
2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ബബില
(നബിയമസഭ പപൊസപൊകബിയ പ്രകേപൊരമുള്ളതത)

കകേരള സസംസപൊനതത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെടത നബിലെവബിലുള്ള
നബിയമങ്ങള്കത  പകേരസം കേപൊലെപൊനുസൃതമപൊയ മപൊറ്റങ്ങളസം

ആവശഗ്യകേതകേളസം   ഉള്ലപ്പെടുതബിലകപൊണ്ടുള്ള
വഗ്യവസകേള്  ലകേപൊണ്ടുവരുന്നതബിനത 

കവണബിയുള്ള

ഒരു

ബബില

പപീഠബികേ.―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണതബിനത  ഏകേപൊകരപൊഗഗ്യസം  എന്ന  സമപീപനസം

സസപീകേരബികകണതബിനപൊലുസം;

കരപൊഗ നബിർണ്ണയസം, ചബികേബിത്സ എന്നബിവയ്ക്കപ്പുറസം ആകരപൊഗഗ്യസം പ്രദപൊനസം ലചയ്യുന്ന സപൊമൂഹബികേ

സസംവബിധപൊനങ്ങലള  ശകബിലപ്പെടുത്തുകേയുസം  കരപൊഗങ്ങൾകത  കേപൊരണമപൊകുന്ന  അവസകേലള

ദുർബ്ബലെലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ ഇലപൊതപൊക്കുകേകയപൊ ലചകയ്യേണതബിനപൊലുസം;

കേപൊലെപൊവസപൊവഗ്യതബിയപൊനസം,  മനുഷഗ്യ-മൃഗ  സമ്പർകസം  മുതലെപൊയവയുലടെ  ഭപൊഗമപൊയബി

കേടെന്നുവരപൊവുന്ന  പുതബിയ  വവറസുകേലളയുസം  കരപൊഗപൊണുകലളയുസം  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലളയുസം

മഹപൊമപൊരബികേലളയുസം  പ്രതബികരപൊധബികകണതത  ആവശഗ്യമപൊകേയപൊലുസം  വർദബിച്ചുവരുന്ന  ജപീവബിത

വശലെപീകരപൊഗങ്ങലള തടെകയണതുസം നബിയനബികകണതുസം അനബിവപൊരഗ്യമപൊകേയപൊലുസം;

സസംസപൊനത്തുടെനപീളസം  നഗര-ഗപൊമ  വഗ്യതഗ്യപൊസങ്ങളബിലപൊലത  ജനസപൊന്ദ്രത

ഉയര്ന്നതപൊയബിരബിക്കുന്നതബിനപൊലുസം  വകയപൊജനങ്ങളസം,  ഭബിന്നകശഷബികപൊരുസം  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ളവരുലടെ

ആകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണതബിനത കകേരളസം പ്രകതഗ്യകേ പരബിഗണന നലകുന്നതബിനപൊലുസം;

കകേരള  സസംസപൊനതത  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടത  നബിലെനബിന്നബിരുന്ന,

തബിരുവബിതപൊസംകൂര്-ലകേപൊച്ചബി കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1955-ലലെ ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേത

ലഹലതത ആകത (1955-ലലെ XVI),  മലെബപൊര് കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1939-ലലെ മദപൊസത

പബബികേത  ലഹലതത  ആകത  (1939-ലലെ  III),  എന്നബിവയ്ക്കത  പകേരസം  സസംസപൊനമപൊലകേ

ബപൊധകേമപൊകുന്ന  ഒരു  നബിയമസം  ലകേപൊണ്ടുവരുന്നതബിനുസം  അതുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടതുസം  അതബിനത

ആനുഷസംഗബികേവുമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങള്ക്കുസം  കവണബി  വഗ്യവസ  ലചകയ്യേണതത

യുകമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊലുസം;
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ഭപൊരത റബിപ്പെബബികബിലന്റെ  എഴുപതബിനപൊലെപൊസം  സസംവത്സരതബില  തപൊലഴെപ്പെറയുസം  പ്രകേപൊരസം
നബിയമമുണപൊക്കുന്നു:  ―

അദഗ്യപൊയസം 1

പ്രപൊരസംഭസം

1. ചുരുകകപ്പെരുസം പ്രപൊരസംഭവുസം. (― 1) ഈ ആകബിനത  2023-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ആകത

എന്നത കപരത പറയപൊസം.

(2)  15-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ  (8)-ാം ഉപവകുപ്പുസം  18-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ  (7)-ാംഉപവകുപ്പുസം  20-ാം

വകുപ്പെബിലന്റെ  (3)-ാംഉപവകുപ്പുസം  65-ാം  വകുപ്പുസം  ഉടെന്  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വരുന്നതുസം  കശഷബിക്കുന്ന

വകുപ്പുകേള് 2023 ജനുവരബി 16-ാം തപീയതബി പ്രപൊബലെഗ്യതബില വന്നതപൊയബി കേരുതലപ്പെകടെണതുമപൊണത.

2.  നബിര്വ്വചനങ്ങള്.―(1)  ഈ  ആകബില,  സന്ദര്ഭസം  മറ്റു  വബിധതബില  ആവശഗ്യലപ്പെടെപൊത

പക്ഷസം,―

(എ)  "ബകയപൊ  ലമഡബികൽ  മപൊലെബിനഗ്യസം"  എന്നപൊൽ  വഗ്യകബിയുലടെകയപൊ

വഗ്യകബികേളലടെകയപൊ കരപൊഗനബിർണ്ണയസം,  ശസ്ത്രകബിയകേൾ,  മറ്റത  ചബികേബിത്സകേൾ,  കുതബിവയ്പ്പുകേൾ

എന്നബിവയ്ക്കബിടെയബികലെപൊ  ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ  ഗകവഷണങ്ങൾകബിടെയബിൽ  ആശുപതബികേൾ,

ആകരപൊഗഗ്യ  ഗകവഷണ  സപൊപനങ്ങൾ  എന്നബിവബിടെങ്ങളബികലെപൊ  ഉണപൊകുന്നതപൊയ  കരപൊഗപൊണു

സപൊന്നബിധഗ്യവുസം  അതബിലൂലടെ  അണുബപൊധ  സപൊധഗ്യതയുമുള്ള  ഖര-ദവ  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങൾ

എന്നർത്ഥമപൊകുന്നു;

(ബബി) “ലകേടബിടെസം"  എന്നതബില  വപീടെത,  ഔടതഹഹൗസത, അപ്പെപൊർടതലമന്റെത, ലെപൊയസം,

ശുചബിമുറബി, ലഷഡത, കുടെബില, ലപടബികടെ, കൂടെപൊലത കേലെതല,  ഇഷബികേ, ലചളബി, കലെപൊഹസം അലലങബില

മറ്റത വസ്തുകള് എന്തുതലന്നയപൊയപൊലുസം, അവ ലകേപൊണ്ടുള്ള എടുപ്പുകേള് എന്നബിവ ഉള്ലപ്പെടുന്നു; 

(സബി)  "പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി"  എന്നപൊൽ  അണുബപൊധമൂലെസം  മനുഷഗ്യനത  അലലങബില

മൃഗങ്ങള്കത  ലെക്ഷണങ്ങകളപൊടുകൂടെബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  ഉണപൊകുന്നതുസം  മനുഷഗ്യരബില  നബിന്നത

മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ  മൃഗങ്ങളബില  നബിന്നത  മൃഗങ്ങളബികലെയ്കകപൊ  മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ

പകേരുന്നകതപൊ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ  സസംവബിധപൊനങ്ങളലടെ  സഹപൊയകതപൊലടെ  കേലണത്തുന്നതുമപൊയ

ഒരു കരപൊഗസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

വബിശദപീകേരണസം:―ഇഹൗ  ആകബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  ''മൃഗങ്ങള്''  എന്നതബില

പക്ഷബികേളസം ഉള്ലപ്പെടുന്നതപൊണത .
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(ഡബി)  "സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെല"  എന്നപൊല കുടുസംബപരകമപൊ വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസപരകമപൊ

സപൊമൂഹബികേകമപൊ  രപൊഷപീയകമപൊ  ആതപീയകമപൊ  കഗപൊതപരകമപൊ  മതപരകമപൊ  ആയ

കേപൊരഗ്യങ്ങള്കപൊകയപൊ,  മത്സരങ്ങള്,  പ്രദര്ശനങ്ങള്,  വബികനപൊദങ്ങള് അലലങബില സമപൊനമപൊയ

കേപൊരഗ്യങ്ങള്കപൊകയപൊ സകമ്മേളബിക്കുന്ന ആളകേളലടെ കൂടസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ഇ)  “ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്"  എന്നപൊല  ജബിലപൊ  തലെതബില

ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരസം  ചുമതലെലപ്പെടുതബിയബിട്ടുള്ള,  ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയുലടെ  ലമമ്പര്

ലസകടറബിയപൊയ,  ഈ ആകബിലന്റെ നടെതബിപ്പെബിനുകവണബി  നബികയപൊഗബികലപ്പെട ലമഡബികല ഓഫപീസര്

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എഫഫ) “ഓവുചപൊല"  എന്നപൊല  മപൊലെബിനഗ്യസം,  മലെബിനജലെസം,  ഒഴുക്കുലവള്ളസം,

മഴെലവള്ളസം, ഊറ്റു  ജലെസം  എന്നബിവ  വഹബിക്കുന്നതബിനുള്ള,  ഏലതങബിലുസം  തരതബിലുള്ള ചപൊല

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ജബി) "തപൊമസതബിനുള്ള  പപൊര്പ്പെബിടെസം"  എന്നപൊല മനുഷഗ്യവപൊസതബിനപൊകയപൊ

അതുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെകടപൊ,  പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ,  ഭപൊഗബികേമപൊകയപൊ,  നബിര്മ്മേബിച്ചകതപൊ  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ

ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബിനു കവണബി എടുതകതപൊ ആയ ഒരു ലകേടബിടെസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എച്ചത) "വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസ സപൊപനസം" എന്നപൊല അറബിവത അലലങബില വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസസം

പ്രദപൊനസം ലചയ്യുന്ന ഒരു സലെസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം ലപപൊതുവപൊയകതപൊ സസകേപൊരഗ്യമപൊയകതപൊ

ആയ  പ്രപീ-സ്കൂളകേള്,  ശബിശുസസംരക്ഷണ  സപൊപനങ്ങള്,  സ്കൂളകേള്,  കകേപൊകളജുകേള്,

സപൊകങതബികേ വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസ സപൊപനങ്ങള്,  സര്വ്വകേലെപൊശപൊലെകേള്,  കകേപൊച്ചബിസംഗത  ലസന്റെറുകേള്,

ടെട്യൂഷന് ലസന്റെറുകേള്, പരബിശപീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നബിവ ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ളതുമപൊകുന്നു;

(ലഎ) "സപൊസംകമബികേസം" എന്നപൊല  ഒരു കരപൊഗതബിലന്റെ കകേസുകേളലടെ എണ്ണതബിലലെ

ലപലടന്നുള്ളതുസം  തസരബിതവുമപൊയ   വര്ദനവബിലൂലടെ  ഉണപൊകുന്ന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള അവസ  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ലജ) "ഫപൊക്ടറബി" എന്നപൊല  യപൊനബികേമപൊയബി പ്രസരണസം ലചയ്യേലപ്പെടുന്ന, നപീരപൊവബി,

ജലെസം,  എണ്ണ,  വപൊതകേസം,  വവദദ്യുതബി  അലലങബില  മകറ്റലതങബിലുസം  ഊര്ജ്ജരൂപതബിലന്റെ

സഹപൊയകതപൊലടെ   വഗ്യപൊവസപൊയബികേ,  ഉലപ്പെപൊദന,  വപൊണബിജഗ്യ  പ്രകബിയകേള്  നടെക്കുന്ന

ഏലതങബിലുസം  പരബിസരവുസം അതബിലന്റെ  പ്രപൊന്തപ്രകദശങ്ങളസം  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം  1948-ലലെ

ഫപൊക്ടറപീസത  ആകത  (1948-ലലെ  63-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകത  )-ല  നബിര്വ്വചബിച്ചബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുസം

പരബിസരവുസം ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;
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(ലകേ) "മപൊലെബിനഗ്യസം"  എന്നതബില  മലെബിനവസ്തുകള്,  മലെമൂത  വബിസര്ജ്ജഗ്യങ്ങള്,
ദുര്ഗന്ധമുള്ളതുസം  ചപീഞ്ഞതുമപൊയ വസ്തുകള്  എന്നബിവയുസം,  നപീകസം  ലചയബിലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന മലറ്റലപൊ വസ്തുകളസം ഉള്ലപ്പെടുന്നു;

(എല)  "ഭക്ഷണസം"  അലലങബില  "ഭക്ഷണപദപൊര്ത്ഥസം"  എന്നതബില വഗ്യകബികേള്
കേഴെബിക്കുന്നതബികനപൊ  കുടെബിക്കുന്നതബികനപൊ  (ആഹപൊരമപൊകയപൊ  പപൊനപീയമപൊകയപൊ)  ചവയ്ക്കുന്നതബികനപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന,  പപൊചകേസം  ലചയകതപൊ,  ഭപൊഗബികേമപൊയബി  പപൊചകേസം  ലചയകതപൊ  പപൊചകേസം
ലചയ്യേപൊതകതപൊ സസംസ്കരബിച്ചകതപൊ ഭപൊഗബികേമപൊയബി  സസംസ്കരബിച്ചകതപൊ സസംസ്കരബികപൊതകതപൊ ആയ
ധപൊനഗ്യങ്ങളസം,  പഴെങ്ങളസം,  പച്ചകറബികേളസം,  പൂകളസം,  ഇലെകേളസം,  പപൊലുസം,  മത്സഗ്യവുസം,  മപൊസംസവുസം
ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  എലപൊ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളസം,  ഇവയുലടെ  ഉലപ്പെന്നങ്ങളസം,  പപൊയ്ക്കത  ലചയ
കുടെബിലവള്ളമുള്ലപ്പെലടെയുള്ള പപൊനപീയങ്ങളസം കൂടെപൊലത നബിറതബിനപൊകയപൊ സസപൊദത കൂട്ടുന്നതബിനപൊകയപൊ
അതരസം  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളബിലുസം  പപൊനപീയങ്ങളബിലുസം  കചര്ക്കുന്ന  എലപൊ  കചരുവകേളസം
ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;

(എസം)  "ഭക്ഷഗ്യ  വഗ്യപൊപപൊരസം"  എന്നപൊല  ലെപൊഭതബിനുകവണബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ
ലപപൊതുവപൊകയപൊ  സസകേപൊരഗ്യമപൊകയപൊ,  ഏലറ്റടുക്കുന്നതുസം  ഭക്ഷണപദപൊര്ത്ഥങ്ങളലടെ  നബിര്മ്മേപൊണസം,
സസംസ്കരണസം,  പപൊകബിസംഗത  ,  സസംഭരണസം,  ഗതപൊഗതസം,  വബിതരണസം,  ഇറക്കുമതബി എന്നബിവയുമപൊയബി
ബന്ധലപ്പെടത  ഏലതങബിലുസം  പ്രവര്തനസം ഏലതങബിലുസം  ഘടതബില  നടെത്തുന്നതുസം,  ഭക്ഷഗ്യ
സര്വ്വപീസുകേള്,  കേപൊറ്ററബിസംഗത  സര്വ്വപീസുകേള്,  ഭക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ  അലലങബില  ഭക്ഷണ
കചരുവകേളലടെകയപൊ വബിലപ്പെന എന്നബിവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതുസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എന്)  "സര്കപൊര്" എന്നപൊല കകേരള സര്കപൊര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ഒ) "ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ  സപൊപനസം"  എന്നപൊൽ  ലപപൊതു
ഉടെമസതയബിലുള്ളകതപൊ  സസകേപൊരഗ്യ  ഉടെമസതയബിലുള്ളകതപൊ  ആയതുസം  കരപൊഗപരബികശപൊധന,
ചബികേബിത്സ,  നഴബിസംഗത  ,  സപൊന്തസനസം അടെകമുള്ള പരബിചരണങ്ങള്,  മറ്റത  ചബികേബിത്സപൊ പരബിചരണ
പ്രകബിയകേള്  എന്നബിവ  വഴെബി  ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ,  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ,  കരപൊഗചബികേബിത്സ,
കരപൊഗനബിര്ണയ, നഴബിസംഗത ,  പുനരധബിവപൊസ , സപൊന്തസന, ആകരപൊഗഗ്യപുനനഃസപൊപന, ഗകവഷണ
പ്രവര്തനങ്ങളടെകമുള്ള  വബിവബിധ  ആകരപൊഗഗ്യകസവന  പ്രവര്തനങ്ങകളപൊ,  പ്രജനന
ആകരപൊഗഗ്യ  കസവനങ്ങകളപൊ,  അടെബിയന്തര  ചബികേബിത്സപൊ  കസവനങ്ങകളപൊ,  ഇവയുലടെ  വബിവബിധ
സസംയുകങ്ങകളപൊ  ലപപൊതുജനങ്ങള്കത  നലകുന്നതുമപൊയ  സപൊപനങ്ങള്,  ആശുപതബികേള്,
നഴബിസംഗത കഹപൊമുകേള്, പ്രസവപൊശുപതബികേള്, മറ്റത ചബികേബിത്സപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നബിവ മുഴുവനപൊകയപൊ,
അവയുലടെ ഒരു ഭപൊഗകമപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;
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(പബി) "ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ പ്രവര്തകേര്"  എന്നപൊല മലറ്റപൊരു  വഗ്യകബിയുലടെ
ആകരപൊഗഗ്യസം  പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതുമപൊകയപൊ  വപീലണടുക്കുന്നതുമപൊകയപൊ  ബന്ധലപ്പെട  കസവനസം
അലലങബില ലതപൊഴെബില ലചയ്യുന്ന വഗ്യകബികേള് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം കൂടെപൊലത ഫബിസബിഷഗ്യന്,
നഴത,  പപൊരപൊലമഡബികേത,  വസകകപൊളജബിസത,  കേഹൗണ്സബിലെര്,  ഔടതറപീച്ചത ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ
കസവനങ്ങള്  നലകുന്ന  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ  പ്രവര്തകേര്  അലലങബില  ലമഡബികല,
നഴബിസംഗത,  വസകകപൊളജബികല  അലലങബില  ഏലതങബിലുസം  തരതബിലുള്ള  മറ്റത  ആകരപൊഗഗ്യ
കസവനങ്ങള് നലകുന്ന വഗ്യകബികേള്  ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;

(കേദ്യു) "ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ  കസവനങ്ങള്"  എന്നപൊല  കേണ്സള്കടഷനുസം,
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയവുസം, ചബികേബിത്സയുസം കൂടെപൊലത ഔടത റപീച്ചത സര്വ്വപീസസുസം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത
പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതബിനുസം കപ്രപൊത്സപൊഹബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനുമുള്ള കസവനങ്ങളസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ആര്)  "ആകരപൊഗഗ്യ  ഭപീഷണബി"   എന്നപൊല  പരബികത  അലലങബില  കരപൊഗതബിനത
കേപൊരണമപൊകയകപൊവുന്ന ഏലതങബിലുസം സൂക്ഷ്മജപീവബി,  രപൊസ അവസ അലലങബില ഏലതങബിലുസം
സപൊഹചരഗ്യസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എസത) ''ലഹലതത  ഇന്ലസ്പെക്ടര്''  എന്നപൊല  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സപൊപനതബിലലെ
അലലങബില  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സപൊപനതബിനത  വകേമപൊറ്റസം  ലചയ്തുകേബിടബിയ  സപൊപനതബിലന്റെ
അലലങബില  സര്കപൊര്  ലമഡബികല  കകേപൊകളജബിലലെ  ലഹലതത  ഇന്ലസ്പെക്ടര്  എകന്നപൊ
ഏലതങബിലുലമപൊരു  പ്രകദശകതയ്ക്കത  സബിരമപൊകയപൊ  തപൊലകപൊലെബികേമപൊകയപൊ  നബിയമബിക്കുന്ന  ലഹലതത
ഇന്ലസ്പെക്ടര് റപൊങബിലുള്ള ഒരു ഓഫപീസര് എകന്നപൊ അര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(റ്റബി)  “ശുചബിതസ  സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്"  എന്നപൊല  ഒരു  മുറബിയബികലെപൊ  മുറബികേളബികലെപൊ,
ലകേടബിടെതബികലെപൊ, വബിവബിധ  ലെബിസംഗകപൊര്കത  പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി  സസകേപൊരഗ്യതകയപൊലടെയുസം,
വൃതബിയപൊയുസം,  അണുവബിമുകമപൊയുസം  കരപൊഗപകേര്ച്ചയ്ക്കത  സപൊധഗ്യതയബിലപൊത  രപീതബിയബിലുസം
തയ്യേപൊറപൊകബിയതുസം ആവശഗ്യമപൊയ എണ്ണതബിലുള്ളതുമപൊയ മലെമൂത വബിസര്ജ്ജന സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(യു) “അണുബപൊധ"  എന്നപൊല  ഒരു  മനുഷഗ്യലന്റെകയപൊ  മൃഗതബിലന്റെകയപൊ
ശരപീരതബില  ഒരു  കരപൊഗപൊണുവബിലന്റെ  പ്രകവശനവുസം  വളര്ച്ചയുസം  അലലങബില  ലപരുകേലുസം
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു; 

(വബി) "ഐലസപൊകലെഷൻ"  എന്നപൊൽ  വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുസം  സമൂഹതബികലെയ്ക്കുസം
കരപൊഗസം പകേരുന്നതത തടെയുകേകയപൊ പരബിമബിതലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ ലചയ്യുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശഗ്യകതപൊലടെ
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബിയുള്ള  വഗ്യകബിലയകയപൊ  വഗ്യകബികേലളകയപൊ  നബിശബിത  കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കത
മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി ഇടെപഴെകുന്നതബില നബിന്നത വബിലെക്കുകേ എന്നർത്ഥമപൊകുന്നു;
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(ഡബദ്യു)  "ശുചബിമുറബി"  എന്നപൊൽ   മലെവബിസര്ജ്ജനതബികനപൊ  മൂതവബിസര്ജ്ജനതബികനപൊ
അലലങബില  രണബിനുസം  കൂടെബികയപൊ  നപീകബിവച്ചബിട്ടുള്ള  സഹൗകേരഗ്യകമപൊ  സലെകമപൊ  എന്നത
അര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം അതബില  കകപൊസറ്റുസം യൂറബിനലുസം ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;

(എകത) "പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെ"  എന്നപൊല തകദ്ദേശസസയസംഭരണ സപൊപനങ്ങളലടെ
അധബികേപൊരപരബിധബിയബില വരുന്നകതപൊ അലലങബില പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ ആയ കമഖലെ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ലലവ) "തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സപൊപനസം"  എന്നപൊല  1994-ലലെ  കകേരള
മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബി  ആകബിലലെ  (1994-ലലെ  20)  4-ാം  വകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  രൂപപീകേരബിച്ച
മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബികയപൊ 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതത രപൊജത ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13) 4-ാം വകുപ്പെത
പ്രകേപൊരസം ഏലതങബിലുസം തലെതബില രൂപപീകേരബിച്ച പഞപൊയകതപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ഇസഡത)  “പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്"  എന്നപൊല പ്രപൊകദശബികേ
തലെതബില  ഈ   ആകത  പ്രകേപൊരസം  നബിയമബിച്ചബിട്ടുള്ള,  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സമബിതബിയുലടെ  ലമമ്പര്  ലസകടറബിയപൊയ  ഈ   ആകബിലന്റെ  നടെതബിപ്പെബിനത  ചുമതലെലപ്പെട
ലമഡബികല ഓഫപീസര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ എ) "കലെപൊഡ്ജബിസംഗത ഹഹൗസത" എന്നപൊൽ പ്രതബിഫലെസം വപൊങ്ങബി, ഭക്ഷണകതപൊലടെകയപൊ
അലപൊലതകയപൊ,  വഗ്യകബികേള്കത തപൊമസസഹൗകേരഗ്യസം  ഒരുക്കുന്നതപൊയ കഹപൊടല,  കബപൊര്ഡബിസംഗത
ഹഹൗസത,  സതസം,  ധര്മ്മേശപൊലെ,  റബികസപൊര്ടത,  കഹപൊസം കസ,  സര്വ്വപീസത അപ്പെപൊര്ടതലമന്റെത,  വബിശ്രമ
മന്ദബിരസം മുതലെപൊയ സലെങ്ങള് എന്നത അര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ  ബബി)   “മപൊര്കറ്റത"  എന്നപൊല  ധപൊനഗ്യങ്ങകളപൊ  പഴെങ്ങകളപൊ  പച്ചകറബികേകളപൊ
മപൊസംസകമപൊ മത്സഗ്യകമപൊ കവഗതബില ചപീതയപൊകുന്ന മറ്റത ഭക്ഷഗ്യവസ്തുകകളപൊ വബിലക്കുന്നതബികനപൊ
വപൊങ്ങുന്നതബികനപൊ അഥവപൊ കേന്നുകേപൊലെബികേലളകയപൊ കകേപൊഴെബികേലളകയപൊ അലലങബില കേപൊര്ഷബികേകമപൊ
വഗ്യപൊവസപൊയബികേകമപൊ ആയ ഏലതങബിലുസം ഉലപ്പെന്നകമപൊ ഏലതങബിലുസം അസസംസ്കൃത ഉലപ്പെന്നകമപൊ
നബിര്മ്മേബികതപൊലപ്പെന്നകമപൊ  അലലങബില  ജപീവബിതസഹൗകേരഗ്യതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയ  ഏലതങബിലുസം
വസ്തുകകളപൊ ചരകകപൊ വബിലക്കുന്നതബികനപൊ വപൊങ്ങുന്നതബികനപൊ കവണബി വഗ്യകബികേള് ഒത്തുകൂടുന്നതബിനപൊയബി
മപൊറ്റബിവച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ  അഥവപൊ  സപൊധപൊരണയപൊകയപൊ  നബിയത  കേപൊലെബികേമപൊകയപൊ  അതബികലെയ്ക്കത
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ  ആയ ഏലതങബിലുസം  സലെസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു.   എന്നപൊല ഒലരപൊറ്റ
കേടെകയപൊ  ആലറണ്ണതബില  കേവബിയപൊത  ഒരു  കൂടസം  കേടെകേകളപൊ  ഒരു  മപൊര്കറ്റപൊയബി  കേരുതലപ്പെടുവപൊന്
പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു;

(എ  സബി)  "വവദഗ്യചബികേബിത്സ"  എന്നപൊല  2021-ലലെ  കകേരള  സസംസപൊന
ലമഡബികല പ്രപൊക്ടപീഷകണഴത ആകത ,  (2021-ലലെ 36-ാം ആകത )  പ്രകേപൊരസം അസംഗപീകൃതമപൊയ
ഏലതങബിലുസം  ചബികേബിത്സപൊ  രപീതബി  ഉപകയപൊഗബിച്ചത  ചബിടയപൊയ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയസം  നടെതബി
കരപൊഗശമനതബികനപൊ ഒരു കരപൊഗബിയുലടെ ആകരപൊഗഗ്യനബിലെ ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ കവണബിയുള്ള
ചബികേബിത്സ എന്നത അര്ത്ഥമപൊകുന്നു;
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(എ  ഡബി)  “അതബിഥബി  ലതപൊഴെബിലെപൊളബി"  എന്നപൊല  സസംസപൊനതബിനത  പുറത്തുനബിന്നത

ഉപജപീവന  ആവശഗ്യതബിനപൊയബി  വബിവബിധതരസം  കജപൊലെബികേള് ലചയ്യുന്നതബിനത   സസംസപൊനതത  വന്നത

തപൊമസബിച്ചു വരുന്നവര് എന്നത അര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ  ഇ) "വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്"  എന്നപൊല  ഈ

ആകബിലന്റെ  28-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള  കരപൊഗങ്ങള്

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ എഫത) "വബിജപൊപനസം"  എന്നപൊല ഔകദഗ്യപൊഗബികേ ഗസറ്റബില പ്രസബിദലപ്പെടുത്തുന്ന

ഒരു വബിജപൊപനസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ  ജബി) "ശലെഗ്യസം"  എന്നപൊൽ  കേപൊഴ,  മണസം,  കകേൾവബി  എന്നബിവയ്ക്കത  തടെസകമപൊ

പരബികകപൊ അപപൊയകമപൊ ഉപദവകമപൊ ഉണപൊക്കുന്നകതപൊ വബിശ്രമതബികനപൊ ഉറകതബികനപൊ തടെസസം

സൃഷബിക്കുന്നകതപൊ  ജപീവനത  ആപത്തുണപൊക്കുന്നകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്നകതപൊ

അലലങബില  കേപൊരണമപൊകേപൊന്  സപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുസം  പ്രവൃതബി,  വബിട്ടുനബിൽകൽ,

സലെസം അലലങബിൽ വസ്തു എന്നർത്ഥമപൊകുന്നു; 

(എ എച്ചത) "വകേവശകപൊരബി" എന്നതബില,

(എ)  വപൊടെകേ  ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ  ലകേപൊടുകതകകതപൊ  ആയ  വസ്തുവബിലന്റെ

അലലങബില  ലകേടബിടെതബിലന്റെ  ഉടെമസയ്ക്കത  വപൊടെകേകയപൊ  വപൊടെകേയുലടെ  ഏലതങബിലുസം  ഭപൊഗകമപൊ

തലകപൊലെകതയ്ക്കത ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ ലകേപൊടുകപൊന് ബപൊധഗ്യസകയപൊ ആയ ഏലതപൊരു വഗ്യകബിയുസം;

(ബബി)  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടെകമപൊ  വകേവശതബിലെബിരബിക്കുകേകയപൊ  മകറ്റലതങബിലുസം

വബിധതബില ഉപകയപൊഗബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുന്ന അതബിലന്റെ ഏലതങബിലുസം ഉടെമസ;

(സബി) ഏലതങബിലുസം ലകേടബിടെതബിലന്റെ അലലങബില വസ്തുവബിലന്റെ വപൊടെകേ മുക കുടെബിയപൊന്;

(ഡബി)  ഏലതങബിലുസം  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടെകമപൊ  വകേവശതബിലെബിരബിക്കുന്ന  ഒരു

വലെസന്സബി; കൂടെപൊലത

(ഇ)  ഏലതങബിലുസം  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടെകമപൊ  ഉപകയപൊഗബിച്ചതബികനപൊ  വകേവശസം

വച്ചതബികനപൊ   ഉടെമസയ്ക്കത  നഷപരബിഹപൊരസം  നലകേപൊന് ബപൊധഗ്യതലപ്പെട  ഏലതപൊരു വഗ്യകബിയുസം

ഉള്ലപ്പെടുന്നു;
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(എ  ഐ)  "ദുസഹമപൊയ  വഗ്യപൊപപൊരസം"  എന്നപൊല  ഒരു  ശലെഗ്യകമപൊ  ശലെഗ്യമപൊകേപൊന്
സപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ ആയ പദപൊര്ത്ഥങ്ങള് വകേകേപൊരഗ്യസം ലചയ്യേലപ്പെടുന്ന ഏലതങബിലുസം വഗ്യപൊപപൊരസം
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ ലജ)  "ഉടെമസ" എന്നപൊല ഏതു വസ്തുവുമപൊയബി  അലലങബില ലകേടബിടെവുമപൊയബി
ബന്ധലപ്പെടപൊകണപൊ  പദസം  ഉപകയപൊഗബിച്ചതത  അതബിലന്റെ,  വപൊടെകേകയപൊ,  ആദപൊയങ്ങകളപൊ,  സസന്തസം
കേണകബികലെയ്കകപൊ മലറ്റപൊരു വഗ്യകബിയുലടെ അലലങബില മലറ്റപൊരു എകസറ്റബിലന്റെ ഏജന്റെത, ടസബി,
രക്ഷപൊകേര്തപൊവത  , മപൊകനജര്  അലലങബില  റബിസപീവര്  എന്ന  നബിലെയ്കകപൊ  ഏലതങബിലുസം
മതപരകമപൊ  ചപൊരബിറ്റബബിള്  ആവശഗ്യതബികലെയ്കകപൊ  വപൊങ്ങുന്നകതപൊ  വപൊങ്ങുന്നതബിനത
അര്ഹതയുള്ളകതപൊ ആയ വഗ്യകബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം അവര് ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു; 

(എ  ലകേ)  "നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെട"  എന്നപൊല  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബിലുണപൊക്കുന്ന
ചടങ്ങളബികലെപൊ ലറഗുകലെഷനുകേളബികലെപൊ  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെട എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു; 

(എ  എല) ''സസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ  സപൊപനങ്ങള്''  എന്നപൊല
ഏലതങബിലുസം  സസകേപൊരഗ്യ  വഗ്യകബി,  ടസത,  കകേപൊര്പ്പെകറഷന്  അലലങബില  സര്കപൊരബിതര
സസംഘടെനയുലടെ  ഉടെമസതയബിലുള്ളതുസം  അവബിലടെ  ലപപൊതുജനങ്ങള്കത  കേബിടെതബി  ചബികേബിത്സപൊ
സഹൗകേരഗ്യങ്ങകളപൊടുകൂടെബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  പരബികശപൊധന,  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയസം,  പ്രതബികരപൊധ
നടെപടെബികേള്,  കഭദലപ്പെടുതപൊനുള്ള  വവദഗ്യചബികേബിത്സപൊ  സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  എന്നബിവ  പ്രദപൊനസം
ലചയ്യുന്ന  സപൊപനങ്ങള്  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു.   ഇവയബില  കേബിടെതബി  ചബികേബിത്സയുള്ളകതപൊ
ഇലപൊതകതപൊ ആയ ലമഡബികല കബിനബിക്കുകേള്, ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള്, പ്രസവ
ശുശ്രൂഷപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ആശുപതബികേള്,  വകയപൊജന മന്ദബിരസം,  പകേല പരബിപപൊലെന കകേന്ദ്രസം,
കേപൊയ ചബികേബിത്സപൊ സപൊപനസം, ഇന്വബികടപൊ ലഫര്ടബിലെബിറ്റബി കബിനബികത, ജനബിതകേ ലെകബപൊറടറബികേള്,
കേഹൗണ്സബിലെബിസംഗത  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ലമഡബികല  ലെകബപൊറടറബി,  ഡയകഗപൊസബികേത  ലസന്റെര്,
കറഡബികയപൊളജബികല  ആന്റെത  ഇകമജബിസംഗത  ലസന്റെറുകേള്,  സ്കപൊനബിസംഗത  ലസന്റെര്,  ഫബിസബികയപൊ
ലതറപൊപ്പെബി  ലസന്റെര്,  ഡബിലസ്പെന്സറബികേള്,  മപൊനസബികേപൊകരപൊഗഗ്യ  സപൊപനങ്ങള്  എന്നബിവ
ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;

വബിശദപീകേരണസം:―ഈ  ആകബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  സസംഘങ്ങളലടെകയപൊ  സഹകേരണ
സസംഘങ്ങളലടെകയപൊ  ഉടെമസതയബിലുള്ളകതപൊ  അലലങബിൽ  അവർ  നടെത്തുന്നകതപൊ  ആയ  ആകരപൊഗഗ്യ
സസംരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളസം സസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളപൊയബി കേരുതലപ്പെടുന്നതപൊണത .

(എ എസം)  ''ലപപൊതു ലകേടബിടെസം'' എന്നതബില ലപപൊതുവബിദഗ്യപൊലെയങ്ങള്, കകേപൊകളജുകേള്,
ആശുപതബികേള്, ലതപൊഴെബില സലെസം, ആരപൊധനപൊലെയങ്ങള്, പബബികേത തബികയറ്ററുകേള്, സബിനബിമപൊ
ഹപൊളകേള്,  വലെബ്രറബികേള്,  ലെക്ചര്  ഹപൊളകേള്,  കേണ്കസര്ടത  ഹപൊളകേള്,  എകബിബബിഷന്
ഹപൊളകേള്,  സകമ്മേളന  സലെങ്ങള്,  കഹപൊടലുകേള്,  ഭക്ഷണശപൊലെകേള്,  കലെപൊഡ്ജബിസംഗത
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ഹഹൗസുകേള്,  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള്  തുടെങ്ങബി  ലപപൊതുജനങ്ങള്  ലപപൊതു  ആവശഗ്യങ്ങള്കപൊയബി
അപ്രകേപൊരസം ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ ഉപകയപൊഗബികപൊന്കവണബി നബിര്മ്മേബിച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ ആയ എലപൊ
ലകേടബിടെങ്ങളസം  ഉള്ലപ്പെടുന്നതുസം  അതബില  തപൊമസബിക്കുന്നതബിനുള്ള  പപൊര്പ്പെബിടെസം
ഉള്ലപ്പെടെപൊതതുമപൊകുന്നു;

(എ  എന്) ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസം'' എന്നപൊല  സമൂഹതബിലന്റെ  ലപപൊതുവപൊയുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു.   ഇതബില  ആകരപൊഗഗ്യതബിലന്റെ  സപൊമൂഹഗ്യ  ഉറവബിടെങ്ങളബില
ഉഹൗന്നബിയുള്ള  ആകരപൊഗഗ്യ  ഉദ്ദേപീപന  പ്രവര്തനങ്ങള്, കരപൊഗപ്രതബികരപൊധസം, കേപൊകലെകൂടബിയുള്ള  കരപൊഗ
നബിര്ണ്ണയസം, ചബികേബിത്സ, പുനരധബിവപൊസസം തുടെങ്ങബിയ വബിവബിധ മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലടെ വഗ്യകബികേളലടെ ശപൊരപീരബികേവുസം
മപൊനസബികേവുസം  സപൊമൂഹബികേവുമപൊയ  സുസബിതബി  ഉറപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുസം  മനുഷഗ്യനുസം  പ്രകൃതബിയുസം  തമ്മേബിലുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ  സഹവര്തബിതസസം  ഉറപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുസം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനുസം  കവണബിയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു;

(എ ഒ) ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബി'' അലലങബില  "സമബിതബി" എന്നപൊല  3-ാം വകുപ്പെത
പ്രകേപൊരസം നബിലെവബില വരുന്ന, അതതത സസംഗതബി കപപൊലലെ, സസംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബി, ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബി, പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ  പബി)   ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അടെബിയന്തരപൊവസ'' എന്നപൊല  ലപലടന്നത  ഒരു  കരപൊഗ
ഭപീഷണബികയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യ  അവസകയപൊമൂലെസം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സസംബന്ധമപൊയബി  ഗുരുതരമപൊയബി
കേണകപൊകലപ്പെടുന്ന കരപൊഗകമപൊ മരണകമപൊ ഉണപൊവുകേകയപൊ, ഭ്രൂണ വളര്ച്ചലയ ഉള്ലപ്പെലടെ ബപൊധബിക്കുന്ന
തരതബില  വളലരയധബികേസം  കപരബില  ഗുരുതരമപൊയ  ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ  ഉണപൊവുകേകയപൊ, ഗുരുതരമപൊയ
അപപൊയങ്ങള്കത  ഇടെയപൊകുന്ന  വജവ  വബിഷതബിലന്റെകയപൊ, മറ്റു  വബിഷവസ്തുകളലടെകയപൊ
കരപൊഗപൊണുകളലടെകയപൊ വബിപുലെമപൊയ വഗ്യപൊപനമുണപൊവുകേകയപൊ, പുതബിയകതപൊ കനരകതയുണപൊയബിരുന്നകതപൊ
നബിയനബിച്ചബിരുന്നകതപൊ, നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജനസം  ലചയ്യേലപ്പെടബിരുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗപൊണു  അലലങബില
വജവവബിഷസം  മൂലെസം  ധപൊരപൊളസം  കപരബില  ഗണഗ്യമപൊയ  ഹപൊനബി  ഉണപൊവുകേകയപൊ, വന്  അപകേടെങ്ങള്
ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള ഏതു ദുരന്തവുമുണപൊവുകേകയപൊ ലചയ്യുന്ന ഏലതപൊരു അവസയുസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ കേദ്യു)  "ലപപൊതുസലെസം"  എന്നപൊല സസകേപൊരഗ്യ  ഉപകയപൊഗതബിനത  അലപൊതതപൊയ ഒരു
സലെസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു; 

(എ  ആര്)  "കേസപൊറവന്റെൻ"  എന്നപൊൽ  വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുസം  സമൂഹതബികലെയ്ക്കുസം
കരപൊഗപ്പെകേര്ച്ച  തടെയുന്നതബിനപൊയബി  കരപൊഗബപൊധ  സസംശയബിക്കുന്നകതപൊ   കരപൊഗബപൊധബിതരുമപൊയബി
സമ്പര്കമുള്ളകതപൊ  കരപൊഗബപൊധയുള്ള  പ്രകദശത്തുനബിന്നു  വന്നകതപൊ  ആയ  വഗ്യകബിലയകയപൊ
വഗ്യകബികേലളകയപൊ ഒരു നബിശബിത കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കത  മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി ഇടെപഴെകുന്നതബില നബിന്നുസം
മപൊറ്റബി നബിര്ത്തുകേ എന്നർത്ഥമപൊകുന്നു;

  458/2023.
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(എ  എസത)  "രജബികസർഡത  ലമഡബികൽ  പ്രപൊകപീഷണർ"  അലലങബില  ''  ലമഡബികൽ

പ്രപൊകപീഷണർ'' എന്നപൊൽ 2021-ലലെ കകേരള സസംസപൊന ലമഡബികല പ്രപൊക്ടപീഷകണഴത ആകബിനത

(2021-ലലെ  36-ാം  ആകത)  കേപീഴെബില  രജബിസര്  ലചയ്യേലപ്പെട  ലമഡബികൽ  പ്രപൊക്ടപീഷണർ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ റ്റബി) "ലസകടറബി"  എന്നപൊല  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ  സപൊപനതബിലന്റെ

ലസകടറബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു; 

(എ  യു)  "മലെബിനവസ്തു"  എന്നപൊല  കേക്കൂസത  മപൊലെബിനഗ്യവുസം  മലെബിന  ജലെക്കുഴെബികേള്

അലലങബില  ഓടെകേള്  എന്നബിവയബിലെടെങ്ങബിയബിട്ടുള്ള  മപൊലെബിനഗ്യവുസം  വഗ്യപൊപപൊര  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളസം

വഗ്യവസപൊയശപൊലെകേളബില  നബിന്നുസം  പുറന്തള്ളുന്ന  എലപൊതരസം  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളസം

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം അവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു; 

(എ വബി) ''കഷപൊപ്പെബിസംഗത മപൊള്''  എന്നപൊല ഒകന്നപൊ,  പരസ്പെരബന്ധബിതമപൊയ ഒന്നബിലെധബികേകമപൊ

ലകേടബിടെങ്ങളബിലെപൊയബി  സബിതബിലചയ്യുന്ന  വബിവബിധ  വഗ്യപൊപപൊര  സപൊപനങ്ങളലടെ  ഒരു  സമുച്ചയസം

എന്നത അര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ ഡബദ്യു)"ലസ്പെസബിമന്"  എന്നപൊല  നബിര്ദ്ദേബിഷ  പരബികശപൊധനകേള്കപൊവശഗ്യമപൊയബിട്ടുള്ള

രകസം,  കേഫസം,  മൂതസം,  മലെസം  അലലങബില  മറ്റത  ശരപീര  ദവങ്ങള്,  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,  കേലെകേള്

എന്നബിയുലടെ സപൊമ്പബിളസം  കേള്ച്ചറുസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു; 

(എ എകത) "സസംസപൊനസം" എന്നപൊല കകേരള സസംസപൊനസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ വവ)  “സസംസപൊന പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്" എന്നപൊല സസംസപൊന

തലെതബില ഈ ആകത പ്രകേപൊരസം നബിയമബിച്ചബിട്ടുള്ള, സസംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുലടെ

ലമമ്പര് ലസകടറബിയപൊയ ഈ ആകബിലന്റെ നടെതബിപ്പെബിനത ചുമതലെലപ്പെട ലമഡബികല ഓഫപീസര്

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(എ  ഇസഡത) "വപൊകബികനഷന്"  എന്നപൊല  ശരപീരതബിലന്റെ  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ

സസംവബിധപൊനലത ഉകതജബിപ്പെബിക്കുകേയുസം അതുവഴെബി കരപൊഗസം വരപൊനുള്ള സപൊധഗ്യത കുറയ്ക്കുകേയുസം

ലചയ്യുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  നബിര്വപീരഗ്യമപൊകബിയകതപൊ  ശകബി  ക്ഷയബിപ്പെബിച്ചകതപൊ  ആയ  സൂക്ഷ്മ

ജപീവബികേലളകയപൊ അവയുലടെ കകേപൊശഭപൊഗങ്ങലളകയപൊ അവയുലടെ ജനബിതകേ പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ

അണുജപീവബിയുലടെ ഘടെനയുമപൊയബി സപൊമഗ്യമുള്ള മകറ്റലതങബിലുസം വജവകമപൊ അവജവകമപൊ ആയ
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സൂക്ഷ്മ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ  മനുഷഗ്യരുലടെ  ശരപീരതബികലെയ്ക്കത  കുതബിവയ്പ്പെബിലൂലടെകയപൊ

അലപൊലതകയപൊ കേടെതബിവബിടുന്ന പ്രകബിയ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ബബി  എ)  "ലവക്ടര്"  എന്നപൊല  കരപൊഗപൊണുകലള  ശരപീരതബില  വഹബിക്കുകേയുസം,

കേടെബിക്കുകേ,  സമ്പര്കലപ്പെടുകേ,  ഭക്ഷണ  പപൊനപീയങ്ങലള  മലെപീമസമപൊക്കുകേ  തുടെങ്ങബിയ

മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലടെ  മനുഷഗ്യകനപൊ   മൃഗങ്ങള്കകപൊ  കരപൊഗങ്ങള്കത  കഹതുവപൊകുകേയുസം  ലചയ്യുന്ന

പ്രപൊണബികേളസം മറ്റത ഷഡ്പദങ്ങളസം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;

(ബബി ബബി)  "ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗസം"  എന്നതബില ഓവുചപൊല ഒഴെബിലകേയുള്ള, പ്രകൃതഗ്യപൊലുള്ളകതപൊ

കൃതബിമമപൊയുള്ളകതപൊ ആയ ഏലതങബിലുസം നദബി,  അരുവബി,  കതപൊടെത അലലങബില കേപൊയല,  വപൊടര്

തപീസം പപൊര്കത എന്നബിവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന്നു; 

(ബബി സബി) "വപൊടര് തപീസം പപൊര്കത" എന്നപൊല വപൊടര് വസ്ലൈഡ്സത, സപൊഷത പപൊഡ്സത,

കസ്പ്രേ  ഗഹൗണതസത,   വപൊടര്  കപ്ലേഗഹൗണത,  കലെസബി  റബികവഴത  അലലങബില  മറ്റു  വബികനപൊദങ്ങള്,

നപീന്തല,  വപൊടര്  സ്കപീസത  ഇലപൊലതയുള്ള  കേളബികേള്,  കൃതബിമ  തബിരമപൊലെ    ഉള്ലപ്പെടുതബികയപൊ

അലപൊലതകയപൊ, കവവ്പൂള് അലലങബില കഫപൊ വറഡര് കപപൊലലെയുള്ള കബപൊഡബി കബപൊര്ഡബിസംഗത

തുടെങ്ങബിയ  സവബികശഷമപൊയ  വപൊടര്കപ്ലേ  സലെങ്ങളള്ള അമട്യൂലസ്മെന്റെത  പപൊര്കത  എന്നബിവ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നു;  

(ബബി  ഡബി) "കജപൊലെബിസലെസം"  എന്നപൊല  കവതനതബിനു  കവണബികയപൊ  മറ്റത

ഏലതങബിലുസം  പ്രതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ കജപൊലെബി  ലചയ്യുന്ന

വഗ്യപൊവസപൊയബികേ,  ഉലപൊദന,  വഗ്യപൊപപൊര, കസവന പ്രകബിയ  നടെക്കുന്ന  പരബിസരകമപൊ  അതബിലന്റെ

പ്രപൊന്ത  പ്രകദശകമപൊ  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം  എന്നപൊല  ഫപൊക്ടറബികയപൊ  വര്കതകഷപൊകപ്പെപൊ

ഉള്ലപ്പെടെപൊതതുമപൊകുന്നു; 

(ബബി  ഇ)  "വര്കതകഷപൊപ്പെത"  എന്നപൊല  കവതനതബിനു  കവണബികയപൊ മറ്റത

ഏലതങബിലുസം  പ്രതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ ലചയ്യുന്ന  ഏലതങബിലുസം

സപൊമഗബി ഉണപൊക്കുകേകയപൊ നന്നപൊക്കുകേകയപൊ രൂപമപൊറ്റസം വരുത്തുകേകയപൊ അലെങപൊരസം ലചയ്യുകേകയപൊ

പൂര്തബിയപൊക്കുകേകയപൊ  മറ്റുവബിധതബില  വപൊണബിജഗ്യപൊടെബിസപൊനതബിലുള്ള  ഉപകയപൊഗതബിനത

ലപപൊരുതലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ  ലചയ്യുന്ന  പരബിസരകമപൊ  അതബിലന്റെ  പ്രപൊന്തപ്രകദശകമപൊ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുസം എന്നപൊല ഒരു ഫപൊക്ടറബി ഉള്ലപ്പെടെപൊതതുമപൊകുന്നു.  

(2)  ഇഹൗ  ആകബില  സന്ദര്ഭസം  മറ്റു  വബിധതബില  ആവശഗ്യലപ്പെടുന്നയബിടെങ്ങളബിലലെപൊഴെബിലകേ

സ്ത്രപീലെബിസംഗതബില പ്രകയപൊഗബിച്ചബിരബിക്കുന്നവയബില എലപൊ ലെബിസംഗകപൊരുസം ഉള്ലപ്പെടുന്നതപൊകുന്നു.



12

അദഗ്യപൊയസം 2

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികേൾ, പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർമപൊർ :
ചുമതലെകേളസം അധബികേപൊരങ്ങളസം

 3. സസംസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികേളസം  ,    പബബികേത

ലഹൽതത ഓഫബിസ ർമപൊരുസം.―(1) ഈ ആകബിലലെ വഗ്യവസകേൾ നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി

സര്കപൊര്  വബിജപൊപനസം  ലചയ്യുന്ന  തപീയതബി  മുതല  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  സസംവബിധപൊനങ്ങള്

നബിലെവബിൽ വരുന്നതപൊണത, അതപൊയതത:―

(i)  സസംസപൊന തലെതബിൽ ഒരു സസംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുസം

സസംസപൊന പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുസം;

(ii) ജബിലപൊ തലെതബിൽ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുസം  ജബിലപൊ പബബികേത

ലഹൽതത ഓഫപീസർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുസം;

(iii)  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയുസം

പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുസം.

(2) ഈ ആകബിലലെ മറ്റത വഗ്യവസകേള്കത വബികധയമപൊയബി,―

(i)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  സസംസപൊന,  ജബിലപൊ,

പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ  യഥപൊകമസം  സസംസപൊന,  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സമബിതബികേൾ കേപൊരഗ്യപരബിപപൊടെബികേൾ രൂപലപ്പെടുകതണതപൊണത ;

(ii)  ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ  സുസബിര  വബികേസന  ലെക്ഷഗ്യങ്ങൾ

സപൊക്ഷപൊത്കേരബിയ്ക്കുന്നതബിനത അതതത  കേപൊലെങ്ങളബിൽ  സർകപൊർ  ആവബിഷ്കരബിക്കുന്ന  കേർമ്മേ

പരബിപപൊടെബികേൾ  അതതത  തലെങ്ങളബിൽ  ഫലെപ്രദമപൊയബി  നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നുണത  എന്നുള്ളതത

സമബിതബികേള് വബിശകേലെനസം ലചകയ്യേണതുസം ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത ;

(iii)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട പ്രവർതനങ്ങൾ സസംബന്ധബിച്ച

റബികപ്പെപൊർടത  പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്മപൊര് കുറഞ്ഞതത  മൂന്നു മപൊസതബിലലെപൊരബിയ്ക്കലലെങബിലുസം

സമബിതബി മുമ്പപൊലകേ വയ്കകണതുസം അതതു തലെങ്ങളബിലലെ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യപ്രവർതനങ്ങൾ

സമബിതബി അവകലെപൊകേനസം ലചകയ്യേണതുമപൊണത.
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4.  സസംസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയുസം  ,    സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത

ഓഫപീസറുസം.―(1)  സസംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയബില തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന അസംഗങ്ങൾ

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത, അതപൊയതത:―

(i) ആകരപൊഗഗ്യവകുപ്പെത മനബി : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ലസകടറബി, ആകരപൊഗഗ്യകുടുസംബകക്ഷമവകുപ്പെത : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii) ഡയറക്ടര്, ആകരപൊഗഗ്യ വകുപ്പെത : ലമമ്പർ ലസകടറബി

(iv) പ്രബിൻസബിപ്പെൽ ഡയറക്ടര്, തകദ്ദേശസസയസം

ഭരണ വകുപ്പെത : അസംഗസം

(v) ഡയറക്ടര്, ലമഡബികല വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസസം :      ”

(vi) ഡയറക്ടര്, ഭപൊരതപീയ ചബികേബിത്സപൊ വകുപ്പെത :      ”

(vii) ഡയറക്ടര്, കഹപൊമബികയപൊപ്പെതബി വകുപ്പെത :      ”

(viii) കേമ്മേപീഷണര്, ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപ്പെത :      ”

(ix) ഡയറക്ടര്, കേപൊര്ഷബികേ വബികേസന 

 കേർഷകേകക്ഷമ വകുപ്പെത :      ”

(x) ഡയറക്ടര്, മൃഗസസംരക്ഷണ വകുപ്പെത :      ”

(xi) ഡയറക്ടര്, ഫബിഷറപീസത വകുപ്പെത :      ”

(xii) ഡയറക്ടര്, ക്ഷപീരവബികേസന വകുപ്പെത :      ”

(2)  ആകരപൊഗഗ്യ വകുപ്പെത ഡയറക്ടര് തലന്റെ ഔകദഗ്യപൊഗബികേ പദവബിയപൊൽ സമബിതബിയുലടെ

ലമമ്പര് ലസകടറബിയുസം സസംസപൊന പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസറുസം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(3)  സസംസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിക്കു  കവണബി  സസംസപൊന  പബബികേത

ലഹൽതത ഓഫപീസർ  ആവശഗ്യലപ്പെടുന്ന പക്ഷസം ആകരപൊഗഗ്യ  കുടുസംബകക്ഷമ വകുപ്പെബിനത  കേപീഴെബിലലെ

അകപൊദമബികേ  –ഗകവഷണ  –സപൊകങതബികേ  സഹപൊയ  സപൊപനങ്ങളസം  വബിദഗ്ധരുസം

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങൾ  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്നതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയ  നടെപടെബികേൾ

വകേലകപൊകള്ളണതപൊണത. 
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5.  ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുസം ജബിലപൊ പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസറുസം.―(1) ജബിലപൊ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയബില  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  അസംഗങ്ങള്  ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത,

അതപൊയതത:―

(i) ജബിലപൊ പഞപൊയതത പ്രസബി ഡന്റെത : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ജബിലപൊ കേളക്ടർ : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസർ (ആകരപൊഗഗ്യസം) : ലമമ്പര് ലസകടറബി

(iv) ജബിലയബിലലെ സർകപൊർ ലമഡബികല

കകേപൊകളജത പ്രബിൻസബിപ്പെൽ : അസംഗസം

(v) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസർ

(ഭപൊരതപീയ ചബികേബിത്സ) :      ”

(vi) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസർ

(കഹപൊമബികയപൊപ്പെതബി) :      ”

(vii) കജപൊയബിന്റെത ഡയറക്ടര്,

തകദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപ്പെത :      ”

(viii) അസബിസന്റെത കേമ്മേപീഷണര്,

ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപ്പെത :      ”

(ix) പ്രബിൻസബിപ്പെൽ കൃഷബി ഓഫപീസർ :      ”

(x) ജബിലപൊ മൃഗസസംരക്ഷണ ഓഫപീസർ :      ”

(xi) ജബിലപൊ ഓഫപീസർ, ഫബിഷറപീസത വകുപ്പെത :      ”

(xii) ജബിലപൊ ഓഫപീസർ, ക്ഷപീരവബികേസന വകുപ്പെത :      ”

(2)  ജബിലപൊ  ലമഡബികല  ഓഫപീസർ  (ആകരപൊഗഗ്യസം)  തലന്റെ  ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  പദവബിയപൊൽ

സമബിതബിയുലടെ ലമമ്പര് ലസകടറബിയുസം ജബിലപൊ പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസറുസം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
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6. പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത
ഓഫപീസറുസം.―(1)  ഗപൊമപഞപൊയതത  തലെതബിലലെ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയബില
തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന അസംഗങ്ങള് ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത, അതപൊയതത,―

(i) ഗപൊമ പഞപൊയതത പ്രസബി ഡന്റെത : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ഗപൊമപഞപൊയതബിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യവകുപ്പെബിലലെ ലമഡബികല ഓഫപീസർ : ലമമ്പര് ലസകടറബി

(iii) ലമഡബികല ഓഫപീസർ (ഭപൊരതപീയ ചബികേബിത്സ) : അസംഗസം

(iv) ലമഡബികല ഓഫപീസർ (കഹപൊമബികയപൊപ്പെതബി) :      ”

(v) പഞപൊയതത ലസകടറബി :      ”

(vi) മൃഗസസംരക്ഷണ ഓഫപീസർ :      ”

(vii) സർകബിൾ ഫുഡത കസഫബി ഓഫപീസർ :      ”

(viii) കൃഷബി ഓഫപീസർ :      ”

(2)  മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബി/കകേപൊർപ്പെകറഷൻ  തലെതബില  നഗരപ്രകദശങ്ങളബിൽ  വകേമപൊറലപ്പെട്ടു
കേബിടബിയ ആകരപൊഗഗ്യവകുപ്പെബിനു കേപീഴെബിലലെ ഓകരപൊ സപൊപനവുസം കകേന്ദ്രപീകേരബിച്ചത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സമബിതബി  രൂപപീകേരബികകണതപൊണത.  ബന്ധലപ്പെട  കകേപൊർപ്പെകറഷൻ  കമയർ  അലലങബില
മുനബിസബിപ്പെൽ  ലചയര്കപഴണ്  അദഗ്യക്ഷയുസം  വകേമപൊറലപ്പെട  ആകരപൊഗഗ്യ  സപൊപനതബിലന്റെ
കമധപൊവബി  ലമമ്പര്  ലസകടറബിയുസം  ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.  വകേമപൊറലപ്പെട  അതരസം
സപൊപനങ്ങളലടെ  പരബിധബിയബിൽലപ്പെടെപൊത  നഗരപ്രകദശങ്ങളബിലലെ  സമബിതബിയബില ജബിലപൊ
ലമഡബികല ഓഫപീസർ (ആകരപൊഗഗ്യസം)  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലഡപട്യൂടബി ജബിലപൊ ലമഡബികല
ഓഫപീസർ  (ആകരപൊഗഗ്യസം)  ലമമ്പര്  ലസകടറബി   ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.  മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബി/
കകേപൊർപ്പെകറഷൻ  തലെതബിലലെ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയബിലലെ  മറ്റസംഗങ്ങള്
തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവരപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത, അതപൊയതത:―

(i) മുനബിസബിപ്പെൽ / കകേപൊർപ്പെകറഷൻ ലസകടറബി;

(ii) ലമഡബികല ഓഫപീസർ (ഭപൊരതപീയ ചബികേബിത്സ);

(iii) ലമഡബികല ഓഫപീസർ (കഹപൊമബികയപൊപ്പെതബി);

(iv) മൃഗസസംരക്ഷണ ഓഫപീസർ;

(v) സർകബിൾ ഫുഡത കസഫബി ഓഫപീസർ;

(vi) കൃഷബി ഓഫപീസർ.
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(3) പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുലടെ ലമമ്പര് ലസകടറബി പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത

ലഹൽതത ഓഫപീസറുലടെ ചുമതലെ കൂടെബി വഹബികകണതപൊണത.

7. പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസറുലടെ  കേടെമകേളസം  ചുമതലെകേളസം.―(1)  ഈ  ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേൾ സസംസപൊന,  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ തലെതബിൽ നടെപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുള്ള ഉതരവപൊദബിതസം

യഥപൊകമസം  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർക്കുസം  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർക്കുസം പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർക്കുസം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(2) 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതത രപൊജത  ആകത  (1994-ലലെ  13-ാം ആകത),  1994-ലലെ

കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബി ആകത  (1994-ലലെ  20-ാം ആകത)  എന്നബിവയ്ക്കത അനുസൃതമപൊയബി,  ഈ

ആകബിലന്റെ കേപീഴെബിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനത, ആവശഗ്യലമന്നത കേരുതുന്ന ഏതത

നബിർകദ്ദേശവുസം പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനുള്ള അധബികേപൊരസം  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർകത വബിട്ടുലകേപൊടുക്കുന്നതബിനു സര്കപൊരബിനത അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(3)  സസംസപൊന  സർകപൊരബിലന്റെയുസം,  തകദ്ദേശ  സർകപൊരുകേളലടെയുസം  ആകരപൊഗഗ്യ

കമഖലെയബിലലെ  വപൊർഷബികേ  പദതബികേള്  രൂപപീകേരബിക്കുകമ്പപൊൾ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി

ബന്ധലപ്പെട  പദതബി  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  സസംസപൊന,  ജബില,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർമപൊർ  നൽകകേണതപൊണത.  തങ്ങളലടെ  അധബികേപൊര  പരബിധബിയബിലുള്ള  പ്രകദശതബിലന്റെ

വപൊർഷബികേ  ആകരപൊഗഗ്യ   റബികപ്പെപൊർടബിലന്റെ  അടെബിസപൊനതബിലെപൊയബിരബികണസം  ഇതരസം

നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകകേണതത.

(4)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർക്കുസം,  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർക്കുസം,  സസംസപൊന പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ സർകപൊരബിനുസം എലപൊ മപൊസവുസം

പ്രവർതന റബികപ്പെപൊർടത സമർപ്പെബികകണതപൊണത.

(5)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ലെക്ഷഗ്യങ്ങള് വകേവരബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ലവക്ടർ ലഡൻസബിറ്റബി

പരബികശപൊധന,  കരപൊഗ നബിരപീക്ഷണ പരബിപപൊടെബികേൾ,  വബിനബിർകദ്ദേശബികപ്പെട കരപൊഗങ്ങൾകപൊയുള്ള

സപീനബിസംഗത,  കബിനബികല  ഓഡബിറ്റത,  ലഡതത  ഓഡബിറ്റത  എന്നബിവയ്ക്കുള്ള  രപീതബിശപൊസ്ത്രസം,

മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ,  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേൾ  പ്രതബികരപൊധബികപൊനുള്ള  മുൻകേരുതൽ  നടെപടെബികേൾ

സസംബന്ധബിച്ച  മപൊർഗനബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  എന്നബിവ  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസ ർ

തയ്യേപൊറപൊകകണതുസം, ആയതത നടെപ്പെബിൽ വരുത്തുന്നുലവന്നത ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത.
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(6)  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

വബിഷയങ്ങളബില സസംസപൊനലത ലപപൊതു, സസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളബിൽ

നബിന്നത വബിവരങ്ങൾ കശഖരബികപൊനുള്ള അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത. പ്രസ്തുത വബിവരങ്ങൾ

വബിശകേലെനസം ലചയ്യുന്നതബിനുള്ള സസംവബിധപൊനങ്ങള് സസംസപൊന പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ

സജ്ജപീകേരബികകണതുസം,  അതരസം വബിശകേലെനതബിലന്റെ അടെബിസപൊനതബിൽ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത

ക്കുറബിച്ചുള്ള  നയപരമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങളബില  സർകപൊരബിനത  ശബിപപൊർശ  നൽകുകേയുസം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

വബിഷയങ്ങളമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെട  വഗ്യകബികേൾക്കുസം  സപൊപനങ്ങൾക്കുസം  ഏജൻസബികേൾക്കുസം

നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകുകേയുസം  ലചകയ്യേണതപൊണത.  ഇതരതബിൽ  കശഖരബിക്കുന്ന  വഗ്യകബിഗത

വബിവരങ്ങളലടെ  സുരക്ഷയുസം,  സസകേപൊരഗ്യതയുസം  ബന്ധലപ്പെട  എലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസർമപൊരുസം സമബിതബികേളസം ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.

(7)  സസംസപൊന പബബികേത  ലഹൽതത ഓഫപീസർകത വകുപ്പെത  ലസകടറബി  മുഖപൊന്തരസം

സസംസപൊനകതപൊ  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  ജബിലപൊ  കേളക്ടർ  മുഖപൊന്തരസം

ജബിലയബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബികലെപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അടെബിയന്തരപൊവസ

പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊന്  സസംസപൊന  സർകപൊരബികനപൊടെത  ശബിപപൊർശ  ലചയ്യേപൊവുന്നതപൊണത.  സർകപൊർ

അനുമതബികത  വബികധയമപൊയബി  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  ജബിലപൊ  കേളക്ടർകത

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അടെബിയന്തരപൊവസ പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊവുന്നതുമപൊണത.

(8)  ഈ ആകബിൻ കേപീഴെബിൽ വബിജപൊപനസം ലചയബിട്ടുള്ള കരപൊഗങ്ങളലടെകയപൊ കദശപീയ

ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊടെബികേളബിൽ  ഉൾലപ്പെട  കരപൊഗങ്ങളലടെകയപൊ  ചബികേബിത്സകയപൊ  പ്രതബികരപൊധകമപൊ

സസംബന്ധബിച്ചത  ലപപൊതു  കപ്രപൊകടപൊകകപൊളബിലന്റെ  ആവശഗ്യകേത  കബപൊധഗ്യലപ്പെടപൊൽ  സസംസപൊന

പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ,  സര്കപൊര് നബിശയബിക്കുന്ന വബിദഗ്ധരുലടെ സഹപൊയകതപൊലടെ

ശബിപപൊർശ  തയ്യേപൊറപൊകബി  സർകപൊരബിനത  സമർപ്പെബികകണതപൊണത.  സർകപൊർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന

പ്രസ്തുത കപ്രപൊകടപൊകകപൊള് എലപൊ സർകപൊർ,  സസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊലെന ദപൊതപൊകളസം

ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളസം പബിന്തുടെകരണതപൊണത.

(9)  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത  ഒപൊഫപീസര് കരപൊഗനബിരപീക്ഷണസം,  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെ

തടെയലുസം  നബിയനണവുസം,  ജപീവബിതവശലെബി  കരപൊഗങ്ങള്,  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സര്കപൊര്  വബിജപൊപനസം

ലചയ്യുന്ന  മകറ്റലതങബിലുസം  കരപൊഗങ്ങള്,  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭപീഷണബികേള്  എന്നബിവയ്ക്കപൊയബി  ലപപൊതുജനങ്ങൾ

പപൊലെബികകണ  ആകരപൊഗഗ്യ  മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ നബിശയബിക്കുന്നതബിനുള്ള  ശബിപപൊര്ശ  സസംസപൊന

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയ്ക്കത നലകകേണതപൊണത.

  458/2023.
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8. പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസലറ  സഹപൊയബികൽ.―(1)  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബിലുള്ള
ചുമതലെകേള്  നബിർവ്വഹബിക്കുന്നതബിനത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസലറ
സഹപൊയബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ലഹൽതത ഇൻലസ്പെക്ടറുസം മറ്റത ജപീവനകപൊരുസം ഉണപൊയബിരബികകണതപൊണത:

(2) പ്രപൊകദശബികേ, ജബിലപൊ  പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർമപൊർകത ജൂനബിയര് ലഹൽതത
ഇൻലസ്പെക്ടർ  റപൊങബില  തപൊലഴെയലപൊത  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസലയ  ഈ  ആകബിൻ  കേപീഴെബിലുള്ള
തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  നടെപടെബികേൾ  സസപീകേരബികപൊൻ  കരഖപൊമൂലെസം  ചുമതലെലപ്പെടുതപൊവുന്നതപൊണത,
അതപൊയതത,—

(i) പരബികശപൊധനകേള് നടെത്തുകേ;

(ii) കനപൊടപീസത നൽകുകേ;

(iii) നബിയമനടെപടെബികേൾ സസപീകേരബിക്കുകേ; കൂടെപൊലത

(iv)  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന  മറ്റത  നടെപടെബികേൾ
                 സസപീകേരബിക്കുകേ.

(3)   (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് പ്രകേപൊരസം നലകുന്ന ഇതരസം നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  കമലകനപൊടതബിനുസം  നബിയനണതബിനുസം  വബികധയമപൊയബി
നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന  പ്രകേപൊരസം  നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനത  പ്രസ്തുത  ഉകദഗ്യപൊഗസ
ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

9.  അടെബിയന്തബിര സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില   തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി അധബികേ     പബബികേത   ലഹലതത
ഓഫപീസര്മപൊരുലടെ നബിയമനസം.―തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില നബിശബിത കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കത
ഒകന്നപൊ  അതബിലെധബികേകമപൊ  ലമഡബികല  ഓഫപീസർമപൊലര  അധബികേ  പബബികേത ലഹൽതത
ഓഫപീസർമപൊരപൊയബി തപൊത്കപൊലെബികേമപൊയബി നബിയമബിക്കുന്നതബിനത സസംസപൊന, ജബിലപൊ പബബികേത ലഹൽതത
ഓഫപീസർമപൊർകത അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത, അതപൊയതത:―

(i)  വബിജപൊപനസം  ലചയ്യേലപ്പെട  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉണപൊവുകേകയപൊ അവ
       ലപപൊടബിപ്പുറലപ്പെടുന്നതബിനുള്ള ഭപീഷണബി ഉണപൊവുകേകയപൊ ലചയ്യുകമ്പപൊള്;

(ii)  സപൊസംകമബികേ  കരപൊഗങ്ങൾ  ലപപൊടബിപ്പുറലപ്പെടുകേകയപൊ,  ആയതബിനുള്ള  ഭപീഷണബി
          നബിലെനബിൽക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുകമ്പപൊള്;

(iii) ദുരന്തങ്ങകളപൊ അസപൊധപൊരണമപൊയ മരണങ്ങകളപൊ ഉണപൊകുകമ്പപൊൾ;

(iv) ഒരു പ്രകദശതത വലെബിയകതപൊതബിൽ ആളകേൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സപൊഹചരഗ്യതബിൽ;

(v)പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലള  പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബികനപൊ,  അതബിലന്റെ  കേപൊരണങ്ങൾ
                    അകനസഷബിക്കുന്നതബികനപൊ, പ്രസ്തുത കേപൊരണങ്ങൾ തടെയുന്നതബികനപൊ;
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(vi)  ഇതരസം  അധബികേ  പബബികേത ലഹൽതത  ഓഫപീസർമപൊലര  നബിയമബികകണതത
                         ആവശഗ്യമപൊലണന്നത സസംസപൊന പബബികേത  ലഹൽതത ഓഫപീസർ കേരുതുന്ന മറ്റത
                         അടെബിയന്തര സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില.

10.  സസംസപൊന    പബബികേത   ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  അധബികേപൊരങ്ങള്.―
നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടെപൊവുന്ന  അതരസം  വഗ്യവസകേള്കത  വബികധയമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിലുള്ള  എലപൊ  അധബികേപൊരങ്ങളസം  സസംസപൊന
പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർകത സസംസപൊന വഗ്യപൊപകേമപൊയബി ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത. ജബിലപൊ,
പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത ഓഫപീസർകത കനരബികടപൊ,  ജബിലപൊ,
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത ലഹൽതത  ഓഫപീസർമപൊരബിലൂലടെകയപൊ  ഈ  അധബികേപൊരസം
വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നതപൊണത,  കൂടെപൊലത,―

(എ) അവരുലടെ  നബിയനണതബിലുള്ള  ഏലതങബിലുസം  സപൊപനതബിലലെ
ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ ജപീവനകപൊലര മകറ്റലതങബിലുസം  സപൊപനതബിലന്റെ പ്രകദശതബികലെയ്ക്കത
തപൊലകപൊലെബികേ ചുമതലെയ്ക്കപൊയബി നബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനുസം;

(ബബി) സസംസപൊനലത  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  മപൊനദണ്ഡങ്ങലളക്കുറബിച്ചുള്ള
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വബികേസബിപ്പെബിക്കുകേയുസം  അവ  നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയ
ഉതരവുകേള് പുറലപ്പെടുവബിക്കുകേയുസം ലചയ്യുന്നതബിനുസം; കൂടെപൊലത,

(സബി)ശലെഗ്യസം  ഇലപൊതപൊകല,  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭപീഷണബികേള്  എന്നബിവയുമപൊയബി
ബന്ധലപ്പെട  ചടങ്ങളസം  ലറഗുകലെഷനുകേളസം  നബിയനണങ്ങളസം  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളസം
നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനുമുള്ള,

അധബികേപൊരസം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത. 

11.  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  അധബികേപൊരങ്ങള്.―നബിർണ്ണയബികലപ്പെടെപൊവുന്ന
അതരസം വഗ്യവസകേൾകത വബികധയമപൊയബി പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർകത പ്രപൊകദശബികേ
തലെതബിലുള്ള എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളസം ജബിലപൊ  പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർകത ജബിലപൊ വഗ്യപൊപകേമപൊയബി
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത
കനരബികടപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർമപൊരബിലൂലടെകയപൊ  ഈ  അധബികേപൊരസം
വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നതപൊണത,  കൂടെപൊലത,―

(എ) ജബിലയ്ക്കുള്ളബില  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കു  കവണബി
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകുന്നതബിനുസം  കമലകനപൊടവുസം നബിയനണവുസം നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനുസം;

(ബബി)കരപൊഗങ്ങള് തടെയുന്നതബിനുസം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസം ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനുസം
ആവശഗ്യലമന്നു കേരുതുന്ന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പരബികശപൊധനകേള് കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നടെത്തുന്നതബിനുസം;
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(സബി) എലപൊ  തരതബിലുമുള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്,  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്,  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭപീഷണബികേള്  എന്നബിവ  സസംബന്ധബിച്ചത  അകനസഷണവുസം
പരബികശപൊധനയുസം നടെത്തുന്നതബിനുസം; കൂടെപൊലത

(ഡബി)  ആവശഗ്യലമന്നു കേരുതുന്ന  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള് കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കത നലകുന്നതബിനുസം;

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

12.  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസറുലടെ അധബികേപൊരങ്ങള്.―(1)  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  തലന്റെ  അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള്ള  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ
സപൊപനങ്ങളബില  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളസം  ചടങ്ങളസം  പപൊലെബിക്കുന്നുലണന്നത
ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.

(2) പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  ഏലതങബിലുസം വഗ്യകബികയപൊകടെപൊ
സപൊപനതബികനപൊകടെപൊ,  വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട  അതരസം  സമയതബിനുളളബില,  ഏലതങബിലുസം
പ്രവൃതബി നടെത്തുന്നതബികനപൊ  അലലങബില  നബിര്തബിവയ്ക്കുന്നതബികനപൊ  അലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസം  ഉറപ്പെപൊക്കുന്നതബിനത ആവശഗ്യലമന്നു  കേരുതുന്ന  ഏലതപൊരു  അവസയ്ക്കുസം
മപൊറ്റസംവരുത്തുന്നതബികനപൊ  നബിര്കദ്ദേശസം  നലകുന്നതബിനത  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
ഉതരവബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള സമയതബിനുള്ളബില  ആ വഗ്യകബി അലലങബില  സപൊപനസം
അപ്രകേപൊരസം  ലചയ്യുന്നതബില  പരപൊജയലപ്പെടുകേയപൊലണങബില  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്
ബന്ധലപ്പെട തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ സപൊപനലത അറബിയബികകണതുസം,  തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ
സപൊപനസം  ആ  പ്രവൃതബി  നടെത്തുകേകയപൊ  നബിര്തബിവയ്ക്കുകേകയപൊ  മപൊറ്റസം  വരുത്തുകേകയപൊ
ലചകയ്യേണതുസം ആയതബിനുണപൊകുന്ന  ലചലെവുകേള്  ബന്ധലപ്പെട  വഗ്യകബിയബില നബികന്നപൊ
സപൊപനതബില നബികന്നപൊ, നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന പ്രകേപൊരസം ഇഹൗടെപൊകകണതുമപൊണത.

(3)   ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  കേപൊരഗ്യങ്ങളബില  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്,  തനബിയ്ക്കത ബപൊധകേമപൊയ  അതരസം
ചുമതലെകേള്  നബിര്വ്വഹബിക്കുകേയുസം  കേര്തവഗ്യങ്ങള്  നബിറകവറ്റുകേയുസം  ലചകയ്യേണതപൊണത,
കൂടെപൊലത,―

(i)  ഈ  ആകത  അനുസരബിച്ചത  പുറലപ്പെടുവബിച്ച  ഏലതങബിലുസം  ഉതരവത
പപൊലെബിക്കുന്നതബില ആലരങബിലുസം വപീഴ വരുതബിയപൊല പബിഴെ ചുമത്തുന്നതബിനുസം, അലലങബില 

(ii)  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബിലലെകയപൊ  അതബിന്  കേപീഴെബില  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള
ചടങ്ങളലടെകയപൊ  രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊയബി  പ്രഖഗ്യപൊപബികലപ്പെടബിട്ടുള്ളതപൊയ  ഏലതങബിലുസം
വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുകേകയപൊ കുറ്റകൃതഗ്യസം നടെത്തുകേകയപൊ ലചയപൊല അതത രപൊജബിയപൊക്കുന്നതബിനുസം, 

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
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(4) പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഒപൊഫപീസര് ഇഹൗ ആകബികലെപൊ അതബിന് കേപീഴെബിലുണപൊകബിയ
ചടങ്ങളബികലെപൊ പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി നലകേബിയബിട്ടുള്ള എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളസം വബിനബികയപൊഗബികകണതുസം
എലപൊ  കേര്തവഗ്യങ്ങളസം  നബിറകവകറ്റണതുസം,  കൂടെപൊലത,  ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്ക്കുസം
അതബിന്  കേപീഴെബില  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള  ചടങ്ങള്ക്കുസം  വബികധയമപൊയബി,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത   ഓഫപീസര്  എന്ന നബിലെയബില  ആവശഗ്യമപൊയ  എലപൊ  പ്രവൃതബികേളസം നടെപ്പെബില
വരുകതണതുമപൊണത.

(5) പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത അലലങബില  അവരപൊല
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ  ഒരു ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കത വഗ്യകബികേളലടെ സുരക്ഷയ്ക്കുസം സസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുസം ഭസംഗസം
വരപൊത രപീതബിയബില,―

(എ) ഏലതങബിലുസം  തരതബിലുള്ള  ശലെഗ്യസം  നടെന്നകതപൊ  തുടെരുന്നകതപൊ  ആയ  ഏതത
സലെത്തുസം;

(ബബി) ദുസഹമപൊയ വഗ്യപൊപപൊരസം നടെത്തുന്ന ഏതത സലെത്തുസം;

(സബി)  ഭക്ഷണപദപൊര്ത്ഥങ്ങളസം,  കുടെബിലവള്ളമുള്ലപ്പെലടെയുള്ള  പപൊനപീയങ്ങളസം
തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ  നബിര്മ്മേബിക്കുന്നകതപൊ  സസംഭരബിക്കുന്നകതപൊ  വബിലക്കുന്നകതപൊ  വബിളമ്പുന്നകതപൊ
വബിതരണസം ലചയ്യുന്നകതപൊ ആയ ഏതു സലെത്തുസം;

(ഡബി) മലെബിനമപൊയ  സപൊഹചരഗ്യങ്ങകളപൊ,  കരപൊഗപൊണു  വപൊഹകേരുലടെകയപൊ
കരപൊഗപൊണുകളലടെകയപൊ വര്ദനവത ഉള്ലപ്പെലടെ, ഏലതങബിലുസം സപൊസംകമബികേകരപൊഗസം പടെരുന്നതബിനത
സഹപൊയകേരമപൊയ സപൊഹചരഗ്യങ്ങകളപൊ നബിലെനബിലക്കുന്ന ഏതത സലെത്തുസം;

(ഇ) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണതബിനത ആവശഗ്യലമന്നത പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത
ലഹലതത ഓഫപീസര്കത കബപൊധഗ്യലപ്പെടുന്ന ഏതത സലെത്തുസം,

പ്രകവശബിച്ചു പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണത.

(6) പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  അലലങബിൽ  അവരപൊല
കരഖപൊമൂലെസം  അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കത  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ചപീഞ്ഞകതപൊ
കകേടുവന്നകതപൊ ആലണന്നത സസംശയബികപൊവുന്ന ഭക്ഷണകമപൊ പപൊനപീയങ്ങകളപൊ കേലണതബിയപൊൽ,
ഇകപൊരഗ്യതബിൽ   നടെപടെബിലയടുകപൊൻ  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  അധബികേപൊരങ്ങൾ  ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത,
അതപൊയതത:―

(i)  ഭക്ഷണപപൊനപീയങ്ങൾ  പപൊചകേസം  ലചയ്യുന്നതുസം,  സൂക്ഷബിക്കുന്നതുസം,  വബിതരണസം
ലചയ്യുന്നതുമപൊയ സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില പ്രകതഗ്യകേബിച്ചത  മലെബിനമപൊയ  സപൊഹചരഗ്യസം,  അനുവദനപീയമലപൊത
രപൊസവസ്തുകളലടെ  സപൊന്നബിദഗ്യസം,  ഭക്ഷണപപൊനപീയങ്ങൾ  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്ന  വഗ്യകബികേളലടെ
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വൃതബിഹപീനത,  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  നബിയമപ്രകേപൊരമുള്ള  ലമഡബികല  സർടബിഫബികറ്റത,  വലെസന്സത
മുതലെപൊയ  സപൊക്ഷഗ്യപതങ്ങളലടെ  അഭപൊവസം,  തുടെങ്ങബിയ  സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില  നബിന്നത  കരപൊഗങ്ങൾ
പടെരപൊകനപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണപൊവപൊകനപൊ സപൊധഗ്യതയുലണന്നത കബപൊധഗ്യലപ്പെടപൊൽ ആ
സപൊപനസം അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതടെകമുള്ള നടെപടെബികേൾ സസപീകേരബികപൊൻ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത;

(ii)  ഭക്ഷണപപൊനപീയങ്ങളലടെ  സപൊമ്പബിൾ  കശഖരബിച്ചത  പരബികശപൊധബികകണ
സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില ബന്ധലപ്പെട ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ ഉകദഗ്യപൊഗസയുലടെ കസവനസം ആവശഗ്യലപ്പെടെപൊവുന്നതപൊണത.
ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  ഉകദഗ്യപൊഗസ  സപൊമ്പബിൾ  കശഖരബിക്കുന്ന  സമയസംവലര   അവ  തൽസബിതബിയബിൽ
സൂക്ഷബികപൊനുള്ള  നടെപടെബികേൾ  നബിർണ്ണയബികലപ്പെടെപൊവുന്ന  വഗ്യവസകേൾ  പ്രകേപൊരസം  സസപീകേരബികപൊനുസം,
അവ  നശബിപ്പെബികപൊനുള്ള  സപൊപന  ഉടെമസയുലടെകയപൊ  മറ്റുള്ളവരുലടെകയപൊ   ശ്രമങ്ങലള  തടെയപൊനുസം
അധബികേപൊരസം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത ;

(iii) സപൊമ്പബിൾ  കശഖരബികപൊൻ  സപൊധഗ്യതയബിലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ,  ഗുണനബിലെവപൊരസം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവലര  പ്രസ്തുത  ഭക്ഷണ  പപൊനപീയങ്ങൾ  വബിൽകലപ്പെടുന്നബിലലന്നത  ഉറപ്പുവരുതപൊൻ
സപൊധഗ്യമപൊകേപൊലതവരുകേകയപൊ  ലചയ്യുന്ന  സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില,  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉണപൊകുന്നതത തടെകയണതത ആവശഗ്യമപൊയബി വന്നപൊൽ പഴെകേബിയകതപൊ, കകേടുവന്നകതപൊ ആലണന്നത
സസംശയബികലപ്പെടുന്ന  ഭക്ഷണപദപൊർത്ഥങ്ങൾ  നശബിപ്പെബികപൊനുള്ള  അധബികേപൊര
മുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.  എന്നപൊൽ  ഇതരതബിൽ  നടെപടെബി  സസപീകേരബിക്കുന്നതബിനു  മുമ്പത
ചടപ്രകേപൊരസം നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  മഹസര് തയ്യേപൊറപൊകകണതുസം ലപപൊതു സസപീകേപൊരഗ്യതയുള്ള രണത
സപൊക്ഷബികേളലടെ  സപൊന്നബിദഗ്യസം  ഉറപ്പുവരുതബി,  അവരുലടെ  സപൊന്നബിദഗ്യതബിലന്റെ  ലതളബിവത
കരഖപൊമൂലെസം ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത.

(7)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  അലലങബിൽ  അവര്
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കത,  പഹൗരനപൊരുലടെ  സുരക്ഷയ്ക്കുസം  സസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുസം  ഭസംഗസം
വരപൊത രപീതബിയബിൽ,―

(എ) ഏലതങബിലുസം സലെകമപൊ ഫപൊക്ടറബികയപൊ വര്കത കഷപൊകപ്പെപൊ കജപൊലെബിസലെകമപൊ
ഓഫപീകസപൊ  സബിനബിമപൊ  ഹപൊകളപൊ  ആശുപതബികയപൊ  അലലങബില  അവര്കത  ആവശഗ്യലമന്നത
കതപൊന്നബികയകപൊവുന്ന മറ്റു സലെങ്ങളസം, പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള് റബികപ്പെപൊര്ടത ലചയബിട്ടുള്ള തപൊമസസലെങ്ങള്
ഉള്ലപ്പെലടെ  അലലങബില  മലെബിനപീകേരണ  സപൊധഗ്യതയുള്ളതപൊയബി  സസംശയബിക്കുന്ന  ഏലതങബിലുസം
സലെകമപൊ,  അറബിയബിപ്പെബിലപൊലതയുസം,  എകപ്പെപൊള്  കവണലമങബിലുസം,  യപൊലതപൊരു  സഹപൊയവുസം
കൂടെപൊലത പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതുസം;

(ബബി) അതരസം സലെതബിനപ്പുറസം അതരസം കരപൊഗസം പടെരുന്നതത തടെയുന്നതബിനു
കവണബിയുള്ള അതരസം നടെപടെബികേള് എടുകപൊവുന്നതുസം; കൂടെപൊലത
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(സബി) ഏലതങബിലുസം  സലെത്തുനബികന്നപൊ  പരബിസരത്തു  നബികന്നപൊ നഗ്യപൊയലമന്നത
കതപൊന്നുന്നപക്ഷസം  ഭക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ  ലവള്ളതബിലന്റെകയപൊ  ഏലതങബിലുസം  പദപൊര്ത്ഥതബിലന്റെകയപൊ
സപൊമ്പബിളകേള് വബിശകേലെനതബിനപൊയബി എടുകപൊവുന്നതുമപൊണത.

(8)  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസര് അലലങബില അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ
ഓഫപീസര് (7)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുസം നടെപടെബികേള് എടുക്കുകമ്പപൊള്,
നടെപടെബി  പൂര്തബിയപൊയതബിനത  കശഷസം  പരമപൊവധബി ഇരുപതബിനപൊലു  മണബിക്കൂറബിനുള്ളബില,
അങ്ങലന  എടുത  നടെപടെബികേലളക്കുറബിച്ചത  ഒരു  റബികപ്പെപൊര്ടത,  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്ക്കുസം ബന്ധലപ്പെട തകദ്ദേശ  സസയസംഭരണ  സപൊപനതബിനുസം  നബിര്ദ്ദേബിഷ  മപൊതൃകേയബില
നലകകേണതപൊണത. 

(9)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത ലഹലതത  ഓഫപീസര്  അലലങബില  അവര്
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കത,―

(എ) ഈ ആകബികലെകയപൊ അതബിന്കേപീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചടങ്ങളബിലലെകയപൊ
ഏലതങബിലുസം  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിച്ച  വഗ്യകബികകപൊ  വഗ്യകബികേള്കകപൊ  എതബിലര
നടെപടെബിലയടുക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ; അലലങബില

(ബബി) ഈ ആകബികലെകയപൊ അതബിന്കേപീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചടങ്ങളബിലലെകയപൊ
ഏലതങബിലുസം വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിച്ചതബിനത കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന് ആരസംഭബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ; അലലങബില

(സബി)  ഈ ആകബികലെപൊ  അതബിന്കേപീഴെബില  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചടങ്ങകളപൊ പ്രകേപൊരസം,
2-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില   നബിര്വ്വചബിച്ചബിട്ടുള്ള ശലെഗ്യസം  ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള
എലന്തങബിലുസം നടെപടെബികേള് എടുക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ,

ബന്ധലപ്പെട തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ സപൊപനതബിനത മുമ്പപൊലകേ വയ്ക്കുന്നതബിനുകവണബി
തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ സപൊപന ലസകടറബികത കരഖപൊമൂലെസം ഒരു റബികപ്പെപൊര്ടത നലകകേണതപൊണത.

13.  ലപപൊതുകസവകേരുലടെ സഹകേരണസം ഉറപ്പെപൊകല  .―(1)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ കേപൊരഗ്യങ്ങളബില
സഹപൊയബിക്കുന്നതബികനപൊ  നടെപടെബി   സപൊക്ഷഗ്യലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ അലലങബില  അകനസഷണ
നടെപടെബികേളബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  എന്ന  നബിലെയബില
സമപീപബിക്കുകമ്പപൊലഴെലപൊസം  സര്കപൊരബിലന്റെ   കേപീഴെബിലുള്ള  എലപൊ  ലപപൊതു  കസവകേരുസം,  എലപൊ
സഹപൊയവുസം സഹകേരണവുസം നലകകേണതപൊണത.   അതരസം  ഉകദഗ്യപൊഗസയുലടെ ഭപൊഗത്തുനബിന്നത
ഉണപൊയതപൊയബി കേപൊണലപ്പെടുന്ന ഏതത നബിരപൊകേരണവുസം നബിസഹരണവുസം, അച്ചടെകമബിലപൊയ്മയപൊകയപൊ
ലപരുമപൊറ്റ ലെസംഘനമപൊകയപൊ  കേണകപൊകലപ്പെടുന്നതുസം ആയതത ബന്ധലപ്പെട അച്ചടെക അധബികേപൊരബി
ഉചബിതമപൊയ  ശബിക്ഷപൊനടെപടെബികേള്  വകേലകേപൊള്ളുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര് ബന്ധലപ്പെട ഉകദഗ്യപൊഗസയുലടെ കമലെധബികേപൊരബിക്കുസം, ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിക്കുസം
റബികപ്പെപൊര്ടത ലചകയ്യേണതപൊണത.
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(2)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബികലെപൊ

അലലങബില അതബിന് കേപീഴെബികലെപൊ  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചടങ്ങള് അലലങബില ലറഗുകലെഷനുകേള്

പ്രകേപൊരസം  നബിക്ഷബിപ്തമപൊയബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുസം  അധബികേപൊരസം  നബിയമപൊനുസൃതമപൊയബി

വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനത,  കരഖപൊമൂലെസം ആവശഗ്യലപ്പെടപൊല,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത

ഓഫപീസലറ സഹപൊയബിക്കുകേ  എന്നതത  ബന്ധലപ്പെട  കസഷന്  ഹഹൗസത   ഓഫപീസറുലടെ

ചുമതലെയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത. 

14.  തകദ്ദേശ  സസയസംഭരണ  സപൊപനസം  പബിന്തുണ  നൽകേണലമന്നത.―ഓകരപൊ  തകദ്ദേശ

സസയസംഭരണ  സപൊപനവുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത   ശരബിയപൊയ

ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  കൃതഗ്യനബിര്വ്വഹണതബിനത  സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  ലെഭഗ്യമപൊകകണതുസം  അതബിനുകവണ

പബിന്തുണ നലകകേണതുമപൊണത.

അദഗ്യപൊയസം 3

മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള ജലെതബിലന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പെപൊകൽ

15.  മനുഷഗ്യ  ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള  ജലെസം.―(1)  ബട്യൂകറപൊ  ഓഫത  ഇന്തഗ്യന്  സപൊന്കഡര്ഡത സത 

കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നബിശയബിക്കുന്ന സുരക്ഷബിത കൂടെബിലവള്ളതബിനപൊയുള്ള മപൊനദണ്ഡങ്ങളസം, 2006-ലലെ

ഫുഡത  കസഫബി  ആന്ഡത  സപൊന്കഡര്ഡത സത  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേളസം  പ്രകേപൊരമപൊയബിരബികണസം

കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരസം  കേണകപൊകകണതത  .  ഇപ്രകേപൊരമുള്ള  ഗുണനബിലെവപൊരസം

ഉറപ്പെപൊകകണതത കുടെബിലവള്ളസം വബിതരണസം ലചയ്യുന്നവരുലടെ ഉതരവപൊദബിതസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

(2) മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി

പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്മപൊര്കത തങ്ങളലടെ അധബികേപൊരപരബിധബിക്കുള്ളബില തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന

അധബികേപൊരങ്ങള് ഉണപൊയബിരബിയ്ക്കുന്നതപൊണത . അതപൊയതത :―

(എ) ജലെജനഗ്യകരപൊഗങ്ങള്  സസംശയബിക്കുന്ന  സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബിലുസം,  നബിശബിത

ഇടെകവളകേളബിലുസം കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ ഗുണനബിലെവപൊരസം പരബികശപൊധബിയ്ക്കപൊനുസം  പരബികശപൊധബികണലമന്നത

നബിര്കദ്ദേശബിയ്ക്കപൊനുസം;

(ബബി) കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരസം  അപരഗ്യപൊപ്തമപൊലണന്നത

കേലണതബിയപൊല വബിതരണകപൊരബികയപൊടെത വബിശദപീകേരണസം കചപൊദബിയ്ക്കപൊനുസം പരബിഹപൊര നടെപടെബികേള്

നബിര്കദ്ദേശബിയ്ക്കപൊനുസം  വബിതരണസം  തടെയപൊനുസം,  ആവശഗ്യലമങബില  പബിഴെ  അടെകമുള്ള

നബിയമനടെപടെബികേള് സസപീകേരബികപൊനുസം:
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എന്നപൊല  ഈ  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ  വബിതരണസം  തടെയുന്ന
സപൊഹചരഗ്യതബില പ്രസ്തുത വബിവരസം പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര് ഉടെന്തലന്ന
തകദ്ദേശ സര്കപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണത .

(3)  കുടെബിയ്ക്കപൊകനപൊ  കുളബികപൊകനപൊ  വബികനപൊദതബിനുള്ലപ്പെലടെ  മലറ്റലന്തങബിലുസം
ആവശഗ്യങ്ങള്കകപൊ ഉപകയപൊഗബിയ്ക്കുന്ന പുഴെ,  തടെപൊകേസം,  കേപൊയല,  അരുവബി,  നപീരുറവ,  കേബിണര്,
ടെപൊങത,  റബിസര്കവപൊയര്,  കുളസം,  ടെപൊങര് കലെപൊറബികേളബിലലെ ലവള്ളസം അലലങബില മറ്റത  ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേളലടെകയപൊ പദതബികേളലടെകയപൊ ലവള്ളസം, ആയതബിലന്റെ ഉടെമസയ്കകപൊ അലലങബില
ആയതബിലന്റെ  നബിയനണകമപൊ  ചുമതലെകയപൊ  ഉള്ള  വഗ്യകബിയ്കകപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത ഓഫപീസര്കത എകപ്പെപൊള് കവണലമങബിലുസം കരഖപൊമൂലെസം കനപൊടപീസത നലകേപൊവുന്നതുസം
കനപൊടപീസബില വഗ്യകമപൊകബിയബിട്ടുള്ള സമയതബിനുള്ളബില,―

(എ) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകേപൊത  അതരതബിലുള്ള
രപീതബിയബില ജലെവബിതരണകസപൊതസ്സുകേള് നബിലെനബിര്ത്തുകേയുസം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുസം ലചയ്യേപൊനുസം;

(ബബി) ലചളബി,  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  എന്നബിവ  ഒഴെബിവപൊകബി  അതരസം  ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേലള സസംരക്ഷബിയ്ക്കപൊനുസം;

(സബി) ലഡ്രെയബികനജത  വഴെബിയുള്ള  മലെബിനപീകേരണതബില  നബിന്നത  അതരസം
ജലെവബിതരണ കസപൊതസ്സുകേലളയുസം ജലെവബിതരണ സസംവബിധപൊനങ്ങലളയുസം സസംരക്ഷബിയ്ക്കപൊനുസം; 

(ഡബി) ലപപൊതുജനങ്ങളലടെ  ആകരപൊഗഗ്യവുസം  സുരക്ഷബിതതസവുസം  മുന്നബിര്തബി
ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സുകേള്കത  ആവശഗ്യമപൊയ  അറ്റകുറ്റപ്പെണബികേളസം  സസംരക്ഷണവുസം
ഉറപ്പുവരുതപൊനുസം;

(ഇ) കുടെബിലവള്ള  ആവശഗ്യങ്ങള്കകപൊ  മറ്റത  മനുഷഗ്യഉപകയപൊഗങ്ങള്കകപൊ
കയപൊഗഗ്യമലപൊലയങബികലെപൊ,  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബികേരമപൊലണന്നുലണങബികലെപൊ പ്രസ്തുത
ജലെകസപൊതസബില  നബിന്നുള്ള  ലവള്ളതബിലന്റെ  ഉപകയപൊഗസം  നബിര്തബിലവയ്ക്കപൊനുസം  ഉപകയപൊഗബിയ്ക്കുന്നതബില
നബിന്നത മറ്റുള്ളവലര തടെയപൊനുസം;

(എഫത)  ലപപൊതുജനങ്ങളലടെ ആകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബികേരകമപൊ,  ദുസഹകമപൊ ആയ
രപീതബിയബില  ഉള്ള  ലവള്ളകമപൊ,  മലെബിനജലെകമപൊ  ഒഴുകബികളയുന്നതബികനപൊ,  മറ്റത  രപീതബിയബില
നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജനസം ലചയ്യുന്നതബികനപൊ,

നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണത:

എന്നപൊല (ഇ) ഖണ്ഡപ്രകേപൊരസം ഒരു നബിര്കദ്ദേശസം നല്കുന്ന സസംഗതബികേളബില പ്രസ്തുത വബിവരസം 
തകദ്ദേശ സര്കപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണത.

  458/2023.
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(4)  മുകേളബില  പറഞ്ഞബിരബിയ്ക്കുന്നതുകപപൊലലെ  ഉടെമസകയപൊ  നബിയനണമുള്ള  വഗ്യകബികയപൊ
(3)-ാം ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  നലകേബിയ കനപൊടപീസത  ,  അതബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ച  സമയതബിനുള്ളബില
പപൊലെബിക്കുന്നതബില  വപീഴ  വരുത്തുകേകയപൊ  അവഗണബിക്കുകേകയപൊ  ലചയ്യുകേയപൊലണങബില,  ഏലതങബിലുസം
വഗ്യകബിയുകടെകയപൊ  അലലങബില  വഗ്യകബികേളകടെകയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യസം  സസംരക്ഷബിയ്ക്കുന്നതബിനത
അടെബിയന്തരനടെപടെബി  ആവശഗ്യമപൊയബി വന്നപൊല,  അതരസം കനപൊടപീസബില പറഞ്ഞബിരബിയ്ക്കുന്ന കജപൊലെബികേള്
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  അടെബിയന്തരമപൊയബി  നബിര്വ്വഹബിക്കുകേയുസം  അപ്രകേപൊരസം
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കത ഉണപൊയ എലപൊ ലചലെവുകേളസം ഉടെമസ അലലങബില
അതരസം  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസബിലന്റെ  നബിയനണമുള്ള  വഗ്യകബി  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന  പ്രകേപൊരസം
അടെയ്കകണതുമപൊണത .'

(5)  ലപപൊതുവപൊയബി  അലലങബില  പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി  നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള്ളലതപൊഴെബിലകേ
യപൊലതപൊരപൊളസം,―

(എ) ഓവുചപൊലെബിലന ബപൊധബിക്കുന്നകതപൊ അതബില അടെങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വസ്തുകളലടെ
സസതനമപൊയ  ഒഴുകബിലന  തടെസലപ്പെടുത്തുന്ന  നബിര്മ്മേപൊണങ്ങകളപൊ,  മലറ്റലന്തങബിലുകമപൊ
അലലങബില അതരസം വസ്തുകളലടെ ടപീറ്റതലമന്റെബിലനയുസം നപീകസം ലചയ്യേലെബിലനയുസം ബപൊധബിക്കുന്ന
വസ്തുകവപൊ; അലലങബില,

(ബബി)  അതുമപൊതമപൊകയപൊ  അലലങബില  ഒപൊടെയ്ക്കുള്ളബിലലെ  മറ്റത  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളമപൊയബി
സസംകയപൊജബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ  അപകേടെകേരമപൊകുന്നകതപൊ  ശലെഗ്യതബിനത  കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ
അലലങബില ആകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബി വരുത്തുകേകയപൊ ലചയ്യുന്ന ദപൊവകേകമപൊ നപീരപൊവബികയപൊ;

(സബി) ഏലതങബിലുസം കസപൊടെകേ വസ്തുകവപൊ;

   ലപപൊതുഓടെയബികലെയ്കകപൊ  അലലങബില  ലപപൊതു  ഓടെയുമപൊയബി  ബന്ധബിപ്പെബിക്കുന്ന
ഓടെയബികലെയ്കകപൊ സപൊപബിക്കുകേകയപൊ എറബിയുകേകയപൊ എറബിയപൊനുള്ള അനുമതബി ലകേപൊടുക്കുകേകയപൊ
ഒഴെബിക്കുകേകയപൊ മറബിക്കുകേകയപൊ തടബിവബിടുകേകയപൊ ലചയ്യേപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊണത .

(6) ലപപൊതുവപൊയബി അലലങബില നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള്ളലതപൊഴെബിലകേ യപൊലതപൊരപൊളസം,―

(എ)  ഏലതങബിലുസം  ജലെഗമന  മപൊര്ഗ്ഗതബികലെപൊ  അലലങബില  അതബിലന്റെ
സമപീപകതപൊ,―

(i)  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  ഏലതങബിലുസം  വസ്തു,  മപൊലെബിനഗ്യസം,
വബിസര്ജഗ്യസം, ശുചബിമുറബി മപൊലെബിനഗ്യസം; അലലങബില,

(ii) ഉലപ്പെപൊദനതബില നബികന്നപൊ ഉലപ്പെപൊദന പ്രകബിയയബില നബികന്നപൊ ഉണപൊകുന്ന
വബിഷമുള്ളകതപൊ  മപൊരകേമപൊയകതപൊ  മലെബിനമപൊക്കുന്നകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ
ആയ ദപൊവകേകമപൊ ഖര വസ്തുകകളപൊ;
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ഇടുകേകയപൊ ഇടെപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ അലലങബില വപീഴപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ ഒഴുക്കുകേകയപൊ
പുറന്തള്ളുകേകയപൊ  ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേകയപൊ  അലലങബില  അറബിഞ്ഞുലകേപൊണത  ഇടെപൊന്,  വപീഴപൊന്,
ഒഴുകപൊന്, ലകേപൊണ്ടുകപപൊകേപൊന് അനുവദബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുവപൊകനപൊ, അലലങബില

(ബബി)  ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗതബികലെയ്ക്കത എലന്തങബിലുസം  നബികക്ഷപബിക്കുകേകയപൊ  നബികക്ഷപബികപൊന്
കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ, പുറന്തള്ളുകേകയപൊ വപീഴെപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ വപീഴ്ത്തുകേകയപൊ, ഒഴുക്കുകേകയപൊ,
അലലങബില  മകറ്റലതങബിലുസം  വഗ്യകബിയുലടെ  മറ്റത  സമപൊന  പ്രവൃതബികേളമപൊയബി  വഗ്യകബിപരമപൊയബി
അലലങബില   സസംകയപൊജബിപ്പെബിച്ചത,  ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗതബിലന്റെ ശരബിയപൊയ  ഒഴുകബിലന
തടെസലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ,  അതബിലലെ  ലവള്ളസം  മലെബിനമപൊക്കുകേകയപൊ,  ഏലതങബിലുസം  ഫപൊക്ടറബിയബില
നബികന്നപൊ,  നബിര്മ്മേപൊണ  പ്രകബിയയബില  നബികന്നപൊ  കേസപൊറബിയബില  നബികന്നപൊ  ഉള്ള  ഖര-ദവ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങൾ, ഏലതങബിലുസം  ചപ്പുചവറുകേള്,  ചപൊരങ്ങള്,  മറ്റത  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,  വഗ്യപൊപപൊര
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,  മലെബിനമപൊയ  ഖര  വസ്തുകള്  എന്നബിവ  ഉള്ലപ്പെലടെ  നബികക്ഷപബിക്കുകേകയപൊ;
അലലങബില 

(സബി) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  രപീതബിയബില  ജലെഗമന
മപൊർഗ്ഗതബികലെപൊ അതബിലന്റെ സമപീപകതപൊ ഏലതങബിലുസം ശലെഗ്യസം ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ,

പപൊടുള്ളതല.

(7)   (5)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളസം  65-ാം വകുപ്പെബില
നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെശബിക്ഷയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(8) (6)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളസം കുറ്റസപൊപനതബിനു
കമല മൂന്നത വര്ഷസം വലരയപൊകേപൊവുന്ന തടെവബികനപൊ ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം രൂപയബില കുറയപൊലതയുസം രണത
ലെക്ഷസം  രൂപ  വലരയപൊകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴെയ്കകപൊ  അലലങബില  രണബിനുസം  കൂടെബികയപൊ
ശബിക്ഷബികലപ്പെടുന്നതപൊണത.

16.  ജലെവബിതരണവുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടത  സസംസപൊന  ,    ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത
ഓഫപീസറുലടെ  അധബികേപൊരങ്ങൾ. (1)  ― ഏലതങബിലുസം  പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെകേളബികലെപൊ  അതബിലന്റെ
ഭപൊഗങ്ങളബികലെപൊ  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസത  മലെബിനമപൊകണപൊ  അലകയപൊ  എന്നു
കേലണത്തുന്നതബിനപൊയബി അതരസം പ്രകദശങ്ങളബികലെപൊ അതബിലന്റെ ഭപൊഗങ്ങളബികലെപൊ ജബിലപൊ പബബികേത
ലഹൽതത ഓഫപീസർകത   അകനസഷണസം നടെതബികപൊവുന്നതപൊണത .

(2)  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ അലലങബില  യഥപൊവബിധബി  അധബികേപൊര
ലപടുതബിയബിട്ടുള്ള ഏലതപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കുസം,  അതരസം  അകനസഷണങ്ങളലടെ  ഫലെസം
കേണകബിലലെടുതത  ,  വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട  കേപൊലെയളവബിനുള്ളബില,  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസത
വൃതബിയപൊക്കുവപൊകനപൊ  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുവപൊകനപൊ  നന്നപൊക്കുവപൊകനപൊ  മലെബിനപീകേരണതബില  നബിന്നത
സസംരക്ഷബിക്കുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശബിച്ചുലകേപൊണത ഉടെമസയ്കകപൊ വകേവശകപൊരബികകപൊ ബന്ധലപ്പെട
സപൊപനതബികനപൊ അധബികേപൊരബികകപൊ ഉതരവത നലകേപൊവുന്നതപൊണത :
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എന്നപൊല  ഈ  ഉപവകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില  ഒരു ഉതരവത  പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനത  മുമ്പത  ,
ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ അലലങബില  അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട  ഓഫപീസര്,
അധബികേപൊരബികേള്കകപൊ ബന്ധലപ്പെട വഗ്യകബികേൾകകപൊ പറയുവപൊനുള്ളതു പറയുവപൊന് നഗ്യപൊയമപൊയ
അവസരസം നലകകേണതുസം അതത പരബിഗണബിക്കുകേയുസം ലചകയ്യേണതപൊണത .

17.  ജലെതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരസം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനുള്ള  സസംസപൊന  ,    ജബിലപൊ  പബബികേത
ലഹൽതത  ഓഫപീസറുലടെ   അധബികേപൊരങ്ങള്.―ഒരു  പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയബിലലെ  ലപപൊതു
ജലെവബിതരണ  കസപൊതസത  മലെബിനമപൊലണകന്നപൊ  അലലങബില  മലെബിനപീകേരണതബിലന്റെ
അപകേടെസപൊധഗ്യതയബിലെപൊലണകന്നപൊ  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസര്കകപൊ  ജബിലപൊ
പബബികത ലഹൽതത ഓഫപീസര്കകപൊ കബപൊദഗ്യലപ്പെടുകേയപൊലണങബില,  അവര്കത  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസറബിനത  ,  കരഖപൊമൂലെസം,  അതബില  വഗ്യകമപൊകബിയബിട്ടുള്ള അതരസം
നടെപടെബികേള് വകേലകപൊള്ളുവപൊന് ആവശഗ്യമപൊയ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകേപൊവുന്നതപൊണത . 

അദഗ്യപൊയസം 4

ശുചബിതസ  സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ

18.  ലപപൊതു ശുചബിമുറബി സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബിനുള്ള ഉതരവപൊദബിതസസം.―(1)
ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുസം  ലപപൊതു  ഇടെങ്ങളബിലുസം  ശുചബിമുറബി  സഹൗകേരഗ്യങ്ങളലടെ  മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ
സസംസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബി  ചർച്ച  ലചയത  രൂപപീകേരബികകണതുസം  സസംസപൊന
പബബികേത  ലഹൽതത ഓഫപീസർ നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ പുറലപ്പെടുവബികകണതുമപൊണത.  അങ്ങലനയുള്ള
നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയതത  രപൊജത  ആകബിനത  (1994-ലലെ  13-ാം  ആകത)
കേപീഴെബിലുസം  1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറ്റബി  ആകബിനത  (1994-ലലെ  20-ാം ആകത)  കേപീഴെബിലുസം
ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ലകേടബിടെനബിര്മ്മേപൊണ ചടങ്ങള്കത അനുസൃതമപൊയബിരബിയ്കകണതപൊണത.

(2)  ലപപൊതുജനങ്ങളലടെ  ഉപകയപൊഗതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയതയുസം  എണ്ണതബിലുസം,
ശരബിയപൊയ  നബിലെവപൊരതബിലുസം  ശുചബിമുറബി  സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  സഹൗകേരഗ്യപ്രദമപൊയ  സലെങ്ങളബിൽ
തകദ്ദേശസസയസംഭരണ സർകപൊരുകേൾ ഒരുകകണതപൊണത. നപൊമമപൊതമപൊയ പണസം ഈടെപൊകബികയപൊ,
അലപൊലതകയപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികയപൊ,  ശലെഗ്യകമപൊ  ഉണപൊകേപൊത  വബിധസം  ഇവ
വഗ്യതബിയപൊയബി പരബിപപൊലെബികകണതപൊണത.

(3)  വഗ്യകബിഗത  തപൊമസതബിനുള്ളലതപൊഴെബിലകേ  മനുഷഗ്യവപൊസതബികനപൊ  ഉപകയപൊഗതബികനപൊ
ഉകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള  ഏതത  ലകേടബിടെതബിലുസം  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്കത  അനുസൃതമപൊയബി
ആവശഗ്യതബിനത  ശുചബിമുറബി  സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  ലകേടബിടെ  ഉടെമസകയപൊ  നടെതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊ
ഒരുകകണതപൊണത.  ഇതരസം  സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  അപരഗ്യപൊപ്തമപൊലണങബില  പബബികേത  ലഹലതത
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ഓഫപീസര്കത  കരഖപൊമൂലെസം  കനപൊടപീസത  നലകേബി  കനപൊടപീസബിൽ  ആവശഗ്യലപ്പെട  സഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ
ഒരുകണലമന്നത  നബിർകദ്ദേശബികപൊവുന്നതുസം  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പപൊലെബികലപ്പെടുന്നുലവന്നത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ നടെപടെബികേള് സസപീകേരബികപൊവുന്നതുമപൊണത. 

(4)  കജപൊലെബി  സലെങ്ങള്,  ബബിസബിനസത  സപൊപനങ്ങള്,  കഷപൊപ്പെബിസംഗത  മപൊളകേള്
എന്നബിവയുള്ലപ്പെലടെ  എലപൊ  ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുസം  സ്ത്രപീകേള്,  ഭബിന്നകശഷബികപൊര്,
ടപൊന്സ്ലജന്റെറുകേള്  എന്നബിവര്  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ളവര്കത  സഹൗഹൃദപരമപൊയ  ശുചബിമുറബി
സഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.

(5) എലപൊ ശുചബിമുറബികേളസം,―

(എ)  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന  ആളകേളലടെ  ആകരപൊഗഗ്യവുസം  സസകേപൊരഗ്യതയുസം  പരബിരക്ഷബിക്കുന്ന
രപീതബിയബില നബിര്മ്മേബികകണതുസം;

(ബബി) കരപൊഗപകേര്ച്ച ഒഴെബിവപൊക്കുന്ന രപീതബിയബില വൃതബിയപൊയബി പരബിപപൊലെബികകണതുസം;

(സബി)  ആയതത  പ്രകദശതബിലന്റെ  പ്രകതഗ്യകേതകേൾ  കൂടെബി  പരബിഗണബിച്ചുലകേപൊണത 
ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ സസംസത കേരണ സസംവബിധപൊനങ്ങളമപൊയബി ബന്ധലപ്പെടുതബിയബിരബികകണതുസം;

(ഡബി)  പരബിസരതത  മലെബിനജലെസം ലകേടബികബിടെകപൊലതയുസം,  ശരബിയപൊയ രപീതബിയബിലുസം
അറ്റകുറ്റപ്പെണബികേള്  നടെതബിയുസം,  സമപീപവപൊസബികേള്കത  ശലെഗ്യമപൊകേപൊത  രപീതബിയബിലുസം
പരബിപപൊലെബികകണതുസം,

ആകുന്നു.

(6) ഒരു ശുചബിമുറബി ലപപൊതുസഭഗ്യതയ്ക്കത എതബികരപൊ, ശലെഗ്യകമപൊ ആകേതക വബിധതബില
സപൊപബിക്കുകേകയപൊ,  നബിര്മ്മേബിക്കുകേകയപൊ  ലചയബിട്ടുളളതപൊലണങബികലെപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത 
ഭപീഷണബി ഉയര്ത്തുലന്നങബികലെപൊ  (5)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ നബിബന്ധനകേള് പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബികലെപൊ
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കരഖപൊമൂലെമുള്ള  കനപൊടപീസബിനപൊല,
നബിര്കദ്ദേശബിച്ച  സമയതബിനുള്ളബില,  അതത  നപീകസംലചയ്യുവപൊകനപൊ  ആവശഗ്യമപൊയ
ലമച്ചലപ്പെടുതലുകേള്  വരുത്തുവപൊകനപൊ  ഉടെമസകയപൊടെത  അലലങബില  നടെതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊടെത
ആവശഗ്യലപ്പെടെപൊവുന്നതപൊണത .

(7)  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരസം  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്
നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് പപൊലെബികപൊത ലകേടബിടെ ഉടെമസ അലലങബില നടെതബിപ്പുകേപൊരബി ആറു
മപൊസസം വലരയുള്ള തടെവബികനപൊ പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില കുറയപൊതതുസം ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം
രൂപ വലര ആകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴെയ്കകപൊ, രണബിനുസം കൂടെബികയപൊ ശബിക്ഷബികലപ്പെടുന്നതപൊണത.
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19. ശുചബിതസ  സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതല.―(1)  വഗ്യകബിഗത  തപൊമസസലെങ്ങള്
ഒഴെബിലകേയുള്ളതുസം  നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരമുള്ള  എണ്ണസം  വഗ്യകബികേള്  തപൊമസബിക്കുന്നകതപൊ
കജപൊലെബി  ലചയ്യുന്നകതപൊ  ആയ എലപൊ  സപൊപനങ്ങളബിലുസം  പബബികത  ലഹലതത  ഓഫപീസകറപൊ
അകദ്ദേഹസം ചുമതലെലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനബിയര്  ലഹലതത ഇന്ലസ്പെക്ടര് പദവബിയബില കുറയപൊത ഒരു
ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ നബിശബിത സമയങ്ങളബില പരബികശപൊധബിച്ചത സസംസപൊന പബബികത ലഹലതത
ഓഫപീസര്  പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  ശുചബിതസ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്  പപൊലെബിക്കുന്നുലണന്നത
ഉറപ്പുവരുകതണതുസം  എലന്തങബിലുസം  അപപൊകേതകേള്  കേലണത്തുന്നപക്ഷസം  ആയതത
പരബിഹരബികണലമന്നത  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചത  സപൊപന  ഉടെമസയ്കകപൊ  അലലങബില
നടെതബിപ്പുകേപൊരബികകപൊ കനപൊടപീസത നലകകേണതുസം ആയതത സപൊപന ഉടെമസകയപൊ അലലങബില
നടെതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊ നടെപ്പെബില വരുകതണതുമപൊണത .

(2) (1) -ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  സപൊപന  ഉടെമസ
65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെശബിക്ഷയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

20.  ലതരുവുകേളബിലുസം  ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുസം  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളസം  ചവറുകേളസം  മറ്റുസം
നബികക്ഷപബിക്കുന്നതത  നബികരപൊധബികല.―(1)  യപൊലതപൊരപൊളസം  ലതരുവുകേളബികലെപൊ  ലപപൊതുസലെങ്ങളബികലെപൊ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങകളപൊ ചവറുകേകളപൊ അതുകപപൊലലെയുള്ളവകയപൊ നബികക്ഷപബികപൊന് പപൊടുള്ളതല.

(2)  ലതരുവബികലെപൊ  ലപപൊതു,  സസകേപൊരഗ്യ  ഇടെങ്ങളബികലെപൊ,  നബികക്ഷപബികലപ്പെടുന്ന
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഭപീഷണബി  ഉയര്ത്തുന്ന  സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില,
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  തപൊലപരഗ്യസം  മുന്നബിര്തബി  മപൊലെബിനഗ്യസം  നപീകസം  ലചയ്യുന്നതബിനുസം,  തുടെര്
നടെപടെബിക്കുമുള്ള  ശബിപപൊര്ശ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  തകദ്ദേശ  സര്കപൊരബിനത
നലകകേണതപൊണത.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരമുള്ള  കുറ്റസം  ലചയ്യുന്ന  ഏലതപൊരപൊളസം  മൂന്നുവര്ഷസം
വലരയപൊകേപൊവുന്ന  തടെവബികനപൊ  പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില  കുറയപൊതതുസം  ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം
രൂപ  വലര  ആകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴെയ്കകപൊ,  അലലങബില  രണബിനുസം  കൂടെബികയപൊ
ശബിക്ഷബികലപ്പെടുന്നതപൊണത.

അദഗ്യപൊയസം 5

ശലെഗ്യസം ഒഴെബിവപൊകല

21.  ശലെഗ്യമപൊകുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങള്.―2-ാം  വകുപ്പെബില  "ശലെഗ്യസം" എന്ന  പദതബിനത
നലകേബിയബിരബിക്കുന്ന നബിര്വ്വചനതബിലന്റെ സപൊമപൊനഗ്യതയ്ക്കത ഭസംഗസം വരപൊലത, ഈ അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ
ആവശഗ്യങ്ങള്കപൊയബി  തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവ,  പ്രകതഗ്യകേബിച്ചുസം,  ശലെഗ്യമപൊയബി  കേരുതലപ്പെകടെണതപൊണത,
അതപൊയതത,―
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(i)  ഏലതങബിലുസം   പരബിസരസം   ആകരപൊഗഗ്യതബിനത   ഹപൊനബികേരമപൊയ
വബിധതബിലെപൊക്കുകേ;

(ii) ഏലതങബിലുസം  നദബി,  കേപൊയല,  കുളസം,  തടെപൊകേസം,  കതപൊടെത,  അരുവബി,
നപീര്ലതപൊടബി,  ഓവുചപൊല  തുടെങ്ങബിയ  ജലെകസപൊതസ്സുകേള്  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത 
ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ ആയ അവസയബില ആക്കുകേ;

(iii)  ചപൊരക്കുഴെബി,  ചപൊണകേക്കുഴെബി,  കേകമ്പപൊസത  കുഴെബി,  ലസപ്റ്റബികേത  ടെപൊങത,
ബകയപൊഗഗ്യപൊസത  പ്ലേപൊന്റെത,  മപൊലെബിനഗ്യ  കശഖരണ  സസംവബിധപൊനങ്ങള്  മുതലെപൊയവ  കവണത
പരബിപപൊലെനവുസം  സുരക്ഷയുമബിലപൊലത  മലെബിനമപൊയകതപൊ,  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ
ആയ അവസയബില ആക്കുകേ;

(iv)  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  രപീതബിയബികലെപൊ  അതരലമപൊരു
സലെകതപൊ ഏലതങബിലുസം മൃഗലത ഒറ്റയ്കകപൊ കൂടമപൊകയപൊ സൂക്ഷബിക്കുകേ ;

(v)  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  ഏലതങബിലുസം  ചവര്,  ലകേടബിടെ  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,
വഗ്യപൊപപൊര  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  അലലങബില  മറ്റത  വസ്തുകള്  എന്നബിവ  കുന്നുകൂട്ടുകേകയപൊ
കശഖരബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുകേ;

(vi) കവണത  വപൊയുസഞപൊര  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  നലകേപൊലതയുസം  വബിഷമയമപൊയ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളബില നബിന്നുസം സസംരക്ഷണലമപൊരുകപൊലതയുസം  കജപൊലെബി  സമയതത  തബിക്കുസംതബിരക്കുസം
ഉണപൊകുന്ന  വബിധതബിലുസം  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  അവസയബില  ഏലതങബിലുസം
ഫപൊക്ടറബി,  വര്കത  കഷപൊപ്പെത,  കജപൊലെബി  സലെസം,  കേടെകേള്,  ഭക്ഷണശപൊലെകേള്  മുതലെപൊയവ
പ്രവര്തബിപ്പെബിക്കുകേ; 

(vii)  തപീ  കൂട്ടുന്ന  സലെസം,  ചൂള  മുതലെപൊയവയബില  നബിന്നുണപൊകുന്ന  പുകേ
ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ രപീതബിയബില അന്തരപീക്ഷതബില തങ്ങബിനബിലകപൊനബിടെവരുത്തുകേ;

(viii)  പുകേ  പുറന്തള്ളുന്ന  ചബിമ്മേബിനബികേള്  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ
അളവബികലെപൊ രപീതബിയബികലെപൊ ഉയരതബികലെപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേ;

(ix) ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയബിട്ടുള്ള ശബസം, ഒച്ച, പ്രകേമ്പനസം, ലപപൊടെബി,
ചപൊരസം, അസഹഗ്യഗന്ധസം, വബിഷവസ്തു അലലങബില അറപ്പുളവപൊക്കുന്ന കേപൊഴ എന്നബിവ ഉണപൊക്കുകേ;

(x) എകതകറ യൂണബിറ്റത,  കബിനബികല ലെകബപൊറടറബി,  സ്കപൊന് ലസന്റെര് അലലങബില
ആശുപതബി  എന്നബിവ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  അവസയബില  ശരബിയപൊയ
മുന്കേരുതല നടെപടെബികേളബിലപൊലത നബിലെനബിര്ത്തുകേ;
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(xi) ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  വബിധതബില  ഏലതങബിലുസം  കഹപൊടല
അലലങബില  ഭക്ഷണസം  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്ന  സപൊപനസം,  അറവുശപൊലെ,  ഇറച്ചബികടെ,
കകേപൊഴെബികടെ, മബിലകത സപൊള്, മപൊര്കറ്റത, ലഎസത ഫപൊക്ടറബി, കലെപൊഡ്ജുകേള്, അതബിനത സമപൊനമപൊയ
തപൊമസതബിനുള്ള  സപൊപനങ്ങള്,  വപൊണബിജഗ്യ  സപൊപനങ്ങള്  എന്നബിവ  നടെത്തുകേകയപൊ
നബിലെനബിര്ത്തുകേകയപൊ ലചയ്യുകേ;

(xii) ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  അവസയബില  ശ്മശപൊനസം,  ചുടെലെ,
കേലറ എന്നബിവ നബിലെനബിര്ത്തുകേ; 

(xiii) ഏലതങബിലുസം മരസം അലലങബില ഏലതങബിലുസം തരതബിലുള്ള നബിര്മ്മേപൊണസം
ആകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന  അവസയബില നബിലെനബിര്ത്തുകേ ;

(xiv) ലകേപൊതുകുകേളലടെ  പ്രജനനതബിനത  സഹപൊയകേരമപൊയ  രപീതബിയബില
ലവള്ളസം  ലകേടബിനബിലകപൊന്  ഇടെയപൊക്കുകേകയപൊ,  ലകേടബികബിടെക്കുന്നകതപൊ  ഒഴുകുന്നകതപൊ  ആയ
ജലെകശഖരങ്ങകളപൊ,  ലവള്ളലകട്ടുകേകളപൊ  സൃഷബിക്കുകേകയപൊ,  നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജനസം
ലചയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുകേ;

(xv)  ഇഹൗച്ചകേള്,  മണലെപീച്ചകേള്,  പപൊറ്റകേള്,  ലചള്ളുകേള്,  ഒച്ചുകേള് മുതലെപൊയവ
ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ  രപീതബിയബില  ലപരുകുന്നതബിനുള്ള  സപൊഹചരഗ്യസം
സൃഷബിക്കുകേകയപൊ, അവ നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജനസം ലചയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുകേ;

(xvi)  പന്നബിഫപൊസം,  കകേപൊഴെബിഫപൊസം,  ആടെത  ഫപൊസം,  കേന്നുകേപൊലെബി  ഫപൊസം,  ഹപൊച്ചറബി,
കുതബിരലെപൊയസം  മുതലെപൊയവ ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന  അവസയബില
നബിലെനബിര്ത്തുകേ;

(xvii)  ലതരുവുനപൊയ്ക്കള്,  മൂഷബികേ വര്ഗ്ഗതബിലലപ്പെട  ജപീവബികേള്  മുതലെപൊയവയ്ക്കത
തപൊവളമപൊകുന്ന  രപീതബിയബില  ഏലതങബിലുസം  സസംഭരണശപൊലെകയപൊ  അതബിലന്റെ  പരബിസരകമപൊ
മപൊലെബിനഗ്യക്കൂമ്പപൊരകമപൊ  അലലങബില  അതുകപപൊലുള്ളവകയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊയ
രപീതബിയബില നബിലെനബിര്ത്തുകേ; 

(xviii)  ആകരപൊഗഗ്യതബിനത ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന രപീതബിയബില ഏലതങബിലുസം തരതബിലുള്ള
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള് വപൊഹനതബികലെപൊ മറ്റു രപീതബിയബികലെപൊ ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേ;

(xix) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തനങ്ങലളകയപൊ ലെക്ഷഗ്യങ്ങലളകയപൊ പ്രതബികൂലെമപൊയബി
ബപൊധബിക്കുന്ന ഏലതങബിലുസം തരതബില അസതഗ്യകമപൊ വഗ്യപൊജകമപൊ ആയ പ്രചരണസം നടെത്തുകേ; കൂടെപൊലത

(xx)  ഈ  അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന
മറ്റത സസംഗതബികേള്.
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22.  ശലെഗ്യസം   സസംബന്ധബിച്ച  വബിവരങ്ങള്.―ഏലതങബിലുസം  പ്രകദശതത  ശലെഗ്യതപൊല

സങടെമനുഭവബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിക്കുസം അലലങബില  അതരലമപൊരു  ശലെഗ്യസം

നബിലെനബിലക്കുന്നു എന്നറബിയുന്ന  ഏലതപൊരു വഗ്യകബിക്കുസം,  അകതക്കുറബിച്ചത  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കകപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികകപൊ  കരഖപൊമൂലെസം

പരപൊതബി നലകേപൊവുന്നതപൊണത.

 23.  ശലെഗ്യസം   ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ

അധബികേപൊരസം.―(1)  ഒരു  ശലെഗ്യസം  നബിലെനബിലക്കുന്നു  എന്നത,  22-ാം  വകുപ്പെത  പ്രകേപൊരമുള്ള

വബിവരതബിലന്റെ  അടെബിസപൊനതബികലെപൊ,  മറ്റുവബിധതബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത

ഓഫപീസര്കത കബപൊധഗ്യലപ്പെടപൊല,  ഓഫപീസര്കത,  ആരുലടെ പ്രവൃതബിയപൊകലെപൊ, വപീഴയപൊകലെപൊ ആണത

ശലെഗ്യസം ഉണപൊയബിട്ടുള്ളതത അലലങബില തുടെര്ന്നുലകേപൊണബിരബിക്കുന്നതത  ആ വഗ്യകബികത അറബിയബിപ്പെത

നലകേബിലകപൊണ്ടുസം,  വഗ്യകബിലയ കേലണതപൊന്  കേഴെബിയുന്നബിലലങബില,  ശലെഗ്യസം  തുടെരുന്നതപൊയ

പരബിസരതബിലന്റെ  ഉടെമസകയപൊകടെപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊകടെപൊ കനപൊടപീസത  മുകഖന  നബിശബിത

കേപൊലെയളവബിനുള്ളബില  അതത  ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള  നടെപടെബികേള്  സസപീകേരബിക്കുന്നതബിനപൊകയപൊ

അതരസം കജപൊലെബികേള് ലചയ്യുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണത :

എന്നപൊല,―

(എ)  ഏലതങബിലുസം  ലകേടബിടെതബിലന്റെ ഘടെനപൊപരമപൊയ  കപപൊരപൊയ്മയബിലനബിന്നപൊണത

ശലെഗ്യസം ഉണപൊകുന്നലതങബില,  അതബിലന്റെ ഉടെമസയ്ക്കത കനപൊടപീസത നലകകേണതുസം ; 

(ബബി) ശലെഗ്യസം  ഉണപൊയതത  അലലങബിൽ  അതത  തുടെരുന്നതത,  ഉടെമസയുലടെകയപൊ

വകേവശകപൊരബിയുലടെകയപൊ, പ്രവൃതബികയപൊ വപീഴകയപൊ ലകേപൊണലപൊലയങബില, പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത,  ശലെഗ്യസം  ആവര്തബിക്കുന്നതത  തടെയുന്നതബിനത  കവണബികയപൊ

ഇലപൊലതയപൊക്കുന്നതബിനത കവണബികയപൊ ആവശഗ്യമുള്ള നടെപടെബികേള് ഉടെനടെബി സസപീകേരബിക്കുന്നതബിനത

തകദ്ദേശ സര്കപൊരബികനപൊടെത കരഖപൊമൂലെസം ശബിപപൊര്ശ ലചകയ്യേണതുസം; കൂടെപൊലത,

(സബി)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  ആര്കപൊകണപൊ  അതരസം

കനപൊടപീസത  നലകേബിയതത,  ആ  വഗ്യകബിയുലടെ  കരഖപൊമൂലെമുള്ള  അകപക്ഷയബികനല,  കകേസബിലന്റെ

വസ്തുതകേളലടെയുസം സപൊഹചരഗ്യങ്ങളലടെയുസം അടെബിസപൊനതബില, പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സമബിതബികത അതരസം കനപൊടപീസബില നബിര്കദ്ദേശബിച്ച കേപൊലെയളവത നപീടബി നലകേപൊവുന്നതുമപൊണത.

  458/2023.
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(2)  ശലെഗ്യസം ഒഴെബിവപൊക്കുന്ന ആവശഗ്യതബികലെകപൊയുള്ള  പബബികേത  ലഹൽതത ഓഫപീസറുലടെ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പെത പ്രകേപൊരമുള്ള കനപൊടപീസത വകേപ്പെറ്റബി എന്നതത ലകേപൊകണപൊ,  ശലെഗ്യസം ഒഴെബിവപൊകപൊനുള്ള
പ്രവൃതബികേൾ  നടെതബിയതുലകേപൊകണപൊ  മപൊതസം  ഒരു  വകേവശകപൊരബിയ്ക്കത  പ്രസസ്തുത  സലെതബികനൽ
യപൊലതപൊരു  നബിയമപരമപൊയ  അവകേപൊശകമപൊ  ഉടെമസപൊവകേപൊശകമപൊ  മറ്റത  അവകേപൊശങ്ങകളപൊ
ലെഭഗ്യമപൊകുന്നതല.

(3)  (1)-ാംഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  കനപൊടപീസത  ലെഭബിച്ച  ഏലതങബിലുസം  വഗ്യകബി,  ഉടെമസ,
അലലങബിൽ  വകേവശകപൊരബി  കനപൊടപീസബിൽ  നൽകേബിയ  അലലങബിൽ  ദപീർഘബിപ്പെബിച്ചത  നൽകേബിയ
സമയതബിനുള്ളബിൽ  ആയതബിൽ  നൽകേബിയബിരബിക്കുന്ന  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  പപൊലെബിക്കുന്നതബിൽ  വപീഴ
വരുതബിയപൊല, 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുസം.  ശലെഗ്യസം
ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുസം  അതബിലന്റെ  ആവർതനസം  തടെയുന്നതബിനുസം  ആവശഗ്യമപൊലണന്നത  കേരുതുന്ന
പ്രവർതനങ്ങൾ നബിർവ്വഹബിക്കുന്നതബിനുകവണബി പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹൽതത ഒപൊഫപീസര് തകദ്ദേശ
സർകപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണത.

(4)  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര് അയപൊള്  ഉതരവബിടകതപൊ
എടുതകതപൊ  ആയ  നടെപടെബികേലളക്കുറബിച്ചത  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയ്ക്കത
റബികപ്പെപൊര്ടത ലചകയ്യേണതപൊണത.

24.  ശലെഗ്യതപൊല     ആള്തപൊമസതബിനത   അനുകയപൊജഗ്യമലപൊത വബിധതബിലുള്ള വപീകടെപൊ
ലകേടബിടെകമപൊ    സസംബന്ധബിച്ച  വഗ്യവസ.―പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ
അഭബിപ്രപൊയതബില, ഒരു വപീകടെപൊ മറ്റത  ലകേടബിടെകമപൊ അവബിലടെ നബിലെനബിലക്കുന്ന ഒരു ശലെഗ്യതപൊല
ആള്തപൊമസതബിനത  അനുകയപൊജഗ്യമലലങബില,  അതരസം  വപീകടെപൊ  ലകേടബിടെകമപൊ
ആള്തപൊമസതബിനത  അനുകയപൊജഗ്യമപൊകുന്നതുവലര,  തപൊമസതബിനുള്ള  പപൊര്പ്പെബിടെമപൊയബി
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതത  നബികരപൊധബികകണതപൊണത.

25.  ശലെഗ്യസം   ഇലപൊതപൊക്കുകമ്പപൊള്  നപീകസംലചയ്യേലപ്പെട  സപൊധനങ്ങളലടെ  വകേലയ്യേപൊഴെബിയല.―ഈ
അദഗ്യപൊയതബിന്  കേപീഴെബിലലെ  കജപൊലെബികേള്  നബിര്വ്വഹബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ  അലലങബില  മറ്റുവബിധതബില
അതബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  നടെപ്പെബില  വരുത്തുകമ്പപൊകഴെപൊ,  ലപപൊതുസലെങ്ങള് ഉള്ലപ്പെലടെ
ഏലതങബിലുസം  പരബിസരതത  നബിന്നത   നപീകസംലചയ  സപൊധനങ്ങള്,  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന
രപീതബിയബില പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കത വകേകേപൊരഗ്യസം ലചയ്യേപൊവുന്നതപൊണത.

26.  പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കത പുറതത പ്രവൃതബികയപൊ വപീഴകയപൊ മൂലെമുണപൊകുന്ന ശലെഗ്യസം.―

ഏലതങബിലുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  തലന്റെ  പ്രപൊകദശബികേ

കമഖലെലയകയപൊ അതബിലന്റെ ഏലതങബിലുസം ഭപൊഗകതകയപൊ ബപൊധബിക്കുന്ന ഒരു ശലെഗ്യസം അതരസം

പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കത പുറതത ലചയകതപൊ സസംഭവബിക്കുന്നകതപൊ ആയ ഏലതപൊരു പ്രവൃതബികയപൊ

വപീഴകയപൊ  ലകേപൊണത  പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ  ഭപൊഗബികേമപൊകയപൊ  ഉണപൊയതപൊലണന്നു  കേപൊണുന്നപക്ഷസം

അകപൊരഗ്യസം ജബിലപൊ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസലറ അറബിയബികകണതുസം അകദ്ദേഹസം ആ ശലെഗ്യസം
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ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനത ആവശഗ്യമപൊയ നടെപടെബി സസപീകേരബികപൊന് ബന്ധലപ്പെട പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  നബിര്കദ്ദേശസം  നലകകേണതുമപൊണത.  പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെകേള്  രണത

ജബിലകേളബില  ഉള്ലപ്പെടുന്നതപൊലണങബില  ശലെഗ്യസം  ഉണപൊയ  പ്രകദശസം  ഉള്ലപ്പെടുന്ന  ജബിലയബിലലെ

ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറബിലൂലടെ  അകപൊരഗ്യസം  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത

ഓഫപീസലറ  അറബിയബികകണതുസം  അകദ്ദേഹസം  കവണ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേപൊന്  നടെപടെബി

സസപീകേരബികകണതുമപൊണത.

അദഗ്യപൊയസം 6

പ്രതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊതൃ, നവജപൊത ശബിശു, വശശവ, കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗ്യസം

27.  പബബികേത   ലഹൽതത  ഓഫപീസർ   പ്രതദ്യുലപ്പെപൊദന  ,    മപൊതൃ  ,    നവജപൊത  ശബിശു  ,

വശശവ  ,    കേഹൗമപൊര  ആകരപൊഗഗ്യ  അവസ    ലമച്ചലപ്പെടുതപൊനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെപ്പെബിലെപൊകണലമന്നത.―(1)  സര്കപൊര്  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന  നബിര്കദ്ദേശ

പ്രകേപൊരസം,  സസംസപൊന,  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസർമപൊര് പ്രതദ്യുലപ്പെപൊദന,

മപൊതൃ,  നവജപൊത  ശബിശു,  വശശവ,  കേഹൗമപൊര   ആകരപൊഗഗ്യസം  സസംബന്ധബിച്ച  പരബിപപൊടെബികേള്

നടെപ്പെബിലെപൊകകണതപൊണത.

(2)  (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിൽ പരപൊമർശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പരബിപപൊടെബികേൾ നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെകത

സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർക്കുസം  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർക്കുസം

പ്രപൊകദശബികേ   പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർക്കുസം ആവശഗ്യമപൊയ പബിന്തുണ ബന്ധലപ്പെട  സർകപൊർ

വകുപ്പുകേളസം തകദ്ദേശ സർകപൊരുകേളസം നൽകകേണതപൊണത.

(3)  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സര്കപൊര്  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന പ്രതദ്യുലപ്പെപൊദന,  മപൊതൃ,

നവജപൊതശബിശു,  വശശവ,  കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗ്യസം എന്നബിവയുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട പ്രതബികരപൊധസം,

കപ്രപൊത്സപൊഹനസം,  കേപൊരഗ്യനബിര്വ്വഹണസം  എന്നബിവ  സസംബന്ധബിച്ച  എലപൊ  നടെപടെബികേളസം,

ആവശഗ്യലമന്നത  കേരുതുന്നപക്ഷസം,  മറ്റത  വകുപ്പുകേളമപൊയബി  സസംകയപൊജബിച്ചത  നടെപ്പെബിലെപൊകകണതത

പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസറുലടെ ചുമതലെയപൊണത.

(4)  മപൊതൃ-ശബിശു  ആകരപൊഗഗ്യവുസം  കക്ഷമവുസം  കപ്രപൊൽസപൊഹബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനുസം

സസംരക്ഷബിക്കുന്നതബിനുമപൊയബി  ഏലതങബിലുസം  ഒരു  പ്രവൃതബി  ലചയ്യുന്നതബികനപൊ  തടെയുന്നതബികനപൊ  മപൊറ്റസം

വരുത്തുന്നതബികനപൊ ഏലതങബിലുസം വഗ്യകബികയപൊകടെപൊ സപൊപനകതപൊകടെപൊ കരഖപൊമൂലെകമപൊ അലപൊലതകയപൊ

നബിർകദ്ദേശബികപൊൻ പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർകത  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.  എന്നപൊൽ

പ്രസ്തുത ഉതരവബിൽ നബിർകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള സമയതബിനുള്ളബിൽ ആ വഗ്യകബികയപൊ സപൊപനകമപൊ അങ്ങലന
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ലചയ്യുന്നതബിൽ പരപൊജയലപ്പെടുകേയപൊലണങബിൽ, പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർ ഇകപൊരഗ്യസം

ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസലറയുസം  തുടെർന്നത  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ

സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസലറയുസം  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ

സർകപൊരബിലനയുസം  അറബിയബികകണതുസം  ആയതബിൽ  സർകപൊരബിലന്റെ  തപീരുമപൊനസം

അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണത.

അദഗ്യപൊയസം 7 
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെയുസം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെയുസം

പ്രതബികരപൊധവുസം, വബിജപൊപനവുസം ചബികേബിത്സയുസം 

28.  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളസം  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളസം.―(1)  ഈ

ആകബിലലെ  2-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  എന്നതബിലന്റെ

നബിർവ്വചനതബിൽലപ്പെടുന്ന  എലപൊ  കരപൊഗങ്ങലളയുസം  ഈ  വകുപ്പെബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി

പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി എന്നത കേണകപൊക്കുന്നതപൊണത.

(2) ഈ ആകബിലന്റെ ആവശഗ്യതബിനപൊയബി, വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി

എന്നതുലകേപൊണത അർത്ഥമപൊക്കുന്നതത,―

(i) ക്ഷയസം;

(ii)  കദശപീയ  പ്രപൊണബിജനഗ്യ  കരപൊഗനബിയനണ  പരബിപപൊടെബിയബിൽ  ഉൾലപ്പെടബിട്ടുള്ളകതപൊ

ഭപൊവബിയബിൽ  കൂടബികച്ചർക്കുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗങ്ങൾ  (മകലെറബിയ,  മന്തത,  ജപ്പെപൊൻ  ജസരസം,

ലഡങബിപ്പെനബി, ചബിക്കുൻ ഗുനബിയ, കേപൊലെപൊ അസർ മുതലെപൊയവ);

(iii) സബിക;

(iv)  വടെഫസത വബിഭപൊഗതബിൽലപ്പെടുന്ന എലപൊ പനബികേളസം  (സബത വടെഫസത,

എപ്പെബിഡമബികേത വടെഫസത തുടെങ്ങബിയവ);

(v) ആനപൊകത;

(vi) പക്ഷബിപ്പെനബി ഉൾലപ്പെലടെ ഇൻഫ്ലുവന്സ-എ വബിഭപൊഗതബിലുള്ള പനബികേൾ;

(vii) മസബിഷ്ക ജസരതബിലന്റെ ലെക്ഷണങ്ങൾ കേപൊണബിക്കുന്ന എലപൊ പനബികേളസം;
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(viii)  യൂണബികവഴൽ ഇമ്മേട്യൂവണകസഷൻ പദതബിയബിൽ ഉൾലപ്പെടബിട്ടുള്ളകതപൊ,
ഭപൊവബിയബിൽ  കൂടബികച്ചർക്കുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗങ്ങൾ  (കപപൊളബികയപൊ,  ഡബിഫപീരബിയ,  വബിലൻചുമ,
ലടെറ്റനസത,  മപീസബിൽസത,  ലഹപ്പെവറ്ററ്റബിസത-ബബി,  ഹപീകമപൊഫബിലെസത  ഇൻഫ്ലുവന്സ-ബബി  മൂലെമുള്ള
നട്യൂകമപൊണബിയ അലലങബില ലമനബിവഞറ്റബിസത, നട്യൂകമപൊകകപൊകസത മൂലെമുള്ള കരപൊഗങ്ങൾ, റുബല
മുതലെപൊയവ);

(ix) അകേട്യൂടത ഫപൊസബിഡത പരപൊലെബിസബിസത;

(x) മങബികപപൊകത;

(xi) കപ വബിഷബപൊധ (റപൊബപീസത);

(xii) നബിപ;

(xiii)  സപൊർസത,  മബിഡബിൽ ഈസത ലറസ്പെബികററ്ററബി സബിൻകഡ്രെപൊസം,  കകേപൊവബിഡത-19
തുടെങ്ങബിയ ലകേപൊകറപൊണ വവറസത അണുബപൊധകേൾ;

(xiv) എലെബിപ്പെനബി;

(xv) കപ്ലേഗത;

(xvi) കുഷസം;

(xvii)  ആന്റെബിബകയപൊടബികേത  അതബിജപീവന  ഭപീഷണബിയുലടെ  പശപൊതലെതബിൽ
റബികപ്പെപൊർടബിസംഗത ആവശഗ്യമപൊലണന്നത സർകപൊർ നബിശയബിക്കുന്ന അണുബപൊധകേൾ;

(xviii)  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബിൽ കകേന്ദ്ര,സസംസപൊന സർകപൊരുകേൾ വബിജപൊപനതബിലൂലടെ
സസംസപൊനലതപൊടപൊലകേകയപൊ,  സസംസപൊനതബിലന്റെ ഒരു പ്രകദശകതപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണതപൊയബി
പ്രഖഗ്യപൊപബിക്കുന്ന കരപൊഗങ്ങൾ.

(3)  സര്കപൊരബിനത,  വബിവരങ്ങള്  കശഖരബികകണകതപൊ  ചബികേബിത്സപൊ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
പപൊലെബികകണകതപൊ  ആയ  എലതങബിലുസം  പകേരുന്നകതപൊ  അലപൊതകതപൊ  ആയ  കരപൊഗലത
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള കരപൊഗമപൊയബി  വബിജപൊപനസം ലചയ്യേപൊവുന്നതപൊണത. 

(4)  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  ഏലതങബിലുസം  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  ഏലതങബിലുസം
വഗ്യകബികേളലടെകയപൊ,  സർകപൊർ  ആശുപ്രതബിയുലടെകയപൊ,  സസകേപൊരഗ്യ  ആശുപതബിയുലടെകയപൊ,
കബിനബികബിലന്റെകയപൊ  അലലങബിൽ  ലെകബപൊറടറബിയുലടെകയപൊ,  ഗകവഷണ  സപൊപനങ്ങളലടെകയപൊ
ശ്രദയബിൽലപ്പെടുകേകയപൊ,  അറബിയലപ്പെടുകേകയപൊ  ലചയപൊൽ,  ആ  വഗ്യകബികയപൊ  സപൊപനകമപൊ
ഉടെൻതലന്ന പബബികേത ലഹൽതത ഓഫപീസർകത റബികപ്പെപൊർടത ലചകയ്യേണതപൊണത.  അപ്രകേപൊരമുള്ള
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വബിവരസം  ലെഭബിക്കുകമ്പപൊൾ,  അതരസം  കരപൊഗങ്ങളലടെ  വഗ്യപൊപനസം  നബിയനബിക്കുന്നതബിനുസം  അതത
ഉന്മൂലെനസം  ലചയ്യുന്നതബിനുമപൊയബി  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർമപൊർ  ഉടെൻതലന്ന
ഇടെലപകടെണതപൊണത.

(5)   (4)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള ഒരു സസംഭവസം റബികപ്പെപൊര്ടത ലചയ്യുന്നതബില വപീഴ
വരുത്തുന്ന  വഗ്യകബികയപൊ  സപൊപനകമപൊ,  65-ാം  വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴെയ്ക്കത
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

29. അതബിഥബിലതപൊഴെബിലെപൊളബികേളലടെ  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണവുസം  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി
പ്രതബികരപൊധവുസം.―പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ   ആകരപൊഗഗ്യ  വകുപ്പെബിലന്റെയുസം
ലതപൊഴെബിൽ വകുപ്പെബിലന്റെയുസം തകദ്ദേശ സർകപൊരുകേളലടെയുസം സഹകേരണകതപൊലടെ തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന
പ്രവർതനങ്ങൾ നടെകതണതപൊണത,―

(i)  അതബിഥബിലതപൊഴെബിലെപൊളബികേളലടെ  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബികശപൊധനകേൾ  കൃതഗ്യമപൊയ
ഇടെകവളകേളബിൽ   ആകരപൊഗഗ്യ  വകുപ്പെബിലന്റെ  സഹപൊയകതപൊലടെ  ആസൂതണസം  ലചകയ്യേണതുസം
നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നു എന്നുറപ്പെപൊകകണതുമപൊണത.

(ii)  അതരസം പരബികശപൊധനകേളബില,  സസംസപൊനതത നബിന്നത നബിർമ്മേപൊർജ്ജനസം
ലചയ്യേലപ്പെടുന്നതബിനത  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊടെബികേൾ  നബിലെവബിലുള്ള  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
കരപൊഗങ്ങകളപൊ കേലണതബിയപൊൽ,  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസർ ജബിലപൊ പബബികേത
ലഹൽതത ഓഫപീസലറ കരഖപൊമൂലെസം അറബിയബികകണതപൊണത.

(iii)  അതബിഥബിലതപൊഴെബിലെപൊളബികേളലടെ  തപൊമസയബിടെങ്ങളബിൽ  ആർലകങബിലുസം
ഏലതങബിലുസം  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  പബിടെബിലപടുകേകയപൊ  വഗ്യപൊപനസം  ഉണപൊവുകേകയപൊ  ലചയപൊൽ
അങ്ങലനയുള്ളവർകത ചബികേബിത്സ ലെഭഗ്യമപൊകുന്നു എന്നുറപ്പെപൊക്കുകേയുസം അതതത സലെങ്ങളബിൽ പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി
പ്രതബികരപൊധതബിനുസം നബിയനണതബിനുസം നടെപടെബികേൾ സസപീകേരബിയ്ക്കുകേയുസം ലചകയ്യേണതപൊണത. 

30.  ഐലസപൊകലെഷന്  ആശുപതബികേളകടെയുസം  വപൊര്ഡുകേളകടെയുസം  പരബിപപൊലെനസം.  (1)―
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്,  കരപൊഗതബിലന്റെ  പ്രകൃതതപൊല  ആവശഗ്യമപൊയബി
വന്നപൊല  തകദ്ദേശ  സര്കപൊരുകേളലടെ  സഹപൊയകതപൊലടെ  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെകതണതപൊണത , അതപൊയതത:―

(എ) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ഉള്ള
വഗ്യകബികേലള പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുസം  ചബികേബിത്സബിക്കുന്നതബിനുസം ആശുപതബികേളസം  വപൊര്ഡുകേളസം
അലലങബില മറ്റത സലെങ്ങളസം സജ്ജപീകേരബികകണതുസം ;

(ബബി) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
ഉളളവലര  ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ  വപൊഹന  സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  നലകുകേയുസം
പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുസം ലചകയ്യേണതുസം ;
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(സബി) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
അനുഭവബിക്കുന്നകതപൊ  അനുഭവബിക്കുന്നതപൊയബി  സസംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ  ആയ  വഗ്യകബികേള്കത
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനുസം ചബികേബിത്സയ്ക്കുമപൊയബി സഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുസം, കൂടെപൊലത

(ഡബി)  അണുബപൊധയ്ക്കു  വബികധയമപൊയ  വപൊഹനങ്ങള്,  വസ്ത്രങ്ങള്,  കേബിടെകകേള്
അലലങബില  മറ്റത  സപൊധനങ്ങള് എന്നബിവ  ഉചബിതമപൊയ  രപീതബിയബില  അണുവബിമുകമപൊക്കുന്നുലവന്നത
ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത.

(2) ഓകരപൊ ആകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണ സപൊപനവുസം,―

(എ) പ്രകദശലത  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിലയകയപൊ  സസംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള്;

(ബബി) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ഉള്ളകതപൊ
ഉള്ളതപൊയബി സസംശയബികലപ്പെടുകേകയപൊ ലചയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയസം, നലകുന്ന കസവനങ്ങള്,
എന്നബിവയുലടെ വബിശദപൊസംശങ്ങള്;

(സബി) അതരതബിലുളള  വഗ്യകബികേള്കത ആവശഗ്യമപൊയ ചബികേബിത്സയുസം അതബിലന്റെ
വബിശദപൊസംശങ്ങള്, 

എന്നബിവ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്ക്കുസം ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്ക്കുസം റബികപ്പെപൊര്ടത ലചകയ്യേണതപൊണത. 

31. ലമഡബികല പ്രപൊക്ടപീഷണര്മപൊര് പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെകയപൊ  വബിവരസം  നലകേണലമന്നുസം  നബിര്ദ്ദേബിഷ  ചബികേബിത്സപൊ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
പപൊലെബികണലമന്നുസം.―(1)  ഏതു  ചബികേബിത്സപൊ  സമ്പ്രദപൊയതബികലെയുസം  ഓകരപൊ  ലമഡബികല
പ്രപൊക്ടപീഷണറുസം,  തലന്റെ പ്രപൊക്ടപീസത  കവളയബില ഏലതങബിലുസം സസകേപൊരഗ്യകമപൊ,  ലപപൊതുകവപൊ ആയ
തപൊമസസലെതത  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ,  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
നബിലെവബിലുളളതപൊയബി അറബിഞ്ഞപൊല, അലലങബില ആയതത  മൂലെസം മരണലപ്പെലടന്നത  അറബിയുകേകയപൊ,
വബിശസസബികപൊന്  കേപൊരണമുണപൊകുകേകയപൊ  ലചയപൊല,  ആ  സസംഗതബി  കനരലത
അറബിയബിച്ചബിടബിലലങബിൽ  പരമപൊവധബി  ഇരുപതബിനപൊലെത  മണബിക്കൂറബിനകേസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസര്ക്കുസം അലലങബില ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി സര്കപൊര് വബിജപൊപനസം ലചയബിട്ടുളള
മകറ്റലതങബിലുസം അധബികേപൊരബിയ്ക്കുസം ആ വബിവരസം നലകകേണതപൊണത .

(2)  28-ാം  വകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  സർകപൊർ  ഒരു  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി വബിജപൊപനലപ്പെടുത്തുകേയുസം

ലസ്പെസബിമന് കശഖരണസം  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ  ചബികേബിത്സപൊ  നടെപടെബികമങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെലടെ  ആ

കരപൊഗലത  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്നതബിനു  മപൊതമപൊയബി  പബിന്തുടെകരണ  നബിര്വ്വഹണ  രപീതബികേള്

നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്നബിടെതത,  അതരസം  കരപൊഗതബിലന്റെ  ലെക്ഷണങ്ങളളള  കരപൊഗബികേലള
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ചബികേബിത്സബിക്കുന്ന എലപൊ രജബികസര്ഡത  ലമഡബികല പ്രപൊക്ടപീഷണര്മപൊരുസം ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ

സപൊപനങ്ങളസം അതരസം നബിര്വ്വഹണരപീതബിയുസം നടെപടെബികമങ്ങളസം പബിന്തുടെകരണതപൊണത.

(3)  (1)-ഉസം  (2)-ഉസം ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു

രജബികസര്ഡത  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുസം  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ  സപൊപനവുസം  65-ാം

വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെശബിക്ഷയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

32.  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുകടെയുസം  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെയുസം

വഗ്യപൊപനസം  തടെയുന്നതബിലന്റെ  രപീതബി  സസംബന്ധബിച്ചത  നബിര്കദ്ദേശസം  ലകേപൊടുതബിരബികകണതപൊലണന്നത.―

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  അലലങബില  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ഉളള  ഒരു

വഗ്യകബിലയ ചബികേബിത്സബിക്കുകേകയപൊ ചബികേബിത്സബികണലമന്ന ഉകദ്ദേശകതപൊലടെ പരബികശപൊധബിക്കുകേകയപൊ

ലചയ്യുന്ന ഏതത ലമഡബികൽ പ്രപൊക്ടപീഷണറുസം, ആദഗ്യ സന്ദര്ശനതബില,―

(എ) കരപൊഗശമനസം കേബിട്ടുന്നതുവലര ചബികേബിത്സയുലടെ ആവശഗ്യകേതലയക്കുറബിച്ചത അതരസം

വഗ്യകബിലയ ധരബിപ്പെബികകണതുസം ;

(ബബി) കരപൊഗതബിലന്റെ  വഗ്യപൊപനസം  തടെയുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ  ശപൊസ്ത്രപീയ

നടെപടെബികേലളക്കുറബിച്ചത അവര്കത നബിര്കദ്ദേശസം നലകകേണതുസം ;

(സബി) സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹൽതത  ഓഫപീസർ  നബിർകദ്ദേശബിച്ച  വബിധതബില,

കരപൊഗലതക്കുറബിച്ചുളള വബിവരങ്ങൾ ആ വഗ്യകബികത നലകകേണതുമപൊണത .

33. വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയബില  നബിന്നുസം  ഒരപൊള്  മുകയപൊയതപൊയബി

രജബികസര്ഡത  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്മപൊര്  സപൊക്ഷഗ്യലപ്പെടുതണലമന്നത.―(1)  28-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ

(2)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലുസം  31-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലുസം  പരപൊമര്ശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  കദശപീയ  ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊടെബികേളബില  ഉള്ലപ്പെട  അണുബപൊധകേകളപൊ  ബപൊധബിച്ച

ഒരു വഗ്യകബികത ആയതബില നബിന്നത മുകബി കനടെബിയ കശഷസം,  കരപൊഗമുകയപൊയബി എന്നത സപൊക്ഷഗ്യപതസം

നലകകേണബി  വരുന്ന  സപൊഹചരഗ്യതബില  ആ  വഗ്യകബിലയ  ചബികേബിത്സബിച്ച  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്

തലന്ന, ലെപൊബത പരബികശപൊധനകേളടെകസം ആവശഗ്യമപൊയ എലപൊ പരബികശപൊധനകേളസം നടെതബി, കരപൊഗമുകബി

സര്ടബിഫബികറ്റത  നബിശബിത മപൊതൃകേയബില നലകകേണതപൊണത.

(2)   (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ച പ്രകേപൊരമുള്ള സപൊക്ഷഗ്യപതസം നലകുന്നതബിനത ഒരു

ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്  മതബിയപൊയ  കേപൊരണമബിലപൊലത  വബിസമ്മേതബിക്കുകേകയപൊ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത

പ്രകേപൊരസം  ചബികേബിത്സബികപൊലത  സപൊക്ഷഗ്യപതസം  നലകേബിയപൊകലെപൊ  65-ാം  വകുപ്പെബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന

പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
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34.  സസംശയപൊസ്പെദമപൊയ  കസപൊതസബില  നബിന്നുള്ള  ലവള്ളതബിലന്റെകയപൊ  ഭക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ
പപൊനപീയതബിലന്റെകയപൊ  ഉപകയപൊഗതബിലന്റെ  നബികരപൊധനസം. (1)  ― ശുചബിതസവുസം  വൃതബിയുസം
പരബികശപൊധബിച്ചതബിനു  കശഷസം,  ഏലതങബിലുസം  ടെപൊങബിലലെകയപൊ,  കേബിണറബിലലെകയപൊ  ടെപൊങര്
കേലണയ്നറബിലലെകയപൊ അലലങബില മറ്റത സലെലതകയപൊ, ജലെസം ഉപകയപൊഗബിച്ചപൊകലെപൊ, കുടെബിച്ചപൊകലെപൊ
അലലങബില  മകറ്റലതങബിലുസം  ഗപൊര്ഹബികേകമപൊ  വപൊണബിജഗ്യപരകമപൊ  ആയ  ആവശഗ്യതബിനത 
ഉപകയപൊഗബിച്ചപൊകലെപൊ ഏലതങബിലുസം  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെകയപൊ  അലലങബില  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെകയപൊ  വഗ്യപൊപനതബിനത  കേപൊരണമപൊകേപൊന് സപൊദഗ്യതയുലണന്നത  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കബപൊദഗ്യലപ്പെടപൊല, കമലപ്പെറഞ്ഞ കസപൊതസ്സുകേളബിലലെ ജലെസം
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതത നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനത  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

(2)  ശുചബിതസവുസം  വൃതബിയുസം പരബികശപൊധബിച്ചതബിനുകശഷസം ലപപൊതു ഉപകഭപൊഗതബികനപൊ
മകറ്റലതങബിലുസം  ഗപൊര്ഹബികേകമപൊ  വപൊണബിജഗ്യപരകമപൊ  ആയ  ഉകദ്ദേശഗ്യതബിനുളള  ഭക്ഷണകമപൊ
പപൊനപീയകമപൊ  ഏലതങബിലുസം  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെ  വഗ്യപൊപനതബിനത  കേപൊരണമപൊകേപൊന്
സപൊധഗ്യതയുലണന്നത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കബപൊദഗ്യലപ്പെടപൊല
കമലപ്പെറഞ്ഞ  ഭക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ പപൊനപീയതബിലന്റെകയപൊ,  ലപപൊതുവപൊകയപൊ  പ്രകതഗ്യകേമപൊകയപൊ
പറഞ്ഞബിട്ടുള്ള  ആവശഗ്യതബിനത  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതത  നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനത 
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  ജലെതബിലന്റെ  സപൊമ്പബിള്  പരബികശപൊധബികകണ
ആവശഗ്യകേത ഉലണങബില ആയതത  കശഖരബിച്ചത  പരബികശപൊധനയ്ക്കത  അയയ്ക്കപൊകനപൊ, ഭക്ഷണതബിലന്റെ
സപൊമ്പബിള്  പരബികശപൊധനയ്ക്കത  എടുകകണതുലണങബിൽ  ആയതത  ബന്ധലപ്പെട  സര്കബിള്
ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  ഓഫപീസകറപൊടെത  ആവശഗ്യലപ്പെടെപൊകനപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്കത അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(4)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  ഉപകയപൊഗസം  നബികരപൊധബിച്ചബിട്ടുള്ള  ഭക്ഷണകമപൊ
പപൊനപീയകമപൊ  യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം  ഉപകയപൊഗബിക്കുവപൊകനപൊ  ഉപകയപൊഗബികപൊന്
ഇടെവരുത്തുവപൊകനപൊ പപൊടുള്ളതല.

 (5) ഈ വകുപ്പെബിന് കേപീഴെബില നബികരപൊധനസം പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസര് ആയതത  കേഴെബിയുന്നത  കവഗതബില,  പരമപൊവധബി  ഇരുപതബിനപൊലെത 
മണബിക്കൂറബിനകേസം, തകദ്ദേശ സസയസംഭരണ സപൊപനലത അറബിയബികകണതപൊണത.

(6)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേൾ ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു സപൊപനവുസം,
വഗ്യകബിയുസം 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.
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 35.  കരപൊഗബപൊധബിതലയ   ആശുപതബിയബികലെകത മപൊറ്റല. (1)  ― വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉള്ള  എലതപൊരു  വഗ്യകബിക്കുസം  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  ഏലതങബിലുസം  അവസകേള്
ഉലണന്നത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കബപൊധഗ്യലപ്പെടുന്ന  പക്ഷസം,
കരപൊഗവഗ്യപൊപനസം തടെയുന്നതബിനുസം, ചബികേബിത്സയ്ക്കുമപൊയബി ആ വഗ്യകബിലയ ആവശഗ്യമപൊയ സലെകതയ്ക്കത  മപൊറ്റപൊന്
തകദ്ദേശ  സര്കപൊരബിലന്റെ  സഹപൊയകതപൊലടെ  അവര്  നടെപടെബികേള്  സസപീകേരബികകണതപൊണത,
അതപൊയതത:―

(i)ഒന്നബില  കൂടുതല  കുടുസംബങ്ങള്  തപൊമസബിക്കുന്ന  സലെതപൊണത 
തപൊമസലമങബില;

(ii)  കരപൊഗവഗ്യപൊപനസം തടെയുന്നതബിനുസം, ചബികേബിത്സപൊ കമലകനപൊടതബിനുസം ആവശഗ്യമപൊയ
സസംവബിധപൊനസം ഇലലങബില;

(iii)  പ്രസ്തുത  സലെതത  ഈ  കരപൊഗബിയുലടെ സപൊന്നബിദഗ്യസം  മറ്റുള്ളവരുലടെ
ആകരപൊഗഗ്യതബിനത  ഹപൊനബികേരമപൊലണങബില;

(iv)  കരപൊഗബിയുലടെ സുരക്ഷയ്കകപൊ,  ചബികേബിത്സയ്കകപൊ മറ്റത  കേപൊരണങ്ങളപൊകലെപൊ
കരപൊഗബിലയ  ആശുപതബിയബികലെകകപൊ,  അതരസം  കരപൊഗങ്ങളളളവലര  പരബിപപൊലെബിക്കുന്ന
സലെകതയ്കകപൊ  മപൊകറ്റണതുലണന്നത  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  ഉതമ
കബപൊധഗ്യമുലണങബില.

(2)  യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം  അതരസം  ആശുപതബിയുകടെകയപൊ  സലെതബികന്റെകയപൊ
ചുമതലെയുളള ലമഡബികല ആഫപീസറുലടെ സമ്മേതസം കൂടെപൊലത ഏലതങബിലുസം ആശുപതബിയബില
നബികന്നപൊ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന  മറ്റു  സലെത്തു  നബികന്നപൊ  വബിട്ടുകപപൊകേപൊകനപൊ
ആലരങബിലുസം ആ വഗ്യകബിലയ ലകേപൊണ്ടുകപപൊകേപൊകനപൊ പപൊടുളളതല.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില,  ആശുപതബിയബികലെകകപൊ  സലെകതകകപൊ
കരപൊഗബിലയ മപൊറ്റുന്നതത തടെയുകേകയപൊ അലലങബില (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിനത വബിരുദമപൊയബി അതരസം
ആശുപതബിയബില  നബിന്നുസം  വബിട്ടുകപപൊകുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം  65-ാം  വകുപ്പെബില
വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുസം.

36.  വഗ്യകബികേൾകത  കരപൊഗപൊണുബപൊധകയലക്കുന്ന  തരതബില  സമ്പര്കമുണപൊകുന്നതത 
നബികരപൊധബികല. (1)  ― ഈ  അദഗ്യപൊയതബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി അനുഭവബിക്കുന്നതപൊയബി അറബിയുന്ന യപൊലതപൊരപൊളസം,―

(i) ഏലതങബിലുസം  മപൊർകറ്റത,  അരങ്ങത  അലലങബില  വബികനപൊദതബികനപൊ
ഒത്തുകചരലെബികനപൊ ഉളള മറ്റത സലെസം; അലലങബില

(ii)  ഏലതങബിലുസം  സ്കൂള്,  കകേപൊകളജത,  ഗന്ഥശപൊലെ,  കേളബിസലെസം  തുടെങ്ങബിയ
സലെങ്ങൾ; അലലങബില
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(iii)  ഏലതങബിലുസം  കഹപൊസല,  കഹപൊടല,  ലെഘുഭക്ഷണശപൊലെ,  സുഖവപൊസ
കകേന്ദ്രസം,  കസ കഹപൊസം,  വഴെബിയമ്പലെസം, വപൊടെകേ വപീടെത,  ഹഹൗസത കബപൊടത,  കബ്ബത അലലങബില വപൊടര്
തപീസം പപൊര്കത ; അലലങബില

(iv)ഏലതങബിലുസം  ഫപൊക്ടറബി,  കേടെ,  വര്കതകഷപൊപ്പെത  അലലങബില  കജപൊലെബിസലെസം;
അലലങബിൽ

(v) ഏലതങബിലുസം ലപപൊതുവപൊഹന സഹൗകേരഗ്യസം; അലലങബില

(vi) ഏലതങബിലുസം ലപപൊതു സപൊനസലെസം; അലലങബില 

(vii) ഏലതങബിലുസം മറ്റത ലപപൊതുവബികനപൊദസലെസം, ലപപൊതുസലെസം,

എന്നബിവബിടെങ്ങളബില തലന്റെ സപൊന്നബിദഗ്യതബിലൂലടെകയപൊ പ്രവൃതബിയബിലൂലടെകയപൊ അണുബപൊധലയന്ന
അപകേടെമുണപൊകപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു.

വബിശദപീകേരണസം:  ― ഒരു  വഗ്യകബികത വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി ഉലണന്നത
ഏലതങബിലുസം ഒരു ലമഡബികല പ്രപൊക്ടപീഷണകറപൊ പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസകറപൊ
ആ  വഗ്യകബിലയ അറബിയബിച്ചബിട്ടുലണങബില  ആ  വഗ്യകബികത അപ്രകേപൊരസം, അറബിവുളളതപൊയബി  ഈ
ഉപവകുപ്പെബിലന്റെ അര്ത്ഥതബികലെയ്ക്കത കേരുതലപ്പെകടെണതപൊണത.

(2) വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേർച്ചവഗ്യപൊധബിയുള്ള വഗ്യകബിയുലടെകയപൊ വഗ്യകബികേളലടെകയപൊ
പരബിചരണ  ചുമതലെയുളള  യപൊലതപൊരപൊളസം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പറയുന്ന  സലെങ്ങളബില
അതരതബിലുളള  വഗ്യകബിയുലടെ സപൊന്നബിദഗ്യസം  ലകേപൊകണപൊ  പ്രവൃതബിലകേപൊകണപൊ  മറ്റുളളവലര
അപകേടെ സപൊദഗ്യതയബിലെപൊകപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു.

(3) (1)-ഉസം  (2)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു
വഗ്യകബിയുസം 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

37.  അണുബപൊധബിതര്  ചബിലെ  വഗ്യപൊപപൊരതബിലുസം  ലതപൊഴെബിലെബിലുസം  ഏര്ലപ്പെടെരുലതന്നത.―(1)
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം  അവര്  അതരസം  കരപൊഗസം
പടെര്തബികയകപൊന്  സപൊദഗ്യതയുളള  സപൊഹചരഗ്യതബില  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങള്  ലചയ്യേപൊന്
പപൊടുള്ളതല, അതപൊയതത:―

(എ)  മറ്റുള്ളവര്കത ഉപകഭപൊഗതബിനുളള  ഏലതങബിലുസം  ഭക്ഷണസപൊധനങ്ങള്
ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ  വബിതരണസം  ലചയ്യുവപൊകനപൊ  വബിലപ്പെനകപൊയബി  ലകേപൊണ്ടുനടെകപൊകനപൊ  വയ്ക്കപൊകനപൊ
വബിലപ്പെനയ്ക്കപൊയബി  ഉണപൊക്കുന്നകതപൊ,  വയ്ക്കുന്നകതപൊ,  ലകേപൊണ്ടുനടെക്കുന്നകതപൊ  ആയ കജപൊലെബിയബില
പലങടുക്കുകേ;

(ബബി)   മറ്റുള്ളവരബികലെയ്ക്കത  കരപൊഗപൊണു  പകേരുന്നതബിനത  ഇടെയപൊകുന്ന  യപൊലതപൊരു
പ്രവൃതബിയുസം ലചയ്യുകേ.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം

65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുസം.

38. അണുബപൊധയുലടെ  വഗ്യപൊപനസം  തടെയുന്നതബിനത  ലകേടബിടെങ്ങളസം  സലെങ്ങളസം

എലറ്റടുകല.―(1)  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  നബിയനണ,  പ്രതബികരപൊധ  പ്രവര്തനങ്ങള്

കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി  നടെകതണ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  ജബിലപൊ  കേളക്ടറുലടെ  അനുമതബികയപൊലടെ

എലതപൊരു  ലകേടബിടെതബിനുള്ളബിലുസം  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  പ്രകവശബികപൊവുന്നതുസം,

ആവശഗ്യലമങബിൽ  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടെപൊവുന്ന  രപീതബിയബില  അവ  തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി

ഏലറ്റടുകപൊവുന്നതുമപൊണത .  ഇഹൗ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി പബബികേത ലഹലതത

ഓഫപീസര് തകദ്ദേശസസയസംഭരണ സപൊപനങ്ങളലടെ സഹകേരണസം ഉറപ്പെപൊകകണപൊണത.

(2)  കമലപ്പെറഞ്ഞ  അതരസം  ലകേടബിടെതബിലന്റെ  അലലങബില  സലെതബിലന്റെ

എലറ്റടുകല തപീരുകമ്പപൊകഴെപൊ ഉപകയപൊഗസം തപീരുകമ്പപൊകഴെപൊ ഉടെമസയ്ക്കത തബിരബിലകേ നലകുന്നതബിനത

മുമ്പപൊയബി  പ്രസ്തുത  ലകേടബിടെസം  അലലങബില  സലെസം  പൂര്ണ്ണമപൊയുസം  അണുവബിമുകമപൊക്കുകേയുസം

വൃതബിയപൊക്കുകേയുസം  ലചയ്യുന്നതപൊയബി  തകദ്ദേശ  സര്കപൊരുകേളലടെ  സഹപൊയകതപൊലടെ  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര് ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.

39.  പ്രതബികരപൊധ  നടെപടെബികേള്  എടുക്കുന്നതബിനപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേത  ലഹലതത

ഓഫപീസര്കത   പ്രകവശനതബിനുളള  അധബികേപൊരസം. (1)  ― പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത

ഓഫപീസര്കകപൊ അലലങബില  ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഉകദഗ്യപൊഗസയ്കകപൊ,―

(എ)  നഗ്യപൊയമപൊയ എതത  സമയത്തുസം,  സഹപൊയബികേകളപൊലടെപൊപ്പെകമപൊ അലപൊലതകയപൊ,

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  റബികപ്പെപൊര്ടത  ലചയകതപൊ,

സസംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ  ആയ  ഫപൊക്ടറബികേള്,  വര്കത  കഷപൊപ്പുകേള്,  കജപൊലെബിസലെങ്ങള്,

ലതപൊഴെബിലെബിടെങ്ങള്,  വഗ്യപൊപപൊര  സലെങ്ങള്,  വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസ  സപൊപനങ്ങള്,  ലകേടബിടെങ്ങളലടെ

പരബിസരങ്ങള്,  കതപൊടങ്ങള്  മുതലെപൊയ  സലെങ്ങളബില  കനപൊടപീസത  കൂടെപൊലതയുസം,  വപീടുകേള്,

അപ്പെപൊര്ടതലമന്റുകേള്  ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  തപൊമസ  ഇടെങ്ങളബില  രണത  മണബിക്കൂര്  മുമ്പത  കനപൊടപീസത 

നലകേബിയ കശഷവുസം പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണത  ;

(ബബി) അതരതബിലുളള  സലെതബിനുപുറകതയ്ക്കത  കരപൊഗതബിലന്റെ  വഗ്യപൊപനസം

തടെയുന്നതബിനപൊയബി ആവശഗ്യലമന്നു കേരുതബികയകപൊവുന്ന  നടെപടെബി എടുകപൊവുന്നതുമപൊണത.

(2)  ഇഹൗ  പ്രവര്തനങ്ങലളലപൊസം  നടെത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ

സപൊപനങ്ങളലടെ സഹപൊയവുസം സഹകേരണവുസം ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.
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40. ഭക്ഷണസം വകേകേപൊരഗ്യസം ലചയ്യുന്ന സലെങ്ങളകടെയുസം കലെപൊഡ്ജബിസംഗത ഹഹൗസുകേളകടെയുസം

അടെച്ചബിടെല. (1)  ― ഒരു  കലെപൊഡ്ജബിസംഗത  ഹഹൗസബികലെപൊ  ഭക്ഷണ  സപൊധനങ്ങള്  വബിലക്കുന്നകതപൊ

തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ  ആയ  സലെകതപൊ  കേച്ചവടെതബിനപൊകയപൊ  വബിതരണതബിനപൊകയപൊ  ലവച്ചബിരബിക്കുന്ന

സലെകതപൊ,  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി ഉലണന്നതബിനപൊകലെപൊ  അടുത

സമയതപൊയബി  ഉണപൊയബിരുന്നതബിനപൊകലെപൊ  അതരസം  കലെപൊഡ്ജബിസംഗത  ഹഹൗകസപൊ  സലെകമപൊ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  തപൊലപ്പെരഗ്യപൊര്ത്ഥസം  അടെച്ചബികടെണതപൊലണന്നത പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കബപൊധഗ്യലപ്പെടപൊൽ അതരസം സപൊപനസം അലലങബില ഉതരവബിൽ

വബിനബിര്കദ്ദേശബികച്ചകപൊവുന്ന  കേപൊലെയളവത  തപീരുന്നതുവകരകയപൊ  അലലങബിൽ  കരപൊഗപൊവസയബില

നബിന്നുസം  മുകമപൊയതപൊയബി  ഒരു  ലമഡബികല  പ്രപൊക്ടപീഷണര്  സപൊക്ഷഗ്യലപ്പെടുത്തുന്നതുവകരകയപൊ

അടെച്ചബിടുന്നതബിനത  ഉതരവത  മുഖപൊന്തരസം  നബിര്കദ്ദേശബികപൊന് പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത 

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

(2) (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിൽകേപീഴെബിലുളള  ഉതരവത  അനുസരബികപൊത  ഏലതപൊരു

സപൊപനവുസം,  വഗ്യകബിയുസം  65-ാം  വകുപ്പെബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴെയ്ക്കത

ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

41.  അണുബപൊധബിതര്  ഉപകയപൊഗബിച്ച  വസ്ത്രങ്ങൾ  അലെക്കുശപൊലെയബികലെയ്ക്കത  അയയ്ക്കരുലതന്നത .―(1)

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ബപൊധബിച്ച  വഗ്യകബികയപൊ

വഗ്യകബികേകളപൊ  ഉപകയപൊഗബിച്ച  വസ്ത്രകമപൊ  കേബിടെകകയപൊ  മറ്റത  സപൊധനങ്ങകളപൊ  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന

പ്രവൃതബികേൾ  ലചയ്യേപൊലത  ഏലതങബിലുസം  അലെക്കുശപൊലെയബികലെയ്കകപൊ  ലപപൊതുജലെപൊശയ

തബികലെയ്കകപൊ  ടെപൊങബികലെയ്കകപൊ  ലപപൊതുകേബിണറബികലെയ്കകപൊ  അലെക്കുന്ന  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി

അയയ്ക്കുകേകയപൊ എതബിയ്ക്കുകേകയപൊ ലചയ്യേപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു, അതപൊയതത:―

(എ)  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  നബിര്കദ്ദേശബിച്ച  രപീതബിയബില

അണുവബിമുകമപൊക്കുകേ;

(ബബി)  അണുബപൊധകയറ്റതപൊലണന്ന  മുന്നറബിയബിപ്പെത  നലകുകേയുസം  മതബിയപൊയ

മുന്കേരുതല സസപീകേരബിക്കുകേയുസം ലചയ്യുകേ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലന്റെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരപൊളസം

65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുസം.

42.  സപൊമൂഹബികേ   ഒത്തുകൂടെല    നബിയനബിക്കുന്നതബിനുളള   ജബിലപൊ  കേളക്ടറുലടെ
അധബികേപൊരസം.  (1)― ഏലതങബിലുസം  പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെയബികലെപൊ  ജബിലയബികലെപൊ ഏലതങബിലുസം
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പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  നബിലെനബിലക്കുന്ന
സപൊഹചരഗ്യതബില, അതരസം പ്രകദശങ്ങളബിലലെ അതരസം ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയുളള സപൊമൂഹബികേ
ഒത്തുകൂടെല പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
വഗ്യപൊപബിക്കുന്നതബിനത  കഹതുവപൊയബിതപീരുലമകന്നപൊ  കരപൊഗസം  കൂടുതല  തപീവ്രമപൊകുലമകന്നപൊ  ജബിലപൊ
കേളക്ടര്കത  അഭബിപ്രപൊയമുളളപക്ഷസം,  പ്രപൊകദശബികേ  അലലങബില  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസറുലടെ അകപക്ഷയബികനകലെപൊ മറ്റുവബിധതബികലെപൊ ആ ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കത ലപപൊതുവപൊയകതപൊ
സസകേപൊരഗ്യമപൊയകതപൊ  ആയ  ഏലതപൊരു  സലെത്തുസം,  തലന്റെ  ഉതരവബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
എണ്ണതബില അധബികേരബിച്ചുളള സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെല ഏലതങബിലുസം വഗ്യകബിഗത സസംഗതബിയബില
പ്രകതഗ്യകേ  ഉതരവത  മുഖപൊന്തരകമപൊ,  അലലങബില  ലപപൊതുവപൊയ  ഉതരവത  മുഖപൊന്തരകമപൊ
നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനത ജബിലപൊ കേളക്ടര്കത  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേപീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ച ഉതരവത  ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു
സപൊപനവുസം,  വഗ്യകബിയുസം  65-ാം  വകുപ്പെബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴെയ്ക്കത
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

43.  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ഉകദഗ്യപൊഗസര്കത  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരസം  നലകുന്നതബിനത  സര്കപൊരബിനുളള
അധബികേപൊരസം.―സപൊഹചരഗ്യസം  അപ്രകേപൊരസം  ആവശഗ്യലപ്പെടുന്നപക്ഷസം,  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  അലലങബില  രണ്ടുസം  കൂടെബികയപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ബന്ധലപ്പെട  ഉകദഗ്യപൊഗസര്കത  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരങ്ങള്
നലകുന്നതബിനത സര്കപൊരബിനത അധബികേപൊരസം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

44. മൃഗങ്ങളബില നബിന്നുസം പകേരുന്ന പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെ പ്രതബികരപൊധസം.―ഏലതങബിലുസം
പ്രകദശതത മൃഗങ്ങളബില നബിന്നത മനുഷഗ്യരബികലെയ്ക്കത പകേരുന്ന പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടെ ലപപൊടബിപ്പുറലപ്പെടെകലെപൊ
ലപപൊടബിപ്പുറലപ്പെടെപൊന് സപൊധഗ്യതയുലണങബികലെപൊ പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര് കരപൊഗപ്പെകേര്ച്ച
പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബി  ഉടെന്തലന്ന  വബിളബിച്ചുകചര്കകണതുസം
അതരസം  വബിഷയങ്ങള്  ചര്ച്ച  ലചകയ്യേണതുമപൊണത.   കരപൊഗപ്രതബികരപൊധതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയ
നടെപടെബികേള്  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബില  സസപീകേരബിക്കുന്നുലവന്നുള്ളതത  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സമബിതബി  ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.   ഇതബികനലുള്ള  റബികപ്പെപൊര്ടത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര് ജബിലപൊ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കത നലകകേണതപൊണത.

45. മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികന്റെയുസം    നപൊയ്ക്കളലടെയുസം   മറ്റത  മൃഗങ്ങളകടെയുസം    നബിയനണസം.―(1)
ഏലതപൊരു  പരബിസരതബിലന്റെയുസം  വകേവശകപൊരബിയുസം,  തപൊമസമബിലലങബിൽ  അതബിലന്റെ  ഉടെമസയുസം,
മൂഷബികേ വര്ഗ്ഗതബികനയുസം, നപൊയ്ക്കകളയുസം മറ്റത മൃഗങ്ങകളയുസം ആകേര്ഷബിക്കുന്ന വബിധതബില മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്
തള്ളുവപൊകനപൊ, കേപൊടുസം മറ്റുസം വളരുവപൊന് അനുവദബികപൊകനപൊ പപൊടെബിലപൊതതുസം, കപ്ലേഗബിനുസം എലെബിപ്പെനബിക്കുസം
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കേപൊരണമപൊകുന്ന  മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബിലന  നശബിപ്പെബികകണതുസം  കൂടെപൊലത  കപവബിഷബപൊധ  ഉള്ളകതപൊ
ഉള്ളതപൊയബി  സസംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ  ആയ  നപൊയ്ക്കലള  സസംബന്ധബിച്ച  വബിവരസം  ഉടെനടെബി  തകദ്ദേശ
സര്കപൊരുകേലള അറബിയബികകണതുമപൊണത.

(2)  ഏലതങബിലുസം  പരബിസരതബിലന്റെ  തപൊമസകപൊരബികയപൊ  ഉടെമസകയപൊ  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പെബില  വഗ്യവസ  ലചയബിട്ടുള്ള  ചുമതലെ  പപൊലെബിച്ചബിടബിലലന്നത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  കബപൊധഗ്യലപ്പെടപൊല  നബിശബിത  സമയതബിനുള്ളബില  നടെപടെബി

എടുക്കുവപൊന് ആവശഗ്യലപ്പെട്ടുലകേപൊണത  അതരസം തപൊമസകപൊരബികകപൊ ഉടെമസയ്കകപൊ കനപൊടപീസത 

നലകകേണതപൊണത. 

(3)  നപൊയ്ക്കലളയുസം  പൂച്ചകേലളയുസം  വളര്ത്തുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം  കൃതഗ്യമപൊയ

ഇടെകവളകേളബില അവയ്ക്കത കപവബിഷ ബപൊധയ്ലകതബിലര വപൊകബികനഷന് നടെകതണതപൊണത.

  (4)  (1)-ഉസം  (3)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുസം

സപൊപനവുസം 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

46. കരപൊഗബപൊധബിതരുലടെ  കേസപൊറവന്റെന്.―കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സര്കപൊര്  രൂപലപ്പെടുത്തുന്ന

മപൊര്ഗ്ഗകരഖകേള്കനുസൃതമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത 

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ബപൊധബിച്ചബിട്ടുള്ള  വഗ്യകബികേലള

കേസപൊറവന്റെനബിലെപൊക്കുവപൊകനപൊ  മപൊറ്റബിപപൊര്പ്പെബിക്കുവപൊകനപൊ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

47.  മൃതകദഹങ്ങള്  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുകമ്പപൊഴുളള  മുന്കേരുതലുകേള്.―

കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില സര്കപൊര് രൂപലപ്പെടുത്തുന്ന മപൊര്ഗ്ഗകരഖകേള്കനുസൃതമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ

പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത, പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയപൊകലെപൊ  വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയപൊകലെപൊ മരബിച്ച ആളകേളലടെ മൃതകദഹങ്ങള് ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സസംസ്കരബിക്കുന്നതബിനത

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

48.  സര്കപൊര്  പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെബിലെപൊകണലമന്നത. (1)―

വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെ  പ്രതബികരപൊധതബിനുസം  ചബികേബിത്സയ്ക്കുസം

കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനുമപൊയബി  സര്കപൊര് സമയപൊസമയങ്ങളബില പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന മപൊര്ഗ്ഗകരഖ

നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനത  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്ക്കുസം  ജബിലപൊ  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്ക്കുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്ക്കുസം

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
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(2) വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയബില  ഉള്ലപ്പെടബിട്ടുള്ള ഏതത  കരപൊഗവുസം

ചബികേബിത്സബിക്കുന്നതബിനുസം (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേപീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുളള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില

പറഞ്ഞബിട്ടുളള  ചബികേബിത്സപൊരപീതബികേള്  പപൊലെബികപൊന്  ഓകരപൊ  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുസം

ലപപൊതു,സസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണ സപൊപനവുസം ബപൊദഗ്യസമപൊണത.

(3)  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ ആവശഗ്യപ്രകേപൊരസം,  പ്രകദശലത

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രപൊധപൊനഗ്യമുളള ഏലതങബിലുസം  അസുഖലത സസംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള് ജബിലപൊ

പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കകപൊ അലലങബില പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കകപൊ

നലകുന്നതബിനത  ഓകരപൊ  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുസം  ലപപൊതു,  സസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണ

സപൊപനവുസം ബപൊദഗ്യസമപൊണത.

(4)  (2)-ഉസം  (3)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു

ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുസം ലപപൊതുകവപൊ സസകേപൊരഗ്യകമപൊ ആയ ആകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണ സപൊപനവുസം

65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദശബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

49. കഹപൊസല  ,    മറ്റത  ലപപൊതു  തപൊമസ  ഇടെങ്ങള്  എന്നബിവ    പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുളള

പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  അധബികേപൊരസം  .―(1)  മതബിയപൊയ  ശുചബിതസസം,

ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ  മപൊലെബിനഗ്യ  നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജന  സസംവബിധപൊനസം,  സുരക്ഷബിത  കുടെബിലവളളസം  കൂടെപൊലത  മറ്റത 

അടെബിസപൊന സഹൗകേരഗ്യങ്ങള് എന്നബിവ ഒരുകപൊലത യപൊലതപൊരപൊളസം  കഹപൊസല,   കപയബിസംഗത  ഗസത

സഹൗകേരഗ്യങ്ങള്, മറ്റത ലപപൊതു തപൊമസ ഇടെങ്ങള് എന്നബിവ നടെതപൊന് പപൊടുളളതല.

(2)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്,  കഹപൊസലുകേളസം  ലപപൊതു  തപൊമസ

ഇടെങ്ങളസം  പരബികശപൊധബികകണതുസം   ആ  ലകേടബിടെങ്ങളബികലെപൊ  സലെങ്ങളബികലെപൊ  തബിക്കുസം  തബിരക്കുസം

ഇലപൊലയന്നതുസം  കൂടെപൊലത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത കബപൊധഗ്യമപൊകുന്ന

വബിധതബില  അതരസം  ലകേടബിടെങ്ങളബിലുസം  സലെങ്ങളബിലുസം  മതബിയപൊയ  ശുചബിതസതബിനുസം

മപൊലെബിനഗ്യനബിര്മ്മേപൊര്ജനതബിനുസം കുടെബിലവളള വബിതരണതബിനുസം സഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഒരുകബിയബിട്ടുലണന്നുസം

ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത.

(3)   (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  സപൊപനവുസം,

വഗ്യകബിയുസം 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

50.  ബകയപൊലമഡബികല  മപൊലെബിനഗ്യസം  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്നതബിനുളള  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്. (1)―

സര്കപൊരബിനുസം,  സര്കപൊര്  നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരസം  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്ക്കുസം ബകയപൊലമഡബികല  മപൊലെബിനഗ്യ  പരബിപപൊലെനതബിനുസം  അതരസം  മപൊലെബിനഗ്യതബില
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നബിന്നുള്ള ഏലതങബിലുസം കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലടെ വഗ്യപൊപനസം തടെയുന്നതബിനുസം അതരസം മപൊലെബിനഗ്യതബിലന്റെ
ശരബിയപൊയ  കേലയ്യേപൊഴെബികലെബിനുമപൊയബി,  അവര്  ആവശഗ്യലമന്നു  കേരുതുന്ന,  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപ്പെടുവബിക്കുവപൊന്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുസം  കൂടെപൊലത  അവ  ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസറുസം പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുസം മുകഖന  നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനുസം
നടെപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുസം നബിറകവറ്റുന്നതബിനുസം അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണത.

(2)  ബകയപൊലമഡബികല  മപൊലെബിനഗ്യസം  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യുന്നതബില  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെബിന്കേപീഴെബില  പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില  സൂചബിപ്പെബിച്ചബിട്ടുളള  പ്രകയപൊഗ
രപീതബികേള്  പപൊലെബിക്കുന്നതബിനത  ഓകരപൊ  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുസം  ലപപൊതു,  സസകേപൊരഗ്യ
ആകരപൊഗഗ്യസസംരക്ഷണ സപൊപനവുസം ബപൊദഗ്യസമപൊണത:

എന്നപൊല  ഈ  വകുപ്പെബിലലെ  യപൊലതപൊന്നുസംതലന്ന  1986-ലലെ  പരബിസബിതബി  സസംരക്ഷണ
ആകബിലലെ (1986-ലലെ 29-ാം ആകത) 6-ഉസം  25-ഉസം വകുപ്പുകേളബിലലെ വഗ്യവസകേലള ലെസംഘബിക്കുവപൊന്
പപൊടുള്ളതല.

(3) (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില  പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊത  ഏതത  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുസം  ലപപൊതുകവപൊ,  സസകേപൊരഗ്യകമപൊ  ആയ  ആകരപൊഗഗ്യ
സസംരക്ഷണ  സപൊപനവുസം  65-ാം  വകുപ്പെബില  വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴെയ്ക്കത
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

51. രകബപൊങ്കുകേളസം പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി നബിയനണവുസം  .―(1)  സസംസപൊന പബബികേത ലഹലതത 
ഓഫപീസര്കത  രകബപൊങ്കുകേളലടെ  പരബിപപൊലെനതബിനപൊയബി  ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനുസം,  കൂടെപൊലത  രകപ്പെകേര്ച്ചയബിലൂലടെ  ഉണപൊകുന്ന  ഏലതങബിലുസം
കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലടെ വഗ്യപൊപനസം തടെയുന്നതബിനത  നടെപടെബി എടുക്കുന്നതബിനുസം,  അവ ജബിലപൊ പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസറബിലൂകടെകയപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറബിലൂകടെകയപൊ
നടെപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുസം, നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനുസം അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത .

(2)  രകബപൊങ്കുകേള്  നടെത്തുന്നതബിലുസം,  രകദപൊനതബിനുസം,  രകസം  നലകുന്നതബിനുസം,
സസപീകേരബിക്കുന്നതബിനുസംകവണബി (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേപീഴെബില നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള പ്രകയപൊഗ രപീതബികേള്
പപൊലെബിക്കുന്നതബിനത  ഓകരപൊ  ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുസം ലപപൊതു,സസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണ
സപൊപനവുസം ബപൊദഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില  പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊത ഓകരപൊ  ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുസം ലപപൊതുകവപൊ,  സസകേപൊരഗ്യകമപൊ ആയ ആകരപൊഗഗ്യ
സസംരക്ഷണ സപൊപനവുസം 65-ാം വകുപ്പെബില നബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

  458/2023.
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അദഗ്യപൊയസം  8

ലവക്ടറബിലന്റെ നബിയനണസം

52.  പ്രപൊണബികേലളയുസം മറ്റത  ലവക്ടറുകേലളയുസം നബിയനബിക്കുന്നതബിനത  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ   ചുമതലെകേള്.―(1)  സലെതബിലന്റെകയപൊ  പരബിസരതബിലന്റെകയപൊ
ഉടെമസകയപൊ വകേവശകപൊരബികയപൊ പ്രപൊണബികേളലടെ പ്രജനനസം തടെയുന്നതബിനുള്ള നടെപടെബികേള്
സസയസം  വകേലകപൊകള്ളണതുസം,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസകറപൊ  അവര്
ചുമതലെലപ്പെടുത്തുന്ന  ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ  നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  പക്ഷസം  അതബില  പറയുന്ന
തരതബിലുള്ള നടെപടെബികേള് നബിര്വ്വഹബികകണതുമപൊണത.

വബിശദപീകേരണസം:―ഈ  വകുപ്പെബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  'പ്രപൊണബികേള്'  എന്ന
പദതബില ലകേപൊതുകുകേള്, ഈച്ചകേള്, കപന്,  മണലെപീച്ച, ടെബികത, വമറ്റത, ഫപീ വബിഭപൊഗങ്ങളബിലുള്ള
ലചള്ളുകേള് തുടെങ്ങബിയവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതപൊകുന്നു.

(2)  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര് പ്രപൊണബികേളലടെ പ്രജനനതബിനുള്ള
കേപൊരണകമപൊ കേപൊരണങ്ങകളപൊ കേലണതബി അവ തടെയുന്നതബിനുസം നബിയനബിക്കുന്നതബിനുസം നപീകസം
ലചയ്യുന്നതബിനുമുള്ള  നടെപടെബികേള്  സസപീകേരബികകണതപൊണത.   ഏലതങബിലുസം  സപൊഹചരഗ്യതബില
അപ്രകേപൊരമുള്ള കേപൊരണകമപൊ കേപൊരണങ്ങകളപൊ തടെയുന്നതബികനപൊ നബിയനബിക്കുന്നതബികനപൊ നപീകസം
ലചയ്യുന്നതബികനപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  സപൊധബികപൊലത
വരബികേയപൊലണങബില  ആയതത  സസംബന്ധബിച്ചത  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികത
റബികപ്പെപൊര്ടത ലചകയ്യേണതപൊണത.

53.  ലചറുതുസം വലുതുമപൊയ ലവള്ളലകട്ടുകേളബിലുസം ജലെകശഖരങ്ങളബിലുസം  ലകേപൊതുകുകേളലടെയുസം
മറ്റു പ്രപൊണബികേളലടെയുസം പ്രജനനസം തടെയല.―(1)  ഏലതപൊരപൊകളപൊ  സപൊപനകമപൊ തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന
കേപൊരഗ്യങ്ങള്കത കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ അനുവദബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യേപൊന് പപൊടുള്ളതല, അതപൊയതത:—

(i) ലകേപൊതുകുകേള്  പ്രജനനസം  നടെത്തുന്നകതപൊ  പ്രജനനസം  നടെതപൊന്
സപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ ആയ  ലവള്ളലകട്ടുകേകളപൊ നബിശലെ ജലെകശഖരങ്ങകളപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേ;

(ii)  മണലെപീച്ചകേളലടെയുസം ലകേപൊതുകുകേളലടെയുസം പ്രജനനതബിനത കേപൊരണമപൊകുന്ന
വബിധസം മലെപീമസമപൊയ രപീതബിയബില മൃഗങ്ങലള സസംരക്ഷബിക്കുകേ;

(iii)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  ഭപീഷണബി  ഉയര്ത്തുന്ന  തരതബില  വളര്ത്തു
മൃഗങ്ങളബില  ലചള്ളുകേളലടെ  സപൊന്നബിദഗ്യസം  കേപൊണലപ്പെടപൊല  അതു  നബിര്മ്മേപൊര്ജ്ജനസം
ലചയ്യുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ പ്രവൃതബികേളബില വബിമുഖത കേപൊണബിക്കുകേ;



51

(iv)  സസന്തസം ഉടെമസതയബികലെപൊ വകേവശതബികലെപൊ നബിയനണതബികലെപൊ ഉള്ള
പ്രകദശസം പരബിപപൊലെബികപൊലത ലചള്ളുപനബി  (സബത വടെഫസത)  കരപൊഗസം ഉണപൊക്കുന്ന വമറ്റുകേള്
ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള പ്രപൊണബികേളലടെ വര്ദനവബിനത കേപൊരണമപൊകുകേ; 

(v)  സസന്തസം ഉടെമസതയബികലെപൊ വകേവശതബികലെപൊ നബിയനണതബികലെപൊ ഉള്ള
കതപൊടസം,  പ്ലേപൊകന്റെഷന് കമഖലെയബില ചബിരടകേളബിലുസം പപൊളകേളബിലുസം മറ്റുസം ലവള്ളസം ലകേടബിനബിലക്കുന്നതത
തടെയുകേകയപൊ ഒഴെബിവപൊക്കുകേകയപൊ ലചയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേ; 

(vi) ലകേപൊതുകേത, മണലെപീച്ച, മറ്റു ലചള്ളുകേള് എന്നബിവയുലടെ പ്രജനനസം അലലങബില
പ്രജനന  സപൊധഗ്യതയബിലൂലടെയുള്ള  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അപകേടെങ്ങള്  കേണകബിലലെടുതത
ആകരപൊഗഗ്യപ്രവര്തകേരുലടെ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് അവഗണബിക്കുകേ. 

(2)  ഏലതങബിലുസം വഗ്യകബികയപൊ സപൊപനകമപൊ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേയപൊലണങബില  65-ാം  വകുപ്പെബില   വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴെയ്ക്കത
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുസം.

54. കരപൊഗസം പരത്തുന്ന ലവക്ടറുകേളലടെ പ്രജനനസം തടെയല.― (1)  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത
ലഹലതത ഓഫപീസര്, ലവക്ടറുകേള് പ്രജനനസം നടെത്തുന്നകതപൊ നടെത്തുവപൊന് സപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ
ആയ  ഏലതപൊരു  സലെതബിലന്റെ  ഉടെമസകയപൊകടെപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊകടെപൊ, കനപൊടപീസബില
പറഞ്ഞബിട്ടുള്ളതപൊയ  സമയതബിനകേസം,  സപൊഹചരഗ്യതബിനനുകയപൊജഗ്യമപൊലണന്നത  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  കേരുതുന്ന  അസംഗപീകൃത  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലടെ,  ലവക്ടറുകേളലടെ
പ്രജനനസം തടെയപൊന് ആവശഗ്യലപ്പെകടെണതപൊണത.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പറയുന്ന സലെസം ഒരു തകദ്ദേശസസയസംഭരണ സപൊപനതബിലന്റെകയപൊ
കകേന്ദ്ര  സര്കപൊരബിലന്റെകയപൊ  സസംസപൊന  സര്കപൊരബിലന്റെകയപൊ  അധപീനതയബിലുള്ളതപൊലണങബില
ബന്ധലപ്പെട  ഓഫപീസബിലന്റെ  കമലുകദഗ്യപൊഗസലയ  മുന്കൂറപൊയബി  കേപൊരഗ്യങ്ങള്  ധരബിപ്പെബികകണതുസം
നടെപടെബികേള് സസപീകേരബിക്കുവപൊന് കരഖപൊമൂലെസം ആവശഗ്യലപ്പെകടെണതുമപൊണത.

(3) തലന്റെ പരബിധബിയബില ഉള്ള ഏലതങബിലുസം പ്രകദശതത കേപൊസനൂര് കഫപൊറസത കരപൊഗസം
(കുരങ്ങുപനബി)  കേലണത്തുന്ന  സപൊഹചരഗ്യകമപൊ  അകേപൊരണമപൊയ  കുരങ്ങുമരണകമപൊ
ശ്രദയബിലലപ്പെടപൊല പ്രപൊണബികേളലടെ നബിയനണതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ പ്രവര്തനങ്ങള് പബബികേത
ലഹലതത ഓഫപീസര് ഉടെനടെബി നബിര്വ്വഹബികകണതപൊണത.

(4)  തലന്റെ പരബിധബിയബിലുള്ള ഒരു പ്രകദശതത കേപൊലെ അസപൊര് കേലണത്തുന്ന പക്ഷസം
പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസര് മണലെപീച്ചകേലള നബിയനബിക്കുന്നതബിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ഉടെനടെബി
നടെകതണതപൊണത.
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55.  വപീഴവരുത്തുന്ന സസംഗതബിയബില പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ
അധബികേപൊരങ്ങള്.―54-ാം  വകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില  കനപൊടപീസത  ലെഭബിച്ച  വഗ്യകബി  അതബില
വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള  സമയതബിനകേസം  അതരസം  കനപൊടപീസബില  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള
നടെപടെബിലയടുകപൊകനപൊ   പരബിഹപൊരമപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  അവലെസംബബികപൊകനപൊ  പരപൊജയലപ്പെടുകേകയപൊ
നബിരസബിക്കുകേകയപൊ  ലചയ്യുകേയപൊലണങബില  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത
കനരബിടത   അതരസം നടെപടെബികേള് സസപീകേരബിക്കുകേകയപൊ  അവലെസംബബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യേപൊവുന്നതപൊണത.

56. ലവക്ടര്  നബിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കത  സസംരക്ഷണസം. (1)  ― ഏലതങബിലുസം
സലെകതപൊ ലകേടബിടെതബികലെപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസകറപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസറുലടെ നബിര്കദ്ദേശതബില ഒരു ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ,   ലവക്ടറുകേളലടെ
പ്രജനനസം തടെയുകേ എന്ന ലെക്ഷഗ്യകതപൊലടെ നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമപൊയബി മപൊറ്റങ്ങള്
വരുതബിയബിലപൊലയങബില അതരസം സലെകതപൊ ലകേടബിടെതബികലെപൊ വരുത്തുന്ന മപൊറ്റങ്ങലളകയപൊ,
നടെപ്പെപൊകബിയ  കജപൊലെബികേലളകയപൊ,  സസപീകേരബിച്ച  ഉപപൊധബികേലളകയപൊ  പ്രസ്തുത  ഇടെതബിലന്റെ
തലസമയലത  ഉടെമസകയപൊ,  വകേവശകപൊരബികയപൊ,  തടെസലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ,
നശബിപ്പെബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുവപൊകനപൊ,  ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തുവപൊനുള്ള സപൊധഗ്യതയ്ക്കത  കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ
ലചയ്യേപൊന് പപൊടുള്ളതല. 

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  സപൊപനവുസം,
വഗ്യകബിയുസം 65-ാംവകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസരപൊയബിരബിക്കുസം.

57.  ദുരന്തഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന  പ്രപൊണബിജനഗ്യ     പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെകയപൊ  വബിജപൊപന
ലപ്പെടുതപൊവുന്ന   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെകയപൊ  തടെയലുസം  വകേകേപൊരഗ്യസം  ലചയ്യേലുസം. (1)  ― പ്രകൃതബി
കക്ഷപൊഭങ്ങളലടെകയപൊ  മറ്റു  ദുരന്തങ്ങളലടെകയപൊ  ഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  അടെകമുള്ള കരപൊഗങ്ങലള തടെയുന്നതബിനുസം
വകേകേപൊരഗ്യസം ലചയ്യുന്നതബിനുസം ആവശഗ്യമപൊകയകപൊവുന്ന എലപൊ  നടെപടെബികേളസം സസംസപൊന, ജബിലപൊ
പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്മപൊരുലടെ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങളലടെ  അടെബിസപൊനതബില  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര് സസപീകേരബികകണതപൊണത:

എന്നപൊല ഈ വകുപ്പെബിലലെ യപൊലതപൊന്നുസം  2005-ലലെ ഡബിസപൊസര് മപൊകനജ് ലമന്റെത  ആകത
(2005-ലലെ നമ്പര് 53)-ലലെ വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുന്നതപൊകേരുതത.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പറയുന്ന  പ്രകേപൊരമുള്ള  അവസകേളബില  ജലെജനഗ്യ-
പ്രപൊണബിജനഗ്യ-ജന്തുജനഗ്യ  കരപൊഗങ്ങള്  തടെയുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികേള്
അതതത  തലെങ്ങളബിലുള്ള  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്മപൊര്  വബിളബിച്ചു  കചര്കകണതുസം
ആവശഗ്യമപൊയ സതസര നടെപടെബികേള് സസപീകേരബികകണതുമപൊണത.
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(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പറയുന്ന  പ്രകേപൊരസം   ജലെജനഗ്യ-പ്രപൊണബിജനഗ്യ-ജന്തുജനഗ്യ
കരപൊഗങ്ങള് നബിയനബിക്കുന്നതബിനത  പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസര് നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊന് എലപൊവരുസം ബപൊധഗ്യസരപൊയബിരബിക്കുസം.

അദഗ്യപൊയസം  9

സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെലുകേളസം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുസം

58. സപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടെല  നടെക്കുന്ന  സലെങ്ങളബിലലെ  ശുചബിതസവുസം  മറ്റത
കമപീകേരണങ്ങളസം.―(1) സപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടെലുകേൾ  വബിളബിച്ചുകചർക്കുകേകയപൊ  നടെത്തുകേകയപൊ
ലചയ്യുന്ന  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  സപൊപനകമപൊ  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങൾ
ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണത, അതപൊയതത:—

(i) അതരസം സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബിൽ തബിക്കുസം തബിരക്കുസംമൂലെസം ഉണപൊകേപൊൻ ഇടെയുള്ള
അപകേടെങ്ങളസം മറ്റുസം ഒഴെബിവപൊക്കുന്നതബികലെകപൊയബി എതബികച്ചരുന്ന അലലങബില എതബികച്ചരപൊൻ
ഇടെയുള്ള  ആളകേളലടെ  എണ്ണതബിനത  അനുസൃതമപൊയ  സലെസഹൗകേരഗ്യങ്ങളസം  ആവശഗ്യതബിനത
വപൊയു സഞപൊരമുള്ള ഇടെങ്ങളസം;

(ii)  അതരസം  ഒത്തുകൂടെലുകേളലടെ  ഭപൊഗമപൊയബി  ഭക്ഷണസം  നൽകുന്നുലണങബിൽ
ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷയുസം  വൃതബിയുസം ശുചബിതസവുസം ;

(iii) സുരക്ഷബിത കുടെബിലവള്ളസം;

(iv) അടെബിയന്തര ആകരപൊഗഗ്യ കസവനങ്ങൾ ;

(v) സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെലെബിലന്റെ ഇടെങ്ങളബിൽ ആവശഗ്യപൊനുസരണസം ശുചബിമുറബികേൾ
ഉലണന്നതുസം അവബിലടെ നബിന്നുള്ള മപൊലെബിനഗ്യസം ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സസംസ്ക്കരബിക്കുന്നുലണന്നുസം . 

(2) സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെലുകേള്കപൊയബി, 

(i)  നബിർമ്മേബികലപ്പെടബിട്ടുള്ള  ഹപൊളകേൾ,  ഓഡബികറ്റപൊറബിയങ്ങൾ  മുതലെപൊയ
ഇടെങ്ങളബിലലെ  കുടെബിലവള്ള  കസപൊതസ്സുകേളബിലലെ  ലവള്ളതബിലന്റെ  പരബികശപൊധന  ഉടെമസകയപൊ
വകേവശസം  ഉള്ള  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  നടെകതണതുസം  കുടെബിലവള്ളതബിലന്റെ
സുരക്ഷബിതതസസം ഉറപ്പെപൊകകണതുമപൊണത;

(ii)  സലെങ്ങൾ,  ലകേടബിടെങ്ങൾ  എന്നബിവ  വപൊടെകേയ്ക്കത  നൽകുന്ന  ഇടെങ്ങളബിൽ
ഉടെമസകയപൊ  വകേവശസം  ഉള്ള  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  ആവശഗ്യമപൊയ  ശുചബിമുറബികേൾ
കമപീകേരബിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുസം ശുചബിമുറബി മപൊലെബിനഗ്യസം ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സസംസ്ക്കരബിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുസം
ഉറപ്പെപൊകകണതപൊണത.
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(3)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത  ഹപൊനബികേരമപൊയബി  ബപൊധബിക്കുന്നബില  എന്നത  ഉറപ്പുവരുതപൊന്
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്   തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന കേപൊരഗ്യങ്ങള് ലചകയ്യേണതപൊണത,
അതപൊയതത:―

(i)  തത്സമയസം  നബിലെവബിലുളളകതപൊ  ലപപൊടബിപ്പുറലപ്പെടെപൊന്  സപൊധഗ്യതയുലണന്നത
കകേന്ദ്ര,  സസംസപൊന സര്കപൊരുകേളലടെ  മുന്നറബിയബിപ്പെത  ഉള്ളകതപൊ  ആയ   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേലള
പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനുള്ള കമപീകേരണവുസം സസംവബിധപൊനവുസം;

(ii)  നലകുന്നതത  ശുദമപൊയ  കുടെബിലവള്ളവുസം  ഭക്ഷണവുസം  ആലണന്നതത
സസംബന്ധബിച്ച പരബികശപൊധനകേള്;

(iii)  അടെബിയന്തര ആകരപൊഗഗ്യ കസവനങ്ങൾകത കമപീകേരണങ്ങള് ലചയബിട്ടുണത
എന്നുള്ളതത;

( iv)  അടെബിയന്തര സപൊഹചരഗ്യങ്ങലള കനരബിടെപൊന് ആശുപതബികേലള സജ്ജമപൊകല. 

(4)  (1)-ഉസം  (2)-ഉസം   ഉപവകുപ്പുകേളബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  വഗ്യവസകേകളപൊ,
വഗ്യവസകേള്കത അനുസൃതമപൊയബി  പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര് നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങകളപൊ
പപൊലെബിച്ചബിലലങബില 65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുസം.

59. ജലെ  വബിതരണതബിനുള്ള  സസകേപൊരഗ്യ  ഉറവബിടെങ്ങളബികനലുള്ള  നബിയനണസം.  (1)―
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  അഭബിപ്രപൊയതബില,  സപൊമൂഹഗ്യ  ഒത്തുകൂടെലുകേള്കത
വബിതരണസം ലചയ്യുന്ന ജലെസം വഗ്യകബികേലളകയപൊ സമൂഹലതകയപൊ അപകേടെലപ്പെടുതപൊകനപൊ കരപൊഗസം
പടെര്തപൊകനപൊ  സപൊധഗ്യതയുള്ളതപൊലണങബില  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്
അതബിലന്റെ നബിയനണമുള്ള ഉടെമസകയപൊകടെപൊ മറ്റത  വഗ്യകബികയപൊകടെപൊ,  അതരസം ജലെവബിതരണസം
നബിര്തബിവയ്ക്കുവപൊകനപൊ അണുവബിമുകമപൊക്കുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശസം നലകകേണതപൊണത.

(2)   (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു സപൊപനവുസം,  വഗ്യകബിയുസം
65-ാം വകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

60.  സപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടെല വബിജപൊപനസം ലചയ്യേല. (1) ― സര്കപൊരബിനത വബിജപൊപനസം
വഴെബി സസംസപൊനലതകയപൊ സര്കപൊര് ലപപൊതുവപൊകയപൊ പ്രകതഗ്യകേബികച്ചപൊ അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ
പ്രകേപൊരസം  മറ്റത  അധബികേപൊരസപൊനങ്ങള്കത  ഉതരവു  വഴെബി  സസംസപൊനലത  ഏലതങബിലുസം
പ്രകദശലതകയപൊ  ഏലതങബിലുസം  സപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടെലുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടുതബികയപൊ
അലപൊലതകയപൊ  ഉത്സവകമഖലെയപൊയബി  അതബിലപ്പെറയുന്ന  കേപൊലെയളവബികലെകത
പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊവുന്നതുസം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടത  ആവശഗ്യമപൊയ
കമപീകേരണങ്ങളസം നബിയനണങ്ങളസം ഏര്ലപ്പെടുതപൊവുന്നതുമപൊണത.

(2)  ഇപ്രകേപൊരസം  ഏര്ലപ്പെടുതലപ്പെട  നബിയനണങ്ങള്  ലെസംഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരപൊളസം
65- ാം വകുപ്പെബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പബിഴെയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.
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വകയപൊജനങ്ങള്, കേബിടെപ്പുകരപൊഗബികേള്, മപൊരകേകരപൊഗമുള്ളവര്,
ഭബിന്നകശഷബികപൊര് തുടെങ്ങബിയവര്കത കവണബിയുള്ള 

ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊലെന പരബിപപൊടെബി

61.  ശപൊരപീരബികേവുസം  മപൊനസബികേവുസം  സപൊമൂഹബികേവുസം  സപൊമ്പതബികേവുമപൊയ  ലവല്ലുവബിളബികേള്
അഭബിമുഖപീകേരബിക്കുന്നവര്കത  ലെഭബികകണ  പരബിഗണനയുസം  മുന്ഗണനയുസം. (1)  ― വകയപൊജനങ്ങള്,
കേബിടെപ്പുകരപൊഗബികേള്,  മപൊരകേകരപൊഗമുള്ളവര്,  ഭബിന്നകശഷബികപൊര് തുടെങ്ങബി പ്രകതഗ്യകേ പരബിഗണനയുസം
ശ്രദയുസം  ആവശഗ്യമുള്ള  ജനവബിഭപൊഗങ്ങള്കത  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  പ്രതബികരപൊധതബിലന്റെയുസം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സസംരക്ഷണതബിലന്റെയുസം ഭപൊഗമപൊയബി ആവബിഷ്കരബിച്ചബിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളസം
കസവനങ്ങളസം  ലെഭഗ്യമപൊകുന്നു  എന്നത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്
ഉറപ്പെപൊകകണതപൊണത.   ഇതുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെട  പ്രവര്തനങ്ങളസം  പരബിപപൊടെബികേളസം  ജബിലപൊതലെതബില
ജബിലപൊ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുസം  സസംസപൊനതലെതബില  സസംസപൊന  പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസറുസം  അവകലെപൊകേനസം  ലചകയ്യേണതപൊണത.  സപൊന്തസന  പരബിചരണസം
ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള  സര്കപൊരബിലന്റെ  ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊലെന  പരബിപപൊടെബികേള്  അതതത
ജനവബിഭപൊഗങ്ങള്കബിടെയബില കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നു എന്നതുസം ഉറപ്പെപൊകകണതപൊണത.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബില  പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന  പരബിപപൊടെബികേള്  കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി
നടെപ്പെബിലെപൊകുന്നുകണപൊ എന്നുള്ളതത ജബിലപൊ തലെതബില ജബിലപൊ പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസറുസം
സസംസപൊന  തലെതബില  സസംസപൊന  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുസം  ഉറപ്പെത
വരുകതണതപൊണത .  
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സപൊസംകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലടെ നബിയനണസം

62.   സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളലടെ  നബിയനണസം.  (1)  ― ഈ  അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ
ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  'സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗസം'  എന്നപൊല  2-ാം  വകുപ്പെബിലലെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെബിലലെ  (സബി),  (ലഎ)  എന്നപീ  ഖണ്ഡങ്ങളബിലലെ  നബിര്വ്വചനങ്ങളബില  ഉള്ലപ്പെടെപൊത
പകേരപൊത കരപൊഗങ്ങള് അലലങബില അവസകേള് എന്നത അര്ത്ഥമപൊക്കുന്നു.

(2) വബിട്ടുമപൊറപൊത കരപൊഗസം എന്നപൊല തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവയബില ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ
ഉള്ലപ്പെടുന്ന  പകേ ര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയലപൊതതുസം  സപൊധപൊരണയബില  നബിന്നത  വഗ്യതബിയപൊനവുമുള്ള
അവസകേള് എന്നത അര്ത്ഥമപൊക്കുന്നു, അതപൊയതത:―

(i) കരപൊഗലതകയപൊ  അപകേടെലതകയപൊ  തുടെര്ന്നുണപൊകുന്ന  സബിരമപൊയ
വവകേലെഗ്യസം;
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(ii) കരപൊഗലതകയപൊ  അപകേടെലതകയപൊ  തുടെര്ന്നത  അവകശഷബിക്കുന്ന
                          ബലെഹപീനത;

(iii) തബിരബിച്ചറബിയപൊനപൊകേപൊത കരപൊഗപൊവസ മൂലെമുണപൊകുന്ന  ബലെഹപീനത;

(iv) പുനരധബിവപൊസതബിനപൊയബി പ്രകതഗ്യകേ പരബിശപീലെനസം ആവശഗ്യമുള്ള അവസ;
കൂടെപൊലത

(v) കഭദമപൊകുന്നതബിനത  ദപീ ര്ഘകേപൊലെ  കമലകനപൊടവുസം  നബിരപീക്ഷണവുസം
                         ആവശഗ്യമുള്ളവ.

(3)  തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവ  സപൊധപൊരണഗതബിയബില  സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളപൊയബി
                     കേരുതലപ്പെടുസം, അതപൊയതത:―

(i) പ്രകമഹസം;

(ii) രകപൊതബിമ ര്ദ്ദേസം (വഹപ്പെര് ലടെന്ഷന്);

(iii) അ ര്ബുദസം;

(iv) ദപീ ര്ഘകേപൊലെ ശസപൊസകകേപൊശ കരപൊഗസം;

(v) ദപീ ര്ഘകേപൊലെ വൃകകരപൊഗസം;

(vi) അന്ധത;

(vii) ഹൃകദപൊഗസം;

(viii) അലഷബികമഴത കരപൊഗസം ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള മറവബികരപൊഗങ്ങള്;

(ix) അപകേടെങ്ങള് മൂലെമുണപൊകുന്ന പരബിക്കുകേള്;

(x) മസ്കുകലെപൊ - ലസ്കലെബിടല കരപൊഗങ്ങളസം സന്ധബിവപൊതവുസം;

(xi) നപൊഡപീസസംബന്ധമപൊയ കരപൊഗങ്ങള്;

(xii) അമബിതവണ്ണസം;

(xiii) മപൊനസബികേകരപൊഗസം;

(xiv) റൂമപൊറ്റബികേത ഹൃകദപൊഗസം;

(xv)പക്ഷപൊഘപൊതസം;

(xvi)  കേരള് കരപൊഗങ്ങള്;

(xvii)  ജനബിതകേ കരപൊഗങ്ങള്.

  458/2023.
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(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബികലെപൊ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെബികലെപൊ  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
വഗ്യവസകേള്കനുസരണമപൊയ മകറ്റലതപൊരു കരപൊഗലതയുസം സര്കപൊരബിനത സപൊസംകമബികകേതര കരപൊഗമപൊയബി
വബിജപൊപനസം  ലചയ്യേപൊവുന്നതുസം  ഏലതങബിലുസം  കരപൊഗങ്ങള്  സപൊസംകമബികേമല  എന്നത
കേരുതുന്നപക്ഷസം  അവ വബിജപൊപനതബിലൂലടെ ഒഴെബിവപൊകപൊവുന്നതുമപൊണത.

(5)  സര്കപൊര്,  സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളലടെ  നബിയനണതബിനപൊയബി
ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ,  പ്രതബികരപൊധ,  കരപൊഗ  ചബികേബിത്സപൊ,  പുനരധബിവപൊസ,  സപൊന്തസന
പ്രവര്തനങ്ങള്കപൊയുള്ള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള് ലകേപൊണ്ടുവരബികേയുസം ആ മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദശങ്ങള്
പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്മപൊരുസം  ആകരപൊഗഗ്യപരബിരക്ഷപൊദപൊതപൊകളസം  പപൊലെബിക്കുന്നുലണന്നത
ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത.   കൂടെപൊലത  സര്കപൊര്  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയലപൊത  കരപൊഗങ്ങള്
തടെയുന്നതബിനുസം  നബിയനബിക്കുന്നതബിനുമുള്ള  നയങ്ങള്  ആസൂതണസം  ലചയ്യുകേയുസം
രൂപപീകേരബിക്കുകേയുസം,  അതരസം  നയങ്ങള്  നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയ്ക്കത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസര്മപൊര്  മുകഖന  ആകരപൊഗഗ്യപരബിരക്ഷപൊദപൊതപൊകള്കത  പരബിശപീലെനസം
നലകുകേയുസം ലചകയ്യേണതപൊണത.

(6) പ്രകദശലത ജനങ്ങളലടെ നബിലെവബിലുള്ള ആകരപൊഗഗ്യപൊവസകേള്കത വബികധയമപൊയബി
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്മപൊര്  സപൊസംകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലടെ തടെയലെബിനുസം
നബിയനണതബിനുമപൊയബി  സര്കപൊര്  രൂപപീകേരബിച്ച  നയങ്ങളസം  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളസം
നടെപ്പെബിലെപൊകകണതപൊണത.  ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ  ശപീലെങ്ങള്  പരബികപപൊഷബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനുള്ള
സപൊഹചരഗ്യസം  സൃഷബികലപ്പെട്ടു  എന്നുസം  പ്രകദശലത  ജനങ്ങളലടെ  അതരസം  ജപീവബിതവശലെബി
പബിന്തുടെരപൊനുള്ള  ഭഹൗതബികേ  സപൊഹചരഗ്യസം  നബിലെനബിര്ത്തുന്നുലവന്നുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത
ലഹലതത ഓഫപീസര്മപൊര്  ഉറപ്പെപൊകകണതപൊണത.

(7)  വബിശദപീകേരബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്മപൊര്  പ്രപൊഥമബികേ  പ്രതബികരപൊധസം,  ദസബിതപീയ  പ്രതബികരപൊധസം,  തൃതപീയ  പ്രതബികരപൊധസം
എന്നബിവയബിലൂലടെ  സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളലടെ  തടെയലുസം  നബിയനണവുസം
കപ്രപൊത്സപൊഹബിപ്പെബികകണതപൊണത, അതപൊയതത:―

(i) പ്രപൊഥമബികേ പ്രതബികരപൊധതബില,

(എ) വപീടെബിനകേത്തുസം പുറത്തുമുള്ള വപൊയു മലെബിനപീകേരണസം തടെയല;

(ബബി) വഗ്യപൊയപൊമതബിനത  കവണ ഭഹൗതബികേ സഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഒരുകല;

(സബി) ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ ഭക്ഷണവുസം ഭക്ഷണശപീലെങ്ങളസം കപ്രപൊത്സപൊഹബിപ്പെബികല;

(ഡബി) ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ കൃഷബി രപീതബികേള് കപ്രപൊത്സപൊഹബിപ്പെബികല;

(ഇ) ലപപൊതുജനങ്ങളബില ആകരപൊഗഗ്യ അവകബപൊധസം സൃഷബികല;



58

(എഫത ) ലെഹരബിമുക പ്രവര്തനങ്ങളസം അതബിനപൊയുള്ള കബപൊധവത്കേരണവുസം;

(ജബി) മറ്റത  ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ പ്രവര്തനങ്ങള്; എന്നബിവയുസം 

(ii) ദസബിതപീയ പ്രതബികരപൊധതബില, 

(എ) മുന്കൂടബിയുള്ള കരപൊഗ നബിര്ണ്ണയവുസം ശരബിയപൊയ ചബികേബിത്സയുസം;

(ബബി) കൃതഗ്യമപൊയ ഇടെകവളകേളബില ആകരപൊഗഗ്യ പരബികശപൊധനകേള് നടെത്തുകേ;

(സബി)  ആന്റെബിബകയപൊടബിക്കുകേളലടെ അമബിതവുസം അശപൊസ്ത്രപീയവുമപൊയ ഉപകയപൊഗസം  
നബിയനബിക്കുന്നതുസം ഒഴെബിവപൊക്കുന്നതുസം; എന്നബിവയുസം 

(iii) തൃതപീയ പ്രതബികരപൊധതബില,

(എ) ശപൊരപീരബികേവുസം മപൊനസബികേവുമപൊയ പുനരധബിവപൊസ പദതബികേള്;

(ബബി) സപൊന്തസന പരബിചരണസം ;

(സബി) ലതപൊഴെബിലപരമപൊയ പുനരധബിവപൊസസം; എന്നബിവയുസം

ഉള്ലപ്പെടുന്നു.

(8)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങള്
കപ്രപൊത്സപൊഹബിപ്പെബികകണതപൊണത,  അതപൊയതത:―

(i)  ആകരപൊഗഗ്യ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളബില  ജനകേപീയ  കൂടപൊയ്മകേളബിലൂലടെ  ആളകേളലടെ
പങപൊളബിതസം  ഉറപ്പെപൊകബി  വഗ്യപൊയപൊമതബിനുസം  ആകരപൊഗഗ്യലത  കദപൊഷകേരമപൊയബി  ബപൊധബിക്കുന്ന
ജപീവബിതവശലെബികേള് മപൊറ്റുന്നതബിനുസം കവണബിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്;

(ii)  ശപൊരപീരബികേവുസം  മപൊനസബികേവുമപൊയ  ഉകനഷതബിനുസം  ആകരപൊഗഗ്യ  സസംരക്ഷണതബിനുസം
കയപൊഗ പരബിശപീലെനവുസം  കയപൊഗപൊഭഗ്യപൊസവുസം;

(iii)  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബികശപൊധനകേളബില  ജപീവബിതവശലെപീ  കരപൊഗങ്ങള്  വരപൊന്
സപൊധഗ്യതയുള്ളവലര  കേലണതബിയപൊല,  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധതബിനത  ആവശഗ്യമപൊയ
ആഹപൊരകമപീകേരണവുസം ജപീവബിതവശലെപീ മപൊറ്റങ്ങളസം;

(iv)  ലെഹരബി  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളലടെ  ഉപകയപൊഗസംലകേപൊണത  വഗ്യകബിയബിലുണപൊകുന്ന
ശപൊരപീരബികേവുസം മപൊനസബികേവുമപൊയ ഗുരുതര കരപൊഗപൊവസകേളലടെ കബപൊധഗ്യലപ്പെടുതലുസം കബപൊധവത്കരണവുസം;

(v)  സപൊസംകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങള്  ഉള്ളവലരയുസം  കരപൊഗസപൊധഗ്യതയുള്ളവലരയുസം
കേലണത്തുന്നതബിനുസം ആകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തകേര്കത പരബിശപീലെനസം;
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(vi) ആകരപൊഗഗ്യസസംബന്ധമപൊയ ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ കബപൊധവത്കരണ പ്രവര്തനങ്ങള്;

(vii)  ഹൃദയപൊഘപൊതസം,  തപീലപ്പെപൊള്ളല തുടെങ്ങബിയ സപൊഹചരഗ്യങ്ങള ബില നലകകേണ

അനബിവപൊരഗ്യമപൊയ  പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സസംബന്ധബിച്ചത ആകരപൊഗഗ്യപ്രവര്തകേര്ക്കുസം മറ്റുള്ളവര്ക്കുസം

പരബിശപീലെനസം;

(viii)  സ്കൂള് ആകരപൊഗഗ്യപദതബിയബില സര്കപൊര് നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പരബിപപൊടെബികേളസം

പ്രവര്തനങ്ങളസം. 

അദഗ്യപൊയസം 12

പലെവകേ

63.  സമബിതബിയുലടെ  കയപൊഗങ്ങള്.―(1)  സമബിതബി  കുറഞ്ഞതത  മൂന്നത  മപൊസതബിലലെപൊരബികല

അദഗ്യക്ഷ നബിശയബിക്കുന്ന സമയത്തുസം സലെത്തുസം കയപൊഗസം കചകരണതപൊണത.  കയപൊഗതബിലന്റെ

കേസപൊറവുസം നടെപടെബികമങ്ങളസം നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടെപൊവുന്ന പ്രകേപൊരമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

(2)  അടെബിയന്തര  സപൊഹചരഗ്യങ്ങളബില  അദഗ്യക്ഷയുലടെ  നബിര്കദ്ദേശപ്രകേപൊരസം  ലമമ്പര്

ലസകടറബി സമബിതബിയുലടെ കയപൊഗങ്ങള് വബിളബിച്ചുകൂകടണതപൊണത.

(3) കയപൊഗങ്ങളബില എലപൊ അസംഗങ്ങളസം പലങടുകകണതുസം ഏലതങബിലുസം ഒഴെബിച്ചുകൂടെപൊനപൊവപൊത

കേപൊരണതപൊല  ഒരസംഗതബിനത  സമബിതബിയുലടെ  ഏലതങബിലുസം  കയപൊഗതബില  പലങടുക്കുവപൊന്

കേഴെബിയപൊത  സപൊഹചരഗ്യതബില  പ്രസ്തുത  അസംഗസം  ആ  വബിവരസം  സമബിതബിയുലടെ  അദഗ്യക്ഷലയ

കരഖപൊമൂലെസം മുന്കൂടബി അറബിയബികകണതുസം അദഗ്യക്ഷയുലടെ അനുമതബികയപൊലടെ ആ അസംഗതബിലന

പ്രതബിനബിധപീകേരബിച്ചത  ഉതരവപൊദബിതസലപ്പെട  മലറ്റപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കത  ആ  കയപൊഗതബില

പലങടുകപൊവുന്നതുമപൊണത.

(4)  കയപൊഗതബിലന്റെ  പരബിഗണനയ്ക്കത  വരുന്ന  വബിഷയവുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടത  മറ്റത

വകുപ്പുകേളലടെ  ഉകദഗ്യപൊഗസലരകയപൊ  വബിഷയവബിദഗ്ദ്ധലരകയപൊ  അദഗ്യക്ഷയുലടെ  അനുമതബികയപൊലടെ

ക്ഷണബിതപൊകളപൊകപൊവുന്നതപൊണത.
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64.  കനപൊടപീസുകേളസം  ഉതരവുകേളസം  നലകുന്ന  രപീതബി.―(1)  ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരകമപൊ

അതബിന്കേപീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുസം ചടങ്ങകളപൊ റഗുകലെഷനുകേകളപൊ ഉതരവുകേകളപൊ

പ്രകേപൊരകമപൊ  കനപൊടപീസത  നലകകേണബിവരുകമ്പപൊള്  അതരസം  കനപൊടപീസത  അലലങബില  ഉതരവത

കരഖപൊമൂലെമപൊയബിരബികകണതുസം, അതത,―

(എ)  അതരസം  വഗ്യകബിയ്ക്കത  നലകുകേകയപൊ  ഏലപ്പെബിക്കുകേകയപൊ  ലചയ്തുലകേപൊകണപൊ;

അലലങബില

(ബബി)  അതരസം വഗ്യകബിലയ കേലണതബിയബിലലങബില അവരുലടെ ഒടുവബിലലെകതതപൊയബി

അറബിയലപ്പെടുന്ന  വപൊസസലെകതപൊ  ലതപൊഴെബിലെബിടെകതപൊ  ലകേപൊടുത്തുലകേപൊകണപൊ  അലലങബില

അവരുലടെ കുടുസംബതബിലലെ പ്രപൊയപൂര്തബിയപൊയ അസംഗതബിനത നലകേബിലകപൊകണപൊ ഏലപ്പെബിച്ചുലകേപൊകണപൊ;

അലലങബില

(സബി)  അതരസം വഗ്യകബി ആ പ്രകദശതത തപൊമസബിക്കുന്നബിലപൊലയങബിലുസം അവരുലടെ

മലറ്റവബിലടെലയങബിലുമുള്ള വബിലെപൊസസം അറബിയപൊലമങബില ആയതത രജബികസര്ഡത തപപൊല വഴെബി ആ

വബിലെപൊസതബില അവര്കത അയച്ചുലകേപൊണ്ടുസം; അലലങബില

(ഡബി)  കമലപ്പെറഞ്ഞ  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഒന്നുസം  ലെഭഗ്യമലലങബില  അതരസം

വപൊസസലെതബിലന്റെകയപൊ  ലതപൊഴെബിലെബിടെതബിലന്റെകയപൊ  പ്രകേടെമപൊയബി  കേപൊണപൊവുന്ന  ഏലതങബിലുസം

ഭപൊഗതത പതബിച്ചുലകേപൊകണപൊ,  നലകകേണതപൊണത.

(2)  ഒരു  വഗ്യകബി  ഏലതങബിലുസം  ലകേടബിടെതബിലന്റെ   ഉടെമസകയപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊ

ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്  ആ  കനപൊടപീസബില  അലലങബില   ഉതരവബില  ആ  ഉടെമസയുലടെകയപൊ

വകേവശകപൊരബിയുലടെകയപൊ  കപരത  പറഞ്ഞബിരബികകണ  ആവശഗ്യമുള്ളതുസം  കൂട്ടുടെമസരുലടെയുസം

കൂട്ടുവകേവശകപൊരുലടെയുസം  സസംഗതബിയബില  അതരതബിലുള്ള  ഉടെമസരബികലെപൊ  വകേവശകപൊരബികലെപൊ

ഒരപൊള്കത അതത നലകേബിയപൊല മതബിയപൊകുന്നതുമപൊണത.

65.  ശബിക്ഷകേള്.―(1) 15-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെയുസം 18-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ

(7)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെയുസം 20-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെയുസം വഗ്യവസകേലളപൊഴെബിലകേ

ഈ ആകബിലലെ മറ്റത  വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു വഗ്യകബി അലലങബില സപൊപനസം

തപൊലഴെ പടബികേയബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴെ ശബിക്ഷയ്ക്കത ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത,

അതപൊയതത:―
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പടബികേ

കമ
നമ്പര്

വകുപ്പെത കുറ്റസം പബിഴെ തുകേ

(1) (2) (3) (4)

1 15 (5)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ

പതബിനയ്യേപൊയബിരസം രൂപയബില കുറയപൊതതുസം
മുപ്പെതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

2 19 (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരസം  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസകറപൊ  അകദ്ദേഹസം  ചുമതലെ
ലപ്പെടുത്തുന്ന  ജൂനബിയര്   ലഹലതത
ഇന്ലസ്പെക്ടര്  പദവബിയബില കുറയപൊത
ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ  നലകുന്ന
കനപൊടപീസബിലലെ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബിച്ചബിലപൊലയങബില 

പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില  കുറയപൊതതുസം
ഇരുപതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

3 23 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത
ഓഫപീസര്  നലകേബിയ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബിക്കുന്നതബില വപീഴ വരുതബിയപൊല

മൂവ്വപൊയബിരസം  രൂപയബില കുറയപൊതതുസം
പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

4 28 (4)-ാംഉപവകുപ്പെബില  പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള
ഒരു  സസംഭവസം  റബികപ്പെപൊര്ടത
ലചയ്യുന്നതബില വപീഴ വരുത്തുകേ 

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം രൂപ

5 31 (1)-ഉസം  (2)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതപൊയ തുകേ

6 33 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം
നലകകേണതപൊയ  സപൊക്ഷഗ്യപതസം
നലകുന്നതബിനത  മതബിയപൊയ
കേപൊരണമബിലപൊലത  വബിസമ്മേതബിക്കുകേകയപൊ,
(1)-ാംഉപവകുപ്പെബില  പറഞ്ഞബിരബിക്കുന്ന
പ്രകേപൊരതബില  ചബികേബിത്സബികപൊലത
സപൊക്ഷഗ്യപതസം നലകുകേകയപൊ

പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതപൊയ തുകേ
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(1) (2) (3) (4)

7 34 (2)-ാംഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരമുള്ള
നബികരപൊധനസം ലെസംഘബിക്കുകേ

അയ്യേപൊയബിരസം  രൂപയബില  കുറയപൊതതുസം
പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

8 35 (i) (1)-ാംഉപവകുപ്പെനുസരബിച്ചത 
ആശുപതബിയബികലെയ്കകപൊ 
സലെകതയ്കകപൊ ഒരു കരപൊഗബിലയ 
മപൊറ്റുന്നതത തടെയുകേ.  

(ii)  (2)-ാംഉപവകുപ്പെബിനത  വബിരുദമപൊയബി
ആശുപതബിയബില  നബിന്നുസം/മറ്റത
സലെതത  നബിന്നത  വബിട്ടുകപപൊകുകേ
അലലങബില ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേ.

(i)  ആയബിരസം  രൂപയബില കുറയപൊതതുസം
അയ്യേപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ 

(ii)  ആയബിരസം  രൂപയബില  കുറയപൊതതുസം
അയ്യേപൊയബിരസം  രൂപയബില  കേവബിയപൊത
തുമപൊയ തുകേ

9 36 വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉള്ള  വഗ്യകബി
അലലങബില  അപ്രകേപൊരമുള്ള
വഗ്യകബിയുലടെ  പരബിചരണ  ചുമതലെയുള്ള
വഗ്യകബി  36(1)-ാംവകുപ്പെബില  പറയുന്ന
സലെങ്ങളബില  തലന്റെ/കരപൊഗബിയുലടെ
സപൊന്നബിദഗ്യസം  ഉണപൊക്കുകേ  അലലങബില
അപ്രകേപൊരമുള്ള പ്രവൃതബി ലചയ്യുകേ

പരമപൊവധബി രണപൊയബിരസം രൂപ

10 37 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ

11 40 (1)-ാംഉപവകുപ്പെത പ്രകേപൊരസം പബബികേത
ലഹലതത  ഓഫപീസര്  നലകുന്ന
ഉതരവത ലെസംഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ

12 41 (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ

13 42 (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേപീഴെബില ജബിലപൊ
കേളക്ടര്  പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന
ഉതരവബിലന ലെസംഘബിച്ചത സപൊമൂഹബികേ
ഒത്തുകൂടെല നടെത്തുകേ

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം രൂപ
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(1) (2) (3) (4)

14 45 (i)  (1)-ാംഉപവകുപ്പെബില  മൂഷബികേ
വര്ഗ്ഗതബിലനയുസം  നപൊയ്ക്കലളയുസം  മറ്റു
മൃഗങ്ങലളയുസം  ആകേര്ഷബിക്കുന്ന
വബിധതബില  പരബിസരതത
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള് തള്ളുകേ,  കേപൊടുസം മറ്റുസം
വളരുവപൊന് അനുവദബിക്കുകേ 

(ii)  (3)-ാംഉപവകുപ്പെബില  വളര്ത്തു
നപൊയ്ക്കള്ക്കുസം/വളര്ത്തു  പൂച്ചകേള്ക്കുസം
കപവബിഷ  ബപൊധയ്ലകതബിലര
കൃതഗ്യമപൊയബി  വപൊകബികനഷന്
ലചയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേ.

(i) പരമപൊവധബി അയ്യേപൊയബിരസം രൂപ

 

(ii)പരമപൊവധബി രണപൊയബിരസം രൂപ

15 48 (2)-ഉസം  (3)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ

16 49 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില  കുറയപൊതതുസം
ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

17 50 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിന്കേപീഴെബില
പുറലപ്പെടുവബിച്ച മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊതബിരബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരസം രൂപയബില കുറയപൊതതുസം
അന്പതബിനപൊയബിരസം  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

18 51 (2)-ാംഉപവകുപ്പെബിന്കേപീഴെബില
പുറലപ്പെടുവബിച്ച  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊതബിരബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന തുകേ

19 53 (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപവലര
യപൊകേപൊവുന്ന തുകേ

20 56 (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ

21 58 (1)-ഉസം  (2)-ഉസം  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെസംഘബിക്കുകേ.

പതബിനപൊയബിരസം രൂപയബില കേവബിയപൊതതപൊയ
തുകേ

22 59 (1)-ാംഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെസംഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി പതബിനയ്യേപൊയബിരസം രൂപ

23 60 (1)-ാംഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം
വബിജപൊപനസം ലചയ ഉതരവബിലലെ
നബിയനണങ്ങള് ലെസംഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരസം രൂപ
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ പടബികേയബിലലെ 2-ഉസം 3-ഉസം കകേപൊളങ്ങളബില പ്രതബിപപൊദബിച്ചബിരബിക്കുന്ന

കുറ്റങ്ങള്കത  ഒരു  വഗ്യകബി  അലലങബില  സപൊപനസം  ഒരു  പ്രപൊവശഗ്യസം  ശബിക്ഷബികലപ്പെടതബിനു

കശഷകമപൊ  അലലങബില  ആ  കുറ്റസം  രപൊജബിയപൊകലപ്പെടതബിനു  കശഷകമപൊ  വപീണ്ടുസം  ആ  കുറ്റസം

ആവര്തബിക്കുകേയപൊലണങബില (4)-ാം കകേപൊളതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന തുകേയുലടെ ഇരടബി

തുകേയ്ക്കത ശബിക്ഷപൊര്ഹയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

66.  കുറ്റങ്ങള്കത  നടെപടെബിലയടുകല.―(1)  ഈ  ആകബില  മറ്റുവബിധതബില

വഗ്യവസലചയബിട്ടുള്ളലതപൊഴെബിലകേ,  ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഒരു  കുറ്റസം  ലചയത  മൂന്നത

മപൊസതബിനകേസം,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെകയപൊ ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി

പ്രകേടെമപൊയബി  അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയുലടെകയപൊ  കരഖപൊമൂലെമുള്ള

പരപൊതബിയബികനലെലപൊലത  യപൊലതപൊരു  കകേപൊടെതബിയുസം  അപ്രകേപൊരമുള്ള  ഒരു  കുറ്റസം

വബിചപൊരണലകടുക്കുവപൊന് പപൊടുള്ളതല.

(2) 15-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ  (8)-ാം ഉപവകുപ്പുസം  20-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ  (3)-ാം ഉപവകുപ്പുസം

പ്രകേപൊരമുള്ള  കുറ്റങ്ങള്  ഒഴെബിലകേ  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബില  ശബിക്ഷബികലപ്പെടെപൊവുന്ന  കുറ്റങ്ങള്

കകേപൊഗബിവസബബിള്  അലപൊതതുസം  ജുഡപീഷഗ്യല  ഒന്നപൊസംകപൊസത   മജബികസ്ട്രേറ്റത  കകേപൊടെതബിയപൊല

വബിചപൊരണ ലചയ്യേലപ്പെകടെണതുമപൊണത.

67.  മജബികസ്ട്രേറ്റബിലന്റെ  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരബിത.―1973-ലലെ  കബിമബിനല  നടെപടെബി

സസംഹബിതയബിലലെ  (1974-ലലെ  2-ാം കകേന്ദ്ര ആകത) 29-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ  (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബില

എന്തുതലന്ന  അടെങ്ങബിയബിരുന്നപൊലുസം  ഈ  ആകബിലലെ  15-ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പുസം

20-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പുസം പ്രകേപൊരമുള്ള കുറ്റങ്ങള്കത രണത ലെക്ഷസം രൂപ വലരയുസം,

ഇരുപതയ്യേപൊയബിരസം  രൂപ  വലരയുസം  പബിഴെ  ശബിക്ഷ  നലകേപൊന്   ജു ഡപീഷഗ്യല  ഒന്നപൊസംകപൊസത

മജബികസ്ട്രേറ്റത കകേപൊടെതബിയ്ക്കത അധബികേപൊരബിതയുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

68.  കുറ്റങ്ങള്  രപൊജബിയപൊകല.―(1)  1973-ലലെ  കബിമബിനല  നടെപടെബി  സസംഹബിതയബില

എന്തുതലന്ന  അടെങ്ങബിയബിരുന്നപൊലുസം  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബില  തടെവുശബിക്ഷ  മപൊതമപൊകയപൊ

തടെവുശബിക്ഷയുസം പബിഴെയുസം  കൂടെബികയപൊ  വഗ്യവസ ലചയബിരബിക്കുന്ന  കുറ്റങ്ങലളപൊഴെബിലകേയുളള ഏതു

കുറ്റവുസം  അപ്രകേപൊരമുളള  കുറ്റസം  ലചയതപൊയബി  ആകരപൊപബികലപ്പെടുന്ന  വഗ്യകബിയുലടെ

അകപക്ഷയബികനല,  കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന്  ആരസംഭബിക്കുന്നതബിനു  മുകമ്പപൊ,  കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന്

ആരസംഭബിച്ചതബിനു കശഷസം ബന്ധലപ്പെട കകേപൊടെതബിയുലടെ  അനുമതബികയപൊടു കൂടെബികയപൊ പ്രപൊകദശബികേ

പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്കത ഈ ആകബിന് കേപീഴെബിലലെ ചടങ്ങളബില നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിരബിക്കുന്ന

തുകേയ്ക്കത രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊണത.

  458/2023.
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെത പ്രകേപൊരസം രപൊജബിയപൊകപൊവുന്ന കുറ്റങ്ങലള സസംബന്ധബിച്ച പ്രതബിമപൊസ

റബികപ്പെപൊര്ടത  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സമബിതബിയ്ക്കത നലകകേണതപൊണത.

(3)  കുറ്റങ്ങള്  രപൊജബിയപൊക്കുന്നതബിനു  കവണബി  നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന  പ്രകേപൊരതബില

അകപക്ഷ സമര്പ്പെബികകണതപൊണത.

(4)  ഒരു കുറ്റസം രപൊജബിയപൊകുന്നതത,  അതത സസംബന്ധബിച്ചത കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന് നടെപടെബികേള്

ആരസംഭബിക്കുന്നതബിനു  മുമ്പപൊലണങബില  ആ  കുറ്റവുമപൊയബി  ബന്ധലപ്പെടത  രപൊജബിയബികലെര്ലപ്പെട  ആ

വഗ്യകബിലകതബിലര കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന് നടെപടെബികേള് ആരസംഭബികപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു:

എന്നപൊല  രപൊജബിയപൊയതബിനുകശഷസം  ആ  വഗ്യകബി  അകത  കുറ്റസം

ആവര്തബിക്കുകേയപൊലണങബില  അപ്രകേപൊരസം  ആവര്തബിക്കുന്ന  കുറ്റതബിനത  കപ്രപൊസബികേട്യൂഷന്

ആരസംഭബികകണതുസം അതത രപൊജബിയപൊകപൊന് പപൊടെബിലപൊതതുമപൊകുന്നു.

69. അപ്പെപീലുകേള്.―ഈ ആകബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന സസംഗതബികേളബില പ്രപൊകദശബികേ

പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസറുലടെ  തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ  നടെപടെബികേളബികനകലെപൊ  ഉളള

അപ്പെപീല ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിക്കുസം,  ജബിലപൊ പബബികേത  ലഹലതത ഓഫപീസറുലടെ

തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ നടെപടെബികേളബികനകലെപൊ ഉളള അപ്പെപീല സസംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സമബിതബിക്കുസം,  സസംസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയുലടെ  തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ

നടെപടെബികേളബികനകലെപൊ  ഉളള  അപ്പെപീല  സര്കപൊരബിനുസം  സമര്പ്പെബികപൊവുന്നതുസം  ആയതബികനല

സര്കപൊരബിലന്റെ തപീരുമപൊനസം അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണത.

70.  റബിവബിഷന്.―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സമബിതബിയുലടെ  69-ാം വകുപ്പെത പ്രകേപൊരമുളള

തപീരുമപൊനതബികനല  സങടെമനുഭവബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊള്ക്കുസം  സസംസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സമബിതബി  മുമ്പപൊലകേ  റബിവബിഷന്  ഫയല  ലചയ്യേപൊവുന്നതുസം,  ആയതബികനലുളള  ആകക്ഷപസം

സര്കപൊരബിനത  സമര്പ്പെബികപൊവുന്നതുസം,  സര്കപൊരബിലന്റെ  ഇകപൊരഗ്യതബിലലെ  തപീരുമപൊനസം

അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണത.

71.  സബിവബില  കകേപൊടെതബികേളലടെ  അധബികേപൊരബിതയ്ക്കത  വബിലെകത.―ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരകമപൊ

അതബിന്കേപീഴെബിലുണപൊകബിയ ചടങ്ങള് പ്രകേപൊരകമപൊ നലകേലപ്പെട അധബികേപൊരങ്ങള് ഉപകയപൊഗബിച്ചത

പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസകറപൊ,  അകദ്ദേഹസം  അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയതനുസരബിച്ചത
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മകറ്റലതങബിലുസം  ഉകദഗ്യപൊഗസകനപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികയപൊ,  ലചയകതപൊ  ലചയ്യേപൊന്

ഉകദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ, എടുതകതപൊ എടുകപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ  ആയ ഏലതപൊരു നടെപടെബികകപൊ

തപീരുമപൊനതബികനപൊ  എതബിലര  യപൊലതപൊരു  വഗ്യവഹപൊരകമപൊ  അകപക്ഷകയപൊ  ഹര്ജബികയപൊ

പരബിഗണനയ്ക്കത  എടുക്കുന്നതബിനത  യപൊലതപൊരു  സബിവബില  കകേപൊടെതബിക്കുസം  അധബികേപൊരബിത

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതല.

72.  ഉതമവബിശസപൊസപൂര്വ്വസം  ലചയ പ്രവൃതബികേള്കത  സസംരക്ഷണസം.―ഈ ആകബിലലെകയപൊ

അതബിന് കേപീഴെബിലുണപൊകബിയ ചടങ്ങളബിലലെകയപൊ വഗ്യവസകേള് പ്രകേപൊരസം ഉതമ വബിശസപൊസപൂര്വ്വസം

ലചയകതപൊ  ലചയ്യുവപൊന്  ഉകദ്ദേശബിച്ചകതപൊ  ആയ  ഏലതപൊരു  കേപൊരഗ്യവുസം  സസംബന്ധബിച്ചത  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കകപൊ,  അവര്  അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയതനുസരബിച്ചത  പ്രവര്തബിച്ച

മകറ്റലതങബിലുസം  ഉകദഗ്യപൊഗസകകപൊ,  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബികകപൊ,  സമബിതബിയബിലലെ

അസംഗങ്ങള്കകപൊ ലസകടറബികകപൊ എതബിരപൊയബി യപൊലതപൊരു വഗ്യവഹപൊരകമപൊ കപ്രപൊസബികേട്യൂഷകനപൊ

മറ്റത നബിയമ നടെപടെബികേകളപൊ നബിലെനബിലക്കുന്നതല.  

73.  ആകത മകറ്റലതങബിലുസം നബിയമങ്ങള്കത ഭസംഗസം വരുത്തുന്നതലലന്നത.―ഈ ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേള് തലസമയസം പ്രപൊബലെഗ്യതബിലെബിരബിക്കുന്ന മറ്റത  നബിയമങ്ങളബിലലെ വഗ്യവസകേള്കത

പുറലമയുസം അവയ്ക്കത ഭസംഗസം വരുതപൊലതയുസം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണത.

74. പബബികേത ലഹലതത ഓഫപീസര്മപൊരുസം മറ്റത ഉകദഗ്യപൊഗസരുസം ജപീവനകപൊരുസം പബബികേത

സര്വന്റുമപൊര്  ആയബിരബിക്കുലമന്നത.―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സമബിതബിയബിലലെ  അസംഗങ്ങളസം  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്മപൊരുസം  അവര്  ചുമതലെലപ്പെടുതബിയതബിനനുസരബിച്ചത  പ്രവര്തബിക്കുന്ന

ഏലതപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയുസം  ജപീവനകപൊരബിയുസം  ഈ  ആകബിലലെയുസം  അതബിന്കേപീഴെബിലുളള

ചടങ്ങളബിലലെയുസം റഗുകലെഷനുകേളബിലലെയുസം വഗ്യവസകേള് അനുസരബിച്ചത  പ്രവര്തബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ,

പ്രവര്തബിക്കുന്നതപൊയബി  കേരുതലപ്പെടുകമ്പപൊകഴെപൊ  1860-ലലെ  ഇന്തഗ്യന്  ശബിക്ഷപൊ  നബിയമ

സസംഹബിതയുലടെ  (1860-ലലെ  45-ാം കകേന്ദ്ര ആകത)  21-ാം വകുപ്പെബിലന്റെ അര്ത്ഥ വഗ്യപൊപ്തബിയബില

വരുന്ന പബബികേത സര്വ്വന്റുമപൊരപൊയബി കേണകപൊകലപ്പെടുന്നതപൊണത.

75.  സര്കപൊരബിനപൊല അധബികേപൊരസം ഏലപ്പെബിച്ചുലകേപൊടുകല.―സര്കപൊരബിനത,  വബിജപൊപനതപൊലുസം

അതബില വഗ്യകമപൊക്കുന്ന ഏലതങബിലുസം നബിയനണതബിനുസം പരബിമബിതബികേള്ക്കുസം വബികധയമപൊയബി,

അതബിനത  ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരസം  നബിക്ഷബിപ്തമപൊയബിരബിക്കുന്ന  ഒകന്നപൊ  അതബിലെധബികേകമപൊ
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അധബികേപൊരങ്ങള്  വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനത  ഏലതപൊരപൊലളയുസം   അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊവുന്നതുസം

അകതരപീതബിയബില തലന്ന അതരസം അധബികേപൊരസം പബിന്വലെബികപൊവുന്നതുമപൊണത:

എന്നപൊല  ഈ  വകുപ്പെബില  അടെങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന  യപൊലതപൊന്നുസം  തലന്ന  81-ാം  വകുപ്പെത

പ്രകേപൊരസം ഈ ആകബിന് കേപീഴെബില ചടങ്ങള് ഉണപൊക്കുവപൊനുള്ള സര്കപൊരബിലന്റെ അധബികേപൊരതബിനത

ബപൊധകേമല.

76.  പ്രകവശബിക്കുന്നതബിനുസം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുമുളള അധബികേപൊരസം.―ഈ  ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേള് നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന്റെ ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി പ്രപൊകദശബികേ പബബികേത ലഹലതത

ഓഫപീസര്കകപൊ അവര് ചുമതലെലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനബിയര്  ലഹലതത ഇന്ലസ്പെക്ടര് പദവബിയബില

തപൊലഴെയലപൊത    ഉകദഗ്യപൊഗസയ്കകപൊ,  വഗ്യകബികേളലടെ  സുരക്ഷയ്ക്കുസം  സസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുസം  ഭസംഗസം

വരപൊത  രപീതബിയബില,   ഏലതപൊരു  സപൊപനതബിലുസം  ലകേടബിടെതബിലുസം  പരബിസരത്തുസം

പ്രകവശബിക്കുകേയുസം പരബികശപൊധബിക്കുകേയുസം ലചയ്യേപൊവുന്നതപൊണത.

എന്നപൊല,―

(എ) അടെബിയന്തര  ആവശഗ്യസം  ഇലലങബില  സൂരഗ്യപൊസമയതബിനുസം

സൂകരഗ്യപൊദയതബിനുമബിടെയബില അതരസം സലെങ്ങളബില പ്രകവശബിക്കുവപൊകനപൊ;

(ബബി) അതരസം  പ്രകവശനസം  നടെതപൊനുള്ള  ഉകദ്ദേശഗ്യലതക്കുറബിച്ചത   കുറഞ്ഞതത

രണത  മണബിക്കൂര്  മുലമ്പങബിലുസം  തപൊമസകപൊര്കത  അറബിയബിപ്പെത  നലകേബിയബിടബിലപൊലയങബില,

തപൊമസകപൊരുലടെ സമ്മേതമബിലപൊലത തപൊമസതബിനുള്ള പപൊര്പ്പെബിടെതബില  പ്രകവശബിക്കുവപൊകനപൊ, 

പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന്നു.

77.  പരബികശപൊധന നടെത്തുകമ്പപൊഴുസം പബിഴെ ചുമത്തുകമ്പപൊഴുസം ശ്രദബികകണ കേപൊരഗ്യങ്ങള്.―

ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  അനുസരബിച്ചത,  പരബികശപൊധന  നടെത്തുകമ്പപൊഴുസം  പബിഴെ

ചുമത്തുന്നതബിനത  മുമ്പപൊയുസം  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേത  ലഹലതത  ഓഫപീസര്,  തലസമയസം

പ്രപൊബലെഗ്യതബിലുള്ള  മകറ്റലതങബിലുസം  നബിയമതബിന്  കേപീഴെബില  അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട

ഏലതങബിലുസം  അധബികേപൊരബി,  അകത  വബിഷയതബില  നടെപടെബി  എടുക്കുന്നുകണപൊ  എന്നുസം

എടുതബിട്ടുകണപൊ എന്നതുസം കേണകബിലലെടുകകണതുസം വവരുദഗ്യമുള്ള തപീരുമപൊനമുണപൊകുന്നബില

എന്നത ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണത.

78.  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ഫണബിലന്റെ രൂപപീകേരണസം.―(1)  ഈ ആകത പ്രപൊബലെഗ്യതബില

വന്നപൊലുടെന്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പെബില  വരുത്തുന്നതബിനുസം
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ഏകകേപൊപബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനുമപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  ഫണത  എന്ന  കപരബില  ഒരു  ഫണത

രൂപപീകേരബികകണതപൊണത.   ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബില  ചുമതലപ്പെട  പബിഴെയുസം  മറ്റത  ഫപീസുകേളസം

കശഖരബികലപ്പെടുന്ന  മറ്റത  തുകേകേളസം  നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരസം  ഫണബികലെകത

മുതലക്കൂടപൊവുന്നതപൊണത.  ഈ  ഫണബിലലെ  തുകേ  ബന്ധലപ്പെട  തകദ്ദേശസസയസംഭരണ

സപൊപനങ്ങളബിലലെ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തനങ്ങള്കത ഉപകയപൊഗബികകണതപൊണത;

(2)  ഫണബിലന്റെ  ഭരണനബിയനണവുസം  പ്രവര്തനവുസം  കേണക്കുകേളലടെ  സൂക്ഷബിപ്പുസം

ഓ ഡബിറ്റുസം മറ്റുസം നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന പ്രകേപൊരമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണത. 

79. വവഷമഗ്യങ്ങള് നപീക്കുന്നതബിനുള്ള അധബികേപൊരസം.―(1) ഈ ആകബിലലെ വഗ്യവസകേള്

നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനത  എലന്തങബിലുസം  വവഷമഗ്യങ്ങള്  ഉണപൊകുന്ന  പക്ഷസം,  സര്കപൊരബിനത,

ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  ഗസറ്റബില  പ്രസബിദപീകേരബിച്ച  ഉതരവത  മൂലെസം  ആ  വവഷമഗ്യസം  നപീകസം

ലചയ്യുന്നതബിനത  ആവശഗ്യലമകന്നപൊ  യുകലമകന്നപൊ  അതബിനു  കതപൊന്നുന്നതുസം  ഈ  ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേള്കത വബിരുദമലപൊതതുമപൊയ അതരസം വഗ്യവസകേള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണത:

എന്നപൊല  ഈ  ആകത  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വന്ന  തപീയതബി  മുതല  രണത  വര്ഷസം

കേഴെബിഞ്ഞതബിനുകശഷസം  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെത  പ്രകേപൊരസം  യപൊലതപൊരു ഉതരവുസം പുറലപ്പെടുവബികപൊന്

പപൊടുള്ളതല.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബിന്  കേപീഴെബില  പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന  ഏതത  ഉതരവുസം  അതത

ഉണപൊകബിയതബിനു കശഷസം കേഴെബിയുന്നതകവഗസം നബിയമസഭ മുമ്പപൊലകേ  വയ്കകണതപൊണത.

80.  റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണപൊക്കുവപൊനുള്ള  അധബികേപൊരസം  .―(1)  സസംസപൊന  പബബികേത

ലഹലതത  ഓഫപീസര്കത  സര്കപൊരബിലന്റെ  മുന്കൂടബിയുള്ള  അസംഗപീകേപൊരകതപൊടുകൂടെബി  ഈ

ആകബിലന്റെ  ഉകദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെപൊക്കുന്നതബിനുകവണബി  ഈ  ആകബിനുസം  അതബിന്കേപീഴെബില

ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചടങ്ങള്ക്കുസം അനുസൃതമപൊയബി റഗുകലെഷനുകേള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണത.

(2)  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴെബില  അങ്ങലനയുണപൊക്കുന്ന  ഓകരപൊ  റഗുകലെഷനുസം

അതുണപൊകബിയകശഷസം  കേഴെബിയുന്നതകവഗസം  നബിയമസഭ  സകമ്മേളനതബിലെപൊയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്

അതബിലന്റെ മുമ്പപൊലകേ,  അതത ഒരു സകമ്മേളനതബികലെപൊ തുടെര്ച്ചയപൊയ രണത സകമ്മേളനതബികലെപൊ

ലപടെപൊവുന്ന ആലകേ പതബിനപൊലെത ദബിവസകപൊലെകതകത വയ്കകണതപൊണത.

81.  ചടങ്ങളണപൊകപൊനുള്ള സര്കപൊരബിലന്റെ അധബികേപൊരസം  .―(1)  സര്കപൊരബിനത,  വബിജപൊപനതപൊല

ഈ ആകബിലന്റെ ഉകദ്ദേശഗ്യങ്ങള് നടെപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി,  മുന്കേപൊലെ  പ്രപൊബലെഗ്യകതപൊടുകൂടെബികയപൊ,

പബിലകപൊലെപ്രപൊബലെഗ്യകതപൊടു കൂടെബികയപൊ, ചടങ്ങള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണത.
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(2)  പ്രകതഗ്യകേബിച്ചുസം,  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെത പ്രകേപൊരസം നലകേബിയബിട്ടുള്ള അധബികേപൊരങ്ങളലടെ
സപൊമപൊനഗ്യതയ്ക്കത  ഭസംഗസം  വരപൊലതയുസം  സര്കപൊരബിനത,  ഈ  ആകബിനപൊല  പ്രകേടെമപൊയബി
ആവശഗ്യമുള്ളകതപൊ അനുവദബിച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ ആയ എലപൊ കേപൊരഗ്യങ്ങലള സസംബന്ധബിച്ചുസം ചടങ്ങള്
ഉണപൊകപൊവുന്നതുമപൊണത.

(3)  ഈ ആകബിന് കേപീഴെബില ഉണപൊക്കുന്ന ഓകരപൊ ചടവുസം അതത ഉണപൊകബിയ കശഷസം
കേഴെബിയുന്നതകവഗസം  നബിയമസഭ  സകമ്മേളനതബില  ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്  അതബിലന്റെ  മുമ്പപൊലകേ,
അതത ഒരു സകമ്മേളനതബികലെപൊ തുടെര്ച്ചയപൊയ രണത സകമ്മേളനങ്ങളബികലെപൊ ലപടെപൊവുന്ന ആലകേ
പതബിനപൊലെത  ദബിവസകപൊലെകതകത  വയ്കകണതുസം  അപ്രകേപൊരസം  ഏതത  സകമ്മേളനതബില
വയ്ക്കുന്നുകവപൊ  ആ  സകമ്മേളനകമപൊ  ലതപൊടടുത്തുവരുന്ന  സകമ്മേളനകമപൊ  അവസപൊനബിക്കുന്നതബിനത
മുമ്പത നബിയമസഭ പ്രസ്തുത ചടതബില ഏലതങബിലുസം രൂപകഭദസം വരുത്തുകേകയപൊ അലലങബില ആ
ചടസം ഉണപൊകകണതബിലലന്നത തപീരുമപൊനബിക്കുകേകയപൊ ലചയ്യുന്ന പക്ഷസം ആ ചടതബിനത അതബിനത
കശഷസം,  അതതുസസംഗതബികപപൊലലെ,  അങ്ങലന  രൂപകഭദലപ്പെടുതബിയ  രൂപതബില  മപൊതസം
പ്രപൊബലെഗ്യസം ഉണപൊയബിരബിക്കുകേകയപൊ അലലങബില യപൊലതപൊരു പ്രപൊബലെഗ്യവുസം ഇലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ
ലചയ്യുന്നതപൊകുന്നു.  എന്നബിരുന്നപൊലുസം  അങ്ങലനയുള്ള  ഏലതങബിലുസം  രൂപകഭദലപ്പെടുതകലെപൊ
റദ്ദേപൊകകലെപൊ ആ ചടങ്ങള് പ്രകേപൊരസം മുമ്പത ലചയബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുസം സസംഗതബിയുലടെ സപൊധുതകത
ഭസംഗസം വരുത്തുന്നതലപൊതതപൊകുന്നു. 

82.  സപൊധൂകേരബികല.―(1)  2022-ലലെ കകേരള പബബികേത  ലഹലതത ഓര്ഡബിനന്സബിനത
(2022-ലലെ  15)  2023  ജനുവരബി  15-ാം  തപീയതബി  പ്രപൊബലെഗ്യമബിലപൊതപൊയബിതപീര്ലന്നങബിലുസം,
പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബിനന്സബിലലെ  ശബിക്ഷപൊവഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരസം  ലചയകതപൊ  ലചയതപൊയബി
കേരുതലപ്പെടുന്നകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുസം  കേപൊരഗ്യകമപൊ,  എടുതകതപൊ  എടുതതപൊയബി
കേരുതലപ്പെടുന്നകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുസം  നടെപടെബികയപൊ  ഈ  ആകത  പ്രകേപൊരസം  ലചയതപൊകയപൊ
എടുതതപൊകയപൊ കേരുതലപ്പെടുന്നതപൊണത.

(2)  ഇഹൗ  ആകബിലലെ  ശബിക്ഷപൊവഗ്യവസകേള്  ഒഴെബിലകേയുള്ള  വഗ്യവസകേള്  അനുസരബിച്ചത
ഈ ആകബിലന്റെ പ്രപൊരസംഭ തപീയതബി മുതല ആകത ഗസറ്റബില പ്രസബിദപീകേരബിക്കുന്ന തപീയതബി വലരയുളള
കേപൊലെയളവബിനുള്ളബില  ലചയ  ഏലതങബിലുസം  കേപൊരഗ്യകമപൊ  എടുത  ഏലതങബിലുസം  നടെപടെബികയപൊ  അവ
ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  പ്രസസ്തുത  കേപൊലെയളവബില  നബിലെവബിലുണപൊയബിരുന്നുലവങബില
ആ വഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരസം  ലചയതപൊകയപൊ  എടുതതപൊകയപൊ  കേരുതലപ്പെടെപൊവുന്നബിടെകതപൊളവുസം  അവ
ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്കത  വബിരുദമലപൊതബിടെകതപൊളവുസം  ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരസം ലചയതപൊകയപൊ എടുതതപൊകയപൊ കേരുതലപ്പെടുന്നതപൊണത.


