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(16) ചട്ടങ്ങള് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത ടെ കാെതാേസിം
2021

ഒമടാബര്

27-ാാാിം

തീയത

റ മപാര്ട്ട്

സേര്പണത്ത നുമശഷിം, 2020-ടെ മകരള മ ാെീസ് ചട്ടങ്ങള്ക്
(SRO നിം. 275/2020) മഭദഗത വരുത്ത ടകാണ്ട് 2020 മേയ് 25-ാാാിം
തീയത വ ജ്ഞാ നിം ടചയ്ത മഭദഗത ചട്ടങ്ങള് (SRO നിം. 345/2020)
നാള തുവടര സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കാത ര ക്കുകയുിം മൂെചട്ടങ്ങള്ക്
മഭദഗത

ന ര്മേശ ച്ചുടകാണ്ട്

മനാട്ടീസ മേല്
മൂെചട്ടങ്ങള്ക്

സഭയ ല്
സര്കാര്

രാേര്ശ കാത ര ക്കുകയുിം

അിംഗങ്ങള്
നെന്ന

നല്ക യ രുന്ന

ചര്ചാമവളകള ല്മപാലിം

മഭദഗത

വരുത്ത യ

ടചയ്തത്

ചട്ടെിംഘനോടണന്നിം

ഇകാരയത്ത ല് റൂള ിംഗ് നല്കണടേന്നിം പ്രത

കാരയിം

ക്ഷടത്ത ഒരിംഗിം

ക്രേപ്രശ്നത്ത ലൂടെ ആവശയടപടുകയുണ്ടായ .
2011-ടെ മകരള മ ാെീസ് ആട നുകീഴ ല് പുറടപടുവ മകണ്ട
ചട്ടങ്ങള് നെ െ ക്രേങ്ങടളല്ാിം

ാെ ച് 2020-ല് മകരള മ ാെീസ്

ചട്ടങ്ങടളന്ന മ ര ല് എസ്.ആര്.ഒ. നിം. 275/2020 ആയ 2020 ഏപ്ര ല്
16-ാാാിം തീയത യ ടെ 1056-ാാാിം നമ്പര് അസാധാരണ ഗസറ്റ ല്
വ ജ്ഞാ നിം ടചയ്ത രുന്നടവന്നിം പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങള ല് മകരള മ ാെീസ്
മസനയ ടെ

അമസാസ മയഷനുകളുടെ

ബന്ധടപട്ട് ച െ മഭദഗത കള് ആവശയോയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുോയ
കണ്ടത നാല് ഇാ

ചട്ടങ്ങള ടെ ഒന് താിം ചട്ടിം മഭദഗത ടചയ്യാന് തീരുോന ചത ടെ
അെ സ്ഥാനത്ത ല് 2020-ടെ മകരള മ ാെീസ് മഭദഗത

ചട്ടങ്ങള്

വ ഷയ ന ര്ണയ സേ ത യുടെ സാധൂകരണത്ത ന് വ മധയോയ 26-052020-ടെ 1266-ാാാിം നമ്പര് അസാധാരണ ഗസറ്റ ല് എസ്.ആര്.ഒ. നിം
345/2020 ആയ വ ജ്ഞാ നിം ടചയ്ടതങ്ക ലിം മകാവ ഡ് 19-ടെ
ഒന്നാിം തരിംഗവിം തുെര്ന്നള്ള ോസങ്ങള ടെ മൊക് ഡ ണിം കാരണിം
ഈ രണ്ട് എസ്.ആര്.ഒ.-കളുിം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത ന്
കാെതാേസിം മനര ട്ടത ടനത്തുെര്ന്ന് കാെതാേസ ത്ര ക സഹ തിം
സേര്പ ക്കുകയുിം 01-06-2021-ന് മൂെചട്ടിം

സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത്

വയ്ക്കുകയുിം ടചയ്തുടവന്നിം 07-09-2020-ന് കൂെ യ വ ഷയന ര്ണയ സേ ത
മഭദഗത ചട്ടിം

ര ഗണ ക്കുകയുിം മഭദഗത കൂൊടത സാധൂകര ക്കുകയുിം

ടചയ്തത ടനത്തുെര്ന്ന്

പ്രസ്തുത

വ ജ്ഞാ നിം

കാെതാേസ ത്ര ക

സഹ തിം ന യേസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത നായ

ന യേസഭാ

ടസക്രമട്ടറ യറ്റ ന് സേര്പ ച ട്ടുടണ്ടന്നിം പുത യ മഭദഗത യുോയ പ്രസ്തുത
ചട്ടത്ത ടെ

മഭദഗത

ന ര്മേശങ്ങള്ക്

യാടതാരു

ബന്ധവേ ല്ാത്തത നാല് എസ്.ആര്.ഒ. നിം. 345/2020 മഭദഗത
സര്കാര്

േറച്ചുവച്ചുടവന്നിം

കവര്ടന്നടുത്തുടവന്നമുള്ള
കാെതാേസിം

ന യേസഭാിംഗങ്ങളുടെ

അവകാശിം

രാേര്ശിം ശര യടല്ന്നിം ഇകാരയത്ത ല്

മനര ട്ട ട്ടുമണ്ടാ

എന്നള്ളത്

സിംബന്ധ ച്

ര മശാധ ക്കുന്നതാടണന്നിം ന യേിം, വയവസായിം, കയര് വകുപ്പുേന്ത്ര
വ ശദീകരണിം നല്കുകയുണ്ടായ .

ബഹുോനടപട്ട സ്പീകര് താടഴപറയുിംപ്രകാരിം റൂള ിംഗ് നല്ക .
“2020

ഏപ്ര ല്

മൂെചട്ടങ്ങള് മകാവ ഡ്

16-ാാാിംതീയത

വ ജ്ഞാ നിം

ടചയ്ത

ശ്ചാത്തെത്ത ല് സഭാ സമേളനങ്ങള്

ഒഴ വാകടപട്ട സാഹചരയത്ത ല് 01.06.2021-നുിം 23.07.2021-നുിം
സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച ട്ടുണ്ട്.”
മഭദഗത ചട്ടങ്ങളുിം മൂെചട്ടങ്ങള്ടകാപിം ആ ദ വസങ്ങള ല്
സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്മകണ്ടതായ രുന്ന. ന യേസഭാ നെ െ
ചട്ടിം 166 (1)-ല് ഏടതാരു ചട്ടവിം, ബന്ധടപട്ട സബ്ജട് കേ റ്റ യുടെ
മുന്കൂര്

ര മശാധനയ്ക്കുമശഷമോ

ര മശാധന

കൂൊടതമയാ,

പുറടപടുവ ച്ചുകഴ ഞ്ഞാല് ഉെന്തടന്ന ന ര്േ ഷ്ട കാെയളവ മെയ്ക്ക്
സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്മകണ്ടതാടണന്ന് വയവസ്ഥ ടചയ്ത ട്ടുണ്ട്.
മൂെന യേോയ

2011-ടെ

മകരള

മ ാെീസ്

ആട ലിം

അപ്രകാരോണ് വയവസ്ഥ ടചയ്യടപട്ട ര ക്കുന്നത്. ആയത നാല്
യാടതാരുവ ധ അവയക്തതയുിം ഈ വ ഷയത്ത ല് ഉണ്ടാമകണ്ട
കാരയേ ല്. ഇകാരയത്ത ല് വ ശദോയ അമനേഷണിം നെത്ത

യുക്തോയ

നെ െ

സേീകര കണടേന്നിം

ആവര്ത്ത കാത ര കാന്

ഇത്തരിം

കര്ശന

വീഴ്ചകള്

ോര്ഗന ര്മേശിം

പുറടപടുവ മകണ്ടതുോണ്.
സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്മകണ്ട മരഖകള് യഥാസേയിം
വയ്ക്കുന്ന ടല്ന്ന

രാത കള്

സഭാതെത്ത ല്

ആവര്ത്ത ച്

ഉയര്ന്നവരുന്ന സാഹചരയത്ത ല് ചീഫ് ടസക്രട്ടറ
ഇകാരയങ്ങള് വ ശദോയ

ര മശാധ ച് കര്ശനോയ

നെ െ കള് സേീകര മകണ്ടതാണ്.”

തെത്ത ല്
ര ഹാര

