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തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂലൈ 2
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2021 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികൈക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

സാദിഖ് എം. പ്പേ.,

സ്പ്പപഷ്യല് പ്പസപ്േട്ടറി (നിയമം).
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2021-ലെ 88-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
ോരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ

എെുപത്തിരണ്ാം

സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

1994-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി ആേ്റ്റ് വീണ്ും
കേദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2020-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 31) 2020
കമയ് 2-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2020

ആഗസ്റ്റ്

24-ാം

തീയതി

കെര്ണ്ന്ന

കേരള

സംസ്ഥാന

നിയമസേയുപ്പട

സകമ്മളനത്തില് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് പേരം സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട ഒരു
ആേ്റ്റ്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

നിയമസേയില്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും

പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് നിൈനിറുത്തുന്നതിനായി 2020-പ്പൈ കേരള
മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 63) 2020 പ്പസപ്റ്റംബര്ണ് 26-ാം തീയതി
കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2020-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (രണ്ാം കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 70) 2020
പ്പസപ്റ്റംബര്ണ് 26-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് െിൈ കേദഗതിേകളാപ്പട നിൈനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി
2020-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (മൂന്നാം കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 77) 2020
നവംബര്ണ് 19-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2020 ഡിസംബര്ണ് 31-ാം തീയതിയില് കെര്ണ്ന്ന കേരള സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട
സകമ്മളനത്തിൈും 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആരംേിച്ച് 2021 ജനുവരി 22-ാം തീയതി
അവസാനിച്ച

കേരള

സംസ്ഥാന

നിയമസേയുപ്പട
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ഓര്ണ്ഡിനന്സുേള്ക്ക്

പേരം

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

സംസ്ഥാന
ബില്

നിയമസേയുപ്പട

നിയമസേയില്

ഒരു

ആേ്റ്റ്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും

പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളിപ്പൈ വയവസ്ഥേള് നിൈനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പൈ
കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 13) 2021 പ്പെപ്ബുവരി 9-ാം തീയതി
കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (രണ്ാം കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 34) 2021
പ്പെപ്ബുവരി 12-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംേിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട സകമ്മളനോൈത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സുേള്ക്ക് പേരം
സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട ഒരു ആേ്റ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസേയില്
അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
ോരതത്തിപ്പെ

േരണഘടനയുപ്പട

213-ാം

അനുകേദം

(2)-ാം

ഖണ്ഡം

(എ)

ഉപഖണ്ഡപ്പോരം 2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സിനും (2021-പ്പൈ
13) 2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (രണ്ാം കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സിനും (2021-പ്പൈ 34) 2021
ജൂലൈ 5-ാം തീയതി പ്പാബൈയം ഇല്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളിപ്പൈ

വയവസ്ഥേള്

നിൈനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

ലവഷ്മയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും;
കേരള

സംസ്ഥാന

നടപടിപ്പയടുകക്കണ്ത്

നിയമസേ

സകമ്മളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും

ആവശ്യമാേുന്ന

സാഹെരയങ്ങള്

താന്

സതവര

നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക് കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ോരതത്തിപ്പെ േരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1.

െുരുക്കകെരും

പ്പാരംേവും.—(1)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2021-പ്പൈ

കേരള

മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സില്, മറ്റ് വിധത്തില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്ത പ്പോരപ്പമാെിപ്പേ,—
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(എ) 4-ാം വേുെ് 2020 കമയ് 4-ാം തീയതി പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി
േരുതപ്പെകടണ്തും;
(ബി) 5-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെും, 6-ാം വേുെും 2020 പ്പസപ്റ്റംബര്ണ് 30-ാം
തീയതി പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്തും;
(സി)

5-ാം

വേുെ്

(2)-ാം

ഉപവേുെ്

2020

നവംബര്ണ്

19-ാം

തീയതി

പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്തും;
(ഡി) 3-ാം വേുെും, 7 മുതല് 12 വപ്പരയുള്ള വേുെുേളും 2021 പ്പെപ്ബുവരി
12-ാം തീയതി പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്തുമാണ്.
2. 1994-പ്പൈ 20-ാം ആേ്റ്റ് താല്ക്കാൈിേമായി കേദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിൈവിൈിരിക്കുന്ന ോൈത്ത്

1994-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി ആേ്റ്റിന്

(1994-പ്പൈ 20) (ഇതിനുകശ്ഷ്ം പ്പധാന ആേ്റ്റ് എന്നാണ് പരാമര്ണ്ശ്ിക്കപ്പെടുേ) 3 മുതല് 12
വപ്പരയുള്ള

വേുെുേളില്

വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന

കേദഗതിേള്ക്ക്

വികധയമായി

പ്പാബൈയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 2-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 2-ാം വേുെില്,—
(i) 17-ാം ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷ്ം താപ്പെ പറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(17എ)

“എംപാനല്ഡ്

ലൈസന്സി” എന്നാല്

നഗരോരയ വേുെിപ്പൈ

റീജിയണല് കജായിെ് ഡയറക്ടറിനുേീെില് രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പല്ലങ്കില് 2019-പ്പൈ
കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി പ്പേട്ടിട നിര്ണ്മ്മാണ െട്ടങ്ങള് പ്പോരം രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പെയ്തിട്ടുള്ളതായി
േരുതപ്പെടുന്നതും

സവയം

സാക്ഷയപപ്തം

നല്േുന്നതിപ്പെ

ആവശ്യത്തികൈക്കായി

തകേശ്സവയംേരണ വേുെ്, നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പ്പോരം എംപാനല് പ്പെയ്തതുമായ, അതതു
സംഗതികപാപ്പൈ, സ്ഥാപനം, ആര്ണ്ക്കിപ്പടേ്റ്റ്, എഞ്ചിനീയര്ണ്, ബില്ഡിംഗ് ഡിലസനര്ണ്,
സൂെര്ണ്ലവസര്ണ് അപ്പല്ലങ്കില് ടൗൺ പ്ലാനര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.”.
(ii) (22)-ാം ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(22എ) “േുറഞ്ഞ അപേടസാധയതയുള്ള പ്പേട്ടിടങ്ങള്” എന്നതില് ഏെ്
മീറ്ററില്

േുറവായ

മുന്നൂറ്

െതുരപ്ശ്

ഉയരമുള്ളതും
മീറ്ററില്

രണ്ു

േുറവായ

നിൈ

വപ്പര

നിര്ണ്മ്മിത

പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും
വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ളതും

എ1

വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ വാസഗൃഹങ്ങളും, ഇരുന്നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്ററില് േുറവായ
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നിര്ണ്മ്മിത

വിസ്തീര്ണ്ണകത്താടു

േൂടിയതും

എ2

വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ

കഹാസ്റ്റല്, ഓര്ണ്െകനജ്, കഡാര്ണ്മിറ്ററി, ഓള്ഡ് ഏജ് കഹാം, പ്പസമിനാരി എന്നിവയും, ഇരുന്നൂറ്
െതുരപ്ശ്മീറ്ററില്

േുറവായ

നിര്ണ്മ്മിത

വിസ്തീര്ണ്ണകത്താടു

േൂടിയതും

ബി

വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ വിദയാേയാസ പ്പേട്ടിടങ്ങളും, ഇരുന്നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്ററില്
േുറവായ

നിര്ണ്മ്മിത

വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ളതും

ഡി

വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ

മതപരവും കദശ്സ്കനഹപരവുമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുകവണ്ി ആളുേള് സകമ്മളിക്കുന്ന
പ്പേട്ടിടങ്ങളും, നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്ററില് േുറവായ നിര്ണ്മ്മിത വിസ്തീര്ണ്ണകത്താടുേൂടിയതും
എെ്

വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ

പ്പേട്ടിടങ്ങളും,

ശ്ൈയമില്ലാത്തതും

അപേട

സാധയതയില്ലാത്തതുമായ നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്ററില് േുറവായ നിര്ണ്മ്മിത വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള ജി1
വിനികയാഗഗണത്തില്പ്പെട്ടതുമായ പ്പേട്ടിടങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു.”.
(iii) (43)-ാം ഖണ്ഡത്തിനുകശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(43എ) “സവയം സാക്ഷയപപ്തം” എന്നാല് േുറഞ്ഞ അപേടസാധയതയുള്ള
പ്പേട്ടിടങ്ങളുപ്പട നി൪മ്മാണത്തികനാ പുന൪നി൪മ്മാണത്തികനാ കവണ്ിയുളള പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെ
പ്ലാന്, ലസറ്റ് പ്ലാ൯ എന്നിവ തത്സമയം പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള ആേ്റ്റിപ്പൈയും െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും
വയവസ്ഥേള്ക്കും
പ്പകതയേം

നിയമാനുസൃതം

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

നിര്ണ്കേശ്ങ്ങള്ക്കും

നല്േപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കും

അനുസൃതമാപ്പണന്ന്

ഏപ്പതങ്കിൈും

നിര്ണ്കേശ്ത്തിനും

നിയമങ്ങള്ക്കും,

പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെ

ഉടമസ്ഥനും

െട്ടങ്ങള്ക്കും
എംപാനല്ഡ്

ലൈസന്സിയും സംയുക്തമായി നല്േുന്ന സവയംസാക്ഷയപപ്തം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.”.
4. 6-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 6-ാം വേുെ് (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) (എ) ഖണ്ഡത്തില്,—
(i) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പൈ “ഇരുപത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന്

പേരം

“ഇരുപത്തിയഞ്ചും” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പൈ “അന്പത്തിമൂന്ന്” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“അന്പത്തിരണ്്”

എന്ന

വാക്കും

“ഇരുപത്തിയാറും”

എന്ന

വാക്കിന്

പേരം

“ഇരുപത്തിയഞ്ചും” എന്ന വാക്കും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്,—
(i) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പൈ “അന്പത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“അന്പത്തിയഞ്ചും” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിപ്പൈ “നൂറ്റിപ്പയാന്ന്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “നൂറ്”
എന്ന വാക്കും “അന്പത്തിയാറും” എന്ന വാക്കിന് പേരം “അന്പത്തിയഞ്ചും” എന്ന
വാക്കും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.ന്
5. 126-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 126-ാം വേുെില്,—
(1) നിൈവിൈുള്ള വയവസ്ഥ അതിപ്പെ (1)-ാം ഉപവേുൊയി അക്കമികടണ്തും
അപ്പോരം അക്കമിട്ട (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയില്, “രാവിപ്പൈ 7 മണിക്കും
ലവേുകന്നരം 5 മണിക്കും” എന്ന വാക്കുേള്ക്കും അക്കങ്ങള്ക്കും പേരം “രാവിപ്പൈ 7
മണിക്കും ലവേുകന്നരം 6 മണിക്കും” എന്ന വാക്കുേളും അക്കങ്ങളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2)

അപ്പോരം അക്കമിട്ട (1)-ാം ഉപവേുെിനും അതിന് േീെിൈുള്ള ക്ലിപ്ത

നിബന്ധനയ്ക്കും കശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2)

(1)-ാം

ഉപവേുെില്

നിശ്ചയിച്ച

പ്പോരമുള്ള

സമയത്തില്,

അവസാനപ്പത്ത ഒരു മണിക്കൂര്ണ് 130എ വേുെില് വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിോഗങ്ങളിൈുള്ള
ആളുേള്ക്ക് കവാട്ട് പ്പെയ്യുന്നതിനായി വിനികയാഗികക്കണ്താണ്.”.
6. 130-ാം വേുെിനു കശ്ഷ്ം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 130എ
വേുെ് 130ബി വേുൊയി പുനരക്കമികടണ്തും, അപ്പോരം പുനരക്കമിട്ട 130ബി വേുെിന്
മുന്പായി താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
“130 എ. െിൈ വിോഗങ്ങളിൈുള്ള ആളുേള്ക്ക് തപാല് വെി കവാട്ട് പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
പ്പകതയേ വയവസ്ഥ.—(1) 130-ാം വേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേളുപ്പട സാമാനയതയ്ക്ക് േംഗംവരാപ്പത,
താപ്പെെറയുന്ന വിോഗങ്ങളിൈുള്ള സമ്മതിദായേര്ണ്ക്ക്, നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന

പ്പോരം,

തപാല് വെി കവാട്ടു പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) സാംപ്േമിേ കരാഗം ബാധിച്ച ഏപ്പതാരാളും;
(ബി) േവാറെീനില് ആയിരിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാളും;
വിശ്ദീേരണം:— ഈ വേുെിപ്പെ ആവശ്യത്തികൈക്കായി,—
(i) “സാംപ്േമിേ കരാഗം” എന്നാല് 2021- പ്പൈ കേരള സാംപ്േമിേ കരാഗങ്ങള്
ആേ്റ്റിപ്പെ (2021-പ്പൈ 4) 2-ാം വേുെ് (എ) ഖണ്ഡത്തില് നിര്ണ്വെിച്ച പ്പോരമുള്ളതും പ്പസ്തുത
ആേ്റ്റിപ്പെ

3-ാം

വേുെ്

പ്പോരം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്,

അതതു

പ്പെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ സാംപ്േമിേകരാഗം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു ;
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(ii) “േവാറെീനില് ആയിരിക്കുന്ന ആള്” എന്നാല് സാംപ്േമിേ കരാഗത്തിപ്പെ
വയാപനം തടയുന്നതിനായി, ോരതസര്ണ്ക്കാരിപ്പെ ആകരാഗയ േുടുംബകക്ഷമ മപ്ന്താൈയം,
അതതുസമയം,

പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന

മാര്ണ്ഗനിര്ണ്കേശ്ങ്ങള്

പ്പോരം

സംസ്ഥാനത്ത്

േവാറെീനില് ആയിരിക്കുന്ന ആള് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരമുള്ള ഏപ്പതങ്കിൈും വിോഗങ്ങളിപ്പൈ
ഒരു

സമ്മതിദായേന്

തപാല്

വെി

കവാട്ട്

പ്പെയ്യാവുന്നതും

അപ്പല്ലങ്കില്

കസ്റ്റഷ്നില് 126-ാം വേുെ് (2)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ സമയത്ത്,

കപാളിംഗ്

കനരിട്ട് കവാട്ട്

പ്പെയ്യാവുന്നതുമാണ്.
േുറിെ്:—(2)-ാം

ഉപവേുെിപ്പൈ

വയവസ്ഥേള്

2020

നവംബര്ണ്

19-ാം

തീയതി

പ്പാബൈയത്തില് വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്താണ്.”.
7. 387-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 387-ാം വേുെില്,—
(i) (1)-ാം ഉപവേുെില് “േുടില്” എന്ന വാക്കിന് കശ്ഷ്ം “അപ്പല്ലങ്കില് േുറഞ്ഞ
അപേടസാധയതയുള്ള പ്പേട്ടിടങ്ങള്” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (എ) ഖണ്ഡത്തില് “കരഖാമൂൈമായ ഒരു അകപക്ഷയും” എന്ന വാക്കുേള്ക്കു
പേരം

“കരഖാമൂൈമുളള

അകപക്ഷകയാ

അപ്പല്ലങ്കില്

ഓൺലൈന്

മുകഖനയുള്ള

അകപക്ഷകയാ” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii) (ബി) ഖണ്ഡത്തില് “കരഖാമൂൈമായ ഒരു അകപക്ഷയും” എന്ന വാക്കുേള്ക്കു
പേരം

“കരഖാമൂൈമുളള

അകപക്ഷകയാ

അപ്പല്ലങ്കില്

ഓൺലൈന്

മുകഖനയുള്ള

അകപക്ഷകയാ” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
8.

389-ാം

വേുെിപ്പെ

“നല്േുന്നതുവപ്പരയും”

കേദഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റ്റിപ്പൈ

389-ാം

വേുെില്

എന്ന വാക്കുേള്ക്കു കശ്ഷ്ം “േുറഞ്ഞ അപേടസാധയതയുള്ള

പ്പേട്ടിടമുള്പ്പെപ്പടയുള്ള” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
9. 390-ാം വേുെിപ്പെ
ദിവസത്തിനേം”

എന്ന

കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 390-ാം വേുെില് “മുെത്

വാക്കുേള്ക്കു

പേരം

“പതിനഞ്ച്

ദിവസത്തിനേം”

എന്ന

വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
10. 391-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 391-ാംവേുെില്,—
(i)

“മുെത്

ദിവസത്തിനേം”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്കു

ദിവസത്തിനേം” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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(ii)

ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില് “മുെത് ദിവസക്കാൈം” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം

“പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാൈം” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
11.

392

എ

എന്ന

പുതിയ

വേുെ്

കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന

ആേ്റ്റിപ്പൈ

392-ാം വേുെിനുകശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“392എ. േുറഞ്ഞ അപേടസാധയതയുള്ള പ്പേട്ടിടങ്ങള് നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള
അകപക്ഷ.—(1)

േുറഞ്ഞ

പുനര്ണ്നിര്ണ്മ്മിക്കുേകയാ
പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെ

അപേടസാധയതയുള്ള
പ്പെയ്യാന്

ഒരു

ഉകേശ്ിക്കുന്ന

പ്പേട്ടിടസ്ഥാനത്തിനുള്ള

പ്പേട്ടിടം

നിര്ണ്മ്മിക്കുേകയാ

ഏപ്പതാരാളും

അംഗീോരത്തിനായും

അപ്പോരമുള്ള

പണിനടത്തുന്നതിനുള്ള

അനുവാദത്തിനായും ഒരു അകപക്ഷ നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുള്ള ൊറത്തിൈുള്ള
സവയം

സാക്ഷയപപ്തവും

അപ്പോരമുള്ള

കരഖേളും

സഹിതം

പ്പസപ്േട്ടറിയ്ക്ക്

നല്കേണ്താണ്.
(2) എല്ലാരീതിയിൈും പൂര്ണ്ണമായ (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള ഒരു അകപക്ഷ
ൈേിക്കുന്നതികേല് പ്പസപ്േട്ടറി അഞ്ച് പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങള്ക്കേം നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
പ്പോരമുള്ള ൊറത്തില് ഒരു ലേെറ്റുസാക്ഷയപപ്തം അകപക്ഷേന് നല്കേണ്താണ്.
(3)

(2)-ാം

ഉപവേുെ്

പ്പോരമുള്ള

ഒരു

ലേെറ്റുസാക്ഷയപപ്തം

ൈേിക്കുന്നതികേല് അപ്പോരമുള്ള ലേെറ്റുസാക്ഷയപപ്തം, അപ്പോരമുള്ള പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെ
പ്പേട്ടിടസ്ഥാനത്തിനുള്ള

അംഗീോരമായും

പണിനടത്തുന്നതിനുള്ള

അനുവാദമായും

േരുതപ്പെടുന്നതാണ്.”.
12.

515-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റ്റിപ്പൈ 515-ാം വേുെിപ്പെ (2)-ാം

ഉപവേുെിനുകശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(3)

ഒരു

എംപാനല്ഡ്

പ്പേട്ടിടങ്ങളുപ്പട നിര്ണ്മ്മാണത്തികനാ

ലൈസന്സി

േുറഞ്ഞ

അപേട

പുന൪നി൪മ്മാണത്തികനാ

സാധയതയുള്ള

സവയം സാക്ഷയപപ്തം

നല്േുന്ന സംഗതിയില്, ഈ ആേ്റ്റിപ്പൈകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങളിപ്പൈകയാ
വയവസ്ഥേകളാ

നിയമാനുസൃതം

പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള

നല്േിയിട്ടുള്ള

ഏപ്പതങ്കിൈും

നിയമത്തിപ്പൈ

ഏപ്പതങ്കിൈും

നിര്ണ്കേശ്കമാ

വയവസ്ഥേകളാ

തത്സമയം

ൈംഘിച്ചുപ്പോകണ്ാ

അപ്പല്ലങ്കില് ഏപ്പതങ്കിൈും വസ്തുതേള് മറച്ചുവകച്ചാ ആണ് അപ്പോരമുള്ള പ്പേട്ടിടത്തിന്
സവയം

സാക്ഷയപപ്തം

അപ്പോരമുള്ള

നല്േിയത്

രജിസ്റ്ററിംഗ്

എന്ന്

അധിോരിക്ക്

രജിസ്റ്ററിംഗ്

അധിോരി,

എംപാനല്ഡ്

ോണുന്നപക്ഷം,

ലൈസന്സിപ്പയ

അഞ്ച്

വര്ണ്ഷ്ത്തില് േുറയാത്ത ഒരു ോൈയളവികൈക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പ്പാക്ടീസ് പ്പെയ്യുന്നതിന്
വിൈക്ക്

ഏര്ണ്പ്പെടുത്താവുന്നതും

അപ്പോരമുള്ള

ലൈസന്സിക്ക്

എതിപ്പര

ോരണം

ോണിക്കല് കനാട്ടീസ് നല്േിയതിനു കശ്ഷ്ം അപ്പോരമുള്ള ലൈസന്സിയില് നിന്നും (4)-ാം
ഉപവേുെില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്ത പ്പോരമുള്ള പിെ ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്.
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(4) സവയംസാക്ഷയപപ്തത്തില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുളള വയവസ്ഥേള് ൈംഘിച്ചുപ്പോണ്്
നി൪മ്മിക്കുേകയാ പുനര്ണ്നിര്ണ്മ്മിക്കുേകയാ പ്പെയ്ത പ്പേട്ടിടങ്ങളുപ്പട സംഗതിയില്, അപ്പോരം
സവയം സാക്ഷയപപ്തം നല്േിയ പ്പേട്ടിടത്തിപ്പെ ഉടമസ്ഥനും എംപാനല്ഡ് ലൈസന്സിക്കും,
ഒരു

ോരണം

ഉടമസ്ഥനും

ോണിക്കല്

ലൈസന്സിയും

കനാട്ടീസ്
നല്േുന്ന

നല്േിയതിനുകശ്ഷ്ം,
മറുപടി

ഏപ്പതങ്കിൈും

അപ്പോരമുള്ള
ഉപ്പണ്ങ്കില്

അത്

പരിഗണിച്ചതിനുകശ്ഷ്വും അപ്പോരമുള്ള ആളുേളില്നിന്നും, നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്റര്ണ് വപ്പര
നിര്ണ്മ്മിത

വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള

പ്പേട്ടിടങ്ങള്ക്ക്

രണ്്

ൈക്ഷം

രൂപ

വീതവും

ഇരുന്നൂറ്

െതുരപ്ശ്മീറ്റര്ണ് വപ്പര നിര്ണ്മ്മിത വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള പ്പേട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നാൈ് ൈക്ഷം രൂപ വീതവും
മുന്നൂറ് െതുരപ്ശ്മീറ്റര്ണ് വപ്പര നിര്ണ്മ്മിത വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള പ്പേട്ടിടങ്ങള്ക്ക് ആറ് ൈക്ഷം രൂപ
വീതവും പിെ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
(5) രജിസ്റ്ററിംഗ് അധിോരി എടുത്ത നടപടിേകളാ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരകവാമൂൈം
സങ്കടമനുേവിക്കുന്ന

ആളിന്

അപ്പോരമുള്ള

ഉത്തരവുേള്കക്കാ

നടപടിേള്കക്കാ

എതിരായി സര്ണ്ക്കാരില്, (3)-ാം ഉപവേുെുപ്പോരമുള്ള ഉത്തരവ് ൈേിച്ച തീയതി മുതല് മുെത്
ദിവസങ്ങള്ക്കേം അെീല് സമര്ണ്െിക്കാവുന്നതാണ്.”.
13. റോക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—(1)
ഓര്ണ്ഡിന൯സും

(2021-പ്പൈ

13),

2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി)

2021-പ്പൈ

കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി

(രണ്ാം

കേദഗതി)

ഓര്ണ്ഡിനന്സും (2021-പ്പൈ 34) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങപ്പന
പ്പോരം

കേദഗതി

േരുതപ്പെടുന്നകതാ

റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും,

പ്പെയ്യപ്പെട്ട
ആയ

പ്പധാന

പ്പസ്തുത

ആേ്റ്റിന്േീെില്

ഏപ്പതങ്കിൈും

ോരയകമാ

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേള്

പ്പെയ്തകതാ

എടുത്തകതാ

പ്പെയ്തതായി
എടുത്തതായി

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടികയാ, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം കേദഗതി
പ്പെയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റ്റിന്േീെില് പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 3117/Leg. C1/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 2nd July, 2021
18th Mithunam, 1196
11th Ashadha, 1943.

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, 2021 (88 of 2021).

By order of the Governor,

SADIQUE M. K.,
Special Secretary (Law).
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[Translation in English of “2021-പ്പൈ കേരള മുനിസിൊൈിറ്റി (കേദഗതി)
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 88 OF 2021
THE KERALA MUNICIPALITY (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of India.

AN
ORDINANCE
further to amend the Kerala Municipality Act, 1994.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2020 (31 of 2020)
was promulgated by the Governor of Kerala on the 2nd day of May, 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 which convened on the 24th day of August, 2020;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Municipality (Amendment) Ordinance, 2020 (63 of 2020) was promulgated by the Governor of
Kerala on the 26th day of September, 2020;
AND WHEREAS, the Kerala Municipality (Second Amendment) Ordinance, 2020 (70 of
2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 26th day of September, 2020;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance with certain
amendments the Kerala Municipality (Third Amendment) Ordinance, 2020 (77 of 2020) was
promulgated by the Governor of Kerala on the 19th day of November, 2020;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinances by an Act of the

State Legislature

could not be introduced in, and passed by, the Legislative Assembly of the State of Kerala during
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its session which convened on the 31st day of December, 2020 and during its session which
commenced on the 8th day of January, 2021 and ended on the 22nd day of January, 2021;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinances, the Kerala
Municipality (Amendment) Ordinance,2021 (13 of 2021) was promulgated by the Governor of
Kerala on the 9th day of February, 2021;
AND WHEREAS, the Kerala Municipality (Second Amendment) Ordinance, 2021 (34 of
2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 12th day of February, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinances 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 which commenced on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day of June,
2021;
AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of India,
the Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2021 ( 13 of 2021) and the Kerala Municipality
(Second Amendment) Ordinance, 2021 (34 of 2021) will cease to operate on the 5th day of
July, 2021;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinances 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
Municipality ( Amendment) Ordinance, 2021.
(2) Save as otherwise provided in this Ordinance,—
(a) section 4 shall be deemed to have come into force on the 4th day of May, 2020;
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(b) sub-section (1) of section 5 and section 6 shall be deemed to have come into
force on the 30th day of September, 2020;
(c) sub-section (2) of section 5 shall be deemed to have come into force on the 19th
day of November, 2020;
(d) section 3 and sections 7 to 12 shall be deemed to have come into force on the
12th day of February, 2021.
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 to 12.
3. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—
(i) after clause (17), the following clause shall be inserted, namely:—
“(17A) “empanelled Licensee” means any institution, architect, engineer, building
designer, supervisor or town planner, as the case may be, registered under the Regional Joint
Director of Urban Affairs or deemed to be registered under the Kerala Municipality Building
Rules, 2019, and empanelled in such manner as may be prescribed by the Local Self Government
Department for the purpose of issuing self-certification.”;
(ii) after clause (22), the following clause shall be inserted, namely:—
“(22A) “low risk buildings” include residential buildings under Group A1
occupancy, with built-up area of less than three hundred square meters and height less than seven
meters and limited to two storeys, hostel, orphanage, dormetry, old age home, seminary under
Group A2 occupancy having built-up area less than two hundred square meters, educational
buildings under Group B occupancy having built-up area less than two hundred square meters,
Group D occupancy buildings where persons congregate for religious and patriotic purposes
having built-up area less than two hundred square meters, Group F occupancy buildings having
built-up area less than one hundred square meters, Group G1 occupancy buildings without any
nuisance and not dangerous and having built-up area less than one hundred square meters.”;
(iii) after clause (43) the following clause shall be inserted , namely:—
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“(43A) “self-certification” means self-certification issued jointly by the owner of
the building and the empanelled licensee to the effect that, the building plan and site plan for the
construction or reconstruction of the low risk buildings,

are in accordance with the provisions

of the Act and rules, for the time being in force, and any lawful direction issued, any stipulation
as to the standard of specifications, laws, rules and directions.”.
4. Amendment of section 6.—In the principal Act, in sub-section (3) of section 6,—
(a) in clause (a),—
(i) in sub-clause (i), for the words “twenty six”, the words “twenty five” shall be
subtituted;
(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.
5. Amendment of section 126.—In section 126 of the principal Act,—
(1) the existing provision shall be numbered as sub-section (1) thereof, and in the
proviso to sub-section (1) 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;
(2) after sub-section (1) as so numbered, and the proviso thereunder, the following subsection 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 130 A.”.
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6. 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:—
“130 A. 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 Act, 2021 (4 of 2021) and notified by the Government under
section 3 of the said Act 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 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.
Note:—The provisions in sub-section (2) shall be deemed to have come into force on the
19th day of November, 2020.”.
7. Amendment of section 387.—In section 387 of the principal Act,—
(i) in sub-section (1), after the word “hut”, the words “or low risk buildings” shall be
inserted;
(ii) in clause (a), for the words “an application in writing”, the words “an application
in writing or through online” shall be substituted;
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(iii) in clause (b), for the words “an application in writing”, the words “an application
in writing or through online” shall be substituted.
8. Amendment of section 389.—In section 389 of the principal Act, after the words
“re-construction of a building”, the words “including low risk buildings” shall be inserted.
9. Amendment of section 390.—In section 390 of the principal Act, for the words “within
thirty days”, the words “within fifteen days” shall be substituted.
10. Amendment of section 391.—In section 391 of the principal Act,—
(i) for the words “thirty days”, the words “fifteen days” shall be substituted;
(ii) in the proviso, for the words “thirty days”, the words “fifteen days” shall be
substituted.
11. Insertion of new section 392A.—After section 392 of the principal Act, the following
section shall be inserted, namely:—
“392A. Application for the construction of low risk buildings.—(1) Any person who
intends to construct or reconstruct a low risk building, shall file an application to the Secretary,
for approval of the building site and for permission to execute the work of such building along
with a self-certification, in such form and along with such documents, as may be prescribed.
(2) On receipt of an application under sub-section (1), complete in all respect, the
Secretary shall, within five working days, issue an Acknowledgement Certificate, in such form, as
may be prescribed.
(3) On receipt of an Acknowledgement Certificate under sub-section (2) such
Acknowledgement Certificate shall be deemed to be approval of the building site and permission
to execute the work of such building.”.
12. Amendment of section 515.—After sub-section (2) of section 515 of the principal Act,
the following sub-sections shall be inserted, namely:—
“(3) In the case of issue of self-certification by the empanelled licensee for the
construction or reconstruction of low risk buildings, if the Registering Authority finds that the

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

17

empanelled licensee issued the self-certification to such building in violation of the provisions of
this Act or the rules made thereunder or any lawful directions issued, or any Act or rule for time
being in force, or concealing any fact, such registering authority may debar the empanelled licensee
from practising in the State for a period of not less than five years, and after issuing a show cause
notice to such licensee a fine as provided in sub-section (4) may be realised from such licensee.
(4) Where a building is constructed or reconstructed in violation of the provisions
specified in the self-certification, an amount of rupees two lakh each for building with built-up
area upto one hundred square meters, four lakh rupees each for building with built-up area upto
two hundred square meters, six lakhs rupees each for building with built-up area upto three
hundred square meters, shall be realised as fine from such owner and empanelled licensee who
have issued such self-certification after giving a show cause notice and considering the reply, if
any, furnished by such owner or licensee.
(5) A person who is aggrieved by the actions taken or the orders issued by the
Registering Authority, may file an appeal before the Government against such order or action
within thirty days from the date of receipt of the order under sub-section (3).”.
13. Repeal and saving.—(1) The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance, 2021 (13 of
2021), The Kerala Municipality (Second Amendment) Ordinance,2021 (34 of 2021) is hereby
repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, 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 Ordinances
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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