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വവിജക്കാപനന
സ.ഉ.(അച്ചടക്റ്റി) നമ്പര് 18/2020/ആഭഭ്യന്തരര

തക്റ്റിരുവനന്തപുരര,

2020 ഏപ്രക്റ്റില് 16
1195 കമേടര 3

എസ. ആർ. ഒ. നമർ

275/2020

2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 129-ാാാ വകുപസ് പ്രകേപോരര
നല്കേലപട്ട അധക്റ്റികേപോരങ്ങള് വക്റ്റിനക്റ്റികയപോഗക്റ്റിച്ചുലകേപോണസ് കകേരള സര്കപോര്, തപോലഴെപറയുന്ന ചട്ടങ്ങള്
ഇതക്റ്റിനപോല് ഉണപോക്കുന, അതപോയതസ് :-
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ചട്ടങ്ങള്
1. ചുരുകകപരുര പ്രപോരരഭവര.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങള്കസ് 2020-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ചട്ടങ്ങള് എന്നസ് കപരസ്
പറയപോര.
(2) ഇതസ് ഉടന് പ്രപോബലെഭ്യതക്റ്റില് വരുന്നതപോണസ് .
2. നക്റ്റിര്വ്വചനങ്ങള്.- (1) ഈ ചട്ടങ്ങളക്റ്റില്, സന്ദര്ഭര മേറ്റു വക്റ്റിധതക്റ്റില് ആവശഭ്യലപടപോത പകര,(എ)

“ആകസ് " എന്നപോല് 2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകസ് (2011-ലലെ 8) എന്നര്ത്ഥമേപോകുന;

(ബക്റ്റി)

“ഫപോറര" എന്നപോല് ഈ ചട്ടങ്ങളക്റ്റില് അനുബന്ധമേപോയക്റ്റി കചര്തക്റ്റിട്ടുള്ള ഒരു ഫപോറര

എന്നര്ത്ഥമേപോകുന;
(സക്റ്റി)

“ഫണസ്" എന്നപോല് ആകക്റ്റിലലെ 127-ാാാ വകുപസ് പ്രകേപോരമുള്ള കക്റ്റിമേക്റ്റിനല് ജസക്റ്റിസസ്

മേക്റ്റിസ്സകലെനക്റ്റിയസസ് എകസ്ലപന്സസസ് ഫണസ് എന്നര്ത്ഥമേപോകുന;
(ഡക്റ്റി)

“ലപര്മേക്റ്റിറസ് " എന്നപോല് ആകക്റ്റിലലെ 73-ാാാ വകുപസ് (1)-ാാാ ഉപവകുപസ് പ്രകേപോരര നലക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള

ലപര്മേക്റ്റിറസ് എന്നര്ത്ഥമേപോകുന;
(ഇ)

“ലപപോതുസുരക"

എന്നപോല്

ലപപോതുജനങ്ങളുലട

സുരകക്റ്റിതതതര

അഥവപോ

അപകേടതക്റ്റില് നക്റ്റികന്നപോ ആകമേണതക്റ്റില് നക്റ്റികന്നപോ ഉള്ള അവരുലട സുരക എന്നര്ത്ഥമേപോകുന;
(എഫസ്) “വകുപസ്" എന്നപോല് ആകക്റ്റിലലെ ഒരു വകുപസ് എന്നര്ത്ഥമേപോകുന.
(2) ഈ ചട്ടങ്ങളക്റ്റില് ഉപകയപോഗക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ളതുര നക്റ്റിര്വ്വചക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടക്റ്റിലപോതതുര എന്നപോല് ആകക്റ്റില്
നക്റ്റിര്വ്വചക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ളതുമേപോയ വപോക്കുകേള്ക്കുര പദപ്രകയപോഗങ്ങള്ക്കുര ആകക്റ്റില് യഥപോകമേര അവയസ് നല്കേക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള
അര്ത്ഥമുണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
3. കകേസസ് അകനതഷണതക്റ്റിനപോയക്റ്റി ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥലര പ്രകതഭ്യകേമേപോയക്റ്റി ചുമേതലെലപടുതണലമേന്നസ് .സരസ്ഥപോന കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റിക്കുര ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റിക്കുര അവരുലട നക്റ്റിയന്ത്രണതക്റ്റിലുള്ള
കേലീഴുകദഭ്യപോഗസ്ഥലര ഏലതങക്റ്റിലുര കകേസക്റ്റിലന്റെ അകനതഷണതക്റ്റിനപോയക്റ്റി ചുമേതലെലപടുതപോവന്നതപോണസ് .
4. കപപോലെലീസക്റ്റിനസ് സഹപോയര നല്കുന്നവര്കസ് നക്റ്റിശക്റ്റിത തുകേ നലണലമേന്നസ് .- ആകക്റ്റിലലെ 35-ാാാ വകുപസ്
(3)-ാാാ ഉപവകുപസ് പ്രകേപോരര ഒരപോള് കപപോലെലീസക്റ്റിലന സഹപോയക്റ്റിക്കുകേയുര അതുമൂലെര കവതനര നഷ്ടലപടുകേയുര
ലചയ്യുന്ന പകര, അങ്ങലന നഷ്ടര സരഭവക്റ്റിക്കുന്ന ആള്കസ് സര്കപോര് കേപോലെപോകേപോലെങ്ങളക്റ്റില് നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന
തുകേ നല്കുവപോന് സരസ്ഥപോന കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റികകപോ അകദ്ദേഹര ഇതക്റ്റികലെയപോയക്റ്റി അധക്റ്റികേപോരലപടുതക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള
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ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥകനപോ അധക്റ്റികേപോരമുണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
5. അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോത ജരഗമേവസ്തുകലള സരബന്ധക്റ്റിച്ച കനപോട്ടലീസസ് .- അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോത
ജരഗമേവസ്തുകള് കേലയപോഴെക്റ്റിക്കുന്ന ആവശഭ്യതക്റ്റികലെകപോയക്റ്റി

ഫപോറര 1 - ല് കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റികസ് അറക്റ്റിയക്റ്റിപസ് നകലണതുര ഫപോറര 2 - ല് കലെലെതക്റ്റിനുള്ള വക്റ്റില്പന വക്റ്റിളരബരര
മുകഖേന തുടര് നടപടക്റ്റികേള് സതലീകേരക്റ്റികകണതുമേപോണസ് .
6. ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റികേള്.- (1) ആകക്റ്റിലലെ 72-ാാാ വകുപസ്, (6)-ാാാ ഉപവകുപക്റ്റില് പറഞക്റ്റിട്ടുള്ള
ഒരു ജക്റ്റിലയക്റ്റിലലെ ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റികേളുലട പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേപോപക്റ്റിപക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനുര ജക്റ്റിലയസ്
ലമേപോതമേപോയക്റ്റി ബന്ധലപട്ട കേപോരഭ്യങ്ങളക്റ്റില് ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണങ്ങള് ഏര്ലപടുത്തുന്നതക്റ്റിനുമേപോയക്റ്റി തപോലഴെ
പറയുന്ന

അരഗങ്ങള്

അടങ്ങുന്ന

ഒരു

ജക്റ്റിലപോതലെ

ടപോഫക്റ്റികേസ്

കമേലീകേരണസമേക്റ്റിതക്റ്റി

സര്കപോര്

രൂപലീകേരക്റ്റികകണതപോണസ് , അതപോയതസ് :ജക്റ്റിലപോ ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റി
(i)

ജക്റ്റിലപോ മേജക്റ്റികസ്ട്രേറസ്

:

(ii)

ജക്റ്റിലയക്റ്റിലലെ പപോര്ലെലമേന്റെസ് അരഗങ്ങള്

:

അരഗര

(iii)

ജക്റ്റിലയക്റ്റിലലെ നക്റ്റിയമേസഭപോരഗങ്ങള്

:

അരഗര

(iv)

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി

:

(v)

റലീജക്റ്റിയണല് ടപോന്കസപോര്ട്ടസ് ഓഫലീസര്

:

അരഗര/
കേണ്വലീനര്
അരഗര

(vi)

ലപപോതുമേരപോമേതസ് വകുപസ് എകക്റ്റികേക്യൂട്ടലീവസ്
:

അരഗര

എഞക്റ്റിനലീയര്

അദഭ്യകന്

(2)ടപോഫക്റ്റികസ് കേപോരഭ്യങ്ങള് കമേലീകേരക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി തപോലഴെപറയുന്ന അരഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ടപോഫക്റ്റികസ്
കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റികേള് കകേപോര്പകറഷന്, മുനക്റ്റിസക്റ്റിപപോലെക്റ്റിറക്റ്റി, ഗപോമേപഞപോയതസ് എന്നലീ തലെങ്ങളക്റ്റില് ജക്റ്റിലപോ
കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി

രൂപലീകേരക്റ്റികകണതപോണസ് , അതപോയതസ് :-

എ) കകേപോര്പകറഷന് ടപോഫക്റ്റികേസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റി
(i) കകേപോര്പകറഷന് കമേയര്
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(ii) ജക്റ്റിലപോ മേജക്റ്റികസ്ട്രേറസ് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര
ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

: അരഗര

(iii) ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി നപോമേ
നക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

: അരഗര/കേണ്വലീനര്

(iv) റലീജക്റ്റിയണല് ടപോന്കസപോര്ട്ടസ് ഓഫലീസര്
നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

:

അരഗര

(v) ലപപോതുമേരപോമേതസ് വകുപസ് എകക്റ്റികേക്യൂട്ടലീവസ്
എഞക്റ്റിനലീയര് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന
ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

:

അരഗര

ബക്റ്റി) മുന്സക്റ്റിപപോലെക്റ്റിറക്റ്റി ടപോഫക്റ്റികേസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റി
(i)
(ii)
(iii)

മുനക്റ്റിസക്റ്റിപപോലെക്റ്റിറക്റ്റി അദഭ്യകന്
ജക്റ്റിലപോ മേജക്റ്റികസ്ട്രേറസ് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര
ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

:

അരഗര

:

അരഗര/
കേണ്വലീനര്

:

അരഗര

:

അരഗര

റലീജക്റ്റിയണല് ടപോന്കസപോര്ട്ടസ് ഓഫലീസര്
നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

(v)

അദഭ്യകന്

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി നപോമേ
നക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

(iv)

:

ലപപോതുമേരപോമേതസ് വകുപസ് എകക്റ്റികേക്യൂട്ടലീവസ്
എഞക്റ്റിനലീയര് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന
ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

സക്റ്റി) ഗപോമേ പഞപോയതസ് ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റി
(i)

ഗപോമേ പഞപോയതസ് പ്രസക്റ്റിഡന്റെസ്

(ii)

ജക്റ്റിലപോ മേജക്റ്റികസ്ട്രേറസ് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര
ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

(iii)

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി നപോമേ

(iv)

നക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്
റലീജക്റ്റിയണല് ടപോന്കസപോര്ട്ടസ് ഓഫലീസര്
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നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്
(v)

:

അരഗര

:

അരഗര

ലപപോതുമേരപോമേതസ് വകുപസ് എകക്റ്റികേക്യൂട്ടലീവസ്
എഞക്റ്റിനലീയര് നപോമേനക്റ്റിര്കദ്ദേശര ലചയ്യുന്ന
ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

(3) (2)-ാാാ ഉപചട്ടതക്റ്റില് പറഞക്റ്റിട്ടുള്ള ടപോഫക്റ്റികേസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റികേളുലട പ്രപോകദശക്റ്റികേ
അധക്റ്റികേപോരപരക്റ്റിധക്റ്റി

തകദ്ദേശ

സതയര

ഭരണ

സ്ഥപോപനങ്ങളുലട

അധക്റ്റികേപോര

പരക്റ്റിധക്റ്റികസ്

സമേപോനമേപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
(4) 1988-ലലെ കമേപോകട്ടപോര് ലവഹക്റ്റികക്റ്റിള്സസ് ആകക്റ്റിലലെയുര (1988-ലലെ 59), 2007-ലലെ കകേരളപോ
കറപോഡസ് സുരകപോ അകതപോറക്റ്റിറക്റ്റി ആകക്റ്റിലലെയുര (2007-ലലെ 8) അവയസ് കേലീഴെക്റ്റില് പുറലപടുവക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെ
വഭ്യവസ്ഥകേള്ക്കുര വക്റ്റികധയമേപോയക്റ്റി ടപോഫക്റ്റികസ് നക്റ്റിയന്ത്രണവര സജലീകേരണങ്ങളുര സപോധഭ്യമേപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ് (1)-ഉര
(2)-ഉര

ഉപചട്ടങ്ങളക്റ്റില്

പറഞക്റ്റിട്ടുള്ള

അധക്റ്റികേപോരമുണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .

വക്റ്റിവക്റ്റിധ

ലപപോതുജനങ്ങള്കസ്

ടപോഫക്റ്റികസ്

കമേലീകേരണ

തടസമുണപോക്കുന്നകതപോ

സമേക്റ്റിതക്റ്റികേള്കസ്
പരക്റ്റികസ്

പറ്റുവപോന്

ഇടയപോക്കുകേകയപോ ലചയപോവന്ന ടപോഫക്റ്റികേസ് സരഭവങ്ങള് ഇലപോതപോക്കുകേകയപോ ഒഴെക്റ്റിവപോക്കുകേകയപോ ലചയ്യുന്നതക്റ്റിനുര
ടപോഫക്റ്റികേസ്

കമേലീകേരണ

സമേക്റ്റിതക്റ്റികസ്

അധക്റ്റികേപോരമുണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതുര

അവയുലട

അങ്ങലനയുള്ള

നക്റ്റിര്കദ്ദേശങ്ങള് ബന്ധലപട്ട എലപോ സര്കപോര് വകുപ്പുകേളുര ലപപോതുജനങ്ങളുര പപോലെക്റ്റികകണതുമേപോണസ് .
(5) ടപോഫക്റ്റികസ് കമേലീകേരണ സമേക്റ്റിതക്റ്റികേള് മേപോസതക്റ്റില് കുറഞതസ് ഒരു തവണലയങക്റ്റിലുര
കയപോഗര കചകരണതപോണസ് .
7. കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിനുള്ള ലപര്മേക്റ്റിറസ്.- (1) കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെന നക്റ്റിയന്ത്രണതക്റ്റിനസ് ഫപോറര 5-ല്
ലപര്മേക്റ്റിറസ് നല്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള അധക്റ്റികേപോരര ബന്ധലപട്ട സബസ് ഡക്റ്റിവക്റ്റിഷണല് കപപോലെലീസസ് ഓഫലീസറക്റ്റില്
നക്റ്റികക്റ്റിപ്തമേപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് . ലപര്മേക്റ്റിറസ് ലെഭക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി അകപകകേന്

ഫപോറര 3-ല്

അകപക

നകലണതപോണസ് .
(2) (1)-ാാാ ഉപചട്ടപ്രകേപോരമുള്ള ലപര്മേക്റ്റിറസ് നല്കുന്നതക്റ്റിനസ് മുന്പസ് കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിലന്റെ
ആവശഭ്യകേതലയയുര ഔചക്റ്റിതഭ്യലതയുര കുറക്റ്റിച്ച സ് വക്റ്റിശദമേപോയ അകനതഷണര നടകതണതപോണസ്:
എന്നപോല്,

രപോജഭ്യതക്റ്റിലന്റെ

ഐകേഭ്യതക്റ്റിനുര

അഖേണ്ഡതയര

പ്രവര്തക്റ്റികേളക്റ്റില് ഏര്ലപടുന്ന യപോലതപോരപോള്ക്കുര ലപര്മേക്റ്റിറസ് നല്കുവപോന് പപോടുള്ളതല.
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(3) (1)-ാാാ ഉപചട്ടപ്രകേപോരമുള്ള ലപര്മേക്റ്റിറക്റ്റിലന്റെ കേപോലെപോവധക്റ്റി രണ്ടു വര്ഷര ആയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
(4) ലപര്മേക്റ്റിറസ് പുതുക്കുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി നക്റ്റിലെവക്റ്റിലുള്ള ലപര്മേക്റ്റിറക്റ്റിലന്റെ കേപോലെപോവധക്റ്റി തലീരുന്നതക്റ്റിനസ് മുപതസ്
ദക്റ്റിവസര മുമ്പസ് ഈ ചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെ ഫപോറര 4 - ല് അകപക നല്കകേണതപോണസ് .
(5) ലപര്മേക്റ്റിറസ് ലെഭക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനുര അതസ് പുതുക്കുന്നതക്റ്റിനുര സര്കപോര് കേപോലെപോകേപോലെങ്ങളക്റ്റില്
നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന ഫലീസസ് അകപകകേന് നകലണതപോണസ് .
(6) കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റില് തപോലഴെ പറയുന്ന രജക്റ്റിസറുകേള് സൂകക്റ്റികകണതപോണസ് ,
അതപോയതസ് :എ. പരക്റ്റിശലീലെനര കനടുന്നവലര സരബന്ധക്റ്റിച്ച രജക്റ്റിസര്.- പരക്റ്റിശലീലെനര കനടുന്ന
ആളക്റ്റിലന്റെ കപരസ്,

കഫപോകട്ടപോ, കമേല്വക്റ്റിലെപോസര, പ്രപോയര, വക്റ്റിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ കയപോഗഭ്യത എന്നക്റ്റിവ ഈ രജക്റ്റിസറക്റ്റില്

കരഖേലപടുകതണതപോണസ് . പരക്റ്റിശലീലെനര കനടുന്ന ആള് പ്രപോയപൂര്തക്റ്റിയപോകേപോതക്റ്റിടതസ്, രകകേര്തപോവക്റ്റിലന്റെ
സമ്മതപതര രജക്റ്റിസറക്റ്റില് ഒട്ടക്റ്റിച്ച സ് സൂകക്റ്റികകണതപോണസ്. കക്റ്റിമേക്റ്റിനല് കകേസുകേളക്റ്റില് ഉള്ലപട്ടക്റ്റിട്ടുള്ള പകര,
പ്രസ്തുത വക്റ്റിവരര രജക്റ്റിസറക്റ്റില് കരഖേലപടുകതണതുമേപോണസ് .
ബക്റ്റി. പരക്റ്റിശലീലെകേലര സരബന്ധക്റ്റിച്ച രജക്റ്റിസര്.- പരക്റ്റിശലീലെകേരുലട

കപരസ്, കഫപോകട്ടപോ,

കമേല്വക്റ്റിലെപോസര, പ്രപോയര, വക്റ്റിദഭ്യപോഭഭ്യപോസ കയപോഗഭ്യത, പരക്റ്റിശലീലെനര നടത്തുന്നതക്റ്റിനുള്ള കയപോഗഭ്യത എന്നക്റ്റിവയുര
കക്റ്റിമേക്റ്റിനല് കകേസുകേളക്റ്റില് ഉള്ലപട്ടക്റ്റിട്ടുള്ള പകര പ്രസ്തുത വക്റ്റിവരവര ഈ രജക്റ്റിസറക്റ്റില് ഉള്ലപടുകതണതപോണസ് .
സക്റ്റി. ഹപോജര് രജക്റ്റിസര്.- പരക്റ്റിശലീലെനര കനടുന്നവരുലടയുര പരക്റ്റിശലീലെകേരുലടയുര ഹപോജര്
സരബന്ധമേപോയ വക്റ്റിശദപോരശങ്ങള് ഈ രജക്റ്റിസറക്റ്റില് കരഖേലപടുകതണതപോണസ് .
ഡക്റ്റി. ഫലീസസ് വക്റ്റിവരങ്ങള് സരബന്ധക്റ്റിച്ച രജക്റ്റിസര് .-

പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റില്

പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിനപോയക്റ്റി ലെഭക്റ്റിക്കുന്ന ഫലീസക്റ്റിലന്റെ വക്റ്റിവരങ്ങള് ഈ രജക്റ്റിസറക്റ്റില് കരഖേലപടുകതണതപോണസ് .
ഇ.
പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിനപോയക്റ്റി

പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിനുള്ള

ഉപകയപോഗക്റ്റിക്കുന്ന

ഉപകേരണങ്ങള്

ഉപകേരണങ്ങളുലട

സരബന്ധക്റ്റിച്ച

വക്റ്റിശദവക്റ്റിവരങ്ങള്

ഈ

രജക്റ്റിസര്.രജക്റ്റിസറക്റ്റില്

ഉള്ലപടുകതണതപോണസ് .
(7) രപോവക്റ്റിലലെ 5 മേണക്റ്റിക്കു മുമര രപോതക്റ്റി 9 മേണക്റ്റിക്കു കശഷവര കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനര നടത്തുവപോന്
പപോടുള്ളതല.
8. കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥര്ക്കുള്ള അധക്റ്റികേപോരതക്റ്റിലന്റെ കരഖേ നക്റ്റിയമേനപോധക്റ്റികേപോരക്റ്റി നകലണതപോലണന്നസ് .-
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ആകക്റ്റിലലെ 88-ാാാ വകുപക്റ്റില് വഭ്യവസ്ഥ ലചയക്റ്റിട്ടുള്ള അധക്റ്റികേപോരതക്റ്റിലന്റെ കരഖേ നല്കുവപോനുള്ള
അധക്റ്റികേപോരര ബന്ധലപട്ട നക്റ്റിയമേനപോധക്റ്റികേപോരക്റ്റിയക്റ്റില് നക്റ്റികക്റ്റിപ്തമേപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
9.

കപപോലെലീസസ്

അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേള്

നക്റ്റിലെവക്റ്റിലുള്ള

നക്റ്റിയമേങ്ങള്ക്കുര

സര്കപോരക്റ്റിലന്റെ

നക്റ്റിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുര വക്റ്റികധയമേപോയക്റ്റി പ്രവര്തക്റ്റികണലമേന്നസ് .- (1) കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥരുലട ലപപോതുവപോയ
കകമേ പ്രവര്തനങ്ങള്കപോയക്റ്റി വഭ്യതഭ്യസ്ത റപോങ്കുകേളക്റ്റിലുര വക്റ്റിഭപോഗങ്ങളക്റ്റിലുമുള്ള കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥര്കസ്
നക്റ്റിലെവക്റ്റിലുള്ള

നക്റ്റിയമേങ്ങള്ക്കുര

സര്കപോരക്റ്റിലന്റെ

നക്റ്റിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുര

സര്കപോര്

കേപോലെപോകേപോലെങ്ങളക്റ്റില്

പുറലപടുവക്റ്റിക്കുന്ന ഉതരവകേള്ക്കുര വക്റ്റികധയമേപോയക്റ്റി, കപപോലെലീസസ് കസനയുലട അച്ചടകതക്റ്റിനസ് കകേപോട്ടര
വരപോതവക്റ്റിധര കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേള് രൂപലീകേരക്റ്റിച്ച സ് പ്രവര്തക്റ്റികപോവന്നതപോണസ്.
(2) യപോലതപോരു വക്റ്റിധ രപോഷലീയ പ്രവര്തനങ്ങളക്റ്റിലുര കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേള്
പ്രതഭ്യകമേപോകയപോ പകരപോകമേപോകയപോ പലങടുക്കുവപോകനപോ ബന്ധലപടുവപോകനപോ പപോടുള്ളതല.
(3) കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷനക്റ്റിലലെ അരഗങ്ങളുലടയുര ഭപോരവപോഹക്റ്റികേളുലടയുര പ്രവര്തനര
മൂലെര ഔകദഭ്യപോഗക്റ്റികേ കൃതഭ്യനക്റ്റിര്വ്വഹണങ്ങള്ക്കുര ചുമേതലെകേള്ക്കുര യപോലതപോരു തരതക്റ്റിലുള്ള വലീഴ്ചകേളുര ഭരഗങ്ങളുര
സരഭവക്റ്റികപോന് പപോടുള്ളതല.
(4)

രണ്ടുവര്ഷതക്റ്റില്

കൂടുതല്

തുടര്ച്ചയപോയക്റ്റി

ഒരരഗര

ജക്റ്റിലപോതലെതക്റ്റികലെപോ

സരസ്ഥപോനതലെതക്റ്റികലെപോ കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷന് ഭപോരവപോഹക്റ്റിതതര വഹക്റ്റിക്കുവപോന് പപോടുള്ളതല:
എന്നപോല്, മൂന്നസ് വര്ഷലത ഇടകവളയസ് കശഷര ഒരപോള്കസ് വലീണ്ടുര അകസപോസക്റ്റികയഷലന്റെ
ഭപോരവപോഹക്റ്റിതതര വഹക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനസ് തടസമുണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതല.
(5) കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷലന്റെ യപോലതപോരു ഭപോരവപോഹക്റ്റിയുര സരസ്ഥപോന കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റിയുലട മുന്കൂര് അനുമേതക്റ്റി കൂടപോലത പത, ദൃശഭ്യ, സപോമൂഹഭ്യമേപോധഭ്യമേങ്ങളുമേപോയക്റ്റി ആശയ വക്റ്റിനക്റ്റിമേയര
നടത്തുകേകയപോ ഏലതങക്റ്റിലുര വക്റ്റിവരര പ്രസക്റ്റിദലപടുത്തുകേകയപോ ലചയ്യുവപോന് പപോടുള്ളതല.
(6)

കപപോലെലീസസ്

അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേള്

കപപോലെലീസസ്

കസനപോരഗങ്ങളക്റ്റില്

നക്റ്റിനര

നക്റ്റിര്ബന്ധക്റ്റിതമേപോയ പണപക്റ്റിരക്റ്റിവസ് നടത്തുവപോന് പപോടുള്ളതല.
(7) കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേള് സതകേപോരഭ്യ വഭ്യകക്റ്റികേളക്റ്റില് നക്റ്റികന്നപോ സ്ഥപോപനങ്ങളക്റ്റില്
നക്റ്റികന്നപോ പണകമേപോ വസ്തുകകളപോ മേറസ് സപോമ്പതക്റ്റികേ ആനുകൂലെഭ്യങ്ങകളപോ സതലീകേരക്റ്റിക്കുവപോന് പപോടുള്ളതല.
(8) കപപോലെലീസസ് അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേളുലട സകമ്മളനങ്ങള് ഒരു ദക്റ്റിവസതക്റ്റില് കൂടുതല്
നലീണ്ടുനക്റ്റില്ക്കുവപോന് പപോടുള്ളതല.
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(9) കപപോലെലീസസ് സര്വ്വലീസക്റ്റില് നക്റ്റിലെവക്റ്റിലുള്ള കപപോലെലീസസ് കസനപോരഗമേലപോത യപോലതപോരപോളുര
അകസപോസക്റ്റികയഷനുകേളക്റ്റില് അരഗതതകമേപോ ഭപോരവപോഹക്റ്റിതതകമേപോ വഹക്റ്റിക്കുവപോന് പപോടുള്ളതല.

10.

കുറങ്ങള്

രപോജക്റ്റിയപോകല്.-

ആകസ്

പ്രകേപോരമുള്ള

ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള്

അലപോത

കുറങ്ങള്

രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ് തപോലഴെപറയുന്ന കകേപോമ്പഹൗണക്റ്റിരഗസ് ഫലീസസ് ഈടപോകകണതപോണസ് , അതപോയതസ് :കകേപോമ്പഹൗ
ണക്റ്റി ര ഗസ്
ഫലീസസ്
(രൂപ)

രപോജക്റ്റി യ പോകപോന്
അധക്റ്റി കേ പോരമുള്ള
ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്

വകുപസ്

കുറര

(1)

(2)

(3)

(4)

117(എ)

കപപോലെലീസസ് കസനയക്റ്റിലലെ ഏലതപോരരഗലതയുര അയപോളുലട
കസവനങ്ങലള തടയുന്നതക്റ്റികനപോ അച്ചടകലെരഘനര
നടത്തുന്നതക്റ്റികനപോ കപ്രരക്റ്റിപക്റ്റിക്കുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

117(ബക്റ്റി)

കപപോലെലീസക്റ്റികന്റെതപോയ ഏലതങക്റ്റിലുര ചുമേതലെകയപോ
അധക്റ്റികേപോരകമേപോ നക്റ്റിയമേവക്റ്റിരുദമേപോയക്റ്റി ഏലറടുക്കുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

117(സക്റ്റി)

നക്റ്റിര്കദപോഷമേപോയക്റ്റി വക്റ്റികനപോദ ആവശഭ്യതക്റ്റിലനപോഴെക്റ്റിലകേ
കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥനപോയക്റ്റി ആള്മേപോറപോട്ടര നടത്തുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

117(ഡക്റ്റി)

ഒരു അകനതഷണതക്റ്റികലെപോ യഥപോവക്റ്റിധക്റ്റിയപോയ
കപപോലെലീസക്റ്റിലന്റെ കൃതഭ്യനക്റ്റിര്വ്വഹണതക്റ്റികലെപോ സപോരവതപോയ
വക്റ്റിവരങ്ങളക്റ്റില് കപപോലെലീസസ് അകനതഷണലത വഴെക്റ്റി
ലതറക്റ്റിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശഭ്യകതപോലട ലതറപോയ
കസറസ്ലമേന്റെസ് മേനനഃപൂര്വ്വര ഒരു കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥനസ്
നല്കുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

117(ഇ)

ഒരു കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥലന ഏലതങക്റ്റിലുര
കൃതഭ്യനക്റ്റിര്വ്വഹണതക്റ്റില് നക്റ്റിനര തടയണലമേന്ന
പ്രതഭ്യകമേപോയ ഉകദ്ദേശഭ്യകതപോലട ഭലീഷണക്റ്റിലപടുത്തുകേ
അലലങക്റ്റില് തടയുകേ അലലങക്റ്റില് കേകയറര ലചയ്യുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(എ)

ലപപോതുസ്ഥലെതസ് ലെഹരക്റ്റികടക്റ്റിമേലപട്ട നക്റ്റിലെയക്റ്റികലെപോ
ലെഹളയുണപോക്കുന്നവനപോകയപോ സതയര തലന്ന ശ്രദക്റ്റികപോന്
അശകനപോകയപോ കേപോണലപടുകേ

1000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(ബക്റ്റി)

അറക്റ്റിഞ്ഞു ലകേപോണസ് കപപോലെലീസക്റ്റിലനകയപോ ഫയര്
സര്വ്വലീസക്റ്റിലനകയപോ മേകറലതങക്റ്റിലുര
അവശഭ്യസര്വ്വലീസക്റ്റിലനകയപോ വഴെക്റ്റി ലതറക്റ്റികപോന് കേക്റ്റിരവദന്തക്റ്റി

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി
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പരത്തുകേകയപോ വഭ്യപോജമേപോയക്റ്റി അപകേടസൂചന
നല്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ
118(സക്റ്റി)

അറക്റ്റിഞ്ഞു ലകേപോണസ് മേനപൂര്വ്വമേപോയുര
ലപപോതുജനങ്ങള്കക്റ്റിടയക്റ്റില് ലപപോതു
പരക്റ്റിഭപോന്തക്റ്റിയുണപോക്കുവപോനപോയക്റ്റി ഒരു അവശഭ്യ സര്വ്വലീസക്റ്റിനസ്
കകേടസ് വരുത്തുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(ഇ)

അറക്റ്റിഞ്ഞുലകേപോണസ് ലപപോതുജനങ്ങള്കസ്
അപപോയമുണപോക്കുന്നകതപോ ലപപോതു സുരകയക്റ്റില്
വലീഴ്ചയുണപോക്കുന്നകതപോ ആയ ഏലതങക്റ്റിലുര പ്രവൃതക്റ്റി
ലചയ്യുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(എച്ചസ്) 73-ാാാ വകുപക്റ്റിലലെ വഭ്യവസ്ഥകേള് ലെരഘക്റ്റിക്കുകേകയപോ, അതക്റ്റിനസ്
വക്റ്റിരുദമേപോയക്റ്റി കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനര നല്കുകേകയപോ,
ലചയ്യുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(ഐ) പതക്റ്റിലനട്ടസ് വയസ്സക്റ്റില് തപോലഴെയുള്ളവര്കസ് ലെഹരക്റ്റി
പദപോര്ത്ഥങ്ങകളപോ കുട്ടക്റ്റികേളുലട ശപോരലീരക്റ്റികേവര
മേപോനസക്റ്റികേവമേപോയ ആകരപോഗഭ്യതക്റ്റിനസ് ഹപോനക്റ്റികേരമേപോയ
വസ്തുകകളപോ പദപോര്ത്ഥങ്ങകളപോ നല്കുകേകയപോ വക്റ്റില്ക്കുകേകയപോ
അതക്റ്റിനപോയക്റ്റി സ്ക്കൂള് പരക്റ്റിസരതസ് സരഭരക്റ്റിക്കുകേകയപോ
ലചയ്യുകേ

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

5000

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ്
കമേധപോവക്റ്റി

118(എഫസ്) നക്റ്റിയമേപോനുസൃതര അങ്ങലന ലചയപോന്
അധക്റ്റികേപോരലപടുതപോലത കസപോടകേ വസ്തുകകളപോ
അപകേടകേരമേപോയ പദപോര്ത്ഥങ്ങകളപോ
കേടതക്റ്റിലകപോണ്ടുകപപോകുകേ
118(ജക്റ്റി)

119(2)

ഒരു ഗുണകയപോ റഹൗഡക്റ്റികയപോ ആയക്റ്റിരക്റ്റിലക 2007-ലലെ
കകേരളപോ സപോമൂഹഭ്യ വക്റ്റിരുദ പ്രവര്തനങ്ങള് (തടയല്)
ആകക്റ്റില് (2007-ലലെ 34) നക്റ്റിര്വ്വചക്റ്റിച്ച പ്രകേപോരമുള്ള
ഏലതങക്റ്റിലുര സപോമൂഹഭ്യവക്റ്റിരുദ പ്രവര്തനര
സുസപോദഭ്യമേപോക്കുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി സമേലീപപ്രകദശതസ്
ഏലതങക്റ്റിലുര കുറകൃതഭ്യതക്റ്റിനസ് ഉപകയപോഗക്റ്റികപോന്
ഉപയുകമേപോയ സപോമേഗക്റ്റികേള് ഗകേവശര വച്ചുലകേപോണസ്
സരശയപോസദമേപോയ സപോഹചരഭ്യങ്ങളക്റ്റില് ഒരു
ലപപോതുസ്ഥലെതസ് കേപോണലപടുകേ

ബന്ധലപട്ട കസവനദപോതപോവക്റ്റികനപോകടപോ,
ലപപോതുസ്ഥലെതക്റ്റിലന്റെ ചുമേതലെയുള്ള വഭ്യകക്റ്റികയപോകടപോ
അവരുലട സപോന്നക്റ്റിദഭ്യതക്റ്റില് 119-ാാാ വകുപസ്(1)-ാാാ
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ഉപവകുപസ് പ്രകേപോരമുള്ള ഒരു കുറര നടനലവന്നസ് പ്രസ്തുത
കുറതക്റ്റിനക്റ്റിരയപോയ സലീ പരപോതക്റ്റിലപടുകേയപോലണങക്റ്റില്
അവര് തത്സമേയര കുറകൃതഭ്യര തടയുവപോകനപോ അലലങക്റ്റില്
അതക്റ്റിലനക്കുറക്റ്റിച്ച സ് ബന്ധലപട്ട അധക്റ്റികേപോരക്റ്റികേലള
അറക്റ്റിയക്റ്റിക്കുവപോകനപോ നഭ്യപോയമേപോയ നടപടക്റ്റി സതലീകേരക്റ്റികപോലത
കബപോധപൂര്വ്വര വലീഴ്ച വരുത്തുകേയുര ലചയ്യുകേ
120 (എ)

ഒരു ലപപോതുസ്ഥലെതസ്, ലപപോതുജനങ്ങള്കസ്
അസഹഭ്യതകയപോ അസഹൗകേരഭ്യകമേപോ ഉണപോകക്റ്റിലകപോണസ്
ഫര്ണക്റ്റിച്ചര് സപോധനങ്ങകളപോ വപോഹനകമേപോ
വൃതക്റ്റിയപോക്കുകേകയപോ ഏലതങക്റ്റിലുര മൃഗലത കേശപോപസ്
ലചയ്യുകേകയപോ ശവര വൃതക്റ്റിയപോക്കുകേകയപോ ഏലതങക്റ്റിലുര
മൃഗലത പരക്റ്റിപപോലെക്റ്റിക്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(സക്റ്റി) ഒരു ടപോഫക്റ്റികസ് ചക്റ്റിഹ്നലതകയപോ ഗസന്
കബപോര്ഡക്റ്റികനകയപോ അതക്റ്റിലന്റെ ദൃശഭ്യലതകയപോ പപോരപോയണ
കമേതലയകയപോ കുറച്ചുലകേപോണസ് വക്റ്റികൃതമേപോക്കുകേകയപോ
മേറയകേകയപോ ലചയ്യുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ഡക്റ്റി)

ഉടമേസ്ഥകന്റെകയപോ സൂകക്റ്റിപ്പുകേപോരലന്റെകയപോ മുന്കൂര്
അനുവപോദമേക്റ്റിലപോലത ഭക്റ്റിതക്റ്റികേള്, ലകേട്ടക്റ്റിടങ്ങള്
അലലങക്റ്റില് മേറ്റു നക്റ്റിര്മ്മക്റ്റിതക്റ്റികേള് എന്നക്റ്റിവലയ
വക്റ്റികൃതമേപോക്കുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

ജലെകസപോതസ്സുകേകളകയപോ ജലെവക്റ്റിതരണകതകയപോ
മേലെക്റ്റിനമേപോക്കുകേകയപോ ലപപോതു ശുചലീകേരണ നപടക്റ്റികേലള
തടസ്സലപടുത്തുകേകയപോ ലപപോതു സ്ഥലെങ്ങള്
വൃതക്റ്റിഹലീനമേപോക്കുകേകയപോ നക്റ്റിയമേ വക്റ്റിരുദമേപോയക്റ്റി
പരക്റ്റിസ്ഥക്റ്റിതക്റ്റികസ് സപോരമേപോയ കകേടുണപോക്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ബക്റ്റി)

120(ഇ)

ലപപോതുജനതക്റ്റിനസ് തടസ്സകമേപോ അസഹൗകേരഭ്യകമേപോ
അപപോയകമേപോ ഉണപോക്കുന്ന രലീതക്റ്റിയക്റ്റില് ഏലതങക്റ്റിലുര
വപോഹനകതകയപോ ഗതപോഗത ഉപപോധക്റ്റികയകയപോ
നക്റ്റിലെലകേപോള്ളപോന് കേപോരണമേപോവകേ

120(എഫസ്) ഒരു സര്കപോര് ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റികലെപോ സര്കപോര് ഭൂമേക്റ്റിയക്റ്റികലെപോ
അതക്റ്റികമേക്റ്റിച്ചു കേടക്കുകേ
120 (ജക്റ്റി)

കമേപോകട്ടപോര് ഘടക്റ്റിപക്റ്റികപോത ഏലതപോരു വപോഹനവര
സൂരഭ്യപോസ്തമേയതക്റ്റിനസ് അര മേണക്റ്റിക്കൂറക്റ്റിനസ് കശഷവര
സൂകരഭ്യപോദയതക്റ്റിനസ് ഒരു മേണക്റ്റിക്കൂറക്റ്റിനസ് മുന്പുര ഉള്ള
ഏലതപോരു സമേയത്തുര ആവശഭ്യമേപോയ ലവളക്റ്റിച്ചമേക്റ്റിലപോലത
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ഓടക്റ്റിച്ചുലകേപോകണപോ വലെക്റ്റിച്ചുലകേപോകണപോ തള്ളക്റ്റിലകപോകണപോ
കപപോവകേ
120(എച്ചസ്) വഭ്യതക്റ്റിചലെനതക്റ്റിനസ് യഥപോര്ത്ഥമേപോയ ആവശഭ്യകമേപോ
തകതപോയ കേപോരണകമേപോ ഇലപോലത കമേപോകട്ടപോര്
ഘടക്റ്റിപക്റ്റികപോത ഏലതങക്റ്റിലുര വപോഹനര ലതരുവക്റ്റില്
ഓടക്റ്റികച്ചപോ വലെക്റ്റിച്ചു ലകേപോകണപോ തള്ളക്റ്റിലകപോകണപോ
കപപോകുകമ്പപോള്,i) മേകറലതങക്റ്റിലുര വപോഹനലത മേറക്റ്റികേടന
കപപോകുകമ്പപോള് അതക്റ്റിലന്റെ വലെതു ഭപോഗതക്റ്റിലൂലടയുര
ii) മേകറലതങക്റ്റിലുര വപോഹനര എതക്റ്റിലര വരുകമ്പപോള്
ലതരുവക്റ്റിലന്റെ ഇടതുവശര കചര്നര, കപപോകേപോതക്റ്റിരക്റ്റിക്കുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ഐ) വപോഹനതക്റ്റിലന്റെകയപോ വപോഹനങ്ങളുലടകയപോ മുന്നക്റ്റില്
നക്റ്റിനര അലലങക്റ്റില് പക്റ്റിന്നക്റ്റില് നക്റ്റിനര അഞസ് അടക്റ്റി
കേവക്റ്റിഞസ് തള്ളക്റ്റി നക്റ്റില്ക്കുന്ന ഏലതങക്റ്റിലുര സപോധനര
ലവച്ചക്റ്റിട്ടുള്ള വപോഹനകമേപോ വപോഹനങ്ങകളപോ ലതരുവക്റ്റിലൂലട
കേടത്തുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ലജ) ഏലതങക്റ്റിലുര മൃഗലതകയപോ വപോഹനലതകയപോ
ഓടക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റികലെപോ കനപോകക്റ്റി നടത്തുന്നതക്റ്റികലെപോ
ശ്രദക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റികലെപോ സരഭവക്റ്റിച്ച എലന്തങക്റ്റിലുര ഉദപോസലീനത
മൂലെകമേപോ ലതറപോയ ഉപകയപോഗര മൂലെകമേപോ എലന്തങക്റ്റിലുര
പരക്റ്റികകപോ കകേടുപപോകടപോ ഉണപോകുകേ

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ലകേ)

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്

ലപപോതുസ്ഥലെതസ് മേറ്റുള്ളവര്കസ് ശലെഭ്യമുണപോക്കുന്ന വക്റ്റിധര
കബപോധപൂര്വ്വര മേലെമൂതവക്റ്റിസര്ജനര ലചയ്യുകേ

120(എല്) തലന്റെ കേരുതലെക്റ്റികലെപോ നക്റ്റിയന്ത്രണതക്റ്റികലെപോ ഉള്ളതുര
അരുമേയപോയക്റ്റി വളര്ത്തുന്നതുമേപോയ മൃഗങ്ങലള തകതപോയക്റ്റി
ശ്രദക്റ്റികപോതക്റ്റിരക്റ്റിക്കുകേയുര അയല്വപോസക്റ്റികേള്കകപോ
ലപപോതുജനങ്ങള്കകപോ അസഹൗകേരഭ്യങ്ങള് ഉണപോക്കുന്ന
വക്റ്റിധര അവലയ അലെകഭ്യമേപോയക്റ്റി വക്റ്റിടുകേയുര ലചയ്യുകേ
120(എര) ഉടമേസ്ഥലന്റെ അറക്റ്റിവര സമ്മതവമേക്റ്റിലപോലത പ്രകേടമേപോയക്റ്റി
പതക്റ്റിനപോലെസ് വയസ്സക്റ്റിനസ് തപോലഴെയുള്ള കുട്ടക്റ്റികേളക്റ്റില് നക്റ്റിനര
ആഭരണര, വപോച്ചസ്, കപന, ഗസകക്റ്റിള്, പപോതര അലലങക്റ്റില്
വക്റ്റിലെപക്റ്റിടക്റ്റിപ്പുള്ള മേറ്റു സപോധനര എന്നക്റ്റിവ വപോങ്ങുകേകയപോ
അതരര ആളക്റ്റില് നക്റ്റിന്നസ് ഏലതങക്റ്റിലുര സപോധനര
പണയതക്റ്റികന്മേകലെപോ ഈടക്റ്റികന്മേകലെപോ എടുക്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ
120(എന്) കവണത മുന്കേരുതലെക്റ്റിലപോലതയുര ലപപോതു സുരക
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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കേണകക്റ്റിലലെടുകപോലതയുര അയപോള്കസ് നക്റ്റിയന്ത്രണമുള്ള
സ്ഥലെകതപോ പരക്റ്റിസരകതപോ അപകേടകേരമേപോയ
എലന്തങക്റ്റിലുര പ്രവര്തക്റ്റി ലചയ്യുകേകയപോ ലചയപോന്
അനുവദക്റ്റിക്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ

ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(ഒ)

ഏലതങക്റ്റിലുര തരതക്റ്റിലുമുള്ള വക്റ്റിനക്റ്റിമേകയപോപപോധക്റ്റിയക്റ്റിലൂലട
ആവര്തക്റ്റിച്ചുള്ളകതപോ അനഭക്റ്റിമേതമേപോയകതപോ
അജപോതമേപോയകതപോ ആയ വക്റ്റിളക്റ്റി, കേതസ്, എഴുതസ്,
സകന്ദശര, ഇ-ലമേയക്റ്റില് എന്നക്റ്റിവ വഴെക്റ്റികയപോ ദൂതന് വഴെക്റ്റികയപോ
സതയര ഏലതങക്റ്റിലുര ഒരപോളക്റ്റിനസ് ശലെഭ്യമേപോയക്റ്റി തലീരുകേ

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(പക്റ്റി)

ഏലതങക്റ്റിലുര ലപപോതുസ്ഥലെതസ് ലപപോതുവപോയകതപോ
സതകേപോരഭ്യമേപോയകതപോ ആയ ഏലതങക്റ്റിലുര കസവനര
കമേപ്രകേപോരര ലകേപോടുക്കുവപോകനപോ സതലീകേരക്റ്റിക്കുവപോകനപോ
ഉപകയപോഗക്റ്റിക്കുവപോകനപോ കവണക്റ്റി രൂപലീകേരക്റ്റിച്ച ഏലതങക്റ്റിലുര കേക്യൂ
ലതറക്റ്റിക്കുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

120(കേക്യൂ)

മേപോനനഷ്ടമുണപോക്കുന്നകതപോ ഭലീഷണക്റ്റിലപടുത്തുന്നകതപോ ആയ
ഏലതങക്റ്റിലുര കരഖേ രചയക്റ്റിതപോവക്റ്റിലന്റെ തക്റ്റിരക്റ്റിച്ചറക്റ്റിയല്
മേറച്ചുലവച്ചസ് എവക്റ്റിലടലയങക്റ്റിലുര ഒട്ടക്റ്റിച്ചു ലവയകേകയപോ
പതക്റ്റിക്കുകേകയപോ ലചയ്യുകേ

1000

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

121

ഈ ആകക്റ്റിലലെകയപോ അതക്റ്റിന്കേലീഴെക്റ്റിലുണപോകക്റ്റിയ ഏലതങക്റ്റിലുര
ചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെകയപോ ഉതരവക്റ്റിലലെകയപോ വഭ്യവസ്ഥകേള്
ലെരഘക്റ്റിച്ചുലകേപോണസ് ഏലതങക്റ്റിലുര കൃതഭ്യകമേപോ കൃതഭ്യവക്റ്റികലെപോപകമേപോ
ലചയ്യുകേ

500

കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്/സബസ്
ഇന്ലസക്ടര്

11. ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള് അലപോത കുറങ്ങള് രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള നടപടക്റ്റികമേങ്ങള്.(1) ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള് അലപോത ഏലതങക്റ്റിലുര കുറലത സരബന്ധക്റ്റിച്ച സ് ഏലതങക്റ്റിലുര ആളക്റ്റിനസ്
പട്ടക്റ്റികേ ബക്റ്റി അനുസരക്റ്റിച്ച സ് കനപോട്ടലീസസ് നല്കുകമ്പപോള്, അയപോള്കസ് പട്ടക്റ്റികേ സക്റ്റി പ്രകേപോരമുള്ള തപോല്പരഭ്യ
പതതക്റ്റിലന്റെ പകേര്പ്പുര നല്കകേണതപോണസ് .
(2) (1)-ാാാ ഉപചട്ടപ്രകേപോരര അപ്രകേപോരര കനപോട്ടലീസസ് നല്കുകേയുര പട്ടക്റ്റികേ സക്റ്റി പ്രകേപോരമുള്ള തപോല്പരഭ്യ
പതതക്റ്റിലലെ വഭ്യവസ്ഥകേള് പപോലെക്റ്റിക്കുവപോന് കുറപോകരപോപക്റ്റിതനസ് സമ്മതവമുള്ള പകര, കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്

അങ്ങലനയുള്ള

കുറങ്ങള്

രപോജക്റ്റിയപോകക്റ്റിലകപോണസ്

നകലണതുമേപോണസ് .
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Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പട്ടക്റ്റികേ

ഡക്റ്റി
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(3) (1)-ഉര (2)-ഉര ഉപചട്ടങ്ങളക്റ്റിലലെ കനപോട്ടലീസസ് നലലുര അവയുലട രപോജക്റ്റിയപോകലുര സരബന്ധക്റ്റിച്ച
എലപോ വക്റ്റിവരങ്ങളുര കപപോലെലീസസ് കസഷനക്റ്റില് സൂകക്റ്റിക്കുന്ന സപോധപോരണ ലപറക്റ്റി കകേസ്സസ് രജക്റ്റിസറക്റ്റില്
കരഖേലപടുകതണതപോണസ് .
(4) അങ്ങലനയുള്ള രപോജക്റ്റിയപോകല് തുകേ ടക്റ്റി. ആര് 5 രസലീതസ് മുകഖേന കുറപോകരപോപക്റ്റിതനക്റ്റില്
നക്റ്റിനര ഈടപോകക്റ്റി ഗകേപറ്റു രസലീതസ് നല്കകേണതപോണസ് . പ്രസ്തുത തുകേ ഓണ്ഗലെന് മുകഖേനയുര
അടയപോവന്നതപോണസ് .
(5) അങ്ങലനയുള്ള രപോജക്റ്റിയപോകല് തുകേ എതയുര ലപലട്ടന്നസ് നക്റ്റിര്ദ്ദേക്റ്റിഷ്ട ശലീര്ഷകേതക്റ്റിന് കേലീഴെക്റ്റില്
വരവസ് വച്ചുലകേപോണസ് കക്റ്റിമേക്റ്റിനല് ജസക്റ്റിസസ് മേക്റ്റിസകലെനക്റ്റിയസസ് എകസ്ലപന്സസസ് ഫണക്റ്റില് അടകയണതപോണസ് .

12. ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള് കുറങ്ങള്
(1)

126-ാാാ

രപോജക്റ്റിയപോകപോവന്നതുമേപോയ

വകുപസ്

രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള നടപടക്റ്റികമേങ്ങള്.-

(2)-ാാാ

കുറങ്ങളുലട

ഉപവകുപക്റ്റില്

സരഗതക്റ്റിയക്റ്റില്,

വക്റ്റിനക്റ്റിര്കദ്ദേശക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ള,

കപപോലെലീസസ്

കസഷനക്റ്റില്

ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിളുര
നക്റ്റിനര

ലെഭക്റ്റിക്കുന്ന

വക്റ്റിവരതക്റ്റിലന്റെ അടക്റ്റിസ്ഥപോനതക്റ്റില് അലലങക്റ്റില് മേറ്റു വക്റ്റിധതക്റ്റില് കുറപോകരപോപക്റ്റിതനസ് പട്ടക്റ്റികേ സക്റ്റി പ്രകേപോരര
അങ്ങലനയുളള

കുറങ്ങള്

രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ്

ജക്റ്റിലപോ

കപപോലെലീസസ്

കമേധപോവക്റ്റികസ്

അകപക

സമേര്പക്റ്റികപോവന്നതപോണസ് . അങ്ങലനയുള്ള അകപകകേളക്റ്റില്കമേല് റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് സമേര്പക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി കസഷന്
ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്കസ് നല്കകേണതുര രപോജക്റ്റിയപോകല് ആവശഭ്യലപടുന്ന സപോഹചരഭ്യങ്ങള് കേണകക്റ്റിലലെടുതസ്
അഭക്റ്റിപ്രപോയ

സഹക്റ്റിതര

കസഷന്

ഹഹൗസസ്

ഓഫലീസര്

ജക്റ്റിലപോ

കപപോലെലീസസ്

കമേധപോവക്റ്റികസ്

റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ്

സമേര്പക്റ്റികകണതുമേപോണസ് .
(2) (1)-ാാാ ഉപചട്ടപ്രകേപോരര കുറപോകരപോപക്റ്റിതലന്റെ അകപകയുര കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസറുലട
റക്റ്റികപപോര്ട്ടുര പരക്റ്റികശപോധക്റ്റിച്ച സ് ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റികസ് അങ്ങലനയുള്ള കുറങ്ങള് രപോജക്റ്റിയപോകക്റ്റിലകപോണസ്
പട്ടക്റ്റികേ ഡക്റ്റി പ്രകേപോരര ഉതരവസ് നലപോവന്നതുര പ്രസ്തുത ഉതരവസ് നക്റ്റിര്ദ്ദേക്റ്റിഷ്ട തുകേ ഈടപോക്കുന്നതക്റ്റികലെയപോയക്റ്റി
കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്കസ് അയച്ചു ലകേപോടുകകണതുമേപോണസ് .
(3) അങ്ങലനയുള്ള രപോജക്റ്റിയപോകലുകേലള സരബന്ധക്റ്റിച്ച വക്റ്റിവരങ്ങള് പ്രഥമേ വക്റ്റിവര റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ്
സൂചക്റ്റികേയക്റ്റിലുര രപോജക്റ്റിയപോകല് കകേസ്സുകേളുലട രജക്റ്റിസറക്റ്റിലുര കചര്കകണതപോണസ് .
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13. രപോജക്റ്റിയപോകലെക്റ്റിലന്റെ ലപപോതുവപോയ നക്റ്റിര്കദ്ദേശങ്ങള്.- (1) സബസ് ഇന്ലസക്ടര് പദവക്റ്റിയക്റ്റില് തപോലഴെയുള്ള
ഒരു കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന് ആകസ് പ്രകേപോരമുള്ള ഒരു കുറര നടന്നതപോയക്റ്റി കേലണത്തുന്ന പകര, ആ
ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥനസ്

പട്ടക്റ്റികേ എ

അനുസരക്റ്റിച്ചുള്ള

ഒരു

റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് കസഷന്

ഹഹൗസസ്

ഓഫലീസര്കസ്

സമേര്പക്റ്റികപോവന്നതപോണസ് . അങ്ങലനയുള്ള സപോഹചരഭ്യങ്ങളക്റ്റില് കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്കസ് പട്ടക്റ്റികേ ബക്റ്റി
അനുസരക്റ്റിച്ചുള്ള കനപോട്ടലീസസ് കുറപോകരപോപക്റ്റിതനസ് നല്കുകേകയപോ അലലങക്റ്റില് ഒരു പ്രഥമേ വക്റ്റിവര റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് രജക്റ്റിസര്
ലചയ്യുകേകയപോ ലചയപോവന്നതപോണസ് .
(2) ആകസ് പ്രകേപോരമുള്ള ഒരു കുറര

നടന്നതപോയക്റ്റി ഒരു കപപോലെലീസസ് സബസ് ഇന്ലസക്ടര്

കേലണത്തുന്ന പകര ആ ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥനസ് ഒരു റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് പട്ടക്റ്റികേ എ അനുസരക്റ്റിച്ച സ് കസഷന് ഹഹൗസസ്
ഓഫലീസര്കസ് നല്കുകേകയപോ അലലങക്റ്റില് ഒരു പ്രപോഥമേക്റ്റികേ അകനതഷണ റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് രജക്റ്റിസര് ലചയ്യുകേകയപോ
ലചയപോവന്നതപോണസ് .
(3) ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള് അലപോത കുറങ്ങളുലട സരഗതക്റ്റിയക്റ്റില്, കനപോട്ടലീസസ് ലെഭക്റ്റിച്ച സ് മുപതസ്
ദക്റ്റിവസതക്റ്റിനകേര

രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള

സന്നദത

കുറപോകരപോപക്റ്റിതന്

അറക്റ്റിയക്റ്റികപോത

പകര

അനന്തരനടപടക്റ്റികേള്കപോയക്റ്റി റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് ബന്ധലപട്ട കകേപോടതക്റ്റികസ് അയകകണതപോണസ് . ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള്
കുറങ്ങളുലട സരഗതക്റ്റിയക്റ്റില് പ്രഥമേ വക്റ്റിവര റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് രജക്റ്റിസര് ലചയതക്റ്റിനുകശഷര മുപതസ് ദക്റ്റിവസതക്റ്റിനകേര
രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള സന്നദത കുറപോകരപോപക്റ്റിതന് അറക്റ്റിയക്റ്റികപോതക്റ്റിടതസ്, കുറപതര കകേപോടതക്റ്റി മുമ്പപോലകേ
സമേര്പക്റ്റികകണതപോണസ് .

14.

രപോജക്റ്റിയപോകലെക്റ്റിലന

സരബന്ധക്റ്റിച്ച

കരഖേകേള്

സൂകക്റ്റികണലമേന്നസ്.-

ആകസ്

പ്രകേപോരര

ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിളുര ലകേപോഗഗ്നൈസക്റ്റിബക്റ്റിള് അലപോതതുമേപോയ കുറങ്ങള് രപോജക്റ്റിയപോകലുമേപോയക്റ്റി ബന്ധലപട്ട
കരഖേകേള്,

കകേരളപോ

വഭ്യകമേപോകക്റ്റിയക്റ്റിട്ടുള്ള

കപപോലെലീസസ്

മേപോനുവലെക്റ്റില്

കേപോലെയളവവലരകയപോ

ലപറക്റ്റികകേസസ്

അലലങക്റ്റില്

രജക്റ്റിസറുകേളക്റ്റിലുര

ഇകപോരഭ്യതക്റ്റികലെയപോയക്റ്റി

കുറപതങ്ങളക്റ്റിലുര
കേപോലെപോകേപോലെങ്ങളക്റ്റില്

സര്കപോര് പുറലപടുവക്റ്റിക്കുന്ന ഉതരവക്റ്റില് വക്റ്റിനക്റ്റിര്കദ്ദേശക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ള കേപോലെയളവ വലരകയപോ സൂകക്റ്റികകണതപോണസ് .
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അനുബന്ധര
ഫപോറര 1
(ചട്ടര 5 കേപോണുകേ)

കപ്രഷകേന്
കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്
…........................കപപോലെലീസസ് കസഷന്
….........................ജക്റ്റില
സതലീകേര്തപോവസ്
ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി
…...............................ജക്റ്റില
(അരഗലീകൃതമേപോര്ഗര)
സര്,

വക്റ്റിഷയര:- അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോത വസ്തുകളുലട കേപോരഭ്യതക്റ്റില് കപപോലെലീസസ് നടപടക്റ്റിക്കുളള അകപക സമേര്പക്റ്റിക്കുന്നതസ്
സരബന്ധക്റ്റിച്ച.സ്
സൂചന:- 2011-ലലെ കകേരളപോ കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 56-ാാാ വകുപസ്
സൂചനയക്റ്റികലെകസ് ശ്രദ സവക്റ്റിനയര കണക്റ്റിക്കുന.
തപോലഴെ

വക്റ്റിവരക്റ്റിക്കുന്ന

വസ്തുകള്

നപോകശപോന്മുഖേമേപോയക്റ്റിലകപോണക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതുമേപോണസ് .

ദലീര്ഘകേപോലെമേപോയക്റ്റി

കപപോലെലീസസ്

കസഷന്

പരക്റ്റിസരതസ്

സൂകക്റ്റിച്ചു

വരുന്നതുര

ടക്റ്റി വസ്തുകള് കപപോലെലീസക്റ്റിലന്റെ ഗകേവശതക്റ്റില് എതക്റ്റികച്ചര്ന്നക്റ്റിട്ടുളളതുര, നപോളക്റ്റിതുവലര

അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോതതുര അലലങക്റ്റില് ആയതസ് ഏലറടുക്കുന്നതക്റ്റിനസ് നക്റ്റിരസക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളളതുമേപോണസ്.

കമേല്പറഞ ആകക്റ്റിലലെ 56-ാാാ വകുപസ്

(2)-ാാാ ഉപവകുപസ് പ്രകേപോരര തകദ്ദേശലീയനുര ആദരണലീയരുമേപോയ കപരസ്… ..............................................................................................................................
കമേല്വക്റ്റിലെപോസര…....................................................................................... കഫപോണ്നമ്പര് …............................. എന്ന ആലള ലകേപോണസ് ഉകദ്ദേശ കേകമ്പപോള
വക്റ്റിലെ നക്റ്റിശയക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളളതുമേപോണസ് .

ആയതക്റ്റിനപോല് ടക്റ്റി വസ്തുകള് നക്റ്റിയമേപ്രകേപോരര കലെലെര ലചയസ് വക്റ്റില്പന നടത്തുന്നതക്റ്റിനുളള സതതര

നടപടക്റ്റികേള് സതലീകേരക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനസ് സവക്റ്റിനയര അകപകക്റ്റിച്ചു ലകേപോളളുന.
സ്ഥലെര :
തലീയതക്റ്റി :

കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്
......................................കപപോലെലീസസ് കസഷനസ്
................................................................ജക്റ്റില
പകേര്പസ്:- ബന്ധലപട്ട എകക്റ്റികേക്യൂട്ടലീവസ് മേജക്റ്റികസ്ട്രേറക്റ്റിലന്റെ അറക്റ്റിവക്റ്റികലെകപോയക്റ്റി .
സപോകഭ്യപതര
കമേല് സൂചക്റ്റിപക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളള വക്റ്റിവരങ്ങള് ഞപോന് പരക്റ്റികശപോധക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളളതുര, ലെഭഭ്യമേപോയ കസഷന് കരഖേകേള് ലകേപോണ്ടുര, മേറ്റു വക്റ്റിധതക്റ്റിലുര
എലന്റെ അറക്റ്റിവക്റ്റിലുര ഉതമേവക്റ്റിശതപോസതക്റ്റിലുരലപട്ടക്റ്റിടകതപോളര ശരക്റ്റിലയന്നസ് കബപോധഭ്യലപട്ടക്റ്റിട്ടുളളതപോയക്റ്റി ഇതക്റ്റിനപോല് സപോകഭ്യലപടുത്തുന.
സ്ഥലെര :
തലീയതക്റ്റി :
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കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്
.............................. കപപോലെലീസസ് കസഷന്
........................................................... ജക്റ്റില
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ഫപോറര 2
കലെലെതക്റ്റിനുളള വക്റ്റില്പന വക്റ്റിളരബരര
(ചട്ടര. 5 കേപോണുകേ)
മുകേളക്റ്റില് സൂചക്റ്റിപക്റ്റിച്ച നക്റ്റിയമേ വഭ്യവസ്ഥയുലട പശപോതലെതക്റ്റില്, ചുവലട കചര്കലപട്ടക്റ്റിട്ടുളള പട്ടക്റ്റികേയക്റ്റില്
സൂചക്റ്റിപക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളള

…........................................

ജക്റ്റിലയക്റ്റിലലെ

വക്റ്റിവക്റ്റിധ

കപപോലെലീസസ്

കസഷനുകേളക്റ്റില് ,

അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോതലതന്നസ് കേരുതുന്ന വസ്തുകള് കലെലെര ലചയസ് വക്റ്റില്പന നടത്തുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി ഇതക്റ്റിനപോല്
…........................ ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി തലീരുമേപോനക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുളളതപോണസ് .
വക്റ്റില്പന ലപപോതു കലെലെതക്റ്റിലെപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുകേയുര, അവകേപോശക്റ്റികേളക്റ്റിലപോതതപോയ വസ്തുകളുര വസ്തുകളുലട
ഭപോഗങ്ങളുര

പട്ടക്റ്റികേയക്റ്റില്

വക്റ്റിനക്റ്റിര്കദ്ദേശക്റ്റികലപട്ട

ഇനങ്ങളക്റ്റില്

ഉള്ലപടുതക്റ്റി

വക്റ്റില്പനകപോയക്റ്റി

നലീകക്റ്റിവച്ചക്റ്റിട്ടുളളതപോണസ് .
വക്റ്റില്പനകപോയുളള കലെലെതക്റ്റികലെകസ് ലപപോതുജനങ്ങള് ലപപോതുവപോയക്റ്റി, കനരക്റ്റികട്ടപോ, അരഗലീകൃത ഏജന്റെസ്
മുകഖേനകയപോ കണക്റ്റികലപടുന.
ഈ വക്റ്റിളരബരര പ്രസക്റ്റിദലപടുത്തുന്ന തലീയതക്റ്റി മുതല് മുപതസ് ദക്റ്റിവസതക്റ്റിനകേര ബന്ധലപട്ട കസഷന്
ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര് മുമ്പപോലകേ ഹപോജരപോയക്റ്റി ബന്ധലപട്ട കരഖേകേള് സഹക്റ്റിതര ഏലതങക്റ്റിലുര ആള് തലന്റെ
ഉടമേസ്ഥപോവകേപോശര സ്ഥപോപക്റ്റിക്കുകേയുര, അയപോള്കസ് അതക്റ്റിലന്റെ അവകേപോശര ഉലണന്നസ് കബപോധഭ്യലപടുകേയുര
ലചയ്യുന്ന പകര ആയതക്റ്റിലന്റെ പക്റ്റിടക്റ്റിലച്ചടുകലെക്റ്റിനുര സൂകക്റ്റിപക്റ്റിനുര നക്റ്റിശയക്റ്റികലപട്ട ഫലീസസ് ഈടപോകക്റ്റിയതക്റ്റിനു
കശഷര അതസ് വക്റ്റിട്ടുലകേപോടുകപോന് ഉതരവപോകുന്നതപോണസ് .
നലീട്ടക്റ്റിവയന്നതക്റ്റിനുളള ഏലതങക്റ്റിലുര ഒരു ഉതരവക്റ്റിലന്റെ അഭപോവതക്റ്റില് വക്റ്റില്പന അതപോതസ് കപപോലെലീസസ്
കസഷനുകേളക്റ്റില് വച്ചസ് തപോലഴെ പറയുന്ന തലീയതക്റ്റികേളക്റ്റില് ബന്ധലപട്ട കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്മേപോര്
നടത്തുന്നതപോണസ് .
പട്ടക്റ്റികേ
കമേ നര.

വസ്തുവക്റ്റിലന്റെ കപരസ്

കപപോലെലീസസ് കസഷന്

തലീയതക്റ്റി

സമേയര

വക്റ്റി ല് പന സരബന്ധക്റ്റി ച്ച നക്റ്റി ബ ന്ധനകേള്
1. പട്ടക്റ്റികേയക്റ്റില് വക്റ്റിനക്റ്റിര്കദ്ദേശക്റ്റികലപട്ടക്റ്റിട്ടുളള വക്റ്റിവരങ്ങള് കപപോലെലീസസ് കസഷനക്റ്റിലലെ ലെഭഭ്യമേപോയ കരഖേകേളുലട
അടക്റ്റിസ്ഥപോനതക്റ്റിലുര

ബന്ധലപട്ട

ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന്മേപോരുലട
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ഉതമേ

വക്റ്റിശതപോസതക്റ്റിലുര

നല്കേക്റ്റിയതസ്
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ആയതക്റ്റിനപോല് ഈ വക്റ്റിളരബരതക്റ്റിലലെ ഏലതങക്റ്റിലുര പക്റ്റിശകേക്റ്റികനപോ, ലതറപോയ പ്രസ്തപോവനകകപോ, ഉകപകകയപോ
ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റികയപോ, മേറസ് കപപോലെലീസസ് ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥകരപോ ഉതരവപോദക്റ്റികേളലപോതപോകുന്നതുര, അവരുലട
പ്രവര്തക്റ്റികേള് 2011-ലലെ കകേരളപോ കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ

(2011-ലലെ 8) 13-ാാാ വകുപസ് പ്രകേപോരര

സരരകക്റ്റികലപടുന്നതപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതുമേപോണസ് .
2. വര്ദക്റ്റിക്കുന്ന കലെലെ വക്റ്റിളക്റ്റികേള്ക്കുളള തുകേ വക്റ്റില്പന നടത്തുന്ന അതപോതസ് കസഷന് ഓഫലീസര്മേപോര്
തലീരുമേപോനക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .

കലെലെര വക്റ്റിളക്റ്റിയുലട തുകേയക്റ്റികലെപോ, കലെലെര വക്റ്റിളക്റ്റിക്കുന്നവരുലട കേപോരഭ്യതക്റ്റികലെപോ തര്കര

ഉണപോകുന്ന സപോഹചരഭ്യതക്റ്റില് ഉചക്റ്റിതമേപോലണന്നസ് കേപോണുന്ന പകര കലെലെനടപടക്റ്റികേള് പുന:രപോരരഭക്റ്റിച്ച സ്
നടതപോവന്നതപോണസ് .
3. ഉയര്ന്ന കലെലെര വക്റ്റിളക്റ്റി നടത്തുന്നയപോള് കലെലെതക്റ്റില് ഉള്ലപട്ട

ഏലതങക്റ്റിലുര ഇനതക്റ്റിലന്റെ കകതപോവസ്

ആലണങക്റ്റിലുര, അങ്ങക്റ്റിലന വക്റ്റിളക്റ്റിച്ച ഉയര്ന്ന തുകേ പ്രകേടമേപോയക്റ്റി അപരഭ്യപോപ്തമേപോലണന്നസ് കതപോനകേയപോലണങക്റ്റില്
കലെലെര

നടത്തുന്ന

ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥനസ്

ആ

തുകേ

നക്റ്റിരപോകേരക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനുളള

വക്റ്റികവചനപോധക്റ്റികേപോരര

ഉണപോയക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
4. മേകറലതങക്റ്റിലുര സപോഹചരഭ്യതക്റ്റില് ആവശഭ്യലമേന്നസ് കതപോനന്ന പകര മേതക്റ്റിയപോയ കേപോരണങ്ങള്
കരഖേലപടുതക്റ്റിയ കശഷര ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റികകപോ കലെലെര നടത്തുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥകനപോ കലെലെര മേപോറക്റ്റി
വയപോവന്നതപോണസ് .
5. കലെലെര ലചയ ഇനതക്റ്റില്ലപട്ട വസ്തുകളുലട കേപോരഭ്യതക്റ്റില് ഓകരപോ ഇനതക്റ്റികന്റെയുര വക്റ്റിലെ, വക്റ്റില്പന
സമേയകതപോ, കലെലെര നടത്തുന്ന ഉകദഭ്യപോഗസ്ഥന് ആവശഭ്യലപടുന്നതു കപപോലലെ ഉടനടക്റ്റി നല്കകേണതുര,
ഇകപോരഭ്യതക്റ്റില് വലീഴ്ച വരുതക്റ്റിയപോല് പുനര്കലെലെര ലചയസ് വക്റ്റില്പന നടത്തുന്നതുമേപോണസ് .
( ആഫലീസസ് മുദ്ര )

ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി
........................................ ജക്റ്റില
തലീയതക്റ്റി..........................

പട്ടക്റ്റി കേ
കമേ കപപോലെലീസസ്
നര. കസഷന്

കലെലെര ലചയ്യുന്ന
ഉടമേസ്ഥനു
വസ്തുകളുലട വക്റ്റിവരണര
ലണങക്റ്റില്
(വപോഹനര ആലണങക്റ്റില്
വക്റ്റിലെപോസര
രജക്റ്റികസ്ട്രേഷന് നര. , ഷപോസക്റ്റി
നര.)
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2011-ലലെ കകേരളപോ കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011- മേറസ്
അഭക്റ്റിപ്രപോയ
ലലെ 8) 56-ാാാ വകുപസ് (2)-ാാാ ഉപ വകുപസ്
പ്രകേപോരര ആദരണലീ യരപോയ തകദ്ദേശ കേച്ചവട ങ്ങള്
കപോരന് നക്റ്റിശയക്റ്റിക്കുന്ന ഉകദ്ദേശ കേകമ്പപോള വക്റ്റിലെ
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ഫപോറര 3
(7-ാാാ ചട്ടര 1-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
ലപര്മേക്റ്റിറസ് അനുവദക്റ്റിക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള അകപക
അകപകകേലന്റെ കഫപോകട്ടപോ
1. അകപകകേലന്റെ കപരസ്

:

2. സ്ഥപോപനതക്റ്റിലന്റെ അലലങക്റ്റില് പരക്റ്റിശലീലെന
കകേന്ദ്രതക്റ്റിലന്റെ കപരസ്

:

3. അകപകകേലന്റെ ജനനതലീയതക്റ്റി

:

4. അച്ഛലന്റെ കപരസ്

:

5. സ്ഥക്റ്റിരമേപോയ കമേല്വക്റ്റിലെപോസര

:

6. തപോല്കപോലെക്റ്റികേ കമേല്വക്റ്റിലെപോസര

:

7. തകദ്ദേശപോധക്റ്റികേപോരക്റ്റിതയുള്ള കപപോലെലീസസ് കസഷന്

:

8. കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനര നടത്തുവപോന് ഉകദ്ദേശക്റ്റിക്കുന്ന
പരക്റ്റിസരതക്റ്റിലന്റെ കമേല്വക്റ്റിലെപോസര

:

9. കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെനര നല്കുന്നതക്റ്റിനസ് കയപോഗഭ്യതകേള്
ലെഭക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ള പരക്റ്റിശലീലെകേരുലട കപരുകേള് (കയപോഗഭ്യതപോ
സപോകഭ്യപതങ്ങള് ഉലണങക്റ്റില് ഇകതപോലടപോപര
കചര്കകണതപോണസ് )
10. പരക്റ്റിശലീലെനര കനടുന്നവരുലട പരമേപോവധക്റ്റി എണര

:
:

11. ലകേപോടുക്കുവപോന് ഉകദ്ദേശക്റ്റിക്കുന്ന പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിലന്റെ
പൂര്ണ വക്റ്റിവരങ്ങള്

:

12. പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റില് ഉപകയപോഗക്റ്റികപോന്
ഉകദ്ദേശക്റ്റിക്കുന്ന ഉപകേരണങ്ങള്

:

13. പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിലന്റെ സമേയര

:

14. പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിലന്റെ കേപോലെയളവസ്

:

15. പരക്റ്റിശലീലെനതക്റ്റിലന്റെ ആവൃതക്റ്റി
(മേപോസതക്റ്റില്/വര്ഷതക്റ്റില്)

:

സ്ഥലെര :
തലീയതക്റ്റി :

അകപകകേലന്റെ ഒപസ്

കുറക്റ്റിപസ്:- അകപകകേലന്റെ ഉടമേസ്ഥതയക്റ്റിലെലപോത ലകേട്ടക്റ്റിടതക്റ്റില് പരക്റ്റിശലീലെനര നടത്തുവപോന് ഉകദ്ദേശക്റ്റിക്കുന്ന പകര ലകേട്ടക്റ്റിട
ഉടമേസ്ഥലന്റെ സമ്മത പതര അകപകകയപോലടപോപര ഉള്ലപടുകതണതപോണസ് .

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

19

ഫപോറര 4
(7-ാാാ ചട്ടര 4-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
ലപര്മേക്റ്റിറസ് പുതുക്കുന്നതക്റ്റിനുള്ള അകപക

1. അകപകകേലന്റെ കപരസ്

:

2. പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റിലന്റെ അലലങക്റ്റില്
സ്ഥപോപനതക്റ്റിലന്റെ കപരസ്

:

3. ലപര്മേക്റ്റിറസ് നമ്പര്

:

4. തകദ്ദേശപോധക്റ്റികേപോരക്റ്റിതയുള്ള കപപോലെലീസസ് കസഷന്

:

5. നക്റ്റിലെവക്റ്റിലുള്ള ലപര്മേക്റ്റിറസ് അവസപോനക്റ്റിക്കുന്ന
തലീയതക്റ്റി

:

6. പരക്റ്റിശലീലെന പരക്റ്റിപപോടക്റ്റിയക്റ്റില് അധക്റ്റികേമേപോയക്റ്റി
കചര്കകണവ ഉലണങക്റ്റില് അവ

:

7. പരക്റ്റിശലീലെന ഉപകേരണങ്ങളക്റ്റില് അധക്റ്റികേമേപോയക്റ്റി
കചര്കകണവ ഉലണങക്റ്റില് അവ
8. കൂടുതലെപോയക്റ്റി ഉള്ലപടുതക്റ്റിയ പരക്റ്റിശലീലെകേര്

:
:

9. പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റികന്റെകയപോ സ്ഥപോപനതക്റ്റികന്റെകയപോ കമേല്വക്റ്റിലെപോസതക്റ്റില് മേപോറര
ഉലണങക്റ്റില് അതസ് .

:

10. പരക്റ്റിശലീലെന കകേന്ദ്രതക്റ്റിലലെ കഫപോണ് നമ്പര്/
ബന്ധലപകടണ കഫപോണ് നമ്പര്

:

സ്ഥലെര :
തലീയതക്റ്റി :

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

അകപകകേലന്റെ ഒപസ്

20

ഫപോറര 5
(7-ാാാ ചട്ടര 1-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
ലപര്മേക്റ്റിറസ്

ലപര്മേക്റ്റിറസ് നമ്പര്/..................
1. ശ്രലീമേപോന്/ശ്രലീമേതക്റ്റി..........................................................................തപോമേസസ്ഥലെതക്റ്റിലന്റെ
കമേല്വക്റ്റിലെപോസര…...................................ലന.............................എന്ന കകേന്ദ്രതക്റ്റില്/സ്ഥലെതക്റ്റില്
….........................തലീയതക്റ്റി മുതല് 2 വര്ഷകേപോലെകതകസ് കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെന പ്രവര്തക്റ്റികേള് നടത്തുന്നതക്റ്റിനപോയക്റ്റി ഇതക്റ്റിനപോല്
അനുവദക്റ്റിച്ചക്റ്റിട്ടുള്ളതപോണസ്.
2. അയപോള്/അവര്, കേപോയക്റ്റികേ പരക്റ്റിശലീലെന പ്രവൃതക്റ്റികേള് നടത്തുന്ന സമേയര
രപോജഭ്യതക്റ്റിലന്റെ ഐകേഭ്യതക്റ്റിനുര അഖേണ്ഡതയര ഹപോനക്റ്റികേരമേപോകയകപോവന്ന പ്രവര്തക്റ്റികേളക്റ്റില് ഏര്ലപടപോന് പപോടക്റ്റിലപോതതപോണസ് .
3. ഈ ഗലെസന്സസ് .............തലീയതക്റ്റിയക്റ്റില് അവസപോനക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .

സ്ഥലെര :
തലീയതക്റ്റി :

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

ലപര്മേക്റ്റിറസ് നല്കുന്ന അധക്റ്റികേപോരക്റ്റി
(മുദ്ര)
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പട്ടക്റ്റി കേ . എ

റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ്
(13-ാാാ ചട്ടര 1-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
സതലീകേര്തപോവസ്
എസസ് .എച്ചസ്.ഒ
…..................
….................. കപപോലെലീസസ് കസഷന്

ഇകന്ന ദക്റ്റിവസര …..................................ഞപോന്...............................ഡക്യൂട്ടക്റ്റി കനപോകക്റ്റി വരകവ …......................................................സ്ഥലെതസ്
എതക്റ്റിയ സമേയര ഒരപോള്.....................................................
…................................................................................................................................................................................................................കൃതഭ്യതക്റ്റില്
ഏര്ലപട്ടക്റ്റിരക്റ്റിക്കുന്നതപോയക്റ്റി കേപോണലപട്ടു.
…..................................S/o

ഞപോന് ടക്റ്റിയപോലന സമേലീപക്റ്റിച്ച സ് ടക്റ്റിയപോകനപോടസ് കപരുര വക്റ്റിലെപോസവര കചപോദക്റ്റിച്ചതക്റ്റില് ടക്റ്റിയപോന്

…...................................വയസ്സസ്

…...........................ആലണനര

.................................................................................................................................................................................................

വക്റ്റിലെപോസതക്റ്റില്

ടക്റ്റിയപോന്
തപോമേസക്റ്റിച്ച സ്

വരക്റ്റികേയപോലണനര ടക്റ്റിയപോലന്റെ കഫപോണ് നമ്പര് ........................ ആലണന്നസ് പറയുകേയുര തുടര്ന്നസ് അകനതഷക്റ്റിച്ചതക്റ്റില് ടക്റ്റിയപോന് പറഞ
കപരുര വക്റ്റിലെപോസവര ശരക്റ്റിയപോലണന്നസ് കബപോധഭ്യര വന്നക്റ്റിട്ടുള്ളതുമേപോണസ് .

ശ്രലീ................................................................................... S/o .......................

…................................. ലന്റെ പ്രവൃതക്റ്റി 2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) …........................ വകുപസ് പ്രകേപോരമുള്ള
കുറകൃതഭ്യമേപോകേയപോല് അനന്തര നടപടക്റ്റികേള്കപോയക്റ്റി ഈ റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് ഹപോജരപോക്കുന.
സപോകക്റ്റികേള്
1.........................................................(കപരസ് )
…........................................................................................................(കമേല്വക്റ്റിലെപോസര)
…..................................... (കഫപോണ് നമ്പര്)

2. …................................................... (കപരസ്)
…..........................................................................................................(കമേല്വക്റ്റിലെപോസര)
…..................................... (കഫപോണ് നമ്പര്)

തലീയതക്റ്റി :

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

....................................... ഒപസ്
...................................................കപരസ്
.........................................സ്ഥപോനകപരസ്
............................................കമേല്വക്റ്റിലെപോസര
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പട്ടക്റ്റി കേ . ബക്റ്റി
(11-ാാാ ചട്ടര 1-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
നമ്പര്...........

…...........................കപപോലെലീസസ് കസഷന്
............................…...........................ജക്റ്റില

ലപറക്റ്റി കകേസസ് നമ്പര്...........................................ലലെ പ്രതക്റ്റിക്കുള്ള കനപോട്ടലീസസ്
സതലീകേര്തപോവസ്
ശ്രലീ..............................................
…...............................................
…...............................................
ശ്രലീ....................................................S/o.....................................................വയസ്സസ്..............
(പൂര്ണ വക്റ്റിലെപോസര).............................................................................................................................
(കുറകൃതഭ്യവക്റ്റിവരണര).........................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
കേപോണലപട്ടസ് കബപോദഭ്യര വന്നക്റ്റിട്ടുള്ളതപോണസ് .

കമേല് വക്റ്റിവരക്റ്റിച്ച തപോങളുലട പ്രവൃതക്റ്റി 2011 ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ്

ആകക്റ്റിലലെ...............................വകുപസ് പ്രകേപോരര കുറകേരവര ടക്റ്റി കുറതക്റ്റിനസ് …...........വര്ഷര വലര ആകേപോവന്ന തടവക്റ്റികനപോ
…...................രൂപ വലര ആകേപോവന്ന പക്റ്റിഴെകയപോ അലലങക്റ്റില് ഇവ രണ്ടുര കൂടക്റ്റികയപോ തപോങള് ശക്റ്റികക്റ്റികലപടപോവന്നതപോണസ് .
ഈ സരഗതക്റ്റികസ് തപോങള്ലകതക്റ്റിരപോയ കുറപതര അനന്തരനടപടക്റ്റികേള്കപോയക്റ്റി അധക്റ്റികേപോരലപട്ട കകേപോടതക്റ്റി മുമ്പപോലകേ ഈ
കനപോട്ടലീസസ് ഗകേപറക്റ്റിയ തലീയതക്റ്റി മുതല് 30 ദക്റ്റിവസതക്റ്റിനകേര സമേര്പക്റ്റിക്കുന്നതപോണസ് .
രപോജക്റ്റിയപോകപോന്

തപോല്പരഭ്യമുലണങക്റ്റില്

അറക്റ്റിയക്റ്റികകണതപോണസ് .

അകപോരഭ്യര

നക്റ്റിശക്റ്റിതഫപോറതക്റ്റിലുള്ള

എന്നപോല് തപോങള്കസ് കുറര

തപോല്പരഭ്യപത

പ്രകേപോരര

ഉടലന

കമേല്പറഞ കുറകൃതഭ്യര 2011-ലലെ കകേരളപോ കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 126-ാാാ

വകുപ്പുപ്രകേപോരര …............രൂപ കപപോലെലീസസ് വകുപക്റ്റിനസ് നല്കേക്റ്റി രപോജക്റ്റിയപോകപോവന്നതപോലണന്ന വക്റ്റിവരവര ഇതക്റ്റിനപോല്
ലതരഭ്യലപടുതക്റ്റിലകപോള്ളുന.

തലീയതക്റ്റി :
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......................................................കപരസ്
കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്
…........................കപപോലെലീസസ് കസഷന്
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തപോല്പരഭ്യ പതര
(12-ാാാ ചട്ടര 1-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
കപ്രഷകേന്
….......................................
….......................................
….......................................
സതലീകേര്തപോവസ്
കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര്/ജക്റ്റിലപോ കപപോലെലീസസ് കമേധപോവക്റ്റി
(കസഷന് ഹഹൗസസ് ഓഫലീസര് മുകഖേന)
കപപോലെലീസസ് കസഷന്/ജക്റ്റില
സൂചന : .................................നമ്പര് കനപോട്ടലീസസ്/........... നമ്പര് FIR
സൂചന പ്രകേപോരമുള്ള കനപോട്ടലീസസ് /എഫസ് .ഐ.ആര് - ല് പ്രതക്റ്റിപപോദക്റ്റിക്കുന്ന കകേസക്റ്റിലന്റെ കകേപോടതക്റ്റി നടപടക്റ്റികേളുമേപോയക്റ്റി
മുകന്നപോട്ടസ് കപപോകേപോന് ഞപോന് ആഗഹക്റ്റിക്കുന്നക്റ്റില.
2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 126-ാാാ
വകുപനുസരക്റ്റിച്ച സ് …...................രൂപ അടച്ചസ് പ്രസ്തുത കകേസസ് രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ് എനക്റ്റികസ് തപോല്പരഭ്യലമേന്നസ് ഇതക്റ്റിനപോല്
അറക്റ്റിയക്റ്റിച്ചു ലകേപോള്ളുന.

തലീയതക്റ്റി :
ഒപസ്
…......................................
….......…...........................
കഫപോണ് നമ്പര്..............................
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(12-ാാാ ചട്ടര 2-ാാാ ഉപചട്ടര കേപോണുകേ)
നമ്പര്.....................
….......................കപപോലെലീസസ് കസഷന്
…........................................ജക്റ്റില
രപോജക്റ്റിയപോകല് ഉതരവസ്
1. ലപറക്റ്റി കകേസസ് നമ്പര്/എഫസ് .ഐ.ആര് നമ്പര്
2. പ്രതക്റ്റിയുലട കപരുര
പൂര്ണമേപോയ കമേല്വക്റ്റിലെപോസവര
3. …..........തലീയതക്റ്റിയക്റ്റിലലെ പ്രതക്റ്റിയുലട
തപോല്പരഭ്യ പതര
4. എസസ് .എച്ചസ്.ഒ യുലട …......... തലീയതക്റ്റിയക്റ്റിലലെ
റക്റ്റികപപോര്ട്ടസ് (ഡക്റ്റി.പക്റ്റി.സക്റ്റി യുലട ഉതരവക്റ്റിനസ്
മേപോതര ബപോധകേര)
5. കുറര u/s …............ കകേരള കപപോലെലീസസ്
ആകസ് 2011

:
:
:

:
:

ശ്രലീ............................................................S/o …............................................വയസ്സസ്.........
(പൂര്ണവക്റ്റിലെപോസര)..............................................................................................................................
…..............................................................................................ആയ
തപോങള്…........................
തലീയതക്റ്റി
….........................സമേയതസ്....................................…............................സ്ഥലെതസ്
…....................................................................
….........................................(കുറകൃതഭ്യ വക്റ്റിവരണര) വപോദക്റ്റിയപോലുര സപോകക്റ്റികേളപോലുര കേപോണലപട്ടസ് കബപോദഭ്യലപട്ടക്റ്റിട്ടുള്ളതപോണസ് . കമേല്
വക്റ്റിവരക്റ്റിച്ച തപോങളുലട പ്രവര്തക്റ്റി 2011 ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ …...............................വകുപസ് പ്രകേപോരര
കുറകൃതഭ്യമേപോകുന.
തുടര്ന്നസ് തപോങള്കസ് കുറകൃതഭ്യലതയുര അതക്റ്റിലന്റെ തുടര്നടപടക്റ്റികേലളക്കുറക്റ്റിച്ചുര അറക്റ്റിവസ് ലെഭക്റ്റിച്ച കശഷര തപോങള്
സതകമേധകയപോ …....................രൂപ അടച്ചസ് കകേസസ് തലീര്പപോകപോനുള്ള ആഗഹര കരഖേപോമൂലെര അറക്റ്റിയക്റ്റിച്ചുലകേപോണസ് തപോല്പരഭ്യപതര
തന്നക്റ്റിട്ടുള്ളതക്റ്റിനപോല് 2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 126-ാാാ വകുപ്പുപ്രകേപോരര തപോങളക്റ്റില് നക്റ്റിനര
…............. രൂപ ഗകേപറക്റ്റിയകശഷര ആ കകേസസ് രപോജക്റ്റിയപോക്കുന്നതപോണസ് /ഈ കകേസസ് രപോജക്റ്റിയപോകക്റ്റി എന്നസ് തലീരുമേപോനക്റ്റിക്കുന.

തലീയതക്റ്റി :

......................................ഒപസ്
......................................
കപരസ്
............................സ്ഥപോനകപരസ്
..........................കമേല്വക്റ്റിലെപോസര

ഗവര്ണറുലട ഉതരവക്റ്റിന് പ്രകേപോരര,
കഡപോ.വക്റ്റി ശ തപോസസ് കമേത ,
അഡക്റ്റിഷണല് ചലീഫസ് ലസകട്ടറക്റ്റി .
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വക്റ്റിശദലീകേരണക്കുറക്റ്റിപസ്

(ഇതസ് വക്റ്റിജപോപനതക്റ്റിലന്റെ ഭപോഗമേപോകുന്നതല.

എന്നപോല് അതക്റ്റിലന്റെ ലപപോതു ഉകദ്ദേശഭ്യര

ലവളക്റ്റിലപടുത്തുന്നതക്റ്റിനസ് ഉകദ്ദേശക്റ്റിച്ചുലകേപോണ്ടുളളതപോണസ് .)
2011 ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകക്റ്റിലലെ (2011-ലലെ 8) 129-ാാാ വകുപസ് പ്രകേപോരര സര്കപോരക്റ്റിനസ്
ആകക്റ്റിലലെ ആവശഭ്യങ്ങള് നടപക്റ്റിലെപോക്കുന്നതക്റ്റികലെയപോയക്റ്റി ഗസറസ് വക്റ്റിജപോപനര വഴെക്റ്റി , മുന്കേപോലെ
പ്രപോബലെഭ്യകതപോലടകയപോ പക്റ്റില്കപോലെ പ്രപോബലെഭ്യകതപോലടകയപോ ചട്ടങ്ങള് ഉണപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ് അധക്റ്റികേപോരര
നല്കുന. ആകക്റ്റിലലെ ആവശഭ്യങ്ങള് നടപക്റ്റിലെപോക്കുന്നതക്റ്റികലെയപോയക്റ്റി 129-ാാാ വകുപസ് പ്രകേപോരമുളള
അധക്റ്റികേപോരര വക്റ്റിനക്റ്റികയപോഗക്റ്റിച്ച സ് ചട്ടങ്ങള് ഉണപോക്കുന്നതക്റ്റിനസ് സര്കപോര് തലീരുമേപോനക്റ്റിച്ചു.
കമേല്പറഞ ലെകഭ്യര നക്റ്റിറകവറ്റുന്നതക്റ്റിനസ് ഉകദ്ദേശക്റ്റിച്ചുലകേപോണ്ടുളളതപോണസ് ഈ വക്റ്റിജപോപനര.
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