Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2020

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
വാല്ം 9

Vol. IX

2020 േമയ 04
04th May 2020

തിങള

നമർ
No.

1195 േമടം 21
21st Medam 1195

Thiruvananthapuram,
Monday

1126

1942 ൈവശാഖം 14
14th Vaisakha 1942

കേരള സർക്കാർ
നിയേ (നിയേനിര്ണ്മ്മാണ-സി) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 6827/പ്പേഗ്.സി1/2020/നിയേം.

തിരുവനന്തപുരം, 2020 മേയ് 4
1195 മേടം 21
1942 വവശാഖം 14 .

2020 മേയ് 2-ാം തീയതി മേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവിമേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

അരവിന്ദ ബാബു പി. പ്പേ.,
നിയേ പ്പസപ്േട്ടറി.
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2020-ലെ 31-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2020-പ്പേ മേരള േുനിസിൊേിറ്റി (മേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
ോരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ

എെുപത്തിപ്പയാന്നാം

സംവത്സരത്തില്

മേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

1994-പ്പേ മേരള േുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റ് വീണ്ും
മേദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—1994-പ്പേ മേരള േുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റ് (1994-പ്പേ 20) ഇതിനുമശഷം
ോണുന്ന ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി വീണ്ും മേദഗതി പ്പെയ്യുന്നത് യുക്തോയിരിക്കുേയാേും;
മേരള

സംസ്ഥാന

നടപടിപ്പയടുമക്കണ്ത്

നിയേസേ

സമമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും

ആവശയോേുന്ന

സാഹെരയങ്ങള്ക്

താന്

സതവര

നിേവിേുപ്പണ്ന്ന്

മേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക് മബാദ്ധയോയിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇമൊള്ക്,
(1)-ാം

അതിനാല്,

ഖണ്ഡപ്പോരം

ോരതത്തിപ്പെ

നല്േപ്പെട്ട

േരണഘടനയുപ്പട

അധിോരങ്ങള്ക്

213-ാം

വിനിമയാഗിച്ച്

അനുമേദം

മേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1.

െുരുക്കമെരും

പ്പാരംേവും.—(1)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2020-പ്പേ

മേരള

േുനിസിൊേിറ്റി (മേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് മപര് പറയാം.
(2)
2.

ഇത് ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ് .

1994-പ്പേ 20-ാം ആേ്റ്റ് താല്ക്കാേിേോയി മേദഗതി പ്പെയ്യപ്പെമടണ്താണ്.—ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 1994-പ്പേ മേരള േുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റിന്
(1994-പ്പേ
3-ാം

20)

(ഇതിന്

വേുെില്

മശഷം

പ്പധാന

ആേ്റ്റ്

വയക്തോക്കിയിരിക്കുന്ന

പ്പാബേയേുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
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പരാേര്ണ്ശിക്കപ്പെടുേ)

മേദഗതിേള്ക്ക്ക്
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3. 6-ാം വേുെിനുള്ള മേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പേ 6-ാം വേുെ് (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) (എ) ഖണ്ഡത്തില്,—
(i) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പേ “ഇരുപത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“ഇരുപത്തിയഞ്ും” എന്ന വാക്ക് മെര്ണ്മക്കണ്താണ്;
(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പേ “അന്പത്തിേൂന്ന്” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“അന്പത്തിരണ്്”

എന്ന

വാക്കും

“ഇരുപത്തിയാറും”

എന്ന

വാക്കിന്

പേരം

“ഇരുപത്തിയഞ്ും” എന്ന വാക്കും മെര്ണ്മക്കണ്താണ്;
(ബി) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്,—
(i) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പേ “അന്പത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“അന്പത്തിയഞ്ും” എന്ന വാക്ക് മെര്ണ്മക്കണ്താണ്;
(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പേ “നൂറ്റിപ്പയാന്ന്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “നൂറ്”
എന്ന വാക്കും “അന്പത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന്

പേരം “അന്പത്തിയഞ്ും” എന്ന

വാക്കും മെര്ണ്മക്കണ്താണ്.ന്

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 6827/Leg. C1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 4th May, 2020
21st Medam, 1195
14th Vaisakha, 1942.

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 Municipality (Amendment) Ordinance, 2020 (31 of 2020).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2020-പ്പേ മേരള േുനിസിൊേിറ്റി (മേദഗതി)
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 31 OF 2020
THE KERALA MUNICIPALITY (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of India.

AN
ORDINANCE
further to amend the Kerala Municipality Act, 1994.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Municipality Act, 1994
(20 of 1994) for the purposes hereinafter appearing;
AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session, and the
Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take
immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213
of the Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following
Ordinance:—
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala
Municipality (Amendment) Ordinance, 2020.
(2) It shall come into force at once.
2. Act 20 of 1994 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) (hereinafter referred to as the
principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in section 3.
3. Amendment of section 6.—In the principal Act, in sub-section (3) of section 6,—
(a) in clause (a),—
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(i) in sub-clause (i), for the words “twenty six”, the words “twenty five”
shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the words “twenty six” the words “twenty five”
and for the words “fifty three” the words “fifty two” shall be substituted;

(b) in clause (b),—
(i)

in sub-clause (i), for the words “fifty six” the words “fifty five” shall

be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the words “fifty six” the words “fifty five” and for the
words “one hundred and one”, the words “one hundred ” shall be substituted.

ARIF MOHAMMED KHAN,
GOVERNOR.
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