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കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന, ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് 
ലമഡതിസതിന, കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിന എനതിവയതിലലെ

പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതിയഞ്ചാം കയഞഗന്ത്യത
നതിയനതിക്കുനതതിനുമഞയതി നതിലെവതിലുള്ള നതിയമങ്ങള് 

ഏകേക്ടീകേരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ 
ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ 

കേഞരന്ത്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതിയളള 

ഒരു

ബതില്

പക്ടീഠതികേ  .―കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന, ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ്
ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  എനതിവയതിലലെ  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ
രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതിയഞ്ചാം  കയഞഗന്ത്യത  നതിയനതിക്കുനതതിനുമഞയതി  നതിലെവതിലുള്ള  നതിയമങ്ങള്
ഏകേക്ടീകേരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം  അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ  ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ  ആയ
കേഞരന്ത്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതി വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതഴ്സ് യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപത്തെതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തെതില്  തഞലഴെപ്പറയഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

അദന്ത്യഞയഞ്ചാം 1

പഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം

1.  ചുരുക്കകപ്പരുഞ്ചാം     പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനഴ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് എനഴ്സ് കപരഴ്സ് പറയഞഞ്ചാം.

2)  ഇതഴ്സ്  2021  ലഫബ്രുവരതി  24-ാം  തക്ടീയതതി  പഞബലെന്ത്യത്തെതില്  വനതഞയതി
കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്,  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റു  വതിധത്തെതില്  ആവശന്ത്യലപ്പടെഞത്തെ
പകഞ്ചാം,―

(എ) “കേകൗണ്സതില്" എനഞല് 3-ാം വകുപ്പതിനകേക്ടീഴെതില് രൂപക്ടീകേരതിചതിട്ടുളള കമഞകഡണ്
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ലമഡതിസതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച കേഞരന്ത്യങ്ങളുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ് കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതില്,
ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച കേഞരന്ത്യങ്ങളുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ് ഇനന്ത്യന
സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതില്കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച
കേഞരന്ത്യങ്ങളുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്  എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം
ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതിന രൂപക്ടീകേരതിച ഓകരഞ കേകൗണ്സതിലുകേളുഞ്ചാം ആദന്ത്യമഞയതി കയഞഗഞ്ചാം കചെരുന
തക്ടീയതതി മുതല് ആദന്ത്യലത്തെ കേകൗണ്സതില് ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതുമഞണേഴ്സ്;

(ബതി) “സര്ക്കഞര്” എനഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എനഴ്സ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി) “കഹഞമതികയഞപ്പതതി" എനഞല് കഡഞ. ഹഞനതിമഞന സഞപതിച ചെതികേതിത്സഞസമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം  "കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്"  എന  പദപകയഞഗഞ്ചാം  അതതിനനുസരതിചഴ്സ്
വന്ത്യഞഖന്ത്യഞനതിക്കലപ്പകടെണതുമഞണേഴ്സ്;

(ഡതി) ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജഴ്സ് ആശൂപതതികേള് ഉള്ലപ്പലടെയളള “ആശുപതതികേള്”,

"മറഴ്സ്  അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത  ടെക്ടീചതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  കഹഞസതിറലുകേള്”,  “ഡതിലസനസറതികേള്”,“കതിനതിക്കുകേള്”,

“സഞനകട്ടഞറതിയഞ്ചാം”,“  നഴതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  കഹഞമുകേള്”,  “പഞകേര്മ്മ  കഹഞസതിറലുകേള്”,  “ആയര്കവദ
കകേന്ദ്രങ്ങള്”,“യനഞനതി പുനരുജക്ടീവന ചെതികേതിത്സ കകേന്ദ്രങ്ങള്”,“സതിദ ചെതികേതിത്സ കകേന്ദ്രങ്ങ
ള്”,  “വര്മ  /  മര്മ  ലതറഞപ്പതി  കകേന്ദ്രങ്ങള്”,  മറ്റു  സമഞനപദപകയഞഗങ്ങള്  എനഞല്
ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലുകേള്  അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചതിട്ടുളള  ചെതികേതിത്സഞ  രക്ടീതതികേള്  തുടെരുന
സഞപനങ്ങള് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ) “ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന” എനഞല് ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്
ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിക്കുന  ആയര്കവ്വദ
ചെതികേതിത്സ,  സതിദ ലമഡതിസതിന,  യനഞനതി ടെതിബതി ചെതികേതിത്സ,  കയഞഗയഞ്ചാം പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം,
കൂടെഞലത അത്തെരത്തെതിലുള്ള മറ്റു ചെതികേതിത്സകേള് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫഴ്സ്)  “ലമഡതിക്കല്  സഞപനഞ്ചാം" അലല്ലെങതില്  "ലമഡതിക്കല്  കകേഞകളജഴ്സ്"
എനഞല് കമഞകഡണ് ലമഡതിസതികനഞ,  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്  ലമഡതിസതികനഞ ഇനഡതിജക്ടീനസഴ്സ്
ലമഡതിസതികനഞ അനുസരതിചഴ്സ് മനുഷന്ത്യലന്റെ കരഞഗങ്ങലള ശമതിപ്പതിക്കുന വതിദന്ത്യയതിലുഞ്ചാം ശഞസ്ത്രത്തെതിലുഞ്ചാം
പഠനകമഞ  പരതിശക്ടീലെനകമഞ  പദഞനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗക്ടീകൃതവഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിക്കലപ്പട്ടതുമഞയ സഞപനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി) “കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന” എനഞല് ശസ്ത്രകതിയയഞ്ചാം പസവചെതികേതിത്സയഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പലടെയള്ള ആധുനതികേ ശഞസ്ത്രക്ടീയ വവദന്ത്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എചഴ്സ്) “പകൃതതിചെതികേതിത്സ” എനഞല് കടെഞകക്ടീമതിയ സതിദഞനഞ്ചാം, ശരക്ടീരത്തെതിലന്റെ
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സസ്വയഞ്ചാം  കരഞഗശഞനതി  കശഷതിയലടെ  സതിദഞനഞ്ചാം,  ആകരഞഗന്ത്യകേരമഞയ  ജക്ടീവതിത  തതസ്വങ്ങള്
എനതിവ അടെതിസഞനമഞക്കതിയള്ള പകൃതതിദത്തെ വസ്തുക്കളുലടെ ഉപകയഞഗഞ്ചാം   ഉള്ലപ്പലടെയള്ള,
മരുനഴ്സ്  ഇല്ലെഞത്തെതുഞ്ചാം  ശരക്ടീരത്തെതില്  മുറതികവലതിക്കഞത്തെതുമഞയ  ചെതികേതിത്സഞ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ഐ) “പകൃതതിചെതികേതിത്സഞ സഞപനഞ്ചാം”എനഞല് അഞ്ചാംഗക്ടീകൃതവഞ്ചാം അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിക്കലപ്പട്ടതുമഞയ
എലതങതിലുഞ്ചാം,―

(i)  ബഞചതിലെര് ഓഫഴ്സ് നഞച്ചുകറഞപ്പതതി ആനഡഴ്സ് കയഞഗ സയനസസഴ്സ് കകേഞഴഴ്സ്
(BNYS) നടെത്തുന വതിദന്ത്യഞഭന്ത്യഞസ സഞപനഞ്ചാം; അലല്ലെങതില്

(ii)  പത്തെഴ്സ്  ഇനകപഷന്ത്യന്റെഴ്സ്  കേതിടെക്കകേളുള്ളതുഞ്ചാം  ഔട്ടഴ്സ്  കപഷന്ത്യനറഴ്സ്  വതിഭഞഗഞ്ചാം
ഉള്ളതുമഞയ പകൃതതിചെതികേതിത്സഞ ആശുപതതികേള്; അലല്ലെങതില്

(iii) ഔട്ടഴ്സ് കപഷന്ത്യന്റെഴ്സ്  വതിഭഞഗകത്തെഞടുകൂടെതിയ പകൃതതി ചെതികേതിത്സഞ കതിനതിക്കഴ്സ്

എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ലജ) “പഞകക്ടീഷണേര്”എനഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞന ലമഡതിക്കല് കേകൗണ്സതിലുകേളതില്
നതിനഴ്സ്  സഞധുതയള്ള  രജതികസ്ട്രേഷകനഞടുകൂടെതി,  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കമഞകഡണ്
ലമഡതിസതിനതില്  അലല്ലെങതില്  ഇനന്ത്യന  സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിനതില്  അലല്ലെങതില്
കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിനതില് പഞകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ലകേ)  “പസതിഡന്റെഴ്സ്"  എനഞല്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  പസതിഡന്റെഴ്സ്
എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എല്) “കയഞഗന്ത്യതയളള പഞകക്ടീഷണേര്" എനഞല് ഒരു അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യത
വകേവശമുളള ഒരു പഞകക്ടീഷണേര് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എഞ്ചാം) "അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത  കയഞഗന്ത്യതകേള്"  എനഞല്  പട്ടതികേയതില്  ഇനഞ്ചാംതതിരതിചഴ്സ്
പറയന കയഞഗന്ത്യതകേള് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എന) “രജതിസര്"  എനഞല്  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സൂകതിചതിട്ടുളള
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ ഒരു രജതിസര് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ഒ) "രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്"  എനഞല്  അതതഴ്സ്  സമയങ്ങളതില്  ഈ
ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സൂകതിചതിട്ടുളള  രജതിസറതില്  കപരുകചെര്ക്കലപ്പട്ടതിട്ടുളള  ഒരു  പഞകക്ടീഷണേര്
എനര്ത്ഥമഞകുന;

(പതി)  “രജതിസ്ട്രേഞര്"  എനഞല് 19-ാം വകുപ്പതിനകേക്ടീഴെതില് നതിയമതിച  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ രജതിസ്ട്രേഞര് എനര്ത്ഥമഞകുന;
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(കേക)  "റഗുകലെഷനുകേള്"  എനഞല്  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  അതതഴ്സ്
കേകൗണ്സതിലുകേളഞല് ഉണഞക്കലപ്പട്ട റഗുകലെഷനുകേള് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ആര്)  "ചെട്ടങ്ങള്"  എനഞല്  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സര്ക്കഞരതിനഞല്
ഉണഞക്കലപ്പട്ട ചെട്ടങ്ങള് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(എസഴ്സ്) "പട്ടതികേ" എനഞല് ഈ ആകതിലന്റെ പട്ടതികേ എനര്ത്ഥമഞകുന;

(റതി) "സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം" എനഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന.

അദന്ത്യഞയഞ്ചാം 2

കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ സഞപനഞ്ചാം

3.  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ സഞപനവഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗക്ടീകേരണേവഞ്ചാം ഘടെനയഞ്ചാം.―(1)  സര്ക്കഞര്,
ഗസറഴ്സ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  തഞലഴെപ്പറയന മൂനഴ്സ്  കേകൗണ്സതിലുകേള് സഞപതികക്കണതഞണേഴ്സ്,
അതഞയതഴ്സ്:―

(എ) കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതില്;

(ബതി) ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതില്; കൂടെഞലത

(സതി) കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതില്; 

(2)  അങ്ങലനയളള ഓകരഞ കേകൗണ്സതിലുഞ്ചാം ഒരു ഏകേഞഞ്ചാംഗക്ടീകൃത നതികേഞയമഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം
ശഞശസ്വത  പതിനതുടെര്ചഞവകേഞശകത്തെഞലടെയഞ്ചാം  ഒരു  ലപഞതുമുദ്രകയഞടുകുടെതിയളളതുഞ്ചാം  പസ്തുത
കപരതില് വന്ത്യവഹരതിക്കുകേയഞ്ചാം വന്ത്യവഹരതിക്കലപ്പടുകേയഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതുമഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  ഈ  ആകഴ്സ്  പഞബലെന്ത്യത്തെതില്  വരുകമ്പഞള്  പവര്ത്തെതിച്ചുലകേഞണതിരതിക്കുന
കേകൗണ്സതിലുകേള് ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് സഞപതിക്കലപ്പട്ടതഞലണേനഴ്സ് കേണേക്കഞക്കുകേയഞ്ചാം ഈ
ആകതിന കേക്ടീഴെതിലുളള  കേകൗണ്സതിലുകേള് രൂപവല്ക്കരതിക്കുനതുവലര അപകേഞരഞ്ചാം  തുടെരുകേയഞ്ചാം
ലചെയ്യുനതഞണേഴ്സ്.

(3)  കമഞകഡണ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതിലെതില്  തഞലഴെപ്പറയന  പതതിനഞഴ്സ്
അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടെങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്, അതഞയതഴ്സ്:―

(എ) ഡയറകര്, ലമഡതിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന ഡതിപ്പഞര്ട്ടഴ്സ്ലമനറഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫതികഷന്ത്യഞ);

(ബതി)  ഡയറകര്, ലഹല്ത്തെഴ്സ് സര്വ്വക്ടീസസഴ്സ് ഡതിപ്പഞര്ട്ടഴ്സ്ലമനറഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫതികഷന്ത്യഞ);
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(സതി) കകേരള ആകരഞഗന്ത്യ ശഞസ്ത്ര സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന
ഫഞക്കല്റതി അഞ്ചാംഗങ്ങള് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന, പതതിനഞഴ്സ് വര്ഷലത്തെ
അധന്ത്യഞപന പരതിചെയമുള്ള ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്
ലചെയതിട്ടുള്ള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ സര്ക്കഞര് ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജുകേളതിലലെ പതിനസതിപ്പല്മഞരുലടെ
ഇടെയതില് നതിനഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പടുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്
ലചെയതിട്ടുളള  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  സസ്വകേഞരന്ത്യ  ലമഡതിക്കല്  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  പതിനസതിപ്പല്മഞര്
അവരുലടെ  ഇടെയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന,  പതതിനഞഴ്സ്  വര്ഷലത്തെ  അധന്ത്യഞപന
പരതിചെയമുള്ള ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(എഫഴ്സ്)  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിനതിലലെ രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേര്മഞര്
അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന,  രജതികസ്ട്രേഷനഴ്സ് കശഷഞ്ചാം പതതിനഞഴ്സ് വര്ഷലത്തെ
പവര്ത്തെനപരതിചെയമുള്ള അഞഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(ജതി)  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരതില്  നതിനഴ്സ്  സര്ക്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന,  രജതികസ്ട്രേഷനഴ്സ്  കശഷഞ്ചാം  പതതിനഞഴ്സ്  വര്ഷലത്തെ പരതിചെയമുള്ള  നഞലെഴ്സ്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,
അവരതില്,―

(i)ഒരഞള്  പട്ടതികേജഞതതി  അലല്ലെങതില്  പട്ടതികേകഗഞത  വര്ഗ്ഗത്തെതില്ലപ്പടുന
അഞ്ചാംഗമഞയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം; കൂടെഞലത

(ii) ഒരഞള് ഒരു വനതിത ആയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(എചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  രജതിസ്ട്രേഞര്  (എകഴ്സ്
ഒഫതികഷന്ത്യഞ).

(4)  ഇനന്ത്യന  സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതിലെതില്  തഞലഴെപ്പറയന
പതതിനഞഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങള്, അടെങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്, അതഞയതഴ്സ്:―

(എ) ഡയറകര്, ആയൂര്കവദ ലമഡതിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന  (എകഴ്സ് ഒഫതികഷന്ത്യഞ);

(ബതി)  ഡയറകര്, ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന (എകഴ്സ് ഒഫതികഷന്ത്യഞ); 

(സതി)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ആയൂര്കവദ,  സതിദ,
യനഞനതി,  കയഞഗയഞ്ചാം പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം ഫഞക്കല്റതി അഞ്ചാംഗങ്ങള് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(ഡതി)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്

ലചെയതിട്ടുള്ള  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  ആയൂര്കവദ  ലമഡതിക്കല്  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  പതിനസതിപ്പല്മഞരുലടെ

ഇടെയതില് നതിനഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പടുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്

ലചെയതിട്ടുളള ആയൂര്കവദ  /സതിദ  /  യനഞനതി സസ്വകേഞരന്ത്യ/  എയ്ഡഡഴ്സ്  /  സസ്വഞശ്രയ ലമഡതിക്കല്

കകേഞകളജുകേളതിലലെയഞ്ചാം,  കയഞഗയഞ്ചാം പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം  സഞപനങ്ങളതിലലെയഞ്ചാം  പതിനസതിപ്പല്മഞര്

അവരുലടെ ഇടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(എഫഴ്സ്)  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  ആയൂര്കവദ  ലമഡതിസതിനതില്  രജതിസര്  ലചെയതിട്ടുള്ള

പഞകക്ടീഷണേര്മഞരതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ജതി)  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ സതിദ ലമഡതിസതിനതിലലെ രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേര്മഞര്

അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന  ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(എചഴ്സ്)  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  യനഞനതി  ടെതിബതി  ലമഡതിസതിനതിലലെ  രജതികസര്ഡഴ്സ്

പഞകക്ടീഷണേര്മഞര് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഐ) സഞ്ചാംസഞനലത്തെ കയഞഗയതിലലെയഞ്ചാം പകൃതതിചെതികേതിത്സയതിലലെയഞ്ചാം  രജതികസര്ഡഴ്സ്

പഞകക്ടീഷണേര്മഞര് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ലജ)  ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിനതിലലെ രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേര്മഞരതില്

നതിനഞ്ചാം സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന അഞഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങള്, അവരതില്,―

(i)ഒരഞള് വക്ടീതഞ്ചാം സതിദ,  യനഞനതി,  പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം കയഞഗ സയനസഴ്സ്

എനതിവയതില് നതിനള്ളവരഞയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം;

(ii)  ഒരഞള്  പട്ടതികേജഞതതി  അലല്ലെങതില്  പട്ടതികേകഗഞത  വര്ഗ്ഗത്തെതില്ലപ്പടുന

അഞ്ചാംഗമഞയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം; കൂടെഞലത

(iii) ഒരഞള് ഒരു വനതിത ആയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(ലകേ)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  രജതിസ്ട്രേഞര്  (എകഴ്സ്-

ഒഫതികഷന്ത്യഞ).
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(5)  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്   ലമഡതിസതിന കേകൗണ്സതിലെതില് തഞലഴെപ്പറയന പനണഴ്സ്
അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടെങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്:―

(എ) പതിനസതിപ്പല്  ആന്റെഴ്സ്  കേണ്കടഞളതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസര്,  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്
ലമഡതിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന  (എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ);

(ബതി) ഡയറകര്, കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ഡതിപ്പഞര്ട്ടഴ്സ്ലമനറഴ്സ് (എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ);

(സതി)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്
ലമഡതിസതിന  ഫഞക്കല്റതി  അഞ്ചാംഗങ്ങള് അവര്ക്കതിടെയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന  ഒരു
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്
ലചെയതിട്ടുള്ള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ സര്ക്കഞര് കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്  ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജുകേളതിലലെ
പതിനസതിപ്പല്മഞരുലടെ ഇടെയതില് നതിനഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പട്ടുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറഴ്സ്
ലചെയതിട്ടുളള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ സസ്വകേഞരന്ത്യ കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജുകേളതിലലെ
പതിനസതിപ്പല്മഞര് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(എഫഴ്സ്)  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ്  ലമഡതിസതിനതിലലെ  രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര്മഞര് അവര്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന, മൂനഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(ജതി) സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന മൂനഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങള്, അവരതില്,―

(i)ഒരഞള്  പട്ടതികേജഞതതി  അലല്ലെങതില്  പട്ടതികേകഗഞത  വര്ഗ്ഗത്തെതില്ലപ്പടുന
അഞ്ചാംഗമഞയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം; കൂടെഞലത

(ii) ഒരഞള് ഒരു വനതിത ആയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(എചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  രജതിസ്ട്രേഞര്  (എകഴ്സ്-
ഒഫതികഷന്ത്യഞ).

4.  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതിലന്റെ അഭഞവത്തെതില് അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേല്.  3-― ാം
വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി),  (ഡതി), (ഇ)  അലല്ലെങതില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡത്തെതികലെഞ
(4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി),  (ഡതി),  (ഇ),  (എഫഴ്സ്),  (ജതി),  (എചഴ്സ്)   അലല്ലെങതില്  (ഐ)
ഖണ്ഡത്തെതികലെഞ അലല്ലെങതില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി), (ഡതി), (ഇ)  അലല്ലെങതില്  (എഫഴ്സ്)
ഖണ്ഡത്തെതികലെഞ  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ആറഴ്സ്  മഞസത്തെതിനകേഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടെഞതതിരുനഞല്,  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്,  അതതിനഴ്സ്  യക്തലമനഴ്സ്  കേരുതഞവന
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അപകേഞരഞ്ചാം  കയഞഗന്ത്യതയളള  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്മഞലര  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യേഞവനതുഞ്ചാം,  അങ്ങലന  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പടുന  പഞകക്ടീഷണേര്മഞര്,  ഈ  ആകതിലന്റെ
ആവശന്ത്യത്തെതികലെയഞയതി, അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  3-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ
(സതി), (ഡതി), (ഇ) അലല്ലെങതില് (എഫഴ്സ്) ഖണ്ഡകമഞ അലല്ലെങതില് (4)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ (സതി),
(ഡതി),  (ഇ),  (എഫഴ്സ്),  (ജതി),  (എചഴ്സ്)   അലല്ലെങതില്  (ഐ)  ഖണ്ഡകമഞ  അലല്ലെങതില്  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ  (എ),  (ബതി),  (സതി),  (ഡതി)  (ഇ)  അലല്ലെങതില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡകമഞ  (5)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി),  (ഡതി),  (ഇ)  അലല്ലെങതില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡകമഞ  പകേഞരഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതുമഞണേഴ്സ്.

5.  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ  കയഞഗന്ത്യത.―ഒരു  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം  ഒരു
രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര് ആയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം ഒരു അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യത വകേവശമുളള
ആളഞയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

6.  ആദന്ത്യലത്തെ കേകൗണ്സതിലുകേളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യേല്.―3-ഉഞ്ചാം  
4-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളതില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങതിയതിരുനഞലുഞ്ചാം,  ആദന്ത്യലത്തെ  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് അല്ലെഞത്തെ മലറല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയഞ്ചാം സര്ക്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  അങ്ങലന  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പടുന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യതകേള് വകേവശമുളളവരഞയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

7.  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദന്ത്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി. (― 1)  ഈ  ആകതില്  മറ്റുവതിധത്തെതില്
വന്ത്യവസ  ലചെയതിരതിക്കുനലതഞഴെതിലകേ,  എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളല്ലെഞത്തെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ
ഔകദന്ത്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി അപകേഞരമുളള കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ആദന്ത്യ കയഞഗഞ്ചാം നടെന തക്ടീയതതി
മുതല് അഞഴ്സ് വര്ഷക്കഞലെകത്തെക്കഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

(2) സഞനലമഞഴെതിയന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, അയഞളുലടെ പതിനഗഞമതിലയ
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേകയഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുകേകയഞ  ലചെയ്യുനതുവലര  ഉകദന്ത്യഞഗത്തെതില്
തുടെകരണതഞണേഴ്സ്.

(3)  സഞനലമഞഴെതിയന  ഒരഞ്ചാംഗത്തെതിനഴ്സ്,  മറ്റുവതിധത്തെതില്  കയഞഗന്ത്യതയളളപകഞ്ചാം,  വക്ടീണഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതതികനഞ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പടുനതതികനഞ അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

8.  പസതിഡനഞ്ചാം  വവസഴ്സ്  -  പസതിഡനഞ്ചാം.―(1)  ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലുഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  ഒരഞലള  അതതിലന്റെ  പസതിഡന്റെഞയഞ്ചാം  മലറഞരഞ്ചാംഗലത്തെ  വവസഴ്സ്-
പസതിഡന്റെഞയഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുകക്കണതഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  ആദന്ത്യ  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ  പസതിഡന്റെതിലന  സര്ക്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെകയ്യേണതഞണേഴ്സ്.
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(2)  പസതിഡന്റെഴ്സ്  രഞജതിവയ്ക്കുകമ്പഞകഴെഞ  അഞ്ചാംഗലമന  നതിലെയതില്  അയഞളുലടെ  ഔകദന്ത്യഞഗതികേ
കേഞലെഞവധതി കേഴെതിയകമ്പഞകഴെഞ മറ്റുതരത്തെതില് അയഞള് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞലതയഞയതിത്തെക്ടീരുകമ്പഞകഴെഞ
അയഞള് അയഞളുലടെ ഉകദന്ത്യഞഗഞ്ചാം ഒഴെതിഞ്ഞെതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

(3) വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെഴ്സ്―

(എ) രഞജതിവയ്ക്കുകേകയഞ  ഒരഞ്ചാംഗലമന  നതിലെയതില്  അകദ്ദേഹത്തെതിലന്റെ  കേഞലെഞവധതി
കേഴെതിയകമ്പഞകഴെഞ അലല്ലെങതില് മറ്റുതരത്തെതില് അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിത്തെക്ടീരുകമ്പഞകഴെഞ; അലല്ലെങതില്

(ബതി) പസതിഡന്റെഞയതി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുകേകയഞ  ലചെയ്യുകമ്പഞള്  അയഞള്
അയഞളുലടെ ഉകദന്ത്യഞഗഞ്ചാം ഒഴെതിഞ്ഞെതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

(4)  പസതിഡന്റെതിലന്റെ  സഞനഞ്ചാം  ഒഴെതിവളളകപ്പഞള്,  ഒരു  പുതതിയ  പസതിഡന്റെഴ്സ്  സഞനഞ്ചാം
ഏലറടുക്കുനതുവലര വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെഴ്സ് പസതിഡന്റെതിലന്റെ ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(5) പസതിഡന്റെതിലന്റെ സഞനഞ്ചാം ഒഴെതിവളളകപ്പഞകഴെഞ അലല്ലെങതില് പസതിഡന്റെതിനഴ്സ് ചുമതലെ
നതിര്വ്വഹതിക്കഞനഞകേഞത്തെപ്പകഴെഞ  വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിലന്റെ  സഞനഞ്ചാം  ഒഴെതിവളളകപ്പഞകഴെഞ
അലല്ലെങതില്  വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്  ചുമതലെ  നതിര്വ്വഹതിക്കഞനഞകേഞത്തെപ്പകഴെഞ,  ആ
ഉകദന്ത്യഞഗത്തെതില് ഒരു ഒഴെതിവലണങതില്, രജതിസ്ട്രേഞര്, കേകൗണ്സതില് അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കഴ്സ് ഏഴെഴ്സ് പൂര്ണ
ദതിവസത്തെതില് കുറയഞലത കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ് ലകേഞടുത്തെകശഷഞ്ചാം, പസതിഡന്റെതിലന്റെ ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതിനഞയതി
ഒരു കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടണതുഞ്ചാം,  ഒരു പുതതിയ പസതിഡന്റെതികനകയഞ വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതികനകയഞ
ലതരലഞ്ഞെടുത്തെഴ്സ്  സഞനഞ്ചാം  ഏലറടുക്കുനതുവലരകയഞ  അലല്ലെങതില്  പസതിഡകന്റെഞ  വവസഴ്സ്-
പസതിഡകന്റെഞ  ചുമതലെ  നതിര്വ്വഹതിക്കഞയ്കയതില്  നതിനഴ്സ്  മുക്തരഞകുനതുവലരകയഞ,
അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഈ  ആകതില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങതിയതിരുനഞലുഞ്ചാം  ലമഡതിക്കല്
വതിദന്ത്യഞഭന്ത്യഞസ  ഡയറകര്,  ആയൂര്കവദ  ലമഡതിക്കല്  വതിദന്ത്യഞഭന്ത്യഞസ  ഡയറകര്,  കഹഞമതികയഞ
ലമഡതിക്കല്  വതിദന്ത്യഞഭന്ത്യഞസ  വകുപ്പഴ്സ്  പതിനസതിപ്പലുഞ്ചാം  കേണ്കടഞളതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസറഞ്ചാം  അതതഴ്സ്
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ
എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം പസതിഡനഞ്ചാം ആയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(6)  സഞനലമഞഴെതിയന പസതിഡന്റെതികനഞ വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതികനഞ മറ്റുവതിധത്തെതില്
കയഞഗന്ത്യതയളളപകഞ്ചാം വക്ടീണഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതതിനഴ്സ് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

വതിശദക്ടീകേരണേഞ്ചാം.―ഒരു  പുതതിയ  പസതിഡകന്റെഞ  വവസഴ്സ്-പസതിഡകന്റെഞ  അയഞള്,
അപകേഞരഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടു  എനഴ്സ്  പഖന്ത്യഞപതിക്കുനകതഞലടെ  ഉകദന്ത്യഞഗത്തെതില്
പകവശതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

1482/2021.
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9. ഒഴെതിവകേള്.―ഒരു കേകൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗത്തെതിലന്റെ ഔകദന്ത്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി
കേഴെതിയനതതിനുമുമ്പഴ്സ്,  അങ്ങലനയളള അഞ്ചാംഗത്തെതിലന്റെ മരണേകമഞ  രഞജതികയഞ നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേകലെഞ
അകയഞഗന്ത്യതകയഞ  കേഞരണേകമഞ  മറ്റുവതിധത്തെതികലെഞ,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവണഞകുനപകഞ്ചാം
ചെട്ടങ്ങളതില്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടുന  രക്ടീതതിയതില്  ഒഴെതിവഴ്സ്  നതികേകത്തെണതഞണേഴ്സ്.   ആ  ഒഴെതിവഴ്സ്
നതികേത്തുനതതിനഞയതി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടകതഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പട്ടകതഞ  ആയ
ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം,  8-ാം  വകുപ്പതില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങതിയതിരുനഞലുഞ്ചാം,  ഏതഴ്സ്  അഞ്ചാംഗത്തെതിലന്റെ
ഒഴെതിവതികലെയഞകണേഞ ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുകേകയഞ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പടുകേകയഞ ലചെയതഴ്സ്,
ആ  ഒഴെതിവഴ്സ്  ഉണഞകേഞതതിരുലനങതില്  അയഞള്  ആ  ഉകദന്ത്യഞഗഞ്ചാം  വഹതിക്കുമഞയതിരുന
കേഞലെകത്തെഞളഞ്ചാം മഞതകമ ആ ഉകദന്ത്യഞഗഞ്ചാം വഹതിക്കുവഞന പഞടുള:

എനഞല് അങ്ങലനയളള ഒഴെതിവഴ്സ് ഉണഞയതിരുനഞല് തലനയഞ്ചാം, ഈ ആകതിനകേക്ടീഴെതിലുളള
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ അധതികേഞരങ്ങള് അതഴ്സ് വതിനതികയഞഗതിക്കുനതഴ്സ് നതിയമഞനുസൃതമഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

10. നതിയമനങ്ങള് ഗസറതില് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്യേണേലമനഴ്സ്.―ഓകരഞ കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെയഞ്ചാം
പസതിഡന്റെഴ്സ്,  വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെഴ്സ്,  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  എനതിവരുലടെയഞ്ചാം  രജതിസ്ട്രേഞറലടെയഞ്ചാം,  എല്ലെഞ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളുഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം നതിയമനങ്ങളുഞ്ചാം ഗസറതില് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതഞണേഴ്സ്.

11. അഞ്ചാംഗതസ്വത്തെതിനുളള അകയഞഗന്ത്യതകേള്.―ഒരഞള്,―

(എ) അയഞള് ഒരു അവതിമുക്ത നതിര്ദനനഞലണേങതില്;

(ബതി) അയഞള്  ബുദതിസതിരതയതില്ലെഞത്തെതഞയതിരതിക്കുകേയഞ്ചാം  കമതയളള  ഒരു
കകേഞടെതതി അപകേഞരഞ്ചാം പഖന്ത്യഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുലണങതില്;

(സതി) കജഞലെതിയതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  തരത്തെതിലുളള  അപകേക്ടീര്ത്തെതികേരമഞയ
ലപരുമഞറത്തെതിനഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിനഞല്  അയഞള്  ശതികതിക്കലപ്പട്ടതിട്ടുലണങതില്
അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം സര്ക്കഞര് സര്വ്വക്ടീസതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള പതിരതിച്ചുവതിടെലപ്പട്ടതിട്ടുലണങതില്;

(ഡതി) ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്, സൂകതിക്കുന  ബന്ധലപ്പട്ട  രജതിസറതില്  നതിനഞ്ചാം
അയഞളുലടെ കപരഴ്സ് നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പടുകേയഞ്ചാം വക്ടീണഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുത്തെഞതതിരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുലണങതില്;

(ഇ)  3-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (സതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (സതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം അലല്ലെങതില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (സതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പലട്ടങതിലുഞ്ചാം  കകേരള  ആകരഞഗന്ത്യ  ശഞസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ,  അതഞതഴ്സ്
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിനതില്, കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ലമഡതിസതിനതില് അലല്ലെ ങതില്
ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിനതില് ഒരു ഫഞക്കല്റതി അഞ്ചാംഗമല്ലെഞലതയഞകുകേയഞലണേങതില്;
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(എഫഴ്സ്)   3-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം അലല്ലെങതില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പലട്ടങതിലുഞ്ചാം,  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  സര്ക്കഞര്
ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജഴ്സ്,  സര്ക്കഞര് കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജഴ്സ് അലല്ലെങതില്
സര്ക്കഞര് ആയൂര്കവദ ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജതിലലെ പതിനസതിപ്പല്  അല്ലെഞതഞയതിത്തെക്ടീരുലനങതില്;

(ജതി)  3-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പലട്ടങതിലുഞ്ചാം,  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  വപവറഴ്സ്
ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജഴ്സ്,  വപവറഴ്സ്  കഹഞമതികയഞപ്പതതിക്കഴ്സ് ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജഴ്സ്  അലല്ലെങതില്
വപവറഴ്സ് ആയൂര്കവദ ലമഡതിക്കല് കകേഞകളജതിലലെ പതിനസതിപ്പല്  അല്ലെഞതഞയതിത്തെക്ടീരുലനങതില്,

ഒരു കേകൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗമഞകുനതതികനഞ അഞ്ചാംഗമഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതതികനഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പടുനതതികനഞ അകയഞഗന്ത്യനഞകുനതഞണേഴ്സ്.

12.  അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം അവസഞനതിക്കല്  .―ഒരു കേകൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,―

(എ) ഔകദന്ത്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴെഞ;

(ബതി) രഞജതിവയ്ക്കുകമ്പഞകഴെഞ;

(സതി) ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  അഭതിപഞയത്തെതില്  മതതിയഞയ  കേഞരണേഞ്ചാം
കൂടെഞലത തുടെര്ചയഞയ മൂനഴ്സ് കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരുനഞകലെഞ; അലല്ലെങതില്

(ഡതി) 11-ാം വകുപ്പതില് പതതിപഞദതിചതിട്ടുളള അകയഞഗന്ത്യതകേളതില് ഏതതിലനങതിലുഞ്ചാം
വതികധയനഞയതിരതിക്കുകേയഞലണേങതികലെഞ,

അയഞളുലടെ സഞനഞ്ചാം ഒഴെതിഞ്ഞെതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

13.  അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം  രഞജതിവയല്.―ഒരു  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഏലതഞരു   അഞ്ചാംഗത്തെതികനഞ
വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതികനഞ,  പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്  ലെതിഖതിതമഞയ  കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേതിലകേഞണഴ്സ്  ഏതഴ്സ്
സമയത്തുഞ്ചാം തലന്റെ സഞനഞ്ചാം രഞജതിവയഞവനതഞണേഴ്സ്.  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് ലെതിഖതിതമഞയ
കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേതിലക്കഞണഴ്സ്  പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്  തലന്റെ  സഞനഞ്ചാം  രഞജതിവയഞവനതുമഞണേഴ്സ്.
അങ്ങലനയളള രഞജതി,  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെയഞ്ചാം വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിലന്റെയഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  അതഴ്സ്
പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്  ലെഭതിച  തക്ടീയതതി  മുതലുഞ്ചാം,  പസതിഡന്റെതിലന്റെ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അതഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സതില് മുമ്പഞലകേ വയ്ക്കുന തക്ടീയതതി മുതലുഞ്ചാം, പഞബലെന്ത്യത്തെതില് വരുനതഞണേഴ്സ്.
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14. നടെപടെതികേളുലടെ  സഞധുത.―(1)  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  ഒരഞ്ചാംഗമഞകയഞ  പസതിഡന്റെഞകയഞ
വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെഞകയഞ  ഒരു  കയഞഗത്തെതില്  അദന്ത്യകഞ്ചാം  വഹതിക്കുന  അഞ്ചാംഗമഞകയഞ
പവര്ത്തെതിക്കുന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആളതിലന്റെ  അകയഞഗന്ത്യതകയഞ,  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതികലെഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശത്തെതികലെഞ  ഉളള  നഡ്യൂനതകയഞ  അയഞള്  പലങടുത്തെ  അങ്ങലനയളള
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  പവര്ത്തെതികയകയഞ  നടെപടെതികമങ്ങകളകയഞ  അസഞധുവഞക്കുനതഞയതി
കേരുതലപ്പടുനതല്ലെ.

(2)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഴ്സ്  നതിലെനതില്ക്കുന  എകനഞ  അലല്ലെങതില്  അങ്ങലനയളള
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഘടെനയതില്  എലനങതിലുഞ്ചാം  നഡ്യൂനത  ഉണഴ്സ്  എകനഞ  ഉളള  കേഞരണേത്തെഞല്
മഞതഞ്ചാം കേകൗണ്സതില് ലചെയ യഞലതഞരു പവൃത്തെതിയഞ്ചാം അസഞധുവഞയതഞയതി കേരുതലപ്പടുനതല്ലെ.

15.  കേകൗണ്സതില്  കയഞഗത്തെതിലന്റെ  സലെവഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം.―ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലുഞ്ചാം
റഗുകലെഷന മുകഖന നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന അങ്ങലനയളള സമയത്തുഞ്ചാം സലെത്തുഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതുഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഓകരഞ  കയഞഗവഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  ആള്  അങ്ങലനയളള
രക്ടീതതിയതില് വതിളതിച്ചുകൂകട്ടണതുമഞണേഴ്സ്:

എനഞല് അങ്ങലനയളള റഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞക്കുനതുവലര,  പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്,  ഓകരഞ
അഞ്ചാംഗത്തെതിനുഞ്ചാം കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ് അയച്ചുലകേഞണഴ്സ്, അയഞള്ക്കഴ്സ് യക്തലമനഴ്സ് കേരുതുന അങ്ങലനയളള
സലെത്തുഞ്ചാം സമയത്തുഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂട്ടഞവനതഞണേഴ്സ്.

16. കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ കയഞഗങ്ങളതിലലെ അദന്ത്യകതയഞ്ചാം അതതിലന്റെ നടെപടെതികമവഞ്ചാം.―(1)
ഒരു  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഓകരഞ  കയഞഗത്തെതിലുഞ്ചാം  പസതിഡന്റെഴ്സ്  അദന്ത്യകത  വഹതികക്കണതുഞ്ചാം,
അയഞളുലടെ  അഭഞവത്തെതില്  വവസഴ്സ്-പസതിഡനഞ്ചാം,  പസതിഡന്റെതിലന്റെയഞ്ചാം  വവസഴ്സ്-
പസതിഡന്റെതിലന്റെയഞ്ചാം  അഭഞവത്തെതില്  ആ  സന്ദര്ഭത്തെതിനുകവണതി  അദന്ത്യകത  വഹതിക്കുവഞന
കയഞഗഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത്തെ ഒരു അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം അദന്ത്യകത വഹതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(2)  പസതിഡന്റെഴ്സ്  നടെപടെതികമഞ്ചാം  പഞലെതികക്കണതുഞ്ചാം,  കയഞഗത്തെതികലെഞ  കയഞഗവമഞയതി
ബന്ധലപ്പകട്ടഞ ഉളള എല്ലെഞ കമപശ്നങ്ങളതിലുഞ്ചാം തക്ടീരുമഞനലമടുകക്കണതുമഞണേഴ്സ്.  കമപശ്നത്തെതികന്മേല്
യഞലതഞരു ചെര്ചയഞ്ചാം പഞടെതില്ലെഞത്തെതുഞ്ചാം ഏതഴ്സ് കമപശ്നത്തെതികന്മേലുഞ്ചാം പസതിഡന്റെതിലന്റെ തക്ടീരുമഞനഞ്ചാം
അനതിമമഞയതിരതിക്കുനതുമഞണേഴ്സ്.

(3)  വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിനുഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  സന്ദര്ഭവശഞല്  അദന്ത്യകനഞകുന
അഞ്ചാംഗത്തെതിനുഞ്ചാം  ആ  കയഞഗത്തെതിലുഞ്ചാം  അയഞള്  അദന്ത്യകത  വഹതിക്കുന  കേഞലെയളവതിലുഞ്ചാം,
പസതിഡന്റെതിലന്റെ എല്ലെഞ അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.
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(4)  ഒരു  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  കയഞഗത്തെതിലലെ  കചെഞദന്ത്യങ്ങള്ക്കഴ്സ്  ആ  കയഞഗത്തെതില്
ഹഞജരഞയതി കവഞട്ടഴ്സ് ലചെയ്യുന അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഭൂരതിപക കവഞട്ടഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം തക്ടീരുമഞനലമടുകക്കണതഞണേഴ്സ്.
മൂനതില്  രണഴ്സ്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കചെര്നഴ്സ്  ഒരു  കേസ്വഞറമഞയതി  രൂപലപ്പടുനതഞണേഴ്സ്.  കയഞഗത്തെതിനഴ്സ്
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുളള  സമയഞ്ചാം  മുതല്  അരമണേതിക്കൂറതിനുളളതില്  കേസ്വഞറഞ്ചാം  തതികേയഞതതിരതിക്കുകേയഞ്ചാം
തുടെര്നഴ്സ് ഒരു സലെഞ്ചാം, തക്ടീയതതി, സമയഞ്ചാം എനതിവ മറ്റുവതിധത്തെതില് തക്ടീരുമഞനതിചതിട്ടതില്ലെഞലയങതില്,
തുടെര്നവരുന  ആഴ്ചയതിലലെ  അകത  ദതിവസത്തെതികലെക്കഴ്സ്  അകത  സലെത്തുഞ്ചാം  സമയത്തുമഞയതി
കയഞഗഞ്ചാം  മഞറതിവയ്ക്കുനതുഞ്ചാം  അങ്ങലന  മഞറതിവയലപ്പട്ട  കയഞഗത്തെതില്,  കയഞഗസമയഞ്ചാം  മുതല്
അരമണേതിക്കൂറതിനുളളതില്  കേസ്വഞറഞ്ചാം  തതികേയഞതതിരുനഞല്  ഹഞജരഞയ അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കചെര്നഴ്സ്  ഒരു
കേസ്വഞറഞ്ചാം ഉണഞക്കുനതുമഞണേഴ്സ്.

(5)  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഓകരഞ  കയഞഗത്തെതിലുഞ്ചാം  പസതിഡന്റെതിനഴ്സ്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗലമന  നതിലെയതിലുളള  അയഞളുലടെ  കവഞട്ടതിനഴ്സ്  പുറകമ,  കവഞട്ടുകേള്  തുലെന്ത്യമഞയതിരതിക്കുന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  രണഞമലത്തെ  കവഞട്ടഴ്സ്  അലല്ലെങതില്  കേഞസതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  കവഞട്ടഴ്സ്  കൂടെതി
ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

17.ഫക്ടീസഞ്ചാം  ബത്തെകേളുഞ്ചാം  നല്കേല്.―ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെയഞ്ചാം  പസതിഡന്റെതിനുഞ്ചാം
വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിനുഞ്ചാം മറഴ്സ്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെകയഞ അലല്ലെങതില് അതതിലന്റെ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേമ്മതിറതിയലടെകയഞ  കയഞഗങ്ങളുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  ഹഞജരഞകുനതതിനഴ്സ്
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടുന,  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസകേളുഞ്ചാം
ബത്തെകേളുഞ്ചാം അങ്ങലനയളള യഞതഞബത്തെകേളുഞ്ചാം നല്കുലപ്പടുനതഞണേഴ്സ്.

18.  നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിയഞ്ചാം മറ്റു സമതിതതികേളുഞ്ചാം.―ഓകരഞ കേകൗണ്സതിലെതിനുഞ്ചാം,  അതതിലന്റെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കതിടെയതില് നതിനഞ്ചാം ഒരു നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിലയയഞ്ചാം എഥതികഴ്സ്  കേമ്മതിറതിലയയഞ്ചാം മറ്റു
കേമ്മതിറതികേകളയഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം,  19-ഉഞ്ചാം  20-ഉഞ്ചാം  21-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളതില്  വന്ത്യവസ
ലചെയതിട്ടുളളവലയഞഴെതിലകേ,  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  ഉചെതിതലമനഴ്സ്  കേരുതഞവനതുഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലെതില്
നതികതിപ്തമഞയതിട്ടുളളതുമഞയ  അങ്ങലനയളള  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  ചുമതലെകേളുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയളള
കേമ്മതിറതിക്കഴ്സ് ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുക്കുനതതിനുഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതുമഞണേഴ്സ്.

19.  രജതിസ്ട്രേഞര്.―(1)  സര്ക്കഞര്  എല്ലെഞ  കേകൗണ്സതിലുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ലപഞതുവഞയതി  ഒരു
രജതിസ്ട്രേഞലറ  നതിയമതികക്കണതുഞ്ചാം  അയഞള്  അത്തെരഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ  ലമമ്പര്  ലസകട്ടറതി
ആയതിരതിക്കുനതുമഞണേഴ്സ്.   അയഞള്  18-ാം വകുപ്പഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതിക്കലപ്പടുന കേമ്മതിറതിയലടെ
ലസകട്ടറതികൂടെതി  ആയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.   രജതിസ്ട്രേഞര്,  ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന
അങ്ങലനയളള ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തെകേളുഞ്ചാം വഞകങ്ങണതഞണേഴ്സ്.  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ് അയഞള്ക്കഴ്സ് അവധതി
അനുവദതിക്കഞവനതുഞ്ചാം, അയഞളുലടെ സഞനത്തെഴ്സ് പവര്ത്തെതിക്കുനതതിനഴ്സ് ഒരഞലള നതിയമതിക്കഞവനതുമഞണേഴ്സ്.
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(2)  രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  നതിയമനഞ്ചാം,  ഈ  കമഖലെയതിലലെകയഞ  അലല്ലെങതില്  മറഴ്സ്  സമഞന
കമഖലെയതികലെഞ,  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ  രജതിസ്ട്രേഞര്  എന  നതിലെയതില്  മകറലതങതിലുഞ്ചാം
സമഞനകമഖലെയതികലെഞ, ഏലതങതിലുഞ്ചാം തലെത്തെതില് രണഴ്സ് വര്ഷലത്തെ ഭരണേപരതിചെയമുളള, നതിയമ
വകുപ്പതിലലെ  ഏറവഞ്ചാം  മുതതിര്ന  അഡക്ടീഷണേല്  നതിയമ  ലസകട്ടറതിയതില്  നതിനമഞണേഴ്സ്
നടെകത്തെണതഴ്സ്.

20.  രജതിസ്ട്രേഞറലടെ ചുമതലെകേള്.―(1)  രജതിസ്ട്രേഞര് മൂനഴ്സ് കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെയഞ്ചാം ചെക്ടീഫഴ്സ്
എകതികേഡ്യൂട്ടക്ടീവഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ഓഫക്ടീസഴ്സ് കമധഞവതിയഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്; 

(2)  ഈ ആകതിലന്റെ വന്ത്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ലപഞതുവഞയകതഞ പകതന്ത്യകേതികചഞ ഉളള ഉത്തെരവതിനുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി രജതിസറകേള് സൂകതിക്കുകേ
എനതഴ്സ് രജതിസ്ട്രേഞറലടെ ചുമതലെയഞണേഴ്സ്.

(3)  കമഞകഡണ്  ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  ആയൂര്കവദതികേഴ്സ്
ലമഡതിസതിന,  സതിദ  ലമഡതിസതിന,  യനഞനതി  റതിബതി  ലമഡതിസതിന,  കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതതി
ചെതികേതിത്സയഞ്ചാം  എനതിവയഴ്സ്  പകതന്ത്യകേഞ്ചാം  പകതന്ത്യകേഞ്ചാം  രജതിസറകേള്  ഉണഞയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്.
രജതിസറകേള്  ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന  അങ്ങലനയളള  രക്ടീതതിയതിലെഞയതിരതികക്കണതുഞ്ചാം
അങ്ങലനയളള വതിവരങ്ങള് അടെങ്ങതിയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(4) രജതിസ്ട്രേഞര്, ഈ ആകതികന്റെയഞ്ചാം അതതിന കേക്ടീഴെതില് ഉണഞക്കതിയതിട്ടുളള ചെട്ടങ്ങളുലടെയഞ്ചാം
റഗുകലെഷനുകേളുലടെയഞ്ചാം വന്ത്യവസകേള്ക്കനുസരതിചഴ്സ് രജതിസറകേള് കേഞലെതികേമഞക്കതി സൂകതികക്കണതുഞ്ചാം
മരണേലപ്പട്ടകതഞ  28,  29,  33,  34  എനക്ടീ വകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസറതില് നതിനഴ്സ്  നക്ടീക്കഞ്ചാം
ലചെയ്യേഞന  നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുളളകതഞ  ആയ  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  കപരുകേള്
രജതിസറതില് നതിനഞ്ചാം നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെകയ്യേണതുമഞണേഴ്സ്.

(5) ഈ വകുപ്പതിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി, രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കഴ്സ്, ഏലതങതിലുഞ്ചാം രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര്  പഞകക്ടീസഴ്സ്  അവസഞനതിപ്പതികചഞ  അലല്ലെങതില്  അയഞളുലടെ  തഞമസസലെഞ്ചാം
മഞറതികയഞ എനഴ്സ് അകനസ്വഷതിക്കഞവനതുഞ്ചാം ആറഴ്സ് മഞസക്കഞലെഞവധതിക്കകേഞ്ചാം യഞലതഞരു മറപടെതിയഞ്ചാം
ലെഭതിക്കഞത്തെപകഞ്ചാം രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കഴ്സ് പസസ്തുത പഞകക്ടീഷണേറലടെ കപരഴ്സ് രജതിസറതില് നതിനഞ്ചാം നക്ടീക്കഞ്ചാം
ലചെയ്യേഞവനതുമഞണേഴ്സ്:

എനഞല് പസ്തുത പഞകക്ടീഷണേറലടെ അകപകയതികന്മേല്,  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്,
പസ്തുത  പഞകക്ടീഷണേര്  പഞകക്ടീസഴ്സ്  അവസഞനതിപ്പതിചതിട്ടതില്ലെ  എനഴ്സ്  കബഞദന്ത്യലപ്പടുനപകഞ്ചാം
അയഞളുലടെ കപരഴ്സ് രജതിസറതില് വക്ടീണഞ്ചാം കചെര്ക്കുനതതിനഴ്സ് നതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവനതഞണേഴ്സ്.
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(6) രജതിസറകേള്, 1872-ലലെ ഇനന്ത്യന ലതളതിവഴ്സ് നതിയമത്തെതിലലെ (കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ് 1872-
ലലെ 1) 74-ാം വകുപ്പഴ്സ്പകേഞരഞ്ചാം ലപഞതുകരഖകേളഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

21.  നതിയമനഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  റതിക്രൂട്ടഴ്സ്ലമന്റെഴ്സ്.―(1)  മൂനഴ്സ്  കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെയഞ്ചാം  ഒരു
സഞ്ചാംയക്ത സതിറതിഞ്ചാംഗതില്,  ഈ ആകതിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി അതഴ്സ് ഉചെതിതലമനഴ്സ് കേരുതുന
അങ്ങലനയളള മറ്റു ഉകദന്ത്യഞഗസലരയഞ്ചാം ജക്ടീവനക്കഞലരയഞ്ചാം ചെട്ടങ്ങളഞല് നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന
രക്ടീതതിയതില്  നതിയമതിക്കുകേകയഞ  കജഞലെതിയതില്  ഏര്ലപ്പടുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യേഞവനതഞണേഴ്സ്.
കേകൗണ്സതിലുകേളതിലലെ  എല്ലെഞ  ഓഫക്ടീസഴ്സ്  സഞഫുകേളുലടെയഞ്ചാം  നതിയമന  അധതികേഞരതി  രജതിസ്ട്രേഞര്
ആയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം, കൂടെഞലത അകദ്ദേഹഞ്ചാം അചടെക്ക അധതികേഞരതിയഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  അങ്ങലനയളള  ഉകദന്ത്യഞഗസരുലടെയഞ്ചാം  ജക്ടീവനക്കഞരുലടെയഞ്ചാം  എണവഞ്ചാം
സഞനകപ്പരുകേളുഞ്ചാം  അവരുലടെ  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബത്തെകേളുഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിലന്റെ  മുനകൂട്ടതിയളള
അഞ്ചാംഗക്ടീകേഞരത്തെതിനഴ്സ് വതികധയമഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് നതിയമതിക്കലപ്പടുനതുഞ്ചാം കജഞലെതിയതില് ഏര്ലപ്പടുത്തുനതുമഞയ
ഉകദന്ത്യഞഗസരുലടെയഞ്ചാം  ജക്ടീവനക്കഞരുലടെയഞ്ചാം  നതിയമനരക്ടീതതിയഞ്ചാം  അതുകപഞലലെ  ശമ്പളഞ്ചാം,
ബത്തെകേള്,  സഞനക്കയറങ്ങള്,  അവധതി,  ലപനഷന,  ഗഞറ്റുവതിറതി,  കപഞവതിഡന്റെഴ്സ്  ഫണഴ്സ്
കപഞലലെയളള  കസവന  കവതന  വന്ത്യവസകേളുഞ്ചാം  സമഞന  വതിഭഞഗത്തെതിലുളള /  കഗഡതിലുളള
സര്ക്കഞര്  ഉകദന്ത്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം  ജക്ടീവനക്കഞര്ക്കുഞ്ചാം  ബഞധകേമഞയതിട്ടുളള  ചെട്ടങ്ങളഞല്
അനുശഞസതിക്കലപ്പടുനതഞണേഴ്സ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് നതിയമതിചകതഞ കജഞലെതിയതില് ഏര്ലപ്പടുത്തുനകതഞ
ആയ  എല്ലെഞ  ഉകദന്ത്യഞഗസരുഞ്ചാം  ജക്ടീവനക്കഞരുഞ്ചാം  രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  കനരതിട്ടുളള  നതിയനണേത്തെതിലുഞ്ചാം
കമല്കനഞട്ടത്തെതിലുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉകദന്ത്യഞഗസലരകയഞ
ജക്ടീവനക്കഞലരകയഞ  ശതികതിക്കുനതതികനഞ,  പതിരതിച്ചുവതിടുനതതികനഞ  പുറത്തെഞക്കുനതതികനഞ
നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുനതതികനഞ  രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുളള  അധതികേഞരങ്ങള്,  ഇതതികലെയഞയതി,  ഉണഞക്കുന
അങ്ങലനയളള ചെട്ടങ്ങളഞല് അനുശഞസതിക്കലപ്പടുനതഞണേഴ്സ്.

(4)  (1)-ഉഞ്ചാം  (2)-ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിക്കലപ്പടുനകതഞ  കജഞലെതിയതില്
ഏര്ലപ്പടുത്തുനകതഞ ആയ എല്ലെഞ ഉകദന്ത്യഞഗസരുഞ്ചാം ജക്ടീവനക്കഞരുഞ്ചാം 1860-ലലെ ഇനന്ത്യന ശതികഞ
നതിയമ  സഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ  (1860-ലലെ  45-ാം ആകഴ്സ്)  21-ാം വകുപ്പതിലന്റെ അര്ത്ഥവന്ത്യഞപ്തതിക്കുള്ളതില്
പബതികേഴ്സ് സര്വന്റെഴ്സ്സഴ്സ് ആയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

(5) കേകൗണ്സതിലുകേളുഞ്ചാം സഞഫഴ്സ് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഉത്തെമ വതിശസ്വഞസകത്തെഞലടെ സസ്വക്ടീകേരതിക്കുന
നടെപടെതികേള് ഒനഞ്ചാംതലന കുറകേരമഞയതി കേണേക്കഞകേഞന സഞധതിക്കതില്ലെ.
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22.  റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണഞക്കുനതുഞ്ചാം  അവ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുനതതിനുമുളള
നടെപടെതികമവഞ്ചാം.―(1) ആദന്ത്യ കേകൗണ്സതില് രൂപക്ടീകേരതിച ഉടെനതലന, കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന
കേകൗണ്സതില്,  ഇനന്ത്യന  സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്
ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്  എനതിവ  ഈ  ആകതിനുഞ്ചാം  അതതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഉണഞക്കതിയ
ചെട്ടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതി,  സര്ക്കഞരതിലന്റെ  മുനകൂട്ടതിയളള  അനുമതതികയഞടുകൂടെതി,
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി, ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞകക്കണതഞണേഴ്സ്.

(2)  റഗുകലെഷനുകേള്  എല്ലെഞകമഞ,  ഏലതങതിലുകമഞ,  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുവഞകനഞ
കൂട്ടതികചര്ക്കുവഞകനഞ  പരതിഷ്കരതിക്കുവഞകനഞ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുവഞകനഞ  ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലെതിനുഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയളള നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലെതികനഞ കൂട്ടതികചെര്ക്കലെതികനഞ
പരതിഷ്കരതിക്കലെതികനഞ  മഞറഞ്ചാംവരുത്തെലെതികനഞ  കവണതിയളള  ഒരു  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ഇരുപത്തെകഞഞ
അതതില്  കൂടുതകലെഞ  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്മഞര്  ആയതഴ്സ്  ആവശന്ത്യലപ്പട്ടുലകേഞണഴ്സ്
അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതിലെതില്  നതികവദനഞ്ചാം  നല്കേഞത്തെപകഞ്ചാം  പരതിഗണേനയഴ്സ്
എടുകക്കണതതില്ലെഞത്തെതഞകുന.   അങ്ങലനയളള  മഞറങ്ങള്,  അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതില്
കയഞഗത്തെതില്  ഹഞജരുളള  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  എഴുപത്തെതിയഞഴ്സ്  ശതമഞനത്തെതില്  കുറയഞത്തെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള് അതതിലന അനുകൂലെതിചഴ്സ്  കവഞട്ടഴ്സ്  ലചെയ്യേഞത്തെപകഞ്ചാം അങ്ങലനയളള കേകൗണ്സതില്
പഞബലെന്ത്യത്തെതില് വരുത്തെതിയതഞയതി കേരുതഞന പഞടെതില്ലെഞത്തെതഞകുന.

23. കേകൗണ്സതില് വക്ടീഴ്ച വരുത്തുനതഴ്സ്.―(1) ഒരു  കേകൗണ്സതില്,  ഈ  ആകതിനഞകലെഞ
അതതിനകേക്ടീഴെതികലെഞ  നല്കേലപ്പട്ടതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുനതതില്
വക്ടീഴ്ച  വരുത്തെതിയതിട്ടുലണകനഞ  അധതികേരതിച്ചുലവകനഞ  ദുര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം  ലചെയ്തുലവകനഞ
അലല്ലെങതില്  ഈ  ആകതിനഞകലെഞ  അതതിനകേക്ടീഴെതികലെഞ  ചുമത്തെതിയതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
കേര്ത്തെവന്ത്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതില് വക്ടീഴ്ച വരുത്തെതിലയകനഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം അവസരത്തെതില്
സര്ക്കഞര്  കേഞണുനപകഞ്ചാം,  അങ്ങലനയളള  വക്ടീഴ്ചകയഞ  അധതികേരതിക്കകലെഞ  അലല്ലെങതില്
ദുര്വതിനതികയഞഗകമഞ  ഗുരുതരമഞയ  സസ്വഭഞവകത്തെഞടുകൂടെതിയളളതഞലണേനഴ്സ്  അതഴ്സ്  കേരുതുനലവങതില്,
അതതിലന്റെ വതിശദ വതിവരങ്ങലളക്കുറതിചഴ്സ് അങ്ങലനയളള കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് സര്ക്കഞര് അറതിയതിപ്പഴ്സ്
നല്കകേണതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതില്  അപകേഞരമുളള  വക്ടീഴ്ചകയഞ  അധതികേരതിക്കകലെഞ,
അലല്ലെങതില് ദുര്വതിനതികയഞഗകമഞ ഇതതികലെയഞയതി സര്ക്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കഞവന അങ്ങലനയളള
സമയത്തെതിനുളളതില്  പരതിഹരതിക്കുനതതിനഴ്സ്  വക്ടീഴ്ച  വരുത്തുനപകഞ്ചാം,  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്
അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതിലെതിലന  പതിരതിച്ചുവതിടെഞവനതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ
എല്ലെഞകമഞ  ഏലതങതിലുകമഞ  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  ചുമതലെകേളുഞ്ചാം  അതഴ്സ്  യക്തലമനഴ്സ്  കേരുതുന
അങ്ങലനയളള  ആളതിലനലക്കഞണഴ്സ്  അങ്ങലനയളള  കേഞലെയളവതികലെയഴ്സ്  വതിനതികയഞഗതിപ്പതിക്കുകേകയഞ
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നതിര്വ്വഹതിപ്പതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യേഞവനതുഞ്ചാം,  തദനനരഞ്ചാം,  അങ്ങലനയളള  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ
ഫണകേളുഞ്ചാം സസ്വത്തുക്കളുഞ്ചാം ഈ ആകതിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി 3-ാം വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് ഒരു
പുതതിയ കേകൗണ്സതില് രൂപക്ടീകേരതിക്കുനതുവലര സര്ക്കഞരതില് നതികതിപ്തമഞകുനതുമഞണേഴ്സ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ്  പകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞര് ഒരു കേകൗണ്സതില് പതിരതിച്ചുവതിടുകമ്പഞള്
3-ാം വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില് ഒരു പുതതിയ കേകൗണ്സതില് രൂപക്ടീകേരതിക്കുനതതിനുളള നടെപടെതികേള്
അതഴ്സ്  എതയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  എടുകക്കണതുഞ്ചാം,  തദനനരഞ്ചാം,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിച
സസ്വത്തുക്കളുഞ്ചാം ഫണകേളുഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം രൂപക്ടീകേരതിക്കലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതില് നതികതിപ്തമഞകുനതുമഞണേഴ്സ്.

അദന്ത്യഞയഞ്ചാം 3

രജതികസ്ട്രേഷന, അധതികേഞരങ്ങള്, ഉത്തെരവഞദതിത്തെങ്ങള്

24 രജതികസ്ട്രേഷനുള്ള കയഞഗന്ത്യത.―(1) അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത സഞപനത്തെതില് നതിനഴ്സ് സതിദഞനത്തെതിലുഞ്ചാം
മതതിയഞയ  ദതിവസലത്തെ  പഞകയഞഗതികേ  പരതിശക്ടീലെനത്തെതിലുഞ്ചാം  പലങടുത്തെഴ്സ്  മുറപകേഞരമുളള  ഒരു
വതിദന്ത്യഞഭന്ത്യഞസ രക്ടീതതിയതിലൂലടെ കനടെതിയ അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യത വകേവശമുള്ള ഓകരഞ ആളതിനുഞ്ചാം
ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഒരു  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേറഞയതി  രജതിസര്  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്;

(2) 11-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (എ) മുതല് (ഡതി) വലരയളള ഇനങ്ങളതില് പതതിപഞദതിചതിട്ടുളള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അകയഞഗന്ത്യതകേള്ക്കഴ്സ്  വതികധയനഞയതിട്ടുളള  യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഴ്സ്
പകേഞരഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷനഴ്സ് അര്ഹനഞയതിരതിക്കുനതല്ലെ;

(3)  എല്ലെഞ പഞകക്ടീഷണേറഞ്ചാം ഓകരഞ പത്തെഴ്സ് വര്ഷത്തെതിലുഞ്ചാം ചെട്ടങ്ങളതില് നതിര്ണയതിചതിട്ടുള്ള
പകേഞരഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷന പുതുകക്കണതഞണേഴ്സ്.

25.  രജതികസ്ട്രേഷന.―(1) 24-ാം വകുപ്പഴ്സ് പകേഞരമുള്ള രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതിയള്ള എല്ലെഞ
അകപകകേളുഞ്ചാം രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കഴ്സ് കനരതിട്ടഴ്സ് അയകക്കണതഞണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതിലലെ  രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതിയള്ള  ഒരു  അകപക
നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ട കഫഞറത്തെതിലുഞ്ചാം  ചെട്ടങ്ങളഞല് നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ടതിട്ടുള്ള ഫക്ടീസഴ്സ്  സഹതിതവഞ്ചാം
ആയതിരതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(3)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അധതികേമഞയളള  അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത  കയഞഗന്ത്യത  രജതിസര്  ലചെയ്യുനതഴ്സ്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കഴ്സ്  അകപക  നല്കുന  ഓകരഞ  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേറഞ്ചാം
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളഞയതി കേകൗണ്സതില് നതിര്ണയതിക്കുന ഫക്ടീസഴ്സ് അടെയ്കക്കണതഞണേഴ്സ്.

1482/2021.
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(4)  ഈ വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതിലുള്ള എല്ലെഞ  അകപകകേളുഞ്ചാം  അതതിലന്റെ റതികപ്പഞര്ട്ടതിനഞയതി
നതികയഞഗതിച  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  കേമ്മതിറതിയലടെ  മുമ്പഞലകേ  രജതിസ്ട്രേഞര്
വയ്കക്കണതഞണേഴ്സ്.

(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പഴ്സ്  പകേഞരമുള്ള  സമതിതതിയലടെ  റതികപ്പഞര്ട്ടഴ്സ്  ഉചെതിതമഞയ
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ തക്ടീരുമഞനത്തെതിനഞയതി സമര്പ്പതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(6)  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതില് അകപകകേനഴ്സ് രജതികസ്ട്രേഷന അനുവദതിക്കുനപകഞ്ചാം,
രജതിസ്ട്രേഞര്,  അകപകകേലന്റെ  കപരഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട  രജതിസറതില്  കചെര്കക്കണതുഞ്ചാം  ചെട്ടങ്ങളഞല്
നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന  പകേഞരമുളള  ഫഞറത്തെതിലുഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  വതിവരങ്ങള്
അടെങ്ങതിയതുമഞയ ഒരു സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ് അയഞള്ക്കഴ്സ് നല്കകേണതുമഞണേഴ്സ്.

(7)  കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന,  ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന അലല്ലെങതില്
കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിന എനതിവയതില് പഞകക്ടീഷണേര്മഞലര രജതിസര് ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
കവണതി ഇനന്ത്യയതിലലെ ഏലതഞരു സഞ്ചാംസഞനത്തുഞ്ചാം പഞബലെന്ത്യത്തെതിലെതിരതിക്കുന  നതിയമപകേഞരഞ്ചാം,
അതതഴ്സ് സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, പഞഥമതികേ അലല്ലെങതില് അധതികേ അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യതയഞയതി കപരഴ്സ്
രജതിസര്  ലചെയതിട്ടുള്ള  ആളുലടെ  രജതികസ്ട്രേഷന  ടഞനസ്ഫര്  ലചെയ്യുന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  അത്തെരഞ്ചാം
രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതി  നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ട  ഫഞറത്തെതില്  സമയഞസമയങ്ങളതില്  കേകൗണ്സതില്
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള ഫക്ടീകസഞലടെഞപ്പഞ്ചാം അകപകതികക്കണതുഞ്ചാം കരഖകേളുലടെ സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയ്ക്കുഞ്ചാം
ബന്ധലപ്പട്ട സഞ്ചാംസഞന കേകൗണ്സതിലുകേളതില് നതിനള്ള സര്ട്ടതിഫതികക്കഷനുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,
രജതികസ്ട്രേഷന നല്കേഞവനതുമഞണേഴ്സ്;

(8)  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  രജതിസര്  ലചെയതിട്ടതില്ലെഞത്തെകതഞ  അലല്ലെങതില്  (7)-ാം
ഉപവകുപ്പഴ്സ്  ബഞധകേമഞകേഞത്തെകതഞ,  എനഞല്,  ഇനന്ത്യയതിലലെ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്
രജതിസര്  ലചെയതിട്ടുളളതുമഞയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പഞകക്ടീഷണേര്,  സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്  ഒരു  നതിശ്ചതിത
സമയകത്തെയഴ്സ്  ഒരു  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേറഞയതി  പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതതിനുകവണതി
ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന  ഫഞറത്തെതിലുഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേതിയഞ്ചാം
അകപക നല്കേതി ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതില് നതിനഞ്ചാം രജതികസ്ട്രേഷന വഞകങ്ങണതഞണേഴ്സ്.

26. ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സര്ക്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന  തക്ടീയതതിയതിലുള്ള
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ ലെതിസഴ്സ്. (1)  ― രജതിസ്ട്രേഞര്, ഈ വകുപ്പഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന  തക്ടീയതതിയതില് “പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുന ആളുകേളുലടെ  ലെതിസഴ്സ്” എനപറയന ഒരു
ലെതിസഴ്സ് തയ്യേഞറഞക്കതി സൂകതികക്കണതഞണേഴ്സ്.
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(2)  1953-ലലെ ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് (1953-ലലെ
IX-ാം ആകഴ്സ്) പകേഞരഞ്ചാം രജതിസര് ലചെയതിട്ടുള്ള ഓകരഞ ആളുഞ്ചാം ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസര്
ലചെയ്യേലപ്പട്ടതഞയതി കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  എന്തുതലനയഞയഞലുഞ്ചാം,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആളതിലന്റെ  കപരഴ്സ്,  ലതഞഴെതില്പരമഞയ
അപകേക്ടീര്ത്തെതി ലപരുമഞറത്തെതിനഴ്സ് 1953-ലലെ ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ആകതിന  (1953  ലലെ  IX-ാം  ആകഴ്സ്) കേക്ടീഴെതില്  സൂകതിചതിട്ടുളള  രജതിസറതില്  നതികനഞ
ഭഞരതത്തെതിലലെ ഒരു സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ എലനങതിലുഞ്ചാം ആകതിന കേക്ടീഴെതില് സൂകതിക്കുന
രജതിസറതില്  നതികനഞ  അലല്ലെങതില്  മുമ്പഴ്സ്  തഞന  പഞകക്ടീസഴ്സ്  നടെത്തെതിയതിരുന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
രഞജന്ത്യത്തെതിലന്റെ  രജതിസറതില്  നതികനഞ  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പട്ടതിട്ടുലണങതില്,  അയഞളുലടെ  കപരഴ്സ്
ലെതിസതില് കചെര്ക്കുനതതിനഴ്സ്  അയഞള്ക്കഴ്സ് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതല്ലെ.

(3) 20-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (3)-ഉഞ്ചാം (4)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപ്പുകേളതിലലെയഞ്ചാം 27-ാം വകുപ്പതിലലെയഞ്ചാം
33-ാം വകുപ്പതിലലെയഞ്ചാം വന്ത്യവസകേള് അനുകയഞജന്ത്യമഞയ മഞറങ്ങകളഞലടെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്
പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള ലെതിസതിനഴ്സ് ബഞധകേമഞകുനതഞണേഴ്സ്.

27. 1953-  ലലെ ടഞവനകൂര്  -  ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകതിന കേക്ടീഴെതില്
രജതിസര് ലചെയതിട്ടുളള പഞകക്ടീഷണേര്മഞര്. (1)  1953-― ലലെ ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല്
പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസര് ലചെയ്യേലപ്പട്ട ഓകരഞ രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേറഞ്ചാം ആ
ആകഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസര് ലചെയതിട്ടുള്ളതഞയതി കേണേക്കഞക്കലപ്പടുന എല്ലെഞ പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുഞ്ചാം,
ഈ  ആകതിലന്റെ  പഞരഞ്ചാംഭത്തെതില്  പസ്തുത  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സൂകതിക്കുന  ബന്ധലപ്പട്ട
രജതിസറതില്  കപരഴ്സ്  കചെര്ത്തെതിട്ടുളളപകഞ്ചാം  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  രജതിസര്  ലചെയ  ഒരു
പഞകക്ടീഷണേര് ആയതി കേണേക്കഞക്കലപ്പടുനതുഞ്ചാം,  കൂടെഞലത  19-10-2009  തക്ടീയതതിയതിലലെ ജതി.ഒ.
(പതി)  നമ്പര്  361/2009/എചഴ്സ്  &  എഫ്ഡബകഡതി  പകേഞരഞ്ചാം  ഈ  കേകൗണ്സതിലെതില്
തഞല്ക്കഞലെതികേമഞയതി  രജതിസര്  ലചെയതിട്ടുളള,  എല്ലെഞ  പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം കയഞഗ സയനസഞ്ചാം
ബതിരുദഞ്ചാം  വകേവശമുള്ളവരുഞ്ചാം,  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  രജതിസര്  ലചെയ്യേലപ്പട്ട  ഒരു
പഞകക്ടീഷണേറഞയതി കേരുതലപ്പടുനതുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയളള ഓകരഞ പഞകക്ടീഷണേര്ക്കുഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുളള
ഓകരഞ  രജതികസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടതിഫതിക്കറ്റുഞ്ചാം  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  നല്കേതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന
സര്ട്ടതിഫതിക്കറഞയതി കേരുതലപ്പടുനതുമഞണേഴ്സ്.

(2)  രജതിസ്ട്രേഞര്,  ഈ  ആകതിലന്റെ  പഞരഞ്ചാംഭത്തെതിനുകശഷഞ്ചാം,  എതയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില് പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള പകേഞരമുളള അങ്ങലനയളള പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ കപരുകേള്
ഒരു അകപകയതികന്മേലുഞ്ചാം യഞലതഞരു  ഫക്ടീസഞ്ചാം ഈടെഞക്കഞലതയഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ട രജതിസറകേളതില്
കചെര്കക്കണതഞണേഴ്സ്.

എനഞല് രജതികസ്ട്രേഷന പുതുക്കുന കേഞരന്ത്യത്തെതില് ഈ വകുപ്പഴ്സ് ബഞധകേമഞകുനതല്ലെ.
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28. കേകൗണ്സതിലെതിനഞല്  രജതിസറകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പടെല്.―(1)  11-ാം
വകുപ്പതിലന്റെ  (ബതി)  മുതല്  (ഡതി)  വലരയളള ഖണ്ഡങ്ങളതില് പതതിപഞദതിചതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
അകയഞഗന്ത്യതകേള്ക്കഴ്സ് വതികധയനഞയ ഏലതഞരു ആളതിലന്റെയഞ്ചാം കപരഴ്സ്,  അയഞളതില് നതിനഴ്സ്  ഒരു
വതിശദക്ടീകേരണേഞ്ചാം  കനടെതിയ  കശഷവഞ്ചാം  കൂടെഞലത  അയഞള്ക്കഴ്സ്  പറയവഞനുളളതു  പറയവഞന
ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനുകശഷവഞ്ചാം,  കേകൗണ്സതില്  രജതിസറതില്  നതിനഴ്സ്  പൂര്ണമഞകയഞ
അലല്ലെങതില് ഒരു നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട കേഞലെയളവതികലെയ്കക്കഞ നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെകയ്യേണതഞണേഴ്സ്:

എനഞല്  മതതിയഞയ  കേഞരണേഞ്ചാം  കേഞണേതിക്കുനതതികന്മേല്, ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്,
അപകേഞരഞ്ചാം  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പട്ട  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  കപരഴ്സ്  രജതിസറതില്  വക്ടീണഞ്ചാം
കചെര്ക്കുനതതിനഴ്സ് നതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവനതഞണേഴ്സ്:

എനമഞതമല്ലെ  പറയവഞനുളളതഴ്സ്  പറയവഞന  ഒരവസരഞ്ചാം  അയഞള്ക്കഴ്സ്
നല്കേതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം മഞതകമ രജതിസറതില് നതിനഴ്സ് പൂര്ണമഞകയഞ അലല്ലെങതില് ഒരു നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട
കേഞലെയളവതികലെയ്കക്കഞ നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേഞന പഞടുള.  എനതിരുനഞലുഞ്ചാം,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം കതിമതിനല്
കുറങ്ങള്ക്കഴ്സ്, അധതികേഞരതിതയള്ള ഒരു കതിമതിനല് കകേഞടെതതി അയഞലള / അവലള ശതികതിക്കുകേ,
ബുദതിസതിരതയതില്ലെഞയ,  സര്ക്കഞര്  കസവനത്തെതില്  നതിനഴ്സ്  പറഞ്ഞുവതിടെല്  അലല്ലെങതില്
പുറത്തെഞക്കല്  അലല്ലെങതില്  ഗുരുതരസസ്വഭഞവമുള്ള  ലമഡതിക്കല്  വനതതികേത  ലെഞ്ചാംഘതിക്കല്
എനക്ടീ  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  ഒരു  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേറലടെ  രജതികസ്ട്രേഷന  ഉടെനതലന
തഞല്ക്കഞലെതികേമഞയതി  നതിര്ത്തെതിവയ്ക്കുവഞന  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  കേഴെതിയനതഞണേഴ്സ്.  രജതികസ്ട്രേഷന
തഞത്ക്കഞലെതികേമഞയതി  നതിര്ത്തെതിവച  ഉടെനതലന  കേകൗണ്സതികലെഞ  അലല്ലെങതില്  അതതിലന്റെ
എഥതികഴ്സ് കേമ്മതിറതി വഴെതികയഞ ഒരു അകനസ്വഷണേഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതികക്കണതുഞ്ചാം നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുനതതിനുള്ള
അനതിമ തക്ടീരുമഞനഞ്ചാം അകനസ്വഷണേ റതികപ്പഞര്ട്ടതിലന്റെ അടെതിസഞനത്തെതിലെഞയതിരതികക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(2) രജതിസര് ലചെയ്യേഞത്തെ പഞകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ് ഏലതങതിലുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യതയളള
പകഞ്ചാം,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ലതഞഴെതില്പരമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  കൂടെതിയഞകലെഞചെനയഞയതി  അത്തെരഞ്ചാം
രജതിസര്  ലചെയ്യേഞത്തെ  പഞകക്ടീഷണേറമഞയതി  കൂട്ടുകചെര്നലവന കേഞരണേത്തെഞല്  യഞലതഞരു
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കപരഴ്സ് രജതിസറതില് നതിനഴ്സ് നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുവഞന പഞടുളളതല്ലെ:

എനഞല്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിനഞല്, രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേറലടെകമല്
ലപഞതുലവ  ചുമത്തെഞവന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിബന്ധനകേളതില്  നതികനഞ  ലപരുമഞറചെട്ടങ്ങള്
പഞലെതിക്കുനതതില് നതികനഞ ആ രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേലറ ഒഴെതിവഞക്കുകേയതില്ലെ.

29.   അകപകയതികന്മേല് രജതിസറതില് നതിനഴ്സ്  നക്ടീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യേല്. (1)   ― ഈ ആകതിന
കേക്ടീഴെതില്  രജതിസര്  ലചെയ്യേലപ്പട്ട  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പഞകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  തലന്റെ  കപരഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  രജതിസറതില്  നതിനഞ്ചാം  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുനതതിനഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  ഒരു  അകപക  നല്കേഞവനതുഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  അപകേഞരമുളള
അകപകയതികന്മേല് അങ്ങലനയളള നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലെതിനഴ്സ് നതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവനതുമഞണേഴ്സ്:
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എനഞല് രജതിസറതില് നതിനഴ്സ് കപരഴ്സ് നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുനതതിനു കവണതിയളള അപകേഞരമുളള
പഞകക്ടീഷണേറലടെ  യഞലതഞരകപകയഞ്ചാം,  അയഞള്ലക്കതതിലര  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അചടെക്കനടെപടെതി
നതിലെവതിലുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ  അലല്ലെങതില് അയഞള്ലക്കതതിലര  അചടെക്കനടെപടെതി  എടുക്കഞന
സഞധന്ത്യതയളള സഞ്ചാംഗതതിയതില്, അപകേഞരമുളള നടെപടെതി ഉകപകതിക്കുകേകയഞ പൂര്ത്തെക്ടീകേരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതുവലര പരതിഗണേതിക്കുവഞന പഞടുളളതല്ലെ:

എനമഞതമല്ലെ  തലന്റെ  കപരഴ്സ്  രജതിസറതില്  ഉണഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  അചടെക്കനടെപടെതിയലടെ  അധതികേഞര  പരതിധതിയതിന  കേക്ടീഴെതില്
വതികധയനഞക്കലപ്പടുമഞയതിരുന  ഒരു  പവൃത്തെതിയതില്  തുടെരുനതതിനഴ്സ്  അകപകകേലന
സഞധന്ത്യമഞക്കഞലനന  ഉകദ്ദേശകത്തെഞലടെയഞണേഴ്സ്  അകപകകേന  അങ്ങലനയളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
അകപക നല്കുനലതങതില് ആയതഴ്സ് നതിരസതികക്കണതഞണേഴ്സ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസറതില് നതിനഞ്ചാം കപരഴ്സ് നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പട്ട ഒരു
പഞകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേതി
അകപക  നല്കുനതതികന്മേല്,  ആ  സമയത്തെഴ്സ്  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  രജതികസ്ട്രേഷനഴ്സ്
അര്ഹതയളളപകഞ്ചാം, അയഞള്ക്കഴ്സ് വക്ടീണഞ്ചാം രജതിസര് ലചെയഴ്സ് കേതിട്ടഞവനതഞണേഴ്സ്.

30.  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  വഞര്ഷതികേ  ലെതിസഴ്സ്.―(1)  രജതിസ്ട്രേഞര്,  എല്ലെഞ  വര്ഷവഞ്ചാം
ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതില് നതിശ്ചയതിക്കുന തക്ടീയതതിയതില്,  ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസര്
ലചെയ്യേലപ്പട്ട എല്ലെഞ പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെയഞ്ചാം കപരുകേളുഞ്ചാം കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം ഉള്ലക്കഞള്ളതിച്ചുലകേഞണള്ള,
അങ്ങലനയളള  കയഞഗന്ത്യതകേള്  കനടെതിയ  തക്ടീയതതിയള്ലപ്പലടെയളള,  പൂര്ണകമഞ  അലല്ലെങതില്
അനുബന്ധമഞയതിട്ടുളളകതഞ ആയ ഒരു ലെതിസഴ്സ് ലവബ്വസറതില് പസതിദലപ്പടുകത്തെണതഞണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകതിലന്റെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വന്ത്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  നക്ടീക്കഞ്ചാം
ലചെയതിട്ടുളള  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  കപരുകേള്  രജതിസ്ട്രേഞര്,  സമയഞസമയങ്ങളതില്,
ലവബ്വസറതില് പസതിദലപ്പടുകത്തെണതഞണേഴ്സ്.

(3)  ഏലതഞരു നടെപടെതിയതിലുഞ്ചാം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ് പകേഞരഞ്ചാം പസതിദലപ്പടുത്തെതിയ ഒരു
ലെതിസതില് കപരഴ്സ് കചെര്ക്കലപ്പട്ടതിട്ടുളള ഓകരഞ ആളുഞ്ചാം ഒരു രജതികസര്ഡഴ്സ് പഞകക്ടീഷണേറഞലണേനഞ്ചാം
അങ്ങലന  കപരഴ്സ്  കചെര്ത്തെതിട്ടതില്ലെഞത്തെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആള്  ഒരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്
അല്ലെഞ എനഞ്ചാം കേരുതലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്:

എനഞല് ലെതിസഴ്സ്  പസതിദലപ്പടുത്തെതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം രജതിസറതില് കപരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപ്പടുന
ഒരഞളതിലന്റെ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  അങ്ങലനയളള  ആളതിലന്റെ  കപരഴ്സ്  രജതിസറതില്  കചെര്ത്തെതതിലന്റെ
രജതിസ്ട്രേഞര്  ഒപ്പതിട്ടഴ്സ്  സഞകന്ത്യലപ്പടുത്തെതിയ ഒരു പകേര്പ്പഴ്സ്  അങ്ങലനയളള  ആള് ഈ  ആകതിന
കേക്ടീഴെതില് രജതിസര് ലചെയ്യേലപ്പട്ടു എനതതിനഴ്സ് ലതളതിവഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.
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31.  അകയഞഗന്ത്യതകേള്.―(1)  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  കബഞദന്ത്യമഞകുനവതിധഞ്ചാം,
കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിനഴ്സ്  കേക്ടീഴെതില് ശസ്ത്രകതിയയതികലെഞ പസവചെതികേതിത്സയതികലെഞ പഞകയഞഗതികേ
പരതിശക്ടീലെന  കകേഞഴതിനഴ്സ്  വതികധയനഞകുകേയഞ്ചാം  കയഞഗന്ത്യത  കനടുകേയഞ്ചാം  ലചെയതിട്ടുള്ള രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര്  അല്ലെഞലതയളള  മലറഞരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേറഞ്ചാം  ശസ്ത്രകതിയകയഞ
പസവചെതികേതിത്സകയഞ പഞകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യേഞന പഞടുളളതല്ലെ.

(2)  യഞലതഞരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേറഞ്ചാം  അയഞളുലടെ  കപരഴ്സ്  രജതിസറതില്
തുടെരുനതിടെകത്തെഞളഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  അനുമതതി  കൂടെഞലത  മകറലതങതിലുഞ്ചാം
ലതഞഴെതിലെതില് ഏര്ലപ്പടുവഞന പഞടുളളതല്ലെ.

32.  വതികശഷ  അവകേഞശങ്ങള്  .―(1)  തത്സമയഞ്ചാം  പഞബലെന്ത്യത്തെതിലുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിയമത്തെതില് എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലുഞ്ചാം,―

(i)  “നതിയമഞനുസൃത  കയഞഗന്ത്യത  കനടെതിയ  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേര്"
അലല്ലെങതില് "യഥഞവതിധതി കയഞഗന്ത്യത കനടെതിയ ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷണേര്" എനക്ടീ വഞക്കുകേകളഞ
ഒരു  ആളതിലന  നതിയമഞ്ചാം  വഴെതി  ഒരു  അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേറഞലണേകനഞ
അലല്ലെങതില്  സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്  തത്സമയഞ്ചാം  പഞബലെന്ത്യത്തെതിലുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമത്തെതില്
ഉപകയഞഗതിക്കുകമ്പഞള്  ഒരു  ലമഡതിക്കല്  ലപഞഫഷനതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗമഞലണേകനഞ
അര്ത്ഥമഞക്കുന ഏലതങതിലുഞ്ചാം വഞകക്കഞ വഞക്കുകേള്കക്കഞ ഒരു കയഞഗന്ത്യതയളള രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര് എന അര്ത്ഥത്തെതില് വന്ത്യഖന്ത്യഞനതികക്കണതഞണേഴ്സ്;

(ii)  നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം  ഒരു  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷണേര്  നല്കകേണതഞയ
യഞലതഞരു  സര്ട്ടതിഫതിക്കറ്റുഞ്ചാം  ചെട്ടങ്ങളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ടതിട്ടുള്ള  രജതിസറതിലന്റെ  'എ'
ഭഞഗത്തെതില്  രജതിസര്  ലചെയതിട്ടുളള  ഒരു  പഞകക്ടീഷണേര്  ഒപ്പഴ്സ്  വയഞത്തെതിടെകത്തെഞളഞ്ചാം
സഞധുവഞകുനതല്ലെ;

(iii)  കയഞഗന്ത്യതയളള  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്  അല്ലെഞത്തെ  ഒരഞള്ക്കഴ്സ്
അധന്ത്യഞപകേനഞകയഞ,  അദന്ത്യഞപനഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  മറഴ്സ്  കഹഞസതിറല്  ഫതിസതിഷന്ത്യനഞകയഞ,
സര്ജനഞകയഞ,  ലസഷന്ത്യലെതിസഴ്സ്,  സൂപ്പര്  ലസഷന്ത്യലെതിസഴ്സ്  അലല്ലെങതില്  മറഴ്സ്  ലമഡതിക്കല്
ഓഫക്ടീസറഞകയഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഡതിലസനസറതിയതികലെഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കതിനതിക്കതികലെഞ
സഞനതികറഞറതിയത്തെതികലെഞ നഴതിഞ്ചാംഗഴ്സ്  കഹഞമതികലെഞ  മറഴ്സ്  സമഞന സഞപനങ്ങളതികലെഞ  നതിയമനഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുനതതിനഴ്സ് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുനതല്ലെ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (iii)-ാം  ഇനത്തെതില്  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിയമനത്തെതിനഴ്സ്  അര്ഹതയതില്ലെഞത്തെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആള്  അങ്ങലനയളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ഉകദന്ത്യഞഗഞ്ചാം  വഹതിക്കുകേയഞലണേങതില്  കുറസഞപനത്തെതികന്മേല്  അഞഴ്സ്  ലെകഞ്ചാം  രൂപ
വലരയഞകേഞവന പതിഴെയഴ്സ് ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.
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(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് കുറസഞപനഞ്ചാം നടെത്തെതിയകശഷഞ്ചാം അങ്ങലനയളള
നതിയമനഞ്ചാം തുടെര്നഞ്ചാം വഹതിക്കുന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം, കുറസഞപനത്തെതികന്മേല് മുമ്പഴ്സ് കുറഞ്ചാം സഞപതിച
തക്ടീയതതിക്കുകശഷഞ്ചാം അയഞള് ആ നതിയമനഞ്ചാം തുടെരുന കേഞലെകത്തെഞളഞ്ചാം ഓകരഞ ദതിവസത്തെതിനുഞ്ചാം
പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഴ്സ് ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

33.  രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  നടെപടെതിയതികന്മേല്  കേകൗണ്സതിലെതിനുളള  അപ്പക്ടീല്.―(1)  രജതിസറതിലലെ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കരഖലപ്പടുത്തെലുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  രജതിസ്ട്രേഞരുലടെ  നടെപടെതിയഞല്
സങടെമനുഭവതിക്കുന ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം രജതിസ്ട്രേഞറലടെ തക്ടീരുമഞനഞ്ചാം വകേപ്പറതിയ തക്ടീയതതി മുതല്
മുപ്പതഴ്സ് ദതിവസത്തെതിനുള്ളതില് ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് അപ്പക്ടീല് നല്കേഞവനതഞണേഴ്സ്.

(2)  അങ്ങലനയളള  അപ്പക്ടീല്,  റഗുകലെഷനുകേളഞല്  നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ട  രക്ടീതതിയതില്
കേകൗണ്സതില് കകേള്കക്കണതുഞ്ചാം തക്ടീരുമഞനലമടുകക്കണതുമഞണേഴ്സ്.

(3)  രജതിസറതിലലെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കരഖലപ്പടുത്തെല് കൃതതിമത്തെതിലൂലടെകയഞ  ലതറഞകയഞ
ആണേഴ്സ്  നടെത്തെതിയലതനഴ്സ്  കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്  അഭതിപഞയമുളളപകഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് സസ്വകമധയഞകയഞ അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആളതിലന്റെ അകപകയതികന്മേകലെഞ,
കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് യക്തലമനഴ്സ് കേരുതുന അങ്ങലനയളള അകനസ്വഷണേങ്ങള് നടെത്തെതിയകശഷവഞ്ചാം
ബന്ധലപ്പട്ട  ആളതിനഴ്സ്  പറയവഞനുളളതഴ്സ്  പറയവഞന  ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനുകശഷവഞ്ചാം,
രജതിസറതിലലെ  അത്തെരത്തെതിലുളള  കരഖലപ്പടുത്തെല്  റദ്ദേഴ്സ്  ലചെയ്യുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
ലചെയ്യേഞവനതഞണേഴ്സ്.

(4)  കേകൗണ്സതിലെതികനഞ  അതതിലന്റെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്കഞ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തെലപ്പട്ട
ഉകദന്ത്യഞഗസകനഞ സസ്വകമധയഞകയഞ അലല്ലെങതില് ഒരു പരഞതതിയതികന്മേകലെഞ,  32-ാം വകുപ്പതിലന്റെ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (iii)-ാം ഇനത്തെതിന കേക്ടീഴെതില്  പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന സഞപനങ്ങള്
സന്ദര്ശതിചഴ്സ്  പരതികശഞധതിക്കുകേയഞ്ചാം  തുടെര്നടെപടെതികേള്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉലണങതില്  അവ
പരതിഗണേതിക്കുനതതിനഞയതി ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ് റതികപ്പഞര്ട്ടഴ്സ് ലചെയ്യേഞവനതുമഞണേഴ്സ്.

34. സര്ക്കഞരതിനഞല്  രജതിസറതില്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുനതഴ്സ്.―സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്,  ബന്ധലപ്പട്ട
ആളതിനുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സതിലെതിനുഞ്ചാം  കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേതിയ  കശഷവഞ്ചാം  അയഞളുലടെ
ആകകപങ്ങള്,  എലനങതിലുമുലണങതില്  അവ  അകനസ്വഷതിചതതിനഴ്സ്  കശഷവഞ്ചാം  രജതിസറതിലലെ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കരഖലപ്പടുത്തെല്  ലതറഞകയഞ  കൃതതിമത്തെതിലൂലടെകയഞ  ആണേഴ്സ്  ലചെയലതകനഞ
ലകേഞണവനലതകനഞ,  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്  കബഞദന്ത്യലപ്പടുന  പകേഞരത്തെതില്  ലതളതിയതിക്കലപ്പടുകേയഞലണേങതില്,
ആയതഴ്സ് റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ കഭദഗതതി വരുത്തുകേകയഞ ലചെയ്യേഞവനതഞണേഴ്സ്. 
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35. കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ തക്ടീരുമഞനത്തെതികന്മേല് സര്ക്കഞരതികലെയ്ക്കുളള അപ്പക്ടീല്.― 25, 28,
33  എനക്ടീ  വകുപ്പുകേളതിന  കേക്ടീഴെതിലുളള  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  എല്ലെഞ  തക്ടീരുമഞനങ്ങളതികന്മേലുഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്  അപ്പക്ടീല്  നല്കേഞവനതഞണേഴ്സ്.  അപകേഞരമുളള  അപ്പക്ടീല്,  ചെട്ടങ്ങളഞല്
നതിര്ണയതിക്കലപ്പടെഞവന  അങ്ങലനയളള  രക്ടീതതിയതിലുഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്
വതികധയമഞയഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ഉത്തെരവതിലന്റെ  കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ്  അയച  തക്ടീയതതി  മുതല്  മൂനഴ്സ്
മഞസത്തെതിനകേഞ്ചാം നല്കകേണതഞണേഴ്സ്.

36.  ചെട്ടങ്ങള്.―(1)  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വതിജഞപനത്തെതിലൂലടെ  ഈ  ആകതിലന്റെ
എല്ലെഞകമഞ  ഏലതങതിലുകമഞ  കേഞരന്ത്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതികക്കണ  ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി  ചെട്ടങ്ങള്
ഉണഞക്കഞവനതഞണേഴ്സ്.

(2)  പകതന്ത്യകേതിച്ചുഞ്ചാം  മുകേളതില്  പറഞ്ഞെ  അധതികേഞരത്തെതിലന്റെ  സഞമഞനന്ത്യതയഴ്സ്  
ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞലതയഞ്ചാം, സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്,―

(എ)  ചെട്ടങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം നതിര്ണയതിക്കലപ്പകടെണതഞലണേനഴ്സ് ഈ ആകഴ്സ് മുകഖന
പകേടെമഞയതി  ആവശന്ത്യലപ്പട്ടതിട്ടുളളകതഞ  അനുവദതിക്കലപ്പട്ടതിട്ടുളളകതഞ  ആയ എല്ലെഞ  കേഞരന്ത്യങ്ങളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ബതി) ലതരലഞ്ഞെടുപ്പഴ്സ്  ഹര്ജതികേളുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതിനഴ്സ്
മത്സരതിക്കുന സഞനഞര്ത്ഥതികേള് ലകേട്ടതിവയ്കക്കണതഞയ തുകേയഞ്ചാം അങ്ങലനയളള ലകേട്ടതിവച
തുകേകേള്  കേണലകേട്ടലപ്പടെഞവനതതിലന്റെ  നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടെ,  പസതിഡന്റെഴ്സ്,  വവസഴ്സ്-
പസതിഡന്റെഴ്സ് അലല്ലെങതില് അഞ്ചാംഗങ്ങള് എനതിവരുലടെ ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേലള സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് :

എനഞല്  ആവശന്ത്യമുളള  ഡതികപ്പഞസതിറഴ്സ്  പതതിനഞയതിരഞ്ചാം  രൂപയതില്  കൂടുതലെഞകേഞന
പഞടുളളതല്ലെ;

(സതി) 9-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഒഴെതിവകേള്  നതികേത്തെലപ്പകടെണ  രക്ടീതതി
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ഡതി) 17-ാം വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെയഞ്ചാം  പസതിഡന്റെതിനുഞ്ചാം
വവസഴ്സ്  -  പസതിഡന്റെതിനുഞ്ചാം മറഴ്സ്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നല്കകേണതഞയ ഫക്ടീസഞ്ചാം  മറഴ്സ്  ബത്തെകേളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ഇ) 19-ാം വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസ്ട്രേഞരുലടെ ശമ്പളഞ്ചാം, ബത്തെകേള്, മറഴ്സ് കസവന
വന്ത്യവസകേള് എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(എഫഴ്സ്)  21-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  നതിയമതിക്കുകേകയഞ  കജഞലെതിലക്കടുക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന  അത്തെരത്തെതിലുള്ള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദന്ത്യഞഗസലര  ശതികതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം
പതിരതിച്ചുവതിടുനതതിനുഞ്ചാം  ഡതിസ്ചെഞര്ജഴ്സ്  ലചെയ്യുനതതിനുഞ്ചാം  നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യുനതതിനുഞ്ചാം  രജതിസ്ട്രേഞര്ക്കുളള
അധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;



25

(ജതി) 20-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതിലുളള  രജതിസറകേളുലടെ  രൂപവഞ്ചാം  അതതില്
ഉള്ലപ്പടുകത്തെണ വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(എചഴ്സ്)  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സസ്വക്ടീകേരതിക്കുന  അകപകഞ  ഫക്ടീസകേളുഞ്ചാം  മറഴ്സ്
തുകേകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ഐ)  25(2)-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതിലുളള  അകപകഞ  കഫഞമുഞ്ചാം  ഫക്ടീസഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ലജ) 25-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  നല്കകേണ  സര്ട്ടതിഫതിക്കറതിലന്റെ  രൂപവഞ്ചാം
അതതില് അടെങ്ങതിയതിരതികക്കണ വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ലകേ)  24-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതിലുളള  രജതികസ്ട്രേഷന  പുതുക്കുനതതിനുള്ള
നടെപടെതികമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(എല്)  35-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെയഞ്ചാം
തക്ടീരുമഞനങ്ങളതികന്മേല്  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്  അപ്പക്ടീല്  നല്കുനതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ട  നടെപടെതികമഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(എഞ്ചാം)  ഈ ആകതിലന്റെ ഉകദ്ദേശന്ത്യങ്ങള് നടെപ്പഞക്കുനതതിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി
അനതിവഞരന്ത്യമഞകയക്കഞവന മറഴ്സ് എല്ലെഞ സഞ്ചാംഗതതികേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(എന)  പഞകക്ടീസഴ്സ് അവസഞനതിപ്പതിക്കുകമ്പഞള് കഡഞകര്മഞര്ക്കുള്ള കകമ പദതതി
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(ഒ) രജതിസ്ട്രേഞര്, സഞഫഴ്സ് എനതിവരുലടെ ശമ്പളഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്;

(പതി) രജതിസ്ട്രേഞറലടെ കേക്ടീഴെതില് ഉകദന്ത്യഞഗസലര നതിയമതിക്കുന രക്ടീതതി സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം,

ചെട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവനതഞണേഴ്സ്.

37.റഗുകലെഷനുകേള്.―(1)  ഓകരഞ  കേകൗണ്സതിലുഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിലന്റെ  മുനകൂട്ടതിയളള
അനുമതതികയഞടുകൂടെതി  ഈ  ആകതികനഞ  അതതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഉണഞക്കലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങള്കക്കഞ
വതിരുദമഞകേഞലത തഞലഴെപ്പറയന എല്ലെഞകമഞ  ഏലതങതിലുകമഞ  കേഞരന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി റഗുകലെഷനുകേള്
ഉണഞക്കഞവനതഞണേഴ്സ്, അതഞയതഴ്സ്:―

(എ) 15-ാം വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില്  കേകൗണ്സതില് അതതിലന്റെ കയഞഗങ്ങള് കൂകടെണ
സമയവഞ്ചാം  സലെവഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  കയഞഗഞ്ചാം  വതിളതിച്ചുകൂട്ടുകേയഞ്ചാം  നടെത്തുകേയഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണ
രക്ടീതതിയഞ്ചാം;

(ബതി) 33-ാം  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  നടെപടെതിക്കഴ്സ്  എതതിലരയളള
അപ്പക്ടീലുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ട നടെപടെതികമഞ്ചാം;

1482/2021.
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(സതി) ഈ ആകതിലന്റെ ഉകദ്ദേശന്ത്യങ്ങള് നടെപ്പതിലെഞക്കുനതതിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കഞയതി
അനതിവഞരന്ത്യമഞകയക്കഞവന മറഴ്സ് എല്ലെഞ സഞ്ചാംഗതതികേളുഞ്ചാം;

(ഡതി) 49-ാം വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതിലുള്ള കകമ പദതതി.

(2)  ഈ  വകുപ്പതിന  കേക്ടീഴെതില്  ഉണഞക്കലപ്പടുനതുഞ്ചാം  സര്ക്കഞര്  യഥഞവതിധതി
സതിരക്ടീകേരതിക്കുനതുമഞയ എല്ലെഞ റഗുകലെഷനുകേളുഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതഞണേഴ്സ്.

(3)  സര്ക്കഞരതിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വതിജഞപനത്തെതിലൂലടെ  അങ്ങലനയളള  ഏലതഞരു
റഗുകലെഷനുകേളുഞ്ചാം റദ്ദേഴ്സ് ലചെയ്യേഞവനതഞണേഴ്സ്.

അദന്ത്യഞയഞ്ചാം 4

ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷണേര്മഞര് ലപഞതുവഞയതി

38.  ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസര് ലചെയ്യേഞത്തെ ആളുകേള്  ,     മുതലെഞയവര്  ,     പഞകക്ടീസഴ്സ്
ലചെയ്യേഞന  പഞടെതിലല്ലെനഴ്സ്.―(i)  ഒരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്, അലല്ലെങതില്  (ii)  30-ാം
വകുപ്പതിന കേക്ടീഴെതില് പസതിദലപ്പടുത്തെതിയ പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ ലെതിസതില് കപരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപ്പട്ട
ഒരു  പഞകക്ടീഷണേര്, അലല്ലെങതില്  (iii)  26-ാം  വകുപ്പതില്  പതതിപഞദതിചതിട്ടുളള  ലെതിസതില്
കപരുകചെര്ത്തെതിട്ടുളള ഒരു പഞകക്ടീഷണേര്, എനതിവരല്ലെഞത്തെ യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം കനരതികട്ടഞ അങ്ങലന
അനുമഞനതിക്കുന വതിധത്തെതികലെഞ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന, കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിന,
അലല്ലെങതില് ആയൂര്കവദതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിന, സതിദ ലമഡതിസതിന, അലല്ലെങതില് യനഞനതി റതിബതി
ലമഡതിസതിന,  കയഞഗയഞ്ചാം പകൃതതിചെതികേതിത്സയഞ്ചാം എനതിവ പഞകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുവഞകനഞ അലല്ലെങതില്
സര്ക്കഞര്,  ലപഞതു,  സസ്വകേഞരന്ത്യ  കമഖലെയതിലലെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ലമഡതിക്കല്  സഞപനങ്ങളതില്
അധന്ത്യഞപന  തസതികേകേള്  ഉള്ലപ്പലടെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  തസതികേ  വഹതിക്കുവഞകനഞ  അപകേഞരഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാം  തുടെരുവഞകനഞ  പഞടെതില്ലെഞത്തെതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ലമഡതിസതിന
വതിഭഞഗത്തെതില്  രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്  അല്ലെഞത്തെ  യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം  മകറലതങതിലുഞ്ചാം
ലമഡതിസതിന  വതിഭഞഗത്തെതില്  കൂടെതി,  അയഞള്  ആ  ലമഡതിസതിനതില്  ഒരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്
പഞകക്ടീഷണേര് അല്ലെഞത്തെപകഞ്ചാം, പഞകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യേഞന പഞടെതില്ലെഞത്തെതുമഞകുന.

39.  ശതിക.―(1)  38-ാം  വകുപ്പതിനഴ്സ്  വതിരുദമഞയതി  പവര്ത്തെതിക്കുന  ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം,
കുറസഞപനത്തെതികന്മേല്, ആദന്ത്യ  കുറത്തെതിനഴ്സ്  രണഴ്സ്  ലെകഞ്ചാം  രൂപവലരയഞകേഞവന  പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയളള ആദന്ത്യ കുറത്തെതിലന്റെ കുറസഞപനത്തെതിനുകശഷഞ്ചാം തുടെര്നളള ഓകരഞ കുറത്തെതിനുഞ്ചാം
അഞഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപവലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകതിന  കേക്ടീഴെതില്  സഞധുതയളള  ഒരു  രജതികസ്ട്രേഷന  ഇല്ലെഞലത
കയഞഗന്ത്യതയള്ള ഒരഞള് തലന്റെ കയഞഗന്ത്യതയലടെ വതിഭഞഗത്തെതികലെഞ മറഴ്സ് വതിഭഞഗത്തെതികലെഞ പഞകക്ടീസഴ്സ്
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ലചെയ്യുകേയഞ്ചാം ഒരു മനുഷന്ത്യജക്ടീവനഴ്സ്  മരണേകമഞ  അവശതകയഞ  സഞ്ചാംഭവതിപ്പതിക്കുകേകയഞ  ലചെയഞല്,
അഞഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപ പതിഴെയ്കക്കഞ അലല്ലെങതില് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം തടെവതികനഞ അലല്ലെങതില് രണഞ്ചാം
കൂടെതികയഞ  ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

(3)  കയഞഗന്ത്യതകയഞ  സഞധുതയള്ള രജതികസ്ട്രേഷകനഞ  ഇല്ലെഞലത  ഒരഞള്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
വവദന്ത്യശഞസ്ത്ര  സമ്പ്രദഞയത്തെതില്  പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുകേയഞ്ചാം  അയഞളുലടെ  പഞകക്ടീസഴ്സ്  കേഞരണേഞ്ചാം
മരണേകമഞ സതിരമഞയ അവശതകയഞ സഞ്ചാംഭവതിക്കുകേകയഞ ലചെയഞല്,  കുറസഞപനത്തെതികന്മേല്
അഞഴ്സ്  ലെകഞ്ചാം  രൂപ  പതിഴെയ്കക്കഞ  അലല്ലെങതില്  രണഴ്സ്  വര്ഷലത്തെ  തടെവതികനഞ  അലല്ലെങതില്
രണഞ്ചാം  കൂടെതിയഞ്ചാം,  തുടെര്നള്ള  കുറത്തെതിനഴ്സ്  ഇരട്ടതി  പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം  ഇരട്ടതി  തടെവതിനുഞ്ചാം
ശതികതിക്കലപ്പകടെണതുഞ്ചാം, കൂടെഞലത 1860-ലലെ ഇനന്ത്യന ശതികഞ നതിയമ സഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ (1860-
ലലെ നമ്പര് 45) XVI-ാം അദന്ത്യഞയ പകേഞരഞ്ചാം മനുഷന്ത്യശരക്ടീരലത്തെ ബഞധതിക്കുന കുറകൃതന്ത്യങ്ങള്,
അത്തെരഞ്ചാം നതിയമവതിരുദമഞയ പവര്ത്തെനഞ്ചാം മനുഷന്ത്യ ശരക്ടീരലത്തെ എതകത്തെഞളഞ്ചാം കേഠതിനമഞയതി
ബഞധതിച്ചു എനഴ്സ് ഉചെതിതമഞയതി കേണേക്കഞക്കതി ബഞധകേമഞകുനതഞണേഴ്സ്.

40.  ബതിരുദങ്ങള് നല്കുനതതിനുളള അധതികേഞരഞ്ചാം.―കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്   കമഞകഡണ്
ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  ആയൂര്കവദതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  സതിദ
ലമഡതിസതിന,  യനഞനതി  റതിബതി  ലമഡതിസതിന  അലല്ലെങതില്  കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതതി  ചെതികേതിത്സയഞ്ചാം
എനതിവയതില്  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ  പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതതിനഞയതി,  ഡതിഗതി  മുതലെഞയവ
വകേവശമുളളയഞള്,  നല്കേലപ്പട്ടയഞള്  അലല്ലെങതില്  സസ്വക്ടീകേര്ത്തെഞവഴ്സ്  കയഞഗന്ത്യരഞലണേനഴ്സ്
പസഞവതിച്ചുലകേഞകണഞ  വതിവകതിച്ചുലകേഞകണഞ  ഉളള  ഡതിഗതി,  ഡതികപഞമ,  വലെസനസഴ്സ്,
സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ്  അലല്ലെങതില്  മറ്റു  കരഖകേള്  നല്കുനതതികനഞ  അനുവദതിക്കുനതതികനഞ
വതിതരണേഞ്ചാം ലചെയ്യുനതതികനഞ ഉളള അവകേഞശഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സര്ക്കഞകരഞ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഞകരഞ
അഞ്ചാംഗക്ടീകേഞരഞ്ചാം നല്കേതിയ അധതികേഞരസഞനത്തെതിനഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

41.  ഡതിഗതി മുതലെഞയവ നല്കുനതതിനുഞ്ചാം മറ്റുമുളള നതികരഞധനഞ്ചാം.―(1) 40-ാം വകുപ്പതില്
വന്ത്യവസ  ലചെയതിട്ടുളളലതഞഴെതിലകേ,  യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം,  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കമഞകഡണ്
ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  അലല്ലെങതില്  ആയൂര്കവദതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,
സതിദ  ലമഡതിസതിന,  യനഞനതി  റതിബതി  ലമഡതിസതിന  അലല്ലെങതില്  കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതതി
ചെതികേതിത്സയഞ്ചാം  പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്  കയഞഗന്ത്യതയലണനഴ്സ്  പസഞവതിച്ചുലകേഞകണഞ
വതിവകതിച്ചുലകേഞകണഞ ഉള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഡതിഗതി,  ഡതികപഞമ,  വലെസനസഴ്സ്,  സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ്
അലല്ലെങതില്  മറ്റു  കരഖകേള്  നല്കുവഞകനഞ,  അനുവദതിക്കുവഞകനഞ,  നല്കുനതതിനഴ്സ്
അവകേഞശമുളളതഞലണേനഴ്സ് ഭഞവതിക്കുവഞകനഞ പഞടുളളതല്ലെ.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  വന്ത്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന  ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം
കുറസഞപനത്തെതികന്മേല് രണഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപവലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം അങ്ങലന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന
ആള്  ഒരു  സഞപനകമഞ  സഞ്ചാംഘടെനകയഞ  ആലണേങതില്,  ആ  ലെഞ്ചാംഘനത്തെതിനഴ്സ്
അറതിഞ്ഞുലകേഞകണഞ  മനനഃപ്പൂര്വ്വമഞകയഞ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുകേകയഞ  അനുവദതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന,  അങ്ങലനയളള  സഞപനത്തെതിലലെ/സഞ്ചാംഘടെനയതിലലെ,  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
കുറസഞപനത്തെതികന്മേല് അഞഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപ വലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

42.  ലമഡതിക്കല്  കയഞഗന്ത്യതകേള്  വതിവകതിക്കുന  ബതിരുദങ്ങള്  ,     മുതലെഞയവ
അനധതികൃതമഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനുളള  പതിഴെശതിക.―(1)  യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം,  അയഞളുലടെ
പക്കല്,

(എ)  യഥഞര്ത്ഥത്തെതില്  ഒരു  രജതികസര്ഡഴ്സ്  ഡതിഗതി,  ഡതികപഞമ,  വലെസനസഴ്സ്
അലല്ലെങതില് ഈ ആകതിന കേതിഴെതിലുള്ള ഒരു സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ്; കൂടെഞലത

(ബതി)  അങ്ങലനയളള  ഡതിഗതി,  ഡതികപഞമ,  വലെസനസഴ്സ്  അലല്ലെങതില്
സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ്―

(i) സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്  തല്സമയഞ്ചാം  നതിലെവതിലുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചകതഞ;

(ii) പട്ടതികേയതില് പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള ഒരു അധതികേഞര സഞനഞ്ചാം നല്കേതിയകതഞ
അനുവദതിചകതഞ പുറലപ്പടുവതിചകതഞ; കൂടെഞലത

(iii)  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞഷണേല്  ലമഡതിക്കല്  കേമ്മക്ടീഷന,
ലസനടല്  കേകൗണ്സതില്  ഓഫഴ്സ്  ഇനന്ത്യന  സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  ലസനടല്
കേകൗണ്സതില് ഓഫഴ്സ് കഹഞമതികയഞപ്പതതി എനതിവ അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചകതഞ,

ഇല്ലെഞതതിരതിക്കുനപകഞ്ചാം,  കമഞകഡണ്  ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,
ആയൂര്കവദതികേഴ്സ് ലമഡതിസതിന,  സതിദ ലമഡതിസതിന,  യനഞനതി റതിബതി ലമഡതിസതിന അലല്ലെങതില്
കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതതി  ചെതികേതിത്സയഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  മറഴ്സ്  തരത്തെതിലുള്ള  ചെതികേതിത്സകേള്  പഞകക്ടീസഴ്സ്
ലചെയ്യുനതതിനുളള  കയഞഗന്ത്യതയഞയതി  അയഞളുലടെ  വകേവശഞ്ചാം  ഒരു  ഡതിഗതി,  ഡതികപഞമ,
വലെസനസഴ്സ് അലല്ലെങതില് സര്ട്ടതിഫതിക്കറഴ്സ് ഉലണനഴ്സ് വതിവകതിക്കുന ഏലതങതിലുഞ്ചാം ബതിരുദകമഞ
അകരങ്ങകളഞ ചുരുക്കകപ്പരുകേകളഞ അയഞളുലടെ കപരതിലനഞപ്പഞ്ചാം കചെര്ക്കഞന പഞടെതില്ലെഞത്തെതഞണേഴ്സ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  വന്ത്യവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന  ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം  ആദന്ത്യ
കുറസഞപനത്തെതിലന്റെ സഞ്ചാംഗതതിയതില് രണഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപ വലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം തുടെര്നളള
കുറസഞപനത്തെതിലന്റെ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അഞഴ്സ്  ലെകഞ്ചാം  രൂപവലരയഞകേഞവന  പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം
ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.
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43.ലമഡതിക്കല്  ബതിരുദങ്ങള്  ലതറഞയതി  സസ്വക്ടീകേരതിക്കുനതതികനഞ  ഉപകയഞഗതിക്കുനതതികനഞ
ഉളള  ശതിക.―40-ാം  വകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം
നല്കേതിയകതഞ,  അനുവദതിചകതഞ  പുറലപ്പടുവതിചകതഞ  അലല്ലെങതില്  നഞഷണേല്  ലമഡതിക്കല്
കേമ്മക്ടീഷന, ലസനടല് കേകൗണ്സതില് ഓഫഴ്സ് ഇനന്ത്യന സതിസഞ്ചാം ഓഫഴ്സ് ലമഡതിസതിന, ലസനടല്
കേകൗണ്സതില്  ഓഫഴ്സ്  കഹഞമതികയഞപ്പതതി  അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചകതഞ  ആയ  ഒരു  ഡതിഗതികയഞ,
ഡതികപഞമകയഞ  വലെസനകസഞ  സര്ട്ടതിഫതിക്കകറഞ  തനതിക്കുലണനഴ്സ്  അലല്ലെങതില്  കമഞകഡണ്
ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  ആയര്കവദ  ലമഡതിസതിന,  സതിദ
ലമഡതിസതിന, യനഞനതി  റതിബതി  ലമഡതിസതിന  അലല്ലെങതില്  കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതതി  ചെതികേതിത്സയഞ്ചാം
നടെത്തെഞന  അയഞള്ക്കഴ്സ്  കയഞഗന്ത്യതയലണനഴ്സ്  വതിവകതിക്കുന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ബതിരുദകമഞ,
വതിവരണേകമഞ  അലല്ലെങതില്  അയഞളുലടെ  കപരതിലനഞപ്പമുളള  കൂട്ടതികചര്ക്കകലെഞ  മനനഃപ്പൂര്വ്വമഞയഞ്ചാം
ലതറഞയഞ്ചാം സസ്വക്ടീകേരതിക്കുകേകയഞ ഉപകയഞഗതിക്കുകേകയഞ,  ലചെയ്യുന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം ആദന്ത്യകുറത്തെതിനഴ്സ്
രണഴ്സ് ലെകഞ്ചാം രൂപ വലരയഞകേഞവന പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം തുടെര്നളള ഓകരഞ കുറത്തെതിനുഞ്ചാം അഞഴ്സ് ലെകഞ്ചാം
രൂപ വലരയഞകേഞവനതുമഞയ പതിഴെയ്ക്കുഞ്ചാം ശതികതിക്കലപ്പകടെണതഞണേഴ്സ്.

44. കപഞസതികേഡ്യൂഷന.  ― ഈ ആകതിലലെ ഏലതങതിലുഞ്ചാം വന്ത്യവസകേള് ലെഞ്ചാംഘതിചതതിനഴ്സ്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആളതിലന കപഞസതികേഡ്യൂട്ടഴ്സ് ലചെകയ്യേണതഴ്സ് ആവശന്ത്യമഞലണേനഴ്സ് ഒരു കേകൗണ്സതിലെതിനഴ്സ്
അഭതിപഞയമുണഞകുകമ്പഞള്, അത്തെരഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലുകേള്ക്കഴ്സ് പകമയത്തെതിലൂലടെ, കപഞലെക്ടീസഴ്സ് വഴെതി
അത്തെരഞ്ചാം  കപഞസതികേഡ്യൂഷന  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞകനഞ  അലല്ലെങതില്  അധതികേഞരപരതിധതിയതിലുള്ള
കകേഞടെതതികേള്  വഴെതി  കനരതിട്ടഴ്സ്  കപഞസതികേഡ്യൂഷന  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുനതതികനഞ  ശതിപഞര്ശ
ലചെയ്യേഞവനതഞണേഴ്സ്.

45.  മജതികസ്ട്രേറതിലന്റെ അധതികേഞരതിത.  ― (1)  ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് ശതികതിക്കലപ്പകടെണ
ഏലതഞരു കൂറവഞ്ചാം ഫസഴ്സ് കഞസഴ്സ് മജതികസ്ട്രേറഴ്സ് കകേഞടെതതിയഴ്സ് തഞലഴെയളള യഞലതഞരു കകേഞടെതതിയതിലുഞ്ചാം
വതിചെഞരണേ ലചെയ്യുവഞന പഞടുളളതല്ലെ.

(2)  ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതിലുളള ഏലതഞരു കുറത്തെതിനുഞ്ചാം ഇതതികലെയഞയതി കേകൗണ്സതില്
അധതികേഞരലപ്പടുത്തെതിയ  ഒരു  ഉകദന്ത്യഞഗസലന്റെ  കരഖഞമൂലെമുളള  പരഞതതിയതികന്മേലെല്ലെഞലത
യഞലതഞരു കകേഞടെതതിയഞ്ചാം നടെപടെതിലയടുക്കഞന പഞടുളളതല്ലെ.

46. ഉത്തെമവതിശസ്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചെയ നടെപടെതികേള്ക്കഴ്സ്  സഞ്ചാംരകണേഞ്ചാം.  ― ഈ ആകതികലെകയഞ
അതതിന കേക്ടീഴെതിലുണഞക്കതിയ ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ റഗുകലെഷനുകേളതികലെകയഞ വന്ത്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം
ഉത്തെമവതിശസ്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം  ലചെയകതഞ  ലചെയ്യേഞനുകദ്ദേശതിചകതഞ  ആയ  ഏലതഞരു  നടെപടെതികേള്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് യഞലതഞരു വന്ത്യവഹഞരകമഞ കപഞസതികേഡ്യൂഷകനഞ ശതികഞ നടെപടെതികേകളഞ മറഴ്സ് നതിയമ
നടെപടെതികേകളഞ ഒരഞള്ലക്കതതിലര നതിലെനതില്ക്കുനതല്ലെ.
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47.  റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം  .  ― (1)  1953-ലലെ  ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന  ലമഡതിക്കല്
പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ ആകഴ്സ്  IX),  2021-ലലെ കകേരള  സഞ്ചാംസഞന ലമഡതിക്കല്
പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്)  എനതിവ
ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞക്കതിയതിരതിക്കുന:

എനഞല് അത്തെരഞ്ചാം റദ്ദേഞക്കല്,―

(എ)  പസ്തുത  നതിയമങ്ങളനുസരതിചഴ്സ്  മുമ്പഴ്സ്  ലചെയകതഞ  അലല്ലെങതില്  യഥഞവതിധതി
ലചെയകതഞ ബഞധതിചകതഞ ആയ എലനങതിലുഞ്ചാം പവര്ത്തെനങ്ങള്; അലല്ലെങതില്

(ബതി) പസ്തുത  നതിയമങ്ങള്ക്കഴ്സ്  കേക്ടീഴെതില്  ആര്ജതിചകതഞ  വനകചെര്നകതഞ
സഞ്ചാംഭവതിചകതഞ ആയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം അവകേഞശഞ്ചാം, വതികശഷഞവകേഞശഞ്ചാം, കേര്ത്തെവന്ത്യഞ്ചാം അലല്ലെങതില്
ബഞധന്ത്യത  അലല്ലെങതില്  അതതിന  കേക്ടീഴെതില്  കനടെതിയ  രജതികസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടതിഫതിക്കറ്റുകേള്;
അലല്ലെങതില്

(സതി) പസ്തുത  നതിയമങ്ങള്ലക്കതതിരഞയതി  ലചെയതിട്ടുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കുറത്തെതിനഴ്സ്
ചുമത്തെതിയതിട്ടുളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം പതിഴെ, കേണലകേട്ടല് അലല്ലെങതിള് ശതിക; അലല്ലെങതില്

(ഡതി)  കമല്പ്പറഞ്ഞെ  പകേഞരമുള്ള  അവകേഞശഞ്ചാം,  പകതന്ത്യകേഞവകേഞശഞ്ചാം,  ബഞധന്ത്യത,
കേണലകേട്ടല്  അലല്ലെങതില്  ശതിക  എനതിവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അകനസ്വഷണേഞ്ചാം,
നതിയമനടെപടെതികേള്  അലല്ലെങതില്  പരതിഹഞരഞ്ചാം  എനതിവ  ഈ  ആകഴ്സ്
പഞസഞക്കതിയതിട്ടതില്ലെഞലയനതുകപഞലലെ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേകയഞ  തുടെരുകേകയഞ  നടെപ്പതിലെഞക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതതിനുഞ്ചാം, അത്തെരഞ്ചാം പതിഴെ, കേണലകേട്ടല് അലല്ലെങതില് ശതിക എനതിവ ചുമത്തുനതതിനുഞ്ചാം;
അലല്ലെങതില്

(ഇ)  ഈ ആകതിലലെ വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്  വതിരുദമഞകേഞത്തെതിടെകത്തെഞളഞ്ചാം റദ്ദേഞക്കതിയതിട്ടുളള
പസ്തുത നതിയമങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം ലചെയതിട്ടുളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം അലല്ലെങതില് ഉണഞക്കതിയതിട്ടുളള
ചെട്ടങ്ങള്,  നതിയമഞവലെതികേള്  അലല്ലെങതില്  ലറഗുകലെഷനുകേള്  അലല്ലെങതില്  പുറലപ്പടുവതിച
വതിജഞപനഞ്ചാം, കനഞട്ടക്ടീസഴ്സ്, ഉത്തെരവഴ്സ്,  പഖന്ത്യഞപനഞ്ചാം അലല്ലെങതില് നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം,

എനതിവലയ ബഞധതിക്കുനതല്ലെ.

(2)  1956-ലലെ കസറഴ്സ്  റക്ടീ-ഓര്ഗവനകസഷന ആകഴ്സ്  പകേഞരഞ്ചാം  (1956-ലലെ  37-ാം

നമ്പര്  ആകഴ്സ്)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  രൂപക്ടീകേരതിക്കലപ്പടുകേയഞ്ചാം  മുമ്പുണഞയതിരുന  മലെബഞര്

സഞ്ചാംസഞനത്തെതിനഴ്സ്  പുതുതഞയതി  രൂപഞ്ചാംലകേഞണ കകേരള  സഞ്ചാംസഞനത്തെതിലലെ ജതില്ലെയലടെ  പദവതി

ലെഭതിക്കുകേയഞ്ചാം,  പഴെയ  മലെബഞര്  സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ്  പഞബലെന്ത്യത്തെതില്  ഉണഞയതിരുന  1914-ലലെ
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മദ്രഞസഴ്സ്  ലമഡതിക്കല്  രജതികസ്ട്രേഷന  ആകതിനഴ്സ്  1956  നവഞ്ചാംബര്  1  മുതല്  പഞബലെന്ത്യഞ്ചാം

ഇല്ലെഞതഞയതിത്തെക്ടീരുകേയഞ്ചാം 1953-ലലെ ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ്

(1953-ലലെ  ആകഴ്സ്  IX)  ഈ  ജതില്ലെയതിലുഞ്ചാം  1953-ലലെ  ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന  ലമഡതിക്കല്

പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് എന നതിലെയഴ്സ് പഞബലെന്ത്യത്തെതില് വനതിട്ടുളളതുമഞകുന.

48.  ആകതിലന്റെ അധതിപഭഞവഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ്സ് ഒരു ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷണേലറ

രജതിസര്  ലചെയ്യുന  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്,  ഈ  ആകതികലെയഞ്ചാം  അതതിനകേക്ടീഴെതില്  ഉണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള

ചെട്ടങ്ങളതികലെയഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനുകേളതികലെയഞ്ചാം വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്,  തല്സമയഞ്ചാം പഞബലെന്ത്യത്തെതിലുള്ള

മകറലതങതിലുഞ്ചാം നതിയമത്തെതില് എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലുഞ്ചാം, അധതിപഭഞവമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണേഴ്സ്.

49.  കഡഞകര്മഞര്ക്കുള്ള  കകമ  പദതതി.―രജതികസര്ഡഴ്സ്  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ

കകമത്തെതിനഞയതി നതിര്ണയതിക്കലപ്പട്ട പകേഞരഞ്ചാം, ഒരു പദതതി രൂപക്ടീകേരതിക്കഞവനതഞണേഴ്സ്.

പട്ടതികേ

അഞ്ചാംഗക്ടീകൃത കയഞഗന്ത്യതകേള്

എ  . കമഞകഡണ്  ലമഡതിസതിനുള്ള  കയഞഗന്ത്യതകേള്  : മുമ്പഴ്സ്  ഇനന്ത്യന  ലമഡതിക്കല്

കേകൗണ്സതില്  ആകഴ്സ്,  1956  (1956-ലലെ  ആകഴ്സ്  നമ്പര്  102)  ആയതിരുന  നഞഷണേല്

ലമഡതിക്കല് കേമ്മക്ടീഷന ആകഴ്സ്, 2019 (2019-ലലെ നമ്പര് 30)  പകേഞരഞ്ചാം അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിച എല്ലെഞ

കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം കൂടെഞലത പഞര്ലെലമന്റെതിലന്റെ നതിയമങ്ങള് അനുസരതിചഴ്സ് അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചതിട്ടുളളതഞയതി

കേണേക്കഞക്കലപ്പടുന കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം.

ബതി  . ആയൂര്കവദഞ്ചാം  ,    സതിദ  ,    യനഞനതി ടെതിബതി ലമഡതിസതിന  ,    കയഞഗയഞ്ചാം     പകൃതതിചെതികേതിത്സ

എനതിവയ്ക്കുള്ള കയഞഗന്ത്യതകേള്  :  ഇനന്ത്യന ലമഡതിസതിന ലസനടല് കേകൗണ്സതില് ആകഴ്സ്, 1970

(1970-ലലെ  നമ്പര്  48)  പകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിച  എല്ലെഞ  കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം.  കയഞഗയലടെയഞ്ചാം

പകൃതതിചെതികേതിത്സയലടെയഞ്ചാം  കേഞരന്ത്യത്തെതില്,  അതതഴ്സ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഞകരഞ സഞ്ചാംസഞന സര്ക്കഞകരഞ അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചതിട്ടുളള എല്ലെഞ കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം.

സതി.  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിനുള്ള കയഞഗന്ത്യത:  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലസനടല്

കേകൗണ്സതില് ആകഴ്സ്, 1973 (കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ് 1973-ലലെ 59) പകേഞരഞ്ചാം അഞ്ചാംഗക്ടീകേരതിചതിട്ടുളള എല്ലെഞ

കയഞഗന്ത്യതകേളുഞ്ചാം.
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ഉകദ്ദേശന്ത്യകേഞരന്ത്യങ്ങളുലടെ വതിവരണേഞ്ചാം

1953-ലലെ  ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഞ്ചാം  മലെബഞര്
പകദശത്തെഴ്സ് ബഞധകേമഞയടുകത്തെഞളഞ്ചാം ഉളള 1914-ലലെ മദ്രഞസഴ്സ് ലമഡതിക്കല് രജതികസ്ട്രേഷന ആകഞ്ചാം
ഏകേക്ടീകേരതിച്ചുലകേഞണഴ്സ്  സഞ്ചാംസഞനലമഞട്ടഞലകേ  ബഞധകേമഞയ  ഒരു  നതിയമഞ്ചാം  പഞബലെന്ത്യത്തെതില്
ലകേഞണവരണേലമനഴ്സ്  നതിയമ  പരതിഷ്കരണേ  കേമ്മതിറതിയഞ്ചാം  നതിയമ  പരതിഷ്കരണേ  കേമ്മക്ടീഷനുഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതികനഞടെഴ്സ്  ശതിപഞര്ശ  ലചെയ്യുകേയണഞയതി.   പസ്തുത  ശതിപഞര്ശ  സര്ക്കഞര്
പരതികശഞധതിക്കുകേയഞ്ചാം,  1953-ലലെ ടഞവനകൂര്-ലകേഞചതിന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്,
മലെബഞര്  പകദശത്തെഴ്സ്  ബഞധകേമഞയ  1914-ലലെ  മദ്രഞസഴ്സ്  ലമഡതിക്കല്  രജതികസ്ട്രേഷന  ആകഴ്സ്
എനക്ടീ നതിയമങ്ങള് ഏകേക്ടീകേരതിച്ചുലകേഞണഴ്സ് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ കമഞകഡണ് ലമഡതിസതിന, ഇനന്ത്യന
സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  എനക്ടീ  വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ
പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  രജതികസ്ട്രേഷനുകവണതിയഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  രജതികസ്ട്രേഷനഴ്സ്  കവണതഞയ
കയഞഗന്ത്യതകേള്  നതിയനതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം  കവണതിയഞ്ചാം  ഒരു  നതിയമനതിര്മ്മഞണേഞ്ചാം  നടെത്തുനതതിനഴ്സ്
സര്ക്കഞര് തക്ടീരുമഞനതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്തു.

2.  കകേരള നതിയമസഭ സകമ്മളനത്തെതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലുഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ്ഞെ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കഴ്സ്
ഉടെന പഞബലെന്ത്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുനതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ലമഡതിക്കല്
പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ഓര്ഡതിനനസഴ്സ് (2021-ലലെ 43-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്) 2021 ലഫബ്രുവരതി
23-ാം  തക്ടീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണേര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതഴ്സ്  2021  ലഫബ്രുവരതി
24-ാം  തക്ടീയതതിയതിലലെ  946-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണേ  ഗസറതില്
പസതിദക്ടീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്തു.

3.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനഴ്സ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒരു  ആകഴ്സ്
ലകേഞണവരുനതതിനുകവണതിയളള ഒരു ബതില് 2021  കമയഴ്സ്  24-ാം തക്ടീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചഴ്സ്  2021
ജൂണ്  10-ാം  തക്ടീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയലടെ  സകമ്മളനത്തെതില്
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുനതതികനഞ പഞസഞക്കുനതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില്ലെ.

4.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വന്ത്യവസകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുനതതിനഞയതി
2021-ലലെ  കകേരള സഞ്ചാംസഞന ലമഡതിക്കല് പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്,  2021  ജൂവലെ
1-ാം തക്ടീയതതി കകേരള ഗവര്ണേര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതഴ്സ്  2021-ലലെ  73-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനനസഞയതി  2021  ജൂവലെ  3-ാം  തക്ടീയതതിയതിലലെ  1945-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണേ ഗസറതില് പസതിദക്ടീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്തു.

5)  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനഴ്സ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒരു  ആകഴ്സ്
ലകേഞണവരുനതതിനുകവണതിയളള ഒരു ബതില്  2021  ജൂവലെ  22-ാം തക്ടീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചഴ്സ്  
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2021  ആഗസഴ്സ്  13-ാം  തക്ടീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയലടെ  സകമ്മളനത്തെതില്
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുനതതികനഞ പഞസഞക്കുനതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില്ലെ.

6. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വന്ത്യവസകേള്  നതിലെനതിര്ത്തുനതതിനഞയതി
2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്  (2021-ലലെ
115-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനനസഴ്സ്)  2021  ആഗസഴ്സ്  23-ാം  തക്ടീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതഴ്സ്  2021  ആഗസഴ്സ്  25-ാം തക്ടീയതതിയതിലലെ  2478-ാം നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണേ ഗസറതില് പസതിദക്ടീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്തു.

7.  2021-ലലെ 115-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസതിനഴ്സ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ
ഒരു ആകഴ്സ് ലകേഞണവരുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണേഴ്സ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരന്ത്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പഞബലെന്ത്യത്തെതില്  ലകേഞണവരതികേയഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ആവര്ത്തെകേവഞ്ചാം അനഞവര്ത്തെകേവമഞയ യഞലതഞരു
അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുനതല്ലെ.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ നതിയമനതിര്മ്മഞണേഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

കമഞകഡണ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്,  ഇനന്ത്യന  സതിസഞ്ചാംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമഡതിസതിന
കേകൗണ്സതില്,  കഹഞമതികയഞപ്പതതികേഴ്സ്  ലമഡതിസതിന  കേകൗണ്സതില്  എനക്ടീ  കേകൗണ്സതിലുകേള്
രൂപക്ടീകേരതിച്ചുലകേഞണഴ്സ് വതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിക്കഞന ബതില്ലെതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡത്തെതിലലെ (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

2. ബതില്ലെതിലലെ  3-ാം  ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തെതിലലെ  (c),  (d),  (e),  (f)
ഇനങ്ങള്, (4)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തെതിലലെ  (c),  (d),  (e),  (f),  (g),  (h),  (i)  ഇനങ്ങള്, (5)-ാം
ഉപഖണ്ഡത്തെതിലലെ (c), (d), (e), (f) ഇനങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പകടെണ അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ആറഴ്സ്  മഞസത്തെതിനകേഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടതിട്ടതില്ലെഞലയങതില്  പസ്തുത  അഞ്ചാംഗങ്ങലള
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ബതില്ലെതിലലെ 4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

3. ആദന്ത്യ കേകൗണ്സതിലെതിലലെ എകഴ്സ്-ഒഫതികഷന്ത്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഒഴെതിലകേയളള അഞ്ചാംഗങ്ങലള
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ബതില്ലെതിലലെ 6-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

4. ആദന്ത്യ കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ പസതിഡന്റെതിലന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ബതില്ലെതിലലെ
8-ാം  ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധന  സര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

1482/2021.
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5. ഗസറഴ്സ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ആകതിലന്റെ വന്ത്യവസകേള് നടെപ്പതില്വരുത്തുനതതിനഞയതി
ചെട്ടങ്ങള്  ഉണഞക്കുനതതിനഴ്സ്  ബതില്ലെതിലലെ  36-ാം  ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

6. ആകതിലന്റെ  വന്ത്യവസകേള്  നടെപ്പതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി  സര്ക്കഞരതിലന്റെ  മുനകൂര്
അനുമതതികയഞലടെ റഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞക്കുനതതിനഴ്സ് ബതില്ലെതിലലെ 37-ാം ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലെതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

7. 37-ാം  ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞക്കുന  റഗുകലെഷനുകേള്
വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്  37-ാം ഖണ്ഡത്തെതിലന്റെ  (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

8. ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ റഗുകലെഷനുകേള് ആവശന്ത്യലമങതില് വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി  റദ്ദേഞക്കുനതതിനു  37-ാം  ഖണ്ഡത്തെതിലലെ  (3)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

9. ഏതഴ്സ്  കേഞരന്ത്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണേഞ  വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉത്തെരവകേകളഞ
പുറലപ്പടുവതികക്കണതഴ്സ്  അലല്ലെങതില്  ചെട്ടങ്ങകളഞ  റഗുകലെഷനുകേകളഞ  ഉണഞകക്കണതഴ്സ്,  അവ
നടെപടെതികമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള്ളതുഞ്ചാം  സഞധഞരണേവഞ്ചാം  ഭരണേപരവഞ്ചാം  ആയ  സസ്വഭഞവകത്തെഞടെഴ്സ്
കൂടെതിയതുമഞണേഴ്സ്.  കൂടെഞലത,  ചെട്ടങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച  വതിഷയങ്ങള്  നതിയമസഭയലടെ
സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയഴ്സ്  വതികധയവമഞണേഴ്സ്.  ഏലതിച്ചുലകേഞടുത്തെ  നതിയമനതിര്മ്മഞണേഞധതികേഞരഞ്ചാം,
അതതിനഞല് സഞധഞരണേ സസ്വഭഞവകത്തെഞടുകൂടെതിയതഞണേഴ്സ്.

വക്ടീണേഞ കജഞര്ജഴ്സ്



35

ഖണ്ഡങ്ങളതികന്മേലുളള കുറതിപ്പുകേള്

2-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലെതിലലെ  ചെതിലെ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  പദപകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  നതിര്വ്വചെതിക്കുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

3-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ  സഞപനവഞ്ചാം  ഏകേഞഞ്ചാംഗക്ടീകേരണേവഞ്ചാം  ഘടെനയഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

4-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതിലന്റെ  അഭഞവത്തെതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങലള  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

5-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ കയഞഗന്ത്യത നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

6-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ആദന്ത്യലത്തെ  കേകൗണ്സതിലുകേളതികലെയഴ്സ്  അഞ്ചാംഗങ്ങലള  സര്ക്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യേണേലമനഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

7-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദന്ത്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

8-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലുകേളുലടെ  പസതിഡന്റെതിലന്റെയഞ്ചാം  വവസഴ്സ്-പസതിഡന്റെതിലന്റെയഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

9-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലുകേളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ  ഒഴെതിവകേള്  നതികേത്തുനതഴ്സ്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

10-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―എല്ലെഞ നതിയമനങ്ങളുഞ്ചാം ഗസറതില് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്യുനതഴ്സ് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്
വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

11-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലുകേളതിലലെ  അഞ്ചാംഗതസ്വത്തെതിനുളള  അകയഞഗന്ത്യതകേള്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

12-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം അവസഞനതിക്കല് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

13-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം  രഞജതിവയല്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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14-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―നടെപടെതികേളുലടെ  സഞധുത  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

15-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതില് കയഞഗത്തെതിലന്റെ സലെവഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുനതതിനഴ്സ്
വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

16-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  കയഞഗങ്ങളതിലലെ  അദന്ത്യകതയഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
നടെപടെതികമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

17-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കഴ്സ് ഫക്ടീസഞ്ചാം ബത്തെകേളുഞ്ചാം നല്കേല് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

18-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിര്വ്വഞഹകേ  സമതിതതികയയഞ്ചാം  മറ്റു  സമതിതതികേകളയഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുനതഴ്സ്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

19-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞലറ നതിയമതിക്കുനതഴ്സ് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

20-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  ചുമതലെകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

21-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിയമനവഞ്ചാം നതിയമനരക്ടീതതിയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

22-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണഞക്കുനതതിലനപറതിയഞ്ചാം  അവ  കഭദഗതതി
ലചെയ്യുനതതിനുളള നടെപടെതികമവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ്
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

23-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതില്  വക്ടീഴ്ചവരുത്തുനതഴ്സ്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

24-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതികസ്ട്രേഷനുളള  കയഞഗന്ത്യത  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

25-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതികസ്ട്രേഷന  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

26-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഈ  ബതില്ലെതിന  കേക്ടീഴെതില്  സര്ക്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന
തക്ടീയതതിയതിലുള്ള  പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  ലെതിസഴ്സ്  തയ്യേഞറഞക്കുനതഴ്സ്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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27-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―1953-ലലെ  ടഞവനകൂര്  ലകേഞചതിന  -  ലമഡതിക്കല്  പഞകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ആകതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസര് ലചെയ പഞകക്ടീഷണേര്മഞലര സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

28-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലെതിനഞല് രജതിസറകേളതില് നതിനഞ്ചാം നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേലപ്പടുനതഴ്സ്
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

29-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അകപകയതികന്മേല് രജതിസറതില് നതിനഴ്സ് നക്ടീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേല് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്
വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

30-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―പഞകക്ടീഷണേര്മഞരുലടെ  വഞര്ഷതികേ  ലെതിസഴ്സ്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

31-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―അകയഞഗന്ത്യതകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

32-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―വതികശഷ  അവകേഞശങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

33-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസ്ട്രേഞറലടെ  നടെപടെതിയതികന്മേല്  കേകൗണ്സതിലെതിനുളള  അപ്പക്ടീല്
സഞ്ചാംബന്ധതി ചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

34-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്ക്കഞരതിനഞല്  രജതിസറതില്  മഞറഞ്ചാംവരുത്തുനതഴ്സ്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്
വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

35-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  തക്ടീരുമഞനത്തെതികന്മേല്  സര്ക്കഞരതികലെയഴ്സ്  അപ്പക്ടീല്
നല്കുനതഴ്സ് സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

36-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ചെട്ടങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

37-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―റഗുകലെഷനുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

38-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഈ ആകതിന കേക്ടീഴെതില് രജതിസര് ലചെയ്യേഞത്തെ ആളുകേള്,  മുതലെഞയവര്,
പഞകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യേഞന പഞടെതിലല്ലെനഴ്സ്  വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

39-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ശതിക  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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40-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതിരുദങ്ങള് നല്കുനതതിനുളള അധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

41-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഡതിഗതി  മുതലെഞയവ  നല്കുനതതിനുഞ്ചാം  മറ്റുമുളള  നതികരഞധനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

42-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലമഡതിക്കല് കയഞഗന്ത്യതകേള് വതിവകതിക്കുന ബതിരുദങ്ങള്, മുതലെഞയവ
അനധതികൃതമഞയതി  ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനുളള ശതിക സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

43-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലമഡതിക്കല്  ബതിരുദങ്ങള്  ലതറഞയതി  സസ്വക്ടീകേരതിക്കുനതതികനഞ
ഉപകയഞഗതിക്കുനതതികനഞ  ഉളള  ശതിക  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

44-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കപഞസതികേഡ്യൂഷന  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

45-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―മജതികസ്ട്രേറതിലന്റെ അധതികേഞരതിത സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

46-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഉത്തെമവതിശസ്വഞസത്തെതില്  ലചെയ  പവൃത്തെതികേള്ക്കഴ്സ്  സഞ്ചാംരകണേഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ് വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

47-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

48-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―ആകതിലന്റെ  അധതിപഭഞവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ  ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

49-  ാംഖണ്ഡഞ്ചാം.―കഡഞകര്മഞര്ക്കുള്ള  കകമ  പദതതി  സഞ്ചാംബന്ധതിചഴ്സ്  വന്ത്യവസ
ലചെയ്യുനതതിനഴ്സ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണേഴ്സ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.


