
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 
 

 2020 നവംബര് 6- ാ ാ  തീയതി കേരള ഗവര്ണര് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന 
ഓര്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേയ്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 
 

       ഗവര്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം, 
        

       അരവിന്ദ ബാബു പി. പ്പേ., 
               നിയമ പ്പസപ്േട്ടറി. 

 

                   തിരുവനന്തപുരം,  2020 നവംബര് 9 
       1196 തുോം 24 

       1942 ോര്ത്തിേം 18. 
 

 

 

നമ്പര് 13434/പ്പേഗ്. എച്ച്1/2020/നിയമം. 

 

 

നിയമ (നിയമനിര്മാണ-എച്ച്) വേുെ ്
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2020-ലെ 76-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

 
2020-ലെ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസക്രേഷന ാം നിയരരണവ ാം) 

കേദഗതി ഓർഡിനന്സ ്

 

 ഭാരത റിെബ്ലികിപ്പെ എെുപത്തിപ്പയാന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണര് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

2018-പ്പേ കേരള ക്ലിനികല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കപ്ടഷനും നിയപ്ന്തണവും) ആേ്റ് 

കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ഡിനന്സ ്

 പീഠിേ.—2018-പ്പേ കേരള ക്ലിനികല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കപ്ടഷനും നിയപ്ന്തണവും) ആേ്റ് 

(2018-പ്പേ 2) ഇതിനു കേഷം ോണുന്ന ആവേയത്തിനായി കഭദഗതി പ്പെയ്യുന്നത് 

യുക്തമായിരികുേയാേും; 

 കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമളനത്തിേല്ലാത്തിനാേും താന് സതവര നടപടിേള് 

സവീേരികകണ്ടത് ആവേയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള് നിേവിേുപ്പണ്ടന്്ന കേരള ഗവര്ണര്ക ്

കബാദ്ധയമായിരികുന്നതിനാേും; 

 ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാ ാ  അനുകേദം (1)-ാ ാ  

ഖണ്ഡപ്പോരം നേ്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണര് താപ്പെെറയുന്ന 

ഓര്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

 1. െുരുകകെരും പ്പാരംഭവും.—(1)  ഈ ഓര്ഡിനന്സിന് 2020-പ്പേ കേരള ക്ലിനികല് 

സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കപ്ടഷനും നിയപ്ന്തണവും) കഭദഗതി ഓര്ഡിനന്സ്  എന്്ന  കപര് പറയാം. 

 (2) ഇത് ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

 2. 2018-പ്പേ 2- ാ ാ  ആേ്റ് താല്കാേിേമായി കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്ടതാണ്.—ഈ 

ഓര്ഡിനന്സ് നിേവിേിരികുന്ന ോേത്ത്, 2018-പ്പേ കേരള ക്ലിനികല് സ്ഥാപനങ്ങള് 
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(രജിസ്കപ്ടഷനും നിയപ്ന്തണവും) ആേ്റിന് (2018-പ്പേ 2) (ഇതിനുകേഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് 

പരാമര്േികപ്പെടുേ) 3- ാ ാ  വേുെില് പരാമര്േിച്ചിരികുന്ന കഭദഗതിക് വികധയമായി 

പ്പാബേയമുണ്ടായിരികുന്നതാണ്. 

 3. 18- ാ ാ  വേുെിപ്പെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ 18- ാ ാ  വേുെില് “രണ്ട്” എന്ന വാകിനു 

പേരം “മൂന്്ന” എന്ന വാക് കെര്കകണ്ടതാണ്. 

          
 
 

                         ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന്, 
                        ഗവര്ണര്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-H) Department 

 
NOTIFICATION 

 

No.13434/Leg.H1/2020/Law.                                 Dated, Thiruvananthapuram, 9th November, 2020 

                                                                                                     24th Thulam, 1196 

                                                                      18th 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 Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment 

Ordinance, 2020 (76 of 2020).  

 

By order of the Governor, 

  

ARAVINTHA BABU P. K., 

Law Secretary. 
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[Translation in English of “2020-പ്പേ കേരള ക്ലിനികല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കപ്ടഷനും 

നിയപ്ന്തണവും) കഭദഗതി ഓര്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor] 

 

ORDINANCE No. 76 OF 2020 

THE KERALA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) 

AMENDMENT ORDINANCE, 2020 

 Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy first year of the Republic of India. 

 

AN 

ORDINANCE 

 

to amend the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2018. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to amend the Kerala Clinical Establishments 

(Registration and Regulation) Act, 2018 (2 of 2018) for the purpose 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 Clinical 

Establishments (Registration And Regulation) Amendment Ordinance, 2020. 

(2)  It shall come into force at once. 

2.   Act 2 of 2018 to be temporarily amended.—During the period of operation of this 

Ordinance, the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2018 (2 of 2018) 

(hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment, specified 

in section 3. 
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3.  Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, for the word “two” the 

word “three” shall be substituted. 

 

                       ARIF MOHAMMED KHAN, 

                          GOVERNOR. 
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