
2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ബഡില്

(നഡിയമെസഭ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കഡിയ പകേസ്ഥാരമുള്ളതഴ്സ്)

കകേരള സസംസസ്ഥാനലത്തെ കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന, ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് 
ലമെഡഡിസഡിന, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന എനഡിവയഡിലലെ

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ രജഡികസ്ട്രേഷനുകവണഡിയസം കയസ്ഥാഗന്ത്യത
നഡിയനഡിക്കുനതഡിനുമെസ്ഥായഡി നഡിലെവഡിലുള്ള നഡിയമെങ്ങള് 

ഏകേക്ടീകേരഡിക്കുനതഡിനുസം അതുമെസ്ഥായഡി ബന്ധലപ്പട്ടകതസ്ഥാ 
അതഡിനഴ്സ് ആനുഷസംഗഡികേമെസ്ഥായകതസ്ഥാ ആയ 

കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങള്ക്കുസം കവണഡിയള്ള 

ഒരു

ബഡില്

പക്ടീഠഡികേ  .―കകേരള സസംസസ്ഥാനലത്തെ കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന, ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ്
ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  എനഡിവയഡിലലെ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ
രജഡികസ്ട്രേഷനുകവണഡിയസം  കയസ്ഥാഗന്ത്യത  നഡിയനഡിക്കുനതഡിനുമെസ്ഥായഡി  നഡിലെവഡിലുള്ള  നഡിയമെങ്ങള്
ഏകേക്ടീകേരഡിക്കുനതഡിനുസം അതുമെസ്ഥായഡി ബന്ധലപ്പട്ടകതസ്ഥാ അതഡിനഴ്സ്  ആനുഷസംഗഡികേമെസ്ഥായകതസ്ഥാ ആയ
കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങള്ക്കുസം കവണഡി വന്ത്യവസ ലചെയ്യുനതഴ്സ് യക്തമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസ്ഥാല്;

ഭസ്ഥാരത  റഡിപ്പബഡിക്കഡിലന്റെ  എഴുപത്തെഡിരണസ്ഥാസം  സസംവത്സരത്തെഡില്  തസ്ഥാലഴെപ്പറയസം  പകേസ്ഥാരസം
നഡിയമെമുണസ്ഥാക്കുന:―

അദന്ത്യസ്ഥായസം 1

പസ്ഥാരസംഭസം

1.  ചുരുക്കകപ്പരുസം     പസ്ഥാരസംഭവസം.―(1)  ഈ  ആകഡിനഴ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള  സസംസസ്ഥാന
ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് എനഴ്സ് കപരഴ്സ് പറയസ്ഥാസം.

(2)  ഇതഴ്സ്  2021  ലഫബ്രുവരഡി  24-ാം  തക്ടീയതഡി  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡില്  വനതസ്ഥായഡി
കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

2.  നഡിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകഡില്,  സന്ദര്ഭസം  മെറ്റു  വഡിധത്തെഡില്  ആവശന്ത്യലപ്പടെസ്ഥാത്തെ
പകസം,―

(എ) “കേകൗണ്സഡില്” എനസ്ഥാല് 3-ാം വകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില് രൂപക്ടീകേരഡിചഡിട്ടുള്ള കമെസ്ഥാകഡണ്

ലമെഡഡിസഡിലന സസംബന്ധഡിച കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങളുമെസ്ഥായഡി ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ് കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില്,
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ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിലന സസംബന്ധഡിച കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങളുമെസ്ഥായഡി ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ് ഇനന്ത്യന

സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില്, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിലന സസംബന്ധഡിച

കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങളുമെസ്ഥായഡി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്  എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുനതുസം

ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  രൂപക്ടീകേരഡിച  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലുസം  ആദന്ത്യമെസ്ഥായഡി  കയസ്ഥാഗസം  കചെരുന

തക്ടീയതഡി മുതല് ആദന്ത്യലത്തെ കേകൗണ്സഡില് ആരസംഭഡിക്കുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ബഡി) “സര്ക്കസ്ഥാര്” എനസ്ഥാല് കകേരള സര്ക്കസ്ഥാര് എനഴ്സ് അര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(സഡി) “കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡി" എനസ്ഥാല് കഡസ്ഥാ. ഹസ്ഥാനഡിമെസ്ഥാന സസ്ഥാപഡിച ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാസമ്പ്രദസ്ഥായസം

എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുനതുസം  "കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്" എന  പദപകയസ്ഥാഗസം  അതഡിനനുസരഡിചഴ്സ്

വന്ത്യസ്ഥാഖന്ത്യസ്ഥാനഡിക്കലപ്പകടെണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ഡഡി) ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ് ആശുപതഡികേള് ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  “ആശുപതഡികേള്”,

“മെറഴ്സ്  അസംഗക്ടീകൃത  ടെക്ടീചഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാസഡിറലുകേള്”,  “ഡഡിലസനസറഡികേള്”, “കഡിനഡിക്കുകേള്”,

“സസ്ഥാനകട്ടസ്ഥാറഡിയസം”,  “നഴഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാമുകേള്”,  “പഞ്ചകേര്മ്മ  കഹസ്ഥാസഡിറലുകേള്”,  “ആയര്കവദ

ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്”,  “യനസ്ഥാനഡി പുനരുജക്ടീവന ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ കകേന്ദ്രങ്ങള്”, “സഡിദ ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ

കകേന്ദ്രങ്ങള്”, “വര്മെ  /  മെര്മെ ലതറസ്ഥാപ്പഡി കകേന്ദ്രങ്ങള്”, മെറ്റു സമെസ്ഥാനപദപകയസ്ഥാഗങ്ങള് എനസ്ഥാല്

ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലുകേള്  അസംഗക്ടീകേരഡിചഡിട്ടുള്ള  ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ  രക്ടീതഡികേള്  തുടെരുന

സസ്ഥാപനങ്ങള് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(ഇ) “ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന” എനസ്ഥാല് ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ്

ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്  കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  അസംഗക്ടീകേരഡിക്കുന  ആയര്കവദ

ചെഡികേഡിത്സ,  സഡിദ  ചെഡികേഡിത്സ,  യനസ്ഥാനഡി  ടെഡിബഡി  ചെഡികേഡിത്സ,  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം,

കൂടെസ്ഥാലത അത്തെരത്തെഡിലുള്ള മെറ്റു ചെഡികേഡിത്സകേള് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എഫഴ്സ്)  “ലമെഡഡിക്കല്  സസ്ഥാപനസം" അലല്ലെങഡില്  "ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്"

എനസ്ഥാല്  കമെസ്ഥാകഡണ്  ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ  ഇനന്ത്യന  സഡിസസംസഴ്സ്

ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡികനസ്ഥാ  അനുസരഡിചഴ്സ്  മെനുഷന്ത്യലന്റെ  കരസ്ഥാഗങ്ങലള  ശമെഡിപ്പഡിക്കുന  വഡിദന്ത്യയഡിലുസം

ശസ്ഥാസ്ത്രത്തെഡിലുസം  പഠനകമെസ്ഥാ  പരഡിശക്ടീലെനകമെസ്ഥാ  പദസ്ഥാനസം  ലചെയ്യുന  ഏലതങഡിലുസം  അസംഗക്ടീകൃതവസം

അസംഗക്ടീകേരഡിക്കലപ്പട്ടതുമെസ്ഥായ സസ്ഥാപനസം എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;
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(ജഡി)  “കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന” എനസ്ഥാല് ശസ്ത്രകഡിയയസം പസവചെഡികേഡിത്സയസം
ഉള്ലപ്പലടെയള്ള ആധുനഡികേ ശസ്ഥാസ്ത്രക്ടീയ വവദന്ത്യശസ്ഥാസ്ത്രസം എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എചഴ്സ്)  “പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സ” എനസ്ഥാല് കടെസ്ഥാകക്ടീമെഡിയ സഡിദസ്ഥാനസം,  ശരക്ടീരത്തെഡിലന്റെ
സസ്വയസം  കരസ്ഥാഗശസ്ഥാനഡി  കശഷഡിയലടെ  സഡിദസ്ഥാനസം,  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യകേരമെസ്ഥായ  ജക്ടീവഡിത  തതസ്വങ്ങള്
എനഡിവ അടെഡിസസ്ഥാനമെസ്ഥാക്കഡിയള്ള പകൃതഡിദത്തെ വസ്തുക്കളുലടെ ഉപകയസ്ഥാഗസം  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള , മെരുനഴ്സ്
ഇല്ലെസ്ഥാത്തെതുസം  ശരക്ടീരത്തെഡില്  മുറഡികവലഡിക്കസ്ഥാത്തെതുമെസ്ഥായ  ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ  സമ്പ്രദസ്ഥായസം
എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(ഐ) “പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ സസ്ഥാപനസം”എനസ്ഥാല് അസംഗക്ടീകൃതവസം അസംഗക്ടീകേരഡിക്കലപ്പട്ടതുമെസ്ഥായ
ഏലതങഡിലുസം,―

(i)  ബസ്ഥാചഡിലെര് ഓഫഴ്സ് നസ്ഥാച്ചുകറസ്ഥാപ്പതഡി ആനഡഴ്സ് കയസ്ഥാഗ സയനസസഴ്സ് കകേസ്ഥാഴഴ്സ്
(BNYS) നടെത്തുന വഡിദന്ത്യസ്ഥാഭന്ത്യസ്ഥാസ സസ്ഥാപനസം; അലല്ലെങഡില്

(ii)  ഒകൗട്ടഴ്സ്കപഷന്ത്യന്റെഴ്സ്  വഡിഭസ്ഥാഗവസം  ഇനകപഷന്ത്യന്റെഴ്സ്  വഡിഭസ്ഥാഗവസം  ഉള്ളതസ്ഥായ
പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ ആശുപതഡികേള്; അലല്ലെങഡില്

(iii) ഔട്ടഴ്സ് കപഷന്ത്യന്റെഴ്സ്  വഡിഭസ്ഥാഗകത്തെസ്ഥാടുകൂടെഡിയ പകൃതഡി ചെഡികേഡിത്സസ്ഥാ കഡിനഡികേഴ്സ്,

എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(ലജ) “പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്”എനസ്ഥാല് കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് കേകൗണ്സഡിലുകേളഡില്
നഡിനഴ്സ്  സസ്ഥാധുതയള്ള  രജഡികസ്ട്രേഷകനസ്ഥാടുകൂടെഡി,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ്
ലമെഡഡിസഡിനഡില്  അലല്ലെങഡില്  ഇനന്ത്യന  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡില്  അലല്ലെങഡില്
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡില് പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുന ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(ലകേ)  “പസഡിഡന്റെഴ്സ്"  എനസ്ഥാല്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  പസഡിഡന്റെഴ്സ്
എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എല്)  “കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്” എനസ്ഥാല്   അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യത
വകേവശമുള്ള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എസം)  “അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്” എനസ്ഥാല്  പട്ടഡികേയഡില്  ഇനസംതഡിരഡിചഴ്സ്
പറയന കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എന) “രജഡിസര്” എനസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സൂകഡിചഡിട്ടുള്ള
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ ഒരു രജഡിസര് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;
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(ഒ) "രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്"  എനസ്ഥാല്  അതതഴ്സ്  സമെയങ്ങളഡില്  ഈ
ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സൂകഡിചഡിട്ടുള്ള  രജഡിസറഡില്  കപരുകചെര്ക്കലപ്പട്ടഡിട്ടുള്ള  ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്
എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(പഡി)  “രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്"  എനസ്ഥാല് 19-ാം  വകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  നഡിയമെഡിക്കലപ്പട്ട
രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(കേക)  "റഗുകലെഷനുകേള്"  എനസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  അതതഴ്സ്
കേകൗണ്സഡിലുകേളസ്ഥാല് ഉണസ്ഥാക്കലപ്പട്ട റഗുകലെഷനുകേള് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(ആര്)  "ചെട്ടങ്ങള്"  എനസ്ഥാല്  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനസ്ഥാല്
ഉണസ്ഥാക്കലപ്പട്ട ചെട്ടങ്ങള് എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(എസഴ്സ്) "പട്ടഡികേ" എനസ്ഥാല് ഈ ആകഡിലന്റെ പട്ടഡികേ എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന;

(റഡി) "സസംസസ്ഥാനസം" എനസ്ഥാല് കകേരള സസംസസ്ഥാനസം എനര്ത്ഥമെസ്ഥാകുന.

അദന്ത്യസ്ഥായസം 2

കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെ സസ്ഥാപനസം

3.  കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെ സസ്ഥാപനവസം ഏകേസ്ഥാസംഗക്ടീകേരണേവസം ഘടെനയസം.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാര്,
ഗസറഴ്സ് വഡിജസ്ഥാപനസം വഴെഡി, തസ്ഥാലഴെപ്പറയന മൂനഴ്സ് കേകൗണ്സഡിലുകേള് സസ്ഥാപഡികക്കണതുസം അവ
ലപസ്ഥാതുവസ്ഥായഡി കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല് കേകൗണ്സഡിലുകേള് എനറഡിയലപ്പടുനതുമെസ്ഥാകുന,
അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില്;

(ബഡി) ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില്; 

(സഡി) കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില്. 

(2)  അങ്ങലനയള്ള ഓകരസ്ഥാ കേകൗണ്സഡിലുസം ഒരു ഏകേസ്ഥാസംഗക്ടീകൃത നഡികേസ്ഥായമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതുസം
ശസ്ഥാശസ്വത  പഡിനതുടെര്ചസ്ഥാവകേസ്ഥാശകത്തെസ്ഥാലടെയസം  ഒരു  ലപസ്ഥാതുമുദ്രകയസ്ഥാടുകൂടെഡിയള്ളതുസം  പസ്തുത
കപരഡില് വന്ത്യവഹരഡിക്കുകേയസം വന്ത്യവഹരഡിക്കലപ്പടുകേയസം ലചെകയ്യേണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല്  ഈ  ആകഴ്സ്  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡില്  വരുകമസ്ഥാള്  പവര്ത്തെഡിച്ചുലകേസ്ഥാണഡിരഡിക്കുന
കേകൗണ്സഡിലുകേള് ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് സസ്ഥാപഡിക്കലപ്പട്ടതസ്ഥാലണേനഴ്സ് കേണേക്കസ്ഥാക്കുകേയസം ഈ
ആകഡിന കേക്ടീഴെഡിലുള്ള കേകൗണ്സഡിലുകേള് രൂപവല്ക്കരഡിക്കുനതുവലര  അപകേസ്ഥാരസം  തുടെരുകേയസം
ലചെയ്യുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന കേകൗണ്സഡില് തസ്ഥാലഴെപ്പറയന പതഡിനഞ്ചഴ്സ് അസംഗങ്ങള്

അടെങ്ങുനതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) ഡയറകര്, ലമെഡഡിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന ഡഡിപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ);

(ബഡി)  ഡയറകര്, ലഹല്ത്തെഴ്സ് സര്വ്വക്ടീസസഴ്സ് ഡഡിപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ് (എകഴ്സ് - ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ);

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  കമെസ്ഥാകഡണ്

ലമെഡഡിസഡിന  ഫസ്ഥാക്കല്റഡി  അസംഗങ്ങള്  അവര്ക്കഡിടെയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന,

പതഡിനഞ്ചഴ്സ് വര്ഷത്തെഡില് കുറയസ്ഥാത്തെ അധന്ത്യസ്ഥാപന പരഡിചെയമുള്ള ഒരു അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയഡിട്ടുള്ള സസംസസ്ഥാനലത്തെ സര്ക്കസ്ഥാര് ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാരുലടെ

ഇടെയഡില് നഡിനസം സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്

ലചെയഡിട്ടുള്ള  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ/സസ്വസ്ഥാശ്രയ  ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ

പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാര് അവരുലടെ ഇടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന,  പതഡിനഞ്ചഴ്സ് വര്ഷത്തെഡില്

കുറയസ്ഥാത്തെ അധന്ത്യസ്ഥാപന പരഡിചെയമുള്ള ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്

അവര്ക്കഡിടെയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന,  പതഡിനഞ്ചഴ്സ്  വര്ഷത്തെഡില്  കുറയസ്ഥാത്തെ

പവര്ത്തെനപരഡിചെയമുള്ള അഞ്ചഴ്സ് അസംഗങ്ങള്;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  കമെസ്ഥാകഡണ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  ലമെഡഡിക്കല്

പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില് നഡിനഴ്സ് സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന,  പതഡിനഞ്ചഴ്സ്  വര്ഷത്തെഡില്

കുറയസ്ഥാത്തെ പവര്ത്തെന പരഡിചെയമുള്ള നസ്ഥാലെഴ്സ് അസംഗങ്ങള്, അവരഡില്,―

(i) ഒരസ്ഥാള്  പട്ടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലല്ലെങഡില്  പട്ടഡികേകഗസ്ഥാത  വര്ഗ്ഗത്തെഡില്ലപ്പടുന

അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുസം; കൂടെസ്ഥാലത

(ii) ഒരസ്ഥാള്  വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(എചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയലടെ  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്

(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ).
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(4)  ഇനന്ത്യന  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്  തസ്ഥാലഴെപ്പറയന
പതഡിനഞ്ചഴ്സ് അസംഗങ്ങള് അടെങ്ങുനതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ)  ഡയറകര്,  ആയര്കവദ  ലമെഡഡിക്കല്  എഡഡ്യൂകക്കഷന  ഡഡിപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ്
(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ);

(ബഡി)  ഡയറകര്, ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന ഡഡിപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ് (എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ); 

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  ആയര്കവദ,  സഡിദ,
യനസ്ഥാനഡി,  കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം എനക്ടീ വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ ഫസ്ഥാക്കല്റഡി  അസംഗങ്ങള്
അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയഡിട്ടുള്ള  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  സര്ക്കസ്ഥാര് ആയര്കവദ  ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ
പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാരുലടെ ഇടെയഡില് നഡിനസം സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയഡിട്ടുള്ള  ആയര്കവദ/സഡിദ/യനസ്ഥാനഡി  എനക്ടീ  വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ/എയ്ഡഡഴ്സ്/
സസ്വസ്ഥാശ്രയ ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെയസം, കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം സസ്ഥാപനങ്ങളഡിലലെയസം
പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാര് അവരുലടെ ഇടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  ആയര്കവദ  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ സഡിദ ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്
അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന  ഒരു അസംഗസം;

(എചഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  യനസ്ഥാനഡി  ടെഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(ഐ) സസംസസ്ഥാനലത്തെ കയസ്ഥാഗയഡിലലെയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയഡിലലെയസം  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(ലജ)  ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്
നഡിനസം സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന അഞ്ചഴ്സ് അസംഗങ്ങള്, അവരഡില്,―

(i) ഒരസ്ഥാള്  വക്ടീതസം  സഡിദ,  യനസ്ഥാനഡി,  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം
എനഡിവയഡില് നഡിനള്ളവരസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുസം;
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(ii)  ഒരസ്ഥാള്  പട്ടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലല്ലെങഡില്  പട്ടഡികേകഗസ്ഥാത  വര്ഗ്ഗത്തെഡില്ലപ്പടുന
അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുസം; കൂടെസ്ഥാലത

(iii) ഒരസ്ഥാള്  വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(ലകേ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയലടെ  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്
(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ).

(5)  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്   ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്  തസ്ഥാലഴെപ്പറയന  പനണഴ്സ്
അസംഗങ്ങള് അടെങ്ങുനതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ) പഡിനസഡിപ്പല്  ആന്റെഴ്സ്  കേണ്കടസ്ഥാളഡിസംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസര്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന  (എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ);

(ബഡി) ഡയറകര്, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ് ഡഡിപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ് (എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ);

(സഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിസഡിന  ഫസ്ഥാക്കല്റഡി  അസംഗങ്ങള് അവര്ക്കഡിടെയഡില്  നഡിനസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന  ഒരു
അസംഗസം;

(ഡഡി)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയഡിട്ടുള്ള സസംസസ്ഥാനലത്തെ സര്ക്കസ്ഥാര് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ
പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാരുലടെ ഇടെയഡില് നഡിനസം  സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന ഒരു അസംഗസം;

(ഇ)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയമെസ്ഥായഡി  അഫഡിലെഡികയറഴ്സ്
ലചെയഡിട്ടുള്ള  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ/എയ്ഡഡഴ്സ്/സസ്വസ്ഥാശ്രയ  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ്
ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളഡിലലെ  പഡിനസഡിപ്പല്മെസ്ഥാര്  അവര്ക്കഡിടെയഡില്  നഡിനസം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന ഒരു അസംഗസം;

(എഫഴ്സ്)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡിക്കഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് അവര്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന, മൂനഴ്സ് അസംഗങ്ങള്;

(ജഡി)  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡിലലെ  രജഡികസര് ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരഡില്  നഡിനസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന  മൂനഴ്സ്  അസംഗങ്ങള്,
അവരഡില്,―

(i) ഒരസ്ഥാള്  പട്ടഡികേജസ്ഥാതഡി  അലല്ലെങഡില്  പട്ടഡികേകഗസ്ഥാത  വര്ഗ്ഗത്തെഡില്ലപ്പടുന
അസംഗമെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുസം; കൂടെസ്ഥാലത

(ii) ഒരസ്ഥാള്  വനഡിത ആയഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(എചഴ്സ്)  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയലടെ  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്  
(എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ).

4.  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പഡിലന്റെ അഭസ്ഥാവത്തെഡില് അസംഗങ്ങലള നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേല്.  3-― ാം
വകുപ്പഡിലന്റെ  (3)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലലെ  (സഡി), (ഇ)  അലല്ലെങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡത്തെഡികലെസ്ഥാ  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പഡിലലെ (സഡി),  (ഇ), (എഫഴ്സ്), (ജഡി), (എചഴ്സ്)  അലല്ലെങഡില് (ഐ) ഖണ്ഡത്തെഡികലെസ്ഥാ അലല്ലെങഡില്
(5)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലലെ  (സഡി),  (ഇ)  അലല്ലെങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡത്തെഡികലെസ്ഥാ  പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള
ഏലതങഡിലുസം  അസംഗങ്ങള്  ആറഴ്സ്  മെസ്ഥാസത്തെഡിനകേസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടെസ്ഥാതഡിരുനസ്ഥാല്, സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,
അതതഴ്സ്  സസംഗതഡി  കപസ്ഥാലലെ അപകേസ്ഥാരസം  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാലര
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേസ്ഥാവനതുസം, അങ്ങലന നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപ്പടുന പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്, ഈ
ആകഡിലന്റെ  ആവശന്ത്യത്തെഡികലെയസ്ഥായഡി, അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  3-ാം  വകുപ്പഡിലന്റെ  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പഡിലലെ  (സഡി), (ഇ)  അലല്ലെങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡകമെസ്ഥാ അലല്ലെങഡില്  (4)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലലെ  (സഡി),
(ഇ), (എഫഴ്സ്), (ജഡി),  (എചഴ്സ്)  അലല്ലെങഡില്  (ഐ)  ഖണ്ഡകമെസ്ഥാ അലല്ലെങഡില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലലെ  (സഡി),
(ഇ)  അലല്ലെങഡില്  (എഫഴ്സ്)  ഖണ്ഡകമെസ്ഥാ  പകേസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാവഡിധഡി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടതസ്ഥായഡി
കേരുതലപ്പകടെണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

5.  അസംഗങ്ങളുലടെ കയസ്ഥാഗന്ത്യത.―ഒരു കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ ഓകരസ്ഥാ അസംഗവസം  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  ആയഡിരഡികക്കണതുസം  ഒരു  അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യത  വകേവശമുള്ള
ആളസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

6.  ആദന്ത്യലത്തെ  കേകൗണ്സഡിലുകേളഡിലലെ  അസംഗങ്ങലള  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യേല്.―3-ഉസം
4-ഉസം  വകുപ്പുകേളഡില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങഡിയഡിരുനസ്ഥാലുസം,  ആദന്ത്യലത്തെ  കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെ
സസംഗതഡിയഡില്,  എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ അസംഗങ്ങള് അല്ലെസ്ഥാത്തെ മെലറല്ലെസ്ഥാ അസംഗങ്ങലളയസം സര്ക്കസ്ഥാര്
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെകയ്യേണതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല്  അങ്ങലന  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യേലപ്പടുന  അസംഗങ്ങള്  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുസം അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള് വകേവശമുള്ളവരസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

7.  അസംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി. (― 1)  ഈ  ആകഡില്  മെറ്റുവഡിധത്തെഡില്
വന്ത്യവസ  ലചെയഡിരഡിക്കുനലതസ്ഥാഴെഡിലകേ,  എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ  അസംഗങ്ങളല്ലെസ്ഥാത്തെ  അസംഗങ്ങളുലടെ
ഔകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി അപകേസ്ഥാരമുള്ള കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ ആദന്ത്യ കയസ്ഥാഗസം നടെന തക്ടീയതഡി
മുതല് അഞ്ചഴ്സ് വര്ഷക്കസ്ഥാലെകത്തെക്കസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി  പൂര്ത്തെഡിയസ്ഥാക്കഡി  സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന ഒരസംഗസം,  അതതുസസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,
അയസ്ഥാളുലടെ  പഡിനഗസ്ഥാമെഡിലയ  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേകയസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യുനതുവലര ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗത്തെഡില് തുടെകരണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി  പൂര്ത്തെഡിയസ്ഥാക്കഡി  സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന  ഒരസംഗത്തെഡിനഴ്സ്,  മെറ്റുവഡിധത്തെഡില്
കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ളപകസം,  ഒരു  തവണേ  കൂടെഡി  വക്ടീണസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതഡികനസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം
ലചെയ്യേലപ്പടുനതഡികനസ്ഥാ അര്ഹതയണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

8.  പസഡിഡനസം  വവസഴ്സ്  -  പസഡിഡനസം.―(1)  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലുസം  അതഡിലന്റെ
അസംഗങ്ങളഡില്  നഡിനസം  ഒരസ്ഥാലള  അതഡിലന്റെ  പസഡിഡന്റെസ്ഥായസം  മെലറസ്ഥാരസംഗലത്തെ  വവസഴ്സ്-
പസഡിഡന്റെസ്ഥായസം ലതരലഞ്ഞെടുകക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല്  ആദന്ത്യ  കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെ  പസഡിഡന്റെഡിലനയസം  വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിലനയസം
സര്ക്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെകയ്യേണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ  അസംഗലമെന  നഡിലെയഡില്  അയസ്ഥാളുലടെ  ഔകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ
കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി കേഴെഡിയകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ മെറ്റുതരത്തെഡില് അയസ്ഥാള് ഒരു അസംഗമെല്ലെസ്ഥാലതയസ്ഥായഡിത്തെക്ടീരുകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ
അയസ്ഥാള് അയസ്ഥാളുലടെ ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3) വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഴ്സ്,―

(എ) രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകേകയസ്ഥാ  ഒരസംഗലമെന  നഡിലെയഡില്  അകദ്ദേഹത്തെഡിലന്റെ  കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി
കേഴെഡിയകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് മെറ്റുതരത്തെഡില് അസംഗമെല്ലെസ്ഥാതസ്ഥായഡിത്തെക്ടീരുകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ; അലല്ലെങഡില്

(ബഡി) പസഡിഡന്റെസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുകമസ്ഥാള്  അയസ്ഥാള്
അയസ്ഥാളുലടെ ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ  സസ്ഥാനസം  ഒഴെഡിവള്ളകപ്പസ്ഥാള്,  ഒരു  പുതഡിയ  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  സസ്ഥാനസം
ഏലറടുക്കുനതുവലര വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഴ്സ് പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ ചുമെതലെകേള് നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(5) പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ സസ്ഥാനസം ഒഴെഡിവള്ളകപ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ് ചുമെതലെ
നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെകപ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ അകതസമെയത്തെഴ്സ് തലന, ലലവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ സസ്ഥാനസം
ഒഴെഡിവള്ളകപ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  ലലവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ് ചുമെതലെ  നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെകപ്പസ്ഥാകഴെസ്ഥാ
ആ   ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗത്തെഡില്  ഒഴെഡിവലണങഡില്,  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്,  കേകൗണ്സഡില്  അസംഗങ്ങള്ക്കഴ്സ്  ഏഴെഴ്സ്
പൂര്ണ്ണദഡിവസത്തെഡില്  കുറയസ്ഥാലത  കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്  ലകേസ്ഥാടുത്തെകശഷസം,  പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പഡിനസ്ഥായഡി  ഒരു  കയസ്ഥാഗസം  വഡിളഡിച്ചുകൂകട്ടണതസ്ഥാണേഴ്സ്.  ഒരു  പുതഡിയ  പസഡിഡന്റെഡിലന
ലതരലഞ്ഞെടുത്തെഴ്സ്  സസ്ഥാനസം  ഏലറടുക്കുനതുവലരകയസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  ചുമെതലെ
നഡിര്വ്വഹഡിക്കസ്ഥായ്കയഡില്   നഡിനഴ്സ്  മുക്തനസ്ഥാകുനതുവലരകയസ്ഥാ,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  ഈ
ആകഡില് എന്തുതലന അടെങ്ങഡിയഡിരുനസ്ഥാലുസം ലമെഡഡിക്കല് വഡിദന്ത്യസ്ഥാഭന്ത്യസ്ഥാസ ഡയറകര്, ആയര്കവദ
ലമെഡഡിക്കല്  വഡിദന്ത്യസ്ഥാഭന്ത്യസ്ഥാസ  ഡയറകര്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  വഡിദന്ത്യസ്ഥാഭന്ത്യസ്ഥാസ
പഡിനസഡിപ്പല്  ആനഡഴ്സ്  കേണ്കടസ്ഥാളഡിസംഗഴ്സ്  ഓഫക്ടീസര്  എനഡിവര് അതതഴ്സ്  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ
എകഴ്സ്-ഒഫക്ടീകഷന്ത്യസ്ഥാ അസംഗവസം പസഡിഡനസം ആയഡിരഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

 1982/2021.
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(6)  സസ്ഥാനലമെസ്ഥാഴെഡിയന പസഡിഡന്റെഡികനസ്ഥാ വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡികനസ്ഥാ മെറ്റുവഡിധത്തെഡില്
കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ളപകസം വക്ടീണസം ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതഡിനഴ്സ് അര്ഹതയണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

വഡിശദക്ടീകേരണേസം.―ഒരു  പുതഡിയ  പസഡിഡകന്റെസ്ഥാ  വവസഴ്സ്-പസഡിഡകന്റെസ്ഥാ  അയസ്ഥാള്,
അപകേസ്ഥാരസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടു  എനഴ്സ്  പഖന്ത്യസ്ഥാപഡിക്കുനകതസ്ഥാലടെ  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗത്തെഡില്
പകവശഡിചതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

9. ഒഴെഡിവകേള്.―ഒരു കേകൗണ്സഡിലെഡിലലെ ഒരു അസംഗത്തെഡിലന്റെ ഔകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി
കേഴെഡിയനതഡിനുമുമഴ്സ്,  അങ്ങലനയള്ള അസംഗത്തെഡിലന്റെ മെരണേകമെസ്ഥാ  രസ്ഥാജഡികയസ്ഥാ  നക്ടീക്കസംലചെയ്യേകലെസ്ഥാ
അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകയസ്ഥാ  കേസ്ഥാരണേകമെസ്ഥാ  മെറ്റുവഡിധത്തെഡികലെസ്ഥാ,  ഏലതങഡിലുസം  ഒഴെഡിവണസ്ഥാകുനപകസം
ചെട്ടങ്ങളഡില്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടുന  രക്ടീതഡിയഡില്  ഒഴെഡിവഴ്സ്  നഡികേകത്തെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.   ആ  ഒഴെഡിവഴ്സ്
നഡികേത്തുനതഡിനസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പട്ടകതസ്ഥാ  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യേലപ്പട്ടകതസ്ഥാ  ആയ
ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം,  8-ാം  വകുപ്പഡില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങഡിയഡിരുനസ്ഥാലുസം,  ഏതഴ്സ്  അസംഗത്തെഡിലന്റെ
ഒഴെഡിവഡികലെയസ്ഥാകണേസ്ഥാ ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുകേകയസ്ഥാ നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപ്പടുകേകയസ്ഥാ ലചെയതഴ്സ്,
ആ  ഒഴെഡിവഴ്സ്  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാതഡിരുലനങഡില്  അയസ്ഥാള്  ആ  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസം  വഹഡിക്കുമെസ്ഥായഡിരുന
കേസ്ഥാലെകത്തെസ്ഥാളസം മെസ്ഥാതകമെ ആ ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസം വഹഡിക്കുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുള:

എനസ്ഥാല് അങ്ങലനയള്ള ഒഴെഡിവഴ്സ് ഉണസ്ഥായഡിരുനസ്ഥാല് തലനയസം, ഈ ആകഡിനകേക്ടീഴെഡിലുള്ള
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള് അതഴ്സ് വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിക്കുനതഴ്സ് നഡിയമെസ്ഥാനുസൃതമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

10. നഡിയമെനങ്ങള് ഗസറഡില് വഡിജസ്ഥാപനസം ലചെയ്യേണേലമെനഴ്സ്.―ഓകരസ്ഥാ കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെയസം
പസഡിഡന്റെഴ്സ്,  വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഴ്സ്,  അസംഗങ്ങള്  എനഡിവരുലടെയസം  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെയസം,  എല്ലെസ്ഥാ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളുസം  നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശങ്ങളുസം  നഡിയമെനങ്ങളുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഒകൗകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ  ഗസറഡില്
വഡിജസ്ഥാപനസം ലചെകയ്യേണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

11. അസംഗതസ്വത്തെഡിനുള്ള അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്.―ഒരസ്ഥാള്,―

(എ) അയസ്ഥാള് ഒരു അവഡിമുക്ത നഡിര്ദനനസ്ഥാലണേങഡില്;

(ബഡി) അയസ്ഥാള് ബുദഡിസഡിരതയഡില്ലെസ്ഥാത്തെയസ്ഥാളസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസം കമെതയള്ള ഒരു
കകേസ്ഥാടെതഡി അപകേസ്ഥാരസം പഖന്ത്യസ്ഥാപഡിക്കുകേയസം ലചെയഡിട്ടുലണങഡില്;

(സഡി) കജസ്ഥാലെഡിയഡില്  ഏലതങഡിലുസം  തരത്തെഡിലുള്ള  അപകേക്ടീര്ത്തെഡികേരമെസ്ഥായ
ലപരുമെസ്ഥാറത്തെഡിനഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിനസ്ഥാല്  അയസ്ഥാള്  ശഡികഡിക്കലപ്പട്ടഡിട്ടുലണങഡില്
അലല്ലെങഡില് ഏലതങഡിലുസം സര്ക്കസ്ഥാര് സര്വ്വക്ടീസഡില് നഡിനസം അയസ്ഥാള് പഡിരഡിച്ചുവഡിടെലപ്പട്ടഡിട്ടുലണങഡില്;

(ഡഡി) ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്, സൂകഡിക്കുന  ബന്ധലപ്പട്ട  രജഡിസറഡില്  നഡിനസം
അയസ്ഥാളുലടെ കപരഴ്സ് നക്ടീക്കസം ലചെയ്യേലപ്പടുകേയസം വക്ടീണസം ഉള്ലപ്പടുത്തെസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേയസം ലചെയഡിട്ടുലണങഡില്;
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(ഇ)  3-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (സഡി)  ഖണ്ഡസം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (സഡി)  ഖണ്ഡസം അലല്ലെങഡില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (സഡി)  ഖണ്ഡസം പകേസ്ഥാരസം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പലട്ടങഡിലുസം  കകേരള  ആകരസ്ഥാഗന്ത്യ  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയഡിലലെ,  അതതഴ്സ്
സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിനഡില്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനഡില് അലല്ലെങഡില്
ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിനഡില് ഒരു ഫസ്ഥാക്കല്റഡി അസംഗമെല്ലെസ്ഥാലതയസ്ഥാകുകേയസ്ഥാലണേങഡില്;

(എഫഴ്സ്)   3-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഡഡി)  ഖണ്ഡസം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഡഡി)  ഖണ്ഡസം അലല്ലെങഡില്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഡഡി)  ഖണ്ഡസം പകേസ്ഥാരസം
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യേലപ്പലട്ടങഡിലുസം അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  സസംസസ്ഥാനലത്തെ  സര്ക്കസ്ഥാര്
ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്,  സര്ക്കസ്ഥാര് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്
സര്ക്കസ്ഥാര് ആയര്കവദ ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഡിലലെ പഡിനസഡിപ്പല്  അല്ലെസ്ഥാതസ്ഥായഡിത്തെക്ടീരുലനങഡില്;

(ജഡി)  3-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡസം,  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡസം  അലല്ലെങഡില്  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (ഇ)  ഖണ്ഡസം
പകേസ്ഥാരസം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പലട്ടങഡിലുസം,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  സസംസസ്ഥാനലത്തെ
സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജഴ്സ്,  അലല്ലെങഡില്  ആയര്കവദ/സഡിദ/യനസ്ഥാനഡി  എനക്ടീ
വഡിഭസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ,  സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ/എയ്ഡ ഡഴ്സ്/സസ്വസ്ഥാശ്രയ  ലമെഡഡിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജ ജുകേളഡിലലെകയസ്ഥാ
കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി  ചെഡികേഡിത്സയസം  സസ്ഥാപനങ്ങളഡിലലെകയസ്ഥാ,  സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ/എയ്ഡ ഡഴ്സ്/സസ്വസ്ഥാശ്രയ
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിക്കല് കകേസ്ഥാകളജഡിലലെ പഡിനസഡിപ്പല്  അല്ലെസ്ഥാതസ്ഥായഡിത്തെക്ടീരുലനങഡില്,

ഒരു  കേകൗണ്സഡിലെഡില്  അസംഗമെസ്ഥാകുനതഡികനസ്ഥാ  അസംഗമെസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പടുനതഡികനസ്ഥാ
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപ്പടുനതഡികനസ്ഥാ അകയസ്ഥാഗന്ത്യനസ്ഥാകുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

12.  അസംഗതസ്വസം അവസസ്ഥാനഡിക്കല്  .―ഒരു കേകൗണ്സഡിലെഡിലലെ ഒരസംഗസം,―

(എ) ഔകദന്ത്യസ്ഥാഗഡികേ കേസ്ഥാലെസ്ഥാവധഡി അവസസ്ഥാനഡിക്കുകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ;

(ബഡി) രസ്ഥാജഡിവയ്ക്കുകമസ്ഥാകഴെസ്ഥാ;

(സഡി) ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  അഭഡിപസ്ഥായത്തെഡില്  മെതഡിയസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണേസം
കൂടെസ്ഥാലത തുടെര്ചയസ്ഥായ മൂനഴ്സ് കയസ്ഥാഗങ്ങളഡില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകേസ്ഥാതഡിരുനസ്ഥാകലെസ്ഥാ; അലല്ലെങഡില്

(ഡഡി) 11-ാം വകുപ്പഡില് പതഡിപസ്ഥാദഡിചഡിട്ടുള്ള അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളഡില് ഏതഡിലനങഡിലുസം
വഡികധയനസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേയസ്ഥാലണേങഡികലെസ്ഥാ,

അയസ്ഥാളുലടെ സസ്ഥാനസം ഒഴെഡിഞ്ഞെതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

13.  അസംഗതസ്വസം  രസ്ഥാജഡിവയല്.―ഒരു  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഏലതസ്ഥാരു   അസംഗത്തെഡികനസ്ഥാ
വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡികനസ്ഥാ,  പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്  ലെഡിഖഡിതമെസ്ഥായ  കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിലകേസ്ഥാണഴ്സ്  ഏതഴ്സ്
സമെയത്തുസം തലന്റെ സസ്ഥാനസം രസ്ഥാജഡിവയസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ് ലെഡിഖഡിതമെസ്ഥായ
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കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിലക്കസ്ഥാണഴ്സ്  പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്  തലന്റെ  സസ്ഥാനസം  രസ്ഥാജഡിവയസ്ഥാവനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
അങ്ങലനയള്ള രസ്ഥാജഡി,  അസംഗങ്ങളുലടെയസം  വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിലന്റെയസം  സസംഗതഡിയഡില്,  അതഴ്സ്
പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്  ലെഭഡിച  തക്ടീയതഡി  മുതലുസം,  പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ  സസംഗതഡിയഡില്  അതഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സഡില് മുമസ്ഥാലകേ വയ്ക്കുന തക്ടീയതഡി മുതലുസം, പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡില് വരുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

14. നടെപടെഡികേളുലടെ  സസ്ഥാധുത.―(1)  കേകൗണ്സഡിലെഡിലലെ  ഒരസംഗമെസ്ഥാകയസ്ഥാ  പസഡിഡന്റെസ്ഥാകയസ്ഥാ
വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെസ്ഥാകയസ്ഥാ  ഒരു  കയസ്ഥാഗത്തെഡില്  അദന്ത്യകത  വഹഡിക്കുന  അസംഗമെസ്ഥാകയസ്ഥാ
പവര്ത്തെഡിക്കുന  ഏലതങഡിലുസം  ആളഡിലന്റെ  അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകയസ്ഥാ,  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പഡികലെസ്ഥാ
നസ്ഥാമെനഡിര്കദ്ദേശത്തെഡികലെസ്ഥാ  ഉള്ള  നഡ്യൂനതകയസ്ഥാ  അയസ്ഥാള്  പലങടുത്തെ  അങ്ങലനയള്ള
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  പവര്ത്തെഡികയകയസ്ഥാ  നടെപടെഡികമെങ്ങകളകയസ്ഥാ  അസസ്ഥാധുവസ്ഥാക്കുനതസ്ഥായഡി
കേരുതലപ്പടുനതല്ലെ.

(2)  ഏലതങഡിലുസം  ഒഴെഡിവഴ്സ്  നഡിലെനഡില്ക്കുന  എകനസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  അങ്ങലനയളള
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഘടെനയഡില്  എലനങഡിലുസം  നഡ്യൂനത  ഉണഴ്സ്  എകനസ്ഥാ  ഉള്ള കേസ്ഥാരണേത്തെസ്ഥാല്
മെസ്ഥാതസം കേകൗണ്സഡില് ലചെയ യസ്ഥാലതസ്ഥാരു പവൃത്തെഡിയസം അസസ്ഥാധുവസ്ഥായതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പടുനതല്ലെ.

15.  കേകൗണ്സഡില്  കയസ്ഥാഗത്തെഡിലന്റെ  സലെവസം  സമെയവസം.―ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലുസം
റഗുകലെഷന മുകഖന നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടെസ്ഥാവന അങ്ങലനയള്ള സമെയത്തുസം സലെത്തുസം  കയസ്ഥാഗസം
കചെകരണതുസം  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗവസം  അങ്ങലനയള്ള  ആള്  അങ്ങലനയളള
രക്ടീതഡിയഡില് വഡിളഡിച്ചുകൂകട്ടണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല് അങ്ങലനയള്ള റഗുകലെഷനുകേള് ഉണസ്ഥാക്കുനതുവലര,  പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്,  ഓകരസ്ഥാ
അസംഗത്തെഡിനുസം കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ് അയച്ചുലകേസ്ഥാണഴ്സ്, അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ് യക്തലമെനഴ്സ് കേരുതുന അങ്ങലനയള്ള
സലെത്തുസം സമെയത്തുസം കയസ്ഥാഗസം വഡിളഡിച്ചുകൂട്ടസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

16. കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ കയസ്ഥാഗങ്ങളഡിലലെ അദന്ത്യകതയസം അതഡിലന്റെ നടെപടെഡികമെവസം.―(1)
ഒരു  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗത്തെഡിലുസം  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  അദന്ത്യകത  വഹഡികക്കണതുസം,
അയസ്ഥാളുലടെ  അഭസ്ഥാവത്തെഡില്  വവസഴ്സ്-പസഡിഡനസം,  പസഡിഡന്റെഡിലന്റെയസം  വവസഴ്സ്-
പസഡിഡന്റെഡിലന്റെയസം  അഭസ്ഥാവത്തെഡില്  ആ  സന്ദര്ഭത്തെഡിനുകവണഡി  അദന്ത്യകത  വഹഡിക്കുവസ്ഥാന
കയസ്ഥാഗസം ലതരലഞ്ഞെടുത്തെ ഒരു അസംഗവസം അദന്ത്യകത വഹഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  നടെപടെഡികമെസം  പസ്ഥാലെഡികക്കണതുസം,  കയസ്ഥാഗത്തെഡികലെസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗവമെസ്ഥായഡി
ബന്ധലപ്പകട്ടസ്ഥാ ഉള്ള എല്ലെസ്ഥാ കമെപശ്നങ്ങളഡിലുസം തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടുകക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.  കമെപശ്നത്തെഡികന്മേല്
ബന്ധലപ്പട്ട  അസംഗത്തെഡിലന്റെ  വഡിശദക്ടീകേരണേത്തെഡിനുകശഷസം  പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം
എടുക്കസ്ഥാവനതുസം പസ്തുത തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം അനഡിമെമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിനുസം  അലല്ലെങഡില്  സന്ദര്ഭവശസ്ഥാല്  അദന്ത്യകനസ്ഥാകുന
അസംഗത്തെഡിനുസം  ആ  കയസ്ഥാഗത്തെഡിലുസം  അയസ്ഥാള്  അദന്ത്യകത  വഹഡിക്കുന  കേസ്ഥാലെയളവഡിലുസം,
പസഡിഡന്റെഡിലന്റെ എല്ലെസ്ഥാ അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളുസം ഉണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  ഒരു  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  കയസ്ഥാഗത്തെഡില്  കവസ്ഥാലട്ടടുപ്പഡിലൂലടെ  തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടുകക്കണ
സസംഗതഡികേളഡില്  ആ കയസ്ഥാഗത്തെഡില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായഡി കവസ്ഥാട്ടഴ്സ് ലചെയ്യുന അസംഗങ്ങളുലടെ ഭൂരഡിപക കവസ്ഥാട്ടഴ്സ്
പകേസ്ഥാരസം  തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടുകക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.  മൂനഡില് രണഴ്സ്  അസംഗങ്ങള് കചെര്നഴ്സ്  ഒരു കേസ്വസ്ഥാറമെസ്ഥായഡി
രൂപലപ്പടുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  കയസ്ഥാഗത്തെഡിനഴ്സ്  നഡിശ്ചയഡിചഡിട്ടുള്ള സമെയസം മുതല് അരമെണേഡിക്കൂറഡിനുള്ളഡില്
കേസ്വസ്ഥാറസം  തഡികേയസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേയസം  തുടെര്നഴ്സ്  ഒരു  സലെസം,  തക്ടീയതഡി,  സമെയസം  എനഡിവ
മെറ്റുവഡിധത്തെഡില്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനഡിചഡിട്ടഡില്ലെസ്ഥാലയങഡില്,  തുടെര്നവരുന  ആഴ്ചയഡിലലെ  അകത
ദഡിവസത്തെഡികലെക്കഴ്സ് അകത സലെത്തുസം സമെയത്തുമെസ്ഥായഡി  കയസ്ഥാഗസം  മെസ്ഥാറഡിവയസ്ഥാവനതുസം അങ്ങലന
മെസ്ഥാറഡിവയലപ്പട്ട  കയസ്ഥാഗത്തെഡില്,  കയസ്ഥാഗസമെയസം  മുതല്  അരമെണേഡിക്കൂറഡിനുള്ളഡില്  കേസ്വസ്ഥാറസം
തഡികേയസ്ഥാതഡിരുനസ്ഥാല്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥായ  അസംഗങ്ങള്  കചെര്നഴ്സ്  ഒരു  കേസ്വസ്ഥാറസം  ഉണസ്ഥായതസ്ഥായഡി
കേരുതലപ്പടുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(5)  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഓകരസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗത്തെഡിലുസം  പസഡിഡന്റെഡിനഴ്സ്,  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ
അസംഗലമെന  നഡിലെയഡിലുള്ള  അയസ്ഥാളുലടെ  കവസ്ഥാട്ടഡിനഴ്സ്  പുറകമെ,  കവസ്ഥാട്ടുകേള്  തുലെന്ത്യമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുന
സസംഗതഡിയഡില്,  രണസ്ഥാമെലത്തെ  കവസ്ഥാട്ടഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്  കേസ്ഥാസഡിസംഗഴ്സ്  കവസ്ഥാട്ടഴ്സ്  കൂടെഡി
ഉണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

17.  ഫക്ടീസസം  ബത്തെകേളുസം  നല്കേല്.―ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെയസം  പസഡിഡന്റെഡിനുസം
വവസഴ്സ്-പസഡിഡന്റെഡിനുസം മെറഴ്സ്  അസംഗങ്ങള്ക്കുസം കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെകയസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് അതഡിലന്റെ
ഏലതങഡിലുസം  കേമ്മഡിറഡിയലടെകയസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗങ്ങളുമെസ്ഥായഡി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകുനതഡിനഴ്സ്
കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടുന,  അങ്ങലനയള്ള  ഫക്ടീസകേളുസം
ബത്തെകേളുസം അങ്ങലനയള്ള യസ്ഥാതസ്ഥാബത്തെകേളുസം നല്കേലപ്പടുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

18.  നഡിര്വ്വസ്ഥാഹകേ സമെഡിതഡിയസം മെറ്റു സമെഡിതഡികേളുസം.―ഓകരസ്ഥാ കേകൗണ്സഡിലെഡിനുസം,  അതഡിലന്റെ
അസംഗങ്ങള്ക്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ഒരു നഡിര്വ്വസ്ഥാഹകേ സമെഡിതഡിലയയസം എത്തെഡികഴ്സ് കേമ്മഡിറഡിലയയസം മെറഴ്സ്
കേമ്മഡിറഡികേകളയസം  നഡിയമെഡിക്കുനതഡിനുസം,  19-ഉസം  20-ഉസം  21-ഉസം  വകുപ്പുകേളഡില്  വന്ത്യവസ
ലചെയഡിട്ടുള്ളവലയസ്ഥാഴെഡിലകേ,  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  ഉചെഡിതലമെനഴ്സ്  കേരുതസ്ഥാവനതുസം  കേകൗണ്സഡിലെഡില്
നഡികഡിപ്തമെസ്ഥായഡിട്ടുള്ളതുമെസ്ഥായ  അങ്ങലനയള്ള  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളുസം  ചുമെതലെകേളുസം,  അങ്ങലനയള്ള
കേമ്മഡിറഡിക്കഴ്സ് ഏല്പ്പഡിച്ചുലകേസ്ഥാടുക്കുനതഡിനുസം അധഡികേസ്ഥാരമുണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്. 

19.  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാര്  എല്ലെസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലുകേള്ക്കുസം  ലപസ്ഥാതുവസ്ഥായഡി  ഒരു
രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാലറ  നഡിയമെഡികക്കണതുസം  അയസ്ഥാള്  അത്തെരസം  കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെയസം  18-ാം  വകുപ്പഴ്സ്
പകേസ്ഥാരസം  നഡിയമെഡിക്കലപ്പടുന  കേമ്മഡിറഡികേളുലടെയസം  ലസകട്ടറഡി  ആയഡിരഡിക്കുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ്  അവധഡി  അനുവദഡിക്കസ്ഥാവനതുസം,  അയസ്ഥാളുലടെ  സസ്ഥാനത്തെഴ്സ്
പവര്ത്തെഡിക്കുനതഡിനഴ്സ് ഒരസ്ഥാലള നഡിയമെഡിക്കസ്ഥാവനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ  നഡിയമെനസം  നഡിയമെവകുപ്പഡിലലെ  അഡക്ടീഷണേല്   ലസകട്ടറഡിയലടെ
പദവഡിയഡില്  തസ്ഥാലഴെയല്ലെസ്ഥാത്തെ  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസരഡില്  നഡിനസം  അനന്ത്യതകസവന  വന്ത്യവസയഡില്
ആയഡിരഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്. 

20.  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ ചുമെതലെകേള്.―(1)  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര് മൂനഴ്സ് കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെയസം ചെക്ടീഫഴ്സ്
എകഡികേഡ്യൂട്ടക്ടീവസം കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ ഓഫക്ടീസഴ്സ് കമെധസ്ഥാവഡിയസം ആയഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്. 

(2)  ഈ ആകഡിലന്റെ വന്ത്യവസകേള്ക്കുസം ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ ഏലതങഡിലുസം
ലപസ്ഥാതുവസ്ഥായകതസ്ഥാ പകതന്ത്യകേഡികചസ്ഥാ ഉള്ള ഉത്തെരവഡിനുസം വഡികധയമെസ്ഥായഡി രജഡിസറുകേള് സൂകഡിക്കുകേ
എനതഴ്സ് രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ ചുമെതലെയസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  കമെസ്ഥാകഡണ്  ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,  ആയൂര്കവദഡികേഴ്സ്
ലമെഡഡിസഡിന,  സഡിദ  ലമെഡഡിസഡിന,  യനസ്ഥാനഡി  ടെഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന,  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി
ചെഡികേഡിത്സയസം  എനഡിവയഴ്സ്  പകതന്ത്യകേസം  പകതന്ത്യകേസം  രജഡിസറുകേള്  ഉണസ്ഥായഡിരഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
രജഡിസറുകേള്  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടെസ്ഥാവന  അങ്ങലനയള്ള  രക്ടീതഡിയഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുസം
അങ്ങലനയള്ള വഡിവരങ്ങള് അടെങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4) രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്, ഈ ആകഡികന്റെയസം അതഡിന കേക്ടീഴെഡില് ഉണസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുള്ള ചെട്ടങ്ങളുലടെയസം
റഗുകലെഷനുകേളുലടെയസം വന്ത്യവസകേള്ക്കനുസരഡിചഴ്സ് രജഡിസറുകേള് കേസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥാക്കഡി സൂകഡികക്കണതുസം
മെരണേലപ്പട്ടകതസ്ഥാ  28,  29,  33,  34  എനക്ടീ വകുപ്പുകേള് പകേസ്ഥാരസം രജഡിസറഡില് നഡിനഴ്സ്  നക്ടീക്കസം
ലചെയ്യേസ്ഥാന  നഡിര്കദ്ദേശഡിചഡിട്ടുള്ളകതസ്ഥാ  ആയ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ  കപരുകേള്
രജഡിസറഡില് നഡിനസം നക്ടീക്കസംലചെകയ്യേണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്. 

(5)  രജഡിസറുകേള്,  1872-ലലെ  ഇനന്ത്യന  ലതളഡിവഴ്സ്  നഡിയമെത്തെഡിലലെ  (കകേന്ദ്ര  ആകഴ്സ്
1872-ലലെ 1) 74-ാം വകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം ലപസ്ഥാതുകരഖകേളസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

21.  നഡിയമെനസം  അലല്ലെങഡില്  റഡിക്രൂട്ടഴ്സ്ലമെന്റെഴ്സ്.―(1)  മൂനഴ്സ്  കേകൗണ്സഡിലുകേളുലടെയസം  ഒരു
സസംയക്ത സഡിറഡിസംഗഡില്,  ഈ ആകഡിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി അതഴ്സ് ഉചെഡിതലമെനഴ്സ് കേരുതുന
അങ്ങലനയള്ള  മെറഴ്സ്  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസലരയസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരയസം  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ട
രക്ടീതഡിയഡില്  നഡിയമെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  കജസ്ഥാലെഡിയഡില്  ഏര്ലപ്പടുത്തുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.
കേകൗണ്സഡിലുകേളഡിലലെ  എല്ലെസ്ഥാ  ഓഫക്ടീസഴ്സ്  സസ്ഥാഫുകേളുലടെയസം  നഡിയമെന  അധഡികേസ്ഥാരഡി  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്
ആയഡിരഡിക്കുനതുസം, കൂടെസ്ഥാലത അകദ്ദേഹസം അചടെക്ക അധഡികേസ്ഥാരഡിയസം ആയഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല്  അങ്ങലനയള്ള  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസരുലടെയസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുലടെയസം  എണ്ണവസം
സസ്ഥാനകപ്പരുകേളുസം  അവരുലടെ  ശമളവസം  ബത്തെകേളുസം  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന്റെ  മുനകൂട്ടഡിയള്ള
അസംഗക്ടീകേസ്ഥാരത്തെഡിനഴ്സ് വഡികധയമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡിന കേക്ടീഴെഡില് നഡിയമെഡിക്കലപ്പടുനതുസം കജസ്ഥാലെഡിയഡില് ഏര്ലപ്പടുത്തുനതുമെസ്ഥായ
ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസരുലടെയസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുലടെയസം  നഡിയമെനരക്ടീതഡിയസം  അതുകപസ്ഥാലലെ  ശമളസം,
ബത്തെകേള്,  സസ്ഥാനക്കയറങ്ങള്,  അവധഡി,  ലപനഷന,  ഗസ്ഥാറ്റുവഡിറഡി,  കപസ്ഥാവഡിഡന്റെഴ്സ്  ഫണഴ്സ്
കപസ്ഥാലലെയള്ള  കസവന  കവതന  വന്ത്യവസകേളുസം  സമെസ്ഥാന  വഡിഭസ്ഥാഗത്തെഡിലുള്ള/കഗഡഡിലുള്ള
സര്ക്കസ്ഥാര് ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസര്ക്കുസം ജക്ടീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  ചെട്ടങ്ങളഡില് അനുശസ്ഥാസഡിചഡിരഡിക്കുന
പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡിന കേക്ടീഴെഡില് നഡിയമെഡിചകതസ്ഥാ കജസ്ഥാലെഡിയഡില് ഏര്ലപ്പടുത്തുനകതസ്ഥാ
ആയ  എല്ലെസ്ഥാ  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസരുസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുസം  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ  കനരഡിട്ടുള്ള  നഡിയനണേത്തെഡിലുസം
കമെല്കനസ്ഥാട്ടത്തെഡിലുസം ആയഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയള്ള ഏലതങഡിലുസം ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസലരകയസ്ഥാ
ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരകയസ്ഥാ  ശഡികഡിക്കുനതഡികനസ്ഥാ  പഡിരഡിച്ചുവഡിടുനതഡികനസ്ഥാ  പുറത്തെസ്ഥാക്കുനതഡികനസ്ഥാ
നക്ടീക്കസംലചെയ്യുനതഡികനസ്ഥാ  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്ക്കുള്ള  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള്,  ഇതഡികലെയസ്ഥായഡി,  ഉണസ്ഥാക്കുന
അങ്ങലനയള്ള ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല് അനുശസ്ഥാസഡിക്കലപ്പടുന പകേസ്ഥാരമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം നഡിയമെഡിക്കലപ്പടുനകതസ്ഥാ കജസ്ഥാലെഡിയഡില് ഏര്ലപ്പടുത്തുനകതസ്ഥാ
ആയ  എല്ലെസ്ഥാ  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസരുസം  ജക്ടീവനക്കസ്ഥാരുസം  1860-ലലെ  ഇനന്ത്യന  ശഡികസ്ഥാ  നഡിയമെ
സസംഹഡിതയഡിലലെ (1860-ലലെ 45-ാം ആകഴ്സ്) 21-ാം വകുപ്പഡിലന്റെ അര്ത്ഥവന്ത്യസ്ഥാപ്തഡിക്കുള്ളഡില് പബഡികേഴ്സ്
സര്വന്റെഴ്സ്സഴ്സ് ആയഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

22.  റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണസ്ഥാക്കുനതുസം  അവ  കഭദഗതഡി  ലചെയ്യുനതഡിനുമുള്ള
നടെപടെഡികമെവസം.―(1) ആദന്ത്യ കേകൗണ്സഡില് രൂപക്ടീകേരഡിച ഉടെനതലന, കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന
കേകൗണ്സഡില്,  ഇനന്ത്യന  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്
ലമെഡഡിസഡിന  കേകൗണ്സഡില്  എനഡിവ  ഈ  ആകഡിനുസം  അതഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണസ്ഥാക്കഡിയ
ചെട്ടങ്ങള്ക്കുസം  അനുസൃതമെസ്ഥായഡി,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന്റെ  മുനകൂട്ടഡിയള്ള  അനുമെതഡികയസ്ഥാടുകൂടെഡി,
വഡിജസ്ഥാപനസം വഴെഡി, റഗുകലെഷനുകേള് ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  റഗുകലെഷനുകേള്  എല്ലെസ്ഥാകമെസ്ഥാ,  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ,  നക്ടീക്കസംലചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ
കൂട്ടഡികചര്ക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  പരഡിഷ്കരഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലെഡിനുസം
അധഡികേസ്ഥാരമുണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അങ്ങലനയള്ള നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലെഡികനസ്ഥാ കൂട്ടഡികചര്ക്കലെഡികനസ്ഥാ
പരഡിഷ്കരഡിക്കലെഡികനസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസംവരുത്തെലെഡികനസ്ഥാ  കവണഡിയള്ള  ഒരു  നഡിര്കദ്ദേശസം  ഇരുപത്തെകഞ്ചസ്ഥാ
അതഡില്  കൂടുതകലെസ്ഥാ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്  ആയതഴ്സ്  ആവശന്ത്യലപ്പട്ടുലകേസ്ഥാണഴ്സ്
അങ്ങലനയള്ള  കേകൗണ്സഡിലെഡില്  നഡികവദനസം  നല്കേസ്ഥാത്തെപകസം  പരഡിഗണേനയഴ്സ്
എടുകക്കണതഡില്ലെസ്ഥാത്തെതസ്ഥാകുന.   അങ്ങലനയള്ള  മെസ്ഥാറങ്ങള്,  അങ്ങലനയള്ള  കേകൗണ്സഡില്
കയസ്ഥാഗത്തെഡില് ഹസ്ഥാജരുള്ള അസംഗങ്ങളഡില് നസ്ഥാലെഡില് മൂനഡില്  കുറയസ്ഥാത്തെ അസംഗങ്ങള് അതഡിലന
അനുകൂലെഡിചഴ്സ്  കവസ്ഥാട്ടഴ്സ്  ലചെയ്യേസ്ഥാത്തെപകസം  അങ്ങലനയള്ള  കേകൗണ്സഡില്  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡില്
വരുത്തെഡിയതസ്ഥായഡി കേരുതസ്ഥാന പസ്ഥാടെഡില്ലെസ്ഥാത്തെതസ്ഥാകുന.
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23. കേകൗണ്സഡില് വക്ടീഴ്ച വരുത്തുനതഴ്സ്.―(1) ഒരു  കേകൗണ്സഡില്,  ഈ  ആകഡിനസ്ഥാകലെസ്ഥാ
അതഡിനകേക്ടീഴെഡികലെസ്ഥാ  നല്കേലപ്പട്ടഡിട്ടുള്ള ഏലതങഡിലുസം  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള് വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിക്കുനതഡില്
വക്ടീഴ്ച  വരുത്തെഡിയഡിട്ടുലണകനസ്ഥാ  അധഡികേരഡിച്ചുലവകനസ്ഥാ  ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗസം  ലചെയ്തുലവകനസ്ഥാ
അലല്ലെങഡില്  ഈ  ആകഡിനസ്ഥാകലെസ്ഥാ  അതഡിനകേക്ടീഴെഡികലെസ്ഥാ  ചുമെത്തെഡിയഡിട്ടുള്ള  ഏലതങഡിലുസം
കേര്ത്തെവന്ത്യങ്ങള് നഡിര്വ്വഹഡിക്കുനതഡില് വക്ടീഴ്ച വരുത്തെഡിലയകനസ്ഥാ ഏലതങഡിലുസം അവസരത്തെഡില്
സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  കബസ്ഥാദന്ത്യലപ്പടുനപകസം,  അങ്ങലനയള്ള  വക്ടീഴ്ചകയസ്ഥാ  അധഡികേരഡിക്കകലെസ്ഥാ
അലല്ലെങഡില്  ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗകമെസ്ഥാ  ഗുരുതരമെസ്ഥായ  സസ്വഭസ്ഥാവകത്തെസ്ഥാടുകൂടെഡിയള്ളതസ്ഥാലണേനഴ്സ്  അതഴ്സ്
കേരുതുനലവങഡില്, അതഡിലന്റെ  വഡിശദ  വഡിവരങ്ങലളക്കുറഡിചഴ്സ്  അങ്ങലനയള്ള  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്
സര്ക്കസ്ഥാര് അറഡിയഡിപ്പഴ്സ് നല്കകേണതുസം അങ്ങലനയള്ള കേകൗണ്സഡില് അപകേസ്ഥാരമുള്ള വക്ടീഴ്ചകയസ്ഥാ
അധഡികേരഡിക്കകലെസ്ഥാ,  അലല്ലെങഡില്  ദുര്വഡിനഡികയസ്ഥാഗകമെസ്ഥാ  ഇതഡികലെയസ്ഥായഡി  സര്ക്കസ്ഥാര്
നഡിശ്ചയഡിക്കസ്ഥാവന  അങ്ങലനയള്ള  സമെയത്തെഡിനുളളഡില്  പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിനഴ്സ്  വക്ടീഴ്ച
വരുത്തുനപകസം,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അങ്ങലനയള്ള  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന  പഡിരഡിച്ചുവഡിടെസ്ഥാവനതുസം
അങ്ങലനയള്ള കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ എല്ലെസ്ഥാകമെസ്ഥാ ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരങ്ങളുസം ചുമെതലെകേളുസം
അതഴ്സ് യക്തലമെനഴ്സ് കേരുതുന അങ്ങലനയള്ള ആളഡിലനലക്കസ്ഥാണഴ്സ് അങ്ങലനയള്ള കേസ്ഥാലെയളവഡികലെയഴ്സ്
വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിപ്പഡിക്കുകേകയസ്ഥാ നഡിര്വ്വഹഡിപ്പഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ലചെയ്യേസ്ഥാവനതുസം, തദനനരസം, അങ്ങലനയള്ള
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഫണകേളുസം  സസ്വത്തുക്കളുസം  ഈ  ആകഡിലന്റെ  ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി  3-ാം
വകുപ്പഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  ഒരു  പുതഡിയ  കേകൗണ്സഡില്  രൂപക്ടീകേരഡിക്കുനതുവലര  സര്ക്കസ്ഥാരഡില്
നഡികഡിപ്തമെസ്ഥാകുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് ഒരു കേകൗണ്സഡില് പഡിരഡിച്ചുവഡിടുകമസ്ഥാള്
3-ാം വകുപ്പഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  ഒരു പുതഡിയ കേകൗണ്സഡില് രൂപക്ടീകേരഡിക്കുനതഡിനുള്ള നടെപടെഡികേള്
അതഴ്സ്  എതയസംകവഗസം  എടുകക്കണതുസം,  തദനനരസം,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഡില്  പരസ്ഥാമെര്ശഡിച
സസ്വത്തുക്കളുസം ഫണകേളുസം അപകേസ്ഥാരസം രൂപക്ടീകേരഡിക്കലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡില് നഡികഡിപ്തമെസ്ഥാകുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

അദന്ത്യസ്ഥായസം 3

രജഡികസ്ട്രേഷന, അധഡികേസ്ഥാരങ്ങള്, ഉത്തെരവസ്ഥാദഡിത്തെങ്ങള്

24.  രജഡികസ്ട്രേഷനുള്ള കയസ്ഥാഗന്ത്യത.―(1)  അസംഗക്ടീകൃത  സസ്ഥാപനത്തെഡില് നഡിനഴ്സ്  ലലവദന്ത്യശസ്ഥാസ്ത്ര
സഡിദസ്ഥാനത്തെഡിലുസം  മെതഡിയസ്ഥായ  ദഡിവസലത്തെ  പസ്ഥാകയസ്ഥാഗഡികേ  പരഡിശക്ടീലെനത്തെഡിലുസം  പലങടുത്തെഴ്സ്
റഗുലെര് സമ്പ്രദസ്ഥായത്തെഡിലുള്ള ഒരു വഡിദന്ത്യസ്ഥാഭന്ത്യസ്ഥാസ രക്ടീതഡിയഡിലൂലടെ കനടെഡിയ അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗന്ത്യത
വകേവശമുള്ള ഓകരസ്ഥാ ആളഡിനുസം ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് ഒരു ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി
രജഡിസര് ലചെയ്യുനതഡിനഴ്സ് അര്ഹതയണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ് .

(2) 11-ാം വകുപ്പഡിലന്റെ (എ) മുതല് (ഡഡി) വലരയള്ള ഇനങ്ങളഡില് പതഡിപസ്ഥാദഡിചഡിട്ടുള്ള
ഏലതങഡിലുസം  അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്ക്കഴ്സ്  വഡികധയനസ്ഥായഡിട്ടുള്ള  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഴ്സ്
പകേസ്ഥാരസം രജഡികസ്ട്രേഷനഴ്സ് അര്ഹനസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതല്ലെ .
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25.  രജഡികസ്ട്രേഷന.―(1) 24-ാം വകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരമുള്ള രജഡികസ്ട്രേഷനുകവണഡിയള്ള എല്ലെസ്ഥാ
അകപകകേളുസം രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്ക്കഴ്സ് കനരഡിട്ടഴ്സ് അയകക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡിലലെ രജഡികസ്ട്രേഷനുകവണഡിയള്ള  അകപക നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ട
ഫസ്ഥാറത്തെഡിലുസം ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ടഡിട്ടുള്ള ഫക്ടീസഴ്സ് സഹഡിതവസം ആയഡിരഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  അധഡികേമെസ്ഥായഡി  കനടെഡിയഡിട്ടുള്ള  ഏലതങഡിലുസം   അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യത  രജഡിസര്
ലചെയ്യുനതഴ്സ്  സസംബന്ധഡിചഴ്സ്  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്ക്കഴ്സ്  അകപക  നല്കുന  ഓകരസ്ഥാ  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  കേകൗണ്സഡില് നഡിശ്ചയഡിക്കുന ഫക്ടീസഴ്സ് അടെയ്കക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  ഈ വകുപ്പഡിന കേക്ടീഴെഡിലുള്ള എല്ലെസ്ഥാ  അകപകകേളുസം  അതഡിലന്റെ റഡികപ്പസ്ഥാര്ട്ടഡിനസ്ഥായഡി
നഡികയസ്ഥാഗഡിച  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  കേമ്മഡിറഡിയലടെ  മുമസ്ഥാലകേ  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്
വയ്കക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പഴ്സ്  പകേസ്ഥാരമുള്ള  സമെഡിതഡിയലടെ  റഡികപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ തക്ടീരുമെസ്ഥാനത്തെഡിനസ്ഥായഡി സമെര്പ്പഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(6)  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡില് അകപകകേനഴ്സ് രജഡികസ്ട്രേഷന അനുവദഡിക്കുനപകസം,
രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്,  അകപകകേലന്റെ  കപരഴ്സ്  ബന്ധലപ്പട്ട  രജഡിസറഡില്  കചെര്കക്കണതുസം  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്
നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ട പകേസ്ഥാരമുള്ള ഫസ്ഥാറത്തെഡിലുസം അപകേസ്ഥാരമുള്ള വഡിവരങ്ങള് അടെങ്ങഡിയതുമെസ്ഥായ
ഒരു സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ് അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ് നല്കകേണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(7)  കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന,  ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന അലല്ലെങഡില്
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന എനഡിവയഡില് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാലര രജഡിസര് ലചെയ്യുനതഡിനഴ്സ്
കവണഡി ഇനന്ത്യയഡിലലെ ഏലതസ്ഥാരു സസംസസ്ഥാനത്തുസം പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡിലെഡിരഡിക്കുന  നഡിയമെപകേസ്ഥാരസം,
അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ, പസ്ഥാഥമെഡികേ  അലല്ലെങഡില്  അധഡികേ  അസംഗക്ടീകൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയലടെ
അടെഡിസസ്ഥാനത്തെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടുള്ള  ആളുലടെ  രജഡികസ്ട്രേഷന  ടസ്ഥാനസ്ഫര്  ലചെയ്യുന
സസംഗതഡിയഡില്,  അത്തെരസം  രജഡികസ്ട്രേഷനുകവണഡി  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ട  ഫസ്ഥാറത്തെഡില്
സമെയസ്ഥാസമെയങ്ങളഡില് കേകൗണ്സഡില് നഡിശ്ചയഡിചഡിട്ടുള്ള ഫക്ടീകസസ്ഥാലടെസ്ഥാപ്പസം അകപകഡികക്കണതുസം
കരഖകേളുലടെ  സൂക്ഷ്മപരഡികശസ്ഥാധനയ്ക്കുസം  ബന്ധലപ്പട്ട  സസംസസ്ഥാന കേകൗണ്സഡിലുകേളഡില്  നഡിനള്ള
സര്ട്ടഡിഫഡികക്കഷനുസം വഡികധയമെസ്ഥായഡി, രജഡികസ്ട്രേഷന നല്കേസ്ഥാവനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(8)  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടഡില്ലെസ്ഥാത്തെകതസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  (7)-ാം
ഉപവകുപ്പഴ്സ്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെകതസ്ഥാ,  എനസ്ഥാല്,  ഇനന്ത്യയഡിലലെ  മെകറലതങഡിലുസം  സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്
രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടുള്ളതുമെസ്ഥായ  ഏലതങഡിലുസം  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്,  സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്  ഒരു  നഡിശ്ചഡിത
സമെയകത്തെയഴ്സ്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതഡിനുകവണഡി
ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടെസ്ഥാവന  ഫസ്ഥാറത്തെഡിലുസം  അങ്ങലനയള്ള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിയസം
അകപക നല്കേഡി ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡില് നഡിനസം രജഡികസ്ട്രേഷന വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(9) ഓകരസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം ഓകരസ്ഥാ പത്തെഴ്സ് വര്ഷത്തെഡിലുസം, ചെട്ടങ്ങളഡി ല് നഡിര്ണ്ണയഡിചഡിട്ടുള്ള
പകേസ്ഥാരസം, അവരുലടെ രജഡികസ്ട്രേഷന പുതുകക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

26. ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സര്ക്കസ്ഥാര്  വഡിജസ്ഥാപനസം  ലചെയ്യുന  തക്ടീയതഡിയഡിലുള്ള
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ ലെഡിസഴ്സ്. (1)  ― രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്, ഈ വകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് വഡിജസ്ഥാപനസം
ലചെയ്യുന  തക്ടീയതഡിയഡില് “പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുന ആളുകേളുലടെ ലെഡിസഴ്സ് ” എനപറയന ഒരു ലെഡിസഴ്സ്
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കഡി സൂകഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  1953-ലലെ ടസ്ഥാവനകൂര്-ലകേസ്ഥാചഡിന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ് ആകഴ്സ് (1953-ലലെ
IX-ാം ആകഴ്സ്) പകേസ്ഥാരസം രജഡിസര് ലചെയഡിട്ടുള്ള ഓകരസ്ഥാ ആളുസം ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര്
ലചെയ്യേലപ്പട്ടതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല്  എന്തുതലനയസ്ഥായസ്ഥാലുസം,  ഏലതങഡിലുസം  ആളഡിലന്റെ  കപരഴ്സ്,  ലതസ്ഥാഴെഡില്പരമെസ്ഥായ
അപകേക്ടീര്ത്തെഡി ലപരുമെസ്ഥാറത്തെഡിനഴ്സ് 1953-ലലെ ടസ്ഥാവനകൂര്-ലകേസ്ഥാചഡിന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ആകഡിന  (1953-ലലെ  IX-ാം  ആകഴ്സ്) കേക്ടീഴെഡില്  സൂകഡിചഡിട്ടുള്ള  രജഡിസറഡില്  നഡികനസ്ഥാ
ഭസ്ഥാരതത്തെഡിലലെ ഒരു സസംസസ്ഥാന നഡിയമെസഭയലടെ ഏലതങഡിലുസം ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് സൂകഡിക്കുന
രജഡിസറഡില്  നഡികനസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  മുമഴ്സ്  തസ്ഥാന  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  നടെത്തെഡിയഡിരുന  ഏലതങഡിലുസം
രസ്ഥാജന്ത്യത്തെഡിലന്റെ  രജഡിസറഡില്  നഡികനസ്ഥാ  നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലപ്പട്ടഡിട്ടുലണങഡില്,  അയസ്ഥാളുലടെ  കപരഴ്സ്
ലെഡിസഡില് കചെര്ക്കലപ്പടുനതഡിനഴ്സ്   അര്ഹതയണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതല്ലെ.

(3) 20-ാം വകുപ്പഡിലന്റെ (3)-ഉസം (4)-ഉസം ഉപവകുപ്പുകേളഡിലലെയസം 27-ാം വകുപ്പഡിലലെയസം
33-ാം വകുപ്പഡിലലെയസം വന്ത്യവസകേള് അനുകയസ്ഥാജന്ത്യമെസ്ഥായ മെസ്ഥാറങ്ങകളസ്ഥാലടെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡില്
പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള ലെഡിസഡിനഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

27. 1953-  ലലെ ടസ്ഥാവനകൂര്  -  ലകേസ്ഥാചഡിന ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില്
രജഡിസര് ലചെയഡിട്ടുള്ള പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര്. (1)  1953-― ലലെ ടസ്ഥാവനകൂര്-ലകേസ്ഥാചഡിന ലമെഡഡിക്കല്
പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ  IX-ാംആകഴ്സ്)  പകേസ്ഥാരസം  രജഡിസര്  ലചെയ്യേലപ്പട്ട  ഓകരസ്ഥാ
രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം  ആ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടുള്ളതസ്ഥായഡി
കേണേക്കസ്ഥാക്കലപ്പടുന  എല്ലെസ്ഥാ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുസം,  ഈ  ആകഡിലന്റെ  പസ്ഥാരസംഭത്തെഡില്  പസ്തുത
ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സൂകഡിക്കുന  ബന്ധലപ്പട്ട  രജഡിസറഡില്  കപരഴ്സ്  കചെര്ത്തെഡിട്ടുള്ളപകസം  ഈ
ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ ഒരു പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് ആയഡി കേണേക്കസ്ഥാക്കലപ്പടുനതുസം, കൂടെസ്ഥാലത
19-10-2009  തക്ടീയതഡിയഡിലലെ  ജഡി.ഒ.  (പഡി)  നമര്  361/2009/എചഴ്സ്  &  എഫ്ഡബകഡഡി
പകേസ്ഥാരസം  ഈ  കേകൗണ്സഡിലെഡില്  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടുള്ള ,  എല്ലെസ്ഥാ
പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം കയസ്ഥാഗ സയനസസം ബഡിരുദസം വകേവശമുള്ളവരുസം, ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില്
രജഡിസര്  ലചെയ്യേലപ്പട്ട  ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥായഡി  കേരുതലപ്പടുനതുസം,  അങ്ങലനയള്ള  ഓകരസ്ഥാ
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കുസം നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള ഓകരസ്ഥാ രജഡികസ്ട്രേഷന സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുസം ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില്
നല്കേഡിയ രജഡികസ്ട്രേഷന സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പടുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്,  ഈ  ആകഡിലന്റെ  പസ്ഥാരസംഭത്തെഡിനുകശഷസം,  എതയസംകവഗസം,
(1)-ാം ഉപവകുപ്പഡില് പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള പകേസ്ഥാരമുള്ള അങ്ങലനയള്ള പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ
കപരുകേള്  ഒരു  അകപകയഡികന്മേലുസം  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  ഫക്ടീസസം  ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാലതയസം  ബന്ധലപ്പട്ട
രജഡിസറുകേളഡില് കചെര്കക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ് :

എനസ്ഥാല് രജഡികസ്ട്രേഷന പുതുക്കുന കേസ്ഥാരന്ത്യത്തെഡില് ഈ വകുപ്പഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുനതല്ലെ.

28. കേകൗണ്സഡിലെഡിനസ്ഥാല്  രജഡിസറുകേളഡില്  നഡിനസം  നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലപ്പടെല്.―(1)  11-ാം
വകുപ്പഡിലന്റെ  (ബഡി)  മുതല്  (ഡഡി)  വലരയളള ഖണ്ഡങ്ങളഡില് പതഡിപസ്ഥാദഡിചഡിട്ടുള്ള ഏലതങഡിലുസം
അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്ക്കഴ്സ്  വഡികധയനസ്ഥായ  ഏലതസ്ഥാരു  ആളഡിലന്റെയസം  കപരഴ്സ്,  അയസ്ഥാളഡില്  നഡിനഴ്സ്
കരഖസ്ഥാമൂലെമുള്ള ഒരു വഡിശദക്ടീകേരണേസം കനടെഡിയ കശഷവസം കൂടെസ്ഥാലത അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ് പറയവസ്ഥാനുള്ളതു
പറയവസ്ഥാന  ഒരവസരസം  നല്കേഡിയതഡിനുകശഷവസം,  കേകൗണ്സഡില്  രജഡിസറഡില്  നഡിനഴ്സ്
പൂര്ണ്ണമെസ്ഥാകയസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് ഒരു നഡിര്ദ്ദേഡിഷ്ട കേസ്ഥാലെയളവഡികലെയ്കക്കസ്ഥാ നക്ടീക്കസംലചെകയ്യേണതസ്ഥാണേഴ്സ് :

എനസ്ഥാല്  മെതഡിയസ്ഥായ  കേസ്ഥാരണേസം  കേസ്ഥാണേഡിക്കുനതഡികന്മേല്, ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്,
അപകേസ്ഥാരസം  നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലപ്പട്ട  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ  കപരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  വക്ടീണസം
കചെര്ക്കുനതഡിനഴ്സ് നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ് :

എനമെസ്ഥാതമെല്ലെ  ഏലതങഡിലുസം  കഡിമെഡിനല്  കുറങ്ങള്ക്കഴ്സ്,  അധഡികേസ്ഥാരഡിതയള്ള  ഒരു
കഡിമെഡിനല്  കകേസ്ഥാടെതഡി  അയസ്ഥാലള  ശഡികഡിക്കുകേ,  ബുദഡിസഡിരതയഡില്ലെസ്ഥായ,  സര്ക്കസ്ഥാര്
കസവനത്തെഡില് നഡിനഴ്സ് പറഞ്ഞുവഡിടെല് അലല്ലെങഡില് പുറത്തെസ്ഥാക്കല് അലല്ലെങഡില്  ലമെഡഡിക്കല്
വനതഡികേതയലടെ  ഗുരുതരലെസംഘനസം  എനക്ടീ  സസംഗതഡികേളഡില്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലടെ  രജഡികസ്ട്രേഷന  ഉടെനതലന  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  നഡിര്ത്തെഡിവയ്ക്കുവസ്ഥാന
കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  കേഴെഡിയനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  രജഡികസ്ട്രേഷന  തസ്ഥാത്ക്കസ്ഥാലെഡികേമെസ്ഥായഡി  നഡിര്ത്തെഡിവച
ഉടെനതലന  കേകൗണ്സഡികലെസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  അതഡിലന്റെ  എത്തെഡികഴ്സ്  കേമ്മഡിറഡി  വഴെഡികയസ്ഥാ  ഒരു
അകനസ്വഷണേസം ആരസംഭഡികക്കണതുസം നക്ടീക്കസംലചെയ്യുനതഡിനുള്ള അനഡിമെ തക്ടീരുമെസ്ഥാനസം അകനസ്വഷണേ
റഡികപ്പസ്ഥാര്ട്ടഡിലന്റെ അടെഡിസസ്ഥാനത്തെഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) രജഡിസര് ലചെയ്യേസ്ഥാത്തെ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ് ഏലതങഡിലുസം അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള
പകസം,  ഏലതങഡിലുസം  ലതസ്ഥാഴെഡില്പരമെസ്ഥായഡി  ബന്ധലപ്പട്ടഴ്സ്  കൂടെഡിയസ്ഥാകലെസ്ഥാചെനയസ്ഥായഡി  അത്തെരസം
രജഡിസര്  ലചെയ്യേസ്ഥാത്തെ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുമെസ്ഥായഡി  കൂട്ടുകചെര്നലവന കേസ്ഥാരണേത്തെസ്ഥാല്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെയസം കപരഴ്സ് രജഡിസറഡില് നഡിനഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ :

എനസ്ഥാല്  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിനസ്ഥാല് , രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലടെകമെല്
ലപസ്ഥാതുലവ  ചുമെത്തെസ്ഥാവന  ഏലതങഡിലുസം  നഡിബന്ധനകേളഡില്  നഡികനസ്ഥാ  ലപരുമെസ്ഥാറചെട്ടങ്ങള്
പസ്ഥാലെഡിക്കുനതഡില് നഡികനസ്ഥാ ആ രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേലറ ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കുകേയഡില്ലെ .
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29.   അകപകയഡികന്മേല് രജഡിസറഡില് നഡിനഴ്സ്  നക്ടീക്കസം ലചെയ്യേല്. (1)   ― ഈ ആകഡിന
കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയ്യേലപ്പട്ട  ഏലതങഡിലുസം  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  തലന്റെ  കപരഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ  രജഡിസറഡില്  നഡിനസം  നക്ടീക്കസംലചെയ്യുനതഡിനസ്ഥായഡി  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  ഒരു  അകപക  നല്കേസ്ഥാവനതുസം  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  അപകേസ്ഥാരമുള്ള
അകപകയഡികന്മേല് അങ്ങലനയള്ള നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലെഡിനഴ്സ് നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കസ്ഥാവനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്:

എനസ്ഥാല് രജഡിസറഡില് നഡിനഴ്സ് കപരഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യുനതഡിനു കവണഡിയള്ള അപകേസ്ഥാരമുള്ള
പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുലടെ  യസ്ഥാലതസ്ഥാരകപകയസം,  അയസ്ഥാള്ലക്കതഡിലര  ഏലതങഡിലുസം  അചടെക്കനടെപടെഡി
നഡിലെവഡിലുണസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില് അയസ്ഥാള്ലക്കതഡിലര  അചടെക്കനടെപടെഡി  എടുക്കസ്ഥാന
സസ്ഥാധന്ത്യതയള്ള സസംഗതഡിയഡില്, അപകേസ്ഥാരമുള്ള നടെപടെഡി ഉകപകഡിക്കുകേകയസ്ഥാ പൂര്ത്തെക്ടീകേരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യുനതുവലര പരഡിഗണേഡിക്കുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുളളതല്ലെ :

എനമെസ്ഥാതമെല്ലെ  തലന്റെ  കപരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  ഉണസ്ഥായഡിരഡിക്കുകമസ്ഥാള്  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  അചടെക്കനടെപടെഡിയലടെ  അധഡികേസ്ഥാരപരഡിധഡിയഡിന  കേക്ടീഴെഡില്
വഡികധയനസ്ഥാക്കലപ്പടുമെസ്ഥായഡിരുന  ഒരു  പവൃത്തെഡിയഡില്  തുടെരുനതഡിനഴ്സ്  അകപകകേലന
സസ്ഥാധന്ത്യമെസ്ഥാക്കസ്ഥാലനന  ഉകദ്ദേശന്ത്യകത്തെസ്ഥാലടെയസ്ഥാണേഴ്സ്  അകപകകേന  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം
അകപക നല്കുനലതങഡില് ആയതഴ്സ് നഡിരസഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം രജഡിസറഡില് നഡിനസം കപരഴ്സ് നക്ടീക്കസംലചെയ്യേലപ്പട്ട ഒരു
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്ക്കഴ്സ്,  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടെസ്ഥാവന  അങ്ങലനയളള  ഫക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡി
അകപക  നല്കുനതഡികന്മേല്,  ആ  സമെയത്തെഴ്സ്  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡികസ്ട്രേഷനഴ്സ്
അര്ഹതയള്ളപകസം, അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ് വക്ടീണസം രജഡിസര് ലചെയഴ്സ് കേഡിട്ടസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

30.  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ  വസ്ഥാര്ഷഡികേ  ലെഡിസഴ്സ്.―(1)  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്,  എല്ലെസ്ഥാ  വര്ഷവസം
ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡില് നഡിശ്ചയഡിക്കുന തക്ടീയതഡിയഡില്,  ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര്
ലചെയ്യേലപ്പട്ട  എല്ലെസ്ഥാ  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെയസം  കപരുകേളുസം  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം  ഉള്ലക്കസ്ഥാള്ളഡിച്ചുലകേസ്ഥാണള്ള ,
അങ്ങലനയള്ള  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്  കനടെഡിയ  തക്ടീയതഡിയള്ലപ്പലടെയളള ,  പൂര്ണ്ണകമെസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്
അനുബന്ധമെസ്ഥായഡിട്ടുള്ളകതസ്ഥാ ആയ ഒരു ലെഡിസഴ്സ് ലവബ്വസറഡില് പസഡിദലപ്പടുകത്തെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകഡിലന്റെ  ഏലതങഡിലുസം  വന്ത്യവസകേള്  പകേസ്ഥാരസം  യഥസ്ഥാവഡിധഡി  നക്ടീക്കസം
ലചെയഡിട്ടുള്ള  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ  കപരുകേള്  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്,  സമെയസ്ഥാസമെയങ്ങളഡില്,
ലവബ്വസറഡില് പസഡിദലപ്പടുകത്തെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  ഏലതസ്ഥാരു നടെപടെഡിയഡിലുസം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം പസഡിദലപ്പടുത്തെഡിയ ഒരു
ലെഡിസഡില് കപരഴ്സ് കചെര്ക്കലപ്പട്ടഡിട്ടുളള ഓകരസ്ഥാ ആളുസം ഒരു രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥാലണേനസം
അങ്ങലന കപരഴ്സ് കചെര്ത്തെഡിട്ടഡില്ലെസ്ഥാത്തെ ഏലതങഡിലുസം ആള് ഒരു രജഡികസര്ഡഴ്സ് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് അല്ലെ
എനസം കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ് :
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എനസ്ഥാല് ലെഡിസഴ്സ്  പസഡിദലപ്പടുത്തെഡിയതഡിനുകശഷസം രജഡിസറഡില് കപരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപ്പടുന
ഒരസ്ഥാളഡിലന്റെ  സസംഗതഡിയഡില്,  അങ്ങലനയള്ള  ആളഡിലന്റെ  കപരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്  കചെര്ത്തെതഡിലന്റെ
രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്  ഒപ്പഡിട്ടഴ്സ്  സസ്ഥാകന്ത്യലപ്പടുത്തെഡിയ ഒരു പകേര്പ്പഴ്സ്  അങ്ങലനയള്ള  ആള് ഈ  ആകഡിന
കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ്യേലപ്പട്ടു എനതഡിനഴ്സ് ലതളഡിവസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

31.  അകയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്.―(1)  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  കബസ്ഥാദന്ത്യമെസ്ഥാകുനവഡിധസം,
കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിനഴ്സ്  കേക്ടീഴെഡില് ശസ്ത്രകഡിയയഡികലെസ്ഥാ പസവചെഡികേഡിത്സയഡികലെസ്ഥാ പസ്ഥാകയസ്ഥാഗഡികേ
പരഡിശക്ടീലെന  കകേസ്ഥാഴഡിനഴ്സ്  വഡികധയനസ്ഥാകുകേയസം  കയസ്ഥാഗന്ത്യത  കനടുകേയസം  ലചെയഡിട്ടുള്ള
രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അല്ലെസ്ഥാലതയള്ള  മെകറലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം ശസ്ത്രകഡിയകയസ്ഥാ
പസവചെഡികേഡിത്സകയസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യേസ്ഥാന പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ.

(2)  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറുസം  അയസ്ഥാളുലടെ  കപരഴ്സ്  രജഡിസറഡില്
തുടെരുനഡിടെകത്തെസ്ഥാളസം  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  അനുമെതഡി  കൂടെസ്ഥാലത  മെകറലതങഡിലുസം
ലതസ്ഥാഴെഡിലെഡില് ഏര്ലപ്പടുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ.

32.  വഡികശഷ  അവകേസ്ഥാശങ്ങള്  .―(1)  തത്സമെയസം  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം
നഡിയമെത്തെഡില് എന്തുതലന അടെങ്ങഡിയഡിരുനസ്ഥാലുസം,―

(i)  “നഡിയമെസ്ഥാനുസൃത  കയസ്ഥാഗന്ത്യത  കനടെഡിയ  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്"
അലല്ലെങഡില് "യഥസ്ഥാവഡിധഡി കയസ്ഥാഗന്ത്യത കനടെഡിയ ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്" എനക്ടീ വസ്ഥാക്കുകേകളസ്ഥാ
ഒരു  ആളഡിലന  നഡിയമെസം  വഴെഡി  ഒരു  അസംഗക്ടീകൃത  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേറസ്ഥാലണേകനസ്ഥാ
അലല്ലെങഡില്  സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്  തത്സമെയസം  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  നഡിയമെത്തെഡില്
ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കുകമസ്ഥാള്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  ലപസ്ഥാഫഷനഡിലലെ  ഒരു  അസംഗമെസ്ഥാലണേകനസ്ഥാ
അര്ത്ഥമെസ്ഥാക്കുന  ഏലതങഡിലുസം  വസ്ഥാകക്കസ്ഥാ  വസ്ഥാക്കുകേകളസ്ഥാ  ഒരു  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് എന അര്ത്ഥത്തെഡില് വന്ത്യഖന്ത്യസ്ഥാനഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്;

(ii)  നഡിയമെസ്ഥാനുസൃതസം  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  നല്കകേണതസ്ഥായ
യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുസം  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ടഡിട്ടുള്ള  രജഡിസറഡിലന്റെ  'എ'
ഭസ്ഥാഗത്തെഡില്  രജഡിസര്  ലചെയഡിട്ടുള്ള  ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  ഒപ്പഴ്സ്  വയസ്ഥാത്തെഡിടെകത്തെസ്ഥാളസം
സസ്ഥാധുവസ്ഥാകുനതല്ലെ ;

(iii)  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അല്ലെസ്ഥാത്തെ  ഒരസ്ഥാള്ക്കഴ്സ്
കഹസ്ഥാസഡിറല്  ഫഡിസഡിഷന്ത്യനസ്ഥാകയസ്ഥാ,  സര്ജനസ്ഥാകയസ്ഥാ,  ലസഷന്ത്യലെഡിസഴ്സ്,  സൂപ്പര്  ലസഷന്ത്യലെഡിസഴ്സ്
അലല്ലെങഡില്  മെറഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  ഓഫക്ടീസറസ്ഥാകയസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുസം  ഡഡിലസനസറഡിയഡികലെസ്ഥാ
ഏലതങഡിലുസം  കഡിനഡിക്കഡികലെസ്ഥാ  സസ്ഥാനഡികറസ്ഥാറഡിയത്തെഡികലെസ്ഥാ  നഴഡിസംഗഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികലെസ്ഥാ  മെറഴ്സ്  സമെസ്ഥാന
സസ്ഥാപനങ്ങളഡികലെസ്ഥാ  നഡിയമെനസം ലെഭഡിക്കുനതഡിനഴ്സ് അര്ഹത ഉണസ്ഥായഡിരഡിക്കുനത  ല .
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (iii)-ാം  ഇനത്തെഡില്  പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള  ഏലതങഡിലുസം
നഡിയമെനത്തെഡിനഴ്സ്  അര്ഹതയഡില്ലെസ്ഥാത്തെ  ഏലതങഡിലുസം  ആള്  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം
ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസം  വഹഡിക്കുകേയസ്ഥാലണേങഡില്  കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല്  അഞ്ചഴ്സ്  ലെകസം  രൂപ
വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയഴ്സ് ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പഡിന കേക്ടീഴെഡില് കുറസസ്ഥാപനസം നടെത്തെഡിയകശഷസം അങ്ങലനയള്ള
നഡിയമെനസം തുടെര്നസം വഹഡിക്കുന ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം, കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല് മുമഴ്സ് കുറസം സസ്ഥാപഡിച
തക്ടീയതഡിക്കുകശഷസം അയസ്ഥാള് ആ നഡിയമെനസം തുടെരുന കേസ്ഥാലെകത്തെസ്ഥാളസം ഓകരസ്ഥാ ദഡിവസത്തെഡിനുസം
പതഡിനസ്ഥായഡിരസം രൂപ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയഴ്സ് ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

33.  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ  നടെപടെഡിയഡികന്മേല്  കേകൗണ്സഡിലെഡിനുള്ള  അപ്പക്ടീല്.―(1)  രജഡിസറഡിലലെ
ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപ്പടുത്തെലുകേള്  സസംബന്ധഡിചഴ്സ്  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ  നടെപടെഡിയസ്ഥാല്
സങടെമെനുഭവഡിക്കുന ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാള്ക്കുസം രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ അറഡിയഡിപ്പഴ്സ്  വകേപ്പറഡിയ തക്ടീയതഡി മുതല്
മുപ്പതഴ്സ് ദഡിവസത്തെഡിനുള്ളഡില് ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ് അപ്പക്ടീല് നല്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  അങ്ങലനയള്ള  അപ്പക്ടീല്,  റഗുകലെഷനുകേളസ്ഥാല്  നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പട്ട  രക്ടീതഡിയഡില്
കേകൗണ്സഡില് കകേള്കക്കണതുസം തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടുകക്കണതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

(3)  രജഡിസറഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപ്പടുത്തെല് കൃതഡിമെത്തെഡിലൂലടെകയസ്ഥാ  ലതറസ്ഥാകയസ്ഥാ
ആണേഴ്സ്  നടെത്തെഡിയലതനഴ്സ്  കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്  അഭഡിപസ്ഥായമുള്ളപകസം,  ബന്ധലപ്പട്ട
കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ് സസ്വകമെധയസ്ഥാകയസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് ഏലതങഡിലുസം ആളഡിലന്റെ അകപകയഡികന്മേകലെസ്ഥാ,
കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ് യക്തലമെനഴ്സ് കേരുതുന അങ്ങലനയള്ള അകനസ്വഷണേങ്ങള് നടെത്തെഡിയകശഷവസം
ബന്ധലപ്പട്ട  ആളഡിനഴ്സ്  പറയവസ്ഥാനുള്ളതഴ്സ്  പറയവസ്ഥാന  ഒരവസരസം  നല്കേഡിയതഡിനുകശഷവസം,
രജഡിസറഡിലലെ  അത്തെരത്തെഡിലുള്ള  കരഖലപ്പടുത്തെല്  റദ്ദേഴ്സ്  ലചെയ്യുകേകയസ്ഥാ  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(4)  കേകൗണ്സഡിലെഡികനസ്ഥാ  അതഡിലന്റെ  അസംഗങ്ങള്കക്കസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരലപ്പടുത്തെലപ്പട്ട
ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസകനസ്ഥാ സസ്വകമെധയസ്ഥാകയസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് ഒരു പരസ്ഥാതഡിയഡികന്മേകലെസ്ഥാ,  32-ാം വകുപ്പഡിലന്റെ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  (iii)-ാം ഇനത്തെഡിന കേക്ടീഴെഡില്  പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിരഡിക്കുന സസ്ഥാപനങ്ങള്
സന്ദര്ശഡിചഴ്സ് പരഡികശസ്ഥാധഡിക്കുകേയസം  ബന്ധലപ്പട്ട കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ് റഡികപ്പസ്ഥാര്ട്ടഴ്സ് ലചെയ്യേസ്ഥാവനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്.

34. സര്ക്കസ്ഥാരഡിനസ്ഥാല്  രജഡിസറഡില്  മെസ്ഥാറസം  വരുത്തുനതഴ്സ്.―സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ബന്ധലപ്പട്ട
ആളഡിനുസം  ബന്ധലപ്പട്ട  കേകൗണ്സഡിലെഡിനുസം  കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്  നല്കേഡിയ  കശഷവസം  അയസ്ഥാളുലടെ
ആകകപങ്ങള്,  എലനങഡിലുമുലണങഡില്  അവ  അകനസ്വഷഡിചതഡിനഴ്സ്  കശഷവസം  രജഡിസറഡിലലെ
ഏലതങഡിലുസം  കരഖലപ്പടുത്തെല്  ലതറസ്ഥാകയസ്ഥാ  കൃതഡിമെത്തെഡിലൂലടെകയസ്ഥാ  ആണേഴ്സ്  ലചെയലതകനസ്ഥാ
ലകേസ്ഥാണവനലതകനസ്ഥാ,  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  കബസ്ഥാദന്ത്യലപ്പടുന  പകേസ്ഥാരത്തെഡില്  ലതളഡിയഡിക്കലപ്പടുകേയസ്ഥാലണേങഡില്,
ആയതഴ്സ് റദ്ദേസ്ഥാക്കുകേകയസ്ഥാ കഭദഗതഡി വരുത്തുകേകയസ്ഥാ ലചെയ്യേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്. 
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35. കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  തക്ടീരുമെസ്ഥാനത്തെഡികന്മേല് സര്ക്കസ്ഥാരഡികലെയ്ക്കുള്ള അപ്പക്ടീല്.―25,  28,
33  എനക്ടീ  വകുപ്പുകേളഡിന  കേക്ടീഴെഡിലുള്ള  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  എല്ലെസ്ഥാ  തക്ടീരുമെസ്ഥാനങ്ങളഡികന്മേലുസം
സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അപ്പക്ടീല്  നല്കേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.  അപകേസ്ഥാരമുള്ള  അപ്പക്ടീല്,  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്
നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപ്പടെസ്ഥാവന  അങ്ങലനയള്ള  രക്ടീതഡിയഡിലുസം  അങ്ങലനയള്ള  വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്
വഡികധയമെസ്ഥായസം  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെ  ഉത്തെരവഡിലന്റെ  കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്  അയച  തക്ടീയതഡി  മുതല്  മൂനഴ്സ്
മെസ്ഥാസത്തെഡിനകേസം നല്കകേണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

അദന്ത്യസ്ഥായസം 4

ലമെഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാര് ലപസ്ഥാതുവസ്ഥായഡി

36.  ഈ ആകഡിന കേക്ടീഴെഡില് രജഡിസര് ലചെയ്യേസ്ഥാത്തെ ആളുകേള്  ,     മുതലെസ്ഥായവര്  ,     പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്
ലചെയ്യേസ്ഥാന  പസ്ഥാടെഡിലല്ലെനഴ്സ്.―(i)  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, അലല്ലെങഡില്  (ii)  30-ാം
വകുപ്പഡിന കേക്ടീഴെഡില് പസഡിദലപ്പടുത്തെഡിയ പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്മെസ്ഥാരുലടെ ലെഡിസഡില് കപരഴ്സ്  കചെര്ക്കലപ്പട്ട
ഒരു  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, അലല്ലെങഡില്  (iii)  26-ാം  വകുപ്പഡില്  പതഡിപസ്ഥാദഡിചഡിട്ടുള്ള  ലെഡിസഡില്
കപരുകചെര്ത്തെഡിട്ടുള്ള ഒരു പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്, എനഡിവരല്ലെസ്ഥാത്തെ യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം കനരഡികട്ടസ്ഥാ അങ്ങലന
അനുമെസ്ഥാനഡിക്കുന വഡിധത്തെഡികലെസ്ഥാ കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിന, കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന,
അലല്ലെങഡില് ആയൂര്കവദഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന, സഡിദ ലമെഡഡിസഡിന, അലല്ലെങഡില് യനസ്ഥാനഡി റഡിബഡി
ലമെഡഡിസഡിന,  കയസ്ഥാഗയസം പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം എനഡിവ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ അലല്ലെങഡില്
സര്ക്കസ്ഥാര്,  ലപസ്ഥാതു,  സസ്വകേസ്ഥാരന്ത്യ  കമെഖലെയഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  ലമെഡഡിക്കല്  സസ്ഥാപനങ്ങളഡില്
അധന്ത്യസ്ഥാപന  തസഡികേകേള്  ഉള്ലപ്പലടെ  ഏലതങഡിലുസം  തസഡികേ  വഹഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  അപകേസ്ഥാരസം
സസ്വയസം  തുടെരുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  പസ്ഥാടെഡില്ലെസ്ഥാത്തെതുസം  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം  ലമെഡഡിസഡിന
വഡിഭസ്ഥാഗത്തെഡില്  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേര്  അല്ലെസ്ഥാത്തെ  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം  മെകറലതങഡിലുസം
ലമെഡഡിസഡിന  വഡിഭസ്ഥാഗത്തെഡില്  കൂടെഡി,  അയസ്ഥാള്  ആ  ലമെഡഡിസഡിനഡില്  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്
പസ്ഥാകക്ടീഷണേര് അല്ലെസ്ഥാത്തെപകസം, പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ് ലചെയ്യേസ്ഥാന പസ്ഥാടെഡില്ലെസ്ഥാത്തെതുമെസ്ഥാകുന.

37.  ശഡിക.―(1)  36-ാം  വകുപ്പഡിനഴ്സ്  വഡിരുദമെസ്ഥായഡി  പവര്ത്തെഡിക്കുന  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം,
കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല്, ആദന്ത്യ  കുറത്തെഡിനഴ്സ്  രണഴ്സ്  ലെകസം  രൂപവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന  പഡിഴെയ്ക്കുസം
അങ്ങലനയള്ള ആദന്ത്യ കുറത്തെഡിലന്റെ കുറസസ്ഥാപനത്തെഡിനുകശഷസം തുടെര്നള്ള ഓകരസ്ഥാ കുറത്തെഡിനുസം
അഞ്ചഴ്സ് ലെകസം രൂപവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  ഈ  ആകഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  സസ്ഥാധുതയള്ള  ഒരു  രജഡികസ്ട്രേഷന  ഇല്ലെസ്ഥാലത
കയസ്ഥാഗന്ത്യതയള്ള ഒരസ്ഥാള് തലന്റെ കയസ്ഥാഗന്ത്യതയലടെ വഡിഭസ്ഥാഗത്തെഡികലെസ്ഥാ മെറഴ്സ് വഡിഭസ്ഥാഗത്തെഡികലെസ്ഥാ പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്
ലചെയ്യുകേയസം ഒരു മെനുഷന്ത്യജക്ടീവനഴ്സ്  മെരണേകമെസ്ഥാ  അവശതകയസ്ഥാ  സസംഭവഡിപ്പഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയസ്ഥാല്,
അഞ്ചഴ്സ് ലെകസം രൂപ പഡിഴെയ്കക്കസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് ഒരു വര്ഷസം തടെവഡികനസ്ഥാ അലല്ലെങഡില് രണസം
കൂടെഡികയസ്ഥാ  ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകയസ്ഥാ  സസ്ഥാധുതയള്ള രജഡികസ്ട്രേഷകനസ്ഥാ  ഇല്ലെസ്ഥാലത  ഒരസ്ഥാള്  ഏലതങഡിലുസം
വവദന്ത്യശസ്ഥാസ്ത്ര  സമ്പ്രദസ്ഥായത്തെഡില്  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുകേയസം  അയസ്ഥാളുലടെ  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  കേസ്ഥാരണേസം
മെരണേകമെസ്ഥാ സഡിരമെസ്ഥായ അവശതകയസ്ഥാ സസംഭവഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ലചെയസ്ഥാല്,  കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല്
അഞ്ചഴ്സ്  ലെകസം  രൂപ  പഡിഴെയ്കക്കസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  രണഴ്സ്  വര്ഷലത്തെ  തടെവഡികനസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്
രണസം  കൂടെഡിയസം,  തുടെര്നള്ള  കുറത്തെഡിനഴ്സ്  ഇരട്ടഡി  പഡിഴെയ്ക്കുസം  ഇരട്ടഡി  തടെവഡിനുസം
ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതുസം,  കൂടെസ്ഥാലത  1860-ലലെ  ഇനന്ത്യന  ശഡികസ്ഥാ  നഡിയമെ  സസംഹഡിതയഡിലലെ
(1860-ലലെ  നമര്  45)  XVI-ാം  അദന്ത്യസ്ഥായ  പകേസ്ഥാരസം  മെനുഷന്ത്യശരക്ടീരലത്തെ  ബസ്ഥാധഡിക്കുന
കുറകൃതന്ത്യങ്ങള്, അത്തെരസം നഡിയമെവഡിരുദമെസ്ഥായ പവര്ത്തെനസം മെനുഷന്ത്യ ശരക്ടീരലത്തെ എതകത്തെസ്ഥാളസം
കേഠഡിനമെസ്ഥായഡി ബസ്ഥാധഡിച്ചു എനഴ്സ് ഉചെഡിതമെസ്ഥായഡി കേണേക്കസ്ഥാക്കഡി ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥാകുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

38.  ബഡിരുദങ്ങള് നല്കുനതഡിനുള്ള അധഡികേസ്ഥാരസം.―കകേരള സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്   കമെസ്ഥാകഡണ്
ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,  ആയൂര്കവദഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,  സഡിദ
ലമെഡഡിസഡിന,  യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന  അലല്ലെങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം
എനഡിവയഡില്  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതഡിനസ്ഥായഡി,  ഡഡിഗഡി  മുതലെസ്ഥായവ
വകേവശമുള്ളയസ്ഥാള്,  നല്കേലപ്പട്ടയസ്ഥാള്  അലല്ലെങഡില്  സസ്വക്ടീകേര്ത്തെസ്ഥാവഴ്സ്  കയസ്ഥാഗന്ത്യരസ്ഥാലണേനഴ്സ്
പസസ്ഥാവഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  വഡിവകഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഉള്ള  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  വലെസനസഴ്സ്,
സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്  മെറ്റു  കരഖകേള്  നല്കുനതഡികനസ്ഥാ  അനുവദഡിക്കുനതഡികനസ്ഥാ
വഡിതരണേസം ലചെയ്യുനതഡികനസ്ഥാ ഉള്ള അവകേസ്ഥാശസം സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ കകേന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ
അസംഗക്ടീകേസ്ഥാരസം നല്കേഡിയ അധഡികേസ്ഥാരസസ്ഥാനത്തെഡിനസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

39. ഡഡിഗഡി മുതലെസ്ഥായവ നല്കുനതഡിനുസം മെറ്റുമുള്ള നഡികരസ്ഥാധനസം.―(1)  38-ാം വകുപ്പഡില്
വന്ത്യവസ  ലചെയഡിട്ടുള്ളലതസ്ഥാഴെഡിലകേ,  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം,  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  കമെസ്ഥാകഡണ്
ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന  അലല്ലെങഡില്  ആയൂര്കവദഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,
സഡിദ  ലമെഡഡിസഡിന,  യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന  അലല്ലെങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡി
ചെഡികേഡിത്സയസം  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്  ലചെയ്യുനതഡിനഴ്സ്  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയലണനഴ്സ്  പസസ്ഥാവഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണസ്ഥാ
വഡിവകഡിച്ചുലകേസ്ഥാകണസ്ഥാ ഉള്ള ഏലതങഡിലുസം  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  വലെസനസഴ്സ്,  സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്
അലല്ലെങഡില്  മെറ്റു  കരഖകേള്  നല്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,  അനുവദഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ,  നല്കുനതഡിനഴ്സ്
അവകേസ്ഥാശമുള്ളതസ്ഥാലണേനഴ്സ് ഭസ്ഥാവഡിക്കുവസ്ഥാകനസ്ഥാ പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലലെ  വന്ത്യവസകേള്  ലെസംഘഡിക്കുന  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം
കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല് രണഴ്സ് ലെകസം രൂപവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയ്ക്കുസം അങ്ങലന ലെസംഘഡിക്കുന
ആള്  ഒരു  സസ്ഥാപനകമെസ്ഥാ  സസംഘടെനകയസ്ഥാ  ആലണേങഡില്,  ആ  ലെസംഘനത്തെഡിനഴ്സ്
അറഡിഞ്ഞുലകേസ്ഥാകണസ്ഥാ  മെനനഃപൂര്വ്വമെസ്ഥാകയസ്ഥാ  അധഡികേസ്ഥാരലപ്പടുത്തുകേകയസ്ഥാ  അനുവദഡിക്കുകേകയസ്ഥാ
ലചെയ്യുന,  അങ്ങലനയള്ള  സസ്ഥാപനത്തെഡിലലെ/സസംഘടെനയഡിലലെ,  ഓകരസ്ഥാ  അസംഗവസം
കുറസസ്ഥാപനത്തെഡികന്മേല് അഞ്ചഴ്സ് ലെകസം രൂപ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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40.  ലമെഡഡിക്കല്  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്  വഡിവകഡിക്കുന  ബഡിരുദങ്ങള്  ,     മുതലെസ്ഥായവ
അനധഡികൃതമെസ്ഥായഡി  ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കുനതഡിനുള്ള  പഡിഴെശഡിക.―(1)  യസ്ഥാലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം,  അയസ്ഥാളുലടെ
പക്കല്,―

(എ)  യഥസ്ഥാര്ത്ഥത്തെഡില്  ഒരു  രജഡികസര്ഡഴ്സ്  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  വലെസനസഴ്സ്
അലല്ലെങഡില് ഈ ആകഡിന കേഡിഴെഡിലുള്ള ഒരു സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്; കൂടെസ്ഥാലത

(ബഡി)  അങ്ങലനയള്ള  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,  വലെസനസഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്
സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ്,―

(i) സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്  തല്സമെയസം  നഡിലെവഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  നഡിയമെസം
അസംഗക്ടീകേരഡിചകതസ്ഥാ;

(ii) പട്ടഡികേയഡില് പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള ഒരു അധഡികേസ്ഥാര സസ്ഥാനസം നല്കേഡിയകതസ്ഥാ
അനുവദഡിചകതസ്ഥാ പുറലപ്പടുവഡിചകതസ്ഥാ; കൂടെസ്ഥാലത

(iii)  അതതഴ്സ്  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  നസ്ഥാഷണേല്  ലമെഡഡിക്കല്  കേമ്മക്ടീഷന,
ലസനടല്  കേകൗണ്സഡില്  ഓഫഴ്സ്  ഇനന്ത്യന  സഡിസസംസഴ്സ്  ഓഫഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,  ലസനടല്
കേകൗണ്സഡില് ഓഫഴ്സ് കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡി എനഡിവ അസംഗക്ടീകേരഡിചകതസ്ഥാ,

    ഇല്ലെസ്ഥാതഡിരഡിക്കുനപകസം,  കമെസ്ഥാകഡണ്  ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,
ആയൂര്കവദഡികേഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന,  സഡിദ ലമെഡഡിസഡിന,  യനസ്ഥാനഡി റഡിബഡി ലമെഡഡിസഡിന അലല്ലെങഡില്
കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം  അലല്ലെങഡില്  മെറഴ്സ്  തരത്തെഡിലുള്ള  ചെഡികേഡിത്സകേള്  പസ്ഥാകക്ടീസഴ്സ്
ലചെയ്യുനതഡിനുള്ള  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയസ്ഥായഡി  അയസ്ഥാളുലടെ  വകേവശസം  ഒരു  ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപസ്ഥാമെ,
വലെസനസഴ്സ് അലല്ലെങഡില് സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഴ്സ് ഉലണനഴ്സ് വഡിവകഡിക്കുന ഏലതങഡിലുസം ബഡിരുദകമെസ്ഥാ
അകരങ്ങകളസ്ഥാ ചുരുക്കകപ്പരുകേകളസ്ഥാ അയസ്ഥാളുലടെ കപരഡിലനസ്ഥാപ്പസം കചെര്ക്കസ്ഥാന പസ്ഥാടെഡില്ലെസ്ഥാത്തെതസ്ഥാണേഴ്സ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിലന്റെ  വന്ത്യവസകേള്  ലെസംഘഡിക്കുന  ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം  ആദന്ത്യ
കുറസസ്ഥാപനത്തെഡിലന്റെ സസംഗതഡിയഡില് രണഴ്സ് ലെകസം രൂപ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയ്ക്കുസം തുടെര്നള്ള
കുറസസ്ഥാപനത്തെഡിലന്റെ  സസംഗതഡിയഡില്  അഞ്ചഴ്സ്  ലെകസം  രൂപവലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന  പഡിഴെയ്ക്കുസം
ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

41.  ലമെഡഡിക്കല് ബഡിരുദങ്ങള് ലതറസ്ഥായഡി  സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുനതഡികനസ്ഥാ ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കുനതഡികനസ്ഥാ
ഉള്ള  ശഡിക. 38― -ാം  വകുപ്പഡില്  പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  അധഡികേസ്ഥാരസസ്ഥാനസം
നല്കേഡിയകതസ്ഥാ,  അനുവദഡിചകതസ്ഥാ  പുറലപ്പടുവഡിചകതസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  നസ്ഥാഷണേല്  ലമെഡഡിക്കല്
കേമ്മക്ടീഷന, ലസനടല് കേകൗണ്സഡില് ഓഫഴ്സ് ഇനന്ത്യന സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെഡഡിസഡിന, ലസനടല്
കേകൗണ്സഡില്  ഓഫഴ്സ്  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡി  അസംഗക്ടീകേരഡിചകതസ്ഥാ  ആയ  ഒരു  ഡഡിഗഡികയസ്ഥാ,
ഡഡികപസ്ഥാമെകയസ്ഥാ  വലെസനകസസ്ഥാ  സര്ട്ടഡിഫഡിക്കകറസ്ഥാ  തനഡിക്കുലണനഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്  കമെസ്ഥാകഡണ്
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ലമെഡഡിസഡിന,  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിന,  ആയര്കവദ  ലമെഡഡിസഡിന,  സഡിദ
ലമെഡഡിസഡിന, യനസ്ഥാനഡി  റഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന  അലല്ലെങഡില്  കയസ്ഥാഗയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം
നടെത്തെസ്ഥാന  അയസ്ഥാള്ക്കഴ്സ്  കയസ്ഥാഗന്ത്യതയലണനഴ്സ്  വഡിവകഡിക്കുന  ഏലതങഡിലുസം  ബഡിരുദകമെസ്ഥാ,
വഡിവരണേകമെസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  അയസ്ഥാളുലടെ  കപരഡിലനസ്ഥാപ്പമുള്ള  കൂട്ടഡികചര്ക്കകലെസ്ഥാ  മെനനഃപൂര്വ്വമെസ്ഥായസം
ലതറസ്ഥായസം സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ ഉപകയസ്ഥാഗഡിക്കുകേകയസ്ഥാ,  ലചെയ്യുന ഏലതസ്ഥാരസ്ഥാളുസം ആദന്ത്യകുറത്തെഡിനഴ്സ്
രണഴ്സ് ലെകസം രൂപ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവന പഡിഴെയ്ക്കുസം തുടെര്നള്ള ഓകരസ്ഥാ കുറത്തെഡിനുസം അഞ്ചഴ്സ് ലെകസം
രൂപ വലരയസ്ഥാകേസ്ഥാവനതുമെസ്ഥായ പഡിഴെയ്ക്കുസം ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

42.  കപസ്ഥാസഡികേഡ്യൂഷന.―ഈ  ആകഡിലലെ  ഏലതങഡിലുസം  വന്ത്യവസകേള്  ലെസംഘഡിചതഡിനഴ്സ്

ഏലതങഡിലുസം ആളഡിലനതഡിലര കഡിമെഡിനല് നടെപടെഡികേള് ആവശന്ത്യമെസ്ഥാലണേനഴ്സ് ഒരു കേകൗണ്സഡിലെഡിനഴ്സ്

അഭഡിപസ്ഥായമുള്ളകപ്പസ്ഥാള്,  അത്തെരസം  കേകൗണ്സഡില്  പകമെയത്തെഡിലൂലടെ,  അത്തെരസം  കഡിമെഡിനല്

നടെപടെഡികേള് ആരസംഭഡിക്കുനതഡിനുകവണതസ്ഥായ തക്ടീരുമെസ്ഥാനലമെടുക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

43.  കുറങ്ങള്  വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടുക്കല്.―(1)  കേകൗണ്സഡില്  അധഡികേസ്ഥാരലപ്പടുത്തുന

ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസലന്റെ  കരഖസ്ഥാമൂലെമുള്ള ഒരു പരസ്ഥാതഡിയഡികന്മേലെല്ലെസ്ഥാലത  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു കകേസ്ഥാടെതഡിയസം  ഈ

ആകഴ്സ് പകേസ്ഥാരസം ശഡികഡിക്കലപ്പകടെണ ഒരു കുറസം വഡിചെസ്ഥാരണേലക്കടുക്കുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ.

(2)  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ശഡികസ്ഥാര്ഹമെസ്ഥായ  കുറസം  ജ ജുഡക്ടീഷന്ത്യല്  ഒനസ്ഥാസം  കസ്ഥാസഴ്സ്

മെജഡികസ്ട്രേറഴ്സ് കകേസ്ഥാടെതഡിയഡില് തസ്ഥാലഴെയള്ള ഒരു കകേസ്ഥാടെതഡിയഡില് വഡിചെസ്ഥാരണേ ലചെയ്യുവസ്ഥാന പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ.

44. ഉത്തെമെവഡിശസ്വസ്ഥാസപൂര്വ്വസം  ലചെയ  നടെപടെഡികേള്ക്കഴ്സ്  സസംരകണേസം.―ഈ  ആകഡികലെകയസ്ഥാ

അതഡിന കേക്ടീഴെഡിലുണസ്ഥാക്കഡിയ ചെട്ടങ്ങളഡികലെകയസ്ഥാ റഗുകലെഷനുകേളഡികലെകയസ്ഥാ വന്ത്യവസകേള് പകേസ്ഥാരസം

ഉത്തെമെവഡിശസ്വസ്ഥാസപൂര്വ്വസം  ലചെയകതസ്ഥാ  ലചെയ്യേസ്ഥാനുകദ്ദേശഡിചകതസ്ഥാ  ആയ  ഏലതസ്ഥാരു  നടെപടെഡികേള്

സസംബന്ധഡിചഴ്സ് യസ്ഥാലതസ്ഥാരു വന്ത്യവഹസ്ഥാരകമെസ്ഥാ കപസ്ഥാസഡികേഡ്യൂഷകനസ്ഥാ ശഡികസ്ഥാ നടെപടെഡികേകളസ്ഥാ മെറഴ്സ് നഡിയമെ

നടെപടെഡികേകളസ്ഥാ ഒരസ്ഥാള്ലക്കതഡിലര നഡിലെനഡില്ക്കുനതല്ലെ.

45.  ആകഡിലന്റെ  അധഡിപഭസ്ഥാവസം.―സസംസസ്ഥാനത്തെഴ്സ്  ഒരു  ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷണേലറ

രജഡിസര് ലചെയ്യുന സസംഗതഡികേളഡില്,  ഈ ആകഡികലെയസം  അതഡിനകേക്ടീഴെഡില് ഉണസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുള്ള

ചെട്ടങ്ങളഡികലെയസം റഗുകലെഷനുകേളഡികലെയസം വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്,  തല്സമെയസം പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെഡിലുള്ള

മെകറലതങഡിലുസം  നഡിയമെത്തെഡില്  എന്തുതലന  അടെങ്ങഡിയഡിരുനസ്ഥാലുസം,  അധഡിപഭസ്ഥാവമുണസ്ഥാ

യഡിരഡിക്കുനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

46.  ചെട്ടങ്ങള്.―(1)  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വഡിജസ്ഥാപനത്തെഡിലൂലടെ  ഈ  ആകഡിലന്റെ

എല്ലെസ്ഥാകമെസ്ഥാ  ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ  കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങള്  നഡിര്വ്വഹഡികക്കണ  ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി  ചെട്ടങ്ങള്

ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(2)  പകതന്ത്യകേഡിച്ചുസം  മുകേളഡില്  പറഞ്ഞെ  അധഡികേസ്ഥാരത്തെഡിലന്റെ  സസ്ഥാമെസ്ഥാനന്ത്യതയഴ്സ്  ഭസംഗസം
വരസ്ഥാലതയസം, സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,―

(എ)  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പു  ഹര്ജഡികേളുസം  അസംഗങ്ങളസ്ഥായഡി  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പഡിനഴ്സ്
മെല്സരഡിക്കുന സസ്ഥാനസ്ഥാര്ത്ഥഡികേള് ലകേട്ടഡിവയ്കക്കണതസ്ഥായ തുകേയസം അങ്ങലനയള്ള ലകേട്ടഡിവച
തുകേകേള്  കേണലകേട്ടലപ്പടെസ്ഥാവനതഡിലന്റെ  നഡിബന്ധനകേളുസം  ഉള്ലപ്പലടെ,  പസഡിഡന്റെഴ്സ്,
വവസഴ്സ്  പസഡിഡന്റെഴ്സ്  അലല്ലെങഡില്  അസംഗങ്ങള്  എനഡിവരുലടെ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേലള
സസംബന്ധഡിചഴ്സ് :

എനസ്ഥാല്  ആവശന്ത്യമുള്ള  ഡഡികപ്പസ്ഥാസഡിറഴ്സ്  പതഡിനസ്ഥായഡിരസം  രൂപയഡില്  കൂടുതലെസ്ഥാകേസ്ഥാന
പസ്ഥാടുള്ളതല്ലെ;

(ബഡി)  9-ാം  വകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  ഒഴെഡിവകേള്  നഡികേത്തെലപ്പകടെണ  രക്ടീതഡി
സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(സഡി)  17-ാം  വകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെയസം  പസഡിഡന്റെഡിനുസം
വവസഴ്സ്  പസഡിഡന്റെഡിനുസം  മെറഴ്സ്  അസംഗങ്ങള്ക്കുസം  നല്കകേണതസ്ഥായ  ഫക്ടീസസം  മെറഴ്സ്  ബത്തെകേളുസം
സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(ഡഡി)  20-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡിലുള്ള  രജഡിസറുകേളുലടെ
രൂപവസം അതഡില് ഉള്ലപ്പടുകത്തെണ വഡിവരങ്ങളുസം സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(ഇ)  21-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസലരയസം
ജക്ടീവനക്കസ്ഥാലരയസം നഡിയമെഡിക്കുന രക്ടീതഡി സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(എഫഴ്സ്)  21-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  നഡിയമെഡിക്കുകേകയസ്ഥാ
കജസ്ഥാലെഡിലക്കടുക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുന  അത്തെരത്തെഡിലുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  ഉകദന്ത്യസ്ഥാഗസലര
ശഡികഡിക്കുനതഡിനുസം  പഡിരഡിച്ചുവഡിടുനതഡിനുസം  ഡഡിസ്ചെസ്ഥാര്ജഴ്സ്  ലചെയ്യുനതഡിനുസം  നക്ടീക്കസം
ലചെയ്യുനതഡിനുസം രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാര്ക്കുള്ള അധഡികേസ്ഥാരസം സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(ജഡി)  ഈ  ആകഡിനകേക്ടീഴെഡില്  സസ്വക്ടീകേരഡിക്കുന  അകപകസ്ഥാ  ഫക്ടീസകേളുസം  മെറഴ്സ്
തുകേകേളുസം സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(എചഴ്സ്) 25-ാം വകുപ്പഡിലലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡിലുള്ള അകപകസ്ഥാ ഫസ്ഥാറവസം
ഫക്ടീസസം സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(ലഎ)  25-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  നല്കകേണതസ്ഥായ
സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറഡിലന്റെ രൂപവസം അതഡില് അടെങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണ വഡിവരങ്ങളുസം  സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(ലജ)  25-ാം  വകുപ്പഡിലലെ  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  രജഡികസ്ട്രേഷന
പുതുക്കുനതഡിനുള്ള നടെപടെഡികമെസം സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;
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(ലകേ)  35-ാം  വകുപ്പഡിനകേക്ടീഴെഡില്  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലെഡിലന്റെയസം
തക്ടീരുമെസ്ഥാനങ്ങളഡികന്മേല്  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്  അപ്പക്ടീല്  നല്കുനതുമെസ്ഥായഡി  ബന്ധലപ്പട്ട  നടെപടെഡികമെസം
സസംബന്ധഡിചഴ്സ്;

(എല്)  ഈ  ആകഡിലന്റെ  ഉകദ്ദേശന്ത്യങ്ങള്  നടെപ്പഡിലെസ്ഥാക്കുനതഡിലന്റെ
ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി  അനഡിവസ്ഥാരന്ത്യമെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന  മെറഴ്സ്  എല്ലെസ്ഥാ  സസംഗതഡികേളുസം  സസംബന്ധഡിചഴ്സ്
ചെട്ടങ്ങള് ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്. 

(3)  ഈ  ആകഡിനപകേസ്ഥാരസം  ഉണസ്ഥാക്കഡിയ  ഓകരസ്ഥാ  ചെട്ടവസം  അതുണസ്ഥാക്കഡിയതഡിനുകശഷസം
കേഴെഡിയനതകവഗസം നഡിയമെസഭ മുമസ്ഥാലകേ നഡിയമെസഭ സകമ്മളനത്തെഡിലെസ്ഥായഡിരഡിക്കുകമസ്ഥാള് അതഴ്സ്
ഒരു  സകമ്മളനത്തെഡികലെസ്ഥാ  തുടെര്ചയസ്ഥായ  രണഴ്സ്  സകമ്മളനങ്ങളഡികലെസ്ഥാ  ലപടെസ്ഥാവന  ആലകേ
പതഡിനസ്ഥാലെഴ്സ് ദഡിവസക്കസ്ഥാലെകത്തെയഴ്സ് വയ്കക്കണതുസം,  അപകേസ്ഥാരസം അതഴ്സ് ഏതഴ്സ് സകമ്മളനത്തെഡില്
വയ്ക്കുനകവസ്ഥാ  ആ  സകമ്മളനകമെസ്ഥാ  അതഡിനഴ്സ്  ലതസ്ഥാട്ടടുത്തെഴ്സ്  വരുന  സകമ്മളനകമെസ്ഥാ
അവസസ്ഥാനഡിക്കുനതഡിനുമുമഴ്സ്,  നഡിയമെസഭ ചെട്ടത്തെഡില് ഏലതങഡിലുസം  രൂപകഭദസം  വരുത്തുകേകയസ്ഥാ
അലല്ലെങഡില്  ആ  ചെട്ടസം  ഉണസ്ഥാകക്കണതഡിലല്ലെനഴ്സ്  തക്ടീരുമെസ്ഥാനഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുനപകസം,  ആ
ചെട്ടത്തെഡിനഴ്സ്  അതഡിനുകശഷസം , അതതു  സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ, അപകേസ്ഥാരസം  രൂപകഭദലപ്പടുത്തെഡിയ
രൂപത്തെഡില്  മെസ്ഥാതസം  പസ്ഥാബലെന്ത്യമുണസ്ഥായഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  പസ്ഥാബലെന്ത്യവസം
ഇല്ലെസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുനതുമെസ്ഥാണേഴ്സ്;  എനസ്ഥാല്  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങഡിലുസം
രൂപകഭദലപ്പടുത്തെകലെസ്ഥാ റദ്ദേസ്ഥാക്കകലെസ്ഥാ ആ ചെട്ടപകേസ്ഥാരസം മുമഴ്സ് ലചെയ ഏലതങഡിലുസം സസംഗതഡിയലടെ
സസ്ഥാധുതയഴ്സ് ഭസംഗസം വരസ്ഥാത്തെ വഡിധത്തെഡിലെസ്ഥായഡിരഡികക്കണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

47.  റഗുകലെഷനുകേള്.―(1)  ഓകരസ്ഥാ  കേകൗണ്സഡിലുസം  സര്ക്കസ്ഥാരഡിലന്റെ  മുനകൂട്ടഡിയള്ള
അനുമെതഡികയസ്ഥാടുകൂടെഡി  ഈ  ആകഡികനസ്ഥാ  അതഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണസ്ഥാക്കലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങള്കക്കസ്ഥാ
വഡിരുദമെസ്ഥാകേസ്ഥാലത തസ്ഥാലഴെപ്പറയന എല്ലെസ്ഥാകമെസ്ഥാ ഏലതങഡിലുകമെസ്ഥാ കേസ്ഥാരന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി റഗുകലെഷനുകേള്
ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്, അതസ്ഥായതഴ്സ്:―

(എ)  15-ാം  വകുപ്പഡിന  കേക്ടീഴെഡില്   കേകൗണ്സഡില്  അതഡിലന്റെ  കയസ്ഥാഗങ്ങള്
കൂകടെണ  സമെയവസം  സലെവസം  അങ്ങലനയള്ള  കയസ്ഥാഗസം  വഡിളഡിച്ചുകൂട്ടുകേയസം  നടെത്തുകേയസം
ലചെകയ്യേണ രക്ടീതഡിയസം;

(ബഡി) 33-ാം  വകുപ്പഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  രജഡിസ്ട്രേസ്ഥാറുലടെ  നടെപടെഡിക്കഴ്സ്  എതഡിലരയള്ള
അപ്പക്ടീലുമെസ്ഥായഡി ബന്ധലപ്പട്ട നടെപടെഡികമെസം;

(സഡി) ഈ ആകഡിലന്റെ ഉകദ്ദേശന്ത്യങ്ങള് നടെപ്പഡിലെസ്ഥാക്കുനതഡിലന്റെ ആവശന്ത്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായഡി
അനഡിവസ്ഥാരന്ത്യമെസ്ഥാകയക്കസ്ഥാവന മെറഴ്സ് എല്ലെസ്ഥാ സസംഗതഡികേളുസം.

(2)  ഈ  വകുപ്പഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  ഉണസ്ഥാക്കലപ്പടുനതുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  യഥസ്ഥാവഡിധഡി
സഡിരക്ടീകേരഡിക്കുനതുമെസ്ഥായ എല്ലെസ്ഥാ റഗുകലെഷനുകേളുസം വഡിജസ്ഥാപനസം ലചെകയ്യേണതസ്ഥാണേഴ്സ്.
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(3)  സര്ക്കസ്ഥാരഡിനഴ്സ്,  ഗസറഴ്സ്  വഡിജസ്ഥാപനത്തെഡിലൂലടെ  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതസ്ഥാരു
റഗുകലെഷനുകേളുസം റദ്ദേഴ്സ് ലചെയ്യേസ്ഥാവനതസ്ഥാണേഴ്സ്.

48.  റദ്ദേസ്ഥാക്കലുസം  ഒഴെഡിവസ്ഥാക്കലുസം  .―(1)  1953-ലലെ  ടസ്ഥാവനകൂര്-ലകേസ്ഥാചഡിന  ലമെഡഡിക്കല്

പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ ആകഴ്സ്  IX),  2021-ലലെ കകേരള  സസംസസ്ഥാന ലമെഡഡിക്കല്

പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ഓര്ഡഡിനനസഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം  നമര്  ഓര്ഡഡിനനസഴ്സ്)  എനഡിവ

ഇതഡിനസ്ഥാല് റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിരഡിക്കുന:

എനസ്ഥാല് അത്തെരസം റദ്ദേസ്ഥാക്കല്,―

(എ)  പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങളനുസരഡിചഴ്സ്  മുമഴ്സ്  ലചെയകതസ്ഥാ  അലല്ലെങഡില്  യഥസ്ഥാവഡിധഡി

ലചെയകതസ്ഥാ ബസ്ഥാധഡിചകതസ്ഥാ ആയ എലനങഡിലുസം പവര്ത്തെനങ്ങള്; അലല്ലെങഡില്

(ബഡി) പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങള്ക്കഴ്സ്  കേക്ടീഴെഡില്  ആര്ജഡിചകതസ്ഥാ  വനകചെര്നകതസ്ഥാ

സസംഭവഡിചകതസ്ഥാ ആയ ഏലതങഡിലുസം അവകേസ്ഥാശസം, വഡികശഷസ്ഥാവകേസ്ഥാശസം, കേര്ത്തെവന്ത്യസം അലല്ലെങഡില്

ബസ്ഥാധന്ത്യത  അലല്ലെങഡില്  അതഡിന  കേക്ടീഴെഡില്  കനടെഡിയ  രജഡികസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകേള്;

അലല്ലെങഡില്

(സഡി) പസ്തുത  നഡിയമെങ്ങള്ലക്കതഡിരസ്ഥായഡി  ലചെയഡിട്ടുള്ള  ഏലതങഡിലുസം  കുറത്തെഡിനഴ്സ്

ചുമെത്തെഡിയഡിട്ടുള്ള ഏലതങഡിലുസം പഡിഴെ, കേണലകേട്ടല് അലല്ലെങഡിള് ശഡിക; അലല്ലെങഡില്

(ഡഡി)  കമെല്പ്പറഞ്ഞെ  പകേസ്ഥാരമുള്ള  അവകേസ്ഥാശസം,  പകതന്ത്യകേസ്ഥാവകേസ്ഥാശസം,  ബസ്ഥാധന്ത്യത,

കേണലകേട്ടല്  അലല്ലെങഡില്  ശഡിക  എനഡിവ  സസംബന്ധഡിച  ഏലതങഡിലുസം  അകനസ്വഷണേസം,

നഡിയമെനടെപടെഡികേള് അലല്ലെങഡില്  പരഡിഹസ്ഥാരസം  എനഡിവ  ഈ  ആകഴ്സ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടഡില്ലെസ്ഥാ

ലയനതുകപസ്ഥാലലെ  ആരസംഭഡിക്കുകേകയസ്ഥാ  തുടെരുകേകയസ്ഥാ  നടെപ്പഡിലെസ്ഥാക്കുകേകയസ്ഥാ  ലചെയ്യുനതഡിനുസം,

അത്തെരസം പഡിഴെ, കേണലകേട്ടല് അലല്ലെങഡില് ശഡിക എനഡിവ ചുമെത്തുനതഡിനുസം; അലല്ലെങഡില്

(ഇ)  ഈ ആകഡിലലെ വന്ത്യവസകേള്ക്കഴ്സ്  വഡിരുദമെസ്ഥാകേസ്ഥാത്തെഡിടെകത്തെസ്ഥാളസം റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുള്ള

പസജുത നഡിയമെങ്ങള് പകേസ്ഥാരസം ലചെയഡിട്ടുള്ള ഏലതങഡിലുസം നഡിയമെനസം അലല്ലെങഡില് ഉണസ്ഥാക്കഡിയഡിട്ടുള്ള

ചെട്ടങ്ങള്,  നഡിയമെസ്ഥാവലെഡികേള്  അലല്ലെങഡില്  റഗുകലെഷനുകേള്  അലല്ലെങഡില്  പുറലപ്പടുവഡിച

വഡിജസ്ഥാപനസം, കനസ്ഥാട്ടക്ടീസഴ്സ്, ഉത്തെരവഴ്സ്,  പഖന്ത്യസ്ഥാപനസം അലല്ലെങഡില് നഡിര്കദ്ദേശസം,

എനഡിവലയ ബസ്ഥാധഡിക്കുനതല്ലെ.
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(2)  ഈ  ആകഡിലന്റെ  പസ്ഥാബലെന്ത്യത്തെക്ടീയതഡി  മുതല്,  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്
റക്ടീ-ഓര്ഗവനകസഷന  ആകഴ്സ്  (1956-ലലെ  37-ാം  കകേന്ദ്ര ആകഴ്സ്)-ല് പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിരഡിക്കുന
മെലെബസ്ഥാര്  ജഡില്ലെയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദ്രസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസ്ട്രേഷന  ആകഴ്സ്
(1914-ലലെ IV-ാം നമര് ആകഴ്സ്) പസ്തുത പകദശത്തെഴ്സ് ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായഡിരഡിക്കുനതല്ലെ.

(3)   അങ്ങലന  റദ്ദേസ്ഥാക്കഡിയഡിരുനസ്ഥാല്ത്തെലനയസം  1953-ലലെ  ടസ്ഥാവനകൂര്-ലകേസ്ഥാചഡിന
ലമെഡഡിക്കല്  പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്  ആകഴ്സ്  (1953-ലലെ  ആകഴ്സ്  IX),  1956-ലലെ  കസറഴ്സ്
റക്ടീ-ഓര്ഗവനകസഷന  ആകഡില്  (1956-ലലെ  37-ാംകകേന്ദ്ര  ആകഴ്സ്)  പരസ്ഥാമെര്ശഡിചഡിരഡിക്കുന
മെലെബസ്ഥാര്  ജഡില്ലെയഡില്  ബസ്ഥാധകേമെസ്ഥായ  1914-ലലെ  മെദ്രസ്ഥാസഴ്സ്  ലമെഡഡിക്കല്  രജഡികസ്ട്രേഷന  ആകഴ്സ്
(1914-ലലെ IV-ാം നമര് ആകഴ്സ്), 2021-ലലെ കകേരള സസംസസ്ഥാന ലമെ ഡഡിക്കല് പസ്ഥാകക്ടീഷകണേഴഴ്സ്
ഓര് ഡഡിനനസഴ്സ്  (2021-ലലെ  115-ാം നമര് ഓര്ഡഡിനനസഴ്സ്)  എനഡിവയഴ്സ് കേക്ടീഴെഡില് ലചെയകതസ്ഥാ
ലചെയതസ്ഥായഡി കേരുതലപ്പടുനകതസ്ഥാ ആയ ഏലതങഡിലുസം കേസ്ഥാരന്ത്യകമെസ്ഥാ എടുത്തെകതസ്ഥാ എടുത്തെതസ്ഥായഡി
കേരുതലപ്പടുനകതസ്ഥാ  ആയ  ഏലതങഡിലുസം  നടെപടെഡികയസ്ഥാ,  ഈ  ആകഴ്സ്  പകേസ്ഥാരസം  ലചെയതസ്ഥാകയസ്ഥാ
എടുത്തെതസ്ഥാകയസ്ഥാ കേരുതലപ്പകടെണതസ്ഥാണേഴ്സ്.

പട്ടഡികേ

അസംഗക്ടീകൃത കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്

എ  . കമെസ്ഥാകഡണ് ലമെഡഡിസഡിനുള്ള കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്:  നസ്ഥാഷണേല് ലമെഡഡിക്കല് കേമ്മക്ടീഷന
ആകഴ്സ്, 2019 (2019-ലലെ നമര് 30) പകേസ്ഥാരസം അസംഗക്ടീകേരഡിച എല്ലെസ്ഥാ കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം കൂടെസ്ഥാലത
പസ്ഥാര്ലെലമെന്റെഡിലന്റെ  നഡിയമെങ്ങള്  അനുസരഡിചഴ്സ്  അസംഗക്ടീകേരഡിചഡിട്ടുള്ളതസ്ഥായഡി  കേണേക്കസ്ഥാക്കലപ്പടുന
കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം.

ബഡി  . ആയൂര്കവദസം  ,    സഡിദ  ,    യനസ്ഥാനഡി  ടെഡിബഡി  ലമെഡഡിസഡിന  ,    കയസ്ഥാഗയസം
പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയസം എനഡിവയ്ക്കുള്ള കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേള്:  നസ്ഥാഷണേല് കേമ്മക്ടീഷന കഫസ്ഥാര് ഇനന്ത്യന
സഡിസസംസഴ്സ് ഓഫഴ്സ് ലമെ ഡഡിസഡിന ആകഴ്സ്, 2020 (2020-ലലെ നമര് 14) പകേസ്ഥാരസം അസംഗക്ടീകേരഡിച
എല്ലെസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം.  കയസ്ഥാഗയലടെയസം  പകൃതഡിചെഡികേഡിത്സയലടെയസം  കേസ്ഥാരന്ത്യത്തെഡില്,  അതതഴ്സ്
സസംഗതഡികപസ്ഥാലലെ,  കേസ്ഥാലെസ്ഥാകേസ്ഥാലെങ്ങളഡില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാകരസ്ഥാ
അസംഗക്ടീകേരഡിചഡിട്ടുള്ള എല്ലെസ്ഥാ കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം.

സഡി.  കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡികേഴ്സ്  ലമെഡഡിസഡിനുള്ള കയസ്ഥാഗന്ത്യത:  നസ്ഥാഷണേല് കേമ്മക്ടീഷന കഫസ്ഥാര്
കഹസ്ഥാമെഡികയസ്ഥാപ്പതഡി ആകഴ്സ്, 2020 (2020-ലലെ നമര്  15) പകേസ്ഥാരസം അസംഗക്ടീകേരഡിചഡിട്ടുള്ള എല്ലെസ്ഥാ
കയസ്ഥാഗന്ത്യതകേളുസം.


