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2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ബഡില്

(സബ്ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ്)

ആകരസ്ഥാഗഗ്യവസം കുടസംബകക്ഷേമെവസം സസംബനഡിച്ച സബ്ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി XII-ലന പേരഡിഗണേനയഴ്സ്
അയച്ച  2021-ലലെ  കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ബഡില്
(ബഡില് നമ്പര്  76)  സമെഡിതഡി  പേരഡിഗണേഡിച്ചതനുസരഡിച്ചുള്ള സബ്ജകഴ്സ്  കേമഡിറഡിയലട റഡികപസ്ഥാര്ടസം
അതഡികനസ്ഥാടനുബനമെസ്ഥായഡി  കചെര്തഡിടള്ള  സബ്ജകഴ്സ്  കേമഡിറഡി  റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ്  ലചെയ്ത  പകേസ്ഥാരമുള്ള
ബഡിലസം സമെര്പഡിക്കുന.

2. 2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ബഡില്  3-10-2021      -ാം
തക്ടീയതഡി  ഒരു അസസ്ഥാധസ്ഥാരണേ ഗസറസ്ഥായഡി  പസഡിദക്ടീകേരഡിച്ചു.   ഈ ബഡില്  2021  ഒകകസ്ഥാബര്
27-ാം  തക്ടീയതഡി  സഭയഡില്  അവതരഡിപഡിക്കുകേയസം  അകന്നേ  ദെഡിവസസം  തലന്നേ  ആകരസ്ഥാഗഗ്യവസം
കുടസംബകക്ഷേമെവസം സസംബനഡിച്ച സബ്ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി XII-ലന പേരഡിഗണേനയഴ്സ് അയയ്ക്കുകേയസം ലചെയ.

3.  2021   ഒകകസ്ഥാബര്  29-ാം  തക്ടീയതഡി  സമെഡിതഡി  കയസ്ഥാഗസം  കചെര്ന്നേഴ്സ്  പസ്തുത  ബഡില്
ഖണസം  ഖണമെസ്ഥായഡി  പേരഡിഗണേഡിക്കുകേയസം  തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ  കഭദെഗതഡികേകളസ്ഥാലട
അസംഗക്ടീകേരഡിക്കുകേയസം ലചെയ.

ഖണസം   2

(എഫഴ്സ്)  ഇനതഡില് ''ഇന് ഡഡിജക്ടീനസഴ്സ്''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനു പേകേരസം  ''ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ്
ഓഫഴ്സ്'' എന്നേ  വസ്ഥാക്കഴ്സ് കചെര്ക്കുകേ

ഖണസം   3

(1)  (1)-ാം  ഉപേഖണതഡില്   ''സസ്ഥാപേഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്''   എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനു  പേകേരസം
''സസ്ഥാപേഡികക്കണ്ടതസം അവ ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായഡി  കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് കേകൗണസഡിലുകേള
എന്നേറഡിയലപടന്നേതമെസ്ഥാകുന'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ. 

(2)  (3)-ാം ഉപേഖണതഡില്  (സഡി), (ഇ), (എഫഴ്സ്)  എന്നേക്ടീ ഇനങ്ങളഡില്  ''പേതഡിനഞഴ്സ്
വര്ഷലത''   എന്നേ  വസ്ഥാക്കുകേളക്കു  പേകേരസം  ''പേതഡിനഞഴ്സ്  വര്ഷതഡില്  കുറയസ്ഥാത''  എന്നേ
വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ. 

(3)  (3)-ാം  ഉപേഖണതഡില്  (ജഡി)  ഇനതഡില്  ''ലമെഡഡിക്കല്''   എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനു
മുന്പേസ്ഥായഡി  ''സസംസസ്ഥാനലത കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ''  എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേളസം  ''പേതഡിനഞഴ്സ്
വര്ഷലത''  എന്നേതഡിനുപേകേരസം  ''പേതഡിനഞഴ്സ്  വര്ഷതഡില്  കുറയസ്ഥാത  പവര്തന''  എന്നേ
വസ്ഥാക്കുകേളസം കചെര്ക്കുകേ.

1816/2021.
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(4)  3-ാം ഉപേഖണതഡില് (ജഡി) (ii) ഇനതഡില് ''ഒരു''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

(5)  4-ാം  ഉപേഖണതഡില്  (ഡഡി)  ഇനതഡില്  ''സസംസസ്ഥാനലത''   എന്നേ

വസ്ഥാക്കഡിനുകശഷസം ''സര്ക്കസ്ഥാര്'' എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് കചെര്ക്കുകേ.

(6)  4-ാം  ഉപേഖണതഡില്  (ഇ)  ഇനതഡില്  ''യനസ്ഥാനഡി''   എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനുകശഷസം

''എന്നേക്ടീ വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(7) 4-ാം ഉപേഖണതഡില് (ലജ) (iii) ഇനതഡില് ''ഒരു''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

(8)  5-ാം  ഉപേഖണതഡില്  (ഇ)  ഇനതഡില്  ''സസ്വകേസ്ഥാരഗ്യ''   എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനുകശഷസം

''/എയ്ഡഡഴ്സ്/സസ്വസ്ഥാശയ'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം ചെഡിഹ്നങ്ങളസം കചെര്ക്കുകേ.

(9) 5-ാം ഉപേഖണതഡില് (ജഡി) ഇനതഡില് ''സര്ക്കസ്ഥാര്''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനു മുമ്പഡിലെസ്ഥായഡി

''സസംസസ്ഥാനലത കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര് ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്

നഡിനസം'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(10) 5-ാം ഉപേഖണതഡില് (ജഡി) (ii) ഇനതഡില് ''ഒരു''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

ഖണസം   4 

(1)  4-ാം  ഖണതഡില്  എവഡിലടലയലസ്ഥാസം   ''(ഡഡി)''  എന്നേ  അക്ഷേരവസം  ചെഡിഹ്നവസം

ഉപേകയസ്ഥാഗഡിച്ചഡിടകണ്ടസ്ഥാ അലതലസ്ഥാസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

(2)  4-ാം  ഖണതഡില്,  ''അതഡിനഴ്സ്  യക്തലമെന്നേഴ്സ്  കേരുതസ്ഥാവന്നേ''  എന്നേ

വസ്ഥാക്കുകേളക്കുപേകേരസം  ''അതതഴ്സ് സസംഗതഡി കപേസ്ഥാലലെ'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(3)  4-ാം ഖണതഡില്,  “(4)-ാം ഉപേവകുപഡിലലെ  (എ),  (ബഡി),  (സഡി),  (ഡഡി),  (ഇ)

അലലങഡില് (എഫഴ്സ്) ഖണകമെസ്ഥാ'' എന്നേക്ടീ ചെഡിഹ്നങ്ങളസം വസ്ഥാക്കുകേളസം അക്ഷേരങ്ങളസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ. 

ഖണസം   5

'അസംഗവസം'  എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനുകശഷമുള്ള  ''ഒരു''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

ഖണസം   7

(2), (3)  എന്നേക്ടീ ഉപേഖണങ്ങളലട തടക്കതഡില്  ''കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി പൂര്തഡിയസ്ഥാക്കഡി''  എന്നേ

വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.
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ഖണസം   8

(1)  ഒന്നേസ്ഥാസം  ഉപേഖണതഡില്  ''പസഡിഡനഡിലന''  എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനുപേകേരസം
''പസഡിഡനഡിലനയസം മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിലനയസം'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(2)  5-ാം  ഉപേഖണതഡില്  ''മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിലന  സസ്ഥാനസം  ഒഴെഡിവള്ളകപസ്ഥാകഴെസ്ഥാ
അലലങഡില് മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിനഴ്സ് ചുമെതലെ നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാതകപസ്ഥാകഴെസ്ഥാ''  എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം
ചെഡിഹ്നങ്ങളസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

(3) 5-ാം ഉപേഖണതഡില്  ''പസഡിഡനഡികനകയസ്ഥാ മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡികനകയസ്ഥാ'' എന്നേക്ടീ
വസ്ഥാക്കുകേളക്കഴ്സ്  പേകേരസം  ''പസഡിഡനഡിലന''  എന്നേ  വസ്ഥാക്കുസം  ''പസഡിഡകനസ്ഥാ  മവസഴ്സ്-
പസഡിഡകനസ്ഥാ'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളക്കഴ്സ് പേകേരസം ''പസഡിഡനഴ്സ്''  എന്നേ വസ്ഥാക്കുസം കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   11

(1)  (എഫഴ്സ്)  ഇനതഡില്  ''ലതരലഞ്ഞെടക്കലപലടങഡിലുസം''  എന്നേ  വസ്ഥാക്കഡിനുപേകേരസം
''നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടഡിടള്ള''  എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(2)  (ജഡി)  ഇനതഡില്  'മപവറഴ്സ്  '  എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് വരുന്നേ ഇടങ്ങളഡില്   ''മപവറഴ്സ്'''
എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനുകശഷസം ''/എയ്ഡ ഡഴ്സ്/സസ്വസ്ഥാശയ'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം ചെഡിഹ്നങ്ങളസം കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   16

(1)   (2)-ാം  ഉപേഖണതഡില്    ''യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  ചെര്ച്ചയസം  പേസ്ഥാടഡിലസ്ഥാതതസം  ഏതഴ്സ്
ക്രമെപശ്നതഡികന്മേലുസം പസഡിഡനഡിലന തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം''  എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളക്കഴ്സ് പേകേരസം ''ബനലപട
അസംഗതഡിലന  വഡിശദെക്ടീകേരണേതഡിനുകശഷസം  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം  എടക്കസ്ഥാവന്നേതസം
പസ്തുത തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(2)  (4)-ാം ഉപേഖണതഡില്  ''മെസ്ഥാറഡിവയ്ക്കുന്നേതസം'''  എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനുപേകേരസം  ''മെസ്ഥാറഡിവയസ്ഥാവന്നേതസം''
എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   18

''എഥഡികഴ്സ്''' എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനുപേകേരസം ''എതഡികഴ്സ്'' എന്നേ വസ്ഥാക്കഴ്സ് കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   19

19-ാം ഖണതഡിനുപേകേരസം തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഖണസം കചെര്ക്കുകേ, 

അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''19.  രജഡിസസ്ഥാര്.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാര്  എലസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലുകേളക്കുസം  ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായഡി  ഒരു
രജഡിസസ്ഥാലറ  നഡിയമെഡികക്കണ്ടതസം  അയസ്ഥാള  അതരസം  കേകൗണസഡിലുകേളലടയസം  18-ാം  വകുപഴ്സ്
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പകേസ്ഥാരസം നഡിയമെഡിക്കലപടന്നേ കേമഡിറഡികേളലടയസം ലസക്രടറഡി ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്. സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്
അയസ്ഥാളക്കഴ്സ്  അവധഡി  അനുവദെഡിക്കസ്ഥാവന്നേതസം,  അയസ്ഥാളലട  സസ്ഥാനതഴ്സ്  പവര്തഡിക്കുന്നേതഡിനഴ്സ്
ഒരസ്ഥാലള നഡിയമെഡിക്കസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  രജഡിസസ്ഥാറുലട നഡിയമെനസം നഡിയമെവകുപഡിലലെ അഡക്ടീഷണേല് നഡിയമെ ലസക്രടറഡിയലട
പേദെവഡിയഡില്  തസ്ഥാലഴെയലസ്ഥാത  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരഡില്  നഡിനസം  അനഗ്യത്രകസവന  വഗ്യവസയഡില്
ആയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.''.

ഖണസം   20

(1)  (5)-ാം ഉപേഖണസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

(2) (6)-ാം ഉപേഖണസം (5)-ാം ഉപേഖണമെസ്ഥായഡി പുനരക്കസം ലചെയ്യുകേ.

ഖണസം   21

(1)  (2)-ാം  ഉപേഖണതഡില്  ''ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായഡിടള്ള  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  അനുശസ്ഥാസഡിക്ക
ലപടന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്''  എന്നേ  വസ്ഥാക്കുകേളക്കഴ്സ്  പേകേരസം  ''ചെടങ്ങളഡില്  അനുശസ്ഥാസഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ
പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(2) (3)-ാം ഉപേഖണതഡില്   "അനുശസ്ഥാസഡിക്കലപടന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്'' എന്നേ വസ്ഥാക്കഡിനുപേകേരസം
''അനുശസ്ഥാസഡിക്കലപടന്നേ പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

(3)  (5)-ാം ഉപേഖണസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

ഖണസം   24

(3)-ാം ഉപേഖണസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

ഖണസം   25

(9)-ാം ഉപേഖണമെസ്ഥായഡി തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഉപേഖണസം കചെര്ക്കുകേ, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''(9)  ഓകരസ്ഥാ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം  ഓകരസ്ഥാ  പേതഴ്സ്  വര്ഷതഡിലുസം,  ചെടങ്ങളഡി ല്
നഡിര്ണയഡിച്ചഡിടള്ള പകേസ്ഥാരസം, അവരുലട രജഡികസഷന് പുതകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.''. 

ഖണസം   31

(1)-ാം ഉപേഖണതഡില് ''അലസ്ഥാലതയള്ള മെലറസ്ഥാരു രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം'' എന്നേ
വസ്ഥാക്കുകേളക്കഴ്സ്  പേകേരസം  ''അലസ്ഥാലതയള്ള  മെകറലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം''  എന്നേ  വസ്ഥാക്കുകേള
കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   36

36-ാംഖണസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.
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ഖണസം   37

37-ാംഖണസം  47-ാം ഖണമെസ്ഥായഡി പുനരക്കസം ലചെയ്യുകേ.

38    മുതല്   46   വലരയള്ള ഖണങ്ങള

38  മുതല്  46  വലരയള്ള  ഖണങ്ങള  യഥസ്ഥാക്രമെസം  36  മുതല്  44  വലരയള്ള
ഖണങ്ങളസ്ഥായഡി പുനരക്കസം ലചെയ്യുകേ.

ഖണസം   39 (  പുനരക്കസം ലചെയ്ത   37-  ാം ഖണസം  )

39-ാം ഖണതഡിലലെ (പുനരക്കസം ലചെയ്ത 37-ാം ഖണസം) (1)-ാം ഉപേഖണതഡില് ''38''
എന്നേ അക്കതഡിനഴ്സ് പേകേരസം ''36'' എന്നേ അക്കസം കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   41 (  പുനരക്കസം ലചെയ്ത   39-  ാം ഖണസം  )

41-ാം ഖണതഡിലലെ (പുനരക്കസം ലചെയ്ത 39-ാം ഖണസം) (1)-ാം ഉപേഖണതഡില് ''40''
എന്നേ അക്കതഡിനഴ്സ് പേകേരസം ''38'' എന്നേ അക്കസം കചെര്ക്കുകേ.

43-  ാം ഖണസം   (  പുനരക്കസം ലചെയ്ത   41-  ാം ഖണസം  )

43-ാം ഖണതഡിലലെ (പുനരക്കസം ലചെയ്ത 41-ാം ഖണസം) (1)-ാം ഉപേഖണതഡില് ''40''
എന്നേ അക്കതഡിനഴ്സ് പേകേരസം ''38'' എന്നേ അക്കസം കചെര്ക്കുകേ.

ഖണസം   44 (  പുനരക്കസം ലചെയ്ത   42-  ാം ഖണസം  )

പുനരക്കസം ലചെയ്ത 42-ാം ഖണതഡിനുപേകേരസം തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഖണസം  കചെര്ക്കുകേ,

അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''42.  കപസ്ഥാസഡികേക്യൂഷന്.―ഈ  ആകഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  വഗ്യവസകേള  ലെസംഘഡിച്ചതഡിനഴ്സ്
ഏലതങഡിലുസം ആളഡിലനതഡിലര ക്രഡിമെഡിനല് നടപേടഡികേള ആവശഗ്യമെസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ് ഒരു കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്
അഭഡിപസ്ഥായമുള്ളകപസ്ഥാള,  അതരസം  കേകൗണസഡില്  പകമെയതഡിലൂലട,  അതരസം  ക്രഡിമെഡിനല്
നടപേടഡികേള ആരസംഭഡിക്കുന്നേതഡിനുകവണ്ടതസ്ഥായ തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.''.

ഖണസം   45 (  പുനരക്കസം ലചെയ്ത   43-  ാം ഖണസം  )

പുനരക്കസം ലചെയ്ത 43-ാം ഖണതഡിനുപേകേരസം തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഖണസം  കചെര്ക്കുകേ,

അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''43.  കുറങ്ങള  വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടക്കല്.―(1)കേകൗണസഡില്  അധഡികേസ്ഥാരലപടത്തുന്നേ
ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലന  കരഖസ്ഥാമൂലെമുള്ള  ഒരു  പേരസ്ഥാതഡിയഡികന്മേലെലസ്ഥാലത  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  കകേസ്ഥാടതഡിയസം  ഈ
ആകഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ട ഒരു കുറസം വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടക്കുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടള്ളതല.
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(2)  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ശഡിക്ഷേസ്ഥാര്ഹമെസ്ഥായ  കുറസം  ജ ജുഡക്ടീഷഗ്യല്  ഒന്നേസ്ഥാസം  കസ്ഥാസഴ്സ്
മെജഡികസറഴ്സ്  കകേസ്ഥാടതഡിയഡില്  തസ്ഥാലഴെയള്ള  ഒരു  കകേസ്ഥാടതഡിയഡില്  വഡിചെസ്ഥാരണേ  ലചെയ്യുവസ്ഥാന്
പേസ്ഥാടള്ളതല.''.

പുതഡിയ ഖണസം കചെര്ക്കല്

നഡിലെവഡിലുള്ള  46-ാം  ഖണതഡിനുകശഷസം  (പുനരക്കസം  ലചെയ്ത  44-ാം  ഖണസം)
തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഖണസം കചെര്ക്കുകേ,

അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''45.  ആകഡിലന  അധഡിപഭസ്ഥാവസം.―സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേലറ
രജഡിസര്  ലചെയ്യുന്നേ  സസംഗതഡികേളഡില്,  ഈ  ആകഡികലെയസം  അതഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയഡിടള്ള
ചെടങ്ങളഡികലെയസം  റഗുകലെഷനുകേളഡികലെയസം  വഗ്യവസകേളക്കഴ്സ്,  തല്സമെയസം  പസ്ഥാബലെഗ്യതഡിലുള്ള
മെകറലതങഡിലുസം  നഡിയമെതഡില്  എന്തുതലന്നേ  അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,  അധഡി
പഭസ്ഥാവമുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.''.

പുതഡിയ ഖണസം കചെര്ക്കല്

പുനരക്കസം ലചെയ്ത 45-ാം ഖണതഡിനുകശഷസം തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഖണസം കചെര്ക്കുകേ,

അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

''46.  ചെടങ്ങള.-(1)  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വഡിജസ്ഥാപേനതഡിലൂലട  ഈ  ആകഡിലന
എലസ്ഥാകമെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങള  നഡിര്വ്വഹഡികക്കണ്ട  ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി  ചെടങ്ങള
ഉണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  പകതഗ്യകേഡിച്ചുസം  മുകേളഡില്  പേറഞ്ഞെ  അധഡികേസ്ഥാരതഡിലന  സസ്ഥാമെസ്ഥാനഗ്യതയഴ്സ്  ഭസംഗസം
വരസ്ഥാലതയസം, സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്―

(എ)  ലതരലഞ്ഞെടപഴ്സ്  ഹര്ജഡികേളസം  അസംഗങ്ങളസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടപഡിനഴ്സ്
മെല്സരഡിക്കുന്നേ സസ്ഥാനസ്ഥാര്തഡികേള ലകേടഡിവയ്കക്കണ്ടതസ്ഥായ തകേയസം അങ്ങലനയള്ള ലകേടഡിവച്ച
തകേകേള  കേണ്ടുലകേടലപടസ്ഥാവന്നേതഡിലന  നഡിബനനകേളസം  ഉളലപലട,  പസഡിഡനഴ്സ്,
മവസഴ്സ്  പസഡിഡനഴ്സ്  അലലങഡില്  അസംഗങ്ങള  എന്നേഡിവരുലട  ലതരലഞ്ഞെടപ്പുകേലള
സസംബനഡിച്ചഴ്സ് :

എന്നേസ്ഥാല്  ആവശഗ്യമുള്ള  ഡഡികപസ്ഥാസഡിറഴ്സ്  പേതഡിനസ്ഥായഡിരസം  രൂപേയഡില്  കൂടതലെസ്ഥാകേസ്ഥാന്
പേസ്ഥാടള്ളതല;
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(ബഡി)  9-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഒഴെഡിവകേള  നഡികേതലപകടണ്ട  രക്ടീതഡി
സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(സഡി)  17-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം  പസഡിഡനഡിനുസം
മവസഴ്സ്  പസഡിഡനഡിനുസം  മെറഴ്സ്  അസംഗങ്ങളക്കുസം  നല്കകേണ്ടതസ്ഥായ  ഫക്ടീസുസം  മെറഴ്സ്  ബതകേളസം
സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ഡഡി)  20-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  രജഡിസറുകേളലട
രൂപേവസം അതഡില് ഉളലപടകതണ്ട വഡിവരങ്ങളസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ഇ)  21-ാം  വകുപഡിലലെ  (1)-ാം  ഉപേവകുപഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലരയസം

ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരയസം നഡിയമെഡിക്കുന്നേ രക്ടീതഡി സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എഫഴ്സ്)  21-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  നഡിയമെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ

കജസ്ഥാലെഡിലക്കടക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേ  അതരതഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലര

ശഡിക്ഷേഡിക്കുന്നേതഡിനുസം  പേഡിരഡിച്ചുവഡിടന്നേതഡിനുസം  ഡഡിസ്ചെസ്ഥാര്ജഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം  നക്ടീക്കസം

ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം രജഡിസസ്ഥാര്ക്കുള്ള അധഡികേസ്ഥാരസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ജഡി) ഈ ആകഡിന്കേക്ടീഴെഡില് സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുന്നേ അകപേക്ഷേസ്ഥാ ഫക്ടീസുകേളസം മെറഴ്സ് തകേകേളസം

സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എച്ചഴ്സ്)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (2)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  അകപേക്ഷേസ്ഥാ

കഫസ്ഥാറവസം ഫക്ടീസുസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലഎ)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (6)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  നല്കകേണ്ടതസ്ഥായ

സര്ടഡിഫഡിക്കറഡിലന രൂപേവസം അതഡില് അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ട വഡിവരങ്ങളസം  സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലജ)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (9)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  രജഡികസഷന്

പുതക്കുന്നേതഡിനുള്ള നടപേടഡിക്രമെസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലകേ)  35-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം

തക്ടീരുമെസ്ഥാനങ്ങളഡികന്മേല്  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അപക്ടീല്  നല്കുന്നേതമെസ്ഥായഡി  ബനലപട  നടപേടഡിക്രമെസം

സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എല്)  ഈ  ആകഡിലന  ഉകദ്ദേശഗ്യങ്ങള  നടപഡിലെസ്ഥാക്കുന്നേതഡിലന

ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി  അനഡിവസ്ഥാരഗ്യമെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന്നേ  മെറഴ്സ്  എലസ്ഥാ  സസംഗതഡികേളസം  സസംബനഡിച്ചഴ്സ്

ചെടങ്ങള ഉണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്. 
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(3)  ഈ ആകഡിന്പകേസ്ഥാരസം ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയ ഓകരസ്ഥാ ചെടവസം അതണ്ടസ്ഥാക്കഡിയതഡിനുകശഷസം

കേഴെഡിയന്നേത്രകവഗസം നഡിയമെസഭ മുമ്പസ്ഥാലകേ നഡിയമെസഭ സകമളനതഡിലെസ്ഥായഡിരഡിക്കുകമ്പസ്ഥാള അതഴ്സ്

ഒരു  സകമളനതഡികലെസ്ഥാ  തടര്ച്ചയസ്ഥായ  രണ്ടഴ്സ്  സകമളനങ്ങളഡികലെസ്ഥാ  ലപേടസ്ഥാവന്നേ  ആലകേ

പേതഡിനസ്ഥാലെഴ്സ് ദെഡിവസക്കസ്ഥാലെകതയഴ്സ് വയ്കക്കണ്ടതസം,  അപകേസ്ഥാരസം അതഴ്സ് ഏതഴ്സ് സകമളനതഡില്

വയ്ക്കുനകവസ്ഥാ  ആ  സകമളനകമെസ്ഥാ  അതഡിനഴ്സ്  ലതസ്ഥാടടതഴ്സ്  വരുന്നേ  സകമളനകമെസ്ഥാ

അവസസ്ഥാനഡിക്കുന്നേതഡിനുമുമ്പഴ്സ്,  നഡിയമെസഭ ചെടതഡില് ഏലതങഡിലുസം  രൂപേകഭദെസം  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ

അലലങഡില്  ആ  ചെടസം  ഉണ്ടസ്ഥാകക്കണ്ടതഡിലലന്നേഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേപേക്ഷേസം,  ആ

ചെടതഡിനഴ്സ്  അതഡിനുകശഷസം  അതത  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ  അപകേസ്ഥാരസം  രൂപേകഭദെലപടതഡിയ

രൂപേതഡില്  മെസ്ഥാത്രസം  പസ്ഥാബലെഗ്യമുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  അലലങഡില്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാബലെഗ്യവസം

ഇലസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്;  എന്നേസ്ഥാല്  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം

രൂപേകഭദെലപടതകലെസ്ഥാ റദ്ദേസ്ഥാക്കകലെസ്ഥാ ആ ചെടപകേസ്ഥാരസം മുമ്പഴ്സ് ലചെയ്ത ഏലതങഡിലുസം സസംഗതഡിയലട

സസ്ഥാധുതയഴ്സ് ഭസംഗസം വരസ്ഥാത വഡിധതഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.''.

ഖണസം    47

നഡിലെവഡിലുള്ള  (47)-ാം  ഖണതഡിലന  48-ാം  ഖണമെസ്ഥായഡി  പുനരക്കസം  ലചെയ്യുകേയസം

(2)-ാം ഉപേഖണതഡിനുപേകേരസം തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ ഉപേഖണങ്ങള കചെര്കക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

''(2)  ഈ  ആകഡിലന  പസ്ഥാബലെഗ്യതക്ടീയതഡി  മുതല്,  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്

റക്ടീ-ഓര്ഗമനകസഷന്  ആകഴ്സ്  (1956-ലലെ  37-ാം കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ്)-ല് പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ

മെലെബസ്ഥാര്  ജഡിലയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസഷന്  ആകഴ്സ്

(1914-ലലെ IV-ാം നമ്പര് ആകഴ്സ്) പസ്തുത പകദെശതഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതല.

(3)   അങ്ങലന  റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാല്തലന്നേയസം  1953-ലലെ  ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന്

ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ  ആകഴ്സ്  IX),  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്

റക്ടീ-ഓര്ഗമനകസഷന്  ആകഡില്  (1956-ലലെ  37-ാംകകേന്ദ്ര  ആകഴ്സ്)  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ

മെലെബസ്ഥാര്  ജഡിലയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസഷന്  ആകഴ്സ്

(1914-ലലെ IV-ാം നമ്പര് ആകഴ്സ്), 2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെ ഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്

ഓര് ഡഡിനന്സഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം നമ്പര് ഓര്ഡഡിനന്സഴ്സ്)  എന്നേഡിവയഴ്സ് കേക്ടീഴെഡില് ലചെയ്തകതസ്ഥാ

ലചെയ്തതസ്ഥായഡി കേരുതലപടന്നേകതസ്ഥാ ആയ ഏലതങഡിലുസം കേസ്ഥാരഗ്യകമെസ്ഥാ എടതകതസ്ഥാ എടതതസ്ഥായഡി

കേരുതലപടന്നേകതസ്ഥാ  ആയ  ഏലതങഡിലുസം  നടപേടഡികയസ്ഥാ,  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ലചെയ്തതസ്ഥാകയസ്ഥാ

എടതതസ്ഥാകയസ്ഥാ കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.''.
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ഖണങ്ങള   48, 49

നഡിലെവഡിലുള്ള 48-ഉസം 49-ഉസം ഖണങ്ങള ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ.

പേടഡികേ

'അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള,'―ലലെ

(i)  എ ഇനതഡില്  ''മുമ്പഴ്സ്  ഇനഗ്യന്  ലമെഡഡിക്കല്  കേകൗണസഡില്  ആകഴ്സ്,  1956

(1956-ലലെ ആകഴ്സ്  നമ്പര്  102)  ആയഡിരുന്നേ''  എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം അക്കങ്ങളസം  ചെഡിഹ്നങ്ങളസം

ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേ;

(ii)  ബഡി ഇനതഡില്  ''ഇനഗ്യന്  ലമെഡഡിസഡിന്  ലസന്ടല് കേകൗണസഡില്  ആകഴ്സ്  1970
(1970-ലലെ  നമ്പര്  48)''   എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേളക്കുസം  അക്കങ്ങളക്കുസം  ചെഡിഹ്നങ്ങളക്കുസം  പേകേരസം
''നസ്ഥാഷണേല്  കേമക്ടീഷന്  കഫസ്ഥാര്  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെ ഡഡിസഡിന്  ആകഴ്സ്,  2020
(2020-ലലെ നമ്പര് 14)'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം അക്കങ്ങളസം ചെഡിഹ്നങ്ങളസം കചെര്ക്കുകേ;

(iii)  സഡി ഇനതഡില്  ''കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലസന്ടല്  കേകൗണസഡില്  ആകഴ്സ്,  1973
(കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ് 1973-ലലെ  59)'' എന്നേ വസ്ഥാക്കുകേളക്കുസം അക്കങ്ങളക്കുസം ചെഡിഹ്നങ്ങളക്കുസം പേകേരസം
''നസ്ഥാഷണേല്  കേമക്ടീഷന്  കഫസ്ഥാര്  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി  ആകഴ്സ്,  2020  (2020-ലലെ
നമ്പര് 15)'' എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേളസം അക്കങ്ങളസം ചെഡിഹ്നങ്ങളസം കചെര്ക്കുകേ. 

4. മെറഴ്സ് കഭദെഗതഡികേള ആനുഷസംഗഡികേകമെസ്ഥാ ഘടനസ്ഥാപേരകമെസ്ഥാ ആണേഴ്സ്.

5.  വഡികയസ്ഥാജനക്കുറഡിപ്പുസം  സബ്ജകഴ്സ്  കേമഡിറഡി  റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ്  ലചെയ്തപകേസ്ഥാരമുള്ള  ബഡിലസം
അനുബനമെസ്ഥായഡി കചെര്ക്കുന.

തഡിരുവനനപുരസം, വക്ടീണേസ്ഥാ കജസ്ഥാര്ജഴ്സ്,
2021 ഒകകസ്ഥാബര് 29. ലചെയര്കപേഴണ,

സബ്ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി XII.

1816/2021.
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അനുബനസം   I

വഡികയസ്ഥാജനക്കുറഡിപഴ്സ്

കകേരള  സസംസസ്ഥാനലത  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിന്,  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്

ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  എന്നേഡിവയഡിലലെ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട

രജഡികസഷനഴ്സ് കവണ്ടഡിയസം കയസ്ഥാഗഗ്യത നഡിയനഡിക്കുന്നേതഡിനുസം ആയഡി നഡിലെവഡിലുള്ള നഡിയമെങ്ങള

ഏകേക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതഡിനഴ്സ്  കവണ്ടഡിയസ്ഥാണേഴ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ലമെഡഡിക്കല്

പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ബഡില് അവതരഡിപഡിച്ചഡിടള്ളതഴ്സ്.

മെലെബസ്ഥാര് കമെഖലെയഡില്ലപട  (പേസ്ഥാലെക്കസ്ഥാടഴ്സ്,  മെലെപ്പുറസം,  കകേസ്ഥാഴെഡികക്കസ്ഥാടഴ്സ്,  വയനസ്ഥാടഴ്സ്,  കേണ്ണൂര്,

കേസ്ഥാസര് കഗസ്ഥാഡഴ്സ്)  സലെങ്ങളഡില്  1-1-2011  തക്ടീയതഡി കേണേക്കസ്ഥാക്കഡി  20  വര്ഷമെസ്ഥായഡി പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്

ലചെയ  വരുന്നേ പേസ്ഥാരമ്പരഗ്യ  ആയൂര്കവദെ  മവദെഗ്യന്മെസ്ഥാലരയസം  അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗഗ്യതയഡിലസ്ഥാത

കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി  ചെഡികേഡിത്സകേലരയസം  പകതഗ്യകേ  വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥായഡി  പേരഡിഗണേഡിച്ചഴ്സ്  ലകേസ്ഥാണ്ടഴ്സ്

1953-ലലെ  തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡി  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഡിലലെ  വകുപഴ്സ്  38

പകേസ്ഥാരസം യഥസ്ഥാക്രമെസം ആയൂര്കവദെ മവദെഗ്യവസം കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിയസം പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുന്നേതഡിനഴ്സ്

രജഡികസഷന് എടക്കണേലമെന്നേ വഗ്യവസയഡില് ഇളവഴ്സ് ലചെയലകേസ്ഥാണ്ടഴ്സ് 21-2-2011-നഴ്സ് ആകരസ്ഥാഗഗ്യ

കുടസംബകക്ഷേമെ  വകുപഴ്സ്  ഉതരവഴ്സ്  പുറലപടവഡിച്ചഡിടള്ളതസ്ഥായഡി  കേസ്ഥാണുന.  ടഡി  ബഡിലഡിലലെ

ഖണസം  42  (a)  പകേസ്ഥാരമുള്ള  വഗ്യവസകേള  നഡിലെവഡില്  വരുകമ്പസ്ഥാള  കമെല്പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ച

രക്ടീതഡിയഡില് പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് നടത്തുന്നേവര്ക്കഴ്സ് തടര്ന്നേഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് നടത്തുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധഡിക്കുകമെസ്ഥാ എന്നേ

കേസ്ഥാരഗ്യതഡില് വഗ്യക്തത ആവശഗ്യമുണ്ടഴ്സ്.

ഖണസം  3(3)  (f)  പകേസ്ഥാരസം  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡിലെഡികലെക്കഴ്സ്

തഡിരലഞ്ഞെടക്കലപട  അസംഗങ്ങളലട  എണസം  5  എന്നേതഡില്  നഡിനസം  ഉയര്കതണ്ടതഴ്സ്

ആവശഗ്യമെസ്ഥാണേഴ്സ്.  കേകൗണസഡിലെഡില്  തഡിരലഞ്ഞെടക്കലപട  അസംഗങ്ങളക്കഴ്സ്  ഭൂരഡിപേക്ഷേസം

ഉണ്ടസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ് ഉചെഡിതസം. 



15

ഖണസം  8  പകേസ്ഥാരസം  പസഡിഡനഴ്സ്,  മവസഴ്സ്  പസഡിഡനഴ്സ്  എന്നേഡിവര്ക്കഴ്സ്  കയസ്ഥാഗഗ്യത

നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിടള്ളതസ്ഥായഡി  കേസ്ഥാണുന്നേഡില.  കേകൗണസഡിലുകേളലട  അദഗ്യക്ഷേ  സസ്ഥാനകതക്കഴ്സ്

കയസ്ഥാഗഗ്യനസ്ഥായ  വഗ്യക്തഡിലയ  കേലണ്ടത്തുന്നേതഡിനഴ്സ്  ഈ  വഗ്യവസയഡില്  കൂടതല്  വഗ്യക്തത

ഉണ്ടസ്ഥാകക്കണ്ടതഴ്സ് ആവശഗ്യമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

കമെല്  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ച  കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളഡില്  വഗ്യക്തമെസ്ഥായ  വഗ്യവസകേള  ഉളലപടതസ്ഥാതതഡില്

ബഡിലഡികനസ്ഥാടഴ്സ് വഡികയസ്ഥാജഡിപഴ്സ് കരഖലപടത്തുന. 

എ. പേഡി. അനഡില് കുമെസ്ഥാര് (ഒപഴ്സ്)

പേഡി. ലകേ. ബഷക്ടീര് (ഒപഴ്സ്) 

ലകേ. ലകേ. രമെ (ഒപഴ്സ്)



16

അനുബനസം II

2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ബഡില്

(സബ് ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ് ലചെയ്ത പകേസ്ഥാരമുള്ളതഴ്സ്)

[അടഡിയഡില് വരയഡിടതസം വശതഴ്സ് വരച്ചതസം  സബ് ജകഴ്സ് കേമഡിറഡി നഡിര്കദ്ദേശഡിച്ച കഭദെഗതഡികേലളയസം
നക്ഷേത്രചെഡിഹ്നസം ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കലെഡിലനയസം സൂചെഡിപഡിക്കുന]

കകേരള സസംസസ്ഥാനലത കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്, ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് 
ലമെഡഡിസഡിന്, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് എന്നേഡിവയഡിലലെ

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട രജഡികസഷനുകവണ്ടഡിയസം കയസ്ഥാഗഗ്യത
നഡിയനഡിക്കുന്നേതഡിനുമെസ്ഥായഡി നഡിലെവഡിലുള്ള നഡിയമെങ്ങള 

ഏകേക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതഡിനുസം അതമെസ്ഥായഡി ബനലപടകതസ്ഥാ 
ആനുഷസംഗഡികേമെസ്ഥായകതസ്ഥാ ആയ 

കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളക്കുസംകവണ്ടഡിയളള 

ഒരു

ബഡില്

പേക്ടീഠഡികേ  .―കകേരള സസംസസ്ഥാനലത കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്, ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ്

ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  എന്നേഡിവയഡിലലെ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട

രജഡികസഷനുകവണ്ടഡിയസം  കയസ്ഥാഗഗ്യത  നഡിയനഡിക്കുന്നേതഡിനുമെസ്ഥായഡി  നഡിലെവഡിലുള്ള  നഡിയമെങ്ങള

ഏകേക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതഡിനുസം  അതമെസ്ഥായഡി  ബനലപടകതസ്ഥാ  ആനുഷസംഗഡികേമെസ്ഥായകതസ്ഥാ  ആയ

കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളക്കുസംകവണ്ടഡി വഗ്യവസ ലചെയ്യുന്നേതഴ്സ് യക്തമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസ്ഥാല്;

ഭസ്ഥാരത  റഡിപബഡിക്കഡിലന  എഴുപേതഡിരണ്ടസ്ഥാസം  സസംവത്സരതഡില്  തസ്ഥാലഴെപറയസം  പകേസ്ഥാരസം

നഡിയമെമുണ്ടസ്ഥാക്കുന:―

അദഗ്യസ്ഥായസം 1

പസ്ഥാരസംഭസം

1.  ചുരുക്കകപരുസം     പസ്ഥാരസംഭവസം.―(1)  ഈ  ആകഡിനഴ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള  സസംസസ്ഥാന

ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് എന്നേഴ്സ് കപേരഴ്സ് പേറയസ്ഥാസം.

(2)  ഇതഴ്സ്  2021  ലഫബ്രുവരഡി  24-ാം  തക്ടീയതഡി  പസ്ഥാബലെഗ്യതഡില്  വന്നേതസ്ഥായഡി

കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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2.  നഡിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ  ആകഡില്,  സന്ദര്ഭസം  മെറ്റു  വഡിധതഡില്  ആവശഗ്യലപടസ്ഥാത
പേക്ഷേസം,―

(എ) “കേകൗണസഡില്” എന്നേസ്ഥാല് 3-ാം വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില് രൂപേക്ടീകേരഡിച്ചഡിടളള കമെസ്ഥാകഡണ
ലമെഡഡിസഡിലന സസംബനഡിച്ച കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളമെസ്ഥായഡി ബനലപടഴ്സ് കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡില്,
ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിലന സസംബനഡിച്ച കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളമെസ്ഥായഡി ബനലപടഴ്സ് ഇനഗ്യന്
സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡില്കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിലന സസംബനഡിച്ച
കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളമെസ്ഥായഡി  ബനലപടഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡില്  എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന്നേതസം
ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡിന് രൂപേക്ടീകേരഡിച്ച ഓകരസ്ഥാ കേകൗണസഡിലുകേളസം ആദെഗ്യമെസ്ഥായഡി കയസ്ഥാഗസം കചെരുന്നേ
തക്ടീയതഡി മുതല് ആദെഗ്യലത കേകൗണസഡില് ആരസംഭഡിക്കുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ബഡി) “സര്ക്കസ്ഥാര്” എന്നേസ്ഥാല് കകേരള സര്ക്കസ്ഥാര് എന്നേഴ്സ് അര്തമെസ്ഥാകുന;

(സഡി) “കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി" എന്നേസ്ഥാല് കഡസ്ഥാ. ഹസ്ഥാനഡിമെസ്ഥാന് സസ്ഥാപേഡിച്ച ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാസമ്പ്രദെസ്ഥായസം
എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന്നേതസം  "കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്"  എന്നേ  പേദെപകയസ്ഥാഗസം  അതഡിനനുസരഡിച്ചഴ്സ്
വഗ്യസ്ഥാഖഗ്യസ്ഥാനഡിക്കലപകടണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ഡഡി) ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ് ആശുപേത്രഡികേള ഉളലപലടയളള  “ആശുപേത്രഡികേള”,

“മെറഴ്സ്  അസംഗക്ടീകൃത  ടക്ടീച്ചഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാസഡിറലുകേള”,  “ഡഡിലസന്സറഡികേള”, “കഡിനഡിക്കുകേള”,

“സസ്ഥാനകടസ്ഥാറഡിയസം”,  “നഴഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാമുകേള”,  “പേഞകേര്മ  കഹസ്ഥാസഡിറലുകേള”,  “ആയര്കവദെ
കകേന്ദ്രങ്ങള”,  “യനസ്ഥാനഡി പുനരുജക്ടീവന ചെഡികേഡിത്സ കകേന്ദ്രങ്ങള”, “സഡിദ ചെഡികേഡിത്സ കകേന്ദ്രങ്ങള”,

“വര്മെ  /  മെര്മെ ലതറസ്ഥാപഡി കകേന്ദ്രങ്ങള”, മെറ്റു സമെസ്ഥാനപേദെപകയസ്ഥാഗങ്ങള എന്നേസ്ഥാല് ബനലപട
കേകൗണസഡിലുകേള  അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചഡിടളള  ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ  രക്ടീതഡികേള  തടരുന്നേ  സസ്ഥാപേനങ്ങള
എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(ഇ) “ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന്” എന്നേസ്ഥാല് ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ്
ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡില്  കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  അസംഗക്ടീകേരഡിക്കുന്നേ  ആയര്കവ്വദെ
ചെഡികേഡിത്സ,  സഡിദ ലമെഡഡിസഡിന്,  യനസ്ഥാനഡി ടഡിബഡി  ചെഡികേഡിത്സ,  കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം,
കൂടസ്ഥാലത അതരതഡിലുള്ള മെറ്റു ചെഡികേഡിത്സകേള എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എഫഴ്സ്)  “ലമെഡഡിക്കല്  സസ്ഥാപേനസം" അലലങഡില്  "ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്"
എന്നേസ്ഥാല് കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ് ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ  ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ്
ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ  അനുസരഡിച്ചഴ്സ്  മെനുഷഗ്യലന  കരസ്ഥാഗങ്ങലള  ശമെഡിപഡിക്കുന്നേ  വഡിദെഗ്യയഡിലുസം
ശസ്ഥാസ്ത്രതഡിലുസം  പേഠനകമെസ്ഥാ  പേരഡിശക്ടീലെനകമെസ്ഥാ  പദെസ്ഥാനസം  ലചെയ്യുന്നേ  ഏലതങഡിലുസം  അസംഗക്ടീകൃതവസം
അസംഗക്ടീകേരഡിക്കലപടതമെസ്ഥായ സസ്ഥാപേനസം എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;
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(ജഡി)  “കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്”  എന്നേസ്ഥാല് ശസ്ത്രക്രഡിയയസം പസവചെഡികേഡിത്സയസം

ഉളലപലടയള്ള ആധുനഡികേ ശസ്ഥാസ്ത്രക്ടീയ മവദെഗ്യശസ്ഥാസ്ത്രസം എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എച്ചഴ്സ്)  “പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സ” എന്നേസ്ഥാല് കടസ്ഥാകക്ടീമെഡിയ സഡിദസ്ഥാനസം,  ശരക്ടീരതഡിലന

സസ്വയസം  കരസ്ഥാഗശസ്ഥാനഡി  കശഷഡിയലട  സഡിദസ്ഥാനസം,  ആകരസ്ഥാഗഗ്യകേരമെസ്ഥായ  ജക്ടീവഡിത  തതസ്വങ്ങള

എന്നേഡിവ അടഡിസസ്ഥാനമെസ്ഥാക്കഡിയള്ള പകൃതഡിദെത വസ്തുക്കളലട ഉപേകയസ്ഥാഗസം   ഉളലപലടയള്ള,

മെരുന്നേഴ്സ്  ഇലസ്ഥാതതസം  ശരക്ടീരതഡില്  മുറഡികവലഡിക്കസ്ഥാതതമെസ്ഥായ  ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ  സമ്പ്രദെസ്ഥായസം

എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(ഐ) “പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ സസ്ഥാപേനസം”എന്നേസ്ഥാല് അസംഗക്ടീകൃതവസം അസംഗക്ടീകേരഡിക്കലപടതമെസ്ഥായ

എലതങഡിലുസം,―

(i)  ബസ്ഥാച്ചഡിലെര് ഓഫഴ്സ് നസ്ഥാച്ചുകറസ്ഥാപതഡി ആന്ഡഴ്സ് കയസ്ഥാഗ സയന്സസഴ്സ് കകേസ്ഥാഴഴ്സ്

(BNYS) നടത്തുന്നേ വഡിദെഗ്യസ്ഥാഭഗ്യസ്ഥാസ സസ്ഥാപേനസം; അലലങഡില്

(ii)  പേതഴ്സ്  ഇന്കപേഷഗ്യനഴ്സ്  കേഡിടക്കകേളള്ളതസം  ഔടഴ്സ്  കപേഷഗ്യനഴ്സ്  വഡിഭസ്ഥാഗസം

ഉള്ളതമെസ്ഥായ പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ ആശുപേത്രഡികേള; അലലങഡില്

(iii) ഔടഴ്സ് കപേഷഗ്യനഴ്സ്  വഡിഭസ്ഥാഗകതസ്ഥാടകൂടഡിയ പകൃതഡി ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ കഡിനഡിക്കഴ്സ്

എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(ലജ) “പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്”എന്നേസ്ഥാല് കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് കേകൗണസഡിലുകേളഡില്

നഡിന്നേഴ്സ്  സസ്ഥാധുതയള്ള  രജഡികസഷകനസ്ഥാടകൂടഡി,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ

ലമെഡഡിസഡിനഡില്  അലലങഡില്  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡില്  അലലങഡില്

കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡില് പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുന്നേ ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(ലകേ)  “പസഡിഡനഴ്സ്"  എന്നേസ്ഥാല്  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിലന  പസഡിഡനഴ്സ്

എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എല്)  “കയസ്ഥാഗഗ്യതയളള പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്” എന്നേസ്ഥാല് ഒരു അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യത

മകേവശമുളള ഒരു പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എസം)  “അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള” എന്നേസ്ഥാല്  പേടഡികേയഡില്  ഇനസംതഡിരഡിച്ചഴ്സ്

പേറയന്നേ കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എന്) “രജഡിസര്” എന്നേസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  സൂക്ഷേഡിച്ചഡിടളള

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട ഒരു രജഡിസര് എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;
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(ഒ) "രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്"  എന്നേസ്ഥാല്  അതതഴ്സ്  സമെയങ്ങളഡില്  ഈ
ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  സൂക്ഷേഡിച്ചഡിടളള  രജഡിസറഡില്  കപേരുകചെര്ക്കലപടഡിടളള  ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്
എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(പേഡി)  “രജഡിസസ്ഥാര്"  എന്നേസ്ഥാല് 19-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില് നഡിയമെഡിച്ച  ബനലപട
കേകൗണസഡിലെഡിലന രജഡിസസ്ഥാര് എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(കേക)  "റഗുകലെഷനുകേള"  എന്നേസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  അതതഴ്സ്
കേകൗണസഡിലുകേളസ്ഥാല് ഉണ്ടസ്ഥാക്കലപട റഗുകലെഷനുകേള എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(ആര്)  "ചെടങ്ങള"  എന്നേസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനസ്ഥാല്
ഉണ്ടസ്ഥാക്കലപട ചെടങ്ങള എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(എസഴ്സ്) "പേടഡികേ" എന്നേസ്ഥാല് ഈ ആകഡിലന പേടഡികേ എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന;

(റഡി) "സസംസസ്ഥാനസം" എന്നേസ്ഥാല് കകേരള സസംസസ്ഥാനസം എന്നേര്തമെസ്ഥാകുന.

അദഗ്യസ്ഥായസം 2

കേകൗണസഡിലുകേളലട സസ്ഥാപേനസം

3.  കേകൗണസഡിലുകേളലട സസ്ഥാപേനവസം ഏകേസ്ഥാസംഗക്ടീകേരണേവസം ഘടനയസം.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാര്,
ഗസറഴ്സ് വഡിജസ്ഥാപേനസം വഴെഡി,  തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ മൂന്നേഴ്സ് കേകൗണസഡിലുകേള സസ്ഥാപേഡികക്കണ്ടതസം അവ
ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായഡി കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് കേകൗണസഡിലുകേള എന്നേറഡിയലപടന്നേതമെസ്ഥാകുന  ,
അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡില്;

(ബഡി) ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡില്; കൂടസ്ഥാലത

(സഡി) കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡില്; 

(2)  അങ്ങലനയളള ഓകരസ്ഥാ കേകൗണസഡിലുസം ഒരു ഏകേസ്ഥാസംഗക്ടീകൃത നഡികേസ്ഥായമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസം
ശസ്ഥാശസ്വത  പേഡിന്തടര്ച്ചസ്ഥാവകേസ്ഥാശകതസ്ഥാലടയസം  ഒരു  ലപേസ്ഥാതമുദകയസ്ഥാടകൂടഡിയള്ളതസം  പസ്തുത
കപേരഡില് വഗ്യവഹരഡിക്കുകേയസം വഗ്യവഹരഡിക്കലപടകേയസം ലചെകയ്യണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  ഈ  ആകഴ്സ്  പസ്ഥാബലെഗ്യതഡില്  വരുകമ്പസ്ഥാള  പവര്തഡിച്ചുലകേസ്ഥാണ്ടഡിരഡിക്കുന്നേ
കേകൗണസഡിലുകേള ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് സസ്ഥാപേഡിക്കലപടതസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ് കേണേക്കസ്ഥാക്കുകേയസം ഈ
ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡിലുളള  കേകൗണസഡിലുകേള രൂപേവല്ക്കരഡിക്കുന്നേതവലര  അപകേസ്ഥാരസം  തടരുകേയസം
ലചെയ്യുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡിലെഡില്  തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ  പേതഡിനഞഴ്സ്

അസംഗങ്ങള അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) ഡയറകര്, ലമെഡഡിക്കല് എഡക്യൂകക്കഷന് ഡഡിപസ്ഥാര്ടഴ്സ്ലമെനഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ);

(ബഡി)  ഡയറകര്, ലഹല്തഴ്സ് സര്വ്വക്ടീസസഴ്സ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടഴ്സ്ലമെനഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ);

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  കമെസ്ഥാകഡണ

ലമെഡഡിസഡിന്  ഫസ്ഥാക്കല്റഡി  അസംഗങ്ങള  അവര്ക്കഡിടയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ,

പേതഡിനഞഴ്സ് വര്ഷതഡില് കുറയസ്ഥാത അധഗ്യസ്ഥാപേന പേരഡിചെയമുള്ള ഒരു അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയ്തഡിടള്ള സസംസസ്ഥാനലത സര്ക്കസ്ഥാര് ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാരുലട

ഇടയഡില് നഡിനസം നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയ്തഡിടളള  സസംസസ്ഥാനലത  സസ്വകേസ്ഥാരഗ്യ  ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ  പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാര്

അവരുലട  ഇടയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ,  പേതഡിനഞഴ്സ്  വര്ഷതഡില്  കുറയസ്ഥാത

അധഗ്യസ്ഥാപേന പേരഡിചെയമുള്ള ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്

അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ, രജഡികസഷനഴ്സ് കശഷസം പേതഡിനഞഴ്സ് വര്ഷതഡില്

കുറയസ്ഥാത പവര്തനപേരഡിചെയമുള്ള അഞഴ്സ് അസംഗങ്ങള;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ ലമെഡഡിക്കല്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്  നഡിന്നേഴ്സ്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന്നേ,  രജഡികസഷനഴ്സ്  കശഷസം

പേതഡിനഞഴ്സ്  വര്ഷതഡില്  കുറയസ്ഥാത  പവര്തന പേരഡിചെയമുള്ള  നസ്ഥാലെഴ്സ്  അസംഗങ്ങള,

അവരഡില്,―

(i)  ഒരസ്ഥാള  പേടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലലങഡില്  പേടഡികേകഗസ്ഥാത്ര

വര്ഗ്ഗതഡില്ലപടന്നേ അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസം; കൂടസ്ഥാലത

(ii) ഒരസ്ഥാള [*] വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(എച്ചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  രജഡിസസ്ഥാര്

(എകഴ്സ് ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ).
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(4)  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡിലെഡില്  തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ

പേതഡിനഞഴ്സ് അസംഗങ്ങള, അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) ഡയറകര്, ആയൂര്കവദെ ലമെഡഡിക്കല് എഡക്യൂകക്കഷന്  (എകഴ്സ് ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ);

(ബഡി)  ഡയറകര്, ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് (എകഴ്സ് ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ); 

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  ആയൂര്കവദെ,  സഡിദ,

യനസ്ഥാനഡി,  കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം ഫസ്ഥാക്കല്റഡി അസംഗങ്ങള അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം

ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയ്തഡിടള്ള  സസംസസ്ഥാനലത  സര്ക്കസ്ഥാര് ആയൂര്കവദെ  ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ

പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാരുലട ഇടയഡില് നഡിനസം നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയ്തഡിടളള  ആയൂര്കവദെ/സഡിദ/യനസ്ഥാനഡി  എന്നേക്ടീ  വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ സസ്വകേസ്ഥാരഗ്യ/എയ്ഡഡഴ്സ്/

സസ്വസ്ഥാശയ ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെയസം, കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം സസ്ഥാപേനങ്ങളഡിലലെയസം

പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാര് അവരുലട ഇടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത  ആയൂര്കവദെ  ലമെഡഡിസഡിനഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടള്ള

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത സഡിദ ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്

അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ  ഒരു അസംഗസം;

(എച്ചഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത  യനസ്ഥാനഡി  ടഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ഐ) സസംസസ്ഥാനലത കയസ്ഥാഗയഡിലലെയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയഡിലലെയസം  രജഡികസര്ഡഴ്സ്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ലജ)  ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്

നഡിനസം സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ അഞഴ്സ് അസംഗങ്ങള, അവരഡില്,―

(i)  ഒരസ്ഥാള വക്ടീതസം സഡിദ,  യനസ്ഥാനഡി,  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം കയസ്ഥാഗ

സയന്സഴ്സ് എന്നേഡിവയഡില് നഡിനള്ളവരസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസം;
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(ii)  ഒരസ്ഥാള  പേടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലലങഡില്  പേടഡികേകഗസ്ഥാത്ര  വര്ഗ്ഗതഡില്ലപടന്നേ
അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസം; കൂടസ്ഥാലത

(iii) ഒരസ്ഥാള [***] വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(ലകേ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  രജഡിസസ്ഥാര്
(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ).

(5)  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്   ലമെഡഡിസഡിന് കേകൗണസഡിലെഡില് തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ പേനണ്ടഴ്സ്
അസംഗങ്ങള അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:―

(എ) പഡിന്സഡിപല്  ആനഴ്സ്  കേണകടസ്ഥാളഡിസംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസര്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിക്കല് എഡക്യൂകക്കഷന്  (എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ);

(ബഡി) ഡയറകര്, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ് ഡഡിപസ്ഥാര്ടഴ്സ്ലമെന്റഴ്സ് (എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ);

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിസഡിന്  ഫസ്ഥാക്കല്റഡി  അസംഗങ്ങള അവര്ക്കഡിടയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ  ഒരു
അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയ്തഡിടള്ള സസംസസ്ഥാനലത സര്ക്കസ്ഥാര് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ
പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാരുലട ഇടയഡില് നഡിനസം നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയ്തഡിടളള  സസംസസ്ഥാനലത  സസ്വകേസ്ഥാരഗ്യ/  എയ്ഡഡഴ്സ്  /  സസ്വസ്ഥാശയ കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ  പഡിന്സഡിപല്മെസ്ഥാര്  അവര്ക്കഡിടയഡില്  നഡിനസം
ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടക്കുന്നേ, മൂന്നേഴ്സ് അസംഗങ്ങള;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര് ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്  നഡിനസം സര്ക്കസ്ഥാര്  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന്നേ  മൂന്നേഴ്സ്  അസംഗങ്ങള,
അവരഡില്,―

(i)  ഒരസ്ഥാള  പേടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലലങഡില്  പേടഡികേകഗസ്ഥാത്ര
വര്ഗ്ഗതഡില്ലപടന്നേ അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസം; കൂടസ്ഥാലത

(ii) ഒരസ്ഥാള [*] വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.



23

(എച്ചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  രജഡിസസ്ഥാര്  

(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ).

4.  ലതരലഞ്ഞെടപഡിലന അഭസ്ഥാവതഡില് അസംഗങ്ങലള നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യല്.  3-― ാം

വകുപഡിലന  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിലലെ  (സഡി),  [*], (ഇ)  അലലങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണതഡികലെസ്ഥാ

(4)-ാം  ഉപേവകുപഡിലലെ  (സഡി),  [*] (ഇ),  (എഫഴ്സ്),  (ജഡി),  (എച്ചഴ്സ്)   അലലങഡില്  (ഐ)

ഖണതഡികലെസ്ഥാ അലലങഡില്  (5)-ാം ഉപേവകുപഡിലലെ  (സഡി),  [*],  (ഇ)  അലലങഡില്  (എഫഴ്സ്)

ഖണതഡികലെസ്ഥാ  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടളള  ഏലതങഡിലുസം  അസംഗങ്ങള  ആറഴ്സ്  മെസ്ഥാസതഡിനകേസം

ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടസ്ഥാതഡിരുന്നേസ്ഥാല്,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡി  കപേസ്ഥാലലെ അപകേസ്ഥാരസം

കയസ്ഥാഗഗ്യതയളള രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാലര നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസം,  അങ്ങലന

നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടന്നേ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്,  ഈ ആകഡിലന ആവശഗ്യതഡികലെയസ്ഥായഡി, അതതഴ്സ്

സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  3-ാം  വകുപഡിലന  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിലലെ  (സഡി),  [*],  (ഇ)  അലലങഡില്

(എഫഴ്സ്)  ഖണകമെസ്ഥാ  അലലങഡില്  (4)-ാം  ഉപേവകുപഡിലലെ  (സഡി),  [*],  (ഇ),  (എഫഴ്സ്),  (ജഡി),

(എച്ചഴ്സ്)  അലലങഡില് (ഐ) ഖണകമെസ്ഥാ അലലങഡില് [***] (5)-ാം ഉപേവകുപഡിലലെ (സഡി), [*],

(ഇ)  അലലങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണകമെസ്ഥാ  പകേസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാവഡിധഡി  ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടതസ്ഥായഡി

കേരുതലപകടണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

5.  അസംഗങ്ങളലട  കയസ്ഥാഗഗ്യത.―ഒരു  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഓകരസ്ഥാ  അസംഗവസം  [*]

രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് ആയഡിരഡികക്കണ്ടതസം ഒരു അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യത മകേവശമുളള

ആളസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

6.  ആദെഗ്യലത കേകൗണസഡിലുകേളഡിലലെ  അസംഗങ്ങലള നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യല്.―3-ഉസം  

4-ഉസം  വകുപ്പുകേളഡില്  എന്തുതലന്നേ  അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,  ആദെഗ്യലത  കേകൗണസഡിലുകേളലട

സസംഗതഡിയഡില്,  എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ അസംഗങ്ങള അലസ്ഥാത മെലറലസ്ഥാ അസംഗങ്ങലളയസം സര്ക്കസ്ഥാര്

നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  അങ്ങലന  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യലപടന്നേ  അസംഗങ്ങള  രജഡികസര്ഡഴ്സ്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുസം അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള മകേവശമുളളവരസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

7.  അസംഗങ്ങളലട  ഔകദെഗ്യസ്ഥാഗഡികേ  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി. (― 1)  ഈ  ആകഡില്  മെറ്റുവഡിധതഡില്

വഗ്യവസ  ലചെയ്തഡിരഡിക്കുന്നേലതസ്ഥാഴെഡിലകേ,  എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ  അസംഗങ്ങളലസ്ഥാത  അസംഗങ്ങളലട

ഔകദെഗ്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി അപകേസ്ഥാരമുളള കേകൗണസഡിലെഡിലന ആദെഗ്യ കയസ്ഥാഗസം നടന്നേ തക്ടീയതഡി

മുതല് അഞഴ്സ് വര്ഷക്കസ്ഥാലെകതക്കസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി  പൂര്തഡിയസ്ഥാക്കഡി സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന്നേ ഒരസംഗസം,  അതതസസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,
അയസ്ഥാളലട  പേഡിന്ഗസ്ഥാമെഡിലയ  ലതരലഞ്ഞെടക്കുകേകയസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യുന്നേതവലര ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗതഡില് തടകരണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി  പൂര്തഡിയസ്ഥാക്കഡി സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന്നേ  ഒരസംഗതഡിനഴ്സ്,  മെറ്റുവഡിധതഡില്
കയസ്ഥാഗഗ്യതയളളപേക്ഷേസം,  വക്ടീണ്ടുസം ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടന്നേതഡികനസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യലപടന്നേതഡികനസ്ഥാ
അര്ഹതയണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

8.  പസഡിഡനസം  മവസഴ്സ്  -  പസഡിഡനസം.―(1)  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലുസം  അതഡിലന
അസംഗങ്ങളഡില്  നഡിനസം  ഒരസ്ഥാലള  അതഡിലന  പസഡിഡനസ്ഥായസം  മെലറസ്ഥാരസംഗലത  മവസഴ്സ്-
പസഡിഡനസ്ഥായസം ലതരലഞ്ഞെടകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  ആദെഗ്യ  കേകൗണസഡിലുകേളലട  പസഡിഡനഡിലനയസം  മവസഴ്സ്  -  പസഡിഡനഡിലനയസം
സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  പസഡിഡനഴ്സ്  രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ  അസംഗലമെന്നേ  നഡിലെയഡില്  അയസ്ഥാളലട  ഔകദെഗ്യസ്ഥാഗഡികേ
കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി കേഴെഡിയകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ മെറ്റുതരതഡില് അയസ്ഥാള ഒരു അസംഗമെലസ്ഥാലതയസ്ഥായഡിതക്ടീരുകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ
അയസ്ഥാള അയസ്ഥാളലട ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3) മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഴ്സ്―

(എ) രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകേകയസ്ഥാ  ഒരസംഗലമെന്നേ  നഡിലെയഡില്  അകദ്ദേഹതഡിലന  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി
കേഴെഡിയകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ അലലങഡില് മെറ്റുതരതഡില് അസംഗമെലസ്ഥാതസ്ഥായഡിതക്ടീരുകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ; അലലങഡില്

(ബഡി) പസഡിഡനസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുകമ്പസ്ഥാള  അയസ്ഥാള
അയസ്ഥാളലട ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  പസഡിഡനഡിലന  സസ്ഥാനസം  ഒഴെഡിവളളകപസ്ഥാള,  ഒരു  പുതഡിയ  പസഡിഡനഴ്സ്  സസ്ഥാനസം
ഏലറടക്കുന്നേതവലര മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഴ്സ് പസഡിഡനഡിലന ചുമെതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(5) പസഡിഡനഡിലന സസ്ഥാനസം ഒഴെഡിവളളകപസ്ഥാകഴെസ്ഥാ അലലങഡില് പസഡിഡനഡിനഴ്സ് ചുമെതലെ

നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാതപകഴെസ്ഥാ  [***] ആ ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗതഡില് ഒരു ഒഴെഡിവലണ്ടങഡില്, രജഡിസസ്ഥാര്,

കേകൗണസഡില്  അസംഗങ്ങളക്കഴ്സ്  ഏഴെഴ്സ്  പൂര്ണ  ദെഡിവസതഡില്  കുറയസ്ഥാലത  കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്

ലകേസ്ഥാടതകശഷസം, പസഡിഡനഡിലന ലതരലഞ്ഞെടപഡിനസ്ഥായഡി ഒരു കയസ്ഥാഗസം വഡിളഡിച്ചുകൂകടണ്ടതസം, ഒരു

പുതഡിയ  പസഡിഡനഡിലന ലതരലഞ്ഞെടതഴ്സ്  സസ്ഥാനസം  ഏലറടക്കുന്നേതവലരകയസ്ഥാ  അലലങഡില്

പസഡിഡനഴ്സ് ചുമെതലെ  നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥായ്കയഡില്  നഡിന്നേഴ്സ്  മുക്തരസ്ഥാകുന്നേതവലരകയസ്ഥാ,  അതതഴ്സ്

സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ, ഈ ആകഡില് എന്തുതലന്നേ അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം ലമെഡഡിക്കല് വഡിദെഗ്യസ്ഥാഭഗ്യസ്ഥാസ



25

ഡയറകര്,  ആയൂര്കവദെ  ലമെഡഡിക്കല്  വഡിദെഗ്യസ്ഥാഭഗ്യസ്ഥാസ  ഡയറകര്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാ  ലമെഡഡിക്കല്

വഡിദെഗ്യസ്ഥാഭഗ്യസ്ഥാസ വകുപഴ്സ് പഡിന്സഡിപലുസം കേണകടസ്ഥാളഡിസംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസറുസം അതതഴ്സ് കേകൗണസഡിലെഡിലന

എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷഗ്യസ്ഥാ അസംഗവസം പസഡിഡനസം ആയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(6)  സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന്നേ പസഡിഡനഡികനസ്ഥാ മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡികനസ്ഥാ മെറ്റുവഡിധതഡില്

കയസ്ഥാഗഗ്യതയളളപേക്ഷേസം വക്ടീണ്ടുസം ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടന്നേതഡിനഴ്സ് അര്ഹതയണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

വഡിശദെക്ടീകേരണേസം.―ഒരു  പുതഡിയ  പസഡിഡകനസ്ഥാ  മവസഴ്സ്-പസഡിഡകനസ്ഥാ  അയസ്ഥാള,

അപകേസ്ഥാരസം  ലതരലഞ്ഞെടക്കലപട  എന്നേഴ്സ്  പഖഗ്യസ്ഥാപേഡിക്കുന്നേകതസ്ഥാലട  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗതഡില്

പകവശഡിച്ചതസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

9. ഒഴെഡിവകേള.―ഒരു കേകൗണസഡിലെഡിലലെ ഒരു അസംഗതഡിലന ഔകദെഗ്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി

കേഴെഡിയന്നേതഡിനുമുമ്പഴ്സ്,  അങ്ങലനയളള അസംഗതഡിലന മെരണേകമെസ്ഥാ  രസ്ഥാജഡികയസ്ഥാ  നക്ടീക്കസംലചെയ്യകലെസ്ഥാ

അകയസ്ഥാഗഗ്യതകയസ്ഥാ  കേസ്ഥാരണേകമെസ്ഥാ  മെറ്റുവഡിധതഡികലെസ്ഥാ,  ഏലതങഡിലുസം  ഒഴെഡിവണ്ടസ്ഥാകുന്നേപേക്ഷേസം

ചെടങ്ങളഡില്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടന്നേ  രക്ടീതഡിയഡില്  ഒഴെഡിവഴ്സ്  നഡികേകതണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.   ആ  ഒഴെഡിവഴ്സ്

നഡികേത്തുന്നേതഡിനസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടകതസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യലപടകതസ്ഥാ  ആയ

ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം,  8-ാം  വകുപഡില്  എന്തുതലന്നേ  അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,  ഏതഴ്സ്  അസംഗതഡിലന

ഒഴെഡിവഡികലെയസ്ഥാകണേസ്ഥാ ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടകേകയസ്ഥാ നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടകേകയസ്ഥാ ലചെയ്തതഴ്സ്,

ആ  ഒഴെഡിവഴ്സ്  ഉണ്ടസ്ഥാകേസ്ഥാതഡിരുലന്നേങഡില്  അയസ്ഥാള  ആ  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസം  വഹഡിക്കുമെസ്ഥായഡിരുന്നേ

കേസ്ഥാലെകതസ്ഥാളസം മെസ്ഥാത്രകമെ ആ ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസം വഹഡിക്കുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടള:

എന്നേസ്ഥാല് അങ്ങലനയളള ഒഴെഡിവഴ്സ് ഉണ്ടസ്ഥായഡിരുന്നേസ്ഥാല് തലന്നേയസം, ഈ ആകഡിന്കേക്ടീഴെഡിലുളള

കേകൗണസഡിലെഡിലന അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള അതഴ്സ് വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിക്കുന്നേതഴ്സ് നഡിയമെസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

10. നഡിയമെനങ്ങള ഗസറഡില് വഡിജസ്ഥാപേനസം ലചെയ്യണേലമെന്നേഴ്സ്.―ഓകരസ്ഥാ കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം

പസഡിഡനഴ്സ്,  മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഴ്സ്,  അസംഗങ്ങള  എന്നേഡിവരുലടയസം  രജഡിസസ്ഥാറുലടയസം,  എലസ്ഥാ

ലതരലഞ്ഞെടപ്പുകേളസം നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശങ്ങളസം നഡിയമെനങ്ങളസം ഗസറഡില് വഡിജസ്ഥാപേനസം ലചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

11. അസംഗതസ്വതഡിനുളള അകയസ്ഥാഗഗ്യതകേള.―ഒരസ്ഥാള,―

(എ) അയസ്ഥാള ഒരു അവഡിമുക്ത നഡിര്ദനനസ്ഥാലണേങഡില്;

(ബഡി) അയസ്ഥാള  ബുദഡിസഡിരതയഡിലസ്ഥാതതസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസം  ക്ഷേമെതയളള  ഒരു

കകേസ്ഥാടതഡി അപകേസ്ഥാരസം പഖഗ്യസ്ഥാപേഡിക്കുകേയസം ലചെയ്തഡിടലണ്ടങഡില്;
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(സഡി) കജസ്ഥാലെഡിയഡില്  ഏലതങഡിലുസം  തരതഡിലുളള  അപേകേക്ടീര്തഡികേരമെസ്ഥായ
ലപേരുമെസ്ഥാറതഡിനഴ്സ്  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിനസ്ഥാല്  അയസ്ഥാള  ശഡിക്ഷേഡിക്കലപടഡിടലണ്ടങഡില്
അലലങഡില് ഏലതങഡിലുസം സര്ക്കസ്ഥാര് സര്വ്വക്ടീസഡില് നഡിനസം അയസ്ഥാലള പേഡിരഡിച്ചുവഡിടലപടഡിടലണ്ടങഡില്;

(ഡഡി) ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്, സൂക്ഷേഡിക്കുന്നേ  ബനലപട  രജഡിസറഡില്  നഡിനസം
അയസ്ഥാളലട കപേരഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യലപടകേയസം വക്ടീണ്ടുസം ഉളലപടതസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേയസം ലചെയ്തഡിടലണ്ടങഡില്;

(ഇ)  3-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (സഡി)  ഖണസം,  (4)-ാം
ഉപേവകുപഡിലന  (സഡി)  ഖണസം അലലങഡില്  (5)-ാം ഉപേവകുപഡിലന  (സഡി)  ഖണസം പകേസ്ഥാരസം
ലതരലഞ്ഞെടക്കലപലടങഡിലുസം  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗഗ്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ,  അതസ്ഥാതഴ്സ്
സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിനഡില്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡില് അലലങഡില്
ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡില് ഒരു ഫസ്ഥാക്കല്റഡി അസംഗമെലസ്ഥാലതയസ്ഥാകുകേയസ്ഥാലണേങഡില്;

(എഫഴ്സ്)   3-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (ഡഡി)  ഖണസം,  (4)-ാം
ഉപേവകുപഡിലന  (ഡഡി)  ഖണസം അലലങഡില്  (5)-ാം ഉപേവകുപഡിലന  (ഡഡി)  ഖണസം പകേസ്ഥാരസം
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യലപടഡിടള്ള അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  സസംസസ്ഥാനലത  സര്ക്കസ്ഥാര്
ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്,  സര്ക്കസ്ഥാര് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ് ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ് അലലങഡില്
സര്ക്കസ്ഥാര് ആയൂര്കവദെ ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഡിലലെ പഡിന്സഡിപല്  അലസ്ഥാതസ്ഥായഡിതക്ടീരുലന്നേങഡില്;

(ജഡി)  3-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (ഇ)  ഖണസം,  (4)-ാം
ഉപേവകുപഡിലന  (ഇ)  ഖണസം  അലലങഡില്  (5)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (ഇ)  ഖണസം
പകേസ്ഥാരസം  ലതരലഞ്ഞെടക്കലപലടങഡിലുസം,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  സസംസസ്ഥാനലത
മപവറഴ്സ്/  എയ്ഡ ഡഴ്സ്  /  സസ്വസ്ഥാശയ ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്,  മപവറഴ്സ്/  എയ്ഡ ഡഴ്സ്  /  സസ്വസ്ഥാശയ
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡിക്കഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്  അലലങഡില്  മപവറഴ്സ്  ആയൂര്കവദെ ലമെഡഡിക്കല്
കകേസ്ഥാകളജഡിലലെ പഡിന്സഡിപല്  അലസ്ഥാതസ്ഥായഡിതക്ടീരുലന്നേങഡില്,

ഒരു കേകൗണസഡിലെഡില് അസംഗമെസ്ഥാകുന്നേതഡികനസ്ഥാ അസംഗമെസ്ഥായഡി ലതരലഞ്ഞെടക്കലപടന്നേതഡികനസ്ഥാ
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടന്നേതഡികനസ്ഥാ അകയസ്ഥാഗഗ്യനസ്ഥാകുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

12.  അസംഗതസ്വസം അവസസ്ഥാനഡിക്കല്  .―ഒരു കേകൗണസഡിലെഡിലലെ ഒരസംഗസം,―

(എ) ഔകദെഗ്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി അവസസ്ഥാനഡിക്കുകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ;

(ബഡി) രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ;

(സഡി) ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിലന  അഭഡിപസ്ഥായതഡില്  മെതഡിയസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണേസം
കൂടസ്ഥാലത തടര്ച്ചയസ്ഥായ മൂന്നേഴ്സ് കയസ്ഥാഗങ്ങളഡില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകേസ്ഥാതഡിരുന്നേസ്ഥാകലെസ്ഥാ; അലലങഡില്
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(ഡഡി) 11-ാം വകുപഡില് പതഡിപേസ്ഥാദെഡിച്ചഡിടളള അകയസ്ഥാഗഗ്യതകേളഡില് ഏതഡിലനങഡിലുസം
വഡികധയനസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസ്ഥാലണേങഡികലെസ്ഥാ,

അയസ്ഥാളലട സസ്ഥാനസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

13.  അസംഗതസ്വസം  രസ്ഥാജഡിവയല്.―ഒരു  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഏലതസ്ഥാരു   അസംഗതഡികനസ്ഥാ
മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡികനസ്ഥാ,  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്  ലെഡിഖഡിതമെസ്ഥായ  കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിലകേസ്ഥാണ്ടഴ്സ്  ഏതഴ്സ്
സമെയത്തുസം തലന സസ്ഥാനസം രസ്ഥാജഡിവയസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  ബനലപട കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് ലെഡിഖഡിതമെസ്ഥായ
കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിലക്കസ്ഥാണ്ടഴ്സ്  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്  തലന  സസ്ഥാനസം  രസ്ഥാജഡിവയസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
അങ്ങലനയളള രസ്ഥാജഡി,  അസംഗങ്ങളലടയസം  മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിലനയസം  സസംഗതഡിയഡില്,  അതഴ്സ്
പസഡിഡനഡിനഴ്സ്  ലെഭഡിച്ച  തക്ടീയതഡി  മുതലുസം,  പസഡിഡനഡിലന  സസംഗതഡിയഡില്  അതഴ്സ്  ബനലപട
കേകൗണസഡില് മുമ്പസ്ഥാലകേ വയ്ക്കുന്നേ തക്ടീയതഡി മുതലുസം, പസ്ഥാബലെഗ്യതഡില് വരുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

14.നടപേടഡികേളലട  സസ്ഥാധുത.―(1)  കേകൗണസഡിലെഡിലലെ  ഒരസംഗമെസ്ഥാകയസ്ഥാ  പസഡിഡനസ്ഥാകയസ്ഥാ
മവസഴ്സ്-പസഡിഡനസ്ഥാകയസ്ഥാ  ഒരു  കയസ്ഥാഗതഡില്  അദഗ്യക്ഷേസം  വഹഡിക്കുന്നേ  അസംഗമെസ്ഥാകയസ്ഥാ
പവര്തഡിക്കുന്നേ  ഏലതങഡിലുസം  ആളഡിലന  അകയസ്ഥാഗഗ്യതകയസ്ഥാ,  ലതരലഞ്ഞെടപഡികലെസ്ഥാ
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശതഡികലെസ്ഥാ  ഉളള  നക്യൂനതകയസ്ഥാ  അയസ്ഥാള  പേലങടത  അങ്ങലനയളള
കേകൗണസഡിലെഡിലന  പവര്തഡികയകയസ്ഥാ  നടപേടഡിക്രമെങ്ങകളകയസ്ഥാ  അസസ്ഥാധുവസ്ഥാക്കുന്നേതസ്ഥായഡി
കേരുതലപടന്നേതല.

(2)  ഏലതങഡിലുസം  ഒഴെഡിവഴ്സ്  നഡിലെനഡില്ക്കുന  എകന്നേസ്ഥാ  അലലങഡില്  അങ്ങലനയളള
കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഘടനയഡില്  എലനങഡിലുസം  നക്യൂനത ഉണ്ടഴ്സ്  എകന്നേസ്ഥാ ഉളള  കേസ്ഥാരണേതസ്ഥാല്
മെസ്ഥാത്രസം കേകൗണസഡില് ലചെയ്ത യസ്ഥാലതസ്ഥാരു പവൃതഡിയസം അസസ്ഥാധുവസ്ഥായതസ്ഥായഡി കേരുതലപടന്നേതല.

15.  കേകൗണസഡില്  കയസ്ഥാഗതഡിലന  സലെവസം  സമെയവസം.―ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലുസം
റഗുകലെഷന് മുകഖന നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ അങ്ങലനയളള സമെയത്തുസം സലെത്തുസം  കയസ്ഥാഗസം
കചെകരണ്ടതസം  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗവസം  അങ്ങലനയളള  ആള  അങ്ങലനയളള
രക്ടീതഡിയഡില് വഡിളഡിച്ചുകൂകടണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല് അങ്ങലനയളള റഗുകലെഷനുകേള ഉണ്ടസ്ഥാക്കുന്നേതവലര,  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്,  ഓകരസ്ഥാ
അസംഗതഡിനുസം കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ് അയച്ചുലകേസ്ഥാണ്ടഴ്സ്, അയസ്ഥാളക്കഴ്സ് യക്തലമെന്നേഴ്സ് കേരുതന്നേ അങ്ങലനയളള
സലെത്തുസം സമെയത്തുസം കയസ്ഥാഗസം വഡിളഡിച്ചുകൂടസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

16. കേകൗണസഡിലെഡിലന കയസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ അദഗ്യക്ഷേതയസം അതഡിലന നടപേടഡിക്രമെവസം.―(1)
ഒരു  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗതഡിലുസം  പസഡിഡനഴ്സ്  അദഗ്യക്ഷേത  വഹഡികക്കണ്ടതസം,
അയസ്ഥാളലട  അഭസ്ഥാവതഡില്  മവസഴ്സ്-പസഡിഡനസം,  പസഡിഡനഡിലനയസം  മവസഴ്സ്-
പസഡിഡനഡിലനയസം  അഭസ്ഥാവതഡില്  ആ  സന്ദര്ഭതഡിനുകവണ്ടഡി  അദഗ്യക്ഷേത  വഹഡിക്കുവസ്ഥാന്
കയസ്ഥാഗസം ലതരലഞ്ഞെടത ഒരു അസംഗവസം അദഗ്യക്ഷേത വഹഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  പസഡിഡനഴ്സ്  നടപേടഡിക്രമെസം  പേസ്ഥാലെഡികക്കണ്ടതസം,  കയസ്ഥാഗതഡികലെസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗവമെസ്ഥായഡി
ബനലപകടസ്ഥാ ഉളള എലസ്ഥാ ക്രമെപശ്നങ്ങളഡിലുസം തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടകക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.  ക്രമെപശ്നതഡികന്മേല്
ബനലപട  അസംഗതഡിലന  വഡിശദെക്ടീകേരണേതഡിനുകശഷസം  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം
എടക്കസ്ഥാവന്നേതസം പസ്തുത തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം അനഡിമെമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിനുസം  അലലങഡില്  സന്ദര്ഭവശസ്ഥാല്  അദഗ്യക്ഷേനസ്ഥാകുന്നേ
അസംഗതഡിനുസം  ആ  കയസ്ഥാഗതഡിലുസം  അയസ്ഥാള  അദഗ്യക്ഷേത  വഹഡിക്കുന്നേ  കേസ്ഥാലെയളവഡിലുസം,
പസഡിഡനഡിലന എലസ്ഥാ അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളസം ഉണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  ഒരു  കേകൗണസഡിലെഡിലന  കയസ്ഥാഗതഡിലലെ  കചെസ്ഥാദെഗ്യങ്ങളക്കഴ്സ്  ആ  കയസ്ഥാഗതഡില്
ഹസ്ഥാജരസ്ഥായഡി കവസ്ഥാടഴ്സ് ലചെയ്യുന്നേ അസംഗങ്ങളലട ഭൂരഡിപേക്ഷേ കവസ്ഥാടഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
മൂന്നേഡില്  രണ്ടഴ്സ്  അസംഗങ്ങള  കചെര്ന്നേഴ്സ്  ഒരു  കേസ്വസ്ഥാറമെസ്ഥായഡി  രൂപേലപടന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  കയസ്ഥാഗതഡിനഴ്സ്
നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിടളള  സമെയസം  മുതല്  അരമെണേഡിക്കൂറഡിനുളളഡില്  കേസ്വസ്ഥാറസം  തഡികേയസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേയസം
തടര്ന്നേഴ്സ് ഒരു സലെസം, തക്ടീയതഡി, സമെയസം എന്നേഡിവ മെറ്റുവഡിധതഡില് തക്ടീരുമെസ്ഥാനഡിച്ചഡിടഡിലസ്ഥാലയങഡില്,
തടര്നവരുന്നേ  ആഴ്ചയഡിലലെ  അകത  ദെഡിവസതഡികലെക്കഴ്സ്  അകത  സലെത്തുസം  സമെയത്തുമെസ്ഥായഡി
കയസ്ഥാഗസം  മെസ്ഥാറഡിവയസ്ഥാവന്നേതസം അങ്ങലന  മെസ്ഥാറഡിവയലപട  കയസ്ഥാഗതഡില്,  കയസ്ഥാഗസമെയസം  മുതല്
അരമെണേഡിക്കൂറഡിനുളളഡില്  കേസ്വസ്ഥാറസം  തഡികേയസ്ഥാതഡിരുന്നേസ്ഥാല്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥായ അസംഗങ്ങള  കചെര്ന്നേഴ്സ്  ഒരു
കേസ്വസ്ഥാറസം ഉണ്ടസ്ഥാക്കുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(5)  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗതഡിലുസം  പസഡിഡനഡിനഴ്സ്,  കേകൗണസഡിലെഡിലന
അസംഗലമെന്നേ  നഡിലെയഡിലുളള  അയസ്ഥാളലട  കവസ്ഥാടഡിനഴ്സ്  പുറകമെ,  കവസ്ഥാടകേള  തലെഗ്യമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേ
സസംഗതഡിയഡില്,  രണ്ടസ്ഥാമെലത  കവസ്ഥാടഴ്സ്  അലലങഡില്  കേസ്ഥാസഡിസംഗഴ്സ്  കവസ്ഥാടഴ്സ്  കൂടഡി
ഉണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

17.  ഫക്ടീസുസം  ബതകേളസം  നല്കേല്.―ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം  പസഡിഡനഡിനുസം
മവസഴ്സ്-പസഡിഡനഡിനുസം മെറഴ്സ്  അസംഗങ്ങളക്കുസം കേകൗണസഡിലെഡിലനകയസ്ഥാ  അലലങഡില് അതഡിലന
ഏലതങഡിലുസം  കേമഡിറഡിയലടകയസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗങ്ങളമെസ്ഥായഡി  ബനലപടഴ്സ്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകുന്നേതഡിനഴ്സ്
കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടന്നേ,  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസുകേളസം
ബതകേളസം അങ്ങലനയളള യസ്ഥാത്രസ്ഥാബതകേളസം നല്കേലപടന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

18.  നഡിര്വ്വസ്ഥാഹകേ സമെഡിതഡിയസം മെറ്റു സമെഡിതഡികേളസം.―ഓകരസ്ഥാ കേകൗണസഡിലെഡിനുസം,  അതഡിലന
അസംഗങ്ങളക്കഡിടയഡില് നഡിനസം ഒരു നഡിര്വ്വസ്ഥാഹകേ സമെഡിതഡിലയയസം എതഡികഴ്സ് കേമഡിറഡിലയയസം മെറ്റു
കേമഡിറഡികേകളയസം  നഡിയമെഡിക്കുന്നേതഡിനുസം,  19-ഉസം  20-ഉസം  21-ഉസം  വകുപ്പുകേളഡില്  വഗ്യവസ
ലചെയ്തഡിടളളവലയസ്ഥാഴെഡിലകേ,  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  ഉചെഡിതലമെന്നേഴ്സ്  കേരുതസ്ഥാവന്നേതസം  കേകൗണസഡിലെഡില്
നഡിക്ഷേഡിപ്തമെസ്ഥായഡിടളളതമെസ്ഥായ  അങ്ങലനയളള  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളസം  ചുമെതലെകേളസം,  അങ്ങലനയളള
കേമഡിറഡിക്കഴ്സ് ഏല്പഡിച്ചുലകേസ്ഥാടക്കുന്നേതഡിനുസം അധഡികേസ്ഥാരമുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

[***] 
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19.    രജഡിസസ്ഥാര്  .―  (1)    സര്ക്കസ്ഥാര്  എലസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലുകേളക്കുസം  ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായഡി  ഒരു

രജഡിസസ്ഥാലറ  നഡിയമെഡികക്കണ്ടതസം  അയസ്ഥാള  അതരസം  കേകൗണസഡിലുകേളലടയസം    18-  ാം  വകുപഴ്സ്

പകേസ്ഥാരസം  നഡിയമെഡിക്കലപടന്നേ  കേമഡിറഡികേളലടയസം  ലസക്രടറഡി  ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്  .

സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അയസ്ഥാളക്കഴ്സ്  അവധഡി  അനുവദെഡിക്കസ്ഥാവന്നേതസം,  അയസ്ഥാളലട  സസ്ഥാനതഴ്സ്

പവര്തഡിക്കുന്നേതഡിനഴ്സ് ഒരസ്ഥാലള നഡിയമെഡിക്കസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)   രജഡിസസ്ഥാറുലട നഡിയമെനസം നഡിയമെവകുപഡിലലെ അഡക്ടീഷണേല് നഡിയമെ ലസക്രടറഡിയലട

പേദെവഡിയഡില്  തസ്ഥാലഴെയലസ്ഥാത  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരഡില്  നഡിനസം  അനഗ്യത്രകസവന  വഗ്യവസയഡില്

ആയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്  . 

20.  രജഡിസസ്ഥാറുലട ചുമെതലെകേള.―(1)  രജഡിസസ്ഥാര് മൂന്നേഴ്സ് കേകൗണസഡിലുകേളലടയസം ചെക്ടീഫഴ്സ്

എകഡികേക്യൂടക്ടീവസം കേകൗണസഡിലെഡിലന ഓഫക്ടീസഴ്സ് കമെധസ്ഥാവഡിയസം ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്; 

(2)  ഈ ആകഡിലന വഗ്യവസകേളക്കുസം ബനലപട കേകൗണസഡിലെഡിലന ഏലതങഡിലുസം

ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായകതസ്ഥാ പകതഗ്യകേഡികച്ചസ്ഥാ ഉളള ഉതരവഡിനുസം വഡികധയമെസ്ഥായഡി രജഡിസറുകേള സൂക്ഷേഡിക്കുകേ

എന്നേതഴ്സ് രജഡിസസ്ഥാറുലട ചുമെതലെയസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,  ആയൂര്കവദെഡികേഴ്സ്

ലമെഡഡിസഡിന്,  സഡിദ  ലമെഡഡിസഡിന്,  യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന്,  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി

ചെഡികേഡിത്സയസം  എന്നേഡിവയഴ്സ്  പകതഗ്യകേസം  പകതഗ്യകേസം  രജഡിസറുകേള  ഉണ്ടസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

രജഡിസറുകേള  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ  അങ്ങലനയളള  രക്ടീതഡിയഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസം

അങ്ങലനയളള വഡിവരങ്ങള അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4) രജഡിസസ്ഥാര്, ഈ ആകഡികനയസം അതഡിന് കേക്ടീഴെഡില് ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയഡിടളള ചെടങ്ങളലടയസം

റഗുകലെഷനുകേളലടയസം വഗ്യവസകേളക്കനുസരഡിച്ചഴ്സ് രജഡിസറുകേള കേസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥാക്കഡി സൂക്ഷേഡികക്കണ്ടതസം

മെരണേലപടകതസ്ഥാ  28,  29,  33,  34  എന്നേക്ടീ വകുപ്പുകേള പകേസ്ഥാരസം രജഡിസറഡില് നഡിന്നേഴ്സ്  നക്ടീക്കസം

ലചെയ്യസ്ഥാന്  നഡിര്കദ്ദേശഡിച്ചഡിടളളകതസ്ഥാ  ആയ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  കപേരുകേള

രജഡിസറഡില് നഡിനസം നക്ടീക്കസംലചെകയ്യണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

[***] 

(5)  രജഡിസറുകേള,  1872-ലലെ  ഇനഗ്യന്  ലതളഡിവഴ്സ്  നഡിയമെതഡിലലെ  (കകേന്ദ്ര  ആകഴ്സ്

1872-ലലെ 1) 74-ാം വകുപഴ്സ്പകേസ്ഥാരസം ലപേസ്ഥാതകരഖകേളസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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21.  നഡിയമെനസം  അലലങഡില്  റഡിക്രൂടഴ്സ്ലമെനഴ്സ്.―(1)  മൂന്നേഴ്സ്  കേകൗണസഡിലുകേളലടയസം  ഒരു
സസംയക്ത സഡിറഡിസംഗഡില്,  ഈ ആകഡിലന ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി അതഴ്സ് ഉചെഡിതലമെന്നേഴ്സ് കേരുതന്നേ
അങ്ങലനയളള മെറ്റു ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലരയസം ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരയസം ചെടങ്ങളസ്ഥാല് നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ
രക്ടീതഡിയഡില്  നഡിയമെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  കജസ്ഥാലെഡിയഡില്  ഏര്ലപടത്തുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.
കേകൗണസഡിലുകേളഡിലലെ  എലസ്ഥാ  ഓഫക്ടീസഴ്സ്  സസ്ഥാഫുകേളലടയസം  നഡിയമെന  അധഡികേസ്ഥാരഡി  രജഡിസസ്ഥാര്
ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസം, കൂടസ്ഥാലത അകദ്ദേഹസം അച്ചടക്ക അധഡികേസ്ഥാരഡിയസം ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  അങ്ങലനയളള  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരുലടയസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുലടയസം  എണവസം
സസ്ഥാനകപരുകേളസം  അവരുലട  ശമ്പളവസം  ബതകേളസം  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന  മുന്കൂടഡിയളള
അസംഗക്ടീകേസ്ഥാരതഡിനഴ്സ് വഡികധയമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) (1)-ാം ഉപേവകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡില് നഡിയമെഡിക്കലപടന്നേതസം കജസ്ഥാലെഡിയഡില് ഏര്ലപടത്തുന്നേതമെസ്ഥായ
ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരുലടയസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുലടയസം  നഡിയമെനരക്ടീതഡിയസം  അതകപേസ്ഥാലലെ  ശമ്പളസം,
ബതകേള,  സസ്ഥാനക്കയറങ്ങള,  അവധഡി,  ലപേന്ഷന്,  ഗസ്ഥാറ്റുവഡിറഡി,  കപസ്ഥാവഡിഡനഴ്സ്  ഫണ്ടഴ്സ്
കപേസ്ഥാലലെയളള  കസവന  കവതന  വഗ്യവസകേളസം  സമെസ്ഥാന  വഡിഭസ്ഥാഗതഡിലുളള/കഗഡഡിലുളള
സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസര്ക്കുസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം  ചെടങ്ങളഡില്  അനുശസ്ഥാസഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ
പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്  .

(3) (1)-ാം ഉപേവകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡില് നഡിയമെഡിച്ചകതസ്ഥാ കജസ്ഥാലെഡിയഡില് ഏര്ലപടത്തുന്നേകതസ്ഥാ

ആയ  എലസ്ഥാ  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരുസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുസം  രജഡിസസ്ഥാറുലട  കനരഡിടളള  നഡിയനണേതഡിലുസം

കമെല്കനസ്ഥാടതഡിലുസം ആയഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയളള ഏലതങഡിലുസം ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലരകയസ്ഥാ

ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരകയസ്ഥാ  ശഡിക്ഷേഡിക്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ,  പേഡിരഡിച്ചുവഡിടന്നേതഡികനസ്ഥാ  പുറതസ്ഥാക്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ

നക്ടീക്കസംലചെയ്യുന്നേതഡികനസ്ഥാ  രജഡിസസ്ഥാര്ക്കുളള  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള,  ഇതഡികലെയസ്ഥായഡി,  ഉണ്ടസ്ഥാക്കുന്നേ

അങ്ങലനയളള ചെടങ്ങളസ്ഥാല് അനുശസ്ഥാസഡിക്കലപടന്നേ പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്  .

(4)  (1)-ഉസം  (2)-ഉസം  ഉപേവകുപ്പുകേള  പകേസ്ഥാരസം  നഡിയമെഡിക്കലപടന്നേകതസ്ഥാ  കജസ്ഥാലെഡിയഡില്

ഏര്ലപടത്തുന്നേകതസ്ഥാ ആയ എലസ്ഥാ ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസരുസം ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുസം 1860-ലലെ ഇനഗ്യന് ശഡിക്ഷേസ്ഥാ

നഡിയമെ സസംഹഡിതയഡിലലെ  (1860-ലലെ  45-ാം ആകഴ്സ്)  21-ാം വകുപഡിലന അര്തവഗ്യസ്ഥാപ്തഡിക്കുള്ളഡില്

പേബഡികേഴ്സ് സര്വനഴ്സ്സഴ്സ് ആയഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

[***] 

22.  റഗുകലെഷനുകേള  ഉണ്ടസ്ഥാക്കുന്നേതസം  അവ  കഭദെഗതഡി  ലചെയ്യുന്നേതഡിനുമുളള

നടപേടഡിക്രമെവസം.―(1) ആദെഗ്യ കേകൗണസഡില് രൂപേക്ടീകേരഡിച്ച ഉടന്തലന്നേ, കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്

കേകൗണസഡില്,  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡില്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്
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ലമെഡഡിസഡിന്  കേകൗണസഡില്  എന്നേഡിവ  ഈ  ആകഡിനുസം  അതഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയ

ചെടങ്ങളക്കുസം  അനുസൃതമെസ്ഥായഡി,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന  മുന്കൂടഡിയളള  അനുമെതഡികയസ്ഥാടകൂടഡി,

വഡിജസ്ഥാപേനസം വഴെഡി, ലറഗുകലെഷനുകേള ഉണ്ടസ്ഥാകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  റഗുകലെഷനുകേള  എലസ്ഥാകമെസ്ഥാ,  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ,  നക്ടീക്കസംലചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ

കൂടഡികച്ചര്ക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  പേരഡിഷ്കരഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിനുസം

അധഡികേസ്ഥാരമുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയളള നക്ടീക്കസംലചെയ്യലെഡികനസ്ഥാ കൂടഡികചെര്ക്കലെഡികനസ്ഥാ

പേരഡിഷ്കരഡിക്കലെഡികനസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസംവരുതലെഡികനസ്ഥാ  കവണ്ടഡിയളള  ഒരു  നഡിര്കദ്ദേശസം  ഇരുപേതകഞസ്ഥാ

അതഡില്  കൂടതകലെസ്ഥാ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്  ആയതഴ്സ്  ആവശഗ്യലപടലകേസ്ഥാണ്ടഴ്സ്

അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡിലെഡില്  നഡികവദെനസം  നല്കേസ്ഥാതപേക്ഷേസം  പേരഡിഗണേനയഴ്സ്

എടകക്കണ്ടതഡിലസ്ഥാതതസ്ഥാകുന.   അങ്ങലനയളള  മെസ്ഥാറങ്ങള,  അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡില്

കയസ്ഥാഗതഡില്  ഹസ്ഥാജരുളള  അസംഗങ്ങളഡില്  എഴുപേതഡിയഞഴ്സ്  ശതമെസ്ഥാനതഡില്  കുറയസ്ഥാത

അസംഗങ്ങള അതഡിലന അനുകൂലെഡിച്ചഴ്സ്  കവസ്ഥാടഴ്സ്  ലചെയ്യസ്ഥാതപേക്ഷേസം അങ്ങലനയളള കേകൗണസഡില്

പസ്ഥാബലെഗ്യതഡില് വരുതഡിയതസ്ഥായഡി കേരുതസ്ഥാന് പേസ്ഥാടഡിലസ്ഥാതതസ്ഥാകുന.

23. കേകൗണസഡില് വക്ടീഴ്ച വരുത്തുന്നേതഴ്സ്.―(1)ഒരു  കേകൗണസഡില്,  ഈ  ആകഡിനസ്ഥാകലെസ്ഥാ

അതഡിന്കേക്ടീഴെഡികലെസ്ഥാ  നല്കേലപടഡിടളള ഏലതങഡിലുസം  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിക്കുന്നേതഡില്

വക്ടീഴ്ച  വരുതഡിയഡിടലണ്ടകന്നേസ്ഥാ  അധഡികേരഡിച്ചുലവകന്നേസ്ഥാ  ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗസം  ലചെയലവകന്നേസ്ഥാ

അലലങഡില്  ഈ  ആകഡിനസ്ഥാകലെസ്ഥാ  അതഡിന്കേക്ടീഴെഡികലെസ്ഥാ  ചുമെതഡിയഡിടളള  ഏലതങഡിലുസം

കേര്തവഗ്യങ്ങള നഡിര്വ്വഹഡിക്കുന്നേതഡില് വക്ടീഴ്ച വരുതഡിലയകന്നേസ്ഥാ ഏലതങഡിലുസം അവസരതഡില്

സര്ക്കസ്ഥാര്  കേസ്ഥാണുന്നേപേക്ഷേസം,  അങ്ങലനയളള  വക്ടീഴ്ചകയസ്ഥാ  അധഡികേരഡിക്കകലെസ്ഥാ  അലലങഡില്

ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗകമെസ്ഥാ  ഗുരുതരമെസ്ഥായ  സസ്വഭസ്ഥാവകതസ്ഥാടകൂടഡിയളളതസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ്  അതഴ്സ്  കേരുതനലവങഡില്,

അതഡിലന വഡിശദെ വഡിവരങ്ങലളക്കുറഡിച്ചഴ്സ് അങ്ങലനയളള കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് സര്ക്കസ്ഥാര് അറഡിയഡിപഴ്സ്

നല്കകേണ്ടതസം  അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡില്  അപകേസ്ഥാരമുളള  വക്ടീഴ്ചകയസ്ഥാ  അധഡികേരഡിക്കകലെസ്ഥാ,

അലലങഡില് ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗകമെസ്ഥാ ഇതഡികലെയസ്ഥായഡി സര്ക്കസ്ഥാര് നഡിശ്ചയഡിക്കസ്ഥാവന്നേ അങ്ങലനയളള

സമെയതഡിനുളളഡില്  പേരഡിഹരഡിക്കുന്നേതഡിനഴ്സ്  വക്ടീഴ്ച  വരുത്തുന്നേപേക്ഷേസം,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്

അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡിലെഡിലന  പേഡിരഡിച്ചുവഡിടസ്ഥാവന്നേതസം  അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡിലെഡിലന

എലസ്ഥാകമെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളസം  ചുമെതലെകേളസം  അതഴ്സ്  യക്തലമെന്നേഴ്സ്  കേരുതന്നേ

അങ്ങലനയളള  ആളഡിലനലക്കസ്ഥാണ്ടഴ്സ്  അങ്ങലനയളള  കേസ്ഥാലെയളവഡികലെയഴ്സ്  വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിപഡിക്കുകേകയസ്ഥാ

നഡിര്വ്വഹഡിപഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസം,  തദെനനരസം,  അങ്ങലനയളള  കേകൗണസഡിലെഡിലന

ഫണ്ടുകേളസം സസ്വത്തുക്കളസം ഈ ആകഡിലന ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി 3-ാം വകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡില് ഒരു

പുതഡിയ കേകൗണസഡില് രൂപേക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതവലര സര്ക്കസ്ഥാരഡില് നഡിക്ഷേഡിപ്തമെസ്ഥാകുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  (1)-ാം ഉപേവകുപഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് ഒരു കേകൗണസഡില് പേഡിരഡിച്ചുവഡിടകമ്പസ്ഥാള

3-ാം വകുപഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  ഒരു പുതഡിയ കേകൗണസഡില് രൂപേക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതഡിനുളള  നടപേടഡികേള

അതഴ്സ്  എത്രയസംകവഗസം  എടകക്കണ്ടതസം,  തദെനനരസം,  (1)-ാം  ഉപേവകുപഡില്  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ച

സസ്വത്തുക്കളസം ഫണ്ടുകേളസം അപകേസ്ഥാരസം രൂപേക്ടീകേരഡിക്കലപട കേകൗണസഡിലെഡില് നഡിക്ഷേഡിപ്തമെസ്ഥാകുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

അദഗ്യസ്ഥായസം 3

രജഡികസഷന്, അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള, ഉതരവസ്ഥാദെഡിതങ്ങള

24. രജഡികസഷനുള്ള കയസ്ഥാഗഗ്യത.―(1) അസംഗക്ടീകൃത സസ്ഥാപേനതഡില് നഡിന്നേഴ്സ് സഡിദസ്ഥാനതഡിലുസം

മെതഡിയസ്ഥായ  ദെഡിവസലത  പസ്ഥാകയസ്ഥാഗഡികേ  പേരഡിശക്ടീലെനതഡിലുസം  പേലങടതഴ്സ്  മുറപകേസ്ഥാരമുളള  ഒരു

വഡിദെഗ്യസ്ഥാഭഗ്യസ്ഥാസ രക്ടീതഡിയഡിലൂലട കനടഡിയ അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യത മകേവശമുള്ള ഓകരസ്ഥാ ആളഡിനുസം

ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി  രജഡിസര്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനഴ്സ്

അര്ഹതയണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്;

(2) 11-ാം വകുപഡിലന (എ) മുതല് (ഡഡി) വലരയളള ഇനങ്ങളഡില് പതഡിപേസ്ഥാദെഡിച്ചഡിടളള

ഏലതങഡിലുസം  അകയസ്ഥാഗഗ്യതകേളക്കഴ്സ്  വഡികധയനസ്ഥായഡിടളള  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം  (1)-ാം  ഉപേവകുപഴ്സ്

പകേസ്ഥാരസം രജഡികസഷനഴ്സ് അര്ഹനസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതല;

[***]

25.  രജഡികസഷന്.―(1) 24-ാം വകുപഴ്സ് പകേസ്ഥാരമുള്ള രജഡികസഷനുകവണ്ടഡിയള്ള എലസ്ഥാ

അകപേക്ഷേകേളസം രജഡിസസ്ഥാര്ക്കഴ്സ് കനരഡിടഴ്സ് അയകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡിലലെ  രജഡികസഷനുകവണ്ടഡിയള്ള  ഒരു  അകപേക്ഷേ

നഡിര്ണയഡിക്കലപട കഫസ്ഥാറതഡിലുസം  ചെടങ്ങളസ്ഥാല് നഡിര്ണയഡിക്കലപടഡിടള്ള ഫക്ടീസഴ്സ്  സഹഡിതവസം

ആയഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  ഏലതങഡിലുസം  അധഡികേമെസ്ഥായളള  അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗഗ്യത  രജഡിസര്  ലചെയ്യുന്നേതഴ്സ്

സസംബനഡിച്ചഴ്സ്  രജഡിസസ്ഥാര്ക്കഴ്സ്  അകപേക്ഷേ  നല്കുന്നേ  ഓകരസ്ഥാ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം

കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളസ്ഥായഡി കേകൗണസഡില് നഡിര്ണയഡിക്കുന്നേ ഫക്ടീസഴ്സ് അടയ്കക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  ഈ വകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡിലുള്ള എലസ്ഥാ  അകപേക്ഷേകേളസം  അതഡിലന റഡികപസ്ഥാര്ടഡിനസ്ഥായഡി

നഡികയസ്ഥാഗഡിച്ച  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിലന  കേമഡിറഡിയലട  മുമ്പസ്ഥാലകേ  രജഡിസസ്ഥാര്

വയ്കക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(5)  (4)-ാം  ഉപേവകുപഴ്സ്  പകേസ്ഥാരമുള്ള  സമെഡിതഡിയലട  റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ്  ഉചെഡിതമെസ്ഥായ

കേകൗണസഡിലെഡിലന തക്ടീരുമെസ്ഥാനതഡിനസ്ഥായഡി സമെര്പഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(6)  ബനലപട കേകൗണസഡില് അകപേക്ഷേകേനഴ്സ് രജഡികസഷന് അനുവദെഡിക്കുന്നേപേക്ഷേസം,

രജഡിസസ്ഥാര്,  അകപേക്ഷേകേലന  കപേരഴ്സ്  ബനലപട  രജഡിസറഡില്  കചെര്കക്കണ്ടതസം  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്

നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ  പകേസ്ഥാരമുളള  ഫസ്ഥാറതഡിലുസം  അപകേസ്ഥാരമുളള  വഡിവരങ്ങള

അടങ്ങഡിയതമെസ്ഥായ ഒരു സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ് അയസ്ഥാളക്കഴ്സ് നല്കകേണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(7)  കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്,  ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് അലലങഡില്

കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന് എന്നേഡിവയഡില് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാലര രജഡിസര് ലചെയ്യുന്നേതഡിനഴ്സ്

കവണ്ടഡി ഇനഗ്യയഡിലലെ ഏലതസ്ഥാരു സസംസസ്ഥാനത്തുസം പസ്ഥാബലെഗ്യതഡിലെഡിരഡിക്കുന്നേ  നഡിയമെപകേസ്ഥാരസം,

അതതഴ്സ് സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ, പസ്ഥാഥമെഡികേ അലലങഡില് അധഡികേ അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യതയസ്ഥായഡി കപേരഴ്സ്

രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടള്ള  ആളലട  രജഡികസഷന്  ടസ്ഥാന്സ്ഫര്  ലചെയ്യുന്നേ  സസംഗതഡിയഡില്,  അതരസം

രജഡികസഷനുകവണ്ടഡി  നഡിര്ണയഡിക്കലപട  ഫസ്ഥാറതഡില്  സമെയസ്ഥാസമെയങ്ങളഡില്  കേകൗണസഡില്

നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിടള്ള ഫക്ടീകസസ്ഥാലടസ്ഥാപസം അകപേക്ഷേഡികക്കണ്ടതസം കരഖകേളലട സൂക്ഷ്മപേരഡികശസ്ഥാധനയ്ക്കുസം

ബനലപട സസംസസ്ഥാന കേകൗണസഡിലുകേളഡില് നഡിനള്ള സര്ടഡിഫഡികക്കഷനുസം വഡികധയമെസ്ഥായഡി,

രജഡികസഷന് നല്കേസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്;

(8)  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടഡിലസ്ഥാതകതസ്ഥാ  അലലങഡില്  (7)-ാം

ഉപേവകുപഴ്സ്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകേസ്ഥാതകതസ്ഥാ,  എന്നേസ്ഥാല്,  ഇനഗ്യയഡിലലെ  മെകറലതങഡിലുസം  സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്

രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടളളതമെസ്ഥായ  ഏലതങഡിലുസം  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്,  സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്  ഒരു  നഡിശ്ചഡിത

സമെയകതയഴ്സ്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനുകവണ്ടഡി

ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ  ഫസ്ഥാറതഡിലുസം  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിയസം

അകപേക്ഷേ നല്കേഡി ബനലപട കേകൗണസഡിലെഡില് നഡിനസം രജഡികസഷന് വസ്ഥാകങ്ങണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(9) ഓകരസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം ഓകരസ്ഥാ പേതഴ്സ് വര്ഷതഡിലുസം, ചെടങ്ങളഡി ല് നഡിര്ണയഡിച്ചഡിടള്ള

പകേസ്ഥാരസം, അവരുലട രജഡികസഷന് പുതകക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

26.  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  വഡിജസ്ഥാപേനസം  ലചെയ്യുന്നേ

തക്ടീയതഡിയഡിലുള്ള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  ലെഡിസഴ്സ്. (1)   ― രജഡിസസ്ഥാര്,  ഈ  വകുപഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം

സര്ക്കസ്ഥാര്  വഡിജസ്ഥാപേനസം  ലചെയ്യുന്നേ   തക്ടീയതഡിയഡില്  “പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേ  ആളകേളലട

ലെഡിസഴ്സ്” എനപേറയന്നേ ഒരു ലെഡിസഴ്സ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കഡി സൂക്ഷേഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  1953-ലലെ ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന് ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് (1953-ലലെ
IX-ാം ആകഴ്സ്) പകേസ്ഥാരസം രജഡിസര് ലചെയ്തഡിടള്ള ഓകരസ്ഥാ ആളസം ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര്
ലചെയ്യലപടതസ്ഥായഡി കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  എന്തുതലന്നേയസ്ഥായസ്ഥാലുസം,  ഏലതങഡിലുസം  ആളഡിലന  കപേരഴ്സ്,  ലതസ്ഥാഴെഡില്പേരമെസ്ഥായ
അപേകേക്ടീര്തഡി ലപേരുമെസ്ഥാറതഡിനഴ്സ് 1953-ലലെ ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന് ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ആകഡിന്  (1953-ലലെ  IX-ാം  ആകഴ്സ്) കേക്ടീഴെഡില്  സൂക്ഷേഡിച്ചഡിടളള  രജഡിസറഡില്  നഡികന്നേസ്ഥാ
ഭസ്ഥാരതതഡിലലെ ഒരു സസംസസ്ഥാന നഡിയമെസഭയലട എലനങഡിലുസം ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് സൂക്ഷേഡിക്കുന്നേ
രജഡിസറഡില്  നഡികന്നേസ്ഥാ  അലലങഡില്  മുമ്പഴ്സ്  തസ്ഥാന്  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  നടതഡിയഡിരുന്നേ  ഏലതങഡിലുസം
രസ്ഥാജഗ്യതഡിലന  രജഡിസറഡില്  നഡികന്നേസ്ഥാ  നക്ടീക്കസംലചെയ്യലപടഡിടലണ്ടങഡില്,  അയസ്ഥാളലട  കപേരഴ്സ്
ലെഡിസഡില് കചെര്ക്കുന്നേതഡിനഴ്സ്  അയസ്ഥാളക്കഴ്സ് അര്ഹതയണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതല.

(3) 20-ാം വകുപഡിലന (3)-ഉസം (4)-ഉസം ഉപേവകുപ്പുകേളഡിലലെയസം 27-ാം വകുപഡിലലെയസം
33-ാം വകുപഡിലലെയസം വഗ്യവസകേള അനുകയസ്ഥാജഗ്യമെസ്ഥായ മെസ്ഥാറങ്ങകളസ്ഥാലട  (1)-ാം ഉപേവകുപഡില്
പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടളള ലെഡിസഡിനഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

27.  1953-  ലലെ ടസ്ഥാവന്കൂര്  -  ലകേസ്ഥാച്ചഡിന് ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഡിന്
കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടളള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്. (1)  1953-― ലലെ  ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന്
ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  രജഡിസര്  ലചെയ്യലപട  ഓകരസ്ഥാ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം ആ ആകഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം രജഡിസര് ലചെയ്തഡിടള്ളതസ്ഥായഡി കേണേക്കസ്ഥാക്കലപടന്നേ എലസ്ഥാ
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുസം,  ഈ ആകഡിലന പസ്ഥാരസംഭതഡില് പസ്തുത ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് സൂക്ഷേഡിക്കുന്നേ
ബനലപട രജഡിസറഡില് കപേരഴ്സ് കചെര്തഡിടളളപേക്ഷേസം ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ്ത
ഒരു പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് ആയഡി  കേണേക്കസ്ഥാക്കലപടന്നേതസം,  കൂടസ്ഥാലത  19-10-2009  തക്ടീയതഡിയഡിലലെ
ജഡി.ഒ.  (പേഡി)  നമ്പര്  361/2009/എച്ചഴ്സ്  &  എഫ്ഡബകഡഡി  പകേസ്ഥാരസം  ഈ  കേകൗണസഡിലെഡില്
തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  രജഡിസര് ലചെയ്തഡിടളള,  എലസ്ഥാ  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം കയസ്ഥാഗ  സയന്സുസം
ബഡിരുദെസം  മകേവശമുള്ളവരുസം,  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്യലപട  ഒരു
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി കേരുതലപടന്നേതസം,  അങ്ങലനയളള ഓകരസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കുസം നല്കേഡിയഡിടളള
ഓകരസ്ഥാ  രജഡികസഷന്  സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുസം  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  നല്കേഡിയ  രജഡികസഷന്
സര്ടഡിഫഡിക്കറസ്ഥായഡി കേരുതലപടന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  രജഡിസസ്ഥാര്,  ഈ  ആകഡിലന  പസ്ഥാരസംഭതഡിനുകശഷസം,  എത്രയസംകവഗസം,
(1)-ാം ഉപേവകുപഡില് പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടളള  പകേസ്ഥാരമുളള  അങ്ങലനയളള പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട
കപേരുകേള  ഒരു  അകപേക്ഷേയഡികന്മേലുസം  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  ഫക്ടീസുസം  ഈടസ്ഥാക്കസ്ഥാലതയസം  ബനലപട
രജഡിസറുകേളഡില് കചെര്കക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

എന്നേസ്ഥാല് രജഡികസഷന് പുതക്കുന്നേ കേസ്ഥാരഗ്യതഡില് ഈ വകുപഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുന്നേതല.
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28.  കേകൗണസഡിലെഡിനസ്ഥാല് രജഡിസറുകേളഡില് നഡിനസം നക്ടീക്കസംലചെയ്യലപടല്.―(1)
11-ാം  വകുപഡിലന  (ബഡി)  മുതല്  (ഡഡി)  വലരയളള  ഖണങ്ങളഡില്  പതഡിപേസ്ഥാദെഡിച്ചഡിടളള
ഏലതങഡിലുസം അകയസ്ഥാഗഗ്യതകേളക്കഴ്സ് വഡികധയനസ്ഥായ ഏലതസ്ഥാരു ആളഡിലനയസം കപേരഴ്സ്,  അയസ്ഥാളഡില്
നഡിന്നേഴ്സ്  ഒരു  വഡിശദെക്ടീകേരണേസം  കനടഡിയ  കശഷവസം  കൂടസ്ഥാലത  അയസ്ഥാളക്കഴ്സ്  പേറയവസ്ഥാനുളളത
പേറയവസ്ഥാന്  ഒരവസരസം  നല്കേഡിയതഡിനുകശഷവസം,  കേകൗണസഡില്  രജഡിസറഡില്  നഡിന്നേഴ്സ്
പൂര്ണമെസ്ഥാകയസ്ഥാ അലലങഡില് ഒരു നഡിര്ദ്ദേഡിഷ്ട കേസ്ഥാലെയളവഡികലെയ്കക്കസ്ഥാ നക്ടീക്കസംലചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല്  മെതഡിയസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണേസം  കേസ്ഥാണേഡിക്കുന്നേതഡികന്മേല്, ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്,
അപകേസ്ഥാരസം  നക്ടീക്കസംലചെയ്യലപട  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  കപേരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  വക്ടീണ്ടുസം
കചെര്ക്കുന്നേതഡിനഴ്സ് നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനമെസ്ഥാത്രമെല  പേറയവസ്ഥാനുളളതഴ്സ്  പേറയവസ്ഥാന്  ഒരവസരസം  അയസ്ഥാളക്കഴ്സ്
നല്കേഡിയതഡിനുകശഷസം മെസ്ഥാത്രകമെ രജഡിസറഡില് നഡിന്നേഴ്സ് പൂര്ണമെസ്ഥാകയസ്ഥാ അലലങഡില് ഒരു നഡിര്ദ്ദേഡിഷ്ട
കേസ്ഥാലെയളവഡികലെയ്കക്കസ്ഥാ നക്ടീക്കസംലചെയ്യസ്ഥാന് പേസ്ഥാടള.  എന്നേഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,  ഏലതങഡിലുസം ക്രഡിമെഡിനല്
കുറങ്ങളക്കഴ്സ്,  അധഡികേസ്ഥാരഡിതയള്ള  ഒരു ക്രഡിമെഡിനല് കകേസ്ഥാടതഡി അയസ്ഥാലള/അവലള ശഡിക്ഷേഡിക്കുകേ,
ബുദഡിസഡിരതയഡിലസ്ഥായ,  സര്ക്കസ്ഥാര്  കസവനതഡില്  നഡിന്നേഴ്സ്  പേറഞ്ഞുവഡിടല്  അലലങഡില്
പുറതസ്ഥാക്കല്  അലലങഡില്  ഗുരുതരസസ്വഭസ്ഥാവമുള്ള  ലമെഡഡിക്കല്  മനതഡികേത  ലെസംഘഡിക്കല്
എന്നേക്ടീ  സസംഗതഡികേളഡില്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലട  രജഡികസഷന്  ഉടന്തലന്നേ
തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  നഡിര്തഡിവയ്ക്കുവസ്ഥാന്  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  കേഴെഡിയന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  രജഡികസഷന്
തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  നഡിര്തഡിവച്ച  ഉടന്തലന്നേ  കേകൗണസഡികലെസ്ഥാ  അലലങഡില്  അതഡിലന
എഥഡികഴ്സ് കേമഡിറഡി വഴെഡികയസ്ഥാ ഒരു അകനസ്വഷണേസം ആരസംഭഡികക്കണ്ടതസം നക്ടീക്കസംലചെയ്യുന്നേതഡിനുള്ള
അനഡിമെ തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം അകനസ്വഷണേ റഡികപസ്ഥാര്ടഡിലന അടഡിസസ്ഥാനതഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) രജഡിസര് ലചെയ്യസ്ഥാത പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ് ഏലതങഡിലുസം അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യതയളള
പേക്ഷേസം,  ഏലതങഡിലുസം  ലതസ്ഥാഴെഡില്പേരമെസ്ഥായഡി  ബനലപടഴ്സ്  കൂടഡിയസ്ഥാകലെസ്ഥാചെനയസ്ഥായഡി  അതരസം
രജഡിസര്  ലചെയ്യസ്ഥാത  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുമെസ്ഥായഡി  കൂടകചെര്നലവന്നേ കേസ്ഥാരണേതസ്ഥാല്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടയസം കപേരഴ്സ് രജഡിസറഡില് നഡിന്നേഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടളളതല:

എന്നേസ്ഥാല്  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിനസ്ഥാല്, രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലടകമെല്
ലപേസ്ഥാതലവ  ചുമെതസ്ഥാവന്നേ  ഏലതങഡിലുസം  നഡിബനനകേളഡില്  നഡികന്നേസ്ഥാ  ലപേരുമെസ്ഥാറചെടങ്ങള
പേസ്ഥാലെഡിക്കുന്നേതഡില് നഡികന്നേസ്ഥാ ആ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേലറ ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേയഡില.

29.   അകപേക്ഷേയഡികന്മേല് രജഡിസറഡില് നഡിന്നേഴ്സ്  നക്ടീക്കസം ലചെയ്യല്. (1)   ― ഈ ആകഡിന്
കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്യലപട  ഏലതങഡിലുസം  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  തലന  കപേരഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  രജഡിസറഡില്  നഡിനസം  നക്ടീക്കസംലചെയ്യുന്നേതഡിനസ്ഥായഡി  ബനലപട
കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  ഒരു  അകപേക്ഷേ  നല്കേസ്ഥാവന്നേതസം  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  അപകേസ്ഥാരമുളള
അകപേക്ഷേയഡികന്മേല് അങ്ങലനയളള നക്ടീക്കസംലചെയ്യലെഡിനഴ്സ് നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്:
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എന്നേസ്ഥാല് രജഡിസറഡില് നഡിന്നേഴ്സ് കപേരഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യുന്നേതഡിനു കവണ്ടഡിയളള അപകേസ്ഥാരമുളള
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലട  യസ്ഥാലതസ്ഥാരകപേക്ഷേയസം,  അയസ്ഥാളലക്കതഡിലര  ഏലതങഡിലുസം  അച്ചടക്കനടപേടഡി
നഡിലെവഡിലുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  അലലങഡില്  അയസ്ഥാളലക്കതഡിലര  അച്ചടക്കനടപേടഡി  എടക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധഗ്യതയളള സസംഗതഡിയഡില്, അപകേസ്ഥാരമുളള നടപേടഡി ഉകപേക്ഷേഡിക്കുകേകയസ്ഥാ പൂര്തക്ടീകേരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യുന്നേതവലര പേരഡിഗണേഡിക്കുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടളളതല:

എനമെസ്ഥാത്രമെല  തലന  കപേരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  ഉണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുകമ്പസ്ഥാള  ബനലപട
കേകൗണസഡിലെഡിലന  അച്ചടക്കനടപേടഡിയലട  അധഡികേസ്ഥാര  പേരഡിധഡിയഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്
വഡികധയനസ്ഥാക്കലപടമെസ്ഥായഡിരുന്നേ  ഒരു  പവൃതഡിയഡില്  തടരുന്നേതഡിനഴ്സ്  അകപേക്ഷേകേലന
സസ്ഥാധഗ്യമെസ്ഥാക്കസ്ഥാലനന്നേ  ഉകദ്ദേശകതസ്ഥാലടയസ്ഥാണേഴ്സ്  അകപേക്ഷേകേന്  അങ്ങലനയളള  ഏലതങഡിലുസം
അകപേക്ഷേ നല്കുന്നേലതങഡില് ആയതഴ്സ് നഡിരസഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) (1)-ാം ഉപേവകുപഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം രജഡിസറഡില് നഡിനസം കപേരഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യലപട ഒരു
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡി
അകപേക്ഷേ  നല്കുന്നേതഡികന്മേല്,  ആ  സമെയതഴ്സ്  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡികസഷനഴ്സ്
അര്ഹതയളളപേക്ഷേസം, അയസ്ഥാളക്കഴ്സ് വക്ടീണ്ടുസം രജഡിസര് ലചെയ്തഴ്സ് കേഡിടസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

30.  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  വസ്ഥാര്ഷഡികേ  ലെഡിസഴ്സ്.―(1)  രജഡിസസ്ഥാര്,  എലസ്ഥാ  വര്ഷവസം
ബനലപട  കേകൗണസഡില് നഡിശ്ചയഡിക്കുന്നേ തക്ടീയതഡിയഡില്,  ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര്
ലചെയ്യലപട എലസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടയസം കപേരുകേളസം കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം ഉളലക്കസ്ഥാള്ളഡിച്ചുലകേസ്ഥാണ്ടുള്ള,
അങ്ങലനയളള  കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള  കനടഡിയ  തക്ടീയതഡിയളലപലടയളള,  പൂര്ണകമെസ്ഥാ  അലലങഡില്
അനുബനമെസ്ഥായഡിടളളകതസ്ഥാ ആയ ഒരു ലെഡിസഴ്സ് ലവബ്മസറഡില് പസഡിദലപടകതണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകഡിലന  ഏലതങഡിലുസം  വഗ്യവസകേള  പകേസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാവഡിധഡി  നക്ടീക്കസം
ലചെയ്തഡിടളള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട  കപേരുകേള  രജഡിസസ്ഥാര്,  സമെയസ്ഥാസമെയങ്ങളഡില്,
ലവബ്മസറഡില് പസഡിദലപടകതണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  ഏലതസ്ഥാരു നടപേടഡിയഡിലുസം, (1)-ാം ഉപേവകുപഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം പസഡിദലപടതഡിയ ഒരു
ലെഡിസഡില് കപേരഴ്സ് കചെര്ക്കലപടഡിടളള ഓകരസ്ഥാ ആളസം ഒരു രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥാലണേനസം
അങ്ങലന  കപേരഴ്സ്  കചെര്തഡിടഡിലസ്ഥാത  ഏലതങഡിലുസം  ആള  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്
അലസ്ഥാ എനസം കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എന്നേസ്ഥാല് ലെഡിസഴ്സ്  പസഡിദലപടതഡിയതഡിനുകശഷസം രജഡിസറഡില് കപേരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപടന്നേ
ഒരസ്ഥാളഡിലന  സസംഗതഡിയഡില്,  അങ്ങലനയളള  ആളഡിലന  കപേരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  കചെര്തതഡിലന
രജഡിസസ്ഥാര്  ഒപഡിടഴ്സ്  സസ്ഥാക്ഷേഗ്യലപടതഡിയ ഒരു പേകേര്പഴ്സ്  അങ്ങലനയളള  ആള ഈ  ആകഡിന്
കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ്യലപട എന്നേതഡിനഴ്സ് ലതളഡിവസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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31.  അകയസ്ഥാഗഗ്യതകേള.―(1)  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  കബസ്ഥാദഗ്യമെസ്ഥാകുന്നേവഡിധസം,
കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിനഴ്സ്  കേക്ടീഴെഡില് ശസ്ത്രക്രഡിയയഡികലെസ്ഥാ പസവചെഡികേഡിത്സയഡികലെസ്ഥാ പസ്ഥാകയസ്ഥാഗഡികേ
പേരഡിശക്ടീലെന  കകേസ്ഥാഴഡിനഴ്സ്  വഡികധയനസ്ഥാകുകേയസം  കയസ്ഥാഗഗ്യത  കനടകേയസം  ലചെയ്തഡിടള്ള
രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അലസ്ഥാലതയള്ള  മെകറലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം ശസ്ത്രക്രഡിയകയസ്ഥാ
പസവചെഡികേഡിത്സകയസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യസ്ഥാന് പേസ്ഥാടളളതല.

(2)  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം  അയസ്ഥാളലട  കപേരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്
തടരുന്നേഡിടകതസ്ഥാളസം  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിലന  അനുമെതഡി  കൂടസ്ഥാലത  മെകറലതങഡിലുസം
ലതസ്ഥാഴെഡിലെഡില് ഏര്ലപടവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടളളതല.

32.  വഡികശഷ  അവകേസ്ഥാശങ്ങള  .―(1)  തത്സമെയസം  പസ്ഥാബലെഗ്യതഡിലുളള  ഏലതങഡിലുസം
നഡിയമെതഡില് എന്തുതലന്നേ അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,―

(i)  “നഡിയമെസ്ഥാനുസൃത  കയസ്ഥാഗഗ്യത  കനടഡിയ  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്"
അലലങഡില് "യഥസ്ഥാവഡിധഡി കയസ്ഥാഗഗ്യത കനടഡിയ ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്" എന്നേക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേകളസ്ഥാ
ഒരു  ആളഡിലന  നഡിയമെസം  വഴെഡി  ഒരു  അസംഗക്ടീകൃത  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥാലണേകന്നേസ്ഥാ
അലലങഡില്  സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്  തത്സമെയസം  പസ്ഥാബലെഗ്യതഡിലുളള  ഏലതങഡിലുസം  നഡിയമെതഡില്
ഉപേകയസ്ഥാഗഡിക്കുകമ്പസ്ഥാള  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  ലപസ്ഥാഫഷനഡിലലെ  ഒരു  അസംഗമെസ്ഥാലണേകന്നേസ്ഥാ
അര്തമെസ്ഥാക്കുന്നേ ഏലതങഡിലുസം വസ്ഥാകക്കസ്ഥാ വസ്ഥാക്കുകേളകക്കസ്ഥാ ഒരു കയസ്ഥാഗഗ്യതയളള രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് എന്നേ അര്തതഡില് വഗ്യഖഗ്യസ്ഥാനഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ii)  നഡിയമെസ്ഥാനുസൃതസം  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  നല്കകേണ്ടതസ്ഥായ
യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുസം  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപടഡിടള്ള  രജഡിസറഡിലന  'എ'
ഭസ്ഥാഗതഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്തഡിടളള  ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  ഒപഴ്സ്  വയസ്ഥാതഡിടകതസ്ഥാളസം
സസ്ഥാധുവസ്ഥാകുന്നേതല;

(iii)  കയസ്ഥാഗഗ്യതയളള  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അലസ്ഥാത  ഒരസ്ഥാളക്കഴ്സ്
അധഗ്യസ്ഥാപേകേനസ്ഥാകയസ്ഥാ,  അദഗ്യസ്ഥാപേനസം  അലലങഡില്  മെറഴ്സ്  കഹസ്ഥാസഡിറല്  ഫഡിസഡിഷഗ്യനസ്ഥാകയസ്ഥാ,
സര്ജനസ്ഥാകയസ്ഥാ,  ലസഷഗ്യലെഡിസഴ്സ്,  സൂപര്  ലസഷഗ്യലെഡിസഴ്സ്  അലലങഡില്  മെറഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്
ഓഫക്ടീസറസ്ഥാകയസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുസം  ഡഡിലസന്സറഡിയഡികലെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുസം  കഡിനഡിക്കഡികലെസ്ഥാ
സസ്ഥാനഡികറസ്ഥാറഡിയതഡികലെസ്ഥാ നഴഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികലെസ്ഥാ  മെറഴ്സ്  സമെസ്ഥാന സസ്ഥാപേനങ്ങളഡികലെസ്ഥാ   നഡിയമെനസം
ലെഭഡിക്കുന്നേതഡിനഴ്സ് അര്ഹത ഉണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതല.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (iii)-ാം  ഇനതഡില്  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടളള  ഏലതങഡിലുസം
നഡിയമെനതഡിനഴ്സ്  അര്ഹതയഡിലസ്ഥാത  ഏലതങഡിലുസം  ആള  അങ്ങലനയളള  ഏലതങഡിലുസം
ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസം  വഹഡിക്കുകേയസ്ഥാലണേങഡില്  കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല്  അഞഴ്സ്  ലെക്ഷേസം  രൂപേ
വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയഴ്സ് ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3) (2)-ാം ഉപേവകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡില് കുറസസ്ഥാപേനസം നടതഡിയകശഷസം അങ്ങലനയള്ള

നഡിയമെനസം തടര്നസം വഹഡിക്കുന്നേ ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം, കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല് മുമ്പഴ്സ് കുറസം സസ്ഥാപേഡിച്ച

തക്ടീയതഡിക്കുകശഷസം അയസ്ഥാള ആ നഡിയമെനസം തടരുന്നേ കേസ്ഥാലെകതസ്ഥാളസം ഓകരസ്ഥാ ദെഡിവസതഡിനുസം

പേതഡിനസ്ഥായഡിരസം രൂപേ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയഴ്സ് ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

33. രജഡിസസ്ഥാറുലട  നടപേടഡിയഡികന്മേല്  കേകൗണസഡിലെഡിനുള്ള  അപക്ടീല്.―(1)  രജഡിസറഡിലലെ

ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപടതലുകേള  സസംബനഡിച്ചഴ്സ്  രജഡിസസ്ഥാരുലട  നടപേടഡിയസ്ഥാല്

സങടമെനുഭവഡിക്കുന്നേ ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളക്കുസം രജഡിസസ്ഥാറുലട തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം മകേപറഡിയ തക്ടീയതഡി മുതല്

മുപതഴ്സ് ദെഡിവസതഡിനുള്ളഡില് ബനലപട കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് അപക്ടീല് നല്കേസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  അങ്ങലനയള്ള  അപക്ടീല്,  റഗുകലെഷനുകേളസ്ഥാല്  നഡിര്ണയഡിക്കലപട  രക്ടീതഡിയഡില്

കേകൗണസഡില് കകേളകക്കണ്ടതസം തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടകക്കണ്ടതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  രജഡിസറഡിലലെ ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപടതല് കൃത്രഡിമെതഡിലൂലടകയസ്ഥാ  ലതറസ്ഥാകയസ്ഥാ

ആണേഴ്സ്  നടതഡിയലതന്നേഴ്സ്  കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്  അഭഡിപസ്ഥായമുള്ളപേക്ഷേസം,  ബനലപട

കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് സസ്വകമെധയസ്ഥാകയസ്ഥാ അലലങഡില് ഏലതങഡിലുസം ആളഡിലന അകപേക്ഷേയഡികന്മേകലെസ്ഥാ,

കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് യക്തലമെന്നേഴ്സ് കേരുതന്നേ അങ്ങലനയള്ള അകനസ്വഷണേങ്ങള നടതഡിയകശഷവസം

ബനലപട  ആളഡിനഴ്സ്  പേറയവസ്ഥാനുള്ളതഴ്സ്  പേറയവസ്ഥാന്  ഒരവസരസം  നല്കേഡിയതഡിനുകശഷവസം,

രജഡിസറഡിലലെ  അതരതഡിലുള്ള  കരഖലപടതല്  റദ്ദേഴ്സ്  ലചെയ്യുകേകയസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ

ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  കേകൗണസഡിലെഡികനസ്ഥാ  അതഡിലന  അസംഗങ്ങളകക്കസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരലപടതലപട

ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസകനസ്ഥാ സസ്വകമെധയസ്ഥാകയസ്ഥാ അലലങഡില് ഒരു പേരസ്ഥാതഡിയഡികന്മേകലെസ്ഥാ,  32-ാം വകുപഡിലന

(1)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  (iii)-ാം ഇനതഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ സസ്ഥാപേനങ്ങള

സന്ദര്ശഡിച്ചഴ്സ്  പേരഡികശസ്ഥാധഡിക്കുകേയസം  തടര്നടപേടഡികേള  ഏലതങഡിലുസം  ഉലണ്ടങഡില്  അവ

പേരഡിഗണേഡിക്കുന്നേതഡിനസ്ഥായഡി ബനലപട കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ് റഡികപസ്ഥാര്ടഴ്സ് ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

34.  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനസ്ഥാല്  രജഡിസറഡില്  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുന്നേതഴ്സ്.―സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,

ബനലപട  ആളഡിനുസം  ബനലപട  കേകൗണസഡിലെഡിനുസം  കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിയ  കശഷവസം

അയസ്ഥാളലട  ആകക്ഷേപേങ്ങള,  എലനങഡിലുമുലണ്ടങഡില്  അവ  അകനസ്വഷഡിച്ചതഡിനഴ്സ്  കശഷവസം

രജഡിസറഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപടതല്  ലതറസ്ഥാകയസ്ഥാ  കൃത്രഡിമെതഡിലൂലടകയസ്ഥാ  ആണേഴ്സ്

ലചെയ്തലതകന്നേസ്ഥാ  ലകേസ്ഥാണ്ടുവന്നേലതകന്നേസ്ഥാ,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  കബസ്ഥാദഗ്യലപടന്നേ  പകേസ്ഥാരതഡില്

ലതളഡിയഡിക്കലപടകേയസ്ഥാലണേങഡില്, ആയതഴ്സ്  റദ്ദേസ്ഥാക്കുകേകയസ്ഥാ  കഭദെഗതഡി  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ
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ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്. 

35. കേകൗണസഡിലെഡിലന  തക്ടീരുമെസ്ഥാനതഡികന്മേല്  സര്ക്കസ്ഥാരഡികലെയ്ക്കുള്ള അപക്ടീല്.―25,  28,

33  എന്നേക്ടീ  വകുപ്പുകേളഡിന്  കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  കേകൗണസഡിലെഡിലന  എലസ്ഥാ  തക്ടീരുമെസ്ഥാനങ്ങളഡികന്മേലുസം

സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അപക്ടീല്  നല്കേസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അപകേസ്ഥാരമുള്ള  അപക്ടീല്,  ചെടങ്ങളസ്ഥാല്

നഡിര്ണയഡിക്കലപടസ്ഥാവന്നേ  അങ്ങലനയള്ള  രക്ടീതഡിയഡിലുസം  അങ്ങലനയള്ള  വഗ്യവസകേളക്കഴ്സ്

വഡികധയമെസ്ഥായസം  കേകൗണസഡിലെഡിലന  ഉതരവഡിലന  കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്  അയച്ച  തക്ടീയതഡി  മുതല്  മൂന്നേഴ്സ്

മെസ്ഥാസതഡിനകേസം നല്കകേണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

[***]

അദഗ്യസ്ഥായസം 4

ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് ലപേസ്ഥാതവസ്ഥായഡി

36.  ഈ ആകഡിന് കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ്യസ്ഥാത ആളകേള  ,     മുതലെസ്ഥായവര്  ,     പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്

ലചെയ്യസ്ഥാന്  പേസ്ഥാടഡിലലന്നേഴ്സ്.―(i)  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, അലലങഡില്  (ii)  30-ാം

വകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡില് പസഡിദലപടതഡിയ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലട ലെഡിസഡില് കപേരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപട

ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, അലലങഡില്  (iii)  26-ാം  വകുപഡില്  പതഡിപേസ്ഥാദെഡിച്ചഡിടള്ള  ലെഡിസഡില്

കപേരുകചെര്തഡിടള്ള ഒരു പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, എന്നേഡിവരലസ്ഥാത യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം കനരഡികടസ്ഥാ അങ്ങലന

അനുമെസ്ഥാനഡിക്കുന്നേ വഡിധതഡികലെസ്ഥാ കമെസ്ഥാകഡണ ലമെഡഡിസഡിന്, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന്,

അലലങഡില് ആയൂര്കവദെഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന്, സഡിദ ലമെഡഡിസഡിന്, അലലങഡില് യനസ്ഥാനഡി റഡിബഡി

ലമെഡഡിസഡിന്,  കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം എന്നേഡിവ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ അലലങഡില്

സര്ക്കസ്ഥാര്,  ലപേസ്ഥാത,  സസ്വകേസ്ഥാരഗ്യ  കമെഖലെയഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  ലമെഡഡിക്കല്  സസ്ഥാപേനങ്ങളഡില്

അധഗ്യസ്ഥാപേന  തസഡികേകേള  ഉളലപലട  ഏലതങഡിലുസം  തസഡികേ  വഹഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  അപകേസ്ഥാരസം

സസ്വയസം  തടരുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  പേസ്ഥാടഡിലസ്ഥാതതസം  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം  ലമെഡഡിസഡിന്

വഡിഭസ്ഥാഗതഡില്  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അലസ്ഥാത  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം  മെകറലതങഡിലുസം

ലമെഡഡിസഡിന്  വഡിഭസ്ഥാഗതഡില്  കൂടഡി,  അയസ്ഥാള  ആ  ലമെഡഡിസഡിനഡില്  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് അലസ്ഥാതപേക്ഷേസം, പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യസ്ഥാന് പേസ്ഥാടഡിലസ്ഥാതതമെസ്ഥാകുന.

37.  ശഡിക്ഷേ.―(1)  36-ാം  വകുപഡിനഴ്സ്  വഡിരുദമെസ്ഥായഡി  പവര്തഡിക്കുന്നേ  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം,

കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല്, ആദെഗ്യ  കുറതഡിനഴ്സ്  രണ്ടഴ്സ്  ലെക്ഷേസം  രൂപേവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ  പേഡിഴെയ്ക്കുസം

അങ്ങലനയള്ള ആദെഗ്യ കുറതഡിലന കുറസസ്ഥാപേനതഡിനുകശഷസം തടര്നള്ള ഓകരസ്ഥാ കുറതഡിനുസം
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അഞഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  സസ്ഥാധുതയള്ള  ഒരു  രജഡികസഷന്  ഇലസ്ഥാലത

കയസ്ഥാഗഗ്യതയള്ള ഒരസ്ഥാള തലന കയസ്ഥാഗഗ്യതയലട വഡിഭസ്ഥാഗതഡികലെസ്ഥാ മെറഴ്സ് വഡിഭസ്ഥാഗതഡികലെസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്

ലചെയ്യുകേയസം ഒരു മെനുഷഗ്യജക്ടീവനഴ്സ്  മെരണേകമെസ്ഥാ  അവശതകയസ്ഥാ  സസംഭവഡിപഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്തസ്ഥാല്,

അഞഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേ പേഡിഴെയ്കക്കസ്ഥാ അലലങഡില് ഒരു വര്ഷസം തടവഡികനസ്ഥാ അലലങഡില് രണ്ടുസം

കൂടഡികയസ്ഥാ  ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  കയസ്ഥാഗഗ്യതകയസ്ഥാ  സസ്ഥാധുതയള്ള രജഡികസഷകനസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാലത  ഒരസ്ഥാള  ഏലതങഡിലുസം

മവദെഗ്യശസ്ഥാസ്ത്ര  സമ്പ്രദെസ്ഥായതഡില്  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുകേയസം  അയസ്ഥാളലട  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  കേസ്ഥാരണേസം

മെരണേകമെസ്ഥാ സഡിരമെസ്ഥായ അവശതകയസ്ഥാ സസംഭവഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ലചെയ്തസ്ഥാല്,  കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല്

അഞഴ്സ്  ലെക്ഷേസം  രൂപേ  പേഡിഴെയ്കക്കസ്ഥാ  അലലങഡില്  രണ്ടഴ്സ്  വര്ഷലത  തടവഡികനസ്ഥാ  അലലങഡില്

രണ്ടുസം  കൂടഡിയസം,  തടര്നള്ള  കുറതഡിനഴ്സ്  ഇരടഡി  പേഡിഴെയ്ക്കുസം  ഇരടഡി  തടവഡിനുസം

ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസം,  കൂടസ്ഥാലത  1860-ലലെ  ഇനഗ്യന്  ശഡിക്ഷേസ്ഥാ  നഡിയമെ  സസംഹഡിതയഡിലലെ

(1860-ലലെ  നമ്പര്  45)  XVI-ാം  അദഗ്യസ്ഥായ  പകേസ്ഥാരസം  മെനുഷഗ്യശരക്ടീരലത  ബസ്ഥാധഡിക്കുന്നേ

കുറകൃതഗ്യങ്ങള, അതരസം നഡിയമെവഡിരുദമെസ്ഥായ പവര്തനസം മെനുഷഗ്യ ശരക്ടീരലത എത്രകതസ്ഥാളസം

കേഠഡിനമെസ്ഥായഡി ബസ്ഥാധഡിച്ചു എന്നേഴ്സ് ഉചെഡിതമെസ്ഥായഡി കേണേക്കസ്ഥാക്കഡി ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

38.  ബഡിരുദെങ്ങള നല്കുന്നേതഡിനുള്ള അധഡികേസ്ഥാരസം.―കകേരള സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്   കമെസ്ഥാകഡണ

ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,  ആയൂര്കവദെഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,  സഡിദ

ലമെഡഡിസഡിന്,  യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന്  അലലങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി  ചെഡികേഡിത്സയസം

എന്നേഡിവയഡില്  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനസ്ഥായഡി,  ഡഡിഗഡി  മുതലെസ്ഥായവ

മകേവശമുള്ളയസ്ഥാള,  നല്കേലപടയസ്ഥാള  അലലങഡില്  സസ്വക്ടീകേര്തസ്ഥാവഴ്സ്  കയസ്ഥാഗഗ്യരസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ്

പസസ്ഥാവഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണ്ടസ്ഥാ  വഡിവക്ഷേഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണ്ടസ്ഥാ  ഉള്ള  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  മലെസന്സഴ്സ്,

സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്  അലലങഡില്  മെറ്റു  കരഖകേള  നല്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ  അനുവദെഡിക്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ

വഡിതരണേസം ലചെയ്യുന്നേതഡികനസ്ഥാ ഉള്ള അവകേസ്ഥാശസം സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ

അസംഗക്ടീകേസ്ഥാരസം നല്കേഡിയ അധഡികേസ്ഥാരസസ്ഥാനതഡിനസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

39. ഡഡിഗഡി മുതലെസ്ഥായവ നല്കുന്നേതഡിനുസം മെറ്റുമുള്ള നഡികരസ്ഥാധനസം.―(1)  38-ാം വകുപഡില്

വഗ്യവസ  ലചെയ്തഡിടള്ളലതസ്ഥാഴെഡിലകേ,  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ

ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്  അലലങഡില്  ആയൂര്കവദെഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,

സഡിദ  ലമെഡഡിസഡിന്,  യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന്  അലലങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി
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ചെഡികേഡിത്സയസം  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനഴ്സ്  കയസ്ഥാഗഗ്യതയലണ്ടന്നേഴ്സ്  പസസ്ഥാവഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണ്ടസ്ഥാ

വഡിവക്ഷേഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണ്ടസ്ഥാ ഉള്ള ഏലതങഡിലുസം  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  മലെസന്സഴ്സ്,  സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്

അലലങഡില്  മെറ്റു  കരഖകേള  നല്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,  അനുവദെഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,  നല്കുന്നേതഡിനഴ്സ്

അവകേസ്ഥാശമുള്ളതസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ് ഭസ്ഥാവഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ പേസ്ഥാടള്ളതല.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപഡിലലെ  വഗ്യവസകേള  ലെസംഘഡിക്കുന്നേ  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം

കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല് രണ്ടഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയ്ക്കുസം അങ്ങലന ലെസംഘഡിക്കുന്നേ

ആള  ഒരു  സസ്ഥാപേനകമെസ്ഥാ  സസംഘടനകയസ്ഥാ  ആലണേങഡില്,  ആ  ലെസംഘനതഡിനഴ്സ്

അറഡിഞ്ഞുലകേസ്ഥാകണ്ടസ്ഥാ  മെനനഃപൂര്വ്വമെസ്ഥാകയസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരലപടത്തുകേകയസ്ഥാ  അനുവദെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ

ലചെയ്യുന്നേ,  അങ്ങലനയള്ള  സസ്ഥാപേനതഡിലലെ/സസംഘടനയഡിലലെ,  ഓകരസ്ഥാ  അസംഗവസം

കുറസസ്ഥാപേനതഡികന്മേല് അഞഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

40.  ലമെഡഡിക്കല്  കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള  വഡിവക്ഷേഡിക്കുന്നേ  ബഡിരുദെങ്ങള  ,     മുതലെസ്ഥായവ

അനധഡികൃതമെസ്ഥായഡി  ഉപേകയസ്ഥാഗഡിക്കുന്നേതഡിനുള്ള  പേഡിഴെശഡിക്ഷേ.―(1)  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം,  അയസ്ഥാളലട

പേക്കല്,

(എ)  യഥസ്ഥാര്തതഡില്  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  മലെസന്സഴ്സ്

അലലങഡില് ഈ ആകഡിന് കേഡിഴെഡിലുള്ള ഒരു സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്; കൂടസ്ഥാലത

(ബഡി)  അങ്ങലനയള്ള  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  മലെസന്സഴ്സ്  അലലങഡില്

സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്―

(i)  സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്  തല്സമെയസം  നഡിലെവഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം

നഡിയമെസം അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചകതസ്ഥാ;

(ii) പേടഡികേയഡില് പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടള്ള ഒരു അധഡികേസ്ഥാര സസ്ഥാനസം നല്കേഡിയകതസ്ഥാ

അനുവദെഡിച്ചകതസ്ഥാ പുറലപടവഡിച്ചകതസ്ഥാ; കൂടസ്ഥാലത

(iii)  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  നസ്ഥാഷണേല്  ലമെഡഡിക്കല്  കേമക്ടീഷന്,

ലസന്ടല്  കേകൗണസഡില്  ഓഫഴ്സ്  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,  ലസന്ടല്

കേകൗണസഡില് ഓഫഴ്സ് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി എന്നേഡിവ അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചകതസ്ഥാ,

ഇലസ്ഥാതഡിരഡിക്കുന്നേപേക്ഷേസം,  കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,

ആയൂര്കവദെഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന്,  സഡിദ ലമെഡഡിസഡിന്,  യനസ്ഥാനഡി റഡിബഡി ലമെഡഡിസഡിന് അലലങഡില്
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കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി  ചെഡികേഡിത്സയസം  അലലങഡില്  മെറഴ്സ്  തരതഡിലുള്ള  ചെഡികേഡിത്സകേള  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്

ലചെയ്യുന്നേതഡിനുള്ള  കയസ്ഥാഗഗ്യതയസ്ഥായഡി  അയസ്ഥാളലട  മകേവശസം  ഒരു  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,

മലെസന്സഴ്സ് അലലങഡില് സര്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ് ഉലണ്ടന്നേഴ്സ് വഡിവക്ഷേഡിക്കുന്നേ ഏലതങഡിലുസം ബഡിരുദെകമെസ്ഥാ

അക്ഷേരങ്ങകളസ്ഥാ ചുരുക്കകപരുകേകളസ്ഥാ അയസ്ഥാളലട കപേരഡിലനസ്ഥാപസം കചെര്ക്കസ്ഥാന് പേസ്ഥാടഡിലസ്ഥാതതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപഡിലന  വഗ്യവസകേള  ലെസംഘഡിക്കുന്നേ  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം  ആദെഗ്യ

കുറസസ്ഥാപേനതഡിലന സസംഗതഡിയഡില് രണ്ടഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയ്ക്കുസം തടര്നള്ള

കുറസസ്ഥാപേനതഡിലന  സസംഗതഡിയഡില്  അഞഴ്സ്  ലെക്ഷേസം  രൂപേവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ  പേഡിഴെയ്ക്കുസം

ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

41. ലമെഡഡിക്കല് ബഡിരുദെങ്ങള ലതറസ്ഥായഡി  സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ  ഉപേകയസ്ഥാഗഡിക്കുന്നേതഡികനസ്ഥാ

ഉള്ള  ശഡിക്ഷേ.―38-ാം  വകുപഡില്  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിടള്ള  ഏലതങഡിലുസം  അധഡികേസ്ഥാരസസ്ഥാനസം

നല്കേഡിയകതസ്ഥാ,  അനുവദെഡിച്ചകതസ്ഥാ  പുറലപടവഡിച്ചകതസ്ഥാ  അലലങഡില്  നസ്ഥാഷണേല്  ലമെഡഡിക്കല്

കേമക്ടീഷന്, ലസന്ടല് കേകൗണസഡില് ഓഫഴ്സ് ഇനഗ്യന് സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന്, ലസന്ടല്

കേകൗണസഡില്  ഓഫഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി  അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചകതസ്ഥാ  ആയ  ഒരു  ഡഡിഗഡികയസ്ഥാ,

ഡഡികപസ്ഥാമെകയസ്ഥാ  മലെസന്കസസ്ഥാ  സര്ടഡിഫഡിക്കകറസ്ഥാ  തനഡിക്കുലണ്ടന്നേഴ്സ്  അലലങഡില്  കമെസ്ഥാകഡണ

ലമെഡഡിസഡിന്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന്,  ആയര്കവദെ  ലമെഡഡിസഡിന്,  സഡിദ

ലമെഡഡിസഡിന്, യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന്  അലലങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി  ചെഡികേഡിത്സയസം

നടതസ്ഥാന്  അയസ്ഥാളക്കഴ്സ്  കയസ്ഥാഗഗ്യതയലണ്ടന്നേഴ്സ്  വഡിവക്ഷേഡിക്കുന്നേ  ഏലതങഡിലുസം  ബഡിരുദെകമെസ്ഥാ,

വഡിവരണേകമെസ്ഥാ  അലലങഡില്  അയസ്ഥാളലട  കപേരഡിലനസ്ഥാപമുള്ള  കൂടഡികച്ചര്ക്കകലെസ്ഥാ  മെനനഃപൂര്വ്വമെസ്ഥായസം

ലതറസ്ഥായസം സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ഉപേകയസ്ഥാഗഡിക്കുകേകയസ്ഥാ,  ലചെയ്യുന്നേ ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളസം ആദെഗ്യകുറതഡിനഴ്സ്

രണ്ടഴ്സ് ലെക്ഷേസം രൂപേ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേ പേഡിഴെയ്ക്കുസം തടര്നള്ള ഓകരസ്ഥാ കുറതഡിനുസം അഞഴ്സ് ലെക്ഷേസം

രൂപേ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന്നേതമെസ്ഥായ പേഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

42.  കപസ്ഥാസഡികേക്യൂഷന്.―ഈ  ആകഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  വഗ്യവസകേള  ലെസംഘഡിച്ചതഡിനഴ്സ്

ഏലതങഡിലുസം ആളഡിലനതഡിലര ക്രഡിമെഡിനല് നടപേടഡികേള ആവശഗ്യമെസ്ഥാലണേന്നേഴ്സ് ഒരു കേകൗണസഡിലെഡിനഴ്സ്

അഭഡിപസ്ഥായമുള്ളകപസ്ഥാള,  അതരസം  കേകൗണസഡില്  പകമെയതഡിലൂലട,  അതരസം  ക്രഡിമെഡിനല്

നടപേടഡികേള ആരസംഭഡിക്കുന്നേതഡിനുകവണ്ടതസ്ഥായ തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

43.  കുറങ്ങള  വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടക്കല്.―(1)  കേകൗണസഡില്  അധഡികേസ്ഥാരലപടത്തുന്നേ

ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലന  കരഖസ്ഥാമൂലെമുള്ള  ഒരു  പേരസ്ഥാതഡിയഡികന്മേലെലസ്ഥാലത  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  കകേസ്ഥാടതഡിയസം  ഈ

ആകഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം ശഡിക്ഷേഡിക്കലപകടണ്ട ഒരു കുറസം വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടക്കുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടള്ളതല.
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(2)  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ശഡിക്ഷേസ്ഥാര്ഹമെസ്ഥായ  കുറസം  ജ ജുഡക്ടീഷഗ്യല്  ഒന്നേസ്ഥാസം  കസ്ഥാസഴ്സ്

മെജഡികസറഴ്സ് കകേസ്ഥാടതഡിയഡില് തസ്ഥാലഴെയള്ള ഒരു കകേസ്ഥാടതഡിയഡില് വഡിചെസ്ഥാരണേ ലചെയ്യുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടള്ളതല.

44. ഉതമെവഡിശസ്വസ്ഥാസപൂര്വ്വസം  ലചെയ്ത  നടപേടഡികേളക്കഴ്സ്  സസംരക്ഷേണേസം.―ഈ  ആകഡികലെകയസ്ഥാ

അതഡിന് കേക്ടീഴെഡിലുണ്ടസ്ഥാക്കഡിയ ചെടങ്ങളഡികലെകയസ്ഥാ റഗുകലെഷനുകേളഡികലെകയസ്ഥാ വഗ്യവസകേള പകേസ്ഥാരസം

ഉതമെവഡിശസ്വസ്ഥാസപൂര്വ്വസം  ലചെയ്തകതസ്ഥാ  ലചെയ്യസ്ഥാനുകദ്ദേശഡിച്ചകതസ്ഥാ  ആയ  ഏലതസ്ഥാരു  നടപേടഡികേള

സസംബനഡിച്ചഴ്സ് യസ്ഥാലതസ്ഥാരു വഗ്യവഹസ്ഥാരകമെസ്ഥാ കപസ്ഥാസഡികേക്യൂഷകനസ്ഥാ ശഡിക്ഷേസ്ഥാ നടപേടഡികേകളസ്ഥാ മെറഴ്സ് നഡിയമെ

നടപേടഡികേകളസ്ഥാ ഒരസ്ഥാളലക്കതഡിലര നഡിലെനഡില്ക്കുന്നേതല.

45.  ആകഡിലന  അധഡിപഭസ്ഥാവസം.―സസംസസ്ഥാനതഴ്സ്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേലറ

രജഡിസര് ലചെയ്യുന്നേ സസംഗതഡികേളഡില്,  ഈ ആകഡികലെയസം  അതഡിന്കേക്ടീഴെഡില് ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയഡിടള്ള

ചെടങ്ങളഡികലെയസം റഗുകലെഷനുകേളഡികലെയസം വഗ്യവസകേളക്കഴ്സ്,  തല്സമെയസം പസ്ഥാബലെഗ്യതഡിലുള്ള

മെകറലതങഡിലുസം  നഡിയമെതഡില്  എന്തുതലന്നേ  അടങ്ങഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാലുസം,  അധഡിപഭസ്ഥാവമുണ്ടസ്ഥാ

യഡിരഡിക്കുന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

46.  ചെടങ്ങള.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വഡിജസ്ഥാപേനതഡിലൂലട  ഈ  ആകഡിലന

എലസ്ഥാകമെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങള  നഡിര്വ്വഹഡികക്കണ്ട  ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി  ചെടങ്ങള

ഉണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  പകതഗ്യകേഡിച്ചുസം  മുകേളഡില്  പേറഞ്ഞെ  അധഡികേസ്ഥാരതഡിലന  സസ്ഥാമെസ്ഥാനഗ്യതയഴ്സ്  ഭസംഗസം

വരസ്ഥാലതയസം, സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്―

(എ)  ലതരലഞ്ഞെടപ്പു  ഹര്ജഡികേളസം  അസംഗങ്ങളസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടപഡിനഴ്സ്

മെല്സരഡിക്കുന്നേ സസ്ഥാനസ്ഥാര്തഡികേള ലകേടഡിവയ്കക്കണ്ടതസ്ഥായ തകേയസം അങ്ങലനയള്ള ലകേടഡിവച്ച

തകേകേള  കേണ്ടുലകേടലപടസ്ഥാവന്നേതഡിലന  നഡിബനനകേളസം  ഉളലപലട,  പസഡിഡനഴ്സ്,

മവസഴ്സ്  പസഡിഡനഴ്സ്  അലലങഡില്  അസംഗങ്ങള  എന്നേഡിവരുലട  ലതരലഞ്ഞെടപ്പുകേലള

സസംബനഡിച്ചഴ്സ് :

എന്നേസ്ഥാല്  ആവശഗ്യമുള്ള  ഡഡികപസ്ഥാസഡിറഴ്സ്  പേതഡിനസ്ഥായഡിരസം  രൂപേയഡില്  കൂടതലെസ്ഥാകേസ്ഥാന്

പേസ്ഥാടള്ളതല;

(ബഡി)  9-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഒഴെഡിവകേള  നഡികേതലപകടണ്ട  രക്ടീതഡി

സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;
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(സഡി)  17-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം  പസഡിഡനഡിനുസം

മവസഴ്സ്  പസഡിഡനഡിനുസം  മെറഴ്സ്  അസംഗങ്ങളക്കുസം  നല്കകേണ്ടതസ്ഥായ  ഫക്ടീസുസം  മെറഴ്സ്  ബതകേളസം

സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ഡഡി)  20-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  രജഡിസറുകേളലട

രൂപേവസം അതഡില് ഉളലപടകതണ്ട വഡിവരങ്ങളസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ഇ)  21-ാം  വകുപഡിലലെ  (1)-ാം  ഉപേവകുപഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലരയസം

ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരയസം നഡിയമെഡിക്കുന്നേ രക്ടീതഡി സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എഫഴ്സ്)  21-ാം  വകുപഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  നഡിയമെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ

കജസ്ഥാലെഡിലക്കടക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേ  അതരതഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  ഉകദെഗ്യസ്ഥാഗസലര

ശഡിക്ഷേഡിക്കുന്നേതഡിനുസം  പേഡിരഡിച്ചുവഡിടന്നേതഡിനുസം  ഡഡിസ്ചെസ്ഥാര്ജഴ്സ്  ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം  നക്ടീക്കസം

ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം രജഡിസസ്ഥാര്ക്കുള്ള അധഡികേസ്ഥാരസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ജഡി)  ഈ  ആകഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുന്നേ  അകപേക്ഷേസ്ഥാ  ഫക്ടീസുകേളസം  മെറഴ്സ്

തകേകേളസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എച്ചഴ്സ്)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (2)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  അകപേക്ഷേസ്ഥാ

കഫസ്ഥാറവസം ഫക്ടീസുസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലഎ)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (6)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  നല്കകേണ്ടതസ്ഥായ
സര്ടഡിഫഡിക്കറഡിലന രൂപേവസം അതഡില് അടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ്ട വഡിവരങ്ങളസം  സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലജ)  25-ാം  വകുപഡിലലെ  (9)-ാം  ഉപേവകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  രജഡികസഷന്
പുതക്കുന്നേതഡിനുള്ള നടപേടഡിക്രമെസം സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(ലകേ)  35-ാം  വകുപഡിന്കേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലെഡിലനയസം
തക്ടീരുമെസ്ഥാനങ്ങളഡികന്മേല്  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അപക്ടീല്  നല്കുന്നേതമെസ്ഥായഡി  ബനലപട  നടപേടഡിക്രമെസം
സസംബനഡിച്ചഴ്സ്;

(എല്)  ഈ  ആകഡിലന  ഉകദ്ദേശഗ്യങ്ങള  നടപഡിലെസ്ഥാക്കുന്നേതഡിലന
ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി  അനഡിവസ്ഥാരഗ്യമെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന്നേ  മെറഴ്സ്  എലസ്ഥാ  സസംഗതഡികേളസം  സസംബനഡിച്ചഴ്സ്
ചെടങ്ങള ഉണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്. 

(3)  ഈ  ആകഡിന്പകേസ്ഥാരസം  ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയ  ഓകരസ്ഥാ  ചെടവസം  അതണ്ടസ്ഥാക്കഡിയതഡിനുകശഷസം
കേഴെഡിയന്നേത്രകവഗസം നഡിയമെസഭ മുമ്പസ്ഥാലകേ നഡിയമെസഭ സകമളനതഡിലെസ്ഥായഡിരഡിക്കുകമ്പസ്ഥാള അതഴ്സ്
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ഒരു  സകമളനതഡികലെസ്ഥാ  തടര്ച്ചയസ്ഥായ  രണ്ടഴ്സ്  സകമളനങ്ങളഡികലെസ്ഥാ  ലപേടസ്ഥാവന്നേ  ആലകേ
പേതഡിനസ്ഥാലെഴ്സ് ദെഡിവസക്കസ്ഥാലെകതയഴ്സ് വയ്കക്കണ്ടതസം,  അപകേസ്ഥാരസം അതഴ്സ് ഏതഴ്സ് സകമളനതഡില്
വയ്ക്കുനകവസ്ഥാ  ആ  സകമളനകമെസ്ഥാ  അതഡിനഴ്സ്  ലതസ്ഥാടടതഴ്സ്  വരുന്നേ  സകമളനകമെസ്ഥാ
അവസസ്ഥാനഡിക്കുന്നേതഡിനുമുമ്പഴ്സ്,  നഡിയമെസഭ ചെടതഡില് ഏലതങഡിലുസം  രൂപേകഭദെസം  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ
അലലങഡില്  ആ  ചെടസം  ഉണ്ടസ്ഥാകക്കണ്ടതഡിലലന്നേഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേപേക്ഷേസം,  ആ
ചെടതഡിനഴ്സ്  അതഡിനുകശഷസം  അതത  സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ  അപകേസ്ഥാരസം  രൂപേകഭദെലപടതഡിയ
രൂപേതഡില്  മെസ്ഥാത്രസം  പസ്ഥാബലെഗ്യമുണ്ടസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  അലലങഡില്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാബലെഗ്യവസം
ഇലസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേതമെസ്ഥാണേഴ്സ്;  എന്നേസ്ഥാല്  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം
രൂപേകഭദെലപടതകലെസ്ഥാ റദ്ദേസ്ഥാക്കകലെസ്ഥാ ആ ചെടപകേസ്ഥാരസം മുമ്പഴ്സ് ലചെയ്ത ഏലതങഡിലുസം സസംഗതഡിയലട
സസ്ഥാധുതയഴ്സ് ഭസംഗസം വരസ്ഥാത വഡിധതഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

47.  റഗുകലെഷനുകേള.―(1)  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണസഡിലുസം  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന  മുന്കൂടഡിയള്ള

അനുമെതഡികയസ്ഥാടകൂടഡി  ഈ  ആകഡികനസ്ഥാ  അതഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണ്ടസ്ഥാക്കലപട  ചെടങ്ങളകക്കസ്ഥാ

വഡിരുദമെസ്ഥാകേസ്ഥാലത തസ്ഥാലഴെപറയന്നേ എലസ്ഥാകമെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  കേസ്ഥാരഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി  റഗുകലെഷനുകേള

ഉണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ)  15-ാം  വകുപഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്   കേകൗണസഡില്  അതഡിലന  കയസ്ഥാഗങ്ങള

കൂകടണ്ട  സമെയവസം  സലെവസം  അങ്ങലനയള്ള  കയസ്ഥാഗസം  വഡിളഡിച്ചുകൂടകേയസം  നടത്തുകേയസം

ലചെകയ്യണ്ട രക്ടീതഡിയസം;

(ബഡി) 33-ാം  വകുപഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസസ്ഥാറുലട  നടപേടഡിക്കഴ്സ്  എതഡിലരയള്ള

അപക്ടീലുമെസ്ഥായഡി ബനലപട നടപേടഡിക്രമെസം;

(സഡി) ഈ ആകഡിലന ഉകദ്ദേശഗ്യങ്ങള നടപഡിലെസ്ഥാക്കുന്നേതഡിലന ആവശഗ്യങ്ങളക്കസ്ഥായഡി

അനഡിവസ്ഥാരഗ്യമെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന്നേ മെറഴ്സ് എലസ്ഥാ സസംഗതഡികേളസം;

(ഡഡി) 49-ാം വകുപഡിന് കേക്ടീഴെഡിലുള്ള കക്ഷേമെ പേദതഡി.

(2)  ഈ  വകുപഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണ്ടസ്ഥാക്കലപടന്നേതസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  യഥസ്ഥാവഡിധഡി

സഡിരക്ടീകേരഡിക്കുന്നേതമെസ്ഥായ എലസ്ഥാ റഗുകലെഷനുകേളസം വഡിജസ്ഥാപേനസം ലചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വഡിജസ്ഥാപേനതഡിലൂലട  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതസ്ഥാരു

റഗുകലെഷനുകേളസം റദ്ദേഴ്സ് ലചെയ്യസ്ഥാവന്നേതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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48.  റദ്ദേസ്ഥാക്കലുസം  ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കലുസം  .―(1)  1953-ലലെ  ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന്  ലമെഡഡിക്കല്
പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ ആകഴ്സ്  IX),  2021-ലലെ കകേരള  സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല്
പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ഓര്ഡഡിനന്സഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡഡിനന്സഴ്സ്)  എന്നേഡിവ
ഇതഡിനസ്ഥാല് റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിരഡിക്കുന:

എന്നേസ്ഥാല് അതരസം റദ്ദേസ്ഥാക്കല്,―

(എ)  പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങളനുസരഡിച്ചഴ്സ്  മുമ്പഴ്സ്  ലചെയ്തകതസ്ഥാ  അലലങഡില്  യഥസ്ഥാവഡിധഡി
ലചെയ്തകതസ്ഥാ ബസ്ഥാധഡിച്ചകതസ്ഥാ ആയ എലനങഡിലുസം പവര്തനങ്ങള; അലലങഡില്

(ബഡി) പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങളക്കഴ്സ്  കേക്ടീഴെഡില്  ആര്ജഡിച്ചകതസ്ഥാ  വനകചെര്ന്നേകതസ്ഥാ
സസംഭവഡിച്ചകതസ്ഥാ ആയ ഏലതങഡിലുസം അവകേസ്ഥാശസം, വഡികശഷസ്ഥാവകേസ്ഥാശസം, കേര്തവഗ്യസം അലലങഡില്
ബസ്ഥാധഗ്യത  അലലങഡില്  അതഡിന്  കേക്ടീഴെഡില്  കനടഡിയ  രജഡികസഷന്  സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകേള;
അലലങഡില്

(സഡി) പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങളലക്കതഡിരസ്ഥായഡി  ലചെയ്തഡിടള്ള  ഏലതങഡിലുസം  കുറതഡിനഴ്സ്
ചുമെതഡിയഡിടള്ള ഏലതങഡിലുസം പേഡിഴെ, കേണ്ടുലകേടല് അലലങഡിള ശഡിക്ഷേ; അലലങഡില്

(ഡഡി)  കമെല്പറഞ്ഞെ  പകേസ്ഥാരമുള്ള  അവകേസ്ഥാശസം,  പകതഗ്യകേസ്ഥാവകേസ്ഥാശസം,  ബസ്ഥാധഗ്യത,
കേണ്ടുലകേടല്  അലലങഡില്  ശഡിക്ഷേ  എന്നേഡിവ  സസംബനഡിച്ച  ഏലതങഡിലുസം  അകനസ്വഷണേസം,
നഡിയമെനടപേടഡികേള അലലങഡില്  പേരഡിഹസ്ഥാരസം  എന്നേഡിവ  ഈ  ആകഴ്സ്  പേസ്ഥാസസ്ഥാക്കഡിയഡിടഡിലസ്ഥാ
ലയന്നേതകപേസ്ഥാലലെ  ആരസംഭഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  തടരുകേകയസ്ഥാ  നടപഡിലെസ്ഥാക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം,
അതരസം പേഡിഴെ, കേണ്ടുലകേടല് അലലങഡില് ശഡിക്ഷേ എന്നേഡിവ ചുമെത്തുന്നേതഡിനുസം; അലലങഡില്

(ഇ)  ഈ ആകഡിലലെ വഗ്യവസകേളക്കഴ്സ്  വഡിരുദമെസ്ഥാകേസ്ഥാതഡിടകതസ്ഥാളസം  റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിടള്ള
പസജുത നഡിയമെങ്ങള പകേസ്ഥാരസം ലചെയ്തഡിടള്ള ഏലതങഡിലുസം നഡിയമെനസം അലലങഡില് ഉണ്ടസ്ഥാക്കഡിയഡിടള്ള
ചെടങ്ങള,  നഡിയമെസ്ഥാവലെഡികേള  അലലങഡില്  ലറഗുകലെഷനുകേള  അലലങഡില്  പുറലപടവഡിച്ച
വഡിജസ്ഥാപേനസം, കനസ്ഥാടക്ടീസഴ്സ്, ഉതരവഴ്സ്,  പഖഗ്യസ്ഥാപേനസം അലലങഡില് നഡിര്കദ്ദേശസം,

എന്നേഡിവലയ ബസ്ഥാധഡിക്കുന്നേതല.

(2)  ഈ  ആകഡിലന  പസ്ഥാബലെഗ്യതക്ടീയതഡി  മുതല്,  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്
റക്ടീ-ഓര്ഗമനകസഷന്  ആകഴ്സ്  (1956-ലലെ  37-ാം കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ്)-ല് പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ
മെലെബസ്ഥാര്  ജഡിലയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസഷന്  ആകഴ്സ്
(1914-ലലെ IV-ാം നമ്പര് ആകഴ്സ്) പസ്തുത പകദെശതഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നേതല.

(3)   അങ്ങലന  റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിരുന്നേസ്ഥാല്തലന്നേയസം  1953-ലലെ  ടസ്ഥാവന്കൂര്-ലകേസ്ഥാച്ചഡിന്
ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ  ആകഴ്സ്  IX),  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്
റക്ടീ-ഓര്ഗമനകസഷന്  ആകഡില്  (1956-ലലെ  37-ാംകകേന്ദ്ര  ആകഴ്സ്)  പേരസ്ഥാമെര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന്നേ
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മെലെബസ്ഥാര്  ജഡിലയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസഷന്  ആകഴ്സ്
(1914-ലലെ IV-ാം നമ്പര് ആകഴ്സ്), 2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെ ഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ഓര് ഡഡിനന്സഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം നമ്പര് ഓര്ഡഡിനന്സഴ്സ്)  എന്നേഡിവയഴ്സ് കേക്ടീഴെഡില് ലചെയ്തകതസ്ഥാ
ലചെയ്തതസ്ഥായഡി കേരുതലപടന്നേകതസ്ഥാ ആയ ഏലതങഡിലുസം കേസ്ഥാരഗ്യകമെസ്ഥാ എടതകതസ്ഥാ എടതതസ്ഥായഡി
കേരുതലപടന്നേകതസ്ഥാ  ആയ  ഏലതങഡിലുസം  നടപേടഡികയസ്ഥാ,  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ലചെയ്തതസ്ഥാകയസ്ഥാ
എടതതസ്ഥാകയസ്ഥാ കേരുതലപകടണ്ടതസ്ഥാണേഴ്സ്.

[***]

[***]

പേടഡികേ

അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള

എ  . കമെസ്ഥാകഡണ  ലമെഡഡിസഡിനുള്ള  കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള  : [***]―  നസ്ഥാഷണേല്  ലമെഡഡിക്കല്
കേമക്ടീഷന് ആകഴ്സ്, 2019 (2019-ലലെ നമ്പര് 30) പകേസ്ഥാരസം അസംഗക്ടീകേരഡിച്ച എലസ്ഥാ കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം
കൂടസ്ഥാലത  പേസ്ഥാര്ലെലമെനഡിലന  നഡിയമെങ്ങള  അനുസരഡിച്ചഴ്സ്  അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചഡിടള്ളതസ്ഥായഡി
കേണേക്കസ്ഥാക്കലപടന്നേ കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം.

ബഡി  . ആയൂര്കവദെസം  ,    സഡിദ  ,    യനസ്ഥാനഡി ടഡിബഡി ലമെഡഡിസഡിന്  ,    കയസ്ഥാഗയസം     പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സ
എന്നേഡിവയ്ക്കുള്ള  കയസ്ഥാഗഗ്യതകേള:  നസ്ഥാഷണേല്  കേമക്ടീഷന്  കഫസ്ഥാര്  ഇനഗ്യന്  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്
ലമെ ഡഡിസഡിന്  ആകഴ്സ്  ,  2020  (2020-  ലലെ  നമ്പര്    14) പകേസ്ഥാരസം  അസംഗക്ടീകേരഡിച്ച  എലസ്ഥാ
കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം.  കയസ്ഥാഗയലടയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയലടയസം  കേസ്ഥാരഗ്യതഡില്,  അതതഴ്സ്
സസംഗതഡികപേസ്ഥാലലെ,  കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ
അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചഡിടള്ള എലസ്ഥാ കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം.

സഡി.  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനുള്ള കയസ്ഥാഗഗ്യത:  നസ്ഥാഷണേല് കേമക്ടീഷന് കഫസ്ഥാര്
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപതഡി ആകഴ്സ്  , 2020 (2020-  ലലെ നമ്പര്    15) പകേസ്ഥാരസം അസംഗക്ടീകേരഡിച്ചഡിടള്ള എലസ്ഥാ
കയസ്ഥാഗഗ്യതകേളസം.

കകേരള നഡിയമെസഭസ്ഥാ ലസക്രകടറഡിയറഴ്സ്, എസഴ്സ്. വഡി. ഉണഡികൃഷ്ണന് നസ്ഥായര്,
തഡിരുവനനപുരസം, ലസക്രടറഡി.
2021 ഒകകസ്ഥാബര് 29.


