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കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

                                                                                                              
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവികേയക്ായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസാകിയ 

പ്പോരമുള്ള ബില്ലിന് 2021 ജൂണ് 16-ാം തീയതി ഗവര്ണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു. 

 ഗവര്ണ്ണറുടെ ഉത്തരവിന്പപ്പോരം, 

 വി. ഹരി നായര്ണ്, 
 നിയമ ടസപ്േട്ടറി. 

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂണ് 17 
1196  മിഥുനം 3 
1943 കജേഷ്ഠം  27.  
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2021-ലെ 4-ാാം ആേ്റ് 

2021-ലെ കേരള സാാംക്േമിേ കരാഗങ്ങള് ആേ്റ് 

സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങളുടെ നിയപ്ന്തണവും പ്പതികരാധവും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങടള 

ഏേീേരികുന്നതിനും കപ്ോഡീേരികുന്നതിനും  അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ  

അതിന് ആനുഷംഗിേകമാ ആയ ോരേങ്ങള്കകും കവണ്ടിയുള്ള 

ഒരു 

ആേ്റ ്

 

പീഠിേ.―സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങളുടെ നിയപ്ന്തണവും പ്പതികരാധവും സംബന്ധിച്ച 

നിയമങ്ങള്ക ഏേീേരികുന്നതിനും കപ്ോഡീേരികുന്നതിനും  അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ 

അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ ോരേങ്ങള്കകും കവണ്ടി വേവസ്ഥ ടെയ്യുന്നത് 

യുക്തമായിരികുേയാല്; 

ഭാരത റിപ്പബ്ലികിടെ എെുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം 

നിയമമുണ്ടാകുന്നു:― 

1. െുരുകകപ്പരും പ്പാരംഭവും.―(1) ഈ ആേ്റിന് 2021-ടേ കേരള സാംപ്േമിേ 

കരാഗങ്ങള്ക ആേ്റ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) 8-ാം വേുപ്പ് 2020 ജൂലേ 4-ാം തീയതി പ്പാബേേത്തില് വന്നതായി 

േരുതടപ്പകെണ്ടതും കേഷികുന്ന വേുപ്പുേള്ക 2020 മാര്ണ്ച്ച് 27-ാം തീയതി പ്പാബേേത്തില് 

വന്നതായി േരുതടപ്പകെണ്ടതുമാണ്. 

2. നിര്ണ്വെനങ്ങള്ക.―ഈ ആേ്റില് സന്ദര്ണ്ഭം മറു വിധത്തില് ആവേേടപ്പൊത്ത 

പക്ഷം,― 

(എ) “സാംപ്േമിേ കരാഗം” എന്നാല് സര്ണ്കാര്ണ് ഔക്ോഗിേ ഗസറില് 

പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയ വിജ്ഞാപനത്താല്, സാംപ്േമിേ കരാഗം എന്ന് പ്പഖ്ോപിച്ച ഏടതാരു  

കരാഗവും എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ബി) “ സര്ണ്കാര്ണ് ”എന്നാല് കേരള സര്ണ്കാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 
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(സി) “നിര്ണ്ണയികടപ്പട്ട” എന്നാല് ഈ ആേറ്ിന്പ േീെില് ഉണ്ടാകടപ്പട്ട 

െട്ടങ്ങളാകോ റഗുകേഷനുേളാകോ നിര്ണ്ണയികടപ്പട്ട എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഡി) “റഗുകേഷന്പ” എന്നാല് ഈ ആേ്റിന്പ േീെില് ഉണ്ടാകടപ്പട്ട റഗുകേഷന്പ 

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു. 

3. സാംപ്േമിേ കരാഗം വിജ്ഞാപനം ടെയ്യുന്നതിനുളള സര്ണ്കാരിടെ 

അധിോരം.―സര്ണ്കാരിന്, ഔക്ോഗിേ ഗസറിടേ വിജ്ഞാപനം വെി, സംസ്ഥാന 

ത്താേമാനകമാ അടല്ലങ്കില് വിജ്ഞാപനത്തില് വിനിര്ണ്കേേികാവുന്ന അത്തരം 

ഭാഗകത്തകകാ ഭാഗങ്ങളികേകകാ, ഈ ആേ്റിടെ ആവേേങ്ങള്കകായി, ഏടതാരു 

കരാഗടത്തയും സാംപ്േമിേ കരാഗമായി വിജ്ഞാപനം ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

4. സാംപ്േമിേ കരാഗവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് പ്പകതേേ നെപെിേള്ക എെുകുന്നതിനും  

റഗുകേഷനുേള്ക വിനിര്ണ്കേേികുന്നതിനുമുള്ള അധിോരം.―(1) സര്ണ്കാരിന്, സംസ്ഥാനകത്താ 

അടല്ലങ്കില് അതിടെ ഏടതങ്കിേും ഭാഗകത്താ ഏടതങ്കിേും സാംപ്േമിേ കരാഗം  

പിെിടപടട്ടകന്നാ അടല്ലങ്കില് ടപാട്ടിപ്പുറടപ്പെുടമന്ന് ഭീഷണിയുള്ളതാകയാ, എകപ്പാള്ക 

കബാദ്ധേടപ്പട്ടാേും, ആ ആവേേത്തികേക് അനിവാരേമായി അത് േരുതുന്ന 

അത്തരത്തിേുളള നെപെിേള്ക സര്ണ്കാരിന് എെുകാവുന്നതും ഔക്ോഗിേ ഗസറിടേ  

വിജ്ഞാപനം വെി അത്തരം കരാഗങ്ങള്ക ടപാട്ടിപ്പുറടപ്പെുന്നത് തെയുന്നതിന് അടല്ലങ്കില് 

അതിടെ വോപനം തെയുന്നതിനായി ടപാതുജനങ്ങള്ക അടല്ലങ്കില് ഏടതങ്കിേും ആള്ക 

അടല്ലങ്കില് ആളുേളുടെ വിഭാഗം  പാേികകണ്ടതായ അപ്പോരമുള്ള താല്കാേിേ 

ടറഗുകേഷനുേകളാ ഉത്തരവുേകളാ വിനിര്ണ്കേേികാവുന്നതും അത്തരം 

ടറഗുകേഷനുേളിേും ഉത്തരവുേളിേും വിനിര്ണ്കേേികാവുന്ന അങ്ങടനയുളള 

അധിോരങ്ങളും േര്ണ്ത്തവേങ്ങളും വിനികയാഗികുവാന്പ ജില്ലാ േളക്ടകറാെ് ആവേേടപ്പെുേകയാ 

അവടര അധിോരടപ്പെുത്തുേകയാ ടെയ്യാവുന്നതുമാണ്. 

(2) പ്പകതേേിച്ചും, കമല്പറഞ്ഞ വേവസ്ഥേളുടെ സാമാനേതയ്ക ് ഭംഗം 

വരാടതയും, സര്ണ്കാരിന്,― 

(എ) സംസ്ഥാനത്തിനേത്ത് ഏടതങ്കിേും ഒത്തുേൂെേികോ, ആക ാഷങ്ങളികോ, 

ആരാധനേളികോ അത്തരം മറ് പ്പവൃത്തിേളികോ, ആളുേളില് നിന്ന് ആളുേളികേക ് 

സാംപ്േമിേ കരാഗം പേരുന്നതികനാ വോപികുന്നതികനാ പരോപ്തമാടണന്ന് സര്ണ്കാര്ണ് 

േരുതുന്ന ഏടതാരു ആൊരകമാ പ്പവര്ണ്ത്തികയാ നികരാധികുേ; 
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(ബി) കവോമ, ടറയില്, കറാഡ്, േെല് വെികയാ അടല്ലങ്കില് മകറടതങ്കിേും 

മാര്ണ്ഗത്തിേൂടെകയാ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തികച്ചരുന്ന ആളുേകളകയാ  അത്തരത്തിേുളള 

ഏടതങ്കിേും കരാഗം ബാധിച്ചതായി സംേയിച്ച്, അതതുസംഗതികപാടേ, േവാറെീനികോ 

ഒറടപ്പകട്ടാ ആേുപപ്തിയികോ താല്കാേിേ താമസസ്ഥേകത്താ വീട്ടികോ 

മറുവിധത്തികോ ഉള്ള ആളുേകളകയാ, ടറഗുകേഷനുേളികോ ഉത്തരവുേളികോ 

അധിോരടപ്പെുത്തിയിട്ടുളള ഉക്ോഗസ്ഥരാല് പരികോധികുേ; 

(സി) ആവേേടമന്ന ് േരുതുന്നിെകത്താളം ോേകത്തക് സംസ്ഥാന 

അതിര്ണ്ത്തിേള്ക  അെയക്ുേ; 

(ഡി) ടപാതു-സവോരേ ഗതാഗത പ്പവര്ണ്ത്തനത്തില് നിയപ്ന്തണങ്ങള്ക 

ഏര്ണ്ടപ്പെുത്തുേ; 

(ഇ) സാമൂഹിേ അേേം പാേികുന്നതിനുളള മാന്ണ്ഡങ്ങള്ക 

നിര്ണ്ണയികുേ; 

(എഫ്) ടപാതു സ്ഥേങ്ങളിേും മതസ്ഥാപനങ്ങളിേും ആളുേള്ക േൂട്ടം 

േൂെുന്നത് നിയപ്ന്തികുേകയാ നികരാധികുേകയാ ടെയ്യുേ; 

(ജി) സംസ്ഥാനടത്ത സര്ണ്കാര്ണ്, സവോരേ ഓഫീസുേളുടെയും വി്ോഭോസ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക പ്േമീേരികുേകയാ പരിമിതടപ്പെുത്തുേകയാ  

ടെയ്യുേ; 

(എച്ച്) േെേളുടെയും വാണിജേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫാക്ടറിേളുടെയും 

വര്ണ്ക ് കഷാപ്പുേളുടെയും സംഭരണോേേളുടെയും പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളില് നികരാധനകമാ  

നിയപ്ന്തണങ്ങകളാ  ഏര്ണ്ടപ്പെുത്തുേ; 

(ഐ) ബാങ്കുേള്ക, മാധേമം, ആകരാഗേസംരക്ഷണം, ഭക്ഷേവിതരണം, 

ലവ്േുതി, ടവളളം, ഇന്ധനം തുെങ്ങിയ അവേേകമാ അെിയന്തിരകമാ ആയ 

കസവനങ്ങളുടെ സമയല്ര്ണ് േം പരിമിതടപ്പെുത്തുേ; 

(ടജ) സാംപ്േമിേ കരാഗം നിയപ്ന്തികുന്നതിനും തെയുന്നതിനും ആവേേ 

മാകയകാവുന്ന, സര്ണ്കാര്ണ് തീരുമാനികുന്ന അങ്ങടനയുളള മറ് ഏര്ണ്പ്പാെുേള്ക ടെയ്യുേ, 

എന്നിവയ്കായി നെപെിേടളെുകാവുന്നതും ടറഗുകേഷനുേള്ക വിനിര്ണ്കേേികാവുന്നതുമാണ്. 

5. േിക്ഷ.―റഗുകേഷനുേകളാ ഉത്തരവുേകളാ പാേികാന്പ ബാദ്ധേസ്ഥരായ 

ഏടതാരു വേക്തി/സ്ഥാപനം/േമ്പനി ഈ ആേ്റിന്പ േീെില് ഉണ്ടാകിയിട്ടുള്ള 

അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും റഗുകേഷകനാ ഉത്തരകവാ േം ികുേകയാ 
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അനുസരികാതിരികുേകയാ ഈ ആേറ്ിന്പ േീെില് അധിോരടപ്പെുത്തടപ്പട്ട 

ഏടതങ്കിേും ഉക്ോഗസ്ഥടന തെസ്സടപ്പെുത്തുേകയാ ടെയ്താല് േുറസ്ഥാപനത്തികേല് 

രണ്ട് വര്ണ്ഷം വടരയാോവുന്ന ോേകത്തയ്കുളള തെവികനാ പതിനായിരം രൂപ 

വടരയാോവുന്ന പിെയ്കകാ അടല്ലങ്കില് ഇവ രണ്ടിനും േൂെികയാ 

േിക്ഷികടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

6. േുറങ്ങള്കക് കപ്പരണ നല്േല്.―ഈ ആേ്റിന്പ േീെിേുളള ഏടതങ്കിേും േുറം 

ടെയ്യാന്പ കപ്പരിപ്പികുന്ന ഏടതാരാളും, ആ കപ്പരണടയത്തുെര്ണ്ന്്ന കപ്പരിപ്പികടപ്പട്ട 

പ്പവൃത്തി ടെയ്യുന്നപക്ഷം രണ്ട് വര്ണ്ഷം വടരയാോവുന്ന തെവികനാ അടല്ലങ്കില് 

പതിനായിരം രൂപ വടരയാോവുന്ന പിെയ്കകാ അടല്ലങ്കില് ഇവ രണ്ടിനും േൂെികയാ  

േിക്ഷികടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

7. ഈ ആേ്റിനു േീെിേുള്ള േുറം ടോലൈസബിളും ജാമേം ടോെുകാവുന്നതും 

ആയിരികുടമന്ന.്―1973-ടേ പ്േിമിനല് നെപെി നിയമസംഹിതയില് (1974-ടേ 2-ാം  

കേപ്ന്ദ ആേ്റ്) എന്തു തടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും ഈ ആേ്റിന്പ േീെിേുളള എല്ലാ 

േുറങ്ങളും ടോലൈസബിളും ജാമേം അനുവ്ികത്തകതും  ആയിരികുന്നതാണ്. 

8. േുറങ്ങള്ക രാജിയാകല്.―(1) സര്ണ്കാര്ണ് ഔക്ോഗിേ ഗസറില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 

വിജ്ഞാപനം വെി ഇതികേയ്കായി വിനിര്ണ്കേേികടപ്പട്ടിട്ടുളള അങ്ങടനയുളള 

ഉക്ോഗസ്ഥരാേും അപ്പോരമുളള തുേയ്കും, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം േിക്ഷാര്ണ്ഹമായ 

േുറങ്ങള്ക, േുറാകരാപിതടെ അകപക്ഷയികേല് കപ്പാസിേേൂഷന്പ ആരംഭികുന്നതിനു 

മുകമ്പാ, കപ്പാസിേേൂഷന്പ ആരംഭിച്ചതിനു കേഷം ബന്ധടപ്പട്ട കോെതിയുടെ 

അനുമതികയാെു േൂെികയാ, രാജിയാകാവുന്നതാണ്. 

(2) ഒരു േുറം രാജിയായാല് രാജിയായ േുറവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ആ 

േുറകാരടനതിടര വീണ്ടും നെപെിേള്ക തുെരാന്പ പാെില്ലാത്തതും േുറകാരന്പ 

േസ്റ്റഡിയില് ആടണങ്കില് അയാടളയും വാഹനങ്ങള്ക എടതങ്കിേും 

പിെിടച്ചെുത്തിരികുേയാടണങ്കില് അവടയയും വിെുതല് ടെകയ്യണ്ടതുമാണ്. 

9. ആേ്റ് മകറടതങ്കിേും നിയമങ്ങള്കക ്ഭംഗം വരുത്തുന്നതടല്ലന്്ന.―ഈ ആേ്റിടേ 

വേവസ്ഥേള്ക തല്സമയം പ്പാബേേത്തിേിരികുന്ന മകറടതങ്കിേും നിയമത്തിടേ 

വേവസ്ഥേള്കക ്പുറടമയും അവയക്് ഭംഗം വരുത്താടതയും ആയിരികുന്നതാണ്. 

10. ഉത്തമവിേവാസത്തില് ടെയ്ത പ്പവര്ണ്ത്തിേള്കകു സംരക്ഷണം.―ഈ ആേ്റ ്

പ്പോരകമാ അതിന്പ േീെികോ ഉത്തമവിേവാസകത്താടെ ടെയ്തകതാ ടെയ്യാനുകേേിച്ചകതാ 
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ആയ ഏടതങ്കിേും ോരേം സംബന്ധിച്ച് യാടതാരു വേവഹാരകമാ കപ്പാസിേേൂഷകനാ മറ ്

നിയമ നെപെിേകളാ ആര്ണ്ടകതിടരയും നിേനില്കുന്നതല്ല. 

11. ലവഷമേങ്ങള്ക നീകം ടെയ്യുന്നതിനുളള അധിോരം.―ഈ ആേ്റിടേ 

വേവസ്ഥേള്ക നെപ്പാകുന്നതില് എടന്തങ്കിേും ലവഷമേങ്ങള്ക ഉണ്ടാേുന്നപക്ഷം, 

സര്ണ്കാരിന്, ഗസറില് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തിയ ഉത്തരവിനാല്, ആ ലവഷമേം 

നീകുന്നതിന്, ആവേേടമകന്നാ യുക്തടമകന്നാ അതിന് കതാന്നുന്നതും ഈ ആേ്റിടേ 

വേവസ്ഥേള്കക ്വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ വേവസ്ഥേള്ക ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്: 

എന്നാല് ഈ ആേ്റിടെ പ്പാരംഭ തീയതി മുതല് രണ്ട് വര്ണ്ഷം അവസാനിച്ചതിനു 

കേഷം അങ്ങടനയുളള യാടതാരു ഉത്തരവും പുറടപ്പെുവികുവാന്പ പാെുളളതല്ല. 

 12. െട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുവാനുളള അധിോരം.―(1) സര്ണ്കാരിന്, ഗസറ ്

വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ആേ്റിടെ വേവസ്ഥേള്ക നെപ്പില് വരുത്തുന്നതിനായി, 

പില്കാേ പ്പാബേേകത്താടെകയാ മുന്പോേ പ്പാബേേകത്താടെകയാ, െട്ടങ്ങള്ക 

ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ആേ്റ് പ്പോരം ഉണ്ടാകടപ്പെുന്ന എടതാരു െട്ടവും ടറഗുകേഷനും 

അതുണ്ടാകിയതിനുകേഷം, േെിയുന്നപ്തകവഗം, നിയമസഭ സകമ്മളനത്തില് 

ആയിരികുകമ്പാള്ക, സഭ മുമ്പാടേ ഒരു സകമ്മളനത്തികോ  അടല്ലങ്കില് തുെര്ണ്ച്ചയായ രണ്ട്   

സകമ്മളനങ്ങളികോ ടപൊവുന്ന ആടേ പതിനാേ് ്ിവസകാേകത്തക് വയ്കകണ്ടതും, 

അപ്പോരം അത ് ഏത് സകമ്മളനത്തില് വയ്കുന്നുകവാ, ആ സകമ്മളനകമാ 

ടതാട്ടെുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ അവസാനികുന്നതിനു മുമ്പ് നിയമസഭ പ്പസ്തുത 

െട്ടത്തികോ ടറഗുകേഷനികോ എടന്തങ്കിേും  രൂപകഭ്ടപ്പെുത്തേുേള്ക വരുത്തുേകയാ ആ 

െട്ടം അടല്ലങ്കില് ടറഗുകേഷന്പ/െട്ടവും ടറഗുകേഷനും ഉണ്ടാകകണ്ടതിടല്ലന്്ന 

തീരുമാനികുേകയാ ടെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ െട്ടകമാ ടറഗുകേഷകനാ, അതിനുകേഷം, 

അതതു സംഗതികപാടേ, അപ്പോരം രൂപകഭ്ടപ്പെുത്തിയ രൂപത്തില് മാപ്തം 

പ്പാബേേമുണ്ടായിരികുേകയാ അടല്ലങ്കില് യാടതാരു പ്പാബേേവും ഇല്ലാതിരികുേകയാ 

ടെയ്യുന്നതുമാേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും, അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും 

രൂപകഭ്ടപ്പെുത്തകോ റോകകോ ആ െട്ടം/ടറഗുകേഷന്പ പ്പോരം മുന്പപ് ടെയ്തിട്ടുള്ള 

ഏടതങ്കിേും സംഗതിയുടെ സാധുതയക്് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിോയിരികുന്നതാണ്. 

13. റോകേും ഒെിവാകേും.―(1) സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക ആേ്റ് (1072 M.E-ടേ  

I-ാം ആേ്റ,് ടോച്ചി ആേ്റ)്, 1073-ടേ സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക ആേ്റ് (1073 M.E-ടേ  

II-ാം ആേ്റ്, തിരുവിതാംേൂര്ണ് ആേ്റ)്, 2021-ടേ കേരള സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക 

ഓര്ണ്ഡിനന്പസ ്(2021-ടേ 22) എന്നിവ ഇതിനാല് റോകിയിരികുന്നു. 
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(2) അങ്ങടന റോകിയിരുന്നാല് തടന്നയും സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക ആേറ് ്   

(1072 M.E-ടേ I-ാം ആേ്റ്, ടോച്ചി ആേ്റ്), 1073-ടേ സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക ആേ്റ ്

(1073 M.E-ടേ II-ാം ആേ്റ്, തിരുവിതാംേൂര്ണ് ആേ്റ്), 2021-ടേ കേരള സാംപ്േമിേ 

കരാഗങ്ങള്ക ഓര്ണ്ഡിനന്പസ് (2021-ടേ 22) എന്നിവയ്ക് േീെില് ടെയ്തകതാ ടെയത്തായി 

േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ എടന്തങ്കിേും ോരേകമാ എെുത്തകതാ എെുത്തതായി 

േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ എടന്തങ്കിേും നെപെികയാ, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം ടെയ്തതാകയാ 

എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-H) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 9723/Leg. H1/2020/Law.                  Dated, Thiruvananthapuram, 17th June, 2021 

 3rd Mithunam, 1196 

 27th Jyaishta, 1943. 

 

 

 
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 Epidemic Diseases Act, 2021 (4 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR 

 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2021-ടേ കേരള സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്ക ആേ്റ്” 
published under the authority of the Governor.] 

ACT 4 OF 2021 

THE KERALA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2021 

AN 

ACT 
 

to unify and consolidate the laws relating to the regulation and prevention of epidemic 

diseases and for matters connected therewith or incidental thereto. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to unify and consolidate the laws relating 

to the regulation and prevention of epidemic diseases and for matters connected 

therewith or incidental thereto; 

BE it enacted in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:— 

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

Epidemic Diseases Act, 2021. 

(2) Section 8 shall be deemed to have come into force on the 4th day of July, 

2020 and remaining sections shall be deemed to have come into force on 

27th day of March, 2020. 

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

(a) “Epidemic Disease” means any disease declared as epidemic disease by 

notification published in the official gazette, by the Government; 

(b) “Government” means the Government of Kerala; 

(c) “prescribed” means prescribed by rules or regulations made under this Act; 

(d) “regulation” means the regulations made under this Act; 

(e) “State” means the State of Kerala. 
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3.  Power of Government to notify epidemic disease.—Government may, by 

notification in the official gazette, notify any disease as epidemic disease, for the 

purposes of this Act, either throughout the State or in such part or parts thereof as may 

be specified in the notification. 

4. Power to take special measures and specify Regulations as to epidemic 

disease.—(1) When at any time the Government is satisfied that the State or any part 

thereof is visited by or threatened with an outbreak of any epidemic disease, the  

Government may take such measures, as it deems necessary for the purpose, by 

notification in the official gazette specify such temporary regulations or orders to be 

observed by the public or by any person or class of persons so as to prevent the outbreak 

of such disease or the spread thereof and require or empower District Collectors to 

exercise such powers and duties as may be specified in the said regulations or orders. 

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

provisions, the Government may take measures and specify regulations,— 

(a) to prohibit any usage or act which the Government considers sufficient 

to spread or transmit epidemic diseases from person to person in any gathering, 

celebration, worship or other such activities within the State; 

(b) to inspect the persons arriving in the State by air, rail, road, sea or any 

other means or in quarantine or in isolation, as the case may be, in hospital, temporary 

accommodation, home or otherwise of persons suspected of being infected with any 

such disease by the officers authorized in the regulations, or orders; 

(c) to seal State borders for such period as may be deemed necessary; 

(d) to impose restrictions on the operation of public and private transport; 

(e) to  prescribe social distancing norms; 

(f) to restrict or prohibit congregation of persons in public places and 

religious institutions; 

(g) to regulate or restrict the functioning of Government and private offices 

and educational institutions in the State; 
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(h) to impose prohibition or restrictions on the functioning of shops and 

commercial establishments, factories, workshops and godowns; 

(i) to restrict duration of services in essential or emergency services such as 

banks, media, healthcare, food supply, electricity, water, fuel etc.; and 

(j) such other measures as may be necessary for the regulation and prevention 

of epidemic diseases, as decided by the Government. 

5.  Penalty.—Any person/institution/company who is bound by regulations or 

orders contravenes or disobey any such regulation or order made under this Act or 

obstruct any officer empowered under this Act, shall on conviction be punishable with 

imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend 

to ten thousand rupees or with both. 

6.  Abetment of offences.—Whoever abets any offence under this Act and if the 

act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punishable with 

imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend 

to ten thousand rupees or with both. 

7. Offence under this Act to be cognizable and bailable.—Notwithstanding 

anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) all 

offences under this Act shall be cognizable and bailable. 

8. Composition of offences.—(1) Offences punishable under this Act may be 

compounded on the application of the accused either before the institution of 

prosecution or with permission of the court concerned after the institution of 

prosecution, by such officers and for such amount, as the Government may by 

notification published in the Official Gazette, specify in this behalf. 

(2) Where an offence has been compounded, no further proceedings shall be 

continued against the offender in respect of the offence compounded and the offender 

if in custody and the vehicles if any seized shall be released. 

9.  Act not in derogation of any other law.— The provisions of this Act shall be in 

addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being 

in force. 
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10.  Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal 

proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or 

intended to be done by or under this Act. 

11. Power to remove difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to the 

provisions of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, make 

provisions not inconsistent with the provisions of this Act which appear to it to be 

necessary or expedient, for removing the difficulty: 

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two 

years from the date of commencement of this Act. 

12. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the 

Gazette, make rules either prospectively or retrospectively for the purpose of carrying 

into effect the provisions of this Act. 

(2) Every rules and regulations 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, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or 

regulations or decides that the rule and/or regulation should not be made, the rule or 

regulation 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 or regulation. 

13. Repeal and saving.— (1) The Epidemic Diseases Act, (I of 1072 M.E., Cochin 

Act), the Epidemic Diseases Act, 1073 (II of 1073 M.E., Travancore Act) and the Kerala 

Epidemic Diseases Ordinance, 2021 (Ordinance No.22 of 2021)  are hereby repealed. 

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

done or any action taken or deemed to have been taken under the Epidemic Diseases 

Act, (I of 1072 M.E., Cochin Act), the Epidemic Diseases Act, 1073 (II of 1073 M.E., 

Travancore Act) and the Kerala Epidemic Diseases Ordinance, 2021 (Ordinance No. 22 

of 2021) shall be deemed to have been done or taken under this Act. 
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