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നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണം-ഐ) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 15822/പ്പേഗ്.ഐ1/2020/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2022 ജനുവരി 19
1197 മേരം 5
1943 പ്പപൌഷം 29.

2022 ജനുവരി 17-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

വി. ഹരി നായര്ണ്,
നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി.
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2022-ലെ 2-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2022-ലെ കേരള മാരിട ാം ക

ാർഡ് (കേദഗതി) ഓർഡിനന്സ്

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്
വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

2017-പ്പേ കേരള മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ് ആേ്റ് കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2017-പ്പേ കേരള മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ് ആേ്റ് (2017-പ്പേ 16-ാം ആേ്റ)്
ഇതിനുകേഷം

ോണുന്ന

ആവേയങ്ങള്ക്ക്കായി

കഭദഗതി

പ്പെയ്യുന്നത്

യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവേയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക് നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്ക്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങള്ക്

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2022-പ്പേ കേരള മാരിടടം
കബാര്ണ്ഡ് (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2. 2017-പ്പേ 16-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേയളവില് 2017-പ്പേ

കേരള

ആേ്റിന്

പ്പധാന

(2017-പ്പേ

പരാമര്ണ്േിക്കപ്പെടുേ)

16-ാം
3

ആേ്റ്)

മുതല്

(ഇതിനുകേഷം

12

വപ്പര

വേുെുേളില്

മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ്
ആേ്റ്

എന്നാണ്

പരാമര്ണ്േിച്ചിരിക്കുന്ന

കഭദഗതിേള്ക്ക്ക് വികധയമായി പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 3-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പെ 3-ാം വേുെില്,—
(1) (3)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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“(3) കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കുന്നതും ഒരു
റീജിയണല് ആഫീസ് പ്പോച്ചിയില് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.”.
(2) (4)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ)

(ii)-ാം

“പ്പിന്സിെല്

ഇനത്തില്

പ്പസപ്േട്ടറിയുപ്പട

പദവിയില്

താപ്പെയല്ലാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “പ്പസപ്േട്ടറിയുപ്പട പദവിയില് േുറയാത്ത”
എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (ix)-ാം ഇനത്തിന് കേഷം താപ്പെെറയുന്ന ഇനം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(x) െീഫ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസര്ണ് : പ്പമമ്പര്ണ് പ്പസപ്േട്ടറി.”.
(3) (5)-ാം ഉപവേുെില്, “അഞ്ചു” എന്ന വാക്കിന് പേരം “മൂന്ന്” എന്ന വാക്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
4. 8-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

മുന്േൂട്ടിയുളള

8-ാം വേുെില് “കബാര്ണ്ഡിന്,

അംഗീോരകത്താടുേൂടി”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്കും

െിഹ്നത്തിനും പേരം “സര്ണ്ക്കാരിന് സവകമധകയാ അപ്പല്ലങ്കില് കബാര്ണ്ഡിന് സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ
മുന്േൂട്ടിയുളള അംഗീോരകത്താടുേൂടികയാ” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
5.

9-ാം

വേുെിപ്പെ

കഭദഗതി.—പ്പധാന

ആേ്റിപ്പേ

9-ാം

വേുെിപ്പെ

(2)-ാം

ഉപവേുെില് അവസാനമായി താപ്പെെറയുന്നവ േൂട്ടികച്ചര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“േൂടാപ്പത

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

താത്പരയങ്ങള്ക്ക്കനുസരിച്ചാണ്

കബാര്ണ്ഡ്

പ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്നപ്പതന്നും സാമ്പത്തിേമായ േരുതേുേള്ക് ഉള്ക്പ്പെപ്പട, എല്ലാ നിയമങ്ങളും
െട്ടങ്ങളും

നടപടിപ്േമങ്ങളും

സൂക്ഷ്മമായി

പാേിക്കുന്നുപ്പണ്ന്നും

അകേഹം

ഉറെുവരുകത്തണ്താണ്.”.
6. 13-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ
ഉപവേുെില്

“വിജ്ഞാപനം”

എന്ന

വാക്കിന്

പേരം

13-ാം വേുെിപ്പെ (1)-ാം
“ഉത്തരവ്”

എന്ന

വാക്ക്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
7. 14-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 14-ാം വേുെിപ്പെ (1)-ാം
ഉപവേുെിന് കേഷം താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് േൂട്ടികച്ചര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1എ) നിേവിേുളള നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും ോോോേങ്ങളില് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിര്ണ്കേേങ്ങളും പാേിച്ചുപ്പോണ്് കബാര്ണ്ഡിപ്പെ എല്ലാ ഇടപാടുേളിേും
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സാമ്പത്തിേമരയാദ ഉറെുവരുത്തുേ എന്നത് ധനോരയ-േണക്കുേളുപ്പട േണ്കപ്ടാളറുപ്പട
േര്ണ്ത്തവയമാണ്.”.
8. 17-ാം വേുെിന് പേരം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 17-ാം
വേുെിന് പേരം ഇനിെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“17.

തുറമുഖ

ഡയറക്ടകററിപ്പേയും

ോരയാേയങ്ങളിപ്പേയും

ജീവനക്കാപ്പര

സംബന്ധിച്ച പ്പകതയേ വയവസ്ഥേള്ക്.—(1) ഈ ആേ്റില് എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും
നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട

ദിവസവും

ോരയാേയങ്ങളിേും
അതുകപാപ്പേ

അന്നുവപ്പരയും

കജാേികനാക്കിയിരുന്ന

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ജീവനക്കാരായി

തുറമുഖ

ഡയറക്ടകററിേും

ഉകദയാഗസ്ഥരും
തുടരുന്നതും

മറ്

തുറമുഖ

ജീവനക്കാരും

അവര്ണ്ക്ക്

കബാര്ണ്ഡ്

രൂപീേരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുപ്പവങ്കില് േഭയമാേുമായിരുന്ന എല്ലാവിധ അവോേങ്ങളും
അവരുപ്പട സൂെറാകനവഷകനാടു േൂടി, അപ്പോരമുളള തസ്തിേേള്ക് അവസാനിക്കുന്ന
വിധത്തില് തുടരാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പേ യാപ്പതാന്നുംതപ്പന്ന പ്പസ്തുത ഉകദയാഗസ്ഥര്ണ്ക്കും
ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്നവിധത്തില് ഓപ്ഷന് നല്േി കബാര്ണ്ഡിപ്പേ
ജീവനക്കാരായി മാറാവുന്നതിപ്പന തടയുന്നതല്ല.
(3)

(1)-ാം

ഉപവേുെ് പ്പോരം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ജീവനക്കാരായി

തുടരുന്ന

ജീവനക്കാപ്പര പ്പസ്തുത വേുെില് വിനിര്ണ്കേേിക്കപ്പെട്ട അവരുപ്പട അവോേങ്ങള്ക്ക്ക്
ഹാനി വരുത്താത്ത വിധത്തില് അവരുപ്പട കസവനം വിനികയാഗിക്കുന്നതിന് സര്ണ്ക്കാരിന്
അവോേമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല് അപ്പോരം തുടരുന്ന സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാരുപ്പട കമല്കനാട്ടവും
അവര്ണ്ക്ക്

കമേുള്ള

അച്ചടക്കനടപടിേള്ക്ക്കുള്ള

അധിോരവും

കബാര്ണ്ഡില്

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4)
ജീവനക്കാര്ണ്

(1)-ാം

ഉപവേുെ് പ്പോരം

വിരമിക്കുന്നകതാടുേൂടി

തസ്തിേേളായി

മാറുന്നതും

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

പ്പസ്തുത

അപ്പോരമുളള

ജീവനക്കാരായി

തുടരുന്ന

തസ്തിേേള്ക്

കബാര്ണ്ഡിപ്പേ

തസ്തിേേളില്

കബാര്ണ്ഡിപ്പെ

റഗുകേഷനുേള്ക് പ്പോരമുളള നിയമനങ്ങള്ക് നടകത്തണ്തുമാണ്.
(5) ഈ ആേ്റ് പ്പാബേയത്തില് വന്നതിപ്പന തുടര്ണ്ന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
ദിവസം കബാര്ണ്ഡിപ്പേ ജീവനക്കാരായി മാറിയവര്ണ്ക്ക് 2022-പ്പേ കേരള മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ്
(കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പന തുടര്ണ്ന്ന് യാപ്പതാരുവിധ മാറങ്ങകളാ സീനികയാറിറി നഷ്ടകമാ
കസവനകവതനവയവസ്ഥയില് കദാഷേരമായ മറ് യാപ്പതാരുവിധ മാറങ്ങകളാ േൂടാപ്പത
തപ്പന്ന സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാരായി തുടരാവുന്നതാണ്. ഈ ആേ്റിനും 2022-പ്പേ കേരള
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മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ് (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സിനുമിടയില് കബാര്ണ്ഡിപ്പേ ജീവനക്കാരായി
മാറിയ ജീവനക്കാപ്പര തിരിച്ച് സര്ണ്ക്കാര്ണ് ജീവനക്കാരായി മാറുന്നതില് എപ്പന്തങ്കിേും
തര്ണ്ക്കം ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം അതില് സര്ണ്ക്കാരിന് ഉെിതമായ തീരുമാനപ്പമടുക്കാവുന്നതും
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.”.
9. 18-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 18-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
10. 90-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 90-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ)

(എ)

ഖണ്ഡത്തില്,

“ഗൌരവകമറിയ

അടിയന്തരഘട്ടപ്പമന്ന

ോരണത്താല്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “ഉത്തരവില് പറയുന്ന ോരണങ്ങളാല്”
എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (ബി) ഖണ്ഡത്തിന് േീെിേുളള പ്പപാതു നിബന്ധന വയവസ്ഥയില്
“വിജ്ഞാപനത്തില്

വിനിര്ണ്കേേിക്കാവുന്ന

ആറു

മാസത്തില്

േവിയാത്ത

അങ്ങപ്പനയുളള ോേയളവികേക്ക്, കബാര്ണ്ഡിപ്പന അതിേംഘിക്കാവുന്നതാണ്” എന്നീ
വാക്കുേള്ക്ക്കും

െിഹ്നത്തിനും

പേരം

“വിജ്ഞാപനത്തില്

വിനിര്ണ്കേേിക്കാവുന്ന

ോേയളവികേക്ക് ഈ ആേ്റിന് േീെില് വയവസ്ഥപ്പെയ്തിട്ടുളള കബാര്ണ്ഡിപ്പെ െുമതേേള്ക്
നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതികേക്കായി

ഒരു

അഡ്മിനിസ്കപ്ടറപ്പറ

നിയമിക്കാവുന്നതാണ്”

എന്നീ

വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(സി) (ബി) ഖണ്ഡത്തിന് കേഷമുളള ക്ലിപ്തനിബന്ധന വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) (ബി) ഖണ്ഡത്തില്, “സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേേിക്കുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള
ആകളാ

ആളുേകളാ”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്ക്

പേരം

“സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നിയമിക്കുന്ന

അഡ്മിനിസ്കപ്ടറര്ണ്” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (സി) ഖണ്ഡത്തില്, “സര്ണ്ക്കാരില്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “(1)-ാം
ഉപവേുെ്

പ്പോരം

നിയമിക്കപ്പെട്ട

അഡ്മിനിസ്കപ്ടററില്”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
(3) (3)-ാം ഉപവേുെില്,—
(എ) (എ) ഖണ്ഡത്തില്, “ആറ് മാസത്തില് േവിയാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്
വിട്ടുേളകയണ്താണ്;

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

6

(ബി) (സി) ഖണ്ഡത്തിപ്പെ ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില് “പ്പസ്തുത” എന്ന
വാക്കിന് പേരം “ഈ” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
11. 91-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 91-ാം വേുെിപ്പേ,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില്,—
“നയപരമായ

(എ)
“പ്പാധാനയമുളള

ോരയങ്ങള്ക്

നിര്ണ്കേേങ്ങള്ക്”

സംബന്ധിച്ച

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്ക്

നിര്ണ്കേേങ്ങള്ക്”

എന്ന

പേരം

വാക്കുേള്ക്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പെ ക്ലിപ്തനിബന്ധന വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില്, “നയപരമായ ഒന്നാകണാ” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം
“പ്പാധാനയമുളള ോരയമാകണാ” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
12. 92-ാം വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 92-ാം വേുെില്, “ഭാരത
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ ഷിെിംഗ് മപ്ന്താേയവുമായി” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “സംസ്ഥാന
സര്ണ്ക്കാരുമായും ഭാരത സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ ഷിെിംഗ് മപ്ന്താേയവുമായും” എന്ന വാക്കുേള്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-I) Department
NOTIFICATION
No. 15822/Leg.I1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 19th January , 2022
5th Makaram, 1197
29th Pousha, 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 Maritime Board (Amendment) Ordinance, 2022 (2 of 2022).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2022-പ്പേ കേരള മാരിടടം കബാര്ണ്ഡ് (കഭദഗതി)
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 2 OF 2022
THE KERALA MARITIME BOARD (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.

AN
ORDINANCE
to amend the Kerala Maritime Board Act, 2017.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to amend the Kerala Maritime Board Act, 2017
(Act 16 of 2017) 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
Maritime Board (Amendment) Ordinance, 2022.
(2) It shall come into force at once.
2. Act 16 of 2017 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Maritime Board Act, 2017 (Act 16 of 2017) (hereinafter referred to as
the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in sections 3 to 12.
3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act,—
(1) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
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“(3) The Headquarters of the Board shall be at Thiruvananthapuram and shall
have a Regional Office at Kochi.”.
(2) in sub-section (4),—
(a) in item (ii), for the words “not below the rank of Principal Secretary”, the
words “not below the rank of Secretary” shall be substituted;
(b) after item (ix), the following item shall be added, namely:—
“(x) Chief Executive Officer : Member Secretary.”.
(3) in sub-section (5), for the word “five” the word “three” shall be substituted.”.
4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for the words and symbol
“The Board may, with the previous approval of the Government” the words and symbols “The
Government may by its own motion or the Board may, with the previous approval of the
Government,” shall be substituted.
5. Amendment of section 9.—In sub-section (2) of section 9 of the principal Act, the
following shall be added at the end, namely:—
“He shall also ensure that the Board functions according to the interests of the
Government and strictly adheres to all laws, rules and procedures, including financial
provisions.”.
6. Amendment of section 13.—In sub-section (1) of section 13 of the principal Act, for
the word “notification” the word “order” shall be substituted.
7. Amendment of section 14.—In the principal Act, after sub-section (1) of section 14,
the following sub-section shall be added, namely:—
“(1a) It shall be the duty of the Controller of Finance and Accounts to ensure
financial integrity in all transactions of the Board, in compliance with existing laws, rules and
the directions issued by the Government from time to time.”.
8. Substitution of new section for section 17.—For section 17 of the principal Act, the
following section shall be substituted, namely:—

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

10

“17. Special provisions regarding employees of the Port Directorate and offices of
the Ports.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the officers and other
employees who worked in the Directorate of Ports and Port offices on and till the appointed
day, shall continue as Government employees as such with all the rights that would have been
available to them if the Board had not been constituted and may continue as a vanishing
category on their superannuation;
(2) Nothing in sub-section (1) shall prevent such officers and employees from
becoming employees of the Board by giving an option as may be prescribed.
(3) The Government shall have the right to utilise the services of employees who
continue as Government employees under sub-section (1) in such manner that does not infringe
their rights as specified in that section:
Provided that the supervision and power of disciplinary action over the
Government employees continuing as such shall vest in the Board.
(4) With the superannuation of the employees who continue as Government
employees as per sub-section (1), the said posts shall become the posts in the Board and
appointments in such posts shall be made as per the regulations of the Board.
(5) Those who have become employees of the Board on the appointed day
pursuant to the commencement of this Act may continue to be Government employees without
any change, loss of seniority or any other adverse effect on the terms and conditions of service,
consequent to the Kerala Maritime Board (Amendment) Ordinance, 2022. If any dispute arises
in the return of employees, who became the employees of the Board in between this Act and
the Kerala Maritime Board (Amendment) Ordinance, 2022, as Government employees, the
Government may take appropriate decision in it and the decision of the Government shall be
final. ”.
9. Omission of section 18.—Section 18 of the principal Act shall be omitted.
10. Amendment of section 90.—In section 90 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1),—
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(a) in clause (a), for the words “on account of grave emergency”, the words “for
reasons stated in the order” shall be substituted;
(b) in clause (b), for the words and symbols “supersede the Board for such
period, not exceeding six months at a time, as may be specified in the notification”, the words
“appoint an Administrator for discharging the functions of the Board for a period as may be
specified in the notification” shall be substituted.
(c) the proviso after clause (b) shall be omitted.
(2) in sub-section (2),—
(a) in clause (b), for the words, “such person or persons as the Government may
direct”, the words “the Administrator appointed by the Government” shall be substituted;
(b) in clause (c), for the word, “Government” the words “Administrator
appointed under sub-section (1)” shall be substituted.
(3) in sub-section (3),—
(a) in clause (a) the words and symbol “not exceeding six months,” shall be
omitted;
(b) in the proviso to clause (c), for the word “this” the word “this” shall be
substituted.
11. Amendment of section 91.—In section 91 of the principal Act,—
(1) in sub-section (1),—
(a) for the words “directions of policy”, the words “directions regarding
important matters” shall be substituted;
(b) the proviso to sub-section (1) shall be omitted.
(2) in sub-section (2), for the words “whether a question is one of policy”, the words
“whether it is important” shall be substituted.
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12. Amendment of section 92.—In section 92 of the principal Act, for the words and
symbol “with the Ministry of Shipping, Government of India” the words and symbol “with the
State Government and the Ministry of Shipping, Government of India” shall be substituted.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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