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സ്തിവ്തിൽ അപ്പമോപലേറേറ്റ് അധിക്തികാരാരപര്തിധിക്തി

 സ്തിവ്തിൽ അപ്പത  നീൽ നീതമ്പർ 996/2020

(പപാരിഭി: ന്പഷഷ്യൽ പലേത  നീവേറ്റ് നപറത  നീഷൻ (സ്തിവ്തിൽ) നീതമ്പർ 17440/2019)

യൂണ്തിയൻ ഓഫേറ്റ് ഇനഷ്യയ്ി പനറാരാളും്ി          ….                            അപ്പത  നീൽ വാദ്തി(കാരൾ)

                  Vs.

മോോാസമ്മ നബെന്ന്തിയ്ി പറ്ള്ളവര്ി                   ….                              എത്തിർകാരക്തി(കാരൾ)

                

വ്തിധിക്തിനീതഷ്യായി

അപ്പത  നീൽ നീതൽകാര്വാൻ അനീത്വദ്തിച്.

2. മോകാരരളും ഹൈമോ്ാടത്തിയ്തിനപലേ എോണാകാര്ളുംി  നബെഞേറ്റ് പ്ോനപ്പട്വ്തിച

24.05.2018  നപലേ ആമോകപി ഉന്നയ്തി്നപ്പട്ന്ന ഉതരവേറ്റ്,  യൂണ്തിയൻ ഓഫേറ്റ് ഇനഷ്യയ്ി

ത്തിര്വനീതനപ്രി സമോതൺ നോയ്തിൽ മോവയ്നട സത  നീനീത്തിയർ ഡ്തിവ്തിഷണൽ മോപഴേറ്റ് സണൽ

ഓഫത  നീസോ്ി കാരൂട്തി സപർപ്പ്തിച ോ്തിട്േറ്റ് ൈർജി ത്തി തള്ള്കാരയ്ി,  ഞങ്ങൾ േ്റ്റ് പ്ൻപ്തിപലേ്ള്ള,

യഥാപകാരപി 1,  2,  3.  എത്തിർകാരക്തികാരളുംായ മോോാസമ്മ നബെന്ന്തിയ്ി,  നജി തസ്്തി എസേറ്റ്.

ബൊബെ്വ്ി,  പരത  നീകാരപലേ പ്തി.വ്തി.യ്ി സപർപ്പ്തിച ഒ.  എ.  നീതമ്പർ:180/523/2014

അനീത്വദ്തിച്നകാരാണ്ള്ള മോകാരപള കേന്ദ്ര അഡന്തിനീത്തിമോപ്ഡറത  നീവേറ്റ് ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിനിന (‘ഹപടബെഷ്യൂണൽ’,

ച്ര്്ത്തിൽ)   എോണാകാര്ളുംി നബെഞേറ്റ് പ്ോനപ്പട്വ്തിച 13.10.2017  തത  നീയത്തിയ്തിനപലേ

ഉതരവേറ്റ് സ്തിരത  നീകാരര്തി്്കാരയ്ി നചയ്യുന്ന്ന്. 

3. 01.11.2003  പ്തൽ എൻകാര്വയോ്തി-കാരി-ോ്തിസർമോവഷൻ കാർ്്കാരൾ

(‘ഇ.സ്തി.ആർ.സ്തി.’,ച്ര്്ത്തിൽ)  ആയ്തി പപവർത്തി്്ന്നത്തിനീതാൽ,   പര്തിഷേറ്റ് ് ര്തിച

അമോഷ്വർഡേറ്റ് കാരര്തിയർ മോപപാപോഗ്രഷൻ ്ൻത  നീപ്തിനീതേറ്റ് (‘എി.എ.സ്തി.പ്തി.’,ച്ര്്ത്തിൽ)  കാരത  നീഴ്തിൽ
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സാമ്പത്തികാര നീതവത  നീകാരരണത്തിനീതേറ്റ് 1,  2,  3എത്തിർകാരക്തികാരൾ്് അർൈതയ്നണന്ന്ി

ആയത്തിനീതാൽ ഇ.സ്തി.ആർ.സ്തി.യ്നട മോകാരഡോ്തിൽ പത്വർഷി പൂർത്തിയാ്്തി എന്ന്ി

ഹൈമോ്ാടത്തി ആമോകപി ഉന്നയ്തി്നപ്പട് ഉതരവ്തിൽ ഉതരവ്തിോ്്തി.

അതനീത്സര്തിചേറ്റ്,  01.11.2013 പ്തൽ രമ്പളും ബൊൻഡേറ്റ്- II  ൽ പൂന്ന് എത്തിർകാരക്തികാരമോളുംയ്ി

4600  രൂപ മോപോഗ്രഡേറ്റ് രമ്പളുംത്തിൽ ഉൾനപ്പട്ത്തിന്ാണേറ്റ് ഹപടബെഷ്യൂണൽ നീതൽകാര്തിയ

ആര്വാസി    നീതഷ്യായത  നീകാരര്തി്്കാരയ്ി രര്തിവയേറ്റ്്്കാരയ്ി നചയ്യുന്ന്ന്.

4. എന്ന്തിര്ന്നാപലേ്ി,  പലേ്തിപ്തിറഡേറ്റ് ഡ്തിപ്പാർട്്നപിനൽ മോകാരാിപറ്തിറത  നീവേറ്റ്

എകകാപ്തിമോനീതഷൻ  (‘എൽ.ഡ്തി.സ്തി.ഇ.’,  ച്ര്്ത്തിൽ)   ക്തിയർ നചയ ത്തിനീത്മോരഷി,

മോയാോഗ്രഷ്യത മോനീതട്തിയവര്ി  നപപാമോപാഷൻ കാര്വാട്യ്തിൽ നീത്തിയപ്തിതര്പായ ജി തത  നീവനീത്ാർ േ്റ്റ്

എി.എ.സ്തി.പ്തി.  ്ൻത  നീപ്തിനീത് കാരത  നീഴ്തിപലേ്ള്ള ആനീത്കാരൂപലേഷ്യങ്ങൾ നീതൽകാര്ന്നതേറ്റ് വഷ്യക്തപാ്്ന്ന,

ഇനഷ്യൻ ോഗ്രവന ഗവണ്മെിന്തിനനീത പപത്തിനീത്തിധികത  നീകാരര്തിചേറ്റ് നോയ്തിൽ മോവ പപനാപലേയി (നോയ്തിൽ മോവ

മോബൊർഡേറ്റ്)  പ്ോനപ്പട്വ്തിച 12.09.2012  നപലേ സർ്്പലേർ,  പരദ്്തി്്ന്നത്തിപലേ്ി

പര്തിമോരാധിക്തി്്ന്നത്തിപലേ്ി ആമോകപി ഉന്നയ്തി്നപ്പട് ഉതരവേറ്റ് പരാജി തയനപ്പട്ന്ന്.

മോനീതാഡൽ ഡ്തിപ്പാർനട്േറ്റ്പിന്തിനിന മോപഴേറ്റ് സണൽ ആൻഡേറ്റ് നപടയ്തിനീത്തിങ് (ഡി.േറ്റ് (ഡ്തി.ഒ.പ്തി.&ട്തി.)

വകാര്പ്പ്പായ്തി കാരൂട്തിയാമോപലോച്തിചേറ്റ് ഇ്ാരഷ്യി പര്തിമോരാധിക്തിചത്തിനീത് മോരഷപാണേറ്റ്

മോപൽപ്പോഞ്ഞ വ്തിരദത  നീകാരരണി പ്ോനപ്പട്വ്തിചനതന്ന്ി,  ച്വനട പോയ്ി പപകാരാരി

വഷ്യവസ നചയ്യുന്ന്നത്പാണേറ്റ്:

എൽ.ഡ്തി.സ്തി.ഇ./  ജി ത്തി.ഡ്തി.സ്തി.ഇ.  വഴ്തി മോയാോഗ്രഷ്യത മോനീതട്ന്ന ജി തത  നീവനീത്ാര്നട
കാരാരഷ്യത്തിൽ,  എി.എ.സ്തി.പ്തി-കാരൾ്േറ്റ് കാരത  നീഴ്തിപലേ്ള്ള ആനീത്കാരൂപലേഷ്യങ്ങൾ
നീതൽകാര്ന്നത്തിനനീത  സിബെന്ധി്തിചേറ്റ്  വഷ്യക്തത ആവരഷ്യനപ്പട്്നകാരാണ് നോയ്തിൽ മോവ
മോസാണപലേ്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ് ര്പാർരകാരൾ പലേഭ്തിച്.  എി.എ.സ്തി.പ്തി-  നപലേ ോഗ്രവൺനപിന്തിനിന
മോനീതാഡൽ ഡ്തിപ്പാർനട്േറ്റ്പിന്തിനിന മോപഴേറ്റ് സണൽ ആൻഡേറ്റ് നപടയ്തിനീത്തിങ് (ഡി.േറ്റ് (ഡ്തി.ഒ.പ്തി.&ട്തി.)
വകാര്പ്പ്പായ്തി കാരൂട്തിയാമോപലോച്തിചേറ്റ് ഇ്ാരഷ്യി പര്തിമോരാധിക്തിച്തിട്്ള്ളത്ി, ഇനീത്തിപ്പോയ്ന്ന
പപകാരാരി  പപഖ്യഷ്യാപ്തിച്തിട്്ള്ളത്പാണേറ്റ്.

(i) മോനീതര്തിട്്ള്ള നീത്തിയപനീതി വഴ്തി ഒര് മോപോഗ്രഡ്തിനപലേ ഒഴ്തിവ്കാരൾ
നീത്തികാരത്ന്നത്തിനീതേറ്റ് പപസക്തപായ ആർ .ആർ .പപകാരാരി വഷ്യവസയ്ള്ള
പകി,  ഒര് ജി തത  നീവനീത്ാരനനീത ആ മോപോഗ്രഡ്തിമോപലേ്േറ്റ് എൽ ഡ്തി സ്തി ഇ /
ജി ത്തി ഡ്തി സ്തി ഇ വഴ്തി ഉൾനപ്പട്ത്ന്നതേറ്റ്,  എി.എ.സ്തി.പ്തി.എസേറ്റ് നീതേറ്റ് കാരത  നീഴ്തിൽ
സാമ്പത്തികാര നീതവത  നീകാരരണി അനീത്വദ്തി്്ന്നത്തിനീതായ്തി മോനീതര്തിട്്ള്ള
നീത്തിയപനീതപായ്തി കാരണ്ാ്ാി.  അതരി സള കേന്ദ്രർഭങ്ങളും്തിൽ,  കാര്ോഞ്ഞ
രമ്പളും സേറ്റ് നകാരയ്തിപലേ്തിൽ /  മോപോഗ്രഡേറ്റ് രമ്പളുംത്തിൽ നചയ ്തിട്്ള്ള പ്ൻകാരാപലേ
മോസവനീതി എി.എ.സ്തി.പ്തി ്ൻത  നീി ആവരഷ്യത്തിനീതായ്തി  കാരണ്ാ-്്തില.

(ii) പപസക്തപായ ആർ .ആർ .  പപകാരാരി,  എൽ .ഡ്തി .സ്തി .ഇ.  /  ജി ത്തി .ഡ്തി .സ്തി .ഇ.
യ്നട അട്തിസാനീതത്തിൽ നീത്തികാരമോതണ-തായ ഒര് പപമോപാഷൻ 
കാര്വാട്യ്തിപലേ്ള്ള നീത്തിയപനീതനത,   എി.എ.സ്തി.പ്തി.എസേറ്റ് നീതേറ്റ് കാരത  നീഴ്തിപലേ്ള്ള
ആനീത്കാരൂപലേഷ്യത്തിനീത് -മോവണ്തി പപമോപാഷനീതായ്തി കാരണ്ാ്്നപന്ന്ി,
അതരി സള കേന്ദ്രർഭങ്ങളും്തിൽ,  പ്ൻകാരാപലേ പത്തിവേറ്റ് മോസവനീതപ്നണങ്ക്തിൽ
അത്ി എി.എ.സ്തി.പ്തി ്ൻത  നീപ്തിനീത് കാരത  നീഴ്തിൽ,  കാരൂട്തൽ
ആനീത്കാരൂപലേഷ്യങ്ങൾ്ായ്തി കാരണ്ാ്്ന്നതാണേറ്റ്.

ഇ.  സ്തി.  ആർ.  സ്തി.  മോപലേ്്ള്ള ത് ്തികാരകാരൾ നീത്തികാരത്ന്നത്പായ്തി ബെന്ധിനപ്പട്േറ്റ്
ഇനഷ്യൻ നോയ്തിൽ മോവ എസ്റാബ്ലിഷ്്തിഷേറ്റ് നപിനേറ്റ് പാനീത്വൽ 1-)൦ വാപലേഷ്യി ഇനീത്തിപ്പോയ്ന്ന
പപകാരാരി  പപ് ാവ്തി്്ന്ന്.
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129.  

(1) 1.1.96 പ്തൽ,  4500-7000 രൂപ നീത്തിര്്തിപലേ്ള്ള,  (ഇസ്തി ആർ സ്തി)   വ്തിഭാോഗ്രത്തിനപലേ
എൻകാര്വയോ്തി-കാരി-ോ്തിസർമോവഷൻ കാർ്്പാര്നട മോപാസ്റ്കാരൾ ഇനീത്തിപ്പോയ്ന്ന പപകാരാരി
നീത്തികാരത്ന്നതാണേറ്റ്: -

(i) 25%,  നോയ്തിൽ മോവ ോ്തിപകാരൂനട്േറ്റ്പിനേറ്റ് മോബൊർഡേറ്റ് വഴ്തിയ്ള്ള മോനീതര്തിട്്ള്ള
നീത്തിയപനീതത്തിപലേൂനട: കാരൂടാനത

(ii) 75%,  നപാത്ജി തനീതങ്ങളും്പായ്തി മോനീതര്തിട്േറ്റ് ബെന്ധിനപ്പട്ന്നവര്തിൽ ഉൾനപ്പട്ന്നത്ി
ഇസ്തി ആർ സ്തി ആയ്തി നീത്തിയപ്തി്നപ്പടാൻ  അനീത്മോയാജി തഷ്യപായ്തിട്്ള്ളത്പായ
യഥാപകാരപി,  (ആർ.  എസേറ്റ്.  ആർ.  പ്തി.)  4000-6000  രൂപ രമ്പളും നീത്തിര്്തിപലേ്ള്ള
സത  നീനീത്തിയർ വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ്്കാരൾ,  സത  നീനീത്തിയർ ട്തി്റേറ്റ് കാരളുംകഡർപാർ,  (ആർ.
എസേറ്റ്.  ആർ.  പ്തി.)  3200-4900  രൂപ രമ്പളും നീത്തിര്്തിപലേ്ള്ള വാണ്തിജി തഷ്യ
കാർ്്കാരൾ,  ട്തി്റേറ്റ് കാരളുംകഡർപാർ,  (ആർ.  എസേറ്റ്.  പ്തി.  പ്തി.)  3050-4590  രൂപ
രമ്പളും നീത്തിര്്തിപലേ്ള്ളവർ എന്ന്തിവര്തിൽ നീത്തിന്ന്ി നപപാമോപാഷൻ വഴ്തി
ത്തിരനഞ്ഞട്്്ന്നത്തിപലേൂനട.  യഥാപകാരപി 3050-4590  രൂപ,  3200-4900 രൂപ
എന്നത  നീ മോപോഗ്രഡ്കാരളും്തിനപലേ വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ്്കാരളും്ി  ട്തി്റേറ്റ് കാരളുംകഡർപാര്ി,
അതത് മോപോഗ്രഡ്തിൽ,  കാര്ോഞ്ഞതേറ്റ് പൂന്നേറ്റ് വർഷനത മോസവനീതി
പൂർത്തിയാ്്തിയ്തിര്തി്ണി.

പപമോപാഷൻ കാര്വാട് പപകാരാരി,  പൂന്ന് എത്തിർകാരക്തികാരനളുംയ്ി ഇസ്തി ആർ സ്തി

ത് ്തികാരയ്തിമോപലേ േ്റ്റ് നീത്തിയപ്തിചതായ്ി,  അവര്നട നീത്തിയപനീതി,  മോസവനീതത്തിമോപലേ്്ള്ള

സാധികാരണ /  മോനീതര്തിട്്ള്ള നീത്തിയപനീതപായ്തി കാരണ്ാ്ാനീതാവ്തിനലന്ന്പാണേറ്റ് അപ്പത  നീൽ

വാദ്തികാരളും്നട വാദി.

 5. നവമോസ്റൺ നോയ്തിൽ മോവയ്തിനപലേ മോ്പാർട കേറ്റ് കാര്വാട് പപകാരാരി  260-400 രൂപ /  950-

1500  രൂപ നീത്തിര്്തിൽ 01.04.1982  നീതേറ്റ് ഒന്നാി നീതമ്പർ എത്തിർകാരക്തി മോോാസമ്മ നബെന്ന്തിനയ

ഓഫത  നീസേറ്റ് കാർ്ായ്തി  നീത്തിയപ്തിച് എന്നേറ്റ് അപ്പത  നീൽ വാദ്തികാരൾ ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിനീതേറ്റ് പ്മ്പാനകാര

സപർപ്പ്തിച പോ്പട്തിയ്തിൽ പോഞ്ഞ്തിട്്ണേറ്റ്.  അത്തിനീത്മോരഷി,  13.02.1989  നീതേറ്റ്  സമോതൺ

നോയ്തിൽ മോവയ്തിനപലേ പാപലേ്ാടേറ്റ് ഡ്തിവ്തിഷനീത്തിമോപലേ േ്റ്റ് 290-430  രൂപ /  975-1540  രൂപ

ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ അവനര വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ േ്റ്റ് ആയ്തി പാറ്തി. 14.08.1995  നീതേറ്റ് (പ്തിന്നത  നീടേറ്റ് 28.12.1993

മോപലേ േ്റ്റ് പര്തിഷൻര്തിച്), 1200-2040 രൂപ/ 4500-7000 രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ ഇസ്തി ആർ സ്തി-II ആയ്തി

അവർ്്  സാനീത്യറി പലേഭ്തിച്.   ത്ടർന്നേറ്റ്,  02.01.2009  (പത്തിവേറ്റ്)  ഉി  01.11.2003

(മോപപാമോഫാർപ)  ഉി  പ്തൽ 5000-8000  രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ ഇസ്തി ആർ സ്തി-I  ആയ്തി

1-)൦  എത്തിർകാരകാരഷ്തി്് സാനീത്യറി നീതൽകാര്തി.   അത്മോപാനപലേ,  2-)൦  എത്തിർകാരകാരഷ്തി

നജി തസ്്തി എസേറ്റ്.  ബൊബെ്വ്തിനനീത,  സൗതേറ്റ് ഈമോസ്റൺ നോയ്തിൽ മോവയ്തിനപലേ ഓഫത  നീസേറ്റ്

കാർ്ായ്തി 02.03.1984 നീതേറ്റ്  260 -400 രൂപ /  950-1500 രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ നീത്തിയപ്തിച്. 25.06.1986

നീതേറ്റ്, അവനര, 290-430 രൂപ / 975-1540 രൂപ സേറ്റ് നകാരയ്തിപലേ്തിൽ, വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ്ായ്തി സമോതൺ

നോയ്തിൽ മോവയ്തിനപലേ ത്തിര്വനീതനപ്രി ഡ്തിവ്തിഷനീത്തിമോപലേ േ്റ്റ് പാറ്തി.  ത്ടർന്നേറ്റ്,  14.03.1995  നീതേറ്റ്,

അവർ േ്റ്റ് 1200-2040  രൂപ/  4500-7000  രൂപ സേറ്റ് നകാരയ്തിപലേ്തിൽ ഇസ്തി ആർ സ്തി-II  ആയ്തി

സാനീത്യറി പലേഭ്തിച്.  01.11.2003  നീതേറ്റ് അവർ േ്റ്റ്,  5000-8000  രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ

ഇസ്തി ആർ സ്തി-I  ആയ്തി വത  നീണ്ി സാനീത്യറി പലേഭ്തിച്.  13.03.1984  നീതേറ്റ്,   സൗതേറ്റ്

നസൻ പടൽ നോയ്തിൽ മോവയ്തിൽ260-400  രൂപ /  950-1500  രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ ഓഫത  നീസേറ്റ്

 സ്പഷഷ്യൽ ല ലീവീവ് സ പെറ ലീഷൻ (സ(സിവ(സിൽ) നമ്പർ 17440/2019 ൽ ന(സിന്നും ഉത്ഭവ(സിച്ച സ(സിവ(സിൽ അപ്പീൽ ലീൽ
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കാർ്ായ്തി 3-)൦എത്തിർകാരകാരഷ്തി പരത  നീകാരപലേ പ്തി.വ്തി. നീത്തിയപ്തി്നപ്പട്്. 15.07.1987 നീതേറ്റ്, സമോതൺ

നോയ്തിൽ മോവയ്തിനപലേ പപദാസേറ്റ് ഡ്തിവ്തിഷനീത്തിമോപലേ േ്റ്റ് 290-430 രൂപ /  975-1540 രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ

വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ്ായ്തി പാറ്തി.  അത്തിനീത്മോരഷി,  22.08.1993  നീതേറ്റ് 1200-2040  രൂപ /  4500-7000

രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ അവർ്് ഇസ്തി ആർ സ്തി-II  ആയ്തി സാനീത്യറി പലേഭ്തിച്.  01.11.2003

നീതേറ്റ് 5000-8000 രൂപ ന്ൻയ്തിപലേ്തിൽ ഇസ്തി ആർ സ്തി-I ആയ്തി സാനീത്യറി  പലേഭ്തിച്.  

6. എത്തിർകാരക്തികാരളും്നട കാരാരഷ്യത്തിൽ, വാണ്തിജി തഷ്യ കാർ്്കാരളുംായ്തി പടാൻ്ിർ

നചയ ് നകാരാണ്ള്ള നീത്തിയപനീതി ആദഷ്യനത പപമോപാഷനീതായ്തി കാരണ്ാ്ാമോപാ  എന്ന്

പര്തിമോരാധിക്തിമോ്ണത്ണേറ്റ് എന്ന്ള്ളത്നകാരാണേറ്റ് മോപൽപ്പോഞ്ഞ നീത്തിപലേപാടേറ്റ് ഞങ്ങൾ

പരാപർര്തി്്ന്ന്. "10, 20, 30  വർഷനത മോസവനീതി പൂർത്തിയാ്്മോമ്പാൾ മോനീതര്തിട്്ള്ള

പപമോവരനീത മോപോഗ്രഡ്തിൽ നീത്തിന്ന്ി പൂന്നേറ്റ് സാമ്പത്തികാര നീതവത  നീകാരരണി കാരണ്ാ്നപ്പട്ി

"എന്നേറ്റ് പോയ്ന്ന,  നോയ്തിൽ മോവ പപനാപലേയി (നോയ്തിൽ മോവ മോബൊർഡേറ്റ്)  പ്ോനപ്പട്വ്തിച

10.06.2009 നപലേ സർ്്പലേർ കാരണ്്തിനപലേട്്്മോമ്പാൾ,  നീത്തിപലേവ്തിനപലേ എത്തിർകാരക്തികാരളും്തിൽ

എി.എ.സ്തി.പ്തി ്ൻത  നീി പപമോയാോഗ്ര്തി്്ന്നതേറ്റ് ബൊധിക്തിമോച്ാവ്ന്നത്നകാരാണേറ്റ്  ഏനതങ്ക്തിപലേ്ി

രമ്പളും ന്ൻയ്തിപലേ്കാരളും്നട പലേയനീതമോപാ /  നീതവത  നീകാരരണങ്ങമോളുംാ  സിഭവ്തിച്തിട്്മോണാ എന്ന്ി

പര്തിമോരാധിക്തിമോ്ണത്ണേറ്റ്.  നോയ്തിൽ മോവ പപനാപലേയി (നോയ്തിൽ മോവ മോബൊർഡേറ്റ്)

പ്ോനപ്പട്വ്തിച 29.09.2010  നപലേ ത്ടർ സർ്്പലേോ്തിൽ,  എൻപട്തി മോപോഗ്രഡ്തിനപലേ  ത് ്തികാരയ്തിൽ

യഥാർത്ഥത്തിൽ മോചര്ന്ന തത  നീയത്തി പ്തൽ എി.എ.സ്തി.പ്തി ്ൻത  നീപ്തിനീതേറ്റ് കാരത  നീഴ്തിപലേ്ള്ള

ആനീത്കാരൂപലേഷ്യങ്ങൾ പലേഭഷ്യപാകാര്ി എന്നേറ്റ്,  മോപായ്തിിനേറ്റ് ത്തിര്തിച്ള്ള വഷ്യക്തത നീതൽകാര്തിനകാരാണേറ്റ്,

പറ് കാരാരഷ്യങ്ങൾ്്തിടയേറ്റ് േ്റ്റ് പോയ്ന്ന്ണേറ്റ്.  സൂച്തിപ്പ്തിചത്മോപാനപലേ,  12.09.2012  നപലേ

സർ്്പലേോ്തിനിനയ്ി,  പ്കാരളും്തിൽ ഉദ്ര്തിച്തിട്്ള്ള ഇനഷ്യൻ നോയ്തിൽ മോവ എസ്റാബ്ലിഷ്്തിഷേറ്റ് നപിനേറ്റ്

പാനീത്വപലേ്തിനിന 1-)൦  വാപലേഷ്യത്തിനപലേ 129-)൦  വകാര്പ്പ്തിനിനയ്ി അട്തിസാനീതത്തിൽ,

ഇസ്തി ആർ സ്തി ത് ്തികാരയ്തിമോപലേ്്ള്ള പൂന്നേറ്റ് എത്തിർകാരക്തികാരളും്നട നീത്തിയപനീതവ്പായ്തി

ബെന്ധിനപ്പട്േറ്റ് അമോനീത്വഷണി ആവരഷ്യപാണേറ്റ്.

7. ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്ി ഹൈമോ്ാടത്തിയ്ി ആമോകപ്തി്നപ്പട്

ഉതരവ്കാരളും്തിൽ ഈ വരങ്ങൾ പര്തിമോരാധിക്തിച്തിട്്തില.   സാധികാരണോഗ്രത്തിയ്തിൽ ഞങ്ങൾ

മോചാദഷ്യി തത  നീര്പാനീത്തി്്പായ്തിര്ന്ന്,  പനക വ് ് തകാരനളും്്ോ്തിചേറ്റ്

വഷ്യക്തതയ്തിലാതത്തിനീതാൽ വ്തിരദാിരങ്ങളും്നട അഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ്് തനന്ന

ബെ്ദ്്തിപ്ട്േറ്റ് മോതാന്ന്ന്ന്.  മോപൽപ്പോഞ്ഞ വരങ്ങൾ പനീതസ്്തിൽ വച്നകാരാണേറ്റ് ,   ഈ

വ്തിഷയങ്ങളും്തിൽ ഒര് ചർചയ്പ്തിലാതത്തിനീതാൽ,  ഹൈമോ്ാടത്തിയ്ി ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്ി

പ്ോനപ്പട്വ്തിച ഉതരവ്കാരൾ ഞങ്ങൾ തള്ള്തികാരളുംയ്കാരയ്ി,  ഈ വ്തിധിക്തി /

ഉതരവ്തിനീതാപലേ്ി,  ഹൈമോ്ാടത്തിയ്ി ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്ി പ്ോനപ്പട്വ്തിച പ്ൻ

ഉതരവ്കാരളുംാപലേ്ി സ്വാധികത  നീനീത്തി്നപ്പടാനത,  നപോ്തിറ്കാരളും്തിമോിന്മേപലേ്ള്ള ഒര് പ്ത്തിയ

തത  നീര്പാനീതത്തിനീത്ി  വ്തിധിക്തി്്ി മോവണ്തി  ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിമോപലേ േ്റ്റ് ഇ്ാരഷ്യി ോ്തിപാൻഡേറ്റ്

നചയ്യുന്കാരയ്ി നചയ്യുന്ന്ന്. അധിക്തികാര സതഷ്യവാങ് (ഡി.നൂ പലേി സപർപ്പ്തിമോ്ണ ആവരഷ്യപ്നണങ്ക്തിൽ,
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അപ്പത  നീൽ വാദ്തികാരൾ:  അതായതേറ്റ്,  സമോതൺ നോയ്തിൽ മോവ,  ത്തിര്വനീതനപ്രനതയ്ി,

എത്തിർകാരക്തികാരൾ:  അതായതേറ്റ്,  ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിനീതേറ്റ് പ്മ്പ്തിപലേ്ള്ള യഥാർത്ഥ

അമോപകകാരനരയ്ി വ്തിളും്തിച്വര്ത്തിയ മോരഷി,  ഹപടബെഷ്യൂണൽ വ് ് തകാരളും്തിമോപലേ്്ി

നീത്തിയപത്തിമോപലേ്്ി സ്വതപനപായ്തി പരദ് മോകാരപള കേന്ദ്രത  നീകാരര്തി്്ി.

8.  മോപൽപ്പോഞ്ഞ നീത്തിബെന്ധിനീതകാരളും്തിൽ,  ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിമോപലേ േ്റ്റ് ോ്തിപാൻഡേറ്റ്

നചയ്യുനാനീത്ള്ള ഉതരമോവാട്കാരൂനട,  ച്തിപലേവേറ്റ് സിബെന്ധി്തിച യാനതാര് ഉതരവ്പ്തിലാനത,

അപ്പത  നീൽ അനീത്വദനീതത  നീയപാണേറ്റ്.  കാരാപലേതാപസി കാര്ോയേറ്റ്്ാൻ മോവണ്തി,   കാരക്തികാരമോളുംാടേറ്റ്

30.03.2020നീത് അട്ത വാദി മോകാരൾ്്ന്ന തത  നീയത്തി നീത്തിശ്ചയ്തി്ാനീതായ്തി

ഹപടബെഷ്യൂണപലേ്തിനീത്  പ്മ്പ്തിൽ ൈാജി തരാകാരാൻ നീത്തിർമോിർദ്ദേര്തി്്ന്ന്.

................................ നജി ത.

(S. ABDUL NAZEER)

................................ നജി ത.

(SANJIV KHANNA)

നീതഷ്യൂഡൽൈ്തി

2020 നഫപബെ്വര്തി 4-)൦ തത  നീയത്തി

ബൊധികഷ്യതാ നീത്തിരാകാരരണി:  പപാമോദര്തികാര ഭാഷയ്തിൽ വ്തിവർതനീതി നചയ  വ്തിധിക്തിനീതഷ്യായി
വഷ്യവൈാര്തിയ്നട ഭാഷയ്തിൽ പനീതസ്്തിപലോ്്ന്നത്തിനീത്ള്ള നീത്തിയപന്തിത ഉപമോയാോഗ്രനത
ഉമോിർദ്ദേര്തിച്തിട്്ള്ളതാണേറ്റ്;  പമോറനതങ്ക്തിപലേ്ി ആവരഷ്യങ്ങൾ്ായ്തി അതേറ്റ് ഉപമോയാോഗ്ര്തി്ാവ്ന്നതല.
എലാവ്തിധിക പപാമോയാോഗ്ര്തികാരവ്ി ഔമോദഷ്യാോഗ്ര്തികാരവ്പായ  ആവരഷ്യങ്ങൾ്േറ്റ്  വ്തിധിക്തിനീതഷ്യായങ്ങളും്നട
ഇിഗത  നീഷേറ്റ് പത്തിപ്പാണേറ്റ് ആധിക്തികാരാര്തികാരി.  അതേറ്റ് എലാ ആവരഷ്യങ്ങൾ്്ി നീതടപ്പാ്്ന്നത്തിനീത്ി
നീതടപ്പ്തിപലോ്്ന്നത്തിനീത്ി ആധിക്തികാരാര്തികാരപായ്തി ത്ടര്കാരയ്ി നചയ്യുന്ന്നതാണേറ്റ്.
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