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സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി�  XIV

(ആഭ്യ7ന്തരക�ര7ങ്ങള്)

(2019-2021)

ഘടന

അദ്ധ്യ7ക്ഷന് :

ശ്രീC. ��ണറി�$� വി�ജ്$ന്, 
മുഖ്യ7മിന്ത്രി�.

പ്രപേതി7ക ക്ഷണ�തി�വി
 :

ശ്രീC. എ. ടെക. ബ�ലന്,
�ട്ട്�കജ്�തി� �ട്ട്�കവിര്ഗ്ഗ ��ന്നാ�ക്കംസമുദാ�$പേക്ഷമിവും� ന�$മിവും� 
സ��സ്കാ�ര�കവും� ��ര്ലടെമിന്ററി�ക�ര7വും� വികുപ്പുമിന്ത്രി�.

അ�ഗങ്ങള് :

ശ്രീC. വി�. എസ
. അച്ചുതി�നന്ദന്

ശ്രീC. ടെജ്$��സ
 മി�തിU

പേV�. എ�. ടെക. മുനCര്

ശ്രീC. സ�. ടെക. ന�ണു

ശ്രീC. ഉമ്മിന് +�ണ്ടി�

ശ്രീC. എ. പ്രദാCപ്കുമി�ര്

ശ്രീC. ര�ജു എബ്രഹാം��

ശ്രീC. ആര്. ര�മി+ന്ദ്രന്

ശ്രീC. രപേമിശ്
 ടെ+ന്നാ�ത്തല.

ന�$മിസഭ്യ� ടെസക്രപേട്ട്റി�$റ്റി
     :

ശ്രീC. എസ
. വി�. ഉണ്ണി�കൃഷ്ണന് ന�$ര്, ടെസക്രട്ട്റി�

ശ്രീC. ര�ജു ടെക. എ., പേജ്�$�ന്റ
 ടെസക്രട്ട്റി�

ശ്രീC. സുപേരഷ്
 കുമി�ര് ജ്�. എസ
., ടെV�fട്ട്� ടെസക്രട്ട്റി�

ശ്രീC. അന�ല്കുമി�ര്. ബ�., അണ്ടിര് ടെസക്രട്ട്റി�.



2020-ടെല പേകരള ക്ര�സ്ത്യ7ന് ടെസമി�പേത്തര�കള് (ശ്വി� അടക്കം�
ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള അവിക�ശ്�) ബ�ല്

(സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� റി�പേ��ർട്ട്
)

1.  ആഭ്യ7ന്തരക�ര7ങ്ങള് സ�ബന്ധം�ച്ച സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി�  XIV-ടെന്റ �ര�ഗണനയ്ക്കാ�$�
അ$ച്ച  2020-ടെല  പേകരള  ക്ര�സ്ത്യ7ന്  ടെസമി�പേത്തര�കള്  (ശ്വി�  അടക്കം�  ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള
അവിക�ശ്�)  ബ�ല്  (ബ�ല് നമ്പ ര്  243),  സമി�തി�  ഖ്യണ്ഡം� ഖ്യണ്ഡംമി�$�  �ര�ഗണ�ച്ചതിനു
സര�ച്ചുള്ള സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� റി�പേ��ർട്ട്
   സമിർ��ക്കുന്നു.

2.  2020-ടെല  പേകരള  ക്ര�സ്ത്യ7ന്  ടെസമി�പേത്തര�കള്  (ശ്വി�  അടക്കം�  ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള
അവിക�ശ്�) ബ�ല് 2020 ജ്നുവിര� 31-ാം തിC$തി� ഒരു അസ�ധാ�രണ ഗസറ്റി�$� പ്രസ�ദ്ധ്യCകര�ച്ചു.
ഇൗu  ബ�ല്  2020  ടെvബ്രുവിര�  6-ാം  തിC$തി�  സഭ്യ$�ല്  അവിതിര���ക്കുകയു�  അപേന്നാ  ദാ�വിസ�
തിടെന്നാ സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി�യുടെട �ര�ഗണനയ്ക്കാ�$� അ$യ്ക്കുകയു� ടെ+യ്തു.

3.  2020  ടെvബ്രുവിര�  6-ാം  തിC$തി�  സമി�തി�  പേ$�ഗ�  പേ+ർന്നാ
  ബ�ല്  ഖ്യണ്ഡം�
ഖ്യണ്ഡംമി�$�  �ര�ഗണ�ക്കുകയു�  തി�ടെz�റിയുന്നാ  പേഭ്യദാഗതി�കപേള�ടെട  അ�ഗCകര�ക്കുകയു�
ടെ+യ്തു:

ശ്Cര്ഷ്ക�

(1) ശ്Cര്ഷ്ക� തി�ടെz�റിയു� പ്രക�ര� മി�റ്റുക :

"2020-ടെല  പേകരള  ക്ര�സ്ത്യ7ന്  (മിലങ്കര  ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
-$�പേക്കം�ബ�$)
ടെസമി�പേത്തര�കള�ല് മൃതിപേദാഹാം� അടക്കം� ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള അവിക�ശ്� ബ�ല്" 

ദാCര്ഘ ശ്Cര്ഷ്ക�

(2)  ദാCര്ഘ ശ്Cര്ഷ്കത്ത�ല്  :

(i)  "ക്ര�സ്ത്യ7�ന�കളുടെട"  എന്നാ  വി�ക്കം�നുമുമ്പ�$�  "മിലങ്കര  ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
-
$�പേക്കം�ബ�$ വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള�ല്ടെ�ട്ട്" എന്നാC വി�ക്കുകള് പേ+ര്ക്കുക;

(ii) "ശ്വി�" എന്നാ വി�ക്കം�നു �കര� "മൃതിപേദാഹാം�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക.

�Cഠി�ക 

(3)  (i)  "ക്ര�സ്ത്യ7�ന�കളുടെട"  എന്നാ  വി�ക്കം�നുമുമ്പ�$�  "മിലങ്കര  ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
-
$�പേക്കം�ബ�$ വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള�ല്ടെ�ട്ട്" എന്നാC വി�ക്കുകള് പേ+ര്ക്കുക;

(ii)  "ശ്വി�" എന്നാ വി�ക്കം�നു �കര� "മൃതിപേദാഹാം�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക.

ഖ്യണ്ഡം�   1  

(4) ഉ�ഖ്യണ്ഡം� (1) തി�ടെz�റിയുന്നാ പ്രക�ര� മി�റ്റുക :

"2020-ടെല പേകരള ക്ര�സ്ത്യ7ന്  (മിലങ്കര ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
-$�പേക്കം�ബ�$)  ടെസമി�പേത്തര�
കള�ല് മൃതിപേദാഹാം� അടക്കം� ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള അവിക�ശ്� ആക്റ്റ്
  എന്നാ
 പേ�ര
 �റി$��"
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(5)  ഖണ്ഡം� 2 (ബ�) ഇൗനത്ത�ല്,—

(i) "ജ്ഞാ�നസ്നാ�ന�" എന്നാ വി�ക്കം�നു�കര� "സ്നാ�ന�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക;

(ii)  "ടെ+യ്യടെ�ട്ട്�ട്ടുള്ളതുമി�$"  എന്നാ വി�ക്കം�നുപേശ്ഷ്�  "മിലങ്കര ക്ര�സ്ത്യ7ന് സഭ്യ$�ടെല
ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
-$�പേക്കം�ബ�$ വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള�ല്ടെ�ടുന്നാ" എന്നാC വി�ക്കുകള് പേ+ര്ക്കുക;

(iii) (V�) ഇൗനത്ത�ല്,—

"ക്ര�സ്ത്യ7ന്" എന്നാ വി�ക്കം�നു�കര� "ക്ര�സ്ത്യ7�ന�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക.

ഖ്യണ്ഡം�   3  

(6) "ശ്വി�" എന്നാ വി�ക്കം�നു �കര� "മൃതിപേദാഹാം�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക.

ഖ്യണ്ഡം�   4  

(7) "ശ്വി�" എന്നാ വി�ക്കം�നു �കര� "മൃതിപേദാഹാം�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക.

ഖ്യണ്ഡം�   6  

(8) (i) "ശ്വി�" എന്നാ വി�ക്കം�നു �കര� "മൃതിപേദാഹാം�" എന്നാ വി�ക്കം
 പേ+ര്ക്കുക;

(ii)  വി�ശ്ദാCകരണത്ത�ല്  "ശ്വി�  അടക്കംല്"  എന്നാC  വി�ക്കുകള്ക്കം
  �കര�
"മൃതിപേദാഹാം� അടക്കം� ടെ+യ്യല്" എന്നാC വി�ക്കുകള് പേ+ര്ക്കുക.

4. മിറ്റി
 പേഭ്യദാഗതി�കള് ആനുഷ്�ഗ�കപേമി� ഘടന��രപേമി� ആണ
.

5.  വി�പേ$�ജ്നക്കുറി�പ്പു�  സബ്ജക്ട്
  കമ്മി�റ്റി�  റി�പേ��ര്ട്ട്
  ടെ+യ്ത  പ്രക�രമുള്ള  ബ�ല്ലും�
അനുബന്ധംമി�$� പേ+ര്ത്ത�ര�ക്കുന്നു.

��ണറി�$� വി�ജ്$ന്,
തി�രുവിനന്തപുര�, ടെ+$ര്മി�ന്,
2020  ടെvബ്രുവിര� 6. സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� XIV.



വി�പേ$�ജ്നക്കുറി��


2020-ടെല പേകരള ക്ര�സ്ത്യ7ന് ടെസമി�പേത്തര�കള് (ശ്വി� അടക്കം� ടെ+യ്യുന്നാതി�നുള്ള അവിക�ശ്�)
ബ�ല്ല്
 സ�ബന്ധം�ച്ച
 മിലങ്കര ഓര്ത്ത പേV�ക്സ്
,  ��ത്രി�$�ര്ക്കംCസ
 വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള് തിമ്മി�ല് വി�ശ്ദാമി�$  
+ര്ച്ച നടപേത്തണ്ടിതി�$�രുന്നു. ഈ ന�$മി�  മിറ്റി
 ക്രൈക്രസ്ത്യവി വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള�ല് ആശ്ങ്ക ഉണ്ടി�ക്കം�$�ട്ടുണ്ടി
.
ഈ  ബ�ല്ല്�ടെല  വി7വിസ്ഥ  അവിര്ക്കൂകൂട�  ബ�ധാകമി�കുന്നാതുമൂല�  അവിരുടെടയു�  ആ+�രങ്ങളു�,
അനുഷ്ഠാ�നങ്ങളു� സ�ബന്ധം�ച്ച
  തിര്ക്കംങ്ങളു� പുതി�$ പ്രശ്നങ്ങളു� ഉണ്ടി�കുവി�ന് ഇൗട$�$തി�$�  മിറ്റി

ക്രൈക്രസ്ത്യവി  വി�ഭ്യ�ഗങ്ങള്  ചൂണ്ടി�ക്കം�ണ�ച്ച�ട്ടുണ്ടി
.  ഇൗത്തര�  ആശ്ങ്കകള്  ദൂരCകര�ക്കുവി�ന്
കz�യുന്നാരCതി�$�ല് ആവിശ്7മി�$ വി7ക്തതി ന�$മിത്ത�ല് ഉണ്ടി�ക്കുവി�ന് സര്ക്കം�ര�ന
 കz�ഞ്ഞി�ട്ട്�ല്ല്.
ആ$തി�ന�ല് ഈ ബ�ല്ല്�ല് ആവിശ്7മി�$ വി7ക്തതി വിരുപേത്തണ്ടിതുണ്ടി
.

പേV�. എ�. ടെക. മുനCര് (ഒ�
)

രപേമിശ്
 ടെ+ന്നാ�ത്തല (ഒ�
)



അനുബന്ധം�    II  

2020-ലെ� കേ�രള ക്രി�സ്ത്യ�ന് ലെ�മി�കേ�ര��ള് (ശവം� അടക്കം�
ലെ�യ്യുന്നതി�നുള്ള അവം�$ശ�) ബ�ല്

(�ബ്ജക്ട്) �മ്മി�റ്റി� റി�കേ-$ര്ട്ട്) ലെ�യ്ത പ്ര�$രമുളളതി))

[അട�വംരയി�ട്ട്തി) �ബ്ജക്ട്) �മ്മി�റ്റി� നി�ര്കേ6ശ�ച്ച കേ8ദഗതി��ലെള സൂ��-�ക്കുന്നു. ]

മി�ങ്കര ഓര്� കേB$ക്സ്)  -  യി$കേക്കം$ബ$  യി വം�8$ഗങ്ങള�ല്ലെ-ട്ട്   ക്രി�സ്ത്യ�$നി��ളുലെട
മൃതികേദഹം� അടക്കം� ലെ�യ്യുന്നതി�നു� ശവം��സ്ക്കാ$ര ശുശ്രൂഷ�ള്ക്കു� 

അതുമി$യി�  ബന്ധംലെ-ട്ട്കേതി$ അതി�നി) ആനുഷ�ഗ��മി$യികേതി$ 
ആയി �$ര�ങ്ങള്ക്കു� കേവംണ്ടി�  വം�വംസ്ഥ ലെ�യ്യുന്നതി�നുള്ള 

ഒരു 

ബ�ല്

പീSഠി��.—മി�ങ്കര  ഓര്� കേB$ക്സ്)  -  യി$കേക്കം$ബ$യി  വം�8$ഗങ്ങള�ല്ലെ-ട്ട്   ക്രി�സ്ത്യ�$നി�
�ളുലെട മൃതികേദഹം� അടക്കം� ലെ�യ്യുന്നതി�നു� ശവം��സ്ക്കാ$ര ശുശ്രൂഷ�ള്ക്കു� അതുമി$യി� ബന്ധം
ലെ-ട്ട്കേതി$  അതി�നി)  ആനുഷ�ഗ��മി$യികേതി$  ആയി  �$ര�ങ്ങള്ക്കു�  കേവംണ്ടി�  വം�വംസ്ഥ
ലെ�യ്യുന്നതി) യുക്തമി$യി�ര�ക്കു�യി$ല്;

8$രതി റി�-ബ്ലി�ക്കം�ലെY എഴുപീ��ലെയി$ന്ന$� ��വംത്സര��ല് തി$ലെ]-റിയു� പ്ര�$ര�
നി�യിമിമുണ്ടി$ക്കുന്നു:—

1.  ചുരുക്കംകേ-രു�  പ്ര$ര�8വും�.—(1)  2020-  ലെ�  കേ�രള  ക്രി�സ്ത്യ�ന്    (  മി�ങ്കര  
ഓര്� കേB$ക്സ്)  -  യി$കേക്കം$ബ$യി  )    ലെ�മി�കേ�ര��ള�ല് മൃതികേദഹം� അടക്കം� ലെ�യ്യുന്നതി�നുള്ള  
അവം�$ശ� ആക്റ്റ്)  എന്ന) കേപീര) പീറിയി$�  .  

(2)  ഇതി)  2020  ജനുവംര�  7-ാം  തിSയിതി�  പ്ര$ബ����ല്  വംന്നതി$യി�
�രുതിലെ-കേടണ്ടിതി$ണ്).

2. നി�ര്വ്വ�നിങ്ങള്  .  —ഈ ആക്റ്റ്�ല് �ന്ദര്8� മിറ്റു വം�ധ��ല് ആവംശ�ലെ-ട$� പീക്ഷം�,—

(എ)   "ലെ�മി�കേ�ര�"  എന്ന$ല് ഇടവം�$�ഗങ്ങളുലെട  മൃതികേദഹംങ്ങള്,  മൃതികേദഹം�
ജ Bമി$കേയി$  ��സ്കാ$രപ്രക്രി�യിയി�ലൂലെട  �$രമി$യി�  മി$റ്റി�യി�ട്ടുള്ളകേതി$  ആയി�രുന്ന$ലും�  ഒരു
കേ�$ണ്ക്രിSറ്റി)  അറിയി�ല്  അലെuങ്ക�ല്  തിറിയി�ല്  എടു��ട്ടുള്ള   കു]�യി�ല്  അടക്കം�
ലെ�യ്യുന്നതി�നി$യി� കേവംര്തി�ര�ച്ച�ട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥ�� എന്നര്ത്ഥമി$കുന്നു;

126/2020.
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(ബ�)  "ക്രി�സ്ത്യ�$നി�"  എന്ന$ല്  ബൈബബ�ള�ല്  വം�ശz��ക്കുന്നവംരു�  കേയിശുക്രി�സ്തുവം�ലെനി
ബൈദവം��ലെY  ഏ�ജ$തിനി$യി  പുത്രനി$യി�  അ�ഗS�ര�ക്കുന്നവംരു�  സ്നാ$നി� ലെ�യ്യലെ-ട്ട്�ട്ടു
ള്ളതുമി$യി  മി�ങ്കര  ക്രി�സ്ത്യ�ന്  �8യി�ലെ�  ഓര്� കേB$ക്സ്)  -  യി$കേക്കം$ബ$യി  വം�8$ഗങ്ങള�ല്  
ലെ-ടുന്ന  ഏലെതി$ര$ളു� എന്നര്ത്ഥമി$കുന്നതു� അതി�ല് ഉള്ലെ-ടുന്നതുമി$കുന്നു;

(��)   "�ര്ക്കം$ര്" എന്ന$ല് കേ�രള �ര്ക്കം$ര് എന്നര്ത്ഥമി$കുന്നു;

(B�)  "ഇടവം�" എന്ന$ല്  കുടു�ബ$�ഗങ്ങള്ക്കം)  ആര$ധനി അര്-�ക്കുന്നതി�നി$യി� ഒരു
പീള്ള�  അലെuങ്ക�ല് പ്ര$ര്ത്ഥനി$  ഹം$ള്   ഉള്ള  ക്രി�സ്ത്യ�$നി� കുടു�ബങ്ങളുലെട  ഒരു  കൂട്ട്$യ്മ
എന്നര്ത്ഥമി$കുന്നു;

(ഇ) "നി�ര്ണ്ണയി�ക്കംലെ-ട്ട്" എന്ന$ല് ഈ ആക്റ്റ്�ന് �S]�ല് ഉണ്ടി$ക്കം�യി �ട്ട്ങ്ങള$ല്
നി�ര്ണ്ണയി�ക്കംലെ-ട്ട്തി) എന്നര്ത്ഥമി$കുന്നു.

3.   മൃതികേദഹം� അടക്കം�  ലെ�യ്യുന്നതി�നുള്ള  അവം�$ശ�.—(1)  ഒരു  ഇടവം�യി�ല്
ഉള്ലെ-ടുന്ന  കുടു�ബങ്ങള�ലെ�  എu$  അ�ഗങ്ങള്ക്കു�  അവംരുലെട  പൂര്വ്വ��ലെര  അടക്കം�
ലെ�യ്ത�ട്ടുള്ള  ലെ�മി�കേ�ര�യി�ല്  അടക്കം�  ലെ�യ്യലെ-ടുന്നതി�നി)  അവം�$ശ�  ഉണ്ടി$യി�ര�ക്കു
ന്നതി$ണ്).

(2)  ഒരു ഇടവം�യി�ലെ� മിരണ്ലെ-ട്ട് അ�ഗ��ലെY ബന്ധുക്കംള്ക്കം) പീള്ള�യി�കേ�$
അതി�ലെY ലെ�മി�കേ�ര�യി�കേ�$ ഉള്ള ശവം��സ്ക്കാ$ര ശുശ്രൂഷ�ള് ഉകേപീക്ഷം�ക്കു�കേയി$ അവംര്
ലെതിരലെ�ടു�  ഒരു  ബൈവംദ��നി$ല്  മികേറ്റിലെതിങ്ക�ലും�  സ്ഥ��)  വംച്ചുള്ള  ശവം��സ്കാ$ര
ശുശ്രൂഷ�ള്ക്കം) കേവംണ്ടി� തിSരുമി$നി�ക്കു�കേയി$ ലെ�യ്യ$വുംന്നതി$ണ്).

വം�ശദS�രണ്�.—ഈ  വംകു-�ലെY  ആവംശ���കേ�യ്ക്കാ$യി�  ഒരു  ഇടവം�യി�ല്
ഉള്ലെ-ടുന്ന  ഒരു  കുടു�ബ��ലെ�  അ�ഗ�  എന്നതി�ല്  ആ  ലെ�മി�കേ�ര�യി�ല്  അടക്കം�
ലെ�യ്യലെ-ട്ട്�ട്ടുള്ള എu$ ആള്ക്കം$രുലെടയു� പീ�ന്ഗ$മി��ളു� ഉള്ലെ-ടുന്നതി$കുന്നു.

4.    ശ�ക്ഷം.—3-ാം  വംകു-�ല്  അടങ്ങ�യി�ട്ടുള്ള  വം�വംസ്ഥ�ള്  ��ഘി�ച്ചുലെ�$ണ്ടി),
മൃതികേദഹം� അടക്കം� ലെ�യ്യുന്നതി) തിടയു�കേയി$ തിടയി$ന് ശ്രമി�ക്കു�കേയി$ കേപ്രര�-�ക്കു�കേയി$
ലെ�യ്യുന്ന  ഏലെതി$ര$ലെളയു�,  കുറ്റിസ്ഥ$പീനി��ന്കേമില്  ഒരു  വംര്ഷ�  വംലെരയി$�$വുംന്ന  തിടകേവം$
പീതി�നി$യി�ര� രൂപീവംലെരയി$�$വുംന്ന  പീ�]കേയി$  അലെuങ്ക�ല്  രണ്ടും�  കൂട�കേയി$  നില്��
ശ�ക്ഷം�കേക്കംണ്ടിതി$ണ്).

5. കുറ്റിങ്ങള്  കേ�$ബൈ��ബ�ളു�  ജ$മി��  �8�ക്കുന്നതു�  ര$ജ�യി$ക്കം$വുംന്നതു�
ആയി�ര�ക്കുലെമിന്ന).—ഈ  ആക്റ്റ്�ന്  �S]�ല്  ഉള്ള  കുറ്റിങ്ങള്  കേ�$ബൈ��ബ�ളു�  ജ$മി��
�8�ക്കുന്നതു� മിരണ്ലെ-ട്ട്യി$ള�ലെY കുടു�ബ$�ഗങ്ങള്ക്കം) ര$ജ�യി$ക്കം$വുംന്നതു� ആയി�ര�ക്കുന്നതി$ണ്).
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6.  രജ�സ്റ്ററു�ളുലെട  പീര�പീ$�നി�.—ഇടവം�യി�ലെ�  വം��$ര�  3-ാം  വംകു-)  പ്ര�$ര�
ലെ�മി�കേ�ര�യി�ല്  നിട�ലെ-ട്ട്  മൃതികേദഹം� അടക്കം��നു  കേവംണ്ടി�  നി�ര്ണ്ണയി�ക്കംലെ-ട$വുംന്ന
ഒരു  പ്രകേതി��  രജ�സ്റ്റര്  സൂക്ഷം�കേക്കംണ്ടിതി$ണ്).   വം��$ര�  അങ്ങലെനിയുള്ള  രജ�സ്റ്റര്  ഒരു
സ്ഥ�രമി$യി  കേരഖയി$യി�  അയി$ളുലെട  ഓഫീS��ല്  സൂക്ഷം�കേക്കംണ്ടിതു�  അയി$ള്ക്കം)
�മിര്-�ക്കുന്ന  അകേപീക്ഷംയി�ന്കേമില്  നി�ര്ണ്ണയി�ക്കംലെ-ട$വുംന്ന  ഫീS�)  �zS�ര�ച്ചുലെ�$ണ്ടി)
ഏലെതി$ര$ള്ക്കു� ഇതി�കേ�യ്ക്കാ$യി� �ര്ട്ട്�ഫീ�ക്കംറ്റി) നില്കേ�ണ്ടിതുമി$ണ്).

വം�ശദS�രണ്�.—"വം��$ര�"  എന്നതി�ല്  പുകേര$ഹം�തിന്,  പീ$സ്റ്റര്  അലെuങ്ക�ല്
മൃതികേദഹം� അടക്കം� ലെ�യ്യല് ആ�$രങ്ങള് നി�ര്വ്വഹം�ക്കുന്ന ഒര$ളു� ഉള്ലെ-ടുന്നതി$കുന്നു.

7. �ട്ട്ങ്ങള് ഉണ്ടി$ക്കുന്നതി�നുള്ള അധ��$ര�  .  —(1) �ര്ക്കം$ര�നി), ഗ�റ്റി) വം�ജ്ഞാ$പീനി� വം]�,
ഈ ആക്റ്റ്�ലെ� വം�വംസ്ഥ�ള് നിട-��$ക്കുന്നതി�കേ�യ്ക്കാ$യി�  �ട്ട്ങ്ങള് ഉണ്ടി$ക്കം$വുംന്നതി$ണ്).

(2)  ഈ  ആക്റ്റ്�ന്  �S]�ല്  ഉണ്ടി$ക്കുന്ന  ഏലെതി$രു  �ട്ട്വും�  അതുണ്ടി$ക്കം�യിതി�നു
കേശഷ�,  �]�യുന്നത്രകേവംഗ�,  നി�യിമി�8 �കേമ്മിളനി���$യി�ര�ക്കുകേ�$ള് �8 മുന്പീ$ലെ�
ഒരു  �കേമ്മിളനി��കേ�$  തുടര്ച്ചയി$യി  രണ്ടി)  �കേമ്മിളനിങ്ങള�കേ�$ലെപീട$വുംന്ന  ആലെ�
പീതി�നി$�) ദ�വം�ക്കം$�കേ�ക്കം) വംയ്കേക്കംണ്ടിതു� അപ്ര�$ര� അതി) ഏതു �കേമ്മിളനി��ല്
വംയ്ക്കുന്നുകേവം$  ആ �കേമ്മിളനികേമി$  ലെതി$ട്ട്ടുത്തു വംരുന്ന �കേമ്മിളനികേമി$  അവം�$നി�ക്കുന്നതി�നു
മുന്പീ) നി�യിമി�8 പ്രസ്ത്യ�തി �ട്ട്ങ്ങള�ല് എലെ�ങ്ക�ലും� രൂപീകേ8ദ� വംരുത്തു�കേയി$, അലെuങ്ക�ല്
ആ  �ട്ട്�  ഉണ്ടി$കേക്കംണ്ടിതി�ലെuന്ന)  തിSരുമി$നി�ക്കു�കേയി$  ലെ�യ്യുന്നപീക്ഷം�  ആ  �ട്ട്��നി),
അതി�നുകേശഷ�,  അതിതു��ഗതി�കേപീ$ലെ�,  അങ്ങലെനി രൂപീകേ8ദലെ-ടു��യി രൂപീ��ല്മി$ത്ര�
പ്ര$ബ���  ഉണ്ടി$യി�ര�ക്കു�കേയി$,  അലെuങ്ക�ല്  യി$ലെതി$രു  പ്ര$ബ��വുംമി�u$തി�ര�ക്കു�കേയി$
ലെ�യ്യുന്നതി$കുന്നു;  എന്ന�രുന്ന$ലും�,  അങ്ങലെനിയുള്ള  എലെ�ങ്ക�ലും�  രൂപീകേ8ദലെ-ടു�കേ�$
റി6$ക്കംകേ�$ ആ �ട്ട്പ്ര�$ര� മുന്പീ) ലെ�യ്ത�ട്ടുള്ള ഏലെതിങ്ക�ലും� ��ഗതി�യുലെട �$ധുതിയ്ക്കാ) 8�ഗ�
വംര$� വം�ധ���$യി�ര�കേക്കംണ്ടിതി$ണ്).

8.  റി6$ക്കംലും� ഒ]�വം$ക്കംലും�.—(1)   2020-ലെ� കേ�രള ക്രി�സ്ത്യ�ന് ലെ�മി�കേ�ര��ള്
(ശവം� അടക്കം� ലെ�യ്യുന്നതി�നുള്ള അവം�$ശ�)  ഓര്B�നിന്�)  (2020-ലെ�  1)  ഇതി�നി$ല്
റി6$ക്കം�യി�ര�ക്കുന്നു.

(2)  അങ്ങലെനി  റി6$ക്കം�യി�രുന്ന$ല്�ലെന്നയു�,  പ്രസ്തുതി  ഓര്B�നിന്�)  പ്ര�$ര�
ലെ�യ്ത  ഏലെതിങ്ക�ലും�  �$ര�കേമി$  എടു�  ഏലെതിങ്ക�ലും�  നിടപീട�കേയി$  ഈ ആക്റ്റ്�ന്  �S]�ല്
ലെ�യ്തതി$കേയി$ എടു�തി$കേയി$ �രുതിലെ-കേടണ്ടിതി$ണ്).

കേ�രള നി�യിമി�8$ ലെ�ക്രികേട്ട്റി�യിറ്റി), എ�). വം�. ഉണ്ണ�കൃഷ്ണന് നി$യിര്, 
തി�രുവംനി�പുര�, ലെ�ക്രിട്ട്റി�.
2020 ലെഫീബ്രുവംര� 6.


