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കേരള സർക്കാർ  

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള 

ബില്ലിന് 2022 ടസപ്റംബർ 20-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു. 

 ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്പോരം, 

 വി. ഹരി നായർ, 
 നിയമ ടസപ്േട്ടറി.  

തിരുവനന്തപുരം, 2022 ടസപ്റംബർ 22  
1198 േന്നി 6 

        1944 ഭാപ്രം 31. 
 

  

നമ്പർ 15822/ടേഗ്. ഐ1/2020/നിയമം. 

നിയമ (നിയമനിർമ്മാണം-ഐ) വേുപ്പ ്
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2022-ലെ  16- ാം ആക്്ററ് 

2022-ലെ കക്റരള  മ രിട ാം ക  ര്ഡ് (കേദഗതി) ആക്റ്റ് 

2017-ടേ കേരള  മാരിടെം കബാർഡ് ആേറ്് കഭരഗതി ടെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ആേ്റ ്

പീഠിേ.—2017-ടേ കേരള മാരിടെം കബാർഡ് ആേ്റ് (2017-ടേ 16-ാം ആേ്റ)് 

ഇതിനുകേഷം ോണുന്ന ആവേയങ്ങള്ക്ക്കായി കഭരഗതി ടെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരി 

ക്കുേയാല്; 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിമൂന്നാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം 

നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:—  

1. െുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ  ആേ്റിന്  2022-ടേ കേരള മാരിടെം 

കബാർഡ് (കഭരഗതി) ആേ്റ് എന്ന്  കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2022 ജനുവരി 19-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

2. 3-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—2017-ടേ കേരള മാരിടെം കബാർഡ ് ആേ്റിടെ 

(2017-ടേ 16-ാം ആേ്റ്) (ഇതിനുകേഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമർേിക്കടപ്പെുേ)  

3-ാം വേുപ്പില്,— 

(1) (3)-ാം ഉപവേുപ്പിന്  പേരം താടെപ്പറയുന്ന ഉപവേുപ്പ് കെർകക്കണ്ടതാണ,് 

അതായത്:— 

“(3) കബാർഡിടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കുന്നതും  ഒരു 

കമഖോ ആഫീസ് ടോച്ചിയില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ.്”. 

(2) (4)-ാം ഉപവേുപ്പില്,— 

(എ) (i)-ാം ഇനത്തിനു പേരം താടെപ്പറയുന്ന ഇനം കെർകക്കണ്ടതാണ,് 

അതായത്:— 
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“(i) ടെയർമാടന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർകേേം ടെകയ്യണ്ടതും 

അകേഹം  അഖികേന്തയാ സർവീസിടേ ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥൻ ആയകതാ ആയിരുന്നകതാ ആയ 

ഒരാകളാ, സർക്കാരികോ  ടപാതുകമഖേയികോ വൻേിെ തുറമുഖങ്ങളികോ മാരിടെം 

കബാർഡുേളികോ എേ്സിേയൂട്ടീവ് ടെയർകപെ്സണ്/മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടർ/വേുപ്പ ്

അദ്ധയക്ഷൻ എന്ന നിേയില് ഭരണപരിെയമുള്ള ആകളാ ആയിരികക്കണ്ടതുമാണ്.”; 

(ബി) (ii)-ാം ഇനത്തില്, “പ്പിൻസിപ്പല് ടസപ്േട്ടറിയുടെ പരവിയില് 

താടെയല്ലാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “ടസപ്േട്ടറിയുടെ പരവിയില് േുറയാത്ത” 

എന്ന വാക്കുേള്ക് കെർകക്കണ്ടതാണ;് 

(സി) (ix)-ാം ഇനത്തിന് കേഷം താടെപ്പറയുന്ന ഇനം കെർകക്കണ്ടതാണ,് 

അതായത്:— 

“(x) െീഫ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ : ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി.”. 

(3) (5)-ാം ഉപവേുപ്പില്, “അഞ്ചു” എന്ന വാക്കിന് പേരം “മൂന്ന”് എന്ന വാക്ക ്

കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

3.  8-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേറ്ിടെ 8-ാം വേുപ്പില്   “കബാർഡിന്, 

സർക്കാരിടെ മുൻേൂട്ടിയുളള അംഗീോരകത്താെുേൂെി” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്കും 

െിഹ്നത്തിനും പേരം “സർക്കാരിന് സവകമധകയാ അടല്ലങ്കില് കബാർഡിന് സർക്കാരിടെ 

മുൻേൂട്ടിയുളള അംഗീോരകത്താെുേൂെികയാ” എന്ന വാക്കുേള്ക്  കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

4. 9-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിടേ  9-ാം വേുപ്പിടെ (2)-ാം 

ഉപവേുപ്പില് അവസാനമായി താടെപ്പറയുന്ന വാെേം  േൂട്ടികച്ചർകക്കണ്ടതാണ,് 

അതായത്:— 

“േൂൊടത സർക്കാരിടെ താത്പരയങ്ങള്ക്ക്കനുസരിച്ചാണ് കബാർഡ ്

പ്പവർത്തിക്കുന്നടതന്നും സാമ്പത്തിേമായ േരുതേുേള്ക് ഉള്ക്ടപ്പടെ, എല്ലാ നിയമങ്ങളും 

െട്ടങ്ങളും നെപെിപ്േമങ്ങളും സൂക്ഷമ്മായി പാേിക്കുന്നുടണ്ടന്നും അകേഹം 

ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതാണ.്”. 
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5. 13-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിടേ  13-ാം വേുപ്പിടെ  

(1)-ാം ഉപവേുപ്പില് “വിജ്ഞാപനം” എന്ന വാക്കിന് പേരം “ഉത്തരവ്” എന്ന വാക്ക ് 

കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

6. 14-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേറ്ിടേ  14-ാം വേുപ്പിടെ  

(1)-ാം ഉപവേുപ്പിന് കേഷം താടെപ്പറയുന്ന ഉപവേുപ്പ് േൂട്ടികച്ചർകക്കണ്ടതാണ,് 

അതായത്:— 

“(1എ) നിേവിേുളള നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും ോോോേങ്ങളില് സർക്കാർ 

പുറടപ്പെുവിക്കുന്ന നിർകേേങ്ങളും പാേിച്ചുടോണ്ട് കബാർഡിടെ എല്ലാ ഇെപാെുേളിേും 

സാമ്പത്തിേ അച്ചെക്കം ഉറപ്പുവരുത്തുേ എന്നത്   ധനോരയ-േണക്കുേളുടെ 

േണ്കപ്ൊളറുടെ േർത്തവയമാണ്.”. 

7. 17-ാം വേുപ്പിന് പേരം പുതിയ വേുപ്പ് കെർക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിടേ  

17-ാം വേുപ്പിന് പേരം താടെപ്പറയുന്ന വേുപ്പ് കെർകക്കണ്ടതാണ,് അതായത്:— 

“17. തുറമുഖ ഡയറക്ടകററിടേയും ോരയാേയങ്ങളിടേയും ജീവനക്കാടര 

സംബന്ധിച്ച പ്പകതയേ വയവസ്ഥേള്ക്.—(1) ഈ ആേ്റില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും 

നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട രിവസവും അന്നുവടരയും തുറമുഖ ഡയറക്ടകററിേും 

തുറമുഖോരയാേയങ്ങളിേും കജാേികനാക്കിയിരുന്ന ഉകരയാഗസ്ഥരും മറ് ജീവനക്കാരും 

അതുകപാടേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി തുെരുന്നതും അവർക്ക് കബാർഡ ്

രൂപീേരിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുടവങ്കില് േഭയമാേുമായിരുന്ന എല്ലാവിധ അവോേങ്ങളും 

അവരുടെ സൂപ്പറാകനവഷകനാെുേൂെി, അപ്പോരമുളള തസ്തിേേള്ക് അവസാനിക്കുന്ന 

വിധത്തില് തുെരാവുന്നതുമാണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ യാടതാന്നും തടന്ന പ്പസ്തുത ഉകരയാഗസ്ഥർക്കും 

ജീവനക്കാർക്കും നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന വിധത്തില് ഓപ്ഷൻ നല്േി കബാർഡിടേ 

ജീവനക്കാരായി മാറുന്നതിടന തെയുന്നതല്ല. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ ് പ്പോരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി തുെരുന്ന 

ജീവനക്കാടര പ്പസ്തുത വേുപ്പില് വിനിർകേേിക്കടപ്പട്ട അവരുടെ അവോേങ്ങള്ക്ക്ക ്

ഹാനി വരുത്താത്ത വിധത്തില് അവരുടെ കസവനം വിനികയാഗിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് 

അവോേമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്: 
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എന്നാല് അപ്പോരം തുെരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കമല്കനാട്ടവും 

അവർക്്ക കമേുള്ള അച്ചെക്കനെപെിേള്ക്ക്കുള്ള അധിോരവും കബാർഡില് 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.  ഏടതങ്കിേും ജീവനക്കാരടനതിടര കബാർഡ് അച്ചെക്ക 

നെപെി എെുക്കുന്ന സംഗതിയില് പ്പസ്തുത ജീവനക്കാരന് സർക്കാരികേയ്ക്ക് അപ്പീല് 

സമർപ്പിക്കാവുന്നതും പ്പസ്തുത അപ്പീേികേേുള്ള സർക്കാരിടെ തീരുമാനം 

അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

(4) (1)-ാം ഉപവേുപ്പ ് പ്പോരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി തുെരുന്ന 

ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്നകതാെുേൂെി ആ തസത്ിേേളുടെ എൻപ്െി കേഡർ കബാർഡിടേ 

തസ്തിേേളായി മാറുന്നതും അപ്പോരമുളള തസ്തിേേളില് കബാർഡിടെ 

റഗുകേഷനുേള്ക് പ്പോരമുളള നിയമനങ്ങള്ക് നെകത്തണ്ടതുമാണ്. 

(5) ഈ ആേ്റ് പ്പാബേയത്തില് വന്നതിടന തുെർന്ന് നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട 

രിവസം കബാർഡിടേ ജീവനക്കാരായി മാറിയവർക്ക്  2022-ടേ കേരള മാരിടെം കബാർഡ ്

(കഭരഗതി) ആേ്റിടന തുെർന്ന് യാടതാരുവിധ മാറങ്ങകളാ സീനികയാറിറി നഷ്ടകമാ 

കസവന കവതന വയവസ്ഥയില് കരാഷേരമായ മറ ്  യാടതാരുവിധ മാറങ്ങകളാ േൂൊടത 

തടന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി തുെരാവുന്നതാണ്.  ഈ ആേ്റിനും 2022-ടേ കേരള 

മാരിടെം കബാർഡ് (കഭരഗതി) ആേ്റിനുമിെയില് കബാർഡിടേ ജീവനക്കാരായി മാറിയ 

ജീവനക്കാടര തിരിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി മാറുന്നതില് എടന്തങ്കിേും തർക്കം 

ഉണ്ടാേുന്നപക്ഷം അതില് സർക്കാരിന് ഉെിതമായ തീരുമാനടമെുക്കാവുന്നതും 

സർക്കാരിടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ.്”. 

8.  18-ാം വേുപ്പ് വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന ആേ്റിടേ 18-ാം വേുപ്പ് വിട്ടുേളകയണ്ടതാണ്. 

9.  90-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിടേ 90-ാം  വേുപ്പില്,— 

(1) (1)-ാം ഉപവേുപ്പില്,— 

(എ)  (എ) ഖണ്ഡത്തില്, “ഗൗരവകമറിയ അെിയന്തരഘട്ടടമന്ന ോരണത്താല്” 

എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “ഉത്തരവില് പറയുന്ന ോരണങ്ങളാല്” എന്ന വാക്കുേള്ക് 

കെർകക്കണ്ടതാണ;് 

(ബി) (ബി) ഖണ്ഡത്തിന് േീെിേുളള ടപാതുനിബന്ധന വയവസ്ഥയില് 

“വിജ്ഞാപനത്തില് വിനിർകേേിക്കാവുന്ന ആറുമാസത്തില് േവിയാത്ത അങ്ങടനയുള്ള 
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ോേയളവികേക്ക്, കബാർഡിടന അതിേംഘിക്കാവുന്നതാണ്” എന്നീ വാക്കുേള്ക്ക്കും 

െിഹ്നത്തിനും പേരം “വിജ്ഞാപനത്തില് വിനിർകേേിക്കാവുന്ന ോേയളവികേക്ക് ഈ 

ആേ്റിൻ േീെില് വയവസ്ഥ ടെയത്ിട്ടുള്ള കബാർഡിടെ െുമതേേള്ക് 

നിർവഹിക്കുന്നതികേക്കായി ഒരു അ ഡ്മിനിസ്കപ്െറടറ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്” എന്നീ 

വാക്കുേള്ക് കെർകക്കണ്ടതാണ്; 

(സി)  (ബി) ഖണ്ഡത്തിന് കേഷമുള്ള ക്ലിപ്തനിബന്ധന വിട്ടുേളകയണ്ടതാണ്. 

(2)  (2)-ാം ഉപവേുപ്പില്,— 

(എ) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്, “സർക്കാർ നിർകേേിക്കുന്ന അങ്ങടനയുള്ള 

ആകളാ ആളുേകളാ” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന 

അഡമ്ിനിസ്കപ്െറർ” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെർകക്കണ്ടതാണ്; 

(ബി) (സി) ഖണ്ഡത്തില്, “സർക്കാരില്” എന്ന വാക്കിന് പേരം  

“(1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം നിയമിക്കടപ്പട്ട അഡമ്ിനിസ്കപ്െററില്” എന്ന വാക്കുേള്ക് 

കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

(3)  (3)-ാം ഉപവേുപ്പില്,— 

(എ)  (എ) ഖണ്ഡത്തില് “ആറ് മാസത്തില് േവിയാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക് 

വിട്ടുേളകയണ്ടതാണ്; 

(ബി) (സി) ഖണ്ഡത്തിടെ ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില് “പ്പസ്തുത” എന്ന 

വാക്കിന് പേരം “ഈ” എന്ന വാക്ക് കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

10.  91-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേറ്ിടേ 91-ാം  വേുപ്പിടേ,— 

(1) (1)-ാം ഉപവേുപ്പില്,— 

(എ) “നയപരമായ നിർകേേങ്ങള്ക്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം 

“പ്പാധാനയമുളള ോരയങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച നിർകേേങ്ങള്ക്” എന്ന വാക്കുേള്ക് 

കെർകക്കണ്ടതാണ;് 

(ബി) (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധന വിട്ടുേളകയണ്ടതാണ്. 
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(2) (2)-ാം ഉപവേുപ്പില്, “നയപരമായ ഒന്നാകണാ” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക ്

പേരം “പ്പാധാനയമുള്ള ോരയമാകണാ” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെർകക്കണ്ടതാണ്.  

11. 92-ാം വേുപ്പിടെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിടേ 92-ാം വേുപ്പില്, “ഭാരത 

സർക്കാരിടെ ഷിപ്പിംഗ ് മപ്ന്താേയവുമായി” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുമായും ഭാരത സർക്കാരിടെ ഷിപ്പിംഗ് മപ്ന്താേയവുമായും” എന്ന വാക്കുേള്ക് 

കെർകക്കണ്ടതാണ്. 

12.  സാധൂേരണം.—2022-ടേ കേരള മാരിടെം കബാർഡ് (കഭരഗതി) ഓർഡിനൻസ ്

(2022-ടേ 9) (ഇതിനുകേഷം പ്പസ്തുത ഓർഡിനൻസ് എന്നാണ് പരാമർേിക്കടപ്പെുേ) 

പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീർന്നിരുന്നാല്ത്തടന്നയും,— 

(എ) പ്പസ്തുത ഓർഡിനൻസ ് പ്പോരം കഭരഗതി ടെയ്യടപ്പട്ട പ്പധാന  

ആേ്റിൻേീെില് ടെയ്തകതാ ടെയത്തായി േരുതടപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും 

ോരയകമാ, എെുത്തകതാ എെുത്തതായി േരുതപ്പെുന്നകതാ ആയ ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ 

ഈ ആേറ്് പ്പോരം കഭരഗതി ടെയ്യടപ്പട്ട  പ്പധാന  ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക് പ്പോരം 

ടെയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതും; 

(ബി)  പ്പസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീർന്നതിനു കേഷവും 

ഈ ആേ്റ് ഗസറില് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്ന തീയതിക്കുമുൻപും ടെയ്ത ഏടതങ്കിേും 

ോരയകമാ എെുത്ത ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ, അവ പ്പസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പ്പാബേയം 

ഇല്ലാതായിത്തീർന്നില്ലായിരുന്നുടവങ്കില് പ്പസത്ുത ഓർഡിനൻസ ് പ്പോരം കഭരഗതി 

ടെയ്യടപ്പട്ട  പ്പധാന  ആേ്റിൻേീെില് ടെയ്യുേകയാ എെുക്കുേകയാ  ടെയ്യുമായിരുന്നു 

എന്നതുകപാടേ, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം കഭരഗതി ടെയ്യടപ്പട്ട പ്പധാന ആേ്റിൻേീെില് 

ടെയ്തതാകയാ  എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതുമാണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-I) 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 Maritime Board (Amendment) Act, 2022 (16 of 2022). 

  

 By order of the Governor, 

 V. HARI  NAIR, 
 Law Secretary. 

No. 15822/Leg.I1/2020/Law. Dated, Thiruvananthapuram, 22nd September, 2022          

6th Kanni, 1198 
31st Bhadra, 1944. 
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[Translation in English of “2022-ടേ കേരള മാരിടെം കബാർഡ് (കഭരഗതി) ആേ്റ്” 

published under the authority of the Governor.] 

ACT 16 OF 2022 

THE KERALA  MARITIME BOARD  (AMENDMENT) ACT, 2022 

An Act to amend the Kerala Maritime Board Act, 2017. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to amend the Kerala Maritime Board Act, 2017  

(Act 16 of 2017) for the purposes hereinafter appearing; 

BE it enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:— 

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

Board  (Amendment)  Act, 2022. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of January, 2022. 

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Kerala Maritime Board  Act, 2017 (Act 

16 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act),— 

(1) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— 

“(3) The Headquarters of the Board shall be at Thiruvananthapuram and shall 

have a regional office at Kochi.”. 

(2) in sub-section (4),— 

(a)  for item (i), the following item shall be substituted, namely:— 

“(i) the chairman shall be nominated by the State Government and he shall 

be a person who is or has been an officer of All India Service or a person having administrative 

experience as Executive Chairperson/Managing Director/Department Head in Government or 

public sector or major ports or Maritime Boards.”. 

(b) in item (ii), for the words, “not below the rank of Principal Secretary”, the 

words “not below the rank of Secretary” shall be substituted; 

(c) after item (ix), the following item shall be added, namely:— 

“(x) Chief Executive Officer: Member Secretary.”. 

(3) in sub-section (5), for the word, “five” the word “three” shall be substituted. 
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3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for the words and symbol 

“The Board may, with the previous approval of the Government” the words and symbols “The 

Government may, by its own motion or the Board may, with the previous approval of the 

Government,” shall be substituted. 

4. Amendment of section 9.—In sub-section (2) of section 9 of the principal Act, the 

following sentence shall be added at the end, namely:— 

“He shall also ensure that the Board functions according to the interests of the 

Government and strictly adheres to all laws, rules and procedures, including financial 

provisions.”. 

5. Amendment of section 13.—In sub-section (1) of section 13 of the principal Act, for 

the word, “notification” the word “order” shall be substituted. 

6. Amendment of section 14.—In the principal Act, after sub-section (1) of section 14, 

the following sub-section shall be inserted, namely:— 

“(1a) It shall be the duty of the Controller of Finance and Accounts to ensure 

financial discipline in all transactions of the Board, in compliance with existing laws, rules and 

the directions issued by the Government from time to time.”. 

7. Substitution of new section for section 17.—For section 17 of the principal Act, the  

following section shall be substituted, namely:— 

“17. Special Provisions regarding employees of the Port Directorate and offices of 

the Ports.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the officers and other 

employees who worked in the Directorate of Ports and Port offices on and  till the appointed 

day, shall continue as Government employees as such, with  all the rights that would have been 

available to them, if the Board had not been constituted and such posts may be continued as  

vanishing category on  their superannuation. 

(2) Nothing in sub-section (1) shall prevent such officers and employees from 

becoming employees of the Board by giving option, as may be prescribed. 

(3) The Government shall have the right to utilise the services of employees who 

continue as Government employees under sub-section (1) in such manner that does not infringe  

their rights as specified in the said section: 
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Provided that the supervision and power of disciplinary action over the Government 

employees continuing as such shall vest in the Board. In the matter of disciplinary action taken 

by the Board against any employee, the said employee may prefer an appeal to the Government 

and the decision of the Government on the said appeal shall be final. 

(4) On the superannuation of the employees who continue as Government 

employees as per sub-section (1), the entry cadre of that posts shall become the posts in the 

Board and appointments in such posts shall be made as per the regulations of the Board. 

(5)  Those who have become employees of the Board on the appointed day 

pursuant to the commencement of this Act may continue to be Government employees without 

any change, loss of seniority or any other adverse effect on the terms and conditions of  service, 

consequent to the  Kerala Maritime Board (Amendment) Act, 2022.  If any dispute arises in the 

return of employees, who became the employees of the Board in between this Act and the 

Kerala Maritime Board (Amendment) Act, 2022, as Government employees, the Government 

may take appropriate decision in it and the decision of the Government shall be final.”. 

8. Omission of section 18.—Section 18 of the principal Act shall be omitted. 

9. Amendment of section 90.—In section 90 of the principal Act,— 

(1) in sub-section (1),— 

(a) in clause (a), for the words, “on account of grave emergency”, the words, 

“for reasons stated in the order” shall be substituted; 

(b) in clause (b), for the words and symbols, “supersede the Board for such 

period, not exceeding six months at a time, as may be specified in the notification”, the words 

and symbol, “appoint an Administrator for discharging the functions of the Board for the 

period,  as may be specified in the notification” shall be substituted; 

(c)  the proviso after clause (b) shall be omitted. 

(2) in sub-section (2),— 

(a) in clause (b), for the words, “such person or persons as the Government may 

direct”, the words, “the Administrator appointed by the Government” shall be substituted; 

(b) in clause (c), for the word, “Government” the words, “Administrator 

appointed under sub-section (1)” shall be substituted. 
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(3) in sub-section (3),— 

(a) in clause (a) the words and symbol, “not exceeding six months,” shall be 

omitted; 

(b)  in the proviso to clause (c), for the word, “this” the word, “this” shall be 

substituted. 

10. Amendment of section 91.—In section 91 of the principal Act,— 

(1) in sub-section (1), 

(a) for the words, “directions of policy”, the words, “directions regarding 

important matters” shall be substituted; 

(b) the proviso to sub-section (1) shall be omitted. 

(2) in sub-section (2), for the words, “whether a question is one of policy”, the words, 

“whether it is important” shall be substituted. 

11.  Amendment of section 92.—In section 92 of the principal Act, for the words and 

symbol “with the Ministry of Shipping, Government of India” the words and symbol “with the 

State Government and the Ministry of Shipping,  Government of India” shall be substituted. 

12. Validation.—Notwithstanding the cesser of operation of the Kerala Maritime Board 

(Amendment) Ordinance, 2022 (9 of 2022)  (hereinafter  referred to as the said Ordinance),— 

(a) anything done or deemed to have been done or any action taken or deemed to 

have been taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to 

have been done or taken under the provisions of the principal Act as amended by this Act; 

(b) anything done or any action taken after the cesser of operation of the said 

Ordinance and before the publication of this Act in the Gazette, which could have been done 

or taken under the principal Act as amended by the said Ordinance  had it not been ceased to 

operate, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by 

this Act. 
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