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നിയമ (നിയമനിർമ്മാണ-എ) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പർ 10783/സേഗ്.എ1/2020/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2020 സെപ്റംബർ 28
1196 േന്നി 12
1942 ആശ്വിനം 6.

2020 സെപ്റംബർ 26-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരസെടുത്തിയ താസെെറയുന്ന
ഓർഡിനന്െ് സപാതുജനങ്ങളുസട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പെിദ്ധസെടുത്തുന്നു.
ഗവർണറുസട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

അരവിന്ദ ബാബു പി. സേ.,
നിയമ സെപ്േട്ടറി.
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2020-ലെ 51-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2020-ലെ കേരള ധനസാംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത (കേദഗതി)
ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിസെ

എെുപത്തിസയാന്നാം

െംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവർണർ

വിളംബരസെടുത്തിയത്.

2003-സേ കേരള ധനെംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത ആേ്റ് വീണ്ും കഭദഗതി
സെയ്യുന്നതിനുളള
ഒരു
ഓർഡിനന്െ്
പീഠിേ.—2020-സേ
കേരള
ധനെംബന്ധമായ
ഓർഡിനന്െ് (2020-സേ 41) 2020 ജൂലേ 29- ാം
വിളംബരസെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;

ഉത്തരവാദിത്ത
തീയതി കേരള

(കഭദഗതി)
ഗവർണർ

2020 ആഗസ്റ്റ് 24- ാം തീയതി കെർന്ന കേരള െംസ്ഥാന നിയമെഭയുസട െകമ്മളന
ോേത്ത് പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െിനു പേരം െംസ്ഥാന നിയമെഭയുസട ഒരു ആേ്റ്
സോണ്ുവരുന്നതിനുളള ഒരു ബില് കേരള നിയമെഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും
പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
ഭാരതത്തിസെ
ഭരണഘടനയുസട
213- ാം
അനുകേദം
(2)- ാം
ഖണ്ഡം
(എ) ഉപഖണ്ഡപ്പോരം പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െിന് 2020 ഒകടാബർ 5- ാം തീയതി
പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീരുസമന്നതിനാേും;
പ്പെ്തുത
ഓർഡിനന്െിസേ
ലവഷമയങ്ങള് ഉണ്ാേുസമന്നതിനാേും;

വയവസ്ഥേള്

നിേനിർത്താതിരിക്കുന്നപക്ഷം

കേരള െംസ്ഥാന നിയമെഭ െകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് െതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന ൊഹെരയങ്ങള് നിേവിേുസണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിസെ ഭരണഘടനയുസട 213- ാം
അനുകേദം
(1)- ാം ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േസെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ താസെ
പറയുന്ന ഓർഡിനന്െ് വിളംബരസെടുത്തുന്നു:—
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1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്െിന്
2020-സേ
ധനെംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്െ് എന്ന് കപര് പറയാം.

കേരള

(2) ഇത് 2020 സെപ്ബുവരി 26- ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി േരുതസെകടണ്
താണ്.
2. 2003-സേ 29- ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി സെയ്യസെകടണ്
താസണന്ന്.—ഈ
ഓർഡിനന്െ്
നിേവിേിരിക്കുന്ന
ോേത്ത്,
2003-സേ
കേരള
ധനെംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത ആേ്റിന് (2003-സേ 29) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ്
എന്നാണ് പരാമർശ്ിക്കസെടുേ) 3- ാം വേുെില് പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന കഭദഗതിക്ക്
വികധയമായി പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3.

4- ാം
വേുെിനുളള
കഭദഗതി.—പ്പധാന
ആേ്റിസെ
4- ാം
വേുെില്,
(2)- ാം ഉപവേുെിസേ (ബി) ഖണ്ഡത്തിന് കശ്ഷം താസെ പറയുന്ന ക്ലിപ്തനിബന്ധന
കെർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“എന്നാല്,
2019-2020
ൊമ്പത്തിേവർഷത്തില്
സമാത്തം
ആഭയന്തര
ഉല്ൊദനത്തിസെ 3 ശ്തമാനം ധനേമ്മിക്ക് പുറകമ ഒറത്തവണയായി 1471 കോടി രൂപ
അധിേ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് െംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ായിരിക്കുന്നതും പ്പെ്തുത
ഒറത്തവണ
അധിേ
വായ്പ
2019-2020
ൊമ്പത്തിേ
വർഷത്തില്
തസന്ന
ഉപകയാഗസെടുകത്തണ്തുമാണ്.”.
4. റദ്ദാക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2020-സേ കേരള ധനെംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത
(കഭദഗതി) ഓർഡിനന്െ് (2020-സേ 41) ഇതിനാല് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങസന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല്ത്തസന്നയും, പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െ് പ്പോരം
കഭദഗതി സെയ്യസെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് സെയ്ത ഏസതങ്കിേും ോരയകമാ എടുത്ത
ഏസതങ്കിേും നടപടികയാ, ഈ ഓർഡിനന്െ് പ്പോരം കഭദഗതി സെയ്യസെട്ട പ്പധാന
ആേ്റിന്േീെില് സെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതസെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ ൻ,

ഗവർണർ.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-A) Department
NOTIFICATION
No. 10783/Leg. A1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 28th September, 2020
12th Kanni, 1196
6th Aswina, 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 Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance, 2020 (51 of 2020).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of the “2020-സേ കേരള ധനെംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത
(കഭദഗതി) ഓർഡിനന്െ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 51 OF 2020
THE KERALA FISCAL RESPONSIBILITY (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 Fiscal Responsibility Act, 2003.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Fiscal Responsibility (Amendment) Ordinance,
2020 (41 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 29th day of July, 2020;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature could
not be introduced in, and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala during its
session convened on the 24th day of August, 2020;
AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India, the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of October, 2020;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
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 Fiscal
Responsibility (Amendment) Ordinance, 2020.
(2) It shall deemed to have come into force on the 26th day of February, 2020.
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2. Act 29 of 2003 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Fiscal Responsibility Act, 2003 (29 of 2003) (hereinafter referred to as the
principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3.
3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, after clause (b) of
sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that the State shall be eligible for additional borrowing of Rs. 1471 crore as
a onetime special dispensation in the financial year 2019-2020 beyond fiscal deficit of 3 per cent
of the Gross State Domestic Product. This additional borrowing under onetime special
dispensation shall be utilised during the financial year 2019-2020 itself.”.
4. Repeal and saving.— (1) The Kerala

Fiscal

Responsibility

(Amendment)

Ordinance, 2020 (41 of 2020) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal
Act as amended by this Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal
Act as amended by this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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