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2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ബബില 

(ലസെലെകക്ട് കേമബിറബി റബികപപൊര്ടക്ട്)

ലസെലെകക്ട് കേമബിറബിയുലടെ പരബിഗണനയപൊയബി അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
ബബില,  കേമബിറബി  ഖണണ്ഡം  ഖണമപൊയബി  പരബിഗണബിച്ചതനുസെരബിച്ചുള്ള  കേമബിറബി  റബികപപൊര്ടണ്ഡം
അതബികനപൊടെനുബന്ധമപൊയബി  കചേര്തബിടള്ള  ലസെലെകക്ട്  കേമബിറബി  റബികപപൊര്ടക്ട്  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള
ബബിലണ്ഡം സെമര്പബിക്കുന.

2.  2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ബബില പതബിനഞപൊണ്ഡം കകേരള നബിയമസെഭയുലടെ
77-ാം നമ്പര് ബബിലപൊയബി  2021  ഒകകപൊബര്  4-ാം തതീയതബി ഒരു അസെപൊധപൊരണ ഗസെറപൊയബി
പ്രസെബിദതീകേരബിച്ചു.   പ്രസ്തുത  ബബില  2021  ഒകകപൊബര്  27-ാം  തതീയതബി  സെഭയബില
അവതരബിപബിക്കുകേയുണ്ഡം അനതലന്നെ ലസെലെകക്ട് കേമബിറബിയുലടെ പരബിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയുണ്ഡം ലചേയ.
സെമബിതബിയുലടെ പ്രഥമകയപൊഗണ്ഡം 2021 ഡബിസെണ്ഡംബര് 15-ാം തതീയതബി കചേരുകേയുണ്ഡം  ലപപൊതുജനങ്ങള,
ജനപ്രതബിനബിധബികേള,  ആകരപൊഗഗ്യ  രണ്ഡംഗലത  വബിവബിധ  സെണ്ഡംഘടെനപൊ  പ്രതബിനബിധബികേള,
ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥര്  എന്നെബിവരബില  നബിനണ്ഡം  നബിര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ഡം  അഭബിപ്രപൊയങ്ങളണ്ഡം  സെസതീകേരബിക്കുവപൊനുണ്ഡം
അതബിനപൊയബി കയപൊഗങ്ങള കചേരപൊനുണ്ഡം തതീരുമപൊനബിക്കുകേയുണ്ഡം ലചേയ. 2022 ജനുവരബി 6,  ജൂണ് 13,
ലസെപ്റണ്ഡംബര് 24, 30, നവണ്ഡംബര് 4  എന്നെതീ തതീയതബികേളബില  തബിരുവനന്തപുരണ്ഡം, എറണപൊകുളണ്ഡം,
കകേപൊഴബികകപൊടെക്ട്,  കകേപൊടയണ്ഡം  എന്നെബിവബിടെങ്ങളബിലെപൊയബി  ലസെലെകക്ട്  കേമബിറബി  ആറക്ട്  കയപൊഗങ്ങള
കചേര്ന.  തുടെര്ന്നെക്ട്   2023  ജനുവരബി  19-ാം  തതീയതബിയബിലലെ  കയപൊഗതബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യരണ്ഡംഗലത  വബിദഗ്ദ്ധരുമപൊയബി  സെമബിതബി  ചേര്ച്ച  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം  ബബിലബില
ആവശഗ്യമപൊയ കഭദഗതബികേള സെണ്ഡംബന്ധബിച്ചക്ട് നബിര്കദ്ദേശങ്ങള സെസതീകേരബിക്കുകേയുണ്ഡം ലചേയ.

3.   ബബിലബിലലെ  വഗ്യവസ്ഥകേള  സെണ്ഡംബന്ധബിച്ചക്ട്  സെമബിതബി  മുന്പപൊലകേ  ലെഭബിച്ചതുണ്ഡം  വബിവബിധ
കയപൊഗങ്ങളബില  ഉയര്നവന്നെതുമപൊയ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ഡം  അഭബിപ്രപൊയങ്ങളണ്ഡം  2023  ലഫെബ്രുവരബി
13-ാംതതീയതബിയബിലലെ  സെമബിതബികയപൊഗതബില  വബിശദമപൊയബി  ചേര്ച്ച  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം  2023  മപൊര്ച്ചക്ട്
6-ാം തതീയതബി  കചേര്ന്നെ കയപൊഗതബില കേരടെക്ട്  റബികപപൊര്ടക്ട്  വകുപക്ട്  തബിരബിച്ചക്ട്  പരബിഗണബിയ്ക്കുകേയുണ്ഡം
കഭദഗതബികേള വരുത്തുകേയുണ്ഡം ലചേയ.

4.  2023  മപൊര്ച്ചക്ട്  13-ാം  തതീയതബി  കചേര്ന്നെ  കയപൊഗതബില  2021-ലലെ  കകേരള
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ബബില സെണ്ഡംബന്ധബിച്ച ലസെലെകക്ട് കേമബിറബി റബികപപൊര്ടക്ട് സെമബിതബി അണ്ഡംഗതീകേരബിച്ചു.

സെമബിതബി നബിര്കദ്ദേശബിച്ച കഭദഗതബികേള ചുവലടെ കചേര്ക്കുന:

ദതീര്ഘ ശതീര്ഷകേണ്ഡം

1. ദതീര്ഘശതീര്ഷകേണ്ഡം തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

 "കകേരള  സെണ്ഡംസ്ഥപൊനതക്ട്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  നബിലെവബിലുള്ള
നബിയമങ്ങളകക്ട്   പകേരണ്ഡം  കേപൊലെപൊനുസൃതമപൊയ  മപൊറങ്ങളണ്ഡം  ആവശഗ്യകേതകേളണ്ഡം
ഉളലപടുതബിലകപൊണ്ടുള്ള വഗ്യവസ്ഥകേള ലകേപൊണ്ടുവരുന്നെതബിനക്ട് കവണബിയുള്ള ഒരു ബബില"

409/2023.
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പതീഠബികേ

2. പതീഠബികേ തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസെണ്ഡംരക്ഷണതബിനക്ട്  ഏകേപൊകരപൊഗഗ്യണ്ഡം  എന്നെ  സെമതീപനണ്ഡം
സെസതീകേരബികകണതബിനപൊലുണ്ഡം;

കരപൊഗ നബിർണ്ണയണ്ഡം, ചേബികേബിത്സ എന്നെബിവയപ്പുറണ്ഡം ആകരപൊഗഗ്യണ്ഡം പ്രദപൊനണ്ഡം ലചേയ്യുന്നെ സെപൊമൂഹബികേ
സെണ്ഡംവബിധപൊനങ്ങലള  ശകബിലപടുത്തുകേയുണ്ഡം  കരപൊഗങ്ങൾകക്ട്  കേപൊരണമപൊകുന്നെ  അവസ്ഥകേലള
ദുർബ്ബലെലപടുത്തുകേകയപൊ ഇലപൊതപൊക്കുകേകയപൊ ലചേകയ്യേണതബിനപൊലുണ്ഡം;

കേപൊലെപൊവസ്ഥപൊവഗ്യതബിയപൊനണ്ഡം,  മനുഷഗ്യ-മൃഗ  സെമ്പർകണ്ഡം  മുതലെപൊയവയുലടെ  ഭപൊഗമപൊയബി
കേടെനവരപൊവുന്നെ  പുതബിയ  വവറസുകേലളയുണ്ഡം  കരപൊഗപൊണുകലളയുണ്ഡം  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലളയുണ്ഡം
മഹപൊമപൊരബികേലളയുണ്ഡം  പ്രതബികരപൊധബികകണതക്ട്  ആവശഗ്യമപൊകേയപൊലുണ്ഡം  വർദബിച്ചുവരുന്നെ  ജതീവബിത
വശലെതീകരപൊഗങ്ങലള തടെകയണതുണ്ഡം നബിയനബികകണതുണ്ഡം അനബിവപൊരഗ്യമപൊകേയപൊലുണ്ഡം;

സെണ്ഡംസ്ഥപൊനത്തുടെനതീളണ്ഡം  നഗര-ഗപൊമ  വഗ്യതഗ്യപൊസെങ്ങളബിലപൊലത  ജനസെപൊന്ദ്രത
ഉയര്ന്നെതപൊയബിരബിക്കുന്നെതബിനപൊലുണ്ഡം വകയപൊജനങ്ങളണ്ഡം,  ഭബിന്നെകശഷബികപൊരുണ്ഡം  ഉളലപലടെയുള്ളവരുലടെ
ആകരപൊഗഗ്യസെണ്ഡംരക്ഷണതബിനക്ട് കകേരളണ്ഡം പ്രകതഗ്യകേ പരബിഗണന നലകുന്നെതബിനപൊലുണ്ഡം;

കകേരള  സെണ്ഡംസ്ഥപൊനതക്ട്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  നബിലെനബിന്നെബിരുന്നെ,
തബിരുവബിതപൊണ്ഡംകൂര്-ലകേപൊച്ചബി കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1955-ലലെ ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ആകക്ട് (1955-ലലെ XVI),  മലെബപൊര് കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1939-ലലെ മദപൊസെക്ട്
പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ആകക്ട്  (1939-ലലെ  III)  എന്നെബിവയക്ട്  പകേരണ്ഡം  സെണ്ഡംസ്ഥപൊനമപൊലകേ
ബപൊധകേമപൊകുന്നെ  ഒരു  നബിയമണ്ഡം  ലകേപൊണ്ടുവരുന്നെതബിനുണ്ഡം  അതുമപൊയബി  ബന്ധലപടതുണ്ഡം  അതബിനക്ട്
ആനുഷണ്ഡംഗബികേവുമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങളക്കുണ്ഡം  കവണബി  വഗ്യവസ്ഥ  ലചേകയ്യേണതക്ട്
യുകമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊലുണ്ഡം;

ഭപൊരത റബിപബബികബിലന എഴുപതബിനപൊലെപൊണ്ഡം സെണ്ഡംവത്സരതബില  തപൊലഴപറയുണ്ഡം  പ്രകേപൊരണ്ഡം
നബിയമമുണപൊക്കുന: ―" 

ഖണണ്ഡം   1

3. ഖണണ്ഡം 1(1)-ല "2021-ലലെ" എന്നെതബിനുപകേരണ്ഡം "2023-ലലെ" എന്നെക്ട് കചേർക്കുകേ.

4. ഖണണ്ഡം 1(2) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ റ്റുകേ.

''15-ാം  വകുപബിലന  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പുണ്ഡം  18-ാം  വകുപബിലന  (7)-ാംഉപവകുപ്പുണ്ഡം
20-ാം  വകുപബിലന  (3)-ാംഉപവകുപ്പുണ്ഡം  65-ാം  വകുപ്പുണ്ഡം  ഉടെന്  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വരുന്നെതുണ്ഡം
കശഷബിക്കുന്നെ  വകുപ്പുകേള  2023  ജനുവരബി  16-ാം  തതീയതബി  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വന്നെതപൊയബി
കേരുതലപകടെണതുമപൊണക്ട്. ''
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ഖണണ്ഡം   2

5.  ഖണണ്ഡം 2-ലന ആരണ്ഡംഭതബില "ഇഇൗ ആകബില,''  എന്നെതബിനക്ട് മുന്പപൊയബി  ''(1)''എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

6.  ഖണണ്ഡം  2(1)(എ)  ആയബി  തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട്  കചേര്ക്കുകേയുണ്ഡം  കശഷബിക്കുന്നെവ
പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ. 

''(എ) ''ബകയപൊ ലമഡബികൽ മപൊലെബിനഗ്യണ്ഡം" എന്നെപൊൽ വഗ്യകബിയുലടെകയപൊ വഗ്യകബികേളലടെകയപൊ
കരപൊഗനബിർണ്ണയണ്ഡം, ശസ്ത്രകബിയകേൾ, മറക്ട് ചേബികേബിത്സകേൾ, കുതബിവയ്പ്പുകേൾ എന്നെബിവയബിടെയബികലെപൊ
ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ ഗകവഷണങ്ങൾകബിടെയബിൽ ആശുപതബികേൾ,  ആകരപൊഗഗ്യ ഗകവഷണ
സ്ഥപൊപനങ്ങൾ എന്നെബിവബിടെങ്ങളബികലെപൊ ഉണപൊകുന്നെതപൊയ കരപൊഗപൊണു സെപൊന്നെബിധഗ്യവുണ്ഡം അതബിലൂലടെ
അണുബപൊധ സെപൊധഗ്യതയുമുള്ള ഖര-ദവ മപൊലെബിനഗ്യങ്ങൾ എന്നെർത്ഥമപൊകുന; ''

7.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1)(ബബി)-ല  "ഔടക്ട്ഹഇൗസെക്ട്,"  എന്നെതബിനക്ട്
കശഷണ്ഡം "അപപൊർടക്ട്ലമനക്ട്, " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

8. പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(സെബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"(സെബി)  "പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി"  എന്നെപൊൽ  അണുബപൊധമൂലെണ്ഡം  മനുഷഗ്യനക്ട്  അലലങബില
മൃഗങ്ങളകക്ട്  ലെക്ഷണങ്ങകളപൊടുകൂടെബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  ഉണപൊകുന്നെതുണ്ഡം  മനുഷഗ്യരബില  നബിന്നെക്ട്
മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ  മൃഗങ്ങളബില  നബിന്നെക്ട്  മൃഗങ്ങളബികലെയ്കകപൊ  മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ
പകേരുന്നെകതപൊ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ  സെണ്ഡംവബിധപൊനങ്ങളലടെ  സെഹപൊയകതപൊലടെ  കേലണത്തുന്നെതുമപൊയ
ഒരു കരപൊഗണ്ഡം എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;

വബിശദതീകേരണണ്ഡം  :  ഇഇൗ  ആകബിലന  ആവശഗ്യതബികലെയപൊയബി  ''മൃഗങ്ങള''  എന്നെതബില
പക്ഷബികേളണ്ഡം ഉളലപടുന്നെതപൊണക്ട്."

9. പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ഡബി)  തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"സെപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടെല"  എന്നെപൊല  കുടുണ്ഡംബപരകമപൊ  വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസെപരകമപൊ
സെപൊമൂഹബികേകമപൊ  രപൊഷതീയകമപൊ  ആതതീയകമപൊ  കഗപൊതപരകമപൊ  മതപരകമപൊ  ആയ
കേപൊരഗ്യങ്ങളകപൊകയപൊ,  മത്സരങ്ങള,  പ്രദര്ശനങ്ങള,  വബികനപൊദങ്ങള അലലങബില സെമപൊനമപൊയ
കേപൊരഗ്യങ്ങളകപൊകയപൊ സെകമളബിക്കുന്നെ ആളകേളലടെ കൂടണ്ഡം എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;"

10.   പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം 2(1)(ഡബി)-യക്ട്  കശഷണ്ഡം  "(ഇ)  ആയബി
തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട് കചേര്ക്കുകേയുണ്ഡം കശഷബിക്കുന്നെവ പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.

"(ഇ)  “ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫെതീസെര്"  എന്നെപൊല  ജബിലപൊ  തലെതബില  ഈ
നബിയമപ്രകേപൊരണ്ഡം  ചുമതലെലപടുതബിയബിടള്ള,  ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുലടെ  ലമമ്പര്
ലസെകടറബിയപൊയ,  ഈ നബിയമതബിലന നടെതബിപബിനുകവണബി  നബികയപൊഗബികലപട ലമഡബികല
ഓഫെതീസെര് എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”  
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11.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1)(എഫെക്ട്  )-ല  "തരതബിലുള്ള"
എന്നെതബിനുകശഷമുള്ള "ഓവു" എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

12.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ലഎ)-ല

"വര്ദനവക്ട്  അലലങബില  ഒരു  ജനതയുലടെ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള  മറക്ട്
അവസ്ഥ”  എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം  “വര്ദനവബിലൂലടെ  ഉണപൊകുന്നെ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള അവസ്ഥ”എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ലജ)-ല

13. “മുനുഷഗ്യന് അലലങബില മൃഗണ്ഡം കഹതുവപൊയബി ഉലപപൊദബിപബികലപടെപൊത,”  എന്നെതക്ട്
ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

14.“സെഹപൊയകതപൊലടെ”  എന്നെതബിനു  കശഷണ്ഡം  വരുന്നെ  “യപൊനബികേമപൊയബി”എന്നെ
വപൊകക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

15. “പരബിസെരങ്ങളണ്ഡം ”എന്നെതക്ട്  “പരബിസെരവുണ്ഡം ” എന്നെക്ട് മപൊറ്റുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ലകേ)-ല

16. "ചേപൊണകേണ്ഡം," എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എല) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

17.  “(എല) "ഭക്ഷണണ്ഡം"  അലലങബില  "ഭക്ഷണപദപൊര്ത്ഥണ്ഡം"  എന്നെതബില വഗ്യകബികേള
കേഴബിക്കുന്നെതബികനപൊ  കുടെബിക്കുന്നെതബികനപൊ  (ആഹപൊരമപൊകയപൊ  പപൊനതീയമപൊകയപൊ)  ചേവയ്ക്കുന്നെതബികനപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നെ,  പപൊചേകേണ്ഡം  ലചേയ്തകതപൊ,  ഭപൊഗബികേമപൊയബി  പപൊചേകേണ്ഡം  ലചേയ്തകതപൊ  പപൊചേകേണ്ഡം
ലചേയ്യേപൊതകതപൊ സെണ്ഡംസ്കരബിച്ചകതപൊ ഭപൊഗബികേമപൊയബി  സെണ്ഡംസ്കരബിച്ചകതപൊ സെണ്ഡംസ്കരബികപൊതകതപൊ ആയ
ധപൊനഗ്യങ്ങളണ്ഡം  പഴങ്ങളണ്ഡം,  പച്ചകറബികേളണ്ഡം,  പൂകളണ്ഡം,  ഇലെകേളണ്ഡം,  പപൊലുണ്ഡം,  മത്സഗ്യവുണ്ഡം  മപൊണ്ഡംസെവുണ്ഡം
ഉളലപലടെയുള്ള  എലപൊ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളണ്ഡം,  ഇവയുലടെ  ഉലപന്നെങ്ങളണ്ഡം,  പപൊയക്ട്  ലചേയ്ത
കുടെബിലവള്ളമുളലപലടെയുള്ള പപൊനതീയങ്ങളണ്ഡം കൂടെപൊലത നബിറതബിനപൊകയപൊ സെസപൊദക്ട് കൂടന്നെതബിനപൊകയപൊ
അതരണ്ഡം  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളബിലുണ്ഡം  പപൊനതീയങ്ങളബിലുണ്ഡം  കചേര്ക്കുന്നെ  എലപൊ  കചേരുവകേളണ്ഡം
ഉളലപടുന്നെതുമപൊകുന;”

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എണ്ഡം)-ല 

18.  "നബിര്മപൊണണ്ഡം"  എന്നെതബിനക്ട്  മുന്പപൊയബി  "ഭക്ഷണ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളലടെ"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

19.  "വബിതരണണ്ഡം" എന്നെതബിനക്ട് മുന്പപൊയബി  "ഭക്ഷഗ്യ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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20.  "പപൊകകജബിണ്ഡംഗക്ട്" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "പപൊകബിണ്ഡംഗക്ട്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

21.  "കസപൊറബിണ്ഡംഗക്ട്"  എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "സെണ്ഡംഭരണണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

22. “പ്രവര്തനങ്ങള” എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം “പ്രവര്തനണ്ഡം”എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

23.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ഒ) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(ഒ) "ആകരപൊഗഗ്യ സെണ്ഡംരക്ഷണ സ്ഥപൊപനണ്ഡം" എന്നെപൊൽ ലപപൊതു ഉടെമസ്ഥതയബിലുള്ളകതപൊ സെസകേപൊരഗ്യ
ഉടെമസ്ഥതയബിലുള്ളകതപൊ  ആയതുണ്ഡം  കരപൊഗപരബികശപൊധന,  ചേബികേബിത്സ,   നഴബിണ്ഡംഗക്ട്  , സെപൊന്തസനണ്ഡം
അടെകമുള്ള  പരബിചേരണങ്ങള,  മറക്ട്  ചേബികേബിത്സപൊ  പരബിചേരണ  പ്രകബിയകേള  എന്നെബിവ  വഴബി
ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ,  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ,  കരപൊഗചേബികേബിത്സ,  കരപൊഗനബിര്ണയ,   നഴബിണ്ഡംഗക്ട്  ,
പുനരധബിവപൊസെ,  സെപൊന്തസന,  ആകരപൊഗഗ്യപുനനഃസ്ഥപൊപന,  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളടെകമുള്ള
വബിവബിധ  ആകരപൊഗഗ്യകസെവന  പ്രവര്തനങ്ങകളപൊ,  പ്രജനന  ആകരപൊഗഗ്യ  കസെവനങ്ങകളപൊ,
അടെബിയന്തര  ചേബികേബിത്സപൊ  കസെവനങ്ങകളപൊ,  ഇവയുലടെ  വബിവബിധ  സെണ്ഡംയുകങ്ങകളപൊ
ലപപൊതുജനങ്ങളകക്ട് നലകുന്നെതുമപൊയ സ്ഥപൊപനങ്ങള,  ആശുപതബികേള,  നഴബിണ്ഡംഗക്ട് കഹപൊമുകേള,
പ്രസെവപൊശുപതബികേള,  മറക്ട്  ചേബികേബിത്സപൊ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെബിവ  മുഴുവനപൊകയപൊ,  അവയുലടെ  ഒരു
ഭപൊഗകമപൊ എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(പബി)-ല

24. "ജതീവനണ്ഡം" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "കസെവനണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

25.  "വഗ്യകബി" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "വഗ്യകബികേള" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ആര്)-ല

26. ''ആകരപൊഗഗ്യ അപകേടെണ്ഡം'' എന്നെതക്ട്  ''ആകരപൊഗഗ്യ ഭതീഷണബി'' എന്നെപൊക്കുകേ.

27. ''അസുഖതബിനക്ട്'' എന്നെതക്ട്  ''കരപൊഗതബിനക്ട്'' എന്നെപൊക്കുകേ.

28.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1)(എസെക്ട്)  തപൊലഴപറയുണ്ഡം  പ്രകേപൊരണ്ഡം
മപൊറ്റുകേ:

“(എസെക്ട്)  ''ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്''  എന്നെപൊല  തകദ്ദേശസെസയണ്ഡംഭരണ  സ്ഥപൊപനതബിലന
അലലങബില തകദ്ദേശസെസയണ്ഡംഭരണ സ്ഥപൊപനതബിനക്ട് വകേമപൊറണ്ഡം ലചേയകേബിടബിയ സ്ഥപൊപനതബിലന
അലലങബില  സെര്കപൊര്  ലമഡബികല  കകേപൊകളജബിലന  ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്  എകന്നെപൊ
ഏലതങബിലുലമപൊരു  പ്രകദശകതയക്ട്  സ്ഥബിരമപൊകയപൊ  തപൊലകപൊലെബികേമപൊകയപൊ  നബിയമബിക്കുന്നെ
ലഹലതക്ട് ഇന്ലസ്പെകര് റപൊങബിലുള്ള ഒരു ഓഫെതീസെര് എകന്നെപൊ അര്ത്ഥമപൊകുന;''
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29.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം  2(1)(റബി)  നതീകണ്ഡം  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം
കശഷബിക്കുന്നെവ പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.

30.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം  2(1)(റബി)  ആയബി  തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

“(റബി)  “ശുചേബിതസ  സെഇൗകേരഗ്യങ്ങള"  എന്നെപൊല  ഒരു  മുറബിയബികലെപൊ  മുറബികേളബികലെപൊ
ലകേടബിടെതബികലെപൊ,  വബിവബിധ  ലെബിണ്ഡംഗകപൊര്കക്ട്  പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി  സെസകേപൊരഗ്യതകയപൊലടെയുണ്ഡം,
വൃതബിയപൊയുണ്ഡം,  അണുവബിമുകമപൊയുണ്ഡം  കരപൊഗപകേര്ച്ചയക്ട്  സെപൊധഗ്യതയബിലപൊത  രതീതബിയബിലുണ്ഡം
തയ്യേപൊറപൊകബിയതുണ്ഡം  ആവശഗ്യമപൊയ  എണ്ണതബിലുള്ളതുമപൊയ  മലെമൂത  വബിസെര്ജ്ജനതബിനുള്ള
സെഇൗകേരഗ്യങ്ങള എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

31.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(വബി)  തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(വബി) "ഐലസെപൊകലെഷൻ" എന്നെപൊൽ വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുണ്ഡം സെമൂഹതബികലെയ്ക്കുണ്ഡം കരപൊഗണ്ഡം
പകേരുന്നെതക്ട്  തടെയുകേകയപൊ  പരബിമബിതലപടുത്തുകേകയപൊ  ലചേയ്യുകേ  എന്നെ  ഉകദ്ദേശഗ്യകതപൊലടെ
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബിയുള്ളകതപൊ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉള്ളതപൊയബി  സെണ്ഡംശയബികലപടുന്നെകതപൊ  ആയ
വഗ്യകബിലയകയപൊ  വഗ്യകബികേലളകയപൊ  നബിശബിത  കേപൊലെയളവബികലെയക്ട്  മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി
ഇടെപഴകുന്നെതബില നബിന്നെക്ട് വബിലെക്കുകേ എന്നെർത്ഥമപൊകുന;”

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ഡബബ)-ല

32. ''ശഇൗചേപൊലെയണ്ഡം'' എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം ''ശുചേബിമുറബി'' എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

33. ''ഏലതങബിലുണ്ഡം തരതബിലുള്ള'' എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

34. പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എകക്ട്)-ല

"ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബി"  എന്നെതക്ട്   "പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്" എന്നെക്ട്
മപൊറ്റുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ലലവ)-ല

35.  "കലെപൊകല അകതപൊറബിറബി അലലങബില"   എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

36."ആകക്ട്"   എന്നെതക്ട്  "ആകബിലലെ" എന്നെപൊക്കുകേ.

37."രൂപതീകേരബിച്ച"  എന്നെതബിനുകശഷണ്ഡം  വരുന്നെ  "പഞപൊയതക്ട്"  എന്നെതക്ട്
"പഞപൊയകതപൊ" എന്നെക്ട് മപൊറ്റുകേ.
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38.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ലലവ)-നക്ട് കശഷണ്ഡം (ഇസെഡക്ട്) ആയബി
തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

“(ഇസെഡക്ട്) “പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫെതീസെര്"  എന്നെപൊല പ്രപൊകദശബികേ
തലെതബില ഈ നബിയമപ്രകേപൊരണ്ഡം നബിയമബിച്ചബിടള്ള, പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലടെ
ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയപൊയ  ഈ  നബിയമതബിലന  നടെതബിപബിനക്ട്  ചുമതലെലപട  ലമഡബികല
ഓഫെതീസെര് എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

39.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ എ) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ എ) "കലെപൊഡ്ജബിണ്ഡംഗക്ട് ഹഇൗസെക്ട്" എന്നെപൊൽ പ്രതബിഫെലെണ്ഡം വപൊങ്ങബി, ഭക്ഷണകതപൊലടെകയപൊ
അലപൊലതകയപൊ,  വഗ്യകബികേളകക്ട് തപൊമസെസെഇൗകേരഗ്യണ്ഡം  ഒരുക്കുന്നെതപൊയ കഹപൊടല,  കബപൊര്ഡബിണ്ഡംഗക്ട്
ഹഇൗസെക്ട്,  സെതണ്ഡം,  ധര്മശപൊലെ,  റബികസെപൊര്ടക്ട്,  കഹപൊണ്ഡം കസ,  സെര്വതീസെക്ട് അപപൊര്ടക്ട്ലമനക്ട്,  വബിശ്രമ
മനബിരണ്ഡം മുതലെപൊയ സ്ഥലെങ്ങള എന്നെക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന;

40.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ബബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ  ബബി)  “മപൊര്കറക്ട്"  എന്നെപൊല  ധപൊനഗ്യങ്ങകളപൊ  പഴങ്ങകളപൊ  പച്ചകറബികേകളപൊ
മപൊണ്ഡംസെകമപൊ മത്സഗ്യകമപൊ കവഗതബില ചേതീതയപൊകുന്നെ മറക്ട് ഭക്ഷഗ്യവസ്തുകകളപൊ വബിലക്കുന്നെതബികനപൊ
വപൊങ്ങുന്നെതബികനപൊ അഥവപൊ കേനകേപൊലെബികേലളകയപൊ കകേപൊഴബികേലളകയപൊ അലലങബില കേപൊര്ഷബികേകമപൊ
വഗ്യപൊവസെപൊയബികേകമപൊ ആയ ഏലതങബിലുണ്ഡം ഉലപന്നെകമപൊ ഏലതങബിലുണ്ഡം അസെണ്ഡംസ്കൃത ഉലപന്നെകമപൊ
നബിര്മബികതപൊലപന്നെകമപൊ  അലലങബില  ജതീവബിതസെഇൗകേരഗ്യതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ  ഏലതങബിലുണ്ഡം
വസ്തുകകളപൊ  ചേരകകപൊ  വബിലക്കുന്നെതബികനപൊ  വപൊങ്ങുന്നെതബികനപൊ  കവണബി  വഗ്യകബികേള
ഒത്തുകൂടുന്നെതബിനപൊയബി  മപൊറബിവച്ചബിടള്ളകതപൊ  അഥവപൊ  സെപൊധപൊരണയപൊകയപൊ  നബിയത
കേപൊലെബികേമപൊകയപൊ  അതബികലെയക്ട്  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നെകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുണ്ഡം  സ്ഥലെണ്ഡം
എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന.   എന്നെപൊല  ഒലരപൊറ  കേടെകയപൊ  ആലറണ്ണതബില  കേവബിയപൊത  ഒരു  കൂടണ്ഡം
കേടെകേകളപൊ ഒരു മപൊര്കറപൊയബി കേരുതലപടുവപൊന് പപൊടെബിലപൊതതപൊകുന;”

41.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ സെബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ സെബി) "വവദഗ്യചേബികേബിത്സ" എന്നെപൊല കകേരള സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലമഡബികല പ്രപൊകതീഷകണഴക്ട്
ആകക്ട്,  2021  പ്രകേപൊരണ്ഡം  അണ്ഡംഗതീകൃതമപൊയ  ഏലതങബിലുണ്ഡം  ചേബികേബിത്സപൊ  രതീതബി  ഉപകയപൊഗബിച്ചക്ട്
ചേബിടയപൊയ കരപൊഗനബിര്ണ്ണയണ്ഡം നടെതബി കരപൊഗശമനതബികനപൊ ഒരു കരപൊഗബിയുലടെ ആകരപൊഗഗ്യനബിലെ
ലമച്ചലപടുത്തുന്നെതബികനപൊ കവണബിയുള്ള ചേബികേബിത്സ എന്നെക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന;”

42.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം  2(1)  (എ  ഡബി)  നതീകണ്ഡം  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം
കശഷബിക്കുന്നെവ പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.
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43.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ഡബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ ഡബി)  “അതബിഥബി  ലതപൊഴബിലെപൊളബി"  എന്നെപൊല സെണ്ഡംസ്ഥപൊനതബിനക്ട്  പുറത്തുനബിന്നെക്ട്
ഉപജതീവന ആവശഗ്യതബിനപൊയബി വബിവബിധതരണ്ഡം കജപൊലെബികേള ലചേയ്യുന്നെതബിനക്ട്  സെണ്ഡംസ്ഥപൊനതബില
വന്നെക്ട് തപൊമസെബിച്ചു വരുന്നെവര് എന്നെക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന;”

44.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ഇ)-ല "33''എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം
''28'' എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

45.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ജബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"ശലെഗ്യണ്ഡം"  എന്നെപൊൽ  കേപൊഴ,  മണണ്ഡം,  കകേൾവബി  എന്നെബിവയക്ട്  തടെസെകമപൊ  പരബികകപൊ
അപപൊയകമപൊ  ഉപദവകമപൊ  ഉണപൊക്കുന്നെകതപൊ  വബിശ്രമതബികനപൊ  ഉറകതബികനപൊ  തടെസെണ്ഡം
സൃഷബിക്കുന്നെകതപൊ ജതീവനക്ട്  ആപത്തുണപൊക്കുന്നെകതപൊ ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്നെകതപൊ
അലലങബില  കേപൊരണമപൊകേപൊന്  സെപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുണ്ഡം  പ്രവൃതബി,
വബിടനബിൽകൽ, സ്ഥലെണ്ഡം അലലങബിൽ വസ്തു എന്നെർത്ഥമപൊകുന;

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ എച്ചക്ട്)-ല

46.   "വകേവശകപൊരന്" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "വകേവശകപൊരബി" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

47. "ബപൊധഗ്യസ്ഥകനപൊ ആയ ഏലതപൊരപൊളണ്ഡം" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "ബപൊധഗ്യസ്ഥകയപൊ ആയ
ഏലതപൊരു വഗ്യകബിയുണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

48.  2(1)(എച്ചക്ട്)(ഇ)-ല  "ഏലതപൊരപൊളണ്ഡം"  എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം  "ഏലതപൊരു വഗ്യകബിയുണ്ഡം"
എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ലജ)-ല

49 .   "ഉടെമസ്ഥന്" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "ഉടെമസ്ഥ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

50. "വസ്തുവുമപൊയബി" എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം "അലലങബില ലകേടബിടെവുമപൊയബി" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

51. "തലകപൊലെകതയക്ട്," എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

52.  "മലറപൊരപൊളലടെ" എന്നെതബിനുപകേരണ്ഡം "മലറപൊരു വഗ്യകബിയുലടെ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

53. "എകസറബിലന" എന്നെതബിനക്ട് മുന്പക്ട് "മലറപൊരു" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

54. "രക്ഷകേര്തപൊവക്ട്" എന്നെതബിനുപകേരണ്ഡം "രക്ഷപൊകേര്തപൊവക്ട്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

55.   "ആള" എന്നെതബിനുപകേരണ്ഡം "വഗ്യകബി" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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56.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ എല) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ  എല)  ''സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെണ്ഡംരക്ഷണ  സ്ഥപൊപനങ്ങള''  എന്നെപൊല

ഏലതങബിലുണ്ഡം  സെസകേപൊരഗ്യ  വഗ്യകബി,  ടസക്ട്,  കകേപൊര്പകറഷന്  അലലങബില  സെര്കപൊരബിതര

സെണ്ഡംഘടെനയുലടെ  ഉടെമസ്ഥതയബിലുള്ളതുണ്ഡം  അവബിലടെ  ലപപൊതുജനങ്ങളകക്ട്  കേബിടെതബി  ചേബികേബിത്സപൊ

സെഇൗകേരഗ്യങ്ങകളപൊടുകൂടെബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  പരബികശപൊധന,  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയണ്ഡം,  പ്രതബികരപൊധ

നടെപടെബികേള,  കഭദലപടുതപൊനുള്ള  വവദഗ്യചേബികേബിത്സപൊ  സെഇൗകേരഗ്യങ്ങള  എന്നെബിവ  പ്രദപൊനണ്ഡം

ലചേയ്യുന്നെ  സ്ഥപൊപനങ്ങള  എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന.   ഇവയബില  കേബിടെതബി  ചേബികേബിത്സയുള്ളകതപൊ

ഇലപൊതകതപൊ ആയ ലമഡബികല കബിനബിക്കുകേള, ആകരപൊഗഗ്യ സെണ്ഡംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള, പ്രസെവ

ശുശ്രൂഷപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആശുപതബികേള,  വകയപൊജന മനബിരണ്ഡം,  പകേല പരബിപപൊലെന കകേന്ദ്രണ്ഡം,

കേപൊയ ചേബികേബിത്സപൊ സ്ഥപൊപനണ്ഡം, ഇന്വബികടപൊ ലഫെര്ടബിലെബിറബി കബിനബികക്ട്, ജനബിതകേ ലെകബപൊറടറബികേള,

കേഇൗണ്സെബിലെബിണ്ഡംഗക്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ലമഡബികല  ലെകബപൊറടറബി,  ഡയകഗപൊസബികേക്ട്  ലസെനര്,

കറഡബികയപൊളജബികല  ആനക്ട്  ഇകമജബിണ്ഡംഗക്ട്  ലസെനറുകേള,  സ്കപൊനബിണ്ഡംഗക്ട്  ലസെനര്,  ഫെബിസെബികയപൊ

ലതറപൊപബി  ലസെനര്,  ഡബിലസ്പെന്സെറബികേള,  മപൊനസെബികേപൊകരപൊഗഗ്യ  സ്ഥപൊപനങ്ങള  എന്നെബിവ

ഉളലപടുന്നെതുമപൊകുന;

വബിശദതീകേരണണ്ഡം:―ഈ  ആകബിലന  ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  സെണ്ഡംഘങ്ങളലടെകയപൊ

സെഹകേരണ  സെണ്ഡംഘങ്ങളലടെകയപൊ ഉടെമസ്ഥതയബിലുള്ളകതപൊ അലലങബിൽ അവർ നടെത്തുന്നെകതപൊ

ആയ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെണ്ഡംരക്ഷണ  സ്ഥപൊപനങ്ങളണ്ഡം  സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെണ്ഡംരക്ഷണ

സ്ഥപൊപനങ്ങളപൊയബി കേരുതലപടുന്നെതപൊണക്ട്.”

57.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1)(എ എണ്ഡം)  തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം

മപൊറ്റുകേ.

“(എ എണ്ഡം)  ''ലപപൊതു ലകേടബിടെണ്ഡം''  എന്നെതബില ലപപൊതുവബിദഗ്യപൊലെയങ്ങള,  കകേപൊകളജുകേള,

ആശുപതബികേള, ലതപൊഴബില സ്ഥലെണ്ഡം, ആരപൊധനപൊലെയങ്ങള, പബബികേക്ട് തബികയററുകേള, സെബിനബിമപൊ

ഹപൊളകേള,  വലെബ്രറബികേള,  ലെക്ചേര്  ഹപൊളകേള,  കേണ്കസെര്ടക്ട്  ഹപൊളകേള,  എകബിബബിഷന്

ഹപൊളകേള,  സെകമളന  സ്ഥലെങ്ങള,  കഹപൊടലുകേള,  ഭക്ഷണശപൊലെകേള,  കലെപൊഡ്ജബിണ്ഡംഗക്ട്

ഹഇൗസുകേള,  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള  തുടെങ്ങബി  ലപപൊതുജനങ്ങള  ലപപൊതു  ആവശഗ്യങ്ങളകപൊയബി

അപ്രകേപൊരണ്ഡം ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നെകതപൊ ഉപകയപൊഗബികപൊന്കവണബി നബിര്മബിച്ചബിടള്ളകതപൊ ആയ എലപൊ

ലകേടബിടെങ്ങളണ്ഡം ഉളലപടുന്നെതുണ്ഡം അതബില തപൊമസെബിക്കുന്നെതബിനുള്ള പപൊര്പബിടെണ്ഡം  ഉളലപടെപൊതതുമപൊകുന;''
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58.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ എന്) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

''(എഎന്) ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യണ്ഡം'' എന്നെപൊല സെമൂഹതബിലന ലപപൊതുവപൊയുള്ള ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ്ഥ
എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന.   ഇതബില  ആകരപൊഗഗ്യതബിലന  സെപൊമൂഹഗ്യ  ഉറവബിടെങ്ങളബില  ഉഇൗന്നെബിയുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യ  ഉദ്ദേതീപന  പ്രവര്തനങ്ങള,  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധണ്ഡം,  കേപൊകലെകൂടബിയുള്ള  കരപൊഗ
നബിര്ണ്ണയണ്ഡം,  ചേബികേബിത്സ,  പുനരധബിവപൊസെണ്ഡം  തുടെങ്ങബിയ വബിവബിധ  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലടെ  വഗ്യകബികേളലടെ
ശപൊരതീരബികേവുണ്ഡം  മപൊനസെബികേവുണ്ഡം  സെപൊമൂഹബികേവുമപൊയ  സുസ്ഥബിതബി  ഉറപപൊക്കുന്നെതബിനുണ്ഡം  മനുഷഗ്യനുണ്ഡം
പ്രകൃതബിയുണ്ഡം  തമബിലുള്ള  ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ  സെഹവര്തബിതസണ്ഡം  ഉറപപൊക്കുന്നെതബിനുണ്ഡം
ലമച്ചലപടുത്തുന്നെതബിനുണ്ഡം കവണബിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ഉളലപടുന്നെതുമപൊകുന;'' 

59.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1) (എ ഒ)  ആയബി തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

“(എ ഒ) ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബി''  എന്നെപൊല 3-ാം വകുപക്ട് പ്രകേപൊരണ്ഡം നബിലെവബില
വരുന്നെ,  അതതക്ട്  സെണ്ഡംഗതബി  കപപൊലലെ,  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബി,  ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബി, പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബി എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;''

60.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ പബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ പബി)   ''ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അടെബിയന്തരപൊവസ്ഥ''  എന്നെപൊല ലപലടന്നെക്ട് ഒരു കരപൊഗ
ഭതീഷണബികയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യ  അവസ്ഥകയപൊമൂലെണ്ഡം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെണ്ഡംബന്ധമപൊയബി
ഗുരുതരമപൊയബി  കേണകപൊകലപടുന്നെ കരപൊഗകമപൊ  മരണകമപൊ  ഉണപൊവുകേകയപൊ,  ഭ്രൂണ വളര്ച്ചലയ
ഉളലപലടെ ബപൊധബിക്കുന്നെ തരതബില വളലരയധബികേണ്ഡം കപരബില ഗുരുതരമപൊയ ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ്ഥ
ഉണപൊവുകേകയപൊ,  ഗുരുതരമപൊയ അപപൊയങ്ങളകക്ട് ഇടെയപൊകുന്നെ വജവ വബിഷതബിലനകയപൊ,  മറ്റു
വബിഷവസ്തുകളലടെകയപൊ  കരപൊഗപൊണുകളലടെകയപൊ  വബിപുലെമപൊയ  വഗ്യപൊപനമുണപൊവുകേകയപൊ,
പുതബിയകതപൊ  കനരകതയുണപൊയബിരുന്നെകതപൊ  നബിയനബിച്ചബിരുന്നെകതപൊ,  നബിര്മപൊര്ജ്ജനണ്ഡം
ലചേയ്യേലപടബിരുന്നെകതപൊ ആയ കരപൊഗപൊണു അലലങബില വജവവബിഷണ്ഡം മൂലെണ്ഡം  ധപൊരപൊളണ്ഡം  കപരബില
ഗണഗ്യമപൊയ  ഹപൊനബി  ഉണപൊവുകേകയപൊ,  വന്  അപകേടെങ്ങള  ഉളലപലടെയുള്ള  ഏതു
ദുരന്തവുമുണപൊവുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്നെ ഏലതപൊരു അവസ്ഥയുണ്ഡം എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

61.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ ആര്) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ  ആര്)  "കേസപൊറവനൻ"  എന്നെപൊൽ  വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുണ്ഡം  സെമൂഹതബികലെയ്ക്കുണ്ഡം
കരപൊഗപകേര്ച്ച തടെയുന്നെതബിനപൊയബി  കരപൊഗബപൊധ  സെണ്ഡംശയബിക്കുന്നെകതപൊ   കരപൊഗബപൊധബിതരുമപൊയബി
സെമ്പര്കമുള്ളകതപൊ  കരപൊഗബപൊധയുള്ള  പ്രകദശത്തുനബിന  വന്നെകതപൊ  ആയ  വഗ്യകബിലയകയപൊ
വഗ്യകബികേലളകയപൊ ഒരു നബിശബിത കേപൊലെയളവബികലെയക്ട് മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി ഇടെപഴകുന്നെതബില നബിനണ്ഡം
മപൊറബി നബിര്ത്തുകേ എന്നെർത്ഥമപൊകുന;”
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62.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ എസെക്ട്) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ എസെക്ട്) "രജബികസർഡക്ട് ലമഡബികൽ പ്രപൊകതീഷണർ" അലലങബില ''  ലമഡബികൽ
പ്രപൊകതീഷണർ'' എന്നെപൊൽ 2021-ലലെ കകേരള സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലമഡബികല പ്രപൊകതീഷകണഴക്ട് ആകബിനക്ട്
(2021-ലലെ  36-ാം  ആകക്ട്)  കേതീഴബില  രജബിസര്  ലചേയ്യേലപട  ലമഡബികൽ  പ്രപൊകതീഷണർ
എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ യു)-ല 

63. "എലപൊതരണ്ഡം" എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

64.  ''പുറന്തള്ളുന്നെ'' എന്നെതബിനുകശഷണ്ഡം ''എലപൊതരണ്ഡം'' എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

65.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(എ വബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(എ വബി)  ''കഷപൊപബിണ്ഡംഗക്ട് മപൊള''  എന്നെപൊല ഒകന്നെപൊ,  പരസ്പെരബന്ധബിതമപൊയ ഒന്നെബിലെധബികേകമപൊ
ലകേടബിടെങ്ങളബിലെപൊയബി  സ്ഥബിതബിലചേയ്യുന്നെ  വബിവബിധ  വഗ്യപൊപപൊര  സ്ഥപൊപനങ്ങളലടെ  ഒരു  സെമുച്ചയണ്ഡം
എന്നെക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന.''

66.   പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം  2(1)(എ ഡബഗ്യ റ്റു)  -കക്ട്  കശഷണ്ഡം  (എ
എകക്ട്),(എ വവ) ആയബി തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

"(എ എകക്ട്) "സെണ്ഡംസ്ഥപൊനണ്ഡം" എന്നെപൊല കകേരള സെണ്ഡംസ്ഥപൊനണ്ഡം എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;

(എ വവ)   “സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്"  എന്നെപൊല സെണ്ഡംസ്ഥപൊന
തലെതബില ഈ നബിയമപ്രകേപൊരണ്ഡം നബിയമബിച്ചബിടള്ള, സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലടെ
ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയപൊയ  ഈ  നബിയമതബിലന  നടെതബിപബിനക്ട്  ചുമതലെലപട  ലമഡബികല
ഓഫെതീസെര് എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

67.  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്ത  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം  2(1)(എ  ഇസെഡക്ട്)  ആയബി
തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

“(എ  ഇസെഡക്ട്)  "വപൊകബികനഷന്"  എന്നെപൊല  ശരതീരതബിലന  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ
സെണ്ഡംവബിധപൊനലത ഉകതജബിപബിക്കുകേയുണ്ഡം അതുവഴബി കരപൊഗണ്ഡം വരപൊനുള്ള സെപൊധഗ്യത കുറയ്ക്കുകേയുണ്ഡം
ലചേയ്യുന്നെതബികലെയപൊയബി  നബിര്വതീരഗ്യമപൊകബിയകതപൊ  ശകബി  ക്ഷയബിപബിച്ചകതപൊ  ആയ  സൂക
ജതീവബികേലളകയപൊ അവയുലടെ കകേപൊശഭപൊഗങ്ങലളകയപൊ അവയുലടെ ജനബിതകേ പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ
അണുജതീവബിയുലടെ ഘടെനയുമപൊയബി സെപൊമഗ്യമുള്ള മകറലതങബിലുണ്ഡം വജവകമപൊ അവജവകമപൊ ആയ
സൂക  പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ  മനുഷഗ്യരുലടെ  ശരതീരതബികലെയക്ട്  കുതബിവയ്പബിലൂലടെകയപൊ
അലപൊലതകയപൊ കേടെതബിവബിടുന്നെ പ്രകബിയ എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;



xviii

68.  പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ബബി എ)  ആയബി തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട്

കചേര്ക്കുകേ.

"(ബബി  എ)  "ലവകര്"  എന്നെപൊല  കരപൊഗപൊണുകലള  ശരതീരതബില  വഹബിക്കുകേയുണ്ഡം,

കേടെബിക്കുകേ,  സെമ്പര്കലപടുകേ,  ഭക്ഷണ  പപൊനതീയങ്ങലള  മലെതീമസെമപൊക്കുകേ  തുടെങ്ങബിയ

മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലടെ  മനുഷഗ്യകനപൊ   മൃഗങ്ങളകകപൊ  കരപൊഗങ്ങളകക്ട്  കഹതുവപൊകുകേയുണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെ

പ്രപൊണബികേളണ്ഡം മറക്ട് ഷഡ്പദങ്ങളണ്ഡം എന്നെര്ത്ഥമപൊകുന;”

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ബബി ബബി)-ല 

69. "പ്രകൃതഗ്യപൊയുള്ളകതപൊ" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "പ്രകൃതഗ്യപൊലുള്ളകതപൊ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

70.  "വപൊടര് പപൊര്കക്ട്" എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം "എന്നെബിവ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ബബി സെബി)-ല 

71.  "വപൊടര് പപൊര്കക്ട്" എന്നെതക്ട് "വപൊടര് തതീണ്ഡം പപൊര്കക്ട് "എന്നെപൊക്കുകേ

72. " (വപൊടര് കപ്ലേഗഇൗണക്ട്) " എന്നെതബിലലെ ബ്രപൊകറക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

73."വബികനപൊദ കേളബികേള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "വബികനപൊദങ്ങള"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ബബി ഡബി)-ല 

74. "അഞബില കുറയപൊത ആളകേള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "വഗ്യകബികയപൊ വഗ്യകബികേകളപൊ"

എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

75. "വഗ്യപൊപപൊര," എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം "കസെവന"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 2(1)(ബബി ഇ)-ല 

76. "കവണബിയുണ്ഡം," എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "കവണബികയപൊ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

77.  "അഞബില  കുറയപൊത  ആളകേള  ലചേയ്യുന്നെ"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  "വഗ്യകബികയപൊ

വഗ്യകബികേകളപൊ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

78.  ഖണണ്ഡം 2(1)-നക്ട് കശഷണ്ഡം 2(2) ആയബി തപൊലഴപറയുന്നെതക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

''(2) ഇഇൗ ആകബില സെനര്ഭണ്ഡം മറ്റു വബിധതബില ആവശഗ്യലപടുന്നെയബിടെങ്ങളബിലലെപൊഴബിലകേ

സ്ത്രതീലെബിണ്ഡംഗതബില പ്രകയപൊഗബിച്ചബിരബിക്കുന്നെവയബില എലപൊ ലെബിണ്ഡംഗകപൊരുണ്ഡം ഉളലപടുന്നെതപൊകുന.''
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അദഗ്യപൊയണ്ഡം   2

79. അദഗ്യപൊയണ്ഡം 2-ലലെ ശതീർഷകേണ്ഡം തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബികേൾ  ,   പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർമപൊർ   :    ചുമതലെകേളണ്ഡം അധബികേപൊരങ്ങളണ്ഡം"

80. ഖണണ്ഡം   3   തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ : 

''  3. സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബികേളണ്ഡം  ,    പബബികക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെബിസെ ർമപൊരുണ്ഡം  .—(1)ഈ ആകബിലലെ വഗ്യവസ്ഥകേൾ നടെപബിലെപൊക്കുന്നെതബികലെയപൊയബി

സെര്കപൊര് വബിജപൊപനണ്ഡം ലചേയ്യുന്നെ തതീയതബി മുതല തപൊലഴപറയുന്നെ സെണ്ഡംവബിധപൊനങ്ങള നബിലെവബിൽ

വരുന്നെതപൊണക്ട്, അതപൊയതക്ട്,―

(i)  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  തലെതബിൽ  ഒരു  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുണ്ഡം

സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ എന്നെ നബിർവഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുണ്ഡം;

(ii)  ജബിലപൊ തലെതബിൽ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുണ്ഡം  ജബിലപൊ പബബികക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ എന്നെ നബിർവഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുണ്ഡം;

(iii)  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുണ്ഡം

പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ എന്നെ നബിർവഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുണ്ഡം;

(2) ഈ ആകബിലലെ മറക്ട് വഗ്യവസ്ഥകേളകക്ട് വബികധയമപൊയബി,

(i)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യണ്ഡം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബികലെയപൊയബി  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന,  ജബിലപൊ,

പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ  യഥപൊകമണ്ഡം  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന,ജബിലപൊ,പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സെമബിതബികേൾ പരബിപപൊടെബികേൾ രൂപലപടുകതണതപൊണക്ട്.

(ii)  ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ സുസ്ഥബിര വബികേസെന ലെക്ഷഗ്യങ്ങൾ സെപൊക്ഷപൊത്കേരബിയ്ക്കുന്നെതബിനക്ട്

അതപൊതക്ട്  കേപൊലെങ്ങളബിൽ  സെർകപൊർ  ആവബിഷ്കരബിക്കുന്നെ  കേർമ  പരബിപപൊടെബികേൾ  അതപൊതക്ട്

തലെങ്ങളബിൽ  ഫെലെപ്രദമപൊയബി  നടെപബിലെപൊക്കുനണക്ട്  എനള്ളതക്ട്  സെമബിതബികേള  വബിശകേലെനണ്ഡം

ലചേകയ്യേണതുണ്ഡം ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്.

(iii)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപട  പ്രവർതനങ്ങൾ  സെണ്ഡംബന്ധബിച്ച

റബികപപൊർടക്ട്  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്മപൊര് കുറഞ്ഞതക്ട്  മൂന മപൊസെതബിലലെപൊരബിയലലെങബിലുണ്ഡം

സെമബിതബി മുമ്പപൊലകേ വയ്കകണതുണ്ഡം അതതു തലെങ്ങളബിലലെ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യപ്രവർതനങ്ങൾ

സെമബിതബി അവകലെപൊകേനണ്ഡം ലചേകയ്യേണതുമപൊണക്ട്.''
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81.   ഖണണ്ഡം   4   തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ   :

“4.  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുണ്ഡം  ,    സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹലതക്ട്

ഓഫെതീസെറുണ്ഡം.―(1) സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയബില തപൊലഴപറയുന്നെ അണ്ഡംഗങ്ങൾ

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്, അതപൊയതക്ട്,―

(i)  ആകരപൊഗഗ്യവകുപക്ട് മനബി : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ലസെകടറബി, ആകരപൊഗഗ്യകുടുണ്ഡംബകക്ഷമ വകുപക്ട് : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii) ഡയറകര്, ആകരപൊഗഗ്യ വകുപക്ട് : ലമമ്പർ  ലസെകടറബി

(iv) പ്രബിൻസെബിപൽ ഡയറകര്, തകദ്ദേശസെസയണ്ഡംഭരണ വകുപക്ട്  : അണ്ഡംഗണ്ഡം

(v) ഡയറകര്, ലമഡബികല വബിദഗ്യപൊഭഗ്യപൊസെണ്ഡം :  ”

(vi) ഡയറകര്, ഭപൊരതതീയ ചേബികേബിത്സപൊ വകുപക്ട് :  അണ്ഡംഗണ്ഡം

(vii) ഡയറകര്, കഹപൊമബികയപൊപതബി വകുപക്ട് : ”

(viii) കേമതീഷണര്, ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപക്ട് :  ”

(ix) ഡയറകര്, കൃഷബിവബികേസെനവുണ്ഡം കേർഷകേകക്ഷമവുണ്ഡം വകുപക്ട് :  ”

(x) ഡയറകര്, മൃഗസെണ്ഡംരക്ഷണ വകുപക്ട് :  ”

(xi) ഡയറകര്, ഫെബിഷറതീസെക്ട് വകുപക്ട് :  ”

(xii) ഡയറകര്, ക്ഷതീരവബികേസെന വകുപക്ട് :  ”

(2)  ആകരപൊഗഗ്യ വകുപക്ട് ഡയറകര് തലന ഔകദഗ്യപൊഗബികേ പദവബിയപൊൽ സെമബിതബിയുലടെ

ലമമ്പര് ലസെകടറബിയുണ്ഡം സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെറുണ്ഡം ആയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.

(3)  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിക്കു  കവണബി  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ  ആവശഗ്യലപടുന്നെ പക്ഷണ്ഡം ആകരപൊഗഗ്യ  കുടുണ്ഡംബകക്ഷമ വകുപബിനക്ട്  കേതീഴബിലലെ

അകപൊദമബികേ-ഗകവഷണ-സെപൊകങതബികേ സെഹപൊയ സ്ഥപൊപനങ്ങളണ്ഡം  വബിദഗക്ട് ദരുണ്ഡം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

പ്രശ്നങ്ങൾ  വകേകേപൊരഗ്യണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ  നടെപടെബികേൾ

വകേലകപൊകള്ളണതപൊണക്ട്.”
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82. ഖണണ്ഡം   5   തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ  .

“5.  ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുണ്ഡം  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്

ഓഫെതീസെറുണ്ഡം.―(1)  ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബില  തപൊലഴപറയുന്നെ  അണ്ഡംഗങ്ങള

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്, അതപൊയതക്ട്,―

(i) ജബിലപൊ പഞപൊയതക്ട് പ്രസെബി ഡനക്ട് : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ജബിലപൊ കേളകർ : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (ആകരപൊഗഗ്യണ്ഡം) : ലമമ്പര് ലസെകടറബി

(iv) ജബിലയബിലലെ സെർകപൊർ ലമഡബികല കകേപൊകളജക്ട് പ്രബിൻസെബിപൽ : അണ്ഡംഗണ്ഡം

(v) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (ഭപൊരതതീയ ചേബികേബിത്സ)  :  ”

(vi) ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (കഹപൊമബികയപൊപതബി) :  ”

(vii) കജപൊയബിനക്ട് ഡയറകര്, തകദ്ദേശസെസയണ്ഡംഭരണ വകുപക്ട് : അണ്ഡംഗണ്ഡം

(viii) അസെബിസനക്ട് കേമതീഷണര്, ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപക്ട് :  ”

(ix) പ്രബിൻസെബിപൽ കൃഷബി ഓഫെതീസെർ :  ”

(x) ജബിലപൊ മൃഗസെണ്ഡംരക്ഷണ ഓഫെതീസെർ :  ”

(xi) ജബിലപൊ ഓഫെതീസെർ, ഫെബിഷറതീസെക്ട് വകുപക്ട് :  ”

(xii) ജബിലപൊ ഓഫെതീസെർ, ക്ഷതീരവബികേസെന വകുപക്ട് :  ”

(2)  ജബിലപൊ  ലമഡബികല  ഓഫെതീസെർ  (ആകരപൊഗഗ്യണ്ഡം)  തലന  ഔകദഗ്യപൊഗബികേ

പദവബിയപൊൽ സെമബിതബിയുലടെ  ലമമ്പര് ലസെകടറബിയുണ്ഡം  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെറുണ്ഡം

ആയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.

83. ഖണണ്ഡം   6   തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ   :

“6.  പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുണ്ഡം പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട്

ഓഫെതീസെറുണ്ഡം.―(1)  ഗപൊമപഞപൊയതക്ട്  തലെതബിലലെ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബില

തപൊലഴപറയുന്നെ അണ്ഡംഗങ്ങള ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്, അതപൊയതക്ട്,―
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(i) ഗപൊമപഞപൊയതക്ട് പ്രസെബി ഡനക്ട് : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ഗപൊമപഞപൊയതബിലന ചുമതലെയുള്ള ആകരപൊഗഗ്യവകുപബിലലെ : ലമമ്പര് ലസെകടറബി
       ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ

(iv) ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (ഭപൊരതതീയ ചേബികേബിത്സ) : അണ്ഡംഗണ്ഡം

(v) ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (കഹപൊമബികയപൊപതബി) :  ”

(vi) പഞപൊയതക്ട് ലസെകടറബി :  ”

(vii) മൃഗസെണ്ഡംരക്ഷണ ഓഫെതീസെർ :  ”

(viii) സെർകബിൾ ഫുഡക്ട് കസെഫബി ഓഫെതീസെർ :  ”

(ix) കൃഷബി ഓഫെതീസെർ

   (2)  മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി/കകേപൊർപകറഷൻ  തലെതബില  നഗരപ്രകദശങ്ങളബിൽ
വകേമപൊറലപടകേബിടബിയ  ആകരപൊഗഗ്യവകുപബിനു  കേതീഴബിലലെ  ഓകരപൊ  സ്ഥപൊപനവുണ്ഡം  കകേന്ദ്രതീകേരബിച്ചക്ട്
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബി  രൂപതീകേരബികകണതപൊണക്ട്.  ബന്ധലപട  കകേപൊർപകറഷൻ  കമയർ
അലലങബില  മുനബിസെബിപൽ  ലചേയര്കപഴണ്  അദഗ്യക്ഷയുണ്ഡം  വകേമപൊറലപട  ആകരപൊഗഗ്യ
സ്ഥപൊപനതബിലന  കമധപൊവബി  ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയുണ്ഡം  ആയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.  വകേമപൊറലപട
അതരണ്ഡം സ്ഥപൊപനങ്ങളലടെ പരബിധബിയബിൽലപടെപൊത നഗരപ്രകദശങ്ങളബിലലെ സെമബിതബിയബില ജബിലപൊ
ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (ആകരപൊഗഗ്യണ്ഡം)  ചുമതലെലപടുത്തുന്നെ ഒരു ലഡപപ്യൂടബി ജബിലപൊ ലമഡബികല
ഓഫെതീസെർ  (ആകരപൊഗഗ്യണ്ഡം)  ലമമ്പര്  ലസെകടറബി   ആയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.  മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി/
കകേപൊർപകറഷൻ  തലെതബിലലെ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബിലലെ  മറണ്ഡംഗങ്ങള
തപൊലഴപറയുന്നെവരപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്. അതപൊയതക്ട്, 

(i)   മുനബിസെബിപൽ / കകേപൊർപകറഷൻ ലസെകടറബി

(ii)   ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (ഭപൊരതതീയ ചേബികേബിത്സ)

(iii)   ലമഡബികല ഓഫെതീസെർ (കഹപൊമബികയപൊപതബി)

(iv)   മൃഗസെണ്ഡംരക്ഷണ ഓഫെതീസെർ

(v)   സെർകബിൾ ഫുഡക്ട് കസെഫബി ഓഫെതീസെർ

(vi)  കൃഷബി ഓഫെതീസെർ

(3)  പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലടെ ലമമ്പര് ലസെകടറബി പ്രപൊകദശബികേ
പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെറുലടെ ചുമതലെ കൂടെബി വഹബികകണതപൊണക്ട്.”
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ഖണണ്ഡം   7

84.  ഖണണ്ഡം  7-ലന  മപൊർജബിനൽ  ശതീ ർഷകേണ്ഡം  “പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെറുലടെ
കേടെമകേളണ്ഡം ചുമതലെകേളണ്ഡം" എന്നെപൊക്കുകേ.

85. ഖണണ്ഡം 7(1) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(1)  ഈ  ആകബിലലെ വഗ്യവസ്ഥകേൾ  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന,  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ
നടെപപൊക്കുന്നെതബിനുള്ള  ഉതരവപൊദബിതണ്ഡം  യഥപൊകമണ്ഡം  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർക്കുണ്ഡം ജബിലപൊ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർക്കുണ്ഡം പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർക്കുണ്ഡം ആയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.”

ഖണണ്ഡം 7(2)-ല 

86. “എന്തക്ട് നബിർകദ്ദേശങ്ങളണ്ഡം”എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം  “ഏതക്ട് നബിർകദ്ദേശവുണ്ഡം ”എന്നെക്ട് കചേർക്കുകേ.

87. “ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബിയ്ക്കു”എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം   "പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർകക്ട് ”എന്നെക്ട് കചേർക്കുകേ.

88.  ഖണണ്ഡം 7(3), 7(4) എന്നെബിവ ഒഴബിവപൊക്കുകേയുണ്ഡം കശഷബിക്കുന്നെവ പുനരകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം
ലചേയ്യുകേ.

89.  ഖണണ്ഡം 7(5)പുനരകണ്ഡം ലചേയ്തക്ട് 7(3)ആയബി തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(3)സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  സെർകപൊരബിലനയുണ്ഡം,  തകദ്ദേശ സെർകപൊരുകേളലടെയുണ്ഡം  ആകരപൊഗഗ്യ
കമഖലെയബിലലെ  വപൊർഷബികേ  പദതബികേള  രൂപതീകേരബിക്കുകമ്പപൊൾ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി
ബന്ധലപട  പദതബി  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന,  ജബില,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർമപൊർ  നൽകകേണതപൊണക്ട്.   തങ്ങളലടെ  അധബികേപൊര  പരബിധബിയബിലുള്ള പ്രകദശതബിലന
വപൊർഷബികേ  ആകരപൊഗഗ്യ   റബികപപൊർടബിലന  അടെബിസ്ഥപൊനതബിലെപൊയബിരബികണണ്ഡം  ഇതരണ്ഡം
നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകകേണതക്ട്.”

90. ഖണണ്ഡം 7(6) പുനരകണ്ഡം ലചേയ്തക്ട് 7(4)ആയബി തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ

“(4)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർക്കുണ്ഡം  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർ  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർക്കുണ്ഡം,  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ സെർകപൊരബിനുണ്ഡം എലപൊ മപൊസെവുണ്ഡം
പ്രവർതന റബികപപൊർടക്ട് സെമർപബികകണതപൊണക്ട്.”

91. ഖണണ്ഡം 7(7) പുനരകണ്ഡം ലചേയ്തക്ട് 7(5) ആയബി തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:
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“(5) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ലെക്ഷഗ്യങ്ങള വകേവരബിക്കുന്നെതബിനപൊയബി ലവകർ ലഡൻസെബിറബി

പരബികശപൊധന,  കരപൊഗ നബിരതീക്ഷണ പരബിപപൊടെബികേൾ,  വബിനബിർകദ്ദേശബികപട കരപൊഗങ്ങൾകപൊയുള്ള

സതീനബിണ്ഡംഗക്ട്,  കബിനബികല  ഓഡബിറക്ട്,  ലഡതക്ട്  ഓഡബിറക്ട്  എന്നെബിവയ്ക്കുള്ള  രതീതബിശപൊസ്ത്രണ്ഡം,

മപൊനദണങ്ങൾ,  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേൾ  പ്രതബികരപൊധബികപൊനുള്ള  മുൻകേരുതൽ  നടെപടെബികേൾ

സെണ്ഡംബന്ധബിച്ച  മപൊർഗനബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  എന്നെബിവ  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെ ർ

തയ്യേപൊറപൊകകണതുണ്ഡം, ആയതക്ട് നടെപബിൽ വരുത്തുനലവന്നെക്ട് ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്.”

92.  ഖണണ്ഡം  7(8), 7(9)  എന്നെബിവ സെണ്ഡംകയപൊജബിപബിച്ചക്ട് തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേയുണ്ഡം

(6) ആയബി പുനരകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.

“(6)  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

വബിഷയങ്ങളബില സെണ്ഡംസ്ഥപൊനലത ലപപൊതു, സെസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യ പരബിപപൊലെന സ്ഥപൊപനങ്ങളബിൽ

നബിന്നെക്ട് വബിവരങ്ങൾ കശഖരബികപൊനുള്ള അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്. പ്രസ്തുത വബിവരങ്ങൾ

വബിശകേലെനണ്ഡം ലചേയ്യുന്നെതബിനുള്ള സെണ്ഡംവബിധപൊനങ്ങള സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ

സെജ്ജതീകേരബികകണതുണ്ഡം,  അതരണ്ഡം  വബിശകേലെനതബിലന  അടെബിസ്ഥപൊനതബിൽ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലതക്കുറബിച്ചുള്ള  നയപരമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങളബില  സെർകപൊരബിനക്ട്  ശബിപപൊർശ

നൽകുകേയുണ്ഡം  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  വബിഷയങ്ങളമപൊയബി  ബന്ധലപട  വഗ്യകബികേൾക്കുണ്ഡം

സ്ഥപൊപനങ്ങൾക്കുണ്ഡം  ഏജൻസെബികേൾക്കുണ്ഡം  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകുകേയുണ്ഡം  ലചേകയ്യേണതപൊണക്ട്.

ഇതരതബിൽ  കശഖരബിക്കുന്നെ  വഗ്യകബിഗത  വബിവരങ്ങളലടെ  സുരക്ഷയുണ്ഡം,  സെസകേപൊരഗ്യതയുണ്ഡം

ബന്ധലപട  എലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർമപൊരുണ്ഡം  സെമബിതബികേളണ്ഡം

ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്.”

93.  ഖണണ്ഡം  7(10)  നതീകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം  7(11)   തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറബി  7(7)

ആയബി പുനരകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.

“(7) സെണ്ഡംസ്ഥപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർകക്ട് വകുപക്ട് ലസെകടറബി മുഖപൊന്തരണ്ഡം

സെണ്ഡംസ്ഥപൊനകതപൊ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  ജബിലപൊ  കേളകർ  മുഖപൊന്തരണ്ഡം

ജബിലയബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബികലെപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അടെബിയന്തരപൊവസ്ഥ

പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊന്  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  സെർകപൊരബികനപൊടെക്ട്  ശബിപപൊർശ  ലചേയ്യേപൊവുന്നെതപൊണക്ട്.   സെർകപൊർ

അനുമതബികക്ട്  വബികധയമപൊയബി  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  ജബിലപൊ  കേളകർകക്ട്

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അടെബിയന്തരപൊവസ്ഥ പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊവുന്നെതുമപൊണക്ട്."

94.  ഖണണ്ഡം  7(12),  7(13)  എന്നെബിവ  ഒഴബിവപൊക്കുകേയുണ്ഡം  കശഷബിക്കുന്നെവ  പുനരകണ്ഡം

ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ. 
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95. ഖണണ്ഡം 7(14) പുനരകണ്ഡം ലചേയ്തക്ട് 7(8) ആയബി തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(8)  ഈ ആകബിൻ കേതീഴബിൽ വബിജപൊപനണ്ഡം ലചേയ്തബിടള്ള കരപൊഗങ്ങളലടെകയപൊ കദശതീയ
ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊടെബികേളബിൽ  ഉൾലപട  കരപൊഗങ്ങളലടെകയപൊ  ചേബികേബിത്സകയപൊ  പ്രതബികരപൊധകമപൊ
സെണ്ഡംബന്ധബിച്ചക്ട്  ലപപൊതു  കപ്രപൊകടപൊകകപൊളബിലന  ആവശഗ്യകേത  കബപൊധഗ്യലപടപൊൽ  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന
പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർ, സെര്കപൊര് നബിശയബിക്കുന്നെ വബിദഗക്ട് ദരുലടെ സെഹപൊയകതപൊലടെ
ശബിപപൊർശ  തയ്യേപൊറപൊകബി  സെർകപൊരബിനക്ട്  സെമർപബികകണതപൊണക്ട്.  സെർകപൊർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്നെ
പ്രസ്തുത കപ്രപൊകടപൊകകപൊള എലപൊ സെർകപൊർ,  സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊലെന ദപൊതപൊകളണ്ഡം
ആകരപൊഗഗ്യ സെണ്ഡംരക്ഷണ സ്ഥപൊപനങ്ങളണ്ഡം പബിന്തുടെകരണതപൊണക്ട്.”

96.  ഖണണ്ഡം 7(15)  പുനരകണ്ഡം ലചേയ്തക്ട് 7(9) ആയബി തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഒപൊഫെതീസെര് കരപൊഗനബിരതീക്ഷണണ്ഡം,  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടെ
തടെയലുണ്ഡം  നബിയനണവുണ്ഡം,  ജതീവബിതവശലെബി  കരപൊഗങ്ങള,  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സെര്കപൊര്
വബിജപൊപനണ്ഡം ലചേയ്യുന്നെ മകറലതങബിലുണ്ഡം കരപൊഗങ്ങള, ആകരപൊഗഗ്യ ഭതീഷണബികേള എന്നെബിവയപൊയബി
ലപപൊതുജനങ്ങൾ പപൊലെബികകണ ആകരപൊഗഗ്യ മപൊനദണങ്ങൾ നബിശയബിക്കുന്നെതബിനുള്ള ശബിപപൊര്ശ
സെണ്ഡംസ്ഥപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയക്ട് നലകകേണതപൊണക്ട്.”

ഖണണ്ഡം   8 

97.  ഖണണ്ഡം  8-ലന  മപൊർജബിനൽ  ശതീർഷകേണ്ഡം  “പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെലറ
സെഹപൊയബികൽ” എന്നെപൊക്കുകേ.

98. ഖണണ്ഡം 8(1) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(1)  ഈ  ആകബിലന  കേതീഴബിലുള്ള  ചുമതലെകേള  നബിർവഹബിക്കുന്നെതബിനക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെലറ  സെഹപൊയബിക്കുന്നെതബിനപൊയബി  ലഹൽതക്ട്  ഇൻലസ്പെകറുണ്ഡം  മറക്ട്
ജതീവനകപൊരുണ്ഡം ഉണപൊയബിരബികകണതപൊണക്ട്.”

99.  ഖണണ്ഡം 8(2), 8(3) എന്നെബിവ തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

“(2)  പ്രപൊകദശബികേ,  ജബിലപൊ   പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർമപൊർകക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഇൻലസ്പെകർ  റപൊങബില  തപൊലഴയലപൊത  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥലയ  ഈ  ആകബിൻ  കേതീഴബിലുള്ള
തപൊലഴപറയുന്നെ  നടെപടെബികേൾ  സെസതീകേരബികപൊൻ  കരഖപൊമൂലെണ്ഡം  ചുമതലെലപടുതപൊവുന്നെതപൊണക്ട്.
അതപൊയതക്ട്, —

(i) പരബികശപൊധനകേള നടെത്തുകേ;

(ii) കനപൊടതീസെക്ട് നൽകുകേ;

(iii) നബിയമനടെപടെബികേൾ സെസതീകേരബിക്കുകേ;
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(iv)പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്നെ  മറക്ട്  നടെപടെബികേൾ

സെസതീകേരബിക്കുകേ.  

കൂടെപൊലത,

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപബിന് പ്രകേപൊരണ്ഡം  നലകുന്നെ  ഇതരണ്ഡം  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള  പബബികക്ട് 

ലഹലതക്ട്  ഓഫെതീസെറുലടെ  കമലകനപൊടതബിനുണ്ഡം  നബിയനണതബിനുണ്ഡം  വബികധയമപൊയബി

നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്നെ  പ്രകേപൊരണ്ഡം  നബിര്വഹബിക്കുന്നെതബിനക്ട്  പ്രസ്തുത  ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥ

ബപൊധഗ്യസ്ഥയപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.”

ഖണണ്ഡം   9   

100.  മപൊർജബിനൽ  ശതീർഷകേതബിൽ  “തപൊൽകപൊലെബികേ”എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം

“തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി അധബികേ പബബികേക്ട് ”എന്നെക്ട് കചേർക്കുകേ.

101. ഖണണ്ഡം 9 തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ:

"തപൊലഴപറയുന്നെ  സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില  നബിശബിത  കേപൊലെയളവബികലെയക്ട്  ഒകന്നെപൊ

അതബിലെധബികേകമപൊ  ലമഡബികല  ഓഫെതീസെർമപൊലര  അധബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്

ഓഫെതീസെർമപൊരപൊയബി  തപൊത്കപൊലെബികേമപൊയബി  നബിയമബിക്കുന്നെതബിനക്ട്  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന,  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർമപൊർകക്ട് അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്. അതപൊയതക്ട്,—

(i)  വബിജപൊപനണ്ഡം  ലചേയ്യേലപട  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉണപൊവുകേകയപൊ അവ

ലപപൊടബിപ്പുറലപടുന്നെതബിനുള്ള ഭതീഷണബി ഉണപൊവുകേകയപൊ ലചേയ്യുകമ്പപൊള;

(ii)  സെപൊണ്ഡംകമബികേ  കരപൊഗങ്ങൾ  ലപപൊടബിപ്പുറലപടുകേകയപൊ,  ആയതബിനുള്ള  ഭതീഷണബി

നബിലെനബിൽക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുകമ്പപൊള;

(iii) ദുരന്തങ്ങകളപൊ അസെപൊധപൊരണമപൊയ മരണങ്ങകളപൊ ഉണപൊകുകമ്പപൊൾ;

(iv) ഒരു പ്രകദശതക്ട് വലെബിയകതപൊതബിൽ ആളകേൾ ഒത്തുകൂടുന്നെ സെപൊഹചേരഗ്യതബിൽ;

(v)  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലള  പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നെതബികനപൊ,  അതബിലന  കേപൊരണങ്ങൾ

അകനസഷബിക്കുന്നെതബികനപൊ, പ്രസ്തുത കേപൊരണങ്ങൾ തടെയുന്നെതബികനപൊ;

(vi)  ഇതരണ്ഡം  അധബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർമപൊലര  നബിയമബികകണതക്ട്

ആവശഗ്യമപൊലണന്നെക്ട്  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർ  കേരുതുന്നെ  മറക്ട്  അടെബിയന്തര

സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില.”
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ഖണണ്ഡം   10 

102.  ഖണണ്ഡം  10-ലന  മപൊര്ജബിനല  ശതീര്ഷകേണ്ഡം  "  സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്

ഓഫെതീസെറുലടെ അധബികേപൊരങ്ങള" എന്നെപൊക്കുകേ.

103.  ഖണണ്ഡം  10  “സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  ലപപൊതുജനപൊധബികേപൊരബികക്ട്,—"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം

തപൊലഴപറയുന്നെവ കൂടബികച്ചര്ക്കുകേ.

"പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിലുള്ള  എലപൊ

അധബികേപൊരങ്ങളണ്ഡം സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർകക്ട് സെണ്ഡംസ്ഥപൊന വഗ്യപൊപകേമപൊയബി

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ സെണ്ഡംസ്ഥപൊന  പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട്

ഓഫെതീസെർകക്ട് കനരബികടപൊ,  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർമപൊരബിലൂലടെകയപൊ

ഈ അധബികേപൊരണ്ഡം വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നെതപൊണക്ട്.  കൂടെപൊലത,”

104.   ഖണണ്ഡം 10(എ)-ല “ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ" എന്നെ വപൊകക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

105.  ഖണണ്ഡം  10(ബബി)-ല  "കമളകേളലടെയുണ്ഡം  ഉലസെവങ്ങളലടെയുണ്ഡം  നടെതബിപബിനപൊയബി"

എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

106. ഖണണ്ഡം 10 (സെബി)-ല  “അപകേടെങ്ങള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം ''ഭതീഷണബികേള'' എന്നെക്ട്

കചേര്ക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   11

107.  ഖണണ്ഡം  11-ലന  മപൊര്ജബിനല  ശതീര്ഷകേതബില  "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

അധബികേപൊരബിയുലടെ" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം  "പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെറുലടെ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

108. ഖണണ്ഡം 11-ല "ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബികക്ട്.—" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം

"  നബിർണ്ണയബികലപടെപൊവുന്നെ അതരണ്ഡം വഗ്യവസ്ഥകേൾകക്ട് വബികധയമപൊയബി പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർകക്ട് പ്രപൊകദശബികേ തലെതബിലുള്ള എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളണ്ഡം ജബിലപൊ പബബികേക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫെതീസെർകക്ട് ജബിലപൊ വഗ്യപൊപകേമപൊയബി ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.  ജബിലപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ

തലെങ്ങളബിൽ  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  കനരബികടപൊ,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്

ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർമപൊരബിലൂലടെകയപൊ  ഈ  അധബികേപൊരണ്ഡം  വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നെതപൊണക്ട്.

കൂടെപൊലത, " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

109.  ഖണണ്ഡം  11(ബബി)-ല  "അകനസഷണണ്ഡം"  എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "  പരബികശപൊധനകേള"

എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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110. ഖണണ്ഡം 11 (സെബി)-ല  “അപകേടെങ്ങള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം ''ഭതീഷണബികേള''  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

111.   ഖണണ്ഡം  11(ഡബി)-ല  "പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയക്ട്"  എന്നെതക്ട്
ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

112.  ഖണണ്ഡം 11(ഡബി)-ല "പുറലപടുവബിക്കുന്നെതബിനുണ്ഡം" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം " പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്കക്ട് നലകുന്നെതബിനുണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   12

113.  ഖണണ്ഡം  12-ലന  മപൊര്ജബിനല  ശതീര്ഷകേതബില  "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
അധബികേപൊരബിയുലടെ" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം " പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെറുലടെ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

114.  ഖണണ്ഡം 12(1) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ. 

"പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫെതീസെര്  തലന  അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യ സെണ്ഡംരക്ഷണ സ്ഥപൊപനങ്ങളബില ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളണ്ഡം ചേടങ്ങളണ്ഡം
പപൊലെബിക്കുനലണന്നെക്ട് ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട് " .

ഖണണ്ഡം   12(2)-  ല 

115. " ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയക്ട്" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം " പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്  
ഓഫെതീസെര്കക്ട്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

116. ആരണ്ഡംഭതബില വരുന്നെ ''കരഖപൊമൂലെണ്ഡം,'' എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

117. " ആളബികനപൊകടെപൊ" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "വഗ്യകബികയപൊകടെപൊ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

118." പ്രവര്തബികേള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "പ്രവൃതബി" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

119.  "നബിര്തബിവയ്ക്കുവപൊകനപൊ"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  "നബിര്തബിവയ്ക്കുന്നെതബികനപൊ"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

120. "  കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബിക്കുന്നെതബിനക്ട്  അധബികേപൊരബി"  എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "ഉറപപൊക്കുന്നെതബിനക്ട്  "
എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

121.   " അവസ്ഥയുണ്ഡം" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "അവസ്ഥയ്ക്കുണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

122. " മപൊറണ്ഡം വരുത്തുന്നെതബികനപൊ" എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം "കരഖപൊമൂലെണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

123. " അയപൊള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "ആ വഗ്യകബി " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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124.  "  പരപൊജയലപടുകേയപൊലണങബില,"  എന്നെതബിനു  കശഷണ്ഡം  "പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫെതീസെര്  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശ  സെസയണ്ഡംഭരണ  സ്ഥപൊപനലത  അറബിയബികകണതുണ്ഡം,"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

125.  "  പ്രവര്തബികേള നടെകതണതുണ്ഡം"  എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "പ്രവൃതബി നടെത്തുകേകയപൊ
നബിര്തബിവയ്ക്കുകേകയപൊ മപൊറണ്ഡം വരുത്തുകേകയപൊ ലചേകയ്യേണതുണ്ഡം " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

126. " ആളബില" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം "വഗ്യകബിയബില " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

127. " സ്ഥപൊപനതബികലെയയ്ക്കുള്ള" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം " സ്ഥപൊപനതബികലെയ്ക്കുള്ള " എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

128. " തകദ്ദേശ സെസയണ്ഡംഭരണ സ്ഥപൊപനതബികലെയ്ക്കുള്ള നബികുതബി കുടെബിശബികേ എന്നെ കപപൊലലെ
ഇഇൗടെപൊകകണതപൊണക്ട്"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  "നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്നെ  പ്രകേപൊരണ്ഡം
ഇഇൗടെപൊകകണതുമപൊണക്ട് " എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   12(3)-  ല 

129.  " പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബി" എന്നെ വപൊകക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

130.  " ആകബിന് കേതീഴബില" എന്നെതക്ട് " ആകബിന് കേതീഴബിലലെ"  എന്നെപൊക്കുകേ.

131.  "  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയക്ട്"  എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്
ഓഫെതീസെര്, തനബിയക്ട്"  എന കചേര്ക്കുകേ.

132.  " അതരണ്ഡം" എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

133.  " ലചേകയ്യേണതുണ്ഡം," എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം " ലചേകയ്യേണതപൊണക്ട്."  എന്നെപൊക്കുകേ.

134. 12(3)(i)-ല  "  പപൊലെബിക്കുന്നെതബില"  എന്നെതബിനക്ട്  കശഷണ്ഡം  "  ആലരങബിലുണ്ഡം"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

135.  12(3)(ii)-ല "  രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നെതപൊയബി  പ്രഖഗ്യപൊപബികലപടബിടള്ളതപൊയ"എന്നെതക്ട്
ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

136. 12(3)(ii)-ല  "ചേടങ്ങളലടെകയപൊ  "  എന്നെതബിനക്ട് കശഷണ്ഡം  "  രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നെതപൊയബി
പ്രഖഗ്യപൊപബികലപടബിടള്ളതപൊയ"എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

137.  12(3)(iii) ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   12(4)-  ല 

138.  "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബിയപൊയബി  നബികയപൊഗബികലപടബിടള്ള  ലഹലതക്ട്
ഒപൊഫെതീസെര് ഇഇൗ ആകബികലെപൊ അതബിനു കേതീഴബികലെപൊ"  എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം  "  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്
ഒപൊഫെതീസെര് ഇഇൗ ആകബികലെപൊ അതബിന് കേതീഴബിലുണപൊകബിയ ചേടങ്ങളബികലെപൊ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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139.  "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബിലയന്നെ"  എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം   "  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര് എന്നെ"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

140.  "പ്രവര്തബികേളണ്ഡം" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "പ്രവൃതബികേളണ്ഡം"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

141.  ഖണണ്ഡം  12(5)  നതീകണ്ഡം  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം  കശഷബിക്കുന്നെവ  പുനരക്ഷരണ്ഡം  ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം
ലചേയ്യുകേ.

പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 12(5)-ല 

142. "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിച്ചബിടള്ള ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്"
എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം  " പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്കക്ട്"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

143.  "അകദ്ദേഹതപൊല" എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം  " അവരപൊല"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

144. "ഒരു ഓഫെതീസെര്കക്ട്,—" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം " ഒരു ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയക്ട് വഗ്യകബികേളലടെ
സുരക്ഷയ്ക്കുണ്ഡം സെസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുണ്ഡം ഭണ്ഡംഗണ്ഡം വരപൊത രതീതബിയബില,—"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

145.  ഖണണ്ഡം  12(5)(എ)-ല  "  ഏലതങബിലുണ്ഡം  "  എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം  "ഏതക്ട്"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

146.  ഖണണ്ഡം 12(5)(സെബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(സെബി)  ഭക്ഷണപദപൊര്ത്ഥങ്ങളണ്ഡം,  കുടെബിലവള്ളമുളലപലടെയുള്ള  പപൊനതീയങ്ങളണ്ഡം
തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നെകതപൊ  നബിര്മബിക്കുന്നെകതപൊ  സെണ്ഡംഭരബിക്കുന്നെകതപൊ  വബിലക്കുന്നെകതപൊ  വബിളമ്പുന്നെകതപൊ
വബിതരണണ്ഡം ലചേയ്യുന്നെകതപൊ ആയ ഏതു സ്ഥലെത്തുണ്ഡം;”

147.   ഖണണ്ഡം  12(5)(ഡബി)-ല  "കരപൊഗപൊണു  വപൊഹകേരുലടെകയപൊ"  എന്നെതബിനു  മുന്പക്ട്  
" മലെബിനമപൊയ സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങകളപൊ,” എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

148.  ഖണണ്ഡം  12(5)(ഡബി)-ല  "നബിലെനബിലക്കുന്നെ"  എന്നെതബിനു  മുന്പപൊയബി  വരുന്നെ
"സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങള” എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം "സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങകളപൊ”എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

149.  ഖണണ്ഡം 12(5)(ഇ) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

"(ഇ)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെണ്ഡംരക്ഷണതബിനക്ട് ആവശഗ്യലമന്നെക്ട് പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്കക്ട് കബപൊധഗ്യലപടുന്നെ ഏതക്ട് സ്ഥലെത്തുണ്ഡം;" 

150.പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 12(6) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

 “(6)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  അലലങബിൽ  അവരപൊല
കരഖപൊമൂലെണ്ഡം  അധബികേപൊരലപടുതലപട  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയക്ട്  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ചേതീഞ്ഞകതപൊ
കകേടുവന്നെകതപൊ ആലണന്നെക്ട്  സെണ്ഡംശയബികപൊവുന്നെ  ഭക്ഷണകമപൊ  പപൊനതീയങ്ങകളപൊ
കേലണതബിയപൊൽ, ഇകപൊരഗ്യതബിൽ  നടെപടെബിലയടുകപൊൻ  തപൊലഴപറയുന്നെ  അധബികേപൊരങ്ങൾ
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്:
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(i)  ഭക്ഷണണ്ഡം  പപൊചേകേണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെതുണ്ഡം,  സൂക്ഷബിക്കുന്നെതുണ്ഡം,  വബിതരണണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെതുമപൊയ
സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില പ്രകതഗ്യകേബിച്ചക്ട് മലെബിനമപൊയ സെപൊഹചേരഗ്യണ്ഡം,  അനുവദനതീയമലപൊത രപൊസെവസ്തുകളലടെ
സെപൊന്നെബിദഗ്യണ്ഡം,  ഭക്ഷണണ്ഡം  വകേകേപൊരഗ്യണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെ  വഗ്യകബികേളലടെ  വൃതബിഹതീനത  തുടെങ്ങബിയ
സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില നബിന്നെക്ട് കരപൊഗങ്ങൾ പടെരപൊകനപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണപൊവപൊകനപൊ
സെപൊധഗ്യതയുലണന്നെക്ട് കബപൊധഗ്യലപടപൊകലെപൊ ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ നബിയമപ്രകേപൊരമുള്ള ലമഡബികല  സെർടബിഫെബികറക്ട്,
വലെസെന്സെക്ട് മുതലെപൊയ  സെപൊക്ഷഗ്യപതങ്ങളലടെ  അഭപൊവതപൊകലെപൊ  ആ  സ്ഥപൊപനണ്ഡം
അടെച്ചുപൂടന്നെതടെകമുള്ള   നടെപടെബികേൾ സെസതീകേരബികപൊൻ അധബികേപൊരണ്ഡം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്;

(ii) ഭക്ഷണതബിലന സെപൊമ്പബിൾ കശഖരബിച്ചക്ട് പരബികശപൊധബികകണ സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില
ബന്ധലപട ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുലടെ കസെവനണ്ഡം ആവശഗ്യലപടെപൊവുന്നെതപൊണക്ട്.  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ
ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥ സെപൊമ്പബിൾ കശഖരബിക്കുന്നെ സെമയണ്ഡംവലര അവ  തൽസ്ഥബിതബിയബിൽ  സൂക്ഷബികപൊനുള്ള
നടെപടെബികേൾ നബിർണ്ണയബികലപടെപൊവുന്നെ വഗ്യവസ്ഥകേൾ പ്രകേപൊരണ്ഡം  സെസതീകേരബികപൊനുണ്ഡം,  അവ  നശബിപബി
കപൊനുള്ള  സ്ഥപൊപന  ഉടെമയുലടെകയപൊ  മറ്റുള്ളവരുലടെകയപൊ  ശ്രമങ്ങലള  തടെയപൊനുണ്ഡം  അധബികേപൊരണ്ഡം
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട് ;

(iii)  സെപൊമ്പബിൾ  കശഖരബികപൊൻ  സെപൊധഗ്യതയബിലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ,  ഗുണനബിലെവപൊരണ്ഡം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതുവലര  പ്രസ്തുത  ഭക്ഷണണ്ഡം  വബിൽകലപടുന്നെബിലലന്നെക്ട്  ഉറപ്പുവരുതപൊന്
സെപൊധഗ്യമപൊകേപൊലതവരുകേകയപൊ  ലചേയ്യുന്നെ  സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബില,  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങൾ
ഉണപൊകുന്നെതക്ട് തടെകയണതക്ട് ആവശഗ്യമപൊയബി വന്നെപൊൽ പഴകേബിയകതപൊ, കകേടുവന്നെകതപൊ ആലണന്നെക്ട്
സെണ്ഡംശയബികലപടുന്നെ  ഭക്ഷണപദപൊർത്ഥങ്ങൾ  നശബിപബികപൊനുള്ള  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.
എന്നെപൊൽ  ഇതരതബിൽ  നടെപടെബി  സെസതീകേരബിക്കുന്നെതബിനു  മുമ്പക്ട്  ചേടപ്രകേപൊരണ്ഡം  നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്നെ
മഹസെര്  തയ്യേപൊറപൊകകണതുണ്ഡം  ലപപൊതു  സെസതീകേപൊരഗ്യതയുള്ള  രണക്ട്  സെപൊക്ഷബികേളലടെ  സെപൊന്നെബിദഗ്യണ്ഡം
ഉറപ്പുവരുതബി, അവരുലടെ സെപൊന്നെബിദഗ്യതബിലന ലതളബിവക്ട് കരഖപൊമൂലെണ്ഡം ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്.''

151. പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള  ഖണണ്ഡം 12(7) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

“(7)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫെതീസെർകക്ട്  അലലങബിൽ  അവര്  
അധബികേപൊരലപടുതബിയ  ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയക്ട്,  പഇൗരനപൊരുലടെ  സുരക്ഷയ്ക്കുണ്ഡം  സെസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുണ്ഡം

ഭണ്ഡംഗണ്ഡം വരപൊത രതീതബിയബിൽ,—''.

152.   ഖണണ്ഡം  12(7)(എ)-ല  "അയപൊളകക്ട്"  എന്നെതബിനക്ട്  പകേരണ്ഡം   "അവര്കക്ട്"   എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

153. "അറബിയബിപബിലപൊലത" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം  " അറബിയബിപബിലപൊലതയുണ്ഡം"  എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

154.  "പരബികശപൊധബികപൊവുന്നെതപൊണക്ട്" എന്നെതബിനക്ട് പകേരണ്ഡം  " പരബികശപൊധബികപൊവുന്നെതുണ്ഡം;"  എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.
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155. പുനരക്ഷരണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള 12(7)(സെബി) തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

''(സെബി)  ഏലതങബിലുണ്ഡം  സെഥലെത്തുനബികന്നെപൊ  പരബിസെരത്തുനബികന്നെപൊ  കരപൊഗപൊണു  സെപൊന്നെബിദഗ്യണ്ഡം
ഉലണന്നെക്ട്  കതപൊനന്നെപക്ഷണ്ഡം  ഭക്ഷണതബിലനകയപൊ  ലവള്ളതബിലനകയപൊ  ഏലതങബിലുണ്ഡം
പദപൊര്ത്ഥതബിലനകയപൊ സെപൊമ്പബിളകേള പരബികശപൊധനയപൊയബി എടുകപൊവുന്നെതപൊണക്ട്  ''

156.  ഖണണ്ഡം 12(8)-ല 

 "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപട " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം " പബബികേക്ട്" 
എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

157.  "നഗ്യപൊയമപൊയ സെമയതബിനുള്ളബില, എന്നെപൊല " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "പരമപൊവധബി" എന്നെക്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

158. " അകദ്ദേഹതബിലന കമലുകദഗ്യപൊഗസ്ഥനുണ്ഡം " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  "ജബിലപൊ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്
ഓഫെതീസെര്ക്കുണ്ഡം ബന്ധലപട" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

159.  "നലകുകേയുണ്ഡം," എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  " നലകകേണതപൊണക്ട്." എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

160. "എലന്തങബിലുണ്ഡം നടെപടെബി എടുകകണതുലണങബില പ്രപൊകദശബികേ ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ ഓഫെതീസെലറ
അറബിയബിക്കുകേയുണ്ഡം  ലചേകയ്യേണതപൊണക്ട് " എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം 12(9)-ല 

161.  "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിച്ച " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  " പബബികേക്ട് " 
എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

162.  "അകദ്ദേഹണ്ഡം " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  " അവര്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

163.  "ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥനക്ട് " എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  " ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയക്ട്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

164.   12(10)(എ)-ല  "ആളബികനപൊ  ആളകേളലകതബിലരകയപൊ"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  
" വഗ്യകബികകപൊ  വഗ്യകബികേളകകപൊ എതബിലര" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

165.  12(10)(സെബി)-ല "2-ാം വകുപബിലലെ (ഇസെഡക്ട് ഇ) ഇനണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം

" 2-ാം വകുപബിലന (1)-ാം ഉപവകുപബില" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   13

166.   ഖണണ്ഡം  13-ലന  മപൊര്ജബിനല  ശതീര്ഷകേണ്ഡം  "ലപപൊതുകസെവകേരുലടെ  സെഹകേരണണ്ഡം
ഉറപപൊകല" എന്നെപൊക്കുകേ.
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ഖണണ്ഡം 13(1)-ല

167. "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അധബികേപൊരബി" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  “പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്
എന്നെ നബിലെയബില" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

168.  " പബബികേക്ട് സെര്വനക്ട്സുണ്ഡം" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം  “ലപപൊതു കസെവകേരുണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

169.   "ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥലന" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം “ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുലടെ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

170.  "ഏലതങബിലുണ്ഡം" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം “ഏതക്ട്" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

171.   "നബിരപൊകേരണകമപൊ  നബിസ്സഹകേരണകമപൊ"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  “നബിരപൊകേരണവുണ്ഡം
നബിസ്സഹരണവുണ്ഡം" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

172.   "ആയബി" എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

173.  "അധബികേപൊരബിയ്ക്കു" എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം “അധബികേപൊരബി" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

174. “ശബിക്ഷപൊനടെപടെബികേള " എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം വരുന്നെ ഭപൊഗണ്ഡം "വകേലകേപൊള്ളുന്നെതബികലെയപൊയബി
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര് ബന്ധലപട ഉകദഗ്യപൊഗസ്ഥയുലടെ കമലെധബികേപൊരബിക്കുണ്ഡം, ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിക്കുണ്ഡം റബികപപൊര്ടക്ട് ലചേകയ്യേണതപൊണക്ട് " എന്നെക്ട് മപൊറ്റുകേ.

ഖണണ്ഡം 13(2)-ല

175.  “ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബി"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  “പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെർകക്ട് ” എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

176. “കപപൊലെബിസെബികനപൊടെക്ട്" എന്നെ വപൊകക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

177. “അയപൊളലടെ സെഹപൊയണ്ഡം" എന്നെ വപൊക്കുകേൾ ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

178. “ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബിലയ"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  “പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫെതീസെലറ ” എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

179.  “ഓകരപൊ  കപപൊലെതീകേപൊരലനയുണ്ഡം"  എന്നെതബിനു  പകേരണ്ഡം  “ബന്ധലപട  കസഷന്  ഹഇൗസെക്ട്
ഓഫെതീസെറുലടെ" എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം   14

180.  ഖണണ്ഡം  14-ലന മപൊര്ജബിനല ശതീര്ഷകേണ്ഡം  “തകദ്ദേശസെസയണ്ഡംഭരണ സ്ഥപൊപനണ്ഡം പബിന്തുണ
നൽകേണലമന്നെക്ട് ”എന്നെപൊക്കുകേ.

ഖണണ്ഡം 14(1)

181.  ഖണണ്ഡം 14(1)-ല  “(1)”എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

182. “അതബിലന” എന്നെതബിനു പകേരണ്ഡം “പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്” എന്നെക്ട് കചേര്ക്കുകേ.

183. “അയപൊളലടെ" എന്നെതക്ട് ഒഴബിവപൊക്കുകേ.
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184. “ആവശഗ്യമപൊയ” എന്നെതബിനു കശഷണ്ഡം വരുന്നെ ഭപൊഗണ്ഡം “സെഇൗകേരഗ്യങ്ങള ലെഭഗ്യമപൊകകണതുണ്ഡം
അതബിനുകവണ പബിന്തുണ നലകകേണതുമപൊണക്ട് ” എന്നെക്ട് തബിരുത്തുകേ.

185. ഖണണ്ഡം 14(2) ഒഴബിവപൊക്കുകേ.

186. ഖണണ്ഡം 15 നതീകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം കശഷബിക്കുന്നെവ പുനരകണ്ഡം ലചേയ്യുകേയുണ്ഡം ലചേയ്യുകേ.

അദഗ്യപൊയണ്ഡം   3

അദഗ്യപൊയണ്ഡം 3-ലന ശതീർഷകേണ്ഡം തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ

187. “മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള ജലെതബിലന സുരക്ഷ ഉറപപൊകൽ.”

ഖണണ്ഡം   15

188. പുനരകണ്ഡം ലചേയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ള ഖണണ്ഡം 15 തപൊലഴപറയുണ്ഡം പ്രകേപൊരണ്ഡം മപൊറ്റുകേ.

''15.  മനുഷഗ്യ  ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള  ജലെണ്ഡം.―''  “(1)  ബപ്യൂകറപൊ  ഓഫെക്ട്  ഇന്തഗ്യന്
സപൊന്കഡര്ഡക്ട് സെക്ട്  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  നബിശയബിക്കുന്നെ  സുരക്ഷബിത  കൂടെബിലവള്ളതബിനപൊയുള്ള
മപൊനദണങ്ങളണ്ഡം,  2006-ലലെ ഫുഡക്ട്  കസെഫബി ആന്ഡക്ട്  സപൊന്കഡര്ഡക്ട് സെക്ട്  ആകബിലലെ വഗ്യവസ്ഥകേളണ്ഡം
പ്രകേപൊരമപൊയബിരബികണണ്ഡം  കുടെബിലവള്ളതബിലന  ഗുണനബിലെവപൊരണ്ഡം  കേണകപൊകകണതക്ട്.
ഇപ്രകേപൊരമുള്ള  ഗുണനബിലെവപൊരണ്ഡം  ഉറപപൊകകണതക്ട്  കുടെബിലവള്ളണ്ഡം  വബിതരണണ്ഡം  ലചേയ്യുന്നെവരുലടെ
ഉതരവപൊദബിതമപൊയബിരബിക്കുന്നെതപൊണക്ട്.

(2)  മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള കുടെബിലവള്ളതബിലന സുരക്ഷ ഉറപപൊക്കുന്നെതബിനപൊയബി
പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര്മപൊര്കക്ട് തങ്ങളലടെ അധബികേപൊരപരബിധബിക്കുള്ളബില തപൊലഴപറയുന്നെ
അധബികേപൊരങ്ങള ഉണപൊയബിരബിയ്ക്കുന്നെതപൊണക്ട് . അതപൊയതക്ട് ,—

(എ) ജലെജനഗ്യകരപൊഗങ്ങള  സെണ്ഡംശയബിക്കുന്നെ  സെപൊഹചേരഗ്യങ്ങളബിലുണ്ഡം,  നബിശബിത
ഇടെകവളകേളബിലുണ്ഡം കുടെബിലവള്ളതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരണ്ഡം പരബികശപൊധബിയപൊനുണ്ഡം  പരബികശപൊധബികണലമന്നെക്ട്
നബിര്കദ്ദേശബിയപൊനുണ്ഡം;

(ബബി) കുടെബിലവള്ളതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരണ്ഡം  അപരഗ്യപൊപ്തമപൊലണന്നെക്ട്  കേലണതബിയപൊല
വബിതരണകപൊരബികയപൊടെക്ട് വബിശദതീകേരണണ്ഡം കചേപൊദബിയപൊനുണ്ഡം പരബിഹപൊര നടെപടെബികേള നബിര്കദ്ദേശബിയപൊനുണ്ഡം
വബിതരണണ്ഡം തടെയപൊനുണ്ഡം, ആവശഗ്യലമങബില പബിഴ അടെകമുള്ള നബിയമനടെപടെബികേള സെസതീകേരബികപൊനുണ്ഡം.:

എന്നെപൊല  ഈ  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരണ്ഡം  കുടെബിലവള്ളതബിലന  വബിതരണണ്ഡം  തടെയുന്നെ
സെപൊഹചേരഗ്യതബില പ്രസ്തുത വബിവരണ്ഡം പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫെതീസെര് ഉടെന്തലന്നെ
തകദ്ദേശ സെര്കപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണക്ട് .

(3)  കുടെബിയപൊകനപൊ  കുളബികപൊകനപൊ  വബികനപൊദതബിനുളലപലടെ  മലറലന്തങബിലുണ്ഡം  ആവശഗ്യങ്ങളകകപൊ
ഉപകയപൊഗബിയ്ക്കുന്നെ  പുഴ,  തടെപൊകേണ്ഡം,  കേപൊയല,  അരുവബി,  നതീരുറവ,  കേബിണര്,  ടെപൊങക്ട്,
റബിസെര്കവപൊയര്,  കുളണ്ഡം,   ടെപൊങര്  കലെപൊറബികേളബിലലെ   ലവള്ളണ്ഡം  അലലങബില   മറക്ട്     ജലെവബിതരണ
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സസസ്രോതസ്സുകളുടടെസയസ്രോ  പദ്ധതതികളുടടെസയസ്രോ  ടവെളള,  ആയതതിടന്റെ  ഉടെമസ്ഥയ്സകസ്രോ
അടല്ലെങതില്  ആയതതിടന്റെ  നതിയന്ത്രണസമസ്രോ  ചുമതലസയസ്രോ  ഉള  വെവ്യകതിയ്സകസ്രോ  പസ്രോസദേശതിക
പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  എസപസ്രോള്  സവെണടമങതിലള  സരേഖസ്രോമൂലള  സനസ്രോടഫീസക്
നല്കസ്രോവുന്നതള സനസ്രോടഫീസതില് വെവ്യകമസ്രോകതിയതിട്ടുള സമയതതിനുളതില്,

(എ)  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോകസ്രോത അതരേതതിലള
രേഫീതതിയതില് ജലവെതിതരേണസസസ്രോതസ്സുകള് നതിലനതിര്ത്തുകയള പരേതിപസ്രോലതിക്കുകയള ടചെയസ്രോനുള;

(ബതി)  ടചെളതി,  മസ്രോലതിനവ്യങ്ങള്,  എന്നതിവെ  ഒഴതിവെസ്രോകതി  അതരേള  ജലവെതിതരേണ
സസസ്രോതസ്സുകടള സളരേകതിയസ്രോനുള;

(സതി) ടഡ്രെയതിസനജക്  വെഴതിയള  മലതിനഫീകരേണതതില്  നതിന്നക്  അതരേള
ജലവെതിതരേണ സസസ്രോതസ്സുകടളയള ജലവെതിതരേണ സളവെതിധസ്രോനങ്ങടളയള സളരേകതിയസ്രോനുള;

(ഡതി)  ടപസ്രോതജനങ്ങളുടടെ  ആസരേസ്രോഗവ്യവുള  സുരേകതിതതത്വവുള  മുന്നതിര്തതി
ജലവെതിതരേണ  സസസ്രോതസ്സുകള്കക്  ആവെശവ്യമസ്രോയ  അറ്റകുറ്റപണതികളുള  സളരേകണവുള
ഉറപ്പുവെരുതസ്രോനുള;

(ഇ)  കുടെതിടവെള  ആവെശവ്യങ്ങള്സകസ്രോ  മറ്റക്  മനുഷവ്യഉപസയസ്രോഗങ്ങള്സകസ്രോ
സയസ്രോഗവ്യമല്ലെസ്രോടയങതിസലസ്രോ, ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക് ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോടണന്നുടണ്ടെങതിസലസ്രോ പസ്തുത
ജലസസസ്രോതസതില്  നതിന്നുള  ടവെളതതിടന്റെ  ഉപസയസ്രോഗള  നതിര്തതിടവെയസ്രോനുള
ഉപസയസ്രോഗതിയ്ക്കുന്നതതില് നതിന്നക് മറ്റുളവെടരേ തടെയസ്രോനുള;

(എഫക്)  ടപസ്രോതജനങ്ങളുടടെ ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക് ഹെസ്രോനതികരേസമസ്രോ,  ദുസഹെസമസ്രോ ആയ
രേഫീതതിയതില്  ഉള  ടവെളസമസ്രോ,  മലതിനജലസമസ്രോ  ഒഴുകതികളയന്നതതിസനസ്രോ,  മറ്റക്  രേഫീതതിയതില്
നതിര്മസ്രോര്ജ്ജനള ടചെയ്യുന്നതതിസനസ്രോ,

നതിര്സദ്ദേശതികസ്രോവുന്നതസ്രോണക്:

എന്നസ്രോല് ഈ വെകുപ്പു പകസ്രോരേള ഒരു നതിര്സദ്ദേശള നല്കുന്ന സളഗതതികളതില് പസ്തുത വെതിവെരേള
തസദ്ദേശ സര്കസ്രോരേതിടന അറതിയതിസകണ്ടെതസ്രോണക്.

(4)  മുകളതില്  പറഞതിരേതിയ്ക്കുന്നതസപസ്രോടല  ഉടെമസ്ഥസയസ്രോ  നതിയന്ത്രണമുള  വെവ്യകതിസയസ്രോ
(3)-ാം  ഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേള  നല്കതിയ സനസ്രോടഫീസക്  ,  അതതില്  വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ച  സമയതതിനുളതില്
പസ്രോലതിക്കുന്നതതില്  വെഫീഴ്ച  വെരുത്തുകസയസ്രോ  അവെഗണതിക്കുകസയസ്രോ  ടചെയ്യുകയസ്രോടണങതില്,  ഏടതങതിലള
വെവ്യകതിയസടെസയസ്രോ  അടല്ലെങതില്  വെവ്യകതികളുസടെസയസ്രോ  ആസരേസ്രോഗവ്യള  സളരേകതിയ്ക്കുന്നതതിനക്
അടെതിയന്തരേനടെപടെതി  ആവെശവ്യമസ്രോയതി വെന്നസ്രോല്,  അതരേള സനസ്രോടഫീസതില് പറഞതിരേതിയ്ക്കുന്ന സജസ്രോലതികള്
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പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്  അടെതിയന്തരേമസ്രോയതി  നതിര്വ്വഹെതിക്കുകയള  അപകസ്രോരേള
പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര്കക് ഉണ്ടെസ്രോയ എല്ലെസ്രോ ടചെലവുകളുള ഉടെമസ്ഥ അടല്ലെങതില്
അതരേള  ജലവെതിതരേണ  സസസ്രോതസതിടന്റെ  നതിയന്ത്രണമുള  വെവ്യകതി  നതിര്ണ്ണയതികടപടുന്ന  പകസ്രോരേള
അടെയ്സകണ്ടെതമസ്രോണക് . '

(5)  ടപസ്രോതവെസ്രോയതി  അടല്ലെങതില്  പസതവ്യകമസ്രോയതി  നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിട്ടുളടതസ്രോഴതിടക
യസ്രോടതസ്രോരേസ്രോളുള,  ―

(എ) ഓവുചെസ്രോലതിടന ബസ്രോധതിക്കുന്നസതസ്രോ അതതില് അടെങ്ങതിയതിരേതിക്കുന്ന വെസ്തുകളുടടെ
സത്വതന്ത്രമസ്രോയ  ഒഴുകതിടന  തടെസടപടുത്തുന്ന  നതിര്മസ്രോണങ്ങസളസ്രോ,  മടറ്റടന്തങതിലസമസ്രോ
അടല്ലെങതില് അതരേള വെസ്തുകളുടടെ ടഫീറ്റക്ടമന്റെതിടനയള നഫീകള ടചെയലതിടനയള ബസ്രോധതിക്കുന്ന
വെസ്തുസവെസ്രോ; അടല്ലെങതില്,

(ബതി)  അതമസ്രോത്രമസ്രോസയസ്രോ  അടല്ലെങതില്  ഒസ്രോടെയ്ക്കുളതിടല  മറ്റക്  പദേസ്രോര്ത്ഥങ്ങളുമസ്രോയതി
സളസയസ്രോജതിക്കുസമസ്രോസഴസ്രോ പകടെകരേമസ്രോകുന്നസതസ്രോ ശല്ലെവ്യതതിനക്  കസ്രോരേണമസ്രോകുകസയസ്രോ അടല്ലെങതില്
ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക് ഹെസ്രോനതി വെരുത്തുകസയസ്രോ ടചെയ്യുന്ന ദസ്രോവെകസമസ്രോ നഫീരേസ്രോവെതിസയസ്രോ;

(സതി) ഏടതങതിലള സസസ്രോടെക വെസ്തുസവെസ്രോ;

ടപസ്രോതഓടെയതിസലയ്സകസ്രോ  അടല്ലെങതില്  ടപസ്രോത  ഓടെയമസ്രോയതി  ബനതിപതിക്കുന്ന
ഓടെയതിസലയ്സകസ്രോ  സ്ഥസ്രോപതിക്കുകസയസ്രോ  എറതിയകസയസ്രോ  എറതിയസ്രോനുള  അനുമതതി
ടകസ്രോടുക്കുകസയസ്രോ ഒഴതിക്കുകസയസ്രോ മറതിക്കുകസയസ്രോ തടതിവെതിടുകസയസ്രോ ടചെയസ്രോന് പസ്രോടെതില്ലെസ്രോതതസ്രോണക് .

(6) ടപസ്രോതവെസ്രോയതി അടല്ലെങതില് നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിട്ടുളടതസ്രോഴതിടക യസ്രോടതസ്രോരേസ്രോളുള,  ―

(എ) ഏടതങതിലള ജലഗമന മസ്രോര്ഗ്ഗതതിസലസ്രോ അടല്ലെങതില് അതതിടന്റെ സമഫീപസതസ്രോ,―

(i)  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോകുന്ന  ഏടതങതിലള  വെസ്തു,  മസ്രോലതിനവ്യള,
വെതിസര്ജവ്യള, ശുചെതിമുറതി മസ്രോലതിനവ്യള; അടല്ലെങതില്

(ii) ഉല്പസ്രോദേനതതില് നതിസന്നസ്രോ ഉല്പസ്രോദേന പകതിയയതില് നതിസന്നസ്രോ ഉണ്ടെസ്രോകുന്ന
വെതിഷമുളസതസ്രോ  മസ്രോരേകമസ്രോയസതസ്രോ  മലതിനമസ്രോക്കുന്നസതസ്രോ  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയസതസ്രോ
ആയ ദസ്രോവെകസമസ്രോ ഖരേ വെസ്തുകസളസ്രോ;

ഇടുകസയസ്രോ ഇടെസ്രോന് കസ്രോരേണമസ്രോകുകസയസ്രോ അടല്ലെങതില് വെഫീഴസ്രോന് കസ്രോരേണമസ്രോകുകസയസ്രോ ഒഴുക്കുകസയസ്രോ
പുറന്തള്ളുകസയസ്രോ  ടകസ്രോണ്ടുസപസ്രോകുകസയസ്രോ  അടല്ലെങതില്  അറതിഞ്ഞുടകസ്രോണ്ടെക്  ഇടെസ്രോന്,  വെഫീഴസ്രോന്,
ഒഴുകസ്രോന്, ടകസ്രോണ്ടുസപസ്രോകസ്രോന് അനുവെദേതിക്കുകസയസ്രോ ടചെയ്യുവെസ്രോസനസ്രോ, അടല്ലെങതില്

(ബതി)  ജലജലഗമനമസ്രോര്ഗ്ഗതതിസലയക് എടന്തങതിലള നതിസകപതിക്കുകസയസ്രോ നതിസകപതികസ്രോന്
കസ്രോരേണമസ്രോവുകസയസ്രോ, പുറന്തള്ളുകസയസ്രോ വെഫീഴസ്രോന് കസ്രോരേണമസ്രോകുകസയസ്രോ വെഫീഴ്ത്തുകസയസ്രോ, ഒഴുക്കുകസയസ്രോ,
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അടല്ലെങതില്  മസറ്റടതങതിലള  വെവ്യകതിയടടെ  മറ്റക്  സമസ്രോന  പവൃതതികളുമസ്രോയതി  വെവ്യകതിപരേമസ്രോയതി
അടല്ലെങതില്   സളസയസ്രോജതിപതിച്ചക്,  ജലഗമനമസ്രോര്ഗ്ഗതതിടന്റെ ശരേതിയസ്രോയ  ഒഴുകതിടന
തടെസടപടുത്തുകസയസ്രോ,  അതതിടല  ടവെളള  മലതിനമസ്രോക്കുകസയസ്രോ,  ഏടതങതിലള  ഫസ്രോക്ടറതിയതില്
നതിസന്നസ്രോ,  നതിര്മസ്രോണ  പകതിയയതില്  നതിസന്നസ്രോ  കത്വസ്രോറതിയതില്  നതിസന്നസ്രോ  ഉള  ഖരേ-ദവെ
മസ്രോലതിനവ്യങ്ങൾ ഏടതങതിലള  ചെപ്പുചെവെറുകള്,  ചെസ്രോരേങ്ങള്,  മറ്റക്  മസ്രോലതിനവ്യങ്ങള്,  വെവ്യസ്രോപസ്രോരേ
മസ്രോലതിനവ്യങ്ങള്,  മലതിനമസ്രോയ  ഖരേ  വെസ്തുകള്  എന്നതിവെ  ഉള്ടപടടെ  നതിസകപതിക്കുകസയസ്രോ;
അടല്ലെങതില് 

(സതി) ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോകുന്ന  രേഫീതതിയതില്  ജലഗമന
മസ്രോർഗ്ഗതതിസലസ്രോ അതതിടന്റെ സമഫീപസതസ്രോ ഏടതങതിലള ശല്ലെവ്യള ഉണ്ടെസ്രോക്കുവെസ്രോസനസ്രോ;

പസ്രോടുളതല്ലെ.

(7) (5)-ാം ഉപവെകുപതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് ലളഘതിക്കുന്ന ഏടതസ്രോരേസ്രോളുള  65-ാം വെകുപതില്
നതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴശതികയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.

(8) (6)-ാംഉപവെകുപതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് ലളഘതിക്കുന്ന ഏടതസ്രോരേസ്രോളുള കുറ്റസ്ഥസ്രോപനതതിനു
സമല് മൂന്നക് വെര്ഷള വെടരേയസ്രോകസ്രോവുന്ന തടെവെതിസനസ്രോ ഇരുപതയസ്രോയതിരേള രൂപയതില് കുറയസ്രോടതയള
രേണ്ടെക്  ലകള  രൂപ  വെടരേയസ്രോകസ്രോവുന്നതമസ്രോയ  പതിഴയ്സകസ്രോ  അടല്ലെങതില്  രേണ്ടെതിനുള  കൂടെതിസയസ്രോ
ശതികതികടപടുന്നതസ്രോണക്.”

ഖണള   16   

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള  ഖണള 16-ടന്റെ 

189.  മസ്രോർജതിനൽ ശഫീർഷകള “ജലവെതിതരേണവുമസ്രോയതി ബനടപടക് സളസ്ഥസ്രോന /  ജതില്ലെസ്രോ
പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസറുടടെ അധതികസ്രോരേങ്ങൾ” എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

190.  16(1)-ൽ  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയ്ക്കു”  എന്നതതിനുപകരേള  “പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർകക് ”എന്നക് സചെർക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 16(2)

191.  16(2)-ൽ  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി”  എന്നതതിനുപകരേള  “പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ”എന്നക് സചെർക്കുക.

192. 16(2)-ൽ “ഉസദേവ്യസ്രോഗസ്ഥനുള” എന്നതതിനുപകരേള “ഉസദേവ്യസ്രോഗസ്ഥയ്ക്കുള”എന്നക് സചെർക്കുക.

193.  16(2)-ൽ  “കകവെശകസ്രോരേസനസ്രോ” എന്നതതിനുപകരേള “കകവെശകസ്രോരേതിസകസ്രോ”എന്നക്
സചെർക്കുക.
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194.  16(2)-ടന്റെ  കതിപ്തനതിബനനയതിൽ  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി”
എന്നതതിനുപകരേള “പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ”എന്നക് സചെർക്കുക.

195.  16(2)-ടന്റെ  കതിപ്തനതിബനനയതിൽ  “ആളുകൾസകസ്രോ”  എന്നതതിനുപകരേള
“വെവ്യകതികൾസകസ്രോ”എന്നക് സചെർക്കുക.

196. ഖണള 16(3) നഫീകള ടചെയ്യുക.

ഖണള   17   

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 17-ടന്റെ 

197.  മസ്രോർജതിനൽ  ശഫീർഷകതതിൽ “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയടടെസയസ്രോ  ജതില്ലെസ്രോ
ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോസഗവ്യസ്രോ  അധതികസ്രോരേതിയടടെസയസ്രോ”എന്നതതിനുപകരേള'',  ജതില്ലെസ്രോ  പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസറുടടെ”എന്നക് സചെർക്കുക.

198. “പസദേശതിക”എന്നതതിനുപകരേള “പസ്രോസദേശതിക”എന്നക് സചെർക്കുക.

199.  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിസകസ്രോ  ജതില്ലെസ്രോ  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ
അധതികസ്രോരേതിസകസ്രോ”എന്നതതിനുപകരേള “പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസര്സകസ്രോ ജതില്ലെസ്രോ പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസസരേ സകസ്രോ”എന്നക് സചെർക്കുക.

200.  “സബസ്രോധവ്യടപടുകയസ്രോടണങതില്,”എന്നതതിനു  സശഷള  “അവെര്കക്”എന്നക്
സചെർക്കുക.

201.  “പപപതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയക്”എന്നതതിനുപകരേള  “പബതികക്  ടഹെൽതക്
ഓഫഫീസറതിനക്”എന്നക് സചെർക്കുക.

അദ്ധവ്യസ്രോയള   4

202. അദ്ധവ്യസ്രോയള 4-ടന്റെ ശഫീര്ഷകള "ശുചെതിതത്വ സസൗകരേവ്യങ്ങൾ" എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

ഖണള   18  

203. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 18 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

 "  18.  ടപസ്രോത ശുചെതിമുറതി സസൗകരേവ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതതിനുള ഉതരേവെസ്രോദേതിതത്വള  .  ―
(1)  ടപസ്രോത സ്ഥലങ്ങളതിലള ടപസ്രോത ഇടെങ്ങളതിലള ശുചെതിമുറതി സസൗകരേവ്യങ്ങളുടടെ മസ്രോനദേണങ്ങൾ
സളസ്ഥസ്രോന  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  സമതിതതി  ചെർച്ച  ടചെയ്തക്  രൂപഫീകരേതിസകണ്ടെതള  സളസ്ഥസ്രോന
പബതികക്  ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ നതിർസദ്ദേശങ്ങൾ പുറടപടുവെതിസകണ്ടെതമസ്രോണക്.  അങ്ങടനയള
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നതിര്സദ്ദേശങ്ങള്  1994-ടല  സകരേള  പഞസ്രോയതക്  രേസ്രോജക്  ആകതിനക്  (1994-ടല  13-ാം  ആകക്)
കഫീഴതിലള  1994-ടല സകരേള മുനതിസതിപസ്രോലതിറ്റതി ആകതിനക്  (1994-ടല  20-ാം ആകക്)  കഫീഴതിലള
ഉണ്ടെസ്രോകതിയതിട്ടുള ടകടതിടെനതിര്മസ്രോണ ചെടങ്ങള്കക് അനുസൃതമസ്രോയതിരേതിയ്സകണ്ടെതസ്രോണക്.

(2)  ടപസ്രോതജനങ്ങളുടടെ  ഉപസയസ്രോഗതതിനക്  ആവെശവ്യമസ്രോയത്രയള  എണ്ണതതിലള,
ശരേതിയസ്രോയ  നതിലവെസ്രോരേതതിലള  ശുചെതിമുറതി  സസൗകരേവ്യങ്ങൾ  സസൗകരേവ്യപദേമസ്രോയ  സ്ഥലങ്ങളതിൽ
തസദ്ദേശസത്വയളഭരേണ  സർകസ്രോരുകൾ  ഒരുസകണ്ടെതസ്രോണക്.  നസ്രോമമസ്രോത്രമസ്രോയ  പണള
ഈടെസ്രോകതിസയസ്രോ,  അല്ലെസ്രോടതസയസ്രോ  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതിസയസ്രോ,  ശലവ്യസമസ്രോ
ഉണ്ടെസ്രോകസ്രോത വെതിധള ഇവെ വെവ്യതതിയസ്രോയതി പരേതിപസ്രോലതിസകണ്ടെതസ്രോണക്.

(3) വെവ്യകതിഗത തസ്രോമസതതിനുളടതസ്രോഴതിടക മനുഷവ്യവെസ്രോസതതിസനസ്രോ ഉപസയസ്രോഗതതിസനസ്രോ
ഉസദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള  ഏതക്  ടകടതിടെതതിലള  നതിര്ണ്ണയതികടപടുന്ന  മസ്രോനദേണങ്ങള്കക്  അനുസൃതമസ്രോയതി
ആവെശവ്യതതിനക്  ശുചെതിമുറതി  സസൗകരേവ്യങ്ങൾ  ടകടതിടെ  ഉടെമസ്ഥസയസ്രോ  നടെതതിപ്പുകസ്രോരേതിസയസ്രോ
ഒരുസകണ്ടെതസ്രോണക്.  ഇതരേള  സസൗകരേവ്യങ്ങൾ  അപരേവ്യസ്രോപ്തമസ്രോടണങതില്  പബതികക്  ടഹെല്തക്
ഓഫഫീസര്കക്  സരേഖസ്രോമൂലള  സനസ്രോടഫീസക്  നല്കതി  സനസ്രോടഫീസതിൽ  ആവെശവ്യടപട  സസൗകരേവ്യങ്ങൾ
ഒരുകണടമന്നക്  നതിർസദേശതികസ്രോവുന്നതള  നതിര്സദ്ദേശങ്ങള്  പസ്രോലതികടപടുന്നുടവെന്നക്
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതതിനസ്രോവെശവ്യമസ്രോയ നടെപടെതികള് സത്വഫീകരേതികസ്രോവുന്നതമസ്രോണക്.

(4)  സജസ്രോലതി  സ്ഥലങ്ങള്,  ബതിസതിനസക്  സ്ഥസ്രോപനങ്ങള്,  സഷസ്രോപതിളഗക്  മസ്രോളുകള്
എന്നതിവെയള്ടപടടെ  എല്ലെസ്രോ  ടപസ്രോതസ്ഥലങ്ങളതിലള  സഫീകള്,  ഭതിന്നസശഷതികസ്രോര്,
ടസ്രോന്സ്ടജന്റെറുകള്  എന്നതിവെര്  ഉള്ടപടടെയളവെര്കക്  സസൗഹൃദേപരേമസ്രോയ  ശുചെതിമുറതി
സസൗകരേവ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതസ്രോണക്.

(5) എല്ലെസ്രോ ശുചെതിമുറതികളുള,―

(എ)  ഉപസയസ്രോഗതിക്കുന്ന  ആളുകളുടടെ  ആസരേസ്രോഗവ്യവുള  സത്വകസ്രോരേവ്യതയള
പരേതിരേകതിക്കുന്ന രേഫീതതിയതില് നതിര്മതിസകണ്ടെതള;

(ബതി) സരേസ്രോഗപകര്ച്ച ഒഴതിവെസ്രോക്കുന്ന രേഫീതതിയതില് വൃതതിയസ്രോയതി പരേതിപസ്രോലതിസകണ്ടെതള; 

(സതി) ആയതക്  പസദേശതതിടന്റെ പസതവ്യകതകൾ കൂടെതി പരേതിഗണതിച്ചുടകസ്രോണ്ടെക് 

ശസ്രോസഫീയമസ്രോയ സളസക് കരേണ സളവെതിധസ്രോനങ്ങളുമസ്രോയതി ബനടപടുതതിയതിരേതിസകണ്ടെതള;

(ഡതി)  പരേതിസരേതക്  മലതിനജലള ടകടതികതിടെകസ്രോടതയള,  ശരേതിയസ്രോയ രേഫീതതിയതിലള
അറ്റകുറ്റപണതികള്  നടെതതിയള,  സമഫീപവെസ്രോസതികള്കക്  ശലവ്യമസ്രോകസ്രോത  രേഫീതതിയതിലള
പരേതിപസ്രോലതിസകണ്ടെതള; ആകുന്നു.



xl

(6)  ഒരു ശുചെതിമുറതി ടപസ്രോതസഭവ്യതയക് എതതിസരേസ്രോ,  ശലവ്യസമസ്രോ ആകതക വെതിധതതില്
സ്ഥസ്രോപതിക്കുകസയസ്രോ,  നതിര്മതിക്കുകസയസ്രോ  ടചെയ്തതിട്ടുളളതസ്രോടണങതിസലസ്രോ  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക് 
ഭഫീഷണതി  ഉയര്ത്തുടന്നങതിസലസ്രോ  (5)-ാം  ഉപവെകുപതിടല  നതിബനനകള്  പസ്രോലതിക്കുന്നതിടല്ലെങതിസലസ്രോ
പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  സരേഖസ്രോമൂലമുള സനസ്രോടഫീസതിനസ്രോല്,  നതിര്സദ്ദേശതിച്ച
സമയതതിനുളതില്,  അതക്  നഫീകളടചെയ്യുവെസ്രോസനസ്രോ  ആവെശവ്യമസ്രോയ  ടമച്ചടപടുതലകള്
വെരുത്തുവെസ്രോസനസ്രോ ഉടെമസ്ഥസയസ്രോടെക്  അടല്ലെങതില് നടെതതിപ്പുകസ്രോരേതിസയസ്രോടെക് ആവെശവ്യടപടെസ്രോവുന്നതസ്രോണക് .”

(7) (6)-ാം ഉപവെകുപതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് പകസ്രോരേള പബതികക് ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്
നല്കുന്ന നതിര്സദ്ദേശങ്ങള് പസ്രോലതികസ്രോത ടകടതിടെ ഉടെമസ്ഥ അടല്ലെങതില് നടെതതിപ്പുകസ്രോരേതി ആറു
മസ്രോസള വെടരേയള തടെവെതിസനസ്രോ പതതിനസ്രോയതിരേള  രൂപയതില് കുറയസ്രോതതള ഇരുപതയസ്രോയതിരേള
രൂപ  വെടരേ  ആകസ്രോവുന്നതമസ്രോയ   പതിഴയ്സകസ്രോ,  രേണ്ടെതിനുള  കൂടെതിസയസ്രോ
ശതികതികടപടെസ്രോവുന്നതസ്രോണക്.”

ഖണള   19 

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 19

204.  മസ്രോര്ജതിനല് ശഫീര്ഷകള ''ശുചെതിതത്വ സസൗകരേവ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവെരുതല്'' എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

205.  19 (1) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(1)  വെവ്യകതിഗത  തസ്രോമസസ്ഥലങ്ങള്  ഒഴതിടകയളതള  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന  പകസ്രോരേമുള
എണ്ണള വെവ്യകതികള് തസ്രോമസതിക്കുന്നസതസ്രോ സജസ്രോലതി ടചെയ്യുന്നസതസ്രോ ആയ എല്ലെസ്രോ സ്ഥസ്രോപനങ്ങളതിലള
പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസസറസ്രോ  അസദ്ദേഹെള  ചുമതലടപടുത്തുന്ന  ജൂനതിയര്  പബതികക്
ടഹെല്തക്  ഇന്ടസ്പെക്ടര്  പദേവെതിയതില്  കുറയസ്രോത  ഒരു  ഉസദേവ്യസ്രോഗസ്ഥസയസ്രോ  നതിശതിത
സമയങ്ങളതില് പരേതിസശസ്രോധതിച്ചക് സളസ്ഥസ്രോന പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര് പുറടപടുവെതിച്ചതിട്ടുള
ശുചെതിതത്വ  മസ്രോനദേണങ്ങള്  പസ്രോലതിക്കുന്നുടണ്ടെന്നക്  ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതള  എടന്തങതിലള
അപസ്രോകതകള് കടണ്ടെത്തുന്നപകള ആയതക്  പരേതിഹെരേതികണടമന്നക്  നതിര്സദ്ദേശതിച്ചക്  സ്ഥസ്രോപന
ഉടെമസ്ഥയ്സകസ്രോ  അടല്ലെങതില്  നടെതതിപ്പുകസ്രോരേതിസകസ്രോ  സനസ്രോടഫീസക്  നല്സകണ്ടെതള  ആയതക്
സ്ഥസ്രോപന ഉടെമസ്ഥസയസ്രോ അടല്ലെങതില് നടെതതിപ്പുകസ്രോരേതിസയസ്രോ നടെപതില് വെരുസതണ്ടെതമസ്രോണക് .”

206. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 19 (2)  തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(2)  ഒന്നസ്രോള  ഉപവെകുപതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് ലളഘതിക്കുന്ന സ്ഥസ്രോപന ഉടെമസ്ഥ  65-ാം
വെകുപതില് വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴശതികയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.”

ഖണള   20

207. പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള 20 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക. 
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"  20.  ടതരുവുകളതിലള  ടപസ്രോതസ്ഥലങ്ങളതിലള  മസ്രോലതിനവ്യങ്ങളുള  ചെവെറുകളുള  മറ്റുള
നതിസകപതിക്കുന്നതക്  നതിസരേസ്രോധതികല്.―(1)  യസ്രോടതസ്രോരേസ്രോളുള  ടതരുവുകളതിസലസ്രോ  ടപസ്രോതസ്ഥലങ്ങളതിസലസ്രോ
മസ്രോലതിനവ്യങ്ങസളസ്രോ ചെവെറുകസളസ്രോ അതസപസ്രോടലയളവെസയസ്രോ നതിസകപതികസ്രോന് പസ്രോടുളതല്ലെ.

(2)  ടതരുവെതിസലസ്രോ ടപസ്രോത,  സത്വകസ്രോരേവ്യ ഇടെങ്ങളതിസലസ്രോ,  നതിസകപതികടപടുന്ന മസ്രോലതിനവ്യങ്ങള്
ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഭഫീഷണതി  ഉയര്ത്തുന്ന  സസ്രോഹെചെരേവ്യങ്ങളതില്,  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ
തസ്രോല്പരേവ്യള മുന്നതിര്തതി മസ്രോലതിനവ്യള നഫീകള ടചെയ്യുന്നതതിനുള, തടെര് നടെപടെതിക്കുമുള ശതിപസ്രോര്ശ
പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര് തസദ്ദേശ സര്കസ്രോരേതിനക് നല്സകണ്ടെതസ്രോണക്.

(3)  (1)-ാം  ഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേമുള  കുറ്റള  ടചെയ്യുന്ന  ഏടതസ്രോരേസ്രോളുള  മൂന്നുവെര്ഷള
വെടരേയസ്രോകസ്രോവുന്ന  തടെവെതിസനസ്രോ  പതതിനസ്രോയതിരേള  രൂപയതില്  കുറയസ്രോതതള  ഇരുപതയസ്രോയതിരേള
രൂപ  വെടരേ  ആകസ്രോവുന്നതമസ്രോയ  പതിഴയ്സകസ്രോ,  അടല്ലെങതില്  രേണ്ടെതിനുള  കൂടെതിസയസ്രോ
ശതികതികടപടെസ്രോവുന്നതസ്രോണക്.”

പുനരേകള  ടചെയടപട  പകസ്രോരേമുള  ഖണള  21  നഫീകള  ടചെയ്യുകയള  സശഷതിക്കുന്നവെ
പുനരേകള ടചെയ്യുകയള ടചെയ്യുക.

അദ്ധവ്യസ്രോയള   5

208.  അദ്ധവ്യസ്രോയള  5-ടല  ശഫീര്ഷകതതില്  "ഇല്ലെസ്രോതസ്രോകല്"   എന്നതതിനു  പകരേള
"ഒഴതിവെസ്രോകല്" എന്നക് സചെര്ക്കുക

ഖണള   21 

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  21 -ല് 

209.  പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള  21-ടന്റെ മസ്രോര്ജതിനല് ശഫീര്ഷകതതില്  "ചെതില"  എന്ന
വെസ്രോകക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

210. ഖണള 21-ല് "ശല്ലെവ്യള" എന്നതതിനക് പകരേള "ശലവ്യള" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

211.  ഖണള  21(i)   "ഏടതങതിലള   പരേതിസരേള   ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്   ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ
വെതിധതതിലസ്രോക്കുക ”എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

212. ഖണള 21(ii)-തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(ii)  ഏടതങതിലള നദേതി,  കസ്രോയല്,  കുളള,  തടെസ്രോകള,  സതസ്രോടെക്,  അരുവെതി,  നഫീര്ടതസ്രോടതി,
ഓവുചെസ്രോല്  തടെങ്ങതിയ  ജലസസസ്രോതസ്സുകള്  മലതിനമസ്രോയസതസ്രോ  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക് 
ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയസതസ്രോ ആയ അവെസ്ഥയതില് ആക്കുക;”

213. ഖണള 21 (iii) ആയതി തസ്രോടഴപറയന്നതക് സചെര്ക്കുകയള സശഷതിക്കുന്നവെ പുനരേകള
ടചെയ്യുകയള ടചെയ്യുക.
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“(iii)  ചെസ്രോരേക്കുഴതി,  ചെസ്രോണകക്കുഴതി,  കസമസ്രോസക് കുഴതി,  ടസപ്റ്റതികക് ടെസ്രോങക്,  ബസയസ്രോഗവ്യസ്രോസക്
പസ്രോന്റെക്,  മസ്രോലതിനവ്യ  സശഖരേണ  സളവെതിധസ്രോനങ്ങള്  മുതലസ്രോയവെ  സവെണ്ടെത്ര  പരേതിപസ്രോലനവുള
സുരേകയമതില്ലെസ്രോടത  മലതിനമസ്രോയസതസ്രോ,  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയസതസ്രോ  ആയ
അവെസ്ഥയതില് ആക്കുക;”

214. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (iv)-ല് "മൃഗടത " എന്നതതിനക് സശഷള
"ഒറ്റയ്സകസ്രോ കൂടമസ്രോസയസ്രോ" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

215. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (vi) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(vi)  സവെണ്ടെത്ര  വെസ്രോയസഞസ്രോരേ  മസ്രോര്ഗ്ഗങ്ങള്  നല്കസ്രോടതയള  വെതിഷമയമസ്രോയ
മസ്രോലതിനവ്യങ്ങളതില് നതിന്നുള സളരേകണടമസ്രോരുകസ്രോടതയള സജസ്രോലതി  സമയതക് തതിക്കുളതതിരേക്കുള
ഉണ്ടെസ്രോകുന്ന  വെതിധതതിലള  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോകുന്ന അവെസ്ഥയതില്  ഏടതങതിലള
ഫസ്രോക്ടറതി,  വെര്കക്  സഷസ്രോപക്,  സജസ്രോലതി  സ്ഥലള,  കടെകള്,  ഭകണശസ്രോലകള്  മുതലസ്രോയവെ
പവെര്തതിപതിക്കുക;”

216. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (vii) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(vii)  തഫീ  കൂട്ടുന്ന  സ്ഥലള,  ചൂള  മുതലസ്രോയവെയതില്  നതിന്നുണ്ടെസ്രോകുന്ന  പുക
ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ രേഫീതതിയതില് അന്തരേഫീകതതില് തങ്ങതിനതില്കസ്രോനതിടെവെരുത്തുക;”

217. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (viii) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(viii)  പുക  പുറന്തള്ളുന്ന  ചെതിമതിനതികള്  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ
അളവെതിസലസ്രോ രേഫീതതിയതിസലസ്രോ ഉയരേതതിസലസ്രോ നതിലനതിര്ത്തുക;”

218. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (ix) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(ix) ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയതിട്ടുള ശബള, ഒച്ച, പകമനള, ടപസ്രോടെതി, ചെസ്രോരേള,
അസഹെവ്യഗനള, വെതിഷവെസ്തു അടല്ലെങതില് അറപ്പുളവെസ്രോക്കുന്ന കസ്രോഴ്ച എന്നതിവെ ഉണ്ടെസ്രോക്കുക;”

219. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (x) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(x)  എകക്സറ  യൂണതിറ്റക്,  കതിനതികല്  ലസബസ്രോറടറതി,  സസ്രോന്  ടസന്റെര്  അടല്ലെങതില്
ആശുപത്രതി  എന്നതിവെ  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ  അവെസ്ഥയതില്  ശരേതിയസ്രോയ
മുന്കരുതല് നടെപടെതികളതില്ലെസ്രോടത നതിലനതിര്ത്തുക;”

220. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xi) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(xi)  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ  വെതിധതതില്  ഏടതങതിലള  സഹെസ്രോടല്
അടല്ലെങതില്  ഭകണള  കകകസ്രോരേവ്യള  ടചെയ്യുന്ന  സ്ഥസ്രോപനള,  അറവുശസ്രോല,  ഇറച്ചതികടെ,
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സകസ്രോഴതികടെ, മതില്കക് സസ്രോള്, മസ്രോര്കറ്റക്, ടഎസക് ഫസ്രോക്ടറതി, സലസ്രോഡ്ജുകള്, അതതിനക് സമസ്രോനമസ്രോയ
തസ്രോമസതതിനുള  സ്ഥസ്രോപനങ്ങള്,  വെസ്രോണതിജവ്യ  സ്ഥസ്രോപനങ്ങള്  എന്നതിവെ  നടെത്തുകസയസ്രോ
നതിലനതിര്ത്തുകസയസ്രോ ടചെയ്യുക;”

221.  ഖണള  21-ടല  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഇനള  (xii)  -ല്  "ഏടതങതിലള"  എന്നതക്
ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

222. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xiii) -ല് 

"ഇടതിരേതിക്കുക" എന്നതതിനു പകരേള "നതിലനതിര്ത്തുക" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

"എന്നതിവെ" എന്ന വെസ്രോകക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

"അതരേതതിലള" എന്ന വെസ്രോകക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക

223. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xiv) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(xiv)  ടകസ്രോതകുകളുടടെ  പജനനതതിനക്  സഹെസ്രോയകരേമസ്രോയ  രേഫീതതിയതില്  ടവെളള
ടകടതിനതില്കസ്രോന്  ഇടെയസ്രോക്കുകസയസ്രോ  ടകടതികതിടെക്കുന്നസതസ്രോ  ഒഴുകുന്നസതസ്രോ  ആയ
ജലസശഖരേങ്ങസളസ്രോ,  ടവെളടകട്ടുകസളസ്രോ  സൃഷതിക്കുകസയസ്രോ,  നതിര്മസ്രോര്ജ്ജനള
ടചെയസ്രോതതിരേതിക്കുകസയസ്രോ ടചെയ്യുക;”

224. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xv) ആയതി തസ്രോടഴപറയന്നതക് സചെര്ക്കുക.

"(xv)  ഇസൗച്ചകള്,  മണലഫീച്ചകള്,  പസ്രോറ്റകള്,  ടചെള്ളുകള്,  ഒച്ചുകള്  മുതലസ്രോയവെ
ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ  രേഫീതതിയതില്  ടപരുകുന്നതതിനുള  സസ്രോഹെചെരേവ്യള
സൃഷതിക്കുകസയസ്രോ, അവെ നതിര്മസ്രോര്ജ്ജനള ടചെയസ്രോതതിരേതിക്കുകസയസ്രോ ടചെയ്യുക;"

225. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xvi)-ല്

“ഏടതങതിലള പന്നതിക്കൂടെക് "എന്നതതിനു പകരേള "പന്നതിഫസ്രോള" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

“എന്നതിവെ " എന്നതതിനു പകരേള "മുതലസ്രോയവെ" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

“ഇടുക " എന്നതതിനു പകരേള "നതിലനതിര്ത്തുക" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

226. ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xvii) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(xvii)  ടതരുവുനസ്രോയള്,  മൂഷതിക  വെര്ഗ്ഗതതില്ടപട  ജഫീവെതികള്  മുതലസ്രോയവെയക്
തസ്രോവെളമസ്രോകുന്ന  രേഫീതതിയതില്  ഏടതങതിലള  സളഭരേണശസ്രോലസയസ്രോ  അതതിടന്റെ  പരേതിസരേസമസ്രോ
മസ്രോലതിനവ്യക്കൂമസ്രോരേസമസ്രോ  അടല്ലെങതില്  അതസപസ്രോലളവെസയസ്രോ  ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോയ
രേഫീതതിയതില് നതിലനതിര്ത്തുക;”

ഖണള 21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള (xviii) -ല്. 
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227. "മസ്രോലതിനവ്യങ്ങള്"  എന്നതതിനു  സശഷള  വെരുന്ന  ഭസ്രോഗള  "വെസ്രോഹെനതതിസലസ്രോ  മറ്റു
രേഫീതതിയതിസലസ്രോ ടകസ്രോണ്ടുസപസ്രോകുക;" എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

228.   ഖണള  21-ടല പുനരേകള ടചെയ്ത ഇനള  (xviii)-നക്  സശഷള  (xix),  (xx)  -ആയതി
തസ്രോടഴപറയന്നവെ സചെര്ക്കുക.

"(xix)  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  പവെര്തനങ്ങടളസയസ്രോ  ലകവ്യങ്ങടളസയസ്രോ  പതതികൂലമസ്രോയതി
ബസ്രോധതിക്കുന്ന ഏടതങതിലള തരേതതില് അസതവ്യസമസ്രോ വെവ്യസ്രോജസമസ്രോ ആയ പചെരേണള നടെത്തുക; കൂടെസ്രോടത "

"(xx)  ഈ  അദ്ധവ്യസ്രോയതതിടന്റെ  ആവെശവ്യതതിസലയസ്രോയതി  നതിര്ണ്ണയതികടപടുന്ന  മറ്റക്
സളഗതതികള്;"

ഖണള   22

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  22 -ല് 

229. "പസ്രോസദേശതക്" എന്നതതിനക് പകരേള "പസദേശതക്" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

230.  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  "ശല്ലെവ്യള"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "ശലവ്യള"എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

231  "ഏടതസ്രോരേസ്രോള്ക്കുള"  എന്നക്  വെരുന്നതിടെടതല്ലെസ്രോള  "ഏടതസ്രോരു  വെവ്യകതിക്കുള"  എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

232.  "അസതക്കുറതിച്ചക്"  എന്നതതിനക്  സശഷള  വെരുന്ന  ഭസ്രോഗള   "പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്
ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്സകസ്രോ  പസ്രോസദേശതിക  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  സമതിതതിസകസ്രോ  സരേഖസ്രോമൂലള
പരേസ്രോതതി നല്കസ്രോവുന്നതസ്രോണക്." എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

ഖണള   23

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  23 -ല് 

233.  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയടടെ"  എന്നതതിനക്
പകരേള "പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസറുടടെ" എന്നുള  "ശല്ലെവ്യള" " എന്നതതിനക് പകരേള "ശലവ്യള"
എന്നുള  സചെര്ക്കുക.

ഖണള   23(1)

234.  "ഒരു  വെതിവെരേതതിടന്റെസയസ്രോ  അടല്ലെങതില്  25-ാം  വെകുപക്"  എന്നതതിനക്  പകരേള
"22-ാം വെകുപക്" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

235. "പരേസ്രോതതിയടടെ" എന്നതതിനക് പകരേള "വെതിവെരേതതിടന്റെ" എന്നക് സചെര്ക്കുക.
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236.  "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയക്"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "പബതികക്  ടഹെല്തക്
ഓഫഫീസര്കക്"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

237. "അധതികസ്രോരേതിയക്" എന്നതതിനക് പകരേള "ഓഫഫീസര്കക്" എന്നക് സചെര്ക്കുക.

238. "അയസ്രോള്കക്" എന്നതതിനക് പകരേള "ആ വെവ്യകതികക്"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

239. "അയസ്രോടള" എന്നതതിനക് പകരേള "വെവ്യകതിടയ"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

240. "ശല്ലെവ്യള" എന്നതതിനക് പകരേള "ശലവ്യള"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

241. "ഉടെമസയസ്രോസടെസ്രോ" എന്നതതിനക് പകരേള  "ഉടെമയസ്ഥസയസ്രോസടെസ്രോ"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

242. "സത്വഫീകരേതിക്കുന്നതതിനസ്രോസയസ്രോ"  എന്നതതിനക് പകരേള  "സത്വഫീകരേതിക്കുവെസ്രോസനസ്രോ"  എന്നക്
സചെര്ക്കുക. 

243. "കകവെശകസ്രോരേസനസ്രോസടെസ്രോ" എന്നതതിനക് പകരേള  "കകവെശകസ്രോരേതിസയസ്രോസടെസ്രോ"  എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

244. "അതക്"  എന്നതതിനക് മുന്പക്  "സനസ്രോടഫീസക് മുസഖന നതിശതിത കസ്രോലയളവെതിനുളതില്"
എന്നക് സചെര്ക്കുക.

245.  "ആവെശവ്യമസ്രോയ" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

ഖണള   23(1)(  എ  )

246. "എടുപതിടന്റെ" എന്നതതിനക് പകരേള "ടകടതിടെതതിടന്റെ"  എന്നുള "പരേതിസരേതതിടന്റെ"
എന്നതതിനക് പകരേള "അതതിടന്റെ"  എന്നുള സചെര്ക്കുക.

247.  "ശല്ലെവ്യള" എന്നതതിനക് പകരേള "ശലവ്യള"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

248.  "ഉടെമയക്" എന്നതതിനക് പകരേള "ഉടെമസ്ഥയക്"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

249.  "കൂടെസ്രോടത" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

250. ഖണള 23(1)(ബതി) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

“(ബതി)  ശലവ്യള  ഉണ്ടെസ്രോയതക്  അടല്ലെങതിൽ  അതക്  തടെരുന്നതക്,  ഉടെമസ്ഥയടടെസയസ്രോ
കകവെശകസ്രോരേതിയടടെസയസ്രോ,  പവൃതതിസയസ്രോ  വെഫീഴ്ചസയസ്രോ  ടകസ്രോണ്ടെല്ലെസ്രോടയങതില്,  പസ്രോസദേശതിക
പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര്കക്,  ശലവ്യള ആവെര്തതിക്കുന്നതക് തടെയന്നതതിനക് സവെണ്ടെതിസയസ്രോ
ഇല്ലെസ്രോടതയസ്രോക്കുന്നതതിനക് സവെണ്ടെതിസയസ്രോ ആവെശവ്യമുള നടെപടെതികള് ഉടെനടെതി സത്വഫീകരേതിക്കുന്നതതിനക്
തസദ്ദേശ സര്കസ്രോരേതിസനസ്രോടെക് സരേഖസ്രോമൂലള ശതിപസ്രോര്ശ ടചെസയണ്ടെതള; കൂടെസ്രോടത,”

251.  പുനരേകള ടചെയ്ത 23(1)(ബതി)-യടടെ കതിപ്തനതിബനന ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.
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252.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  23(1)(ബതി)-കക്  സശഷള  (സതി)  ആയതി  തസ്രോടഴപറയന്നതക്

സചെര്ക്കുക.

“(സതി)  പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര് ആര്കസ്രോസണസ്രോ അതരേള സനസ്രോടഫീസക്

നല്കതിയതക്,  ആ  വെവ്യകതിയടടെ  സരേഖസ്രോമൂലമുള  അസപകയതിസന്മേല്,  സകസതിടന്റെ

വെസ്തുതകളുടടെയള സസ്രോഹെചെരേവ്യങ്ങളുടടെയള അടെതിസ്ഥസ്രോനതതില്, പസ്രോസദേശതിക ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ

സമതിതതികക് അതരേള സനസ്രോടഫീസതില് നതിര്സദ്ദേശതിച്ച കസ്രോലയളവെക് നഫീടതി നല്കസ്രോവുന്നതമസ്രോണക്.”

253.  ഖണള  23(2)  നഫീകള  ടചെയ്യുകയള  സശഷതിക്കുന്നവെ  പുനരേകള  ടചെയ്യുകയള

ടചെയ്യുക.

254.  പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 23(2), 23(3)  തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(2)  ശലവ്യള ഒഴതിവെസ്രോക്കുന്ന ആവെശവ്യതതിസലകസ്രോയള  പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസറുടടെ

(1)-ാം ഉപവെകുപക് പകസ്രോരേമുള സനസ്രോടഫീസക് കകപറ്റതി എന്നതക് ടകസ്രോസണ്ടെസ്രോ,  ശലവ്യള ഒഴതിവെസ്രോകസ്രോനുള

പവൃതതികൾ  നടെതതിയതടകസ്രോസണ്ടെസ്രോ  മസ്രോത്രള  ഒരു  കകവെശകസ്രോരേതിയക്  പസസ്തുത  സ്ഥലതതിസന്മേൽ

യസ്രോടതസ്രോരു  നതിയമപരേമസ്രോയ  അവെകസ്രോശസമസ്രോ  ഉടെമസ്ഥസ്രോവെകസ്രോശസമസ്രോ  മറ്റക്  അവെകസ്രോശങ്ങസളസ്രോ

ലഭവ്യമസ്രോകുന്നതല്ലെ.

(3)  (1)-ാംഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേള  സനസ്രോടഫീസക്  ലഭതിച്ച  ഏടതങതിലള  വെവ്യകതി,  ഉടെമസ്ഥ,

അടല്ലെങതിൽ  കകവെശകസ്രോരേതി  സനസ്രോടഫീസതിൽ  നൽകതിയ  അടല്ലെങതിൽ  ദേഫീർഘതിപതിച്ചക്  നൽകതിയ

സമയതതിനുളതിൽ  ആയതതിൽ  നൽകതിയതിരേതിക്കുന്ന  നതിർസദ്ദേശങ്ങൾ  പസ്രോലതിക്കുന്നതതിൽ  വെഫീഴ്ച

വെരുതതിയസ്രോല്,  65-ാം വെകുപതില് നതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക്  ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുള.   ശലവ്യള

ഇല്ലെസ്രോതസ്രോക്കുന്നതതിനുള  അതതിടന്റെ  ആവെർതനള  തടെയന്നതതിനുള  ആവെശവ്യമസ്രോടണന്നക്  കരുതന്ന

പവെർതനങ്ങൾ നതിർവ്വഹെതിക്കുന്നതതിനുസവെണ്ടെതി പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെൽതക് ഒസ്രോഫഫീസര് തസദ്ദേശ

സർകസ്രോരേതിടന അറതിയതിസകണ്ടെതസ്രോണക്. "

 പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 23(4)-ല്

255.  "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "പബതികക്  ടഹെല്തക്

ഓഫഫീസര്"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

256.  "തസദ്ദേശസത്വയളഭരേണ  സ്ഥസ്രോപനതതിനക്"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "പസ്രോസദേശതിക

ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ സമതിതതിയക്"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.
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ഖണള   24

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  24 -ല്

257.  മസ്രോര്ജതിനല് ശഫീര്ഷകതതില്  "ശല്ലെവ്യതസ്രോല്"  എന്നതതിനക് പകരേള  "ശലവ്യതസ്രോല്"
എന്നു സചെര്ക്കുക. 

258.  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  "ആള്തസ്രോമസതതിനു"  എന്നതതിനക്  പകരേള
"ആള്തസ്രോമസതതിനക്"  എന്നുള  "വെഫീടെക്"  എന്നതതിനക് പകരേള  "വെഫീസടെസ്രോ ടകടതിടെസമസ്രോ"  എന്നുള
സചെര്ക്കുക.

259. "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ അധതികസ്രോരേതിയടടെ" എന്നതതിനക് പകരേള "പബതികക് ടഹെല്തക്
ഓഫഫീസറുടടെ"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

260.  "വെസ്രോസസ്ഥലമസ്രോയതി"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "തസ്രോമസതതിനുള  പസ്രോര്പതിടെമസ്രോയതി"
എന്നക് സചെര്ക്കുക.

261. "അയസ്രോള്" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

ഖണള   25

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  25 -ല്

262.  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  "ശല്ലെവ്യള"  എന്നതതിനക്  പകരേള  "ശലവ്യള"   എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള  25(1)-ല് 

263.  ഉപഖണതതിടന്റെ കമനമര് "(1)" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

264. "വെരുത്തുസമസ്രോസഴസ്രോ, " എന്നതതിനക് സശഷള "ടപസ്രോതസ്ഥലങ്ങൾ ഉൾടപടടെ"  എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

265. "(ഏടതങതിലള ടതരുവെക് ഉൾടപടടെ)" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

266.  "സസ്രോധനങ്ങള്" എന്നതതിനക് മുന്പുള "ഏടതങതിലള" ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

267.  "സസ്രോധനങ്ങള്," എന്നതതിനക് സശഷള "നതിര്ണ്ണയതികടപടുന്ന രേഫീതതിയതില് പബതികക്
ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  കകകസ്രോരേവ്യള  ടചെയസ്രോവുന്നതസ്രോണക്  ."   എന്നക്  സചെര്ക്കുകയള
സശഷതിക്കുന്ന ഭസ്രോഗള വെതിട്ടുകളസയണ്ടെതമസ്രോണക് .

268.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള   25(2),   25(3),   25(4)  എന്നതിവെ  നഫീകള
ടചെസയണ്ടെതസ്രോണക്.
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ഖണള   26(  പഴയ   29)

269. പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  26 നഫീകള ടചെയ്യുക.

ഖണള   26(  പഴയ   30)

270. പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  26 നഫീകള ടചെയ്യുക.

ഖണള   26(  പഴയ   31)

271. പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള  26 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(26) പസ്രോസദേശതിക സമഖലയക് പുറതക് പവൃതതിസയസ്രോ വെഫീഴ്ചസയസ്രോ മൂലമുണ്ടെസ്രോകുന്ന ശലവ്യള.―
ഏടതങതിലള  പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  തടന്റെ  പസ്രോസദേശതിക
സമഖലടയസയസ്രോ അതതിടന്റെ ഏടതങതിലള ഭസ്രോഗസതസയസ്രോ ബസ്രോധതിക്കുന്ന ഒരു ശലവ്യള അതരേള
പസ്രോസദേശതിക സമഖലയക് പുറതക് ടചെയ്തസതസ്രോ സളഭവെതിക്കുന്നസതസ്രോ ആയ ഏടതസ്രോരു പവൃതതിസയസ്രോ
വെഫീഴ്ചസയസ്രോ  ടകസ്രോണ്ടെക്  പൂര്ണ്ണമസ്രോസയസ്രോ  ഭസ്രോഗതികമസ്രോസയസ്രോ  ഉണ്ടെസ്രോയതസ്രോടണന്നു  കസ്രോണുന്നപകള
അകസ്രോരേവ്യള ജതില്ലെസ്രോ പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസടറ അറതിയതിസകണ്ടെതള അസദ്ദേഹെള ആ ശലവ്യള
ഇല്ലെസ്രോതസ്രോക്കുന്നതതിനക് ആവെശവ്യമസ്രോയ നടെപടെതി സത്വഫീകരേതികസ്രോന് ബനടപട പസ്രോസദേശതിക പബതികക്
ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  നതിര്സദ്ദേശള  നല്സകണ്ടെതമസ്രോണക്.  പസ്രോസദേശതിക  സമഖലകള്  രേണ്ടെക്
ജതില്ലെകളതില്  ഉള്ടപടുന്നതസ്രോടണങതില്  ശലവ്യള  ഉണ്ടെസ്രോയ  പസദേശള  ഉള്ടപടുന്ന  ജതില്ലെയതിടല
ജതില്ലെസ്രോ  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസറതിലൂടടെ  അകസ്രോരേവ്യള  സളസ്ഥസ്രോന പബതികക്  ടഹെല്തക്
ഓഫഫീസടറ  അറതിയതിസകണ്ടെതള  അസദ്ദേഹെള  സവെണ്ടെ  നതിര്സദ്ദേശങ്ങള്  നല്കസ്രോന്  നടെപടെതി
സത്വഫീകരേതിസകണ്ടെതമസ്രോണക്.” 

അദ്ധവ്യസ്രോയള   - 6

272. അദ്ധവ്യസ്രോയള 6-ടന്റെ ശഫീര്ഷകതതില് "കശശവെ-കസൗമസ്രോരേ" എന്നതതിനു പകരേള "കശശവെ,
കസൗമസ്രോരേ"  എന്നക് സചെര്ക്കുക.

ഖണള   27 

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള    27-  ല്    

മസ്രോർജതിനൽ ശഫീർഷകതതില് 

273.  “പസ്രോസദേശതിക  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി”  എന്നതതിനുപകരേള  "പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ" എന്നക് സചെർക്കുക.

274.  “അവെസ്ഥ”  എന്നതതിനു  സശഷള  "ടമച്ചടപടുതസ്രോനുള  പവെര്തനങ്ങള്"  എന്നക്
സചെർക്കുക.
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275. “(RMNCAH)” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

ഖണള   27(1)

276.  “ഓസരേസ്രോ  പസ്രോസദേശതിക  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയള”  എന്നതതിനുപകരേള

“സളസ്ഥസ്രോന, ജതില്ലെസ്രോ, പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസർമസ്രോര്” എന്നക് സചെർക്കുക.

277. “ആസരേസ്രോഗവ്യവുള” എന്നതതിനുപകരേള “ആസരേസ്രോഗവ്യള” എന്നക് സചെർക്കുക.

278. “RMNCAH” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

279.  “അതരേള നടെപടെതികള്” എന്നതതിനുപകരേള “പരേതിപസ്രോടെതികള്” എന്നക് സചെർക്കുക.

280. ഖണള 27(2) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

“(1)-ാംഉപവെകുപതിൽ  പരേസ്രോമർശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന  പരേതിപസ്രോടെതികൾ  നടെപതിലസ്രോക്കുന്നതതിസലകക്

സളസ്ഥസ്രോന  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർക്കുള  ജതില്ലെസ്രോ  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർക്കുള

പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർക്കുള ആവെശവ്യമസ്രോയ  പതിന്തുണ ബനടപട സർകസ്രോർ

വെകുപ്പുകളുള തസദ്ദേശ സർകസ്രോരുകളുള നൽസകണ്ടെതസ്രോണക്.”

ഖണള   27(3)

281. “വെതിജസ്രോപനള ടചെയ്യുന്ന” എന്നതതിനുപകരേള “നതിർസദ്ദേശതിക്കുന്ന” എന്നക് സചെർക്കുക.

282. “RMNCAH” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

283.  "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതിയടടെ"  എന്നതതിനു  പകരേള  “പബതികക്  ടഹെല്തക്

ഓഫഫീസറുടടെ”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

284.  30(4) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

"(4)  മസ്രോത-ശതിശു  ആസരേസ്രോഗവ്യവുള  സകമവുള  സപസ്രോൽസസ്രോഹെതിപതിക്കുന്നതതിനുള,

സളരേകതിക്കുന്നതതിനുമസ്രോയതി  ഏടതങതിലള  ഒരു  പവൃതതി  ടചെയ്യുന്നതതിസനസ്രോ  തടെയന്നതതിസനസ്രോ  മസ്രോറ്റള

വെരുത്തുന്നതതിസനസ്രോ ഏടതങതിലള വെവ്യകതിസയസ്രോസടെസ്രോ സ്ഥസ്രോപനസതസ്രോസടെസ്രോ സരേഖസ്രോമൂലസമസ്രോ അല്ലെസ്രോടതസയസ്രോ

നതിർസദ്ദേശതികസ്രോൻ  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർകക്  അധതികസ്രോരേമുണ്ടെസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.  എന്നസ്രോൽ

പസ്തുത ഉതരേവെതിൽ നതിർസദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള സമയതതിനുളതിൽ ആ വെവ്യകതിസയസ്രോ സ്ഥസ്രോപനസമസ്രോ അങ്ങടന

ടചെയ്യുന്നതതിൽ പരേസ്രോജയടപടുകയസ്രോടണങതിൽ, പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ ഇകസ്രോരേവ്യള

ജതില്ലെസ്രോ  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസടറയള  തടെർന്നക്  ജതില്ലെസ്രോ  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർ
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സളസ്ഥസ്രോന  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസടറയള  സളസ്ഥസ്രോന  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർ

സർകസ്രോരേതിടനയള  അറതിയതിസകണ്ടെതള  ആയതതിൽ  സർകസ്രോരേതിടന്റെ  തഫീരുമസ്രോനള

അന്തതിമമസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതമസ്രോണക്.”

അദ്ധവ്യസ്രോയള   - 7

285.  അദ്ധവ്യസ്രോയള  7-ടന്റെ  ശഫീര്ഷകതതില്  “പകര്ച്ച  വെവ്യസ്രോധതികളുടടെയള”എന്നതതിനുപകരേള
"പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതികളുടടെയള" എന്നക് സചെർക്കുക.

ഖണള   28

286. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 28 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“28. പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതികളുള വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതികളുള  . (1) ― ഈ
ആകതിടല  2-ാം  വെകുപതിടന്റെ  (1)-ാം  ഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേള  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി  എന്നതതിടന്റെ
നതിർവെചെനതതിൽടപടുന്ന  എല്ലെസ്രോ  സരേസ്രോഗങ്ങടളയള  ഈ  വെകുപതിടന്റെ  ആവെശവ്യതതിസലയസ്രോയതി
പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി എന്നക് കണകസ്രോക്കുന്നതസ്രോണക്.

(2)  ഈ ആകതിടന്റെ ആവെശവ്യതതിനസ്രോയതി,  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി
എന്നതടകസ്രോണ്ടെക് അർത്ഥമസ്രോക്കുന്നതക്,―

(i) കയള;

(ii)  സദേശഫീയ  പസ്രോണതിജനവ്യ  സരേസ്രോഗനതിയന്ത്രണ  പരേതിപസ്രോടെതിയതിൽ
ഉൾടപടതിട്ടുളസതസ്രോ  ഭസ്രോവെതിയതിൽ  കൂടതിസച്ചർക്കുന്നസതസ്രോ  ആയ  സരേസ്രോഗങ്ങൾ  (മസലറതിയ,  മന്തക്,
ജപസ്രോൻ ജത്വരേള, ടഡങതിപനതി, ചെതികൻ ഗുനതിയ, കസ്രോലസ്രോ അസർ മുതലസ്രോയവെ);

(iii) സതിക;

(iv)  കടെഫസക് വെതിഭസ്രോഗതതിൽടപടുന്ന എല്ലെസ്രോ പനതികളുള  (സ്ക്രബക്  കടെഫസക്,
എപതിഡമതികക് കടെഫസക് തടെങ്ങതിയവെ);

(v) ആന്ത്രസ്രോകക്;

(vi) പകതിപനതി ഉൾടപടടെ ഇൻഫ്ലുവെന്സ-എ വെതിഭസ്രോഗതതിലള പനതികൾ;

(vii) മസതിഷ്ക ജത്വരേതതിടന്റെ ലകണങ്ങൾ കസ്രോണതിക്കുന്ന എല്ലെസ്രോ പനതികളുള;

(viii)  യൂണതിസവെഴ്സൽ ഇമമ്മ്യൂകണസസഷൻ പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾടപടതിട്ടുളസതസ്രോ,
ഭസ്രോവെതിയതിൽ  കൂടതിസച്ചർക്കുന്നസതസ്രോ  ആയ സരേസ്രോഗങ്ങൾ  (സപസ്രോളതിസയസ്രോ,  ഡതിഫഫീരേതിയ,  വെതില്ലെൻചുമ,
ടടെറ്റനസക്,  മഫീസതിൽസക്,  ടഹെപകറ്ററ്റതിസക്-ബതി,  ഹെഫീസമസ്രോഫതിലസക്  ഇൻഫ്ലുവെന്സ-ബതി  മൂലമുള
നമ്മ്യൂസമസ്രോണതിയ അടല്ലെങതില് ടമനതികഞറ്റതിസക്, നമ്മ്യൂസമസ്രോസകസ്രോകസക് മൂലമുള സരേസ്രോഗങ്ങൾ, റുബല്ലെ
മുതലസ്രോയവെ);
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(ix) അകമ്മ്യൂടക് ഫസ്രോസതിഡക് പരേസ്രോലതിസതിസക്;

(x) മങതിസപസ്രോകക്;

(xi) സപ വെതിഷബസ്രോധ (റസ്രോബഫീസക്);

(xii) നതിപ;

(xiii)  സസ്രോർസക്,  മതിഡതിൽ ഈസക് ടറസ്പെതിസററ്ററതി സതിൻസഡ്രെസ്രോള,  സകസ്രോവെതിഡക്-19
തടെങ്ങതിയ ടകസ്രോസറസ്രോണ കവെറസക് അണുബസ്രോധകൾ;

(xiv) എലതിപനതി;

(xv) സപഗക്;

(xvi) കുഷള;

(xvii)  ആന്റെതിബസയസ്രോടതികക്  അതതിജഫീവെന  ഭഫീഷണതിയടടെ  പശസ്രോതലതതിൽ
റതിസപസ്രോർടതിളഗക് ആവെശവ്യമസ്രോടണന്നക് സർകസ്രോർ നതിശയതിക്കുന്ന അണുബസ്രോധകൾ;

(xviii)  കസ്രോലസ്രോകസ്രോലങ്ങളതിൽ  സകന,സളസ്ഥസ്രോന  സർകസ്രോരുകൾ  വെതിജസ്രോപനതതിലൂടടെ
സളസ്ഥസ്രോനടതസ്രോടസ്രോടകസയസ്രോ,  സളസ്ഥസ്രോനതതിടന്റെ  ഒരു  പസദേശസതസ്രോ  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെതസ്രോയതി
പഖവ്യസ്രോപതിക്കുന്ന സരേസ്രോഗങ്ങൾ.”

(3)സര്കസ്രോരേതിനക്,  വെതിവെരേങ്ങള്  സശഖരേതിസകണ്ടെസതസ്രോ  ചെതികതിതസ്രോ  മസ്രോനദേണങ്ങള്
പസ്രോലതിസകണ്ടെസതസ്രോ  ആയ  എടതങതിലള  പകരുന്നസതസ്രോ  അല്ലെസ്രോതസതസ്രോ  ആയ  സരേസ്രോഗടത
ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ പസ്രോധസ്രോനവ്യമുള സരേസ്രോഗമസ്രോയതി  വെതിജസ്രോപനള ടചെയസ്രോവുന്നതസ്രോണക്.

(4)  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  ഏടതങതിലള  പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി  ഏടതങതിലള
വെവ്യകതികളുടടെസയസ്രോ,  സർകസ്രോർ  ആശുപത്രതിയടടെസയസ്രോ,  സത്വകസ്രോരേവ്യ  ആശുപത്രതിയടടെസയസ്രോ,
കതിനതികതിടന്റെസയസ്രോ  അടല്ലെങതിൽ  ലസബസ്രോറടറതിയടടെസയസ്രോ,  ഗസവെഷണ  സ്ഥസ്രോപനങ്ങളുടടെസയസ്രോ
ശ്രദ്ധയതിൽടപടുകസയസ്രോ, അറതിയടപടുകസയസ്രോ ടചെയ്തസ്രോൽ, വെവ്യകതിസയസ്രോ സ്ഥസ്രോപനസമസ്രോ ഉടെൻതടന്ന
പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർകക്  റതിസപസ്രോർടക്  ടചെസയണ്ടെതസ്രോണക്.   അപകസ്രോരേമുള വെതിവെരേള
ലഭതിക്കുസമസ്രോൾ,  അതരേള  സരേസ്രോഗങ്ങളുടടെ  വെവ്യസ്രോപനള  നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനുള  അതക്  ഉന്മൂലനള
ടചെയ്യുന്നതതിനുമസ്രോയതി പബതികക് ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർമസ്രോർ ഉടെൻതടന്ന ഇടെടപസടെണ്ടെതസ്രോണക്.”

(5)  (4)-ാം ഉപവെകുപതില് പരേസ്രോമര്ശതിച്ചതിട്ടുള ഒരു സളഭവെള റതിസപസ്രോര്ടക് ടചെയ്യുന്നതതില് വെഫീഴ്ച
വെരുത്തുന്ന  വെവ്യകതിസയസ്രോ  സ്ഥസ്രോപനസമസ്രോ,  65-ാം  വെകുപതില് വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന  പതിഴയക്
ബസ്രോധവ്യസ്ഥമസ്രോയതിരേതിക്കുള.”

നതിലവെതിടല  ഖണള  29  നഫീകള  ടചെയ്യുകയള  പകരേള  തസ്രോടഴപറയന്നതക്  ഖണള  29  ആയതി
സചെര്ക്കുകയള ടചെയ്യുക.
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ഖണള   29

287. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള  ഖണള 29  ആയതി തസ്രോടഴപറയന്നതക് സചെര്ക്കുക.

“29.  അതതിഥതിടതസ്രോഴതിലസ്രോളതികളുടടെ  ആസരേസ്രോഗവ്യ  സളരേകണവുള  പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി
പതതിസരേസ്രോധവുള  .―പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെൽതക്  ഓഫഫീസർ  ആസരേസ്രോഗവ്യ  വെകുപതിടന്റെയള
ടതസ്രോഴതിൽ വെകുപതിടന്റെയള തസദ്ദേശ സർകസ്രോരുകളുടടെയള സഹെകരേണസതസ്രോടടെ തസ്രോടഴപറയന്ന
പവെർതനങ്ങൾ നടെസതണ്ടെതസ്രോണക്.

(i)  അതതിഥതിടതസ്രോഴതിലസ്രോളതികളുടടെ  ആസരേസ്രോഗവ്യ  പരേതിസശസ്രോധനകൾ  കൃതവ്യമസ്രോയ
ഇടെസവെളകളതിൽ  ആസരേസ്രോഗവ്യ  വെകുപതിടന്റെ  സഹെസ്രോയസതസ്രോടടെ  ആസൂത്രണള  ടചെസയണ്ടെതള
നടെപതിലസ്രോക്കുന്നു എന്നുറപസ്രോസകണ്ടെതമസ്രോണക്.

(ii)  അതരേള പരേതിസശസ്രോധനകളതില്,  സളസ്ഥസ്രോനതക് നതിന്നക് നതിർമസ്രോർജ്ജനള
ടചെയടപടുന്നതതിനക്  ആസരേസ്രോഗവ്യ  പരേതിപസ്രോടെതികൾ  നതിലവെതിലള  പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതികസളസ്രോ
സരേസ്രോഗങ്ങസളസ്രോ കടണ്ടെതതിയസ്രോൽ, പസ്രോസദേശതിക പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസർ ജതില്ലെസ്രോ പബതികക്
ടഹെൽതക് ഓഫഫീസടറ സരേഖസ്രോമൂലള അറതിയ്സകണ്ടെതസ്രോണക്.

(iii)  അതതിഥതിടതസ്രോഴതിലസ്രോളതികളുടടെ  തസ്രോമസയതിടെങ്ങളതിൽ  ആർടകങതിലള
ഏടതങതിലള 

പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി  പതിടെതിടപടുകസയസ്രോ  വെവ്യസ്രോപനള  ഉണ്ടെസ്രോവുകസയസ്രോ  ടചെയ്തസ്രോൽ  അങ്ങടനയളവെർകക്
ചെതികതിത  ലഭവ്യമസ്രോകുന്നു  എന്നുറപസ്രോക്കുകയള  അതതക്  സ്ഥലങ്ങളതിൽ  പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി
പതതിസരേസ്രോധതതിനുള നതിയന്ത്രണതതിനുള നടെപടെതികൾ സത്വഫീകരേതിയ്ക്കുകയള ടചെസയണ്ടെതസ്രോണക്.”

ഖണള   30

പുനരേകള ടചെയടപട പകസ്രോരേമുള ഖണള    30-   ല്

288.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  30(1)-ല്  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി”
എന്നതതിനുപകരേള “പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര്” എന്നക് സചെർക്കുക.

289.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  30(1)-ല്  “വെന്നസ്രോല്,”എന്നതതിനു  സശഷള
“തസദ്ദേശസര്കസ്രോരുകളുടടെ സഹെസ്രോയസതസ്രോടടെ തസ്രോടഴപറയന്ന പവെര്തനങ്ങള് നടെസതണ്ടെതസ്രോണക്.
ആതസ്രോയതക്,—”എന്നക് സചെർക്കുക.

290.  പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(1)(എ) “അനുഭവെതിക്കുന്ന ആളുകടള” എന്നതതിനുപകരേള

“ഉള വെവ്യകതികടള” എന്നക് സചെർക്കുക.
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291.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  30(1)(എ)  “സത്വഫീകരേതിക്കുന്നതതിനുള  ചെതികതിതയ്ക്കുമസ്രോയതി”

എന്നതതിനുപകരേള “പരേതിസശസ്രോധതിക്കുന്നതതിനുള ചെതികതിതതിക്കുന്നതതിനുള” എന്നക് സചെർക്കുക.

292.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  30(1)(എ)  “വെസ്രോര്ഡുകള്”  എന്നതതിനുപകരേള

“വെസ്രോര്ഡുകളുള” എന്നക് സചെർക്കുക.

293.  പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള  30(1)(എ)  “നല്കുകസയസ്രോ നല്കസ്രോന് കസ്രോരേണമസ്രോക്കുകസയസ്രോ

ടചെസയണ്ടെതള” എന്നതതിനുപകരേള “സജ്ജഫീകരേതിസകണ്ടെതള” എന്നക് സചെർക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(1)(ബതി)-ല്

294. “സഹെസ്രോയതികസളസ്രോടടെയള അനതിസയസ്രോജവ്യമസ്രോയ” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

295. “ടചെസയണ്ടെതള” എന്നതതിനുപകരേള “ടചെസയണ്ടെതള” എന്നക് സചെർക്കുക.

296. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(1)(സതി)-ല് 

“ആയ”  എന്നതതിനു  സശഷള  വെരുന്ന  ഭസ്രോഗള  “വെവ്യകതികള്കക്  സരേസ്രോഗനതിര്ണ്ണയതതിനുള

ചെതികതിതയ്ക്കുമസ്രോയതി സസൗകരേവ്യങ്ങള് ഏര്ടപടുത്തുകയള” എന്നക് സചെർക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(1)(ഡതി)-ല് 

297. ആരേളഭള മുതല് “സസൗജനവ്യമസ്രോസയസ്രോ,” എന്നുവെടരേയള ഭസ്രോഗള ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

298.  “എന്നതിവെ”  എന്നതതിനു  സശഷമുള  ഭസ്രോഗള  ഒഴതിവെസ്രോക്കുകയള  പകരേള  “ഉചെതിതമസ്രോയ

രേഫീതയതില് അണുവെതിമുകമസ്രോക്കുന്നുടവെന്നക് ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതമസ്രോണക്.” എന്നക് സചെർക്കുകയള ടചെയ്യുക.

299. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(2)-ല് 

“ആസരേസ്രോഗവ്യപരേതിപസ്രോലന” എന്നതതിനുപകരേള “ആസരേസ്രോഗവ്യസളരേകണ” എന്നക് സചെർക്കുക.

300. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(2)(ബതി) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

''പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  ഉളസതസ്രോ ഉളതസ്രോയതി

സളശയതികടപടുകസയസ്രോ  ടചെയ്യുന്നവെര്ക്കുള   സരേസ്രോഗനതിര്ണ്ണയള, നല്കുന്ന സസവെനങ്ങള്,

എന്നതിവെയടടെ വെതിശദേസ്രോളശങ്ങള്;''

301. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(2)(സതി)-ല് 

“ആള്കസ്രോര്കക്”  എന്നതതിനുപകരേള  “വെവ്യകതികള്കക്”  എന്നു  സചെർക്കുകയള
“കവെദേവ്യ” എന്ന വെസ്രോകക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുകയള ടചെയ്യുക.
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302. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 30(2)-ടന്റെ അവെസസ്രോന ഭസ്രോഗതക് “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ
അധതികസ്രോരേതിക്കുള”  എന്നക്  വെരുന്നതിടെടതല്ലെസ്രോള  പകരേള   “പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്ക്കുള”
എന്നു സചെർക്കുക.

ഖണള   31

303.   പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള   31-  ല്

ഖണള 31(1) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക

“(1)  ഏത  ചെതികതിതസ്രോ  സമ്പ്രദേസ്രോയതതിസലയള  ഓസരേസ്രോ  ടമഡതികല്  പസ്രോക്ടഫീഷണറുള,
തടന്റെ പസ്രോക്ടഫീസക്  സവെളയതില് ഏടതങതിലള സത്വകസ്രോരേവ്യസമസ്രോ, ടപസ്രോതസവെസ്രോ ആയ തസ്രോമസസ്ഥലതക് 
പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ,  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  നതിലവെതിലളളതസ്രോയതി
അറതിഞസ്രോല്,  അടല്ലെങതില് ആയതക്  മൂലള  മരേണടപടടന്നക്  അറതിയകസയസ്രോ,  വെതിശത്വസതികസ്രോന്
കസ്രോരേണമുണ്ടെസ്രോകുകസയസ്രോ ടചെയ്തസ്രോല്, ആ സളഗതതി സനരേടത അറതിയതിച്ചതിടതിടല്ലെങതിൽ പരേമസ്രോവെധതി
ഇരുപതതിനസ്രോലക്  മണതിക്കൂറതിനകള  പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്ക്കുള
അടല്ലെങതില്  ഇതതിസലയസ്രോയതി  സര്കസ്രോര്  വെതിജസ്രോപനള  ടചെയ്തതിട്ടുളള  മസറ്റടതങതിലള
അധതികസ്രോരേതിയ്ക്കുള ആ വെതിവെരേള നല്സകണ്ടെതസ്രോണക് .”

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 31(2)-ല് 

304.  “സളസ്ഥസ്രോന  ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതി  ഒരു  സസ്രോളകമതിക  സരേസ്രോഗ”
എന്നതതിനുപകരേള  “28-ാം  വെകുപക്  പകസ്രോരേള  സർകസ്രോർ  ഒരു  പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി”  എന്നു
സചെർക്കുക.

305.  “സസ്രോമതിള്”എന്നതതിനക് പകരേള “ടസ്പെസതിമന്”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

306. “സശഖരേണള” എന്നതതിനുസശഷള “,” എന്ന ചെതിഹള സചെർക്കുക.

307. “സരേസ്രോഗതതിടന”എന്നതതിനക് പകരേള “സരേസ്രോഗടത”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

308. “പരേതിപസ്രോലന”എന്നതതിനക് പകരേള “സളരേകണ”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

309.  “ടമഡതികല്”എന്നതതിനക് മുന്പസ്രോയതി “രേജതിസസര്ഡക്”എന്നക് സചെര്ക്കുക.  

310 .പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള  31(3) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(3)  (1)-ഉള  (2)-ഉള ഉപവെകുപ്പുകളതിടല  വെവ്യവെസ്ഥകള്  ലളഘതിക്കുന്ന  ഏടതസ്രോരു
രേജതിസസര്ഡക്  ടമഡതികല്  പസ്രോകഫീഷണറുള  ആസരേസ്രോഗവ്യ  സളരേകണ  സ്ഥസ്രോപനവുള  65-ാം
വെകുപതില് വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴശതികയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥമസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.'
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ഖണള   32

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 32-ല് 

311. “ഓസരേസ്രോ ഫതിസതിഷവ്യനുള” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

312. “ഒരേസ്രോടള” എന്നതതിനുപകരേള “ഒരു വെവ്യകതിടയ” എന്നു സചെർക്കുക.

313.  “ഏടതസ്രോരേസ്രോളുള” എന്നതതിനുപകരേള  “ഏതക് ടമഡതികൽ പസ്രോക്ടഫീഷണറുള” എന്നു
സചെർക്കുക.

314.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  32(എ)-ല് “ആടള”  എന്നതതിനുപകരേള
“വെവ്യകതിടയ” എന്നു സചെർക്കുക.

315.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  32(ബതി)-ല് “തടെയന്നതതിനസ്രോവെശവ്യമസ്രോയ”എന്നതതിനു
സശഷള “ശസ്രോസഫീയ” എന്നു സചെർക്കുക.

316.  പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  32(ബതി)-ല്  “അയസ്രോടള  നതിര്സദ്ദേശതിസകണ്ടെതള”
എന്നതതിനുപകരേള “അവെര്കക് നതിര്സദ്ദേശള നല്സകണ്ടെതള” എന്നു സചെർക്കുക.

317.  പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള  32(സതി)   “സളസ്ഥസ്രോന പബതികക്  ടഹെൽതക് ഓഫഫീസർ
നതിർസദ്ദേശതിച്ച വെതിധതതില്, സരേസ്രോഗടതക്കുറതിച്ചുളള വെതിവെരേങ്ങൾ ആ വെവ്യകതികക് നല്സകണ്ടെതമസ്രോണക് . ”

ഖണള   33

318. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 33 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

''33.   വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിയതില്  നതിന്നുള  ഒരേസ്രോള്  മുകയസ്രോയതസ്രോയതി
രേജതിസസര്ഡക് ടമഡതികല് പസ്രോകഫീഷണര്മസ്രോര് സസ്രോകവ്യടപടുതണടമന്നക്  .   ― (1)  28-ാം വെകുപതിടന്റെ
2-ാം  ഉപവെകുപതിലള  31-ാം  വെകുപതിടന്റെ  2-ാം  ഉപവെകുപതിലള  പരേസ്രോമര്ശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന
പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതികസളസ്രോ  സദേശഫീയ  ആസരേസ്രോഗവ്യപരേതിപസ്രോടെതികളതില്  ഉള്ടപട  അണുബസ്രോധകസളസ്രോ  ബസ്രോധതിച്ച
ഒരു വെവ്യകതികക് ആയതതില് നതിന്നക് മുകതി സനടെതിയ സശഷള,  സരേസ്രോഗമുകയസ്രോയതി എന്നക് സസ്രോകവ്യപത്രള
നല്സകണ്ടെതി  വെരുന്ന  സസ്രോഹെചെരേവ്യതതില്  ആ  വെവ്യകതിടയ  ചെതികതിതതിച്ച  ടമഡതികല്  പസ്രോകഫീഷണര്
തടന്ന, ലസ്രോബക് പരേതിസശസ്രോധനകളടെകള ആവെശവ്യമസ്രോയ എല്ലെസ്രോ പരേതിസശസ്രോധനകളുള നടെതതി, സരേസ്രോഗമുകതി
സര്ടതിഫതികറ്റക്  നതിശതിത മസ്രോതകയതില് നല്സകണ്ടെതസ്രോണക്.

(2)  (1)-ാം ഉപവെകുപതില് പരേസ്രോമര്ശതിച്ച പകസ്രോരേമുള സസ്രോകവ്യപത്രള നല്കുന്നതതിനക്  ഒരു
ടമഡതികല്  പസ്രോകഫീഷണര്  മതതിയസ്രോയ  കസ്രോരേണമതില്ലെസ്രോടത  വെതിസമതതിക്കുകസയസ്രോ  (1)-ാം  ഉപവെകുപക്
പകസ്രോരേള  ചെതികതിതതികസ്രോടത  സസ്രോകവ്യപത്രള  നല്കതിയസ്രോസലസ്രോ  65-ാം  വെകുപതില്  വെതിനതിര്സദ്ദേശതിക്കുന്ന
ശതികയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.”
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ഖണള   34

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 34

319.  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  ''നതിന്നുമുള''  എന്നതതിനക്  പകരേള  ''നതിന്നുള''  എന്നക്

സചെര്ക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(1)-ല്

320. “കുടെതിക്കുന്നതതിസനസ്രോ” എന്നതതിനുപകരേള “കുടെതിച്ചസ്രോസലസ്രോ” എന്നു സചെർക്കുക.

321.  “ആവെശവ്യതതിസനസ്രോ  ഉസദ്ദേശതിക്കുകസയസ്രോ  ടചെയ്തസ്രോൽ”  എന്നതതിനുപകരേള  “ആവെശവ്യതതിനക് 

ഉപസയസ്രോഗതിച്ചസ്രോസലസ്രോ” എന്നു സചെർക്കുക.

322.  “ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതികക്”  എന്നതതിനുപകരേള  “പബതികക്  ടഹെല്തക് 

ഓഫഫീസര്കക് ” എന്നു സചെർക്കുക.

323.  “ഉപസയസ്രോഗതിക്കുന്നതക്” എന്നതതിനുസശഷള വെരുന്ന ഭസ്രോഗള “നതിസരേസ്രോധതിക്കുന്നതതിനക് 

അധതികസ്രോരേമുണ്ടെസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക് ” എന്നു തതിരുത്തുക.

324. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(2)―തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

"  (2)  ശുചെതിതത്വവുള  വൃതതിയള  പരേതിസശസ്രോധതിച്ചതതിനുസശഷള  ടപസ്രോത  ഉപസഭസ്രോഗതതിസനസ്രോ

മസറ്റടതങതിലള  ഗസ്രോര്ഹെതികസമസ്രോ  വെസ്രോണതിജവ്യപരേസമസ്രോ  ആയ  ഉസദ്ദേശവ്യതതിനുള  ഭകണസമസ്രോ

പസ്രോനഫീയസമസ്രോ  ഏടതങതിലള  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിയടടെ  വെവ്യസ്രോപനതതിനക്  കസ്രോരേണമസ്രോകസ്രോന്

സസ്രോദ്ധവ്യതയടണ്ടെന്നക്  പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  സബസ്രോദ്ധവ്യടപടസ്രോല്

സമല്പറഞ  ഭകണതതിടന്റെസയസ്രോ പസ്രോനഫീയതതിടന്റെസയസ്രോ,  ടപസ്രോതവെസ്രോസയസ്രോ  പസതവ്യകമസ്രോസയസ്രോ

പറഞതിട്ടുള  ആവെശവ്യതതിനക്  ഉപസയസ്രോഗതിക്കുന്നതക്  നതിസരേസ്രോധതിക്കുന്നതതിനക് 

അധതികസ്രോരേമുണ്ടെസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക് .”

325. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(3) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(3)  (1)-ാം  ഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേള  ജലതതിടന്റെ  സസ്രോമതിള്  പരേതിസശസ്രോധതിസകണ്ടെ

ആവെശവ്യകത ഉടണ്ടെങതില് ആയതക്  സശഖരേതിച്ചക്  പരേതിസശസ്രോധനയക്  അയയസ്രോസനസ്രോ, ഭകണതതിടന്റെ

സസ്രോമതിള്  പരേതിസശസ്രോധനയക്  എടുസകണ്ടെതടണ്ടെങതിൽ  ആയതക്  ബനടപട  സര്കതിള്

ഭകവ്യസുരേകസ്രോ  ഓഫഫീസസറസ്രോടെക്  ആവെശവ്യടപടെസ്രോസനസ്രോ  പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്

ഓഫഫീസര്കക് അധതികസ്രോരേമുണ്ടെസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.”



lvii

326. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(4) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(4)  (2)-ാം  ഉപവെകുപക്  പകസ്രോരേള  ഉപസയസ്രോഗള  നതിസരേസ്രോധതിച്ചതിട്ടുള  ഭകണസമസ്രോ
പസ്രോനഫീയസമസ്രോ  യസ്രോടതസ്രോരു  വെവ്യകതിയള  ഉപസയസ്രോഗതിക്കുവെസ്രോസനസ്രോ  ഉപസയസ്രോഗതികസ്രോന്
ഇടെവെരുത്തുവെസ്രോസനസ്രോ പസ്രോടുളതല്ലെ.”

327. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(5)-ൽ

“ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ അധതികസ്രോരേതി” എന്നതതിനുപകരേള  “പബതികക് ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്”
എന്നു സചെർക്കുക.

328.  “സനരേടതയള  അവെസരേതതിൽ,  ഏതക്  സളഗതതിയതിലള  ഇരുപതതിനസ്രോലക്
മണതിക്കൂറതിനകള” എന്നതതിനുപകരേള  “സവെഗതതില്,  പരേമസ്രോവെധതി ഇരുപതതിനസ്രോലക്  മണതിക്കൂറതിനകള”
എന്നു സചെർക്കുക.

329. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 34(6) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(6)  (4)-ാം  ഉപവെകുപതിടല  വെവ്യവെസ്ഥകൾ  ലളഘതിക്കുന്ന  ഏടതസ്രോരു  സ്ഥസ്രോപനവുള,
വെവ്യകതിയള 65-ാം വെകുപതില് വെതിനതിര്സദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥമസ്രോയതിരേതിക്കുള.”

ഖണള   35

330. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 35 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“35.    സരേസ്രോഗബസ്രോധതിതടയ     ആശുപത്രതിയതിസലകക്  മസ്രോറ്റല്.  (1)  ― വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ
പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി  ഉള  എടതസ്രോരു  വെവ്യകതിക്കുള  തസ്രോടഴപറയന്ന  ഏടതങതിലള  അവെസ്ഥകള്
ഉടണ്ടെന്നക്  പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  സബസ്രോധവ്യടപടുന്ന  പകള,
സരേസ്രോഗവെവ്യസ്രോപനള  തടെയന്നതതിനുള,  ചെതികതിതയ്ക്കുമസ്രോയതി  ആ  വെവ്യകതിടയ  ആവെശവ്യമസ്രോയ
സ്ഥലസതയക്  മസ്രോറ്റസ്രോന്  തസദ്ദേശ  സര്കസ്രോറതിടന്റെ  സഹെസ്രോയസതസ്രോടടെ  അവെര്  നടെപടെതികള്
സത്വഫീകരേതിസകണ്ടെതസ്രോണക്, അതസ്രോയതക്,―

(i) ഒന്നതില് കൂടുതല് കുടുളബങ്ങള് തസ്രോമസതിക്കുന്ന സ്ഥലതസ്രോണക്  തസ്രോമസടമങതില്;

(ii)  സരേസ്രോഗവെവ്യസ്രോപനള  തടെയന്നതതിനുള,  ചെതികതിതസ്രോ  സമല്സനസ്രോടതതിനുള
ആവെശവ്യമസ്രോയ സളവെതിധസ്രോനള ഇടല്ലെങതില്;

(iii)  പസ്തുത  സ്ഥലതക്  ഈ  സരേസ്രോഗതിയടടെ സസ്രോന്നതിദ്ധവ്യള  മറ്റുളവെരുടടെ
ആസരേസ്രോഗവ്യതതിനക്  ഹെസ്രോനതികരേമസ്രോടണങതില്;

(iv)  സരേസ്രോഗതിയടടെ സുരേകയ്സകസ്രോ,  ചെതികതിതയ്സകസ്രോ മറ്റക്  കസ്രോരേണങ്ങളസ്രോസലസ്രോ
സരേസ്രോഗതിടയ  ആശുപത്രതിയതിസലസകസ്രോ,  അതരേള  സരേസ്രോഗങ്ങളുളളവെടരേ  പരേതിപസ്രോലതിക്കുന്ന
സ്ഥലസതയ്സകസ്രോ  മസ്രോസറ്റണ്ടെതടണ്ടെന്നക്  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  ഉതമ
സബസ്രോധവ്യമുടണ്ടെങതില്.
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(2)  യസ്രോടതസ്രോരു  വെവ്യകതിയള  അതരേള  ആശുപത്രതിയസടെസയസ്രോ  സ്ഥലതതിസന്റെസയസ്രോ
ചുമതലയളള ടമഡതികല് ആഫഫീസറുടടെ സമതള കൂടെസ്രോടത ഏടതങതിലള ആശുപത്രതിയതില്
നതിസന്നസ്രോ  (1)-ാം  ഉപവെകുപതില്  പരേസ്രോമര്ശതിക്കുന്ന  മറ്റു  സ്ഥലത്തു  നതിസന്നസ്രോ  വെതിട്ടുസപസ്രോകസ്രോസനസ്രോ
ആടരേങതിലള ആ വെവ്യകതിടയ ടകസ്രോണ്ടുസപസ്രോകസ്രോസനസ്രോ പസ്രോടുളളതല്ലെ.

(3)  (1)-ാം  ഉപവെകുപതിന്  കഫീഴതില്,  ആശുപത്രതിയതിസലസകസ്രോ  സ്ഥലസതസകസ്രോ
സരേസ്രോഗതിടയ മസ്രോറ്റുന്നതക് തടെയകസയസ്രോ അടല്ലെങതില് (2)-ാം ഉപവെകുപതിനക് വെതിരുദ്ധമസ്രോയതി അതരേള
ആശുപത്രതിയതില്  നതിന്നുള  വെതിട്ടുസപസ്രോകുന്ന  ഏടതസ്രോരു  വെവ്യകതിയള  65-ാം  വെകുപതില്
നതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുള.”

ഖണള   36

331. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 36-ല്

പുനരേകള  ടചെയ്ത  ഖണള  36-ടന്റെ  മസ്രോർജതിനൽ  ശഫീർഷകള  “വെവ്യകതികൾകക്
സരേസ്രോഗസ്രോണുബസ്രോധസയല്ക്കുന്ന തരേതതില് സമര്കമുണ്ടെസ്രോകുന്നതക്  നതിസരേസ്രോധതികല്”  എന്നക് മസ്രോറ്റുക.

332. ഖണള 36(1) തസ്രോടഴപറയളപകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(1)  ഈ  അദ്ധവ്യസ്രോയതതില്  വെതിനതിര്സദ്ദേശതിക്കുന്ന  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ
പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതി അനുഭവെതിക്കുന്നതസ്രോയതി അറതിയന്ന യസ്രോടതസ്രോരേസ്രോളുള,―

(i) ഏടതങതിലള മസ്രോർകറ്റക്,  അരേങ്ങക്  അടല്ലെങതില്  വെതിസനസ്രോദേതതിസനസ്രോ
ഒത്തുസചെരേലതിസനസ്രോ ഉളള മറ്റക് സ്ഥലള; അടല്ലെങതില്

(ii)  ഏടതങതിലള  സ്കൂള്,  സകസ്രോസളജക്,  ഗ്രന്ഥശസ്രോല,  കളതിസ്ഥലള  തടെങ്ങതിയ
സ്ഥലങ്ങൾ; അടല്ലെങതില്

(iii)  ഏടതങതിലള  സഹെസ്രോസല്,  സഹെസ്രോടല്,  ലഘുഭകണശസ്രോല,  സുഖവെസ്രോസ
സകനള,  സസ സഹെസ്രോള,  വെഴതിയമലള, വെസ്രോടെക വെഫീടെക്, ഹെസൗസക് സബസ്രോടക്, കബക് അടല്ലെങതില് വെസ്രോടര്
തഫീള പസ്രോര്കക് ;അടല്ലെങതില്

(iv)ഏടതങതിലള  ഫസ്രോക്ടറതി,  കടെ,  വെര്കക്സഷസ്രോപക്  അടല്ലെങതില്  സജസ്രോലതിസ്ഥലള;
അടല്ലെങതിൽ,

(v) ഏടതങതിലള ടപസ്രോതവെസ്രോഹെന സസൗകരേവ്യള; അടല്ലെങതില്

(vi) ഏടതങതിലള ടപസ്രോത സസ്രോനസ്ഥലള; അടല്ലെങതില് 

(vii) ഏടതങതിലള മറ്റക് ടപസ്രോതവെതിസനസ്രോദേസ്ഥലള, ടപസ്രോതസ്ഥലള,

എന്നതിവെതിടെങ്ങളതില്  തടന്റെ  സസ്രോന്നതിദ്ധവ്യതതിലൂടടെസയസ്രോ  പവൃതതിയതിലൂടടെസയസ്രോ
അണുബസ്രോധടയന്ന അപകടെമുണ്ടെസ്രോകസ്രോന് പസ്രോടെതില്ലെസ്രോതതസ്രോകുന്നു.
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വെതിശദേഫീകരേണള:  ― ഒരു  വെവ്യകതികക് വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി ഉടണ്ടെന്നക്
ഏടതങതിലള ഒരു ടമഡതികല് പസ്രോക്ടഫീഷണസറസ്രോ പസ്രോസദേശതിക  പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസസറസ്രോ
ആ  വെവ്യകതിടയ അറതിയതിച്ചതിട്ടുടണ്ടെങതില്  ആ  വെവ്യകതികക് അപകസ്രോരേള  , അറതിവുളളതസ്രോയതി  ഈ
ഉപവെകുപതിടന്റെ അര്ത്ഥതതിസലയക് കരുതടപസടെണ്ടെതസ്രോണക്.”

പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 36(2)

333. ആരേളഭതതിൽ വെരുന്ന “പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

334.  “പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  ഉള ആളതിടന്റെസയസ്രോ  ആളുകളുടടെസയസ്രോ” എന്നതതിനക്  പകരേള
“പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതിയള വെവ്യകതിയടടെസയസ്രോ വെവ്യകതികളുടടെസയസ്രോ” എന്നക് സചെർക്കുക.

335. “ആളതിടന്റെ” എന്നതതിനക് പകരേള “വെവ്യകതിയടടെ” എന്നക് സചെർക്കുക.

336. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 36(3) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

“(3)  (1)-ഉള(2)-ഉള  ഉപവെകുപ്പുകളതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് ലളഘതിക്കുന്ന ഏടതസ്രോരു വെവ്യകതിയള
65-ാം വെകുപതില് വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക്.”

ഖണള   37

337. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 37

ഖണള 37(1) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക.

 ''(1)  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി യസ്രോടതസ്രോരു  വെവ്യകതിയള  അവെര്
അതരേള  സരേസ്രോഗള പടെര്തതിസയകസ്രോന്  സസ്രോദ്ധവ്യതയളള  സസ്രോഹെചെരേവ്യതതില്  തസ്രോടഴപറയന്ന
കസ്രോരേവ്യങ്ങള് ടചെയസ്രോന് പസ്രോടുളതല്ലെ, അതസ്രോയതക്―

(എ)  മറ്റുളവെര്കക് ഉപസഭസ്രോഗതതിനുളള ഏടതങതിലള ഭകണസസ്രോധനങ്ങള് ഉണ്ടെസ്രോക്കുവെസ്രോസനസ്രോ
വെതിതരേണള  ടചെയ്യുവെസ്രോസനസ്രോ  വെതില്പനകസ്രോയതി  ടകസ്രോണ്ടുനടെകസ്രോസനസ്രോ  വെയസ്രോസനസ്രോ  വെതില്പനയസ്രോയതി
ഉണ്ടെസ്രോക്കുന്നസതസ്രോ,  വെയ്ക്കുന്നസതസ്രോ,  ടകസ്രോണ്ടുനടെക്കുന്നസതസ്രോ ആയ സജസ്രോലതിയതില് പടങടുക്കുവെസ്രോസനസ്രോ
പസ്രോടുളളതല്ലെ;

(ബതി)  മറ്റുളവെരേതിസലയക്  സരേസ്രോഗസ്രോണു  പകരുന്നതതിനക്  ഇടെയസ്രോകുന്ന  യസ്രോടതസ്രോരു
പവൃതതിയള ടചെയ്യുവെസ്രോന് പസ്രോടുളതല്ലെ.”

338. ഖണള 37(2) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

“(2) (1)-ാം ഉപവെകുപതിടല വെവ്യവെസ്ഥകള് ലളഘതിക്കുന്ന ഏടതസ്രോരു വെവ്യകതിയള 65-ാം
വെകുപതില് വെതിനതിര്സദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുള.”
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ഖണള   38

339. പുനരേകള ടചെയ്ത ഖണള 38 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

“38.  അണുബസ്രോധയടടെ  വെവ്യസ്രോപനള  തടെയന്നതതിനക്  ടകടതിടെങ്ങളുള  സ്ഥലങ്ങളുള
എടറ്റടുകല്  .― 

(1)  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി  നതിയന്ത്രണ,  പതതിസരേസ്രോധ  പവെര്തനങ്ങള്  കസ്രോരേവ്യകമമസ്രോയതി

നടെസതണ്ടെ  ആവെശവ്യതതിസലയസ്രോയതി  ജതില്ലെസ്രോ  കളക്ടറുടടെ  അനുമതതിസയസ്രോടടെ  എടതസ്രോരു

ടകടതിടെതതിനുളതിലള  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  പസവെശതികസ്രോവുന്നതള,

ആവെശവ്യടമങതിൽ  നതിര്ണ്ണയതികടപടെസ്രോവുന്ന  രേഫീതതിയതില്  അവെ  തസ്രോല്കസ്രോലതികമസ്രോയതി

ഏടറ്റടുകസ്രോവുന്നതമസ്രോണക് .  ഇസൗ പവെര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നതതിസലയസ്രോയതി പബതികക് ടഹെല്തക്

ഓഫഫീസര് തസദ്ദേശസത്വയളഭരേണ സ്ഥസ്രോപനങ്ങളുടടെ സഹെകരേണള ഉറപസ്രോസകണ്ടെസ്രോണക്.

(2)  സമല്പറഞ അതരേള ടകടതിടെതതിടന്റെ അടല്ലെങതില് സ്ഥലതതിടന്റെ എടറ്റടുകല്

തഫീരുസമസ്രോസഴസ്രോ  ഉപസയസ്രോഗള  തഫീരുസമസ്രോസഴസ്രോ  ഉടെമസ്ഥയക്  തതിരേതിടക  നല്കുന്നതതിനക്  മുമസ്രോയതി

പസ്തുത  ടകടതിടെള  അടല്ലെങതില്  സ്ഥലള  പൂര്ണ്ണമസ്രോയള  അണുവെതിമുകമസ്രോക്കുകയള

വൃതതിയസ്രോക്കുകയള  ടചെയ്യുന്നതസ്രോയതി  തസദ്ദേശ  സര്കസ്രോരുകളുടടെ  സഹെസ്രോയസതസ്രോടടെ  പബതികക് 

ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര് ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതസ്രോണക്.”

ഖണള   39

340. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 39

ഖണള  39-ടന്റെ  മസ്രോര്ജതിനല്  ശഫീര്ഷകതതില്  "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ  അധതികസ്രോരേതികക്"

എന്നതതിനക് പകരേള "പബതികക് ടഹെല്തക് ഓഫഫീസര്കക്”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 39(1)-ല്

341. "ടപസ്രോതജനസ്രോസരേസ്രോഗവ്യ അധതികസ്രോരേതിസകസ്രോ" എന്നതതിനക് പകരേള "പബതികക് ടഹെല്തക്

ഓഫഫീസര്സകസ്രോ”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

342.  "അയസ്രോള്  അധതികസ്രോരേടപടുതതിയ  ഏടതസ്രോരേസ്രോളതിസനസ്രോ"  എന്നതതിനക്  പകരേള

"ഇതതിസലയസ്രോയതി അധതികസ്രോരേടപടുതതിയ ഉസദേവ്യസ്രോഗസ്ഥയ്സകസ്രോ”എന്നക് സചെര്ക്കുക.

343. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 39(1)(എ) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:
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“(എ)  നവ്യസ്രോയമസ്രോയ  എതക്  സമയത്തുള,  സഹെസ്രോയതികസളസ്രോടടെസ്രോപസമസ്രോ  അല്ലെസ്രോടതസയസ്രോ,

പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  റതിസപസ്രോര്ടക്  ടചെയ്തസതസ്രോ,

സളശയതികടപടുന്നസതസ്രോ  ആയ  ഫസ്രോക്ടറതികള്,  വെര്കക്  സഷസ്രോപ്പുകള്,  സജസ്രോലതിസ്ഥലങ്ങള്,

ടതസ്രോഴതിലതിടെങ്ങള്,  വെവ്യസ്രോപസ്രോരേ  സ്ഥലങ്ങള്,  വെതിദേവ്യസ്രോഭവ്യസ്രോസ  സ്ഥസ്രോപനങ്ങള്  ടകടതിടെങ്ങളുടടെ

പരേതിസരേങ്ങള്,  സതസ്രോടങ്ങള്  മുതലസ്രോയ  സ്ഥലങ്ങളതില്  സനസ്രോടഫീസക്  കൂടെസ്രോടതയള,  വെഫീടുകള്,

അപസ്രോര്ടക്ടമന്റുകള്  ഉള്ടപടടെയള  തസ്രോമസ  ഇടെങ്ങളതില്  രേണ്ടെക്  മണതിക്കൂര്  മുമക്  സനസ്രോടഫീസക് 

നല്കതിയ  സശഷള  പരേതിസശസ്രോധതികസ്രോവുന്നതസ്രോണക് .  ഇസൗ  പവെര്തനങ്ങടളല്ലെസ്രോള  നടെത്തുന്നതതിസലയസ്രോയതി

തസദ്ദേശസത്വയളഭരേണ സ്ഥസ്രോപനങ്ങളുടടെ സഹെസ്രോയവുള സഹെകരേണവുള ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതസ്രോണക്.”

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 39(1)(ബതി)-ല് 

344. "അതരേതതിലള" എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

345. "അതരേള" എന്നതള "അയസ്രോള്കക് "എന്നതള ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

346.  പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള 39(1)  നക്  സശഷള  (2)  ആയതി തസ്രോടഴപറയന്നതക്
സചെര്ക്കുക.

 “(2)  ഇസൗ  പവെര്തനങ്ങടളല്ലെസ്രോള  നടെത്തുന്നതതിസലയസ്രോയതി  തസദ്ദേശസത്വയളഭരേണ
സ്ഥസ്രോപനങ്ങളുടടെ സഹെസ്രോയവുള സഹെകരേണവുള ഉറപ്പുവെരുസതണ്ടെതസ്രോണക്.”

ഖണള   40

പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 40

ഖണള 40(1)-ല് 

347.  “തയസ്രോറസ്രോക്കുന്നസതസ്രോ”  എന്നതതിനക്  സശഷള  “ആയ  സ്ഥലസതസ്രോ”  എന്നക്
സചെര്ക്കുക.

348. ആരേളഭതതിൽ വെരുന്ന “പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ” എന്നതക് ഒഴതിവെസ്രോക്കുക.

349. രേണ്ടെസ്രോമതസ്രോയതി വെരുന്ന “പകർച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ” എന്നതക്  "പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതി" എന്നക്
മസ്രോറ്റുക.

350.  “അടെച്ചതിസടെണ്ടെതസ്രോടണന്നക്” എന്നതതിനക് സശഷമുള ഭസ്രോഗള തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള
മസ്രോറ്റുക:

“പസ്രോസദേശതിക  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  സബസ്രോധവ്യടപടസ്രോൽ  അതരേള  ഒരു
സ്ഥസ്രോപനള  ഉതരേവെതിൽ  വെതിനതിര്സദ്ദേശതിസച്ചകസ്രോവുന്ന  കസ്രോലയളവെക്  തഫീരുന്നതവെസരേസയസ്രോ,
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അടല്ലെങതിൽ  സരേസ്രോഗസ്രോവെസ്ഥയതില്  നതിന്നുള  മുകമസ്രോയതസ്രോയതി  ഒരു  ടമഡതികല്  പസ്രോക്ടഫീഷണര്
സസ്രോകവ്യടപടുത്തുന്നതവെസരേസയസ്രോ  അടെച്ചതിടുന്നതതിനക്  ഉതരേവെക്  മുഖസ്രോന്തതിരേള  നതിര്സദ്ദേശതികസ്രോന്
പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്കക്  അധതികസ്രോരേമുണ്ടെസ്രോയതിരേതിക്കുന്നതസ്രോണക് .”

351. ഖണള 40(2) നഫീകള ടചെയ്യുകയള തടെര്ന്നുള ഉപഖണള പുനരേകള ടചെയ്യുകയള
ടചെയ്യുക.

352. പുനരേകള ടചെയടപട ഉപഖണള 40(2) തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

“(2)  (1)-ാം  ഉപവെകുപതിൽകഫീഴതിലളള  ഉതരേവെക്  അനുസരേതികസ്രോത  ഏടതസ്രോരു
സ്ഥസ്രോപനവുള,  വെവ്യകതിയള  65-ാം  വെകുപതില്  വെതിനതിര്സദ്ദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന   പതിഴയക്
ബസ്രോധവ്യസ്ഥമസ്രോയതിരേതിക്കുള.”

ഖണള   41

353. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 41 തസ്രോടഴപറയള പകസ്രോരേള മസ്രോറ്റുക:

"41.  അണുബസ്രോധതിതര്  ഉപസയസ്രോഗതിച്ച  വെസങ്ങൾ  അലക്കുശസ്രോലയതിസലയക്  അയയരുടതന്നക് .―(1)
പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  വെതിജസ്രോപനടപടുസതണ്ടെ  പകര്ച്ചവെവ്യസ്രോധതിസയസ്രോ  ബസ്രോധതിച്ച  വെവ്യകതിസയസ്രോ
വെവ്യകതികസളസ്രോ  ഉപസയസ്രോഗതിച്ച  വെസസമസ്രോ  കതിടെകസയസ്രോ  മറ്റക്  സസ്രോധനങ്ങസളസ്രോ  തസ്രോടഴപറയന്ന
പവൃതതികൾ  ടചെയസ്രോടത  ഏടതങതിലള  അലക്കുശസ്രോലയതിസലയ്സകസ്രോ  ടപസ്രോതജലസ്രോശയതതിസലയ്സകസ്രോ
ടെസ്രോങതിസലയ്സകസ്രോ  ടപസ്രോതകതിണറതിസലയ്സകസ്രോ  അലക്കുന്ന  ആവെശവ്യതതിസലയസ്രോയതി
അയയ്ക്കുകസയസ്രോ എതതിയ്ക്കുകസയസ്രോ ടചെയസ്രോന് പസ്രോടെതില്ലെസ്രോതതസ്രോകുന്നു, അതസ്രോയതക്:―

(എ)  പബതികക്  ടഹെല്തക്  ഓഫഫീസര്  നതിര്സദ്ദേശതിച്ച  രേഫീതതിയതില്
അണുവെതിമുകമസ്രോക്കുക;

(ബതി)  അണുബസ്രോധസയറ്റതസ്രോടണന്ന  മുന്നറതിയതിപക്  നല്കുകയള  മതതിയസ്രോയ
മുന്കരുതല് സത്വഫീകരേതിക്കുകയള ടചെയ്യുക.

(2)  (1)-ാം  ഉപവെകുപതിടന്റെ  വെവ്യവെസ്ഥകള്  ലളഘതിക്കുന്ന  ഏടതസ്രോരേസ്രോളുള  65-ാം
വെകുപതില് വെതിനതിര്സദേശതിച്ചതിരേതിക്കുന്ന പതിഴയക് ബസ്രോധവ്യസ്ഥയസ്രോയതിരേതിക്കുള.”

ഖണള   42

354. പുനരേകള ടചെയ്ത പകസ്രോരേമുള ഖണള 42-ല്

ഖണള  42-ടന്റെ മസ്രോര്ജതിനല് ശഫീര്ഷകതതില്  "ആളുകളുടടെ ഒത്തുസചെരേല്"  എന്നതതിനക്
പകരേള “സസ്രോമൂഹെതിക ഒത്തുകൂടെല്”എന്നക് സചെര്ക്കുക.
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പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 42(1)-ല

355.  "പ്രകാദദേശശിക  ദമേഖലയശില"  എന്നതശിനന്  പകരക്കം  “പ്രകാദദേശശിക  ദമേഖലയശിദലകാ

ജശില്ലയശിദലകാ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

356. "നശിലവശിലുള്ള" എന്നതശിനന് പകരക്കം “നശിലനശിലക്കുന്ന”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

357.  ''ജശില്ലകാ കളക്ടറുചടെ അഭശിപ്രകായതശില''  ഒഴശിവകാക്കുക.

358. "ഒത്തുദചെരല" എന്നതശിനന് പകരക്കം “സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെല”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

359.   "തതീവ്രമേകാകുചമേദന്നകാ" എന്നതശിനന് ദശഷക്കം “ജശില്ലകാ കളക്ടര്കന്”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

360.  "ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശി"  എന്നതശിനന്  പകരക്കം  “അചല്ലങശില  ജശില്ലകാ

പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുചടെ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

361. "ആളുകളുചടെ ഒത്തുദചെരല" എന്നതശിനന് പകരക്കം “സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെല”എന്നന്

ദചെര്ക്കുക.

362. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 42(2) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

“(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പശിന് കതീഴശില പുറചപ്പടുവശിച്ച ഉതരവന്  ലക്കംഘശിക്കുന്ന ഏചതകാര

സകാപനവക്കം, വഗ്യകശിയക്കം 65-ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം.”

 363. ഖണക്കം 48-ചന പുനരകക്കം ചചെയ്തന് 43 ആയശി മേകാറശി

ഖണക്കം   44

364. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 44 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

“44.  മൃഗങ്ങളശില  നശിനക്കം  പകരന്ന  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശികളുചടെ  പ്രതശിദരകാധക്കം  .—ഏചതങശിലുക്കം

പ്രദദേശതന് മൃഗങ്ങളശില നശിന്നന് മേനുഷഗ്യരശിദലയന് പകരന്ന പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയചടെ ചപകാടശിപ്പുറചപ്പടെദലകാ

ചപകാടശിപ്പുറചപ്പടെകാന്  സകാധഗ്യതയചണ്ടെങശിദലകാ  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്

ദരകാഗപ്പകര്ച്ച  പ്രതശിദരകാധശിക്കുന്നതശിനകായശി  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശി  ഉടെന്തചന്ന

വശിളശിച്ചുദചെര്ദകണ്ടെതുക്കം അതരക്കം വശിഷയങ്ങള് ചെര്ച്ച ചചെദയ്യേണ്ടെതുമേകാണന്.  ദരകാഗപ്രതശിദരകാധതശിനന്

ആവശഗ്യമേകായ  നടെപടെശികള്  പ്രകാദദേശശിക  തലതശില  സസതീകരശിക്കുനചവനള്ളതന്  പ്രകാദദേശശിക

ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശി  ഉറപ്പുവരദതണ്ടെതകാണന്.   ഇതശിദന്മേലുള്ള  റശിദപ്പകാര്ടന്  പ്രകാദദേശശിക

പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര് ജശില്ലകാ പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്കന് നലദകണ്ടെതകാണന്.”
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പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 45

365. മേകാര്ജശിനല ശതീര്ഷകതശില "നകായകളുചടെയക്കം" എന്നതശിനന് പകരക്കം “നകായളുചടെയക്കം”എനക്കം
"നശതീകരണക്കം" എന്നതശിനന് പകരക്കം “നശിയന്ത്രണക്കം”എനക്കം ദചെര്ക്കുക.

366. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 45(1) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

“(1)  ഏചതകാര പരശിസരതശിചന്റെയക്കം കകവശകകാരശിയക്കം,  തകാമേസമേശിചല്ലങശിൽ അതശിചന്റെ
ഉടെമേസയക്കം, മൂഷശിക വര്ഗ്ഗതശിദനയക്കം, നകായദളയക്കം മേറന് മൃഗങ്ങദളയക്കം ആകര്ഷശിക്കുന്ന വശിധതശില
മേകാലശിനഗ്യങ്ങള് തള്ളുവകാദനകാ, കകാടുക്കം മേറ്റുക്കം വളരവകാന് അനുവദേശികകാദനകാ പകാടെശില്ലകാതതുക്കം, ദപ്ലേഗശിനുക്കം
എലശിപ്പനശിക്കുക്കം കകാരണമേകാകുന്ന മേ മൂഷശികവര്ഗ്ഗതശിചന നശശിപ്പശിദകണ്ടെതുക്കം കൂടെകാചത ദപവശിഷബകാധ
ഉള്ളദതകാ  ഉളളതകായശി  സക്കംശയശികചപ്പടുന്നദതകാ  ആയ  നകായചള  സക്കംബനശിച്ച  വശിവരക്കം  ഉടെനടെശി
തദദ്ദേശ സര്കകാരകചള അറശിയശിദകണ്ടെതുമേകാണന്.”

പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 45(2), 2(എ) എന്നശിവ തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക: 

367. "(2) ഏചതങശിലുക്കം പരശിസരതശിചന്റെ തകാമേസകകാരശിദയകാ ഉടെമേദയകാ (1)-ാം ഉപവകുപ്പശില
വഗ്യവസ  ചചെയ്തശിട്ടുള്ള  ചുമേതല  പകാലശിച്ചശിടശിചല്ലന്നന്  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന് 
ഓഫതീസര്കന്  ദബകാധഗ്യചപ്പടകാല  നശിശശിത  സമേയതശിനുള്ളശില  നടെപടെശി  എടുക്കുവകാന്
ആവശഗ്യചപ്പട്ടുചകകാണ്ടെന്  അതരക്കം  തകാമേസകകാരശിദകകാ  ഉടെമേസയ്ദകകാ  ദനകാടതീസന് 
നലദകണ്ടെതകാണന്.”

368. ഖണക്കം 45(2)(ബശി), ഖണക്കം 48(3), 48(4), 48(5) എന്നശിവ നതീകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം
ഉപഖണക്കം  (3)  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന് ദചെര്ക്കുകയക്കം ദശഷശിക്കുന്ന ഉപഖണക്കം  (6),  (7)
എന്നശിവ പുനരകക്കം ചചെയ്തന് യഥകാക്രമേക്കം (4), (5) ആക്കുകയക്കം ചചെയ്യുക.

"(3)  നകായചളയക്കം  പൂച്ചകചളയക്കം  വളര്ത്തുന്ന  ഏചതകാര  വഗ്യകശിയക്കം  കൃതഗ്യമേകായ
ഇടെദവളകളശില അവയന് ദപവശിഷ ബകാധയ്ചകതശിചര വകാകശിദനഷന് നടെദതണ്ടെതകാണന്.”

369. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഉപഖണക്കം 47(4) നതീകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം 47(5) പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം
ചചെയ്യുക.

370. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഉപഖണക്കം 47(4) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

"(5)  (1)-ഉക്കം  (3)-ഉക്കം  ഉപവകുപ്പുകളശിചല  വഗ്യവസകള്  ലക്കംഘശിക്കുന്ന  ഏചതകാര
വഗ്യകശിയക്കം സകാപനവക്കം 65-ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം.”
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371. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 46 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

"46.  ദരകാഗബകാധശിതരചടെ കസകാറകന്റെന്  .—

കകാലകാകകാലങ്ങളശില  സര്കകാര്  രൂപചപ്പടുത്തുന്ന  മേകാര്ഗ്ഗദരഖകള്കനുസൃതമേകായശി
പ്രകാദദേശശിക പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിദയകാ വശിജകാപനചപ്പടുദതണ്ടെ
പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിദയകാ  ബകാധശിച്ചശിട്ടുള്ള വഗ്യകശികചള കസകാറകന്റെനശിലകാക്കുവകാദനകാ  മേകാറശിപകാര്പ്പശിക്കുവകാദനകാ
അധശികകാരമുണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതകാണന് .”
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പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 47-ല 

372. ആരക്കംഭതശില "പ്രകാദദേശശിക”എന്നതശിനന് മുന്പകായശി "കകാലകാകകാലങ്ങളശില സര്കകാര്
രൂപചപ്പടുത്തുന്ന മേകാര്ഗ്ഗദരഖകള്കനുസൃതമേകായശി ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

373.  "ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശിയന്”എന്നതശിനന്  പകരക്കം  "പബശികന്  ചഹലതന്
ഓഫതീസര്കന്”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

374.  "സക്കംസകാന  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശി  നശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിട്ടുള്ള  നശിബനനകള്
പകാലശിചച്ചന ഉറപ്പു വരതശി”എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

375.  "കകകകാരഗ്യക്കം  ചചെയ്യുന്നതശിനന് ” എന്നതശിനന്  പകരക്കം  "ശകാസതീയമേകായശി  സക്കംസ്കരശിക്കുന്നതശിനന് ”
എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

ഖണക്കം   48

376. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 48-ചന്റെ മേകാര്ജശിനല ശതീര്ഷകക്കം "സര്കകാര്
പുറചപ്പടുവശിക്കുന്ന മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള് നടെപ്പശിലകാകണചമേന്നന് ”എന്നന് മേകാറ്റുക.

377. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 48(1) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക: 

“(1)  വശിജകാപനചപ്പടുദതണ്ടെ പകര്ച്ചവഗ്യകാധശികളുചടെ  പ്രതശിദരകാധതശിനുക്കം  ചെശികശിത്സയക്കം
ദരകാഗനശിര്ണ്ണയതശിനുമേകായശി  സര്കകാര് സമേയകാസമേയങ്ങളശില പുറചപ്പടുവശിക്കുന്ന മേകാര്ഗ്ഗദരഖ
നടെപ്പശിലകാക്കുന്നതശിനന് സക്കംസകാന പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്ക്കുക്കം ജശില്ലകാ പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസര്ക്കുക്കം പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്ക്കുക്കം അധശികകാരമുണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.''

378.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത  ഖണക്കം  48(2)-ല  "വശിജകാപനചപ്പടുദതണ്ടെ”എന്നതശിനന്
മുന്പകായശി  വരന്ന  "പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിദയകാ”എന്നതന്  ഒഴശിവകാക്കുകയക്കം  ദശഷക്കം  വരന്ന  "പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിദയകാ
ഉള്പ്പചടെയള്ള”എന്നതശിനന്  പകരക്കം  "പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയശില ഉള്ചപ്പടശിട്ടുള്ള”എന്നന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ചചെയ്യുക.
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379. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 48(3)-ല 

"ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശിയചടെ”എന്നതശിനന്  പകരക്കം  "പബശികന്  ചഹലതന്
ഓഫതീസറുചടെ”എനക്കം "ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശിദകകാ”എന്നതശിനന് പകരക്കം "പബശികന്
ചഹലതന് ഓഫതീസര്ദകകാ”എനക്കം ദചെര്ക്കുക.

380. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 48(4) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

"(4) (2)-ഉക്കം (3)-ഉക്കം ഉപവകുപ്പുകളശിചല വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുന്ന ഏചതകാര ചമേഡശികല
പ്രകാകതീഷണറുക്കം ചപകാതുദവകാ സസകകാരഗ്യദമേകാ ആയ ആദരകാഗഗ്യ സക്കംരക്ഷണ സകാപനവക്കം 65-ാം
വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദേശശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം.”
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പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 49-ല 

381.  മേകാര്ജശിനല  ശതീര്ഷകക്കം  ''ദഹകാസ്റ്റല,  മേറന്  ചപകാതു  തകാമേസ  ഇടെങ്ങള്  എന്നശിവ
പരശിദശകാധശിക്കുന്നതശിനുളള പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുചടെ അധശികകാരക്കം'' എന്നന്  മേകാറ്റുക.

382. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 49(1) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

"(1)  മേതശിയകായ  ശുചെശിതസക്കം,  ശകാസതീയമേകായ  മേകാലശിനഗ്യ  നശിര്മകാര്ജ്ജന  സക്കംവശിധകാനക്കം,
സുരക്ഷശിത  കുടെശിചവളളക്കം  കൂടെകാചത  മേറന്  അടെശിസകാന  സസൗകരഗ്യങ്ങള്  എന്നശിവ  ഒരകകാചത
യകാചതകാരകാളുക്കം ദഹകാസ്റ്റല,  ദപയശിക്കംഗന് ഗസ്റ്റന് സസൗകരഗ്യങ്ങള്, മേറന് ചപകാതു തകാമേസ ഇടെങ്ങള് എന്നശിവ
നടെതകാന് പകാടുളളതല്ല.”

383. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 49(2) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

''  (2)  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്,  ദഹകാസ്റ്റലുകളുക്കം  ചപകാതു  തകാമേസ
ഇടെങ്ങളുക്കം  പരശിദശകാധശിദകണ്ടെതുക്കം   ആ  ചകടശിടെങ്ങളശിദലകാ  സലങ്ങളശിദലകാ  തശിക്കുക്കം  തശിരക്കുക്കം
ഇല്ലകാചയന്നതുക്കം  കൂടെകാചത  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന് ദബകാധഗ്യമേകാകുന്ന
വശിധതശില  അതരക്കം  ചകടശിടെങ്ങളശിലുക്കം  സലങ്ങളശിലുക്കം  മേതശിയകായ  ശുചെശിതസതശിനുക്കം
മേകാലശിനഗ്യനശിര്മകാര്ജനതശിനുക്കം കുടെശിചവളള വശിതരണതശിനുക്കം സസൗകരഗ്യങ്ങള് ഒരകശിയശിട്ടുചണ്ടെനക്കം
ഉറപ്പുവരദതണ്ടെതകാണന്.''

384. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 49(3) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

“(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്  ലക്കംഘശിക്കുന്ന  ഏചതകാര  സകാപനവക്കം,
വഗ്യകശിയക്കം 65-ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”
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385.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത  ഖണക്കം  50  നതീകക്കം  ചചെയ്യുകയക്കം  ദശഷശിക്കുന്നവ  പുനരകക്കം
ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

ഖണക്കം   50

പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 50

386. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 50(1) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“(1)  സര്കകാരശിനുക്കം,  സര്കകാര് നശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന പ്രകകാരക്കം സക്കംസകാന  പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസര്ക്കുക്കം ബദയകാചമേഡശികല  മേകാലശിനഗ്യ  പരശിപകാലനതശിനുക്കം  അതരക്കം  മേകാലശിനഗ്യതശില
നശിനളള ഏചതങശിലുക്കം ദരകാഗകാണുബകാധയചടെ വഗ്യകാപനക്കം തടെയന്നതശിനുക്കം അതരക്കം മേകാലശിനഗ്യതശിചന്റെ
ശരശിയകായ  കചയ്യേകാഴശികലശിനുമേകായശി,  അവര്  ആവശഗ്യചമേന  കരതുന്ന,  മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
പുറചപ്പടുവശിക്കുവകാന്  അധശികകാരമുണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതുക്കം  കൂടെകാചത  അവ  ജശില്ലകാ  പബശികന്  ചഹലതന്
ഓഫതീസറുക്കം പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറുക്കം മുദഖന  നശിര്വ്വഹശിക്കുന്നതശിനുക്കം
നടെപ്പകാക്കുന്നതശിനുക്കം നശിറദവറ്റുന്നതശിനുക്കം അധശികകാരമുണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതുമേകാണന്.” 

387. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 50(3) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

"(3)   (1)-ാം ഉപവകുപ്പശിന് കതീഴശില പുറചപ്പടുവശിച്ചശിട്ടുള്ള മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പകാലശികകാത
ഏതന്  ചമേഡശികല  പ്രകാകതീഷണറുക്കം  ചപകാതുദവകാ,  സസകകാരഗ്യദമേകാ  ആയ  ആദരകാഗഗ്യ  സക്കംരക്ഷണ
സകാപനവക്കം 65-ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം."

ഖണക്കം   51

388.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 51 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

"51.രകബകാങ്കുകളുക്കം  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശി  നശിയന്ത്രണവക്കം.—(1)  സക്കംസകാന  പബശികന് 
ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്  രകബകാങ്കുകളുചടെ  പരശിപകാലനതശിനകായശി  ശകാസതീയമേകായ
മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പുറചപ്പടുവശിക്കുന്നതശിനുക്കം,  കൂടെകാചത  രകപ്പകര്ച്ചയശിലൂചടെ  ഉണ്ടെകാകുന്ന
ഏചതങശിലുക്കം ദരകാഗകാണുബകാധയചടെ വഗ്യകാപനക്കം തടെയന്നതശിനന് നടെപടെശി എടുക്കുന്നതശിനുക്കം,  അവ
ജശില്ലകാ  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറശിലൂദടെദയകാ,  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന് 
ഓഫതീസറശിലൂദടെദയകാ നടെപ്പകാക്കുന്നതശിനുക്കം, നശിര്വ്വഹശിക്കുന്നതശിനുക്കം അധശികകാരമുണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതകാണന് .

(2) രകബകാങ്കുകള് നടെത്തുന്നതശിലുക്കം, രകദേകാനതശിനുക്കം, രകക്കം നലകുന്നതശിനുക്കം,
സസതീകരശിക്കുന്നതശിനുക്കംദവണ്ടെശി  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിന്  കതീഴശില  നശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിട്ടുള്ള  പ്രദയകാഗ
രതീതശികള് പകാലശിക്കുന്നതശിനന്  ഓദരകാ ചമേഡശികല പ്രകാകതീഷണറുക്കം ചപകാതു,സസകകാരഗ്യ ആദരകാഗഗ്യ
സക്കംരക്ഷണ സകാപനവക്കം ബകാദഗ്യസമേകാണന് .
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(3)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പശിന് കതീഴശില പുറചപ്പടുവശിച്ചശിട്ടുള്ള മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പകാലശികകാത
ഓദരകാ  ചമേഡശികല  പ്രകാകതീഷണറുക്കം  ചപകാതുദവകാ,  സസകകാരഗ്യദമേകാ  ആയ  ആദരകാഗഗ്യ  സക്കംരക്ഷണ
സകാപനവക്കം 65-ാം വകുപ്പശില നശിര്ദദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം."

അദഗ്യകായക്കം   8

ചവക്ടറശിചന്റെ നശിയന്ത്രണക്കം

ഖണക്കം   52

389.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52 -ചന്റെ മേകാര്ജശിനല ശതീര്ഷകതശിചല

"ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശിയചടെ"  എന്നതശിനു     പകരക്കം  "പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസറുചടെ" എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52(1)-ല

390.  "ഓദരകാ " എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

391. "കകവശകകാരദനകാ "എന്നതശിനു പകരക്കം  "കകവശകകാരശിദയകാ"എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

392.  "തടെയന്നതശിനുള്ള നടെപടെശികള് " എന്നതശിനന് ദശഷക്കം "സസയക്കം" എന്നതന് ദചെര്ക്കുക.

393.  "നശിര്ദദ്ദേശക്കം  നലകുദമകാള്,  പ്രകാദദേശശിക  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശി
വശിനശിര്ദദ്ദേശശിദച്ചകകാവന്ന അതരക്കം " എന്നതശിനന് പകരക്കം " പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസദറകാ അവര് ചുമേതലചപ്പടുത്തുന്ന  ഉദദേഗ്യകാഗസദയകാ നശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന പക്ഷക്കം അതശില
പറയന്ന തരതശിലുള്ള" എന്നതന് ദചെര്ക്കുക.

394. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52(1)-ചന്റെ വശിശദേതീകരണതശില  "ചെകാഴശി, "
എന്ന വകാകന് ഒഴശിവകാക്കുക.

395. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52(1)-ചന്റെ വശിശദേതീകരണതശില  "ചചെള്ളുകള് "
എന്നതശിനന് മുന്പകായശി  " ടെശികന്, കമേറന്, ഫതീ വശിഭകാഗങ്ങളശിലുള്ള "  എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

396.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത  പ്രകകാരമുള്ള  ഖണക്കം  52(1)-ചന്റെ  വശിശദേതീകരണതശില 
"ആദരകാഗഗ്യതശിനു ഹകാനശികരമേകായ  മേദറചതങശിലുക്കം പ്രകാണശികള് "  എന്നതശിനു പകരക്കം  "മുതലകായവ "
എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

397. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52(2) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

"(2) പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര് പ്രകാണശികളുചടെ പ്രജനനതശിനുള്ള
കകാരണദമേകാ കകാരണങ്ങദളകാ കചണ്ടെതശി അവ തടെയന്നതശിനുക്കം നശിയന്ത്രശിക്കുന്നതശിനുക്കം നതീകക്കം
ചചെയ്യുന്നതശിനുമുള്ള  നടെപടെശികള്  സസതീകരശിദകണ്ടെതകാണന്.   ഏചതങശിലുക്കം  സകാഹചെരഗ്യതശില
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അപ്രകകാരമുള്ള കകാരണദമേകാ കകാരണങ്ങദളകാ തടെയന്നതശിദനകാ നശിയന്ത്രശിക്കുന്നതശിദനകാ നതീകക്കം
ചചെയ്യുന്നതശിദനകാ  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്  സകാധശികകാചത
വരശികയകാചണങശില  ആയതന്  സക്കംബനശിച്ചന്  പ്രകാദദേശശിക  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശികന്
റശിദപ്പകാര്ടന് ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന്."

398. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 52(3) നതീകക്കം ചചെയ്യുക.

ഖണക്കം   53

399. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 53 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

"53.  ചചെറുതുക്കം വലുതുമേകായ ചവള്ളചകട്ടുകളശിലുക്കം ജലദശഖരങ്ങളശിലുക്കം  ചകകാതുകുകളുചടെയക്കം
മേറ്റു പ്രകാണശികളുചടെയക്കം പ്രജനനക്കം തടെയല.  ― (1) ഏചതകാരകാദളകാ  സകാപനദമേകാ തകാചഴപ്പറയന്ന
കകാരഗ്യങ്ങള്കന് കകാരണമേകാകുകദയകാ അനുവദേശിക്കുകദയകാ ചചെയ്യേകാന് പകാടുള്ളതല്ല, അതകായതന്,—

(i) ചകകാതുകുകള് പ്രജനനക്കം നടെത്തുന്നദതകാ പ്രജനനക്കം നടെതകാന് സകാധഗ്യതയള്ളദതകാ
ആയ  ചവള്ളചകട്ടുകദളകാ നശിശല ജലദശഖരങ്ങദളകാ നശിലനശിര്ത്തുക;

(ii)  മേണലതീച്ചകളുചടെയക്കം  ചകകാതുകുകളുചടെയക്കം  പ്രജനനതശിനന്  കകാരണമേകാകുന്ന
വശിധക്കം മേലതീമേസമേകായ രതീതശിയശില മൃഗങ്ങചള സക്കംരക്ഷശിക്കുക;

(iii)  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ ഭതീഷണശി ഉയര്ത്തുന്ന തരതശില വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളശില
ചചെള്ളുകളുചടെ സകാന്നശിദഗ്യക്കം കകാണചപ്പടകാല അതു നശിര്മകാര്ജ്ജനക്കം ചചെയ്യുന്നതശിനകാവശഗ്യമേകായ
പ്രവൃതശികളശില വശിമുഖത കകാണശിക്കുക; അചല്ലങശില,

(iv)  സസനക്കം ഉടെമേസതയശിദലകാ കകവശതശിദലകാ നശിയന്ത്രണതശിദലകാ ഉള്ള
പ്രദദേശക്കം  പരശിപകാലശികകാചത  ചചെള്ളുപനശി,  പനശി(സ്ക്രബന്  കടെഫസന്)  ദരകാഗക്കം  ഉണ്ടെകാക്കുന്ന
കമേറ്റുകള് ഉള്ചപ്പചടെയള്ള പ്രകാണശികളുചടെ വര്ദനവശിനന് കകാരണമേകാകുക; അചല്ലങശില,

(v)   സസനക്കം ഉടെമേസതയശിദലകാ കകവശതശിദലകാ നശിയന്ത്രണതശിദലകാ ഉള്ള
ദതകാടക്കം/പ്ലേകാദന്റെഷന്  ദമേഖലയശില  ചെശിരടകളശിലുക്കം  പകാളകളശിലുക്കം  മേറ്റുക്കം  ചവള്ളക്കം  ചകടശിനശിലക്കുന്നതന്
തടെയകദയകാ ഒഴശിവകാക്കുകദയകാ ചചെയ്യേകാതശിരശിക്കുക; അചല്ലങശില,

(vi)  ചകകാതുകന്, മേണലതീച്ച, മേറ്റു ചചെള്ളുകള് എന്നശിവയചടെ പ്രജനനക്കം അചല്ലങശില
പ്രജനന  സകാധഗ്യതയശിലൂചടെയള്ള  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അപകടെങ്ങള്  കണകശിചലടുതന്
ആദരകാഗഗ്യപ്രവര്തകരചടെ നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള് അവഗണശിക്കുക.

(2)  ഏചതങശിലുക്കം വഗ്യകശിദയകാ സകാപനദമേകാ    (1)-  ാം ഉപവകുപ്പശിചല വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുകയകാചണങശില    65-  ാം  വകുപ്പശില   വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന  പശിഴയന്
ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുക്കം  .”
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ഖണക്കം   54

400. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 54 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“54. ദരകാഗക്കം പരത്തുന്ന ചവക്ടറുകളുചടെ പ്രജനനക്കം തടെയല  .  (1) ― പ്രകാദദേശശിക പബശികന്
ചഹലതന്  ഓഫതീസര്,  ചവക്ടറുകള്  പ്രജനനക്കം  നടെത്തുന്നദതകാ  നടെത്തുവകാന്  സകാധഗ്യതയള്ളദതകാ
ആയ  ഏചതകാര  സലതശിചന്റെ  ഉടെമേസദയകാദടെകാ  കകവശകകാരശിദയകാദടെകാ,  ദനകാടതീസശില
പറഞശിട്ടുള്ളതകായ  സമേയതശിനകക്കം,  സകാഹചെരഗ്യതശിനനുദയകാജഗ്യമേകാചണന്നന്  പ്രകാദദേശശിക
പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്  കരതുന്ന  അക്കംഗതീകൃത  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങളശിലൂചടെ,  ചവക്ടറുകളുചടെ
പ്രജനനക്കം തടെയകാന് ആവശഗ്യചപ്പദടെണ്ടെതകാണന്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പശില പറയന്ന സലക്കം ഒര തദദ്ദേശസസയക്കംഭരണ സകാപന
തശിചന്റെദയകാ  ദകന്ദ്ര  സര്കകാരശിചന്റെദയകാ  സക്കംസകാന  സര്കകാരശിചന്റെദയകാ  അധതീനതയശി
ലുള്ളതകാചണങശില  ബനചപ്പട  ഓഫതീസശിചന്റെ  ദമേലുദദേഗ്യകാഗസചയ  മുന്കൂറകായശി  കകാരഗ്യങ്ങള്
ധരശിപ്പശിദകണ്ടെതുക്കം നടെപടെശികള് സസതീകരശിക്കുവകാന് ദരഖകാമൂലക്കം ആവശഗ്യചപ്പദടെണ്ടെതുമേകാണന്.

(3)  തചന്റെ  പരശിധശിയശില  ഉള്ള ഏചതങശിലുക്കം  പ്രദദേശതന്  കകാസനൂര് ദഫകാറസ്റ്റന്
ദരകാഗക്കം  (കുരങ്ങുപനശി)  കചണ്ടെത്തുന്ന  സകാഹചെരഗ്യദമേകാ  അകകാരണമേകായ  കുരങ്ങുമേരണദമേകാ
ശ്രദയശിലചപ്പടകാല പ്രകാണശികളുചടെ നശിയന്ത്രണതശിനകാവശഗ്യമേകായ പ്രവര്തനങ്ങള് പബശികന്
ചഹലതന് ഓഫതീസര് ഉടെനടെശി നശിര്വ്വഹശിദകണ്ടെതകാണന്.

(4)  തചന്റെ പരശിധശിയശിലുള്ള ഒര പ്രദദേശതന് കകാല അസകാര് കചണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷക്കം
പബശികന്  ചഹലതന് ഓഫതീസര് മേണലതീച്ചകചള നശിയന്ത്രശിക്കുന്നതശിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ഉടെനടെശി
നടെദതണ്ടെതകാണന്. ”

ഖണക്കം   55

401.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത  പ്രകകാരമുള്ള  ഖണക്കം  55-ചന്റെ  മേകാര്ജശിനല  ശതീര്ഷകതശില
“തദദ്ദേശ ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശിയചടെ” എന്നതശിനന് പകരക്കം “ പ്രകാദദേശശിക പബശികന്
ചഹലതന് ഓഫതീസറുചടെ ” എന്നന് മേകാറ്റുക.

പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 55(1)

402.  ഖണക്കം 55(1)-ല  “ (1) ”എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

403.   “60”എന്നതശിനു പകരക്കം “54 ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

404.  “ ദനകാടതീസശില ”എന്നതശിനു ദശഷക്കം “നശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിട്ടുള്ള ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

405.   “ നലകശിയ ”എന്നതശിനു പകരക്കം “ലഭശിച്ച ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.
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406.  “നടെപടെശിചയടുകകാദനകാ”  എന്നതശിനു മുന്പന് വരന്ന “വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിട്ടുളള”എന്നതന്

ഒഴശിവകാക്കുക.

407.  “പരശിചെരണരതീതശി ”എന്നതശിനന് പകരക്കം  “പരശിഹകാരമേകാര്ഗ്ഗങ്ങള്” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

408.  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശികന്  നശിര്ണ്ണയശികചപ്പടുന്ന പ്രകകാരക്കം” എന്നതശിനന്

പകരക്കം  “പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്കന് ദനരശിടന്  ” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

409.  “അതരക്കം പരശിചെരണരതീതശി  ”എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

ഖണക്കം   56

410.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 56, ഖണക്കം 57  സക്കംദയകാജശിപ്പശിച്ചന്  ഖണക്കം

56 ആകശി തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുകയക്കം ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“56.  ചവക്ടര് നശിയന്ത്രണ പ്രവര്തനങ്ങള്കന് സക്കംരക്ഷണക്കം  .  (1)  ― ഏചതങശിലുക്കം

സലദതകാ ചകടശിടെതശിദലകാ,  പ്രകാദദേശശിക പബശികന്  ചഹലതന് ഓഫതീസദറകാ,  പ്രകാദദേശശിക

പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുചടെ നശിര്ദദ്ദേശതശില ഒര ഉദദേഗ്യകാഗസദയകാ,  ചവക്ടറുകളുചടെ

പ്രജനനക്കം തടെയക എന്ന ലക്ഷഗ്യദതകാചടെ നലകുന്ന നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമേകായശി മേകാറങ്ങള്

വരതശിയശില്ലകാചയങശില അതരക്കം സലദതകാ ചകടശിടെതശിദലകാ വരത്തുന്ന മേകാറങ്ങചളദയകാ,

നടെപ്പകാകശിയ ദജകാലശികചളദയകാ,  സസതീകരശിച്ച ഉപകാധശികചളദയകാ പ്രസ്തുത ഇടെതശിചന്റെ തലസമേയചത

ഉടെമേസദയകാ,  കകവശകകാരശിദയകാ,  തടെസ്സചപ്പടുത്തുകദയകാ,  നശശിപ്പശിക്കുകദയകാ ചചെയ്യുവകാദനകാ,

ദുര്ബലചപ്പടുത്തുവകാനുള്ള സകാധഗ്യതയന് കകാരണമേകാവകദയകാ ചചെയ്യേകാന് പകാടുള്ളതല്ല.

(2)  (1)-  ാം  ഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്  ലക്കംഘശിക്കുന്ന  ഏചതകാര  സകാപനവക്കം  ,

വഗ്യകശിയക്കം   65-  ാംവകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസരകായശിരശിക്കുക്കം  ."

ഖണക്കം   57

പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 57

411.  മേകാര്ജശിനല  ശതീര്ഷകതശില  “ദുരനഫലമേകായണ്ടെകാകുന്ന”എന്നതശിനന്  ദശഷക്കം

“പ്രകാണശിജനഗ്യ”എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

412.  “പ്രകൃതശി ” എന്നതശിനന് ദശഷക്കം “ദക്ഷകാഭങ്ങളുചടെദയകാ മേറ്റു ” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

413.  “മേനുഷഗ്യ നശിര്മശിതദമേകാ ആയ ദുരനങ്ങളുചടെ ” എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

414.  “സജതീവമേകായ ” എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.
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415.  “നടെപടെശികളുക്കം”  എന്ന  വകാകശിനന്  ദശഷക്കം  വരന്ന  ഭകാഗക്കം  ഒഴശിവകാകശി  പകരക്കം
“സക്കംസകാന,  ജശില്ലകാ  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്മേകാരചടെ  നശിര്ദദ്ദേശങ്ങളുചടെ
അടെശിസകാനതശില പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര് സസതീകരശിദകണ്ടെതകാണന്. ”

416. ഖണക്കം 57(2), 57(3) ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന് ദചെര്ക്കുക.

“(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശില  പറയന്ന  പ്രകകാരമുള്ള  അവസകളശില  ജലജനഗ്യ-
പ്രകാണശിജനഗ്യ-ജന്തുജനഗ്യ  ദരകാഗങ്ങള് തടെയന്നതശിദലയകായശി  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശികള്
അതതന്  തലങ്ങളശിലുള്ള  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്മേകാര്  വശിളശിച്ചു  ദചെര്ദകണ്ടെതുക്കം
ആവശഗ്യമേകായ സതസര നടെപടെശികള് സസതീകരശിദകണ്ടെതുമേകാണന്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പശില  പറയന്ന  പ്രകകാരക്കം   ജലജനഗ്യ-പ്രകാണശിജനഗ്യ-ജന്തുജനഗ്യ
ദരകാഗങ്ങള് നശിയന്ത്രശിക്കുന്നതശിനന് പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര് നലകുന്ന നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
പകാലശികകാന് എല്ലകാവരക്കം ബകാധഗ്യസരകായശിരശിക്കുക്കം.  ”

ഖണക്കം   58

417.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം  58  നതീകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ദശഷശിക്കുന്നവ
പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

അദഗ്യകായക്കം   9

418. അദഗ്യകായതശിചന്റെ ശതീര്ഷകക്കം തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“ സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെലുകളുക്കം ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യവക്കം”

ഖണക്കം   58

419.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 58, 59 എന്നശിവയന് പകരക്കം  തകാചഴപ്പറയന്നതന്
ഖണക്കം 58 ആയശി ദചെര്ക്കുകയക്കം ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക. 

“ 58. സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെല നടെക്കുന്ന സലങ്ങളശിചല ശുചെശിതസവക്കം മേറന് ക്രമേതീകരണങ്ങളുക്കം  .—

(1) സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെലുകൾ വശിളശിച്ചുദചെർക്കുകദയകാ നടെത്തുകദയകാ ചചെയ്യുന്ന വഗ്യകശിദയകാ
വഗ്യകശികദളകാ സകാപനദമേകാ തകാചഴപ്പറയന്ന കകാരഗ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരദതണ്ടെതകാണന്, അതകായതന്,—

(i)  അതരക്കം  സകാഹചെരഗ്യങ്ങളശിൽ  തശിക്കുക്കം  തശിരക്കുക്കംമൂലക്കം  ഉണ്ടെകാകകാൻ ഇടെയള്ള
അപകടെങ്ങളുക്കം  മേറ്റുക്കം  ഒഴശിവകാക്കുന്നതശിദലകകായശി  എതശിദച്ചരന്ന/എതശിദച്ചരകാൻ  ഇടെയള്ള
ആളുകളുചടെ  എണ്ണതശിനന്  അനുസൃതമേകായ  സലസസൗകരഗ്യങ്ങളുക്കം  ആവശഗ്യതശിനന്  വകായ
സഞകാരമുള്ള ഇടെങ്ങളുക്കം;

(ii)  അതരക്കം  ഒത്തുകൂടെലുകളുചടെ  ഭകാഗമേകായശി  ഭക്ഷണക്കം  നൽകുനചണ്ടെങശിൽ
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ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷയക്കം  വൃതശിയക്കം ശുചെശിതസവക്കം ;

(iii) സുരക്ഷശിത കുടെശിചവള്ളക്കം;

(iv) അടെശിയനര ആദരകാഗഗ്യ ദസവനങ്ങൾ ;

(v)  സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെലശിചന്റെ ഇടെങ്ങളശിൽ ആവശഗ്യകാനുസരണക്കം ശുചെശിമുറശികൾ

ഉചണ്ടെന്നതുക്കം അവശിചടെ നശിനള്ള മേകാലശിനഗ്യക്കം ശകാസതീയമേകായശി സക്കംസ്ക്കരശിക്കുനചണ്ടെനക്കം.

(2) സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെലുകള്കകായശി,

(i)  നശിർമശികചപ്പടശിട്ടുള്ള  ഹകാളുകൾ,  ഓഡശിദറകാറശിയങ്ങൾ  മുതലകായ  ഇടെങ്ങളശിചല

കുടെശിചവള്ള ദസകാതസ്സുകളശിചല ചവള്ളതശിചന്റെ പരശിദശകാധന ഉടെമേസദയകാ കകവശക്കം ഉള്ള

വഗ്യകശിദയകാ വഗ്യകശികദളകാ നടെദതണ്ടെതുക്കം കുടെശിചവള്ളതശിചന്റെ സുരക്ഷശിതതസക്കം ഉറപ്പകാദകണ്ടെതുമേകാണന്;

(ii) സലങ്ങൾ, ചകടശിടെങ്ങൾ എന്നശിവ വകാടെകയന് നൽകുന്ന ഇടെങ്ങളശിൽ ഉടെമേസദയകാ

കകവശക്കം  ഉള്ള  വഗ്യകശിദയകാ  വഗ്യകശികദളകാ  ആവശഗ്യമേകായ  ശുചെശിമുറശികൾ  ക്രമേതീകരശിക്കുന

എനള്ളതുക്കം ശുചെശിമുറശി മേകാലശിനഗ്യക്കം ശകാസതീയമേകായശി സക്കംസ്ക്കരശിക്കുന എനള്ളതുക്കം ഉറപ്പകാദകണ്ടെതകാണന്.

(3)  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യചത ഹകാനശികരമേകായശി  ബകാധശിക്കുന്നശില്ല എന്നന് ഉറപ്പുവരതകാന്

പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്   തകാചഴപ്പറയന്ന കകാരഗ്യങ്ങള് ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന്,

അതകായതന്:—

(i) തത്സമേയക്കം  നശിലവശിലുളളദതകാ  ചപകാടശിപ്പുറചപ്പടെകാന്  സകാധഗ്യതയചണ്ടെന്നന്  ദകന്ദ്ര,

സക്കംസകാന  സര്കകാരകളുചടെ  മുന്നറശിയശിപ്പന്  ഉള്ളദതകാ  ആയ  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശികചള

പ്രതശിദരകാധശിക്കുന്നതശിനുള്ള ക്രമേതീകരണവക്കം സക്കംവശിധകാനവക്കം .

(ii)  നലകുന്നതന് ശുദമേകായ കുടെശിചവള്ളവക്കം ഭക്ഷണവക്കം ആചണന്നതന് സക്കംബനശിച്ച

പരശിദശകാധനകള്.

(iii)  അടെശിയനര  ആദരകാഗഗ്യ  ദസവനങ്ങൾകന്  ക്രമേതീകരണങ്ങള്  ചചെയ്തശിട്ടുണ്ടെന്

എനള്ളതന്.

( iv) അടെശിയനര സകാഹചെരഗ്യങ്ങചള ദനരശിടെകാന് ആശുപതശികചള സജ്ജമേകാകല. 

(4)  (1),  (2)    എന്നതീ  ഉപവകുപ്പുകളശില  വശിനശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന  വഗ്യവസകദളകാ  ,

വഗ്യവസകള്കന് അനുസൃതമേകായശി  പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര് നലകുന്ന നശിര്ദദ്ദേശങ്ങദളകാ

പകാലശിച്ചശിചല്ലങശില   65-  ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസയകായശിരശിക്കുക്കം  .
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ഖണക്കം   59

420. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 59 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“59.  ജല  വശിതരണതശിനുള്ള  സസകകാരഗ്യ  ഉറവശിടെങ്ങളശിദന്മേലുള്ള  നശിയന്ത്രണക്കം  . (1)  ― പ്രകാദദേശശിക
പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറുചടെ  അഭശിപ്രകായതശില,  സകാമൂഹഗ്യ  ഒത്തുകൂടെലുകള്കന്
വശിതരണക്കം ചചെയ്യുന്ന ജലക്കം വഗ്യകശികചളദയകാ സമൂഹചതദയകാ അപകടെചപ്പടുതകാദനകാ ദരകാഗക്കം
പടെര്തകാദനകാ  സകാധഗ്യതയള്ളതകാചണങശില  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്
അതശിചന്റെ നശിയന്ത്രണമുള്ള ഉടെമേസദയകാദടെകാ മേറന്  വഗ്യകശിദയകാദടെകാ,  അതരക്കം ജലവശിതരണക്കം
നശിര്തശിവയവകാദനകാ അണുവശിമുകമേകാക്കുവകാദനകാ നശിര്ദദ്ദേശക്കം നലദകണ്ടെതകാണന്.

(2) (1)-  ാം ഉപവകുപ്പശിചല വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുന്ന ഏചതകാര സകാപനവക്കം  ,
വഗ്യകശിയക്കം   65-  ാം വകുപ്പശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്  .”

ഖണക്കം   60

421. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 60 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന് ദചെര്ക്കുക. 

“60. സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെല വശിജകാപനക്കം ചചെയ്യേല  :— (1) സര്കകാരശിനന് വശിജകാപനക്കം
വഴശി സക്കംസകാനചതദയകാ സര്കകാര് ചപകാതുവകാദയകാ പ്രദതഗ്യകശിദച്ചകാ അധശികകാരചപ്പടുതശിയ
പ്രകകാരക്കം  മേറന്  അധശികകാരസകാനങ്ങള്കന്  ഉതരവ  വഴശി  സക്കംസകാനചത  ഏചതങശിലുക്കം
പ്രദദേശചതദയകാ ഏചതങശിലുക്കം സകാമൂഹശിക ഒത്തുകൂടെലുമേകായശി ബനചപ്പടുതശിദയകാ അല്ലകാചതദയകാ
ഉത്സവദമേഖലയകായശി  അതശിലപ്പറയന്ന  കകാലയളവശിദലകന്  പ്രഖഗ്യകാപശികകാവന്നതുക്കം
ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യവമേകായശി  ബനചപ്പടന്  ആവശഗ്യമേകായ  ക്രമേതീകരണങ്ങളുക്കം  നശിയന്ത്രണങ്ങളുക്കം
ഏര്ചപ്പടുതകാവന്നതുമേകാണന്.

(2)  ഇപ്രകകാരക്കം  ഏര്ചപ്പടുതചപ്പട  നശിയന്ത്രണങ്ങള്  ലക്കംഘശിക്കുന്ന  ഏചതകാരകാളുക്കം
65-ാ വകുപ്പശില  വശിനശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന പശിഴയന് ബകാധഗ്യസയകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”

അദഗ്യകായക്കം   10

422. അദഗ്യകായക്കം 10-ചന്റെ ശതീര്ഷകതശിചല "പ്രകായമേകായവര്, നശിരകാലക്കംബര്" എന്നതശിനു
പകരക്കം " വദയകാജനങ്ങള്, കശിടെപ്പുദരകാഗശികള്, മേകാരകദരകാഗമുള്ളവര്,ഭശിന്നദശഷശികകാര് " എന്നന്
ദചെര്ക്കുക.

ഖണക്കം   61

പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 61 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

423.  “61.    ശകാരതീരശികവക്കം മേകാനസശികവക്കം സകാമൂഹശികവക്കം സകാമതശികവമേകായ ചവല്ലുവശിളശികള്
അഭശിമുഖതീകരശിക്കുന്നവര്കന്  ലഭശിദകണ്ടെ പരശിഗണയക്കം മുന്ഗണനയക്കം  . (1)―  വദയകാജനങ്ങള്,
കശിടെപ്പുദരകാഗശികള്, മേകാരകദരകാഗമുള്ളവര്,  ഭശിന്നദശഷശികകാര് തുടെങ്ങശി പ്രദതഗ്യക പരശിഗണനയക്കം
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ശ്രദയക്കം  ആവശഗ്യമുള്ള  ജനവശിഭകാഗങ്ങള്കന്  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശി  പ്രതശിദരകാധതശിചന്റെയക്കം
ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ സക്കംരക്ഷണതശിചന്റെയക്കം ഭകാഗമേകായശി ആവശിഷ്കരശിച്ചശിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുക്കം
ദസവനങ്ങളുക്കം  ലഭഗ്യമേകാകുന  എന്നന്  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്
ഉറപ്പകാദകണ്ടെതകാണന്.  ഇതുമേകായശി  ബനചപ്പട  പ്രവര്തനങ്ങളുക്കം  പരശിപകാടെശികളുക്കം
ജശില്ലകാതലതശില ജശില്ലകാ പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുക്കം സക്കംസകാനതലതശില സക്കംസകാന
പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുക്കം അവദലകാകനക്കം ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന്.  സകാനസന പരശിചെരണക്കം
ഉള്ചപ്പചടെയള്ള  സര്കകാരശിചന്റെ  ആദരകാഗഗ്യപരശിപകാലന  പരശിപകാടെശികള്  അതതന്
ജനവശിഭകാഗങ്ങള്കശിടെയശില കകാരഗ്യക്ഷമേമേകായശി നടെപ്പശിലകാക്കുന എന്നതുക്കം ഉറപ്പകാദകണ്ടെതകാണന്.”

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശില  പരകാമേര്ശശിക്കുന്ന  പരശിപകാടെശികള്  കകാരഗ്യക്ഷമേമേകായശി
നടെപ്പശിലകാകുനദണ്ടെകാ എനള്ളതന് ജശില്ലകാ തലതശില ജശില്ലകാ പബശികന്  ചഹലതന് ഓഫതീസറുക്കം
സക്കംസകാന  തലതശില  സക്കംസകാന  പബശികന്   ചഹലതന്  ഓഫതീസറുക്കം  ഉറപ്പന്
വരദതണ്ടെതകാണന് .

അദഗ്യകായക്കം   11

424.  ശതീര്ഷകതശില “പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത” എന്നതശിനു പകരക്കം  “  സകാക്കംക്രമേശിദകതര ”
എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

ഖണക്കം   62

425.  മേകാര്ജശിനല ശതീര്ഷകതശില “  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത ” എന്നതശിനു പകരക്കം  
“ സകാക്കംക്രമേശിദകതര” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

426. ഖണക്കം 62 (1) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“(1)   ഈ അദഗ്യകായതശിചന്റെ  ആവശഗ്യതശിദലകകായശി  'സകാക്കംക്രമേശിദകതര ദരകാഗക്കം'
എന്നകാല  2-ാം  വകുപ്പശിചല  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിചല  (സശി),(ചഎ)  എന്നതീ  ഖണങ്ങളശിചല
നശിര്വ്വചെനങ്ങളശില  ഉള്ചപ്പടെകാത പകരകാത ദരകാഗങ്ങള് അചല്ലങശില അവസകള് എന്നന്
അര്ത്ഥമേകാക്കുന.”

427. ഖണക്കം 62 (2) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“(2)  വശിട്ടുമേകാറകാത  ദരകാഗക്കം  എന്നകാല  തകാചഴപ്പറയന്നവയശില  ഒദന്നകാ  അതശിലധശികദമേകാ
ഉള്ചപ്പടുന്ന  പക ര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാതതുക്കം  സകാധകാരണയശില  നശിന്നന്  വഗ്യതശിയകാനവമുള്ള
അവസകള് എന്നന് അര്ത്ഥമേകാക്കുന.

(i) ദരകാഗചതദയകാ അപകടെചതദയകാ തുടെര്നണ്ടെകാകുന്ന സശിരമേകായ കവകലഗ്യക്കം;
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(ii) ദരകാഗചതദയകാ അപകടെചതദയകാ തുടെര്ന്നന് അവദശഷശിക്കുന്ന ബലഹതീനത;

(iii) തശിരശിച്ചറശിയകാനകാകകാത ദരകാഗകാവസ മൂലമുണ്ടെകാകുന്ന ബലഹതീനത;

(iv) പുനരധശിവകാസതശിനകായശി പ്രദതഗ്യക പരശിശതീലനക്കം ആവശഗ്യമുള്ള അവസ; കൂടെകാചത

(v) ദഭദേമേകാകുന്നതശിനന് ദേതീ ര്ഘകകാല ദമേലദനകാടവക്കം നശിരതീക്ഷണവക്കം ആവശഗ്യമുള്ളവ.”

428. ഖണക്കം 62(3) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക :

“(3)  തകാചഴപ്പറയന്നവ  സകാധകാരണഗതശിയശില  സകാക്കംക്രമേശിദകതര  ദരകാഗങ്ങളകായശി  കരതചപ്പടുക്കം,
അതകായതന്:―

(i) പ്രദമേഹക്കം;

(ii) രകകാതശിമേ ര്ദ്ദേക്കം (കഹപ്പര് ചടെന്ഷന്);

(iii) അ ര്ബുദേക്കം;

(iv) ദേതീ ര്ഘകകാല ശസകാസദകകാശ ദരകാഗക്കം;

(v) ദേതീ ര്ഘകകാല വൃകദരകാഗക്കം;

(vi) അനത;

(vii) ഹൃദദകാഗക്കം;

(viii) അലഷശിദമേഴന് ദരകാഗക്കം ഉള്ചപ്പചടെയള്ള മേറവശിദരകാഗങ്ങള്;

(ix) അപകടെങ്ങള് മൂലമുണ്ടെകാകുന്ന പരശിക്കുകള്;

(x) മേസ്കുദലകാ - ചസ്കലശിടല ദരകാഗങ്ങളുക്കം സനശിവകാതവക്കം;

(xi) നകാഡതീസക്കംബനമേകായ ദരകാഗങ്ങള്;

(xii) അമേശിതവണ്ണക്കം;

(xiii) മേകാനസശികദരകാഗക്കം;

(xiv) റൂമേകാറശികന് ഹൃദദകാഗക്കം;

(xv) പക്ഷകാഘകാതക്കം;

(xvi) കരള് ദരകാഗങ്ങള്;

(xvii)  ജനശിതക ദരകാഗങ്ങള്. "
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429.  ഖണക്കം 62(4) -ല  “പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത” എന്നതശിനു പകരക്കം  “സകാക്കംക്രമേശിദകതര”
എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

430.  ഖണക്കം  62(4)-ല  “ചചെയ്യേകാവന്നതകാണന്” എന്നതശിനു പകരക്കം  “ചചെയ്യേകാവന്നതുക്കം
ഏചതങശിലുക്കം ദരകാഗങ്ങള് സകാക്കംക്രമേശികമേല്ല എന്നന് കരതുന്നപക്ഷക്കം അവ വശിജകാപനതശിലൂചടെ
ഒഴശിവകാകകാവന്നതുമേകാണന്” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

431.  ഖണക്കം  62(5)-ല   “പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത” എന്നതശിനു പകരക്കം  “സകാക്കംക്രമേശിദകതര”
എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

432.  ഖണക്കം  62(5)  -ല  “പ്രതശിദരകാധ,    ദപ്രകാത്സകാഹന,  ദരകാഗശകാനശിയളവകാകുന്ന,
പുനരധശിവകാസ,  സകാനസന ചെശികശിത്സകാ ” എന്നതശിനു പകരക്കം  “ആദരകാഗഗ്യദേകായക,  പ്രതശിദരകാധ,
ദരകാഗ ചെശികശിത്സകാ, പുനരധശിവകാസ, സകാനസന” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

433. ഖണക്കം 62(5)-ല  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശികളുക്കം” എന്നതശിനു പകരക്കം “പബശികന്
ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാരക്കം” എനക്കം  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശികള്” എന്നതശിനു
പകരക്കം “പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാര്” എനക്കം  “ദവണ്ടെതകാണന് ” എന്നതശിനു പകരക്കം
“ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന് ” എനക്കം ദചെര്ക്കുക.

434.  ഖണക്കം  62(6)-ല  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  അധശികകാരശികള്  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത”
എന്നതശിനു പകരക്കം “പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാര്  സകാക്കംക്രമേശിദകതര” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

435. ഖണക്കം 62(6)-ല “ജതീവശിതകശലശിക്കുള്ള  ” എന്നതശിനു പകരക്കം “ജതീവശിതകശലശി
പശിന്തുടെരകാനുള്ള” എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

436.  ഖണക്കം  62(6)-ല  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശികള്” എന്നതശിനു പകരക്കം
“പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാര്  ”   എന്നന് ദചെര്ക്കുക.

437.  ഖണക്കം  62(7)-ല  “(8)-ാം ഉപവകുപ്പശില വശിശദേതീകരശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പ്രകകാരക്കം”
എന്നതന് ഒഴശിവകാക്കുക.

438.  ഖണക്കം  62(7)-ല  “ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ അധശികകാരശികള്” എന്നതശിനു പകരക്കം
“പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാര് ”എനക്കം “പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയല്ലകാത”എന്നതശിനു പകരക്കം
“സകാക്കംക്രമേശിദകതര” എനക്കം ദചെര്ക്കുക.

439.  ഖണക്കം  62(7)-ല  "ദപ്രകാത്സകാഹശിപ്പശിദകണ്ടെതകാണന്"  എന്നതശിനു  ദശഷക്കം
"അതകായതന്,—" എന്നന് ദചെര്ക്കുകയക്കം തകാചഴപ്പറയന്ന ഇനങ്ങള് കൂടശിദച്ചര്ക്കുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“(i) പ്രകാഥമേശിക പ്രതശിദരകാധതശില,

(എ) വതീടെശിനകത്തുക്കം, പുറത്തുമുള്ള വകായ മേലശിനതീകരണക്കം തടെയല;
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(ബശി) വഗ്യകായകാമേതശിനന്  ദവണ്ടെ ഭസൗതശിക സസൗകരഗ്യങ്ങള് ഒരകല;

(സശി) ആദരകാഗഗ്യകരമേകായ ഭക്ഷണവക്കം ഭക്ഷണശതീലങ്ങളുക്കം ദപ്രകാത്സകാഹശിപ്പശികല;

(ഡശി) ആദരകാഗഗ്യകരമേകായ കൃഷശി രതീതശികള് ദപ്രകാത്സകാഹശിപ്പശികല;

(ഇ) ചപകാതുജനങ്ങളശില ആദരകാഗഗ്യ അവദബകാധക്കം സൃഷശികല;

(എഫന് ) ലഹരശിമുക പ്രവര്തനങ്ങളുക്കം അതശിനകായള്ള ദബകാധവത്കരണവക്കം;

(ജശി) മേറന്  ആദരകാഗഗ്യദേകായക പ്രവര്തനങ്ങള്; എന്നശിവയക്കം 

(ii) ദേസശിതതീയ പ്രതശിദരകാധതശില, 

(എ) മുന്കൂടശിയള്ള ദരകാഗ നശിര്ണയവക്കം ശരശിയകായ ചെശികശിത്സയക്കം;

(ബശി) കൃതഗ്യമേകായ ഇടെദവളകളശില ആദരകാഗഗ്യ പരശിദശകാധനകള് നടെത്തുക;

(സശി)  ആന്റെശിബദയകാടശികളുചടെ  അമേശിതവക്കം  അശകാസതീയവമേകായ  ഉപദയകാഗക്കം;
നശിയന്ത്രശിക്കുന്നതുക്കം ഒഴശിവകാക്കുന്നതുക്കം; എന്നശിവയക്കം 

(iii) തൃതതീയ പ്രതശിദരകാധതശില,

(എ) ശകാരതീരശികവക്കം മേകാനസശികവമേകായ പുനരധശിവകാസ പദതശികള്;

(ബശി) സകാനസന പരശിചെരണക്കം ;

(സശി) ചതകാഴശിലപരമേകായ പുനരധശിവകാസക്കം; എന്നശിവയക്കം

ഉള്ചപ്പടുന.”

440.  ഖണക്കം  62(8)  നതീകക്കം  ചചെയ്യുകയക്കം  ദശഷശിക്കുന്നവ  പുനരകക്കം  ചചെയ്യുകയക്കം
ചചെയ്യുക.

പുനരകക്കം ചചെയ്ത 62(8) തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക:

“(8)  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്  തകാചഴപ്പറയന്ന  കകാരഗ്യങ്ങള്
ദപ്രകാത്സകാഹശിപ്പശിദകണ്ടെതകാണന്,  അതകായതന്,—

(i)  ആദരകാഗഗ്യ  ഉപദകന്ദ്രങ്ങളശില  ജനകതീയ  കൂടകായ്മകളശിലൂചടെ  ആളുകളുചടെ
പങകാളശിതക്കം  ഉറപ്പകാകശി  വഗ്യകായകാമേതശിനുക്കം  ആദരകാഗഗ്യചത  ദദേകാഷകരമേകായശി  ബകാധശിക്കുന്ന
ജതീവശിതകശലശികള് മേകാറ്റുന്നതശിനുക്കം ദവണ്ടെശിയള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്;

(ii)  ശകാരതീരശികവക്കം മേകാനസശികവമേകായ ഉദന്മേഷതശിനുക്കം  ആദരകാഗഗ്യസക്കംരക്ഷണതശിനുക്കം
ദയകാഗ പരശിശതീലനവക്കം  ദയകാഗകാഭഗ്യകാസവക്കം;
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(iii)  ആദരകാഗഗ്യ  പരശിദശകാധനകളശില  ജതീവശിതകശലതീ  ദരകാഗങ്ങള്  വരകാന്
സകാധഗ്യതയള്ളവചര  കചണ്ടെതശിയകാല,  ദരകാഗപ്രതശിദരകാധതശിനന്  ആവശഗ്യമേകായ
ആഹകാരക്രമേതീകരണവക്കം ജതീവശിതകശലതീ മേകാറങ്ങളുക്കം;

(iv)  ലഹരശി  പദേകാര്ത്ഥങ്ങളുചടെ  ഉപദയകാഗക്കംചകകാണ്ടെന്  വഗ്യകശിയശിലുണ്ടെകാകുന്ന
ശകാരതീരശികവക്കം  മേകാനസശികവമേകായ  ഗുരതര  ദരകാഗകാവസകളുചടെ  ദബകാധഗ്യചപ്പടുതലുക്കം
ദബകാധവത്കരണവക്കം;

(v)  സകാക്കംക്രമേശിദകതര  ദരകാഗങ്ങള്  ഉള്ളവചരയക്കം  ദരകാഗസകാധഗ്യതയള്ളവചരയക്കം
കചണ്ടെത്തുന്നതശിനുക്കം ആദരകാഗഗ്യ പ്രവര്തകര്കന് പരശിശതീലനക്കം;

(vi) ആദരകാഗഗ്യസക്കംബനമേകായ ശകാസതീയമേകായ ദബകാധവത്കരണ പ്രവര്തനങ്ങള്;

(vii)  ഹൃദേയകാഘകാതക്കം,  തതീചപ്പകാള്ളല തുടെങ്ങശിയ സകാഹചെരഗ്യങ്ങള ശില നല്ദകണ്ടെ
അനശിവകാരഗ്യമേകായ  പ്രഥമേ ശുശ്രൂഷ സക്കംബനശിച്ചന് ആദരകാഗഗ്യപ്രവര്തകര്ക്കുക്കം മേറ്റുള്ളവര്ക്കുക്കം
പരശിശതീലനക്കം;

(viii)  സ്കൂള് ആദരകാഗഗ്യപദതശിയശില സര്കകാര് നശിര്ദദ്ദേശശിക്കുന്ന പരശിപകാടെശികളുക്കം
പ്രവര്തനങ്ങളുക്കം .”

പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 62(9),(10),(11), (12) എന്നശിവ നതീകക്കം ചചെയ്യുക.

അദഗ്യകായക്കം   12

പലവക

ഖണക്കം   63

441. പുനരകക്കം ചചെയ്ത ഖണക്കം 63 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം ദശഷശിക്കുന്നവ
പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“63.    സമേശിതശിയചടെ ദയകാഗങ്ങള്  .—(1)  സമേശിതശി കുറഞതന് മൂന്നന് മേകാസതശിചലകാരശികല
അദഗ്യക്ഷ നശിശയശിക്കുന്ന സമേയത്തുക്കം സലത്തുക്കം ദയകാഗക്കം ദചെദരണ്ടെതകാണന്.  ദയകാഗതശിചന്റെ
കസകാറവക്കം നടെപടെശിക്രമേങ്ങളുക്കം നശിര്ണ്ണയശികചപ്പടെകാവന്ന പ്രകകാരമേകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.

(2)  അടെശിയനര  സകാഹചെരഗ്യങ്ങളശില  അദഗ്യക്ഷയചടെ  നശിര്ദദ്ദേശപ്രകകാരക്കം  ചമേമര്
ചസക്രടറശി സമേശിതശിയചടെ ദയകാഗങ്ങള് വശിളശിച്ചുകൂദടണ്ടെതകാണന്.

(3)  ദയകാഗങ്ങളശില  എല്ലകാ  അക്കംഗങ്ങളുക്കം  പചങടുദകണ്ടെതുക്കം  ഏചതങശിലുക്കം
ഒഴശിച്ചുകൂടെകാനകാവകാത കകാരണതകാല ഒരക്കംഗതശിനന് സമേശിതശിയചടെ ഏചതങശിലുക്കം ദയകാഗതശില
പചങടുക്കുവകാന് കഴശിയകാത സകാഹചെരഗ്യതശില പ്രസ്തുത അക്കംഗക്കം  ആ വശിവരക്കം  സമേശിതശിയചടെ
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അദഗ്യക്ഷചയ ദരഖകാമൂലക്കം മുന്കൂടശി അറശിയശിദകണ്ടെതുക്കം അദഗ്യക്ഷയചടെ അനുമേതശിദയകാചടെ ആ
അക്കംഗതശിചന  പ്രതശിനശിധതീകരശിച്ചന്  ഉതരവകാദേശിതസചപ്പട  മേചറകാര  ഉദദേഗ്യകാഗസയന്  ആ
ദയകാഗതശില പചങടുകകാവന്നതുമേകാണന്.

(4) ദയകാഗതശിചന്റെ പരശിഗണനയന് വരന്ന വശിഷയവമേകായശി ബനചപ്പടന് മേറന് വകുപ്പുകളുചടെ
ഉദദേഗ്യകാഗസചരദയകാ  വശിഷയവശിദേഗ്ദ്ധചരദയകാ  അദഗ്യക്ഷയചടെ  അനുമേതശിദയകാചടെ
ക്ഷണശിതകാകളകാകകാവന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   64

442.  പുനരകക്കം ചചെയ്ക പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 64 തകാചഴപ്പറയക്കം പ്രകകാരക്കം മേകാറ്റുക.

“64.    ദനകാടതീസുകളുക്കം ഉതരവകളുക്കം നലകുന്ന രതീതശി  .—(1)  ഈ ആകന് പ്രകകാരദമേകാ
അതശിന്കതീഴശില ഉണ്ടെകാകശിയശിട്ടുള്ള ഏചതങശിലുക്കം ചെടങ്ങദളകാ റഗുദലഷനുകദളകാ ഉതരവകദളകാ
പ്രകകാരദമേകാ  ദനകാടതീസന്  നലദകണ്ടെശിവരദമകാള്  അതരക്കം  ദനകാടതീസന്  അചല്ലങശില  ഉതരവന്
ദരഖകാമൂലമേകായശിരശിദകണ്ടെതുക്കം, അതന്,—

(എ) അതരക്കം വഗ്യകശിയന് നലകുകദയകാ ഏലപ്പശിക്കുകദയകാ ചചെയ്തുചകകാദണ്ടെകാ;
അചല്ലങശില

(ബശി) അതരക്കം വഗ്യകശിചയ കചണ്ടെതശിയശിചല്ലങശില അവരചടെ ഒടുവശിചലദതതകായശി
അറശിയചപ്പടുന്ന  വകാസസലദതകാ  ചതകാഴശിലശിടെദതകാ  ചകകാടുത്തുചകകാദണ്ടെകാ  അചല്ലങശില
അവരചടെ  കുടുക്കംബതശിചല  പ്രകായപൂര്തശിയകായ  അക്കംഗതശിനന്  നലകശിചകകാദണ്ടെകാ
ഏലപ്പശിച്ചുചകകാദണ്ടെകാ; അചല്ലങശില

(സശി)  അതരക്കം  വഗ്യകശി  ആ  പ്രദദേശതന്  തകാമേസശിക്കുന്നശില്ലകാചയങശിലുക്കം
അവരചടെ മേചറവശിചടെചയങശിലുമുള്ള വശിലകാസക്കം അറശിയകാചമേങശില ആയതന് രജശിദസ്റ്റര്ഡന് തപകാല
വഴശി ആ വശിലകാസതശില അവര്കന് അയച്ചുചകകാണക്കം; അചല്ലങശില

(ഡശി)  ദമേലപ്പറഞ  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഒനക്കം  ലഭഗ്യമേചല്ലങശില  അതരക്കം
വകാസസലതശിചന്റെദയകാ  ചതകാഴശിലശിടെതശിചന്റെദയകാ  പ്രകടെമേകായശി  കകാണകാവന്ന  ഏചതങശിലുക്കം
ഭകാഗതന് പതശിച്ചുചകകാദണ്ടെകാ, 

നലദകണ്ടെതകാണന്.

(2)  ഒര വഗ്യകശി ഏചതങശിലുക്കം ചകടശിടെതശിചന്റെ  ഉടെമേസദയകാ കകവശകകാരശിദയകാ
ആയശിരശിക്കുദമകാള്  ആ  ദനകാടതീസശില  അചല്ലങശില   ഉതരവശില  ആ  ഉടെമേസയചടെദയകാ
കകവശകകാരശിയചടെദയകാ  ദപരന്  പറഞശിരശിദകണ്ടെ  ആവശഗ്യമുള്ളതുക്കം  കൂട്ടുടെമേസരചടെയക്കം
കൂട്ടുകകവശകകാരചടെയക്കം സക്കംഗതശിയശില അതരതശിലുള്ള ഉടെമേസരശിദലകാ കകവശകകാരശിദലകാ
ഒരകാള്കന് അതന് നലകശിയകാല മേതശിയകാകുന്നതുമേകാണന്.”
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ഖണക്കം   65

443. പുനരകക്കം ചചെയ്ത  പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 65 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“65. ശശിക്ഷകള്.—(1) 15-ാം വകുപ്പശിചന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പശിചലയക്കം 18-ാം വകുപ്പശിചന്റെ
(7)-ാം ഉപവകുപ്പശിചലയക്കം 20-ാം വകുപ്പശിചന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പശിചലയക്കം വഗ്യവസകചളകാഴശിചക
ഈ ആകശിചല മേറന്  വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുന്ന ഏചതകാര വഗ്യകശി അചല്ലങശില സകാപനക്കം
തകാചഴ പടശികയശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന പശിഴ ശശിക്ഷയന് ബകാധഗ്യസമേകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്,
അതകായതന്:—

പടശിക

ക്രമേ
നമര്

വകുപ്പന് കുറക്കം പശിഴ തുക

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

1 15 (5)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക

പതശിനയ്യേകായശിരക്കം  രൂപയശില  
കുറയകാതതുക്കം  മുപ്പതശിനകായശിരക്കം
രൂപയശില കവശിയകാതതുമേകായ തുക

2 19 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്  പ്രകകാരക്കം
പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസദറകാ  അദദ്ദേഹക്കം
ചുമേതലചപ്പടുത്തുന്ന  ജൂനശിയര്  പബശികന്
ചഹലതന്  ഇന്ചസ്പെക്ടര്  പദേവശിയശില
കുറയകാത  ഉദദേഗ്യകാഗസദയകാ  നലകുന്ന
ദനകാടതീസശിചല  നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പകാലശിച്ചശി
ല്ലകാചയങശില 

പതശിനകായശിരക്കം രൂപയശില കുറയകാതതുക്കം
ഇരപതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതുമേകായ തുക

3 23 (1)-ാം ഉപവകുപ്പന് പ്രകകാരക്കം പ്രകാദദേശശിക
പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്  നലകശിയ
നശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പകാലശിക്കുന്നതശില  വതീഴ
വരതശിയകാല

മൂവകായശിരക്കം  രൂപയശില കുറയകാതതുക്കം
പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതുമേകായ തുക

4 28 (4)-ാംഉപവകുപ്പശില  പരകാമേര്ശശിച്ചശിട്ടുള്ള
ഒര  സക്കംഭവക്കം  റശിദപ്പകാര്ടന്  ചചെയ്യുന്നതശില
വതീഴ വരത്തുക 

പരമേകാവധശി  ഇരപതയ്യേകായശിരക്കം
രൂപ

5 31 (1)-ഉക്കം  (2)-ഉക്കം  ഉപവകുപ്പുകളശിചല
വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുക

പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതകായ തുക
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6 33 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പന്  പ്രകകാരക്കം  നലദകണ്ടെതകായ
സകാക്ഷഗ്യപതക്കം  നലകുന്നതശിനന്  മേതശിയകായ
കകാരണമേശില്ലകാചത  വശിസമതശിക്കുകദയകാ,
(1)-ാംഉപവകുപ്പശില  പറഞശിരശിക്കുന്ന
പ്രകകാരതശില  ചെശികശിത്സശികകാചത
സകാക്ഷഗ്യപതക്കം നലകുകദയകാ

പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതകായ തുക

7 34 (2)-ാംഉപവകുപ്പന്  പ്രകകാരമുള്ള  നശിദരകാധനക്കം
ലക്കംഘശിക്കുക

അയ്യേകായശിരക്കം രൂപയശില കുറയകാതതുക്കം
പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതുമേകായ തുക

8 35 (i)(1)-ാംഉപവകുപ്പനുസരശിച്ചന്  ആശുപതശി
യശിദലയ്ദകകാ  സലദതയ്ദകകാ  ഒര
ദരകാഗശിചയ മേകാറ്റുന്നതന് തടെയക.

(ii  )  (2)-ാംഉപവകുപ്പശിനന്  വശിരദമേകായശി
ആശുപതശിയശില നശിനക്കം/മേറന്  സലതന്
നശിന്നന്  വശിട്ടുദപകാകുക  അചല്ലങശില
ചകകാണദപകാകുക.

(i)ആയശിരക്കം  രൂപയശില  കുറയകാതതുക്കം
അയ്യേകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതുമേകായ തുക

(ii)ആയശിരക്കം  രൂപയശില
കുറയകാതതുക്കം  അയ്യേകായശിരക്കം
രൂപയശില  കവശിയകാതതുമേകായ
തുക

9 36 വശിജകാപനചപ്പടുദതണ്ടെ  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശി
ഉള്ള വഗ്യകശി അചല്ലങശില അപ്രകകാരമുള്ള
വഗ്യകശിയചടെ  പരശിചെരണ  ചുമേതലയള്ള
വഗ്യകശി  36(1)-ാംവകുപ്പശില  പറയന്ന
സലങ്ങളശില  തചന്റെ/ദരകാഗശിയചടെ
സകാന്നശിദഗ്യക്കം  ഉണ്ടെകാക്കുക  അചല്ലങശില
അപ്രകകാരമുള്ള പ്രവൃതശി ചചെയ്യുക

പരമേകാവധശി രണ്ടെകായശിരക്കം രൂപ 

10 37 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ

11 40 (1)-ാംഉപവകുപ്പന്  പ്രകകാരക്കം  പബശികന്
ചഹലതന്  ഓഫതീസര്  നലകുന്ന
ഉതരവന് ലക്കംഘശിക്കുക

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ

12 41 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ

13 42 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിന്  കതീഴശില  ജശില്ലകാ
കളക്ടര്  പുറചപ്പടുവശിക്കുന്ന  ഉതരവശിചന
ലക്കംഘശിച്ചന്  സകാമൂഹശിക  ഒത്തുകൂടെല
നടെത്തുക

പരമേകാവധശി  ഇരപതയ്യേകായശിരക്കം
രൂപ
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14 45 (i)    (1)-ാംഉപവകുപ്പശില     മൂഷശിക  
വര്ഗ്ഗതശിചനയക്കം  നകായചളയക്കം  മേറ്റു  മൃഗങ്ങചളയക്കം
ആകര്ഷശിക്കുന്ന  വശിധതശില  പരശിസരതന്
മേകാലശിനഗ്യങ്ങള്  തള്ളുക,  കകാടുക്കം  മേറ്റുക്കം
വളരവകാന് അനുവദേശിക്കുക

(ii)(3)-ാംഉപവകുപ്പശില  വളര്ത്തുനകായള്ക്കുക്കം/
വളര്ത്തു  പൂച്ചകള്ക്കുക്കം  ദപവശിഷ
ബകാധയ്ചകതശിചര കൃതഗ്യമേകായശി വകാകശിദനഷന്
ചചെയ്യേകാതശിരശിക്കുക

(i) പരമേകാവധശി അയ്യേകായശിരക്കം രൂപ

(ii)പരമേകാവധശി രണ്ടെകായശിരക്കം രൂപ

15 48 (2)-ഉക്കം  (3)-ഉക്കം  ഉപവകുപ്പുകളശിചല  
വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുക

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ

16 49 (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക

പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കുറയകാതതുക്കം ഇരപതയ്യേകായശിരക്കം
രൂപയശില  കവശിയകാതതുമേകായ
തുക

17 50 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിന്കതീഴശില  പുറചപ്പടുവശിച്ച
മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പകാലശികകാതശിരശിക്കുക

പതശിനകായശിരക്കം രൂപയശില കുറയകാതതുക്കം
അന്പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതുമേകായ തുക

18 51 (2)-ാംഉപവകുപ്പശിന്കതീഴശില
പുറചപ്പടുവശിച്ച  മേകാര്ഗ്ഗനശിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
പകാലശികകാതശിരശിക്കുക

പരമേകാവധശി  ഇരപതയ്യേകായശിരക്കം
രൂപ വചരയകാകകാവന്ന തുക

19 53 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക.

പരമേകാവധശി  പതശിനകായശിരക്കം
രൂപവചരയകാകുന്ന തുക

20 56 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക.

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ

21 58 (1),  (2)  എന്നതീ  ഉപവകുപ്പുകളശിചല
വഗ്യവസകള് ലക്കംഘശിക്കുക.

പതശിനകായശിരക്കം  രൂപയശില
കവശിയകാതതകായ തുക

22 59 (1)-ാംഉപവകുപ്പശിചല  വഗ്യവസകള്
ലക്കംഘശിക്കുക.

പരമേകാവധശി  പതശിനയ്യേകായശിരക്കം
രൂപ

23 60 (1)-ാംഉപവകുപ്പന് പ്രകകാരക്കം വശിജകാപനക്കം
ചചെയ്ത  ഉതരവശിചല  നശിയന്ത്രണങ്ങള്
ലക്കംഘശിക്കുക

പരമേകാവധശി പതശിനകായശിരക്കം രൂപ
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(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പശിചല പടശികയശിചല  2-ഉക്കം  3-ഉക്കം ദകകാളങ്ങളശില പ്രതശിപകാദേശിച്ചശിരശിക്കുന്ന
കുറങ്ങള്കന്  ഒര  വഗ്യകശി  അചല്ലങശില  സകാപനക്കം  ഒര  പ്രകാവശഗ്യക്കം  ശശിക്ഷശികചപ്പടതശിനു
ദശഷദമേകാ  അചല്ലങശില  ആ  കുറക്കം  രകാജശിയകാകചപ്പടതശിനു  ദശഷദമേകാ  വതീണക്കം  ആ  കുറക്കം
ആവര്തശിക്കുകയകാചണങശില (4)-ാം ദകകാളതശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന തുകയചടെ ഇരടശി
തുകയന് ശശിക്ഷകാര്ഹനകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   66 

444.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 66  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“66. കുറങ്ങള്കന് നടെപടെശിചയടുകല.—(1)  ഈ ആകശില മേറ്റുവശിധതശില വഗ്യവസ
ചചെയ്തശിട്ടുള്ളചതകാഴശിചക, ഈ ആകന് പ്രകകാരമുള്ള ഒര കുറക്കം ചചെയ്തന് മൂന്നന് മേകാസതശിനകക്കം, പ്രകാദദേശശിക
പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറുചടെദയകാ ഇതശിദലയകായശി  പ്രകടെമേകായശി  അധശികകാരചപ്പടുതശിയ
ഒര ഉദദേഗ്യകാഗസയചടെദയകാ  ദരഖകാമൂലമുള്ള പരകാതശിയശിദന്മേലല്ലകാചത യകാചതകാര ദകകാടെതശിയക്കം
അപ്രകകാരമുള്ള ഒര കുറക്കം വശിചെകാരണചകടുക്കുവകാന് പകാടുള്ളതല്ല.

(2) പതശിനഞകാക്കം വകുപ്പശിചന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പുക്കം 20-ാം വകുപ്പശിചന്റെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പുക്കം
പ്രകകാരമുള്ള  കുറങ്ങള്  ഒഴശിചക  ഈ  ആകശിന്  കതീഴശില  ശശിക്ഷശികചപ്പടെകാവന്ന  കുറങ്ങള്
ദകകാഗശികസബശിള്  അല്ലകാതതുക്കം  ജുഡതീഷഗ്യല  ഒന്നകാക്കംകകാസന്   മേജശിദസ്ട്രേറന്  ദകകാടെതശിയകാല
വശിചെകാരണ ചചെയ്യേചപ്പദടെണ്ടെതുമേകാണന്.”

ഖണക്കം   67

445. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 67 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“67.  മേജശിദസ്ട്രേറശിചന്റെ പ്രദതഗ്യക അധശികകാരശിത  .—1973-ചല ക്രശിമേശിനല നടെപടെശി സക്കംഹശിതയശിചല
(1974-ചല  2-ാം  ദകന്ദ്ര  ആകന്)  29-ാം  വകുപ്പശിചന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പശില  എന്തുതചന്ന
അടെങ്ങശിയശിരന്നകാലുക്കം ഈ ആകശിചല 15-ാം വകുപ്പശിചന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പുക്കം 20-ാം വകുപ്പശിചന്റെ
(3)-ാം ഉപവകുപ്പുക്കം പ്രകകാരമുള്ള കുറങ്ങള്കന് രണ്ടെന് ലക്ഷക്കം രൂപ വചരയക്കം, ഇരപതയ്യേകായശിരക്കം
രൂപ  വചരയക്കം  പശിഴ  ശശിക്ഷ  നലകകാന്   ജു ഡതീഷഗ്യല  ഒന്നകാക്കംകകാസന്  മേജശിദസ്ട്രേറന്  ദകകാടെതശിയന്
അധശികകാരശിതയണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   68

446.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 68  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.
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“68.  കുറങ്ങള്  രകാജശിയകാകല.—(1)  1973-ചല  ക്രശിമേശിനല  നടെപടെശി  സക്കംഹശിതയശില
എന്തുതചന്ന അടെങ്ങശിയശിരന്നകാലുക്കം ഈ ആകശിന് കതീഴശില തടെവശശിക്ഷ മേകാതമേകാദയകാ തടെവശശിക്ഷയക്കം
പശിഴയക്കം  കൂടെശിദയകാ  വഗ്യവസ  ചചെയ്തശിരശിക്കുന്ന   കുറങ്ങചളകാഴശിചകയളള  ഏതു  കുറവക്കം
അപ്രകകാരമുളള  കുറക്കം  ചചെയ്തതകായശി  ആദരകാപശികചപ്പടുന്ന  വഗ്യകശിയചടെ  അദപക്ഷയശിദന്മേല,
ദപ്രകാസശികക്യൂഷന്  ആരക്കംഭശിക്കുന്നതശിനു  മുദമകാ,  ദപ്രകാസശികക്യൂഷന്  ആരക്കംഭശിച്ചതശിനു  ദശഷക്കം
ബനചപ്പട  ദകകാടെതശിയചടെ   അനുമേതശിദയകാടു  കൂടെശിദയകാ  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്
ഓഫതീസര്കന്  ഈ  ആകശിന്  കതീഴശിചല  ചെടങ്ങളശില  നശിര്ണ്ണയശിച്ചശിരശിക്കുന്ന  തുകയന്
രകാജശിയകാകകാവന്നതകാണന്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പന് പ്രകകാരക്കം രകാജശിയകാകകാവന്ന കുറങ്ങചള സക്കംബനശിച്ച പ്രതശിമേകാസ
റശിദപ്പകാര്ടന്  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്  പ്രകാദദേശശിക  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ
സമേശിതശിയന് നലദകണ്ടെതകാണന്.

(3)  കുറങ്ങള്  രകാജശിയകാക്കുന്നതശിനുദവണ്ടെശി  നശിര്ണ്ണയശികചപ്പടുന്ന  പ്രകകാരതശില
അദപക്ഷ സമേര്പ്പശിദകണ്ടെതകാണന്.

(4)  ഒര കുറക്കം രകാജശിയകാകുന്നതന്,  അതന് സക്കംബനശിച്ചന് ദപ്രകാസശികക്യൂഷന് നടെപടെശികള്
ആരക്കംഭശിക്കുന്നതശിനു  മുമകാചണങശില  ആ  കുറവമേകായശി  ബനചപ്പടന്  രകാജശിയശിദലര്ചപ്പട  ആ
വഗ്യകശിചകതശിചര ദപ്രകാസശികക്യൂഷന് നടെപടെശികള് ആരക്കംഭശികകാന് പകാടെശില്ലകാതതകാകുന:

എന്നകാല രകാജശിയകായതശിനു ദശഷക്കം ആ വഗ്യകശി അദത കുറക്കം ആവര്തശിക്കുകയകാചണങശില
അപ്രകകാരക്കം  ആവര്തശിക്കുന്ന  കുറതശിനന്  ദപ്രകാസശികക്യൂഷന്  ആരക്കംഭശിദകണ്ടെതുക്കം  അതന്
രകാജശിയകാകകാന് പകാടെശില്ലകാതതുമേകാകുന.”

ഖണക്കം   69

447. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 69 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“69.അപ്പതീലുകള്.—ഈ ആകശില വശിനശിര്ദദ്ദേശശിച്ചശിരശിക്കുന്ന സക്കംഗതശികളശില പ്രകാദദേശശിക
പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറുചടെ തതീരമേകാനങ്ങളശിദന്മേദലകാ നടെപടെശികളശിദന്മേദലകാ ഉള്ള അപ്പതീല
ജശില്ലകാ  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശിക്കുക്കം,  ജശില്ലകാ  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറുചടെ
തതീരമേകാനങ്ങളശിദന്മേദലകാ നടെപടെശികളശിദന്മേദലകാ ഉളള അപ്പതീല സക്കംസകാന ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ
സമേശിതശിക്കുക്കം,  സക്കംസകാന  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശിയചടെ  തതീരമേകാനങ്ങളശിദന്മേദലകാ
നടെപടെശികളശിദന്മേദലകാ  ഉള്ള  അപ്പതീല  സര്കകാരശിനുക്കം  സമേര്പ്പശികകാവന്നതുക്കം  ആയതശിദന്മേല
സര്കകാരശിചന്റെ തതീരമേകാനക്കം അനശിമേമേകായശിരശിക്കുന്നതുമേകാണന്.”
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ഖണക്കം   70

448.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം  70  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം

ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

"70. റശിവശിഷന്.—ജശില്ലകാ ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ സമേശിതശിയചടെ  69-ാം വകുപ്പന് പ്രകകാരമുളള

തതീരമേകാനതശിദന്മേല  സങടെമേനുഭവശിക്കുന്ന ഏചതകാരകാള്ക്കുക്കം സക്കംസകാന ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ

സമേശിതശി  മുമകാചക  റശിവശിഷന്  ഫയല  ചചെയ്യേകാവന്നതുക്കം,  ആയതശിദന്മേലുളള  ആദക്ഷപക്കം

സര്കകാരശിനന്  സമേര്പ്പശികകാവന്നതുക്കം,  സര്കകാരശിചന്റെ  ഇകകാരഗ്യതശിചല  തതീരമേകാനക്കം

അനശിമേമേകായശിരശിക്കുന്നതുമേകാണന്."

ഖണക്കം   71 

449.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 74  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം

ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“71.  സശിവശില ദകകാടെതശികളുചടെ അധശികകാരശിതയന് വശിലകന്.—ഈ ആകന് പ്രകകാരദമേകാ

അതശിന്കതീഴശിലുണ്ടെകാകശിയ ചെടങ്ങള് പ്രകകാരദമേകാ നലകചപ്പട അധശികകാരങ്ങള് ഉപദയകാഗശിച്ചന്

പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസദറകാ,  അദദ്ദേഹക്കം  അധശികകാരചപ്പടുതശിയതനുസരശിച്ചന്  മേദറചതങശിലുക്കം

ഉദദേഗ്യകാഗസദനകാ ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ സമേശിതശിദയകാ,  ചചെയ്തദതകാ ചചെയ്യേകാന് ഉദദ്ദേശശിക്കുന്നദതകാ,

എടുതദതകാ എടുകകാന് ഉദദ്ദേശശിക്കുന്നദതകാ  ആയ ഏചതകാര നടെപടെശിദകകാ തതീരമേകാനതശിദനകാ

എതശിചര  യകാചതകാര  വഗ്യവഹകാരദമേകാ  അദപക്ഷദയകാ  ഹര്ജശിദയകാ  പരശിഗണനയന്

എടുക്കുന്നതശിനന് യകാചതകാര സശിവശില ദകകാടെതശിക്കുക്കം അധശികകാരശിത ഉണ്ടെകായശിരശിക്കുന്നതല്ല.”

ഖണക്കം   72 

450.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം  72  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം

ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“72.  ഉതമേവശിശസകാസപൂര്വ്വക്കം ചചെയ്ത പ്രവൃതശികള്കന് സക്കംരക്ഷണക്കം.—ഈ ആകശിചലദയകാ

അതശിന് കതീഴശിലുണ്ടെകാകശിയ ചെടങ്ങളശിചലദയകാ വഗ്യവസകള് പ്രകകാരക്കം ഉതമേ വശിശസകാസപൂര്വ്വക്കം

ചചെയ്തദതകാ  ചചെയ്യുവകാന്  ഉദദ്ദേശശിച്ചദതകാ  ആയ  ഏചതകാര  കകാരഗ്യവക്കം  സക്കംബനശിച്ചന്  പബശികന്

ചഹലതന് ഓഫതീസര്ദകകാ,  അവര് അധശികകാരചപ്പടുതശിയതനുസരശിച്ചന്  പ്രവര്തശിച്ച മേദറചതങശിലുക്കം

ഉദദേഗ്യകാഗസദകകാ,  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശിദകകാ,  സമേശിതശിയശിചല  അക്കംഗങ്ങള്ദകകാ

ചസക്രടറശിദകകാ  എതശിരകായശി  യകാചതകാര  വഗ്യവഹകാരദമേകാ  ദപ്രകാസശികക്യൂഷദനകാ  മേറന്  നശിയമേ

നടെപടെശികദളകാ നശിലനശിലക്കുന്നതല്ല.”
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451. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 73 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന് ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“73. ആകന് മേദറചതങശിലുക്കം നശിയമേങ്ങള്കന് ഭക്കംഗക്കം വരത്തുന്നതചല്ലന്നന്.—ഈ ആകശിചല
വഗ്യവസകള് തലസമേയക്കം  പ്രകാബലഗ്യതശിലശിരശിക്കുന്ന മേറന്  നശിയമേങ്ങളശിചല വഗ്യവസകള്കന്
പുറചമേയക്കം അവയന് ഭക്കംഗക്കം വരതകാചതയക്കം ആയശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   74 

452.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 74  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“74. പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസര്മേകാരക്കം മേറന് ഉദദേഗ്യകാഗസരക്കം ജതീവനകകാരക്കം പബശികന്
സര്വന്റുമേകാര്  ആയശിരശിക്കുചമേന്നന്.—ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശിയശിചല  അക്കംഗങ്ങളുക്കം  പബശികന്
ചഹലതന്  ഓഫതീസര്മേകാരക്കം  അവര്  ചുമേതലചപ്പടുതശിയതശിനനുസരശിച്ചന്  പ്രവര്തശിക്കുന്ന
ഏചതകാര  ഉദദേഗ്യകാഗസയക്കം  ജതീവനകകാരശിയക്കം  ഈ  ആകശിചലയക്കം  അതശിന്കതീഴശിലുളള
ചെടങ്ങളശിചലയക്കം റഗുദലഷനുകളശിചലയക്കം വഗ്യവസകള് അനുസരശിച്ചന്  പ്രവര്തശിക്കുദമകാദഴകാ,
പ്രവര്തശിക്കുന്നതകായശി  കരതചപ്പടുദമകാദഴകാ  1860-ചല  ഇനഗ്യന്  ശശിക്ഷകാ  നശിയമേ
സക്കംഹശിതയചടെ  (1860-ചല  45-ാം ദകന്ദ്ര ആകന്) 21-ാം വകുപ്പശിചന്റെ അര്ത്ഥ വഗ്യകാപശിയശില
വരന്ന പബശികന് സര്വ്വന്റുമേകാരകായശി കണകകാകചപ്പടുന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   75 

453. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 75 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“75.  സര്കകാരശിനകാല  അധശികകാരക്കം  ഏലപ്പശിച്ചുചകകാടുകല.—സര്കകാരശിനന്,  വശിജകാപനതകാലുക്കം
അതശില വഗ്യകമേകാക്കുന്ന ഏചതങശിലുക്കം നശിയന്ത്രണതശിനുക്കം പരശിമേശിതശികള്ക്കുക്കം വശിദധയമേകായശി,
അതശിനന്  ഈ ആകന്  പ്രകകാരക്കം നശിക്ഷശിപമേകായശിരശിക്കുന്ന ഒദന്നകാ അതശിലധശികദമേകാ  അധശികകാരങ്ങള്
വശിനശിദയകാഗശിക്കുന്നതശിനന്  ഏചതകാരകാചളയക്കം   അധശികകാരചപ്പടുതകാവന്നതുക്കം  അദതരതീതശിയശില
തചന്ന അതരക്കം അധശികകാരക്കം പശിന്വലശികകാവന്നതുമേകാണന്:

എന്നകാല  ഈ  വകുപ്പശില  അടെങ്ങശിയശിരശിക്കുന്ന  യകാചതകാനക്കം  തചന്ന  81-ാം  വകുപ്പന്
പ്രകകാരക്കം ഈ ആകശിന് കതീഴശില ചെടങ്ങള് ഉണ്ടെകാക്കുവകാനുള്ള സര്കകാരശിചന്റെ അധശികകാരതശിനന്
ബകാധകമേല്ല.”
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454.  പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 76  ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“76.  പ്രദവശശിക്കുന്നതശിനുക്കം പരശിദശകാധശിക്കുന്നതശിനുമുളള അധശികകാരക്കം.—ഈ  ആകശിചല
വഗ്യവസകള് നടെപ്പശിലകാക്കുന്നതശിചന്റെ ആവശഗ്യതശിദലയകായശി പ്രകാദദേശശിക പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസര്ദകകാ അവര് ചുമേതലചപ്പടുത്തുന്ന ജൂനശിയര്  ചഹലതന് ഇന്ചസ്പെക്ടര് പദേവശിയശില
തകാചഴയല്ലകാത   ഉദദേഗ്യകാഗസയ്ദകകാ, വഗ്യകശികളുചടെ സുരക്ഷയക്കം സസകകാരഗ്യതയക്കം ഭക്കംഗക്കം വരകാത
രതീതശിയശില,   ഏചതകാര  സകാപനതശിലുക്കം  ചകടശിടെതശിലുക്കം  പരശിസരത്തുക്കം  പ്രദവശശിക്കുകയക്കം
പരശിദശകാധശിക്കുകയക്കം ചചെയ്യേകാവന്നതകാണന്.

എന്നകാല,—

(എ) അടെശിയനര  ആവശഗ്യക്കം  ഇചല്ലങശില  സൂരഗ്യകാസ്തമേയതശിനുക്കം
സൂദരഗ്യകാദേയതശിനുമേശിടെയശില അതരക്കം സലങ്ങളശില പ്രദവശശിക്കുവകാദനകാ;

(ബശി) അതരക്കം പ്രദവശനക്കം നടെതകാനുള്ള ഉദദ്ദേശഗ്യചതക്കുറശിച്ചന്   കുറഞതന് രണ്ടെന്
മേണശിക്കൂര്  മുചമങശിലുക്കം  തകാമേസകകാര്കന്  അറശിയശിപ്പന്  നലകശിയശിടശില്ലകാചയങശില,  തകാമേസകകാരചടെ
സമതമേശില്ലകാചത തകാമേസതശിനുള്ള പകാര്പ്പശിടെതശില  പ്രദവശശിക്കുവകാദനകാ, 

പകാടെശില്ലകാതതകാകുന;”

ഖണക്കം   77

455. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 77 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“77. പരശിദശകാധന നടെത്തുദമകാഴക്കം പശിഴ ചുമേത്തുദമകാഴക്കം ശ്രദശിദകണ്ടെ കകാരഗ്യങ്ങള്.— ഈ
ആകശിചല വഗ്യവസകള്  അനുസരശിച്ചന്,  പരശിദശകാധന  നടെത്തുദമകാഴക്കം  പശിഴ  ചുമേത്തുന്നതശിനന്
മുമകായക്കം  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്,  തലസമേയക്കം  പ്രകാബലഗ്യതശിലുള്ള
മേദറചതങശിലുക്കം  നശിയമേതശിന്  കതീഴശില  അധശികകാരചപ്പടുതചപ്പട  ഏചതങശിലുക്കം  അധശികകാരശി,
അദത  വശിഷയതശില  നടെപടെശി  എടുക്കുനദണ്ടെകാ  എനക്കം  എടുതശിട്ടുദണ്ടെകാ  എന്നതുക്കം
കണകശിചലടുദകണ്ടെതുക്കം  കവരദഗ്യമുള്ള  തതീരമേകാനമുണ്ടെകാകുന്നശില്ല  എന്നന്
ഉറപ്പുവരദതണ്ടെതുമേകാണന്.”

ഖണക്കം   78

456. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 78 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.
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“78.  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ ഫണ്ടെശിചന്റെ രൂപതീകരണക്കം.—(1)  ഈ ആകന് പ്രകാബലഗ്യതശില
വന്നകാലുടെന്  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പശില  വരത്തുന്നതശിനുക്കം
ഏദകകാപശിപ്പശിക്കുന്നതശിനുമേകായശി  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  ഫണ്ടെന്  എന്ന  ദപരശില  ഒര  ഫണ്ടെന്
രൂപതീകരശിദകണ്ടെതകാണന്.   ഈ  ആകശിന്  കതീഴശില  ചുമേതചപ്പട  പശിഴയക്കം  മേറന്  ഫതീസുകളുക്കം
ദശഖരശികചപ്പടുന്ന മേറന്  തുകകളുക്കം  നശിര്ണ്ണയശിക്കുന്ന പ്രകകാരക്കം ഫണ്ടെശിദലകന്  മുതലക്കൂടകാവന്നതകാണന്.
ഈ ഫണ്ടെശിചല തുക ബനചപ്പട തദദ്ദേശസസയക്കംഭരണ സകാപനങ്ങളശിചല ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ
പ്രവര്തനങ്ങള്കന് ഉപദയകാഗശിദകണ്ടെതകാണന്;

(2)  ഫണ്ടെശിചന്റെ ഭരണനശിയന്ത്രണവക്കം പ്രവര്തനവക്കം കണക്കുകളുചടെ സൂക്ഷശിപ്പുക്കം ഓ ഡശിറ്റുക്കം
മേറ്റുക്കം നശിര്ണ്ണയശിക്കുന്ന പ്രകകാരമേകായശിരശിക്കുന്നതകാണന്.”

ഖണക്കം   79

457. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 79 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന്  ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“79. കവഷമേഗ്യങ്ങള് നതീക്കുന്നതശിനുള്ള അധശികകാരക്കം.—(1) ഈ ആകശിചല വഗ്യവസകള്
നടെപ്പശിലകാക്കുന്നതശിനന്  എചനങശിലുക്കം  കവഷമേഗ്യങ്ങള്  ഉണ്ടെകാകുന്ന  പക്ഷക്കം,  സര്കകാരശിനന്,
ഔദദേഗ്യകാഗശിക ഗസറശില പ്രസശിദതീകരശിച്ച ഉതരവ മൂലക്കം ആ കവഷമേഗ്യക്കം നതീകക്കം ചചെയ്യുന്നതശിനന്
ആവശഗ്യചമേദന്നകാ  യകചമേദന്നകാ  അതശിനു  ദതകാനന്നതുക്കം  ഈ  ആകശിചല  വഗ്യവസകള്കന്
വശിരദമേല്ലകാതതുമേകായ അതരക്കം വഗ്യവസകള് ഉണ്ടെകാകകാവന്നതകാണന്. 

എന്നകാല  ഈ  ആകന്  പ്രകാബലഗ്യതശില  വന്ന  തതീയതശി  മുതല  രണ്ടെന്  വര്ഷക്കം
കഴശിഞതശിനുദശഷക്കം  (1)-ാം ഉപവകുപ്പന്  പ്രകകാരക്കം  യകാചതകാര ഉതരവക്കം പുറചപ്പടുവശികകാന്
പകാടുള്ളതല്ല.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പശിന്  കതീഴശില  പുറചപ്പടുവശിക്കുന്ന  ഏതന്  ഉതരവക്കം  അതന്
ഉണ്ടെകാകശിയതശിനു ദശഷക്കം കഴശിയന്നതദവഗക്കം നശിയമേസഭ മുമകാചക  വയ്ദകണ്ടെതകാണന്.”

ഖണക്കം   80

458. പുനരകക്കം ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം 80 ആയശി തകാചഴപ്പറയന്നതന് ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“80. റഗുദലഷനുകള് ഉണ്ടെകാക്കുവകാനുള്ള അധശികകാരക്കം  .—(1) സക്കംസകാന പബശികന് ചഹലതന്
ഓഫതീസര്കന്  സര്കകാരശിചന്റെ  മുന്കൂടശിയള്ള  അക്കംഗതീകകാരദതകാടുകൂടെശി  ഈ  ആകശിചന്റെ
ഉദദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പകാക്കുന്നതശിനുദവണ്ടെശി  ഈ  ആകശിനുക്കം  അതശിന്കതീഴശില  ഉണ്ടെകാകശിയശിട്ടുള്ള
ചെടങ്ങള്ക്കുക്കം അനുസൃതമേകായശി റഗുദലഷനുകള് ഉണ്ടെകാകകാവന്നതകാണന്.
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(2)  ഈ  ആകശിന്  കതീഴശില  അങ്ങചനയണ്ടെകാക്കുന്ന  ഓദരകാ  റഗുദലഷനുക്കം
അതുണ്ടെകാകശിയദശഷക്കം  കഴശിയന്നതദവഗക്കം  നശിയമേസഭ  സദമളനതശിലകായശിരശിക്കുദമകാള്
അതശിചന്റെ മുമകാചക,  അതന് ഒര സദമളനതശിദലകാ തുടെര്ച്ചയകായ രണ്ടെന് സദമളനതശിദലകാ
ചപടെകാവന്ന ആചക പതശിനകാലന് ദേശിവസകകാലദതകന് വയ്ദകണ്ടെതകാണന്.”

ഖണക്കം   81

459.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള  ഖണക്കം  81  ആയശി  തകാചഴപ്പറയന്നതന്   ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“81.  ചെടങ്ങളുണ്ടെകാകകാനുള്ള  സര്കകാരശിചന്റെ  അധശികകാരക്കം.—(1)  സര്കകാരശിനന്,
വശിജകാപനതകാല  ഈ  ആകശിചന്റെ  ഉദദ്ദേശഗ്യങ്ങള്  നടെപ്പശിലകാക്കുന്നതശിനകായശി,  മുന്കകാല
പ്രകാബലഗ്യദതകാടുകൂടെശിദയകാ,  പശിലകകാലപ്രകാബലഗ്യദതകാടു  കൂടെശിദയകാ,  ചെടങ്ങള്
ഉണ്ടെകാകകാവന്നതകാണന്.

(2) പ്രദതഗ്യകശിച്ചുക്കം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പന് പ്രകകാരക്കം നലകശിയശിട്ടുള്ള അധശികകാരങ്ങളുചടെ
സകാമേകാനഗ്യതയന്  ഭക്കംഗക്കം  വരകാചതയക്കം  സര്കകാരശിനന്,  ഈ  ആകശിനകാല  പ്രകടെമേകായശി
ആവശഗ്യമുള്ളദതകാ അനുവദേശിച്ചശിട്ടുള്ളദതകാ ആയ എല്ലകാ കകാരഗ്യങ്ങചള സക്കംബനശിച്ചുക്കം ചെടങ്ങള്
ഉണ്ടെകാകകാവന്നതുമേകാണന്.

(3)  ഈ ആകശിന് കതീഴശില  ഉണ്ടെകാക്കുന്ന ഓദരകാ  ചെടവക്കം  അതന്  ഉണ്ടെകാകശിയ  ദശഷക്കം
കഴശിയന്നതദവഗക്കം നശിയമേസഭ സദമളനതശില ആയശിരശിക്കുദമകാള് അതശിചന്റെ മുമകാചക, അതന് ഒര
സദമളനതശിദലകാ  തുടെര്ച്ചയകായ  രണ്ടെന്  സദമളനങ്ങളശിദലകാ  ചപടെകാവന്ന  ആചക  പതശിനകാലന്
ദേശിവസകകാലദതകന്  വയ്ദകണ്ടെതുക്കം  അപ്രകകാരക്കം  ഏതന്  സദമളനതശില  വയനദവകാ  ആ
സദമളനദമേകാ  ചതകാടടുത്തുവരന്ന സദമളനദമേകാ  അവസകാനശിക്കുന്നതശിനന്  മുമന്  നശിയമേസഭ പ്രസ്തുത
ചെടതശില ഏചതങശിലുക്കം  രൂപദഭദേക്കം  വരത്തുകദയകാ അചല്ലങശില ആ ചെടക്കം  ഉണ്ടെകാദകണ്ടെതശിചല്ലന്നന്
തതീരമേകാനശിക്കുകദയകാ ചചെയ്യുന്ന പക്ഷക്കം ആ ചെടതശിനന്  അതശിനന്  ദശഷക്കം,  അതതുസക്കംഗതശിദപകാചല,
അങ്ങചന രൂപദഭദേചപ്പടുതശിയ രൂപതശില മേകാതക്കം പ്രകാബലഗ്യക്കം  ഉണ്ടെകായശിരശിക്കുകദയകാ അചല്ലങശില
യകാചതകാര  പ്രകാബലഗ്യവക്കം  ഇല്ലകാതശിരശിക്കുകദയകാ  ചചെയ്യുന്നതകാകുന.  എന്നശിരന്നകാലുക്കം  അങ്ങചനയള്ള
ഏചതങശിലുക്കം രൂപദഭദേചപ്പടുതദലകാ റദ്ദേകാകദലകാ ആ ചെടങ്ങള് പ്രകകാരക്കം മുമന് ചചെയ്തശിട്ടുള്ള ഏചതങശിലുക്കം
സക്കംഗതശിയചടെ സകാധുതകന് ഭക്കംഗക്കം വരത്തുന്നതല്ലകാതതകാകുന. ”

ഖണക്കം   82

460.  പുനരകക്കം  ചചെയ്ത പ്രകകാരമുള്ള ഖണക്കം  82  ആയശി  തകാചഴപ്പറയന്നതന്   ദചെര്ക്കുകയക്കം
ദശഷശിക്കുന്നവ പുനരകക്കം ചചെയ്യുകയക്കം ചചെയ്യുക.

“82.  സകാധൂകരശികല.—(1) 2022-ചല ദകരള പബശികന് ചഹലതന് ഓര്ഡശിനന്സശിനന്
(2022-ചല  15)  2023  ജനുവരശി  15-ാം  തതീയതശി  പ്രകാബലഗ്യമേശില്ലകാതകായശിതതീര്ചന്നങശിലുക്കം,
പ്രസ്തുത  ഓര്ഡശിനന്സശിചല  ശശിക്ഷകാവഗ്യവസകള്  പ്രകകാരക്കം  ചചെയ്തദതകാ  ചചെയ്തതകായശി
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കരതചപ്പടുന്നദതകാ  ആയ  ഏചതങശിലുക്കം  കകാരഗ്യദമേകാ,  എടുതദതകാ  എടുതതകായശി
കരതചപ്പടുന്നദതകാ  ആയ  ഏചതങശിലുക്കം  നടെപടെശിദയകാ  ഈ  ആകന്  പ്രകകാരക്കം  ചചെയ്തതകാദയകാ
എടുതതകാദയകാ കരതചപ്പടുന്നതകാണന്.

(2)  ഇസൗ ആകശിചല ശശിക്ഷകാവഗ്യവസകള് ഒഴശിചകയള്ള വഗ്യവസകള് അനുസരശിച്ചന്
ഈ ആകശിചന്റെ പ്രകാരക്കംഭ തതീയതശി മുതല ആകന് ഗസറശില പ്രസശിദതീകരശിക്കുന്ന തതീയതശി വചരയളള
കകാലയളവശിനുളളശില ചചെയ്ത ഏചതങശിലുക്കം കകാരഗ്യദമേകാ എടുത ഏചതങശിലുക്കം നടെപടെശിദയകാ അവ ഈ
ആകശിചല വഗ്യവസകള് പ്രസ്തുത കകാലയളവശില നശിലവശിലുണ്ടെകായശിരനചവങശില ആ വഗ്യവസകള്
പ്രകകാരക്കം  ചചെയ്തതകാദയകാ  എടുതതകാദയകാ  കരതചപ്പടെകാവന്നശിടെദതകാളവക്കം  അവ  ഈ  ആകശിചല
വഗ്യവസകള്കന്  വശിരദമേല്ലകാതശിടെദതകാളവക്കം  ഈ  ആകശിചല  വഗ്യവസകള്  പ്രകകാരക്കം
ചചെയ്തതകാദയകാ എടുതതകാദയകാ കരതചപ്പടുന്നതകാണന്.”

ദകരള നശിയമേസഭകാ ചസക്രദടറശിയറന്,                           വതീണകാ ദജകാര്ജ്ജന്,
തശിരവനനപുരക്കം,                           ചചെയര്ദപഴണ;
2023 മേകാര്ച്ചന് 20.                          ചസലക്ടന് കമശിറശി.
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വശിദയകാജനക്കുറശിപ്പന്

ദകരള  സക്കംസകാനതന്  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യവമേകായശി  ബനചപ്പട  നശിലവശിലുള്ള
നശിയമേങ്ങള്  ഏകതീകരശിക്കുന്നതശിനുക്കം  ദക്രകാഡതീകരശിക്കുന്നതശിനുക്കം  ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യതശിചന്റെ
ഭരണക്കം  ചമേച്ചചപ്പടുത്തുന്നതശിനുക്കം  ഉദദ്ദേശശിച്ചുചകകാണ്ടെന്  സമേഗ്ര  നശിയമേനശിര്മകാണതശിനകായകാണന്
ബശില അവതരശിപ്പശിച്ചശിട്ടുള്ളതന്.  ചസലക്ടന് കമശിറശിയചടെ പരശിഗണനയശിലൂചടെ ബശില്ലശില കൂടുതല
വഗ്യകത വന്നശിട്ടുചണ്ടെങശിലുക്കം പഞകായതന് രകാജന്, മുനശിസശിപ്പകാലശിറശി,   ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷ നശിയമേങ്ങള്ക്കു
വശിരദമേകാകകാത രതീതശിയശില ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ നശിയമേക്കം സമേഗ്രമേകാക്കുന്നതശിനു പരഗ്യകാപമേകായ
വഗ്യവസകള് ഉള്ചപ്പടുദതണ്ടെതകാണന്. 

ബശില്ലശിചല  ഖണക്കം  8(1)-ല,  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസചറ
സഹകായശിക്കുന്നതശിനകായശി  ഉദദേഗ്യകാഗസചര ചുമേതലചപ്പടുത്തുന്നതന്  സക്കംബനശിച്ചന്  പ്രതശിപകാദേശിച്ചശിരശിക്കുന.
ഇപ്രകകാരക്കം  ഉദദേഗ്യകാഗസചര  നലകുദമകാള്  ബനചപ്പട  തദദ്ദേശസകാപനതശിചന്റെ  ഭരണ
സമേശിതശിയചടെ അക്കംഗതീകകാരദതകാചടെ ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന്.  തദദ്ദേശസകാപനങ്ങളുചടെ ജതീവനകകാചര
ഭരണസമേശിതശിയചടെ അക്കംഗതീകകാരമേശില്ലകാചത നശിദയകാഗശികകാന് അധശികകാരക്കം നലകുന്ന വഗ്യവസ
ഒഴശിവകാദകണ്ടെതകാണന്.

ഖണക്കം  12-ല,  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസറുചടെ  അധശികകാരങ്ങള്
സക്കംബനശിച്ചന്  വഗ്യവസ  ചചെയ്തശിരശിക്കുന.   പ്രസ്തുത  അധശികകാരങ്ങള്  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്
ചഹലതന് ഓഫതീസര് വശിനശിദയകാഗശിദകണ്ടെതന് പ്രകാദദേശശിക ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ സമേശിതശിയചടെ
അക്കംഗതീകകാരദതകാചടെ  ആയശിരശികണക്കം.  അചല്ലങശില  പ്രസ്തുത  ഉദദേഗ്യകാഗസനശില
അമേശിതകാധശികകാരങ്ങള് ദകന്ദ്രതീകരശിക്കുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടെകാകുകയക്കം ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ സമേശിതശി
രൂപതീകരശിച്ചതശിചന്റെ ഉദദ്ദേശലക്ഷഗ്യക്കം പരകാജയചപ്പടുകയക്കം ചചെയ്യുന്നതകാണന്.

ഖണക്കം  12(7)-ല,  ദകടുവന്ന  ഭക്ഷണപകാനതീയങ്ങള്  കചണ്ടെതശിയകാല  പ്രകാദദേശശിക
പബശികന്  ഓഫതീസര്കന്  നടെപടെശി  സസതീകരശിക്കുന്നതശിനുള്ള  അധശികകാരങ്ങള്  വഗ്യവസ
ചചെയ്തശിരശിക്കുന.   ഭക്ഷണപകാനതീയങ്ങളുചടെ  സകാമശിള്  ദശഖരശിച്ചന്  പരശിദശകാധശിദകണ്ടെ
സകാഹചെരഗ്യങ്ങളശില  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷകാ  ഉദദേഗ്യകാഗസരചടെ  ദസവനക്കം  ദതടെകാവന്നതകാചണന്നന്
വഗ്യവസയചണ്ടെങശിലുക്കം  മേറ്റു  വഗ്യവസകള്  ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷകാ  നശിയമേതശിചല  വഗ്യവസകദളകാടെന്
ദയകാജശിക്കുനദണ്ടെകാ  എന്നതന്  പരശിദശകാധശിദകണ്ടെതകാണന്.   പല  ഏജന്സശികളുചടെ  ഇടെചപടെല
ഉണ്ടെകാകുന്ന സകാഹചെരഗ്യക്കം പ്രകാദയകാഗശിക ബുദശിമുട്ടുകളുക്കം നശിയമേ പ്രശ്നങ്ങളുക്കം സൃഷശിക്കുന്നതകാണന്.

ഖണക്കം  12(8)(എ)-ല,  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്  ഏചതകാര
സലത്തുക്കം അറശിയശിപ്പശില്ലകാചത എദപ്പകാള് ദവണചമേങശിലുക്കം  യകാചതകാര സഹകായവക്കം കൂടെകാചത
പരശിദശകാധന  നടെതകാവന്നതകാണന്  എന്നന്  വഗ്യവസ  ചചെയ്തശിരശിക്കുന.   എന്നകാല  പ്രസ്തുത
വഗ്യവസ ഖണക്കം 21(ബശി)-ല പരകാമേര്ശശിക്കുന്ന മുന്കൂര് അറശിയശിപ്പന് സക്കംബനശിച്ച വഗ്യവസയന്
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വശിരദമേകായശി  കകാണുന.   മുന്കൂര്  ദനകാടതീസന്  നലകകാചത  ഇതരതശില  പരശിദശകാധനയന്
അധശികകാരക്കം  നലകുന്നതന്  ദുരപദയകാഗക്കം  ചചെയ്യേചപ്പടുന്നതശിനുക്കം  മേനുഷഗ്യവകകാശ
ലക്കംഘനങ്ങള്ക്കുക്കം കകാരണമേകാകുന്നതകാണന്.

ഖണക്കം  12(8)(സശി)  പ്രകകാരക്കം ഭക്ഷണതശിചന്റെദയകാ ചവള്ളതശിചന്റെദയകാ സകാമശിളുകള്
വശിശകലനതശിനകായശി  ദശഖരശിക്കുന്നതശിനന്  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്
അധശികകാരക്കം  നലകുന്ന  വഗ്യവസ  ഭക്ഷഗ്യ  സുരക്ഷകാ  നശിയമേതശിചല  വഗ്യവസകള്കന്
അനുസൃതമേകാദണകാ എന്നന് പരശിദശകാധശികചപ്പദടെണ്ടെതകാണന്.

ഖണക്കം  15(2)(ii)  പ്രകകാരക്കം  കുടെശിചവള്ള  വശിതരണക്കം  തടെയന്നതശിനന്  ഉള്ചപ്പചടെയള്ള
അധശികകാരക്കം  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്  നലകശിയശിരശിക്കുന.   ഈ
കകാരഗ്യതശില  ബനചപ്പട  പ്രകാദദേശശിക  ഭരണസമേശിതശിയചടെ  അറശിദവകാ  അനുമേതശിദയകാ
സക്കംബനശിച്ചന് പ്രതശിപകാദേശിച്ചശിടശില്ല.

ഖണക്കം  15(3)  പ്രകകാരക്കം  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്
നലകശിയശിരശിക്കുന്ന  അധശികകാരങ്ങള്  തദദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളശില  നശിക്ഷശിപമേകാകശിയശിരശിക്കുന്ന
ജശിലവശിതരണവക്കം  അഴക്കുചെകാല സര്വ്വതീസുകളുക്കം  സക്കംബനശിച്ച ചുമേതലകളശില തദദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങചള  സഹകായശിക്കുന്ന  രതീതശിയശില  വഗ്യവസ  ചചെയ്യുന്നതശിനന്  പകരക്കം  മേചറകാര
സമേകാനര അധശികകാര ദകന്ദ്രമേകായശി മേകാറുന്ന രതീതശിയശിലകാണന് വഗ്യവസ ചചെയ്തശിരശിക്കുന്നതന്.

ഖണക്കം  36  പ്രകകാരക്കം  പകര്ച്ചവഗ്യകാധശിയശില  നശിനക്കം  ഒരകാള്  ദരകാഗമുകനകായതകായശി
സകാക്ഷഗ്യചപ്പടുത്തുന്നതശിനുള്ള  അധശികകാരക്കം  ദമേകാദഡണ  ചമേഡശിസശിന്  പ്രകാക്ടതീസന്  ചചെയ്യുന്ന
ദഡകാക്ടര്മേകാര്കന്  മേകാതമേകായശി  പരശിമേശിതചപ്പടുതശിയശിരശിക്കുന.  ദമേകാദഡണ  ചമേഡശിസശിന്
പ്രകാക്ടതീസന്  ചചെയ്യുന്ന  ചമേഡശികല  പ്രകാക്ടതീഷണര്മേകാര്  ലകാബന്  പരശിദശകാധനകള്  അടെകക്കം
ആവശഗ്യമേകായ  എല്ലകാ  പരശിദശകാധനകളുക്കം  നടെതശി  ദരകാഗമുകശി  സര്ടശിഫശികറന്  നശിശശിത
മേകാതൃകയശില നലദകണ്ടെതകാണന് എന്നകാണന് വഗ്യവസ. 

ദരകാഗമുകനകായതകായശി  സകാക്ഷഗ്യപതക്കം  നലകുന്നതശിനുള്ള  അധശികകാരക്കം  ദമേകാദഡണ
ചമേഡശിസശിന്  പ്രകാക്ടതീസന്  ചചെയ്യുന്ന  ദഡകാക്ടര്മേകാര്കന്  മേകാതമേകായശി  പരശിമേശിതചപ്പടുത്തുദമകാള്,
സര്കകാര്  അക്കംഗതീകകാരദതകാചടെ  പ്രകാക്ടതീസന്  ചചെയ്യുന്ന  ആയഷന്  ദമേഖലയശില  ഉള്ചപ്പടുന്ന
രജശിദസ്റ്റഡന്  ചമേഡശികല  പ്രകാക്ടതീഷണര്മേകാര്കന്  ഇതരക്കം  അവസരക്കം  നലകകാതശിരശിക്കുന്നതന്
സക്കംബനശിച്ചന് കൂടുതല വഗ്യകത ആവശഗ്യമേകാണന്. 

ഖണക്കം  74  പ്രകകാരക്കം  കുറങ്ങള്  രകാജശിയകാക്കുന്നതശിനുള്ള  അധശികകാരക്കം  പ്രകാദദേശശിക
പബശികന് ചഹലതന് ഓഫതീസറശില നശിക്ഷശിപമേകാണന്. എന്നകാല പ്രസ്തുത അധശികകാരക്കം ബനചപ്പട
ചപകാതുജനകാദരകാഗഗ്യ  സമേശിതശിയചടെ  അക്കംഗതീകകാരദതകാചടെ  വശിനശിദയകാഗശിക്കുന്നതശിനന്  വഗ്യവസ
ചചെദയ്യേണ്ടെതകാണന്. 



xciv

ബശില്ലശിചല  വഗ്യവസകള്  പ്രകകാരക്കം  പ്രകാദദേശശിക  പബശികന്  ചഹലതന്  ഓഫതീസര്കന്
നലകശിയശിരശിക്കുന്ന  അധശികകാരങ്ങള്  ദുരപദയകാഗക്കം  ചചെയ്യേകാനുള്ള  സകാധഗ്യതകള്  കൂടെശി
പരശിഗണശിദകണ്ടെതകാണന്.  സദുദദ്ദേശദതകാചടെ  നലകുന്ന  അധശികകാരങ്ങള്  ദുരപദയകാഗക്കം
ചചെയ്യേചപ്പടെകാതശിരശിക്കുന്നതശിനുക്കം ചെശികശിത്സകാ ദപ്രകാദടകാദകകാള് നശിര്ണയതശില ഉള്ചപ്പചടെ വശിവശിധ
ചെശികശിത്സകാരതീതശികളുചടെ  ഫലപ്രദേമേകായ  സമേനസയക്കം  ഉറപ്പകാക്കുന്നതശിനുക്കം  പരഗ്യകാപമേകായ
വഗ്യവസകള് കൂടെശി ഉള്ചപ്പടുതശി ബശില സമേഗ്രമേകാദകണ്ടെതകാണന്. 

ആയതശിനകാല ചസലക്ടന് കമശിറശി ശശിപകാര്ശകദളകാടെന് വശിദയകാജശിപ്പന് ദരഖചപ്പടുത്തുന. 

1) എ. പശി. അനശില കുമേകാര് (ഒപ്പന്)

2) ചക. പശി. എ. മേജതീദേന് (ഒപ്പന്)

3) ദമേകാന്സന് ദജകാസഫന് (ഒപ്പന്)

4) അനൂപന് ദജകബന് (ഒപ്പന്)

5) പശി. സശി. വശിഷ്ണുനകാഥന് (ഒപ്പന്)



2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ബബില

(ലസെലെകക്ട് കേമബിറബി റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേപൊരമുള്ളതക്ട് )

[അടബിവരയബിടതക്ട്   കേമബിറബി  നബിര്കദ്ദേശബിച്ച  കഭേദഗതബികേലള   സൂചെബിപബിക്കുന.  നക്ഷത്രചെബിഹഹ
ഒഴബിവപൊകബിയതബിലന സൂചെബിപബിക്കുന.]

കകേരള സെഹസപൊനതക്ട് ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി ബന്ധലപടക്ട് നബിലെവബിലുള്ള
നബിയമങ്ങള്കക്ട്  പകേരഹ കേപൊലെപൊനുസൃതമപൊയ മപൊറങ്ങളഹ 

ആവശഗ്യകേതകേളഹ   ഉള്ലപടുതബിലകപൊണ്ടുള്ള 
വഗ്യവസകേള്  ലകേപൊണ്ടുവരുന്നതബിനക്ട് 

കവണബിയുള്ള 

 ഒരു 

ബബില 

പപീഠബികേ.―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണതബിനക്ട്  ഏകേപൊകരപൊഗഗ്യഹ  എന്ന  സെമപീപനഹ

സെസപീകേരബികകണതബിനപൊലുഹ;

കരപൊഗ നബിർണ്ണയഹ, ചെബികേബിത്സ എന്നബിവയ്ക്കപ്പുറഹ ആകരപൊഗഗ്യഹ പ്രദപൊനഹ ലചെയ്യുന്ന സെപൊമൂഹബികേ

സെഹവബിധപൊനങ്ങലള  ശകബിലപടുത്തുകേയുഹ  കരപൊഗങ്ങൾകക്ട്  കേപൊരണമപൊകുന്ന  അവസകേലള

ദുർബ്ബലെലപടുത്തുകേകയപൊ ഇലപൊതപൊക്കുകേകയപൊ ലചെകയ്യേണതബിനപൊലുഹ;

കേപൊലെപൊവസപൊവഗ്യതബിയപൊനഹ,  മനുഷഗ്യ-മൃഗ  സെമ്പർകഹ  മുതലെപൊയവയുലട  ഭേപൊഗമപൊയബി

കേടനവരപൊവുന്ന  പുതബിയ  വവറസുകേലളയുഹ  കരപൊഗപൊണുകലളയുഹ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലളയുഹ

മഹപൊമപൊരബികേലളയുഹ  പ്രതബികരപൊധബികകണതക്ട്  ആവശഗ്യമപൊകേയപൊലുഹ  വർദബിച്ചുവരുന്ന  ജപീവബിത

വശലെപീകരപൊഗങ്ങലള തടകയണതുഹ നബിയനബികകണതുഹ അനബിവപൊരഗ്യമപൊകേയപൊലുഹ;

സെഹസപൊനത്തുടനപീളഹ  നഗര-ഗപൊമ  വഗ്യതഗ്യപൊസെങ്ങളബിലപൊലത  ജനസെപൊന്ദ്രത

ഉയര്ന്നതപൊയബിരബിക്കുന്നതബിനപൊലുഹ  വകയപൊജനങ്ങളഹ,  ഭേബിന്നകശഷബികപൊരുഹ  ഉള്ലപലടയുള്ളവരുലട

ആകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണതബിനക്ട് കകേരളഹ പ്രകതഗ്യകേ പരബിഗണന നലകുന്നതബിനപൊലുഹ;

കകേരള  സെഹസപൊനതക്ട്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  നബിലെനബിന്നബിരുന്ന,

തബിരുവബിതപൊഹകൂര്-ലകേപൊച്ചബി കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1955-ലലെ ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേക്ട്

ലഹലതക്ട് ആകക്ട് (1955-ലലെ XVI),  മലെബപൊര് കമഖലെയബില ബപൊധകേമപൊയ 1939-ലലെ മദപൊസെക്ട്

പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ആകക്ട്  (1939-ലലെ  III),  എന്നബിവയ്ക്കക്ട്  പകേരഹ  സെഹസപൊനമപൊലകേ
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ബപൊധകേമപൊകുന്ന  ഒരു  നബിയമഹ  ലകേപൊണ്ടുവരുന്നതബിനുഹ  അതുമപൊയബി  ബന്ധലപടതുഹ  അതബിനക്ട്

ആനുഷഹഗബികേവുമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങള്ക്കുഹ  കവണബി  വഗ്യവസ  ലചെകയ്യേണതക്ട്

യുകമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊലുഹ;

ഭേപൊരത റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപതബിനപൊലെപൊഹ സെഹവത്സരതബില തപൊലഴപറയുഹ  പ്രകേപൊരഹ
നബിയമമുണപൊക്കുന:  ―

അദഗ്യപൊയഹ   1

പ്രപൊരഹഭേഹ

1. ചുരുകകപരുഹ പ്രപൊരഹഭേവുഹ. (― 1) ഈ ആകബിനക്ട്  2023-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ആകക്ട്
എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയപൊഹ.

(2)  15-  ാം വകുപബിലന്റെ    (8)-  ാം ഉപവകുപ്പുഹ    18-  ാം വകുപബിലന്റെ    (7)-  ാംഉപവകുപ്പുഹ    20-  ാം
വകുപബിലന്റെ    (3)-  ാംഉപവകുപ്പുഹ    65-  ാം  വകുപ്പുഹ  ഉടന്  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വരുന്നതുഹ  കശഷബിക്കുന്ന
വകുപ്പുകേള്   2023   ജനുവരബി   16-  ാം തപീയതബി പ്രപൊബലെഗ്യതബില വന്നതപൊയബി കേരുതലപകടണതുമപൊണക്ട്  .

2.  നബിര്വ്വചെനങ്ങള്.―(1)  ഈ  ആകബില,  സെന്ദര്ഭേഹ  മറ്റു  വബിധതബില  ആവശഗ്യലപടപൊത
പക്ഷഹ,―

(  എ  ) "  ബകയപൊ  ലമഡബികൽ  മപൊലെബിനഗ്യഹ  "    എന്നപൊൽ  വഗ്യകബിയുലടകയപൊ
വഗ്യകബികേളലടകയപൊ കരപൊഗനബിർണ്ണയഹ  ,    ശസ്ത്രകബിയകേൾ  ,    മറക്ട്  ചെബികേബിത്സകേൾ  ,    കുതബിവയ്പ്പുകേൾ
എന്നബിവയ്ക്കബിടയബികലെപൊ  ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ  ഗകവഷണങ്ങൾകബിടയബിൽ  ആശുപത്രബികേൾ  ,
ആകരപൊഗഗ്യ  ഗകവഷണ  സപൊപനങ്ങൾ  എന്നബിവബിടങ്ങളബികലെപൊ  ഉണപൊകുന്നതപൊയ  കരപൊഗപൊണു
സെപൊന്നബിധഗ്യവുഹ  അതബിലൂലട  അണുബപൊധ  സെപൊധഗ്യതയുമുള്ള  ഖര  -  ദവ  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങൾ
എന്നർത്ഥമപൊകുന  ;

(  ബബി  ) “ലകേടബിടഹ"  എന്നതബില  വപീടക്ട്,  ഔടക്ട്ഹഹൗസെക്ട്, അപപൊർടക്ട്ലമന്റെക്ട്    , ലെപൊയഹ,
ശുചെബിമുറബി, ലഷഡക്ട്, കുടബില, ലപടബികട, കൂടപൊലത കേലെക്ട്ല,  ഇഷബികേ, ലചെളബി, കലെപൊഹഹ അലലങബില
മറക്ട് വസ്തുകള് എന്തുതലന്നയപൊയപൊലുഹ, അവ ലകേപൊണ്ടുള്ള എടുപ്പുകേള് എന്നബിവ ഉള്ലപടുന; 

(  സെബി  ) "  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  "    എന്നപൊൽ  അണുബപൊധമൂലെഹ  മനുഷഗ്യനക്ട്  അലലങബില
മൃഗങ്ങള്കക്ട്  ലെക്ഷണങ്ങകളപൊടുകൂടബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  ഉണപൊകുന്നതുഹ  മനുഷഗ്യരബില  നബിന്നക്ട്
മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ  മൃഗങ്ങളബില  നബിന്നക്ട്  മൃഗങ്ങളബികലെയ്കകപൊ  മനുഷഗ്യരബികലെയ്കകപൊ
പകേരുന്നകതപൊ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ  സെഹവബിധപൊനങ്ങളലട  സെഹപൊയകതപൊലട  കേലണത്തുന്നതുമപൊയ
ഒരു കരപൊഗഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;
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വബിശദപീകേരണഹ  :  ―     ഇഹൗ  ആകബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി    ''  മൃഗങ്ങള്  ''    എന്നതബില
പക്ഷബികേളഹ ഉള്ലപടുന്നതപൊണക്ട്   .

(  ഡബി  )    "  സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടല  "    എന്നപൊല കുടുഹബപരകമപൊ വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെപരകമപൊ
സെപൊമൂഹബികേകമപൊ  രപൊഷപീയകമപൊ  ആതപീയകമപൊ  കഗപൊത്രപരകമപൊ  മതപരകമപൊ  ആയ
കേപൊരഗ്യങ്ങള്കപൊകയപൊ  ,    മത്സരങ്ങള്  ,    പ്രദര്ശനങ്ങള്  ,    വബികനപൊദങ്ങള് അലലങബില സെമപൊനമപൊയ
കേപൊരഗ്യങ്ങള്കപൊകയപൊ സെകമളബിക്കുന്ന ആളകേളലട കൂടഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  ഇ  )  “  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  "    എന്നപൊല  ജബിലപൊ  തലെതബില  ഈ
നബിയമപ്രകേപൊരഹ  ചുമതലെലപടുതബിയബിട്ടുള്ള  ,    ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുലട  ലമമ്പര്
ലസെകടറബിയപൊയ  ,    ഈ  നബിയമതബിലന്റെ  നടതബിപബിനുകവണബി   നബികയപൊഗബികലപട  ലമഡബികല
ഓഫപീസെര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എഫക്ട്    ) “ഓവുചെപൊല" എന്നപൊല മപൊലെബിനഗ്യഹ,  മലെബിനജലെഹ,  ഒഴുക്കുലവള്ളഹ, മഴലവള്ളഹ,
ഊറ്റു  ജലെഹ  എന്നബിവ  വഹബിക്കുന്നതബിനുള്ള,  ഏലതങബിലുഹ  തരതബിലുള്ള  [***]ചെപൊല
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  ജബി  ) "തപൊമസെതബിനുള്ള  പപൊര്പബിടഹ"  എന്നപൊല മനുഷഗ്യവപൊസെതബിനപൊകയപൊ
അതുമപൊയബി  ബന്ധലപകടപൊ,  പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ,  ഭേപൊഗബികേമപൊകയപൊ,  നബിര്മബിച്ചകതപൊ  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബിനു കവണബി എടുതകതപൊ ആയ ഒരു ലകേടബിടഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  എച്ചക്ട്  ) "വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെ സപൊപനഹ" എന്നപൊല അറബിവക്ട് അലലങബില വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെഹ
പ്രദപൊനഹ ലചെയ്യുന്ന ഒരു സലെഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ ലപപൊതുവപൊയകതപൊ സെസകേപൊരഗ്യമപൊയകതപൊ
ആയ  പ്രപീ-സ്കൂളകേള്,  ശബിശുസെഹരക്ഷണ  സപൊപനങ്ങള്,  സ്കൂളകേള്,  കകേപൊകളജുകേള്,
സെപൊകങതബികേ വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെ സപൊപനങ്ങള്,  സെര്വ്വകേലെപൊശപൊലെകേള്,  കകേപൊച്ചബിഹഗക്ട്  ലസെന്റെറുകേള്,
ടട്യൂഷന് ലസെന്റെറുകേള്, പരബിശപീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നബിവ ഉള്ലപലടയുള്ളതുമപൊകുന;

(  ലഎ  ) "സെപൊഹകമബികേഹ" എന്നപൊല  ഒരു കരപൊഗതബിലന്റെ കകേസുകേളലട എണ്ണതബിലലെ
ലപലടനള്ളതുഹ  തസരബിതവുമപൊയ   വര്ദനവബിലൂലട  ഉണപൊകുന്ന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള അവസ  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(ലജ) "ഫപൊകറബി"  എന്നപൊല  {***]യപൊനബികേമപൊയബി  പ്രസെരണഹ  ലചെയ്യേലപടുന്ന,
നപീരപൊവബി,  ജലെഹ,  എണ്ണ,  വപൊതകേഹ,  വവദദ്യുതബി  അലലങബില  മകറലതങബിലുഹ
ഊര്ജ്ജരൂപതബിലന്റെ  സെഹപൊയകതപൊലട  [***] വഗ്യപൊവസെപൊയബികേ,  ഉലപപൊദന,  വപൊണബിജഗ്യ
പ്രകബിയകേള്  നടക്കുന്ന  ഏലതങബിലുഹ  പരബിസെരവുഹ അതബിലന്റെ  പ്രപൊന്തപ്രകദശങ്ങളഹ
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ  1948-ലലെ ഫപൊകറപീസെക്ട്  ആകക്ട്  (1948-ലലെ  63-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്  )-ല
നബിര്വ്വചെബിച്ചബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുഹ പരബിസെരവുഹ ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന;
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(  ലകേ  ) "മപൊലെബിനഗ്യഹ"  എന്നതബില  മലെബിനവസ്തുകള്,  മലെമൂത്ര  വബിസെര്ജ്ജഗ്യങ്ങള്,
[***]ദുര്ഗന്ധമുള്ളതുഹ  ചെപീഞ്ഞതുമപൊയ വസ്തുകള്  എന്നബിവയുഹ,  നപീകഹ  ലചെയ്തബിലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന മലറലപൊ വസ്തുകളഹ ഉള്ലപടുന;

(  എല  ) "  ഭേക്ഷണഹ  "    അലലങബില    "  ഭേക്ഷണപദപൊര്ത്ഥഹ  "    എന്നതബില വഗ്യകബികേള്
കേഴബിക്കുന്നതബികനപൊ  കുടബിക്കുന്നതബികനപൊ    (  ആഹപൊരമപൊകയപൊ  പപൊനപീയമപൊകയപൊ  )    ചെവയ്ക്കുന്നതബികനപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന  ,    പപൊചെകേഹ  ലചെയ്തകതപൊ  ,    ഭേപൊഗബികേമപൊയബി  പപൊചെകേഹ  ലചെയ്തകതപൊ  പപൊചെകേഹ
ലചെയ്യേപൊതകതപൊ സെഹസ്കരബിച്ചകതപൊ ഭേപൊഗബികേമപൊയബി  സെഹസ്കരബിച്ചകതപൊ സെഹസ്കരബികപൊതകതപൊ ആയ
ധപൊനഗ്യങ്ങളഹ  ,    പഴങ്ങളഹ  ,    പച്ചകറബികേളഹ  ,    പൂകളഹ  ,    ഇലെകേളഹ  ,    പപൊലുഹ  ,    മത്സഗ്യവുഹ  ,    മപൊഹസെവുഹ
ഉള്ലപലടയുള്ള  എലപൊ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളഹ  ,    ഇവയുലട  ഉലപന്നങ്ങളഹ  ,    പപൊയ്ക്കക്ട്  ലചെയ്ത
കുടബിലവള്ളമുള്ലപലടയുള്ള പപൊനപീയങ്ങളഹ കൂടപൊലത നബിറതബിനപൊകയപൊ സെസപൊദക്ട് കൂട്ടുന്നതബിനപൊകയപൊ
അതരഹ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളബിലുഹ  പപൊനപീയങ്ങളബിലുഹ  കചെര്ക്കുന്ന  എലപൊ  കചെരുവകേളഹ
ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന  ;

(  എഹ  ) "ഭേക്ഷഗ്യ  വഗ്യപൊപപൊരഹ"  എന്നപൊല  ലെപൊഭേതബിനുകവണബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ
ലപപൊതുവപൊകയപൊ  സെസകേപൊരഗ്യമപൊകയപൊ,  ഏലറടുക്കുന്നതുഹ  ഭേക്ഷണപദപൊര്ത്ഥങ്ങളലട നബിര്മപൊണഹ,
സെഹസ്കരണഹ,  പപൊകബിഹഗക്ട്    ,    സെഹഭേരണഹ  , ഗതപൊഗതഹ,  വബിതരണഹ,  ഇറക്കുമതബി എന്നബിവയുമപൊയബി
ബന്ധലപടക്ട്  ഏലതങബിലുഹ  പ്രവര്തനഹ   ഏലതങബിലുഹ  ഘടതബില  നടത്തുന്നതുഹ,  ഭേക്ഷഗ്യ
സെര്വ്വപീസുകേള്,  കേപൊററബിഹഗക്ട്  സെര്വ്വപീസുകേള്,  ഭേക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ  അലലങബില  ഭേക്ഷണ
കചെരുവകേളലടകയപൊ വബിലപന എന്നബിവ ഉള്ലപടുന്നതുഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  എന്  )  "സെര്കപൊര്" എന്നപൊല കകേരള സെര്കപൊര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  ഒ  ) "  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ  സപൊപനഹ  "    എന്നപൊൽ  ലപപൊതു
ഉടമസതയബിലുള്ളകതപൊ  സെസകേപൊരഗ്യ  ഉടമസതയബിലുള്ളകതപൊ  ആയതുഹ  കരപൊഗപരബികശപൊധന  ,
ചെബികേബിത്സ  ,    നഴബിഹഗക്ട്    ,    സെപൊന്തസനഹ അടകമുള്ള പരബിചെരണങ്ങള്  ,    മറക്ട്  ചെബികേബിത്സപൊ പരബിചെരണ
പ്രകബിയകേള്  എന്നബിവ  വഴബി  ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ  ,    കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ  ,    കരപൊഗചെബികേബിത്സ  ,
കരപൊഗനബിര്ണയ  ,   നഴബിഹഗക്ട്   ,    പുനരധബിവപൊസെ   ,   സെപൊന്തസന  ,    ആകരപൊഗഗ്യപുനനഃസപൊപന  ,   ഗകവഷണ
പ്രവര്തനങ്ങളടകമുള്ള  വബിവബിധ  ആകരപൊഗഗ്യകസെവന  പ്രവര്തനങ്ങകളപൊ  ,    പ്രജനന
ആകരപൊഗഗ്യ  കസെവനങ്ങകളപൊ  ,    അടബിയന്തര  ചെബികേബിത്സപൊ  കസെവനങ്ങകളപൊ  ,    ഇവയുലട  വബിവബിധ
സെഹയുകങ്ങകളപൊ  ലപപൊതുജനങ്ങള്കക്ട്  നലകുന്നതുമപൊയ  സപൊപനങ്ങള്  ,    ആശുപത്രബികേള്  ,
നഴബിഹഗക്ട് കഹപൊമുകേള്  ,   പ്രസെവപൊശുപത്രബികേള്  ,   മറക്ട് ചെബികേബിത്സപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നബിവ മുഴുവനപൊകയപൊ  ,
അവയുലട ഒരു ഭേപൊഗകമപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;
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(  പബി  ) "ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ പ്രവര്തകേര്"  എന്നപൊല മലറപൊരു  വഗ്യകബിയുലട
ആകരപൊഗഗ്യഹ  പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതുമപൊകയപൊ  വപീലണടുക്കുന്നതുമപൊകയപൊ  ബന്ധലപട  കസെവനഹ
അലലങബില ലതപൊഴബില ലചെയ്യുന്ന വഗ്യകബികേള് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ കൂടപൊലത ഫബിസെബിഷഗ്യന്,
നഴക്ട്,  പപൊരപൊലമഡബികേക്ട്,  വസെകകപൊളജബിസക്ട്,  കേഹൗണ്സെബിലെര്,  ഔടക്ട്റപീച്ചക്ട് ആകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണ
കസെവനങ്ങള്  നലകുന്ന  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ  പ്രവര്തകേര്  അലലങബില  ലമഡബികല,
നഴബിഹഗക്ട്,  വസെകകപൊളജബികല  അലലങബില  ഏലതങബിലുഹ  തരതബിലുള്ള  മറക്ട്  ആകരപൊഗഗ്യ
കസെവനങ്ങള് നലകുന്ന വഗ്യകബികേള്  ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന;

(  കേദ്യു  ) "ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ  കസെവനങ്ങള്"  എന്നപൊല  കേണ്സെള്കടഷനുഹ,
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയവുഹ, ചെബികേബിത്സയുഹ കൂടപൊലത ഔടക്ട് റപീച്ചക്ട് സെര്വ്വപീസെസുഹ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത
പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതബിനുഹ കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബിക്കുന്നതബിനുമുള്ള കസെവനങ്ങളഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  ആര്  ) "  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭേപീഷണബി  "  എന്നപൊല  പരബികക്ട്  അലലങബില  കരപൊഗതബിനക്ട്
കേപൊരണമപൊകയകപൊവുന്ന ഏലതങബിലുഹ സൂക്ഷ്മജപീവബി,  രപൊസെ അവസ അലലങബില ഏലതങബിലുഹ
സെപൊഹചെരഗ്യഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  എസെക്ട്  ) ''  ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്  ''    എന്നപൊല  തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ  സപൊപനതബിലലെ
അലലങബില  തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ  സപൊപനതബിനക്ട്  വകേമപൊറഹ  ലചെയ്തുകേബിടബിയ  സപൊപനതബിലന്റെ
അലലങബില  സെര്കപൊര്  ലമഡബികല  കകേപൊകളജബിലലെ  ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്  എകന്നപൊ
ഏലതങബിലുലമപൊരു  പ്രകദശകതയ്ക്കക്ട്  സബിരമപൊകയപൊ  തപൊലകപൊലെബികേമപൊകയപൊ  നബിയമബിക്കുന്ന  ലഹലതക്ട്
ഇന്ലസ്പെകര് റപൊങബിലുള്ള ഒരു ഓഫപീസെര് എകന്നപൊ അര്ത്ഥമപൊകുന  ;

[***]

(  റബി  )    “  ശു  ചെബിതസ  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  "    എന്നപൊല  ഒരു  മുറബിയബികലെപൊ  മുറബികേളബികലെപൊ  ,
ലകേടബിടതബികലെപൊ  ,     വബിവബിധ  ലെബിഹഗകപൊര്കക്ട്  പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി  സെസകേപൊരഗ്യതകയപൊലടയുഹ  ,
വൃതബിയപൊയുഹ  ,    അണുവബിമുകമപൊയുഹ  കരപൊഗപകേര്ച്ചയ്ക്കക്ട്  സെപൊധഗ്യതയബിലപൊത  രപീതബിയബിലുഹ
തയ്യേപൊറപൊകബിയതുഹ ആവശഗ്യമപൊയ എണ്ണതബിലുള്ളതുമപൊയ മലെമൂത്ര വബിസെര്ജ്ജന സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  യു  ) “അണുബപൊധ"  എന്നപൊല  ഒരു  മനുഷഗ്യലന്റെകയപൊ  മൃഗതബിലന്റെകയപൊ
ശരപീരതബില  ഒരു  കരപൊഗപൊണുവബിലന്റെ  പ്രകവശനവുഹ  വളര്ച്ചയുഹ  അലലങബില  ലപരുകേലുഹ
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന; 

(  വബി  )   "  ഐലസെപൊകലെഷൻ  "    എന്നപൊൽ  വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുഹ  സെമൂഹതബികലെയ്ക്കുഹ
കരപൊഗഹ പകേരുന്നതക്ട് തടയുകേകയപൊ പരബിമബിതലപടുത്തുകേകയപൊ ലചെയ്യുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശഗ്യകതപൊലട
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബിയുള്ള  വഗ്യകബിലയകയപൊ  വഗ്യകബികേലളകയപൊ  നബിശബിത  കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കക്ട്
മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി ഇടലപടുന്നതബില നബിന്നക്ട് വബിലെക്കുകേ എന്നർത്ഥമപൊകുന  ;
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(  ഡബദ്യു  )  "ശുചെബിമുറബി"  എന്നപൊൽ   മലെവബിസെര്ജ്ജനതബികനപൊ  മൂത്രവബിസെര്ജ്ജനതബികനപൊ
അലലങബില  രണബിനുഹ  കൂടബികയപൊ  നപീകബിവച്ചബിട്ടുള്ള  സെഹൗകേരഗ്യകമപൊ  സലെകമപൊ  എന്നക്ട്
അര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ അതബില [***] കകപൊസെറ്റുഹ യൂറബിനലുഹ ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന;

(  എകക്ട്  ) "പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെ"  എന്നപൊല തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ സപൊപനങ്ങളലട
അധബികേപൊരപരബിധബിയബില വരുന്നകതപൊ അലലങബില പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ ആയ കമഖലെ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  ലലവ  ) "തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ  സപൊപനഹ"  എന്നപൊല  1994-ലലെ  കകേരള
മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി  ആകബിലലെ  (1994-ലലെ  20)  4-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  രൂപപീകേരബിച്ച
മുനബിസെബിപപൊലെബിറബികയപൊ 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതക്ട് രപൊജക്ട് ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13) 4-ാം വകുപക്ട്
പ്രകേപൊരഹ ഏലതങബിലുഹ തലെതബില രൂപപീകേരബിച്ച പഞപൊയകതപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  ഇസെഡക്ട്  )   “  പ്രപൊ  കദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്  "   എന്നപൊല പ്രപൊകദശബികേ
തലെതബില ഈ നബിയമപ്രകേപൊരഹ നബിയമബിച്ചബിട്ടുള്ള  ,   പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലട
ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയപൊയ  ഈ  നബിയമതബിലന്റെ  നടതബിപബിനക്ട്  ചുമതലെലപട  ലമഡബികല
ഓഫപീസെര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ എ  ) "  കലെപൊഡ്ജബിഹഗക്ട് ഹഹൗസെക്ട്  "   എന്നപൊൽ പ്രതബിഫലെഹ വപൊങ്ങബി  ,   ഭേക്ഷണകതപൊലടകയപൊ
അലപൊലതകയപൊ  ,    വഗ്യകബികേള്കക്ട് തപൊമസെസെഹൗകേരഗ്യഹ  ഒരുക്കുന്നതപൊയ കഹപൊടല  ,    കബപൊര്ഡബിഹഗക്ട്
ഹഹൗസെക്ട്  ,    സെത്രഹ  ,    ധര്മശപൊലെ  ,    റബികസെപൊര്ടക്ട്  ,    കഹപൊഹ കസ  ,    സെര്വ്വപീസെക്ട് അപപൊര്ടക്ട്ലമന്റെക്ട്  ,    വബിശ്രമ
മന്ദബിരഹ മുതലെപൊയ സലെങ്ങള് എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ  ബബി  )     “  മപൊ  ര്കറക്ട്  "    എന്നപൊല ധപൊനഗ്യങ്ങകളപൊ  പഴങ്ങകളപൊ  പച്ചകറബികേകളപൊ
മപൊഹസെകമപൊ മത്സഗ്യകമപൊ കവഗതബില ചെപീതയപൊകുന്ന മറക്ട് ഭേക്ഷഗ്യവസ്തുകകളപൊ വബിലക്കുന്നതബികനപൊ
വപൊങ്ങുന്നതബികനപൊ അഥവപൊ കേനകേപൊലെബികേലളകയപൊ കകേപൊഴബികേലളകയപൊ അലലങബില കേപൊര്ഷബികേകമപൊ
വഗ്യപൊവസെപൊയബികേകമപൊ ആയ ഏലതങബിലുഹ ഉലപന്നകമപൊ ഏലതങബിലുഹ അസെഹസ്കൃത ഉലപന്നകമപൊ
നബിര്മബികതപൊലപന്നകമപൊ  അലലങബില  ജപീവബിതസെഹൗകേരഗ്യതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ  ഏലതങബിലുഹ
വസ്തുകകളപൊ ചെരകകപൊ വബിലക്കുന്നതബികനപൊ വപൊങ്ങുന്നതബികനപൊ കവണബി വഗ്യകബികേള് ഒത്തുകൂടുന്നതബിനപൊയബി
മപൊറബിവച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ  അഥവപൊ  സെപൊധപൊരണയപൊകയപൊ  നബിയത  കേപൊലെബികേമപൊകയപൊ  അതബികലെയ്ക്കക്ട്
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ  ആയ ഏലതങബിലുഹ  സലെഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  .     എന്നപൊല ഒലരപൊറ
കേടകയപൊ  ആലറണ്ണതബില  കേവബിയപൊത ഒരു  കൂടഹ  കേടകേകളപൊ  ഒരു  മപൊര്കറപൊയബി  കേരുതലപടുവപൊന്
പപൊടബിലപൊതതപൊകുന  ;

(  എ  സെബി  )    "  വവദഗ്യചെബികേബിത്സ  "    എന്നപൊല  കകേരള  സെഹസപൊന  ലമഡബികല
പ്രപൊകപീഷകണഴക്ട്  ആകക്ട്    ,  2021    പ്രകേപൊരഹ  അഹഗപീകൃതമപൊയ  ഏലതങബിലുഹ  ചെബികേബിത്സപൊ  രപീതബി
ഉപകയപൊഗബിച്ചക്ട്  ചെബിടയപൊയ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയഹ  നടതബി  കരപൊഗശമനതബികനപൊ  ഒരു  കരപൊഗബിയുലട
ആകരപൊഗഗ്യനബിലെ ലമച്ചലപടുത്തുന്നതബികനപൊ കവണബിയുള്ള ചെബികേബിത്സ എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന  ;

[***]
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(  എ  ഡബി  )  “  അതബിഥബി  ലതപൊഴബിലെപൊളബി  "    എന്നപൊല  സെഹസപൊനതബിനക്ട്  പുറത്തുനബിന്നക്ട്

ഉപജപീവന  ആവശഗ്യതബിനപൊയബി  വബിവബിധതരഹ  കജപൊലെബികേള്  ലചെയ്യുന്നതബിനക്ട്   സെഹസപൊനതക്ട്  വന്നക്ട്

തപൊമസെബിച്ചു വരുന്നവര് എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ  ഇ  ) "വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്"  എന്നപൊല  ഈ

ആകബിലന്റെ  28-ാം  വകുപബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപബില  പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള  കരപൊഗങ്ങള്

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  എ  എഫക്ട്  ) "വബിജപൊപനഹ"  എന്നപൊല  കകേരളതബിലന്റെ  ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  ഗസെറബില

പ്രസെബിദലപടുത്തുന്ന ഒരു വബിജപൊപനഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(  എ  ജബി  )     "  ശലെഗ്യഹ  "    എന്നപൊൽ  കേപൊഴ  ,    മണഹ  ,    കകേൾവബി  എന്നബിവയ്ക്കക്ട്  തടസെകമപൊ

പരബികകപൊ അപപൊയകമപൊ ഉപദവകമപൊ ഉണപൊക്കുന്നകതപൊ വബിശ്രമതബികനപൊ ഉറകതബികനപൊ   തടസെഹ

സൃഷബിക്കുന്നകതപൊ  ജപീവനക്ട്  ആപത്തുണപൊക്കുന്നകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്നകതപൊ

അലലങബില  കേപൊരണമപൊകേപൊന്  സെപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുഹ  പ്രവൃതബി  ,    വബിട്ടുനബിൽകൽ  ,

സലെഹ അലലങബിൽ വസ്തു എന്നർത്ഥമപൊകുന  ;   

(  എ എച്ചക്ട്  ) "വകേവശകപൊരബി" എന്നതബില,

(എ)  വപൊടകേ  ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ  ലകേപൊടുകതകകതപൊ  ആയ  വസ്തുവബിലന്റെ

അലലങബില  ലകേടബിടതബിലന്റെ  ഉടമയ്ക്കക്ട്  വപൊടകേകയപൊ  വപൊടകേയുലട  ഏലതങബിലുഹ  ഭേപൊഗകമപൊ

തലകപൊലെകതയ്ക്കക്ട്  ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ  ലകേപൊടുകപൊന്  ബപൊധഗ്യസകയപൊ  ആയ    ഏലതപൊരു

വഗ്യകബിയുഹ  ;

(ബബി)  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടകമപൊ  വകേവശതബിലെബിരബിക്കുകേകയപൊ  മകറലതങബിലുഹ

വബിധതബില ഉപകയപൊഗബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുന്ന അതബിലന്റെ ഏലതങബിലുഹ ഉടമ;

(സെബി) ഏലതങബിലുഹ ലകേടബിടതബിലന്റെ അലലങബില വസ്തുവബിലന്റെ വപൊടകേ മുക കുടബിയപൊന്;

(ഡബി)  ഏലതങബിലുഹ  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടകമപൊ  വകേവശതബിലെബിരബിക്കുന്ന  ഒരു

വലെസെന്സെബി; കൂടപൊലത

(ഇ)  ഏലതങബിലുഹ  വസ്തുകവപൊ  ലകേടബിടകമപൊ  ഉപകയപൊഗബിച്ചതബികനപൊ  വകേവശഹ

വച്ചതബികനപൊ   ഉടമയ്ക്കക്ട്  നഷപരബിഹപൊരഹ  നലകേപൊന്  ബപൊധഗ്യതലപട  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ

ഉള്ലപടുന;
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(എ  ഐ)  "ദുസ്സഹമപൊയ  വഗ്യപൊപപൊരഹ"  എന്നപൊല  ഒരു  ശലെഗ്യകമപൊ  ശലെഗ്യമപൊകേപൊന്
സെപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ ആയ പദപൊര്ത്ഥങ്ങള് വകേകേപൊരഗ്യഹ ലചെയ്യേലപടുന്ന ഏലതങബിലുഹ വഗ്യപൊപപൊരഹ
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;

(എ ലജ)  "ഉടമസ" എന്നപൊല ഏതു വസ്തുവുമപൊയബി  അലലങബില ലകേടബിടവുമപൊയബി
ബന്ധലപടപൊകണപൊ  പദഹ  ഉപകയപൊഗബിച്ചതക്ട്  അതബിലന്റെ,  വപൊടകേകയപൊ,  ആദപൊയങ്ങകളപൊ, [***]
സെസന്തഹ കേണകബികലെയ്കകപൊ മലറപൊരു വഗ്യകബിയുലട അലലങബില മലറപൊരു എകസറബിലന്റെ ഏജന്റെക്ട്,
ടസബി,  രക്ഷപൊകേര്തപൊവക്ട് , മപൊകനജര് അലലങബില റബിസെപീവര് എന്ന നബിലെയ്കകപൊ ഏലതങബിലുഹ
മതപരകമപൊ  ചെപൊരബിറബബിള്  ആവശഗ്യതബികലെയ്കകപൊ  വപൊങ്ങുന്നകതപൊ  വപൊങ്ങുന്നതബിനക്ട്
അര്ഹതയുള്ളകതപൊ ആയ വഗ്യകബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ അവര് ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന; 

(എ  ലകേ)  "നബിര്ണ്ണയബികലപട"  എന്നപൊല  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബിലുണപൊക്കുന്ന
ചെടങ്ങളപൊകലെപൊ ലറഗുകലെഷനുകേളബികലെപൊ  നബിര്ണ്ണയബികലപട എന്നര്ത്ഥമപൊകുന; 

(  എ  എല  )     ''  സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ  സപൊപനങ്ങള്  ''    എന്നപൊല
ഏലതങബിലുഹ  സെസകേപൊരഗ്യ  വഗ്യകബി  ,    ടസക്ട്  ,    കകേപൊര്പകറഷന്  അലലങബില  സെര്കപൊരബിതര
സെഹഘടനയുലട  ഉടമസതയബിലുള്ളതുഹ  അവബിലട  ലപപൊതുജനങ്ങള്കക്ട്  കേബിടതബി  ചെബികേബിത്സപൊ
സെഹൗകേരഗ്യങ്ങകളപൊടുകൂടബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  പരബികശപൊധന  ,    കരപൊഗനബിര്ണ്ണയഹ  ,    പ്രതബികരപൊധ
നടപടബികേള്  ,    കഭേദലപടുതപൊനുള്ള  വവദഗ്യചെബികേബിത്സപൊ  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  എന്നബിവ  പ്രദപൊനഹ
ലചെയ്യുന്ന  സപൊപനങ്ങള്  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  .     ഇവയബില  കേബിടതബി  ചെബികേബിത്സയുള്ളകതപൊ
ഇലപൊതകതപൊ ആയ ലമഡബികല കബിനബിക്കുകേള്  ,   ആകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള്  ,   പ്രസെവ
ശുശ്രൂഷപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള്  ,    ആശുപത്രബികേള്  ,    വകയപൊജന മന്ദബിരഹ  ,    പകേല പരബിപപൊലെന കകേന്ദ്രഹ  ,
കേപൊയ ചെബികേബിത്സപൊ സപൊപനഹ  ,   ഇന്വബികടപൊ ലഫര്ടബിലെബിറബി കബിനബികക്ട്  ,   ജനബിതകേ ലെകബപൊറടറബികേള്  ,
കേഹൗണ്സെബിലെബിഹഗക്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ,    ലമഡബികല  ലെകബപൊറടറബി  ,    ഡയകഗപൊസബികേക്ട്  ലസെന്റെര്  ,
കറഡബികയപൊളജബികല  ആന്റെക്ട്  ഇകമജബിഹഗക്ട്  ലസെന്റെറുകേള്  ,    സ്കപൊനബിഹഗക്ട്  ലസെന്റെര്  ,    ഫബിസെബികയപൊ
ലതറപൊപബി  ലസെന്റെര്  ,    ഡബിലസ്പെന്സെറബികേള്  ,    മപൊനസെബികേപൊകരപൊഗഗ്യ  സപൊപനങ്ങള്  എന്നബിവ
ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന  ;

വബിശദപീകേരണഹ  :  ―  ഈ  ആകബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  സെഹഘങ്ങളലടകയപൊ  സെഹകേരണ
സെഹഘങ്ങളലടകയപൊ  ഉടമസതയബിലുള്ളകതപൊ  അലലങബിൽ  അവർ  നടത്തുന്നകതപൊ  ആയ  ആകരപൊഗഗ്യ
സെഹരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളഹ സെസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളപൊയബി കേരുതലപടുന്നതപൊണക്ട്   .

(  എ എഹ  )    ''  ലപപൊതു ലകേടബിടഹ  ''   എന്നതബില ലപപൊതുവബിദഗ്യപൊലെയങ്ങള്  ,   കകേപൊകളജുകേള്  ,
ആശുപത്രബികേള്  ,   ലതപൊഴബില സലെഹ  ,    ആരപൊധനപൊലെയങ്ങള്  ,    പബബികേക്ട് തബികയററുകേള്  ,    സെബിനബിമപൊ
ഹപൊളകേള്  ,    വലെബ്രറബികേള്  ,    ലെക്ചെര്  ഹപൊളകേള്  ,    കേണ്കസെര്ടക്ട്  ഹപൊളകേള്  ,    എകബിബബിഷന്
ഹപൊളകേള്  ,    സെകമളന  സലെങ്ങള്  ,    കഹപൊടലുകേള്  ,    ഭേക്ഷണശപൊലെകേള്  ,    കലെപൊഡ്ജബിഹഗക്ട്
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ഹഹൗസുകേള്  ,    അഭേയകകേന്ദ്രങ്ങള്  തുടങ്ങബി  ലപപൊതുജനങ്ങള്  ലപപൊതു  ആവശഗ്യങ്ങള്കപൊയബി
അപ്രകേപൊരഹ ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ ഉപകയപൊഗബികപൊന്കവണബി നബിര്മബിച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ ആയ എലപൊ
ലകേടബിടങ്ങളഹ  ഉള്ലപടുന്നതുഹ  അതബില  തപൊമസെബിക്കുന്നതബിനുള്ള  പപൊര്പബിടഹ
ഉള്ലപടപൊതതുമപൊകുന  ;

(  എ  എന്  )  ''  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യഹ  ''    എന്നപൊല  സെമൂഹതബിലന്റെ  ലപപൊതുവപൊയുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ   എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  .     ഇതബില  ആകരപൊഗഗ്യതബിലന്റെ  സെപൊമൂഹഗ്യ  ഉറവബിടങ്ങളബില
ഉഹൗന്നബിയുള്ള  ആകരപൊഗഗ്യ  ഉദ്ദേപീപന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ,    കരപൊഗപ്രതബികരപൊധഹ  ,    കേപൊകലെകൂടബിയുള്ള  കരപൊഗ
നബിര്ണ്ണയഹ  ,   ചെബികേബിത്സ  ,   പുനരധബിവപൊസെഹ തുടങ്ങബിയ വബിവബിധ മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലട വഗ്യകബികേളലട ശപൊരപീരബികേവുഹ
മപൊനസെബികേവുഹ  സെപൊമൂഹബികേവുമപൊയ  സുസബിതബി  ഉറപപൊക്കുന്നതബിനുഹ  മനുഷഗ്യനുഹ  പ്രകൃതബിയുഹ  തമബിലുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ  സെഹവര്തബിതസഹ  ഉറപപൊക്കുന്നതബിനുഹ  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതബിനുഹ  കവണബിയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന  ;

(  എ  ഒ  )    ''  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബി  ''     എന്നപൊല     3  -  ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  നബിലെവബില
വരുന്ന  ,   അതതക്ട് സെഹഗതബി കപപൊലലെ  ,   സെഹസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബി  ,   ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബി  ,   പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ  പബി  )     ''  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അടബിയന്തരപൊവസ  ''     എന്നപൊല  ലപലടന്നക്ട്  ഒരു  കരപൊഗ
ഭേപീഷണബികയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യ  അവസകയപൊമൂലെഹ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെഹബന്ധമപൊയബി  ഗുരുതരമപൊയബി
കേണകപൊകലപടുന്ന കരപൊഗകമപൊ മരണകമപൊ ഉണപൊവുകേകയപൊ  ,     ഭ്രൂണ വളര്ച്ചലയ ഉള്ലപലട ബപൊധബിക്കുന്ന
തരതബില  വളലരയധബികേഹ  കപരബില  ഗുരുതരമപൊയ  ആകരപൊഗഗ്യപൊവസ  ഉണപൊവുകേകയപൊ  ,    ഗുരുതരമപൊയ
അപപൊയങ്ങള്കക്ട്  ഇടയപൊകുന്ന  വജവ  വബിഷതബിലന്റെകയപൊ  ,     മറ്റു  വബിഷവസ്തുകളലടകയപൊ
കരപൊഗപൊണുകളലടകയപൊ വബിപുലെമപൊയ വഗ്യപൊപനമുണപൊവുകേകയപൊ  ,     പുതബിയകതപൊ കനരകതയുണപൊയബിരുന്നകതപൊ
നബിയനബിച്ചബിരുന്നകതപൊ  ,     നബിര്മപൊര്ജ്ജനഹ  ലചെയ്യേലപടബിരുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗപൊണു  അലലങബില
വജവവബിഷഹ  മൂലെഹ  ധപൊരപൊളഹ  കപരബില  ഗണഗ്യമപൊയ  ഹപൊനബി  ഉണപൊവുകേകയപൊ  ,    വന്  അപകേടങ്ങള്
ഉള്ലപലടയുള്ള ഏതു ദുരന്തവുമുണപൊവുകേകയപൊ ലചെയ്യുന്ന ഏലതപൊരു അവസയുഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(എ കേദ്യു  ) "ലപപൊതുസലെഹ"  എന്നപൊല സെസകേപൊരഗ്യ  ഉപകയപൊഗതബിനക്ട്  അലപൊതതപൊയ ഒരു
സലെഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന; 

(  എ  ആര്  )  "  കേസപൊറവന്റെൻ  "    എന്നപൊൽ  വഗ്യകബികേളബികലെയ്ക്കുഹ  സെമൂഹതബികലെയ്ക്കുഹ
കരപൊഗപകേര്ച്ച  തടയുന്നതബിനപൊയബി  കരപൊഗബപൊധ  സെഹശയബിക്കുന്നകതപൊ   കരപൊഗബപൊധബിതരുമപൊയബി
സെമ്പര്കമുള്ളകതപൊ  കരപൊഗബപൊധയുള്ള  പ്രകദശത്തുനബിന  വന്നകതപൊ  ആയ  വഗ്യകബിലയകയപൊ
വഗ്യകബികേലളകയപൊ ഒരു നബിശബിത കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കക്ട്  മറ്റുള്ളവരുമപൊയബി ഇടപഴകുന്നതബില നബിനഹ
മപൊറബി നബിര്ത്തുകേ എന്നർത്ഥമപൊകുന  ;
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(  എ  എസെക്ട്  )  "  രജബികസർഡക്ട്  ലമഡബികൽ  പ്രപൊകപീഷണർ  "    അലലങബില    ''    ലമഡബികൽ

പ്രപൊകപീഷണർ  ''   എന്നപൊൽ   2021-  ലലെ കകേരള സെഹസപൊന ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷകണഴക്ട് ആകബിനക്ട്

(2021-  ലലെ    36-  ാം  ആകക്ട്  )    കേപീഴബില  രജബിസര്  ലചെയ്യേലപട  ലമഡബികൽ  പ്രപൊകപീഷണർ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ റബി  ) "ലസെകടറബി"  എന്നപൊല  തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ  സപൊപനതബിലന്റെ

ലസെകടറബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന; 

(  എ  യു  ) "മലെബിനവസ്തു"  എന്നപൊല  കേക്കൂസെക്ട്  മപൊലെബിനഗ്യവുഹ  മലെബിന  ജലെക്കുഴബികേള്

അലലങബില  ഓടകേള്  എന്നബിവയബിലെടങ്ങബിയബിട്ടുള്ള  മപൊലെബിനഗ്യവുഹ  വഗ്യപൊപപൊര  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളഹ

[***]വഗ്യവസെപൊയശപൊലെകേളബില  നബിനഹ  പുറന്തള്ളുന്ന  എലപൊതരഹ മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളഹ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ അവ ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന; 

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

ലകേടബിടങ്ങളബിലെപൊയബി  സബിതബിലചെയ്യുന്ന  വബിവബിധ  വഗ്യപൊപപൊര  സപൊപനങ്ങളലട  ഒരു  സെമുച്ചയഹ

എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊകുന  .

(എ ഡബദ്യു) "ലസ്പെസെബിമന്"  എന്നപൊല  നബിര്ദ്ദേബിഷ  പരബികശപൊധനകേള്കപൊവശഗ്യമപൊയബിട്ടുള്ള

രകഹ,  കേഫഹ,  മൂത്രഹ,  മലെഹ  അലലങബില  മറക്ട്  ശരപീര  ദവങ്ങള്,  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,  കേലെകേള്

എന്നബിയുലട സെപൊമ്പബിളഹ  കേള്ച്ചറുഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന; 

(  എ എകക്ട്  ) "  സെഹസപൊനഹ  "   എന്നപൊല കകേരള സെഹസപൊനഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  എ വവ  )  “  സെഹസപൊന പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്  "   എന്നപൊല സെഹസപൊന

തലെതബില ഈ നബിയമപ്രകേപൊരഹ നബിയമബിച്ചബിട്ടുള്ള  ,   സെഹസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലട

ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയപൊയ  ഈ  നബിയമതബിലന്റെ  നടതബിപബിനക്ട്  ചുമതലെലപട  ലമഡബികല

ഓഫപീസെര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(എ  ഇസെഡക്ട്)  "  വപൊകബികനഷന്  "    എന്നപൊല  ശരപീരതബിലന്റെ  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധ

സെഹവബിധപൊനലത ഉകതജബിപബിക്കുകേയുഹ അതുവഴബി കരപൊഗഹ വരപൊനുള്ള സെപൊധഗ്യത കുറയ്ക്കുകേയുഹ

ലചെയ്യുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  നബിര്വപീരഗ്യമപൊകബിയകതപൊ  ശകബി  ക്ഷയബിപബിച്ചകതപൊ  ആയ  സൂക്ഷ്മ

ജപീവബികേലളകയപൊ അവയുലട കകേപൊശഭേപൊഗങ്ങലളകയപൊ അവയുലട ജനബിതകേ പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ

അണുജപീവബിയുലട ഘടനയുമപൊയബി സെപൊമഗ്യമുള്ള മകറലതങബിലുഹ വജവകമപൊ അവജവകമപൊ ആയ
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സൂക്ഷ്മ  പദപൊര്ത്ഥങ്ങലളകയപൊ  മനുഷഗ്യരുലട  ശരപീരതബികലെയ്ക്കക്ട്  കുതബിവയ്പബിലൂലടകയപൊ

അലപൊലതകയപൊ കേടതബിവബിടുന്ന പ്രകബിയ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  ബബി  എ  )  "  ലവകര്  "    എന്നപൊല  കരപൊഗപൊണുകലള  ശരപീരതബില  വഹബിക്കുകേയുഹ  ,

കേടബിക്കുകേ  ,    സെമ്പര്കലപടുകേ  ,    ഭേക്ഷണ  പപൊനപീയങ്ങലള  മലെപീമസെമപൊക്കുകേ  തുടങ്ങബിയ

മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലട  മനുഷഗ്യകനപൊ   മൃഗങ്ങള്കകപൊ  കരപൊഗങ്ങള്കക്ട്  കഹതുവപൊകുകേയുഹ  ലചെയ്യുന്ന

പ്രപൊണബികേളഹ മറക്ട് ഷഡ്പദങ്ങളഹ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന  ;

(  ബബി ബബി  ) "ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗഹ"  എന്നതബില ഓവുചെപൊല ഒഴബിലകേയുള്ള, പ്രകൃതഗ്യപൊലുള്ളകതപൊ

കൃത്രബിമമപൊയുള്ളകതപൊ ആയ ഏലതങബിലുഹ നദബി,  അരുവബി,  കതപൊടക്ട് അലലങബില കേപൊയല,  വപൊടര്

തപീഹ പപൊര്കക്ട് എന്നബിവ ഉള്ലപടുന്നതുമപൊകുന; 

(  ബബി സെബി  ) "വപൊടര് തപീഹ പപൊര്കക്ട്" എന്നപൊല വപൊടര് വസ്ലൈഡ്സെക്ട്, സപൊഷക്ട് പപൊഡ്സെക്ട്,

കസ്പ്രേ ഗഹൗണക്ട്സെക്ട് [**]വപൊടര് കപ്ലേഗഹൗണക്ട് [**], കലെസെബി റബികവഴക്ട് അലലങബില മറ്റു വബികനപൊദങ്ങള്  ,

നപീന്തല,  വപൊടര്  സ്കപീസെക്ട്  ഇലപൊലതയുള്ള  കേളബികേള്,  കൃത്രബിമ  തബിരമപൊലെ    ഉള്ലപടുതബികയപൊ

അലപൊലതകയപൊ, കവവ്പൂള് അലലങബില കഫപൊ വറഡര് കപപൊലലെയുള്ള കബപൊഡബി കബപൊര്ഡബിഹഗക്ട്

തുടങ്ങബിയ  സെവബികശഷമപൊയ  വപൊടര്കപ്ലേ  സലെങ്ങളള്ള അമട്യൂലസ്മെന്റെക്ട്  പപൊര്കക്ട്  എന്നബിവ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;  

(  ബബി  ഡബി  ) "കജപൊലെബിസലെഹ"  എന്നപൊല  കവതനതബിനു  കവണബികയപൊ  മറക്ട്

ഏലതങബിലുഹ  പ്രതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ കജപൊലെബി  ലചെയ്യുന്ന

വഗ്യപൊവസെപൊയബികേ,  ഉലപൊദന,  വഗ്യപൊപപൊര, കസെവന പ്രകബിയ  നടക്കുന്ന  പരബിസെരകമപൊ  അതബിലന്റെ

പ്രപൊന്ത  പ്രകദശകമപൊ  എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ  എന്നപൊല  ഫപൊകറബികയപൊ  വര്കക്ട്കഷപൊകപപൊ

ഉള്ലപടപൊതതുമപൊകുന; 

(  ബബി  ഇ  )  "വര്കക്ട്കഷപൊപക്ട്"  എന്നപൊല  കവതനതബിനു  കവണബികയപൊ മറക്ട്

ഏലതങബിലുഹ  പ്രതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ ലചെയ്യുന്ന  ഏലതങബിലുഹ

സെപൊമഗബി ഉണപൊക്കുകേകയപൊ നന്നപൊക്കുകേകയപൊ രൂപമപൊറഹ വരുത്തുകേകയപൊ അലെങപൊരഹ ലചെയ്യുകേകയപൊ

പൂര്തബിയപൊക്കുകേകയപൊ  മറ്റുവബിധതബില  വപൊണബിജഗ്യപൊടബിസപൊനതബിലുള്ള  ഉപകയപൊഗതബിനക്ട്

ലപപൊരുതലപടുത്തുകേകയപൊ  ലചെയ്യുന്ന  പരബിസെരകമപൊ  അതബിലന്റെ  പ്രപൊന്തപ്രകദശകമപൊ

എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുഹ എന്നപൊല ഒരു ഫപൊകറബി ഉള്ലപടപൊതതുമപൊകുന;  

(2)    ഇഹൗ  ആകബില  സെന്ദര്ഭേഹ  മറ്റു  വബിധതബില  ആവശഗ്യലപടുന്നയബിടങ്ങളബിലലെപൊഴബിലകേ

സ്ത്രപീലെബിഹഗതബില പ്രകയപൊഗബിച്ചബിരബിക്കുന്നവയബില എലപൊ ലെബിഹഗകപൊരുഹ ഉള്ലപടുന്നതപൊകുന  .
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അദഗ്യപൊയഹ   2

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികേൾ  ,   പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർമപൊർ   :
ചുമതലെകേളഹ അധബികേപൊരങ്ങളഹ

 3. സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികേളഹ  ,    പബബികക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫബിസെ ർമപൊരുഹ.― (1) ഈ ആകബിലലെ വഗ്യവസകേൾ നടപബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി

സെര്കപൊര്  വബിജപൊപനഹ  ലചെയ്യുന്ന  തപീയതബി  മുതല  തപൊലഴപറയുന്ന  സെഹവബിധപൊനങ്ങള്

നബിലെവബിൽ വരുന്നതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്.—

(i)    സെഹസപൊന തലെതബിൽ ഒരു സെഹസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുഹ

സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുഹ  ;

(ii)    ജബിലപൊ  തലെതബിൽ  ജബിലപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുഹ   ജബിലപൊ

പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുഹ  ;

(iii)    പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുഹ

പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ എന്ന നബിർവ്വഹണ ഉകദഗ്യപൊഗസയുഹ  ;

(  2)   ഈ ആകബിലലെ മറക്ട് വഗ്യവസകേള്കക്ട് വബികധയമപൊയബി  ,

(i)    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യഹ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,

പ്രപൊകദശബികേ     തലെങ്ങളബിൽ  യഥപൊകമഹ  സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ

സെമബിതബികേൾ കേപൊരഗ്യപരബിപപൊടബികേൾ രൂപലപടുകതണതപൊണക്ട്  .

(ii)    ആകരപൊഗഗ്യകമഖലെയബിലലെ  സുസബിര  വബികേസെന  ലെക്ഷഗ്യങ്ങൾ

സെപൊക്ഷപൊത്കേരബിയ്ക്കുന്നതബിനക്ട്     അതപൊതക്ട്  കേപൊലെങ്ങളബിൽ  സെർകപൊർ  ആവബിഷ്കരബിക്കുന്ന  കേർമ

പരബിപപൊടബികേൾ  അതപൊതക്ട്  തലെങ്ങളബിൽ  ഫലെപ്രദമപൊയബി  നടപബിലെപൊക്കുനണക്ട്  എനള്ളതക്ട്

സെമബിതബികേള് വബിശകേലെനഹ ലചെകയ്യേണതുഹ ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്  .

(iii)    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി ബന്ധലപട പ്രവർതനങ്ങൾ സെഹബന്ധബിച്ച

റബികപപൊർടക്ട്  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്മപൊര് കുറഞ്ഞതക്ട്  മൂന മപൊസെതബിലലെപൊരബിയ്ക്കലലെങബിലുഹ

സെമബിതബി മുമ്പപൊലകേ വയ്കകണതുഹ അതതു തലെങ്ങളബിലലെ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യപ്രവർതനങ്ങൾ

സെമബിതബി അവകലെപൊകേനഹ ലചെകയ്യേണതുമപൊണക്ട്  .
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4.  സെഹസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുഹ  ,    സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്

ഓഫപീസെറുഹ.―(1)  സെഹസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബില തപൊലഴപറയുന്ന അഹഗങ്ങൾ

ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്  ,—

(i) ആകരപൊഗഗ്യവകുപക്ട് മനബി : അദഗ്യക്ഷ

(ii) ലസെകടറബി  ,   ആകരപൊഗഗ്യകുടുഹബകക്ഷമവകുപക്ട് : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii) ഡയറകര്  ,   ആകരപൊഗഗ്യ വകുപക്ട് : ലമമ്പർ ലസെകടറബി

(iv) പ്രബിൻസെബിപൽ ഡയറകര്  ,   തകദ്ദേശസെസയഹ

ഭേരണ വകുപക്ട് : അഹഗഹ

(v) ഡയറകര്  ,   ലമഡബികല വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെഹ :      ”

(vi) ഡയറകര്  ,   ഭേപൊരതപീയ ചെബികേബിത്സപൊ വകുപക്ട് :      ”

(vii) ഡയറകര്  ,   കഹപൊമബികയപൊപതബി വകുപക്ട് :      ”

(viii) കേമപീഷണര്  ,   ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപക്ട് :      ”

(ix) ഡയറകര്  ,   കൃഷബിവബികേസെനവുഹ 

 കേർഷകേകക്ഷമവുഹ വകുപക്ട് :      ”

(x) ഡയറകര്  ,   മൃഗസെഹരക്ഷണ വകുപക്ട് :      ”

(xi) ഡയറകര്  ,   ഫബിഷറപീസെക്ട് വകുപക്ട് :      ”

(xii) ഡയറകര്  ,   ക്ഷപീരവബികേസെന വകുപക്ട് :      ”

(2)    ആകരപൊഗഗ്യ വകുപക്ട് ഡയറകര് തലന്റെ ഔകദഗ്യപൊഗബികേ പദവബിയപൊൽ സെമബിതബിയുലട

ലമമ്പര് ലസെകടറബിയുഹ സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുഹ ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(3)    സെഹസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിക്കു  കവണബി  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്

ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ    ആവശഗ്യലപടുന്ന പക്ഷഹ ആകരപൊഗഗ്യ  കുടുഹബകക്ഷമ വകുപബിനക്ട്  കേപീഴബിലലെ

അകപൊദമബികേ  –ഗകവഷണ  –  സെപൊകങതബികേ  സെഹപൊയ  സപൊപനങ്ങളഹ  വബിദഗ്ധരുഹ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങൾ  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുന്നതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ  നടപടബികേൾ

വകേലകപൊകള്ളണതപൊണക്ട്  . 
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5. ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുഹ ജബിലപൊ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുഹ  .―(1)     ജബിലപൊ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബില  തപൊലഴപറയുന്ന  അഹഗങ്ങള്  ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,

അതപൊയതക്ട്  ,—

(i)   ജബിലപൊ പഞപൊയതക്ട് പ്രസെബി ഡന്റെക്ട് : അദഗ്യക്ഷ

(ii)   ജബിലപൊ കേളകർ : ഉപപൊദഗ്യക്ഷ

(iii)   ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  ആകരപൊഗഗ്യഹ  ) : ലമമ്പര് ലസെകടറബി

(iv)   ജബിലയബിലലെ സെർകപൊർ ലമഡബികല

കകേപൊകളജക്ട് പ്രബിൻസെബിപൽ : അഹഗഹ

(v)   ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസെർ

(  ഭേപൊരതപീയ ചെബികേബിത്സ  ) :      ”

(vi)   ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫപീസെർ

(  കഹപൊമബികയപൊപതബി  ) :      ”

(vii)   കജപൊയബിന്റെക്ട് ഡയറകര്  ,

തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ വകുപക്ട് :      ”

(viii)   അസെബിസന്റെക്ട് കേമപീഷണര്  ,

ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ വകുപക്ട് :      ”

(ix)   പ്രബിൻസെബിപൽ കൃഷബി ഓഫപീസെർ :      ”

(x)   ജബിലപൊ മൃഗസെഹരക്ഷണ ഓഫപീസെർ :      ”

(xi)   ജബിലപൊ ഓഫപീസെർ  ,   ഫബിഷറപീസെക്ട് വകുപക്ട് :      ”

(xii)   ജബിലപൊ ഓഫപീസെർ  ,   ക്ഷപീരവബികേസെന വകുപക്ട് :      ”

(2)    ജബിലപൊ  ലമഡബികല  ഓഫബിസെർ    (  ആകരപൊഗഗ്യഹ  )    തലന്റെ  ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  പദവബിയപൊൽ

സെമബിതബിയുലട ലമമ്പര് ലസെകടറബിയുഹ ജബിലപൊ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുഹ ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട് 
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6. പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെറുഹ  .―(1)    ഗപൊമപഞപൊയതക്ട്  തലെതബിലലെ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബില
തപൊലഴപറയുന്ന അഹഗങ്ങള് ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്  ,—

(i)   ഗപൊമ പഞപൊയതക്ട് പ്രസെബി ഡന്റെക്ട് : അദഗ്യക്ഷ

(ii)   ഗപൊമപഞപൊയതബിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ആകരപൊഗഗ്യവകുപബിലലെ ലമഡബികല ഓഫപീസെർ : ലമമ്പര് ലസെകടറബി

(iii)   ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  ഭേപൊരതപീയ ചെബികേബിത്സ  ) : അഹഗഹ

(iv)   ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  കഹപൊമബികയപൊപതബി  ) :      ”

(v)   പഞപൊയതക്ട് ലസെകടറബി :      ”

(vi)   മൃഗസെഹരക്ഷണ ഓഫപീസെർ :      ”

(vii)   സെർകബിൾ ഫുഡക്ട് കസെഫബി ഓഫപീസെർ :      ”

(viii)   കൃഷബി ഓഫപീസെർ :      ”

(2)    മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി  /  കകേപൊർപകറഷൻ  തലെതബില  നഗരപ്രകദശങ്ങളബിൽ  വകേമപൊറലപട്ടു
കേബിടബിയ ആകരപൊഗഗ്യവകുപബിനു കേപീഴബിലലെ ഓകരപൊ സപൊപനവുഹ കകേന്ദ്രപീകേരബിച്ചക്ട് ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബി  രൂപപീകേരബികകണതപൊണക്ട്  .    ബന്ധലപട  കകേപൊർപകറഷൻ  കമയർ  അലലങബില
മുനബിസെബിപൽ  ലചെയര്കപഴണ്  അദഗ്യക്ഷയുഹ  വകേമപൊറലപട  ആകരപൊഗഗ്യ  സപൊപനതബിലന്റെ
കമധപൊവബി  ലമമ്പര്  ലസെകടറബിയുഹ    ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .    വകേമപൊറലപട  അതരഹ
സപൊപനങ്ങളലട  പരബിധബിയബിൽലപടപൊത  നഗരപ്രകദശങ്ങളബിലലെ  സെമബിതബിയബില   ജബിലപൊ
ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  ആകരപൊഗഗ്യഹ  )    ചുമതലെലപടുത്തുന്ന ഒരു ലഡപട്യൂടബി ജബിലപൊ ലമഡബികല
ഓഫപീസെർ    (  ആകരപൊഗഗ്യഹ  )    ലമമ്പര്  ലസെകടറബി   ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .    മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി  /
കകേപൊർപകറഷൻ  തലെതബിലലെ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബിലലെ  മറഹഗങ്ങള്
തപൊലഴപറയുന്നവരപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്  , 

(i)   മുനബിസെബിപൽ   /   കകേപൊർപകറഷൻ ലസെകടറബി

(ii)   ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  ഭേപൊരതപീയ ചെബികേബിത്സ  )

(iii)   ലമഡബികല ഓഫപീസെർ   (  കഹപൊമബികയപൊപതബി  )

(iv)   മൃഗസെഹരക്ഷണ ഓഫപീസെർ

(v)   സെർകബിൾ ഫുഡക്ട് കസെഫബി ഓഫപീസെർ

(vi)   കൃഷബി ഓഫപീസെർ
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(3)   പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലട ലമമ്പര് ലസെകടറബി പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട്
ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുലട ചുമതലെ കൂടബി വഹബികകണതപൊണക്ട്  .

7. പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുലട  കേടമകേളഹ  ചുമതലെകേളഹ  .  ― (1)    ഈ ആകബിലലെ
വഗ്യവസകേൾ സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ തലെതബിൽ നടപപൊക്കുന്നതബിനുള്ള ഉതരവപൊദബിതഹ
യഥപൊകമഹ  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർക്കുഹ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർക്കുഹ പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർക്കുഹ ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(2) 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതക്ട് രപൊജക്ട് ആകക്ട്  (1994-ലലെ  13-ാം ആകക്ട്),  1994-ലലെ
കകേരള മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി ആകക്ട്  (1994-ലലെ  20-ാം ആകക്ട്)  എന്നബിവയ്ക്കക്ട് അനുസൃതമപൊയബി,  ഈ
ആകബിലന്റെ കേപീഴബിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനക്ട്, ആവശഗ്യലമന്നക്ട് കേരുതുന്ന ഏതക്ട്
നബിർകദ്ദേശവുഹ പുറലപടുവബിക്കുന്നതബിനുള്ള അധബികേപൊരഹ  സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർകക്ട് വബിട്ടുലകേപൊടുക്കുന്നതബിനു സെര്കപൊരബിനക്ട് അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.

[***]

[***]

(3)    സെഹസപൊന  സെർകപൊരബിലന്റെയുഹ  ,    തകദ്ദേശ  സെർകപൊരുകേളലടയുഹ  ആകരപൊഗഗ്യ
കമഖലെയബിലലെ  വപൊർഷബികേ  പദതബികേള്  രൂപപീകേരബിക്കുകമ്പപൊൾ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി
ബന്ധലപട  പദതബി  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  സെഹസപൊന  ,    ജബില  ,    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർമപൊർ  നൽകകേണതപൊണക്ട്  .    തങ്ങളലട  അധബികേപൊര  പരബിധബിയബിലുള്ള  പ്രകദശതബിലന്റെ
വപൊർഷബികേ  ആകരപൊഗഗ്യ   റബികപപൊർടബിലന്റെ  അടബിസപൊനതബിലെപൊയബിരബികണഹ  ഇതരഹ
നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകകേണതക്ട്  .

(4)    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർക്കുഹ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർക്കുഹ  ,    സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ സെർകപൊരബിനുഹ എലപൊ മപൊസെവുഹ
പ്രവർതന റബികപപൊർടക്ട് സെമർപബികകണതപൊണക്ട്  .

(5)    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ലെക്ഷഗ്യങ്ങള് വകേവരബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ലവകർ ലഡൻസെബിറബി
പരബികശപൊധന  ,    കരപൊഗ നബിരപീക്ഷണ പരബിപപൊടബികേൾ  ,    വബിനബിർകദ്ദേശബികപട കരപൊഗങ്ങൾകപൊയുള്ള
സപീനബിഹഗക്ട്  ,    കബിനബികല  ഓഡബിറക്ട്  ,    ലഡതക്ട്  ഓഡബിറക്ട്  എന്നബിവയ്ക്കുള്ള  രപീതബിശപൊസ്ത്രഹ  ,
മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ  ,    പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേൾ  പ്രതബികരപൊധബികപൊനുള്ള  മുൻകേരുതൽ  നടപടബികേൾ
സെഹബന്ധബിച്ച  മപൊർഗനബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  എന്നബിവ  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെ ർ
തയ്യേപൊറപൊകകണതുഹ  ,   ആയതക്ട് നടപബിൽ വരുത്തുനലവന്നക്ട് ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്  .
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(6)    സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
വബിഷയങ്ങളബില സെഹസപൊനലത ലപപൊതു  ,   സെസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യ പരബിപപൊലെന സപൊപനങ്ങളബിൽ
നബിന്നക്ട് വബിവരങ്ങൾ കശഖരബികപൊനുള്ള അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .   പ്രസ്തുത വബിവരങ്ങൾ
വബിശകേലെനഹ ലചെയ്യുന്നതബിനുള്ള സെഹവബിധപൊനങ്ങള് സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ
സെജ്ജപീകേരബികകണതുഹ  ,    അതരഹ വബിശകേലെനതബിലന്റെ അടബിസപൊനതബിൽ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത
ക്കുറബിച്ചുള്ള  നയപരമപൊയ  കേപൊരഗ്യങ്ങളബില  സെർകപൊരബിനക്ട്  ശബിപപൊർശ  നൽകുകേയുഹ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
വബിഷയങ്ങളമപൊയബി  ബന്ധലപട  വഗ്യകബികേൾക്കുഹ  സപൊപനങ്ങൾക്കുഹ  ഏജൻസെബികേൾക്കുഹ
നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകുകേയുഹ  ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .    ഇതരതബിൽ  കശഖരബിക്കുന്ന  വഗ്യകബിഗത
വബിവരങ്ങളലട  സുരക്ഷയുഹ  ,    സെസകേപൊരഗ്യതയുഹ  ബന്ധലപട  എലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർമപൊരുഹ സെമബിതബികേളഹ ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .

[****]

(7)    സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് വകുപക്ട് ലസെകടറബി മുഖപൊന്തരഹ
സെഹസപൊനകതപൊ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്  ജബിലപൊ  കേളകർ  മുഖപൊന്തരഹ
ജബിലയബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബികലെപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അടബിയന്തരപൊവസ
പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊന്  സെഹസപൊന  സെർകപൊരബികനപൊടക്ട്  ശബിപപൊർശ  ലചെയ്യേപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .     സെർകപൊർ
അനുമതബികക്ട്  വബികധയമപൊയബി  ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിൽ  ജബിലപൊ  കേളകർകക്ട്
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ അടബിയന്തരപൊവസ പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

[****]

[****]

(8)    ഈ ആകബിൻ കേപീഴബിൽ വബിജപൊപനഹ ലചെയ്തബിട്ടുള്ള കരപൊഗങ്ങളലടകയപൊ കദശപീയ
ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊടബികേളബിൽ  ഉൾലപട  കരപൊഗങ്ങളലടകയപൊ  ചെബികേബിത്സകയപൊ  പ്രതബികരപൊധകമപൊ
സെഹബന്ധബിച്ചക്ട്  ലപപൊതു  കപ്രപൊകടപൊകകപൊളബിലന്റെ  ആവശഗ്യകേത  കബപൊധഗ്യലപടപൊൽ  സെഹസപൊന
പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ  ,    സെര്കപൊര് നബിശയബിക്കുന്ന വബിദഗ്ധരുലട സെഹപൊയകതപൊലട
ശബിപപൊർശ  തയ്യേപൊറപൊകബി  സെർകപൊരബിനക്ട്  സെമർപബികകണതപൊണക്ട്  .    സെർകപൊർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന
പ്രസ്തുത കപ്രപൊകടപൊകകപൊള് എലപൊ സെർകപൊർ  ,    സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊലെന ദപൊതപൊകളഹ
ആകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണ സപൊപനങ്ങളഹ പബിന്തുടകരണതപൊണക്ട്  .

(9)    സെഹസപൊന    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഒപൊഫപീസെര്   കരപൊഗനബിരപീക്ഷണഹ  ,    പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലട
തടയലുഹ  നബിയനണവുഹ  ,    ജപീവബിതവശലെബി  കരപൊഗങ്ങള്  ,    കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സെര്കപൊര്  വബിജപൊപനഹ
ലചെയ്യുന്ന  മകറലതങബിലുഹ  കരപൊഗങ്ങള്  ,    ആകരപൊഗഗ്യ  ഭേപീഷണബികേള്  എന്നബിവയ്ക്കപൊയബി    ലപപൊതുജനങ്ങൾ
പപൊലെബികകണ  ആകരപൊഗഗ്യ  മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ   നബിശയബിക്കുന്നതബിനുള്ള  ശബിപപൊര്ശ  സെഹസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയ്ക്കക്ട് നലകകേണതപൊണക്ട്  .
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8. പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെലറ  സെഹപൊയബികൽ.― (1)    ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബിലുള്ള
ചുമതലെകേള്  നബിർവ്വഹബിക്കുന്നതബിനക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെലറ
സെഹപൊയബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ലഹൽതക്ട് ഇൻലസ്പെകറുഹ മറക്ട് ജപീവനകപൊരുഹ ഉണപൊയബിരബികകണതപൊണക്ട്:

(2)    പ്രപൊകദശബികേ  ,    ജബിലപൊ     പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊർകക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഇൻലസ്പെകർ  റപൊങബില  തപൊലഴയലപൊത  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസലയ  ഈ  ആകബിൻ  കേപീഴബിലുള്ള
തപൊലഴപറയുന്ന  നടപടബികേൾ  സെസപീകേരബികപൊൻ  കരഖപൊമൂലെഹ  ചുമതലെലപടുതപൊവുന്നതപൊണക്ട്  ,
അതപൊയതക്ട്  ,—

(i)   പരബികശപൊധനകേള് നടത്തുകേ  ;

(ii)   കനപൊടപീസെക്ട് നൽകുകേ  ;

(iii)   നബിയമനടപടബികേൾ സെസപീകേരബിക്കുകേ  ;   കൂടപൊലത

(iv)  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന  മറക്ട്  നടപടബികേൾ
                      സെസപീകേരബിക്കുകേ  .  

(3)   (2)-  ാം ഉപവകുപബിന് പ്രകേപൊരഹ നലകുന്ന ഇതരഹ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്    പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  കമലകനപൊടതബിനുഹ  നബിയനണതബിനുഹ  വബികധയമപൊയബി
നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  പ്രകേപൊരഹ  നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനക്ട്  പ്രസ്തുത  ഉകദഗ്യപൊഗസ
ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

9.  അടബിയന്തബിര സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില   തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി അധബികേ     പബബികേക്ട്   ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്മപൊരുലട നബിയമനഹ.   ― തപൊലഴപറയുന്ന സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില നബിശബിത കേപൊലെയളവബികലെയ്ക്കക്ട്
ഒകന്നപൊ  അതബിലെധബികേകമപൊ  ലമഡബികല  ഓഫപീസെർമപൊലര  അധബികേ    പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെർമപൊരപൊയബി  തപൊത്കപൊലെബികേമപൊയബി  നബിയമബിക്കുന്നതബിനക്ട്  സെഹസപൊന    /    ജബിലപൊ    പബബികേക്ട്
ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർമപൊർകക്ട് അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്  ,—

(i)    വബിജപൊപനഹ  ലചെയ്യേലപട  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി    ഉണപൊവുകേകയപൊ   അവ
                    ലപപൊടബിപ്പുറലപടുന്നതബിനുള്ള ഭേപീഷണബി ഉണപൊവുകേകയപൊ ലചെയ്യുകമ്പപൊള്  ;

(ii)    സെപൊഹകമബികേ  കരപൊഗങ്ങൾ  ലപപൊടബിപ്പുറലപടുകേകയപൊ  ,    ആയതബിനുള്ള  ഭേപീഷണബി
                       നബിലെനബിൽക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുകമ്പപൊള്  ;

(iii)   ദുരന്തങ്ങകളപൊ അസെപൊധപൊരണമപൊയ മരണങ്ങകളപൊ ഉണപൊകുകമ്പപൊൾ  ;

(iv)   ഒരു പ്രകദശതക്ട് വലെബിയകതപൊതബിൽ ആളകേൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സെപൊഹചെരഗ്യതബിൽ  ;

(v)  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേലള  പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബികനപൊ  ,    അതബിലന്റെ  കേപൊരണങ്ങൾ
                    അകനസഷബിക്കുന്നതബികനപൊ  ,   പ്രസ്തുത കേപൊരണങ്ങൾ തടയുന്നതബികനപൊ  ;



19

(vi)    ഇതരഹ  അധബികേ    പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊലര  നബിയമബികകണതക്ട്
                         ആവശഗ്യമപൊലണന്നക്ട് സെഹസപൊന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ കേരുതുന്ന മറക്ട്
                         അടബിയന്തര സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില  .

10.  സെഹസപൊന    പബബികേക്ട്   ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  അധബികേപൊരങ്ങള്  .―
നബിര്ണ്ണയബികലപടപൊവുന്ന  അതരഹ  വഗ്യവസകേള്കക്ട്  വബികധയമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ    പബബികക്ട്
ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബിലുള്ള  എലപൊ  അധബികേപൊരങ്ങളഹ  സെഹസപൊന
പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് സെഹസപൊന വഗ്യപൊപകേമപൊയബി ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .   ജബിലപൊ  ,
പ്രപൊകദശബികേ തലെങ്ങളബിൽ സെഹസപൊന    പബബികേക്ട്    ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് കനരബികടപൊ  ,   ജബിലപൊ   /
പ്രപൊകദശബികേ     പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊരബിലൂലടകയപൊ  ഈ  അധബികേപൊരഹ
വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നതപൊണക്ട്  ,    കൂടപൊലത,―

(എ) അവരുലട  നബിയനണതബിലുള്ള  ഏലതങബിലുഹ  [***]
സപൊപനതബിലലെ  ഒകന്നപൊ  അതബിലെധബികേകമപൊ  ജപീവനകപൊലര  മകറലതങബിലുഹ  [***]
സപൊപനതബിലന്റെ പ്രകദശതബികലെയ്ക്കക്ട് തപൊലകപൊലെബികേ ചുമതലെയ്ക്കപൊയബി നബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനുഹ;

(ബബി) സെഹസപൊനലത  [***] ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  മപൊനദണ്ഡങ്ങലളക്കുറബിച്ചുള്ള
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വബികേസെബിപബിക്കുകേയുഹ  അവ  നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ
ഉതരവുകേള് പുറലപടുവബിക്കുകേയുഹ ലചെയ്യുന്നതബിനുഹ; കൂടപൊലത,

(സെബി)ശലെഗ്യഹ  ഇലപൊതപൊകല,  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭേപീഷണബികേള് എന്നബിവയുമപൊയബി
ബന്ധലപട  ചെടങ്ങളഹ  ലറഗുകലെഷനുകേളഹ  നബിയനണങ്ങളഹ  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളഹ
നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനുമുള്ള ,

                 അധബികേപൊരഹ ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്. 

11.  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  അധബികേപൊരങ്ങള്.  ― നബിർണ്ണയബികലപടപൊവുന്ന
അതരഹ വഗ്യവസകേൾകക്ട് വബികധയമപൊയബി പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് പ്രപൊകദശബികേ
തലെതബിലുള്ള എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളഹ ജബിലപൊ    പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് ജബിലപൊ വഗ്യപൊപകേമപൊയബി
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  തലെങ്ങളബിൽ ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്
കനരബികടപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊരബിലൂലടകയപൊ  ഈ  അധബികേപൊരഹ
വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നതപൊണക്ട്  ,    കൂടപൊലത  ,―

(എ) ജബിലയ്ക്കുള്ളബില  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കു  കവണബി
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകുന്നതബിനുഹ  കമലകനപൊടവുഹ നബിയനണവുഹ നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനുഹ;

(ബബി)കരപൊഗങ്ങള് തടയുന്നതബിനുഹ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യഹ ലമച്ചലപടുത്തുന്നതബിനുഹ
ആവശഗ്യലമന കേരുതുന്ന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പരബികശപൊധനകേള് കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നടത്തുന്നതബിനുഹ;
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(സെബി) എലപൊ  തരതബിലുമുള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്,  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള്,  ആകരപൊഗഗ്യ  ഭേപീഷണബികേള് എന്നബിവ  സെഹബന്ധബിച്ചക്ട്  അകനസഷണവുഹ
പരബികശപൊധനയുഹ നടത്തുന്നതബിനുഹ; കൂടപൊലത

(ഡബി) [***]ആവശഗ്യലമന  കേരുതുന്ന   മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് നലകുന്നതബിനുഹ;

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.

12.  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുലട അധബികേപൊരങ്ങള്.―(1)  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  തലന്റെ  അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള്ള  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ
സപൊപനങ്ങളബില  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളഹ  ചെടങ്ങളഹ  പപൊലെബിക്കുനലണന്നക്ട്
ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .

(2)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്   ഓഫപീസെര്കക്ട് [***]  ഏലതങബിലുഹ
വഗ്യകബികയപൊകടപൊ സപൊപനതബികനപൊകടപൊ,  വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപട അതരഹ സെമയതബിനുളളബില,
ഏലതങബിലുഹ  പ്രവൃതബി നടത്തുന്നതബികനപൊ  അലലങബില  നബിര്തബിവയ്ക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യഹ  ഉറപപൊക്കുന്നതബിനക്ട് ആവശഗ്യലമന  കേരുതുന്ന  ഏലതപൊരു  അവസയ്ക്കുഹ
മപൊറഹവരുത്തുന്നതബികനപൊ  നബിര്കദ്ദേശഹ  നലകുന്നതബിനക്ട്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.
ഉതരവബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള സെമയതബിനുള്ളബില  ആ വഗ്യകബി അലലങബില  സപൊപനഹ
അപ്രകേപൊരഹ  ലചെയ്യുന്നതബില  പരപൊജയലപടുകേയപൊലണങബില  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്
ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപനലത അറബിയബികകണതുഹ,  തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ
സപൊപനഹ  ആ  പ്രവൃതബി  നടത്തുകേകയപൊ  നബിര്തബിവയ്ക്കുകേകയപൊ  മപൊറഹ  വരുത്തുകേകയപൊ
ലചെകയ്യേണതുഹ ആയതബിനുണപൊകുന്ന  ലചെലെവുകേള്  ബന്ധലപട  വഗ്യകബിയബില നബികന്നപൊ
സപൊപനതബില നബികന്നപൊ, നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന പ്രകേപൊരഹ ഇഹൗടപൊകകണതുമപൊണക്ട്.

(3) [***]ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ കേപൊരഗ്യങ്ങളബില ഈ ആകബിന് കേപീഴബിലലെ വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരഹ [***] പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്  ,   തനബിയ്ക്കക്ട് ബപൊധകേമപൊയ അതരഹ
ചുമതലെകേള്  നബിര്വ്വഹബിക്കുകേയുഹ  [***] കേര്തവഗ്യങ്ങള്  നബിറകവറ്റുകേയുഹ  ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  ,
കൂടപൊലത,―

(i)  ഈ  ആകക്ട്  അനുസെരബിച്ചക്ട്  പുറലപടുവബിച്ച  ഏലതങബിലുഹ  ഉതരവക്ട്
പപൊലെബിക്കുന്നതബില ആലരങബിലുഹ വപീഴ വരുതബിയപൊല പബിഴ ചുമത്തുന്നതബിനുഹ, അലലങബില 

(ii) [***] ഈ ആകബിന് കേപീഴബിലലെകയപൊ അതബിന് കേപീഴബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള
ചെടങ്ങളലടകയപൊ  രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊയബി  പ്രഖഗ്യപൊപബികലപടബിട്ടുള്ളതപൊയ ഏലതങബിലുഹ
വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുകേകയപൊ കുറകൃതഗ്യഹ നടത്തുകേകയപൊ ലചെയ്തപൊല അതക്ട് രപൊജബിയപൊക്കുന്നതബിനുഹ, 

[***]

         അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.
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(4) പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഒപൊഫപീസെര് ഇഹൗ ആകബികലെപൊ അതബിന് കേപീഴബിലുണപൊകബിയ
ചെടങ്ങളബികലെപൊ പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി നലകേബിയബിട്ടുള്ള എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളഹ വബിനബികയപൊഗബികകണതുഹ
എലപൊ  കേര്തവഗ്യങ്ങളഹ  നബിറകവകറണതുഹ,  കൂടപൊലത,  ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്ക്കുഹ
അതബിന്  കേപീഴബില  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങള്ക്കുഹ  വബികധയമപൊയബി,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്   ഓഫപീസെര്  എന്ന നബിലെയബില  ആവശഗ്യമപൊയ  എലപൊ  പ്രവൃതബികേളഹ നടപബില
വരുകതണതുമപൊണക്ട്.

[***]

(5) പ്രപൊകദശബികേ   പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട് അലലങബില  അവരപൊല
അധബികേപൊരലപടുതബിയ  ഒരു ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കക്ട് വഗ്യകബികേളലട സുരക്ഷയ്ക്കുഹ സെസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുഹ ഭേഹഗഹ
വരപൊത രപീതബിയബില  ,―

(എ) ഏലതങബിലുഹ  തരതബിലുള്ള  ശലെഗ്യഹ  നടന്നകതപൊ  തുടരുന്നകതപൊ  ആയ  ഏതക്ട്
സലെത്തുഹ;

(ബബി) ദുസ്സഹമപൊയ വഗ്യപൊപപൊരഹ നടത്തുന്ന ഏതക്ട് സലെത്തുഹ;

(  സെബി  )    ഭേക്ഷണപദപൊര്ത്ഥങ്ങളഹ  ,    കുടബിലവള്ളമുള്ലപലടയുള്ള  പപൊനപീയങ്ങളഹ
തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ  നബിര്മബിക്കുന്നകതപൊ  സെഹഭേരബിക്കുന്നകതപൊ  വബിലക്കുന്നകതപൊ  വബിളമ്പുന്നകതപൊ
വബിതരണഹ ലചെയ്യുന്നകതപൊ ആയ ഏതു സലെത്തുഹ  ;

(ഡബി) മലെബിനമപൊയ  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങകളപൊ  , കരപൊഗപൊണു  വപൊഹകേരുലടകയപൊ
കരപൊഗപൊണുകളലടകയപൊ വര്ദനവക്ട് ഉള്ലപലട, ഏലതങബിലുഹ സെപൊഹകമബികേകരപൊഗഹ പടരുന്നതബിനക്ട്
സെഹപൊയകേരമപൊയ സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങകളപൊ നബിലെനബിലക്കുന്ന ഏതക്ട് സലെത്തുഹ;

(  ഇ  )  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണതബിനക്ട് ആവശഗ്യലമന്നക്ട് പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് കബപൊധഗ്യലപടുന്ന ഏതക്ട് സലെത്തുഹ  ;

        പ്രകവശബിച്ചു പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണക്ട്.

(6) പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്  അലലങബിൽ  അവരപൊല
കരഖപൊമൂലെഹ  അധബികേപൊരലപടുതലപട  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കക്ട്  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ചെപീഞ്ഞകതപൊ
കകേടുവന്നകതപൊ ആലണന്നക്ട് സെഹശയബികപൊവുന്ന ഭേക്ഷണകമപൊ പപൊനപീയങ്ങകളപൊ കേലണതബിയപൊൽ  ,
ഇകപൊരഗ്യതബിൽ  നടപടബിലയടുകപൊൻ തപൊലഴപറയുന്ന അധബികേപൊരങ്ങൾ ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  :

 (i)  ഭേക്ഷണപപൊനപീയങ്ങൾ  പപൊചെകേഹ  ലചെയ്യുന്നതുഹ  ,    സൂക്ഷബിക്കുന്നതുഹ  ,    വബിതരണഹ
ലചെയ്യുന്നതുമപൊയ സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില പ്രകതഗ്യകേബിച്ചക്ട്  മലെബിനമപൊയ സെപൊഹചെരഗ്യഹ  ,    അനുവദനപീയമലപൊത
രപൊസെവസ്തുകളലട  സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  ,    ഭേക്ഷണപപൊനപീയങ്ങൾ  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുന്ന  വഗ്യകബികേളലട
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വൃതബിഹപീനത  ,    ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  നബിയമപ്രകേപൊരമുള്ള  ലമഡബികല  സെർടബിഫബികറക്ട്  ,    വലെസെന്സെക്ട്
മുതലെപൊയ  സെപൊക്ഷഗ്യപത്രങ്ങളലട  അഭേപൊവഹ  ,    തുടങ്ങബിയ  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില  നബിന്നക്ട്  കരപൊഗങ്ങൾ
പടരപൊകനപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണപൊവപൊകനപൊ സെപൊധഗ്യതയുലണന്നക്ട് കബപൊധഗ്യലപടപൊൽ ആ
സപൊപനഹ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതടകമുള്ള നടപടബികേൾ സെസപീകേരബികപൊൻ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ;

(ii)    ഭേക്ഷണപപൊനപീയങ്ങളലട  സെപൊമ്പബിൾ  കശഖരബിച്ചക്ട്  പരബികശപൊധബികക
സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില ബന്ധലപട ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ ഉകദഗ്യപൊഗസയുലട കസെവനഹ ആവശഗ്യലപടപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .
ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  ഉകദഗ്യപൊഗസ  സെപൊമ്പബിൾ  കശഖരബിക്കുന്ന  സെമയഹവലര   അവ  തൽസബിതബിയബിൽ
സൂക്ഷബികപൊനുള്ള  നടപടബികേൾ  നബിർണ്ണയബികലപടപൊവുന്ന  വഗ്യവസകേൾ  പ്രകേപൊരഹ  സെസപീകേരബികപൊനുഹ  ,
അവ  നശബിപബികപൊനുള്ള  സപൊപന  ഉടമയുലടകയപൊ  മറ്റുള്ളവരുലടകയപൊ   ശ്രമങ്ങലള  തടയപൊനുഹ
അധബികേപൊരഹ ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   ;

(iii)      സെപൊമ്പബിൾ  കശഖരബികപൊൻ  സെപൊധഗ്യതയബിലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ  ,    ഗുണനബിലെവപൊരഹ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവലര  പ്രസ്തുത  ഭേക്ഷണ  പപൊനപീയങ്ങൾ  വബിൽകലപടുന്നബിലലന്നക്ട്  ഉറപ്പുവരുതപൊൻ
സെപൊധഗ്യമപൊകേപൊലതവരുകേകയപൊ  ലചെയ്യുന്ന  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊ  ഗഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങ
ഉണപൊകുന്നതക്ട് തടകയണതക്ട് ആവശഗ്യമപൊയബി വന്നപൊൽ പഴകേബിയകതപൊ  ,   കകേടുവന്നകതപൊ ആലണന്നക്ട്
സെഹശയബികലപടുന്ന  ഭേക്ഷണപദപൊർത്ഥങ്ങൾ  നശബിപബികപൊനുള്ള  അധബികേപൊര
മുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .    എന്നപൊൽ  ഇതരതബിൽ  നടപടബി  സെസപീകേരബിക്കുന്നതബിനു  മുമ്പക്ട്
ചെടപ്രകേപൊരഹ നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  മഹസെര് തയ്യേപൊറപൊകകണതുഹ ലപപൊതു സെസപീകേപൊരഗ്യതയുള്ള രണക്ട്
സെപൊക്ഷബികേളലട  സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  ഉറപ്പുവരുതബി  ,    അവരുലട  സെപൊന്നബിദഗ്യതബിലന്റെ  ലതളബിവക്ട്
കരഖപൊമൂലെഹ ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്  .

(7)    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട്  അലലങബിൽ  അവര്
അധബികേപൊരലപടുതബിയ  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കക്ട്  ,    പഹൗരനപൊരുലട  സുരക്ഷയ്ക്കുഹ  സെസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുഹ  ഭേഹഗഹ
വരപൊത രപീതബിയബിൽ  ,―

(എ) ഏലതങബിലുഹ സലെകമപൊ ഫപൊകറബികയപൊ വര്കക്ട് കഷപൊകപപൊ കജപൊലെബിസലെകമപൊ
ഓഫപീകസെപൊ  സെബിനബിമപൊ  ഹപൊകളപൊ  ആശുപത്രബികയപൊ  അലലങബില  അവര്കക്ട് ആവശഗ്യലമന്നക്ട്
കതപൊന്നബികയകപൊവുന്ന മറ്റു സലെങ്ങളഹ, പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേള് റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെയ്തബിട്ടുള്ള തപൊമസെസലെങ്ങള്
ഉള്ലപലട  അലലങബില  മലെബിനപീകേരണ  സെപൊധഗ്യതയുള്ളതപൊയബി  സെഹശയബിക്കുന്ന  ഏലതങബിലുഹ
സലെകമപൊ,  അറബിയബിപബിലപൊലതയുഹ,  എകപപൊള്  കവണലമങബിലുഹ,  യപൊലതപൊരു  സെഹപൊയവുഹ
കൂടപൊലത പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതുഹ  ;

(ബബി) അതരഹ സലെതബിനപ്പുറഹ അതരഹ കരപൊഗഹ പടരുന്നതക്ട് തടയുന്നതബിനു
കവണബിയുള്ള അതരഹ നടപടബികേള് എടുകപൊവുന്നതുഹ; കൂടപൊലത
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(  സെബി  )      ഏലതങബിലുഹ  സലെത്തുനബികന്നപൊ  പരബിസെരത്തു  നബികന്നപൊ   നഗ്യപൊയലമന്നക്ട്
കതപൊനന്നപക്ഷഹ  ഭേക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ  ലവള്ളതബിലന്റെകയപൊ    ഏലതങബിലുഹ  പദപൊര്ത്ഥതബിലന്റെകയപൊ
സെപൊമ്പബിളകേള് വബിശകേലെനതബിനപൊയബി എടുകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(8)  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് അലലങബില അധബികേപൊരലപടുതബിയ
ഓഫപീസെര് (8)-ാം ഉപവകുപബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുഹ നടപടബികേള് എടുക്കുകമ്പപൊള്,
നടപടബി  പൂര്തബിയപൊയതബിനക്ട്  കശഷഹ  പരമപൊവധബി ഇരുപതബിനപൊലു  മണബിക്കൂറബിനുള്ളബില,
അങ്ങലന  എടുത  നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചക്ട്  ഒരു  റബികപപൊര്ടക്ട്,  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്ക്കുഹ      ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപനതബിനുഹ നബിര്ദ്ദേബിഷ കഫപൊര്മപൊറബില
നലകകേണതപൊണക്ട്  . [***]

(9)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  അലലങബില  അവര്
അധബികേപൊരലപടുതബിയ ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കക്ട്,―

(എ) ഈ ആകബികലെകയപൊ അതബിന്കേപീഴബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളബിലലെകയപൊ
ഏലതങബിലുഹ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിച്ച  വഗ്യകബികകപൊ  വഗ്യകബികേള്കകപൊ  എതബിലര
നടപടബിലയടുക്കുകമ്പപൊകഴപൊ; അലലങബില

(ബബി) ഈ ആകബികലെകയപൊ അതബിന്കേപീഴബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളബിലലെകയപൊ
ഏലതങബിലുഹ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിച്ചതബിനക്ട് കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന് ആരഹഭേബിക്കുകമ്പപൊകഴപൊ; അലലങബില

(സെബി)  ഈ ആകബികലെപൊ  അതബിന്കേപീഴബില  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങകളപൊ പ്രകേപൊരഹ,
2-ാം  വകുപബിലന്റെ  (1)-ാം ഉപവകുപബില   നബിര്വ്വചെബിച്ചബിട്ടുള്ള ശലെഗ്യഹ  ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള
എലന്തങബിലുഹ നടപടബികേള് എടുക്കുകമ്പപൊകഴപൊ,

         ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപനതബിനക്ട് മുമ്പപൊലകേ വയ്ക്കുന്നതബിനുകവണബി
തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപന ലസെകടറബികക്ട് കരഖപൊമൂലെഹ ഒരു റബികപപൊര്ടക്ട് നലകകേണതപൊണക്ട്.

13.  ലപപൊതുകസെവകേരുലട സെഹകേരണഹ ഉറപപൊകല  .―(1)  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ കേപൊരഗ്യങ്ങളബില
സെഹപൊയബിക്കുന്നതബികനപൊ  നടപടബി   സെപൊക്ഷഗ്യലപടുത്തുന്നതബികനപൊ അലലങബില  അകനസഷണ
നടപടബികേളബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  എന്ന  നബിലെയബില
സെമപീപബിക്കുകമ്പപൊലഴലപൊഹ  സെര്കപൊരബിലന്റെ   കേപീഴബിലുള്ള  എലപൊ  ലപപൊതു  കസെവകേരുഹ,  എലപൊ
സെഹപൊയവുഹ സെഹകേരണവുഹ നലകകേണതപൊണക്ട്.   അതരഹ  ഉകദഗ്യപൊഗസയുലട ഭേപൊഗത്തുനബിന്നക്ട്
ഉണപൊയതപൊയബി കേപൊണലപടുന്ന ഏതക്ട്   നബിരപൊകേരണവുഹ നബിസ്സഹരണവുഹ, അച്ചടകമബിലപൊയ്മയപൊകയപൊ
ലപരുമപൊറ  ലെഹഘനമപൊകയപൊ  [***] കേണകപൊകലപടുന്നതുഹ  ആയതക്ട്  ബന്ധലപട  അച്ചടക
അധബികേപൊരബി ഉചെബിതമപൊയ ശബിക്ഷപൊനടപടബികേള്  വകേലകേപൊള്ളുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് ബന്ധലപട ഉകദഗ്യപൊഗസയുലട കമലെധബികേപൊരബിക്കുഹ  ,    ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബിക്കുഹ റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .
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(2)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർകക്ട് ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബികലെപൊ
അലലങബില അതബിന് കേപീഴബികലെപൊ  ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങള് അലലങബില ലറഗുകലെഷനുകേള്
പ്രകേപൊരഹ  നബിക്ഷബിപ്തമപൊയബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുഹ  അധബികേപൊരഹ  നബിയമപൊനുസൃതമപൊയബി
വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനക്ട്,  [***] കരഖപൊമൂലെഹ  [***] ആവശഗ്യലപടപൊല,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെലറ സെഹപൊയബിക്കുകേ എന്നതക്ട്  ബന്ധലപട  കസഷന് ഹഹൗസെക്ട്   ഓഫപീസെറുലട
ചുമതലെയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്. 

14.തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപനഹ പബിന്തുണ നൽകേണലമന്നക്ട്.  ― [***] ഓകരപൊ തകദ്ദേശ
സെസയഹഭേരണ സപൊപനവുഹ  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട്  [***]  ശരബിയപൊയ
ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  കൃതഗ്യനബിര്വ്വഹണതബിനക്ട്  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  ലെഭേഗ്യമപൊകകണതുഹ  അതബിനുകവണ
പബിന്തുണ നലകകേണതുമപൊണക്ട്  .

[***]

[***]

അദഗ്യപൊയഹ   3

മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള ജലെതബിലന്റെ സുരക്ഷ ഉറപപൊകൽ

15.  മനുഷഗ്യ  ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള  ജലെഹ  .  ―  (1)    ബട്യൂകറപൊ  ഓഫക്ട്  ഇന്തഗ്യന്  സപൊന്കഡര്ഡക്ട് സെക്ട് 
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നബിശയബിക്കുന്ന സുരക്ഷബിത കൂടബിലവള്ളതബിനപൊയുള്ള മപൊനദണ്ഡങ്ങളഹ  , 2006-  ലലെ
ഫുഡക്ട്  കസെഫബി  ആന്ഡക്ട്  സപൊന്കഡര്ഡക്ട് സെക്ട്  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേളഹ  പ്രകേപൊരമപൊയബിരബികണഹ
കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരഹ  കേണകപൊകകണതക്ട്    .    ഇപ്രകേപൊരമുള്ള  ഗുണനബിലെവപൊരഹ
ഉറപപൊകകണതക്ട് കുടബിലവള്ളഹ വബിതരണഹ ലചെയ്യുന്നവരുലട ഉതരവപൊദബിതമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

(2)   മനുഷഗ്യ ഉപകയപൊഗതബിനുള്ള കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ സുരക്ഷ ഉറപപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി
പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്മപൊര്കക്ട് തങ്ങളലട അധബികേപൊരപരബിധബിക്കുള്ളബില തപൊലഴപറയുന്ന
അധബികേപൊരങ്ങള് ഉണപൊയബിരബിയ്ക്കുന്നതപൊണക്ട്   .   അതപൊയതക്ട്   ,―

(  എ  )       ജലെജനഗ്യകരപൊഗങ്ങള്  സെഹശയബിക്കുന്ന  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബിലുഹ  ,    നബിശബിത
ഇടകവളകേളബിലുഹ കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ ഗുണനബിലെവപൊരഹ പരബികശപൊധബിയ്ക്കപൊനുഹ  പരബികശപൊധബികണലമന്നക്ട്
നബിര്കദ്ദേശബിയ്ക്കപൊനുഹ  ;

(  ബബി  )      കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരഹ  അപരഗ്യപൊപ്തമപൊലണന്നക്ട്
കേലണതബിയപൊല വബിതരണകപൊരബികയപൊടക്ട് വബിശദപീകേരണഹ കചെപൊദബിയ്ക്കപൊനുഹ പരബിഹപൊര നടപടബികേള്
നബിര്കദ്ദേശബിയ്ക്കപൊനുഹ  വബിതരണഹ  തടയപൊനുഹ  ,    ആവശഗ്യലമങബില  പബിഴ  അടകമുള്ള
നബിയമനടപടബികേള് സെസപീകേരബികപൊനുഹ  .;
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എന്നപൊല  ഈ  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ  വബിതരണഹ  തടയുന്ന
സെപൊഹചെരഗ്യതബില പ്രസ്തുത വബിവരഹ പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് ഉടന്തലന്ന
തകദ്ദേശ സെര്കപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണക്ട്   .

(3)    കുടബിയ്ക്കപൊകനപൊ  കുളബികപൊകനപൊ  വബികനപൊദതബിനുള്ലപലട  മലറലന്തങബിലുഹ
ആവശഗ്യങ്ങള്കകപൊ ഉപകയപൊഗബിയ്ക്കുന്ന പുഴ  ,    തടപൊകേഹ  ,    കേപൊയല  ,    അരുവബി  ,    നപീരുറവ  ,    കേബിണര്  ,
ടപൊങക്ട്  ,    റബിസെര്കവപൊയര്  ,    കുളഹ  ,    ടപൊങര് കലെപൊറബികേളബിലലെ ലവള്ളഹ അലലങബില മറക്ട്  ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേളലടകയപൊ പദതബികേളലടകയപൊ ലവള്ളഹ  ,   ആയതബിലന്റെ ഉടമസയ്കകപൊ അലലങബില
ആയതബിലന്റെ  നബിയനണകമപൊ  ചുമതലെകയപൊ  ഉള്ള  വഗ്യകബിയ്കകപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് എകപപൊള് കവണലമങബിലുഹ കരഖപൊമൂലെഹ കനപൊടപീസെക്ട് നലകേപൊവുന്നതുഹ
കനപൊടപീസെബില വഗ്യകമപൊകബിയബിട്ടുള്ള സെമയതബിനുള്ളബില  ,

(  എ  )       ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകേപൊത  അതരതബിലുള്ള
രപീതബിയബില ജലെവബിതരണകസപൊതസ്സുകേള് നബിലെനബിര്ത്തുകേയുഹ പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുഹ ലചെയ്യേപൊനുഹ  ;

(  ബബി  )      ലചെളബി  ,    മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  ,    എന്നബിവ  ഒഴബിവപൊകബി  അതരഹ  ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേലള സെഹരക്ഷബിയ്ക്കപൊനുഹ  ;

(  സെബി  )      ലഡ്രെയബികനജക്ട്  വഴബിയുള്ള  മലെബിനപീകേരണതബില  നബിന്നക്ട്  അതരഹ
ജലെവബിതരണ കസപൊതസ്സുകേലളയുഹ ജലെവബിതരണ സെഹവബിധപൊനങ്ങലളയുഹ സെഹരക്ഷബിയ്ക്കപൊനുഹ  ; 

(  ഡബി  )      ലപപൊതുജനങ്ങളലട  ആകരപൊഗഗ്യവുഹ  സുരക്ഷബിതതസവുഹ  മുന്നബിര്തബി
ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സുകേള്കക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ  അറകുറപണബികേളഹ  സെഹരക്ഷണവുഹ
ഉറപ്പുവരുതപൊനുഹ  ;

(  ഇ  )       കുടബിലവള്ള  ആവശഗ്യങ്ങള്കകപൊ  മറക്ട്  മനുഷഗ്യഉപകയപൊഗങ്ങള്കകപൊ
കയപൊഗഗ്യമലപൊലയങബികലെപൊ  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബികേരമപൊലണനലണങബികലെപൊ പ്രസ്തുത
ജലെകസപൊതസ്സബില  നബിനള്ള  ലവള്ളതബിലന്റെ  ഉപകയപൊഗഹ  നബിര്തബിലവയ്ക്കപൊനുഹ  ഉപകയപൊഗബിയ്ക്കുന്നതബില
നബിന്നക്ട് മറ്റുള്ളവലര തടയപൊനുഹ  ;

(  എഫക്ട്  )    ലപപൊതുജനങ്ങളലട ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബികേരകമപൊ  ,    ദുസ്സഹകമപൊ ആയ
രപീതബിയബില  ഉള്ള  ലവള്ളകമപൊ  ,    മലെബിനജലെകമപൊ  ഒഴുകബികളയുന്നതബികനപൊ  ,    മറക്ട്  രപീതബിയബില
നബിര്മപൊര്ജ്ജനഹ ലചെയ്യുന്നതബികനപൊ  ,

         നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണക്ട്  :

എന്നപൊല ഈ വകുപ്പു പ്രകേപൊരഹ ഒരു നബിര്കദ്ദേശഹ നല്കുന്ന സെഹഗതബികേളബില പ്രസ്തുത വബിവരഹ
തകദ്ദേശ സെര്കപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണക്ട്  .
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(4)    മുകേളബില  പറഞ്ഞബിരബിയ്ക്കുന്നതുകപപൊലലെ  ഉടമസകയപൊ  നബിയനണമുള്ള  വഗ്യകബികയപൊ
(3)-  ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  നലകേബിയ കനപൊടപീസെക്ട്    ,    അതബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ച  സെമയതബിനുള്ളബില
പപൊലെബിക്കുന്നതബില  വപീഴ  വരുത്തുകേകയപൊ  അവഗണബിക്കുകേകയപൊ  ലചെയ്യുകേയപൊലണങബില  ,    ഏലതങബിലുഹ
വഗ്യകബിയുകടകയപൊ  അലലങബില  വഗ്യകബികേളകടകയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യഹ  സെഹരക്ഷബിയ്ക്കുന്നതബിനക്ട്
അടബിയന്തരനടപടബി  ആവശഗ്യമപൊയബി വന്നപൊല  ,    അതരഹ കനപൊടപീസെബില പറഞ്ഞബിരബിയ്ക്കുന്ന കജപൊലെബികേള്
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  അടബിയന്തരമപൊയബി  നബിര്വ്വഹബിക്കുകേയുഹ  അപ്രകേപൊരഹ
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് ഉണപൊയ എലപൊ ലചെലെവുകേളഹ ഉടമസ അലലങബില
അതരഹ  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സബിലന്റെ  നബിയനണമുള്ള  വഗ്യകബി  നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  പ്രകേപൊരഹ
അടയ്കകണതുമപൊണക്ട്   .'

(5)    ലപപൊതുവപൊയബി  അലലങബില  പ്രകതഗ്യകേമപൊയബി  നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള്ളലതപൊഴബിലകേ
യപൊലതപൊരപൊളഹ  , ―

(  എ  )   ഓവുചെപൊലെബിലന ബപൊധബിക്കുന്നകതപൊ അതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വസ്തുകളലട
സെസതനമപൊയ  ഒഴുകബിലന  തടസെലപടുത്തുന്ന  നബിര്മപൊണങ്ങകളപൊ  ,    മലറലന്തങബിലുകമപൊ
അലലങബില അതരഹ വസ്തുകളലട ടപീറക്ട്ലമന്റെബിലനയുഹ നപീകഹ ലചെയ്യേലെബിലനയുഹ ബപൊധബിക്കുന്ന
വസ്തുകവപൊ  ;   അലലങബില  ,

(  ബബി  )    അതുമപൊത്രമപൊകയപൊ  അലലങബില  ഒപൊടയ്ക്കുള്ളബിലലെ  മറക്ട്  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളമപൊയബി
സെഹകയപൊജബിക്കുകമ്പപൊകഴപൊ  അപകേടകേരമപൊകുന്നകതപൊ  ശലഗ്യതബിനക്ട്  കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ
അലലങബില ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബി വരുത്തുകേകയപൊ ലചെയ്യുന്ന ദപൊവകേകമപൊ നപീരപൊവബികയപൊ  ;

(  സെബി  )   ഏലതങബിലുഹ കസപൊടകേ വസ്തുകവപൊ  ;

   ലപപൊതുഓടയബികലെയ്കകപൊ  അ  ലലങബില  ലപപൊതു  ഓടയുമപൊയബി  ബന്ധബിപബിക്കുന്ന
ഓടയബികലെയ്കകപൊ  സപൊപബിക്കുകേകയപൊ  എറബിയുകേകയപൊ  എറബിയപൊനുള്ള  അനുമതബി
ലകേപൊടുക്കുകേകയപൊ ഒഴബിക്കുകേകയപൊ മറബിക്കുകേകയപൊ തടബിവബിടുകേകയപൊ ലചെയ്യേപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊണക്ട്  .

(6)   ലപപൊതുവപൊയബി അലലങബില നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള്ളലതപൊഴബിലകേ യപൊലതപൊരപൊളഹ  , -

(  എ  )    ഏലതങബിലുഹ  ജലെഗമന  മപൊര്ഗ്ഗതബികലെപൊ  അലലങബില  അതബിലന്റെ
സെമപീപകതപൊ  ,―

(i)    ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  ഏലതങബിലുഹ  വസ്തു  ,    മപൊലെബിനഗ്യഹ  ,
വബിസെര്ജഗ്യഹ  ,   ശുചെബിമുറബി മപൊലെബിനഗ്യഹ  ;   അലലങബില  ,

(ii)   ഉലപപൊദനതബില നബികന്നപൊ ഉലപപൊദന പ്രകബിയയബില നബികന്നപൊ ഉണപൊകുന്ന
വബിഷമുള്ളകതപൊ  മപൊരകേമപൊയകതപൊ  മലെബിനമപൊക്കുന്നകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബി  നക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ
ആയ ദപൊവകേകമപൊ ഖര വസ്തുകകളപൊ  ;
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ഇടുകേകയപൊ  ഇടപൊന്  കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ  അലലങബില  വപീഴപൊന്  കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ
ഒഴുക്കുകേകയപൊ പുറന്തള്ളുകേകയപൊ ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേകയപൊ അലലങബില അറബിഞ്ഞുലകേപൊണക്ട് ഇടപൊന്  ,
വപീഴപൊന്  ,   ഒഴുകപൊന്  ,   ലകേപൊണ്ടുകപപൊകേപൊന് അനുവദബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുവപൊകനപൊ  ,   അലലങബില

(  ബബി  )    ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗതബികലെയ്ക്കക്ട്   എലന്തങബിലുഹ  നബികക്ഷപബിക്കുകേകയപൊ  നബികക്ഷപബികപൊന്
കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ  ,   പുറന്തള്ളുകേകയപൊ വപീഴപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ വപീഴ്ത്തുകേകയപൊ  ,   ഒഴുക്കുകേകയപൊ  ,
അലലങബില  മകറലതങബിലുഹ  വഗ്യകബിയുലട  മറക്ട്  സെമപൊന  പ്രവൃതബികേളമപൊയബി  വഗ്യകബിപരമപൊയബി
അലലങബില   സെഹകയപൊജബിപബിച്ചക്ട്  ,    ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗതബിലന്റെ   ശരബിയപൊയ  ഒഴുകബിലന
തടസ്സലപടുത്തുകേകയപൊ  ,    അതബിലലെ  ലവള്ളഹ  മലെബിനമപൊക്കുകേകയപൊ  ,    ഏലതങബിലുഹ  ഫപൊകറബിയബില
നബികന്നപൊ  ,    നബിര്മപൊണ  പ്രകബിയയബില  നബികന്നപൊ  കേസപൊറബിയബില  നബികന്നപൊ  ഉള്ള    ഖര  -  ദവ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങൾ   ഏലതങബിലുഹ  ചെപ്പുചെവറുകേള്  ,    ചെപൊരങ്ങള്  ,    മറക്ട്  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  ,    വഗ്യപൊപപൊര
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  ,    മലെബിനമപൊയ  ഖര  വസ്തുകള്  എന്നബിവ  ഉള്ലപലട    നബികക്ഷപബിക്കുകേകയപൊ  ;
അലലങബില 

(  സെബി  )      ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  രപീതബിയബില    ജലെഗമന
മപൊർഗ്ഗതബികലെപൊ   അതബിലന്റെ സെമപീപകതപൊ ഏലതങബിലുഹ ശലെഗ്യഹ ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ  ;   പപൊടു  ള്ള  തല  .

(7)   (5)-  ാം ഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളഹ    65-  ാം വകുപബില
നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴശബിക്ഷയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(8) (6)-  ാംഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളഹ കുറസപൊപനതബിനു
കമല   മൂന്നക്ട് വര്ഷഹ വലരയപൊകേപൊവുന്ന തടവബികനപൊ ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ രൂപയബില കുറയപൊലതയുഹ രണക്ട്
ലെക്ഷഹ  രൂപ  വലരയപൊകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴയ്കകപൊ  അലലങബില  രണബിനുഹ  കൂടബികയപൊ
ശബിക്ഷബികലപടുന്നതപൊണക്ട്  .

16.  ജലെവബിതരണവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്
ഓഫപീസെറുലട  അധബികേപൊരങ്ങൾ.―(1)  ഏലതങബിലുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെകേളബികലെപൊ  അതബിലന്റെ
ഭേപൊഗങ്ങളബികലെപൊ  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സക്ട്  മലെബിനമപൊകണപൊ  അലകയപൊ  എന
കേലണത്തുന്നതബിനപൊയബി അതരഹ പ്രകദശങ്ങളബികലെപൊ അതബിലന്റെ ഭേപൊഗങ്ങളബികലെപൊ ജബിലപൊ പബബികേക്ട്
ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട്   അകനസഷണഹ നടതബികപൊവുന്നതപൊണക്ട് .

(2)  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ അലലങബില  യഥപൊവബിധബി  അധബികേപൊര
ലപടുതബിയബിട്ടുള്ള ഏലതപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കുഹ,  അതരഹ  അകനസഷണങ്ങളലട  ഫലെഹ
കേണകബിലലെടുതക്ട്  ,  വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപട  കേപൊലെയളവബിനുള്ളബില,  ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സക്ട്
വൃതബിയപൊക്കുവപൊകനപൊ  ലമച്ചലപടുത്തുവപൊകനപൊ  നന്നപൊക്കുവപൊകനപൊ  മലെബിനപീകേരണതബില  നബിന്നക്ട്
സെഹരക്ഷബിക്കുവപൊകനപൊ  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചുലകേപൊണക്ട്  ഉടമയ്കകപൊ  വകേവശകപൊരബികകപൊ ബന്ധലപട
സപൊപനതബികനപൊ അധബികേപൊരബികകപൊ ഉതരവക്ട് നലകേപൊവുന്നതപൊണക്ട് :
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എന്നപൊല ഈ ഉപവകുപബിന് കേപീഴബില ഒരു ഉതരവക്ട് പുറലപടുവബിക്കുന്നതബിനക്ട് മുമ്പക്ട്, ജബിലപൊ
പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ അലലങബില  അധബികേപൊരലപടുതലപട  ഓഫപീസെര്,
അധബികേപൊരബികേള്കകപൊ ബന്ധലപട വഗ്യകബികേൾകകപൊ പറയുവപൊനുള്ളതു പറയുവപൊന് നഗ്യപൊയമപൊയ
അവസെരഹ നലകകേണതുഹ അതക്ട് പരബിഗണബിക്കുകേയുഹ ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്.

[***]

17.  ജലെതബിലന്റെ  ഗുണനബിലെവപൊരഹ  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതബിനുള്ള  സെഹസപൊന  ,  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്
ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട   അധബികേപൊരങ്ങള്.―ഒരു  പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയബിലലെ  ലപപൊതു
ജലെവബിതരണ  കസപൊതസ്സക്ട്  മലെബിനമപൊലണകന്നപൊ  അലലങബില  മലെബിനപീകേരണതബിലന്റെ
അപകേടസെപൊധഗ്യതയബിലെപൊലണകന്നപൊ  സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെര്കകപൊ  ജബിലപൊ
പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെര്കകപൊ കബപൊദഗ്യലപടുകേയപൊലണങബില,  അവര്കക്ട്   പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെറബിനക്ട്  ,  കരഖപൊമൂലെഹ,  അതബില  വഗ്യകമപൊകബിയബിട്ടുള്ള അതരഹ
നടപടബികേള് വകേലകപൊള്ളുവപൊന് ആവശഗ്യമപൊയ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകേപൊവുന്നതപൊണക്ട് . 

അദഗ്യപൊയഹ   4

ശുചെബിതസ  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ

18.    ലപപൊതു ശുചെബിമുറബി സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബിനുള്ള ഉതരവപൊദബിതസഹ  .― (1)
ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുഹ  ലപപൊതു  ഇടങ്ങളബിലുഹ  ശുചെബിമുറബി  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങളലട  മപൊനദണ്ഡങ്ങൾ
സെഹസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബി  ചെർച്ച  ലചെയ്തക്ട്  രൂപപീകേരബികകണതുഹ  സെഹസപൊന
പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ പുറലപടുവബികകണതുമപൊണക്ട്  .    അങ്ങലനയുള്ള
നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്    1994-  ലലെ  കകേരള  പഞപൊയതക്ട്  രപൊജക്ട്  ആകബിനക്ട്    (1994-  ലലെ    13-  ാം  ആകക്ട്  )
കേപീഴബിലുഹ    1994-  ലലെ കകേരള മുനബിസെബിപപൊലെബിറബി  ആകബിനക്ട്    (1994-  ലലെ    20-  ാം ആകക്ട്  )    കേപീഴബിലുഹ
ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ലകേടബിടനബിര്മപൊണ ചെടങ്ങള്കക്ട് അനുസൃതമപൊയബിരബിയ്കകണതപൊണക്ട്  .

(2)    ലപപൊതുജനങ്ങളലട  ഉപകയപൊഗതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയത്രയുഹ  എണ്ണതബിലുഹ  ,
ശരബിയപൊയ  നബിലെവപൊരതബിലുഹ  ശുചെബിമുറബി  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  സെഹൗകേരഗ്യപ്രദമപൊയ  സലെങ്ങളബിൽ
തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ സെർകപൊരുകേൾ ഒരുകകണതപൊണക്ട്  .   നപൊമമപൊത്രമപൊയ പണഹ   ഈടപൊകബികയപൊ  ,
അലപൊലതകയപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികയപൊ  ,    ശലെഗ്യകമപൊ  ഉണപൊകേപൊത    വബിധഹ  ഇവ
വഗ്യതബിയപൊയബി പരബിപപൊലെബികകണതപൊണക്ട്  .

(3)    വഗ്യകബിഗത  തപൊമസെതബിനുള്ളലതപൊഴബിലകേ  മനുഷഗ്യവപൊസെതബികനപൊ  ഉപകയപൊഗതബികനപൊ
ഉകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള  ഏതക്ട്  ലകേടബിടതബിലുഹ  നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്കക്ട്  അനുസൃതമപൊയബി
ആവശഗ്യതബിനക്ട്  ശുചെബിമുറബി  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  ലകേടബിട  ഉടമസകയപൊ  നടതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊ
ഒരുകകണതപൊണക്ട്  .    ഇതരഹ  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ  അപരഗ്യപൊപ്തമപൊലണങബില  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
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ഓഫപീസെര്കക്ട്  കരഖപൊമൂലെഹ  കനപൊടപീസെക്ട്  നലകേബി  കനപൊടപീസെബിൽ  ആവശഗ്യലപട  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങൾ
ഒരുകണലമന്നക്ട്  നബിർകദ്ദേശബികപൊവുന്നതുഹ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പപൊലെബികലപടുനലവന്നക്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ നടപടബികേള് സെസപീകേരബികപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  . 

(4)    കജപൊലെബി  സലെങ്ങള്  ,    ബബിസെബിനസ്സക്ട്  സപൊപനങ്ങള്  ,    കഷപൊപബിഹഗക്ട്  മപൊളകേള്
എന്നബിവയുള്ലപലട  എലപൊ  ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുഹ  സ്ത്രപീകേള്  ,    ഭേബിന്നകശഷബികപൊര്  ,
ടപൊന്സ്ലജന്റെറുകേള്  എന്നബിവര്  ഉള്ലപലടയുള്ളവര്കക്ട്  സെഹൗഹൃദപരമപൊയ  ശുചെബിമുറബി
സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .

(5)   എലപൊ ശുചെബിമുറബികേളഹ  ,  ―

(  എ  )    ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന  ആളകേളലട  ആകരപൊഗഗ്യവുഹ  സെസകേപൊരഗ്യതയുഹ  പരബിരക്ഷബിക്കുന്ന
രപീതബിയബില നബിര്മബികകണതുഹ  ;

(  ബബി  )   കരപൊഗപകേര്ച്ച ഒഴബിവപൊക്കുന്ന രപീതബിയബില വൃതബിയപൊയബി പരബിപപൊലെബികകണതുഹ  ;   

(  സെബി  )    ആയതക്ട്  പ്രകദശതബിലന്റെ  പ്രകതഗ്യകേതകേൾ  കൂടബി  പരബിഗണബിച്ചുലകേപൊണക്ട് 
ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ സെഹസെക്ട് കേരണ സെഹവബിധപൊനങ്ങളമപൊയബി ബന്ധലപടുതബിയബിരബികകണതുഹ  ;

(  ഡബി  )    പരബിസെരതക്ട്  മലെബിനജലെഹ ലകേടബികബിടകപൊലതയുഹ  ,    ശരബിയപൊയ രപീതബിയബിലുഹ
അറകുറപണബികേള്  നടതബിയുഹ  ,    സെമപീപവപൊസെബികേള്കക്ട്  ശലെഗ്യമപൊകേപൊത  രപീതബിയബിലുഹ
പരബിപപൊലെബികകണതുഹ  ; 

ആകുന  .

(6)   ഒരു ശുചെബിമുറബി ലപപൊതുസെഭേഗ്യതയ്ക്കക്ട് എതബികരപൊ  ,   ശലെഗ്യകമപൊ ആകേതക വബിധതബില
സപൊപബിക്കുകേകയപൊ  ,    നബിര്മബിക്കുകേകയപൊ  ലചെയ്തബിട്ടുളളതപൊലണങബികലെപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് 
ഭേപീഷണബി  ഉയര്ത്തുലന്നങബികലെപൊ    (5)-  ാം  ഉപവകുപബിലലെ  നബിബന്ധനകേള്
പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  കരഖപൊമൂലെമുള്ള
കനപൊടപീസെബിനപൊല  ,    നബിര്കദ്ദേശബിച്ച സെമയതബിനുള്ളബില  ,    അതക്ട്  നപീകഹലചെയ്യുവപൊകനപൊ ആവശഗ്യമപൊയ
ലമച്ചലപടുതലുകേള്  വരുത്തുവപൊകനപൊ  ഉടമസകയപൊടക്ട്    അലലങബില  നടതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊടക്ട്
ആവശഗ്യലപടപൊവുന്നതപൊണക്ട്   .

(7)  (6)-  ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരഹ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്
നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് പപൊലെബികപൊത ലകേടബിട ഉടമസ അലലങബില നടതബിപ്പുകേപൊരബി ആറു
മപൊസെഹ വലരയുള്ള തടവബികനപൊ പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില കുറയപൊതതുഹ ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ
രൂപ വലര ആകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴയ്കകപൊ  ,   രണബിനുഹ കൂടബികയപൊ ശബിക്ഷബികലപടപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .
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19.     ശുചെബിതസ  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതല  .―  (1)    വഗ്യകബിഗത  തപൊമസെസലെങ്ങള്
ഒഴബിലകേയുള്ളതുഹ  നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരമുള്ള  എണ്ണഹ  വഗ്യകബികേള്  തപൊമസെബിക്കുന്നകതപൊ
കജപൊലെബി  ലചെയ്യുന്നകതപൊ  ആയ എലപൊ  സപൊപനങ്ങളബിലുഹ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെകറപൊ
അകദ്ദേഹഹ  ചുമതലെലപടുത്തുന്ന  ജൂനബിയര്  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്  പദവബിയബില
കുറയപൊത  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ  നബിശബിത  സെമയങ്ങളബില  പരബികശപൊധബിച്ചക്ട്  സെഹസപൊന
പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  പുറലപടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  ശുചെബിതസ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
പപൊലെബിക്കുനലണന്നക്ട് ഉറപ്പുവരുകതണതുഹ എലന്തങബിലുഹ അപപൊകേതകേള് കേലണത്തുന്നപക്ഷഹ
ആയതക്ട്  പരബിഹരബികണലമന്നക്ട്  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചക്ട്  സപൊപന  ഉടമസയ്കകപൊ  അലലങബില
നടതബിപ്പുകേപൊരബികകപൊ കനപൊടപീസെക്ട് നലകകേണതുഹ ആയതക്ട് സപൊപന ഉടമസകയപൊ അലലങബില
നടതബിപ്പുകേപൊരബികയപൊ നടപബില വരുകതണതുമപൊണക്ട്   .

(2) ഒന്നപൊഹ ഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന സപൊപന ഉടമസ    65-  ാം
വകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴശബിക്ഷയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

20.  ലതരുവുകേളബിലുഹ  ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുഹ  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളഹ  ചെവറുകേളഹ  മറ്റുഹ
നബികക്ഷപബിക്കുന്നതക്ട്  നബികരപൊധബികല.―(1) യപൊലതപൊരപൊളഹ  ലതരുവുകേളബികലെപൊ  ലപപൊതുസലെങ്ങളബികലെപൊ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങകളപൊ ചെവറുകേകളപൊ അതുകപപൊലലെയുള്ളവകയപൊ നബികക്ഷപബികപൊന് പപൊടുള്ളതല  .

(2)    ലതരുവബികലെപൊ  ലപപൊതു  ,    സെസകേപൊരഗ്യ  ഇടങ്ങളബികലെപൊ  ,    നബികക്ഷപബികലപടുന്ന
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഭേപീഷണബി  ഉയര്ത്തുന്ന  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില  ,
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  തപൊലപരഗ്യഹ  മുന്നബിര്തബി  മപൊലെബിനഗ്യഹ  നപീകഹ  ലചെയ്യുന്നതബിനുഹ  ,    തുടര്
നടപടബിക്കുമുള്ള  ശബിപപൊര്ശ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  തകദ്ദേശ  സെര്കപൊരബിനക്ട്
നലകകേണതപൊണക്ട്  .

(3)    (1)-  ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരമുള്ള  കുറഹ  ലചെയ്യുന്ന  ഏലതപൊരപൊളഹ  മൂനവര്ഷഹ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന  തടവബികനപൊ  പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില  കുറയപൊതതുഹ  ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ
രൂപ  വലര  ആകേപൊവുന്നതുമപൊയ  പബിഴയ്കകപൊ  ,    അലലങബില  രണബിനുഹ  കൂടബികയപൊ
ശബിക്ഷബികലപടപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .

അദഗ്യപൊയഹ 5

ശലെഗ്യഹ ഒഴബിവപൊകല

21. ശലെഗ്യമപൊകുന്ന   [***]     കേപൊരഗ്യങ്ങള്.  ― 2-ാം വകുപബില "ശലെഗ്യഹ" എന്ന പദപ്രകയപൊഗതബിനക്ട്
നലകേബിയബിരബിക്കുന്ന നബിര്വ്വചെനതബിലന്റെ സെപൊമപൊനഗ്യതയ്ക്കക്ട് ഭേഹഗഹ വരപൊലത, ഈ അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ
ആവശഗ്യങ്ങള്കപൊയബി  തപൊലഴപറയുന്നവ,  പ്രകതഗ്യകേബിച്ചുഹ,  ശലെഗ്യമപൊയബി  കേരുതലപകടണതപൊണക്ട്,
അതപൊയതക്ട്,―
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(i)    ഏലതങബിലുഹ   പരബിസെരഹ   ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്   ഹപൊനബികേരമപൊയ
വബിധതബിലെപൊക്കുകേ  ;

(ii) ഏലതങബിലുഹ  നദബി  ,    കേപൊയല  ,    കുളഹ  ,    തടപൊകേഹ  ,    കതപൊടക്ട്  ,    അരുവബി  ,
നപീര്ലതപൊടബി  ,    ഓവുചെപൊല  തുടങ്ങബിയ  ജലെകസപൊതസ്സുകേള്  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് 
ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ ആയ അവസയബില ആക്കുകേ  ;

(iii)    ചെപൊരക്കുഴബി  ,    ചെപൊണകേക്കുഴബി  ,    കേകമ്പപൊസക്ട്  കുഴബി  ,    ലസെപ്റബികേക്ട്  ടപൊങക്ട്  ,
ബകയപൊഗഗ്യപൊസെക്ട്  പ്ലേപൊന്റെക്ട്  ,    മപൊലെബിനഗ്യ  കശഖരണ  സെഹവബിധപൊനങ്ങള്  മുതലെപൊയവ  കവണത്ര
പരബിപപൊലെനവുഹ  സുരക്ഷയുമബിലപൊലത  മലെബിനമപൊയകതപൊ  ,    ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയകതപൊ
ആയ അവസയബില ആക്കുകേ  ;

(iv) ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  രപീതബിയബികലെപൊ  അതരലമപൊരു
സലെകതപൊ ഏലതങബിലുഹ മൃഗലത ഒറയ്കകപൊ കൂടമപൊകയപൊ സൂക്ഷബിക്കുകേ ;

(v) ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  ഏലതങബിലുഹ  ചെവര്,  ലകേടബിട  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്,
വഗ്യപൊപപൊര  മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്  അലലങബില  മറക്ട്  വസ്തുകള്  എന്നബിവ  കുനകൂട്ടുകേകയപൊ
കശഖരബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുകേ;

(vi)          കവണത്ര  വപൊയുസെഞപൊര  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  നലകേപൊലതയുഹ  വബിഷമയമപൊയ
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങളബില നബിനഹ സെഹരക്ഷണലമപൊരുകപൊലതയുഹ  കജപൊലെബി  സെമയതക്ട്  തബിക്കുഹതബിരക്കുഹ
ഉണപൊകുന്ന  വബിധതബിലുഹ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന  അവസയബില  ഏലതങബിലുഹ
ഫപൊകറബി  ,    വര്കക്ട്  കഷപൊപക്ട്  ,    കജപൊലെബി  സലെഹ  ,    കേടകേള്  ,    ഭേക്ഷണശപൊലെകേള്  മുതലെപൊയവ
പ്രവര്തബിപബിക്കുകേ  ;   

(vii)    തപീ  കൂട്ടുന്ന  സലെഹ  ,    ചൂള  മുതലെപൊയവയബില  നബിനണപൊകുന്ന  പുകേ
ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ രപീതബിയബില അന്തരപീക്ഷതബില തങ്ങബിനബിലകപൊനബിടവരുത്തുകേ  ;

(viii)    പുകേ  പുറന്തള്ളുന്ന  ചെബിമബിനബികേള്  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ
അളവബികലെപൊ രപീതബിയബികലെപൊ ഉയരതബികലെപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേ  ;

(ix)      ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയബിട്ടുള്ള ശബഹ  ,   ഒച്ച  ,   പ്രകേമ്പനഹ  ,   ലപപൊടബി  ,
ചെപൊരഹ  ,   അസെഹഗ്യഗന്ധഹ  ,   വബിഷവസ്തു അലലങബില അറപ്പുളവപൊക്കുന്ന കേപൊഴ എന്നബിവ ഉണപൊക്കുകേ  ;

(x)  എകക്ട്കറ യൂണബിറക്ട്  ,    കബിനബികല ലെകബപൊറടറബി  ,    സ്കപൊന് ലസെന്റെര് അലലങബില
ആശുപത്രബി  എന്നബിവ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  അവസയബില  ശരബിയപൊയ
മുന്കേരുതല നടപടബികേളബിലപൊലത നബിലെനബിര്ത്തുകേ  ;
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(xi)      ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  വബിധതബില  ഏലതങബിലുഹ  കഹപൊടല
അലലങബില  ഭേക്ഷണഹ  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുന്ന  സപൊപനഹ  ,    അറവുശപൊലെ  ,    ഇറച്ചബികട  ,
കകേപൊഴബികട  ,   മബിലകക്ട് സപൊള്  ,   മപൊര്കറക്ട്  ,   ലഎസെക്ട് ഫപൊകറബി  ,   കലെപൊഡ്ജുകേള്  ,   അതബിനക്ട് സെമപൊനമപൊയ
തപൊമസെതബിനുള്ള  സപൊപനങ്ങള്  ,    വപൊണബിജഗ്യ  സപൊപനങ്ങള്  എന്നബിവ  നടത്തുകേകയപൊ
നബിലെനബിര്ത്തുകേകയപൊ ലചെയ്യുകേ  ;

(xii) ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  അവസയബില  [***] ശ്മശപൊനഹ,
ചുടലെ, കേലറ എന്നബിവ നബിലെനബിര്ത്തുകേ; 

(xiii) ഏലതങബിലുഹ മരഹ അലലങബില ഏലതങബിലുഹ തരതബിലുള്ള നബിര്മപൊണഹ
[***] ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന [***] അവസയബില നബിലെനബിര്ത്തുകേ ;

(xiv)       ലകേപൊതുകുകേളലട  പ്രജനനതബിനക്ട്  സെഹപൊയകേരമപൊയ  രപീതബിയബില
ലവള്ളഹ  ലകേടബിനബിലകപൊന്  ഇടയപൊക്കുകേകയപൊ  ലകേടബികബിടക്കുന്നകതപൊ  ഒഴുകുന്നകതപൊ  ആയ
ജലെകശഖരങ്ങകളപൊ  ,    ലവള്ളലകട്ടുകേകളപൊ  സൃഷബിക്കുകേകയപൊ  ,    നബിര്മപൊര്ജ്ജനഹ
ലചെയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുകേ  ;

(xv)    ഇഹൗച്ചകേള്  ,    മണലെപീച്ചകേള്  ,    പപൊറകേള്  ,    ലചെള്ളുകേള്  ,    ഒച്ചുകേള് മുതലെപൊയവ
ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ  രപീതബിയബില  ലപരുകുന്നതബിനുള്ള  സെപൊഹചെരഗ്യഹ
സൃഷബിക്കുകേകയപൊ  ,   അവ നബിര്മപൊര്ജ്ജനഹ ലചെയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുകേ  ;

(xvi)  പന്നബിഫപൊഹ,  കകേപൊഴബിഫപൊഹ,  ആടക്ട്  ഫപൊഹ,  കേനകേപൊലെബി  ഫപൊഹ,  ഹപൊച്ചറബി,
കുതബിരലെപൊയഹ  മുതലെപൊയവ ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന  അവസയബില
നബിലെനബിര്ത്തുകേ;

(xvii)    ലതരുവുനപൊയ്ക്കള്  ,    മൂഷബികേ വര്ഗ്ഗതബിലലപട  ജപീവബികേള്  മുതലെപൊയവയ്ക്കക്ട്
തപൊവളമപൊകുന്ന  രപീതബിയബില  ഏലതങബിലുഹ  സെഹഭേരണശപൊലെകയപൊ  അതബിലന്റെ  പരബിസെരകമപൊ
മപൊലെബിനഗ്യക്കൂമ്പപൊരകമപൊ  അലലങബില  അതുകപപൊലുള്ളവകയപൊ  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊയ
രപീതബിയബില നബിലെനബിര്ത്തുകേ  ; 

(xviii)  ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട് ഹപൊനബികേരമപൊകുന്ന രപീതബിയബില ഏലതങബിലുഹ തരതബിലുള്ള
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള് വപൊഹനതബികലെപൊ മറ്റു രപീതബിയബികലെപൊ ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേ  ;

(xix)   ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തനങ്ങലളകയപൊ ലെക്ഷഗ്യങ്ങലളകയപൊ പ്രതബികൂലെമപൊയബി
ബപൊധബിക്കുന്ന ഏലതങബിലുഹ തരതബില അസെതഗ്യകമപൊ വഗ്യപൊജകമപൊ ആയ പ്രചെരണഹ നടത്തുകേ  ;   കൂടപൊലത

(xix)    ഈ  അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  മറക്ട്
സെഹഗതബികേള്  .
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22.  ശലെഗ്യഹ   സെഹബന്ധബിച്ച  വബിവരങ്ങള്.  ― ഏലതങബിലുഹ  പ്രകദശതക്ട് ശലെഗ്യതപൊല
സെങടമനുഭേവബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിക്കുഹ അലലങബില  അതരലമപൊരു  ശലെഗ്യഹ
നബിലെനബിലക്കുന എന്നറബിയുന്ന  ഏലതപൊരു വഗ്യകബിക്കുഹ,  അകതക്കുറബിച്ചക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കകപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികകപൊ  കരഖപൊമൂലെഹ
പരപൊതബി നലകേപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .

 23. ശലെഗ്യഹ   ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട
അധബികേപൊരഹ.―(1)  ഒരു  ശലെഗ്യഹ  നബിലെനബിലക്കുന  എന്നക്ട്,  22-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരമുള്ള
വബിവരതബിലന്റെ അടബിസപൊനതബികലെപൊ,  മറ്റുവബിധതബികലെപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്കക്ട് കബപൊധഗ്യലപടപൊല,  ഓഫപീസെര്കക്ട്,  ആരുലട പ്രവൃതബിയപൊകലെപൊ, വപീഴയപൊകലെപൊ ആണക്ട്
ശലെഗ്യഹ ഉണപൊയബിട്ടുള്ളതക്ട് അലലങബില തുടര്നലകേപൊണബിരബിക്കുന്നതക്ട്  ആ വഗ്യകബികക്ട് അറബിയബിപക്ട്
നലകേബിലകപൊണ്ടുഹ,  വഗ്യകബിലയ കേലണതപൊന്  കേഴബിയുന്നബിലലങബില,  ശലെഗ്യഹ  തുടരുന്നതപൊയ
പരബിസെരതബിലന്റെ  ഉടമസകയപൊകടപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊകടപൊ കനപൊടപീസെക്ട്  മുകഖന  നബിശബിത
കേപൊലെയളവബിനുള്ളബില അതക്ട്  ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുള്ള  [***] നടപടബികേള്
സെസപീകേരബിക്കുന്നതബിനപൊകയപൊ അതരഹ കജപൊലെബികേള് ലചെയ്യുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണക്ട് :

എന്നപൊല,―

(എ)  ഏലതങബിലുഹ  ലകേടബിടതബിലന്റെ ഘടനപൊപരമപൊയ  കപപൊരപൊയ്മയബിലനബിന്നപൊണക്ട്
ശലെഗ്യഹ ഉണപൊകുന്നലതങബില,  അതബിലന്റെ ഉടമസയ്ക്കക്ട് കനപൊടപീസെക്ട് നലകകേണതുഹ ; [***]

(  ബബി  )     ശലെഗ്യഹ  ഉണപൊയതക്ട്  അലലങബിൽ  അതക്ട്  തുടരുന്നതക്ട്  ,    ഉടമസയുലടകയപൊ
വകേവശകപൊരബിയുലടകയപൊ  ,   പ്രവൃതബികയപൊ വപീഴകയപൊ ലകേപൊണലപൊലയങബില  ,   പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  ,    ശലെഗ്യഹ  ആവര്തബിക്കുന്നതക്ട്  തടയുന്നതബിനക്ട്  കവണബികയപൊ
ഇലപൊലതയപൊക്കുന്നതബിനക്ട് കവണബികയപൊ ആവശഗ്യമുള്ള നടപടബികേള് ഉടനടബി സെസപീകേരബിക്കുന്നതബിനക്ട്
തകദ്ദേശ സെര്കപൊരബികനപൊടക്ട് കരഖപൊമൂലെഹ ശബിപപൊര്ശ ലചെകയ്യേണതുഹ  ;   കൂടപൊലത  ,

[***]

(  സെബി  )    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  ആര്കപൊകണപൊ  അതരഹ
കനപൊടപീസെക്ട്  നലകേബിയതക്ട്  ,    ആ  വഗ്യകബിയുലട  കരഖപൊമൂലെമുള്ള  അകപക്ഷയബികനല  ,    കകേസെബിലന്റെ
വസ്തുതകേളലടയുഹ സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളലടയുഹ അടബിസപൊനതബില  ,   പ്രപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബികക്ട് അതരഹ കനപൊടപീസെബില നബിര്കദ്ദേശബിച്ച കേപൊലെയളവക്ട് നപീടബി നലകേപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

[***]

(2)    ശലെഗ്യഹ ഒഴബിവപൊക്കുന്ന ആവശഗ്യതബികലെകപൊയുള്ള  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെറുലട
(1)-  ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേപൊരമുള്ള കനപൊടപീസെക്ട് വകേപറബി എന്നതക്ട് ലകേപൊകണപൊ  ,    ശലെഗ്യഹ ഒഴബിവപൊകപൊനുള്ള
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പ്രവൃതബികേൾ  നടതബിയതുലകേപൊകണപൊ  മപൊത്രഹ  ഒരു  വകേവശകപൊരബിയ്ക്കക്ട്  പ്രസസ്തുത  സലെതബികനൽ
യപൊലതപൊരു  നബിയമപരമപൊയ  അവകേപൊശകമപൊ  ഉടമസപൊവകേപൊശകമപൊ  മറക്ട്  അവകേപൊശങ്ങകളപൊ
ലെഭേഗ്യമപൊകുന്നതല  .

(3)  (1)-  ാംഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  കനപൊടപീസെക്ട്  ലെഭേബിച്ച  ഏലതങബിലുഹ  വഗ്യകബി  ,    ഉടമസ  ,
അലലങബിൽ  വകേവശകപൊരബി  കനപൊടപീസെബിൽ  നൽകേബിയ  അലലങബിൽ  ദപീർഘബിപബിച്ചക്ട്  നൽകേബിയ
സെമയതബിനുള്ളബിൽ  ആയതബിൽ  നൽകേബിയബിരബിക്കുന്ന  നബിർകദ്ദേശങ്ങൾ  പപൊലെബിക്കുന്നതബിൽ  വപീഴ
വരുതബിയപൊല  ,  65  -  ാം   വകുപബില  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴയ്ക്കക്ട്  ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുഹ  .    ശലെഗ്യഹ
ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനുഹ  അതബിലന്റെ  ആവർതനഹ  തടയുന്നതബിനുഹ  ആവശഗ്യമപൊലണന്നക്ട്  കേരുതുന്ന
പ്രവർതനങ്ങൾ നബിർവ്വഹബിക്കുന്നതബിനുകവണബി പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഒപൊഫപീസെര് തകദ്ദേശ
സെർകപൊരബിലന അറബിയബികകണതപൊണക്ട്  .

(4) പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര് അയപൊള്  ഉതരവബിടകതപൊ
എടുതകതപൊ  ആയ  നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയ്ക്കക്ട്
റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്.

24.  ശലെഗ്യതപൊല     ആള്തപൊമസെതബിനക്ട്   അനുകയപൊജഗ്യമലപൊത വബിധതബിലുള്ള വപീകടപൊ
ലകേടബിടകമപൊ    സെഹബന്ധബിച്ച  വഗ്യവസ.―പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട
അഭേബിപ്രപൊയതബില, ഒരു വപീകടപൊ മറക്ട്  ലകേടബിടകമപൊ അവബിലട നബിലെനബിലക്കുന്ന ഒരു ശലെഗ്യതപൊല
ആള്തപൊമസെതബിനക്ട്  അനുകയപൊജഗ്യമലലങബില,  അതരഹ  വപീകടപൊ  ലകേടബിടകമപൊ
ആള്തപൊമസെതബിനക്ട്
അനുകയപൊജഗ്യമപൊകുന്നതുവലര,  തപൊമസെതബിനുള്ള  പപൊര്പബിടമപൊയബി ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതക്ട്  [***]
നബികരപൊധബികകണതപൊണക്ട്.

25.  ശലെഗ്യഹ   ഇലപൊതപൊക്കുകമ്പപൊള് നപീകഹലചെയ്യേലപട സെപൊധനങ്ങളലട വകേലയ്യേപൊഴബിയല.―[***]
ഈ  അദഗ്യപൊയതബിന്  കേപീഴബിലലെ  കജപൊലെബികേള്  നബിര്വ്വഹബിക്കുകമ്പപൊകഴപൊ  അലലങബില
മറ്റുവബിധതബില  അതബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  നടപബില  വരുത്തുകമ്പപൊകഴപൊ,  ലപപൊതുസലെങ്ങള്
ഉള്ലപലട ഏലതങബിലുഹ  പരബിസെരതക്ട്  നബിന്നക്ട്  [***] നപീകഹലചെയ്ത  [***] സെപൊധനങ്ങള്,
നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  രപീതബിയബില  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  വകേകേപൊരഗ്യഹ
ലചെയ്യേപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .

[***]

[***]

[***]

[***]

[***]
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26.    പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കക്ട് പുറതക്ട് പ്രവൃതബികയപൊ വപീഴകയപൊ മൂലെമുണപൊകുന്ന ശലെഗ്യഹ  .―

ഏ  ലതങബിലുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  തലന്റെ  പ്രപൊകദശബികേ

കമഖലെലയകയപൊ അതബിലന്റെ ഏലതങബിലുഹ ഭേപൊഗകതകയപൊ ബപൊധബിക്കുന്ന ഒരു ശലെഗ്യഹ അതരഹ

പ്രപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കക്ട് പുറതക്ട് ലചെയ്തകതപൊ സെഹഭേവബിക്കുന്നകതപൊ ആയ ഏലതപൊരു പ്രവൃതബികയപൊ

വപീഴകയപൊ  ലകേപൊണക്ട്  പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ  ഭേപൊഗബികേമപൊകയപൊ  ഉണപൊയതപൊലണന  കേപൊണുന്നപക്ഷഹ

അകപൊരഗ്യഹ ജബിലപൊ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെലറ അറബിയബികകണതുഹ അകദ്ദേഹഹ ആ ശലെഗ്യഹ

ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനക്ട് ആവശഗ്യമപൊയ നടപടബി സെസപീകേരബികപൊന് ബന്ധലപട പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്

ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  നബിര്കദ്ദേശഹ  നലകകേണതുമപൊണക്ട്  .    പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെകേള്  രണക്ട്

ജബിലകേളബില  ഉള്ലപടുന്നതപൊലണങബില  ശലെഗ്യഹ  ഉണപൊയ  പ്രകദശഹ  ഉള്ലപടുന്ന  ജബിലയബിലലെ

ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറബിലൂലട  അകപൊരഗ്യഹ  സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്

ഓഫപീസെലറ  അറബിയബികകണതുഹ  അകദ്ദേഹഹ  കവണ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേപൊന്  നടപടബി

സെസപീകേരബികകണതുമപൊണക്ട്  .

അദഗ്യപൊയഹ 6

പ്രതദ്യുലപപൊദന, മപൊത, നവജപൊത ശബിശു, വശശവ  ,   കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗ്യഹ

27.  പബബികേക്ട്   ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ   പ്രതദ്യുലപപൊദന  ,    മപൊത  ,    നവജപൊത  ശബിശു  ,

വശശവ  ,  കേഹൗമപൊര  ആകരപൊഗഗ്യ  അവസ    ലമച്ചലപടുതപൊനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്    [***]

നടപബിലെപൊകണലമന്നക്ട്.―(1)  സെര്കപൊര്  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  പുറലപടുവബിക്കുന്ന  നബിര്കദ്ദേശ

പ്രകേപൊരഹ,  സെഹസപൊന  ,    ജബിലപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊര്   പ്രതദ്യുലപപൊദന,

മപൊത,  നവജപൊത ശബിശു, വശശവ, കേഹൗമപൊര  ആകരപൊഗഗ്യഹ [***] സെഹബന്ധബിച്ച പരബിപപൊടബികേള്

നടപബിലെപൊകകണതപൊണക്ട്.

(2)  (1)-  ാംഉപവകുപബിൽ പരപൊമർശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പരബിപപൊടബികേൾ നടപബിലെപൊക്കുന്നതബികലെകക്ട്

സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർക്കുഹ  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർക്കുഹ

പ്രപൊകദശബികേ   പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർക്കുഹ ആവശഗ്യമപൊയ പബിന്തുണ ബന്ധലപട  സെർകപൊർ

വകുപ്പുകേളഹ തകദ്ദേശ സെർകപൊരുകേളഹ നൽകകേണതപൊണക്ട്  .

(3)  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സെര്കപൊര്  നബിർകദ്ദേശബിക്കുന്ന പ്രതദ്യുലപപൊദന,  മപൊത,

നവജപൊതശബിശു,  വശശവ,  കേഹൗമപൊര  ആകരപൊഗഗ്യഹ  [***] എന്നബിവയുമപൊയബി  ബന്ധലപട

പ്രതബികരപൊധഹ,  കപ്രപൊത്സപൊഹനഹ,  കേപൊരഗ്യനബിര്വ്വഹണഹ  എന്നബിവ  സെഹബന്ധബിച്ച  എലപൊ

നടപടബികേളഹ,  ആവശഗ്യലമന്നക്ട്  കേരുതുന്നപക്ഷഹ,  മറക്ട്  വകുപ്പുകേളമപൊയബി  സെഹകയപൊജബിച്ചക്ട്

നടപബിലെപൊകകണതക്ട് പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുലട ചുമതലെയപൊണക്ട്.
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(4)    മപൊത  -  ശബിശു  ആകരപൊഗഗ്യവുഹ  കക്ഷമവുഹ  കപ്രപൊൽസെപൊഹബിപബിക്കുന്നതബിനുഹ
സെഹരക്ഷബിക്കുന്നതബിനുമപൊയബി  ഏലതങബിലുഹ  ഒരു  പ്രവൃതബി  ലചെയ്യുന്നതബികനപൊ  തടയുന്നതബികനപൊ  മപൊറഹ
വരുത്തുന്നതബികനപൊ ഏലതങബിലുഹ വഗ്യകബികയപൊകടപൊ സപൊപനകതപൊകടപൊ കരഖപൊമൂലെകമപൊ അലപൊലതകയപൊ
നബിർകദ്ദേശബികപൊൻ പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .    എന്നപൊൽ
പ്രസ്തുത ഉതരവബിൽ നബിർകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള സെമയതബിനുള്ളബിൽ ആ വഗ്യകബികയപൊ സപൊപനകമപൊ അങ്ങലന
ലചെയ്യുന്നതബിൽ പരപൊജയലപടുകേയപൊലണങബിൽ  ,   പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർ ഇകപൊരഗ്യഹ
ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെലറയുഹ  തുടർന്നക്ട്  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ
സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെലറയുഹ  സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ
സെർകപൊരബിലനയുഹ  അറബിയബികകണതുഹ  ആയതബിൽ  സെർകപൊരബിലന്റെ  തപീരുമപൊനഹ
അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണക്ട്  .

അദഗ്യപൊയഹ 7 
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടയുഹ   വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടയുഹ

പ്രതബികരപൊധവുഹ, വബിജപൊപനവുഹ ചെബികേബിത്സയുഹ 

28.    പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളഹ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേളഹ  .  ―  (1)    ഈ
ആകബിലലെ    2-  ാം  വകുപബിലന്റെ    (1)-  ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  എന്നതബിലന്റെ
നബിർവചെനതബിൽലപടുന്ന  എലപൊ  കരപൊഗങ്ങലളയുഹ  ഈ  വകുപബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി എന്നക്ട് കേണകപൊക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)   ഈ ആകബിലന്റെ ആവശഗ്യതബിനപൊയബി  ,   വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി
എന്നതുലകേപൊണക്ട് അർത്ഥമപൊക്കുന്നതക്ട്  ,  ―

(i)   ക്ഷയഹ  ;

(ii)    കദശപീയ  പ്രപൊണബിജനഗ്യ  കരപൊഗനബിയനണ  പരബിപപൊടബിയബിൽ  ഉൾലപടബിട്ടുള്ളകതപൊ
ഭേപൊവബിയബിൽ  കൂടബികച്ചർക്കുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗങ്ങൾ    (  മകലെറബിയ  ,    മന്തക്ട്  ,    ജപപൊൻ  ജസരഹ  ,
ലഡങബിപനബി  ,   ചെബികൻ ഗുനബിയ  ,   കേപൊലെപൊ അസെർ മുതലെപൊയവ  );

(iii)   സെബിക  ;

(iv)    വടഫസെക്ട് വബിഭേപൊഗതബിൽലപടുന്ന എലപൊ പനബികേളഹ    (  സബക്ട് വടഫസെക്ട്  ,
എപബിഡമബികേക്ട് വടഫസെക്ട് തുടങ്ങബിയവ  );

(v)   ആനപൊകക്ട്  ;

(vi)   പക്ഷബിപനബി ഉൾലപലട ഇൻഫ്ലുവന്സെ  -  എ വബിഭേപൊഗതബിലുള്ള പനബികേൾ  ;

(vii)   മസബിഷ്ക ജസരതബിലന്റെ ലെക്ഷണങ്ങൾ കേപൊണബിക്കുന്ന എലപൊ പനബികേളഹ  ;
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(viii)    യൂണബികവഴൽ ഇമട്യൂവണകസെഷൻ പദതബിയബിൽ ഉൾലപടബിട്ടുള്ളകതപൊ  ,
ഭേപൊവബിയബിൽ  കൂടബികച്ചർക്കുന്നകതപൊ  ആയ  കരപൊഗങ്ങൾ    (  കപപൊളബികയപൊ  ,    ഡബിഫപീരബിയ  ,    വബിലൻചുമ  ,
ലടറനസെക്ട്  ,    മപീസെബിൽസെക്ട്  ,    ലഹപവററബിസെക്ട്  -  ബബി  ,    ഹപീകമപൊഫബിലെസെക്ട്  ഇൻഫ്ലുവന്സെ  -  ബബി  മൂലെമുള്ള
നട്യൂകമപൊണബിയ അലലങബില ലമനബിവഞറബിസെക്ട്  ,   നട്യൂകമപൊകകപൊകസെക്ട് മൂലെമുള്ള കരപൊഗങ്ങൾ  ,   റുബല
മുതലെപൊയവ  );

(ix)   അകേട്യൂടക്ട് ഫപൊസെബിഡക്ട് പരപൊലെബിസെബിസെക്ട്  ;

(x)   മങബികപപൊകക്ട്  ;

(xi)   കപ വബിഷബപൊധ   (  റപൊബപീസെക്ട്  );

(xii)   നബിപ  ;

(xiii)    സെപൊർസെക്ട്  ,    മബിഡബിൽ ഈസക്ട് ലറസ്പെബികറററബി സെബിൻകഡ്രെപൊഹ  ,    കകേപൊവബിഡക്ട്  -19
തുടങ്ങബിയ ലകേപൊകറപൊണ വവറസെക്ട് അണുബപൊധകേൾ  ;

(xiv)   എലെബിപനബി  ;

(xv)   കപ്ലേഗക്ട്  ;

(xvi)   കുഷഹ  ;

(xvii)    ആന്റെബിബകയപൊടബികേക്ട്  അതബിജപീവന  ഭേപീഷണബിയുലട  പശപൊതലെതബിൽ
റബികപപൊർടബിഹഗക്ട് ആവശഗ്യമപൊലണന്നക്ട് സെർകപൊർ നബിശയബിക്കുന്ന അണുബപൊധകേൾ  ;

(xviii)    കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബിൽ കകേന്ദ്ര  ,  സെഹസപൊന സെർകപൊരുകേൾ വബിജപൊപനതബിലൂലട
സെഹസപൊനലതപൊടപൊലകേകയപൊ  ,    സെഹസപൊനതബിലന്റെ ഒരു പ്രകദശകതപൊ വബിജപൊപനലപടുകതണതപൊയബി
പ്രഖഗ്യപൊപബിക്കുന്ന കരപൊഗങ്ങൾ  .

(3)    സെര്കപൊരബിനക്ട്  ,    വബിവരങ്ങള്  കശഖരബികകണകതപൊ  ചെബികേബിത്സപൊ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
പപൊലെബികകണകതപൊ  ആയ  എലതങബിലുഹ  പകേരുന്നകതപൊ  അലപൊതകതപൊ  ആയ  കരപൊഗലത
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രപൊധപൊനഗ്യമുള്ള കരപൊഗമപൊയബി  വബിജപൊപനഹ ലചെയ്യേപൊവുന്നതപൊണക്ട്  . 

(4)    വബിജപൊപനലപടുകതണ  ഏലതങബിലുഹ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  ഏലതങബിലുഹ
വഗ്യകബികേളലടകയപൊ  ,    സെർകപൊർ  ആശുപ്രതബിയുലടകയപൊ  ,    സെസകേപൊരഗ്യ  ആശുപത്രബിയുലടകയപൊ  ,
കബിനബികബിലന്റെകയപൊ  അലലങബിൽ  ലെകബപൊറടറബിയുലടകയപൊ  ,    ഗകവഷണ  സപൊപനങ്ങളലടകയപൊ
ശ്രദയബിൽലപടുകേകയപൊ  ,    അറബിയലപടുകേകയപൊ  ലചെയ്തപൊൽ  ,    ആ  വഗ്യകബികയപൊ  സപൊപനകമപൊ
ഉടൻതലന്ന പബബികക്ട് ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെർകക്ട് റബികപപൊർടക്ട് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .    അപ്രകേപൊരമുള്ള
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വബിവരഹ  ലെഭേബിക്കുകമ്പപൊൾ  ,    അതരഹ  കരപൊഗങ്ങളലട  വഗ്യപൊപനഹ  നബിയനബിക്കുന്നതബിനുഹ  അതക്ട്
ഉന്മൂലെനഹ  ലചെയ്യുന്നതബിനുമപൊയബി  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർമപൊർ  ഉടൻതലന്ന
ഇടലപകടണതപൊണക്ട്  .

(5)   (4)-  ാം ഉപവകുപബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള ഒരു സെഹഭേവഹ റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെയ്യുന്നതബില വപീഴ
വരുത്തുന്ന  വഗ്യകബികയപൊ  സപൊപനകമപൊ  ,  65  -  ാം  വകുപബില   വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴയ്ക്കക്ട്
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

29. അതബിഥബിലതപൊഴബിലെപൊളബികേളലട  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണവുഹ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി
പ്രതബികരപൊധവുഹ  .  ―  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ   ആകരപൊഗഗ്യ  വകുപബിലന്റെയുഹ
ലതപൊഴബിൽ വകുപബിലന്റെയുഹ തകദ്ദേശ സെർകപൊരുകേളലടയുഹ സെഹകേരണകതപൊലട തപൊലഴപറയുന്ന
പ്രവർതനങ്ങൾ നടകതണതപൊണക്ട്  ,  ―

(i)    അതബിഥബിലതപൊഴബിലെപൊളബികേളലട  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബികശപൊധനകേൾ  കൃതഗ്യമപൊയ
ഇടകവളകേളബിൽ   ആകരപൊഗഗ്യ  വകുപബിലന്റെ  സെഹപൊയകതപൊലട  ആസൂത്രണഹ  ലചെകയ്യേണതുഹ
നടപബിലെപൊക്കുന എനറപപൊകകണതുമപൊണക്ട്  .

(ii)    അതരഹ പരബികശപൊധനകേളബില  ,    സെഹസപൊനതക്ട് നബിന്നക്ട് നബിർമപൊർജ്ജനഹ
ലചെയ്യേലപടുന്നതബിനക്ട്  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബിപപൊടബികേൾ  നബിലെവബിലുള്ള  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
കരപൊഗങ്ങകളപൊ കേലണതബിയപൊൽ  ,    പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെർ ജബിലപൊ പബബികേക്ട്
ലഹൽതക്ട് ഓഫപീസെലറ കരഖപൊമൂലെഹ അറബിയ്കകണതപൊണക്ട്  .

(iii)    അതബിഥബിലതപൊഴബിലെപൊളബികേളലട  തപൊമസെയബിടങ്ങളബിൽ  ആർലകങബിലുഹ
ഏലതങബിലുഹ    പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി  പബിടബിലപടുകേകയപൊ  വഗ്യപൊപനഹ  ഉണപൊവുകേകയപൊ  ലചെയ്തപൊൽ
അങ്ങലനയുള്ളവർകക്ട് ചെബികേബിത്സ ലെഭേഗ്യമപൊകുന എനറപപൊക്കുകേയുഹ അതതക്ട് സലെങ്ങളബിൽ പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി
പ്രതബികരപൊധതബിനുഹ നബിയനണതബിനുഹ നടപടബികേൾ സെസപീകേരബിയ്ക്കുകേയുഹ ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  . 

30.  ഐലസെപൊകലെഷന്  ആശുപത്രബികേളകടയുഹ  വപൊര്ഡുകേളകടയുഹ  പരബിപപൊലെനഹ.  (1)―
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്,  കരപൊഗതബിലന്റെ  പ്രകൃതതപൊല  ആവശഗ്യമപൊയബി
വന്നപൊല  തകദ്ദേശസെര്കപൊരുകേളലട  സെഹപൊയകതപൊലട  തപൊലഴപറയുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടകതണതപൊണക്ട്  അതപൊയതക്ട്,―

(എ) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ഉള്ള
വഗ്യകബികേലള പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുഹ  ചെബികേബിത്സബിക്കുന്നതബിനുഹ ആശുപത്രബികേളഹ  വപൊര്ഡുകേളഹ
അലലങബില മറക്ട് സലെങ്ങളഹ സെജ്ജപീകേരബികകണതുഹ ;

(ബബി) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
ഉളളവലര  ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ  [***] വപൊഹന  സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  നലകുകേയുഹ
പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുഹ ലചെകയ്യേണതുഹ ;
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(സെബി) പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
അനുഭേവബിക്കുന്നകതപൊ  അനുഭേവബിക്കുന്നതപൊയബി  സെഹശയബികലപടുന്നകതപൊ  ആയ  വഗ്യകബികേള്കക്ട്
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനുഹ ചെബികേബിത്സയ്ക്കുമപൊയബി സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഏര്ലപടുത്തുകേയുഹ  , കൂടപൊലത

(ഡബി) [***] അണുബപൊധയ്ക്കു വബികധയമപൊയ വപൊഹനങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, കേബിടകകേള്
അലലങബില  മറക്ട്  സെപൊധനങ്ങള് എന്നബിവ  ഉചെബിതമപൊയ  രപീതബിയബില  അണുവബിമുകമപൊക്കുനലവന്നക്ട്
ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്  .

(2) ഓകരപൊ ആകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ,―

(എ) പ്രകദശലത  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിലയകയപൊ  സെഹബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള്;

(  ബബി  )     പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ    ഉള്ളകതപൊ
ഉള്ളതപൊയബി സെഹശയബികലപടുകേകയപൊ ലചെയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള    കരപൊഗനബിര്ണ്ണയഹ  ,     നലകുന്ന   കസെവനങ്ങള്  ,
എന്നബിവയുലട വബിശദപൊഹശങ്ങള്  ;

(സെബി) അതരതബിലുളള  വഗ്യകബികേള്കക്ട് ആവശഗ്യമപൊയ  [***]ചെബികേബിത്സയുഹ
അതബിലന്റെ വബിശദപൊഹശങ്ങള്, 

എന്നബിവ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്ക്കുഹ   ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്ക്കുഹ റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്. 

31. ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണര്മപൊര് പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടകയപൊ വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടകയപൊ  വബിവരഹ  നലകേണലമനഹ  നബിര്ദ്ദേബിഷ  ചെബികേബിത്സപൊ  മപൊനദണ്ഡങ്ങള്
പപൊലെബികണലമനഹ.―(1)    ഏതു  ചെബികേബിത്സപൊ  സെമ്പ്രദപൊയതബികലെയുഹ  ഓകരപൊ  ലമഡബികല
പ്രപൊകപീഷണറുഹ  ,    തലന്റെ പ്രപൊകപീസെക്ട്  കവളയബില ഏലതങബിലുഹ സെസകേപൊരഗ്യകമപൊ  ,    ലപപൊതുകവപൊ ആയ
തപൊമസെസലെതക്ട്  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ,    വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
നബിലെവബിലുളളതപൊയബി അറബിഞ്ഞപൊല  ,   അലലങബില ആയതക്ട്  മൂലെഹ മരണലപലടന്നക്ട്  അറബിയുകേകയപൊ  ,
വബിശസസെബികപൊന്  കേപൊരണമുണപൊകുകേകയപൊ  ലചെയ്തപൊല  ,    ആ  സെഹഗതബി  കനരലത
അറബിയബിച്ചബിടബിലലങബിൽ പരമപൊവധബി  ഇരുപതബിനപൊലെക്ട്  മണബിക്കൂറബിനകേഹ  പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് 
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്ക്കുഹ അലലങബില ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി സെര്കപൊര് വബിജപൊപനഹ ലചെയ്തബിട്ടുളള
മകറലതങബിലുഹ അധബികേപൊരബിയ്ക്കുഹ ആ വബിവരഹ നലകകേണതപൊണക്ട്   .

(2)  28-  ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ    സെർകപൊർ  ഒരു  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി വബിജപൊപനലപടുത്തുകേയുഹ

ലസ്പെസെബിമന് കശഖരണഹ  കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ  ചെബികേബിത്സപൊ  നടപടബികമങ്ങള്  ഉള്ലപലട  ആ

കരപൊഗലത വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുന്നതബിനു  മപൊത്രമപൊയബി  പബിന്തുടകരണ  നബിര്വ്വഹണ  രപീതബികേള്

നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്നബിടതക്ട്,  അതരഹ  കരപൊഗതബിലന്റെ  ലെക്ഷണങ്ങളളള  കരപൊഗബികേലള
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ചെബികേബിത്സബിക്കുന്ന എലപൊ രജബികസര്ഡക്ട് ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണര്മപൊരുഹ ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ

സപൊപനങ്ങളഹ അതരഹ നബിര്വ്വഹണരപീതബിയുഹ നടപടബികമങ്ങളഹ പബിന്തുടകരണതപൊണക്ട്.

(3)  (1)-  ഉഹ    (2)-  ഉഹ   ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു

രജബികസര്ഡക്ട്  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുഹ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ  സപൊപനവുഹ    65-  ാം

വകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴശബിക്ഷയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

32. പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുകടയുഹ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടയുഹ

വഗ്യപൊപനഹ തടയുന്നതബിലന്റെ രപീതബി സെഹബന്ധബിച്ചക്ട് നബിര്കദ്ദേശഹ ലകേപൊടുതബിരബികകണതപൊലണന്നക്ട്.  ― [***]

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  അലലങബില  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ഉളള  ഒരു

വഗ്യകബിലയ ചെബികേബിത്സബിക്കുകേകയപൊ ചെബികേബിത്സബികണലമന്ന ഉകദ്ദേശകതപൊലട പരബികശപൊധബിക്കുകേകയപൊ

ലചെയ്യുന്ന ഏതക്ട് ലമഡബികൽ പ്രപൊകപീഷണറുഹ, ആദഗ്യ സെന്ദര്ശനതബില,―

(എ) കരപൊഗശമനഹ കേബിട്ടുന്നതുവലര ചെബികേബിത്സയുലട ആവശഗ്യകേതലയക്കുറബിച്ചക്ട് അതരഹ

വഗ്യകബിലയ ധരബിപബികകണതുഹ ;

(ബബി) കരപൊഗതബിലന്റെ  വഗ്യപൊപനഹ  തടയുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ  ശപൊസ്ത്രപീയ

നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചക്ട് അവര്കക്ട് നബിര്കദ്ദേശഹ നലകകേണതുഹ ;

(  സെബി  )      സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹൽതക്ട്  ഓഫപീസെർ  നബിർകദ്ദേശബിച്ച  വബിധതബില  ,

കരപൊഗലതക്കുറബിച്ചുളള വബിവരങ്ങൾ ആ വഗ്യകബികക്ട് നലകകേണതുമപൊണക്ട്   .

33.     വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയബില  നബിനഹ  ഒരപൊള്  മുകയപൊയതപൊയബി

രജബികസര്ഡക്ട്  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്മപൊര്  സെപൊക്ഷഗ്യലപടുതണലമന്നക്ട്  .  ―  (1)  28-  ാം  വകുപബിലന്റെ

(2)-  ാം  ഉപവകുപബിലുഹ    31-  ാം  വകുപബിലന്റെ    (2)-  ാം  ഉപവകുപബിലുഹ  പരപൊമര്ശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  കദശപീയ  ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊടബികേളബില  ഉള്ലപട  അണുബപൊധകേകളപൊ  ബപൊധബിച്ച

ഒരു വഗ്യകബികക്ട് ആയതബില നബിന്നക്ട് മുകബി കനടബിയ കശഷഹ  ,    കരപൊഗമുകയപൊയബി എന്നക്ട് സെപൊക്ഷഗ്യപത്രഹ

നലകകേണബി  വരുന്ന  സെപൊഹചെരഗ്യതബില  ആ  വഗ്യകബിലയ  ചെബികേബിത്സബിച്ച  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്

തലന്ന  ,   ലെപൊബക്ട് പരബികശപൊധനകേളടകഹ ആവശഗ്യമപൊയ എലപൊ പരബികശപൊധനകേളഹ നടതബി  ,    കരപൊഗമുകബി

സെര്ടബിഫബികറക്ട്  നബിശബിത മപൊതകേയബില നല്കകേണതപൊണക്ട്  .

(2)   (1)-  ാം ഉപവകുപബില പരപൊമര്ശബിച്ച പ്രകേപൊരമുള്ള സെപൊക്ഷഗ്യപത്രഹ നലകുന്നതബിനക്ട് ഒരു

ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്  മതബിയപൊയ  കേപൊരണമബിലപൊലത  വബിസെമതബിക്കുകേകയപൊ    (1)-  ാം  ഉപവകുപക്ട്

പ്രകേപൊരഹ  ചെബികേബിത്സബികപൊലത  സെപൊക്ഷഗ്യപത്രഹ  നലകേബിയപൊകലെപൊ    65-  ാം  വകുപബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന

പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .
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34. സെഹശയപൊസ്പെദമപൊയ  കസപൊതസ്സബില  നബിനള്ള  ലവള്ളതബിലന്റെകയപൊ  ഭേക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ
പപൊനപീയതബിലന്റെകയപൊ  ഉപകയപൊഗതബിലന്റെ  നബികരപൊധനഹ. (1)  ― ശുചെബിതസവുഹ  വൃതബിയുഹ
പരബികശപൊധബിച്ചതബിനു  കശഷഹ,  ഏലതങബിലുഹ  ടപൊങബിലലെകയപൊ,  കേബിണറബിലലെകയപൊ  ടപൊങര്
കേലണയ്നറബിലലെകയപൊ അലലങബില മറക്ട് സലെലതകയപൊ, ജലെഹ ഉപകയപൊഗബിച്ചപൊകലെപൊ, കുടബിച്ചപൊകലെപൊ
അലലങബില  മകറലതങബിലുഹ  ഗപൊര്ഹബികേകമപൊ  വപൊണബിജഗ്യപരകമപൊ  ആയ  ആവശഗ്യതബിനക്ട് 
ഉപകയപൊഗബിച്ചപൊകലെപൊ ഏലതങബിലുഹ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടകയപൊ  അലലങബില  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലടകയപൊ  വഗ്യപൊപനതബിനക്ട്  കേപൊരണമപൊകേപൊന് സെപൊദഗ്യതയുലണന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  കബപൊദഗ്യലപടപൊല, കമലപറഞ്ഞ കസപൊതസ്സുകേളബിലലെ ജലെഹ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതക്ട് നബി  കരപൊധബിക്കുന്നതബിനക്ട്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട് .

(2)    ശുചെബിതസവുഹ  വൃതബിയുഹ പരബികശപൊധബിച്ചതബിനുകശഷഹ ലപപൊതു ഉപകഭേപൊഗതബികനപൊ
മകറലതങബിലുഹ  ഗപൊര്ഹബികേകമപൊ  വപൊണബിജഗ്യപരകമപൊ  ആയ  ഉകദ്ദേശഗ്യതബിനുളള  ഭേക്ഷണകമപൊ
പപൊനപീയകമപൊ  ഏലതങബിലുഹ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലട  വഗ്യപൊപനതബിനക്ട്  കേപൊരണമപൊകേപൊന്
സെപൊദഗ്യതയുലണന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്    കബപൊദഗ്യലപടപൊല
കമലപറഞ്ഞ  ഭേക്ഷണതബിലന്റെകയപൊ   പപൊനപീയതബിലന്റെകയപൊ  ,    ലപപൊതുവപൊകയപൊ  പ്രകതഗ്യകേമപൊകയപൊ
പറഞ്ഞബിട്ടുള്ള  ആവശഗ്യതബിനക്ട്  ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതക്ട്  നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനക്ട് 
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

(3)  (1)-  ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  ജലെതബിലന്റെ  സെപൊമ്പബിള്  പരബികശപൊധബികകണ
ആവശഗ്യകേത ഉലണങബില ആയതക്ട്  കശഖരബിച്ചക്ട്  പരബികശപൊധനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കപൊകനപൊ  ,   ഭേക്ഷണതബിലന്റെ
സെപൊമ്പബിള്  പരബികശപൊധനയ്ക്കക്ട്  എടുകകണതുലണങബിൽ  ആയതക്ട്  ബന്ധലപട  സെര്കബിള്
ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷപൊ  ഓഫപീസെകറപൊടക്ട്  ആവശഗ്യലപടപൊകനപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്കക്ട് അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(4)  (2)-  ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  ഉപകയപൊഗഹ  നബികരപൊധബിച്ചബിട്ടുള്ള  ഭേക്ഷണകമപൊ
പപൊനപീയകമപൊ  യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ  ഉപകയപൊഗബിക്കുവപൊകനപൊ  ഉപകയപൊഗബികപൊന്
ഇടവരുത്തുവപൊകനപൊ പപൊടുള്ളതല  .

 (5) ഈ വകുപബിന് കേപീഴബില നബികരപൊധനഹ പുറലപടുവബിക്കുന്ന പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര് ആയതക്ട്  കേഴബിയുന്നത്ര  കവഗതബില  ,    പരമപൊവധബി  ഇരുപതബിനപൊലെക്ട് 
മണബിക്കൂറബിനകേഹ, തകദ്ദേശ സെസയഹഭേരണ സപൊപനലത അറബിയബികകണതപൊണക്ട്.

(6)  (4)-  ാം ഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേൾ ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു സപൊപനവുഹ  ,
വഗ്യകബിയുഹ   65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .
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 35.  കരപൊഗബപൊധബിതലയ   ആശുപത്രബിയബികലെകക്ട് മപൊറല  . (1)  ―  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉള്ള  എലതപൊരു  വഗ്യകബിക്കുഹ  തപൊലഴപറയുന്ന  ഏലതങബിലുഹ  അവസകേള്
ഉലണന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  കബപൊധഗ്യലപടുന്ന  പക്ഷഹ  ,
കരപൊഗവഗ്യപൊപനഹ തടയുന്നതബിനുഹ  ,   ചെബികേബിത്സയ്ക്കുമപൊയബി ആ വഗ്യകബിലയ ആവശഗ്യമപൊയ സലെകതയ്ക്കക്ട്    മപൊറപൊന്
തകദ്ദേശ  സെര്കപൊറബിലന്റെ  സെഹപൊയകതപൊലട  അവര്  നടപടബികേള്  സെസപീകേരബികകണതപൊണക്ട്  ,
അതപൊയതക്ട്  :―

(i)  ഒന്നബില  കൂടുതല  കുടുഹബങ്ങള്  തപൊമസെബിക്കുന്ന  സലെതപൊണക്ട് 
തപൊമസെലമങബില  ;

(ii)    കരപൊഗവഗ്യപൊപനഹ തടയുന്നതബിനുഹ  ,    ചെബികേബിത്സപൊ കമലകനപൊടതബിനുഹ ആവശഗ്യമപൊയ
സെഹവബിധപൊനഹ ഇലലങബില  ;

(iii)    പ്രസ്തുത  സലെതക്ട്  ഈ    കരപൊഗബിയുലട   സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  മറ്റുള്ളവരുലട
ആകരപൊഗഗ്യതബിനക്ട്  ഹപൊനബികേരമപൊലണങബില  ;

(iv)    കരപൊഗബിയുലട സുരക്ഷയ്കകപൊ  ,    ചെബികേബിത്സയ്കകപൊ മറക്ട്  കേപൊരണങ്ങളപൊകലെപൊ
കരപൊഗബിലയ  ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ  ,    അതരഹ  കരപൊഗങ്ങളളളവലര  പരബിപപൊലെബിക്കുന്ന
സലെകതയ്കകപൊ  മപൊകറണതുലണന്നക്ട്  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  ഉതമ
കബപൊധഗ്യമുലണങബില  .

(2)    യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ  അതരഹ  ആശുപത്രബിയുകടകയപൊ  സലെതബികന്റെകയപൊ
ചുമതലെയുളള ലമഡബികല ആഫപീസെറുലട സെമതഹ കൂടപൊലത ഏലതങബിലുഹ ആശുപത്രബിയബില
നബികന്നപൊ    (1)-  ാം  ഉപവകുപബില  പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന  മറ്റു  സലെത്തു  നബികന്നപൊ  വബിട്ടുകപപൊകേപൊകനപൊ
ആലരങബിലുഹ ആ വഗ്യകബിലയ ലകേപൊണ്ടുകപപൊകേപൊകനപൊ പപൊടുളളതല  .

(3)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബിന്  കേപീഴബില  ,    ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ  സലെകതകകപൊ
കരപൊഗബിലയ   മപൊറ്റുന്നതക്ട് തടയുകേകയപൊ അലലങബില   (2)-  ാം ഉപവകുപബിനക്ട് വബിരുദമപൊയബി അതരഹ
ആശുപത്രബിയബില  നബിനഹ    വബിട്ടുകപപൊകുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ    65  -  ാം  വകുപബില
നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുഹ  .

36.  വഗ്യകബികേൾകക്ട്  കരപൊഗപൊണുബപൊധകയലക്കുന്ന  തരതബില  സെമ്പര്കമുണപൊകുന്നതക്ട് 
നബികരപൊധബികല.―(1)    ഈ  അദഗ്യപൊയതബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേർച്ചവഗ്യപൊധബി   അനുഭേവബിക്കുന്നതപൊയബി അറബിയുന്ന യപൊലതപൊരപൊളഹ  ,―

(i)     ഏലതങബിലുഹ    മപൊർകറക്ട്  ,    അരങ്ങക്ട്  അലലങബില  വബികനപൊദതബികനപൊ
ഒത്തുകചെരലെബികനപൊ ഉളള മറക്ട് സലെഹ  ;   അലലങബില

(ii)     ഏലതങബിലുഹ  സ്കൂള്  ,    കകേപൊകളജക്ട്  ,    ഗന്ഥശപൊലെ  ,    കേളബിസലെഹ    തുടങ്ങബിയ
സലെങ്ങൾ  ;     അലലങബില
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(iii)         ഏലതങബിലുഹ  കഹപൊസല  ,    കഹപൊടല  ,    ലെഘുഭേക്ഷണശപൊലെ  ,    സുഖവപൊസെ
കകേന്ദ്രഹ  ,    കസ കഹപൊഹ  ,    വഴബിയമ്പലെഹ  ,    വപൊടകേ വപീടക്ട്  ,    ഹഹൗസെക്ട് കബപൊടക്ട്  ,    കബ്ബക്ട് അലലങബില വപൊടര്
തപീഹ പപൊര്കക്ട്   ;  അലലങബില

(iv)  ഏലതങബിലുഹ  ഫപൊകറബി  ,    കേട  ,    വര്കക്ട്കഷപൊപക്ട്  അലലങബില  കജപൊലെബിസലെഹ  ;
അലലങബിൽ

(v)   ഏലതങബിലുഹ ലപപൊതുവപൊഹന സെഹൗകേരഗ്യഹ  ;   അലലങബില

(vi)   ഏലതങബിലുഹ ലപപൊതു സപൊനസലെഹ  ;   അലലങബില 

(vii)   ഏലതങബിലുഹ മറക്ട് ലപപൊതുവബികനപൊദസലെഹ  ,   ലപപൊതുസലെഹ  ,

    എന്നബിവബിടങ്ങളബില  തലന്റെ  സെപൊന്നബിദഗ്യതബിലൂലടകയപൊ  പ്രവൃതബിയബിലൂലടകയപൊ
അണുബപൊധലയന്ന അപകേടമുണപൊകപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന  .

വബിശദപീകേരണഹ  :  ―  ഒരു  വഗ്യകബികക്ട്   വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി   ഉലണന്നക്ട്
ഏലതങബിലുഹ ഒരു ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണകറപൊ പ്രപൊകദശബികേ   പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെകറപൊ
ആ  വഗ്യകബിലയ   അറബിയബിച്ചബിട്ടുലണങബില    ആ  വഗ്യകബികക്ട്   അപ്രകേപൊരഹ  ,     അറബിവുളളതപൊയബി  ഈ
ഉപവകുപബിലന്റെ അര്ത്ഥതബികലെയ്ക്കക്ട് കേരുതലപകടണതപൊണക്ട്  .

(2)  [***]  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേർച്ചവഗ്യപൊധബിയുള്ള  വഗ്യകബിയുലടകയപൊ
വഗ്യകബികേളലടകയപൊ   പരബിചെരണ  ചുമതലെയുളള  യപൊലതപൊരപൊളഹ  (1)-ാം  ഉപവകുപബില  പറയുന്ന
സലെങ്ങളബില  അതരതബിലുളള  വഗ്യകബിയുലട   സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  ലകേപൊകണപൊ  പ്രവൃതബിലകേപൊകണപൊ
മറ്റുളളവലര അപകേട സെപൊദഗ്യതയബിലെപൊകപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന.

(3) (1)-  ഉഹ    (2)-  ഉഹ  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു
വഗ്യകബിയുഹ   65  -  ാം വകുപബില   വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

37. അണുബപൊധബിതര്  ചെബിലെ  വഗ്യപൊപപൊരതബിലുഹ  ലതപൊഴബിലെബിലുഹ  ഏര്ലപടരുലതന്നക്ട്.―(1)
വബിജപൊപനലപടുകതണ    പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി   യപൊലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ  അവര്  അ  തരഹ  കരപൊഗഹ
പടര്തബികയകപൊന്  സെപൊദഗ്യതയുളള    സെപൊഹചെരഗ്യതബില  തപൊലഴപറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങള്  ലചെയ്യേപൊന്
പപൊടുള്ളതല  ,   അതപൊയതക്ട്  .―

(  എ  )    മറ്റുള്ളവര്കക്ട്   ഉപകഭേപൊഗതബിനുളള  ഏലതങബിലുഹ  ഭേക്ഷണസെപൊധനങ്ങള്
ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ    വബിതരണഹ  ലചെയ്യുവപൊകനപൊ    വബിലപനകപൊയബി  ലകേപൊണ്ടുനടകപൊകനപൊ  വയ്ക്കപൊകനപൊ
വബിലപനയ്ക്കപൊയബി  ഉണപൊക്കുന്നകതപൊ  ,    വയ്ക്കുന്നകതപൊ  ,    ലകേപൊണ്ടുനടക്കുന്നകതപൊ  ആയ കജപൊലെബിയബില
പലങടുക്കുവപൊകനപൊ പപൊടുളളതല  ;

(  ബബി  )       മറ്റുള്ളവരബികലെയ്ക്കക്ട്  കരപൊഗപൊണു  പകേരുന്നതബിനക്ട്  ഇടയപൊകുന്ന  യപൊലതപൊരു
പ്രവൃതബിയുഹ ലചെയ്യുവപൊന് പപൊടുള്ളതല  .
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(2)   (1)-  ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ
65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുഹ  .

38. അണുബപൊധയുലട  വഗ്യപൊപനഹ  തടയുന്നതബിനക്ട്  ലകേടബിടങ്ങളഹ  സലെങ്ങളഹ
എലറടുകല  .―(1)    പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  നബിയനണ  ,    പ്രതബികരപൊധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി  നടകതണ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  ജബിലപൊ  കേളകറുലട  അനുമതബികയപൊലട
എലതപൊരു  ലകേടബിടതബിനുള്ളബിലുഹ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  പ്രകവശബികപൊവുന്നതുഹ  ,
ആവശഗ്യലമങബിൽ  നബിര്ണ്ണയബികലപടപൊവുന്ന  രപീതബിയബില  അവ  തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി
ഏലറടുകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്   .    ഇഹൗ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി പബബികക്ട് ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര് തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ സപൊപനങ്ങളലട സെഹകേരണഹ ഉറപപൊകകണപൊണക്ട്  .

(2)    കമലപറഞ്ഞ  അതരഹ  ലകേടബിടതബിലന്റെ  അലലങബില  സലെതബിലന്റെ
എലറടുകല തപീരുകമ്പപൊകഴപൊ ഉപകയപൊഗഹ തപീരുകമ്പപൊകഴപൊ ഉടമസയ്ക്കക്ട് തബിരബിലകേ നലകുന്നതബിനക്ട്
മുമ്പപൊയബി  പ്രസ്തുത  ലകേടബിടഹ  അലലങബില  സലെഹ  പൂര്ണ്ണമപൊയുഹ  അണുവബിമുകമപൊക്കുകേയുഹ
വൃതബിയപൊക്കുകേയുഹ  ലചെയ്യുന്നതപൊയബി  തകദ്ദേശ  സെര്കപൊരുകേളലട  സെഹപൊയകതപൊലട  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര് ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .

39.  പ്രതബികരപൊധ  നടപടബികേള്  എടുക്കുന്നതബിനപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്കക്ട്   പ്രകവശനതബിനുളള  അധബികേപൊരഹ. (1)  ― പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്കകപൊ അലലങബില  ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി അധബികേപൊരലപടുതബിയ ഉകദഗ്യപൊഗസയ്കകപൊ,―

(  എ  )    നഗ്യപൊയമപൊയ എതക്ട്  സെമയത്തുഹ  ,    സെഹപൊയബികേകളപൊലടപൊപകമപൊ അലപൊലതകയപൊ  ,
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  റബികപപൊര്ടക്ട്  ലചെയ്തകതപൊ  ,
സെഹശയബികലപടുന്നകതപൊ  ആയ  ഫപൊകറബികേള്  ,    വര്കക്ട്  കഷപൊപ്പുകേള്  ,    കജപൊലെബിസലെങ്ങള്  ,
ലതപൊഴബിലെബിടങ്ങള്  ,    വഗ്യപൊപപൊര  സലെങ്ങള്  ,    വബിദഗ്യപൊഭേഗ്യപൊസെ  സപൊപനങ്ങള്  ലകേടബിടങ്ങളലട
പരബിസെരങ്ങള്  ,    കതപൊടങ്ങള്  മുതലെപൊയ  സലെങ്ങളബില  കനപൊടപീസെക്ട്  കൂടപൊലതയുഹ  ,    വപീടുകേള്  ,
അപപൊര്ടക്ട്ലമന്റുകേള്  ഉള്ലപലടയുള്ള  തപൊമസെ  ഇടങ്ങളബില  രണക്ട്  മണബിക്കൂര്  മുമ്പക്ട്  കനപൊടപീസെക്ട് 
നലകേബിയ കശഷവുഹ പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണക്ട്   .

(ബബി) അതരതബിലുളള  സലെതബിനുപുറകതയ്ക്കക്ട്  [***] കരപൊഗതബിലന്റെ
വഗ്യപൊപനഹ  തടയുന്നതബിനപൊയബി  [***] ആവശഗ്യലമന  കേരുതബികയകപൊവുന്ന  [***] നടപടബി
എടുകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്.

 (2)  ഇഹൗ  പ്രവര്തനങ്ങലളലപൊഹ  നടത്തുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ
സപൊപനങ്ങളലട സെഹപൊയവുഹ സെഹകേരണവുഹ ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്.
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40. ഭേക്ഷണഹ വകേകേപൊരഗ്യഹ ലചെയ്യുന്ന സലെങ്ങളകടയുഹ കലെപൊഡ്ജബിഹഗക്ട് ഹഹൗസുകേളകടയുഹ

അടച്ചബിടല. (1)  ― ഒരു  കലെപൊഡ്ജബിഹഗക്ട്  ഹഹൗസെബികലെപൊ  ഭേക്ഷണ  സെപൊധനങ്ങള്  വബിലക്കുന്നകതപൊ

തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ  ആയ  സലെകതപൊ  കേച്ചവടതബിനപൊകയപൊ  വബിതരണതബിനപൊകയപൊ  ലവച്ചബിരബിക്കുന്ന

സലെകതപൊ, [***] വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി ഉലണന്നതബിനപൊകലെപൊ അടുത

സെമയതപൊയബി  ഉണപൊയബിരുന്നതബിനപൊകലെപൊ  അതരഹ  കലെപൊഡ്ജബിഹഗക്ട്  ഹഹൗകസെപൊ  സലെകമപൊ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  തപൊലപരഗ്യപൊര്ത്ഥഹ  അടച്ചബികടണതപൊലണന്നക്ട്   പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട് 

ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  കബപൊധഗ്യലപടപൊൽ അതരഹ സപൊപനഹ അലലങബില ഉതരവബിൽ

വബിനബിര്കദ്ദേശബികച്ചകപൊവുന്ന  കേപൊലെയളവക്ട്  തപീരുന്നതുവകരകയപൊ  അലലങബിൽ  കരപൊഗപൊവസയബില

നബിനഹ  മുകമപൊയതപൊയബി  ഒരു  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണര്  സെപൊക്ഷഗ്യലപടുത്തുന്നതുവകരകയപൊ

അടച്ചബിടുന്നതബിനക്ട്  ഉതരവക്ട്  മുഖപൊന്തരഹ  നബിര്കദ്ദേശബികപൊന് പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട് 

അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

[***]

(2) (1)-  ാം  ഉപവകുപബിൽകേപീഴബിലുളള  ഉതരവക്ട്  അനുസെരബികപൊത  ഏലതപൊരു

സപൊപനവുഹ  ,    വഗ്യകബിയുഹ    65-  ാം  വകുപബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന   പബിഴയ്ക്കക്ട്

ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

41.  അണുബപൊധബിതര്  ഉപകയപൊഗബിച്ച  വസ്ത്രങ്ങൾ  അലെക്കുശപൊലെയബികലെയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കരുലതന്നക്ട്   .  ―  (1)

പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ബപൊധബിച്ച  വഗ്യകബികയപൊ

വഗ്യകബികേകളപൊ  ഉപകയപൊഗബിച്ച  വസ്ത്രകമപൊ  കേബിടകകയപൊ  മറക്ട്  സെപൊധനങ്ങകളപൊ  തപൊലഴപറയുന്ന

പ്രവൃതബികേൾ  ലചെയ്യേപൊലത  ഏലതങബിലുഹ  അലെക്കുശപൊലെയബികലെയ്കകപൊ

ലപപൊതുജലെപൊശയതബികലെയ്കകപൊ   ടപൊങബികലെയ്കകപൊ  ലപപൊതുകേബിണറബികലെയ്കകപൊ  അലെക്കുന്ന

ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി  അയയ്ക്കുകേകയപൊ  എതബിയ്ക്കുകേകയപൊ  ലചെയ്യേപൊന്  പപൊടബിലപൊതതപൊകുന  ,

അതപൊയതക്ട്  ,―

(  എ  )    പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  നബിര്കദ്ദേശബിച്ച  രപീതബിയബില

അണുവബിമുകമപൊക്കുകേ  ;

(  ബബി  )    അണുബപൊധകയറതപൊലണന്ന  മുന്നറബിയബിപക്ട്  നലകുകേയുഹ  മതബിയപൊയ

മുന്കേരുതല സെസപീകേരബിക്കുകേയുഹ ലചെയ്യുകേ  .

(2)    (1)-  ാം  ഉപവകുപബിലന്റെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരപൊളഹ    65-  ാം

വകുപബില വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുഹ  .
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42.  സെപൊമൂഹബികേ   ഒത്തുകൂടല    നബിയനബിക്കുന്നതബിനുളള   ജബിലപൊ  കേളകറുലട
അധബികേപൊരഹ.  (1)― ഏലതങബിലുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  കമഖലെയബികലെപൊ    ജബിലയബികലെപൊ ഏലതങബിലുഹ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  നബിലെനബിലക്കുന്ന
സെപൊഹചെരഗ്യതബില,  [***] അതരഹ  പ്രകദശങ്ങളബിലലെ  അതരഹ  ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയുളള
സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടല   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ
വഗ്യപൊപബിക്കുന്നതബിനക്ട്  കഹതുവപൊയബിതപീരുലമകന്നപൊ  കരപൊഗഹ  കൂടുതല  തപീവ്രമപൊകുലമകന്നപൊ  ജബിലപൊ
കേളകര്കക്ട് അഭേബിപ്രപൊയമുളളപക്ഷഹ,  പ്രപൊകദശബികേ  അലലങബില    ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെറുലട അകപക്ഷയബികനകലെപൊ മറ്റുവബിധതബികലെപൊ ആ ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കക്ട് ലപപൊതുവപൊയകതപൊ
സെസകേപൊരഗ്യമപൊയകതപൊ  ആയ  ഏലതപൊരു  സലെത്തുഹ,  തലന്റെ  ഉതരവബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
എണ്ണതബില അധബികേരബിച്ചുളള സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടല ഏലതങബിലുഹ വഗ്യകബിഗത സെഹഗതബിയബില
പ്രകതഗ്യകേ  ഉതരവക്ട്  മുഖപൊന്തരകമപൊ,  അലലങബില  ലപപൊതുവപൊയ  ഉതരവക്ട്  മുഖപൊന്തരകമപൊ
നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനക്ട് ജബിലപൊ കേളകര്കക്ട്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.

(2)  (1)-  ാം ഉപവകുപബിന് കേപീഴബില പുറലപടുവബിച്ച ഉതരവക്ട്  ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു
സപൊപനവുഹ  ,    വഗ്യകബിയുഹ    65-  ാം  വകുപബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴയ്ക്കക്ട്
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

43.    പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ഉകദഗ്യപൊഗസര്കക്ട്  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരഹ  നലകുന്നതബിനക്ട്  സെര്കപൊരബിനുളള
അധബികേപൊരഹ.―സെപൊഹചെരഗ്യഹ  അപ്രകേപൊരഹ  ആവശഗ്യലപടുന്നപക്ഷഹ,  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  അലലങബില  രണ്ടുഹ  കൂടബികയപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ബന്ധലപട  ഉകദഗ്യപൊഗസര്കക്ട്  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരങ്ങള്
നലകുന്നതബിനക്ട് സെര്കപൊരബിനക്ട് അധബികേപൊരഹ ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.

44. മൃഗങ്ങളബില നബിനഹ പകേരുന്ന പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലട പ്രതബികരപൊധഹ  .―ഏലതങബിലുഹ
പ്രകദശതക്ട് മൃഗങ്ങളബില നബിന്നക്ട് മനുഷഗ്യരബികലെയ്ക്കക്ട് പകേരുന്ന പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയുലട ലപപൊടബിപ്പുറലപടകലെപൊ
ലപപൊടബിപ്പുറലപടപൊന് സെപൊധഗ്യതയുലണങബികലെപൊ പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് കരപൊഗപകേര്ച്ച
പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബി  ഉടന്തലന്ന  വബിളബിച്ചുകചെര്കകണതുഹ
അതരഹ  വബിഷയങ്ങള്  ചെര്ച്ച  ലചെകയ്യേണതുമപൊണക്ട്  .     കരപൊഗപ്രതബികരപൊധതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ
നടപടബികേള്  പ്രപൊകദശബികേ  തലെതബില  സെസപീകേരബിക്കുനലവനള്ളതക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബി  ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .     ഇതബികനലുള്ള  റബികപപൊര്ടക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര് ജബിലപൊ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് നലകകേണതപൊണക്ട്  .

45. മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികന്റെയുഹ    നപൊയ്ക്കളലടയുഹ   മറക്ട്  മൃഗങ്ങളകടയുഹ    നബിയനണഹ.―(1)
ഏലതപൊരു  പരബിസെരതബിലന്റെയുഹ  വകേവശകപൊരബിയുഹ  ,    തപൊമസെമബിലലങബിൽ  അതബിലന്റെ  ഉടമസയുഹ  ,
മൂഷബികേ വര്ഗ്ഗതബികനയുഹ  ,   നപൊയ്ക്കകളയുഹ മറക്ട് മൃഗങ്ങകളയുഹ ആകേര്ഷബിക്കുന്ന വബിധതബില മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള്
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തള്ളുവപൊകനപൊ  ,   കേപൊടുഹ മറ്റുഹ വളരുവപൊന് അനുവദബികപൊകനപൊ പപൊടബിലപൊതതുഹ  ,   കപ്ലേഗബിനുഹ എലെബിപനബിക്കുഹ
കേപൊരണമപൊകുന്ന  മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബിലന  നശബിപബികകണതുഹ  കൂടപൊലത  കപവബിഷബപൊധ  ഉള്ളകതപൊ
ഉളളതപൊയബി  സെഹശയബികലപടുന്നകതപൊ  ആയ  നപൊയ്ക്കലള  സെഹബന്ധബിച്ച  വബിവരഹ  ഉടനടബി  തകദ്ദേശ
സെര്കപൊരുകേലള അറബിയബികകണതുമപൊണക്ട്  .

[***]

(2)  ഏലതങബിലുഹ  പരബിസെരതബിലന്റെ  തപൊമസെകപൊരബികയപൊ  ഉടമകയപൊ    (1)-  ാം
ഉപവകുപബില  വഗ്യവസ  ലചെയ്തബിട്ടുള്ള  ചുമതലെ  പപൊലെബിച്ചബിടബിലലന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട് 
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  കബപൊധഗ്യലപടപൊല  നബിശബിത  സെമയതബിനുള്ളബില  നടപടബി
എടുക്കുവപൊന് ആവശഗ്യലപട്ടുലകേപൊണക്ട്  അതരഹ തപൊമസെകപൊരബികകപൊ ഉടമസയ്കകപൊ കനപൊടപീസെക്ട് 
നലകകേണതപൊണക്ട്.

[***]

[***]

[***]

[***]

(3)    നപൊയ്ക്കലളയുഹ  പൂച്ചകേലളയുഹ  വളര്ത്തുന്ന  ഏലതപൊരു  വഗ്യകബിയുഹ  കൃതഗ്യമപൊയ
ഇടകവളകേളബില അവയ്ക്കക്ട് കപവബിഷ ബപൊധയ്ലകതബിലര വപൊകബികനഷന് നടകതണതപൊണക്ട്  .

[***]

 (4)  (1)-  ഉഹ    (3)-  ഉഹ  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു വഗ്യകബിയുഹ
സപൊപനവുഹ   65  -  ാം വകുപബില   വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

46. കരപൊഗബപൊധബിതരുലട  കേസപൊറവന്റെന്  .  ―  കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില  സെര്കപൊര്  രൂപലപടുത്തുന്ന
മപൊര്ഗ്ഗകരഖകേള്കനുസൃതമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട് 
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ    വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികയപൊ  ബപൊധബിച്ചബിട്ടുള്ള    വഗ്യകബികേലള
കേസപൊറവന്റെനബിലെപൊക്കുവപൊകനപൊ  മപൊറബിപപൊര്പബിക്കുവപൊകനപൊ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

47.  മൃതകദഹങ്ങള്  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുകമ്പപൊഴുളള  മുന്കേരുതലുകേള്.―
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില സെര്കപൊര് രൂപലപടുത്തുന്ന മപൊര്ഗ്ഗകരഖകേള്കനുസൃതമപൊയബി  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്,[***]പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയപൊകലെപൊ  വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയപൊകലെപൊ മരബിച്ച ആളകേളലട മൃതകദഹങ്ങള് ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സെഹസ്കരബിക്കുന്നതബിനക്ട്
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്.
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48. സെര്കപൊര്  പുറലപടുവബിക്കുന്ന  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപബിലെപൊകണലമന്നക്ട്  . (1)―
വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലട  പ്രതബികരപൊധതബിനുഹ  ചെബികേബിത്സയ്ക്കുഹ
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനുമപൊയബി  സെര്കപൊര് സെമയപൊസെമയങ്ങളബില പുറലപടുവബിക്കുന്ന മപൊര്ഗ്ഗകരഖ
നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനക്ട്  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്ക്കുഹ  ജബിലപൊ  പബബികക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്ക്കുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്ക്കുഹ
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)  [***]വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയബില  ഉള്ലപടബിട്ടുള്ള ഏതക്ട്
കരപൊഗവുഹ  ചെബികേബിത്സബിക്കുന്നതബിനുഹ  (1)-ാം  ഉപവകുപബിന്  കേപീഴബില  പുറലപടുവബിച്ചബിട്ടുളള
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില  പറഞ്ഞബിട്ടുളള  ചെബികേബിത്സപൊരപീതബികേള്  പപൊലെബികപൊന്  ഓകരപൊ  ലമഡബികല
പ്രപൊകപീഷണറുഹ ലപപൊതു,സെസകേപൊരഗ്യ ആകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ ബപൊദഗ്യസമപൊണക്ട്.

(3)  ജബിലപൊ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട ആവശഗ്യപ്രകേപൊരഹ,  പ്രകദശലത
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രപൊധപൊനഗ്യമുളള  ഏലതങബിലുഹ  അസുഖലത സെഹബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള് ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അധബികേപൊരബികകപൊ  അലലങബില  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്കകപൊ നലകുന്നതബിനക്ട്  ഓകരപൊ  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുഹ  ലപപൊതു,  സെസകേപൊരഗ്യ
ആകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ ബപൊദഗ്യസമപൊണക്ട്.

(4)  (2)-  ഉഹ    (3)-  ഉഹ  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു
ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുഹ ലപപൊതുകവപൊ സെസകേപൊരഗ്യകമപൊ ആയ ആകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ
65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദശബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

49.  കഹപൊസല  ,    മറക്ട്  ലപപൊതു  തപൊമസെ  ഇടങ്ങള്  എന്നബിവ    പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുളള
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  അധബികേപൊരഹ  .  ― (1)    മതബിയപൊയ  ശുചെബിതസഹ  ,
ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ  മപൊലെബിനഗ്യ  നബിര്മപൊര്ജ്ജന  സെഹവബിധപൊനഹ  ,    സുരക്ഷബിത  കുടബിലവളളഹ  കൂടപൊലത  മറക്ട് 
അടബിസപൊന സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള് എന്നബിവ ഒരുകപൊലത യപൊലതപൊരപൊളഹ  കഹപൊസല  ,     കപയബിഹഗക്ട്  ഗസക്ട്
സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്  ,   മറക്ട് ലപപൊതു തപൊമസെ ഇടങ്ങള് എന്നബിവ നടതപൊന് പപൊടുളളതല  .

(2)    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  ,    കഹപൊസലുകേളഹ  ലപപൊതു  തപൊമസെ
ഇടങ്ങളഹ  പരബികശപൊധബികകണതുഹ   ആ  ലകേടബിടങ്ങളബികലെപൊ  സലെങ്ങളബികലെപൊ  തബിക്കുഹ  തബിരക്കുഹ
ഇലപൊലയന്നതുഹ  കൂടപൊലത  പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്   കബപൊധഗ്യമപൊകുന്ന
വബിധതബില  അതരഹ  ലകേടബിടങ്ങളബിലുഹ  സലെങ്ങളബിലുഹ  മതബിയപൊയ  ശുചെബിതസതബിനുഹ
മപൊലെബിനഗ്യനബിര്മപൊര്ജനതബിനുഹ കുടബിലവളള വബിതരണതബിനുഹ സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള്   ഒരുകബിയബിട്ടുലണനഹ
ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  .

(3)   (1)-  ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  സപൊപനവുഹ  ,
വഗ്യകബിയുഹ   65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

[***]
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50.  ബകയപൊലമഡബികല മപൊലെബിനഗ്യഹ വകേകേപൊരഗ്യഹ ലചെയ്യുന്നതബിനുളള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്.  ― (1)
സെര്കപൊരബിനുഹ    ,    സെര്കപൊര്  നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരഹ  സെഹസപൊന    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്ക്കുഹ   ബകയപൊലമഡബികല  മപൊലെബിനഗ്യ  പരബിപപൊലെനതബിനുഹ  അതരഹ  മപൊലെബിനഗ്യതബില
നബിനളള ഏലതങബിലുഹ കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലട വഗ്യപൊപനഹ തടയുന്നതബിനുഹ അതരഹ മപൊലെബിനഗ്യതബിലന്റെ
ശരബിയപൊയ  കേലയ്യേപൊഴബികലെബിനുമപൊയബി  ,    അവര്  ആവശഗ്യലമന  കേരുതുന്ന  ,    മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപടുവബിക്കുവപൊന്  അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുഹ  കൂടപൊലത  അവ  ജബിലപൊ    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെറുഹ   പ്രപൊകദശബികേ    പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുഹ   മുകഖന  നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനുഹ
നടപപൊക്കുന്നതബിനുഹ നബിറകവറ്റുന്നതബിനുഹ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(2)  ബകയപൊലമഡബികല  മപൊലെബിനഗ്യഹ  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യുന്നതബില  (1)-ാം
ഉപവകുപബിന്കേപീഴബില  പുറലപടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില  സൂചെബിപബിച്ചബിട്ടുളള  പ്രകയപൊഗ
രപീതബികേള്  പപൊലെബിക്കുന്നതബിനക്ട്  ഓകരപൊ  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുഹ  ലപപൊതു,  സെസകേപൊരഗ്യ
ആകരപൊഗഗ്യസെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ ബപൊദഗ്യസമപൊണക്ട്:

എന്നപൊല  ഈ  വകുപബിലലെ  യപൊലതപൊനഹതലന്ന  1986-ലലെ  പരബിസബിതബി  സെഹരക്ഷണ
ആകബിലലെ (1986-ലലെ 29-ാം ആകക്ട്) 6-ഉഹ 25-ഉഹ വകുപ്പുകേളബിലലെ വഗ്യവസകേലള ലെഹഘബിക്കുവപൊന്
പപൊടുളളതല.

(3) (1)-  ാം  ഉപവകുപബിന്  കേപീഴബില  പുറലപടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊത  ഏതക്ട്  ലമഡബികല  പ്രപൊകപീഷണറുഹ  ലപപൊതുകവപൊ  ,    സെസകേപൊരഗ്യകമപൊ  ആയ  ആകരപൊഗഗ്യ
സെഹരക്ഷണ  സപൊപനവുഹ    65-  ാം  വകുപബില  വബിനബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴയ്ക്കക്ട്
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

51.  രകബപൊങ്കുകേളഹ പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി നബിയനണവുഹ  .  —  (1)   സെഹസപൊന പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട് 
ഓഫപീസെര്കക്ട്  രകബപൊങ്കുകേളലട  പരബിപപൊലെനതബിനപൊയബി  ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ  മപൊര്ഗ്ഗ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപടുവബിക്കുന്നതബിനുഹ  ,    കൂടപൊലത  രകപകേര്ച്ചയബിലൂലട  ഉണപൊകുന്ന  ഏലതങബിലുഹ
കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലട വഗ്യപൊപനഹ തടയുന്നതബിനക്ട് നടപടബി എടുക്കുന്നതബിനുഹ  ,    അവ ജബിലപൊ പബബികക്ട് 
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറബിലൂകടകയപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറബിലൂകടകയപൊ
നടപപൊക്കുന്നതബിനുഹ  ,   നബിര്വ്വഹബിക്കുന്നതബിനുഹ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്   .

(2)    രകബപൊങ്കുകേള്  നടത്തുന്നതബിലുഹ  ,    രകദപൊനതബിനുഹ  ,    രകഹ  നലകുന്നതബിനുഹ  ,
സെസപീകേരബിക്കുന്നതബിനുഹകവണബി   (1)-  ാം ഉപവകുപബിന് കേപീഴബില നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള പ്രകയപൊഗ രപീതബികേള്
പപൊലെബിക്കുന്നതബിനക്ട്  ഓകരപൊ  ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുഹ ലപപൊതു  ,  സെസകേപൊരഗ്യ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണ
സപൊപനവുഹ ബപൊദഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

(3)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബിന്  കേപീഴബില  പുറലപടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  മപൊര്ഗ്ഗ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊത ഓകരപൊ ലമഡബികല പ്രപൊകപീഷണറുഹ ലപപൊതുകവപൊ  ,    സെസകേപൊരഗ്യകമപൊ  ആയ ആകരപൊഗഗ്യ
സെഹരക്ഷണ സപൊപനവുഹ   65  -  ാം വകുപബില   നബിര്കദശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .
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അദഗ്യപൊയഹ  8

ലവകറബിലന്റെ നബിയനണഹ

52.  പ്രപൊണബികേലളയുഹ മറക്ട്  ലവകറുകേലളയുഹ നബിയനബിക്കുന്നതബിനക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട   ചുമതലെകേള്.―(1)  സലെതബിലന്റെകയപൊ  പരബിസെരതബിലന്റെകയപൊ[***]
ഉടമസകയപൊ വകേവശകപൊരബികയപൊ പ്രപൊണബികേളലട പ്രജനനഹ തടയുന്നതബിനുള്ള നടപടബികേള്
സെസയഹ  വകേലകപൊകള്ളണതുഹ,  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെകറപൊ  അവര്
ചുമതലെലപടുത്തുന്ന  ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ  നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  പക്ഷഹ  അതബില  പറയുന്ന
തരതബിലുള്ള നടപടബികേള് നബിര്വ്വഹബികകണതുമപൊണക്ട്.

വബിശദപീകേരണഹ:―ഈ  വകുപബിലന്റെ  ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി  'പ്രപൊണബികേള്'  എന്ന
പദതബില  ലകേപൊതുകുകേള്,  ഈച്ചകേള്,  കപന്,  [***]  മണലെപീച്ച,  ടബികക്ട്  ,    വമറക്ട്  ,    ഫപീ
വബിഭേപൊഗങ്ങളബിലുള്ള ലചെള്ളുകേള് തുടങ്ങബിയവ ഉള്ലപടുന്നതപൊകുന.

(2)    പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് പ്രപൊണബികേളലട പ്രജനനതബിനുള്ള
കേപൊരണകമപൊ കേപൊരണങ്ങകളപൊ കേലണതബി അവ തടയുന്നതബിനുഹ നബിയനബിക്കുന്നതബിനുഹ നപീകഹ
ലചെയ്യുന്നതബിനുമുള്ള  നടപടബികേള്  സെസപീകേരബികകണതപൊണക്ട്  .     ഏലതങബിലുഹ  സെപൊഹചെരഗ്യതബില
അപ്രകേപൊരമുള്ള കേപൊരണകമപൊ കേപൊരണങ്ങകളപൊ തടയുന്നതബികനപൊ നബിയനബിക്കുന്നതബികനപൊ നപീകഹ
ലചെയ്യുന്നതബികനപൊ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  സെപൊധബികപൊലത
വരബികേയപൊലണങബില  ആയതക്ട്  സെഹബന്ധബിച്ചക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികക്ട്
റബികപപൊര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .

 [***] 

53.  ലചെറുതുഹ വലുതുമപൊയ ലവള്ളലകട്ടുകേളബിലുഹ ജലെകശഖരങ്ങളബിലുഹ  ലകേപൊതുകുകേളലടയുഹ
മറ്റു പ്രപൊണബികേളലടയുഹ പ്രജനനഹ തടയല  .  ―  (1) ഏലതപൊരപൊകളപൊ  സപൊപനകമപൊ തപൊലഴപറയുന്ന
കേപൊരഗ്യങ്ങള്കക്ട് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ അനുവദബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യേപൊന് പപൊടുള്ളതല  ,   അതപൊയതക്ട്  :  —

(i) [***] ലകേപൊതുകുകേള്  പ്രജനനഹ  നടത്തുന്നകതപൊ  പ്രജനനഹ  നടതപൊന്
സെപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ ആയ  ലവള്ളലകട്ടുകേകളപൊ നബിശലെ ജലെകശഖരങ്ങകളപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേ;

(ii)    മണലെപീച്ചകേളലടയുഹ ലകേപൊതുകുകേളലടയുഹ പ്രജനനതബിനക്ട് കേപൊരണമപൊകുന്ന
വബിധഹ മലെപീമസെമപൊയ രപീതബിയബില മൃഗങ്ങലള സെഹരക്ഷബിക്കുകേ  ;

(iii)    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  ഭേപീഷണബി  ഉയര്ത്തുന്ന  തരതബില  വളര്ത്തു
മൃഗങ്ങളബില  ലചെള്ളുകേളലട  സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  കേപൊണലപടപൊല  അതു  നബിര്മപൊര്ജ്ജനഹ
ലചെയ്യുന്നതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ പ്രവൃതബികേളബില വബിമുഖത കേപൊണബിക്കുകേ  ;
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(iv)    സെസന്തഹ ഉടമസതയബികലെപൊ വകേവശതബികലെപൊ നബിയനണതബികലെപൊ ഉള്ള
പ്രകദശഹ  പരബിപപൊലെബികപൊലത  ലചെള്ളുപനബി  ,    പനബി  (  സബക്ട്  വടഫസെക്ട്  )    കരപൊഗഹ  ഉണപൊക്കുന്ന
വമറ്റുകേള് ഉള്ലപലടയുള്ള പ്രപൊണബികേളലട വര്ദനവബിനക്ട് കേപൊരണമപൊകുകേ  ; 

(v)    സെസന്തഹ ഉടമസതയബികലെപൊ വകേവശതബികലെപൊ നബിയനണതബികലെപൊ ഉള്ള
കതപൊടഹ  ,  പ്ലേപൊകന്റെഷന് കമഖലെയബില ചെബിരടകേളബിലുഹ പപൊളകേളബിലുഹ മറ്റുഹ ലവള്ളഹ ലകേടബിനബിലക്കുന്നതക്ട്
തടയുകേകയപൊ ഒഴബിവപൊക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേ  ; 

(vi)   ലകേപൊതുകേക്ട്  ,   മണലെപീച്ച  ,   മറ്റു ലചെള്ളുകേള് എന്നബിവയുലട പ്രജനനഹ   അലലങബില
പ്രജനന  സെപൊധഗ്യതയബിലൂലടയുള്ള  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  അപകേടങ്ങള്  കേണകബിലലെടുതക്ട്
ആകരപൊഗഗ്യപ്രവര്തകേരുലട നബിര്കദ്ദേശങ്ങള് അവഗണബിക്കുകേ  . 

(2)  ഏലതങബിലുഹ വഗ്യകബികയപൊ സപൊപനകമപൊ    (1)-  ാം ഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേയപൊലണങബില    65-  ാം  വകുപബില   വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പബിഴയ്ക്കക്ട്
ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുഹ  .

54.  കരപൊഗഹ പരത്തുന്ന ലവകറുകേളലട പ്രജനനഹ തടയല  .  ―   (1)   പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്  ,    ലവകറുകേള് പ്രജനനഹ നടത്തുന്നകതപൊ നടത്തുവപൊന്   സെപൊധഗ്യതയുള്ളകതപൊ
ആയ  ഏലതപൊരു  സലെതബിലന്റെ  ഉടമസകയപൊകടപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊകടപൊ  ,     കനപൊടപീസെബില
പറഞ്ഞബിട്ടുള്ളതപൊയ  സെമയതബിനകേഹ  ,    സെപൊഹചെരഗ്യതബിനനുകയപൊജഗ്യമപൊലണന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ
പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  കേരുതുന്ന  അഹഗപീകൃത  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങളബിലൂലട  ,    ലവകറുകേളലട
പ്രജനനഹ തടയപൊന് ആവശഗ്യലപകടണതപൊണക്ട്  .

(2) (1)-  ാം ഉപവകുപബില പറയുന്ന സലെഹ ഒരു തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ സപൊപനതബിലന്റെകയപൊ
കകേന്ദ്ര  സെര്കപൊരബിലന്റെകയപൊ  സെഹസപൊന  സെര്കപൊരബിലന്റെകയപൊ  അധപീനതയബിലുള്ളതപൊലണങബില
ബന്ധലപട  ഓഫപീസെബിലന്റെ  കമലുകദഗ്യപൊഗസലയ  മുന്കൂറപൊയബി  കേപൊരഗ്യങ്ങള്  ധരബിപബികകണതുഹ
നടപടബികേള് സെസപീകേരബിക്കുവപൊന് കരഖപൊമൂലെഹ ആവശഗ്യലപകടണതുമപൊണക്ട്  .

(3)   തലന്റെ പരബിധബിയബില ഉള്ള ഏലതങബിലുഹ പ്രകദശതക്ട് കേപൊസെനൂര് കഫപൊറസക്ട് കരപൊഗഹ
(  കുരങ്ങുപനബി  )    കേലണത്തുന്ന  സെപൊഹചെരഗ്യകമപൊ  അകേപൊരണമപൊയ  കുരങ്ങുമരണകമപൊ
ശ്രദയബിലലപടപൊല പ്രപൊണബികേളലട നബിയനണതബിനപൊവശഗ്യമപൊയ പ്രവര്തനങ്ങള് പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് ഉടനടബി നബിര്വ്വഹബികകണതപൊണക്ട്  .

(4)    തലന്റെ പരബിധബിയബിലുള്ള ഒരു പ്രകദശതക്ട് കേപൊലെ അസെപൊര് കേലണത്തുന്ന പക്ഷഹ
പബബികേക്ട്    ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് മണലെപീച്ചകേലള നബിയനബിക്കുന്നതബിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ഉടനടബി
നടകതണതപൊണക്ട്  .



52

55.  വപീഴവരുത്തുന്ന സെഹഗതബിയബില പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുലട
അധബികേപൊരങ്ങള്  .  ― [***] 54-ാം  വകുപബിന്  കേപീഴബില കനപൊടപീസെക്ട്  ലെഭേബിച്ച  വഗ്യകബി  അതബില
വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള  സെമയതബിനകേഹ  അതരഹ  കനപൊടപീസെബില  നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ള
നടപടബിലയടുകപൊകനപൊ   പരബിഹപൊരമപൊര്ഗ്ഗങ്ങള് അവലെഹബബികപൊകനപൊ  പരപൊജയലപടുകേകയപൊ
നബിരസെബിക്കുകേകയപൊ  ലചെയ്യുകേയപൊലണങബില  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്
കനരബിടക്ട്   അതരഹ നടപടബികേള് സെസപീകേരബിക്കുകേകയപൊ  അവലെഹബബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യേപൊവുന്നതപൊണക്ട്.

 [***]

56.     ലവകര്  നബിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ട്  സെഹരക്ഷണഹ.―(1)    ഏലതങബിലുഹ
സലെകതപൊ ലകേടബിടതബികലെപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെകറപൊ  ,    പ്രപൊകദശബികേ
പബബികക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുലട നബിര്കദ്ദേശതബില ഒരു ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ  ,     ലവകറുകേളലട
പ്രജനനഹ തടയുകേ എന്ന ലെക്ഷഗ്യകതപൊലട നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമപൊയബി മപൊറങ്ങള്
വരുതബിയബിലപൊലയങബില അതരഹ സലെകതപൊ ലകേടബിടതബികലെപൊ വരുത്തുന്ന മപൊറങ്ങലളകയപൊ  ,
നടപപൊകബിയ  കജപൊലെബികേലളകയപൊ  ,    സെസപീകേരബിച്ച  ഉപപൊധബികേലളകയപൊ  പ്രസ്തുത  ഇടതബിലന്റെ
തലസെമയലത  ഉടമസകയപൊ  ,    വകേവശകപൊരബികയപൊ  ,    തടസ്സലപടുത്തുകേകയപൊ  ,
നശബിപബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുവപൊകനപൊ  ,    ദുര്ബലെലപടുത്തുവപൊനുള്ള സെപൊധഗ്യതയ്ക്കക്ട്  കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ
ലചെയ്യേപൊന് പപൊടുള്ളതല  . 

(2)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  ലെഹഘബിക്കുന്ന  ഏലതപൊരു  സപൊപനവുഹ  ,
വഗ്യകബിയുഹ   65-  ാംവകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസരപൊയബിരബിക്കുഹ  .

57.    ദുരന്തഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന  പ്രപൊണബിജനഗ്യ     പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടകയപൊ  വബിജപൊപന
ലപടുതപൊവുന്ന   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേളലടകയപൊ  തടയലുഹ  വകേകേപൊരഗ്യഹ  ലചെയ്യേലുഹ  . (1)― പ്രകൃതബി
കക്ഷപൊഭേങ്ങളലടകയപൊ മറ്റു ദുരന്തങ്ങളലടകയപൊ  ഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന [***] പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപടുകതണ  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേകളപൊ  അടകമുള്ള കരപൊഗങ്ങലള തടയുന്നതബിനുഹ
വകേകേപൊരഗ്യഹ ലചെയ്യുന്നതബിനുഹ ആവശഗ്യമപൊകയകപൊവുന്ന എലപൊ [***] നടപടബികേളഹ സെഹസപൊന,
ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്മപൊരുലട  നബിര്കദ്ദേശങ്ങളലട  അടബിസപൊനതബില
പ്രപൊകദശബികേ പബബികക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് സെസപീകേരബികകണതപൊണക്ട്:

എന്നപൊല ഈ വകുപബിലലെ യപൊലതപൊനഹ  2005-ലലെ ഡബിസെപൊസര് മപൊകനജ് ലമന്റെക്ട്  ആകക്ട്
(2005-ലലെ നമ്പര് 53)-ലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്നതപൊകേരുതക്ട്.

(2)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബില  പറയുന്ന  പ്രകേപൊരമുള്ള  അവസകേളബില  ജലെജനഗ്യ  -
പ്രപൊണബിജനഗ്യ  -  ജന്തുജനഗ്യ  കരപൊഗങ്ങള്  തടയുന്നതബികലെയ്ക്കപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികേള്
അതതക്ട്  തലെങ്ങളബിലുള്ള  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്മപൊര്  വബിളബിച്ചു  കചെര്കകണതുഹ
ആവശഗ്യമപൊയ സെതസര നടപടബികേള് സെസപീകേരബികകണതുമപൊണക്ട്  .
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(3)  (2)-  ാം  ഉപവകുപബില  പറയുന്ന  പ്രകേപൊരഹ   ജലെജനഗ്യ  -  പ്രപൊണബിജനഗ്യ  -  ജന്തുജനഗ്യ
കരപൊഗങ്ങള് നബിയനബിക്കുന്നതബിനക്ട് പബബികക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊന് എലപൊവരുഹ ബപൊധഗ്യസരപൊയബിരബിക്കുഹ  .

[***]

അദഗ്യപൊയഹ    9

സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടലുകേളഹ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുഹ

58.     സെപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടല  നടക്കുന്ന  സലെങ്ങളബിലലെ  ശുചെബിതസവുഹ  മറ്റുസ്തു
കമപീകേരണങ്ങളഹ  .―(1)      സെപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടലുകേൾ  വബിളബിച്ചുകചെർക്കുകേകയപൊ  നടത്തുകേകയപൊ
ലചെയ്യുന്ന  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  സപൊപനകമപൊ  തപൊലഴപറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങൾ
ഉറപ്പുവരുകതണതപൊണക്ട്  ,   അതപൊയതക്ട്  :  —

(i)   അതരഹ സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബിൽ തബിക്കുഹ തബിരക്കുഹമൂലെഹ ഉണപൊകേപൊൻ ഇടയുള്ള
അപകേടങ്ങളഹ മറ്റുഹ ഒഴബിവപൊക്കുന്നതബികലെകപൊയബി എതബികച്ചരുന്ന അലലങബില എതബികച്ചരപൊൻ
ഇടയുള്ള  ആളകേളലട  എണ്ണതബിനക്ട്  അനുസൃതമപൊയ  സലെസെഹൗകേരഗ്യങ്ങളഹ  ആവശഗ്യതബിനക്ട്
വപൊയു സെഞപൊരമുള്ള ഇടങ്ങളഹ  ;

(ii)    അതരഹ  ഒത്തുകൂടലുകേളലട  ഭേപൊഗമപൊയബി  ഭേക്ഷണഹ  നൽകുനലണങബിൽ
ഭേക്ഷഗ്യസുരക്ഷയുഹ  വൃതബിയുഹ ശുചെബിതസവുഹ   ;

(iii)   സുരക്ഷബിത കുടബിലവള്ളഹ  ;

(iv)   അടബിയന്തര ആകരപൊഗഗ്യ കസെവനങ്ങൾ   ;

(v)   സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടലെബിലന്റെ ഇടങ്ങളബിൽ ആവശഗ്യപൊനുസെരണഹ   ശുചെബിമുറബികേൾ
ഉലണന്നതുഹ അവബിലട നബിനള്ള മപൊലെബിനഗ്യഹ ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സെഹസ്ക്കരബിക്കുനലണനഹ   . 

(2)   സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടലുകേള്കപൊയബി  , 

(i)    നബിർമബികലപടബിട്ടുള്ള  ഹപൊളകേൾ  ,    ഓഡബികറപൊറബിയങ്ങൾ  മുതലെപൊയ
ഇടങ്ങളബിലലെ  കുടബിലവള്ള  കസപൊതസ്സുകേളബിലലെ  ലവള്ളതബിലന്റെ  പരബികശപൊധന  ഉടമസകയപൊ
വകേവശഹ  ഉള്ള  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  നടകതണതുഹ  കുടബിലവള്ളതബിലന്റെ
സുരക്ഷബിതതസഹ ഉറപപൊകകണതുമപൊണക്ട്  ;

(ii)    സലെങ്ങൾ  ,    ലകേടബിടങ്ങൾ  എന്നബിവ  വപൊടകേയ്ക്കക്ട്  നൽകുന്ന  ഇടങ്ങളബിൽ
ഉടമസകയപൊ  വകേവശഹ  ഉള്ള  വഗ്യകബികയപൊ  വഗ്യകബികേകളപൊ  ആവശഗ്യമപൊയ  ശുചെബിമുറബികേൾ
കമപീകേരബിക്കുന എനള്ളതുഹ ശുചെബിമുറബി മപൊലെബിനഗ്യഹ ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയബി സെഹസ്ക്കരബിക്കുന എനള്ളതുഹ
ഉറപപൊകകണതപൊണക്ട്  .
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(3)    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യലത  ഹപൊനബികേരമപൊയബി  ബപൊധബിക്കുന്നബില  എന്നക്ട്  ഉറപ്പുവരുതപൊന്
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്   തപൊലഴപറയുന്ന കേപൊരഗ്യങ്ങള് ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  ,
അതപൊയതക്ട്  :-

(i)    തത്സമയഹ  നബിലെവബിലുളളകതപൊ  ലപപൊടബിപ്പുറലപടപൊന്  സെപൊധഗ്യതയുലണന്നക്ട്
കകേന്ദ്ര  ,    സെഹസപൊന സെര്കപൊരുകേളലട  മുന്നറബിയബിപക്ട്  ഉള്ളകതപൊ  ആയ   പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബികേലള
പ്രതബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനുള്ള കമപീകേരണവുഹ സെഹവബിധപൊനവുഹ  ;

(ii)  നലകുന്നതക്ട്  ശുദമപൊയ  കുടബിലവള്ളവുഹ  ഭേക്ഷണവുഹ  ആലണന്നതക്ട്
സെഹബന്ധബിച്ച പരബികശപൊധനകേള്  ;

(iii)    അടബിയന്തര ആകരപൊഗഗ്യ കസെവനങ്ങൾകക്ട് കമപീകേരണങ്ങള് ലചെയ്തബിട്ടുണക്ട്
എനള്ളതക്ട്  ;

( iv)    അടബിയന്തര സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങലള കനരബിടപൊന് ആശുപത്രബികേലള സെജ്ജമപൊകല  . 

(4)  (1),  (2)    എന്നപീ  ഉപവകുപ്പുകേളബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന  വഗ്യവസകേകളപൊ  ,
വഗ്യവസകേള്കക്ട് അനുസൃതമപൊയബി  പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര് നലകുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങകളപൊ
പപൊലെബിച്ചബിലലങബില   65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുഹ  .

59  .    ജലെ  വബിതരണതബിനുള്ള  സെസകേപൊരഗ്യ  ഉറവബിടങ്ങളബികനലുള്ള  നബിയനണഹ  .  (1)―
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  അഭേബിപ്രപൊയതബില  ,    സെപൊമൂഹഗ്യ  ഒത്തുകൂടലുകേള്കക്ട്
വബിതരണഹ ലചെയ്യുന്ന ജലെഹ വഗ്യകബികേലളകയപൊ സെമൂഹലതകയപൊ അപകേടലപടുതപൊകനപൊ കരപൊഗഹ
പടര്തപൊകനപൊ  സെപൊധഗ്യതയുള്ളതപൊലണങബില  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്
അതബിലന്റെ നബിയനണമുള്ള ഉടമസകയപൊകടപൊ മറക്ട്  വഗ്യകബികയപൊലടപൊ  ,    അതരഹ ജലെവബിതരണഹ
നബിര്തബിവയ്ക്കുവപൊകനപൊ അണുവബിമുകമപൊക്കുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശഹ നലകകേണതപൊണക്ട്  .

(2)   (1)-  ാം ഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു സപൊപനവുഹ  ,    വഗ്യകബിയുഹ
65-  ാം വകുപബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊ  യബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

60.    സെപൊമൂഹബികേ  ഒത്തുകൂടല  വബിജപൊപനഹ  ലചെയ്യേല  .  (1)  ―  സെര്കപൊരബിനക്ട്
വബിജപൊപനഹ  വഴബി  സെഹസപൊനലതകയപൊ  സെര്കപൊര്  ലപപൊതുവപൊകയപൊ  പ്രകതഗ്യകേബികച്ചപൊ
അധബികേപൊരലപടുതബിയ  പ്രകേപൊരഹ  മറക്ട്  അധബികേപൊരസപൊനങ്ങള്കക്ട്  ഉതരവു  വഴബി
സെഹസപൊനലത ഏലതങബിലുഹ  പ്രകദശലതകയപൊ ഏലതങബിലുഹ  സെപൊമൂഹബികേ ഒത്തുകൂടലുമപൊയബി
ബന്ധലപടുതബികയപൊ  അലപൊലതകയപൊ  ഉത്സവകമഖലെയപൊയബി  അതബിലപറയുന്ന  കേപൊലെയളവബികലെകക്ട്
പ്രഖഗ്യപൊപബികപൊവുന്നതുഹ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ
കമപീകേരണങ്ങളഹ നബിയനണങ്ങളഹ ഏര്ലപടുതപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(2)    ഇപ്രകേപൊരഹ  ഏര്ലപടുതലപട നബിയനണങ്ങള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളഹ     65   ാം
വകുപബില  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പബിഴയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .
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വകയപൊജനങ്ങള്  ,   കേബിടപ്പുകരപൊഗബികേള്  ,   മപൊരകേകരപൊഗമുള്ളവര്  ,
ഭേബിന്നകശഷബികപൊര് തുടങ്ങബിയവര്കക്ട് കവണബിയുള്ള 

ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊലെന പരബിപപൊടബി

61.    ശപൊരപീരബികേവുഹ  മപൊനസെബികേവുഹ  സെപൊമൂഹബികേവുഹ  സെപൊമ്പതബികേവുമപൊയ  ലവല്ലുവബിളബികേള്
അഭേബിമുഖപീകേരബിക്കുന്നവര്കക്ട്  ലെഭേബികകണ  പരബിഗണനയുഹ  മുന്ഗണനയുഹ  . (1)  ―  വകയപൊജനങ്ങള്  ,
കേബിടപ്പുകരപൊഗബികേള്  ,    മപൊരകേകരപൊഗമുള്ളവര്  ,    ഭേബിന്നകശഷബികപൊര് തുടങ്ങബി പ്രകതഗ്യകേ പരബിഗണനയുഹ
ശ്രദയുഹ  ആവശഗ്യമുള്ള  ജനവബിഭേപൊഗങ്ങള്കക്ട്  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  പ്രതബികരപൊധതബിലന്റെയുഹ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെഹരക്ഷണതബിലന്റെയുഹ ഭേപൊഗമപൊയബി ആവബിഷ്കരബിച്ചബിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളഹ
കസെവനങ്ങളഹ  ലെഭേഗ്യമപൊകുന  എന്നക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്
ഉ  റപപൊകകണതപൊണക്ട്  .     ഇതുമപൊയബി  ബന്ധലപട  പ്രവര്തനങ്ങളഹ  പരബിപപൊടബികേളഹ  ജബിലപൊതലെതബില
ജബിലപൊ  പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുഹ  സെഹസപൊനതലെതബില  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുഹ  അവകലെപൊകേനഹ  ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .     സെപൊന്തസന  പരബിചെരണഹ
ഉള്ലപലടയുള്ള  സെര്കപൊരബിലന്റെ  ആകരപൊഗഗ്യപരബിപപൊലെന  പരബിപപൊടബികേള്  അതതക്ട്
ജനവബിഭേപൊഗങ്ങള്കബിടയബില കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി നടപബിലെപൊക്കുന എന്നതുഹ ഉറപപൊകകണതപൊണക്ട്  .

(2)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബില  പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന  പരബിപപൊടബികേള്  കേപൊരഗ്യക്ഷമമപൊയബി
നടപബിലെപൊകുനകണപൊ എനള്ളതക്ട് ജബിലപൊ തലെതബില ജബിലപൊ പബബികക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുഹ
സെഹസപൊന  തലെതബില  സെഹസപൊന  പബബികക്ട്   ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുഹ  ഉറപക്ട്
വരുകതണതപൊണക്ട്   .  

അദഗ്യപൊയഹ    11

സെപൊഹകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലട നബിയനണഹ

62.   സെപൊഹകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളലട  നബിയനണഹ.  (1)  ― ഈ  അദഗ്യപൊയതബിലന്റെ
ആവശഗ്യതബികലെകപൊയബി    '    സെപൊഹകമബികകേതര  കരപൊഗഹ  '    എന്നപൊല    2-  ാം  വകുപബിലലെ    (1)-  ാം
ഉപവകുപബിലലെ    (  സെബി  ),(  ലഎ  )    എന്നപീ  ഖണ്ഡങ്ങളബിലലെ  നബിര്വ്വചെനങ്ങളബില  ഉള്ലപടപൊത
പകേരപൊത കരപൊഗങ്ങള് അലലങബില അവസകേള് എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊക്കുന  .

(2) വബിട്ടുമപൊറപൊത കരപൊഗഹ എന്നപൊല തപൊലഴപറയുന്നവയബില ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ
ഉള്ലപടുന്ന  പകേ ര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയലപൊതതുഹ  സെപൊധപൊരണയബില  നബിന്നക്ട്  വഗ്യതബിയപൊനവുമുള്ള
അവസകേള് എന്നക്ട് അര്ത്ഥമപൊക്കുന.

(i) കരപൊഗലതകയപൊ  അപകേടലതകയപൊ  തുടര്നണപൊകുന്ന  സബിരമപൊയ
വവകേലെഗ്യഹ;
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(ii) കരപൊഗലതകയപൊ  അപകേടലതകയപൊ  തുടര്ന്നക്ട്  അവകശഷബിക്കുന്ന
                          ബലെഹപീനത;

(iii) തബിരബിച്ചറബിയപൊനപൊകേപൊത കരപൊഗപൊവസ മൂലെമുണപൊകുന്ന  ബലെഹപീനത;

(iv) പുനരധബിവപൊസെതബിനപൊയബി പ്രതഗ്യകേ പരബിശപീലെനഹ ആവശഗ്യമുള്ള അവസ; 
കൂടപൊലത

(v) കഭേദമപൊകുന്നതബിനക്ട്  ദപീ ര്ഘകേപൊലെ  കമലകനപൊടവുഹ  നബിരപീക്ഷണവുഹ
                         ആവശഗ്യമുള്ളവ.

(3)  തപൊലഴപറയുന്നവ  സെപൊധപൊരണഗതബിയബില  സെപൊഹകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങളപൊയബി
                     കേരുതലപടുഹ, അതപൊയതക്ട്:―

(i) പ്രകമഹഹ;

(ii) രകപൊതബിമ ര്ദ്ദേഹ (വഹപര് ലടന്ഷന്);

(iii) അ ര്ബുദഹ;

(iv) ദപീ ര്ഘകേപൊലെ ശസപൊസെകകേപൊശ കരപൊഗഹ;

(v) ദപീ ര്ഘകേപൊലെ വൃകകരപൊഗഹ;

(vi) അന്ധത;

(vii) ഹൃകദപൊഗഹ;

(viii) അലഷബികമഴക്ട് കരപൊഗഹ ഉള്ലപലടയുള്ള മറവബികരപൊഗങ്ങള്;

(ix) അപകേടങ്ങള് മൂലെമുണപൊകുന്ന പരബിക്കുകേള്;

(x) മസ്കുകലെപൊ - ലസ്കലെബിടല കരപൊഗങ്ങളഹ സെന്ധബിവപൊതവുഹ;

(xi) നപൊഡപീസെഹബന്ധമപൊയ കരപൊഗങ്ങള്;

(xii) അമബിതവണ്ണഹ;

(xiii) മപൊനസെബികേകരപൊഗഹ;

(xiv) റൂമപൊറബികേക്ട് ഹൃകദപൊഗഹ;

(xv)പക്ഷപൊഘപൊതഹ;

(xvi)  കേരള് കരപൊഗങ്ങള്;

(xvii)  ജനബിതകേ കരപൊഗങ്ങള്.
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(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപബികലെപൊ  (2)-ാം  ഉപവകുപബികലെപൊ  വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
വഗ്യവസകേള്കനുസെരണമപൊയ മകറലതപൊരു കരപൊഗലതയുഹ സെര്കപൊരബിനക്ട് സെപൊഹകമബികകേതര   കരപൊഗമപൊയബി
വബിജപൊപനഹ  ലചെയ്യേപൊവുന്നതുഹ  ഏലതങബിലുഹ  കരപൊഗങ്ങള്  സെപൊഹകമബികേമല  എന്നക്ട്
കേരുതുന്നപക്ഷഹ  അവ വബിജപൊപനതബിലൂലട ഒഴബിവപൊകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(5)  സെര്കപൊര്,  സെപൊഹകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലട  നബിയനണതബിനപൊയബി
ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ  ,    പ്രതബികരപൊധ  ,    കരപൊഗ  ചെബികേബിത്സപൊ  ,    പുനരധബിവപൊസെ  ,    സെപൊന്തസന
പ്രവര്തനങ്ങള്കപൊയുള്ള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള് ലകേപൊണ്ടുവരബികേയുഹ ആ മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദശങ്ങള്
പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്മപൊരുഹ ആകരപൊഗഗ്യപരബിരക്ഷപൊദപൊതപൊകളഹ പപൊലെബിക്കുനലണന്നക്ട്
ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്.   കൂടപൊലത  സെര്കപൊര്  പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബിയലപൊത  കരപൊഗങ്ങള്
തടയുന്നതബിനുഹ  നബിയനബിക്കുന്നതബിനുമുള്ള  നയങ്ങള്  ആസൂത്രണഹ  ലചെയ്യുകേയുഹ
രൂപപീകേരബിക്കുകേയുഹ,  അതരഹ  നയങ്ങള്  നടപബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയ്ക്കക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്മപൊര് മുകഖന  ആകരപൊഗഗ്യപരബിരക്ഷപൊദപൊതപൊകള്കക്ട്  പരബിശപീലെനഹ
നലകുകേയുഹ ലചെകയ്യേണതപൊണക്ട്  .

(6) പ്രകദശലത ജനങ്ങളലട നബിലെവബിലുള്ള ആകരപൊഗഗ്യപൊവസകേള്കക്ട് വബികധയമപൊയബി
പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്മപൊര്  സെപൊഹകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലട തടയലെബിനുഹ
നബിയനണതബിനുമപൊയബി  സെര്കപൊര്  രൂപപീകേരബിച്ച  നയങ്ങളഹ  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളഹ
നടപബിലെപൊകകണതപൊണക്ട്.  ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ  ശപീലെങ്ങള്  പരബികപപൊഷബിപബിക്കുന്നതബിനുള്ള
സെപൊഹചെരഗ്യഹ  സൃഷബികലപട്ടു  എനഹ  പ്രകദശലത  ജനങ്ങളലട  അതരഹ  ജപീവബിതവശലെബി
പബിന്തുടരപൊനുള്ള ഭേഹൗതബികേ  സെപൊഹചെരഗ്യഹ  നബിലെനബിര്ത്തുനലവനഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്മപൊര്  ഉറപപൊകകണതപൊണക്ട്.

(7)  [***]  വബിശദപീകേരബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്മപൊര്  പ്രപൊഥമബികേ  പ്രതബികരപൊധഹ,  ദസബിതപീയ  പ്രതബികരപൊധഹ,  തതപീയ  പ്രതബികരപൊധഹ
എന്നബിവയബിലൂലട  സെപൊഹകമബികകേതര കരപൊഗങ്ങളലട  തടയലുഹ  നബിയനണവുഹ
കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബികകണതപൊണക്ട്.അതപൊയതക്ട്  ,  —

(i)   പ്രപൊഥമബികേ പ്രതബികരപൊധതബില  ,

(  എ  )   വപീടബിനകേത്തുഹ പുറത്തുമുള്ള വപൊയു മലെബിനപീകേരണഹ തടയല  ;

(  ബബി  )   വഗ്യപൊയപൊമതബിനക്ട്  കവണ ഭേഹൗതബികേ സെഹൗകേരഗ്യങ്ങള് ഒരുകല  ;

(  സെബി  )   ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ ഭേക്ഷണവുഹ ഭേക്ഷണശപീലെങ്ങളഹ കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബികല  ;

(  ഡബി  )   ആകരപൊഗഗ്യകേരമപൊയ കൃഷബി രപീതബികേള് കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബികല  ;

(  ഇ  )   ലപപൊതുജനങ്ങളബില ആകരപൊഗഗ്യ അവകബപൊധഹ സൃഷബികല  ;
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(  എഫക്ട്   )   ലെഹരബിമുക പ്രവര്തനങ്ങളഹ അതബിനപൊയുള്ള കബപൊധവത്കേരണവുഹ  ;

(  ജബി  )   മറക്ട്  ആകരപൊഗഗ്യദപൊയകേ പ്രവര്തനങ്ങള്  ;   എന്നബിവയുഹ 

(ii)   ദസബിതപീയ പ്രതബികരപൊധതബില  , 

(  എ  )   മുന്കൂടബിയുള്ള കരപൊഗ നബിര്ണ്ണയവുഹ ശരബിയപൊയ ചെബികേബിത്സയുഹ  ;

(  ബബി  )   കൃതഗ്യമപൊയ ഇടകവളകേളബില ആകരപൊഗഗ്യ പരബികശപൊധനകേള് നടത്തുകേ  ;

(  സെബി  )   ആന്റെബിബകയപൊടബികേളലട അമബിതവുഹ അശപൊസ്ത്രപീയവുമപൊയ ഉപകയപൊഗഹ 
നബിയനബിക്കുന്നതുഹ ഒഴബിവപൊക്കുന്നതുഹ  ;   എന്നബിവയുഹ 

(iii)   തതപീയ പ്രതബികരപൊധതബില  ,

(  എ  )   ശപൊരപീരബികേവുഹ മപൊനസെബികേവുമപൊയ പുനരധബിവപൊസെ പദതബികേള്  ;

(  ബബി  )   സെപൊന്തസന പരബിചെരണഹ   ;

(  സെബി  )   ലതപൊഴബിലപരമപൊയ പുനരധബിവപൊസെഹ  ;   എന്നബിവയുഹ    ഉള്ലപടുന  .

[***]

(8)  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  തപൊലഴപറയുന്ന  കേപൊരഗ്യങ്ങള്
കപ്രപൊത്സപൊഹബിപബികകണതപൊണക്ട്,  അതപൊയതക്ട്:―

(i)  ആകരപൊഗഗ്യ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളബില  ജനകേപീയ  കൂടപൊയ്മകേളബിലൂലട  ആളകേളലട
പങപൊളബിതഹ  ഉറപപൊകബി  വഗ്യപൊയപൊമതബിനുഹ  ആകരപൊഗഗ്യലത  കദപൊഷകേരമപൊയബി  ബപൊധബിക്കുന്ന
ജപീവബിതവശലെബികേള് മപൊറ്റുന്നതബിനുഹ കവണബിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്;

(ii)  ശപൊരപീരബികേവുഹ  മപൊനസെബികേവുമപൊയ  ഉകനഷതബിനുഹ  ആകരപൊഗഗ്യ  സെഹരക്ഷണതബിനുഹ
കയപൊഗ പരബിശപീലെനവുഹ  കയപൊഗപൊഭേഗ്യപൊസെവുഹ;

(iii)  ആകരപൊഗഗ്യ  പരബികശപൊധനകേളബില  ജപീവബിതവശലെപീ  കരപൊഗങ്ങള്  വരപൊന്
സെപൊധഗ്യതയുള്ളവലര  കേലണതബിയപൊല,  കരപൊഗപ്രതബികരപൊധതബിനക്ട്  ആവശഗ്യമപൊയ
ആഹപൊരകമപീകേരണവുഹ ജപീവബിതവശലെപീ മപൊറങ്ങളഹ;

(iv)  ലെഹരബി  പദപൊര്ത്ഥങ്ങളലട  ഉപകയപൊഗഹലകേപൊണക്ട്  വഗ്യകബിയബിലുണപൊകുന്ന
ശപൊരപീരബികേവുഹ മപൊനസെബികേവുമപൊയ ഗുരുതര കരപൊഗപൊവസകേളലട കബപൊധഗ്യലപടുതലുഹ കബപൊധവത്കരണവുഹ;

(v)  സെപൊഹകമബികകേതര  കരപൊഗങ്ങള്  ഉള്ളവലരയുഹ  കരപൊഗസെപൊധഗ്യതയുള്ളവലരയുഹ
കേലണത്തുന്നതബിനുഹ ആകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തകേര്കക്ട് പരബിശപീലെനഹ;
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(vi) ആകരപൊഗഗ്യസെഹബന്ധമപൊയ ശപൊസ്ത്രപീയമപൊയ കബപൊധവത്കരണ പ്രവര്തനങ്ങള്;

(vii)  ഹൃദയപൊഘപൊതഹ,  തപീലപപൊള്ളല തുടങ്ങബിയ സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങള ബില നല്കകേണ

അനബിവപൊരഗ്യമപൊയ  പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സെഹബന്ധബിച്ചക്ട് ആകരപൊഗഗ്യപ്രവര്തകേര്ക്കുഹ മറ്റുള്ളവര്ക്കുഹ

പരബിശപീലെനഹ;

(viii)  സ്കുള് ആകരപൊഗഗ്യപദതബിയബില സെര്കപൊര് നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പരബിപപൊടബികേളഹ

പ്രവര്തനങ്ങളഹ .

[***]

അദഗ്യപൊയഹ 12

പലെവകേ

63.    സെമബിതബിയുലട  കയപൊഗങ്ങള്  .―(1)    സെമബിതബി  കുറഞ്ഞതക്ട്  മൂന്നക്ട്  മപൊസെതബിലലെപൊരബികല

അദഗ്യക്ഷ നബിശയബിക്കുന്ന സെമയത്തുഹ സലെത്തുഹ കയപൊഗഹ കചെകരണതപൊണക്ട്  .    കയപൊഗതബിലന്റെ

കേസപൊറവുഹ നടപടബികമങ്ങളഹ നബിര്ണ്ണയബികലപടപൊവുന്ന പ്രകേപൊരമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)    അടബിയന്തബിര  സെപൊഹചെരഗ്യങ്ങളബില    അദഗ്യക്ഷയുലട  നബിര്കദ്ദേശപ്രകേപൊരഹ  ലമമ്പര്

ലസെകടറബി സെമബിതബിയുലട കയപൊഗങ്ങള് വബിളബിച്ചുകൂകടണതപൊണക്ട്  .

(3)   കയപൊഗങ്ങളബില എലപൊ അഹഗങ്ങളഹ പലങടുകകണതുഹ ഏലതങബിലുഹ ഒഴബിച്ചുകൂടപൊനപൊവപൊത

കേപൊരണതപൊല  ഒരഹഗതബിനക്ട്  സെമബിതബിയുലട  ഏലതങബിലുഹ  കയപൊഗതബില  പലങടുക്കുവപൊന്

കേഴബിയപൊത  സെപൊഹചെരഗ്യതബില  പ്രസ്തുത  അഹഗഹ  ആ  വബിവരഹ  സെമബിതബിയുലട  അദഗ്യക്ഷലയ

കരഖപൊമൂലെഹ മുന്കൂടബി അറബിയബികകണതുഹ അദഗ്യക്ഷയുലട അനുമതബികയപൊലട ആ അഹഗതബിലന

പ്രതബിനബിധപീകേരബിച്ചക്ട്  ഉതരവപൊദബിതസലപട  മലറപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയ്ക്കക്ട്  ആ  കയപൊഗതബില

പലങടുകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(4)    കയപൊഗതബിലന്റെ  പരബിഗണനയ്ക്കക്ട്  വരുന്ന  വബിഷയവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  മറക്ട്

വകുപ്പുകേളലട  ഉകദഗ്യപൊഗസലരകയപൊ  വബിഷയവബിദഗ്ദ്ധലരകയപൊ  അദഗ്യക്ഷയുലട  അനുമതബികയപൊലട

ക്ഷണബിതപൊകളപൊകപൊവുന്നതപൊണക്ട്.
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64.    കനപൊടപീസുകേളഹ  ഉതരവുകേളഹ  നലകുന്ന  രപീതബി  .―(1)    ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേപൊരകമപൊ

അതബിന്കേപീഴബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുഹ ചെടങ്ങകളപൊ റഗുകലെഷനുകേകളപൊ ഉതരവുകേകളപൊ

പ്രകേപൊരകമപൊ  കനപൊടപീസെക്ട്  നലകകേണബിവരുകമ്പപൊള്  അതരഹ  കനപൊടപീസെക്ട്  അലലങബില  ഉതരവക്ട്

കരഖപൊമൂലെമപൊയബിരബികകണതുഹ  ,   അതക്ട്  ,―

(  എ  )    അതരഹ  വഗ്യകബിയ്ക്കക്ട്  നലകുകേകയപൊ  ഏലപബിക്കുകേകയപൊ  ലചെയ്തുലകേപൊകണപൊ  ;

അലലങബില

(  ബബി  )    അതരഹ വഗ്യകബിലയ കേലണതബിയബിലലങബില അവരുലട ഒടുവബിലലെകതതപൊയബി

അറബിയലപടുന്ന  വപൊസെസലെകതപൊ  ലതപൊഴബിലെബിടകതപൊ  ലകേപൊടുത്തുലകേപൊകണപൊ  അലലങബില

അവരുലട കുടുഹബതബിലലെ പ്രപൊയപൂര്തബിയപൊയ അഹഗതബിനക്ട് നലകേബിലകപൊകണപൊ ഏലപബിച്ചുലകേപൊകണപൊ  ;

അലലങബില

(  സെബി  )    അതരഹ വഗ്യകബി ആ പ്രകദശതക്ട് തപൊമസെബിക്കുന്നബിലപൊലയങബിലുഹ അവരുലട

മലറവബിലടലയങബിലുമുള്ള വബിലെപൊസെഹ അറബിയപൊലമങബില ആയതക്ട് രജബികസര്ഡക്ട് തപപൊല വഴബി ആ

വബിലെപൊസെതബില അവര്കക്ട് അയച്ചുലകേപൊണ്ടുഹ  ;   അലലങബില

(  ഡബി  )    കമലപറഞ്ഞ  മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഒനഹ  ലെഭേഗ്യമലലങബില  അതരഹ

വപൊസെസലെതബിലന്റെകയപൊ  ലതപൊഴബിലെബിടതബിലന്റെകയപൊ  പ്രകേടമപൊയബി  കേപൊണപൊവുന്ന  ഏലതങബിലുഹ

ഭേപൊഗതക്ട് പതബിച്ചുലകേപൊകണപൊ  ,    നലകകേണതപൊണക്ട്  .

(2)    ഒരു  വഗ്യകബി  ഏലതങബിലുഹ  ലകേടബിടതബിലന്റെ   ഉടമസകയപൊ  വകേവശകപൊരബികയപൊ

ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്  ആ  കനപൊടപീസെബില  അലലങബില   ഉതരവബില  ആ  ഉടമസയുലടകയപൊ

വകേവശകപൊരബിയുലടകയപൊ  കപരക്ട്  പറഞ്ഞബിരബികകണ  ആവശഗ്യമുള്ളതുഹ  കൂട്ടുടമസരുലടയുഹ

കൂട്ടുവകേവശകപൊരുലടയുഹ  സെഹഗതബിയബില  അതരതബിലുള്ള  ഉടമസരബികലെപൊ  വകേവശകപൊരബികലെപൊ

ഒരപൊള്കക്ട് അതക്ട് നലകേബിയപൊല മതബിയപൊകുന്നതുമപൊണക്ട്  .

65.    ശബിക്ഷകേള്  .  ―  (1) 15-  ാം വകുപബിലന്റെ   (8)-  ാം ഉപവകുപബിലലെയുഹ   18-  ാം വകുപബിലന്റെ

(7)-  ാം ഉപവകുപബിലലെയുഹ   20-  ാം വകുപബിലന്റെ   (3)-  ാം ഉപവകുപബിലലെയുഹ വഗ്യവസകേലളപൊഴബിലകേ

ഈ ആകബിലലെ മറക്ട്  വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരു വഗ്യകബി അലലങബില സപൊപനഹ

തപൊലഴ പടബികേയബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പബിഴ ശബിക്ഷയ്ക്കക്ട് ബപൊധഗ്യസമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  ,

അതപൊയതക്ട്  :―



61

പടബികേ

കമ
നമ്പര്

വകുപക്ട് കുറഹ പബിഴ തുകേ

1 2 3 4

1 15 (5)-ാംഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ

പതബിനയ്യേപൊയബിരഹ രൂപയബില കുറയപൊതതുഹ
മുപതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

2 19 (1)-ാംഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരഹ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെകറപൊ  അകദ്ദേഹഹ  ചുമതലെ
ലപടുത്തുന്ന  ജൂനബിയര്  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഇന്ലസ്പെകര്  പദവബിയബില
കുറയപൊത  ഉകദഗ്യപൊഗസകയപൊ
നലകുന്ന  കനപൊടപീസെബിലലെ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബിച്ചബിലപൊലയങബില 

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില  കുറയപൊതതുഹ
ഇരുപതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

3 23 (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ
പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്
ഓഫപീസെര്  നലകേബിയ  നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബിക്കുന്നതബില വപീഴ വരുതബിയപൊല

മൂവ്വപൊയബിരഹ  രൂപയബില കുറയപൊതതുഹ
പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

4 28 (4)-ാംഉപവകുപബില  പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള്ള
ഒരു  സെഹഭേവഹ  റബികപപൊര്ടക്ട്
ലചെയ്യുന്നതബില വപീഴ വരുത്തുകേ 

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ രൂപ

5 31 (1)-ഉഹ  (2)-ഉഹ  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതപൊയ തുകേ

6 33 (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ
നലകകേണതപൊയ  സെപൊക്ഷഗ്യപത്രഹ
നലകുന്നതബിനക്ട്  മതബിയപൊയ
കേപൊരണമബിലപൊലത  വബിസെമതബിക്കുകേകയപൊ,
(1)-ാംഉപവകുപബില  പറഞ്ഞബിരബിക്കുന്ന
പ്രകേപൊരതബില  ചെബികേബിത്സബികപൊലത
സെപൊക്ഷഗ്യപത്രഹ നലകുകേകയപൊ

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതപൊയ തുകേ
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1 2 3 4

7 34 (2)-ാംഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരമുള്ള
നബികരപൊധനഹ ലെഹഘബിക്കുകേ

അയ്യേപൊയബിരഹ  രൂപയബില  കുറയപൊതതുഹ
പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

8 35 (i)  (1)-ാംഉപവകുപനുസെരബിച്ചക്ട്
ആശുപത്രബിയബികലെയ്കകപൊ
സലെകതയ്കകപൊ ഒരു കരപൊഗബിലയ
മപൊറ്റുന്നതക്ട് തടയുകേ.  

(ii)  (2)-ാംഉപവകുപബിനക്ട്  വബിരുദമപൊയബി
ആശുപത്രബിയബില  നബിനഹ/മറക്ട്
സലെതക്ട്  നബിന്നക്ട്  വബിട്ടുകപപൊകുകേ
അലലങബില ലകേപൊണ്ടുകപപൊകുകേ.

(i)  ആയബിരഹ  രൂപയബില കുറയപൊതതുഹ
അയ്യേപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ 

(ii)ആയബിരഹ  രൂപയബില  കുറയപൊതതുഹ
അയ്യേപൊയബിരഹ  രൂപയബില  കേവബിയപൊത
തുമപൊയ തുകേ

9 36 വബിജപൊപനലപടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗ്യപൊധബി  ഉള്ള  വഗ്യകബി
അലലങബില  അപ്രകേപൊരമുള്ള
വഗ്യകബിയുലട  പരബിചെരണ  ചുമതലെയുള്ള
വഗ്യകബി  36(1)-ാംവകുപബില  പറയുന്ന
സലെങ്ങളബില  തലന്റെ/കരപൊഗബിയുലട
സെപൊന്നബിദഗ്യഹ  ഉണപൊക്കുകേ  അലലങബില
അപ്രകേപൊരമുള്ള പ്രവൃതബി ലചെയ്യുകേ

പരമപൊവധബി രണപൊയബിരഹ രൂപ

10 37 (1)-ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ

11 40 (1)-ാംഉപവകുപക്ട് പ്രകേപൊരഹ പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  നലകുന്ന
ഉതരവക്ട് ലെഹഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ

12 41 (1)-ാംഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ

13 42 (1)-ാം ഉപവകുപബിന് കേപീഴബില ജബിലപൊ
കേളകര്  പുറലപടുവബിക്കുന്ന
ഉതരവബിലന ലെഹഘബിച്ചക്ട് സെപൊമൂഹബികേ
ഒത്തുകൂടല നടത്തുകേ

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ രൂപ
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1 2 3 4

14 45 (i)  (1)-ാംഉപവകുപബില  മൂഷബികേ
വര്ഗ്ഗതബിലനയുഹ  നപൊയ്ക്കലളയുഹ  മറ്റു
മൃഗങ്ങലളയുഹ  ആകേര്ഷബിക്കുന്ന
വബിധതബില  പരബിസെരതക്ട്
മപൊലെബിനഗ്യങ്ങള് തള്ളുകേ,  കേപൊടുഹ മറ്റുഹ
വളരുവപൊന് അനുവദബിക്കുകേ 

(ii  )(3)-ാംഉപവകുപബില  വളര്ത്തു
നപൊയ്ക്കള്ക്കുഹ/ വളര്ത്തു പൂച്ചകേള്ക്കുഹ
കപവബിഷ  ബപൊധയ്ലകതബിലര
കൃതഗ്യമപൊയബി  വപൊകബികനഷന്
ലചെയ്യേപൊതബിരബിക്കുകേ.

(i) പരമപൊവധബി അയ്യേപൊയബിരഹ രൂപ

 

(ii)പരമപൊവധബി രണപൊയബിരഹ രൂപ

15 48 (2)-ഉഹ  (3)-ഉഹ  ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ

16 49 (1)-ാം  ഉപവകുപബിലലെ  വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കുറയപൊതതുഹ  ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ
രൂപയബില കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

17 50 (1)-ാം  ഉപവകുപബിന്കേപീഴബില
പുറലപടുവബിച്ച മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊതബിരബിക്കുകേ

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില
കുറയപൊതതുഹ  അന്പതബിനപൊയബിരഹ
രൂപയബില കേവബിയപൊതതുമപൊയ തുകേ

18 51 (2)-ാംഉപവകുപബിന്കേപീഴബില
പുറലപടുവബിച്ച  മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പപൊലെബികപൊതബിരബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന തുകേ

19 53 (1)-ാംഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി  പതബിനപൊയബിരഹ
രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന തുകേ

20 56 (1)-ാംഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ

21 58 (1),  (2)  എന്നപീ ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ
വഗ്യവസകേള് ലെഹഘബിക്കുകേ.

പതബിനപൊയബിരഹ  രൂപയബില  കേവബിയപൊത
തപൊയ തുകേ

22 59 (1)-ാംഉപവകുപബിലലെ വഗ്യവസകേള്
ലെഹഘബിക്കുകേ.

പരമപൊവധബി പതബിനയ്യേപൊയബിരഹ രൂപ

23 60 (1)-ാംഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ
വബിജപൊപനഹ ലചെയ്ത ഉതരവബിലലെ
നബിയനണങ്ങള് ലെഹഘബിക്കുകേ

പരമപൊവധബി പതബിനപൊയബിരഹ രൂപ
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(2) (1)-  ാം ഉപവകുപബിലലെ പടബികേയബിലലെ   2-  ഉഹ   3-  ഉഹ കകേപൊളങ്ങളബില പ്രതബിപപൊദബിച്ചബിരബിക്കുന്ന
കുറങ്ങള്കക്ട്  ഒരു  വഗ്യകബി  അലലങബില  സപൊപനഹ  ഒരു  പ്രപൊവശഗ്യഹ  ശബിക്ഷബികലപടതബിനു
കശഷകമപൊ  അലലങബില  ആ  കുറഹ  രപൊജബിയപൊകലപടതബിനു  കശഷകമപൊ  വപീണ്ടുഹ  ആ  കുറഹ
ആവര്തബിക്കുകേയപൊലണങബില   (4)-  ാം കകേപൊളതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന തുകേയുലട ഇരടബി
തുകേയ്ക്കക്ട് ശബിക്ഷപൊര്ഹനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

66.  കുറങ്ങള്കക്ട്  നടപടബിലയടുകല  .―(1)    ഈ  ആകബില  മറ്റുവബിധതബില
വഗ്യവസലചെയ്തബിട്ടുള്ളലതപൊഴബിലകേ  ,    ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേപൊരമുള്ള  ഒരു  കുറഹ  ലചെയ്തക്ട്  മൂന്നക്ട്
മപൊസെതബിനകേഹ  ,    പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലടകയപൊ   ഇതബികലെയ്ക്കപൊയബി
പ്രകേടമപൊയബി  അധബികേപൊരലപടുതബിയ  ഒരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയുലടകയപൊ  കരഖപൊമൂലെമുള്ള
പരപൊതബിയബികനലെലപൊലത  യപൊലതപൊരു  കകേപൊടതബിയുഹ  അപ്രകേപൊരമുള്ള  ഒരു  കുറഹ
വബിചെപൊരണലകടുക്കുവപൊന് പപൊടുള്ളതല  .

(2)  പതബിനഞപൊഹ  വകുപബിലന്റെ    (8)-  ാം  ഉപവകുപ്പുഹ    20-  ാം  വകുപബിലന്റെ    (3)-  ാം
ഉപവകുപ്പുഹ  പ്രകേപൊരമുള്ള  കുറങ്ങള്  ഒഴബിലകേ  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബില  ശബിക്ഷബികലപടപൊവുന്ന
കുറങ്ങള്   കകേപൊഗബിവസെബബിള്  അലപൊതതുഹ  ജുഡപീഷഗ്യല  ഒന്നപൊഹകപൊസെക്ട്   മജബികസ്ട്രേറക്ട്
കകേപൊടതബിയപൊല വബിചെപൊരണ ലചെയ്യേലപകടണതുമപൊണക്ട്  .

67.  മജബികസ്ട്രേറബിലന്റെ  പ്രകതഗ്യകേ  അധബികേപൊരബിത  .  ―  1973-  ലലെ  കബിമബിനല  നടപടബി
സെഹഹബിതയബിലലെ    (1974-  ാം    2-  ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്  )  29-  ാം വകുപബിലന്റെ    (2)-  ാം ഉപവകുപബില
എന്തുതലന്ന  അടങ്ങബിയബിരുന്നപൊലുഹ  ഈ  ആകബിലലെ    15-  ാം  വകുപബിലന്റെ    (8)-  ാം  ഉപവകുപ്പുഹ
20-  ാം വകുപബിലന്റെ   (3)-  ാം ഉപവകുപ്പുഹ പ്രകേപൊരമുള്ള കുറങ്ങള്കക്ട് രണക്ട് ലെക്ഷഹ രൂപ വലരയുഹ  ,
ഇരുപതയ്യേപൊയബിരഹ  രൂപ  വലരയുഹ  പബിഴ  ശബിക്ഷ  നലകേപൊന്   ജു ഡപീഷഗ്യല  ഒന്നപൊഹകപൊസെക്ട്
മജബികസ്ട്രേറക്ട് കകേപൊടതബിയ്ക്കക്ട് അധബികേപൊരബിതയുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

68.  കുറങ്ങള്  രപൊജബിയപൊകല  .  ―  (1)  1973-  ലലെ  കബിമബിനല  നടപടബി  സെഹഹബിതയബില
എന്തുതലന്ന  അടങ്ങബിയബിരുന്നപൊലുഹ  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബില  തടവുശബിക്ഷ  മപൊത്രമപൊകയപൊ
തടവുശബിക്ഷയുഹ പബിഴയുഹ  കൂടബികയപൊ  വഗ്യവസ ലചെയ്തബിരബിക്കുന്ന  കുറങ്ങലളപൊഴബിലകേയുളള ഏതു
കുറവുഹ  അപ്രകേപൊരമുളള  കുറഹ  ലചെയ്തതപൊയബി  ആകരപൊപബികലപടുന്ന  വഗ്യകബിയുലട
അകപക്ഷയബികനല  ,    കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന്  ആരഹഭേബിക്കുന്നതബിനു  മുകമ്പപൊ  ,    കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന്
ആരഹഭേബിച്ചതബിനു കശഷഹ ബന്ധലപട കകേപൊടതബിയുലട  അനുമതബികയപൊടു കൂടബികയപൊ പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്കക്ട് ഈ ആകബിന് കേപീഴബിലലെ ചെടങ്ങളബില നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിരബിക്കുന്ന
തുകേയ്ക്കക്ട് രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)(1)-  ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ രപൊജബിയപൊകപൊവുന്ന കുറങ്ങലള സെഹബന്ധബിച്ച പ്രതബിമപൊസെ
റബികപപൊര്ടക്ട്  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്  പ്രപൊകദശബികേ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബിയ്ക്കക്ട് നലകകേണതപൊണക്ട്  .
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(3)    കുറങ്ങള്  രപൊജബിയപൊക്കുന്നതബിനു  കവണബി  നബിര്ണ്ണയബികലപടുന്ന  പ്രകേപൊരതബില
അകപക്ഷ സെമര്പബികകണതപൊണക്ട്  .

(4)    ഒരു കുറഹ രപൊജബിയപൊകുന്നതക്ട്  ,    അതക്ട് സെഹബന്ധബിച്ചക്ട് കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന് നടപടബികേള്
ആരഹഭേബിക്കുന്നതബിനു  മുമ്പപൊലണങബില  ആ  കുറവുമപൊയബി  ബന്ധലപടക്ട്  രപൊജബിയബികലെര്ലപട  ആ
വഗ്യകബിലകതബിലര കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന് നടപടബികേള് ആരഹഭേബികപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന  :

എന്നപൊല  രപൊജബിയപൊയതബിനു  കശഷഹ  ആ  വഗ്യകബി  അകത  കുറഹ
ആവര്തബിക്കുകേയപൊലണങബില  അപ്രകേപൊരഹ  ആവര്തബിക്കുന്ന  കുറതബിനക്ട്  കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷന്
ആരഹഭേബികകണതുഹ അതക്ട് രപൊജബിയപൊകപൊന് പപൊടബിലപൊതതുമപൊകുന  .

69. അപപീലുകേള്  .―ഈ ആകബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന സെഹഗതബികേളബില പ്രപൊകദശബികേ
പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെറുലട  തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ  നടപടബികേളബികനകലെപൊ  ഉളള
അപപീല ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിക്കുഹ  ,    ജബിലപൊ പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെറുലട
തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ നടപടബികേളബികനകലെപൊ ഉളള അപപീല സെഹസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബിക്കുഹ  ,    സെഹസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയുലട  തപീരുമപൊനങ്ങളബികനകലെപൊ
നടപടബികേളബികനകലെപൊ  ഉളള  അപപീല  സെര്കപൊരബിനുഹ  സെമര്പബികപൊവുന്നതുഹ  ആയതബികനല
സെര്കപൊരബിലന്റെ തപീരുമപൊനഹ അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണക്ട്  .

70.   റബിവബിഷന്  .―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ സെമബിതബിയുലട    69-  ാം വകുപക്ട് പ്രകേപൊരമുളള
തപീരുമപൊനതബികനല  സെങടമനുഭേവബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊള്ക്കുഹ  സെഹസപൊന  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ
സെമബിതബി  മുമ്പപൊലകേ  റബിവബിഷന്  ഫയല  ലചെയ്യേപൊവുന്നതുഹ  ,    ആയതബികനലുളള  ആകക്ഷപഹ
സെര്കപൊരബിനക്ട്  സെമര്പബികപൊവുന്നതുഹ  ,    സെര്കപൊരബിലന്റെ  ഇകപൊരഗ്യതബിലലെ  തപീരുമപൊനഹ
അന്തബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണക്ട്  .

71.     സെബിവബില  കകേപൊടതബികേളലട  അധബികേപൊരബിതയ്ക്കക്ട്  വബിലെകക്ട്  .―ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേപൊരകമപൊ
അതബിന്കേപീഴബിലുണപൊകബിയ ചെടങ്ങള് പ്രകേപൊരകമപൊ നലകേലപട അധബികേപൊരങ്ങള് ഉപകയപൊഗബിച്ചക്ട്
പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെകറപൊ  ,    അകദ്ദേഹഹ  അധബികേപൊരലപടുതബിയതനുസെരബിച്ചക്ട്
മകറലതങബിലുഹ  ഉകദഗ്യപൊഗസകനപൊ  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികയപൊ  ,    ലചെയ്തകതപൊ  ലചെയ്യേപൊന്
ഉകദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ  ,   എടുതകതപൊ എടുകപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ  ആയ ഏലതപൊരു നടപടബികകപൊ
തപീരുമപൊനതബികനപൊ  എതബിലര  യപൊലതപൊരു  വഗ്യവഹപൊരകമപൊ  അകപക്ഷകയപൊ  ഹര്ജബികയപൊ
പരബിഗണനയ്ക്കക്ട്  എടുക്കുന്നതബിനക്ട്  യപൊലതപൊരു  സെബിവബില  കകേപൊടതബിക്കുഹ  അധബികേപൊരബിത
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതല  .

72.  ഉതമവബിശസപൊസെപൂര്വ്വഹ ലചെയ്ത പ്രവൃതബികേള്കക്ട്  സെഹരക്ഷണഹ  .―ഈ ആകബിലലെകയപൊ

അതബിന് കേപീഴബിലുണപൊകബിയ ചെടങ്ങളബിലലെകയപൊ വഗ്യവസകേള് പ്രകേപൊരഹ ഉതമ വബിശസപൊസെപൂര്വ്വഹ

ലചെയ്തകതപൊ  ലചെയ്യുവപൊന്  ഉകദ്ദേശബിച്ചകതപൊ  ആയ  ഏലതപൊരു  കേപൊരഗ്യവുഹ  സെഹബന്ധബിച്ചക്ട്  പബബികേക്ട്
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ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കകപൊ  ,    അവര്  അധബികേപൊരലപടുതബിയതനുസെരബിച്ചക്ട്  പ്രവര്തബിച്ച

മകറലതങബിലുഹ  ഉകദഗ്യപൊഗസകകപൊ  ,    ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബികകപൊ  ,    സെമബിതബിയബിലലെ

അഹഗങ്ങള്കകപൊ ലസെകടറബികകപൊ എതബിരപൊയബി യപൊലതപൊരു വഗ്യവഹപൊരകമപൊ കപ്രപൊസെബികേട്യൂഷകനപൊ

മറക്ട് നബിയമ നടപടബികേകളപൊ നബിലെനബിലക്കുന്നതല  .  

73.  ആകക്ട് മകറലതങബിലുഹ നബിയമങ്ങള്കക്ട് ഭേഹഗഹ വരുത്തുന്നതലലന്നക്ട്  .―ഈ ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേള് തലസെമയഹ പ്രപൊബലെഗ്യതബിലെബിരബിക്കുന്ന മറക്ട്  നബിയമങ്ങളബിലലെ വഗ്യവസകേള്കക്ട്

പുറലമയുഹ അവയ്ക്കക്ട് ഭേഹഗഹ വരുതപൊലതയുഹ ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്  .

74. പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട് ഓഫപീസെര്മപൊരുഹ മറക്ട് ഉകദഗ്യപൊഗസരുഹ ജപീവനകപൊരുഹ പബബികേക്ട്

സെര്വന്റുമപൊര്  ആയബിരബിക്കുലമന്നക്ട്  .―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  സെമബിതബിയബിലലെ  അഹഗങ്ങളഹ  പബബികേക്ട്

ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്മപൊരുഹ  അവര്  ചുമതലെലപടുതബിയതബിനനുസെരബിച്ചക്ട്  പ്രവര്തബിക്കുന്ന

ഏലതപൊരു  ഉകദഗ്യപൊഗസയുഹ  ജപീവനകപൊരബിയുഹ  ഈ  ആകബിലലെയുഹ  അതബിന്കേപീഴബിലുളള

ചെടങ്ങളബിലലെയുഹ റഗുകലെഷനുകേളബിലലെയുഹ വഗ്യവസകേള് അനുസെരബിച്ചക്ട്  പ്രവര്തബിക്കുകമ്പപൊകഴപൊ  ,

പ്രവര്തബിക്കുന്നതപൊയബി  കേരുതലപടുകമ്പപൊകഴപൊ    1860-  ലലെ  ഇന്തഗ്യന്  ശബിക്ഷപൊ  നബിയമ

സെഹഹബിതയുലട    (1860-  ലലെ    45-  ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്  )  21-  ാം വകുപബിലന്റെ അര്ത്ഥ വഗ്യപൊപ്തബിയബില

വരുന്ന പബബികേക്ട് സെര്വ്വന്റുമപൊരപൊയബി കേണകപൊകലപടുന്നതപൊണക്ട്  .

75.  സെര്കപൊരബിനപൊല അധബികേപൊരഹ ഏലപബിച്ചുലകേപൊടുകല  .―സെര്കപൊരബിനക്ട്  ,    വബിജപൊപനതപൊലുഹ

അതബില വഗ്യകമപൊക്കുന്ന ഏലതങബിലുഹ നബിയനണതബിനുഹ പരബിമബിതബികേള്ക്കുഹ വബികധയമപൊയബി  ,

അതബിനക്ട്  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  നബിഷബിപ്തമപൊയബിരബിക്കുന്ന  ഒകന്നപൊ  അതബിലെധബികേകമപൊ

അധബികേപൊരങ്ങള്  വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനക്ട്  ഏലതപൊരപൊലളയുഹ   അധബികേപൊരലപടുതപൊവുന്നതുഹ

അകതരപീതബിയബില തലന്ന അതരഹ അധബികേപൊരഹ പബിന്വലെബികപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  :

എന്നപൊല  ഈ  വകുപബില  അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന  യപൊലതപൊനഹ  തലന്ന    81-  ാം  വകുപക്ട്

പ്രകേപൊരഹ ഈ ആകബിന് കേപീഴബില ചെടങ്ങള് ഉണപൊക്കുവപൊനുള്ള സെര്കപൊരബിലന്റെ അധബികേപൊരതബിനക്ട്

ബപൊധകേമല  .

76.  പ്രകവശബിക്കുന്നതബിനുഹ പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനുമുളള അധബികേപൊരഹ  .  ―  ഈ  ആകബിലലെ

വഗ്യവസകേള് നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിലന്റെ ആവശഗ്യതബികലെയ്ക്കപൊയബി   പ്രപൊകദശബികേ പബബികേക്ട് ലഹലതക്ട്

ഓഫപീസെര്കകപൊ അവര് ചുമതലെലപടുത്തുന്ന ജൂനബിയര്    ലഹലതക്ട് ഇന്ലസ്പെകര് പദവബിയബില

തപൊലഴയലപൊത    ഉകദഗ്യപൊഗസയ്കകപൊ  ,    വഗ്യകബികേളലട  സുരക്ഷയ്ക്കുഹ  സെസകേപൊരഗ്യതയ്ക്കുഹ  ഭേഹഗഹ

വരപൊത  രപീതബിയബില  ,       ഏലതപൊരു  സപൊപനതബിലുഹ  ലകേടബിടതബിലുഹ  പരബിസെരത്തുഹ

പ്രകവശബിക്കുകേയുഹ പരബികശപൊധബിക്കുകേയുഹ ലചെയ്യേപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .
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എന്നപൊല  ,―

(  എ  )      അടബിയന്തര  ആവശഗ്യഹ  ഇലലങബില  സൂരഗ്യപൊസമയതബിനുഹ
സൂകരഗ്യപൊദയതബിനുമബിടയബില അതരഹ സലെങ്ങളബില പ്രകവശബിക്കുവപൊകനപൊ  ;

(  ബബി  )   അതരഹ  പ്രകവശനഹ  നടതപൊനുള്ള  ഉകദ്ദേശഗ്യലതക്കുറബിച്ചക്ട്   കുറഞ്ഞതക്ട്
രണക്ട്  മണബിക്കൂര്  മുലമ്പങബിലുഹ  തപൊമസെകപൊര്കക്ട്  അറബിയബിപക്ട്  നലകേബിയബിടബിലപൊലയങബില  ,
തപൊമസെകപൊരുലട സെമതമബിലപൊലത തപൊമസെതബിനുള്ള പപൊര്പബിടതബില  പ്രകവശബിക്കുവപൊകനപൊ  , 

പപൊടബിലപൊതതപൊകുന;

77.  പരബികശപൊധന നടത്തുകമ്പപൊഴുഹ പബിഴ ചുമത്തുകമ്പപൊഴുഹ ശ്രദബികകണ കേപൊരഗ്യങ്ങള്.―
ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  അനുസെരബിച്ചക്ട്,  പരബികശപൊധന  നടത്തുകമ്പപൊഴുഹ  പബിഴ
ചുമത്തുന്നതബിനക്ട്  മുമ്പപൊയുഹ  പ്രപൊകദശബികേ  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്,  തലസെമയഹ
പ്രപൊബലെഗ്യതബിലുള്ള  മകറലതങബിലുഹ  നബിയമതബിന്  കേപീഴബില  അധബികേപൊരലപടുതലപട
ഏലതങബിലുഹ  അധബികേപൊരബി,  അകത  വബിഷയതബില  നടപടബി  എടുക്കുനകണപൊ  എനഹ
എടുതബിട്ടുകണപൊ എന്നതുഹ കേണകബിലലെടുകകണതുഹ വവരുദഗ്യമുള്ള തപീരുമപൊനമുണപൊകുന്നബില
എന്നക്ട് ഉറപ്പുവരുകതണതുമപൊണക്ട്.

78.  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ ഫണബിലന്റെ രൂപപീകേരണഹ.―(1)  ഈ ആകക്ട് പ്രപൊബലെഗ്യതബില
വന്നപൊലുടന്  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടപബില  വരുത്തുന്നതബിനുഹ
ഏകകേപൊപബിപബിക്കുന്നതബിനുമപൊയബി  ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ  ഫണക്ട്  എന്ന  കപരബില  ഒരു  ഫണക്ട്
രൂപപീകേരബികകണതപൊണക്ട്.   ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബില  ചുമതലപട  പബിഴയുഹ  മറക്ട്  ഫപീസുകേളഹ
കശഖരബികലപടുന്ന  മറക്ട്  തുകേകേളഹ  നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന  പ്രകേപൊരഹ  ഫണബികലെകക്ട്
മുതലക്കൂടപൊവുന്നതപൊണക്ട്.  ഈ  ഫണബിലലെ  തുകേ  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസെസയഹഭേരണ
സപൊപനങ്ങളബിലലെ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ്യ പ്രവര്തനങ്ങള്കക്ട് ഉപകയപൊഗബികകണതപൊണക്ട്;

(2)  ഫണബിലന്റെ  ഭേരണനബിയനണവുഹ  പ്രവര്തനവുഹ  കേണക്കുകേളലട  സൂക്ഷബിപ്പുഹ
ഓ ഡബിറ്റുഹ മറ്റുഹ നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന പ്രകേപൊരമപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണക്ട്. 

79. വവഷമഗ്യങ്ങള് നപീക്കുന്നതബിനുള്ള അധബികേപൊരഹ  .  ―  (1)   ഈ ആകബിലലെ വഗ്യവസകേള്
നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനക്ട്  എലന്തങബിലുഹ  വവഷമഗ്യങ്ങള്  ഉണപൊകുന്ന  പക്ഷഹ  ,    സെര്കപൊരബിനക്ട്  ,
ഔകദഗ്യപൊഗബികേ  ഗസെറബില  പ്രസെബിദപീകേരബിച്ച  ഉതരവക്ട്  മൂലെഹ  ആ  വവഷമഗ്യഹ  നപീകഹ
ലചെയ്യുന്നതബിനക്ട്  ആവശഗ്യലമകന്നപൊ  യുകലമകന്നപൊ  അതബിനു  കതപൊനന്നതുഹ  ഈ  ആകബിലലെ
വഗ്യവസകേള്കക്ട് വബിരുദമലപൊതതുമപൊയ അതരഹ വഗ്യവസകേള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണക്ട്  :

എന്നപൊല  ഈ  ആകക്ട്  പ്രപൊബലെഗ്യതബില  വന്ന  തപീയതബി  മുതല  രണക്ട്  വര്ഷഹ
കേഴബിഞ്ഞതബിനുകശഷഹ    (1)-  ാം ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  യപൊലതപൊരു ഉതരവുഹ പുറലപടുവബികപൊന്
പപൊടുള്ളതല  .
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(2)  (1)-  ാം  ഉപവകുപബിന്  കേപീഴബില  പുറലപടുവബിക്കുന്ന  ഏതക്ട്  ഉതരവുഹ  അതക്ട്
ഉണപൊകബിയതബിനു കശഷഹ കേഴബിയുന്നത്രകവഗഹ നബിയമസെഭേ മുമ്പപൊലകേ  വയ്കകണതപൊണക്ട്.

80.  റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണപൊക്കുവപൊനുള്ള  അധബികേപൊരഹ  .―(1)  സെഹസപൊന  പബബികേക്ട്
ലഹലതക്ട്  ഓഫപീസെര്കക്ട്  സെര്കപൊരബിലന്റെ  മുന്കൂടബിയുള്ള  അഹഗപീകേപൊരകതപൊടുകൂടബി  ഈ
ആകബിലന്റെ  ഉകദ്ദേശങ്ങള്  നടപപൊക്കുന്നതബിനുകവണബി  ഈ  ആകബിനുഹ  അതബിന്കേപീഴബില
ഉണപൊകബിയബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങള്ക്കുഹ അനുസൃതമപൊയബി റഗുകലെഷനുകേള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണക്ട്.

(2)  ഈ  ആകബിന്  കേപീഴബില  അങ്ങലനയുണപൊക്കുന്ന  ഓകരപൊ  റഗുകലെഷനുഹ
അതുണപൊകബിയകശഷഹ  കേഴബിയുന്നത്രകവഗഹ  നബിയമസെഭേ  സെകമളനതബിലെപൊയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്
അതബിലന്റെ മുമ്പപൊലകേ,  അതക്ട് ഒരു സെകമളനതബികലെപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ രണക്ട് സെകമളനതബികലെപൊ
ലപടപൊവുന്ന ആലകേ പതബിനപൊലെക്ട് ദബിവസെകപൊലെകതകക്ട് വയ്കകണതപൊണക്ട്.

81.  ചെടങ്ങളണപൊകപൊനുള്ള സെര്കപൊരബിലന്റെ അധബികേപൊരഹ  .  ―  (1)    സെര്കപൊരബിനക്ട്  ,    വബിജപൊപനതപൊല
ഈ ആകബിലന്റെ ഉകദ്ദേശഗ്യങ്ങള് നടപബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി  ,    മുന്കേപൊലെ    പ്രപൊബലെഗ്യകതപൊടുകൂടബികയപൊ  ,
പബിലകപൊലെപ്രപൊബലെഗ്യകതപൊടു കൂടബികയപൊ  ,   ചെടങ്ങള് ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)    പ്രകതഗ്യകേബിച്ചുഹ  ,  (1)-  ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേപൊരഹ നലകേബിയബിട്ടുള്ള അധബികേപൊരങ്ങളലട
സെപൊമപൊനഗ്യതയ്ക്കക്ട്  ഭേഹഗഹ  വരപൊലതയുഹ  സെര്കപൊരബിനക്ട്  ,    ഈ  ആകബിനപൊല  പ്രകേടമപൊയബി
ആവശഗ്യമുള്ളകതപൊ അനുവദബിച്ചബിട്ടുള്ളകതപൊ ആയ എലപൊ കേപൊരഗ്യങ്ങലള സെഹബന്ധബിച്ചുഹ ചെടങ്ങള്
ഉണപൊകപൊവുന്നതുമപൊണക്ട്  .

(3)    ഈ ആകബിന് കേപീഴബില ഉണപൊക്കുന്ന ഓകരപൊ ചെടവുഹ അതക്ട് ഉണപൊകബിയ കശഷഹ
കേഴബിയുന്നത്രകവഗഹ  നബിയമസെഭേ  സെകമളനതബില  ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള്  അതബിലന്റെ  മുമ്പപൊലകേ  ,
അതക്ട് ഒരു സെകമളനതബികലെപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ രണക്ട് സെകമളനങ്ങളബികലെപൊ ലപടപൊവുന്ന ആലകേ
പതബിനപൊലെക്ട്  ദബിവസെകപൊലെകതകക്ട്  വയ്കകണതുഹ  അപ്രകേപൊരഹ  ഏതക്ട്  സെകമളനതബില
വയ്ക്കുനകവപൊ  ആ  സെകമളനകമപൊ  ലതപൊടടുത്തുവരുന്ന  സെകമളനകമപൊ  അവസെപൊനബിക്കുന്നതബിനക്ട്
മുമ്പക്ട് നബിയമസെഭേ പ്രസ്തുത ചെടതബില ഏലതങബിലുഹ രൂപകഭേദഹ വരുത്തുകേകയപൊ അലലങബില ആ
ചെടഹ ഉണപൊകകണതബിലലന്നക്ട് തപീരുമപൊനബിക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഹ ആ ചെടതബിനക്ട് അതബിനക്ട്
കശഷഹ  ,    അതതുസെഹഗതബികപപൊലലെ  ,    അങ്ങലന  രൂപകഭേദലപടുതബിയ  രൂപതബില  മപൊത്രഹ
പ്രപൊബലെഗ്യഹ ഉണപൊയബിരബിക്കുകേകയപൊ അലലങബില യപൊലതപൊരു പ്രപൊബലെഗ്യവുഹ ഇലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ
ലചെയ്യുന്നതപൊകുന  .    എന്നബിരുന്നപൊലുഹ  അങ്ങലനയുള്ള  ഏലതങബിലുഹ  രൂപകഭേദലപടുതകലെപൊ
റദ്ദേപൊകകലെപൊ ആ ചെടങ്ങള് പ്രകേപൊരഹ മുമ്പക്ട് ലചെയ്തബിട്ടുള്ള ഏലതങബിലുഹ സെഹഗതബിയുലട സെപൊധുതകക്ട്
ഭേഹഗഹ വരുത്തുന്നതലപൊതതപൊകുന  . 

82.സെപൊധൂകേരബികല  .  ―  (1)  2022-  ലലെ  കകേരള  പബബികേക്ട്  ലഹലതക്ട്  ഓര്ഡബിനന്സെബിനക്ട്
(2022-  ലലെ    15)  2023    ജനുവരബി    15-  ാം  തപീയതബി  പ്രപൊബലെഗ്യമബിലപൊതപൊയബിതപീര്ലന്നങബിലുഹ  ,
പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബിനന്സെബിലലെ  ശബിക്ഷപൊവഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരഹ  ലചെയ്തകതപൊ  ലചെയ്തതപൊയബി
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കേരുതലപടുന്നകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുഹ  കേപൊരഗ്യകമപൊ  ,    എടുതകതപൊ  എടുതതപൊയബി
കേരുതലപടുന്നകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുഹ  നടപടബികയപൊ  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേപൊരഹ  ലചെയ്തതപൊകയപൊ
എടുതതപൊകയപൊ കേരുതലപടുന്നതപൊണക്ട്  .

(2)  ഇഹൗ ആകബിലലെ ശബിക്ഷപൊവഗ്യവസകേള് ഒഴബിലകേയുള്ള വഗ്യവസകേള് അനുസെരബിച്ചക്ട് ഈ
ആകബിലന്റെ  പ്രപൊരഹഭേ  തപീയതബി  മുതല  ആകക്ട്  ഗസെറബില  പ്രസെബിദപീകേരബിക്കുന്ന  തപീയതബി  വലരയുളള
കേപൊലെയളവബിനുളളബില ലചെയ്ത ഏലതങബിലുഹ കേപൊരഗ്യകമപൊ എടുത ഏലതങബിലുഹ നടപടബികയപൊ അവ ഈ
ആകബിലലെ വഗ്യവസകേള് പ്രസ്തുത കേപൊലെയളവബില നബിലെവബിലുണപൊയബിരുനലവങബില ആ വഗ്യവസകേള്
പ്രകേപൊരഹ  ലചെയ്തതപൊകയപൊ  എടുതതപൊകയപൊ  കേരുതലപടപൊവുന്നബിടകതപൊളവുഹ  അവ  ഈ  ആകബിലലെ
വഗ്യവസകേള്കക്ട്  വബിരുദമലപൊതബിടകതപൊളവുഹ  ഈ  ആകബിലലെ  വഗ്യവസകേള്  പ്രകേപൊരഹ
ലചെയ്തതപൊകയപൊ എടുതതപൊകയപൊ കേരുതലപടുന്നതപൊണക്ട്  .

കകേരള നബിയമസെഭേപൊ ലസെകകടറബിയറക്ട്, 
തബിരുവനന്തപുരഹ, എ. എഹ. ബഷപീര്, 
2023 മപൊര്ച്ചക്ട് 20.                        ലസെകടറബി.
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