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പതതനഞഞഞ കകരള നതയമസഭ
ബബില നമ്പര് 77

2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ബബില
കകേരള സന്റിംസപൊനതറ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ നബിലെവബിലുള
നബിയമങ്ങള ഏകേകീകേരബിക്കുന്നതബിനന്റിം കക്രപൊഡകീകേരബിക്കുന്നതബിനന്റിം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗതബിലന ഭരണന്റിം ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനന്റിം
അതുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേകതപൊ ആനഷന്റിംഗബികേമപൊയകതപൊ
ആയ കേപൊരഗങ്ങളക്കുന്റിം കവണബിയുള
ഒര
ബബില
പകീഠബികേ.―കകേരള സന്റിംസപൊനതറ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ 1955-ലലെ
ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേറ ലഹെലതറ ആകറ (1955-ലലെ XVI), മലെബപൊര് കമഖലെയബില
ബപൊധകേമപൊയബിട്ടുള 1939-ലലെ മദപൊസറ പബബികേറ ലഹെലതറ ആകറ, (1939-ലലെ III) എന്നബിവ
ഏകേകീകേരബിക്കുന്നതബിനന്റിം ആയതറ ഇനഗന് ഭരണഘടനയുലട 73-ഉന്റിം, 74-ഉന്റിം കഭദഗതബികേള
പകേപൊരന്റിം കചേര്തബിട്ടുളള IX-ഉന്റിം IXA-ഉന്റിം ഭപൊഗങ്ങളബിലലെ വഗവസകേള പകേപൊരന്റിം ഉണപൊകബിയബിട്ടുള
1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994 ലലെ 20-ാം ആകറ), 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ
രപൊജറ ആകറ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ) എന്നകീ നബിയമങ്ങളുമപൊയബി അനകയപൊജഗമപൊകകണതബിനന്റിം
വഗവസ ലചേകയ്യേണതറ യുക്തമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊലുന്റിം;
സന്റിംസപൊനലത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഭരണനബിര്വ്വഹെണന്റിം ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ സന്റിംസപൊന,
ജബിലപൊ, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളബിലലെ ആകരപൊഗഗ പവര്തകേര്ക്കു ആവശഗമപൊയ
അധബികേപൊരങ്ങള നലകുന്നതറ ഉചേബിതമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊലുന്റിം;
പുതുതപൊയബി ഉണപൊകുന്ന കരപൊഗങ്ങളുന്റിം, പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബികേളുലട ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടലുന്റിം,
പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബികേളലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട വര്ദ്ധനവുന്റിം തടയുന്നതബിനന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനന്റിം
കവണബിയുന്റിം അതുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേകതപൊ ആനഷന്റിംഗബികേമപൊയകതപൊ ആയ കേപൊരഗങ്ങള ഉളലകപൊളബിച
ലകേപൊണള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗതബിനപൊയുള കേര്മ്മപദ്ധതബികേള തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നതബിനന്റിം സജകീവവുന്റിം
പതബിപവര്തനപരവുമപൊയ ആവശഗകേതകേളകപൊയബി പദ്ധതബികേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന ചുമതലെകേള
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളബിലലെ ആകരപൊഗഗപവര്തകേലര ഏലപ്പെബിക്കുന്നതുന്റിം ഉചേബിതമപൊകുകേയപൊലുന്റിം;
ഭപൊരത റബിപ്പെബബികബിലന എഴുപതബിരണപൊന്റിം സന്റിംവത്സരതബില തപൊലഴെപ്പെറയുന്റിം പകേപൊരന്റിം
നബിയമമുണപൊക്കുന: ―
1503/2021.
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അദ്ധഗപൊയന്റിം 1

പപൊരന്റിംഭന്റിം
1. ചുരകകപ്പെരന്റിം പപൊരന്റിംഭവുന്റിം.―(1) ഈ ആകബിനറ 2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
ആകറ എന്നറ കപരറ പറയപൊന്റിം.
(2) ഇതറ 2021 ജൂണ് 1-ാം തകീയതബി പപൊബലെഗതബില വന്നതപൊയബി കേരതലപ്പെകടണതപൊണറ.
2. നബിര്വ്വചേനങ്ങള.―ഈ ആകബില, സന്ദര്ഭന്റിം മറ്റു വബിധതബില ആവശഗലപ്പെടപൊത പകന്റിം,―
(എ) “ലകേട്ടേബിടന്റിം" എന്നതബില വകീടറ, ഔട്ടേറഹെഹൗസറ, ലെപൊയന്റിം, ശുചേബിമുറബി, ലഷഡറ,
കുടബില, ലപട്ടേബികട, കൂടപൊലത കേലെറല, ഇഷബികേ, ലചേളബി, കലെപൊഹെന്റിം അലലങബില മററ വസ്തുകള
എന്തുതലന്നയപൊയപൊലുന്റിം, അവ ലകേപൊണള എടുപ്പുകേള എന്നബിവ ഉളലപ്പെടുന;
(ബബി) "പകേര്ച്ചവഗപൊധബി" എന്നപൊല അണുബപൊധയുലട ഫലെമപൊയബി ചേബികേബിത്സ
ആവശഗമപൊയബി വരന്ന മനഷഗലനകയപൊ മൃഗതബിലനകയപൊ ഒര കരപൊഗന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(സബി) “സപൊമൂഹെബികേ ഒത്തുകൂടല" എന്നപൊല ഭകണന്റിം പങബിടുന്നകതപൊ അലലങബില
നലകുന്നകതപൊ, അലലങബില ഇലപൊതകതപൊ ആയ, കുടുന്റിംബപരന്റിം, സപൊമൂഹെബികേന്റിം, സപൊന്റിംസപൊരബികേന്റിം,
രപൊഷകീയന്റിം, ആതകീയന്റിം, കഗപൊത്രപരന്റിം അലലങബില ഉത്സവ പരബിപപൊടബികേള അലലങബില
മത്സരങ്ങള, മതപരമപൊയ പപൊര്ത്ഥനകേള, ബുദ്ധബിവവഭവ പദര്ശനങ്ങള, ഉലപൊസകവളകേള
എന്നബിവയപൊയബി അവരലട ഭൂമബിശപൊസ്ത്രപരമപൊയ സമൂഹെകതപൊടറ ഏറവുന്റിം അടുതപൊയബി കൂട്ടേന്റിം
കചേരന്ന അലലങബില സകമ്മളബിക്കുന്ന ആളുകേളുലട കൂട്ടേന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഡബി) “ഓവുചേപൊല" എന്നപൊല മപൊലെബിനഗന്റിം, മലെബിനജലെന്റിം, ഒഴുക്കുലവളന്റിം, മഴെലവളന്റിം, ഊറ്റു
ജലെന്റിം
എന്നബിവ
വഹെബിക്കുന്നതബിനള,
ഏലതങബിലുന്റിം
തരതബിലുള
ഓവുചേപൊല
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇ) "തപൊമസതബിനള പപൊര്പ്പെബിടന്റിം" എന്നപൊല മനഷഗവപൊസതബിനപൊകയപൊ
അതുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെകട്ടേപൊ, പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ, ഭപൊഗബികേമപൊകയപൊ, നബിര്മ്മബിച്ചകതപൊ ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നകതപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബിന കവണബി എടുതകതപൊ ആയ ഒര ലകേട്ടേബിടന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(എഫറ) "വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനന്റിം" എന്നപൊല അറബിവറ അലലങബില വബിദഗപൊഭഗപൊസന്റിം
പദപൊനന്റിം ലചേയ്യുന്ന ഒര സലെന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം ലപപൊതുവപൊയകതപൊ സസ്വകേപൊരഗമപൊയകതപൊ
ആയ പകീ-സ്കൂളുകേള, ശബിശുസന്റിംരകണ സപൊപനങ്ങള, സ്കൂളുകേള, കകേപൊകളജുകേള,
സപൊകങതബികേ വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങള, സര്വ്വകേലെപൊശപൊലെകേള, കകേപൊച്ചബിന്റിംഗറ ലസനറുകേള,
ടട്യൂഷന് ലസനറുകേള, പരബിശകീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നബിവ ഉളലപ്പെലടയുളതുമപൊകുന;
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(ജബി) "സപൊന്റിംക്രമബികേന്റിം" എന്നപൊല ഒര കരപൊഗതബിലന കകേസുകേളുലട എണ്ണതബിലലെ
ലപലട്ടേനളതുന്റിം തസ്വരബിതവുമപൊയ വര്ദ്ധനവറ അലലങബില ഒര ജനതയുലട ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
പപൊധപൊനഗമുള മററ അവസ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(എച്ചറ) "ഫപൊക്ടറബി" എന്നപൊല മുനഷഗന് അലലങബില മൃഗന്റിം കഹെതുവപൊയബി
ഉലപ്പെപൊദബിപ്പെബികലപ്പെടപൊത, യപൊനബികേമപൊയബി പസരണന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെടുന്ന, നകീരപൊവബി, ജലെന്റിം, എണ്ണ,
വപൊതകേന്റിം, വവദദ്യുതബി അലലങബില മകറലതങബിലുന്റിം ഊര്ജ്ജരൂപതബിലന സഹെപൊയകതപൊലട
യപൊനബികേമപൊയബി വഗപൊവസപൊയബികേ, ഉലപ്പെപൊദന, വപൊണബിജഗ പക്രബിയകേള നടക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
പരബിസരങ്ങളുന്റിം അതബിലന പപൊനപകദശങ്ങളുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം 1948-ലലെ ഫപൊക്ടറകീസറ
ആകറ (1948-ലലെ 63-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ)-ല നബിര്വ്വചേബിച്ചബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരങ്ങളുന്റിം
ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഐ) "മപൊലെബിനഗന്റിം" എന്നതബില മലെബിനവസ്തുകള, മലെമൂത്ര വബിസര്ജ്ജഗങ്ങള,
ചേപൊണകേന്റിം, ദുര്ഗന്ധമുളതുന്റിം ചേകീഞ്ഞതുമപൊയ വസ്തുകള എന്നബിവയുന്റിം, നകീകന്റിം ലചേയബിലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകുന്ന മലറലപൊ വസ്തുകളുന്റിം ഉളലപ്പെടുന;
(ലജ) "ഭകണന്റിം" എന്നപൊല മനഷഗ ഉപകഭപൊഗതബിനപൊയബി ഉകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള,
കപപൊസസറ ലചേയകതപൊ, ഭപൊഗബികേമപൊയബി കപപൊസസറ ലചേയകതപൊ, കപപൊസസറ ലചേയ്യേപൊതകതപൊ
ആയ, കൃഷബിയുലടകയപൊ പൂകനപൊട്ടേ പരബിപപൊലെനതബിലനകയപൊ മൃഗസന്റിംരകണതബിലനകയപൊ
പപൊലുലപ്പെപൊദനതബിലനകയപൊ മത്സഗക്കൃഷബിയുലടകയപൊ സസ്വപൊഭപൊവബികേ രൂപതബിലുള ഉലപ്പെന്നങ്ങളപൊയ
ഭകഗവസ്തുകള കപപൊലുള പപൊഥമബികേ ഭകണങ്ങള, ഒര കേര്ഷകേകനപൊ മത്സഗലതപൊഴെബിലെപൊളബികയപൊ
അലപൊത ഒരപൊളുലട വളര്തല, കൃഷബി ലചേയ്യേല, പറബിലച്ചടുകല, വബിളലവടുപ്പെറ, കശഖരണന്റിം
അലലങബില പബിടബികല എന്നബിവയുലട ഫലെമപൊകയപൊ ജനബിതകേമപൊറന്റിം വരതബിയകതപൊ,
യനസഹെപൊയതപൊകലെപൊ പപൊകകജുലചേയകതപൊ ആയ കുടബിലവളന്റിം, ആലകകഹെപൊളബികേറ
ഡബിങറസറ, ചേട്യൂയബിന്റിംഗറ ഗന്റിം, അതബിലന ഉത്പപൊദന സമയകതപൊ തയ്യേപൊറപൊക്കുന്ന അലലങബില
വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്ന സമയകതപൊ ഭകണതബില ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന ലവളന്റിം ഉളലപ്പെലടയുള
ഏലതങബിലുന്റിം വസ്തു എന്നബിവയുന്റിം എന്നപൊല മൃഗങ്ങളുലട തകീറകയപൊ മനഷഗലന
ഉപകഭപൊഗതബിനപൊയബി വയ്ക്കുന്നതബിനന്റിം തയ്യേപൊറപൊകപൊതകതപൊ കപപൊസസറ ലചേയ്യേപൊതകതപൊ ആയ
ജകീവനള മൃഗങ്ങകളപൊ, വബിളലവടുക്കുന്നതബിന മുമ്പുള സസഗങ്ങകളപൊ, മരനകേകളപൊ, മരന്നറ
ഉല്പന്നങ്ങകളപൊ സഹൗന്ദരഗവര്ദ്ധകേ വസ്തുകകളപൊ, മയക്കുമരകന്നപൊ ലെഹെരബി പദപൊര്ത്ഥങ്ങകളപൊ
ഉളലപ്പെടപൊതതുന്റിം, ആയ വസ്തുകള എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ലകേ) "ഭകഗ വഗപൊപപൊരന്റിം" എന്നപൊല ലെപൊഭതബിനകവണബികയപൊ അലപൊലതകയപൊ
ലപപൊതുവപൊകയപൊ സസ്വകേപൊരഗമപൊകയപൊ, ഏലറടുക്കുന്നതുന്റിം നബിര്മ്മപൊണന്റിം, സന്റിംസരണന്റിം, പപൊകകജബിന്റിംഗറ,
കസപൊറബിന്റിംഗറ, ഗതപൊഗതന്റിം, ഭകഗ വബിതരണന്റിം, ഇറക്കുമതബി എന്നബിവയുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ
ഏലതങബിലുന്റിം പവര്തനങ്ങള ഏലതങബിലുന്റിം ഘട്ടേതബില നടത്തുന്നതുന്റിം, ഭകഗ സര്വ്വകീസുകേള,
കേപൊററബിന്റിംഗറ സര്വ്വകീസുകേള, ഭകണതബിലനകയപൊ അലലങബില ഭകണ കചേരവകേളുലടകയപൊ
വബിലപ്പെന എന്നബിവ ഉളലപ്പെടുന്നതുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
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(എല) "സര്കപൊര്" എന്നപൊല കകേരള സര്കപൊര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(എന്റിം) "ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ സപൊപനന്റിം" എന്നപൊല ഇന്കപഷഗനറ അലലങബില
ഔട്ടേറകപഷഗനറ ചേബികേബിത്സ, കരപൊഗനബിര്ണ്ണയകമപൊ ചേബികേബിത്സപൊ ഇടലപടലുകേകളപൊ, നഴബിന്റിംഗറ,
പുനരധബിവപൊസ, സപൊനസ്വന, ആകരപൊഗഗ സന്റിംസപൊപന, പതബികരപൊധ അലലങബില മറ്റു ആകരപൊഗഗ
സന്റിംരകണ കസവനങ്ങള അലലങബില ഇവയബില ഏലതങബിലുന്റിം നലകുന്നതബിനളള
ലെപൊഭതബികനപൊ അലപൊലതകയപൊ ഉള ഒര ലപപൊതു അലലങബില സസ്വകേപൊരഗ സപൊപനതബിലന
മുഴുവനകമപൊ അലലങബില ഭപൊഗകമപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം, ഏലതങബിലുന്റിം അസുഖങ്ങള, പരബികറ
അലലങബില ബലെഹെകീനത എന്നബിവമൂലെന്റിം കേഷത അനഭവബിക്കുന്ന ആളുകേളകപൊയബി
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരങ്ങള, അങ്ങലനയുള ചേബികേബിത്സപൊസപൊപനങ്ങള,
ആശുപത്രബികേള, പസവപൊതുരപൊലെയങ്ങള എന്നബിവ ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(എന്) "ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ പവര്തകേര്" എന്നപൊല മലറപൊര വഗക്തബിയുലട
ആകരപൊഗഗന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതുമപൊകയപൊ വകീലണടുക്കുന്നതുമപൊകയപൊ ബന്ധലപ്പെട്ടേ ജകീവനന്റിം
അലലങബില ലതപൊഴെബില ലചേയ്യുന്ന വഗക്തബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത ഫബിസബിഷഗന്, നഴറ,
പപൊരപൊലമഡബികേറ, വസകകപൊളജബിസറ, കേഹൗണ്സബിലെര്, ഔട്ടേററകീച്ചറ ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ
കസവനങ്ങള നലകുന്ന ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ പവര്തകേര് അലലങബില ലമഡബികല,
നഴബിന്റിംഗറ, വസകകപൊളജബികല അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം തരതബിലുള മററ ആകരപൊഗഗ
കസവനങ്ങള നലകുന്ന വഗക്തബി ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഒ) "ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ കസവനങ്ങള" എന്നപൊല കേണ്സളകട്ടേഷനന്റിം,
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയവുന്റിം, ചേബികേബിത്സയുന്റിം കൂടപൊലത ഔട്ടേറ റകീച്ചറ സര്വ്വകീസസുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗലത
പരബിപപൊലെബിക്കുന്നതബിനന്റിം കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനമുള കസവനങ്ങളുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(പബി) “ആകരപൊഗഗ അപകേടന്റിം" എന്നപൊല പരബികറ അലലങബില അസുഖതബിനറ
കേപൊരണമപൊകയകപൊവുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം സൂക്ഷ്മജകീവബി, രപൊസ അവസ അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം
സപൊഹെചേരഗന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(കേദ്യു) "ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടര്" എന്നപൊല തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളുമപൊയബി
ബന്ധലപ്പെട്ടേ ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ആര്) "ലഹെലതറ ഓഫകീസര്" എന്നപൊല ലഹെലതറ ഓഫകീസറപൊയബി പവര്തബികപൊന്
ഈ ആക്ടബിന് കേകീഴെബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി/ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി നബികയപൊഗബിച്ചബിട്ടുള സര്കപൊരബിലലെകയപൊ അലലങബില തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനങ്ങളബിലലെകയപൊ ലമഡബികല ഓഫകീസര് അലലങബില തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപ്പെബില
ലഹെലതറ ഓഫകീസറപൊയബി നബിയമബികലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല ഓഫകീസര് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
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(എസറ) “അണുബപൊധ" എന്നപൊല ഒര മനഷഗലനകയപൊ മൃഗതബിലനകയപൊ
ശരകീരതബില ഒര കരപൊഗപൊണുവബിലന പകവശനവുന്റിം വളര്ച്ചയുന്റിം അലലങബില ലപരകേലുന്റിം
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(റബി) “ഐലസപൊകലെഷന്” എന്നപൊല കനപൊണ്-ഐലസപൊകലെറഡറ ആയബിട്ടുള
വഗക്തബികേളബികലെയ്ക്കു കരപൊഗന്റിം പകേരന്നതറ തടയുകേകയപൊ പരബിമബിതലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ എന്ന
ഉകദ്ദേശഗകതപൊലട പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബിയുള അലലങബില പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബി ബപൊധ സപൊധഗതയുള,
അണുബപൊധയുള അലലങബില അണുബപൊധ സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്ന വഗക്തബിയുലട അലലങബില
ഒര കൂട്ടേന്റിം വഗക്തബികേളുലട ശപൊരകീരബികേമപൊയ കവര്തബിരബികലുന്റിം നബിയനബികലുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(യു) "ശഹൗചേപൊലെയന്റിം" എന്നപൊല മലെവബിസര്ജ്ജനതബികനപൊ മൂത്രവബിസര്ജ്ജന
തബികനപൊ അലലങബില രണബിനന്റിം കൂടബികയപൊ നകീകബിവച്ചബിട്ടുള സഹൗകേരഗകമപൊ സലെകമപൊ എന്നറ
അര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം
അതബില
ഏലതങബിലുന്റിം
തരതബിലുള
കകപൊസറ്റുന്റിം
യൂറബിനലുന്റിം
ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(വബി) "പപൊകദശബികേ കമഖലെ" എന്നപൊല തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളുലട
അധബികേപൊരപരബിധബിയബില വരന്നകതപൊ അലലങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്നകതപൊ ആയ കമഖലെ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഡബട്യൂ) "കലെപൊകല അകതപൊറബിറബി അലലങബില തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം"
എന്നപൊല 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994-ലലെ 20) 4-ാം വകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം
രൂപകീകേരബിച്ച മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബികയപൊ 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ രപൊജറ ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13)
4-ാം വകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം തലെതബില രൂപകീകേരബിച്ച പഞപൊയതറ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(എകറ) “കലഞഡ്ജബിന്റിംഗറ ഹെഹൗസറ" എന്നപൊല പതബിഫലെപൊടബിസപൊനതബില
ഭകണകതപൊലടകയപൊ അലപൊലതകയപൊ രപൊത്രബി മുഴുവന് തപൊമസസഹൗകേരഗന്റിം പദപൊനന്റിം ലചേയ്യുന്നതുന്റിം
യപൊദൃശബികേ
സന്ദര്ശകേലര
സസ്വകീകേരബിക്കുന്നതുന്റിം
സര്കപൊകരപൊ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനങ്ങകളപൊ നടതബിലകപൊണബിരബിക്കുന്നതലപൊതതുമപൊയ കഹെപൊട്ടേല, കബപൊഡബിന്റിംഗറ ഹെഹൗസറ,
സത്രന്റിം, ധര്മ്മശപൊലെ അലലങബില വബിശ്രമ മന്ദബിരന്റിം അലലങബില മകറലതങബിലുന്റിം സലെന്റിം
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(വവ) “മപൊര്കററ " എന്നപൊല ധപൊനഗങ്ങള, പഴെങ്ങള, പച്ചകറബികേള, മപൊന്റിംസന്റിം,
മത്സഗന്റിം അലലങബില മററ കവഗതബില ചേകീയുന്നകതപൊ ചേകീയപൊതകതപൊ ആയ ഭകഗപദപൊര്ത്ഥങ്ങളുലട
വബില്പനയ്ക്കുന്റിം വപൊങ്ങലെബിനന്റിം, അലലങബില കേനകേപൊലെബികേലളകയപൊ, കകേപൊഴെബികേലളകയപൊ അലലങബില
ഏലതങബിലുന്റിം കേപൊര്ഷബികേ അലലങബില വഗപൊവസപൊയബികേമപൊയ ഉല്പന്നങ്ങള അലലങബില
ഏലതങബിലുന്റിം അസന്റിംസ്കൃത അലലങബില സന്റിംസരബിച്ച ഉല്പന്നങ്ങള, ജകീവബിത സഹൗകേരഗങ്ങളകറ
ആവശഗമപൊയബിട്ടുള മകറലതങബിലുന്റിം വസ്തുകള അലലങബില ചേരക്കുകേളുലട വബില്പനയ്ക്കുന്റിം
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വപൊങ്ങലെബിനമപൊയബി ആളുകേള ഒത്തുകൂടുന്നതബിനപൊയബി സപൊധപൊരണയപൊയുന്റിം നബിയതകേപൊലെബികേമപൊയുന്റിം
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ സപൊപബികലപ്പെട്ടേ കഷപൊപ്പെബിന്റിംഗറ മപൊള ഉളലപ്പെലടയുളതുന്റിം, എന്നപൊല
അതബില ഒറകടകയപൊ ആലറണ്ണതബില തപൊലഴെയുള കേടകേളുലട കൂട്ടേവുന്റിം ഉളലപ്പെടപൊതതുമപൊയ
ഏലതപൊരബിടവുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ) "വവദഗചേബികേബിത്സ" എന്നപൊല ഏലതങബിലുന്റിം കരപൊഗലത തടയുന്നതബികനപൊ
ചേബികേബിത്സബിക്കുന്നതബികനപൊ ഉള ചേബിട്ടേയപൊയ കരപൊഗനബിര്ണ്ണയവുന്റിം ചേബികേബിത്സയുന്റിം അലലങബില
അകലെപൊപ്പെതബിയബിലൂലടകയപൊ അലലങബില ആയുര്കവദ, യുനപൊനബി, കഹെപൊമബികയപൊപ്പെതബി, കയപൊഗ,
പകൃതബി ചേബികേബിത്സ, സബിദ്ധ തുടങ്ങബിയ ഏലതങബിലുന്റിം അന്റിംഗകീകൃത ചേബികേബിത്സപൊക്രമന്റിം വഴെബി
ഏലതങബിലുന്റിം വഗക്തബിയുലട ആകരപൊഗഗനബിലെ ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നകതപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം
കൂടപൊലത അകേട്യൂപങ്ചേര് ചേബികേബിത്സകേള ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഇസഡറ എ) "കുടബികയറകപൊര്" എന്നപൊല ഉപജകീവനമകനസ്വഷബിച തങ്ങളുലട
വപൊസസലെങ്ങളുന്റിം വകീടുകേളുന്റിം കേപൊലെബികേമപൊകയപൊ അലപൊലതകയപൊ സപൊധപൊരണ അലലങബില ദുരബിത
സപൊഹെചേരഗങ്ങളബില വബിട്ടേബിറങ്ങുന്ന എലപൊ ആളുകേളുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ബബി) “അതബിഥബി ലതപൊഴെബിലെപൊളബി“ എന്നപൊല ഏലതങബിലുന്റിം സപൊപനങ്ങളുമപൊയബി
ബന്ധലപ്പെട്ടേറ കേരപൊറബിലൂലട, പകേടകമപൊ, വഗന്റിംഗഗകമപൊ ആയ ലതപൊഴെബില വഗവസകേകളപൊലടകയപൊ
പതബിഫലെതബിനപൊയബി ഏലതങബിലുന്റിം വബിദഗ്ദ്ധ അലലങബില അര്ദ്ധ-വബിദഗ്ദ്ധ അലലങബില
അവബിദഗ്ദധ, മപൊനവല, കമലകനപൊട്ടേ, സപൊകങതബികേ, ഗുമസ്ത പവൃതബികേള ലചേയ്യുന്നതബിനറ
അങ്ങലനയുള സപൊപനതബിലന പവൃതബികേളുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെടുകേകയപൊ ലതപൊഴെബില
ലചേയ്യുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്ന കകേരള സന്റിംസപൊനതബിനറ പുറത്തുള ഒര സന്റിംസപൊനതറ നബിനള
ആളുകേള എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ സബി) "വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേള" എന്നപൊല ഈ
ആകബിലന 33-ാം വകുപ്പെബിലന (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള കരപൊഗങ്ങള
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഡബി) "വബിജപൊപനന്റിം" എന്നപൊല കകേരളതബിലന ഔകദഗപൊഗബികേ ഗസറബില
പസബിദ്ധലപ്പെടുത്തുന്ന ഒര വബിജപൊപനന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഇ) "ശലെഗന്റിം" എന്നപൊല കേപൊഴ, മണന്റിം, കകേളവബി എന്നബിവയറ പരകറ,
അപപൊയന്റിം, ഉപദവന്റിം അലലങബില തടസമുണപൊക്കുകേകയപൊ അലലങബില വബിശ്രമതബികനപൊ,
ഉറകതബികനപൊ തടസന്റിം സൃഷബിക്കുന്നതബിനറ അലലങബില ജകീവനറ ആപത്തുണപൊക്കുന്നതബിനറ
അലലങബില ആകരപൊഗഗന്റിം ഹെപൊനബികേരമപൊക്കുന്നതബികനപൊ ലപപൊതുജനങ്ങളുലട സസ്വതബിനറ
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അലലങബില സമകീപതറ തപൊമസബിക്കുന്ന അലലങബില വസ്തു വകേവശന്റിം വച്ചബിരബിക്കുന്ന
ലപപൊതുജനങ്ങളകറ അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം ലപപൊതു അവകേപൊശന്റിം ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ
സന്ദര്ഭമുണപൊകുന്ന ആളുകേളുലട ആകരപൊഗഗതബിനറ അലലങബില വസ്തുവബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകേപൊന്
കേപൊരണമപൊകുന്ന അലലങബില കേപൊരണമപൊകേപൊന് സപൊധഗതയുള ഏലതങബിലുന്റിം പവൃതബി, വബിട്ടു
നബിലകല, സലെന്റിം അലലങബില സപൊധനന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ എഫറ) "വകേവശകപൊരന്" എന്നതബില,
(എ) വപൊടകേ ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ ലകേപൊടുകതകകതപൊ ആയ വസ്തുവബിലന
അലലങബില ലകേട്ടേബിടതബിലന ഉടമയറ വപൊടകേകയപൊ വപൊടകേയുലട ഏലതങബിലുന്റിം ഭപൊഗകമപൊ
തലകപൊലെകതയറ ലകേപൊടുക്കുന്നകതപൊ ലകേപൊടുകപൊന് ബപൊധഗസകനപൊ ആയ ഏലതപൊരപൊളുന്റിം;
(ബബി) വസ്തുകവപൊ ലകേട്ടേബിടകമപൊ വകേവശതബിലെബിരബിക്കുകേകയപൊ മകറലതങബിലുന്റിം
വബിധതബില ഉപകയപൊഗബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്ന അതബിലന ഏലതങബിലുന്റിം ഉടമ;
(സബി) ഏലതങബിലുന്റിം ലകേട്ടേബിടതബിലന അലലങബില വസ്തുവബിലന വപൊടകേ മുക്ത
കുടബിയപൊന്;
(ഡബി) ഏലതങബിലുന്റിം വസ്തുകവപൊ ലകേട്ടേബിടകമപൊ വകേവശതബിലെബിരബിക്കുന്ന ഒര
വലെസന്സബി; കൂടപൊലത
(ഇ) ഏലതങബിലുന്റിം വസ്തുകവപൊ ലകേട്ടേബിടകമപൊ ഉപകയപൊഗബിച്ചതബികനപൊ വകേവശന്റിം
വച്ചതബികനപൊ ഉടമയറ നഷപരബിഹെപൊരന്റിം നലകേപൊന് ബപൊധഗതലപ്പെട്ടേ ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ഉളലപ്പെടുന;
(ഇസഡറ ജബി) "ദുസഹെമപൊയ വഗപൊപപൊരന്റിം" എന്നപൊല ഒര ശലെഗകമപൊ ശലെഗമപൊകേപൊന്
സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ പദപൊര്ത്ഥങ്ങള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെടുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം വഗപൊപപൊരന്റിം
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ എച്ചറ) "ഉടമസന്" എന്നപൊല ഏതു വസ്തുവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേപൊകണപൊ
പദന്റിം ഉപകയപൊഗബിച്ചതറ അതബിലന, വപൊടകേകയപൊ, ആദപൊയങ്ങകളപൊ, തലകപൊലെകതയറ, സസ്വനന്റിം
കേണകബികലെയ്കകപൊ മലറപൊരപൊളുലട അലലങബില എകസറബിലന ഏജനറ, ടസബി, രകകേര്തപൊവറ,
മപൊകനജര് അലലങബില റബിസകീവര് എന്ന നബിലെയ്കകപൊ ഏലതങബിലുന്റിം മതപരകമപൊ ചേപൊരബിറബബിള
ആവശഗതബികലെയ്കകപൊ വപൊങ്ങുന്നകതപൊ വപൊങ്ങുന്നതബിനറ അര്ഹെതയുളകതപൊ ആയ ആള
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം അവര് ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഐ) "നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെട്ടേ" എന്നപൊല ഈ ആകബിന് കേകീഴെബിലുണപൊക്കുന്ന
ചേട്ടേങ്ങളപൊകലെപൊ ലറഗുകലെഷനകേളബികലെപൊ നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെട്ടേ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
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(ഇസഡറ ലജ) "സസ്വകേപൊരഗ ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ സപൊപനങ്ങള" എന്നപൊല
ഏലതങബിലുന്റിം സസ്വകേപൊരഗ സപൊപനന്റിം, വഗക്തബി, ടസറ, കകേപൊര്പ്പെകറഷന് അലലങബില
സര്കപൊരബിതര സന്റിംഘടനകേളുലട ഉടമസതയബിലുളതുന്റിം അവബിലട ലപപൊതുജനങ്ങളകറ,
ഇന്കപഷഗനറ സഹൗകേരഗങ്ങകളപൊടറ കൂടബികയപൊ അലപൊലതകയപൊ, പരബികശപൊധന, കരപൊഗനബിര്ണ്ണയന്റിം,
പതബികരപൊധ നടപടബികേള, കരപൊഗശമനതബിനള വവദഗചേബികേബിത്സപൊ സഹൗകേരഗങ്ങള എന്നബിവ
പദപൊനന്റിം ലചേയ്യുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം ലമഡബികല കബിനബികേറ (ഇന്കപഷഗനന്റിം ഔട്ടേറകപഷഗനന്റിം
അലലങബില ഇന്കപഷഗകനപൊ ഔട്ടേറകപഷഗകനപൊ മപൊത്രകമപൊ), ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ
കകേന്ദ്രങ്ങള, പസവ ശുശ്രൂഷപൊ കകേന്ദ്രങ്ങള, ആശുപത്രബികേള, വകയപൊജന മന്ദബിരന്റിം, പകേല
പരബിപപൊലെന കകേന്ദ്രന്റിം, കേപൊയചേബികേബിത്സപൊ സപൊപനന്റിം, ഇന്വബികടപൊ ലഫര്ട്ടേബിലെബിറബി കബിനബികേറ,
ജനബിതകേ ലെകബപൊറട്ടേറബികേള, കേഹൗണ്സബിലെബിന്റിംഗറ കകേന്ദ്രങ്ങള, ലമഡബികല ലെകബപൊറട്ടേറബി/
ഡയകഗപൊസബികേറ ലസനര്, കറഡബികയപൊളജബികല ആനറ ഇകമജബിന്റിംഗറ ലസനറുകേള, സപൊനബിന്റിംഗറ
ലസനര്, ഫബിസബികയപൊ ലതറപൊപ്പെബി ലസനര്, ഡബിലസ്പെന്സറബി (കേബിടകകയപൊടറ കൂടബിയതറ),
ലമഡബികല ഇന്സബിറട്യൂഷന്/ലസനര് ഓഫറ അനകലെപൊഗസറ എസപൊബബിലഷ്മെനറ മുതലെപൊയ
എന്തുതലന്ന കപരബില വബിളബികലപ്പെട്ടേബിരന്നപൊലുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം അതബില മപൊനസബികേപൊകരപൊഗഗ
സപൊപനങ്ങളുന്റിം ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന. ഇവയബില ടസ്റ്റുകേള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നകതപൊ
കകേപൊര്പ്പെകററ്റുകേള നടത്തുന്നകതപൊ ആയ ആശുപത്രബികേളുന്റിം കപപൊളബി കബിനബിക്കുകേളുന്റിം ഉളലപ്പെടുന്നതപൊയബിരബിക്കുന്റിം;
(ഇസഡറ ലകേ) "ലപപൊതു ലകേട്ടേബിടന്റിം" എന്നപൊല ഒര
ലപപൊതു ആരപൊധനപൊ
സലെമപൊകയപൊ ഒര വബിദഗപൊലെയമപൊകയപൊ കകേപൊകളകജപൊ മററ സപൊപനസലെമപൊകയപൊ (അപകേപൊരന്റിം
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന തപൊമസതബിനള വകീടബില ഉളലപ്പെടപൊത) ഒര ആശുപത്രബിയപൊകയപൊ
ലതപൊഴെബിലസലെന്റിം, പബബികേറ തബികയറര്, പബബികേറ സബിനബിമപൊ ഹെപൊള, പബബികേറ ഹെപൊള, പബബികേറ
വലെബ്രറബി അലലങബില പബബികേറ ലെക്ച്ചര് റന്റിം, പബബികേറ കേണ്കസര്ട്ടേറ റന്റിം, പബബികേറ
എകബിബബിഷന് ഹെപൊള ആകയപൊ അലലങബില ലപപൊതുസലെമപൊകയപൊ, ലപപൊതു ആവശഗങ്ങളക്കുള
സകമ്മളന സലെമപൊകയപൊ അലലങബില കഹെപൊട്ടേല, ഭകണശപൊലെ, കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ ഹെഹൗസറ,
അഭയകകേന്ദ്രന്റിം ആകയപൊ ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന അലലങബില ഉപകയപൊഗബികലപ്പെടുന്നതബിനപൊയബി
എടുതബിട്ടുള ലകേട്ടേബിടന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ എല) "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗന്റിം" എന്നപൊല ജനങ്ങള ആകരപൊഗഗമുളതപൊലണന്ന
അവസ ഉറപ്പെപൊകല എന്നര്ത്ഥമപൊകുന. ജനസന്റിംഖഗപൊടബിസപൊനതബികലെപൊ വഗക്തബിഗത
പരബിശ്രമങ്ങളപൊകലെപൊ പരകറ, കരപൊഗന്റിം, അന്റിംഗഭന്റിംഗന്റിം, അകേപൊലെമരണന്റിം എന്നബിവ തടയുന്നതബിനറ
പപൊഥമബികേമപൊയുന്റിം ലെകഗമബിട്ടുള പവര്തനങ്ങളുന്റിം ആകരപൊഗഗ ആവശഗകേതകേളുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
നബിരകീകണവുന്റിം സപൊന്റിംക്രമബികേകരപൊഗ ഗകവഷണവുന്റിം, ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ നയന്റിം വബികേസബിപ്പെബികല
ഇവ വഴെബി സപൊമൂഹെഗസബിതബി വബിലെയബിരതലുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ആവശഗകേതകയപൊടുന്റിം
അടബിയനബിര സബിതബികയപൊടുന്റിം പതബികേരബിക്കുന്നതുന്റിം ഇതബില ഉളലപ്പെടുന്നതപൊണറ;
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(ഇസഡറ എന്റിം) "ലപപൊതുജന ആകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി" എന്നപൊല ഈ ആകബിന്
കേകീഴെബിലുള വഗവസകേള പകേപൊരന്റിം നബിലെവബില വന്ന, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അലലങബില ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
അലലങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ എന്) "ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനബിരപൊവസ" എന്നപൊല ലപലട്ടേനള ഒര
കരപൊഗഭകീഷണബികയപൊ ആകരപൊഗഗപൊവസകയപൊ ആവബിര്ഭവബിക്കുകേകയപൊ അതറ തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന
ഏലതങബിലുന്റിം ഉയര്ന്ന സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന, അതപൊയതറ:―
(എ) ബപൊധബിച്ച
ജനതയബില
പപൊധപൊനഗമുണപൊക്കുന്ന മരണകമപൊ കരപൊഗകമപൊ;

ഗുരതരമപൊയ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ

(ബബി) ബപൊധബിച്ച ജനതയബില ഭ്രൂണ വളര്ച്ചലയ ഉളലപ്പെലട ബപൊധബിക്കുന്നതുന്റിം
വളലരയധബികേന്റിം കപരബില ഗുരതരമപൊകയപൊ ദകീര്ഘകേപൊലെകതയ്കകപൊ ഉണപൊക്കുന്ന വവകേലെഗന്റിം;
(സബി) ഗുരതരമപൊയ അപപൊയങ്ങളകകപൊ വജവ വബിഷതബികനപൊ ഇടയപൊക്കുന്ന
വബിഷവസ്തുകളുലടകയപൊ അണുബപൊധയുലടകയപൊ വബിപുലെമപൊയ വഗപൊപനന്റിം;
(ഡബി) പുതബിയതപൊയബി പതഗകലപ്പെട്ടേകതപൊ മുമ്പറ നബിയനബിച്ചബിരന്നകതപൊ
ഉന്മൂലെനപൊശനന്റിം ലചേയകതപൊ ആയ അണുബപൊധ വസ്തുകവപൊ വജവവബിഷകമപൊ കേപൊരണന്റിം ബപൊധബിച്ച
ജനതയബില വളലരയധബികേന്റിം കപരബില ഗണഗമപൊയ ഹെപൊനബി ഭപൊവബിയബില ഉണപൊക്കുന്നതറ, കൂടപൊലത
(ഇ) ഏതു ദുരനവുന്റിം, വന് അപകേടങ്ങള ഉളലപ്പെലട.
വബിശദകീകേരണന്റിം:― പകേര്ച്ചപൊ വഗപൊധബികയപൊ, വളരയധബികേന്റിം കപലര ബപൊധബിക്കുന്ന
വബിട്ടുമപൊറപൊതതുന്റിം അണുബപൊധയലപൊതതുന്റിം പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബിയലപൊതതുമപൊയ കരപൊഗപൊവസ,
വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ കരപൊഗങ്ങള, ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ സബിതബി പപൊധപൊനഗന്റിം, പപൊകദശബികേമപൊയബി
ഉണപൊകുന്ന കരപൊഗങ്ങള എന്നബിവ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനബിരപൊവസയ്ക്കു കേപൊരണമപൊകുന്നതപൊണറ.
(ഇസഡറ ഒ) "ലപപൊതുസലെന്റിം" എന്നപൊല സസ്വകേപൊരഗ ഉപകയപൊഗതബിനറ അലപൊതതപൊയ ഒര
സലെന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ പബി) "കേസ്വപൊറവനന്" എന്നപൊല ഒര പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബി
ബപൊധബിച്ച
അലലങബില ഒര പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബിബപൊധയറ സപൊധഗതയുളതുന്റിം എന്നപൊല പകേര്ച്ചപൊവഗപൊധബിയുലട
ലെകണങ്ങള ഉളകതപൊ ലെകണങ്ങള കേപൊണബികപൊതതുമപൊയ വഗക്തബിലയ കേസ്വപൊറവനന് ലചേയ
വഗക്തബികേളബില നബിന്നറ മറ്റു വഗക്തബികേളബികലെയറ കരപൊഗന്റിം പകേരന്നതറ തടയപൊകനപൊ
പരബിമബിതലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ
കവണബിയുള
അലലങബില
വഗക്തബികേളുലട
ശപൊരകീരബികേ
കവര്തബിരബികലുന്റിം മപൊറബിപ്പെപൊര്പ്പെബികലുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന.
1503/2021.
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(ഇസഡറ കേദ്യു) "രജബികസര്ഡറ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്" എന്നപൊല കകേരള കസററ
ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷകണഴറ ഓര്ഡബിനന്സറ, 2021 (2021-ലലെ 115) അലലങബില നപൊഷണല
ലമഡബികല കേമ്മകീഷന് ആകറ, 2019 (2019-ലലെ നമ്പര് 30) അലലങബില നപൊഷണല
കേമ്മകീഷന് കഫപൊര് ഇനഗന് സബിസന്റിം ഓഫറ ലമഡബിസബിന് ആകറ, 2020 (2020-ലലെ നമ്പര് 14)
അലലങബില നപൊഷണല കേമ്മകീഷന് കഫപൊര് കഹെപൊമബികയപൊപ്പെതബി ആകറ, 2020
(2020-ലലെ നമ്പര് 15)-നറ കേകീഴെബില രജബിസര് ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ആര്) "ശുചേകീകേരണ സഹൗകേരഗങ്ങള" എന്നപൊല ഒര മുറബിയബികലെപൊ
മുറബികേളബികലെപൊ, ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ, പുരഷനപൊര്ക്കുന്റിം സ്ത്രകീകേളക്കുന്റിം പകതഗകേമപൊയബി, സസ്വകേപൊരഗതകയപൊടു കൂടബി,
ശുചേബിതസ്വപൊവസയബിലുളതുന്റിം അണുബപൊധകയപൊ കരപൊഗ പകേര്ച്ചകയപൊ ഇലപൊതതുമപൊയ, മതബിയപൊയ
എണ്ണന്റിം മലെമൂത്ര വബിസര്ജ്ജനതബിനള ഉറപ്പെബികലപ്പെട്ടേ നബിര്ഗ്ഗമന ഘടനകേള എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ എസറ) "ലസക്രട്ടേറബി" എന്നപൊല തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലന
ലസക്രട്ടേറബി എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ റബി) "മലെബിനവസ്തു" എന്നപൊല കേക്കൂസറ മപൊലെബിനഗവുന്റിം മലെബിന ജലെക്കുഴെബികേള
അലലങബില ഓടകേള എന്നബിവയബിലെടങ്ങബിയബിട്ടുള മപൊലെബിനഗവുന്റിം വഗപൊപപൊര മപൊലെബിനഗങ്ങളുന്റിം
എലപൊതരന്റിം വഗവസപൊയശപൊലെകേളബില നബിനന്റിം പുറനള്ളുന്ന മപൊലെബിനഗങ്ങളുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം അവ
ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഇസഡറ യു)
"കഷപൊപ്പെബിന്റിംഗറ മപൊള" എന്നപൊല വഗപൊപപൊരബികേലള പതബിനബിധകീകേരബിക്കുന്ന
ഒകന്നപൊ ഒന്നബിലെധബികേകമപൊ ലകേട്ടേബിടങ്ങള കചേര്ന്നറ വബില്പനശപൊലെപൊ സമുച്ചയങ്ങള രൂപലപ്പെടുന്ന
കേസമര്കറ ഒര യൂണബിറബില നബിനന്റിം മലറപൊര യൂണബിറബികലെയറ കേപൊലനടയപൊയബി കപപൊകേപൊന്
കേഴെബിയുന്ന പരസ്പെരബന്ധബിത നടപ്പെപൊതകേകളപൊടു കൂടബിയ വബില്പന കകേന്ദ്രങ്ങകളപൊ പരബിസരങ്ങകളപൊ
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ വബി) "ലസ്പെസബിമന്" എന്നപൊല നബിര്ദ്ദേബിഷ പരബികശപൊധനകേളകപൊ
വശഗമപൊയബിട്ടുള രക്തന്റിം, കേഫന്റിം, മൂത്രന്റിം, മലെന്റിം അലലങബില മററ ശരകീര ദവങ്ങള, മപൊലെബിനഗങ്ങള,
കേലെകേള എന്നബിയുലട സപൊമ്പബിളുന്റിം കേളച്ചറുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഡബട്യൂ) "വപൊകബികനഷന്" എന്നപൊല പകേര്ച്ച വഗപൊധബി തടയുന്നതബികനപൊ
സബിതബി ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ ചേബികേബിത്സബിക്കുന്നതബികനപൊ കവണബി കരപൊഗപൊണുവബിലനതബിലര
ആനബികബപൊഡബി ഉല്പപൊദനന്റിം അലലങബില ലസല്ലുലെപൊര് പതബികരപൊധകശഷബി ഉകതജബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനപൊയബി
പകയപൊഗബിക്കുന്ന ശക്തബി കയബിച്ച, അലലങബില അണുബപൊധയബിലപൊത, സൂക്ഷ്മപൊണുകളുലടകയപൊ
ലഡറബികവറകീവറ ആനബിജനകേളുലടകയപൊ സലസ്പെന്ഷന് എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
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(ഇസഡറ എകറ) "ലവക്ടര്" എന്നപൊല റബിസര്കവപൊയറബില നബിന്നറ ആതബികഥയനബികലെയറ
കരപൊഗകേപൊരബിലയ വകേമപൊറുന്ന ഒര സൂക്ഷ്മജകീവബി മബികകപ്പെപൊഴുന്റിം ഒര അകേകശര ആര്കത്രപൊപപൊഡറ
എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ വവ) "ജലെഗമനമപൊര്ഗ്ഗന്റിം" എന്നതബില ഓവുചേപൊല ഒഴെബിലകേയുള
പകൃതഗപൊയുളകതപൊ കൃത്രബിമമപൊയുളകതപൊ ആയ ഏലതങബിലുന്റിം നദബി, അരവബി, കതപൊടറ
അലലങബില കേപൊയല, വപൊട്ടേര് പപൊര്കറ ഉളലപ്പെടുന്നതുമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഇസഡറ) "വപൊട്ടേര് പപൊര്കറ" എന്നപൊല വപൊട്ടേര് വസ്ലൈഡ്സറ, സപൊഷറ
പപൊഡ്സറ, കസ്പ്രേ ഗഹൗണറസറ (വപൊട്ടേര് കപ്ലേഗഹൗണറ), കലെസബി റബികവഴറ അലലങബില മറ്റു വബികനപൊദ
കുളബികേള, നകീനല, വപൊട്ടേര് സബിസറ ഇലപൊലതയുള കേളബികേള, കൃത്രബിമ തബിരമപൊലെ
ഉളലപ്പെടുതബികയപൊ അലപൊലതകയപൊ, കവവ്പൂള അലലങബില കഫപൊ വറഡര് കപപൊലലെയുള
കബപൊഡബി കബപൊര്ഡബിന്റിംഗറ തുടങ്ങബിയ സവബികശഷമപൊയ വപൊട്ടേര്കപ്ലേ സലെങ്ങളുള അമട്യൂലസ്മെനറ
പപൊര്കറ എന്നബിവ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഇസഡറ എ) "കജപൊലെബിസലെന്റിം" എന്നപൊല കവതനതബിന കവണബികയപൊ
മററ ഏലതങബിലുന്റിം പതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ അഞബില കുറയപൊത ആളുകേള കജപൊലെബി ലചേയ്യുന്ന
വഗപൊവസപൊയബികേ, ഉല്പപൊദന, വഗപൊപപൊര പക്രബിയ നടക്കുന്ന പരബിസരകമപൊ അതബിലന പപൊന
പകദശകമപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം എന്നപൊല ഫപൊക്ടറബികയപൊ വര്കറകഷപൊകപ്പെപൊ ഉളലപ്പെടപൊതതുമപൊകുന;
(ഇസഡറ ഇസഡറ ബബി) "വര്കറകഷപൊപ്പെറ" എന്നപൊല കവതനതബിന കവണബിയുന്റിം
മററ ഏലതങബിലുന്റിം പതബിഫലെതബിനപൊകയപൊ അഞബില കുറയപൊത ആളുകേള ലചേയ്യുന്ന
ഏലതങബിലുന്റിം സപൊമഗബി ഉണപൊക്കുകേകയപൊ നന്നപൊക്കുകേകയപൊ രൂപമപൊറന്റിം വരത്തുകേകയപൊ അലെങപൊരന്റിം
ലചേയ്യുകേകയപൊ
പൂര്തബിയപൊക്കുകേകയപൊ
മറ്റുവബിധതബില
വപൊണബിജഗപൊടബിസപൊനതബിലുള
ഉപകയപൊഗതബിനറ
ലപപൊരതലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ
ലചേയ്യുന്ന
പരബിസരകമപൊ
അതബിലന
പപൊനപകദശകമപൊ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന്നതുന്റിം എന്നപൊല ഒര ഫപൊക്ടറബി ഉളലപ്പെടപൊതതുമപൊകുന.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 2

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം അവരലട അധബികേപൊരങ്ങളുന്റിം
3. സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള,
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള.―ഈ ആകറ പപൊബലെഗതബില വന്നപൊലുടന്
തലന്ന, ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയപൊയബി 4, 5, 6 എന്നകീ വകുപ്പുകേള
പകേപൊരന്റിം യഥപൊക്രമന്റിം സന്റിംസപൊന തലെതബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി,
ജബിലപൊ തലെതബില ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപന
തലെതബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള എന്നബിവ നബിലെവബില
വരന്നതപൊണറ.
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4. സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി.―(1) കകേരള സര്കപൊരബിലന ആകരപൊഗഗ
വകുപ്പെറ ഡയറക്ടര് സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(2) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനബിര
സപൊഹെചേരഗങ്ങളബില സഹെപൊയന്റിം നലകേപൊനന്റിം വബിദഗ്ദ്ധ അഭബിപപൊയന്റിം നലകേപൊനന്റിം മററ
വകുപ്പുകേളുമപൊയുള ഏകകേപൊപനതബിനപൊയുന്റിം തപൊലകപൊലെബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഉപകദശകേ
സമബിതബികേള രൂപകീകേരബിക്കുന്നതബിനള അധബികേപൊരങ്ങള ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(3) അതരന്റിം തപൊലകപൊലെബികേ ഉപകദശകേ സമബിതബിയബില, ഉപകദശന്റിം കതടുന്ന
ബന്ധലപ്പെട്ടേ വകുപ്പുകേളുലട കനപൊമബിനബികേളുന്റിം കൂടപൊലത കേമ്മബിറബിലയ സഹെപൊയബികപൊന് ആവശഗലമന
കേരതപൊവുന്ന അതരതബിലുള മററ വബിദഗ്ദ്ധരന്റിം ഉളലപ്പെടുന്നതപൊണറ.
5. ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി.―ജബിലപൊ ലമഡബികല ഓഫകീസര് (ആകരപൊഗഗന്റിം)
ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
6. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി.―തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബില
ലഹെലതറ ഓഫകീസറപൊയബി നബിയമബികലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല ഓഫകീസര് പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
7. ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുലട കേടമകേളുന്റിം ചുമതലെകേളുന്റിം.―(1) ഈ ആകബിലലെ
വഗവസകേള സന്റിംസപൊന തലെതബിലുന്റിം ജബിലപൊ തലെതബിലുന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെയബിലുന്റിം
നടപ്പെപൊക്കുന്നതബിനള ഉതരവപൊദബിതന്റിം യഥപൊക്രമന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(2) 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ രപൊജറ ആകറ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ), 1994-ലലെ
കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994-ലലെ 20-ാം ആകറ) എന്നബിവയറ അനസൃതമപൊയബി, ഈ
ആകബിലന കേകീഴെബിലുള പവര്തനങ്ങള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനറ, ആവശഗലമന്നറ കേരതുന്ന എനറ
നബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കു വബിട്ടുലകേപൊടുക്കുന്നതബിന സര്കപൊരബിനറ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(3) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ കേപൊരഗങ്ങളബില സര്കപൊരബിലന കേകീഴെബിലുള ഏലതപൊര
വകുപ്പെബിനന്റിം നബിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതബിനറ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം
ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം അധബികേപൊരന്റിം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതുന്റിം അതരന്റിം
നബിര്കദ്ദേശങ്ങള പപൊലെബികപൊതബിരബികപൊന് ആ വകുപ്പെബിന എലനങബിലുന്റിം കേപൊരണമുലണങബില, അതറ
ബന്ധലപ്പെട്ടേ അധബികേപൊരബി മുമ്പപൊലകേ കരഖപൊമൂലെന്റിം അറബിയബികകണതുമപൊണറ.
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(4) (3)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം പുറലപ്പെടുവബിച്ച എലനങബിലുന്റിം നബിര്കദ്ദേശങ്ങളബികനല,
അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ അലലങബില
സര്കപൊരബിലന ഏലതങബിലുന്റിം ഒര വകുപ്പെബിനറ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
അലലങബില ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുമപൊകയപൊ ഭബിന്നപൊഭബിപപൊയന്റിം ഉലണങബില
അതറ സര്കപൊരബിന റഫര് ലചേകയ്യേണതുന്റിം അതബികനല സര്കപൊരബിലന തകീരമപൊനന്റിം
അനബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
(5) ഓകരപൊ സപൊമ്പതബികേ വര്ഷവുന്റിം ആരന്റിംഭബിക്കുന്നതബിനറ മുന്പറ, സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം സന്റിംസപൊന സര്കപൊര്/ ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനങ്ങളകപൊയബി, അവരലട അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള പകദശതബിലന വപൊര്ഷബികേ
ആകരപൊഗഗ സബിതബി റബികപ്പെപൊര്ട്ടേബിലന അടബിസപൊനതബില ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗതബിനപൊയുള
വപൊര്ഷബികേ പവര്തന പദ്ധതബി തയ്യേപൊറപൊകകണതപൊണറ. അതബില മറ്റു കേപൊരഗങ്ങകളപൊലടപൊപ്പെന്റിം
ആ കമഖലെയബില കേപൊലെപൊനസൃതമപൊയബി പതകീകബിക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം സപൊന്റിംക്രമബികേ കരപൊഗന്റിം /
പകേര്ച്ചവഗപൊധബി തടയുന്നതബിന സസ്വകീകേരബികകണ മുന്കൂര് നടപടബികേലള പറബിയുന്റിം സപൊന്റിംക്രമബികേ
കരപൊഗങ്ങളുലട / പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലട അപകേട സപൊധഗത ജനങ്ങളകബിടയബില കുറയ്ക്കുന്നതബിനന്റിം
അതരതബിലുള കരപൊഗങ്ങളുലട ആഘപൊതന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനമുള നടപടബികേള കൂടബി
ഉളലപ്പെടുകതണതപൊണറ.
അതരന്റിം
പദ്ധതബികേള
തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നതബില
ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം
പബിന്തുടകരണ പക്രബിയ സന്റിംബന്ധബിച്ച മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം അതബിലന രൂപഘടനകേളുന്റിം
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പുറലപ്പെടുവബികകണതപൊണറ. ജബിലപൊ പ്ലേപൊനബിന്റിംഗറ
കേമ്മബിറബി കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം കൂടബി പവര്തന
പദ്ധതബികേള തയ്യേപൊറപൊക്കുകമ്പപൊള പരബിഗണബികലപ്പെകടണതപൊണറ.
(6) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേളുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം മൂന്നറ മപൊസതബിലലെപൊരബികലലെങബിലുന്റിം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗപദ്ധതബിയുലട
നടപ്പെബിലെപൊകല
വബിലെയബിരകതണതുന്റിം
കൂടപൊലത
അപകേപൊരമുള വബിലെയബിരതല റബികപ്പെപൊര്ട്ടുകേള പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം, ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം, തുടര്ന്നറ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
അതബിലന റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ സര്കപൊരബിനന്റിം സമര്പ്പെബികകണതപൊണറ.
(7) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ലെകഗങ്ങള
വകേവരബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ലവകര് ലഡന്സബിറബി പരബികശപൊധന, കരപൊഗനബിരകീകണ പരബിപപൊടബികേള,
വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട്ടേ കരപൊഗങ്ങളകപൊയബി ആളുകേലള പരബികശപൊധബികല, രകീതബിശപൊസ്ത്രവുന്റിം
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ആനകേപൊലെബികേവുന്റിം ഉളലപ്പെലടയുള കബിനബികല, മരണ ഓഡബിറ്റുകേള അതുകപപൊലലെയുളള
പതബികരപൊധ പവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതബിലന സന്റിംബന്ധബിച്ച മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള
തയ്യേപൊറപൊകകണതപൊണറ.
(8)
സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
വബിഷയങ്ങളബില സന്റിംസപൊനലത ലപപൊതു, സസ്വകേപൊരഗ ആകരപൊഗഗ പരബിപപൊലെന സപൊപനങ്ങളബില
നബിന്നറ അധബികേപൊരബി നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്ന കഫപൊര്മപൊറബില വബിവരങ്ങള കശഖരബികപൊനള
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(9) ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേള, ലഹെലതറ ലകേയര് സപൊപനങ്ങള എന്നബിവയബില നബിന്നറ കശഖരബിച്ച
വബിവരങ്ങള വബിശകേലെനന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനള സന്റിംവബിധപൊനങ്ങള സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി സജ്ജകീകേരബികകണതുന്റിം, അതരന്റിം വബിശകേലെനതബിലന അടബിസപൊനതബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗലതക്കുറബിചള
നയപരമപൊയ
കേപൊരഗങ്ങളബില
സര്കപൊരബിലന
ഉപകദശബിക്കുകേയുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ വബിഷയങ്ങളുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ആളുകേളക്കുന്റിം
സപൊപനങ്ങളക്കുന്റിം
അലലങബില
ഏജന്സബികേളക്കുന്റിം
ശുപപൊര്ശകേള
നലകുകേയുന്റിം
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(10) സന്റിംസപൊനകതപൊ ജബിലയബികലെപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനരപൊവസ
പഖഗപൊപബിക്കുന്നതബിനള നബിബന്ധനകേളുന്റിം, ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനരപൊവസ വകേകേപൊരഗന്റിം
ലചേയ്യേപൊന് ആവശഗമപൊയ ജകീവനകപൊരലട നബിയമനതബിനള വഗവസകേളുന്റിം, അതരന്റിം
അടബിയനരപൊവസയുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ലചേലെവുകേള വഹെബികകണ കസപൊതസറ എന്നബിവയുന്റിം
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നബിശയബികകണതപൊണറ.
(11) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം സന്റിംസപൊന സര്കപൊരബികനപൊകടപൊ / ജബിലപൊ മജബികസ്ട്രേറബികനപൊകടപൊ സന്റിംസപൊനകതപൊ
ജബിലയബികലെപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അടബിയനരപൊവസ
പഖഗപൊപബികപൊന്
ശുപപൊര്ശ
ലചേയ്യേപൊവുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, ഏതു ഉകദഗപൊഗസനന്റിം അതരന്റിം
അടബിയനരപൊവസ വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനള നബിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേപൊവുന്നതുമപൊണറ.
(12) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുന്റിം അവരലട അധബികേപൊരപരബിധബിയബില ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗന്റിം സന്റിംരകബിക്കുന്നതബികനപൊ
ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ കവണ നടപടബികേള എടുകകണതപൊകുന.
(13) സപൊമ്പതബികേന്റിം അലലങബില മററ കേപൊരണങ്ങളപൊല, ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗന്റിം
സന്റിംരകബിക്കുന്നതബികനപൊ ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ
ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ നബിര്കദ്ദേശബിച്ച നടപടബികേള നടപ്പെബിലെപൊകപൊന്
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ഏലതങബിലുന്റിം തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളകറ കേഴെബിയുന്നബിലലങബികലെപൊ അലലങബില ഒര
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനവുന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം തമ്മബില
എലനങബിലുന്റിം അഭബിപപൊയ വഗതഗപൊസമുലണങബികലെപൊ, അതരന്റിം വബിഷയങ്ങള സര്കപൊരബിനറ
റഫര് ലചേകയ്യേണതുന്റിം, സര്കപൊരബിലന തകീരമപൊനന്റിം അനബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
(14) കദശകീയ ആകരപൊഗഗ പരബിപപൊടബികേളുന്റിം ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില വബിജപൊപനന്റിം
ലചേയബിട്ടുള കരപൊഗങ്ങളുന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ, ലപപൊതു, സസ്വകേപൊരഗ ആകരപൊഗഗ പരബിപപൊലെന ദപൊതപൊകളുന്റിം
ആകരപൊഗഗ സപൊപനങ്ങളുന്റിം പബിന്തുടകരണ അന്റിംഗകീകൃത ലമഡബികല ചേബികേബിത്സപൊ കപപൊകട്ടേപൊകകപൊള
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പസബിദ്ധകീകേരബികകണതപൊണറ.
(15) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി കരപൊഗനബിരകീകണന്റിം, പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുലട
തടയലുന്റിം നബിയനണവുന്റിം ജകീവബിതവശലെബി കരപൊഗങ്ങള, കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില സര്കപൊര്
വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യുന്ന മകറലതങബിലുന്റിം കരപൊഗങ്ങള, ആകരപൊഗഗ അപകേടങ്ങള എന്നബിവയപൊയബി
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ മപൊനദണ്ഡങ്ങള നബിശയബികകണതപൊണറ.
8. ലഹെലതറ ഓഫകീസറുലട നബിയമനന്റിം.―(1) ഓകരപൊ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളബിലുന്റിം
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിച്ചബിട്ടുള ഒര ലഹെലതറ
ഓഫകീസര് ഉണപൊയബിരബികകണതപൊണറ:
എന്നപൊല ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ കേകീഴെബില പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിക്കുവപൊന് യപൊലതപൊര ഉകദഗപൊഗസനന്റിം
ഇലപൊത സപൊഹെചേരഗതബില, ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിലലെ ലമഡബികല ഓഫകീസറുലട ചുമതലെ വഹെബിക്കുന്ന മലറപൊര തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലലെ ലമഡബികല ഓഫകീസലറകയപൊ സര്കപൊരബിലനകയപൊ ഒര
ഉകദഗപൊഗസലന
ബന്ധലപ്പെട്ടേ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയപൊയബി
പവര്തബിക്കുന്നതബികലെയപൊയബി നപൊമനബിര്കദ്ദേശന്റിം ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) ഈ ആകബിലന കേകീഴെബിലുള ചുമതലെകേള നബിര്വ്വഹെബിക്കുന്നതബിനറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ സഹെപൊയബികപൊന് ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടറുന്റിം മററ
ജകീവനകപൊരന്റിം ഉണപൊയബിരബികകണതപൊണറ.
(3) തകദ്ദേശ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടര് റപൊങബില
തപൊലഴെയലപൊത ഒര ഉകദഗപൊഗസലന ഈ ആകബിന് കേകീഴെബിലുള തകദ്ദേശ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള നബിര്വ്വഹെബിക്കുന്നതബിനപൊയബി, കരഖപൊമൂലെമുള ഉതരവബിന്
പകേപൊരന്റിം, അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊവുന്നതുന്റിം ആയതറ അയപൊളുലട കമലകനപൊട്ടേതബിനന്റിം നബിയനണതബിനന്റിം
വബികധയമപൊയബിരബിക്കുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത അധബികേപൊരബി നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പകേപൊരമുള നബിയനണതബിനന്റിം
വഗവസകേളക്കുന്റിം പരബിമബിതബികേളക്കുന്റിം വബികധയമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
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9. അടബിയനബിര സപൊഹെചേരഗങ്ങളബില തപൊലകപൊലെബികേ ലഹെലതറ ഓഫകീസര്മപൊരലട
നബിയമനന്റിം.―ഏലതങബിലുന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെയബില ഏലതങബിലുന്റിം സപൊന്റിംക്രമബികേ കരപൊഗകമപൊ
വബിജപൊപനന്റിം

ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ

പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ

ഉണപൊവുകേകയപൊ

അലലങബില

ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടുലമന്ന ഭകീഷണബി ഉണപൊവുകേകയപൊ, അലലങബില അവബിലട അസപൊധപൊരണമപൊയ
മരണങ്ങകളപൊ മററ അടബിയനബിര സപൊഹെചേരഗങ്ങകളപൊ ഉണപൊവുകേകയപൊ ലചേയപൊല, അലലങബില
ഏലതങബിലുന്റിം കമളയ്കകപൊ ഉത്സവതബികനപൊ കവണബി വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേബിരബിക്കുന്ന
പകദശകതയ്കകപൊ, സര്കപൊരബികനപൊ, സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്കകപൊ
അലലങബില ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്കകപൊ, ഉതരവറ പകേപൊരന്റിം, അതരന്റിം
പകേര്ച്ചവഗപൊധബി

അതതു

സന്റിംഗതബികപപൊലലെ,

പടര്നപബിടബിക്കുന്നതറ

തടയുന്നതബികനപൊ,

പതബികരപൊധബിക്കുന്നതബികനപൊ അതബിലന കേപൊരണന്റിം അകനസ്വഷബിക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില അതരന്റിം
മരണങ്ങള തടയുന്നതബികനപൊ അലലങബില ഒര കമളയുലട അലലങബില ഉത്സവതബിലന
ശരബിയപൊയ നടതബിപ്പെബികനപൊ കവണബി അതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന കേപൊലെയളവബികലെയറ,
ഒകന്നപൊ

അതബിലെധബികേകമപൊ

ലമഡബികല

ഓഫകീസര്മപൊലര

അഡകീഷണല

ലഹെലതറ

ഓഫകീസര്മപൊരപൊയബി തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി നബിയമബികപൊവുന്നതപൊണറ.
10. ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനരപൊവസകേളബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള.―നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടപൊവുന്ന അതരന്റിം വഗവസകേളകറ
വബികധയമപൊയബി സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ,―
(എ) അവരലട

നബിയനണതബിലുള

ഏലതങബിലുന്റിം

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ

സപൊപനതബിലലെ ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ ജകീവനകപൊലര മകറലതങബിലുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
സപൊപനതബിലന പകദശതബികലെയറ തപൊലകപൊലെബികേ ചുമതലെയപൊയബി നബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനന്റിം;
(ബബി) സന്റിംസപൊനലത കമളകേളുലടയുന്റിം ഉത്സവങ്ങളുലടയുന്റിം നടതബിപ്പെബിനപൊയബി
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ മപൊനദണ്ഡങ്ങലളക്കുറബിചള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള വബികേസബിപ്പെബിക്കുകേയുന്റിം
അവ നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനറ ആവശഗമപൊയ ഉതരവുകേള പുറലപ്പെടുവബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനന്റിം;
കൂടപൊലത
(സബി) ശലെഗന്റിം
ബന്ധലപ്പെട്ടേ

ചേട്ടേങ്ങളുന്റിം

ഇലപൊതപൊകല,
ലറഗുകലെഷനകേളുന്റിം

നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനമുള ,
അധബികേപൊരന്റിം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.

ആകരപൊഗഗ

അപകേടങ്ങള

നബിയനണങ്ങളുന്റിം

എന്നബിവയുമപൊയബി

മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം
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11. ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള.―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ,―
(എ) ജബിലയ്ക്കുളബില ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ പവര്തനങ്ങളക്കു കവണബി
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതബിനന്റിം കമലകനപൊട്ടേവുന്റിം നബിയനണവുന്റിം നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനന്റിം;
(ബബി) കരപൊഗങ്ങള
ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനന്റിം ആവശഗലമന
കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നടത്തുന്നതബിനന്റിം;

തടയുന്നതബിനന്റിം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗന്റിം
കേരതുന്ന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അകനസ്വഷണന്റിം

(സബി) എലപൊ തരതബിലുമുള പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേള, വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേള, ആകരപൊഗഗ അപകേടങ്ങള എന്നബിവ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ അകനസ്വഷണവുന്റിം
പരബികശപൊധനയുന്റിം നടത്തുന്നതബിനന്റിം; കൂടപൊലത
(ഡബി) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ആവശഗലമന
കേരതുന്ന മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനന്റിം;
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
12. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള.―(1)
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങലളകയപൊ ചേട്ടേങ്ങലളകയപൊ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അതബിലന അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
സപൊപനങ്ങളബിലലെ അന്റിംഗങ്ങളുലട കമലകനപൊട്ടേവുന്റിം നബിയനണവുന്റിം നബിര്വ്വഹെബികകണതപൊണറ.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കരഖപൊമൂലെന്റിം, ഏലതങബിലുന്റിം
ആളബികനപൊകടപൊ സപൊപനതബികനപൊകടപൊ, വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട്ടേ അതരന്റിം സമയതബിനളളബില,
ഏലതങബിലുന്റിം പവര്തബികേള നടത്തുന്നതബികനപൊ അലലങബില നബിര്തബിവയ്ക്കുവപൊകനപൊ അലലങബില
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗന്റിം കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനറ അധബികേപൊരബി ആവശഗലമന കേരതുന്ന
ഏലതപൊര
അവസയുന്റിം
മപൊറന്റിംവരത്തുന്നതബികനപൊ
നബിര്കദ്ദേശന്റിം
നലകുന്നതബിനറ
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ. ഉതരവബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള സമയതബിനളബില
അയപൊള അലലങബില സപൊപനന്റിം അപകേപൊരന്റിം ലചേയ്യുന്നതബില പരപൊജയലപ്പെടുകേയപൊലണങബില,
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം ആ പവര്തബികേള നടകതണതുന്റിം ആയതബിനണപൊകുന്ന
ലചേലെവുകേള ബന്ധലപ്പെട്ടേ ആളബില നബികന്നപൊ സപൊപനതബില നബികന്നപൊ, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബികലെയയ്ക്കുള നബികുതബി കുടബിശബികേ എന്നകപപൊലലെ ഈടപൊകകണതപൊണറ.
(3) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ കേപൊരഗങ്ങളബില ഈ
ആകബിന് കേകീഴെബില വഗവസകേള പകേപൊരന്റിം അതരന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
1503/2021.
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അധബികേപൊരബിയറ ബപൊധകേമപൊയ അതരന്റിം ചുമതലെകേള
കേര്തവഗങ്ങള നബിറകവറ്റുകേയുന്റിം ലചേകയ്യേണതന്റിം, കൂടപൊലത

നബിര്വ്വഹെബിക്കുകേയുന്റിം

അതരന്റിം

(i) ഈ ആകറ അനസരബിച്ചറ പുറലപ്പെടുവബിച്ച ഏലതങബിലുന്റിം ഉതരവറ
പപൊലെബിക്കുന്നതബില വകീഴ വരതബിയപൊല പബിഴെ ചുമത്തുന്നതബിനന്റിം, അലലങബില
(ii) രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊയബി
പഖഗപൊപബികലപ്പെട്ടേബിട്ടുളതപൊയ,
ഈ
ആകബിന് കേകീഴെബിലലെകയപൊ അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങളുലടകയപൊ ഏലതങബിലുന്റിം
വഗവസകേള
ലെന്റിംഘബിക്കുകേകയപൊ
കുറകൃതഗന്റിം
നടത്തുകേകയപൊ
ലചേയപൊല
അതറ
രപൊജബിയപൊക്കുന്നതബിനന്റിം,
(iii) ഏലതങബിലുന്റിം സപൊപനതബില ഏലതങബിലുന്റിം ആഹെപൊര പദപൊര്ത്ഥന്റിം
തയ്യേപൊറപൊക്കുകേകയപൊ നബിര്മ്മബിക്കുകേകയപൊ കശഖരബിക്കുകേകയപൊ വബിലക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്ന
കജപൊലെബിയബില ഏര്ലപ്പെടുന്ന ഏലതപൊരപൊളക്കുന്റിം ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങള
നബിശയബിച്ച നബിബന്ധനകേള പകേപൊരന്റിം ഫബിററനസറ സര്ട്ടേബിഫബികററ നലകുന്നതബിനന്റിം,
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(4) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപ്പെട്ടേബിട്ടുള
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് ഈ ആകബികലെപൊ അതബിന കേകീഴെബികലെപൊ പകതഗകേമപൊയബി നലകേബിയബിട്ടുള
എലപൊ അധബികേപൊരങ്ങളുന്റിം വബിനബികയപൊഗബികകണതുന്റിം എലപൊ കേര്തവഗങ്ങളുന്റിം നബിറകവകറണതുന്റിം,
കൂടപൊലത, ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേളക്കുന്റിം അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങളക്കുന്റിം
വബികധയമപൊയബി, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയന്ന നബിലെയബില ആവശഗമപൊയ
എലപൊ പവര്തബികേളുന്റിം നടപ്പെബില വരകതണതുമപൊണറ.
(5) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപ്പെട്ടേബിട്ടുള
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് 1860-ലലെ ഇനഗന് ശബികപൊ നബിയമ സന്റിംഹെബിതയബിലലെ (1860-ലലെ 45-ാം
ആകറ) 21-ാം വകുപ്പെബിലന അര്ത്ഥ വഗപൊപബിക്കുളളബില വരന്ന ഒര പബബികേറ സര്വ്വനറ ആയബി
കേരതലപ്പെകടണതപൊണറ.
(6) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിച്ചബിട്ടുള
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് അലലങബില അകദ്ദേഹെതപൊല അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഒര
ഓഫകീസര്കറ,―
(എ) ഏലതങബിലുന്റിം തരതബിലുള ശലെഗന്റിം നടന്നകതപൊ തുടരന്നകതപൊ ആയ
ഏലതങബിലുന്റിം സലെത്തുന്റിം;
(ബബി) ദുസഹെമപൊയ വഗപൊപപൊരന്റിം നടത്തുന്ന ഏതറ സലെത്തുന്റിം;
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(സബി) ഭകണ പദപൊര്ഥങ്ങള തയ്യേപൊറപൊക്കുകേകയപൊ നബിര്മ്മബിക്കുകേകയപൊ
സന്റിംഭരബിക്കുകേകയപൊ വബിലക്കുകേകയപൊ അലലങബില ജലെവബിതരണതബിലന ഏലതങബിലുന്റിം
ഉറവബിടകമപൊ ഉള , മലെബിനകീകേരണകമപൊ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ഉള ഏലതങബിലുന്റിം സലെത്തുന്റിം;
(ഡബി) കരപൊഗപൊണു വപൊഹെകേരലടകയപൊ കരപൊഗപൊണുകളുലടകയപൊ വര്ദ്ധനവറ
ഉളലപ്പെലട,
ഏലതങബിലുന്റിം
സപൊന്റിംക്രമബികേകരപൊഗന്റിം
പടരന്നതബിനറ
സഹെപൊയകേരമപൊയ
സപൊഹെചേരഗങ്ങള നബിലെനബിലക്കുന്ന ഏതറ സലെത്തുന്റിം;
(ഇ) പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരപരബിധബിക്കുളബില മലെബിനമപൊയകതപൊ ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഏലതങബിലുന്റിം സലെത്തുന്റിം,

അധബികേപൊരബിയുലട
ഹെപൊനബികേരകമപൊ ആയ

പകവശബിച പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(7) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപ്പെട്ടേ
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് അലലങബില അയപൊളപൊല അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്ന ഒര ഉകദഗപൊഗസനറ
മലെബിനമപൊയകതപൊ ചേകീഞ്ഞകതപൊ ആലണന്നറ സന്റിംശയബികപൊന് നഗപൊയമപൊയ കേപൊരണങ്ങളുള
ഏലതങബിലുന്റിം ഭകണപപൊനകീയങ്ങള പബിടബിലച്ചടുതറ ലകേപൊണകപപൊകേപൊകനപൊ നശബിപ്പെബികപൊകനപൊ
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ:
എന്നപൊല പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അലലങബില
അധബികേപൊരലപ്പെട്ടേ ഉകദഗപൊഗസന് ഈ ഉപവകുപ്പെബിന കേകീഴെബില എലനങബിലുന്റിം നടപടബി
എടുക്കുകേയപൊലണങബില, അതരന്റിം നടപടബികേള എടുക്കുകമ്പപൊള അയപൊള ഒകന്നപൊ
അതബിലെധബികേകമപൊ സപൊകബികേലള വബിളബിച്ചറ അയപൊളുലട/അവരലട ഒപ്പെറ കനകടണതപൊണറ.
(8) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപ്പെട്ടേ
ലഹെലതറ ഓഫകീസര്കറ അലലങബില അകദ്ദേഹെന്റിം അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഉകദഗപൊഗസനറ,―
(എ) ഏലതങബിലുന്റിം സലെകമപൊ ഫപൊക്ടറബികയപൊ വര്കറ കഷപൊകപ്പെപൊ
കജപൊലെബിസലെകമപൊ ഓഫകീകസപൊ സബിനബിമപൊ ഹെപൊകളപൊ ആശുപത്രബികയപൊ അലലങബില അയപൊളകറ
ആവശഗലമന്നറ കതപൊന്നബികയകപൊവുന്ന മറ്റു സലെങ്ങളുന്റിം, പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേള റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ
ലചേയബിട്ടുള തപൊമസസലെങ്ങള ഉളലപ്പെലട അലലങബില മലെകീനകീകേരണ സപൊധഗതയുളതപൊയബി
സന്റിംശയബിക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം സലെകമപൊ, അറബിയബിപ്പെബിലപൊലത, എകപ്പെപൊള കവണലമങബിലുന്റിം,
യപൊലതപൊര സഹെപൊയവുന്റിം കൂടപൊലത പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(ബബി) അതരന്റിം സലെതബിനപ്പുറന്റിം അതരന്റിം കരപൊഗന്റിം
തടയുന്നതബിന കവണബിയുള അതരന്റിം നടപടബികേള എടുകപൊവുന്നതുന്റിം; കൂടപൊലത

പടരന്നതറ
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(സബി) ഏലതങബിലുന്റിം സലെത്തുനബികന്നപൊ പരബിസരത്തു നബികന്നപൊ നഗപൊയലമന്നറ
കതപൊനന്നപകന്റിം
ഭകണതബിലനകയപൊ
ലവളതബിലനകയപൊ
ഏലതങബിലുന്റിം
പദപൊര്ത്ഥതബിലനകയപൊ സപൊമ്പബിളുകേള വബിശകേലെനതബിനപൊയബി എടുകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
(9) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബികലപ്പെട്ടേ
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് അലലങബില അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഓഫകീസര് (8)-ാം ഉപവകുപ്പെബില
പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം നടപടബികേള എടുക്കുകമ്പപൊള, നടപടബി പൂര്തബിയപൊയതബിനറ
കശഷന്റിം നഗപൊയമപൊയ സമയതബിനളബില, എന്നപൊല ഇരപതബിനപൊലു മണബിക്കൂറബിനളബില,
അങ്ങലന എടുത നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചറ ഒര റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ, അകദ്ദേഹെതബിലന കമലുകദഗപൊഗസനന്റിം
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനന്റിം നബിര്ദ്ദേബിഷ കഫപൊര്മപൊറബില നലകുകേയുന്റിം, എലനങബിലുന്റിം
നടപടബി എടുകകണതുലണങബില പപൊകദശബികേ ഭകഗ സുരകപൊ ഓഫകീസലറ അറബിയബിക്കുകേയുന്റിം
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(10) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയപൊയബി നബികയപൊഗബിച്ച
ലഹെലതറ ഓഫകീസര് അലലങബില അകദ്ദേഹെന്റിം അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഉകദഗപൊഗസനറ,―
(എ) ഈ
ആകബികലെകയപൊ
അതബിന്കേകീഴെബില
ഉണപൊകബിയബിട്ടുള
ചേട്ടേങ്ങളബിലലെകയപൊ ഏലതങബിലുന്റിം വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിച്ച ആളബികനപൊ ആളുകേളലകതബിലരകയപൊ
നടപടബിലയടുക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ; അലലങബില
(ബബി) ഈ
ആകബികലെകയപൊ
അതബിന്കേകീഴെബില
ചേട്ടേങ്ങളബിലലെകയപൊ
ഏലതങബിലുന്റിം
വഗവസകേള
ലെന്റിംഘബിച്ചതബിനറ
ആരന്റിംഭബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ; അലലങബില

ഉണപൊകബിയബിട്ടുള
കപപൊസബികേട്യൂഷന്

(സബി) ഈ ആകബികലെപൊ അതബിന്കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങകളപൊ
പകേപൊരന്റിം, 2-ാം വകുപ്പെബിലലെ (ഇസഡറ ഇ) ഇനന്റിം പകേപൊരന്റിം നബിര്വ്വചേബിച്ചബിട്ടുള ശലെഗന്റിം
ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനള എലനങബിലുന്റിം നടപടബികേള എടുക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ,
ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ മുമ്പപൊലകേ വയ്ക്കുന്നതബിനകവണബി
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപന ലസക്രട്ടേറബികറ കരഖപൊമൂലെന്റിം ഒര റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ നലകകേണതപൊണറ.
13. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ സഹെപൊയബികല.―(1)
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ കേപൊരഗങ്ങളബില സഹെപൊയബിക്കുന്നതബികനപൊ നടപടബി
സപൊകഗലപ്പെടുത്തുന്നതബികനപൊ
അലലങബില അകനസ്വഷണ നടപടബികേളബികലെപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
സമകീപബിക്കുകമ്പപൊലഴെലപൊന്റിം സര്കപൊരബിലന കേകീഴെബിലുള എലപൊ പബബികേറ സര്വ്വനറസുന്റിം, എലപൊ
സഹെപൊയവുന്റിം സഹെകേരണവുന്റിം നലകകേണതപൊണറ. അതരന്റിം ഉകദഗപൊഗസലന ഭപൊഗത്തുനബിന്നറ
ഉണപൊയതപൊയബി കേപൊണലപ്പെടുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം നബിരപൊകേരണകമപൊ നബിസഹെകേരണകമപൊ,
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അച്ചടകമബിലപൊയ്മയപൊകയപൊ ലപരമപൊറ ലെന്റിംഘനമപൊകയപൊ ആയബി കേണകപൊകലപ്പെടുന്നതുന്റിം ആയതറ
ബന്ധലപ്പെട്ടേ അച്ചടക അധബികേപൊരബിയ്ക്കു ഉചേബിതമപൊയ ശബികപൊനടപടബികേള വകേലകപൊള്ളുന്നതബിന
കേപൊരണമപൊകുന്നതുമപൊണറ.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ഈ ആകബിന് കേകീഴെബികലെപൊ
അലലങബില അതബിന് കേകീഴെബികലെപൊ ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങള അലലങബില ലറഗുകലെഷനകേള
പകേപൊരന്റിം
നബികബിപമപൊയബിട്ടുള
ഏലതങബിലുന്റിം
അധബികേപൊരന്റിം
നബിയമപൊനസൃതമപൊയബി
വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ,
കപപൊലെകീസബികനപൊടറ
കരഖപൊമൂലെന്റിം
അയപൊളുലട
സഹെപൊയന്റിം
ആവശഗലപ്പെട്ടേപൊല, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ സഹെപൊയബിക്കുകേ എന്നതറ
ഓകരപൊ കപപൊലെകീസുകേപൊരലനയുന്റിം ചുമതലെയപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
14. ലഹെലതറ ഓഫകീസര്കറ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം മതബിയപൊയ സഹൗകേരഗന്റിം
നലകേണലമന്നറ.―(1) ഓകരപൊ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനവുന്റിം അതബിലന ലഹെലതറ
ഓഫകീസര്കറ അയപൊളുലട ശരബിയപൊയ ഔകദഗപൊഗബികേ കൃതഗനബിര്വ്വഹെണതബിനറ ആവശഗമപൊയ
സപൊമ്പതബികേ, കറബികല സഹെപൊയന്റിം, ഓഫകീസറ സലെന്റിം, ഫര്ണബിച്ചര്, കസഷനറബി, കഫപൊമുകേള,
വപൊഹെനസഹൗകേരഗന്റിം എന്നബിവ നലകകേണതപൊണറ.
(2) ഈ ആകബിന് പകേപൊരന്റിം, പപൊകദശബികേ കമഖലെകേളബില ശുചേബിതസ്വ
സഹൗകേരഗതബിനപൊയുന്റിം ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനന്റിം അതുകപ്പെപൊലലെയുളവയ്ക്കുമപൊയബി നടതബിയ
ഏലതങബിലുന്റിം കജപൊലെബിയുലടകയപൊ നടപടബികേളുലടകയപൊ നബിര്വ്വഹെണതപൊല ലഹെലതറ
ഓഫകീസര്കറ ഉണപൊകുന്ന ഏതറ ലചേലെവുകേളുന്റിം നഷങ്ങളുന്റിം, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം
വഹെബികകണതുന്റിം അതരന്റിം തുകേ ഈ ആകറ പകേപൊരന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകേലപ്പെട്ടേ വഗക്തബിയബില
നബിന്നറ വസ്തുവബികനലുള കേരകുടബിശബികേ എന്നകപപൊലലെ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ
ഈടപൊകബിലയടുകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
15. സന്റിംസപൊനലത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ നബിയമങ്ങളുലട വഗവസകേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനള
ലഹെലതറ ഓഫകീസറുലട അധബികേപൊരന്റിം.―സന്റിംസപൊനലത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ, പരബിസബിതബി
നബിയമങ്ങള
സന്റിംബന്ധബിച്ച
വഗവസകേളകനസൃതമപൊയബി
ലഹെലതറ
ഓഫകീസര്
അധബികേപൊരങ്ങള വബിനബികയപൊഗബികകണതപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 3

മനഷഗ ഉപകയപൊഗതബിനപൊയുള ലവളവുന്റിം മലെബിനജലെ നബിര്മ്മപൊര്ജ്ജനവുന്റിം
16. കുടബിലവളതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരന്റിം.―(1) കുടബിലവളതബിലന നബിലെവപൊരന്റിം കേണകപൊക്കുന്നതറ
കുടബിലവളതബിലന ഇനഗന് സപൊന്കഡര്ഡറ ലസ്പെസബിഫബികകഷന് പകേപൊരന്റിം ആയബിരബിക്കുന്നതുന്റിം, കൂടപൊലത
വബിതരണന്റിം ലചേയ്യുന്ന ലവളന്റിം പരഗപൊപമപൊലണനന്റിം അതറ 2006-ലലെ ഫുഡറ കസഫബി ആനറ
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സപൊന്കഡര്ഡ്സറ
ആകറ
പപൊലെബിചളതപൊലണനന്റിം
ഉപകയപൊഗതബിനപൊയുള ജലെന്റിം വബിതരണന്റിം ലചേയ്യുന്ന
ഉതരവപൊദബിതന്റിം ആയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.

ഉറപ്പുവരകതണതറ
മനഷഗ
എലപൊ വബിതരണകപൊരലടയുന്റിം

(2) ഓകരപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം,
(എ) ആനകേപൊലെബികേമപൊകയപൊ അലലങബില ജലെജനഗ കരപൊഗതബിലന സന്റിംശയന്റിം
ഉണപൊകുകമ്പപൊകഴെപൊ, നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള മപൊനദണ്ഡങ്ങളകറ വബികധയമപൊയബി കുടബിലവളതബിലന
ഗുണനബിലെവപൊരന്റിം പരബികശപൊധബികകണതുന്റിം; കൂടപൊലത
(ബബി) വബിതരണന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെടുന്ന ലവളതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരവുന്റിം അളവുന്റിം,
അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, നബിലെവപൊരന്റിം കുറഞ്ഞലതകന്നപൊ അപരഗപൊപമപൊലണകന്നപൊ കേലണതബിയപൊല
വബിതരണകപൊരലന കചേര്തറ പരബിഹെപൊര നടപടബികേള ആരന്റിംഭബികകണതുമപൊണറ.
(3) കുടബികപൊനന്റിം കുളബികപൊനന്റിം വസ്ത്രങ്ങള കേഴുകേപൊനന്റിം അലലങബില വപൊട്ടേര്
കസ്പെപൊര്ട്സബിനന്റിം വബികനപൊദതബിനന്റിം ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന, ഏലതങബിലുന്റിം തടപൊകേന്റിം, അരവബി, നകീരറവ,
കേബിണര്, ടപൊങറ, റബിസര്കവപൊയര്, കുളന്റിം, ടപൊങര് കലെപൊറബികേളബിലലെ ലവളന്റിം അലലങബില മററ ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേളുലട, ആയതറ സസ്വകേപൊരഗ സസ്വതപൊയപൊലുന്റിം അലലങബിലുന്റിം, ഉടമസകനപൊടറ
അലലങബില ആയതബിന് കമല നബിയനണമുള ഏലതങബിലുന്റിം ആളബികനപൊടറ, പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികറ എകപ്പെപൊള കവണലമങബിലുന്റിം കരഖപൊമൂലെന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകേപൊവുന്നതുന്റിം,
കനപൊട്ടേകീസബില വഗക്തമപൊകബിയബിട്ടുള നഗപൊയമപൊയ സമയതബിനളബില അലലങബില (ഡബി)
ഖണ്ഡതബിന കേകീഴെബില വരന്ന വബിഷയങ്ങളപൊലണങബില, കനപൊട്ടേകീസബില വഗക്തമപൊകബിയബിട്ടുള
അറബിയബിപ്പെറ ലെഭബിച്ചറ മുപ്പെതബിയപൊറു മണബിക്കൂറബില കുറയപൊത സമയതബിനളബില അയപൊള,―
(എ) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന അതരതബിലുള
രകീതബിയബില ജലെവബിതരണ കസപൊതസ്സുകേള നബിലെനബിര്ത്തുകേയുന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുന്റിം; അലലങബില
(ബബി) ലചേളബി, മപൊലെബിനഗങ്ങള, സസഗങ്ങള എന്നബിവയബില നബിന്നറ അതരന്റിം
ജലെവബിതരണ കസപൊതസ്സുകേള വൃതബിയപൊക്കുകേയുന്റിം; അലലങബില
(സബി) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നബിര്കദ്ദേശബിച്ചതുകപപൊലലെ
ഉപരബിതലെ ലഡയ്കനജറ വഴെബിയുള മലെബിനകീകേരണതബില നബിന്നറ അതരന്റിം ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേലള സന്റിംരകബിക്കുകേയുന്റിം; അലലങബില
(ഡബി) ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില, ഏലതങബിലുന്റിം
രകീതബിയബിലുള ജലെവബിതരണ കസപൊതസറ മതബിയപൊയ അറകുറപ്പെണബികേകളപൊ, സന്റിംരകണകമപൊ
അലലങബില അടചലകേട്ടേകലെപൊ ഇലപൊതതപൊലണങബില അതറ ഉപകയപൊഗബിക്കുവപൊന് ഇടയപൊകുന്ന
അലലങബില കേടനകപപൊകുന്ന ആളബികനപൊ ലപപൊതുജനങ്ങളകകപൊ ആകരപൊഗഗതബികനപൊ
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സുരകബിതതസ്വതബികനപൊ ഹെപൊനബിയുണപൊക്കുലമങബില, അവരലട നബിര്കദ്ദേശ പകേപൊരന്റിം അവ
നബികേത്തുകേകയപൊ, നന്നപൊക്കുകേകയപൊ, സന്റിംരകബിക്കുകേകയപൊ അലലങബില ലകേട്ടേബിയടയ്ക്കുകേകയപൊ;
അലലങബില
(ഇ) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില, ജലെന്റിം
കുടബിക്കുവപൊന് കയപൊഗഗമലപൊലയങബില, കുടബിലവള ആവശഗങ്ങളകപൊയബി അതരന്റിം ജലെവബിതരണ
കസപൊതസ്സുകേള ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബില നബിനന്റിം അതുകപപൊലലെ മറ്റുളവലര ഉപകയപൊഗബിക്കുവപൊന്
അനവദബിക്കുന്നതബില നബിനന്റിം ഒഴെബിവപൊക്കുകേകയപൊ; അലലങബില
(എഫറ) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില
ജലെന്റിം കുടബിക്കുവപൊന് കയപൊഗഗമലപൊലയങബില കുടബിലവള ആവശഗങ്ങളകപൊയബി ആയതറ
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതറ തടയപൊന് പരഗപൊപമപൊയ രകീതബിയബില, അതരന്റിം ജലെവബിതരണ കസപൊതസറ
തപൊലകപൊലെബികേമപൊകയപൊ ശപൊശസ്വതമപൊകയപൊ അടയ്ക്കുന്നതബികനപൊ, അലലങബില അലത രകീതബിയബില
നബികേത്തുകേകയപൊ, ലകേട്ടേബിയടയ്ക്കുകേകയപൊ അലലങബില കവലെബിലകേട്ടുകേകയപൊ; അലലങബില
(ജബി) ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഹെപൊനബികേരമപൊലണകന്നപൊ
സമകീപസലെതബിന
ദുസഹെമപൊലണകന്നപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി കേണകപൊക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
ലകേട്ടേബികബിടക്കുന്ന ജലെന്റിം ഒഴുകബി കേളയുന്നതബികനപൊ അലലങബില കചേര്കന്നപൊ ബന്ധലപ്പെകട്ടേപൊ
കേബിടക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം ജലെകസപൊതസബില നബികന്നപൊ അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം വസ്തുവബില
നബികന്നപൊ പരബിസരത്തു നബികന്നപൊ സന്റിംഭരണബിയബില നബികന്നപൊ ജലെസന്റിംഭരണബിയബില നബികന്നപൊ
നകീകന്റിം ലചേയ്യുകേകയപൊ, ലചേയ്യേണലമന്നറ ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്നതപൊണറ:
എന്നപൊല (എ), (ഡബി) എന്നകീ ഖണ്ഡങ്ങളബിലലെ വഗവസകേള ഒര അരവബിയറ
ബപൊധകേമപൊകുന്നതല:
എനമപൊത്രമല ഖണ്ഡന്റിം (ഇ) പകേപൊരന്റിം ഒര കനപൊട്ടേകീസറ ആദഗന്റിം നലകേപൊത പകന്റിം
ഖണ്ഡന്റിം (എഫറ) പകേപൊരന്റിം ഒര കനപൊട്ടേകീസറ നലകേപൊന് പപൊടുളതലപൊതതുന്റിം, ഖണ്ഡന്റിം (ഇ)
പകേപൊരമുള കനപൊട്ടേകീസറ നലകേബിയതബിനകശഷവുന്റിം പശ്നമപൊയ ജലെവബിതരണതബിനള ഉറവബിടന്റിം
കുടബിലവള ആവശഗങ്ങളകപൊയബി തുടര്ച്ചയപൊയബി ഉപകയപൊഗബിക്കുകേയപൊലണങബില, പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്ക്കു, അതരന്റിം ഉപകയപൊഗന്റിം (എഫറ) ഖണ്ഡ പകേപൊരമുള
കനപൊട്ടേകീസറ നലകേപൊലത തടയപൊന് സപൊധബികബിലപൊലയന്നറ കേരതുന്ന പകന്റിം അതരതബിലുള
കനപൊട്ടേകീസറ നലകേപൊവുന്നതപൊണറ.
(4) മുകേളബില പറഞ്ഞബിരബിക്കുന്നതുകപപൊലലെ ഉടമകയപൊ നബിയനണമുള ആകളപൊ (3)-ാം
ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം നലകേബിയ കനപൊട്ടേകീസറ, അതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ച സമയതബിനളബില
പപൊലെബിക്കുന്നതബില

വകീഴ

വരത്തുകേകയപൊ

അവഗണബിക്കുകേകയപൊ

ലചേയ്യുകേയപൊലണങബില,
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പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്ക്കു, ഏലതങബിലുന്റിം ആളബിലനകയപൊ അലലങബില
ആളുകേളുലടകയപൊ ആകരപൊഗഗന്റിം അലലങബില സുരക പരബിരകബിക്കുന്നതബിനറ അടബിയനബിര നടപടബി
ആവശഗമപൊയബി വന്നപൊല, അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസബില പറഞ്ഞബിരബിക്കുന്ന കജപൊലെബികേള ഉടന്തലന്ന
നബിര്വ്വഹെബിക്കുകേയുന്റിം, അപകേപൊരന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ഉണപൊകപൊന്ന
എലപൊ

ലചേലെവുകേളുന്റിം

നബിയനണമുള
സസ്വയന്റിംഭരണ

ഉടമ,

ആള

അലലങബില

അതരന്റിം

അടയ്കകണതുന്റിം,

സപൊപനങ്ങളക്കു

ജലെവബിതരണ

അടയപൊത

ലെഭബികകണ

നബികുതബി

പകന്റിം

കസപൊതസബിലന

ബന്ധലപ്പെട്ടേ

തകദ്ദേശ

കുടബിശബികേലയന്നകപപൊലലെ

അതറ

ഈടപൊകബിലയടുക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ :
എന്നപൊല ഏലതങബിലുന്റിം സസ്വകേപൊരഗ കസപൊതസബിലലെ ജലെന്റിം ലപപൊതുജനങ്ങള അലലങബില
ലപപൊതുജനങ്ങളുലട ഒര വബിഭപൊഗന്റിം അവകേപൊശലമന്ന നബിലെയബില ഉപകയപൊഗബിക്കുകേയപൊലണങബില
അപകേപൊരമുള ലചേലെവുകേള തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളുലട ഫണകേളബില നബിന്നറ
വഹെബികകണതപൊണറ.
(5)

ലപപൊതുവപൊയബി

അലലങബില

പകതഗകേമപൊയബി

നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുളലതപൊഴെബിലകേ

യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം,―
(എ) ഓവുചേപൊലെബിലന ബപൊധബിക്കുന്നകതപൊ അതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വസ്തുകളുലട
സസ്വതനമപൊയ ഒഴുകബിലന തടസലപ്പെടുത്തുന്നകതപൊ, അലലങബില അതരന്റിം വസ്തുകളുലട
ടകീററലമനബിലനയുന്റിം നകീകന്റിം ലചേയ്യേലെബിലനയുന്റിം ബപൊധബിക്കുന്ന എലനങബിലുന്റിം വസ്തു; അലലങബില
(ബബി) മപൊലെബിനഗകമപൊ നകീരപൊവബികയപൊ ആയ ഏലതങബിലുന്റിം ദപൊവകേകമപൊ അലലങബില
മറ്റു ദപൊവകേന്റിം

അതുമപൊത്രമപൊകയപൊ അലലങബില

ഓടയ്ക്കുളബിലലെ മറ്റു പദപൊര്ത്ഥങ്ങളുമപൊയബി

സന്റിംകയപൊജബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ അപകേടകേരകമപൊ, ശലെഗതബിന കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ, അലലങബില
ആകരപൊഗഗതബിനറ കദപൊഷന്റിംവരത്തുകേകയപൊ ലചേയ്യുലന്നങബില;
(സബി) ഏലതങബിലുന്റിം കസപൊടനവസ്തു, അലലങബില കേത്തുന്ന വസ്തു,
ഏലതങബിലുന്റിം

ലപപൊതു

ഓടയബികലെയ്കകപൊ

അലലങബില

ലപപൊതു

ഓടയുമപൊയബി

ബന്ധബിപ്പെബിക്കുന്ന ഓടയബികലെയ്കകപൊ എറബിയുകേകയപൊ, എറബിയപൊനള അനമതബി ലകേപൊടുക്കുകേകയപൊ,
ഒഴെബിക്കുകേകയപൊ മറബിക്കുകേകയപൊ കേടതബിവബിടുകേകയപൊ ലചേയ്യുവപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊണറ.
(6)

ലപപൊതുവപൊയബി

അലലങബില

പകതഗകേമപൊയബി

യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം,―
(എ) ഏലതങബിലുന്റിം ജലെപപൊതയബികലെയറ,―

നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുളലതപൊഴെബിലകേ,
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(i) ഏലതങബിലുന്റിം ഖര അലലങബില ദപൊവകേ മലെബിനവസ്തു, അഴുകറ, വബിസര്ജ്ജഗന്റിം,
അലലങബില
(ii) ഏലതങബിലുന്റിം ഉലപ്പെപൊദനതബില നബികന്നപൊ ഉലപ്പെപൊദന പക്രബിയയബില
നബികന്നപൊ ഉണപൊകുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം വബിഷമുള , മപൊരകേമപൊയ അലലങബില മലെബിനമപൊക്കുന്ന ദപൊവകേന്റിം,
ഇടുകേകയപൊ ഇടപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ അലലങബില വകീഴപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ
ഒഴുക്കുകേകയപൊ ലകേപൊണകപപൊകുകേകയപൊ അലലങബില അറബിഞ്ഞുലകേപൊണറ ഇടപൊന്, വകീഴപൊന്,
ഒഴുകപൊന്, ലകേപൊണകപപൊകേപൊന് അനവദബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുവപൊകനപൊ, അലലങബില
(ബബി) ജലെപപൊതയബികലെകറ എലനങബിലുന്റിം നബികകപബിക്കുകേകയപൊ നബികകപബികപൊന്
കേപൊരണമപൊവുകേകയപൊ, വകീഴെപൊന് കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ വകീഴ്ത്തുകേകയപൊ, ഒഴുക്കുകേകയപൊ, അലലങബില
കബപൊധപൂര്വ്വന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം വകീഴ്ത്തുകേകയപൊ, ഒഴുക്കുകേകയപൊ അലലങബില ഒകര അലലങബില
മകറലതങബിലുന്റിം വഗക്തബിയുലട മററ സമപൊന പവൃതബികേളുമപൊയബി വഗക്തബിപരമപൊയബി അലലങബില
സന്റിംകയപൊജബിപ്പെബിച്ചറ, ജലെപപൊതയുലട ശരബിയപൊയ ഒഴുകബിലന തടസലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ, അതബിലലെ
ലവളന്റിം മലെബിനമപൊക്കുകേകയപൊ, ഏലതങബിലുന്റിം ഫപൊക്ടറബിയബില നബികന്നപൊ, നബിര്മ്മപൊണ പക്രബിയയബില
നബികന്നപൊ കേസ്വപൊറബിയബില നബികന്നപൊ ഉള ഖര മപൊലെബിനഗങ്ങള ഏലതങബിലുന്റിം ചേപ്പുചേവറുകേള,
ചേപൊരങ്ങള, മററ മപൊലെബിനഗങ്ങള, വഗപൊപപൊര മപൊലെബിനഗങ്ങള, മലെബിനമപൊയ ഖര വസ്തുകള എന്നബിവ
ഉളലപ്പെലട; അലലങബില
(സബി) ജലെപപൊതയബികലെപൊ
ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ, പപൊടുളതല.

സമകീപപകദശകതപൊ

ഏലതങബിലുന്റിം

ശലെഗന്റിം

(7) (3)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം വഗവസലചേയബിട്ടുള നബിര്കദ്ദേശങ്ങള ആലരങബിലുന്റിം
അനസരബികപൊതബിരബിക്കുകേയപൊലണങബില, അയപൊള ആയബിരന്റിം രൂപ പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയബി
അനസരബികപൊതബിരബിക്കുന്ന സന്റിംഗതബിയബില ഓകരപൊ ദബിവസകതക്കുന്റിം അഞ്ഞൂററ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
(8) (5) അലലങബില (6)-ാം ഉപവകുപ്പുകേളബിലലെ വഗവസകേള ആലരങബിലുന്റിം
ലെന്റിംഘബിക്കുകേയപൊലണങബില അയപൊള ആയബിരന്റിം രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ
ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം അഞ്ഞൂററ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
17. ജലെവബിതരണവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
അധബികേപൊരങ്ങള.―(1) ഏലതങബിലുന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെകേളബികലെപൊ അതബിലന ഭപൊഗങ്ങളബികലെപൊ
ജലെവബിതരണ കസപൊതസറ മലെബിനമപൊകണപൊ അലകയപൊ എന കേലണത്തുന്നതബിനപൊയബി അതരന്റിം
പകദശങ്ങളബികലെപൊ അതബിലന ഭപൊഗങ്ങളബികലെപൊ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയ്ക്കു
അകനസ്വഷണന്റിം നടതബികപൊവുന്നതപൊണറ.
1503/2021.
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(2) ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അലലങബില യഥപൊവബിധബി അധബികേപൊര
ലപ്പെടുതബിയബിട്ടുള

ഏലതപൊര

ഉകദഗപൊഗസനന്റിം,

അതരന്റിം

അകനസ്വഷണങ്ങളുലട

ഫലെന്റിം

കേണകബിലലെടുതറ, വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട്ടേ കേപൊലെയളവബിനളബില, ജലെവബിതരണ കസപൊതസറ
വൃതബിയപൊക്കുവപൊകനപൊ ലമച്ചലപ്പെടുത്തുവപൊകനപൊ നന്നപൊക്കുവപൊകനപൊ മലെബിനകീകേരണതബില നബിന്നറ
സന്റിംരകബിക്കുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശബിചലകേപൊണറ ഉടമയ്കകപൊ വകേവശകപൊരകനപൊ ബന്ധലപ്പെട്ടേ
സപൊപനതബികനപൊ അധബികേപൊരബികകപൊ ഉതരവറ നലകേപൊവുന്നതപൊണറ:
എന്നപൊല ഈ ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില ഒര ഉതരവറ പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനറ മുമ്പറ, ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ

അധബികേപൊരബി

അലലങബില

അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട്ടേ

ഓഫകീസര്,

അധബികേപൊരബികേളകകപൊ ബന്ധലപ്പെട്ടേ ആളുകേളകകപൊ പറയുവപൊനളതു പറയുവപൊന് നഗപൊയമപൊയ
അവസരന്റിം നലകകേണതുന്റിം അതറ പരബിഗണബിക്കുകേയുന്റിം ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അലലങബില
അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട്ടേ ഉകദഗപൊഗസന് പുറലപ്പെടുവബിച്ച ഉതരവബിലനതബിലര സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ

അധബികേപൊരബികറ

അപ്പെകീല

നലകേപൊവുന്നതുന്റിം,

അതരന്റിം

അപ്പെകീലെബില

സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി എടുക്കുന്ന തകീരമപൊനതബിലനതബിലര, സര്കപൊരബികലെയറ
ഒര റബിവബിഷന് നലകേപൊവുന്നതുന്റിം അതബിലന തകീരമപൊനന്റിം അനബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
18. ജലെതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരന്റിം ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനള സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ അധബികേപൊരങ്ങള.―ഒര
പകദശബികേ കമഖലെയബിലലെ ലപപൊതു ജലെവബിതരണ കസപൊതസറ മലെബിനമപൊലണകന്നപൊ അലലങബില
മലെബിനകീകേരണതബിലന അപകേടസപൊധഗതയബിലെപൊലണകന്നപൊ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികകപൊ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികകപൊ കബപൊദ്ധഗലപ്പെടുകേയപൊലണങബില,
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, കരഖപൊമൂലെന്റിം, അതബില വഗക്തമപൊകബിയബിട്ടുള
അതരന്റിം നടപടബികേള വകേലകപൊള്ളുവപൊന് ആവശഗമപൊയ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേപൊവുന്നതപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 4

ശുചേകീകേരണ സഹൗകേരഗങ്ങള
19. ലപപൊതു ശുചേബിതസ്വ സഹൗകേരഗങ്ങള നലകുവപൊനന്റിം ഉറപ്പുവരത്തുവപൊനമുള തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളുലട ബപൊദ്ധഗത.―(1) ഓകരപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനവുന്റിം
ലപപൊതുജനങ്ങളുലട ഉപകയപൊഗതബിനറ ആവശഗമപൊയ എണ്ണതബിലുള ശുചേബിതസ്വ സഹൗകേരഗങ്ങള,
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ശരബിയപൊയതുന്റിം സഹൗകേരഗപദവുമപൊയ സലെങ്ങളബില, ആവശഗലമങബില നപൊമമപൊത്രമപൊയ പണന്റിം
ലകേപൊടുകലെബിലന അടബിസപൊനതബില ഒരക്കുകേയുന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുന്റിം ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗതബിനറ ഒര
ശലെഗകമപൊ ഹെപൊനബികയപൊ ഉണപൊകേപൊതവബിധന്റിം അതരന്റിം സലെങ്ങള ശരബിയപൊയ ശുചേബിതസ്വപൊവസയബില
നബിലെനബിര്ത്തുകേയുന്റിം ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(2) മനഷഗവപൊസതബിനറ ഉകദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം ലകേട്ടേബിടന്റിം യപൊലതപൊരവബിധ
ശുചേകീകേരണ
സഹൗകേരഗങ്ങളുന്റിം
ഇലപൊതതപൊലണങബികലെപൊ
അലലങബില
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില, ലകേട്ടേബിടതബില തപൊമസബിക്കുന്ന
ആളുകേളുലട എണ്ണലത സന്റിംബന്ധബിച്ചബിടകതപൊളന്റിം അതബില നലകേബിയബിട്ടുള ശുചേബിതസ്വ
സഹൗകേരഗകമപൊ സഹൗകേരഗങ്ങകളപൊ അപരഗപൊപമപൊലണങബികലെപൊ, അലലങബില ശുചേബിതസ്വപരമപൊയ
കേപൊരണങ്ങളപൊല ആകകപമുലണങബികലെപൊ, കനപൊട്ടേകീസബില വഗക്തമപൊകബികയകപൊവുന്ന ശുചേബിതസ്വ
സഹൗകേരഗങ്ങള അലലങബില അതരന്റിം അധബികേ ശുചേബിതസ്വ സഹൗകേരഗങ്ങളുന്റിം ഒരകണലമന്നറ
അതരന്റിം ലകേട്ടേബിടങ്ങളുലട ഉടമസകനപൊടറ അയപൊളകറ കരഖപൊമൂലെമുള കനപൊട്ടേകീസബിലൂലട
ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്നതപൊണറ.
(3) ലകേട്ടേബിടന്റിം നബിലക്കുന്ന സലെതബിലന ഓകരപൊ ഉടമസനന്റിം അതരന്റിം
ലകേട്ടേബിടങ്ങളബിലലെ തപൊമസകപൊരലട ഉപകയപൊഗതബിനപൊയബി ആവശഗമപൊയ ശുചേകീകേരണ
സഹൗകേരഗങ്ങള അതരന്റിം സപൊനങ്ങളബിലുന്റിം സമയതബിനളബിലുന്റിം ഒരകണലമന്നറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കനപൊട്ടേകീസബിനപൊല ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്നതപൊണറ.
(4) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊര പരബിധബിയബിലുള
പകദശലത എലപൊ വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളുന്റിം 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ രപൊജറ
ആകബിനറ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ) കേകീഴെബിലലെയുന്റിം 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ
(1994-ലലെ 20-ാം ആകറ)-ന കേകീഴെബിലുന്റിം ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ലകേട്ടേബിടനബിര്മ്മപൊണ ചേട്ടേങ്ങള
പകേപൊരമുള നബിര്കദ്ദേശങ്ങള അനസരബിചളള മൂത്രപ്പുരകേളുന്റിം വപൊട്ടേര് കകപൊസറ്റുകേളുന്റിം (സ്ത്രകീകേളക്കുന്റിം
പുരഷനപൊര്ക്കുന്റിം ലവകവ്വലറ) വപൊഷറ കബസബിനകേളുന്റിം ഒരകകണതുന്റിം അവ വൃതബിയപൊയുന്റിം
ശരബിയപൊയ രകീതബിയബിലുന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുന്റിം ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
കജപൊലെബിസലെങ്ങള,
ബബിസബിനസറ സപൊപനങ്ങള, മപൊളുകേള എന്നബിവയുളലപ്പെലട എലപൊ സപൊപനങ്ങളബിലുന്റിം,
ശബിശുകള, ലപണ്കുട്ടേബികേള, ഭബിന്നകശഷബികപൊര്, വകയപൊജനങ്ങള, ഭബിന്നലെബിന്റിംഗകപൊര്
എന്നബിവര്കറ സഹൗഹൃദപരമപൊയ ശുചേബിമുറബികേള എന്നകീ സഹൗകേരഗങ്ങള ഉറപ്പുവരകതണതപൊണറ.
(5) അപകേപൊരന്റിം ഒരക്കുന്ന എലപൊ ശുചേബിമുറബികേളുന്റിം,(എ) ഉപകയപൊഗബിക്കുന്ന ആളുകേളുലട സസ്വകേപൊരഗത സമകീപസലെങ്ങളബില
തപൊമസബിക്കുന്നവരലടകയപൊ കേടനകപപൊകുന്നവരലടകയപൊ കേപൊഴയബില നബിന്നറ പരബിരകബിക്കുന്ന
രകീതബിയബില നബിര്മ്മബികകണതുന്റിം;
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(ബബി) വപൊട്ടേര് വടപ്പെറ കകപൊസററ, അടകപ്പെപൊടുകൂടബിയ ലെകീച്ചറ പബിററ അലലങബില
ലസപ്റബികേറ
ടപൊങറ,
ഓട
സഹൗകേരഗന്റിം,
മലെബിനവപൊയു
പുറകതയ്ക്കുകപപൊകേപൊനള
എകറ-കഹെപൊസറ (ലനററ-വടഡറ) തുടങ്ങബിയ സന്റിംവബിധപൊനങ്ങളുമുളതുന്റിം;
(സബി) പരബിസരതറ മലെബിനജലെന്റിം ലകേട്ടേബികബിടകപൊലതയുന്റിം വൃതബികയപൊലടയുന്റിം
ശരബിയപൊയ രകീതബിയബിലുന്റിം അറകുറപ്പെണബികേള നടതബിയുന്റിം അപകേപൊരമുള രകീതബിയബില മപൊറങ്ങള
വരതബിയുന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുന്റിം, ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(6) ഈ ആകറ പപൊബലെഗതബില വരന്നതബിന മുകമ്പപൊ അതബിനകശഷകമപൊ
നബിര്മ്മബിച്ചതുന്റിം, ഒര ലതരവബികലെയറ തുറക്കുന്നതുമപൊയ ഒര ശുചേബിമുറബി ലപപൊതു സഭഗതയറ
എതബികരപൊ ശലെഗകമപൊ ആകേതകവബിധതബില സപൊപബിക്കുകേകയപൊ നബിര്മ്മബിക്കുകേകയപൊ
ലചേയബിട്ടുളളതപൊലണങബില, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കരഖപൊമൂലെമുള
കനപൊട്ടേകീസബിനപൊല, അതബില പറഞ്ഞബിരബിക്കുന്ന അതരന്റിം സമയതബിനളബില, തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനലത അറബിയബിചലകേപൊണറ, അതറ നകീകന്റിം ലചേയ്യുവപൊകനപൊ അതരന്റിം
ലമച്ചലപ്പെടുതലുകേള വരത്തുവപൊകനപൊ ഉടമസകനപൊടറ ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്നതപൊണറ.
(7) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പതബിപപൊദബിക്കുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള ലകേട്ടേബിടതബിലന ഉടമ
പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബില, ഇരനൂറബിയമ്പതറ രൂപയബില കൂടപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയബി
പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബില ഓകരപൊ ദബിവസകതയറ നൂറു രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
(8) ലകേട്ടേബിടന്റിം നബിലക്കുന്ന ഭൂമബിയുലട ഉടമ (3)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരമുള
വഗവസകേള പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബില ഇരനൂറബിയമ്പതറ രൂപയബില കൂടപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
നബിര്കദ്ദേശങ്ങള തുടര്ച്ചയപൊയബി പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബില ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂറു രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
(9) (4)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം വബിദഗപൊഭഗപൊസ
സപൊപനങ്ങകളപൊ മററ സപൊപനകമപൊ (4)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പതബിപപൊദബിച്ചബിരബിക്കുന്നതുകപപൊലലെ
ആവശഗമപൊയ ശുചേകീകേരണ സഹൗകേരഗങ്ങള ഒരക്കുന്നതബില പരപൊജയലപ്പെട്ടേപൊല, അഞ്ഞൂററ
രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം നബിര്കദ്ദേശങ്ങള തുടര്നന്റിം പപൊലെബിക്കുന്നബിലലങബില ഓകരപൊ
ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂറുരൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
(10) (5)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന, ഓകരപൊ ലകേട്ടേബിട ഉടമയുന്റിം
ഇരനൂറബിയമ്പതറ രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ
ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂറു രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
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(11) (6)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഓകരപൊ ലകേട്ടേബിട ഉടമയുന്റിം
അഞ്ഞൂററ രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ
ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂറു രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
20. വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളബിലലെയുന്റിം മററ ലപപൊതു സലെങ്ങളബിലലെയുന്റിം ശുചേബിതസ്വ
സഹൗകേരഗങ്ങളകപൊയുള മപൊനദണ്ഡങ്ങള.―(1) വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളബിലുന്റിം മററ ലപപൊതു
സലെങ്ങളബിലുന്റിം ശുചേബിതസ്വ സഹൗകേരഗ മപൊനദണ്ഡങ്ങള നബിര്കദ്ദേശബികകണതറ സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ചുമതലെയപൊകുന.
(2) ഓകരപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം,―
(എ) എലപൊ വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളബിലുന്റിം മററ ലപപൊതു സലെങ്ങളബിലുന്റിം
മതബിയപൊയ ശുചേകീകേരണ സഹൗകേരഗങ്ങള ഒരകബിയബിട്ടുലണന്നറ ഉറപ്പുവരത്തുകേയുന്റിം ;
(ബബി) സഹൗകേരഗങ്ങള അപരഗപൊപമപൊകുകമ്പപൊള പരബിഹെപൊര നടപടബികേള ആരന്റിംഭബിക്കുകേയുന്റിം ,
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
21. സപൊനബിററബി ഫബിററനസറ സര്ട്ടേബിഫബികറബിലന ആവശഗകേത.―(1) വഗക്തബിഗത
തപൊമസസലെങ്ങള ഒഴെബിലകേയുള എലപൊ സപൊപനങ്ങളുന്റിം അധബികേപൊരബിതയുളള പകദശലത
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലലെ ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടറബില നബിന്നറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അന്റിംഗകീകേപൊരകതപൊലട എലപൊ വര്ഷവുന്റിം സപൊനബിററബി ഫബിററനസറ
സര്ട്ടേബിഫബികററ കനടബിയബിരബികകണതപൊണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊര സപൊപനവുന്റിം
ഇരനൂറബിയമ്പതറ രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ
ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂറു രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊകുന്നതപൊണറ.
22. ലതരവുകേളബിലുന്റിം ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുന്റിം മപൊലെബിനഗങ്ങളുന്റിം ചേവറുകേളുന്റിം മറ്റുന്റിം
നബികകപബിക്കുന്നതറ നബികരപൊധബികല.―(1) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം ലതരവുകേളബികലെപൊ ലപപൊതുസലെ
ങ്ങളബികലെപൊ
ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഹെപൊനബികേരമപൊകുന്ന
മപൊലെബിനഗങ്ങകളപൊ
ചേവറുകേകളപൊ
അതുകപപൊലലെയുളവകയപൊ നബികകപബികപൊന് പപൊടുളതല.
(2) 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994-ലലെ 20-ാം ആകറ),
1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ രപൊജറ ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ) 219 എ മുതല
219 എസറ വലരയുള വകുപ്പുകേളബിലുന്റിം അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുളള ചേട്ടേങ്ങളബിലുന്റിം
എന്തുതലന്ന അടങ്ങബിയബിരന്നപൊലുന്റിം , ലതരവുകേളബിലുന്റിം ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുന്റിം മപൊലെബിനഗങ്ങള,
ചേവറുകേള അലലങബില മലറലനങബിലുന്റിം നബികകപബിക്കുന്നതബില നബിനന്റിം യപൊലതപൊര ആകരപൊഗഗ
പശ്നങ്ങളുന്റിം
ഉണപൊകുന്നബിലലന്നറ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി
ഉറപ്പുവരകതണതപൊണറ.
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ഇരനൂറമ്പതറ
രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയറ ഇരനൂററ
രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
23. പകവശബിക്കുന്നതബിനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനമുളള അധബികേപൊരന്റിം.―ഈ അദ്ധഗപൊയതബില
അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന
വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന
ആവശഗതബികലെയപൊയബി
സര്കപൊരബിലന ആകരപൊഗഗ വകുപ്പെബിലലെകയപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
കേകീഴെബികലെപൊ ഉള , ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടര് പദവബിയബില തപൊലഴെയലപൊത ഏലതപൊര ഉകദഗപൊഗസനന്റിം,
ഏലതപൊര പരബിസരത്തുന്റിം പകവശബിക്കുകേയുന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ:
എന്നപൊല,―
(എ) സൂരഗപൊസ്തമയതബിനന്റിം സൂകരഗപൊദയതബിനമബിടയബില പരബിസരതറ ലചേയ്യുന്നകതപൊ
ലചേയ്യേപൊതബിരബിക്കുന്നകതപൊ ആയ എലനങബിലുന്റിം ഒര ശലെഗമുണപൊകുകമ്പപൊള ഒഴെബിലകേ ;
സൂരഗപൊസ്തമയതബിനന്റിം സൂകരഗപൊദയതബിനമബിടയബില അതരന്റിം സലെങ്ങളബില പകവശബിക്കുവപൊന്
പപൊടബിലപൊതതുന്റിം;
(ബബി) അതരന്റിം പകവശനന്റിം നടതപൊനള ഉകദ്ദേശഗലതക്കുറബിച്ചറ കുറഞ്ഞതറ
രണറ മണബിക്കൂര് മുലമ്പങബിലുന്റിം തപൊമസകപൊരനറ മുന്കൂര് അറബിയബിപ്പെറ ലകേപൊടുതബിട്ടേബിലപൊലയങബില ;
തപൊമസകപൊരലന സമ്മതമബിലപൊലത ഒര വപൊസസലെകതയ്ക്കുന്റിം പകവശബികപൊന് പപൊടബിലപൊതതുന്റിം ;
(സബി) വനബിതകേളകപൊയബി തബിരബിച്ചബിട്ടുള ഏലതപൊര അപ്പെപൊര്ട്ടേറലമനബിലനയുന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ അകനവപൊസബികേളകറ ഓകരപൊ കകേസബിലുന്റിം, അവരലട സസ്വകേപൊരഗത
സന്റിംരകബികലപ്പെടപൊന് കേഴെബിയുന്നവബിധന്റിം പരബിസരതബിലന മറ്റു ഭപൊഗങ്ങളബികലെകറ മപൊറുന്നതബിനമപൊയബി
മതബിയപൊയ കനപൊട്ടേകീസറ നലകകേണതുന്റിം ;
(ഡബി) അതരന്റിം പരബിസരങ്ങളബില തപൊമസബിക്കുന്ന ആളുകേളുലട സപൊമൂഹെബികേവുന്റിം
മതപരവുമപൊയ ആചേപൊരങ്ങളകറ, പകവശനതബിലന ആവശഗകേതകേളുമപൊയബി ലപപൊരതലപ്പെടു
ന്നബിടകതപൊളന്റിം, അര്ഹെമപൊയ പരബിഗണന നലകുകേയുന്റിം,
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 5
ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊകല
24. ശലെഗമപൊകുന്ന ചേബിലെ കേപൊരഗങ്ങള.―2-ാം വകുപ്പെബില "ശലഗന്റിം" എന്ന പദപകയപൊഗതബിനറ
നലകേബിയബിരബിക്കുന്ന നബിര്വ്വചേനതബിലന സപൊമപൊനഗതയറ ഭന്റിംഗന്റിം വരപൊലത, ഈ അദ്ധഗപൊയതബിലന
ആവശഗങ്ങളകപൊയബി തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവ , പകതഗകേബിചന്റിം, ശലെഗമപൊയബി കേരതലപ്പെകടണതപൊണറ,
അതപൊയതറ,―
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(i) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ വബിധതബില ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരന്റിം
സൂകബിക്കുകേ ;
(ii) ഏലതങബിലുന്റിം കുളന്റിം , തടപൊകേന്റിം, കതപൊടറ , ഗട്ടേര് , അരവബി , നകീര്ലതപൊട്ടേബി,
ശഹൗചേപൊലെയന്റിം, മലെബിനജലെന്റിം , ഓവുചേപൊല അലലങബില ചേപൊരകുഴെബി എന്നബിവ വളലര മലെബിനമപൊയകതപൊ
ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയകതപൊ ആയ അവസയബില ഇട്ടേബിരബിക്കുകേ ;
(iii) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ
സലെകതപൊ ഏലതങബിലുന്റിം മൃഗലത സൂകബിക്കുകേ ;

രകീതബിയബികലെപൊ

അതരലമപൊര

(iv) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ ഏലതങബിലുന്റിം ചേവര്, ലകേട്ടേബിട മപൊലെബിനഗങ്ങള,
വഗപൊപപൊര മപൊലെബിനഗങ്ങള അലലങബില മററ വസ്തുകള എന്നബിവ കുനകൂട്ടുകേകയപൊ
കശഖരബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേ ;
(v) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകുന്ന വബിധതബില ഏലതങബിലുന്റിം ഫപൊക്ടറബി,
വര്കറകഷപൊപ്പെറ, കജപൊലെബിസലെന്റിം, കേടകേള, ഭകണശപൊലെകേള എന്നബിവയറ കവണത്ര
വപൊയുസഞപൊര മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള നലകേപൊലതയുന്റിം അലലങബില വബിഷമയമപൊയ മപൊലെബിനഗങ്ങളബില നബിന്നറ
വൃതബിയപൊയബി സൂകബികപൊലതയുന്റിം അലലങബില കജപൊലെബിലചേയ്യുകമ്പപൊള
തബിക്കുന്റിം തബിരക്കുന്റിം
കൂട്ടുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേ ;
(vi) തകീ കൂട്ടുന്ന സലെകമപൊ ചൂളകയപൊ അതബില ഉപകയപൊഗബികലപ്പെടുന്ന
ജസ്വലെനങ്ങളബില നബിനണപൊകുന്ന പുകേ, സപൊധഗമപൊകുന്നബിടകതപൊളന്റിം, വലെബിലച്ചടുകപൊത വബിധതബില
സൂകബിക്കുകേ ;
(vii) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകുന്ന രകീതബിയബില പുകേ പുറനള്ളുന്ന
വബിധതബിലുള അളവബിലുന്റിം ഉയരതബിലുമുള ചേബിമ്മബിനബി നബിലെനബിര്ത്തുകേ ;
(viii) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയബിട്ടുളള ഏലതങബിലുന്റിം ഒച്ച, ശബന്റിം,
പകേമ്പനന്റിം, ലപപൊടബി, ചേപൊരന്റിം, അസഹെഗഗന്ധന്റിം, അനബിഷകേരമപൊയ മണന്റിം, വബിഷവസ്തു അലലങബില
അറപ്പുളവപൊക്കുന്ന രന്റിംഗന്റിം എന്നബിവ ഉണപൊക്കുകേ ;
(ix) ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഹെപൊനബികേരമപൊയ
അവസയബില
ശരബിയപൊയ
മുന്കേരതല നടപടബികേളബിലപൊലത ഏലതങബിലുന്റിം എകറ-കറ യൂണബിററ, കബിനബികല ലെകബപൊറട്ടേറബി,
സപൊന് ലസനര് അലലങബില ആശുപത്രബി എന്നബിവ നബിലെനബിര്ത്തുകേ ;
(x) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ വബിധതബില ഏലതങബിലുന്റിം കഹെപൊട്ടേല
അലലങബില ഭകണന്റിം വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്ന സപൊപനന്റിം, അറവുശപൊലെ, ഇറച്ചബികട,
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കകേപൊഴെബികട, മബിലകറ സപൊള, ചേന, ഐസറ ഫപൊക്ടറബി, കലെപൊഡ്ജുകേള, അതബിന സമപൊനമപൊയ,
തപൊമസതബിനള സപൊപനങ്ങള വപൊണബിജഗസപൊപനങ്ങള എന്നബിവ നടത്തുകേകയപൊ
നബിലെനബിര്ത്തുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേ ;
(xi) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ
ശ്മശപൊനന്റിം, ചുടലെ, കേലറ എന്നബിവ നബിലെനബിര്ത്തുകേ ;

അവസയബില

ഏലതങബിലുന്റിം

(xii) ഏലതങബിലുന്റിം മരന്റിം അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം തരതബിലുള നബിര്മ്മപൊണന്റിം
എന്നബിവ ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന അതരതബിലുളള അവസയബില
ഇട്ടേബിരബിക്കുകേ ;
(xiii) ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനന കസപൊതസ്സുകേളപൊയ, ലകേട്ടേബികബിടക്കുന്നകതപൊ
ഒഴുകുന്നകതപൊ ആയ, ഏലതങബിലുന്റിം ജലെകശഖരന്റിം അലലങബില ഈച്ചകേള, പപൊറകേള, ഒചകേള
എന്നബിവയുലട പജനന സലെങ്ങളുന്റിം ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊയ വബിധതബില
ഇട്ടേബിരബിക്കുകേ ;
(xiv) ഏലതങബിലുന്റിം പന്നബിക്കൂടറ, കകേപൊഴെബിഫപൊന്റിം, ആടറ ഫപൊന്റിം, കേനകേപൊലെബി ഫപൊന്റിം,
ഹെപൊച്ചറബി, കുതബിരലെപൊയന്റിം എന്നബിവ ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകയകപൊവുന്ന അവസയബില ഇടുകേ ;
(xv) എലെബികേള, ചുലണലെബികേള, ലചേള്ളുകേള മുതലെപൊയവയറ തപൊവളമപൊകുന്ന
രകീതബിയബില ഏലതങബിലുന്റിം സന്റിംഭരണശപൊലെ മപൊലെബിനഗകൂമ്പപൊരന്റിം അതുകപപൊലുളളവ ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഹെപൊനബികേരമപൊയ രകീതബിയബില സൂകബിക്കുകേകയപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേ ; കൂടപൊലത
(xvi) ആകരപൊഗഗതബിനറ ഹെപൊനബികേരമപൊകുന്ന രകീതബിയബില ഏലതങബിലുന്റിം തരതബിലുള
മപൊലെബിനഗങ്ങള വപൊഹെനതബില ലകേപൊണകപപൊകുകേകയപൊ ജലെവബിതരണന്റിം വപൊഹെനതബില
നടത്തുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേ.
25. ശലഗന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള.―ഏലതങബിലുന്റിം പപൊകദശതറ ശലെഗതപൊല
സങടമനഭവബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളക്കുന്റിം അലലങബില അതരലമപൊര ശലെഗന്റിം നബിലെനബിലക്കുന
എന്നറബിയുന്ന ഏലതപൊരപൊളക്കുന്റിം, അകതക്കുറബിച്ചറ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ
അലലങബില ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപന ലസക്രട്ടേറബികറ വബിവരന്റിം നലകുകേകയപൊ
കരഖപൊമൂലെന്റിം പരപൊതബി നലകുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
26. ശലഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനള പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
അധബികേപൊരന്റിം.―(1) ഒര ശലെഗന്റിം നബിലെനബിലക്കുന എന്നറ, ഒര വബിവരതബിലനകയപൊ അലലങബില
25-ാം വകുപ്പെറ പകേപൊരമുള പരപൊതബിയുലട അടബിസപൊനതബികലെപൊ, മറ്റുവബിധതബികലെപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികറ കബപൊധഗലപ്പെട്ടേപൊല, അധബികേപൊരബിയറ, ആരലട പവൃതബിയപൊകലെപൊ,
വകീഴയപൊകലെപൊ ആണറ ശലഗന്റിം ഉണപൊയബിട്ടുളതറ അലലങബില തുടര്നലകേപൊണബിരബിക്കുന്നതറ
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അയപൊളകറ അറബിയബിപ്പെറ നലകേബിലകപൊണന്റിം, അയപൊലള കേലണതപൊന് കേഴെബിയുന്നബിലലങബില,
ശലഗന്റിം
തുടരന്നതപൊയ പരബിസരതബിലന ഉടമകയപൊകടപൊ വകേവശകപൊരകനപൊകടപൊ അതറ
ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനള ആവശഗമപൊയ നടപടബികേള സസ്വകീകേരബിക്കുന്നതബിനപൊകയപൊ അതരന്റിം
കജപൊലെബികേള ലചേയ്യുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണറ :
എന്നപൊല,―
(എ) ഏലതങബിലുന്റിം എടുപ്പെബിലന ഘടനപൊപരമപൊയ കപപൊരപൊയ്മയബിലനബിന്നപൊണറ ശലഗന്റിം
ഉണപൊകുന്നലതങബില, പരബിസരതബിലന ഉടമയറ കനപൊട്ടേകീസറ നലകകേണതുന്റിം ; കൂടപൊലത
(ബബി) ശലെഗന്റിം ഉണപൊയതറ അലലങബില അതറ തുടരന്നതറ, പരബിസരതബിലന
ഉടമയുലടകയപൊ വകേവശകപൊരലനകയപൊ പവൃതബികയപൊ വകീഴകയപൊ ലകേപൊണലപൊലയങബില,
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, ശലെഗന്റിം ആവര്തബിക്കുന്നതറ തടയുന്നതബിന
കവണബി ആയതറ ഇലപൊലതയപൊകപൊന് ആവശഗമുളലതന്നറ അയപൊള കേരതുന്ന അതരന്റിം
നടപടബികേള ഉടനടബി സസ്വയന്റിം എടുകകണതുമപൊണറ.
എനമപൊത്രമല, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കേപൊരണങ്ങള
കരഖലപ്പെടുത്തുകേയുന്റിം, ആര്കപൊകണപൊ അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകേബിയതറ, അയപൊളുലട
കരഖപൊമൂലെമുള അകപകയബികനലുന്റിം, കകേസബിലന വസ്തുതകേളുലടയുന്റിം സപൊഹെചേരഗങ്ങളുലടയുന്റിം
അടബിസപൊനതബിലുന്റിം, അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസബില നബിര്കദ്ദേശബിച്ച കേപൊലെയളവറ നകീട്ടേപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) തത്സമയന്റിം പപൊബലെഗതബിലുള ഏലതങബിലുന്റിം നബിയമതബികലെപൊ മപൊമൂലെബികലെപൊ
ഏലതങബിലുന്റിം ആചേപൊരതബികലെപൊ പകേടമപൊയകതപൊ സൂചേബിപ്പെബികലപ്പെടുകേകയപൊ ലചേയബിട്ടുള
ഏലതങബിലുന്റിം ഉടമ്പടബികേളബികലെപൊ കേരപൊറബികലെപൊ എന്തുതലന്ന അടങ്ങബിയബിരന്നപൊലുന്റിം, ഈ വകുപ്പെബിലലെ
വഗവസകേളുമപൊയബി വബിരദ്ധമപൊകേപൊതബിടകതപൊളന്റിം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരമുള കനപൊട്ടേകീസബില
അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങളകറ പപൊബലെഗമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(3)
(1)-ാം
ഉപവകുപ്പെറ
പകേപൊരമുള
കനപൊട്ടേകീസറ
പരബിസരതബിലന
വകേവശകപൊരലനന്ന നബിലെയബില ഒരപൊളബിനറ നലകുന്നതറ, അയപൊള ആ പരബിസരതബിലന
ഉടമസനലപൊതബിരബിക്കുകേയുന്റിം അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനള ബപൊധഗത
ഉണപൊക്കുന്നതബികനപൊ ഏലതങബിലുന്റിം കജപൊലെബിനബിര്വ്വഹെബിക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില നബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെടുന്ന അതരന്റിം നടപടബികേള വകേലകപൊള്ളുന്നതബികനപൊ
മപൊത്രമപൊലണങബില, അയപൊളകറ ആ പരബിസരലത സന്റിംബന്ധബിച്ചറ യപൊലതപൊര നബിയമപരമപൊയ
അവകേപൊശകമപൊ ഉടമസപൊവകേപൊശകമപൊ, തപൊലപ്പെരഗകമപൊ സൃഷബിക്കുന്നതല.
(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
കനപൊട്ടേകീസറ ലകേപൊടുത ഏലതങബിലുന്റിം ആള, ഉടമസന് അലലങബില വകേവശകപൊരന്,
ദകീര്ഘബിപ്പെബിച്ച സമയതബിനളബില അതബില നലകേബിയബിരബിക്കുന്ന നബിര്കദ്ദേശങ്ങള പപൊലെബിക്കുന്നതബില
പരപൊജയലപ്പെട്ടേപൊല, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനന്റിം
1503/2021.
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അതബിലന ആവര്തനന്റിം തടയുന്നതബിനന്റിം ആവശഗമപൊലണന്നറ അയപൊള കേരതുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
പവര്തനങ്ങള സസ്വയന്റിം നബിര്വഹെബിക്കുകേകയപൊ അലലങബില അതരന്റിം നടപടബികേള
വകേലകപൊള്ളുകേകയപൊ ലചേകയ്യേണതുന്റിം, അതബിലന ലചേലെവുകേള അതരന്റിം ആളബില നബികന്നപൊ
ഉടമയബില നബികന്നപൊ വകേവശകപൊരനബില നബികന്നപൊ ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനങ്ങളബികലെക്കുള നബികുതബി കുടബിശബികേലയന്നകപപൊലലെ ഈടപൊകകണതുമപൊണറ.
(5) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അയപൊള ഉതരവബിട്ടേകതപൊ
എടുതകതപൊ ആയ നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചറ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
27. ശലഗതപൊല ആളതപൊമസതബിന അനകയപൊജഗമലപൊത വബിധതബിലുള വകീടറ
സന്റിംബന്ധബിച്ച വഗവസ.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില, ഒര
വകീകടപൊ മററ ലകേട്ടേബിടകമപൊ അവബിലട നബിലെനബിലക്കുന്ന ഒര ശലെഗതപൊല ആളതപൊമസതബിനറ
അനകയപൊജഗമലലങബില, അതരന്റിം വകീകടപൊ ലകേട്ടേബിടകമപൊ ആളതപൊമസതബിനറ അനകയപൊജഗ
മപൊകുന്നതുവലര, വപൊസസലെമപൊയബി ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതറ അയപൊള നബികരപൊധബികകണതപൊണറ.
28. ശലഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുകമ്പപൊള നകീകന്റിംലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ സപൊധനങ്ങളുലട വകേലയ്യേപൊഴെബിയല.―(1) ഈ
അദ്ധഗപൊയതബിന് കേകീഴെബിലലെ കജപൊലെബികേള നബിര്വ്വഹെബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ അലലങബില മറ്റുവബിധതബില
അതബിലലെ വഗവസകേള നടപ്പെബില വരത്തുകമ്പപൊകഴെപൊ, ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരതറ നബിന്നറ
(ഏലതങബിലുന്റിം ലതരവറ ഉളലപ്പെലട) നകീകന്റിംലചേയ ഏലതങബിലുന്റിം സപൊധനങ്ങള, പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അവ നകീകന്റിംലചേയ തകീയതബി മുതല ഏഴെറ ദബിവസന്റിം
കേഴെബിയുന്നതബിനറ മുമ്പറ ഉടമ അതരന്റിം സപൊധനങ്ങള അവകേപൊശലപ്പെടുകേയുന്റിം എടുത്തുമപൊറ്റുകേയുന്റിം
ലചേയബിലപൊലയങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികറ അവ പരസഗമപൊയബി
കലെലെതബില വബിലകപൊവുന്നതപൊണറ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില ഏലതങബിലുന്റിം സപൊധനങ്ങള വബിലക്കുന്ന ഒര
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, ആരപൊകണപൊ വസ്തുവബിലന ഉടമ അയപൊളബില നബിനന്റിം
അതരന്റിം അധബികേപൊരബിയറ ഈടപൊകബിലയടുകകണ ലചേലെവുകേളുലട തുകേ തട്ടേബികബിഴെബിച്ചതബിന
കശഷമുളള, വബിലപ്പെനത്തുകേ അയപൊളകറ നലകകേണതപൊണറ ;
(3) ലപലട്ടേന്നറ നശബിക്കുന്ന സപൊധനങ്ങള, അതരന്റിം സപൊധനങ്ങളുലട ഉടമ ആററ
മണബിക്കൂറബിനളബില അവകേപൊശലപ്പെട്ടേബിലപൊലയങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കു
വബിലക്കുകേകയപൊ മറ്റുവബിധതബില കേലയ്യേപൊഴെബിയുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ ;
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(4) ഒര പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നകീകന്റിംലചേയ ഏലതങബിലുന്റിം
ദുസഹെമപൊയ കേപൊരഗങ്ങളകകപൊ ഇനങ്ങളകകപൊ ഈ വകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ബപൊധകേമപൊകേബില.
29. പകവശബിക്കുന്നതബിനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനമുളള അധബികേപൊരന്റിം.―ഈ അദ്ധഗപൊയതബില
അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന ആവശഗതബികലെയപൊയബി സര്കപൊരബിലന
ആകരപൊഗഗ വകുപ്പെബിലലെകയപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട കേകീഴെബികലെപൊ ഉള
ജൂനബിയര് ലഹെലതറ ഇന്ലസ്പെക്ടര് പദവബിയബില തപൊലഴെയലപൊത ഏലതപൊര ഉകദഗപൊഗസനന്റിം,
ഏലതപൊര പരബിസരത്തുന്റിം പകവശബിക്കുകേയുന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
എന്നപൊല,―
(എ) സൂരഗപൊസ്തമയതബിനന്റിം സൂകരഗപൊദയതബിനമബിടയബില പരബിസരതറ ലചേയ്യുന്നകതപൊ
ലചേയ്യേപൊതബിരബിക്കുന്നകതപൊ ആയ എലനങബിലുന്റിം ഒര ശലഗമുണപൊകുകമ്പപൊള ഒഴെബിലകേ;
സൂരഗപൊസ്തമയതബിനന്റിം സൂകരഗപൊദയതബിനമബിടയബില അതരന്റിം സലെങ്ങളബില പകവശബിക്കുവപൊന്
പപൊടബിലപൊതതുന്റിം;
(ബബി) അതരന്റിം പകവശനന്റിം നടതപൊനള ഉകദ്ദേശഗലതക്കുറബിച്ചറ കുറഞ്ഞതറ
രണറ മണബിക്കൂര് മുലമ്പങബിലുന്റിം തപൊമസകപൊരന മുന്കൂര് അറബിയബിപ്പെറ ലകേപൊടുതബിട്ടേബിലലങബില;
തപൊമസകപൊരലന സമ്മതമബിലപൊലത ഒര വപൊസസലെകതയ്ക്കുന്റിം പകവശബികപൊന് പപൊടബിലപൊതതുന്റിം;
(സബി) വനബിതകേളകപൊയബി തബിരബിച്ചബിട്ടുള ഏലതപൊര അപ്പെപൊര്ട്ടേറലമനബിലനയുന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ അകനവപൊസബികേളകറ ഓകരപൊ കകേസബിലുന്റിം, അവരലട സസ്വകേപൊരഗത സന്റിംരകബിക
ലപ്പെടപൊന് കേഴെബിയുന്നവബിധന്റിം പരബിസരതബിലന മറ്റു ഭപൊഗങ്ങളബികലെകറ മപൊറുന്നതബിനപൊയബി മതബിയപൊയ
കനപൊട്ടേകീസറ നലകകേണതുന്റിം;
(ഡബി) അതരന്റിം പരബിസരങ്ങളബില തപൊമസബിക്കുന്ന ആളുകേളുലട സപൊമൂഹെബികേവുന്റിം
മതപരവുമപൊയ ആചേപൊരങ്ങളകറ, പകവശനതബിലന ആവശഗകേതകേളുമപൊയബി ലപപൊരത
ലപ്പെടുന്നബിടകതപൊളന്റിം, അര്ഹെമപൊയ പരബിഗണന നലകുകേയുന്റിം, ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
30. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി വകീഴവരത്തുന്ന സന്റിംഗതബിയബില
സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരന്റിം.―ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നകതപൊ തടയുന്നകതപൊ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ ഈ
ആകബിനറ കേകീഴെബിലുള അതബിലന കേടമ നബിറകവറ്റുന്നതബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി വകീഴവരതബിയപൊല, സര്കപൊരബിനറ അതബിലന ഏലതങബിലുന്റിം ഉകദഗപൊഗസര്കറ
അതരന്റിം കേടമ നബിര്വ്വഹെബികപൊനന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
അലലങബില രണബിലനയുന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം നബിര്ദ്ദേബിഷ അധബികേപൊരങ്ങള പകയപൊഗബികപൊനന്റിം
അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊവുന്നതപൊണറ.
കൂടപൊലത, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ
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അതരതബിലുള വഗവസയബിലലങബില അതരന്റിം ഉകദഗപൊഗസര് വഹെബിക്കുന്ന ലചേലെവുകേള
സന്റിംസപൊന സര്കപൊര് കേലണകതണതപൊണറ.
31. പപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കു പുറതറ പവര്തബികയപൊ വകീഴകയപൊ മൂലെമുണപൊകുന്ന ശലെഗന്റിം.―
ഏലതങബിലുന്റിം ഒര പപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കുളളബികലെപൊ, അതബിലന ഏലതങബിലുന്റിം ഭപൊഗലതകയപൊ
ബപൊധബിക്കുന്ന, ഈ ആകബിന കേകീഴെബിലുളള ഒര ശലഗന്റിം, അതറ അതരന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെയറ
പുറതറ ലചേയകതപൊ നടക്കുന്നകതപൊ ആയ ഏലതപൊര പവൃതബിയബികലെപൊ വകീഴയപൊകലെപൊ,
പൂര്ണ്ണമപൊകയപൊ ഭപൊഗബികേമപൊകയപൊ, ഉണപൊയതപൊലണന്നറ കേപൊണുന്നപകന്റിം, പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികറ,
സമപൊനമപൊയ
സന്റിംഗതബികേളബിലുന്റിം
സമപൊനമപൊയ
സന്റിംഭവങ്ങളബിലുന്റിം പതഗപൊഘപൊതങ്ങളബിലുന്റിം ശലഗവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ ഈ ആകറ പകേപൊരന്റിം
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയബിട്ടുളള ഏലതപൊര നടപടബികേളുന്റിം, അതരന്റിം പവൃതബികയപൊ വകീഴകയപൊ ആ
പപൊകദശബികേ കമഖലെയകേതറ പൂര്ണ്ണമപൊയുന്റിം ലചേയബിട്ടുളളകതപൊ നടന്നബിട്ടുളളകതപൊ എന്നകപപൊലലെ,
അതരന്റിം പവൃതബിയുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ ഏലതപൊരപൊളകറ എതബിലരയുന്റിം എടുകപൊവുന്നകതപൊ
എടുകപൊന് ഇടയപൊക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ :
എന്നപൊല, എടുത നടപടബി പകദശതബിലന അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലലെ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ അറബിയബികകണതുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേള തമ്മബില എലനങബിലുന്റിം തര്കമുണപൊകുന്ന സന്ദര്ഭതബില, ആ സന്റിംഗതബി ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികറ അതബിലന തകീരമപൊനതബിനകവണബി റഫര് ലചേകയ്യേണതുന്റിം,
അപകേപൊരലമടുക്കുന്ന തകീരമപൊനന്റിം ബന്ധലപ്പെട്ടേ എലപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേളക്കുന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളക്കുന്റിം ബപൊധകേമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 6

പതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊത, നവജപൊത ശബിശു, വശശവ-കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗന്റിം
32. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊത, നവജപൊത
ശബിശു, വശശവ-കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗ അവസ (RMNCAH) നടപ്പെബിലെപൊകണലമന്നറ.―(1)
സര്കപൊര് കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന നബിര്കദ്ദേശപകേപൊരന്റിം, ഓകരപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം പതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊത, നവജപൊതശബിശു, വശശവ-കേഹൗമപൊര
ആകരപൊഗഗവുന്റിം (RMNCAH) സന്റിംബന്ധബിച്ച അതരന്റിം നടപടബികേള നടപ്പെബിലെപൊകകണതപൊണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന നടപടബികേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയറ
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളകറ സപൊകങതബികേ പബിന്തുണ നലകകേണതപൊണറ.
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(3) കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില സര്കപൊര് വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യുന്ന പതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊത,
നവജപൊതശബിശു, വശശവ-കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗന്റിം (RMNCAH) എന്നബിവയുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ
പതബികരപൊധന്റിം, കപപൊത്സപൊഹെനന്റിം, കേപൊരഗനബിര്വ്വഹെണന്റിം എന്നബിവ സന്റിംബന്ധബിച്ച എലപൊ
നടപടബികേളുന്റിം, ആവശഗലമന്നറ കേരതുന്നപകന്റിം, മററ വകുപ്പുകേളുമപൊയബി സന്റിംകയപൊജബിച്ചറ
നടപ്പെബിലെപൊകകണതറ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ചുമതലെയപൊണറ.
(4) മപൊത ആകരപൊഗഗന്റിം, ശബിശുകകമന്റിം എന്നബിവ കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനപൊ
വശഗമപൊലണന്നറ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേരതുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
പവൃതബികേള വബിനബിര്കദ്ദേശബികലപ്പെട്ടേ പകേപൊരമുളള സമയതബിനകേന്റിം ലചേയ്യുന്നതബികനപൊ വബിട്ടു
നബിര്ക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം അവസ മപൊറ്റുന്നതബികനപൊ, ഏലതങബിലുന്റിം ആളബികനപൊ
സപൊപനതബികനപൊ
കരഖപൊമൂലെന്റിം
നബിര്കദ്ദേശന്റിം
നലകുവപൊന്
അധബികേപൊരബികറ
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ. എന്നപൊല പസ്തുത ഉതരവബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള
സമയതബിനളബില ആകളപൊ സപൊപനകമപൊ അങ്ങലന ലചേയ്യുന്നതബില പരപൊജയലപ്പെടുകേ
യപൊലണങബില, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ഇകപൊരഗന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിലയ അറബിയബികകണതുന്റിം അതറ തുടര്ന്നറ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിലയയുന്റിം സര്കപൊരബിലനയുന്റിം അറബിയബികകണതുന്റിം ആയതബില സര്കപൊരബിലന
തകീരമപൊനന്റിം അനബിമമപൊയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 7

പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുലടയുന്റിം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലടയുന്റിം പതബികരപൊധവുന്റിം, വബിജപൊപനവുന്റിം ചേബികേബിത്സയുന്റിം
33. പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുന്റിം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുന്റിം.―(1)ഈ
ആകബിലന ആവശഗതബിനപൊയബി, പകേര്ച്ചവഗപൊധബി എന്നതുലകേപൊണറ അര്ത്ഥമപൊക്കുന്നതറ,―
(i)

ആനപൊകറ,

(ii)

ചേബികന്കപപൊകറ,

(iii)

ചേബിക്കുന്ഗുനബിയ,

(iv)

കകേപൊളറ,

(v)

ലചേങണ്ണറ,

(vi)

ലഡങബിപ്പെനബി,

(vii)

ഡബിഫകീരബിയ,

(viii) വയറബിളകന്റിം,
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(ix)

എനറബികേറ പനബി (വടകഫപൊയ്ഡറ),

(x)

എകബപൊള,

(xi)

പകബിപ്പെനബി ഉളലപ്പെലടയുള പകേര്ച്ചപ്പെനബി,

(xii)

മനറ,

(xiii) ഹെട്യൂമന് ഇമ്മട്യൂകണപൊ ലഡഫബിഷഗന്സബി
ഇമ്മട്യൂണ് ലഡഫബിഷഗന്സബി സബിന്കഡപൊന്റിം (HIV/AIDS),

വവറസറ/അകേസ്വയര്ഡറ

(xiv) സപൊന്റിംക്രമബികേ കേരളവകീകന്റിം,
(xv)
(ലജഇ, എഇഎസറ),

ജപൊപ്പെനകീസറ മസ്തബിഷ്കവകീകന്റിം, തകീവ്രമപൊയ മസ്തബിഷ്കവകീക കരപൊഗലെകണന്റിം

(xvi) കേഗസനൂര് കഫപൊറസറ ഡബിസകീസറ (KFD),
(xvii) ലെകീഷ്മെപൊനബിയപൊസബിസറ,
(xviii) കുഷന്റിം,
(xix) എലെബിപ്പെനബി,
(xx)

മകലെറബിയ,

(xxi) മകീസബിലസറ,
(xxii) മബിഡബില ഈസറ ലറസ്പെബികറററബി സബിന്കഡപൊന്റിം (MERS),
(xxiii) ലമനബിന്റിംകജപൊകകേപൊകല ലമനബിവഞറബിസറ,
(xxiv) മുണബിനകീര്,
(xxv) കപ്ലേഗറ,
(xxvi) കപപൊളബികയപൊവമലെബിറബിസറ,
(xxvii) കപ വബിഷബപൊധ,
(xxviii) സ്ക്രബറ വടഫസറ,
(xxix) ലടറനസറ,
(xxx) കയന്റിം (TB),
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(xxxi) കേഠബിന പകേര്ച്ചപ്പെനബി/വടഫസറ
(xxxii) വബിലന് ചുമ, അലലങബില
(xxxiii) കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില സര്കപൊര് വബിജപൊപനതബിലൂലട, സന്റിംസപൊനലതപൊട്ടേപൊ
ലകേകയപൊ,
അലലങബില
വബിജപൊപന
തബില
പഖഗപൊപബികച്ചകപൊവുന്ന
അതരന്റിം
ഭപൊഗങ്ങളബികലെയ്കകപൊ ഒര പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊയബി പഖഗപൊപബിക്കുന്ന മകറലതങബിലുന്റിം കരപൊഗന്റിം.
(2) ഈ ആകബിലന ആവശഗതബിനപൊയബി, വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബി
എന്നതുലകേപൊണറ അര്ത്ഥമപൊക്കുന്നതറ, (i)

കയന്റിം,

(ii)

മകലെറബിയ,

(iii)

സബിക,

(iv)

ആനപൊകറ,

(v)

പകബി പനബി,

(vi)

ലസറബികബ്രപൊവസ്പെനല പനബി,

(vii)

കകേപൊളറ,

(viii) ഡബിഫകീരബിയ,
(ix)

ജപൊപ്പെനകീസറ മസ്തബിഷ്ക വകീകന്റിം,

(x)

കപപൊളബികയപൊവമലെബിറബിസറ,

(xi)

ലടറനസറ,

(xii)

മഞ്ഞപ്പെനബി,

(xiii) കപ വബിഷബപൊധ,
(xiv) നബിപ,
(xv)

ലകേപൊകറപൊണ വവറസറ കരപൊഗന്റിം 2019 (കകേപൊവബിഡറ-19),
അലലങബില

(xvi) കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില
സര്കപൊര്
സന്റിംസപൊനലതപൊട്ടേപൊലകേകയപൊ അലലങബില വബിജപൊപനതപൊല
അതരന്റിം
ഭപൊഗങ്ങളബികലെയ്കകപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പഖഗപൊപബിക്കുന്ന മകറലതങബിലുന്റിം കരപൊഗന്റിം.

വബിജപൊപനതബിലുലട
പഖഗപൊപബികച്ചകപൊവുന്ന
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊയബി
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(3) സര്കപൊരബിനറ,
വബിവരങ്ങള
കശഖരബികകണകതപൊ
ചേബികേബിത്സപൊ
മപൊനദണ്ഡങ്ങള പപൊലെബികകണകതപൊ ആയ എലതങബിലുന്റിം പകേരന്നകതപൊ അലപൊതകതപൊ ആയ
കരപൊഗതബിലന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ പപൊധപൊനഗമുള കരപൊഗമപൊയബി
വബിജപൊപനന്റിം
ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
(4) വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ ഏലതങബിലുന്റിം
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലട ഒര
സന്റിംഭവകമപൊ ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടകലെപൊ, ഏലതങബിലുന്റിം ആകളപൊ, സര്കപൊര് ആശുപത്രബികയപൊ സസ്വകേപൊരഗ
ആശുപത്രബികയപൊ,
കബിനബികകപൊ
അലലങബില
ലെകബപൊറട്ടേറബികയപൊ
അവരലട,
ശ്രദ്ധയബിലലപ്പെടുകേകയപൊ അറബിയലപ്പെടുകേകയപൊ ലചേയപൊല, അയപൊള/അതറ അകപൊരഗന്റിം ഉടന്
തലന്ന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളകറ റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ ലചേകയ്യേണതപൊണറ. അപകേപൊരമുള
വബിവരന്റിം ലെഭബിക്കുകമ്പപൊള, അതരന്റിം കരപൊഗങ്ങളുലട വഗപൊപനന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനന്റിം അതറ
ഉന്മൂലെനന്റിം
ലചേയ്യുന്നതബിനമപൊയബി
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേള
ഉടന്തലന്ന
ഇടലപകടണതപൊണറ.
(5) (4)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിച്ചബിട്ടുള ഒര സന്റിംഭവന്റിം റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ
ലചേയ്യേപൊന്
പരപൊജയലപ്പെടുന്ന
ഏലതങബിലുന്റിം
ആകളപൊ
അലലങബില
സപൊപനകമപൊ,
കുറസപൊപനതബികനല
അയ്യേപൊയബിരന്റിം
രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന
പബിഴെകയപൊടുകൂടബി
ശബികബികലപ്പെകടണതപൊണറ.
34. സന്റിംസപൊന നബിരകീകണ ആഫകീസറുന്റിം ജബിലപൊ നബിരകീകണ ആഫകീസര്മപൊരന്റിം.―(1)
സര്കപൊര്, ആകരപൊഗഗ വകുപ്പെബിലലെ ലമഡബികല ആഫകീസര്മപൊലര സന്റിംസപൊന നബിരകീകണ
ആഫകീസറുന്റിം ജബിലപൊ നബിരകീകണ ആഫകീസര്മപൊരമപൊയബി നപൊമനബിര്കദ്ദേശന്റിം ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(2) ജബിലയബിലലെ എലപൊ ലമഡബികല ഓഫകീസര്മപൊരന്റിം സന്റിംസപൊന
നബിരകീകണ
ആഫകീസര്
നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
പകേപൊരന്റിം
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളയുന്റിം
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളയുന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ഉടനടബി റബികപ്പെപൊര്ട്ടുകേള നലകകേണതുന്റിം, അയപൊള തുടര്ന്നറ
ജബിലപൊ നബിരകീകണ ആഫകീസര്ക്കുന്റിം അവബിലടനബിന്നറ സന്റിംസപൊന നബിരകീകണ ആഫകീസര്ക്കുന്റിം
സമയപൊസമയങ്ങളബില, റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ സമര്പ്പെബികകണതുമപൊണറ.
(3) ഏലതങബിലുന്റിം പകദശതറ ഏലതങബിലുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ സന്റിംഭവകമപൊ ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടുലമനളള
ഭകീഷണബികയപൊ അലലങബില അവബിലട എലനങബിലുന്റിം അസപൊധപൊരണ മരണനബിരകകപൊ
ഉളളപകന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ വബിഭവങ്ങള സമപൊഹെരബിക്കുന്നതബിനറ
പരബിമബിതബികേള ഉലണങബില, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
അലലങബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, അതരന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലടയുന്റിം
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വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലടയുന്റിം
ചേബികേബിത്സകപൊവശഗമപൊകയകപൊവുന്ന
അങ്ങലനയുളള കൂടുതല ജകീവനകപൊര്, മരനകേള, ഉപകേരണങ്ങള, ചേബികേബിത്സയറ
ആവശഗമപൊകയകപൊവുന്ന മററ സജ്ജകീകേരണങ്ങളുന്റിം നലകകേണതുന്റിം അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ,
അതറ പടരന്നതബില നബിന്നറ തടകയണതുളതുന്റിം അതരതബിലുളള മരണനബിരകബിലന കേപൊരണന്റിം
അകനസ്വഷബിച്ചറ അതറ തടകയണതുമപൊണറ.
(4) ഏലതങബിലുന്റിം ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്, (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ
വഗവസകേള പപൊലെബിക്കുന്നതബില പരപൊജയലപ്പെട്ടേപൊല, അയപൊള രണപൊയബിരന്റിം രൂപ
വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയറ ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
35. ഐലസപൊകലെഷന് ആശുപത്രബികേളുകടയുന്റിം വപൊര്ഡുകേളുകടയുന്റിം പരബിപപൊലെനന്റിം.―(1)
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, കരപൊഗതബിലന പകൃതതപൊല ആവശഗമപൊയബി
വന്നപൊല,―
(എ) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
അനഭവബിക്കുന്ന ആളുകേലള സസ്വകീകേരബിക്കുന്നതബിനന്റിം ചേബികേബിത്സക്കുമപൊയബി ആശുപത്രബികേളുന്റിം
വപൊര്ഡുകേള അലലങബില മററ സലെങ്ങളുന്റിം നലകുകേകയപൊ നലകേപൊന് കേപൊരണമപൊക്കുകേകയപൊ
ലചേകയ്യേണതുന്റിം ;
(ബബി) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
ഉളളവലര ലകേപൊണകപപൊകുന്നതബിനപൊവശഗമപൊയ സഹെപൊയബികേകളപൊലടയുന്റിം അനകയപൊജഗമപൊയ
വപൊഹെന സഹൗകേരഗങ്ങള നലകുകേയുന്റിം പരബിപപൊലെബിക്കുകേയുന്റിം ലചേകയ്യേണതന്റിം ;
(സബി) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
അനഭവബിക്കുന്നകതപൊ അനഭവബിക്കുന്നതപൊയബി സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ ആയ ആളകപൊര്കറ
സഹൗജനഗ കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനന്റിം വവദഗചേബികേബിത്സക്കുമപൊയബി അതബിലന പകദശബികേ
കമഖലെയബില അതരതബിലുളള ക്രമകീകേരണങ്ങള നടകതണതുന്റിം, കൂടപൊലത
(ഡബി) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നബിശയബിക്കുന്ന കപപൊലലെയുളള
അതരന്റിം ഫകീസറ നലകേബികയപൊ അലലങബില സഹൗജനഗമപൊകയപൊ, അണുബപൊധയ്ക്കു വബികധയമപൊയ
വപൊഹെനങ്ങള, വസ്ത്രങ്ങള, കേബിടകകേള അലലങബില മററ സപൊധനങ്ങള എന്നബിവ
അണുവബിമുക്തമപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി ഉചേബിതമപൊയ സലെങ്ങളുന്റിം ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം സജ്ജകീകേരങ്ങളുന്റിം
നലകകേണതുമപൊണറ.
(2) ഓകരപൊ ആകരപൊഗഗപരബിപപൊലെന സപൊപനവുന്റിം,―
(എ) പകദശലത പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ച
വഗപൊധബിലയകയപൊ സന്റിംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള ;
1503/2021.
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(ബബി) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
അനഭവബിക്കുകേകയപൊ അനഭവബിക്കുന്നതപൊയബി സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നവര്കകപൊ കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനന്റിം
വവദഗചേബികേബിത്സക്കുമപൊയബി അതബിലന പകലുള കസവനങ്ങളുലട വബിശദപൊന്റിംശങ്ങള ;
(സബി) അതരതബിലുളള
അതബിലന വബിശദപൊന്റിംശങ്ങള,

ആളകപൊര്കറ ആവശഗമപൊയ

വവദഗചേബികേബിത്സയുന്റിം

എന്നബിവ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
36. ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്മപൊര് പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വബിജപൊപന
ലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വബിവരന്റിം നലകേണലമനന്റിം നബിര്ദ്ദേബിഷ ചേബികേബിത്സപൊ
മപൊനദണ്ഡങ്ങള പപൊലെബികണലമനന്റിം.―(1) ഏതു ചേബികേബിത്സപൊ സമ്പ്രദപൊയതബികലെയുന്റിം ഓകരപൊ
ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണറുന്റിം തലന പപൊക്ടകീസറ കവളയബില ഏലതങബിലുന്റിം സസ്വകേപൊരഗകമപൊ
ലപപൊതുകവപൊ ആയ തപൊമസസലെതറ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ നബിലെവബിലുളളതപൊയബി അറബിഞ്ഞപൊകലെപൊ, ഏലതങബിലുന്റിം ലപപൊതുകവപൊ സസ്വകേപൊരഗകമപൊ
ആയ ആകരപൊഗഗപരബിപപൊലെന സപൊപനതബിലന ചുമതലെയുളള ഓകരപൊ ഉകദഗപൊഗസനന്റിം,
ഏലതപൊര വഗവസപൊയ സപൊപനതബികനകയപൊ ലപപൊതുലകേട്ടേബിടതബിലനകയപൊ ഓകരപൊ മപൊകനജറുന്റിം,
തപൊലകപൊലെബികേ തപൊമസസലെതബിലന ഓകരപൊ സൂകബിപ്പുകേപൊരനന്റിം, ഓകരപൊ കുടുന്റിംബതബികലെയുന്റിം
നപൊഥനന്റിം ഒര വകീടബിലന തപൊമസകപൊരനന്റിം ഉടമയുന്റിം തലന നടതബിപ്പെബികലെപൊ നബിയനണതബികലെപൊ
തപൊമസതബികലെപൊ ഉളള ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരതബില ഏലതങബിലുന്റിം ആളകറ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
അനഭവബിക്കുനലണങബികലെപൊ
അലലങബില
മരണലപ്പെലട്ടേകന്നപൊ അറബിയുകേകയപൊ വബിശസ്വസബികപൊന് കേപൊരണമുണപൊകുകേകയപൊ ലചേയപൊല, ആ
സന്റിംഗതബി കനരലത അറബിയബിച്ചബിട്ടേബിലലങബില ഏറവുന്റിം കുറഞ്ഞ കേപൊലെതപൊമസതബില, ഏതു
വബിധതബിലെപൊയപൊലുന്റിം ഇരപതബിനപൊലെറ മണബിക്കൂറബിനകേന്റിം, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം ജബിലപൊ നബിരകീകണ ഉകദഗപൊഗസനന്റിം അലലങബില ഇതബികലെയപൊയബി സര്കപൊര്
വബിജപൊപനന്റിം ലചേയബിട്ടുളള മകറലതങബിലുന്റിം അധബികേപൊരബിയ്ക്കുന്റിം ആ വബിവരന്റിം നലകകേണതപൊണറ.
(2) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ഒര സപൊന്റിംക്രമബികേ കരപൊഗന്റിം
വബിജപൊപനലപ്പെടുത്തുകേയുന്റിം
സപൊമ്പബിള
കശഖരണന്റിം
കരപൊഗനബിര്ണ്ണയ
ചേബികേബിത്സപൊ
നടപടബിക്രമങ്ങള ഉളലപ്പെലട ആ കരപൊഗതബിലന വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിന മപൊത്രമപൊയബി
പബിന്തുടകരണ, നബിര്വ്വഹെണ രകീതബികേള നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്നബിടതറ, അതരന്റിം കരപൊഗതബിലന
ലെകണങ്ങളുളള കരപൊഗബികേലള ചേബികേബിത്സബിക്കുന്ന എലപൊ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്മപൊരന്റിം
ആകരപൊഗഗ പരബിപപൊലെന സപൊപനങ്ങളുന്റിം അതരന്റിം നബിര്വ്വഹെണരകീതബിയുന്റിം നടപടബിക്രമങ്ങളുന്റിം
പബിന്തുടകരണതപൊണറ.
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള പപൊലെബിക്കുന്നതബില ഏലതങബിലുന്റിം
ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര് പരപൊജയലപ്പെട്ടേപൊല, അയപൊള അഞ്ഞൂററ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന
പബിഴെയറ ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
37. പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടയുന്റിം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടയുന്റിം
വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിലന രകീതബി സന്റിംബന്ധബിച്ചറ നബിര്കദ്ദേശന്റിം ലകേപൊടുതബിരബികകണതപൊലണന്നറ.―
ഓകരപൊ ഫബിസബിഷഗനന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ അലലങബില വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ഉളള ഒരപൊലള ചേബികേബിത്സബിക്കുകേകയപൊ ചേബികേബിത്സബികണലമന്ന ഉകദ്ദേശകതപൊലട
പരബികശപൊധബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം, ആദഗ സന്ദര്ശനതബില,―
(എ)
കരപൊഗശമനന്റിം കേബിട്ടുന്നതുവലര ചേബികേബിത്സയുലട ആവശഗകേതലയക്കുറബിച്ചറ
അതരന്റിം ആലള ധരബിപ്പെബികകണതുന്റിം ;
(ബബി) കരപൊഗതബിലന വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനപൊവശഗമപൊയ നടപടബികേലളക്കുറബിച്ചറ
അയപൊലള നബിര്കദ്ദേശബികകണതുന്റിം ;
(സബി) സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആവശഗലപ്പെകട്ടേകപൊവുന്ന,
കരപൊഗലതക്കുറബിചളള അങ്ങലനയുളള മററ വബിവരങ്ങള അയപൊളകറ നലകകേണതുമപൊണറ.
38. പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില നബികന്നപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില
നബികന്നപൊ ഒരപൊള മുക്തനപൊയതപൊയബി രജബിസര് ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര്മപൊര്
സപൊകഗലപ്പെടുതണലമന്നറ.―(1) കമപൊകഡണ് ലമഡബിസബിന് പപൊക്ടകീസറ ലചേയ്യുന്ന രജബിസര്
ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ഓകരപൊ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണറുന്റിം, ഈ വകുപ്പെബിലന ആവശഗതബികലെയപൊയബി ഈ
വകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില ഒര സപൊകഗപത്രന്റിം കവണലമന്നറ ആഗഹെബിക്കുന്നയപൊളുലട ആവശഗതബില
അതരന്റിം ആലള പരബികശപൊധബികകണതുന്റിം അതരന്റിം ആള പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ അനഭവബിക്കുന്നബിലലകന്നപൊ അലലങബില കരപൊഗന്റിം
കഭദമപൊലയകന്നപൊ കേലണതബിയപൊല, അതരന്റിം ആളകറ, ആവശഗലമങബില, അകനസ്വഷണ
ലതളബിവുകേള സഹെബിതന്റിം നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെട്ടേ ഫപൊറതബില ഇതറ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ ഒര
സപൊകഗപത്രന്റിം നലകകേണതപൊണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില വഗവസ ലചേയബിരബിക്കുന്ന പകേപൊരന്റിം സപൊകഗപത്രന്റിം
നലകുന്നതബിനറ ഏലതങബിലുന്റിം രജബിസര് ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണര് വബിസമ്മതബിച്ചപൊല ,
അയപൊള അഞ്ഞൂററ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയറ ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
39. സന്റിംശയപൊസ്പെദമപൊയ കസപൊതസബില നബിനമുള ലവളതബിലനകയപൊ ഭകണതബിലനകയപൊ
പപൊനകീയതബിലനകയപൊ ഉപകയപൊഗതബിലന നബികരപൊധനന്റിം.―(1) ശുചേബിതസ്വവുന്റിം വൃതബിയുന്റിം
പരബികശപൊധബിച്ചതബിന കശഷന്റിം, ഏലതങബിലുന്റിം ടപൊങബിലലെകയപൊ, കേബിണറബിലലെകയപൊ ടപൊങര്
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കേലണയ്നറബിലലെകയപൊ അലലങബില മററ സലെലതകയപൊ, ജലെന്റിം ഉപകയപൊഗബിച്ചപൊകലെപൊ,
കുടബിക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില മകറലതങബിലുന്റിം ഗപൊര്ഹെബികേകമപൊ വപൊണബിജഗപരകമപൊ ആയ
ആവശഗതബികനപൊ ഉകദ്ദേശബിക്കുകേകയപൊ ലചേയപൊല ഏലതങബിലുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ
അലലങബില വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വഗപൊപനതബിനറ കേപൊരണമപൊകേപൊന്
സപൊദ്ധഗതയുലണന്നറ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കബപൊദ്ധഗലപ്പെട്ടേപൊല,
കമലപ്പെറഞ്ഞ കസപൊതസ്സുകേളബിലലെ ജലെന്റിം ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതറ നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനപൊയബി
അയപൊളകറ ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനലത അറബിയബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) ശുചേബിതസ്വവുന്റിം വൃതബിയുന്റിം പരബികശപൊധബിച്ചതബിന കശഷന്റിം ലപപൊതു ഉപകഭപൊഗതബികനപൊ
മകറലതങബിലുന്റിം ഗപൊര്ഹെബികേകമപൊ വപൊണബിജഗപരകമപൊ ആയ ഉകദ്ദേശതബിനളള ഭകണകമപൊ
പപൊനകീയകമപൊ
ഏലതങബിലുന്റിം
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വഗപൊപനതബിനറ കേപൊരണമപൊകേപൊന് സപൊദ്ധഗതയുലണന്നറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കബപൊദ്ധഗലപ്പെട്ടേപൊല അയപൊളകറ, കമലപ്പെറഞ്ഞ ഭകണതബിലനകയപൊ
പപൊനകീയതബിലനകയപൊ, ലപപൊതുവപൊകയപൊ അലലങബില ഏലതങബിലുന്റിം എടുത്തു പറഞ്ഞബിട്ടുള
ഗപൊര്ഹെബികേ, വപൊണബിജഗ ആവശഗതബികനപൊ ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതറ നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനപൊയബി
ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനലത അറബിയബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(3) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയബില നബിനന്റിം (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലനകയപൊ
അലലങബില (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലനകയപൊ കേകീഴെബിലുളള അറബിയബിപ്പെറ ലെഭബിച്ചപൊല ബന്ധലപ്പെട്ടേ
അധബികേപൊരബി അതരന്റിം ജലെന്റിം, ഭകണന്റിം അലലങബില പപൊനകീയന്റിം എന്നബിവയുലട ഉപകയപൊഗന്റിം
നബികരപൊധബിചലകേപൊണറ അതരതബിലുളള ജലെന്റിം, ഭകണന്റിം അലലങബില പപൊനകീയന്റിം
വകേവശതബിലുളയപൊളകറ കനപൊട്ടേകീസറ ലകേപൊടുകകണതപൊണറ.
(4) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം അപകേപൊരന്റിം നലകേബിയബിട്ടുളള കനപൊട്ടേകീസബിലലെ വഗവസകേളകറ
വബിരദ്ധമപൊയബി അതുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ഏലതങബിലുന്റിം ജലെകമപൊ ഭകണകമപൊ പപൊനകീയകമപൊ
ഉപകയപൊഗബിക്കുവപൊകനപൊ വകേവശന്റിം വയ്ക്കുവപൊകനപൊ പപൊടുളളതല.
(5) ഈ വകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില നബികരപൊധനന്റിം പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആയതറ കേഴെബിയുന്നത്ര കനരലതയുളള അവസരതബില, ഏതറ
സന്റിംഗതബിയബിലുന്റിം ഇരപതബിനപൊലെറ മണബിക്കൂറബിനകേന്റിം, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനലത
അറബിയബികകണതപൊണറ.
(6) (3)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം അഞ്ഞൂററ
രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഒപൊകരപൊ ദബിവസകതക്കുന്റിം നൂററ
രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
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40. കരപൊഗബപൊധബിതലന ആശുപത്രബിയബികലെകറ മപൊറല.―(1) ഏലതങബിലുന്റിം ആള
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ അനഭവബിക്കുനലണനന്റിം
അതരതബിലുളള ആളകറ മതബിയപൊയ തപൊമസസലെകമപൊ തപൊമസ സഹൗകേരഗകമപൊ ഇലപൊലയനന്റിം
അലലങബില ഒന്നബില കൂടുതല കുടുന്റിംബങ്ങള തപൊമസബിക്കുന്ന ഒര സലെതറ തപൊമസബിക്കുലന്നകന്നപൊ
അലലങബില കരപൊഗവഗപൊപനന്റിം കനരബിട്ടേറ തടയുന്ന വബിധന്റിം ചേബികേബിത്സപൊകമലകനപൊട്ടേന്റിം ഇലപൊലയകന്നപൊ
ഒര സലെലത അയപൊളുലട സപൊന്നബിദ്ധഗന്റിം ചുറ്റുവട്ടേത്തുള ജനങ്ങളകറ അപകേടമപൊലണകന്നപൊ
കൂടപൊലത അയപൊലള ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ അതരന്റിം കരപൊഗമുളളവലര സസ്വകീകേരബിക്കുന്ന
സലെകതകകപൊ മപൊകറണതുലണകന്നപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ
കബപൊദ്ധഗലപ്പെട്ടേപൊല, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അതരന്റിം ആലള അതരന്റിം
ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ സലെകതകകപൊ മപൊറ്റുകേകയപൊ മപൊറബിക്കുകേകയപൊ ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
(2) മപൊമൂല പകേപൊരന്റിം ലപപൊതുജനങ്ങളകബിടയബില വരപൊത ഏലതങബിലുന്റിം സ്ത്രകീലയ
അങ്ങലനയുളള ഏലതങബിലുന്റിം ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ സലെകതകകപൊ മപൊറ്റുകേയപൊലണങബില,
അപകേപൊരന്റിം മപൊറ്റുന്നതറ അവരലട സസ്വകേപൊരഗത സന്റിംരകബിക്കുന്ന തരതബില നടകതണതുന്റിം
കൂടപൊലത കമലപ്പെറഞ്ഞ മപൊമൂലെബിനറ അനസൃതമപൊയുളള തപൊമസ സഹൗകേരഗന്റിം അതരന്റിം
ആശുപത്രബിയബികലെപൊ സലെകതപൊ നലകകേണതുമപൊണറ.
(3) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം അതരന്റിം ആശുപത്രബിയുകടകയപൊ സലെതബികനകയപൊ ചുമതലെയുളള
ലമഡബികല ആഫകീസറുലട സമ്മതന്റിം കൂടപൊലത ഏലതങബിലുന്റിം ആശുപത്രബിയബില നബികന്നപൊ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന മറ്റു സലെത്തു നബികന്നപൊ വബിട്ടുകപപൊകേപൊകനപൊ അയപൊലള
ലകേപൊണകപപൊകേപൊകനപൊ പപൊടുളളതല.
(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില, ആശുപത്രബിയബികലെകകപൊ സലെകതകകപൊ
അതരന്റിം ആലള മപൊറ്റുന്നതറ തടയുകേകയപൊ അലലങബില (3)-ാം ഉപവകുപ്പെബിനറ വബിരദ്ധമപൊയബി
അതരന്റിം ആശുപത്രബിയബില നബിനന്റിം വബിട്ടുകപപൊകുകേകയപൊ ആലരങബിലുന്റിം ലകേപൊണകപപൊകുകേകയപൊ
ലചേയ്യുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ആയബിരന്റിം രൂപ പബിഴെയറ ശബികബികലപ്പെടുന്നതപൊണറ.
41. ആളുകേള അണുബപൊധയറ സമ്പര്കതബിലെപൊകുന്നതറ നബികരപൊധബികല.―(1) ഈ
അദ്ധഗപൊയതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ അനഭവബിക്കുന്നതപൊയബി അറബിയുന്ന യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം,―
(എ) ഏലതങബിലുന്റിം കേകമ്പപൊളന്റിം, അരങ്ങറ
ഒത്തുകചേരലെബികനപൊ ഉളള മററ സലെന്റിം, അലലങബില

അലലങബില

വബികനപൊദതബികനപൊ

(ബബി) ഏലതങബിലുന്റിം സ്കൂള, കകേപൊകളജറ, ഗന്ഥശപൊലെ, കേളബിസലെന്റിം അലലങബില
അങ്ങലനയുളള മററ സലെന്റിം, അലലങബില
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(സബി) ഏലതങബിലുന്റിം കഹെപൊസല, കഹെപൊട്ടേല, ലെഘുഭകണശപൊലെ, സുഖവപൊസ
കകേന്ദ്രന്റിം, കസ കഹെപൊന്റിം, വഴെബിയമ്പലെന്റിം, വപൊടകേ വകീടറ, പുരവഞബി, കബറ അലലങബില വപൊട്ടേര് തകീന്റിം
പപൊര്കറ ,അലലങബില
(ഡബി) ഏലതങബിലുന്റിം വഗവസപൊയശപൊലെ, കേട, പണബിശപൊലെ അലലങബില പണബിസലെന്റിം,
അലലങബില
(ഇ) ഏലതങബിലുന്റിം ലപപൊതു വപൊഹെന സഹൗകേരഗന്റിം, അലലങബില
(എഫറ) ഏലതങബിലുന്റിം ലപപൊതു സപൊനസലെന്റിം, അലലങബില
(ജബി) ഏലതങബിലുന്റിം മററ ലപപൊതുവബികനപൊദസലെന്റിം,
എന്നബിവബിടങ്ങളബില
തലന
സപൊന്നബിദ്ധഗതബിലൂലടകയപൊ
അണുബപൊധലയന്ന അപകേടമുണപൊകപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന.

പവൃതബിയബിലൂലടകയപൊ

വബിശദകീകേരണന്റിം:―ഒരപൊളകറ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
ഉലണന്നറ ഏലതങബിലുന്റിം ഒര ലമഡബികല പപൊക്ടകീഷണകറപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികയപൊ അയപൊലള അറബിയബിച്ചബിട്ടുലണങബില അയപൊള അപകേപൊരന്റിം അനഭവബിക്കുന്നതപൊയബി ,
അറബിവുളളതപൊയബി ഈ ഉപവകുപ്പെബിലന അര്ത്ഥതബികലെയറ കേരതലപ്പെകടണതപൊണറ.
(2) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ഉളള
ആളബികനകയപൊ ആളുകേളുലടകയപൊ പരബിചേരണ ചുമതലെയുളള യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില
പറയുന്ന
സലെങ്ങളബില
അതരതബിലുളള
ആളബിലന
സപൊന്നബിദ്ധഗന്റിം
ലകേപൊകണപൊ
പവൃതബിലകേപൊകണപൊ മറ്റുളളവലര അപകേട സപൊദ്ധഗതയബിലെപൊകപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന.
(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബികലെകയപൊ (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബികലെകയപൊ വഗവസകേള
ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം അഞ്ഞൂറു രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്കകപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ
ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂററ രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
42. അണുബപൊധബിതര് ചേബിലെ വഗപൊപപൊരതബിലുന്റിം ലതപൊഴെബിലെബിലുന്റിം ഏര്ലപ്പെടരലതന്നറ.―(1)
യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം അയപൊള പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
അനഭവബിക്കുകമ്പപൊള
അലലങബില
തപൊന്
പടര്തബികയകപൊന്
സപൊദ്ധഗതയുളള
സപൊഹെചേരഗതബിലുന്റിം,―
(എ) മനഷഗ
ഉപകഭപൊഗതബിനളള
ഏലതങബിലുന്റിം
ഭകഗസപൊധനങ്ങള
ഉണപൊക്കുവപൊകനപൊ വബിലപ്പെനകപൊയബി ലകേപൊണനടകപൊകനപൊ വയപൊകനപൊ വബിലപ്പെനയപൊയബി
ഉണപൊക്കുന്നകതപൊ, വയ്ക്കുന്നകതപൊ, ലകേപൊണനടക്കുന്നകതപൊ ആയ കജപൊലെബിയബില പലങടുക്കുവപൊകനപൊ
പപൊടുളളതല ; അലലങബില
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(ബബി) ബന്ധലപ്പെട്ടേ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയബില നബിനളള
വഗക്തമപൊയ അനമതബി കൂടപൊലതകയപൊ അതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള
കനസൃതമലപൊകതകയപൊ മകറലതങബിലുന്റിം വൃതബിയബില ഏര്ലപ്പെടുവപൊനന്റിം പപൊടുളളതല ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം അഞ്ഞൂററ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസതബിനന്റിം നൂററ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
43. അണുബപൊധയുലട വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനറ വകീടുകേളുലട വകേവശലപ്പെടുതല.― (1)
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, അടബിയനബിര ഘട്ടേതബില ജബിലപൊ കേളക്ടറുലട
അനമതബികയപൊലട
ഏലതപൊര
ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ
സലെകതപൊ
പകവശബികപൊവുന്നതുന്റിം
തപൊമസകപൊലര ഒഴെബിപ്പെബികപൊവുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത അണുബപൊധയുലട വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനറ
കവണ അതരതബിലുളള നടപടബികേള എടുകപൊവുന്നതുമപൊണറ:
എന്നപൊല ലകേട്ടേബിടകമപൊ സലെകമപൊ തപൊമസമുളളതപൊലണങബില പകവശബിക്കുന്നതബിനറ
കുറഞ്ഞതറ രണറ മണബിക്കൂര് മുമ്പപൊയബി തപൊമസകപൊര്കറ കരഖപൊമൂലെന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകകേണതുന്റിം
അലലങബില അതരതബിലുളള ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ സലെകതപൊ പകേടമപൊയബി കേപൊണതക
വബിധതബില കനപൊട്ടേകീസറ പതബികകണതുന്റിം, കനപൊട്ടേകീസറ ലകേപൊടുതറ പനണറ മണബിക്കൂറബിനളളബില
സലെത്തു നബിന്നറ മപൊറണലമന്നറ തപൊമസകപൊകരപൊടറ ആവശഗലപ്പെകടണതുമപൊണറ.
(2) അതരതബിലുളള ലകേട്ടേബിടതബികനകയപൊ സലെതബികനകയപൊ ഉടമകയപൊ
പപൊട്ടേകപൊരകനപൊ ഏലതപൊര നഷതബികനപൊ, നടതബിയ ലചേലെവബികലെകകപൊ നഷപരബിഹെപൊരതബിനന്റിം
കൂടപൊലത ഇതറ വകേവശതബിലെബിരന്ന കേപൊലെകതയ്കകപൊ അലലങബില (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില
പറഞ്ഞ ഏലതങബിലുന്റിം കേപൊരഗങ്ങളകറ ഉപകയപൊഗബിച്ചതബികനപൊ നഗപൊയമപൊയ വപൊടകേയ്ക്കുന്റിം
അര്ഹെതയുളളതപൊണറ. തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലന അകപകയുലട അടബിസപൊനതബിലുളള
അതരന്റിം നഷപരബിഹെപൊരവുന്റിം വപൊടകേയുന്റിം ജബിലപൊ കേളക്ടറപൊല നബിശയബികലപ്പെകടണതുന്റിം
ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം നലകകേണതുമപൊണറ.
(3) കമലപ്പെറഞ്ഞ അതരന്റിം ലകേട്ടേബിടതബിലന അലലങബില സലെതബിലന
വകേവശലപ്പെടുതല തകീരകമ്പപൊകഴെപൊ ആവശഗങ്ങളുലട ഉപകയപൊഗന്റിം തകീരകമ്പപൊകഴെപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അതറ പൂര്ണ്ണമപൊയുന്റിം അണുവബിമുക്തമപൊക്കുകേയുന്റിം വൃതബിയപൊക്കുകേയുന്റിം
ലചേകയ്യേണതപൊണറ.
44. പതബികരപൊധ നടപടബികേള എടുക്കുന്നതബിനപൊയബി പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികറ പകവശനതബിനളള അധബികേപൊരന്റിം.―(1) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികകപൊ
അലലങബില
ഇതബികലെകപൊയബി
അയപൊള
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ
ഏലതപൊരപൊളബികനപൊ,―
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(എ) നഗപൊയമപൊയ
എലപൊ
സമയങ്ങളബിലുന്റിം
സഹെപൊയബികേകളപൊലടപൊപ്പെകമപൊ
അലപൊകതകയപൊ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ
ലചേയകതപൊ സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ ആയ സലെതറ ഫപൊക്ടറബികേള, വര്കറ കഷപൊപ്പെറ,
പണബിശപൊലെ, ലതപൊഴെബിലെബിടങ്ങള, വഗപൊപപൊര സലെങ്ങള, വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങള അതുകപപൊലുളള
സലെങ്ങളബില കനപൊട്ടേകീസറ കൂടപൊലതയുന്റിം, ആളപപൊര്പ്പുളള വകീടുകേള ഉളപ്പെലടയുളള മറ്റു
സന്റിംഗതബികേളബില അയപൊളകറ നഗപൊയലമന്നറ കതപൊനന്ന പകേപൊരതബിലുളള കനപൊട്ടേകീസറ നലകേബിയ
കശഷവുന്റിം പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതപൊണറ കൂടപൊലത,
(ബബി) അതരതബിലുളള
സലെതബിനപുറകതയറ
അതരതബിലുളള
കരപൊഗതബിലന വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനപൊയബി അയപൊളകറ ആവശഗലമന കേരതബികയകപൊവുന്ന
അതരന്റിം നടപടബി എടുകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
45.
ഭകണന്റിം
വകേകേപൊരഗന്റിം
ലചേയ്യുന്ന
സലെങ്ങളുകടയുന്റിം
കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ
ഹെഹൗസുകേളുകടയുന്റിം അടച്ചബിടല.―(1) ഒര കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ ഹെഹൗസബികലെപൊ ഭകണ സപൊധനങ്ങള
വബിലക്കുന്നകതപൊ തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ കേച്ചവടതബിനപൊകയപൊ വബിതരണതബിനപൊകയപൊ ലവച്ചബിരബിക്കുന്ന
സലെകതപൊ,
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
ഉലണന്നതബിനപൊകലെപൊ അടുത സമയതപൊയബി ഉണപൊയബിരന്നതബിനപൊകലെപൊ അതരന്റിം കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ
ഹെഹൗകസപൊ സലെകമപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ തപൊലപ്പെരഗപൊര്ത്ഥന്റിം അടച്ചബികടണതപൊലണന്നറ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കബപൊധഗലപ്പെട്ടേപൊല കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ ഹെഹൗകസപൊ
ഭകണ സപൊധനങ്ങള
വബിലക്കുന്നകതപൊ തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ കേച്ചവടതബിനപൊകയപൊ
വബിതരണതബിനപൊകയപൊ ലവച്ചബിരബിക്കുന്ന സലെകമപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികറ ഉതരവബില വബിനബിര്കദ്ദേശബികച്ചകപൊവുന്ന അങ്ങലനയുളള കേപൊലെയളവറ
തകീരന്നതുവകരകയപൊ അലലങബില കരപൊഗപൊവസയബില നബിനന്റിം മുക്തമപൊയതപൊയബി ഒര ലമഡബികല
പപൊക്ടകീഷണര് സപൊകഗലപ്പെടുത്തുന്നതുവകരകയപൊ അടച്ചബിടുന്നതബിനറ ഉതരവറ മുഖപൊനരന്റിം
നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ
വഗപൊപനതബിനള കേപൊരണന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം കുടബിലവളള കസപൊതസപൊലണന്നറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കബപൊധഗലപ്പെട്ടേപൊല തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലന
അറബിയബിചലകേപൊണറ അതറ അടച്ചബിടപൊവുന്നതുന്റിം ആ കസപൊതസബില നബിനന്റിം ജലെന്റിം
ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതബില നബികന്നപൊ വബിതരണന്റിം ലചേയ്യുന്നതബില നബികന്നപൊ ആളുകേലള
വബിലെകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലകേകീഴെബിലുളള നബിര്കദ്ദേശന്റിം അനസരബികപൊത ഏലതപൊരപൊളുന്റിം
ഇരന്നൂറന്പതറ രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ
ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂററ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
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46.
അണുബപൊധബിതര്
ഉപകയപൊഗബിച്ച
വസ്ത്രങ്ങള
അലെക്കുശപൊലെയബികലെയറ
അയയരലതന്നറ.―(1) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില നബികന്നപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില നബികന്നപൊ അണുബപൊധയുണപൊയതപൊയബി
അയപൊളകറബിയപൊവുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം വസ്ത്രകമപൊ കേബിടകകയപൊ മററ സപൊധനങ്ങകളപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അലലങബില രജബിസര് ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ഒര ലമഡബികല
പപൊക്ടകീഷണറുലട തപബികനസരബിച്ചറ അണുവബിമുക്തമപൊകപൊലതയുന്റിം, അതരലമപൊരപൊളബിലന
നബിര്കദ്ദേശങ്ങളകനസരബിച്ചലലങബില, അണുബപൊധ ഏറതപൊലണന്ന അറബിയബികപ്പെപൊലടയുന്റിം
അണുനശകീകേരണതബിനപൊയുളള മതബിയപൊയ മുന്കേരതകലെപൊലട അലപൊലതയുന്റിം ഏലതങബിലുന്റിം
അലെക്കുശപൊലെയബികലെപൊ ലപപൊതു അലെക്കുശപൊലെയബികലെപൊ ലപപൊതു ജലെപൊശയതബികലെപൊ ടപൊങബികലെപൊ
കേബിണറബികലെപൊ അലെക്കുന്ന ആവശഗതബികലെയപൊയബി അയയ്ക്കുകേകയപൊ എതബിക്കുകേകയപൊ
വഗതബിയപൊക്കുന്ന ആവശഗതബികലെയപൊയബി ഏലതങബിലുന്റിം സലെകതകറ അയ്ക്കുകേകയപൊ
എതബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊന് പപൊടബിലപൊതതപൊകുന.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലന വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ഇരന്നൂറന്പതറ
രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയറ ശബികബികലപ്പെകടണതപൊണറ.
47. ആളുകേളുലട ഒത്തുകചേരല നബിയനബിക്കുന്നതബിനളള ജബിലപൊ കേളക്ടറുലട
അധബികേപൊരന്റിം.―(1) ഏലതങബിലുന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെയബില ഏലതങബിലുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ നബിലെവബിലുളള സപൊഹെചേരഗതബില, ജബിലപൊ
കേളക്ടറുലട അഭബിപപൊയതബില അതരന്റിം പകദശങ്ങളബിലലെ അതരന്റിം ആവശഗതബികലെയപൊയുളള
ഒത്തുകചേരല
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വഗപൊപബിക്കുന്നതബിനറ കഹെതുവപൊയബിതകീരലമകന്നപൊ കരപൊഗന്റിം കൂടുതല തകീവ്രമപൊകുലമകന്നപൊ
അഭബിപപൊയമുളളപകന്റിം, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അകപകയബികനകലെപൊ
മറ്റുവബിധതബികലെപൊ ആ ആവശഗതബികലെയറ ലപപൊതുവപൊയകതപൊ സസ്വകേപൊരഗമപൊയകതപൊ ആയ
ഏലതപൊര സലെത്തുന്റിം, തലന ഉതരവബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന എണ്ണതബില അധബികേരബിചളള
ആളുകേളുലട ഒത്തുകചേരല, ഏലതങബിലുന്റിം വഗക്തബിഗത സന്റിംഗതബിയബില പകതഗകേ ഉതരവറ
മുഖപൊനരകമപൊ, അലലങബില ലപപൊതുവപൊയ ഉതരവറ മുഖപൊനരകമപൊ നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനറ ജബിലപൊ
കേളക്ടര്കറ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(2)
(1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ച ഉതരവറ ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന
ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ഇരന്നൂറന്പതറ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയറ ശബികബികലപ്പെകടണതപൊണറ.
48.
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ഉകദഗപൊഗസര്കറ പകതഗകേ അധബികേപൊരന്റിം നലകുന്നതബിനറ
സര്കപൊരബിനളള
അധബികേപൊരന്റിം.―സപൊഹെചേരഗന്റിം
അപകേപൊരന്റിം
ആവശഗലപ്പെടുന്നപകന്റിം,
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ അലലങബില രണന്റിം
കൂടബികയപൊ നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ഉകദഗപൊഗസര്കറ പകതഗകേ അധബികേപൊരങ്ങള
നലകുന്നതബിനറ സര്കപൊരബിനറ അധബികേപൊരന്റിം ഉണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
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52
49. മൃഗങ്ങളബില നബിനന്റിം പകേരന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ വബിജപൊപന
ലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ പതബികരപൊധന്റിം.―ഏലതങബിലുന്റിം പകദശതറ മൃഗങ്ങളബില
നബിനന്റിം മനഷഗരബികലെകറ പകേരന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെട്ടേപൊകലെപൊ അലലങബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ അഭബിപപൊയതബില
കേനകേപൊലെബികേളകബിടയബികലെപൊ മററ മൃഗങ്ങളകബിടയബികലെപൊ അതരന്റിം കരപൊഗന്റിം ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടപൊന്
സപൊദ്ധഗതയുലണങബികലെപൊ, കരപൊഗന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബികനപൊ കുറയ്ക്കുന്നതബികനപൊ കവണബി
സര്കപൊരബിലലെ, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, മൃഗസന്റിംരകണ വകുപ്പെബികലെയുന്റിം വനന്റിം വനഗജകീവബി
വകുപ്പെബികലെയുന്റിം ഉകദഗപൊഗസരമപൊയുളള കൂടബിയപൊകലെപൊചേനയ്ക്കുന്റിം ഏകകേപൊപനതബിനന്റിം കശഷന്റിം
അതരതബിലുളള ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടകലെപൊ ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടല ഭകീഷണബികയപൊ തടയുന്നതബികനപൊ
അലലങബില കരപൊഗന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബികനപൊ കുറയ്ക്കുന്നതബികനപൊ ആവശഗലമന അവര്
കേരതബികയകപൊവുന്ന അതരന്റിം നടപടബി, തുടര്നടപടബികേളകപൊയബി തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിനറ റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ സഹെബിതന്റിം നലകകേണതുന്റിം അതരന്റിം നടപടബി എടുക്കുന്നതറ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ചുമതലെ ആയബിരബിക്കുന്നതുമപൊണറ.
50. മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികനയുന്റിം നപൊയകേളുകടയുന്റിം മറററ മൃഗങ്ങളുകടയുന്റിം നശകീകേരണന്റിം.― (1)
ഓകരപൊ പരബിസരതബിലനയുന്റിം വകേവശകപൊരനന്റിം, തപൊമസമബിലലങബില അതബിലന ഉടമയുന്റിം,
മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികനയുന്റിം നപൊയകേകളയുന്റിം മറ്റു മൃഗങ്ങകളയുന്റിം ആകേര്ഷബിക്കുന്ന വബിധതബില
മപൊലെബിനഗങ്ങള തള്ളുവപൊകനപൊ, കേപൊടുന്റിം മറ്റുന്റിം വളരവപൊന് അനവദബികപൊകനപൊ പപൊടബിലപൊതതുന്റിം
കപ്ലേഗബിനന്റിം എലെബിപ്പെനബിക്കുന്റിം കേപൊരണമപൊകുന്ന മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികനയുന്റിം കൂടപൊലത കപ വബിഷബപൊധ
ഉളളകതപൊ കപ വബിഷബപൊധ ഉളളതപൊയബി സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ ആയ നപൊയകേകളയുന്റിം
കരപൊഗങ്ങള ഉണപൊകപൊന് കേപൊരണമപൊകുന്ന മററ മൃഗങ്ങലളയുന്റിം നശബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനളള,
നഗപൊയമപൊയുന്റിം പപൊകയപൊഗബികേമപൊയ അതരന്റിം നടപടബികേള സസ്വകീകേരബികകണതുമപൊണറ:
എന്നപൊല മൃഗങ്ങളുലട നശകീകേരണന്റിം 1960-ലലെ ജന്തുകകളപൊടുളള ക്രൂരത തടയല
ആകബിലലെയുന്റിം (1960-ലലെ 59-ാം ആകറ) അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുളള ചേട്ടേങ്ങളബികലെയുന്റിം
വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുവപൊന് പപൊടുളളതല.
(2) ഏലതങബിലുന്റിം പരബിസരതബിലന തപൊമസകപൊരകനപൊ ഉടമകയപൊ (1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ
പകേപൊരന്റിം നലകേബിയബിട്ടുളള കേര്തവഗന്റിം പപൊലെബിച്ചബിട്ടേബിലലന്നറ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ അഭബിപപൊയമുലണങബില, അയപൊളകറ,―
(എ) കനപൊട്ടേകീസബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുളള അതരന്റിം സമയതബിനളബില നടപടബി
എടുക്കുവപൊന് ആവശഗലപ്പെട്ടുലകേപൊണറ അതരന്റിം തപൊമസകപൊരകനപൊ ഉടമയ്കകപൊ കനപൊട്ടേകീസറ
നലകേപൊവുന്നതുന്റിം; അലലങബില
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(ബബി) ആവശഗമപൊകയകപൊവുന്ന അതരന്റിം സമയതബിനളളബില സസ്വയന്റിം അതരന്റിം
നടപടബികേള എടുകപൊവുന്നതപൊണറ.
(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ (ബബി) ഖണ്ഡതബിന് കേകീഴെബില പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി നടപടബി എടുക്കുകേയപൊലണങബില തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനന്റിം ആ ആവശഗതബികലെകപൊയബി ആവശഗമുളള ഫണകേള നലകകേണതപൊണറ.
(4) തപൊമസകപൊരകനപൊ ഉടമയ്കകപൊ തലസമയന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകേബിയ കശഷന്റിം
(1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം നശബിപ്പെബികകണതപൊയ മൂഷബികേവര്ഗ്ഗന്റിം, നപൊയകേള, മററ മൃഗങ്ങള
തുടങ്ങബിയവലയ നശബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനപൊവശഗമപൊയ അതരന്റിം നടപടബികേള പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ സസ്വകീകേരബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(5) (4)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരന്റിം ഉണപൊയബിട്ടുളള ഏലതപൊര ലചേലെവുന്റിം ബന്ധലപ്പെട്ടേ
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ തപൊമസകപൊരനബില നബികന്നപൊ ഉടമയബില നബികന്നപൊ തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബികലെയറ അയപൊളബില നബിനളള നബികുതബി കുടബിശബികേ എന്നകപപൊലലെ
ഈടപൊകപൊവുന്നതപൊണറ.
(6) ഓകരപൊ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനവുന്റിം, ലപപൊതുസലെങ്ങളബില ലതരവറ
നപൊയകേളുന്റിം മൂഷബികേ വര്ഗ്ഗതബിലലപ്പെട്ടേവയുന്റിം മററ മൃഗങ്ങളുന്റിം സസ്വതനമപൊയബി അലെഞ്ഞു
തബിരബിയുന്നബിലലന്നറ ഉറപ്പുവരത്തുന്നതബിനപൊയബി അതരന്റിം നടപടബികേള എടുകകണതുന്റിം കൂടപൊലത
മൂഷബികേ
വര്ഗ്ഗതബിലലപ്പെട്ടേവലയ
നശബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനപൊവശഗമപൊയതുന്റിം
സമൂഹെതബില
മൃഗജനഗകരപൊഗങ്ങളുലട വഗപൊപനതബിനറ കേപൊരണമപൊകുന്ന ലതരവറ നപൊയകളയുന്റിം മറ്റു മൃഗങ്ങകളയുന്റിം
നബിയനബിക്കുന്നതബിനന്റിം നഗപൊയവുന്റിം പപൊകയപൊഗബികേവുമപൊയ നടപടബികേള സസ്വകീകേരബികകണതുമപൊണറ:
എന്നപൊല ലതരവറ നപൊയകളയുന്റിം മറ്റുമൃഗങ്ങകളയുന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനറ തകദ്ദേശ
സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം എടുക്കുന്ന ഏതു നടപടബിയുന്റിം 1960-ലലെ ജന്തുകകളപൊടുളള ക്രൂരത
തടയല ആകബിലലെ (1960-ലലെ 59-ാം ആകറ)-യുന്റിം അതബിന്കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുളള
ചേട്ടേങ്ങളബികലെയുന്റിം വഗവസകേളകനസൃതമപൊയബിരബികകണതപൊണറ.
(7) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം അഞ്ഞൂററ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം നൂററ രൂപ
വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
51. കരപൊധബപൊധബിതരലട കേസ്വപൊറവനന്.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ബപൊധബിച്ചബിട്ടുളള ആളുകേലള
കേസ്വപൊറവനനബിലെപൊക്കുവപൊകനപൊ മപൊറബിപപൊര്പ്പെബിക്കുവപൊകനപൊ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
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52. മൃതകദഹെങ്ങള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുകമ്പപൊഴുളള മുന്കേരതലുകേള.―പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി

നബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുളള

നബിബന്ധനകേള പപൊലെബിലച്ചന ഉറപ്പുവരതബി പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊകലെപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊകലെപൊ മരബിച്ച ആളുകേളുലട മൃതകദഹെങ്ങള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനറ
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
53.

കരപൊഗങ്ങളുലട

പതബികരപൊധതബിനന്റിം

ചേബികേബിത്സയ്ക്കുന്റിം

നബിയനണതബിനമുളള

മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള.―(1) സര്കപൊരബിനന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം
അന്റിംഗകീകൃതമപൊയ

ചേബികേബിത്സപൊ

നബിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കു

വബികധയമപൊയബി

പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുന്റിം

വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുന്റിം ഉളപ്പെലടയുളള ഏലതങബിലുന്റിം കരപൊഗങ്ങള
ബപൊധബിച്ചബിട്ടുളള ആളകപൊരലട ചേബികേബിത്സയ്ക്കുന്റിം കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനന്റിം കൂടപൊലത അതരന്റിം
കരപൊഗങ്ങളുലട വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനളള നടപടബികേള, വപൊകബികനഷന്, മറ്റു നടപടബികേള എന്നബിവയ്ക്കു
കവണബി മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനന്റിം അവ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം വഴെബി നടപ്പെബില വരത്തുവപൊനന്റിം
നബിര്വ്വഹെബിക്കുവപൊനന്റിം അധബികേപൊരമുളളതപൊകുന.
(2) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ ഉളപ്പെലടയുളള
ഏതറ കരപൊഗന്റിം ചേബികേബിത്സബിക്കുന്നതബിനന്റിം (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുളള
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില പറഞ്ഞബിട്ടുളള ചേബികേബിത്സപൊരകീതബികേള പപൊലെബികപൊന് ഓകരപൊ ലമഡബികല
പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതു സസ്വകേപൊരഗ ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം ബപൊദ്ധഗസമപൊണറ.
(3)

ജബിലപൊ

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ

അധബികേപൊരബിയുലട

ആവശഗപകേപൊരന്റിം,

പകദശലത

ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ പപൊധപൊനഗമുളള ഏലതങബിലുന്റിം അസുഖലത സന്റിംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള
ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികകപൊ അലലങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികകപൊ നലകുന്നതബിനറ ഓകരപൊ ലമഡബികല പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതു സസ്വകേപൊരഗ
ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം ബപൊദ്ധഗസമപൊണറ.
(4) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊര ലമഡബികല
പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതുകവപൊ സസ്വകേപൊരഗകമപൊ ആയ ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം
അഞ്ഞൂററ രൂപയബില അധബികേരബികപൊത പബിഴെയ്ക്കു ബപൊദ്ധഗസമപൊകുന്നതുന്റിം (3)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ
വഗവസകേളുലട ലെന്റിംഘനതബിനറ ഇരന്നൂററ രൂപയബില അധബികേരബികപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം കൂടപൊലത
തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം ഇരന്നൂററ രൂപ വലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസമപൊകുന്നതപൊണറ.
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54. വബിദഗപൊര്ത്ഥബികേളുലട കഹെപൊസല, കലെബര് കേഗപൊമ്പുകേള മുതലെപൊയവ പരബികശപൊധബി
ക്കുന്നതബിനളള പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരന്റിം.―(1) മതബിയപൊയ
ശുചേബിതസ്വന്റിം, മപൊലെബിനഗ നബിര്മപൊര്ജ്ജനന്റിം, കുടബിലവളള വബിതരണന്റിം കൂടപൊലത മററ സഹൗകേരഗങ്ങളുന്റിം
ഒരകപൊത യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം വബിദഗപൊര്ത്ഥബികേളുലട കഹെപൊസല, കലെബര് കേഗപൊമ്പറ അലലങബില
ധപൊരപൊളന്റിം ആളകപൊര് തപൊമസബിക്കുന്ന മകറലതങബിലുന്റിം സലെകമപൊ സസ്വനമപൊക്കുവപൊകനപൊ
നടത്തുവപൊകനപൊ പപൊടുളളതല.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളബിലലെ
വബിദഗപൊര്ത്ഥബികേളുലട കഹെപൊസകലെപൊ, കലെബര് കേഗപൊമ്പുകേകളപൊ അലലങബില ധപൊരപൊളന്റിം ആളകപൊര്
തപൊമസബിക്കുന്ന
മററ
ലകേട്ടേബിടങ്ങകളപൊ
സലെങ്ങകളപൊ
പരബികശപൊധബികപൊവുന്നതുന്റിം
ആ
ലകേട്ടേബിടങ്ങളബികലെപൊ സലെങ്ങളബികലെപൊ തബിക്കുന്റിം തബിരക്കുന്റിം ഇലപൊലയനന്റിം കൂടപൊലത പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കബപൊധഗമപൊകുന്ന വബിധതബില അതരന്റിം ലകേട്ടേബിടങ്ങളബിലുന്റിം
സലെങ്ങളബിലുന്റിം മതബിയപൊയ ശുചേബിതസ്വതബിനന്റിം മപൊലെബിനഗനബിര്മ്മപൊര്ജനതബിനന്റിം കുടബിലവളള
വബിതരണതബിനന്റിം കൂടപൊലത അഗബിബപൊധയുലടയുന്റിം മററ അപകേടങ്ങളുലടയുന്റിം സന്റിംഗതബികേളബില
കവണതപൊയ രകപൊമപൊര്ഗ്ഗവുമുളപ്പെലടയുളള സഹൗകേരഗങ്ങളക്കുളള ഏര്പ്പെപൊടുകേള ലചേയബിട്ടുലണനന്റിം
ഉറപ്പുവരകതണതപൊണറ.
(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുന്ന ഏലതപൊരപൊളുന്റിം രണപൊയബിരന്റിം
രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം
ഏലതപൊരപൊളുന്റിം ഇരന്നൂററ രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം ശബികബികലപ്പെടുന്നതപൊണറ.
55. ഭകഗജനഗ കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണവുന്റിം പതബികരപൊധവുന്റിം.―(1) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം,
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വഗപൊപനതബിനറ
കേപൊരണമപൊകുന്നകതപൊ ആയബി സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ ആയ ഭകണന്റിം തലന സസ്വനന്റിം
ആവശഗതബികനപൊ അലലങബില മറ്റുളളവരലട ആവശഗതബികനപൊകവണബി തയ്യേപൊറപൊക്കുകേകയപൊ
വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യേപൊകനപൊ പപൊടുളളതല.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികറ ഭകണതബികനയുന്റിം ബന്ധലപ്പെട്ടേ
സന്റിംഗതബികേളുകടയുന്റിം ശുചേബിതസ്വവുന്റിം ലപപൊതുശുചേബിതസ്വവുന്റിം പരബികശപൊധബികപൊന് അധബികേപൊര
മുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത ഏലതങബിലുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ കേപൊരണമപൊയബി സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്ന ഏതറ ഭകണസപൊധനതബികനകയപൊ
അലലങബില
ഭകഗവബിഷബപൊധയറ
കേപൊരണമപൊകുന്നതബിനറ
സപൊദ്ധഗതയുളള
ഭകണ
സപൊധനതബിലനകയപൊ
മപൊയന്റിംകചേര്കല
പപൊകദശബികേ
ഭകഗസുരകപൊ
ഓഫകീസലറ
അറബിയബികകണതുമപൊണറ.
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(3) ഭകഗസന്റിംബന്ധബിയപൊയ ഒര പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടലെബില, അതബിലന കൂടുതല വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനന്റിം
നബിയനണതബിനന്റിം ഒതുകബിനബിര്തലെബിനമപൊയബി ആവശഗമപൊയ നടപടബികേള എടുക്കുവപൊന്
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന്കേകീഴെബില, ഭകഗവസ്തുകള വബിലക്കുന്നകതപൊ തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നകതപൊ
വബിലപ്പെനകപൊയബി ലവച്ചബിരബിക്കുന്നകതപൊ വബിതരണന്റിം ലചേയ്യുന്നതബികനപൊ ഉളള സലെങ്ങളുലട
വകേവശകപൊരബില നബിനന്റിം, അവബിലട ആളതപൊമസമബിലലങബില അതരന്റിം സലെതബിലന
ഉടമയബില നബിനന്റിം, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ വബിവരന്റിം നലകേബിലകപൊണറ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുറ അതരന്റിം സലെങ്ങള വൃതബിയപൊക്കുന്നതബിനന്റിം
അണുവബിമുക്തമപൊക്കുന്നതുന്റിം

ആവശഗമപൊയ

നഗപൊയമപൊയ,

പപൊകയപൊഗബികേ

നടപടബികേള

എടുകപൊവുന്നതുന്റിം അതബികലെയപൊയബി ലചേലെവഴെബിച്ച ഏലതപൊര ലചേലെവുന്റിം അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ,
തപൊമസകപൊരനബില നബികന്നപൊ ഉടമയബില നബികന്നപൊ, തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബികലെകറ
അയപൊളക്കുള നബികുതബി കുടബിശബികേ എന്നകപപൊലലെ ബന്ധലപ്പെട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിനറ ഈടപൊകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
56. ബകയപൊലമഡബികല മപൊലെബിനഗന്റിം വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനളള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള.―(1)
സര്കപൊരബിനന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം ബകയപൊലമഡബികല മപൊലെബിനഗ
പരബിപപൊലെനതബിനന്റിം അതരന്റിം മപൊലെബിനഗതബില നബിനളള ഏലതങബിലുന്റിം കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലട
വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനന്റിം അതരന്റിം മപൊലെബിനഗതബിലന ശരബിയപൊയ കേലയ്യേപൊഴെബികലെബിനമപൊയബി,
അവര്കറ ആവശഗലമന കതപൊനന്ന, മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവബിക്കുവപൊനന്റിം അധബികേപൊര
മുണപൊയബിരബിക്കുന്നതുന്റിം കൂടപൊലത അവ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം മുകഖന നബിര്വ്വഹെബിക്കുന്നതബിനന്റിം നടപ്പെപൊക്കുന്നതബിനന്റിം നബിറകവറ്റുന്നതബിനന്റിം
അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(2)

ബകയപൊലമഡബികല

മപൊലെബിനഗന്റിം

വകേകേപൊരഗന്റിം

ലചേയ്യുന്നതബില

(1)-ാം

ഉപവകുപ്പെബിന്കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങളബില സൂചേബിപ്പെബിച്ചബിട്ടുളള പകയപൊഗ
രകീതബികേള പപൊലെബിക്കുന്നതബിനറ ഓകരപൊ ലമഡബികല പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതു, സസ്വകേപൊരഗ
ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം ബപൊദ്ധഗസമപൊണറ:
എന്നപൊല ഈ വകുപ്പെബിലലെ യപൊലതപൊനന്റിംതലന്ന 1986-ലലെ പരബിസബിതബി സന്റിംരകണ
ആകബിലലെ (1986-ലലെ 24-ാം ആകറ) 6-ഉന്റിം 25-ഉന്റിം വകുപ്പുകേളബിലലെ വഗവസകേലള
ലെന്റിംഘബിക്കുവപൊന് പപൊടുളളതല.
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന്കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള
പപൊലെബികപൊത ഏതറ ലമഡബികല പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതുകവപൊ സസ്വകേപൊരഗകമപൊ ആയ
ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം അയ്യേപൊയബിരന്റിം രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയറ അഞ്ഞൂററ രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ശബികബികലപ്പെടുന്നതപൊണറ.
57.
രക്തബപൊങ്കുകേളുന്റിം
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ നബിയനണവുന്റിം.―(1) സര്കപൊരബികനപൊ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്കകപൊ രക്തബപൊങ്കുകേളുലട പരബിപപൊലെനതബിനപൊയബി അവര്ക്കുചേബിതലമന കതപൊനന്ന
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനന്റിം കൂടപൊലത രക്ത പകേര്ച്ചയബിലൂലട ഉണപൊകുന്ന
ഏലതങബിലുന്റിം കരപൊഗപൊണുബപൊധയുലട വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനന്റിം നടപടബി എടുക്കുന്നതബിനന്റിം, അവ
ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയബിലൂകടകയപൊ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയബിലൂകടകയപൊ നടപ്പെപൊക്കുന്നതബിനന്റിം നബിര്വ്വഹെബിക്കുന്നതബിനന്റിം അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(2) രക്തബപൊങ്കുകേള നടത്തുന്നതബിലുന്റിം രക്ത പകേര്ച്ചയ്ക്കുന്റിം കവണബി (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന്
കേകീഴെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള പകയപൊഗ രകീതബികേള പപൊലെബിക്കുന്നതബിനറ ഓകരപൊ ലമഡബികല
പപൊകകീഷണറുന്റിം രക്തബപൊങ്കുകേളുന്റിം മലറപൊരപൊളകറ രക്തന്റിം പകേരന്ന ഓകരപൊ ലപപൊതുകവപൊ
സസ്വകേപൊരഗകമപൊ ആയ ആകരപൊഗഗ സന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം ബപൊദ്ധഗസമപൊണറ.
(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന്കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള
പപൊലെബികപൊത ഓകരപൊ ലമഡബികല പപൊകകീഷണറുന്റിം ലപപൊതുകവപൊ സസ്വകേപൊരഗകമപൊ ആയ
ആകരപൊഗഗസന്റിംരകണ സപൊപനവുന്റിം പതബിനപൊയബിരന്റിം രൂപയബില കേവബിയപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനതബിനറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം ആയബിരന്റിം രൂപ വകരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസമപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 8

ലവക്ടറബിലന നബിയനണന്റിം
58. പപൊണബികേലളയുന്റിം മററ ലവക്ടറുകേലളയുന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ചുമതലെകേള.―(1) സലെതബിലനകയപൊ പരബിസരതബിലനകയപൊ
ഓകരപൊ ഉടമകയപൊ വകേവശകപൊരകനപൊ പപൊണബികേളുലട പജനനന്റിം തടയുന്നതബിനള നടപടബികേള
വകേലകപൊകളണതുന്റിം, നബിര്കദ്ദേശന്റിം നലകുകമ്പപൊള, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
വബിനബിര്കദ്ദേശബികച്ചകപൊവുന്ന അതരന്റിം നടപടബികേള നബിര്വ്വഹെബികകണതുമപൊണറ.
വബിശദകീകേരണന്റിം:―ഈ വകുപ്പെബിലന ആവശഗതബികലെകപൊയബി 'പപൊണബികേള' എന്ന
പദതബില ലകേപൊതുകുകേള, ഈച്ചകേള, കപന്, ചേപൊഴെബി, മണലെകീച്ച, ലചേള്ളുകേള, ആകരപൊഗഗതബിനറ
ഹെപൊനബികേരമപൊയ മകറലതങബിലുന്റിം പപൊണബികേള എന്നബിവ ഉളലപ്പെടുന്നതപൊകുന.
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(2) തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങള പപൊണബികേളുലട പജനനതബിനള
കേപൊരണകമപൊ കേപൊരണങ്ങകളപൊ തടയുന്നതബിനന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനന്റിം നകീകന്റിംലചേയ്യുന്നതബിനമുള
നടപടബികേള എടുകകണതപൊണറ.
(3) ഓകരപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുന്റിം പപൊണബികേള പജനനന്റിം
നടത്തുന്നകതപൊ നടത്തുവപൊന് സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ സലെങ്ങള വൃതബിയപൊകകണതുന്റിം
പപൊണബികേലള നബിയനബിക്കുന്നതബിനന്റിം നശബിപ്പെബിക്കുന്നതബിനപൊയബി (1)-ഉന്റിം (2)-ഉന്റിം ഉപവകുപ്പുകേള
പകേപൊരമുള നടപടബികേള എടുകകണതുമപൊണറ.
59. ജലെകശഖരങ്ങളബില ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനനന്റിം തടയല.―(1) ഏലതപൊരപൊകളപൊ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനകമപൊ,―
(എ) പകദശതറ ലകേപൊതുകുകേള പജനനന്റിം നടത്തുന്നകതപൊ പജനനന്റിം നടതപൊന്
സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ നബിശലെ ജലെതബിലനകയപൊ ഒഴുകുന്ന ജലെതബിലനകയപൊ കശഖരതബിനറ
കേപൊരണമപൊകുകേകയപൊ നബിലെനബിര്ത്തുകേകയപൊ; അലലങബില,
(ബബി) പകദശതബിനകേതറ, ഏലതങബിലുന്റിം ജലെന്റിം ലകേപൊതുകുകേള പജനനന്റിം
നടത്തുകേകയപൊ പജനനന്റിം നടത്തുവപൊന് സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ കശഖരമപൊയബി രൂപലപ്പെടപൊന്
കേപൊരണമപൊക്കുകേകയപൊ അനമതബി നലകുകേകയപൊ അനവദബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുവപൊന് പപൊടുളതല.
(2) ലകേട്ടേബിനബിലക്കുന്നകതപൊ ഒഴുകുന്നകതപൊ ആയ ലവളതബില കൂതപൊടബികേളുലട
സസ്വപൊഭപൊവബികേമപൊയ സപൊന്നബിദ്ധഗന്റിം അതരന്റിം ലവളതബില ലകേപൊതുകുകേള പജനനന്റിം നടത്തുന
എന്നതബിലന ലതളബിവപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
(3) ഏലതങബിലുന്റിം ആകളപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനകമപൊ (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ
വഗവസകേള ലെന്റിംഘബിക്കുകേയപൊലണങബില രണപൊയബിരന്റിം രൂപയബില അധബികേരബികപൊത പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
തുടര്ച്ചയപൊയ ലെന്റിംഘനങ്ങളകറ ഓകരപൊ ദബിവസകതയ്ക്കുന്റിം അന്പതറ രൂപ വലരയപൊകുന്ന പബിഴെയ്ക്കുന്റിം
ബപൊദ്ധഗസനപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
60. ലകേപൊതുകുകേള പജനനന്റിം നടത്തുന്ന സലെങ്ങളുലട പരബിചേരണന്റിം.―(1) പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, ലകേപൊതുകേറ പജനനന്റിം നടത്തുന്നകതപൊ നടത്തുവപൊന്
സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ, ലകേട്ടേബികബിടക്കുന്നകതപൊ ഒഴുകുന്നകതപൊ ആയ ജലെകശഖരന്റിം ഉള
ഏലതങബിലുന്റിം സലെതബിലന ഉടമസകനപൊകടപൊ വകേവശകപൊരകനപൊകടപൊ, ഇരപതബിനപൊലെറ
മണബിക്കൂറബില
അധബികേരബികപൊതതുന്റിം
കനപൊട്ടേകീസബില
പറഞ്ഞബിട്ടുളതുമപൊയ
അതരന്റിം
സമയതബിനകേന്റിം, സപൊഹെചേരഗതബിനറ അനകയപൊജഗമപൊലണന്നറ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി കേരതുന്ന, രപൊസ അലലങബില വജവ രകീതബിയബിലുള ഏര്പ്പെപൊടുകേള അലലങബില
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അന്റിംഗകീകേരബിച്ച നടപടബികേകളപൊ രകീതബികയപൊ
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ഉപകയപൊഗബിച്ചറ ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനന സലെങ്ങലള പരബിചേരബിച്ചറ അവബിടന്റിം ലകേപൊതുകുകേള
അലലങബില കൂതപൊടബികേളബില നബിന്നറ മുക്തമപൊകപൊന് ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ പകേപൊരമുള ഒര കനപൊട്ടേകീസറ വകേവശകപൊരനറ നലകേബിയബിട്ടുലണങബില,
വബിരദ്ധമപൊയബി പകേടമപൊകയപൊ സൂചേബിപ്പെബിക്കുന്നകതപൊ ആയ ഒര കേരപൊറബിലന അഭപൊവതബില,
കനപൊട്ടേകീസബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന നടപടബികേള സസ്വകീകേരബിക്കുന്നതബിനറ അലലങബില
പരബിചേരണന്റിം അവലെന്റിംബബിക്കുന്നതബിനറ അയപൊളകറ ഉണപൊകുന്ന നഗപൊയമപൊയ ലചേലെവറ ഉടമയബില
നബിനന്റിം ഈടപൊക്കുന്നതബിനന്റിം, അലലങബില അതരന്റിം ലചേലെവബിലന തുകേ ഉടമസനറ അയപൊളബില
നബിന്നറ
അകപ്പെപൊകഴെപൊ
അതബിനകശഷകമപൊ
ലെഭബികകണതപൊയ
വപൊടകേയബില
നബിന്നറ
തട്ടേബികഴെബിക്കുന്നതബികനപൊ അര്ഹെതയുണപൊയബിരബിക്കുന്നതപൊണറ.
61. വകീഴവരത്തുന്ന സന്റിംഗതബിയബില തകദ്ദേശ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
അധബികേപൊരങ്ങള.―(1) 60-ാം വകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില കനപൊട്ടേകീസറ നലകേബിയ വഗക്തബി അതബില
വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള സമയതബിനകേന്റിം അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള
നടപടബിലയടുകപൊകനപൊ
പരബിചേരണരകീതബി
അവലെന്റിംബബികപൊകനപൊ
പരപൊജയലപ്പെടുകേകയപൊ
നബിരസബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുകേയപൊലണങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ,
നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടുന്ന പകേപൊരന്റിം അതരന്റിം നടപടബികേള സസ്വകീകേരബിക്കുകേകയപൊ അതരന്റിം
പരബിചേരണരകീതബി അവലെന്റിംബബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) അതരന്റിം നടപടബികറ ആവശഗമപൊയ പണന്റിം ആ പകദശതറ അധബികേപൊരബിതയുള
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം ലെഭഗമപൊകകണതുന്റിം, ആ ലചേലെവറ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിനറ അതതറ സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, സലെതബിലന ഉടമസനബില നബികന്നപൊ
വകേവശകപൊരനബില നബികന്നപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ ലെഭബികകണബിയബിരന്ന
നബികുതബി കുടബിശബികേലയന്ന കപപൊലലെ വസൂലെപൊകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
62. ലകേപൊതുകേബിലനതബിലരയുള പവര്തനങ്ങളകറ സന്റിംരകണന്റിം.―ഏലതങബിലുന്റിം
സലെകതപൊ ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ, പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട നബിര്കദ്ദേശതബില,
അതബിലന ഉടമസകനപൊ
വകേവശകപൊരകനപൊ, ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനനന്റിം തടയുകേ എന്ന ലെകഗകതപൊലട അതരന്റിം
സലെകതപൊ ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ എലനങബിലുന്റിം രകീതബിയബിലുള നബിര്മ്മപൊണ പവര്തനങ്ങള
നടതബിയബിട്ടുളയബിടതറ, അതരന്റിം സലെതബിലനകയപൊ ലകേട്ടേബിടതബിലനകയപൊ തത്സമയലത
ഉടമസകനപൊ
തത്സമയലത
വകേവശകപൊരകനപൊ
അതരന്റിം
നബിര്മ്മപൊണങ്ങളകറ
കകേടുവരത്തുവപൊകനപൊ അലലങബില അവയുലട കമതലയ ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തുന്നകതപൊ അലലങബില
ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തുവപൊന്
സപൊധഗതയുളകതപൊ
ആയ
ഏലതങബിലുന്റിം
വബിധതബില
ഉപകയപൊഗബികലപ്പെടുന്നതറ തടകയണതുമപൊകുന.
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63. ലകേപൊതുകേറ വബിരദ്ധപവര്തനങ്ങളബില ഇടലപടുന്നതറ തടയല .―(1) യപൊലതപൊരപൊളുന്റിം
പകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ഉതരവുകേളപൊല ഏലതങബിലുന്റിം സലെതറ
അലലങബില ലകേട്ടേബിടങ്ങളുലട പുറകമകയപൊ അടബിയബികലെപൊ അവബിലട ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനനന്റിം
തടയുകേ എന്ന ലെകഗകതപൊലട നടപ്പെപൊകബിയ കജപൊലെബികേലളകയപൊ സപൊപബിച്ചബിട്ടുള
ഉപകേരണങ്ങലളകയപൊ സപൊധനങ്ങലളകയപൊ തടസലപ്പെടുത്തുകേകയപൊ കകേടുവരത്തുകേകയപൊ
നശബിപ്പെബിക്കുകേകയപൊ ഉപകയപൊഗശൂനഗമപൊക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുവപൊന് പപൊടുളതല.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലലെ വഗവസകേള ഏലതങബിലുന്റിം ആളപൊല ലെന്റിംഘബികലപ്പെടുകേ
യപൊലണങബില, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ,
കജപൊലെബികേള വകീണന്റിം നടപ്പെപൊക്കുകേകയപൊ ഉപകേരണങ്ങകളപൊ സപൊധനങ്ങകളപൊ പുനനഃസപൊപബിക്കുകേകയപൊ
ലചേയ്യേപൊവുന്നതുന്റിം, അപകേപൊരന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനള ലചേലെവറ അതരന്റിം ആളബില നബിന്നറ അതറ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിനറ ലെഭബികകണബിയബിരന്ന നബികുതബി കുടബിശബികേ എന്നകപപൊലലെ
വസൂലെപൊകപൊവുന്നതുമപൊണറ.
64. ദുരനഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുതപൊവുന്ന
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലടകയപൊ തടയലുന്റിം വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യേലുന്റിം .―(1)പകൃതബിദുരനങ്ങളുലടകയപൊ
മനഷഗനബിര്മ്മബിതകമപൊ ആയ ദുരനങ്ങളുലട ഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ അടകമുള കരപൊഗങ്ങലള തടയുന്നതബിനന്റിം
വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനന്റിം ആവശഗമപൊകയകപൊവുന്ന എലപൊ സജകീവമപൊയ നടപടബികേളുന്റിം
എടുക്കുന്നതബിനറ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ
അധബികേപൊരങ്ങള
ഉണപൊയബിരബിക്കുന്റിം.
എന്നപൊല ഈ വകുപ്പെബിലലെ യപൊലതപൊനന്റിം 2005-ലലെ ഡബിസപൊസര് മപൊകനജ്ലമനറ ആകറ
(2005-ലലെ നമ്പര് 53)-ലലെ വഗവസലയ ലെന്റിംഘബിക്കുന്നതപൊകേരതറ.
65. ആകരപൊഗഗ പവര്തകേര്കറ പരബിസരങ്ങളബില പകവശബിക്കുവപൊനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുവപൊനമുള
അധബികേപൊരന്റിം.―ഈ അദ്ധഗപൊയതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം അലലങബില അയപൊള അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ
ഏലതപൊരകദഗപൊഗസനന്റിം, അയപൊളകറ ഉചേബിതലമന്നറ കേരതപൊവുന്ന അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ
കരഖപൊമൂലെന്റിം
നലകേബിയകശഷന്റിം,
നഗപൊയമപൊയ
എലപൊ
സമയങ്ങളബിലുന്റിം,
തലന
അധബികേപൊരപരബിധബിയബിലുള ഏലതങബിലുന്റിം സലെകതപൊ ലകേട്ടേബിടതബികലെപൊ പകവശബിക്കുകേകയപൊ
പരബികശപൊധന നടത്തുകേകയപൊ ലചേയ്യേപൊവുന്നതുന്റിം, അതരന്റിം സലെതബിലന അലലങബില
ലകേട്ടേബിടതബിലന, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, വകേവശകപൊരന് അലലങബില
ഉടമസന്
അതരന്റിം
പകവശനതബിനന്റിം
പരബികശപൊധനയ്ക്കുന്റിം
ആവശഗമപൊയ
സഹൗകേരഗങ്ങള
ലചേയ്തുലകേപൊടുകകണതുന്റിം കമലപ്പെറഞ്ഞ ഉകദ്ദേശഗതബിനപൊയബി അയപൊള ആവശഗലപ്പെടപൊവുന്ന
അതരന്റിം എലപൊ വബിവരങ്ങളുന്റിം നലകകേണതുമപൊണറ.
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കമളകേളുന്റിം ഉത്സവങ്ങളുന്റിം ലപപൊതുവുന്റിം സപൊമൂഹെഗ ഒത്തുകചേരലുകേളുന്റിം
66. കമളകേള, ഉത്സവങ്ങള ലപപൊതു-സപൊമൂഹെഗ ഒത്തുകചേരല എന്നബിവ നടക്കുന്ന
സലെങ്ങളബിലലെ ശുചേബിതസ്വവുന്റിം മററ ക്രമകീകേരണങ്ങളന്റിം.―ഏതു പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരപരബിധബികകേതപൊകണപൊ ഒര കമളകയപൊ ഉത്സവകമപൊ നടക്കുന്നതറ ആ
അധബികേപൊരബി അലലങബില അതറ നടക്കുന്നതറ രകണപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരപരബിധബികേളകകേതപൊലണങബില അതരന്റിം
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള സന്റിംയുക്തമപൊയബി നബിയമബിക്കുന്ന ഒര കേമ്മബിറബി,
1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994-ലലെ 20-ാം ആകറ), 1994-ലലെ കകേരള
പഞപൊയതറ രപൊജറ ആകറ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ) എന്നബിവ പകേപൊരമുള തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന
നടപടബികേള സസ്വകീകേരബികകണതപൊണറ, അതപൊയതറ:(i) പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേള
അലലങബില
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുലട കകേസ്സുകേള കേലണതലുന്റിം കവര്തബിരബികലുന്റിം അതരന്റിം കരപൊഗങ്ങളുലട
വഗപൊപനന്റിം തടയുകേയുന്റിം ലചേയ്യേല;
(ii) ആവശഗമപൊയ
ആകരപൊഗഗപവര്തകേലര
നബികയപൊഗബികല,
വവദഗസഹെപൊയതബിനന്റിം
പഥമശുശ്രൂഷ
ലപട്ടേബികേള
എന്നബിവയ്ക്കുമുള
മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള,
ലപപൊതുവപൊയതുന്റിം ഐലസപൊകലെററ ലചേയ്തുമുളള ആശുപത്രബി തപൊമസതബിലന ആവശഗങ്ങളകപൊയബി
സഹൗകേരഗന്റിം ഒരകല;
(iii)

നബിര്ണ്ണയബികലപ്പെടപൊവുന്ന അതരന്റിം മററ ആവശഗങ്ങള.

(2) അതരന്റിം കമളകയപൊ, ഉത്സവകമപൊ, ഒത്തുകചേരലുകേകളപൊ സന്റിംഘടബിപ്പെബിക്കുന്ന ആള
അലലങബില അധബികേപൊരബി (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന വഗവസകേള
പപൊലെബികകണതപൊണറ.
(3) അതരന്റിം കമളകയപൊ ഉത്സവകമപൊ ഒത്തുകചേരലുകേകളപൊ സന്റിംഘടബിപ്പെബിക്കുന്ന ആകളപൊ
അധബികേപൊരസപൊനകമപൊ
(1)-ാം
ഉപവകുപ്പെബില
വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
വഗവസകേള
പപൊലെബിക്കുന്നതബില പരപൊജയലപ്പെടുകേയപൊലണങബില അയപൊള അതറ ആയബിരന്റിം രൂപയബില
അധബികേരബികപൊത പബിഴെ ശബികയറ ബപൊധഗസമപൊയബിരബിക്കുന്റിം.
67. മലെബിനമപൊയ ഭകണകമപൊ, കരപൊഗന്റിം പടര്തപൊന് സപൊധഗതയുള ഭകണകമപൊ കമള ,
ഉത്സവന്റിം, സസ്വകേപൊരഗ അലലങബില ലപപൊതുഒത്തുകചേരല സലെത്തു നബിനന്റിം പബിടബിലച്ചടുക്കുന്നതബിനള
അധബികേപൊരന്റിം.―പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്കകപൊ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ലഹെലതറ ഓഫകീസര്മപൊര്കകപൊ
ബന്ധലപ്പെട്ടേ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളകകപൊ,―
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(എ) പപൊചേകേന്റിം ലചേയകതപൊ, കശഖരബിച്ചബിരബിക്കുന്നകതപൊ വബിതരണന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെടുന്നകതപൊ
ആയ ഭകണന്റിം കരപൊഗന്റിം പടര്ത്തുന്നതബിനറ ഉറവബിടമപൊകുലമകന്നപൊ ഉറവബിടമപൊകേപൊന്
സപൊധഗതയുലണകന്നപൊ അയപൊളകറ വബിശസ്വസബികപൊന് കേപൊരണമുളയബിടതറ കമളയുലടകയപൊ
ഉത്സവകകേന്ദ്രതബിലനകയപൊ ഏതു പരബിസരത്തുന്റിം പകവശബിക്കുന്നതബിനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനന്റിം;
(ബബി) പരബികശപൊധനയുലട ആവശഗതബികലെകപൊയബി അതരന്റിം കകേന്ദ്രതബിലലെകയപൊ
അവബിലട നബിന അതരന്റിം ദൂരതബിനകേത്തുള ജലെവബിതരണ ഉറവബിടതബികലെകകപൊ അകതപൊറബിറബി
ലപപൊതുവപൊകയപൊ പകതഗകേമപൊകയപൊ നബിശയബികപൊവുന്ന ഉതരവബിനപൊല പകവശനതബിനന്റിം;
കൂടപൊലത
(സബി) പപൊചേകേന്റിം ലചേയകതപൊ വബിലപ്പെനയറ വച്ചബിരബിക്കുന്നകതപൊ, സന്റിംഭരബിച്ചബിരബിക്കുന്നകതപൊ,
കമളയബികലെകകപൊ ഉത്സവകകേന്ദ്രതബികലെകകപൊ ലകേപൊണകപപൊകുന്നകതപൊ ആയ ഏലതപൊര
ഭകണവുന്റിം, അവര്കറ അതറ അനപൊകരപൊഗഗകേരമപൊയകതപൊ കരപൊഗതബിനറ കേപൊരണമപൊകുന്നകതപൊ
പടരപൊന് ഇടയപൊക്കുന്നകതപൊ ആലണന്നറ കേരതപൊന് തകകേപൊരണമുലണങബില പബിടബിലച്ചടുകപൊനന്റിം,
അതരന്റിം ഭകണന്റിം മലെബിനകീകേരണതബിനറ കഹെതുവപൊകുലമങബില ആയതറ നശബിപ്പെബിക്കുകേയുന്റിം,
ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
68. ജലെ വബിതരണതബിനള സസ്വകേപൊരഗ ഉറവബിടങ്ങളബികനലുള നബിയനണന്റിം .―
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അഭബിപപൊയതബില, കമള, ഉത്സവന്റിം
അലലങബില ഒത്തുകചേരലുകേളകറ വബിതരണന്റിം ലചേയ്യുന്ന ജലെന്റിം അപകേടലപ്പെടുതപൊകനപൊ കരപൊഗന്റിം
പടര്തപൊകനപൊ സപൊധഗതയുളതപൊലണങബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
അതബിലന നബിയനണമുള ഉടമസകനപൊകടപൊ മററ ആകളപൊകടപൊ, അതരന്റിം ജലെവബിതരണന്റിം
നബിര്തബിവയ്ക്കുവപൊകനപൊ അണുവബിമുക്തമപൊക്കുവപൊകനപൊ നബിര്കദ്ദേശന്റിം നലകകേണതപൊണറ.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 10

പപൊയമപൊയവര്, നബിരപൊലെന്റിംബര് തുടങ്ങബിയവര്കറ കവണബിയുള
ആകരപൊഗഗപരബിപപൊലെന പരബിപപൊടബി
69. പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പപൊയമപൊയവര്ക്കുന്റിം നബിരപൊലെന്റിംബര്ക്കുന്റിം
കൂടപൊലത
അതുകപപൊലുളവര്ക്കുന്റിം
ആകരപൊഗഗപരബിപപൊലെന
പരബിപപൊടബികേള
നടപ്പെബില
വരകതണതപൊലണന്നറ.―(1) സര്കപൊര് കേപൊലെപൊകേപൊലെങ്ങളബില നബിര്കദ്ദേശബികപൊവുന്നതുകപപൊലലെ
പപൊയമപൊയവര്ക്കുന്റിം നബിരപൊലെന്റിംബര്ക്കുന്റിം ഭബിന്നകശഷബികപൊര്ക്കുന്റിം മപൊരകേകരപൊഗമുളവര്ക്കുന്റിം
അതുകപപൊലുളവര്ക്കുന്റിം ആകരപൊഗഗ പരബിപപൊലെന പരബിപപൊടബികേള നടപ്പെബില വരത്തുവപൊന് ഓകരപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ബപൊധഗസമപൊയബിരബിക്കുന്റിം.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന പരബിപപൊടബികേള നടപ്പെബില
വരത്തുവപൊന് സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുന്റിം ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ ഉപകദശബികകണതപൊണറ.
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പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണന്റിം
70. പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണന്റിം.―(1) ഈ അദ്ധഗപൊയതബിലന
ആവശഗതബികലെകപൊയബി "പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗന്റിം“ എന്നപൊല പകേര്ച്ചവഗപൊധബി അലപൊതതുന്റിം
ദകീര്ഘകേപൊലെന്റിം നകീണനബിലക്കുന്നതുന്റിം ലപപൊതുകവ മന്ദഗതബിയബില കൂടുന്നതുമപൊയ ഒര കരപൊഗന്റിം
അലലങബില ലമഡബികല അവസ എന്നര്ത്ഥമപൊകുന.
(2) വബിട്ടുമപൊറപൊത ഒര അസുഖന്റിം എന്നപൊല സപൊധപൊരണരകീതബിയബില നബിനള
വവകേലെഗങ്ങള അലലങബില വഗതബിയപൊനങ്ങളുന്റിം ഉള, പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊതതുന്റിം,
തപൊലഴെപ്പെറയുന്ന ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ അവസകേള അടങ്ങബിയതുന്റിം എന്നര്ത്ഥമപൊകുന,
അതപൊയതറ:―
(i)

സബിരമപൊയ വവകേലെഗന്റിം;

(ii) കശഷബിക്കുന്ന ബലെഹെകീനത;
(iii) തബിരബിച്ചറബിയപൊനപൊകേപൊത പകതപൊളജബികല മപൊറന്റിം മൂലെമുണപൊകുന്ന ബലെഹെകീനത;
(iv) പുനനഃരധബിവപൊസതബിനപൊയബി കരപൊഗബിയുലട പകതഗകേ പരബിശകീലെനതബിലന
ആവശഗകേത; കൂടപൊലത
(v) കഭദമപൊകുന്നതബിനറ ദകീര്ഘകേപൊലെകതകറ കമലകനപൊട്ടേവുന്റിം നബിരകീകണവുന്റിം
പതകീകബിക്കുന്നതറ.
(3) തപൊലഴെപ്പെറയുന്നവ സപൊധപൊരണഗതബിയബില പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളപൊയബി
കേരതലപ്പെടുന്റിം, അതപൊയതറ:―
(i) അന്ധത
(ii) അര്ബുദന്റിം
(iii) വബിട്ടുമപൊറപൊത ശസ്വപൊസകകേപൊശകരപൊഗന്റിം
(iv) വബിട്ടുമപൊറപൊത വൃകകരപൊഗന്റിം
(v) ലകേപൊകറപൊണറബി ആര്ട്ടേറബി കരപൊഗന്റിം
(vi) മറവബികരപൊഗന്റിം
(vii) പകമഹെന്റിം
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(viii) രക്തസമ്മര്ദ്ദേന്റിം
(ix) അപകേടങ്ങള മൂലെമുണപൊകുന്ന പരബിക്കുകേള
(x) മസ്കുകലെപൊ-സലെബിട്ടേല സന്ധബിവപൊതന്റിം
(xi) നപൊഡകീസന്റിംബന്ധമപൊയ കരപൊഗന്റിം-അലഷബികമഴറ കരപൊഗന്റിം
(xii) അമബിതവണ്ണന്റിം
(xiii) മപൊനസബികേ കരപൊഗന്റിം
(xiv) റമപൊറബികേറ ഹൃകദപൊഗന്റിം
(xv) പകപൊഘപൊതന്റിം
(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബികലെപൊ (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബികലെപൊ വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്ന
വഗവസകേളകനസരണമപൊയ മകറലതപൊര കരപൊഗലതയുന്റിം സര്കപൊരബിനറ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത
കരപൊഗമപൊയബി വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
(5) സര്കപൊര്, പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണതബിനപൊയബി
പതബികരപൊധ, കപപൊത്സപൊഹെന, കരപൊഗശപൊനബിയുളവപൊകുന്ന, പുനരധബിവപൊസ, സപൊനസ്വന ചേബികേബിത്സപൊ
പവര്തനങ്ങളകപൊയുള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള ലകേപൊണവരബികേയുന്റിം ആ മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദശങ്ങള
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബികേളുന്റിം
ആകരപൊഗഗപരബിരകപൊദപൊതപൊകളുന്റിം
പപൊലെബിക്കുനലണന്നറ ഉറപ്പുവരകതണതുമപൊണറ. കൂടപൊലത സര്കപൊര് പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത
കരപൊഗങ്ങള തടയുന്നതബിനന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനമുള നയങ്ങള ആസൂത്രണന്റിം ലചേയ്യുകേയുന്റിം
രൂപകീകേരബിക്കുകേയുന്റിം,
അതരന്റിം
നയങ്ങള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബികലെയറ
പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള മുകഖന ആകരപൊഗഗപരബിരകപൊദപൊതപൊകളകറ പരബിശകീലെനന്റിം
നലകുകേയുന്റിം കവണതപൊണറ.
(6) പകദശലത ജനങ്ങളുലട നബിലെവബിലുള ആകരപൊഗഗപൊവസകേളകറ വബികധയമപൊയബി
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട
തടയലെബിനന്റിം നബിയനണതബിനമപൊയബി സര്കപൊര് രൂപകീകേരബിച്ച നയങ്ങളുന്റിം മപൊര്ഗ്ഗ
നബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം നടപ്പെബിലെപൊകകണതപൊണറ. ആകരപൊഗഗകേരമപൊയ ശകീലെങ്ങള പരബികപപൊഷബിപ്പെബിക്കുന്ന
തബിനള സപൊഹെചേരഗന്റിം സൃഷബികലപ്പെട്ടു എനന്റിം പകദശലത ജനങ്ങളുലട അതരന്റിം
ജകീവബിതവശലെബിക്കുള ഭഹൗതബികേ സപൊഹെചേരഗന്റിം നബിലെനബിര്ത്തുനലവനന്റിം കൂടബി പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള ഉറപ്പെപൊകകണതപൊണറ.
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(7) (8)-ാം ഉപവകുപ്പെബില വബിശദകീകേരബിച്ചബിരബിക്കുന്ന പകേപൊരന്റിം പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള പപൊഥമബികേ പതബികരപൊധന്റിം, ദസ്വബിതകീയ പതബികരപൊധന്റിം, തതകീയ
പതബികരപൊധന്റിം
എന്നബിവയബിലൂലട
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത
കരപൊഗങ്ങളുലട
തടയലുന്റിം
നബിയനണവുന്റിം കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബികകണതപൊണറ.
(8) പപൊഥമബികേ പതബികരപൊധതബില വകീടബിനകേത്തുന്റിം പുറത്തുമുള വപൊയുമലെബിനകീകേരണന്റിം
നബിയനബികല, ശപൊരകീരബികേ വഗപൊയപൊമവുന്റിം വബികനപൊദങ്ങളുന്റിം കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബികല, സപൊധപൊരണ
ശപൊരകീരബികേ പവൃതബികേളകറ ഇടന്റിം സൃഷബികല, ആകരപൊഗഗകേരമപൊയ പപൊചേകേരകീതബികേള
കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബികല,
ആകരപൊഗഗകേരമപൊയ
ഭകണതബിന
കവണബി
പപൊകദശബികേ
വജവകൃഷബിരകീതബികേള കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബികല, ലപപൊതുജനങ്ങളബില അവകബപൊധന്റിം സൃഷബികല,
സപൊമൂഹെഗപൊധബിഷബിതവുന്റിം കജപൊലെബിസലെലത അടബിസപൊനമപൊകബിയുളതുന്റിം വബിദഗപൊഭഗപൊസപൊപനപൊടബി
സപൊനതബിലുളതുമപൊയ
വഗക്തബിഗത,
സപൊമൂഹെഗകൂട്ടേപൊയ്മ
ലപരമപൊറങ്ങള
ബഹുജന
മപൊധഗമങ്ങളബിലൂലട പരബിഷ്കരബികല തുടങ്ങബിയ പതബികരപൊധ കപപൊത്സപൊഹെന മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള
ഉളലപ്പെടുന. ദസ്വബിതകീയ പതബികരപൊധതബില മുന്കൂട്ടേബിയുള കരപൊഗനബിര്ണ്ണയവുന്റിം കരപൊഗനബിര്ണ്ണയന്റിം
നടതബിയ കകേസ്സുകേളുലട ചേബികേബിത്സയുന്റിം പപൊവലപ്പെട്ടേവര്ക്കുന്റിം ലചേലെവറ തപൊങ്ങപൊന് പറപൊതവര്ക്കുന്റിം
തപൊങ്ങപൊവുന്ന നബിരകബികലെപൊ സഹൗജനഗ നബിരകബികലെപൊ നല ഗുണമുള മരനകേളുലട തുടര്ച്ചയപൊയ
വബിതരണന്റിം, ലെകബപൊറട്ടേറബി സഹൗകേരഗങ്ങള, സങകീര്ണ്ണതകേള തടയുന്നതബിനറ പതബിവപൊയ
പരബികശപൊധനകേള എന്നകീ കേട്യൂകററകീവറ നടപടബികേള ഉളലപ്പെടുന. തതകീയ പതബികരപൊധതബില
സപൊനസ്വന പരബിചേരണന്റിം, ലതപൊഴെബില അലലങബില സപൊമ്പതബികേ സഹെപൊയന്റിം അലലങബില രണന്റിം
കൂടബികയപൊ നലകേല എന്നബിവ കപപൊലുള പുനരധബിവപൊസ നടപടബികേള ഉളലപ്പെടുന.
(9) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
കപപൊത്സപൊഹെബിപ്പെബികകണതപൊണറ, അതപൊയതറ:―

അധബികേപൊരബികേള

തപൊലഴെ

പറയുന്നവയുന്റിം

(i) ഉയര്ന്ന അപകേട സപൊധഗതയ്ക്കുള സ്ക്രകീനബിന്റിംഗറ, അതപൊയതറ കബിനബികലെപൊയബി
പകേടമപൊയബി ഹൃകദപൊഗന്റിം ലവളബിലപ്പെടപൊത ആളുകേളബില ഹൃദയതബിനള അപകേടസപൊധഗത
വബിലെയബിരത്തുകേയുന്റിം നബിയനബിക്കുകേയുന്റിം (പപൊഥമബികേ പതബികരപൊധന്റിം)
(ii) ഹൃകദപൊഗ സപൊധഗതയുള ആളുകേളബില, ഭകണ പരബിഷ്കപൊരങ്ങള, കേപൊയബികേ
പവര്തനങ്ങള, ഭപൊരനബിയനണന്റിം, പുകേവലെബിയുന്റിം മദഗവുന്റിം നബിര്തപൊന് പചേപൊരണന്റിം
എന്നബിവയബിലൂലട ഹൃകദപൊഗങ്ങള തടയുകേ;
(iii) ലപരബിഫറല വപൊസ്കുലെപൊര് കരപൊഗന്റിം ബപൊധബിച്ച വഗക്തബികേളുലട പരബിചേരണന്റിം
(ദസ്വബിതകീയ പതബികരപൊധന്റിം)
(iv) ഭകണപരമപൊയ മപൊറന്റിം വരതല, ഫപൊര്മകകേപൊലതറപൊപ്പെബി, പുകേവലെബിയുന്റിം
മദഗവുന്റിം നബിര്തപൊന് പചേപൊരണന്റിം എന്നബിവയപൊയുള തകീവ്രമപൊയ ജകീവബിത വശലെബി ഉപകദശന്റിം;
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(v) ഉയര്ന്ന അപകേടസപൊധഗതപൊ വബിഷയങ്ങള എളുപ്പെതബില തബിരബിച്ചറബിയപൊനന്റിം
അതരന്റിം വഗക്തബികേളുലട കനരകതയുള കരപൊഗനബിര്ണ്ണയതബിനന്റിം റഫറന്സബിനമപൊയബി
ആകരപൊഗഗ പവര്തകേര്ക്കുള പരബിശകീലെനന്റിം;
(vi)
ശക്തബിലപ്പെടുതല;

വബിവര,

വബിദഗപൊഭഗപൊസ,

വപൊര്തപൊവബിനബിമയ

പവര്തനങ്ങളുലട

(vii) ഇലെകറബികേളുന്റിം ശുദ്ധമപൊയ പഴെങ്ങളുന്റിം കൂടുതലെപൊയബി കേഴെബികല, ഉപ്പെബിലന
ഉപകയപൊഗന്റിം കുറയല, ഉപ്പെറ ധപൊരപൊളമുള അച്ചപൊറുകേള, ചേട്നബികേള, കസപൊസുകേള, കേഗപൊച്ചപ്പുകേള,
ചേബിപറ, ഉപ്പുള ബബിസററ, ഉപ്പുള ലവണ്ണ, ഉപ്പെബിട്ടുണകബിയ മത്സഗന്റിം മുതലെപൊയവ
തയ്യേപൊറപൊകലുകേളുന്റിം ഒഴെബിവപൊകല, എലപൊ രൂപതബിലുമുള ശുദ്ധകീകേരബിച്ച കേപൊര്കബപൊ
വഹെകഡറ്റുകേളുലടയുന്റിം നബിയനണന്റിം, വറുത ഭകണലതകപൊള ആവബിയബില കവവബിച്ച
ഭകണതബിനറ മുന്ഗണന, ശുദ്ധമപൊയ പഴെച്ചപൊര് കേഴെബികല, കേപൊര്ബകണറഡറ പപൊനബിയങ്ങളകറ
പകേരന്റിം കേരബികറ, ഫപൊസറ/ജങറ ഭകണങ്ങള, എയ്കററഡറ പപൊനബിയങ്ങള എന്നബിവ
ഒഴെബിവപൊകല, നബിലെകടലെ എണ്ണ, കസപൊയപൊബകീന് ഓയബില, കേടുലകേണ്ണ, സൂരഗകേപൊനബി എണ്ണ,
ലവളബിലച്ചണ്ണ കപപൊലുള എണ്ണകേളുലട ഉപകയപൊഗന്റിം, ഹെപൊനബികേരമപൊയ എണ്ണകേളകറ പകേരന്റിം
ലനയറഗ, ലവണ്ണ മുതലെപൊയവയുലട മബിതമപൊയ ഉപകയപൊഗന്റിം, വറുത മത്സഗന്റിം, വറുത മപൊന്റിംസന്റിം,
ചുവന്ന മപൊന്റിംസന്റിം എന്നബിവയുലട കുറഞ്ഞ ഉപകയപൊഗന്റിം കപപൊലുള ആഹെപൊര നബിയനണന്റിം;
(viii) സസ്വപൊസഗതബിന കവണബിയുള പതബിവപൊയ വഗപൊയപൊമന്റിം, ഭപൊരനബിയനണന്റിം
അലലങബില ഭപൊരന്റിം കുറയല, കൂടപൊലത വസകബിന്റിംഗറ, ഗപൊര്ഡനബിന്റിംഗറ തുടങ്ങബിയ പുറകമയുള
പവൃതബികേള കപപൊലുള കേപൊയബികേ പവര്തനങ്ങള, കൂടപൊലത
(ix) കയപൊഗ പരബിശകീലെനന്റിം.
(10) പപൊകദശബികേ പകദശതറ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട വഗപൊപനവുന്റിം
അപകേട സപൊധഗതയുന്റിം അടബിസപൊനമപൊകബി (6), (7), (8) കൂടപൊലത (9)-ഉന്റിം വകുപ്പുകേള
പകേപൊരമുള പദ്ധതബികേള ആസൂത്രണന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങള
ആകരപൊഗഗ ബഡ്ജറബിലന ഒര ഭപൊഗന്റിം നകീകബിവയ്കകണതപൊണറ.
(11) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള, സപൊന്റിംക്രമബികകേതര കരപൊഗങ്ങള
സന്റിംശയബിക്കുന്നകതപൊ സപൊധഗതയുളകതപൊ ആയ ആളുകേളകറ കവണബി ആകരപൊഗഗപദമപൊയ
ഭകണന്റിം ലെഭഗമപൊക്കുന്നതറ, അതപൊയതറ ഗണഗമപൊയ കപപൊഷകേങ്ങള അടങ്ങബിയ, പൂരബിതലകേപൊഴുപ്പെറ,
പഞസപൊര എന്നബിവ കുറഞ്ഞ, കസപൊഡബിയന്റിം കുറഞ്ഞ അളവബില അടങ്ങബിയ നബിറങ്ങകളപൊ
രചേബികേകളപൊ പബിസര്കവറകീവുകേകളപൊ കചേര്കപൊത ഭകണ പദപൊര്ത്ഥങ്ങള ലെഭഗമപൊക്കുന്നതറ
മുന്ഗണന ഇനമപൊകണന്റിം.
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(12) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളകറ ഭകഗസപൊപനതബിലന
ഉടമസകനപൊടറ അലലങബില നബിയനണമുള മററ വഗക്തബികയപൊടറ (11)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന്
പകേപൊരമുള ഭകണ പദപൊര്ത്ഥങ്ങളകൂടബി വബിലകപൊന് നബിര്കദ്ദേശന്റിം നലകേപൊവുന്നതപൊണറ.
(13) (9)-ാം ഉപവകുപ്പെബിലന (viii)-ഉന്റിം (ix)-ഉന്റിം ഇനങ്ങള പകേപൊരമുള
പവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതബിനള ഉചേബിതമപൊയ സലെങ്ങള കേലണതപൊനന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനകതപൊടറ അതറ പപൊകയപൊഗബികേലമങബില അവ ലപപൊതുജനങ്ങളകപൊയബി തുറന
നലകേപൊന് ശബിപപൊര്ശ ലചേയ്യുന്നതബിനന്റിം അധബികേപൊരമുണപൊയബിരബിക്കുന്റിം.
അദ്ധഗപൊയന്റിം 12

പലെവകേ
71. കനപൊട്ടേകീസുകേളുന്റിം ഉതരവുകേളുന്റിം നലകുന്ന രകീതബി.―ഈ ആകറ പകേപൊരകമപൊ
അതബിന്കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം ചേട്ടേന്റിം, ലറഗുകലെഷന് അലലങബില ഉതരവറ
പകേപൊരകമപൊ ഏലതങബിലുന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ നലകകേണബിവരകമ്പപൊള അതരന്റിം കനപൊട്ടേകീസറ അലലങബില
ഉതരവറ കരഖപൊമൂലെമപൊയബിരബികകണതുന്റിം അതറ,―
(എ) അതരന്റിം ആളബിനറ നലകുകേകയപൊ ഏലപ്പെബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്തുലകേപൊകണപൊ;
അലലങബില
(ബബി) അതരന്റിം ആളബിലന കേലണതബിയബിലലങബില അയപൊളുലട അവസപൊനകതതപൊയബി
അറബിയലപ്പെടുന്ന വപൊസസലെകതപൊ ലതപൊഴെബിലെബിടതബികലെപൊ ലകേപൊടുത്തുലകേപൊണന്റിം അലലങബില
അയപൊളുലട കുടുന്റിംബതബിലലെ പപൊയപൂര്തബിയപൊയ അന്റിംഗതബിനറ നലകേബിലകപൊകണപൊ
ഏലപ്പെബിചലകേപൊകണപൊ; അലലങബില
(സബി) അതരന്റിം ആള ആ പകദശതറ തപൊമസബിക്കുന്നബിലപൊലയങബിലുന്റിം അയപൊളുലട
മലറവബിലടലയങബിലുമുള വബിലെപൊസന്റിം അറബിയപൊലമങബില ആയതറ രജബികസര്ഡറ തപപൊല വഴെബി
അയപൊളകറ അയചലകേപൊണന്റിം; അലലങബില
(ഡബി) കമലപ്പെറഞ്ഞ
മപൊര്ഗ്ഗങ്ങള
ഒനന്റിം
ലെഭഗമലലങബില
അതരന്റിം
വപൊസസലെതബിലനകയപൊ ലതപൊഴെബിലെബിടതബിലനകയപൊ പകേടമപൊയബി കേപൊണപൊവുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
ഭപൊഗതറ പതബിചലകേപൊകണപൊ,
നലകകേണതപൊണറ.
(2) ഒരപൊള ഏലതങബിലുന്റിം ലകേട്ടേബിടതബിലന ഉടമസകനപൊ വകേവശകപൊരകനപൊ
ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള ആ കനപൊട്ടേകീസബില ഉടമസലനകയപൊ വകേവശകപൊരലനകയപൊ കപരറ
പറഞ്ഞബിരബികകണ
ആവശഗമുളതുന്റിം
കൂട്ടുടമസരലടയുന്റിം
കൂട്ടുവകേവശകപൊരലടയുന്റിം
സന്റിംഗതബിയബില അതരതബിലുള ഉടമസരബികലെപൊ വകേവശകപൊരബികലെപൊ ഒരപൊളകറ അതറ
നലകേബിയപൊല മതബിയപൊകുന്നതുമപൊണറ.
1503/2021.
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72.

അപ്പെകീലുകേള.―ഈ

ആകബില

വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന

സന്റിംഗതബികേളബില

പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട തകീരമപൊനങ്ങളബികനലുള അപ്പെകീല
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബികലെക്കുന്റിം,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിലന
തകീരമപൊനങ്ങളബികനലുള അപ്പെകീല ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിക്കുന്റിം നബിലെനബിലക്കുന്നതപൊണറ.
73. റബിവബിഷന്.―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട 71-ാം വകുപ്പെബിനറ
കേകീഴെബിലുള
തകീരമപൊനതപൊല
സങടമനഭവബിക്കുന്ന
ഏലതപൊരപൊളക്കുന്റിം
സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി മുമ്പപൊലകേ റബിവബിഷന് ഫയല ലചേയ്യേപൊവുന്നതപൊണറ.
74. ചേബിലെ സന്റിംഗതബികേളബില വഗവഹെപൊരതബിനന്റിം കപപൊസബികേട്യൂഷനമുള നബികരപൊധനന്റിം.―(1)
ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില ലചേയകതപൊ ലചേയ്യേപൊന് ഉകദ്ദേശബിച്ചകതപൊ ആയ ഏലതപൊര പവൃതബിക്കുന്റിം
ഏലതപൊര പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികകപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിലന ലസക്രട്ടേറബികകപൊ, സര്കപൊരബികനപൊ സര്കപൊരബിലനകയപൊ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ ഏലതങബിലുന്റിം ഓഫകീസര്കകപൊ ജകീവനകപൊര്കകപൊ
എതബിലര യപൊലതപൊര വഗവഹെപൊരകമപൊ കപപൊസബികേട്യൂഷകനപൊ മററ നടപടബികേകളപൊ സര്കപൊരബിലന
മുന്കൂട്ടേബിയുള അനമതബിയബിലപൊലത നബിലെനബിലക്കുന്നതല.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിലന ലസക്രട്ടേറബികയപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ
സര്കപൊരബിലനകയപൊ ഏലതങബിലുന്റിം ഓഫകീസകറപൊ ജകീവനകപൊരകനപൊ ഈ ആകബിനപൊകലെപൊ അതബിന്
കേകീഴെബികലെപൊ ചുമതലപ്പെട്ടേ ചുമതലെകേള നബിറകവറ്റുകമ്പപൊകഴെപൊ പവര്തനങ്ങള നബിര്വ്വഹെബിക്കുകമ്പപൊകഴെപൊ ആ
പവൃതബി ഉതമവബിശസ്വപൊസതബില ലചേയതപൊലണങബില, അതരന്റിം പവൃതബി സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
ഏലതങബിലുന്റിം സബിവബികലെപൊ ക്രബിമബിനകലെപൊ ആയ നടപടബികേളകറ കപപൊസബികേട്യൂട്ടേറ ലചേയ്യേലപ്പെടപൊന്
ബപൊദ്ധഗസനലപൊതതപൊകുന.
75. ദുരകദ്ദേശഗകതപൊലടയുള അധബികേപൊര ദുര്വബിനബികയപൊഗതബിനള ശബിക.―(1)
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലന
ലസക്രട്ടേറബികയപൊ പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ സര്കപൊരബിലനകയപൊ
ഓഫകീസകറപൊ
ജകീവനകപൊകരപൊ ഈ
ആകബികലെപൊ
അതബിന്കേകീഴെബികലെപൊ
അയപൊളകറ
നലകേലപ്പെട്ടേബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം അധബികേപൊരന്റിം ദുരകദ്ദേശഗകതപൊലട ദുര്വബിനബികയപൊഗന്റിം ലചേയപൊല
പതബിനപൊയബിരന്റിം രൂപവലരയപൊകേപൊവുന്ന പബിഴെയറ ശബികബികലപ്പെകടണതപൊണറ.
(2) ഈ
വകുപ്പെബിന്
കേകീഴെബിലുള
യപൊലതപൊര
സര്കപൊരബിലന മുന്കൂട്ടേബിയുള അനമതബിയബിലപൊലത തുടങ്ങപൊന് പപൊടബില.
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76. കുറങ്ങളകറ നടപടബിലയടുകല.―(1) കുറന്റിം ലചേയറ മൂന്നറ മപൊസതബിനകേന്റിം അതതു
സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ
സപൊപനതബിലന ലസക്രട്ടേറബികയപൊ അലലങബില തകദ്ദേശ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികയപൊ,
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനതബിലന ലസക്രട്ടേറബികയപൊ ഇതബികലെയപൊയബി പകേടമപൊയബി
അധബികേപൊരലപ്പെടുതബിയ ഒരപൊകളപൊ കരഖപൊമൂലെമുള പരപൊതബി നലകുന്നബിലപൊലയങബില യപൊലതപൊര
കകേപൊടതബിയുന്റിം ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേളബികലെപൊ അതബിന്കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള
ഏലതങബിലുന്റിം ചേട്ടേതബിലലെകയപൊ ലറഗുകലെഷനബിലലെകയപൊ വഗവസകേളകറ കേകീഴെബിലുള ഒര കുറന്റിം
വബിചേപൊരണലകടുക്കുവപൊന് പപൊടുളതല.
(2) ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില ശബികബികലപ്പെടപൊവുന്ന കുറങ്ങള കകേപൊവഗസബബിള
അലപൊതതുന്റിം ഒന്നപൊന്റിം കപൊസറ ജുഡകീഷഗല മജബികസ്ട്രേററ കകേപൊടതബിയപൊല വബിചേപൊരണ
ലചേയ്യേലപ്പെകടണതുമപൊയബിരബിക്കുന്റിം.
77. കുറങ്ങള രപൊജബിയപൊയല.―(1) ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില ശബികബികലപ്പെടപൊവുന്ന
കുറങ്ങള, ഈ ആകബിന് കേകീഴെബികലെപൊ, അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങളബികലെപൊ
ലറഗുകലെഷനകേളബികലെപൊ ഉള കുറന്റിം ലചേയതപൊയബി ആകരപൊപബികലപ്പെടുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
വഗക്തബിയുലട
അകപകയബിന്കമല,
കപപൊസബികേട്യൂഷന്
ആരന്റിംഭബിക്കുന്നതബിന
മുകമ്പപൊ,
കപപൊസബികേട്യൂഷന് ആരന്റിംഭബിച്ചകശഷന്റിം ബന്ധലപ്പെട്ടേ കകേപൊടതബിയുലട അനമതബികയപൊലടകയപൊ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ അതരന്റിം തുകേയറ രപൊജബിയപൊകപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, വബിരദ്ധമപൊയ കേപൊരണങ്ങള ഒനന്റിം
ഇലപൊലയങബില,―
(എ) രപൊജബിയപൊകല വഴെബി നബിശയബിച്ച തുകേ;
(ബബി)ഏതറ തകീയതബിയ്കകപൊ അതബിനമുകമ്പപൊ ആണറ തുകേ അടകകണതറ;
(സബി) ഏതറ തകീയതബിയ്കകപൊ അതബിന മുകമ്പപൊ അയപൊള പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ
വസ്തുത
റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ
ലചേകയ്യേണതറ
എന്നബിവ
വഗക്തമപൊകബിലകേപൊണറ കരഖപൊമൂലെന്റിം ഉതരവറ പുറലപ്പെടുവബികകണതപൊണറ.
(3) അപകേപൊരന്റിം പഖഗപൊപബികലപ്പെട്ടേബിട്ടുള കുറങ്ങള രപൊജബിയപൊക്കുന്ന അധബികേപൊരന്റിം
അതരന്റിം മററ അധബികേപൊരസപൊപനങ്ങളപൊകലെപൊ ആളപൊകലെപൊ ഇതബികലെയറ സര്കപൊര് ഉണപൊക്കുന്ന
ചേട്ടേങ്ങളപൊല നബിര്ണ്ണയബിക്കുന്നലപ്പെടുന്ന വബിധതബില വബിനബികയപൊഗബികപൊവുന്നതപൊണറ.
(4) അതരന്റിം ഉതരവബിലന ഒര പകേര്പ്പെറ ബന്ധലപ്പെട്ടേ ആളബിനറ പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി അയചലകേപൊടുകകണതപൊണറ.
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(5) ഈ ആകബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം കുറന്റിം രപൊജബിയപൊയതബിനകശഷവുന്റിം
അയപൊള അകത കുറന്റിം ആവര്തബിക്കുകേയപൊലണങബില കപപൊസബികേട്യൂഷന് ആരന്റിംഭബികകണതപൊണറ.
78.
സര്കപൊരബിനപൊല
അധബികേപൊരന്റിം
ഏലപ്പെബിചലകേപൊടുകല.―സര്കപൊരബിനറ,
വബിജപൊപനതപൊലുന്റിം
അതബില
വഗക്തമപൊക്കുന്ന
ഏലതങബിലുന്റിം
നബിയനണതബിനന്റിം
പരബിമബിതബികേളക്കുന്റിം വബികധയമപൊയബി, അതബിനറ ഈ ആകറ പകേപൊരന്റിം നബികബിപമപൊയബിരബിക്കുന്ന
ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ അധബികേപൊരങ്ങള വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ ഏലതപൊരപൊലളയുന്റിം
അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊവുന്നതുന്റിം അകത രകീതബിയബില തലന്ന അതരന്റിം അധബികേപൊരന്റിം
പബിന്വലെബികപൊവുന്നതുമപൊണറ:
എന്നപൊല ഈ വകുപ്പെബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന യപൊലതപൊനന്റിം തലന്ന 79-ാം വകുപ്പെറ
പകേപൊരന്റിം ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില ചേട്ടേങ്ങള ഉണപൊക്കുവപൊനള സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരതബിനറ
ബപൊധകേമല.
79. ചേട്ടേങ്ങളുണപൊകപൊനള സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരന്റിം.―(1) സര്കപൊരബിനറ
വബിജപൊപനതപൊല ഈ ആകബിലന ഉകദ്ദേശങ്ങള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി ചേട്ടേങ്ങള
ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) പകതഗകേബിചന്റിം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പെറ നലകേബിയബിട്ടുള അധബികേപൊരങ്ങളുന്റിം
സപൊമപൊനഗതയറ ഭന്റിംഗന്റിം വരപൊലതയുന്റിം സര്കപൊരബിനറ, ഈ ആകബിനപൊല പകേടമപൊയബി
ആവശഗമുളകതപൊ അനവദബിച്ചബിട്ടുളകതപൊ ആയ എലപൊ കേപൊരഗങ്ങലള സന്റിംബന്ധബിചന്റിം ചേട്ടേങ്ങള
ഉണപൊകപൊവുന്നതുമപൊണറ ;
(3) ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊക്കുന്ന ഓകരപൊ ചേട്ടേവുന്റിം അതറ ഉണപൊകബിയ കശഷന്റിം
കേഴെബിയുന്നത്രകവഗന്റിം നബിയമസഭ സകമ്മളതബില ആയബിരബിക്കുകമ്പപൊള അതബിലന മുമ്പപൊലകേ, അതറ
ഒര സകമ്മളനതബികലെപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ രണറ സകമ്മളനങ്ങളബികലെപൊ ലപടപൊവുന്ന ആലകേ
പതബിനപൊലെറ ദബിവസകപൊലെകതകറ വയ്കകണതുന്റിം അപകേപൊരന്റിം ഏതറ സകമ്മളനതബില
വയ്ക്കുനകവപൊ ആ സകമ്മളനകമപൊ ലതപൊട്ടേടുത്തുവരന്ന സകമ്മളനകമപൊ അവസപൊനബിക്കുന്നതബിനറ
മുമ്പറ നബിയമസഭ പസ്തുത ചേട്ടേതബില ഏലതങബിലുന്റിം രൂപകഭദന്റിം വരത്തുകേകയപൊ അലലങബില ആ
ചേട്ടേന്റിം ഉണപൊകകണതബിലലന്നറ തകീരമപൊനബിക്കുകേകയപൊ ലചേയ്യുന്നപകന്റിം ആ ചേട്ടേതബിനറ അതബിനറ
കശഷന്റിം, അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, അങ്ങലന രൂപകഭദലപ്പെടുതബിയ രൂപതബില മപൊത്രന്റിം
പപൊബലെഗന്റിം ഉണപൊയബിരബിക്കുകേകയപൊ അലലങബില യപൊലതപൊര പപൊബലെഗന്റിം ഇലപൊതബിരബിക്കുകേകയപൊ
ലചേയ്യുന്നതപൊകുന. എന്നബിരന്നപൊലുന്റിം അങ്ങലനയുള ഏലതങബിലുന്റിം രൂപകഭദലപ്പെടുതകലെപൊ
റദ്ദേപൊകകലെപൊ ആ ചേട്ടേന്റിം പകേപൊരന്റിം മുമ്പറ ലചേയബിട്ടുള ഏലതങബിലുന്റിം സന്റിംഗതബിയുലട സപൊധുതകറ ഭന്റിംഗന്റിം
വരപൊത വബിധതബിലെപൊയബിരബികണന്റിം.
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80. ലറഗുകലെഷനകേള ഉണപൊകപൊനള സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട
അധബികേപൊരന്റിം.―(1)
സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ
സര്കപൊരബിലന
മുന്കൂട്ടേബിയുള അന്റിംഗകീകേപൊരകതപൊടുകൂടബി ഈ ആകബിലന ഉകദ്ദേശങ്ങള നടപ്പെപൊക്കുന്നതബിനന്റിം ഈ
ആകബിനന്റിം അതബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയബിട്ടുള ചേട്ടേങ്ങളക്കുന്റിം അനസൃതമപൊയബി ലറഗുകലെഷനകേള
ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) ഈ ആകബിന് കേകീഴെബില അങ്ങലനയുണപൊക്കുന്ന ഓകരപൊ റഗുകലെഷനന്റിം
അതുണപൊകബിയകശഷന്റിം കേഴെബിയുന്നത്രകവഗന്റിം നബിയമസഭ സകമ്മളനതബിലെബിരബിക്കുകമ്പപൊള
അതബിലന മുമ്പപൊലകേ, അതറ ഒര സകമ്മളനതബികലെപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ രണറ സകമ്മളനതബികലെപൊ
ലപടപൊവുന്ന ആലകേ പതബിനപൊലെറ ദബിവസകപൊലെകതകറ വയ്കകണതപൊണറ.
81. പരബികശപൊധന നടത്തുകമ്പപൊള ശ്രദ്ധബികകണ കേപൊരഗങ്ങള.―ഈ ആകബിലലെ
വഗവസകേള അനസരബിച്ചറ, പരബികശപൊധന നടത്തുകമ്പപൊഴുന്റിം പബിഴെ ചുമത്തുന്നതബിനറ മുമ്പപൊയുന്റിം
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി, തലസമയന്റിം പപൊബലെഗതബിലുള മകറലതങബിലുന്റിം
നബിയമതബിന് കേകീഴെബില അധബികേപൊരലപ്പെടുതലപ്പെട്ടേ ഏലതങബിലുന്റിം അധബികേപൊരബി, അകത
വബിഷയതബില നടപടബി എടുക്കുനകണപൊ എന്നതറ കേണകബിലലെടുകകണതുന്റിം വവരദ്ധഗമുള
തകീരമപൊനമുണപൊകേബില എന്നറ ഉറപ്പുവരകതണതുമപൊണറ.
82. വവഷമഗങ്ങള നകീക്കുന്നതബിനള അധബികേപൊരന്റിം.―(1) ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനറ എലനങബിലുന്റിം വവഷമഗങ്ങള ഉണപൊകുന്നപകന്റിം, സര്കപൊരബിനറ,
ഉതരവറ മൂലെന്റിം ആ വവഷമഗന്റിം നകീകന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനറ ആവശഗലമകന്നപൊ യുക്തലമകന്നപൊ അതബിനറ
കതപൊനന്നതുന്റിം ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേളകറ വബിരദ്ധമലപൊതതുമപൊയ അതരന്റിം വഗവസകേള
ഉണപൊകപൊവുന്നതപൊണറ.
(2) എന്നപൊല ഈ ആകറ പപൊബലെഗതബില വന്ന തകീയതബി മുതല രണ വര്ഷന്റിം
കേഴെബിഞ്ഞതബിനകശഷന്റിം (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് പകേപൊരന്റിം യപൊലതപൊര ഉതരവുന്റിം ഉണപൊക്കുവപൊന്
പപൊടബിള്ളുതല.
(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്ന ഏതറ ഉതരവുന്റിം അതറ
ഉണപൊകബിയതബിന കശഷന്റിം കേഴെബിയുന്നത്ര കവഗന്റിം നബിയമസഭ സകമ്മളനതബിലെപൊയബിരബിക്കുകമ്പപൊള
അതബിലന മുമ്പപൊലകേ അതറ ഒര സകമ്മളനതബികലെപൊ തുടര്ച്ചയപൊയ രണറ സകമ്മളനതബികലെപൊ
ലപ്പെടപൊവുന്ന ആലകേ പതബിനപൊലെറ ദബിവസകപൊലെകതയ്ക്കുന്റിം, അതറ സകമ്മളനതബിലെലപൊലയങബില
അടുത സകമ്മളനതബിലന പപൊരന്റിംഭതബിലുന്റിം വയ്കകണതപൊണറ.
83. റദ്ദേപൊകലുന്റിം ഒഴെബിവപൊകലുന്റിം.―(1) 1956-ലലെ കസററ റകീ-ഓര്ഗവനകസഷന്
ആകബിലലെ (1956-ലലെ 37-ാം ആകറ) 5-ാം വകുപ്പെബിലലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന
മലെബപൊര് ജബിലയബില പപൊബലെഗതബില ഉള 1939-ലലെ മദപൊസറ പബബികേറ ലഹെലതറ ആകറ,
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(1939-ലലെ III) ആ സലെതറ പപൊബലെഗമബിലപൊതപൊയബിതകീരന്നതുന്റിം 1955-ലലെ ടപൊവന്കൂര്ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേറ ലഹെലതറ ആകറ (1955-ലലെ XVI), 2021-ലലെ കകേരള
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഓര്ഡബിനന്സുന്റിം (2021-ലലെ 116-ാം ഓര്ഡബിനന്സറ) ഇതബിനപൊല
റദ്ദേപൊകബിയബിരബിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേപൊകകലെപൊ പപൊബലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊകേകലെപൊ ഉലണങബില തകന്നയുന്റിം
അതരന്റിം ആക്റ്റുകേളബിന് കേകീഴെബികലെപൊ ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേളകറ വവരദ്ധഗമപൊകേപൊലതകയപൊ
പുറലപ്പെടുവബിച്ചബിട്ടുളള
ഏതു
വബിജപൊപനവുന്റിം,
ഉണപൊകബിയ
ഏതറ
ചേട്ടേങ്ങളുന്റിം
ലചേയലതലനങബിലുകമപൊ അതതു സന്റിംഗതബികപപൊലലെ, വബിജപൊപന പകേപൊരന്റിം അലലങബില ഈ
ആകബിന് കേകീഴെബില ഉണപൊകബിയ ചേട്ടേങ്ങകളപൊ റദ്ദേപൊക്കുന്നതുവലര പപൊബലെഗതബില തുടരന്നതപൊണറ.

ഉകദ്ദേശഗകേപൊരഗങ്ങളുലട വബിവരണന്റിം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ കകേരള സന്റിംസപൊനതറ രണറ കമഖലെകേളബിലെപൊയബി
1939-ലലെ മദപൊസറ പബബികറ ലഹെലതറ ആകറ (1939-ലലെ III-ാം ആകറ), 1955-ലലെ
ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികറ ലഹെലതറ ആകറ (1955-ലലെ XVI-ാം ആകറ) എന്നകീ രണറ
നബിയമങ്ങളപൊണറ നബിലെവബിലുളളതറ.
2. വബിവബിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകേകീകേരണ പവര്തനങ്ങളബിലൂലടയപൊണറ കകേരളതബില
കകേപൊവബിഡറ കപപൊലുളള പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേലള കനരബിടുന്നതറ.
മററ വകുപ്പുകേള അതപൊതറ
വകുപ്പുകേളുലട കൃതഗനബിര്വ്വഹെണതബികലെയറ പൂര്ണ്ണമപൊയബി വഗപൊപൃതരപൊകുകമ്പപൊള ആകരപൊഗഗ
വകുപ്പെബിനറ നബിയമപരമപൊയ അധബികേപൊരങ്ങള ഉലണങബില മപൊത്രകമ ഇതരന്റിം കരപൊഗങ്ങളുലട
വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനറ ഫലെവതപൊയ നടപടബികേള സസ്വകീകേരബിക്കുവപൊന് സപൊധബിക്കുകേയുളളു.
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേലള ഫലെപദമപൊയബി കനരബിടുന്നതബിനറ കകേരള സന്റിംസപൊനതറ മുഴുവനപൊയബി
പപൊബലെഗമുളള ഒര നബിയമതബിലന അനബിവപൊരഗത കബപൊദ്ധഗമപൊയ സപൊഹെചേരഗതബില 1955-ലലെ
ടപൊവന്കൂര്-ലകേപൊച്ചബിന് പബബികറ ലഹെലതറ ആകറ (1955-ലലെ XVI-ാം ആകറ), 1939-ലലെ
മദപൊസറ പബബികറ ലഹെലതറ ആകറ (1939-ലലെ III-ാം ആകറ) എന്നബിവയബിലലെ വഗവസകേള
ഏകേകീകേരബിചലകേപൊണറ സന്റിംസപൊനതറ ഒര നബിയമന്റിം നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിന പസ്തുത ആക്റ്റുകേള
ഏകേകീകേരബിചലകേപൊണറ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ആകറ ലകേപൊണവരന്നതബിനറ സര്കപൊര്
തകീരമപൊനബിച.
3.
കകേരള
നബിയമസഭ
സകമ്മളനതബിലെലപൊതബിരന്നതബിനപൊലുന്റിം
കമലപ്പെറഞ്ഞ
നബിര്കദ്ദേശങ്ങളകറ ഉടന് പപൊബലെഗന്റിം നലകകേണബിയബിരന്നതബിനപൊലുന്റിം 2021-ലലെ കകേരള
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഒര്ഡബിനന്സറ (2021-ലലെ 44) 2021 ലഫബ്രുവരബി 23-ാം തകീയതബി കകേരള
ഗവര്ണര് വബിളന്റിംബരലപ്പെടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021 ലഫബ്രുവരബി 24-ാം തകീയതബിയബിലലെ
948-ാം നമ്പര് കകേരള അസപൊധപൊരണ ഗസറബില പസബിദ്ധകീകേരബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്തു.
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4. പസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിന പകേരന്റിം സന്റിംസപൊന നബിയമസഭയുലട ഒര ആകറ
ലകേപൊണവരന്നതബിന കവണബിയുളള ഒര ബബില 2021 കമയറ 24-ാം തകീയതബി ആരന്റിംഭബിച്ചറ 2021
ജൂണ് 10-ാം തകീയതബി അവസപൊനബിച്ച കകേരള നബിയമസഭയുലട സകമ്മളനതബില
നബിയമസഭയബില അവതരബിപ്പെബിക്കുന്നതബികനപൊ പപൊസപൊക്കുന്നതബികനപൊ കേഴെബിഞ്ഞബില.
5. പസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിലലെ വഗവസകേള നബിലെനബിര്ത്തുന്നതബിനപൊയബി 2021-ലലെ കകേരള
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഒര്ഡബിനന്സറ (2021-ലലെ 63) 2021 ജൂവലെ 1-ാം തകീയതബി കകേരള
ഗവര്ണര് വബിളന്റിംബരലപ്പെടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021-ലലെ 63-ാം നമ്പര് ഓര്ഡബിനന്സപൊയബി
2021 ജൂവലെ 3-ാം തകീയതബിയബിലലെ 1940-ാം നമ്പര് കകേരള അസപൊധപൊരണ ഗസറബില
പസബിദ്ധകീകേരബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്തു.
6. പസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിന പകേരന്റിം സന്റിംസപൊന നബിയമസഭയുലട ഒര ആകറ
ലകേപൊണവരന്നതബിന കവണബിയുളള ഒര ബബില 2021 ജൂവലെ 22-ാം തകീയതബി ആരന്റിംഭബിച്ചറ
2021 ആഗസറ 13-ാം തകീയതബി അവസപൊനബിച്ച കകേരള നബിയമസഭയുലട സകമ്മളനതബില
നബിയമസഭയബില അവതരബിപ്പെബിക്കുന്നതബികനപൊ പപൊസപൊക്കുന്നതബികനപൊ കേഴെബിഞ്ഞബില.
7. പസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിലലെ വഗവസകേള നബിലെനബിര്ത്തുന്നതബിനപൊയബി 2021-ലലെ
കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഓര്ഡബിനന്സറ (2021-ലലെ 116), 2021 ആഗസറ 23-ാം തകീയതബി
കകേരള ഗവര്ണര് വബിളന്റിംബരലപ്പെടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021 ആഗസറ 26-ാം തകീയതബിയബിലലെ
2514-ാം നമ്പര് കകേരള അസപൊധപൊരണ ഗസറബില പസബിദ്ധകീകേരബിക്കുകേയുന്റിം ലചേയ്തു.
8. 2021-ലലെ 116-ാം നമ്പര് ഓര്ഡബിനന്സബിനറ പകേരന്റിം സന്റിംസപൊന നബിയമസഭയുലട
ഒര ആകറ ലകേപൊണവരന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ബബില.

ധനകേപൊരഗലമകമ്മപൊറപൊണന്റിം
ഈ ബബില നബിയമമപൊക്കുകേയുന്റിം പപൊബലെഗതബില ലകേപൊണവരബികേയുന്റിം ലചേയപൊല
സന്റിംസപൊന സഞബിത നബിധബിയബില നബിനന്റിം ആവര്തകേവുന്റിം അനപൊവര്തകേവുമപൊയ യപൊലതപൊര
അധബികേ ലചേലെവുന്റിം ഉണപൊകുന്നതല.

ഏലപ്പെബിചലകേപൊടുത നബിയമനബിര്മ്മപൊണപൊധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ച
ലമകമ്മപൊറപൊണന്റിം
1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയതറ രപൊജറ ആകറ (1994-ലലെ 13-ാം ആകറ), 1994-ലലെ
കകേരള മുനബിസബിപ്പെപൊലെബിറബി ആകറ (1994-ലലെ 20-ാം ആകറ) എന്നബിവയറ അനസൃതമപൊയബി, ഈ
ബബിലബിലന കേകീഴെബിലുള പവര്തനങ്ങള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനറ, ആവശഗലമന്നറ കേരതുന്ന
എനറ നബിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം പുറലപ്പെടുവബിക്കുന്നതബിനളള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയ്ക്കു ഏലപ്പെബിചലകേപൊടുക്കുന്നതബിന ബബിലബിലലെ 7-ാം ഖണ്ഡന്റിം (2)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം
സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
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2. ഏലതങബിലുന്റിം പപൊകദശബികേ കമഖലെയബില ഏലതങബിലുന്റിം സപൊന്റിംക്രമബികേ കരപൊഗകമപൊ
വബിജപൊപനന്റിം
ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
ഉണപൊവുകേകയപൊ
അലലങബില
ലപപൊട്ടേബിപ്പുറലപ്പെടുലമന്ന ഭകീഷണബി ഉണപൊവുകേകയപൊ, അലലങബില അവബിലട അസപൊധപൊരണമപൊയ
മരണങ്ങകളപൊ മററ അടബിയനര സപൊഹെചേരഗങ്ങകളപൊ ഉണപൊവുകേകയപൊ ലചേയപൊല, അലലങബില
ഏലതങബിലുന്റിം കമളയ്കകപൊ ഉത്സവതബികനപൊ കവണബി വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേബിരബിക്കുന്ന
പകദശകതയ്കകപൊ, അതരന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബി പടര്നപബിടബിക്കുന്നതറ തടയുന്നതബികനപൊ,
പതബികരപൊധബിക്കുന്നതബികനപൊ അതബിലന കേപൊരണന്റിം അകനസ്വഷബിക്കുന്നതബികനപൊ അലലങബില അതരന്റിം
മരണങ്ങള തടയുന്നതബികനപൊ അലലങബില ഒര കമളയുലട അലലങബില ഉത്സവതബിലന
ശരബിയപൊയ നടതബിപ്പെബികനപൊ കവണബി അതബില വബിനബിര്കദ്ദേശബിച്ചബിരബിക്കുന്ന കേപൊലെയളവബികലെയറ,
ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ ലമഡബികല ഓഫകീസര്മപൊലര അഡകീഷണല ലഹെലതറ
ഓഫകീസര്മപൊരപൊയബി തപൊലകപൊലെബികേമപൊയബി, ഉതരവറ പകേപൊരന്റിം, നബിയമബിക്കുന്നതബിന ബബിലബിലലെ
9-ാം ഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലനകയപൊ, സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയകയപൊ
അലലങബില ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയകയപൊ അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
3. ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബികനപൊ തടയുന്നകതപൊ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ ഈ ബബിലബിലന
കേകീഴെബിലുള അതബിലന കേടമ നബിറകവറ്റുന്നതബില പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
വകീഴ വരതബിയപൊല, സര്കപൊരബിനറ, അതബിലന ഏലതങബിലുന്റിം ഉകദഗപൊഗസര്കറ അതരന്റിം കേടമ
നബിര്വ്വഹെബികപൊനന്റിം പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അലലങബില രണബിലനയുന്റിം
ഏലതങബിലുന്റിം നബിര്ദ്ദേബിഷ അധബികേപൊരങ്ങള പകയപൊഗബികപൊന് അധബികേപൊരന്റിം നലകുന്നതബിനറ
ബബിലബിലലെ 30-ാം ഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
4. ആകബില പറയപൊത മകറലതങബിലുന്റിം കരപൊഗലത പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയപൊകയപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ പപൊധപൊനഗമുളള
കരപൊഗമപൊകയപൊ വബിജപൊപനന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനറ ബബിലബിലലെ 33-ാം ഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന
അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
5. ആകരപൊഗഗവകുപ്പെബിലലെ ലമഡബികല ഓഫകീസര്മപൊലര സന്റിംസപൊന നബിരകീകണ
ഓഫകീസറുന്റിം ജബിലപൊ നബിരകീകണ ഓഫകീസറപൊയബി നപൊമനബിര്കദ്ദേശന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനറ ബബിലബിലലെ
34-ാം ഖണ്ഡതബിലന (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊന്
ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
6.
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
അലലങബില രണന്റിം കൂടബികയപൊ നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ഉകദഗപൊഗസര്കറ
പകതഗകേ അധബികേപൊരങ്ങള നലകുന്നതബിനറ ബബിലബിലലെ 48-ാം ഖണ്ഡന്റിം
സര്കപൊരബിലന
അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
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7. ബകയപൊലമഡബികല മപൊലെബിനഗങ്ങള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യേപൊന് കവണ
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവബികപൊന് ബബിലബിലലെ 56-ാം ഖണ്ഡന്റിം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം
സര്കപൊരബിലനയുന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയയുന്റിം അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊന്
ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
8.
രക്തബപൊങ്കുകേളുലട
പരബിപപൊലെനന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ച
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപ്പെടുവബികപൊന് ബബിലബിലലെ 57-ാം ഖണ്ഡന്റിം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലനയുന്റിം
സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയയുന്റിം അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
9. പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണതബിനപൊയബി പതബികരപൊധ,
കപപൊത്സപൊഹെന,
കരപൊഗശപൊനബിയുളവപൊകുന്ന,
പുനരധബിവപൊസ
സപൊനസ്വന
ചേബികേബിത്സപൊ
പവര്തനങ്ങളകപൊയുളള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപ്പെടുവബികപൊന് ബബിലബിലലെ 70-ാം ഖണ്ഡന്റിം
(5)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
10. കുറങ്ങള രപൊജബിയപൊകപൊനളള ഉകദഗപൊഗസലരയുന്റിം, തുകേയുന്റിം ഗസററ വബിജപൊപനന്റിം
വഴെബി വബിനബിര്കദ്ദേശബിക്കുവപൊന് ബബിലബിലലെ 77-ാം ഖണ്ഡന്റിം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന
അധബികേപൊരലപ്പെടുതപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന.
11. സര്കപൊരബിനറ വബിജപൊപനതപൊല, അതബില വഗക്തമപൊക്കുന്ന ഏലതങബിലുന്റിം
നബിയനണതബിനന്റിം പരബിമബിതബികേളക്കുന്റിം വബികധയമപൊയബി, അതബിനറ ഈ ആകറ പകേപൊരന്റിം
നബികബിപമപൊയബിരബിക്കുന്ന ഒകന്നപൊ അതബിലെധബികേകമപൊ അധബികേപൊരങ്ങള വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ
ഏലതപൊരപൊലളയുന്റിം അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന്നതബിനന്റിം അകത രകീതബിയബില തലന്ന അതരന്റിം
അധബികേപൊരന്റിം
പബിന്വലെബിക്കുന്നതബിനന്റിം
ബബിലബിലലെ
78-ാം
ഖണ്ഡന്റിം
സര്കപൊരബിലന
അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന.
12. ഗസററ വബിജപൊപനന്റിം വഴെബി ബബിലബിലലെ വഗവസകേള നടപ്പെബില വരത്തുന്നതബിനപൊയബി
ചേട്ടേങ്ങള ഉണപൊക്കുന്നതബിനറ ബബിലബിലലെ 79-ാം ഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന.
13.
ബബിലബിലലെ
വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി
ലറഗുകലെഷനകേള
ഉണപൊക്കുന്നതബിന ബബിലബിലലെ 80-ാം ഖണ്ഡന്റിം സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ
അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന.
14. ഈ ബബിലബിലലെ വഗവസകേള നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനറ എലനങബിലുന്റിം വവഷമഗങ്ങള
ഉണപൊകുന്നപകന്റിം, ആ വവഷമഗന്റിം നകീകന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉതരവറ പുറലപ്പെടുവബികപൊന്
ബബിലബിലലെ 82-ാം ഖണ്ഡന്റിം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരലപ്പെടുത്തുന.
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15. ഏതറ കേപൊരഗങ്ങലള സന്റിംബന്ധബിച്ചപൊകണപൊ വബിജപൊപനങ്ങകളപൊ ഉതരവുകേകളപൊ
പുറലപ്പെടുവബികകണതറ അലലങബില ചേട്ടേങ്ങകളപൊ ലറഗുകലെഷനകേകളപൊ ഉണപൊകകണതറ, അവ
നടപടബിക്രമന്റിം സന്റിംബന്ധബിചളതുന്റിം സപൊധപൊരണവുന്റിം ഭരണപരവുന്റിം ആയ സസ്വഭപൊവകതപൊടു
കൂടബിയതുമപൊണറ. കൂടപൊലത, ചേട്ടേങ്ങള സന്റിംബന്ധബിച്ച വബിഷയങ്ങള നബിയമസഭയുലട
സൂക്ഷ്മപരബികശപൊധനയറ വബികധയവുമപൊണറ. ഏല്പബിചലകേപൊടുത നബിയമനബിര്മ്മപൊണപൊധബികേപൊരന്റിം,
അതബിനപൊല സപൊധപൊരണ സസ്വഭപൊവകതപൊടുകൂടബിയതപൊണറ.
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ഖണ്ഡങ്ങളബികനലുളള കുറബിപ്പുകേള
2-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ബബിലബിലലെ ചേബിലെ വപൊക്കുകേളുന്റിം പദപകയപൊഗങ്ങളുന്റിം നബിര്വ്വചേബിക്കുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
3-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബി,
ജബിലപൊ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള, പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേള എന്നബി
അധബികേപൊരബികേള നബിലെവബില വരന്നതറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
4-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആരപൊയബിരബികണലമന്നറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
5-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

ആരപൊയബിരബികണലമന്നറ

6-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി ആരപൊയബിരബികണലമന്നറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
7-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബികേളുലട കേടമകേളുന്റിം ചുമതലെകേളുന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
8-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലഹെലതറ ഓഫകീസറുലട
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

നബിയമനന്റിം

വഗവസ

ലചേയ്യുന്നതബിനറ

9-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―അടബിയനബിര സപൊഹെചേരഗങ്ങളബില തപൊലകപൊലെബികേ ലഹെലതറ
ഓഫകീസര്മപൊലര നബിയമബിക്കുന്നതബിനറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
10-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അടബിയനരപൊവസകേളബില സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
11-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
12-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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13-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിലയ സര്കപൊരബിലന
കേകീഴെബിലുള
എലപൊ
പബബികേറ
സര്വ്വനറസുന്റിം
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
കേപൊരഗങ്ങളബില
സഹെപൊയബിക്കുന്നതബിനറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
14-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലഹെലതറ ഓഫകീസര്കറ ഔകദഗപൊഗബികേ കൃതഗനബിര്വ്വഹെണതബിനറ
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനന്റിം മതബിയപൊയ സഹൗകേരഗന്റിം നലകേണലമന്നറ വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
15-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംസപൊനലത ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ നബിയമങ്ങളുലട വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനള ലഹെലതറ ഓഫകീസറുലട അധബികേപൊരന്റിം വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
16-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കുടബിലവളതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരന്റിം ഉറപ്പുവരത്തുന്നതബിനറ വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
17-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ജലെവബിതരണവുമപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേറ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
18-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ജലെതബിലന ഗുണനബിലെവപൊരന്റിം ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബിനള സന്റിംസപൊന
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ ജബിലപൊ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലടകയപൊ
അധബികേപൊരങ്ങള വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
19-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലപപൊതു ശുചേബിതസ്വസഹൗകേരഗങ്ങള നലകുവപൊനന്റിം ഉറപ്പുവരത്തുവപൊനമുള
തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭരണ സപൊപനങ്ങളുലട ബപൊദ്ധഗതകേള വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
20-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―വബിദഗപൊഭഗപൊസ സപൊപനങ്ങളബിലലെയുന്റിം മററ ലപപൊതു സലെങ്ങളബിലലെയുന്റിം
ശുചേബിതസ്വ
സഹൗകേരഗങ്ങളകപൊയുള
മപൊനദണ്ഡങ്ങള
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
21-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സപൊനബിററബി ഫബിററനസറ സര്ട്ടേബിഫബികറബിലന ആവശഗകേത
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

വഗവസ

22-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലതരവുകേളബിലുന്റിം ലപപൊതുസലെങ്ങളബിലുന്റിം മപൊലെബിനഗങ്ങളുന്റിം ചേവറുകേളുന്റിം
മറ്റുന്റിം നബികകപബിക്കുന്നതറ നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിന വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിച
ലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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23-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―4-ാം അദ്ധഗപൊയതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന ആവശഗതബികലെയപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ഉകദ്ദേപൊഗസര്കറ ഏലതപൊര
പരബിസരത്തുന്റിം പകവശബിക്കുന്നതബിനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനമുളള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
24-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―ശലെഗമപൊകുന്ന
കേപൊരഗങ്ങള
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

ഏലതപൊലകലയന്നറ

25-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ശലെഗന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ച വബിവരങ്ങള
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

നലകുന്നതബിനറ

വഗവസ
വഗവസ

26-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുന്നതബിനള പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരന്റിം വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
27-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―ശലെഗതപൊല
ആളതപൊമസതബിന
അനകയപൊജഗമലപൊത
വബിധതബിലുള വകീടറ അനകയപൊജഗമപൊകുന്നതുവലര, വപൊസസലെമപൊയബി ഉപകയപൊഗബിക്കുന്നതറ
നബികരപൊധബിക്കുന്നതറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
28-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ശലെഗന്റിം ഇലപൊതപൊക്കുകമ്പപൊള നകീകന്റിംലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ സപൊധനങ്ങളുലട
വകേലയ്യേപൊഴെബിയല സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
29-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―5-ാം അദ്ധഗപൊയതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിലന ആവശഗതബികലെയപൊയബി ബന്ധലപ്പെട്ടേ ഉകദ്ദേപൊഗസര്കറ ഏലതപൊര
പരബിസരത്തുന്റിം പകവശബിക്കുന്നതബിനന്റിം പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനമുളള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
30-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി വകീഴ വരത്തുന്ന
സന്റിംഗതബിയബില സര്കപൊരബിനള അധബികേപൊരന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
31-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ കമഖലെയ്ക്കു പുറതറ പവര്തബിയപൊകലെപൊ വകീഴയപൊകലെപൊ
മൂലെമുണപൊകുന്ന ശലെഗതബിന്കമല പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി സസ്വകീകേരബികകണ
നടപടബി സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
32-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പതദ്യുലപ്പെപൊദന, മപൊത,
നവജപൊത ശബിശു, വശശവ-കേഹൗമപൊര ആകരപൊഗഗന്റിം (RMNCAH) സന്റിംബന്ധബിച്ച അതരന്റിം
നടപടബികേള നടപ്പെബിലെപൊകകണതറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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33-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുന്റിം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ച വഗപൊധബികേളുന്റിം
എന്നതുലകേപൊണറ
അര്ത്ഥമപൊക്കുന്നതറ
എനറ
എന്നറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
34-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംസപൊന നബിരകീകണ ആഫകീസറുലടയുന്റിം ജബിലപൊ നബിരകീകണ
ആഫകീസര്മപൊരലടയുന്റിം നബിയമനവുന്റിം ചുമതലെകേളുന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
35-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ഐലസപൊകലെഷന് ആശുപത്രബികേളുകടയുന്റിം വപൊര്ഡുകേളുകടയുന്റിം പരബിപപൊലെനന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
36-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―ലമഡബികല
പപൊക്ടകീഷണര്മപൊര്
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ വബിവരന്റിം നലകേണലമനന്റിം നബിര്ദ്ദേബിഷ
ചേബികേബിത്സപൊ മപൊനദണ്ഡങ്ങള പപൊലെബികണലമനന്റിം നബിര്കദ്ദേശബിക്കുന്നതബിനള വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
37-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടയുന്റിം വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടയുന്റിം
വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിലന രകീതബി സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
ലകേപൊടുതബിരബികകണ നബിര്കദ്ദേശങ്ങള
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
38-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില
നബികന്നപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയബില നബികന്നപൊ ഒരപൊള മുക്തനപൊയതപൊയബി രജബിസര് ലചേയ്യേലപ്പെട്ടേ ലമഡബികല
പപൊക്ടകീഷണര്മപൊര് സപൊകഗലപ്പെടുതണലമന്നതറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
39-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംശയപൊസ്പെദമപൊയ കസപൊതസബില നബിനമുള ലവളതബിലനകയപൊ
ഭകണതബിലനകയപൊ പപൊനകീയതബിലനകയപൊ ഉപകയപൊഗതബിലന നബികരപൊധനന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
40-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കരപൊഗബപൊധബിതലന ആശുപത്രബിയബികലെകറ മപൊറ്റുന്നതബിനള നടപടബികേള
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
41-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ആളുകേള അണുബപൊധയറ വബികധയമപൊകുന്നതറ നബികരപൊധബിക്കുന്നതബിനള
നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ
ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
42-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―അണുബപൊധബിതര്
ചേബിലെ
വഗപൊപപൊരതബിലുന്റിം
ലതപൊഴെബിലെബിലുന്റിം
ഏര്ലപ്പെടപൊതബിരബിക്കുന്നതബിന സസ്വകീകേരകകണതപൊയ നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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43-ാം ഖണ്ഡന്റിം.-―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ, അടബിയനബിര
ഘട്ടേതബില ജബിലപൊ കേളക്ടറുലട അനമതബികയപൊലട അണുബപൊധയുലട വഗപൊപനന്റിം തടയുന്നതബിനറ
വകീടുകേളുലട വകേവശലപ്പെടുതലെബിനന്റിം മറ്റുമുള നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
44-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പതബികരപൊധ നടപടബികേള എടുക്കുന്നതബിനപൊയബി പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയറ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ റബികപ്പെപൊര്ട്ടേറ ലചേയകതപൊ സന്റിംശയബികലപ്പെടുന്നകതപൊ ആയ സലെതറ
പകവശനതബിനളള
അധബികേപൊരന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
45-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ചവഗപൊധബികയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുലടകയപൊ
അടബിസപൊനതബില
ഭകണന്റിം വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്ന സലെങ്ങളുകടയുന്റിം കലെപൊഡ്ജബിന്റിംഗറ
ഹെഹൗസുകേളുകടയുന്റിം അടച്ചബിടല സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
46-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―അണുബപൊധബിതര് ഉപകയപൊഗബിച്ച വസ്ത്രങ്ങള അലെക്കുശപൊലെയബികലെയറ
അയകപൊതബിരബിക്കുന്നതബിനള നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
47-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ആളുകേളുലട ഒത്തുകചേരല നബിയനബിക്കുന്നതബിനളള ജബിലപൊ കേളക്ടറുലട
അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
48-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേകളപൊ
നബിയനബിക്കുന്നതബിനപൊയബി ഉകദഗപൊഗസര്കറ പകതഗകേ അധബികേപൊരന്റിം നലകുന്നതബിനറ
സര്കപൊരബിനളള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
49-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―മൃഗങ്ങളബില
നബിനന്റിം
പകേരന്ന
പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ
വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയുകടകയപൊ പതബികരപൊധന നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
50-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―മൂഷബികേവര്ഗ്ഗതബികനയുന്റിം നപൊയകേളുകടയുന്റിം മററ മൃഗങ്ങളുകടയുന്റിം
നശകീകേരണന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
51-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ കരപൊധബപൊധബിതലര
കേസ്വപൊറവനന് ലചേയ്യുന്നതബിനള അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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52-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―മൃതകദഹെങ്ങള വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുകമ്പപൊഴുളള മുന്കേരതല
നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
53-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കരപൊഗങ്ങളുലട പതബികരപൊധതബിനന്റിം ചേബികേബിത്സയ്ക്കുന്റിം നബിയനണതബിനമുളള
മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
54-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―വബിദഗപൊര്ത്ഥബികേളുലട കഹെപൊസല, കലെബര് കേഗപൊമ്പുകേള മുതലെപൊയവ
പരബികശപൊധബിക്കുന്നതബിനളള പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
55-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ഭകഗജനഗ കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണവുന്റിം പതബികരപൊധവുന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
56-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ബകയപൊലമഡബികല മപൊലെബിനഗ പരബിപപൊലെനതബിനളള മപൊര്ഗ്ഗനബിര്കദ്ദേശങ്ങള
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
57-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―രക്തബപൊങ്കുകേളുന്റിം പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുകതണ
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളുകടകയപൊ നബിയനണവുന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
58-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊണബികേലളയുന്റിം മറ്റു കരപൊഗപൊണുവപൊഹെകേലരയുന്റിം നബിയനബിക്കുന്നതബിനറ
പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട ചുമതലെകേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
59-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ജലെകശഖരങ്ങളബില ലകേപൊതുകുകേളുലട പജനനന്റിം തടയന്നതറ
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം..
60-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലകേപൊതുകുകേള പജനനന്റിം നടത്തുന്ന സലെങ്ങളുലട പരബിചേരണന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
61-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―60-ാം വകുപ്പെബിന് കേകീഴെബില കനപൊട്ടേകീസറ ലെഭബികലപ്പെട്ടേ വഗക്തബി
വകീഴവരത്തുന്ന സന്റിംഗതബിയബില തകദ്ദേശ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരങ്ങള
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
62-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലകേപൊതുകേബിലനതബിലരയുള പവര്തനങ്ങളകറ സന്റിംരകണന്റിം
നലകുന്നതബിനള നടപടബികേള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിച
ലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
63-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ലകേപൊതുകേറ വബിരദ്ധപവര്തനങ്ങളബില ഇടലപടുന്നതറ തടയുന്നതറ
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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64-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ദുരനഫലെമപൊയുണപൊകുന്ന പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളകയപൊ വബിജപൊപനലപ്പെടുതപൊവുന്ന
പകേര്ച്ചവഗപൊധബികേളകയപൊ തടയുന്നതബിനന്റിം വകേകേപൊരഗന്റിം ലചേയ്യുന്നതബിനന്റിം പപൊകദശബികേ
ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
65-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―8-ാം അദ്ധഗപൊയതബില അടങ്ങബിയബിരബിക്കുന്ന വഗവസകേള
നടപ്പെബിലെപൊക്കുന്നതബിനപൊയബി ആകരപൊഗഗ പവര്തകേര്കറ പരബിസരങ്ങളബില പകവശബിക്കുവപൊനന്റിം
പരബികശപൊധബിക്കുവപൊനമുള
അധബികേപൊരന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
66-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കമളകേള, ഉത്സവങ്ങള ലപപൊതു-സപൊമൂഹെഗ ഒത്തുകചേരല എന്നബിവ
നടക്കുന്ന സലെങ്ങളബിലലെ ശുചേബിതസ്വവുന്റിം മററ ക്രമകീകേരണങ്ങളക്കുമുള നടപടബികേള
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
67-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―മലെബിനമപൊയ ഭകണകമപൊ, കരപൊഗന്റിം പടര്തപൊന് സപൊധഗതയുള
ഭകണകമപൊ കമള, ഉത്സവന്റിം, സസ്വകേപൊരഗ അലലങബില ലപപൊതുഒത്തുകചേരല സലെത്തു നബിനന്റിം
പബിടബിലച്ചടുക്കുന്നതബിനള
അധബികേപൊരന്റിം
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
68-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബിയറ ജലെ വബിതരണതബിനള
സസ്വകേപൊരഗ ഉറവബിടങ്ങളബികനലുള നബിയനണന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
69-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പപൊകദശബികേ ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ അധബികേപൊരബി പപൊയമപൊയവര്ക്കുന്റിം
നബിരപൊലെന്റിംബര്ക്കുന്റിം കൂടപൊലത അതുകപപൊലുളവര്ക്കുന്റിം ആകരപൊഗഗപരബിപപൊലെന പരബിപപൊടബികേള
നടപ്പെബില വരകതണതപൊലണന്നറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
70-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―പകേര്ച്ചവഗപൊധബിയലപൊത കരപൊഗങ്ങളുലട നബിയനണന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
71-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കനപൊട്ടേകീസുകേളുന്റിം ഉതരവുകേളുന്റിം നലകുന്ന രകീതബികേലള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
72-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.―അപ്പെകീലുകേള
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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വഗവസ

ലചേയ്യുന്നതബിനറ

73-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―സന്റിംസപൊന പബബികേറ ലഹെലതറ അധബികേപൊരബി മുമ്പപൊലകേ റബിവബിഷന്
ഫയല ലചേയ്യുന്നതറ സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
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74-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ചേബിലെ സന്റിംഗതബികേളബില വഗവഹെപൊരതബിനന്റിം കപപൊസബികേട്യൂഷനമുള
നബികരപൊധനന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
75-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ദുരകദ്ദേശഗകതപൊലടയുള അധബികേപൊര ദുര്വബിനബികയപൊഗതബിനള ശബിക
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
76-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കുറങ്ങളകറ നടപടബിലയടുകല സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
77-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―കുറങ്ങള രപൊജബിയപൊകല സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
78-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ആകബിലലെ വഗവസകേള വബിനബികയപൊഗബിക്കുന്നതബിനറ സര്കപൊരബിനപൊല
അധബികേപൊരന്റിം
ഏലപ്പെബിചലകേപൊടുകന്നതറ
സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
79-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ചേട്ടേങ്ങളുണപൊകപൊനള സര്കപൊരബിലന അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
80-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―റഗുകലെഷനകേള ഉണപൊകപൊനള സന്റിംസപൊന ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ
അധബികേപൊരബിയുലട അധബികേപൊരന്റിം സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
81-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―ഈ ആകബിലലെ വഗവസകേള അനസരബിച്ചറ പരബികശപൊധന
നടത്തുകമ്പപൊള ശ്രദ്ധബികകണ കേപൊരഗങ്ങള സന്റിംബന്ധബിച്ചറ വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
82-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―വവഷമഗങ്ങള നകീക്കുന്നതബിനള അധബികേപൊരന്റിം
വഗവസ ലചേയ്യുന്നതബിനറ ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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83-ാം ഖണ്ഡന്റിം.―1956-ലലെ കസററ റകീ-ഓര്ഗവനകസഷന് ആക്ടബിലലെ (1956-ലലെ
37-ാം ആകറ) 5-ാം വകുപ്പെബിലലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പെബില പരപൊമര്ശബിക്കുന്ന മലെബപൊര് ജബിലയബില
പപൊബലെഗതബില ഉള 1939-ലലെ മദപൊസറ പബബികേറ ലഹെലതറ ആകറ, (1939-ലലെ III) അവബിലട
പപൊബലെഗമബിലപൊതപൊയബിതകീരന്നതബിനന്റിം 1955-ലലെ ടപൊവന്കൂര് ലകേപൊച്ചബിന് പബബികേറ ലഹെലതറ
ആകറ (1955-ലലെ XVI), 2021-ലലെ കകേരള ലപപൊതുജനപൊകരപൊഗഗ ഓര്ഡബിനന്സറ (2021-ലലെ
116-ാം ഓര്ഡബിനന്സറ) എന്നബിവ റദ്ദേപൊക്കുന്നതബിനന്റിം അതബിന്കേകീഴെബില ലചേയ കേപൊരഗങ്ങളുന്റിം
എടുത
നടപടബികേളുന്റിം
സപൊധൂകേരബിക്കുന്നതബിനന്റിം
വഗവസ
ലചേയ്യുന്നതബിനറ
ഉകദ്ദേശബിചലകേപൊണളതപൊണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
2021- ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില്
സഞ്ചാംബനതിച്ച ലസലെകക്ട് കേമതിറതി തയഞറഞകതിയ കചഞദഗ്യഞവലെതി
ആകരഞഗഗ്യകമഖലെയതിലലെ പ്രകേടനഞ്ചാം അടതിസഞനമഞകതിയുള്ള നനീതതി ആകയഞഗക്ട്
സൂചതികേയതില് നൂറതില് 82.20 കസഞര് കനടതി തുടര്ച്ചയഞയ നഞലെഞഞ്ചാം തവണയുഞ്ചാം കകേരളഞ്ചാം
ഒനഞമലതതതിലയനതക്ട്

ഏവര്കഞ്ചാം

അഭതിമഞനകമകുന

വഞര്തയഞണക്ട് .

എനതിരുനഞലഞ്ചാം, വതിവധതരതതിലള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേളഞ്ചാം പുതതിയ കരഞഗങ്ങളഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതക്ട് പലെകപഞഴഞ്ചാം ഉണഞകേഞറുണക്ട്.

അപ്രകേഞരമുള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേള

ഉണഞകുകമഞള ഉടനടതി ഇടലപടല് നടതഞനഞ്ചാം ആവശഗ്യമഞയ സുരകഞനടപടതികേള
കകേലകഞള്ളഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആകരഞഗഗ്യവകുപതിനക്ട് സഞധതികന്നുണക്ട്. സഞ്ചാംസഞനതക്ട്
വതിവതിധ

വകുപ്പുകേളലട

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലള
തടയുനതതിനക്ട്

ഏകേനീകേരതിച്ചുള്ള

കനരതിടുനതക്ട്.

സഞ്ചാംസഞനതക്ട്

പ്രവര്തനങ്ങളതിലൂലടയഞണക്ട്

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലള
മുഴവന്

പ്രഞബലെഗ്യമുള്ള

ഫലെപ്രദമഞയതി
ഒരു

നതിയമഞ്ചാം

ആവശഗ്യമഞയതതിനഞലെഞണക്ട്, 1939 -ലലെ മദഞസക്ട് പബതികക്ട് ലഹെല്തക്ട് ആകക്ട് (1939
-ലലെ III -ാം ആകക്ട്), 1955 -ലലെ ടഞവന്കൂര് - ലകേഞച്ചതിന് പബതികേക്ട് ലഹെല്തക്ട് ആകക്ട്
(1955 -ലലെ XVI -ാം ആകക്ട്) എനതിവയതിലലെ വഗ്യവസകേള ഏകേനീകേരതിച്ചുലകേഞണക്ട്
തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ളതക്ട്.

പുതതിയതഞയതി

ഉണഞകുന

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലളയുഞ്ചാം

മറ

കരഞഗങ്ങലളയുഞ്ചാം തടയുനതതിനഞ്ചാം നതിയനതികനതതിനഞ്ചാം ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യതതിനഞയുള്ള
കേര്മപദ്ധതതികേള
ആകരഞഗഗ്യ

തയഞറഞകനതതിനഞ്ചാം

പ്രവര്തകേര്കക്ട്

നല്കുനതതിനമുള്ള

പദ്ധതതി

വഗ്യവസകേള

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളതിലലെ

നടപതിലെഞകനതതിലന്റെ
ഉളലകഞള്ളതിച്ചുലകേഞണഞ്ചാം

ചുമതലെകേള
നതിലെവതിലള്ള

നതിയമങ്ങളതില് കേഞകലെഞചതിതമഞയ പരതിഷ്കരണഞ്ചാം ലെകഗ്യമതിട്ടുലകേഞണമഞണക്ട് 2021-ലലെ
കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് രൂപലപടുതതിയതിട്ടുള്ളതക്ട്.

പ്രസ്തുത ബതില്

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലട 77-ാം നമര് ബതിലഞയതി 2021 ഒകകഞബര്
4-ാം തനീയതതിയതിലലെ അസഞധഞരണ ഗസറഞയതി പ്രസതിദ്ധനീകേരതികകേയുണഞയതി. 2021
ഒകകഞബര് 27-ാം തനീയതതി ബഹുമഞനലപട്ട ആകരഞഗഗ്യ –വനതിത –ശതിശു വതികേസന
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വകുപ്പുമനതി ശനീമതതി വനീണഞ കജഞര്ജക്ട് ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപതികകേയുഞ്ചാം
അന്നു തലന ബതില് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് സൂക്ഷ്മപഠനഞ്ചാം നടത്തുനതതിനഞയതി 15 അഞ്ചാംഗങ്ങള
അടങ്ങുന ഒരു ലസലെകക്ട് കേമതിറതിയുലട പരതിഗണനയക്ട് സഭ അയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.
ബതിലതിലലെ

വഗ്യവസകേള

കൂടുതല്

സമഗ്രവഞ്ചാം

പ്രഞകയഞഗതികേവമഞകനതതിനഞ്ചാം,

അങ്ങലന

കേഞരഗ്യകമവഞ്ചാം

കദശനീയതലെതതില്

തലന

ആകരഞഗഗ്യരഞ്ചാംഗതക്ട് ഒരു പുതതിയ മഞതൃകേ സൃഷതികന തരതതിലള്ള ഒരു നതിയമഞ്ചാം
നതിര്മതികനതതികലെകഞയതി

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യരഞ്ചാംഗതക്ട്

പ്രവര്തതികന

സഞ്ചാംഘടനകേള/ ആകരഞഗഗ്യ പ്രവര്തകേര്/ ലപഞതുജനങ്ങള/ ആകരഞഗഗ്യ വതിദഗ്ദ്ധര്
എനതിവരതില്

നതിനക്ട്

15.12.2021

-നക്ട്

അഭതിപ്രഞയങ്ങളഞ്ചാം/
കൂടതിയ

ലസലെകക്ട്

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം
കേമതിറതി

സസ്വനീകേരതികനതതിനക്ട്

തനീരുമഞനതികകേയുണഞയതി.

ആയതതികലെകഞയതി തയഞറഞകതിയ കചഞദഗ്യഞവലെതി ചുവലട കചര്കന്നു.
കചഞദഗ്യഞവലെതി
1.

2021-ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യവമഞയതി

ബനലപട്ട എലഞ വശങ്ങളഞ്ചാം ഉളലകഞള്ളുന്നുകണഞ?

2.

2021-ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് ജനങ്ങളലട സസൗകേരഗ്യവഞ്ചാം

പങഞളതിതവഞ്ചാം തമതിലഞ്ചാം, നതിയനണ നടപടതികേളഞ്ചാം ശതികഞ നടപടതികേളഞ്ചാം തമതിലഞ്ചാം,
സന്തുലെനഞ്ചാം ലചയ്യുന്നുകണഞ?

3.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യഞ്ചാം എനതക്ട് എലഞവലരയുഞ്ചാം ബഞധതികന കേഞരഗ്യമഞയതതിനഞല്

ആയതക്ട്

ബതിലതിലലെ

ശതികഞധതിഷതിതലമനതലഞലത

കപ്രഞല്സഞഹെതിപതികകണതുഞ്ചാം ആകകേണതുകണഞ?
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4.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

ബതിലതില്

ഓകരഞ

സഞഹെചരഗ്യങ്ങലളകറതിച്ചുഞ്ചാം

പറകയണതുകണഞ? അകതഞ അതരഞ്ചാം സഞഹെചരഗ്യങ്ങള കകേകേഞരഗ്യഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനക്ട്
സഞധഗ്യമഞകന വഗ്യവസകേള ഉണഞയതിരുനഞല് മതതിയഞകുകമഞ?

5.

പ്രസ്തുത ബതിലതിലലെ വകുപ്പുകേള പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? എലന്തെങതിലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകല്/

കൂട്ടതികചര്കല് ആവശഗ്യമഞകണഞ?

6.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ വതിവരകശഖരണവഞ്ചാം സൂകതികലഞ്ചാം ആവശഗ്യമഞകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 1

7.

ബതിലതിലന്റെ 2-ാം വകുപതിലലെ നതിര്വ്വചനങ്ങളതില് (ഉദഞ: ഓവചഞല്, ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്, ലഹെല്തക്ട് ഇന്ലസ്പെകര് തുടങ്ങതിയവ) എലന്തെങതിലഞ്ചാം മഞറങ്ങകളഞ
കൂട്ടതികച്ചര്കലകേകളഞ വഗ്യക്തതകയഞ ആവശഗ്യമഞകണഞ? ഉലണങതില് വഗ്യക്തമഞകകേ.
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 2
8.

ബതിലതിലന്റെ 3 മുതല് 15 വലരയുള്ള വകുപ്പുകേള സഞ്ചാംസഞന ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതി,

ജതിലഞ

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികേള,

പ്രഞകദശതികേ

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ അധതികേഞരതികേള എനതിവര് നതിലെവതില് വരുനതക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം
ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്മഞരുലട

നതിയമനഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികേളലട കേടമകേലളയുഞ്ചാം ചുമതലെകേലളയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം പരഞമര്ശതികന്നു.
പ്രസ്തുത

വകുപ്പുകേളതില്

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
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എലന്തെങതിലഞ്ചാം

മഞനദണ്ഡങ്ങള/

കഭദഗതതികേൾ
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അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 3
9.

16-ാം

വകുപതില്

വരുത്തുനതതിനഞയതി

കുടതിലവള്ളതതിലന്റെ

കൂടുതല്

കഭദഗതതികേള

ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപക്ട്

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

ഈ

വകേപതില് മറക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികേള വരുകതണതുകണഞ?

10.

17-ാം വകുപതില് ജലെവതിതരണവമഞയതി ബനലപട്ടക്ട് ജതിലഞ ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികക്ട് ഇതതില് കൂടുതല് അധതികേഞരങ്ങള ആവശഗ്യലമങതില് വതിവരതികകേ.
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 4
11.

19-ാം

വകുപതിലലെ

ലപഞതുശുചതിതസ്വ

സസൗകേരഗ്യങ്ങള

നല്കുവഞനഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുവഞനമുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളലട ബഞദ്ധഗ്യതലയകറതിച്ചക്ട്
എലന്തെങതിലഞ്ചാം കൂടുതല് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

12.

21-ാം വകുപതില് തഞമസസലെങ്ങള ഒഴതിലകേയുള്ള സഞപനങ്ങളകക്ട് എലഞ

വര്ഷവഞ്ചാം സഞനതിററതി ഫതിറക്ട്നസക്ട് സര്ട്ടതിഫതികറക്ട് കനടതിയതിരതികണലമന വഗ്യവസ
സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശമുകണഞ? വഞര്ഷതികേ സഞനതിററതി സര്ട്ടതിഫതികറക്ട്
നല്കുനതക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് വഗ്യക്തത ആവശഗ്യമുകണഞ?

ഈ വകുപതില്

എലന്തെങതിലഞ്ചാം മഞറങ്ങള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
13.

23-ാം

വകുപതില്

ആകരഞഗഗ്യവകുപതിലന്റെ

പരതികശഞധന

എലന്തെങതിലഞ്ചാം കൂട്ടതികച്ചര്കലകേള ആവശഗ്യമുകണഞ? വഗ്യക്തമഞകകേ?
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14.

24-ാംവകുപതില് വഗ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള 'ശലെഗ്യമഞയതി കേരുതലപടുനവയതില്'

കൂടുതല് ഇനങ്ങള ഉളലപടുകതണതുകണഞ?

15.

26-ാം വകുപതില് ശലെഗ്യഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച വതിവരഞ്ചാം നല്കുനതതിലന തുടര്ന്നുള്ള

നടപടതികഞയതി
അധതികേഞരവഞ്ചാം,

പ്രഞകദശതികേ
പ്രസസ്തുത

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

ശലെഗ്യഞ്ചാം

അധതികേഞരതികക്ട്

ഉണഞകനവര്ലകതതിലര

കൂടുതല്

ശതികഞനടപടതിയുഞ്ചാം

ആവശഗ്യമഞകണഞ?

16.

30-ാം വകുപതില് പ്രഞകദശതികേ ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ അധതികേഞരതി വനീഴ്ച വരുത്തുന

സഞ്ചാംഗതതിയതില്

സര്കഞര്

സസ്വനീകേരതികന

നടപടതി

പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ?

കഭദഗതതികേളലണങതില് വഗ്യക്തമഞകകേ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 6
17.

32-ാം വകുപതില് പ്രതത്യുല്പഞദന, മഞതൃ, നവജഞത ശതിശു, കശശവ –

കേസൗമഞര

ആകരഞഗഗ്യ

അവസ

നടപതിലെഞകനതുമഞയതി

ബനലപട്ടക്ട്

കൂടുതല്

വഗ്യവസകേള ഉളലപടുകതണതുകണഞ? ഉലണങതില് കഭദഗതതികേൾ/ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള
വഗ്യക്തമഞകഞകമഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 7
18.

33-ാം വകുപതില് കഭദഗതതികേള/ കൂട്ടതികച്ചര്കലകേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

വതിശദമഞകഞകമഞ?
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19.

38-ാം

വകുപതില്

പരഞമര്ശതിച്ചതിരതികന

കരഞഗമുക്തതി

സഞ്ചാംബനതിച്ച

സഞകഗ്യപത്രലതപറതി കൂടുതല് വഗ്യക്തത ആവശഗ്യമുകണഞ;

20.

ബതിലതിലന്റെ 39-ാം വകുപക്ട് സഞ്ചാംശയഞസ്പെദമഞയ കസഞതസതില് നതിന്നുമുള്ള

ലവള്ളതതിലന്റെകയഞ ഭകണതതിലന്റെകയഞ പഞനനീയതതിലന്റെകയഞ ഉപകയഞഗതതിലന്റെ
നതികരഞധനലതകറതിച്ചക്ട് നതിഷ്കര്ഷതികന്നു. ഇവ പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? ഈ വകുപതില്
കഭദഗതതി നതിര്കദ്ദേശതികന്നുകണഞ?

21.

ബതിലതിലന്റെ 40-ാംവകുപക്ട്, കരഞഗബഞധതിതലന ആശുപത്രതിയതികലെകക്ട് മഞറനതക്ട്

സഞ്ചാംബനതിച്ചഞണക്ട്. ഇതതില് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

22.

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതിയുലട വഗ്യഞപനഞ്ചാം തടയുനതതികലെകക്ട് പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതി പതിടതിലപട്ട

ആലള ആശുപത്രതിയതികലെകക്ട് നതിര്ബനതിതമഞയതി മഞറനതു സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് ബതിലതിലന്റെ
41-ാംവകുപതില്

വഗ്യവസ

അനമതതിയതിലഞലത
ലചയതിരതികന്നു.

ലചയതിരതികന്നു.

വതിട്ടുകപഞകുനതക്ട്
പ്രസ്തുത

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

വകുപതില്

ആളകേള

ആശുപത്രതിയതില്

നതിന്നുഞ്ചാം

നതികരഞധതികനതതിനഞ്ചാം

വഗ്യവസ

കൂട്ടതികച്ചര്കലകേകളഞ

മഞറങ്ങകളഞ

അണുബഞധകക്ട്

സമര്കതതിലെഞകുനതക്ട്

നതികരഞധതികല് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് ആളകേലള എപ്രകേഞരഞ്ചാം അറതിയതികണലമനക്ട് വഗ്യക്തമഞയതി
പ്രതതിപഞദതികകണതുകണഞ?
23.

ആളകേളലട

ഒത്തുകചരല്

നതിയനതികനതതിനള്ള

ജതിലഞകേളകറുലട

അധതികേഞരലതകറതിച്ചക്ട് വഗ്യക്തമഞകന ബതിലതിലന്റെ 47-ാം വകുപതില് കൂടുതല്
കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
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24.

ഭകണങ്ങളതില്

നതിനക്ട്

പകേരുന

ആകരഞഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള സൃഷതികഞറുണക്ട്.

കരഞഗങ്ങളഞ്ചാം

ഭകഗ്യവതിഷബഞധയുഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ 55-ാം വകുപതില് ഭകഗ്യജനഗ്യ

കരഞഗങ്ങളലട നതിയനണകതയുഞ്ചാം പ്രതതികരഞധകതയുഞ്ചാം സൂചതിപതിച്ചതിരതികന്നു.

ഇവ

പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? ഇതതില് എലന്തെങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

25.

ആശുപത്രതികേളലടയുഞ്ചാം ലെഞബുകേളലടയുഞ്ചാം പ്രവര്തനഞ്ചാം ഊര്ജതിതമഞകനതക്ട്

സഞ്ചാംസഞനതതിനക്ട് ഗുണകേരലമങതിലഞ്ചാം ബകയഞലമഡതികല് മഞലെതിനഗ്യഞ്ചാം കകേകേഞരഗ്യഞ്ചാം
ലചയ്യുനതതിനക്ട്

വഗ്യക്തമഞയ

മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള

ആവശഗ്യമുണക്ട്.

ഇകഞരഗ്യഞ്ചാം

പ്രതതിപഞദതികന ബതിലതിലലെ 56-ാം വകുപക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
വയഞനകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 8
26.
59-ാം

ജലെകശഖരങ്ങളതില് ലകേഞതുകുകേളലട പ്രജനനഞ്ചാം തടയുനതുമഞയതി ബനലപട്ട
വകുപതില്

കഭദഗതതികേള

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

(ലകേഞതുകുനതിവഞരണതതിനക്ട് പ്രഞകയഞഗതികേമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം കണതിച്ചുലകേഞള്ളുന്നു.)
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 9
27.

കമളകേള, ലപഞതുസഞമൂഹെഗ്യ ഒത്തുകചരല് എനതിവ നടകന സലെങ്ങളതിലലെ

ശുചതിതസ്വവഞ്ചാം മറക്ട് ക്രമനീകേരണങ്ങലളയുഞ്ചാം കുറതിച്ചക്ട് നതിഷ്കര്ഷതികന 66-ാം വകുപതില്
കഭദഗതതികേള വരുകതണതുകണഞ? ഒത്തുകചരല് എനതതിനക്ട് കൂടുതല് വഗ്യക്തതയുഞ്ചാം
നതിര്വചനവഞ്ചാം ആവശഗ്യമുകണഞ?
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28.

മലെതിനമഞയ ഭകണകമഞ, കരഞഗഞ്ചാം പടര്തഞന് സഞധഗ്യതയുള്ള ഭകണകമഞ

കമള, ഉത്സവഞ്ചാം, സസ്വകേഞരഗ്യ അലലങതില് ലപഞതു ഒത്തുകചരല് സലെതക്ട് നതിന്നുഞ്ചാം
പതിടതിലച്ചടുകനതതിനള്ള അധതികേഞരലതകറതിച്ചക്ട് പരഞമര്ശതികന 67-ാം വകുപതില്
കൂടുതല് വഗ്യവസകേള ഉളലപടുകതണതുകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 11
29. പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതിയലഞതതുഞ്ചാം എനഞല് ദനീര്ഘകേഞലെഞ്ചാം നനീണ നതില്കനതുമഞയ
പ്രകമഹെഞ്ചാം,

അര്ബുദഞ്ചാം

പരഞമര്ശതികന

തുടങ്ങതിയ

70-ാംവകുപതില്

ഉളലപടുകതണതഞയുകണഞ?

/

കരഞഗങ്ങളലട
അപ്രകേഞരമുള്ള

ജങക്ട്

ഫുഡക്ട്

/

നതിയനണലതകറതിച്ചക്ട്
കൂടുതല്

ടഞന്സക്ട്

ഫഞറതി

കരഞഗങ്ങള
ആസതിഡക്ട്

തുടങ്ങതിയവയുലട ഉപകയഞഗഞ്ചാം പരമഞവധതി ഇലഞതഞകനതക്ട് ഉളലപലട ഈ വകുപതില്
കൂടുതല് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ? ഉലണങതില് എന്തെക്ട്?

അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 12
30.

75-ാം വകുപതില് ദുരുകദ്ദേശകതഞലടയുള്ള അധതികേഞര ദുര്വതിനതികയഞഗതതിനക്ട്

ബനലപട്ട ഉകദഗ്യഞഗസനഞലര ശതികതികനതതിനക്ട് വഗ്യവസ ലചയതിരതികന്നു. ഈ
വഗ്യവസകേള പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ?

31.

ഈ

നതിയമതതില്

പ്രവര്തതികന

മറക്ട്

ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്മഞര്

ഇന്ലസ്പെകര്,

ആകരഞഗഗ്യ

രഞ്ചാംഗതക്ട്

എനതിവരുലട

കജഞലെതികേള

തമതില്

കവരുദ്ധഗ്യങ്ങലളലന്തെങതിലഞ്ചാം ശദ്ധയതില്ലപട്ടതിട്ടുകണഞ; വതിശദമഞകഞകമഞ?
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32.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ കഡറ സസ്വരൂപതികല്, അവ സഞ്ചാംഭരതിച്ചുലവകല്, ആയുഷക്ട്

വകുപതിലന്റെ

പങഞളതിതഞ്ചാം

എനതിവ

സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട്

അഭതിപ്രഞയമുലണങതില്

കരഖലപടുത്തുകേ. ഈ കചഞദഗ്യഞവലെതിയതില് പരഞമര്ശതികഞത മറക്ട് വകുപ്പുകേലളകറതിച്ചക്ട്
കഭദഗതതികേള

എലന്തെങതിലഞ്ചാം

ഉലണങതില്

നതിര്കദ്ദേശതികഞവനതഞണക്ട് ,

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യലമന വതിഷയ പരതിധതികള്ളതില് കൂടുതലെഞയതി എലന്തെങതിലഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശമുലണങതില്

ആയവ

പരമഞവധതി

അഞക്ട്

വഞകേഗ്യതതില്

എഴതതി

സമര്പതികഞവനതഞണക്ട്.

2021 -ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില്, കചഞദഗ്യഞവലെതി എനതിവ
www.niyamasabha.org എന ലവബ്കസറതില് ലെഭഗ്യമഞണക്ട്.

ഈ വതിഷയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച്ചു തഞങളലട അഭതിപ്രഞയങ്ങള കനരതികട്ടഞ അണര് ലസക്രട്ടറതി, (0471 2512020) നതിയമനതിര്മഞണ വതിഭഞഗഞ്ചാം, കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടറതിയറക്ട്,
തതിരുവനന്തെപുരഞ്ചാം - 33 എന കമല്വതിലെഞസതതില് തപഞലെതികലെഞ email id:
legislation@niyamasabha.nic.in എന ഇ-ലമയതില് വതിലെഞസതതികലെഞ 2022
മഞര്ച്ചക്ട് 31 -നക്ട് മുമഞയതി ലെഭഗ്യമഞകണലമനക്ട് തഞല്പരഗ്യലപടുന്നു.

എസക്ട്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്,
ലസക്രട്ടറതി,
കകേരള നതിയമസഭ.
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