാപനതത്തിനവ് മുമ്പവ് ഉണ്ടഭായഭാല് ; 

(എഫവ്  )ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  371.  ഡത്തി  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (3.)  പ്രകഭാരഠം  പ്രസത്തിഡന്റെവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  ഉതരവവ്  റദ്ദേവ്

നചയ്യുകമയഭാ മഭദഗതത്തി വരുത്തുകമയഭാ നചയഭാല് ;

(ജത്തി )ഫലെപ്രദമഭായ പ്രവരതനതത്തിനവ് ആവശഷ്യനമന പഭാരലെനമന്റെത്തിനു മതഭാന്നത്തിയഭാല് അനുബന്ധവുഠം

സഹജവുഠം അനനരഫലെവുമഭായ പ്രസ്തുത വകുപ്പുകള ഉളപനട നപട്ടന്നവ് മകസുകള തനീരക്കുന്നതത്തിനുഠം

, പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകളുനട ഉതരവുകള നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം .

(3.) ഈ ഭരണഘടനയനട മറ്റു വകുപ്പുകള അനലങത്തില് പ്രഭാബലെഷ്യതത്തിലുള മറ്റു നത്തിയമങ്ങള ഒഴെത്തിനക

ഈ  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  നന്റെ  വകുപവ്  ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം  .  323.  ബത്തി  -മറ്റു  സഭാമങതത്തികളക്കഭായള
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ടത്തിബുണലുകള .- 

(1.)  ഉചത്തിതമഭായ  നനീതത്തിനഷ്യഭായഠം  ,  നത്തിയമതഭാല്  ,  പരഭാതത്തികള  ,  തരക്കങ്ങള  എന്നത്തിവയനട

ടത്തിബുണലുകളഭാല്  ഉള  വത്തിചഭാരണ  അനലങത്തില്  തരക്ക  പരത്തിഹഭാരതത്തിനുഠം  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (2.)  ല്

പ്രമതഷ്യകഠം  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഏനതങത്തിലുഠം  അനലങത്തില്  എലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട

കുറങ്ങളക്കുഠം ആയതത്തില് പ്രസബത നത്തിയമസഭയവ് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം . 

(2.) ഉപവഭാകഷ്യഠം (1.) ല് പരഭാമരശത്തിക്കുന്ന വസ്തുതകള തഭാനഴെ പറയഠംവത്തിധഠം , അതഭായതു:-

(എ) ഏനതങത്തിലുഠം , നത്തികുതത്തി ചുമതലെ, നത്തിരണ്ണയഠം , മശഖരണഠം , നടപഭാക്കല് ; 

(ബത്തി) മറുനഭാടന് പണഠം, ഉപമഭഭാക്തഭാവത്തിലൂനട കയറ്റുമതത്തിയഠം ഇറക്കുമതത്തിയഠം; 

(സത്തി ) വഷ്യവസഭായത്തികവുഠം നതഭാഴെത്തില് തരക്കങ്ങളുഠം ;

(ഡത്തി)ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  31.  എ  ല്  നത്തിരവ്വചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഭൂപരത്തിഷവ് ക്കരണങ്ങള  ഏനതങത്തിലുഠം  മതഭാട്ടഠം

സഠംസഭാനഠം  ആരജത്തിച്ചതു  അനലങത്തില്  അതത്തിലുള  ഏനതങത്തിലുഠം  അവകഭാശങ്ങള  അനലങത്തില്

ഏനതങത്തിലുഠം പ്രസ്തുത അവകഭാശങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുകമയഭാ മഭദഗതത്തി വരത്തികമയഭാ അനലങത്തില് കൃഷത്തി

ഭൂമത്തി സനീലെത്തിഠംഗവ് നടത്തുന്നതവ് മുമഖന അനലങത്തില് മറ്റു വഭാസത്തികളത്തിലൂനട;

(ഇ )നഭാഗരത്തിക വസ്തു സനീലെത്തിഠംഗവ് നടത്തുക ;

(എഫവ്)  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  329.  ,  329.  എ  -ല്  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നവ  ഒഴെത്തിനക  പഭാരലെനമന്റെവ്  നന്റെ

ഏനതങത്തിലുഠം സഭ അനലങത്തില് സഭയനട അനലങത്തില് സഠംസഭാനനത നത്തിയമനത്തിരമഭാണ സഭയനട

ഏനതങത്തിലുഠം സഭയനട തത്തിരനഞടുപവ് ;

(ജത്തി)  ഭക്ഷഷ്യവസ്തുക്കളുനട ഉല്പഭാദനഠം,  സഠംഭരണഠം,  വത്തിതരണഠം  (ഭക്ഷഷ്യമയഭാഗഷ്യമഭായ എണ്ണക്കുരുക്കളുഠം

എണ്ണയഠം ) മഭാറവ് ഇതര വസ്തുക്കളുഠം പരസഷ്യ വത്തിജഭാപനതത്തിലൂനട പ്രസത്തിഡന്റെവ് ഈ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള നന്റെ

ഉമദ്ദേശതത്തിന  ആവശഷ്യമഭായ  വസ്തുക്കനളന  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച്ചഭാലുഠം  പ്രസ്തുത  വസ്തുക്കളുനട  വത്തിലെ

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം;

(എചവ്) വഭാടക, ഭൂഉടമയനടയഠം വഭാടകക്കഭാരുനടയഠം അവകഭാശഠം ,  ഉടമസത തഭാത്പരഷ്യഠം ഉളപനട

കുടത്തികത്തിട വത്തിഷയങ്ങളുനട നത്തിയനണവുഠം മമല്മനഭാട്ടവുഠം;

(ഐ)  ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (എ)  മുതല്  (ഐ)  ല്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി   പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഏനതങത്തിലുഠം

വത്തിഷയങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട നത്തിയമങ്ങളനക്കതത്തിനരയള  കുറങ്ങള;

(നജ)  ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (എ)  മുതല്  (ഐ)  ല്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന ഏനതങവ്കത്തിലുഠം
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വസ്തുതകളക്കവ് സഹജമഭായത്തി വരുന്ന ഏനതങത്തിലുഠം വസ്തുതകള.

(3.) ഉപവഭാകഷ്യഠം (1.) പ്രകഭാരഠം ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ നത്തിയമഠം - 

(എ) ടത്തിബുണലുകളുനട അധത്തികഭാരസരണത്തി സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്; 

(ബത്തി  )  ഓമരഭാ  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലുകളുഠം  നത്തിരവഹത്തിമക്കണ്ട  പ്രമതഷ്യക  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  ,

അധത്തികഭാരങ്ങള (മകഭാരട്ടലെക്ഷഷ്യ ശത്തിക്ഷണതത്തിനുള അധത്തികഭാരഠം ഉളപനട ) അധത്തികഭാരത്തിയഠം ; 

(സത്തി  )  പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകള അനുവരതത്തിമക്കണ്ട നടപടത്തിക്രമങ്ങള (നതളത്തിവവ് ചട്ടങ്ങളുഠം പരത്തിമത്തിതത്തി

വകുപ്പുകളുഠം ഉളപനട );

(ഡത്തി) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 136. പ്രകഭാരഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം ഒഴെത്തിനക എലഭാ മകഭാടതത്തിയനടയഠം

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തി,  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (1.)  പരഭാമരശത്തിച്ച  പരഭാതത്തികളുഠം  അനലങത്തില് തരക്കങ്ങളുഠം

സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് ;

(ഇ)  ഏനതങത്തിലുഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിലെവത്തിലുള  ഏനതങത്തിലുഠം  മകസവ്  പ്രസ്തുത  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

ടത്തിബുണലെത്തിമലെക്കു  മഭാറ്റുക  അനലങത്തില്  ഇതര  അധത്തികഭാരത്തിയത്തിലുളവ  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ

സഭാപനതത്തിനവ്  മുമ്പുളവയഠം  ആയതു  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തിയത്തില്

വമന്നക്കഭാവുന്നവയഠം  പ്രസ്തുത  അനഷ്യഭായങ്ങളുഠം     അനലങത്തില്  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനടയഠം

വഷ്യവഹഭാരകഭാരണഠം പ്രസബത സഭാപനതത്തിനവ് മുന്പവ് ഉണ്ടഭായഭാല് ;

(എഫവ്)  ഫലെപ്രദമഭായ  പ്രവരതനതത്തിനവ്  ആവശഷ്യനമന  യക്തമഭായ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  സഭയവ്

മതഭാന്നത്തിയഭാല് അനുബന്ധവുഠം സഹജവുഠം അനനരഫലെവുമഭായ വകുപ്പുകള, (ഫനീസത്തിനുള വകുപ്പുകള

ഉളപനട)  നപട്ടന്നവ്  മകസുകള  തനീരക്കുന്നതത്തിനുഠം  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലുകളുനട  ഉതരവുകള

നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം . 

(4.) ഈ ഭരണഘടനയനട മറ്റു വകുപ്പുകള അനലങത്തില് പ്രഭാബലെഷ്യതത്തിലുള മറ്റു നത്തിയമങ്ങള ഒഴെത്തിനക

ഈ ആര്ടത്തിസത്തിലെത്തിനന്റെ വകുപവ് ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

39.  ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  323.  എ ഇതവ് നത്തിനഠം അധത്തികഭാരഠം ഉളനകഭാണ്ട,  പഭാരലെനമന്റെവ്

അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് ടത്തിബുണല്സവ് നത്തിയമഠം 1985  നത്തിയമമഭാക്കത്തി.  

സത്തിരമഭായള സരവനീസവ് അപനീലുകളക്കു പകരഠം ഒരു സഠംവത്തിധഭാനഠം എന്നതഭാണവ് പ്രഭാഥമത്തിക ലെകവ് ഷഷ്യഠം,

മറത്തിച്ചഭായഭാല് ഭരണഘടനഭാ മകഭാടതത്തികളുനട പ്രവരതനനത കൂടുതല് ഭഭാരവതഭാക്കുന. ഉയരന്ന

മകഭാടതത്തികള  പ്രധഭാനനപട്ട  ഭരണഘടനഭാ  വഭാദങ്ങളക്കുഠം  നപഭാതു  സമൂഹവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട
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കഭാതലെഭായ നത്തിയമ മചഭാദഷ്യങ്ങളുഠം പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന് വത്തിഭഭാവനഠം നചയത്തിരത്തിക്കുന്നനതന്നവ്

അഠംഗനീകരത്തിച. 

40.  കൂടഭാനത,  ചത്തിലെ വത്തിഷയങ്ങളത്തില് സഭാമങതത്തിക മത്തികവവ്  ഇലഭായ എടുത്തു കഭാണത്തിച    അനവധത്തി

വത്തിധത്തികളത്തില്  ഈ  മകഭാടതത്തി  മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  നല്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്,  ടത്തിബുണലുകള  വഴെത്തി  പ്രസ്തുത

മകസുകള നപട്ടന്നവ് തനീരമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ അടത്തിയനര ആവശഷ്യഠം അതഭാണവ്.  എഠം   .സത്തി  .മമത  v.

യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ. 12 -ല് സൂചത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  പരത്തിസത്തിതത്തി തരക്കങ്ങള മകളക്കുന്നതത്തിനവ് നനീതത്തി

നഷ്യഭായ സഭാമങതത്തിക നത്തിപുണരുള സമരപത്തിത ടത്തിബുണല് ആവശഷ്യമുനണ്ടന്നതഭാണവ്. 

41.  അനനരഫലെമഭായത്തി   മദശനീയ  പരത്തിസത്തിതത്തി  ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം  1995  മദശനീയ  പരത്തിസത്തിതത്തി

അപനലെറവ് അധത്തികഭാരത്തി  നത്തിയമഠം  1997  എന്നത്തിവ നത്തിയമമഭാക്കത്തി.  എനഭായഭാലുഠം തരക്കങ്ങള നപട്ടന്നവ്

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തില്  ഇവക്കു  പ്രഭാപ്തത്തിയത്തില  എന്നവ്  ഉടനന കണ്ടു  ആയതു ഇനഷ്യയനട  നത്തിയമ

കമനീഷന്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച  പ്രകഭാരഠം  പരത്തിഷവ് കഭാരഠം  ആവശഷ്യനമന  കണ്ടു.   പരത്തിതനഃസത്തിതത്തിയമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ട വത്തിഷയങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുള  പ്രമതഷ്യക ഫഭാസവ് ടഭാകവ് മകഭാടതത്തി എന്ന

നത്തിലെക്കവ് മദശനീയ ഗനീന് ടത്തിബുണല് (എന് ജത്തി റത്തി) സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  വഴെത്തി നതളത്തിച. 

42.  അതുമപഭാനലെ   പ്രസ്തുത  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  നന്റെ  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (2.)  ല്  ഉള  സഭാമങതത്തികളക്കു

അനുസരത്തിച  കുറങ്ങളക്കുഠം  അനലങത്തില്  പരഭാതത്തികളക്കുഠം   ടത്തിബുണലെത്തില്   ഏനതങത്തിലുഠം

തരക്കങ്ങളുനട  വത്തിചഭാരണ  അനലങത്തില്  തരക്ക  പരത്തിഹഭാരതത്തിനവ്   നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം

നടത്തുവഭാന്  യക്തമഭായ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ സഭയ്ക്കു  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  323.  ബത്തി  അധത്തികഭാരഠം

നല്കുന .  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 323. ബത്തി (2.) പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന കഭാരഷ്യങ്ങള വത്തിവത്തിധ

കഭാരഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി  വത്തിശഭാലെമഭായത്തി   ബന്ധനപടുന്നവയമഭാണവ്   ആയതു  പഭാരലെനമന്റെവ്  -നുഠം

സഠംസഭാന  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ സഭയ്ക്കുഠം   ടത്തിബുണവലെമസഷനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തില് നകഭാണ്ടവ്

വരഭാവുന്നതഭാണവ്. 

ടത്തിബുണലെത്തിസഷനന്റെ നനീതത്തിനഷ്യഭായ വളരച്ച 

43. 'ടത്തിബുണല്'  എന്ന  വചനഠം  അരദ  -  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരത്തിനയയഭാണവ്

പരഭാമരശത്തിക്കുന്നനതന  ഈ മകഭാടതത്തി അനവധത്തി  വത്തിധത്തികളത്തിലൂനട പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  ജസസനവ്

ഷുഗര മത്തില്സവ്   ലെത്തിമത്തിറഡവ്   മനീററവ്    v.  ലെകത്തി   ചഭാനവ്  ലൂനട  ഈ മകഭാടതത്തി പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്

12. 1986(2.) എസവ്  സത്തി സത്തി 176
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കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ വകുപത്തിനന്റെ അനലങത്തില് ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗമഭാമണഭാ

നത്തിശത്തിത അഠംഗനമന്ന നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതത്തിനുള ഒരു പരനീക്ഷണമഭാണവ്.  നത്തിശത്തിത അഠംഗതത്തിനവ്

സത്തിവത്തില്  മകഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാരമുമണ്ടഭാ   ഇലമയഭാ  എന്നവ്  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കണഠം

തരക്കപരത്തിഹഭാരഠം അഠംഗതത്തിനവ് നതളത്തിവവ് എടുക്കുന്നതത്തിനുഠം സഭാക്ഷത്തികനള വത്തിളത്തിചവരുത്തുന്നതത്തിനുഠം

തുടങ്ങത്തിവയ്ക്കുമുള അധത്തികഭാരമുനണ്ടനഠം ആയതു ടത്തിബുണല് ആയത്തി  തരഠം  തത്തിരത്തിക്കണനമനഠം

വത്തിധത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി.

44. വഷ്യവഹഭാരത്തികളുനട  ആത്മവത്തിശസഭാസഠം  തൃപ്തത്തിനപടുത്തുന്ന  രനീതത്തിയത്തിലുള   സുരക്ഷത്തിതവുഠം

ഫലെപ്രദവുമഭായ  നനീതത്തിനടപഭാക്കല്  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യഠം  ഊന്നത്തി  പറഞ്ഞു  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട മൂന്നഠംഗ  ജഡ്ജത്തിമഭാര  നബഞത്തിനലെ ആര. നക. വജന  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്

ഇനഷ്യ  മകസത്തില്  ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങള  അരദ-നനീതത്തി  നഷ്യഭായ      പ്രവരതനങ്ങള

നടപഭാക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി ആയവയ്ക്കു നത്തിശത്തിത  നത്തിയമ  വനപുണഷ്യവുഠം   .അല്പഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

പരത്തിചയവുഠം  നത്തിയമ  പരത്തിശനീലെനവുഠം   അനത്തിവഭാരഷ്യനമനഠം  തുടരനഠം  നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  അതവ്

കൂടഭാനത  ടത്തിബുണലുകള  രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരമഭായതത്തിനഭാല്

വഷ്യവഹഭാരത്തികളുനട വത്തിശസഭാസഠം നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനുള കഭാരഷ്യക്ഷമതയ്ക്കു വത്തിടവനീഴ്ച നചയ്യേഭാനഭാവത്തില.

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃ  പരത്തിമശഭാധനയഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  ഉള  അപനീല്  പരത്തിഹഭാരവുഠം

നചലെമവറത്തിയതുഠം മപ്രഭാതഭാഹനരഹമലഭാതതത്തിനഭാലുഠം ടത്തിബുണലുകള വഴെത്തിയള നനീതത്തി നഷ്യഭായ

നടപഭാക്കല്  ഇമപഭാഴുഠം  ദൂരവഷ്യഭാപക  ആശയമഭാനണന്നതവ്  സതഷ്യനമന  പ്രസഭാവത്തിച  .

സഭാമ്പതത്തികമഭായത്തി  പത്തിമന്നഭാക്കഠം  നത്തില്ക്കുന്ന  ആളുകളുനട  അപനീലെത്തിനുള  അവകഭാശഠം

സഭാമ്പതത്തികവുഠം  വത്തിദൂരതഭാതയനടയഠം  പരത്തിമത്തിതത്തികള  മൂലെഠം  പരത്തിമത്തിതമഭായത്തി  കഭാണുന  .

ആയതത്തിനഭാല്  ,  മകഭാടതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ്  രഭാജഷ്യത്തുടനനീളഠം   പുതത്തിയ  സഠംവത്തിധഭാനഠം

ഒരുക്കണനമനഠം  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലുകളുനട  രൂപനീകരണതത്തിനവ്  ബഭാറത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനളയഠം

ഉളനപടുതണനമനഠം  .  ടത്തിബുണലുകളുനട പ്രവരതനവുഠം അവയനട പ്രവരതനങ്ങളുനട

സത്തിരഠം മമല്മനഭാട്ടവുഠം പരത്തിഷരത്തിക്കുന്നതു അടത്തിയനര ആവശഷ്യനമനഠം ഊന്നത്തി പറഞ്ഞു .

45.  തുടരന്നവ്  ,  മകസുകള  നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്നതത്തിനന്റെ  പ്രശനഠം  വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  എല്  .

ചന്ദ്രകുമഭാര  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ15. -ല് ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട ഭരണഘടനഭാ നബഞവ്

15.(1997.)3.  എസവ്  സത്തി സത്തി 261.
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വത്തിദഗ്ധ  കമത്തിറത്തികളുനടയഠം  കമനീഷനുകളുനടയഠം  റത്തിമപഭാരടകള  പരത്തിമശഭാധത്തിച.  പലെ

ടത്തിബുണലുകളക്കുഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമതയത്തിലഭായയഠം  വസ്തു  നത്തിഷ്ഠതക്കുറവുഠം  നനീതത്തി  നഷ്യഭായ

സമനീപനതത്തിലുള പരഭാധനീനതയഠം കഭാരണഠം നപഭാതു ജനങ്ങളുനട വത്തിശസഭാസഠം ആരജത്തിക്കുവഭാന്

കഴെത്തിയന്നത്തില എന്ന മളനീമഠവ് കമത്തിറത്തി റത്തിമപഭാരട്ടവ് -ഇതവ് പരഭാമരശത്തിക്കുകയഠം കഭാണുകയഠം ഉണ്ടഭായത്തി .

രഭാജഷ്യത്തു  ടത്തിബുണലുകളുനട  നത്തിലെവഭാരഠം  ഉയരത്തുന്നതത്തിനവ്  തക്കതഭായ  വഴെത്തികളക്കഭായത്തി  ഈ

മകഭാടതത്തി ആഹസഭാനഠം നചയ്യുന .

46. വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതവ്  അനുവദനനീയമല  എന്നവ്  വനീണ്ടുഠം

പറഞത്തിരത്തിക്കുന മഭാതമല അപനീല് മഫഭാറഠം ഡല്ഹത്തിയത്തില് സത്തിതത്തിനചയ്യുന്നതത്തിനഭാല് കൂടുതല്

ആളുകളക്കുഠം പ്രഭാപഷ്യമല എന്നത്തിരത്തിനക്ക സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കുള വഷ്യവഹഭാരത്തിയനട അപനീല്

അവകഭാശഠം  തടസനപടുത്തുന  എനഠം  ആവരതത്തിക്കനപട  .   അഠംഗങ്ങളുനട  നചറത്തിയ

കഭാലെയളവുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗങ്ങള  അലഭാതവരുനട  നനീതത്തി  നഷ്യഭായ  പരത്തിചയക്കുറവുഠം

നത്തിരൂപത്തിക്കുമമ്പഭാള ടത്തിബുണലുകനള നയത്തിക്കുന്ന എലഭാ  വഷ്യക്തത്തികളുനടയഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമത പുനനഃ

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി  ദനീരഘവനീക്ഷണമുള  ഒരു  സഠംവത്തിധഭാനഠം  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ

ആവശഷ്യഠം  ഈ  മകഭാടതത്തി  വത്തിലെയത്തിരുതത്തി  .   ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനന്റെ

മമല്മനഭാട്ടതത്തിനവ്   'ഒരു മനഭാഡല് മനഭാലെയതത്തിനന്റെ  'കനീഴെത്തില് എലഭാ ടത്തിബുണലുകനളയഠം

നകഭാണ്ടവ് വരണനമനഠം അതത്തിനു നനീതത്തി നഷ്യഭായ മനഭാലെയമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം ഏറവുഠം ഉചത്തിതഠം എനഠം

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപടുകയണ്ടഭായത്തി. മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രവരതനങ്ങള ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനു

സസതന  മമല്മനഭാട്ട  സമത്തിതത്തിനയ  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മനഭാലെയഠം  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  നല്കത്തി.

കൂടഭാനത  ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  തത്തിരനഞടുപവ്  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുഠം  ഫണ്ടുകള  വക

തത്തിരുതലുഠം  മനറലഭാ  സങനീരണതകളുഠം  പ്രസ്തുത  സഠംരക്ഷണ  സഠംഘടനയത്തിലൂനട

ഒഴെത്തിവഭാക്കണനമനഠം മകഭാടതത്തി വത്തിലെയത്തിരുതത്തി .  

47.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  v.  ആര ഗഭാന്ധത്തി പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്16.

എന്ന  മകസത്തില്  മകഭാടതത്തിയനട  അഞ്ചു  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  ഭരണഘടനഭാ  നബഞവ്  കമ്പനത്തി

നത്തിയമഠം (2)-മഭദഗതത്തി  2002. ല് ഉളനപടുതത്തിയ നകഭാമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 1956. നലെ ഭഭാഗഠം 1- ബത്തി 1-

16.(2020.) 11. എസവ്  സത്തി സത്തി 1.
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സത്തി എന്നത്തിവയനട ഭരണഘടന  സഭാധുത പുനനഃപരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി.

48.  മകഭാടതത്തികളക്കവ് പകരഠം ടത്തിബുണലുകള സഭാപത്തിച്ചഭാല് അവയ്ക്കു സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം വത്തിശസഭാസഷ്യതയഠം

കഭാരഷ്യക്ഷമതയഠം  ഉണ്ടഭാവണനമനഠം  നബഞവ്  നത്തിരനീക്ഷത്തിച  .   കൂടഭാനത  സഭാധഭാരണ

മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം  ടത്തിബുണലുകളത്തിമലെക്കു  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിക്കു  മഭാറമുണ്ടഭായതവ്  ,

ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങള  /ചുമതലെയള  ഉമദഷ്യഭാഗസരഭായത്തി  നനീതത്തി  നഷ്യഭായ  വകുപത്തിനലെ

ഉമദഷ്യഭാഗസനര ഉളനപടുമതണ്ടതഭാണവ് . നനീതത്തി നഷ്യഭായ അഠംഗങ്ങളക്കവ് പുറനമ  അധത്തികമഭായത്തി

മഭാതമമ  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങനള  ഉളനപടുതഭാവുന  അതുഠം  പ്രമതഷ്യക  അറത്തിവവ്

ആവശഷ്യമഭായത്തി  വരുമമ്പഭാള  മഭാതഠം.  പ്രമതഷ്യകത  ആവശഷ്യമത്തിലഭാതമപഭാള  ഏനതങത്തിലുഠം

സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങനള  ഉളനപടുത്തുന്നതവ്    നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വകുപത്തിനന്റെ  സസഭാതനരഷ്യവ്നത

ദുര്ബലെനപടുത്തുന്നതത്തിനുഠം വകമയറഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം തുലെഷ്യമഭാണവ്  .

49. കൂടുതല്  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ/ സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങനള ടത്തിബുണലുകളത്തില് ഉളനപടുത്തുന്നതവ് വഴെത്തി

നനീതത്തി  നഷ്യഭായ  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തില്  ക്രമമണയള   കടനകയറമഭാനണനഠം  ഉയരന്ന

കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ പരത്തിചയഠം   മത്തികച്ച  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനു  കരണമഭായത്തിനലനഠം   മകഭാടതത്തി

നത്തിരനീക്ഷത്തിച  .  അതരഠം  സഠംബതഭായഠം  പരത്തിമശഭാധത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടനഠം  പ്രസഭാവത്തിക്കുകയഠം

നകഭാമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 1956. നലെ ഭഭാഗഠം 1-ബത്തി, 1-സത്തി യത്തില് (2002-നലെ മഭദഗതത്തി പ്രകഭാരഠം) തഭാനഴെ

ഖണത്തികയത്തില് 120 -ല് പറയഠം   പ്രകഭാരഠം   ആവശഷ്യമുള   തത്തിരുതലുകള   വരുത്തുകയഠം

നചയ  . പ്രസ്തുത ഖണത്തിക   തഭാനഴെ മചരക്കുന.

"120.  പ്രസ്തുത നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗങ്ങള  1-ബത്തി  1-സത്തി  യത്തിലുള നതനതകള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

ഞങ്ങള തത്തിരുതലുകള ക്രമനീകരത്തിക്കുന:"

(ഐ.)ടത്തിബുണലുകളത്തില്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിനഭായത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാനരയഠം

അഭത്തിഭഭാഷകനരയഠം  മഭാതഠം  പരത്തിഗണത്തിക്കഭാവുന.  വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാര,  അനലങത്തില്

ജത്തിലഭാ ജഡ്ജത്തി റഭാങത്തില് കുറഞതവ് അഞ്ചു വരഷഠം ജഡ്ജത്തിയഭായത്തി മസവനഠം അനുഷത്തിച്ചത്തിടള

ജഡ്ജത്തിമഭാര അനലങത്തില് പത്തു വരഷഠം വക്കനീല് പ്രഭാക്റ്റനീസുള വഷ്യക്തത്തിനയ മഭാതമമ നനീതത്തിനഷ്യഭായ

അഠംഗ നത്തിയമനതത്തിനവ് പരത്തിഗണത്തിക്കഭാവ.  വകുപവ് 10- എഫവ് ഡത്തി യനട ഉപവകുപ്പുകള (2.) (സത്തി

) (ഡത്തി ) -ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം group  എ യത്തില്നപട്ട വഷ്യക്തത്തികമളഭാ ഇനഷ്യന് കമ്പനത്തി

നത്തിയമ സരവനീസവ്  (ലെനീഗല് ബഭാഞവ്)  ഇനഷ്യന് ലെനീഗല് നസരവത്തിസവ്  (Grade-I)  പരത്തിചയമുള
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മകന്ദ്ര  അനലങത്തില് സഠംസഭാന  സരക്കഭാരത്തില്  തുലെഷ്യ  തസത്തികയത്തിലുള വഷ്യക്തത്തികനളയഠം

ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിനവ്  പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന്   കഴെത്തിയത്തില.  കമ്പനത്തി  നത്തിയമ

നസരവത്തിസവ്  അനലങത്തില് ഇനഷ്യന് ലെനീഗല് നസരവത്തിസവ്  -ല് ഉള പ്രഭാഗല്ഭഷ്യഠം സഭാമങതത്തിക

അഠംഗങ്ങളഭായ  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് അവനര ഏറവുഠം ഉപയക്തരഭാക്കുഠം .  

(ii.)  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  പ്രവരതനങ്ങള  എന്  സത്തി  എല്  റത്തി  ഏനറടുക്കുമമ്പഭാള

അഠംഗങ്ങളക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട മപഭാനലെ തനന്ന സഭാധഷ്യമഭാകുന്ന സഭാനവുഠം

പദവത്തിയഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  ഇതവ്  മനടഭാനഭാകുന്നതവ്,  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി

ജഡ്ജത്തിയനട ശമ്പളവുഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം നല്കത്തിനക്കഭാണ്ടഭാണവ് വഹമക്കഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ്

അടുതവ്  തുലെഷ്യമഭായ  റഭാങവ്,  പരത്തിചയഠം  അനലങത്തില്  കഭാരഷ്യക്ഷമതയള  വഷ്യക്തത്തികനള

അഠംഗങ്ങളഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കുന്നതവ് ഉറപ്പു വരുതത്തിനക്കഭാണ്ടഭാണവ്.  ആയതത്തിനഭാല് നസനക്രട്ടറത്തിമഭാര

അനലങത്തില് അഡത്തിഷണല് നസനക്രട്ടറത്തിമഭാര റഭാങത്തിലുള ഓഫനീസര മഭാനര മഭാതമമ മദശനീയ

കമ്പനത്തി  നത്തിയമ ടത്തിബുണല് സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമനതത്തിനവ്  പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന്

കഴെത്തിയ. വകുപവ്  10.  എഫവ്  .ഡത്തി യനട ഉപവകുപ്പു (3.)  നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം (എ ) യഠം (ബത്തി  ) യഠം

ഉപവകുപ്പു (2.) നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം (2.) നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം (സത്തി ) യഠം (ഡത്തി ) യഠം പ്രകഭാരഠം ഗ്രൂപവ് എ

തസത്തികയത്തില് 15.  വര്ഷഠം  പരത്തിചയമുള വഷ്യക്തത്തികനളയഠം അനലങത്തില് മജഭായത്തിന്റെവ്  നസക്രട്ടറത്തി

അനലങത്തില്  മകന്ദ്ര/സഠംസഭാന  സരക്കഭാരത്തില്  തുലെഷ്യ  തസത്തികയത്തില്  ഉള  വഷ്യക്തത്തികമളഭാ,

ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിനവ്  മയഭാഗഷ്യതയളവനരങത്തില്  മപഭാനലെയഠം

അസഭാധുവഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ് . 

(iii.)  ഒരു  "സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം"  എന്നതുനകഭാണ്ടവ്  ഉമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ്  ടത്തിബുണല്

ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന മമഖലെയത്തിനലെ പരത്തിചയമഭാണവ്.   അക്കസൗണ്ടവ്സവ്  ബഭാഞത്തില് പ്രവരതത്തിച്ച

ഇനഷ്യന് കമ്പനത്തി  നത്തിയമ  സരവനീസത്തിനലെ  ഒരു അഠംഗഠം  അനലങത്തില് കമ്പനത്തി  നത്തിയമതത്തിനലെ

കുറച കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് യഭാദൃശത്തികമഭായത്തി ഇടനപമടണ്ടത്തി വന്ന മറ്റു വകുപ്പുകളത്തിനലെ ഉമദഷ്യഭാഗസനര

സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്   മയഭാഗഷ്യതയള   'നത്തിപുണര'  എന്നവ്

പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  ഉപവകുപ്പു  (3.)  നലെ  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (എ) യഠം

(ബത്തി) യഠം  സഭാധുവല.

(iv.)  ഉപവകുപ്പു (3.)  നലെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (എഫവ്) നലെ ആദഷ്യ ഭഭാഗത്തു പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം
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പ്രമതഷ്യക  അറത്തിവുള      ഏനതങത്തിലുഠം  വഷ്യക്തത്തി  അനലങത്തില്  ശഭാസ്ത്രഠം  സഭാമങതത്തികതസഠം

സഭാമ്പതത്തികശഭാസ്ത്രഠം , ബഭാങത്തിങവ് , വഷ്യവസഭായതത്തില് 20. വരഷങ്ങള നതഭാഴെത്തില് പരത്തിചയമുള

വഷ്യക്തത്തികനള കമ്പനത്തി നത്തിയമതത്തിനലെ പ്രഗത്ഭരഭായ പരത്തിഗണത്തിക്കുനമന്നഭാണവ്  ,  കമ്പനത്തി നത്തിയമ

ടത്തിബുണലെത്തില് സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളഭായത്തി നത്തിയമത്തിതരഭാകുവഭാന്അസഭാധുവഭാണവ് .

(v.)  വഷ്യവസഭായ സഭാമ്പതത്തികഠം  ,  വഷ്യവസഭായ ഭരണഠം  ,  വഷ്യവസഭായ പുനര  നത്തിരമഭാണഠം,

നത്തിമക്ഷപഠം,  അക്കസൗണ്ടന്സത്തി  എന്നത്തിവയത്തില് പതത്തിനഞ്ചു  വരഷതത്തില് കുറയഭാത നതഭാഴെത്തില്

പരത്തിചയവുഠം നത്തിരനര പ്രമതഷ്യക അറത്തിവുഠം സമഗതയഠം കഴെത്തിവുമുള വഷ്യക്തത്തികനള കമ്പനത്തിയനട

പുനരുദഭാരണതത്തിനുഠം/പുനരധത്തിവഭാസതത്തിനുഠം  പ്രഗല്ഭഷ്യമുള  വഷ്യക്തത്തികളഭായത്തി

പരത്തിഗണത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല്  തനന്ന  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിനവ്

പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് അരഹവുമഭാണവ് . 

(vi.)  ഉപവകുപ്പു (3) നലെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ജത്തി) -ല് പരഭാമരശത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലുള വഷ്യക്തത്തികളക്കവ്

കുറഞതവ് അഞ്ചു വരഷനത പരത്തിചയഠം വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കണഠം .

(vii.)  വകുപവ്  10-  എഫവ് ഡത്തി  -നലെ ഉപവകുപ്പു  (3.)  നലെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (എഫവ്)  നലെ അവസഭാന

ഭഭാഗവുഠം.  ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (സത്തി  ),  (ഡത്തി),  (ഇ),  (ജത്തി),  (എചവ്)  ഇനഷ്യന്  കമ്പനത്തി  നത്തിയമ

സരവനീസവ്,  ഇനഷ്യന് ലെനീഗല് സരവനീസവ്  സത്തിവത്തില് സരവ്വനീസവ്  ഉള നസക്രട്ടറത്തി  അനലങത്തില്

അഡത്തിഷണല് നസക്രട്ടറത്തി  എന്നനീ  ഉമദഷ്യഭാഗസനര ടത്തിബുണല് സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളുനട

നത്തിയമന ആവശഷ്യതത്തിനവ് പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന് കഴെത്തിയഠം.

(viii.)  വകുപവ്  10. fx.  ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസവ്  (അനലങത്തില്

അമദ്ദേഹഠം  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  ആള)  നചയരമപഴ്സണത്തിയഠം  ധനകഭാരഷ്യ  /  കമ്പനത്തി  കഭാരഷ്യഭാ

മനഭാലെയതത്തിനലെ രണ്ടു നസക്രട്ടറത്തി മഭാറുഠം നതഭാഴെത്തില് മനഭാലെയതത്തിനലെ  നസക്രട്ടറത്തി  ,  നനീതത്തി

നഷ്യഭായ  മനഭാലെയതത്തിനലെ  നസക്രറട്ടറത്തി  എന്നത്തിവര  അഠംഗങ്ങളഭായഠം  ഉള  അഞഭാഠംഗ

തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തിക്കു  പകരഠം,  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തി  തഭാനഴെ  പറയന്ന

വത്തിധതത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  

എ . ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് അനലങത്തില് അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മനഭാമത്തിനത്തി - നചയരമപഴ്സണ് (നത്തിരണ്ണയ

മവഭാമട്ടഭാടുകൂടത്തി); 

ബത്തി  .  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ ഒരു സനീനത്തിയര ജഡ്ജത്തി അനലങത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തി ചനീഫവ് ജസത്തിസവ്  -
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അഠംഗഠം;

സത്തി . ധനകഭാരഷ്യ കമ്പനത്തി കഭാരഷ്യഭാ മനഭാലെയതത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം;

ഡത്തി . നനീതത്തി നഷ്യഭായ മനഭാലെയതത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം;

(ix.) നത്തിയമനതത്തിനവ് മയഭാഗഷ്യത ഉനണ്ടങത്തില് ഓഫനീസത്തില് കഭാലെയളവവ് മൂന വരഷതത്തില് നത്തിനഠം ഏഴു

അനലങത്തില് അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു ഒമന്നഭാ അതത്തിലെധത്തികമമഭാ കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ് മഭാറഠം ഉണ്ടഭാമയക്കഭാഠം.

നത്തിശത്തിത  മമഖലെയത്തില്  വനപുണഷ്യഠം  മനടുന്നതത്തിനവ്  തക്കതഭായ  സമയഠം  ആവശഷ്യമഭാണവ്

എന്നതത്തിനഭാലെഭാണതവ്.  മൂന വരഷ കഭാലെയളവവ് വളനര ചുരുങ്ങത്തിയതഭാണവ്  ,  അഠംഗങ്ങള നത്തിശത്തിച്ചത്തിത

അറത്തിവുഠം,  വനപുണഷ്യവുഠം,  കഭാരഷ്യക്ഷമതയഠം  ,  മനടുമമ്പഭാമഴെക്കുഠം  ഒരു കഭാലെയളവവ്  കഴെത്തിഞത്തിടണ്ടഭാകുഠം.

കൂടഭാനത  മൂന  വരഷ  കഭാലെയളവത്തിന  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായഠം  65  വരഷമഭായത്തി  ഉളനകഭാള്ളുമമ്പഭാള

ആയതു  വത്തിരമത്തിച്ച  വഷ്യക്തത്തികളമക്കഭാ  അനലങത്തില്  അടുത  തനന്ന  വത്തിരമത്തിക്കുന്നവരമക്കഭാ  മവണ്ടത്തി

വത്തിരമത്തിക്കലെത്തിനു  മശഷമുള  അഭയസഭാനമഭായത്തിട്ടഭാണവ്  ഈ  ടത്തിബുണലുകള  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

നത്തിരമത്തിച്ചവയഭാണവ്  എന്നവ്  കണക്കഭാക്കുന്നതത്തിനന  മപ്രഭാതഭാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതുമപഭാലെഭാകുഠം.  ഈ

ടത്തിബുണലുകള  ഫലെപ്രദമഭായഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായഠം  പ്രവരതത്തിക്കണനമങത്തില്  അവരക്കു  നഷ്യഭായമഭായ

മസവന കഭാലെയളവവ് ലെഭത്തിക്കുന്ന യവ അഠംഗങ്ങനള ആകരഷത്തിക്കുവഭാന് കഴെത്തിയണഠം .

(x)  അധഷ്യക്ഷന്    അനലങത്തില്   അഠംഗങ്ങള   ആയത്തി  ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  നത്തിലെയത്തില്  തുടരുമമ്പഭാള

അധഷ്യക്ഷന്,  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  മപരന്റെവ്  മകഡര  /  മനഭാലെയഠം  /  വകുപവ്  -  ല്  തങ്ങളുനട  ലെനീന് 

അവകഭാശഠം നത്തിലെനത്തിരതഭാന് സഭാധഷ്യമഭാക്കുന്ന വകുപവ് 10 എഫവ് നലെ രണ്ടഭാഠം വരജനഠം  അഠംഗങ്ങളുനട

സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനു മയഭാജത്തിക്കുകയത്തില. എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ് സഭാനത്തുനത്തിനഠം പൂരണ്ണമഭായത്തി വത്തിട നത്തില്ക്കുവഭാന്

അഠംഗമഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന  ഏനതഭാരു  വഷ്യക്തത്തിയഠം  തയ്യേഭാറഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  ആയതത്തിനഭാല്  ലെനീന് 

അവകഭാശഠം ഒരു വരഷതത്തില് കൂടുതല് ആക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില. 

(xi. ) മസവനതത്തില് സുരക്ഷയഠം സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ് വകുപവ് 10. - എഫവ് നജ - യനട

ഉപവകുപ്പു  (3.)  ,  വകുപവ്  10  -  എഫവ്  വത്തി   പ്രകഭാരഠം  ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്

അധഷ്യക്ഷന്/നചയ്യേമഭാണവ് നന്റെ സനസ്പെന്ഷനവ് ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് -  നന്റെ അനുമതത്തിമയഭാടു കൂടത്തി

മഭാതമമ കഴെത്തിയകയള്ളു .

(xii.)  എലഭാ  ടത്തിബുണലുകളക്കുമുള ഭരണ നത്തിരവഹണ സഹഭായഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മനഭാലെയതത്തില്

നത്തിനമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  നത്തിശത്തിത  മസ്പെഭാണ്സറത്തിഠംഗവ്  അനലങത്തില്  മഭാതൃ  മനഭാലെയതത്തില്  നത്തിമന്നഭാ
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അനലങത്തില്  വകുപത്തില്  നത്തിമന്നഭാ  ടത്തിബുണലുകള  അനലങത്തില്  അഠംഗങ്ങള  സസൗകരഷ്യങ്ങള

ആവശഷ്യനപടുവഭാമനഭാ സസനീകരത്തിക്കുവഭാമനഭാ പഭാടത്തില .

(xiii)  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ  രണ്ടഠംഗ  നബഞ്ചുകളക്കു  എലഭായ്മപഭാഴുഠം  ഒരു  ജുഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗമുണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  വലുമതഭാ  പ്രമതഷ്യകമമഭാ  ആയ നബഞ്ചുകള എമപഭാള   രൂപനീകരത്തിച്ചഭാലുഠം

ജുഡനീഷഷ്യല് അഠംഗങ്ങമളക്കഭാള സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളുനട എണ്ണഠം  കൂടുവഭാന്  പഭാടത്തില".

50. പത്തിന്നനീടവ്, മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്  v. യൂണത്തിയന്    ഓഫവ്   ഇനതത്തില്   (2014. )17.

മകസത്തില് മദശനീയ റഭാകവ് ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം 2005 നലെ പുതത്തിയതഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ച   മദശത്തിയ

റഭാകവ്    ടത്തിബുണല്  എടുത്തു   മഭാറ്റുകയഠം   ടത്തിബുണലെത്തിനു  (കളക്കവ്)  പകരമഭാമകണ്ട

അഠംഗങ്ങളുനട മസവന മഭാനദണങ്ങളുഠം  നത്തിയമന  നടപടത്തി   ക്രമവുഠം   മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ

ജഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ്  തുലെഷ്യമഭായത്തിരത്തിക്കണനമനഠം  നത്തിരനീക്ഷത്തിച  . 

51. നപ്രഭാഫഷണല് ലെനീഗല് മയഭാഗഷ്യതകളുഠം തക്കതഭായ നത്തിയമ പരത്തിചയവുഠം ഉളവരക്കവ് മഭാതമമ

സങനീരണ്ണ നത്തിയമ വത്തിഷയങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുവഭാന് പ്രഭാപ്തത്തിയള്ളു എന്നവ്  വത്തിധത്തിക്കനപട.

വഷ്യവഹഭാരത്തിയഭായ  കക്ഷത്തി  (സരക്കഭാര)  ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമന  പ്രക്രത്തിയയത്തില്

പങഭാളത്തികളഭാകഭാന്  പഭാടത്തില.  അതുമപഭാനലെ  പുനരനത്തിയമനതത്തിനുഠം  അനലങത്തില്  കഭാലെയളവവ്

കൂടന്നതത്തിനുമുള നത്തിബന്ധന ടത്തിബുണല് അഠംഗങ്ങളുനട സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനു വസ്തുതഭാപരമഭായത്തി

തനന്ന  പക്ഷപഭാതപരമഭാണവ്.  ആദഷ്യ  വഷ്യവഹഭാര  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരമഭാക്കത്തിയ

ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെയഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കു  കനീഴെത്തില്  വരുന്നതലഭാത  മകഭാടതത്തികളത്തിനലെയഠം

നത്തിയമനതത്തില് ഒരു വഷ്യതഷ്യഭാസഠം വരുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.

52. ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ ആസഭാനഠം ഡല്ഹത്തി ആയത്തി സഭാപത്തിച്ചതവ് രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ മറ്റു ഭഭാഗങ്ങളത്തിലുള

വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു  ബുദത്തിമുട  ഉണ്ടഭാക്കുകയഠം  സസൗകരഷ്യപ്രദമഭായത്തി  നനീതത്തി  പ്രഭാപഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

തടസമഭാകുകയഠം  നചയ്യുനമന്നവ്  തുടരനഠം  ആവരതത്തിച്ചവ്  പറഞ്ഞു.  കൂടഭാനത  സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം

നനീതത്തിയഠം നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ് ടത്തിബുണല് അഠംഗങ്ങളത്തില് മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ഭരണ നത്തിയനണഠം

ഏരനപടുത്തുന്നതവ് ഉചത്തിതമല .

53. മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ  (2015.)18. മകസത്തില് കമ്പനത്തി

നത്തിയമഠം 2013 ല്  വത്തിവക്ഷത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന മദശനീയ കമ്പനത്തി നത്തിയമ ടത്തിബുണല് (എന് സത്തി എല് റത്തി )

17.(2014.) 10. എസവ്  സത്തി സത്തി 1.
18.(2015.) 8. എസവ്  സത്തി സത്തി 583.
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മദശനീയ  കമ്പനത്തി  നത്തിയമ  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല്  (എന്  സത്തി  എല്  റത്തി)  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ.

തഭാത്പരഷ്യപൂരസഠം  കമ്പനത്തി  നത്തിയമഠം  2013 നന്റെ  അധഷ്യഭായഠം  XXVII.  പരത്തിമശഭാദത്തിക്കുമമ്പഭാള,

അതഭായതു  വകുപ്പുകള  407  മുതല്  434  വനര,  എന്  സത്തി  എല്  റത്തി  സഭാപത്തിക്കുന്നതവ്

ഭരണഘടനഭാ പരമലഭാതതു അല എങത്തിലുഠം ആര. ഗഭാന്ധത്തി (മമല് പരഭാമരശഠം) മകസത്തിലുള

വത്തിധത്തി  അനുസരത്തിച്ചവ്  നതനതകള  പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യമുനണ്ടനഠം  ഈ  മകഭാടതത്തി

വത്തിധത്തിച.

54. അവസഭാനഠം,  ഗുജറഭാതവ് ഊരജ്ജ വത്തികഭാസവ് ലെത്തിമത്തിറഡവ്  v.  എസഭാര പവര ലെത്തിമത്തിറഡവ്  19.-  ല്

രൂപനീളരഭാനഭാവുഠം,  ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനവുഠം  നത്തിയമ  പ്രകഭാരവുമുള  ചട്ടക്കൂടുഠം

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള,  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് (2004) (മമല്

പരഭാമരശഠം)  മകസത്തില്  മുമ്പുള   വത്തിധത്തികള  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  അപനീല്   പരത്തിഹഭാരഠം

ബഭാധകമഭാനണനഠം ആയതത്തിനന്റെ ചത്തിലെവുഠം അപ്രഭാപഷ്യതയഠം കഭാരണഠം ഇലഭാതഭാക്കത്തിനയനഠം ഈ

മകഭാടതത്തി  ആവരതത്തിച്ചവ്.   കൂടഭാനത,  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്  എലഭാ ടത്തിബുണലുകളത്തില് നത്തിനഠം

അപനീലുകള  മനരത്തിട്ടവ്  പ്രവഹത്തിക്കുന്നതവ്  പ്രഭാഥമത്തിക  ഭരണഘടനഭാ  ഭഭാഗഠം

പൂരതനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള കഭാരഷ്യക്ഷമതയ്ക്കുഠം തടസഠം ഉണ്ടഭാക്കുന.  അനപലറവ് ടത്തിബുണലുകള,

ജുഡനീഷഷ്യല്  ഇതര  അഠംഗങ്ങളഭായത്തിരത്തിമക്ക  സങനീരണ്ണ  നത്തിയമ  പ്രശ്നങ്ങള  തനീരപ്പുകല്പത്തിച

നകഭാണ്ടത്തിരുന്നതത്തിനഭാല്, ഈ മകഭാടതത്തി ടത്തിബുണലുകളുനട രൂപനീകരണഠം പുനനഃപരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം

ഇതവ്  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  ഇനഷ്യയനട  നത്തിയമ  കമനീഷനത്തില്  ഒരു  പരഭാമരശഠം  വയ്ക്കുകയമുണ്ടഭായത്തി.

ഇതത്തിനു മശഷഠം,  ഇനഷ്യയനട നത്തിയമ  കമനീഷന്,  272  ആഠം റത്തിമപഭാരട്ടത്തില്  "Assessment  of

statutory  frame  works  in  India  ” എന്ന   ശനീരഷകതത്തില്   ഇനഷ്യയത്തിനലെ

ടത്തിബുണലെത്തിസഷനുമഭായത്തി   ബന്ധനപട   നത്തിയമപ്രകഭാരമുള   ചട്ടക്കൂടത്തില്   വത്തിശദമഭായ

വത്തിശകലെനഠം  നല്കത്തി .

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം  , 2017:   നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ പശഭാതലെഠം 

55. നത്തിലെവത്തിലുള ഒരു കൂട്ടഠം മകസുകളത്തില് പ്രഭാഥമത്തിക നവല്ലുവത്തിളത്തി  ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017 ആണവ്.

"2017.-18 സഭാമ്പതത്തിക  വരഷമതക്കുള മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ധനകഭാരഷ്യ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളഭാണവ് "

ഈ നത്തിയമഠം ബഭാധകമഭാക്കുവഭാന് ഉമദ്ദേശത്തിച്ചനതങത്തിലുഠം ഭഭാഗഠം XIV. -ല് ഉളനപടുന്ന വത്തിപുലെമഭായ

19.(2016.) 19. എസവ്  സത്തി സത്തി 103.
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വകുപ്പുകള  "ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികളുനടയഠം   ലെയനതത്തിനുഠം

നചയരമപഴെവ് സണുകള,  അഠംഗങ്ങള തുടങ്ങത്തിയവരുനട മസവന വഷ്യവസകളക്കുമുള മകന്ദ്ര

നത്തിയമങ്ങളുനട മഭദഗതത്തികളുഠം" ബഭാധകമഭാക്കുന്നതത്തിനഭാണവ് .

56. ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം  2017.  നന്റെ ഭഭാഗഠം XIV.  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള,  വത്തിവത്തിധ ടത്തിബുണലുകളക്കു

അടത്തിതറയഭായ ഇരുപതത്തിയഞ്ചു  മകന്ദ്ര നത്തിയമങ്ങള പഭാരലെനമന്റെവ്  മഭദഗതത്തി  വരുതത്തിയതവ്

എങ്ങനന എന്നവ്  158  മുതല് 182  വനര വകുപ്പുകളനകഭാണ്ടവ് കഭാണുന .മനരനതയള ഈ

മകഭാടതത്തി  വത്തിധത്തികളത്തിനലെ  ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം  ക്രമനീകരത്തിക്കുനനവന  അമറഭാരണത്തി

ജനറല് വഭാദത്തിച . 

57. ഓമരഭാ  വകുപ്പുഠം  പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബുണലെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചഭാണവ്  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുന്നതവ്  എന്നനതഭാഴെത്തിച്ചഭാല്

ഭഭാഗഠം XIV നലെ വകുപ്പുകള 158. മുതല് 182. വനര വത്തിശഭാലെമഭായത്തി ഒമര വത്തിഷയനതക്കുറത്തിച്ചഭാണവ്

പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതു  .അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകളുനട  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസരുനടയഠം  ഒമര  ക്രമതത്തിലുള  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം  ,  നത്തിയമനവുഠം  ,  ഓഫനീസവ്

കഭാലെയളവുഠം , ശമ്പളവുഠം അനൂകുലെഷ്യങ്ങളുഠം , രഭാജത്തി , നനീക്കല് തുടങ്ങത്തിയ മസവന വഷ്യവസകളുഠം

നത്തിബന്ധനകളുഠം  പഭാരലെനമന്റെവ്  ആരജ്ജത്തിച  രനീതത്തി  മനസത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം

2017.  നലെ  ഭഭാഗഠം  XIV.  നലെ  വകുപ്പുകള  158.  173.  എടുത്തു  വത്തിശദമഭായത്തി  പറയന്നതവ്

മതത്തിയഭാകുന്നതഭാണവ് . വകുപവ് 173. തഭാനഴെ പറയഠം വത്തിധമഭാണവ് :

"1. - സത്തിനത്തിമഭാമറഭാഗഭാഫവ് നത്തിയമഠം 1952 മഭദഗതത്തി 

173. സത്തിനത്തിമഭാമറഭാഗഭാഫവ് നത്തിയമഠം, 1952 ല്, വകുപവ് 5. ഡത്തി . യവ് മശഷഠം തഭാനഴെ പറയന്ന വകുപവ്

മചരതവ്, അതഭായതു:-

"5.  E.  ഈ  നത്തിയമതത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  കൂടഭാനത  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017.  നലെ

അധഷ്യഭായഠം  VI  നലെ ഭഭാഗഠം  XIV  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വന്നതത്തിനു മശഷഠം നത്തിയമത്തിതനഭായ അപമലെറവ്

ടത്തിബുണലെത്തിനലെ  നചയരമഭാന്,  മറ്റു  അഠംഗങ്ങള  എന്നത്തിവരുനട  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം,  നത്തിയമനവുഠം,

ഓഫനീസവ്  കഭാലെയളവുഠം,  ശമ്പളവുഠം  അനൂകുലെഷ്യങ്ങളുഠം  രഭാജത്തി,  നനീക്കല്,  മറ്റു  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളുഠം പ്രസ്തുത നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ്  184.  പ്രകഭാരമഭാണവ്.  എന്നഭാല്

ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017 അധഷ്യഭായഠം  VI.  ഭഭാഗഠം  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരുന്നതത്തിനു  മുമ്പവ്

നത്തിയമത്തിതനഭായ  നചയരമഭാന്,  അഠംഗഠം  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  ,  2017.  നലെ  വകുപവ്  184.
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പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരഭാതതുമപഭാനലെ  പ്രസ്തുത  നത്തിയമവുഠം  ചട്ടങ്ങളുഠം  അനുസരത്തിച  തുടരനഠം

ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം "

58. ഇതവ്  കൂടഭാനത,  ഭഭാഗഠം  XIV നലെ  ചത്തിലെ  വകുപ്പുകളുഠം  നത്തിലെവത്തിലുള  ടത്തിബുണലുകമളഭാടവ്

സഠംമയഭാജത്തിക്കുന.  പ്രസ്തുത വകുപ്പുകളക്കവ് ഒരു ഉദഭാഹരണമഭായത്തി വകുപവ്  158.  തഭാനഴെ എടുത്തു

പറയന വകുപവ് 173. നലെ ഘടകങ്ങള ഉളനപനട, സഠംമയഭാജനഠം ബഭാധകമഭാക്കുന . 

"158. 1947 നലെ 14-ആഠം മഭദഗതത്തി - വഷ്യവസഭായ തരക്കങ്ങള നത്തിയമഠം, 1947 പ്രകഭാരഠം,-

(എ  )  വകുപവ്  7  എ  -ല്  ഉപവകുപ്പു  (1)നു  മശഷഠം,  തുടരനള ഉപവകുപ്പു  മചരക്കണഠം,

അതഭായതു :-

"(1 എ) ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017. അധഷ്യഭായഠം VI ഭഭാഗഠം XIV പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വന്നതവ് മുതല്

മകന്ദ്ര സരക്കഭാര രൂപനീകരത്തിച്ച വഷ്യവസഭായ ടത്തിബുണല് ഉപവകുപ്പു (1)  പ്രകഭാരഠം എഠംമപഭായനീസവ്

മപ്രഭാവത്തിഡന്റെവ് ഫന്ഡ്സവ് മത്തിനസലനനസവ് നപ്രഭാവത്തിഷന്സവ് നത്തിയമഠം, 1952. (1952 നലെ 19)  നലെ

വകുപവ് 7 ഡത്തി -ല് പരഭാമരശത്തിച്ച നനീതത്തിനഷ്യഭായ അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം   വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിക്കഭാഠം". 

( ബത്തി. )  വകുപവ് 7. സത്തി യ്ക്കുമശഷഠം തഭാനഴെ പറയന്ന വകുപ്പുകള മചരക്കണഠം, അതഭായതു:

"7.ഡത്തി.  മമല് മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്ന ഉമദഷ്യഭാഗസനന്റെ മയഭാഗഷ്യതകളുഠം മസവന വഷ്യവസകളുഠം

നത്തിബന്ധനകളുഠം .-

ഈ നത്തിയമതത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് കൂടഭാനത വകുപവ് 7.എ നലെ ഉപവകുപ്പു (1. ) ഉള മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര നത്തിയമത്തിച്ച വഷ്യവസഭായ ടത്തിബുണലെത്തിനലെ മമല് മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്ന ഉമദഷ്യഭാഗസനന്റെ

മയഭാഗഷ്യതകളുഠം നത്തിയമനവുഠം ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവുഠം ശമ്പളവുഠം  രഭാജത്തി,  നനീക്കല് , മറ്റു മസവന

വഷ്യവസകളുഠം  നത്തിബന്ധനകളുഠം  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017.  അധഷ്യഭായഠം  .  VI.  ഭഭാഗഠം

പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വന്നതവ് പ്രസ്തുത നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ് 184. പ്രകഭാരമഭാണവ് : 

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017 നലെ വകുപവ് 184 പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വരുന്നതത്തിനു മുന്പവ് നത്തിയമത്തിതനഭായ

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  വകുപവ്  184  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്

വരഭാതതുമപഭാനലെ,  ഈ  നത്തിയമവുഠം  അതുപ്രകഭാരഠം  രൂപനീകരത്തിച്ച  ചട്ടങ്ങളുഠം  പ്രകഭാരഠം

ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം."
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59. 158  മുതല്  182  വനരയള സമഭാനമഭായത്തി  രചത്തിക്കനപട്ട  വകുപ്പുകളത്തില് ശ്രമദയമഭായ രണ്ടു

പ്രമതഷ്യക  പദപ്രമയഭാഗഠം  ഉണ്ടവ്.   ഒന്നഭാമതഭായത്തി,  ഓമരഭാ  വകുപ്പുഠം  തുടങ്ങുതഭാനുഠം  non-

obstante ഉപവഭാകഷ്യതത്തിലെഭാണവ്,  '  …… നത്തിയമതത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  കൂടഭാനത,

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം  2017.  നലെ അധഷ്യഭായഠം  VI.  നലെ ഭഭാഗഠം  XIV.  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വന്നതത്തിനു

മശഷഠം  നത്തിയമത്തിതനഭായ  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണലെത്തിനലെ  നചയരമഭാന്,  മറ്റു  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം

മയഭാഗഷ്യതകളുഠം, നത്തിയമനഠം, ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവുഠം ശമ്പളഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം രഭാജത്തി നനീക്കല് മറ്റു

മസവന വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളുഠം വകുപവ് 184. പ്രകഭാരഠം ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം "

രണ്ടഭാമതഭായത്തി  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമതത്തിനലെ  വകുപവ്  184  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  നലെയഠം

മഭദഗതത്തി വരുതത്തിയ മറ്റു ഇരുപതത്തിയഞ്ചു നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെയഠം വകുപ്പുകള അസഭാധുവഭാക്കുന .

60. വകുപവ്  184  നകഭാണ്ടവ്  വന്ന  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  ഉമദ്ദേശഠം  അവമലെഭാകനഠം  നചയ്യേഭാന്

"ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം,  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികളുമടയ

അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  നചയരമപഴെവ് സണുകളുനടയഠം  മസവന  വഷ്യവസകള"  എന്ന

ശനീരഷകതത്തില് കഭാണനപടുന്ന നത്തിയമതത്തിനന്റെ ഉപഭഭാഗഠം 'എസവ്'  നതഭാട മുമ്പുള വകുപവ്  183

പരഭാമരശത്തിക്കണഠം. 183, 184 വകുപ്പുകള ഒരുമത്തിച വഭായത്തിമക്കണ്ടതത്തിനഭാല് രണ്ടുഠം തഭാനഴെ എടുത്തു

പറയന:

"എസവ്.-  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  നചയരമപഴെവ് സണ്  മറ്റു

അധത്തികഭാരത്തികളുനടയഠം മസവന വഷ്യവസകള.

183. വകുപവ്  184.  നന്റെ പ്രമയഭാഗഠം  -  പ്രസ്തുത നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ എട്ടഭാഠം പട്ടത്തികയത്തിനലെ മകഭാളഠം

(3. ) ല് പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമങ്ങളക്കു വത്തിരുദമഭായത്തി, നത്തിയമത്തിതനഭായ

തനീയതത്തി മുതല് ടത്തിബുണല് അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് അഠംഗഠം അനലങത്തില് പ്രവസഡത്തിഠംഗവ്

ഓഫനീസര, ഉപഭാധഷ്യക്ഷന്,  അധഷ്യക്ഷന്, വവസവ് നചയരമഭാന്, നചയരമഭാന്, വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമപഴ്സണ് എന്നത്തിവരക്കവ്  184 ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം  അനലങത്തില്

നത്തിശത്തിത  അവസക്കവ്  പ്രസ്തുത  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (2.)  ല്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികള:

മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസന്,  ഉപ  -അധഷ്യക്ഷന്,  അധഷ്യക്ഷന്,  വവസവ്

നചയരമഭാന്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമപഴ്സണ് അനലങത്തില് നത്തിശത്തിത
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അവസയത്തില്,  നത്തിലെവത്തില്  പ്രസ്തുത  ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  സഭാനഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  അഠംഗഠം

നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന തനീയതത്തിക്കവ് നതഭാട മുമ്പു വകുപവ് 184. ബഭാധകഠം ആയത്തിരത്തിക്കുകയത്തില 

184.  ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല്  മറ്റു  അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  അഠംഗങ്ങള  തുടങ്ങത്തിയവരുനട  മയഭാഗഷ്യതകള,  നത്തിയമനഠം,  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം മഭാനദണങ്ങളുഠം ശമ്പളവുഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം തുടങ്ങത്തിയവ- 

(1.) മകന്ദ്ര സരക്കഭാര, എട്ടഭാഠം പട്ടത്തികയത്തിനലെ മകഭാളഠം (2) ല് പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം

ടത്തിബുണല്, അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് അഠംഗഠം പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര, അധഷ്യക്ഷന്, ഉപ അധഷ്യക്ഷന്,

വവസവ്  നചയരമഭാന്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയര മപഴ്സണ് മയഭാഗഷ്യതകളുഠം,

നത്തിയമനഠം,  ഓഫനീസവ്  കഭാലെയളവവ്,  ശമ്പളവുഠം  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം,  രഭാജത്തി,  നനീക്കല്  മറ്റു  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളക്കുമഭായത്തി ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക വത്തിജഭാപനഠം വഴെത്തി ചട്ടങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കണഠം.

മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ  ചട്ടങ്ങളത്തില്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ്

ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല് അനലങത്തില് മറ്റു അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  അധഷ്യക്ഷന്,  ഉപ അധഷ്യക്ഷന് ,  മമല്മനഭാട്ടഠം

വഹത്തിക്കുന്ന ഉമദഷ്യഭാഗസന് അനലങത്തില് അഠംഗഠം ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക സഭാനഠം വഹത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ് എന്നഭാല്

അമദ്ദേഹഠം ഉമദഷ്യഭാഗതത്തില് മചരന്ന തനീയതത്തി  മുതല് അഞ്ചു  വരഷതത്തില് കൂടുവഭാന് പഭാടത്തിലഭാതതുഠം

പുനനഃ നത്തിയമനതത്തിനവ് മയഭാഗഷ്യനഭായത്തിരത്തിക്കുഠം:

തുടരനഠം  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  ഒരു  നചയരമപഴ്സണ്,  vice-നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്  വവസവ്

നചയരമഭാന്,  അധഷ്യക്ഷന്,  ഉപഭാധഷ്യക്ഷന്, പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര അനലങത്തില് അഠംഗഠം  മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ ചട്ടങ്ങളത്തില് പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വയസത്തിനു മശഷഠം ഉമദഷ്യഭാഗതത്തില്

തുടരുവഭാന്  പഭാടത്തിലഭാതതുഠം ആയതു തഭാനഴെ പറയന്നതത്തിമനക്കഭാള കൂടുവഭാന് പഭാടത്തിലഭാതതുമഭാണവ്.

(എ)  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന് (നസകബ്യൂരത്തിറനീസവ് അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് അധഷ്യക്ഷന് അനലങത്തില്

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര), അയഭാല് എഴുപതു വയസവ്;

(ബത്തി)  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്,  ഉപഭാധഷ്യക്ഷന്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസന് അനലങത്തില് മറ്റു അഠംഗഠം  (മകന്ദ്ര സരക്കഭാര വക നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  (ടത്തിബുണല്,

വഷ്യവസഭായ ടത്തിബുണല്) ആയഭാല് 67 വയസവ് 
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(സത്തി)  ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില്  നത്തിശത്തിത  അവസയത്തില്  മറ്റു

അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ  നചയരമപഴ്സണ്,   വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്,

ഉപഭാധഷ്യക്ഷന്,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനന്റെ  ശമ്പളഠം  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള

അനലങത്തില് മസവന വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളുഠം നത്തിയമനതത്തിനവ് മശഷഠം തനന്റെ തഭാത്പരഷ്യതത്തിനവ്

വത്തിരുദമഭായത്തി വഷ്യതത്തിരത്തിക്തമഭാകഭാന് പഭാടത്തില."

61. കൂടഭാനത,  മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വകുപ്പുകളത്തില് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരത്തിക്കുന്ന

അധത്തികഭാരഠം  ഉപമയഭാഗത്തിച്ചവ്  'ടത്തിബുണല്  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല്  മറ്റു  അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ

(അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള  പരത്തിചയഠം  മറ്റു  മസവന  വഷ്യവസകള)  ചട്ടങ്ങള  2017.

[ചുരുക്കതത്തില് "ചട്ടങ്ങള" ] വത്തിജഭാപനഠം നചയത്തിടണ്ടവ്.

ഹരജത്തിക്കഭാരുനട മകസവ്   :

62. മത്തിക്കവഭാറുമുള  വഷ്യക്തത്തിഗത  മകസുകളത്തില്  വഭാദങ്ങള  ഒരു  മപഭാനലെയഠം

അതത്തിവഷ്യഭാപനമുളതുമഭാണവ്.  ആയതത്തിനഭാല്,  ചുരുക്കതത്തില്  ഓമരഭാ  അഭത്തിഭഭാഷകനന്റെയഠം

വഭാദങ്ങള  പരഭാമരശത്തിമക്കണ്ട  ആവശഷ്യമത്തില.  സഭാമഭാനഷ്യമഭായത്തി,  എനഭായഭാലുഠം,  ആമുഖതഭാല്

ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദവുഠം,  ഏകപക്ഷനീയവുഠം   നത്തിയമനത്തിരമഭാണ   അധത്തികഭാരഠം

യഭാഥഭാരഥഷ്യമലഭാതതത്തിനഭാലുഠം   ഭരണഘടനയനട   അടത്തിസഭാന   ഘടനയവ്

വത്തിരുദമഭായതത്തിനഭാലുഠം  ഭഭാഗഠം  XIV.  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  നലെ   8., 9.,  പട്ടത്തികയനട

സഭാധുത  ഹരജത്തിക്കഭാര  മചഭാദഷ്യഠം    നചയ.  

63. ഹരജത്തിക്കഭാരുനട പ്രഭാഥമത്തിക വഭാദഠം   എന്നതവ്   ഭഭാഗഠം  XIV.  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  നന്റെ

ഭഭാഗമഭാക്കരുനതനഠം   ആക്കഭാന്  പഭാടത്തില  എനളതുമഭാണവ്,  കഭാരണഠം   നത്തിശത്തിത  ഭഭാഗഠം

'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  ആയത്തി തത്തിരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നന്റെ പദവത്തിനഷ്യഭാസതത്തിനവ്  ഊന്നല്

നല്മകണ്ടതഭാണവ്,  എനനന്നഭാല്  ആ ബത്തില്ലുകളത്തില്  "മഭാതഠം"  നത്തിബന്ധനകള ഉപവഭാകഷ്യഠം

(എ)  തുടങ്ങത്തി  (ജത്തി)  വനരയള  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുന്നതത്തിനഭാല്  'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  ആയത്തി

കഭാണഭാവുന്നതഭാണവ്.  ഭഭാഗഠം  XIV  ല്  ഉളനപടുതത്തിയതത്തിനഭാല്  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017.

മുഴുവനഭായഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110.  പ്രകഭാരഠം  "ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്"  ആവത്തില  എന്നവ്  വഭാദത്തിക്കുകയഠം

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള   107  പ്രകഭാരഠം  രഭാജഷ്യസഭയനട  അനുമതത്തി  ഇലഭാതതത്തിനഭാല്  ഭരണഘടനഭാ
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അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന നത്തിയമനത്തിരമഭാണ വഷ്യവസക്കവ് വത്തിരുദവുമഭാണവ് .

64. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1)  ല് "മഭാതഠം  എന്ന വശലെത്തിക്കവ് ശക്തത്തി നല്കുന്നതത്തിനവ്  അഭത്തിഭഭാഷകന്”
മകഭാണ്സത്തിറസന്റെവ്  അസഠംബത്തി  ഡത്തിമബറ്റുകളത്തില് പ്രബലെമഭായ വത്തിശസഭാസഠം അരപത്തിച.  ഗവനണ്മെന്റെവ്

ഓഫവ്  ഇനഷ്യ ആകവ്  1935  നലെ വകുപവ്  37 ല് നത്തിനഠം മബഭാധപൂരവഠം വത്തിട  നത്തിന്നതഭാനണനഠം

പ്രസബത  വഭാചകരനീതത്തി  ഭരണഘടനയത്തില്  മനനഃപൂരവഠം  മചരതതഭാനണനമുള  ഒരു

മകസുണ്ടഭാക്കഭാന്  അവര  ശ്രമത്തിച.  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  നലെ  ഭഭാഗഠം  XIV

ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  മൂടുപടഠം  ഇടുന്നതഭാനണനഠം  കപട  പ്രവരതനമഭാനണനഠം

മനരലഭാത രനീതത്തിയത്തില് രഭാജഷ്യസഭഭാ ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതവ് അനുവദനനീയമനലനഠം വഭാദത്തികള ഉറപത്തിച

പറയന.  ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തില്  സുദനീരഘമഭായ  വഭാദഠം  നടതത്തി,  അതഭായതു,  ഭരണഘടനഭാ

വത്തിഭഭാവനഠം  നചയ്യുന്ന  ഇരു  സഭകളുനടയഠം  സസഭഭാവുഠം സതയഠം മകന്ദ്ര സരക്കഭാര കുറച

കഭാണുന്നതുഠം; ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (3) ല് നഭാമകരണഠം സസനീകരത്തിക്കുക മഭാതമല നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

സഭാരഭാഠംശഠം പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട മകഭാടതത്തിയനട ഇടനപടല് ആവശഷ്യനപട.

65. ടത്തിബുണലുകള നയത്തിക്കനപടുന്ന ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 323 എ 323 ബത്തി ആനണനഠം

ഈ കഭാരഷ്യതത്തില് നത്തിരമത്തിച്ച നത്തിയമങ്ങനള ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകള ആയത്തി തരഠംതത്തിരത്തിക്കഭാനഭാവത്തില

എന്ന  സൂകവഭാദവുഠം  ഹരജത്തിക്കഭാരുനട  അഭത്തിഭഭാഷകന്  എടുത്തു  പറഞ്ഞു.   കൂടഭാനത

പഭാരലെനമന്റെവ്  ടത്തിബുണലുകളത്തില് മഭാറഠം  വരുത്തുന്നതത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യക്ഷമത കനണ്ടതഭാനഭാകുന്നതവ്

ഭരണഘടനയനട  ലെത്തിസവ്  III  നന്റെ  എന്ടത്തി  II  എ  യത്തിലെഭാണവ്  ആയതു  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  ഭരണ

നത്തിരവഹണവുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന, സഭാമ്പതത്തിക കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് അല.

66. നത്തിലെവത്തില് പ്രവരതനമത്തിലഭാത വത്തിവത്തിധ ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഓഫനീസരമഭാരുനടയഠം മസവനങ്ങള  അവസഭാനത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  കഭാരണമഭായ  ഭഭാഗഠം  XIV

മചഭാദഷ്യഠം നചയ, ആയതു നനീതത്തിനഷ്യഭായവകുപത്തിനന്റെ സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തില് മനരത്തിടള ഇടനപടലെഭായത്തി

അവകഭാശനപട. 

67. ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം,  2017   നലെ വകുപവ്  184  (1  ),  മയഭാഗഷ്യതകള,  നത്തിയമന നടപടത്തിക്രമഠം,

മസവന വഷ്യവസകള, നത്തിബന്ധനകള, ശമ്പളഠം എന്നതത്തിനവ് ചട്ടങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുവഭാന് മകന്ദ്ര
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സരക്കഭാരത്തിനന  അധത്തികഭാരനപടുത്തുന്നതത്തിനഭാല്  ചുമതലെ  കൂടുതല്  നല്കനപടുന്നതത്തില്  മക്ലെശഠം

ഉനണ്ടന വഭാദത്തിച.   പ്രസ്തുത വകുപവ്  എലഭാ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിരക്ഷയഠം  എടുത്തു കളഞ്ഞു,

ഏറവുഠം  വലെത്തിയ  വഷ്യവഹഭാരത്തിയഭായ,  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  തഭാത്പരഷ്യങ്ങളക്കവ്  ടത്തിബുണലുകനള

വത്തിമധയമഭാക്കുന എന്നവ് മബഭാധത്തിപത്തിച.   നനീതത്തിനഷ്യഭായ കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണനത  ബഭാധത്തിക്കുന

എന്നതവ് കൂടഭാനത, ഭരണഘടനഭാ പ്രകൃതതത്തിന എതത്തിരഭാനണനഠം വഭാദത്തിച. മറത്തിച, വകുപവ് 184

ല് നത്തിലെവത്തിലുള ചട്ടങ്ങളുനട  രൂപവല്ക്കരണഠം മഭാതൃനത്തിയമതത്തിനന്റെയഠം  ഈ മകഭാടതത്തിയനട

ബന്ധനപട്ട വത്തിധത്തികളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന ബഭാധകമഭായ തതസങ്ങളുനട അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തിക്കു

പുറതഭാനണനഠം അഭത്തിഭഭാഷകന് വഭാദത്തിച. 

68. കൂടഭാനത,  വഭാദങ്ങളുനട  ഇടയ്ക്കു,  ടത്തിബുണലുകളുനട  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണതത്തിന  അനവധത്തി  മറ്റു

കുറവുകളുഠം  വത്തിരുദതകളുഠം,  മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്  മനരത്തിടള  അപനീലുകള  മപഭാനലെയള  മറ്റു

സഭാഹചരഷ്യങ്ങളുഠം എടുത്തു പറഞ്ഞു,  ആയതു ഭരണഘടനയനട സതക്കവ് എതത്തിരഭാനണനഠം

വഭാദത്തിച.   ഹരജത്തിക്കഭാര,  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  മചഭാദഷ്യഠം  നചയന്നതവ്  ഉളപനട,

നത്തിയമനത്തിരമഭാണങ്ങളക്കു,  'ജുഡനീഷഷ്യല്  ഇമ്പഭാകവ്  അനസസവ്നമന്റെവ്'  നത്തിരബന്ധമഭായഠം

നടത്തുവഭാന് സഠംസഭാനനതത്തിനു നത്തിരമദശഠം നല്കണനമന്നവ് മഭാന്ഡമസത്തിനു  അമപക്ഷത്തിച. 

ഇനഷ്യ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ മകസവ്

69. അമറഭാരണത്തി ജനറല്,  ഭഭാരത സരക്കഭാരത്തിനന്റെ കനീഴെത്തില് പ്രവരതത്തിക്കുന്ന നത്തിലെവത്തിലുള  40  ല്

കൂടുതല്  ടത്തിബുണലുകള,  നത്തിയമപരമഭായ  കമനീഷനുകള,  അധത്തികഭാരത്തികളത്തിമലെക്കു

തഭാത്പരഷ്യമതഭാനട ശ്രദ ക്ഷണത്തിച,  ഓമരഭാനഠം വഷ്യതഷ്യസ നത്തിയമതഭാല് സഭാപത്തിക്കനപട്ടതുഠം

വത്തിവത്തിധ  ചട്ടങ്ങളഭാല് നത്തിയനത്തിക്കനപടുന്നതുമഭാണവ്.  തത്ഫലെമഭായത്തി,  വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകളുനട

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരമഭാരുനടയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മസവന വഷ്യവസകളുഠം  നത്തിയമന

രനീതത്തികളുഠം, കഭാലെയളവുഠം തുടങ്ങത്തിയവ ഓമരഭാനഠം പരസ്പെരഠം വളനര അനരമുളവയഠം, വത്തിവത്തിധ

അപഭാകതകളക്കുഠം  വവരുദഷ്യങ്ങളക്കുഠം  വഴെത്തിനവക്കുന്നതുമഭാണവ്.   അമദ്ദേഹഠം  പലെ

ഉദഭാഹരണങ്ങളുഠം  പറഞ്ഞു:  അതഭായതു  എങ്ങനനയഭാണു  ചത്തിലെ  കമനീഷനുകളുഠം

/ടത്തിബുണലുകളുഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  ജഡവ് ജത്തിമഭാരുനട  സഭാന  നത്തിലെയത്തില്  കഴെത്തിയന്നനതനഠം,

മറ്റുളവര  അതഭായതു  നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങള  ജത്തിലഭാ  മകഭാടതത്തി

ജഡവ് ജത്തിമഭാരക്കു തുലെഷ്യമഭായത്തി  വയ്ക്കുകയഠം നചയ്യുന.  അതുമപഭാനലെ,  ഐ  റത്തി  എ റത്തി  -യത്തില് ഒരു
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വഷ്യക്തത്തി  ഒരത്തിക്കല് നത്തിയമത്തിക്കനപട്ടഭാല്  നപന്ഷന് പറ്റുന്ന പ്രഭായഠം  വനര  തുടരഭാവുന്നതഭാണവ്

എന്നഭാല് എ പത്തി റത്തി ഇ എ ല് -ല് നത്തിയമത്തിതനഭാകുന്ന വഷ്യക്തത്തികളുനട കഭാലെയളവുകള നവറുഠം

മൂന്നവ് വരഷമതക്കഭാണവ് . അമറഭാരണത്തി ജനറല് പ്രസ്തുത അനസൗചത്തിതഷ്യങ്ങള എഴുതത്തിയതത്തിലുള

നതറ്റുകളഭാനണനഠം  പ്രമയഭാഗത്തികചട്ടങ്ങള  കഭാരഷ്യക്ഷമവുഠം  മചരച്ചയണ്ടഭാമക്കണ്ടതുനണ്ടനഠം

പറഞ്ഞു, ആയതഭാണവ് ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 ലൂനട ശ്രമത്തിച്ചതവ്.

70. പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഓഫനീസരമഭാരുനടയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  സഭാനവുഠം  പദവത്തിയഠം  ഭരണഘടനഭാ  മകഭാടതത്തി

ജഡവ് ജത്തിമഭാരുമടതത്തിനവ്  തുലെഷ്യനമന്നവ്  സഹജമഭായ  വത്തിരുദതയഠം  എടുത്തു  പറയന.   നമ്മുനട

ഭരണഘടനഭാ സത്തിതത്തിയത്തില് രണ്ടത്തിനുഠം വഷ്യതഷ്യസ പ്രവരതനങ്ങളുഠം കടമകളുഠം വഭാദത്തിച. സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിക്കവ് 31 ജഡവ് ജത്തിമഭാരുനട അഠംഗബലെഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിനക്ക (മകസവ് വഭാദത്തിക്കുമമ്പഭാള) സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തി ജഡവ് ജത്തിയനട മസവന വഷ്യവസയത്തില് കഴെത്തിയന്ന  50  ല് കൂടുതല് അധത്തികഭാരത്തികളുഠം

വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡവ് ജത്തിമഭാരുനടമപഭാനലെ  150  കൂടുതല് അധത്തികഭാരത്തികളുഠം  ഉനണ്ടന അമദ്ദേഹഠം

എടുത്തു  പറഞ്ഞു.  പ്രസബത  ശനീലെങ്ങളനകഭാണ്ടവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായവകുപത്തിനന്റെ  കഭാരഷ്യനത്തിര

വഹണതത്തില്  നഭാനഭാതരഠം  പ്രശ്നങ്ങള  അവതരത്തിപത്തിച,  '  പദവത്തിയഠം'  '  സഭാനനത്തിലെയഠം'

'ശമ്പളഠം' 'ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളത്തില്' നത്തിന്നവ് മവരതത്തിരത്തിമക്കണ്ട ആവശഷ്യഠം അമദ്ദേഹഠം ഉന്നയത്തിച. 

71. വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകളുനട  മസവന  വഷ്യവസകളുനട  ഏകനീകരണതത്തിന  ഒരു  തനീരുമഭാനഠം

എടുക്കുന്നതത്തിനു മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിമനഭാടവ് നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന ഈ മകഭാടതത്തിയനട  08  നഫബ്രുവരത്തി

2013  നലെ  രഭാജനീവവ്  ഗഭാരഗവ്  v  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യഭാ  (W.P.No  120/2017)  ഉതരവവ്

അമറഭാരണത്തി  ജനറല്  തുടരനഠം  ആശ്രയത്തിച.   വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ  മസവന

വഷ്യവസകളത്തില്  അടത്തിയനര  ഏകനീകരണഠം  മവണനമന്നവ്  ശുപഭാരശ  നചയ  2-)O

അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് റത്തിമഫഭാഠംസവ് കമനീഷന് ഏപ്രത്തില്  2009  നു സമരപത്തിച്ച  13-)O റത്തിമപഭാരട്ടത്തിലുഠം

ആശ്രയത്തിച.  വഭാസവതത്തില്,  ടത്തിബുണലുകള,  അപമലെറവ് ടത്തിബുണലുകള മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികള

(മസവന  വഷ്യവസകള)  ബത്തില്  2014,  14    നഫബ്രുവരത്തി  2014  -ല്  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്

അവതരത്തിപത്തിചനവങത്തിലുഠം  പഭാസഭാക്കഭാനഭായത്തില എന്നവ്  ചൂണ്ടത്തികഭാണത്തിച.  വത്തിവത്തിധ വവരുധഷ്യങ്ങള

ഉണ്ടഭാവുനമന്നതു കൂടഭാനത ഓമരഭാ ടത്തിബുണലുകളക്കുഠം പ്രമതഷ്യക മഭദഗതത്തി അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതവ്

സഭാധത്തിക്കഭാതതുഠം  അപ്രഭാമയഭാഗത്തികവുമഭാണവ്.   തത്ഫലെമഭായത്തി,  സമഗ  വനീക്ഷണഠം



                                                                            38

വകനകഭാണ്ടുനവനഠം  ഏകനീകരണതത്തിനഭായത്തി  ഒറ  നത്തിയമഠം  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്

നകഭാണ്ടുവരുന്നതത്തിനവ് അമപക്ഷത്തിചനവനഠം അമദ്ദേഹഠം മബഭാധത്തിപത്തിച. 

72. യൂണത്തിയനുമവണ്ടത്തി  ഹരജത്തിക്കഭാരുനട  വഭാദങ്ങള  വത്തിശദമഭായത്തി  എതത്തിരത്തു.  ഭരണഘടനയനട

വഷ്യഭാഖഭാനതത്തിനന്റെ  വഷ്യവസത്തിത  തതസഠം  എനനന്നഭാല്,  ഭരണഘടനയനട  വഷ്യവസ,

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110  (1 )  നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (എ) മുതല് (ജത്തി)  ഉളപനട,  വത്തിശഭാലെ വത്തിസ്തൃതത്തിയത്തില്

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കണഠം,  ഫലെമഭായത്തി  പ്രമുഖ  നത്തിയമതത്തിനു  'ധനകഭാരഷ്യബത്തില്'  നന്റെ  നത്തിക്ഷത്തിപ്ത

സസഭഭാവമുണ്ടഭായഭാല്,  അതത്തിനു  മശഷമുള  എലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  മചരതവയഠം  'ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്' നന്റെ പ്രകൃതവുഠം പ്രമതഷ്യകതയഠം ആരജത്തിക്കഭാഠം. 

73. മറത്തിച,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  109  പ്രകഭാരഠം  അവതരത്തിപത്തിമക്കണ്ട  ബത്തിലത്തിനന്റെ  പ്രകൃതഠം

വത്തിധത്തികല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  ഒമര  ഒരു  ഭരണഘടന  അധത്തികഭാരത്തി  ആതഷ്യനത്തികമഭായ  മലെഭാകഭഭാ

സ്പെനീക്കര എന്നവ്  വരധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  അമദ്ദേഹഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (3  )  നന്റെ

സഹഭായഠം  മതടത്തി.   പ്രസ്തുത  വത്തിധത്തി  അനത്തിമവുഠം  മനറഭാരു  മകഭാടതത്തിയനട  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃ

പരത്തിമശഭാധന വത്തിധത്തിക്കു ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം ഇല;  നത്തിയമ നത്തിരമഭാണഠം നടക്കുന്ന പ്രസ്തുത

പ്രവൃതത്തിയഠം സവ് പനീക്കറുനട  നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷനുകളുഠം  "പഭാരലെനമന്റെവ്   നടപടത്തിക്രമങ്ങളഭാണവ്  "

ആയതത്തിനഭാല് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 122  (1 ) പ്രകഭാരഠം ഈ മകഭാടതത്തി മുമ്പഭാനക "മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാന്

പഭാടുളതല"

74. തങ്ങളുനട വഭാദഠം നഷ്യഭായനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനു ഇരു കക്ഷത്തികളുഠം മകസവ് നത്തിയമതത്തിലുഠം ഭരണഘടന

ചരത്തിതതത്തിലുഠം  സമഗമഭായത്തി  വത്തിശസസത്തിച.   അവയനട  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗഠം  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ

അവസഭാന ഭഭാഗങ്ങളത്തില് ആവശഷ്യമുളമപഭാള പരഭാമരശത്തിച. 

ഇടക്കഭാലെ ഉതരവുകളുനട പരഭാമരശഠം ചുരുക്കതത്തില്   :

75. SLP (C ) No 15804 /2017  വഭാദതത്തിനത്തിടക്കവ്, ഫയല് നചയ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള പരത്തിഗണത്തിച, ഈ

മകഭാടതത്തി  9 നഫബ്രുവരത്തി 2018 നു, നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള നല്കത്തി ഇടക്കഭാലെ ഉതരവവ് പഭാസഭാക്കത്തി:
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"1.  ടത്തിബുണല്, അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികള (മയഭാഗഷ്യത, പരത്തിചയഠം, അഠംഗങ്ങളുനട മറ്റു

മസവന വഷ്യവസകളുഠം )ചട്ടങ്ങള 2017 നന്റെ പട്ടത്തികയനട മകഭാളഠം 4 ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നചയരമഭാന്

/നനീതത്തിനഷ്യഭായ അഠംഗങ്ങള,  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ അഠംഗങ്ങനള സഠംബന്ധത്തിച്ച മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന്

കമത്തിറത്തിയനട  രൂപനീകരണഠം  മസ  നചയനകഭാണ്ടവ്   ജുഡനീഷഷ്യല്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ/കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

അഠംഗങ്ങനള സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് ഈ  W P  നത്തിലെവത്തില് ഇരത്തിനക്ക ഇടക്കഭാലെ  മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന്

കമത്തിറത്തി രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള തുടര നത്തിരമദ്ദേശഠം തഭാനഴെ പറയഠം പ്രകഭാരമഭാണവ് :

 

എ. ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് അനലങത്തില് അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മനഭാമത്തിനത്തി - നചയരമഭാന് 

ബത്തി. നസന്ടല് അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് ടത്തിബുണല് നചയരമഭാന് - അഠംഗഠം

സത്തി . ഭഭാരത സരക്കഭാര  മനഭാമത്തിമനറവ് നചയ രണ്ടു നസക്രട്ടറത്തിമഭാര - അഠംഗങ്ങള 

2. നചയരമഭാന് തസത്തികയത്തിമലെക്കുള നത്തിയമനഠം ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനന്റെ  മനഭാമത്തിമനഷന്

മൂലെമഭാണവ്.

3.  ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്   ടത്തിബുണല്  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികള  (മയഭാഗഷ്യത,  പരത്തിചയഠം,

അഠംഗങ്ങളുനട മറ്റു മസവന വഷ്യവസകള)  ചട്ടങ്ങള, 2017  നലെ പട്ടത്തികയനട മകഭാളഠം  5  ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  3  വരഷ  ഓഫനീസവ്  കഭാലെയളവവ്  മസ  നചയത്തിരത്തിക്കുന.   മുകളത്തില്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന ഇടക്കഭാലെ  മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തിയഭാല് തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട

എലഭാവരുനടയഠം  അനനരഠം  5  വരഷമതക്കവ്  നത്തിയക്തരഭായ  വഷ്യക്തത്തികളുനടയഠം  ഓഫനീസവ്

കഭാലെയളവവ് നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള തുടര നത്തിരമദ്ദേശഠം.

4 .  ഇടക്കഭാലെ മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തിയനട തത്തിരനഞടുപത്തിനവ്  മശഷഠം ഉണ്ടഭായ

എലഭാ  നത്തിയമനങ്ങളുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  മസവന  വഷ്യവസകളക്കവ്

ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം

5.  മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇടക്കഭാലെ  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തി  നടതത്തിയ  എലഭാ

നതരനഞടുപ്പുകളുഠം വഹമക്കഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട മസവന വഷ്യവസകളമപഭാനലെ 5 വരഷ

കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ് തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട എലഭാ നചയരമഭാന് / നനീതത്തി നഷ്യഭായ /കഭാരഷ്യ നത്തിരവഭാഹന

അഠംഗങ്ങളുനട തത്ഫലെമഭായള നത്തിയമനവുഠം റത്തിട്ട ഹരജത്തിയനട അനത്തിമ വത്തിധത്തിനയ ബഭാധത്തിക്കത്തില
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എന്ന തുടര നത്തിരമദ്ദേശവുഠം"

76. മുകളത്തില് പകരതത്തിയ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളത്തില് നഭാലുഠം അഞ്ചുഠം ഒഴെത്തിച്ചവ് മനറലഭാഠം അമറഭാരണത്തി ജനറല്

സമതത്തിക്കുകയഠം തഭാനഴെ പറയന്ന ചത്തിലെ മഭാറങ്ങള നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകയമുണ്ടഭായത്തി:

"4 .  ഇടക്കഭാലെ മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തി നടത്തുന്ന തത്തിരനഞടുപത്തിനവ് മശഷമുള

എലഭാ  നത്തിയമനങ്ങളുഠം  പഴെയ  നത്തിയമങ്ങളത്തിലുഠം  ചട്ടങ്ങളത്തിലുഠം  ചട്ടങ്ങളത്തിലുമുള  മസവന

വഷ്യവസകളക്കവ് അനുസരത്തിച്ചഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

5  .  മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇടക്കഭാലെ  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തി  നടതത്തിയ  എലഭാ

തത്തിരനഞടുപ്പുകളുഠം  നചയരമഭാന്/  നനീതത്തിനഷ്യഭായ/  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി

തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  എലഭാവരുനടയഠം  തത്ഫലെമഭായ  നത്തിയമനവുഠം  പഴെയ  നത്തിയമങ്ങളത്തിലുഠം

ചട്ടങ്ങളത്തിലുഠം പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന കഭാലെമതക്കവ് ആയത്തിരത്തിക്കണഠം."

77. അമറഭാരണത്തി  ജനറല്  നത്തിരമദശങ്ങള  ഈ  മകഭാടതത്തി  സമതത്തിക്കുകയഠം  അതനുസരത്തിചള

തഭാനഴെ പറയന്ന പ്രഭാവരതത്തികമഭാമക്കണ്ട ഉതരവുകള നല്കത്തി:

"മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനനുസരത്തിച,  അഭത്തിപ്രഭായങ്ങള  ഞങ്ങള  സസനീകരത്തിക്കുകയഠം

ആയതു നചയരമപഴ്സണുകളുനടയഠം എലഭാ ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം നനീതത്തിനഷ്യഭായ /കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

/സഭാമങതത്തിക  /വത്തിദഗ്ധ  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  തത്തിരനഞടുപത്തിനവ്  ബഭാധകമഭാവണനമന

ഉതരവഭാകുന."

78. വത്തിവത്തിധ മസരച്ചവ്  -കഠം-  നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തികള തത്തിരനഞടുപവ്  പ്രക്രത്തിയ തുടങ്ങത്തിയതത്തിനഭാല്

നഫബ്രുവരത്തി  2018  തത്തിയതത്തിക്കവ്  മുമ്പുള  ഉതരവത്തിനന്റെ  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള  ഭഭാഗഠം

പൂരതനീകരത്തിച്ചതത്തിനഭാല് ഈ മകഭാടതത്തി, 12  നഫബ്രുവരത്തി  2018  നു  തഭാനഴെ പറയന്ന വത്തിധഠം

ഉതരവഭാകുന:

"ചത്തിലെ  കമത്തിറത്തികള  തുടരുന്നതത്തിനഭാല്,  കൂടുതല്  വഭാദതത്തിനഭായത്തി  മകസവ്  വഭാദതത്തിനുള

അഭത്തിഭഭാഷകനര ഞങ്ങള മകട്ടവ്.  കമത്തിറത്തികളുനട തത്തിരനഞടുപവ് പ്രക്രത്തിയയനട നത്തിലെ യൂണത്തിയന്
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ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  ക്കു  മവണ്ടത്തി  അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന  സഹഭായത്തിക്കുന്ന  അഭത്തിഭഭാഷകന്

ശ്രനീ.മരഭാഹത്തിതവ് ഭട്ടവ്, 13.2.2018 നു മുമ്പഭായത്തി ഫയല് നചയ്യേണഠം.

ബഭാധകമഭാകുന്നതുഠം അലഭാതതുമഭായ ടത്തിബുണലുകനള സഠംബന്ധത്തിച്ച മജഭായത്തിന്റെവ് നമമമഭാറഭാണ്ടഠം

അഡസമക്കറവ്സവ് -ഓണ്- നറമക്കഭാരഡവ് മുമഖനന മുതത്തിരന്ന അഭത്തിഭഭാഷകന് ശ്രനീ.അരവത്തിനവ് ദഭാദര

, ശ്രനീ.സത്തി.എ. സുനരഠം, ശ്രനീ.മമഭാഹന് പഭാരമ്പരന് ഫയല് നചയണഠം. ആയതു 10 .30 am ന

13.2.2018 നു ഫയല് നചയത്തിരത്തിക്കണഠം.

ഉതരവുകള റത്തിമസരവവ് നചയ"

79. കൂടഭാനത,  ഉതരവവ് തത്തിയതത്തി  20  മഭാരച  2018, 9  നഫബ്രുവരത്തി  2018  നലെ മുന്കഭാലെ ഉതരവവ്

മകഭാടതത്തി വഷ്യക്തമഭാക്കുകയഠം നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകയഠം നചയ :

"(iii)  എലഭാ ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  നചയരമപഴ്സണുകളുനടയഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  /കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ

/സഭാമങതത്തിക /വത്തിദഗ്ധ അഠംഗങ്ങളുനടയഠം കഭാലെയളവവ് അഞ്ചു വരഷമമഭാ അനലങത്തില് പഴെയ

നത്തിയമങ്ങളത്തിലുഠം  ചട്ടങ്ങളത്തിലുഠം  നത്തിശയത്തിച്ചതുഠം/  തനീരുമഭാനത്തിച്ചതുമഭായ  ഉയരന്ന  പ്രഭായമമഭാ

ആയത്തിരത്തിക്കുഠം;"

80. ഐ  റത്തി  എ റത്തി  അഠംഗങ്ങളുനട വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായവുമഭായത്തി ബന്ധനപട  16  ജൂവലെ  2018  നു

തഭാനഴെ പറയന്ന ഉതരവുകളുഠം നല്കത്തി :

"ഈ സനരഭതത്തില്, വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായതത്തില് ഇന്കഠം റഭാകവ് അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് (ഐ റത്തി

എ റത്തി) - ല് ചത്തിലെ ആശയ കുഴെപഠം ഉനണ്ടന മകഭാടതത്തി മനസത്തിലെഭാക്കുന. ഐ റത്തി എ റത്തി -ല്

അഠംഗമഭായത്തി  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  വഷ്യക്തത്തി  62  വയസവ്  വനര  തുടരഭാനമനഠം  പ്രസത്തിഡന്റെവ്

സഭാനഠം വഹത്തിക്കുന്ന വഷ്യക്തത്തി 65 വയസവ് വനര തുടരണനമനഠം മകഭാടതത്തി വഷ്യക്തമഭാക്കുന"

81. 16 ജൂവലെ 2018 തത്തിയതത്തി നലെ ഉതരവവ് നല്കത്തിയതത്തിനന്റെ ഫലെതത്തില്, സത്തി ഇ എ സവ് റത്തി എ റത്തി

യത്തില് അഠംഗങ്ങള ആയത്തി  (ജുഡനീഷഷ്യല്) തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട ഉമദഷ്യഭാഗസര,  ഐ റത്തി എ റത്തി

-നലെ അഠംഗങ്ങളക്കുള വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായഠം ഞങ്ങളക്കുഠം ബഭാധകമഭാക്കണനമന്ന നത്തിബന്ധന
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നവച്ചവ്. അനത തതസനത സസനീകരത്തിചനകഭാണ്ടവ്,  21 ഓഗസവ് 2018 നലെ ഉതരവവ് പ്രകഭാരഠം, സത്തി

ഇ  എസവ്   റത്തി  എ  റത്തി,  ആഠംഡവ്  മഫഭാരസവ്   ടത്തിബുണല്,  നസന്ടല് അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്

ടത്തിബുണല് അഠംഗങ്ങളുനട വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രയഭാവുഠം വഷ്യകവ് തമഭാക്കത്തി.  ഉതരവത്തിനന്റെ പ്രസ്തുത ഭഭാഗഠം

തഭാനഴെ പറയഠം പ്രകഭാരമഭാണവ്:

" സത്തി ഇ എസവ്  റത്തി എ റത്തി :

2 . I A 113281 /2018 നലെ അമപക്ഷകന് പശത്തിമ ബഠംഗഭാള സഠംസഭാനനത അഡത്തിഷണല്

ജത്തിലഭാ നസഷന്സവ്  ജഡവ് ജത്തിയഭാണവ്,  സത്തി  ഇ എസവ്   റത്തി  എ റത്തി   അഠംഗമഭായത്തി  (ജുഡനീഷഷ്യല്)

തത്തിരനഞടുതത്തിരത്തിക്കുന.  അഠംഗമഭായത്തി  (ജുഡനീഷഷ്യല്)  തത്തിരനഞടുടക്കനപട്ട  ആറു

ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട  നത്തിയമന  പ്രഖഷ്യഭാപനഠം,  അമപക്ഷകനവ്  ഉളപനട,  നത്തിബന്ധന

നവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  അവര  അഞ്ചു  വരഷമതക്കവ്  ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  സഭാനഠം  വഹത്തിക്കണഠം

അനലങത്തില് 62  വയസവ് വനര, ഇതഭാമണഭാ ആദഷ്യഠം അതത്തിനനുസരത്തിച "20 മഭാരച്ചവ് 2018 നലെ

ബഹുമഭാനനപട്ട സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി വത്തിധത്തിക്കു അനുസരത്തിച". മസവന ചട്ടങ്ങളക്കവ് വത്തിമധയമഭായത്തി

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മസവനതത്തിനലെ  അഠംഗഠം  സഭാധഭാരണയഭായത്തി  വത്തിരമത്തിക്കല്  തത്തിയതത്തി  വനര

സഠംസഭാന നനീതത്തിനഷ്യഭായ മസവനതത്തില് തുടരുന്നതഭാണവ്,  എന്ന വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം സസനീകരത്തിക്കുന്നതവ്

തനീരത്തുഠം ഉചത്തിതമല ഫലെമഭായത്തി,  സത്തി ഇ എ സവ് റത്തി എ റത്തി  -  ല് അഠംഗമഭാകുന്ന (ജുഡനീഷഷ്യല്)

ഉമദഷ്യഭാഗസനന്റെ കഭാലെയളവവ്  5 വരഷതത്തിനവ് മശഷഠം തനീരുന്നതഭാണവ്,  ആയതു 62 വയസത്തിനു

മുമ്പഭാനണങത്തില്.   ഞങ്ങള,  ആയതത്തിനഭാല്,  20  മഭാരച്ചവ്  2018  നു  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തി  നല്കത്തിയ

ഉതരവവ്  സത്തി  ഇ  എ  സവ്  റത്തി  എ  റത്തി  അഠംഗങ്ങളുനട  കഭാരഷ്യതത്തിലുഠം

ആവരതത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടന്നഭാണവ് ഞങ്ങളുനട പക്ഷഠം, ഞങ്ങള അതവ് നചയ്യുന.സത്തി ഇ എ സവ്

റത്തി എ റത്തി  അഠംഗമഭായത്തി തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട വഷ്യക്തത്തി 62 വയസവ് വനര തുടരുനമനഠം പ്രസത്തിഡന്റെവ്

സഭാനഠം വഹത്തിക്കുന്ന വഷ്യക്തത്തി 65 വയസവ് വനര തുടരണനമനഠം ഞങ്ങള വഷ്യക്തമഭാക്കുന. 

എ. എഫവ് റത്തി :

3 .  ആമ്ഡവ്  മഫഭാഴ്സസവ് ടത്തിബുണല് സഭായധ മസനഭാ ടത്തിബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങള 65  വയസവ്

വനര ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക സഭാനഠം വഹത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  നചയര മപഴ്സണ് സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ

പൂരവ ജഡ്ജത്തിമഭാരഭായത്തിരുന്നവര ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക സഭാനഠം 70 വയസവ് വനര വഹത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്

. 
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സത്തി എ റത്തി :

4 . നസന്ടല് അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യതത്തില്, പഴെയ ചട്ടങ്ങളുഠം/ വകുപ്പുകളുഠം

തുടരനഠം ബഭാധകമഭാനണന്നവ് ഞങ്ങള വഷ്യക്തമഭാക്കുന "

അമത്തിക്കസവ് കുമറയനട ആശയക്കുറത്തിപവ്   :

82. ഈ  മകഭാടതത്തി  ആവശഷ്യനപട്ടതനുസരത്തിച,  സനീനത്തിയര  അഭത്തിഭഭാഷകന്  അരവത്തിനവ്  ദതര

അമത്തിക്കസവ്  കുനറ  ആയത്തി  വത്തിലെമയറത്തിയ  സഹഭായഠം  നല്കത്തി.  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  വത്തിശദമഭായ

ആശയകുറത്തിപത്തില്,  എല്  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പരഭാമരശഠം)  മകസത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

നനീരത്തിക്ഷണതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് സസതന സമത്തിതത്തി സഭാപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യഠം

എടുത്തു പറയകയഠം ടത്തിബുണലുകള അനലങത്തില് അവരുനട അഠംഗങ്ങള ശുപഭാര്ശ നചയ്യുന്ന

അനലങത്തില്  മപരന്റെവ്  മനഭാലെയങ്ങള  അനലങത്തില്  നത്തിശത്തിത  വകുപ്പുകളത്തില്  നത്തിനഠം

സസൗകരഷ്യങ്ങള ആവശഷ്യനപമടണ്ടതത്തിനലനഠം മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് v യൂണത്തിയന്

ഓഫവ് ഇനഷ്യ (2015 ) (മമല്പരഭാമരശഠം) മകസത്തില് ആവരതത്തിച പറഞ്ഞു.

83. രഭാജഷ്യനത എലഭാ ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനു 'നഭാഷണല് ടത്തിബുണല്

കമനീഷന്'  (എന്  റത്തി  സത്തി  )  രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ശുപഭാരശ  നചയ്യുന്ന  '74  -ആഠം

പഭാരലെനമന്ററത്തി സഭാന്റെത്തിഠംഗവ് കമത്തിറത്തി റത്തിമപഭാരട്ടവ്' നടപഭാക്കുന്നതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യഠം എടുത്തു പറഞ്ഞു

ആശയകുറത്തിപത്തില്  (പ്രസബത  നഭാഷണല്  ടത്തിബുണല്  കമനീഷണനത്തില്  തഭാനഴെ  പറയന്നവര

ഉളനപടണനമന മത്തിസര ദതഭാര തുടരനഠം നത്തിരമദശത്തിച:

 വത്തിരമത്തിച്ച രണ്ടു സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിമഭാര (അവരത്തില് സനീനത്തിയര നചയരമഭാന് ആകണഠം

)

 വത്തിരമത്തിച്ച രണ്ടു വഹ മകഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിമഭാര (അഠംഗങ്ങള )

 എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന്ന മൂന അഠംഗങ്ങള.

84. തഭാനഴെ  പറയന്ന  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തി  യത്തില്  പ്രസ്തുത  അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമത്തിക്കണനമന്നവ്

ആശയകുറത്തിപത്തില് തുടരനഠം നത്തിരമദശത്തിച. 

 ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  (കമത്തിറത്തിയനട  നചയ്യേനപഴ്സണ്  ആയത്തി  നത്തിരണഭായക  മവഭാട്ടവ്
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ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നയഭാള)

 ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനു മശഷമുള രണ്ടു സനീനത്തിയര സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിമഭാര;

 നത്തിലെവത്തിലുള നത്തിയമ മനത്തി 

 പ്രതത്തിപക്ഷ മനതഭാവവ് 

85. ആശയകുറത്തിപത്തില് തഭാനഴെ പറയന്ന നത്തിരമദശങ്ങളുഠം ഉളനപടുന:

 മകന്ദ്ര  ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനവ്  എന്  റത്തി  സത്തി  മമല്മനഭാട്ടഠം   വഹത്തിക്കവ്ണഠം,

അതുമപഭാനലെഭാരു സമത്തിതത്തി സഠംസഭാന ടത്തിബുണലുകളക്കുഠം രൂപനീകരത്തിക്കണഠം 

 ഉപകമത്തിറത്തികള രൂപനീകരത്തിചനകഭാണ്ടു ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങനള നനീക്കഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം

നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം എന് റത്തി സത്തി ഇടനപടണഠം.

 ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങനള  മദശനീയ  മതരതത്തിലൂനട  നത്തിയമത്തിക്കണഠം.  ഒരത്തിക്കല്  നത്തിയമത്തിച

കഴെത്തിഞഭാല് അവരുനട  കഭാരഷ്യക്ഷമതക്കുഠം  തൃപ്തത്തികരമഭായ  പ്രവരതനതത്തിനുഠം  അനുസരത്തിച

62 /65 വയസവ് വനര തുടരഭാഠം.

 വത്തിരമത്തിക്കുന്ന വഷ്യക്തത്തികളക്കവ് ടത്തിബുണലുകള ആശ്രയമഭാകുവഭാന് പഭാടുളതല, സരക്കഭാര ഒമര

സമയഠം വഷ്യവഹഭാരത്തിയഠം നത്തിയമന അധത്തികഭാരത്തിയമഭായഭാല് നത്തിയമന പ്രക്രത്തിയ തനീരുമഭാനങ്ങനള

ബഭാധത്തിക്കുവഭാന് പഭാടത്തില .

 വത്തിരമത്തിച്ചതത്തിനു മശഷഠം ഏതു നതഭാഴെത്തില് സസനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം നത്തിയനണമുണ്ടഭാകണഠം.

 ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  226  /227  പ്രകഭാരഠം  വഹമകഭാടതത്തിയനട  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം  അവഗണത്തിച  ഈ

മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ് മനരത്തിടള അപനീല് ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തി നത്തിയമപരമഭായ 

മഭദഗതത്തിയത്തിലൂനട പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്:

 അഠംഗങ്ങനള നനീക്കഠം നചയ്യുന്നതത്തിനവ് ശരത്തിയഭായ  സഠംവത്തിധഭാനഠം മവണഠം.

86. അമത്തിക്കസവ് കുമറയനട മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന ആശയകുറത്തിപവ്  ഈ മകഭാടതത്തി  07.05.2018

നു പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഠം തഭാനഴെ പറയന്ന നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള നടത്തുകയഠം നചയ:

"എലഭാ  ടത്തിബുണലുകളക്കുഠം  ആവശഷ്യമഭായ  ഒഴെത്തിവഭാക്കലുകമളഭാടവ്  കൂനട  കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായതുഠം
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സസതനവുമഭായ  ഒരു  സമത്തിതത്തി  മവണനമന്ന  ആശയഠം  ഞങ്ങള  സഭാമഭാനഷ്യമഭായത്തി

അഠംഗനീകരത്തിക്കുന.  ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  പ്രവരതന  മമല്മനഭാട്ടവുഠം  നത്തിയമങ്ങളക്കുഠം

പ്രസ്തുത സമത്തിതത്തി ഉതരവഭാദത്തിയഭാണവ്. ടത്തിബുണലുകളക്കവ് സത്തിരമഭായ മകഡര  ആവശഷ്യമഭാണവ്.

യ  നക  യനട  മഭാതൃകയത്തില്  അഖത്തിമലെനഷ്യ  ടത്തിബുണല്  സരവനീസവ്  സഭാപത്തിക്കണനമന

അമത്തിക്കസവ്  നത്തിരമദശത്തിക്കുന.  ഹയര  ജുഡനീഷഷ്യല്  സരവനീസത്തില്  ഉമദഷ്യഭാഗഠം  വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസരത്തില് നത്തിനഠം അനലങത്തില് മദശത്തിയ പരനീക്ഷയത്തില് ഉചത്തിതമഭായ മയഭാഗഷ്യതകമളഭാനട

മനരത്തിട്ടവ്  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്നവനര അഠംഗങ്ങളഭായത്തി സസനീകരത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   ഭരണഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  235  പ്രകഭാരഠം  വഹ മകഭാടതത്തി  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്നതുമപഭാനലെ അവയനട

കഭാരഷ്യക്ഷമതയഠം  പ്രവരതനവുഠം  ഒരു  സസതന  സമത്തിതത്തി  പുനനഃപരത്തിമശഭാധന  നചയ്യേണഠം.

മനരത്തിടള  അപനീലുകള  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കണഠം.  വഹമകഭാടതത്തികളത്തില്  നത്തിയമത്തിതരഭാകുവഭാന്

ടത്തിബുണല്  അഠംഗങ്ങള  മയഭാഗഷ്യത  മനടുക  മഭാതമല  ഹയര  ജുഡനീഷഷ്യല്  സരവനീസത്തില്

അഠംഗങ്ങളക്കവ്  നല്കുന്ന  അനത  രനീതത്തിയത്തിലുള  പരത്തിഗണന  നല്മകണ്ട  സഠംവത്തിധഭാനഠം

പരത്തിഗണത്തിക്കണഠം.  ടത്തിബുണലുകളുനട  വത്തിധത്തികളത്തില്  നത്തിന വരുന്ന വത്തിഷയങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ്യുവഭാനുള നത്തിശത്തിത  കഴെത്തിവവ്  ഉണ്ടഭാകുവഭാന്  വഹ മകഭാടതത്തികനള  ഇതവ്  സഹഭായത്തിക്കുഠം.

ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട മകഡര കളുനട രനീതത്തിയത്തില് തനന്നയഭാവഭാഠം  ടത്തിബുണലുകളക്കു മവണ്ടത്തിയള

സത്തിരമഭായ മകഡര.  മവഗതയളതുഠം ചത്തിലെവവ് കുറഞതുമഭായ നനീതത്തിനഷ്യഭായ ടത്തിബുണലുകള

സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ലെക്ഷഷ്യനത  ഇങ്ങനന  നചയവ് യന്നതത്തില്  ഒരു  തരതത്തിലുഠം

തടസനപടുത്തുകയത്തില.  ടത്തിബുണലെത്തിനു  ഒമര  ഒരു  സനീറവ്  മഭാതമമ  ഉള്ളുനവങത്തിലുഠം,  അതത്തിനന്റെ

നബഞ്ചുകള  എലഭാ  സഠംസഭാനങ്ങളത്തിലുഠം  ഉണ്ടഭാമകണ്ടതുഠം  അനലങത്തില്  ഒരു  സലെതത്തിനവ്

പകരഠം കുറഞതവ് വഷ്യവഹഭാരമുള എലഭാ പ്രമദശങ്ങളത്തിലുഠം"

87. 07.05.2018   നു  തനന്ന,  തഭാനഴെ  പറയന്ന  വത്തിഷയങ്ങളുഠം  പരത്തിഗണനക്കവ്  എടുക്കുവഭാന്

നത്തിരമദശത്തിച :

"(i)  ടത്തിബുണലുകളത്തില്  നത്തിയമനതത്തിനവ്  മയഭാഗഷ്യത  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്ന  സത്തിരഠം  മകഡറുകളുനട

രൂപനീകരണഠം;

(ii)  നത്തിയമനതത്തിനവ്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  സസതന  സമത്തിതത്തി  സഭാപത്തിക്കലുഠം,  അങ്ങനന

നത്തിയമത്തിതനഭായ  അഠംഗങ്ങളുനട  അച്ചടക്കവുഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമതയഠം  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുക,  അതുമഭായത്തി
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ബന്ധനപട്ട മറവ് വത്തിഷയങ്ങള;

(iii)  ടത്തിബുണലുകളുനട  ഉതരവുകള  വഹ  മകഭാടതത്തികളുനട  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരതത്തിനു

ബഭാധകമഭാക്കുന്നതത്തിനു ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ് മനരത്തിടള അപനീലുകളുനട വഷ്യവസക്കവ് മഭാറഠം വരുത്തുക;

(iv)  ഡല്ഹത്തി  യത്തില്  ഒമര  ഒരു  സലെമതഭാ  അനലങത്തില്  മനറവത്തിനടങത്തിലുഠം  എന്നതത്തിനവ്  പകരഠം

സഭാധഭാരണ  മനുഷഷ്യരക്കവ്  പ്രഭാപഷ്യവുഠം  സസൗകരഷ്യവുമുള  സലെങ്ങളത്തില്  ടത്തിബുണലുകളക്കഭായത്തി

നബഞ്ചുകള സഭാപത്തിക്കുക "

88. അതത്തിനു മശഷഠം ഈ മകഭാടതത്തി തഭാനഴെ പറയന്ന മഭാരഗഠം നത്തിരമദശത്തിച:

"20.  മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  വത്തിഷയങ്ങളക്കവ്  അടത്തിയനരമഭായത്തി  ഒരു  കമത്തിറത്തി

സഭാപത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്,  ടത്തിബുണലെത്തില്  മസവനഠം  അനുഷ്ഠത്തിമക്കണ്ടതത്തിനു  അതത്തിനലെഭാന്നവ്  ഈ

മകഭാടതത്തിയത്തില് നത്തിന വത്തിരമത്തിച്ച ജഡ്ജവ് ആയത്തിരത്തിക്കണഠം. എലഭാ തല്പര കക്ഷത്തികളുമഭായത്തി പ്രസ്തുത

കമത്തിറത്തിക്കു ബന്ധഠം ഉണ്ടഭാകഭാവുന്നതുഠം വത്തിദഗ്ദ്ധ സമത്തിതത്തികളുനട ശുപഭാരശയനട നവളത്തിച്ചതത്തിലുഠം

മുകളത്തില് പരഭാമരശത്തിച്ച പ്രകഭാരഠം  വത്തിവത്തിധ  വത്തിധത്തികളത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിച്ച പ്രകഭാരഠം

ഭരണഘടന വഷ്യവസക്കവ് മയഭാജത്തിച്ച ഒരു സഠംവത്തിധഭാനഠം നത്തിരമദശത്തിക്കുകയഠം നചയ്യേഭാഠം.  സമയ

ബന്ധത്തിതമഭായത്തി ഈ പ്രവരതത്തി നചമയ്യേണ്ടതഭാണവ് "

89. രണ്ടു മഭാസതത്തിനകഠം കമത്തിറത്തി  രൂപനീകരത്തിക്കണഠം എന്ന ശുപഭാര്ശയഠം അതത്തിനു മശഷഠം മൂന

മഭാസതത്തിനുളത്തില് കമത്തിറത്തി റത്തിമപഭാരട്ടവ് നല്കുനമന്ന പ്രതനീക്ഷയമുള മനറഭാരു ഉതരവവ് ഇതത്തിനു

മശഷഠം 16 നമയവ് 2018 നു നല്കത്തി .

വത്തിഷയങ്ങളുനട ക്രമനീകരണഠം  :

90. ഫത്തിനഭാന്സവ്   നത്തിയമഠം  2017  നന്റെ  ഭരണഘടനഭാ  സഭാധുതനയ  സഠംബന്ധത്തിച്ച  പ്രധഭാന

വത്തിഷയങ്ങളഭാണവ്  അഭത്തിഭഭാഷകന്  മബഭാധത്തിപത്തിച്ചതവ്,  ആയതു  പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം,  ഭരണ  ഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ല് ധന കഭാരഷ്യഭാ  ബത്തില് ആമണഭാ എന്നവ്  മനഭാക്കുവഭാന് കഴെത്തിയനമണ്ടഭാ എന്നവ്?

കൂടഭാനത  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട്ട  നത്തിയമഠം  ചട്ടമനുസരത്തിച  നത്തിയമമഭാക്കത്തി  എന്നവ്  ക്രമമണ  വത്തിധത്തിക്കുക

എന്നഭാല്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനവ്  അപരത്തിമത്തിതമഭായ  നത്തിയമ  അധത്തികഭാരഠം  വകുപവ്  184  നല്കുനമണ്ടഭാ?

അവസഭാനമഭായത്തി അങ്ങനന ചട്ടങ്ങളഭാക്കത്തിയ നത്തിയമങ്ങള മഭാതൃ നത്തിയമങ്ങളുനട പരത്തിധത്തി കടക്കുനമവഭാ

ഇലഭായ നചയ്യുവഭാന് കഴെത്തിയമമഭാ?
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91.  കൂടഭാനത,  ടത്തിബുണലുകളുനട  ഭരണഠം  യക്തവതഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം,  പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം  വത്തിവത്തിധ

ടത്തിബുണലുകളത്തില്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനടയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം,  നത്തിയമന  രനീതത്തിയഠം,  കഭാലെയളവത്തിനന്റെ  സത്തിരതയഠം  നത്തിശത്തിത  മയഭാഗഷ്യതകളുനട

ആവശഷ്യവുഠം  വഷ്യവഹഭാരത്തികളുനട  അഭത്തിഭഭാഷകര  മബഭാധത്തിപത്തിച.  പ്രസ്തുത  ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ

ഉതരവുകളത്തില്  നത്തിന  മനരത്തിടള  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകളത്തില്  നത്തിന  ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തില്

മകസുകള നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്നതുമൂലെമുള വളരനവരുന്ന ഭനീഷണത്തിയഠം അവര എടുത്തു പറഞ്ഞു.

92. അഭത്തിഭഭാഷകരുനട  വഭാദങ്ങളുനടയഠം  അമത്തിക്കസവ്  കുമറയനട  നത്തിരമദശങ്ങളുനടയഠം

അടത്തിസഭാനതത്തില് നമ്മുനട പരത്തിഗണനയഭായത്തി തഭാനഴെ പറയന്ന വത്തിഷയങ്ങളുണ്ടഭായത്തി. 

I.  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  ല്  മറ്റു   ചത്തിലെ  നത്തിയമങ്ങളുഠം  വത്തിവത്തിധ  ടത്തിബുണലുകള  നയത്തിക്കുന്ന

വഷ്യക്തത്തികളുനട  മസവന വഷ്യവസകളുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ല് ധനകഭാരഷ്യബത്തില് ആയത്തി  നഭാമകരണഠം

നചയ്യേഭാനഭാകുമമഭാ അനനരഫലെമഭായത്തി നത്തിയമസഭാധുതമയഭാനട അവതരത്തിപത്തിച്ചതഭാമണഭാ?

II.  മുകളത്തില് ഉളതത്തിനന്റെ ഉതരഠം  അനത എന്നഭാനണങത്തില് കൂടുതല് അധത്തികഭാരഠം  നല്കുന്നതത്തില്

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നലെ വകുപവ് 184 ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാമണഭാ?

III.  വകുപവ്  184  നത്തിയമ  സഭാധുത ഉളതഭാനണങത്തില്,  ടത്തിബുണലുകളുനട പ്രവരതനങ്ങളത്തിലുള ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിവത്തിധ  തനീരുമഭാനങ്ങളുഠം  മുഖഷ്യ  നത്തിയമവുഠം  ടത്തിബുണല്,  അനപലറവ്  ടത്തിബുണല്  മറ്റു

അധത്തികഭാരത്തികള  (മയഭാഗഷ്യതകള,  പരത്തിചയഠം അഠംഗങ്ങളുനട മറവ്  മസവന വഷ്യവസകള)  ചട്ടങ്ങള,

2017 ആയത്തി നപഭാരുതനപടുനമണ്ടഭാ? 

IV.  എലഭാ  ടത്തിബുണലുകളുനടയഠം  കഭാരഷ്യനത്തിരവണ്തത്തിനഭായത്തി  ഒരു  സത്തിഠംഗത്തിള  മനഭാഡല്  ഏജന്സത്തി

ആവശഷ്യമുമണ്ടഭാ ?

V.  ഇനഷ്യ  യത്തിനലെ  എലഭാ  ടത്തിബുണലുകളത്തിലുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  ഇമ്പഭാകവ്  അനസസവ്നമന്റെവ്  നടമതണ്ട

ആവശഷ്യമുമണ്ടഭാ ?

VI.  പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമങ്ങളത്തിലുള ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  323  എ  ,  323  ബത്തി മുമഖനന

സഭാപത്തിച്ച  ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ  ജഡവ് ജത്തിമഭാരുനട  '  റഭാങ്കുഠം  '  'പദവത്തിയഠം'  ഭരണഘടനഭാ

ഭഭാരവഭാഹത്തികളുമടതത്തിനവ് തുലെഷ്യമഭായത്തി കരുതഭാമമഭാ? 
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VII.  ടത്തിബുണലുകളത്തില്  നത്തിന  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്  മനരത്തിടള  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകള

ഏകനീകരത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെയഠം നബഞ്ചുകള സഭാപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെയഠം ആവശഷ്യമുമണ്ടഭാ 

വത്തിഷയഠം  1:  ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം  2017  ല് മറവ് ചത്തിലെ നത്തിയമങ്ങളുഠം വത്തിവത്തിധ ടത്തിബുണലുകള നയത്തിക്കുന്ന

വഷ്യക്തത്തികളുഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ല്  'ധനകഭാരഷ്യബത്തില്  ആയത്തി  നഭാമകരണഠം  നചയ്യേഭാനഭാകുമമഭാ

അനനരഫലെമഭായത്തി നത്തിയമ സഭാധുതതമയഭാനട അവതരത്തിപത്തിച്ചതഭാമണഭാ?

93. ഇനഷ്യന്  പഭാരലെനമന്റെവ്  ഇരു  സഭകളുമുള  നത്തിയമ  സഭയഭാണവ്.  നത്തിയമമഭാകണനമങത്തില്

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  107  നലെ  നപഭാതു  നത്തിയമ  നത്തിര്മഭാണ  പദതത്തി  പ്രകഭാരഠം,  സഭാധഭാരണ  ബത്തില്

രഭാജഷ്യസഭയത്തിലുഠം  മലെഭാകസഭയത്തിലുഠം  സഭാധഭാരണ  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തില് പഭാസഭാമകണ്ടതുഠം  അതത്തിനുമശഷഠം

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ   അനുമതത്തി  ലെഭത്തിമക്കണ്ടതുമഭാണവ്.   പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  ഏനതങത്തിലുഠം  സഭയത്തില്

സരക്കഭാരത്തിമനഭാ  അനലങത്തില്  ഏനതങത്തിലുഠം  വഷ്യക്തത്തിമക്കഭാ  സഭാധഭാരണ  ബത്തില്ലുകള  അവതരത്തിപത്തിക്കഭാഠം.

അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട  സഭയത്തില്  നത്തിശത്തിചത്തിത  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  മനടത്തിയ  മശഷഠം  സഭാധഭാരണ  ബത്തില്ലുകള  മറ്റു

സഭയത്തിമലെക്കു  അനുമതത്തിക്കഭായത്തി  അയക്കുഠം.   ഭരണഘടനഭാ  എനഭായഭാലുഠം  നത്തിയമങ്ങളുനട

ക്രമനീകരണതത്തിനു ഈ നപഭാതു നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ പ്രക്രത്തിയയത്തില് രണ്ടു വരജനങ്ങള നവക്കുനണ്ടവ് .

94. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 368 പ്രകഭാരഠം പഭാരലെനമന്റെവ് ഭരണഘടനഭാ അധത്തികഭാരഠം ഭരഘടനയത്തില് മഭദഗതത്തി

വരുത്തുന്നതത്തിനവ്,  ഇരു  സഭകളത്തിലുഠം  അനുബന്ധമഭായത്തി  ഉയരന്ന  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  മവണ്ടതുഠം  ചത്തിലെ

സനരഭങ്ങളത്തില്  സഠംസഭാന  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ  സഭകളുനട  സഭാധഭാരണ  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ

അനുമതത്തിയഠം  ആവശഷ്യമുണ്ടവ്.   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ല്  തത്തികഞ വവരുധഷ്യഠം  'ധന  കഭാരഷ്യഭാ  ബത്തില്'

രഭാജഷ്യസഭയനട പങ്കു വത്തിമശഷത്തിച കുറഞ്ഞു കഭാണുന.

ആരട്ടത്തിക്കത്തിളുകള 109 , 110 പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ് :

"109 (1 ) ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുവഭാന് പഭാടത്തില.

(2)  മലെഭാകസഭയത്തില്  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  പഭാസഭായ  മശഷഠം  ശുപഭാരശക്കഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്

നല്കുന,  ബത്തില് സസനീകരത്തിച്ച തത്തിയതത്തി മുതല് പതത്തിന്നഭാലു ദത്തിവസതത്തിനുളത്തില് ശുപഭാരശമയഭാടവ്  കൂടത്തി

രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  മടക്കുകയഠം,  രഭാജഷ്യസഭയനട  ഏനതങത്തിലുഠം  അനലങത്തില്  എലഭാ  ശുപഭാരശകളുഠം

മലെഭാകസഭ സസനീകരത്തിക്കുകമയഭാ തത്തിരസ്ക്കരത്തിക്കുകമയഭാ നചയ്യുഠം.
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(3) രഭാജഷ്യസഭയനട ഏനതങത്തിലുഠം ശുപഭാരശകള മലെഭാകഭഭാ സസനീകരത്തിച്ചഭാല്, ഇരു സഭകളുഠം ധനകഭാരഷ്യഭാ

ബത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയനട  ശുപഭാരശ  മയഭാടുകൂടത്തി  പഭാസഭായതഭായത്തി  കണക്കഭാക്കുകയഠം  മലെഭാകഭഭാ

സസനീകരത്തിക്കുകയഠം നചയ്യുഠം 

(4) രഭാജഷ്യസഭയനട ഏനതങത്തിലുഠം ശുപഭാരശ മലെഭാകഭഭാ സസനീകരത്തിച്ചത്തില എങത്തില് ഇരുസഭകളുഠം ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്  പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി  കണക്കഭാക്കുഠം  മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയ  രനീതത്തിയത്തില്,  മഭദഗതത്തിയത്തിലഭാനത

രഭാജഷ്യസഭ ശുപഭാരശ നചയ പ്രകഭാരഠം 

(5)  മലെഭാകസഭ പഭാസഭാക്കത്തിയ ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്,  ശുപഭാരശ ക്കഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  അയച്ചതവ്,

മലെഭാകസഭയത്തിമലെക്കവ് നത്തിശത്തിചത്തിത പതത്തിന്നഭാലു ദത്തിവസ കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ് മടക്കഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം, നത്തിശത്തിചത്തിത

കഭാലെയളവവ്  കഴെത്തിഞഭാല്  മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയ  പ്രകഭാരഠം  ഇരുസഭകളുഠം  പഭാസഭായതഭായത്തി

കണക്കഭാക്കുയഠം നചയ്യുഠം.

110 (1) ഈ അധഷ്യഭായതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യതത്തിമലെക്കു തഭാനഴെ പറയന്ന ഏനതങത്തിലുഠം അനലങത്തില് എലഭാ

വകുപ്പുകളുഠം ഉളനപടുകയഭാനണങത്തില് ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് ആയത്തി കണക്കഭാക്കഭാഠം:-

(എ) ഏനതങത്തിലുഠം നത്തികുതത്തി ചുമത്തുക, റദ്ദേവ് നചയ്യുക, കുറവവ് വരുത്തുക , മഭാറഠം വരുത്തുക അനലങത്തില്

നത്തിയനത്തിക്കുക ;

(ബത്തി)  ധനഠം കടനമടുക്കുന്നതു നത്തിയനത്തിക്കുക അനലങത്തില് ഭഭാരത സരക്കഭാര ഏനതങത്തിലുഠം ഗഷ്യഭാരണ്ടത്തി

നല്കുന്നമതഭാ,  അനലങത്തില് ഏനതങത്തിലുഠം സഭാമ്പതത്തിക ബഭാധഷ്യതയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട നത്തിയമ മഭദഗതത്തി

അനലങത്തില് ഭഭാരത സരക്കഭാര ഏനറടുതതവ്; 

(സത്തി)  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തിനന്റെ  കസഡത്തിയഠം  അനലങത്തില്  ഭഭാരത  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ

കണ്ടത്തിന്ജന്സത്തി  ഫണ്ടുഠം  അങ്ങനനയള  ഫണ്ടത്തിമലെക്കവ്  നടത്തുന്ന  ധനഠം  അടയലുഠം  അനലങത്തില്

പത്തിന്വലെത്തിക്കലുഠം;

(ഡത്തി) ഭഭാരതതത്തിനന്റെ കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തില് നത്തിന ധനഠം ഉപമയഭാഗത്തിക്കുക ;

(ഇ)  ഏനതങത്തിലുഠം  നചലെവവ്  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തില്  നനീനഠം  ചത്തിലെവഭായത്തി

പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുക അനലങത്തില് അങ്ങനനയള ചത്തിലെവത്തില് തുക വരധത്തിപത്തിക്കുക 

(എഫവ്)  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ട  അനലങത്തില്  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  പബത്തികവ്

അക്കസൗണ്ടത്തിമലെക്കു ധനഠം സസനീകരത്തിക്കുക അനലങത്തില് കസഡത്തിയത്തില് അനലങത്തില് അങ്ങനനയള ധനഠം

നല്കുക  അനലങത്തില്  യൂണത്തിയന്മയഭാ  അനലങത്തില്  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെമയഭാ  അക്കസൗണ്ടവ്സവ്  നന്റെ
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ഓഡത്തിറവ് ; അനലങത്തില് 

(ജത്തി)  ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള (എ) തുടങ്ങത്തി  (എഫവ്)  ല് പ്രമതഷ്യകഠം പറഞത്തിടള ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്

അനുബന്ധമഭായത്തി വന്ന ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യഠം.

(2) പത്തിഴെമയഭാ അനലങത്തില് സഭാമ്പതത്തിക ശത്തിക്ഷകമളഭാ നല്കുന എന്ന കഭാരണതഭാല് മഭാതഠം ഒരു

ബത്തില്  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  ആയത്തി  കഭാണഭാനഭാവത്തില,  അനലങത്തില്  മസവനങ്ങള  നല്കത്തിയതത്തിനുള

ഫനീസുകള  അനലങത്തില്  വലെസന്സത്തിനുള  ഫനീസവ്  അടച്ചമതഭാ  അനലങത്തില്  ആവശഷ്യനപട്ടമതഭാ

അനലങത്തില്  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുക,  റദവ് നചയ്യുക,  കുറവവ്  വരുത്തുക,  മഭാറഠം  വരുത്തുക  അനലങത്തില്

ഏനതങത്തിലുഠം  തമദ്ദേശ അധത്തികഭാരത്തി  അനലങത്തില് തമദ്ദേശ ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി

നല്കുക എന്ന കഭാരണതഭാല്. 

(3)  ഒരു ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് ആമണഭാ അലമയഭാ എന്ന മചഭാദഷ്യഠം ഉയരന്നഭാല് മലെഭാകവ് സഭയനട

സവ് പനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

(4)  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  109  പ്രകഭാരഠം  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  നല്കുമമ്പഭാഴുഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  111  പ്രകഭാരഠം

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ  അനുമതത്തിക്കഭായത്തി  അവതരത്തിപത്തിക്കുമമ്പഭാഴുഠം  എലഭാ  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തിലുഠം

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതല്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം,  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  എന്നതത്തിനവ്  മലെഭാകഭഭാ  സ്പെനീക്കര  ഒപത്തിട്ട

സഭാക്ഷഷ്യപതഠം."

95. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (1 )  ല് നത്തിരവചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകളത്തില് ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (എ)

തുടങ്ങത്തി  (ജത്തി)  വനരയള വകുപ്പുകള മഭാതഠം ഉളനപടുന.  ഈ ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകള മലെഭാകഭയത്തില്

മഭാതഠം അവതരത്തിപത്തിമക്കണ്ടതുഠം രഭാജഷ്യസഭയനട ഭഭാഗഠം നവറുഠം ഉപമദശപ്രദവുമഭാണവ്. മറത്തിച്ചവ്, സഭാധഭാരണ

ബത്തില്ലുകളുനട  കഭാരഷ്യതത്തില് രഭാജഷ്യസഭക്കു നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപട്ട  നത്തിയമഠം  തടയഭാന് കഴെത്തിയകയഠം  മനരത്തിട്ടവ്

തത്തിരനഞടുക്കനപടുന്ന മലെഭാകവ് സഭയനട അധത്തികഭാരഠം പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുവഭാന് പ്രവരതത്തിക്കുക, ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്ലുകളുനട  കഭാരഷ്യതത്തില്,  പതത്തിന്നഭാലു  ദത്തിവസതത്തിനുളത്തില്  മഭദഗതത്തി  ശുപഭാരശ  നചയ്യുന്നതത്തിനുള

കഴെത്തിവുഠം  രഭാജഷ്യസഭയ്യേവ്ക്കുണ്ടവ്  .   ആ ശുപഭാരശകള സസനീകരത്തിക്കുവഭാന്  മലെഭാകസഭ  വത്തിസമതത്തിച്ചഭാല്

അനലങത്തില്  പതത്തിന്നഭാലു  ദത്തിവസങ്ങളക്കകഠം  രഭാജഷ്യസഭഭാ  ശുപഭാരശകള  നചയത്തില  ഇനലങത്തില്

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ  അഠംഗനീകഭാരതത്തിനഭായത്തി  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  മനരത്തിട്ടവ്  അയക്കഭാവുന്നതഭാണവ്,  അതത്തിനു

മശഷഠം അതവ് സഭാധുതയള നത്തിയമമഭാകുന.

96. അങ്ങനന  വരജനയള  വകുപത്തിനവ്  ബത്തിട്ടനീഷവ്  പഭാരമ്പരഷ്യതത്തില്  മവരുകള  ഉളതുഠം
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നവസവ്മത്തിനത്തിസര  രനീതത്തിയത്തിലുള  സരക്കഭാരത്തില്  നത്തിന്നവ്  തുടരന്നവ്  വരുന്നതുമഭാണവ്  .  1909   നലെ

ഭരണഘടനഭാ  പ്രതത്തിസന്ധത്തിയനട  ഉതരവഭായത്തി  യവണറഡവ്  കത്തിങ്ഡഠം  പഭാരലെനമന്റെവ്  1911   നലെ

പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമഠം  ക്രമനപടുതത്തി,  ആയതത്തില് തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട മലെഭാകസഭ  (നഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മകഭാമണ്സവ്)  പഭാസഭാക്കത്തിയ  ബത്തില്ലുകള  തത്തിരനഞടുക്കനപടഭാത  രഭാജഷ്യസഭ  (നഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മലെഭാഡവ് സവ്)  തടസനപടുത്തുകയഠം,  സരക്കഭാരത്തിനന  പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിലെഭാക്കുകയഠം  തത്തിരനഞടുത

സരക്കഭാരത്തിനന രഭാജത്തി നവക്കഭാനുഠം വനീണ്ടുഠം  തത്തിരനഞടുപവ് നടത്തുവഭാനുഠം മപ്രരത്തിപത്തിച. വകുപവ് 3 ല് കൂടത്തി,

ബത്തില്  'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  ആനണന്നവ്  നഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മകഭാമണ്സത്തിനന്റെ  സ്പെനീക്കര  സരട്ടത്തിവഫ

നചയ്യേണനമന്നവ്  പ്രസ്തുത നത്തിയമഠം  അനുശഭാസത്തിക്കുകയഠം  പ്രസബത നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് മൂലെഠം,  ബത്തില്

മഭദഗതത്തി  നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം വനീമറഭാ  നചയ്യുന്നതത്തിനുമുള പ്രഭാപ്തത്തി  രഭാജഷ്യസഭയ്ക്കു നഷമഭാകുന.  കൂടഭാനത,

നഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാരഡ്സത്തിനന്റെ  തത്തിരസ്കരണഠം  കണക്കഭാക്കഭാനത  'പബത്തികവ്  ബത്തില്ലുകള'  നത്തിയമഠം

ആകുന്നതത്തിനു അനുവദത്തിക്കുന്നതു കുറഞതവ് രണ്ടവ്  വരഷ കഭാലെയളവത്തില് അനത കരടവ് ഹസൗസവ് ഓഫവ്

മകഭാമണ്സവ്  പഭാസഭാക്കത്തിയഭാലുഠം.   ഭഭാരതഠം  സസനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  109,  110  നു  'പബത്തികവ്

ബത്തില്ലുകള'  ക്കു  വരജനങ്ങള  ഇല  എനഠം  1991  നലെ  പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമഠം  മപഭാനലെ

പുനനഃപരത്തിമശഭാധനയവ് പ്രസ്തുത നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് വത്തിമധയമനലന വഷ്യക്തമഭായത്തി പറഞത്തിടനണ്ടനഠം

ശ്രദത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.

97. ഭഭാരത  ഭരണഘടനയനട  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (4  )  ല്  ഓമരഭാ  'ധന  കഭാരഷ്യഭാ  ബത്തില്'

രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  ബഭാധഷ്യതയത്തിലഭാനത  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  അയക്കുന്നതത്തിനു  മുമ്പവ്  സ്പെനീക്കര

സരട്ടത്തിവഫ  നചമയ്യേണ്ടതുമഭാണവ്  .  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3  )  പ്രകഭാരഠം  ബത്തില്  നന്റെ  പ്രകൃതഠം

തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് മലെഭാകഭഭാ യനട സ്പെനീക്കര ഒമര ഒരു ശരത്തിയഭായ അധത്തികഭാരത്തിയഭാണവ് .

98. നത്തിലെവത്തിലുള തരക്കതത്തില്, ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (3 ) നലെ ഭഭാഷയത്തില് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രസ്തുത

നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷനന്റെ  സുനത്തിശതയത്തില്  യൂണത്തിയന്  വത്തിശസസത്തിക്കുകയഠം  "മലെഭാകവ്  സഭ  സവ് പനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനഠം  അനത്തിമഠം  ആയത്തിരത്തിക്കവ്ണഠം"  ബത്തിലത്തിനന്റെ  പ്രകൃതഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  എനനങത്തിലുഠം  തരക്ക

കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് എനഠം അനുശഭാസത്തിക്കുന.  മലെഭാകവ് സഭ സ്പെനീക്കര,  വസ്തുതഭാപരമഭായത്തി,  ഉയരന വന്ന

തരക്കഠം  തനീരുമഭാനത്തിച്ചതവ്  ഫത്തിനഭാന്സവ്  ബത്തില്  2017  'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  ആയഭാണവ്.  കൂടഭാനത,

ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 122 (1 ) ലുഠം യൂണത്തിയന് ഊന്നല് നല്കുന:

"122  .(1  )  പഭാരലെനമന്റെവ്  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുനട  സഭാധുത  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിലുള ആമരഭാപത്തിക്കനപട്ട
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ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാന് പഭാടത്തില "

99. യൂണത്തിയന്,  അങ്ങനന,  പകരമഭായത്തി,  ഫത്തിനഭാന്സവ്  ബത്തില്  2017  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്

ആയതത്തിനഭാലെഭാണവ് സവ് പനീക്കറുനട നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് ഈ മകഭാടതത്തി മുമ്പഭാനക മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യുന്നതഭായത്തി

തരക്കത്തിക്കുന്നതവ് ആയതു രഭാജഷ്യസഭയനട അനുമതത്തി കൂടഭാനത വന്നതവ്' പഭാരലെനമന്റെവ് നടപടത്തി ക്രമങ്ങള'

'നടപടത്തി ക്രമതത്തിനന്റെ ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യഠം' ആണവ് യഥഭാരതതത്തില്, ആയതു ഈ മകഭാടതത്തിക്കവ് വത്തിചഭാരണ

നചയ്യുവഭാനഭാകത്തില. 

100. നമ്മുനട  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദങ്ങള  109,  110,  122  ലുഠം  യവണറഡവ്  കത്തിങ്ഡല്

ഭരണഘടനഭാ  ചരത്തിതതത്തിമലെക്കുഠം  വളരച്ചയത്തിമലെക്കുമഭാണവ്  കഭാണത്തിക്കുന്നനതന്നവ്  ഒരത്തിക്കല്  കൂടത്തി

ശ്രദത്തിക്കണഠം.  പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ ചത്തിലെ അഠംഗങ്ങനള പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ അവരുനട പരഭാമരശങ്ങളക്കവ്

വത്തിചഭാരണ നചയ്യുകയഠം  തടവത്തിലെഭാക്കുകയഠം  നചയ പതത്തിമനഴെഭാഠം  നൂറഭാണ്ടത്തില് ആയതു ബത്തില് ഓഫവ്

വററ്സവ്  1688  നലെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  9  രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ഇടയഭാക്കുകയഠം  "....  ഒരു മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം

പഭാരലെനമന്റെവ്  നടപടത്തിക്രമങ്ങള  ഇഠംപനീച്ചവ്  നചയ്യുവഭാമനഭാ  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യുവഭാമനഭാ  പഭാടത്തില  ……"

സഠംസഭാന നത്തിയമസഭകനള  സഠംബന്ധത്തിച  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  (1  )  മനരത്തിടള അനരഫലെമഭാണവ്

ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 212 (1 ) നല്കുന്നതവ് .

101. "പ്രമതഷ്യക  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരതത്തില്"  തങ്ങളുനട  കഭാരഷ്യങ്ങള  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  നത്തിയമ

നത്തിരമഭാണഠം  പ്രസ്തുത  വത്തിഷയങ്ങള  കരശനമഭായ  നത്തിയമതത്തിനു  വത്തിമധയമനലങത്തില്  കൂടത്തി

നത്തിയമകഭാരഷ്യങ്ങള അസഭാധുവഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില എന്നരഥമഭാക്കുന്നതുന്നതത്തില് എഠം എസവ് എഠം ശരമ

v. മഡഭാ. ശ്രനീ കൃഷ്ണ സത്തിന്ഹ20 - ല് ഈ വകുപവ് ആദഷ്യമഭായത്തി വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിച.

102. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിമശഭാധനയത്തില്  നനീനഠം  ബത്തില്ലുകള  പഭാസഭാകുന്നതത്തിനന

ഒഴെത്തിവഭാക്കുനമന  യൂണത്തിയനന്റെ  വഭാദഠം  ദൂരവഷ്യഭാപകമഭായ  വഭാദമഭാണവ്.  അങ്ങനനനയഭാരു  ഒഴെത്തിവു

നല്കത്തിയഭാല്  പഭാരലെനമന്റെവ്  പ്രവരതനങ്ങളക്കുഠം  നത്തിയമ  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ച  ഏതവ്

ഭരണഘടനഭാ  വകുപ്പുഠം  വഷ്യതത്തിചലെത്തിക്കുവഭാനുള  പ്രവഭാഹങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കുഠം.  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണതത്തിനവ്

വത്തിശദമഭായ  സസയഠം  പരഷ്യഭാപ്ത  നടപടത്തിക്രമഠം  ഭരണഘടനഭാ  വഷ്യക്തമഭായത്തി  നല്കുന്നതത്തിനഭാല്,  ഒരു

നത്തിയമതത്തിനു  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ  നവറുഠം  അനുമതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാതതു  നകഭാണ്ടവ്,  ഏതു  രനീതത്തിയത്തില്

20 എ ഐ ആര് 1959 എസസ്  സസി 395 
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സസനീകരത്തിച്ചഭാലുഠം,  സഭാധുതയള  നത്തിയമമഭാകുഠം,  ഭരണഘടന  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  സഠംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം

പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരുത്തുന്നതത്തിനുമുള  അവശഷ്യ  സലെഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിമശഭാധനനക്കുഠം  ഉയരന

ഭരണഘടനഭാ  മഫഭാറമഭാണവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി  എന്നതത്തിനഭാല്  ആവശഷ്യമഭാണവ്.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  ല്

ഉപമയഭാഗത്തിച്ച വശലെത്തികള മനഭാക്കുകയഠം ബത്തിട്ടനീഷവ് പശഭാതലെവുഠം തഭാരതമഷ്യഠം നചയ്യുമമ്പഭാള "നടപടത്തി

ക്രമങ്ങള  "  എന്നവ്  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതവ്  ചട്ടങ്ങള രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാനുള പഭാരലെനമന്റെവ്  അധത്തികഭാരഠം

ഉളനപടുനമനഠം  വഭാദപ്രതത്തിവഭാദതത്തിന നടപടത്തിക്രമങ്ങളുണ്ടഭാക്കുനമനഠം  ചരച്ചകളുഠം,  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്

വരുത്തുവഭാനുള അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം പരഭാമരശത്തിക്കുന. യവണറഡവ് കത്തിങ്ഡഠം നലെ പഭാരലെനമന്റെവ് നത്തിയമ

1911  നലെ  വകുപവ്  3  നഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മകഭാമണ്സത്തിനലെ   സവ് പനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം  'എലഭാ

കഭാരഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി  അനത്തിമമഭാക്കുന' 'ഒരു നത്തിയമ  മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന് പഭാടത്തില  '

എന്നഭാകുന . 

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (3)  പ്രകഭാരഠം,  ഭഭാരത ഭരണഘടന പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്,  'ബത്തില് ധന കഭാരഷ്യ ബത്തില്

ആമണഭാ  അലമയഭാ  എന്ന  ഒരു  മചഭാദഷ്യഠം  ഉയരന്നഭാല്  മലെഭാകസഭ  സവ് പനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം

അനത്തിമമഭാണവ്'  വഷ്യതഷ്യസ  പദഘടന  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതവ്  നമ്മുനട  ഭരണഘടനഭാ  സവ് പനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനതത്തിനവ്  പഭാരലെനമന്റെവ്  ഇരു  സഭകളുനടയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  ബത്തിലത്തിനന്റെ  പ്രകൃതഠം

അനത്തിമമഭാകുന,  ആയതു അനത്തിമവുഠം മകഭാടതത്തി മുമ്പഭാനക മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാതവയഠം ആണവ് എങത്തില്

ഭരണഘടനഭാ അവസഭാന സഭാനഠം എന്ന നനീതത്തി നഷ്യഭായ പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം ഈ മകഭാടതത്തി

വത്തിവത്തിധ  സനരഭങ്ങളത്തില്  പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചത്തിടളതഭാണവ്.  ഇതുമഭായത്തി  ബന്ധനപട  കുറച  വത്തിധത്തികള

പരഭാമര്ശത്തിക്കുവഭാന്  ഞങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന.   പഭാരലെനമന്റെറത്തി  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുനട  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം

ഭരണഘടനയനട  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  105   നന്റെ  അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃപരത്തിമശഭാധനയനട

ഉമദ്ദേശഷ്യവുഠം  പരത്തിധത്തിയഠം  രഭാജ  റഭാഠം  പഭാല്  v  മലെഭാകസഭ21 -  ല്  ഈ മകഭാടതത്തി  പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  (1)  212  (1)  പ്രകഭാരഠം  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  ആനുകൂലെഷ്യഠം  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്

'നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുനട  ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യഠം'  എന്ന  പരത്തിധത്തിയത്തില്  ആനണനഠം  യഥഭാരഥ  നത്തിയമ

വത്തിരുദതയത്തിമലെക്കു വഷ്യഭാപത്തിക്കുകയത്തിനലനഠം പ്രസഭാവത്തിക്കുന. ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദതയത്തില് പഭാരലെനമന്റെവ്

നടപടത്തി  ക്രമതത്തിനന്റെ  പരത്തിമശഭാധനയത്തില്  മകഭാടതത്തിയനട  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരഠം

പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുവഭാന് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  നന്റെ പരത്തിധത്തി  പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുവഭാന് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  നന്റെ

21 (2007) 3 എസസ് എസസ് സസി 184 
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പരത്തിധത്തി വഭായത്തിനച്ചടുക്കുന്ന ഏതവ് ശ്രമവുഠം നത്തിയമവത്തിരുദതയ്ക്കു എതത്തിരഭായത്തി ഭരണഘടനഭാ വഭാചകമതഭാടവ്

നചയ്യുന്ന  അക്രമമഭാകുന.  "Expressio  unius  (est)  exclusio  alterius"  തതസനത

ബഭാധകമഭാക്കുന്നതത്തിനഭാല്  (എനഭാമണഭാ  ഉളനപടഭാതതു  ആയതു  വഷ്യക്തമഭായത്തി  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന),  "

നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യഠം  "  എന്ന ഉരകലത്തിനന്റെ പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു എതത്തിരഭായള ലെളത്തിതവുഠം

വഷ്യക്തവുമഭായ  വത്തിലെക്കഭാണവ്.   വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിയനട  പ്രഭായവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  മചഭാദഷ്യഠം

ഉയരന്നഭാല് ഭഭാരതതത്തിനന്റെ ചനീഫവ് ജസത്തിസുമഭായത്തി കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച പ്രസത്തിഡന്റെവ് എടുക്കുന തനീരുമഭാനഠം

'അനത്തിമഠം' എന്നവ് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 217 ഉപവഭാകഷ്യഠം 3 ഈ മകഭാടതത്തി യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ v മജഷ്യഭാതത്തി

പ്രകഭാശവ് മത്തിതര 22-  ല് നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ ഉതരവവ് അനത്തിമഠം ആനണന്നവ് കണക്കഭാനത,

മകഭാടതത്തിയവ്,  ഉചത്തിതമഭായ മകസുകളത്തില്  സമഭാനരമഭായ  പരത്തിഗണനക്കവ്  ഉതരവവ്  പഭാസഭാക്കത്തിയഭാല്

അനലങത്തില്  സസഭാഭഭാവത്തിക  ചട്ടങ്ങള  അനുസരത്തിച്ചത്തിനലങത്തില്  അനലങത്തില്  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ  വത്തിധത്തി

ഉപമദശതത്തില് നത്തിനണ്ടഭാവുകമയഭാ അനലങത്തില് എകത്തിക്കുട്ടനീവത്തിനന്റെ നത്തിമവദനതഭാല് ഉണ്ടഭാവുകമയഭാ

അനലങത്തില്  നതളത്തിവത്തിലഭാനത  നചയ്യുകയഭാനണങത്തില്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  217(3)  പ്രകഭാരമുള  ഉതരവവ്

റദ്ദേവ്നചയ്യേണഠം,  മകഭാടതത്തികള,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്  നന്റെ  ഉതരവുകളനക്കതത്തിനര  വത്തിധത്തി  പുറനപടുവത്തിക്കുവഭാന്

പഭാടത്തില അനലങത്തില് പൂരണമഭായഠം പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്ന നതളത്തിവത്തിനു മവണ്ട പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം

കല്പത്തിക്കുക.   മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  തനീരുമഭാനങ്ങള  വഭായത്തിക്കുമമ്പഭാള  ഭരഘടനയത്തില്

തനീരുമഭാനങ്ങള 'അനത്തിമഠം' എന്നതവ് മകഭാടതത്തികളുനട നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃപരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു വത്തിമധയമഭാണവ്.

എനഭായഭാലുഠം പ്രസ്തുത കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് മകഭാടതത്തികള നടപഭാക്കുന്ന നനീതത്തിനഷ്യഭായഠം പരത്തിമത്തിതവുഠം ചരച്ചനചയ

മപ്രമതഷ്യക നത്തിബന്ധനകളക്കവ് വത്തിമധയവുമഭാണവ്.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (4) ല് സ്പെനീക്കര ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതത്തിനവ്  എതത്തിനര  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പുനനഃപരത്തിമശഭാധനഭാ  അധത്തികഭാരവുമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ട വഷ്യതഷ്യസ കഭാഴ്ചപഭാടവ് എടുക്കുന്നതത്തിനു കഭാരണവുഠം ഉമദ്ദേശഷ്യവുഠം കഭാണുന്നത്തില. പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ

ഇരു സഭകളുനടയഠം തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമഠം എന്ന ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (3),  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122 (1) -ല്

'നടപടത്തി  പ്രക്രത്തിയയത്തില്  നത്തിയമവത്തിരുദത'  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  മകഭാടതത്തിയനട  പുനനഃ  പരത്തിമശഭാധന

തടസനപടുത്തുന്നതവ് ഒരു തടസമഭായത്തി പ്രവരതത്തിക്കഭാനഭാവത്തില നത്തിയമവത്തിരുദതയനട മപരത്തില് മചഭാദഷ്യഠം

നചയ്യേനപടുമമ്പഭാഴുഠം ഭരണഘടനഭാപരതയത്തില് ഭരണഘടനഭാവത്തിരുദതയളമപഭാഴുഠം.

103. മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപടുന്ന  പ്രവൃതത്തി  അനലങത്തില്  നത്തിയമ  ലെഠംഘനഠം  ഒഴെത്തിവഭാക്കനപട്ട

22 (1971 ) 1 എസസ് എസസ് സസി 396 
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ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യമഭാമണഭാ അനലങത്തില് നനീതത്തി  നഷ്യഭായ നത്തിയമ  വത്തിരുദത ആമണഭാ എന്നതവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാന സഠംഗതത്തിയഭാനണനഠം സഠംശയമത്തിലഭാനത മകഭാടതത്തിയനട പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുനമനഠം ആയതു

പഭാരലെനമന്റെവ് തനീരുമഭാനഠം എടുമക്കണ്ടുന്ന ഒരു അധത്തികഭാരത്തിയഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില എനമഭാണവ്.

അങ്ങനനനയഭാരു  തനീരുമഭാനഠം  യവണറഡവ്  കത്തിങ്ഡഠം  നലെ  നഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡവ് സവ്  ആര

(ജഭാകണ്)  v  അമറഭാരണത്തി  ജനറല്  23-  ല്  എടുക്കുകയഠം  എലഭാ  പഭാരലെനമന്റെറത്തി  പ്രക്രത്തിയകളുഠം

നനീതത്തിനഷ്യഭായ പരത്തിഗണയ്ക്കു ഇതത്തിനന വഷ്യക്തമഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാനത ഭഭാരതതത്തിനന്റെ ഭരണഘടനയത്തില്

നടപടത്തിപ്രക്രത്തിയത്തിലുള  ക്രമരഭാഹത്തിതഷ്യഠം  മഭാതമല,  മകഭാടതത്തി  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരഠം  ഏല്ക്കുകയഠം

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രക്രത്തിയയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  നത്തിയമവഷ്യഭാഖഷ്യഭാനങ്ങള  ശ്രദത്തിചനകഭാണ്ടവ്  ആയതു

മകഭാടതത്തികളുനട പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുനമനഠം;  നത്തിയമ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാന നനീതത്തിനഷ്യഭായ നടപടത്തി എന്നതത്തില്,  ബത്തില്

ഓഫവ് വററ്സവ് ല് പഭാരലെനമന്റെറത്തി പ്രക്രത്തിയയത്തില് ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള നല്കുന്നതവ് ഒഴെത്തിച്ചവ്.

104  .  ഭരണഘടനപരതയത്തിലുള  ശക്തത്തിമതഭായ  ലെഠംഘനങ്ങള  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിലുള  നവറുഠം

നത്തിയമരഭാഹത്തിതഷ്യനമനഠം  ആയതത്തിനഭാല് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  122  (1  )  ല്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിമശഭാധനയനട

ആനുകൂലെഷ്യ  പരത്തിധത്തിക്കു  പുറതഭാണവ്.  ഇമപഭാഴുള  മകസത്തില്,  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട

നനീതത്തിനഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരതത്തിനവ് ആയതത്തിനഭാല്, തടസമത്തില. 

 105 . ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (3 ) പ്രകഭാരഠം ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017 'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്' ആമണഭാ എന്ന

യഥഭാരഥ  മചഭാദഷ്യതത്തിനവ്,  ശ്രദത്തിമക്കണ്ടതവ്  ഇതഭാണവ്  അതഭായതു  ഇരുപതത്തി  ഒന്നഭാഠം  നൂറഭാണ്ടത്തിനന്റെ

അവസഭാനഠം,  ഈ  മകഭാടതത്തി  ഒരു  നത്തിശത്തിചത്തിത  തനീരുമഭാനഠം  എടുത്തു  അതഭായതവ്  ഭരണഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (3 )  മലെഭാകവ് സഭയനട സ്പെനീക്കര നല്കത്തിയ 'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്' നസര്ടത്തിഫത്തിക്കറവ് നന്റെ

സഠംമശഭാധനയനട  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അമനസഷണതത്തിനനതത്തിനര  വഷ്യക്തമഭായ  തടസമഭായത്തി

പ്രവരതത്തിക്കുകയത്തില.

106  .  മുഹമദവ്  സത്തിയനീദവ്  സത്തിദത്തിക്കസത്തി  v  മസറവ്  ഓഫവ്  ഉതരപ്രമദശവ്24 മകസത്തില്  ഉതരപ്രമദശവ്

മലെഭാകഭായക്ത ഉപമലെഭാകഭായക്തകളുനട  (മഭദഗതത്തി)  ബത്തിലത്തിനന ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് എന്ന സവ് പനീക്കറുനട

നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധന നചയ്യുവഭാന് മൂന്നഠംഗ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ്

വത്തിസമതത്തിച .  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 212 (1)  ല് "നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ പ്രക്രത്തിയ" എന്ന വശലെത്തി വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിച്ചതവ്

23(2005 ) യ നക എ ച്ച എ ല്  56

24(2014 ) 11 എസവ് എസവ് സത്തി 415 
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"ഏനതങത്തിലുഠം സഭയത്തില് പറഞമതഭാ നചയമതഭാ ആയ എലഭാകഭാരഷ്യവുഠം"  എനളനപടുതത്തിയഭാണവ്.

ഈ മകഭാടതത്തി അപ്രകഭാരഠം പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്:

"43.  മുകളത്തില് പറഞ പ്രകഭാരഠം,  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട്ട ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് അനത്തിമമഭാനണന്ന

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ സഭയനട സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനവുഠം പ്രസബത തനീരുമഭാനഠം തരക്കത്തിക്കുവഭാന് പഭാടത്തില

എനഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  212  പ്രകഭാരഠം സഠംസഭാന നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭയനട നടപടത്തി  ക്രമഠം മചഭാദഷ്യഠം

നചയ്യുവഭാനുഠം  പഭാടത്തില.  കൂടഭാനത,  മനരനത പറഞ പ്രകഭാരഠം,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  255  കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്

ഭരണഘടനയത്തിലുള നടപടത്തി ക്രമങ്ങള ഒരു നത്തിയമഠം അസഭാധുവഭാനണന  കഭാണത്തിക്കത്തില ആയതത്തിനു

പ്രസത്തിഡന്റെവ്  അനലങത്തില്  ഗവരണ്ണര  അനുമതത്തി  നല്കത്തിയഭാല്,  നത്തിശത്തിത  മകസത്തിനന്റെ

അടത്തിസഭാനതത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപട്ട ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് എന്നതത്തിനവ്  ,  നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ സഭയത്തില്

മഭാതഠം പഭാസഭായ ബത്തിലത്തിനനതത്തിനരയള ഹരജത്തിക്കഭാരനന്റെ തരക്കഠം സസനീകഭാരഷ്യമല "

107 .  ഇതവ് മയഭാമഗന്ദ്ര കുമഭാര ജയവ് സസഭാള വത്തി.  മസറവ് ഓഫവ് ബനീഹഭാര25 മകസത്തില് വത്തിശസഭാസമരപത്തിച;

ആയതത്തില്  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ഡത്തിവത്തിഷന്   നബഞവ്  ഒറനീസ  നസ്പെഷഷ്യല്  മകഭാടതത്തികളുനട  ബത്തില്

'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് ' ആനണന്നവ് സവ് പനീക്കറുനട നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധനയവ്

വത്തിസമത്തിതച  .  മുഹമദവ്  സത്തിദത്തിക്കസത്തി  (മമല്  പരഭാമരശഠം)  നത്തിലെവത്തിലുളതു  ശ്രദത്തിക്കുകയഠം  പ്രസ്തുത

നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് "ക്രമരഹത്തിതവുഠം" "യഭാഥഭാരതഷ്യവുമലഭാതതത്തിനഭാല്" 

108  .  ജസത്തിസവ്  പുട്ട  സസഭാമത്തി  (വത്തിരമത്തിച്ചതവ്)  മുതല്  മപര  v  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ26 -ല്  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  സമഭാന  നബഞവ്  മലെഭാകവ്  സഭ  സ്പെനീക്കര  ആധഭാര  (ടഭാര്ജറവ്ഡവ്  നഡലെത്തിവറത്തി  ഓഫവ്

ഫത്തിനഭാന്ഷഷ്യല് ആന്ഡവ് അദര സബവ് സത്തിഡത്തിഎസവ്, നബനനഫത്തിറ്സവ് ആന്ഡവ് നസരവത്തിസവ് ) നത്തിയമഠം

2016  നു  'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  എന്ന നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് നന്റെ  അനത മചഭാദഷ്യഠം  ഏല്പത്തിച.  ഇരു

സഭകളുനടയഠം  നത്തിയമ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയനട  പ്രധഭാന  പങ്കു  ശ്രദത്തിച  ഭൂരത്തിപക്ഷ

അഭത്തിപ്രഭായഠം.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110   വരജ്ജന  വകുനപന്നവ്  നത്തിരനീക്ഷത്തിച,  സൂകമഭായത്തി

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കണനമന്നഭാണവ്.  മുഹമദവ്  സത്തിദത്തിക്കസത്തി  (മമല് പരഭാമരശഠം)  മയഭാമഗന്ദ്രകുമഭാര ജയവ് സസഭാള

(മമല് പരഭാമരശഠം), വത്തിധത്തികളുനട സഭാധുത ഭൂരത്തിപക്ഷ അഭത്തിപ്രഭായഠം പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചത്തിനലങത്തിലുഠം അനലങത്തില്

നനീതത്തിനഷ്യഭായ അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം സഠംക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തി വത്തിധത്തിക്കുകയഠം അനലങത്തില് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110

(3) ല് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധന നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന് ഈ മകഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരഠം കൂടഭാനത,

25(2016 ) 3 എസവ് എസവ് സത്തി 183

26 (2019 ) 1  എസസ് എസസ് സസി 1
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അതവ് സസതനമഭായത്തി പരത്തിസമഭാപ്തത്തിയത്തില് എതത്തി അതഭായതവ് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപട്ട നത്തിയമഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള

110 (1 ) നന്റെ നഭാലെതത്തിരുകളത്തില് ഉളനപടുന്നതത്തിനഭാല് 'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്' എനഠം നല്കത്തിയ നതനപക്ഷ

അഭത്തിപ്രഭായഠം  എനഭായഭാലുഠം,  മുഹമദവ്  സത്തിദക്കസത്തി  (മമല്  പരഭാമരശഠം),  മയഭാമഗന്ദ്ര  കുമഭാര

ജയവ് സസഭാള (മമല് പരഭാമരശഠം) വഷ്യക്തമഭായത്തി അസഭാധുവഭാക്കത്തി.

109.  പുട്ട സസഭാമത്തി  ((മമല് പരഭാമരശഠം)  മകസത്തില് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ല്  യഥഭാരതതത്തില് മചഭാദഷ്യഠം

നചയ്യേനപട്ട  നത്തിയമഠം  'ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്'  ആമണഭാ  അലമയഭാ  എന്നവ്  പരത്തിമശഭാദത്തിച  ഭൂരത്തിപക്ഷ

അഭത്തിപ്രഭായഠം  വഷ്യക്തമലഭാനത സവ് പനീക്കറുനട  നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷനുമഭായത്തി  ബന്ധനപമട്ടഭാ  അലഭാനതമയഭാ

എനളതവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു  വത്തിമധയവുഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3  )  ല്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

പരത്തിമശഭാധന അധത്തികഭാരഠം നത്തിചത്തിതമഭായത്തി നവച്ചത്തിടളതുമഭാണവ്. തുടരനഠം പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടളതവ് , 'ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്  '  എന്ന വശലെത്തി പരത്തിമത്തിതമഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാന് പഭാടത്തില എന്നതുഠം ഈ കഭാരഷ്യതത്തില് മലെഭാകവ്

സഭ സവ് പനീക്കറുനട അറത്തിവവ് വത്തിലെ കല്പത്തിമക്കണ്ടതുഠം ആയതു തനീരത്തുഠം ഭരണഘടനഭാ വസ്തുത ലെഠംഘനവുഠം

ആനണന്നത്തിരത്തിനക്ക  പുട്ടസസഭാമത്തി  (മമല്  പരഭാമരശഠം)  മകസത്തിനലെ  അഭത്തിപ്രഭായഠം  ബഹുമഭാനപൂരവ്വഠം

അഠംഗനീകരത്തിക്കുകയഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു അപ്പുറഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3)  ല്  സവ് പനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനഠം  മുഹമദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിക്കസത്തി,  മയഭാമഗന്ദ്ര  കുമഭാര  മകസുകളത്തില്  ഉളതത്തിനഭാല്  വത്തിശസസത്തിക്കുവഭാന്

കഴെത്തിയകയത്തില.

110.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (3)  ല് ഉള കഭാരഷ്യങ്ങള നനീതത്തി നഷ്യഭായ പരത്തിമശഭാധനയനട ഉമദ്ദേശഷ്യഠം ഏറവുഠം

പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനനവന  ഊന്നത്തി  പറമയണ്ടതഭാണവ്,  മലെഭാകവ്  സഭ  സവ് പനീക്കറുനട

നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഭത്തിപ്രഭായ  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം  നത്തിലെനത്തിരമതണ്ട  ആവശഷ്യഠം

ഉനണ്ടന്നതത്തിനഭാല്.  സവ് പനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനതത്തിനവ്  അനുസരത്തിച  നത്തിയമപരമഭായ  അനുമഭാനഠം

ഉണ്ടഭാവുന്നതുഠം  സഭാധുതനയ  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  വഷ്യക്തത്തികളത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കുഠം  നതളത്തിയത്തിക്കനപമടണ്ടവ

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതുഠം  അങ്ങനനയള  നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷന്  തനീരത്തുഠം  ഭരണഘടനഭാ

പരതയലഭാതതുഠം  പൂരണമഭായഠം  നത്തിയമപരമലഭാതവയമഭാണവ്.   സവ് പനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനതത്തിനവ്

മകഭാടതത്തികള  പകരമഭാകുവഭാന്  പഭാടത്തിലഭാതതുഠം  അനലങത്തില്  സഭാധഷ്യമഭായ  രണ്ടഭാഠം  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം

എടുക്കുവഭാന്  പഭാടത്തിലഭാതതുമഭാണവ്.  പകരഠം,  ഭരണഘടനഭാ  പരതമയഭാടവ്  തനീത്തുഠം  പ്രഭാമുഖഷ്യമത്തില

എന്നതത്തിനഭാല് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു പരത്തിമത്തിതനപടുമതണ്ടതുമഭാണവ്,  അപനീല് മഫഭാറങ്ങളഭായത്തി
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പ്രവരതത്തിക്കുക  എനളതല  ഭരണഘടനഭാ  മകഭാടതത്തികളുനട  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  അങ്ങനന

നചയ്യുന്നതവ് പഭാരലെനമന്റെവ് പ്രവരതനങ്ങനള അനക്കമത്തിലഭാതവയഭാക്കുന്നതത്തിനുള ക്ഷണവുമഭാണവ്. 

111.  മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ചുരുങ്ങത്തിയ  അമനസഷണതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്  സവ് പനീക്കറുനട

നസരറത്തിഫത്തിമക്കഷനവ്  എതത്തിനര വഭാദത്തി  നല്മകണ്ട ഉയരന്ന വത്തിലെയഠം,  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  ല്

ഉന്നയത്തിച്ച മചഭാദഷ്യവുഠം ഞങ്ങള ഇമപഭാള പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന. 

112.  ഭഭാഗഠം  XIV  നലെ വകുപ്പുകള മൂന വത്തിശഭാലെ തരങ്ങളഭായത്തി  തത്തിരത്തിയഭാഠം.   ഒന്നഭാമതവ്,  നത്തിലെവത്തിലുള

ടത്തിബുണലുകള  ഇലഭായ  നചയ്യേലുഠം  കൂട്ടത്തിമച്ചരക്കലുഠം;  രണ്ടഭാമതവ്,  മയഭാഗഷ്യതകള  നല്മകണ്ട

അധത്തികഭാരതത്തിനുള ചട്ടങ്ങളത്തിലൂനട  മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്  ഏകനീകരത്തിക്കുകയഠം  ഏല്പത്തിചനകഭാടുക്കുകയഠം

നചയക;  നത്തിയമതത്തിനുഠം  നനീക്കഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനുമുള  രനീതത്തി,  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മമല്മനഭാട്ടഠം

വഹത്തിക്കുന്നവരുനടയഠം മസവന വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളുഠം; മൂന്നഭാമതഭായത്തി ഇമപഭാള പ്രവരതന

രഹത്തിതമഭായ  ചത്തിലെ  ടത്തിബുണലെത്തികളത്തിമലെ  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്നവരുനടയഠം

മസവനങ്ങള നത്തിരതല് നചയ്യേലുഠം നകഭാമ്പന്നസഷന് നല്കലുഠം.

113  .  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നന്റെ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  നക.  എസവ്  .  പുട്ട  സസഭാമത്തി  യത്തില്  (ആധഭാര-5  )  സഹ

ഭരണഘടന നബഞവ് നടതത്തിയത്തിടളതുഠം ഇരുകക്ഷത്തികളുഠം വത്തിശസഭാസമരപത്തിച്ചത്തിടളതുമഭാണവ് .

114 . 'ധന കഭാരഷ്യഭാ ബത്തില്' എന്ന ശനീരഷകതത്തില് നക. എസവ് പുട്ട സസഭാമത്തി മകസത്തിനലെ ഭൂരത്തിപക്ഷ വത്തിധത്തി

(ആധഭാര-5 ),  ഖണത്തിക  448  ലുഠം തുടരന്നവ് ഖണത്തിക 452  മുതല് 461  വനര,  അഭത്തിഭഭാഷകനന്റെ

വഭാദങ്ങള പറഞത്തിടളതുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 കഭാണുന്ന 'മഭാതഠം' വത്തിശസസത്തിച 'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്' നന

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കുന്നതവ്  വഭാദത്തികളുനട  വഭാദങ്ങള  ഉളനപനട  'മഭാതഠം'  എന്ന  വഭാക്കത്തിനവ്  അരഥഠം

നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനവുമഭായത്തി ബന്ധനപട ഹരത്തി റഭാഠം v. ബഭാബു മഗഭാപഭാല് പ്രസഭാദവ് 27, M / s

സസരു  നസ്മെല്റത്തിഠംഗവ്  (പത്തി)  ലെത്തിമത്തിറഡവ്  v  .  കമത്തിഷണര  ഓഫവ്  നസയത്തില്സവ്  റഭാകവ്  ,  ലെകസൗ28

വത്തിശസഭാസമരപത്തിച  .  ഭൂരത്തിപക്ഷ  വത്തിധത്തി  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരതത്തില്  പരഭാമരശത്തിക്കുകയഠം

ഭരണഘടനയത്തിനലെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3)  മകസത്തിനലെ സവ് പനീക്കറുനട  അധത്തികഭാരവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട

27(1991 ) സപവ്ളത്തി 2  എസവ് എസവ് സത്തി 608 

28(1993 ) സപവ്ളത്തി 3  എസവ് എസവ് സത്തി 97
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'അവസഭാനഠം' എന്ന വഭാക്കത്തിനന്റെ ഉപമയഭാഗഠം ഒഴെത്തിനക, മനരനത ഉതരഠം നല്കത്തിയ വസ്തുതയഭാണവ്,

ആധഭാര നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ്  7  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം  "പ്രസ്തുത നത്തിയമതത്തിനലെ പ്രധഭാന വകുപഭാണവ്

വകുപവ്  7  എന്നവ്  വഭാദത്തികളുഠം  അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന"  എന്നവ്  പ്രസഭാവത്തിച.  അതത്തിനവ്  മശഷഠം  ആധഭാര

നത്തിയമതത്തിനലെ മറ്റു വകുപ്പുകള പരഭാമരശത്തിക്കുകയഠം ഭൂരത്തിപക്ഷ അഭത്തിപ്രഭായഠം മരഖനപടുത്തുകയമുണ്ടഭായത്തി

അതഭായതു മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപട്ട ബത്തില് ശരത്തിയഭായത്തി 'ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്' ആയത്തി അവതരത്തിപത്തിച എന്നതവ്.

ഭൂരത്തിപക്ഷ വത്തിധത്തി,  അതഭായതു ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 ഉപവകുപ്പു (1) നലെ ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള

(എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയളവയനട ലെക്ഷഷ്യവുഠം പരത്തിധത്തിയഠം വത്തിവരത്തിക്കുന്നത്തില,  നത്തിലെവത്തിനലെ മകസത്തില്

പരത്തിഗണയ്ക്കു വരുന്ന നത്തിയമ പരമഭായ സഭാനവുഠം പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം അരഹത്തിക്കുന .

115 .  അമശഭാകവ് ഭൂഷണ് നജ  .,  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ സമതമുള വത്തിധത്തിയത്തില് ഖണത്തിക  886  മുതല്,

"ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  "  എന്ന വഭാദഠം  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ പരതയഠം  മുകളത്തില് പറഞ

പ്രകഭാരഠം മുഹമദവ് നസയനീദവ് സത്തിദത്തിക്കസത്തി  (മമല് പരഭാമരശഠം)  മയഭാമഗഷവ്  (മമല് പരഭാമരശഠം)  ഓവര

റൂള നചയ്യുകയഠം കഭാരണഠം ശരത്തിയഭായ നത്തിയമഠം പറഞത്തിട്ടത്തിലഭാതതത്തിനഭാല് ഈ മകഭാടതത്തി വത്തിധത്തികളത്തില്

കത്തിമഹഭാട്ട  മഹഭാമളഭാവഭാന്  v  സച്ചത്തിലെഹു  മുതല്  മപര29,  രഭാജ  റഭാഠം  പല്  (മമല്  പരഭാമരശഠം)

വത്തിശസമരപത്തിച  .  "ധന  കഭാരഷ്യഭാ  ബത്തില്  "  നന്റെ  നത്തിരവചനഠം  പരഭാമരശത്തിച  ,  ഭരണഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1  )  നലെ  'മഭാതഠം'  എന്ന വഭാക്കത്തിനന്റെ ഉപമയഭാഗതത്തിനവ്  ഉമദ്ദേശമുനണ്ടനഠം ബത്തില്

"ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്  "  എന്നവ് സരട്ടത്തിവഫ നചയ്യുന്നതത്തിനവ് വഷ്യക്തമഭായ പരത്തിമത്തിതത്തിയനണ്ടനഠം തുടരനഠം

പ്രസഭാവത്തിച  (ഖണത്തിക  906  കഭാണുക)  ആധഭാര  നത്തിയമഠം  പരഭാമരശത്തിച  നകഭാണ്ടവ്,  വഷ്യക്തത്തികളക്കവ്

സബവ് സത്തിഡത്തികള,  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള  മസവനങ്ങള  നല്കുന്ന  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  ഭരണഘടനഭാ

കരതവഷ്യതത്തില്നപടുന്നതഭാനണന പ്രസഭാവത്തിക്കുകയഠം ആയതു മുഖഷ്യ വകുപ്പുകളക്കവ് അനുബന്ധമഭായ

വകുപ്പുകളഭാനണനഠം പ്രസഭാവത്തിച. ആയതത്തിനഭാല് , ആധഭാര ബത്തില് സ്പെനീക്കര "ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്" ആയത്തി

ശരത്തിയഭായത്തി സരട്ടത്തിവഫ  നചയ.

116  .  മഡഭാ  ഡത്തി  വവ ചന്ദ്രചൂഡവ്  നജ  .  പ്രസബത മചഭാദഷ്യതത്തിനുള അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ നതനപക്ഷ

അഭത്തിപ്രഭായഠം ഭഭാരത ഘടനയത്തിനലെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) നലെ 'മഭാതഠം' എന്ന വഭാക്കവ് പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതു

പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ് നത്തിയമഠം നത്തിരമഭാണ എന്ടത്തി കളക്കവ്  ബഭാധകമഭായ  Pith  and substance  തതസനത

ബഭാധകമഭാകത്തില  പ്രമതഷ്യകനമഭാരു  ബത്തില്  "ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്"  ആമണഭാ  അലമയഭാ  എന്ന  മചഭാദഷ്യഠം

29(1992 ) സപവ്ളത്തി 2  എസവ് സത്തി സത്തി 651
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തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തില്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1)  നലെ  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ഇ)  പരഭാമരശത്തിചനകഭാണ്ടു

കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ യനട ഏതവ് ചത്തിലെവത്തിനന്റെയഠം പ്രഖഷ്യഭാപനവുമഭായത്തി ബന്ധനപട

മവണഠം  ഏതവ്  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിനലനഠം  പ്രസഭാവത്തിച  (അനലങത്തില്   നചലെവവ്  തുക  കൂടന്നതുമഭായത്തി)

ആയതത്തിനഭാല് ആധഭാര നത്തിയമതത്തിനന്റെ വകുപവ് 7 നു കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ യനട

ചഭാരജുള  മസവനങ്ങള,  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള  അനലങത്തില്  സബവ് സത്തിഡത്തികള  ഉളനപട്ട  ചത്തിലെവുകള

പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തില് ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് ഭഭാടമഭാക്കഭാതതത്തിനഭാല് കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടവ് ഓഫവ്

ഇനഷ്യ യനട ചഭാരജവ് നചയത്തിടള മസവനങ്ങള അനൂകുലെഷ്യങ്ങള അനലങത്തില് സബ്സത്തിഡത്തികളക്കഭായത്തി

ആധഭാര  വകുപവ്  7  ല്  നത്തിരബന്ധമഭാക്കുന.  എനഭായഭാലുഠം  ഭൂരത്തിപക്ഷ  വത്തിധത്തി  ഈ  കഭാഴ്ചപഭാടവ്

അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.

117  .  ഭരണഘടനയനട  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1  )  ല്  'മഭാതഠം'  എന്ന  വഭാക്കത്തിനന്റെ  ഉപമയഭാഗഠം

ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (എ)  മുതല്  (എഫവ്  )  വനര  ബന്ധമുളവയത്തില്  തഭാത്പരഷ്യഠം  കഭാണത്തിക്കുന,

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കഭാതത്തിരുന്ന ബുദത്തിമുടള മചഭാദഷ്യഠം കഭാണത്തിക്കുന്നതുഠം ഭൂരത്തിപക്ഷ വത്തിധത്തി ഉതരഠം പറഞതുഠം

നക എസവ്  പുട്ട  സസഭാമത്തി  മകസത്തിനലെ  (ആധഭാര  -  5)  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി  ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്,  റദ്ദേവ്

നചയ്യുന്നതത്തിനവ്,  കുറക്കുന്നതത്തിനവ്,  മഭാറഠം  വരുത്തുന്നതത്തിനവ്  അനലങത്തില് നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ഒരു ബത്തില്

ബുദത്തിമുട്ടത്തി  വഭായത്തിനച്ചടുക്കുന്നതു എളുപവുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1)  നന്റെ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തില് ബുദത്തിമുടകള

ഉണ്ടഭാമയക്കഭാഠം  പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം  ബത്തിലത്തിനലെ  ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള  (ബത്തി)  തുടങ്ങത്തി  (എഫവ്)  വനര

പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതത്തില്,  ധനഠം  കടനമടുക്കുന്നതുമഭായത്തി  ബന്ധനപമട്ടഭാ  അനലങത്തില് ഭഭാരത  സരക്കഭാര

ഏനതങത്തിലുഠം  ഗഷ്യഭാരണ്ടത്തി  നല്കുന്നതവ്  അനലങത്തില്  ധനകഭാരഷ്യ  കടപഭാടുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  നത്തിയമ

മഭദഗതത്തിയത്തിമലെഭാ.  കസൗള  &  ശക്മധറുനട  പുസകഠം  "പ്രഭാകനീസവ്  ആന്ഡവ്  നപ്രഭാസനീജര  ഓഫവ്

പഭാരലെനമന്റെവ്" - ല് അഭത്തിപ്രഭായനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന മശരത്തിയഭായ രനീതത്തിയത്തിലെല, 'മഭാതഠം' വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതു

എങത്തില് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1 )  അസഭാധുവഭാണവ്.  സസതനവുഠം വത്തിശഭാലെവുമഭായ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം,  മനറഭാരു

തരതത്തില്,  എതത്തിരഭായള  വസ്തുതയഭായഭാണവ്  സഭാധഷ്യമഭാക്കുന്നതവ്.  കസൗള  &  ശക്മധറുനട

അഭത്തിപ്രഭായതത്തിനന്റെ പ്രസക്ത ഭഭാഗഠം വഭായത്തിക്കുന്നതവ് :

"സ്പെനീക്കര മഭാവ്ലങര പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ് തുടരനളതഭാണവ് : "പ്രഥമ ദൃഷഷ്യഭാ , എനത്തിക്കവ് മനസത്തിലെഭാക്കുന്നതവ്

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ വഭാക്കുകള (ഏനതങത്തിലുഠം നത്തികുതത്തി ഏല്പത്തിക്കലുഠം, റദ്ദേവ്നചയ്യേലുഠം, കുറവവ് നചയ്യേലുഠം,
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മഭാറഠം ഉണ്ടഭാക്കുന്നതുഠം, നത്തിയനത്തിക്കലുഠം) കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ബത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് ആക്കുന്നതത്തിനു

യക്തമഭാണവ്.  യഥഭാരത പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം  എനഭാനണന്നതത്തിനു ഒരു മചഭാദഷ്യഠം  ഉയരുനമനഠം അനലങത്തില്

നപഭാതു വഭാക്കുകളുനട ലെക്ഷഷ്യങ്ങളത്തില് 'മഭാതഠം' എന്ന വഭാക്കത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം.  ആ വഭാക്കവ് 'ഏല്പത്തിക്കഭാന്,

റദ്ദേവ്  നചയ്യേല്,  കുറവവ്  നചയ്യേല്  തുടങ്ങത്തിയവ'   വത്തിശഭാലെവുഠം  നപഭാതുവുമഭായ  വഭാക്കുകള

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം മഭാറഠം വരുതഭാന് കഴെത്തിയനമന്നതുഠം ഞഭാന് കരുതുന.  പ്രഥമ ദൃഷഷ്യഭാ, 'മഭാതഠം'

എന്ന  വഭാക്കവ്  നപഭാതു  വഭാക്കുകളുനട  ഉമദ്ദേശഷ്യനത  പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുന്നത്തില.  ഒരു  ബത്തില്  ഒരു

നത്തികുതത്തിയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട ഏല്പത്തിക്കല്, റദ്ദുനചയ്യേല് തുടങ്ങത്തിയവയമഭായത്തി ബന്ധമുനണ്ടങത്തില്, ബത്തിലത്തില്

ഉളനപട്ട വസ്തുത മറ്റു വകുപ്പുകളുനട നത്തികുതത്തിയനട ക്രമനീകരണങ്ങളക്കു ആവശഷ്യനമനഠം അനലങത്തില്,

ഞഭാന്  പറയന്നതവ്,  പ്രമതഷ്യക  ബത്തിലത്തിനന്റെ  ലെകവ് ഷഷ്യഠം  മനടുന്നതത്തിനവ്  ആവശഷ്യനമനഠം  ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്ലുകളുനട  തരതത്തില്  നത്തിനഠം  ബത്തിലത്തിനന  മഭാറഭാനഭാവത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്,  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി

ഏല്പത്തിക്കല്,  റദ്ദേവ്  നചയ്യേല്  തുടങ്ങത്തിയവ  ഉമദ്ദേശഠം  നവച്ച  ബത്തിലത്തിനന്റെ  വകുപ്പുകള  എന്നഭാല്  മറ്റു

വകുപ്പുകള അനുബന്ധവുഠം അവ ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് ധനകഭാരഷ്യഭാ ബത്തിലത്തിനന്റെ തരതത്തില് നത്തിനഠം

മഭാറഭാനഭാവത്തില.   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  അസഭാധുവഭാകുഠം  'മഭാതഠം'  എന്ന വഭാക്കവ്  ഒരഭാള ഇതരതത്തില്

അരതമഭാക്കത്തിയത്തില എങത്തില്. മകഭാടതത്തികളത്തിലുഠം അനലങത്തില് ടത്തിബുണലുകളത്തിലുഠം പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി

തത്തിട്ടനപടുത്തുന്നതത്തിനുഠം,  സസനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  നത്തിയനണതത്തിനുമുള  വകുപ്പുകള  ഉണ്ടഭാക്കഭാനത  ഒരു

നത്തികുതത്തിയഠം  ഏല്പത്തിക്കഭാനഭാവത്തില,  പ്രമുഖ നത്തികുതത്തി  ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനു ഒരഭാളക്കവ്  ഒരു  ബത്തിലത്തില് ഒരു

വകുപവ്  മഭാതമമ മനസത്തില് കഭാണഭാന് കഴെത്തിയ എന്നഭാല് ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം,  വഴെത്തി,  രനീതത്തി

തുടങ്ങത്തിയവക്കുമഭായത്തി  ബന്ധനപടുന്ന  അമ്പതു  ഇതര  വകുപ്പുകള  ഉണ്ടഭാമയക്കഭാഠം.  കൂടഭാനത,

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നന്റെ  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (2  )  വകുപ്പുകള  ഞങ്ങള  പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഠം  നചയ.  ഈ

വകുപ്പുകള  'മഭാതഠം'  എന്ന  വഭാക്കത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതത്തിനു  സഹഭായകമഭാകഭാഠം,

പ്രതഷ്യക്ഷമഭായല പമരഭാക്ഷമഭായത്തി "

118.  വത്തിധത്തിയത്തിനലെ ഭൂരത്തിപക്ഷ അഭത്തിപ്രഭായഠം  Pith  and  substance  എന്ന തതസതത്തിമലെക്കു മപഭാകുന്നത്തില

എന്നഭാല് അമശഭാകവ് ഭൂഷണ്, നജ.,  അനരലെനീന ഉമദ്ദേശഷ്യഠം പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  അനരലെനീന ഉമദ്ദേശഷ്യഠം

പരനീക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനു പരത്തിമത്തിതത്തികള ഉനണ്ടനഠം എനനന്നഭാല് പലെ നത്തിയമങ്ങളക്കുഠം ഒന്നത്തില് കൂടുതല്

ഒരു അനരലെനീന ഉമദ്ദേശഷ്യഠം പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള (എ)
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മുതല്  (എഫവ്)  വനര പരഭാമരശത്തിക്കുന്നവയമഭായത്തി  ഈ നത്തിരമദ്ദേശഠം മചരതവ് വഭായത്തിച്ചഭാല്.  കൂടഭാനത,

നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ആധത്തികഭാരത്തികവുഠം  പ്രധഭാനനപട്ടതുമഭായ  തനീരുമഭാനവുഠം

കുറമബഭാധമുണ്ടഭാക്കുന്നതുഠം സഠംശയഠം ഉളവഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം ബഭാധകമഭായ പരനീക്ഷണഠം തനന്ന ഒന്നത്തില്

കൂടുതലുള അരതതത്തില് നത്തിനഠം സസനനമല. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1)  നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യങ്ങള (ബത്തി) ,

(സത്തി) , (ഡത്തി), (ഇ)  ഇതവ് പരഭാമരശത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം ബുദത്തിമുടണ്ടഭാകുഠം,  അനരലെനീനമഭായ തതസങ്ങള

അനലങത്തില്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശഷ്യവുമഭായള  പരനീക്ഷ  ബഭാധകമഭാക്കുകയഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള.

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം (സത്തി) പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ് പണഠം അടക്കുന്നതത്തിമനഭാ അനലങത്തില്

ഭഭാരതതത്തിനന്റെ മകഭാണ്സത്തിലെത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തില് നത്തിനഠം പണഠം പത്തിന്വലെത്തിക്കുന്നതത്തിനുമഭാണവ്.  ഉപവഭാകഷ്യഠം

(ഡത്തി)  പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  മകഭാണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തില്  നത്തിനഠം  ധനഠം

അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്.   ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ഇ)  പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്  ചഭാരജവ്  നചയള  എനനങത്തിലുഠം

നചലെവവ് ഭഭാരതതത്തിനന്റെ മകഭാണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തില് പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനു അനലങത്തില് പ്രസബത

നചലെവവ്  തുക  കൂടന്നതത്തിനുഠം.  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (എഫവ്)  പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ

കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തിനന്റെ അക്കസൗണ്ടത്തില് അനലങത്തില് ഭഭാരതതത്തിനന്റെ നപഭാതു അക്കസൗണ്ടത്തില്

അനലങത്തില് പ്രസ്തുത ധനഠം  നല്കല് അനലങത്തില് യൂണത്തിയനന്റെ അനലങത്തില് സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ

അക്കസൗണ്ടുകളുനട ഓഡത്തിറത്തില്.   ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ബത്തി)  യനട വത്തിസ്തൃതത്തി ഭഭാരത സരക്കഭാര ഏനറടുക്കുന്ന

അനലങത്തില്  ഏനറടുമതക്കഭാവുന്ന  സഭാമ്പതത്തിക  കടപഭാടുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  നത്തിയമ  മഭദഗതത്തി

ഉളനപടുന.  ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ഉപവഭാകഷ്യഠം  (3  )  ല് സവ് പനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം

ഞങ്ങള  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  അനത്തിമഠം  അനലങത്തിലുഠം  ഭരണഘടനഭാ  നത്തിയമ  സഭാധുത  ഇലഭായയനട

തതസതത്തില് നനീതത്തിനഷ്യഭായ പരത്തിമശഭാധനക്കവ്  വത്തിമധയവുഠം  ,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1  )  നന്റെ വകുപ്പുകളക്കവ്

ഉചത്തിതമഭായത്തി അരഥഠം കല്പത്തിമക്കണ്ടതത്തിനുഠം, വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം ഒഴെത്തിവഭാമക്കണ്ടതത്തിനുഠം കൂടുതല് ഉളനപടുത്തുന്നതുഠം

തനീനര ഉളനപടുതതവ് ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം.  ഏനതഭാരു വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിനവ്  ദൂരവഷ്യഭാപകമഭായത്തി ഫലെങ്ങള

ഉണ്ടഭാകഭാഠം .  ആയതത്തിനഭാല് , വകുപ്പുകള സഠംബന്ധത്തിച്ച വഷ്യക്തത ഉണ്ടഭാമകണ്ടതവ് ആവശഷ്യവുഠം ഒന്നത്തില്

കൂടുതല് അരതവുഠം തരക്കവുഠം ഇലഭായ നചമയ്യേണ്ടതുഠം ഉറപത്തിച തനീരുമഭാനത്തിമക്കണ്ടതുമഭാണവ്.  സഹഭായഠം

ഉണ്ടഭായഭാല്,  ഉറപഭായഠം  സവ് പനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം  അനത്തിമവുഠം  എന്നഭാല്  ഭരണഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (1  )  ല്  "  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  "  നന്റെ ലെക്ഷഷ്യവുഠം പരത്തിധത്തിയഠം തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം

ഉതരഠം നല്കുന്നതുഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  പരത്തിഗണയണ്ടഭാവത്തില.  ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110
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നന്റെ വഭാകഷ്യഠം (1 ) നന്റെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ജത്തി ) ല് അനുബന്ധ വകുപ്പുകളഭാകുന്നതുമഭാണവ് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110

നന്റെ വഭാകഷ്യഠം  (1 )  നലെ ഉപവഭാകഷ്യഠം  (ഡത്തി  )  ബഭാധകമഭാകുന്നതവ് ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയഭാല് കൂടത്തി മദശത്തിയ ഹരത്തിത

ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം അനലങത്തില് അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം പ്രകഭാരമുള ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ

ഘടനയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  വകുപ്പുകളുനട  പരഭാമരശഠം  വഭാദത്തിമച്ചക്കഭാവുന്ന  നത്തിലെയത്തില്

വഷ്യതഷ്യഭാസമുണ്ടഭാമയക്കഭാഠം.  എനഭായഭാലുഠം  ബത്തിലത്തിനവ്  പ്രസഭാവത്തിക്കഭാനഭാവുന്നതു  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ

മകഭാണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തില് ചത്തിലെവവ് ചഭാരജവ് നചയ്യുവഭാന് കഴെത്തിയനമന്നഭാണവ്.

119.  പരത്തിഗണനക്കവ് എത്തുന്ന മനറഭാരു വസ്തുത ധനകഭാരഷ്യമലഭാത ബത്തില് സ്പെനീക്കര ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്

ആയത്തി  സരട്ടത്തിവഫ  നചയ്യുമമ്പഭാഴുള  നത്തിയമപരമഭായ  ഭവത്തിഷഷ്യത്തുകളഭാണവ്,  രഭാജഷ്യ  സഭയത്തില്

അവതരത്തിപത്തിച്ചമപഭാള  ചത്തിലെ  അഠംഗങ്ങള ഇതത്തിനന  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  എതത്തിരക്കുകയണ്ടഭായത്തി,  എന്നഭാല്

"ധനകഭാരഷ്യമലഭാത"  ബത്തില്ലുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  വകുപ്പുകള  മവഭാട്ടത്തിനത്തിട്ടമപഭാള  ഒരു

ശുപഭാരശയമുണ്ടഭായത്തില.

120  .  അമശഭാകവ്  ഭൂഷണ്,  നജ.,   യനട  മയഭാജത്തിക്കുന്ന അഭത്തിപ്രയതത്തിനന്റെ ബലെതത്തില് വഭാദത്തികള

വഭാദത്തിക്കുകയഠം  ആയതത്തില്  പ്രസഭാവത്തിച്ച  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1)  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയള

വകുപത്തിലുള  കുറഞതവ്  ഒന്നത്തിനന്നഭാടുഠം  കൂടഭാനത  ബഭാക്കത്തിയള  ഇതര  വകുപ്പുകളത്തിനലെ  ഓമരഭാനഠം

പ്രധഭാന വകുപവ് (കളുനട) നന്റെ അനുബന്ധവുഠം ആയതത്തിനഭാല് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) നന്റെ ആമുഖമഭായത്തി

'മഭാതഠം' എന്ന വഭാക്കവ് മചരതതവ് , യൂണത്തിയനത്തില് പ്രവരതമനഭാന്മുഖമഭായഭാണവ്.  കൂടഭാനത, ഭൂരത്തിപക്ഷഠം

ആധഭാര നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ് 7 നു ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) (ഇ) ബന്ധനപടുതത്തിയ രനീതത്തി ശരത്തിയഭായല

എന്നവ് വഭാദത്തിച,  ആവശഷ്യമഭായ ആധത്തികഭാരത്തികത നല്കത്തി പത്തിന്വലെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള നടപടത്തി ക്രമനീകരണഠം

മഭാതമഭാണവ് നചയനതനഠം ഭഭാരതതത്തിനന്റെ മകഭാണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തിനന്റെ ചഭാരജവ് നു ഏനതങത്തിലുഠം

നചലെവവ്  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുകയമുണ്ടഭായത്തില.  ഭൂരത്തിപക്ഷ  വത്തിധത്തിയത്തിലൂനട  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം

ഭരണഘടനഭാപരമഭായത്തി  യക്തമനലനഠം  നത്തിലെവത്തിലുള  മകസത്തില്  അമതമപഭാനലെയള  വത്തിശകലെനഠം

നചയ്യുവഭാന് പഭാടത്തില എനഠം അവര വഭാദത്തിച.  വഭാദത്തികള,  ആയതത്തിനഭാല്,  മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപട്ട ഓമരഭാ

വകുപ്പുഠം  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കണനമനഠം   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (ജത്തി)  അനുവദത്തിച്ച  പ്രകഭാരഠം

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1)  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  അനലങത്തില്  അതത്തിനു  അനുബന്ധമഭായത്തി

നകഭാണ്ടുവരണനമനഠം  വഭാദത്തിച.  മുകളത്തില്  പറഞ  രണ്ടു  തഭാരങ്ങളത്തില്  ഏനതങത്തിലുഠം  ഒരു  വകുപവ്
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ബഭാധകമഭാക്കത്തിയത്തില എങത്തില്, ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017  മുഴുവനുഠം,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1)  നന്റെ ആമുഖ

വശലെത്തിക്കവ് വത്തിരുദവുഠം, ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദനമന്നവ് പ്രഖഷ്യഭാപത്തിമക്കണ്ടതുമഭാണവ് .

121.  എനഭായഭാലുഠം,  ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം  2017  നന്റെ ഭരണഘടനപരത,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (1) (എ)

മുതല്  (എഫവ്)  നന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരത്തികയഭാനണങത്തില്,  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  പ്രമുഖ  ഭഭാഗഠം  എന്നതത്തില്,

അനരലെനീന വകുപ്പുകള സുരക്ഷത്തിതനമന്നവ് അമറഭാരണത്തി ജനറല് വഭാദത്തിച. മറ്റു അപ്രധഭാന വകുപ്പുകള,

കര്ശനമഭായത്തി  അനുബന്ധമനലങത്തില് കൂടത്തി  ,  അനരലെനീനമഭാകഭാനമന്നവ്,  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തിമനഭാടവ്  കൂടത്തി

പഭാസഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  പ്രസ്തുത  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  അനുസരത്തിച,  വകുപ്പുകള  കുറച  വനീതഠം

വഭായത്തിമക്കണ്ടതനലനഠം, നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃപരത്തിമശഭാധന വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി ബഭാധകമഭാമക്കണ്ടതഭാണവ് .

122  .  കഭാരഷ്യഠം  വത്തിശദമഭായത്തി  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (1  )  നന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാന

തതസങ്ങള  അനലങത്തില്  പ്രക്രത്തിയയനട  അനനര  ഫലെഠം  കഭാണത്തിക്കഭാനത  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട്ട

നത്തിയമതത്തിനന്റെ പ്രകൃതഠം ഭൂരത്തിപക്ഷഠം നക.എസവ്. പുട്ടസസഭാമത്തി (ആധഭാര - 5) മകസത്തില് പ്രസഭാവത്തിചനവന

ഞങ്ങള  ശ്രദത്തിച.  നക.എസവ്.  പുട്ടസസഭാമത്തി  (ആധഭാര  -  5)  ഭൂരത്തിപക്ഷ  ആധത്തികഭാരത്തിക  തതസനത

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110 (1)  നലെ  'മഭാതഠം'  എന്ന വഭാക്കത്തിനന്റെ ഫലെഠം ചരച്ച നചയത്തിട്ടത്തില എനഠം  "ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്" ആയത്തി പഭാസഭാക്കത്തിയ നത്തിയമതത്തിനലെ ചത്തിലെ വകുപ്പുകള ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) (എ) മുതല് (ജത്തി)

വനര  ഉളവക്കവ്  അനുസൃതമനലനഠം  പ്രസഭാവനകളുനട  അനനരഫലെമഭായത്തി  നത്തിരമദ്ദേശഠം

നല്കുന്നത്തിനലനഠം  ഞങ്ങളക്കവ്  വഷ്യക്തമഭാണവ്.  ആധഭാര  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  വകുപ്പുകളുനട  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം

വഭാദപരമഭായത്തി സസതനവുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 (1) (എ) മുതല് (എഫവ്) വനര ഉളവക്കവ് പ്രസ്തുത വകുപവ്

അനുബന്ധമഭായതത്തിനഭാല് മകഭാടതത്തിക്കവ്  തൃപ്തത്തികരവുഠം,  വത്തിശസസനനീയമഭാഠം  വത്തിധഠം  യക്തത്തിയളതനലനഠം

വഭാദത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി,  നമ്മുനട  ഭരണഘടനഭാ  പ്രകഭാരഠം  ഇരുസഭകളുള  പഭാരലെനമന്റെറത്തി

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്  അനുസൃതമല.  ഉറപ്പുളതുഠം  അനത്തിമവുമഭായ  തനീരുമഭാനമത്തിലഭാനത  നക.എസവ്.

പുട്ടസസഭാമത്തി  (ആധഭാര  -  5)  വത്തിശകലെനഠം  നത്തിലെവത്തിനലെ  മകസത്തില്  ബഭാധകമഭാക്കുന്നതു

ബുദത്തിമുടളതഭാനണനഠം  മകഭാ-  ഓരഡത്തിമനറ  നബഞ്ചുകളുനട  വത്തിധത്തികള  തമത്തില്

തരക്കമുയരുനനവനഠം പ്രസഭാവത്തിച.

123 .  നനീതത്തിനഷ്യഭായ പുനനഃ പരത്തിമശഭാധനയനട ഉമദ്ദേശതത്തില് വത്തിവത്തിധ മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേലുകളുഠം നക എസവ്

പുട്ടസസഭാമത്തി  (ആധഭാര  -  5)  മകസത്തിനലെ  ഭൂരത്തിപക്ഷ അഭത്തിപ്രഭായഠം  ചുരുക്കത്തി  പറഞഭാലുള വഷ്യഭാഖഷ്യഭാന

തതസങ്ങള  (അനലങത്തില്  ആയതത്തിനന്റെ  കുറവവ്)  ആധഭാര  നത്തിയമഠം  2016  നന്റെ  വത്തിശകലെനതത്തിനന്റെ
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ബഭാധകമഭാമക്കണ്ട മകനസന്ന സസഭാധനീനഠം,  ശരത്തിനയന തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തില് ആവശഷ്യമഭായത്തി വരുന.

തുലെഷ്യ  അഠംഗങ്ങളുള നബഞവ്  എന്നതത്തിനഭാല്,  നക.  എസവ്  പുട്ടസസഭാമത്തി  (ആധഭാര  -  5)  മകസത്തിനലെ

മപഭാനലെ,  ബഹുമഭാനനപട്ട  ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  മുമ്പഭാനക  (ഭരണപരമഭായത്തി)  ഈ  കൂട്ടഠം

മകസുകള  വത്തിശഭാലെ  നബഞത്തിനന്റെ  പരത്തിഗണനയഭായത്തി  വയണനമന്നവ്  ഞങ്ങള  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകയഠം

…………………

124.  ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാരുള ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തില് ഈ മകസവ് പരഭാമര്ശത്തിക്കുന്നതത്തിനു ഞങ്ങളക്കവ്

മനറഭാരു  കഭാരണമുണ്ടവ്.   എല്  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്  പരഭാമരശഠം)  ഏഴു  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  നബഞവ്

തനീരുമഭാനത്തിച്ച  പ്രകഭാരഠം,  ഭരണഘടനയനട  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  227  (1)  -  ല്  വഹമകഭാടതത്തികളുനട

മമല്മനഭാട്ടതത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തി  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കുകയഠം  എലഭാ  തരക്ക  പരത്തിഹഭാര  അഠംഗങ്ങളുഠം

വഹമകഭാടതത്തികളുനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുന്നവ  മമല്മനഭാട്ടഭാധത്തികഭാരതത്തിനു

ബഭാധകമഭാവണനമന  ഭരണഘടനഭാ  അനുശഭാസത്തിക്കുന്നത്തിനലനഠം  പ്രസഭാവത്തിച,  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം

വഹമകഭാടതത്തികളുനട  ചുമതലെകളത്തില്  നത്തിനഠം  വത്തിടുതലെഭാക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്  .   അനനഫലെമഭായത്തി  ,

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  227  (1  )  നലെ  മമല്മനഭാട്ട  പ്രവരതനങ്ങള  ഒരു  തരതത്തിലുഠം

സഹഭായകരമഭായത്തിരത്തിക്കുകയത്തില.  അതത്തിനു മശഷഠം,  വത്തിവത്തിധ നത്തിയമങ്ങളഭാല് രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട വത്തിവത്തിധ

ടത്തിബുണലുകള  ഭരത്തിക്കുന്നതവ്  മകന്ദ്ര  സഠംസഭാന  സരക്കഭാര ബകളഭാണവ്,  ഏകനീകരണ  ഭരണമത്തില.

പൂരണമഭായഠം സസതന ഏജന്സത്തി പ്രസ്തുത ടത്തിബുണലുകളക്കു ക്രമനീകരത്തിച്ചത്തില എങത്തില്, കഴെത്തിയഠം വത്തിധഠം ,

എലഭാ  ടത്തിബുണലുകളുഠം  ഒരു  സത്തിഠംഗത്തിള  മനഭാഡല്  മനഭാലെയതത്തിനന്റെ  കനീഴെത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നവ്

കഭാഠംഷത്തിക്കുന ഈ ടത്തിബുണലുകളുനട പ്രവരതനഠം മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനു യക്തമഭായത്തി എന്നവ്

ഈ  മകഭാടതത്തി  അഭത്തിപ്രഭായനപടുന.   പലെ  കഭാരണങ്ങളഭാല്,  നത്തിയമ  മനഭാലെയഠം  ഉചത്തിതമഭായ

മനഭാലെയനമന  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിക്കുന.   ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനങ്ങളുനട  മമല്മനഭാട്ടഠം

വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനു സസതന മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്ന അഠംഗനത നത്തിയമമനഭാലെയഠം ക്രമഠം അനുസരത്തിച

നത്തിയമത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.  മുകളത്തില് ശ്രദത്തിച്ച  പ്രകഭാരഠം,  ഇ  തുണ്ടഭായത്തില  .  ഈ സഭാഹചരഷ്യതത്തില് ഈ

പ്രമതഷ്യകതകളുഠം മചഭാദഷ്യങ്ങളുഠം ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ് പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതവ് ഉചത്തിതമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

വത്തിഷയഠം  II.  അമത്തിത  ആധത്തികഭാരഠം  ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്  ഫത്തിനഭാന്സവ്

നത്തിയമഠം 2017 നലെ വകുപവ് 184 ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാമണഭാ ?
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 125 .  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം 2017 നന്റെ ഭഭാഗഠം XIV നു എതത്തിനരയള രണ്ടഭാഠം വഭാദഠം " അവശഷ്യ നത്തിയമ

നത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങളുഠം  "  "നയവുഠം  മഭാരഗ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുഠം  "  പരനീക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തില്

പരഭാജനപടുന്നതത്തിനഭാല് ഈ മകസവ് കൂടുതല് ആധത്തികഭാരത്തികത നല്കുന്നതത്തിനവ് ഉറപ്പു നല്കുന.

126 . 19 ടത്തിബുണലുകളുനട പട്ടത്തികയഠം അവ രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട അനുബന്ധ നത്തിയമങ്ങളുഠം വകുപവ് 183 ല്

പരഭാമരശത്തിക്കനപട്ട  പട്ടത്തിക  എട്ടത്തില്  ഉളനപടുന.  പട്ടത്തിക  എട്ടത്തില്  മകഭാളഠം  3  -  ല്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ വകുപ്പുകനള വകുപവ്  183  മമലെധത്തികഭാരഠം നടത്തുകയഠം നത്തിയമത്തിക്കനപട്ട

തത്തിയതത്തി  മുതല്  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  ടത്തിബുണലെത്തില് അപമലെറവ്  ടത്തിബുണലെത്തില് മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസന്  അനലങത്തില്  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  പട്ടത്തിക  എട്ടത്തില്  മകഭാളഠം  2  -ല്  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികള ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം വകുപവ് 184 നലെ വകുപ്പുകളക്കവ് അനുസരത്തിച

നത്തിയമത്തിതരഭാകണനമന നത്തിഷരഷത്തിക്കുന.  പ്രസ്തുത തസത്തികകളത്തില് നത്തിയമത്തിക്കനപമടണ്ട തനീയതത്തിക്കവ് മുമ്പവ്

നത്തിയമത്തിക്കനപട്ടവരക്കു  ഈ  വകുപ്പുകള  എനഭായഭാലുഠം  ബഭാധകമല,  ആ  തത്തിയ്യേതത്തിയത്തിലെഭാണവ്  മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക ഗസറത്തില് പരസഷ്യതത്തിലൂനട പ്രസ്തുത വകുപ്പുകള ബഭാധകമഭാക്കുക.

127 . വകുപവ് 184, ആവരതത്തിക്കുന്നതവ്, തഭാനഴെ പറയഠം വത്തിധമഭാണവ്:

"184  .  ടത്തിബുണല്  ,  അനപലറവ്  ടത്തിബുണല് മറ്റു അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  -

നചയരമപഴ്സണ്,  അഠംഗങ്ങള  തുടങ്ങത്തിയരുനട  മയഭാഗഷ്യതകള,  നത്തിയമനഠം,  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം,

നത്തിയമനവുഠം,  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം  -  (1)  പട്ടത്തിക ഏട്ടത്തിനലെ മകഭാളഠം  (2)  ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം മറ്റു

അധത്തികഭാരത്തികള അനലങത്തില് അപമലെറവ് ടത്തിബുണല്,  ടത്തിബുണല് അഠംഗഠം അനലങത്തില് പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്

ഓഫനീസര,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമപഴ്സണ്  എന്നത്തിവരുനട  മറ്റു  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം  നനീക്കല്,  രഭാജത്തി,

അലെവന്സുകളുഠം,  ശമ്പളങ്ങള,  ഓഫനീസവ്  കഭാലെയളവവ്,  നത്തിയമനഠം,  മയഭാഗഷ്യതകളക്കുള ചട്ടങ്ങള

എന്നത്തിവ  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  പരസഷ്യ  വത്തിജഭാപനതത്തിലൂനട  രൂപനീകരത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര രൂപനീകരത്തിച ചട്ടങ്ങളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം മറ്റു അധത്തികഭാരത്തി അനലങത്തില് അനപലറവ്

ടത്തിബുണല്,  ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്  ഓഫനീസര,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്, നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമപഴ്സണ് എന്നത്തിവര
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കഭാലെഭാവധത്തി  ഏല്മക്കണ്ടതുഠം  ഓഫനീസത്തില്  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന തത്തിയതത്തി  മുതല് അഞ്ചു  വരഷതത്തില്

കൂടുതല്  ഏല്മക്കണ്ടതത്തിലഭാതതുഠം  പുനനത്തിയമനതത്തിനു  അരഹതയളതുമഭാണവ്:  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര

രൂപനീകരത്തിച്ച  ചട്ടങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  വയസത്തിനവ്  മശഷഠം  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്

പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്  ഓഫനീസര,  വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  നചയരമഭാന്,

വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമപഴ്സണ് ഓഫനീസത്തില് ചുമതലെ ഏല്മക്കണ്ടതത്തിലഭാതതുഠം.

(എ)  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്  അനലങത്തില്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്  എന്നത്തിവരക്കവ്  എഴുപതു  വയസത്തില്

കൂടുവഭാന് പഭാടത്തില;

(ബത്തി) വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്, മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസന് അനലങത്തില് ഏനതങത്തിലുഠം അഠംഗതത്തിനവ് അറുപതത്തിഏഴു  വയസത്തില് കൂടുവഭാന് പഭാടത്തില.

(2)  ടത്തിബുണല്,  അപനലെറവ്  ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില്  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തി  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമഭാന്, പ്രസത്തിഡന്റെവ്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്, മമല്മനഭാട്ടഠം

വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസന്  അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനന്റെ  നത്തിയമനതത്തിനവ്  മശഷഠം  തനന്റെ

തഭാത്പരഷ്യതത്തിനവ് വത്തിരുദമഭാകുവഭാന് പഭാടത്തില. 

പട്ടത്തിക  ഏട്ടത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (2  )  ല്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രകഭാരഠം  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികള,  അപനലെറവ്

ടത്തിബുണല്,  ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്  ഓഫനീസര,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമപഴ്സണ്,

എന്നത്തിവരുനട (എ)മയഭാഗഷ്യതകള; (ബത്തി) നത്തിയമനഠം; (സത്തി) ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവവ്; (ഡത്തി ) ശമ്പളങ്ങളുഠം

അലെവന്സുകളുഠം;  (ഇ)  രഭാജത്തി;  (എഫവ്)  നനീക്കല് മറ്റു  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം  പരസഷ്യനപടുതത്തിനവ്

ചട്ടങ്ങളുണ്ടഭാക്കഭാന്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  വകുപവ്  184   പ്രകഭാരഠം  അധത്തികഭാരനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ  ചട്ടങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രകഭാരഠം  പ്രസ്തുത  കഭാലെമതക്കവ്

നത്തിലെവത്തിലുള  ഉമദഷ്യഭാഗസര  ഓഫനീസത്തില്  ചുമതലെ  ഏല്ക്കഭാനമനഠം  ചുമതലെ  ഏനറടുത  തത്തിയതത്തി

മുതല്  അഞ്ചു  വരഷതത്തില്  കൂടഭാന്  പഭാടത്തിനലനഠം  വനീണ്ടുഠം  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനു

അരഹനഭായത്തിരത്തിക്കുനമനഠം  ഒന്നഭാഠം  വരജനഠം  പ്രസഭാവത്തിക്കുന.  രണ്ടഭാഠം  വരജനഠം  പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്

അങ്ങനന നത്തിയമത്തിതനഭായ വഷ്യക്തത്തികള മകന്ദ്ര സരക്കഭാര രൂപനീകരത്തിച്ച ചട്ടങ്ങളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

വയസവ്  എത്തുന്നതുവനരയഠം  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്  വയസവ്  70  വയസത്തില്

കൂടഭാന്  പഭാടത്തിനലനഠം  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്
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അനലങത്തില് മറ്റു അഠംഗങ്ങളുനട വയസു 67 ല് കൂടഭാന് പഭാടത്തിനലനമഭാണവ്. വകുപവ് 184 നന്റെ ഉപവകുപ്പു

2  പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്  നത്തിയമത്തിതഭാരഭായ  വഷ്യക്തത്തികളുനട  ശമ്പളങ്ങളുഠം  അലെവന്സുകളുഠം  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം നത്തിയമനതത്തിനവ് മശഷഠം തങ്ങളുനട പ്രമയഭാജനതത്തിനു വത്തിരുദമഭാവരുതവ് എനമഭാണവ് .

128 . ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം വകുപവ് 185 (1 ) പ്രസക്തവുഠം ഇപ്രകഭാരവുമഭാണവ് :

"185.  പരത്തിവരതന വഷ്യവസകള - പട്ടത്തിക ഒമ്പതത്തിനലെ മകഭാളഠം (2) ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന അപനലെറവ്

ടത്തിബുണലുകള,  ടത്തിബുണലുകള എണ്ണത്തിയവയത്തിനലെ അഠംഗഠം അനലങത്തില് പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്  ഓഫനീസര

അനലങത്തില് വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  അനലങത്തില് വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്

അനലങത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  നചയരമഭാന് അനലങത്തില് നചയര പഴ്സനഭായത്തി നത്തിയമത്തിതനഭായ ഏനതങത്തിലുഠം

വഷ്യക്തത്തി നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന തത്തിയതത്തിക്കവ് നതഭാട മുന്പവ് ഓഫനീസു ഏല്ക്കുകയഠം,  പ്രസ്തുത ഓഫനീസത്തില്

നത്തിനഠം വത്തിടുതലെഭാവുകയഠം പ്രസ്തുത നചയരമപഴ്സണ് അനലങത്തില് നചയരമഭാന്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ് അനലങത്തില് വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് അനലങത്തില് പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്

ഓഫനീസര  അനലങത്തില് അഠംഗതത്തിനവ് ഓഫനീസു കഭാലെയളവവ് തത്തികയഭാനത അവസഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

അനലങത്തില് മസവനതത്തിനലെ ഏനതങത്തിലുഠം കരഭാറത്തിനുള മൂന്നവ് മഭാസതത്തില് കൂടഭാനതയള ശമ്പളവുഠം

അലെവന്സുകളക്കുഠം മകഭാമ്പന്മസഷന് അമപക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനു അരഹതയണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം."

മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വകുപ്പുകള പ്രകഭാരഠം നത്തിയമത്തിക്കനപട്ട തത്തിയതത്തിക്കവ് മുന്പവ് , പട്ടത്തിക ഒമ്പതത്തിനലെ

മകഭാളഠം (2) ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന ടത്തിബുണലുകള / അപനലെറവ് ടത്തിബുണലുകളത്തിനലെ അഠംഗഠം അനലങത്തില്

പ്രത്തിവസഡത്തിഗവ്  ഓഫനീസര  അനലങത്തില് വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് വവസവ് നചയരമഭാന് അനലങത്തില്

വവസവ് നചയരമപഴ്സണ് അനലങത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെവ് നചയരമഭാന് അനലങത്തില് നചയരമപഴ്സണ്

ഓഫനീസത്തില് നത്തില്ക്കുന്നതുഠം വത്തിടുതലെഭാവുന്നതത്തിനു ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവവ് തത്തികയഭാനത

അവസഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള അനലങത്തില് ഓഫനീസത്തില് കരഭാറത്തിനലെ മൂന മഭാസതത്തില് കൂടഭാനതയള

ശമ്പളവുഠം അനുകൂലെഷ്യതത്തിനുഠം നകഭാമ്പന്നസഷന്  അമപക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനു അരഹത ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

എനഭായഭാലുഠം,  വകുപവ് 185  നലെ ഉപവകുപ്പു (1)  നലെ ഭരണഘടനഭാ പരതനയ ഞങ്ങള

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നത്തില എന്നവ് ഇമപഭാള വഷ്യക്തമഭാക്കുന. 

129 . ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നലെ വകുപവ് 186 തഭാനഴെ പറയഠം വത്തിധമഭാണവ്:
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"186  .   ചട്ടങ്ങളുണ്ടഭാക്കുന്നതത്തിനുള നപഭാതു അധത്തികഭാരഠം  -  ഈ ഭഭാഗത്തു മനറവത്തിനടയഠം ചട്ടങ്ങള

ഉണ്ടഭാക്കുന്നതത്തിനുള അധത്തികഭാരഠം കൂടഭാനത,  മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്,  പരസഷ്യ പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തിലൂനട,  ഈ

ഭഭാഗതത്തിനലെ വകുപ്പുകള നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ് നപഭാതുവഭായ ചട്ടങ്ങള ഉണ്ടഭാമയക്കഭാഠം."

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം, 2017 നലെ ഭഭാഗഠം XIV ല് എവത്തിനടനയങത്തിലുഠം ചട്ടങ്ങളുണ്ടഭാക്കഭാനുള ഏമതങ്കുലുഠം

അധത്തികഭാരഠം കൂടഭാനത,  മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വകുപ്പുകള പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്,

പരസഷ്യ പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തിലൂനട,  ഈ ഭഭാഗതത്തിനലെ വകുപ്പുകള നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ് നപഭാതുവഭായ ചട്ടങ്ങള

ഉണ്ടഭാക്കഭാഠം."

130.  പ്രസ്തുത വകുപ്പുകള വഭായത്തിക്കുമമ്പഭാള കഭാണത്തിക്കുന്നതവ് ഉയരന്ന പ്രഭായ പരത്തിധത്തി കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്

ഒഴെത്തിച്ചവ്,  ഓഫനീസു ഏല്ക്കുന്ന തത്തിയതത്തി മുതല് അഞ്ചു വരഷതത്തില് കൂടുതല് കഭാലെയളവവ്

നത്തിയമത്തിതനഭായ വഷ്യക്തത്തിക്കവ് കഭാലെയളവവ് ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുകയത്തിനലനഠം പുനരനത്തിയമനതത്തിന അരഹത

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കത്തിനലനഠം പ്രമതഷ്യക മയഭാഗഷ്യതകളക്കുഠം തത്തിരനഞടുപവ് രനീതത്തിക്കുഠം നത്തിയമനതത്തിനുഠം

ഓഫനീസത്തില് കഭാലെയളവത്തിനുഠം ശമ്പളവുഠം അലെവന്സുകളക്കുഠം, നനീക്കല്, രഭാജത്തി വയ്ക്കുന്നതവ് ഉളനപനട

മകന്ദ്ര സരക്കഭാര മസവനതത്തിനന്റെ എലഭാ വഷ്യവസളക്കുഠം പഭാരലെനമന്റെവ് നഡലെത്തിമഗററത്തി എന്ന നത്തിലെയവ്

ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം അധത്തികഭാരങ്ങള ഏല്പത്തിക്കുന. പട്ടത്തികയത്തിനലെ മകഭാളഠം (3 ) ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

നത്തിലെവത്തിലുള മഭാതൃ  നത്തിയമതത്തില് ഉള ബഭാധകമഭാകുന്ന നത്തിയമപരമഭായ വകുപ്പുകളുഠം

അവയത്തിലുണ്ടഭാക്കത്തിയ ചട്ടങ്ങളുഠം അസഭാധുവഭാക്കുകയഠം നത്തിയമന മയഭാഗഷ്യതകളക്കുഠം ,  തത്തിരനഞടുപവ്

പ്രക്രത്തിയകളക്കുഠം ശമ്പള അലെവന്സവ് ഉളനപനടയള മസവന വഷ്യവസയ്ക്കുഠം രഭാജത്തി നഡലെത്തിമഗറ്റുടു

അനലങത്തില് സുമബഭാരഡത്തിമനറ നത്തിയമനതത്തിലൂനട തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് അധത്തികഭാരവുഠം ശക്തത്തിയഠം

മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ് നല്കുന. നഡലെത്തിമഗഷന്നന്റെ പരത്തിധത്തിക്കപ്പുറമതക്കു മനഭാക്കുന്നതത്തിനു മുന്പവ് ഈ

മകഭാടതത്തി സസനീകരത്തിച്ച രനീതത്തി പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം വനീണ്ടുഠം കണക്കഭാക്കുന്നതത്തിനു ശ്രദത്തിക്കുന

നഡലെത്തിമഗറഡവ് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ സഭാധുത സഭാധഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനഭാലെഭാണവ്. 

131  .  ഇന് റത്തി:  ധത്തി ഡല്ഹത്തി മലെഭാസവ് ആകവ് 30 ല് മകഭാടതത്തി ആദഷ്യമഭായത്തി ബുദത്തിമുടള പ്രശ്നഠം

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം ആയതത്തില് ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ് ഏഴു വഷ്യതഷ്യസ വത്തിധത്തികള വത്തിവത്തിധ

അഭത്തിപ്രഭായങ്ങമളഭാനട നല്കത്തി.  എന്നഭാല്,  ഭൂരത്തിപക്ഷ അഭത്തിപ്രഭായഠം,  നജ.  എഠം.  മശലെഭാത, നജ.,
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വഷ്യക്തമഭാക്കുകയഠം ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനു ബത്തി .ക്ഷമ റഭാവു v.  യൂണത്തിയന് നടറത്തിട്ടറത്തി ഓഫവ് മപഭാണ്ടത്തിമച്ചരത്തി

31 തഭാനഴെ പറയഠം വത്തിധഠം ചുരുക്കത്തി പറയന:

"വത്തിവത്തിധ അഭത്തിപ്രഭായതത്തിനന്റെ പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം കണക്കഭാക്കുമമ്പഭാളപ്രസ്തുത നത്തിയമങ്ങളുനട സഭാധുത

പറയമമ്പഭാള അവയനട സമഭാപ്തത്തി ഭഭാഗത്തികമഭായത്തി ഒഴെത്തിവഭാക്കുമമ്പഭാള ഏനതങത്തിലുഠം നപഭാതു തതസഠം

ഭഭാവത്തിയത്തിലുള മകസുകളത്തില് സഠംസഭാന തനീരുമഭാനങ്ങളുനട തതസതത്തില് ബഭാധകമഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാഠം.

അനുപഭാതവുഠം തതസവവുഠം നല്കുന്നതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തിലെഭാണവ് തനീരുമഭാനഠം

ബഭാധകമഭാകുന്നനതനഠം ഉപസമഭാഹരണതത്തിലെനലനഠം ഉളതവ് അരതമഭാക്കഭാനത പറയകയഭാണവ്.

ഈ തനീരുമഭാനതത്തില് പറയവഭാന് കഴെത്തിയന്നതുഠം കുറഞ ഐകഷ്യഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിരത്തിക്കുന്നതുഠം (1)

തതസങ്ങളുനട പ്രസ്തുത മമഖലെയത്തില് ഭരണഘടനയവ് മുമ്പുഠം മശഷവുഠം ഭഭാരതതത്തിനലെ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ് പനീനറത്തി അധത്തികഭാരമുനണ്ടനഠം (2)  അവ അറയലുഠം ബത്തിട്ടനീഷവ് പഭാരലെനമന്റെവ്

നഡലെത്തിമഗറ്റുകള ആയത്തിരുന്നത്തിനലനഠം (3) നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരതത്തിലുള കഭാരണഠം നകഭാണ്ടല

അവയ്ക്കു നത്തിശത്തിത പരത്തിമത്തിതത്തിയത്തില് നഡലെത്തിമഗറവ് നചയ്യുന്നതത്തിനുള അധത്തികഭാരമുളതവ് എന്നഭാല്

അമമരത്തിക്കയനട ഐകഷ്യനഭാടുകളത്തില് പ്രസ്തുത അധത്തികഭാരഠം അഠംഗനീകരത്തിക്കുകയഠം പ്രമതഷ്യക ആദരശഠം

നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയഠം വത്തിവത്തിധ പ്രവരതനങ്ങള ഉള ആധുനത്തിക സഠംസഭാനത്തു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

അധത്തികഭാരഠം ബഭാധകമഭാക്കുന്നതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തിലുഠം നത്തിയമങ്ങളത്തിലുള

സങനീരണ്ണ പ്രശ്നങ്ങളുഠം (4  )  നഡലെത്തിമഗഷനന്റെ  ആവശഷ്യമുളതുഠം നത്തിയമപ്രവരതനവുഠം

ഭഭാഗത്തികമഭായത്തിമപഭാലുഠം ഇലഭായ നചയ്യുന്നതവ് അനുവദനനീയമല.  എലഭാവരുഠം അഠംഗനീകരത്തിച്ചതവ് ആയതു

അനുബന്ധവുഠം സഹഭായകവുമഭായ അധത്തികഭാരഠം എന്നതത്തിലെഭാണവ്."

കനീഴെവ്  അധത്തികഭാരത്തിക്കവ് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം ഇലഭായ നചയ്യുന്നതുഠം ഒഴെത്തിയന്നതുഠം  ഭഭാഗനീകമഭായത്തി

മപഭാലുഠം അനുവദനനീയമനലന ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാര ഐകഷ്യമതഭാനട പറയന.   നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

അധത്തികഭാരഠം ഇലഭായ നചയ്യുന്നതത്തിലുഠം റദവ് നചയ്യുന്നതത്തിനന്റെയഠം ഉമദ്ദേശവുഠം 

അരതതത്തിലുഠം വഷ്യതഷ്യസ അഭത്തിപ്രഭായഠം പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി ഉണ്ടഭായത്തി.  പ്രസ്തുത വത്തിഷയതത്തില്,  ഫസല്

അലെത്തി, നജ, മുഖരജത്തിയ, നജ യഠം മബഭാസവ്, നജ, ഫസല് അലെത്തി നജ പ്രസ്തുത തതസഠം പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്:

"ശരത്തിയഭായ വഷ്യതഷ്യഭാസഠം ....  ഇതഭാണവ്.  നത്തിയമസഭയവ് നത്തിയമഠം രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ഉള അധത്തികഭാരഠം

നല്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  എന്നഭാല് ചത്തിലെ വസ്തുതകള അനലങത്തില് കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് നത്തിയമഠം

രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തില് നത്തിയമഠം രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാനുള അധത്തികഭാരഠം നല്കഭാനഭാവുഠം,  അനലങത്തില്
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രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിമലെഭാ, ആയതത്തിനന്റെ പ്രവരതനഠം ആശ്രയത്തിക്കുഠം.  ഇതവ് എതത്തിരക്കുന്നതവ് സരക്കഭാരത്തിനന

നത്തിരതലെഭാക്കുന്നതുമപഭാനലെ.  

2 . നഡലെത്തിമഗഷനവ് എതത്തിനരയള നത്തിയമതത്തിനന്റെ ശരത്തിയഭായ ഉമദ്ദേശഠം ഇതഭാണവ്:

"വത്തിശഭാലെമഭായ അരതതത്തില് ഈ ചട്ടതത്തില് ഉളനപട്ട പ്രമഭാണഠം, delegatus non potest delegate

to ആയതു നതറത്തിദഭാരണക്കു യക്തവുഠം നതറത്തിദരത്തിക്കനപട്ടതുമഭാണവ്.  എനന്റെ വത്തിധത്തിയത്തില്,

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനങ്ങള ഇലഭായ നചയ്യുന്നതത്തിനവ് നത്തിയമസഭയവ് കഴെത്തിയകയത്തില എന്നവ്

അരഥമഭാക്കുന.  ആയതു മഭാറഭാനുഠം കഴെത്തിയത്തില,  സമഭാനരമഭായത്തി നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം നടതല്

ഏല്പത്തിച്ച പ്രഭാഥമത്തിക കരതവഷ്യഠം നത്തിരവഹത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്.  ഈ ചട്ടഠം അമമരത്തിക്കയത്തിലുഠം ഇഠംഗ്ലണ്ടത്തിലുഠം

അഠംഗനീകരത്തിച. 

** ** **

ഇലഭായ നചയ്യുന്നതവ് എനഭാനണനഠം ഈ വശലെത്തിനകഭാണ്ടവ് ഉമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ് ഏതു തരഠം

മകസുകളഭാനണനമുളതു ഇമപഭാഴുഠം ഒരു വസ്തുതയഭാണവ്,  ആയതു നത്തിരവചത്തിക്കുവഭാന് എനനങത്തിലുഠം

ബഹതഭായ മഫഭാരമുലെ നടപഭാക്കുവഭാന് എളുപമനലനഠം നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം കഭാരഷ്യക്ഷമവുഠം

ഉപയക്തവുഠം പൂരണവുമഭാക്കഭാന് ആവശഷ്യമഭായ പ്രസ്തുത സബ്സത്തിഡത്തിയറത്തി നത്തിയമങ്ങള

പ്രവരതത്തികമഭാക്കുന്നതത്തിനു സുമബഭാരഡത്തിമനറവ് ഏജന്സത്തിനയ ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനു നത്തിയമസഭയവ്

തടസമഭാകുന്നത്തില ഇലഭായ നചയ്യുന്നതത്തിനുള ചട്ടങ്ങള എന്നതവ് അഠംഗനീകരത്തിക്കണഠം."

ജഡ്ജത്തി തുടരനഠം പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ് നയങ്ങള ആവരണഠം നചയ്യുമമ്പഭാള നത്തിയമഠം ചഭാട്ടമഭാനണനഠം

മഭാനദണങ്ങള നത്തിരവ്വചത്തിക്കുനനവനഠം നത്തിശത്തിത നത്തിരമദ്ദേശ പരത്തിധത്തിക്കുളത്തില് അതവ് ഒഴെത്തിഞല

പ്രവരതത്തിക്കുവഭാന് തത്തിരനഞടുത അധത്തികഭാരത്തിനയ നത്തിമയഭാഗത്തിക്കുന.  നത്തിയമഠം എന്നതവ് പ്രമതഷ്യക

രനീതത്തിയത്തില് പ്രവരതത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് നത്തിയമസഭയനട തഭാത്പരഷ്യതത്തിനന്റെ പൂരണ വശലെത്തിയഠം പ്രസ്തുത

നത്തിരമദ്ദേശഠം എങ്ങനന നടപഭാക്കണനമന്നതുഠം ആയത്തിരത്തിക്കണഠം.  ഒരു വത്തിഷയതത്തില് നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം

നടത്തുന്നതത്തിനുള ഉചത്തിതമഭായ മഭാരഗതത്തില് സഭാഹചരഷ്യങ്ങള നത്തിയമസഭ തനീരുമഭാനത്തിക്കുമമ്പഭാള,

അമപഭാള പ്രസ്തുത നത്തിയമഠം അധത്തികഭാരങ്ങള ഇലഭായ നചയ്യുന്നതത്തിനവ് വഴെത്തിയണ്ടഭാക്കുകയമത്തില കഭാരണഠം

നത്തിയമതത്തിനന്റെ തനത്തി പ്രകൃതതത്തില് നത്തിനഠം മനസത്തിലെഭാകുന്നതവ്,  അധത്തികഭാരഠം ദുരുപമയഭാഗഠം

നചയ്യുമമ്പഭാള അവ പത്തിന്വലെത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം മഭാറഠം വരുത്തുന്നതത്തിനുഠം  റദ്ദുനചയ്യുന്നതത്തിനുഠം കഴെത്തിയഠം ഏറവുഠം
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പ്രധഭാനമഭായത്തി നത്തിയമസഭ നത്തിരമത്തിച്ച നത്തിയമങ്ങള വത്തിപുലെമഭാക്കഭാനമനഠം സസനീകരത്തിക്കുവഭാന് മഭാതവുമഭാണവ്

നഡലെത്തിമഗറവ്.

132.  മുഖരജത്തിയ,  നജ., അഭത്തിപ്രഭായനപട്ടതവ് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയഠം പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുന്നതുമഭായത്തി

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനങ്ങളക്കുഠം നത്തിയമങ്ങള നത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള മഭാനദണങ്ങള

ക്രമനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം സുമബഭാരഡത്തിമനറ നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ് എനഭാമണഭാ ഏല്പത്തിക്കുന്നതവ്

ആയതത്തിനന്റെ പ്രകൃതഠം നത്തിയമതത്തിനന്റെ അനുബന്ധവുഠം ആയതു രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് അധത്തികഭാരവുഠം

ഏല്പത്തിക്കുന.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയതത്തിനവ് തക്കതഭായ വഷ്യക്തതയഠം അനലങത്തില് മഭാനദണവുഠം

ഉണ്ടഭാക്കത്തിയഭാല്,  മകഭാടതത്തികളക്കുഠം നത്തിയമസഭഭാ അവശഷ്യ നഡലെത്തിമഗഷനന്റെ പരത്തിധത്തി നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതവ്

നത്തിശയത്തിക്കുന്ന പ്രവരതത്തിയത്തില് വത്തിമവചന അധത്തികഭാരമതഭാനട ഇടനപടുവഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  നത്തിയമ

നത്തിരമഭാതഭാക്കള പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച്ച നയഠം പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുവഭാന് നഡലെത്തിമഗറത്തിനയ അനുവദത്തിക്കുകയത്തിനലനഠം

ഏനതങത്തിലുഠം നത്തിയമഠം റദവ് നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം പത്തിന്വലെത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള അധത്തികഭാരഠം നഡലെത്തിമഗറത്തിക്കവ്

നല്കഭാനഭാവത്തിനലനമഭാണവ്.

133.  മബഭാസവ്, നജ., പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ് പ്രധഭാന ധരമഠം നത്തിയമനത്തിരമഭാണനമനഠം

മറ്റുളവനര ഏല്പത്തിക്കഭാന് അനലനഠം എന്നഭാലുഠം അപരത്തിമത്തിതമഭായ വത്തിഭത്തിന്നതകളുഠം

സങനീരണ്ണതകളുമുള ആധുനത്തിക സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ പ്രവരതനഠം നടത്തുന്നതവ് അസഭാധഷ്യനമന

അറത്തിയത്തിപവ് കത്തിട്ടത്തി മബഭാധത്തിച്ചത്തിടളതുഠം വലെത്തിയ മതഭാതത്തില് അധത്തിക വത്തിമകന്ദ്രനീകരണവുഠം അധത്തികഭാരഠം

ഏല്പത്തിക്കലുഠം ഇലഭാനത അമമരത്തിക്കന് മകഭാടതത്തികളക്കവ് മബഭാധഷ്യനപട്ടത്തിടള പ്രഭാമയഭാഗത്തിക

ആവശഷ്യകതയഭാണവ്.  മനറഭാരു തരതത്തില് തനീരുമഭാനത്തിച്ചഭാല് സരക്കഭാരത്തിനവ് പ്രവരതത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം

കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം ബുദത്തിമുട്ടഭാണവ്.

134 . ഈ മകഭാടതത്തിയനട ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞവ് രമമശവ് ബത്തിരച്ച v യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യഭാ32 മകസത്തില്

മുകളത്തില് പറഞ ഏഴു അഭത്തിപ്രഭായങ്ങള പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം അനുപഭാതഠം എടുക്കുകയഠം യക്തത്തിയനട

മഭാനദണങ്ങള വഷ്യതഷ്യസങ്ങനളന്നവ് പ്രസഭാവത്തിക്കുകയഠം എനഭായഭാലുഠം ആവശഷ്യമുളതവ് ജഡ്ജത്തിമഭാര

സസനീകരത്തിക്കുകയഠം നചയ -  അതഭായതു പഭാരലെനമന്റെവ് നു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ യക്തവുഠം വത്തിശദവുമഭായ

അധത്തികഭാരങ്ങള മറ്റു അഠംഗതത്തിനുഠം അധത്തികഭാരത്തിയ്ക്കുഠം അധത്തികഭാരങ്ങള നല്കുകയഠം ചത്തിലെ

പ്രവരതനങ്ങളക്കവ് അധത്തികഭാരങ്ങള നല്കുന്നതവ് ഉളനപടുകയഠം നചയ്യുന. അതവ് മപഭാനലെ തനന്ന

3 2 1990 എ ഐ ആര് 560 
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ഡല്ഹത്തി മലെഭാസവ് ആകവ് (മമല് പരഭാമരശഠം)  പ്രസ്തുത നഡലെത്തിമഗഷനത്തില് പരത്തിമത്തിതത്തികള ഉനണ്ടന

ജഡ്ജത്തിമഭാര സമതത്തിച.  എനഭായഭാലുഠം,  പരത്തിമത്തിതത്തി എനഭാനണന്ന മചഭാദഷ്യതത്തിനവ് ഐകഷ്യമതതത്തിനുള

കുറവുണ്ടഭാകുഠം.  രണ്ടു ജഡ്ജത്തിമഭാര രമമശവ് ബത്തിരച്ച (മമല് പരഭാമരശഠം) ഡല്ഹത്തി മലെഭാസവ് നത്തിയമഠം (മമല്

പരഭാമരശഠം) അനുപഭാതതത്തില് വത്തിശസസത്തിച പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്:

"മുഴുവന് ആകുന്നതവ് വനര ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാമലെഭാ റദ്ദേവ്നചയ്യേമലെഭാ ഇനലന ചത്തിലെര വത്തിചഭാരത്തിച അതഭായതവ്

"സമഭാനര"  നത്തിയമതത്തില് പഭാരലെനമന്റെവ് തങ്ങളുനട അധത്തികഭാരഠം അടത്തിയറവു നചയ്യുന്നതവ് വനര

അനലങത്തില് തമദ്ദേശ അധത്തികഭാരത്തിയ്ക്കു അധത്തികഭാരങ്ങള നഷനപടുന്നതവ് വനര നല്കത്തിയ അധത്തികഭാരഠം

പത്തിന്വലെത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയഭാതവനര ബഭാധകമഭാക്കത്തിയ മമല്മനഭാട്ടഠം നടപഭാക്കുന്നതവ് വനര ഏല്പത്തിച്ച

അഠംഗതത്തിനവ്.  എന്നഭാല് മറ്റുളവരുനട അഭത്തിപ്രഭായഠം പ്രസ്തുത "ഇലഭായ നചയ്യേല്"  അനലങത്തില്

"റദ്ദുനചയ്യേല്"  ഭഭാഗത്തികമലഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം എലഭാഠം നചയ്യുന്നതത്തിനവ് ഉള മുഴുവന് അധത്തികഭാരഠം മമഭാശവുഠം

ആയതു നത്തിയമസഭഭാ സുമബഭാരഡത്തിമനറ അധത്തികരത്തിക്കുഠം അധത്തികഭാരഠം നല്കുകയഠം നചയ്യുമമ്പഭാള

എന്നഭാല് നത്തിയമസഭയവ് പ്രസ്തുത പ്രവൃതത്തി നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള അധത്തികഭാരഠം നത്തിലെനത്തിരതഭാനുഠം

പ്രസ്തുത അധത്തികഭാരഠം തത്തിരത്തിചവത്തിളത്തിചനകഭാണ്ടു അനലങത്തില് സമബഭാരഡത്തിമനറവ് അധത്തികഭാരത്തി പഭാസഭാക്കത്തിയ

റദ്ദേഭാക്കത്തിയ നത്തിയമങ്ങള.

135.  ഈ മകഭാടതത്തിയനട മുമ്പുള തനീരുമഭാനഠം ഇമപഭാള ഞങ്ങള മദവത്തി ദഭാസവ് മഗഭാപഭാല് കൃഷ്ണന് &

മുതല് മപരവ് v.  മസറവ് ഓഫവ് പഞഭാബവ് &  മുതല് മപരവ്33 ആയതത്തില് നക സുബ റഭാമവഭാ,  സത്തി നജ

മകഭാടതത്തിയവ് മവണ്ടത്തി പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ് ഈസവ് പഞഭാബവ് ജനറല് നസയ്ല്സവ് റഭാകവ് ആകവ് 1948

വകുപവ് 5  കളയകയഠം യക്തമഭായ മതഭാതത്തിന നത്തികുതത്തിയനട മതഭാതവ് നത്തിശയത്തിക്കുവഭാന് സഠംസഭാന

സരക്കഭാരത്തിനന അധത്തികഭാരനപടുത്തുകയഠം ,  മമഭാശമഭായതുഠം ഭരണഘടനപരമലഭാതനതന

പ്രസഭാവത്തിച്ചതുഠം സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യങ്ങളുഠം നത്തിയമതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യവുഠം നത്തികുതത്തിയനട മതഭാതവ്

നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് അവശഷ്യ നത്തിരമദ്ദേശഠം നല്കുന്നത്തിനലന്നഭാണവ് അതവ് നത്തിരനീക്ഷത്തിച്ചതവ്:

"16  .  ...മക്ഷമ രഭാജഷ്യതത്തിന്നറ വത്തിവത്തിധ പ്രവരതനങ്ങളത്തില് മനഭാക്കുമമ്പഭാള അവയ്ക്കു സങനീരണ്ണ

സഭാഹചരഷ്യതത്തിനന്റെ വത്തിവത്തിധ വശങ്ങളക്കു പരഷ്യഭാപ്തമഭാകുന്ന വത്തിശദഭാഠംശങ്ങള

പ്രവരതത്തികമഭാക്കഭാനഭാവത്തില.  കഭാരഷ്യ നത്തിരവ്വഹണ  വകുപത്തിമനഭാ മറ്റു ഏജന്സത്തിമക്കഭാ വത്തിശദഭാഠംശങ്ങള

ഏല്പത്തിച നല്മകണ്ട ആവശഷ്യവുമുണ്ടവ്.  ഭഭാരഠം നല്കനപട്ട നത്തിയമഠം അനലങത്തില് അധത്തികഭാരമുള
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കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണതഭാല് നത്തിയനത്തിക്കനപട്ടമതഭാ ആയവ നഡലെത്തിമഗഷന് പരത്തിധത്തി കടന മപഭാകുന.

അതവ് ഒരു നയവുഠം രൂപനീകരത്തിക്കുന്നത്തില; നപഭാതുവഭായ വഭാക്കുകളത്തില് അവ നയഠം പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുന; അവ

കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ നത്തിരമദ്ദേശ മഭാനദണഠം നല്കുകയത്തില ; അവ കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണതത്തിനു വത്തിമവചനക

അധത്തികഭാരഠം നല്കുന, നയഠം മഭാറഠം വരുത്തുന്നതത്തിനുഠം രൂപഭാനരനപടുത്തുന്ന തത്തിനുഠം

സമബഭാരഡത്തിമനറ നത്തിയമതത്തില് ഒരു അധത്തികഭാരവുഠം കരുതത്തി വയഭാനത.  നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ

അധത്തികഭാരഠം മനറഭാരു ഏജന്സത്തിക്കുമവണ്ടത്തി ഇലഭായനചയ്യുന്നതവ് മുഴുവനഭായഠം ഭഭാഗത്തികമഭായഠം

നഡലെത്തിമഗഷനന്റെ അനുവദത്തിക്കനപട്ട പരത്തിമത്തിധത്തികളക്കു അപ്പുറമഭാണവ് നത്തിയമഠം പരത്തിധത്തി കടനമവഭാ എന്നതവ്

മചഭാദഷ്യഠംനചയ്യേനപട്ട നത്തിയമഠം യക്തവുഠം ഉദഭാതവുഠം വത്തിശഭാലെവുമഭായ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിലൂനടയഭാവണഠം

മകഭാടതത്തി പ്രസഭാവത്തിമക്കണ്ടതവ്.  എന്നഭാല് വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിനന്റെ വത്തിശഭാലെത മകഭാടതത്തികളത്തിമലെക്കു

നകഭാണ്ടുമപഭാകുവഭാന് പഭാടത്തിലഭാതതഭാണവ് അനരസനീര്ണവുഠം അലഭാതതുമഭായ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയഠം

കനണ്ടതഭാന് ശ്രമത്തിക്കുന്നതുഠം കഭാരഷ്യഭാ നത്തിരവഹണ അധത്തികഭാരത്തികളത്തില് നല്കത്തിയ വത്തിമവചന

അധത്തികഭാരഠം നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന ഏനതങത്തിലുഠം വത്തിമവചനപരമഭായ അധത്തികഭാരഠം സഠംശയഠം ഇലഭാനത

ഇലഭായ നചയ്യുക എന്നതവ് മകഭാടതത്തിയനട ചുമതലെയഭാണവ് "

136. ഒരു വരഷതത്തിനവ് മശഷഠം ഈ മകഭാടതത്തി മുന്സത്തിപല് മകഭാരപമറഷന് ഓഫവ് ഡല്ഹത്തി v ബത്തിരള

മകഭാട്ടണ്, സ്പെത്തിന്നത്തിങവ് ആന്ഡവ് വനീവത്തിങവ് മത്തില്സവ് ,  ഡല്ഹത്തിയഠം മനറഭാരഭാളുഠം34 മകസത്തില്, എനഭായഭാലുഠം

ഡല്ഹത്തി മുന്സത്തിപല് ആകവ് 1957 നലെ വകുപവ് 113 (2) നത്തിലെനത്തിരത്തുകയഠം നത്തിയമതത്തില് ആവശഷ്യതത്തിനവ്

നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള സുരക്ഷയഠം പരത്തിമശഭാധനയഠം ഉനണ്ടന പ്രസഭാവത്തിച ചത്തിലെ ഓപ്ഷണല് നത്തികുതത്തികള

ചുമതത്തി മകഭാരപമറഷനന  അധത്തികഭാരനപടുത്തുകയഠം,  നത്തിയമഠം ഉയരന്ന നത്തികുതത്തി മതഭാതവ്

നല്കത്തിയതത്തിനഭാല് കൂടുതലെഭായ നഡലെത്തിമഗഷന് തടയന.   നഡലെത്തിമഗഷനത്തില് ആവശഷ്യതത്തിനുള

മഭാരഗ നത്തിരമദ്ദേശഠം ഉമണ്ടഭാ എന്നവ് തനീരുമഭാനഠം പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതവ് പ്രധഭാന വസ്തുത കൂടത്തി ആണവ്

നഡലെത്തിമഗഷന്.

രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട അഠംഗതത്തിനന്റെ പ്രകൃതതത്തിനഠം ഇവ ആവശഷ്യമഭായ പരത്തിമശഭാധനയഭായത്തി

പ്രവരതത്തിച്ചതുനകഭാണ്ടു നത്തികുതത്തി അടച്ച ആളുകമളഭാടവ് കടനപട്ട തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട അഠംഗതത്തിനുഠം

നഡലെത്തിമഗഷനവ് നല്കുമമ്പഭാഴുനമനഠം പ്രസഭാവത്തിച : പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ് ഇങ്ങനന :

"ഈ അധത്തികഭാരത്തികളുനട പരത്തിമശഭാധനയ്ക്കു ആയത്തി അനുമഭാനഠം എതത്തിക്കുകയഠം അതഭായതു ഈ

മകഭാടതത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാള ഈ തതസഠം നലതഭായത്തി സഭാഠംശനീകരത്തിച്ചരത്തിക്കുനനവനഠം അതഭായതു
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അവശഷ്യ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനഠം നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തില്

ഉളനപടുനനവനഠം ആയതു ക്രമനീകരത്തിക്കനപട്ട ബഭാധകമഭായ റൂള ഓഫവ് മകഭാണ്ടകവ് ആനണനഠം

നത്തിയമസഭയത്തില് ഏല്പത്തിക്കനപടുവഭാന് കഴെത്തിയകയത്തില എനഠം.  അപരത്തിമത്തിതമഭായ നഡലെത്തിമഗഷനുള

അധത്തികഭാരഠം നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം തനന്ന അനരലെനീനമലതഭാനുഠം.  ആയതു

ഭരണഘടനയനട വകുപ്പുകളഭാല് ബന്ധത്തിക്കനപടുന്നതുമല.   നത്തിയമസഭഭാ ആവശഷ്യമഭായ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനങ്ങള സസയഠം നത്തിലെനത്തിരമതണ്ടതുഠം,  എനഭാമണഭാ ഏല്പത്തിമക്കണ്ടതവ്

ആയതു സമബഭാരഡത്തിമനറ നത്തിയമതത്തിനന്റെ പ്രവരതത്തിയഠം ആയതു നത്തിയമതത്തിനന്റെ ലെക്ഷഷ്യങ്ങളുഠം

ഉമദ്ദേശങ്ങളുഠം നടപഭാക്കുന്നതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യതത്തിനുമഭാണവ്.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയഠം പ്രസഭാവത്തിക്കുമമ്പഭാള

ആവശഷ്യമഭായ വഷ്യക്തതമയഭാനടയഠം അനലങത്തില് ഒരു മഭാനദന്ധഠം വയ്ക്കുകയഠം നചയ്യുമമ്പഭാള

മകഭാടതത്തികള ഇടനപമടണ്ട കഭാരഷ്യമത്തില.  എനവ് നത്തിരമദ്ദേശമഭാണവ് നല്മകണ്ടനതനഠം ഏതവ് വനര

നത്തിശത്തിത മകസത്തില് മഭാരഗ നത്തിരമദ്ദേശഠം നല്കത്തിമയഭാ എനഠം എലഭാഠം ആശ്രയത്തിക്കുന്നതവ് ആ മുഖഠം

ഉളപനട മകഭാടതത്തി കണക്കഭാമക്കണ്ടത്തി വരുമമ്പഭാള ഒരു പ്രമതഷ്യക നത്തിയമതത്തിനന്റെ വകുപ്പുകള

പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാഴെഭാണവ്.  കൂടഭാനത,  ഞങ്ങളക്കവ് മനസത്തിലെഭാകുന്നതവ്,  നഡലെത്തിമഗഷന് നല്കുന്ന

അഠംഗതത്തിനന്റെ പ്രകൃതഠം  നഡലെത്തിമഗഷനത്തില് ആവശഷ്യമഭായ നത്തിരമദ്ദേശമുമണ്ടഭാ എന്നവ് നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തില്

ഒരു ഘടകമഭായത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതവ് ആവശഷ്യമഭാണവ്."

അങ്ങനന,  ഉയരന്ന നത്തികുതത്തി മതഭാതവ് നല്കുന്ന മഭാതൃകയത്തിലുള മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള തമദ്ദേശ

അഠംഗതത്തിനവ് തത്തിരനഞടുപത്തിനവ് ഉള വത്തിമവചനഠം നല്കണനമനഠം അനലങത്തില് തമദ്ദേശ മമഖലെയത്തിലുള

ആളുകനള ബന്ധനപടുന്നതത്തിനുള വകുപ്പുഠം മശഷഠം മതഭാതവ് നത്തിശയത്തിക്കുന്നതുഠം അനലങത്തില് തമദ്ദേശ

അധത്തികഭാരത്തി നത്തിശയത്തിക്കുന്ന നത്തികുതത്തി മതഭാതത്തിന വത്തിമധയമഭാക്കുന്നതവ് സരക്കഭാരത്തിനന്റെ അഠംഗനീകഭാരതത്തിനവ്

ആയതു വഭാച്ചവ് മഡഭാഗവ് ആയത്തി പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ് നയവുഠം മഭാരഗ നത്തിരമദ്ദേശ പരത്തിമശഭാധനയഠം

തൃപ്തത്തിനപടുതത്തിയഭാണവ്.

137  .  ഈ അനുപഭാതഠം എഠം.നക.  പഭാപത്തിയ ആന്ഡവ് സണ്സവ് v  എക്വസസവ് കമത്തിഷണര35

മകസത്തില് തുടരുകയഠം പ്രസഭാവത്തിക്കുകയഠം നചയതവ് ഈ മകഭാടതത്തി പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചതവ് നത്തിയമസഭയവ്

ഏല്പത്തിക്കഭാനഭാകഭാത അവശഷ്യ പ്രമതഷ്യകതകള ഉളനപടുന്നതവ് എനഭാനന്നനഠം അങ്ങനന

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതത്തിനു ഇതവ് വത്തിശദമഭായത്തി നയതത്തിലുള മഭാറമഭായത്തി ഉളനപടുതഭാനഭാകത്തില.

3 5 (1975) 1 എസസ്  സസി സസി 492  
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നത്തിയമനത്തിരമഭാതഭാവവ് ആണവ് നയതത്തിനന്റെ അധത്തികഭാരത്തി എനഠം നഡലെത്തിമഗറവ് നചയ്യേനപടുന്നയഭാള നയഠം

മഭാറ്റുവഭാന് പഭാടത്തിനലനഠം അങ്ങനന നചയഭാല് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം തനന്ന

ഇലഭാതഭാക്കുന്നതഭാണവ്.  ആയതത്തിനഭാല്,  കൂടുതല് നഡലെത്തിമഗഷനുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട മചഭാദഷ്യഠം

ഉയരുമമ്പഭാള ആവശഷ്യഠം നചയ്യേനപടുന്നയഭാള നയഠം മഭാറ്റുവഭാന് പഭാടത്തിനലനഠം അങ്ങനന നചയഭാല്

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം തനന്ന ഇലഭാതഭാക്കുന്നതഭാണവ്.  ആയതത്തിനഭാല് കൂടുതല്

നഡലെത്തിമഗഷനുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട മചഭാദഷ്യഠം ഉയരുമമ്പഭാള, ആവശഷ്യമഭായ രനീതത്തിയത്തില് നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

നയഠം നല്കത്തിയത്തിടണ്ടവ് എന്നതത്തിനവ് അമനസഷണഠം നടമതണ്ടതുഠം അനലങത്തില് നയതത്തില് മഭാറഠം

വരുത്തുന്നതവ് നഡലെത്തിമഗറവ് നന്റെ തഭാത്പരഷ്യതത്തിനവ് നല്കഭാഠം.  ഈ വത്തിഷയഠം തക്കതഭായ പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം

നത്തിലെവത്തിനലെ മകസത്തില് പ്രസക്തവുമഭാണവ്. 

138 . അവത്തിനര സത്തിഠംഗവ്  v മസറവ് പഞഭാബവ്36 ഈ മകഭാടതത്തി അടത്തിസഭാന  മരഖ എടുത്തു പറയകയഠം,

ഭരണഘടനഭാ ചത്തിലെ അടത്തിസഭാന അധത്തികഭാരങ്ങമളഭാടവ് കൂടത്തി മൂന ഉപകരണങ്ങള രൂപനീകരത്തിക്കുകയഠം

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരങ്ങള ഇലഭായ നചയ്യുന്നത്തിനലന്നതത്തിനു നതളത്തിവത്തിനലനഠം ആയതു

ഭരണഘടനനയ വഞത്തിക്കുന്നതുഠം നത്തിയമതത്തില് അസഹനനീയവുമഭാണവ്. ആയതത്തിനഭാല് , നത്തിയമ സഭയവ്

അതത്തിനന്റെ വഷ്യക്തത്തിതസഠം സസയഠം ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭാവത്തിലഭാതതുഠം പനീനറത്തിയഠം അവശഷ്യ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനങ്ങളത്തില് മഭാറഠം വരുതഭാനുഠം കഴെത്തിയന്നതുമഭാണവ്.  എനഭായഭാലുഠം,  ആധുനത്തിക

ഭരണസഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ സങനീരണ്ണത ബുധത്തിമുടണ്ടഭാക്കുന്നതുഠം അവ ശരത്തിയഭായ നത്തിയമഠം

നല്കഭാതതവ് അടത്തിയനരമഭായഠം ബുദത്തിമുമട്ടഭാടുഠം കഭാണഭാനത്തിടക്കുന്നതുമഭാണവ്.   നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ കുറച ഭഭാഗഠം നഡലെത്തിമഗഷന് ആയതത്തിനഭാല് അതഷ്യഭാവശഷ്യവുഠം

ഭരണനത്തിയനണതത്തിനു ആവശഷ്യവുമഭാണവ് . അങ്ങനന അവശഷ്യ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയഠം നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യേഭാനഭായത്തിനലങത്തില് പ്രസക്ത ഏജന്സത്തികളക്കു എനഭായഭാലുഠം  ആവശഷ്യമലഭാതവ നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യേഭാനഭാകുഠം.

139 .  അതുമപഭാനലെ അഭത്തിപ്രഭായഠം പ്രകടത്തിപത്തിച്ച നറജത്തിസ്ട്രേര ഓഫവ് മകഭാ-ഓപവ് നസഭാവസറത്തിസവ് v  നക

കുഞബവ് മു37 മകസത്തില് ഇപ്രകഭാരഠം നത്തിരനീക്ഷത്തിച: 

"3 .... അവ നന്നഭായത്തി പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ് സഭാമങതത്തികവുഠം സഭാഹചരഷ്യപരവുമഭായ സങനീരണ്ണതകളക്കു

പകരഠം  നപഭാതു തതസങ്ങളത്തില് വത്തിശഭാലെമഭായ ലെക്ഷഷ്യങ്ങമളഭാനട അടത്തിസഭാന വത്തിഷയങ്ങളത്തില് അവ

3 6 (1979 ) 1 എസസ്  സസി സസി 137 

3 7 (1980 ) 1 എസസ്  സസി സസി 340
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ബന്ധനപടുമമ്പഭാഴെഭാണവ്  വത്തിദഗ്ധ  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  അഠംഗങ്ങമളഭാടുഠം വത്തിമശഷജരഭായ  നപഭാതു

ജനീവനക്കഭാരക്കുഠം  വത്തിട  നകഭാടുക്കുന്നതഭാണവ്  നലതവ്.  ആധുനത്തിക ജനീവത്തിതതത്തിനന്റെ സങനീരണ്ണതയത്തില്

പുതത്തിയതുഠം വത്തിചത്തിതവുഠം കഭാണഭാന് കഴെത്തിയഭാതതുഠം ഊഹത്തിക്കുവഭാന് കഴെത്തിയഭാത സഭാഹചരഷ്യങ്ങളുഠം

പഭാരലെനമന്റെത്തിനുഠം  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളക്കുഠം  മനസത്തില്  കഭാണഭാന്  കഴെത്തിയത്തില  ആധുനത്തിക

മനുഷഷ്യനന്റെ ക്രത്തിയഭാത്മകതയഠം.  അതഭാണവ് നഡലെത്തിമഗറഡവ് നത്തിയമതത്തിനന്റെ കഭാരണഠം.  അതഭാണവ്

നഡലെത്തിമഗറഡവ് നത്തിയമനത ആവശഷ്യവുഠം അതഷ്യനഭാമപക്ഷത്തിതവുമഭാക്കുന്നതവ്.  ഇനഷ്യന് പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ്

സഠംസഭാന നത്തിയമസഭമപഭാനലെ   ഭരണഘടനഭാ നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന വത്തിഷയങ്ങളത്തില് നത്തിയമ

നത്തിരമഭാണതത്തിനുള അധത്തികഭാരങ്ങളഭാല്,  ഭരണഘടന നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന പരത്തിമത്തിതത്തികളക്കു

വത്തിമധയമഭായത്തി.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനുള അധത്തികഭാരമതഭാനടഭാപഠം നഡലെത്തിമഗറവ് നചയ്യുവഭാനുള

അധത്തികഭാരവുമുണ്ടവ്.  എന്നഭാല് കൂടുതലെഭായ നഡലെത്തിമഗഷന് ഇലഭായ നചയ്യുന്നതത്തിനഭാകുന.

അപരത്തിമത്തിതമഭായ നഡലെത്തിമഗഷന് പമരഭാക്ഷമഭായ ഒറയഭാള ഭരണതത്തിമലെക്കവ് നയത്തിക്കുന.  അങ്ങനന

നത്തിയമസഭയവ് അവശഷ്യ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനഠം നഡലെത്തിമഗറവ് നചയ്യേഭാനഭാവത്തിനലന്നവ് സത്തിദഭാനവുഠം

ഉണ്ടഭായത്തി.   നയവുഠം തതസവുഠം നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം നടത്തുകയഠം വത്തിശദമഭായത്തി നയഠം നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

നഡലെത്തിമഗറവ് നചയ്യുന.  നത്തിയമസഭ പ്രതഷ്യക്ഷമഭായ വകുപത്തിലൂനട നഡലെത്തിമഗറത്തിനന നയത്തിക്കുന.

നഡലെത്തിമഗഷനവ് അധത്തികഭാരഠം അനലങത്തില് നത്തിയമതത്തിനലെ മറ്റു വകുപ്പുകള,  ആമുഖഠം,  പദതത്തി

അനലങത്തില് നത്തിയമനതത്തിനന്റെ ശരത്തിയഭായ വത്തിഷയഠം.  അവത്തിനട നത്തിരമദ്ദേശഠം ഉനണ്ടങത്തില് എവത്തിനട

കണ്ടഭാലുഠം നഡലെത്തിമഗഷനവ് സഭാധുതയളതഭാണവ്.  നത്തികുതത്തി നത്തിയമങ്ങളുനട കഭാരഷ്യതത്തില് സഭാധഭാരണ

പരത്തിമത്തിതത്തികളത്തില് നത്തിനള സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം അനുവദനനീയമഭാനണനഠം അനത തതസതത്തില് സഭാധഭാരണ

പരത്തിമത്തിതത്തിയത്തില് നത്തിനള വത്തിടുതല് പകുത്തു നല്കഭാന് മക്ഷമ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ കഭാരഷ്യതത്തില് സഠംസഭാന

നയതത്തിനന്റെ നത്തിരമദശക തതസങ്ങളുനട കഭാരഷ്യതത്തില് അനുവദത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ് .

മുകളത്തില്  പറഞ  തനീരുമഭാനഠം   പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്  നയ-തതസ  പരത്തിമശഭാധന ബഭാധകമഭാക്കുന്നതു

നഡലെത്തിമഗഷനവ്   അധത്തികഭാരഠം   നല്കത്തിനകഭാണ്ടുള  വഷ്യക്തമഭായ  വഷ്യവസകളത്തിലൂനട  അനലങത്തില്

ആമുഖഠം,  പദതത്തി  അനലങത്തില്   നത്തിയമതത്തിനന്റെ   വത്തിഷയഠം  ഉളനപനട  മമറനതങത്തിലുഠം

വഷ്യവസകളത്തിലൂനടയഭാണവ്. 

140. മകശവലെഭാല്  നകഠംചനവ്  ആന്ഡവ്  സണ്സവ് വപ്രവറവ്  ലെത്തിമത്തിറഡവ്  മുതലെഭായവര  v. യൂണത്തിയന്

ഓഫവ്   ഇനഷ്യഭാ   മകസത്തില്   ഈ   മകഭാടതത്തിയനട   അടുത്തുണ്ടഭായ   തനീരുമഭാനഠം   ഞങ്ങള
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പരഭാമരശത്തിക്കുന   ആയതത്തില്   ഈ   മകഭാടതത്തിയനട   ഡത്തിവത്തിഷന്   നബഞവ്   പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്,

വത്തിഷയതത്തിലുള  ആധത്തികഭാരത്തികതക്കവ്   പകരഠം    ഞങ്ങളക്കവ്   ഉറപത്തില  തുടരന്നവ്   കുഞബവ് മു

(മുകളത്തില് പറഞതവ്) മകസത്തില്  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കഭാതത്തിരുന്നതവ്  അതഭായതു

എഠം.നക.പഭാപത്തിയ  ആന്ഡവ്  സണ്സവ്  (മുകളത്തില്  പറഞതവ്) ഡല്ഹത്തി  മലെഭാസവ്  നത്തിയമഠം  (മുകളത്തില്

പറഞതവ്)  –ല്   പ്രസഭാവത്തിച്ച   നത്തിയമനത   അസഭാധുവഭാക്കത്തി   വത്തിവത്തിധ   വത്തിധത്തികള

പരഭാമരശത്തിചനകഭാണ്ടവ്   നയഠം   മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  എന്ന   സത്തിദഭാനവുഠം   പരത്തിമശഭാധത്തിച  “ ” .

ഡത്തിവത്തിഷന്  നബഞവ്  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  മുന്മ്പുള  വത്തിധത്തികള  എനഭാണവ്  യഥഭാരതതത്തില്  അവശഷ്യ“
നത്തിയമ   നത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനഠം  എനളനപടുന്ന  തതസനത  രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാന്  സഭാധത്തിച്ചത്തില”
എന്നഭാല്  തഭാനഴെ  പറയന്ന  അനുമഭാനങ്ങളത്തില്  എതഭാഠം.  

51.1  “ അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങള  നഡലെത്തിമഗറവ്  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയത്തില  എന്ന

അനുമഭാനഠം  വഷ്യക്തമഭായത്തി   തനീരപ്പു  കല്പത്തിച്ച  അനുമഭാനമഭായത്തി   കഭാണുന്നത്തില  ആയതത്തിനവ്  തുടര

പരത്തിമശഭാധന   ആവശഷ്യവുഠം   ആയതു   ഇതത്തില്   ഹഭാജരഭാകുന്ന   അഭത്തിഭഭാഷകന്

നചയത്തിട്ടത്തിലഭാതതുമഭാണവ്   ഭഭാവത്തി   തനീയതത്തിയത്തില്  ഉചത്തിതമഭായ  മകസത്തില്  ചരച്ചക്കഭായത്തി   വത്തിടുന.

നത്തിലെവത്തില്, ഞങ്ങള  മചഭാദഷ്യതത്തിനന്റെ  പരത്തിമശഭാധനയത്തില്  പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുന്നതവ്:

‘നത്തിയമതത്തില്   ഉപമയഭാഗത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന   ഓമരഭാ   വശലെത്തിയഠം  നത്തിരവ്വചത്തിക്കുന്നതവ്  അവശഷ്യ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനഠം  ആമണഭാ  അലമയഭാ?’

51.2  മുകളത്തില്  പരത്തിമശഭാധത്തിച്ച  എലഭാ  വത്തിധത്തികളുഠം  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതവ്  ,  ആധുനത്തിക  മലെഭാകതത്തില്

നചറത്തിയ  അളവത്തില്  നഡലെത്തിമഗറവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യമുണ്ടവ്  എന്നഭാണവ് .

51.3 മപരന്റെവ്  നത്തിയമഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  നയഠം  ആവശഷ്യമഭായ  വഷ്യക്തതമയഭാനട  പ്രസവ് തഭാവത്തിച്ചതവ് 

മപരന്റെവ്   നത്തിയമതത്തിനന്റെ   ഉമദ്ദേശഷ്യഠം   നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്   സമബഭാരഡത്തിമനറവ്   നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം

നടതഭാന് അധത്തികഭാരഠം നഡലെത്തിമഗഷന് അനുവദനനീയമഭാണവ്. 

51.4 നത്തിയമസഭയനട  നയഠം  നഡലെത്തിമഗറത്തിനന  നയത്തിക്കഭാന്  തക്ക  വഷ്യക്തതയളതഭാമണഭാ  എന്നതവ്

മപരന്റെവ്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  പദതത്തിയഠം  വകുപ്പുകളുഠം  ആശ്രയത്തിച്ചഭാണവ്.

51.5  അധത്തികഭാരഠം  നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യുന്ന  അഠംഗതത്തിനന്റെ  പ്രകൃതവുഠം  പ്രസക്ത  വത്തിഷയമഭാണവ്

നഡലെത്തിമഗഷനത്തില്  ആവശഷ്യമഭായ  നത്തിരമദ്ദേശഠം  ഉമണ്ടഭാ  എന്നതവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്“ ” .

141.  ഈ   മകഭാടതത്തിയനട   മുന്മ്പുള   മനറഭാരുവത്തിധത്തി   ഗസഭാളത്തിമയഭാര   റമയഭാണ്   സത്തില്ക്കവ്
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മഭാനുഫഭാക്ചടബ്യൂറത്തിങവ്  (വനീവത്തിങവ് ) കമ്പനത്തി  v. അസത്തിസന്റെവ്  കമത്തിഷണര  ഓഫവ്  നസയ്ല്സവ്    ല്–
നയഠം   നത്തിരമദ്ദേശ  അവമലെഭാകനഠം   പരഭാമരശഠം   ഉചത്തിതവുമഭാണവ്   പ്രഗത്ഭ   അമമരത്തിക്കന്‘ ’
നത്തിയമജന്  വത്തിലത്തിബത്തിയനട  കഭാഴ്ചപഭാടുകള  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിടഠം  ഉണ്ടവ്, ഇപ്രകഭാരമഭാണവ്:

24. Willoughby on the  constitution of the  United States,  2-“ )o പതത്തിപവ്   വഭാലെഷ്യഠം  111,   1637

തഭാളത്തില്  ഈ  കഭാരഷ്യഠം  പറഞത്തിടളതവ്, തഭാനഴെ  പറയന്ന വഭാക്കുകളത്തിലെഭാണവ് :

“നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാര  നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യേനപടുന്നതവ്  തടസനപടുത്തുന്ന  ചട്ടങ്ങളുനട

മയഭാഗഷ്യതകള   യഥഭാരതതത്തില്   നത്തിയമനത്തിരമഭാണഭാധത്തികഭാരഠം   നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യേരുനതനഠം

എനളതത്തിമലെക്കു  മനരനത  എതത്തിരഭായതുഠം എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  അധത്തികഭാരത്തികളക്കവ്

വത്തിമവചന   അധത്തികഭാരഠം  നല്കണനമനഠം: (1)  പ്രമതഷ്യക  മകസുകളത്തില്  എമപഭാള  എങ്ങനന,

ഏല്പത്തിച്ച  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഭാധത്തികഭാരഠം  വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിക്കഭാനമനഠം;  നപഭാതുജനതത്തിനു

സമബഭാരഡത്തിമനറവ്സത്തിനുഠം  ബഭാധകമഭാകുന്ന   കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ   ചട്ടങ്ങളുഠം   വഷ്യവസകളുഠം

സഭാപത്തിക്കഭാനമനഠം   നത്തിയമങ്ങളുനട   ആവശഷ്യങ്ങള   പരത്തിഗണത്തിമക്കണ്ട   രനീതത്തി   വത്തിശദമഭായത്തി

തത്തിട്ടനപടുത്തുക, അങ്ങനന  സൃഷത്തിക്കുന്ന  അവകഭാശങ്ങള  പ്രമയഭാജനനപടുത്തുക.”

25.   പ്രസ്തുത   കഭാരഷ്യഠം   മപജവ്   324  വഭാലെഷ്യഠം  73  മകഭാരപസവ്   ജൂറത്തിസവ്   നസക്കന്ഡഭാമത്തിലുഠം

പറഞത്തിടണ്ടവ്.  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  വത്തിമവചനതത്തിനന്റെ  മറവത്തില്  കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  അഠംഗതത്തിനവ്

നത്തിയമഠം  രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  നല്കഭാനഭാവത്തിനലന്നവ്  പ്രസഭാവത്തിച  .  അതവ്  പ്രകഭാരഠം

നത്തിയമങ്ങളുനട   കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണവുമഭായത്തി   ബന്ധനപട്ട   കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണതത്തിനവ്   നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യേനപട്ട  അധത്തികഭാരങ്ങളക്കു  നത്തിയമസഭഭാ  നയഠം,   മഭാനദണഠം  അനലങത്തില്  അവയനട

നത്തിരമദ്ദേശതത്തിനുള   ചട്ടഠം   നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകയഠം   ആയതത്തില്   വത്തിമവച്ചപരവുഠം

നത്തിയനണഭാതനീതമലഭാനതയമുള  വത്തിമവചനവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട  ഒരു  നത്തിയമവുഠം  അനലങത്തില്

ഓരഡത്തിനന്സവ്   (ആയതത്തില്   നതനതയളതു)   അസഭാധുവഭാണവ്.  മനറഭാരു   തരതത്തില്,

കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ   ഏജന്സത്തി   രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട   നത്തിയമനത്തിരമഭാണ   അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ

യഥഭാരത   നഡലെത്തിമഗഷന്   ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം   നത്തിയമസഭഭാ   പ്രസ്തുത  ഏജന്സത്തി   യനട

അധത്തികഭാരണതത്തിനു   പരത്തിധത്തി   നത്തിശയത്തിമക്കണ്ടതുഠം   പ്രമതഷ്യക   നടപടത്തിക്രമവുഠം   പ്രവരതനഠം

നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുള  ചട്ടങ്ങളുനട  തനീരുമഭാനഠം  കൂട്ടത്തിമച്ചരമക്കണ്ടതുഠം; കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണ  ഏജന്സത്തിക്കു

നല്കുന്ന  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  യക്തമഭായ  വഷ്യക്തതമയഭാനട  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുവഭാന്  നത്തിയമസഭഭാ
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പരഭാജയനപട്ടഭാല്,  അനലങത്തില്  അവയനട  പരത്തിധത്തികള  വളനര  വത്തിശഭാലെമഭായഭാല്,  നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യുവഭാനുള  ശ്രമഠം  അസഭാധുവഭാണവ് .  ”

142.  ഈ  സഭാഹചരഷ്യതത്തിലെഭാണവ്   അമത്തിത   നഡലെത്തിമഗഷനവ്   നത്തിലെനത്തില്ക്കുമമഭാ   എന്ന  വഭാദഠം

ഞങ്ങള  പരത്തിമശഭാദത്തിമക്കണ്ടതുഠം  ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  വകുപവ്  184  നത്തിയമന  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം  ,

മസവന  വഷ്യവസകളുഠം   നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില  എന്നതുനകഭാണ്ടവ്   സസനീകരത്തിക്കുന്നതുഠം.   ഫത്തിനഭാന്സവ്

നത്തിയമഠം  ഭഭാഗഠം  XIV  സസനീകരത്തിക്കുവഭാന്  ബുദത്തിമുട  ഉണ്ടഭാമകണ്ടതുണ്ടവ്.  ആയതു  നയത്തിക്കനപടഭാത

നഡലെത്തിമഗഷണല്   നതനതയളതു  കഭാരണഠം   വത്തിവത്തിധ   ടത്തിബുണലുകളുനട   അഠംഗങ്ങള,

നചയരമപഴെവ് സണുകള,  ചരമഠം  തുടങ്ങത്തിയവരുനട  അരഹതമയഭാഗഷ്യതകള   വഷ്യക്തമഭായത്തി

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാല്  പരഭാജയനപടുകയഠം  കഭാരണഠം  മഭാനദദങ്ങള,  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുളനതങത്തിലുഠം,

പ്രവരതനപരമഭായഠം  നഡലെത്തിമഗറവ്  നചയ്യേനപമടണ്ടതഭാണവ് .

143.   മപരന്റെവ്   നത്തിയമങ്ങളുനട   ലെക്ഷഷ്യങ്ങളുഠം   ആര  .നക  .വജന   (മമല്  പരഭാമരശഠം),

എല്.ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്  പരഭാമരശഠം),  ആര.ഗഭാന്ധത്തി   (മമല്  പരഭാമരശഠം),  മദഭാസവ്   ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന്  (മമല്  പരഭാമരശഠം),  ഗുജറഭാതവ്   ഊരജ്ജ   വത്തികഭാസവ്   (മുകളത്തില്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  )-ല്   ഈ   മകഭാടതത്തി   സഭാപത്തിക്കനപട്ട   നത്തിയമവുഠം   സഠംശയമത്തിലഭാനത

നഡലെത്തിമഗനറന   ബഭാധകവുഠം   നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യേനപട്ട   നത്തിയമതത്തിനന്റെ   ലെക്ഷഷ്യങ്ങളുഠം

തനീരുമഭാനങ്ങളുഠം   അനുസരത്തിച   നഡലെത്തിമഗറവകുപ്പു   184  പ്രകഭാരഠം   കരക്കശമഭായത്തി

പ്രവരതത്തിമക്കണ്ടതുമഭാനണന   നത്തിര്ബന്ധമഭാണവ്  .   മശരത്തിക്കുഠം  ,  ഭഭാഗഠം   XIV  മചരതവ്   ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  മുന്മുള  തനീരുമഭാനങ്ങളത്തില്  ശുപഭാര്ശ  നചയ  മഭാറങ്ങള  കൂട്ടത്തി  മചരക്കണനമന്നവ്

കഭാഴ്ചമയഭാടുകൂടത്തി  എന്ന  അമറഭാരണത്തി  ജനറല്  അഭത്തിപ്രഭായനപട്ടതവ്   വഷ്യക്തമഭാണവ് .

144.ടത്തിബുണല്  മപഭാനലെയള  അരദ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അധത്തികഭാരത്തിയനട  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം   മുകളത്തില്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  തനീരുമഭാനങ്ങളത്തില്  എടുത്തു  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്,  ആയതത്തിനഭാല്,  ബഭാധകമഭായ

നയഠം   നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള   എന്നതഭായഭാണവ്   വഭായത്തിമക്കണ്ടതവ്.   നനീതത്തിനഷ്യഭായഠം  /ടത്തിബുണല്

സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ   തതസതത്തിന   രണ്ടു   വത്തിശഭാലെ   സത്തിദഭാനങ്ങളുണ്ടവ്,  സുപ്രനീഠം   മകഭാരട്ടവ്

അഡസമക്കറവ്സവ്  -ഓണ്  -നറമക്കഭാരഡവ്  അമസഭാസത്തിമയഷന്  ആന്ഡവ്  മനറഭാരു  v.  യൂണത്തിയന്

ഓഫവ്   ഇനഷ്യ   (ഖണത്തിക  714  കഭാണുക  ),  (i)  ജഡ്ജത്തിയനട   സസനനരഷ്യവ്ഠം  ,  അതഭായതു  ,

തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  ,  (ii)  നനീതത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ  അനലങത്തില്  ടത്തിബുണലെത്തിനന്റെ
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സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  അഠംഗഠം   അനലങത്തില്  സഭാപനഠം  എന്നതത്തിനവ്,  അതഭായതു,

പ്രവരതത്തിക്കുവഭാനുള  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം,  വഷ്യക്തത്തിക്കുള  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനു,  വത്തിവത്തിധ   ഭഭാഗങ്ങളുണ്ടവ്

കഭാലെയളവത്തിനുള  സുരക്ഷ, പുതുക്കുന്നതത്തിനുള  നടപടത്തിക്രമഠം, ശമ്പളഠം  അലെവന്സുകളുഠം  തുടങ്ങത്തിയ

മസവന   വഷ്യവസകള   ഉളനപനട   ആയതു   നനീതത്തിയളതുഠം   നതറത്തിലഭാതതുഠം

സഠംരക്ഷത്തിതമഭാമകണ്ടതുഠം   നത്തിയമതത്തിനു   മശഷഠം   അവനന്റെ  /അവളുനട   തഭാല്പരഷ്യതത്തിനു

വഷ്യതഷ്യഭാസനപമടണ്ടതലഭാതതുമഭാണവ്.   സഭാപനതത്തിനന്റെ   സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം   പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്

സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  മറ്റു  ഭഭാഗങ്ങളത്തില്  നത്തിനഠം  തക്കതഭായ  അളവത്തില്  മവരതത്തിരത്തിക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന,

പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം  ടത്തിബുണലെത്തില്  ഒരു  ഭഭാഗഠം  ഹരജത്തിക്കഭാരനുഠം  അനലങത്തില്  കക്ഷത്തികളത്തില്  ഒരഭാളുഠം.

പ്രവരതന   സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം   തത്തിരനഞടുപത്തിനുള   രനീതത്തിയഠം   മയഭാഗഷ്യതകളുഠം

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന   ഉളനപനട  ,  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം   തുടങ്ങുന്നതവ്   കഴെത്തിവുഠം  പ്രഭാപ്തത്തിയഠം

ധഭാരമത്തികതയമുള  വഷ്യക്തത്തികനള  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനടയഭാണവ്.   ഇടനപടുന്നതത്തില്   നത്തിനഠം

സഠംരക്ഷണവുഠം   എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്   സമരദ്ദേതത്തില്  നത്തിനമുള  സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം,  മറ്റു   അധത്തികഭാര

മകന്ദ്രങ്ങളത്തില്   നത്തിനമുള   ഭനീരുതസഠം   ഇലഭായയഠം  -സഭാമ്പതത്തിക   രഭാഷനീയ,  ആരജത്തിത

പക്ഷപഭാതങ്ങളത്തില്  നത്തിനമുള  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം,  തനീരുമഭാനത്തിമക്കണ്ടതത്തിനഭാല്  ബന്ധനപട്ട  തരതത്തില്

മപഭാഷത്തിപത്തിക്കനപടുന്നതവ്, സഭാപന സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ  പ്രധഭാന  പ്രമതഷ്യകതകളഭാണവ് .

145.കൂടഭാനത,  എട്ടഭാഠം  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (3)  ല്   പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രമതഷ്യക  നത്തിയമങ്ങള

നപട്ടന്നവ്   പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചഭാല്  കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്   മത്തിക്കവഭാറുമുള  നത്തിയമങ്ങളത്തില്  നത്തിയമന  രനീതത്തി,

ഓഫനീസവ്   കഭാലെയളവവ്,  ശമ്പളഠം   അലെവന്സുകളുഠം,  രഭാജത്തി,  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില

എനഠം,  അതഭായതു,  മസവന  വഷ്യവസകള,  നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യേനപട്ട  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  ,  അവ

പ്രധഭാനനപട്ട  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമല . ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്, ഇന്കഠം  ടഭാകവ് സവ്   നത്തിയമഠം  1961 വകുപവ്

252 ഉപവകുപ്പു (1) പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്, നത്തിയമഠം  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  അധത്തികഭാരങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം

പ്രവരതനങ്ങളക്കുഠം  യക്തമഭായ  പലെ  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗങ്ങളുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗങ്ങളുഠം

ഉളനപടുന്ന  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  രൂപനീകരത്തിക്കണഠം. ഉപവകുപ്പുകള  (3), (4)

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  സഭാധഭാരണ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗനത  പ്രസത്തിഡന്റെഭായഠം

ഒമന്നഭാ  അതത്തില്  കൂടുതലുഠം  അഠംഗങ്ങനള  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്  അനലങത്തില്  സനീനത്തിയര  വവസവ്

നപ്രസത്തിഡന്റെഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കണഠം  ഉപവകുപ്പു  2  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതു  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗതത്തിനുള
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അരഹത  മഭാനദണങ്ങളുഠം  ഉപവകുപ്പു (2A) നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ്  ഭരണനത്തിയനണ  അഠംഗതത്തിനുള

അരഹത  മഭാനദണവുമഭാണവ്.  ഇന്കഠം  ടഭാകവ് സവ്  നത്തിയമഠം  മസവന  വഷ്യവസകമളഭാ  അനലങത്തില്

തത്തിരനഞടുപവ്   രനീതത്തി  അനലങത്തില് തരഠം  ബഭാധകമഭാക്കുകമയഭാ  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകമയഭാ  നചയ്യുന്നത്തില.

മകന്ദ്ര   എസവ് സത്തിസവ്   നത്തിയമതത്തില്   രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട   അനപലനറ   ടത്തിബുണലെത്തിനു   അതവ്

തുലെഷ്യമഭായത്തി  ശരത്തിയമഭാണവ് .

146. വഞ,  സത്തി. നജ, മുനത്തിസത്തിപല്  മകഭാരപമറഷന് ഓഫവ് ഡല്ഹത്തി (മമല്  പരഭാമരശഠം) മകസത്തില്

നത്തിരനീക്ഷത്തിച്ചതവ്:

13.“ നത്തിയമസഭയത്തില്  നത്തിനഠം  സുമബഭാരഡത്തിമനറവ്  അധത്തികഭാരത്തിക്കുഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാരഠം

നഡലെത്തിമഗഷന് നചയ്യുന്നതത്തിനുമുള  അനുവഭാദ  പരത്തിധത്തികളുനട  മചഭാദഷ്യഠം  കുനറ  മകസുകളത്തില്  ഈ

മകഭാടതത്തിയത്തില്   വന്നത്തിടളതുഠം   ഈ   മകഭാടതത്തി   പ്രസഭാവത്തിച്ച   നത്തിയമഠം   ഇമപഭാള

തരക്കമത്തിലഭാതതുമഭാണവ്.  ആധുനത്തിക  ജനീവത്തിതതത്തിനന്റെ  സങനീരണ്ണത  പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാള,  എലഭാഠം

വത്തിശദമഭായത്തി  നത്തിയമഠം  രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാന്  നത്തിയമസഭയ്ക്കു  സഭാധഷ്യമനലന  എലഭാ  അരതതത്തിലുഠം

അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തിടളതഭാണവ്.   ആയതത്തിനഭാലെഭാണവ്  അനുബന്ധ  ചട്ടങ്ങള   രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

അധത്തികഭാരഠം നത്തിയമതത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം  നത്തിയമസഭയനട  ഉമദ്ദേശഠം നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

അനുബന്ധ  ചട്ടങ്ങള   ഉണ്ടഭാക്കുന്നതത്തിനു   സുമബഭാരഡത്തിമനറവ്  അധത്തികഭാരത്തികനള   നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  നത്തിയമസഭയ്ക്കുള അധത്തികഭാരഠം അഠംഗനീകരത്തിക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  പ്രസ്തുത  കഭാരഷ്യഠം  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  പരത്തിഗണയ്ക്കു  ആദഷ്യമഭായത്തി വന്നതവ്  ഇന്  റനീ  ഡല്ഹത്തി  മലെഭാസവ്  നത്തിയമഠം, 1912 ലെഭാണവ്,

നത്തിയമ   നത്തിരമഭാണ   അധത്തികഭാരതത്തില്  തനന്ന  പരത്തിമത്തിതമലഭാത  നഡലെത്തിമഗഷനവ്   അവകഭാശഠം

അനരലെനീനമനലന  പറയഭാനഭാവത്തിനലനഠം  ഈ മകസത്തില്  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.   ഭരണഘടനയനട

വകുപ്പുകള  ഇതവ്  ബഭാധകമഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തിലഭാതതുഠം ആയതു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം പഭാരലെനമന്റെവ്

അനലങത്തില്   സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളത്തിലുഠം  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാക്കത്തിയത്തിടളതുഠം,  നഡലെത്തിമഗഷനന്റെ

തരക്കമത്തിലഭാത   വത്തിശസസത   ആശ്രയത്തിച്ചതവ്   അനുബന്ധമഭായഭാണവ്,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

അധത്തികഭാരങ്ങള  കഭാരഷ്യക്ഷമവുഠം  പൂരണമഭായഠം  നടപഭാക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശതത്തിനു  ആവശഷ്യനമന

നത്തിയമസഭ   പരത്തിഗണത്തിച.  അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനഠം  നത്തിയമസഭയത്തില്  തനന്ന

നത്തിലെനത്തിരമതണ്ടതഭാണവ്.  യഥഭാരതതത്തില്, “അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനഠം  എന്നതവ്” ,

തുടരന   പറഞതവ്,  നപഭാതു   വഭാചകങ്ങളത്തില്   നത്തിരവ്വചത്തിക്കുവഭാന്   ബുദത്തിമുടനണ്ടനഠം
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നത്തിയമനത്തിരമഭാണ   നയഠം   അവയനട   ക്രമനീകരണഠം   നടപഭാമക്കണ്ട   ചട്ടങ്ങളഭായത്തി

ബഭാധകമഭാമക്കണ്ടതവ്   നത്തിശയത്തിക്കുന്നതവ്   ഉളനപടുന്നതഭാണവ്   അവശഷ്യ   നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനനമന്നവ്  വഷ്യക്തമഭാണവ്.  അങ്ങനന  നത്തിയമസഭഭാ  പഭാസഭാക്കത്തിയ നത്തിയമഠം  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുന്നതു

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  നയവുഠം  ചട്ടങ്ങള  രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള   മഭാനദണവുഠം,  സുമബഭാരഡത്തിമനറവ്

നത്തിയമതത്തിനന്റെ  പ്രവരതനഠം  ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാവുന്നതുഠം, സുമബഭാരഡത്തിമനറവ് അഠംഗങ്ങളക്കുഠം  നത്തിയമതത്തില്

ആയതത്തിനന്റെ  പ്രകൃതഠം  അനുബന്ധവുഠം  അതഭായതു, ചട്ടങ്ങളുഠം  നറഗുമലെഷന്സുഠം  വബമലെഭാകളുഠം

രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  സുമബഭാരഡത്തിമനറവ്   അധത്തികഭാരത്തി   അപ്രകഭാരഠം   പ്രവരതത്തിമക്കണ്ടതവ്

നഡലെത്തിമഗഷനവ്   രൂപനീകരത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമതത്തിലെഭാണവ്,  അങ്ങനനയള  സുമബഭാരഡത്തിമനറ  നത്തിയമഠം

രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട  നത്തിയമതത്തില്  സത്തിരമഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതുഠം,  നയതത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്  കഴെത്തിഞ്ഞു

മപഭാമകണ്ടഭാതതുഠം   നത്തിയമതത്തില്  മഭാനദണങ്ങള വയവ് ക്കുന്നതുമഭാണവ്.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയഠം

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്   തക്കതഭായ  വഷ്യക്തതയഠം  അനലങത്തില്  മഭാനദണവുഠം  നല്കുന്നതത്തിനുഠം,

വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരതത്തില്  മകഭാടതത്തികള  ഇടനപടഭാന്  പഭാടത്തിനലനഠം  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  ആവശഷ്യമുള

നഡലെത്തിമഗഷനവ്   പരത്തിധത്തി   നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്   നത്തിയമസഭയത്തില്   തനന്ന   തരക്കമത്തിലഭാനത

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാവുനനവന്നഭാണവ്.

** ** **

28.  ഈ   അധത്തികഭാരത്തികളുനട   പുനനഃപരത്തിമശഭാധന   അതഭായതു   നയത്തിക്കുന്നതവ്   അവശഷ്യ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതണനമന്നതവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  നയഠം  നത്തിശവ് ചയത്തിക്കുന്നതുഠം  അവയനട

ക്രമനീകരണഠം   നടപഭാക്കുന്ന   ബഭാധകമഭാകുന്ന   ചട്ടങ്ങളഭായഠം   നത്തിയമസഭയവ്   നഡലെത്തിമഗറവ്

നചയ്യേഭാനഭാകത്തിനലനമുളതു   സഭാപത്തിക്കനപട്ട   തതസനമന   മകഭാടതത്തി   കരുതുന്നതഭായത്തി

അനുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിലെഭാണവ് .  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാരതത്തില്  തഭാനന  അനരലെനീനമഭായത്തിരത്തിക്കുന്ന

പരത്തിമത്തിതമലഭാത  നഡലെത്തിമഗഷനവ്  അവകഭാശവുമത്തില; അതഭായതു  ഭരണഘടനയനട  വകുപ്പുകളഭാല്

ബഭാധകമഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തില  .   അവശഷ്യ   നത്തിയമ   നത്തിരമഭാണ   പ്രവരതനങ്ങള നത്തിയമസഭ തനന്ന

നത്തിലെനത്തിരമതണ്ടതുഠം  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ലെക്ഷഷ്യവുഠം   ഉമദ്ദേശഷ്യങ്ങളുഠം   നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്   ആവശഷ്യമഭായ

സമബഭാരഡത്തിമനറവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ   പ്രവരതനഠം   നഡലെത്തിമഗറവ്   നചയ്യേഭാവുന്നതുമഭാണവ്.

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ   നയഠം   തക്കതഭായ   വഷ്യക്തതമയഭാടുഠം   മഭാനദണമതഭാടുഠം   കൂടത്തിയതവ്

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നനതങത്തില്   മകഭാടതത്തികള   ഇടനപടഭാന്   പഭാടത്തില.  എനവ്   നത്തിരമദ്ദേശമഭാണവ്
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നല്മകണ്ടനതനഠം  ഏതവ്   പരത്തിധത്തി   വനര  എനഠം  പ്രമതഷ്യക  മകസത്തില് നത്തിരമദ്ദേശഠം  എലഭാഠം

അസവ് ററഭായത്തിക്കുന്നതു  പ്രമതഷ്യക   നത്തിയമതത്തിനന്റെ   വകുപ്പുകള  പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാള  ആ  മുഖഠം

ഉളനപനട  മകഭാടതത്തിക്കവ്  പരത്തിഗണത്തിമക്കണ്ടമപഭാഴെഭാണവ്.  കൂടഭാനത,  നഡലെത്തിമഗഷന്  നടപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

അഠംഗതത്തിനന്റെ  പരത്തിഗണത്തിമക്കണ്ടതഭായ  വത്തിഷയമഭാണവ്  നഡലെത്തിമഗഷനവ്  കഭാരഷ്യതത്തില്  തക്കതഭായ

നത്തിരമദ്ദേശഠം  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തില്  എന്നവ്  ഞങ്ങള  കഭാണുന.”

147. മുന്സത്തിപല് മകഭാരപമറഷന് ഡല്ഹത്തി (മമല് പരഭാമരശഠം) പരഭാമരശത്തിചനകഭാണ്ടവ്, ഈ  മകഭാടതത്തി

മകശവവ്  ലെഭാല്  മകസത്തില്  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്:

45....“ അനുവദനനീയമലഭാത  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാരമത്തില  എന്നവ്  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിക്കുന.

നചറത്തിയമതഭാതത്തില് വഷ്യതഷ്യസ കഭാരണങ്ങളഭാല് ഹത്തിതഭായതുല,  നജ.,  തനത്തിക്കുമവണ്ടത്തിയഠം  രഭാമസസഭാമത്തി,

നജ., ക്കു മവണ്ടത്തിയഠം  വഞ സത്തി. നജ., എതത്തിമച്ചരന്ന  അനുമഭാനതത്തില്  സമതത്തിച  പ്രസഭാവത്തിക്കുന

.”

148.  ഭരണഘടന  പദതത്തി   പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള  ,  ടത്തിബുണലുകള  രൂപനീകരത്തിച്ച  നത്തിയമങ്ങളുഠം

വത്തിവത്തിധ  ഭഭാഗങ്ങളത്തില്  ടത്തിബുണലുകളുനട  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ  പ്രമതഷ്യകതകള  ഈ  മകഭാടതത്തി

മുന്കഭാലെ   വനീഥത്തികളത്തിലൂനട   പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  ,  മയഭാഗഷ്യതകള  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  ,

തത്തിനരനഞടുപവ്   നടപടത്തിക്രമഠം,  ടത്തിബുണലുകളുനട   മറവ്   ഓഫനീസത്തില്   അധത്തികഭാരത്തികളുനടയഠം

അഠംഗങ്ങളുനടയഠം   മസവന  വഷ്യവസകള  എലഭാ   കഭാലെങ്ങളത്തിമലെക്കുഠം   ആവശഷ്യങ്ങളത്തിമലെക്കുഠം

നത്തിയമസഭയത്തില്  മഭാതഠം   നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാക്കുവഭാന്  ഉമദ്ദേശത്തിചളതഭാനണന്നവ്  ഞങ്ങള  കരുതുന്നത്തില.

നയവുഠം   നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുഠം   നത്തിലെനത്തില്ക്കുന.  മുകളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനു   വത്തിമധയമഭായത്തി,

അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന്റെ  വഭാദഠം  വകുപവ്  184 മചരതവ്  ഐകഷ്യഠം  നകഭാണ്ടവ്  വരുന്നതത്തിനുഠം  വത്തിവത്തിധ

ടത്തിബുണലുകളത്തിലുള  നത്തിയമന  രനീതത്തികളക്കവ്  നത്തിരണ്ണഭായകവുഠം  വവവത്തിധഷ്യവുമുള    മയഭാഗഷ്യതകള

ഏകനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം   എനളതവ്   പ്രസക്തവുഠം,  ഞങ്ങളുനട   കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  ആവശഷ്യഠം

സസനീകരത്തിമക്കണ്ടതുമഭാണവ്.

149. വകുപവ് 184 കഭാരഷ്യനത്തിരവഹണവകുപ്പു  ദുരുപമയഭാഗഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  എതത്തിനര  ഹരജത്തിക്കഭാരനന്റെ

(ഹരജത്തിക്കഭാരുനട) അഭത്തിഭഭാഷകന്  ശക്തമഭായത്തി  വഭാദത്തിക്കുകയഠം  അതഭായതു  എകത്തികതട്ടനീവത്തിനന്റെ പ്രസ്തുത

അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  ദുരുപമയഭാഗഠം  ടത്തിബുണലുകളുനട   സസഭാതനരഷ്യവ്നത   ഭനീഷണത്തിനപടുത്തുന്നതുഠം

ബുദത്തിമുട്ടത്തിക്കുന്നതുമഭാണവ്.   നഡലെത്തിമഗറവ്  നചയ്യേനപട്ട  അധത്തികഭാരങ്ങളുനട   ദുരുപമയഭാഗതത്തിനന്റെ
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സഭാധഷ്യതയത്തിമലെഭാ  അനലങത്തില്  സഭാഹചരഷ്യതത്തിമലെഭാ  സഹഭായകമഭാകുന്ന  നതളത്തിവത്തിനന്റെ  കുറവത്തില്,

ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017  നലെ  വകുപ്പുകള  റദ്ദേവ്നചയ്യുന്നതത്തിനുള  കരണമഭാകത്തില.  എകത്തികതട്ടനീവവ്

രൂപനീകരത്തിച്ച  നഡലെത്തിമഗറഡവ്  നത്തിയമഠം  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതവ്  മപരന്റെവ്  നത്തിയമഠം  മറ്റു  നത്തിയമങ്ങളക്കു

ബഭാധകമഭാകുനമവഭാ   എന്നവ്   പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്   നയഠം  നത്തിരമദ്ദേശവുഠം  ബഭാധകമഭാക്കുകയഠം“ ” ,

വത്തിരുദമഭായത്തി കണ്ടഭാല്,  ചട്ടങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കഭാനുള  അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ  ഭരണഭാമഖദനപരതനയ

ബഭാധത്തിക്കഭാനത ഫത്തിനഭാന്സവ് നത്തിയമഠം 2017 നലെ  വകുപവ്  186 പ്രകഭാരഠം റദ്ദു നചയ്യേഭാനഭാകുഠം.

വത്തിഷയഠം  III:  വകുപവ്   184  സഭാധുതയളനതങത്തില്,  അപമലെറവ്   ടത്തിബുണല്   മറ്റു

അധത്തികഭാരത്തികള,  (അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള, പരത്തിചയഠം  മറ്റു  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം)

ചട്ടങ്ങള  2017  പ്രമുഖ  നത്തിയമവുഠം  ടത്തിബുണലുകളുനട  പ്രവരതനവുഠം  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട

വത്തിവത്തിധ  തനീരുമഭാനങ്ങളുമഭായത്തി  നപഭാരുതനപടുനമവഭാ  എനഠം?

150. ഫത്തിനഭാന്സവ്  നത്തിയമഠം  2017 നലെ  വകുപവ്  184 പ്രകഭാരഠം  മകന്ദ്ര  sarary ടത്തിബുണല്, അപമലെറവ്

ടത്തിബുണല്  മറ്റു   അധത്തികഭാരത്തികള  (അഠംഗങ്ങളുനട   മയഭാഗഷ്യതകള,  പരത്തിചയഠം   മറ്റു   മസവന

വഷ്യവസകളുഠം)  ചട്ടങ്ങള  2017,  (ഇതത്തിനു മശഷഠം ചട്ടങ്ങള  എന്നവ്   പരഭാമരശത്തിനച്ചനഠം“ ” )  മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര  രൂപനീകരത്തിചനവനഠം  മുന് തതസതത്തില്  ഈ  മകഭാടതത്തി   സഭാപത്തിച്ചമപഭാനലെ നമ്മുനട

ഭരണഘടനപദതത്തിയത്തില്  അനരലെനീനമഭായ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ   തതസങ്ങളക്കവ്   അനുസരത്തിച്ചഭാമണഭാ

ചട്ടങ്ങള എന്നവ് പരത്തിമശഭാധത്തിമക്കണ്ടതവ് ഈ  അവസയത്തില്  ആവശഷ്യമഭാണവ്.  ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ  ചത്തിലെ

പ്രമതഷ്യക  വകുപ്പുകള  തഭാനഴെ എടുത്തു  മചരതത്തിരത്തിക്കുന:

“ടത്തിബുണല്  ,  അപമലെറവ്   ടത്തിബുണല്  മറ്റു   അധത്തികഭാരത്തികള  (അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം  ,

പരത്തിചയവുഠം  മറ്റു  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം) ചട്ടങ്ങള , 2017

*****  ******  ******

3.  അഠംഗനത  നയത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  മയഭാഗഷ്യതകള   നചയരമഭാന്– ,  നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

വവസവ്  -നചയരമഭാന്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  -പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസന്, അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ദ്ധ

അഠംഗഠം, നത്തിയമ  അഠംഗഠം, റവനത   അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം,

അപമലെറവ് ടത്തിബുണല് അനലങത്തില് അതവ്  അനുസരത്തിച ഈ ചട്ടങ്ങളുനട പട്ടത്തികയത്തിനലെ മകഭാളഠം (3) –

ല്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  അധത്തികഭാരത്തി  പ്രകഭാരഠം .
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4.  നത്തിയമന   രനീതത്തി  -(1),  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -നചയരമഭാന്,

വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  -പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസന്,

അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം, ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം, നനീതത്തി  നഷ്യഭായ  അഠംഗഠം, വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം, നത്തിയമ

അഠംഗഠം,  റവനത   അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം,  അപമളനറ

ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില് അതവ്  അനുസരത്തിച  ഈ  ചട്ടങ്ങളുനട  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (4)  – ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നസരച്ചവ്  -കഠം  -നസക്ഷന്  കമത്തിറത്തി  യനട   ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്   ടത്തിബുണല്

അനലങത്തില്  അതവ്   അനുസരത്തിച  പ്രസ്തുത  പട്ടത്തികയത്തില്  മകഭാളഠം  (2)  –ല്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

അധത്തികഭാരത്തി .

(2)ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്  ടത്തിബുണല് അനലങത്തില് അതവ്  അനുസരത്തിച,  ഭഭാരത  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ

മനഭാലെയതത്തിനന്റെ  അനലങത്തില്  വകുപത്തിനന്റെ  കനീഴെത്തില്  നസക്രട്ടറത്തി,  രൂപനീകരത്തിച്ച  അനലങത്തില്

സഭാപത്തിക്കനപട്ട അധത്തികഭാരത്തി നസരച്ചവ്-കഠം-നസക്ഷന്  കമത്തിറത്തിയനട  കണ്വനീനര  ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.

(3)ശുപഭാരശയ്ക്കുള  നടപടത്തി  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതവ്  നസരച്ചവ് -കഠം -നസലെക്ഷന്  കമത്തിറത്തി  ആണവ്.

(4)ടത്തിബുണല്,  അപനലെറവ്  ടത്തിബുണല് അനലങത്തില് അധത്തികഭാരത്തികള നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  -പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര, അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം, ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം, നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം,

വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം, നത്തിയമ  അഠംഗഠം, റവനത  അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  അനലങത്തില് അഠംഗതത്തിനന്റെ

നത്തിയമനഠം  നസരച്ചവ് -കഠം -നസക്ഷന്  കമത്തിറത്തിയത്തില്   ഹഭാജറത്തില അനലങത്തില്  എനനങത്തിലുഠം  ഒഴെത്തിവു

എന്ന  കഭാരണഠം  നകഭാണ്ടവ്  മഭാതഠം  അസഭാധുവല .

(5) ടത്തിബുണല്  അഠംഗഠം, അപനലെറവ്  ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില് അതവ് അനുസരത്തിച  നചയരമപഴ്സണ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്, വവസവ് -നചയരമഭാന്, വവസവ് -നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് -പ്രസത്തിഡന്റെവ്, പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഓഫനീസര,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  ഭരണനത്തിരവഹണ   അഠംഗഠം,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ   അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ദ്ധ

അഠംഗഠം,  നത്തിയമ   അഠംഗഠം,  റവനത  അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം   അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനന്റെ

നത്തിയമനതത്തില്  ഈ  ചട്ടഠം   ബഭാധകമല,  ഈ  ചട്ടങ്ങള  ഉണ്ടഭാവുന്നതത്തിനു   നതഭാട  മുന്പവ്

പ്രവരതത്തിക്കുന്ന  അധത്തികഭാരത്തി.

****** ****** ******

(6)  അഠംഗഠം   രഭാജത്തി   നവക്കുന്നതവ് -ഒരഠംഗതത്തിനു  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനവ്  എഴുതത്തി  സഠംമബഭാധന
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നചയ, ഏതവ്  സമയതവ്  മവണനമങത്തിലുഠം  രഭാജത്തി  നവയഭാഠം:

അഠംഗതത്തിനവ്,  ഓഫനീസത്തില്  നത്തിനഠം  വത്തിടുതലെഭാകുന്നതവ്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  അനുവദത്തിച്ചത്തില  എങത്തില്

മനഭാട്ടനീസവ്  ലെഭത്തിച്ച  തനീയതത്തി  മുതല്  മൂന  മഭാസങ്ങള  കഴെത്തിയന്നതവ്  വനര  ഒഫത്തിഷഷ്യല്  തുടമരണ്ടതുഠം

അനലങത്തില്  ഒഫത്തിഷഷ്യല്  പുതത്തിയ  ഒരഭാനള   നത്തിയമത്തിക്കുന്നതവ്   വനര   അനലങത്തില്  ഓഫനീസവ്

കഭാലെയളവവ്  കഴെത്തിയന്നതവ്  വനര, ഏതഭാമണഭാ  ആദഷ്യഠം.

7. ഒഫത്തിഷഷ്യല്  നത്തിനഠം  അഠംഗനത  നനീക്കുന്നതവ് -മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര, രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട  കമത്തിറത്തിയനട

ശുപഭാരശ  അനുസരത്തിച, ഏതവ്  അഠംഗനതയഠം  ഓഫനീസത്തില്  നത്തിനഠം  നനീക്കഠം  നചയ്യേഭാവുന്നതഭാണവ്,-

(എ) ഇന്മസഭാളനവന്റെവ്  ആയത്തി  തനീരുമഭാനത്തിക്കനപട്ടയഭാള; അനലങത്തില്  

(ബത്തി)  മകന്ദ്ര   സരക്കഭാരത്തിനന്റെ   അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  ധഭാരമത്തികചതതത്തി   ഉളനപട്ട  കുറതത്തിനവ്

ശത്തിക്ഷത്തിക്കനപട്ടയഭാള ; അനലങത്തില് 

(സത്തി)  മഭാനസത്തികമഭായഠം  അനലങത്തില്  ശഭാരനീരത്തികമഭായഠം  പ്രവരതത്തിക്കുവഭാന്  കഴെത്തിയഭാത  അഠംഗഠം;

അനലങത്തില് 

(ഡത്തി)  സഭാമ്പതത്തികവുഠം അനലങത്തില് മറ്റു തഭാത്പരഷ്യഠം  മനടത്തിയതവ്  അഠംഗതത്തിനന്റെ  പ്രവരതനങ്ങനള

പക്ഷപഭാതപരമഭായത്തി  ബഭാധത്തിമച്ചക്കഭാവുന്നതു; അനലങത്തില് 

(ഇ) ഓഫനീസത്തില്  തുടരുന്നതവ്  നപഭാതുതഭാത്പരഷ്യനത  ബഭാധത്തിക്കഭാവുന്ന  രനീതത്തിയത്തില്  തനന്റെ  സഭാനഠം

ദുരുപമയഭാഗഠം  നചയതവ്;

വഭാകഷ്യങ്ങള  (ബത്തി)  മുതല്  (ഇ)  വനര  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഏതവ്  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം

അഠംഗനത  നനീക്കഠം  നചയ്യുവഭാന്  ഉമദ്ദേശത്തിച്ചതവ്,  അമദ്ദേഹതത്തിനവ്  എതത്തിനരയള  ചഭാരജുകളക്കു

അഠംഗതത്തിനന്റെ അറത്തിയത്തിക്കണനമനഠം ചഭാരജുകളക്കു മകളക്കഭാന് അവസരഠം നല്കണനമനഠം;

കൂടഭാനത,  ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്   ജസത്തിസുമഭായത്തി   കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച നഭാഷണല് കമ്പനത്തി   അപനലെറവ്

ടത്തിബുണല് അഠംഗഠം അനലങത്തില് നചയരമപഴ്സണ് ഓഫനീസത്തില് നത്തിനഠം നനീക്കഠം നചയ്യേനപടഭാഠം.

8.  അഠംഗതത്തിനന്റെ  കഴെത്തിവത്തിലഭായയഠം  ദുരനടപ്പുഠം  അമനസഷത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  നടപടത്തിക്രമഠം.-(1)

മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനവ് പരഭാതത്തി  എഴുതത്തി  ലെഭത്തിച്ചഭാല്,  ടത്തിബുണല്,  അപനലെറവ് ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില്

അതനുസരത്തിച,  ഭഭാരത  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  വകുപവ്  അനലങത്തില്  മനഭാലെയതത്തിനലെ  നചയരമഭാന്,

വവസവ്  -നചയരമഭാന്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്
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-പ്രസത്തിഡന്റെവ്, പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര, അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം , ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം , നനീതത്തി

നഷ്യഭായ  അഠംഗഠം  ,  വത്തിദഗ്ദ്ധ   അഠംഗഠം  ,  നത്തിയമ  അഠംഗഠം  ,  റവനത  അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം

അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനവ്  ഓഫനീസത്തില്   പ്രവരതനങ്ങള  നടത്തുന്നതത്തിനവ്   കഴെത്തിവത്തിലഭാതത്തിരത്തിക്കുക

അനലങത്തില്  ദുരനടപത്തിനന്റെ  ഏനതങത്തിലുഠം  പ്രമതഷ്യക  ചഭാരജത്തിനന്റെ  ആമരഭാപണതത്തിനവ്, അധത്തികഭാരത്തിനയ

രൂപനീകരത്തിക്കുകയഠം അനലങത്തില്  സഭാപത്തിക്കുകയഠം,  പ്രസ്തുത  പരഭാതത്തിയനട  പ്രഭാഥമത്തിക  പരത്തിമശഭാധന

നടത്തുകയഠം നചയ്യുക.

(2)പ്രഭാഥമത്തിക   പരത്തിമശഭാധനയത്തില്,  ഭഭാരതസരക്കഭാരത്തിനന്റെ   മനഭാലെയതത്തിനലെയഠം   വകുപത്തിനന്റെയഠം

കനീഴെത്തിലുള  ടത്തിബുണല്,  അപനലെറവ്   ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില്  അതവ്  അനുസരത്തിച  രൂപനീകരത്തിച്ച

അനലങത്തില്   സഭാപത്തിച്ച  അധത്തികഭാരത്തി,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്  -നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  -പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര,

അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം, നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ

അഠംഗഠം, റവനത അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനന്റെ  കഴെത്തിവത്തിലഭായ  അനലങത്തില്

ദുരനടപത്തിനനക്കുറത്തിച  അമനസഷത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്   യക്തമഭായ   കഭാരണങ്ങള   ഉനണ്ടന

അഭത്തിപ്രഭായനപട്ടഭാല്   അമനസഷണഠം   നടത്തുന്നതത്തിനവ്   ചട്ടഠം   7  പ്രകഭാരഠം   രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട

കമത്തിറത്തിയത്തില്  പരഭാമരശത്തിക്കണഠം.

(3) മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  സമയഠം  അനലങത്തില്  കൂടുതല്  സമയതത്തില്

അമനസഷണഠം  കമത്തിറത്തി  പൂരതത്തിയഭാക്കണഠം.

(4)അമനസഷണതത്തിനന്റെ  അനുമഭാനതത്തിനു  മശഷഠം,  കമത്തിറത്തി   റത്തിമപഭാരട്ടവ്   മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനവ്

സമരപത്തിമക്കണ്ടതുഠം  കനണ്ടതലുകളുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  പറഞ്ഞു  നകഭാണ്ടവ്  ഓമരഭാ  ചഭാരജുകളത്തിലുഠം

പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  പ്രസഭാവനകമളഭാനട  യക്തമഭായ  മുഴുവന്  മകസത്തിലുഠം .

(5)  സത്തിവത്തില്   നത്തിയമ  നടപടത്തി  സഠംഹത്തിത,  1908  (1908 നലെ  5)  നടപടത്തിക്രമഠം  കമത്തിറത്തിയ്ക്കു

ബഭാധകമനലനഠം സസഭാഭഭാവത്തിക നത്തിയമതത്തിനന്റെ തതസങ്ങളഭാല് നയത്തിക്കനപടുനനവനഠം  നടപടത്തിക്രമഠം

നത്തിയനത്തിക്കനപമടണ്ട  അധത്തികഭാരമുനണ്ടനഠം  അമനസഷണതത്തിനന്റെ  തനീയതത്തി,  സലെഠം,  സമയഠം

നത്തിശയത്തിക്കുന്നതവ്  ഉളനപനട.

9.  അഠംഗതത്തിനന്റെ  ഓഫനീസവ് കഭാലെയളവവ്  -  ചട്ടങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  മപഭാനലെ  നചയരമഭാന്,

വവസവ്  -നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്
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-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്   അഠംഗഠം,  ഭരണനത്തിരവഹണ   അഠംഗഠം,

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ അഠംഗഠം,  റവനത   അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം

അനലങത്തില്   അഠംഗഠം   അതവ്   അനുസരത്തിച   പ്രസ്തുത   പട്ടത്തികയത്തിനലെ   മകഭാളഠം  (5)  –ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാലെമതക്കവ്  ഓഫനീസത്തില്  ഏല്മക്കണ്ടതുഠം  പ്രസ്തുത  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (6)-

ല്   പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന   പ്രഭായഠം   വനര   ഓഫനീസത്തില്   ഏല്മക്കണ്ടതുഠം   പുനരനത്തിയമനതത്തിനു

അരഹനുമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

10. കഷ്യഭാഷല്  മവക്കന്സത്തി -(1) ഒഫത്തിഷഷ്യല്  കഷ്യഭാഷല്  മവക്കന്സത്തിയനട  കഭാരഷ്യതത്തില്,-

(a) നസകബ്യൂരത്തിറത്തി  അനപലെറ  ടത്തിബുണലെത്തിനലെ  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര അനലങത്തില്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമഭാന്, ടത്തിബുണല്, അപനലെറവ്  ടത്തിബുണല്  അനലങത്തില്  അതവ്  അനുസരത്തിച

സനീനത്തിയര  ആയ  വവസവ്   നചയരമപഴ്സണ്  അനലങത്തില്  വവസവ്   നചയരമഭാന്,  വവസവ്

പ്രസത്തിഡന്റെവ്   അനലങത്തില്   അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ   ഒഴെത്തിവത്തില്   ഒരു   അക്കസൗണ്ടന്റെവ്   അഠംഗഠം  ,

ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം, നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം, വത്തിദഗ്ധ  അഠംഗഠം, നത്തിയമ  അഠംഗഠം, റവനത അഠംഗഠം,

സഭാമങതത്തിക   അഠംഗഠം   അനലങത്തില്   അഠംഗനത   നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്

അനലങത്തില്  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസനറ  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  അധത്തികഭാരഠം  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനവ്

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

(ബത്തി)  നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  അനപനലെറവ്  ടത്തിബുണല്   നചയരമപഴ്സനണ,  നചയരമപഴ്സണ്  ആയത്തി

ഒഫനീഷഷ്യറവ്  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  മഭാറത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനവ്  അധത്തികഭാരഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്,  നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  അനപലെറവ്  ടത്തിബുണല് നചയരമപഴ്സണ് മറവ്   നഡബ്റവ്

റത്തിക്കവറത്തി  അനപലെറവ്  ടത്തിബുണല്  നചയരമപഴ്സണ്  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസറഭായത്തി  ഒഫനീഷഷ്യനറ

നചയ്യുന്നതത്തിനവ് പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസനറ നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  അധത്തികഭാരമുണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

11.  ശമ്പളവുഠം   അലെവന്സുകളുഠം -  (1)  തുലെഷ്യമവദനമുള  തസത്തികളത്തിലുള  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര

ഓഫനീസരക്കവ്  ബഭാധകമഭാകുന്ന   മറ്റു  അലെവന്സുകളുഠം ശമ്പളഠം  2,50,000  രൂപ  (മഭാറമത്തിലഭാനത)

ടത്തിബുണല്,  അപലെറവ്   ടത്തിബുണല്  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്   അനലങത്തില്   പ്രസത്തിഡന്റെവ്

അനലങത്തില്  അതവ്  അനുസരത്തിച  നസകബ്യൂരത്തിറത്തി  അപലെറവ്  ടത്തിബുണല്,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസര

അനലങത്തില് അധത്തികഭാരത്തിക്കുഠം നല്കണഠം .

(2) വവസവ് -നചയരമഭാന്, വവസവ് -നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് - പ്രസത്തിഡന്റെവ്, അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,
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ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം, നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം, വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം, നത്തിയമ  അഠംഗഠം, റവനത  അഠംഗഠം,

സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം,  അനലങത്തില്  അതവ്  അനുസരത്തിച അഠംഗതത്തിനവ്  2,25,000 രൂപ  ശമ്പളവുഠം

ഗ്രൂപവ്  എ  തസത്തികയത്തിലുള  ഭഭാരതസരക്കഭാര  ഉമദഷ്യഭാഗസനവ്  തുലെഷ്യമവതനഠം  ബഭാധകമഭാകുന്ന‘ ’
അലെവന്സുകളക്കു  അരഹതയണ്ടവ് .

(3)നഡബ്റവ്  റത്തിക്കവറത്തി  ടത്തിബുണല്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസന്  അനലങത്തില്  മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര  രൂപനീകരത്തിച്ച  ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല്  ടത്തിബുണല്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസനവ്

1,44,200-2,18,200 രൂപ  ശമ്പളവുഠം  ഗ്രൂപവ്  എ  തസത്തികയത്തിലുള  ഭഭാരത  സരക്കഭാര ഉമദഷ്യഭാഗസനവ്‘ ’
തുലെഷ്യമവദനഠം ബഭാധകമഭാകുന്ന അലെവന്സുകളക്കു അരഹതയണ്ടവ്.

(4)  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  -നചയരമപഴ്സണ്,

മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുന്ന ഒരു  ഉമദഷ്യഭാഗസന്, അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം, ഭരണനത്തിരവഹണ  അഠംഗഠം,

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ദ്ധ  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ  അഠംഗഠം,  മപരന്റെവ്  അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം

അനലങത്തില്  അഠംഗഠം  അതവ്   അനുസരത്തിച  ഏനതങത്തിലുഠം   നപന്ഷന്  സസനീകരത്തിക്കുനനവങത്തില്

പ്രസ്തുത  വഷ്യക്തത്തിയനട  മവദനതത്തില്  നത്തിനഠം  ലെഭത്തിച്ച  ആനക നപന്ഷന്  കുറയ്ക്കുന്നതഭാണവ്.

12.  നപന്ഷന്,  ഗഭാറ്റുവത്തിറത്തി,  മപ്രഭാവത്തിഡന്റെവ്   ഫണ്ടവ് -സുപ്രനീഠം   മകഭാടതത്തി,  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തില്

മസവനഠം   അനുഷ്ഠത്തിക്കുന്ന   ജഡ്ജത്തി   അനലങത്തില്   ടത്തിബുണലെത്തില്   മസവനഠം   അനുഷ്ഠത്തിക്കുന്ന

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  ഇനഷ്യന്  ലെനീഗല്   സരവനീസവ്  നലെ  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്

നസകബ്യൂരത്തിറത്തി  അനപലെറവ്   ടത്തിബുണല്  മമല്മനഭാട്ടഠം   വഹത്തിക്കുന്ന  ഉമദഷ്യഭാഗസന്  അനലങത്തില്

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ് തസത്തികയത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്

തസവ് തത്തികയത്തില്  നത്തിയമത്തിതനഭാകുന്ന  സഠംഘടത്തിത  മസവനതത്തിന്നലെ  അഠംഗഠം, ടത്തിബുണല്, അപമലെറവ്

ടത്തിബുണലെത്തില്  നല്കത്തിയ  മസവനഠം  അതവ്  അനുസരത്തിച, അമദ്ദേഹഠം  ഉളനപനട  മസവന  ചട്ടങ്ങള

അനുസരത്തിച  ലെഭത്തിമച്ചക്കഭാവുന്ന  നപന്ഷന്  അധത്തികഭാരത്തി  കണക്കഭാക്കണഠം,  ജനറല്  മപ്രഭാവത്തിഡന്റെവ്

ഫണ്ടവ്  (മകന്ദ്ര  മസവനങ്ങള)  ചട്ടങ്ങള  1960,  മകഭാണത്തിബൂഷന്  നപന്ഷന്  സഠംവത്തിധഭാനവുഠം

ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ് .

(2)  മറ്റു  എലഭാ  മകസുകളത്തിലുഠം,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം  ഭരണനത്തിരവഹണ   അഠംഗഠം,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

അഠംഗഠം,  വത്തിദക്ത  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ  അഠംഗഠം,  റവനത അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്

അഠംഗതത്തിനവ്  മകഭാണ്ടത്തിബതട്ടറത്തി   മപ്രഭാവത്തിഡന്റെവ്  ഫണ്ടവ്  (ഇനഷ്യ)  ചട്ടങ്ങള  1962  മകഭാണത്തിബൂഷന്
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നപന്ഷന്  സഠംവത്തിധഭാനവുഠം  ബഭാധകമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ് .

(3)ടത്തിബുണല്,  അപമലെറവ്   ടത്തിബുണല്   അനലങത്തില്   അതവ്   അനുസരത്തിച,  അധത്തികഭാരത്തിയത്തില്

മസവനഠം   അനുഷത്തിച്ച   കഭാലെമതക്കവ്   അഡത്തിഷണല്   നപന്ഷന്   അനലങത്തില്  ഗഭാറ്റുവത്തിറത്തി

ബഭാധകമല .

13.  അവധത്തി -(1)  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്   നചയരമഭാന്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്   പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്   അഠംഗഠം,  ഭരണനത്തിരവഹണ   അഠംഗഠം,

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  അഠംഗഠം, വത്തിദഗ് ധ  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ  അഠംഗഠം, റവനത   അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം,

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനവ്  ഓമരഭാ  വരഷനത  മസവനതത്തിനുഠം  മുപതു

ദത്തിവസഠം  ആരജത്തിത  അവധത്തിക്കു  അരഹതയണ്ടവ് .

(2) ഒരു  കലെണ്ടര  വരഷതത്തില്  എട്ടവ്  ദത്തിവസതത്തില്  കൂടഭാനത  ആകസ്മെത്തിക  അവധത്തികള

നചയരമഭാന്, നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് , വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ്

പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം,  ഭരണ അഠംഗഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ധ അഠംഗഠം,  നത്തിയമ

അഠംഗഠം,  റവനബ്യൂ അഠംഗഠം അനലങത്തില് സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര അനലങത്തില്

അഠംഗതത്തിനവ് അനുവദത്തിക്കഭാഠം. 

(3) അവധത്തിക്കഭാലെതവ്  അവധത്തി  ശമ്പളഠം  നല്കുന്നതവ്  മകന്ദ്ര  സത്തിവത്തില്  സരവ്വനീസവ്  (അവധത്തി)

ചട്ടങ്ങള 1972 നലെ ചട്ടഠം 40 അനുസരത്തിച്ചഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

(4) നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്,

വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് , പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര, അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം, ഭരണ അഠംഗഠം, ജൂഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ധ  അഠംഗഠം,  നത്തിയമ  അഠംഗഠം,  റവനബ്യൂ  അഠംഗഠം,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്

അഠംഗതത്തിനവ്  മുന് മസവനതത്തില് നത്തിനഠം  വത്തിരമത്തിക്കുന്ന സമയതവ്  ലെഭത്തിച്ച  തുക ഉളനപനട മകന്ദ്ര

സത്തിവത്തില് സരവനീസവ്  (അവധത്തി)  ചട്ടങ്ങള, 1972  ല് പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ച നത്തിരദ്ദേത്തിഷ പരത്തിധത്തികവത്തിയന്നത്തിനലങത്തില്,

അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  നക്രഡത്തിറത്തിലുള  ആരജത്തിത  അവധത്തികള,  പരമഭാവധത്തി  അവധത്തി  എന്കഷ്യഭാഷവ്

നചയ്യേഭാനുള വഷ്യവസക്കു വത്തിമധയമഭായത്തി, എന്കഷ്യഭാഷവ് നചയ്യുവഭാനുള അരഹതയണ്ടവ്.

അവധത്തി അനുവദത്തിക്കുന്ന അധത്തികഭാരത്തി - (1) അവധത്തി അനുവദത്തിക്കുന്ന അധത്തികഭാരത്തി, --

(a) നചയരമഭാന്,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  നഡറവ്  റത്തിക്കവറത്തി  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെയഠം

ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെയഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്  ഓഫനീസര,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  ഭരണ
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അഠംഗഠം, ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം, വത്തിദഗ്ധ അഠംഗഠം, നത്തിയമ അഠംഗഠം, റവനബ്യൂ അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം

അനലങത്തില്  ഒരു  അഠംഗതത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്  അനലങത്തില്

സനരഭമനുസരത്തിച്ചവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ്; കൂടഭാനത

(b) നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്,  നസകബ്യൂരത്തിറത്തി  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്

ഓഫനീസര  അനലങത്തില്  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  ഭരണ  അഠംഗഠം,

ജൂഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ധ  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  അഠംഗതത്തിനവ്  കൂടത്തിയഠം  അനുവദത്തിക്കുന്ന

അധത്തികഭാരത്തിയഭായ മകന്ദ്രസരക്കഭാര ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.

(2) നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്,

വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം,  ഭരണ അഠംഗഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ധ അഠംഗഠം,

സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്  അനലങത്തില്  ഒരു  അഠംഗതത്തിനവ്  വത്തിമദശയഭാതഭാ  അനുമതത്തി

അനുവദത്തിക്കുന്ന അധത്തികഭാരത്തി മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.

x x x 

മസവനതത്തിനന്റെ മറവ് വഷ്യവസകള.-- (1) ഒരു നചയരമഭാന്, നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് , വവസവ്

നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം, ഭരണ അഠംഗഠം,

ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം, വത്തിദഗ്ധ അഠംഗഠം, സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം, പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ് ഓഫനീസര അനലങത്തില്

അഠംഗതത്തിനന്റെ  മസവന  വഷ്യവസകനളഭാനഠം  പ്രകടമഭായ  വഷ്യവസകളഭായത്തി  ഈ  ചട്ടങ്ങളത്തില്

ഉണ്ടഭാക്കഭാത പക്ഷഠം സമഭാന പദവത്തി വഹത്തിക്കുന്ന ഭഭാരത സരക്കഭാരത്തിനന്റെ വത്തിഭഭാഗഠം - എ യത്തില് നപടുന്ന

ഉമദഷ്യഭാഗസരക്കവ് അനുവദത്തിക്കനപട്ടത്തിടളതവ് ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.  

(2) വടബബ്യൂണല്, അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല് അനലങത്തില് അധത്തികഭാരത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ് വത്തിരമത്തിച്ചമശഷഠം

നചയരമഭാന്, നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് , വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ്

പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  ഭരണ  അഠംഗഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗഠം,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗഠം,  വത്തിദഗ്ധ  അഠംഗഠം,

സഭാമങതത്തിക അഠംഗഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്  ഓഫനീസര അനലങത്തില് അഠംഗഠം,  വടബബ്യൂണല്,  അപമലെറവ്

വടബബ്യൂണല് അനലങത്തില് സനരഭമനുസരത്തിച്ചവ് അധത്തികഭാരത്തി മുന്നത്തില് പ്രഭാകനീസവ് നചയ്യേഭാന് പഭാടത്തില.

(3) നചയരമഭാന്,  നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  വവസവ് നചയരമഭാന്,  വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്,

വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം,  ഭരണ അഠംഗഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്

ഓഫനീസര  അനലങത്തില്  അഠംഗഠം  ഈ  പദവത്തികളത്തില്  വടബബ്യൂണല്,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്
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അനലങത്തില്  അധത്തികഭാരത്തിയത്തില്  പ്രവരതത്തിച  നകഭാണ്ടത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള  മദഷ്യസത  മജഭാലെത്തികള

ഏനറടുക്കഭാന് പഭാടത്തില.

(4)  വടബബ്യൂണല്,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല് അനലങത്തില് സനരഭവശഭാല് അധത്തികഭാരത്തിയനട

നചയരമഭാന്, നചയരമപഴ്സണ്, പ്രസത്തിഡന്റെവ് , വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ്

പ്രസത്തിഡന്റെവ് ,  അക്കസൗണ്ടന്റെവ് അഠംഗഠം,  ഭരണ അഠംഗഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ് ഓഫനീസര

അനലങത്തില് അഠംഗഠം, അവര ഓഫനീസവ് വകയ്യേഭാളുന്നതവ് നത്തിരതത്തിയ തനീയ്യേതത്തി മുതല് രണ്ടു നകഭാലനത

കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ്, അതരഠം വടബബ്യൂണല്, അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല് അനലങത്തില് സനരഭവശഭാല്

അധത്തികഭാരത്തിയഭായതത്തിനു  മുമ്പത്തില്  ഉള  ഏനതങത്തിലുഠം  ഒരു  നടപടത്തികളത്തില്  കക്ഷത്തിയഭായ  ആളുനടമയഭാ

അയഭാളുനട  മഭാമനജുനമന്റുമഭാമയഭാ  ഭരണ  നത്തിരവഹണമഭാമയഭാ  ബന്ധനപട്ടമതഭാ  ആയ  മജഭാലെത്തി

സസനീകരത്തിക്കഭാന് പഭാടത്തില:

ഈ  ചട്ടതത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒനഠം  മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിമനഭാ  സഠംസഭാന  സരക്കഭാരുകളക്കു

കനീഴെത്തിമലെഭാ,  അനലങത്തില്  ഒരു  പ്രഭാമദശത്തിക  അധത്തികഭാരത്തി  അനലങത്തില്  നത്തിയമപരമഭായ  അധത്തികഭാരത്തി

അനലങത്തില്  മകന്ദ്ര  സഠംസഭാന  അനലങത്തില്  പ്രവത്തിശഷ്യ  നത്തിയമപ്രകഭാരമുള  ഏനതങത്തിലുഠം

മകഭാരപമറഷന് അനലങത്തില് കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 2013 (2013 നലെ 18-)മതവ്) വകുപവ് 2 ഉപവഭാകഷ്യഠം (45) ല്

നത്തിരവചത്തിച്ച സരക്കഭാര കമ്പനത്തിക്കു കനീഴെത്തിമലെഭാ ഉള ഏനതങത്തിലുഠം നതഭാഴെത്തിലുകളക്കവ് ബഭാധകമല.

x x x x

20. ഇളവവ്  വരുതഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം.--  മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  ഗണതത്തിമലെഭാ

വത്തിഭഭാഗതത്തിമലെഭാ  നപട്ട  ആളുകനള  സഠംബന്ധത്തിചള  വഷ്യവസകളത്തില്  അതഷ്യഭാവശഷ്യവുഠം

അഭത്തികഭാമഷ്യമഭാനണനഠം  അഭത്തിപ്രഭായമുള  പക്ഷഠം  ഉതരവു  പ്രകഭാരഠം  അതത്തിനുള  കഭാരണങ്ങള

മരഖനപടുതത്തി ഇളവുകള നല്കഭാവുന്നതഭാണവ്.

21. വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം.--  ഈ  നത്തിയമങ്ങളുനട  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  എനനങത്തിലുഠം  മചഭാദഷ്യഠം

ഉണ്ടഭായഭാല് അതത്തിമന്മേലുള മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

22. സഠംരക്ഷത്തിക്കല്.--  ഈ  നത്തിയമങ്ങളത്തിലുള  ഒനഠം  തനന്ന  സഠംവരണങ്ങള,  പ്രഭായപരത്തിധത്തി

ഇളവുകള,  പട്ടത്തിക ജഭാതത്തിക്കഭാര,  പട്ടത്തിക വരഗ്ഗക്കഭാര,  മുന് വസനത്തികര എന്നത്തിവരക്കുഠം കൂടഭാനത മറ്റു

പ്രമതഷ്യക  വത്തിഭഭാഗങ്ങളത്തിലുള  വഷ്യക്തത്തികളക്കവ്  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  കഭാലെഭാകഭാലെങ്ങളഭായത്തി  ഉതരവുകള

പുറനപടുവത്തിച നല്കുന്ന ഇളവുകനളയഠം മദഭാഷകരമഭായത്തി ബഭാധത്തിക്കത്തില.
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(എ) 'തത്തിരയത്തില് - തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തികളുനട ഘടന'

151. ചട്ടങ്ങളത്തില്  നല്കത്തിയത്തിടള  ചത്തിലെ  തത്തിരയല്  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തികളുനട  ഘടന  ചുവനട

ഉദഭാഹരണസഹത്തിതഠം പുനരഭാവത്തിഷരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന:

“വഷ്യഭാവസഭായത്തിക ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല് വടബബ്യൂണല്"

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര തസത്തികയത്തിമലെക്കവ് തത്തിരയല് - തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തി, --

(i) മകന്ദ്രസരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട വഷ്യക്തത്തി - നചയരമപഴ്സണ്;

(ii) ഇനഷ്യ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നതഭാഴെത്തില് മനഭാലെയഠം - അഠംഗഠം;

(iii) മകന്ദ്രസരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട ഇനഷ്യ ഗവണ്നമന്റെവ് നസക്രട്ടറത്തി- അഠംഗഠം;

(iv)  മകന്ദ്രസരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട രണ്ടവ് വത്തിദഗ്ധന്മേഭാര-അഠംഗങ്ങള

ആദഭായ നത്തികുതത്തി അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല്:

(എ) അദഷ്യക്ഷനന്റെയഠം ഉപഭാദഷ്യക്ഷനന്റെയഠം തസത്തികകളക്കഭായത്തി തത്തിരയല് - തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തി,--

(i) ഇനഷ്യന്   ജസത്തിസവ്  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചമയ്യേണ്ട സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  നത്തിലെവത്തിനലെ  ജ ഡ്ജത്തി  -

നചയരമപഴ്സണ്

(ii) അദഷ്യക്ഷന്, ആദഭായനത്തികുതത്തി അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല് അഠംഗഠം; കൂടഭാനത

(iii) ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നത്തിയമ-നനീതത്തി മനഭാലെയഠം (നത്തിയമകഭാരഷ്യ വകുപവ്) - അഠംഗഠം

(ബത്തി) അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗതത്തിനുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗതത്തിനുമഭായത്തി  തത്തിരയല്  -  തത്തിരനഞടുപവ്

കമത്തിറത്തി,--

(i) നത്തിയമ-നനീതത്തിനഷ്യഭായ മനത്തി നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച ആള - നചയരമപഴ്സണ്

(ii) ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നത്തിയമ-നനീതത്തി മനഭാലെയഠം (നത്തിയമകഭാരഷ്യ വകുപവ്) - അഠംഗഠം

(iii) ആദഭായനത്തികുതത്തി അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല് അദഷ്യക്ഷന് - അഠംഗഠം; കൂടഭാനത

(iv) നത്തിയമ-നനീതത്തിനഷ്യഭായ മനത്തി അഠംഗമഭായത്തി നത്തിയമത്തിമച്ചക്കഭാവുന്ന രണ്ടത്തില് കൂടഭാനത മറവ് വഷ്യക്തത്തികള -

അഠംഗങ്ങള.

   മകന്ദ്ര  അ ഡവ്   മത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണല്  :

(എ) നചയരമഭാന്, ജൂഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം, തസത്തികയത്തിമലെക്കുള തത്തിരയല് - തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തി,--

(i) ഇനഷ്യന്   ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  അനലങത്തില്  അമദ്ദേഹഠം  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  ആള  -

നചയരമപഴ്സണ്;
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(ii) മകന്ദ്ര  അ ഡവ്    മത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്   വടബബ്യൂണല് നചയരമഭാന്,  പ്രത്തിന്സത്തിപല് നബഞവ്  -

അഠംഗഠം;

(iii) ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, (മപഴ്സണല് നടയത്തിനത്തിഠംഗവ് വകുപവ്) - അഠംഗഠം;

(iv) ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നത്തിയമ-നനീതത്തി മനഭാലെയഠം - അഠംഗഠം;

(v) മകന്ദ്രസരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട ഒരു വത്തിദഗ്ധന്- അഠംഗഠം;

(ബത്തി) അ ഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് അഠംഗ തസത്തികയത്തിമലെക്കുള തത്തിരയല് - തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തി,--

(എ)   മകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെവ് നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട ഒരു വഷ്യക്തത്തി നചയരമപഴ്സണ്;

(ബത്തി)    മകന്ദ്ര അ ഡവ്   മത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണല് നചയരമഭാന് - അഠംഗഠം

(സത്തി)   ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, (മപഴ്സണല് നടയത്തിനത്തിഠംഗവ് വകുപവ്) - അഠംഗഠം;   

( ഡത്തി)   ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നത്തിയമ-നനീതത്തി മനഭാലെയഠം - അഠംഗഠം;

(ഇ)     ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചമയ്യേണ്ട ഒരു വത്തിദഗ്ധന്- അഠംഗഠം;

152 തത്തിരയല്  -  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തിയനട  ഘടനയനട  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയതവ്  അഠംഗഠം,

അദഷ്യക്ഷന്,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്,  എന്നത്തിവരുനട  നത്തിയമനഠം  പ്രബലെമഭായത്തി  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച

ആളുകളത്തില്  നടതഭാനുള  രനീതത്തിയത്തിലെഭാണവ്.   ചട്ടങ്ങളക്കഭായള  പട്ടത്തികയനട  ഒരു  പരത്തിമശഭാധന

കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്  ചത്തിലെ  കമത്തിറത്തികളത്തില് സഠംരക്ഷത്തിക്കനപട്ട ഇനഷ്യന് ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെമയഭാ,  അമദ്ദേഹഠം

നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച  ആളുകളുമടമയഭാ  നവറുഠം  സുചനഭാ  പ്രഭാതത്തിനത്തിയഠം,  ജു ഡത്തിഷഷ്യറത്തിയനട  പങവ്  ഫലെതത്തില്

ഇലഭാതഭായത്തിരത്തിക്കുന.

153. തത്തിരയല്-തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തിയത്തില്    ജുഡനീഷഷ്യല്  ആധത്തിപതഷ്യതത്തിനന്റെ  അഭഭാവഠം

അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  വത്തിഭജന  സത്തിദഭാനതത്തിനവ്  മനരത്തിട്ടവ്  വത്തിരുദമഭാനണനഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്

അധത്തികഭാരമമഖലെയത്തിമലെക്കുള  കടന  കയറമഭാനണനമുള  വഭാദത്തിക്കഭായള  വത്തിജഭാനത്തിയഭായ

അഭത്തിഭഭാഷകനന്റെ  വഭാദങ്ങളുമഭായത്തി  മകഭാടതത്തി  മയഭാജത്തിക്കുന.   'മകശവഭാനന  ഭഭാരതത്തി  v.  മകരള

സഠംസഭാനഠം' ഉതരവത്തിലുഠം  പനീന്നനീടുള മറമനകഠം  തനീരുമഭാനങ്ങളത്തിലുഠം,  അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  വത്തിഭജന

സത്തിദഭാനഠം  ഭരണഘടനയനട  അടത്തിസഭാന ഘടനയനട  ഒരു പ്രധഭാന വശമഭായത്തി  ഈ മകഭാടതത്തി

നന്നഭായത്തി  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകയഠം  പുനര  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  നചയ്യുകയഠം  ഉണ്ടഭായത്തി.   എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ

നത്തിയനണതത്തില്  നത്തിനഠം  സസഭാധനീനതത്തില്  നത്തിനഠം  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിനയ  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതവ്  പരമ്പരഭാഗത

മകഭാടതത്തികളക്കു  മഭാതമഭായത്തി  പരത്തിമത്തിതനപടുന്നത്തില  മറത്തിച്ചവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനങ്ങള  നടതഭാന്
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മവണ്ടത്തി  മകഭാടതത്തികളനക്കഭാരു  ബദലെഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ടതത്തിനഭാല്  വടബബ്യൂണലുകനളയഠം

ഉളനക്കഭാള്ളുന.  

154. വഷ്യക്തമഭായഠം  ചട്ടങ്ങളക്കു  കനീഴെത്തിലുള  തത്തിരയല്-തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തികളുനട  ഘടന

നത്തിയമഭാനുസൃത  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനളയഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരമഭാനരയഠം

നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തില്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ  അമത്തിതമഭായ  ഇടനപടലെത്തിനവ്  തുലെഷ്യമഭാണവ്,  കൂടഭാനത  നത്തിസഠംശയഠം

ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനഷ്യതത്തിനവ്  ഹഭാനനീകരവുഠം  കൂടഭാനത  അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  വത്തിഭജന

സത്തിദഭാനതത്തിനവ് ഒരു അവമഹളനവുമഭാണവ്.  

155. ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തില് നപഭാതുവത്തിശസഭാസഠം നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ്, വടബബ്യൂണലുകളുനട നത്തിയമനതത്തിനുഠം

ഭരണനത്തിരവഹനതത്തിനുഠം സസതന സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകതനയക്കുറത്തിച്ചവ് ഈ മകഭാടതത്തിയനട

മൂന ജഡ്ജത്തിമഭാരടങ്ങുന്ന നബഞവ്  ആര.നക.നജയ് ന്  v.  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ (മുകളത്തില്

പറഞ)  എന്ന  മകസത്തില്,  രഭാജഷ്യതത്തിനലെ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനലെ

ഫലെപ്രദമലഭായ്കയത്തിനലെ  അതത്തിനന്റെ  മവദന  പ്രകടത്തിപത്തിക്കുമമ്പഭാള  സത്തിരനീകരത്തിച.   വടബബ്യൂണലുകളത്തില്

നത്തിന്നവ്  പരമമഭാന്നത  മകഭാടതത്തികയത്തില്  മനരത്തിട്ടവ്  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകള  നല്കുന്നതത്തിനലെ

അപകടങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചവ്  ചരച്ച  നചയ്യുന്നതത്തിനനഭാപഠം,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തി  എന്ന  സഭാപനതത്തില്  നപഭാതു

വത്തിശസഭാസഠം  നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ്  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമത്തിക്കുന്ന  രനീതത്തിയത്തില്

പരത്തിഷ്ക്കരണതത്തിനന്റെ ആസന്നമഭായ ആവശഷ്യമുനണ്ടനഠം അഭത്തിപ്രഭായനപട.  സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളുനട

തരക്കങ്ങളത്തിനലെ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള പ്രമതഷ്യക സഭാമങതത്തിക പരത്തിജഭാനഠം ആവശഷ്യമുള മകസുകളത്തില്

മഭാതമഭായത്തി  പരത്തിമത്തിതനപടുതണഠം.  [യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ v.  മദഭാസവ്  ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന് ഉഠം മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇന്ഡഷ്യയഠം

മനറഭാരഭാളുഠം]

156. തുടരന്നവ്,  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  v.  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ (മുമ്പവ്  പറഞ)യത്തിനലെ

ഉതരവത്തില് ഈ മകഭാടതത്തിയനട ഏഴെഠംഗ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ് അനുമച്ഛേദഠം  323-എ,  അനുമച്ഛേദഠം

323-ബത്തി എന്നത്തിവ പ്രകഭാരഠം സഭാപത്തിതമഭായ വടബബ്യൂണലുകളുനട ഭരണനതക്കുറത്തിച്ചവ് ചരച്ച നചയ്യുന്ന

മഭാലെത്തിമതവ് കമത്തിറത്തി  റത്തിമപഭാരട്ടത്തിനലെ നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള ശ്രദത്തിച.  മമറനതഭാരു മകഭാടതത്തിക്കുഠം ബദലെഭായത്തി

രൂപനീകരത്തിച്ച ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്, നപഭാതുജനങ്ങളുനട വത്തിശസഭാസഠം വഷ്യഭാപകമഭായത്തി പ്രമചഭാദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

സമഭാനമഭായ  നത്തിയമനഠം,  മയഭാഗഷ്യത,  മസവന  വഷ്യവസകള  എന്നത്തിവ  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നവ്
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മഭാലെത്തിമതവ്  കമത്തിറത്തി  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  ചൂണ്ടത്തിക്കഭാട്ടത്തിയത്തിരുന.   വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  ഘടന,

കഭാലെഭാവധത്തി, മസവന വഷ്യവസകള മുതലെഭായവയത്തിനലെ മപഭാരഭായകളുഠം ജുഡനീഷഷ്യല് സഭാപനങ്ങളുനട

പ്രവരതനതത്തില് എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  ഇടനപടുന്നതത്തിനന്റെ വരദനയ്ക്കു കഭാരണമഭായത്തി റത്തിമപഭാരട്ടത്തില് എടുത്തു

പറയന.  പ്രസക്തമഭായ സതവ് തഭാനഴെ പുനരഭാവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുന:

8.   “ റത്തിമപഭാരട്ടത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള,  അവയത്തില്  വടബബ്യൂണലുകളുനട

സഭാപത്തിക്കലെത്തിനുമശഷമുള  മൂമന്നഭാ  അതത്തിമലെനറമയഭാ  വരഷനത  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഒരു

അവമലെഭാകനഠം ഉളനക്കഭാള്ളുന്നതവ് മകഭാടതത്തിയനട ആവശഷ്യതത്തിനവ് ഉപമയഭാഗപ്രദമഭാകുഠം.  റത്തിമപഭാരട്ടത്തിനന്റെ

രണ്ടഭാഠം  വഭാലെഷ്യതത്തിനലെ  എട്ടഭാഠം  അധഷ്യഭായഠം,  “തരക്ക  പരത്തിഹഭാരതത്തിനുള  ഇതര  മഭാരഗ്ഗങ്ങളുഠം

മവദത്തികളുഠം  എന്നതത്തില് ഈ വത്തിഷയഠം വത്തിശദമഭായത്തി വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുന” .  "ഗഭാമനഷ്യഭായഭാലെയങ്ങള",

വഷ്യഭാവസഭായത്തിക വടബബ്യൂണലുകള,  വത്തിദഷ്യഭാഭഷ്യഭാസ വടബബ്യൂണലുകള എന്നത്തിവ സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

അതത്തിനന്റെ നത്തിരദ്ദേത്തിഷ്ഠ ശുപഭാരശകള വകമഭാറത്തിയ മശഷഠം, ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം 323-എ, 328

-ബത്തി  പ്രകഭാരഠം  രൂപനീകരത്തിച്ച  വടബബ്യൂണലുകളുനട  വത്തിഷയഠം  കമത്തിറത്തി  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ.

ഇക്കഭാരഷ്യതത്തിനലെ  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിശകലെനതത്തിനവ്  പരത്തിഗണത്തിക്കഭാവുന്ന  പ്രസക്തമഭായ

നത്തിരനീക്ഷണങ്ങളുനട പൂരണ്ണസതവ് തഭാനഴെ നകഭാടുക്കുന.

“വടബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനഠം 

8.63.  രഭാജഷ്യതവ്  നത്തിരവധത്തി  വടബബ്യൂണലുകള  പ്രവരതത്തിക്കുന  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  അവനയലഭാഠം

നപഭാതുജന വത്തിശസഭാസഠം പ്രമചഭാദത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  അമനസഷത്തിക്കുന്ന കഭാരണങ്ങള വത്തിദൂരതത്തിലെല.  ഏറവുഠം

പ്രഭാധഭാനഠം കഴെത്തിവവ്,  വസ്തുനത്തിഷ്ഠത,  ജുഡനീഷഷ്യല് സമനീപനഠം  എന്നത്തിവയനട അഭഭാവമഭാണവ്.   അടുതതവ്

അവരുനട ഘടന,  അതത്തിമലെക്കവ് ഉമദഷ്യഭാഗസനര നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ അധത്തികഭാരവുഠം രനീതത്തിയഠം,  തഭാണ

പദവത്തിയഠം ലെഭാഘവമതഭാടുള പ്രവരതന രനീതത്തിയമഭാണവ്.  അവസഭാനമതതവ് അവയനട യഥഭാരത

ഘടനയഭാണവ്;  കഭാലെഭാവധത്തിയനട  അനത്തിശത്തിതതസഠം,  തൃപ്തത്തികരമലഭാത  മസവന  വഷ്യവസകള,

എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ  ഭരണകഭാരഷ്യതത്തിലുള  കനീഴ്നപടുതല്,  ജൂഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനതത്തില്  രഭാഷനീയ

ഇടനപടല്  എന്നത്തിവ  കണക്കത്തിനലെടുതവ്  കഴെത്തിവുള  ആളുകള  പ്രവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരമഭാരഭായത്തി

നത്തിയമത്തിക്കനപടഭാന്  തയ്യേഭാറല.   ഈ  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം  മറവ്  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം,  നനീതത്തിയനട

ഗുണനത്തിലെവഭാരനത  ബഭാധത്തിച്ചതഭായത്തി  പറയനപടുന.  അതരഠം  വടബബ്യൂണലുകള  അവയനട

സഭാപനതത്തിനന്റെ പരഷ്യമവഷണ കഭാരണങ്ങളമപഭാലുഠം കനണ്ടതത്തിയത്തിട്ടത്തില.
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8.64 അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണലുകള  ആകവ്,  1985  പ്രകഭാരഠം  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്

വടബബ്യൂണലുകള  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  പരനീക്ഷണഠം  മപഭാലുഠം  വഷ്യഭാപകമഭായത്തി  സസഭാഗതഠം

നചയ്യേനപട്ടത്തിട്ടത്തില.   ഇനഷ്യന് മപഭാലെനീസവ്  സരവനീസവ്  ഉളനപനട എലഭാതരഠം മസവനങ്ങളത്തില് നത്തിനഠം

അതത്തിനന്റെ  അഠംഗങ്ങനള  തത്തിരനഞടുത്തു.   ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  136  പ്രകഭാരമുള

സഠംസഭാന അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് വടബബ്യൂണലുകളുനട തനീരുമഭാനതത്തില് അപനീല് സഭാധഷ്യമല.  മവദത്തിയനട

കനത  ചത്തിലെവുഠം  വത്തിദൂരതയഠം  കഭാരണഠം,  അവത്തിനട  അപനീല്  അവകഭാശനത  പ്രതഷ്യക്ഷതത്തില്

നത്തിരഭാകരത്തിക്കുന.  ഇതവ് പലെ മകസുകളത്തിലുഠം നനീതത്തി നത്തിമഷധതത്തിനുഠം അനനരഫലെമഭായ അസഠംതൃപ്തത്തിക്കുഠം

കഭാരണമഭായത്തി.   അവസഭാപത്തിതമഭായ സഠംസഭാപനങ്ങളത്തില്,  അവ നത്തിരതലെഭാക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി  ഒരു

നനീക്കമുളതഭായത്തി കഭാണുന.

വടബബ്യൂണലുകള  -  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനുള

പരത്തിമശഭാധനകള 

8.65 ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനുള ബദല് സഭാപന സഠംവത്തിധഭാനമഭായത്തി വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

ബദലെഭായത്തി സഭാപത്തിക്കുന്ന ഒരു വടബബ്യൂണല് വഹമക്കഭാടതത്തിനയക്കഭാള ഫലെപ്രദമല.  അതരനമഭാരു

വടബബ്യൂണല് ജുഡനീഷഷ്യല് സമനീപനവുഠം വസ്തുനത്തിഷ്ഠവുഠം ഉയരന്ന മയഭാഗഷ്യതയളതുഠം വത്തിദഗ്ദവുമഭായ ഒരു

സഠംവത്തിധഭാനമഭാനണന്നവ്  നപഭാതുജന  വത്തിശസഭാസതത്തിനുഠം  അനസത്തിനുഠം  പ്രമചഭാദനമഭാവണഠം.

വഹമക്കഭാടതത്തിയനട ബദലെഭായത്തി ഉമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടള ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തില് ആവശഷ്യഠം, നത്തിയമപരത്തിശനീലെനവുഠം

അനുഭവപരത്തിജഭാനവുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  കഭാരഷ്യഗഹണമശഷത്തി,  സജ്ജനീകരണങ്ങള,  സമനീപന

എന്നത്തിവയഭാണവ്.   അതരനമഭാരു  വടബബ്യൂണലെത്തില്,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തില്  നത്തിമന്നഭാ,  സരവ്വനീസുകളത്തില്

നത്തിമന്നഭാ അനലങത്തില് ഈ മമഖലെയത്തിനലെ വത്തിദഗ്ധരത്തില് നത്തിമന്നഭാ ഉള ഉമദഷ്യഭാഗസര ഉളനപടുമമ്പഭാള,

സരവ്വനീസുകളത്തില് നത്തിനള അഠംഗങ്ങളമക്കഭാ, വത്തിദഗ്ധ അഠംഗങ്ങളമക്കഭാ അനുകൂലെമഭായ ഏനതങത്തിലുഠം

മുന്തൂക്കവുഠം,  ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  മൂലെഷ്യഠം  കുറയന്നതുഠം,  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിയഠം,

കഭാരഷ്യമശഷത്തിയഠം  കുറയ്ക്കുഠം.   അതരനമഭാരു  വടബബ്യൂണല്  രൂപനീകരത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമഠം  അതരഠം

സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില്  അസഭാധുവഭായത്തി  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.   ഇതവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാതനതത്തിനവ്

ഉതകുന്നതല,  മഭാതമല  അവരുനട  തനീരുമഭാനനമടുക്കല്  പ്രക്രത്തിയനയ  സസഭാധനീനത്തിക്കഭാന്  മനരത്തിമട്ടഭാ

അലഭാനതമയഭാ പ്രവണത കഭാണത്തിമച്ചക്കഭാഠം, പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം അതരഠം വടബബ്യൂണലെത്തിനവ് മുമ്പഭാനക വരുന്ന

മത്തിക്ക  മകസുകളത്തിലുഠം  സരക്കഭാര  വഷ്യവഹഭാരത്തിയഭായത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള.   (എസവ്.പത്തി.സമ്പതവ്  കുമഭാര  v.
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യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  (1987)  1  SCC  124  കഭാണുക).   അതരഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനഭായത്തി  ചുമതലെനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  റത്തിട്ടവ്

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  ഒഴെത്തിവഭാക്കണനമന്നവ്  അവരുനട സഭാപനങ്ങളഭാല് ഒമര സമയഠം  ആഗഹത്തിക്കുന്ന

വത്തിദഗ്ധ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  മുഖഷ്യ  പഭാതങ്ങള  (മുഖഷ്യ  വക്തഭാക്കള),  ഈ  സുപ്രധഭാനവുഠം

നത്തിരണ്ണഭായകവുമഭായ വശങ്ങള അവഗണത്തിമക്കണ്ടതത്തില. തുലെഷ്യവുഠം ഫലെപ്രദവുഠം കഭാരഷ്യമശഷത്തിയളതുമഭായ

മനറഭാരു  സഠംവത്തിധഭാനഠം  ഉപമയഭാഗത്തിച്ചവ്  മഭാറത്തി  സഭാപത്തിക്കഭാന്  അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്

വഹമക്കഭാടതത്തികളഭാനണനഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം  അനലനഠം  മറക്കരുതവ്.   വടബബ്യൂണല്

സസയഠം ഒരു അവസഭാനമല, മറത്തിച്ചവ് ഒരു അവസഭാനതത്തിമലെക്കുള മഭാരഗമഭാണവ്;  മവഗതത്തിലുള നനീതത്തി,

സമനീപനതത്തിനന്റെ  ഏകത,  തനീരുമഭാനങ്ങളുനട  പ്രവചനപരത,  വത്തിമശഷ  നനീതത്തി  എന്നനീ

പ്രശഠംസനനീയമഭായ ലെക്ഷഷ്യങ്ങല് വകവരത്തിക്കണനമങത്തില്മപഭാലുഠം, അവ വകവരത്തിക്കഭാന് ഉമദ്ദേശതത്തില്

രൂപനീകരത്തിച്ച  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ചട്ടക്കൂടവ്  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാന  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭഭാവഠം

നത്തിലെനത്തിരത്തുകയഠം നപഭാതുജന വത്തിശസഭാസനത പ്രമചഭാദത്തിപത്തിക്കുകയഠം മവണഠം.  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്

പകരമഭായത്തി  ഒരു  ബദല്  സഭാപന  സഠംവത്തിധഭാനഠം  ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്ന,  നനീതത്തിയനട  നത്തിരവ്വഹണഠം

മവമകന്ദ്രനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള ഏനതഭാരു പദതത്തിയഠം  ഭരണഘടനഭാപരമഭായത്തി  സഭാധുതയളതഭാകഭാന്

മുകളത്തില് പറഞ പരനീക്ഷയത്തില് വത്തിജയത്തിക്കണഠം...... .”

157. ചട്ടങ്ങള അനുസരത്തിച്ചവ് രൂപനീകരത്തിച്ച തത്തിരയല് - തത്തിരനഞടുപവ് കമറത്തി, വവസവ് നചയരമഭാന്,

നചയരമഭാന്,  അഠംഗങ്ങള എന്നത്തിവനര നത്തിയമത്തിക്കുന്ന പ്രക്രത്തിയയത്തില് നത്തിനഠം അകറത്തി  നത്തിരതഭാനുള

ശ്രമമഭാനണന്നവ് മകഭാടതത്തി അഭത്തിപ്രഭായനപടുന.  

സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  അഡസമക്കറവ്സവ്  ഓണ്  നറക്കഭാരഡ്സവ്  v.  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ

(മഫഭാരതവ് ജഡ്ജസവ് മകസവ്)  യത്തിനലെ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി ഇതവ് സ്പെഷമഭാക്കത്തിയതഭാണവ്,

അതത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം ജഡ്ജത്തിമഭാര ഉളനപനടയള ജുഡനീഷഷ്യല്

ഓഫനീസരമഭാനര  തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിലുഠം  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  പ്രഭാഥമത്തിക

അനത്തിവഭാരഷ്യമഭാനണന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായനപട.   അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  വത്തിഭജന  സത്തിദഭാനതത്തിനന്റെ  മനറഭാരു

ശഭാഖയനടമയഭാ  പരമഭാധത്തികഭാരത്തിയനടമയഭാ  സസഭാധനീനമമഭാ  നത്തിയനണമമഭാ  കൂടഭാനത  ജുഡനീഷഷ്യല്

നത്തിയമനങ്ങള  നടമക്കണ്ടതവ്  പ്രധഭാനമഭാണവ്.  നത്തിയമസഭയനടയഠം  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെയഠം

പ്രവരതനങ്ങളത്തില്  പരത്തിമശഭാധനയഠം  സന്തുലെത്തിതഭാവസയഠം  നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനുള  ഏകമഭാരഗഠം
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ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനമഭാണവ്.  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  മത്തിക്ക  വഷ്യവഹഭാരങ്ങളത്തിലുഠം  വഷ്യവഹഭാരത്തിയഭായ

കക്ഷത്തിയഭാണവ്,  അതത്തിനഭാല്  ജുഡനീഷഷ്യല്  നത്തിയമനങ്ങളത്തില്  ഒരു  പ്രബലെപങഭാളത്തിയഭാകഭാന്

അനുവദത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.

158. മകഭാടതത്തികളക്കവ് സമഭാനമഭായ ഉതരവഭാദത്തിതസങ്ങള നത്തിറമവറ്റുന്ന വടബബ്യൂണലുകളുനട അരദ-

ജുഡനീഷഷ്യല്  മബഭാഡത്തികളുനട  മമല്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനുള  നത്തിയനണഠം  നത്തിരബന്ധമഭായത്തി

ഒഴെത്തിവഭാമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകതക്കഭായത്തി  മഫഭാരതവ്  ജഡ്ജസവ്  മകസത്തില്  (മുന്പവ്  പറഞ)

ഭരണഘടനഭാ നബഞവ്  സ്പെഷമഭാക്കത്തിയ സമഭാനതമയഭാടവ്  ഈ മകഭാടതത്തി  പൂരണ്ണമഭായഠം മയഭാജത്തിക്കുന.

ചട്ടങ്ങളത്തില്  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയത്തിടള  തത്തിരയല്-തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തികള,  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമത്തിക്കുന്ന  പ്രക്രത്തിയയത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  പങഭാളത്തിതഠം  ദുരബലെനപടുതഭാഠം  എന്ന

കഭാരണമതഭാളഠം,  ഭരണഘടനഭാ  പദതത്തിക്കവ്  വത്തിരുദമഭാണവ്.   ഇതവ്  ഫലെതത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തിനലെ

എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ് വകമയറമഭാണവ്. 

(ബത്തി) അഠംഗങ്ങളുനടയഠം പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസരമഭാരുനടയഠം മയഭാഗഷ്യത.

159. ചട്ടങ്ങള  ജുഡനീഷഷ്യല്  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്

നചയരമപഴ്സണ്,  അഠംഗങ്ങള മുതലെഭായവരുനട മയഭാഗഷ്യതകളുഠം  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.  ചട്ടങ്ങളുനട ഒരു

നഗ്നമഭായ  വഭായനയത്തില്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതവ്,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ഒരു  നഷ്യഭായവത്തിചഭാരണഭാ  പരത്തിചയഠം  മപഭാലുമത്തിലഭാത  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങള

നത്തിയമത്തിക്കനപടുമന്നഭാളഠം,  ഈ മകഭാടതത്തിയനട മുന് ഉതരവവ് മകന്ദ്രസരക്കഭാര അവഗണത്തിച്ചതഭായഭാണവ്.

ചട്ടങ്ങള  പ്രകഭാരഠം  കസഠംസവ്,  എക്വസസവ്,  മസവന  നത്തികുതത്തി  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്

എന്നത്തിവയത്തില് സഭാമങതത്തിക അഠംഗമഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കഭാനുള നത്തിരദ്ദേത്തിഷ്ഠ മയഭാഗഷ്യതകള ചുവനട വത്തിശദമഭായത്തി

പുനരഭാവത്തിഷരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന:

(1)“ ഒരു വഷ്യക്തത്തി തഭാനഴെ പറയന്നവയത്തില് നപടഭാതപക്ഷഠം അദഷ്യക്ഷനഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനവ്

മയഭാഗഷ്യതയത്തില,-

(എ) അമദ്ദേഹഠം ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിയഭാണവ് അനലങത്തില് ആയത്തിരുന; അനലങത്തില്

(ബത്തി) അമദ്ദേഹഠം അപമലെറവ് വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ അഠംഗമഭാണവ്.

(2) ഒരു വഷ്യക്തത്തി തഭാനഴെപറയന്നവയത്തില് നപടഭാത പക്ഷഠം ജുഡനീഷഷ്യല് അഠംഗമഭായത്തി നത്തിയമനതത്തിനവ്

മയഭാഗഷ്യതയത്തില,--
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(എ) അമദ്ദേഹഠം  കുറഞതവ്  പതവ്  വരഷനമങത്തിലുഠം  ഇനഷ്യന് പ്രമദശതവ്  ഒരു ജുഡനീഷഷ്യല് പദവത്തി

വഹത്തിച്ചത്തിടണ്ടഭാവണഠം; അനലങത്തില്

(ബത്തി) അമദ്ദേഹഠം ഇനഷ്യന് ലെനീഗല് സരവ്വനീസത്തിനലെ അഠംഗവുഠം കൂടഭാനത ആ സരവനീസത്തിനലെ മഗഡവ്  1

തസത്തികയത്തില്  വകയ്യേഭാളത്തിയതുഠം  അനലങത്തില്  കുറഞതവ്  മൂന  വരഷനമങത്തിലുഠം  തത്തുലെഷ്യമമഭാ

ഉയരന്നമതഭാ ആയ ഏനതങത്തിലുഠം തസത്തികയത്തില് പ്രവരതത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്, അഥവഭാ

(സത്തി) കുറഞതവ് പതവ് വരഷമഭായത്തി അമദ്ദേഹഠം ഒരു അഭത്തിഭഭാഷകനഭാണവ്.

(3) ഒരഭാള ഇനഷ്യന് റവനബ്യൂ സരവ്വനീസത്തില് (കസഠംസവ് ആന്റെവ് നസന്ടല് എക്വസസവ് സരവനീസവ്

ഗ്രൂപവ്  -'എ')  അഠംഗമഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം കസഠംസവ് അനലങത്തില് നസന്ടല് എക്വസസവ് കമനീഷണര

പദവത്തിമയഭാ  അനലങത്തില്  തത്തുലെഷ്യമമഭാ  ഉയരന്നമതഭാ  ആയ  പദവത്തി  കുറഞതവ്  മൂന

വരഷമതനക്കങത്തിലുഠം വഹത്തിക്കുകമയഭാ നചയത്തിട്ടത്തിനലങത്തില് ഒരു സഭാമങതത്തിക വത്തിദഗ്ദനഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കഭാന്

മയഭാഗഷ്യതയത്തില".

160. ഇതവ്  കൂടഭാനത,  ജുഡനീഷഷ്യല് അനുഭവപരത്തിചയമത്തിലഭാത ഉമദഷ്യഭാഗഭാരതത്തികള പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഓഫനീസര  മപഭാലുള  നനീതത്തി  നത്തിരവഹണ  തസത്തികകളത്തിമലെക്കവ്  മയഭാഗഷ്യതയളവരഭായത്തി

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപടുമമ്പഭാള,  നത്തിയമനങ്ങളത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭഭാവനത  പ്രകടമഭായത്തി

ദുരബലെനപടുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.   വഷ്യഭാവസഭായത്തിക  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരക്കുള

മയഭാഗഷ്യത ചട്ടങ്ങളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയതവ് ചുവനട നകഭാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് ശ്രദത്തിക്കഭാഠം:

"തഭാനഴെ  പറയന്നവയത്തില്  നപടഭാത  പക്ഷഠം  ഒരു  വഷ്യക്തത്തി  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസറഭായത്തി

നത്തിയമത്തിക്കനപടഭാന് മയഭാഗഷ്യനല, - 

(എ) ഒരു  വഹമക്കഭാടതത്തി   ജഡ്ജത്തിയഭാണവ്  അനലങത്തില്  ആയത്തിരുന;  അനലങത്തില്  അതത്തിനുളള

മയഭാഗഷ്യതയണ്ടവ്; അനലങത്തില് 

(ബത്തി) മൂന്ന വരഷതത്തില്  കുറയഭാത കഭാലെയളവത്തില് അമദ്ദേഹഠം ജത്തിലഭാ ജഡ്ജത്തിമയഭാ, അഡനീഷണല്

ജത്തിലഭാ ജഡ്ജത്തിമയഭാ ആണവ്; അനലങത്തില്

(സത്തി) കഴെത്തിവവ്,  ആത്മഭാരതത,  നത്തിലെപഭാടവ്  എന്നത്തിവയളതുഠം  സഭാമ്പതത്തിക  ശഭാസ്ത്രഠം,  ബത്തിസത്തിനസവ്,

വഭാണത്തിജഷ്യഠം,  നത്തിയമഠം,  ധനകഭാരഷ്യഠം,  മഭാമനജ്നമന്റെവ്,  വഷ്യവസഭായഠം,  നപഭാതുകഭാരഷ്യങ്ങള,  ഭരണഠം,  നതഭാഴെത്തില്

ബന്ധങ്ങള,  വഷ്യഭാവസഭായത്തിക  തരക്കങ്ങള  അനലങത്തില്  മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനന്റെ  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്

വഷ്യവസഭായത്തിക  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്  ഉപമയഭാഗപ്രദമഭായ  മമറനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യതത്തില്  ഇരുപതു
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വരഷതത്തില് കുറയഭാത പ്രമതഷ്യക അറത്തിവുഠം ഉമദഷ്യഭാഗപരത്തിചയവുഠം ഉള വഷ്യക്തത്തി ആവണഠം.”

161. അതത്തിനഭാല്  ചട്ടങ്ങളത്തില്  നനീതത്തിനഷ്യഭായസഭാനങ്ങളത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭഭാവനത

ദുരബലെനപടുത്തുന്ന  ഫലെമുനണ്ടന്ന  വഭാദത്തി(കള)ക്കഭായള  വത്തിജഭാനത്തിയഭായ  അഭത്തിഭഭാഷകനന്റെ

വഭാദങ്ങള ഈ മകഭാടതത്തി  ഉചത്തിതമഭായത്തി  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന.   വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളുനട  ഒരു ശഠംഖലെയത്തില്

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഭാനുഭവങ്ങളത്തിലഭാത  (നഷ്യഭായവത്തിചഭാരണഭാനുഭവങ്ങളത്തിലഭാത)  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളക്കവ്

ജുഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനങ്ങള  (ചുമതലെകള)  നത്തിരവഹത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്നവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി

ആവരതത്തിച വത്തിധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  

162.  മദഭാസവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷന്  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ  (മുന്പവ്  പറഞ)

മകസത്തില് ഈ മകഭാടതത്തിയഠം അഞഠംഗ ജ ഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ്, വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളുനട

മമല് എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ സമരദ്ദേഠം കൂടഭാനത/  അനലങത്തില് സസഭാധനീനഠം എന്നത്തിവ നത്തിരനീക്ഷത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ

അടത്തിയനത്തിര ആവശഷ്യഠം ആവരതത്തിച.  വഹമക്കഭാടതത്തിനയ മഭാറത്തി സഭാപത്തിക്കഭാന് ശ്രമത്തിക്കുന്ന ഏനതഭാരു

വടബബ്യൂണലുഠം  അതത്തിനന്റെ  ഘടനയത്തില്,  കുറച്ചവ്  സസഭാതനമുളമതഭാ  നനീതത്തിയക്തമഭായമതഭാ

ആയത്തിരത്തിക്കരുതവ് എന്നവ് സഭാപത്തിക്കനപട.  വഹമക്കഭാടതത്തി ഉളനപനട ഏതവ് മകഭാടതത്തിക്കുഠം പകരമഭായത്തി

വരുന്ന വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളക്കവ് നത്തിയമ വവദഗ്ധഷ്യവുഠം കൂടഭാനത ഉചത്തിതമഭായ നത്തിയമ പരത്തിചയവുഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിമക്കണനമനഠം  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തി.   പരമ്പരഭാഗത  മകഭാടതത്തികളത്തില്  നത്തിന്നവ്  മമറനതങത്തിലുഠം

സമഭാനമഭായ  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വകമഭാറഠം  നചയ്യേഭാന്  പഭാരലെനമന്റെത്തിനു

കഴെത്തിയനമങത്തിലുഠം,  ഏതു  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിന്നഭാമണഭാ  നഷ്യഭായവത്തിചഭാരണ  ചുമതലെ  (പ്രവരതത്തി)

വകമഭാറത്തിക്കത്തിട്ടത്തിയതവ്,  അതത്തിലുള  അഠംഗങ്ങളുനട  തത്തുലെഷ്യ  മയഭാഗഷ്യതയള  അഠംഗങ്ങള

വടബബ്യൂണലെത്തിനന  നത്തിയനത്തിക്കണഠം.   അതത്തിനഭാല്,  ഒരു  സഭാമങതത്തിക  അനലങത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗതത്തിനവ്  വകമഭാറഠം  നചയ്യേനപടുന്ന  ഏതവ്  വത്തിധത്തിനത്തിരണ്ണയവുഠം  വഷ്യക്തമഭായ  ദുരബലെനപടുത്തുന്ന

നടപടത്തിയഠം  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനതത്തിനുമമലുള  കടനകയറവുമഭാണവ്.   നത്തിയമസഭയവ്

വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള  പുന:സഠംഘടത്തിപത്തിക്കഭാമനഭാ  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാമനഭാ

അധത്തികഭാരമുനണ്ടങത്തിലുഠം,  വത്തിധത്തി നത്തിരണ്ണയ മഭാനദണങ്ങനള പ്രതത്തികൂലെമഭായത്തി ബഭാധത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്,

ഈ  മകഭാടതത്തിയവ്  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  മഭാനദണങ്ങളുനട  "ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം"  നടത്തുന്നതത്തിനവ്

തടസമത്തിനലന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി വനീണ്ടുഠം വത്തിധത്തിച.  ഈ മകഭാടതത്തിയനട വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം തഭാനഴെ നകഭാടുത

പ്രകഭാരഠം വഭായത്തിക്കഭാഠം:
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.........................  “ വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  പകരക്കഭാരനഭായത്തി  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിന്  കനീഴെത്തില്

രൂപനീകരത്തിച്ച  വടബബ്യൂണല്,  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അമത  രനീതത്തിയത്തില്  പ്രവരതത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയന്ന

തരതത്തില്  രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ടതഭായത്തിരുനനവനഠം  സത്തിരനീകരത്തിക്കഭാന്  ശ്രമത്തിച.  എലഭാതരതത്തിലുള

ഇടനപടലുകളത്തില്  നത്തിനഠം,  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  ഏമകഭാപനതത്തിലുള  ശഭാഖകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  മപഭാലുഠം

ജു ഡനീഷഷ്യറത്തിനയ മവരതത്തിരത്തിച നത്തിരമതണ്ടതവ് ഇമപഭാള ഭരണഘടനയനട അവശഷ്യ സവത്തിമശഷതയഭായത്തി

കണക്കഭാക്കനപടുന്നതത്തിനഭാല്,  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  നചയരമഭാന്,  വവസവ്

നചയരമഭാന്,  അഠംഗങ്ങള  എന്നത്തിവരക്കവ്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  സമരദ്ദേതത്തിമനഭാ  സസഭാധനീനതത്തിമനഭാ  ഉള

സഭാധഷ്യതകളത്തില് നത്തിന്നവ് അമത സസഭാതനഠം ഉറപഭാമക്കണ്ടതുണ്ടന്നവ് കരുതത്തി.  അതത്തിനന്റെ നത്തിഗമനങ്ങള

മരഖനപടുത്തുന്നതത്തില്  "ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം"  എന്നതവ്  ഭരണഘടനയനട  "അടത്തിസഭാന

ഘടനയനട"  അവത്തിഭഭാജഷ്യ  ഘടകമഭാനണന്നവ്  നത്തിലെനത്തിരതത്തിയത്തിരുന്നത്തിടഠം,  ഭരണഘടന  മഭദഗതത്തി

നചയ്യേഭാനുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  സഭാനതവ്  മനറഭാരു  ബദല്  സഭാപനസഠംവത്തിധഭാനഠം  പകരഠം

വയഭാനുഠം  മയഭാഗഷ്യനഭാനണന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായനപട.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  ബദല്  ക്രമനീകരണഠം

വഹമക്കഭാടതത്തിനയക്കഭാള  (പകരഠം  വയഭാന്  ശ്രമത്തിച്ച)  കുറവവ്  സസഭാതനവുഠം  കുറവവ്  നനീതത്തിമബഭാധവുഠം

ഉളതനലന്നതവ് ഉറപഭാമക്കണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാനണന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി മുന്നറത്തിയത്തിപവ് നല്കത്തി.  

xxxxxxxx

107. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇന്ഡഷ്യ v. മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്  [(2010) 11 SCC 1]

മകസത്തില് മുന്പവ് പറഞ എലഭാ നത്തിരണയങ്ങളുഠം/ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുഠം സത്തിരനീകരത്തിക്കുകയഠം പത്തിന്തുടരുകയഠം

അതത്തിനുമശഷഠം  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായ  ചുമതലെ  മകഭാടതത്തികളത്തില്  നത്തിന്നവ്  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം

നചയ്യുമമ്പഭാള  അടത്തിസഭാന  ആവശഷ്യങ്ങള  മനസത്തില്  സൂക്ഷത്തിമക്കണ്ടതവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാനണന്നവ്

വഷ്യക്തമഭാക്കത്തി.   ജൂഡനീഷഷ്യല്  അധത്തികഭാരമുള  വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  (ഇതത്തിനു  മുമ്പവ്  മകഭാടതത്തികളത്തില്

നത്തിക്ഷത്തിപ്ത  പ്രമയഭാഗത്തിച്ചമതഭാ  ആയ)  അവ  ഏനതഭാരു  മകഭാടതത്തിക്കവ്  ബദലെഭായഭാമണഭാ

അനുശഭാസത്തിക്കനപട്ടതവ്  ആ  മകഭാടതത്തിയനട  സമഭാന  സസഭാതനഠം,  സുരക്ഷ,  മശഷത്തി  എന്നത്തിവ

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നവ്  നത്തിസഠംശയഠം  മരഖനപടുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.   ജൂഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനങ്ങള

നത്തിരവഹത്തിക്കുന്ന  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമ  വവദഗ്ധഷ്യമുളതുഠം  ജൂഡനീഷഷ്യല്

പ്രവരതനങ്ങള   നത്തിരവഹത്തിക്കഭാന്  പ്രഭാപ്തത്തിയളതുഠം  ആയ  മസഭാതസ്സുകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  മഭാതമമ

എടുക്കഭാന് പഭാട,  മനറഭാരു തരതത്തില് ആവരുതവ്.  അതത്തിനഭാല് വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ് വകമഭാറഠം
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നചയ  വത്തിധത്തിനത്തിരണയ  പ്രക്രത്തിയയത്തില്  പ്രമതഷ്യക  വവദഗ്ധഷ്യഠം,  അറത്തിവവ്  അനലങത്തില്  വവദഗ്ധഷ്യഠം

എന്നത്തിവ ഉളനപട്ടത്തിട്ടത്തിനലങത്തില്, സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങനള നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള വഷ്യവസ (ജൂഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗങ്ങളക്കവ് ഒപമമഭാ പകരമഭാമയഭാ വയ്ക്കുന്നതവ്) ജൂഡനീഷഷ്യറത്തിയനട സസഭാതനതത്തിനവ് "നത്തിയമവഭാഴ്ചയ്ക്കുഠം"

എതത്തിരഭായ വഞനയഠം കടനകയറവുമുള ഒരു മകസഭായത്തി മഭാറുഠം.   വടബബ്യൂണലെത്തില് ഉളനപടുന്ന

അഠംഗങ്ങളുനട  ഔന്നതഷ്യഠം,  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറുന്ന  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

അനുസരത്തിച്ചഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   മനറഭാരു വത്തിധതത്തില് പറഞഭാല്,  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  മഭാറ്റുകയഭാനണങത്തില്,  പുതുതഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ച  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങളുനട ഔന്നതഷ്യഠം വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെ ജഡ്ജത്തിമഭാരുമടതത്തിനവ് സമഭാനമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  അമത

സമയഠം,  വകമഭാറഠം  നചയ്യേഭാന്  ആഗഹത്തിക്കുന്ന  പ്രവരതനങ്ങള  ജത്തിലഭാ  ജഡ്ജത്തിമഭാര

നത്തിരവഹത്തിക്കുന്നമതഭാ/  നടപഭാക്കുന്നമതഭാ  ആനണങത്തില്,  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  നത്തിയമത്തിതരഭായ

അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ജത്തില  ജഡ്ജത്തിമഭാരുമടതത്തിനവ്  തത്തുലെഷ്യ  മയഭാഗഷ്യതയഠം  സമഭാനമഭായത്തി  ഒന്നതഷ്യവുഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  

സസതനവുഠം  നത്തിഷ് പക്ഷവുമഭായ രനീതത്തിയത്തില് തങ്ങളുനട കരതവഷ്യഠം നത്തിരവ്വഹത്തിക്കഭാന് ഉതകുന്ന

സത്തിതത്തിയത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം അഠംഗങ്ങളുനട മസവന വഷ്യവസകള. സലെഠം മഭാറഠം, ഉമദഷ്യഭാഗ കഭാലെഭാവധത്തി

എന്നത്തിവയടക്കമുള  അവരുനട  നത്തിയമന,  നത്തിഷഭാസന രനീതത്തികളക്കവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ,  ഭരണ

നത്തിരവ്വഹണഭാധത്തികഭാരത്തികളുനട  ഇടനപടലെത്തില്നത്തിനള  സഠംരക്ഷണഠം  ആവശഷ്യമഭാണവ്.

വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം,  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങള,  അവയനട  ഭരണപരമഭായ

ആവശഷ്യങ്ങള  നത്തിറമവറഭാനുള  ചുമതലെ  മുതലെഭായവ  നത്തിയമ-നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മനഭാലെയതത്തിനവ്

നല്മകണ്ടതഭായത്തിടണ്ടവ്.  വടബബ്യൂണലുകളമക്കഭാ  അതത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളമക്കഭാ,  ബന്ധനപട്ട

വകുപത്തില്നത്തിമന്നഭാ  രക്ഷഭാകരതൃ മനഭാലെയങ്ങളത്തില്നത്തിമന്നഭാ ഏനതങത്തിലുഠം തരതത്തിലുള സസൗകരഷ്യങ്ങള

മതമടണ്ടത്തിവരരുതവ്.  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  പുന:നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാനുഠം

ആയതത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള  /  അരഹത  നത്തിഷവ്  കരഷത്തിക്കഭാനുഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

സഭക്കവ് സഭാധത്തിക്കുനമങത്തിലുഠം ആയതവ് ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനവ് വത്തിമധയമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം, തതമയഠം

ഒരു മകഭാടതത്തിക്കവ്,  വടബബ്യൂണല് വല്ക്കരണഠം നഷ്യഭായവത്തിചഭാര നത്തിലെവഭാരങ്ങനള  (മഭാനദണങ്ങനള)

മദഭാഷകരമഭായത്തി   ബഭാധത്തിക്കുനമന്നവ്  വത്തിധത്തിക്കുവഭാനുഠം  അതുവഴെത്തി  പ്രസ്തുത വത്തിഷയതത്തില്  ഇടനപടഭാനുഠം
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സഭാധത്തിക്കുഠം.  അതരഠം ഒരു ഉദഷ്യമഠം സസഭാഭഭാവത്തികമഭായഠം 'അധത്തികഭാര വത്തിഭജന' തതസഠം നത്തിലെനത്തിരതഭാനുഠം

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ സഭയനടമയഭാ  നത്തിരവ്വഹണഭാധത്തികഭാരത്തികളുനടമയഭാ കടനകയറഠം തടയഭാനുമഭായള,

ഭരണഘടന  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനു  കല്പത്തിച  നല്കത്തിയത്തിടള  പരത്തിമശഭാധനയഠം

വത്തിലെയത്തിരുതലുഠം നടപടത്തികളുനട ഭഭാഗമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

113.2.  ഭരണഘടന നത്തിലെവത്തില് വന്ന സമയഠം ഉന്നത  നനീതത്തിനഷ്യഭായനത്തിരവ്വഹണ വത്തിഭഭാഗതത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയത്തിരുന്ന  നനീതത്തിനത്തിരവ്വഹണ  കരതവഷ്യങ്ങളുനട  അധത്തികഭാരഠം,

ഭരണഘടനഭാമഘഭാഷണ  സമയതവ്  അതവ്  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ  മകഭാടതത്തികളത്തില്തനന്ന

സഭാധഭാരണഗതത്തിയത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം. എന്നഭാല് ഒരു വഷ്യതഷ്യസ മപരത്തിലുള സമഭാനരമഭായ /

സമഭാനമഭായ  ഒരു  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിനന   പ്രസ്തുത  നനീതത്തിനത്തിരവ്വഹണ   അധത്തികഭാരഠം

വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിക്കഭാന്  അനുവദത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   എങത്തിലുഠം,   ഭരണഘടനഭാ  സമ്പ്രദഭായപ്രകഭാരഠം

സമഭാനര മകഭാടതത്തി /  വടബബ്യൂണല് സഭാപത്തിക്കുമമ്പഭാള,  പ്രസ്തുത മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ നഷ്യഭായഭാധത്തിപരുനട

നത്തിയമനവുഠം  സുരക്ഷത്തിത  കഭാലെഭാവധത്തിയഠം  പകരഠം  നവക്കഭാന്  മപഭാകുന്ന  മകഭാടതത്തിയമടതത്തിനവ്

സമഭാനമഭായത്തിരത്തിക്കുനമന്നവ്  ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതുണ്ടവ്.  ഹത്തിന്ഡ്സവ്   മകസത്തിനലെ  പ്രതഷ്യക്ഷമഭായ

തനീരപഭായത്തിരുന  ഇതവ്  (Hinds   V.   R.,  1977  AC  195).  ഹത്തിന്ഡ്സവ്   മകസത്തില്

അഠംഗനീകരത്തിക്കനപട്ടനതനനന്നഭാല്,  ഭരണഘടന നത്തിലെവത്തില് വരുന്ന സമയതവ് ഉന്നത നനീതത്തിനഷ്യഭായ

വത്തിഭഭാഗഠം  അഠംഗങ്ങള വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിചവന്നത്തിരുന്ന അധത്തികഭാരഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്മവണ്ടത്തി  പുതത്തിയ

മപരത്തില് ഒരു മകഭാടതത്തി സഭാപത്തിക്കുവഭാന്  പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ് തടസമത്തില എന്നതഭാണവ്.  പമക്ഷ ആയതവ്

നചയകഴെത്തി ഞമപഭാള,  അതരഠം  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിതരഭായ

വഷ്യക്തത്തികള  ഭരണഘടന  നത്തിലെവത്തില്  വന്ന  സമയഠം  ഒരു  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മനത്തിരതത്തിനന്റെ  അഠംഗഠം

നത്തിയമത്തിതനഭായതുമപഭാനലെ തനന്ന നത്തിയമത്തിക്കനപടുനനവനഠം അതരഠം ഒരു അഠംഗതത്തിനുണ്ടഭായത്തിരുന്ന

സുരക്ഷത്തിത കഭാലെഭാവധത്തി ഉനണ്ടനഠം ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്. പനീറര   ഡബത. മഹഭാഗത്തിനന്റെ

'കഭാനഡയനട ഭരണഘടനഭാ തതസഠം'  എന്ന പ്രബന്ധതത്തില്മപഭാലുഠം നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കനപട്ടനതനനന്നഭാല്

:  ഒരു പ്രവത്തിശഷ്യഭാഭരണഠം,  ശരത്തിക്കുഠം ഒരു ഉന്നത,  ജത്തിലഭാ,  അനലങത്തില് കസൗണ്ടത്തി മകഭാടതത്തി വകയ്യേഭാളുന്ന

ഒരു  അധത്തികഭാരഠം  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനു  നല്കത്തിയഭാല്  പ്രസ്തുത  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണല്  (മുന്

മകഭാടതത്തിയനട സഭാനതവ് സഭാപത്തിച്ചതവ്), അതത്തിനന്റെ ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക നഭാമഠം എന്തുമഭാകനട്ട, ഒരു ഉന്നത,
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ജത്തിലഭാ,  അനലങത്തില് കസൗണ്ടത്തി മകഭാടതത്തിക്കവ് പകരഠംനവക്കുമമ്പഭാള,  ഭരണഘടനഭാ ലെക്ഷഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി,

പകരഠം  നവക്കനപട്ട  മകഭാടതത്തിയനട  അവശഷ്യഘടകങ്ങളുഠം  നത്തിലെവഭാരവുഠം  പുലെരമതണ്ടതുണ്ടവ്.  ഇതവ്

അരത  മഭാക്കുന്നനതനനന്നഭാല്,  പകരഠം  നവക്കഭാനുമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  നഷ്യഭായഭാധത്തിപര

നത്തിയമത്തിതരഭായ  അമത  രനീതത്തിയത്തില്  പുതുതഭായത്തി  സഭാപത്തിക്കനപട്ട  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങള നത്തിയമത്തിതരഭാവുന്നതുവനരയഠം അവരക്കവ്  ലെഭഷ്യമഭായത്തിരുന്ന അമത മസവന വഷ്യവസകള

ഇവരക്കുഠം  അരഹതനപടുന്നതുവനരയഠം  പുതുതഭായത്തി  സഭാപത്തിക്കനപട്ട  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണല്

നത്തിയമസഭാധുതയത്തിലഭാനത  സഭാപത്തിച്ചതഭായത്തി  കരുതനപടുനമന്നഭാണവ്.  മമല്പറഞ  ഭരണഘടനഭാ

സമ്പ്രദഭായതത്തിനന്റെ  ലെഠംഘനഠം  സദുമദ്ദേശഠംനകഭാണ്ടവ്   വത്തിടവനീഴ്ച  നചയ്യേഭാന്  (ഒരു  നത്തിശത്തിത  നത്തിയമഠം

ഉണ്ടഭാക്കഭാന് ആയതുനകഭാണ്ടഭാണവ്  നത്തിയമ നത്തിരമഭാണഭാധത്തികഭാരഠം വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിച്ചത്തിടളതവ്) “അധത്തികഭാര

വത്തിഭജനഠം,  “ “നത്തിയമ  വഭാഴ്ച,  “ “ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം  മുതലെഭായ  ആശയങ്ങള“
പ്രദത്തിപഭാദത്തിക്കമമ്പഭാള  ഈ  മകഭാടതത്തി  പ്രകടത്തിപത്തിച്ചത്തിടള  കഭാഴ്ചപഭാടത്തിമനഭാടവ്   അനുമയഭാജഷ്യമഭാണവ്

മമല്പറഞ നത്തിയമഭാവത്തിഷഭാരഠം  എന്നതത്തില് ഈ മകഭാടതത്തിക്കവ്   സഠംതൃപ്തത്തിയണ്ടവ്.   ഇവ്വത്തിഷയകമഭായത്തി

L.ചന്ദ്രകുമഭാര മകസത്തിനലെയഠം Union of India  v.  Madras Bar Assn. (2010) നലെയഠം വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള

പരഭാമരശമരഹത്തിക്കുന.  ആയതുകളത്തില്,  അധത്തികഭാര വകമഭാറഠം അനുവദനനീയമഭാനണനഠം എന്നഭാല്

അങ്ങനന വകമഭാറഠം നചയ്യുമമ്പഭാള ഏതു മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കഭാമണഭാ വഷ്യവഹഭാരഭാധത്തികഭാരഠം വകമഭാറഠം

നചയ്യുനപടുന്നതവ്   ആ  മകഭാടതത്തിക്കവ് ആ  മകഭാടതത്തിക്കുണ്ടഭായത്തിരുന്ന  സവത്തിമശഷതകള  മുഴുവനുഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

128.   ഏനതഭാരു  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കഭാമണഭാ  വഷ്യവഹഭാര  കരതവഷ്യങ്ങള  വകമഭാറഠം

നചയ്യുനപടുന്നതവ്   ആയതത്തിനവ്   ഏതു മകഭാടതത്തിയത്തില് നത്തിന്നഭാമണഭാ  വഷ്യവഹഭാര  പ്രക്രത്തിയ വകമഭാറഠം

നചയ്യുനപടുന്നതവ്   ആയതത്തിനലെതത്തിനു  സഭാനുപഭാതത്തികമഭായ  ഔന്നതഷ്യവുഠം  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം   ഉള

നഷ്യഭായഭാധത്തിപര  /  അഠംഗങ്ങള  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നതത്തില്  യഭാനതഭാരു  സമനഹവുമത്തില  എന

മതഭാനന.   ഈ  നത്തിലെപഭാടവ്  മലെഭാകമഖത്തിലെഠം  അഠംഗനീകരത്തിക്കനപട്ടതഭാണവ്.   ജവമക്ക,  സത്തിമലെഭാണ്,

കഭാന ഡ,  ആമസ്ട്രേലെത്തിയ  എന്നത്തിവടങ്ങളത്തിനലെ   ഇവ്വത്തിഷയകമഭായ  ഭരണഘടനഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങള

മുകളത്തില് വത്തിവരത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  ഹത്തിന്ഡ്സവ്  മകസത്തില്  Lord Diplock  പ്രകടത്തിപത്തിച്ച പ്രത്തിവത്തി കസൗണ്സത്തിലെത്തിനന്റെ

അഭത്തിപ്രഭായഠം  നവസവ്  മത്തിനത്തിസര  മഭാതൃകയത്തില്  ഭരണഘടനയള  രഭാഷങ്ങളത്തില്  പത്തിന്തുടരന
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വരുന്നതഭായത്തി  കഭാണുന.   ഭഭാരതനീയ  ഭരണഘടന  അതരഠം  ഒരു  ഭരണഘടനയഭാണവ്.

മമല്മഭാതൃകയത്തില്  രൂപനപടുതത്തിയ  ഭരണഘടനകള  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കുമമ്പഭാള  വഷ്യക്തമഭായത്തി

മരഖനപടുതനപട്ട  നത്തിലെപഭാനടനനന്നഭാല്  ഒരു  പരമ്പരഭാഗത  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം  അതത്തിനന്റെ

ജുഡനീഷഷ്യല്   അധത്തികഭാരഠം  സമഭാനമഭായ  മനറഭാരു  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം

നചയ്യുവഭാന്  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ  സഭക്കവ്  സഭാധത്തിക്കുനമങത്തിലുഠം  ഏതു  മകഭാടതത്തി  /

വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കഭാമണഭാ  അതരഠം  അധത്തികഭാരഠം  വകമഭാറഠം  നചയ്യുനപടുന്നതവ്   അവയവ്  ഏതു

മകഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരമഭാമണഭാ വകമഭാറഠം നചയ്യുനപടുന്നതവ് അതത്തിനന്റെ അമത വത്തിശത്തിഷ സസഭഭാവ

വത്തിമശഷണങ്ങളുഠം നത്തിലെവഭാരവുഠം സസഭഭാവ ഘടകങ്ങളുഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗങ്ങള,

സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങള  എന്നത്തിവരക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരക്കുള  ഔന്നതഷ്യവുഠം

മയഭാഗഷ്യതയഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുനമന്നവ് അഠംഗനീകരത്തിക്കഭാന്  ഈ മകഭാടതത്തിക്കവ് കഴെത്തിയത്തില.“

163. നത്തിരവധത്തി മകസുകളത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി സസനീകരത്തിച്ചത്തിടള സുസത്തിര കഭാഴ്ചപഭാടവ്  ഊന്നത്തിപറയന്ന

മമല് കഭാഴ്ചപഭാടവ്  ഈ മകഭാടതത്തി അഠംഗനീകരത്തിക്കുന. പരമ്പരഭാഗത മകഭാടതത്തികളുനട അധത്തികഭാരഠം എടുതവ്

മറവ്  സമഭാനര  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം  നചയ്യുവഭാന്  പഭാരലെത്തിനമന്റെവ്

തനീരുമഭാനത്തിക്കുമമ്പഭാനഴെലഭാഠം  അതരഠം  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതയഠം

കഭാരഷ്യഗഹണമശഷത്തിയഠം  ഏതു  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിന്നഭാമണഭാ  വഷ്യവഹഭാര  കരതവഷ്യഠം  വകമഭാറഠം

നചയ്യുന്നതവ്  അതത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുമടതത്തിനു  സമഭാനുപഭാതത്തികമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നതവ്  മറ്റു  അധത്തികഭാര

തലെങ്ങളത്തിലുഠം പത്തിന്തുടരനപടുന്ന ഒരു സുസഭാപത്തിത തതസമഭാണവ്. മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ നഷ്യഭായഭാധത്തിപരത്തില് ആദഷ്യഠം

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരുന്ന തരക്കങ്ങളുനട തനീരപവ് ഒരു സഭാമങതത്തിക / ജുഡനീഷഷ്യല് ഇതര അഠംഗഠം നചയഭാല്

ആയതവ്  വഷ്യക്തമഭായഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര  മമഖലെയത്തിമലെക്കുള  കടനകയറവുഠം  നവളഠം

മചരക്കലുമഭാണവ്.  തത്തികഞ  ആദരമവഭാനട  പറയനട്ട,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവ്വഹണ  പരത്തിചയമമഭാ

നത്തിയമജഭാനമമഭാ  ഇലഭാത  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളുനടമമലെത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്  കരതവഷ്യങ്ങള

ഏല്പത്തിചനകഭാടുക്കഭാന് പഭാരലെത്തിനമന്റെത്തിനഭാവത്തില.

164. പുതത്തിയ ചട്ടങ്ങളവഴെത്തി  വരുതനപട്ട  മറ്റുചത്തിലെ  മഭാറങ്ങള ശ്രദത്തിമക്കണ്ടതവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.

ഒന്നഭാമതഭായത്തി,  മത്തിക്ക  വടബബ്യൂണലുകളുഠം  മനരനത  ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങളഭാണവ്  നയത്തിച്ചത്തിരുന്നതവ്.
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നഡറവ് റത്തിക്കവറത്തി വടബബ്യൂണല് മപഭാലുള ചത്തിലെ വടബബ്യൂണലുകളത്തില് ഒഴെത്തിനക,  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തില്

നത്തിമന്നഭാ  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തില്  നത്തിമന്നഭാ  വത്തിരമത്തിച്ച  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരഭായത്തിരുന  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഒഭാഫനീസരമഭാര നത്തിലെവത്തിനലെ ചട്ടരൂപനീകരണതത്തില്, നനീതത്തിനഷ്യഭായ-നത്തിയമപരമഭായ പരത്തിചയഠം ഇനലങത്തിലുഠം

മറ്റു  തരതത്തില്  കഴെത്തിവുഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമതയഠം  അനുഭവവുഠം  ചത്തിലെ  വത്തിശത്തിഷ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  പ്രമതഷ്യക“
ജഭാനവുഠം  നതഭാഴെത്തില്  പരത്തിചയവുഠം  ഉള  വഷ്യക്തത്തികനള“ ,  “ആയതവ്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ

അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്  ഉഭമയഭാഗപ്രദമഭാണവ്,  “ പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാരഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

മയഭാഗഷ്യരഭാക്കുനണ്ടവ്.  കൂടഭാനത,                    സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി,  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തില്

നഷ്യഭായഭാധത്തിപരഭാവഭാന്  മയഭാഗഷ്യതയളവരക്കുഠം  വടബബ്യൂണലുകനള  നയത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്“ “ .

ഭരണഘടനയനട  124(3),  217(2)  അനുമഛേദങ്ങളുനട  പരത്തിമശഭാധന  കഭാണത്തിക്കുന്നനതനനന്നഭാല്,

ഭരണഘടനഭാ  മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കനപടഭാനുള  ഏറവുഠം  കുറഞ

മൂനപഭാധത്തികള  മഭാതമമ  ആയതവ്  എടുത്തു  പറയനള.   പകരഠം  ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തിമലെമക്കഭാ

വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിമലെമക്കഭാ   നത്തിയമനതത്തിനഭായള  പരത്തിഗണനയനട  ഒരു  പ്രധഭാന  ഭഭാഗഠം

മക്രഭാഡനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിലഭാതതുഠം ആയതവ് അഭത്തിഭഭാഷകരുനട പ്രഭാകനീസവ്,  നത്തിയമ പരത്തിജഭാനഠം, വവദഗ്ദ്ധഷ്യഠം,

സസഭഭാവഠം  എന്നനീ  സമഗ  പരത്തിഗണനകനള  അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയളതുമഭാണവ്.   ഫലെതത്തില്

നത്തിയമനതത്തിനുള  മയഭാഗഷ്യതകളത്തില്  വത്തിപുലെമഭായത്തി  നവളഠം  മചരതവ്  ഒഭാമരഭാ  രണ്ടഭാമനഭായ

അഭത്തിഭഭാഷകനനയഠം മയഭാഗഷ്യനഭാക്കുന എന്നതഭാണവ് പുതത്തിയ മഭാനദണങ്ങളുനട പ്രഭഭാവഠം.  അതരഠം

ആളുകളക്കവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭായ  സസഭഭാവ  സവത്തിമശഷതകളുഠം  അവഷ്യക്തമഭാണവ്,  തല്ഫലെമഭായത്തി

എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരഠം വരദത്തിക്കുന.  ഇതവ് നനീതത്തിനഷ്യഭായപരമഭായ സസഭാതനരഷ്യവ്നതയഠം

ഈ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  കഴെത്തിവത്തിനനയഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമതമയയഠം  ബഭാധത്തിക്കുന.  മയഭാഗഷ്യതകള

നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാനുഠം  വടബബ്യൂണലുകളത്തില്  ആരു  നത്തിയമനഠം  നടതണനമന  തനീരുമഭാനത്തിക്കഭാനുമുള

അധത്തികഭാരഠം  /  വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരഠം   വത്തിശഭാലെ  നപഭാതുതഭാല്പരഷ്യഠം  കണക്കത്തിനലെടുത്തുനകഭാണ്ടവ്

വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിമക്കണ്ടതുഠം  ആയതവ്  നനീതത്തി,  നഷ്യഭായപൂരവ്വവുഠം  നഷ്യഭായയക്തവുഠം  ആയത്തിരത്തിമക്കണ്ടതുഠം

അവഷ്യക്തമമഭാ കൃതഷ്യതയത്തിലഭാതമതഭാ ആവുകയമരുതവ്.

165. ഈ ഘട്ടതത്തില്,  തുലെഷ്യത തുലെഷ്യരക്കത്തിടയത്തില് മഭാതമമ ആകഭാവ  എനഠം നഎകഷ്യരൂപഷ്യതത്തിനന്റെ

നത്തിരവ്വചത്തിക്കനപടഭാത  ആകഭാരതത്തിനന്റെയടത്തിസഭാനതത്തില്  തുലെഷ്യരലഭാതവനര  തുലെഷ്യമഭായത്തി
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പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതവ്  അനുവദനനീയമനലനഠം  എടുത്തു  പറമയണ്ടതഭാണവ്.   ഒരു  അരദ-ജുഡനീഷഷ്യല്

ചട്ടക്കൂടത്തിനന്റെ  സസഭഭാവഠം  ആരജത്തിക്കുവഭാനുഠം  മകഭാടതത്തികളുനട  ഉചത്തിതമഭായ  പകരക്കഭാരനഭാവഭാനുഠം  ഒരു

വടബബ്യൂണല് അതത്തിനന്റെ അഠംഗങ്ങള  /  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാരത്തിലൂനട  ഒരു പ്രബലെമഭായ

ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭഭാവഠം വകക്കലെഭാമക്കണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.  മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്

(മമല്  പരഭാമരശത്തിച്ചതവ്)  മകസത്തില്  നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കനപട്ടനതനനന്നഭാല്,  വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്

മകഭാടതത്തികളക്കവ് സമഭാനമഭായ കഴെത്തിവുഠം സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമനഠം വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങളക്കുഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാരക്കുഠം  നത്തിരബന്ധമഭായഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  പരത്തിശനീലെനവുഠം

നത്തിയമപരത്തിചയവുഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമനളതവ്  വഷ്യവഹഭാര കരതവഷ്യങ്ങള   മകഭാടതത്തികളത്തില്നത്തിനഠം

വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനന്റെ  മസൗലെത്തികമഭായ  മൂനപഭാധത്തിയഭാണവ്  എന്നതഭാണവ്.

കൂടഭാനത,  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അഠംഗങ്ങള  /  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാര  എന്നത്തിവരുനട

ജഭാനവുഠം  പരത്തിശനീലെനവുഠം  പ്രവൃതത്തിപരത്തിചയവുഠം  കഴെത്തിയഭാവുന്നത ആയതവ്  ബദലെഭാക്കഭാനുമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന

മകഭാടതത്തിയമടതത്തിനന  പ്രതത്തിബത്തിഠംബത്തിപത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.   ഉദഭാഹരണമഭായത്തി,  കളക്കടത്തുകഭാരുഠം

വത്തിമദശനഭാണഷ്യ  തത്തിരത്തിമറത്തിക്കഭാരുഠം  (സസതവ്  കണ്ടുനകട്ടല്)  നത്തിയമഠം,  1976   പ്രകഭാരമുള  അപനീല്

അധത്തികഭാര  വടബബ്യൂണല്  രൂപനീകരണഠം  ഈ  അസഠംബന്ധഠം  വത്തിവരത്തിചനകഭാണ്ടവ്  റഫറന്സത്തിനഭായത്തി

തഭാനഴെ  പുനരഭാവത്തിഷരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   1976  നലെ  കളക്കടത്തുകഭാരഷ്യഠം  വത്തിമദശനഭാണഷ്യ  തത്തിരത്തിമറത്തിക്കഭാരുഠം

(സസതവ് കണ്ടുനകട്ടല്) നത്തിയമപ്രകഭാരമുള അപനീല് അധത്തികഭാര വടബബ്യൂണല് :-

1. പ്രസ്തുത  അപനീല്  അധത്തികഭാര  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അദഷ്യക്ഷന്  നത്തിലെവത്തില്  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ                  ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ നഷ്യഭായഭാധത്തിപനഭായ /

ആയത്തിരുന്ന / ആവഭാന് മയഭാഗഷ്യനഭായ ഒരു വഷ്യക്തത്തിയഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

2. പ്രസ്തുത  അപനീല്  അധത്തികഭാര  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അഠംഗഠം,  ഭഭാരത  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  ഒരു

മജഭായത്തിന്റെവ് നസക്രട്ടറത്തിയത്തില് കുറയഭാത റഭാങത്തിലുള  വഷ്യക്തത്തിയഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

166. തഭാനഭാങ്ങളുനട  പരത്തിചയഠം,  exposure,  അറത്തിവവ്,   ഭരണഘടന   പ്രകഭാരമുള  പദവത്തികള

വന്മതഭാതത്തില്  വഷ്യതഷ്യസവുഠം  രണ്ടു  വത്തിഭഭാഗവുഠം  സമജഭാതനീയ  ഗണതത്തില്നപടഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം

നചയ്യുമമ്പഭാള വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം  നഷ്യഭായഭാധത്തിപര എങ്ങനനയഭാണവ്

ഒമര  തസത്തികക്കവ്   മയഭാഗഷ്യരഭാവുക  എന്നതവ്  ഈ  മകഭാടതത്തിക്കു  മനസത്തിലെഭാവുന്നത്തില.   രണ്ടു
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വത്തിഭഭാഗതത്തിനുമത്തിടയത്തില് നത്തിരബന്ധത്തിത തുലെഷ്യത ഉണ്ടഭാവഭാന് പഭാടത്തില.  അപ്രകഭാരഠം നചയ്യുന്നതവ് തത്തിക ഞ

അശ്രദയഭാണവ്.  അതരഠം പ്രമയഭാഗഠം ജുഡനീഷഷ്യല് ഇടനപടല് അരഹത്തിക്കുനണ്ടവ്.

167. കൂടഭാനത,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഭാപനഠം  ജനങ്ങമളഭാടവ്  ആദരവവ്  കഭാണത്തിക്കുകനയന്നതവ്  നനീതത്തി

വത്തിതരണതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭാണവ്.  മനരനത ഒരു സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി നഷ്യഭായഭാധത്തിപന് അലെങരത്തിച്ചത്തിരുന്ന

ഒരു സഭാനമതക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി നഷ്യഭായഭാധത്തിപനര നത്തിയമത്തിക്കഭാന് അനുവദത്തിക്കുന്ന അപഭാകമഭായ

സഭാഹചരഷ്യഠം  ഒരു  സഭാപനനമന്ന  നത്തിലെയത്തില്   നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  അനസത്തിനന

ബഭാധത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

168. ഒരു  സഭാപനഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന ആളുകളുനട  നത്തിലെവഭാരഠം  പ്രസ്തുത സഭാപനതത്തിനു

തനന്ന   വത്തിശഷ്യഭാസഷ്യതയഠം  നത്തിറവുഠം  നല്കുന.   മദശനീയ  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള   ഒരു  പ്രമതഷ്യക

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാരഭായത്തി,  വത്തിരമത്തിച്ച  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപര

വരുന്നതത്തിനവ്  ഒരു  സ്പെഷമഭായ സൂചനഭാ  പ്രഭഭാവമുണ്ടവ്.   ആയതവ്  അനരലെനീനമഭായ നഷ്യഭായമബഭാധഠം,

അനസവ്,  ഉന്നത  പദവത്തി  എന്നത്തിവ  വടബബ്യൂണലെത്തിനു  നല്കുന.  സമഭാനമഭായ  ഒരു  സഭാപനഠം

വഹത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിലഭാതവനരയഠം പരത്തിമത്തിതമഭായ ജുഡനീഷഷ്യല് അനുഭവ സമ്പത്തുഠം ഉള ആളുകനള അതരഠം 

സഭാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിയമത്തിതരഭാവഭാന്  അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനു  നന്മ  വരുതത്തിയത്തിനലന

മഭാതമല  മയഭാഗഷ്യരഭായ  ആളുകനള  തങ്ങളുനട  മസവനഠം  വഭാഗ്ദഭാനഠം  നചയ്യുന്നതവ്

നത്തിരുല്സഭാഹനപടുത്തുകയഠം  നചയ്യുഠം.   അമതമപഭാനലെ,  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തില്   വഹമക്കഭാടതത്തി

നഷ്യഭായഭാധത്തിപരക്കുഠം   ജത്തിലഭാ  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരക്കുഠം  ഒമര  സഭാനഠം  വഹത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയനമന്നവ്

പറയന്നതുഠം സുഖകരമല.

(C)  നനീക്കഠം നചയ്യേല് പ്രക്രത്തിയയനട ഭരണഘടനഭാപരത

169. ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിലുള  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  പങത്തില്

സരക്കഭാര വന്മതഭാതത്തില് നവളഠം  മചരതത്തിടനണ്ടന്നതവ്  പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങള വത്തിഭഭാവനഠം  നചയത്തിടള

മഭാതൃകയത്തില് നത്തിനഠം വഷ്യക്തമഭാണവ്.  കൂടഭാനത,  മദശനീയ ഹരത്തിത വടബബ്യൂണല് അടക്കമുള ധഭാരഭാളഠം

വടബബ്യൂണലുകളുനട കഭാരഷ്യതത്തില് ജുഡനീഷഷ്യല്-ഇതര അഠംഗങ്ങളുനട നത്തിയമനതത്തിനുള നനീതത്തിനഷ്യഭായ



                                                                            111

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ പങവ് മുഴുവനഭായത്തി എടുത്തുകളഞത്തിടണ്ടവ്.  അതരഠം ഒരു പ്രവൃതത്തി  ഭരണഘടന

മഭാതൃകനയയഠം  ഈ   മകഭാടതത്തിയനട  മനരനത  പരഭാമരശത്തിച്ച  വത്തിവത്തിധ  തനീരുമഭാനങ്ങളുനട

ഉലഠംഘനവുമഭാണവ്.   ഇനത്തിയഠം  ശ്രമദയമഭായനതനനന്നഭാല്,  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസറുനടമയഭാ

അഠംഗങ്ങളുനടമയഭാ  നനീക്കഠം  നചയ്യേലുകള  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരുനട

അമനസഷണതത്തിനുമശഷവുഠം  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിമനഭാടുള  അവശഷ്യഠം

കൂടത്തിയഭാമലെഭാചനക്കുമശഷവുഠം  മഭാതഠം  നചയത്തിരുന്ന  മദശനീയ  ഹരത്തിത  വടബബ്യൂണല്  അടക്കമുള

വടബബ്യൂണലുകളത്തില്, നത്തിലെവത്തിനലെ ചട്ടങ്ങള പ്രകഭാരഠം മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ് ഏനതങത്തിലുഠം പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഒഭാഫനീസമറമയഭാ  അഠംഗമതമയഭാ  നനീക്കഠം  നചയ്യേഭാന്  ഒരു  അമനസഷണ  സമത്തിതത്തിനയ  സസയഠം

നത്തിയമത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   അതരഠം  കമത്തിറത്തിയത്തില്  ആനരലഭാഠം  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുനമമന്നഭാ  പ്രക്രത്തിയയത്തില്

നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  പങവ്   എനഭായത്തിരത്തിക്കുനമമന്നഭാ   ചട്ടങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നവ്   വഷ്യക്തമല.

അപ്രകഭാരഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള,  ആയതവ്  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം

ബലെഹനീനനപടുത്തുകയഭാണവ് നചയ്യുന്നതവ്.  മലെഭാകനമമ്പഭാടുഠം നമ്മുനട ഭരണഘടനഭാ ചട്ടക്കൂടത്തിനു കനീഴെത്തിലുഠം

സഗഭാഹഷ്യമഭായനതനനന്നഭാല്,  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനര നനീക്കഠം നചയ്യേഭാന് എകത്തികബ്യൂട്ടത്തിവത്തിനന അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്

സ്പെഷമഭായഠം   ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദവുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  കരതവഷ്യങ്ങനള  തടസനപടുതത്തിനക്കഭാണ്ടവ്

നഷ്യഭായഭാധത്തിപനര എകത്തികബ്യൂട്ടത്തിവത്തിനന്റെ തഭാല്പരഷ്യങ്ങളക്കവ് പഭാതമഭാക്കുകയഠം നചയ്യുഠം.

170. മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് (2014) (മമല് പരഭാമരശത്തിച്ചതവ്) മകസത്തില് ഈ  മകഭാടതത്തി

വത്തിധത്തിച്ചനതനനന്നഭാല്:-

..........  “ അഠംഗനീകരത്തിക്കനപട്ടനതനനന്നഭാല്,  ഭരണഘടന  നത്തിലെവത്തില്  വരുന്ന  സമയതവ്

ഉന്നത നനീതത്തിനഷ്യഭായ  സഠംവത്തിധഭാനഠം  അഠംഗങ്ങള വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിചവന്നത്തിരുന്ന അധത്തികഭാരഠം  വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ്യേഭാനഭായത്തി പുതത്തിയ മകഭാടതത്തി സഭാപത്തിക്കുവഭാന് പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ് തടസമത്തില എന്നതഭാണവ്.  പമക്ഷ,

ആയതവ്  നചയ  കഴെത്തിഞമപഭാള  അതരഠം  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി

നത്തിയമത്തിതരഭായ വഷ്യക്തത്തികള ഭരണഘടന നത്തിലെവത്തില് വന്ന സമയഠം ഒരു നനീതത്തിനഷ്യഭായ മനത്തിരതത്തിനലെ

അഠംഗഠം  നത്തിയമത്തിതനഭായതുമപഭാനലെതനന്ന  നത്തിയമത്തിക്കനപടുനനവനഠം  അതരഠം  ഒരു

അഠംഗതത്തിനുണ്ടഭായത്തിരുന്ന  സുരക്ഷത്തിത കഭാലെഭാവധത്തി ഉനണ്ടനഠം ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.

പനീറര    ഡബത.  മഹഭാഗത്തിനന്റെ  'കഭാനഡയനട  ഭരണഘടനഭാ  തതസഠം'  എന്ന പ്രബന്ധതത്തില്മപഭാലുഠം
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നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കനപട്ടനതനനന്നഭാല്  :  ഒരു  പ്രവത്തിശഷ്യഭാഭരണകൂടഠം,  ശരത്തിയഭായഠം  ഒരു  ഉന്നത  / ജത്തിലഭാ

അനലങത്തില് കസൗണ്ടത്തി മകഭാടതത്തി വകയ്യേഭാളുന്ന ഒരു അധത്തികഭാരഠം ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനു നല്കത്തിയഭാല്

പ്രസ്തുത  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണല്  (മുന്  മകഭാടതത്തിയനട  സഭാനതവ്  സഭാപത്തിച്ചതവ്),  അതത്തിനന്റെ

ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക നഭാമഠം എന്തുമഭാകനട്ട, ഒരു ഉന്നത / ജത്തിലഭാ / കസൗണ്ടത്തി മകഭാടതത്തിക്കവ് പകരഠംനവക്കുമമ്പഭാള,

ഭരണഘടനഭാ  ലെക്ഷഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി,  പകരഠംനവക്കനപട്ട  മകഭാടതത്തിയനട  അവശഷ്യഘടകങ്ങളുഠം

നത്തിലെവഭാരവുഠം പുലെരമതണ്ടതുണ്ടവ്.  ഇതവ് അരതമഭാക്കുന്നനതനനന്നഭാല്,  പകരഠംനവക്കഭാനുമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന

മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ നഷ്യഭായഭാധത്തിപര നത്തിയമത്തിതരഭായ അമത രനീതത്തിയത്തില് പുതുതഭായത്തി സഭാപത്തിക്കനപ്ടെട്ട മകഭാടതത്തി /

വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ അഠംഗങ്ങള നത്തിയമത്തിതരഭാവുന്നതുവനരയഠം അവരക്കവ് ലെഭഷ്യമഭായത്തിരുന്ന അമത മസവന

വഷ്യവസകള  ഇവരക്കുഠം  അരഹതനപടുന്നതുവനരയഠം  പുതുതഭായത്തി  സഭാപത്തിക്കനപട്ട  മകഭാടതത്തി  /

വടബബ്യൂണല് നത്തിയമസഭാധുതയത്തിലഭാനത സഭാപത്തിച്ചതഭായത്തി കരുതനപടുനമന്നതഭാണവ്. “

171. എലഭാ  അരതതത്തിലുഠം  ആയതവ്  അനുഷത്തിക്കനപമടണ്ടതവ്  അതഷ്യനഭാമപക്ഷത്തിതവുഠം

അതുനകഭാണ്ടുതനന്ന  ഈ  മകഭാടതത്തി  ഊന്നത്തിപറയന്നനതനനന്നഭാല്,  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങളുഠം പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഒഭാഫനീസരമഭാരുഠം   ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട അറത്തിമവഭാനടയലഭാനത അനലങത്തില്

ഭരണഘടനയത്തില് പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ച  ഭരണഘടനഭാ  മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരുമടതു  മപഭാനലെയള

രനീതത്തിയത്തിലെലഭാനത നനീക്കഠം നചയ്യേനപടഭാന് പഭാടത്തില എന്നഭാണവ്.

(D)  ഒഭാഫനീസവ് കഭാലെഭാവധത്തിയഠം പരമഭാവധത്തി വയസ്സുഠം

172. വഷ്യതഷ്യസ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  അദഷ്യക്ഷന്മഭാര  /  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസരമഭാര

എന്നത്തിവരുനട വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച വഷ്യക്തമഭായ അസമഭാനത ചൂണ്ടത്തികഭാണത്തിക്കഭാന്മവണ്ടത്തി

അഠംഗങ്ങളുനട നത്തിയമനഠം, മറ്റു ആകസ്മെത്തികതകള എന്നത്തിവക്കവ് വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന വത്തിവത്തിധ നത്തിയമങ്ങള

ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ശ്രദയത്തില്  നകഭാണ്ടുവന്നത്തിടണ്ടവ്.   ഉദഭാഹരണമഭായത്തി,  Telecom  Disputes

Settlement & Appellate Tribunal നലെ ഒരു അഠംഗഠം 65      വയസത്തിനുമശഷഠം പദവത്തിയത്തില് തുടരരുതവ്

എന്നവ്   1997 നലെ  Telecom Regulatory Authgority of India നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ്  14 D വഷ്യവസ

നചയ്യുമമ്പഭാള മദശനീയ  ഉപമഭഭാക്തൃ  തരക്കപരത്തിഹഭാര  സമത്തിതത്തിയത്തിനലെ  ഒരഠംഗഠം  67  വയസത്തിനുമശഷഠം

പ്രസ്തുത പദവത്തി വഹത്തിക്കരുനതന്നഭാണവ്  2019  നലെ  ഉപമഭഭാക്തൃ  സഠംരക്ഷണ നത്തിയമഠം വകുപവ്  55(1)
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വഷ്യവസ നചയ്യുന്നതവ്. വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായതത്തിനലെ ഈ വഷ്യതത്തിയഭാനഠം, കുറഞ വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായമുള

ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗതത്തിനവ്  ഉയരന്ന  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായമുള  മനറഭാരു  വടബബ്യൂണലെത്തില്

നത്തിയമത്തിക്കനപടഭാവുന്ന ഒരു അനഭത്തിലെഷണനീയമഭായ സഭാഹചരഷ്യതത്തിമലെക്കവ് നയത്തിമച്ചക്കഭാഠം.

173. നഷ്യഭായഭാധത്തിപരുനട  മസവന  വഷ്യവസകളുനട  കഭാരഷ്യതത്തില്  ഭഭാരതനീയ  ഭരണഘടന

വഹമക്കഭാടതത്തികള  തമത്തില്  വത്തിമവചനഠം  കഭാണത്തിക്കഭാതതുഠം  എലഭാ  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിമലെയഠം

നഷ്യഭായഭാധത്തിപരക്കവ്  ഒരു ഏകനീകൃത  വത്തിരമത്തിക്കല്                പ്രഭായഠം നത്തിഷരഷത്തിക്കുന്നതുമഭാണവ്. പ്രസ്തുത

തതസമനുസരത്തിച്ചവ്,  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  മനരനതയള  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളക്കനുസൃതമഭായത്തി

വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  ആയവ പകരമഭാക്കുന്ന മകഭാടതത്തിയമടതത്തിനു സമഭാനമഭായ നത്തിയമന,  മസവന

മഭാനദണങ്ങള ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  അതുനകഭാണ്ടുതനന്ന,  എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളത്തിലുമുള മുഴുവന്

അഠംഗങ്ങളക്കുഠം ഒരു ഏകനീകൃത വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

174. ഭരണഘടന  വഷ്യവസ  നചയ്യുന്ന  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായതത്തിനലെ  ഏക  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം

വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിമലെയഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിമലെയഠം നഷ്യഭായഭാധത്തിപര തമത്തിലുളതഭാണവ്.  ഭരണഘടനഭാ

നത്തിരമഭാണ  സഭയനട  ഉമദ്ദേശഷ്യപ്രകഭാരഠം  ആയതത്തിനുള  കഭാരണഠം  ഈ  മകഭാടതത്തി

കഭാണുന്നനതനനന്നഭാല്   ഒരു  വഹമക്കഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്

ഉയരതനപടുമമ്പഭാള  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  അനുഭവസമ്പത്തുഠം  അറത്തിവുഠം  കൂട്ടത്തിയത്തിണക്കഭാന്

മവണ്ടത്തിയഭാനണന്നതഭാണവ്.  അതുനകഭാണ്ടവ്,  വഹമക്കഭാടതത്തി നഷ്യഭായഭാധത്തിപന് എന്ന നത്തിലെയത്തില് തങ്ങള

സസഭായതമഭാക്കത്തിയ  അനുഭവസമ്പത്തുഠം  അറത്തിവുഠം  ഉപമയഭാഗപ്രദമഭാക്കുവഭാന്മവണ്ടത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തി

നഷ്യഭായഭാധത്തിപമരക്കഭാള  ഉയരന്ന  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപരക്കവ്  വഷ്യവസ

നചയ്യേനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.  അതുമപഭാനലെ,  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അദഷ്യക്ഷന്  /  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്

ഒഭാഫനീസറുനടയഠം  അഠംഗതത്തിനന്റെയഠം  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായതത്തിലുള   വഷ്യതഷ്യഭാസതത്തിനന്റെ  കഭാരണഠം

അദഷ്യക്ഷന്  /  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസര  എന്നതവ്  ഒരു  സഭാനക്കയറ  തസത്തികയലഭാതതുഠം

അതുനകഭാണ്ടുതനന്ന  ആയതവ്   അഠംഗതത്തിമന്റെതത്തിനു   സമഭാനമഭാക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.  അദഷ്യക്ഷന്  /

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഒഭാഫനീസറുനട  തസത്തികക്കവ്,   ആയതവ്   വത്തിവരത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നവ്

വഷ്യക്തമഭാകുന്നതുമപഭാനലെ  ഒരു  വഹമക്കഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനന്റെനയങത്തിലുഠം   ജുഡനീഷഷ്യല്,   ഭരണ
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പരത്തിചയഠം ആവശഷ്യമഭാണവ്.

175. മകഭാടതത്തിയനട  ശ്രദയത്തില് നകഭാണ്ടുവരനപട്ട  മനറഭാരു വത്തിചത്തിതത എനനന്നഭാല്,  2017  നലെ

വടബബ്യൂണല്  ചട്ടങ്ങളുനട  നഷ ഡബ്യൂളത്തില്  വത്തിവരത്തിച്ചതുപ്രകഭാരഠം   വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  3

വരഷനത ഹ്രസസകഭാലെഭാവധത്തി  ചഭാരതത്തിയത്തിരുന.  ഒരു ഹ്രസസകഭാലെഭാവധത്തിയഠം  ഒപഠം  അമനസഷണഠം

പൂരതത്തിയഭാവഭാത  പതത്തിവവ്  സനസ്പെന്ഷനുകളക്കുള  വഷ്യവസയഠം  ആയതത്തില്നത്തിന്നവ്

സുരക്ഷയത്തിലഭായയഠം  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  മമലുള  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  സസഭാധനീനവുഠം

നത്തിയനണങ്ങളുഠം   വരദത്തിപത്തിക്കുകയഠം  അങ്ങനന  വടബബ്യൂണലുകളുനട  നത്തിഷവ്  പക്ഷതനയ

പ്രതത്തികൂലെമഭായത്തി  ബഭാധത്തിക്കുകയഠം  നചയ്യുന.   എലഭാറത്തിനുഠം  പുറമമ,  അതരഠം  ഹ്രസസകഭാലെയളവവ്

നത്തിഷരഷത്തിക്കുന്നതവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവ്വഹണ  പരത്തിചയഠം  വളരതത്തിനയടുക്കുന്നതത്തിനവ്  വത്തിഘഭാതവുഠം

അപ്രകഭാരഠം വടബബ്യൂണലുകളുനട ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിക്കവ് ഹഭാനത്തികരവുമഭാണവ്.  Union of India  v.  Madras Bar

Assn. (2010) (മമല് പരഭാമരശത്തിച്ചതവ്) മകസത്തില്, വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ഹ്രസസ കഭാലെഭാവധത്തി

നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനന വത്തിമരശത്തിക്കുകയഠം ദനീരഘകഭാലെഭാവധത്തി ശുപഭാരശ നചയ്യുകയമുണ്ടഭായത്തി. ഈ ഹ്രസസ

കഭാലെഭാവധത്തിയളവുകള, നവറുഠം 3 വരഷഠം മഭാതമുള ചുരുങ്ങത്തിയ കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ് ഒരു വടബബ്യൂണല്

അഠംഗമഭായത്തി  മചരഭാന്മവണ്ടത്തി  അഭത്തിവൃദത്തിയള തങ്ങളുനട  അഭത്തിഭഭാഷകവൃതത്തി  പരത്തിതഷ്യഭാഗഠം  നചയ്യുന്ന

കഭാരഷ്യതത്തില്  അഭത്തിഭഭാഷകവൃനതത്തിനലെ  മയഭാഗഷ്യരഭായ  അഠംഗങ്ങനള  നത്തിരുതഭാഹപടുത്തുനമനഠം

നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി.  പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുനട നഷഡബ്യൂളത്തില് നത്തിഷരഷത്തിച്ചതുപ്രകഭാരമുള വടബബ്യൂണല്

അഠംഗങ്ങളുനട മസവന കഭാലെയളവവ്  മയഭാഗഷ്യത വത്തിരുദവുഠം അസമരക്കത്തിടയത്തില് സമതസഠം ഉണ്ടഭാക്കഭാന്

ശ്രമത്തിക്കുന്നതുമഭാണവ്.  3 വരഷ കഭാലെഭാവധത്തി എന്നതവ്  ഒരു വത്തിരമത്തിച്ച

വഹമക്കഭാടതത്തി  /  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനവ്,  അനലങത്തില് അനഷ്യഥഭാ  മസവനതത്തിലുള ഒരു

ജുഡനീഷഷ്യല്  ഒഭാഫനീസറുനട  കഭാരഷ്യതത്തില്മപഭാലുഠം  അനുമയഭാജഷ്യമഭാമയക്കഭാഠം.  പമക്ഷ,  3  വരഷ

കഭാലെയളവത്തിമലെക്കവ്  ഒരു  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗമഭാവഭാന്മവണ്ടത്തി  ഒരു  അഭത്തിഭഭാഷകന്  തനന്റെ

സുസഭാപത്തിതമഭായ അഭത്തിഭഭാഷകവൃതത്തി ഉമപക്ഷത്തിക്കുനമന്നവ് പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നതവ് മത്തിഥഷ്യയഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   2017

നലെ  ധനനത്തിയമഠം  184   – ആഠം  വകുപവ്  പ്രകഭാരഠം  വടബബ്യൂണല്  ഭരണതത്തില്  ഏകത

നകഭാണ്ടുവരഭാനഭാണവ്    നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  സഭ  ഉമദ്ദേശത്തിച്ചതവ്.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  മയഭാഗഷ്യരഭായ

ഉമദഷ്യഭാഗഭാരതത്തികനള  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിതരഭാവുന്നതത്തിനന
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നത്തിരുതഭാഹനപടുത്തുന്നതത്തിനന്റെ ചത്തിലെവത്തില് ആയത്തിരത്തിക്കരുതവ് അതരഠം ഏകത വകവരത്തിമക്കണ്ടതവ്.

177. കൂടുതലെഭായത്തി,  അഠംഗങ്ങനള  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തില്നത്തിനഠം  വത്തിരമത്തിച്ചമശഷഠം  മനറഭാരു

വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  പുന:നത്തിയമനഠം  നടതഭാനുള  മകന്ദ്ര  /  സഠംസഭാന  സരക്കഭാരുകളക്കവ്

നല്കനപട്ടത്തിടള  വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരഠം,  പരമഭാധത്തികഭാര  മകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  സുപ്രധഭാന

അവയവങ്ങളത്തിനലെഭാന്നഭായ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വത്തിതരണതത്തിനുള  നപഭാതുജന  വത്തിശസഭാസനത

നത്തിരുതഭാഹനപടുത്തുന്നതഭാണവ്.  ഇനത്തിയഠം,  അഠംഗങ്ങളുനട  ഹ്രസസകഭാലെഭാവധത്തി  നനീതത്തിനത്തിരവ്വഹണ

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  ഹനത്തിക്കുന്ന ഉമദഷ്യഭാഗസതലെ ഇടനപടലുകള വരദത്തിപത്തിക്കുകയഠം

നചയ്യുന.

178. മമല് വത്തിവരത്തിച്ച ചരച്ചയനട നവളത്തിച്ചതത്തില്,  വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളുനട അതത്തിഹ്രസസമഭായ

മസവന  കഭാലെയളവവ്  മയഭാഗഷ്യതഭാവത്തിരുദമഭായതത്തിനഭാലുഠം  ആയതത്തിനവ്   വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

ജുഡനീഷഷ്യല്   അഠംഗങ്ങളുനട  തസത്തിക  സസനീകരത്തിക്കുന്നതത്തില്നത്തിന്നവ്  മയഭാഗഷ്യരഭായ  ഉമദഷ്യഭാഗഭാരതത്തികനള

പത്തിനത്തിരത്തിപത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രഭഭാവഠം  ഉളതത്തിനഭാലുഠം  പ്രസബത  ചട്ടങ്ങളക്കവ്  ഒരു  വനീണ്ടുവത്തിചഭാരഠം

ആവശഷ്യമഭാനണന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി വത്തിധത്തിക്കുന.

(E)  ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ വവരുദഷ്യങ്ങള

179. കക്ഷത്തികളുനട  വഭാദങ്ങളുനട  അടത്തിസഭാനതത്തിലുഠം  മമല്സൂചത്തിപത്തിച്ച  ചരച്ചയനട  നവളത്തിച്ചതത്തിലുഠം

തഭാനഴെപറയന്ന  ചട്ട വവരുദഷ്യങ്ങള മകഭാടതത്തി നത്തിരനീക്ഷത്തിച്ചടണ്ടവ് :

(എ) അഭത്തിഭഭാഷകവൃനതത്തില് നത്തിനള മനരത്തിടള നത്തിയമനങ്ങളക്കുഠം  വത്തിരമത്തിച്ച ജുഡനീഷഷ്യല്

ഒഭാഫനീസരമഭാര     അനലങത്തില്  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  /  വഹമക്കഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്മഭാര

എന്നത്തിവരക്കുള നത്തിശത്തിത  3  വരഷ കഭാലെഭാവധത്തി  നത്തിഷരഷത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങളത്തില് നപഭാരുതമക്കടുണ്ടവ്.

അസമരക്കത്തിടയത്തില് സമതസമുണ്ടഭാക്കഭാന് ശ്രമത്തിക്കുന എന്നത്തിടമതഭാളഠം ആയതവ് വത്തിമവചനപരവുമഭാണവ്.

മകഭാടതത്തിയനട  മുന്തനീരപ്പുകള  യമഥഭാചത്തിതഠം  പരത്തിഗണനയത്തിനലെടുത്തുനകഭാണ്ടവ്   അഠംഗങ്ങള,

ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്,  അദഷ്യക്ഷന്  തുടങ്ങത്തിയവരുനട  മസവന  കഭാലെയളവവ്  നത്തിരബന്ധമഭായഠം
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വരദത്തിപത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.

(ബത്തി) പ്രസ്തുത  ചട്ടങ്ങളത്തില്  രൂപനപടുതത്തിയത്തിടള   അഠംഗങ്ങള,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്മഭാര,

അദഷ്യക്ഷന്മഭാര  എന്നത്തിവരുനട  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായതത്തിലുള  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം,  വടബബ്യൂണല്  ചട്ടക്കൂടവ്

രൂപനീകരണതത്തില് ഏകത നകഭാണ്ടുവരത്തികനയന്ന 2017-നലെ ധനനത്തിയമതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യലെക്ഷഷ്യങ്ങളക്കവ്

വത്തിരുദമഭാണവ്.  മുഴുവന് വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെയഠം  അഠംഗങ്ങള,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്മഭാര,  അദഷ്യക്ഷന്മഭാര

തുടങ്ങത്തിയവരക്കവ് ഒരു ഏകനീകൃത വത്തിരമത്തിക്കല് പ്രഭായഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

(സത്തി) ഏനതഭാന്നത്തിനു  കനീഴെത്തിലെഭാമണഭാ  വടബബ്യൂണല്  സഭാപത്തിക്കനപടുന്നതവ്,  അതരഠം

മനഭാലെയഠം / വകുപത്തിനലെ ഭഭാരത സരക്കഭാരത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തിയഭായത്തിരത്തിക്കണഠം അമനസഷണ-തത്തിരനഞടുപവ്

സമത്തിതത്തിയനട കണ്വനീനര എന വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ ചട്ടഠം  4(2),  അധത്തികഭാര

വത്തിഭജന തതസനത മനരഭായത്തി ഉലഠംഘത്തിക്കുന്നതുഠം അങ്ങനന  ഭരണഘടനയനട മസൗലെത്തിക ഘടനക്കവ്

വത്തിരുദവുമഭാണവ്.    Fourth  Judges  Case  നലെ  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ശഭാസനതത്തിനന്റെ

അനനരഫലെമഭായത്തി,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിലുള  ജുഡനീഷഷ്യല്

ആധത്തിപതഷ്യതത്തില് നവളഠം മചരക്കഭാന് ഉമദഷ്യഭാഗസ വത്തിഭഭാഗതത്തിനവ് കഴെത്തിയത്തില.

(ഡത്തി) ഒരു  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗതത്തിനന  നനീക്കഠം  നചയ്യേഭാനുള  കമത്തിറത്തിയനട  ശുപഭാരശ

പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന്   മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിമനഭാടവ്  നത്തിരമദ്ദേശഠം  മഭാതഠം   നല്കുകയഠം

നത്തിരബന്ധത്തിക്കഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം  നചയ്യുന്നത്തിടമതഭാളഠം  ചട്ടഠം  7  മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്  അനഭാവശഷ്യമഭായ

വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരമഭാണവ്   നല്കുന്നതവ്.   ഏനതഭാരു   വടബബ്യൂണല്  അഠംഗമതയഠം  നനീക്കഠം

നചയ്യുന്നതത്തിനുമുമ്പഭായത്തി  മകന്ദ്ര സരക്കഭാര  നത്തിരബന്ധമഭായഠം  പ്രസ്തുത  കമറത്തിയനട  ശുപഭാരശ

പരത്തിഗണത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.  എലഭാറത്തിനുഠം പുറമമ,  മദശനീയ കമ്പനത്തി നത്തിയമ അപനീലെധത്തികഭാര വടബബ്യൂണലെത്തി

(NCLAT)നലെ   അദഷ്യക്ഷന്  /  അഠംഗതത്തിനന്റെ  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  മഭാതഠം  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  ചനീഫവ്

ജസത്തിസുമഭായള  കൂടത്തിയഭാമലെഭാചനയത്തിലൂനടയഭായത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നത്തിടമതഭാളഠം  ചട്ടഠം  7  നന്റെ  ഉപനനീയഠം,

മദശനീയ കമ്പനത്തി നത്തിയമ അപനീലെധത്തികഭാര വടബബ്യൂണലെത്തി (NCLAT) നുഠം മറ്റു നഷ്യഭായസഭകളക്കുമത്തിടയത്തില്

ഒരു വനതത്തികമലഭാത തരഠംതത്തിരത്തിവവ് സൃഷത്തിക്കുന.
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(e) നത്തിരവധത്തി തനീരുമഭാനങ്ങളത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി നന്നഭായത്തി നത്തിരവചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന പദമഭാണവ് സഭാഠംസ്കഭാരത്തിക

അധ:പതനഠം എന്നതത്തിനന്റെ അരതഠം വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കഭാന് എകത്തികബ്യൂട്ടത്തിവത്തിനന അനുവദത്തിക്കുന്നതവ് ജുഡനീഷഷ്യല്

രഠംഗതത്തിമലെക്കുള വകമയറമഭായതത്തിനഭാല് റൂള 7(ബത്തി) നത്തിലെനത്തിലഭാന് അനുവദത്തിക്കത്തില.

(f)  ഏനതഭാരു  വത്തിഭഭാഗഠം  വഷ്യക്തത്തികളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  നത്തിയമങ്ങളത്തില്  ഇളവവ്  വരുതഭാനുള

അധത്തികഭാരഠം പരത്തിമശഭാധനമയഭാനടഭാപഠം തത്തിരനഞടുപവ് നടത്തുന്ന കമറത്തിക്കവ് നല്കുഠം, അലഭാനത അതവ്

റൂള  20  പ്രകഭാരഠം നല്കത്തിയത്തിടള മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനല.  ഈ മകഭാടതത്തി മനരനത മദഭാസവ് ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന്  (2014)  (മുകളത്തില്  പറഞ)  വത്തിധത്തിച്ചതവ്  അധത്തികഭാരങ്ങള  മവരതത്തിരത്തിക്കല്

സത്തിദഭാനഠം അട്ടത്തിമറത്തിക്കഭാനത ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട മമല് ഭരണപരമഭായ നത്തിയനണഠം ഏരനപടുതഭാന്

മകന്ദ്ര സരക്കത്തിരത്തിനന അനുവദത്തിക്കത്തില.

വഭാദവത്തിഷയഠം  IV  :    എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേഷനഭായത്തി  ഏക  മനഭാഡല്

ഏജന്സത്തി മവമണഭാ?

180.   ഇനഷ്യയത്തിനലെ നത്തിലെവത്തിനലെ വടബബ്യൂണല് ഉപഘടനയത്തില് നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്ന വഷ്യക്തമഭായ പ്രശ്നഠം

പണത്തിതനഭായ അമത്തിക്കസവ്  ഉയരതത്തിക്കഭാട്ടത്തി.   വത്തിവത്തിധ  മകന്ദ്ര,  സഠംസഭാന നത്തിയമങ്ങള പ്രകഭാരഠം

സഭാപത്തിതമഭായ  വടബബ്യൂണല്  സഭാധഭാരണയഭായത്തി  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതവ്  അവരുനട  മസ്പെഭാണ്സറത്തിഠംഗവ്

അനലങത്തില് മഭാതുമനഭാലെയഠം അനലങത്തില് ബന്ധനപട്ട വകുപഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല്, വടബബ്യൂണലുകമളഭാ

അതത്തിനലെ അഠംഗങ്ങമളഭാ അവരുനട മുമ്പത്തില് കക്ഷത്തികളുഠം കൂടത്തിയഭായ ഒരു വകുപത്തില് നത്തിന്നവ് സഭാമ്പതത്തിക,

ഭരണപരമഭായ  അനലങത്തില്  മമറനതങത്തിലുഠം  സസൗകരഷ്യഠം  മതമടണ്ടത്തിവരുമമ്പഭാള,  അവരുനട
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നഷ്യഭായമബഭാധമമഭാ സസഭാതനമമഭാ വത്തിടവനീഴ്ച്ച നചയ്യേഭാന് സഭാധഷ്യതയണ്ടവ്.  ഒനരഭാറ മനഭാഡല് ഏജന്സത്തി

സഭാപത്തിച്ചവ്  രഭാജഷ്യനത  മുഴുവന്  വടബബ്യൂണല്  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനുഠം  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കുകയഠം

അതരഠം  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകനളയഠം  തുലെഷ്യതയത്തിമലെക്കവ്  നകഭാണ്ടുവരത്തികയഠം  നചയഭാല്  മഭാതമമ

ഇതരഠം അപഭാകതകള പരത്തിഹരത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയൂ.

181.   എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര അഭത്തി  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  (മുകളത്തില് പറഞ)യത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി,

രഭാജഷ്യനത  മുഴുവന്  വടബബ്യൂണല്  ഉപഘടനയനടയഠം  ഭരണഠം  ഒനരഭാറ  മനഭാഡല്  ഏജന്സത്തി

മനഭാലെയഠം  നത്തിരനീക്ഷവ്ക്കഭാന്  വത്തിഭഭാവന  നചയ.   ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  മമല്മനഭാട്ടഠം  അതത്തില്

കക്ഷത്തികളഭായ  വകുപവ്  മനഭാലെയതത്തിനവ്  അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്  ഉചത്തിതമനലന്നവ്  നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കനപട.

വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനവ്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കഭാന്  ബന്ധനപട്ട  മനഭാലെയഠം  ഒരു

സസതന ഏജന്സത്തി രൂപവത്ക്കരത്തിക്കഭാന് ഈ മകഭാടതത്തി  ശുപഭാരശ നചയ.  സസതന ഏജന്സത്തി

രൂപവത്ക്കരത്തിക്കുമമ്പഭാള,  നത്തിയമനഠം,  മയഭാഗഷ്യത,  മസവന  വഷ്യവസ,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഫണ്ടവ്

അനുവദത്തിച്ച രനീതത്തി തുടങ്ങത്തിയവയഭായത്തി ഒരു ഏകനീകൃത മകഭാഡവ് നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാഠം. ഇതവ്, വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ

വപതൃക  മനഭാലെയതത്തിനന്റെ  സസഭാധനീനഠം  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനു  പുറമമ  മുഴുവന്  വടബബ്യൂണല്

ഉപഘടനയത്തിലുഠം ഏകത ഉറപഭാക്കുനമനഠം മകഭാടതത്തി നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.  പ്രസക്തമഭായ ഉദരണത്തി ചുവനട

പുനരഭാവത്തിഷരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

96  ..   “ … അതരതത്തിലുള  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  നടതത്തിപത്തിനഭായത്തി  പൂരണ്ണമഭായഠം

സസതനമഭായ  ഒരു  ഏജന്സത്തി  രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിവനര,  അതരഠം  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുഠം

കഴെത്തിയന്നത്തിടമതഭാളഠം  ഈ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയന്ന

ഒനരഭാറ  മനഭാഡല്  മനഭാലെയതത്തിനവ്  കനീഴെത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നതവ്  അഭത്തികഭാമഷ്യമഭാണവ് എന്നതഭാണവ്
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ഞങ്ങളുനട  അഭത്തിപ്രഭായഠം  നത്തിരവധത്തി  കഭാരണങ്ങളഭാല്  ഉചത്തിതമഭായ  മനഭാലെയഠം  നത്തിയമ  മനഭാലെയഠം

ആയത്തിരത്തിമക്കണഠം.  വടബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനഠം പ്രവരതനഠം മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി

ഒരു  സസതനമമല്മനഭാട്ട  സമത്തിതത്തിനയ  നത്തിമയഭാഗത്തിക്കഭാന്  മനഭാലെയതത്തിനവ്  അവസരമുണ്ടവ്.

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമനഭാ  നചയരമപഴ്സമനഭാ  ചത്തിലെ  കഭാരണങ്ങളഭാല്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ

പ്രവരതനതത്തില്  മതത്തിയഭായ  തഭാത്പരഷ്യനമടുക്കഭാന്  കഴെത്തിയന്നത്തിനലങത്തില്,  സഠംവത്തിധഭാനഠം

തളരുകയത്തിനലന്നബഠം നനീതത്തിയനട ആതഷ്യനത്തിക ഉപമഭഭാക്തഭാവവ് കഷനപടത്തിനലനഠം ഇതവ് ഉറപഭാക്കുഠം.  ഒരു

സമനസയ  സഠംഘടന  നത്തിരമത്തിക്കുന്നതവ്  നമ്മുനട  കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  ഇന്നനത  വഷ്യവസയനട  പലെ

മദഭാഷങ്ങളുഠം  നനീക്കഠം  നചയ്യുഠം.   ആവശഷ്യഠം  വന്നഭാല്,  മകന്ദ്ര,  സഠംസഭാന  തലെങ്ങളത്തില്  പ്രമതഷ്യക

സമനസയ സഠംഘടനകള ഉണ്ടഭാക്കഭാഠം.  അതരഠം വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളുനട സസഭാതനഷ്യഠം

നത്തിലെനത്തിരതഭാന്  അതരനമഭാരു  മമല്മനഭാട്ട  അമതഭാറത്തിറത്തി  ശ്രമത്തിക്കണഠം.   ആ  പരത്തിധത്തി  വനര,

വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങനള തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനുള നടപടത്തിക്രമങ്ങള, വടബബ്യൂണലുകളുനട

പ്രവരതനതത്തിനഭായത്തി ഫണ്ടവ് അനുവദത്തിക്കുന്ന രനീതത്തി,  മറവ്  അനനരഫലെങ്ങള എന്നത്തിവ വഷ്യക്തമഭായത്തി

പറമയണ്ടതുണ്ടവ്".

182.  ഇനഷ്യ യൂണത്തിയന് അഭത്തി.  മഡഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷനത്തില് (2010) (മുകളത്തില് പറഞ)

ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  അഞഠംഗ  ഭരണഘടനഭാനബഞത്തിനവ്  യവണറഡവ്  കത്തിഠംഗ്ഡതത്തില്

പ്രചഭാരതത്തിലുള  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഘടനനയക്കുറത്തിച്ചവ്  ചരച്ച  നചയ്യേഭാന്  അവസരഠം  ലെഭത്തിച.

വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം  വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  നത്തിരവധത്തി  കമത്തിറത്തികളുനട

രൂപവത്ക്കരണഠം  ആവശഷ്യനപടുന്ന  വത്തിവധതരഠം  തരക്ക  പരത്തിഹഭാരസഠംവത്തിധഭാനങ്ങള  യവണറഡവ്

കത്തിഠംഗ്ഡതത്തിനുണ്ടവ്.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  വടബബ്യൂണലുകള  വഴെത്തി  നനീതത്തി  നത്തിരവ്വഹണഠം  നടത്തുന്നതവ്

അവമലെഭാകനഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ച  നലെഗട്ടവ്  കമത്തിറത്തി  റത്തിമപഭാരട്ടഭാണവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി
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പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി പരഭാമരശത്തിച്ചതവ് യ.നക യത്തിനലെ വടബബ്യൂണലുകളുനട വത്തിജയഗഭാഥ വത്തിശകലെനഠം നചയ

മശഷഠം,  ഈ  മകഭാടതത്തി  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  ഒരു  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം  ശ്രദത്തിക്കുകയഠം,  ഇനഷ്യയത്തിനലെ

വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  അതൃപ്തത്തി  പ്രകടത്തിപത്തിക്കുകയഠം  നചയവ്  ഇങ്ങനന

നത്തിരനീക്ഷത്തിച.

70  “ എന്നഭാല്  ഇനഷ്യയത്തില്  നത്തിരഭഭാഗഷ്യവശഭാല്  വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  സസഭാതനഷ്യഠം  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.

ബന്ധനപട്ട മസ്പെഭാണ്സറത്തിഠംഗവ് വത്തിഭഭാഗതത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി നത്തിയമതത്തിനഭായത്തി നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തിയത്തില്

ഇരത്തിക്കുന.  വടബബ്യൂണലുകള രൂപനീകരത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ധനസഹഭായഠം,  അടത്തിസഭാന സസൗകരഷ്യങ്ങള,

പ്രവരതനതത്തിനുള ഇടഠം  എന്നത്തിവയഭായത്തി  അവര കൂടുതലുഠം  അവരുനട  മസ്പെഭാണ്സര വകുപത്തിനന

ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   വടബബ്യൂണല്  രൂപനീകരത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമങ്ങള,  മസ്പെഭാണ്സര  നചയ്യുന്ന

വകുപ്പുകളത്തില്  നത്തിനള  സത്തിവത്തില്  സരവ്വനീസുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  വടബബ്യൂണലുകളത്തില്

അഠംഗമഭാക്കുന്നതത്തിനവ് പതത്തിവഭായത്തി നല്കുകയഠം,  അവരുനട മഭാതൃമകഡറുമഭായള അവരുനട അവകഭാശഠം

തുടരന്നതത്തിനവ്  അനുവദത്തിക്കുകയഠം  നചയ്യുന.   യവണറഡവ്  കത്തിഠംഗ്ഡതത്തില്  നടപഭാക്കത്തിയതുഠം

എല്.ചന്ദ്രകുമഭാറത്തില്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചതുമഭായ  വത്തിപുലെമഭായ  പരത്തിഷ്ക്കഭാരങ്ങള  നടപഭാക്കത്തിയത്തിനലങത്തില്,

ഇനഷ്യയത്തിനലെ വടബബ്യൂണലുകള സസതനമഭായതഭായത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കത്തില".

183. 27  മഭാരച്ചവ്  2019-നലെ  W.P.(C)No.267/2012   – നലെ ഉതരവവ്  പ്രകഭാരമുള പണത്തിതനഭായ

അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന്റെ പ്രസഭാവനകള ഈ മകഭാടതത്തി  മനരനത ശ്രദത്തിച്ചത്തിരുന,  അതുപ്രകഭാരഠം

നത്തിയമമനഭാലെയതത്തിനവ് ഇതത്തിനകഠം തനന്ന മജഭാലെത്തിഭഭാരഠം കൂടുതലെഭാനണനഠം അതത്തിനഭാല് ഈ മകഭാടതത്തി

മനരനത നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചതുമപഭാനലെ എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം ഒനരഭാറ മനഭാഡല് മനഭാലെയഠം എന്ന

നത്തിലെയത്തില് മമല്മനഭാട്ട പ്രവരതനഠം ഫലെപ്രദമഭായത്തി നത്തിരവ്വഹത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തിനലനഠം സമരപത്തിച.  

184. പരമപ്രധഭാനമഭായത്തി  മതഭാനന്നതവ്,  ഓമരഭാ  വടബബ്യൂണലുഠം  അതത്തിനന്റെ  വദനഠംദത്തിന
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പ്രവരതനതത്തിനഭായത്തി  മതത്തിയഭായ സഭാമ്പതത്തിക സസഭാതനഠം ആസസദത്തിക്കണഠം എന്നതഭാണവ് അതത്തില്

ഉളനപമടണ്ട  തുകകള:  (എ)  സഭാഫവ്  നത്തിയമനതത്തിനന്റെ;  (ബത്തി)  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങള

സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  (സത്തി)  അടത്തിസഭാന സസൗകരഷ്യങ്ങളുനട നവനീകരണഠം; ( ഡത്തി)  കമ്പബ്യൂട്ടരവത്ക്കരണഠം;

(ഇ)  പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  അമതഭാറത്തിറത്തിക്കുഠം,  അതരഠം  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളക്കുഠം

അനുവദനനീയമഭായ  ആവശഷ്യകതകളുഠം  മറവ്  സസൗകരഷ്യങ്ങളുഠം  ഏതവ്  മനഭാലെയഠം  അനലങത്തില്  ഏതവ്

വകുപഭാണവ് വടബബ്യൂണലെത്തിനഭായത്തി മനഭാഡല് ഏജന്സത്തിയനട ചുമതലെകള നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതവ് എന്നതവ്

വളനര  നത്തിരണഭായകമഭായത്തിരത്തിക്കത്തില,  എന്നഭാല്  ഏറവുഠം  പ്രഭാധഭാനഷ്യമരഹത്തിക്കുന്നതവ്  വടബബ്യൂണല്

അതത്തിനന്റെ  വദനഠംദത്തിന ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി അതരഠം മനഭാഡല് ഏജന്സത്തിനയ ആശ്രയത്തിക്കുനമന്നവ്

പ്രതനീക്ഷത്തിമക്കണ്ടതത്തില എന്നതഭാണവ്.   എലഭാ ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഠം ഉമദ്ദേശഷ്യങ്ങളക്കുഠം  സസയഠംപരഷ്യഭാപ്തവുഠം

സസയഠം  നത്തിലെനത്തില്ക്കഭാവുന്നതുമഭായ  അമതഭാറത്തിറത്തിയഭായത്തി  ഓമരഭാ  വടബബ്യൂണലെത്തിനനയഠം  മഭാറ്റുന്നതത്തിനവ്

ആവശഷ്യമഭായതുഠം  പരഷ്യഭാപ്തമഭായതുമഭായ ഫണ്ടവ്  അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനുള നത്തിരമദ്ദേശഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

ഓമരഭാ വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ പ്രവരതനതത്തിനഭായഠം ചത്തിലെവഴെത്തിമക്കണ്ട തുക നത്തിരബന്ധമഭായഠം ഇനഷ്യയനട

സഞത്തിത നത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ് ഈടഭാമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.  അതത്തിനഭാല്, അതുവനര, ധനമനഭാലെയഠം മനഭാഡല്

മനഭാലെയഠം/  വകുപ്പുമഭായത്തി  കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച്ചവ്  വടബബ്യൂണലുകളക്കഭായത്തി  പ്രമതഷ്യകവുഠം  സമരപത്തിതവുമഭായ

ഫണ്ടുകള  നനീക്കത്തിവയ്ക്കുഠം.   വടബബ്യൂണലുകള  അവരക്കു  മുമ്പത്തില്  വഷ്യവഹഭാരത്തിയഭായ  ഒരു

ഡത്തിപഭാരടനമന്റെത്തിനന്റെ  സഭാമ്പതത്തിക  നത്തിയനണതത്തിലെല  എന്നവ്  ഉറപഭാക്കുക  മഭാതമല,  ഇതവ്

വടബബ്യൂണല് സഠംവത്തിധഭാനതത്തിലുള നപഭാതുവത്തിശസഭാസഷ്യതയഠം വത്തിശസസതയഠം വരദത്തിപത്തിക്കുഠം.

വഭാദവത്തിഷയഠം V: ഇനഷ്യയത്തിനലെ  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം

വത്തിലെയത്തിരുതഭാന് നടമതണ്ട ആവശഷ്യഠം ഉമണ്ടഭാ?

185. ഫത്തിനഭാന്സവ് ആകവ്, 2017 ല് പരഭാമരശത്തിക്കനപടുന്ന എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം ജുഡനീഷഷ്യല്
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സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതല്  നടമതണ്ട  ആവശഷ്യമുനണ്ടന്നവ്  ഹരജത്തിക്കഭാരക്കഭായത്തി  പണത്തിതനഭായ

അഭത്തിഭഭാഷകര ഞങ്ങളുനട ശ്രദയത്തില്നപടുതത്തി.  സമയഭാസമയങ്ങളത്തില് നടത്തുന്ന നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതത്തികള  വഴെത്തി  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഉപഘടനയത്തില്  വരുതത്തിയ  മഭാറങ്ങളുനട

പ്രതത്തികൂലെഫലെങ്ങള  വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യേഭാന്  നത്തിയസഭമയഭാ  എകത്തികബ്യൂട്ടനീമവഭാ  ഒരു  വത്തിലെയത്തിരുതലുഠം

നടതത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നവ് വഭാദത്തിച.  

186. ഹരജത്തിക്കഭാരുനട  വഭാദങ്ങള  അടത്തിസഭാനരഹത്തിതമഭാനണന്നവ്  പറയഭാനഭാവത്തില.

സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ മൂന്നവ്  അഠംഗങ്ങളഭായ നത്തിയമസഭ,  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തി  എന്നത്തിവ പരസ്പെരഠം

ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന,  അതത്തിനഭാല് ഒരു അഠംഗതത്തിനന്റെ പ്രവരതനഠം മനറഭാന്നത്തില് മനരത്തിട്ടവ്  സസഭാധനീനഠം

നചലുത്തുന.   ഒമരഭാ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണവുഠം  തനീരപ്പുകല്പത്തിക്കഭാത  വഷ്യവഹഭാരങ്ങളുനട  എണ്ണതത്തില്

നപനട്ടനള വരദനവത്തിനവ് കഭാരണമഭാകുന.  വഷ്യവഹഭാരതത്തിനന്റെ വരദത്തിചവരുന്ന മുടങ്ങത്തിക്കത്തിടക്കലെത്തിനവ്

അനുസൃതമഭായത്തി ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട പരത്തിമത്തിതത്തികനളക്കുറത്തിച്ചവ് മബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാമകണ്ടതവ് സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ

മറവ് ശഭാഖകളുനട ഉതരവഭാദത്തിതമഭാണവ്.   നത്തിയമനത്തിരമഭാണങ്ങളുനട ഫലെപ്രഭാപ്തത്തി വരദത്തിപത്തിക്കുമമ്പഭാള

തനന്ന വളനര കുറവഭാനണന്നവ് ഉറപഭാക്കഭാന് ശ്രദത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.  

187. 'ജുഡനീഷഷ്യറത്തി സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുതല്'  എന്ന അമമരത്തിക്കന് തതസഠം ഈ മകഭാടതത്തി ആദഷ്യഠം

സസനീകരത്തിച്ചതവ്  മസലെഠം  അഡസമക്കറവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷന്  (II)  അഭത്തി.  ഇനഷ്യന്  യൂണത്തിയന്

വത്തിധത്തിവഭാചകതത്തിലെഭാണവ്,  അതവ്  പ്രകഭാരഠം  പഭാസഭാക്കത്തിയ  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം

വത്തിലെയത്തിരുത്തുക  വഴെത്തി  അതവ്  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തില്  വരുത്തുന്ന  പ്രതഷ്യഭാഖഭാതങ്ങളുനട  വത്തിലെയത്തിരുതല്

നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ  നത്തിരവ്വഹത്തിമക്കണ്ടതവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാനണന്നവ്  നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കനപട.   ഇനഷ്യന്

പശഭാതലെതത്തില്   ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതലെത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യഠം  നത്തിശയത്തിക്കഭാന്  ഒരു

കമത്തിറത്തി രൂപനീകരത്തിക്കഭാന് ഈ മകഭാടതത്തി നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരുന.  അതത്തിനവ് അനുവരതത്തിയഭായത്തി ജഗന്നഭാഥ
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റഭാവു  കമത്തിറത്തി  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  സമരപത്തിച.   ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുത്തുക  വഴെത്തി,

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ഫലെമഭായത്തി  ഉണ്ടഭാകുന്ന  പുതത്തിയ  മകസുകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഉണ്ടഭാകുന്ന

അധത്തികനച്ചലെവുഠം  നത്തിയമഠം  അനുസരത്തിച്ചവ്  സൃഷത്തിമക്കണ്ട  സഭാഫുകളുനട  ബജറവ്  ആവശഷ്യകതയഠം

നത്തിയമസഭ വത്തിശകലെനഠം നചയ്യേണനമന്നവ് റത്തിമപഭാരട്ടവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.  കൂടഭാനത,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ

തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയ  സഭാമ്പതത്തിക  നമമമഭാറഭാണ്ടതത്തില്,  പുതത്തിയ  നത്തിയമതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഉണ്ടഭാകഭാന്

സഭാധഷ്യതയള  സത്തിവത്തില്,  ക്രത്തിമത്തിനല്  മകസുകളുനട  എണ്ണഠം,  ഈ  മകസുകള  തനീരപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്

കൂടുതല്  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനടയഠം  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനടയഠം  ആവശഷ്യകതയഠം,  ആവശഷ്യമഭായ  അടത്തിസഭാന

സസൗകരഷ്യങ്ങളുഠം  ഉളനപടുതണഠം.   മസലെഠം  അഡസമക്കറവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷന്  (മുകളത്തില്

പറഞ)  തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യമഭായ  ഘണത്തികകള  തഭാനഴെപറയന്ന  രനീതത്തിയത്തില്

പുനരഭാവത്തിഷരത്തിക്കഭാഠം:

49.“ കമത്തിറത്തി ഇങ്ങനനയഠം നത്തിരമദ്ദേശത്തിച:

“കൂടഭാനത,  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  അവതരത്തിപത്തിക്കുമമ്പഭാനഴെലഭാഠം  പഭാരലെനമന്റെത്തിമലെഭാ

സഠംസഭാന   നത്തിയമസഭകളത്തിമലെഭാ  യവണറഡവ്  മസറവ്സത്തില്  നചയ്യുന്നതുമപഭാനലെ  ജുഡനീഷഷ്യല്

സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതല്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  ഓമരഭാ  ബത്തിലത്തിമനഭാനടഭാപവുഠം  മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന

സഭാമ്പതത്തിക  നമമമഭാറഭാണ്ടഠം  മറവ്  സഭാഫുകളുനട  ബജറവ്  ആവശഷ്യകത  മഭാതമല,  പുതത്തിയ  ബത്തില്

നത്തിയമസഭ  പഭാസഭാക്കുമമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകഭാനത്തിടയള  അധത്തിക  മകസുകളുനട  നചലെവുകള

നത്തിറമവറ്റുന്നതത്തിനുള നത്തിബന്ധന ബജറ്റുഠം  കണക്കഭാക്കണഠം.   പുതത്തിയ  നത്തിയമപ്രകഭാരഠം  സൃഷത്തിക്കഭാന്

സഭാധഷ്യതയള സത്തിവത്തില്, ക്രത്തിമത്തിനല് മകസുകളുനട എണ്ണഠം, എത മകഭാടതത്തികള ആവശഷ്യമഭാണവ്, എത

ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം  ഉമദഷ്യഭാഗസരുഠം  ആവശഷ്യമഭാണവ്,  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങള  എനനഭാനക്കയഭാണവ്

എന്നതവ്  ഈ  ബജറത്തില്  പരഭാമരശത്തിക്കണഠം.   കഴെത്തിഞ  അമ്പതവ്  വരഷതത്തിനത്തിടയത്തില്  ഇതരഠം
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ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതല്  നമ്മുനട  രഭാജഷ്യനത  ഒരു  നത്തിയമസഭമയഭാ  പ്ര ലെനമമന്റെഭാ

നടതത്തിയത്തിട്ടത്തില. 

50. നഷ്യഭായവരതത്തിയഭായഠം  മവഗതത്തിലുഠം  നനീതത്തി  ലെഭഷ്യമഭാക്കഭാനുള  ഭരണഘടനഭാ  ബഭാധഷ്യത

കണക്കത്തിനലെടുതവ്,  മമല്പറഞ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചവ്  നഭാലെവ്  മഭാസതത്തിനുളത്തില്  ഈ

മകഭാടതത്തിയത്തില് റത്തിമപഭാരട്ടവ് സമരപത്തിക്കുവഭാന് ഞങ്ങള മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിമനഭാടവ് നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.”

188. നത്തിലെവത്തിനലെ മകസത്തില്, നത്തിയമസഭ ഈ മകഭാടതത്തിയനട 'ജുഡനീഷഷ്യറത്തി സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുതല്'

അഭത്തിപ്രഭായഠം അനുവരതത്തിക്കത്തിനലനഠം,  അതത്തിനഭാല് ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം,  2017-നന്റെ പ്രതഷ്യഭാഘതങ്ങള

വത്തിലെയത്തിരുതഭാന്  ഒരു  ശ്രമവുഠം  നടതത്തിയത്തിട്ടത്തിനലനഠം  ഞങ്ങള  കരുതുന.   വടബബ്യൂണലുകളുനട

ലെയനവുഠം  പുനസഠംഘടനയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  ബഹുവത്തിധ  മഭദഗതത്തികള നത്തിയമ  വഷ്യവഹഭാരങ്ങളത്തില്

വന്വരദനവത്തിനവ്  കഭാരണമഭാമയക്കഭാഠം  എന്നവ്  നഷ്യഭായമഭായഠം  പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാഠം,  അതവ്  മതത്തിയഭായ

അടത്തിസഭാന സസൗകരഷ്യങ്ങളുനടമയഭാ ബജറവ്  സഹഭായധനതത്തിനന്റെയഠം അഭഭാവതത്തില് ജൂ ഡനീഷഷ്യറത്തിക്കവ്

അധത്തികഭഭാരമഭാകുഠം.

189. ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം, 2017-നലെ 158 മുതല് 182 വനരയള വകുപ്പുകളത്തില് പരഭാമരശത്തിക്കനപടുന്ന

എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  സഭാമ്പതത്തിക  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതഭാന് ഇനഷ്യന്

യൂണത്തിയമനഭാടവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ്  ഉചത്തിതമഭാനണന്നവ്  ഞങ്ങള  കരുതുന,  കൂടഭാനത

ആവശഷ്യതത്തിനനുസരത്തിചള  സസൗകരഷ്യങ്ങള  വത്തിലെത്തിരുനന്നതത്തിനുള  പ്രവരതനഠം  നടത്തുകയഠം.

പഭാരലെനമന്റെവ് സഭാപത്തിച്ച ഓമരഭാ വടബബ്യൂണലെത്തിനുഠം ആവശഷ്യമഭായ വത്തിഭവങ്ങള ലെഭഷ്യമഭാക്കുകയഠം മവണഠം.

വഭാദവത്തിഷയഠം  VI:  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  323-A  യനടയഠം  323-B  യനടയഠം  കനീഴെത്തിലുള

പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ നത്തിയമങ്ങള പ്രകഭാരഠം സജ്ജമഭാക്കത്തിയ വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ ജ  ഡ്ജത്തിമഭാനര ഭരണഘടന

അധത്തികഭാരത്തികളുനട 'റഭാങ്കുഠം' 'പദവത്തി'യമഭായത്തി സഭാമഷ്യനപടുതഭാന് കഴെത്തിയമമഭാ?
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190. പണത്തിതരഭായ  അഭത്തിഭഭാഷകര  ഈ  പ്രവണത  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ശ്രദയത്തില്നപടുതത്തി.

തുലെഷ്യമവതനതത്തിനുഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങല്ക്കുഠം പുറമമ, വത്തിവത്തിധ വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ നചയരമഭാന്മേഭാരക്കുഠം /

പ്രസത്തിഡന്റുമഭാരക്കുഠം മറവ് അധത്തികഭാരത്തികളക്കുഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി, വഹമക്കഭാടതത്തി ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ് തുലെഷ്യമഭായ

പദവത്തി യൂണത്തിയന് നല്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  

191. ഔപചഭാരത്തിക  ആചഭാരപരമഭായ  ക്രമനീകരത്തികണങ്ങളക്കഭായത്തി  മത്തിക്കമപഭാഴുഠം  ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്ന

അധത്തികഭാരത്തികളുനട  തുടരച്ചയഭായ  മശ്രണത്തി  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്ന  'മുന്ഗണനയനട  വഭാറന്റെവ്'

പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്  ഉചത്തിതമഭാണവ്.   അതരതത്തില്  ചത്തിലെ  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട  പദവത്തി  ഉയരത്തുന്നതവ്

യക്തത്തിരഹത്തിതമഭായതുഠം,  അതവ്  ഭരണഘടനഭാ  പദതത്തിക്കവ്  പുറത്തുമഭാണവ്.   പ്രതഷ്യക്ഷതത്തില്

പഭാണത്തിതഷ്യമുളനതങത്തിലുഠം,  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  ഉതരവത്തിലൂനടമയഭാ  അനലങത്തില്

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിലൂനടയഠം ഭരണഘടനഭാ അധത്തികഭാരത്തികളക്കവ് തുലെഷ്യമമഭാ ഉയരന്നമതഭാ ആയ പദവത്തി

അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്,  ഭരണഘടന  അനസത്തിനന്റെ  സതനയയഠം,  അതരഠം  അധത്തികഭാരത്തികളക്കുള

ഔന്നതഷ്യനതയഠം അസസസമഭാക്കുഠം.  നഭാനള ഒരു ഉമദഷ്യഭാഗസനവ് തനന്റെ വകുപത്തിനന്റെ തലെവനഭായ

മനത്തിനയക്കഭാള  ഉയരന്ന  പദവത്തി  ലെഭത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്  സഭാഹചരഷ്യതത്തിനന്റെ  യക്തത്തിരഭാഹത്തിതഷ്യഠം

വഷ്യക്തമഭായത്തി  കഭാണത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയഠം.   അതരഠം  പദവത്തികളക്കവ്  വഷ്യക്തത്തിപരമഭായ  മൂലെഷ്യമത്തില,  മറത്തിച്ചവ്

ഭരണതത്തിനന്റെ  ഘടനനയയഠം  ഉപഘടനനയയഠം  പ്രതനീനത്തിധനീകരത്തിക്കുന.   യക്തത്തിരഹത്തിതമഭായ

മഭാറങ്ങമളഭാ  വഭാമക്കറങ്ങമളഭാ  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രദമഭായ  പ്രവരതനതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭായ

മശ്രണത്തിയനടയഠം അച്ചടക്കതത്തിനന്റെയഠം ഘടനനയ തടസനപടുത്തുന.  

192. സമഭാനമഭായ ഒരു സഭാഹചരഷ്യഠം ടത്തി.എന്.മശഷന് അഭത്തി.  ഇനഷ്യന് യൂണത്തിയനത്തില് വന,  അതവ്

പ്രകഭാരഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി  ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ് തുലെഷ്യമഭായ ശബളവുഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം ചനീഫവ്  ഇലെക്ഷന്

കമനീഷണരക്കവ്  ഓരഡത്തിനന്സത്തിലൂനട  ഇനഷ്യന്  സരക്കഭാര  നല്കത്തിയത്തിരുന.   തല്ഫലെമഭായത്തി,
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മുന്ഗണന വഭാറന്റെത്തില് സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി  ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ്  തുലെഷ്യമഭായ റഭാങവ് അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ഒരു

ആവശഷ്യഠം ഉന്നയത്തിച.  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി  ജ  ഡ്ജത്തിയനട മസവന വഷ്യവസകളുമഭായത്തി മഭാതമുള തുലെഷ്യത

നകഭാണ്ടവ് മഭാതഠം അതരഠം മറവ് ഉമദഷ്യഭാഗസരക്കവ് തുലെഷ്യപദവത്തി നല്കഭാനഭാവത്തിനലന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തിയനട

അഞഠംഗ നബഞവ് അഭത്തിപ്രഭായനപട.  ഇങ്ങനന കുറത്തിച:

34.“ നമള  സൂചത്തിപത്തിമക്കണ്ട  ഒരു  കഭാരഷ്യഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരുനട  മസവന

വഷ്യവസകമളഭാടവ്  സഭാമഷ്യമുള  ഒരു  വഷ്യക്തത്തിയനട  അവസനയക്കുറത്തിചള  മചഭാദഷ്യമഭാണവ്.   തനന്റെ

മകസത്തിനന പത്തിന്തുണയഭാന് സത്തി.ഇ.സത്തി. ഈ വനീക്ഷണനത ആശ്രയത്തിക്കുന്നതവ് കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള

ഇതവ്  ആവശഷ്യമഭാനണന്നവ്  മതഭാനന.   ഇമപഭാഴെനത  മകസത്തില്  സത്തി.ഇ.സത്തി.യനട  ചത്തിലെ  മസവന

വഷ്യവസകള സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി  ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരുമടതത്തിനവ് സമഭാനമഭാണവ്, (i) സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തി  ജ  ഡ്ജത്തിനയ

നനീക്കഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  സമഭാനമഭായ  രനീതത്തിയത്തിലുഠം,  അമത  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം  അമദ്ദേഹനതയഠം

ഓഫനീസത്തില്  നത്തിനഠം  നനീക്കഠം  നചയ്യേഭാഠം  എന്ന  വഷ്യവസ  കൂടഭാനത,  (ii)  നത്തിയമനതത്തിനുമശഷഠം

അമദ്ദേഹതത്തിനവ് പ്രതത്തികൂലെമഭായ രനീതത്തിയത്തില് മസവനവഷ്യവസകള വഷ്യതഷ്യഭാസനപടത്തില.  ആദഷ്യമതതത്തിനന

സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം  അനുമച്ഛേദഠം  124  (4)-നലെ  വഷ്യവസകള  ആവരതത്തിക്കുന്നതത്തിനു  പകരഠം

ഹരജത്തിനയഴുത്തുകഭാരന് അവ റഫറന്സത്തിലൂനട ഉളനപടുതത്തി.   രണ്ടഭാമനത വഷ്യവസ അനുമച്ഛേദഠം

125(2)-നലെ  വഷ്യവസയവ്  സമഭാനമഭാണവ്.   എന്നഭാല്  അതവ്  സത്തി.ഇ.സത്തി.  യവ്  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി

ജ  ഡ്ജത്തിയനട  പദവത്തി  നല്കുമമഭാ?   അന്നനത  ആഭഷ്യനര  നസക്രട്ടറത്തി  ശ്രനീ.  മഗഭാ ഡ്മബഭാളത്തിനന

അഭത്തിസഠംമബഭാധന നചയള 23.7.1992 നലെ D.O.No.193/34/92 -ല് കഭാണുന്നതുമപഭാനലെ മുന്ഗണന

വഭാറന്റെത്തില് സത്തി.ഇ.സത്തിയനട സഭാനനതക്കുറത്തിച്ചവ് ഒരു പുനരവത്തിചത്തിനനഠം ആവശഷ്യമഭാനണന്നവ് സത്തി.ഇ.സത്തി

നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരുന.  1991  ഡത്തിസഠംബറത്തില് അമദ്ദേഹഠം പ്രധഭാനമനത്തിയവ് അയച്ച കതത്തില് ഈ വത്തിഷയഠം

ഉന്നയത്തിച്ചതഭായത്തി മതഭാനന.  25.9.1992 നലെ ശ്രനീ. മഗഭാഡ്മബഭാലെത്തിനന്റെ മറുപടത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ്, സത്തി.ഇ.സത്തി
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അമദ്ദേഹനത മുന്ഗണന വഭാറന്റെത്തില്,  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാറുനട സഭാനഠം വരുന്ന,  ഒമ്പതഭാഠം

സഭാനതവ്  നത്തിരതണനമന്നവ്  ആഗഹത്തിചനവന്നതവ്  വഷ്യക്തമഭാണവ്.   ഈ  നത്തിരമദ്ദേശഠം

പരത്തിഗണത്തിക്കനപടനവന്നവ് ശ്രനീ. മഗഭാഡ്മബഭാലെത്തിനന്റെ മറുപടത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ് വഷ്യക്തമഭാണവ്, പമക്ഷ സത്തി.ഇ.സത്തി

യനട സഭാനഠം കഠംമടഭാളര ആന്ഡവ്  ഓഡത്തിറര ജനറലെത്തിനന്റെയഠം ഒപഠം പതത്തിനനഭാന്നഭാഠം അമറഭാരണത്തി

ജനറലെത്തിനന്റെയഠം ഒപഠം പതത്തിനനഭാന്നഭാഠം സഭാനതവ് നത്തിലെനത്തിരതഭാന് തനീരുമഭാനത്തിച.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം ഈ

ഹരജത്തികളുനട  വഭാദഠം  മകളക്കുന്നതത്തിനത്തിനട  സത്തി.ഇ.സത്തി.നയയഠം  കണ്മടഭാളര  ആന്ഡവ്  ഓഡത്തിറര

ജനറലെത്തിനന്റെയഠം സഭാനഠം 9-A യത്തില് സഭാപത്തിച്ചതഭായത്തി പ്രസഭാവത്തിച.  ഞങ്ങളുനട അഭഷ്യരതന മഭാനത്തിച്ചവ്

പണത്തിതനഭായ അമറഭാരണത്തി ജനറല് പരത്തിഷ്ക്കരത്തിച്ച മുന്ഗണന വഭാറന്റെവ് ഞങ്ങളുനട മുന്നത്തില് വച, അതവ്

പ്രകഭാരഠം  സത്തി.ഇ.സത്തി  യനട  സഭാനഠം  കണ്മടഭാളര  ആന്ഡവ്  ഓഡത്തിറര  ജനറലെത്തിനന്റെ

സഭാനതത്തിനനഭാപഠം 9-A  സഭാനമതക്കവ് കയറത്തിയതഭായത്തി നവളത്തിനപടുതത്തി.  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം

വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെയഠം ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട പദവത്തി പരത്തിപഭാലെത്തിക്കുന്നതവ് മദശനീയ തഭാല്പരഷ്യതത്തില് വളനര

അഭത്തികഭാമഷ്യമഭാണവ്.   ഭരണഘടനഭാപരവുഠം  നത്തിയപരവുമഭായ  അധത്തികഭാരത്തികള  തമത്തിലുള  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയഭാനത,  ആ മകഭാടതത്തികള  മനരനത  പ്രമയഭാഗത്തിച്ചത്തിരുന്ന അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  അവരത്തിമലെക്കവ്

വകമഭാറഠം  നചയ്യേനപടുന  എന്ന  ഒരു  കഭാരണതഭാല്  മഭാതഠം  മറവ്  മവദത്തികളത്തിനലെ  ഉമദഷ്യഭാഗസര

മപഭാലുഠം വഹമക്കഭാടതത്തി,  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുമഭായത്തി  സമവഭാകഷ്യഠം  ആവശഷ്യനപടുന നവന്നതവ്

ഞങ്ങള കഭാണുന.  വഹമക്കഭാടതത്തിയനടയഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയനടയഠം ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട സഭാനനത

ബഭാധത്തിക്കഭാന് സഭാധഷ്യതയനണ്ടങത്തില്,  ആദഷ്യഠം  ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെ കഭാഴ്ചപഭാടുകള മതടഭാനത,  തുലെഷ്യത

നല്കുകമയഭാ  മുന്ഗണനഭാ  വഭാറന്റെത്തില്  ഇടനപടുകമയഭാ  നചയ്യേരുനതന്നവ്  ഞങ്ങള  സരക്കഭാരത്തിനന

മബഭാധഷ്യനപടുതഭാന്  ഞങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന.   സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുമഭായത്തി  തുലെനഠം

നചയ്യേനപടുന്നതത്തിനവ്  സത്തി.ഇ.സത്തി  യവ്  നത്തിയമഭാനുസൃതമഭായത്തി  അവകഭാശനപടഭാന്  സത്തി.ഇ.സത്തി  യനട
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പണത്തിതനഭായ അഭത്തിഭഭാഷകന് ജത്തി.രഭാമസസഭാമത്തി വഷ്യക്തമഭായത്തി സമതത്തിച്ചതഭായത്തി ഞങ്ങള കൂട്ടത്തിമച്ചരക്കഭാഠം.

സരക്കഭാര ഇതവ് ശ്രദത്തിക്കുകയഠം ആവശഷ്യമുളതവ് നചയ്യുകയഠം നചയ്യുനമന്നവ് ഞങ്ങള പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന.”

193. ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ഒരു  തുലെഷ്യപ്രഭാധഭാനഷ്യമുള  നബഞത്തിനന്റെ  വഷ്യക്തമഭായ  വഭാദങ്ങളുനട

നവളത്തിച്ചതത്തില്  ഏനതങത്തിലുഠം  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അനലങത്തില്  മറവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  മഫഭാറങ്ങളത്തിനലെ

അഠംഗതത്തിമനഭാ  തലെവമനഭാ  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  അനലങത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ്  തുലെഷ്യമഭായ

പദവത്തി നല്കഭാന് എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ് നടപടത്തികളക്കവ് കഴെത്തിയത്തിനലന്നതത്തില് സഠംശയമത്തില.  

194. കൂടഭാനത,  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെയഠം  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം  വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാനരയഭാണവ്

നത്തിയമത്തിക്കുന്നനതങത്തിലുഠം,  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  323-A  യഠം,  323-B  യഠം  പ്രകഭാരഠം

സഭാപത്തിതമഭായ അതരഠം വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് വഹമക്കഭാടതത്തികളുമഭാമയഭാ സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയമഭാമയഭാ

തുലെഷ്യത മതടഭാനഭാവത്തില.  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ ഒരു ജഡ്ജത്തി വത്തിരമത്തിച

കഴെത്തിഞഭാല് അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  /  അവരുനട ഭരണഘടന പദവത്തി  തുടരുകയത്തില,  അമദ്ദേഹഠം/  അവര

വഹത്തിക്കുന്ന നത്തിയമപരമഭായ സഭാനഠം ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തി അനലങത്തില് സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തി എന്ന

നത്തിലെയത്തിലുള മുന് സഭാനവുമഭായത്തി  തുലെഷ്യമഭാകത്തില.   ഭരണഘടനഭാ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട പദവത്തി,  അനസവ്,

സഭാനഠം എന്നത്തിവ സമഭാനതകളത്തിലഭാതതഭാണവ്, അവ ഉണ്ടഭാകുന്നതവ് മകവലെഠം മുന്ഗണനഭാ വഭാറന്റെത്തിനലെ

അവരുനട  സഭാനഠം  അനലങത്തില്  അവര  മനടുന്ന  ശമ്പളവുഠം  ഉപഭാധത്തികളുഠം  നകഭാണ്ടല,  മറത്തിച്ചവ്

അവയത്തിലുള  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിശസഭാസതത്തിനന്റെ  ഫലെമഭായഭാണവ്.   വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളക്കുഠം

പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരമഭാരക്കുഠം  അതരഠം  ഭരണഘടനഭാ  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  പദവത്തി

വത്തിമവചനരഹത്തിതമഭായത്തി നല്കുന്നതവ് ഭരണഘടനഭാ പദതത്തിമയഭാടവ് തനന്ന അക്രമഠം നടത്തുഠം.

195. വടബബ്യൂണലുകള  സുപനീരത്തിയര  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരമഭാവത്തിനലനഠം  അവയവ്  അനുബന്ധഠം

മഭാതമഭാനണനഠം എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാറത്തില്  (മുകളത്തില്പറഞ) ഈ മകഭാടതത്തി നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  അതത്തിനഭാല്,
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അതരഠം വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളുനട പദവത്തിനയ ഭരണഘടനഭാ മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ സത്തിറത്തിഠംഗവ്

ജഡ്ജത്തിമഭാരുമഭായത്തി  തഭാരതമഷ്യനപടുതഭാന്  കഴെത്തിയത്തില,  'എന്തുനകഭാണ്ടവ്  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  പദവത്തി

അസഠംബന്ധഠം ആക്കുന'  എന്നവ്  മലെഖനതത്തില് വത്തി.ആര.കൃഷ്ണഅയ്യേര,  ജ.  ഇങ്ങനന ഉചത്തിതമഭായത്തി

ചൂണ്ടത്തിക്കഭാട്ടത്തി,  “തുലെഷ്യപദവത്തിയഠം ശമ്പളവുഠം ഉള വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെ ജസത്തിസുമഭാനര സൃഷത്തിക്കുന്നതവ്

ഭരണഘടനനയ മറത്തികടക്കലെഭായത്തി സൂചത്തിപത്തിക്കുന   എല്………” . ചന്ദ്രകുമഭാറത്തിനന്റെ (മുകളത്തില്പറഞ)

പ്രസകഭഭാഗഠം തഭാനഴെപറയന്ന രത്തിതത്തിയത്തിലെഭാണവ്:

93.“ മറവ്  വശങ്ങളത്തിമലെക്കവ്  നനീങ്ങുന്നതത്തിനവ്  മുമ്പവ്,  ഈ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

സഠംബന്ധത്തിചള  നത്തിഗമനങ്ങള  ഞങ്ങള  ഇങ്ങനന  സഠംഗഹത്തിക്കഭാഠം.   നത്തിയമഭാനുസ സൃതമഭായ

വഷ്യവസകള മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടുന്ന കഭാരഷ്യങ്ങള മകളക്കഭാന് വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് അധത്തികഭാരമുണ്ടവ്.

എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  ഈ  കടമ  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തില്,  നമ്മുനട  ഭരണഘടനഭാ  സജ്ജനീകരണതത്തിനവ്

കനീഴെത്തില്,  അതരനമഭാരു  ബഭാധഷ്യത  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  ഏല്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കുഠം

സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിക്കുഠം പകരമഭായത്തി പ്രവരതത്തിക്കഭാന് അവരക്കവ് കഴെത്തിയത്തില.  ഇക്കഭാരഷ്യതത്തില് അവരുനട

പ്രവരതനഠം  അനുബന്ധവുഠം,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  അതരതത്തിലുള  തനീരുമഭാനങ്ങള  അതതവ്

വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞത്തിനവ് മുമ്പഭാനക സുകപരത്തിമശഭാധനയവ് വത്തിമധയമഭാക്കുഠം……".

196. മുന്ഗണനഭാ വഭാറന്റെവ്  മകവലെഠം സസയഠം മസവത്തിക്കുന്ന ഒരു എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  തനീരുമഭാനമഭാനണനഠം

അതവ്  ഒരു  നത്തിയമമനലനഠം  ഞങ്ങള  ചൂണ്ടത്തികഭാണത്തിക്കുന.   പ്രധഭാനനപട്ട  ആചഭാരപരമഭായ

പ്രവരതനങ്ങളുഠം  മറവ്  സഠംസഭാന  ചുമതലെകളുഠം  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി

പ്രവരതകരക്കത്തിടയത്തിനലെ അനരമശ്രണത്തിയനട പ്രതത്തിഫലെനമഭാണത്തിതവ്.   ഇതത്തിനവ്,  പദവത്തിയത്തില് നത്തിയമഠം

അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന അവകഭാശങ്ങള നല്കഭാമനഭാ  മഭാറഠം  വരുത്തുവഭാമനഭാ  കഴെത്തിയത്തില.   ഭരണഘടന

പ്രകഭാരഠം വഷ്യക്തമഭായത്തി നല്കത്തിയത്തിടള മുന്ഗണനഭാക്രമനത ദുരബലെനപടുത്തുന്നതത്തിനവ് അതരനമഭാരു
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ഉപകരണഠം ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നതവ് കൂടുതല് നവറുപ്പുളവഭാക്കുഠം.  

197. ഭരണഘടനഭാ  പ്രവരതകരുഠം  നത്തിയമഭാനുസൃത  അധത്തികഭാരത്തികളുഠം  തമത്തിലുള  മമല്പറഞ

വഷ്യതഷ്യഭാസനത മഭാനത്തിച്ചവ്  ഇനഷ്യന് യൂണത്തിയന് ഈ മകഭാടതത്തിയനട  നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള ശ്രദത്തിക്കുകയഠം

ഭരണഘടനയനട  മമനഭാഭഭാവതത്തിനവ്  അനുസൃതമഭായത്തി  പ്രവരതത്തിക്കുകയഠം  നചമയ്യേണ്ടതവ്

അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെയഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം ജഡ്ജത്തിമഭാനര, മമറനതങത്തിലുഠം

വടബബ്യൂണലെത്തിനലെമയഭാ  കസഭാസത്തി-ജുഡനീഷഷ്യലെത്തിനലെമയഭാ  അമതഭാറത്തിറത്തിയത്തില്  നത്തിന്നവ്  അകനലെ  ഒരു

ഉന്നതസഭാനഠം ഉറപഭാമക്കണ്ടതവ്.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇന്ഡഷ്യയവ് പ്രധഭാനമഭാണവ്.  

വഭാദവത്തിഷയഠം  VII  :    വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നത്തിന്നവ്  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കുള ഡയറക്റ്റ വ്  സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി

അപനീലുകള വഴെത്തിതത്തിരത്തിചവത്തിമടണ്ടതുമണ്ടഭാ?

198. വഭാദങ്ങളക്കത്തിനട,  വത്തിവത്തിധ വശങ്ങള ഈ മകഭാടതത്തിക്കവ്  മുന്നത്തില് ഉയരതത്തിക്കഭാട്ടത്തി,  മകസുകള

തനീരപഭാവഭാനത  നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്നതവ്  കുതത്തിചയരുന്നതുഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഉതരവുകളനക്കതത്തിനര

ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തില്  മനരത്തിട്ടവ്  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീല്  നല്കുന്ന  പ്രവണത  വരദത്തിചവരുന്നതവ്

നത്തിയമസഭ  പുന:പരത്തിമശഭാധത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്  എന്നവ്  മുന്വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തിനലെ  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട

നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള പഭാലെത്തിക്കഭാതതുഠം ഉളനപനട.

199. മനരനത ചരച്ച  നചയതുമപഭാനലെ,  നമ്മുനട  രഭാജഷ്യതവ്  കഴെത്തിഞ ഏതഭാനുഠം  ദശകങ്ങളത്തില്

വടബബ്യൂണവലെമസഷന് അതത്തിമവഗഠം വരദത്തിച.  സസഭാതനതത്തിനു മുമ്പുള കഭാലെഘട്ടതത്തില് ITAT

സഭാപത്തിതമഭായതത്തിനു  മശഷഠം,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  എണ്ണഠം  ഇമപഭാള  നത്തിരവധത്തി  ഡസനുകളഭായത്തി

ഉയരന. 1976 നലെ ഇനഷ്യന് ഭരണഘടന (42-)ംഠം മഭദഗതത്തി) നത്തിയമതത്തിനലെ 323 A  – അനുമച്ഛേദ

പ്രകഭാരഠം  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണലുകളുഠം,  323-B  അനുമച്ഛേദ പ്രകഭാരഠം  മറ്റു  വടബബ്യൂണലുകളുഠം

തുടങ്ങഭാന്  അനുവദത്തിചടണ്ടവ്.    അനുമച്ഛേദഠം  136  പ്രകഭാരഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  ഒഴെത്തിനകയള എലഭാ
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മകഭാടതത്തികളുനടയഠം  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  പുറതഭാക്കനപടുന്ന  രനീതത്തിയത്തിലെഭാണവ്  ഭരണഘടനയത്തിനലെ

മമല്പറഞ  ഈ  വഷ്യവസകള  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  സഭ  നത്തിരണ്ണയത്തിച്ചതവ്.   പത്തിന്നനീടവ്,  എല്.

ചന്ദ്രകുമഭാറത്തില് (മമല് പരഭാമരശഠം)  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരമുള വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനഠം  അടത്തിസഭാനഘടനയവ്  വത്തിരുദമഭാനണനഠം  അതത്തിനഭാല്  ഏനതങത്തിലുഠം

നത്തിയനത്തിരമഭാണതത്തിലൂനടമയഭാ  ഭരണഘടനഭാ  മഭദഗതത്തിയത്തിലൂനടമയഭാ  പുറതഭാക്കഭാനഭാവത്തിനലനഠം  ഈ

മകഭാടതത്തി വളനര ഉചത്തിതമഭായത്തി വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.  

45 (2005) 6 SCC 344

46 (1995) 4 SCC 611

47 Justice V.R.Krishna Iyer, Why Stultify Judges] Status?“ ”

(2002)2 LW(JS) 85 (June, 2000)

കൂടഭാനത, ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് മനരത്തിട്ടവ് നത്തിയമപരമഭായത്തി അപനീല് നല്കുന്ന നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ കൂടുതലുള

സഭാധഭാരണ വകുപ്പുകള അടത്തിയനരമഭായത്തി  നനീക്കുന്നതത്തിനവ്  ഈ മകഭാടതത്തി  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്

പരഭാമരശഠം)  പത്തിന്നനീടവ്  മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്  (2014 ) (മമല് പരഭാമരശഠം),  ഗുജറഭാതവ്

ഊരജ്ജ  വത്തികഭാസവ്  ലെത്തിമത്തിറഡവ്  (മമല്  പരഭാമരശഠം)  മകസുകളത്തില്  തുടരനഠം  പ്രസഭാവത്തിച,  ആയതു

വത്തിശദമഭായത്തി  തഭാനഴെ  ചരച്ച  നചയതവ്  നനീതത്തി  നഷ്യഭായ  ഭരണനത്തിരവ്വഹണതത്തിനലെ  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള

അവതരത്തിപത്തിക്കുന, കൂടഭാനത ആയതവ് ഭരണഘടനഭാ പദതത്തിയവ് എതത്തിരഭാണവ്.

200. ഹരജത്തിക്കഭാര മനരത്തിട്ടവ് മുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വത്തിഷയഠം പറയഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം അപ്രസക്തമഭായത്തി

മഭാതഠം പറഞതത്തിനഭാലുഠം,  ഭരണഘടനയത്തില് സഭാപത്തിക്കനപട്ട തത്തിതലെ നനീതത്തിനഷ്യഭായ സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്

അനുസരത്തിച്ചഭാമണഭാ  ഈ  മകഭാടതത്തിക്കവ്  അപനീലുകള  നല്കുന്നതവ്  എന്നതത്തിനവ്  രൂപ  മരഖ

രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്. 

201  .  ഭരണഘടന  അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കണഠം.

ഭരണഘടന ഈ മകഭാടതത്തിയവ് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി മൂന്നഭായത്തി തത്തിരത്തിയഭാഠം .  അപമലെറവ്,

ഒറത്തിജത്തിനല്,  അവഡസസറത്തി  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തികളുനട  വത്തിവരണഠം  ചുരുക്കതത്തില്  തഭാനഴെ
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പറയന്നവയഭാണവ് :

ഒറത്തിജത്തിനല് അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തി

(i ) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 32 പ്രകഭാരമഭായള റത്തിട്ടവ് അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തി

(ii) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 71 പ്രകഭാരമുള പ്രസത്തിഡന്റെവ് / വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റെവ് തത്തിരനഞടുപവ് തരക്കങ്ങള 

(iii)  ആരട്സവ്  131  പ്രകഭാരമുള സഠംസഭാനങ്ങള തമത്തിലുഠം  അനലങത്തില് സഠംസഭാനവുഠം  മകന്ദ്രവുഠം

തമത്തിലുള തരക്കങ്ങള 

(iv) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 139 , 139 എ പ്രകഭാരമുള ടഭാന്സ്ഫര മകസുകള 

(v) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 145 പ്രകഭാരമുള മകഭാടതത്തി അലെക്ഷഷ്യഠം 

അപമളതവ് അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തി 

(i)  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട ഉതരവുകളക്കു എതത്തിനരയള അപനീലുകള ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 132 പ്രകഭാരമുള

ഭരണഘടനഭാ മചഭാദഷ്യങ്ങമളഭാടുകൂടത്തിയ സരട്ടത്തിഫത്തിക്കറവ് 

(ii) സത്തിവത്തില് മകസുകളത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തിയനട ഉതരവ്കളക്കവ്  എതത്തിനരയള അപനീലുകള നപഭാതു

പ്രഭാധഭാനഷ്യമതഭാടുകൂടത്തി  അടത്തിസഭാന  മചഭാദഷ്യങ്ങളുള  സരട്ടത്തിഫത്തിക്കറവ്  അനലങത്തില്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  133

പ്രകഭാരഠം വഹമക്കഭാടതത്തി തനീരുമഭാനത്തിമക്കണ്ട വത്തിഷയഠം

(iii)  ക്രത്തിമത്തിനല്  മകസുകളത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  ഉതരവുകളക്കു  എതത്തിനരയള  അപനീലുകള,

ആദഷ്യമഭായത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തി  വധശത്തിക്ഷ നല്കത്തിയ അവഭാരഡത്തിനവ്  എതത്തിനര അപനീലെത്തില് അനലങത്തില്

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 134 ല് ഒറത്തിജത്തിനല് വത്തിചഭാരണയത്തില് .

(iv)  ഭരണഘടനയവ്  മുന്പവ്  നഫഡറല്  മകഭാടതത്തിയത്തില്  അപനീല്  ഫയല്  നചയ്യേഭാവുന്ന  മനറലഭാ

മകസുകളുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 135 പ്രകഭാരഠം 

(v)  ഏനതങത്തിലുഠം  മകഭാടതത്തി  അനലങത്തില് ടത്തിബുണല് ഏനതങത്തിലുഠം ഉതരവത്തിനവ്  എതത്തിനര നസ്പെഷഷ്യല്

ലെനീവവ് അപനീല് നല്കഭാനുള വത്തിമവചനഭാധത്തികഭാരഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 136 പ്രകഭാരഠം. 

അവഡസസറത്തി അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി 

(i) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 143 പ്രകഭാരമുള മപ്രസത്തിനടന്റെത്തിലെവ് റഫറന്സവ് 

(ii) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 317 പ്രകഭാരഠം പബത്തികവ് സരവനീസവ് കമനീഷനന നനീക്കുന്നതത്തിനുള റഫറന്സവ് 

202. ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 132 മുതല് 136 വനര പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചഭാല് അപമലെറവ് അധത്തികഭാര

പരത്തിധത്തി വഷ്യക്തമഭാണവ്. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 132 പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ് 



                                                                            133

വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  ഏനതങത്തിലുഠം  ഉതരവത്തിനനതത്തിനര  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  അപനീല്

മബഭാധത്തിപത്തിക്കുന്നതു  അടത്തിസഭാന  നത്തിയമ  മചഭാദഷ്യഠം  പരത്തിഗണയത്തിലെഭാണവ്  .   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  133  (3  )

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നതവ്  പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമതത്തില്  വത്തിരുദമഭായത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തില  എങത്തില്

വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തില്  സത്തിഠംഗത്തിള  ജഡ്ജത്തിയനട  ഉതരവത്തിനവ്  എതത്തിരത്തില്  അപനീല്  പഭാടത്തില.  കൂടഭാനത,

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  134  ക്രത്തിമത്തിനല് മകസുകളത്തില് സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി നത്തിശ വ്ചയത്തിക്കുന്നതു

വത്തിചഭാരണ മകഭാടതത്തി  മുമ്പവ്  നവറുനത വത്തിട്ടതത്തിനനതത്തിനര അനലങത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തിയനട വധശത്തിക്ഷ

വത്തിധത്തിയത്തിലുള വത്തിചഭാരണ മകസുകളത്തില് പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുന്നതവ്. കൂടഭാനത, ആരട്ടത്തിക്കത്തിള

134  (2)  വഷ്യക്തമഭായത്തി  പറയന്നതവ്  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ക്രത്തിമത്തിനല്  അപമലെറവ്  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

കൂടന്നതത്തിനവ്  പ്രമതഷ്യക നത്തിയമഠം  ഇലഭാതതത്തിനഭാല്.  ക്രത്തിമത്തിനല് വത്തിഷയങ്ങളത്തില് സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്

സഭാധഭാ അപനീലുകള പഭാടത്തില. തഭാനഴെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 134 (2) എടുത്തു പറയന:

"(2)  പഭാരലെനമന്റെവ്  ഇനഷ്യയനട പരത്തിധത്തിയത്തിലുള വഹമക്കഭാടതത്തിയനട ക്രത്തിമത്തിനല് നടപടത്തിക്രമതത്തിലുള

ഏനതങത്തിലുഠം  വത്തിധത്തി,  അനത്തിമ  ഉതരവവ്  അനലങത്തില് ശത്തിക്ഷയത്തില് അപനീലുകള മകളക്കുന്നതത്തിനുള

അധത്തികഭാരങ്ങള  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയവ്  നത്തിയമതഭാല്  നല്കഭാവുന്നതഭാണവ്,  പ്രസ്തുത  നത്തിയമതത്തില്

പറയന്ന വഷ്യവസകളക്കുഠം പരത്തിധത്തികളക്കുഠം വത്തിമധയമഭായത്തി."

203 .  രണ്ടു കഭാരഷ്യങ്ങള ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 134 (2 )  വഷ്യക്തമഭാക്കുന .  ഒന്നഭാമതഭായത്തി  ,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 133

പ്രകഭാരഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 134 (2 ) നു തുലെഷ്യമഭായത്തി മനറഭാരു വകുപത്തില ക്രത്തിമത്തിനല് അലഭാത വത്തിഷയങ്ങളത്തില്

സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  കൂടന്നതത്തിനവ്  .   രണ്ടഭാമതഭായത്തി  ,  വഹമകഭാടതത്തികളത്തില്

നത്തിനമുള  ക്രത്തിമത്തിനല്  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിലുള  വത്തിഷയങ്ങള  ഇലഭാനത  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  134  (2  )

പ്രസഭാവത്തിക്കുന്നത്തില.

204 . നത്തിലെവത്തില്, വത്തിവത്തിധ ടത്തിബുണല്, വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തില് നത്തിനഠം സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ് മനരത്തിട്ടവ്

അപനീല്  നല്കഭാവുന്ന  രണ്ടവ്  ഡസണത്തില്  കൂടുതല്  നത്തിയമങ്ങളുണ്ടവ്.  പ്രസ്തുത  നത്തിയമങ്ങളുനട

വത്തിപുലെമലഭാത പട്ടത്തികയത്തില് ഉളനപടുന്നതവ് :

(i) നസന്ടല് എക്വസസവ് നത്തിയമഠം , 1944 നലെ വകുപവ് 35 എല് (1944  നലെ 1);

(ii)നറനപ്രനസന്റെഷന് ഓഫവ് ദത്തി പനീപത്തിള നത്തിയമഠം 1951 നലെ വകുപവ് 116 എ (1951 നലെ 43)

(iii)അഡസമക്കറവ്സവ് നത്തിയമഠം 1961 നലെ വകുപവ് 38 (1961 നലെ 25);



                                                                            134

(iv) നഭാഷണല് ടഭാകവ് ടത്തിബുണല് സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് മുമ്പുള ഇന്കഠം ടഭാകവ് നത്തിയമഠം 1961 നലെ വകുപവ്

261 (1961 നലെ 43 ); 

(v) കസഠംസവ് നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ് 130 ഇ (1962 നലെ 52);

(vi)മകഭാടതത്തി അലെക്ഷഷ്യ നത്തിയമഠം 1971 നലെ വകുപവ് 19 (1 ) (ബത്തി) (1971 നലെ 70)

(vii)  1974  ക്രത്തിമത്തിനല്  നടപടത്തി  ക്രമതത്തിനലെ  വകുപവ്  374,  379  (1974  നലെ  2)  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി

(എന്ലെഭാരജവ് നമന്റെവ് ഓഫവ് ക്രത്തിമത്തിനല് അപമലെറവ് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി നത്തിയമഠം, 1970 (1970  നലെ 28);

(viii) കണ്സബ്യൂമര നപ്രഭാട്ടക്ഷന് നത്തിയമഠം 1986 നലെ വകുപവ് 23 (1986 നലെ 68 );

(ix )നടററത്തിസവ് & ഡത്തിനസ്പെറനീവവ് ആകത്തിവത്തിറനീസവ് (പ്രത്തിനവന്ഷന്) നത്തിയമഠം 1987 നലെ വകുപവ് 19 (1987 നലെ

28);

(x) നസ്പെഷഷ്യല് മകഭാരട്സവ് നത്തിയമഠം 1992 (ടയല് ഓഫവ് ഒഫന്സവ് റത്തിമലെറത്തിങവ് ടു ടഭാന്സഭാക്ഷന് ഇന്

നസകബ്യൂരത്തിറനീസവ് ) വകുപവ് 10 (1992 നലെ 27);

(xi)നസകബ്യൂരത്തിറനീസവ് എക്സ്മചഞവ് മബഭാരഡവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ നത്തിയമഠം 1992 വകുപവ് 15 Z (1992  നലെ  15);

(xii) നടലെത്തിമകഭാഠം നറഗുമലെററത്തി അമതഭാറത്തിറത്തി ഓഫവ് ഇനഷ്യ നത്തിയമഠം 1997 വകുപവ് 18 (1997 നലെ 24);

(xiii) മകഭാമ്പറത്തിഷന് നത്തിയമഠം 2002 നലെ വകുപവ് 53  റത്തി (2003 നലെ 12 );

(xiv) വവദതതത്തി നത്തിയമഠം 2003 വകുപവ് 125 (2003  നലെ 36 );

(xv) മദശനീയ നത്തികുതത്തി ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം 2005 

വകുപവ് 24 (2005 നലെ 49 );

(xvi) കഭാരഡവ് മഫഭാഴ്സസവ് ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം 2007 , വകുപവ് 30 (2007 നലെ 55 );

(xvii) നപമടഭാളത്തിയഠം നഭാചറല് ഗഷ്യഭാസവ് നറഗുമലെററത്തി മബഭാരഡവ് നത്തിയമഠം 2006 , വകുപവ് 37 (2006 നലെ

19)

(xviii )എയരമപഭാരട്ടവ്സവ് ഇക്കമണഭാമത്തികവ് നറഗുമലെററത്തി അമതഭാറത്തിറത്തി ഓഫവ് ഇനഷ്യ നത്തിയമഠം 2008, വകുപവ്

31 (2008 നലെ 27);

(xix) നഭാഷണല് ഗനീന് ടത്തിബുണല് നത്തിയമഠം 2010 വകുപവ് 22 (2010 നലെ 19);

(xx) കമ്പനനീസവ് നത്തിയമഠം 2013 നലെ വകുപവ് 423 (2013 നലെ 18);

(xxi)നപന്ഷന് ഫണ്ടവ് നറഗുമലെററത്തി  ആന്ഡവ് ഡവലെപ്നമന്റെവ് അമതഭാറത്തിറത്തി  നത്തിയമഠം  2013  വകുപവ്  38

(2013 നലെ 23);
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(xxii)  ബഭാക്കവ് മണത്തിയഭായത്തി ആന്ഡവ് ഇമമ്പഭാസത്തിഷന് ഓഫവ് ടഭാകവ് നത്തിയമഠം 2015 വകുപവ്  21 (2015  നലെ

22);

(xxiii) ഇന്മസഭാളനവന്സത്തി ആന്ഡവ് ബഭാങവ്റപത്തി മകഭാഡവ് 2016, വകുപവ് 62, 182 (2016 നലെ 31);

(xxiv) നസന്ടല് ഗുഡ്സവ് ആന്ഡവ് നസരവത്തിസവ് ടഭാകവ് നത്തിയമഠം 2017 വകുപവ് 118 (2017 നലെ 12)

205.  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയനട  അനരലെനീനമഭായ  കഴെത്തിവുകനള  പ്രസ്തുത  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകള

മഭാറത്തിയത്തിടളതുഠം ഭരണഘടനയത്തില് പ്രസഭാവത്തിച്ച പ്രകഭാരഠം മകസുകള നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം ആയതത്തില്

നപഭാതു  തഭാത്പരഷ്യതത്തിനവ്  ബഭാധകമഭാകുന്നതത്തിനുഠം  കൂനട  അനലങത്തില്  ഏറവുഠം  നതറ്റുള  മകസുകള

പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് പരത്തിധത്തിവയ്ക്കുന്നതുഠം.

206.  കൂടഭാനത ടത്തിബുണലുകളത്തില് നത്തിനഠം മനരത്തിട്ടവ്  അപനീലുകള നല്കുന്നതത്തിനുഠം വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

നനീതത്തിനഷ്യഭായ അധത്തികഭാരഠം വലെത്തിയ മതഭാതത്തില് കുറച്ചത്തിടളതഭാണവ്.  യയഭാതത്തി നഷ്യഭായതത്തിനു ആവശഷ്യമഭായ

പ്രബലെതയഠം വളരുന്ന നനീതത്തിനഷ്യഭായ വഷ്യവസയവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  അവശഷ്യഠം  മവണ്ട

വവദഗ് ധഷ്യവുഠം  ഇലഭാതഭാക്കുന.  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  ജഡ്ജത്തിമഭാനരയഠം

വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം  ഉയരതനപടുന്ന  വരഭാനണന്നതത്തിനഭാല്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  പ്രമതഷ്യക

മമഖലെയത്തിലുള അവരുനട  വവദഗ് ധഷ്യതത്തിനന്റെ  കുറവവ്  പ്രമതഷ്യക  ടത്തിബുണലുകളത്തില്  നത്തിനഠം  മനരത്തിട്ടവ്

നത്തിയമ അപനീലുകള തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ബുദത്തിമുടണ്ടഭാക്കുന .

207.  ഇനഷ്യന്  ജുഡനീഷഷ്യറത്തി  ഒരു  പരത്തിമശഭാധന:  ആനസല്  റത്തിമപഭാരടവ്  2017  -18  ഈ  മകഭാടതത്തി

പ്രസത്തിദനീകരത്തിച്ചതവ്  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള  56000  തത്തില് കൂടുതല് മകസുകള സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തില്

പരത്തിഗണയ്ക്കുളതഭായത്തി  കഭാണുന.  ഈ മകഭാടതത്തി  ഓമരഭാ  വരഷവുഠം  അനവധത്തി  മകസുകള വഭാദഠം

മകളക്കുകയഠം  വരഷതത്തില്  ഏകമദശഠം  60000  -  90000  മകസുകള  തനീരപഭാക്കുകയഠം  ഓമരഭാ

നബഞത്തിലുഠം 4000 - 6000 മകസുകള ഉളതഭായത്തി കഭാണുന .  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് സഭാപത്തിക്കനപട്ട

മകസുകളത്തില് 2%  തത്തില് കുറഞതവ് ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  32  റത്തിട്ട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി പ്രകഭാരവുഠം ഭൂരത്തിപക്ഷഠം

മകസുകളുഠം ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 136 പ്രകഭാരഠം അപനീലെത്തിനുള നസ്പെഷഷ്യല് ലെനീവവ് നപറനീഷനുമഭാണവ് .

208 . 2011  ല് 20 % മകസുകളുനട അഡത്തിഷന് മതഭാതവ് കൂടത്തി എങത്തിലുഠം അതത്തിനു മശഷഠം കുറയകയഠം

മറ്റു  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തികളത്തില്  ആയതു  1%  മഭാരജത്തിന്  മതഭാതത്തില്  മുകളത്തിലെഭാണവ്  ഐകഷ്യ  നഭാടുകളുനട

സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയമഭായത്തി  തഭാരതമഷ്യഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള  എലഭാ  മകസുകളുഠം  വഭാദഠം  മകളക്കുന്നതത്തിനവ്

പ്രവൃതത്തിയഠം ലെനീവവ് നല്കണമമഭാ മവണ്ടമയഭാ എന്ന പരത്തിഗണയഠം മകഭാടതത്തികളുനട ഭൂരത്തിപക്ഷ സമയഠം
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എടുക്കുന.  കക്ഷത്തികള  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  136  മത്തിക്കമപഭാഴുഠം  ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഫലെമഭായത്തി

ഭരണഭാഘടന മചഭാദഷ്യങ്ങള തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  അടത്തിസഭാന ഭരണഘടനഭാ പ്രവരതനങ്ങളക്കവ്

മകഭാടതത്തിക്കവ് സമയഠം ലെഭത്തിക്കഭാറത്തില,  സഭാപക പത്തിതഭാക്കന്മേഭാര ലെകവ് ഷഷ്യഠം നവച്ചമപഭാനലെ. 1960  നു മുന്പവ്

തഭാരതമഷ്യഠം നചയ്യുമമ്പഭാള ഭരണഘടനഭാ നബഞ്ചുകള നൂറത്തില് പരഠം മകസുകള തനീരുമഭാനത്തിക്കുമമ്പഭാള

ഇമപഭാള നമ്പര ഇമപഭാള ഒരു ഡസനവ് മുകളത്തില് ഇല.

നത്തിയമശഭാസ്ത്രതത്തിനന്റെ ഭൂരത്തിപക്ഷ വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ഉളനപട്ട മത്തിക്കവഭാറുമുള നസമത്തിനഭാല് മകസുകളത്തില്

അനലങത്തില് വത്തിപവകരമഭായ മഭാറങ്ങള നത്തിയമ മമഖലെയത്തില് ബഭാധകമഭാക്കത്തി ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞ്ചുകള

അവ നത്തിരബന്ധപൂരവഠം മകളക്കുകയഠം നചയ്യുമമ്പഭാള ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  145 (3 )  നന്റെ ഉമദ്ദേശ ലെകവ് ഷഷ്യഠം

ഇലഭാതഭാക്കുന.

209.  പ്രഭാപ്തത്തിയത്തിലഭാത  വഷ്യക്തത്തിയവ്  എനനങത്തിലുഠം  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയന്നതത്തിലുള  അപരഷ്യഭാപ്തതയഠം

അനലങത്തില് ഡല്ഹത്തിയത്തില് നത്തിനഠം ദൂനര ആയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തില് സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിനയ സമനീപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

വസ്തുതഭാപരമഭായ  നതളത്തിവവ്  ഈ  മകഭാടതത്തിനയ  സമനീപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  പരത്തിഹഭാരഠം

സഭാമ്പതത്തികമുളവരക്കു  മഭാതഠം  പ്രഭാപഷ്യഠം  എന്നതത്തില്  പരത്തിമത്തിതനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.  വത്തിവത്തിധ  പഠനങ്ങള

കഭാണത്തിക്കുന്നതവ്  ഡല്ഹത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തി  തനീരുമഭാനത്തിച്ച  ഓമരഭാ  പതഭാമനത മകസവ്  അനലങത്തില്

പഞഭാബവ് & ഹരത്തിയഭാന വഹമക്കഭാടതത്തി തനീരുമഭാനത്തിച്ച ഓമരഭാ പതത്തിനഭാറഭാമനത മകസവ് ഈ മകഭാടതത്തി

മുമ്പഭാനക  അപനീലെഭാക്കുകയഠം  മദഭാസവ്  വഹമക്കഭാടതവ്  വത്തിധത്തിനക്കതത്തിനര  1  %  കൂടുതല്  അപനീല്

മതഭാതുമഭായത്തി തഭാരതമഷ്യഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള ഭരണഘടനഭാ തരക്കങ്ങള പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ടതത്തിനു ഏല്പത്തിച്ച

അധത്തികഭാരത്തി എന്നതത്തില് അനലങത്തില് പസൗരന്മേഭാരുനട അടത്തിസഭാന അവകഭാശ സഠംരക്ഷണതത്തിനുഠം ഈ

മകഭാടതത്തിയവ്  ധനഭാഢഷ്യരക്കു മഭാതഠം  പ്രഭാപരഷ്യവ്മഭാകഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  പ്രസ്തുത സത്തിരമഭായ അപനീലുകളുനട

ഫലെഠം  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതവ്  അപ്രസക്തനമങത്തിലുഠം  എനഭായഭാലുഠം  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  സമയവുഠം  മമന്മേയഠം  ബഭാധത്തിക്കുനമന്നഭാണവ്  വഷ്യക്തമഭാണവ്.  ഈ  കഭാഴ്ചപഭാടവ്  നത്തിയമ

കമനീഷന്നന്റെ 272 -ആഠം റത്തിമപഭാരട്ടത്തില് എഴുതത്തിയത്തിടളതുഠം ആയതു ഇങ്ങനനയഭാണവ് പറഞത്തിടളതവ്:

"3.12.  നനീതത്തി  നത്തിരവഹണഠം  നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുള  കഭാരഷ്യക്ഷമവുഠം  തസരത്തിതഗതത്തിയത്തിലുള

മഫഭാറതത്തിനഭായഭാണവ്  'ടത്തിബുണലുകള'  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ലെകവ് ഷഷ്യഠം  പ്രസ്തുത  മഫഭാറങ്ങളത്തില്

നത്തിനമുള ഉതരവുകള സത്തിരമഭായ അപനീലുകള നല്കുന്നതത്തിനഭാല് ചത്തിലെ വത്തിഷയങ്ങള ഉയരന

വരത്തികയഠം  ആയതു  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയനട  ഭരണഘടനഭാ  സസഭഭാവനത  തടസനപടുത്തുകയഠം



                                                                            137

അങ്ങനന  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയനട  കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായ  പ്രവരതനനത  ബുദത്തിമുട്ടത്തിക്കുകയഠം  കഭാരണഠം

പ്രസ്തുത അപനീലുകള ഈ മകസുകളത്തില് നപഭാതുജന പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള മചഭാദഷ്യങ്ങള ഇലഭാതതുമഭാണവ്.

സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം  പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി  പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നതവ്  ഭരണഘടനഭാ  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള

കഭാരഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം നപഭാതുജന പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള നത്തിയമ മചഭാദഷ്യങ്ങളുളവയത്തില് ഇടനപടുവഭാനഭാണവ്.  കൂടുതല്

ഭഭാരനപടുത്തുന്നതവ്  കഭാരണഠം  പ്രസ്തുത  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  കഭാമലെഭാചത്തിതമഭായത്തി  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയവ്

ഇടനപടഭാനഭാവുന്നത്തില. 

210.  ഫലെമഭായത്തി പ്രസക്ത ഭരണഘടനഭാ മചഭാദഷ്യങ്ങളുള ഭൂരത്തിപക്ഷഠം വത്തിഷയങ്ങള വരഷങ്ങമളഭാളഠം

വഭാദഠം  മകളക്കഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം  അനനരഠം  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ  ഭരണനത്തിരവഹണ  കടനകയറഠം

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുവഭാനുള ഈ മകഭാടതത്തിയനട കഴെത്തിവവ് പ്രമുഖമഭായത്തി ഇലഭാതഭായത്തിടണ്ടവ്.  അഞവ് അനലങത്തില്

കൂടുതല് ജഡ്ജത്തിമഭാര ഉളനപട്ട ഭരണഘടനഭാ നബഞവ് വഭാദഠം മകട്ട മകസുകള 1950 നലെ 15 %  ല്

നത്തിനഠം കഴെത്തിഞ രണ്ടു പതത്തിറഭാണ്ടത്തില് 0 .1 - 0 .2 % ശഭാരഭാശരത്തി കുറഞത്തിടളതഭാണവ്. ആയതത്തിനഭാല്

ഇതത്തില് നത്തിനഠം വഷ്യക്തമഭാകുന്നതവ് ഈ മകഭാടതത്തി,  ഒരു തരതത്തില്,  ഭരണഘടനഭാ റത്തിട്ടവ് മകഭാടതത്തിയത്തില്

നത്തിനഠം അപനീല് മകഭാടതത്തിയഭായത്തി രൂപഭാനരനപട എനഠം ആയതത്തില് ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട അഠംഗഠം കൂടുന്നതവ്

ഒരു പരത്തിഹഭാരമല എനമഭാണവ്.  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട അഠംഗഠം നഭാലു ഇരട്ടത്തിയഭായത്തി കൂടുന്നതത്തിനഭാല് 1950 നു

മശഷഠം മകസുകളുനട എണ്ണഠം എഴുപതു മടങ്ങഭായത്തി കൂടത്തിയത്തിടണ്ടവ്!  ഈ മകഭാടതത്തിയനട നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം

ശരത്തിയഭാക്കുന്നതത്തിനു ആവശഷ്യനമന വഷ്യക്തവുഠം  ഭരണഘടനഭാ  ലെക്ഷഷ്യതത്തിനു മകഭാട്ടമുണ്ടഭാകുന്നത്തിനലന

ഉറപ്പു വരുമതണ്ടതുമുണ്ടവ്  .  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് ഈ കഭാഴ്ചപഭാടവ് പ്രതത്തിധസനത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ് ബനീഹഭാര ലെനീഗല്

സമപഭാരട്ടവ് അമതഭാറത്തിറത്തി v. ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ മകസത്തില് ജസത്തിസവ് പത്തി.എന് ഭഗവതത്തി എടുത്തു

പറഞതവ് 

(1986 ) 4 എസവ്  സത്തി സത്തി 767 

തഭാനഴെ പറയഠം പ്രകഭാരമഭാണവ് :

"വഹമക്കഭാടതത്തി  ഉതരവുകളക്കു  എതത്തിനരമയഭാ  അനലങത്തില്  നസഷന്സവ്  മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ

മജത്തിസവ് മടറബകളുനടമയഭാ  ഉതരവത്തിനവ്  എതത്തിനരയള സത്തിരഠം  അപനീല്  മകഭാടതത്തിയഭായത്തി  ഇനഷ്യയനട

സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിനയ ഒരത്തിക്കലുഠം ഉമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  ആയതു രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതു മുഴുവന് രഭാജഷ്യതത്തിനുഠം

മവണ്ടത്തിയള  നത്തിയമതത്തിനഭായഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  136  പ്രകഭാരഠം  സഭാധഭാരണമലഭാത  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര
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പ്രമതഷ്യക  ലെനീവവ്  നല്കുന്നതത്തിനുഠം  തഭാഴെനത  മകഭാടതത്തികളുഠം  ടത്തിബുണലുകളുഠം  നത്തിയമഠം  ശരത്തിയഭായത്തി

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിക്കഭാതമപഭാള അവയ്ക്കു ഇടനപടഭാവുന്നതുഠം പ്രസ്തുത വത്തിഷയതത്തില് മശരത്തിയഭായ  നത്തിയമഠം

ഉതരവഭാമകണ്ടതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യതത്തിനുമഭാണവ് "

211.  ഈ മകഭാടതത്തിയവ്  അതത്തിനന്റെ  യഥഭാരത സസഭഭാവഠം  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  136  പ്രകഭാരമുള വത്തിമവചന

നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം  മൂലെഠം  സത്തിരമഭായത്തി  അപനീലുകള  മകളക്കുന്നതത്തിനഭാല്,  നഷമഭായത്തി  എന്നതവ്

വഷ്യക്തമഭാണവ്.  മകഭാണ്സത്തിറ്റുണ്ടവ് അസഠംബത്തി മുമ്പവ് മഡഭാകര ബത്തി ആര അഠംമബദവ് കര പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 136 ഇപ്രകഭാരഠം ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനല ഉമദ്ദേശത്തിച്ചനതന്നവ് യക്തനമനഠം ഇപ്രകഭാരഠം:

"നനീതത്തിനഷ്യഭായ ഭരണ നത്തിരവ്വഹണതത്തിനന്റെ ചത്തിലെ തതസതത്തിനന്റെ ലെഠംഘനഠം ഉളനപടുന്നവ അനലങത്തില്

മനുഷഷ്യനുഠം  മനുഷഷ്യനുഠം  തമത്തിലുള  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  ഭരണ  നത്തിരവ്വഹണതത്തിനന്റെ  ചത്തിലെ  തതസങ്ങളുനട

ലെഠംഘനഠം കഭാണഭാതപക്ഷഠം എനവ് തനന്ന ആയഭാലുഠം നസ്പെഷഷ്യല് ലെനീവവ്  ഏതു കഭാരഷ്യതത്തിലുഠം സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തി നല്മകണ്ടതത്തില."

212  .  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ഭരണഘടനഭാ  കരതവഷ്യങ്ങള  അങ്ങനന  സസയഠം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതവ്

നത്തിയനത്തിക്കണഠം.  ആയതത്തിനഭാല്,  ഈ മകഭാടതത്തി  അതത്തിനന്റെ  അപനീല്  അധത്തികഭാരഠം  നടപഭാമക്കണ്ടതവ്

ആവശഷ്യമഭാണവ്.  നത്തിയമ  മചഭാദഷ്യങ്ങളത്തില്  ഭരണഘടനഭാ  പ്രവരതനങ്ങള  കഭാഴ്ച  വയ്ക്കുന്നതത്തിനവ്

ഭരണഘടനഭാ  മചഭാദഷ്യങ്ങള  ഉതരഠം  നല്കുന്നതുഠം  നപഭാതു  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള  മറ്റു  വത്തിഷയങ്ങള

തനീരപഭാക്കുന്നതുഠം ഈ മകഭാടതത്തിക്കവ് കഭാരഷ്യങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം ആഴെതത്തില് പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം

യക്തമഭായ സമയഠം ആവശഷ്യമഭാണവ്  .  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  136  പ്രകഭാരഠം ഓമരഭാ നസക്കന്റെത്തിലുഠം മകസുകള

സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തില് നകഭാണ്ടവ് വരുന്ന നത്തിലെവത്തിലുള വത്തിഷയഠം ഒഴെത്തിവഭാമക്കണ്ടതഭാണവ്.

213.  പ്രസബത പരത്തിമത്തിതമഭായ അപനീല് നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര പദതത്തി വത്തിവത്തിധ മറ്റു നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരങ്ങളത്തിലുള

ഉയരന്ന മകഭാടതത്തികളുനട പ്രവരതനങ്ങളത്തില് പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കഭാറുണ്ടവ്.  മഭാരബറത്തി വത്തി. മഭാഡത്തിസണ് എന്ന

പ്രമുഖ മകസത്തില് ഐകഷ്യനഭാടുകളത്തിനലെ സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  ഒറത്തിജത്തിനല് നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാരഠം

വത്തിപുലെനപടുത്തുവഭാന് നത്തിയമസഭയവ് അനുവഭാദമത്തില.  ഐകഷ്യനഭാടുകളത്തിനലെ ഭരണഘടനയനട രൂപമരഖ

പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചമശഷഠം  ൫  യ  എസവ്   (൧  (കഭാഞ)  137  (1803)  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചതവ്  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിയനട  ഒറത്തിജത്തിനല്  നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  സഠംസഭാനങ്ങളുനടയഠം  യൂണത്തിയനുഠം  മഭാതമുള

തരക്കങ്ങളഭായത്തി പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തി (നഫഡറല് യൂണത്തിറ്റുകള ) അനതഭാഴെത്തിനക, മറ്റു എലഭാ മകസുകളുഠം

അപനീല് നഷ്യഭായഭാധത്തികഭാര പരത്തിധത്തിയത്തില് നകഭാണ്ടവ് വരഭാഠം. വഷ്യക്തമഭായത്തി പറഞത്തിനലങത്തിലുഠം മകഭാടതത്തികളത്തില്
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മഡഭാക്കറ്റുകള കൂടുന്നതത്തിനന്റെയഠം വത്തിപുലെമഭായ വളരച്ച പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം ആവശഷ്യമഭായ പ്രസ്തുത

പ്രവരതനമഭാണവ്.

214.  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകള  മനരത്തിട്ടവ്  നല്കുന്നതത്തിനവ്  ഇതത്തിനു

ഒരവസഭാനവുമത്തില.  അധത്തിക ടത്തിബുണവലെമസഷന് കഭാരണഠം നത്തിയമപരമഭായ അപനീല് വകുപ്പുകള

ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന 'ജുഡനീഷഷ്യല് ഇമ്പഭാകവ് അനസസവ്നമന്റെവ് ' ഏനറടുക്കഭാനത. അവസഭാനമഭായത്തി,

NCLAT  തനീരുമഭാനത്തിച്ച  നൂറുകണക്കത്തിനവ്  മകസുകള  ഉണ്ടവ്  മറ്റു  ടത്തിബുണലുകളഭാല്  ഉള

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനു മകസുകള ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് പരത്തിഗണയഭായത്തി ഉണ്ടവ്.

215.  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് എത്തുന്നവയനട തരക്കങ്ങളുനട  തരഠം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്ന വത്തിധതത്തില് ഈ

രഭാജഷ്യഠം  നനീങ്ങുനനവന്നതവ്  ശ്രദത്തിക്കണഠം.  ഒരു  സഠംവത്തിധഭാനവുഠം  ഒനമത്തിലഭായയത്തില്  രൂപനീകരത്തിക്കഭാന്

കഴെത്തിയത്തില നമ്മുനട ഉളനപനട.  കൂടുതല് ടത്തിബുണലുകള സഭാപത്തിച്ചതവ് മൂലെഠം വഷ്യവസഭായവല്ക്കരണഠം

കൂടുകമയ ഉള. സഭാധഭാരണ മകഭാടതത്തികളത്തില് മഭാതമുള സത്തിരമഭായ ക്രത്തിമത്തിനല് അനലങത്തില് സത്തിവത്തില്

കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  അലഭാനത  ടത്തിബുണലുകളത്തിലുള  കഭാരഷ്യങ്ങള  മത്തിക്കവഭാറുഠം  സങനീരണ്ണവുഠം

വഭാണത്തിജഷ്യപരവുമഭാണവ്.

216. ഇതത്തിനന്റെ  നവളത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിയമപരമഭായ  അപനീലുകളക്കഭായത്തി  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിക്കവ്  മനരത്തിടഠം

ഉദഭാരമഭായഠം അപനീല് നല്കുന്നതത്തിനുള വഷ്യവസകള മകഭാടതത്തിനയ തഭാഴത്തിനക്കടന്നതത്തിനുഠം അതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ലെക്ഷഷ്യനത  തടസനപടുത്തുന്നതത്തിനുള  അനത്തിവഭാരഷ്യത  ഉയരത്തുകയഠം

നചയ്യുന.   കൂടഭാനത,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഉതരവുകളനക്കതത്തിനര  ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തില്

നത്തിയമഭാനുസൃത  അപനീലുകള  നല്കുന്നതവ്  വടബബ്യൂണവലെമസഷനന്റെ  സതനയ

ദുരബലെനപടുത്തുന.  സങനീരണ്ണമഭായ നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട വവദഗ് ദഷ്യതത്തിനന്റെ

(നസ്പെഷവലെമസഷനന്റെ)  അഭഭാവഠം മൂലെവുഠം നനീതത്തി വത്തിതരണഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുള സഭാധഭാരണ രനീതത്തിക്കവ്

ഒരു  ബദല്  നല്മകണ്ടതുനണ്ടന്നവ്  ഒരു  വശതവ്  പറയമമ്പഭാള,  അമത  വനീതത്തിയത്തില്  യഥഭാരത

വഷ്യവസയത്തിനലെ  അവസഭാന  മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്,  നത്തിയപരമഭായ  അപനീലുകളുഠം  നല്കുന്നതവ്

യക്തത്തിസഹമല.

217. പതത്തിവവ്  കഭാരഷ്യങ്ങള  മകളക്കഭാന്  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്  അസസൗകരഷ്യമുനണ്ടങത്തില്,  അപനീല്

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിനലെ  തരക്കങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി  കൂടുതല്

മത്തികച്ചതഭായത്തിരത്തിക്കുനമന്നവ്  നഷ്യഭായനീകരത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   അനത്തിമത  ഒരു  തതസനമന്ന  നത്തിലെയത്തില്
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മപ്രഭാല്സഭാഹത്തിപത്തിക്കുകയഠം  കൂടഭാനത  നത്തിയമഭാനുസൃതമഭായ  അപനീലുകള  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില്

നല്കുകയഠം  നചയ്യുന്നതവ്  അതത്തിനന തുരങഠം  നവയ്ക്കുന.   പകരഠം,  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് എതഭാനത

വടബബ്യൂണലുകളുനടമയഭാ  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനടമയഭാ  തനീരുമഭാനങ്ങള  അനത്തിമത  ആരജത്തിച്ചഭാല്

പ്രകടമഭായ ഒരു മദഭാഷവുഠം ഉണ്ടഭാകത്തില.  

218. യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യയത്തിനലെ  സഭായധ മസന വടബബ്യൂണലുകള  v.  മമജര  ജനറല്

ശ്രനീകഭാനവ് ശരമ എന്ന മകസത്തില് കുറത്തിച്ച പ്രകഭാരഠം, ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ് വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നത്തിന്നവ്

മനരത്തിട്ടവ്  അപനീല്  നല്കുന്നതവ്  നത്തിയമതത്തിനലെ ഒരു വദസതഭാവസയവ്  ഒന കൂടത്തി  കഭാരണമഭാവുന.

രണ്ടഠംഗ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞവ് തഭാനഴെ പറയന്ന പ്രകഭാരഠം വനീക്ഷത്തിച:

“അപഭാകതഭാ സഭാഹചരഷ്യതത്തിനന്റെ സഭാധഷ്യത"

42. നത്തിയമതത്തിനന്റെ  പ്രവരതന  സഠംവത്തിധഭാനങ്ങനള  മറത്തികടന്നവ്  ഉദഭാഹരണഠം  വകുപവ്  30,  31

എന്നത്തിവ,  നത്തിയമതത്തിനന്റെ വകുപവ്  14  അനലങത്തില് വകുപവ്  15  പ്രകഭാരഠം സഭായധ മസന വടബബ്യൂണല്

പുറനപടുവത്തിച്ച ഉതരവത്തിനനതത്തിനര ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം 226 പ്രകഭാരമുള അമപക്ഷ

വഹമക്കഭാടതത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്  (സസനീകരത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്)  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ്

ആശസഭാസതത്തിനഭായത്തി  അഭഷ്യരതന  നടത്തുന്നതത്തില്  ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്ന  വഷ്യക്തത്തിക്കവ്  അപഭാകതഭാ

സഭാഹചരത്തിയമുണ്ടഭാവഭാനുള സഭാധഷ്യതയണ്ടവ്.

43. നത്തിയമതത്തിനലെ  വകുപവ്  31  പ്രകഭാരഠം  ലെഭത്തിച്ച  അനുമതത്തിക്കു വത്തിമധയമഭായത്തി  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തില്

അപനീല് നല്കഭാന്  വകുപവ്  30  വഷ്യവസ നചയ്യുന.    ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം

136 ഖണഠം (2)  പ്രകഭാരഠം,  അനുമച്ഛേദഠം  136  പ്രകഭാരഠം ഈ മകഭാടതത്തിയനട അപനീല് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

സഭായധമസനഭാ നത്തിയമതത്തിമലെഭാ അതുപ്രകഭാരമമഭാ നത്തിരമത്തിക്കനപട്ട ഏനതങത്തിലുഠം മകഭാടതത്തി അനലങത്തില്

വടബബ്യൂണല് പുറനപടുവത്തിച്ചമതഭാ  /  പഭാസഭാക്കുകമയഭാ  /  നത്തിരമത്തിച്ചമതഭാ  ആയ ഏനതങത്തിലുഠം  വത്തിധത്തി,

നത്തിരണ്ണയഠം,  ശത്തിക്ഷ  അനലങത്തില്  ഉതരവവ്  എന്നത്തിവയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഉതരവത്തിനഭാല്  ദ ബരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്ന  ആനരങത്തിലുഠം  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം

വഹമക്കഭാടതത്തിനയ സമനീപത്തിക്കുകയഠം വഹമക്കഭാടതത്തി ഹരജത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഠം ഒരു വത്തിധത്തിനഷ്യഭായമമഭാ

ഉതരമവഭാ  പുറനപടുവത്തിക്കുകയഠം  നചയഭാല്  സഭായധമസനഭാ  വടബബ്യൂണലുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തിയഠം

പുറനപടുവത്തിച്ച രണ്ടവ് ഉതരവുകളത്തിലുഠം ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്ന വഷ്യക്തത്തിയവ് ഒരു സഠംയക്ത അപനീലെത്തില് രണ്ടവ്

ഉതരവുകനളയഠം  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.   ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്ന  വഷ്യക്തത്തിക്കവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി
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പുറനപടുവത്തിച്ച  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനനതത്തിനര  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  136  പ്രകഭാരഠം  അപനീല്

അനുമതത്തിക്കഭായത്തി  അമപക്ഷ  നല്കഭാഠം  പമക്ഷ,   അനുമച്ഛേദഠം  136  ഖണഠം  (2)  പ്രകഭാരമുള

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  നത്തിമരഭാധനഠം  കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള,  ഈ  മകഭാടതത്തിക്കവ്  സഭായധമസനഭാ

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ ഉതരവത്തിനനതത്തിനര അപനീല് പരത്തിഗണത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   ഒരത്തിക്കല്,  സഭായധമസനഭാ

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഉതരവത്തിനനതത്തിനര  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം  ഒരു  ഹരജത്തി

വഹമക്കഭാടതത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഠം  വത്തിഷയഠം  തനീരുമഭാനത്തിക്കുകയഠം  നചയഭാല്  വഹമക്കഭാടതത്തിനയ

സമനീപത്തിച്ച  വഷ്യക്തത്തിക്കവ്  വകുപവ്  31  പ്രകഭാരമുള  അനുമതത്തിമയഭാനട  വകുപവ്  30  പ്രകഭാരഠം  അപനീല്

സമരപത്തിക്കുന്നതത്തില് നത്തിന്നവ് ഒഴെത്തിവഭാക്കനപടുഠം.

നത്തിയമതത്തിനന്റെ 30 r/w 31  വകുപ്പുകള പ്രകഭാരവുഠം ഭരണഘടനയനട 226 പ്രകഭാരവുഠം വഹമക്കഭാടതത്തി

പുറനപടുവത്തിച്ച  ഉതരവത്തിനന  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  സഭാധഷ്യമല  എന്നതുനകഭാണ്ടവ്.   അതുവഴെത്തി,

അപഭാകതയണ്ടഭാവഭാനുള  സഭാധഷ്യതയണ്ടവ്.   അതത്തിനഭാല്,  മുകളത്തില്  സൂചത്തിപത്തിച്ചതുമപഭാനലെ,  ഇനഷ്യന്

ഭരണഘടന  അനുമച്ഛേദഠം  141  പ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തിക്കവ്  ബഭാധകമഭായതുഠം,  ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്ന

വഷ്യക്തത്തിക്കവ് സഭായധമസനഭാ വടബബ്യൂണല് നത്തിയമതത്തിനന്റെ വകുപവ് 30 r/w 31 പ്രകഭാരമുള പ്രമയഭാജനഠം

മനടഭാന്  അനുവദത്തിക്കുന്നതുമഭായ  ഈ  മകഭാടതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടള  നത്തിയമപ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തി

പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ് എലഭായ്മപഭാഴുഠം അഭത്തികഭാമഷ്യമഭാണവ്.  

44. വഹമക്കഭാടതത്തി  ( ഡല്ഹത്തി വഹമക്കഭാടതത്തി)  ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം റത്തിട്ടവ്

ഹരജത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാള  നത്തിയമതത്തിനലെ  30,  31  വകുപ്പുകള  പ്രകഭാരമുള  പ്രവരതന

സഠംവത്തിധഭാനനത മറത്തികടന.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  ആന്ധ്രഭാപ്രമദശവ്  വഹമക്കഭാടതത്തിയഠം,  അലെഹബഭാദവ്

വഹമക്കഭാടതത്തിയഠം  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരമുള  ............  പരത്തിഗണത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.........  കൂടഭാനത  റത്തിട്ടവ്

അമപക്ഷകമരഭാടവ്  നത്തിയമതത്തിനലെ  30,  31  വകുപ്പുകള  പ്രകഭാരഠം  ആശ്രയഠം  മതടണനമന്നവ്

നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചതഭായത്തി നത്തിയമഠം, മുകളത്തില് സൂചത്തിപത്തിച്ചതുമപഭാനലെ, വഹമക്കഭാടതത്തിക്കവ് ബഭാധകമഭാവുന്നതത്തിനഭാല്,

ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  226  ഹരജത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തില്  ഡല്ഹത്തി

വഹമക്കഭാടതത്തിനയ നഷ്യഭായനീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി കരുതുന.”

219. എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര (മമല്പറഞ)  മകസത്തില് ഏഴെഠംഗ  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  ഭരണഘടനഭാ

നബഞവ്,  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്  നടപഭാക്കഭാവുന്ന  ജു ഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാരതത്തില്  മഭാറ്റുവരുത്തുന്നതത്തിനന്റെ  അനുവദനനീയത  സൂദനീരഘമഭായത്തി
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തനന്ന പരത്തിഗണത്തിച.    ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  323  എ അനലങത്തില്  323  ബത്തി  പ്രകഭാരഠം

സഭാപത്തിതമഭായ വടബബ്യൂണലുകള പുറനപടുവത്തിച്ച  എലഭാ  ഉതരവുകളുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  റത്തിട്ടവ്

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിക്കവ്  അനുസൃതമഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നവ്  ആധത്തികഭാരത്തികമഭായത്തി  വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.

എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  പഭാരലെനമന്റെവ്  പ്രകടത്തിപത്തിച്ച  ദ്രുതഗതത്തിയത്തിലുള  തനീരപഭാക്കല്  സുഗമമഭാക്കുന്നതത്തിനുള

ഉമദ്ദേശനത  മഭാനത്തിക്കഭാനുള  ശ്രമതത്തിലെഭാണവ്  ഈ  മകഭാടതത്തി,  മകന്ദ്ര  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്

വടബബ്യൂണലുകളുനട  അതരഠം  ഉതരവുകള അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട്ടഭാല്

വഹമക്കഭാടതത്തി  ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞവ്  മകളക്കണനമന്നവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചതവ്.   ഈ മകഭാടതത്തി  ഇപ്രകഭാരഠം

നത്തിലെപഭാനടടുത്തു:-

91.  “ വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് മുമ്പത്തിലുള മകസുകള നന്നഭായത്തി വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുന്നതത്തിലുഠം അവ

നനീതത്തി  നടപഭാക്കുന്ന രനീതത്തിയഠം  വളനര  അഭലെഷണനീയമഭാനണന്നവ്  ഈ മകഭാടതത്തിക്കു മുമ്പത്തില് വഭാദത്തിച.

മഭാതമല,  മഭാതൃ ചട്ടങ്ങളത്തില് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രതത്തിവത്തിധത്തി  വഴെത്തി  ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം  136

പ്രകഭാരമുള പ്രമതഷ്യക അനുമതത്തി മുമഖനയള അപനീല് വത്തിലെമയറത്തിയതുഠം അപ്രഭാപഷ്യവുഠം, യഭാഥഭാരതഷ്യമമഭാ

ആകഭാന് കഴെത്തിയഭാതതുമഭാണവ്.   കൂടഭാനത  അതരനമഭാരു പ്രതത്തിവത്തിധത്തി  നല്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഫലെമഭായത്തി,

തഭാരതമമഷ്യന  നത്തിസഭാരമഭായ  കഭാരണങ്ങളഭാല്  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപടുന്ന  വടബബ്യൂണലുകളുനട

തനീരുമഭാനങ്ങളഭാല്  സൂപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയനട  പങവ്  നത്തിരവഹത്തിക്കഭാന്  അതവ്  നത്തിരബന്ധത്തിതമഭാകുന.

ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  227  പ്രകഭാരഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട  തനീരുമഭാനങ്ങളത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്

മമല്മനഭാട്ടഠം പ്രമയഭാഗത്തിക്കഭാന് വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ് കഴെത്തിയനമന്നവ് ഉറപഭാമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകത

ഞങ്ങള ഇതത്തിനകഠം ഊന്നത്തിപറഞ്ഞു.  ആര.നക. നജയത്തിന് മകസത്തില് [(1993) 4 SCC 1993 (L & S)

1128; (1993) 25 ATC 464]  ഈ വസ്തുതകള ശ്രദത്തിച്ചമശഷഠം,  നത്തിയമപ്രശ്നങ്ങളത്തില് വടബബ്യൂണലെത്തില്

നത്തിന്നവ് വടബബ്യൂണല് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയള ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തി   ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞത്തിമലെക്കവ് അപനീല്

നല്കുവഭാനുള സഭാധഷ്യത പത്തിന്തുടമരണ്ടതഭാനണന്നവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.   നത്തിരമദ്ദേശതത്തിനവ്  അനുസൃതമഭായത്തി

ഒരു തുടരനടപടത്തിയഠം എടുത്തുട്ടത്തിനലന്നവ് മതഭാനന.  അതരനമഭാരു നടപടത്തി കഭാരഷ്യങ്ങനള ഗണഷ്യമഭായത്തി

നമച്ചനപടുത്തുമഭായത്തിരുന.  മമല്പറഞ രണ്ടവ് വഭാദങ്ങളുഠം കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള, ഭരണഘടനയനട

അനുമച്ഛേദഠം  323  -എ  അനലങത്തില്  അനുമച്ഛേദഠം  323  -ബത്തി  അനുസരത്തിച്ചവ്  സൃഷത്തിക്കനപട്ട

വടബബ്യൂണലുകളുനട എലഭാ തനീരുമഭാനങ്ങളുഠം ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം 226/227 പ്രകഭാരഠം ഏതവ്

വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിലെഭാണവ്  പ്രസ്തുത  വടബബ്യൂണല്  വരുന്നതവ്  ആ
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വഹമക്കഭാടതത്തിയനട റത്തിട്ടവ് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിക്കവ് വത്തിമധയമഭാകുനമന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.”

220. എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മുന്പവ്  പറഞ)  മകസത്തിലെഭാണവ്  അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം

വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  റത്തിട്ടവ്  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  പ്രതഷ്യക്ഷതത്തിമലെഭാ  പമരഭാക്ഷമഭാമയഭാ  വസനത്തിക

അനലങത്തില്  സഭായധമസനകനളകുറത്തിചള  തരക്കങ്ങളത്തില്  പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുന്നത്തിനലന്നവ്

വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതവ്.  അനുമച്ഛേദഠം 227 (4) നടതത്തിയ പരത്തിമത്തിതമഭായ പുറതഭാക്കല് വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

ഭരണപരമഭായ മമല്മനഭാട്ടഠം മഭാതമഭാണവ് നടത്തുന്നതവ്,  ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനമല.  അനുമച്ഛേദഠം

136(2)  സഭായധമസന വടബബ്യൂണലുകളുനട ഒരു ഉതരവത്തില് നത്തിന്നവ് സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തില് മനരത്തിട്ടവ്

അപനീല്  നചയ്യുന്നതവ്  നത്തിമരഭാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   എന്നഭാല് അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തി

നടതത്തിയ  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനനതത്തിനര  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  അപനീല്  നല്കുന്നതവ്

നത്തിമരഭാധത്തിക്കത്തില.  

221. എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  യവണറഡവ്  മസറവ്സത്തില്  പരത്തിണമത്തിച്ച  'റഗുമലെററത്തി  ഡത്തിഫറന്സവ്'  എന്ന

ആശയതത്തിനവ് സമഭാനമഭായ ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനുള അധത്തികഭാരങ്ങള നത്തിയനത്തിതമഭായഠം

പരത്തിമത്തിതമഭായ  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികള  ഉപമയഭാഗത്തിമക്കണ്ടതവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.

അതരനമഭാരു  ആവശഷ്യഠം  മഫതവ് ലെഭാല്  ഇന്ഡസ്ട്രേനീസവ്  ലെത്തിമത്തിറഡവ്  v.  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ

മകസത്തിനലെ തഭാനഴെ പറയന്ന നത്തിലെപഭാനടടുത ഒമ്പതഠംഗ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞ്ചുഠം ശ്രദത്തിച:

........ “ അനുമച്ഛേദഠം 226 നവ്  കനീഴെത്തിലുള വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട അനുമച്ഛേദഠം 32 പ്രകഭാരമുള

ഈ മകഭാടതത്തിയനടയഠം അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി ഈ നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ വഷ്യവസകളഭാല് ഒതുക്കത്തി

നത്തിരതഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലങത്തിലുഠം,  ഈ  നത്തിയമങ്ങളുനട  വഷ്യവസകളത്തില്  നതളത്തിയന്ന

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ ഉമദ്ദേശനത തനീരച്ചയഭായഠം മഭാനത്തിച്ചവ്,  നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ വഷ്യവസകളക്കവ്

അനുസൃതമഭായത്തി അവരുനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി നടപത്തിലെഭാക്കുഠം.  റത്തിട്ടവ് അമപക്ഷ വകുപവ് 11-ബത്തി

യത്തിനലെ  വഷ്യവസകളക്കനുസൃതമഭായത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുകയഠം  തനീരപഭാക്കുകയഠം  നചയ്യുഠം.

അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരമുള അധത്തികഭാരഠം നത്തിയമവഭാഴ്ച പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വരുത്തുന്നതത്തിനവ്

മവണ്ടത്തിയഭാനണനഠം അതവ് റദ്ദേഭാക്കഭാനനലന്നതുഠം ഇതത്തിനവ് കഭാരണമഭാണവ്.”

222.  അനുമച്ഛേദഠം 226 പ്രകഭാരമുള അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി, അടത്തിസഭാനഘടനയനട ഭഭാഗമഭായതത്തിനഭാല്,

അതത്തിനവ് ഹഭാനത്തിവരുതഭാമനഭാ മനരപത്തിക്കഭാമനഭാ കഴെത്തിയത്തില.  പകരഠം, അതവ് തനീഷ്ണതമയഭാനട പരത്തിരക്ഷത്തിക്ക

നപമടണ്ടതുണ്ടവ്.  കൂടഭാനത അതവ് ഏനതങത്തിലുഠം നത്തിയമതത്തിനലെ വഷ്യവസകളഭാല് പ്രസ്തുത വഷ്യവസകള
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തരക്കങ്ങളുനട  മവഗതത്തിലുള  തനീരപത്തിനുഠം  മവഗതത്തിലുള  അനത്തിമ  തനീരപഭാക്കലെത്തിനുഠം  മവണ്ടത്തി

രൂപനപടുതയതഭാനണങത്തില്  മപഭാലുഠം  ഒതുക്കത്തി  നത്തിരതഭാനഭാവത്തില.   മഭാതമല,  അപനീലെത്തിനന്റെ

ഇതരമവദത്തികളഭായത്തി  മഭാറുന്നത്തിനലന്നവ്  ഉറപ്പുവരുതഭാന്  അതരഠം  അധത്തികഭാരഠം  അവര  മത്തിതമഭായത്തി

വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടന്നവ് മനസത്തിലെഭാക്കഭാന് വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ് മബഭാധമുണ്ടവ്.  അനുമച്ഛേദഠം 226

പ്രകഭാരമുള അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാനഭാവത്തില എന്നവ് ആവരതത്തിചനകഭാണ്ടവ് 'സഠംഗഭാഠം സത്തിഠംഗവ് v.

തത്തിരനഞടുപവ്  വടബബ്യൂണല്'  എന്ന  മകസത്തില്  അഞഠംഗ  ജ ഡ്ജത്തിമഭാരുനട  നബഞവ്  അതരഠം

അധത്തികഭാരഠം പ്രമയഭാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ചത്തിലെ മഭാരഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള നല്കത്തി:

13.“  അനുമച്ഛേദഠം  226, 136  എന്നത്തിവ വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കുഠം ഈ മകഭാടതത്തിക്കുഠം നല്കുന്ന

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വടബബ്യൂണലുകളുനട നത്തിയമവത്തിരുദമഭായത്തി  പ്രവരതത്തിച്ചത്തിടമണ്ടഭാ എന്നതു കഭാണഭാന്

അവയനട എലഭാ തനീരുമഭാനങ്ങളുഠം പരത്തിമശഭാധത്തിക്കഭാനുള അവകഭാശഠം നല്കുന.  നത്തിയമവത്തിരുദമഭായത്തി

പ്രവരതത്തിക്കഭാന്  ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്  അധത്തികഭാരഠം  നല്കഭാന്  ഉമദ്ദേശത്തിക്കുകയഠം  അവ

തത്തിരനഞടുക്കുന്ന നത്തിമത്തിഷഠം തനന്ന അവയനട നത്തിയമവത്തിരുദ പ്രവരതനങ്ങള നത്തിയമപരമഭാക്കുന്ന

നത്തിയമഠം നടപഭാക്കുന്ന ഒരു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ ഉപകരണതത്തിനവ് ആ അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി എടുത്തുമഭാറഭാന്

കഴെത്തിയത്തില.   ഒരു  പ്രവൃതത്തിയനടമയഭാ  നത്തിഗമനതത്തിനന്റെമയഭാ  നത്തിയമസഭാധുത  ഒരു  കനീഴെവ്

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  തനീരുമഭാനതത്തിനുവ്  പുറത്തുഠം  മഭാറത്തിയഠം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്ന  ഒന്നഭാണവ്.   പരത്തിമത്തിതമഭായ

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള  ഏനതങത്തിലുഠം  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്  അനത്തിമമഭായത്തി  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാമനഭാ  മഭാറഠം

വരുതഭാമനഭാ  കഴെത്തിയഭാത  രഭാജഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഭഭാഗമഭാണത്തിതവ്.   മനറലഭാ  മകഭാടതത്തികളക്കുഠം

വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ  നത്തിയമഠം  എനഭാനണന്നവ്  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാന്

വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കുഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിക്കുഠം മഭാതമമ കഴെത്തിയൂ.    കൂടഭാനത എനഭാണവ്  നത്തിയമപരവുഠം

അലഭാതതുഠം എന്നവ് പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കഭാനുള അധത്തികഭാരവുഠം തനീരപ്പുഠം അവരക്കവ് മഭാതമമ ഉള.  അനുമച്ഛേദഠം

226,  136  എന്നത്തിവ  പ്രകഭാരഠം  അവമലെഭാകനതത്തിനവ്  വത്തിമധയമഭായ  ഒരു  തഭാല്ക്കഭാലെത്തിക

നത്തിഗമനതത്തിനലെത്തുക  എന്നതഭാണവ്  ഒരു  കനീഴെവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്  നചയ്യേഭാനഭാകുന്നതവ്.   അതത്തിനഭാല്

അനുമച്ഛേദഠം  226  പ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കുള  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിന്  മമല്

സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി വകുപവ് 105 ഉനണ്ടന്നത്തിരത്തിക്കത്തിലുഠം പരത്തിപൂരണ്ണമഭാണവ്.”

223. സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില് മനരത്തിട്ടവ് അപനീല് നല്കുന്ന വഷ്യവസകളത്തില് ഉണ്ടഭാകുന്ന അപഭാകതകള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  നത്തിയമസഭയവ്  ആവശഷ്യമുള  സഹഭായഠം  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നവ്  വഷ്യക്തമഭാണവ്.
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ഇതരഠം മനരത്തിടള അപനീലുകള ഈ മകഭാടതത്തിയനട ഭരണഘടന ചുമതലെകള നത്തിരവഹത്തിക്കുന്നതത്തില്

ഗുരുതരമഭായ  തടസമഭായത്തിതനീരന്നത്തിരത്തിക്കുനനവനഠം,  പസൗരന്മേഭാരക്കവ്  നനീതത്തിലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനന

ബഭാധത്തിക്കുന എനഠം കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള,  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ,  മലെഭാ  കമനീഷനുമഭാമയഭാ

മമറനതങത്തിലുഠം  വത്തിദഗ്ദസമത്തിതത്തിയമഭാമയഭാ  കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച്ചവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഉതരവുകളനക്കതത്തിനര

സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തില് മനരത്തിട്ടവ് അപനീലെത്തിനു മപഭാകുന്ന വത്തിവത്തിധ നത്തിയമങ്ങള പ്രകഭാരമുള വഷ്യവസകള

പുന:പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം,  പകരഠം ആവശഷ്യനമങത്തില് വഹമക്കഭാടതത്തിയനട ഡത്തിവത്തിഷന് നബഞ്ചുകളക്കവ്

അപനീല്  നല്കുന്നതവ്  സഭാധഷ്യമഭാമക്കണ്ടതുമഭാണവ്.   അങ്ങനന  നചയ്യുന്നതവ്  അമനകഠം  മനട്ടങ്ങള

ഉണ്ടഭാക്കുഠം.   ഈ മകഭാടതത്തിയനട  വരദത്തിക്കുന്ന നനീതത്തിപ്രഭാപ്തമഭാവല് കൂടഭാനത കൂടുതല് ഫലെപ്രദമഭായ

ഭരണഘടനഭാ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനു  പുറമമ,  നത്തിയമതത്തിനലെ  സമകഭാലെത്തിക  പരത്തിണഭാമങ്ങനള

അഭത്തിമുഖത്തികരത്തിക്കഭാന് വഹമക്കഭാടതത്തി ജ ഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ് ഇതവ് ഒരു പഭാതനയഭാരുക്കുഠം,  അതത്തിനഭാല് അവര

ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തില്  വരുന്നതത്തിനുമുമ്പവ്  മതത്തിയഭായ  അനുഭവതത്തിലൂനട  അവനര  മപഭാഷത്തിപത്തിക്കുഠം.

പരമഭാവധത്തി  ആറവ്  മഭാസതത്തിനുളത്തില്  യൂണത്തിയന്  അതരനമഭാരു  ഉദഷ്യമഠം  മവഗതത്തില്  നടതത്തി,

കനണ്ടതലുകള ഉചത്തിതമഭായ നടപടത്തികളക്കഭായത്തി പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ മുമ്പഭാനക വയഭാന് ഈ മകഭാടതത്തി

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.  

പ്രശ്നഠം  VIII:  നത്തിലെവത്തിലുള  വടബബ്യൂണലുകളുനട  സഠംമയഭാജനവുഠം  നബഞ്ചുകള  സജ്ജനീകരത്തിക്കുന്നതുഠം

ആവശഷ്യമഭാമണഭാ?

224. നത്തിലെവത്തിലുള  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  ഒരു  'നനീതത്തി  പ്രഭഭാവഠം  വത്തിലെയത്തിരുതല്'

മതടുമമ്പഭാള,  അമപക്ഷകര/  അപനീല്  കക്ഷത്തികള  എന്നത്തിവരുനട  അഭത്തിഭഭാഷകര  CESTAT,  ITAT

മുതലെഭായ വടബബ്യൂണലുകളക്കു മുമ്പത്തിലുള ഭനീമമഭായ മകസുകള തനീരപഭാവഭാനത നകട്ടത്തിക്കത്തിടക്കുന്നതവ്

അടത്തിവരയത്തിട  പറഞ്ഞു.   ഇതവ്  വടബബ്യൂണവലെമസഷനന്റെ ലെക്ഷഷ്യനത തനന്ന ബഭാധത്തിക്കുനനവന്നവ്

അവര അവകഭാശനപടുന.   മറുവശതവ്,  അമനകഠം  വടബബ്യൂണലുകള ഏനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങള

പത്തിടത്തിനച്ചടുക്കഭാതതുഠം  ഒരു  സലെതവ്  മഭാതമഭായത്തി  സത്തിതത്തിനചയ്യുന്നതത്തിലുള  അനസൗചത്തിതഷ്യഠം  അവര

ഉയരതത്തിക്കഭാടന.  

225. മദഭാസവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷന്  (2014)  (മുന്പവ്  പറഞ)  ഉളനപനട  നത്തിരവധത്തി

സനരഭങ്ങളത്തില്  ഈ മകഭാടതത്തി സൂചത്തിപത്തിച്ചതുമപഭാനലെ, നത്തിലെവത്തിലുള മകഭാടതത്തികളുനട പ്രവരതനതത്തിനവ്

അനുനുൂബന്ധമഭായത്തി തരക്ക പരത്തിഹഭാരതത്തിനഭായത്തി ബദല് മഭാരഗങ്ങള സഭാപത്തിക്കുന്നതവ് നത്തിയമസഭയനട
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സവത്തിമശഷഭാധത്തികഭാരമഭാനണങത്തിലുഠം,  അതരഠം  സഠംവത്തിധഭാനങ്ങള  ഒരുമപഭാനലെ  ഫലെപ്രദവുഠം,

മയഭാഗഷ്യതയളതുഠം പ്രഭാപഷ്യമഭായതുഠം ആമക്കണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനടയഠം ജത്തിലഭാ

മകഭാടതത്തികളുനടയഠം  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വടബബ്യൂണലുകളുനട  രൂപനീകരണനത ബഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാല്,

വടബബ്യൂണലുകളുനട  നബഞ്ചുകള  രഭാജഷ്യത്തുടനനീളഠം  സഭാപത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം

മകസുകളുനട  എണ്ണക്കുറവവ്  ഈ  വടബബ്യൂണലുകളത്തില്  പലെതത്തിലുഠം  ഒന്നത്തിലെധത്തികഠം  നബഞ്ചുകള

സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാവശഷ്യമഭായ  മകസുകളുനട  നത്തിരണ്ണഭായക  പത്തിണമത്തില.   മറുവശതവ്,  മറവ്

വടബബ്യൂണലുകള  വത്തിഭവങ്ങളക്കുഠം  ഉമദഷ്യഭാഗസരക്കുഠം  മവണ്ടത്തി  സമരദ്ദേഠം  നചലുത്തുനനവന്നവ്

വഷ്യക്തമഭാണവ്.

226. മകസുകളുനട  ഭഭാരതത്തിനന്റെ  വത്തിതരണതത്തിനലെ  ഈ  'അസന്തുലെത്തിതഭാവസ’,
വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  സസഭഭാവഠം,  സഭാനഠം,  പ്രവരതനഠം  എന്നത്തിവയത്തിനലെ  നപഭാരുതമക്കടുകള

എന്നത്തിവയത്തില്  അടത്തിയനത്തിര  ശ്രദ ആവശഷ്യമഭാണവ്.   മനരനത നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചതുമപഭാനലെ  ഒരു  നനീതത്തി

പ്രഭഭാവ വത്തിലെയത്തിരുതല് നടതത്തിയമശഷഠം, അതരഠം 'അനുമയഭാജഷ്യ' വടബബ്യൂണലുകള സമഭാനമഭായ

നത്തിയമ  മമഖലെകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  മറ്റുളവരുമഭായത്തി  സഠംമയഭാജത്തിപത്തിച്ചവ്  വത്തിഭവങ്ങളുനട

ഫലെപ്രദമഭായ  വത്തിനത്തിമയഭാഗഠം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുഠം  നനീതത്തി  ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനന  സഹഭായത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം

അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.  

227. ഇനഷ്യന് മലെഭാ കമനീഷനന്റെ 272-)ഠ റത്തിമപഭാരട്ടത്തിനലെ ശുപഭാരശക്കവ് അനുസൃതമഭായത്തി നനീതത്തി പ്രഭഭാവ

വത്തിലെയത്തിരുതല് നടതത്തിയമശഷഠം, നത്തിലെവത്തിലുള വടബബ്യൂണലുകളുനട മകസവ് ഭഭാരവുഠം വത്തിഷയതത്തിനന്റെ

നപഭാതുവഭായ  സസഭഭാവവുഠം  ആശ്രയത്തിച്ചവ്  അവ  യക്തത്തിസഹമഭാക്കഭാനുഠം   സഠംമയഭാജത്തിപത്തിക്കഭാനുഠം  ഈ

മകഭാടതത്തി  യൂണത്തിയമനഭാടവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.   കൂടഭാനത,  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  സരകബ്യൂട്ടവ്

നബഞ്ചുകള  എലഭാ  പ്രധഭാന  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനടയഠം  ഇരത്തിപത്തിട

സഭാനങ്ങളത്തില് സഭാപത്തിച്ചത്തിടനണ്ടന്നവ് യൂണത്തിയന് ഉറപഭാക്കണഠം.  

‘ഉപസഠംഹഭാരഠം'

228. മമല്പറഞ  ചരച്ചകളുനടയഠം  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിശകലെനതത്തിനന്റെയഠം  നവളത്തിച്ചതത്തില്,

തഭാനഴെ പറയന്ന നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.

(i) ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  110(1)  പ്രകഭാരഠം  നത്തിരവചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന പണബത്തിലത്തിനന്റെ പ്രശ്നവുഠം
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മചഭാദഷ്യവുഠം,  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം  2017  നലെ ഭഭാഗഠം  XIV  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് മലെഭാകസഭഭാ സ്പെനീക്കര നല്കത്തിയ

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതലുഠം ഒരു വലെത്തിയ നബഞത്തിനന്റെ പരത്തിഗണനയഭായത്തി വയ്ക്കുന.

(ii) 2017  നലെ  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  വകുപവ്  184  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങളുനട

അമത്തിതമഭായ  അധത്തികഭാര  വകമഭാറനത  ബഭാധത്തിക്കുന്നത്തില,  കഭാരണഠം  നത്തിയക്ത  /  അനഷ്യതഭാധത്തികഭാര

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ് വഴെത്തി കഭാടന്നതത്തിനവ് മതത്തിയഭായ തതസങ്ങള ഉണ്ടവ്.  അതത്തില് ഈ മകഭാടതത്തിയനട

ബഭാധകമഭാവുന്ന വത്തിധത്തികളുഠം ഉളനപടുന.  

(iii) വടബബ്യൂണല്,  അപനീല് വടബബ്യൂണല് മറവ്  അധത്തികഭാരത്തികള  (അഠംഗങ്ങളുനട മയഭാഗഷ്യതകള,

അനുഭവപരത്തിജഭാനഠം,  മസവനതത്തിനന്റെ  മറ്റു  വഷ്യവസകള)  2017  നലെ  ചട്ടങ്ങളത്തില്  മനരനത

നത്തിരനീക്ഷത്തിച്ചതുമപഭാനലെ വത്തിവത്തിധ ബലെഹനീനതകളഭാല് മക്ലെശത്തിക്കുന.  2017 നലെ  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ

വകുപവ്  184  പ്രകഭാരഠം  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  രൂപനപടുതത്തിയ  ഈ  ചട്ടങ്ങള  മഭാതൃനത്തിയമതത്തിനുഠം,

ഭരണഘടനയത്തില്  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയ  തതസങ്ങളക്കുഠം  വത്തിരുദമഭാണവ്.   ഈ  മകഭാടതത്തി

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനത്തിച്ചതത്തിനഭാല് മുഴുവനഭായഠം റദ്ദേഭാക്കുന.

(iv) ഈ മകഭാടതത്തി ആര.നക.  നജയത്തിന്  (മുന്പവ് പറഞ),  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മുന്പവ് പറഞ),

മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് (മുന്പവ് പറഞ), ഗുജറഭാതവ് ഊരജ്ജ വത്തികഭാസവ് ലെത്തിമത്തിറഡവ് (മുന്പവ്

പറഞ)  എന്നത്തിവയത്തില്  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ  തതസങ്ങളക്കനുസൃതമഭായഠം  കരശനമഭായത്തി  പഭാലെത്തിചഠം  ഈ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ  ആദഷ്യ  ഭഭാഗതത്തില്  നടതത്തിയ  നത്തിരനീക്ഷണങ്ങളനക്കഭാപഠം  വഭായത്തിച്ചവ്  ചട്ടങ്ങള

പുനരനത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിമനഭാടവ് നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

(v) മകന്ദ്രസരക്കഭാര  രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ട  പുതത്തിയ  ചട്ടങ്ങളുനട  ഗണഠം,  വത്തിമവചന  രഹത്തിതവുഠം

ഏകനീകൃതമഭായ മസവന വഷ്യവസകളുഠം,  ഉറപ്പുള കഭാലെഭാവധത്തി  ഉളനപനട  ഉറപഭാക്കണഠം,  കൂടഭാനത

വത്തിരമത്തിക്കലെത്തിനു മശഷഠം നത്തിയമത്തിതരഭായ നചയരമപഴ്സണുഠം അഠംഗങ്ങളുഠം,  ബഭാര അനലങത്തില് മറ്റു വത്തിദഗ്ദ

നതഭാഴെത്തിലുകളത്തില് നത്തിമന്നഭാ മസവനങ്ങളത്തില് നത്തിമന്നഭാ നത്തിയമത്തിതരഭായ പ്രസബത ആളക്കഭാരുഠം രണ്ടവ് മവറത്തിട്ട

വഷ്യതഷ്യസമഭായ ഏകതഭാന ഗണങ്ങളത്തില്നപടുന എന്നതവ് മനസത്തില് സൂക്ഷത്തിക്കണഠം.

(vi) തുലെഷ്യ  ശമ്പളമമഭാ  മറവ്  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങമളഭാ  ലെഭത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്  മഭാതഠം,

സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില്  നത്തിയമഭാനുസൃത  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  പ്രനീവസഡത്തിഠംഗവ്  ഓഫനീസരമഭാര

അനലങത്തില് സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിമലെഭാ വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിമലെഭാ ഉള ജ ഡ്ജത്തിമഭാരക്കവ് തുലെഷ്യമഭായ  'റഭാങവ്’,
'പദവത്തി'  എന്നത്തിവ  വകവശഠം  വയഭാന്  പഭാടത്തില  എന്ന  പുതത്തിയ  ചട്ടങ്ങള  രൂപനീകരത്തിക്കഭാന്  ഇതവ്
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മകന്ദ്രസരക്കഭാറത്തിനവ് അവസരഠം നകഭാടുക്കുഠം.

(vii)  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം 2017 പ്രകഭാരഠം പരഭാമരശത്തിക്കുന്ന എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം, ധനകഭാരഷ്യ

നത്തിയമഠം  2017  പ്രകഭാരഠം  നല്കത്തിയത്തിടള  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ചട്ടക്കൂടത്തിനുള  മഭാറതത്തിനന്റെ  പ്രഭഭാവഠം

വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനഭായത്തി  ആവശഷ്യകത  അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയള  'നനീതത്തി  പ്രഭഭാവ

വത്തിലെയത്തിരുതല്'  ആവശഷ്യമഭാണവ്.   അതത്തിനഭാല്,  അതരഠം  'നനീതത്തി  പ്രഭഭാവ  വത്തിലെയത്തിരുതല്'

നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം  കനണ്ടതലുകളുനട  ഫലെഠം  മയഭാഗഷ്യതയള  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാരത്തിക്കു

മുമ്പഭാനക  സമരപത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം  നത്തിയമ-നനീതത്തി  മനഭാലെയതത്തിനവ്  ഒരു  മണ്ടഭാമസവ്  റത്തിട്ടവ്  നല്കുന്നതവ്

ഉചത്തിതമഭാനണന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി കഭാണുന.  

(viii) മകന്ദ്രസരക്കഭാര  ഇനഷ്യന്  മലെഭാ  കമനീഷനുമഭാമയഭാ  മമറനതങത്തിലുഠം  വത്തിദഗ്ദസമത്തിതത്തിയമഭാമയഭാ

ആമലെഭാചത്തിച്ചവ്  ഈ ഉതരവത്തിനന്റെ  174-)o  ഖണത്തികയത്തില് പട്ടത്തികനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതഭായ  2017  നലെ

ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമഠം  അനലങത്തില്  മറ്റു  നത്തിയമങ്ങള   എന്നത്തിവ  പരഭാമരശത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങളുനട

വഷ്യവസകള  വനീണ്ടുഠം  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം  ഉചത്തിതമഭായ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള,  വടബബ്യൂണലുകളുനട

ഉതരവുകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില്  മനരത്തിടള  അപനീലുകള  നനീക്കഠം  നചമയ്യേണ്ടതത്തിനന്റെ

ആവശഷ്യകത പരത്തിഗണത്തിച്ചവ് പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ മുമ്പത്തില് വയ്മക്കണ്ടതഭാണവ്.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ ഈ

കഭാരഷ്യതത്തില് ആറുമഭാസതത്തില് തനീരുമഭാനനമടുക്കണഠം.  

(ix) വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ട  വത്തിഷയങ്ങളുനട  ആകതഭാനന  പരനീക്ഷ  സസനീകരത്തിചനകഭാണ്ടവ്

നത്തിലെവത്തിലുള  വടബബ്യൂണലുകളുനട  സഠംമയഭാജനതത്തിനുഠം  അതത്തിനുമശഷഠം  നത്തിലെവത്തിലുളതുഠം

പ്രതനീക്ഷത്തിക്കനപടുന്നതുമഭായ  മജഭാലെത്തിയനട  അളവനുസരത്തിച്ചവ്  ആവശഷ്യമഭായ  നബഞ്ചുകളുനട

രൂപനീകരണതത്തിനുഠം മകന്ദ്രസരക്കഭാര ഉചത്തിതമഭായത്തി പ്രവരതത്തിക്കുകയഠം മവണഠം.

‘ഇടക്കഭാലെ ആശസഭാസഠം'

229. വടബബ്യൂണല്,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്  മറവ്  അധത്തികഭാരത്തികള  (മയഭാഗഷ്യത,  അനുഭവഠം,

അഠംഗങ്ങളുനട  മസവനതത്തിനന്റെ  മറവ്  വഷ്യവസകള)  ചട്ടങ്ങള,  2017  റദ്ദേഭാക്കുകയഠം  ഭൂരത്തിപക്ഷ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്  പുതത്തിയ  ചട്ടങ്ങള  രൂപനപടുത്തുന്നതത്തിനുള  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  പുറനപടുവത്തിക്കുകയഠം

നചയതത്തിനഭാല്,  ഈ മകഭാടതത്തി,  ഒരു ഇടക്കഭാലെ ഉതരവവ് എന്ന നത്തിലെയത്തില്,  വടബബ്യൂണല്/  അപനീല്

വടബബ്യൂണല്  എന്നത്തിവയത്തിമലെക്കുള  നത്തിയമനങ്ങളുഠം  നത്തിയമന  വഷ്യവസകളുഠം  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമഠം

2017 പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരുന്നതത്തിനു  മുമ്പഭായത്തി  ഉണ്ടഭായത്തിരുന്ന  ചട്ടങ്ങള  ക്കനുസൃതമഭാക്കണനമന്നവ്



                                                                            149

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  ഭൂരത്തിപക്ഷ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനവ്  അനുസൃതമഭായത്തി  പുതത്തിയ ചട്ടങ്ങള

രൂപനീകരത്തിച്ചതത്തിനുമശഷഠം  ഈ ഉതരവവ്  പരത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കഭാനഭാവശഷ്യനപടഭാന് യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യനയ

അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമപ്രകഭാരഠം  ശമ്പളനതമയഭാ  മറവ്

ആനുകൂലെഷ്യങ്ങമളഭാ  അധത്തികമഭായത്തി  നല്കത്തിയത്തിടനണ്ടങത്തില്,  അവ  പത്തിന്വലെത്തിക്കനപടത്തില,  അവ  തുടരുഠം.

എലഭാ പുതത്തിയ അഠംഗങ്ങളക്കുഠം ഇവ ഒരുമപഭാനലെ ബഭാധകമഭാണവ്.  

230. നത്തിലെവത്തിനലെ കഭാരഷ്യങ്ങളുനട കൂട്ടഠം അതനുസരത്തിച്ചവ് തനീരപഭാക്കുന.

231. ഉയരതത്തിയ പ്രശ്നങ്ങള സമഭാനമഭായതത്തിനഭാല്  2012  നലെ  267 -)o  നമ്പര റത്തിട്ടവ് അമപക്ഷയഠം

(സത്തിവത്തില്) മമല് പറഞ നത്തിബന്ധനകളത്തില് തനീരപഭാക്കുന.  

....................................................  (J)

[RANJAN GOGOI]

....................................................  (J)

[N.V.RAMANA]

....................................................  (J)

[DR.DHANANJAYA Y. CHANDRACHUD]

....................................................  (J)

[DEEPAK GUPTA]

....................................................  (J)

[SANJIV KHANNA]

നബ്യൂ  ഡല്ഹത്തി

നവഠംബര 13, 2019.
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ഭഭാരതതത്തിനന്റെ പരമമഭാന്നത നനീതത്തിപനീഠഠം

സത്തിവത്തില് അപനീല്/ഒറത്തിജത്തിനല് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

സത്തിവത്തില് അപനീല് നഠം. 8588/2019

(എസവ്.എല്.പത്തി.(സത്തി)നഠം.15804/2017 ല് നത്തിന്നവ് ആവത്തിരഭഭാവഠം)

മറഭാജര മഭാതത അപനീല്വഭാദത്തി

vs.

സസൗതവ് ഇനഷ്യന് ബഭാങവ് ലെത്തിമത്തിറഡവ്

നന പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിച്ചവ് ആയതത്തിനന്റെ

ചനീഫവ് മഭാമനജറ ബഠം മറ ബളവര ബഠം എതത്തിരകക്ഷത്തികള

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.279/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.558/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.561/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.625/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.640/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.1016/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.788/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.925/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.1098/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.1129/2017

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.33/2018
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കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.205/2018

കൂനട
റത്തിട്ടവ് ഹരജത്തി(സത്തി)നഠം.467/2018

കൂനട
ടഭാന്സ് ഫര മകസവ്(സത്തി)നഠം.49/2018

കൂനട
ടഭാന്സ് ഫര മകസവ്(സത്തി)നഠം.51/2018 ഉഠം

കൂനട
ടഭാന്സ് ഫര മകസവ്(സത്തി)നഠം.2199/2018

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം

Dr. Dhananjaya Y. Chandrachud J.

സൂചത്തിക

A ആമ ബഖഠം

A1. വടബബ്യൂണല് ഘടനയ ബനട നവല്ലുവത്തിളത്തികള

. ആമഗഭാള പ്രവണത

       . പഴെയത ബഠം പ ബതത്തിയത  ബഠം

       . നഡഭാനമയ്ന് സവത്തിമശഷത

. തസരത്തിതനപട ബതല്

. പ്രഭഭാവ നത്തിരണ്ണയഠം

 . സസതനത/സസയഭാധത്തികഭാരഠം

A2. ഇനഷ്യയത്തിനലെ ടത്തിബബ്യൂണല്വല്ക്കരണതത്തിനന്റെ ഹ്രസസ ചരത്തിതഠം.

     A3. നത്തിലെവത്തിനലെ ചട്ടക്കൂടത്തിനന്റെ മപഭാരഭായ് മകള

B. ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തിമലെക്ക ബള റഫറന്സവ്

C. മണത്തി ബത്തില്ലുകള

.  സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള, പണ ബത്തില്ലുകള ബഠം, സഭാമ്പതത്തിക ബത്തില്ലുകള ബഠം

.  പണ ബത്തില്ലുകള : അന ബമഛേദഠം 110

.  സ് പനീക്കറ ബനട സഭാക്ഷഷ്യനപട ബതല്
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.  അനത്തിമനമങത്തിലെ ബഠം നത്തിരണഭായകമല

        .  നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെയ ബഠം മ ബഖഷ്യ നത്തിയമവത്തിര ബദതയ ബനടയ ബഠം കഭാരഷ്യങ്ങള

D. പ ബട്ടസസഭാമത്തി : സ് പനീക്കറ ബനട സഭാക്ഷഷ്യപതതത്തിനന്റെ ജ ബഡനീഷഷ്യല് റത്തിവബ്യൂ

E. രഭാജഷ്യസഭയ ബനട പങവ്

.  ദസത്തിസഭഭാ സഠംവത്തിധഭാനഠം

F. നവല്ലുവത്തിളത്തിയ ബനട ഗ ബണങ്ങള/മയഭാഗഷ്യതകള

F1.  പണ ബത്തിലഭായത്തി പഭാസഭാക്കല്

F2. ഈമകഭാടതത്തി പ ബറനപട ബവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള ബനട ലെഠംഘനഠം

F3. മവരനപട ബതത്തി അസഭാധ ബവഭാക്കല്

G. ഉപസഠംഹഭാരഠം

A. ആമ ബഖഠം

A1. വടബബ്യൂണല് ഘടനയ ബനട നവല്ലുവത്തിളത്തികള

ആമഗഭാള പ്രവണത

1. നനീതത്തിയ ബനട  വടബബ്യൂണല്വല്ക്കരണമതഭാട ബള  ആമഗഭാള  പ്രവണതക്കവ്  ഇനഷ്യ  ഒര ബ
അപവഭാദമല.  മലെഭാകനമമ്പഭാട ബഠം  കഭാരഷ്യ നത്തിരവ്വഹണ,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ മമഖലെകളത്തില് വടബബ്യൂണലെ ബകള
ര നുൂപവല്ക്കരത്തിക്കനപട്ടത്തിട്ട ബണ്ടവ്.  വടബബ്യൂണലെ ബകള  തരക്കങ്ങള ബനട  വത്തിധത്തികരതഭാക്കളഭായത്തി
വരതത്തിക്ക ബന്ന ബ.  സഭാമ നുൂഹത്തിക,  സഭാമ്പതത്തിക  ക്രമങ്ങളത്തിനലെ  സങനീരണ്ണതകള  ഉയരത ബന്ന
നവല്ലുവത്തിളത്തികനള അഭത്തിമ ബഖനീകരത്തിക്ക ബമമ്പഭാള ആധ ബനത്തിക സമ നുൂഹങ്ങനള നത്തിയനത്തിക്ക ബന്ന പ ബതത്തിയ നത്തിയമ
നത്തിരമഭാണഠം ഈ മ ബമന്നറതത്തിനവ്  ഭഭാഗത്തികമഭായത്തി മഹത ബവഭായത്തിട്ട ബണ്ടവ്.   സഭാമ്പതത്തിക ശഭാസ്ത്രവ ബമഭായ ബഠം
സഭാമങതത്തിക  വത്തിദഷ്യയ ബമഭായ ബമ ബളള  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഇടപഭാടവ്   സഭാമ ബഹത്തികവ ബഠം  സഭാഠംസ് കഭാരത്തികവ ബഠം
ചരത്തിതപരവ ബമഭായ  സനരഭങ്ങളഭാള  ര നുൂപനപട ബതനപട്ടതഭാണവ്.  അവയത്തില്  മത്തിക്കത ബഠം  ഒര ബ
നപഭാത ബവഭായ നത്തിയമ പഭാരമ്പരഷ്യഠം  നത്തിയനത്തിക്ക ബന്ന സമ നുൂഹങ്ങള ബനട  അഭത്തിലെഭാഷ പഭാരസ് പരഷ്യങ്ങനള
പ്രതത്തിഫലെത്തിപത്തിമച്ചക്ക ബനമങത്തിലെ ബഠം,  വടബബ്യൂണലെ ബകളത്തിലെ നുൂനടയ ബളള അട ബക്കട ബക്കഭായ ബളള തനീരപ ബകല്പന
ഉയരതത്തിവത്തിട ബന്ന  നവല്ലുവത്തിളത്തികള  എലഭാ  സമൂഹതത്തിന ബഠം  നപഭാത ബവഭാനണന്നവ്  അനുമഭാനത്തിക്ക  ബന്നതവ്
നവറ ബഠം  ലെളത്തിതവത്കരണമഭായത്തിമപഭാക ബഠം.  ആയതത്തിനഭാല്,  ടത്തിബ തണല്വല്ക്കരണതത്തിമലെക്ക ബളള
വളരന്ന ബവര ബന്ന  ഗതത്തിയ ബനട  പ്രഭഭാവഠം  വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യേ ബമമ്പഭാള  എലഭാ  സമൂഹതത്തിന ബഠം
നപഭാത ബവഭായ ബളള ഒര ബ സവത്തിമശഷത അതരഠം പലെ ആശങകളക്ക ബഠം പൂരണഠം കനണ്ടതഭാന് നഭാഠം
ശ്രമത്തിക്കമവ ഉയരന്ന ബവന്നത്തിട്ട ബളള പ്രശ് ന സനരഭങ്ങള മനസഭാവഹത്തിമക്കണ്ടതവ്  പ്രധഭാനമഭാണവ്.  മറ ബ
അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തികളത്തിലെ ബളള  നനീതത്തിനഷ്യഭായപരവ ബഠം  വവജഭാനത്തികവ ബമഭായ  കനീഴ് വഴെക്കമഭായത്തിതനീരന്ന
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വത്തിധത്തികള,  ഏതഭാണവ്  വത്തിശത്തിഷഷ്യഭാ  നമ ബക്കവ്  സസനനമന്നവ്  നഭാഠം  മനസത്തിലെഭാക്ക ബന്നത്തിടമതഭാളഠം,  ഒര ബ
ഉപമയഭാഗപ്രദമഭായ  പരഭാമരശത്തിക്കഭാവ ബന്ന  വസ ബതനയ  പ്രദഭാനഠം  നചയ്യേ ബന്ന ബണ്ടവ്.  പഴെയത ബഠം
പ ബതത്തിയത  ബഠം.

2. മകഭാടതത്തികള ബഠം  വടബബ്യൂണലെ  ബകള ബഠം  വസദഭാനത്തികമഭായത്തി
ആയത്തിരത്തിമക്കണ്ടതഭാനണങത്തില്മപഭാലെ ബഠം  പലെമപഭാഴെ ബഠം  പ്രഭാമയഭാഗത്തികതലെതത്തില്  സഹകരണ
സഖഷ്യകക്ഷത്തികള  അലഭാനതയഭാണത്തിരത്തിക്കഭാറവ്.  സഭാമ്പ്രദഭായത്തികമഭായത്തി,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവ്വഹണതത്തിനു
മവണ്ടത്തി  മകഭാടതത്തികള ത്തിമലെക്കവ്  ഏല്പത്തിക്കനപട്ട ബനകഭാണ്ടത്തിര ബന്ന  മകസ ബകള  തനീരപഭാക്കഭാനുളള  ചുമതലെ
വടബബ്യൂണലെ ബകള ഏനറട ബതത്തിടണ്ടവ്. പരമ്പരഭാഗതമഭായത്തി മകഭാടതത്തികള ബനട മണലെമഭായ വഷ്യവഹഭാരഠം
വരദത്തിത  ഘട്ടങ്ങളത്തില്  വടബബ്യൂണലെ ബകള ബനട  തനീരപ ബകല്പനഭാധത്തികഭാരതത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം
നചയ്യേനപട്ടത്തിട്ട ബണ്ടവ്.  അതത്തിനഭാല്  തനന്ന,  തരക്കപരത്തിഹഭാരതത്തിനന്റെ  ആധത്തികഭാരത്തികമഭായ  വകമഭാറഠം
വടബബ്യൂണലെ ബകളത്തിമലെക്കഭായ ബണ്ടവ്.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണമതഭാനടഭാപഠം  ഇതവ്  വടബബ്യൂണലെ ബകനള
ഏല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  അനനഷ്യസഭാധഭാരണതസഠം  അഠംഗത്തികരത്തിക്ക ബന.  തനന്നയമല,  തനീരത ബഠം
വഷ്യതത്തിരത്തിക്തമഭായ,  അതത്തിനഭാല്തനന്ന  സഭാമ്പ്രദഭായത്തിക  മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പരത്തിചത്തിതമലഭാത
പരമ്പരഭാഗത  വഷ്യവഹഭാര  രനീതത്തിയത്തിലുളളതുമഭായ  ഇനഠം  വത്തിഷയമമഘലെകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്
പുതത്തിയ വടബബ്യൂണലുകള രൂപനീകരത്തിക്കനപട.  

അങ്ങനന വടബബ്യൂണലുകള നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ നയതത്തിനന്റെ ഭഭാഗമഭായത്തി  മകഭാടതത്തികളുനട

അധത്തികഭാര പരത്തിധത്തി  രൂപനപടുതത്തിയ വത്തിഷയങ്ങള എടുത്തുമഭാറ്റുക മഭാതമല,  പരമ്പരഭാഗത മകഭാടതത്തി

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്  പരത്തിചയവുഠം  വവദഗ്ധഷ്യവുമത്തിലഭാതത്തിരുന്ന  മമഖലെകളത്തില്  ഒരു  പുതത്തിയ

വഷ്യവഹഭാരസഠംസ്കഭാരഠം പരത്തിമപഭാഷത്തിപത്തിക്കുകയഠം നചയ.  ആ അരതതത്തില് വടബതണല് വല്ക്കരണഠം

പഴെയതത്തിനന്റെയഠം പുതത്തിയതത്തിനന്റെയഠം ഒരു സങലെനനത പ്രതത്തിനത്തിധഭാനഠം നചയ്യുന:  പരമ്പരഭാഗതമഭായത്തി

മകഭാടതത്തികള  നത്തിരവഹത്തിച്ചത്തിരുന്ന  തരക്കപരത്തിഹഭാര  ധരമതത്തില്നത്തിന്നവ്  വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി  പുതത്തിയ

പ്രവരതനപരമഭായ  ഉതരവഭാദത്തിതങ്ങമളഭാനടഭാപഠം  പരമ്പരഭാഗതമഭായത്തി  മകഭാടതത്തി  നത്തിരവഹത്തിച്ച

പങത്തിനന്റെ കൂടത്തി സഠംമയഭാജനഠം.

(പ്രവൃതത്തി മണലെ സവത്തിമശഷകതസഠം)

3.  വടബബ്യൂണലുകള  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിലുളള  മുമന്നറഠം  പലെ  ഭഭാഗങ്ങളത്തിലുഠം  നസ്പെഷഷ്യവലെമസഷനന്റെ

ആവശഷ്യകത തസരത്തിതഗതത്തിയത്തിലെഭാക്കത്തി.  വടബബ്യൂണലുകളക്കകതവ് കഭാതലെഭായ നനീതത്തിനഷ്യഭായ ധരമങ്ങള
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നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്ന വഷ്യക്തത്തികളുനട വത്തിജഭാനവുഠം പ്രവൃതത്തിമണലെ വവദ്ഗ്ധഷ്യവുഠം വവദഗ്ധഷ്യഠം  ആയത്തി

അഠംഗനീകരത്തിക്കുനണ്ടവ്. വടബബ്യൂണലുകള രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ആസ്പെദമഭായ അനുമഭാനഠം എനനന്നഭാല്

നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  മമഖലെയത്തില്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  നത്തിരവഹണതത്തിനവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭായത്തി  ഗുണഗണങ്ങള  ഉളള

വഷ്യക്തത്തികളഭാണവ് തനീരുമഭാനനമടുക്കുന്നതവ് എന്നതഭാണവ്.  ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ് നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനവ്

മുമ്പഭായത്തി  വത്തിജഭാന  സമ്പഭാദനഠം,  വടബബ്യൂണലെത്തിനഭായത്തി  കരുതത്തി  നവച്ചത്തിടളള  വത്തിഷയമമഖലെകള

വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുവഭാനുളള  പ്രഭാമയഭാഗത്തിക  അനുഭവജഭാനഠം  എന്നത്തിവ  സവത്തിമശഷ  നനീതത്തി

ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനുളള മയഭാഗഷ്യതകളുഠം കഴെത്തിവുഠം സസഭായതമഭാക്കത്തിയ വഷ്യക്തത്തികളുനട ഒരു സഠംഘനത കൂടത്തി

നകഭാണ്ടുവരുന.  വവദഗ്ധഷ്യഠം  പരത്തിമപഭാഷത്തിപത്തിക്കുന്ന  കഭാരഷ്യതത്തില്,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട

വവദഗ്ധഷ്യഠം ഉറപഭാക്കലെത്തിനഭാണവ് വടബബ്യൂണല് ഘടന  ഊന്നല് നല്കുന്നതവ്.  വടബബ്യൂണലുകള

മുമ്പഭാനക  ഹഭാജകഭാകുന്നവരുനട  വവദഗ്ധഷ്യവുഠം  തുലെഷ്യ  പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം  അരഹത്തിക്കുന്ന  മനറഭാരു  മുഖഠം

തനന്നയഭാണവ്.  സഭാപനബന്ധത്തിയഭായ  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വഷ്യവഹഭാരതത്തിനന്റെ  കഭാരഷ്യക്ഷമതക്കവ്

വവദഗ്ധഷ്യമുളള  അഭത്തിഭഭാഷകവൃനഠം  ഒരു  വത്തിലെമതത്തിക്കഭാനഭാവഭാത നത്തിമക്ഷപമഭാണവ്.   അമതഭാനടഭാപഠം

തനന്ന,  ടത്തിബബ്യൂണലെത്തിനഭായത്തി  രൂപനപടുതത്തിയ  വത്തിഷയമമഖലെകളുനട  സവത്തിമശഷതകള,

ആവശഷ്യകതകള എന്നത്തിവ മബഭാധഷ്യമുളള ഒരു  നനീതത്തിനത്തിരവഹണ പ്രക്രത്തിയക്കവ് ഇതവ് മുതല്ക്കൂട്ടഭാവുകയഠം

നചയ്യുന.

4.  വടബബ്യൂണലുകള  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം  എതമതഭാളഠം  സഭാക്ഷഭാല്കരത്തിക്കനപടുനണ്ടവ്

എന്നതവ് പലെമപഭാഴുഠം പരമയഭാഥഭാരതഷ്യങ്ങളത്തിമലെക്കഭാണവ് വത്തിരല് ചൂണ്ടഭാറുളളതവ്.   ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനന

നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമതത്തിനലെ  വഷ്യവസകള  എതമതഭാളഠം  നടപഭാക്കനപടുനനവന്നതവ്

ഉളനപനടയളള  ഈ  യഭാഥഭാരതഷ്യങ്ങള  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിനയ  മനരത്തിട്ടവ്

ബഭാധത്തിക്കുന്നവയഭാണവ്.  തനീരുമഭാനങ്ങനളടുക്കുന്ന  തസത്തികകളത്തില്  വവദഗ്ധഷ്യഠം  മനടത്തിയ

വത്തിധത്തികരതഭാക്കളുനട  സഭാന്നത്തിധഷ്യമഭാണവ്  ഒരു  സവത്തിമശഷ  വടബബ്യൂണല്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുക  എന്ന

ഉമദ്ദേശഷ്യതത്തിനവ്  നത്തിരണ്ണഭായകമഭായത്തിടളളതവ്.  കഭാരണഠം,  അവരുനട  പ്രവരതനമമഖലെയത്തിനലെ

വവദഗ്ധഷ്യമഭാണവ്  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  പ്രക്രത്തിയയത്തിനലെ  ഫലെങ്ങളുനട  ഗുണനത്തിലെവഭാരഠം  നത്തിശയത്തിക്കുന്നതവ്.

നപഭാതുനവ വത്തിശത്തിഷ വത്തിധത്തികരതഭാക്കളുനട സഭാന്നത്തിധഷ്യഠം,  നന്നഭായത്തി പരത്തിശനീലെനഠം സത്തിദത്തിച്ച മയഭാഗഷ്യരഭായ

വഷ്യക്തത്തികനളയഠം ഒരു ഉറവത്തിട മകന്ദ്രതത്തില് അവരുനട ലെഭഷ്യതനയയഠം ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  പ്രമതഷ്യക
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വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  വത്തിധത്തികരതഭാക്കനള  നതരനഞടുക്കുന്നതത്തില്  ഈ  ഘടകഠം  പലെമപഭാഴുഠം

ദൃശഷ്യമഭാകഭാറത്തില.   അവശഷ്യ  വവദഗ്ധഷ്യതത്തിനന്റെ  അഭഭാവതത്തില്  ടത്തിബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  നടപടത്തിക്രമവുഠം

പ്രവരതനവുഠം ടത്തി വടബബ്യൂണല് പകരഠം നവക്കഭാന് ആഗഹത്തിക്കുന്ന ഒരു നനീതത്തിനഷ്യഭായ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ

വഷ്യവഹഭാരഠം ആവരതത്തിക്കുക മഭാതമമ നചയ്മതക്കുകയളള.

തസരത്തിതനപടുതല്

5. പ്രമതഷ്യക വവദഗ്ധഷ്യഠം മനടുന്നതവ് കൂടഭാനത വടബബ്യൂണലുകള സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള ഒരു പ്രധഭാന

കഭാരണഠം നനീതത്തിനത്തിരവ്വഹണതത്തിനലെ തസരത്തിതഗതത്തിയഭാണവ്.  ഒരു സവത്തിമശഷ നനീതത്തിനഷ്യഭായ പ്രക്രത്തിയയത്തില്

അനരലെനീനമഭായ  സഠംമവദത്തിത  മൂലെഷ്യങ്ങളുമഭായഠം  ഇതവ്  ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.   ഒരു  സങനീരണമഭായ

മമഖലെയത്തില്  പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം,  പ്രവൃതത്തിമണലെ  വവദഗ്ധഷ്യഠം  എന്നതവ്  വത്തിഷയഗഭാഹഷ്യമുളള

വത്തിധത്തികരതഭാക്കനള  തസരത്തിതഗതത്തിയത്തിലുഠം  ഫലെപ്രദമഭായഠം  തനീരപ്പുകല്പത്തിക്കഭാന്  സഹഭായത്തിക്കുന്ന  ഒരു

മഭാരഗ്ഗമഭാണവ്.   പരമ്പരഭാഗത മകഭാടതത്തികളത്തില് സഭാപത്തിതമഭായ ബന്ധനപട്ട രനീതത്തികള ഇലഭാതതുഠം

ആയഭാസഠം  കുറഞതുമഭായ  നടപടത്തിക്രമങ്ങള  വടബബ്യൂണല്  പത്തിന്തുടരുനമന്നവ്  പലെമപഭാഴുഠം

പ്രതനീക്ഷത്തിക്കനപടുന.   നടപടത്തിക്രമ  സഠംബന്ധത്തിയഭായ  വഴെക്കവുഠം/അയവുഠം  പ്രവൃതത്തിമണലെ

വത്തിജ്  ഞഭാനവുഠം  മചരന്ന  ഒരു  മഭാരഗ്ഗഠം  അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട  ജുഡനീഷഷ്യല്  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്

ഭഭാരമഭാവുന്ന ചത്തിലെ മകസുകളക്കവ് വടബബ്യൂണലുകള പരത്തിഹഭാരഠം കഭാണുനമന്നവ് പ്രതനീക്ഷത്തിക്കനപടുന.

6.  അതുമപഭാനലെ,  വരദത്തിചവരുന്ന വടബബ്യൂണല് വല്ക്കരണതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകതയനട മനറഭാരു

ലെക്ഷഷ്യഠം മകഭാടതത്തി സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ ഭഭാഗമത്തിറക്കുക എന്നതഭാണവ്. പരമ്പരഭാഗത മകഭാടതത്തിസഠംവത്തിധഭാനഠം

മുമ്പഭാനക നത്തിലെവത്തിലുളള മകസുകളത്തിനലെ ഒരു ഭഭാഗഠം പുതുതഭായത്തി  സൃഷത്തിക്കനപട്ട സഠംവത്തിധഭാനതത്തിമലെക്കവ്

വത്തിധത്തിനത്തിരണയതത്തിനഭായത്തി  വകമഭാറഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  ലെക്ഷഷ്യഠം  നത്തിറമവറനപമട്ടക്കഭാഠം.

മകഭാടതത്തികളുനട ഭഭാരഠം കുറക്കുക എന്നതവ് വടബബ്യൂണല് സഭാപനതത്തിനവ് നത്തിദഭാനമഭായ ലെക്ഷഷ്യതത്തിനന്റെ

ഭഭാഗത്തികമഭായ സഭാക്ഷഭാത്കഭാരമഭാണവ്.

ആതഷ്യനത്തികമഭായത്തി  ജുഡനീഷഷ്യല്  കുടത്തിശത്തികകള  സൃഷത്തിച്ച  തനീരപഭാവഭാത  മകസുകളുനട



                                                                            7

നകട്ടത്തിക്കത്തിടപവ്  ഒരു നത്തിശത്തിത കഭാലെയളവത്തിനപ്പുറഠം സഠംഭവത്തിക്കുന്നതവ്  അനുവദത്തിക്കഭാതത്തിരത്തിക്കഭാനുളള കഴെത്തിവവ്

പ്രസ്തുത വടബബ്യൂണലെത്തിനുണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നതഭാണവ് തുലെഷ്യപ്രഭാധഭാനഷ്യഠം അരഹത്തിക്കുന്ന മനറഭാരു വസ്തുത.

ഒരു  വടബബ്യൂണല്  സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട  സഭാധഷ്യമഭാകുന്ന  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  വഷ്യവസയത്തിനലെ

തനീരപ്പുകല്പത്തിക്കനപടഭാത  കുടത്തിശത്തികയനട  സത്തിതത്തിവത്തിവരക്കണക്കത്തിനലെ  കുറവവ്  മകഭാടതത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം

മുമ്പുളള  പുതത്തിയ  സഭാപനങ്ങളത്തില്  നത്തിനഠം  പുതത്തിയ  മബഭാഡത്തിയത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം  നചയ  കത്തിടന്ന

മകസുകള തനീരപഭാക്കഭാനുളള പുതത്തിയ മബഭാഡത്തിയനട മശഷത്തിയമഭായത്തി നപഭാരുതനപടമപഭാമകണ്ടതുണ്ടവ്.

ഇതവ്  വകവരത്തിക്കഭാനഭായത്തിനലങത്തില്  വടബതണലെത്തിനന്റെ  തനതു  സഭാപകലെക്ഷഷ്യഠം  തനന്ന

പരഭാജയനപടുനമന്നതഭാണവ് അസല് ഫലെഠം.

പ്രഭഭാവ നത്തിരണ്ണയഠം

7.  മകഭാടതത്തിയനട മുകളത്തിനലെ വത്തിശകലെനഠം സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നനതനനന്നഭാല് ഒരു നത്തിയമ പരത്തിഷഭാരതത്തിനന്റെ

ഉപഭാധത്തി എന്ന നത്തിലെയത്തില് ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ ഫലെപ്രഭാപ്തത്തി വത്തിലെയത്തിരുതഭാന് മവണ്ടത്തി വടബതണല്

സഠംവത്തിധഭാനങ്ങള  സൃഷത്തിച്ചതുമൂലെമുളള  യഥഭാരത  പ്രഭഭാവഠം  സൂകമഭായത്തി  നത്തിരനീക്ഷത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തി  പ്രവരതനപരമഭായത്തി  മഭാനവ-അമഭാനവ  വത്തിഭവമശഷത്തി,  മൂലെധനഠം

എന്നത്തിവയനട ലെഭഷ്യതനയ ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ഭസൗതത്തികമഭായ ലെഭഷ്യതയത്തിലുഠം വഷ്യവഹഭാര നടതത്തിപത്തിനലെ

സഭാമങതത്തിക പരത്തിജഭാനവത്തിനഷ്യഭാസതത്തിലുഠം മതത്തിയഭായ അടത്തിസഭാന സസൗകരഷ്യങ്ങള നത്തിരബന്ധമഭായഠം

ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.  ഫലെപ്രദമഭായഠം  കഭാലെതഭാമസമത്തിലഭാനതയഠം

തനീരുമഭാനനമടുക്കല്  സഭാധഷ്യമഭാകുഠം  വത്തിധഠം  വടബബ്യൂണല്  വകനക്കഭാളളുന്ന  നടപടത്തിക്രമങ്ങള

അയവുളളതഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.   വത്തിരമത്തിക്കമലെഭാ  മറ്റു  അപ്രതനീക്ഷത്തിത  കഭാരണങ്ങള  മൂലെമമഭാ  വരുന്ന

ഒഴെത്തിവുകള  നത്തികത്തുവഭാന്  മവണ്ടത്തി  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കുളള  നത്തിയമന  പ്രക്രത്തിയ

തടസരഹത്തിതമഭാമവണ്ടതുണ്ടവ്.  വലെത്തിയ  മതഭാതത്തിലുളള  ഒഴെത്തിവുകള  വടബബ്യൂണലുകനള

പ്രവരതനരഹത്തിതമഭാക്കുഠം.   ഇതവ്  പ്രസ്തുത  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുന്ന

പ്രമദശനത നനീതത്തി നത്തിരവഹണ ലെക്ഷഷ്യനത പരഭാജയനപടുത്തുന.  ഒരു പരമ്പരഭാഗത മകഭാടതത്തിയനട

അധത്തികഭാര  വത്തിനത്തിമയഭാഗഠം,  പ്രചഭാരതത്തിലുളള  ഒരു  നത്തിയമതത്തിനലെ  വഷ്യവസകള  പ്രകഭാരഠം

വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറഠം  നചയത്തിടതവ്  വത്തിമശഷത്തിചഠം  ഈ  പ്രശ്നഠം  അതത്തിരൂക്ഷമഭാകുന.
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തരക്കപരത്തിഹഭാരതത്തിനഭായത്തി  പരമ്പരഭാഗത  മകഭാടതത്തികളത്തിമലെക്കവ്  ഒരു  മടക്കഠം  സഭാധഷ്യമലഭാതത്തിരത്തിമക്ക

തത്തിരത്തിമക  വത്തിധത്തികരതഭാവത്തിനന്റെ  ദസൗരലെഭഷ്യഫലെമഭായത്തി  ഒരു  വഷ്യവഹഭാരത്തിക്കവ്  ഫലെതത്തില്  തരക്ക

പരത്തിഹഭാരമഭാരഗ്ഗഠം നത്തിമഷധത്തിക്കുകയഭാണവ്.  മനറഭാരു വത്തിധതത്തില് പറഞഭാല് നത്തിയമന, നതരനഞടുപവ്

പ്രക്രത്തിയക്കവ്  വടബബ്യൂണല്വല്ക്കരണതത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിയത്തിന്മമല്  മനരത്തിടളള  സസഭാധനീനമുണ്ടവ്.

മനഗതത്തിയത്തിലുളള നടപടത്തിക്രമങ്ങളഭാമലെഭാ മറ്റു കഭാരണങ്ങളഭാമലെഭാ ഒഴെത്തിവുകള നത്തികതഭാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

ഒരു  തരക്കപരത്തിഹഭാര  സഠംവത്തിധഭാനഠം  എന്ന  നത്തിലെയത്തില്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിനയ

നത്തിരഭാകരത്തിക്കുന്ന  പ്രവണതയഭാണുളളതവ്.   നനീതത്തിയനട  മഭാരഗ്ഗഠം  നത്തിമഷധത്തിക്കഭാനുളള  ഏറവുഠം

അസന്നത്തിഗ്ധമഭായ വഴെത്തി ധഭാരഭാളഠം ഒഴെത്തിവുകള നത്തിലെനത്തിരത്തുക എന്നതഭാണവ്.

സസതനത/ സസയഭാധത്തികഭാരഠം

8.   സരമവ്വഭാപരത്തി,  വടബബ്യൂണല്വല്ക്കരണതത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തി  നനീതത്തിപ്രദഭാന  പ്രക്രത്തിയയത്തിലുളള

വത്തിശസഭാസതത്തിലെഭാണവ്  കത്തിടക്കുന്നതവ്.   നനീതത്തിദഭായകരുനട സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം  വസ്തുനത്തിഷ്ഠതയമഭാണവ്   ഇതവ്

തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതവ്.  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനര നത്തിയമനതത്തിനഭായത്തി നതരനഞടുക്കുന്ന പ്രക്രത്തിയയനട പവത്തിതത

കഭാത്തു  സൂക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തില്  ഒരു  സുപ്രധഭാന  സഭാമൂഹത്തിക  തഭാല്പരഷ്യമുണ്ടവ്.  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനര

നതരനഞടുക്കുകയഠം  നത്തിയമത്തിക്കുകയഠം  നചയ്യുന്ന  രനീതത്തിയഭാണവ്  ആതഷ്യനത്തിക  വത്തിശകലെനതത്തില്

വടബബ്യൂണലുകളുനട  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതവ്.  പരമ്പരഭാഗത  മകഭാടതത്തികള  പ്രദഭാനഠം

നചയത്തിരുന്നതത്തിനവ്  പകരമഭായത്തി  നനീതത്തി  പ്രദഭാനഠം  നചയ്യേഭാനുളള  സഭാപനപരമഭായ  മഭാരഗ്ഗങ്ങളഭായഭാണവ്

വടബബ്യൂണലുകനള കഭാണുന്നതവ്.  ആയതുനകഭാണ്ടവ് ഈ നനീതത്തിനഷ്യഭായ സഠംവത്തിധഭാനങ്ങളുനട സസഭാതനഠം

ഉറപഭാക്കഭാന് സഭാധുവഭായ കഭാരണമുണ്ടവ്.  നതരനഞടുപവ് പ്രക്രത്തിയയഠം നത്തിയമന വഷ്യവസകളുമഭാണവ്

വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  പ്രഭാവനീണഷ്യഠം  നകഭാണ്ടുവരഭാനുളള കഴെത്തിവവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതവ്.   ഒരു നനീതത്തിനഷ്യഭായ

സസതനതയനട  മുഖഛേഭായ  എന്ന  നത്തിലെയത്തില്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  സസഭാതനഠം  സഠംരക്ഷത്തിക്കുന്ന

കഭാരഷ്യതത്തില് നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മബഭാഡത്തി  സമ്പുഷമഭാനണനഠം,   ഒന്നത്തിനുഠം  വത്തിമധയമനലനഠം  സവത്തിമശഷ

നനീതത്തിനഷ്യഭായ വഷ്യവഹഭാരതത്തിനന്റെ പശഭാതലെതത്തില് നനീതത്തിപ്രദഭാനഠം  നചയ്യേഭാനുളള ആവശഷ്യകതമയഭാടവ്

ഉതരവഭാദത്തിതഠം പുലെരത്തുന്നവയഭാനണനഠം ഉറപ്പുവരുതഭാന് മവണ്ടത്തിയഭാവണഠം പരത്തിശ്രമഠം.
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A2. ഇനഷ്യയത്തിനലെ വടബബ്യൂണല്വല്ക്കരണതത്തിനന്റെ ഹ്രസസ ചരത്തിതഠം.

9.  മകസുകളുനട വഷ്യവഹഭാരതത്തിലുളള കഭാലെതഭാമസവുഠം നകട്ടത്തിക്കത്തിടപ്പുഠം അധത്തിനത്തിമവശകഭാലെഘട്ടതത്തില്

മപഭാലുഠം  ഒരു  പ്രശ്നമഭായത്തിരുന.  കുടത്തിശത്തിക  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനുളള  പരത്തിഷഭാരങ്ങള

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന ലെഭഷ്യമഭായ ഏറവുഠം ആദഷ്യനത ഉദഷ്യമഠം  1924  നലെ ജസത്തിസവ് റഭാങത്തിന് കമത്തിറത്തി റത്തിമപഭാരട്ടവ്

ആയത്തിരുന.  അതു മുതല്ക്കവ് ഭഭാരതനീയ നത്തിയമ കമനീഷന് ഉളനപനട ഒരുപഭാടവ്  വത്തിദഗ്ധ സമത്തിതത്തി

റത്തിമപഭാരടകള  ഉണ്ടഭായത്തിടണ്ടവ്.  ഇനഷ്യയത്തില്  മകഭാളനത്തി  (അധത്തിനത്തിമവശ)  സരക്കഭാരഭാണവ്  1941-ല്

വടബബ്യൂണലുകളുനട  സഠംസഭാപനഠം  നടതത്തിയതവ്.  സസഭാതനരഷ്യവ്ഭാനനരഠം  നത്തികുതത്തി  നത്തിയമ

മണലെങ്ങളത്തിലെഭാണവ്  വടബബ്യൂണലുകള  ആദഷ്യമഭായത്തി  സൃഷത്തിക്കനപട്ടതവ്.  അനുമഛേദങ്ങള  136,  227

എന്നത്തിവയത്തിലൂനട ആകസ്മെത്തികമഭായത്തി മഭാതമഭാണവ് ഭരണഘടന വടബബ്യൂണലുകനള പരഭാമരശത്തിക്കുന്നതവ്,

ആയതവ്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നനതനനന്നഭാല്  യഥഭാക്രമഠം  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിക്കുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കുഠം

വടബബ്യൂണലുകളുനട  തനീരുമഭാനഠം  പുനനഃപരത്തിമശഭാധന  നടതഭാനുളള  അധത്തികഭാരഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം

എന്നതഭാണവ്.  ജസത്തിസവ് നജ.  സത്തി.  ഷഭാ അദഷ്യക്ഷനഭായത്തി  1969-ല് രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട വഹമക്കഭാടതത്തി

കുടത്തിശത്തിക  കമത്തിറത്തി,  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി,  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കു മുമ്പഭാനകയളള തനീരപഭാകഭാത മസവന

വത്തിഷയങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  മവണ്ടത്തി  ഒരു  സസഭാതന  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  രൂപനീകരണഠം

ശുപഭാരശ നചയ.  ഭരണഘടനഭാ മഭദഗതത്തികള ശുപഭാരശനചയ്യേഭാനഭായത്തി  മകന്ദ്രസരക്കഭാര സസരണ്

സത്തിഠംഗവ്  കമത്തിറത്തി  രൂപനീകരത്തിച.   അതത്തിനന്റെ  1986-ല് പ്രസത്തിദനപടുതത്തിയ റത്തിമപഭാരട്ടവ്,  ഇനഷ്യന് നത്തിയമ

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനലെ  കുടത്തിശത്തിക  കുറയഭാന്  മവണ്ടത്തി  മൂന  വത്തിശഭാലെ  വത്തിഷയമമഖലെകളക്കഭായത്തി

വടബബ്യൂണലുകള  സഭാപത്തിക്കുവഭാന്  ശുപഭാരശ  നചയ.  പ്രസ്തുത  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  ഇനത്തിയഠം  ശുപഭാരശ

നചയനതനനന്നഭാല്,  ഈ  മുഴുവന്  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  തനീരുമഭാനങ്ങള  ഭരണഘടന

അനുമഛേദഠം 136 പ്രകഭാരഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയനട അധത്തികഭാരതത്തിനവ് വത്തിമധയമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം, പമക്ഷ റത്തിട്ടവ്

അധത്തികഭാരമടക്കഠം മറ്റു മകഭാടതത്തികളുനടനയലഭാഠം അധത്തികഭാരനത ഒഴെത്തിച നത്തിരതണനമനമഭായത്തിരുന.

10.  തല്ഫലെമഭായത്തി,  അനുമഛേദങ്ങള  323A,  323B  എന്നത്തിവയനട  നത്തിമവശഠം  മുമഖന ഇനഷ്യയത്തിനലെ

വടബബ്യൂണല്  സഠംസഭാപനതത്തിനവ്  ഭരണഘടനയനട  അഠംഗനീകഭാരഠം  ലെഭത്തിച,  ആയതവ്  യഥഭാക്രമഠം

ഭരണപരമഭായ  വടബബ്യൂണലുകള,  മറ്റു  വത്തിഷയങ്ങളക്കുളള  വടബബ്യൂണലുകള  എന്നത്തിവ



                                                                            10

സഭാപത്തിക്കുവഭാനുളള  അധത്തികഭാരഠം  പഭാരലെനമന്റെത്തിനുഠം  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളക്കുഠം

നല്കുകയണ്ടഭായത്തി.

11. ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം  323 എ ഖണഠം  (1)  അനുസരത്തിച്ചവ്   മസവന

കഭാരഷ്യങ്ങള  മഭാതഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനഭായത്തി  വടബബ്യൂണലുകള  രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി

പഭാരലെനമന്റെവ്   അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ആകവ്   19852 നടപഭാക്കത്തി.

എസവ്.പത്തി.സമ്പതവ്കുമഭാര   v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ 3 (ചുരുക്കതത്തില്  'സമ്പതവ്കുമഭാര')

എന്ന  മകസത്തില്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഭരണഘടനഭാ  സഭാധുത  ആദഷ്യമഭായത്തി  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട.

'വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്  യഥഭാരത പകരക്കഭാരനഭായത്തിരത്തിക്കണഠം വടബബ്യൂണലുകള'    എന്നവ്   ഈ

മകഭാടതത്തി  നത്തിലെപഭാനടടുത്തു  -  'മകവലെഠം  രുപതത്തിലുഠം  നത്തിയമപ്രകഭാരതത്തിലുഠം  മഭാതമല  മറത്തിച്ചവ്

ഉളളടക്കതത്തിലുഠം  പരമഭാരതതത്തിലുഠം.'  ഈ  വനീക്ഷണതത്തില്,  ബദല്  ക്രമനീകരണങ്ങള  ഫലെപ്രദവുഠം

കഭാരഷ്യക്ഷമയഠം  ഭരണഘടനഭാ  പരത്തിമത്തിതത്തികള ഉയരതത്തിപത്തിടത്തിക്കഭാന് കഭാരഷ്യപ്രഭാപ്തത്തിയളതുമഭാവണഠം.

ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം  ഭരണഘടനയനട  അടത്തിസഭാന  സവത്തിമശഷതയഭാനണങത്തിലുഠം,  ബദല്

സഠംവത്തിധഭാനഠം  ഫലെപ്രദവുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  യഥഭാരത  പകരക്കഭാരന ബമഭാനണനഠം  ഉറപവ്

വരുത്തുന്നത്തിടമതഭാളഠം,  ബദല്  സഭാപന  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനവ്  ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ

അധത്തികഭാരഠം  നല്കുന്നതവ്   ഭരണഘടനയനട അടത്തിസഭാന ഘടനക്കവ്  വത്തിരുദമഭാകത്തിനലന്നവ്  മകഭാടതത്തി

നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  മയഭാഗഷ്യതയള വത്തിധത്തിക രതഭാക്കനള  തത്തിരനഞടുക്കുന്നതവ്

ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിനവ് ഭഭാരതതത്തിനന്റെ ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ ഒരു

സത്തിറത്തിഠംഗവ്  ജഡ്ജത്തി  (നത്തിലെവത്തിലുള ജഡ്ജത്തി)  ഉളനപടുന്ന ഒരു  ഉന്നതഭാധത്തികഭാര  നസലെക്ഷന് സമത്തിതത്തി4

രുപനീകരത്തിക്കണനമനഠം  നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.  1985-നലെ  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാരങ്ങള

ഉയരതത്തിപത്തിടത്തിചനകഭാണ്ടവ്,  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഘടനയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  വവകലെഷ്യങ്ങള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം,  1987  മഭാരച്ചവ്  31-നകഠം നടമതണ്ട നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,

അഠംഗങ്ങള എന്നത്തിവനര നത്തിയമത്തിക്കുന്ന രനീതത്തിനയക്കുറത്തിചഠം നത്തിരവധത്തി മഭദഗതത്തികള മകഭാടതത്തി നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.

12.  സമ്പതവ്കുമഭാറത്തിനു മശഷമുള വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തില്, തനീരുമഭാനത്തിക്കനപട്ട തരക്ക വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  ഒരു  വത്തിശഭാലെ  നബഞത്തിനന്റെ  ഒരു  പുനരവമലെഭാകനഠം  ആവശഷ്യമഭായത്തി  വന്നത്തിരുന.

എല്.ചന്ദ്രകുമഭാര v. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ 5 (ചുരുക്കതത്തില് 'ചന്ദ്രകുമഭാര') എന്ന മകസത്തില് ഈ
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മകഭാടതത്തിയനട ഏഴെഠംഗ നബഞവ് 1985-നലെ നത്തിയമനത മചഭാദഷ്യഠം നചയതുഠം, മകസുകളക്കവ് അനുസരത്തിച്ചവ്

അനുമച്ഛേദങ്ങള 323 എ ഖണഠം (2)(ഡത്തി), 323  ബത്തി ഖണഠം (3)(ഡത്തി)  പ്രകഭാരഠം ഈ മകഭാടതത്തിയനട

അനുമച്ഛേദഠം  136  പ്രകഭാരഠം  ഉള അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  ഒഴെത്തിച്ചവ്  മറ്റുള മകഭാടതത്തികളുനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാനുള  പഭാരലെനമന്റെത്തിമനഭാ  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളമക്കഭാ  അതരഠം  അനുമച്ഛേദങ്ങളത്തില്

പ്രദത്തിപഭാദത്തിക്കുന്ന  തരക്കങ്ങനള  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  നല്കത്തിയ  അധത്തികഭാരനതക്കുറത്തിചഠം  പുനരവത്തിചത്തിനനഠം

നടതത്തി.  സമ്പതവ്കുമഭാറത്തിനലെ  തനീരുമഭാനനത  മറത്തികടന്നവ്,  ഈ  മകഭാടതത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തികളുമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ട  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ബദല്ഭഭാവവുഠം  പൂരകഭഭാവവുഠം  തമത്തിലുള  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം

വഷ്യക്തമഭാക്കുകയഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പങവ്   പൂരകസസഭഭാവമുളതഭാനണന്നവ്  നത്തിലെപഭാനടടുക്കുകയഠം

നചയ.

13.   ഉന്നത മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  നത്തിയമന  വഷ്യവസകള വത്തിശദമഭായത്തി   വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ്യുന്ന വഷ്യവസകള ഭരണഘടന നല്കുനനണ്ടന്നവ് ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് എ.എഠം.അഹമദത്തി നത്തിരനീക്ഷത്തിച.

അമത സുരക്ഷഭാ സഠംവത്തിധഭാനങ്ങള സമബഭാരഡത്തിമനറവ് ജുഡനീഷഷ്യറത്തി അനലങത്തില് വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ലെഭഷ്യമനലന്നവ്  പണത്തിതനഭായ  ജഡ്ജത്തി  നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  അതത്തിനഭാല്  ഭരണഘടനഭാ

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കന്നതത്തില് അവ ഒരത്തിക്കലുഠം  ഉന്നത ജുഡനീഷഷ്യറത്തിക്കവ്  പൂരണ്ണവുഠം  ഫലെപ്രദവുമഭായ

ബദലെഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാനഭാവത്തില.

78.“  .............................  ഉന്നത ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തിനലെ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  ഉറപഭാക്കുന്ന

ഭരണഘടനഭാ  സുരക്ഷഭാ  മഭാരഗ്ഗങ്ങള കനീഴെവ്  മകഭാടതത്തികളത്തിനലെ  നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്മേഭാരമക്കഭാ  സഭാധഭാരണ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണങ്ങള  സൃഷത്തിച്ച  വടബബ്യൂണലുകള  വകകഭാരഷ്യഠം   നചയ്യുന്നവരമക്കഭാ  ലെഭഷ്യമല.

തല്ഫലെമഭായത്തി, രണ്ടഭാമനത വത്തിഭഭാഗതത്തിനലെ ജഡ്ജത്തിമഭാനര ഭരണഘടനഭാ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിനന്റെ പ്രവൃതത്തി

നത്തിരവ്വഹത്തിക്കന്നതത്തില്   മമല്മകഭാടതത്തികളക്കവ് പൂരണ്ണവുഠം ഫലെപ്രദവുമഭായ ബദലെഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാനഭാവത്തില

(ഊന്നല് നല്കത്തി)  അനുമച്ഛേദഠം  323 എ  ഖണഠം  (2)(ഡത്തി),  323  ബത്തി  ഖണഠം  (3)(ഡത്തി)  എന്നത്തിവ

ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭായതത്തിനഭാല്  മകഭാടതത്തി റദ്ദേഭാക്കത്തി.  മഭാതമല,  അനുമച്ഛേദഠം  323 എ ഖണഠം  (2)

(ഡത്തി),  323  ബത്തി  ഖണഠം  (3)(ഡത്തി)  എന്നത്തിവയനട  സഠംരക്ഷണയത്തില്  നടതത്തിയ  ഏനതങത്തിലുഠം

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തില്   ഒരു  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്ന  വഷ്യവസ  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്

ഭരണഘടനഭാവത്തിരുദമഭാനണന്നവ് നത്തിലെപഭാനടടുക്കുകയഠം നചയ.
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14.   യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ v. ആര.ഗഭാന്ധത്തി, അദഷ്യക്ഷന്, മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്6

(ചുരുക്കതത്തില്  'ആര.ഗഭാന്ധത്തി')  യത്തില്,  കമ്പനത്തികളുനട നത്തിയമഠം  (രണ്ടഭാഠം മഭദഗതത്തി),  2002 പ്രകഭാരഠം

മദശനീയ  കമ്പനത്തി  നത്തിയമ  വടബബ്യൂണലുഠം7 മദശനീയ  കമ്പനത്തി  നത്തിയമ  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലുഠം8

രൂപനീകരത്തിക്കഭാനഭായത്തി പുതുതഭായത്തി മചരത കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 1956-നലെ 1 - ബത്തി, 1  – സത്തി അദഷ്യഭായങ്ങളുനട

ഭരണഘടനഭാ  സഭാധുത  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപട.  വടബബ്യൂണലുകളുനട  രൂപനീകരണതത്തിനു  പത്തിന്നത്തില്

പ്രധഭാന ലെക്ഷഷ്യങ്ങള ഉണ്ടഭായത്തിരുന്നത്തിടഠം അവയവ് 'സമരണ്ണ സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം' മനടഭാന് സഭാധത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില എന്നവ്

ജസത്തിസവ്  ആര.വത്തി.രവനീന്ദ്രന്  മരഖനപടുതത്തി.   ഒരു  വടബബ്യൂണലെത്തില് ജുഡനീഷഷ്യല്,  സഭാമങതത്തിക

അഠംഗങ്ങള ഉളനപടഭാനമന്ന  ചന്ദ്രകുമഭാറത്തിനലെ  അഭത്തിപ്രഭായഠം  മകഭാടതത്തി  സത്തിരനീകരത്തിച.  ജുഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗങ്ങള  നത്തിക്ഷവ്പക്ഷത  (നഷ്യഭായമബഭാധഠം),  പരത്തിഗണനയത്തില് വത്തിമവകഠം എന്നത്തിവയഠം  സഭാമങതത്തിക

അഠംഗങ്ങള  വത്തിധത്തി തനീരപ്പുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട വവദഗ്ദ്ധഷ്യതത്തിനന്റെയഠം അനുഭവതത്തിനന്റെയഠം ലെഭഷ്യതയഠം

ഉറപഭാക്കുന.

15.    അഠംഗങ്ങളക്കുള  മയഭാഗഷ്യതകള   നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാന് നത്തിയമസഭയവ്   അധത്തികഭാരമുനണ്ടങത്തിലുഠം

ജുഡനീഷഷ്യല് പ്രവരതനങ്ങള ഫലെപ്രദമഭായത്തി നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുനനവന്നവ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനഭായത്തി രഭാജഷ്യനത

ഉന്നത മകഭാടതത്തികള,  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  മയഭാഗഷ്യതകളത്തില്   ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ അധത്തികഭാരഠം

നത്തിലെനത്തിരത്തുനനവന്നവ് മകഭാടതത്തി വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.  മകഭാടതത്തി വത്തിവത്തിധ നത്തിയമങ്ങളുഠം ജുഡനീഷഷ്യല്,  നടകത്തിക്കല്

അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  അവയത്തില് നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടള മയഭാഗഷ്യതകളുനടയഠം  കണനക്കടുത്തു,

കൂടഭാനത  'അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കപടുവഭാനുള  മയഭാഗഷ്യതയത്തില് നവളഠം  മചരക്കനപടുന്ന  മവഗത

വത്തിലെയത്തിരുത്തുമമ്പഭാള  അതവ്  ചുരുങ്ങത്തിയതവ്  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനരഷ്യവ്നതക്കുറത്തിച്ചവ്  ആശങ

ഉളവഭാമക്കണ്ട ഒരു കഭാരഷ്യമഭാണവ്.'  സത്തിവത്തില് സരവ്വനീസത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള സഭാമങതത്തിക അഠംഗങ്ങളഭായത്തി

നത്തിയമത്തിചനകഭാണ്ടവ്  നചയ്യേഭാത  മജഭാലെത്തിക്കവ്  ശമ്പളഠം  നല്കുന്ന  ഒന്നഭായത്തി  മഭാറഭാന്  വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്

കഴെത്തിയത്തിനലന്നവ്   മകഭാടതത്തി  മുന്നറത്തിയത്തിപവ്  നല്കത്തി.  നത്തിക്ഷവ്പക്ഷത,  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം,  നഷ്യഭായമബഭാധഠം,

തനീരുമഭാനത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനലെ  വത്തിമവകഠം  എന്നത്തിവ   ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  മുഖമുദയഭാനണനഠം  മകഭാടതത്തി

ഊന്നത്തിപറയകയഠം  കൂടഭാനത  ജുഡനീഷഷ്യല്,  നടകത്തിക്കല് അഠംഗങ്ങളക്കുള മയഭാഗഷ്യതഭാ  മഭാനദണങ്ങള

നത്തിരത്തുകയഠം  നചയ.  ജുഡനീഷഷ്യല്,  നടകത്തിക്കല്  അഠംഗങ്ങളക്കുള  നത്തിയമന  വഷ്യവസകള എന്നത്തിവ
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കണക്കത്തിനലെടുതവ് NCLT, NCLAT  എന്നത്തിവയനട സൃഷത്തി മകഭാടതത്തി ശരത്തിവച. ഈ മകഭാടതത്തി നടതത്തിയ

നത്തിരനീക്ഷണങ്ങളക്കവ്  അനുസൃതമഭായത്തി  NCLT,  NCLAT   എന്നത്തിവ പ്രവരതനക്ഷമമഭാക്കുനമന്നവ്  ഉറപവ്

വരുത്തുന്നതത്തിനുള  മുന്കൂര വഷ്യവസയഭായത്തി  ഭഭാഗഠം  1   – ബത്തി,  1   – സത്തി   എന്നത്തിവ  മഭദഗതത്തി

നചയ്യുവഭാനുള നത്തിരവധത്തി നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള പുറനപടുവത്തിച.

16.  മദഭാസവ്  ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ 10 (ചുരുക്കതത്തില് 'മദഭാസവ്

ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്')  -ല്,  മദശനീയ നത്തികുതത്തി  വടബബ്യൂണല് നത്തിയമഠം  200511,  ഭരണഘടന

(നഭാല്പതത്തി  രണ്ടഭാഠം)  മഭദഗതത്തി  1976  എന്നത്തിവയനട  ഭരണഘടനഭാ  സഭാധുത  ഭരണഘടനയനട

അടത്തിസഭാന ഘടന ലെഠംഘത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപട.  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ നത്തികുതത്തി

നത്തിയമപ്രകഭാരഠം  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലുകള  പുറനപടുവത്തിച്ച  ഉതരവുകളത്തില്നത്തിന്നവ്  ഉണ്ടഭാകുന്ന

നത്തിയമതത്തിനന്റെ ഗണഷ്യമഭായ മചഭാദഷ്യഠം  ഉളനപടുന്ന അപനീലുകള വത്തിധത്തിക്കഭാനുളള അധത്തികഭാരഠം  മദശനീയ

നത്തികുതത്തി  വടബബ്യൂണലെത്തിനു12 നല്കത്തി.  2005-നലെ നത്തിയമതത്തിനുമുനസവ്,  ഈ അപനീലുകള വത്തിധത്തിക്കഭാനുള

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി, അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിലെഭാണവ്.

17.   നത്തികുതത്തി  കഭാരഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  അപനീല്  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തില്

ത ബടമരണ്ടതഭാനണന്ന ഒരു ഭരണഘടനഭാ ഉതരവവ് ഉനണ്ടന്ന വഭാദഠം മകഭാടതത്തി നത്തിരസത്തിച,  എന്നഭാല്

വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  അമത  രനീതത്തിയത്തില്  നത്തിയമത്തിക്കണനമനഠം  അവ  പകരഠം  വയ്ക്കുന്ന

മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട അമത കഭാലെഭാവധത്തി സുരക്ഷയ്ക്കുഠം അരഹരഭാനണനഠം നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.

അധത്തികഭാര  വത്തിഭജനനത  അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയള  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേല്  മകഭാടതത്തി  നത്തിരസത്തിക്കുകയഠം

വഷ്യക്തത്തിഗത വഷ്യവസകളുനട സഭാധുത പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുകയഠം നചയ.  നത്തിയമതത്തിനലെ ആറഭാഠം വകുപവ്

ബന്ധനപട്ട  അപനീല്  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അക്കസൗണ്ടന്റെവ്  അഠംഗങ്ങനളമയഭാ  സഭാമങതത്തിക

അഠംഗങ്ങനളമയഭാ  NTT  അഠംഗങ്ങളഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കഭാന് അനുവദത്തിച.  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനവ് സഭാമങതത്തിക

വവദഗ്ദ്ധഷ്യഠം  അനത്തിവഭാരഷ്യമഭായ  മകസുകളത്തില്മഭാതഠം  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനഠം

പരത്തിമത്തിതനപടുത്തുകയഠം മമറനതഭാരു മകസത്തിലുഠം അതവ് അനുവദനനീയമനലനഠം ഉള ചന്ദ്രകുമഭാറത്തിമലെയഠം

ആര. ഗഭാന്ധത്തിയത്തിമലെയഠം നത്തിലെപഭാടവ് മകഭാടതത്തി സത്തിരനീകരത്തിച. അങ്ങനന ഈ വഷ്യവസ നത്തിരതലെഭാക്കത്തി.

18.  NTT നചയരമപഴ്സമണയഠം അഠംഗങ്ങമളയഠം തത്തിരനഞടുക്കഭാനുഠം നത്തിയമത്തിക്കഭാനുമുള പ്രക്രത്തിയനയപറത്തി
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2005-നലെ നത്തിയമതത്തിനലെ വകുപവ്   7  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുനണ്ടവ്.  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കവ് മഭാറത്തിയതത്തിനഭാല്,  അഠംഗങ്ങളുനട പദവത്തി,  മസവന വഷ്യവസകള,  നത്തിയമനരനീതത്തി,

അഠംഗങ്ങനള  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  എന്നത്തിവ  വഹമക്കഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുമടതത്തിനവ്

സമഭാനമഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നവ് മകഭാടതത്തി നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  തത്തിര  നഞടുപ്പു പ്രക്രത്തിയയത്തില് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനന്റെ

വകുപ്പുകളുനട  നസക്രട്ടറത്തിമഭാര  ഉളനപടുന.  പ്രസ്തുത വകുപവ്  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദമഭായതുനകഭാണ്ടവ്

മകഭാടതത്തി റദ്ദേഭാക്കത്തി.  അവസഭാനമഭായത്തി വകുപവ്  8  പ്രകഭാരഠം അഞവ് വരഷനത പ്രഭാരഠംഭ കഭാലെയളവത്തില്

നത്തിയമത്തിതനഭായ ഒരു നചയരമപഴ്സണ്  /  അഠംഗതത്തിനവ്   അഞവ്  വരഷമതക്കവ്  പുനരനത്തിയമനതത്തിനവ്

അരഹതയനണ്ടന്നവ്  അനുശഭാസത്തിക്കുന.  ഈ  വഷ്യവസനയ  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദമഭായതത്തിനഭാല്

നത്തിരതലെഭാക്കത്തിനക്കഭാണ്ടവ്, പുനരനത്തിയമനതത്തിനുള വഷ്യവസ അഠംഗതത്തിനന്റെ സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനവ് തുരങഠം

വയ ബകയഠം  അവര  പുനരനത്തിയമഠം  ഉറപഭാക്കുന്ന  രനീതത്തിയത്തില്  കഭാരഷ്യങ്ങള  തനീരുമഭാനത്തിക്കഭാന്

നത്തിരബന്ധത്തിതനഭാക ബകയഠം  നചയ്യുഠം  എനഠം  നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.  മനരനത  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തില്

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിടള അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  NTT  നല്കത്തിയത്തിടളതത്തിനഭാല് നത്തിയമനതത്തിനന്റെയഠം കഭാലെഭാവധത്തി

നനീടന്നതത്തിനന്റെയഠം  എലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തില്  നത്തിന്നവ്  സഠംരക്ഷത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടന്നവ്  മകഭാടതത്തി

വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.  നത്തിരവധത്തി  വഷ്യവസകള  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദമഭാനണന്നവ്  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച്ചതത്തില്,

മശഷത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസകള  "വത്തിഫലെവുഠം വഷ്യരതവുമഭാനണന്നവ്"  മകഭാടതത്തി വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.  അതത്തിനഭാല്

2005-നലെ നത്തിയമഠം പൂരണ്ണമഭായഠം ഇലഭാതഭാക്കത്തി.

19.  കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം  2013  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വന്നതത്തിനന തുടരന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തിയനട ഭരണഘടനഭാ

നബഞവ്  മദഭാസവ്  ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ 13 യത്തില്  വന്ന വഭാദമഭായ,

NCLT  യഠം,  NCLAT  യഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ച  വഷ്യവസകള   സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  ആര.ഗഭാന്ധത്തിയത്തില്

നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള നല്കത്തിയത്തിടഠം,  അവ പഭാലെത്തിക്കഭാനത സമഭാന  വഷ്യവസകള  2013-നലെ നത്തിയമതത്തില്

ഉളനപടുതത്തിയതത്തിനനക്കറത്തിച്ചവ്   പരത്തിഗണത്തിച.  കമ്പനത്തി  നത്തിയമഠം  2013-നലെ  വത്തിവത്തിധ  വഷ്യവസകനള

'ആര.ഗഭാന്ധത്തിയത്തില്' പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുമഭായത്തി തഭാരതമഷ്യഠം നചയ്യേഭാന് മകഭാടതത്തി ആരഠംഭത്തിച.

കൂടഭാനത  മയഭാഗഷ്യത,  അരഹത,  നത്തിയമനങ്ങള,  തത്തിരനഞടുപവ്  സമത്തിതത്തികളുനട  ഘടന  എന്നത്തിവ

സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  വഷ്യവഹഭാരതത്തിനന്റെ ആദഷ്യ ഘട്ടതത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി  പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളക്കവ്
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വത്തിരുദമഭായത്തി  നത്തിരവധത്തി നപഭാരുതമക്കടുകള  നത്തിലെനത്തില്ക്കുനനണ്ടനഠം നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  തത്തിരനഞടുപവ്

സമത്തിതത്തിയനട ഘടനയ്ക്കുള  നത്തിരമദ്ദേശഠം ഉളനപനട 'ആര.ഗഭാന്ധത്തിയത്തില്' പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള

മകഭാടതത്തി  സത്തിരനീകരത്തിച.  കൂടഭാനത  പുറനപടുവത്തിച്ച  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളക്കവ്  അനുസൃതമഭായത്തി  വഷ്യവസകള

നകഭാണ്ടുവരഭാന്  പരത്തിഹഭാരനടപടത്തികള  സസനീകരത്തിചകഴെത്തിഞഭാല്,  NCLT-യ്ക്കുഠം,  NCLAT-യ്ക്കുഠം

പ്രവരതനങ്ങള ആരഠംഭത്തിക്കഭാഠം എന  നത്തിലെപഭാനടടുത്തു.

എ 3 നത്തിലെവത്തിലുള ചട്ടക്കൂടത്തിനന്റെ മപഭാരഭായകള 

20.   ഭഭാരതതത്തിനലെ  മകഭാടതത്തികളക്കു  മുമ്പത്തില്  ഉയരന്ന  മതഭാതത്തില്  മകസുകള  തനീരപഭാകഭാനത

നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്നതത്തിനന  മനരത്തിടുക  എന്നതഭാണവ്  വടബബ്യൂണല്വലരണഠംനകഭാണ്ടവ്  ഉമദ്ദേശത്തിച്ചതവ്.

എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തില്നത്തിന്നവ്  ലെഭത്തിച്ച  അനുഭവഠം  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതവ്

വഷ്യവസഭാപരമഭായതുഠം  ഭരണപരവുമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  കഭാരണഠം  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  വടബബ്യൂണലുകളുനട

കഭാരഷ്യക്ഷമത ഗണഷ്യമഭായത്തി കുറയന എന്നഭാണവ്.  2017-നലെ നത്തിയമ കമനീഷനന്റെ  272-)ംഠം റത്തിമപഭാരട്ടവ്

വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് മുന്നത്തിലുള ഉയരന്ന മതഭാതത്തിലുള മകസുകള തനീരപഭാക്കഭാനത നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്നതവ്

ഉയരതത്തിക്കഭാട്ടത്തി. റത്തിമപഭാരട്ടത്തില് നത്തിനള ചഭാരട്ടവ് ചുവനട പുനരഭാവത്തിഷരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന:-

വടബബ്യൂണല് ഏതു തനീയ്യേതത്തി
പ്രകഭാരഠം

തനീരപഭാവഭാനത
നകട്ടത്തികത്തിടക്കുന്ന

മകസുകളുനട എണ്ണഠം

1. മകന്ദ്ര അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് വടബബ്യൂണല് ജൂവലെ, 2017 44,333

2.  നറയത്തില്മവ നക്ലെയത്തിഠംസവ് വടബബ്യൂണല് 30.09.2016 45,604

3. നഡറവ് റത്തിക്കവറത്തി വടബബ്യൂണല് 03.07.2016 78,118

4. കസഠംസവ്, എക്വസസവ്, മസവനനത്തികുതത്തി 
അപനീല് വടബബ്യൂണല്

2016
അവസഭാനഠം

90,592

5. ആദഭായ നത്തികുതത്തി അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല് 2016
അവസഭാനഠം

91,588

21.  വത്തിധത്തി നത്തിയമ നയങ്ങളക്കുള മകന്ദ്രഠം "ഇനഷ്യന് വടബബ്യൂണലുകളുനട ചട്ടക്കൂടവ് പരത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുന"
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എന്ന തലെനക്കട്ടത്തിലുള ഒരു റത്തിമപഭാരട്ടത്തില് ഇനഷ്യയത്തിനലെ വടബബ്യൂണല് സഠംവത്തിധഭാനനത ബഭാധത്തിക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള ഉയരതത്തിക്കഭാടന.  ഈ പ്രശ്നങ്ങനള ഇപ്രകഭാരഠം തരഠംതത്തിരത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

എ, സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ അഭഭാവഠം

ചത്തിലെ  സനരഭങ്ങളത്തില്,  മനഭാലെയങ്ങള  വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  മുമ്പത്തിലുള

കക്ഷത്തികളഭാനണന്നതവ്  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  ഉയരതത്തിക്കഭാടന.  ഉദഷ്യഭാഗസരുഠം,  ധനകഭാരഷ്യവുഠം

ഭരണനത്തിരവ്വഹണവുഠം  മനഭാലെയതത്തിനന്റെ  നത്തിയനണതത്തിലെഭാണവ്.  ബബ്യൂമറഭാക്രസത്തിയഠം  വടബബ്യൂണല്

തസത്തികകളുഠം  തമത്തിലുള  കറങ്ങുന്ന  വഭാതത്തിലെഭാണവ്  പ്രശ്നഠം  രൂക്ഷമഭാക്കുന്നതവ്.  ആയതത്തിനഭാല്,  (എ)

അഠംഗങ്ങളുനട നത്തിയമനഠം;  (ബത്തി)  അഠംഗങ്ങനള നനീക്കഠം നചയ്യേല്;                   (സത്തി)

പുനരനത്തിയമനങ്ങള;  (ഡത്തി)  മനഭാഡല്  മനഭാലെയഠം;  (ഇ)  ജഡ്ജത്തിമഭാനര  /  ബബ്യൂമറഭാക്രഭാറ്റുകനള

നത്തിയമത്തിക്കഭാനുള  സഭാധഷ്യത  എന്നത്തിവ  ഉളനപനടയള  ചത്തിലെ  മഭാനദണങ്ങനള  അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തി

വടബബ്യൂണലുകളുനട സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം വത്തിലെയത്തിരുമതണ്ടതവ് നത്തിരണ്ണഭായകമഭാനണന്നവ് റത്തിമപഭാരട്ടവ് പറയന.

ബത്തി, ഭരണപരമഭായ ആശങകള : നത്തിയനണങ്ങളത്തില് ഏകനീകൃതതയനട അഭഭാവഠം

മയഭാഗഷ്യതഭാ ആവശഷ്യകതകളത്തിനലെ നപഭാരുതമക്കടവ്,  അഠംഗങ്ങളുനട കഴെത്തിവുകള,

പകസത,  പദവത്തി  എന്നത്തിവയത്തിനലെ  വഷ്യതഷ്യഭാസങ്ങളത്തിമലെക്കവ്  നയത്തിക്കുനനവന്നവ്  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന.

വരദത്തിചവരുന്ന വടബബ്യൂണവലെമസഷന് പ്രവണതയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടവ് ഈ നപഭാരുതമക്കടുകള

പ്രശ്നകരമഭാണവ്.  കൂടഭാനത,  അഠംഗങ്ങളുനട കഭാലെഭാവധത്തി  "മമഖലെഭാ വവദഗ്ദ്ധഷ്യഠം"  നടവളരത്തുന്നതത്തിനന

ഇലഭാതഭാക്കുകയഠം  അതവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  കഭാരഷ്യക്ഷമതയവ്  ആഘഭാതമഭാവുകയഠം  നചയ്യുന.

അസമമഭായ കഭാലെഭാവധത്തികള  സഭാപനപരമഭായ തുടരച്ചനയ തടസനപടുതതത്തിനഭാല് വത്തിരമത്തിക്കല്

പ്രഭായഠം ഏകനീകൃതമഭാക്കഭാനുഠം അതവ് ശുപഭാരശ നചയ്യുന. നത്തിയമന പ്രക്രത്തിയ, അഠംഗങ്ങളുനട മയഭാഗഷ്യത,

വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായഠം,  വത്തിഭവങ്ങള,  വത്തിവത്തിധ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങള

എന്നത്തിവയത്തിലുള  നപഭാരുതമക്കടുകള  വത്തിമരശത്തിക്കുന്ന  എല്.ചന്ദ്രകുമഭാറത്തിനലെ  തനീരുമഭാനഠം  ഈ

റത്തിമപഭാരട്ടത്തില്  ചൂണ്ടത്തികഭാണത്തിക്കുന.  വത്തിവത്തിധ  മനഭാലെയങ്ങളക്കവ്  കനീഴെത്തില്  പ്രവരതത്തിക്കുന്ന
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വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  അവ  ബഭാധകമഭാക്കഭാഠം.  കഭാരഷ്യക്ഷമത  നമച്ചനപടുത്തുന്നതത്തിനഭായത്തി

വടബബ്യൂണലുകളുനട  നടതത്തിപത്തിനവ്  ഒനരഭാറ  മനഭാഡല്  അമതഭാറത്തിറത്തിമയഭാ,  മനഭാലെയമമഭാ

ആവശഷ്യമഭാനണന്ന വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനലെ നത്തിരനീക്ഷണഠം റത്തിമപഭാരട്ടവ് സസനീകരത്തിക്കുന.

സത്തി, വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ മകസുതനീരപഭാക്കഭാനത നകട്ടത്തിക്കത്തിടക്കലുഠം ഒഴെത്തിവുഠം

 മകസുകള  തനീരപഭാക്കഭാനത  നകട്ടത്തിക്കത്തിടക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഉയരന്ന  നത്തിരക്കവ്

വഷ്യവസഭാപരമഭായ പ്രശ്നങ്ങളക്കവ് കഭാരണമഭാകുനമന്നവ് റത്തിമപഭാരട്ടവ് പറയന. ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  നഡറവ്

റത്തിക്കവറത്തി  വടബബ്യൂണലെത്തില്  58%  പരഭാജയപട്ട  ഹത്തിയറത്തിഠംഗുകള  ഉണ്ടഭായത്തിരുന  (അതഭായതവ്

ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാവുന്ന,  ശത്തിക്ഷഭാനടപടത്തികളത്തിലഭാത  മഭാറത്തിവയല്)  കൂടഭാനത  ഫയല്  നചയ്യുന്നതത്തിനലെ

കഭാലെതഭാമസഠം കഭാരണഠം പലെമപഭാഴുഠം മഭാപ്പുകള അനുവദത്തിച. അതരഠം കഭാലെതഭാമസങ്ങള മകസുകള

എടുക്കുന്ന  സമയതത്തിനന്റെ  പകുതത്തിയത്തിലെധത്തികഠം  വരുഠം.  കഭാലെതഭാമസഠം  വരുത്തുന്നതത്തിനുള  മനറഭാരു

പ്രധഭാന കഭാരണഠം വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളുനട സത്തിരമഭായ ഹഭാജരഭാകഭാതത്തിരത്തിക്കലെഭാണവ്. 

ഡത്തി, വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

   വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  മറത്തികടന്നവ്  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  മനരത്തിട്ടവ്

അപനീല് അനുവദത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസകള ഒന്നത്തിലെധത്തികഠം മകസുകളത്തില് പരത്തിമശഭാധത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  നത്തിലെവത്തിലുള

കനീഴെവ്  വഴെക്കങ്ങളുഠം  ഇനഷ്യയനട  നത്തിയമ  കമനീഷനന്റെ  ശുപഭാരശകളുഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരുന്നത്തിടഠം,  നത്തിരവധത്തി

വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം രക്ഷഭാകരതൃ ചട്ടങ്ങള സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില് മനരത്തിട്ടവ്  അപനീല് നല്കഭാന്

അനുവദത്തിക്കുന.  രണ്ടവ്  പ്രശ്നങ്ങള ശ്രദയത്തില്നപട്ടത്തിരത്തിക്കുന  :  ഒന്നഭാമതഭായത്തി,  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്

മനരത്തിട്ടവ്  അപനീല്  നല്കുന്നതവ്  വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കവ്  അപ്രഭാപഷ്യമഭാണവ്;  രണ്ടഭാമതഭായത്തി,  അതരനമഭാരു

വഷ്യവസ സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയനട മകസുകളുനട ലെത്തിസത്തിനന്റെ തത്തിരക്കത്തിമലെക്കവ് നയത്തിക്കുന.

ഭഭാഗഠം - ബത്തി
എ.  ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തിമലെക്കുളള പരഭാമരശഠം

22.   വത്തിവത്തിധ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  നത്തിയമനഠം,  തത്തിരനഞടുപവ്,  മസവന  വഷ്യവസകള  എന്നത്തിവ

നത്തിയനത്തിക്കുന്ന നത്തിലെവത്തിലുള നത്തിയമ  വഷ്യവസകള മഭാറത്തി  സഭാപത്തിക്കഭാന്  ശ്രമത്തിക്കുന്ന ഒരു നത്തിയമഠം

ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  ഒരു  ഘടകമഭായത്തി  സഭാധുതമയഭാനട  ഒരു  പണബത്തിലഭായത്തി  നടപഭാക്കഭാന്
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കഴെത്തിയമമഭാ എന്ന പ്രശ്നഠം ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തിനു മുമ്പത്തിലുള ഇമപഭാഴെനത പരഭാമരശഠം ഉയരത്തുന.

ഈ മചഭാദഷ്യതത്തിനുള ഉതരഠം രണ്ടവ് വശങ്ങനള ആശ്രയത്തിച്ചഭാവണഠം:

(i)   ഭരണഘടനയനട  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദപ്രകഭാരഠം ഒരുബത്തിലത്തിനന പണബത്തിലഭായത്തി പഭാസഭാക്കത്തിനയന്നവ്

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതഭാനുള  ഉപരത്തിസഭയനട  സ്പെനീക്കറുനട  (അദഷ്യക്ഷനന്റെ)  തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനഭാ സഭാധുത നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാന് പഭാകതത്തില് ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം വത്തിശഭാലെമഭാമണഭാ;

ഒപഠം

(ii)  അഠംഗങ്ങനള നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനുമുള നടപടത്തിക്രമതത്തിനലെ നത്തിയമപരമഭായ

പരത്തിഷ്ക്കരണവുഠം  അവരുനട  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാതനരഷ്യവ്നത

നശത്തിപത്തിക്കുന്നതഭാമണഭാ അതത്തിനഭാല് അധത്തികഭാരതത്തിനു പുറത്തുളവയഭാമണഭാ എന്നതുഠം.

  ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളുഠം  പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന്ന  പ്രപഞതത്തിനത്തിടയത്തിലെഭാണവ്  ഈ മകസത്തിനന്റെ

തനീരുമഭാനഠം തത്തിരത്തിയന്ന വഭാദതത്തിനന്റെ നത്തിഴെലുകള കത്തിടക്കുക.

1. (2010) 11 SCC 1
2.  1985 ആകവ്
3. (1987) 1 SCC 124
4. (2), (3)അലങത്തില്  (3-എ)  ഉപവകുപ്പുകളത്തില് വകകഭാരഷ്യഠം നചയ വവസവ് നചയരമഭാനനയഠം
അഠംഗങ്ങനളയഠം  കുറത്തിച്ചവ്  ഒനഠം  പറയഭാന്  ഞങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന്നത്തില.  കഭാരണഠം  അവരുനട
തത്തിരനഞടുപത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം,  അതരഠം  തത്തിരനഞടുപവ്  ഒരു  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെ
നത്തിലെവത്തിലുള നഷ്യഭായഭാധത്തിപനന്റെമയഭാ, വത്തിരമത്തിച്ച നഷ്യഭായഭാധത്തിപനന്റെമയഭാ അലഭാതമപഭാള, ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ്
ജസത്തിസവ്  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ  നത്തിലെവത്തില്  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  നഷ്യഭായഭാധത്തിപനഭായ  ഒരഭാള
നചയരമഭാനഭായത്തിടള ഉന്നതഭാധത്തികഭാര സമത്തിതത്തി  നടതണഠം.   ഈ ഉയരന്ന വത്തിശസഭാസമയഭാഗഷ്യമഭായ
ഓഫനീസുകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  ഉചത്തിതമഭായതുഠം  മയഭാഗഷ്യതയളതുഠം  ആയ  ആളുകനള
തത്തിരനഞടുക്കുന്നതവ്  ഇതവ്  ഉറപഭാക്കുകയഠം  പ്രശസത്തിയഠം  സസനീകഭാരഷ്യതയഠം  വരദത്തിപത്തിക്കഭാന്
സഹഭായത്തിക്കുകയഠം നചയ്യുഠം.

5.  (1997) 3 SCC 261
6. (2010) 11 SCC 1
7.
8. NCLAT
9. അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  വടബബ്യൂണല് നത്തിയമഠം 1985, ഇന്ഫരമമഷന് നടമകഭാളജത്തി നത്തിയമഠം
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2000, മഭതഗതത്തി നചയ കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 1956 (അദഷ്യഭായഠം 1-ബത്തി)
10. (2014) 10 SCC 1
11. 2005 നത്തിയമഠം
12. NTT“ ”
13. (2015) 8 SCC 583

C പണബത്തില്ലുകള

സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള, പണബത്തില്ലുകള, സഭാമ്പതത്തിക ബത്തില്ലുകള

23 ആശയപരമഭായത്തി,  ഭരണഘടനയത്തില് ബത്തില്ലുകളുനട ഒരു വരഗ്ഗനീകരണഠം അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന: (i)

സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള;(ii) പണബത്തില്ലുകള കൂടഭാനത  (iii)  സഭാമ്പതത്തിക  ബത്തില്ലുകള.

പണബത്തില്ലുകളു൦ സഭാമ്പതത്തിക ബത്തില്ലുകളുഠം ഒഴെത്തിനകയളള ബത്തില്ലുകള  പഭാരലെനമന്റത്തിനന്റെ  രണ്ടവ്

സഭകളത്തില് നത്തിനഠം ആരഠംഭത്തിക്കഭാഠം14.   പഭാരലെനമന്റത്തിനന്റെ ഇരുസഭകളത്തിലുഠം  ഒരു സഭാധഭാരണ

ബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്നതവ്,  മഭദഗതത്തി  കൂടഭാനത  അനലങത്തില് അഠംഗനീകരത്തിച്ച  അതരഠം

മഭദഗതത്തികമളഭാനട ഇരുസഭകളുഠം അതവ് അഠംഗനീകരത്തിക്കുമമ്പഭാഴെഭാണവ്.  പണബത്തിലലഭാത ഒരു

ബത്തിലത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ് ചരച്ചനചയ്യുന്നതത്തിനുഠം മവഭാട്ടവ് നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം മവണ്ടത്തി പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ

ഇരുസഭകളുനടയഠം സഠംയക്ത ഉപമവശനഠം വത്തിളത്തിക്കഭാന് രഭാഷപതത്തിക്കവ്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ

അധത്തികഭാരമുണ്ടവ്.  പണബത്തില്ലുകള പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി  പ്രമതഷ്യക  വഷ്യവസകള

ഭരണഘടനയത്തില് ഉളനപടുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ ഇരുസഭകളത്തില് നത്തിനഠം

ആരഠംഭത്തിക്കഭാവുന്ന   ഒരു  സഭാധഭാരണ  ബത്തിലത്തില്  നത്തിന്നവ്  വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി,  ഒരു  പണബത്തില്

രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.  ഒരു  പണബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനുളള

നടപടത്തിക്രമങ്ങള 109-)൦ അനുമച്ഛേദതത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കുന.  109-)൦  അനുമച്ഛേദഠം

ഇപ്രകഭാരഠം വഭായത്തിക്കുന : 

109(1) ഒരു പണബത്തിലത്തിനന്റെ പ്രഭാഥമത്തിക അവതരണഠം രഭാജഷ്യസഭയത്തില് ആകുവഭാന് പഭാടുളതല.

(2). ഒരു  പണബത്തില് മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയതത്തിനുമശഷഠം  ശുപഭാരശകളക്കവ്  മവണ്ടത്തി

രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ് അയച

 നകഭാടുമക്കണ്ടതുഠം,  രഭാജഷ്യസഭ  ആ  ബത്തില്  കത്തിട്ടത്തിയ  തനീയതത്തി  മുതല്
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പതത്തിന്നഭാലുദത്തിവസകഭാലെതത്തിനുളളത്തില് ശുപഭാരശകമളഭാടുകൂടത്തി  മലെഭാകസഭയത്തിമലെക്കവ്  

തത്തിരത്തിച്ചയമക്കണ്ടതുഠം അമപഭാള മലെഭാകസഭയവ് രഭാജഷ്യസഭയനട ശുപഭാരശകള എലഭാമമഭാ

അവയത്തിമലെനതങത്തിലുമമഭാ സസനീകരത്തിക്കുകമയഭാ അനലങത്തില് തത്തിരസ്കരത്തിക്കുകമയഭാ  നചയ്യേഭാവുന്നതുഠം

ആകുന.

(3). മലെഭാകസഭ  രഭാജഷ്യസഭയനട  ശുപഭാരശകള ഏനതങത്തിലുഠം  സസനീകരത്തിക്കുനനവങത്തില്  രഭാജഷ്യസഭ

ശുപഭാരശ നചയതുഠം മലെഭാകസഭ സസനീകരത്തിച്ചതുമഭായ  മഭദഗതത്തികമളഭാടുകൂടത്തി  ആ  പണബത്തില്

ഇരുസഭകളുഠം പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്.

(4). രഭാജഷ്യസഭയനട  ശുപഭാരശകളത്തില്  യഭാനതഭാനഠം  മലെഭാകസഭ  സസനീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലങത്തില്  അതവ്

മലെഭാകഭ പഭാസഭാക്കത്തിയ രൂപതത്തില്, രഭാജഷ്യസഭ  ശുപഭാരശനചയ  മഭദഗതത്തികള  ഒനഠം

കൂടഭാനത, ആ പണബത്തില് ഇരുസഭകളുഠം പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്.

(5). മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കുകയഠം  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  അതത്തിനന്റെ  ശുപഭാരശകളക്കവ്  മവണ്ടത്തി

അയചനകഭാടുക്കുകയഠം നചയ ഒരു പണബത്തില്,   മമല്പറഞ  പതത്തിന്നഭാലെ ം വ്

ദത്തിവസക്കഭാലെയളവത്തിനുളത്തില് മലെഭാകസഭയത്തിമലെക്കവ് തത്തിരത്തിച്ചയക്കുന്നത്തിനലങത്തില്, അതവ് മലെഭാകസഭ

പഭാസഭാക്കത്തിയ  രൂപതത്തില്  മമല്പറഞ  കഭാലെഭാവധത്തിയനട  അവസഭാനഠം,  ഇരുസഭകളുഠം

പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്.

24  പണബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയനട  പങ്കു  പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  .  ഒരു

പണബത്തില് മലെഭാകസഭയത്തില് മഭാതമമ ആരഠംഭത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയൂ.  ഇതവ് മലെഭാകസഭ പഭാസഭാക്കത്തിയ

മശഷഠം,  ബത്തില്  അതത്തിനന്റെ   ശുപഭാരശക്കഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  അയക്കുന.

ശുപഭാരശകമളഭാനട ബത്തില് വനീണ്ടുഠം മലെഭാകസഭയത്തില് സമരപത്തിക്കുവഭാന് രഭാജഷ്യസഭയവ് പതത്തിന്നഭാലെവ്

ദത്തിവസനത നത്തിശത്തിത കഭാലെയളവുണ്ടവ്. രഭാജഷ്യസഭയനട ശുപഭാരശകള ബന്ധത്തിതമലഭാതതഭാണവ്.

മലെഭാകസഭ  ശുപഭാരശകള തത്തിരസ്കരത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്,  അത വ്  മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയ

രൂപതത്തില്,  രഭാജഷ്യസഭയനട  ശുപഭാരശകള കൂടഭാനത,  ഇരുസഭകളുഠം  പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി

കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്.   നത്തിശത്തിത കഭാലെയളവഭായ പതത്തിന്നഭാലെവ് ദത്തിവസതത്തിനുളളത്തില് രഭാജഷ്യസഭ
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പ്രതത്തികരത്തിക്കുന്നത്തിനലങത്തില്,  അമത  പരത്തിണതഫലെമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   അനുമച്ഛേദഠം  107  പ്രകഭാരഠം

സഭാധഭാരണ  ബത്തില്ലുകള പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില്   രഭാജഷ്യസഭനയ  ഏല്പത്തിച്ചത്തിടളള  പങത്തില്നത്തിനഠം

വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി,  109  -)൦  അനുമച്ഛേദഠം  പണബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്ന  കഭാരഷ്യതത്തില്   അതത്തിനന

മറത്തികടക്കതക്ക അധത്തികഭാരഠം  മലെഭാകസഭയവ്  നല്കുന.  ഒരു  സഭാധഭാരണ ബത്തിലത്തില്  നത്തിന്നവ്

വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി ഒരു പണബത്തില് മലെഭാകസഭയത്തില് മഭാതമമ ആരഠംഭത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയൂ.  അതത്തിനഭാല്

ഒരു പണബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില് രഭാജഷ്യസഭയവ് ഒരു അനുശഭാസനതത്തിനന്റെ ഭഭാഗഠം മഭാതമമ

നത്തി൪വഹത്തിക്കഭാനുളള.  മറുവശതവ് സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില് പഭാ൪ലെനമന്റെത്തിനലെ

ഇരുസഭകളുനടയഠം അഠംഗനീകഭാരഠം ആവശഷ്യമഭാണവ്.

25 ബത്തില്ലുകളത്തില്  മൂന്നഭാമത  വത്തിഭഭാഗഠം  -  സഭാമ്പതത്തിക  ബത്തില്ലുകള അനുമച്ഛേദഠം  117  -ല്

16 വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  സഭാമ്പതത്തിക  ബത്തില്ലുകനളകുറത്തിചള  പരഭാമരശഠം  117  -  )൦

അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ നഭാമമഭാത കുറുപത്തില് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   117-)൦ അനുമച്ഛേദപ്രകഭാരഠം  (1)

110 (1)അനുമച്ഛേദഠം (ക) മുതല് (ച) വനരയളള ഖണ്ഢങ്ങളത്തില് പറഞത്തിടള വത്തിഷയങ്ങളത്തില്

ഏതത്തിനനങത്തിലുഠം  വഷ്യവസ  നചയ്യുന്ന  ഒരു  ബത്തില്  രഭാഷ വ്ടപതത്തിയനട  ശുപഭാ൪ശയത്തിന്മമല്

മഭാതനമ അവതരത്തിപത്തിക്കുവഭാമനഭാ ഉന്നയത്തിക്കുവഭാമനഭാ പഭാടുളള കൂടഭാനത അങ്ങനനയള ബത്തില്

രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുവഭാന് പഭാടത്തിലഭാതതുഠം ആകുന.  അനുച വ്മഛേദഠം  117(1)  പണ

ബത്തില്ലുകനളയഠം മറവ് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകനളയഠം മലെഭാകസഭയത്തില് മഭാതഠം ആരഠംഭത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയന്ന

ബത്തില്ലുകളുനട വത്തിഭഭാഗമഭായത്തി പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുന.

         പണബത്തില്ലുകള: അനുമച്ഛേദഠം 110

         പണ ബത്തില്ലുകളുനട നത്തിരവ്വചനഠം തഭാനഴെ പറയന്ന രനീതത്തിയത്തില് 110-)൦ അനുമച്ഛേദതത്തില് 

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന:

110

(1). ഈ അദഷ്യഭായതത്തിനന്റെ ആവശ ഷ്യങ്ങളക്കവ്, ഒരു ബത്തില്, അതവ്, തഭാനഴെ മചരതത്തിടള എലഭാ 

വത്തിഷയങ്ങനളയമമഭാ അവയത്തില് ഏതത്തിനനനയങത്തിലുമമഭാ സഠംബന്ധത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസകള 

മഭാതഠം അടങ്ങുന്നതഭാനണങത്തില്, ഒരു പണബത്തിലഭായത്തി കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്, അതഭായതവ് :-
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(ക) ഏനതങത്തിലുഠം നത്തികുതത്തിയനട ചുമതല്, നത്തിറുതലെഭാക്കല്, ഇളവുനചയ്യേല്, മഭദനപടുതല്, 

അനലങത്തില് ക്രമനപടുതല്;

(ഖ) ഭഭാരത സരക്കഭാര പണഠം കടഠം വഭാങ്ങുന്നതത്തിനന്റെമയഭാ ഏനതങത്തിലുഠം ഉറപ്പുനകഭാടുക്കുന്നതത്തിനന്റെമയഭാ

ക്രമനപടുതല്, അനലങത്തില് ഭഭാരത സരക്കഭാര ഏനറടുതത്തിടളമതഭാ എനറടുക്കുവഭാനുളളമതഭാ

ആയ ഏനതങത്തിലുഠം ധനപരമഭായ ബഭാധഷ്യതകള സഠംബന്ധത്തിചള നത്തിയമഠം മഭദഗതത്തി 

നചയ്യേല്;

(ഗ) ഭഭാരതതത്തിനന്റെ സഞത്തിതനത്തിധത്തിയനടമയഭാ ആകസ്മെത്തികനത്തിധത്തിയനടമയഭാ സൂക്ഷത്തിപവ്, അങ്ങനനയളള

ഏനതങത്തിലുഠം നത്തിധത്തിയത്തില് പണഠം അടയല് അനലങത്തില് അതത്തില്നത്തിന്നവ് പണഠം 

തത്തിരത്തിനച്ചടുക്കല്;

(ഘ) ഭഭാരതതത്തിനന്റെ സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിനളള പണതത്തിനന്റെ വത്തിനത്തിമയഭാഗഠം.

(ങ)  ഏനതങത്തിലുഠം നചലെവവ് ഭഭാരതതത്തിനന്റെ സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിനഠം നടമതണ്ട നചലെവഭാനണന്നവ്

പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കല്, അനലങത്തില് അങ്ങനനയളള ഏനതങത്തിലുഠം നചലെവത്തിനന്റെ തുക വ൪ദത്തിപത്തിക്കല്;

(ച) ഭഭാരതത്തിനന്റെ സഞത്തിതനത്തിധത്തിയനടമയഭാ ഭഭാരതത്തിനന്റെ നപഭാതുകണക്കത്തിനന്റെമയഭാ വകയത്തില് പണഠം 

സസനീകരത്തിക്കല്, അങ്ങനനയളള പണഠം സൂക്ഷത്തിക്കല്, അനലങത്തില് നകഭാടുക്കല്, 

അനലങത്തില് യൂണത്തിയനന്റെമയഭാ ഒരു സഠംസഭാനതത്തിനന്റെമയഭാ കണക്കുകള ആഡത്തിറവ് 

നചയ്യേല്;

(ഛേ) (ക) മുതല് (ച) വനരയളള ഉപഖണ്ഢങ്ങളത്തില് നത്തി൪മദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടളള വത്തിഷയങ്ങളത്തില് 

ഏതത്തിമനഭാനടങത്തിലുഠം ബന്ധനപട്ട ഏനതങത്തിലുഠം വത്തിഷയഠം.

(2). ഒരു  ബത്തില്  അതവ്  പത്തിഴെകമളഭാ  പണഠം  നല്മകണ്ട  മറവ്  ശത്തിക്ഷകമളഭാ  ചുമത്തുവഭാമനഭാ,
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വലെസന്സുകളക്കുമവണ്ടത്തിയളള ഫനീമസഭാ നചയ  മസവനങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തിയളള  ഫനീമസഭാ

ആവശഷ്യനപടുവഭാമനഭാ  അടയ്ക്കുവഭാമനഭാ  വഷ്യവസ  നചയ്യുന  എന്നവ്  മഭാതമുള  

കഭാരണതഭാമലെഭാ,  അതവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  തമദശഭാധത്തികഭാരസഭാനമമഭാ

തമദശനത്തികഭായമമഭാ തമദ്ദേശഭാവശഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുവഭാമനഭാ,

നത്തിറുതലെഭാക്കുവഭാമനഭാ,  ഇളവു  നചയ്യുവഭാമനഭാ,  മഭദനപടുത്തുവഭാമനഭാ,  ക്രമനപടുത്തുവഭാമനഭാ  

വഷ്യവസ  നചയ്യുന  എനളള  കഭാരണതഭാമലെഭാ  ഒരു  പണബത്തിലഭായത്തി  കരുതഭാന്

പഭാടുളളതല.

(3). ഒരു ബത്തില് ഒരു പണബത്തിലഭാമണഭാ അലമയഭാ എന്ന ഏനതങത്തിലുഠം പ്രശ്നഠം 

ഉത്ഭവത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്, മലെഭാകസഭയനട സ്പെനീക്കറുനട അതത്തിന്മമലുളള തനീരുമഭാനഠം 

അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

(4). ഓമരഭാ  പണബത്തിലത്തിന്മമലുഠം,  അതവ്  109-)൦  അനുമച്ഛേദപ്രകഭാരഠം  രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്

അയചനകഭാടുക്കുമമ്പഭാഴുഠം 111 - )൦ അനുമച്ഛേദപ്രകഭാരഠം  രഭാഷപതത്തിയനട  അനുമതത്തിക്കവ്

സമ൪പത്തിക്കുമമ്പഭാഴുഠം മലെഭാകസഭയനട സ്പെനീക്കറുനട അതവ് ഒരു പണബത്തിലഭാനണന്നവ്, അമദ്ദേഹഠം

ഒപത്തിട്ട ഒരു സ൪ട്ടത്തിഫത്തിക്കറവ്, ദൃഢനീകരത്തിക്കണ്ടതഭാണവ്.

26 പണബത്തില്ലുകളുനട  ഉത്ഭവവുഠം  പരത്തിണഭാമവുഠം  കനണ്ടത്തുന്നതത്തിനഭായത്തി,  മതഭാമസവ്  ഏ൪വസ്കന്

നമയവ് - 'നത്തിയമഠം,

 അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം,  പഭാ൪ലെനമനന്റെത്തിനന്റെ  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം  ഉപമയഭാഗവുഠം17   എന്ന

പ്രബന്ധതത്തില്  നത്തികുതത്തി  അധത്തികഭാരങ്ങള സഠംബന്ധത്തിചഠം  മദശനീയ  വരുമഭാനവുഠം  നപഭാതു

ജനങ്ങളുനട നചലെവുഠം സഠംബന്ധത്തിചള കഭാരഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം ബത്തിട്ടനത്തിനലെ ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സുഠം

ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡ്സുഠം  തമത്തിലുള  ബന്ധനതക്കുറത്തിച്ചവ്  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുന.  ഏകമദശഠം

മുന്നൂമറഭാളഠം വരഷമഭായത്തി, ഗഭാന്ഡുകള ആരഠംഭത്തിക്കഭാനുള നത്തിയമപരമഭായ അവകഭാശഠം ഹസൗസവ്

ഓഫവ്  മകഭാമണ്സത്തിനവ്  ഉണ്ടഭായത്തിരുന,  എന്നഭാല്  ഏനതങത്തിലുഠം  ബത്തിലത്തില്  മഭദഗതത്തി

നചയ്യുന്നതത്തില്നത്തിന്നവ്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാ൪ഡ്സത്തിനന വത്തിലെക്കത്തിയത്തിരുന്നത്തില.  1671  നലെയഠം  1678

നലെയഠം രണ്ടവ് പ്രമമയങ്ങളത്തിലൂനട നത്തികുതത്തിയഠം സരക്കഭാര നചലെവുകളുഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച ബത്തിലത്തിനന്റെ
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വഷ്യഭാപ്തത്തി നയത്തിക്കഭാമനഭാ പരത്തിമത്തിതനപടുതഭാമനഭാ ഉളള ഏക അവകഭാശഠം മകഭാമണ്സത്തിനവ് മഭാതമമ

സഭാധഷ്യമഭാകൂ എന്ന രനീതത്തിയത്തില് ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡ്സത്തിനന്റെ അധത്തികഭാരങ്ങള നവട്ടത്തിക്കുറച.

അതരതത്തിലുളള  ഏനതങത്തിലുഠം  ബത്തിലത്തില്  മഭാറഠം  വരുത്തുന്നതത്തില്നത്തിന്നവ്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മലെഭാഡ്സത്തിനന  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തി.  1849  നലെ  സഭാന്ഡത്തിങവ്  ഓ൪ഡ൪  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വന്നത്തിടഠം

അതുവഴെത്തി  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  മഭദഗതത്തി  നത്തിരമദശത്തിക്കഭാന്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മലെഭാ൪ഡ്സത്തിനവ്  ഇടഠം നല്കത്തിയത്തിടഠം  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മകഭാമണ്സുഠം ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡ്സുഠം

തമത്തിലുള  തരക്കഠം  തുടരുകയഠം  അതവ്  പഭാരലെനമന്റവ്  ആകവ്,  1911  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില്

അവസഭാനത്തിക്കുകയഠം  നചയ.  പണബത്തിലത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡ്സത്തിനന്റെ

അധത്തികഭാരഠം വകുപവ് 1-ല് ഇനത്തി പറയന്ന നത്തിബന്ധനകളത്തില് നത്തി൪വചത്തിക്കുന :

1 മണത്തി ബത്തില്ലുകനള സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം ഹസൗസവ് ഓഫവ് മലെഭാ൪ഡ്സത്തിനന്റെ അധത്തികഭാരങ്ങള -

(1) ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സവ് പഭാസഭാക്കത്തിയ  ഒരു  പണബത്തില്,  നസഷന്

അവസഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  കുറഞതവ്  ഒരു  മഭാസഠം  മുമ്പവ്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാ൪ഡ്സത്തിമലെക്കുവ്  

അയക്കുകയഠം,  അങ്ങനന  ആ  സഭയത്തിമലെക്കവ്  അയച്ചവ്  ഒരു  മഭാസതത്തിനകഠം  അതവ്

മഭദഗതത്തി കൂടഭാനത ഹസൗസവ് ഓഫവ് മലെഭാ൪ഡ്സവ് പഭാസഭാക്കഭാത  പക്ഷഠം,  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മകഭാമണ്സവ്  വത്തിരുദമഭായത്തി  നത്തി൪മദ്ദേശത്തിച്ചത്തിലഭാനയങത്തില്  ബത്തിലത്തിനവ്  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാഡ്സവ്  

അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തില എങത്തില്മപഭാലുഠം  ബത്തില് അവത്തിടുനത  ഉന്നതഭാധത്തികഭാരത്തിയനട

സമക്ഷതത്തില് ഹഭാജരഭാക്കത്തി രഭാജകനീയ അനുമതത്തി  സൂചത്തിപത്തിച്ചവ്  പഭാരലെനമന്റത്തില്  ഒരു

നത്തിയമമഭാകുഠം.

വകുപവ് 1 (2) പണബത്തിലത്തിനന തഭാനഴെ പറയന്ന രനീതത്തിയത്തില് നത്തി൪വചത്തിക്കുന:

1(2) പണബത്തില്  എന്നഭാല് ഒരു നപഭാതുബത്തിലഭാണവ്.   ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സത്തിനന്റെ സ്പെനീക്കറുനട

അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്  അതവ്,  തഭാനഴെ  പറയന്ന  എലഭാ  വത്തിഷയങ്ങനളയമമഭാ  അവയത്തില്

ഏതത്തിനനനയങത്തിലുമമഭാ  സഠംബന്ധത്തിക്കുന്ന  വഷ്യവസകള  മഭാതഠം  അടങ്ങുന്നതഭായത്തിരത്തിക്കണഠം,

അതഭായതവ്  നത്തികുതത്തി  ചുമതല്,  നത്തിറുതലെഭാക്കല്,  ഇളവു  നചയ്യേല്,  മഭദനപടുതല്,

അനലങത്തില്  ക്രമനപടുതല്;  കടഠം  അടയ്ക്കുന്നതത്തിനുളളമതഭാ  അനലങത്തില്  ഏകത്തികൃത

ചഭാ൪ജുകളുനട  മറവ്  സഭാമ്പതത്തിക  ആവശഷ്യങ്ങമളഭാ  സഞത്തിത  നത്തിധത്തിയത്തിമലെഭാ,  മദശനീയ  വഭായ
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ഫണ്ടത്തിമലെഭാ അനലങത്തില് പഭാരലെനമന്റവ് നല്കത്തിയ പണതത്തിമലെഭാ ചുമതല്; വത്തിതരണഠം; നപഭാതു

പണതത്തിനന്റെ വത്തിനത്തിമയഭാഗഠം,  സസനീകരത്തിക്കല്,  സൂക്ഷത്തിക്കല്,  നകഭാടുക്കല് അനലങത്തില് നപഭാതു

പണതത്തിനന്റെ  കണക്കുകള  ആഡത്തിറവ്  നചയ്യേല്;  ഏനതങത്തിലുഠം  വഭായയനട  വരദനവുഠം

ഉറപവ്നകഭാടുക്കലുഠം  അനലങത്തില്  അതത്തിനന്റെ  തത്തിരത്തിച്ചടവവ്;  അനലങത്തില്  ഈ  വത്തിഷയങ്ങനള

സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  വന  മചരഭാവുന്ന  അപ്രധഭാനമഭായ  സഠംഗതത്തികള  അനലങത്തില്  ഏനതങത്തിലുഠം

ഒനരണ്ണഠം,  ഈ ഉപവകുപത്തില് പറയന്ന നത്തികുതത്തിചുമതല്,  നപഭാതുപണഠം വഭായ എന്നത്തിവയത്തില്

തമദശനീയ അധത്തികഭാരത്തികള തമദശനീയ ആവശഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി എടുതവ ഉളനപടത്തില

27 മമല്പറഞ  നത്തി൪വ്വചനതത്തിനന്റെ  രണ്ടവ്  വശങ്ങളക്കവ്  ഊന്നലെത്തിനവ്  മയഭാഗഷ്യതയണ്ടവ്  :

ആദഷ്യമതതവ്  'അ൪തമഭാക്കുന്നതവ്'  എന്ന  പദപ്രമയഭാഗതത്തിനന്റെ  ഉപമയഭാഗഠം  നകഭാണ്ടവ്

നത്തി൪വ്വചനഠം  സമഗമഭാനണന്നവ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന;  രണ്ടഭാമതഭായത്തി  ഒരു  പണബത്തിലത്തിനന്റെ

ഉളളടക്കതത്തില്  വഷ്യവസയത്തില്  വത്തിശദനീകരത്തിച്ചത്തിടളള  വത്തിഷയങ്ങനള  സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടളള

വഷ്യവസകള മഭാതനമ  ഉണ്ടഭാവുകയളള.  1(3)  വകുപവ്  പ്രകഭാരഠം  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്

മലെഭാഡ്സത്തിമലെക്കുഠം  അനുമതത്തിക്കഭായത്തി  അവത്തിടുനത  ബഹുമഭാനനപട്ട  രഭാജത്തിയനട

സമക്ഷതത്തിമലെക്കുഠം അയക്കുമമ്പഭാള ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സത്തിനന്റെ സ്പെനീക്കറുനട സഭാക്ഷഷ്യപതഠം

ഉപമയഭാഗത്തിച്ചവ്  അതവ്  ഒരുപണബത്തിലഭാനണന്നവ്  ദൃഡനീകരത്തിക്കണഠം.  വകുപവ്  3  സ്പെനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  ആതഷ്യനത്തികതനയ  സഠംബന്ധത്തിച്ചഭാണവ്,  അതത്തിനന  ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തില് നത്തിനഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കുന. 

   3. സ്പെനീക്കറുനട സഭാക്ഷഷ്യപതഠം - ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സത്തിനന്റെ സ്പെനീക്ക൪ ഈ നത്തിയമപ്രകഭാരഠം 

നല്കത്തിയടളള ഏനതങത്തിലുഠം സഭാക്ഷഷ്യപതഠം എലഭാ ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഠം നത്തി൪ണ്ണഭായകമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം, 

മഭാതമല ഒരു മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടുവഭാന് പഭാടുളളതുമല.

(ഊന്നല് നല്കനപട്ടതവ്)

എ൪വസ്കന് നമയവ് എഴുതത്തിയ ഉടമ്പടത്തിയത്തില് ഒരു പണ ബത്തില് പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനുളള 

നടപടത്തിക്രമതത്തില് ഇനത്തിപറയന്ന വത്തിശദഭാഠംശഠം അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന :

ഹസൗസവ് ഓഫവ് മകഭാമണ്സവ് പഭാസഭാക്കത്തിയ ഒരു പണ ബത്തില്, നസഷന് അവസഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്

കുറഞതവ് ഒരു മഭാസഠം മുന്പവ് ഹസൗസവ് ഓഫവ് മലെഭാ൪ഡ്സത്തിമലെക്കവ് അയക്കുകയഠം,  അങ്ങനന

ആ സഭയത്തിമലെക്കവ്  അയച്ചവ്  ഒരു  മഭാസതത്തിനകഠം  അതവ്  മഭദഗതത്തി  കൂടഭാനത ഹസൗസവ്  ഓഫവ്



                                                                            26

മലെഭാ൪ഡ്സവ്  പഭാസഭാക്കഭാത  പക്ഷഠം,  ഹസൗസവ്  ഓഫഭാ  മകഭാമണ്സവ്  വത്തിരുദമഭായത്തി

നത്തി൪മദ്ദേശത്തിച്ചത്തിലഭാനയങത്തില്,  ബത്തില്  അവത്തിടുനത  ഉന്നതഭാധത്തികഭാരത്തിയനട  സമക്ഷതത്തില്

ഹഭാജരഭാക്കത്തി  രഭാജകനീയ  അനുമതത്തി  സൂചത്തിപത്തിച്ചവ്  പഭാ൪ലെനമന്റെത്തില്  ഒരു  നത്തിയമമഭാക്കുഠം.  ഒരു

പണബത്തിലെവ്സ  ഹസൗസവ്  ഓഫവ്  മലെഭാ൪ഡ്സത്തിമലെക്കവ്  അയക്കുമമ്പഭാഴുഠം   അതവ്  ബഹുമഭാനനപട്ട

രഭാജത്തിയനട സമക്ഷഠം ഹഭാജരഭാക്കുമമ്പഭാഴുഠം അതവ് അതരനമഭാരു ബത്തിലഭാനണന്നവ് സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപതതഭാല് അതവ് ദൃഡനീകരത്തിക്കനപടണഠം.  ഈ സഭാക്ഷഷ്യപതഠം നല്കുന്നതത്തിനവ്  മുന്പവ്

പ്രഭാമയഭാഗത്തികനമങത്തില്,  ഓമരഭാ  നസഷനന്റെയഠം  തുടക്കതത്തില്   തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തി

നത്തിമയഭാഗത്തിക്കുന്ന  നചയ൪പഭാനലെത്തിനലെ  രണ്ടവ്  അഠംഗങ്ങനള  സമനീപത്തിക്കഭാന്  സ്പെനീക്കമറഭാടവ്

നത്തി൪മദ്ദേശത്തിക്കുന.  സ്പെനീക്ക൪ ഒരു ബത്തില് 'പണബത്തില്'  ആനണന്നവ് സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുമമ്പഭാള ഇതവ്

മജണലെത്തില്  മരഖനപടുത്തുന;  പഭാ൪ലെനമന്റെവ്  ആകവ്  1911  നലെ  3-)൦  വകുപവ്  അതരഠം

സഭാക്ഷഷ്യപതഠം എലഭാ ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഠം നത്തി൪ണ്ണഭായകമഭാനണനഠം ഒരു മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം

നചയ്യേനപടത്തിനലനഠം വഷ്യവസ നചയ്യുന.  ഒരു പ്രമതഷ്യക ബത്തില് പണബത്തിലഭാമണഭാ അലമയഭാ

എന്നതവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തില്  ഗുരുതരമഭായ  പ്രഭാമയഭാഗത്തികക  ബുദത്തിമുടകനളഭാനഠം

സഭാധഭാരണയഭായത്തി  ഉണ്ടഭാകത്തില;  കൂടഭാനത  ഒരു  സഭാക്ഷഷ്യപതഠം  നല്കുന്നമതഭാ

തടഞ്ഞുവക്കുന്നമതഭാ  ആയ  സ്പെനീക്കറുനട  നടപടത്തി  വത്തിമ൪ശത്തിക്കനപടുന്നതുഠം  വത്തിരളമഭാണവ്.

വത്തിവരത്തിചപറഞ  ഏനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങള ഉളനക്കഭാളളുന്നതുഠം  അതവ്   കൂടഭാനത

മനറഭാനമത്തിലഭാതതുമഭായ  ബത്തില്ലുകള ഒരു  പണബത്തിലഭാണവ്  എന്നതത്തില്  ത൪ക്കമത്തില.ബത്തിലത്തില്

വത്തിവരത്തിച്ച  കഭാരഷ്യങ്ങളക്കവ്  ഉപകഭാരമഭായത്തി  വനമചരുന്നതലഭാത  ഏനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങള

അതത്തില് ഉനണ്ടങത്തില് അതവ് ഒരു പണബത്തില് അല. കൂടഭാനത ഒരു ബത്തിലത്തിനന്റെ പ്രധഭാന ലെക്ഷഷ്യഠം

ഏകനീകഷ്യതഫണ്ടത്തില് അനലങത്തില് പഭാ൪ലെനമന്റെവ്  നല്കുന്ന പണതത്തിന്മമല് പുതത്തിയ ചഭാ൪ജവ്

സഷ്യഷത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്,  പുതത്തിയ  ചഭാ൪ജ്ജത്തിനന്റെ  പ്രഭാഥമത്തിക  ലെക്ഷഷ്യഠം  പൂ൪ണമഭായഠം

സഭാമ്പതത്തികമനലന്നവ്  വഷ്യക്തമഭാനണങത്തില്  ബത്തില് സഭാക്ഷഷ്യനപടുതത്തില.   ഒരു  ബത്തില് ഹസൗസവ്

ഓഫവ്  മകഭാമണ്സത്തില് നത്തിന്നവ്  പുറത്തുമപഭാകുന്നതുവനര  അതവ്  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതത്തിനുളള

മചഭാദഷ്യഠം  സ്പെനീക്ക൪  പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നത്തില,  കൂടഭാനത ഒരു നത്തി൪ദത്തിഷ മഭദഗതത്തി  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതവ്

ഒരു ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതത്തിനവ്  തടസമഭാകുമമഭാ  എന്നതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ്

അഭത്തിപ്രഭായഠം  നല്കഭാന് വത്തിസമതത്തിച.  അതുമപഭാനലെ,  ഇക്കഭാരഷ്യതത്തില് സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം
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മുന്കൂട്ടത്തി  അറത്തിയഭാമനഭാ  അനലങത്തില്  ഇക്കഭാരഷ്യതത്തില് ഒരു  മഭദഗതത്തിയനട  ഫലെഠം  ഒരു

ഉതരവഭായത്തി ഉയ൪തഭാന് അനുവദത്തിക്കുവഭാമനഭാ നചയ൪മഭാന് കമത്തിറത്തിയത്തില് വത്തിസമതത്തിച. 

(ഊന്നല്നല്കനപട്ടതവ്)

28 ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെവ് ആകവ് 1935 നലെ 37-)൦ വകുപത്തില് ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകളക്കഭായത്തി ഒരു 

പ്രമതഷ്യക വഷ്യവസ   അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന 

37. സഭാമ്പതത്തിക ബത്തില്ലുകള സഠംബന്ധത്തിച്ച പ്രമതഷ്യക വഷ്യവസകള –(1) ഒരു ബത്തിമലഭാ 

മഭദഗതത്തിവരുത്തുന്ന വഷ്യവസകമളഭാ -

    (a) ഏനതങത്തിലുഠം നത്തികുതത്തി ചുമത്തുന്നതത്തിമനഭാ വ൪ദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ; അനലങത്തില് 

    (b) പണഠം കടഠം വഭാങ്ങുന്നമതഭാ ജഭാമഷ്യഠം നല്കുന്നമതഭാ നഫഡറല് ഗവണ്നമനന്റെവ് നത്തിയനത്തിക്കുന്നത വ്, 

അനലങത്തില് നഫഡറല് സ൪ക്കഭാ൪ ഏനറടുതമതഭാ ഇനത്തി ഏനറടുക്കുന്നമതഭാ ആയ 

ഏനതങത്തിലുഠം സഭാമ്പതത്തിക ബഭാധഷ്യതകളുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടവ് നത്തിയമഠം മഭദഗതത്തി നചയ്യുന്നതത്തിമനഭാ;

അനലങത്തില്

   (c) ഏനതങത്തിലുഠം  ചത്തിലെവവ്  നഫഡമറഷന്  വരുമഭാനതത്തിനഭായത്തി  ഈടഭാക്കുന്ന  നചലെവഭായത്തി

പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ അനലങത്തില് അതരഠം നചലെവുകളുനട അളവവ്  വ൪ദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ,

ഗവ൪ണ൪  ജനറലെത്തിനന്റെ ശുപഭാ൪ശയത്തിലഭാനത അവതരത്തിപത്തിക്കുകമയഭാ നനീക്കുകമയഭാ നചയ്യേരുതവ്,

കൂടഭാനത അതരഠം വഷ്യവസകള ഉണ്ടഭാക്കുന്ന ഒരു ബത്തില് രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കരുതവ്.

ഗവ൪ണ൪  ജനറലെത്തിനന്റെ  ശുപഭാ൪ശയത്തിലഭാനത  ബത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കഭാമനഭാ  നനീക്കഭാമനഭാ

കഴെത്തിയഭാതതത്തിനഭാല്, രഭാജഷ്യസഭ, നഫഡറല് അസഠംബത്തി എന്നനീ ഓമരഭാ സഭനയയഠം അവരുനട

വഷ്യവഹഭാരതത്തിനന്റെ  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം  നപരുമഭാറവുഠം  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള  നത്തിയമങ്ങള

നത്തി൪മത്തിക്കഭാന് അധത്തികഭാരനപടുതത്തി.

ഭരണഘടനഭാ  അസഠംബത്തിയത്തിനലെ  സഠംവഭാദങ്ങളക്കത്തിനട,  അനുമച്ഛേദഠം  90  നലെ  കരടവ്

മഭദഗതത്തികളത്തിനലഭാന്നവ്  'മഭാതഠം'  എന്ന  പദപ്രമയഭാഗഠം  ഇലഭാതഭാക്കലെഭായത്തിരുന.  നത്തി൪ദ്ദേത്തിഷ

മഭദഗതത്തിവരുത്തുന്നതത്തിനുളള  യക്തത്തി  വത്തിശദനീകരത്തിചനകഭാണ്ടവ്  ശ്രനീ.ഘനശഷ്യഭാഠം  സത്തിങവ്  ഗുപ്ത

ഇപ്രകഭാരഠം പ്രസഭാവത്തിച:

ഈ അനുമച്ഛേദഠം ഗവണ്നമനന്റെവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ ആകത്തിനന്റെ 37-)൦ വകുപത്തിനന്റെ ആദഷ്യമഭാതൃകയഭാണവ്
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അതവ്  പ്രകഭാരഠം  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുന്നതത്തിമനഭാ  വ൪ദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ  കടഠം  വഭാങ്ങുന്നതത്തിമനഭാ

നല്കുന്ന  ബത്തിമലഭാ  മഭദഗതത്തിമയഭാ  ഗവ൪ണ൪  ജനറലെത്തിനന്റെ  ശുപഭാ൪ശയത്തിലഭാനത

അവതരത്തിപത്തിക്കുകമയഭാ  നനീക്കുകമയഭാ  നചയ്യേരുതവ്.   ഇതത്തിന൪തഠം  മുഴുവന്  ബത്തില്ലുഠം

പണബത്തിലഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതത്തില  എന്നഭാണവ്  :  അതത്തില് മറവ്  വഷ്യവസകള അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കഭാഠം,

എന്നഭാല് നത്തികുതത്തി  അനലങത്തില് വഭായനയടുക്കല് മുതലെഭായവനയക്കുറത്തിച്ചവ്  എനനങത്തിലുഠം

വഷ്യവസയനണ്ടങത്തില് ഇതവ്  ഈ  37-)൦  വകുപവ്  പ്രകഭാരഠം  വരുഠം,  അതത്തിനവ്  ഗവ൪ണ൪

ജനറലെത്തിനന്റെ ശുപഭാ൪ശ ആവശഷ്യമഭാണവ്.  ഇമപഭാള അനുമച്ഛേദഠം  90  പറയന്നതവ് എനതങത്തിലുഠം

നത്തികുതത്തി  അനലങത്തില് പണഠം  കടഠം  വഭാങ്ങലെത്തിനന്റെ  ചുമതല്,  നത്തിയനണഠം  മുതലെഭായവ

വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  വഷ്യവസകള മഭാതനമ  ഉളളുനവങത്തില് ഒരു  ബത്തിലത്തിനന  ഒരു  പണ

ബത്തിലഭായത്തി  കണക്കഭാക്കണഠം.  ഇതത്തിന൪തഠം  മറവ്  വഷ്യവസകളുളള  ഒരു  ബത്തിലത്തില്,  നത്തികുതത്തി

അനലങത്തില് വഭായനയടുക്കല് മുതലെഭായവയഠം ഉനണ്ടങത്തിലുഠം,  അതവ് ഒരു പണ ബത്തിലഭായത്തി മഭാറത്തില

എന്നവ്  അ൪തമഭാക്കഭാഠം എന്നഭാണവ്.  അതഭാണവ്  ഉമദ്ദേശഷ്യനമങത്തില് എനത്തിക്കവ്  ഒനഠം പറയഭാനത്തില;

പമക്ഷ അതല ഉമദ്ദേശഷ്യനമങത്തില് 'മഭാതഠം' എന്ന വഭാക്കവ് അപകടകരമഭാണവ്, കഭാരണഠം ബത്തില് ഈ

കഭാരഷ്യങ്ങനളലഭാഠം നചയ്യുകയഠം അമതസമയഠം മനറനനങത്തിലുഠം കൂടത്തിനചയ്യുകയഠം നചയഭാല് അതവ്

പണബത്തിലഭായത്തിരത്തിക്കത്തില.  ഡഭാഫത്തിഠംഗവ്  കമറത്തിയനട  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം  എനഭാനണന്നവ്  എനത്തിക്കറത്തിയത്തില,

പമക്ഷ  അനുമച്ഛേദതത്തിനന്റെ  ഈ  വശഠം  മനസത്തില് മവണനമന്നവ്  ഞഭാന്  കരുതുന.

എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം മഭദഗതത്തി നത്തിമഷധത്തിക്കനപട.

29 ഭരണഘടനയനട  110-)൦  അനുമച്ഛേദഠം  അദഷ്യഭായതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി  ഒരു പണ

ബത്തിലത്തിനന നത്തി൪വചത്തിക്കുന. (ക) മുതല് (ച) വനരയളള ഖണങ്ങളത്തില് വത്തിശദനീകരത്തിച്ചത്തിടളള

ഏനതങത്തിലുഠം  വത്തിഷയങ്ങള സഠംബന്ധത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസകള അടങ്ങുന്നതഭാനണങത്തില് മഭാതഠം

ഒരു ബത്തിലത്തിനന പണബത്തിലഭായത്തി  കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്.  'മഭാതഠം'  എന്ന വഭാക്കവ്  നത്തി൪ണഭായക

പ്രഭാധഭാനഷ്യമ൪ഹത്തിക്കുന.  'മഭാതഠം' എന്ന പദപ്രമയഭാഗഠം ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ അനനരഫലെഠം

പ്രമതഷ്യകത  നല്കുക  എന്നതഭാണവ്.   മനറഭാരു  വത്തിധതത്തില് പറഞഭാല് (ക)  മുതല്  (ച)

വനരയളള ഖണങ്ങളത്തില് വത്തിശദനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന കഭാരഷ്യങ്ങളുനട വത്തിവരണതത്തില് ഉളനപട്ടഭാല്

മഭാതമമ ഒരു ബത്തില് പണബത്തിലഭായത്തി കണക്കഭാക്കൂ. (ക)  മുതല് (ച)  വനരയളള ഖണങ്ങളത്തില്

ഉളനപടഭാതമതഭാ അതുമഭായത്തി ബന്ധമത്തിലഭാത കഭാരഷ്യങ്ങമളഭാ അടങ്ങത്തിയത്തിടനണ്ടങത്തില്, അതവ് ഒരു
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പണ ബത്തിലല.  ഇതവ്  ഇനത്തിപറയന്ന കഭാരണങ്ങളഭാല് മഭാതഠം  ഒരു ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി

കണക്കഭാക്കത്തിനലെന്നവ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാല് അനുമച്ഛേഠം  -  110(2)  ഈ   നത്തി൪മഭാണനത

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന :

  (I). പത്തിഴെമയഭാ മറവ് ധനകഭാരഷ്യ പത്തിഴെമയഭാ ചുമത്തുക;

 (ii). വലെസന്സുകള അനലങത്തില് നല്കത്തിയ മസവനങ്ങളക്കുളള ഫനീസവ് ആവശഷ്യനപടുകമയഭാ 

അടയ്ക്കുകമയഭാ നചയ്യുക; അനലങത്തില്

(iii). തമദ്ദേശഭാവശഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി ഏനതങത്തിലുഠം തമദ്ദേശഭാധത്തികഭാരസഭാനമമഭാ തമദ്ദേശനത്തികഭായമമഭാ 

ഏനതങത്തിലുഠം നത്തികുതത്തിയനട ചുമതല്, നത്തിറുതലെഭാക്കല്, ഇളവു നചയ്യേല്, മഭദനപടുതല്, 

അനലങത്തില് ക്രമനപടുതല്. 

30 ഭരണഘടനയനട  രണ്ടഭാഠം  അദഷ്യഭായതത്തിനലെ  5-)൦  ഭഭാഗതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേഷ്യശങ്ങളക്കഭായത്തി  ഒരു

ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി  മഭാറ്റുന്നതത്തിനവ്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  നത്തിലെപഭാടത്തിനന്റെ  വഷ്യക്തമഭായ

സൂചകമഭായത്തി,  ഇതവ്  (ക)  മുതല് (ഛേ)  വനരയളള  വകുപ്പുകളത്തില് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന

വത്തിവരണതത്തിനവ് കനീഴെത്തിലുളള കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് മഭാതഠം ഇടനപടുന എന്നതഭാണവ്. (ക)  മുതല് (ച)

വനരയളള  ഖണങ്ങളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ  ഏനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് ആകസ്മെത്തികമഭായത്തി

വരുന്നതത്തിനന  ഉളനപടുതത്തിയത്തിടളളതഭാണവ്  ഖണഠം(ഛേ).  (ക)  മുതല് (ച)  വനരയളള

ഖണങ്ങളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തിലഭാത  മനറലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  ഉളനക്കഭാളളുന്ന  ഒരു

അവമശഷത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസ അനലങത്തില് ഒരു എലഭാഠം  ഉളനക്കഭാളളുന്ന വഭാകഷ്യമഭായത്തി  ഖണഠം

(ഛേ) മനസത്തിലെഭാക്കരുതവ്.  ഈ നത്തി൪മഭാണഠം ഖണഠം(ഛേ) യത്തില് സഭാപത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില് ഒരു

സഭാധഭാരണ  ബത്തില്ലുഠം   പണബത്തില്ലുഠം  തമത്തിലുളള  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം  അപ്രതഷ്യക്ഷമഭാകുഠം.  അതത്തിനഭാല്,

ഖണഠം  (ഛേ)  യനട  അ൪തതത്തില് ആകസ്മെത്തികമഭായത്തിരത്തിക്കണനമങത്തില്,  (ക)  മുതല് (ച)

വനരയളള ഖണങ്ങളുനട പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്ന കഭാരഷ്യങ്ങള മഭാതമമ ബത്തിലത്തില് ഉളനക്കഭാളളഭാവ.

(ക)  മുതല് (ച)  വനരയളള  വകുപ്പുകളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ  ഏനതങത്തിലുഠം  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്

ആകസ്മെത്തികമഭായ  ഒരു  കഭാരഷ്യഠം  മഭാതമഭാണവ്  ഖണഠം  (ഛേ)  യത്തില് വത്തിചത്തിനനഠം
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നചയ്യേനപട്ടത്തിടളളതഭായത്തി സ്പെത്തിക്ക൪ സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതവ്.

31 വത്തിശകലെനഠം ആവശഷ്യമുളള പ്രശ്നഠം, സ്പെനീക്ക൪ ഒരു ബത്തിലത്തിനന പണ ബത്തിലഭായത്തി 

സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതവ് ജുഡനീഷ യല് അവമലെഭാകനതത്തില് നത്തിന്നവ് മുക്തമഭാമണഭാ എന്നതഭാണവ്.  

അനുമച്ഛേദഠം 110(3) അനുസരത്തിച്ചവ്, ഒരു ബത്തില് ഒരു പണ ബത്തിലഭാമണഭാ അലമയഭാ എന്നവ് 

ഏനതങത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം ഉയ൪ന്നഭാല്, മലെഭാകസഭയനട സ്പെനീക്കറുനട അതത്തിന്മമലുളള തനീരുമഭാനഠം 

അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.  ചുരുക്കതത്തില്, അനുമച്ഛേദഠം -110 ഖണഠം -3 അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന 

അനത്തിമതയത്തില് നത്തിന്നവ്, ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനനത ഒഴെത്തിവഭാക്കുനമണ്ടഭാ എന്നതഭാണവ് 

പരത്തിഗണനയത്തില്ലുളള കഭാരഷ്യഠം.

അനുമച്ഛേദഠം 107(1) : പണബത്തില്ലുകനളയഠം മറവ് ധനകഭാരഷ്യബത്തില്ലുകനളയഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച 109 - ഉ൦ 

117-ഉ൦ അനുമച്ഛേദങ്ങളത്തിനലെ വഷ്യവസകളക്കവ് വത്തിമധയമഭായത്തി, ഒരു ബത്തില് പഭാ൪ലെനമന്റെത്തിനന്റെ 

ഇരുസഭകളത്തില് ഏതത്തിനലെങത്തിലുഠം ആരഠംഭത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.

അനുമച്ഛേദഠം 108 : (1)ഒരു ബത്തില് ഒരുസഭ പഭാസഭാക്കുയഠം മമറ സഭയത്തിമലെക്കവ് 

അയചനകഭാടുക്കുകയഠം നചയതത്തിനുമശഷഠം -

 (ക) ആ ബത്തില് മമറ സഭ തത്തിരസ്ക്കരത്തിക്കുകമയഭാ;

(ഖ) ആ ബത്തിലത്തില് വരുമതണ്ട മഭദഗതത്തികനളപറത്തി സഭകള അവസഭാനഠം വത്തിമയഭാജത്തിക്കുകമയഭാ;

 (ഗ) മമറ സഭയവ് ആ ബത്തില് കത്തിട്ടത്തിയ തനീയതത്തി മുതല് ആ സഭയത്തില് പഭാസഭാക്കഭാനത 

ആറുമഭാസതത്തിലെധത്തികഠം കഴെത്തിഞ്ഞു മപഭാവുകമയഭാ, നചയഭാല്, മലെഭാകസഭ പത്തിരത്തിചവത്തിടുന്നതവ് 

നത്തിമത്തിതഠം ആ ബത്തിലെവ്സ ലെഭാപഭായത്തിട്ടത്തിലഭാതപക്ഷഠം രഭാഷപതത്തിക്കവ്, സഭകള 

ഉപമവശനതത്തിലെഭാനണങത്തില് സമനശഠം മുമഖനയഠം ഉപമവശനതത്തിലെനലങത്തില് 

നപഭാതുവത്തിജഭാപനഠം മുമഖനയഠം, ആ ബത്തിലത്തിനനപറത്തി പരഷ്യഭാമലെഭാചത്തിക്കുന്നതത്തിനുഠം അതത്തിന്മമല് 

മവഭാടനചയ്യുന്നതത്തിനുഠം ഉളള ആവശഷ്യതത്തിനവ് ഒരു സഠംയക്ത ഉപമവശനമഭായത്തി മയഭാഗഠം 

മചരുന്നതത്തിനവ് അവനയ വത്തിളത്തിചകൂടവഭാനുളള തനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം അവനയ അറത്തിയത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്:

എന്നഭാല്, ഈ ഖണതത്തിനലെ യഭാനതഭാനഠം ഒരു പണബത്തിലത്തിനവ് ബഭാധകമഭാകുന്നതല.
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(2) (1)-)൦ ഖണതത്തില് പരഭാമ൪ശത്തിച്ചത്തിടളളവത്തിധഠം ഏനതങത്തിലുഠം അങ്ങനനയളള ആറുമഭാസക്കഭാലെഠം 

കണക്കഭാക്കുന്നതത്തില്, ആ ഖണതത്തിനലെ (ഗ) ഉപഖണതത്തില് പരഭാമ൪ശത്തിച്ചത്തിടളള സഭ 

സമമളനഠം അവസഭാനത്തിപത്തിച്ചത്തിരുന്നമതഭാ തുട൪ച്ചയഭായത്തി നഭാലു ദത്തിവസതത്തിലെധത്തികഠം 

നനീട്ടത്തിവച്ചത്തിരുന്നമതഭാ ആയ ഏനതങത്തിലുഠം കഭാലെയളവവ് കണക്കത്തിനലെടുക്കുവഭാന് പഭാടുളളതല.

(3) രഭാഷപതത്തി,  സഭകനള,  ഒരു  സഠംയക്ത  ഉപമവശനമഭായത്തി  മയഭാഗഠം  മചരുന്നതത്തിനവ്

വത്തിളത്തിചകൂടവഭാനുളള  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശഷ്യനതക്കുറത്തിച്ചവ്  (1)-)൦  ഖണപ്രകഭാരഠം

വത്തിജഭാപനഠം നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ഇരുസഭകളത്തില് ഒനഠം ആ ബത്തിലത്തിനനപറത്തിയളള നടപടത്തി

തുടരുവഭാന്  പഭാടത്തിലഭാതതുഠം,  എന്നഭാല് രഭാഷപതത്തിക്കവ്  തനന്റെ  വത്തിജഭാപനഠം  പുറനപടത്തിവത്തിച്ച

തനീയതത്തിക്കുമശഷഠം  ഏതു  സമയത്തുഠം  വത്തിജഭാപനതത്തില് നത്തി൪മദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടളള  ആവശഷ്യതത്തിനവ്,

സഭകനള  ഒരു  സഠംയക്ത  ഉപമവശനമഭായത്തി  മയഭാഗഠം  മചരുന്നതത്തിനവ്  വത്തിളത്തിചകൂട്ടഭാവുന്നതുഠം

അമദ്ദേഹഠം  അപ്രകഭാരഠം  നചയ്യുന എങത്തില്,  സഭകള അതനുസരത്തിച്ചവ്  മയഭാഗഠം  മചമരണ്ടതുഠം

ആകുന.

(4) രണ്ടവ് സഭകളുനടയഠം ആ സഠംയക്ത ഉപമവശനതത്തില് സമതത്തിച്ച മഭദഗതത്തികള ഏനതങത്തിലുഠം

ഉനണ്ടങത്തില് അവമയഭാടുകൂടത്തി ഇരുസഭകളത്തിനലെയഠം ഹഭാജരഭാകുകയഠം മവഭാട നചയ്യുകയഠം നചയ്യുന്ന

അഠംഗങ്ങളുനട  ആനക  സഠംഖഷ്യയനട  ഒരു  ഭൂരത്തിപക്ഷമതഭാടുകൂടത്തി  ആ  ബത്തില്

പഭാസഭാക്കുകയഭാനണങത്തില്,  ഈ  ഭരണഘടനയനട  ആവശഷ്യങ്ങളക്കവ്  അതവ്  ഇരുസഭകളുഠം

പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി കരുതനപമടണ്ടതഭാണവ്: എന്നഭാല്, ഒരു സഠംയക്ത ഉപമവശനതത്തില്-

(ക) ആ  ബത്തില് ഒരു  സഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഠം  മമറ  സഭ  മഭദഗതത്തികമളഭാടുകൂടത്തി

പഭാസഭാക്കഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം അതവ് ആരഠംഭത്തിച്ച സഭയത്തിമലെക്കവ്  തത്തിരത്തിച്ചവ്  അയയഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഠം

നചയഭാല്,  അതവ്  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനുളള തഭാമസതഭാല് ആവശഷ്യമഭായത്തിതനീ൪ന്ന മഭദഗതത്തികള

(ഏനതങത്തിലുഠം  ഉനണ്ടങത്തില്)  അലഭാനത  യഭാനതഭാരു  മഭദഗതത്തിയഠം  നത്തി൪മദ്ദേശത്തിക്കുവഭാന്

പഭാടത്തിലഭാതതുഠം ;
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(ഖ) ആ ബത്തില് അപ്രകഭാരഠം പഭാസഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയഠം തത്തിരത്തിച്ചവ്  അയച്ചത്തിരത്തിക്കുകയഠം നചയത്തിടനണ്ടങത്തില്

മുന്പറഞ  അങ്ങനനയളള  മഭദഗതത്തികളുഠം  സഭകള മയഭാജത്തിപത്തിനലെതത്തിയത്തിട്ടത്തിലഭാത

വത്തിഷയങ്ങള സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  പ്രസക്തമഭായ  അങ്ങനനയളള  മറവ്  മഭദഗതത്തികളുഠം  മഭാതഠം

നത്തി൪മദ്ദേശത്തിമക്കണ്ടതുഠം,  ഈ  ഖണപ്രകഭാരഠം  ഏതവ്  മഭദഗതത്തികള

അനുവദത്തിക്കഭാനമന്നതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ്  അദഷ്യക്ഷത  വഹത്തിക്കുന്ന  ആളുനട  തനീരുമഭാനഠം

അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതുമഭാകുന.

(5) രഭാഷപതത്തി,  സഭകനള  ഒരു  സഠംയക്ത  ഉപമവശനമഭായത്തി  മയഭാഗഠം  മചരുവഭാന്

വത്തിളത്തിചകൂടവഭാനുളള അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേഷ്യശഷ്യനതക്കുറത്തിച്ചവ് വത്തിജഭാപനഠം പുറനപടുവത്തിച്ചമശഷഠം

മലെഭാകസഭയനട പത്തിരത്തിചവത്തിടല് ഇടയവ് സഠംഭവത്തിച്ചഭാലുഠം ഈ അനുമച്ഛേദപ്രകഭാരഠം ഒരു സഠംയക്ത

ഉപമവശനഠം നടതഭാവുന്നതുഠം അതത്തില് വച്ചവ് ഒരു ബത്തില് പഭാസഭാക്കഭാവുന്നതുഠം ആകുന.

16 അനുമച്ഛേദഠം 117 :

(1) 110-)൦  അനുമച്ഛേദഠം  (1)-)൦  ഖണഠം  (ക)  മുതല് (ച)  വനരയളള  ഉപഖണങ്ങളത്തില്

പറഞത്തിടളള വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ഏതത്തിനനങത്തിലുഠം വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന ഒരു ബത്തിമലഭാ മഭദഗതത്തിമയഭാ

രഭാഷപതത്തിയനട  ശുപഭാ൪ശയത്തിന്മമലെലഭാനത  അവതരത്തിപത്തിക്കുവഭാമനഭാ  ഉന്നയത്തിക്കുവഭാമനഭാ

പഭാടത്തിലഭാതതുഠം അങ്ങനന വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന ഒരു ബത്തില് രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുവഭാന്

പഭാടത്തിലഭാതതുഠം ആകുന:

    എന്നഭാല്,  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി  കുറവുനചയ്യുന്നതത്തിമനഭാ നത്തിറുതല് നചയ്യുന്നതത്തിമനഭാ  വഷ്യവസ

നചയ്യുന്ന ഒരു മഭദഗതത്തി  ഉന്നയത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  യഭാമതഭാരു ശുപഭാ൪ശയഠം  ഈ ഖണപ്രകഭാരഠം

ആവശഷ്യമഭാകുന്നതല.

(2). ഒരു  ബത്തിമലഭാ  മഭദഗതത്തിമയഭാ,  അതവ്  പത്തിഴെകമളഭാ  പണഠം  നല്മകണ്ട  മറവ്  ശത്തിക്ഷമയഭാ

ചുമത്തുവഭാമനഭാ,  വലെസന്സത്തിനുമവണ്ടത്തിയളള  ഫനീമസഭാ,  നചയ മസവനങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തിയളള

ഫനീമസഭാ  ആവശഷ്യനപടുവഭാമനഭാ  അടയ്ക്കുവഭാമനഭാ  വഷ്യവസ  നചയ്യുന  എനമഭാതമുളള
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കഭാരണതഭാമലെഭാ,  അതവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  തമദ്ദേശഭാധത്തികഭാരസഭാനമമഭാ  നത്തികഭായമമഭാ

തമദ്ദേശഭാവശഷ്യങ്ങളക്കവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുവഭാമനഭാ  നത്തിറുതലെഭാക്കുവഭാമനഭാ

ഇളവുനചയ്യുവഭാമനഭാ മഭാറഠം വരുത്തുവഭാമനഭാ ക്രമനപടുത്തുവഭാമനഭാ വഷ്യവസ നചയ്യുന എനളള

കഭാരണതഭാമലെഭാ,  മുന്പറഞ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ഏതത്തിനനങത്തിലുഠം  വഷ്യവസ  നചയ്യുന്നതഭായത്തി

കരുതഭാന് പഭാടുളളതല.

(3). ഒരു  ബത്തില് നത്തിയമമഭാക്കത്തി  പ്രവ൪തനതത്തില് നകഭാണ്ടുവരുമമ്പഭാള  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിനഠം  നചലെവു  നടമതണ്ടതഭായത്തി  വരുന്നത്തിടതവ്,  പഭാ൪ലെനമന്റെത്തിനന്റെ

ഇരുസഭകളത്തില് ഒനഠം,  രഭാഷപതത്തി  ബത്തിലത്തിനന്റെ  പരത്തിഗണന  ആ  സഭയവ്  ശുപഭാ൪ശ

നചയത്തിടനണ്ടങത്തിലെലഭാനത, പഭാസഭാക്കുവഭാന് പഭാടുളളതല.

17 C.Knight & Company, 1844

18   Constituent Assembly Debates (20   May 1949)

ഭരണഘടന  ര നുൂപനീകരത്തിക്കുന്ന  കഭാലെഘട്ടതത്തില്,   ഭരണഘടനഭാ  ഉപമദഷഭാവഭായത്തി

പ്രവരതത്തിച്ചത്തിരുന്ന  സര,  ബത്തി.  എന്.  റഭാവു  യൂണത്തിയന്   ഭരണഘടനഭാ  സമത്തിതത്തിക്കുമവണ്ടത്തി  കരടവ്

ഭരണഘടനയനട ഒരു നമമമഭാറഭാണ്ടഠം തയ്യേഭാറഭാക്കത്തി.  ബത്തി.ശത്തിവറഭാവു, പ്രസ്തുത കരടത്തില് 

ഒരു ബത്തില്,  മണത്തി ബത്തില്  (പണ ബത്തില്)  ആമണഭാ അലമയഭാ എന്നവ്  എനനങത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം

ഉയരന വരുന എങത്തില്, അതത്തില് മലെഭാകസഭഭാ സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  

എന്നവ് പ്രസഭാവത്തിക്കുന്ന 75-)ംഠം അനുമഛേദഠം പരഭാമരശത്തിക്കുന.

ചുവനട നകഭാടുതത്തിരത്തിക്കുന്ന അയരലെഭാന്ഡത്തിനന്റെ ഭരണഘടനയനട (1937) 22-)ംഠം അനുമഛേദമതഭാടവ്

മമല് പ്രസഭാവത്തിച കരടവ് വഷ്യവസയവ് സഭാമഷ്യമുണ്ടവ്.  

1) അയരലെഭാന്ഡത്തിനന്റെ മലെഭാവര ഹസൗസവ്  ആയ Dail  Eireann  നന്റെ നചയരമഭാന്,  പണ ബത്തിലെവ്സ

എന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായമുളതത്തിനമ  അപ്രകഭാരഠം  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതുഠം,  ആയതവ്,  വകുപത്തിനലെ തുടരനള

വഷ്യവസകള അനുസരത്തിച്ചവ് അനത്തിമവുഠം നത്തിരണഭായകവുഠം ആയത്തിരുക്കുഠം.

2) മുപതവ് അഠംഗങ്ങളത്തില് കുറയഭാത ഒരു സത്തിറത്തിഠംഗത്തില് പഭാസഭാക്കത്തിയ പ്രമമയതത്തിലൂനട,  പ്രത്തിവത്തിലെത്തിജവ്

കമറത്തിക്കവ്,  ഒരു ബത്തിലെവ്സ  പണ ബത്തിലഭാമണഭാ അലമയഭാ എന്ന മചഭാദഷ്യഠം  റഫര നചയ്യേഭാന്   Seanad

Eireann എന്ന അയരലെഭാന്ഡത്തിനലെ അപരഹസൗസത്തിനവ് രഭാഷപതത്തിമയഭാടവ് അഭഷ്യരതത്തിക്കഭാഠം.
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3) കസൗണ്സത്തില്  ഓഫവ്  മസറ്റുമഭായത്തി  കൂടത്തി  ആമലെഭാചത്തിച്ചതത്തിനുമശഷഠം  രഭാഷപതത്തി  അഭഷ്യരതന

അഠംഗനീകരത്തിക്കുവഭാന്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്  അമദ്ദേഹഠം  Dail  Eireann  and  Seanad  Eireann

എന്നത്തിവയത്തില്  നത്തിനഠം  തുലെഷ്യമഭായ  അഠംഗങ്ങളുഠം  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തി  ആയത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു

നചയരമഭാനുഠം  അടങ്ങുന്ന  വത്തിമശഷഭാധത്തികഭാരങ്ങളുള  ഒരു  പ്രമതഷ്യക  സമത്തിതത്തിനയ  നത്തിയമത്തിക്കുഠം.

കസൗണ്സത്തില് ഓഫവ്  മസറ്റുമഭായത്തി  കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച്ചതത്തിനവ്  മശഷമഭാണവ്  ഈ നത്തിയമനങ്ങള നടത്തുക.

തുലെഷ്യമഭായ  മവഭാടകള  ഉള  സഭാഹചരഷ്യതത്തില്  നചയരമഭാനവ്  മവഭാട്ടവ്  നചയ്യേഭാനുള  അവകഭാശഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

4)  Seanad  Eireann  നത്തിമലെക്കവ്  അയച്ചതവ്  മുതല്  ഇരുപതത്തിനയഭാന്നവ്  ദത്തിവസതത്തിനുളത്തില്

നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപട്ട  പ്രത്തിവത്തിലെത്തിജവ്  കമറത്തിക്കവ്  അതത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനഠം  രഭാഷപതത്തിക്കവ്  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  നചയ്യുകയഠം

നചയ്യുഠം.  

5) കമറത്തിയനട തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമവുഠം നത്തിരണഭായകവുമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  

6) കസൗണ്സത്തില് ഓഫവ് മസറ്റുമഭായത്തി കൂടത്തി ആമലെഭാചത്തിച്ചതത്തിനുമശഷഠം രഭാഷപതത്തി  Seanad Eireann

നന്റെ  അഭഷ്യരതന  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലന്നവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില്,  അനലങത്തില്

നത്തിഷരഷത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന സമയതത്തിനുളത്തില് റത്തിമപഭാരട്ടവ്  നചയ്യുന്നതത്തില് വത്തിമശഷഭാധത്തികഭാരങ്ങളുള കമറത്തി

പരഭാജയനപട്ടഭാല്,  Dail Eireann നന്റെ നചയരമഭാനന്റെ സഭാക്ഷഷ്യപതഠം സത്തിരനീകരത്തിക്കനപടുഠം.

(ഉസൗന്നല് നല്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്)

B. Shivna Rao, The framing of India's Constitution:

Selected Documents, Indian Institute of Public Administration (2012), at . Pg. 32.

പണ  ബത്തിലഭായത്തി  ഒരു  ബത്തിലത്തിനന  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ച  തരക്കഠം

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതുനുള വഷ്യവസ ഐറത്തിഷവ് മമഭാഡലെത്തില് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  നമ്മുനട ഭരണഘടന

രൂപനപടുതത്തിയമപഭാള തരക്ക പരത്തിഹഭാര നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ ഈ ഭഭാഗഠം സസനീകരത്തിച്ചത്തില.  മഭാതമല,

നത്തിരണ്ണയഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച ഉപവഭാകഷ്യഠം പരത്തിഷരത്തിച്ച രൂപതത്തില് സസനീകരത്തിച.  അമത സമയഠം ഐറത്തിഷവ്

ഭരണഘടനയനട വഷ്യവസ (1) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 22,  അനത്തിമവുഠം നത്തിരണഭായകവുഠം എന്ന പദപ്രമയഭാഗഠം

ഉപമയഭാഗത്തിക്കുനണ്ടവ്  എന്നഭാല്  കരടവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  75-ല്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിസഭയനട  സ്പെനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനഠം  അനത്തിമമഭാണവ്  എന്നവ്  പറയനണ്ടവ്.   1947  ഡത്തിസഠംബര  5  നവ്,  സഭാമ്പതത്തിക
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വഷ്യവസകളക്കഭായള  വത്തിദഗ്ധ  സമത്തിതത്തി  കരടവ്  വഷ്യവസയത്തില്  ഒരു  മഭദഗതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.

ആയതത്തിനന്റെ സഭാരഭാഠംശഠം ബത്തി. ശത്തിവറഭാവു സൂചത്തിപത്തിക്കുന.

മലെഭാവര  ഹസൗസത്തില്  നത്തിന്നവ്  നത്തിനഠം  അപര  ഹസൗസത്തിമലെക്കവ്  ഒര ബ  പണബത്തിലെവ്സ
അയക്കുമമ്പഭാള, അതവ് ഒരു പണ ബത്തിലെവ്സ ആണവ് എന്ന മലെഭാവര ഹസൗസവ് സ്പെനീക്കറുനട
സഭാക്ഷഷ്യപതഠം കൂട്ടത്തിമചരമക്കണ്ടതഭാണവ്.   അനലങത്തില് മമനലെഭാപ്പുവയണഠം.  കൂടഭാനത
പഭാരലെനമന്റെവ്  ആകവ്  1911  നലെ  അനുബന്ധ  വഷ്യവസയ നട  അടത്തിസഭാനതത്തില്
ഭരണഘടനയത്തില്  ഇതവ്  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരുതണഠം.   പ്രസ്തുത  വത്തിഷയനത
സഠംമ്പന്ധത്തിച്ച സഭയവ് പുറത്തുള വത്തിവഭാദങ്ങനള ഇതവ് തടയഠം.

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

നടപടത്തിക്രമ  ലെഭാളത്തിതഷ്യതത്തിനന്റെ  ഒരു  ഘടകഠം  ഉളനപടുതത്തി  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഉപരത്തിസഭയത്തിനലെ

വത്തിവഭാദങ്ങള തടയകനയന്നതഭാണവ് സ്പെനീക്കറുനട സരട്ടത്തിഫത്തിമക്കഷനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം.  അതത്തിനന്റെ വഷ്യക്തമഭായ

സൂചകമഭാണവ് മുകളത്തില് ഉദരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ഗന്ഥതത്തിനന്റെ ഭഭാഗഠം.

അനത്തിമമഭാനയങത്തിലുഠം നത്തിരണഭായകമല.

33) നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച  കരടവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  അഠംഗനീകരത്തിക്കുകയഠം  ഒടുവത്തില്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  ആയത്തി

ഉളനപടുത്തുകയഠം  നചയമപഭാള,  വഷ്യവസ  (3),  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനത  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി

ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാനത  അനത്തിമ  തതസഠം  ഉളനപടുതത്തി.   നപഭാതു  സ്പെനീക്കറുനട  സഭാക്ഷഷ്യപതഠം  എലഭാ

ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഠം നത്തിരണഭായകമഭായത്തിരത്തിക്കുനമനഠം, ആയതവ് ഒരു മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടത്തില

എനഠം വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിനകഭാണ്ടവ്  ബത്തിട്ടനത്തിനലെ പഭാരലെനമന്റെവ്  ആകവ്  1911  നലെ  3-)ംഠം  വകുപവ്,  ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനനത  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തി.  ഈ  വഭാക്കുകള,  സ്പെനീക്കറത്തില്  നത്തിനള

സഭാക്ഷഷ്യപതതത്തിനവ് ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തില് നത്തിന്നവ് പ്രതത്തിമരഭാധവുഠം അനത്തിമതസവുഠം നല്കുന.

പ്രസബത ഭഭാഷഷ്യഠം ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനയത്തില് സസനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നലെ,  വഷ്യവസ (3)

പ്രകഭാരഠം  സ്പെനീക്കര  നല്കത്തിയ  സരട്ടത്തിഫത്തിക്കറത്തിനന  സഠംമ്പന്ധത്തിച്ചവ്,  ഭരണഘടനയനട  കരടവ്

പ്രവരതനങ്ങള  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതവ്  ശ്രദഭാപൂരവ്വഠം

ഉളനപടുതത്തിയത്തിട്ടത്തില.   അനത്തിമമഭായത്തി  മനറഭാരു  വത്തിധതത്തില്  പറഞഭാല്,  അപര,  മലെഭാവര

ഹസൗസുകളക്കവ് മദഷ്യവരതത്തിനയന്ന വണ്ണഠം പ്രവരതത്തിക്കുകയഠം എന്നഭാല് ഭരണഘടനഭാധത്തിഷ്ഠത്തിതമഭായ
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മകഭാടതത്തിയനട അവമലെഭാകനനത ഒഴെത്തിവഭാക്കുനമത്തില.

34) ഞങ്ങള സസനീകരത്തിച്ച വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനനത മനറഭാരു കഭാരണതഭാല് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തില് നത്തിന്നവ് പ്രതത്തിമരഭാധഠം നല്കഭാന് ഭരണഘടന ഉമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന സനരഭങ്ങളത്തില്, ആ

നത്തിരദ്ദേത്തിഷ വഭാക്കുകള ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന.  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 329 (a) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 243-O, ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 243

Z എന്നത്തിവയത്തില് ഉപമയഭാഗത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ഈ പദപ്രമയഭാഗഠം ഒരു മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടത്തില.

ഈ അനുമച്ഛേദങ്ങള ഇപ്രകഭാരഠം വഭായത്തിക്കഭാഠം:

329 തത്തിരനഞടുപവ് കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് മകഭാടതത്തി ഇടനപടലെത്തിനവ് വത്തിലെക്കവ്.  

ഈ ഭരണഘടനയത്തില് എനവ് തനന്ന ആയത്തിരുന്നഭാലുഠം.

(ക)  നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളുനട  അതത്തിരതത്തി  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കമലെഭാ  അങ്ങനനയള
നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളത്തിമലെക്കുള സഭാനങ്ങളുനട  തത്തിരത്തിചവയമലെഭാ  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്
327-)ംഠം  അനുമച്ഛേദമമഭാ  328-)ംഠം  അനുമച്ഛേദമമഭാ  പ്രകഭാരഠം  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയമതഭാ
ഉണ്ടഭാക്കത്തിയതഭാനണന  കരുതഭാവുന്നമതഭാ  ആയ  ഒരു  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  സഭാധുത
ഏനതങത്തിലുഠം മകഭാടതത്തിയത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപയഭാവുന്നതല.
243 (ണ) നതരനഞടുപ്പുവത്തിഷയങ്ങളത്തില് മകഭാടതത്തികളുനട ഇടനപടലെത്തിനവ് വത്തിലെക്കവ് –
ഈ ഭരണഘടനയത്തിനലെന്തുതനന്നയഭായത്തിരുന്നഭാലുഠം,--
(ക) നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളുനട അതത്തിരതത്തി നത്തിരണ്ണയത്തിക്കമലെഭാ അങ്ങനനയള
നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളക്കവ് സഭാനങ്ങള തത്തിരത്തിചവയമലെഭാ സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്,  243 s
അനുമച്ഛേദതത്തിന്  കനീഴെത്തിലുണ്ടഭാക്കത്തിയമതഭാ  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയതഭായത്തി  കരുതനപടുന്നമതഭാ
ആയ  ഏതു  നത്തിയമതത്തിനന്റെയഠം  സഭാധുത  യഭാനതഭാരു  മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം  മചഭാദഷ്യഠം
നചയ്യേനപടഭാവുന്നതല.
243.യ.ഛേ.  നതരനഞടുപ്പുവത്തിഷയങ്ങളത്തില് മകഭാടതത്തികളുനട ഇടനപടലെത്തിനവ്  വത്തിലെക്കവ്
 ഈ ഭരണഘടനയത്തിനലെന്തുതനന്നയഭായത്തിരുന്നഭാലുഠം– ,--

(ക)   നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളുനട  അതത്തിരതത്തി  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കമലെഭാ
അങ്ങനനയള  നത്തിമയഭാജകമണലെങ്ങളക്കവ്  സഭാനങ്ങള  തത്തിരത്തിചവയമലെഭാ
സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്, 243 യ ച അനുമച്ഛേദതത്തിന് കനീഴെത്തിലുണ്ടഭാക്കത്തിയമതഭാ ഉണ്ടഭാക്കത്തിയതഭായത്തി
കരുതനപടുന്നമതഭാ  ആയ  ഏതു  നത്തിയമതത്തിനന്റെയഠം,  സഭാധുത  യഭാനതഭാരു
മകഭാടതത്തിയത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടഭാവുന്നതല.

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

NP  നപഭാനസസഭാമത്തി  v.  റത്തിമട്ടണത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര,  നഭാമക്കല് നത്തിമയഭാജക മണലെഠം,  നഭാമക്കല്,

മസലെഠം ജത്തില 21  – ല് ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ ആറഠംഗ ബഞവ് ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 329 ഇനത്തി

പറയന്ന നത്തിബന്ധനകളത്തില് ഉളനപടുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  

5..... അനുമച്ഛേദഠം 327, 328 ഉഠം അനുമച്ഛേദഠം 329 എന്നതത്തിലുഠം ഉപമയഭാഗത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ഭഭാഷയത്തിനലെ
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പ്രകടമഭായ വഷ്യതഷ്യഭാസഠം എനനന്നഭാല്, ആദഷ്യനത രണ്ടവ് അനുമച്ഛേദങ്ങളത്തിലുഠം ഈ ഭരണഘടനയത്തിനലെ

വഷ്യവസകളക്കവ്  വത്തിമധയമഭായത്തി  ആരഠംഭത്തിക്കുമമ്പഭാള,  അവസഭാന അനുമച്ഛേദഠം  ആരഠംഭത്തിക്കുന്നതവ്  ഈ

ഭരണഘടനയത്തില്  എനനഭാനക്കയഭാനണങത്തിലുഠം  എന്ന  വഭാക്കുകളത്തിലെഭാണവ്.   ഭഭാഷയത്തിനലെ  ഈ

വഷ്യതഷ്യഭാസതത്തിനന്റെ  പ്രഭഭാവഠം  എനനന്നഭാല്,  അനുമച്ഛേദഠം  327  പ്രകഭാരഠം  പഭാരലെനമന്റെവ്  അനലങത്തില്

അനുമച്ഛേദഠം  328  പ്രകഭാരഠം  സഠംസഭാന  ഭരണഘടനയനട  226-)ംഠം  അനുമച്ഛേദഠം  പ്രകഭാരഠം

വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്നവ്  ബഭാറത്തില്  സമതത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

എന്നഭാല്  329-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തില്  നല്കത്തിയത്തിടള  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  പ്രസ്തുത  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി

ഒഴെത്തിവഭാക്കുന.  

35. മമല് പറഞ വഷ്യവസകള പ്രകഭാരഠം ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തില് നത്തിന്നവ്

വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി,  അനത്തിമ തനീരുമഭാനനമടുക്കുന്ന ഭരണഘടനയനട മറവ് വഷ്യവസകള ഉണ്ടവ്.  അതരഠം

സനരഭങ്ങളത്തില്  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനനത  ഒഴെത്തിവഭാക്കരുനതന്നവ്  നത്തിലെപഭാനടടുതത്തിടണ്ടവ്.

അനുമച്ഛേദഠം  217(3),  311  (3),  ഖണത്തിക  6(1),  കൂടഭാനത  നഷഡബ്യൂള  10,  ഇവ  അനത്തിമഠം  എന്ന

പദപ്രമയഭാഗഠം നടത്തുനണ്ടവ്.

217. ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തി ജഡ്ജത്തിയനട പ്രഭായഠം സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് എനനങത്തിലുഠം മചഭാദഷ്യഠം ഉയരന്നവ്

വന്നഭാല്,  മചഭാദഷ്യഠം  ചനീഫവ്  ജസത്തിസുമഭായത്തി  ആമലെഭാചത്തിച്ച  മശഷഠം  രഭാഷപതത്തി  തനീരുമഭാനത്തിക്കുകയഠം

രഭാഷപതത്തിയനട തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം നചയ്യുന്നതഭാണവ്.  

311. (3)  മമല്  പറഞ  പ്രകഭാരമുള  ഏനതങത്തിലുഠം  വഷ്യക്തത്തിനയ  സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം

വഷ്യവസ  (2)  -ല്  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  മപഭാനലെയള  അമനസഷണഠം  നടത്തുന്നതവ്

നഷ്യഭായമഭായഠം  പ്രഭാമയഭാഗത്തികമഭാമണഭാ  എന്ന  മചഭാദഷ്യഠം  ഉയരന്നവ്  വരുനനവങത്തില്,  അതരഠം

വഷ്യക്തത്തിനയ  പത്തിരത്തിച  വത്തിടഭാമനഭാ,  നനീക്കഠം  നചയ്യേഭാമനഭാ,  തരഠം  തഭാഴ്ത്തുവഭാമനഭാ  അവകഭാശമുള

അധത്തികഭാരത്തിയനട തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

(6) വനീഴ്ച വരുതത്തിയതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് അമയഭാഗഷ്യത സഠംബന്ധത്തിച്ച മചഭാദഷ്യങ്ങളുനട

തനീരുമഭാനഠം  -  (1)  ഈ  പട്ടത്തിക  പ്രകഭാരഠം  ഒരു  സഭയത്തിനലെ  അഠംഗഠം  അമയഭാഗഷ്യതയവ്

വത്തിമധയരഭായത്തിടമണ്ടഭാ എന്ന മചഭാദഷ്യമുണ്ടഭായഭാല്, മചഭാദഷ്യഠം നചയരമഭാനന്റെ തനീരുമഭാനതത്തിനവ് വത്തിടുഠം

അനലങത്തില്, അങ്ങനന വരുമമ്പഭാള, പ്രസ്തുത സഭയനട സ്പെനീക്കറുഠം അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനുഠം

അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  
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ഒരു സഭയനട  നചയരമഭാമനഭാ  സ്പെനീക്കമറഭാ  അതരഠം  അമയഭാഗഷ്യതയവ്  വത്തിമധയരഭായത്തിടമണ്ടഭാ

എന്ന  മചഭാദഷ്യഠം  ഉയരന്നവ്  വന്നത്തിടനണ്ടങത്തില്,  സഭയത്തില്  ഇതത്തിനഭായത്തി  ഒരഠംഗനത

തത്തിരനഞടുക്കഭാവുന്നതുഠം പ്രസ്തുത അഠംഗതത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനഠം അനത്തിമമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതുമഭാണവ്.  

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

അനുമച്ഛേദഠം  217(3)  പ്രകഭാരഠം  രഭാഷപതത്തി  ഒരു  ജു ഡനീഷഷ്യല്  പ്രവരതനഠം  നടത്തുനനവനഠം

എടുക്കുന്ന  തനീരുമഭാനഠം  നത്തിശത്തിത  കഭാരണങ്ങളഭാല്  ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനവ്

വത്തിമധയമഭാനണനഠം യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ v.  മജഷ്യഭാതത്തി പ്രകഭാശവ് മത്തിതര -  ല് ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ

ആറഠംഗ ബഞവ് അഭത്തിപ്രഭായനപട.  

32. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  217(3)  പ്രകഭാരഠം  രഭാഷപതത്തി,  നമ്മുനട  ഭരണഘടനയനട  പദതത്തി  പ്രകഭാരഠം

അതനീവ  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള ഒരു ജു ഡനീഷഷ്യല് പ്രവരതനഠം  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന.   മനത്തിമഭാരുനട  ഉപമദശ

പ്രകഭാരഠം അമദ്ദേഹതത്തിനവ് പ്രവരതത്തിക്കുവഭാന് സഭാധത്തിക്കത്തില.  രഭാഷപതത്തിയനട ഉതരവത്തിനന്റെ പ്രഖഷ്യഭാപത്തിത

അനത്തിമരൂപഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരുന്നത്തിടഠം,  ഉതരവവ്  മഭാറത്തിവയഭാന്  ഉചത്തിതമഭായ  മകസുകളത്തില്  മകഭാടതത്തിക്കവ്

അധത്തികഭാരമുണ്ടവ്.  ഇതവ് പഭാരശസസമഭായ പരത്തിഗണനകളത്തിലെഭാണവ് പഭാസഭാക്കത്തിയനതമന്നഭാ അനലങത്തില്

സസഭാഭഭാവത്തികനനീതത്തിയനട  നത്തിയമങ്ങള  പഭാലെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിനലമന്നഭാ  അനലങത്തില്  രഭാഷപതത്തിയനട  വത്തിധത്തി

എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  നല്കത്തിയ  ഉപമദശമമഭാ,  പ്രഭാധത്തിനത്തിതഷ്യമമഭാ  നകഭാണ്ടവ്  സസഭാധനീനത്തിക്കനപട്ടതഭാനണങത്തിമലെഭാ,

അമതഭാ  നതളത്തിവുകളുനട  അഭഭാവതത്തില്  രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ടതഭാനണങത്തിമലെഭാ.............  നതളത്തിവുകളുനട

അവമലെഭാകനഠം  പൂരണ്ണമഭായഠം  രഭാഷപതത്തിക്കവ്  വത്തിട  നകഭാടുതത്തിരത്തിക്കുന.   മഭാതമല,  രഭാഷപതത്തിയനട

മുമ്പഭാനക വച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന നതളത്തിവുകളുനട അടത്തിസഭാനതത്തില്, മകസവ് തനീരുമഭാനത്തിക്കഭാന് ആവശഷ്യനപടുക-

യഭായത്തിരുനന്നങത്തില്,  അവര  മറവ്  ചത്തിലെ  തനീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുമഭായത്തിരുന  എന്നവ്  മകഭാടതത്തികളുഠം

വഭാദത്തിമക്കണ്ടതത്തില.  

36. അനുമച്ഛേദഠം  311(3)  നന്റെ  പശഭാതലെതത്തില്,  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇന്ഡഷ്യ  v.  തുളസത്തിറഭാഠം

പമട്ടല്23 ഉയരതത്തിക്കഭാണത്തിക്കുന്നനതനനന്നഭാല്,  അമനസഷണഠം  നടത്തുന്നതവ്  യക്തത്തി  സഹമനലന്ന

അച്ചടക്ക അമതഭാറത്തിറത്തിയനട തനീരുമഭാനതത്തിനവ് കല്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന അനത്തിമതസഠം, ആയതത്തിനന ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  പ്രതത്തിമരഭാധത്തിക്കുന്നത്തില.   Kihoto  Hollohan  v.  Zachillhu24-ല്  ഈ

മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  ഭരണഘടനഭാ  ബഞവ്  പറയന്നതവ്  മലെഭാകസഭഭാ  സ്പെനീക്കറുനടമയഭാ,  രഭാജഷ്യസഭഭാ

നചയരമഭാനന്റെമയഭാ തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ 10-)ംഠം പട്ടത്തികയത്തിനലെ 6(1) ഖണത്തികയത്തില് പറയന്ന അനത്തിമത,
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ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം റദ്ദേഭാക്കുന്നത്തില എന്നഭാണവ്.  

111. പതഭാഠം  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  6(1))ംഠം  ഖണത്തികയത്തില്  സ്പെനീക്കര/  നചയരമഭാന്  തുടങ്ങത്തിയവരുനട

തനീരുമഭാനങ്ങളക്കവ് അനത്തിമത കല്പത്തിക്കഭാന് ശ്രമത്തിക്കുന്നത്തിടമതഭാളഠം അതത്തിനവ് സഭാധുതയണ്ടവ്.  എന്നഭാല്

ഖണത്തിക  6(1)  ല് ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമഭാനുസൃതമഭായ അനത്തിമരൂപഠം  ഭരണഘടനയനട

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  136,  226,  227  എന്നത്തിവ  പ്രകഭാരഠം  ഭരണഘടനഭാ  ഉതരവുകളുനട  ലെഠംഘനഠം,

ദുരുമദ്ദേശപരമഭായതുഠം,  സസഭാഭഭാവത്തികനനീതത്തിയനട  നത്തിയമങ്ങള  പഭാലെത്തിക്കഭാതതുഠം,  വക്രത  തുടങ്ങത്തിയവ

അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയള  അസസഭാഭഭാവത്തികതകള  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്

വഷ്യതത്തിചലെത്തിക്കുകമയഭാ റദ്ദേഭാക്കുകമയഭാ നചയ്യുന്നത്തില.  

ഭരണഘടനഭാ ബഞവ് പറയന:

അനത്തിമതനയ  സഠംബന്ധത്തിച്ച  വഷ്യവസയതനീതമഭായത്തി  നവല്ലുവത്തിളത്തി  മനരത്തിടുന്ന

അധത്തികഭാരസഭാനതത്തിനന്റെ  നടപടത്തി  ഒരഭാളുനട  നത്തിയപരമഭായ  അധത്തികഭാരസഭാനതത്തിനന്റെ

അപ്പുറമഭാമണഭാ  എന്നവ്  മകഭാടതത്തിക്കവ്  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കഭാവുന്ന  വണ്ണഠം  ആനണന്നതഭാണവ്  മകഭാടതത്തികള

പ്രമയഭാഗത്തിക്കുന്ന  തതസഠം.   അതരനമഭാരു  നടപടത്തി  ഒരഭാളുനട  നത്തിയപരമഭായ  അധത്തികഭാരതത്തിമനഭാ

ആധത്തിപതഷ്യതത്തിമനഭാ അപ്പുറമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  കഭാരണഠം, അതരഠം ഒരു നടപടത്തി എടുക്കഭാവുന്ന അധത്തികഭാരഠം

നല്കുന്ന നത്തിരബന്ധത്തിത വഷ്യവസയവ് വത്തിരുദമഭാണതവ്.  ദുരുമദ്ദേശപരമഭായ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനങ്ങള നകഭാമണ്ടഭാ,

സസഭാധനീനതഭാമലെഭാ,  അപ്രസക്തമഭായ പരത്തിഗണനകള നകഭാമണ്ടഭാ ഇതത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യക്ഷമതയവ് മകഭാട്ടഠം

തടനനവങത്തില്  ഇതുഠം  അമതഭാറത്തിറത്തിക്കവ്  നല്കത്തിയത്തിടള  അധത്തികഭാരങ്ങളക്കവ്  അതനീതമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

തല്ഫലെമഭായത്തി,  വഭാകഷ്യവത്തിശകലെനതത്തിനന്റെ  കഭാരഷ്യനമന്ന നത്തിലെയത്തില്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3)  പ്രകഭാരഠം

സ്പെനീക്കര  നല്കത്തിയ  സരട്ടത്തിഫത്തിക്കറത്തിനന്റെ  അനത്തിമതസഠം,  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്

പ്രതത്തിമരഭാധഠം നല്കുന്നത്തില.  

നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം പ്രതത്തിപഭാദകമഭായ നത്തിയമ വത്തിരുദതകളുഠം.

37. അനുമച്ഛേദഠം  118  പ്രകഭാരഠം  പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  ഓമരഭാ  സഭയ്ക്കുഠം,  ഭരണഘടനയനട

വഷ്യവസകളക്കവ്  വത്തിമധയമഭായത്തി  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം  പ്രവരതനങ്ങളുഠം  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

നത്തിയമങ്ങള നത്തിരമത്തിക്കുവഭാന് അനുവദത്തിക്കുന.

അനുമച്ഛേദഠം ഇങ്ങനന പറയന:
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118. നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ ചട്ടങ്ങള--(1) പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഓമരഭാ  സഭയ്ക്കുഠം

അതത്തിനന്റെ  നടപടത്തിക്രമവുഠം  അതത്തിനന്റെ  കഭാരഷ്യങ്ങളുനട  നടതത്തിപ്പുഠം  ഈ  ഭരണഘടനയനട

വഷ്യവസകളക്കവ് വത്തിമധയമഭായത്തി ക്രമനപടുത്തുന്നതത്തിനുമവണ്ട ചട്ടങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.

(2) (1)-ംഭാഠം  ഖണത്തികപ്രകഭാരഠം  ചട്ടങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതുവനര,  ഈ  ഭരണഘടനയനട

പ്രഭാരഠംഭതത്തിനവ്  നതഭാടമുന്പവ്  ഇന്ഡഷ്യഭാ  നഡഭാമത്തിനത്തിയനന്റെ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  മണലെനത

സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തിലുണ്ടഭായത്തിരുന്ന നടപടത്തിക്രമ തത്തിനന്റെ ചട്ടങ്ങളക്കുഠം നത്തിലെവത്തിലെത്തിരുന്ന

ഉതരവുകളക്കുഠം,  അവയത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയനട  അദഷ്യക്ഷമനഭാ  മലെഭാകസഭയനട  സ്പെനീക്കമറഭാ,

അതതു  സഠംഗതത്തിമപഭാനലെ,  വരുത്തുന്ന  അങ്ങനനയള  രൂപമഭദങ്ങളക്കുഠം

അനുമയഭാജനങ്ങളക്കുഠം  വത്തിമധയമഭായത്തി  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  പ്രഭഭാവഠം

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

(3) രഭാഷപതത്തിക്കവ്,  രഭാജഷ്യസഭയനട  അദഷ്യക്ഷമനഭാടുഠം  മലെഭാകസഭയനട  സ്പെനീക്കമറഭാടുഠം

ആമലെഭാചത്തിച്ചതത്തിനുമശഷഠം ഇരുസഭകളുനടയഠം  സഠംയക്ത ഉപമവശനങ്ങനളയഠം പരസ്പെരമുള

ആശയവത്തിനത്തിമയങ്ങനലെയഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ച  നടപടത്തിക്രമനതക്കുറത്തിച്ചവ്  ചട്ടങ്ങള

ഉണ്ടഭാവഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  

(4) ഇരുസഭകളുനടയഠം  ഒരു സഠംയക്ത ഉപമവശനതത്തില് മലെഭാകസഭയനട  സ്പെനീക്കമറഭാ,

അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  അസഭാന്നത്തിദഷ്യതത്തില്  (3)-)ംഠം  ഖണപ്രകഭാരഠം  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയത്തിടള

നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ  ചട്ടങ്ങള  അനുസരത്തിച്ചവ്  നത്തിശയത്തിക്കഭാവുന്ന  അങ്ങനനയള  ആമളഭാ

അദഷ്യക്ഷത വഹത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.  

അനുമച്ഛേദഠം 122 ഇപ്രകഭാരഠം പറയന.

122. പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  നടപടത്തികനളപറത്തി  മകഭാടതത്തികള  അമനസഷണ  വത്തിചഭാരണ

നടതഭാന്  പഭാടത്തിനലന്നവ്--  (1)  പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  ഏനതങത്തിലുഠം  നടപടത്തികളുനട  സഭാധുത,

നടപടത്തിക്രമതത്തില്  ആമരഭാപത്തിച്ചത്തിടള  ഏനതങത്തിലുഠം  ക്രമമക്കടവ്  കഭാരണഠം,  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്

പഭാടുളതല.

(2) ഈ  ഭരണഘടനയഭാമലെഭാ  ഭരണഘടനപ്രകഭാരമമഭാ  പഭാരലെനമന്റെവ്  നടപടത്തിക്രമഠം

നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുനട  നടതത്തിപത്തിമനഭാ  ക്രമസമഭാധഭാനഠം  പഭാലെത്തിക്കുന്നതത്തിമനഭാ

ഉള അധത്തികഭാരങ്ങള നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തി ലെഭത്തിച്ചത്തിടള പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ യഭാനതഭാരു ഉമദഷ്യഭാഗസനുഠം,
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അഠംഗവുഠം,  ആ അധത്തികഭാരങ്ങള പ്രമയഭാഗത്തിക്കുന്നതു സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് ഏനതങത്തിലുഠം മകഭാടതത്തിയനട

അധത്തികഭാരത്തിതയവ് വത്തിമധയനഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതല.

ഭരണഘടനയത്തിനലെ  122-)ംഠം  അനുമച്ഛേദഠം  1935  നലെ ഗവണ്നമന്റെവ്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  ആകത്തിനലെ  41-)ംഠം

വകുപത്തിനവ് സമഭാനമഭാണവ്.  ഗവണ്നമന്റെവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ ആകവ് 1935 നവ്, എന്, രഭാജമഗഭാപഭാലെ അയ്യേങഭാര

എഴുതത്തിയ കമന്റെറത്തിയത്തില്, 41(1) വകുപത്തിനന്റെ പശഭാതലെതത്തില് നടപടത്തിക്രമങ്ങളുഠം വസ്തുതകളുഠം തമത്തില്

കൃതഷ്യമഭായ മവരതത്തിരത്തിവവ് ഉണ്ടവ്:

ഈ ഉപവത്തിഭഭാഗഠം  നത്തിയമസഭയത്തിനലെ നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളത്തിനലെ ക്രമമക്കടുകളത്തില് നത്തിനണ്ടഭാകുന്ന

വവകലെഷ്യങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കഭാന് ശ്രമത്തിക്കുന.  ഒരു മചഠംബറത്തിനന്റെ പ്രവരതനങ്ങള ആനരത്തികവുഠം

ബഭാഹഷ്യവുമഭായത്തി  വത്തിഭജത്തിക്കഭാഠം.   ആനരത്തിക  പ്രവരതനങ്ങള  നടപടത്തി  ക്രമതത്തിനന്റെ  മമഖലെയഭാണവ്.

അമത സമയഠം ബഭാഹഷ്യഘടന ഭരണഘടനയനട നത്തിയമതത്തിനവ് വത്തിമധയമഭാണവ്.  പൂരവ്വവത്തിഭഭാഗതത്തിനലെ

ക്രമമക്കടുകളഭാണവ്  പ്രസ്തുത  വത്തിഭഭാഗഠം  സസയഠം  അഭത്തിസഠംമബഭാധന  നചയ്യുന്നതവ്.   രണ്ടഭാമനത

ശനീരഷകതത്തിനവ്  കനീഴെത്തില്  നത്തിയമ  (നത്തിരമഭാണ)  വനപുണഷ്യതത്തിനലെ  കഭാരഷ്യക്ഷമതക്കുറവവ്  മൂലെഠം

ഉണ്ടഭാകഭാവുന്ന  വത്തികലെതകള  വരുന്നതഭാണവ്.   ഇതവ്  സഭയവ്  പുറത്തുള  കഭാരഷ്യമഭാണവ്.

നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ ഭഭാഗമല.  

(ഊന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

38. Babulal Parate v.  മസറവ് ഓഫവ് മബഭാഠംനബ നലെ ഭരണഘടനഭാ ബഞത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനതത്തില്

ഈ  മകഭാടതത്തി  പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുനട  സഭാധുതയഠം  ഭരണഘടനഭാ  വഷ്യവസയനട

ലെഠംഘനവുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട ഒരു വത്തിഷയഠം തമത്തിലുള വഷ്യതഷ്യഭാസഠം മരഖനപടുതത്തി.  അനുമച്ഛേദഠം 3 നന്റെ

(a) മുതല് (e) വനരയള വഷ്യവസകളുനട പശഭാതലെതത്തിലെഭായത്തിരുന ഇതവ്.  ഭരണഘടനഭാ ബഞവ്

പറയന്നതവ്:

11. ഒരു  പമക്ഷ,  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  122(1)  നനക്കുറത്തിച്ചവ്  കുറച്ചവ്  വഭാക്കുകള  കൂടത്തി

മചരക്കുന്നതവ്  നലതഭാണവ്.   അനുമച്ഛേദഠം  3  നലെ  (a)  മുതല്  (e)  വനരയള  ഏനതങത്തിലുഠം

കഭാരഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി  പൂരണ്ണമഭായത്തി  ബന്ധമത്തിലഭാത  ഏനതങത്തിലുഠം  ഒരു  ബത്തിലത്തില്  ഒരു  മഭദഗതത്തി

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുകയഠം  മഭാറഠം  അഠംഗത്തികരത്തിക്കുകയഠം  നചയഭാല്,  പ്രസ്തുത  അനുമച്ഛേദതത്തിനന്റെ  ഫലെഠം

എനഭായത്തിരത്തിക്കുനമന്ന  മചഭാദഷ്യഠം  വഭാദത്തിഭഭാഗഠം  അഭത്തിഭഭാഷകന്  നമുക്കവ്  മുന്നത്തില്  വയ്ക്കുനണ്ടവ്.

(ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്)  ഒരു  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  മപരവ്.  ഒരു  മഭദഗതത്തി  അതരനമഭാരു
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സസഭഭാവമുളതഭാനണങത്തില് അതവ് ശരത്തിക്കുഠം ഒരു മഭദഗതത്തി അനലനഠം അനുമച്ഛേദഠം 3 നന്റെ വഷ്യക്തമഭായ

ലെഠംഘനമഭാനണനഠം  പറയകയലഭാനത  അതരഠം  ഒരു  സഭാങല്പത്തിക  മചഭാദഷ്യതത്തിനവ്  ഉതരഠം

ആവശഷ്യമഭാനണന്നവ്  ഞങ്ങള  കരുതുന്നത്തില.   മചഭാദഷ്യഠം  അമപഭാള  പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  നടപടത്തികളുനട

സഭാധുതയത്തില;  ഭരണഘടനഭാവഷ്യവസയനട  ലെഠംഘനമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  ഇമപഭാഴെനത

മകസത്തിനലെ നത്തിലെപഭാടവ് അതല.  

39. അനുമച്ഛേദഠം 122(1), നടപടത്തി ക്രമങ്ങളുനട ക്രമമക്കടുകള ആമരഭാപത്തിച്ചവ് പഭാരലെനമന്റെത്തിനന മചഭാദഷ്യഠം

നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  മുന്പഭായത്തി  നടപടത്തികളക്കവ്  പ്രതത്തിമരഭാധഠം  നല്കുന.   ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിവത്തിധ

തനീരുമഭാനങ്ങളത്തിലുഠം അനുമച്ഛേദഠം  122  നലെ വഷ്യവസകളുഠം സഠംസഭാന നത്തിയമ സഭകളക്കുള 212-)ംഠം

അനുമച്ഛേദതത്തില് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന ബന്ധനപട്ട വഷ്യവസകളത്തിലുഠം,  നടപടത്തി ക്രമങ്ങളുനട ക്രമമക്കടുഠം

നത്തിയമവത്തിരുദതയഠം  തമത്തില്  മവരതത്തിരത്തിവവ്  കനണ്ടതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.   ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്

നത്തിനള  പ്രതത്തിമരഭാധഠം  ആദഷ്യമതതത്തിനവ്  ബഭാധകമഭാണവ്  എന്നഭാല്  രണ്ടഭാമമതതത്തിനത്തില.   പ്രസ്തുത

വഷ്യതഷ്യഭാസഠം  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  ഏഴെഠംഗ  ബഞത്തിനന്റെ  പ്രമതഷ്യക  പരഭാമരശഠം  നമ്പര  1,  1964  ല്

വത്തിവരത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  ഈ മകഭാടതത്തി പറയന്നനതനനന്നഭാല്:

61. അനുമച്ഛേദഠം 212(2), നത്തിയമസഭയത്തിനലെ ഉമദഷ്യഭാഗസരക്കുഠം അഠംഗങ്ങളക്കുഠം ഭരണഘടന

അനുസരത്തിച്ചവ് നടപടത്തിക്രമങ്ങള നത്തിയനത്തിക്കുന്നതവ് സഠംബന്ധത്തിമച്ചഭാ, നടത്തുന്നതത്തിമനഭാ അനലങത്തില് ക്രമഠം

നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിമനഭാ  ഉള  അധത്തികഭാരങ്ങളക്കവ്,  മകഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തിയത്തില്  നത്തിന്നവ്

പ്രതത്തിമരഭാധഠം ഉറപവ് വരുത്തുന.  നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ സഭയത്തിനലെ ഏനതങത്തിലുഠം നടപടത്തികളുനട സഭാധുത,

ആയതവ്  അയഭാളുനട  മകസഭാനണങത്തില്  പ്രസ്തുത  നടപടത്തിക്രമഠം  ബഭാധത്തിക്കനപട്ടതവ്  മകവലെഠം  നടപടത്തി

ക്രമങ്ങളുനട  ക്രമമക്കടത്തില്  നത്തിന്നവ്  മഭാതമല  മറത്തിച്ചവ്  ഒരു  നത്തിയമവത്തിരുദതയത്തില്  നത്തിന്നഭാനണങത്തില്,

അനുമച്ഛേദഠം  212(1)  പ്രസ്തുത  പസൗരനവ്  അതവ്  ഉചത്തിതമഭായ  മകഭാടതത്തിയത്തില്  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതവ്

സഭാധഷ്യമഭാക്കുന.   നടപടത്തിക്രമങ്ങള  ക്രമരഹത്തിതമഭായത്തിരുന  എന്നതത്തിമനക്കഭാള  കൂടുതലെല  നടപടത്തി

ക്രമങ്ങളനക്കതത്തിനരയള  പരഭാതത്തി,  എങത്തില്  സൂക  പരത്തിമശഭാധന  നത്തിമരഭാധത്തിച്ചത്തിടനണ്ടങത്തിലുഠം

ആമക്ഷപത്തിക്കനപട്ട  നടപടത്തിക്രമഠം  നത്തിയമവത്തിരുദവുഠം  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദവുമഭാനണങത്തില്  സൂക

പരത്തിമശഭാധനയവ് വത്തിമധയമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  

(ഊന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

ഭരണഘടനഭാ ബഞവ് അനുമച്ഛേദഠം 122 നന്റെ പശഭാതലെതത്തിലെഭാണവ് ഈ നത്തിയമ രൂപനീകരണഠം 
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രഭാമദഭാസവ് അതവഭാനലെ v. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇന്ഡഷ്യ-ല് പ്രമയഭാഗത്തിച്ചതവ്.

ഭരണഘടനയത്തിനലെ 143-)ംഠം അനുമച്ഛേദഠം,  പ്രമതഷ്യക പരഭാമരശഠം നമ്പര 1, 1964, [സഠംസഭാന

നത്തിയമ സഭകളുനട അധത്തികഭാരങ്ങള, വത്തിമശഷഭാധത്തികഭാരങ്ങള ബഭാധഷ്യതയത്തിലഭായ ] പ്രമതഷ്യക പരഭാമരശഠം

നമ്പര  1, 1964, AIR 1965 SC 745 (മകശവവ് സത്തിഠംഗവ് മകസവ് എനഠം അറത്തിയനപടുന്ന)  അനുമച്ഛേദഠം

212(1)  അനുസരത്തിച്ചവ്,  നത്തിയമ സഭയ്ക്കുളത്തിനലെ ഏനതങത്തിലുഠം നടപടത്തികളുനട സഭാധുത,  ഈ നടപടത്തികള

മകവലെഠം  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിനലെ  ക്രമമക്കടവ്  മൂലെമല  മറത്തിച്ചവ്  നത്തിയമ  വത്തിരുദമഭാനണങത്തില്,  പസൗരനവ്

ഉചത്തിതമഭായ  മകഭാടതത്തിയത്തില്  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയനമന്നവ്  നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കുന.   നടപടത്തി  ക്രമങ്ങള

ക്രമഭാനുഗതമല  എന്നതത്തിമനക്കഭാള കൂടുതലെല  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളനക്കതത്തിനരയള പരഭാതത്തി  എങത്തില്

സുക  പരത്തിമശഭാധന  നത്തിമരഭാധത്തിച്ചത്തിടനണ്ടങത്തിലുഠം  ആമക്ഷപത്തിക്കനപട്ട  നടപടത്തിക്രമഠം  നത്തിയമ  വത്തിരുദവുഠം

ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദവുമഭാനണങത്തില്  ആയതവ്  മകഭാടതത്തിയത്തില്  സൂക  പരത്തിമശഭാധനയവ്

വത്തിമധയമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  ഭരണഘടനയനട 122-)ംഠം അനുമച്ഛേദതത്തിനന്റെ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിലുഠം ഇമത തതസഠം

ബഭാധകമഭാണവ്.  

പത്തിന്നനീടവ് വന്ന ഭരണഘടനഭാ ബഞത്തിനലെ Raja Ram Pal v. Hon ble Speaker, Lok Sabha ’ നലെ

തനീരുമഭാനതത്തില്,  നടപടത്തിക്രമങ്ങളത്തിനലെ  ക്രമമക്കടുഠം  നത്തിയമ  വത്തിരുദതയഠം  തമത്തിലുള  വഷ്യതഷ്യഭാസഠം

ഊന്നത്തിപറയന.  

386.   അനുമച്ഛേദഠം  122  നന  പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തി  വഭായത്തിക്കഭാനുള  ഏനതഭാരു  ശ്രമവുഠം,

ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദതയനട  കഭാരഷ്യതത്തില്  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  നടപടത്തി  ക്രമങ്ങള

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മകഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തിന്നതത്തിനവ്,  അവ  നത്തിയമ

വത്തിരുദതയവ് എതത്തിരഭായതവ് നകഭാണ്ടവ് ഭരണഘടനഭാ ലെഠംഘനതത്തിനവ് തുലെഷ്യമഭാണവ്.  Expressio Uniusest

Exclusio  Alteriers  (ഉളനപടുതഭാതവനയ സൂചത്തിപത്തിച്ചവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്)  എന്ന തതസഠം  നടപടത്തി

ക്രമമക്കടവ്  എന്ന മഭാനദണനത അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയള പരത്തിമശഭാധനയ്നക്കതത്തിനരയള വത്തിലെക്കവ്

നത്തിയമ  വത്തിരുദമമഭാ,  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദമമഭാ  ആയ  കനണ്ടതലുകനളക്കുറത്തിചള  ജുഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനനത നത്തിമരഭാധത്തിക്കുന്നത്തിനലന്നവ് വഷ്യക്തവുഠം സ്പെഷവുമഭാകുന.  

398. ..............  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട  ക്രമമക്കഭാടവ്  മഭാതമഭായഭാണവ്  ആമരഭാപണങ്ങള

പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നനതങത്തില്,  ആവലെഭാതത്തിലെത്തിടനപടഭാന് മകഭാടതത്തി  വത്തിസമതത്തിക്കുഠം.   എന്നഭാല്

നമഭാതതത്തിലുള  നത്തിയമ  വത്തിരുദതമയഭാ,  ഭരണഘടനഭാ  ലെഠംഘനമമഭാ  കഭാണത്തിക്കുന്ന  മകസുകളത്തില്
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ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം.  അനുമച്ഛേദഠം  122  അനലങത്തില് 105  ഓ പ്രകഭാരഠം യഭാനതഭാരു വത്തിധതത്തിലുഠം

തടയത്തില.  

(ഊന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

40. നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുനട  നത്തിയമ  വത്തിരുദതയഠം  മവരതത്തിരത്തിവത്തിനന്റെ  ഭരണഘടനഭാടത്തിസഭാനഠം,

പഭാരലെനമന്റെറത്തി അധത്തികഭാരഠം ഭരത്തിക്കുന്ന യൂവണറഡവ് കത്തിഠംഗ്ഡതത്തില് നത്തിന്നവ് വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി ഇനഷ്യനയ

ഭരത്തിക്കുന്നതവ്  ഭരണഘടനഭാ  മമധഭാവത്തിതസമഭാണവ്  എന്നതഭാണവ്.   മരഖഭാമൂലെമുള  ഭരണഘടനയനട

നത്തിരമദ്ദേശപ്രകഭാരഠം  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണ,  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്,  ജൂഡനീഷഷ്യല്  വത്തിഭഭാഗങ്ങള  പ്രവരതത്തിക്കുന.

അവയനട അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  ഭരണഘടന നത്തിരവ്വചത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ഭരണഘടന പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെയഠം

സഠംസഭാന നത്തിയമ സഭകളുനടയഠം അധത്തികഭാരങ്ങള രൂപനപടുത്തുന.  അവരക്കവ് നത്തിയക്തമഭായത്തിടള

മമഖലെകളത്തില് അവരുനട അധത്തികഭാരഠം പൂരണ്ണമഭാണവ്.  ജു  ഡത്തിഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം ഭരണഘടനയനട

അടത്തിസഭാനഘടനയനട  ഭഭാഗമഭാണവ്.   ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ  ഏനതങത്തിലുഠം  ഒരു

ഒഴെത്തിവഭാക്കല്,  ഭരണഘടനയനട  ഒരു  പ്രമതഷ്യക  വഷ്യവസ  പ്രകഭാരഠം  അതവ്  നത്തിരബന്ധമഭാക്കത്തിയ

സഭാഹചരഷ്യതത്തില് മനസത്തിലെഭാമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.   ആയതത്തിനഭാല് പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളത്തിനലെ

ക്രമമക്കടവ്  ആമരഭാപത്തിക്കനപടുന്ന  122-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  വഷ്യവസകള

കഭാരഷ്യമഭായ  നത്തിയമ  വത്തിരുദതയത്തിമലെമക്കഭാ  ഭരണഘടനഭാ  ഉതരവവ്  ലെഠംഘത്തിക്കുന്നതത്തിമലെമക്കഭാ

വഷ്യഭാപത്തിപത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  

41. ബത്തില് ഒരു പണ ബത്തിലഭാനണന്നവ് മലെഭാകസഭ സ്പെനീക്കര നല്കത്തിയ സഭാക്ഷഷ്യപതഠം ജൂഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  മുക്തമഭാനണന്നവ്  ഇനഷ്യയനട  വത്തിവരസനഭായ  അമറഭാരണത്തി  ജനറല്

നക.നക.മവണുമഗഭാപഭാല് സമരപത്തിച്ചതത്തിനന പത്തിന്തുണച്ചതവ് മൂന്നവ് തനീരുമഭാനങ്ങനള ആശ്രയത്തിച്ചഭാണവ്:

(I) മഠംഗലെഭാപുരഠം ഗമണഷവ് ബനീഡത്തി വരക്കവ്സവ് അഭത്തി,  മസറവ് ഓഫവ് വമസൂര31 (മഠംഗലെഭാപുരഠം

ബനീഡത്തി).

(II) മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി  അഭത്തി  ഉതരപ്രമദശവ്  മസറവ് 32 (മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി);

ഒപഠം

(III) മയഭാമഗന്ദ്ര കുമഭാര ജയ്സവ് വഭാള അഭത്തി ബനീഹഭാര മസറവ് 33 (മയഭാമഗന്ദ്ര കുമഭാര)

നത്തിമഷധത്തിക്കനപടഭാനഭാകഭാത നഭാണഷ്യമഭായത്തി തുടരുന്ന പതത്തിനഭാറവ് അണ അനലങത്തില് അറുപതത്തിന്നഭാലെവ്
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വപസയനട പഴെയ അനത്തിമഷധഷ്യ നഭാണഷ്യതത്തിനവ് പകരഠം ഒരു പുതത്തിയ നഭാണയ സമ്പ്രദഭായഠം ഒരു നയ

വപസ  (നൂറു  നയ  വപസ  ഒരു  രൂപയവ്  തുലെഷ്യമഭാണവ്)  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ഒരു  മകസഭായത്തിരുന

മഠംഗലെഭാപുരഠം  ബനീഡത്തി കറന്സത്തിയത്തിനലെ  മഭാറഠം  മൂലെഠം  വത്തില്പനനത്തികുതത്തിയഭായത്തി  അധത്തിക  തുകയവ്

വത്തിമധയനഭായ അപനീല് വഭാദത്തിയനട അഭത്തിപ്രഭായപ്രകഭാരഠം, ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദങ്ങള 198, 199,

207  പ്രകഭാരഠം  പണബത്തില്  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിലൂനട  മഭാതഠം  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില്  വരുതഭാന്  കഴെത്തിയന്ന,

വമസൂര വത്തില്പന നത്തികുതത്തി നത്തിയമഠം 1948 പ്രകഭാരഠം ചുമതത്തിയ നത്തികുതത്തിയത്തില്, നഭാണയതത്തിനന്റെ പകരഠം

വയലെത്തിനന്റെ ഫലെമഭായത്തി മഭാറഠം വരുതത്തി.  ഈ സമരപണഠം നത്തിരസത്തിച്ച ഭരണഘടനഭാ നബഞവ്,  ഒരു

പുതത്തിയ  നഭാണയതത്തിനന്റെ  പകരഠം  വയല്  നത്തികുതത്തി  വരദനവത്തിനവ്  തുലെഷ്യമനലന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായനപട.

തല്ഫലെമഭായത്തി,  ഒരു  പണ  ബത്തില്  നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുള  വഷ്യവസകള  പരത്തിമശഭാധത്തിമക്കണ്ട

ആവശഷ്യമത്തില.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം, മകഭാടതത്തിക്കവ് മവണ്ടത്തി സഠംസഭാരത്തിച്ച ജസത്തിസവ് നജ.എല്.കപൂര ഇങ്ങനന

അഭത്തിപ്രഭായനപട: 

 5. ഇതവ്  ഒരു  നത്തികുതത്തിയടയല് നടപടത്തിയഭാനണന്നവ്  കരുതത്തിയഭാല് മപഭാലുഠം,  ഇതവ്  ഭരണഘടനയനട

അനുമച്ഛേദഠം 197 മുതല് 199 വനരയഠം കൂടഭാനത അനുമച്ഛേദഠം 202 ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നടപടത്തിക്രമങ്ങനളയഠം

വ്രണനപടുത്തുന  എന്നതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്  അതത്തിനന്റെ  സഭാധുത  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.

നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട  ക്രമമക്കടവ്  ആമരഭാപത്തിച്ചവ്  ഒരു  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ  നത്തിയമസഭയത്തിനലെ  ഏനതങത്തിലുഠം

നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട സഭാധുത മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപടുന്നതത്തില്  നത്തിന്നവ്  അനുമച്ഛേദഠം  212  വത്തിലെക്കുന,  കൂടഭാനത

ശുപഭാരശയഠം മുമ്പനത അനുമതത്തിയഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച ആവശഷ്യകതകള നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യങ്ങളഭായത്തി

മഭാതഠം പരത്തിഗണത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ് എന്നവ് അനുമച്ഛേദഠം 255-ല് പറയന.  

42. മഠംഗലെഭാപുരഠം ബനീഡത്തിയത്തിനലെ തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ അനുപഭാതഠം പ്രകഭാരഠം നഭാണയങ്ങളുനട പകരഠം

വയല് നത്തികുതത്തി വരദനവത്തിനവ് തുലെഷ്യമല എന്നതഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല് ഒരു പണബത്തില്ലുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട

അനുമച്ഛേദഠം 199 നലെ വഷ്യവസകള ആകരഷത്തിക്കനപടുന്നത്തില.  ഒരത്തിക്കല് അങ്ങനന കനണ്ടതത്തിയഭാല്

അനുമച്ഛേദഠം  199(3) (അനുമച്ഛേദഠം  110(3)  അനുസരത്തിച്ചവ്)  പ്രകഭാരമുള ഒരു സ്പെനീക്കറുനട സഭാക്ഷഷ്യപതഠം

ജു  ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാമമഭാ  എന്നവ്  നത്തിശയത്തിക്കഭാനുള  തനീരുമഭാനഠം

ആവശഷ്യമത്തില.   തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ അനുപഭാതഠം പ്രകഭാരഠം ഒരു പുതത്തിയ നഭാണയഠം നകഭാണ്ടുവരുന്നതവ്

നത്തികുതത്തി വരദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് തുലെഷ്യമല.  അതത്തിനഭാല് നഭാണയഠം പകരഠം വയലെത്തിനഭായത്തി നല്കുന്ന ബത്തില്

പണബത്തിലല.   മുകളത്തിനലെ  ഉദരണത്തിയത്തിനലെ  നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള  ഒരു  അനുമഭാനതത്തില്  തുടരുന,



                                                                            46

അതഭായതവ്  ഇതവ്  ഒരു നത്തികുതത്തി  നടപടത്തിയഭാനണന്നവ്  അനുമഭാനത്തിച്ചഭാലുഠം  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട ക്രമമക്കടവ്

ആമരഭാപത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് അതത്തിനന്റെ സഭാധുതനയ മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാന് കഴെത്തിയത്തില.

നത്തിരനീക്ഷണതത്തിനന്റെ ഈ ഭഭാഗഠം മഠംഗലെഭാപുരഠം ബനീഡത്തിയനട അനുപഭാതമനലന്നവ് വഷ്യക്തഠം.  

43. തുടരന്നവ്  മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിയത്തില്,  ഈ  മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  മൂന്നഠംഗ  നബഞവ്,

മലെഭാകഭായക്തനയയഠം ഉപമലെഭാകഭായക്തനയയഠം നത്തിയനത്തിക്കുന്ന നത്തിയമതത്തില് സഠംസഭാന നത്തിയമസഭ

നകഭാണ്ടുവന്ന മഭദഗതത്തി പരത്തിഗണത്തിച,  അതവ് പ്രകഭാരഠം കഭാലെഭാവധത്തി ആറുവരഷഠം മുതല് എട്ടവ് വരഷഠം

വനര അനലങത്തില് പത്തിന്ഗഭാമത്തി  ഓഫനീസത്തില് പ്രമവശത്തിക്കുന്നതവ്  വനര നനീട്ടത്തി  നല്കുന്നതത്തിനഭായത്തി  ബത്തിലത്തിനന

പണബത്തിലഭായത്തി  അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്ന  കഭാരണതഭാലെഭാണവ്  മഭദഗതത്തി  മചഭാദഷ്യഠം  നചയതവ്.

മഠംഗലെഭാപുരഠം ബനീഡത്തിയത്തിനലെ തനീരുമഭാനനത ആശ്രയത്തിച്ചവ് മൂന്നഠംഗ നബഞവ് ഒരു ബത്തില് പണ ബത്തിലഭാമണഭാ

എന്ന  വത്തിഷയഠം  അതവ്  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  മുമ്പവ്  നത്തിയമസഭയനട  മുമ്പഭാനക  ഉന്നയത്തിക്കുവഭാന്  ഒരു

അഠംഗതത്തിനവ്  മഭാതമമ  കഴെത്തിയള്ളു എന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായനപട.   നബഞത്തിനവ്  മവണ്ടത്തി  സഠംസഭാരത്തിച്ച  ചനീഫവ്

 ജസത്തിസവ് പത്തി. സദഭാശത്തിവഠം ഇനത്തിപറയന്ന തതസങ്ങള രൂപനപടുതത്തി:

(i) 197  മുതല്  199  വനരയള  അനുമച്ഛേദങ്ങനളയഠം.  അനുമച്ഛേദഠം  202  ല്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

നടപടത്തിക്രമങ്ങനളയഠം വ്രണനപടുത്തുന എന്നതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് ഒരു നത്തിയമതത്തിനന്റെ സഭാധുതനയ

മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  

(ii) നടപടത്തി  ക്രമങ്ങളുനട  ക്രമമക്കടവ്  ആമരഭാപത്തിക്കനപടുന്നതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്

നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട സഭാധുതനയ ഒരു സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ നത്തിയമസഭയത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടുന്നതത്തിനന

അനുമച്ഛേദഠം 212 നത്തിമരഭാധത്തിക്കുന; കൂടഭാനത 

(iii) അനുമച്ഛേദഠം  255  പ്രകഭാരഠം  ശുപഭാരശയനടയഠം  മുന്കൂര  അനുമതത്തിയനടയഠം  ആവശഷ്യങ്ങള

നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ മഭാതഠം കഭാരഷ്യമഭായത്തി കണക്കഭാക്കണഠം എന്നവ് വഷ്യക്തമഭാക്കുന.

നത്തിയമഠം  അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന  നടപടത്തിക്രമങ്ങള  കരശനമഭായത്തി  പഭാലെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിനലന്നവ്  ആമരഭാപത്തിച്ചവ്  ഒരു

സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ നത്തിയമസഭയ്ക്കുളത്തിനലെ നടപടത്തികളുനട സഭാധുത മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേഭാന് കഴെത്തിയത്തിനലനഠം,

സസനഠം  ക്രയവത്തിക്രയങ്ങള  നടതഭാന്  അധത്തികഭാരമുള  നത്തിയമസഭയനട  പ്രമതഷ്യക

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിക്കുളത്തില്  വരുന്നതത്തിനഭാല്  ഒരു  മകഭാടതത്തിക്കുഠം  ഈ  മചഭാദഷ്യങ്ങളത്തിമലെക്കവ്

കടക്കഭാനഭാവത്തിനലനഠം  വഷ്യക്തമഭാക്കുന.  തനീരുമഭാനഠം  ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  212(1)  മലെക്കുഠം

(അനുമച്ഛേദഠം  122(1)  നവ് സദൃശമഭായ)  അനുമച്ഛേദഠം  25534 മലെക്കുഠം സൂചന നല്കത്തി തനീരുമഭാനഠം  രഭാജഭാ

34
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റഭാഠം  പഭാലെത്തിനുഠം പരസഷ്യഠം  നല്കത്തി,  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട ഏനതങത്തിലുഠം  ബലെഹനീനത അനുമച്ഛേദഠം  255

പ്രകഭാരഠം സഠംരക്ഷത്തിക്കനപടുനനവന്നവ് ഈ മകഭാടതത്തി വത്തിലെയത്തിരുതത്തി.

44. ഉയരന്ന  രഭാഷനീയ,  നപഭാതു  ഓഫനീസുകള  വഹത്തിക്കുന്ന  അനലങത്തില്  വഹത്തിച്ചത്തിരുന്നവരുനട

അറത്തിയനപടുന്ന  വരുമഭാന  മസഭാതസ്സുകളക്കവ്  ആനുപഭാതത്തികമലഭാത  സസത്തുക്കള

മശഖരത്തിക്കുന്നതുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട കുറങ്ങളക്കവ് പ്രമതഷ്യക മകഭാടതത്തികള നല്കുന്നതത്തിനന സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്

നടപത്തിലെഭാക്കത്തിയ  ഒറനീസ  നസ്പെഷഷ്യല്  മകഭാടതത്തികളുനട  ആകവ്  2006  നന്റെ  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ

സഭാധുതനയക്കുറത്തിച്ചവ്,  മയഭാമഗന്ദ്രകുമഭാറത്തിനലെ  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  രണ്ടഠംഗ  ജഡ്ജത്തി  നബഞത്തിനന്റെ

തുടരനള  തനീരുമഭാനതത്തില്  വത്തിശദനീകരത്തിച.   നത്തിയമസഭയത്തില്  ഒരു  പണ  ബത്തിലഭായത്തി  നത്തിയമഠം

അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്ന  നവല്ലുവത്തിളത്തിനയ  തളത്തിക്കളഞ  ഈ  മകഭാടതത്തി.  ജസത്തിസവ്  ദനീപകവ്

മത്തിശ്രയത്തിലൂനട സഠംസഭാരത്തിച.  (ഇമപഭാഴുളതു മപഭാനലെ):

43. ഞങ്ങളുനട പരത്തിഗണത്തിക്കനപട്ട അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  അപത്തിനീല്വഭാദത്തികളക്കവ് മവണ്ടത്തി വത്തിവരസനഭായ

അഭത്തിഭഭാഷകന് ഉദരത്തിച്ച പ്രമഭാണങ്ങള ഒരു ബത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് കഭാരഷ്യമഭായത്തി സഹഭായത്തിക്കുന്നത്തില,

കഭാരണഠം മുഹമദവ് സയനീദവ് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിയത്തില് ഉള അഭത്തിപ്രഭായ പ്രകഭാരഠം ആശയതത്തില് വരുന്ന ക്രമമക്കടുഠം

അതവ് ഗണഷ്യമഭായ മണലെവുമഭായത്തി വരുനനവനമഭാണവ്.  [മുഹമദവ് സയനീദവ് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി അഭത്തി. ഉതരപ്രമദശവ്

സഠംസഭാനഠം  (2014)  11  SCC  415].   പ്രമതഷ്യക  സൂചന നമ്പര  1  ല്  [സഠംസഭാന നത്തിയമസഭയനട

അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം,  അവകഭാശങ്ങളുഠം,  ഒഴെത്തിവഭാക്കലുകളുഠം  (പ്രമതഷ്യക സൂചന  നമ്പര 1/1964, AIR 1965 SC

745)] ഉചത്തിതമഭായത്തി മനസത്തിലെഭാമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.  നത്തിലെവത്തിനലെ മകസത്തില് നത്തിനഠം വളനര വഷ്യതഷ്യസമഭാണവ് ഇതത്തിനലെ

വസ്തുതഭാപരമഭായ ഉത്ഭവഠം, കഭാരണഠം ഇമപഭാഴെനത വത്തിവഭാദഠം മുഹമദത്തിനലെ പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തില് പൂരണ്ണമഭായഠം

ഉളനക്കഭാള്ളുന.  അതത്തിനഭാല് വത്തിവരസനഭായ അഭത്തിഭഭാഷകനന്റെ ജഭാഗതമയഭാനടയള സമരപണതത്തില്

യഭാനതഭാരു മയഭാഗഷ്യതയമത്തിനലന്നവ് ഞങ്ങള നത്തിസമങഭാചഠം അഭത്തിപ്രഭായനപടുന. 

45. മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിയത്തിനലെ  മൂന്നഠംഗ  ബഞത്തിനന്റെ  തനീരുമഭാനഠം  മഠംഗലെഭാപുരഠം  ബനീ ഡത്തിനയ

ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരുന, അതത്തില് പറയന്ന തതസപ്രകഭാരഠം ഒരു ബത്തില് ഒരു പണ ബത്തിലഭാനണന്ന സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപതഠം  ജു  ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകതത്തില് നത്തിന്നവ് ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാനഭാവത്തില.  മഠംഗലെഭാപുരഠം ബനീ ഡത്തിയത്തിനലെ

തനീരുമഭാനഠം,  നഭാഠം  കണ്ടതുമപഭാനലെ,  പുതത്തിയ  നഭാണയഠം  പകരഠം  വയല്  നത്തികുതത്തി  വരദനവവ്

വരുതത്തിനലനഠം  അതത്തിനഭാല്  പണ  ബത്തിലത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകതകള  ആകരഷത്തിക്കനപടുന്നത്തിനലനഠം,

ഭരണഘടനഭാ  നബഞവ്  കനണ്ടതത്തിയതത്തിനന  അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയഭാണവ്.  എന്നഭാല്  തനീരുമഭാനഠം

അനുമച്ഛേദഠം  255  നലെ  വഷ്യവസകള  പ്രകഭാരഠം  ഒരു  ബത്തില്  പണ  ബത്തിലഭാനണന്ന  സ്പെനീക്കറുനട
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സഭാക്ഷഷ്യപതഠം ബഭാധകമനലന്നതവ് സൂചത്തിപത്തിക്കുന.   ഭരണഘടനയവ് ആവശഷ്യമുള ചത്തിലെ ശുപഭാരശകള

അനലങത്തില് മുന്കൂര അനുമതത്തി,  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ ആകത്തിനന്റെമയഭാ സഠംസഭാന നത്തിയമസഭയനടമയഭാ

അനുമതത്തി ലെഭത്തിനച്ചങത്തിലുഠം നല്കഭാത സഭാഹചരഷ്യതത്തില് അനുമച്ഛേദഠം 255 ബഭാധകമഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല്,

ആവശഷ്യമഭായ  ശുപഭാരശ  ഗവരണറുനടയഭാനണങത്തില്  രഭാഷപതത്തിയനടമയഭാ  ഗവരണറുനടമയഭാ

അനുമതത്തിയഠം,  അതല  ആവശഷ്യമഭായ  ശുപഭാരശമയഭാ  മുന്കൂട്ടത്തിയള  അനുമതത്തിമയഭാ

രഭാഷപതത്തിയനടയഭാനണങത്തില്,  രഭാഷപതത്തിയനട  അനുമതത്തി  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേനപടുന്ന  നത്തിയമ

നത്തിരമഭാണനത  സഠംരക്ഷത്തിക്കുഠം.   നത്തിയമതത്തിനന്റെ  തുടരനള  അനുമതത്തി  ഒരു  ശുപഭാരശയനട

അനലങത്തില് അനുവദനനീയമഭായ അനുമതത്തിയനട അഭഭാവഠം പരത്തിഹരത്തിക്കുന.  അനുമച്ഛേദഠം  110 (3)  ല്

അനലങത്തില് അനുമച്ഛേദഠം  199  (3)  ല് പറയന്ന സ്പെനീക്കറുനട  സഭാക്ഷഷ്യപതഠം,  അനുമച്ഛേദഠം  255  നന്റെ

അരതതത്തില് ഒരു ശുപഭാരശമയഭാ മുന്കൂട്ടത്തിയള അനുമതത്തിമയഭാ അലഭാതതത്തിനഭാല്, അനുമച്ഛേദഠം 255

അതത്തില് ഇടനപടുന്നത്തില.  

46. മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി മഠംഗലെഭാപുരഠം  ബനീ ഡത്തിയത്തില്  തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  നതറഭായ

നത്തിരമഭാണതത്തിലുഠം  അനുമച്ഛേദഠം 255 നനക്കുറത്തിച്ചവ് നതറഭായ ധഭാരണയത്തിലുഠം മപഭാകുന.  മുഹമദവ് സയനീദവ്

സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിയത്തില്  സൂചത്തിപത്തിച്ചത്തിടള  പണത്തിറവ്  MSM  ശരമ  അഭത്തി.  മഡഭാ.ശ്രനീ  കൃഷ്ണസത്തിന്ഹ35 യത്തിനലെ

തനീരുമഭാനഠം  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അറയത്തിനലെ  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട  സഭാധുത  നത്തിയമവത്തിരുദമഭായതത്തിനന്റെ

മപരത്തില് മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടഭാഠം.  നസ്പെഷഷ്യല് നറഫറന്സത്തിനലെയഠം, രഭാഠം ദഭാസവ് അതവഭാനലെയത്തിനലെയഠം,

രഭാജഭാറഭാഠം  പഭാലെത്തിനലെയഠം  തനീരുമഭാനങ്ങള,  നത്തിയമവത്തിരുദമഭായതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തിമലെഭാ

(നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ  ക്രമമക്കടത്തില്  നത്തിനഠം  വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി)  അനലങത്തില്

ഭരണഘടനഭാലെഠംഘനമഭായതത്തിനഭാമലെഭാ,  പഭാരലെനമന്റെത്തിമനഭാ  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭയ്മക്കഭാ

മുമ്പഭാനകയള  നടപടത്തികളുനട  സഭാധുത  ജു  ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനവ്  വത്തിമധയമഭാക്കഭാഠം.

അതത്തിനഭാല്,  മമല്പറഞ  കഭാരഷ്യനതക്കുറത്തിചള  മുഹമദവ്  സയനീദവ്  സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി,  മയഭാമഗന്ദ്ര  കുമഭാര

എന്നത്തിവരുനട തനീരുമഭാനങ്ങള നത്തിയമതത്തിനലെ ശരത്തിയഭായ നത്തിലെപഭാടവ്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നത്തില.  അതത്തിനഭാല്

അവ അസഭാധുവഭാക്കനപടുന.  

D. പുട്ടസസഭാമത്തി :  സ്പെനീക്കറുനട സഭാക്ഷഷ്യപതതത്തിനന്റെ ജു  ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം

47. ആധഭാര (സഭാമ്പതത്തികവുഠം മറവ് സബ്സത്തിഡത്തികളുനടയഠം ടഭാരനഗറ ഡവ് നഡലെത്തിവറത്തി, ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള,

35 AIR 1960 SC 1186
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കൂടഭാനത മസവനങ്ങള) ബത്തില് 2016, അനുമച്ഛേദഠം 110 പ്രകഭാരഠം പണ ബത്തിലഭായത്തി മലെഭാകസഭഭാ സ്പെനീക്കര

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതത്തി. അനുമച്ഛേദഠം 110(3) പ്രകഭാരഠം സ്പെനീക്കര നല്കത്തിയ സഭാക്ഷഷ്യനപടുതലെത്തിനന്റെ ഫലെമഭായത്തി

രഭാജഷ്യസഭനയ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രക്രത്തിയയത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയതവ്,  ഭരണഘടനഭാ  നബഞത്തിനവ്

മുമ്പത്തിലുള  (നക.എസവ്.പുട്ടസസഭാമത്തി  അഭത്തി.  യണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ)36 പ്രമതഷ്യക  നവല്ലുവത്തിളത്തികളത്തില്

ഒന്നഭായത്തിരുന.  ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തിനലെ അഞവ്  ജഡ്ജത്തിമഭാരത്തില് മൂന്നവ് മപരക്കവ് മവണ്ടത്തി സഠംസഭാരത്തിച്ച

ജസത്തിസവ്  എ.നക.സത്തിക്രത്തി,  രണ്ടവ്  അടത്തിസഭാന പ്രമഭാണങ്ങളുനട അടത്തിസഭാനതത്തില് ആധഭാര ആകവ്

2016 നലെ വഷ്യവസകള വത്തിശകലെനഠം നചയ: 

ഒന്നഭാമതഭായത്തി,  കുല്ദനീപവ്  നഭായര  അഭത്തി  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യയത്തിനലെ38 (കുല്ദനീപവ്  നഭായര)

തനീരുമഭാനതത്തില് സഠംക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തി എടുത്തുകഭാണത്തിക്കുന്ന ഒരു ദസത്തിസഭ നത്തിയമസഭയത്തില് രഭാജഷ്യസഭയനട

പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം, രണ്ടഭാമതഭായത്തി, രഭാജഷ്യസഭ ഭരണഘടനഭാ നഫഡറലെത്തിസനത സൂചത്തിപത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധഭാന

സഭാപനനമന്ന നത്തിലെയത്തില്39.

48. ഈ തതസങ്ങള വത്തിശദനീകരത്തിച്ച ജസത്തിസവ് സത്തിക്രത്തി, പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ ഇരുസഭകളത്തിലുഠം ഒരു ബത്തില്

പഭാസഭാമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകത  ഒരു  ഭരണഘടനഭാ  ഉതരവഭാനണന്നതത്തിനവ്  വത്തിവരസനഭായ

നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്  ഊന്നല്  നല്കത്തി.   ഒമരനയഭാരു  അപസരഗഠം  അനുമച്ഛേദഠം  110-ല്

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുനനവന്നവ് ഭൂരത്തിപക്ഷഠം നത്തിരനീക്ഷത്തിച.  തല്ഫലെമഭായത്തി, രണ്ടവ് സഭകമളഭാടുകൂടത്തിയ പദതത്തിയവ്

ഒരു  അപസരഗമഭായ  അനുമച്ഛേദഠം  110  നവ്  ഒരു  കരശനമഭായ  നത്തിരമഭാണഠം  നല്മകണ്ടതുണ്ടവ്43.

ഭൂരത്തിപക്ഷഠം ഇങ്ങനന അഭത്തിപ്രഭായനപട:

   463. അതത്തിനഭാല് ഭരണഘടനഭാ നഫഡറലെത്തിസനത സൂചത്തിപത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധഭാന സഭാപനമഭായത്തി

രഭാജഷ്യസഭ  മഭാറുന.   കൃതഷ്യമഭായഠം  ഈ  കഭാരണതഭാലെഭാണവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  നത്തിയമഠം  നടപത്തിലെഭാക്കഭാന്,  ഇരു

സഭകളഭായ മലെഭാകസഭയഠം രഭാജഷ്യസഭയഠം  പഭാസഭാമക്കണ്ടതവ്.  അതഭാണവ്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ ഉതരവവ്.

മമല്പറഞ പഭാരലെനമന്റെറത്തി നത്തിയമതത്തിനവ് ഒമരനയഭാരു അപസരഗഠം ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം

110-നഭാണവ്.   നമ്മുനട  ഭരണഘടനയത്തില്  പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  നമഭാതതത്തില്  ഇരു  സഭകമളഭാടുകൂടത്തിയ

പദതത്തിനയ മഭാനത്തിച്ചവ്,  അനുമച്ഛേദഠം  110  നവ്  കരശനമഭായ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  നലെ വ് മകണ്ടതുണ്ടവ്.   ഈ തതസങ്ങള

കണക്കത്തിനലെടുതവ്, ഇരുപക്ഷവുഠം മുമന്നഭാട്ടവ് വച്ച വഭാദങ്ങള ഞങ്ങള പരത്തിഗണത്തിച.  

36 (2019) 1 SCC 1 ( Puttaswamy ) Puttaswamy at para 462 ― ‖

38 (2006) 7 SCC 1 39 Puttaswamy at para 463 

39
43 Puttaswamy at para 466
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ഒരു  ബത്തില്  പണ  ബത്തിലഭാവണനമങത്തില്,  അനുമച്ഛേദഠം  110  നലെ  വഷ്യവസകള  കരശനമഭായത്തി

പഭാലെത്തിമക്കണ്ടതവ്  ആവശഷ്യമഭാണവ്  എന്ന  മഭാനദണതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തിലെഭാണവ്  വഭാദങ്ങള

പരത്തിഗണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് എന്നവ് മമല്പറഞ ഭഭാഗഠം വഷ്യക്തമഭായത്തി സൂചത്തിപത്തിക്കുന.  

49. നനീതനീകരണ  വത്തിഷയതത്തില്  സ്പെനീക്കറുനട  സഭാക്ഷഷ്യപതഠം  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനവ്

വത്തിമധയമനലന്ന  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യയനട  സമരപണങ്ങള  ജസത്തിസവ്  സത്തിക്രത്തി  നത്തിയതമഭായത്തി

നത്തിരസത്തിച.  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം ഇങ്ങനന അഭത്തിപ്രഭായനപട:

     464. മലെഭാകസഭഭാ  സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  നനീതത്തിയക്തതനയക്കുറത്തിചള

എതത്തിരകക്ഷത്തികളുനട  സമരപണങ്ങനള  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്,  അതരനമഭാരു  തരക്കമതഭാടവ്  ഞങ്ങളക്കവ്

മയഭാജത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലനഠം  ഈ  ഘട്ടതത്തില്  നത്തിരത്തിക്ഷത്തിക്കഭാന്  ഞങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുന.

അപനീല്വഭാദത്തികളക്കഭായത്തി ഹഭാജരഭാകുന്ന വത്തിവരസനഭായ മുതത്തിരന്ന അഭത്തിഭഭാഷകന് ശ്രനീ. പത്തി.ചത്തിതഠംബരഠം, ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിവത്തിധ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങള  ഉദരത്തിച്ചവ്  ഖണത്തിക  455

കുറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകഭാരഠം ചത്തിലെ സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില് ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം അനുവദനനീയമഭാണവ്.  

മമല്പറഞ  ഭഭാഗതത്തില്  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  455-)ംഠം  ഖണത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപത്തിരത്തിക്കുന്ന

തനീരുമഭാനങ്ങള ഇവയഭാണവ്:

    455 1. ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അക്കസൗണ്ടബത്തിലെത്തിറത്തി സഠംബന്ധത്തിച്ച സബവ് കമറത്തി അഭത്തി യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ

[(1991) 4 SCC 699 ].

    455 2. എസവ്. ആര. നബഭാനമ അഭത്തി. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ [(1994) 3 SCC 1].

    455 4. രഭാഠംദഭാസവ് അതവഭാനലെ (5) അഭത്തി. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ (മുകളത്തില് പറഞ)

    455 5. കത്തിമഹഭാമട്ടഭാ മഹഭാമളഭാഹഭാന് അഭത്തി. സച്ചത്തില്ഹു (മുകളത്തില് പറഞ).

അനുമച്ഛേദഠം 110 അനുസരത്തിച്ചവ് നത്തിയമതത്തില് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന വഷ്യവസകളക്കവ് സഭാധുതയള വത്തിവരങ്ങള

മശഖരത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയമമഭാ എന്നവ് ഭൂരത്തിപക്ഷഠം വത്തിശകലെനഠം നചയ.  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ വനീക്ഷണതത്തില്,  ഒരു

സബ്സത്തിഡത്തി,  ആനുകൂലെഷ്യഠം അനലങത്തില് മസവനതത്തിനന്റെ നത്തിബന്ധന, 7-)ംഠം വകുപവ് പ്രകഭാരഠം ആധഭാറത്തിനു

കനീഴെത്തിലുള പ്രഭാമഭാണനീകരണ പ്രക്രത്തിയയത്തിലുനട സസനീകരതഭാവത്തിനന്റെ വഷ്യക്തത്തിതസനത അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തി മഭാറ്റുന

എന്നതവ്  അനുമച്ഛേദഠം  110-ല്  പരഭാമരശത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  കഭാരണഠം  ഈ സഭാമ്പതത്തിക  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയനട പത്തിന്തുണമയഭാനട ലെഭത്തിച്ചവയഭാണവ്43. 23(2) (h)-)ംഠം വകുപത്തിനലെയഠം 54-)ംഠം വകുപത്തിനലെയഠം

വഷ്യവസകള പ്രധഭാന വഷ്യവസയവ് സഭാനരഭത്തികവുഠം അനുമച്ഛേദഠം  110 (ജത്തി)  യത്തില് ഉളനക്കഭാള്ളുന്നതുമഭാണവ്.

മറവ് ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി സസകഭാരഷ്യസഭാപനങ്ങള ആധഭാര ഉപമയഭാഗത്തിക്കഭാന് അനുവദത്തിച്ച 57-)ംഠം വകുപവ്

ഭരണഘടനഭാവത്തിരുദമഭാനണന്നവ്  അഭത്തിപ്രഭായനപട.   ബത്തിലത്തിനലെ  വഷ്യവസകള  ഇങ്ങനന  വത്തിശകലെനഠം

നചയമശഷഠം ഭൂരത്തിപക്ഷഠം ഇങ്ങനന അഭത്തിപ്രഭായനപട:
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     472. മമല്പറഞ  എലഭാ  കഭാരണങ്ങളഭാലുഠം,  ബത്തില്  ശരത്തിയഭായത്തി  പണ  ബത്തിലഭായത്തി

അവതരത്തിപത്തിക്കനപടനവന്നഭാണവ്  ഞങ്ങളുനട  അഭത്തിപ്രഭായഠം.   അതനുസരത്തിച്ചവ്  അപനീല്വഭാദത്തികളുനട  മറവ്

തരക്കങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ട ആവശഷ്യമത്തില,  അതഭായതവ്,  ബത്തില് പണ ബത്തിലഭാനണന്ന സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപതഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകതത്തിനവ്  വത്തിമധയമഭാമണഭാ  അലമയഭാ,  കൂടഭാനത  പണബത്തില്ലുമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ടതലഭാത  ഒരു  വഷ്യവസ  മവരനപടുതഭാവുന്നതഭാമണഭാ  അലമയഭാ  പ്രധഭാന  വഷ്യവസ  പണ

ബത്തിലത്തിനന്റെ ഭഭാഗമഭാനണനഠം മറ്റുളവ ആകസ്മെത്തികമഭാനണനഠം അതത്തിനഭാല് ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം 110

നന്റെ (g) ഉപവഭാകഷ്യതത്തില് ഉളനക്കഭാള്ളുനനവന ഞങ്ങള ആവരതത്തിക്കുന.

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടതവ്)

50. വത്തിവരസനഭായ അമത്തിക്കസവ് കബ്യൂറത്തി  ശ്രനീ.  അരവത്തിനവ്  ഡഭാതറുഠം ഇനഷ്യയനട  വത്തിവരസനഭായ

അമറഭാരണത്തി  ജനറലുഠം,  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ  463,  464,  472  ഖണത്തികകളത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന

നത്തിരനീക്ഷണങ്ങളത്തില് പ്രകടമഭായ നപഭാരുതമക്കടവ് എടുത്തു കഭാണത്തിക്കുന.  കഭാരണഠം, അനുമച്ഛേദഠം 110 നവ്

ഒരു കരശനമഭായ നത്തിരമഭാണഠം ലെഭത്തിക്കണഠം എന്ന ഒരു മുന് ചരച്ചയവ് മശഷഠം സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം

നഷ്യഭായത്തികരത്തിക്കഭാനഭാവത്തിനലന്ന  ഇനഷ്യന്  യൂണത്തിയനന്റെ  സമരപണങ്ങള  464-)ംഠം  ഖണത്തികയത്തില്

നത്തിരഭാകരത്തിക്കുന,  എന്നഭാല്  ഒരു  ബത്തില്  പണബത്തിലഭാനണന്ന  സ്പെനീക്കര  നല്കത്തിയ  സഭാക്ഷഷ്യപതഠം

ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകതത്തിനവ്  വത്തിമധയമഭാമണഭാനയന്നവ്  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ട

ആവശഷ്യമത്തിനലന്നവ്  472-)ംഠം  ഖണത്തിക  പറയന.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  515-)ംഠം  ഖണത്തികയത്തിനലെ

ഉപസഠംഹഭാരതത്തിനത്തിടയത്തില്, ഉതരഠം തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയ പ്രശ്നഠം തഭാനഴെ പറയന്നതഭാണവ്:

515 (6) ഭരണഘടനയനട  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനന്റെ അരതതത്തില് ആധഭാര ആകവ്  ഒരു

പണ ബത്തിലഭായത്തി അവതരത്തിപത്തിക്കഭാമമഭാ?

515.1)ംഠം ഖണത്തികയത്തിനലെ ഉതരഠം തഭാനഴെപറയന്ന പ്രകഭാരമഭാണവ്:

515.1“  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ ദസത്തിസഭഭാസമ്പ്രദഭായതത്തില് രഭാജഷ്യസഭയനട  (ഉപരത്തിസഭ)  പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം  ഞങ്ങള

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന.  കുല്ദനീപവ്  നഭായരുനട മകസത്തില് ഉപരത്തിസഭയനട പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം  പ്രസക്തത്തിയഠം ഈ മകഭാടതത്തി

സഠംക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തി  എടുത്തു കഭാണത്തിക്കുന.  കുല്ദനീപവ്  നഭായര അഭത്തി.  ഇനഷ്യ  യൂണത്തിയന്  [(2006) 7  SCC 1].

അതത്തിനഭാല്  ഭരണഘടന  നഫഡറലെത്തിസനത  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധഭാന  സഭാപനമഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭ

മഭാറുന.   കൃതഷ്യമഭായഠം  ഈ  കഭാരണതഭാലെഭാണവ്  ഏനതങത്തിലുഠം  ഒരു  ചട്ടഠം  നടപഭാക്കഭാന്  ഇരുസഭകളഭായ

രഭാജഷ്യസഭയത്തിലുഠം  മലെഭാകസഭയത്തിലുഠം  ബത്തില്  പഭാസഭാമക്കണ്ടതവ്.  അതവ്  ഭരണഘടനഭാ  ഉതരവഭാണവ്.

മമല്പറഞ  പഭാരലെനമന്റെറത്തി  മഭാനദണതത്തിനലെ  ഒമരനയഭാരു  അപസരഗഠം  ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയനട

110-)ംഠം അനുമച്ഛേദമഭാണവ്.   നമ്മുനട ഭരണഘടനയത്തില് പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന നമഭാതതത്തിലുള ദസത്തിമഭാനവഭാദ
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പദതത്തിയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനവ്  കരശനമഭായ വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  നല്മകണ്ടതുണ്ടവ്.   ഈ

തതസങ്ങള കണക്കത്തിനലെടുതവ്, ഇരുപക്ഷവുഠം മുമന്നഭാട്ടവ് വച്ച വഭാദങ്ങള ഞങ്ങള പരത്തിഗണത്തിച.”

51. 110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ  നത്തിബന്ധനകള  പഭാലെത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധഭാന  വഷ്യവസയഭായത്തി,

മയഭാഗഷ്യതകളുനട  അടത്തിസഭാനതത്തില്  7-)ംഠം  വകുപവ്  കണക്കഭാക്കുനപടുന,  എന്നഭാല്  മറ്റുളവ

ആകസ്മെത്തികമഭായവയഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല് നത്തിഗമനഠം ഇനത്തിപറയന്ന നത്തിബന്ധനകളത്തിലെഭായത്തിരുന:

467. ആധഭാര നത്തിയമതത്തിനലെ പ്രധഭാന വഷ്യവസയഭാണവ് 7-)ംഠം വകുപവ്, ഈ വഷ്യവസ ഭരണഘടനയനട

110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ  വഷ്യവസകനള  തൃപ്തത്തിനപടുത്തുന.   ഈ  ഘട്ടഠം  വനര  കക്ഷത്തികള  തമത്തില്

തരക്കമത്തില.

515.5. പണബത്തിലത്തിനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിന്നവ് പുറനതടുക്കഭാനുള ശ്രമതത്തില് അമപക്ഷകള ചൂണ്ടത്തിക്കഭാണത്തിച്ച

മറവ്  വഷ്യവസകള പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ആ വഷ്യവസകള ആകത്തിനന്റെ  ശരത്തിയഭായ  പ്രവരതനതത്തില്

വരുതത്തിയ സസഭഭാവതത്തില് ആകസ്മെത്തികമഭാനണന്നവ് ഞങ്ങള കരുതുന.  എനഭായഭാലുഠം, 57-)ംഠം വകുപത്തിനന്റെ

ഒരു ഭഭാഗഠം ഇതത്തിനകഠം ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദനമന്നവ് പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച.  അതത്തിനഭാല്, ആധഭാര നത്തിയമഠം ഒരു "പണ

ബത്തിലഭായത്തി" സഭാധുവഭായത്തി പഭാസഭാക്കനപടുനനവന്നവ് ഞങ്ങള വത്തിശസസത്തിക്കുന.

52. ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ സമഗമഭായ വഭായന ഇങ്ങനന സൂചത്തിപത്തിക്കുഠം: (i) 110-)ംഠം

അനുമച്ഛേദഠം  ദസത്തിമഭാന  തതസതത്തിനവ്  ഒരു  അപവഭാദമഭായത്തി  കണക്കഭാക്കനപടുന,  അതത്തിനഭാല്  ഈ

വഷ്യവസയവ്  കരശനമഭായ  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനഠം  ലെഭത്തിക്കണഠം;  (ii)  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദഠം  അനുസരത്തിച്ചവ്

പരഭാമരശത്തിക്കഭാവുന്ന ആധഭാര ബത്തിലത്തിനന്റെ പ്രധഭാന വഷ്യവസ  7-)ംഠം  വകുപത്തില് ഉളനപടുതത്തിയത്തിടണ്ടവ്,

അമതസമയഠം  മറവ്  വഷ്യവസകള  ആകസ്മെത്തികമഭാണവ്;  (iii)  മകഭാരപമററവ്  സഭാപനങ്ങള

ഉളനപനടയള  സസകഭാരഷ്യ  സഭാപനങ്ങള  ആധഭാര  പഭാറവ്  മഫഭാഠം  ഉപമയഭാഗത്തിക്കഭാന്

അനുവദത്തിച്ചതത്തിനഭാല്  57-)ംഠം  വകുപവ്  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദമഭാണവ്.   472-)ംഠം  ഖണത്തികയത്തിനലെ

നത്തിരനീക്ഷണങ്ങള  അനുസരത്തിച്ചവ്  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  നഷ്യഭായനീകരണനതക്കുറത്തിച്ചവ്  അനത്തിമ  വനീക്ഷണഠം

പ്രകടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തില് നത്തിന്നവ് വത്തിട്ടവ് നത്തില്ക്കുനനവന്നവ് അരതമഭാക്കുന്നത്തില.

53. ജസത്തിസവ്  ഡത്തി.വവ.ചനചൂഢത്തിനന്റെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്,  ഒരു  ബത്തിലത്തിനന  പണ  ബത്തിലഭായത്തി

സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്ന സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം, ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തില് നത്തിനഠം മുക്തമല എന്ന

തനീരുമഭാനഠം, നത്തിയതമഭായത്തി അഭത്തിപ്രഭായനപടുന.  ബത്തിട്ടനത്തിനലെ പഭാരലെനമന്റെവ് ആകവ് 1911 നലെ വഷ്യവസകളുഠം

ഇനഷ്യ ഗവണ്നമന്റെവ്  ആകവ്  1937  നലെ  37-)ംഠം  വകുപ്പുഠം ഉളപനടയള  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനഭാ ചരത്തിതഠം കനണ്ടതത്തിയ മശഷഠം, വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം 122-)ംഠം അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ വഷ്യവസകനള

അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തിയള നത്തിരമഭാണനതയഠം 212-)ംഠം അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ അനുബന്ധ വഷ്യവസയഭായ
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(i)  നസ്പെഷഷ്യല്  റഫറന്സവ്  (ii)  രഭാഠംദഭാസവ്  അതവഭാനലെ  (iii)  രഭാജഭാരഭാഠംപഭാല്  എന്നത്തിവനയയഠം

ആശ്രയത്തിക്കുന.  സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം നത്തിയമവത്തിരുദമഭാനണങത്തിമലെഭാ ഭരണഘടനഭാ വഷ്യവസകള

ലെഠംഘത്തിക്കുകമയഭാ  ആനണങത്തില്  അതവ്  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനവ്  വത്തിമധയമഭാണവ്  എന്ന

നത്തിഗമനതത്തിനലെത്തുമമ്പഭാള, മുഹമദവ് സയനീദവ് സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തിയത്തിമലെയഠം മയഭാമഗന്ദ്രകുമഭാര ജയ്സ്   വഭാളത്തിനലെയഠം

തനീരുമഭാനങ്ങള അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തില.  ഇനഷ്യയത്തിനലെ ഭരണഘടനഭാ മമധഭാവത്തിതസതത്തിനന്റെ സഭാനതവ് നത്തിന്നവ്

യനകയത്തിനലെ  പഭാരലെനമന്റെറത്തി  പരമഭാധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ  തതസനത  മവരതത്തിരത്തിക്കുന്ന  തനീരുമഭാനതത്തില്

ഇങ്ങനന നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കുന:

34. 255. ശത്തിപഭാരശകളുഠം  മുന്കൂട്ടത്തിയള  അനുമതത്തികളുഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ച  ആവശഷ്യകതകള

നടപടത്തിക്രമഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ  മഭാതമഭായത്തി  കരുതണനമന്നവ്  -  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെമയഭാ  ***  ഒരു

സഠംസഭാനതത്തിനന്റെ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ മണലെതത്തിനന്റെമയഭാ യഭാനതഭാരു ആക്ററുഠം,  അങ്ങനനയളള

ഏനതങത്തിലുഠം  ആക്ററത്തിനലെ  യഭാനതഭാരു  വഷ്യവസയഠം,  ഈ  ഭരണഘടനയഭാല്  ആവശഷ്യമഭായ

ഏനതങത്തിലുഠം ശത്തിപഭാരശമയഭാ മുന്കൂട്ടത്തിയള അനുമതത്തിമയഭാ ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിനലന്ന കഭാരണതഭാല് മഭാതഠം –
(ക) ആവശഷ്യമഭായ ആ ശത്തിപഭാരശ ഗവരണ്ണറുമടതഭായത്തിരത്തിക്കുന്നത്തിടതവ്, ഗവരണ്ണമറഭാ

അനലങത്തില് രഭാഷപതത്തിമയഭാ,

(ഖ) ആവശഷ്യമഭായ  ആ  ശത്തിപഭാരശ  രഭാജപ്രമുഖമന്റെതഭായത്തിരത്തിക്കുന്നത്തിടതവ്

രഭാജപ്രമുഖമനഭാ, രഭാഷപതത്തിമയഭാ,

(ഗ)  ആവശഷ്യമഭായ  ആ  ശത്തിപഭാരശമയഭാ  മുന്കൂട്ടത്തിയള  അനുമതത്തിമയഭാ

രഭാഷപതത്തിയമടതഭായത്തിരത്തിക്കുന്നത്തിടതവ്, രഭാഷപതത്തിമയഭാ,

ആ ആക്ററത്തിനവ് അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തിടനണ്ടങത്തില്, അസഭാധുവഭാകുന്നതല. 

 

1067. ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം  ഭരണഘടനഭാ  തതസങ്ങള

വഷ്യഭാഖഷ്യഭാനതത്തിലുഠം  പ്രമയഭാഗതത്തിലുഠം  നത്തിലെനല്ക്കുനനണ്ടന്നവ്  ഉറപഭാക്കുക  എന്നതഭാണവ് .

ഭരണഘടന  സൃഷത്തിച്ച  സഭാപനങ്ങള  അതത്തിനന്റെ  മഭാനദണങ്ങളക്കു  വത്തിമധയമഭാണവ് .   ഒരു
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ഭരണഘടനഭാസഭാപനതത്തിനുഠം  പരമഭാധത്തികഭാരഠം  വകയഭാളഭാന്  സഭാധത്തിക്കത്തില.   ഈ

കഭാരണതഭാല് മലെഭാകസഭഭാ സ്പെനീക്കറുനട സഭാക്ഷഷ്യപതതത്തിനവ്  ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തില്

നത്തിന്നവ്  പ്രതത്തിമരഭാധമശഷത്തി  കൂട്ടത്തി  മചരക്കനപട്ടത്തിട്ടത്തില.   ഭരണഘടനഭാ  നത്തിരമഭാതഭാക്കള

ജൂഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  പങവ്  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയതവ്  ഭരണഘടനയനട  വഷ്യഭാഖഷ്യഭാതഭാവഭായത്തിട്ടഭാണവ് .

ജൂഡനീഷഷ്യറത്തിയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട വഷ്യവസകള,  പ്രമതഷ്യകത്തിചഠം ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ

ശക്തത്തി  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ,  ഗഭാന്വത്തിനല  ഓസത്തിന്  നത്തിരത്തിക്ഷത്തിച്ചതുമപഭാനലെ  ആദരശവഭാദഠം

ഉപമയഭാഗത്തിച്ചവ്  രൂപനപടുതത്തിയവയഭാണവ്.   [Granvi l le  Austin,  The  Indian  Constitution:

Cornerstone  of  a  Nation,  Oxford  University  Press  (1966)  at  P.205].   രഭാജഷ്യനത

മകഭാടതത്തികള  ഭരണഘടനയനടയഠം  അതത്തിനന്റെ  മൂലെഷ്യങ്ങളുനടയഠം  സഠംരക്ഷകരഭായത്തി

പ്രവരതത്തിക്കുനമന്നവ്  പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന.   ഭരണഘടനഭാ  മകഭാടതത്തികളത്തില്  ഭരണഘടനയനട

കനീഴെത്തിലുള  നപഭാതു  ഭഭാരവഭാഹത്തികളുനട  അധത്തികഭാരപ്രമയഭാഗഠം  സൂകമഭായത്തി  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കഭാനുള

ചുമതലെ  ഏല്പത്തിച.   ഭരണഘടന  സൃഷത്തിച്ച  ഒരു  സഭാപന  ഓഫനീസവ്  വഹത്തിക്കുന്ന  ഒരു

വഷ്യക്തത്തിക്കുഠം  ഭരണഘടന  മഭാനദണങ്ങളക്കവ്  വത്തിരുദമഭായത്തി  പ്രവരതത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില .

ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം  ഭരണഘടനയനട  തതസങ്ങനളയഠം  ആത്മഭാവത്തിനനയഠം

സഠംരക്ഷത്തിക്കുന.   ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം  ഭരണഘടനഭാ  പദവത്തികള  വഹത്തിക്കുന്ന

വഷ്യക്തത്തികളുനട  ഏകപക്ഷനീയമഭായ  നപരുമഭാറങ്ങളനക്കതത്തിനരയള  ഒരു  പരത്തിമശഭാധനയഭാണവ് .

ഇതവ്  നപഭാതു  ഭഭാരവഭാഹത്തികനള  ഭരണഘടനഭാ  ചുമതലെകളത്തില്  ഉതരവഭാദത്തിതമുളവരഭായത്തി

നത്തിലെനത്തിരത്തുന.   നമ്മുനട  ഭരണഘടന  വരദത്തിചവരുന്ന  രഭാഷനീയ  സസഭാധനീനതത്തിനന്റെ

അവസഭാനരങ്ങനള  അതത്തിജനീവത്തിമക്കണ്ടതഭായഠം  എലഭാ  ഭരണഘടനഭാ  സഭാപനങ്ങനളക്കുറത്തിചഠം

നത്തിലെവത്തിലുള  മദഭാവഷകദൃഷത്തിനയ  അഭത്തിമുഖനീകരത്തിച്ചവ്  നത്തിയമവഭാഴ്ച  അനുസരത്തിച്ചവ്  കടമകളുനട

നത്തിരവഹണതത്തിനവ് വഴെത്തിനയഭാരുക്കുകയഠം മവണഠം.  ഭരണഘടനഭാ സഭാപനങ്ങനള അധത്തികഭാരവുഠം

പദവത്തിയഠം  മശഖരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള മകന്ദ്രബത്തിന്ദുവഭായത്തി  കഭാണഭാന് കഴെത്തിയത്തില.   ഈ നത്തിമത്തിഷഠം  അവ

വകയ്യേഭാളുന്ന എലഭാവരുഠം അവനര വത്തിശസഭാസതത്തിനലെടുക്കുന.  അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ അസത്തിരത

ഭരണഘടനഭാ  ഓഫനീസുകള  വകയ്യേഭാളുന്നവരുനട  ഇരുണ്ടമതഭാ  മങ്ങത്തിയമതഭാ  ആയ

പ്രതത്തിഫലെനമഭാണവ്.   ഭരണഘടന അതവ്  സൃഷത്തിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുനട  അപചയനതക്കുറത്തിച്ചവ്

ചത്തിനത്തിക്കുന്നത്തില.   ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിസഭയനട  സ്പെനീക്കറുനട  ഓഫനീസുഠം  അപവഭാദമഭാവത്തില.   ഒരു

ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്ന  മലെഭാകസഭഭാ  സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം  അതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനഭാ  തതസങ്ങള പഭാലെത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ ഉരകലത്തില് പരത്തിമശഭാധത്തിക്കഭാന് ബഭാധഷ്യസമഭാണവ് .

സ്പെനീക്കറുനട അതരനമഭാരു തനീരുമഭാനതത്തിനവ് ഭരണഘടനഭാ ധഭാരമത്തികതയനട ഇളവവ് എടുക്കഭാന്

കഴെത്തിയത്തില.  ”
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54. ജസത്തിസവ് അമശഭാകവ് ഭൂഷണ് തനന്റെ പ്രമതഷ്യക അഭത്തിപ്രഭായതത്തില് ഒരു ബത്തിലത്തിനന പണബത്തിലഭായത്തി

സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതത്തില് സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം  ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനവ്  പ്രഭാപ്തമഭാനണന്നവ്

അഭത്തിപ്രഭായനപട.  വത്തിവരസനഭായ നഷ്യഭായഭാധത്തിപന് ഇപ്രകഭാരഠം പറഞ്ഞു:

901.“ സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനതത്തിനന്റെ  അനത്തിമത  ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്

ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തില  എന്ന  കത്തിമഹഭാമട്ടഭാ  മഹഭാമളഭാഹഭാന്  [K ihoto  Ho l lohan  v.  Zachi l lu,  1992

Supp. (2) SCC 651] രഭാജഭാ റഭാഠം പഭാല് [Raja Ram Pa l v. Lok Sabha (2007) 3 SCC 184]

എന്നനീ  മകസുകളത്തിനട  ഭരണഘടനഭാ  നബഞവ്  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള  ഞങ്ങള  ശ്രദത്തിച.   എലഭാ

ബത്തില്ലുകളുഠം  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഇരുസഭകളുഠം  പഭാസഭാമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.   പണ  ബത്തില്ലുകളുനട

കഭാരഷ്യതത്തിലുഠം  ഇരുസഭകളുനടയഠം  സഠംയക്തമഭായള  ഉപമശവന  ഒഴെത്തിവഭാക്കല്

നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   സഠംഭവതത്തില്  വത്തിവരസനഭായ  അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന്റെ

സമരപണമഭായ,  സ്പെനീക്കറുനട  സഭാക്ഷഷ്യനപടുതല്  നവറുഠം  ഒരു  നടപടത്തി  കഭാരഷ്യമഭാനണനഠം,

അനുമച്ഛേദഠം  122(1)  പ്രകഭാരഠം  മചഭാദഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയത്തില  എന്നതുഠം,  അനുമച്ഛേദഠം  110

പ്രകഭാരമുള  ആവശഷ്യ  ഭരണഘടനഭാ  വഷ്യവസകള  നത്തിറമവറഭാത  ബത്തില്ലുകള  ഉപരത്തിസഭയവ്

പണബത്തിലഭായത്തി  സഭാക്ഷഷ്യനപടുതത്തി  പഭാസഭാക്കഭാനമനഠം  ഉളതവ്  ഞങ്ങള  സസനീകരത്തിക്കുന.

"നടപടത്തികളത്തിനലെ  ക്രമമക്കടവ്"  "സഭാരമഭായ  നത്തിയമവത്തിരുദത"  എന്ന  വത്തിഷയങ്ങള  തമത്തില്

വഷ്യക്തമഭായ വഷ്യതഷ്യഭാസമുണ്ടവ്.  അനുമച്ഛേദഠം 110(1) പ്രകഭാരമുള അവശഷ്യ ഭരണഘടനഭാ വഷ്യവസ

ഒരു  ബത്തില്  പഭാലെത്തിക്കഭാതമപഭാള  പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ച  ആവശഷ്യകത  സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപഭാതനപടുതല്  നകഭാണ്ടു  മഭാതഠം  അപ്രതഷ്യക്ഷമഭായതഭായത്തി  പറയഭാനഭാവത്തില.

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതല്,  ഭരണഘടനഭാ  തതസങ്ങള  പഭാലെത്തിക്കഭാതതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഭാനതത്തില്

മചഭാദഷ്യഠം നചയ്യേനപടുന്നതത്തില് നത്തിന്നവ് ഒഴെത്തിവഭാക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന എന്ന സമരപണഠം അഠംഗനീകരത്തിക്കുക

വഴെത്തി,  മകഭാടതത്തി  ഭരണഘടനഭാ  വഷ്യവസകള  അവഗണത്തിക്കനപടുന്നതുഠം  ഒഴെത്തിവഭാക്കനപടുന്നതുഠം

അനുവദത്തിക്കുഠം.   അതത്തിനഭാല്  ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തില്  എന്നവ്  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്ന  സ്പെനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനഠം  മകവലെഠം  നടപടത്തിക്രമതത്തിനന്റെ  കഭാരഷ്യഠം  മഭാതമല,  ഈ  സഠംഭവതത്തില്  തനീരുമഭാനഠം

നത്തിയമവത്തിരുദമഭാകുമമ്പഭാഴുഠം  തനീരുമഭാനഠം  വഷ്യക്തമഭായ ഭരണഘടനഭാ  തതസ  ലെഠംഘനമഭാകുമമ്പഭാഴുഠം

പ്രസബത  തനീരുമഭാനഠം  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകതത്തിനു  വത്തിമധയമഭാനണന്നവ്  ഞങ്ങള  കരുതുന.

ആയതത്തിനഭാല്  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  മൂന്നഠംഗ  ജ ഡ്ജത്തിമഭാരുനട  നബഞത്തിനന്റെ  മുഹമദവ്  സയത്തിദവ്

സത്തിദ്ദേത്തിഖത്തി [Mohd. Saeed S idd iqu i v. State of U.P. (2014) 11 SCC 415] എന്ന മകസത്തിനലെയഠം

മയഭാമഗന്ദ്രകുമഭാര ജയ്സസഭാള {Yogendra Kumar Jaiswa l v. State of B ihar, (2016) 3 SCC

133:  (2016)  2  SCC (Crl.)1]  എന്ന മകസത്തിനലെ ഈ മകഭാടതത്തിയനട  രണ്ടഠംഗ ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട

നബഞത്തിനന്റെയഠം  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം  യഥഭാരത  നത്തിയമഠം  നത്തിരതത്തിയത്തില  എന്നതഭാണവ്  ഞങ്ങളുനട
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അഭത്തിപ്രഭായഠം.   അതത്തിനഭാല്,  ആധഭാര ബത്തിലത്തിനന പണബത്തിലഭായത്തി സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്ന സ്പെനീക്കറുനട

തനീരുമഭാനഠം  ജൂഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നവ്  ഞങ്ങള

നത്തിഗമനതത്തിനലെത്തുന.”

[ഊന്നല് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന ]

ബത്തില് അതത്തിനന്റെ മയഭാഗഷ്യതയത്തില് പണ ബത്തിലഭായത്തി ശരത്തിയഭായത്തി പഭാസഭാക്കത്തിനയന്നവ് ജസത്തിസവ് അമശഭാകവ്

ഭ നുൂഷണ് പറഞ്ഞു.  

55. മമല്പറഞ  വത്തിശകലെനതത്തില്  നത്തിന്നവ്,  ജസത്തിസവ്  ഡത്തി.വവ.ചന്ദ്രചൂഡത്തിനന്റെയഠം  ജസത്തിസവ്

അമശഭാകവ്  ഭ നുൂഷനന്റെയഠം  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള  ഒരു  ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി  സഭാക്ഷഷ്യനപടുതഭാനുള

സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനഠം  ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  വത്തിമുക്തമനലന്നവ്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന.

അനുമച്ഛേദഠം  122(1)  പ്രകഭാരമുള  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട  ക്രമമക്കടുഠം  സഭാരമഭായ  നത്തിയമവത്തിരുദതയഠം

തമത്തില്  ഒരു  വഷ്യക്തമഭായ  മവരതത്തിരത്തിവുമുണ്ടവ്.   അനുമച്ഛേദഠം  110(3)  പ്രകഭാരമുള  സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപതഠം ഇതുവനര ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനനത സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം നത്തിരണ്ണഭായകമല.

പണബത്തിലഭായത്തി  പഭാസഭാക്കഭാന് ബത്തിലത്തിനു  മവണ്ട വഷ്യവസകള പഭാലെത്തിച്ചത്തിടമണ്ടഭാ  എന്നതവ്  ജൂ ഡനീഷഷ്യല്

അവമലെഭാകനതത്തിനു  നത്തിരണയത്തിക്കഭാനഭാവുഠം.   ഭൂരത്തിപക്ഷ  തനീരുമഭാനവുഠം  (ജസത്തിസവ്  സത്തിക്രത്തി,  ജസത്തിസവ്

അമശഭാകവ്  ഭ നുൂഷണ്  എന്നത്തിവരുനട  തനീരുമഭാനങ്ങള  പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന)  ജസത്തിസവ്  ചന്ദ്രചൂഡുഠം

തമത്തിലുള വഷ്യതഷ്യഭാസതത്തിനന്റെ ബത്തിന്ദു മയഭാഗഷ്യതയനട അടത്തിസഭാനതത്തില് ഭൂരത്തിപക്ഷഠം അനുമച്ഛേദഠം 110(1)

നന്റെ  അരതതത്തില്  ആധഭാര  ബത്തില്  ഒരു  പണ  ബത്തിലഭാനണന്ന  നത്തിഗമനതത്തിനലെത്തുകയഠം

വത്തിമയഭാജത്തിപ്പുകള മറ്റുതരതത്തില് നടക്കുകയഠം നചയ.

56. ജസത്തിസവ്  സത്തിക്രത്തിയനട  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്  നമഭാതതത്തിലുള  വഭായനയത്തില്  സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യപതതത്തിനന്റെ  അവമലെഭാകന  ക്ഷമത  സഠംബന്ധത്തിച്ച  പ്രശ്നഠം  ഭൂരത്തിപക്ഷ  തനീരുമഭാനതത്തിനു

വത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുന എന്ന വത്തിജഭാനത്തിയഭായ അമറഭാരണത്തി ജനറലെത്തിനന്റെ സമരപണഠം സമതത്തിച നകഭാടുക്കഭാന്

സഭാധഷ്യമല.   എനഭായഭാലുഠം  ഇമപഭാഴെനത  മകസത്തില്  ഉയരനവന്നത്തിടള  പ്രശ്നഠം  കണക്കത്തിനലെടുതവ്

പുട്ടസസഭാമത്തിയത്തിനലെ  തനീരുമഭാനതത്തില് നത്തിന്നവ്  സസതനമഭായത്തി  ജൂ ഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ വശഠം

ഞങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം നചയത്തിടണ്ടവ്.

ഇ. രഭാജഷ്യസഭയനട പങവ്

57. രഭാജഷ്യസഭയത്തില്  ഇരുനൂറമ്പതത്തിലെധത്തികഠം  അഠംഗങ്ങളത്തില,  രഭാഷപതത്തി  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ

പനണ്ടുമപര (സഭാഹത്തിതഷ്യഠം, ശഭാസ്ത്രഠം, കലെ, സഭാമൂഹത്തിക മസവനഠം തുടങ്ങത്തിയവയത്തില്  പ്രമതഷ്യക അറത്തിമവഭാ
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പ്രഭാമയഭാഗത്തിക  പരത്തിചയമമഭാ  ഉളവരത്തില്  നത്തിന്നവ്)  കൂടഭാനത  സഠംസഭാനങ്ങളുനടയഠം  മകന്ദ്രഭരണ

പ്രമദശങ്ങളുനടയഠം  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളഭായത്തി  ഇരുന്നൂറത്തി  മുപതത്തിനയട്ടവ്  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള44.   നഭാലെഭാഠം

നഷ ഡബ്യൂളത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്  സനീറ്റുകള  അനുവദത്തിക്കുന്ന  രനീതത്തി  വഷ്യക്തമഭാക്കുന.   എലഭാ

സഠംസഭാനങ്ങളത്തിനലെയഠം നത്തിയമസഭയത്തിനലെ തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട അഠംഗങ്ങള "വകമഭാറഠം നചയ്യേഭാവുന്ന

ഒറ  മവഭാട്ടത്തിലൂനട  ആനുപഭാതത്തിക  പ്രഭാതത്തിനത്തിധഷ്യ  സമ്പ്രദഭായതത്തിനവ്"  അനുസൃതമഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്

സഠംസഭാന  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികനള  തത്തിരനഞടുക്കുന.   പഭാരലെനമന്റെവ്  രൂപനീകരത്തിച്ച  ഒരു  നത്തിയമമഭാണവ്

മകന്ദ്രഭരണ പ്രമദശങ്ങളക്കവ് പ്രഭാതത്തിനത്തിധഷ്യഠം നല്കുന്നതവ്.

58. മലെഭാകസഭയത്തില്  നത്തിന്നവ്  വത്തിഭന്നമഭായത്തി  രഭാജഷ്യസഭ  പത്തിരത്തിചവത്തിടലെത്തിനവ്  വത്തിമധയമത്തില,  എന്നഭാല്

അതത്തിനന്റെ മൂന്നത്തിനലെഭാന്നവ് അഠംഗങ്ങള ഭ്രമണതത്തിലൂനട  (by  rotation)  വത്തിരമത്തിക്കുന45.   മലെഭാകസഭയവ്,

44. 80. രഭാജഷ്യസഭയനട ഘടന-- (1)[*** രഭാജഷ്യസഭ ]

(ക) (3)-)ംഠം ഖണതത്തിനലെ വഷ്യവസകള അനുസരത്തിച്ചവ് രഭാഷപതത്തി നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ്യുന്ന പനണ്ടവ്

അഠംഗങ്ങളുഠം;

(ഖ) സഠംസഭാനങ്ങളുനടയഠം  [യൂണത്തിയന്  പ്രമദശങ്ങളുനടയഠം]  ഇരുന്നൂറത്തി  മുപനതട്ടത്തില്  കവത്തിയഭാത

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുഠം അടങ്ങത്തിയതഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

(2) രഭാജഷ്യസഭയത്തില്,  സഠംസഭാനങ്ങളുനടയഠം  [യൂണത്തിയന്  പ്രമദശങ്ങളുനടയഠം]  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളഭാല്

നത്തികതനപട്ട  സഭാനങ്ങള  വത്തിഭജത്തിച  നകഭാടുക്കുന്നതവ്  അതത്തിനുമവണ്ടത്തി  നഭാലെഭാഠം  പട്ടത്തികയത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിടള

വഷ്യവസകള അനുസരത്തിച്ചഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.  

(3) (1)-)ംഠം  ഖണതത്തിനലെ  (ക)  ഉപഖണഠം  അനുസരത്തിച്ചവ്  രഭാഷപതത്തി  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ്യുന്ന

അഠംഗങ്ങള  തഭാനഴെ  മചരതത്തിടളതുമപഭാനലെയള  വത്തിഷയങ്ങനള  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  പ്രമതഷ്യക  ജഭാനമമഭാ

പ്രഭാമയഭാഗത്തികപരത്തിചയമമഭാ ഉള ആളുകള ആയത്തിരത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്, അതഭായതവ്:--

സഭാഹത്തിതഷ്യഠം, ശഭാസ്ത്രഠം, കലെ, സഭാമൂഹഷ്യമസവനഠം എന്നത്തിവ.

(4) 5***  ഓമരഭാ  സഠംസഭാനതത്തിനന്റെയഠം  രഭാജഷ്യസഭയത്തിനലെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികനള,  ആ  സഠംസഭാനനത

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  സഭയത്തിനലെ  നതരനഞടുക്കനപട്ട  അഠംഗങ്ങള  വകമഭാറഠം  നചയ്യേഭാവുന്ന  ഒറ  മവഭാടവഴെത്തി

ആനുപഭാതത്തിക പ്രഭാതത്തിനത്തിധഷ്യ സമ്പ്രദഭായമനുസരത്തിച്ചവ് നതരനഞടുമക്കണ്ടതഭാണവ്.

(5) 6[യൂണത്തിയന്  പ്രമദശങ്ങളുനട]  രഭാജഷ്യസഭയത്തിനലെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികനള  പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമഠം  വഴെത്തി

നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്ന വത്തിധതത്തില് നതരനഞടുമക്കണ്ടതഭാണവ്.

45. 83. പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  സഭകളുനട  കഭാലെഭാവധത്തി   – (1)  രഭാജഷ്യസഭ  പത്തിരത്തിചവത്തിടലെത്തിനു

വത്തിമധയമഭാകുന്നതലഭാതതുഠം,  എന്നഭാല്  ഓമരഭാ  രണ്ടഭാഠം  വരഷവുഠം  അവസഭാനത്തിച്ചവ്  എതയഠം  മവഗഠം  അതത്തിനലെ
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നപനട്ടന  പത്തിരത്തിചവത്തിടനപടുന്നത്തിനലങത്തില്  അഞവ്  വരഷമഭാണവ്  ആയസവ്.   ഇതത്തിനു  വത്തിരുദമഭായത്തി

ഭരണഘടന രഭാജഷ്യസഭനയ വത്തിഭഭാവനഠം  നചയ്യുന്നതവ്  അതത്തിനന്റെ  മൂന്നത്തിനലെഭാന്നവ്  അഠംഗങ്ങള ഭ്രമണഠം

നചയവ് നത്തിശത്തിത ഇടമവളകളത്തില് വത്തിരമത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടനഭാ തുടരച്ചയള  ഒരു സഭാപനമഭായത്തിട്ടഭാണവ്.

ഭരണഘടന  തുടരച്ചയനട  തതസതത്തിനവ്  അനുസൃതമഭായത്തി,  രഭാജഷ്യസഭയനട  പരത്തിഗണനയത്തിലുള

മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കഭാത  ഒരു  ബത്തിലെവ്സ  മലെഭാകസഭ  പത്തിരത്തിചവത്തിട  എന്ന  കഭാരണതഭാല്

ബഭാധത്തിക്കനപടുകയത്തില  എന്നവ്  അനുമച്ഛേദഠം  107(4)  അനുശഭാസത്തിക്കുന.   മറുവശതവ്  ഖണഠം  (5)

അനുസരത്തിച്ചവ്,  മലെഭാകസഭയനട  പരത്തിഗണനയത്തിലുളമതഭാ,  മലെഭാകസഭ  പഭാസഭാക്കത്തിയതത്തിനുമശഷഠം

രഭാജഷ്യസഭയനട പരത്തിഗണനയത്തിലുളമതഭാ ആയ ബത്തിലെവ്സ  അനുമച്ഛേദഠം  10846 പ്രകഭാരഠം മലെഭാകസഭയനട

പത്തിരത്തിചവത്തിടല്  കഭാരണഠം  അസഭാധുവഭാകുഠം.   പണബത്തില്ലുകളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  രഭാജഷ്യസഭയനട  പങവ്

ഗണഷ്യമഭായത്തി  നവട്ടത്തികുറച്ചത്തിടണ്ടവ്.   മലെഭാകസഭയത്തില്  മഭാതമമ  പണബത്തില്ലുകള  ആരഠംഭത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയൂ.

മഭാതമല,  മനരനത  ശ്രദത്തിച്ചതുമപഭാനലെ  പണബത്തില്ലുകളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  രഭാജഷ്യസഭയവ്  ഒരു

ശുപഭാരശനഭാധത്തികഭാരഠം മഭാതമമ ഉള.

59. ദസത്തിതലെസഭഭാവഭാദഠം  14-)ംഠം  നൂറഭാണ്ടത്തില്  ബത്തിട്ടനത്തില്  ഉയരനവന്നതഭാണവ്.   ഫബ്യൂഡല്

പ്രഭുക്കന്മേഭാരുമഭായത്തി ഒരു സഠംവഭാദഠം നടന്ന ഒരു അറ പ്രഭുക്കന്മേഭാരുനട സഭയഠം എന്നഭാല് പസൗരന്മേഭാര

പ്രതനീനത്തിധനീകരത്തിക്കുന്നതവ്  പ്രജഭാസഭയമഭാണവ്.    പ്രഭുസഭയത്തില്  പഭാരമ്പരഷ്യ  സമഭാന  ആളുകളുഠം

ചരത്തിതപരമഭായ  ഉത്ഭവമുള  പ്രജഭാസഭയത്തില്  ആവശഷ്യഭാനുസരണഠം  സസതവ്  വകവശമുള

അഠംഗങ്ങളത്തില് മൂന്നത്തിനലെഭാന്നത്തിമനഭാടവ്  കഴെത്തിയന്നത്തിടമതഭാളഠം അടുത്തുവരുന്നത അഠംഗങ്ങള,  പഭാരലെനമന്റെവ്  നത്തിയമഠം വഴെത്തി

അതത്തിനുമവണ്ടത്തി ഉണ്ടഭാക്കത്തിയത്തിടള വഷ്യവസകളനുസരത്തിച്ചവ്,. സഭാനഠം ഒഴെത്തിമയണ്ടതുഠം ആകുന.

(2) മലെഭാകസഭ, മനരനത പത്തിരത്തിച വത്തിട്ടത്തിട്ടത്തിലഭാതപക്ഷഠം അതത്തിനന്റെ ഒന്നഭാമനത മയഭാഗഠം മചര ബന്നതത്തിനവ്

നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരുന്ന തനീയതത്തി മുതല്  [അഞ്ചുവരഷമതക്കവ്],  എന്നഭാല് ഒരത്തിക്കലുഠം അതത്തില് കവത്തിയഭാനത,  തുടരുന്നതുഠം,

മമല്പറഞ [അഞ്ചുവരഷക്കഭാലെഠം] അവസഭാനത്തിക്കുന്നതവ് സഭയനട ഒരു പത്തിരത്തിചവത്തിടല് ആയത്തിതനീരുന്നതുഠം ആകുന.

എന്നഭാല്,  ഒരു അടത്തിയനരഭാവസഭാ വത്തിളഠംബരഠം  പ്രഭാബലെഷ്യതത്തിലെത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള,  മമല്പറഞ കഭാലെഭാവധത്തി

ഒരു  തവണ  ഒരു  വരഷതത്തില്  കവത്തിയഭാത  ഒരു  കഭാലെമതക്കുഠം,  യഭാനതഭാരു  സഠംഗതത്തിയത്തിലുഠം  ആ  വത്തിളഠംബരഠം

പ്രഭാബലെഷ്യതത്തിലെത്തിലഭാതഭായതത്തിനുമശഷഠം  ആറുമഭാസക്കഭാലെതത്തില്  കവത്തിയഭാനതയഠം,  നത്തിയമഠം  വഴെത്തി  പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ്

ദനീരഘത്തിപത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.

46. അനുമച്ഛേദഠം  108  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഇരുസഭകളുനടയഠം  സഠംയക്തസമമളനതത്തിനുള  വഷ്യവസകള

അടങ്ങുന്നതഭാണവ്.
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ആളുകനളയഠം  ഉളനക്കഭാള്ളുന.   അറവ് ലെഭാന്റെത്തികവ്  സമുദതത്തിലുടനനീളഠം,  അമമരത്തിക്കന്  ഭരണഘടന

ദസത്തിമഭാനവഭാദഠം  സസനീകരത്തിച.   1787  നലെ  ഭരണഘടനഭാ  കണ്നവന്ഷന്  ഒരു  ഭരണഘടനഭാ

ഒത്തുതനീരപത്തിനന പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിച അവത്തിനട മനരത്തിട്ടവ് തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട നത്തിയമസഭകള ഉളനപടുന്ന

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിസഭയത്തില് ഓമരഭാ മവഭാട്ടരക്കുഠം തത്തിരനഞടുപത്തില് തുലെഷ്യമവഭാടണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം,  ഓമരഭാ

സഠംസഭാനതത്തിനുഠം പമരഭാക്ഷമഭായത്തി  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട രണ്ടവ്  അഠംഗങ്ങനള അയക്കഭാന് കഴെത്തിയന്ന

നസനറവ്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   "നഫ ഡറലെത്തിസവ്  മപപറത്തില്"  നജയത്തിഠംസവ്  മഭാഡത്തിസണ് ഒരു ദസത്തിതലെസഭഭാ

നത്തിയമസഭയനട  പമരഭാക്ഷമഭായത്തി  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  ഉപരത്തിസഭ  എന്ന  നത്തിലെയത്തില്  നസനറത്തിനന്റെ

പ്രഭാധഭാനഷ്യനത അടത്തിവരയത്തിട:

"ഒന്നഭാമതവ്  ..........  ഒരു നസനറവ്  നത്തിയമസഭയനട  രണ്ടഭാമനത ശഭാഖനയന്ന നത്തിലെയത്തില്

അധത്തികഭാരതത്തില് നത്തിന്നവ് വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തി, വത്തിഭജത്തിച്ചവ്, ഒന്നഭാമതഭായത്തി എലഭാ സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം

സരക്കഭാറത്തിനന  പ്രമയഭാജനപ്രദമഭായത്തി  പരത്തിമശഭാധന  നചയ്യേണഠം.   അതത്തിലെഠംഘനങ്ങള

അനലങത്തില്  വഞനഭാപരമഭായ  പദതത്തികളത്തില്  രണ്ടവ്  വഷ്യതഷ്യസമഭായ  സഭാപനങ്ങളുനട

സമതഠം  ആവശഷ്യനപടുന്നതത്തിലുനട  ഇതവ്  ജനങ്ങളുനട  സുരക്ഷ  ഇരട്ടത്തിയഭാക്കുന,  അവത്തിനട

ഒരഭാളുനട അഭത്തിലെഭാഷമമഭാ അഴെത്തിമതത്തിമയഭാ മറത്തിച്ചവ് മതത്തിയഭാകുഠം......."

രണ്ടഭാമതവ്:   എലഭാ  ഒറ,  നത്തിരവധത്തി  സമമളനങ്ങളുനടയഠം  പ്രവണത,  നപനട്ടനള

അക്രമഭാസക്തവുമഭായ  അഭത്തിനത്തിമവശതത്തിനന്റെ  പ്രമചഭാദനതത്തിനവ്  വഴെങ്ങഭാനുഠം  വത്തിഘടത്തിച

നത്തില്ക്കുന്ന  മനതഭാക്കളുനട  സസയഠം  നത്തിയനത്തിണമത്തിലഭാതതുഠം  മദഭാഷകരവുമഭായ

പ്രമമയങ്ങളത്തില് വശനീകരത്തിക്കനപടുന്നതുമഭാനണങത്തിലുഠം,  ഒരു നസനറത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകത കുറച

കഭാമണണ്ടതത്തില.........

മൂന്നഭാമതവ്:  ഒരു നസനറവ് പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ട മനറഭാരു വവകലെഷ്യഠം കത്തിടക്കുന്നതവ് നത്തിയമതത്തിനന്റെ

ഉമദ്ദേശലെക്ഷഷ്യങ്ങനള  കുറത്തിമച്ചഭാ  തതസങ്ങനളക്കുറത്തിമച്ചഭാ  ഉള  അവശഷ്യ  പരത്തിചയതത്തിനന്റെ

അഭഭാവമഭാണവ്.   ഒരു സസകഭാരഷ്യ  സസഭഭാവനത പത്തിന്തുടരന്നവ്  മനുഷഷ്യരുനട  ഒരു സമമളനഠം

ഭുരത്തിഭഭാഗഠം  സമയവുഠം  വത്തിളത്തിചവരുതത്തി  കുറചകഭാലെഠം  നത്തിയമനതത്തില്  തുടരന്നവ് ,  നപഭാതു

നതഭാഴെത്തിലെത്തിനന്റെ  ഇടമവളകള  നത്തിയമങ്ങള,  കഭാരഷ്യങ്ങള,  അവരുനട  രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ

സമഗതഭാല്പരഷ്യങ്ങള  എന്നത്തിവ  പഠത്തിക്കഭാന്  സസയഠം  സമരപത്തിക്കഭാനത  തങ്ങനളതനന്ന

വത്തിടകളഞഭാല്  അവരത്തില്  അരപത്തിതമഭായ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  വത്തിശസഭാസഠം

നത്തിരവഹത്തിക്കുന്നതത്തില് ഉള സുപ്രധഭാനമഭായ പത്തിശകുകളത്തില് നത്തിന്നവ് രക്ഷനപടഭാനഭാവത്തില......

ഒരു നല സരക്കഭാര രണ്ടവ് കഭാരഷ്യങ്ങനള സൂചത്തിപത്തിക്കുന:

ഒന്നഭാമതവ്,  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ലെക്ഷഷ്യമതഭാടുള  വത്തിശഷ്യസത,  അതഭാണവ്  ജനങ്ങളുനട
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സമനഭാഷഠം;  രണ്ടഭാമതഭായത്തി,  ആ ലെക്ഷഷ്യനത ഏറവുഠം മത്തികച്ച രനീതത്തിയത്തില് മനടഭാന് കഴെത്തിയന്ന

മഭാരഗങ്ങനളക്കുറത്തിചള അറത്തിവവ്........

നഭാലെഭാമതവ്:  പുതത്തിയ  അഠംഗങ്ങളുനട  ദ്രുതഗതത്തിയത്തിലുള  പത്തിന്ഗഭാമത്തികളത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഉണ്ടഭാകുന്ന

നപഭാതുസഭകളത്തിനലെ  പരത്തിവരതനഠം,  അവര  എത  മയഭാഗഷ്യതയളവരഭാനണങത്തിലുഠം,

ശക്തമഭായ രനീതത്തിയത്തില്. സരക്കഭാരത്തിനലെ ചത്തിലെ സുസത്തിരമഭായ സഭാപനതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകത

ചൂണ്ടത്തിക്കഭാണത്തിക്കുന.”

60. സരക്കഭാരത്തിനുമമല് പ്രമയഭാജനപകരമഭായ പരത്തിമശഭാധന നടത്തുന്ന ഒരു സഭാപനമഭായഭാണവ്

മഭാഡത്തിസണ്  നസനറത്തിനന  സങല്പത്തിച്ചതവ്.   മഭാഡത്തിസണത്തിനന  സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം,  രണ്ടവ്

നത്തിയമസഭഭാ  സമത്തിതത്തികളുനട  സമതഠം  നപഭാതു  അധത്തികഭാര  ലെഠംഘനതത്തിനനതത്തിനരയള  ഉറപവ്

വരുതലെഭാണവ്.   അന്നനത  ഭരണപരമഭായ  അഭത്തിനത്തിമവശങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒറനപട്ട  ശഭാനമഭായ

പരഷ്യഭാമലെഭാചനയവ്  പ്രഭാപ്തത്തിയള  ഒരു  സഠംഘടനയഭാണവ്  നസനറവ്  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയ്യേനപട്ടതവ്.

വത്തിമവകപൂരണ്ണമഭായ  ശബ്ദനമന്ന  നത്തിലെയത്തില്  നസനറവ്,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  വവദഗ്ധഷ്യനത

പ്രതത്തിഫലെത്തിപത്തിക്കുന്നതഭായത്തി  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയ്യേനപട.  ഭരണഘടനഭാ  വഭാഴ്ചയനട  സുസത്തിരതനയ

പ്രതനീകനപടുത്തുന്ന  ഒരു  സഭാപനമഭായത്തിരുന  അതവ്.   നഫഡറല്  ഘടനയത്തിനലെ  നത്തിരണ്ണഭായക

ഘടകനമന്ന  നത്തിലെയത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയനട  സഭാനഠം  എച്ചവ്.  എഠം.  നസരവഭായവ്  മശ്രഷ്ഠമഭായ

മൂലെഗന്ഥമഭായ 'ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനഭാ നത്തിയമ'47 തത്തില് ഉസൗന്നത്തിപറയന:

--“ ആദഷ്യമതതുഠം  പരമപ്രധഭാനമഭായഠം,  പഭാരലെനമന്റെവ്  (മകന്ദ്ര  നത്തിയമസഭ)  സഠംസഭാനങ്ങനള

ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന,  കഭാരണഠം  അതത്തിനന്റെ  ഒരു  സഭയഭായ  രഭാജഷ്യസഭനയ  തത്തിരനഞടുക്കുന്നതവ്

സഠംസഭാനങ്ങളത്തിനലെ നത്തിയമസഭകളഭാണവ്.  എവത്തിനട മലെഭാകസഭയത്തില് ഭരണകക്ഷത്തിയ്മക്കഭാ അനലങത്തില്

ഒരു കൂട്ടഠം  പഭാരട്ടത്തികളമക്കഭാ  ഭൂരത്തിപക്ഷഠം  പമക്ഷ സമരണ്ണ ഭൂരത്തിപക്ഷമലഭാനത ഉമണ്ടഭാ സഠംസഭാന

നത്തിയമസഭകളക്കവ്  സഭാമ്പതത്തിക ബത്തില്ലുകള ഒഴെത്തിനകയള നത്തിയമങ്ങള പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില്  വളനര

പ്രധഭാനഷ്യമുള  ശബ്ദമുണ്ടഭാകുഠം.   രണ്ടഭാമതഭായത്തി,  ഭരണഘടന  മഭദഗതത്തി  നചയ്യുന്നതത്തിനുള  ബത്തില്

പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഇരുസഭകളുഠം  പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി  ആ  സഭയത്തിനലെ  മകവലെ  ഭൂരത്തിപക്ഷമതഭാനട

പഭാസഭാക്കുകയഠം  അതവ്  ആ  സഭയത്തിനലെ  മവഭാട്ടത്തിങ്ങത്തിനു  ഹഭാജരഭായ  അഠംഗങ്ങളുനട  മൂന്നത്തില്  രണ്ടവ്

47 എച്ചവ് എഠം നസരവഭായവ്,  മകഭാണ്സത്തിറബ്യൂഷണല് മലെഭാ ഓഫവ് ഇനഷ്യ, യൂണത്തിമവഴ്സല് മലെഭാ മകഭാ വപ്രവറവ് ലെത്തിമത്തിറഡവ്,

വഭാലെഷ്യഠം I, (1991), മപജവ് .299-300
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ഭഭാഗതത്തില്  കുറയഭാത  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനഭാവണഠം.   രഭാജഷ്യസഭ  പമരഭാക്ഷമഭായത്തി  സഠംസഭാന

നത്തിയമസഭകളഭാല്  തത്തിരനഞടുക്കനപടുന്നതത്തിനഭാല്,  ഭരണഘടനഭാ  മഭദഗതത്തിയത്തില്  സഠംസഭാന

നത്തിയമസഭകളക്കവ്  ഒരു  പ്രധഭാന  അഭത്തിപ്രഭായമുണ്ടവ്.   മൂന്നഭാമതഭായത്തി  പഭാരലെനമന്റെവ്  പഭാസഭാക്കത്തിയ

മഭദഗതത്തികള  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളുനട  പകുതത്തിയത്തില്  കുറയഭാത  എണ്ണഠം

അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലങത്തില്  അനുമച്ഛേദഠം  368  (ഭരണഘടന  മഭദഗതത്തി)  നലെ  വഷ്യവസയത്തില്

പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  വളനര  പ്രധഭാനനപട്ട  കഭാരഷ്യങ്ങള  മഭദഗതത്തി  നചയ്യേഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.   ........

നഭാലെഭാമതഭായത്തി  44-)ംഠം  മഭദഗതത്തി പ്രകഭാരമുള അനുമച്ഛേദഠം  352  നന്റെ മഭദഗതത്തി  അടത്തിയനരഭാവസ

പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയവ്  ഏറവുഠം  പ്രഭാധഭാനഷ്യമുള  ശബ്ദഠം  നല്കുന,  കഭാരണഠം

അടത്തിയനരഭാവസ പ്രഖഷ്യഭാപനഠം  ഒരു ഭരണഘടനഭാ മഭദഗതത്തിയവ്  ആവശഷ്യമഭായ ഭൂരത്തിപക്ഷമതഭാനട

ഓമരഭാ സഭയഠം പ്രമതഷ്യകഠം അഠംഗനീകരത്തിക്കണഠം............. അഞഭാമതഭായത്തി, രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ (മകന്ദ്രതത്തിനന്റെ)

ഭരണനത്തിരവ്വഹണതത്തിനുള  അധത്തികഭാരഠം  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്  ജനങ്ങള  മനരത്തിട്ടവ്

തത്തിരനഞടുക്കഭായത്തി എന്നഭാല് 

(എ) സഠംസഭാന നത്തിയമസഭകളത്തിനലെ തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട അഠംഗങ്ങള 

(ബത്തി) പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ  ഒരു  സഭകളത്തിനലെയഠം  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  അഠംഗങ്ങള  എന്നത്തിവരടങ്ങത്തിയ

ഇലെക്ട്രല് മകഭാമളജവ്  തത്തിരനഞടുക്കുന്ന രഭാഷപതത്തിയത്തിലെഭാണവ്.   രഭാഷപതത്തിനയ തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തില്

മനരത്തിട്ടവ്  സഠംസഭാന  നത്തിയമസഭകളക്കവ്  കഭാരഷ്യമഭായ  മവഭാട്ടധത്തികഭാരമുണ്ടവ്;   സഠംസഭാനങ്ങളുനട

നത്തിയമസഭകള തത്തിരനഞടുക്കുന്ന രഭാജഷ്യസഭയത്തിലൂനട ആ അധത്തികഭാരഠം പമരഭാക്ഷമഭായത്തി വരദത്തിക്കുന.”

61. രഭാജഷ്യസഭ നസക്രട്ടറത്തിയറവ് അതത്തിനന്റെ "ഇനഷ്യന് പഭാരലെനമന്റെത്തിനലെ രണ്ടഭാഠം അറ. രഭാജഷ്യസഭയനട

പങ്കുഠം  പഠനവുഠം"  എന്ന  തലെനക്കട്ടത്തിലുള  പ്രസത്തിദനീകരണതത്തില്  സഠംസഭാനങ്ങളുനട

അഭത്തിലെഭാഷങ്ങമളഭാടവ്  സഠംമവദനക്ഷമതയള സഭാപനനമന്ന നത്തിലെയത്തിലുഠം  രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ നഫഡറല്

സഠംവത്തിധഭാനനത ശക്തത്തിനപടുത്തുന്നതത്തിനലെ സഠംഭഭാവനകളത്തിലുഠം രഭാജഷ്യസഭയനട സഭാനനത ഉസൗന്നത്തി

പറഞ്ഞു.   പ്രസത്തിദനീകരണഠം രഭാജഷ്യസഭ വകയ്യേഭാളുന്ന ചത്തിലെ പ്രമതഷ്യക അധത്തികഭാരങ്ങളത്തില് ഉസൗന്നല്

നല്കുന:

(i)“ ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  249  അനുസരത്തിച്ചവ്  രഭാജഷ്യസഭ  അഠംഗങ്ങളുനട

(മവഭാട്ടത്തിനു ഹഭാജരഭായത്തി മവഭാടനചയ)  മൂന്നത്തില് രണ്ടവ് ഭഭാഗതത്തില് കുറയഭാത ഭൂരത്തിപക്ഷമതഭാനട

സഠംസഭാനപട്ടത്തികയത്തില്  ഉളനപടുന്ന  ഏതു  വത്തിഷയതത്തിലുഠം  ഒരു  നത്തിയമഠം  ഉണ്ടഭാമക്കണ്ടതവ്

മദശനീയതഭാല്പരഷ്യഠം  മുന്നത്തിരതത്തി  അതഷ്യഭാവശഷ്യമമഭാ  ഉചത്തിതമമഭാ  ആനണങത്തില്  ഒരു  പ്രമമയഠം
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പഭാസഭാക്കഭാവുന്നതഭാനണന്നവ്  വഷ്യവസ  നചയ്യുന.   അമപഭാള  പ്രമമയതത്തില്  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ

വത്തിഷയതത്തില് ഇനഷ്യയനട  മുഴുവന് പ്രമദശതത്തിമനഭാ  ഏനതങത്തിലുഠം  ഭഭാഗതത്തിമനഭാ മവണ്ടത്തി  ഒരു

നത്തിയമമുണ്ടഭാക്കഭാന് പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ് അധത്തികഭാരമുണ്ടവ് .  അതരനമഭാരു പ്രമമയഠം പരമഭാവധത്തി ഒരു

വരഷമതക്കവ് പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് തുടരുഠം,  എന്നഭാല് ഒരു തവണ ഈ കഭാലെയളവവ്  ഒരു വരഷഠം

വനര കൂട്ടത്തിനക്കഭാണ്ടവ് പനീന്നനീടുള മനറഭാരു പ്രമമയഠം പഭാസഭാക്കഭാഠം;

(ii) ഭരണഘടനയനട  അനുമച്ഛേദഠം  312  പ്രകഭാരഠം,  രഭാജഷ്യസഭ  അഠംഗങ്ങളത്തില്

ഹഭാജരഭായത്തി  മവഭാട്ടവ്  നചയ്യുന്ന  മൂന്നത്തില്  രണ്ടവ്  ഭഭാഗതത്തില്  കുറയഭാത  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനവ്,

മകന്ദ്രതത്തിനുഠം  സഠംസഭാനങ്ങളക്കുഠം  നപഭാതുവഭായ  ഒമന്നഭാ  അതത്തിലെധത്തികമമഭാ  ആള  ഇനഷ്യ

സരവ്വനീസവ്  (IAS)  സൃഷത്തിക്കുന്നതവ്  മദശനീയതഭാല്പരഷ്യതത്തില് അതഷ്യഭാവശഷ്യവുഠം  ഉചത്തിതവുമഭാനണന്നവ്

പ്രഖഷ്യഭാപത്തിചനകഭാണ്ടവ്  ഒരു പ്രമമയഠം  പഭാസഭാക്കത്തിയഭാല്,  പഭാരലെനമന്റെത്തിനവ്  അതരഠം സരവ്വനീസുകള

നത്തിയമപരമഭായത്തി സൃഷത്തിക്കഭാനുള അധനീകഭാരമുണ്ടവ്; കൂടഭാനത

(ii i) ഭരണഘടന പ്രകഭാരഠം,  മദശനീയ അടത്തിയനത്തിര സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില്  (അനുമച്ഛേദഠം

352),  ഒരു സഠംസഭാനതവ് ഭരണഘടനഭാ യനങ്ങള പരഭാജയനപട്ടഭാല്  (അനുമച്ഛേദഠം  356),

അനലങത്തില്  സഭാമ്പതത്തിക  അടത്തിയനത്തിര  സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില്  (അനുമച്ഛേദഠം  360)  രഭാഷപതത്തിയവ്

അടത്തിയനരഭാവസ പ്രഖഷ്യഭാപത്തിക്കഭാന് അധത്തികഭാരമുണ്ടവ് .  

സഭാധഭാരണഗതത്തിയത്തില്,  അതരഠം  ഓമരഭാ  പ്രഖഷ്യഭാപനതത്തിനുഠം  നത്തിശത്തിത

കഭാലെയളവത്തിനുളത്തില്  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഇരുസഭകളുഠം  അഠംഗനീകഭാരഠം  നല്മകണ്ടതുണ്ടവ് .

എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  ചത്തിലെ  പ്രമതഷ്യക  സഭാഹചരഷ്യങ്ങളത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയവ്  ഇക്കഭാരഷ്യതത്തില്  പ്രമതഷ്യക

അധത്തികഭാരങ്ങള  ഉണ്ടവ്.   മലെഭാകസഭ  പത്തിരത്തിചവത്തിട്ട  സമയതവ്  ഒരു  പ്രഖഷ്യഭാപനഠം

പുറനപടുവത്തിക്കുകയഠം  അതത്തി  അതത്തിനന്റെ  അഠംഗനീകഭാരതത്തിനവ്  അനുവദത്തിച്ച  കഭാലെയളവത്തിനുളത്തില്

സഠംഭവത്തിക്കുകയമഭാനണങത്തില്, രഭാജഷ്യസഭ അതവ് അഠംഗത്തികരത്തിക്കുന്ന പ്രമമയഠം പഭാസഭാക്കത്തിയഭാല് ആ

പ്രഖഷ്യഭാപനഠം ഫലെപ്രദമഭായത്തി തുടരഭാഠം.”

62. 'കുല്ദനീപവ്  നയ്യേഭാറത്തില്' ഭരണഘടനഭാ  നബഞത്തിനു  മവണ്ടത്തി  സഠംസഭാരത്തിച്ച  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്

വവ.നക.സബരവഭാള ഇനത്തി പറയന്ന നനീരത്തിക്ഷണങ്ങളത്തില് രഭാജഷ്യസഭയനട പങവ് ഊന്നത്തി പറഞ്ഞു.

47.“ മലെഭാകസഭയനട  കഭാരഷ്യതത്തില്  അനത്തിവഭാരഷ്യമഭായ  നപഭാതുതത്തിരനഞടുപത്തിനന്റെ

ശബ്ദമകഭാലെഭാഹലെങ്ങളത്തിലഭാനത  പരത്തിചയസമ്പന്നരഭായ  നപഭാതുവഷ്യക്തത്തിതസങ്ങളക്കവ്  പ്രമവശനഠം

കത്തിടന്ന  ഒരു  മവദത്തിയഭാണവ്  രഭാജഷ്യസഭ.   ഇതവ്  മലെഭാകസഭയനട  മമലുള  പുന:പരത്തിമശഭാധനഭാ

അറയഭായത്തി  പ്രവരതത്തിക്കുന.   രണ്ടവ്  സഠംവഭാദ  അറകളുനട  നത്തിലെനത്തില്പവ്  അരതമഭാക്കുന്നതവ്

സരക്കഭാറത്തിനന്റെ  എലഭാ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുഠം  പരത്തിപഭാടത്തികളുഠം  രണ്ടു  തവണ  ചരച്ചനചയ്യേനപടുന
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എന്നതഭാണവ്.   പുന:പരത്തിമശഭാധനഭാ അറ എന്ന നത്തിലെയത്തില് രഭാജഷ്യസഭ, മലെഭാകസഭ പഭാസഭാക്കുന്ന

ബത്തില്ലുകള മത്തികച്ചതഭാക്കഭാന് സഹഭായത്തിക്കുന.”

'പുട്ടസസഭാമത്തി'യത്തില്  ജസത്തിസവ്  എ.നക.സത്തിക്രത്തി  (അമദ്ദേഹതത്തിനുഠം  മറവ്  രണ്ടവ്  ജഡ്ജത്തിമഭാരക്കുഠം   മവണ്ടത്തി

എഴുതത്തിയതത്തില്)  രഭാജഷ്യസഭയനട  പങത്തിനന്റെ പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം  ഊന്നത്തി  പറഞ്ഞു.   ആ നത്തിരനീക്ഷണങ്ങളുനട

പരഷ്യഭാമലെഭാചനയഭായത്തി,  ജസത്തിസവ്  ഡത്തി.വവ.ചന്ദ്രചൂഡത്തിനന്റെ  വത്തിധത്തി  നഫഡറലെത്തിസഠം  ഭരണഘടനയനട

അടത്തിസഭാന സവത്തിമശഷതകളുനട ഭഭാഗമഭാനണന്നതത്തിനന്റെ പശഭാതലെതത്തില് രഭാജഷ്യസഭയവ് സഭാനഠം

നല്കുന:

1106.“ രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ  ബഹുസസരതയ്ക്കുഠം,  ഭഭാഷ,  സഠംസ്ക്കഭാരഠം,  ധഭാരണ,  തഭാല്പരഷ്യഠം  എന്നത്തിവയനട

വവവത്തിധഷ്യനതയഠം  പ്രതത്തിഫലെത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്  രഭാജഷ്യസഭയനട  സഭാപനഘടന

വത്തികസത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുനട വത്തിശഭാലെമഭായ പരത്തിമശഭാധന ഉറപഭാക്കഭാന്

ഭരണഘടനഭാ നത്തിരമഭാതഭാക്കള രഭാജഷ്യസഭനയ വത്തിഭഭാവനഠം നചയ.  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ രണ്ടഭാമനത അറ

എന്ന  നത്തിലെയവ്  തത്തിടുക്കതത്തിലുളതുഠം  നലവണ്ണഠം  ആസൂതണഠം  നചയ്യേഭാതതുമഭായ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ ഒരു പരത്തിമശഭാധനയഭായത്തി വരതത്തിച്ചവ്,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവൃതത്തിയനട സൂക

പരത്തിമശഭാധനയവ്  അവസരനമഭാരുക്കുന.   ഭരണപരമഭായ  ഉതരവഭാദത്തിതഠം  ഉറപവ്  വരുത്തുന്നതത്തിലുഠം

അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ സന്തുലെത്തിതഭാവസ സഠംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിലുഠം രഭാജഷ്യസഭയനട പങവ്  അനരലെനീനമഭാണവ്.

ഉപരത്തി  അറ  അമധഭാ  അറയനട  പ്രവരതനനത  പലെ  രനീതത്തിയത്തില്  പരത്തിപൂരണ്ണമഭാക്കുന.

മലെഭാകസഭയമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  രഭാജഷ്യസഭ  സമനത്തിലെയനട  ഒരു  സഭാപനമഭായത്തി  പ്രവരതത്തിക്കുകയഠം

ഭഭാരതതത്തിനന്റെ നഫഡറല് ഘടനനയ പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുകയഠം നചയ്യുന. [എസവ്.ആര.  നബഭാനമ  v.

യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ  (1994) 3 SCC 1:  AIR 1994 SC 1998  എന്ന മകസത്തില്]  രഭാജഷ്യസഭയനട

നത്തിലെനത്തില്പ്പുഠം പങ്കുഠം ഭരണഘടനയനട അടത്തിസഭാനഘടനയനട ഭഭാഗമഭാണവ്.  നമ്മുനട ഭരണഘടനഭാ

ശത്തില്പത്തികള  രഭാജഷ്യസഭനയ  വത്തിഭഭാവനഠം  നചയതവ്  നഫഡറല്  ദസത്തിമഭാനവഭാദതത്തിനന്റെ  ഒരു

സഭാപനമഭായത്തിട്ടഭാണവ്.   മകവലെഠം  ലെളത്തിതമഭായ ഒരു ദസത്തിസഭ നത്തിയമസഭയനട ഭഭാഗമഭായല.  അതത്തിനന്റെ

നഭാമകരണഠം  നസനറവ്  എന്നതത്തിലുപരത്തി  രഭാജഷ്യസഭ  എന്നതഭാണവ്  എന്നതവ്  അതത്തിനന്റെ  നഫഡറല്

പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം നഷ്യഭായനീകരത്തിക്കുന.”

63. നഫഡറല്  ഘടനകളുനട  പശഭാതലെതത്തില്  ദസത്തിമഭാന  നത്തിയമസഭകളക്കവ്

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  പങ്കുണ്ടവ്.   നമ്മുനട  ഭരണഘടന  ഊന്നത്തിപറയന്നതുമപഭാനലെ  രഭാജഷ്യസഭ,

സഠംസഭാനങ്ങളുനട  അഭത്തിലെഭാഷങ്ങനള  പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന,  അതത്തിനഭാല്  നഫഡറല് ഘടനയനട

ഭരണഘടനഭാ  രൂപകല്പനയത്തിനലെ  ഒരു  നത്തിരണഭായകമഭായ  ഘടകമഭാണവ്.   രഭാജഷ്യസഭ  ഒരു

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  തുടരച്ചയള  സഭാപനമഭാണവ്.   മലെഭാകസഭമപഭാനലെ  പത്തിരത്തിഞ്ഞുമപഭാകുന്നത്തില
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കൂടഭാനത  അതത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങള  ഭമണതത്തിലൂനട  (by  rotation)  വത്തിരമത്തിക്കുന.   രഭാജഷ്യസഭനയ

ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതവ്  പണബത്തില്ലുകളുനട  പശഭാതലെതത്തിലെഭാണവ്.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ

ഇരുസഭകളുഠം  ബത്തില്ലുകള  പഭാസഭാക്കണഠം  എന്ന  എലഭാറത്തിനുഠം  ഉപരത്തിയഭായ  തതസതത്തിനവ്  ഇതവ്  ഒരു

അപവഭാദമഭാണവ്.  

64. പണബത്തില്ലുകള നത്തിരവചത്തിക്കുന്ന അനുമച്ഛേദഠം  110(1)  നലെ വഷ്യവസകളുഠം  ധനകഭാരഷ്യബത്തില്ലുകനള

സഠംബന്ധത്തിച്ച പ്രമതഷ്യക വഷ്യവസകള വത്തിശദനീകരത്തിക്കുന്ന അനുമച്ഛേദഠം 117(1) നലെ വഷ്യവസകളുഠം തമത്തില്

കഭാരഷ്യമഭായ  വഷ്യതഷ്യഭാസമുണ്ടവ്.   അനുമച്ഛേദഠം  110(1)  നലെ  ഉപഖണങ്ങള  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)

വനരയളതത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി ഒരു ബത്തില് അനലങത്തില് മഭദഗതത്തി

ഇനഷ്യന് രഭാഷപതത്തിയനട ശുപഭാരശയത്തിലഭാനത അവതരത്തിപത്തിക്കുകമയഭാ നനീക്കുകമയഭാ നചയ്യേഭാന് പഭാടത്തില

കൂടഭാനത  അതരഠം  വഷ്യവസകള ഉണ്ടഭാക്കുന്ന ബത്തിലെവ്സ  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്  അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന് പഭാടത്തില.

പണബത്തില്ലുകളുനട നത്തിരവചനതത്തില് അനുമച്ഛേദഠം 110(1) ല് ഉപമയഭാഗത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന 'മഭാതഠം' എന്ന വഭാക്കവ്

അനുമച്ഛേദഠം  117(1)  ല്  ഇല.   രഭാജഷ്യസഭയനട  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  നടപടത്തിക്രമതത്തില്48 ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്ലുകള യഥഭാക്രമഠം ഒനഠം രണ്ടുഠം വത്തിഭഭാഗങ്ങളത്തില്നപടുനനവന്നവ് വത്തിശദനീകരത്തിക്കുന:

(“ ബത്തി) ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകള - വത്തിഭഭാഗഠം I

ഭരണഘടനയനട അനുമച്ഛേദഠം 117(1) ല് നപടുന്ന ബത്തിലത്തിനന ഒരു ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് എന വത്തിളത്തിക്കുന.

അനുമച്ഛേദഠം 110 നലെ ഉപഖണഠം (എ) മുതല് (എഫവ്) വനരയളതത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഏനതങത്തിലുഠം

കഭാരഷ്യങ്ങളക്കുഠം മറവ് കഭാരഷ്യങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തിയഠം വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന ബത്തിലഭാണത്തിതവ്.  ഒരു പണബത്തിലത്തിനന്റെ

സവത്തിമശഷതകളകൂടത്തിയള  ഒരു  ബത്തിലഭാണത്തിതവ്.   ഒന്നഭാമതഭായത്തി,  ഇതവ്  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്

അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില,  രണ്ടഭാമതഭായത്തി  രഭാഷപതത്തിയനട  ശുപഭാരശകള  ഇലഭാനത  ഇതവ്

അവതരത്തിപത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില.   ഈ രണ്ടവ്  വഷ്യതഷ്യഭാസങ്ങള ഒഴെത്തിനക,  മനറലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം  ഒരു

ധനകഭാരഷ്യബത്തില് മമറനതഭാരു സഭാധഭാരണ ബത്തിലത്തിനനമപഭാനലെയഭാണവ്.

(സത്തി) ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകള - വത്തിഭഭാഗഠം II

അനുമച്ഛേദഠം 117(3) പ്രകഭാരഠം ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുകളഭായ മനറഭാരു വത്തിഭഭാഗഠം ബത്തില്ലുകള ഉണ്ടവ്.  അതരഠം

ബത്തില്ലുകള മനരനത സൂചത്തിപത്തിച്ച  മണത്തിബത്തില്ലുകമളക്കഭാളുഠം  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്ലുകമളക്കഭാളുഠം  സഭാധഭാരണ

ബത്തില്ലുകളുനട  സസഭഭാവതത്തിലെഭാണവ്.   ഈ  വത്തിഭഭാഗതത്തിലുള  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്ലുകളുഠം  സഭാധഭാരണ

ബത്തില്ലുകളുഠം  തമത്തിലുള വഷ്യതഷ്യഭാസതത്തിനന്റെ ഒമരനയഭാരു  കഭാരഷ്യഠം,  അതരനമഭാരു  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്

നത്തിരമത്തിക്കനപടുകയഠം  നടപത്തിലെഭാക്കുകയഠം  നചയഭാല്,  അതത്തില്  ഭഭാരതതത്തിനന്റെ  സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില്

നത്തിനള  നചലെവുകള  ഉളനപടുന,  കൂടഭാനത  ബത്തിലെവ്സ  പരത്തിഗണത്തിക്കഭാനുള  രഭാഷപതത്തിയനട
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ശുപഭാരശകൂടഭാനത  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ഇരുസഭകളക്കുഠം  ബത്തിലെവ്സ  പഭാസഭാക്കഭാനഭാവത്തില.

മനറലഭാകഭാരഷ്യതത്തിലുഠം ഈ വത്തിഭഭാഗതത്തിലുള ബത്തില്ലുകള സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള മപഭാനലെതനന്നയഭാണവ്,

അതത്തിനഭാല് അതരഠം ഒരു ധനകഭാരഷ്യബത്തില് രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കഭാഠം, അതത്തിനഭാല് മഭദഗതത്തി

നചലനപടുഠം,  അനലങത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയത്തില്  ഒരു  സഠംയക്ത  ഉപമവശനഠം  അവതരത്തിപത്തിക്കഭാഠം,

അതത്തിനഭാല്  മഭദഗതത്തി  നചയ്യേനപടഭാഠം  അനലങത്തില്  സഭകള  തമത്തില്  ആ  ബത്തിലത്തിനന  നചഭാലത്തി

അഭത്തിപ്രഭായവഷ്യതഷ്യഭാസമുനണ്ടങത്തില് സഠംയക്ത ഉപമവശനഠം  അവതരത്തിപത്തിക്കഭാഠം,  അതത്തിനഭാല് മഭദഗതത്തി

നചയ്യേനപടഭാഠം അനലങത്തില് സഭകള തമത്തില് ആ ബത്തിലത്തിനന നചഭാലത്തി അഭത്തിപ്രഭായവഷ്യതഷ്യഭാസമുനണ്ടങത്തില്

സഠംയക്ത  ഉപമവശനഠം  നടതഭാഠം.   മനറഭാരു  വത്തിധതത്തില്  പറഞഭാല്,  അതരഠം  ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്ലുകളുനട കഭാരഷ്യതത്തില് രഭാജഷ്യസഭയനട അധത്തികഭാരതത്തിനവ് പരത്തിധത്തിയത്തില.”

മുകളത്തിലുള വരഗ്ഗനീകരണഠം വനീണ്ടുഠം ഊന്നത്തി പറയന ഒരു ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില്ലുഠം പണബത്തില്ലുഠം തമത്തിലുള

വഷ്യതഷ്യഭാസഠം പണബത്തിലത്തില് അനുമച്ഛേദഠം 110(1) നലെ ഉപഖണഠം (എ) മുതല് (ജത്തി) വനര വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ

വത്തിവരണതത്തിനലെ 'മഭാതഠം' എന്ന വഷ്യവസയഭാണവ്.

48  രഭാജഷ്യസഭയത്തിനലെ നലെജത്തിമസ്ലേറനീവവ് നടപടത്തിക്രമഠം ,: രഭാജഷ്യസഭ നസക്രമട്ടറത്തിയറവ് പത്തി. 17

65. രഭാജഷ്യസഭ രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ ബഹുസസരതനയ പ്രതത്തിഫലെത്തിപത്തിക്കുകയഠം അധത്തികഭാര സന്തുലെത്തിതഭാവസ

ഉറപഭാക്കുകയഠം  നചയ്യുന.   ഭരണഘടനയനട  സഠംയക്ത  സഠംസഭാന  വഷ്യവസത്തിതത്തിയനട

ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാനഭാവഭാത അടത്തിസഭാന ഘടകമഭാണതവ്.   പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ ഇരുസഭകളത്തിലുഠം  തമത്തിലുള

വഷ്യതഷ്യഭാസങ്ങള രഭാജഷ്യസഭനയ അവഗണത്തിച്ചവ് നകഭാണ്ടവ് പരത്തിഹരത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.  നമ്മുമടതവ് മപഭാലുള ഒരു

സഠംയക്ത സഠംസഭാന രഭാജഷ്യതനതത്തില്,  ഒരു ബത്തിലത്തിനന പണ ബത്തിലഭായത്തി സഭാക്ഷഷ്യനപടുതഭാനുള

സ്പെനീക്കറുനട  തനീരുമഭാനനത  ജൂ ഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തിലൂനട  ഒരു

ഭരണഘടനഭാ സമത്തിതത്തിയനട ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിനയ പരഭാജയനപടുതഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  

F. നവല്ലുവത്തിളത്തിയനട ഗുണങ്ങള
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F1. പണബത്തിലെവ്സ പഭാസഭാക്കല് 

66. 26  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  നചയരമഭാനന്റെയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  ഏകനീകൃത  മസവന

വഷ്യവസകള  നല്കുന്നതത്തിനവ്,  2014  നഫബ്രുവരത്തി  19  നവ്  അപനീല്  വടബബ്യൂണലുകളുഠം  മറവ്

അധത്തികഭാരത്തികളുഠം  (മസവന നത്തിബന്ധനകള) ബത്തില് 2014  രഭാജഷ്യസഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിച.  ബത്തിലത്തിനലെ

3-)ംഠം വഷ്യവസ അനുസരത്തിച്ചവ്:

3.  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ  വഷ്യവസകളത്തില്,  വത്തിരുദമഭായത്തി  എനനങത്തിലുഠം  ഉനണ്ടങത്തിലുഠം,  ഈ

നത്തിയമതത്തിനലെ  വഷ്യവസകള നത്തിരദ്ദേത്തിഷ നത്തിയമങ്ങളക്കവ്  കനീഴെത്തില് നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപട്ട  നചയരമഭാനുഠം

അഠംഗങ്ങളക്കുഠം ബഭാധകമഭാണവ്.

എന്നഭാല്  നത്തിയമഠം  നത്തിലെവത്തില്  വരുന്നതത്തിനവ്  നതഭാട്ടവ്  മുന്പവ്  പ്രസ്തുത പദവത്തികള  വഹത്തിച്ചവ്

തുടങ്ങത്തിയ  നചയരമഭാനുഠം  മറവ്  അഠംഗങ്ങളക്കുഠം  ഈ  വഷ്യവസയത്തിനലെ  നത്തിയമങ്ങള

ബഭാധകമഭാവത്തില.

നത്തിരദ്ദേത്തിഷ നത്തിയമങ്ങള ബത്തിലത്തിനന്റെ ആദഷ്യനഷഡബ്യൂളത്തിലെഭാണവ് വത്തിശദനീകരത്തിച്ചത്തിടളതവ്.  വകുപ്പുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട

സഭാന്ഡത്തിങ്ങവ് കമറത്തിക്കവ് ബത്തില് റഫര നചയ്യുകയഠം, കമറത്തി അതത്തിനന്റെ 74)ംഠം റത്തിമപഭാരട്ടവ് 26 നഫബ്രുവരത്തി

2015 നവ് സമരപത്തിക്കുകയഠം നചയ. 11 ഏപ്രത്തില് 2017 നവ് ബത്തിലെവ്സ പത്തിന്വലെത്തിച.  

67. ഭരണഘടനയത്തിനലെ  117)ംഠം അനുമഛേദതത്തിനലെ  (1)  ഉഠം  (3)  ഉഠം വഷ്യവസകള അനുസരത്തിച്ചവ്,

രഭാഷപതത്തിയനട  ശുപഭാരശമയഭാനട,  ധനകഭാരഷ്യബത്തിലെവ്സ  2017,  പണബത്തിലഭായത്തി  മലെഭാകസഭയത്തില്

അവതരത്തിപത്തിച.  നഫബ്രുവരത്തി 1, 2017 നവ് ബത്തിലെവ്സ അവതരത്തിപത്തിക്കുന്ന സമയതവ്, ധനകഭാരഷ്യബത്തിലെവ്സ 2017 ല്

150  വഷ്യവസകളുഠം  7  അനുമഛേദങ്ങളുഠം  അടങ്ങത്തിയത്തിരുന.   ആയതവ്  2017-2018  സഭാമ്പതത്തിക

വരഷതത്തിനലെ മകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ സഭാമ്പതത്തിക ശുപഭാരശകള ആകതക്ക വണ്ണമഭായത്തിരുന.

പ്രതഷ്യക്ഷ,  പമരഭാക്ഷ,  മസവന-നത്തികുതത്തികളുഠം,  മറവ്  ധനകഭാരഷ്യ  വശങ്ങളുഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തില്  മഭദഗതത്തി  വരുതഭാനുഠം  മചരക്കഭാനുഠം  പരത്തിഷരത്തിക്കഭാനുമുള  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള

ബത്തിലത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.49  SEBI  ആകവ്  199250 പ്രകഭാരഠം  സഭാപത്തിതമഭായ  നസകബ്യൂരത്തിട്ടനീസവ്

അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്-നന്റെ   അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  വത്തിപുലെനീകരത്തിക്കഭാനുഠം  SAT  മലെക്കുള

നത്തിയമനങ്ങളക്കഭായത്തി നത്തിലെവത്തിലുള വഷ്യവസകളത്തില് മഭാറഠം വരുതഭാനുഠം ധനകഭാരഷ്യ ബത്തിലെവ്സ  2017  നലെ

ഭഭാഗഠം VIII ശ്രമത്തിച.  ധനകഭാരഷ്യ ബത്തിലെവ്സ മഭാരച്ചവ് 21, 2017 നവ് മലെഭാകസഭയത്തില് ചരച്ചയ്നക്കടുക്കുകയഠം, 29

ഗവണ്നമന്റെവ് മഭദഗതത്തികമളഭാനട മഭാരച്ചവ് 22, 2017 നവ് പഭാസഭാക്കുകയഠം നചയ.  

68. 2017, മഭാരച്ചവ് 21 നവ് മകന്ദ്ര ധനമനത്തി 84 പുതത്തിയ മക്ലെഭാസുകളുഠം, രണ്ടവ് നഷഡബ്യൂളുകളുഠം അടങ്ങുന്ന
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പഭാരട്ടവ് XI, [പത്തിന്നനീടവ് ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ പഭാരട്ടവ് XIV എന്നവ് പുനര നഭാമകരണഠം നചയ ] ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തിലത്തില്  ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനുള  മഭദഗതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച.  നടപടത്തിക്രമങ്ങളുനട  ചട്ടഠം,  നത്തിയമഠം  80(i)

അനുസരത്തിച്ചവ്:

-80. മഭദഗതത്തികളുനട അനുവദത്തിനനീയത

ഒരു  ബത്തിലത്തിനലെ  നഷഢബ്യൂളുകളുനടമയഭാ  വഷ്യവസകളുനടമയഭാ  അനുവദത്തിനനീയത  തഭാനഴെ  പറയന്ന

വഷ്യവസകളക്കവ് അനുസരത്തിച്ചഭായത്തിരത്തിക്കുഠം: 

(1) ഒരു മഭദഗതത്തി  ബത്തിലത്തിനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്നതുഠം,  ബന്ധനപട്ട ഉപവഭാകഷ്യതത്തിനന്റെ വത്തിഷയവുമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ടതഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  

ധനകഭാമരഷ്യതര  വത്തിഷയങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  മഭദഗതത്തികള

ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനനതത്തിരഭായ  എതത്തിരപവ്  ചരച്ചയത്തിനട  സ്പെനീക്കര  അസഭാധുവഭാക്കത്തി  മലെഭാകസഭയത്തിനലെ

സഠംവഭാദങ്ങള വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നനതനനന്നഭാല്:

-  കഴെത്തിഞ  വരഷഠം,  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലെവ്സ,  2016  പരത്തിഗണത്തിച്ച  അവസരതത്തില്  സമഭാനമഭായ

എതത്തിരപ്പുകള ഉന്നയത്തിച്ചമപഭാള, ഞഭാന് നത്തിരനീക്ഷത്തിച്ചനതനനന്നഭാല്, ചട്ടഠം 219 അനുസരത്തിച്ചവ്,  ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തിലത്തിനന്റെ പ്രഭാഥമത്തിക ഉമദ്ദേശഠം സരക്കഭാരത്തിനന്റെ സഭാമ്പതത്തിക നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള പ്രഭാബലെഷ്യതത്തില് വരുത്തുക

എന്നതഭാണവ്. അതത്തില് യഭാനതഭാരു സഠംശയവുഠം ഇല.  അമത സമയഠം, നത്തികുതത്തിമയതര നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള

ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനുള സഭാധഷ്യത ഈ നത്തിയമഠം  നത്തിരഭാകരത്തിക്കുന്നത്തില.   അതത്തിനഭാല് ഞഭാന് ഇതത്തിനന

അഠംഗനീകരത്തിക്കുന.   ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തില്  നത്തികുതത്തിമയതര  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുഠം  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കഭാഠം.

അതത്തിനഭാല്,  ആകസ്മെത്തികമഭായ വഷ്യവസകള ഉണ്ടഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  അതുനകഭാണ്ടവ്, 2019  നലെ ചട്ടഠം

ഒരു ധനകഭാരഷ്യ ബത്തിലത്തില് നത്തികുതത്തിമയതര നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള ഉളനപടുത്തുന്നതവ് പ്രമതഷ്യകമഭായത്തി തടയന്നത്തില

എന്നതത്തിനഭാല്,  നത്തിലെവത്തിനലെ  നടപടത്തികള  പഭാരലെനമന്റെവ്  നടപടത്തിക്രമങ്ങള  പ്രകഭാരഠം

അനുവദനനീയമഭാമണഭാ എന്ന മചഭാദഷ്യഠം ഞഭാന് തളത്തിക്കളയന.

69. നത്തിരദ്ദേത്തിഷ മഭദഗതത്തികള ധനകഭാരഷ്യ ബത്തിലത്തില് ഉളനപടുതഭാന് അനുവദത്തിക്കുന്ന വത്തിധതത്തില് ചട്ടഠം

80(1) നന്റെ പ്രവരതനഠം മലെഭാകസഭ നത്തിരതത്തി വച.  പഭാരട്ടവ്  XI  (ധനകഭാരഷ്യ  ആകത്തിനലെ പഭാരട്ടവ്  XIV

എന്നവ് പുനരനഭാമകരണഠം നചയ.) ഉളനപടുത്തുന്നതത്തിനുള മഭദഗതത്തിമയഭാനട 2017 മഭാരച്ചവ് 22 നവ് സഭ

ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  2017  അഠംഗനീകരത്തിച.   അനുമച്ഛേദഠം  109  (2)  പ്രകഭാരഠം  സ്പെനീക്കറുനട

സഭാക്ഷഷ്യനപടുതലെത്തിമനഭാനടഭാപഠം ബത്തില് രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ് വകമഭാറത്തി. 2017 മഭാരച്ചവ് 30 നവ് മലെഭാകസഭ

ശുപഭാരശകള  നത്തിരസത്തിച.  തല്ഫലെമഭായത്തി  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  ഇരുസഭകളുഠം  പഭാസഭാക്കത്തിയതഭായത്തി
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കണക്കഭാക്കുനപട.

70. ധനകഭാരഷ്യ ബത്തില് 2017 പഭാസഭാക്കത്തിയ മശഷഠം, ചട്ടങ്ങള 2017 ജുണ് 1 നവ് ധനമനഭാലെയതത്തില്

ഇനഷ്യന്  യൂണത്തിയന്  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിരുന.   ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തിനലെ  184-)ംഠം  വകുപനുസരത്തിച്ചവ്  (i)

മയഭാഗഷ്യതയനട  മഭാനദണഠം,  (ii)  തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനുള നടപടത്തിക്രമഠം  (iii)  രഭാജത്തി  വയ്ക്കുന്നതത്തിനുഠം

നനീക്കഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുമുള വഷ്യവസകള (iv) ശമ്പളവുഠം മവതനവുഠം (v) കഭാലെഭാവധത്തിയഠം ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക

കഭാലെഭാവധത്തിയഠം  കൂടഭാനത  (vi)  നഷഡബ്യൂളഡവ്  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  അവധത്തി

അലെവന്സവ് എന്നത്തിവ മപഭാലുള മറവ് മസവന വഷ്യവസകള എന്നത്തിവ  വഷ്യക്തമഭാക്കുന.   ധനകഭാരഷ്യ

ബത്തില്  2017 നന്റെ  പഭാരട്ടവ്  XIV-നന്റെ  തലെനക്കട്ടവ്  -  വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം  മറവ്  അധത്തികഭാരങ്ങളക്കുഠം

സഠംമയഭാജനഠം  സഭാധഷ്യമഭാക്കുന.  ചത്തിലെ  നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ  മഭദഗതത്തികളുഠം  അധഷ്യക്ഷനന്റെയഠം  മറവ്

അഠംഗങ്ങളുനടയഠം മസവന വഷ്യവസകളുഠം.

71. 158 )ംഠം വകുപവ് പലെ പഭാരലെനമന്റെറത്തി നത്തിയമ നത്തിരമഭാണങ്ങളക്കുഠം മഭദഗതത്തി വരുത്തുനണ്ടവ്.  

I) വഷ്യവസഭായത്തിക തരക്ക നത്തിയമഠം, 1947.

ii) എഠംപ്മളഭായനീസവ് നപ്രഭാവത്തിഡന്റെവ് ഫണ്ടുകളുഠം പലെവക വഷ്യവസകളുഠം 1952.

iii) പകരപവകഭാശ നത്തിയമഠം 1957.

iv) മടഡവ് മഭാരക്കവ് ആകവ് 1987.

v) നറയത്തില്നവ നഷപരത്തിഹഭാര വടബബ്യൂണല് നത്തിയമഠം 1987.

vi) നറയത്തില്മവ നത്തിയമഠം.

Vii) കളക്കടതവ്കഭാരുഠം, വത്തിമദശ നഭാണഷ്യ തട്ടത്തിപ്പുകഭാരുഠം (സസതവ് പത്തിടത്തിനച്ചടുക്കല്) നത്തിയമഠം 1976.

viii) വത്തിമദശ നഭാണഷ്യ വകകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം 1999.

ix) എയരമപഭാരട്ടവ് അമതഭാറത്തിട്ടത്തി ഓഫവ് ഇനഷ്യ ആകവ്, 1994.

x) മദശനീയ പഭാതകളുനട നത്തിയനണഠം (ഭൂമത്തിയഠം ഗതഭാഗതവുഠം) നത്തിയമഠം 2002.

xi) നടലെത്തിമകഭാഠം നറഗുമലെററത്തി അമതഭാറത്തിറത്തി ഓഫവ് ഇനഷ്യ ആകവ് 1997.

xii) ഇന്ഫരമമഷന് നടമകഭാളജത്തി നത്തിയമഠം 2000.

xiii) എയരമപഭാരട്ടവ് ഇക്കമണഭാമത്തിക്കവ് നറഗുമലെററത്തി അമതഭാറത്തിറത്തി ഓഫവ് ഇനഷ്യ നത്തിയമഠം 2008.

xiv) മതര നത്തിയമഠം 2002.

xv) കമ്പനത്തിസവ് ആകവ് 2013.
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xvi) ഛേഭായഗഹണ നത്തിയമഠം 1952.

xvii) ആദഭായ നത്തികുതത്തി നത്തിയമഠം 1961.

xviii) കസഠംസവ്  ആകവ് 1962.

xix) അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് വടബബ്യൂണല് നത്തിയമഠം 1985.

xx) ഉപമഭഭാക്തൃ സഠംരക്ഷണ നത്തിയമഠം 1986.

xxi) നസകബ്യൂരത്തിറനീസവ് ആന്ഡവ് എക്സ്മചഞവ് മബഭാരഡവ് ഓഫവ് ഇനഷ്യ നത്തിയമഠം 1992.

xxii) ബഭാങ്കുകളുഠം ധനകഭാരഷ്യ സഭാപനങ്ങളുഠം മൂലെഠം ഉണ്ടഭായ കടഠം വനീനണ്ടടുക്കല് നത്തിയമഠം 1993.

xxiii) സഭായധ മസന വടബബ്യൂണല് ആകവ് 2007.

xxiv) മദശനീയ ഹരത്തിത വടബബ്യൂണല് നത്തിയമഠം 2010.

72. 183-)ംഠം വകുപവ് പ്രകഭാരഠം:

183  എട്ടഭാഠം  നഷഡബ്യൂളത്തിനന്റെ  3-)ംഠം  മകഭാളതത്തില്  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന   നത്തിയമങ്ങളക്കവ്

വത്തിരുദമഭായ  എനനങത്തിലുമുണ്ടഭായഭാലുഠം,  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന  ദത്തിവസഠം  മുതല്,  നസക്ഷന്  184  നലെ

നത്തിബന്ധനകള അദഷ്യക്ഷന്,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്.  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര  അഥവഭാ  വടബബ്യൂണല്

അഠംഗഠം,  അപമലെറവ് വടബബ്യൂണല്,  അഥവഭാ,  സഭാഹചരഷ്യമനുസരത്തിച്ചവ്,  നഷഡബ്യൂളത്തിനലെ മകഭാളഠം  (2)  ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന മറവ് അധത്തികഭാരത്തികള, എന്നത്തിവരക്കവ് ബഭാധകമഭാണവ്.

എന്നഭാല്,  നസക്ഷന്  184-നലെ  വഷ്യവസകള:  അദഷ്യക്ഷന്,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്,  നചയരമഭാന്,

വവസവ് നചയരമഭാന്, പ്രത്തിവസഡത്തിഠംഗവ് ഓഫനീസര, അഥവഭാ സഭാഹചരഷ്യമനുസരത്തിച്ചവ്, അതരഠം പദവത്തി

വഹത്തിക്കുന്ന  ഒരു  അഠംഗഠം  എന്നത്തിവരക്കവ്  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന  ദത്തിവസതത്തിനവ്  നതഭാട്ടവ്  മുന്പവ്

ബഭാധകമഭാവുന്നത്തില.  

എട്ടഭാഠം  നഷഡബ്യൂളത്തില്  19  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഒരു  പട്ടത്തികയഠം  അവ  രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട

അനുബന്ധ നത്തിയമങ്ങളുഠം ഉളനക്കഭാള്ളുന.  നസക്ഷന്  183  നന്റെ പ്രഭഭാവഠം പ്രസ്തുത നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ

വഷ്യവസകനള  അസഭാധുവഭാക്കുകയഠം  നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപടുന്ന  ദത്തിവസഠം  മുതല്  നസക്ഷന്  184-നലെ

വഷ്യവസകള  അദഷ്യക്ഷന്,  ഉപഭാദഷ്യക്ഷന്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്

ഓഫനീസര  കൂടഭാനത  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങള  [സഭാഹചരഷ്യമനുസരത്തിച്ചവ്  അപമലെറവ്

വടബബ്യൂണലുമഭാവഭാഠം ]  എന്നത്തിവരക്കവ് ബഭാധകമഭാകുനമന്നവ് വഷ്യവസ നചയ്യുന.  നത്തിശത്തിത ദത്തിവസതത്തിനവ്

നതഭാട്ടവ് മുന്പവ് അധത്തികഭാരമമറവനര ഒഴെത്തിവഭാക്കുനണ്ടവ്.  
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184-)ംഠം വകുപവ് അനുശഭാസത്തിക്കുന്നതവ്:-

മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്  വത്തിജഭാപനതത്തിലൂനട  -  നചയര മപഴ്സണ്,  വവസവ്-നചയര മപഴ്സണ്,

പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര,  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ അഠംഗഠം,  അപമലെറവ്

വടബബ്യൂണല്  അഥവഭാ  സഭാഹചരഷ്യമനുസരത്തിച്ചവ്,  നഷഡബ്യൂളത്തിനലെ  മകഭാളഠം  (2)  ല്  വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ

ഏനതങത്തിലുഠം  അധത്തികഭാരത്തികളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള,  നത്തിയമനഠം,  ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക  കഭാലെഭാവധത്തി,  ശമ്പളഠം,

അലെവന്സുകള,  രഭാജത്തി,  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  തുടങ്ങത്തിയവ  സഠംബന്ധത്തിച്ച  നത്തിയമങ്ങള

നത്തിരമത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   

എന്നഭാല്  നചയര  മപഴ്സണ്,  വവസവ്-നചയര  മപഴ്സണ്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര,  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗഠം,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്  അഥവഭാ  മറവ്

അധത്തികഭാരത്തികള,  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതയഠം  കഭാലെഠം   എന്നഭാല്  ആയതവ്  സഭാനഠം–
ഏല്ക്കുന്ന  സമയഠം  മുതല്  5 വരഷതത്തില്  കവത്തിയഭാന്  പഭാടുളതല   അധത്തികഭാരതത്തില്–
തുടരഭാവുന്നതഭാണവ്, മഭാതമല പുനര നത്തിയമനതത്തിനവ് അരഹരുമഭായത്തിരുക്കുഠം: 

കൂടഭാനത,  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന  നത്തിശത്തിത  പ്രഭായ  പരത്തിധത്തിക്കതനീതമഭായത്തി  ഒരു

നചയര  മപഴ്സമണഭാ,  വവസവ്-നചയര  മപഴ്സമണഭാ,  പ്രസത്തിഡമന്റെഭാ,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡമന്റെഭാ,

പ്രത്തിവസഡത്തിങവ് ഓഫനീസമറഭാ, അഠംഗമമഭാ പ്രസ്തുത പദവത്തി വഹത്തിക്കഭാന് പഭാടുളതല.

(a) നചയര  മപഴ്സനന്റെ  കഭാരഷ്യതത്തില്  മകന്ദ്രസരക്കഭാര  അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന,  നത്തിയമങ്ങളത്തില്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രഭായ പരത്തിധത്തി 70 വയസഭാണവ്.

(b) വവസവ്-നചയര  മപഴ്സണ്,  വവസവ്-നചയരമഭാന്,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്

ഓഫനീസര, ഇവരുനട കഭാരഷ്യതത്തില് പ്രഭായപരത്തിധത്തി 67 വയസവ് ആണവ്.

2) എന്നഭാല്  നചയര  മപഴ്സനന്റെമയഭാ,  വവസവ്-നചയര  മപഴ്സനന്റെമയഭാ,  നചയരമഭാനന്റെമയഭാ,

വവസവ്  നചയരമഭാനന്റെമയഭാ,  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമയഭാ,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമയഭാ,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്

ഓഫനീസറുമടമയഭാ,  വടബബ്യൂണല്,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗതത്തിമന്റെമയഭാ,

സഭാഹചരഷ്യമനുസരത്തിച്ചവ്  മറവ്  അധത്തികഭാരത്തികളുനടമയഭാ,  ശമ്പളമമഭാ  മറവ്  മവതനങ്ങമളഭാ  മറവ്  മസവന

വഷ്യവസകമളഭാ നത്തിയമനതത്തിനവ് മശഷഠം അവരക്കവ് പ്രതത്തികൂലെമഭായത്തി മഭാറുന്നതല.  

73) 184-)ംഠം  വകുപവ്,  മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനവ്,  (i)  മയഭാഗഷ്യതകള,  (ii)  നത്തിയമനഠം  (iii)  നത്തിയമന

കഭാലെഭാവധത്തി  (iv)  ശമ്പളവുഠം മറവ് ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം  (v)  രഭാജത്തി  (vi)  നനീക്കഠം നചയ്യേല് (vii)  മറവ് മസവന
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നത്തിബന്ധനകളുഠം  വഷ്യവസകളുഠം  മുതലെഭായവയഭായള  നത്തിയമഠം  നത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  അധത്തികഭാരഠം

നല്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക കഭാലെഭാവധത്തി എന്നതവ്,  മകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെവ് നത്തിശയത്തിക്കുന്നതവ് മപഭാനലെ

അഞവ്  വരഷതത്തില്  കവത്തിയരുനതനഠം  കൂടഭാനത  ഒരു  അഠംഗതത്തിനവ്  പുനര  നത്തിയമനതത്തിനവ്

അരഹതയനണ്ടനഠം വഷ്യവസ നചയ്യുന.  ഉയരന്ന പ്രഭായപരത്തിധത്തി  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതവ്  രണ്ടഭാമനത

വഷ്യവസയഭാണവ്.  185(1)  വകുപനുസരത്തിച്ചവ് നത്തിവ്ശത്തിത ദത്തിവസതത്തിനവ് മുന്പവ് പ്രസ്തുത പദവത്തി വഹത്തിക്കുന്ന

നചയര മപഴ്സണല്മഭാര,  പ്രസത്തിഡന്റുമഭാര അഥവഭാ വവസവ്-നചയര മപഴ്സണ്,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസരമഭാര  അഥവഭാ  വടബബ്യൂണല്/  അപനലെറവ്  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങള

തുടങ്ങത്തിയവര പ്രസ്തുത പദവത്തി ഒഴെത്തിമയണ്ടതുഠം മൂന്നവ് മഭാസനത മവതനതത്തിനുഠം മറവ് ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം

കൂടഭാത നഷപരത്തിഹഭാരതത്തിനവ് അരഹരുമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  

74) ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ ഉപവഭാകഷ്യഠം (1) നന്റെ ഉപവകുപവ് (സത്തി), (ഡത്തി), (ജത്തി) എന്നത്തിവ പരമരശത്തിച്ചവ്

ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ പഭാരട്ടവ്  xiv  സുസത്തിരനമന്നവ് ഇനഷ്യയനട അമറഭാരണത്തി ജനറല് സമരപത്തിച.

രഭാജഷ്യസഭയത്തിമലെക്കവ്  വകമഭാറത്തിയമപഭാള സ്പെനീക്കര നല്കത്തിയ സഭാക്ഷഷ്യനപടുതല് ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തിനവ്

ആനകനയന്നഭാണവ്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.   കണ്മസഭാളത്തിമഡറ ഡവ്  ഫണ്ടത്തില്  നത്തിന്നഭാണവ്  ശമ്പളഠം

നല്മകണ്ടതവ് എന്നവ് അമറഭാരണത്തി ജനറല് ആവശഷ്യനപടുന.  ഇതവ് ശരത്തിയഭാകുന്ന പക്ഷഠം, പഭാരട്ടവ് xiv

നലെ മറവ് വഷ്യവസകള ആകസ്മെത്തിക സസഭഭാവമുളതഭാനണന്നവ് അറത്തിയത്തിക്കുന.  ശമ്പളഠം,  അലെവന്സവ്,

നപന്ഷന് എന്നത്തിവയവ് കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടുമഭായത്തി മനരത്തിട്ടവ്  അവത്തിശുദ ബന്ധമുണ്ടഭാകുനമനഠം

ആയതവ്  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തില്  2017  നലെ  വഷ്യവസകളക്കവ്  അനുകൂലെമഭാനണന്നവ്  വഭാദവുമുണ്ടവ്.   ഈ

സഭാഹചരഷ്യതത്തില് ആശ്രയത്തിക്കനപടുന്നതവ്.

(1)  ഭരണഘടനഭാ സഭാധുതയനട ആനുമഭാനവുഠം  (State of West Bengal v.  Anwar  Ali  Sarkar51,

R.K.Garg  v.  Union  of  India52 &  Subramanian  Swamy  v.  Director,  Central  Bureau  of

Investigation53) (ii)  അധത്തികഭാര വത്തിഭജന സത്തിദഭാനതത്തിനന്റെ പ്രഭാധഭാനഷ്യഠം  (Bhim Singh v. Union of

India54)

75. ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം  2017  നലെ പഭാരട്ടവ്  xiv  നലെ വഷ്യവസകള.  അപനലെറവ്  വടബബ്യൂണലുകള

ഉളനപനടയള വഷ്യതഷ്യസ വടബബ്യൂണലുകള രൂപനീകരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ നത്തിയമങ്ങള ആണവ്

പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി  മഭദഗതത്തി  നചയ്യുന്നതവ്.   ഈ മഭദഗതത്തികളഭാല്,  മസവനതത്തിനുള മയഭാഗഷ്യതകള,

നത്തിയമ പ്രക്രത്തിയ,  മസവന കഭാലെഭാവധത്തി,  മവതനഠം,  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള,  രഭാജത്തി,  നനീക്കഠം നചയ്യേല് മുതലെഭായ
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നത്തിയമപരമഭായ  വഷ്യവസകള  നസക്ഷന്  184  നലെ  വഷ്യവസകളഭാല്  നത്തിയനത്തിക്കനപടുഠം.   ഈ

വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന ഉമദഷ്യഭാഗസ സഞയഠം സഠംബന്ധത്തിച്ച മമല്പറഞ എലഭാ

കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതത്തിനുള അധത്തികഭാരഠം  184-)ംഠം  വകുപവ്,  മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്  നല്കുന.

ഈ  പ്രക്രത്തിയയത്തിലൂനട,  സഭാനതത്തിനഭായള  മയഭാഗഷ്യതകള,  നത്തിയമന  പ്രക്രത്തിയ  മുതല്  മസവന

നത്തിയമങ്ങള തുടങ്ങത്തിയവ രൂപനീകരത്തിക്കുവഭാനുള അധത്തികഭാരങ്ങള നത്തിയക്ത നത്തിയമ നത്തിരമഭാണതത്തിലൂനട

മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാകുകയഠം സഠംരക്ഷക നത്തിയമതത്തിനന്റെ നത്തിയമപരമഭായ വഷ്യവസകളക്കവ്

മമലുള അസഭാധുവഭാകുകയഠം നചയ്യുന.

76. ഇതവ്,  ഞങ്ങളുനട കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  പണബത്തില് രൂപനീകരത്തിക്കന്നതത്തിനുള,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  വഷ്യവസകനള  പൂരണ്ണമഭായഠം  ലെഠംഘത്തിക്കുന.   ധനകഭാമരഷ്യതര  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള

പണബത്തിലത്തില്  ഉളനപടുത്തുന്നതവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  തടയന്നത്തില.  എന്നഭാല്   ധനകഭാമരഷ്യതര

വത്തിഷയങ്ങള  ഉളനപടുതഭാന്  അനുവദത്തിക്കുമമ്പഭാള,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  നലെ  ഉപവകുപവ്  (ജത്തി),

ഉപവകുപവ് (എ), മുതല് (എഫവ്) വനര വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില് അതരഠം വത്തിഷയഠം

ആകസ്മെത്തികമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം എന്ന നത്തിബന്ധന ഉളനക്കഭാള്ളുന.  മനറഭാരു വത്തിധതത്തില് പറഞഭാല്,

ധന സഠംബന്ധമലഭാത ഒരു വത്തിഷയഠം അതവ്  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയള ഉപവകുപ്പുകളത്തില്

വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഒരു കഭാരഷ്യതത്തിനവ് ആകസ്മെത്തികമമഭാ അനുബന്ധമമഭാ ആനണങത്തില് മഭാതഠം ധനബത്തിലത്തില്

അനുവദനനീയമഭാണവ്.   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  നലെ  ഉപവകുപവ്  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനര

പരഭാമരശത്തിക്കനപടഭാത,  എട്ടവ്,  ഒന്പതവ്  നഷ ഡബ്യൂളുകളത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  സുപ്രധഭാനമഭായ

വഷ്യവസകള,  ഭഭാഗഠം  xiv,  റദ്ദേഭാക്കത്തി  മഭാറത്തി  സഭാപത്തിച.  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമഠം  2017  നന്റെ  ഭഭാഗഠം  xiv,

അതത്തിനഭാല് ഉപവകുപവ്  (ജത്തി)  എന്നതത്തിനന്റെ അരതതത്തില് ആകസ്മെത്തികമല.   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  109-ല്

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രമതഷ്യക നടപടത്തിക്രമങ്ങള സസനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 107, 108 എന്നത്തിവ

പ്രകഭാരഠം സഭാധഭാരണ ബത്തില്ലുകള നത്തിയനത്തിക്കുന്ന നടപടത്തിക്രമങ്ങള വഷ്യരതമഭായത്തിതനീരുഠം എന്നതഭാണവ്

ഇതത്തിനന്റെ വഷ്യക്തമഭായ ഫലെഠം.  ഒരു സഭാധഭാരണ ബത്തില് എന്ന നത്തിലെയവ് ഭഭാഗഠം  xiv നലെ വഷ്യവസകള

നടപത്തില് വരുതണനമങത്തില്,  നത്തിയമസഭഭാ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുനട സസഭഭാവഠം പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിലുഠം ചരച്ച

നചയ്യേനപടുന്നതത്തിലുഠം  രഭാജഷ്യസഭയവ്  സുപ്രധഭാനമഭായ  ശബ്ദമുണ്ടഭാവുഠം.    ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  പ്രകഭാരഠം

അനുവദനനീയമഭായ മമഘലെയവ് പുറതവ് ഉള വഷ്യവസകള ഭഭാഗഠം  xiv-ല് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

77. അമറഭാരണത്തി  ജനറലെത്തിനന്റെ  ശമ്പളഠം  കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ്  ഫണ്ടത്തില്  നത്തിന്നവ്
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നല്മകണ്ടതഭായതത്തിനഭാല് ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനന്റെ ഭഭാഗഠം  xiv,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110(1) നന്റെ ഉപവകുപവ്

(c)  മുതല്  (d)  എന്നത്തിവമയഭാടവ്  ബന്ധഠം  പുലെരത്തുനനവനഠം  മറവ്  വഷ്യവസകള  മകവലെഠം

ആകസ്മെത്തികമഭാനണനമുള വഭാദതത്തില് ഞങ്ങള തല്പരരല.   ഇനഷ്യയനട  ഏകനീക സൃത ഫണ്ടത്തില്

സഭാമ്പതത്തിക  ബഭാധഷ്യതയത്തില്  മഭദഗതത്തിക്കവ്  ഒരു  സസഭാധനീനമുനണ്ടന്നതവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  നന്റെ

പരത്തിധത്തിയത്തില്  മഭദഗതത്തി  വരുത്തുന്നതത്തിനുള  ഏക  അടത്തിസഭാനമഭായത്തിരത്തിക്കരുതവ്.   വഷ്യവസകനള

സൂകമഭായത്തി  വത്തിശകലെനഠം  നചയ്യുമമ്പഭാള,  ആകസ്മെത്തികനമന്നവ്  അവകഭാശനപടുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങള

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ നത്തിരവ്വഹണനത മുഴുവനഭായഠം വത്തിഴുങ്ങുനണ്ടവ്.  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം 2017 നലെ

ഭഭാഗഠം xiv  ല് മയഭാഗഷ്യത,  നത്തിയമന പ്രക്രത്തിയ,  നത്തിയമന കഭാലെഭാവധത്തി,  ശമ്പളഠം,  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള, രഭാജത്തി,

നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  ഉളനപനടയള  മസവന  വഷ്യവസകളുഠം  തുടങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി  മഭദഗതത്തികള

അടങ്ങത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  അതവ് കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ് ഫണ്ടത്തിനന്റെ സഭാമ്പതത്തിക ബഭാധഷ്യതനയക്കുറത്തിചള ഒരു

മചഭാദഷ്യമഭായത്തി  മഭാതഠം കുറച്ചവ്  കഭാണഭാന് കഴെത്തിയത്തില.   എടഠം,  ഒന്പതുഠം നഷഡബ്യൂളുകളത്തില് വത്തിവരത്തിച്ചത്തിടള,

വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  ഉമദഷ്യഭാഗസ  സഞയനത  നത്തിയമത്തിക്കുകയഠം,  മസവന  വഷ്യവസകനള

നത്തിയനത്തിക്കുകയഠം  നചയ്യുന്ന  എലഭാ  വത്തിധ  നത്തിയനണ  വഷ്യവസകനളയഠം  മഭദഗതത്തി  വരുത്തുകയഠം

അസഭാധുവഭാക്കുകയഠം നചയ്യുക എന്നതഭാണവ് ഭഭാഗഠം  xiv  നന്റെ ഫലെഠം.  ഈ പ്രവരതനഠം പണബത്തിലെവ്സ

നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുള അധത്തികഭാരതത്തിനുള നത്തിയമഭാനുസൃത മഭാരഗമഭായത്തി കണക്കഭാക്കഭാനഭാവത്തില.  

78. കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ് ഫണ്ടത്തിനന്റെ സഭാമ്പതത്തിക പ്രസക്തത്തി ഉളത്തിടമതഭാളഠം,  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം

2017 പഭാരട്ടവ്  xiv  യനട  വഷ്യവസകള  സുസത്തിരമഭാനണന്നവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  മക്ലെഭാസവ്  (1)  നലെ

സബ്മക്ലെഭാസവ്  (c),  (d),  (e),  (g)-ഇവനയ  ഉദരത്തിച്ചവ്  നകഭാണ്ടവ്  അമറഭാരണത്തി  ജനറല്

ഉദ്മബഭാധത്തിപത്തിക്കുന.

79. കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ് ഫണ്ടത്തില് നത്തിമന്നഭാ, കണ്ടത്തിന്ജന്സത്തി ഫണ്ടത്തില് നത്തിമന്നഭാ ഉള പണതത്തിനന്റെ

പത്തിന്വലെത്തിക്കലെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ്,  മറവ്  പലെതത്തിനന്റെയഠം  കൂട്ടതത്തില്  സബവ്-മക്ലെഭാസവ്  (സത്തി)  ല്  പറയന.

കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ്  ഫണ്ടത്തില് നത്തിനഠം പണഠം സസഭായതമഭാക്കുന്നതുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടതഭാണവ് സബവ്-

മക്ലെഭാസവ്  (ഡത്തി).   സബവ്-മക്ലെഭാസവ്  (ഇ)  ഏനതങത്തിലുഠം  നചലെവുകളുനട  പ്രഖഷ്യഭാപനഠം  അനലങത്തില്

കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ് ഫണ്ടത്തില് നത്തിന്നവ് ഈടഭാക്കുന്ന നചലെവത്തിനന്റെ വരദനവവ് എന്നത്തിവ വഷ്യക്തമഭാക്കുന.

ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം  2017  നന്റെ പഭാരട്ടവ്  xiv  ഇനഷ്യയനട ഏകനീകൃത ഫണ്ടത്തിനന ബഭാധത്തിക്കുന്നത്തിടമതഭാളഠം,

ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  നന്റെ  ഉപവകുപ്പുകള  (സത്തി),  (ഡത്തി),  (ഇ)  എന്നത്തിവയത്തില്  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന
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കഭാരഷ്യങ്ങള ആകസ്മെത്തികമഭാണവ് എന്നവ് വഭാദത്തിക്കനപട.

80. സബവ്-മക്ലെഭാസവ്  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനര വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിടള ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്

സഭാനരഭത്തികമഭായ  കഭാരഷ്യങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  വഷ്യവസകള  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  നന്റെ

പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്നതഭായത്തി ഉപവകുപവ്  (ജത്തി)  വഷ്യവസ നചയ്യുന.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110

നന്റെ  മക്ലെഭാസവ്  (1)  ല്  അനുശഭാസത്തിക്കുന്ന  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയള  ഉപവകുപ്പുകളത്തില്

പരഭാമരശത്തിക്കനപടഭാത  വഷ്യവസകള  ബത്തിലത്തില്  അടങ്ങത്തിയത്തിടണ്ടവ്  എങത്തിലുഠം  ഇനഷ്യയനട

കണ്മസഭാളത്തിമഡറടവ്  ഫണ്ടത്തില്  ആകസ്മെത്തികമഭായ  സസഭാധനീനഠം  നചലുത്തുനനവനഠം  വഭാദത്തിക്കുന്നതത്തില്

നത്തിനഠം ഇതവ് വഷ്യതഷ്യസമഭാണവ്.   ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  നലെ സബവ്-മക്ലെഭാസവ്  (ജത്തി)  യനട പരത്തിധത്തിയത്തില്,  ഇതവ്

സസമമധയഭാ അതരതത്തിനലെഭാരു ബത്തില് നകഭാണ്ടവ് വരുഠം.  

81. ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  പണബത്തിലത്തിനന  നത്തിരവ്വചത്തിക്കുന്നതവ്  സബവ്  മക്ലെഭാസവ്  (എ)  മുതല്  (പത്തി)

വനരയളതത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  എലഭാമമഭാ  ഏനതങത്തിലുമമഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങനള  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  മഭാതഠം

വഷ്യവസകള ഉള ഒരു ബത്തില് എന്നഭാണവ്.  നത്തിരട്ടത്തിഷ ബത്തിലത്തില്, സബവ് മക്ലെഭാസവ് (എ) മുതല് (എഫവ്)

വനര  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  ആകസ്മെത്തികമഭായത്തി  ബഭാധകമഭാമയക്കഭാവുന്ന  വഷ്യവസകളുഠം

കമണ്ടക്കഭാഠം എന്നതത്തിനഭാലെഭാണവ്  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ മക്ലെഭാസവ് (1) നവ് സബവ് മക്ലെഭാസഭായത്തി (ജത്തി) നകഭാണ്ടവ്

വരുന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം, (എ) മുതല് (എഫവ്) വനരയള സബവ് മക്ലെഭാസുകളത്തില് മനരത്തിട്ടവ്

ബന്ധമത്തിലഭാതതുഠം  എന്നഭാല്  സബവ്  മക്ലെഭാസവ്  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയള  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്

ആകസ്മെത്തികമഭായ  സസഭാധനീനഠം  നചലുത്തുന്നതുമഭായ  വഷ്യവസകള  മഭാതഠം  അനുവദത്തിക്കുന്ന  വഷ്യവസ

എന്നവ്  സബവ്  മക്ലെഭാസവ്  (ജത്തി)  നയ  വഭായത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   'ആകസ്മെത്തികഠം'  എന്ന  വഭാക്കത്തില്

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് ബത്തിലത്തിനലെ പ്രധഭാന വത്തിഷയങ്ങളുഠം ആയതവ് സബവ് മക്ലെഭാസവ് (എ) മുതല് (എഫവ്)

വനരയഠം  മറ്റു  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  പരഭാമരശത്തിക്കനപമടണ്ടതുഠം  തമത്തിലുള  ബന്ധമഭാണവ്.   പണബത്തിനലന്നവ്

അവകഭാശനപടുന്ന  ഒരു  ബത്തിലത്തിനലെ  എലഭാ  വഷ്യവസകളുഠം  (എ)  മുതല്  (എഫവ്)  വനരയള

മക്ലെഭാസുകളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളുമഭായത്തി മനരത്തിട്ടവ് ബന്ധമുളതഭായത്തിരത്തിക്കണഠം. ഒരു

വഷ്യവസ സബവ്  മക്ലെഭാസവ്  (ജത്തി)  യനട  പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുന്നതഭായത്തി  അവകഭാശനപടുന്നത്തിടതവ്,  സബവ്

മക്ലെഭാസവ്  (എ) മുതല് (എഫവ്)  വനരയള മക്ലെഭാസുകളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ഏനതങത്തിലുഠം കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്

ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കണഠം അനലങത്തില് അതത്തില് ഉളനപട്ടത്തിരത്തിക്കണഠം.  

82.  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം 2017 നലെ ഭഭാഗഠം xiv, വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളുനട നത്തിയമനവുഠം, നത്തിയമന
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പ്രക്രത്തിയയഠം,  നത്തിയമന  കഭാലെഭാവധത്തിയഠം,  ശമ്പളവുഠം,  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം,  രഭാജത്തിയഠം,  നനീക്കഠം  നചയ്യേലുഠം

തുടങ്ങത്തിയ വത്തിവത്തിധ മഭദഗതത്തികള, ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ മക്ലെഭാസവ് (1),  ഉപവകുപവ് (എ) മുതല് (എഫവ്)

യളവയത്തില്  ബഭാധകമലഭാതവ,  അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  മത്തിക്കവഭാറുഠം  എലഭാ

നടപടത്തികളുഠം  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടുമഭായത്തി  ബന്ധനപമട്ടക്കഭാവുന്ന നചലെവുകളുനട വരദനമവഭാ

കുറമവഭാ ഉളനപടുന.  ഉന്നയത്തിക്കനപടുന്ന വഭാദഠം അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതവ് വഴെത്തി സബവ് മക്ലെഭാസവ്  (ജത്തി)  ക്കവ്

വനീപരനീതവുഠം,  ഏനതഭാരു  ബത്തിലത്തിനനയഠം,  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110(1)  വത്തിവരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങനള

ബഭാധത്തിക്കുന്നത്തിനലങത്തിലുഠം,  വഷ്യവസകളക്കവ്  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തിനന  ബഭാധത്തിക്കുനമന്നവ്

കഭാണത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയന്നത്തിടമതഭാളഠം ധന ബത്തിലഭായത്തി പഭാസഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയന്നതഭാണവ്.  

 
83.  ശമ്പള  നത്തിരണ്ണയതത്തിനുള  അധത്തികഭാരഠം  വകമഭാറഠം  നചയ്യുന്നതത്തിനവ്  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്

ഫണ്ടുമഭായത്തി  മനരത്തിട്ടവ്   ബന്ധമുനണ്ടന്നവ്,  വഭാദതത്തില്  പറയന്നതവ്,  ശമ്പളഠം  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുവഭാനുഠം

പരത്തിഷഭാരവുഠം  നത്തിരണ്ണയവുഠം  അഥവഭാ  ശമ്പള  പരത്തിഷഭാരവുഠം  തമത്തിലുള വഷ്യതഷ്യഭാസനത മൂടത്തിവയ്ക്കുന.

അതരതത്തിലുള   മകന്ദ്ര  സരക്കഭാറത്തിനന്റെ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  വകമഭാറഠം,  മമല്  പറഞ

സബ്മക്ലെഭാസുകളത്തില്  ചത്തിനത്തിച  രനീതത്തിയത്തില്  ഇനഷ്യയനട  കണ്മസഭാളത്തിമഡറഡവ്  ഫണ്ടത്തിമലെക്കവ്

പരത്തിഗണത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്,  എന്ന നത്തിഗമനതത്തിമലെക്കവ്  ശമ്പളഠം  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാമനഭാ,  പരത്തിഷരത്തിക്കഭാമനഭാ

ഉള അധത്തികഭാരഠം സസയമമ നയത്തിക്കുന്നത്തില.

84. വടബൂണല്  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യത  നത്തിയമന  പ്രക്രത്തിയ,  മസവനകഭാലെഭാവധത്തി  കൂടഭാനത

ശമ്പളവുഠം  മറവ്  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം,  രഭാജത്തി,  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  തുടങ്ങത്തിയ  അധത്തികഭാരങ്ങള

നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ  നത്തിയനത്തിച്ചത്തിരുന്ന നത്തിയമപരമഭായ  വഷ്യവസകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിമലെക്കവ്

വകമഭാറഠം  നചയ്യുന്നതവ്,  ഭരണഘടനയനട  രുപകല്പനനയയഠം,  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായവടബൂണലുകളുനട

സസഭാതനരഷ്യവ്നതയഠം  ബഭാധത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സുപ്രധഭാന  അവകഭാശതത്തിനന്റെ  വകമഭാറഠം  ആണവ്.

അനുമഛേദഠം  110(1)  നന്റെ  (c),  (d),  (e)  സബ്മക്ലെഭാസുകളത്തിമലെക്കവ്  അവ  പരഭാമരശത്തിക്കനപടുന്നത്തില.

കൂടഭാനത അനുമഛേദഠം 110(1) നലെ     (a) മുതല് (f)വനരയള സബ്മക്ലെഭാസുകളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

ഏനതങത്തിലുഠം വത്തിഷയങ്ങള അനുബന്ധമഭായത്തി വരുന്നതുമല.

85.  നത്തിയമനത്തിരമഭാണവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  ഭരണഘടനയനട  ഒരു  അനുമഭാനമുനണ്ടന്നതത്തില്

സഠംശമത്തില.  പഭാരലെനമന്റെറത്തി ജനഭാധത്തിപതഷ്യതത്തില്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ കഭാലെതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യങ്ങളുഠം

അതത്തിമനഭാനടഭാപഠം  മയഭാഗഷ്യമഭായ   നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിലൂനട   നത്തിയമനത്തിരവ്വഹണഠം  വകകഭാരഷ്യഠം
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നചയ്യുന്ന എകത്തികബ്യൂട്ടത്തിവവ്  ഗവണ്നമന്റുഠം,   നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭമയഭാടുഠം  തത്തിരനഞടുക്കുന്ന ജനങ്ങനള

പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന്ന സരക്കഭാരത്തിനന്റെ തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട അഠംഗമതഭാടുഠം ഉതരവഭാദത്തിതമുണ്ടവ് എന്ന

അടത്തിസഭാനതത്തിലെഭാണവ്  ഈ  അനുമഭാനതത്തിനലെതത്തിമച്ചരന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.   എന്നഭാല്  അനുമഭാനഠം

എന്നതവ്   ഭരണഘടനഭാപരതയനട  ഒരു അനുമഭാനമഭാണവ്.   ഭരണഘടനഭാപരമഭായ ഉതരവത്തിനന്റെ

വഷ്യക്തമഭായ ലെഠംഘനഠം അനലങത്തില് സഭാപത്തിതമഭായ ലെഠംഘനനത അടത്തിസഭാനമഭാക്കത്തി അനുമഭാനനത

മഭാറത്തി  സഭാപത്തിക്കഭാഠം.  അനുമഛേദഠം  110  മക്ലെഭാസവ്  (1)  നലെ സബ്മക്ലെഭാസവ്  (a)  മുതല്  (g)  വനരയള

വകുപ്പുകളത്തില്  പരഭാമരശത്തിക്കഭാത  വഷ്യവസകള  ഉളനക്കഭാള്ളുന്ന  ഒരു  ബത്തില്  പണബത്തിലഭായത്തി

പഭാസഭാക്കത്തിയഭാല്, ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ അനുശഭാസനതത്തിനന്റെ ലെഠംഘനമഭാണവ്.   ഭരണഘടനഭാപരത

എന്ന അനുമഭാനഠം അവത്തിനട മഭാറത്തി നത്തിരതനപടുന.

86. ഒരു  ബത്തിലത്തിനന  പണബത്തിലഭായത്തി  സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതവ്  പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  ആഭഷ്യനര

പ്രവരതനവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  കഭാരഷ്യമഭായതത്തിനഭാല്  അധത്തികഭാര  വത്തിഭജനസത്തിദഭാനഠം

പരത്തിഗണത്തിക്കുമമ്പഭാള  മകഭാടതത്തി  കൂടുതല്  ജഭാഗത  പഭാലെത്തിക്കണനമന്ന  വത്തിവരസനഭായ  അമറഭാരണത്തി

ജനറല് ആവശഷ്യനപടുന.  ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം, അധത്തികഭാരങ്ങളുനട വത്തിഭജനനത ലെഠംഘത്തിക്കുഠം

എന്നഭാണവ് സമരപത്തിക്കനപട്ടതവ്.  പ്രസ്തുത സമരപണഠം ഒരു ബത്തിലത്തിനന ധനബത്തിലഭായത്തി അഠംഗനീകരത്തിക്കുക

എന്ന  അടത്തിസഭാന  നത്തിലെനയ  അവഗണത്തിക്കുനനവനഠം,  ആരട്ടത്തിള  110  നലെ  വഷ്യവസകള

സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  സഭാധഭാരണ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  അനുബന്ധമഭായത്തി  വരുന്ന

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ആവശഷ്യകതകളക്കഭായത്തി  ഭരണഘടന  രൂപനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു

ഒഴെത്തിവഭാക്കലെഭാണവ്.   ഒരു ബത്തിലത്തിനന പണബത്തിലഭായത്തി  പഭാസഭാക്കുമമ്പഭാള,  അടത്തിയനരമഭായത്തി  ഉണ്ടഭാകുന്ന

സസഭാധനീനഠം  എന്നതവ്,   നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതത്തില്  രഭാജഷ്യസഭയ്ക്കുള  നലെജത്തിമസ്ലേറനീവവ്

അധത്തികഭാരനത നത്തിരഭാകരത്തിക്കുക എന്നതഭാണവ്.

87. ഒരു  നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ  സഭാപനനമന്ന  നത്തിലെയവ്  രഭാജഷ്യസഭഭാ  ഇനഷ്യന്

നഫ ഡറലെത്തിസതത്തിനന്റെ  ശബ്ദനതയഠം  ആശങകനളയഠം  അഭത്തിലെഭാഷങ്ങനളയഠം  പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കുന.

ഒരു പണബത്തിലത്തിനന്റെ കഭാരഷ്യതത്തില് രഭാജഷ്യസഭയനട പങവ്  കുറയ്ക്കുന്നതവ്  ഒരു പ്രമതഷ്യക ലെക്ഷഷ്യമതഭാനട

ഭരണഘടനയനട കരടവ്  പ്രവരതകരഭാണവ്.  അവരുനട കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  മനരത്തിട്ടവ്  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള  അടങ്ങത്തിയ  തഭാഴെനത  സഭകളുനട  അധത്തികഭാരതത്തിമലെക്കഭാണവ്  പണബത്തില്ലുകള

ഉചത്തിതമഭായത്തി നനീക്കത്തി വയനപമടണ്ടതവ്.  എന്നഭാല് പണബത്തിലലഭാത ഒരു ബത്തിലത്തിനന ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110
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പ്രകഭാരഠം  പഭാസഭാക്കുന്ന  ഒന്നഭായത്തി  കണക്കഭാക്കുന്നതവ്  കഭാരഷ്യമഭായ  ഭരണഘടനഭാവഷ്യവസയനട

ലെഠംഘനമഭാണവ്,  ഭരണഘടനഭാപ്രക്രത്തിയയനട ലെഠംഘനമഭാണവ്, അതത്തിനഭാല് നത്തിയമവത്തിരുദമഭാണവ്.

88. എലഭാ അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം ഭരണഘടനഭാ മമധഭാവത്തിതസതത്തിനവ് വത്തിമധയമഭാണവ് എന്നതഭാണവ് നമ്മുനട

ഭരണഘടനയനട  അടത്തിസഭാനതതസഠം.   ഒരു  അധത്തികഭാരത്തിക്കുഠം  സസയഠം  ഭരണഘടനഭാശഭാസനയനട

പരത്തിധത്തി  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കഭാന്  ഉള  അധത്തികഭാരമത്തില.   ഒഭാമരഭാ  ഭരണഘടനഭാ  അധകഭാരവുഠം  അതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ അധത്തികഭാരങ്ങളുനട പരത്തിധത്തിക്കുളത്തില് പ്രവരതത്തിക്കുനനവന്നവ് ഉറപഭാക്കഭാനഭാണവ്

ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം.   ഒരു  ഭരണഘടനഭാസഭാപനനത  അതത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തിക്കുളത്തില്

നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തില്,  ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനഠം  അധത്തികഭാരങ്ങള  മവരതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

സത്തിദഭാനനത  ബഭാധത്തിക്കുന്നത്തില.   ഭരണഘടനഭാമകഭാടതത്തിനയന്ന  നത്തിലെയത്തില്  മകഭാടതത്തിയത്തില്  വത്തിധത്തി

നത്തിരണ്ണയ  അധത്തികഭാരഠം  നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാണവ്.   ഒരു  ബത്തില്   പണബത്തിലഭായത്തി  പഭാസഭാക്കുന്നതത്തില്

ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ഉതരവത്തിനന്റെ  ലെഠംഘനഠം  നടന്നത്തിടമണ്ടഭാ  എന്നവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തില്,

ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം അധത്തികഭാരവത്തിഭജനഠം നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന പരത്തിധത്തിക്കപ്പുറമതക്കവ് മപഭാകത്തില.

മനനര  മറത്തിച്ചവ്,  ജുഡനീഷഷ്യല്  വടബൂണലുകളുനട  സസഭാതനഷ്യഠം  ഭരണഘടനയനട

അടത്തിസഭാനഘടനയനട  ലെഠംഘത്തിക്കഭാനഭാവഭാത  സവത്തിമശഷതയഭായത്തി  ഈ  മകഭാടതത്തി  മഭാറമത്തിലഭാനത

അഠംഗനീകരത്തിക്കുനണ്ടവ്.   മയഭാഗഷ്യതയനട  മഭാനദണങ്ങള നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുബക,  തത്തിരനഞടുപവ്  പ്രക്രത്തിയ,

മസവനവഷ്യവസകള,  കൂടഭാനത  വടബൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങള  അവരുനട  പ്രവരതനങ്ങള

നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനലെ  നത്തിക്ഷവ്പക്ഷത  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതുഠം  അഡ്ജതഡനീമക്കററത്തി  മബഭാഡത്തി  എന്ന

നത്തിലെയത്തിലുള  ഫലെപ്രഭാപ്തത്തിയഠം  എകത്തികതട്ടത്തിവത്തില്  നത്തിനള  അകലെനത  ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

എകത്തികതട്ടത്തിവത്തിനന്റെ നത്തിരണ്ണയത്തിക്കനപടഭാത വത്തിമവകതത്തിനവ് നത്തിയമനത്തിരമഭാണഭാധത്തികഭാരഠം നല്കുന്നതത്തിലൂനട,

പഭാരലെനമന്റെത്തിനന്റെ  സസയഠം  ഇലഭാതഭാകലെഭാണവ്  നടന്നത്തിടളതവ്.   എകത്തികതട്ടനീവത്തിനവ്  നത്തിയമങ്ങള

രൂപനപടുത്തുവഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  നല്കുന്നതവ്  വടബൂണലുകളുനട  സസഭാതനഷ്യനത  മനരത്തിട്ടവ്

ബഭാധത്തിക്കുന.   വടബൂണലുകളുനട  വത്തിവത്തിധ  വശങ്ങളത്തില്  എകത്തികതട്ടനീവത്തിനന  നത്തിയനത്തിക്കഭാനുള

അധത്തികഭാരഠം  അനുവദത്തിക്കുന്നതവ്  ഭരണഘടനയനട  അടത്തിസഭാന  സവത്തിമശഷതയഭായ  ജുഡനീഷഷ്യല്

സസഭാതനനത നശത്തിപത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.

F2. ഈ മകഭാടതത്തി പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുനട ലെഠംഘനഠം -

89. ധനകഭാരഷ്യബത്തില്  2017,  നസക്ഷന് 184  പ്രകഭാരമുള വടബൂണല്,  അപനലെറവ് വടബൂണല്
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മറവ്  അധത്തികഭാരത്തികള  (അഠംഗങ്ങളുനട  മസവനതത്തിനന്റെ  മയഭാഗഷ്യത,  മുന്പരത്തിചയഠം,  മറവ്

മസവനവഷ്യവസകള)  എന്നവ്  വത്തിളത്തിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള  2017  ജൂണ്  1  നവ്  വത്തിജഭാപനഠം  നചയത്തിടണ്ടവ്.

ചുവനട മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന വഭാക്കുകളത്തില്, നത്തിയമങ്ങളുനട പ്രഭാമയഭാഗത്തിക ക്ഷമത, ചട്ടഠം 1(3), വത്തിവരത്തിക്കുന.

(3)  – ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം,  2017  (7  2017)  ല്  8ംഭാഠം  നഷഡബ്യൂളത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നത്മപഭാനലെ,  ഈ

നത്തിയമഠം, നചയരമഭാന്, വവസ്നചയരമഭാന്, നചയരമപഴ്സന്, വവസ്നചയരമപഴ്സന്, പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ്

ഓഫനീസര, അക്കസൗണ്ടവ് അഠംഗഠം, അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ് അഠംഗഠം, ജുഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം, എക്മസ്പെരട്ടവ് അഠംഗഠം,

മലെഭാ അഠംഗഠം, റവനത അഠംഗഠം, അപനലെറവ് വടബബ്യൂണല് അഥവഭാ മകഭാളഠം (2) ല് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിടള

ഏനതങത്തിലുഠം അധത്തികഭാരത്തി, എന്നത്തിവരക്കവ് ബഭാധകമഭാണവ്.

90. നഷഡബ്യൂളത്തിനന്റെ മൂന്നഭാഠം  നത്തിരയത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  നത്തിയമനതത്തിനുള

മയഭാഗഷ്യത  റൂള  3 നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.   നഷഡബ്യൂളത്തിനന്റെ  4-)മനത  മകഭാളതത്തില്  നത്തിയമനരനീതത്തി

വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിട്ടത്തിനണ്ടന്നവ് 4ംഭാമനത ചട്ടഠം പറയന.  ഒരു അഠംഗനത പ്രസ്തുത സഭാനനതവ് നത്തിനഠം,

മകന്ദ്രസരക്കഭാര - അതത്തിനഭായത്തി നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപട്ട കമറത്തി - നനീക്കഠം നചയ്യുന്നതവ് സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് റൂള 7-ല്

പറയന.   ഒരു  അഠംഗതത്തിനന്റെ  മമഭാശഠം  നപരുമഭാറഠം  അനലങത്തില്  കഴെത്തിവത്തിലഭായനയക്കുറത്തിചള

അമനസഷണതത്തിനവ് ഉള നടപടത്തിക്രമങ്ങള ചട്ടഠം  8  അനുശഭാസത്തിക്കുന.  വടബബ്യൂണല് അനലങത്തില്

അപനീല്  വടബബ്യൂണല്  രൂപനീകരത്തിക്കുകമയഭാ  സഭാപത്തിക്കുകമയഭാ  നചയ്യുന്ന  മനഭാലെയതത്തിനന്റെമയഭാ

ഇനഷ്യന്  സരക്കഭാരത്തിനന്റെമയഭാ  പ്രഭാഥമത്തിക  പരത്തിമശഭാധനനയക്കുറത്തിച്ചവ്  ഇതവ്  ആമലെഭാചത്തിക്കുന.   ഒരു

അമനസഷണതത്തില്  നഷ്യഭായമഭായ  കഭാരണങ്ങള  ഉനണ്ടന്നവ്  കനണ്ടതത്തിയഭാല്,  ചട്ടഠം  7  പ്രകഭാരഠം

രൂപനീകരത്തിച്ച കമറത്തിക്കവ്  സൂചന നല്കുന.  അമനസഷണഠം അവസഭാനത്തിച്ചമശഷഠം കമത്തിറത്തി  അതത്തിനന്റെ

കനണ്ടതലുകമളഭാനട  മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനവ്  റത്തിമപഭാരട്ടവ്  സമരപത്തിക്കുഠം.   ചട്ടഠം  9  നത്തിയമന

കഭാലെഭാവധത്തിനയക്കുറത്തിച്ചവ്, 6ംഭാഠം മകഭാളതത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ പ്രകഭാരഠം പ്രഭായപരത്തിധത്തിമയഭാനട,    മകഭാളഠം

5-ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് പ്രകഭാരഠം വഷ്യക്തമഭാക്കുന.  SAT  നചയരമപഴ്സന്,  അനലങത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെവ്

അനലങത്തില് പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ് ഓഫനീസറുനട കഭാരഷ്യതത്തില് ഒമര ശമ്പളഠം ഉള ഒരു മകന്ദ്രസരക്കഭാര

ഉമദഷ്യഭാഗസനവ് അനുവദനനീയമഭായ അലെവന്സുകളുഠം ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം സഹത്തിതഠം  2.50  ലെക്ഷഠം രൂപ

നത്തിശത്തിതശമ്പളതത്തിനവ്  ചട്ടഠം  11  വഷ്യവസ  നചയ്യുന.   വവസവ്  നചയരമപഴ്സന്മഭാര,  വവസവ്

പ്രസത്തിഡന്റുമഭാര കൂടഭാനത അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ഏകനീക്രത ശമ്പളമഭായ  2.25  ലെക്ഷഠം രൂപ നല്കനപടുഠം.

വത്തിവത്തിധ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അമനസഷണതത്തിനുഠം  തത്തിരനഞടുപത്തിനുമഭായത്തി  രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ട
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കമറത്തികനളക്കുറത്തിച്ചവ് മകഭാളഠം 4 വഷ്യക്തമഭാക്കുന.

വഷ്യഭാവസഭായത്തിക വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ സരച്ചവ് - കഠം - നസലെക്ഷന് കമറത്തി ഇപ്രകഭാരമഭാണവ്.

പ്രത്തിവസഡത്തിങ്ങവ് ഓഫനീസരക്കഭായള നസരച്ചവ് - കഠം - നസലെക്ഷന് കമറത്തി -

(i) മകന്ദ്രസരക്കഭാര നചയരമപഴ്സന് നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ്യുന്ന ഒരു വഷ്യക്തത്തി

(ii) ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി, നതഭാഴെത്തില് മനഭാലെയഠം

(iii) മകന്ദ്രസരക്കഭാരത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം

(iv) മകന്ദ്രസരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ രണ്ടവ് വത്തിദഗ്ധര - അഠംഗങ്ങള

സരച്ചവ്-കഠം-നസലെക്ഷന്  കമത്തിറത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിടളതവ്  നത്തിലെവത്തിലുള  ഉമദഷ്യഭാഗസ  സഞയതത്തില്

നത്തിമന്നഭാ,  അധവഭാ മകന്ദ്ര സരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ്യേനപട്ടവരത്തില് നത്തിമന്നഭാ ആണവ് എനളതവ്

വഷ്യക്തമഭാണവ്.  നഭാഷണല് കമ്പനത്തി മലെഭാ അപനീല് വടബബ്യൂണല് ഒഴെത്തിനക നഷഡബ്യൂളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ

മറവ്  പതത്തിമനഴെവ്  വടബബ്യൂണലുകളക്കുമഭായള സരച്ചവ്-കഠം-നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്

ഒനകത്തില് നത്തിലെവത്തിലുള മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ഉമദഷ്യഭാഗസ സഞയതത്തില് നത്തിമന്നഭാ മകന്ദ്ര സരക്കഭാര

നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ്യുന്നവമരഭാ അമതഭാ ഭൂരത്തിഭഭാഗഠം മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തില് നത്തിനള ഉമദഷ്യഭാഗസരുഠം

അടങ്ങുന്നമതഭാ  ആണവ്.   നഭാഷണല്  കമ്പനത്തി  മലെഭാ  അപനീല്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  നസലെക്ഷന്

കമത്തിറത്തിയത്തില്   ജൂഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തില്  നത്തിനഠം   മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തില്  നത്തിനമുള  തുലെഷ്യ  അഠംഗങ്ങള

ഉളനപടുന, മഭാതമല, ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിമനഭാ അവരുനട മനഭാമത്തിനത്തിമക്കഭാ കഭാസത്തിഠംഗവ് മവഭാടഠം ലെഭഷ്യമല.  

(B) അപനലെറവ്  കമറത്തിയത്തിനലെ  ജുഡനീഷഷ്യല്  നമഠംബര,  സഭാമങതത്തിക  അഠംഗഠം  തുടങ്ങത്തിയ

മപഭാസ്റ്റുകളക്കഭായള സരച്ചവ്-കഠം-നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തി   – (i)  ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  അഥവഭാ

അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മനഭാമത്തിനത്തി-നചയര മപഴ്സണ്  (ii)  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ മുതത്തിരന്ന ജ ഡ്ജത്തി അഥവഭാ

വഹമക്കഭാടതത്തി  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  -  അഠംഗഠം  (iii)  ഇനഷ്യഭാ  ഗവണ്നമന്റെവ്  നസക്രട്ടറത്തി,  മകഭാരപമററവ്

അഫയയരസവ്  മനഭാലെയഠം  -  അഠംഗഠം  (iv)  ഇനഷ്യഭാ  ഗവണ്നമന്റെവ്  നസക്രട്ടറത്തി,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ

മനഭാലെയഠം.”

തത്തിരനഞടുപത്തിനുള  നടപടത്തിക്രമഠം  അടത്തിസഭാനപരമഭായത്തി  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാതനരഷ്യവ്നത

നശത്തിപത്തിക്കുന്നതഭാണവ്.  നത്തിരവധത്തി വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് മുമ്പത്തിലുള തരക്കങ്ങളത്തില് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്

സുപ്രധഭാന  പദവത്തിയണ്ടവ്.   അലഭാത  പക്ഷവുഠം,  നത്തിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതത്തില്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ്

അതരഠം ആധത്തിപതഷ്യവുഠം  അമത്തിതമഭായ പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം  നല്കുന്നതവ്  ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ
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നത്തിമഷധമഭാണവ്.  

91. മനഭാലെയതത്തിനലെമയഭാ വകുപത്തിമലെമയഭാ ഇനഷ്യഭാ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെമയഭാ നസക്രട്ടറത്തി,  സരച്ചവ്-കഠം-

നസലെക്ഷന് കമത്തിറത്തിയനട  കണ്വനീനര ആയത്തിരത്തിക്കുനമന്നവ്  2017  ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ,  ചട്ടഠം  4,  ഉപചട്ടഠം  2

അനുശഭാസത്തിക്കുന.   ആര.  ഗഭാന്ധത്തിയത്തില്,  തത്തിരനഞടുപവ്  സമത്തിതത്തികളുനട  ഭരണഘടനയമഭായത്തി

ബന്ധനപട്ട മകഭാടതത്തി, ചുവനട മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള പുറനപടുവത്തിച:

(vii) “ ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് (അനലങത്തില് അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മനഭാമത്തിനത്തി) നചയര മപഴ്സണ്, ധനകഭാരഷ്യ,

കമ്പനത്തികഭാരഷ്യമനഭാലെയതത്തിനലെ  രണ്ടവ്  നസക്രട്ടറത്തിമഭാര,  നതഭാഴെത്തില്  മനഭാലെയതത്തിനലെ

നസക്രട്ടറത്തി,  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മനഭാലെയതത്തിനലെ  രണ്ടവ്  നസക്രട്ടറത്തിമഭാര  എന്നത്തിവനര

അഠംഗങ്ങളഭാക്കുന്ന  നസക്ഷന്  10-FX  അനുസരത്തിചള  അഞഠംഗങ്ങളുള  നസലെക്ഷന്

കമത്തിറത്തിക്കവ് പകരഠം, കമത്തിറത്തി വത്തിശഭാലെമഭായത്തി ചുവനട നകഭാടുതത്തിരത്തിക്കുന്ന രനീതത്തിയത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

(a) ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  (അനലങത്തില്  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മനഭാമത്തിനത്തി)  നചയരമപഴ്സണ്

(കഭാസത്തിഠംഗവ് മവഭാട്ടവ് ഉളനപനട)

(b) സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  സനീനത്തിയര  ജഡ്ജത്തി  അനലങത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തി  ചനീഫവ്

ജസത്തിസവ് - അഠംഗഠം

(c) ധനകഭാരഷ്യ മനഭാലെയതത്തിനലെയഠം കമ്പനത്തികഭാരഷ്യ മനഭാലെയതത്തിനലെയഠം നസക്രട്ടറത്തി

- അഠംഗഠം

(d) നത്തിയമ - നനീതത്തി മനഭാലെയതത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം.

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

കമ്പനത്തി (രണ്ടഭാഠം മഭദഗതത്തി) നത്തിയമഠം 2002 വഴെത്തി കമ്പനത്തി നത്തിയമഠം 1956 മലെക്കവ് ഉളനക്കഭാളത്തിച്ച, NCLT-

നന്റെയഠം ഭരണഘടനയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ട അനുമച്ഛേദഠം  10 (FX) ചുവനട മചരതത്തിടള വഷ്യവസകള

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

10-FX തത്തിരനഞടുപവ് കമത്തിറത്തി 

(1) (a) ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  അഥവഭാ  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മനഭാമത്തിനത്തി  -

നചയരമപഴ്സണ്

(b) ധനകഭാരഷ്യ - കമ്പനത്തികഭാരഷ്യ മനഭാലെയതത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം

(c) നതഭാഴെത്തില് മനഭാലെയതത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി - അഠംഗഠം
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(d) നത്തിയമ  -  നനീതത്തി മനഭാലെയതത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി  (  നത്തിയമകഭാരഷ്യ വകുപവ് അഥവഭാ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ വകുപവ്) - അഠംഗഠം

(e) ധനകഭാരഷ്യ  -  കമ്പനത്തികഭാരഷ്യ  മനഭാലെയതത്തിനലെ  നസക്രട്ടറത്തി   (കമ്പനത്തി  കഭാരഷ്യ

വകുപവ്) - അഠംഗഠം

എന്നത്തിവരടങ്ങത്തിയ  തത്തിരനഞടുപവ്  കമത്തിറത്തിയനട  നത്തിരമദ്ദേശമനുസരത്തിച്ചവ്  മകന്ദ്ര സരക്കഭാരഭായത്തിരത്തിക്കണഠം,

അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  നചയരമപഴ്സനണയഠം  അഠംഗങ്ങനളയഠം  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങനളയഠം പ്രസത്തി    ഡന്റെത്തിനനയഠം നത്തിയമത്തിമക്കണ്ടതവ്.  

92. മദഭാസവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷനത്തില് മദശനീയ നത്തികുതത്തി വടബബ്യൂണല് ആകവ്  2005  നലെ

നസക്ഷന് 7 ല് എന്.ടത്തി.ടത്തി. യത്തിനലെ നചയരമപഴ്സനണയഠം അഠംഗങ്ങനളയഠം തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനന്റെയഠം

നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെയഠം  നടപടത്തിക്രമങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചവ്   വഷ്യവസ  നചയത്തിടണ്ടവ്.  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കവ്  മഭാറനപടുന്നതത്തിനഭാല്,  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിലെവഭാരവുഠം

മസവന  വഷ്യവസകളുഠം,  നത്തിയമന  രനീതത്തിയഠം,  ഒഴെത്തിവഭാക്കലുഠം,  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെ

ജ  ഡ്ജത്തിമഭാരുമടതത്തിമനഭാടവ്  സമഭാനമഭായത്തിരത്തിക്കണനമന  മകഭാടതത്തി  നത്തിരത്തിക്ഷത്തിച.   അനുമച്ഛേദഠം  7

അസഭാധുവഭാക്കനപട  (മറവ്  വഷ്യവസകമളഭാനടഭാപഠം).   ജസത്തിസവ്  നക.എസവ്.  നകഹഭാര  (അന്നനത

വത്തിവരസനഭായ  ജ  ഡ്ജത്തിയഭായത്തിരുന്ന)  നന്റെ  ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ  പ്രമുഖ  വത്തിധത്തിയത്തില്  ഇപ്രകഭാരഠം

പ്രസഭാവത്തിച:

131. അനുമച്ഛേദഠം  7  നന  ഭരണഘടനഭാപരമഭായത്തി  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതഭായത്തി  കണക്കഭാക്കഭാനഭാവത്തില,

എനനന്നഭാല്  അതത്തില്  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  വകുപ്പുകളത്തിനലെ  നസക്രട്ടറത്തിമഭാരുനട  എന്.റത്തി.റത്തി.  യത്തിനലെ

അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  നചയരമപഴ്സനന്റെയഠം  തത്തിരനഞടുപത്തിനന്റെയഠം  നത്തിയമനതത്തിനന്റെയഠം  നടപടത്തിക്രമങ്ങള

അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതത്തിനുമവണ്ടത്തി,  എന്.റത്തി.റത്തി.  ക്കവ്  മുന്പത്തിലുള എലഭാ വഷ്യവഹഭാരങ്ങളത്തിലുഠം മകന്ദ്ര

സരക്കഭാരത്തിനന്റെ തഭാല്പരഷ്യങ്ങള ഒരു വശതവ് പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിക്കനപടുനമന്നതുഠം പരഭാമരശത്തിമക്കണ്ടതഭാണവ്.

ഒരു  വത്തിധത്തി  നത്തിരണഭായക  സമത്തിതത്തിയത്തിനലെ  നചയരമപഴ്സനണയഠം  അഠംഗങ്ങനളയഠം  തത്തിരനഞടുക്കുന്ന

പ്രക്രത്തിയയത്തില് ഒരു വഷ്യവഹഭാരതത്തിനലെ കക്ഷത്തിനയ പനങടുപത്തിക്കുക എന്നതവ് അഠംഗനീകരത്തിക്കഭാനഭാവുന്നതല.

ഹത്തിനവ്സവ് മകസത്തില് [Hinds V.R., 1977 AC 195: (1976) 2 WLR 366: (1976) 1 All ER 353 (PC)]

 ഡത്തിപവ് മലെഭാക്കവ് പ്രഭു മരഖനപടുതത്തിയ അഠംഗനീകൃത ഭരണഘടനഭാ കണ്നവന്ഷനന്റെ ലെഠംഘനവുമഭാണത്തിതവ്,

അതഭായതവ്,  നത്തിയമസഭയവ്  അതത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തി,  മുന്പവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  അധത്തികഭാരത്തികള
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വകകഭാരഷ്യഠം  നചയത്തിരുന്നവ,  ഒരു  പുതത്തിയ  മകഭാടതത്തി  /  വടബബ്യൂണല്  (മറവ്  മപരുകളത്തില്

അറത്തിയനപട്ടത്തിരുന്നതവ്)  വകമഭാറഠം  നചയ്യേഭാനമങത്തില്  കൂടഭാനത  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള

നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കനപട്ട  രനീതത്തിയത്തിലുഠം  അലഭാനത  പുതത്തിയ  ജുഡനീഷഷ്യല്  ഓഫനീസരമഭാനര

നത്തിയമത്തിക്കരുനതനനമങത്തില്,  മമല്  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  എലഭാ  കഭാരണങ്ങളുമനുസരത്തിച്ചവ്,  NTT

നത്തിയമതത്തിനന്റെ  7-)ംഠം  അനുമച്ഛേദഠം  ഭരണഘടനയവ്  എതത്തിരഭാനണന്നവ്,  ഞങ്ങള  ഇതത്തിനഭാല്

പ്രസഭാവത്തിക്കുന.”

93. സരച്ചവ്-കഠം-നസലെക്ഷന്  കമത്തിറത്തിയനട  2017  നലെ  ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ  അനുമച്ഛേദഠം  അനുസരത്തിചള

ഭരണഘടനയവ്  ഒരു  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  അവമലെഭാകനനത  പഭാസഭാക്കുവഭാന്

ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനവ്  പ്രഭാമുഖഷ്യഠം  നകഭാടുക്കുന്ന  വഷ്യവസനയന്നതത്തിനഭാല്,  കഴെത്തിയത്തില.

രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ മറവ് രണ്ടവ് ഭരണസമത്തിതത്തികളുനടയഠം ഇടനപടല് മുക്തമഭായ ഒരു നത്തിയമ സഠംവത്തിധഭാനമഭാണവ്

ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  എന്നതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകത.   വത്തിവത്തിധ  നത്തിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായത്തി

രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിടള വടബബ്യൂണലുകളക്കവ് മുന്നത്തിനലെ പ്രധഭാന അനഷ്യഭായക്കഭാരന് മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ആണവ്.

വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങനള  തത്തിരനഞടുക്കവഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തില്

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാവുമമ്പഭാള,  വടബബ്യൂണലുകളുനട സസതനമഭായ പ്രവരതനഠം സമരസനപട നത്തില്ക്കുന.

മത്തിക്കവഭാറുഠം  സനരഭങ്ങളത്തിനലെലഭാഠം  തനന്ന  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  ഒരു  അനഷ്യഭായക്കഭാരമനഭാ  വടബബ്യൂണലെത്തിനവ്

വത്തിധത്തിനത്തിരണ്ണയഠം  നടത്തുവഭാനുള തരക്ക വത്തിഷയങ്ങളത്തില് തല്പരമനഭാ  ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.   സരച്ചവ്-കഠം-

നസലെക്ഷന്  കമത്തിറത്തിയനട  2017  നലെ  ചട്ടങ്ങള  അനുസരത്തിചള  ഭരണഘടന  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട

സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം എന്ന തതസനത, ആര ഗഭാന്ധത്തിയത്തിലുഠം, മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷനത്തിനലെയഠം, ഈ

മകഭാടതത്തിയനട നത്തിരമദ്ദേശങ്ങനളയഠം ലെഠംഘത്തിക്കുന.

94. എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം പ്രവരതന കഭാലെഭാവധത്തി മൂന്നവ് വരഷമഭായത്തിരത്തിക്കുനമന്നവ് 2017 നലെ

ചട്ടങ്ങളത്തിനലെ അനുമഛേദതത്തിനലെ മകഭാളഠം  5  വഷ്യവസ നചയ്യുന.  ഇതവ്  ആര ഗഭാന്ധത്തിയത്തില് ഈ

മകഭാടതത്തി പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച്ച തതസനത അവഗണത്തിക്കുന.  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്,  ചുവനട

മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിരമദ്ദേശങ്ങല് നല്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന:

“മസവന കഭാലെഭാവധത്തി, മൂന്നവ് വരഷഠം എന്നതവ് ഒരു തവണമതയവ് കൂടത്തി നനീട്ടത്തി നല്കുന്നതത്തിനുള

മയഭാഗഷ്യത കണക്കത്തിനലെടുതവ് അഞവ് വരഷമതയ്മക്കഭാ,  ഏഴെവ്  വരഷമതയ്മക്കഭാ മഭാറഭാവുന്നതഭാണവ്.

കഭാരണഠം പ്രസ്തുത മമഖലെയത്തില് പ്രഭാവനീണഷ്യഠം മനടുന്നതത്തിനവ് ഗണഷ്യമഭായ സമയഠം ആവശഷ്യമഭാണവ്.  മൂന്നവ്
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വരഷഠം എന്നതവ് വളനര കുറഞ കഭാലെഭാവധത്തിയഭാണവ്.  മഭാതമല, അഠംഗങ്ങള ആവശഷ്യമഭായ അറത്തിവുഠം,

പ്രഭാഗല്ഭഷ്യവുഠം,  വവദഗ്ധഷ്യവുഠം  മനടത്തിനയടുക്കുമമ്പഭാമഴെക്കുഠം  ഒരു  തവണനത  കഭാലെഭാവധത്തി

പൂരതത്തിയഭായത്തിടണ്ടഭാവുഠം.  കൂടഭാനത, മൂന്നവ് വരഷഠം എന്ന പ്രസ്തുത കഭാലെഭാവധത്തിയഠം 65 എന്ന വത്തിരമത്തിക്കല്

പ്രഭായവുഠം  വത്തിരമത്തിച്ചവരക്കുഠം  ഉടന്  വത്തിരമത്തിക്കഭാനുളവരക്കുഠം  ആയത്തി  രൂപനീകരത്തിക്കനപട്ടതഭായഭാണവ്

മനസത്തിലെഭാക്കഭാന്  സഭാധത്തിക്കുന്നതവ്,  മഭാതമല  വടബബ്യൂണലുകനള  വത്തിരമത്തിച്ചവരക്കുള

ആശ്രത്തിതസഭാനമഭായത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കനപടുവഭാനുഠം  ഇതവ്  കഭാരണമഭാകുന.   ഈ  വടബബ്യൂണലുകള

ഫലെപ്രദമഭായഠം  കഭാരഷ്യക്ഷമമഭായഠം  പ്രവരതത്തിക്കണനമങത്തില്  കഭാരഷ്യമഭായ  മസവന  കഭാലെഭാവധത്തി

മശഷത്തിക്കുന്ന നചറുപക്കഭാരഭായ അഠംഗങ്ങനള ആകരഷത്തിക്കുവഭാന് കഴെത്തിയണഠം.”

വടബബ്യൂണലുകളത്തില്  നത്തിയമത്തിതരഭായ  അഠംഗങ്ങള  വത്തിരമത്തിച്ചതത്തിനുമശഷഠം,  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെഭാ,

അപനലെറവ്  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെഭാ,  അധത്തികഭാരസഭാനങ്ങളത്തിമലെഭാ,  പ്രഭാകനീസവ്  നചയ്യുന്നതവ്

വത്തിലെക്കത്തിനകഭാണ്ടവ്  ചട്ടഠം  18(2)  വഷ്യവസ നചയ്യുന.  ആര.  ഗഭാന്ധത്തിയത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി  പ്രകടത്തിപത്തിച്ച

ആശയങ്ങമളഭാടവ്  ഞങ്ങള  മയഭാജത്തിക്കുന.  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  മസവനതത്തിനഭായത്തി  നഷ്യഭായമഭായ

മസവനകഭാലെയളവവ്  ഉറപഭാക്കഭാവുന്ന  വഷ്യക്തത്തികനള  നത്തിയമത്തിക്കഭാവുന്ന  വണ്ണഠം  ആകരഷകമഭാക്കുക

എന്നതഭാണവ് വടബബ്യൂണലുകളുനട സുഗമമഭായ പ്രവരതനതത്തില് അനരലെനീനമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  

95. വടബബ്യൂണല്,  അപനലെറവ് വടബബ്യൂണല് അഥവഭാ മറവ് അധത്തികഭാരങ്ങളത്തിനലെ നചയരമപഴ്സണ്,

വവസവ്  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  വവസവ്-നചയരമഭാന്,  പ്രസത്തിഡന്റെവ്,  വവസവ്-പ്രസത്തിഡന്റെവ്,

പ്രവസഡത്തിങ്ങവ് ഓഫനീസര അഠംഗഠം എന്നത്തിവര പുനരനത്തിയമനതത്തിനവ് അരഹരഭാനണന്നവ് നസക്ഷന് 184

വഷ്യവസ നചയ്യുന.  ചട്ടഠം  9-ല് ഇതവ് പുന:  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  എന്നഭാല് ഇതവ് അനുമഛേദഠം  8-ല്

അനുവദത്തിച്ചത്തിരുന്ന  പുനര  നത്തിയമനനത  തടഞവ്  നകഭാണ്ടവ്  ചുവനട  മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന  തരതത്തില്,

മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷനത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി നല്കത്തിയ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുനട ലെഠംഘനമഭാണവ്.

132.“ NTT  ചട്ടതത്തിനന്റെ, അനുമഛേദഠം 8-നന്റെ സഭാധുത കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള,  NTT  യത്തില്

നത്തിയമത്തിതനഭാവുന്ന  ഒരു  നചയര  മപഴ്സണ്  /  അഠംഗഠം,  പ്രഭാഥമത്തികമഭായത്തി  5  വരഷഠം  എന്ന

കഭാലെഭാവധത്തിക്കഭായഭാണവ് നത്തിയമത്തിക്കുന്നനതന്നതവ് പരത്തിമശഭാധനയത്തില് വഷ്യക്തമഭാവുന്നതഭാണവ്.   NTT  യനട

നചയര മപഴ്സണ്  /  അഠംഗഠം എന്നത്തിവരുനട സസഭാതനരഷ്യവ്നതതനന്ന ഇലഭാതഭാക്കുന്ന നടപടത്തിയഭാകുഠം,

പുനര  നത്തിയമനതത്തിനുള  വഷ്യവസ  എന്നവ്,  ഹരജത്തിക്കഭാരനുമവണ്ടത്തി  അഭത്തിഭഭാഷകന്  ഉന്നയത്തിക്കുന്ന

വഭാദനത അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ഞങ്ങളക്കവ് യഭാനതഭാരു ബുദത്തിമുടമത്തില .   NTT ചട്ടഠം, അനുമഛേദഠം 8

പ്രകഭാരഠം  തങ്ങളുനട  പുനരനത്തിയമനഠം  ഉറപഭാക്കഭാവുന്ന തരതത്തില്  പരത്തിമത്തിതമഭായത്തിട്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം  ഓമരഭാ
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നചയര മപഴ്സണ് /  അഠംഗഠം തനീരുമഭാനഠം വകനക്കഭാള്ളുന്നതവ്.   തനീരുമഭാനങ്ങല് പ്രസ്തുത വഷ്യക്തത്തിയനട

സസതനമഭായ  ഗഭാഹഷ്യനത  അനുസരത്തിച്ചവ്  ആകുകമയഭാ  ആകഭാതത്തിരത്തിക്കുകമയഭാ  നചയ്യേഭാഠം .   മമല്

പ്രസഭാവത്തിച്ച  വഷ്യവസ  NTT  യത്തിനലെ  നചയര  മപഴ്സണ്  /  അഠംഗങ്ങള  എന്നത്തിവരുനട

സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെയഠം  നത്തിഷത്തികളങതനയയഠം  അട്ടത്തിമറത്തിക്കുനമന്നതത്തില്  ഞങ്ങള  സഠംതൃപ്തരഭാണവ് .

നത്തിയമനവുഠം  കഭാലെഭാവധത്തി  നനീടന്നതുഠം  സഠംബന്ധത്തിച്ച  എലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തിലുഠം  മുന്പവ്  വഹമക്കഭാടതത്തി

യ്ക്കുണ്ടഭായത്തിരുന്ന എലഭാ അധത്തികഭാരങ്ങളുഠം ഇമപഭാള  NTT യവ് ഉളതത്തിനഭാല് അവനയലഭാഠം എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ

ഇടനപടലെത്തില് നത്തിന്നവ് മുക്തമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  അനുമഛേദഠം  5  നന സഠംബന്ധത്തിച്ചവ് ഞങ്ങള വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ

അമത  അഭത്തിപ്രഭായഠം  തനന്നയഭാണവ്  ഇമപഭാള  ഇതരതത്തില്  നപട്ടനന്നഭാരു  നത്തിഗമനതത്തില്

എതത്തിമച്ചരുന്നതത്തിനുള കഭാരണഠം.  ആയതത്തിനഭാല്  NTT  ചട്ടതത്തിനലെ  അനുമഛേദഠം  8  ഭരണഘടനഭാ

വത്തിരുദമഭാനണന്നവ് ഞങ്ങള പ്രസഭാവത്തിക്കുന.”

(ഉസൗന്നല് നല്കനപട്ടത്തിടണ്ടവ്)

ബഭാധകമഭായ  നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ  വഷ്യവസകള  ലെഘൂകരത്തിക്കഭാന്,  ചട്ടഠം  20,  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാരത്തിനവ്

വത്തിശഭാലെമഭായ അധത്തികഭാരങ്ങള നല്കുന:

“മകന്ദ്ര സരക്കഭാറത്തിനവ് ഏനതങത്തിലുഠം ഗണതത്തിമലെഭാ വത്തിഭഭാഗതത്തിമലെഭാ നപട്ട ആളുകനള

സഠംബന്ധത്തിചള  വഷ്യവസകള  ലെഘൂകരത്തിക്കുന്നതവ്  അതഷ്യഭാവശഷ്യവുഠം

അഭത്തികഭാമഷ്യമഭാനണനഠം  അഭത്തിപ്രഭായമുള  പക്ഷഠം  ഉതരവു  പ്രകഭാരഠം  അതത്തിനുള

കഭാരണങ്ങള മരഖനപടുതത്തി ലെഘൂകരത്തിക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.”

96. അനുമഛേദഠം 184 പ്രകഭാരഠം നത്തിയമ നത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം കല്പത്തിച്ചവ് നല്കനപട്ട മകന്ദ്ര സരക്കഭാര,

ആര  ഗഭാന്ധത്തിയത്തിമലെഭാ,  മ  ദഭാസവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷനത്തിമലെഭാ  വത്തിശദനീകരത്തിച്ച  തതസങ്ങള

വഭാക്കുകളത്തിമലെഭാ  നപഭാരുളത്തിമലെഭാ  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുന്നത്തില.  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  തത്തിരനഞടുപവ്

നത്തിയമനഠം,  മസവന വഷ്യവസ എന്നത്തിവ  നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള നത്തിയമങ്ങള നത്തിരമത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

അനത്തിയനത്തിതമഭായ  അധത്തികഭാരഠം  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനവ്  നല്കുന്നതത്തിനുള  അപകടഠം,  നത്തിരമത്തിക്കനപട്ട

നത്തിയമങ്ങളത്തില് നത്തിന്നവ്  തനന്ന വഷ്യക്തമഭാണവ്.   ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ തനീരുമഭാനങ്ങളത്തില് വത്തിവരത്തിച്ചത്തിടള

ബന്ധത്തിപത്തിക്കുന്ന  തതസങ്ങനള  പ്രസ്തുത  നത്തിയമങ്ങള  അവഗണത്തിക്കുന.   നത്തിയമങ്ങള  ജൂ   ഡനീഷഷ്യല്

സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം ഹനത്തിക്കുന്നതുഠം ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദവുമഭാണവ്.

97. അവസഭാനത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മുന്പവ്,  ആര  ഗഭാന്ധത്തിയത്തിലുഠം  ഒപഠം  പറമയണ്ട  മ  ദഭാസവ്  ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന്  വത്തിധത്തി  നഷ്യഭായതത്തിലുഠം  പരഭാമരശത്തിക്കനപട്ട  പരമ  പ്രഭാധഭാനഷ്യരഭായ  രണ്ടവ്
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അധത്തികഭാരത്തികനള,  പരഭാമരശത്തിമക്കണ്ടതവ് അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്  -  ആര ഗഭാന്ധത്തിയത്തില് ജസത്തിസവ് രവനീന്ദ്രന്

നത്തിരനീക്ഷത്തിക്കുന:

12.   “ ഉല്കണ്ടയളവഭാക്കുന്ന  വത്തിഷയനമനനന്നഭാല്,  മനരനത  വഹമക്കഭാടതത്തി

നത്തിരവഹത്തിച്ചത്തിരുന്ന  നത്തിയമ  നത്തിരവ്വഹണഠം  നടപത്തിലെഭാക്കുന്ന  സത്തിവത്തില്  സരവ്വനീസത്തില്നപട്ട

അഠംഗങ്ങളുനട  അനുക്രമമഭായള  വരദനവുഠം,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയ്ക്കുണ്ടഭായത്തിരുന്ന  സഭാനഠം

കുറയന്നതുഠം  ഒപഠം   ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയ്ക്കുണ്ടഭായത്തിരുന്ന  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ  ക്രമഭാനുഗതമഭായ

നഷനപടലുമഭാണവ്.  കൂടഭാനത മുന്പവ് വഹമക്കഭാടതത്തി തനീരുമഭാനനമടുതത്തിരുന്ന മകസുകളത്തില്

തനീരുമഭാനനമടുമക്കണ്ട  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരുന്ന  നത്തിലെവഭാരതത്തിലുഠം

മയഭാഗഷ്യതയത്തിലുമുള ലെഘൂകരണവുഠം.”

യ.എസവ്. സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെ പ്രമുഖനഭായ ജസത്തിസവ് വത്തിലെഷ്യഠം ഒ.  ഡഗ്ളസത്തിനന്റെ മുന്നറത്തിയത്തിപവ് നല്കുന്ന

വഭാക്കുകനള ബഹൂമഭാനനപട്ട ജഡ്ജത്തി പരഭാമരശത്തിക്കുന:

52. വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  മകഭാടതത്തികളുനടയഠം  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  കമയ്യേറതത്തില്  നത്തിനഠം

ലെഘൂകരണതത്തില്  നത്തിനഠം  സഠംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തില്  ജഭാഗത  പഭാലെത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകതയനട

പ്രതത്തിധസനത്തി,  ജസത്തിസവ്  വത്തിലെഷ്യഠം  ഒ.   ഡഗ്ളസവ്  യവ  അഭത്തിഭഭാഷകരക്കവ്  നല്കുന്ന  ഉപമദശതത്തില്

മകളക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.   (The  Douglas letters;  Selections from  the  private  papers of  William

Douglas, edited by Melvin L. Uforsky, 1987 Edn., P162, Adler and Adler):

 .................................... “ ഭരണഘടനയഠം, അവകഭാശങ്ങളുനട ബത്തില്ലുഠം രൂപനീകരത്തിച്ചതവ് നത്തിരനരമഭായത്തി

പത്തിന്തുടരുന്നവ്  ഒഴെത്തിവഭാക്കുന്നതത്തിനഭാണവ്.   എന്നഭാല് അതരഠം മരഖകള നമുക്കവ്  ഒരു മക്ഷമ രഭാഷഠം

നല്കഭാന്  ഉതകത്തിയത്തില.  പകരഠം,  വഷ്യക്തത്തിപരവുഠം  ആത്മനീയവുമഭായ  സസയഠം  പൂരതനീകരണതത്തിനുള

എലഭാ  അവകഭാശങ്ങളുഠം  അവര  ഞങ്ങളക്കവ്  ഉറപവ്  നല്കുന.   എന്നഭാല്  ആ  ഉറപവ്  സസയഠം

നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതല.   അസമയഠം  ഒറയടത്തിക്കവ്  വരുന്നതല  അതു  മപഭാനലെ  തനന്നയഭാണവ്

അടത്തിച്ചമരതലുഠം  രണ്ടവ്  സനരഭങ്ങളത്തിലുഠം  എലഭാഠം  മഭാറമത്തിലഭാതതഭായത്തി  കഭാണനപടുന്ന  ഒരു

സന്ധഷ്യയണ്ടവ്.   അതരഠം  സന്ധഷ്യകളത്തിലെഭാണവ്  നഭാനമലഭാഠം  മഭാറനതക്കുറത്തിച്ചവ്  -  അതവ്  എത

നചറുതഭാനണങത്തില് മപഭാലുഠം,  ഏറവുഠം  മബഭാധവഭാന്മേഭാരഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതവ്,  അതലഭാനയങത്തില് നഭാനമലഭാഠം

അറത്തിയഭാനത ആ ഇരുട്ടത്തിനന്റെ ഇരകളഭാകഭാന് സഭാധഷ്യതയണ്ടവ്".
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മഡഭാസവ്  ബഭാര  അമസഭാസത്തിമയഷനത്തില്,  ജസത്തിസവ്  മറഭാഹത്തിന്റെണ്  നരത്തിമഭാനന്റെ  ഏകഭാഭത്തിപ്രഭായ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്, മലെഭാഡവ് ആറവ്കത്തിനത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനഠം സൂചത്തിപത്തിക്കുന:

178.“ നപ്രഭാവപ്രറത്തി ആരട്ടത്തിക്കത്തിളസവ് മടഡവ് അമസഭാസത്തിമയഷന് അഭത്തി. അമറഭാരണത്തി ജനറല് മഫഭാര

കഭാനഡ [1931 AC 310 (PC)]-യത്തില്, മലെഭാരഡവ് ആറവ്കത്തിന് ഇങ്ങനന പറയന: (AC P.317).

......................  “ നവല്ലുവത്തിളത്തിക്കനപടുമമ്പഭാള അധത്തികഭാരവത്തിലെഠംഘത്തിയഭാനണന്നവ് കണ്ട ഒരു

നത്തിയമനത,  സമയഠം  മഭാതഠം  നകഭാണ്ടവ്  സഭാധൂകരത്തിക്കഭാനഭാവത്തിനലന്നതത്തില്  അവരുനട

മലെഭാരഡ്ഷത്തിപത്തിനവ്  യഭാനതഭാരു  സഠംശയവുമത്തില;  കൂടഭാനത  ആതഷ്യനത്തിക  കമയ്യേറനത

പരത്തിരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ഇതുവനരയള  ക്രമഭാനുഗതമഭായ  മുമന്നറങ്ങളുനട  ചരത്തിതവുഠം

അതത്തിനന്റെ അതത്തിരതത്തി കടക്കുന്നതുവനര ഉണ്ടഭാകത്തില.”

98. ആര ഗഭാന്ധത്തിയത്തിനലെ തനീരുമഭാനഠം 2010-ലുഠം മഡഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷനത്തിനലെ തനീരുമഭാനഠം

2014-ലുഠം വനന്നങത്തിലുഠം ഇമത അപഭാകതകള അവയത്തില് നത്തിലെനത്തില്ക്കുനനവന്നവ് ഞങ്ങള കനണ്ടതത്തി.

എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ  ഇഴെയടുപതത്തിലൂനട  ജൂഡനീഷഷ്യല്  സസഭാതനനത

ദുരബലെനപടുതഭാനുള ശ്രമഠം നടന്നത്തിടണ്ടവ്.  ഇതവ് ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാണവ്.  

3. മവരനപടുതഭാവുന്നവ (Severability)

99. ബത്തിലത്തിനന ഒരു പണബത്തിലഭായത്തി  സ്പെനീക്കര സഭാക്ഷഷ്യനപടുത്തുന്നതവ്  ധനകഭാരഷ്യ  ബത്തിലത്തിനന്റെ മുഴുവന്

ഭഭാഗവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുനനവന്നവ്  വത്തിവരസനഭായ  അമറഭാരണത്തി  ജനറല്  സമരപത്തിച.

അതത്തിനഭാല്,  അമപക്ഷകരുനട  സമരപണഠം  അഠംഗനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  അനനരഫലെമഭായത്തി  മുഴുവന്

ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമവുഠം അസഭാധുവഭാക്കനപടുനമന്നവ് അഭത്തിപ്രഭായനപട.  ഈ മകഭാടതത്തി ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം

2017  നന്റെ  XIV-)ംഠം  ഭഭാഗതത്തിമലെക്കവ്  മവരനപടുതഭാവുന്നവ  (severability)  എന്ന  സത്തിദഭാനഠം

ബഭാധകമഭാക്കണനമന്നഭാണവ് ഞങ്ങളുനട അഭത്തിപ്രഭായഠം.   ആര.  എഠം. ഡത്തി.  ചമരമബഭാഗവ്  വഭാലഭാ അഭത്തി.

ഇനഷ്യന് യൂണത്തിയന്  (ചമരമബഭാഗവ് വഭാലഭാ55)  മകസത്തിനലെ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്  "മവരനപടുതഭാവുന്നവ"

പ്രമയഭാഗത്തിച.  ഈ മകഭാടതത്തിയനട ഭരണഘടനഭാ നബഞത്തിനവ് മവണ്ടത്തി സഠംസഭാരത്തിച്ച   ജസത്തിസവ് നവങത്തിടരഭാമ

അയ്യേര ഇങ്ങനന നത്തിരനീക്ഷത്തിച:

12.  “ ഭഭാഗത്തികമഭായത്തി  അസഭാധുവഭായ  ഒരു  ചട്ടഠം  പൂരണ്ണമഭായഠം  അസഭാധുവഭായത്തി
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കണക്കഭാമക്കണ്ടതുമണ്ടഭാ,  അനലങത്തില്  ആ  ഭഭാഗതത്തില്  സഭാധുതയളതവ്  നടപത്തിലെഭാക്കഭാന്

പ്രഭാപ്തത്തിയമണ്ടഭാ എന്ന മചഭാദഷ്യഠം, നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തിലഭാത അധത്തികഭാരങ്ങള വകവശഠം

വയഭാത മബഭാഡത്തികള നടപത്തിലെഭാക്കുന്ന നത്തിയമങ്ങനള പരഭാമരശത്തിച്ചവ് മഭാതഠം ഉയരനവരുന്ന ഒന്നഭാണവ്,

ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  ഒരു നഫഡറല് യൂണത്തിയനത്തിനലെ നത്തിയമസഭകള അവരുനട അധത്തികഭാരങ്ങളുനട

പരത്തിധത്തി രണ്ടവ് തരതത്തിലെഭായത്തിരത്തിക്കഭാഠം:

അവരക്കവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  നടതഭാന്  കഴെത്തിയന്ന  വത്തിഷയവുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടതഭാകഭാഠം,

ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയത്തിനലെ  ഏഴെഭാഠം  പട്ടത്തികയത്തിനലെ  ലെത്തിസത്തില്  വത്തിവരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന

വത്തിഷയങ്ങള,  കമനഡത്തിയന്  ഭരണഘടനയത്തിനലെ  91  ഉഠം  92  ഉഠം  വകുപ്പുകള,  ഓമസ്ട്രേലെത്തിയന്

ഭരണഘടനയനട  51-)ംഠം  വകുപവ്;  അനലങത്തില്  നത്തിയക്തമഭാക്കത്തിയ  വത്തിഷയങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്

അവരക്കവ് നടപത്തിലെഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയന്ന നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ സസഭഭാവവുമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടതഭാകഭാഠം,

ഉദഭാഹരണതത്തിനവ്,  ഭരണഘടനയനട  മൂന്നഭാഠം  ഭഭാഗഠം  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  മസൗലെത്തികഭാവകഭാശങ്ങളുഠം,

അമമരത്തിക്കയത്തിനലെയഠം  മറവ്  ഭരണഘടനകളത്തിനലെയഠം  ഭരണഘടനഭാപരമഭായത്തി  സഠംരക്ഷത്തിക്കനപട്ടത്തിടള

അവകഭാശങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ടവ്  മുകളത്തില്  പറഞ  പരത്തിമത്തിതത്തികളക്കവ്  വത്തിമധയമഭായ  ഒരു

നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭയനട  അധത്തികഭാരഠം,  അതത്തിനന്റെ  അധത്തികഭാരതത്തിനതനീതമഭായത്തി  ഒരു  നത്തിയമഠം

നടപത്തിലെഭാക്കുകയഭാനണങത്തില്,  അതവ്  പൂരണ്ണമഭായഠം  അസഭാധുവഭാണവ്,  അതവ്  പൂരണ്ണമഭായഠം

അവഗണത്തിക്കണഠം.   എന്നഭാല്,  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  അനുവദത്തിച്ച  പ്രമദശതത്തിനകത്തുഠം  അതത്തിനു

പുറത്തുള ഭഭാഗത്തു വരുന്നത്തിടത്തുഠം, രണ്ടഭാമമതതത്തിനന സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം ഇതവ് അസഭാധുവഭാണവ്,

എന്നഭാല് ആ കഭാരണതഭാല് അതവ്  പൂരണ്ണമഭായഠം  അസഭാധുവഭാകുമമഭാ?   ഈ  മചഭാദഷ്യതത്തിനുള

ഉതരഠം  സഭാധുതയളതവ്  അസഭാധുവഭായതത്തില്  നത്തിന്നവ്  മവരതത്തിരത്തിക്കഭാനഭാകുമമഭാ  എന്നതത്തിനന

ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കണഠം,  ഇതവ്  നത്തിയമതത്തിനലെ  വഷ്യവസകള  പരത്തിഗണത്തിച്ചവ്  മകഭാടതത്തി  തനീരുമഭാനത്തിമക്കണ്ട

മചഭാദഷ്യമഭാണവ്.”

മസറവ്  ഓഫവ്  മബഭാഠംനബ  അഭത്തി.  എഫവ്.എന്.ബല്സഭാര56 മകസത്തിനലെ  തനീരുമഭാനഠം

സൂചത്തിപത്തിചനകഭാണ്ടവ് ഭരണഘടനഭാ നബഞവ് ഇങ്ങനന നത്തിരനീക്ഷത്തിച:

"ഭരണഘടനഭാ  പരത്തിമത്തിതത്തികളുനട  ലെഠംഘനഠം  കഭാരണഠം  ആകവ്  ഭഭാഗത്തികമഭായത്തി

അസഭാധുവഭാകുമമ്പഭാള മപഭാലുഠം മവരതത്തിരത്തിക്കല് തതസഠം ബഭാധകമഭാകുനമന്ന വഷ്യക്തമഭായ
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ആധത്തികഭാരത്തികതയഭാണവ് ഈ തനീരുമഭാനഠം.”

100. മസറവ് ഓഫവ് മബഭാഠംനബ അഭത്തി.  യവണറഡവ് മമഭാമട്ടഭാഴ്സവ്  (ഇനഷ്യ) ലെത്തിമത്തിറഡത്തില്,  ചനീഫവ് ജസത്തിസവ്

പതഞലെത്തി ശഭാസ്ത്രത്തി, നത്തികുതത്തി നത്തിയമങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുന്നതത്തിമലെക്കവ് മവരനപടുതല് സത്തിദഭാനഠം

വത്തിപുലെനീകരത്തിക്കണനമന്നവ് അഭത്തിപ്രഭായനപട.  ചമരമബഭാഗവ് വഭാലെയത്തിനലെ ഈ തനീരുമഭാനങ്ങള സൂചത്തിപത്തിച്ച

മശഷഠം ജസത്തിസവ് നവങത്തിടരഭാമ അയ്യേര ഇങ്ങനന ഉപസഠംഹരത്തിച:

21.  .......................  “ തത്ഫലെമഭായണ്ടഭാകുന്ന സഭാനഠം ഇപ്രകഭാരഠം പ്രസഭാവത്തിക്കഭാഠം:  ഒരു

ചട്ടഠം  ഭഭാഗത്തികമഭായത്തി  അസഭാധുവഭായത്തിരത്തിക്കുമമ്പഭാള,  അസഭാധുവഭായതത്തില്  നത്തിന്നവ്  അതവ്

മവരനപടുത്തുകയഭാനണങത്തില്,  ബഭാക്കത്തിയളവനയ  സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം  ഇതവ്

നടപത്തിലെഭാക്കുഠം.   നത്തിയമതത്തിനന്റെ  അസഭാധുതസതത്തിനുള  കഭാരണഠം  അതത്തിനന്റെ  വത്തിഷയഠം

നത്തിയമസഭയനട  മയഭാഗഷ്യതയവ്  പുറത്തുളതുനകഭാമണ്ടഭാ  അനലങത്തില്  ഭരണഘടനഭാ

വത്തിലെക്കുകളക്കവ് വത്തിരുദമഭായ വഷ്യവസകള നകഭാമണ്ടഭാ ആമണഭാ എന്നതവ് ഈ ചട്ടതത്തിനന്റെ

ഉമദ്ദേശഷ്യതത്തിനവ് അപ്രസക്തമഭാണവ്.”

മവരതത്തിരത്തിക്കല്  സത്തിദഭാനതത്തിനന്റെ  പ്രമയഭാഗനത  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  തതസങ്ങള  ഇപ്രകഭാരഠം

രൂപനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന: 

22.  ...........  ഒരു നത്തിയമതത്തിനന്റെ സഭാധുവഭായ ഭഭാഗങ്ങള അതത്തിനന്റെ അസഭാധുവഭായ ഭഭാഗങ്ങളത്തില്

നത്തിന്നവ്  മവരതത്തിരത്തിക്കനപടുനമണ്ടഭാ  എന്നവ്  നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതത്തില്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭയനട

ഉമദ്ദേശഷ്യമഭാണവ്  നത്തിരണ്ണഭായക  ഘടകഠം.   നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ബഭാക്കത്തി  ഭഭാഗഠം  അസഭാധുവഭാനണന്നവ്

അറത്തിഞത്തിരുനന്നങത്തില്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ  സഭാധുവഭായ  ഭഭാഗഠം  നടപത്തിലെഭാക്കുമഭായത്തിരുമന്നഭാ

എന്നതഭാണവ് പ്രമയഭാഗത്തിമക്കണ്ട പരത്തിമശഭാധന.  മകഭാരപസവ് ജൂറത്തിസവ് നസക്കന്ഡഠം,  വഭാലെഷ്യഠം  82,  മപജവ്

156; സതരലെഭാന്റെവ് ഓണ് സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി കണ്സ്ട്രേക്ഷന്, വഭാലെഷ്യഠം 2 മപജവ് 176-177.

2. സഭാധുവഭായതുഠം അസഭാധുവഭായതുമഭായ വഷ്യവസകള പരസ്പെരഠം മവരതത്തിരത്തിക്കഭാനഭാവഭാതവത്തിധഠം

അമഭദഷ്യമഭായത്തി  മചരതത്തിടനണ്ടങത്തില്,  ഒരു  ഭഭാഗഠം  അസഭാധുവഭാക്കുന്നമതഭാനട  ആകവ്  പൂരണ്ണമഭായഠം

അസഭാധുവഭായത്തിതനീരുഠം.   മറുവശതവ്,  അവ  വളനര  വഷ്യതഷ്യസവുഠം  മവരതത്തിരത്തിക്കഭാവുന്നതുഠം,

അസഭാധുവഭായതവ് നനീക്കഠം നചയഭാല് അവമശഷത്തിക്കുന്നതവ് ബഭാക്കത്തിയളവയത്തില് നത്തിന്നവ് വത്തിഭത്തിന്നമഭായത്തി ഒരു

സമരണ്ണ  സഠംഹത്തിതയഭാനണങത്തില്,  ബഭാക്കത്തിയളവ  നടപത്തിലെഭാക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിലനയങത്തില്  കൂടത്തി  അതവ്

ശരത്തിവയനപടുന്നതഭാണവ്.   കൂലെത്തിയനട  ഭരണഘടന  പരത്തിമത്തിതത്തികള,  വഭാലെഷ്യഠം  I,  മപജവ്  360-361  ഉഠം;
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മക്രഭാമഫഭാരഡത്തിനന്റെ സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി കണ്സ്ട്രേക്ഷന്, മപജവ് 217-218 ഉഠം കഭാണുക.

3. സഭാധുതയള വഷ്യവസകള അസഭാധുവഭായവയത്തില് നത്തിനഠം വഷ്യതഷ്യസവുഠം മവറത്തിട്ടതുമഭാനണങത്തില്

മപഭാലുഠം,  അവനയലഭാഠം  നമഭാതതത്തില്  പ്രവരതത്തിക്കഭാന്  ഉമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന  ഒനരഭാറ  പദതത്തിയനട

ഭഭാഗമഭാനണങത്തില്,  ഒരു  ഭഭാഗതത്തിനന്റെ  അസഭാധുവഭാകല്  നമഭാതതത്തിനന്റെയഠം  പരഭാജയതത്തിനുഠം

കഭാരണമഭാകുഠം.   മക്രഭാമഫഭാരഡത്തിനന്റെ  സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി  കണ്സ്ട്രേക്ഷന്,  മപജവ്  218-219  കഭാണുക.

അതുമപഭാനലെ,  ഒരു നത്തിയമതത്തിനന്റെ സഭാധുവഭായതുഠം അസഭാധുവഭായതുമഭായ ഭഭാഗങ്ങള സസതനവുഠം,

ഒരു പദതത്തിയനട ഭഭാഗമഭാകഭാനത ഇരത്തിക്കുകയഠം എന്നഭാല് അസഭാധുവഭായ ഭഭാഗഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കത്തിയ മശഷഠം

അവമശഷത്തിക്കുന്നതവ്  വളനര മനരതതുഠം നവട്ടത്തിചുരുക്കത്തിയതുഠം,  അതവ്  നത്തിയമസഭയത്തില് നത്തിന്നവ്  പുറത്തു

വന്നമപഭാള  ഉണ്ടഭായത്തിരുന്ന  വത്തിഷയതത്തില്  നത്തിന്നവ്  വഷ്യതഷ്യസവുമഭാനണങത്തിലുഠം,  അതവ്  പൂരണ്ണമഭായഠം

നത്തിരസത്തിക്കനപടുഠം.

5. ഒരു നത്തിയമതത്തിനന്റെ സഭാധുതയളതുഠം  അസഭാധുവഭായതുമഭായ വഷ്യവസകളുനട  മവരതത്തിരത്തിവവ്,

ആ നത്തിയമഠം ഒമര വത്തിഭഭാഗതത്തിലെഭാമണഭാ അനലങത്തില് വഷ്യതഷ്യസ വത്തിഭഭാഗങ്ങളത്തിലെഭാമണഭാ നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതവ്

എന്നതത്തിനന ആശ്രയത്തിക്കുന്നത്തില;  (കൂലെത്തിയനട ഭരണഘടന പരത്തിമത്തിതത്തികള,  വഭാലെഷ്യഠം  I,  മപജവ്  361-362

കഭാണുക) അതത്തിനന്റെ രൂപതത്തിലെല മറത്തിച്ചവ് അതത്തിനന്റെ വത്തിഷയതത്തിനന്റെ സതയഭാണവ് പ്രധഭാനഠം, മഭാതമല

അതവ്  ആകത്തിനന്റെ  നമഭാതതത്തിലുള  പരത്തിമശഭാധനയത്തിലുഠം  അതത്തില്  പ്രസക്തമഭായ  വഷ്യവസയനട

ക്രമനീകരണതത്തിലുഠം കനണ്ടമതണ്ടതുണ്ടവ്.  

6. നത്തിയമതത്തില് നത്തിന്നവ്  അസഭാധുവഭായ ഭഭാഗഠം  നനീക്കഠം  നചയതത്തിനുമശഷഠം,  അതത്തില് മഭാറങ്ങളുഠം

മഭദഗതത്തികളുഠം  വരുതഭാനത അവമശഷത്തിക്കുന്നവ നടപത്തിലെഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തിനലങത്തില്,  അതവ്  മുഴുവനുഠം

അസഭാധുവഭായത്തി  നനീക്കഠം  നചമയ്യേണഠം,  അലഭാതപക്ഷഠം  അതവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ്

തുലെഷ്യമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.  സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി കണ്സ്ട്രേക്ഷനന കുറത്തിച്ചവ് സതരലെഭാന്ഡവ്, വഭാലെഷ്യഠം 2, മപജവ് 194 കഭാണുക. 

7. മവരതത്തിരത്തിക്കലെത്തിനനക്കുറത്തിചള മചഭാദഷ്യതത്തിനന്റെ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ ഉമദ്ദേശഷ്യഠം നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന്നതത്തില്,

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതഠം,  അതത്തിനന്റെ  ലെക്ഷഷ്യഠം,  ശനീരഷകഠം,  അതത്തിനന്റെ  ആമുഖഠം  എന്നത്തിവ

കണക്കത്തിനലെടുക്കുന്നതവ്   നത്തിയമനത്തിരമഭാനുസൃതമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി  കണ്സ്ട്രേക്ഷനന  കുറത്തിച്ചവ്

സതരലെഭാന്ഡവ്, വഭാലെഷ്യഠം 2, മപജവ് 177-178 കഭാണുക.  ”

101. നത്തിലെവത്തിനലെ  മകസത്തില്,  മുകളത്തില്  വത്തിവരത്തിച്ച  ഈ  തതസങ്ങള  പ്രമയഭാഗത്തിചനകഭാണ്ടവ്,
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ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം 2017-നലെ, ഭഭാഗഠം XIV-ലെവ് മവരനപടുതഭാവുന്നതഭാണവ്.  മമല്പറഞ തതസങ്ങളത്തില്

ആദഷ്യമതതത്തിനവ്  കനീഴെത്തിലുള മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശ തതസമഭാണവ്  നത്തിയമസഭയനട  ഉമദ്ദേശഠം.   പഭാരട്ടവ്   XIV

അസഭാധുവഭാനണന്നവ് അറത്തിഞത്തിരുനന്നങത്തില്, 2017 നലെ ഫത്തിനഭാന്സവ് ആക്റ്റത്തിനന്റെ സഭാധുവഭായ ഭഭാഗങ്ങള

പഭാരലെനമന്റെവ്  ഏതവ്  സഭാഹചരഷ്യതത്തിലുഠം നടപഭാക്കുമഭായത്തിരുന.  ഭഭാഗഠം  -  XIV  അസഭാധുവഭാകുക വഴെത്തി

ബഭാക്കത്തിയളവയഠം  അസഭാധുവഭാകുന്ന രനീതത്തിയത്തില്  അതത്തിനന്റെ  സഭാധുവഭായതുഠം  അസഭാധുവഭായതുമഭായ

ഭഭാഗങ്ങല്  അമഭദഷ്യമഭായത്തി  ബന്ധത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.   ഫത്തിനഭാന്സവ്  ആക്റ്റ വ്  2017-നലെ  ഭഭാഗഠം   XIV  മറവ്

ഭഭാഗങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധത്തിപത്തിച കത്തിടക്കുന്ന ഒരു സഠംമയഭാജത്തിത പദതത്തിയനട ഭഭാഗവുമല.  ഭഭാഗഠം  XIV

എടുതവ്  മഭാറത്തിയ  മശഷവുഠം  ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിനന്റെ  ബഭാക്കത്തി  ഭഭാഗഠം  ഇമപഭാഴുഠം  സസയമമവ

നത്തിലെനത്തില്ക്കുഠം.  അതത്തിനഭാല് ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം 2017 നന്റെ ഭഭാഗഠം  XIV ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാവുന്നതഭാണവ്.  

102. 2017  ജൂണ് 1  നവ് രൂപനപടുതത്തിയ ചട്ടങ്ങളത്തില് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന ചത്തിലെ വഷ്യവസകള ആര

ഗഭാന്ധത്തിയത്തിലുഠം,  മ  ഡഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷനത്തിലുഠം ഈ മകഭാടതത്തി വത്തിശദനീകരത്തിച്ച തതസങ്ങളക്കവ്

വത്തിരുദമഭായത്തി പ്രവരതത്തിക്കുകയഭാനണങത്തിലുഠം,  ഈ മകഭാടതത്തി പഭാസഭാക്കത്തിയ ഇടക്കഭാലെ ഉതരുവുകളത്തില്

ചത്തിലെ പരത്തിഷഭാരങ്ങമളഭാനട, ഇതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തില് നടപടത്തി തനീരപഭാക്കുന്നതുവനര തുടരഭാന് മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര തയ്യേഭാറഭാകണഠം എന്ന ആവശഷ്യതത്തിനഭായത്തി വത്തിവരസനഭായ അമറഭാരണത്തി ജനറല് ഒടുവത്തില്

ആത്മഭാരതമഭായത്തി  അമപക്ഷത്തിച.   സമരപണഠം  അഠംഗനീകരത്തിക്കഭാന്  ഞങ്ങളക്കവ്  കഴെത്തിയത്തില.

ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം 2017-നന്റെ, ഭഭാഗഠം XIV പണ ബത്തിലത്തിനന്റെ രൂപതത്തില് നടപത്തിലെഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയ ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാതനരഷ്യവ്ങ്ങള ലെഠംഘത്തിക്കുനനവന്ന

കഭാരണതഭാല് മകന്ദ്ര സരക്കഭാര തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയ നത്തിയമങ്ങള ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാണവ്.

ജത്തി.  ഉപസഠംഹഭാരഠം

103.  ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം  2017-നന്റെ,  ഭഭാഗഠം  XIV  ഒരു പണ ബത്തിലത്തിനന്റെ രൂപതത്തില് നടപത്തിലെഭാക്കഭാന്

കഴെത്തിയത്തില.  184-)ംഠം വകുപവ് പ്രകഭാരമുള ചട്ടനത്തിരമഭാണ അധത്തികഭാരഠം അനുസരത്തിച്ചവ് രൂപനപടുതത്തിയ

നത്തിയമങ്ങള ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാണവ്.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  ഈ നടപടത്തികള തനീരപ്പുകല്പത്തിക്കഭാത

സമയതവ്,  ഇടക്കഭാലെ  ഉതരവുകളക്കനുസൃതമഭായത്തി  ചത്തിലെ  ന ടപടത്തികള  വകനക്കഭാള്ളുകയഠം

നത്തിയമനങ്ങള  നടത്തുകയഠം  നചയതത്തിനഭാല്,  ഭരണഘടനഭാ  വത്തിരുദനമന്ന  പ്രഖഷ്യഭാപനതഭാല് ആ

നത്തിയമനങ്ങനള ബഭാധത്തിക്കരുനതന്നവ് ഞങ്ങള നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന.  അങ്ങനന നത്തിയമത്തിച്ച ഉമദഷ്യഭാഗസനര

നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  നത്തിബന്ധനകളുഠം  വഷ്യവസകളുഠം  പഭാലെത്തിമക്കണ്ടതവ്  അവരുനട  വപതൃക
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നത്തിയമങ്ങളഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   ഭരണഘടനഭാവത്തിരുദനമന്നവ്  പ്രഖഷ്യഭാപത്തിച്ചതത്തിനു  മശഷഠം,  വപതൃക

നത്തിയമങ്ങളത്തിനലെ അനുബന്ധ വശങ്ങളത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കുന്ന വഷ്യവസകള പ്രവരതനഠം തുടരുഠം.  

104. വടബബ്യൂണലുകളുനട പ്രവരതനതത്തിനവ് മമല്മനഭാട്ടഠം വഹത്തിക്കഭാന് ഒരു സസതന നത്തിയപരമഭായ

മബഭാഡത്തി രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകത ഈ മകഭാടതത്തി പലെതവണ ആവരതത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  രണ്ടവ്

പതത്തിറഭാണ്ടവ് മുമ്പവ് ചനകുമഭാറത്തില് ഈ മകഭാടതത്തി പുറനപടുവത്തിച്ച നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള ഉണ്ടഭായത്തിരുന്നത്തിടഠം, മുകളത്തില്

സൂചത്തിപത്തിച്ച  വഷ്യവസയനട  മപഭാരഭായകള  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ഒരു  സമനസയ  സഠംഘടന

സഭാപത്തിക്കഭാന്  നത്തിയമസഭ  ഒരു  നടപടത്തിയഠം  സസനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.   മയഭാഗഷ്യതയഠം  ഏകനീകൃത  മസവന

സഭാഹചരഷ്യങ്ങളുഠം  ഉറപഭാക്കഭാന് ഒനരഭാറ  അമതഭാറത്തിറത്തിയനട  അഭഭാവഠം  ഒരു  വത്തിഭജത്തിത  വടബബ്യൂണല്

സഠംവത്തിധഭാനതത്തിമലെക്കവ് നയത്തിചനവന്നതവ് സത്തിസഠം രൂപനീകരത്തിച്ചതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശഷ്യനത പരഭാജയനപടുത്തുന.

മഭാതമല,  എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം ഏമകഭാപന അധത്തികഭാരത്തി  നനീതത്തിനഷ്യഭായ വകുപഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

വഷ്യക്തത്തിഗത  മനഭാലെയങ്ങള  ആ  പ്രവരതനഠം  പരത്തിമശഭാധത്തിക്കുന്നതവ്  വടബബ്യൂണല്  ഘടനയനട

അസസഭാഭഭാവത്തിക  പരത്തിണഭാമതത്തിനവ്  കഭാരണമഭായത്തി,  കൂടഭാനത  അതവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട

സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനവ് അപകടകരമഭാണവ്.  

105. വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനതത്തിനവ്  മമല്മനഭാട്ടഠം  വഹത്തിക്കഭാന്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

ഇടനപടലെത്തിലൂനട  എലഭാതത്തിനുഠം  ഉപരത്തിയഭായ  ഒരു  നത്തിയമപരമഭായ  സഠംഘടന  രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ടതവ്

അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.   അഠംഗങ്ങളുനട  തത്തിരനഞടുപവ്  പ്രക്രത്തിയയനട  മമല്മനഭാട്ടഠം,  നത്തിയമനതത്തിനുള

മഭാനദണങ്ങള, ശമ്പളവുഠം ബതകളുഠം, നപഭാതുവഭായ മയഭാഗഷ്യത മഭാനദണങ്ങള അവതരത്തിപത്തിക്കല്,

നചയരമപഴ്സണ്മഭാനരയഠം അഠംഗങ്ങനളയഠം നനീക്കഠം നചയ്യുന്നതത്തിനുഠം അതുമപഭാനലെ തനന്ന അടത്തിസഭാന

സസൗകരഷ്യങ്ങളുനടയഠം  സഭാമ്പതത്തിക  വത്തിഭവങ്ങളുനടയഠം  ആവശഷ്യകതകള  നത്തിറമവറ്റുന്നതത്തിനുഠം,

"നഭാഷണല്  വടബബ്യൂണല്  കമനീഷന്"58 എന്ന  സസതന  സഭാറബ്യൂട്ടറത്തി  മബഭാഡത്തിയനട

രൂപവത്ക്കരണഠം ഞങ്ങള ശൂപഭാരശ നചയ്യുന.  അഠംഗങ്ങളക്കവ് ഏകനീകൃത മസവന വഷ്യവസകള

നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതത്തിനഭാണവ് നത്തിയനത്തിരമഭാണഠം ലെക്ഷഷ്യമത്തിമടണ്ടതവ്.  കമനീഷന് ഇനത്തിപറയന്ന അഠംഗങ്ങനള

ഉളനക്കഭാളണഠം:

(i) ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ് നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ ഇനഷ്യയനട സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ മൂന്നവ്

ജഡ്ജത്തിമഭാര; 

58. NTC“ ”
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(ii) ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെ  രണ്ടവ്  ചനീഫവ്

ജസത്തിസുമഭാര അനലങത്തില് ജഡ്ജത്തിമഭാര;

(iii) മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനന്റെ നസക്രട്ടറത്തിയത്തില് കുറയഭാത റഭാങ്കുള ഉമദഷ്യഭാഗസരത്തില് നത്തിനഠം രണ്ടവ്

അഠംഗങ്ങനള  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ്യുഠം.   അതത്തിനലെഭാരഭാള  നനീതത്തിനഷ്യഭായവകുപത്തിനന്റെ

നസക്രട്ടറത്തിയഭാകുഠം, അയഭാള ഉമദഷ്യഭാഗതഭാല് കണ്വനീനറുഠം; കൂടഭാനത

(iv) ഇനഷ്യയനട ചനീഫവ് ജസത്തിസുമഭായത്തി കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച്ചവ് രണ്ടവ് സസതന വത്തിദഗ്ധ അഠംഗങ്ങനള മകന്ദ്ര

സരക്കഭാര നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം നചയ്യുഠം.

106. ഇനഷ്യയനട  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  നഭാമനത്തിരമദ്ദേശഠം  നചയ  ജഡ്ജത്തിമഭാരത്തില്  ഏറവുഠം  ഉയരന്ന

പദവത്തിയത്തിലുളയഭാള എന്.ടത്തി.സത്തി.യനട നചയരമപഴ്സണഭായത്തി നത്തിയമത്തിക്കനപടുഠം.  

107. എന്.ടത്തി.സത്തി.  സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് നത്തിയസഭയഠം കഴെത്തിവത്തിനുളത്തിലെഭാനണങത്തിലുഠം,  അതവ് ഇനഷ്യയത്തിനലെ

വടബബ്യൂണല് സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ സസതനവുഠം കഭാരഷ്യക്ഷമവുമഭായ പ്രവരതനഠം ഉറപഭാക്കഭാന് ഈ

മകഭാടതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച  മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  പഭാലെത്തിക്കുനനണ്ടന്നവ്  ഉറപ്പുവരുതണഠം.   ജുഡനീഷഷ്യല്

വടബബ്യൂണലുകളുനട സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം ഭരണഘടനയനട അടത്തിസഭാനഘടനയനട ലെഠംഘത്തിക്കഭാനഭാവഭാത

സവത്തിമശഷതയഭാണവ്.  വടബബ്യൂണല് അഠംഗങ്ങളുനട തത്തിരനഞടുപവ്,  നത്തിയമനഠം,  അഠംഗങ്ങനള നനീക്കഠം

നചയ്യേലുഠം  മസവന വഷ്യവസകള നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കല് എന്നത്തിവ വടബബ്യൂണലുകളുനട സസഭാതനരഷ്യവ്നത

നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന.   ഞങ്ങള  അഭത്തിപ്രഭായനപട്ടതുമപഭാനലെ  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാതനരഷ്യവ്തത്തിനന്റെ  ഒരു

വശമഭായത്തി  വടബബ്യൂണലുകളുനട  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  കഭാത്തു  സൂക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തില്  വത്തിധത്തികരത്തൃ  സമത്തിതത്തി

ശക്തമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം:

പ്രമതഷ്യക  വത്തിധത്തി  നത്തിരണ്ണഭായകസഭാഹചരഷ്യതത്തില്  ആരക്കുഠം  വത്തിമധയനഭാകഭാനത,  നനീതത്തി

നടപഭാമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകതയവ്  സമഭാധഭാനഠം  പറമയണ്ടതുണ്ടവ്.   മകഭാടതത്തികളുനടയഠം

വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  കഭാത്തു  സൂക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തില്  ജഭാഗത  പഭാലെത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെ

ആവശഷ്യകതയത്തില് ഇതവ് പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുന.  

108. കഴെത്തിവവ്,  വഷ്യവസഭായവവശത്തിഷഷ്യഠം,  വവദഗ്ദ്ധഷ്യഠം  എന്നത്തിവ പ്രമതഷ്യക നനീതത്തി ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി

രൂപകല്പന  നചയ  ശക്തമഭായ  വടബബ്യൂണല്  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ഒഴെത്തിചകൂടഭാനഭാവഭാത

വശങ്ങളഭാണവ്.   വടബബ്യൂണലുകളുനട  മതത്തിയഭായ  മഭാമനജത്തിഠംഗവ്  ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  പഭാരലെനമന്റെവ്

നത്തിയമങ്ങള  പ്രകഭാരഠം  സഭാപത്തിതമഭായ  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  നടതത്തിപത്തിനവ്  മമല്മനഭാട്ടഠം



                                                                            93

വഹത്തിക്കഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  കമനീഷനവ്  നല്കുക  വഴെത്തി  സത്തിസതത്തിനന്റെ  ആവശഷ്യകതകള

നത്തിറമവറ്റുന്നതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭായ  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങളുഠം  സഭാഫുഠം  ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതുണ്ടവ്.

വടബബ്യൂണലുകളക്കഭായത്തി  മനഭാണ്-അഡവ്  ജുഡത്തിമക്കററത്തി  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട  നത്തിയമനവുഠം  മസവന

വഷ്യവസകളുഠം  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  അഖത്തിമലെനഷ്യഭാ  വടബബ്യൂണല്  മസവനതത്തിനന്റെ  രൂപവത്കരണഠം

ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  ഒരു നത്തിയമഠം  രൂപനീകരത്തിക്കന്നതുഠം മകന്ദ്ര സരക്കഭാര പരത്തിഗണത്തിക്കണഠം.   നത്തിലെവത്തില്

വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  ഉമദഷ്യഭാഗസനര നഡപബ്യൂമട്ടഷനത്തിലെഭാണവ്  നകഭാണ്ടു വരുന്നതവ്.

പരത്തിശനീലെനഠം  ലെഭത്തിച്ച  മത്തികവുറ  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേറനീവവ്  ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട  അപരഷ്യഭാപ്തത

വടബബ്യൂണലുകളക്കുണ്ടവ്.   അതത്തിനഭാല്,  വടബബ്യൂണല്  സഠംവത്തിധഭാനതത്തിനന്റെ  ഫലെപ്രദമഭായ

പ്രവരതനതത്തിനന്റെ  തഭാല്പരഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി  ഒരു  അഖത്തിമലെനഷ്യഭാ  വടബബ്യൂണല്  മസവനഠം

ആരഠംഭത്തിമക്കണ്ട അടത്തിയനത്തിര ആവശഷ്യമുണ്ടവ്.  

110  (1)-)ംഠം  അനുമച്ഛേദതത്തിനലെ  'മഭാതഠം'  എന്ന വഭാക്കത്തിനന്റെ വഷ്യഭാപ്തത്തിയഠം,  110-)ംഠം  അനുമച്ഛേദഠം

(1))ംഠം  വകുപത്തിനലെ  (എ)  മുതല്  (ജത്തി)  വനരയള ഉപവഭാകഷ്യങ്ങളുനട വഷ്യഖഷ്യഭാനവുഠം നത്തിലെവത്തിനലെ വത്തിധത്തി

വത്തിശകലെനഠം നചയ്യുനനണ്ടങത്തിലുഠം,  ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമഠം 2017 നലെ xiv ഒരു പണബത്തിലഭായത്തി സഭാധുവഭായത്തി

നടപഭാക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്നവ്  നത്തിഗമനഠം  നചയ്യുന.   പണബത്തിലത്തിനന  കുറത്തിചള വനീക്ഷണങ്ങള ഒരു

വലെത്തിയ  നബഞത്തിമലെക്കവ്  റഫര  നചയ്യേഭാനുഠം,  അതത്തിനനുസരത്തിച്ചവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാനുഠം  ഇനഷ്യയത്തിനലെ

പണത്തിതനഭായ ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കഭാനുള കഭാരണങ്ങളുമഭായത്തി ഞഭാന് മയഭാജത്തിക്കുന.

വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കുള അഠംഗങ്ങളുനട മയഭാഗഷ്യത അനത്തിവഭാരഷ്യമഭായ ഒരു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനമഭാനണനഠം  നത്തിയക്തമഭാക്കഭാനഭാവത്തിനലനമുള  ജസത്തിസവ്  ദനീപകവ്  ഗുപ്തയനട

നത്തിരനീക്ഷണങ്ങമളഭാടവ്  ഞഭാന്  മയഭാജത്തിക്കുന.   നത്തിരദ്ദേത്തിഷ  വത്തിജഭാന  പ്രവരതത്തിരഠംഗ  വവദഗ്ദഷ്യമുള

സഭാപനങ്ങളഭായത്തി  വടബബ്യൂണലുകനള  സങല്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   പരത്തിശനീലെനഠം  മനടത്തിയ  അഠംഗങ്ങനള

തത്തിരനഞടുക്കുന്ന ചുമതലെ ഈ പ്രമതഷ്യക വത്തിധത്തികരക്കവഷ്യതത്തിനവ് ഒഴെത്തിച കൂടഭാനഭാവഭാതതഭാണവ്.  ഇതവ്

മനസത്തില് വചനകഭാണ്ടവ്,  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഠംഗങ്ങളുനട മയഭാഗഷ്യത നത്തിരമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതവ് അതത്തിനന്റെ

ഏറവുഠം അനത്തിവഭാരഷ്യ സസഭഭാവതത്തിലുള ഒരു നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനമഭാണവ്.  

വത്തിധത്തികരത്തൃ  സഠംഘടനയത്തിമലെക്കുള  നത്തിയമന  മയഭാഗഷ്യത  ആ  സഠംഘടനയനട  സസഭഭാവഠം

നത്തിരണ്ണയത്തിക്കുന.   ഉപമഭഭാക്തൃ  സഠംരക്ഷണഠം,  പഭാരത്തിസത്തിതത്തിക  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം,  വഷ്യഭാവസഭായത്തിക

തരക്കങ്ങള,  സഭാമ്പതത്തിക  നത്തിയനണതത്തിനന്റെ  വത്തിവത്തിധ  വശങ്ങള  എന്നത്തിങ്ങനന  പഭാരലെനമന്റെവ്
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നടപഭാക്കത്തിയ  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ലെക്ഷഷ്യങ്ങള  നത്തിറമവറ്റുകനയന്നതഭാണവ്  വത്തിധത്തികരത്തൃ

വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഉമദ്ദേശഷ്യഠം.   അഠംഗങ്ങനള  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭായ  മയഭാഗഷ്യതകള

നത്തിരവ്വചത്തിക്കുന്നതഭാണവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  മൂലെ തതസഠം.   ഇതവ്  ഒരു അനത്തിവഭാരഷ്യ  നത്തിയനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനമഭായതത്തിനഭാല് ഇതവ് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനന്റെ ചട്ട നത്തിരമഭാണ അമതഭാറത്തിറത്തിനയ ഏല്പത്തിക്കഭാന്

കഴെത്തിയത്തില.   നത്തിയമനതത്തിനവ്  ആവശഷ്യമഭായത്തി  പഭാലെത്തിമക്കണ്ട നത്തിബന്ധനകള നത്തിരദ്ദേത്തിഷ പ്രവരതത്തിരഠംഗ

അറത്തിവത്തിനന്റെ ആവശഷ്യകത വത്തിലെയത്തിരുതത്തിയ മശഷഠം നത്തിയസഭ നത്തിരവ്വചത്തിമക്കണ്ടതുണ്ടവ്.

നബ്യൂ  ഡല്ഹത്തി ....................................... J
നവഠംബര 13, 2019.      [Dr. Dhananjaya Y. Chandrachud]

57. 1953 SCR 1069
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ഭഭാരതതത്തിനന്റെ   പരമമഭാന്നത  നനീതത്തിപനീഠഠം

സത്തിവത്തില് അപമലെറവ് / യഥഭാരത അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

 സത്തിവത്തില് അപനീല് നമ്പര 8588/2019

(നസ്പെഷഷ്യല് ലെനീവവ് നപറനീഷന് (സത്തിവത്തില്) നമ്പര15804/2017)

മറഭാജര മഭാതത                                      .                          … അപനീല്

വഭാദത്തി(കള)

               Vs.

സസൗതവ് ഇനഷ്യന് ബഭാങവ് ലെത്തിമത്തിറഡുഠം മറ്റുഠം     ….                           എതത്തിരകക്ഷത്തി (കള)

               കൂനട

ഡബത്തിയ.  പത്തി.  (സത്തി)   നമ്പര.  267/2012,   ഡബത്തിയ.  പത്തി.  (സത്തി)   നമ്പര.  279/2017,

ഡബത്തിയ.  പത്തി.  (സത്തി)   നമ്പര.  558/2017,    ഡബത്തിയ.  പത്തി.  (സത്തി)   നമ്പര.  561/2017  ,

ഡബത്തിയ. പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 625/2017,  ഡബത്തിയ. പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 640/2017,            ഡബത്തിയ.

പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 1016/2017,  ഡബത്തിയ.  പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 788 /2017,   ഡബത്തിയ.  പത്തി. (സത്തി)

നമ്പര. 925/2017,  ഡബത്തിയ.  പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 1098/2017,         ഡബത്തിയ.  പത്തി. (സത്തി) നമ്പര.

1129/2017,  ഡബത്തിയ. പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 33/2018,         ഡബത്തിയ. പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 205/2018,

ഡബത്തിയ. പത്തി. (സത്തി)  നമ്പര. 467/2018,                      ടത്തി. സത്തി. (സത്തി) നമ്പര.  49/2018,  ടത്തി. സത്തി.

(സത്തി) നമ്പര.   51/2018,                                                 ടത്തി. പത്തി. (സത്തി) നമ്പര. 2199/2018

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം

Deepak Gupta, J.

1. ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനന്റെയഠം സമഹഭാദരന് ചന്ദ്രചൂഡത്തിനന്റെയഠം വത്തിശദവുഠം വത്തിമവകപൂരണവുമഭായ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തിലൂനട കടനമപഭാകുവഭാന് എനത്തിക്കവ്  വത്തിമശഷഭഭാഗഷ്യമുണ്ടഭായത്തി.

2. ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്,  പൂരണ  വസ്തുതകളുഠം  സമരപത്തിക്കലുകളുഠം

നത്തിയമങ്ങളുഠം  മുഴുവനഭായത്തി  പ്രതത്തിപഭാദത്തിച്ചത്തിടളതത്തിനഭാല് സഠംക്ഷത്തിപ്ത  രൂപതത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുമവണ്ടത്തി  എലഭാ



                                                                            2

വസ്തുതകളുഠം തരക്കങ്ങളുഠം വത്തിശദമഭായത്തി പ്രതത്തിപഭാദത്തിമക്കണ്ട ആവശഷ്യമത്തില.

3.  ഈ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനലെ പരമഭാരശമനുസരത്തിച്ചവ്   വടബബ്യൂണല് എന്നഭാല് 2017  നലെ

ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിനലെXIV-)൦  ഭഭാഗതത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  വടബബ്യൂണമലെഭാ,  അപനീല്

വടബബ്യൂണമലെഭാ അനലങത്തില് മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികമളഭാ ഉളനപടുഠം. 'നചയരമപഴ്സണ്സവ്  /  നമമമ്പഴെവ് സവ്'

എന്നഭാല്2017  നലെ ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിനലെ  184-)൦  വകുപത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നചയരമപഴ്സമണഭാ,

വവസവ്  നചയരമപഴ്സമണഭാ,   നചയരമഭാമനഭാ,  വവസവ്  നചയരമഭാമനഭാ,  പ്രസത്തിഡമണ്ടഭാ,  വവസവ്

പ്രസത്തിഡമണ്ടഭാ അനലങത്തില് മറ്റു അഠംഗങ്ങമളഭാ ഉളനപടുഠം. ചത്തിലെ വടബബ്യൂണലുകളക്കവ്  നത്തിയനത്തിമക്കണ്ട

മജഭാലെത്തിയഠം,  കൂടഭാനത തരക്കപരത്തിഹഭാരഠം നടമതണ്ട മജഭാലെത്തിയഠം ഉണ്ടവ്.  ഇനത്തിയമങ്ങഭാടള ചരച്ചയത്തില്

ഭൂരത്തിഭഭാഗവുഠം വടബബ്യൂണലുകളുനട  തരക്കപരത്തിഹഭാരഠം നടമതണ്ട മജഭാലെത്തിയമഭായത്തി ബന്ധനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.

4. ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്  ഉദച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  27-03-2019

തനീയതത്തിയത്തിനലെ  ഉതരവത്തില്,  ഇമപഭാഴെനത  നബഞവ്  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന

വത്തിഷയങ്ങനളക്കുറത്തിച  വഷ്യക്തമഭായത്തി  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുനണ്ടവ്.  ചുരുക്കതത്തില്   വടബബ്യൂണലുകള,

മകഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരമുള  ഫലെപ്രദമഭായ  ബദല്  സഠംവത്തിധഭാനഠം  ആമണഭാ  എന്നതഭാണവ്  ഈ

മകഭാടതത്തിക്കവ്  മുന്പത്തിലുള  വത്തിഷയഠം;  അങ്ങനനയഭാനണങത്തില്  ആരഭാണവ്   അതവ്  വകകഭാരഷ്യഠം

നചമയ്യേണ്ടതവ് എന്നതുഠം. നത്തിയമതത്തിനന്റെയഠം ഇനഷ്യന് ഭരണഘടനയത്തിനലെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 323-  എ, 323-

ബത്തി- യത്തിനലെയഠം പുമരഭാഗമനപരമഭായ മഭാറങ്ങനള കണക്കത്തിനലെടുതഭാല് വടബബ്യൂണലുകള മകഭാടതത്തിക്കു

പകരമഭായഭാണവ്   നത്തിലെവത്തില്  വന്നതവ്.  ഈ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഫലെപ്രദവുഠം  നത്തിരഭയവുഠം

കഭാരഷ്യക്ഷമവുമഭായ പ്രവരതനഠം എങ്ങനന ഉറപഭാക്കഭാന് കഴെത്തിയഠം എന്നതഭാണവ് പ്രധഭാന വത്തിഷയഠം.

5. തഭാനഴെപറയന്ന  വഭാദവത്തിഷയങ്ങളഭാണവ്  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  തനന്റെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്

നത്തിരണയത്തിക്കനപമടണ്ടതഭായത്തി  വത്തിവരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കു ന്നതവ്.

76. മറ്റു  ചത്തിലെ  നത്തിയമങ്ങളത്തില്  മഭദഗതത്തിവരുത്തുന്നതുനകഭാണ്ടുഠം  വഷ്യതഷ്യസ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

വഷ്യക്തത്തികളുനട   മസവന വഷ്യവസകളത്തില്  മഭാറങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുന്നതുനകഭാണ്ടുഠം  2017  നലെ

ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമനത  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 110 നലെ പണബത്തില് എന്നവ് വത്തിളത്തിക്കഭാമമഭാ? തല്ഫലെമഭായത്തി

സഭാധുതയളതഭാമണഭാ?

77. മമല്പറഞവ ശരത്തിവയ്ക്കുനനവങത്തില്, അമത്തിതമഭായ അധത്തികഭാരഠം ഭരമമല്പത്തിക്കല് കഭാരണഠം 2017

നലെ ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിനലെ 184-)൦  വകുപവ് ഭരണഘടനഭാ വത്തിരുദമഭാമണഭാ?
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78. 184-)൦ വകുപവ് സഭാധുതയളതഭാനണങത്തില്, 2017 നലെ വടബബ്യൂണല്, അപനീല് വടബബ്യൂണല്

മറ്റു  അമതഭാറത്തിറനീസവ്  (മയഭാഗഷ്യതകള,  പ്രവരതന  പരത്തിചയഠം,  അഠംഗങ്ങളുനട  മസവന

വഷ്യവസകള)  ചട്ടങ്ങള,   പ്രത്തിന്സത്തിപല്  ആകത്തിനുഠം  വടബബ്യൂണലുകളുനട

പ്രവരതനങ്ങനളക്കുറത്തിചള മകഭാടതത്തിയനട വത്തിവത്തിധ തനീരുമഭാനങ്ങളക്കുഠം  അനുസരത്തിച്ചഭാമണഭാ?

79. എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം   ഭരണ  നത്തിരവ്വഹണതത്തിനുമവണ്ടത്തി  ഏകഭാഠംഗ  മകന്ദ്രബത്തിന്ദു

പ്രതത്തിനത്തിധത്തി (Single Nodal Agency) ഉണ്ടഭാമവണ്ടതുമണ്ടഭാ ?

80. ഇനഷ്യയത്തിനലെ എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുതനപമടണ്ട

ആവശഷ്യമുമണ്ടഭാ ?

81. ഭരണഘടനയത്തിനലെ ആരട്ടത്തിക്കത്തിള 323-എ, 323-ബത്തി എന്നത്തിവ പ്രകഭാരമുണ്ടഭാക്കത്തിയ പഭാരലെത്തിനമന്റവ്

നത്തിയമപ്രകഭാരഠം രൂപനീകരത്തിച്ച  വടബബ്യൂണല് ജഡവ് ജത്തിമഭാരുനട റഭാങ്കുഠം സഭാറസുഠം ഭരണഘടനഭാ

പ്രവരതകരനക്കഭാപഠം  തുലെഷ്യമഭാക്കഭാമമഭാ?

VII.   വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നത്തിന്നവ് സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കുള മനരത്തിടള  നത്തിയമപരമഭായ

അപനീലുകള തടമയണ്ടതുമണ്ടഭാ?

VIII നത്തിലെവത്തിലുള വടബബ്യൂണലുകനള സഠംമയഭാജത്തിപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെമയഭാ നബഞ്ചുകള

സഭാപത്തിമക്കണ്ടതത്തിനന്റെമയഭാ ആവശഷ്യമുമണ്ടഭാ?

6. പ്രധഭാനമഭായഠം  ഒന്നവ്,  മൂന്നവ്  മുതല് എട  വനരയള വത്തിഷയങ്ങളത്തില് ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്

എതത്തിമച്ചരന്നത്തിടള യക്തത്തിമയഭാടുഠം നത്തിഗമനങ്ങമളഭാടുഠം ഞഭാന് വളനര മയഭാജത്തിക്കുന.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം

2017-  നലെ ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ  184 -)൦  വകുപത്തില് അമത്തിതമഭായ അധത്തികഭാരഠം ഭരമമല്പത്തിക്കല്

കഭാരണമുള  പ്രയഭാസങ്ങളത്തില  എന്നതത്തിമന്മേല്  ചനീഫവ്  ജസത്തിസുമഭായത്തി  മയഭാജത്തിക്കുവഭാന്  എനത്തിക്കവ്

കഴെത്തിയകയത്തില.   പണബത്തില്ലുമഭായത്തി  ബന്ധനപട്ട  വത്തിഷയഠം  ഏഴു  ജഡ്ജുമഭാരുള  ഒരു  വലെത്തിയ

നബഞത്തിമലെക്കവ്  നറഫര  നചയ്യേഭാനമങത്തിലുഠം,  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  v.  യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ1 എന്ന

മകസത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിയമതത്തിനന്റെ കൃതഷ്യത സഠംശയത്തിക്കനപട്ടത്തിട്ടത്തിലഭാതതത്തിനഭാല്,  ഈക്കഭാരഷ്യഠം

ഏഴു ജഡ്ജത്തിമഭാരുള നബഞത്തിമലെക്കവ് നറഫര നചമയ്യേണ്ട ആവശഷ്യമത്തില എന്നഭാണവ് എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായഠം. 

7. ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനവ് ഒരു സഠംഘനത നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് ചത്തിലെ

1  (1997) 3 എസസ് സസി സസി 261
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നത്തിരദത്തിഷ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള നല്മകണ്ടതുനണ്ടനഠം എനത്തിക്കവ് മതഭാനന.  അതരനമഭാരു പ്രതത്തിനത്തിധത്തിക്കു

മനഭാക്കഭാനഭായത്തി  ചത്തിലെ  അതത്തിരുകള  അനലങത്തില്  ആശ്രയത്തിക്കഭാവുന്ന  വഭാദമുഖങ്ങള  നല്മകണ്ടതുഠം

ആവശഷ്യമഭായത്തി  വമന്നക്കഭാഠം.   എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം   നടതത്തിപത്തിനഭായത്തി  പൂരണമഭായഠം

സസതനമഭായ  ഏജന്സത്തി  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്ന  എല്.ചന്ദ്രകുമഭാര  എന്ന  മകസത്തിനലെ  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട ഏഴു ജഡ്ജത്തി നബഞത്തിനന്റെ ശുപഭാരശ സരക്കഭാര ഇതുവനര പഭാലെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിലഭാതതത്തിനഭാല്

ഈകഭാരഷ്യതത്തില്  ചത്തിലെ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  ആവശഷ്യമഭാണവ്.   അവസഭാനമഭായത്തി,  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ

നചയരമപഴ്സണ്മഭാനരമയഭാ  അഠംഗങ്ങനളമയഭാ  തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനവ്  ഒരുമബഭാഡത്തി

രൂപനീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് നത്തിരമദ്ദേശഠം നല്മകണ്ടതുനണ്ടന  എനത്തിക്കവ്  മതഭാനന.

8. ഉളനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  വത്തിഷയങ്ങനളക്കുറത്തിചള  വത്തിശദമഭായ  ചരച്ചയത്തില്

പ്രമവശത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പവ്  പഭാരട്ടവ്  XIV-)൦  ഭഭാഗതത്തില്,  ശ്രദക്കുറവവ്  നവളത്തിനപടുത്തുന്ന  ചത്തിലെ

പത്തിശകുകളുനണ്ടന ഞഭാന് എടുത്തു പറയവഭാന് ആഗഹത്തിക്കുന.

9. 2017-നലെ  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  181-)൦  വകുപവ്  പ്രകഭാരഠം  നത്തിലെവത്തില്  വന്നത്തിടള

2000-  നലെ  സഭായധമസന  വടബബ്യൂണല്  ആകത്തിനലെ  9A-)൦  വകുപവ്  ഇനത്തിപറയന്ന  രനീതത്തിയത്തില്

വഭായത്തിക്കുന.

9 എ.  ഈ നത്തിയമതത്തില് എന്തുതനന്ന പറഞത്തിരുന്നഭാലുഠം,  മയഭാഗഷ്യത,  നത്തിയമനഠം,

ഔമദഷ്യഭാഗത്തിക കഭാലെഭാവധത്തി, ശമ്പളവുഠം അലെവന്സുകളുഠം, രഭാജത്തിനവക്കല്, നനീക്കഠം

നചയ്യേല്,   2017  നലെ ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  184-)൦  വകുപ്പു നത്തിലെവത്തില്

വന്നതത്തിനുമശഷഠം  നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപട്ട  അപനീല്  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ

നചയരമപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം   മറ്റു  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മസവന  നത്തിബന്ധനകള

എന്നത്തിവ  2017  -നലെ  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ     184  -)൦  വകുപത്തിനലെ

വഷ്യവസകളഭാല് നത്തിയനത്തിക്കനപടുഠം.

2017 നലെ ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  VI-)൦  അധഷ്യഭായതത്തിനലെ  XIV-)൦  ഭഭാഗഠം

നത്തിലെവത്തില് വരുന്നതത്തിനു മുന്പവ് നത്തിമയഭാഗത്തിക്കനപട്ട നചയരമപഴ്സണുഠം അഠംഗവുഠം,

2017  നലെ  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  184-)൦  വകുപ്പു  നത്തിലെവത്തില്  വന്നത്തിട്ടത്തില

എനള രനീതത്തിയത്തില്,   ഈ നത്തിയമതത്തിനലെ വഷ്യവസകളഭാലുഠം, അതത്തിന്പ്രകഭാരഠം

ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ  ചട്ടങ്ങള പ്രകഭാരവുഠം  നത്തിയനത്തിക്ക  -നപടുന്നതു തുടരനനകഭാണ്ടു
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മപഭാമകണ്ടതുമഭാണവ്.

   (ഊന്നല് നല്കത്തി)

നചയരമപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,  അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം  മയഭാഗഷ്യതകള,   മസവന

നത്തിബന്ധനകള   എന്നത്തിവ ഇതവ് നല്കുന.  2007  നലെ സഭായധ മസന വടബബ്യൂണല് ആകത്തില്

അപനീല് വടബബ്യൂണലെത്തിനുള വഷ്യവസ ഇലഭാതതത്തിനഭാല്,  ഈ വഷ്യവസ പൂരണ ശ്രദക്കുറവഭാണവ്

വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതവ്.   2007-നലെ സഭായധ മസന വടബബ്യൂണല് ആകത്തിനലെ  6-)൦  വകുപത്തില് തനന്ന

നചയരമപഴ്സണത്തിനുഠം  മറ്റു  അഠംഗങ്ങളക്കുമുള  നത്തിയമനമയഭാഗഷ്യതകനള  കുറത്തിച്ചവ്

പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുനനണ്ടന്നത്തിരത്തിനക്ക  2017-നലെ  ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിനലെ  9 എ-  വകുപവ്

നകഭാണ്ടുവന്നതുനകഭാണ്ടു എനഭാണവ് മനടഭാന് ശ്രമത്തിച്ചതവ് എനഠം  വഷ്യക്തമല.

പശഭാതലെഠം

10. 26-11-1949-ല്  ഇനഷ്യയത്തിനലെ  ജനങ്ങളഭായ  നമനളലഭാവരുഠം  നമനളതനന്ന

ഭരണഘടനയ്ക്കുഠം  ആയതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാന സവത്തിമശഷതകളത്തില്നപട്ട ജുഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനഠം2,

ജനഭാധഷ്യപതഷ്യഠം,  അധത്തികഭാരങ്ങളുനട  മവരതത്തിരത്തിക്കല്3 എന്നത്തിവക്കുഠം  സമരപത്തിക്കനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന.

ഭരണഘടനയനട  ഈ  അടത്തിസഭാന  സവത്തിമശഷതകള  നമ്മുനട  ഭരണഘടനയനടയഠം

രഭാഷനീയതത്തിനന്റെയഠം അനരലെനീനമഭായ ഭഭാഗമഭാണവ്.

11.   മസൗലെത്തിക അവകഭാശങ്ങള വഷ്യക്തമഭാക്കുന്ന ഭരണഘടനയനട                      III-

ഭഭാഗനത  പലെമപഭാഴുഠം  ഭരണഘടനയനട  ഹൃദയവുഠം  ആത്മഭാവുഠം  എന്നവ്  വത്തിളത്തിക്കഭാറുണ്ടവ്.  എനന്റെ

കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  നനീതത്തി, സസഭാതനഷ്യഠം, സമതസഠം, സഭാമഹഭാദരഷ്യഠം എന്നത്തിവ നമള നമുക്കുതനന്ന വഭാഗവ് ദഭാനഠം

നചയനകഭാണ്ടവ്, ഭരണഘടനയനട അനസത നമ്മുനട സഭാപകപത്തിതഭാക്കന്മഭാര ഭരണഘടനയനട

2 മസിനര്വ മസില്സസ് ലസിമസിറ്റഡസ് v. യയൂണസിയന് ഓഫസ് ഇനസ്യ, (1980) 2 എസസ് സസി  സസി 591; എല്. ചനസ്രകകുമമാര്  v. . യയൂണസിയന് ഓഫസ്    ഇനസ്യ, (1997) 3 
എസസ് സസി  സസി 261

3 കകശവമാനന ഭമാരതസി v.  കസ്റ്റേറ്റസ് ഓഫസ് കകരള, (1973) 4 എസസ് സസി  സസി 225
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ആമുഖതത്തില് ഭഠംഗത്തിയഭായത്തി പകരതത്തിയത്തിടണ്ടവ്.  നനീതത്തിയഭാണവ് ആമുഖതത്തിനന്റെ പ്രഥമവുഠം പ്രധഭാനവുമഭായ

സവത്തിമശഷത.  ഇനഷ്യ  ഒരു  ജനഭാധത്തിപതഷ്യ  റത്തിപബത്തിക്കവ്  ആയത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നതുഠം  ആമുഖതത്തിനന്റെ

ഭഭാഗമഭാണവ്.  നമ്മുനട  ഭരണഘടന  പ്രകഭാരഠം  ജനങ്ങളത്തിലെഭാണവ്  ആതഷ്യനത്തികമഭായ  അധത്തികഭാരഠം

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ് . അധത്തികഭാരസഭാനങ്ങള വഹത്തിക്കുന്നവരത്തിലെല. 

12. നത്തിയമവഭാഴ്ച  നമ്മുനട  ഭരണഘടനയത്തിനലെ  സുവരണനൂലെഭാണവ്.  പസൗരതസഠം,  മസൗലെത്തിക

അവകഭാശങ്ങള,  യൂണത്തിയന്,  സഠംസഭാനങ്ങള,  പഞഭായത്തുകള,  പട്ടത്തിക  മഗഭാത  മമഖലെകള,

മകന്ദ്രവുഠം സഠംസഭാനങ്ങളുഠം തമത്തിലുള ബന്ധഠം,                    ഇനഷ്യന് പ്രമദശനത വഭാണത്തിജഷ്യ

വഷ്യഭാപഭാര സഠംമവദനഠം,  മകന്ദ്രതത്തിനന്റെയഠം സഠംസഭാനതത്തിനന്റെയഠം കനീഴെത്തിലുള മസവനങ്ങള എന്നത്തിവ

വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  ഭരണഘടനയനട  വത്തിവത്തിധ  അധഷ്യഭായങ്ങനള  ഈ  സുവരണ  നൂല്

ബന്ധത്തിപത്തിക്കുന.  ഭരണഘടന  മഭാതമല  നത്തിയമങ്ങളുഠം  കൂടത്തിയഭാണവ്   ഈ  വശങ്ങനളലഭാഠം

നത്തിയനത്തിക്കുന്നതവ്.  ഭരണഘടന തസത്തികകള വഹത്തിക്കുന്ന നഭാമമഭാമരഭാരുതരുഠം ഭരണഘടനനയയഠം

നത്തിയമങ്ങനളയഠം   ഉയരതത്തിപത്തിടത്തിക്കുവഭാന്  കല്പത്തിക്കുന.  ഇതഭാണവ്  നത്തിയമവഭാഴ്ച.  നമ്മുനട

ജനഭാധത്തിപതഷ്യതത്തിനന്റെ  അടത്തിതറ  നത്തിയമവഭാഴ്ചയഭാണവ്.  മനുഷഷ്യരുനട  ഭരണമല.  സഭാധഭാരണ

ജനങ്ങളക്കവ്  എവത്തിനടയഠം  ഏതവ്  സമയത്തുഠം  തത്തിരനഞടുപത്തിനുള  അവസരഠം  നകഭാടുക്കുമമ്പഭാഴുഠം

തത്തിരനഞടുപവ്  എമപഭാഴുഠം  സമഭാനമഭാണവ്.   സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം,  മസസച്ഛേഭാധത്തിപതഷ്യമല.   ജനഭാധത്തിപതഷ്യഠം,

മസസച്ഛേഭാധത്തിപതഷ്യമല.  നത്തിയമവഭാഴ്ച മനുഷഷ്യരുനട  ഭരണമല.

 13. ജനഭാധത്തിപതഷ്യതത്തിനന്റെയഠം  നത്തിയമവഭാഴ്ചയനടയഠം  അനത്തിവഭാരഷ്യ  ഘടകങ്ങളത്തിനലെഭാന്നവ്

സസതനവുഠം നത്തിരഭയവുമഭായ നനീതത്തിനഷ്യഭായ വഷ്യവസയഭാണവ്.  സസതനവുഠം ഊരജസസലെവുമഭായ രഭാജഷ്യഠം

എന്നഭാല് അഭത്തിപ്രഭായ സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം നത്തിയമവഭാഴ്ച പ്രകഭാരമുള ഭരണവുമുള ഒന്നഭാണവ്.  ഏനതങത്തിലുഠം

ബഭാഹഷ്യ  സസഭാധനീനങ്ങളക്കടത്തിമനപടഭാനത  സസതനമഭായ  തനീരുമഭാനങ്ങനളടുക്കുവഭാന്  കഴെത്തിയന്ന
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ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം വത്തിധത്തികരതഭാക്കളുഠം നമുക്കുനണ്ടങത്തില് മഭാതമമ നത്തിയമവഭാഴ്ച ഉണ്ടഭാവുകയള.  നത്തിയമവഭാഴ്ച

ഇനലങത്തില്  ഉതരവഭാദത്തിതമത്തില.  അധത്തികഭാര  ദുരവത്തിനത്തിമയഭാഗവുഠം  അഴെത്തിമതത്തിയഠം  ഉണ്ടവ്.  നത്തിയമവഭാഴ്ച

അപ്രതഷ്യക്ഷമഭാകുമമ്പഭാള നമള ഭരത്തിക്കനപടുന്നതവ് നത്തിയമങ്ങളഭാലെല,  അധത്തികഭാരതത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന്നവരുനട

വത്തിമവക ശബ്യൂനഷ്യതകളഭാലുഠം തഭാത്പരഷ്യങ്ങളഭാലുമഭാണവ്.

14. വടബബ്യൂണലുകള നത്തിലെവത്തില് വരുകയഭാണവ്.    ചനീഫവ്  ജസത്തിസുഠം  സമഹഭാദര ജഡ്ജവ്

ചന്ദ്രചൂഡുഠം  വടബബ്യൂണവലെസഷന്  വത്തിഷയഠം  വളനര  വത്തിശദമഭായത്തി  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയത്തിടണ്ടവ്.

വത്തിവരസരഭായ  എനന്റെ  സമഹഭാദരങ്ങളുനട   വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിലുളതുഠം  എടുത്തു  പറമയണ്ടതുമഭായ

വസ്തുത  എനനന്നഭാല്  വടബബ്യൂണലുകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നവര  മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ

നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്മേഭാനരമപഭാനലെ  തനന്ന  വത്തിധത്തി  പറയകയഠം,  അവരക്കുണ്ടഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ട  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം

ഗുണവത്തിമശഷങ്ങളുഠം കഴെത്തിയന്നത ഒരുമപഭാനലെ ആയത്തിരത്തിക്കുകയഠം മവണനമന്നതഭാണവ്.  ഇതവ് തത്തികചഠം

അനത്തിവഭാരഷ്യമഭാണവ്.  കഭാരണഠം ഈ രഭാജഷ്യനത ജനങ്ങളക്കവ് വടബബ്യൂണലുകളത്തില് വത്തിശസഭാസമുനണ്ടങത്തില്

മകഭാടതത്തികനളക്കുറത്തിച   പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നമപഭാനലെതനന്ന,  ഈ  വടബബ്യൂണലുകളുഠം  നഷ്യഭായമഭായഠം

സസതനമഭായഠം  പ്രവൃതത്തിക്കുനനവന ഉറപഭാമക്കണ്ടതവ്  എലഭാ  ബന്ധനപട്ടവരുനടയഠം  കടമയഭാണവ്.

നത്തിയമതത്തിനന്റെ വത്തിവത്തിധ  ശഭാഖകളത്തില് നസ്പെഷഷ്യവലെമസഷന് വരധത്തിച്ചമതഭാനട  ഞങ്ങളക്കവ്  പ്രമതഷ്യക

വടബബ്യൂണലുകള ആവശഷ്യമത്തിനലന പറയവഭാന് സഭാധഷ്യമല.   ഒരു മനുഷഷ്യനുഠം  മുഴുവന് നത്തിയമവുഠം

അറത്തിയനമന്നവ്  പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്മേഭാനരന്ന  നത്തിലെയത്തില്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  വത്തിവത്തിധ

മമഖലെകളത്തില്  പ്രവരതത്തിക്കഭാന്  ഞങ്ങനള  പരത്തിശനീലെത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.    അമതസമയഠം  അതത്തിമവഗഠം

മഭാറത്തിനക്കഭാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  സഭാമങതത്തിക  വത്തിദഷ്യകളുഠം  ആളുകളുനട  വരധത്തിചവരുന്ന  ആവശഷ്യങ്ങളുഠം

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനവ്  പുതത്തിയ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണങ്ങള  നടത്തുന്നതത്തിമലെക്കു  നയത്തിചനവനഠം,  അവയത്തില്

ചത്തിലെതത്തിനു സഭാമങതത്തികവത്തിദഷ്യയനടയഠം നത്തിയമതത്തിനന്റെ ചത്തിലെ ശഭാഖകനള ക്കുറത്തിചമുള പ്രമതഷ്യക അറത്തിവവ്
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ആവശഷ്യമഭാനണന്നതുഠം  നത്തിമഷധത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.

15. ഇനഷ്യന്  മകഭാടതത്തികള  എലഭാ  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തികളുഠം  വത്തിജയകരമഭായത്തി  വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ വരുനണ്ടഭായത്തിരുന.  കഴെത്തിവത്തിലഭായയല പ്രശ്നഠം. അറത്തിവത്തിലഭായയല പ്രശ്നഠം4.  ജനസഠംഖഷ്യയമഭായത്തി

തഭാരതമഷ്യനപടുത്തുമമ്പഭാള  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  എണ്ണതത്തിലുള  കുറവുഠം  ഉയരന്ന  മതഭാതത്തിലുള

ഒഴെത്തിവുകളുമഭാണവ്  പ്രധഭാന  പ്രശ്നഠം.   മകഭാടതത്തികളക്കവ്  കഭാരഷ്യങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്

കഴെത്തിവത്തിലഭാതതുനകഭാണ്ടല,  മറത്തിച  കഭാരഷ്യങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിലുണ്ടഭായ  വലെത്തിയ  കഭാലെതഭാമസഠം

നകഭാണ്ടഭാണവ് നനീതത്തിയനട വടബതണവലെമസഷന് നടതത്തിയതവ്. ഇമപഭാള സങനീരണ്ണമഭായ വഭാണത്തിജഷ്യ

കഭാരഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തിമപഭാലുഠം  പ്രമതഷ്യക  വഭാണത്തിജഷ്യമകഭാടതത്തികള  സഭാപത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,

അതത്തിമവഗഠം  വത്തികസത്തിചനകഭാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന സഭാമങതത്തിക  മലെഭാകതവ്  വത്തിദഗ്ദ്ധരഭായ വത്തിധത്തികരതഭാക്കനള

ആവശഷ്യമുനണ്ടന്നവ്  അമതസമയഠം  നത്തിമഷധത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  പ്രമതഷ്യക

വടബബ്യൂണലുകള ആവശഷ്യമഭാണവ്. ഈ വടബബ്യൂണലുകള മകഭാടതത്തിക്കവ് പകരമഭായതുനകഭാണ്ടു നമ്മുനട

സഭാപക  പത്തിതഭാക്കന്മേഭാരുനട  പ്രതനീക്ഷകള  നത്തിറമവറ്റുകയഠം  പൂരണ്ണമഭായഠം  സസതനവുഠം

നത്തിരഭയവുമഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം   മവണഠം.

16. നത്തിരഭഭാഗഷ്യവശഭാല്  ചത്തിലെ  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനഠം

പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുമപ്പുറമതക്കു  മഭാറത്തിമപഭാകുന.  എലഭാ  പ്രശ്നങ്ങളുഠം  വടബബ്യൂണലുകള  നടത്തുന്ന

വഷ്യക്തത്തി കഭാരണഠം ഉണ്ടഭാകുന്നതല.  ഒരുപഭാടു ഒഴെത്തിവുകളുഠം,  വളനരകുറച  നബഞ്ചുകളുഠം,  സഭാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസന്ധത്തിയഠം,  വടബബ്യൂണലുകനള  ദയനനീയമഭായത്തി  ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പുകനള

ആശ്രയത്തിക്കുന്നതുനകഭാണ്ടുമഭാണവ്  പലെ പ്രശ്നങ്ങളുഠം  ഉണ്ടഭാവുന്നതവ്.   ഭരണ നത്തിരവ്വഹണ കഭാരഷ്യങ്ങനള

സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം,  ചത്തിലെ  വടബബ്യൂണലുകള ഫലെതത്തില് വകുപ്പുകളക്കവ്  വത്തിമധയമഭാണവ്.   ഇതവ്

4 യയൂണസിയന് ഓഫസ് ഇനസ്യ v.  മദസ്രമാസസ് ബമാര് അകസമാസസികയഷന് , (2010) 11 എസസ് സസി  സസി  1
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ജതഡനീഷഷ്യറത്തിയനട സസഭാതനരഷ്യവ്നത ബഭാധത്തിക്കുന.  ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  എന്നഭാല് ശരത്തിയഭായ

തനീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുന്നതത്തിനുള  സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം  മഭാതമല,  പ്രവരതനപരമഭായ  സസഭാതനരഷ്യവ്വുഠം

ഒരുമപഭാനലെ  പ്രധഭാനമഭാണവ്.   കഭാഴ്ചപഭാടുഠം  വളനര  പ്രധഭാനമഭാണവ്.   വടബബ്യൂണലെത്തിനു  മുന്പത്തില്

ഹഭാജരഭാവുന്ന  വഷ്യവഹഭാരവുമഭായത്തി  വന്ന  നപഭാതുജനങ്ങളക്കു  എനവ്  മതഭാനഠം?  വടബബ്യൂണല്

പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ്  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  ഒരു  വത്തിഭഭാഗഠം  മപഭാനലെയഭാമണഭാ?   അമതഭാ  ഒരു  സസതന

സഭാപനമഭായത്തിട്ടഭാമണഭാ?   അധത്തികഭാരങ്ങള മവരതത്തിരത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടങത്തില് ഈ വടബബ്യൂണലുകളക്കു

സസയഠം മതഭാനന്നതുമപഭാനലെ പ്രവരതത്തിക്കഭാന് സസയഠം ഭരണഭാധത്തികഭാരഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

17. ഈ  പശഭാതലെതത്തില്  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  ഉന്നയത്തിച്ച  വത്തിവത്തിധ  വത്തിഷയങ്ങള  ഞഭാന്

വകകഭാരഷ്യഠം നചയ്യുന.
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18. ഭരണഘടനയനട ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  110  (3)  പ്രകഭാരഠം മലെഭാകസഭയത്തിനലെ ബഹുമഭാനനപട്ട

സ്പെനീക്കറുനട തനീരുമഭാനഠം ജതഡനീഷഷ്യല് അവമലെഭാകനതത്തിനവ് അതനീതമല എന്ന അഭത്തിപ്രഭായതത്തില് ഞഭാന്

ചനീഫവ് ജസ്റത്തിസുമഭായത്തി പൂരണ്ണമഭായഠം മയഭാജത്തിക്കുന.  സ്പെനീക്കറുനട ഉന്നത പദവത്തി കണക്കത്തിനലെടുക്കുമമ്പഭാള

അതരഠം  കഭാരഷ്യങ്ങളത്തില്  ജതഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനന്റെ  വഷ്യഭാപ്തത്തി  വളനര  പരത്തിമത്തിതമഭാനണന്ന

അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ വനീക്ഷണമതഭാടു ഞഭാന് മയഭാജത്തിക്കുന.  രണ്ടു വനീക്ഷണങ്ങള സഭാധഷ്യമഭാനണങത്തില്

സ്പെനീക്കറുനട വനീക്ഷണഠം നത്തിലെനത്തില്ക്കുനമന്നതത്തില് സഠംശയമത്തില.  ഒരു പണബത്തില് എനഭാനണന്നതത്തിനുള

അവഷ്യക്തത കണക്കത്തിനലെടുത്തു, 2017  നലെ ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ  14-)൦  ഭഭാഗഠം ഒരു പണബത്തില്

ആമണഭാ  അലമയഭാ  എന്ന  വത്തിഷയഠം  ഒരു  വലെത്തിയ  നബഞത്തിമലെക്കവ്  നറഫര  നചയ്യേഭാഠം  എനള
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ബഹുമഭാനനപട്ട ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനന്റെ തനീരുമഭാനമതഭാടവ് ഞഭാന് മയഭാജത്തിക്കുന.

വഭാദവത്തിഷയഠം നമ്പര  . 2  

19. 2-)൦ വഭാദവത്തിഷയനത സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെ നത്തിഗമനതത്തിമനഭാടവ്

മയഭാജത്തിക്കഭാന്  എനത്തിക്കവ്  കഴെത്തിയത്തില.  പഭാരലെത്തിനമന്റെവ്  എലഭാ  കഭാരഷ്യങ്ങളുഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുനമന്നവ്

പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നത്തിനലനഠം  "അതഷ്യനഭാമപക്ഷത്തിതമലഭാത"  ചത്തിലെ  കഭാരഷ്യങ്ങള  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവത്തിനവ് 

നല്കഭാനമന്നതത്തിനുഠം  സഠംശയമത്തില.  എലഭാ  വഷ്യവസകളുഠം  നത്തിയമസഭ  തനന്ന  നത്തിരമദശത്തിമക്കണ്ട

ആവശഷ്യമത്തില.

20. ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  തനന്റെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്  അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ

പരത്തിധത്തികനളക്കുറത്തിച  പ്രതത്തിപഭാദത്തിക്കുന്ന  കുനറ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള  പരഭാമരശത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്..  ആ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിടളനതലഭാഠം  ആവരതത്തിമക്കണ്ട  ആവശഷ്യമത്തിനലങത്തിലുഠം   കുറനച്ചഭാനക്ക

പരഭാമരശത്തിക്കഭാഠം. 

21. എലഭാ  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലുഠം  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണസഭ  നത്തിയമ  നത്തിരമഭാണഠം  നടത്തുനമന്നവ്

പ്രതനീക്ഷത്തിമക്കണ്ടതത്തിനലനഠം  അതഷ്യഭാവശഷ്യ  പ്രവരതനങ്ങളല  എങത്തില്  ഒരു  അധത്തികഭാര

സസനീകരതഭാവത്തിനന ഏല്പത്തിക്കഭാനുള അധത്തികഭാരമുനണ്ടനഠം  ഈ മകഭാടതത്തിയനട  7-ജഡ്ജവ് നബഞവ്,

“നറ  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  143,  ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയഠം  ഡല്ഹത്തി  മലെഭാസവ്  ആക്റ്റ വ്  മുതല്മപര”5 ല്

അഭത്തിപ്രഭായനപട  അമത  സമയഠം,   വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ  ആഴെതത്തിലുള  വഭായനയത്തില്  "അവശഷ്യ

നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങള"  അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില  എന്നവ്  വഷ്യക്തമഭായത്തി

പറഞത്തിടനണ്ടന്നഭാണവ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതവ്.  "അതഷ്യനഭാമപക്ഷത്തിതമലഭാത"  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനങ്ങള അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കഭാനമന്ന വഭാദതത്തിമനഭാടവ്  ഒരു തരക്കവുമത്തില.   ഇതത്തിമനഭാടുഠം

5 എ ഐ ആര് (38) 1951 എസസ് സസി 332
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ഒരു  മുന്നറത്തിയത്തിപ്പുണ്ടവ്.   നത്തിയമസഭക്കവ്  അധത്തികഭാര  സസനീകരതഭാവത്തിനന്റെ  മമല്  നത്തിയനണവുഠം,

പ്രവരതനഭാധത്തികഭാരവുഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  അതരഠം അധത്തികഭാരങ്ങള അധത്തികഭാര സസനീകരതഭാവവ്

ഉപമയഭാഗത്തിക്കുന്നതത്തിനുള അറത്തിയനപടുന്ന രനീതത്തികളത്തിനലെഭാന്നവ്,  ഭരമമല്പത്തിക്കനപട്ട അധത്തികഭാരമുപമയഭാഗത്തിച്ചവ്

അധത്തികഭാര സസനീകരതഭാവവ് പഭാസഭാക്കത്തിയ നത്തിയമങ്ങള / ഉതരവുകള നത്തിയമസഭ മുന്പഭാനക വയ്ക്കുക

എന്നതഭാണവ്.  അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട  നത്തിരമത്തിക്കനപട്ട  നത്തിയമതത്തിമന്മേല്  എലഭായവ് മപഭാഴുഠം

നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭക്കു  നത്തിയനണമുണ്ടഭാവണഠം.

22.  ഗസഭാലെത്തിയര റമയഭാണ് മത്തില്സവ് v.  കമത്തിഷണര, നസയത്തില്സവ് ടഭാകവ്6 എന്ന മകസത്തില്,

ഖന്ന നജ,  ഈ വത്തിഷയഠം അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ തനതു വശലെത്തിയത്തില് പറഞത്തിടണ്ടവ്.  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനന്റെ

24  ഉഠം  25  ഉഠം  ഖണത്തികകള ചനീഫവ്  ജസത്തിസത്തിനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായതത്തില് ഉദരത്തിച്ചത്തിടനണ്ടങത്തിലുഠം  26-)൦

ഖണത്തികയഠം വളനര പ്രസക്തനമനന്നനത്തിക്കു മതഭാന്നത്തിയതുനകഭാണ്ടവ് അതുഠം തഭാനഴെ ഉദരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

26.  സഭാധഭാരണ  നചയ്യുന്നതുമപഭാനലെ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  സഭക്കവ്  ഒരു  നത്തിയമഠം
റദഭാക്കന്  കഴെത്തിയനമങത്തില്,  അതത്തിനു  കനീഴട  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം  നടത്തുന്ന
അധത്തികഭാരത്തിയനട മമല് അവശഷ്യ നത്തിയനണഠം ഉനണ്ടനഠം അതുമപഭാനലെ തനന്ന
നത്തിയമനത്തിരമഭാണ നയങ്ങമളഭാ,  നത്തിലെവഭാരമമഭാ അനലങത്തില് ചട്ടതത്തിനലെ മഭാരഗ്ഗ
നത്തിരമദ്ദേശങ്ങമളഭാ നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭ ഇറമക്കണ്ട ആവശഷ്യമത്തില എനഠം ഉള
കഭാഴ്ചപഭാടവ് അഠംഗനീകരത്തിക്കഭാനുഠം ഞങ്ങളക്കവ് കഴെത്തിയത്തില.  ഈ അഭത്തിപ്രഭായതത്തിനന്റെ
സസനീകഭാരഷ്യത  ഭയഭാനക  ഫലെങ്ങളുണ്ടഭാക്കുഠം.  രഭാജഷ്യനത  കുറകൃതഷ്യ
സഭാഹചരഷ്യങ്ങള വഷളഭായതത്തിനഭാല് ഒരു പ്രമതഷ്യക തനീയതത്തി മുതല് രഭാജഷ്യതവ്
നടപഭാമക്കണ്ട  ക്രത്തിമത്തിനല്  നത്തിയമഠം  രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ടതവ്  നത്തിയമതത്തില്
പറഞത്തിടള ഒരു ഉമദഷ്യഭാഗസഭാനഭാണവ് എന്ന നത്തിയമഠം പഭാരലെനമന്റവ് നഭാനള
നഭാപത്തിലെഭാക്കുകയഭാണവ്  എന  കരുതുക.   അതരഠം  ക്രത്തിമത്തിനല്  നത്തിയമഠം
നത്തിരമത്തിക്കഭാനുള ഏനതങത്തിലുഠം മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശമമഭാ, നത്തിയമ നത്തിരമഭാണനയമമഭാ
നത്തിയമതത്തില്  ഉളനപടുത്തുവഭാന്  പഭാരലെനമന്റവ്  വത്തിടമപഭായഭാലുഠം,
നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  അധത്തികഭാരഠം  അധത്തികമഭായത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നവ്  പറയഭാന്
സഭാധത്തിക്കുമമഭാ?   പഭാരലെനമന്റവ്,  ബന്ധനപട്ട  ഉമദഷ്യഭാഗസവ് ഥന്  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ
നത്തിയമഠം  അഠംഗനീകരത്തിച്ചത്തിനലങത്തില്,  ആ  നത്തിയമഠം  ഉണ്ടഭാക്കുവഭാന്

6 എ ഐ ആര് 1974 എസസ് സസി  1660
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അധത്തികഭാരനപടുതത്തിയ  നത്തിയമഠം   റദഭാക്കഭാന്  അതത്തിനു  കഴെത്തിയഠം  എന്ന
കഭാരണതഭാല്  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ദൂഷഷ്യഠം  അവഗണത്തിക്കഭാമനഭാ,  കണ്ണടക്കഭാമനഭാ
നമ്മുനട അഭത്തിപ്രഭായതത്തില് കഴെത്തിയത്തില. 

സമബഭാരഡത്തിമനറവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണഠം നത്തിയമസഭയനട മുന്പഭാനക വയ്മക്കണ്ടതുണ്ടവ് എന്നതത്തിനഭാല്

എലഭാ  മകസുകളത്തിലുഠം  ഫലെപ്രദമഭായ  നത്തിയനണഠം   ഉനണ്ടന  അരതമഭാക്കുന്നത്തിനലന   ഇതു

വഷ്യക്തമഭാക്കുന.

23. അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കല്  വഴെത്തിയള  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനവ്  വഴെത്തികഭാടന്നതത്തിനു

വഷ്യക്തമഭായ നയഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നതഭാണവ് ഹരത്തിശങര  v.  എഠം.  പത്തി.  മസറവ്7 എന്ന മകസത്തില്

നടതത്തിയ പരത്തിമശഭാധന.

24. നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭക്കു  അവയനട  അതഷ്യഭാവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനങ്ങളത്തില് നത്തിന്നവ് ഒഴെത്തിഞ്ഞു മഭാറഭാനഭാകത്തില എന്നഭാണവ് ഈ മകഭാടതത്തിയനട തനന്ന ഒരു നബഞവ്

രമമശവ് ബത്തിരചവ്  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ8 എന്ന മകസത്തില് വഷ്യക്തമഭായത്തി പറഞത്തിടളതവ്.  തഭാനഴെ

പറയഠം പ്രകഭാരമഭാണവ് അതവ് പറഞത്തിടളതവ്. 

 19  .....മമല്പറഞ  അഭത്തിപ്രഭായഠം  മനറഭാരു  രനീതത്തിയത്തില്  വത്തിശദനീകരത്തിക്കുന  ----
അതത്തിനുമശഷഠം  ഈ  അഭത്തിപ്രഭായമഭാണവ്  മുന്പനത്തിയത്തില്  നത്തില്ക്കുന്നതവ്  ----
അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങളത്തില്  നത്തിന്നവ്
നത്തിയമനത്തിരമഭാണസഭക്കവ്  ഒഴെത്തിവഭാകഭാനഭാകത്തില എന്നവ് പറയന്നതത്തിലൂനട  -യഭാണവ്.
നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  നയഠം  മതത്തിയഭായ  വഷ്യക്തതമയഭാനട  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതുഠം,
നടപത്തിലെഭാമക്കണ്ട  നത്തിയമങ്ങളക്കുള  മഭാനദണങ്ങള  വത്തിശദനീകരത്തിക്കുന്നതുഠം
അവശഷ്യ നത്തിയമനത്തിരമഭാണ പ്രവരതനതത്തില് നപടുന.  ഇതു അധത്തികഭാരഠം
ഭരമമല്പത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.   അധത്തികഭാരഠം  ഭരമമല്പത്തിക്കഭാന്  കഴെത്തിയന്നതവ്
സമബഭാരഡത്തിമനറവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  ചുമതലെ  മഭാതമഭാണവ്.
സസഭാഭഭാവത്തികമഭായഠം  അതവ്  ചട്ടഠം  നത്തിരമത്തിക്കഭാനുള അധത്തികഭാരഠം  ഏല്പത്തിക്കുന്ന
നത്തിയമനതത്തിനവ്  അനുബന്ധവുഠം  നത്തിയമസഭ  നല്കുന്ന  നയങ്ങളുനടയഠം
മഭാരഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങളുനടയഠം ചട്ടക്കൂട്ടത്തിലുഠം ആയത്തിരത്തിക്കണഠം.

7 എ ഐ ആര് 1954 എസസ് സസി  465

8 1989 സപസ്  (1) എസസ് സസി  സസി  430
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2017  നലെ ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമ പ്രകഭാരഠം വടബതണലുകളുനട  എണ്ണഠം 19  ആയത്തി കുറച.  സഭാമങതത്തിക

മയഭാഗഷ്യതയള  ആളുകനളനക്കഭാണ്ടവ്  വടബബ്യൂണലുകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാന്

കഴെത്തിയനമനളതുനകഭാണ്ടു വടബബ്യൂണലുകള അനത്തിവഭാരഷ്യമഭാണവ് എന്നതവ് സരക്കഭാരത്തിനന്റെ മകസഭാണവ്.

വഷ്യതഷ്യസവ് ത  വടബതണലുകള  നചയ്യുന്ന  മജഭാലെത്തിയനട  സസഭഭാവഠം  തത്തികചഠം  വഷ്യതഷ്യസവ് തമഭാണവ് .

അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  വടബതണലുകളത്തിനലെയഠം   കമ്പനത്തി  മലെഭാ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെയഠം  നഭാഷണല്

ഗനീന് വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെയഠം അഠംഗങ്ങളുനട തസത്തികയത്തിമലെക്കുള അവശഷ്യ മയഭാഗഷ്യതകള തത്തികചഠം

വഷ്യതഷ്യസമഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.   എനന്റെ  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  ഈ  മജഭാലെത്തി  ഒരു  അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവതനമഭായതത്തിനഭാല്  പ്രമതഷ്യകത്തിച്ചവ്  ഒരു  മഭാരഗനത്തിരമദശവുഠം  നല്കഭാനത  അധത്തികഭാരഠം

ഭരമമല്പത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.

25. വത്തിവത്തിധ  നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,  വവസവ്  നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,

നചയരമഭാനന്റെയഠം,  വവസവ്  നചയരമഭാനന്റെയഠം,  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം,

പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസറത്തിനന്റെയഠം,  അനലങത്തില്  വടബതണല്  /  അപമലെറവ്  അഠംഗതത്തിനന്റെയഠം,

അനലങത്തില്  അതഭാതു  മകസനുസരത്തിച  എട്ടഭാഠം  നഷഡതളത്തിനന്റെ  രണ്ടഭാഠം  നത്തിരയത്തില്

വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികളുനടയഠം  മയഭാഗഷ്യത,  നത്തിയമനഠം,  കഭാലെഭാവധത്തി,  ശമ്പളവുഠം

ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം  മുതലെഭായവ  നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  ചട്ടങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കഭാന്  184-)൦  വകുപവ്

പ്രകഭാരഠം മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനന അധത്തികഭാരനപടുത്തുന. 2017-നലെ ധനകഭാരഷ്യ നത്തിയമതത്തിനലെ 184-)൦

വകുപവ് തഭാനഴെ കഭാണുന:

"184(1) മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ്, വത്തിജഭാപനതത്തിലൂനട, നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം, വവസവ്
നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,  നചയരമഭാനന്റെയഠം,  വവസവ്  നചയരമഭാനന്റെയഠം,
പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്
ഓഫനീസറത്തിമന്റെയഠം  അനലങത്തില്  വടബബ്യൂണല്/അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണല്
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അഠംഗതത്തിമന്റെയഠം അനലങത്തില് അതഭാതു മകസനുസരത്തിച എട്ടഭാഠം നഷഡതളത്തിനന്റെ
രണ്ടഭാഠം നത്തിരയത്തില് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന മറ്റു അധത്തികഭാരത്തികളുനടയഠം മയഭാഗഷ്യത,
നത്തിയമനഠം,  കഭാലെഭാവധത്തി,  ശമ്പളവുഠം   ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം,  രഭാജത്തി,  പുറതഭാക്കല്,
മറ്റു  മസവന  നത്തിബന്ധനകള  എന്നത്തിവ  നല്കുന്നതത്തിനവ്  മവണ്ടത്തി  ചട്ടങ്ങള
ഉണ്ടഭാക്കഭാഠം.

കൂടഭാനത,  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര  ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ  ചട്ടതത്തില്
പറഞത്തിടളതയഠം കഭാലെമതഭാളഠം, എന്നഭാല് മജഭാലെത്തിയത്തില് പ്രമവശത്തിച അഞ്ചു
വരഷതത്തില്  കൂടുതലെഭാവഭാത  കഭാലെമതഭാളഠം,  നചയരമപഴ്സണ്,  വവസവ്
നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമഭാന്, പ്രസത്തിഡന്റവ്, വവസവ്
പ്രസത്തിഡന്റവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര,  അനലങത്തില്  വടബബ്യൂണല്  /
അപനീല്  വടബബ്യൂണല്  അഠംഗഠം  അനലങത്തില്  മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികള
എന്നത്തിവരക്കവ്  ഉമദഷ്യഭാഗതത്തിലെത്തിരത്തിക്കഭാവുന്നതുഠം  വനീണ്ടുഠം  നത്തിയമനതത്തിനുള
അരഹതയളതുമഭാണവ്.

   കൂടഭാനത മകന്ദ്ര സരക്കഭാര ഉണ്ടഭാക്കത്തിയ ചട്ടതത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന വയസവ്
പൂരതത്തിയഭായതത്തിനുമശഷഠം, അതഭായതവ്, ഏതത്തിലെഭാമണഭാ,

(എ)  നചയരമപഴ്സണ്,  നചയരമഭാന്,  അനലങത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ മകസത്തില്
എഴുപതു വയസ്സുഠം,

(ബത്തി) വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് നചയരമഭാന്, വവസവ് പ്രസത്തിഡന്റവ്,
പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര  അനലങത്തില്  ഏനതങത്തിലുഠം  അഠംഗങ്ങള
എന്നത്തിവരുനട മകസത്തില് അറുപതത്തിമയഴെവ്  വയസ്സുഠം കവത്തിയഭാന് പഭാടത്തിലഭാതതവ്,

ഒരു  നചയരമപഴ്സണത്തിനുഠം,  വവസവ്  നചയരമപഴ്സണത്തിനുഠം,  നചയരമഭാനുഠം,
വവസവ്  നചയരമഭാനുഠം,  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനുഠം,  വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനുഠം,
പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസരക്കുഠം,  അഠംഗങ്ങളക്കുഠം പ്രസ്തുത പദവത്തിയത്തിലെത്തിരത്തിക്കഭാന്
സഭാധത്തിക്കത്തില.

     (2) നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,  വവസവ്  നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം,
നചയരമഭാനന്റെയഠം,  വവസവ് നചയരമഭാനന്റെയഠം,  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം,  വവസവ്
പ്രസത്തിഡന്റെത്തിമന്റെയഠം,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസറത്തിനന്റെയഠം,  വടബബ്യൂണല്/അപനീല്
വടബബ്യൂണല്  അഠംഗതത്തിനന്റെയഠം,  മകസവ്  ഏതഭാമണഭാ  അതനുസരത്തിച
മറധത്തികഭാരത്തികള എന്നത്തിവരുനടയഠം ശമ്പളമമഭാ ആനുകൂലെഷ്യങ്ങമളഭാ മറ്റു മസവന
വഷ്യവസവ് ഥകമളഭാ  അയഭാളക്കവ്  മമഭാശമഭാകുന്ന  തരതത്തില്  നത്തിയമനതത്തിനു
മശഷഠം മഭാറുന്നതല.
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26. വടബബ്യൂണലുകളുനട  നചയരമപഴ്സണ്മഭാരുനട  /  അഠംഗങ്ങളുനട  മയഭാഗഷ്യതകള,

നത്തിയമനഠം,  കഭാലെഭാവധത്തി,  ശമ്പളവുഠം  ആനുകൂലെഷ്യങ്ങളുഠം,  രഭാജത്തി,  നനീക്കഠം  നചയ്യേല്  എന്നത്തിവക്കഭായത്തി

നത്തിയമങ്ങള നത്തിരമത്തിക്കഭാനുള അധത്തികഭാരഠം പഭാരലെനമന്റവ് മകന്ദ്ര സരക്കഭാരത്തിനവ് നല്കത്തിയത്തിടനണ്ടന്നഭാണവ്

184-)൦  വകുപത്തിനന്റെ  വത്തിശകലെനതത്തില്  വഷ്യക്തമഭായത്തി  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതവ്.  അങ്ങനന  നചയ്യുന്നതത്തിലൂനട

പഭാരലെനമന്റവ്  അവശഷ്യ  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ  പ്രവരതനങ്ങള  എനനങത്തിലുഠം  അധത്തികഭാരഠം

ഭരമമല്പത്തിച്ചത്തിടമണ്ടഭാ  എനഠം,  പഭാരലെനമന്റവ്  എനനങത്തിലുഠം  നത്തിയനണഠം  നത്തിലെനത്തിരതത്തിയത്തിടമണ്ടഭാ

എന്നതുമഭാണവ് നമ്മുനട മുന്പത്തിലുള വത്തിഷയഠം.

27. വത്തിവത്തിധ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കുള  നചയരനപഴ്സണത്തിനന്റെയഠം  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം

നത്തിയമനമഭാണവ്  നത്തിലെവത്തിനലെ  മകസത്തില്  ഞങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതവ്.   ജനങ്ങളക്കവ്  നനീതത്തി

ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനുള ഭരണഘടനഭാപരമഭായ പ്രവരതനഠം നത്തിരവഹത്തിക്കഭാന് അവര കല്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

എനന്റെ കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,   അതരഠം  ഉയരന്ന തസത്തികകളത്തിമലെക്കവ്  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  വഷ്യക്തത്തികളുനട

അവശഷ്യ  മയഭാഗഷ്യതകളുഠം,  ഗുണവത്തിമശഷങ്ങളുഠം  എനഭായത്തിരത്തിക്കണഠം  എന്നതവ്  നത്തിയമനത്തിരമഭാണ

പ്രവരതനങ്ങളുനട ഒരു പ്രധഭാന ഭഭാഗമഭാണവ്.  സുപ്രനീഠം മകഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെമയഭാ

ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  മയഭാഗഷ്യതകള,  സരക്കഭാരത്തിനവ്  നത്തിശയത്തിക്കഭാനമന്നതവ്  ഭരണഘടനയത്തില്  നല്കഭാന്

കഴെത്തിയമഭായത്തിരുന്നത്തില  എന്നതത്തില്  എനത്തിക്കവ്  സഠംശയനമഭാനമത്തില.   ഈ  വടബബ്യൂണലുകള

വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്  പകരമഭാനണങത്തില്  എന്തുനകഭാണ്ടവ്  അമത  തതസങ്ങള  അവയ്ക്കു

ബഭാധകമഭാകുന്നത്തില.  എനന്റെ  കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം,   നത്തിയമവഭാഴ്ചയനട

പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം, സസതനവുഠം നത്തിരഭയവുമഭായ നനീതത്തിനഷ്യഭായ വഷ്യവസയനട പ്രഭാധഭാനഷ്യവുഠം കണക്കത്തിനലെടുത്തു

ഇതരഠം  ഉന്നതപദവത്തിയത്തിലെത്തിരത്തിക്കഭാന് അരഹതയളവരുനട  മയഭാഗഷ്യതകള നത്തിശയത്തിക്കുക എന്നതവ്

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ  അനത്തിവഭാരഷ്യഘടകമഭാണവ്.
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28. മുകളത്തില്  ചരച്ച  നചയമപഭാനലെ  നത്തിയമന  മയഭാഗഷ്യതകള  നല്കുന്നതത്തിനന

സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം  ഈ  മയഭാഗഷ്യതകള  നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തില്  നല്മകണ്ടതഭാനണനഠം,

അധത്തികഭാരഠം ഭരമമല്പത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയകയത്തിലനയനമഭാണവ് എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായഠം. എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം ശമ്പളഠം,

ആനുകൂലെഷ്യങ്ങള  എന്നത്തിങ്ങനനയള  മറ്റുനത്തിബന്ധനകനളയഠം  വഷ്യവസകനളയഠം

സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം, അവയത്തിനലെലഭാഠം അധത്തികഭാരഠം ഭരമമല്പത്തിക്കഭാഠം.

29. വഭാദതത്തിനുമവണ്ടത്തി,  മയഭാഗഷ്യതകള  നത്തിശയത്തിക്കുകനയന്നതവ്  ഒരു  പ്രധഭാന

ധരമമലനയന  പറഞഭാലുഠം,  ഈ  മകഭാടതത്തി  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടള  നത്തിയമഠം  കണക്കത്തിനലെടുത്തു,

നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തില്  തനന്ന  മഭാരഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  ഉണ്ടഭാമകണ്ടതഭായത്തിരുന.  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ

നചയരമപഴ്സണ്മഭാരുനടയഠം/ അഠംഗങ്ങളുനടയഠം മസവന വഷ്യവസകളുഠം നത്തിബന്ധനകളുഠം സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്

ചത്തിലെ  മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  ഉനണ്ടങത്തിലുഠം  അവശഷ്യ  മയഭാഗഷ്യതകനളക്കുറത്തിച  മഭാരഗ  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളത്തില

എന്നതവ് വത്തിമരഭാധഭാഭഭാസമഭാണവ്.

30. വപതൃക നത്തിയമനത്തിരമഭാണതത്തിനന്റെ ഉമദ്ദേശങ്ങളുഠം, ആര. നക. നജയത്തിന് v. യൂണത്തിയന്

ഓഫവ്  ഇനഷ്യ9,  എല്.ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ),   യൂണത്തിയന്  ഓഫവ്  ഇനഷ്യ  v.  മദഭാസവ്  ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന്10, മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് v. യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ11,മദഭാസവ് ബഭാര

അമസഭാസത്തിമയഷന്  v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ്  ഇനഷ്യ12 ഗുജറഭാതവ്  ഉജ്ര  വത്തികഭാസവ്  നത്തിഗഠം  ലെത്തിമത്തിറഡവ്  v.

എസഭാര  പവര  ലെത്തിമത്തിറഡവ്13 എന്നനീ  മകസുകളത്തില്  ഈ  മകഭാടതത്തി  പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടള  നത്തിയമങ്ങളുനട

ചുരുക്കവുഠം  മഭാരഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങളഭായത്തി  വഭായത്തിക്കണനമന്നതത്തിമനഭാടവ്  ചനീഫവ്  ജസത്തിസുമഭായത്തി  ഞഭാന്

9 (1993) 4 എസസ് സസി  സസി 119

10 2010) 11 എസസ് സസി  സസി  1
11 (2014) 10 എസസ് സസി  സസി  1
12 (2015) 8 എസസ് സസി  സസി 583

13  (2016) 9 എസസ് സസി  സസി 103
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ബഹുമഭാനപൂരവ്വഠം  വത്തിമയഭാജത്തിക്കുന.  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  നത്തിരമദ്ദേശങ്ങള  മകന്ദ്ര  സരക്കഭാര

പഭാലെത്തിക്കുനമന്നവ് പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം അധത്തികഭാര സസനീകരതഭാവവ് തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയ ചട്ടങ്ങള

ഈ മകഭാടതത്തി പ്രസഭാവത്തിച്ചത്തിടള നത്തിയമങ്ങനള ലെഠംഘത്തിക്കുന്നതഭാനണന, എനന്റെ രണ്ടു സമഹഭാദരങ്ങളുഠം

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നമപഭാനലെ, ഈ മകഭാടതത്തി നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടള എലഭാ നത്തിയമതതസങ്ങളുഠം

ലെഠംഘത്തിക്കുന്ന ഈ നത്തിയമഠം തനന്ന ഈ പ്രതനീക്ഷനയ നത്തിരഭാകരത്തിക്കുന.  ഈ പശഭാതലെതത്തില്, ഈ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളക്കു  തങ്ങള  ബഭാധഷ്യസരനലന  അധത്തികഭാരദഭാതഭാവത്തിനുഠം

അധത്തികഭാരസസനീകരതഭാവത്തിനുഠം  മതഭാന്നത്തിയത്തിടനണ്ടന  വഷ്യക്തമഭാണവ്.   അധത്തികഭാര  സസനീകരതഭാവവ്

തയ്യേഭാറഭാക്കത്തിയ  ചട്ടങ്ങള  അധത്തികഭാരദഭാതഭാവത്തിനന്റെ  നത്തിയമതത്തിനു  അനുസൃതമഭായത്തി  നകഭാണ്ടുവന്നത്തിട്ടത്തില

എന്ന വസ്തുതയഠം ഇതത്തില് വഷ്യക്തമഭാണവ്.

31. ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമതത്തിന്നറ  XIV-)൦  ഭഭാഗഠം  ഉളനക്കഭാള്ളുന്ന  കഭാരഷ്യങ്ങനള

സഠംബന്ധത്തിച്ചത്തിടമതഭാളഠം  മുന്പനത  നത്തിയമങ്ങള  റദഭാക്കത്തി.  ആയതുനകഭാണ്ടവ്

നചയരമപഴ്സണ്/അഠംഗങ്ങളഭായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കനപമടണ്ടവരുനട  വഷ്യവസവ് ഥകളുഠം  നത്തിബന്ധനകളുഠം

തനീരുമഭാനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  മഭാരഗ്ഗനത്തിരമദശങ്ങളക്കുമവണ്ടത്തി   അധത്തികഭാരദഭാതഭാവവ്  വനീണ്ടുഠം  റദ്ദേഭാക്കത്തിയ

നത്തിയമങ്ങനള  പ്രമഭാണനീകരത്തിക്കുനമന്നവ്  പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളുഠം

റദ്ദേഭാക്കത്തിയ  നത്തിയമങ്ങളത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  നത്തിബന്ധനകളുഠം,  വഷ്യവസവ് ഥകളുഠം  ഞങ്ങള

ഒഴെത്തിവഭാക്കുകയഭാനണങത്തില് അധത്തികഭാരസസനീകരതഭാവത്തിനവ്  ആശ്രയത്തിക്കഭാന് മഭാരഗ നത്തിരമദ്ദേശങ്ങനളഭാനഠം

അവമശഷത്തിക്കുന്നത്തില.  ധനകഭാരഷ്യനത്തിയമഠം  ഇക്കഭാരഷ്യതത്തില്  ഒരു  മഭാരഗനത്തിരമദശവുഠം  നല്കുന്നത്തില.

വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  നചയരമപഴ്സസവ്/  അഠംഗങ്ങള  ആയത്തി  നത്തിയമത്തിക്കനപമടണ്ടവരക്കു  ആവശഷ്യമഭായ

മയഭാഗഷ്യത,  മയഭാഗഷ്യത  മഭാനദണഠം,  അനുഭവസമ്പതവ്  മുതലെഭായവ  സഠംബന്ധത്തിച്ചവ്  ഇതവ്  തത്തികചഠം

നത്തിശബ്ദമഭാണവ്.  ഈ അധത്തികഭാരങ്ങള സരക്കഭാരത്തിനന ഭരമമല്പത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.
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32. മഭാരഗനത്തിരമദ്ദേശങ്ങളത്തിലഭാതതത്തിനഭാല്,  തടസങ്ങളത്തിലഭാതതുഠം  മഭാരഗ

നത്തിരമദ്ദേശങ്ങളത്തിലഭാതതുമഭായ  അധത്തികഭാരങ്ങള  അധത്തികഭാരസസനീകരതഭാവത്തില്

നത്തിക്ഷത്തിപ്തമഭാക്കത്തിയത്തിടളതത്തിനഭാല്,  എനന്റെ  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്  അമത്തിതമഭായ  അധത്തികഭാര  ഭരമമല്പത്തിക്കല്

ഉണ്ടവ്.  നചയരമപഴ്സണ്, വവസവ് നചയരമപഴ്സണ്, നചയരമഭാന്, വവസവ് നചയരമഭാന്, പ്രസത്തിഡന്റവ്,

വവസവ്  പ്രസത്തിഡന്റവ്,  പ്രത്തിവസഡത്തിങവ്  ഓഫനീസര,  വടബബ്യൂണല്,  അപമലറവ്  വടബബ്യൂണല്

അഠംഗങ്ങള അനലങത്തില് മകസനുസരത്തിച്ചവ് എട്ടഭാഠം നഷഡബ്യൂളത്തില്  (2) -)൦ നത്തിരയത്തില് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന

മറ്റു  അധത്തികഭാരത്തികള  എന്നത്തിവരുനട  മയഭാഗഷ്യതകള  തനീരുമഭാനത്തിക്കഭാനുള  അധത്തികഭാരഠം  ദഭാനഠം

നചയ്യുന്നതുനകഭാണ്ടവ്  2017  നലെ  ധനകഭാരഷ്യ  നത്തിയമതത്തിനലെ  184-)൦  വകുപത്തില്  അമത്തിത

അധത്തികഭാരഭരമമല്പത്തിക്കല് എന്ന ദൂഷഷ്യമുനണ്ടനഠം ആയതുനകഭാണ്ടവ് എടുത്തു മഭാറ്റുന.

വഭാദവത്തിഷയഠം നമ്പറുകള    3 & 6.

33. ഞഭാന് ചനീഫവ് ജസത്തിസുമഭായത്തി മയഭാജത്തിക്കുന.  ഒനഠം മചരക്കഭാന് ഞഭാന് ആഗഹത്തിക്കുന്നത്തില.

വഭാദവത്തിഷയഠം നമ്പറുകള    4 , 5 ,7  & 8 

34. ഈ വത്തിഷങ്ങളത്തിമന്മേലുള ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനന്റെ യക്തത്തികമളഭാടുഠം നത്തിഗമനങ്ങമളഭാടുഠം ഞഭാന്

മയഭാജത്തിക്കുന.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം മുന്പവ്  പറഞതുമപഭാനലെ,  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ) -ല്

ഏഴു  ജഡ്ജവ്  നബഞവ്  നത്തിരമദ്ദേശത്തിച്ച  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  കൃതഷ്യതനയക്കുറത്തിച്ചവ്  ആരുഠം  ഒരു  നവല്ലുവത്തിളത്തിയഠം

ഉന്നയത്തിച്ചത്തിട്ടത്തിലഭാതനത്തിനഭാല് എലഭാ  വടബതണലുകളുനടയഠം  ഭരണ നത്തിരവഹണതത്തിനുമവണ്ടത്തി   ഒരു

സസതന  ഏജന്സത്തി  ഉണ്ടഭാമവണ്ടതഭാനണന  ഞഭാന്  അഭത്തിപ്രഭായനപടുന.   ഈ  വത്തിഷയഠം  7

ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട നബഞത്തിമലെക്കവ് നറഫര നചമയ്യേണ്ട ആവശഷ്യമത്തില. 
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35. എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം,  കുറച വഭാക്കുകള കൂട്ടത്തിമച്ചരക്കഭാന് ഞഭാന് ആഗഹത്തിക്കുന.  കഭാരണഠം

ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനുള  കമത്തിറത്തിയനട  രൂപതത്തില്  വടബബ്യൂണലുകളുനട

ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്ന  സഠംഘഠം  അഭത്തിമുഖനീകരത്തിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുഠം

പരത്തിഹരത്തിമക്കണ്ടതഭായ  വത്തിഷയങ്ങളുഠം  എടുതവ്  കഭാണത്തിമക്കണ്ടതവ്  പ്രധഭാനമഭാനണന്നവ്  എനത്തിക്കവ്

മതഭാനന.        എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ) -ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതുമപഭാനലെ എലഭാ

വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  നടതത്തിപത്തിനഭായത്തി  ഒരു  സസതന  മകന്ദ്രബത്തിന്ദു  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണനമന്നതഭാണവ്  എനന്റെ  വഷ്യക്തമഭായ  അഭത്തിപ്രഭായഠം.  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുഠം

കഴെത്തിയന്നത്തിടമതഭാളഠം  ഒരു  സസതന  മകന്ദ്രബത്തിന്ദു  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയനട  കനീഴെത്തിലെഭാകണനമന  ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  7-ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  നബഞവ്  പ്രസഭാവത്തിച.  അതരനമഭാരു  മകന്ദ്രബത്തിന്ദു  പ്രഭാതത്തിനത്തിധഷ്യഠം

ഉറപഭാക്കുന്നതുവനര  നനീതത്തി  നത്തിയമമനഭാലെയമഭാണവ്  ഈ  ആവശഷ്യതത്തിമലെക്കുള  ഏറവുഠം

അനുമയഭാജഷ്യമഭായ മനഭാലെയനമന മതഭാനന.

36. എന്തുനകഭാണ്ടവ് ഒരു മകന്ദ്രബത്തിന്ദു പ്രതത്തിനത്തിധത്തി ഉണ്ടഭാവണഠം എന്നതത്തിനവ് പലെ കഭാരണങ്ങളുഠം

ഉണ്ടവ്.  മനുഷഷ്യശക്തത്തിയനട അഭഭാവഠം, വളനര കുറച്ചവ് നബഞ്ചുകള, ദനീരഘകഭാലെമതക്കവ് നത്തികതഭാനത

കത്തിടക്കുന്ന  ഒഴെത്തിവുകള,  വടബബ്യൂണലെത്തിനു  മുന്പഭാനക  വഷ്യവഹഭാരഠം  നടതഭാനത്തിടയള  വകുപത്തിനന

സഭാമ്പതത്തികമഭായത്തി  ആശ്രയത്തിക്കുന്നതവ്  എന്നത്തിങ്ങനനയള  പലെ  പ്രശ്നങ്ങളുഠം  വടബബ്യൂണലുകള

അഭത്തിമുഖനീകരത്തിക്കുന.  വടബബ്യൂണലുകള ഒരു സഠംഘടനയനട കുടക്കനീഴെത്തില് വരത്തികയഭാനണങത്തില് ഈ

പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുവഭാന്  കഴെത്തിയഠം.  എലഭാ  വടബബ്യൂണലുകളുഠം   അഭത്തിമുഖനീകരത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

മനസത്തിലെഭാക്കഭാന്  ടത്തി  സഠംഘടന  നന്നഭായത്തി  സജ്ജമഭാക്കുഠം.  ഇതവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  നത്തിലെവഭാരഠം

ഉറപഭാക്കുന്നതത്തിമലെക്കുഠം  ഓമരഭാ  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെയഠം  ആവശഷ്യങ്ങമളഭാടുള  ഏകനീകൃതമഭായ

സമനീപനതത്തിമലെക്കുഠം   നയത്തിമച്ചക്കഭാഠം.   ധഭാരഭാളഠം  വടബബ്യൂണലുകള,  പ്രമതഷ്യകത്തിച്ചവ്  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള
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നത്തിരവഹത്തിക്കഭാനുള ചുമതലെയളവ,  മകഭാടതത്തികളക്കവ് ബദലെഭായത്തി രൂപനീകരത്തിച്ചത്തിടളവയഭാണവ്.  കൂടഭാനത,

മുന്പവ്  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തിയത്തിലെഭായത്തിരുന്ന  പലെ  മകസുകളുഠം,  അതരഠം

വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നത്തിക്ഷത്തിപവ് തവുമഭാണവ്.  അതത്തിനഭാല് കുറമറ സമഗതയഠം, ഉയരന്നബുദത്തിശക്തത്തിയഠം,

അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വത്തിനത്തിമയഭാഗത്തിക്കുന്ന  മമഖലെയത്തില്  പരത്തിചയസമ്പത്തുമുള  ആളുകളുമഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

ഈ  വടബബ്യൂണലുകനള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ടതവ്  എന്നതവ്  അതഷ്യനഭാമപക്ഷത്തിതമഭാണവ്.  ഈ

വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം  പ്രവരതനപരമഭായ  സസയഠംഭരണഭാവകഭാശഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

വടബബ്യൂണലുകളുനട ഭരണപരമഭായ ആവശഷ്യങ്ങള മനഭാക്കത്തിനടത്തുന്ന ഒരു മകന്ദ്രബത്തിന്ദു  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

ഇനലങത്തില് ഇതു മനടഭാന് കഴെത്തിയത്തില.  ഈ മകഭാടതത്തിയത്തിനലെ എല് ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ) എന്ന

മകസത്തിനലെ  7-ജഡ്ജവ്  നബഞവ്  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം  പ്രഭാവരതത്തികമഭാക്കുന്നതവ്  ശരത്തിയഭാനണന,  രണ്ടു

പതത്തിറഭാണ്ടുകള  കഴെത്തിഞത്തിടഠം  സരക്കഭാരത്തിനവ്  മതഭാന്നത്തിയത്തിട്ടത്തില.   ഈ  കഭാരഷ്യങ്ങള  അനത്തിശത്തിതമഭായത്തി

നനീണ്ടുനത്തില്ക്കഭാന്  അനുവദത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.   അതത്തിനഭാല്  എനന്റെ  അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  ഇനമുതല്

ആറുമഭാസക്കഭാലെയളവത്തിനുളത്തില്  ഏതു സമയഠം  വനരയഭാമണഭാ  നത്തിലെവത്തിനലെ  രനീതത്തി  തുടരുന്നതവ്,  ഒരു

ഏകഭാഠംഗ  മകന്ദ്രബത്തിന്ദു  പ്രഭാതത്തിനത്തിധഷ്യഠം  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  സരക്കഭാരത്തിനവ്  നത്തിരമദ്ദേശഠം  നല്കണഠം.

വടബബ്യൂണലുകളക്കു  സഭാമ്പതത്തിക  സസയഠംഭരണഭാവകഭാശഠം  നല്കുന്നതുനകഭാണ്ടു  എലഭാ

വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം  മമല്മനഭാട്ടതത്തിനഭായത്തി  ഒരു  നപഭാതു  സഠംഘടന  എന്ന  ആവശഷ്യകത

ഇലഭാതഭാകുന. 

37. മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് 2010 (മമല്പറഞ) യത്തില് പ്രസഭാവത്തിച്ചതുമപഭാനലെ

നത്തിരഭഭാഗഷ്യവശഭാല് ഇനഷ്യയത്തിനലെ വടബബ്യൂണലുകള പൂരണസസഭാതനരഷ്യവ്ഠം മനടത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന ജുഡനീഷഷ്യല്

സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതഭാനത  തനന്ന  വഷ്യക്തമഭാണവ്.   വടബബ്യൂണലുകള  സഭാപത്തിക്കുമമ്പഭാള

ഫണ്ടുകള,  അടത്തിസഭാന  സസൗകരഷ്യങ്ങള,  പ്രവരതത്തിക്കഭാനുള  ഇടഠം  എന്നത്തിവക്കവ്  മവണ്ടത്തി
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മസ്പെഭാണ്സറത്തിങവ്  വകുപത്തിനന ആശ്രയത്തിക്കുന.  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് അഠംഗങ്ങള

പലെമപഭാഴുഠം  ഈ  വകുപത്തില്  നത്തിന്നവ്  എടുക്കുന്നവരഭാണവ്.  ഏറവുഠം  വലെത്തിയ  വഷ്യവഹഭാരത്തി  അനലങത്തില്

പങഭാളത്തിതനന്ന സസതനവുഠം,  സസയഠംപരഷ്യഭാപ്തവുഠം,  നത്തിരഭയവുമഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ട വത്തിധത്തിനഷ്യഭായസമത്തിതത്തിയനട

ഭഭാഗമഭാവുനമന്നതത്തിനഭാല് ഇതവ്  ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാതനതത്തിനന്റെ അടത്തിമവരവ്  തകരക്കുന എന്നതഭാണവ്

എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായഠം.

 38. ഇനഷ്യയത്തിനലെ എലഭാ വടബബ്യൂണലുകളുനടയഠം ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുമതണ്ട

ആവശഷ്യകതക്കവ്  കൂടുതല്  ഊന്നല്  നല്കഭാനഭാവത്തില.   വടബബ്യൂണലുകള  പൂരണമഭായഠം

സസതനമനലനഠം പലെമപഭാഴുഠം വടബബ്യൂണലുകനള പ്രവരതനരഹത്തിതമഭാക്കുന്നമതഭാ,  അതുമനലങത്തില്

പ്രവരതനക്ഷമമലഭാതഭാക്കുന്നമതഭാ ഉള തരതത്തില് വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ ഒഴെത്തിവുകളുനട എണ്ണഠം അതക്കബ

കൂടുതലെഭാണവ് എനമഭാണവ് അനുഭവഠംനകഭാണ്ടവ് വഷ്യക്തമഭാകുന്നതവ്.  വഭാഗ്ദഭാനഠം നചയ്യേനപട്ട നബഞ്ചുകള

വഭായവത്തില് ഒരു മരനീചത്തികയഭായത്തി തുടരുന.  കൂടഭാനത രഭാജഷ്യതത്തിനന്റെ വത്തിദൂര പ്രമദശങ്ങളത്തില് നത്തിനള

വഷ്യവഹഭാരത്തികള അവരുനട പരഭാതത്തികള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി സഠംസഭാന തലെസഭാനമതമക്കഭാ

മദശനീയ തലെസഭാനമതമക്കഭാ വരണഠം.

39. നനീതത്തി കത്തിടക എന്നതവ് ഒരു മസൗലെനീകഭാവകഭാശമഭാണവ്14.  നനീതത്തി ലെഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുമവണ്ടത്തി ഒരു

വഷ്യവഹഭാരത്തിക്കവ്  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായ അമതഭാറത്തിറത്തിനയ സമനീപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  വളനരയധത്തികഠം  പണവുഠം,  സമയവുഠം,

പരത്തിശ്രമവുഠം  നചലെവഴെത്തിമക്കണ്ടത്തി  വരുമമ്പഭാഴുഠം  നനീതത്തി  നത്തിമഷധമഭാണവ്  നടക്കുന്നതവ്.   ഇനഷ്യയത്തില്,

വടബബ്യൂണലുകളത്തില് കഭാലെതഭാമസഠം മനരത്തിടുന്നതുനകഭാണ്ടവ്  ഒരു യഥഭാരത പരഭാതത്തിയനണ്ടങത്തില് മപഭാലുഠം

ഒരു  കക്ഷത്തി  വടബബ്യൂണലെത്തിനന  തത്തിരക്കത്തിട  സമനീപത്തിക്കുകയത്തില.   രൂപനീകരത്തിച്ച  നത്തിരവധത്തി

വടബബ്യൂണലുകളത്തില്,  ടഭാകവ്  വടബബ്യൂണലുകള  ഒരുപനക്ഷ   ഏറവുഠം  വത്തിജയകരമഭാണവ്.   എനന്റെ

14 അനത്തിത കുശസഭാഹ v.  പുഷപവ് സുദന്, (2016) 8 എസവ് സത്തി  സത്തി  509
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അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്  ടഭാകവ്  വടബബ്യൂണലുകള  വത്തിജയകരമഭായത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  ഒരു  കഭാരണഠം  ടഭാകവ്

വടബതണലുകളത്തിമലെക്കുള  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനഠം  സഭാധഭാരണഗതത്തിയത്തില്  വളനര

നചറുപ്രഭായതത്തില്  തനന്ന  നടക്കുന  എന്നതുനകഭാണ്ടുഠം,  വടബബ്യൂണലെത്തിനകത്തു  മഭാതമല

വടബതണലുകളത്തില്  നത്തിന്നവ്  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കുഠം  കരത്തിയര  പുമരഭാഗതത്തിക്കുള

സഭാധഷ്യതയമുനണ്ടന്നതുമഭാണവ്.  വത്തിരമത്തിച്ച  വഷ്യക്തത്തിമയക്കഭാള,  നചറുപക്കഭാരുഠം  കഴെത്തിവുളവരുമഭായ

ആളുകനള നമള നത്തിയമത്തിച്ചഭാല് മഭാതമമ ഇതവ് സഠംഭവത്തിക്കൂ. ടഭാകവ് വടബബ്യൂണലുകളുനട വത്തിജയതത്തിനന്റെ

മനറഭാരു  കഭാരണഠം  വഷ്യവഹഭാരക്കഭാരന്  റവനബ്യൂ  അനലങത്തില്  അസസനീ  ആണവ്.   രണ്ടുമപരക്കുഠം

മകസ്സുകളനക്കതത്തിനര  മപഭാരഭാടഭാനത്തിടമുണ്ടവ്.   അതുമപഭാനലെ  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  വടബബ്യൂണലെത്തില്

ഗവനണ്മെന്റെവ്  ജനീവനക്കഭാരനഭാണവ്  പ്രധഭാനമഭായഠം  ഉളനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  സഭാധഭാരണഗതത്തിയത്തില്

നകഭാമമരഷഷ്യല് വടബബ്യൂണലുകളുഠം,  മതത്തിയഭായ ധനസമ്പഭാദനഠം  നടത്തുന്ന വഷ്യവഹഭാരത്തികളുമഭായഭാണവ്

ഇടനപടുന്നതവ്.  എന്നഭാല് ഇമപഭാള നമുക്കവ് പഭാവനപട്ട ഗഭാമനീണരക്കവ് സമനീപത്തിക്കഭാവുന്ന എന്.  ജത്തി.  ടത്തി.

മപഭാലുള മറ്റു വടബബ്യൂണലുകളുമുണ്ടവ്.

40. ദത്തി  നസന്ടല്  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  വടബബ്യൂണല്   (സത്തി.  എ.  ടത്തി)  1985-ല്

സഭാപത്തിതമഭായത്തി.  മത്തികച്ച പ്രവരതനക്ഷമമഭായ വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെഭാന്നഭായത്തി തനീരച്ചയഭായഠം ഇതത്തിനന

വത്തിളത്തിക്കഭാഠം.   എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  ഈ വടബബ്യൂണലെത്തില് മപഭാലുഠം  ഡല്ഹത്തിയത്തിനലെ പ്രത്തിന്സത്തിപല് നബഞവ്

ഉളനപടുന്ന 17  സഭാധഭാരണ നബഞ്ചുകളുഠം, 4  സരകബ്യൂട്ടവ് നബഞ്ചുകളുഠം മഭാതമമ ഉള.  സത്തി.  എ.  ടത്തി.

സഭാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  മുന്പവ്  ഒരു  മകന്ദ്ര സരക്കഭാര  ജനീവനക്കഭാരനു  റത്തിലെനീഫത്തിനുമവണ്ടത്തി  മകഭാടതത്തികനള

സമനീപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള അവകഭാശമുണ്ടഭായത്തിരുന.  ഇതത്തിനരതഠം അങ്ങനനനയഭാരു  ജനീവനക്കഭാരുനു

ഒരു സബവ് ജഡ്ജത്തിനയ വനര റത്തിലെനീഫത്തിനു മവണ്ടത്തി സമനീപത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയഠം.  ആ അധത്തികഭാരഠം എടുത്തു

കളഞ്ഞു.   എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ)  -ല്  വടബബ്യൂണലുകളുനട  രൂപനീകരണഠം



                                                                            23

ശരത്തിവചനകഭാണ്ടു  ഈ  മകഭാടതത്തിയനട  7-ജഡ്ജവ്  നബഞവ്  ഭരണഘടനയനട  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  226

പ്രകഭാരഠം,  വടബബ്യൂണലുകളുനട  ഉതരവുകള  ജുഡനീഷഷ്യല്  റത്തിവബ്യൂ  നടത്തുന്നതത്തിനവ്

അനുമയഭാജഷ്യമഭാനണങത്തിലുഠം,  ഡത്തിവത്തിഷന്  നബഞവ്  തനീരുമഭാനത്തിക്കണനമന  നത്തിബന്ധനമയഭാനട

വത്തിധത്തിക്കുകയണ്ടഭായത്തി.

41. സത്തി.  എ.  ടത്തി.  യത്തില് മപഭാലുഠം ഒഴെത്തിവുകളുനട എണ്ണഠം വളനര കൂടുതലെഭാണവ്.  ആനക  65

അഠംഗങ്ങളുള  സത്തി.  എ.  ടത്തി.  യത്തില്  12  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  അഠംഗങ്ങളുനടയഠം   13  ജുഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗങ്ങളുമടതുമഭായത്തി  25  അഠംഗങ്ങളുനട  കുറവുണ്ടവ്.  ഇതവ്  ഏകമദശഠം  38%  കുറവഭാണവ്.

വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ ചണനീഗഡവ് നബഞത്തില് 4 അഠംഗങ്ങളുണ്ടഭാകണഠം.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  നത്തിലെവത്തില് ഒരു

ജുഡനീഷഷ്യല് അഠംഗഠം മഭാതമമ ഉള.  കൂടഭാനത,  നത്തിലെവത്തില് ചണനീഗഡത്തില് ഒരു നബഞ്ചുഠം  ലെഭഷ്യമല.

പഞഭാബവ്,  ഹരത്തിയഭാന,  ഹത്തിമഭാചല്പ്രമദശവ്,  ജമ്മു  കഭാശനീര  മകന്ദ്രഭരണ  പ്രമദശങ്ങള  എന്നനീ

പ്രമദശങ്ങളുനടമമല്  ചണനീഗഡവ്  നബഞത്തിനവ്  അധത്തികഭാരമുണ്ടവ്.   ഈ  പ്രമദശങ്ങളത്തിനലെ

മകന്ദ്രസരക്കഭാര  ജനീവനക്കഭാര  ഫലെതത്തില്  പരത്തിഹഭാരമത്തിലഭാനതയത്തിരത്തിക്കുന.  വളനര  ഉയരന്ന

സഭാനതത്തിരത്തിക്കുന്ന  അഖത്തിമലെനഷ്യ  സത്തിവത്തില്  സരവനീസത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ഡല്ഹത്തിയത്തിനലെ

പ്രത്തിന്സത്തിപല് നബഞത്തിനന സമനീപത്തിക്കുന്നതവ്  വളനര എളുപമഭാണവ്.   എന്നഭാല് തഭാഴ്ന്ന സഭാനത്തുള

പതണത്തിനുഠം  ഗുമസനുനമഭാനക്ക  വളനര  ദൂരഠം   നബ്യൂഡല്ഹത്തിയത്തിമലെക്കവ്  യഭാത  നചയവ്,  വലെത്തിയ  തുക

നചലെവഭാക്കത്തി,  ഡല്ഹത്തി മപഭാലുള ഒരു നമമടഭാമപഭാളത്തിസത്തിനലെ വക്കത്തിലെന്മേഭാരക്കു ഉയരന്ന ഫനീസവ് നല്കത്തി

ഡല്ഹത്തിയത്തിനലെഭാരു  മകസവ്  ഫയല് നചയ്യേഭാന്മവണ്ടത്തി  വരുന്ന ദുരവസ സങല്പത്തിക്കഭാന്  മപഭാലുഠം

കഴെത്തിയത്തില.  അതരനമഭാരു വഷ്യവഹഭാരത്തി, വഷ്യവഹഭാര പ്രക്രത്തിയയത്തില് നത്തിനഠം സഭാമ്പതത്തിക കഭാരണഠം മൂലെഠം

പുറതഭാകുന. 
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42. മനറഭാരു  ഉദഭാഹരണഠം  പറഞഭാല്  എന്.  നജ.  ടത്തി  ക്കു  ഡല്ഹത്തിയത്തില്  അതത്തിനന്റെ

പ്രത്തിന്സത്തിപല് നബഞ്ചുഠം നഭാലു മസഭാണല് നബഞ്ചുകളുഠം 4  സരകബ്യൂട്ടവ് നബഞ്ചുകളുഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

ഭഭാവത്തിയത്തില് കൂടുതല് നബഞ്ചുകള കൂടത്തി ഉണ്ടഭാകണനമന്നവ് പ്രതനീക്ഷത്തിച്ചത്തിരുന.  മഖദകരനമന്നവ് പറയനട്ട,

സഠംഭവത്തിച്ചതവ്  മറത്തിച്ചഭാണവ്.  ഇമപഭാള  (അനുവദത്തിച്ച  അഠംഗസഠംഖഷ്യയഭായ  20  ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങള

എന്നതത്തിനവ്  വത്തിരുദമഭായത്തി)  ഒരു  നചയരമപഴ്സണുഠം  മൂന്നവ്  ജുഡനീഷഷ്യല്  അഠംഗങ്ങളുഠം  (ആനക

അഠംഗസഠംഖഷ്യയഭായ 20 വത്തിദഗദ അഠംഗങ്ങളത്തില്) രണ്ടു വത്തിദഗദഅഠംഗങ്ങളുഠം മഭാതമഭായത്തി, പ്രത്തിന്സത്തിപല്

നബഞവ് മഭാതമഭാണവ് പ്രവരതത്തിക്കുന്നതവ്.  സത്തിതത്തി വളനര കഠത്തിനമഭാണവ്.  ദത്തിനഠംപ്രതത്തി നഭാനമലഭാവരുഠം

മലെത്തിനനീകരണനതക്കുറത്തിചഠം  പരത്തിസത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിചഠം  സഠംസഭാരത്തിക്കുന.  എന്നഭാല്  ശരത്തിയഭായ

യഭാഥഭാരഥഷ്യനമനനന്നഭാല്  ഒരു  നചയരമപഴ്സണത്തിനുഠം  നഭാല്പതു  അഠംഗങ്ങളക്കുഠം  എന്നതത്തിനവ്

വത്തിരുദമഭായത്തി  നചയരമപഴ്സണത്തിനവ്  അഞ്ചു  അഠംഗങ്ങളുനട  സഹഭായഠം  മഭാതമമയള.  ഫലെമഭായത്തി

മസഭാണല്  നബഞ്ചുകളത്തിമലെഭാ  സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞ്ചുകളത്തിമലെഭാ  ഹത്തിയറത്തിങ്ങുകനളഭാനഠം  ഉണ്ടഭാകുന്നത്തില.

വനീഡത്തിമയഭാ  മകഭാണ്നഫറന്സത്തിങ്ങത്തിലൂനട  മകസുകള ഏനറടുക്കുന്നതഭായത്തി  ഞങ്ങനള അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.

ചത്തിലെ മകസുകളത്തില് വനീഡത്തിമയഭാ മകഭാണ്നഫറന്സത്തിങവ്,  ഹത്തിയറത്തിങ്ങുകള മഹഭാളഡവ് നചയ്യേഭാനുള ഒരു

ഉപകരണമഭായത്തി  തനീരച്ചയഭായഠം  ഉപമയഭാഗത്തിക്കുനണ്ടവ്.  എന്നത്തിരുന്നഭാലുഠം  നപഭാതുജനങ്ങളക്കു

സഭാപനങ്ങളത്തില്  വത്തിശസഭാസമുണ്ടഭാവണനമങത്തില്  പ്രഭാഥമത്തിക  ഫയലെത്തിഠംഗുഠം  ഹത്തിയറത്തിങ്ങുഠം  ഓപണ്

മകഭാടതത്തികളത്തില്  തനന്ന  നചയ്യേണഠം.   കമബ്യൂണത്തിറത്തിയത്തില്  വത്തിശസഭാസഷ്യതയഠം  ആത്മവത്തിശസഭാസവുഠം

ഉണ്ടഭാക്കുന്നതത്തിനു ഓപണ് ഹത്തിയറത്തിങ്സവ്   അതഷ്യഭാവശഷ്യമഭാണവ്.   നപഭാതുജനങ്ങളക്കു പ്രമവശനമുള

മകഭാടതത്തികളത്തിലുഠം  വടബബ്യൂണലുകളത്തിലുഠം  മഭാതമമ  നപഭാതുജനങ്ങളക്കു  വത്തിശസഭാസമുള.  നത്തിലെവത്തിനലെ

സത്തിതത്തിയനുസരത്തിച്ചവ്  ആന്റെമഭാന്  നത്തിമക്കഭാബഭാര  ഐലെന്ഡത്തിനലെ  ആരനക്കങത്തിലുഠം  എ.  ജത്തി.  ടത്തി.  ക്കു

മുന്പഭാനക  ചത്തിലെ  വത്തിഷയങ്ങള  ഉന്നയത്തിക്കണനമങത്തില്,  ഒരു  മകസവ്  ഫയല്  നചയ്യുന്നതത്തിനഭായത്തി
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അയഭാള  കല്ക്കട്ട  വനരനയങത്തിലുഠം  വമരണ്ടത്തിവരുഠം.  മുന്പഭായത്തിരുനന്നങത്തില്  മപഭാരട്ബയറത്തിലുള

കല്ക്കട്ട  വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെ  ഒരു  സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞവ്  മുന്പഭാനക  ഫയല്  നചയവ് തഭാല്

മതത്തിയഭായത്തിരുന.   ഇവത്തിനടയഠം  ഹത്തിയറത്തിങവ്  എനനങത്തിലുഠം  ഉനണ്ടങത്തില്  വനീഡത്തിമയഭാ

മകഭാണ്നഫറന്സത്തിങ്ങത്തിലൂനട  നടതനപടുഠം.  എട  സഠംസഭാനങ്ങള  ഉളനപടുന്ന  വടക്കുകത്തിഴെക്കന്

ഭഭാഗത്തു എന്.  ജത്തി.  ടത്തി.  യനട ഒരു നബഞ്ചുഠം പ്രവൃതത്തിക്കുന്നത്തില.  പ്രകൃതഷ്യഭാലുഠം പഭാരത്തിസത്തിതത്തികമഭായഠം

ദുരബലെമഭായ ഹത്തിമഭാചല്പ്രമദശവ്, ഉതരഭാഖണവ് എന്നനീ സഠംസഭാനങ്ങളത്തിലുഠം ലെഡഭാക്കവ്, ജമ്മു കഭാശനീര

തുടങ്ങത്തിയ മകന്ദ്രഭരണ പ്രമദശങ്ങളത്തിലുഠം  ഒരു നബഞ്ചുഠം പ്രവരതത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇതവ് വത്തിചഭാരത്തിക്കുന്നതത്തിലുഠം

അധത്തികമഭായത്തിടള വടബബ്യൂണലുകളുനട   പ്രവതനമത്തിലഭായ -യഭാണവ്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതവ്.

43. വടബബ്യൂണലുകളുനട  പ്രവരതനനതക്കുറത്തിചള  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം

വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്ന  കമത്തിറത്തിക്കു  ഒരുപഭാടു  പ്രശ്നങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ടതുണ്ടവ്.  ഈ

വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തിനലെ എലഭാ വത്തിഷയങ്ങളുഠം നത്തിരത്തുന്നതവ് പ്രഭാമയഭാഗത്തികമമഭാ ഉചത്തിതമമഭാ അല.  എന്നഭാല്

ചത്തിലെതു ഞഭാന് എടുത്തു പറയന.   മകസുകള മനരനത തനീരപഭാക്കുന്നതത്തിനു വടബബ്യൂണലുകള

ശരത്തിക്കുഠം  സഹഭായത്തിച്ചത്തിടമണ്ടഭാ  എന്നതഭാണവ്  വകകഭാരഷ്യഠം  നചമയ്യേണ്ട  മനറഭാരു  പ്രധഭാന  വത്തിഷയഠം.

ഓമരഭാമരഭാ  മകസുകളത്തിലുഠം  തനീരപഭാക്കലെത്തിനഭായത്തി  നചലെവഴെത്തിച്ച  സമയഠം  വഷ്യതഷ്യഭാസനപട്ടത്തിരത്തിക്കഭാഠം.

എന്നഭാലെത്തിവത്തിനട  പ്രധഭാനമഭായഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിമലെഭാ  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തികളത്തിമലെഭാ  അവസഭാനത്തിക്കുന്ന

മകസ്സുകളഭാണവ്  പ്രധഭാനമഭായഠം  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതവ്.   ഇതവ്  അഖത്തിമലെനഷ്യ  അടത്തിസഭാനതത്തില്

മഭാതമല സഠംസഭാനതലെങ്ങളത്തില് കൂടത്തിയഭാണവ് നചമയ്യേണ്ടതവ്.  രഭാജഷ്യതവ് അധത്തിക മജഭാലെത്തിഭഭാരമത്തിലഭാത

വഹമക്കഭാടതത്തികളുഠം  സത്തിവത്തില്  മകഭാടതത്തികളുമുള  പലെ  നചറത്തിയ  സഠംസഭാനങ്ങളുമുണ്ടവ്.   ഈ

സഠംസഭാനങ്ങളത്തില് മറ്റു പലെ വലെത്തിയ സഠംസഭാനങ്ങനള അമപക്ഷത്തിച മകസുകള വളനര മവഗതത്തില്

തനീരുമഭാനത്തിക്കനപടന.   സഭാധഭാരണയഭായത്തി  സത്തിരമഭായ  നബഞ്ചുകള  ലെഭത്തിക്കഭാത  ഈ  നചറത്തിയ
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സഠംസഭാനങ്ങളത്തില് ചത്തിലെമപഭാള സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞ്ചുകള മപഭാലുമത്തില.  മകസ്സുകള തനീരപഭാക്കുന്നതത്തില്

വളനര  മനഗതത്തിയത്തിലുള സഠംസഭാനങ്ങളക്കവ്  കൂടുതല് നബഞ്ചുകള ലെഭത്തിക്കുമമ്പഭാള  തനീരപഭാക്കല്

കൂടുതലുളതുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായവഷ്യവസഭാ  നന്നഭായത്തി  നടക്കുന്നതുമഭായ  ചത്തിലെ  സഠംസഭാനങ്ങളക്കവ്

സത്തിരമഭായത്തി  നബഞ്ചുകള  ലെഭത്തിക്കുന്നത്തില  എന്നതുഠം,  വഷ്യവഹഭാരത്തികള  കഷനപടുന  എന്നതുഠം

വത്തിമരഭാധഭാഭഭാസമഭാണവ്.   സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞ്ചുകള  ഈ  സഠംസഭാനങ്ങളത്തില്  വരുമമ്പഭാഴുഠം  രണ്ടു

സത്തിറത്തിങ്ങുകളക്കത്തിടയത്തില് വലെത്തിയ സമയതത്തിനന്റെ ഇടമവളകളുണ്ടവ്.  സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞ്ചുകള വലമപഭാഴുഠം

മഭാതമമ  വരുനള്ളു  എന്നതുനകഭാണ്ടുഠം  സരകബ്യൂട്ടവ്  നബഞ്ചുകളുനട  ഭരണഘടന  ഓമരഭാ  തവണ

വരുമമ്പഭാഴുഠം മഭാറുന്നതുനകഭാണ്ടവ്.  മകസവ് വനീണ്ടുഠം മകളമക്കണ്ടത്തി വരുന എന്നതുനകഭാണ്ടുഠം മവഗതത്തിലുഠം

നചലെവുകുറഞതുമഭായ നനീതത്തി ലെഭഷ്യമഭാക്കുക എന്ന മുഴുവന് ഉമദ്ദേശവുഠം  നഷനപടുന. 

44. സഠംസഭാനങ്ങളുനടയഠം  മകന്ദ്ര ഭരണ പ്രമദശങ്ങളുനടയഠം  തലെസഭാനങ്ങളത്തിനലെങത്തിലുഠം

നബഞ്ചുകളത്തിലഭാനത  വടബബ്യൂണലുകള  ഉളതവ്  ആ  സഠംസഭാനങ്ങളത്തിനലെയഠം  മകന്ദ്ര  ഭരണ

പ്രമദശങ്ങളത്തിനലെയഠം പസൗരന്മേഭാരക്കവ്  നനീതത്തി  നത്തിമഷധത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്   തുലെഷ്യമഭാണവ്.   ഇതവ്  നനീതത്തി  വത്തിതരണ

സഠംവത്തിധഭാനനത മഹഭാനഗര  മകന്ദ്രനീകൃതമഭാക്കുന.   ഇതത്തിനു  പലെ  പ്രതത്തികൂലെ  ഫലെങ്ങളുമുണ്ടവ്.  നല

രനീതത്തിയത്തില് ഈ കഭാരഷ്യങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം നചയത്തിരുന്ന നചറത്തിയ സഠംസഭാന തലെസഭാനതത്തിനലെയഠം

നചറത്തിയ ജത്തിലയത്തിനലെയഠം നബഞ്ചുകളുഠം ബഭാറുകളുഠം  ഇതരഠം മകസ്സുകള വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്നതത്തില്

നത്തിനഠം  ഒഴെത്തിവഭാക്കനപട.   ഇതവ്  വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു  നനീതത്തി  ലെഭഷ്യത  നചലെമവറത്തിയതഭാക്കുന.  മുന്പവ്

വകകഭാരഷ്യഠം  നചയത്തിരുന്നതുഠം  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കു  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  മഭാറനപട്ടതുമഭായ

വത്തിഷയങ്ങളത്തിമന്മേല്,  യഭാനതഭാരു  പരത്തിചയവുമത്തിലഭാത  ഒരു  അവസയത്തിമലെക്കവ്  ഈ  പ്രമദശനത

നബഞത്തിനനയഠം  ബഭാറത്തിനനയഠം  നയത്തിക്കുകകൂടത്തി  നചയ്യുന.   അതത്തിനഭാല് മലെഭാക്കല് നബഞ്ചുഠം  ബഭാറുഠം

ഒരത്തിക്കലുഠം  വത്തികസത്തിക്കുകയത്തില.   ഡല്ഹത്തിയത്തിലുഠം,  വടബബ്യൂണല്  നബഞ്ചുകള  സഭാപത്തിച്ചത്തിടള
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സഠംസഭാന  തലെസഭാനത്തുഠം  പ്രഭാകനീസവ്  നചയ്യുന്നവര  മുഴുവന്  മജഭാലെത്തിയഠം  പത്തിടത്തിനച്ചടുക്കുഠം.

സഭാധഭാരണക്കഭാരക്കവ്  നനീതത്തി  ലെഭഷ്യമഭാക്കുന്നതത്തിനവ്  പകരഠം,  സഭാധഭാരണക്കഭാനര  അവരുനട  മസൗലെത്തിക

അവകഭാശമഭായ  നനീതത്തിക്കുമവണ്ടത്തിയള  അമനസഷണതത്തിനുമവണ്ടത്തി  കൂടുതല്  പണഠം  നചലെവഭാക്കഭാനുഠം

കൂടുതല് സമയഠം നചലെവഭാക്കഭാനുഠം ദനീരഘദൂര യഭാത നടതത്തിക്കഭാനുഠം ഞങ്ങള നത്തിരബന്ധത്തിതരഭാകുന.

45. ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുതനപടുന്നതത്തിമനഭാ   നടക്കഭാമനഭാ

നടക്കഭാതത്തിരത്തിക്കഭാമനഭാ  സഭാധഷ്യതയള  സരക്കഭാര  നടപടത്തിക്കുമവണ്ടത്തിമയഭാ  വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു

കഭാതത്തിരത്തിക്കഭാനഭാവത്തില. എല്. ചന്ദ്രകുമഭാര (മമല്പറഞ)  മുതല് മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന്

2010  (മമല്പറഞ)  വനരയള വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങള അക്ഷരഭാരതതത്തില് പഭാലെത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില എന്നഭാണവ്

അനുഭവഠം  നകഭാണ്ടവ്  വഷ്യക്തമഭാക്കുന്നതവ്.   ആമുഖതത്തിനലെ  ആദഷ്യനത  വഭാഗ്ദഭാനമഭായ  നനീതത്തി  ഈ

രഭാജഷ്യനത പസൗരന്മേഭാരക്കവ് നത്തിമഷധത്തിക്കഭാനഭാവത്തില. അതത്തിനഭാല് ഏനതഭാനക്ക സഠംസഭാന / മകന്ദ്ര ഭരണ

പ്രമദശതഭാമണഭാ  ഒരു  പ്രമതഷ്യക  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  നബഞവ്  സഭാപത്തിക്കനപടുകമയഭാ

പ്രവരതത്തിക്കുകമയഭാ നചയ്യേഭാതതവ്,  ആ സഠംസഭാനനത വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു അവരുനട പരഭാതത്തികള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി  ഭരണഘടനയത്തിനലെ  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  226  പ്രകഭാരഠം  വഹമക്കഭാടതത്തിയനട

അസഭാധഭാരണ റത്തിട്ടവ്  അധത്തികഭാരഠം ആവശഷ്യനപടഭാനുള അവകഭാശമുണ്ടവ്.  അവരുനട ആവലെഭാതത്തികള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തി വത്തിദൂര സവ് ഥലെങ്ങളത്തില് നത്തിന്നവ് വളനര ദൂരഠം മപഭായത്തി അവരക്കുളതത്തിനുമപ്പുറതവ്

വലെത്തിയ തുക നചലെവഭാക്കുനമന പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.  ഒരു വടബബ്യൂണലെത്തിനന സമനീപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

ബദല്  പ്രതത്തിവത്തിധത്തി  ഒരു  മത്തിഥഷ്യഭാ  പരത്തിഹഭാരമഭാണവ്.   ഫലെപ്രദമഭായ  ഒരു  ബദല്  പരത്തിഹഭാരമല,

ഫലെപ്രദമഭായ ബദല് പ്രതത്തിവത്തിധത്തിയനട സസയമമവയള നത്തിയനണമമഭാ നത്തിമരഭാധനമമഭാ ബഭാധകമല.

അതരഠം  വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു  ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയത്തിനലെ  ആരട്ടത്തിക്കത്തിള  226 പ്രകഭാരഠം

വഹമക്കഭാടതത്തിയനട  അധത്തികഭാര  പരത്തിധത്തിയത്തില്  ഹരജത്തികള  സമരപത്തിക്കുവഭാന്  അരഹതയണ്ടവ്.
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ജുഡനീഷഷ്യല്  അവമലെഭാകനതത്തിനുള  അവകഭാശഠം  ഭരണഘടനയനട  അടത്തിസഭാന  ഘടകതത്തിനന്റെ

ഭഭാഗമഭാനണനഠം,  ഈ  അവകഭാശഠം  വഷ്യവഹഭാരത്തികളക്കു  യഥഭാരതതത്തില്  ലെഭഷ്യമഭാകുന്ന  രനീതത്തിയത്തില്

വഷ്യഭാഖഭാനത്തിമക്കണ്ടതുനണ്ടനഠം,  അതവ്  ഒരു  മത്തിഥഷ്യഭാധഭാരണ  ആവരുനതനഠം   എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര

(മമല്പറഞ) -ല് വഷ്യക്തമഭാക്കത്തിയത്തിടണ്ടവ്.

46. യവണറഡവ്  കത്തിങവ് ടതത്തിലുളതുമപഭാനലെ  ഒരു  കനീഴെവ്  വടബതണലുഠം  ഒരു  അപനീല്

വടബതണലുമുള  ഒരു  "രണ്ടു  നത്തിര  വടബബ്യൂണല്  സത്തിസതത്തിനന്റെ"   ആവശഷ്യകതയഭാണവ്

പരത്തിമശഭാധത്തിമക്കണ്ട  മനറഭാരു  വശഠം.  രണ്ടു  നത്തിര  വടബബ്യൂണല്  ഉനണ്ടങത്തില്  അപനീല്  തലെതത്തില്

അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ   ഒരു  വത്തിധത്തിയണ്ടഭാകുഠം.   വടബതണലുകളുനട  മശ്രണത്തിയത്തില്  ഒരു

അപമലെറവ് മഫഭാറഠം ഉളതവ് വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെയഠം  ഭഭാരഠം കുറയ്ക്കുഠം.

47. ജത്തിലഭാ  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  തസത്തികയത്തിമലെക്കവ്  നടതത്തിയ  എഴുത്തുപരനീക്ഷമപഭാലുള

വസ്തുനത്തിഷ്ഠമഭായ മഭാനദണതത്തിനന്റെ അടത്തിസഭാനതത്തിലെഭാണവ്  മലെഭാവര വടബബ്യൂണലെത്തിമലെക്കു നത്തിയമനഠം

നടമതണ്ടതവ്.  മലെഭാവര  വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കു  തത്തിരനഞടുക്കനപട്ട  വഷ്യക്തത്തികനള  അപനീല്

വടബബ്യൂണലുകളത്തിമലെക്കു  സഭാനക്കയറഠം  മനടഭാന്  മയഭാഗഷ്യരഭാക്കഭാഠം.  വഭാസവ് തവതത്തില്  ഒമന്നഭാ

അതത്തിലെധത്തികമമഭാ  വടബതണലുകള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുന്ന  നപഭാതുമസവനങ്ങളുണ്ടഭാവഭാഠം.  ഒരു

ഉദഭാഹരണഠം  പറഞഭാല്  എലഭാ  ടഭാകവ്  വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം  കൂടത്തി  ഒരു  നപഭാതു

മസവനമുണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കഭാഠം.  മസറവ്  അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ്  വടബബ്യൂണലുകളക്കുഠം  നസന്ടല്

അഡത്തിനത്തിസവ് മടറനീവവ് വടബബ്യൂണലെത്തിനുഠം സഭായധ മസന വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ ജുഡനീഷഷ്യല് അഠംഗങ്ങളക്കുഠം

കൂടത്തി  ഒരു  നപഭാതുമസവനഠം  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കഭാഠം.  പ്രകടമഭായഠം,  ഇതത്തിനു  പ്രമതഷ്യക  വടബബ്യൂണല്

മസവനങ്ങള  രൂപനീകരത്തിമക്കണ്ട  ആവശഷ്യമുണ്ടഭാകുഠം.   ഇതവ്  നചയഭാല്  ഈ  വടബതണലുകളുഠം,
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അപമലെറവ്  വടബബ്യൂണലുകളുഠം,  കൂടഭാനത  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  നചയരമപഴ്സണ്  തസത്തികകളുഠം

വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യേഭാനുള ആളുണ്ടഭാവുകയഠം നചയ്യുന്ന തരതത്തിലുള വടബബ്യൂണല് മസവനങ്ങള

നമുക്കവ് ഉണ്ടഭാവുകയഠം നചയ്യുഠം.  വത്തിരമത്തിച്ച ജഡ്ജത്തിമഭാനര നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്തിമനക്കഭാള ഒരു വടബബ്യൂണല്

മസവനഠം ലെഭത്തിക്കുന്നതവ് നലതഭാമണഭാ എന്ന കഭാരഷ്യവുഠം ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാധനീനഠം വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്ന സഠംഘഠം

പരത്തിമശഭാധത്തിക്കണഠം.  ബഭാറത്തിനലെമയഭാ,  അഡത്തിനത്തിമസ്ട്രേഷനത്തില്  നത്തിമന്നഭാ,  സഠംസഭാന  വടബബ്യൂണലെത്തില്

നത്തിമന്നഭാ  ഉള  അഠംഗങ്ങള  വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ  ഏറവുഠം  തഭാഴ്ന്ന  ഭഭാഗത്തു  നത്തിയമത്തിക്കനപടുകയഠം   15

അനലങത്തില് 20  വരഷതത്തിനുമശഷഠം വത്തിരമത്തിക്കുനമന്ന അറത്തിമവഭാനട അവരക്കു ഒരു നനീണ്ട കഭാലെഭാവധത്തി

ഉണ്ടഭാവുകയഠം  നചയഭാല് മത്തികച്ച പ്രതത്തിഭകനളയഠം  കൂടുതല് പ്രതത്തിബദതയള നതഭാഴെത്തിലെഭാളത്തികനളയഠം

ആകരഷത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയഠം.  ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാതനരഷ്യവ്ഠം നത്തിലെനത്തിരത്തുന്നതത്തിനവ് അഠംഗങ്ങളക്കവ് ഒരു നനീണ്ട

കഭാലെഭാവധത്തി  ആവശഷ്യമഭാണവ്.  ഉയരന്ന തലെങ്ങളത്തില് എതത്തിമച്ചരുവഭാനുള ആഗഹങ്ങളുഠം അവരക്കു

ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുഠം അതവ് മത്തികച്ചതഭായത്തി മജഭാലെത്തിനചയ്യുന്നതത്തിനുള മപ്രരണയഭായത്തിരത്തിക്കുഠം.

48. വടബബ്യൂണല്  മസവനങ്ങളുഠം,  വടബബ്യൂണല്  മശ്രണത്തിയത്തില്  തനന്ന  അപനീലെത്തിനുള

സഭാധഷ്യതകള  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കുകയഠം,  വഹമക്കഭാടതത്തി  സസനഠം  റത്തിട്ടവ്  അധത്തികഭാരഠം  ഉപമയഭാഗത്തിക്കുകയഠം

നചയ്യുകയഭാനണങത്തില്  അനലങത്തില്  ചത്തിലെ  മകസ്സുകളത്തില്  ആദഷ്യ  സനരഭതത്തില്  തനന്ന

വഹമക്കഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കു  അപനീല്  നല്കുകയഭാനണങത്തില്  സത്തിസനത  ബഭാധത്തിക്കുന്ന  പലെ

ദുരവസകനളയഠം  അതത്തിജനീവത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയഠം.  മമല്പറഞ സമ്പ്രദഭായഠം  പത്തിന്തുടരുകയഭാനണങത്തില്

വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാനരമയഭാ  ബബ്യൂമറഭാക്രഭാറ്റുകനളമയഭാ  നത്തിയമത്തിക്കുന്ന  പ്രശ്നമമയണ്ടഭാകത്തില.

വത്തിവരസനഭായ അമത്തിക്കസവ് കബ്യൂരത്തി തനന്റെ കുറത്തിപത്തില് വടബബ്യൂണലുകള വത്തിരമത്തിച്ചവരുനട സമങതമഭായത്തി

മഭാറരുനതന്ന  വത്തിഷയഠം  ഉന്നയത്തിച്ചത്തിടണ്ടവ്.   സഭാധഭാരണയഭായത്തി  വത്തിരമത്തിക്കല്മശഷ  കരമരഹത്തിത

നത്തിമയഭാഗങ്ങള ഉണ്ടഭാകരുതവ്  എന്നതഭാണവ്  എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായഠം.   വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാരത്തില്നത്തിമന്നഭാ
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ബബ്യൂമറഭാക്രഭാറ്റുകളത്തില്  നത്തിമന്നഭാ  നത്തിയമനങ്ങളുണ്ടഭാകഭാതത്തിരത്തിക്കുന്നതഭാണവ്  അനുമയഭാജഷ്യനമങത്തിലുഠം

സമനീപഭഭാവത്തിയത്തില്  ഇതവ്  സഭാധഷ്യമഭാകണനമന്നത്തില.   നമുക്കവ്  വടബബ്യൂണല്  സരവനീസുകള  ഇല

എനമഭാതമല ഈഘട്ടതത്തില് മത്തിക്ക തസത്തികകളത്തിലുഠം വത്തിരമത്തിച്ച വഷ്യക്തത്തികനള നത്തിമയഭാഗത്തിമക്കണ്ടത്തിവരുന

എന്നതുമഭാണവ്  കഭാരണഠം.   അമതസമയഠം  സമനീപഭഭാവത്തിയത്തിനലെങത്തിലുഠം  വനീണ്ടുഠം  നത്തിയമത്തിക്കനപടുന്ന

വത്തിരമത്തിച്ചവരഭായ ആളുകളുനട  എണ്ണഠം കുറച,  വടബബ്യൂണലെത്തിനലെ  ഉന്നതതലെഠം  വനര,  വടബബ്യൂണല്

മസവനതത്തിനകത്തുളവനര തനന്ന നത്തിയമത്തിക്കുനനവന ഉറപത്തിക്കഭാനുള ശ്രമഠം നടമതണ്ടതുണ്ടവ്.

49.  മലെഭാകവ് പഭാല്,  മലെഭാകഭായക്ത,  മനുഷഷ്യഭാവകഭാശ  കമത്തിഷന്  നചയരമപഴ്സണ്മഭാര,  മലെഭാ

കമനീഷന്  നചയരമഭാന്  എന്നത്തിങ്ങനന  വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാനര  നത്തിയമത്തിമക്കണ്ടതഭായ  ചത്തിലെ

തസവ് തത്തികകളുണ്ടഭാകഭാഠം.   എന്നഭാല് നത്തിയമനങ്ങള,  പ്രമതഷ്യകത്തിച്ചവ്  എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്  നടത്തുമമ്പഭാള  ഇതവ്

പതത്തിവഭാക്കരുതവ്.  ഭരണവത്തിഭഭാഗമഭാണവ് നത്തിയമനഠം നടത്തുന്നനതങത്തില് മസവനഠം നചയ്യുന്ന ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം

പുതുതഭായത്തി  വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം  ഇതരഠം  തസവ് തത്തികകളത്തിമലെക്കുള  പരത്തിഗണനയത്തിലുനണ്ടങത്തില്

ജുഡനീഷഷ്യറത്തിയനട  സസതനതക്കവ്  വത്തിടവനീഴ്ചകളുണ്ടഭാകഭാന്  സഭാധഷ്യതയണ്ടവ്.  ഈ  രഭാജഷ്യനത

നപഭാതുജനങ്ങള  ഇമപഭാഴുഠം  നനീതത്തിനഷ്യഭായ  മകഭാടതത്തികളത്തില്  വലെത്തിയ  വത്തിശസഭാസഠം  പ്രകടത്തിപത്തിക്കുന.

അനഷ്യഭായമഭായ  കഭാരണങ്ങളഭാലെഭാണവ്  നത്തിയമനഠം  നടക്കുന്നനതന്നവ്  മതഭാന്നത്തിയഭാല്  ഈ  വത്തിശസഭാസഠം

ഇലഭാതഭാകുഠം.  മത്തിക്ക നഷ്യഭായഭാധത്തിപന്മേഭാരുഠം അവരത്തില്നത്തിന്നവ് പ്രതനീക്ഷത്തിക്കുന്നത ഉന്നത നത്തിലെവഭാരതത്തിലുള

സമഗതക്കുഠം ഉടമസതക്കുഠം അനുസൃതമഭായത്തി ജനീവത്തിക്കുനനവങത്തിലുഠം,  കുറച കറുത ആടുകളുനണ്ടന്ന

യഭാഥഭാരഥഷ്യതത്തിനു  മനനര  നമുക്കവ്  കണ്ണടക്കഭാന്  കഴെത്തിയത്തില.  വത്തിരമത്തിക്കലെത്തിനന്റെ  വക്കത്തിനലെതത്തി

അധത്തികഭാരതത്തിനന്റെ  ഇടനഭാഴെത്തികളത്തിലൂനട  വത്തിരമത്തിക്കല്  മശഷ  കരമ  രഹത്തിത  നത്തിമയഭാഗങ്ങള  മതടത്തി

നടക്കുന്നവരത്തില് നത്തിന്നവ് നനീതത്തി പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാനഭാവത്തില.  ആയതത്തിനഭാല് തത്തിരനഞടുക്കുന്ന മബഭാഡത്തിയത്തിനലെ

ഭൂരത്തിഭഭാഗഠം  അഠംഗങ്ങളുഠം,  ചനീഫവ്  ജസത്തിസുഠം  അനലങത്തില്  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ
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മനഭാമത്തിനത്തികളുമഭായത്തിരത്തിക്കണനമനഠം,  മറ്റു അഠംഗങ്ങളുനട അഭത്തിപ്രഭായങ്ങളക്കുപരത്തി ചനീഫവ് ജസത്തിസത്തിനന്റെയഠം

അനലങത്തില്  അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മനഭാമത്തിനത്തികളുനടയഠം  അഭത്തിപ്രഭായങ്ങളക്കു  മുൻ തൂക്കഠം

നകഭാടുക്കണനമന്നതുമഭാണവ്  എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായഠം.

50. വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെമയഭാ  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തികളത്തിനലെമയഭാ  വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാര

വത്തിരമത്തിക്കലെത്തിനുമശഷവുഠം  വടബബ്യൂണലുകനള  വകകഭാരഷ്യഠം  നചയ്യുവഭാന്  പരഷ്യഭാപ്തമഭാനണങത്തില്,

സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തി  ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായതത്തിനു  തുലെഷ്യമഭാകുന്നതരതത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തി

ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട  വത്തിരമത്തിക്കല്  പ്രഭായഠം  ഉയരതഭാതതു  എന്തുനകഭാണ്ടഭാനണന്നതത്തിനു

കഭാരണങ്ങനളഭാനഠം  ഞഭാന്  കഭാണുന്നത്തില.  ഇതവ്  അടുത  13  വരഷതത്തിനുളത്തില്  മറ്റുവത്തിധതത്തില്

ഉണ്ടഭാകഭാനത്തിടയള  ഒഴെത്തിവുകള  മനഭാക്കത്തിനക്കഭാള്ളുഠം.  01-09-2019-നലെ  കണക്കനുസരത്തിച  അഠംഗനീകൃത

ജഡ്ജത്തിമഭാരുനട എണ്ണഠം 1079 എന്നതത്തിനവ് വത്തിരുദമഭായത്തി, 414 ഒഴെത്തിവുകളഭാണവ് വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിലുളതവ്.

ഈ ഒഴെത്തിവുകള നത്തികത്തുന്ന കുറഞ മവഗത പരത്തിഗണത്തിച്ചഭാല് ഒഴെത്തിവുകളുനട എണ്ണഠം ഇനത്തിയഠം ഉയരുഠം.

ഞങ്ങള വടബബ്യൂണലുകനള കുറത്തിച്ചഭാണവ് ചരച്ച നചയ്യുന്നനതങത്തിലുഠം ഈ വത്തിനഭാശകരമഭായ ഒഴെത്തിവുകള

വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട സസതനതക്കുഠം പ്രവരതനതത്തി നുഠം മപഭാലുഠം  ഭനീഷണത്തിയഭാണവ്.

51. അവകഭാശനമന്ന നത്തിലെയത്തില്, സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില് ആദഷ്യ അപനീല് ഫയല് നചയ്യുന്നതവ്

ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാന്  ഒരു  ശ്രമഠം  നടതണനമന്നതത്തിമനഭാടവ്  ചനീഫവ്  ജസ്റത്തിസുമഭായത്തി  ഞഭാന്  മയഭാജത്തിക്കുന.

നത്തിലെവത്തില്  കുറഞതവ്  2  ഡസന്   സഭാറബ്യൂടകനളങത്തിലുഠം  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  മനരത്തിട്ടവ്  അപനീല്

നല്കുന.  ശരത്തിക്കുഠം ഒഴെത്തിവഭാക്കഭാമഭായത്തിരത്തിന്നത്തിടഠം,  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തി  ആദഷ്യ  അപനീലെത്തിനന്റെ മകഭാടതത്തിയഭായത്തി

മഭാറുന.  എല്.  ചന്ദ്രകുമഭാര  (മമല്പറഞ)  -ല്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  നത്തിയമഠം  നമള

പഭാലെത്തിക്കുകയഭാനണങത്തില് വടബബ്യൂണലുകളുനട ഉതരവുകളക്കു വത്തിരുദമഭായത്തി      റത്തിട്ടവ് നപറനീഷനുകള
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നല്കഭാനുള  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി  വഹമക്കഭാടതത്തികളക്കവ്  ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  ഇതവ്  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിയനട ഭഭാരഠം കുറയ്ക്കുഠം. അതത്തിലുഠം പ്രധഭാനമഭായത്തി വഹമക്കഭാടതത്തികള റത്തിട്ടവ് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിനലെ

പരത്തിമത്തിതമഭായ  പരത്തിധത്തിക്കുളത്തില് നത്തിനനകഭാണ്ടവ്  ഇക്കഭാരഷ്യങ്ങള വകകഭാരഷ്യഠം  നചയനകഭാള്ളുഠം.  സുപ്രനീഠം

മകഭാടതത്തിയത്തിമലെക്കവ്  മനരത്തിട്ടവ്  അപനീല്  നല്കത്തിനകഭാണ്ടവ്  വഹമക്കഭാടതത്തികളുനട  അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തി

മറത്തികടക്കുകയഭാനണങത്തില് പലെ അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുഠം വസ്തുതകള മകട്ടത്തിടള ഒരു വഹമക്കഭാടതത്തി

ജഡവ് ജത്തി മപഭാലുഠം ഇലഭാത ഒരു ഘട്ടഠം ഉടനടത്തി വമന്നക്കഭാഠം.  ഒരു ജഡ്ജത്തിയനട കഭാലെഭാവധത്തി ശരഭാശരത്തി

ഏകമദശഠം  4  വരഷഠം  മഭാതമുള  സുപ്രനീഠം  മകഭാടതത്തിയത്തില്  അതരഠം  കഭാരഷ്യങ്ങള  വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ്യുന്നതവ്  അതരക്കഭാരക്കവ് ഫലെതത്തില് അസഭാധഷ്യമഭാണവ്. 

52. ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്ന  കമറത്തിക്കവ്,  വത്തിലെയത്തിരുതലെത്തിനുമശഷഠം,  ചത്തിലെ

വടബബ്യൂണലുകള  മവണ്ടനയന  വയഭാനുഠം,  ടത്തി  വടബബ്യൂണലുകളുനട  അധത്തികഭാരഠം  സത്തിവത്തില്

മകഭാടതത്തികളമക്കഭാ   അനലങത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തികളമക്കഭാ  അനലങത്തില്  മറ്റു  പലെ

വടബബ്യൂണലുകളമക്കഭാ മടക്കത്തിനല്കുവഭാനുഠം ശുപഭാരശ നചയ്യേഭാവുന്നതഭാണവ്.  രമണ്ടഭാ അതത്തിലെധത്തികമമഭാ

വടബബ്യൂണലുകളുനട  ലെയനവുഠം ഇതത്തിനു നത്തിരമദശത്തിക്കഭാന് കഴെത്തിയഠം. 

53. ജുഡനീഷഷ്യല് സസഭാധനീനഠം ആരഭാണവ് വത്തിലെയത്തിരുമതണ്ടതവ് എന്നതഭാണവ്  അടുത പ്രശ്നഠം.

എനന്റെ അഭത്തിപ്രഭായതത്തില്,  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തിനലെ  രണ്ടു വത്തിരമത്തിച്ച  ജഡ്ജത്തിമഭാര:  അതത്തില് സനീനത്തിയര

ആയ  ആള  കമറത്തിയനട  നചയരമപഴ്സണഭായഠം,  ഒരു  വത്തിരമത്തിച്ച  വഹമക്കഭാടതത്തി  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്

എന്നത്തിവര  അടങ്ങുന്നതഭാവണഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്  സസഭാധനീനഠം  വത്തിലെയത്തിരുത്തുന്ന  കമറത്തി.  മൂനമപനരയഠം

ഇനഷ്യന്  ചനീഫവ്  ജസത്തിസവ്  നഭാമനത്തിരമദശഠം  നചയ്യേണഠം.  മൂനമപരത്തില്  രണ്ടുമപനരങത്തിലുഠം

വടബബ്യൂണലുകളത്തില് നചയരമപഴ്സമണഭാ അനലങത്തില് അഠംഗങ്ങമളഭാ  ആയത്തിരത്തിക്കണഠം.  എകത്തികുട്ടനീവത്തില്
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നത്തിനഠം  ഭഭാരത  സരക്കഭാരത്തിനന്റെ  നസക്രട്ടറത്തി  റഭാങത്തില്  തഭാനഴെയലഭാത  രണ്ടു  അഠംഗങ്ങളുഠം,

നനീതത്തിനഷ്യഭായമനഭാലെയതത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒരഭാളുഠം,  മറ്റു  ചത്തിലെ  ബഭാഞത്തില്  നത്തിന്നവ്  ഒരഭാളുഠം

അഠംഗങ്ങളഭാകഭാവുന്നതഭാണവ്. പനക്ഷ ചനീഫവ് ജസത്തിസുമഭായത്തി കൂടത്തിയഭാമലെഭാചത്തിച മവണഠം ഈ അഠംഗങ്ങനള

നത്തിയമത്തിമക്കണ്ടതവ്. 

54. വത്തിവത്തിധ  വടബബ്യൂണലുകളത്തിനലെ  അഠംഗങ്ങളുനട  നത്തിയമനതത്തിനവ്  മമല്മനഭാട്ടഠം

വഹത്തിക്കുവഭാന്  ഒരു  കമനീഷമനഭാ,  മബഭാഡത്തിമയഭാ  ഉണ്ടഭാമവണ്ടതുമണ്ടഭാ  എന്നതഭാണവ്  അവസഭാന

പ്രശ് നഠം.  എനന്റെ  കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  സതഷ്യസന്ധരുഠം  കഴെത്തിവുളവരുമഭായള  വഷ്യക്തത്തികള  വകകഭാരഷ്യഠം

നചയ്യുന്ന സസതന സഠംഘമഭായ അതരനമഭാരു കമനീഷന് ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിമക്കണ്ടതവ് ആവശഷ്യമഭാണവ്. ഈ

മകഭാടതത്തിയനട  പലെ  വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളത്തിലുഠം  പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രകഭാരഠം  പ്രമതഷ്യക  വടബബ്യൂണലുകനള

വകകഭാരഷ്യഠം നചമയ്യേണ്ട വഷ്യക്തത്തികനള തത്തിരനഞടുക്കഭാന് ഈ സഠംഘഠം ആവശഷ്യമഭാണവ്.  ആഴെമമറത്തിയ

അനുഭവ  സമ്പത്തുള  ആളുകള  മഭാതമല,  അനുഭവസമ്പത്തുള  ആളുകളുഠം  ജുഡനീഷഷ്യല്

അഠംഗങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ഒരു ജുഡനീഷഷ്യസവ് മത്തികവ് സഭാണവ്  നമുക്കഭാവശഷ്യഠം.15.  സസതനവനീക്ഷണഠം,  സമഗത,

സസഭഭാവശുദത്തി,  സല്മപരവ് എന്നത്തിവയള വഷ്യക്തത്തികനള നമുക്കഭാവശഷ്യമഭാണവ്16.  സരക്കഭാരത്തില് നത്തിനള

സസഭാധനീനതത്തില്നത്തിനഠം  സമരദ്ദേതത്തില്നത്തിനഠം  തത്തികചഠം  സസതനരഭായ  ആളുകനള

നമുക്കഭാവശഷ്യമഭാണവ്.17.  അമപഭാഴെഭാണവ്  ആളുകളക്കവ്  വടബബ്യൂണലുകളുനട   വത്തിധത്തിനഷ്യഭായതത്തില്

വത്തിശസഭാസമുണ്ടഭാകുക.

55. എനന്റെ  കഭാഴ്ചപഭാടത്തില്,  സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില്  മസവനഠം  നചയ്യുന്ന  ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം

അനലങത്തില്  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെ  ചനീഫവ്  ജസ്റത്തിസുമഭാരുഠം   ഇമപഭാള  തനന്ന

15 എല്. ചന്ദ്രകുമഭാര v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ, (1997) 3 എസവ് സത്തി  സത്തി  261

16 യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ v.  മദഭാസവ് ബഭാര അമസഭാസത്തിമയഷന് , (2010) 11 എസവ് സത്തി  സത്തി  1

17 ആര. നക. നജയത്തിന് v.  യൂണത്തിയന് ഓഫവ് ഇനഷ്യ, (1993) 4 എസവ് സത്തി  സത്തി 119
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അമത്തിതമജഭാലെത്തിഭഭാരമുളവരുഠം ചത്തിലെവഭാക്കഭാന് സമയമത്തിലഭാതവരുമഭാണവ്.  വടബബ്യൂണല് രഠംഗമതക്കവ്

കടക്കുന്നതത്തിനു  പകരഠം  അവരുനട  സമയവുഠം  ഊരജവുഠം  വഹമക്കഭാടതത്തികളത്തിനലെ  ഒഴെത്തിവുകള

നത്തികതഭാനഭായത്തിചത്തിലെവഭാക്കഭാനഭാകുനമങത്തില് വളനര നലതഭാണവ് .  

56.  വളനര  വലെത്തിയ  ഒരു  കമത്തിറത്തി  ഉളതവ്  ടത്തി  ഉമദ്ദേശനത  സഹഭായത്തിക്കത്തിനലനഠം  എനത്തിക്കവ്

മതഭാനന. എനന്റെ കഭാഴ്ച്ചപഭാടത്തില്, കഴെത്തിവുള ആളുകളടങ്ങത്തിയ നചറത്തിയ ഒരു കമറത്തിയഭാണവ് ഇതത്തിനുള

നല  പരത്തിഹഭാരഠം.   കൂടഭാനത,  ഏറവുഠം  സനീനത്തിയര  ആയ  ആള  നചയരമഭാനഭായത്തിനകഭാണ്ടു;

സുപ്രനീഠംമകഭാടതത്തിയത്തില് നത്തിനഠം വത്തിരമത്തിച്ച രണ്ടു ജഡ്ജത്തിമഭാരുഠം,  ഇനഷ്യന് ചനീഫവ് ജസത്തിസവ് നത്തിയമത്തിക്കുന്ന ഒരു

വത്തിരമത്തിച്ച  വഹമക്കഭാടതത്തി  ചനീഫവ്  ജസത്തിസുഠം  അടങ്ങുന്നതുമഭാവണഠം അതരനമഭാരു കമനീഷന്.  ഇനഷ്യ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനലെ നസക്രട്ടറത്തി റഭാങത്തിമലെഭാ അനലങത്തില് തത്തുലെഷ്യ മയഭാഗഷ്യതമയഭാ ഉള ഉമദഷ്യഭാഗസരുനട

കൂട്ടതത്തില്നത്തിനഠം   മകന്ദ്രഗവണ്നമന്റവ്  നഭാമനത്തിരമദശഠം  നചയ്യുന്ന  ഒരു  അഠംഗഠം  എകത്തികുട്ടനീവത്തിനന

പ്രതത്തിനത്തിധനീകരത്തിചണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.  ഈ അഠംഗഠം  എകവ്-ഒഫനീഷഷ്യ  കണ്വനീനര  ആയത്തിരത്തിക്കുഠം.   മുഴുവന്

സമയ അഠംഗങ്ങളക്കവ്  ഒരു വത്തിദഗ്ദ്ധ അഠംഗനത തത്തിരനഞടുക്കഭാനഭാവുഠം.  ഈ വത്തിദഗ്ദ്ധ അഠംഗതത്തിനവ്

നത്തിയമനങ്ങള നടമതണ്ടുന്ന വടബബ്യൂണലെത്തിനന്റെ ഫനീല്ഡത്തില് അനലങത്തില് അധത്തികഭാരപരത്തിധത്തിക്കുളത്തില്

വവദഗ്ദഷ്യവുഠം പരത്തിചയവുഠം ഉണ്ടഭായത്തിരത്തിക്കണഠം.

57.  മഡഭാ.  ബത്തി.  ആര.  അഠംമബദവ് കര  25-11-1949  -നവ്  ഭരണഘടനഭാ  അസഠംബത്തിനയ

അഭത്തിസഠംമബഭാധന  നചയ്യുമമ്പഭാള  പറഞ  കഭാരഷ്യങ്ങള  ഉദരത്തിക്കഭാന്  ഞഭാന്  ആഗഹത്തിക്കുന.

അമദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  വഭാക്കുകളത്തില്:-

"കഭാരണഠം  എനത്തിക്കവ്  മതഭാനന,  ഒരു  ഭരണഘടന  എത  തനന്ന
നലതഭാനണങത്തിലുഠം  മജഭാലെത്തി  നചയ്യേഭാന്  വത്തിളത്തിക്കനപടുന്നവര
മമഭാശമഭായത്തിമപഭാകുന്നതുനകഭാണ്ടു   അതവ്  മമഭാശമഭായത്തി  മഭാറുനമന്നവ്  ഉറപഭാണവ്.
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ഒരു  ഭരണഘടന  എത  തനന്ന  മമഭാശമഭാനണങത്തിലുഠം,  മജഭാലെത്തി  നചയ്യേഭാന്
വത്തിളത്തിക്കനപടുന്നവര  നലതഭാനണങത്തില്  അതവ്  നലതഭായത്തി  മഭാറത്തിമയക്കഭാഠം.
ഭരണഘടനയനട  പ്രവരതനഠം  ഭരണഘടനയനട  സസഭഭാവനത
പൂരണമഭായഠം  ആശ്രയത്തിക്കുന്നത്തില.  മസറത്തിനന്റെ  അവയവങ്ങളഭായ  നത്തിയമസഭ,
എകത്തികബ്യൂട്ടനീവവ്,  ജുഡനീഷഷ്യറത്തി  എന്നത്തിവനയ നല്കഭാന്  മഭാതമമ  ഭരണഘടനയവ്
കഴെത്തിയകയള.  ജനങ്ങളുഠം,  ജനങ്ങളുനട  ഇച്ഛേകനളയഠം  രഭാഷനീയനതയഠം
നത്തിറമവറ്റുന്നതത്തിനുമവണ്ടത്തി   അവര  ഉണ്ടഭാക്കുന്ന  രഭാഷനീയപഭാരട്ടത്തികളുമഭാണവ്
മസറത്തിനന്റെ  അതരഠം  അവയവങ്ങളുനട  പ്രവരതനങ്ങനള
ആശ്രയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള.”

 ഇതരഠം വസ്തുതകള മനസത്തിലെഭാക്കത്തിനക്കഭാണ്ടവ്,  തത്തികചഠം സസതനരുഠം,  നല സസഭഭാവവുഠം പ്രശസത്തിയഠം

ഉളവരുഠം,  സമരദ്ദേതത്തിനന്റെ  സസഭാധനീനതത്തില്നത്തിന  മുക്തരുഠം,  വടബബ്യൂണല്  നചയരമപഴ്സണ്  /

അഠംഗങ്ങളഭായത്തി,  അവര വഷ്യഭാപരത്തിക്കുന്ന മമഖലെകളത്തിനലെ അനുഭവസമ്പത്തുളവരുമഭായസമഗതയള

ആളുകനള തത്തിരനഞടുക്കുന്നതത്തിനുള ഒരു സഠംവത്തിധഭാനഠം  വത്തികസത്തിപത്തിനച്ചടുക്കഭാനമന പ്രതനീക്ഷത്തിക്കഭാന്

മഭാതമമ ഇതരുണതത്തില് സഭാധത്തിക്കൂ.  

................................ J.

(Deepak Gupta)

നബ്യൂഡല്ഹത്തി

2019 നവഠംബര 13-)൦ തനീയതത്തി

ബഭാധഷ്യതഭാ നത്തിരഭാകരണഠം:  പ്രഭാമദശത്തിക ഭഭാഷയത്തില് വത്തിവരതനഠം നചയ വത്തിധത്തിനഷ്യഭായഠം വഷ്യവഹഭാരത്തിയനട
ഭഭാഷയത്തില് മനസത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുള നത്തിയനത്തിത ഉപമയഭാഗനത ഉമദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടളതഭാണവ്;  മമറനതങത്തിലുഠം
ആവശഷ്യങ്ങളക്കഭായത്തി അതവ് ഉപമയഭാഗത്തിക്കഭാവുന്നതല. എലഭാവത്തിധ പ്രഭാമയഭാഗത്തികവുഠം ഔമദഷ്യഭാഗത്തികവുമഭായ
ആവശഷ്യങ്ങളക്കവ്   വത്തിധത്തിനഷ്യഭായങ്ങളുനട  ഇഠംഗ്ലനീഷവ്  പതത്തിപഭാണവ്  ആധത്തികഭാരത്തികഠം.  അതവ്  എലഭാ
ആവശഷ്യങ്ങളക്കുഠം  നടപഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം  നടപത്തിലെഭാക്കുന്നതത്തിനുഠം  ആധത്തികഭാരത്തികമഭായത്തി  തുടരുകയഠം
നചയ്യുന്നതഭാണവ്.


