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നമ്പർ. 13142/െലഗ്.സി1/2020/നിയമം.

2020

െസപ്റ്റംബർ

താെഴപ്പറയുന്ന

26-ാം

ഓർഡിനൻസ്

തീയതി

തിരുവനന്തപുരം, 2020 െസപ്റ്റംബർ 28
1196 കന്നി 12
1942 ആശ്വിനം 6 .
േകരള

ഗവർണ്ണർ

െപാതുജനങ്ങളുെട

വിളംബരെപ്പടുത്തിയ

അറിവിേലക്കായി

ഇതിനാൽ

്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു.
ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവിൻ്രപകാരം,

അരവിന്ദ ബാബു പി. െക.,
നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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2020-െല 70-ാം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ്
2020-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (രണ്ടാം േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപത്തിെയാന്നാം സംവത്സരത്തിൽ േകരള ഗവർണ്ണർ
വിളംബരെപ്പടുത്തിയത്.

1994-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് വീണ്ടും
േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനൻസ്
പീഠിക.—1994-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് (1994-െല 20) ഇതിനു േശഷം
കാണുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും േഭദഗതി െചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുകയാലും;
േകരള

സംസ്ഥാന

നടപടിെയടുേക്കണ്ടത്

നിയമസഭ

സേമ്മളനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും

ആവശ്യമാകുന്ന

സാഹചര്യങ്ങൾ

താൻ

സത്വര

നിലവിലുെണ്ടന്ന്

േകരള

ഗവർണ്ണർക്ക് േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നതിനാലും;
ഇേപ്പാൾ, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (1)-ാം
ഖണ്ഡ്രപകാരം

നൽകെപ്പട്ട

അധികാരങ്ങൾ

വിനിേയാഗിച്ച്

േകരള

ഗവർണ്ണർ

താെഴപ്പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് വിളംബരെപ്പടുത്തുന്നു:—
1.

ചുരുക്കേപ്പരും

്രപാരംഭവും.—(1)

ഈ

ഓർഡിനൻസിന്

2020-െല

േകരള

മുനിസിപ്പാലിറ്റി (രണ്ടാം േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് എന്ന് േപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടൻ ്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.
2. 1994-െല 20-ാം ആക്റ്റ് താൽക്കാലികമായി േഭദഗതി െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണ്.—ഈ
ഓർഡിനൻസ് നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 1994-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റിന്
(1994-െല 20) (ഇതിനുേശഷം ്രപധാന ആക്റ്റ് എന്നാണ് പരാമർശിക്കെപ്പടുക) 3, 4 എന്നീ
വകുപ്പുകളിൽ

വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന

േഭദഗതികൾക്ക്

വിേധയമായി

്രപാബല്യ

മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 126-ാം വകുപ്പിനുള്ള േഭദഗതി.—്രപധാന ആക്റ്റിെല 126-ാം വകുപ്പിെല ക്ലിപ്ത
നിബന്ധനയിൽ,

“രാവിെല

7

മണിക്കും

ൈവകുേന്നരം

വാക്കുകൾക്കും അക്കങ്ങൾക്കും പകരം “രാവിെല 7

5

മണിക്കും”

എന്ന

മണിക്കും ൈവകുേന്നരം

6 മണിക്കും” എന്ന വാക്കുകളും അക്കങ്ങളും േചർേക്കണ്ടതാണ്;
4. 130-ാം വകുപ്പിനു േശഷം
130 എ വകുപ്പ് 130

ബി

പുതിയ വകുപ്പ്

േചർക്കൽ.—്രപധാന ആക്റ്റിെല

വകുപ്പായി പുനരക്കമിേടണ്ടതും, അ്രപകാരം പുനരക്കമിട്ട

130 ബി വകുപ്പിന് മുൻപായി താെഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പ് േചർേക്കണ്ടതുമാണ്, അതായത്:—
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“130 എ. ചില വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തപാൽ വഴി േവാട്ട് െചയ്യുന്ന
തിനുള്ള ്രപേത്യക വ്യവസ്ഥ.—(1) 130-ാം വകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകളുെട സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം
വരാെത, താെഴപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സമ്മതിദായകർക്ക്, നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന
്രപകാരം, തപാൽ വഴി േവാട്ടു െചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്,
അതായത്:—
(എ) സാം്രകമിക േരാഗം ബാധിച്ച ഏെതാരാളും;
(ബി) ക്വാറൻ്റീനിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏെതാരാളും;
വിശദീകരണം.—ഈ വകുപ്പിെൻ്റ ആവശ്യത്തിേലക്കായി,—
(i) “സാം്രകമിക േരാഗം” എന്നാൽ 2020-െല േകരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ്
ഓർഡിനൻസിെൻ്റ (2020-െല 57) 2-ാം വകുപ്പ് (എ) ഖണ്ഡത്തിൽ നിർവ്വചിച്ച
്രപകാരമുള്ളതും ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെൻ്റ 3-ാം വകുപ്പു ്രപകാരം സർക്കാർ, അതതു
സമയം, വിജ്ഞാപനം െചയ്തിട്ടുള്ളതുമായ സാം്രകമികേരാഗം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ii) “ക്വാറൻ്റീനിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൾ” എന്നാൽ സാം്രകമിക േരാഗത്തിെൻ്റ
വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി, ഭാരതസർക്കാരിെൻ്റ ആേരാഗ്യ കുടുംബേക്ഷമ മ്രന്താലയം,
അതത് സമയം, പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ ്രപകാരം സംസ്ഥാനത്ത്
ക്വാറൻ്റീനിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ്രപകാരമുള്ള ഏെതങ്കിലും
വിഭാഗങ്ങളിെല ഒരു സമ്മതിദായകന് തപാൽ വഴി േവാട്ട് െചയ്യാവുന്നതും അയാൾ
മേറ്റെതങ്കിലും രീതിയിൽ േവാട്ടു െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.”.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവർണ്ണർ.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 13142/Leg. C1/2020/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 Municipality (Second Amendment) Ordinance, 2020
(70 of 2020).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2020-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (രണ്ടാം േഭദഗതി)
ഓർഡിനൻസ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 70 OF 2020
THE KERALA MUNICIPALITY (SECOND 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 (Second 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 sections 3 and 4.
3.

Amendment of section 126.— In the provisio to section 126 of the principal Act, for

the figures, word and letters “7 a.m. and 5 p.m.” the figures, word and letters “7 a.m. and
6 p.m.” shall be substituted.
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4. Insertion of a new section after section 130.—In the principal Act, section 130A
shall be renumbered as section 130B and before section 130B as so renumbered, the following
section shall be inserted, namely:—
“130 A. Special provisions for the postal ballot to certain classes of persons.— (1)
Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 130, the following
classes of voters shall have the opportunity to give their vote by postal ballot in such manner,
as may be prescribed, namely:—
(a)

any person who is affected by epidemic disease;

(b)

any person in quarantine;

Explanation.—For the purpose of this section,—

(i) “epidemic disease” means epidemic disease as defined under clause (a) of
section 2 of the Kerala Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (57 of 2020) and notified by the
Government under section 3 of the said Ordinance from time to time;
(ii) “person in quarantine” means a person who is in quarantine as per the guidelines
issued by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India from, time to time,
to prevent the spread of epidemic diseases.
(2) A voter as specified in any of the classes under sub-section (1) may give his vote
by postal ballot, and shall not give his vote in any other manner.”.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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