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കേരള സർക്കാർ  

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള 

ബില്ലിന് 2021 നവംബർ 13-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു. 

 ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്പോരം, 

 വി. ഹരി നായർ, 
 നിയമ ടസപ്േട്ടറി.  

തിരുവനന്തപുരം, 2021 നവംബർ 14    നമ്പർ 3970/ടേഗ്. എച്ച1്/2021/നിയമം. 
              1197 തുോം 29 
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2021-ടേ 36-ാം ആേ്റ് 
 

2021-ലെ കേരള സംസ്ഥാന ലെഡിക്കല് പ്രാക്ടീഷകേഴ്സ് ആേ്റ് 

 

കേരള സംസ്ഥാനടത്ത കമാകേണ് ടമേിസിൻ, ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ്  

ടമേിസിൻ ,  കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ എന്നിവയിടേ 

പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ രജിസ്കപ്െഷനുകവണ്ടിയും കയാഗയത 

നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുമായി നിേവിേുള്ള നിയമങ്ങള്  

ഏേീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ  

അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ  

ോരയങ്ങള്ക്കും കവണ്ടിയുള്ള 

ഒരു 

ആേ്റ് 

 
പീഠിേ.―കേരള സംസ്ഥാനടത്ത കമാകേണ് ടമേിസിൻ, ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് 

ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ എന്നിവയിടേ പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ 

രജിസ്കപ്െഷനുകവണ്ടിയും കയാഗയത നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനുമായി നിേവിേുള്ള നിയമങ്ങള് 

ഏേീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ 

ോരയങ്ങള്ക്കും കവണ്ടി വയവസ്ഥ ടെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാല്; 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം 

നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:― 

അദ്ധയായം 1 

പ്പാരംഭം 

1. െുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.―(1) ഈ ആേ്റിന് 2021-ടേ കേരള സംസ്ഥാന 

ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേ്റ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2021 ടഫപ്ബുവരി 24-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

2

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



2. നിർവെനങ്ങള്.―ഈ ആേ്റില്, സന്ദർഭം മറു വിധത്തില് ആവശ്യടപ്പൊത്ത 

പക്ഷം,― 

(എ) “േൗണ്സില്” എന്നാല് 3-ാം വേുപ്പിൻേീെില് രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള കമാകേണ് 

ടമേിസിടന സംബന്ധിച്ച ോരയങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് കമാകേണ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്, 

ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിടന സംബന്ധിച്ച ോരയങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇന്തയൻ 

സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിടന സംബന്ധിച്ച 

ോരയങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്്ട കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില് എന്നർഥമാേുന്നതും 

ഈ ആേ്റിൻേീെില് രൂപീേരിച്ച ഓകരാ േൗണ്സിേും ആദ്യമായി കയാഗം കെരുന്ന 

തീയതി മുതല് ആദ്യടത്ത േൗണ്സില് ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്; 

(ബി) “സർക്കാർ” എന്നാല് കേരള സർക്കാർ എന്ന് അർഥമാേുന്നു; 

(സി) “കഹാമികയാപ്പതി" എന്നാല് കോ. ഹാനിമാൻ സ്ഥാപിച്ച െിേിത്സാസപ്മ്പദ്ായം 

എന്നർഥമാേുന്നതും "കഹാമികയാപ്പതിേ്" എന്ന പദ്പ്പകയാഗം അതിനനുസരിച്ച ്

വയാഖ്യാനിക്കടപ്പകെണ്ടതുമാണ്; 

(േി)  ടമേിക്കല് കോകളജ് ആശ്ുപപ്തിേള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള “ആശ്ുപപ്തിേള്”, “മറ് 

അംഗീേൃത െീച്ചിംഗ് കഹാസ്പിറേുേള്”, “േിസ്ടപൻസറിേള്”, “ക്ലിനിക്കുേള്”, 

“സാനകട്ടാറിയം”, “നെ്സിംഗ് കഹാമുേള്”, “പഞ്ചേർമ കഹാസ്പിറേുേള്”, “ആയുർകവദ് 

െിേിത്സാ കേപ്ന്ദങ്ങള്”, “യുനാനി പുനരുജ്ജീവന െിേിത്സാ കേപ്ന്ദങ്ങള്”, “സിദ്ധ െിേിത്സാ 

കേപ്ന്ദങ്ങള്”, “വർമ / മർമ ടതറാപ്പി കേപ്ന്ദങ്ങള്”, മറു സമാനപദ്പ്പകയാഗങ്ങള് എന്നാല് 

ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേുേള് അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ള െിേിത്സാ രീതിേള് തുെരുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ ്ഓഫ് ടമേിസിൻ” എന്നാല് ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് 

ടമേിസിൻ േൗണ്സില് ോോോേങ്ങളില് അംഗീേരിക്കുന്ന ആയുർകവദ് െിേിത്സ, 

സിദ്ധ െിേിത്സ, യുനാനി െിബ്ബി െിേിത്സ, കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും, േൂൊടത 

അത്തരത്തിേുള്ള മറു െിേിത്സേള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എഫ്) “ടമേിക്കല് സ്ഥാപനം" അടല്ലങ്കില് "ടമേിക്കല് കോകളജ്" എന്നാല് 

കമാകേണ് ടമേിസികനാ കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസികനാ ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് 

ടമേിസികനാ അനുസരിച്ച് മനുഷയടെ കരാഗങ്ങടള ശ്മിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയിേും 

ശ്ാസപ്്തത്തിേും പഠനകമാ പരിശ്ീേനകമാ പ്പദ്ാനം ടെയ്യുന്ന ഏടതങ്കിേും അംഗീേൃതവും 

അംഗീേരിക്കടപ്പട്ടതുമായ സ്ഥാപനം എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(ജി) “കമാകേണ് ടമേിസിൻ” എന്നാല് ശ്സ്പ്തപ്േിയയും പ്പസവെിേിത്സയും 

ഉള്ടപ്പടെയുള്ള ആധുനിേ ശ്ാസ്പ്തീയ വവദ്യശ്ാസപ്്തം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എച്ച്) “പ്പേൃതിെിേിത്സ” എന്നാല് കൊേസ്ീമിയ സിദ്ധാന്തം, ശ്രീരത്തിടെ 

സവയം കരാഗശ്ാന്തി കശ്ഷിയുടെ സിദ്ധാന്തം, ആകരാഗയേരമായ ജീവിതതതവങ്ങള് എന്നിവ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്പേൃതിദ്ത്ത വസ്തുക്കളുടെ ഉപകയാഗം  ഉള്ടപ്പടെയുള്ള, മരുന്ന് 

ഇല്ലാത്തതും ശ്രീരത്തില് മുറികവല്പിക്കാത്തതുമായ െിേിത്സാ സപ്മ്പദ്ായം 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഐ) “പ്പേൃതിെിേിത്സാ സ്ഥാപനം”എന്നാല് അംഗീേൃതവും അംഗീേരിക്കടപ്പട്ടതുമായ 

ഏടതങ്കിേും,― 

(i) ബാച്ചിേർ ഓഫ് നാച്ചുകറാപ്പതി ആൻേ് കയാഗ സയൻസസ ് കോെ്സ ്

(BNYS) നെത്തുന്ന വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനം; അടല്ലങ്കില് 

(ii) ഔട്്ടകപഷയെ് വിഭാഗവും ഇൻകപഷയെ് വിഭാഗവും ഉള്ളതായ 

പ്പേൃതിെിേിത്സാ ആശ്ുപപ്തിേള്; അടല്ലങ്കില് 

(iii) ഔട്്ട കപഷയെ് വിഭാഗകത്താെുേൂെിയ പ്പേൃതി െിേിത്സാ ക്ലിനിേ്, 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ടജ) “പ്പാക്ടീഷണർ”എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാന ടമേിക്കല് േൗണ്സിേുേളില് 

നിന്്ന സാധുതയുള്ള രജിസ്കപ്െഷകനാെുേൂെി, അതത് സംഗതികപാടേ, കമാകേണ് 

ടമേിസിനില് അടല്ലങ്കില് ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിനില് അടല്ലങ്കില് 

കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിനില് പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുന്ന ഏടതാരാളും എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ടേ) “പ്പസിേെ"് എന്നാല് ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിടെ പ്പസിേെ ്

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എല്) “കയാഗയതയുള്ള പ്പാക്ടീഷണർ” എന്നാല് അംഗീേൃത കയാഗയത 

വേവശ്മുള്ള  പ്പാക്ടീഷണർ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എം)  “അംഗീേൃത കയാഗയതേള്” എന്നാല് പട്ടിേയില് ഇനംതിരിച്ച് പറയുന്ന 

കയാഗയതേള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എൻ) “രജിസ്റ്റർ” എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻേീെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 

പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(ഒ) "രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ" എന്നാല് അതത് സമയങ്ങളില് ഈ ആേ്റിൻ 

േീെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററില് കപരുകെർക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്പാക്ടീഷണർ 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(പി) “രജിസ്പ്ൊർ" എന്നാല് 19-ാം വേുപ്പിൻേീെില് നിയമിക്കടപ്പട്ട രജിസ്പ്ൊർ 

എന്നർഥമാേുന്നു; 

(േയു) "റഗുകേഷനുേള്" എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് അതത് േൗണ്സിേുേളാല് 

ഉണ്ടാക്കടപ്പട്ട റഗുകേഷനുേള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ആർ) "െട്ടങ്ങള്" എന്നാല് ഈ ആേറ്ിൻ േീെില് സർക്കാരിനാല് 

ഉണ്ടാക്കടപ്പട്ട െട്ടങ്ങള് എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എസ്) "പട്ടിേ" എന്നാല് ഈ ആേറ്ിടെ പട്ടിേ എന്നർഥമാേുന്നു; 

(റി) "സംസ്ഥാനം" എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നർഥമാേുന്നു. 

 

അദ്ധയായം 2 

േൗണ്സിേുേളുടെ സ്ഥാപനം 

3. േൗണ്സിേുേളുടെ സ്ഥാപനവും ഏോംഗീേരണവും ഘെനയും.―(1) സർക്കാർ, 

ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി, താടെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് േൗണ്സിേുേള് സ്ഥാപികക്കണ്ടതും 

അവ ടപാതുവായി കേരള സംസ്ഥാന ടമേിക്കല് േൗണ്സിേുേള് 

എന്നറിയടപ്പെുന്നതുമാേുന്നു,    അതായത്:― 

(എ) കമാകേണ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്; 

(ബി) ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ ്ഓഫ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്; 

(സി) കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്. 

(2) അങ്ങടനയുള്ള ഓകരാ േൗണ്സിേും ഒരു ഏോംഗീേൃത നിോയമായിരിക്കുന്നതും 

ശ്ാശ്വതപിൻതുെർച്ചാവോശ്കത്താടെയും ഒരു ടപാതുമുപ്ദ്കയാെുേൂെിയുള്ളതും  

പ്പസ്തുത കപരില് വയവഹരിക്കുേയും വയവഹരിക്കടപ്പെുേയും ടെകയ്യണ്ടതുമാണ്: 

എന്നാല് ഈ ആേ്റ് പ്പാബേയത്തില് വരുകമ്പാള് പ്പവർത്തിച്ചുടോണ്ടിരിക്കുന്ന 

േൗണ്സിേുേള് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ടതാടണന്്ന േണക്കാക്കുേയും 
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ഈ ആേ്റിൻ േീെിേുള്ള േൗണ്സിേുേള് രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നതുവടര അപ്പോരം 

തുെരുേയും ടെയ്യുന്നതാണ്. 

(3) കമാകേണ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില് താടെപ്പറയുന്ന പതിനഞ്ച ് അംഗങ്ങള് 

അെങ്ങുന്നതാണ,് അതായത്:― 

(എ) േയറക്ടർ, ടമേിക്കല് എേയൂകക്കഷൻ േിപ്പാർട്്ടടമെ് (എേ്സ് - ഒഫീകഷയാ); 

(ബി)  േയറക്ടർ, ടഹല്ത്ത് സർവീസസ് േിപ്പാർട്ട്ടമെ് (എേ്സ് - ഒഫീകഷയാ); 

(സി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയിടേ കമാകേണ് 

ടമേിസിൻ ഫാക്കല്റി അംഗങ്ങള് അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന, 

പതിനഞ്ച് വർഷത്തില് േുറയാത്ത അധയാപന പരിെയമുള്ള ഒരു അംഗം; 

(േി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത സർക്കാർ ടമേിക്കല് കോകളജുേളിടേ 

പ്പിൻസിപ്പല്മാരുടെ ഇെയില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ഇ) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത സവോരയ/സവാപ്ശ്യ ടമേിക്കല് കോകളജുേളിടേ 

പ്പിൻസിപ്പല്മാർ അവരുടെ ഇെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന, പതിനഞ്ച ്

വർഷത്തില് േുറയാത്ത അധയാപന പരിെയമുള്ള ഒരു അംഗം; 

(എഫ്) സംസ്ഥാനടത്ത കമാകേണ് ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർമാർ 

അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന, പതിനഞ്ച് വർഷത്തില് േുറയാത്ത 

പ്പവർത്തനപരിെയമുള്ള അഞ്ച് അംഗങ്ങള്; 

(ജി) സംസ്ഥാനടത്ത കമാകേണ് ടമേിസിനിടേ ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷണർമാരില് നിന്്ന സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുന്ന,  പതിനഞ്ച് വർഷത്തില് 

േുറയാത്ത പ്പവർത്തന പരിെയമുള്ള നാേ് അംഗങ്ങള്, അവരില്,― 

(i) ഒരാള് പട്ടിേജാതി അടല്ലങ്കില് പട്ടിേകഗാപ്ത വർഗത്തില്ടപ്പെുന്ന 

അംഗമായിരികക്കണ്ടതും; േൂൊടത 

(ii) ഒരാള്  വനിത ആയിരികക്കണ്ടതുമാണ്; 

(എച്ച്) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുടെ രജിസ്പ്ൊർ 

(എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ). 
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(4) ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില് താടെപ്പറയുന്ന പതിനഞ്ച് 

അംഗങ്ങള് അെങ്ങുന്നതാണ്, അതായത്:― 

(എ) േയറക്ടർ, ആയുർകവദ് ടമേിക്കല് എേയൂകക്കഷൻ േിപ്പാർട്ട്ടമെ ്

(എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ); 

(ബി)  േയറക്ടർ, ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ േിപ്പാർട്ട്ടമെ ് 

(എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ); 

(സി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസപ്്ത സർവേോശ്ാേയിടേ ആയുർകവദ്, സിദ്ധ, 

യുനാനി, കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിടേ ഫാക്കല്റി അംഗങ്ങള് 

അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു അംഗം; 

(േി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത സർക്കാർ ആയുർകവദ് ടമേിക്കല് കോകളജുേളിടേ 

പ്പിൻസിപ്പല്മാരുടെ ഇെയില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ഇ) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള ആയുർകവദ്/സിദ്ധ/യുനാനി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിടേ സവോരയ/എയേ്േ/്  

സവാപ്ശ്യ ടമേിക്കല് കോകളജുേളിടേയും, കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും 

സ്ഥാപനങ്ങളിടേയും പ്പിൻസിപ്പല്മാർ അവരുടെ ഇെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു 

അംഗം; 

(എഫ്) സംസ്ഥാനടത്ത ആയുർകവദ് ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണർമാർ അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ജി) സംസ്ഥാനടത്ത സിദ്ധ ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർമാർ 

അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന  ഒരു അംഗം; 

(എച്ച്) സംസ്ഥാനടത്ത യുനാനി െിബ്ബി ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ് 

പ്പാക്ടീഷണർമാർ അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ഐ) സംസ്ഥാനടത്ത കയാഗയിടേയും പ്പേൃതിെിേിത്സയിടേയും രജികസ്റ്റർേ് 

പ്പാക്ടീഷണർമാർ അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ടജ) ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ ്പ്പാക്ടീഷണർമാരില് നിന്നും 

സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുന്ന അഞ്ച് അംഗങ്ങള്, അവരില്,― 
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(i) ഒരാള് വീതം സിദ്ധ, യുനാനി, കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും 

എന്നിവയില് നിന്നുള്ളവരായിരികക്കണ്ടതും; 

(ii) ഒരാള് പട്ടിേജാതി അടല്ലങ്കില് പട്ടിേകഗാപ്ത വർഗത്തില്ടപ്പെുന്ന 

അംഗമായിരികക്കണ്ടതും; േൂൊടത 

(iii) ഒരാള്  വനിത ആയിരികക്കണ്ടതുമാണ്; 

(ടേ) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുടെ രജിസ്പ്ൊർ 

(എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ). 

(5) കഹാമികയാപ്പതിേ ്  ടമേിസിൻ േൗണ്സില് താടെപ്പറയുന്ന പപ്ന്തണ്ട് 

അംഗങ്ങള് അെങ്ങുന്നതാണ്, അതായത്:― 

(എ) പ്പിൻസിപ്പല് ആെ ് േണ്കപ്ൊളിംഗ് ഓഫീസർ, കഹാമികയാപ്പതിക്ക ് 

ടമേിക്കല് എേയൂകക്കഷൻ  (എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ); 

(ബി) േയറക്ടർ, കഹാമികയാപ്പതിക്ക് േിപ്പാർട്ട്ടമെ് (എേസ്-്ഒഫീകഷയാ); 

(സി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയിടേ കഹാമികയാപ്പതിക്ക ്

ടമേിസിൻ ഫാക്കല്റി അംഗങ്ങള് അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു 

അംഗം; 

(േി) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത സർക്കാർ കഹാമികയാപ്പതിക്ക് ടമേിക്കല് 

കോകളജുേളിടേ പ്പിൻസിപ്പല്മാരുടെ ഇെയില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം 

ടെയ്യുന്ന ഒരു അംഗം; 

(ഇ) കേരള ആകരാഗയ ശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുമായി അഫിേികയറ ്

ടെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനടത്ത സവോരയ/എയ്േേ്/സവാപ്ശ്യ കഹാമികയാപ്പതിക്ക ്

ടമേിക്കല് കോകളജുേളിടേ പ്പിൻസിപ്പല്മാർ അവർക്കിെയില് നിന്നും 

ടതരടെെുക്കുന്ന ഒരു അംഗം; 

(എഫ്) സംസ്ഥാനടത്ത കഹാമികയാപ്പതിക്ക് ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ് 

പ്പാക്ടീഷണർമാർ അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടെെുക്കുന്ന മൂന്ന് അംഗങ്ങള്; 

(ജി) സംസ്ഥാനടത്ത കഹാമികയാപ്പതിേ ് ടമേിസിനിടേ രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണർമാരില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുന്ന മൂന്ന് അംഗങ്ങള്, 

അവരില്,― 

8

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



(i) ഒരാള് പട്ടിേജാതി അടല്ലങ്കില് പട്ടിേകഗാപ്ത വർഗത്തില്ടപ്പെുന്ന 

അംഗമായിരികക്കണ്ടതും; േൂൊടത 

(ii) ഒരാള്  വനിത ആയിരികക്കണ്ടതുമാണ്; 

(എച്ച്) കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയുടെ രജിസ്പ്ൊർ  

(എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ). 

4. ടതരടെെുപ്പിടെ അഭാവത്തില് അംഗങ്ങടള നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യല്.―  

3-ാം വേുപ്പിടെ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ (സി), (ഇ) അടല്ലങ്കില് (എഫ്) ഖ്ണ്ഡത്തികോ (4)-ാം 

ഉപവേുപ്പിടേ (സി),  (ഇ), (എഫ്), (ജി), (എച്ച്)  അടല്ലങ്കില് (ഐ) ഖ്ണ്ഡത്തികോ അടല്ലങ്കില് 

(5)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ (സി), (ഇ) അടല്ലങ്കില് (എഫ്) ഖ്ണ്ഡത്തികോ പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏടതങ്കിേും അംഗങ്ങള് ആറ് മാസത്തിനേം ടതരടെെുക്കടപ്പൊതിരുന്നാല്, സർക്കാരിന്, 

അതത് സംഗതി കപാടേ, അപ്പോരം കയാഗയതയുള്ള രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർമാടര 

നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യാവുന്നതും, അങ്ങടന നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യടപ്പെുന്ന പ്പാക്ടീഷണർമാർ, 

ഈ ആേ്റിടെ ആവശ്യത്തികേയ്ക്കായി, അതത് സംഗതികപാടേ, 3-ാം വേുപ്പിടെ (3)-ാം 

ഉപവേുപ്പിടേ (സി), (ഇ) അടല്ലങ്കില് (എഫ്) ഖ്ണ്ഡകമാ അടല്ലങ്കില് (4)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ (സി),  (ഇ), 

(എഫ്), (ജി), (എച്ച്)  അടല്ലങ്കില് (ഐ) ഖ്ണ്ഡകമാ അടല്ലങ്കില് (5)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ (സി), (ഇ) 

അടല്ലങ്കില് (എഫ്) ഖ്ണ്ഡകമാ പ്പോരം യഥാവിധി ടതരടെെുക്കടപ്പട്ടതായി 

േരുതടപ്പകെണ്ടതുമാണ.് 

5. അംഗങ്ങളുടെ കയാഗയത.―ഒരു േൗണ്സിേിടെ ഓകരാ അംഗവും രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണർ ആയിരികക്കണ്ടതും ഒരു അംഗീേൃത കയാഗയത വേവശ്മുള്ള 

ആളായിരികക്കണ്ടതുമാണ്. 

6. ആദ്യടത്ത േൗണ്സിേുേളിടേ അംഗങ്ങടള നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യല്.―3-ഉം 

4-ഉം വേുപ്പുേളില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, ആദ്യടത്ത േൗണ്സിേുേളുടെ 

സംഗതിയില്, എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ അംഗങ്ങള് അല്ലാത്ത മടറല്ലാ അംഗങ്ങടളയും 

സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെകയ്യണ്ടതാണ്: 

എന്നാല് അങ്ങടന നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യടപ്പെുന്ന അംഗങ്ങള് രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണർമാരും അംഗീേൃത കയാഗയതേള് വേവശ്മുള്ളവരായിരികക്കണ്ടതുമാണ്. 

7. അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി.―(1) ഈ ആേ്റില് മറുവിധത്തില് 

വയവസ്ഥ ടെയ്തിരിക്കുന്നടതാെിടേ, എേ്സ-്ഒഫീകഷയാ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത അംഗങ്ങളുടെ 
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ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി അപ്പോരമുള്ള േൗണ്സിേിടെ ആദ്യ കയാഗം നെന്ന തീയതി 

മുതല് അഞ്ച് വർഷക്കാേകത്തക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) ോോവധി പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥാനടമാെിയുന്ന ഒരംഗം, അതതുസംഗതികപാടേ, 

അയാളുടെ പിൻഗാമിടയ ടതരടെെുക്കുേകയാ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യുേകയാ 

ടെയ്യുന്നതുവടര ഉകദ്യാഗത്തില് തുെകരണ്ടതാണ്. 

(3) ോോവധി പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥാനടമാെിയുന്ന ഒരംഗത്തിന്, മറുവിധത്തില് 

കയാഗയതയുള്ളപക്ഷം, ഒരു തവണ േൂെി വീണ്ടും ടതരടെെുക്കടപ്പെുന്നതികനാ നാമനിർകേശ്ം 

ടെയ്യടപ്പെുന്നതികനാ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

8. പ്പസിേെും വവസ്-പ്പസിേെും.―(1) ഓകരാ േൗണ്സിേും അതിടെ 

അംഗങ്ങളില് നിന്നും ഒരാടള അതിടെ പ്പസിേൊയും മടറാരംഗടത്ത വവസ്-

പ്പസിേൊയും ടതരടെെുകക്കണ്ടതാണ്: 

എന്നാല് ആദ്യ േൗണ്സിേുേളുടെ പ്പസിേെിടനയും വവസ-്പ്പസിേെിടനയും 

സർക്കാർ നാമനിർകേശ്ം ടെകയ്യണ്ടതാണ്. 

(2) പ്പസിേെ് രാജിവയ്ക്കുകമ്പാകൊ അംഗടമന്ന നിേയില് അയാളുടെ ഔകദ്യാഗിേ 

ോോവധി േെിയുകമ്പാകൊ മറുതരത്തില് അയാള് ഒരു അംഗമല്ലാടതയായി 

ത്തീരുകമ്പാകൊ അയാള് അയാളുടെ ഉകദ്യാഗം ഒെിെതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

(3) വവസ-്പ്പസിേെ,്― 

(എ) രാജിവയ്ക്കുേകയാ ഒരംഗടമന്ന നിേയില് അകേഹത്തിടെ 

ോോവധി േെിയുകമ്പാകൊ അടല്ലങ്കില് മറുതരത്തില് അംഗമല്ലാതായിത്തീരുകമ്പാകൊ; 

അടല്ലങ്കില് 

(ബി) പ്പസിേൊയി ടതരടെെുക്കടപ്പെുേകയാ ടെയ്യുകമ്പാള്,  

അയാള് അയാളുടെ ഉകദ്യാഗം ഒെിെതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

(4) പ്പസിേെിടെ സ്ഥാനം ഒെിവുള്ളകപ്പാള്, ഒരു പുതിയ പ്പസിേെ് സ്ഥാനം 

ഏടറെുക്കുന്നതുവടര വവസ്-പ്പസിേെ് പ്പസിേെിടെ െുമതേേള് 

നിർവഹികക്കണ്ടതാണ്. 

(5) പ്പസിേെിടെ സ്ഥാനം ഒെിവുള്ളകപ്പാകൊ അടല്ലങ്കില് പ്പസിേെിന് െുമതേ 

നിർവഹിക്കാനാോത്തകപ്പാകൊ അകതസമയത്ത് തടന്ന, വവസ്-പ്പസിേെിടെ സ്ഥാനം 

ഒെിവുള്ളകപ്പാകൊ അടല്ലങ്കില് വവസ്-പ്പസിേെിന് െുമതേ നിർവഹിക്കാനാോത്തകപ്പാകൊ 

10

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



ആ ഉകദ്യാഗത്തില് ഒെിവുടണ്ടങ്കില്, രജിസ്പ്ൊർ, േൗണ്സില് അംഗങ്ങള്ക്ക് ഏെ് 

പൂർണ്ണദ്ിവസത്തില് േുറയാടത കനാട്ടീസ് ടോെുത്തകശ്ഷം, പ്പസിേെിടെ 

ടതരടെെുപ്പിനായി ഒരു കയാഗം വിളിച്ചുേൂകട്ടണ്ടതാണ്. ഒരു പുതിയ പ്പസിേെിടന 

ടതരടെെുത്ത് സ്ഥാനം ഏടറെുക്കുന്നതുവടരകയാ അടല്ലങ്കില് പ്പസിേെ് െുമതേ 

നിർവഹിക്കായേ്യില്  നിന്്ന മുക്തനാേുന്നതുവടരകയാ, അതത് സംഗതികപാടേ, ഈ 

ആേ്റില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും ടമേിക്കല് വിദ്യാഭയാസ േയറക്ടർ, 

ആയുർകവദ് ടമേിക്കല് വിദ്യാഭയാസ േയറക്ടർ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിക്കല് 

വിദ്യാഭയാസ പ്പിൻസിപ്പല് ആൻേ് േണ്കപ്ൊളിംഗ് ഓഫീസർ എന്നിവർ അതത് 

േൗണ്സിേിടെ എേസ്്-ഒഫീകഷയാ അംഗവും പ്പസിേെും ആയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

(6) സ്ഥാനടമാെിയുന്ന പ്പസിേെികനാ വവസ-്പ്പസിേെികനാ മറുവിധത്തില് 

കയാഗയതയുള്ളപക്ഷം വീണ്ടും ടതരടെെുക്കടപ്പെുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്ന 

താണ്. 

വിശ്ദ്ീേരണം.―ഒരു പുതിയ പ്പസിേകൊ വവസ-്പ്പസിേകൊ അയാള്, 

അപ്പോരം ടതരടെെുക്കടപ്പട്ടു എന്ന് പ്പഖ്യാപിക്കുന്നകതാടെ ഉകദ്യാഗത്തില് 

പ്പകവശ്ിച്ചതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

9. ഒെിവുേള്.―ഒരു േൗണ്സിേിടേ ഒരു അംഗത്തിടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി 

േെിയുന്നതിനുമുമ്പ്, അങ്ങടനയുള്ള അംഗത്തിടെ മരണകമാ രാജികയാ നീക്കംടെയ്യകോ 

അകയാഗയതകയാ ോരണകമാ മറുവിധത്തികോ, ഏടതങ്കിേും ഒെിവുണ്ടാേുന്നപക്ഷം 

െട്ടങ്ങളില് നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന രീതിയില് ഒെിവ് നിേകത്തണ്ടതാണ്.  ആ ഒെിവ് 

നിേത്തുന്നതിനായി ടതരടെെുക്കടപ്പട്ടകതാ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യടപ്പട്ടകതാ ആയ 

ഏടതാരാളും, 8-ാാാം വേുപ്പില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, ഏത് അംഗത്തിടെ 

ഒെിവികേയ്ക്കാകണാ ടതരടെെുക്കടപ്പെുേകയാ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യടപ്പെുേകയാ 

ടെയ്തത,് ആ ഒെിവ് ഉണ്ടാോതിരുടന്നങ്കില് അയാള് ആ ഉകദ്യാഗം വഹിക്കുമായിരുന്ന 

ോേകത്താളം മാപ്തകമ ആ ഉകദ്യാഗം വഹിക്കുവാൻ പാെുള്ളു: 

എന്നാല് അങ്ങടനയുള്ള ഒെിവ് ഉണ്ടായിരുന്നാല് തടന്നയും, ഈ 

ആേ്റിൻേീെിേുള്ള േൗണ്സിേിടെ അധിോരങ്ങള് അത് വിനികയാഗിക്കുന്നത് 

നിയമാനുസൃതമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

10. നിയമനങ്ങള് ഗസറില് വിജ്ഞാപനം ടെയ്യണടമന്ന്.―ഓകരാ േൗണ്സിേിടെയും 

പ്പസിേെ,് വവസ-്പ്പസിേെ്, അംഗങ്ങള് എന്നിവരുടെയും രജിസ്പ്ൊറുടെയും, എല്ലാ 
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ടതരടെെുപ്പുേളും നാമനിർകേശ്ങ്ങളും നിയമനങ്ങളും സർക്കാർ ഔകദ്യാഗിേ ഗസറില് 

വിജ്ഞാപനം ടെകയ്യണ്ടതാണ്. 

11.  അംഗതവത്തിനുള്ള അകയാഗയതേള്.―ഒരാള്,― 

(എ) അയാള് ഒരു അവിമുക്ത നിർദ്ധനനാടണങ്കില്; 

(ബി) അയാള് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തയാളായിരിക്കുേയും ക്ഷമതയുള്ള ഒരു 

കോെതി അപ്പോരം പ്പഖ്യാപിക്കുേയും ടെയത്ിട്ടുടണ്ടങ്കില്; 

(സി) കജാേിയില് ഏടതങ്കിേും തരത്തിേുള്ള അപേീർത്തിേരമായ 

ടപരുമാറത്തിന് ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിനാല് അയാള് ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

അടല്ലങ്കില് ഏടതങ്കിേും സർക്കാർ സർവീസില് നിന്നും അയാള് പിരിച്ചുവിെടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കില്; 

(േി) ഈ ആേ്റിൻ േീെില്, സൂക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധടപ്പട്ട രജിസ്റ്ററില് നിന്നും 

അയാളുടെ കപര് നീക്കം ടെയ്യടപ്പെുേയും വീണ്ടും ഉള്ടപ്പെുത്താതിരിക്കുേയും 

ടെയ്തിട്ടുടണ്ടങ്കില്; 

(ഇ) 3-ാം വേുപ്പിടേ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (സി) ഖ്ണ്ഡം, (4)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ 

(സി) ഖ്ണ്ഡം അടല്ലങ്കില് (5)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (സി) ഖ്ണ്ഡം പ്പോരം 

ടതരടെെുക്കടപ്പടട്ടങ്കിേും കേരള ആകരാഗയശ്ാസ്പ്ത സർവേോശ്ാേയിടേ, അതത ്

സംഗതികപാടേ, കമാകേണ് ടമേിസിനില്, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിനില് അടല്ലങ്കില് 

ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിനില് ഒരു ഫാക്കല്റി അംഗമല്ലാടതയാേുേയാടണങ്കില്; 

(എഫ്)  3-ാം വേുപ്പിടേ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (േി) ഖ്ണ്ഡം, (4)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ 

(േി) ഖ്ണ്ഡം അടല്ലങ്കില് (5)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (േി) ഖ്ണ്ഡം പ്പോരം നാമനിർകേശ്ം 

ടെയ്യടപ്പടട്ടങ്കിേും അതത് സംഗതികപാടേ, സംസ്ഥാനടത്ത സർക്കാർ ടമേിക്കല് 

കോകളജ,് സർക്കാർ കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിക്കല് കോകളജ് അടല്ലങ്കില് സർക്കാർ 

ആയുർകവദ് ടമേിക്കല് കോകളജിടേ പ്പിൻസിപ്പല്  അല്ലാതായിത്തീരുടന്നങ്കില്; 

(ജി) 3-ാം വേുപ്പിടേ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (ഇ) ഖ്ണ്ഡം, (4)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ  

(ഇ) ഖ്ണ്ഡം അടല്ലങ്കില് (5)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (ഇ) ഖ്ണ്ഡം പ്പോരം ടതരടെെുക്ക 

ടപ്പടട്ടങ്കിേും, അതത് സംഗതികപാടേ, സംസ്ഥാനടത്ത സവോരയ ടമേിക്കല് കോകളജ്, 

അടല്ലങ്കില് ആയുർകവദ്/സിദ്ധ/യുനാനി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിടേ സവോരയ/എയേ് േ/് 

സവാപ്ശ്യ ടമേിക്കല് കോകളജ ുേളിടേകയാ കയാഗയും പ്പേൃതി െിേിത്സയും 
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സ്ഥാപനങ്ങളിടേകയാ, സവോരയ/എയ്േ േ്/സവാപ്ശ്യ കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിക്കല് 

കോകളജിടേ പ്പിൻസിപ്പല്  അല്ലാതായിത്തീരുടന്നങ്കില്, 

ഒരു േൗണ്സിേില് അംഗമാേുന്നതികനാ അംഗമായി ടതരടെെുക്ക 

ടപ്പെുന്നതികനാ നാമനിർകേശ്ം ടെയ്യടപ്പെുന്നതികനാ അകയാഗയനാേുന്നതാണ്. 

12.   അംഗതവം അവസാനിക്കല്.―ഒരു േൗണ്സിേിടേ ഒരംഗം,― 

(എ)  ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി അവസാനിക്കുകമ്പാകൊ; 

(ബി) രാജിവയ്ക്കുകമ്പാകൊ; 

(സി) ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിടെ അഭിപ്പായത്തില് മതിയായ ോരണം 

േൂൊടത തുെർച്ചയായ മൂന്ന് കയാഗങ്ങളില് ഹാജരാോതിരുന്നാകോ; അടല്ലങ്കില് 

(േി) 11-ാം വേുപ്പില് പ്പതിപാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള അകയാഗയതേളില് ഏതിടനങ്കിേും 

വികധയനായിരിക്കുേയാടണങ്കികോ, 

അയാളുടെ സ്ഥാനം ഒെിെതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

13.  അംഗതവം രാജിവയ്ക്കല്.―ഒരു േൗണ്സിേിടെ ഏടതാരു  അംഗത്തികനാ 

വവസ-്പ്പസിേെികനാ, പ്പസിേെിന് േിഖ്ിതമായ കനാട്ടീസ് നല്േിടോണ്ട് ഏത ്

സമയത്തും തടെ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന് 

േിഖ്ിതമായ കനാട്ടീസ് നല്േിടക്കാണ്ട് പ്പസിേെിന് തടെ സ്ഥാനം 

രാജിവയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. അങ്ങടനയുള്ള രാജി, അംഗങ്ങളുടെയും വവസ്-

പ്പസിേെിടെയും സംഗതിയില്, അത് പ്പസിേെിന് േഭിച്ച തീയതി മുതേും, 

പ്പസിേെിടെ സംഗതിയില് അത് ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സില് മുമ്പാടേ വയ്ക്കുന്ന തീയതി 

മുതേും, പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

14.  നെപെിേളുടെ സാധുത.―(1) േൗണ്സിേിടേ ഒരംഗമാകയാ പ്പസിേൊകയാ 

വവസ-്പ്പസിേൊകയാ ഒരു കയാഗത്തില് അദ്ധയക്ഷത വഹിക്കുന്ന അംഗമാകയാ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഏടതങ്കിേും ആളിടെ അകയാഗയതകയാ, ടതരടെെുപ്പികോ 

നാമനിർകേശ്ത്തികോ ഉള്ള നയൂനതകയാ അയാള് പടങ്കെുത്ത അങ്ങടനയുള്ള 

േൗണ്സിേിടെ പ്പവർത്തികയകയാ നെപെിപ്േമങ്ങകളകയാ അസാധുവാക്കുന്നതായി 

േരുതടപ്പെുന്നതല്ല. 

(2) ഏടതങ്കിേും ഒെിവ് നിേനില്ക്കുന്നു എകന്നാ അടല്ലങ്കില് അങ്ങടനയുളള 

േൗണ്സിേിടെ ഘെനയില് എടന്തങ്കിേും നയൂനത ഉണ്ട് എകന്നാ ഉള്ള ോരണത്താല് 
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മാപ്തം േൗണ്സില് ടെയ്ത യാടതാരു പ്പവൃത്തിയും അസാധുവായതായി 

േരുതടപ്പെുന്നതല്ല. 

15. േൗണ്സില് കയാഗത്തിടെ സ്ഥേവും സമയവും.―ഓകരാ േൗണ്സിേും 

റഗുകേഷൻ മുകഖ്ന നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള സമയത്തും സ്ഥേത്തും  

കയാഗം കെകരണ്ടതും േൗണ്സിേിടെ ഓകരാ കയാഗവും അങ്ങടനയുള്ള ആള് 

അങ്ങടനയുളള രീതിയില് വിളിച്ചുേൂകട്ടണ്ടതുമാണ്: 

എന്നാല് അങ്ങടനയുള്ള റഗുകേഷനുേള് ഉണ്ടാക്കുന്നതുവടര, പ്പസിേെിന്, 

ഓകരാ അംഗത്തിനും കനാട്ടീസ് അയച്ചുടോണ്ട്, അയാള്ക്ക ് യുക്തടമന്ന് േരുതുന്ന 

അങ്ങടനയുള്ള സ്ഥേത്തും സമയത്തും കയാഗം വിളിച്ചുേൂട്ടാവുന്നതാണ്. 

16.  േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങളിടേ അദ്ധയക്ഷതയും അതിടെ നെപെിപ്േമവും.—(1) 

ഒരു േൗണ്സിേിടെ ഓകരാ കയാഗത്തിേും പ്പസിേെ് അദ്ധയക്ഷത വഹികക്കണ്ടതും, 

അയാളുടെ അഭാവത്തില് വവസ്-പ്പസിേെും, പ്പസിേെിടെയും വവസ്-

പ്പസിേെിടെയും അഭാവത്തില് ആ സന്ദർഭത്തിനുകവണ്ടി അദ്ധയക്ഷത വഹിക്കുവാൻ 

കയാഗം ടതരടെെുത്ത ഒരു അംഗവും അദ്ധയക്ഷത വഹികക്കണ്ടതാണ്. 

(2) പ്പസിേെ് നെപെിപ്േമം പാേികക്കണ്ടതും, കയാഗത്തികോ കയാഗവുമായി 

ബന്ധടപ്പകട്ടാ ഉള്ള എല്ലാ പ്േമപ്പശ്ന്ങ്ങളിേും തീരുമാനടമെുകക്കണ്ടതുമാണ്.  

പ്േമപ്പശ്്നത്തികേല് ബന്ധടപ്പട്ട അംഗത്തിടെ വിശ്ദ്ീേരണത്തിനുകശ്ഷം പ്പസിേെിന് 

തീരുമാനം എെുക്കാവുന്നതും പ്പസ്തുത തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ.് 

(3) വവസ്-പ്പസിേെിനും അടല്ലങ്കില് സന്ദർഭവശ്ാല് അദ്ധയക്ഷനാേുന്ന 

അംഗത്തിനും ആ കയാഗത്തിേും അയാള് അദ്ധയക്ഷത വഹിക്കുന്ന ോേയളവിേും, 

പ്പസിേെിടെ എല്ലാ അധിോരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) ഒരു േൗണ്സിേിടെ കയാഗത്തില് കവാടട്ടെുപ്പിേൂടെ തീരുമാനടമെുകക്കണ്ട 

സംഗതിേളില്  ആ കയാഗത്തില് ഹാജരായി കവാട്ട് ടെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ കവാട്ട് 

പ്പോരം തീരുമാനടമെുകക്കണ്ടതാണ്.  മൂന്നില് രണ്ട് അംഗങ്ങള് കെർന്ന ് ഒരു േവാറമായി 

രൂപടപ്പെുന്നതാണ്. കയാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയം മുതല് അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് 

േവാറം തിേയാതിരിക്കുേയും തുെർന്ന് ഒരു സ്ഥേം, തീയതി, സമയം എന്നിവ 

മറുവിധത്തില് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാടയങ്കില്, തുെർന്നുവരുന്ന ആെ്െയിടേ അകത 

ദ്ിവസത്തികേക്ക് അകത സ്ഥേത്തും സമയത്തുമായി കയാഗം മാറിവയക്്കാവുന്നതും 

അങ്ങടന മാറിവയ്ക്കടപ്പട്ട കയാഗത്തില് കയാഗസമയം മുതല് അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് 
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േവാറം തിേയാതിരുന്നാല് ഹാജരായ അംഗങ്ങള് കെർന്ന ് ഒരു േവാറം ഉണ്ടായതായി 

േരുതടപ്പെുന്നതുമാണ.് 

(5) േൗണ്സിേിടെ ഓകരാ കയാഗത്തിേും പ്പസിേെിന്, േൗണ്സിേിടെ 

അംഗടമന്ന നിേയിേുള്ള അയാളുടെ കവാട്ടിന് പുറകമ, കവാട്ടുേള് തുേയമായിരിക്കുന്ന 

സംഗതിയില്, രണ്ടാമടത്ത കവാട്ട് അടല്ലങ്കില് ോസ്റ്റിംഗ ് കവാട്ട് േൂെി 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

17. ഫീസും ബത്തേളും നല്േല്.―ഓകരാ േൗണ്സിേിടെയും പ്പസിേെിനും 

വവസ-്പ്പസിേെിനും മറ് അംഗങ്ങള്ക്കും േൗണ്സിേിടെകയാ അടല്ലങ്കില് അതിടെ 

ഏടതങ്കിേും േമിറിയുടെകയാ കയാഗങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ് ഹാജരാേുന്നതിന് 

ോോോേങ്ങളില് െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പെുന്ന, അങ്ങടനയുള്ള ഫീസുേളും 

ബത്തേളും അങ്ങടനയുള്ള യാപ്താബത്തേളും നല്േടപ്പെുന്നതാണ്. 

18. നിർവാഹേ സമിതിയും മറു സമിതിേളും.―ഓകരാ േൗണ്സിേിനും, അതിടെ 

അംഗങ്ങള്ക്കിെയില് നിന്നും ഒരു നിർവാഹേ സമിതിടയയും എത്തിേ്സ് േമിറിടയയും 

മറ് േമിറിേകളയും നിയമിക്കുന്നതിനും, 19-ഉം 20-ഉം 21-ഉം വേുപ്പുേളില് വയവസ്ഥ 

ടെയ്തിട്ടുള്ളവടയാെിടേ, േൗണ്സിേിന് ഉെിതടമന്ന ് േരുതാവുന്നതും  

േൗണ്സിേില് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളതുമായ അങ്ങടനയുള്ള അധിോരങ്ങളും 

െുമതേേളും, അങ്ങടനയുള്ള േമിറിക്ക് ഏല്പ്പിച്ചുടോെുക്കുന്നതിനും 

അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

19. രജിസ്പ്ൊർ.―(1) സർക്കാർ എല്ലാ േൗണ്സിേുേള്ക്കും ടപാതുവായി ഒരു 

രജിസ്പ്ൊടറ നിയമികക്കണ്ടതും അയാള് അത്തരം േൗണ്സിേുേളുടെയും 18-ാം വേുപ്പ ്

പ്പോരം നിയമിക്കടപ്പെുന്ന േമിറിേളുടെയും ടസപ്േട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതുമാണ.്   

സർക്കാരിന് അയാള്ക്ക് അവധി അനുവദ്ിക്കാവുന്നതും, അയാളുടെ സ്ഥാനത്്ത 

പ്പവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരാടള നിയമിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

(2) രജിസ്പ്ൊറുടെ നിയമനം നിയമവേുപ്പിടേ അേീഷണല്  ടസപ്േട്ടറിയുടെ 

പദ്വിയില് താടെയല്ലാത്ത ഉകദ്യാഗസ്ഥരില് നിന്നും അനയപ്തകസവന വയവസ്ഥയില് 

ആയിരികക്കണ്ടതാണ.് 

20. രജിസ്പ്ൊറുടെ െുമതേേള്.―(1)  രജിസ്പ്ൊർ മൂന്ന് േൗണ്സിേുേളുടെയും െീഫ് 

എേ്സിേയൂട്ടീവും േൗണ്സിേിടെ ഓഫീസ് കമധാവിയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(2) ഈ ആേ്റിടെ വയവസ്ഥേള്ക്കും ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിടെ ഏടതങ്കിേും 

ടപാതുവായകതാ പ്പകതയേികച്ചാ ഉള്ള ഉത്തരവിനും വികധയമായി രജിസ്റ്ററുേള് 

സൂക്ഷിക്കുേ എന്നത് രജിസ്പ്ൊറുടെ െുമതേയാണ്. 

(3) കമാകേണ് ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ, ആയൂർകവദ്ിേ ്

ടമേിസിൻ, സിദ്ധ ടമേിസിൻ, യുനാനി െിബ്ബി ടമേിസിൻ, കയാഗയും പ്പേൃതി 

െിേിത്സയും എന്നിവയക്്ക് പ്പകതയേം പ്പകതയേം രജിസ്റ്ററുേള് ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ.്  

രജിസ്റ്ററുേള് െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള രീതിയിോയിരികക്കണ്ടതും 

അങ്ങടനയുള്ള വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതുമാണ്. 

(4) രജിസ്പ്ൊർ, ഈ ആേ്റികെയും അതിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 

െട്ടങ്ങളുടെയും റഗുകേഷനുേളുടെയും വയവസ്ഥേള്ക്കനുസരിച്ച് രജിസ്റ്ററുേള് 

ോേിേമാക്കി സൂക്ഷികക്കണ്ടതും മരണടപ്പട്ടകതാ 28, 29, 33, 34 എന്നീ വേുപ്പുേള് പ്പോരം 

രജിസ്റ്ററില് നിന്്ന നീക്കം ടെയ്യാൻ നിർകേശ്ിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ രജികസ്റ്റർേ് 

പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ കപരുേള് രജിസ്റ്ററില് നിന്നും നീക്കംടെകയ്യണ്ടതുമാണ്. 

(5) രജിസ്റ്ററുേള്, 1872-ടേ ഇന്തയൻ ടതളിവ് നിയമത്തിടേ (കേപ്ന്ദ ആേ്റ് 

1872-ടേ 1) 74-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം ടപാതുകരഖ്േളായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

21. നിയമനം അടല്ലങ്കില് റിപ്േൂട്ട്ടമെ.്―(1) മൂന്ന് േൗണ്സിേുേളുടെയും ഒരു 

സംയുക്ത സിറിംഗില്, ഈ ആേ്റിടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി അത് ഉെിതടമന്ന് േരുതുന്ന 

അങ്ങടനയുള്ള മറ് ഉകദ്യാഗസ്ഥടരയും ജീവനക്കാടരയും െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട 

രീതിയില് നിയമിക്കുേകയാ കജാേിയില് ഏർടപ്പെുത്തുേകയാ ടെയ്യാവുന്നതാണ്.  

േൗണ്സിേുേളിടേ എല്ലാ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുേളുടെയും നിയമന അധിോരി രജിസ്പ്ൊർ 

ആയിരിക്കുന്നതും, േൂൊടത അകേഹം അച്ചെക്ക അധിോരിയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല് അങ്ങടനയുള്ള ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണവും 

സ്ഥാനകപ്പരുേളും അവരുടെ ശ്മ്പളവും ബത്തേളും സർക്കാരിടെ മുൻേൂട്ടിയുള്ള 

അംഗീോരത്തിന് വികധയമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിൻ േീെില് നിയമിക്കടപ്പെുന്നതും കജാേിയില് 

ഏർടപ്പെുത്തുന്നതുമായ ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നിയമനരീതിയും 

അതുകപാടേ ശ്മ്പളം, ബത്തേള്, സ്ഥാനക്കയറങ്ങള്, അവധി, ടപൻഷൻ, പ്ഗാറുവിറി, 

കപ്പാവിേെ് ഫണ്ട ് കപാടേയുള്ള കസവന കവതന വയവസ്ഥേളും സമാന 
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വിഭാഗത്തിേുള്ള/കപ്ഗേിേുള്ള സർക്കാർ ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബാധേമായ  

െട്ടങ്ങളില് അനുശ്ാസിച്ചിരിക്കുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിൻ േീെില് നിയമിച്ചകതാ കജാേിയില് ഏർടപ്പെുത്തുന്നകതാ 

ആയ എല്ലാ ഉകദ്യാഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും രജിസ്പ്ൊറുടെ കനരിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തണത്തിേും 

കമല്കനാട്ടത്തിേും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.  അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും 

ഉകദ്യാഗസ്ഥടരകയാ ജീവനക്കാടരകയാ ശ്ിക്ഷിക്കുന്നതികനാ പിരിച്ചുവിെുന്നതികനാ 

പുറത്താക്കുന്നതികനാ നീക്കംടെയ്യുന്നതികനാ രജിസ്പ്ൊർക്കുള്ള അധിോരങ്ങള്, 

ഇതികേയ്ക്കായി, ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങടനയുള്ള െട്ടങ്ങളാല് അനുശ്ാസിക്കടപ്പെുന്ന 

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം നിയമിക്കടപ്പെുന്നകതാ കജാേിയില് 

ഏർടപ്പെുത്തുന്നകതാ ആയ എല്ലാ ഉകദ്യാഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും 1860-ടേ ഇന്തയൻ ശ്ിക്ഷാ 

നിയമ സംഹിതയിടേ (1860-ടേ 45-ാം ആേ്റ്) 21-ാം വേുപ്പിടെ അർഥവയാപ്തിക്കുള്ളില് 

പബ്ലിേ് സർവെ്സ് ആയി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

22. റഗുകേഷനുേള് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവ കഭദ്ഗതി ടെയ്യുന്നതിനുമുള്ള 

നെപെിപ്േമവും.―(1) ആദ്യ േൗണ്സില് രൂപീേരിച്ച ഉെൻതടന്ന, കമാകേണ് ടമേിസിൻ 

േൗണ്സില്, ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ േൗണ്സില്, കഹാമികയാപ്പതിേ ്

ടമേിസിൻ േൗണ്സില് എന്നിവ ഈ ആേ്റിനും അതിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയ 

െട്ടങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി, സർക്കാരിടെ മുൻേൂട്ടിയുള്ള അനുമതികയാെുേൂെി, 

വിജ്ഞാപനം വെി, റഗുകേഷനുേള് ഉണ്ടാകക്കണ്ടതാണ്. 

(2) റഗുകേഷനുേള് എല്ലാകമാ, ഏടതങ്കിേുകമാ, നീക്കംടെയ്യുവാകനാ 

േൂട്ടികച്ചർക്കുവാകനാ പരിഷ്േരിക്കുവാകനാ മാറം വരുത്തുവാകനാ ഓകരാ േൗണ്സിേിനും 

അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങടനയുള്ള നീക്കംടെയ്യേികനാ 

േൂട്ടികച്ചർക്കേികനാ പരിഷ്േരിക്കേികനാ മാറംവരുത്തേികനാ കവണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർകേശ്ം 

ഇരുപത്തകഞ്ചാ അതില് േൂെുതകോ രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർമാർ ആയത ്

ആവശ്യടപ്പട്ടുടോണ്ട് അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സിേില് നികവദ്നം നല്ോത്തപക്ഷം 

പരിഗണനയക്്ക് എെുകക്കണ്ടതില്ലാത്തതാേുന്നു.  അങ്ങടനയുള്ള മാറങ്ങള്, 

അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സില് കയാഗത്തില് ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളില് നാേില് മൂന്നില്  

േുറയാത്ത അംഗങ്ങള് അതിടന അനുേൂേിച്ച ്കവാട്ട് ടെയ്യാത്തപക്ഷം അങ്ങടനയുള്ള 

േൗണ്സില് പ്പാബേയത്തില് വരുത്തിയതായി േരുതാൻ പാെില്ലാത്തതാേുന്നു. 
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23. േൗണ്സില് വീെ്െ വരുത്തുന്നത്.―(1)  ഒരു േൗണ്സില്, ഈ ആേ്റിനാകോ 

അതിൻേീെികോ നല്േടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതില് 

വീെ്െ വരുത്തിയിട്ടുടണ്ടകന്നാ അധിേരിച്ചുടവകന്നാ ദ്ുർവിനികയാഗം ടെയ്തുടവകന്നാ 

അടല്ലങ്കില് ഈ ആേ്റിനാകോ അതിൻേീെികോ െുമത്തിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും 

േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നതില് വീെ്െ വരുത്തിടയകന്നാ ഏടതങ്കിേും 

അവസരത്തില് സർക്കാരിന് കബാദ്ധയടപ്പെുന്നപക്ഷം, അങ്ങടനയുള്ള വീെ്െകയാ 

അധിേരിക്കകോ അടല്ലങ്കില് ദ്ുർവിനികയാഗകമാ ഗുരുതരമായ 

സവഭാവകത്താെുേൂെിയുള്ളതാടണന്ന് അത് േരുതുന്നുടവങ്കില്, അതിടെ വിശ്ദ് 

വിവരങ്ങടളക്കുറിച്ച് അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സിേിന് സർക്കാർ അറിയിപ്പ് നല്കേണ്ടതും 

അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സില് അപ്പോരമുള്ള വീെ്െകയാ അധിേരിക്കകോ, അടല്ലങ്കില് 

ദ്ുർവിനികയാഗകമാ ഇതികേയ്ക്കായി സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കാവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള 

സമയത്തിനുളളില് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വീെ്െ വരുത്തുന്നപക്ഷം, സർക്കാരിന് 

അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സിേിടന പിരിച്ചുവിൊവുന്നതും അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സിേിടെ 

എല്ലാകമാ ഏടതങ്കിേുകമാ അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും അത് യുക്തടമന്ന് േരുതുന്ന 

അങ്ങടനയുള്ള ആളിടനടക്കാണ്ട് അങ്ങടനയുള്ള ോേയളവികേയ്ക്്ക 

വിനികയാഗിപ്പിക്കുേകയാ നിർവഹിപ്പിക്കുേകയാ ടെയ്യാവുന്നതും, തദ്നന്തരം, 

അങ്ങടനയുള്ള േൗണ്സിേിടെ ഫണ്ടുേളും സവത്തുക്കളും ഈ ആേ്റിടെ 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി 3-ാം വേുപ്പിൻ േീെില് ഒരു പുതിയ േൗണ്സില് 

രൂപീേരിക്കുന്നതുവടര സർക്കാരില് നിക്ഷിപത്മാേുന്നതുമാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം സർക്കാർ ഒരു േൗണ്സില് പിരിച്ചുവിെുകമ്പാള്  

3-ാം വേുപ്പിൻ േീെില് ഒരു പുതിയ േൗണ്സില് രൂപീേരിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിേള് അത ്

എപ്തയുംകവഗം എെുകക്കണ്ടതും, തദ്നന്തരം, (1)-ാം ഉപവേുപ്പില് പരാമർശ്ിച്ച 

സവത്തുക്കളും ഫണ്ടുേളും അപ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട േൗണ്സിേില് 

നിക്ഷിപ്തമാേുന്നതുമാണ്. 

 

അദ്ധയായം 3 

രജിസ്കപ്െഷൻ, അധിോരങ്ങള്, ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങള് 

24. രജിസ്കപ്െഷനുള്ള കയാഗയത.―(1) അംഗീേൃത സ്ഥാപനത്തില് നിന്ന് വവദ്യശ്ാസ്പ്ത 

സിദ്ധാന്തത്തിേും മതിയായ ദ്ിവസടത്ത പ്പാകയാഗിേ പരിശ്ീേനത്തിേും പടങ്കെുത്ത ്
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റഗുേർ സപ്മ്പദ്ായത്തിേുള്ള ഒരു വിദ്യാഭയാസ രീതിയിേൂടെ കനെിയ അംഗീേൃത കയാഗയത 

വേവശ്മുള്ള ഓകരാ ആളിനും ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഒരു ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണറായി 

രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . 

(2) 11-ാം വേുപ്പിടെ (എ) മുതല് (േി) വടരയുള്ള ഇനങ്ങളില് പ്പതിപാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏടതങ്കിേും അകയാഗയതേള്ക്ക് വികധയനായിട്ടുള്ള യാടതാരാളും (1)-ാം ഉപവേുപ്പ ്

പ്പോരം രജിസ്കപ്െഷന് അർഹനായിരിക്കുന്നതല്ല . 

25. രജിസ്കപ്െഷൻ.―(1) 24-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള രജിസ്കപ്െഷനുകവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ 

അകപക്ഷേളും രജിസ്പ്ൊർക്ക് കനരിട്്ട അയകക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ഈ ആേ്റിൻ േീെിടേ രജിസ്കപ്െഷനുകവണ്ടിയുള്ള  അകപക്ഷ 

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട ഫാറത്തിേും െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഫീസ് സഹിതവും 

ആയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

(3) അധിേമായി കനെിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും  അംഗീേൃത കയാഗയത രജിസ്റ്റർ 

ടെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്പ്ൊർക്ക് അകപക്ഷ നല്േുന്ന ഓകരാ രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണറും ോോോേങ്ങളില്  േൗണ്സില് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫീസ് അെയ്കക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഈ വേുപ്പിൻ േീെിേുള്ള എല്ലാ അകപക്ഷേളും അതിടെ റികപ്പാർട്ടിനായി 

നികയാഗിച്ച ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിടെ േമിറിയുടെ മുമ്പാടേ രജിസ്പ്ൊർ 

വയ്കക്കണ്ടതാണ്. 

(5) (4)-ാം ഉപവേുപ്പ ് പ്പോരമുള്ള സമിതിയുടെ റികപ്പാർട്ട് ബന്ധടപ്പട്ട 

േൗണ്സിേിടെ തീരുമാനത്തിനായി സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സില് അകപക്ഷേന് രജിസ്കപ്െഷൻ 

അനുവദ്ിക്കുന്നപക്ഷം, രജിസ്പ്ൊർ, അകപക്ഷേടെ കപര ് ബന്ധടപ്പട്ട രജിസ്റ്ററില് 

കെർകക്കണ്ടതും െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട പ്പോരമുള്ള ഫാറത്തിേും അപ്പോരമുള്ള 

വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയതുമായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ് അയാള്ക്ക് നല്കേണ്ടതുമാണ്. 

(7) കമാകേണ് ടമേിസിൻ, ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് 

കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ എന്നിവയില് പ്പാക്ടീഷണർമാടര രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിന് 

കവണ്ടി ഇന്തയയിടേ ഏടതാരു സംസ്ഥാനത്തും പ്പാബേയത്തിേിരിക്കുന്ന  നിയമപ്പോരം, 

അതത് സംഗതികപാടേ, പ്പാഥമിേ അടല്ലങ്കില് അധിേ അംഗീേൃത കയാഗയതയുടെ 

അെിസ്ഥാനത്തില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ആളുടെ രജിസ്കപ്െഷൻ പ്ൊൻസ്ഫർ ടെയ്യുന്ന 

സംഗതിയില്, അത്തരം രജിസ്കപ്െഷനുകവണ്ടി നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട ഫാറത്തില് 
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സമയാസമയങ്ങളില് േൗണ്സില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫീകസാടൊപ്പം അകപക്ഷികക്കണ്ടതും 

കരഖ്േളുടെ സൂക്ഷമ്പരികശ്ാധനയ്ക്കും ബന്ധടപ്പട്ട സംസ്ഥാന േൗണ്സിേുേളില് 

നിന്നുള്ള സർട്ടിഫികക്കഷനും വികധയമായി, രജിസ്കപ്െഷൻ നല്ോവുന്നതുമാണ.് 

(8) ഈ ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടില്ലാത്തകതാ അടല്ലങ്കില് (7)-ാം 

ഉപവേുപ്പ് ബാധേമാോത്തകതാ, എന്നാല്, ഇന്തയയിടേ മകറടതങ്കിേും സംസ്ഥാനത്ത ്

രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഏടതങ്കിേും പ്പാക്ടീഷണർ, സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നിശ്ചിത 

സമയകത്തയക്്ക് ഒരു ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണറായി പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുന്നതിനുകവണ്ടി 

െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന ഫാറത്തിേും അങ്ങടനയുള്ള ഫീസ് നല്േിയും 

അകപക്ഷ നല്േി ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേില് നിന്നും രജിസ്കപ്െഷൻ വാകങ്ങണ്ടതാണ്. 

(9) ഓകരാ പ്പാക്ടീഷണറും ഓകരാ പത്ത് വർഷത്തിേും, െട്ടങ്ങളില് 

നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള പ്പോരം, അവരുടെ രജിസ്കപ്െഷൻ പുതുകക്കണ്ടതാണ്. 

26. ഈ ആേ്റിൻ േീെില് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ടെയ്യുന്ന തീയതിയിേുള്ള 

പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ േിസ്റ്റ്.―(1)  രജിസ്പ്ൊർ, ഈ വേുപ്പ് പ്പോരം സർക്കാർ 

വിജ്ഞാപനം ടെയ്യുന്ന  തീയതിയില് “പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുന്ന ആളുേളുടെ േിസ്റ്റ്” 

എന്നുപറയുന്ന ഒരു േിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ ് ആേറ് ് 

(1953-ടേ IX-ാം ആേറ്)് പ്പോരം രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ഓകരാ ആളും ഈ ആേറ്ിൻ 

േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യടപ്പട്ടതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്: 

എന്നാല് എന്തുതടന്നയായാേും, ഏടതങ്കിേും ആളിടെ കപര്, ടതാെില്പരമായ 

അപേീർത്തി ടപരുമാറത്തിന് 1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേറ്ിൻ (1953-ടേ IX-ാം ആേ്റ)് േീെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററില് 

നികന്നാ ഭാരതത്തിടേ ഒരു സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ഏടതങ്കിേും ആേ്റിൻ േീെില് 

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററില് നികന്നാ അടല്ലങ്കില് മുമ്പ് താൻ പ്പാക്ടീസ് നെത്തിയിരുന്ന 

ഏടതങ്കിേും രാജയത്തിടെ രജിസ്റ്ററില് നികന്നാ നീക്കംടെയ്യടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കില്, അയാളുടെ 

കപര് േിസ്റ്റില് കെർക്കടപ്പെുന്നതിന്   അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

(3) 20-ാം വേുപ്പിടെ (3)-ഉം (4)-ഉം ഉപവേുപ്പുേളിടേയും 27-ാം വേുപ്പിടേയും 

33-ാം വേുപ്പിടേയും വയവസ്ഥേള് അനുകയാജയമായ മാറങ്ങകളാടെ (1)-ാം ഉപവേുപ്പില് 

പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള േിസ്റ്റിന് ബാധേമാേുന്നതാണ്. 

 

20

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



27. 1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേ്റിൻ േീെില് 

രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള പ്പാക്ടീഷണർമാർ.―(1) 1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേറ്് (1953-ടേ IX-ാം ആേ്റ്) പ്പോരം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യടപ്പട്ട ഓകരാ 

രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണറും ആ ആേ്റ ് പ്പോരം രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ളതായി 

േണക്കാക്കടപ്പെുന്ന എല്ലാ പ്പാക്ടീഷണർമാരും, ഈ ആേ്റിടെ പ്പാരംഭത്തില് പ്പസ്തുത 

ആേ്റിൻ േീെില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധടപ്പട്ട രജിസ്റ്ററില് കപര് കെർത്തിട്ടുള്ളപക്ഷം ഈ 

ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത ഒരു പ്പാക്ടീഷണർ ആയി േണക്കാക്കടപ്പെുന്നതും, 

േൂൊടത 19-10-2009 തീയതിയിടേ ജി.ഒ. (പി) നമ്പർ 361/2009/എച്ച് & എഫ്േബ്ലയുേി 

പ്പോരം ഈ േൗണ്സിേില് താല്ക്കാേിേമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള, എല്ലാ 

പ്പേൃതിെിേിത്സയും കയാഗ സയൻസും ബിരുദ്ം വേവശ്മുള്ളവരും, ഈ ആേ്റിൻ 

േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യടപ്പട്ട ഒരു പ്പാക്ടീഷണറായി േരുതടപ്പെുന്നതും, അങ്ങടനയുള്ള ഓകരാ 

പ്പാക്ടീഷണർക്കും നല്േിയിട്ടുള്ള ഓകരാ രജിസ്കപ്െഷൻ സർട്ടിഫിക്കറും ഈ ആേറ്ിൻ 

േീെില് നല്േിയ രജിസക്പ്െഷൻ സർട്ടിഫിക്കറായി േരുതടപ്പെുന്നതുമാണ്. 

(2) രജിസ്പ്ൊർ, ഈ ആേ്റിടെ പ്പാരംഭത്തിനുകശ്ഷം, എപ്തയുംകവഗം, 

(1)-ാം ഉപവേുപ്പില് പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള പ്പോരമുള്ള അങ്ങടനയുള്ള പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ 

കപരുേള് ഒരു അകപക്ഷയികേേും യാടതാരു ഫീസും ഈൊക്കാടതയും ബന്ധടപ്പട്ട 

രജിസ്റ്ററുേളില് കെർകക്കണ്ടതാണ് : 

എന്നാല് രജിസ്കപ്െഷൻ പുതുക്കുന്ന ോരയത്തില് ഈ വേുപ്പ ്

ബാധേമാേുന്നതല്ല. 

28. േൗണ്സിേിനാല് രജിസ്റ്ററുേളില് നിന്നും നീക്കംടെയ്യടപ്പെല്.―(1) 11-ാം 

വേുപ്പിടെ (ബി) മുതല് (േി) വടരയുളള ഖ്ണ്ഡങ്ങളില് പ്പതിപാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും 

അകയാഗയതേള്ക്ക ് വികധയനായ ഏടതാരു ആളിടെയും കപര്, അയാളില് നിന്ന ് 

കരഖ്ാമൂേമുള്ള ഒരു വിശ്ദ്ീേരണം കനെിയ കശ്ഷവും േൂൊടത അയാള്ക്ക് 

പറയുവാനുള്ളതു പറയുവാൻ ഒരവസരം നല്േിയതിനുകശ്ഷവും, േൗണ്സില് 

രജിസ്റ്ററില് നിന്്ന പൂർണ്ണമാകയാ അടല്ലങ്കില് ഒരു നിർേിഷ്ട ോേയളവികേയ്കക്കാ 

നീക്കംടെകയ്യണ്ടതാണ് : 

എന്നാല് മതിയായ ോരണം ോണിക്കുന്നതികേല്, ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന്, 

അപ്പോരം നീക്കംടെയ്യടപ്പട്ട പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ കപര് രജിസ്റ്ററില് വീണ്ടും 

കെർക്കുന്നതിന് നിർകേശ്ിക്കാവുന്നതാണ് : 
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എന്നുമാപ്തമല്ല ഏടതങ്കിേും പ്േിമിനല് േുറങ്ങള്ക്ക്, അധിോരിതയുള്ള ഒരു 

പ്േിമിനല് കോെതി അയാടള ശ്ിക്ഷിക്കുേ, ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലായമ്, സർക്കാർ 

കസവനത്തില് നിന്്ന പറെുവിെല് അടല്ലങ്കില് പുറത്താക്കല് അടല്ലങ്കില് ടമേിക്കല് 

വനതിേതയുടെ ഗുരുതരേംഘനം എന്നീ സംഗതിേളില് ഒരു ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷണറുടെ രജിസ്കപ്െഷൻ ഉെൻതടന്ന താല്ക്കാേിേമായി നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ 

േൗണ്സിേിന് േെിയുന്നതാണ്. രജിസക്പ്െഷൻ താത്ക്കാേിേമായി നിർത്തിവച്ച 

ഉെൻതടന്ന േൗണ്സികോ അടല്ലങ്കില് അതിടെ എത്തിേ്സ് േമിറി വെികയാ ഒരു 

അകനവഷണം ആരംഭികക്കണ്ടതും നീക്കംടെയ്യുന്നതിനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം 

അകനവഷണ റികപ്പാർട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തിോയിരികക്കണ്ടതുമാണ്. 

(2) രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാത്ത പ്പാക്ടീഷണർക്ക് ഏടതങ്കിേും അംഗീേൃത 

കയാഗയതയുള്ള പക്ഷം, ഏടതങ്കിേും ടതാെില്പരമായി ബന്ധടപ്പട്ട ്

േൂെിയാകോെനയ്ക്കായി അത്തരം രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാത്ത പ്പാക്ടീഷണറുമായി 

േൂട്ടുകെർന്നുടവന്ന ോരണത്താല് യാടതാരു പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെയും കപര് രജിസ്റ്ററില് 

നിന്്ന നീക്കംടെയ്യുവാൻ പാെുള്ളതല്ല : 

എന്നാല് ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിനാല്, രജികസ്റ്റർേ ് പ്പാക്ടീഷണറുടെകമല് 

ടപാതുടവ െുമത്താവുന്ന ഏടതങ്കിേും നിബന്ധനേളില് നികന്നാ ടപരുമാറെട്ടങ്ങള് 

പാേിക്കുന്നതില് നികന്നാ ആ രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണടറ ഒെിവാക്കുേയില്ല. 

29.  അകപക്ഷയികേല് രജിസ്റ്ററില് നിന്്ന നീക്കം ടെയ്യല്.―(1)  ഈ ആേ്റിൻ 

േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യടപ്പട്ട ഏടതങ്കിേും പ്പാക്ടീഷണർക്ക,് തടെ കപര ്

പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ രജിസ്റ്ററില് നിന്നും നീക്കംടെയ്യുന്നതിനായി ബന്ധടപ്പട്ട 

േൗണ്സിേിന് ഒരു അകപക്ഷ നല്ോവുന്നതും േൗണ്സിേിന് അപ്പോരമുള്ള 

അകപക്ഷയികേല് അങ്ങടനയുള്ള നീക്കംടെയ്യേിന് നിർകേശ്ിക്കാവുന്നതുമാണ്: 

എന്നാല് രജിസ്റ്ററില് നിന്്ന കപര് നീക്കംടെയ്യുന്നതിനു കവണ്ടിയുള്ള അപ്പോരമുള്ള 

പ്പാക്ടീഷണറുടെ യാടതാരകപക്ഷയും, അയാള്ടക്കതിടര ഏടതങ്കിേും അച്ചെക്കനെപെി 

നിേവിേുണ്ടായിരിക്കുേകയാ അടല്ലങ്കില് അയാള്ടക്കതിടര അച്ചെക്കനെപെി 

എെുക്കാൻ സാധയതയുള്ള സംഗതിയില്, അപ്പോരമുള്ള നെപെി ഉകപക്ഷിക്കുേകയാ 

പൂർത്തീേരിക്കുേകയാ ടെയ്യുന്നതുവടര പരിഗണിക്കുവാൻ പാെുളളതല്ല : 

എന്നുമാപ്തമല്ല തടെ കപര് രജിസ്റ്ററില് ഉണ്ടായിരിക്കുകമ്പാള് ബന്ധടപ്പട്ട 

േൗണ്സിേിടെ അച്ചെക്കനെപെിയുടെ അധിോരപരിധിയിൻേീെില് വികധയനാക്ക 

ടപ്പെുമായിരുന്ന ഒരു പ്പവൃത്തിയില് തുെരുന്നതിന് അകപക്ഷേടന സാധയമാക്കാടനന്ന 
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ഉകേശ്യകത്താടെയാണ ് അകപക്ഷേൻ അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും അകപക്ഷ 

നല്േുന്നടതങ്കില് ആയത് നിരസികക്കണ്ടതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം രജിസ്റ്ററില് നിന്നും കപര് നീക്കംടെയ്യടപ്പട്ട ഒരു 

പ്പാക്ടീഷണർക്ക്, െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുളള ഫീസ് നല്േി 

അകപക്ഷ നല്േുന്നതികേല്, ആ സമയത്ത ് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്കപ്െഷന് 

അർഹതയുള്ളപക്ഷം, അയാള്ക്ക് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ടെയ്ത് േിട്ടാവുന്നതാണ്. 

30. പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ വാർഷിേ േിസ്റ്റ്.―(1) രജിസപ്്ൊർ, എല്ലാ വർഷവും 

ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സില് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതിയില്, ഈ ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്റ്റർ 

ടെയ്യടപ്പട്ട എല്ലാ പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെയും കപരുേളും കയാഗയതേളും ഉള്ടക്കാള്ളിച്ചുടോണ്ടുള്ള, 

അങ്ങടനയുള്ള കയാഗയതേള് കനെിയ തീയതിയുള്ടപ്പടെയുളള, പൂർണ്ണകമാ അടല്ലങ്കില് 

അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളകതാ ആയ ഒരു േിസ്റ്റ് ടവബ്വസറില് പ്പസിദ്ധടപ്പെുകത്തണ്ടതാണ്. 

(2) ഈ ആേ്റിടെ ഏടതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് പ്പോരം യഥാവിധി നീക്കം 

ടെയ്തിട്ടുള്ള പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ കപരുേള് രജിസ്പ്ൊർ, സമയാസമയങ്ങളില്, 

ടവബ്വസറില് പ്പസിദ്ധടപ്പെുകത്തണ്ടതാണ്. 

(3) ഏടതാരു നെപെിയിേും, (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയ ഒരു 

േിസ്റ്റില് കപര് കെർക്കടപ്പട്ടിട്ടുളള ഓകരാ ആളും ഒരു രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണറാടണന്നും 

അങ്ങടന കപര് കെർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഏടതങ്കിേും ആള് ഒരു രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ അല്ല 

എന്നും േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ് : 

എന്നാല് േിസ്റ്റ് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയതിനുകശ്ഷം രജിസ്റ്ററില് കപര ്

കെർക്കടപ്പെുന്ന ഒരാളിടെ സംഗതിയില്, അങ്ങടനയുള്ള ആളിടെ കപര് രജിസ്റ്ററില് 

കെർത്തതിടെ രജിസ്പ്ൊർ ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ ഒരു പേർപ്പ് അങ്ങടനയുള്ള ആള് 

ഈ ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യടപ്പട്ടു എന്നതിന് ടതളിവായിരിക്കുന്നതാണ്. 

31. അകയാഗയതേള്.―(1) ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന് കബാദ്ധയമാേുന്നവിധം,   

കമാകേണ് ടമേിസിന് േീെില് ശ്സ്പ്തപ്േിയയികോ പ്പസവെിേിത്സയികോ പ്പാകയാഗിേ 

പരിശ്ീേന കോെ്സിന് വികധയനാേുേയും കയാഗയത കനെുേയും ടെയത്ിട്ടുള്ള 

രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ അല്ലാടതയുള്ള മകറടതാരു പ്പാക്ടീഷണറും ശ്സപ്്തപ്േിയകയാ 

പ്പസവെിേിത്സകയാ പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യാൻ പാെുള്ളതല്ല. 
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(2) യാടതാരു രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണറും അയാളുടെ കപര് രജിസ്റ്ററില് 

തുെരുന്നിെകത്താളം ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിടെ അനുമതി േൂൊടത മകറടതങ്കിേും 

ടതാെിേില് ഏർടപ്പെുവാൻ പാെുള്ളതല്ല. 

32. വികശ്ഷ അവോശ്ങ്ങള്.―(1) തത്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള ഏടതങ്കിേും 

നിയമത്തില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും,― 

(i) “നിയമാനുസൃത കയാഗയത കനെിയ ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണർ" അടല്ലങ്കില് 

"യഥാവിധി കയാഗയത കനെിയ ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണർ" എന്നീ വാക്കുേകളാ ഒരു 

ആളിടന നിയമം വെി ഒരു അംഗീേൃത ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണറാടണകന്നാ അടല്ലങ്കില്, 

സംസ്ഥാനത്ത് തത്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള ഏടതങ്കിേും നിയമത്തില് 

ഉപകയാഗിക്കുകമ്പാള് ഒരു ടമേിക്കല് ടപ്പാഫഷനിടേ ഒരു അംഗമാടണകന്നാ 

അർഥമാക്കുന്ന ഏടതങ്കിേും വാകക്കാ വാക്കുേകളാ ഒരു കയാഗയതയുള്ള രജികസ്റ്റർേ് 

പ്പാക്ടീഷണർ എന്ന അർഥത്തില് വയഖ്യാനികക്കണ്ടതാണ്; 

(ii) നിയമാനുസൃതം ഒരു ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണർ നല്കേണ്ടതായ യാടതാരു 

സർട്ടിഫിക്കറും െട്ടങ്ങളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററിടെ 'എ' ഭാഗത്തില് രജിസ്റ്റർ 

ടെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്പാക്ടീഷണർ ഒപ്പ് വയക്്കാത്തിെകത്താളം സാധുവാേുന്നതല്ല ; 

(iii) കയാഗയതയുള്ള രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ അല്ലാത്ത ഒരാള്ക്ക ് 

കഹാസപ്ിറല് ഫിസിഷയനാകയാ, സർജനാകയാ, സ്ടപഷയേിസ്റ്റ്, സൂപ്പർ സ്ടപഷയേിസ്റ്റ ്

അടല്ലങ്കില് മറ് ടമേിക്കല് ഓഫീസറാകയാ ഏടതങ്കിേും േിസ്ടപൻസറിയികോ 

ഏടതങ്കിേും ക്ലിനിക്കികോ സാനികറാറിയത്തികോ നെ്സിംഗ് കഹാമികോ മറ് സമാന 

സ്ഥാപനങ്ങളികോ  നിയമനം േഭിക്കുന്നതിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (iii)-ാം ഇനത്തില് പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും 

നിയമനത്തിന് അർഹതയില്ലാത്ത ഏടതങ്കിേും ആള് അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും 

ഉകദ്യാഗം വഹിക്കുേയാടണങ്കില് േുറസ്ഥാപനത്തികേല് അഞ്ച് േക്ഷം രൂപ 

വടരയാോവുന്ന പിെയക്്ക് ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

(3) (2)-ാം ഉപവേുപ്പിൻ േീെില് േുറസ്ഥാപനം നെത്തിയകശ്ഷം അങ്ങടനയുള്ള 

നിയമനം തുെർന്നും വഹിക്കുന്ന ഏടതാരാളും, േുറസ്ഥാപനത്തികേല് മുമ്പ് േുറം 

സ്ഥാപിച്ച തീയതിക്കുകശ്ഷം അയാള് ആ നിയമനം തുെരുന്ന ോേകത്താളം ഓകരാ 

ദ്ിവസത്തിനും പതിനായിരം രൂപ വടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്ക് ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 
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33. രജിസ്പ്ൊറുടെ നെപെിയികേല് േൗണ്സിേിനുള്ള അപ്പീല്.―(1) രജിസ്റ്ററിടേ 

ഏടതങ്കിേും കരഖ്ടപ്പെുത്തേുേള് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്പ്ൊറുടെ നെപെിയാല് 

സങ്കെമനുഭവിക്കുന്ന ഏടതാരാള്ക്കും രജിസ്പ്ൊറുടെ അറിയിപ്പ് വേപ്പറിയ തീയതി 

മുതല് മുപ്പത് ദ്ിവസത്തിനുള്ളില് ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന് അപ്പീല് നല്ോവുന്നതാണ്. 

(2) അങ്ങടനയുള്ള അപ്പീല്, റഗുകേഷനുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട രീതിയില് 

േൗണ്സില് കേള്കക്കണ്ടതും തീരുമാനടമെുകക്കണ്ടതുമാണ്. 

(3) രജിസ്റ്ററിടേ ഏടതങ്കിേും കരഖ്ടപ്പെുത്തല് േൃപ്തിമത്തിേൂടെകയാ ടതറാകയാ 

ആണ് നെത്തിയടതന്ന് േൗണ്സിേിന് അഭിപ്പായമുള്ളപക്ഷം, ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന് 

സവകമധയാകയാ അടല്ലങ്കില് ഏടതങ്കിേും ആളിടെ അകപക്ഷയികേകോ, േൗണ്സിേിന് 

യുക്തടമന്ന് േരുതുന്ന അങ്ങടനയുള്ള അകനവഷണങ്ങള് നെത്തിയകശ്ഷവും 

ബന്ധടപ്പട്ട ആളിന് പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാൻ ഒരവസരം നല്േിയതിനുകശ്ഷവും, 

രജിസ്റ്ററിടേ അത്തരത്തിേുള്ള കരഖ്ടപ്പെുത്തല് റേ് ടെയ്യുേകയാ മാറം വരുത്തുേകയാ 

ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

(4) േൗണ്സിേികനാ അതിടെ അംഗങ്ങള്കക്കാ അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട 

ഉകദ്യാഗസ്ഥകനാ സവകമധയാകയാ അടല്ലങ്കില് ഒരു പരാതിയികേകോ, 32-ാം വേുപ്പിടെ 

(1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ (iii)-ാം ഇനത്തിൻ േീെില് പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് 

സന്ദർശ്ിച്ച് പരികശ്ാധിക്കുേയും  ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിന് റികപ്പാർട്ട് ടെയ്യാവുന്നതുമാണ്. 

34. സർക്കാരിനാല് രജിസ്റ്ററില് മാറം വരുത്തുന്നത്.―സർക്കാരിന്, ബന്ധടപ്പട്ട 

ആളിനും ബന്ധടപ്പട്ട േൗണ്സിേിനും കനാട്ടീസ് നല്േിയ കശ്ഷവും അയാളുടെ 

ആകക്ഷപങ്ങള്, എടന്തങ്കിേുമുടണ്ടങ്കില് അവ അകനവഷിച്ചതിന് കശ്ഷവും രജിസ്റ്ററിടേ 

ഏടതങ്കിേും കരഖ്ടപ്പെുത്തല് ടതറാകയാ േൃപ്തിമത്തിേൂടെകയാ ആണ ്ടെയ്തടതകന്നാ 

ടോണ്ടുവന്നടതകന്നാ, സർക്കാരിന് കബാദ്ധയടപ്പെുന്ന പ്പോരത്തില് ടതളിയിക്കടപ്പെുേയാടണങ്കില്, 

ആയത് റോക്കുേകയാ കഭദ്ഗതി വരുത്തുേകയാ ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

35. േൗണ്സിേിടെ തീരുമാനത്തികേല് സർക്കാരികേയ്ക്കുള്ള അപ്പീല്.― 25, 28,  

33 എന്നീ വേുപ്പുേളിൻ േീെിേുള്ള േൗണ്സിേിടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളികേേും 

സർക്കാരിന് അപ്പീല് നല്ോവുന്നതാണ്. അപ്പോരമുള്ള അപ്പീല്, െട്ടങ്ങളാല് 

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള രീതിയിേും അങ്ങടനയുള്ള വയവസ്ഥേള്ക്ക് 

വികധയമായും േൗണ്സിേിടെ ഉത്തരവിടെ കനാട്ടീസ് അയച്ച തീയതി മുതല് മൂന്ന ്

മാസത്തിനേം നല്കേണ്ടതാണ്. 
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അദ്ധയായം 4 

ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണർമാർ ടപാതുവായി 

36. ഈ ആേ്റിൻ േീെില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാത്ത ആളുേള്, മുതോയവർ, പ്പാക്ടീസ ്

ടെയ്യാൻ പാെിടല്ലന്്ന.―(i) ഒരു രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ, അടല്ലങ്കില് (ii) 30-ാം വേുപ്പിൻ 

േീെില് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയ പ്പാക്ടീഷണർമാരുടെ േിസ്റ്റില് കപര ് കെർക്കടപ്പട്ട ഒരു 

പ്പാക്ടീഷണർ, അടല്ലങ്കില് (iii) 26-ാം വേുപ്പില് പ്പതിപാദ്ിച്ചിട്ടുള്ള േിസ്റ്റില് 

കപരുകെർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്പാക്ടീഷണർ, എന്നിവരല്ലാത്ത യാടതാരാളും കനരികട്ടാ അങ്ങടന 

അനുമാനിക്കുന്ന വിധത്തികോ കമാകേണ് ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ, 

അടല്ലങ്കില് ആയൂർകവദ്ിേ് ടമേിസിൻ, സിദ്ധ ടമേിസിൻ, അടല്ലങ്കില് യുനാനി റിബ്ബി 

ടമേിസിൻ, കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും എന്നിവ പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുവാകനാ അടല്ലങ്കില് 

സർക്കാർ, ടപാതു, സവോരയ കമഖ്േയിടേ ഏടതങ്കിേും ടമേിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളില് 

അധയാപന തസ്തിേേള് ഉള്ടപ്പടെ ഏടതങ്കിേും തസ്തിേ വഹിക്കുവാകനാ അപ്പോരം 

സവയം തുെരുവാകനാ പാെില്ലാത്തതും അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും ടമേിസിൻ 

വിഭാഗത്തില് രജികസ്റ്റർേ് പ്പാക്ടീഷണർ അല്ലാത്ത യാടതാരാളും മകറടതങ്കിേും 

ടമേിസിൻ വിഭാഗത്തില് േൂെി, അയാള് ആ ടമേിസിനില് ഒരു രജികസ്റ്റർേ ്

പ്പാക്ടീഷണർ അല്ലാത്തപക്ഷം, പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യാൻ പാെില്ലാത്തതുമാേുന്നു. 

37. ശ്ിക്ഷ.―(1) 36-ാം വേുപ്പിന് വിരുദ്ധമായി പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഏടതാരാളും, 

േുറസ്ഥാപനത്തികേല്, ആദ്യ േുറത്തിന് രണ്ട ്േക്ഷം രൂപവടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്കും 

അങ്ങടനയുള്ള ആദ്യ േുറത്തിടെ േുറസ്ഥാപനത്തിനുകശ്ഷം തുെർന്നുള്ള ഓകരാ 

േുറത്തിനും അഞ്ച് േക്ഷം രൂപവടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്കും ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

(2) ഈ ആേറ്ിൻ േീെില് സാധുതയുള്ള ഒരു രജിസക്പ്െഷൻ ഇല്ലാടത 

കയാഗയതയുള്ള ഒരാള് തടെ കയാഗയതയുടെ വിഭാഗത്തികോ മറ് വിഭാഗത്തികോ പ്പാക്ടീസ ്

ടെയ്യുേയും ഒരു മനുഷയജീവന് മരണകമാ അവശ്തകയാ സംഭവിപ്പിക്കുേകയാ ടെയത്ാല്, 

അഞ്ച് േക്ഷം രൂപ പിെയ്കക്കാ അടല്ലങ്കില് ഒരു വർഷം തെവികനാ അടല്ലങ്കില് 

രണ്ടിനുംേൂെികയാ  ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

(3) കയാഗയതകയാ സാധുതയുള്ള രജിസ്കപ്െഷകനാ ഇല്ലാടത ഒരാള് ഏടതങ്കിേും 

വവദ്യശ്ാസ്പ്ത സപ്മ്പദ്ായത്തില് പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുേയും അയാളുടെ പ്പാക്ടീസ് ോരണം 

മരണകമാ സ്ഥിരമായ അവശ്തകയാ സംഭവിക്കുേകയാ ടെയ്താല്, 

േുറസ്ഥാപനത്തികേല് അഞ്ച് േക്ഷം രൂപ പിെയ്കക്കാ അടല്ലങ്കില് രണ്ട് വർഷടത്ത 
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തെവികനാ അടല്ലങ്കില് രണ്ടും േൂെിയും, തുെർന്നുള്ള േുറത്തിന് ഇരട്ടി പിെയ്ക്കും ഇരട്ടി 

തെവിനും ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതും, േൂൊടത 1860-ടേ ഇന്തയൻ ശ്ിക്ഷാ നിയമ 

സംഹിതയിടേ (1860-ടേ നമ്പർ 45) XVI-ാം അദ്ധയായ പ്പോരം മനുഷയശ്രീരടത്ത 

ബാധിക്കുന്ന േുറേൃതയങ്ങള്, അത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ പ്പവർത്തനം മനുഷയ 

ശ്രീരടത്ത എപ്തകത്താളം േഠിനമായി ബാധിച്ചു എന്ന് ഉെിതമായി േണക്കാക്കി 

ബാധേമാേുന്നതാണ്. 

38. ബിരുദ്ങ്ങള് നല്േുന്നതിനുള്ള അധിോരം.―കേരള സംസ്ഥാനത്്ത   കമാകേണ് 

ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ, ആയൂർകവദ്ിേ് ടമേിസിൻ, സിദ്ധ 

ടമേിസിൻ, യുനാനി റിബ്ബി ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും 

എന്നിവയില് അതത് സംഗതികപാടേ പ്പാക്ടീസ് ടെയ്യുന്നതിനായി, േിപ്ഗി മുതോയവ 

വേവശ്മുള്ളയാള്, നല്േടപ്പട്ടയാള് അടല്ലങ്കില് സവീേർത്താവ ് കയാഗയരാടണന്ന ്

പ്പസ്താവിച്ചുടോകണ്ടാ വിവക്ഷിച്ചുടോകണ്ടാ ഉള്ള േിപ്ഗി, േികലാമ, വേസൻസ,് 

സർട്ടിഫിക്കറ് അടല്ലങ്കില് മറു കരഖ്േള് നല്േുന്നതികനാ അനുവദ്ിക്കുന്നതികനാ 

വിതരണം ടെയ്യുന്നതികനാ ഉള്ള അവോശ്ം സംസ്ഥാന സർക്കാകരാ കേപ്ന്ദ സർക്കാകരാ 

അംഗീോരം നല്േിയ അധിോരസ്ഥാനത്തിനായിരിക്കുന്നതാണ്. 

39.  േിപ്ഗി മുതോയവ നല്േുന്നതിനും മറുമുള്ള നികരാധനം.― (1) 38-ാം വേുപ്പില് 

വയവസ്ഥ ടെയ്തിട്ടുള്ളടതാെിടേ, യാടതാരാളും, അതത് സംഗതികപാടേ, കമാകേണ് 

ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് ആയൂർകവദ്ിേ് ടമേിസിൻ, 

സിദ്ധ ടമേിസിൻ, യുനാനി റിബ്ബി ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് കയാഗയും പ്പേൃതി 

െിേിത്സയും പ്പാക്ടീസ ് ടെയ്യുന്നതിന് കയാഗയതയുടണ്ടന്ന് പ്പസത്ാവിച്ചുടോകണ്ടാ 

വിവക്ഷിച്ചുടോകണ്ടാ ഉള്ള ഏടതങ്കിേും േിപ്ഗി, േികലാമ, വേസൻസ,് സർട്ടിഫിക്കറ ്

അടല്ലങ്കില് മറു കരഖ്േള് നല്േുവാകനാ, അനുവദ്ിക്കുവാകനാ, നല്േുന്നതിന് 

അവോശ്മുള്ളതാടണന്ന് ഭാവിക്കുവാകനാ പാെുള്ളതല്ല. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ വയവസ്ഥേള് േംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും 

േുറസ്ഥാപനത്തികേല് രണ്ട് േക്ഷം രൂപവടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്കും അങ്ങടന 

േംഘിക്കുന്ന ആള് ഒരു സ്ഥാപനകമാ സംഘെനകയാ ആടണങ്കില്, ആ േംഘനത്തിന് 

അറിെുടോകണ്ടാ മനഃപൂർവമാകയാ അധിോരടപ്പെുത്തുേകയാ അനുവദ്ിക്കുേകയാ 

ടെയ്യുന്ന, അങ്ങടനയുള്ള സ്ഥാപനത്തിടേ/സംഘെനയിടേ, ഓകരാ അംഗവും 

േുറസ്ഥാപനത്തികേല് അഞ്്ച േക്ഷം രൂപ വടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്കും 

ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 
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40. ടമേിക്കല് കയാഗയതേള് വിവക്ഷിക്കുന്ന ബിരുദ്ങ്ങള്, മുതോയവ 

അനധിേൃതമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള പിെശ്ിക്ഷ.―(1) യാടതാരാളും, അയാളുടെ 

പക്കല്,― 

(എ) യഥാർഥത്തില് ഒരു രജികസ്റ്റർേ് േിപ്ഗി, േികലാമ, വേസൻസ ്

അടല്ലങ്കില് ഈ ആേ്റിൻ േിെിേുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്; േൂൊടത 

(ബി) അങ്ങടനയുള്ള േിപ്ഗി, േികലാമ, വേസൻസ ് അടല്ലങ്കില് 

സർട്ടിഫിക്കറ,്― 

(i) സംസ്ഥാനത്ത് തല്സമയം നിേവിേുള്ള ഏടതങ്കിേും നിയമം 

അംഗീേരിച്ചകതാ; 

(ii) പട്ടിേയില് പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധിോര സ്ഥാനം നല്േിയകതാ 

അനുവദ്ിച്ചകതാ പുറടപ്പെുവിച്ചകതാ; േൂൊടത 

(iii) അതത് സംഗതികപാടേ, നാഷണല് ടമേിക്കല് േമീഷൻ, ടസൻപ്െല് 

േൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ, ടസൻപ്െല് േൗണ്സില് ഓഫ് 

കഹാമികയാപ്പതി എന്നിവ അംഗീേരിച്ചകതാ,  

ഇല്ലാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, കമാകേണ് ടമേിസിൻ, കഹാമികയാപ്പതിേ് ടമേിസിൻ, 

ആയൂർകവദ്ിേ് ടമേിസിൻ, സിദ്ധ ടമേിസിൻ, യുനാനി റിബ്ബി ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് 

കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും അടല്ലങ്കില് മറ് തരത്തിേുള്ള െിേിത്സേള് പ്പാക്ടീസ ്

ടെയ്യുന്നതിനുള്ള കയാഗയതയായി അയാളുടെ വേവശ്ം ഒരു േിപ്ഗി, േികലാമ, 

വേസൻസ് അടല്ലങ്കില് സർട്ടിഫിക്കറ് ഉടണ്ടന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഏടതങ്കിേും ബിരുദ്കമാ 

അക്ഷരങ്ങകളാ െുരുക്കകപ്പരുേകളാ അയാളുടെ കപരിടനാപ്പം കെർക്കാൻ 

പാെില്ലാത്തതാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ വയവസ്ഥേള് േംഘിക്കുന്ന ഏടതാരാളും ആദ്യ 

േുറസ്ഥാപനത്തിടെ സംഗതിയില് രണ്ട് േക്ഷം രൂപ വടരയാോവുന്ന പിെയക്്കും 

തുെർന്നുള്ള േുറസ്ഥാപനത്തിടെ സംഗതിയില് അഞ്ച് േക്ഷം രൂപവടരയാോവുന്ന 

പിെയ്ക്കും ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

41.  ടമേിക്കല് ബിരുദ്ങ്ങള് ടതറായി സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉപകയാഗിക്കുന്നതികനാ 

ഉള്ള ശ്ിക്ഷ.―38-ാം വേുപ്പില് പരാമർശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും അധിോരസ്ഥാനം 

നല്േിയകതാ, അനുവദ്ിച്ചകതാ പുറടപ്പെുവിച്ചകതാ അടല്ലങ്കില് നാഷണല് ടമേിക്കല് 

േമീഷൻ, ടസൻപ്െല് േൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ, ടസൻപ്െല് 
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േൗണ്സില് ഓഫ് കഹാമികയാപ്പതി അംഗീേരിച്ചകതാ ആയ ഒരു േിപ്ഗികയാ, േികലാമകയാ 

വേസൻകസാ സർട്ടിഫിക്കകറാ തനിക്കുടണ്ടന്ന് അടല്ലങ്കില് കമാകേണ് ടമേിസിൻ, 

കഹാമികയാപ്പതിേ ് ടമേിസിൻ, ആയുർകവദ് ടമേിസിൻ, സിദ്ധ ടമേിസിൻ, യുനാനി 

റിബ്ബി ടമേിസിൻ അടല്ലങ്കില് കയാഗയും പ്പേൃതിെിേിത്സയും നെത്താൻ അയാള്ക്ക ്

കയാഗയതയുടണ്ടന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഏടതങ്കിേും ബിരുദ്കമാ, വിവരണകമാ അടല്ലങ്കില് 

അയാളുടെ കപരിടനാപ്പമുള്ള േൂട്ടികച്ചർക്കകോ മനഃപൂർവമായും ടതറായും 

സവീേരിക്കുേകയാ ഉപകയാഗിക്കുേകയാ, ടെയ്യുന്ന ഏടതാരാളും ആദ്യേുറത്തിന് രണ്ട ്

േക്ഷം രൂപ വടരയാോവുന്ന പിെയ്ക്കും തുെർന്നുള്ള ഓകരാ േുറത്തിനും അഞ്ച് േക്ഷം 

രൂപ വടരയാോവുന്നതുമായ പിെയക്്കും ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ.് 

42. കപ്പാസിേയൂഷൻ.―ഈ ആേ്റിടേ ഏടതങ്കിേും വയവസ്ഥേള് േംഘിച്ചതിന് 

ഏടതങ്കിേും ആളിടനതിടര പ്േിമിനല് നെപെിേള് ആവശ്യമാടണന്്ന ഒരു േൗണ്സിേിന് 

അഭിപ്പായമുള്ളകപ്പാള്, അത്തരം േൗണ്സില് പ്പകമയത്തിേൂടെ, അത്തരം പ്േിമിനല് 

നെപെിേള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുകവണ്ടതായ തീരുമാനടമെുക്കാവുന്നതാണ്. 

43. േുറങ്ങള് വിൊരണടക്കെുക്കല്.―(1) േൗണ്സില് അധിോരടപ്പെുത്തുന്ന 

ഉകദ്യാഗസ്ഥടെ കരഖ്ാമൂേമുള്ള ഒരു പരാതിയികേേല്ലാടത യാടതാരു കോെതിയും ഈ 

ആേ്റ് പ്പോരം ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പകെണ്ട ഒരു േുറം വിൊരണടക്കെുക്കുവാൻ പാെുള്ളതല്ല. 

(2) ഈ ആേ്റ് പ്പോരം ശ്ിക്ഷാർഹമായ േുറം ജുേീഷയല് ഒന്നാം ക്ലാസ ്

മജിസ്കപ്െറ് കോെതിയില് താടെയുള്ള ഒരു കോെതിയില് വിൊരണ ടെയ്യുവാൻ 

പാെുള്ളതല്ല. 

44. ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവം ടെയ്ത നെപെിേള്ക്്ക സംരക്ഷണം.―ഈ ആേ്റികേകയാ 

അതിൻ േീെിേുണ്ടാക്കിയ െട്ടങ്ങളികേകയാ റഗുകേഷനുേളികേകയാ വയവസ്ഥേള് പ്പോരം 

ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവം ടെയ്തകതാ ടെയ്യാനുകേശ്ിച്ചകതാ ആയ ഏടതാരു നെപെിേള് 

സംബന്ധിച്ച് യാടതാരു വയവഹാരകമാ കപ്പാസിേയൂഷകനാ ശ്ിക്ഷാ നെപെിേകളാ മറ് നിയമ 

നെപെിേകളാ ഒരാള്ടക്കതിടര നിേനില്ക്കുന്നതല്ല. 

45. ആേ്റിടെ അധിപ്പഭാവം.―സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷണടറ 

രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്ന സംഗതിേളില്, ഈ ആേ്റികേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 

െട്ടങ്ങളികേയും റഗുകേഷനുേളികേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക്, തല്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള 

മകറടതങ്കിേും നിയമത്തില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, അധിപ്പഭാവമുണ്ടാ 

യിരിക്കുന്നതാണ്. 
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46. െട്ടങ്ങള്.―(1) സർക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനത്തിേൂടെ ഈ ആേ്റിടെ 

എല്ലാകമാ ഏടതങ്കിേുകമാ ോരയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ട ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി െട്ടങ്ങള് 

ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) പ്പകതയേിച്ചും മുേളില് പറെ അധിോരത്തിടെ സാമാനയതയക്്ക് ഭംഗം 

വരാടതയും, സർക്കാരിന്,― 

(എ) ടതരടെെുപ്പു ഹർജിേളും അംഗങ്ങളായി ടതരടെെുപ്പിന് 

മല്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിേള് ടേട്ടിവയ്കക്കണ്ടതായ തുേയും അങ്ങടനയുള്ള 

ടേട്ടിവച്ച തുേേള് േണ്ടുടേട്ടടപ്പൊവുന്നതിടെ നിബന്ധനേളും ഉള്ടപ്പടെ, പ്പസിേെ്, 

വവസ-്പ്പസിേെ് അടല്ലങ്കില് അംഗങ്ങള് എന്നിവരുടെ ടതരടെെുപ്പുേടള 

സംബന്ധിച്ച് : 

എന്നാല് ആവശ്യമുള്ള േികപ്പാസിറ് പതിനായിരം രൂപയില് േൂെുതോോൻ 

പാെുള്ളതല്ല; 

(ബി) 9-ാം വേുപ്പിൻേീെില് ഒെിവുേള് നിേത്തടപ്പകെണ്ട രീതി സംബന്ധിച്ച്; 

(സി) 17-ാം വേുപ്പിൻേീെില് ഓകരാ േൗണ്സിേിടെയും പ്പസിേെിനും 

വവസ-് പ്പസിേെിനും മറ് അംഗങ്ങള്ക്കും നല്കേണ്ടതായ ഫീസും മറ് ബത്തേളും 

സംബന്ധിച്ച്; 

(േി) 20-ാം വേുപ്പിടേ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിൻേീെിേുള്ള രജിസ്റ്ററുേളുടെ 

രൂപവും അതില് ഉള്ടപ്പെുകത്തണ്ട വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച്; 

(ഇ) 21-ാം വേുപ്പിടേ (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം ഉകദ്യാഗസ്ഥടരയും 

ജീവനക്കാടരയും നിയമിക്കുന്ന രീതി സംബന്ധിച്ച്; 

(എഫ്) 21-ാം വേുപ്പിടേ (3)-ാം ഉപവേുപ്പിൻേീെില് നിയമിക്കുേകയാ 

കജാേിടക്കെുക്കുേകയാ ടെയ്യുന്ന അത്തരത്തിേുള്ള ഏടതങ്കിേും ഉകദ്യാഗസ്ഥടര 

ശ്ിക്ഷിക്കുന്നതിനും പിരിച്ചുവിെുന്നതിനും േിസെ്ാർജ് ടെയ്യുന്നതിനും നീക്കം 

ടെയ്യുന്നതിനും രജിസ്പ്ൊർക്കുള്ള അധിോരം സംബന്ധിച്ച്; 

(ജി) ഈ ആേ്റിൻേീെില് സവീേരിക്കുന്ന അകപക്ഷാ ഫീസുേളും മറ് 

തുേേളും സംബന്ധിച്ച്; 

(എച്ച്) 25-ാം വേുപ്പിടേ (2)-ാം ഉപവേുപ്പിൻേീെിേുള്ള അകപക്ഷാ ഫാറവും 

ഫീസും സംബന്ധിച്ച്; 
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(ഐ) 25-ാം വേുപ്പിടേ (6)-ാം ഉപവേുപ്പിൻേീെില് നല്കേണ്ടതായ 

സർട്ടിഫിക്കറിടെ രൂപവും അതില് അെങ്ങിയിരികക്കണ്ട വിവരങ്ങളും  സംബന്ധിച്ച്; 

(ടജ) 25-ാം വേുപ്പിടേ (9)-ാം ഉപവേുപ്പിൻേീെില് രജിസ്കപ്െഷൻ 

പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിപ്േമം സംബന്ധിച്ച്; 

(ടേ) 35-ാം വേുപ്പിൻേീെില് ഓകരാ േൗണ്സിേിടെയും 

തീരുമാനങ്ങളികേല് സർക്കാരിന് അപ്പീല് നല്േുന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട നെപെിപ്േമം  

സംബന്ധിച്ച്; 

(എല്) ഈ ആേ്റിടെ ഉകേശ്യങ്ങള് നെപ്പിോക്കുന്നതിടെ 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി അനിവാരയമാകയക്കാവുന്ന മറ് എല്ലാ സംഗതിേളും സംബന്ധിച്ച,് 

െട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) ഈ ആേറ്ിൻപ്പോരം ഉണ്ടാക്കിയ ഓകരാ െട്ടവും 

അതുണ്ടാക്കിയതിനുകശ്ഷം േെിയുന്നപ്തകവഗം നിയമസഭ മുമ്പാടേ നിയമസഭ 

സകമളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള് അത് ഒരു സകമളനത്തികോ തുെർച്ചയായ രണ്ട ്

സകമളനങ്ങളികോ ടപൊവുന്ന ആടേ പതിനാേ് ദ്ിവസക്കാേകത്തയക്്ക ്

വയ്കക്കണ്ടതും, അപ്പോരം അത് ഏത ് സകമളനത്തില് വയ്ക്കുന്നുകവാ ആ 

സകമളനകമാ അതിന് ടതാട്ടെുത്ത് വരുന്ന സകമളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, 

നിയമസഭ െട്ടത്തില് ഏടതങ്കിേും രൂപകഭദ്ം വരുത്തുേകയാ അടല്ലങ്കില് ആ െട്ടം 

ഉണ്ടാകക്കണ്ടതിടല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ ടെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ െട്ടത്തിന് 

അതിനുകശ്ഷം, അതതു സംഗതികപാടേ, അപ്പോരം രൂപകഭദ്ടപ്പെുത്തിയ രൂപത്തില് 

മാപ്തം പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുേകയാ അടല്ലങ്കില് യാടതാരു പ്പാബേയവും 

ഇല്ലാതിരിക്കുേകയാ ടെയ്യുന്നതുമാണ്; എന്നാല് അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും 

രൂപകഭദ്ടപ്പെുത്തകോ റോക്കകോ ആ െട്ടപ്പോരം മുമ്പ് ടെയത് ഏടതങ്കിേും 

സംഗതിയുടെ സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

47. റഗുകേഷനുേള്.―(1) ഓകരാ േൗണ്സിേും സർക്കാരിടെ മുൻേൂട്ടിയുള്ള 

അനുമതികയാെുേൂെി ഈ ആേ്റികനാ അതിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കടപ്പട്ട െട്ടങ്ങള്കക്കാ 

വിരുദ്ധമാോടത താടെപ്പറയുന്ന എല്ലാകമാ ഏടതങ്കിേുകമാ ോരയങ്ങള്ക്കായി 

റഗുകേഷനുേള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്, അതായത്:― 
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(എ) 15-ാം വേുപ്പിൻ േീെില്  േൗണ്സില് അതിടെ കയാഗങ്ങള് 

േൂകെണ്ട സമയവും സ്ഥേവും അങ്ങടനയുള്ള കയാഗം വിളിച്ചുേൂട്ടുേയും നെത്തുേയും 

ടെകയ്യണ്ട രീതിയും; 

(ബി) 33-ാം വേുപ്പിൻ േീെില് രജിസപ്്ൊറുടെ നെപെിക്്ക എതിടരയുള്ള 

അപ്പീേുമായി ബന്ധടപ്പട്ട നെപെിപ്േമം; 

(സി) ഈ ആേ്റിടെ ഉകേശ്യങ്ങള് നെപ്പിോക്കുന്നതിടെ 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി അനിവാരയമാകയക്കാവുന്ന മറ് എല്ലാ സംഗതിേളും. 

(2) ഈ വേുപ്പിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കടപ്പെുന്നതും സർക്കാർ യഥാവിധി 

സ്ഥിരീേരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ റഗുകേഷനുേളും വിജ്ഞാപനം ടെകയ്യണ്ടതാണ്. 

(3) സർക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനത്തിേൂടെ അങ്ങടനയുള്ള ഏടതാരു 

റഗുകേഷനുേളും റേ് ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

48. റോക്കേും ഒെിവാക്കേും.―(1) 1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേറ്് (1953-ടേ ആേ്റ് IX), 2021-ടേ കേരള സംസ്ഥാന ടമേിക്കല് 

പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ഓർേിനൻസ ് (2021-ടേ 115-ാം നമ്പർ ഓർേിനൻസ്) എന്നിവ 

ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു: 

എന്നാല് അത്തരം റോക്കല്,― 

(എ) പ്പസ്തുത നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് മുമ്പ ് ടെയ്തകതാ അടല്ലങ്കില് 

യഥാവിധി ടെയ്തകതാ ബാധിച്ചകതാ ആയ എടന്തങ്കിേും പ്പവർത്തനങ്ങള്; അടല്ലങ്കില് 

(ബി) പ്പസ്തുത നിയമങ്ങള്ക്ക് േീെില് ആർജ്ജിച്ചകതാ വന്നുകെർന്നകതാ 

സംഭവിച്ചകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും അവോശ്ം, വികശ്ഷാവോശ്ം, േർത്തവയം അടല്ലങ്കില് 

ബാധയത അടല്ലങ്കില് അതിൻ േീെില് കനെിയ രജിസ്കപ്െഷൻ സർട്ടിഫിക്കറുേള്; 

അടല്ലങ്കില് 

(സി) പ്പസ്തുത നിയമങ്ങള്ടക്കതിരായി ടെയത്ിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും 

േുറത്തിന് െുമത്തിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും പിെ, േണ്ടുടേട്ടല് അടല്ലങ്കിള് ശ്ിക്ഷ; 

അടല്ലങ്കില് 

(േി) കമല്പ്പറെ പ്പോരമുള്ള അവോശ്ം, പ്പകതയോവോശ്ം, ബാധയത, 

േണ്ടുടേട്ടല് അടല്ലങ്കില് ശ്ിക്ഷ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഏടതങ്കിേും അകനവഷണം, 

നിയമനെപെിേള് അടല്ലങ്കില് പരിഹാരം എന്നിവ ഈ ആേ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലാ 
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ടയന്നതുകപാടേ ആരംഭിക്കുേകയാ തുെരുേകയാ നെപ്പിോക്കുേകയാ ടെയ്യുന്നതിനും, 

അത്തരം പിെ, േണ്ടുടേട്ടല് അടല്ലങ്കില് ശ്ിക്ഷ എന്നിവ െുമത്തുന്നതിനും; അടല്ലങ്കില് 

(ഇ) ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്്ക വിരുദ്ധമാോത്തിെകത്താളം 

റോക്കിയിട്ടുള്ള പ്പസ്തുത നിയമങ്ങള് പ്പോരം ടെയ്തിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും നിയമനം 

അടല്ലങ്കില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള െട്ടങ്ങള്, നിയമാവേിേള് അടല്ലങ്കില് റഗുകേഷനുേള് 

അടല്ലങ്കില് പുറടപ്പെുവിച്ച വിജ്ഞാപനം, കനാട്ടീസ്, ഉത്തരവ്,  പ്പഖ്യാപനം അടല്ലങ്കില് 

നിർകേശ്ം, 

എന്നിവടയ ബാധിക്കുന്നതല്ല. 

(2) ഈ ആേ്റിടെ പ്പാബേയത്തീയതി മുതല്, 1956-ടേ കസ്റ്ററ ്

റീ-ഓർഗവനകസഷൻ ആേ്റ് (1956-ടേ 37-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ)്-ല് പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 

മേബാർ ജില്ലയില് ബാധേമായ 1914-ടേ മപ്ദ്ാസ് ടമേിക്കല് രജിസ്കപ്െഷൻ ആേറ് ്

(1914-ടേ IV-ാം നമ്പർ ആേ്റ)് പ്പസ്തുത പ്പകദ്ശ്ത്ത് ബാധേമായിരിക്കുന്നതല്ല. 

(3)  അങ്ങടന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തടന്നയും 1953-ടേ പ്ൊവൻേൂർ-ടോച്ചിൻ 

ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേ്റ് (1953-ടേ ആേ്റ് IX), 1956-ടേ കസ്റ്ററ് 

റീ-ഓർഗവനകസഷൻ ആേ്റില് (1956-ടേ 37-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്) പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 

മേബാർ ജില്ലയില് ബാധേമായ 1914-ടേ മപ്ദ്ാസ് ടമേിക്കല് രജിസ്കപ്െഷൻ ആേറ് ്

(1914-ടേ IV-ാം നമ്പർ ആേ്റ)്, 2021-ടേ കേരള സംസ്ഥാന ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ ്

ഓർേിനൻസ ്(2021-ടേ 115-ാം നമ്പർ ഓർേിനൻസ്) എന്നിവയക്്ക് േീെില് ടെയ്തകതാ 

ടെയ്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും ോരയകമാ എെുത്തകതാ 

എെുത്തതായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം 

ടെയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

 

പട്ടിേ 

അംഗീേൃത കയാഗയതേള് 

എ. കമാകേണ് ടമേിസിനുള്ള കയാഗയതേള്: നാഷണല് ടമേിക്കല് േമീഷൻ 

ആേ്റ്, 2019 (2019-ടേ നമ്പർ 30) പ്പോരം അംഗീേരിച്ച എല്ലാ കയാഗയതേളും േൂൊടത 

പാർേടമെിടെ നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച് അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ളതായി േണക്കാക്കടപ്പെുന്ന 

കയാഗയതേളും. 
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ബി. ആയൂർകവദ്ം, സിദ്ധ, യുനാനി െിബ്ബി ടമേിസിൻ, കയാഗയും 

പ്പേൃതിെിേിത്സയും എന്നിവയ്ക്കുള്ള കയാഗയതേള്: നാഷണല് േമീഷൻ കഫാർ 

ഇന്തയൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ടമേിസിൻ ആേറ്,് 2020 (2020-ടേ നമ്പർ 14) പ്പോരം 

അംഗീേരിച്ച എല്ലാ കയാഗയതേളും. കയാഗയുടെയും പ്പേൃതിെിേിത്സയുടെയും 

ോരയത്തില്, അതത് സംഗതികപാടേ, ോോോേങ്ങളില് കേപ്ന്ദ സർക്കാകരാ സംസ്ഥാന 

സർക്കാകരാ അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കയാഗയതേളും.  

സി. കഹാമികയാപ്പതിേ ് ടമേിസിനുള്ള കയാഗയത: നാഷണല് േമീഷൻ കഫാർ 

കഹാമികയാപ്പതി ആേ്റ,് 2020 (2020-ടേ നമ്പർ 15) പ്പോരം അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ 

കയാഗയതേളും. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-H) Department 

NOTIFICATION 

 

 

 

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in 

English language of the Kerala State Medical Practitioners Act, 2021 (36 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI  NAIR, 
 Law Secretary. 

  

No. 3970/Leg.H1/2021/Law. Dated, Thiruvananthapuram, 14th November, 2021 
29th Thulam, 1197 

23rd Karthika, 1943. 
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[Translation in English of “കേരള സംസ്ഥാന ടമേിക്കല് പ്പാക്ടീഷകണെ്സ് ആേ്റ്”  

published under the authority of the Governor.] 

ACT 36 OF 2021 

THE KERALA STATE MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 2021 

An Act to unify the existing enactments to regulate the qualification and to provide for the 

registration of practitioners of Modern Medicine, Indian Systems of Medicine and 

Homoeopathic Medicine in the State of Kerala and for matters connected therewith or 

incidental thereto. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to unify the existing enactments to regulate the 

qualification and for the registration of practitioners of Modern Medicine, Indian Systems of 

Medicine and Homoeopathic Medicine in the State of Kerala and to provide for matters 

connected therewith or incidental thereto; 

BE it enacted in the in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:- 

 

CHAPTER 1 

PRELIMINARY 

1. Short title and commencement.—(1)  This Act may be called the Kerala State Medical 

Practitioners Act, 2021. 

(2) It shall be deemed to have come into force on 24th day of February, 2021. 

2.  Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,— 

(a) “Council” means, in relation to matters pertaining to Modern Medicine, the 

Council of Modern Medicine, in relation to matters pertaining to Indian Systems of  Medicine, 

the Council of Indian Systems of Medicine and in relation to matters pertaining to 

Homoeopathic Medicine, the Council of Homoeopathic Medicine, constituted under section 3 

and the first Council starts from the date of the first meeting of each Council constituted under 

this Act; 

(b) “Government” means the Government of Kerala; 
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(c) “Homoeopathy” means the system of Medicine founded by Dr. Hahnemann and 

the expression “Homoeopathic” shall be construed accordingly; 

(d) “Hospitals” including Medical College Hospitals, other recognized Teaching 

Hospitals, “Dispensaries”, “Clinics”, “Sanatorium”, “Nursing homes”, “Panchakarma 

Hospitals”, “Ayurvedic Treatment Centres”, “Unani Rejumental Therapy Centres”, “Siddha 

Therapy Centres”, “Verma/Merma Therapy Centres” and other cognate expressions means, 

institutions where the method of treatments are carried on and are those approved by the 

appropriate Council; 

(e) “Indian Systems of Medicine” means the Ayurvedic Medicine, the Siddha 

Medicine, the Unani Tibbi Medicine, Yoga and Naturopathy and such other types of medicines 

as the Council of Indian Systems of Medicine may, from time to time, recognize; 

(f) “Medical Institution or Medical College” means, any recognized and approved 

institution where teaching or training are imparted in the art and science of healing of human 

ailments according to Modern Medicine, Homoeopathic Medicine or Indian Systems of 

Medicine; 

(g) “Modern Medicine” means modern scientific system of medicine including 

surgery and obstetrics; 

(h) “Naturopathy” means a drugless, non-invasive system of therapy including the 

use of natural materials in its treatments based on the theory of vitality, the theory of toxemia, 

the theory of the self healing capacity of the body and the principles of healthy living; 

(i) “Naturopathy Institution” means any recognized and approved,— 

(i) Educational institution conducting the Bachelor of Naturopathy  and Yoga 

Sciences (BNYS); or 

(ii) Naturopathy hospitals with outpatient department and inpatient department; 

or 

(iii) Naturopathy Clinic with outpatient department; 
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(j) “practitioner” means any person practising in the Modern Medicine or the Indian 

Systems of Medicine or the Homoeopathic Medicine, as the case may be, with a valid 

registration from the Kerala State Medical Councils; 

(k) “President” means the president of the Council concerned; 

(l) “qualified practitioner” means practitioner holding recognized qualification; 

(m) “recognized qualifications” mean the qualifications enumerated in the  Schedule; 

(n) “register” means a register of practitioners maintained under this Act; 

(o) “registered practitioner” means a practitioner whose name is entered in the 

register maintained under this Act from time to time; 

(p) “Registrar” means the Registrar appointed under section 19; 

(q) “regulations” mean the regulations made by the respective Council under this 

Act; 

(r) “rules” mean the rules made by the Government under this Act; 

(s) “Schedule” means the schedule to this Act; 

(t) “State” means the State of Kerala. 

CHAPTER 2 

ESTABLISHMENT OF COUNCILS 

3. Establishment, incorporation and constitution of Councils.—(1) The Government 

shall, by notification in the Gazette, establish the following three Councils, commonly known 

as Kerala State Medical Councils, namely:— 

(a)  the Council of Modern Medicine; 

(b)  the Council of Indian Systems of Medicine; 

(c)  the Council of Homoeopathic Medicine. 
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(2) Each such Council shall be a body corporate having perpetual succession and a 

common seal and shall, by the said name sue and be sued: 

Provided that the Councils function at the time of coming into force of this Act shall 

be deemed to have established under this Act and continue as such till Councils under this Act 

are constituted. 

(3)  The Council of Modern Medicine consists of the following fifteen members, 

namely:— 

(a) the Director, Medical Education Department (ex-officio); 

(b) the Director, Health Services Department (ex-officio); 

(c) one member having not less than fifteen years teaching experience, elected 

by the faculty members of Modern Medicine, Kerala University of Health Sciences, from 

among themselves; 

(d) one member nominated by the Government from among the Principals of 

the Government Medical Colleges in the State, affiliated to the Kerala University of Health 

Sciences; 

(e) one member having not less than fifteen years teaching experience elected 

by the Principals of the Private/Self Financing Medical Colleges in the State, affiliated to the 

Kerala University of Health Sciences from among themselves; 

(f) Five members having not less than fifteen years experience, elected by the 

registered practitioners of Modern Medicine in the State, from among  themselves; 

(g) Four members having not less than fifteen years experience, nominated by 

the Government from the medical practitioners of Modern Medicine in the State, of whom,— 

(i) one shall be a member of the scheduled caste or scheduled tribe;  and 

(ii) one shall be a woman; 

(h) The Registrar of the Kerala University of Health Sciences (ex-officio). 
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(4)  The Council of Indian Systems of Medicine consists of the following fifteen 

members, namely:— 

(a) the Director, Ayurveda Medical Education Department  (ex-officio); 

(b) the Director, Indian Systems of Medicine Department  (ex-officio); 

(c) one member elected by the faculty members of Ayurveda, Siddha, Unani, 

Yoga and Naturopathy affiliated to the Kerala University of Health Sciences, from among 

themselves; 

(d) one member nominated by the Government from among the Principals of 

the Government Ayurveda Medical Colleges in the State, affiliated to the Kerala University of 

Health Sciences; 

(e) one member elected by  the Principals of the Private/ Aided/Self Financing 

Medical Colleges of Ayurveda/Siddha/Unani and Yoga and Naturopathy institutions in the 

State, affiliated to the Kerala University of Health Sciences from among themselves; 

(f) one member elected by the registered practitioners of Ayurvedic Medicine 

in the State, from among themselves; 

(g) one member elected by the registered practitioners in the Siddha Medicine 

in the State, from among themselves; 

(h) one member elected by the registered practitioners of Unani Tibbi 

Medicine in the State, from among themselves; 

(i) one member elected by the registered practitioners of Yoga and 

Naturopathy in the state, from among themselves; 

(j) Five members nominated by the Government from among the registered 

practitioners of Indian Systems of Medicine, of whom,— 

(i) one each shall be from Siddha, Unani and Yoga and Naturopathy; 

(ii) one shall be a member of the scheduled caste or scheduled tribe; and 

(iii) one shall be a woman; 
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(k) The Registrar of the Kerala University of Health Sciences (ex-officio). 

(5)  The Council of Homoeopathic Medicine consists of the following twelve 

members, namely:— 

(a) the Principal and Controlling Officer, Homoeopathic Medical Education 

(ex-officio); 

(b)  the Director, Homoeopathic Department (ex-officio); 

(c) one member elected by the faculty members of Homoeopathic Medicine, 

Kerala University of Health Sciences, from among themselves; 

(d) one member nominated by the Government from among the Principals of 

the Government Homoeopathic Medical Colleges in the State, affiliated to the Kerala 

University of Health Sciences; 

(e) one member elected by the Principals of the Private/ Aided/Self Financing  

Homoeopathic Medical Colleges in the State, affiliated to the Kerala University of Health 

Sciences from among themselves; 

(f) three members elected by the registered practitioners of Homoeopathic 

Medicine in the State, from among themselves; 

(g) three members nominated by the Government from the registered 

practitioners of Homoeopathic Medicine in the State, of whom,— 

(i) one shall be a member of the scheduled caste or scheduled tribe; and 

(ii) one shall be a woman; 

(h) The Registrar of the Kerala University of Health Sciences (ex-officio). 

4.  Nomination of members in default of election.— If any of the members mentioned in 

clause (c), (e) or (f) of sub-section (3) or clause (c),  (e), (f), (g), (h) or (i) of  sub-section (4) or 

clause (c),  (e) or (f) of sub-section (5) of section 3 is not elected within six months, the 

Government may nominate such qualified registered practitioners, as the case may be, and the  
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practitioners so nominated shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been duly 

elected under clause (c), (e) or (f) of sub-section (3) or clause (c), (e), (f), (g), (h) or (i) of  

sub-section (4) or clause (c), (e) or (f) of sub-section (5) of section 3, as the case may be. 

5.  Qualification of members.—Every member of a Council shall be a registered 

practitioner and  holder of a recognized qualification. 

6. Nomination of members of first Councils.—Notwithstanding anything contained in 

sections 3 and 4, in the case of the first Councils, all the members other than the ex-officio 

members  shall be nominated by the Government: 

Provided that the members so nominated shall be registered practitioners and holders 

of recognized qualifications. 

7.  Term of office of members.—(1)  Save as otherwise provided in this Act, the term of 

office of the members other than the ex-officio members shall be for a period of five years from 

the date on which the first meeting of such Council is held. 

(2) An outgoing member on completion of term, shall continue in office until his 

successor is elected or nominated, as the case may be. 

(3) An outgoing member on completion of term, shall be eligible for re-election or 

renomination one more time, if otherwise qualified. 

8.  President and Vice-President.—(1) Each Council shall elect one of its members to be 

its President and another member to be its Vice-President: 

Provided that the President and Vice-President of the first Council shall be 

nominated by the Government. 

(2) The President shall be deemed to have vacated his office on resignation or on 

the expiry of his term of office as a member or on his otherwise ceasing to be a member. 

(3) The Vice-President shall be deemed to have vacated his office,— 

(a) on resignation or on the expiry of his term of office as a member or 

on his otherwise ceasing to be a member; or 

(b) on his election as President. 
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(4) When the office of the President is vacant, the Vice-President shall exercise the 

functions of the President,  until a new President assumes office. 

(5) When the office of the President is vacant, or the President is incapacitated and 

at the same time, there is a vacancy in the office of the Vice-President or the Vice-President is 

incapacitated, the Registrar shall, after giving notice of not less than seven clear days to the 

members of the Council, convene a meeting for the election of a President, if there is a vacancy 

in that office.  Until a new President is elected and assumes office, or either the President  

recovers from his incapacity, Director of Medical Education, Director of Ayurveda Medical 

Education, Principal and Controlling Officer of Homoeopathic Medical Education, as the case 

may be, shall, notwithstanding anything contained in this Act, be ex-officio member and 

President of the respective Council. 

(6) An outgoing President or Vice-President is eligible for re-election if otherwise 

qualified. 

Explanation:—A new President or Vice-President shall be deemed to have assumed 

office on his being declared elected as such. 

9.  Vacancies.— If any vacancy occurs in the office of a member of a Council through 

death, resignation, removal or disqualification of such member or otherwise, prior to the expiry 

of the term of his office, the vacancy shall be filled in the manner prescribed by rule.  Any 

person elected or nominated to fill the vacancy shall, notwithstanding anything contained in 

section 8, hold office only so long as the member in whose vacancy he is elected or nominated 

would have held office if the vacancy had not occurred: 

Provided that it shall be lawful for the Council to exercise its powers under this Act, 

notwithstanding such vacancy. 

10. Appointments to be notified in the Gazette.—All elections, nominations and the 

appointments of the President, Vice-President, members of each Council and the Registrar shall 

be notified in the Official Gazette by the  Government. 

11. Disqualifications for membership.—A person shall be disqualified for being a 

member, or for being elected or nominated as a member of a Council,— 

(a) if he is an undischarged insolvent; 
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(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; 

(c) if he has been punished by the Council concerned in any manner for infamous 

conduct in the profession or if he is dismissed from service under any Government; 

(d) if his name has been removed from the register concerned maintained under  

this Act and has not been reinstated; 

(e) if having been elected under clause (c) of sub-section (3), clause (c) of sub-

section (4) or clause (c) of sub-section (5) of section 3, he ceases to be a member of the Faculty 

of Modern Medicine, Homoeopathic Medicine or Indian Systems of Medicine of Kerala 

University of Health Sciences, as the case may be; 

(f) if having been nominated under clause (d) of sub-section (3), clause (d) of sub-

section (4) or clause (d) of sub-section (5) of section 3, he ceases to be a Principal of the 

Government Medical College, Government Homoeopathic Medical College or Government 

Ayurveda Medical College in the State, as the case may be; or 

(g) if having been elected under clause (e) of sub-section (3), clause (e) of sub-

section (4) or clause (e) of sub-section (5) of section 3, he ceases to be the Principal of Private 

Medical College or Private/Aided/Self Financing Medical College of Ayurveda/Siddha/Unani 

or  Yoga and Naturopathy Institution or Private/Aided/Self Financing Homoeopathic Medical 

College in the State, as the case may be. 

12.  Cessation of membership.—A member of a Council shall be deemed to have vacated 

his seat,— 

 (a) on the expiry of the term of office; 

 (b) on resignation; 

 (c) on being absent without sufficient cause in the opinion of the Council 

concerned from three consecutive meetings of such Council; or 

 (d) on becoming subject to any of the disqualifications mentioned in section 11. 

13.  Resignation of Membership.—Any member or Vice-President of a Council may at 

any time resign his office by giving notice in writing to the President.  The President may resign 

his office by giving notice in writing to the Council concerned.  Such resignation shall take 
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effect in the case of a member, or Vice-President from the date on which it is received by the 

President and in the case of the President from the date on which it is placed before the Council. 

14.  Validity of Proceedings.—(1) No disqualification or defect in the election or 

nomination of any person acting as a member of a Council or as President or Vice-President or 

presiding member of a meeting shall be deemed to invalidate any act or proceedings of such 

Council in which such person has taken part. 

(2)  No act done by a Council shall be deemed to be invalid on the ground merely of 

the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of such Council. 

15.  Time and place of meeting of Council.—Each Council shall meet at such time and 

place and every meeting of the Council shall be summoned by such person and in such manner, 

as may be prescribed by regulations: 

Provided that until such regulations are made, it shall be lawful for the President to 

summon  meeting at such time and place as he may deem expedient by notice addressed to 

each member. 

16.  Presidency at meetings of Council and procedure thereto.—(1) Every meeting of a 

Council shall be presided over by the President, in his absence by the Vice-President and in the 

absence the President and the Vice-President, by a member chosen by the meeting to preside 

for the occasion. 

(2) The President shall preserve order and shall decide all points of order at or in 

connection with meetings.  After the explanation of the member on the  point of order, the 

President can take the decision and the said decision  shall be final. 

(3) The Vice-President or the member presiding for the occasion shall, for that 

meeting and during the period in which he presides over it, have all the powers of the President. 

(4) The matters which are to be decided by voting in a meeting of a Council shall 

be decided by the votes of the majority of the members present and voting at the meeting.  Two 

third of the members will form a quorum.  If within half an hour from the time appointed for 

the meeting there is no quorum, the meeting may stand adjourned to the same day in the 

following week at the same time and place, unless a place, date and time are decided otherwise 
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and if at the adjourned meeting there is no quorum within half an hour from the time appointed 

for the meeting, the members present shall form a quorum. 

(5) At every meeting of a Council, the President shall, in addition to his vote as a 

member of the Council, have a second or casting vote in case of votes being equal. 

17.  Payment of fee and allowances.— There shall be paid to the President, Vice-President 

and other members of each Council,  such fees and allowances  for attendance in connection 

with the meetings of the Council or of any committee thereof and such travelling allowances 

as shall, from time to time, be prescribed by rules. 

18.  Executive Committee and other committees.—Each Council shall have power to 

appoint an executive committee, ethics committee and other committees from among its 

members and to delegate to such committee such of the powers and duties vested in the Council 

as the Council may deem fit, other than those provided by sections 19, 20 and 21. 

19.  Registrar.—(1) The Government shall, appoint a Registrar common to all the 

Councils and he shall be the  Secretary to such Councils and committees appointed under 

section 18.  The Government may grant him leave and may appoint a person to act in his place. 

(2) The appointment of Registrar shall be made from the post not below the rank of 

Additional Secretary from the  Law Department, on deputation basis. 

20.  Duties of Registrar.—(1) The Registrar shall be Chief Executive of the three Councils 

and also the Head of the office of the Council. 

(2) Subject to the provisions of this Act and subject to any general or special order 

of the Council concerned, it shall be the duty of the Registrar to keep the registers. 

(3) There shall be separate registers for Modern Medicine, Homoeopathic 

Medicine, Ayurvedic Medicine, Siddha Medicine, Unani Tibbi Medicine, Yoga and 

Naturopathy.  The registers shall be in such form and shall contain such particulars as may be 

prescribed by rules. 

(4) The Registrar shall keep the registers up-to-date in accordance with the 

provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, and shall remove from 

the registers the names of registered practitioners who are dead or whose names are directed to 

be removed from the registers under sections 28, 29, 33 and 34. 
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(5) The registers shall be deemed to be public documents under section 74 of the 

Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872). 

21. Appointment/Recruitment.—(1) A joint sitting of all the three Councils may appoint 

or employ such other officers and employees  on prescribed by rules  as it may deem necessary, 

for the purposes of this Act.  The Registrar shall be the appointing authority of all office staff 

of the Councils and he shall also be the disciplinary authority: 

 Provided that the number and designations of such officers and employees  and 

their salaries and allowances shall be subject to the previous approval of the Government. 

(2) The method of recruitment and the conditions of service such as pay, 

allowances, promotions, leave, pension, gratuity and provident fund relating to the officers and 

employees appointed or employed under sub-section (1) shall be governed by the rules 

applicable to officers and  employees of the Government of similar class/grade. 

(3) All officers and employees  appointed or employed under sub-section (1) shall 

be under the direct control and supervision of the Registrar.  The powers of the Registrar to 

punish, dismiss, discharge  or  remove any such officer or employees  shall be governed by 

such rules as prescribed  by the Government in this behalf. 

(4) All officers and employees  appointed or employed under sub-section (1) shall 

be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 

1860 (Act 45 of 1860). 

22.  Framing of regulations and procedure for amendment thereof.—(1)  As soon as the first 

Council is formed, the Council of Modern Medicine, the Council of Indian Systems of Medicine 

and the Council of Homoeopathic Medicine shall make regulations consistent with this Act and 

rules made thereunder by notification with the previous approval of  the Government. 

(2 Each Council  is competent  to delete, add to, modify or alter all or any of the 

regulations.  A proposal for such deletion, addition, modification or alteration shall not be taken 

into consideration unless twenty five or more registered practitioners petition to such Council 

and demand the same.  Such changes shall not be deemed to have been effected by such Council 

unless not less than three fourth of the members present at the meeting of such Council vote in 

favour of the same. 
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23. Default of Council.—(1) If at any time it is convinced to the Government that a Council 

has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred on it by or under this 

Act or has failed to perform any of the duties imposed upon it by or under this Act, the 

Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character notify 

the particulars thereof to such Council, and if such Council fails to remedy such default, excess 

or abuse, within such time the Government may fix in this behalf, the Government may dissolve 

such Council and cause all or any of the powers and duties of such Council to be exercised and 

performed by such  person and for such  period as it may think fit, and thereupon the funds and 

property of such Council shall vest in the Government for the purposes of this Act until a new 

Council have been constituted under section 3. 

(2) When the Government have dissolved a Council under sub-section (1), it shall 

take steps as soon as may be, to constitute a new Council under section 3 and thereupon the 

property and funds referred to in sub-section (1) shall vest in the Council so constituted. 

CHAPTER 3 

REGISTRATION, POWERS AND RESPONSIBILITIES 

24.  Eligibility for registration.—(1) Every holder of a recognized qualification of 

Modern Medicine acquired by a regular mode of education attending theory of medical science 

and sufficient number of days of practical training from recognized institution, is eligible to be 

registered as medical practitioner under this Act. 

(2) No person shall be eligible for registration under sub-section (1), if he is subject 

to any of the disqualifications mentioned in clauses (a) to (d) of section 11. 

25.  Registration.—(1)  All applications for registration under section 24 shall be sent 

direct to the Registrar. 

(2) Application for registration under this Act shall be in the prescribed form and 

accompanied by such fee as prescribed by rules. 

(3) Every registered practitioner who applies to the Registrar for registration in 

respect of any additional recognized qualification obtained shall pay fee as fixed by the Council 

from time to time. 
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(4) The Registrar shall place all applications under this section before the 

committee of the Council concerned, appointed for the purpose,  for its report. 

(5) The report of the committee under sub-section (4) shall be placed before the 

Council concerned for its decision. 

(6) If the Council concerned allows the registration of the applicant, the Registrar 

shall enter the name of the applicant in the register concerned and issue him a certificate in 

such form and containing such particulars as prescribed by rules. 

(7) In the case of transfer of registration of a person whose name has been registered 

on the basis of the primary or additional recognized qualification, as the case may be, under 

any enactment for the registration of practitioners in Modern Medicine, Indian Systems of 

Medicine or Homoeopathic Medicine for the time being in force in any State in India, shall 

apply for such a registration in the prescribed form accompanied by such  fee as fixed by 

Council from time to time and registration may be given subject to the scrutiny of documents 

and the certification from the State Councils concerned. 

(8) Any practitioner not registered under this Act or to whom sub-section (7) does 

not apply but registered in any other State in India shall obtain the registration of the Council 

concerned for practicing as a medical practitioner for a  specific period in the State on applying 

in such form and on payment of such fee as may be prescribed by rules. 

(9)  Every practitioner shall renew his registration in every ten years as prescribed 

by rules. 

26.  List of practitioners as on a date to be notified by the Government under this Act.— 

(1) The Registrar shall prepare and keep a list called “List of persons in practice” as on the date 

to be notified by the Government under this section. 

(2) Every person registered as per the Travancore-Cochin Medical Practitioners  

Act, 1953 (Act IX of 1953) shall be deemed to be registered under this Act: 

Provided however,  that any person whose name has been removed from the registers 

maintained under the Travancore-Cochin Medical Practitioners Act, 1953 (Act IX of 1953) or 

the registers maintained under any Act of a State Legislature in India or of the register of any 
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country where he was formerly practising, for professional misconduct, shall not be entitled to 

have his name entered in the list. 

(3) The provisions of sub-sections (3) and (4) of section 20, section 27 and section 

33 shall mutatis mutandis apply to the list referred to in sub-section (1). 

27. Practitioners registered under the Travancore-Cochin Medical Practitioners  

Act, 1953.—(1) Every practitioner registered under the Travancore-Cochin Medical 

Practitioners Act, 1953 (Act IX of 1953) and all practitioners deemed to have been registered 

under that Act, shall be deemed to be a practitioner registered under this Act, if at the 

commencement of this Act, his name stands entered in the appropriate register maintained 

under the said Act and every Bachelor of Naturopathy and Yoga Science degree holders 

provisionally registered in this Council as per G.O.(P) No.361/2009/H&FWD dated  

19th October, 2009  shall be deemed to be registered under this Act and every certificate of 

registration issued to every such practitioner shall be deemed to be a certificate of registration 

issued under this Act. 

(2) The Registrar shall, as soon as may be after the commencement of this Act, enter 

in the appropriate registers the names of all such practitioners as are referred to in sub-section 

(1) on an application and without payment of any fee: 

Provided that this section shall not be applicable in the case of renewal of 

registration. 

28.  Removal from registers by Council.—(1) The name of any person who becomes 

subject to any of the disqualifications mentioned in clauses (b) to (d) of section 11 shall after 

obtaining an explanation in writing and after affording an opportunity of being heard, be liable 

to be removed altogether or for a specific period from the register: 

Provided that the Council concerned may, on sufficient cause being shown, direct 

that the name of the practitioners so removed shall be re-entered in the register: 

Provided further that the Council can suspend the registration of a medical 

practitioner forthwith in case of his conviction by a competent criminal court for any criminal 

offence, unsoundness of mind, removal or dismissal from Government service or serious 

violation of medical ethics.  An enquiry shall be started  by the Council or through its  
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Ethics Committee, soon after the suspension of registration and final decision of removal shall 

be based on the enquiry report. 

(2) The name of a practitioner shall not be removed from the register on the ground 

of his association in any professional respect with an unregistered practitioner for consultation, 

if such unregistered practitioner is possessed of recognized qualification: 

Provided that the registered practitioner shall not be relieved of any obligations or 

compliance of any rules of conduct which may be imposed upon registered practitioners 

generally by the Council concerned. 

29. Removal from registers on application.—(1) Any practitioner registered under this 

Act may make an application to the Council concerned for the removal of his name from the 

register of practitioners and the Council may, on such application, direct such removal: 

Provided that no application from such practitioner for the removal of his name from 

the register shall be considered during the pendency of any disciplinary proceedings against 

him or in cases where disciplinary proceedings are contemplated against him, until such 

proceedings are dropped or concluded: 

Provided further that if any such application is made with a view to enable the 

applicant to pursue a course of conduct which would have brought him under the disciplinary 

jurisdiction of the Council concerned, had his name continued to remain on the register, it shall 

be rejected. 

(2) A practitioner whose name has been removed from the register under sub-

section (1) may, on application being made and on payment of such fees as may be prescribed 

by rules, get himself re-registered, if he is at that time eligible for registration under this Act. 

30.  Annual list of practitioners.—(1)  The Registrar shall in every year on a date to be fixed 

by the appropriate Council, cause to be published in the website a full or supplementary list of the 

names and qualification of all practitioners registered under this Act and the dates on which such 

qualifications were acquired. 

(2) The Registrar shall, from time to time, cause to be published in the website the 

names of such practitioners which have been duly removed under any of the provisions of  

this Act. 
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(3) In any proceeding it shall be presumed that every person whose name is entered 

in the list published under sub-section (1) is a registered practitioner and that any person whose 

name is not so entered is not a registered practitioner: 

 Provided that in the case of a person whose name has been entered in the register 

after the publication of the list, a certified copy signed by the Registrar of the entry of the name 

of such person in the register shall be the evidence that such person is registered under this Act. 

31.  Disabilities.—(1)  No practitioner, other than a qualified registered practitioner who 

has not undergone a course of practical training in surgery or obstetrics under modern medicine 

to the satisfaction of the appropriate Council shall practise surgery or obstetrics. 

(2) No registered practitioner shall follow any other profession without the sanction 

of the Council concerned so long as his name continues in the register concerned. 

32. Privileges.—(1)  Notwithstanding anything contained in any law for the time being 

in force,— 

(i) the words “legally qualified medical practitioner” or “duly qualified medical 

practitioner” or any word or words imparting a person recognized by law as a 

medical practitioner or a member of the medical profession when used in any 

enactment for the time being in force in the State shall be construed to mean a 

qualified registered practitioner; 

(ii) no certificate required by law to be given by a medical practitioner shall be 

valid unless it is signed by a practitioner registered in Part ‘A’ of the register 

as prescribed by rules; 

(iii) no person other than qualified registered practitioner shall be eligible to hold 

any appointment as hospital physician, surgeon, specialist, super specialist or 

other medical officer in any dispensary or any clinic, sanatorium, nursing home 

or other similar institutions. 

(2) Any person who, not being eligible to hold any appointment referred to in clause 

(iii) of sub-section (1), holds any such appointment shall, on conviction, be punishable with 

fine which may extend to rupees five lakh. 
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(3) Whoever, after having been convicted under sub-section (2), continues to hold 

any such appointment shall, on conviction be punished for each day after the previous date of 

conviction during which he continues to hold the appointment, with fine of rupees ten thousand 

for each day. 

33.  Appeal to the Council from the action of the Registrar.—(1) Any person aggrieved 

by the action of the Registrar regarding any entry in the register may appeal to the Council 

concerned within thirty days from the date of receipt of the intimation  of the Registrar. 

(2)  Such appeal shall be heard and decided by the Council in the manner prescribed 

by regulations. 

(3)  The Council concerned may, of its own motion or on the application of any 

person, after such inquiries as the Council may deem fit to make and after giving an opportunity 

to the person concerned of being heard,  cancel or alter such entry in the register, if in the 

opinion of the Council, such entry was fraudulently or incorrectly made. 

(4)   The Council or its members or authorized officer may suo moto or on a 

complaint visit and inspect such places referred under clause (iii) of sub-section (1) of section 

32 and may report to the Council concerned. 

34.  Alteration of register by Government.— The Government may after, giving notice 

to the person concerned and to the Council concerned and after inquiry into his objections, if 

any, order that any entry in the register which shall be proved to the satisfaction of the 

Government to have been fraudulently or incorrectly made or brought about, be cancelled or 

amended. 

35.  Appeal to Government from the decision of the Council.—An appeal shall lie to the 

Government from every decision of a Council under sections 25, 28 and 33.  Such appeal shall 

be preferred within three months from the date on which notice of the order of the Council was 

issued, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules. 

CHAPTER  IV 

MEDICAL  PRACTITIONERS  GENERALLY 

36. Persons not registered under this Act, etc., not to practice.—No person other than  

(i) a registered practitioner or (ii) a practitioner whose name is entered in the list of practitioners 
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published under section 30 or (iii) a practitioner whose name is entered in the list mentioned in 

section 26 shall practise or hold himself out, whether directly or by implication, as practising 

Modern Medicine, Homoeopathic Medicine or Ayurvedic Medicine, Siddha Medicine or Unani 

Tibbi Medicine, Yoga and Naturopathy or hold any post including teaching posts in any of the 

medical institutions in Government, public or private sector and no person who is not a 

registered practitioner of any such medicine shall practise any other branch of medicine unless 

he is also a registered practitioner of that medicine. 

37.  Penalty.—(1)  Any person who acts in contravention of section 36 shall, on 

conviction be punishable with fine which may extend to two lakh rupees for the first offence 

and five lakh rupees for each  subsequent offence after his conviction for such first offence. 

(2) Any qualified person without a valid registration under this Act who practises 

in the branch of his qualification or other branches and any death or invalidity to a human life 

causes, he shall be liable on conviction for a penalty of rupees five lakh or imprisonment for a 

term of one year or both. 

(3) Any person without qualification or valid registration practises in any system of 

medicine and his practice causes death or permanent invalidity, on conviction, he shall be liable 

for a fine of rupees five lakh or imprisonment for a term of two years or both  and on subsequent 

offence double the fine and term of imprisonment and also the offences affecting human body 

under Chapter XVI of Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860) shall, appropriately be applicable, 

according to the nature of gravity affected human body by such an unlawful activity. 

38.  Authority to confer title.—The right of conferring, granting or issuing in the State of 

Kerala degrees, diplomas, licences, certificates or other documents stating or implying that the 

holder, grantee or recipient thereof, is qualified to practice Modern Medicine, Homoeopathic 

Medicine or Ayurvedic Medicine, Siddha Medicine, Unani Tibbi Medicine or Yoga and 

Naturopathy, as the case may be, shall be on the authority approved by the State Government 

or Central Government. 

39.  Prohibition of conferment, of degree, etc.—(1)  Save as provided by section 38, no 

person shall confer, grant or issue or hold himself out as entitled to confer, grant or issue any 

degree, diploma, license, certificate or other documents stating or implying that the holder, 

grantee or recipient thereof is qualified to practice Modern Medicine, Homoeopathic Medicine 
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or Ayurvedic Medicine, Siddha Medicine, Unani Tibbi Medicine or Yoga and Naturopathy, as 

the case may be. 

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be 

punishable with fine which may extend to two lakh rupees and if the person, so contravenes is 

an association or organization, every member of such association or organization who 

knowingly or willfully authorises or permits the contravention shall on conviction, be 

punishable with fine which may extend to five lakh rupees. 

40. Penalty for unauthorized use of titles, etc., implying medical qualifications.—(1) No 

person shall add to his name any title, letters or abbreviations which imply that he holds a 

degree, diploma, license or certificate as his qualification to practice Modern Medicine, 

Homoeopathic Medicine or Ayurvedic Medicine, Siddha Medicine, Unani Tibbi Medicine or 

Yoga and Naturopathy, or any other kind of treatment unless,— 

(a) he actually holds a registered degree, diploma, license or   certificate under this 

Act, and 

(b) such degree, diploma, license or certificate,— 

(i) is recognized by any law for the time being in force in   the State of 

Kerala; 

(ii) has been conferred, granted or issued by an authority  referred to in 

the Schedule; and 

(iii) has been recognized by the National Medical Commission, Central 

Council of Indian Systems of Medicine and Central Council of Homoeopathy, as the case may 

be. 

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable, in 

the case of a first conviction, with fine, which may extend to two lakh rupees and in the case 

of a subsequent conviction, with fine which may extend to five lakh rupees. 

41.  Penalty for falsely assuming or using medical title.—Whoever willfully and falsely 

assumes or uses any title or description or any addition to his name implying that he holds a 

degree, diploma, license or certificate conferred, granted or issued by any authority referred to 

in section 38 or recognized by the National Medical Commission, the Central Council of Indian 

55

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



Medicine and Central Council of Homoeopathy or that he is qualified to practice Modern 

Medicine, Homoeopathic Medicine, Indian System of Medicine, Siddha Medicine, Unani Tibbi 

Medicine or Yoga and Naturopathy, shall be punishable with fine which may extend to two 

lakh rupees for the first offence and to fine which may extend to five lakh rupees for each 

subsequent offence. 

42. Prosecution.—Whenever a Council is of the opinion that the prosecution against any 

person for breache of any of the provisions of this Act is necessary, such Council may, by 

resolution, decide the institution of such criminal procedure. 

43.  Cognizance of Offences.—(1)  No court shall take cognizance of any offence under 

this Act except on a complaint in writing of an officer authorized by the Council in this behalf. 

     (2)  No court inferior to that of Judicial Magistrate of the First Class shall try any 

offence punishable under this Act. 

44. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution, penal action or other 

legal proceedings shall lie against a person for anything  which is done in good faith or intended 

to be done under this Act or any rule or regulations made thereunder. 

 45. Overriding effect.—The provisions of this Act and any rules and regulations made 

thereunder shall have effect,  notwithstanding anything contained in any other law for the time 

being in force, in the matter of registration of medical practitioner in the State. 

 46.  Rules.—(1)  The Government may, by notification in the Gazette, make rules to 

carry out all or any of the purposes of this Act. 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the 

Government may make rules,— 

(a) with reference to the elections of President and Vice-President or members 

including election petitions, deposits to be made by candidates contesting for election as 

members and the conditions under which such deposits may be forfeited: 

 Provided that the deposit required shall not exceed ten thousand rupees; 

(b) as to the manner in which vacancies shall be filled under section 9; 
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(c) as to the fees and other allowances payable to the President, Vice-President 

and the other members of each Council under section 17; 

(d) as to the form and contents of the registers and the particulars to be entered 

therein under sub-section (3) of section 20; 

(e)  method of appointment of  officers and or employees under sub-section (1) of  

section 21;. 

(f) as to the powers of the Registrar to punish, dismiss, discharge and remove 

any such of the officers  appointed or employed under sub-section (3) of  section 21; 

(g) as to the application fees and other amounts received under this Act; 

(h) as to the application form and fee under sub-section (2) of section 25; 

(i) as to the form of the certificate to be issued under sub-section (6) of section 

25 and the particulars which it shall contain; 

(j) procedure for renewal of registration under sub-section (9) of  section 25; 

(k) as to the procedure relating to appeal to the Government from the 

decisions of each Council under section 35; 

(l) all other matters which may be necessary for the purpose of carrying out 

the objects of this Act; 

 (3) Every rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, 

before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days which 

may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the 

session in which it is so laid or the session immediately following, if the Legislative Assembly, 

makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, 

thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so 

however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of 

anything previously done under that rule. 

47. Regulations.— (1)  Each Council may, with the previous sanction of the Government, 

make regulations not inconsistent with this Act or the rules made thereunder, for all or any of 

the following matters, namely:— 
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(a) the time and place at which the Council shall hold its meetings and the 

manner in which such meeting shall be convened and held under section 15; 

(b) the procedure relating to appeals against the action of the Registrar under section 33; 

(c) all other matters which may be necessary for the purpose of carrying out the 

objects of this Act. 

(2) All regulations made under this section and duly confirmed by the Government 

shall be notified. 

   (3) The Government may, by notification in the Gazette, cancel any such regulations. 

48.  Repeal and saving.—(1) The Travancore-Cochin Medical Practitioners Act, 1953 

(Act IX of 1953) and Kerala State Medical Practitioners Ordinance,  2021 (115 of 2021) are 

hereby repealed: 

Provided that such repeal shall not affect,— 

(a) the previous operations of the said enactments or anything  duly done or 

suffered thereunder; or 

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred or 

Registration certificate obtained  under the said enactments; or 

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of  any offence 

committed against the said enactments; or 

(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, 

privilege, liability, forfeiture or punishment as aforesaid may be initiated, continued or enforced 

and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this enactment has not 

been passed; or 

(e) any appointment or rules, bye laws or regulation made, any notification, 

notice, order, declaration or direction issued under the repealed enactments to the extent they 

are not inconsistent with the provisions of this Act. 
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(2)  The Madras Medical Registration Act, 1914 (Act No. IV of 1914)  exist in force 

in the   Malabar District referred in the State Reorganisation Act,1956  ( Act No. 37 of 1956) 

shall cease to operate in the said area. 

(3) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any 

action taken or deemed to have been taken under the  Travancore-Cochin Medical Practitioners 

Act, 1953 (Act IX of 1953), the Madras Medical Registration Act, 1914 (Act No.  IV of 1914)  

exist in force in the Malabar District referred in the States  Reorganisation Act, 1956  

( Act No. 37 of 1956)  and the Kerala State Medical Practitioners Ordinance, 2021 (Ordinance  

No. 115 of 2021) shall be deemed to have been done or taken under this Act. 

THE  SCHEDULE 

RECOGNISED QUALIFICATIONS 

A.  Qualification for Modern Medicine: All qualifications recognized under the National 

Medical Commission Act, 2019 (No.30 of 2019) and those qualifications which are deemed to 

have been recognized thereunder by virtue of Acts of Parliament. 

B.  Qualifications for Ayurveda, Siddha, Unani Tibbi medicine, Yoga and Naturopathy:  

All qualifications recognized under the National Commission for Indian System of Medicine 

Act, 2020 (No.14 of 2020).  In case of Yoga and Naturopathy all qualifications recognized by 

the Central Government or State Government, as the case may be, from time to time. 

C. Qualification for Homoeopathic Medicine:  All qualifications recognized under the 

National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (No.15 of 2020). 
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