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തിരുവനന്തപുരം, 2020 നവംബര് 19
1196 വൃശ്ചിേം 4
1942 ോര്ത്തിേം 28.

2020 നവംബര് 19-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണര് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെ പറയുന്ന
ഓര്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗവര്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

അരവിന്ദ ബാബു പി. പ്പേ.,
നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി.
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2020-ലെ 77-ാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്

2020-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാെിറ്റി (മൂന്ാാം കേദഗതി) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ

എെുപത്തിപ്പയാന്നാം

സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണര്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റ് വീണ്ും കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റ് (1994-പ്പേ 20) ഇതിനുകേഷം ോണുന്ന
ആവേയങ്ങള്ക്ക്കായി വീണ്ും കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;
കേരള

സംസ്ഥാന

നിയമസഭ

സകമളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും

താന്

സതവര

നടപടിപ്പയടുകക്കണ്ത് ആവേയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക് നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണര്ക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്ക്,
ഖണ്ഡപ്പോരം

അതിനാല്,

നല്േപ്പെട്ട

ഭാരതത്തിപ്പെ

അധിോരങ്ങള്ക്

ഭരണഘടനയുപ്പട
വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

213-ാം

അനുകേദം

ഗവര്ണര്

(1)-ാം

താപ്പെെറയുന്ന

ഓര്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ഡിനന്സിന് 2020-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി
(മൂന്നാം കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഈ ഓര്ഡിനന്സില് മറ്റ് വിധത്തില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്ത പ്പോരപ്പമാെിപ്പേ ഇത് ഉടന്
പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2.

1994-പ്പേ

20-ാം

ആേ്റ്റ്

താല്ക്കാേിേമായി

കഭദഗതി

പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ

ഓര്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റിന് (1994-പ്പേ 20)
(ഇതിനുകേഷം പ്പധാന ആേ്റ്റ് എന്നാണ് പരാമര്േിക്കപ്പെടുേ) 3, 4 എന്നീ വേുെുേളില്
വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കഭദഗതിേള്ക്ക്ക് വികധയമായി പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 126-ാം വേുെിനുള്ള കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പേ,—
(1) 126-ാം വേുെ് അതിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുൊയി അക്കമികടണ്തും, അപ്പോരം അക്കമിട്ട
ഉപവേുെിപ്പേ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയില്, “രാവിപ്പേ 7 മണിക്കും വവേുകന്നരം 5 മണിക്കും” എന്ന
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വാക്കുേള്ക്ക്കും അക്കങ്ങള്ക്ക്കും പേരം “രാവിപ്പേ 7 മണിക്കും വവേുകന്നരം 6 മണിക്കും” എന്ന
വാക്കുേളും അക്കങ്ങളും കെര്കക്കണ്താണ്;
േുറിെ്:—(1)-ാം

ഉപവേുെിപ്പേ

വയവസ്ഥ

2020

30-ാം

തീയതി

േീെിേുള്ള

ക്ലിപ്ത

പ്പസപ്റ്റംബര്

പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
(2)

അപ്പോരം

അക്കമിട്ട

(1)-ാം

ഉപവേുെിനും

അതിന്

നിബന്ധനയ്ക്കും കേഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് നിശ്ചയിച്ച പ്പോരമുള്ള സമയത്തില്, അവസാനപ്പത്ത ഒരു
മണിക്കൂര്

130എ

വേുെില്

വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന

വിഭാഗങ്ങളിേുള്ള

ആളുേള്ക്ക്ക്

കവാട്ട്

പ്പെയ്യുന്നതിനായി വിനികയാഗികക്കണ്താണ്.”.
4. 130-ാം വേുെിനു കേഷം പുതിയ വേുെ് കെര്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പേ 130എ വേുെ്
130ബി

വേുൊയി പുനരക്കമികടണ്തും, അപ്പോരം പുനരക്കമിട്ട 130ബി വേുെിന് മുന്പായി

താപ്പെ പറയുന്ന വേുെ് കെര്കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
“130എ. െിേ വിഭാഗങ്ങളിേുള്ള
പ്പകതയേ

വയവസ്ഥ.—(1)

130-ാം

വേുെിപ്പേ

ആളുേള്ക്ക്ക് തപാല് വെി കവാട്ട് പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
വയവസ്ഥേളുപ്പട

സാമാനയതയ്ക്ക്

ഭംഗം

വരാപ്പത,

താപ്പെെറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിേുള്ള സമതിദായേര്ക്ക്, നിര്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരം, തപാല് വെി
കവാട്ടു പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) സാംപ്േമിേ കരാഗം ബാധിച്ച ഏപ്പതാരാളും;
(ബി) േവാറെീനില് ആയിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും;
വിേദീേരണം.—ഈ വേുെിപ്പെ ആവേയത്തികേക്കായി,—
(i) “സാംപ്േമിേ കരാഗം” എന്നാല് 2020-പ്പേ കേരള എെിഡമിേ് ഡിസീസസ്
ഓര്ഡിനന്സിപ്പെ (2020-പ്പേ 57) 2-ാം വേുെ് (എ) ഖണ്ഡത്തില് നിര്വെിച്ച പ്പോരമുള്ളതും
പ്പസ്തുത ഓര്ഡിനന്സിപ്പെ 3-ാം വേുെ് പ്പോരം സര്ക്കാര്, അതതു സമയം, വിജ്ഞാപനം
പ്പെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ സാംപ്േമിേകരാഗം എന്നര്ഥമാേുന്നു;
(ii) “േവാറെീനില് ആയിരിക്കുന്ന ആള്ക്” എന്നാല് സാംപ്േമിേ കരാഗത്തിപ്പെ
വയാപനം തടയുന്നതിനായി, ഭാരത സര്ക്കാരിപ്പെ ആകരാഗയ േുടുംബകേമ മപ്ന്താേയം, അതത്
സമയം,

പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന

മാര്ഗനിര്കേേങ്ങള്ക്

ആയിരിക്കുന്ന ആള്ക് എന്നര്ഥമാേുന്നു.
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േുറിെ്:—(1)-ാം ഉപവേുെിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക് 2020 പ്പസപ്റ്റംബര് 30-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില്
വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരമുള്ള ഏപ്പതങ്കിേും വിഭാഗങ്ങളിപ്പേ ഒരു
സമതിദായേന് തപാല് വെി കവാട്ട് പ്പെയ്യാവുന്നതും അപ്പല്ലങ്കില് കപാളിംഗ് കേഷനില് 126-ാം വേുെ്
(2)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ സമയത്ത്, കനരിട്ട് കവാട്ട് പ്പെയ്യാവുന്നതുമാണ്.”.
5.

റോക്കേും

ഒെിവാക്കേും.—(1)

2020-പ്പേ

കേരള

മുനിസിൊേിറ്റി

(രണ്ാം

കഭദഗതി)

ഓര്ഡിനന്സ് (2020-പ്പേ 70) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2)

അപ്പോരം റോക്കിയിരുന്നാല് തപ്പന്നയും പ്പസ്തുത ഓര്ഡിനന്സ് പ്പോരം കഭദഗതി

പ്പെയ്യപ്പെട്ട

പ്പധാന

നടപടികയാ

ഈ

ആേ്റ്റിന്േീെില്
ഓര്ഡിനന്സ്

പ്പെയ്ത

പ്പോരം

ഏപ്പതങ്കിേും

കഭദഗതി

ോരയകമാ

പ്പെയ്യപ്പെട്ട

എടുത്ത

പ്പധാന

ആേ്റ്റിന്േീെില്

പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന്,
ഗവര്ണര്.
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GOVERNMENT OF KERALA
OF KERALA
Law (Legislation-C) Department

NOTIFICATION
No. 16596/Leg.C1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 19th November, 2020
4th Vrischikam, 1196
28th Karthika, 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 (Third Amendment) Ordinance, 2020 (77 of 2020).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2020-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി (മൂന്നാം കഭദഗതി)
ഓര്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]
ORDINANCE NO. 77 OF 2020

THE KERALA MUNICIPALITY (THIRD 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 (Third Amendment) Ordinance, 2020.
(2) Save as otherwise provided in this Ordinance, 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.
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3. Amendment of section 126.—In the principal Act,—
(1) section 126 shall be numbered as sub-section (1) thereof, and in the proviso to that
sub-section as so numbered, 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;
NOTE:—Provision contained in sub-section (1) shall be deemed to have come into force
on the 30th day of September, 2020.
(2) after sub-section (1) as so numbered, and the proviso thereunder, the following
sub-section shall be inserted, namely:—
“(2) The last one hour of the time fixed under sub-section (1) shall be used for
voting by such classes of persons as specified under section 130A.”.
4. Insertion of 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:—
“130A. Special provision for 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;
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(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.
NOTE:—The provisions contained in sub-section (1) shall be deemed to have come into
force on the 30th day of September, 2020.
(2) A voter as specified in any of the classes under sub-section (1) may give his
vote by postal ballot or may give his vote directly at the polling station, in such manner as may
be prescribed, at the time fixed under sub-section (2) of section 126.”.
5. Repeal and saving.—(1) The Kerala Municipality (Second Amendment) Ordinance,
2020 (70 of 2020) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal
Act as amended by the said 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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