
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

 

 
2018 ലെ കേരള ക്ലിനിക്കല്  സ്ഥാപനങ്ങൾ (രജിസടകരേഷന ം നിയരരണവ ം) ആേടറിലെ 

(2018-ലെ 2) 1-ാാാം വേ പ്പട (2)-ാാാം ഉപ വേ പ്പട രപോരം നല്േലപ്പ്ട  ധിിോരങ്ങൾ 

വിനികയാഗിച്ച ലോണ്ടട കേരള സർക്കാർ ജൂൺ 15, 2019 തീയതി ധംഗീേൃത ചിേിത്സാ 

2019 ജൂൺ 11 സ. ഉ. (ധച്ചേി) നമ്പർ :-  45 /9102/ ആ.േ .വ.        

തിര വനരപ രം 

ആര ോഗ്യ കുടുുംബരേമ (എഫ്. ഡബ്ല്യൂ) വകുപ്പ് 
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സരമ്പദായങ്ങളായ നാച്ച ക ാപതി, ആയ ർകവദ, ക ാമികയാപ്പതി, സിദ്ധ, യ നാനി എന്നീ 

ചിേിത്സ സരമ്പദായങ്ങലള സംബന്ധിച്ചട രപസടത ത ആേടറട രപാബെയത്തില് വര ന്ന 

തീയതിയായി ഇതിനാല്  നിശ്ചയിക്ക ന്ന . 

                                                                    

                                                                          ഗവർണ  ലേ ഉത്തരവിൻ രപോരം, 

                                                                           ക ാ. രാജൻ എൻ. ക ാരബഗക ,                        
                                                                              രപിൻസിപ്പല് ലസരേ്ട  ി 

  
 

വിശദീക ണക്കുറിപ്പ് 

 (ഇതട വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗമാേ ന്നതല്ല.  എന്നാല് , ധതിലെ ലപാത  ഉകേശ്യം 

വയക്തമാക്കാൻ  ഉകേശ്ിച്ച ലോണ്ട ള്ളതാണട.) 

2018 ലെ കേരള ക്ലിനിക്കല്  സ്ഥാപനങ്ങൾ (രജിസടകരേഷന ം നിയരരണവ ം) 

ആേടറിലെ 1-ാാാം വേ പ്പിലെ (2)-ാാാം ഉപ വേ പ്പില് , രപസടത ത ആേടറട സർക്കാർ ഗസറട 

വിജ്ഞാപനം വഴി നിശ്ചയിക്ക ന്ന തീയതിയില്  രപാബെയത്തില് വര ലമന്ന ം വയതയസടത 

ധംഗീേൃത ചിേിത്സാ സരമ്പദായങ്ങൾക്ക കവണ്ടി വയതയസടത തീയതിേൾ  

നിശ്ചയിക്കാവ ന്നതാലണന്ന ം വയവസ്ഥ ലചയടതി്ട  ണ്ടട. ധംഗീേൃത ചിേിത്സാ 

സരമ്പദായങ്ങളായ നാച്ച ക ാപതി, ആയ ർകവദ, ക ാമികയാപ്പതി, സിദ്ധ, യ നാനി എന്നീ 

ചിേിത്സ സരമ്പദായങ്ങലള സംബന്ധിച്ചട ജൂൺ 15, 2019 തീയതി  മ തല്  രപസടത ത ആേടറിനട 

രപാബെയം നല്ോൻ സർക്കാർ തീര മാനിച്ച . 

രപസടത ത െക്ഷ്യം നി കവറ ന്നതിനട ഉകേശ്ിച്ച ലോണ്ട ള്ളതാണട ഈ വിജ്ഞാപനം. 
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G.O.(P) No.54/2019/H&FWD                                                                     2019 June 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                               

Thiruvananthapuram 

 

 

             In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Kerala Clinical 

Establishments (Registration and Regulation) Act, 2018 (2 of 2018), the Government of Kerala 

hereby appoint the 15
th

 June, 2019 as the date on which the said Act shall come into force in 

respect of the recognised systems of medicines viz, Naturopathy,  Ayurveda,  Homoeopathy, 

Sidha and  Unani.  

                                                                               By Order of the Governor, 

 

                         Dr. Rajan N. Khobragade,                                                                             

                                                                                  Principal  Secretary to Government. 

 

                  

Explanatory Note 

 

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.) 

 

Sub-section (2) of section 1 of the Kerala Clinical Establishments (Registration and 

Regulation) Act, 2018 (2 of 2018) provides that the Act shall come into force on such date as the 

Government may, by notification in the Gazette, appoint and different dates may be appointed 

for different recognised systems of medicine.  Government have decided to bring the Act into 

force in respect of the recognised systems of medicine viz. Naturopathy, Ayurveda, 

Homoeopathy, Sidha and Unani  with effect from the 15
th

 June,  2019. 

 

The notification is intended to achieve the above object. 

  

S. R. O. No. 387/2019
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