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നിയമ (നിയമനിര്മ്മാണം-എച്ച്) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പർ 13434/ഫേഗ്.എച്ച്1/2020/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ഫെബ്രുവരി 10
1196 മേരം 28
1942 മാഘം 21.

2021 ഫെബ്രുവരി 9-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംരരഫെടുത്തിയ താഫെെറയുന്ന
ഓർഡിനന്സ് ഫപാതുജനങ്ങളുഫട അറിവികേയ്ക്കായി ഇതിനാല് ബ്പസിദ്ധഫെടുത്തുന്നു.
ഗവർണറുഫട ഉത്തരവിന് ബ്പോരം,

അരവിന്ദ രാരു പി.ഫേ.,
നിയമ ഫസബ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 23-ാം നമ്പര്മ് ഓര്മ്ഡിനന്സ്

2021-ലെ കകരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കരേഷനും
നിയരരണവും) കേദഗതി ഓര്മ്ഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിഫെ

എെുപത്തിരണ്ാം

സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവർണർ

വിളംരരഫെടുത്തിയത്.

2018-ഫേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കബ്ടഷനും നിയബ്ന്തണവും)
ആേ്റ് കഭദഗതി ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2020-ഫേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കബ്ടഷനും നിയബ്ന്തണവും)
കഭദഗതി ഓർഡിനന്സ് (2020-ഫേ 76) 2020 നവംരർ 6-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ
വിളംരരഫെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;
ബ്പസ്തുത

ഓർഡിനന്സിന്

പേരം

സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുഫട

ഒരു

ആേ്റ്

ഫോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രില് 2020 ഡിസംരർ 31-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് അകന്ന ദിവസം
അവസാനിച്ച സകേളനത്തിേും പിന്നീട് 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജനുവരി
22-ാം തീയതി അവസാനിച്ച പതിനാോം നിയമസഭാ സകേളനത്തിേും അവതരിെിക്കാനും
പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
ഭാരതത്തിഫെ
ഉപഖണ്ഡബ്പോരം

ഭരണഘടനയുഫട
2020-ഫേ

കേരള

213-ാം

അനുകേദം

ക്ലിനിക്കല്

(2)-ാം

സ്ഥാപനങ്ങള്

ഖണ്ഡം

(എ)

(രജിസ്കബ്ടഷനും

നിയബ്ന്തണവും) കഭദഗതി ഓർഡിനന്സ് (2020-ഫേ 76) 2021 ഫെബ്രുവരി 11-ാം തീയതി
ബ്പാരേയത്തിേില്ലാതായിത്തീരുഫമന്നതിനാേും;
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ബ്പസ്തുത

ഓർഡിനന്സിഫേ

വയവസ്ഥേള്

നിേനിർത്താതിരിക്കുന്നപക്ഷം

വവഷമയങ്ങള് ഉണ്ാേുഫമന്നതിനാേും;
കേരള

സംസ്ഥാന

നിയമസഭ

സകേളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും

താന്

സതവര

നടപടിേള് സവീേരികക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള് നിേവിേുഫണ്ന്ന് കേരള
ഗവർണർക്ക് കരാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിഫെ ഭരണഘടനയുഫട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡബ്പോരം നല്േഫെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ താഫെെറയുന്ന
ഓർഡിനന്സ് വിളംരരഫെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും ബ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2021-ഫേ കേരള ക്ലിനിക്കല്
സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കബ്ടഷനും നിയബ്ന്തണവും) കഭദഗതി ഓർഡിനന്സ്

എന്ന്

കപര്

പറയാം.
(2) ഇത് 2020 നവംരർ 9-ന് ബ്പാരേയത്തില് വന്നതായി േരുതഫെകടണ്താണ്.
2. 2018-ഫേ 2-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി ഫെയ്യഫെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓർഡിനന്സ്

നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത്, 2018-ഫേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള്

(രജിസ്കബ്ടഷനും നിയബ്ന്തണവും)
എന്നാണ്

പരാമർശ്ിക്കഫെടുേ)

ആേ്റിന് (2018-ഫേ 2) (ഇതിനുകശ്ഷം ബ്പധാന ആേ്റ്
3-ാം

വേുെില്

പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന

കഭദഗതിക്ക്

വികധയമായി ബ്പാരേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 18-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 18-ാം വേുെില് “രണ്് ” എന്ന
വാക്കിനു പേരം “മൂന്ന്” എന്ന വാക്ക് കെർകക്കണ്താണ്.
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4.

റദ്ദാക്കേും

(രജിസ്കബ്ടഷനും

ഒെിവാക്കേും.—(1)

നിയബ്ന്തണവും)

2020-ഫേ

കഭദഗതി

കേരള

ഓർഡിനന്സ്

ക്ലിനിക്കല്
(2020-ഫേ

സ്ഥാപനങ്ങള്
76)

ഇതിനാല്

റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങഫന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല്ത്തഫന്നയും, ബ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സ് ബ്പോരം
കഭദഗതി ഫെയ്യഫെട്ട ബ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് ഫെയ്ത ഏഫതങ്കിേും ോരയകമാ എടുത്ത
ഏഫതങ്കിേും നടപടികയാ ഈ ഓർഡിനന്സ് ബ്പോരം കഭദഗതി ഫെയ്യഫെട്ട ബ്പധാന
ആേ്റിന്േീെില് ഫെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതഫെകടണ്താണ്.

ആരിെ് മുഹേദ് ഖാന്,
ഗവർണർ.

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

5

GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-H) Department

NOTIFICATION
No. 13434/Leg.H1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 10th February, 2021
28th Makaram, 1196
21st Magha,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, 2021 (23 of 2021).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-ഫേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള് (രജിസ്കബ്ടഷനും
നിയബ്ന്തണവും) കഭദഗതി ഓർഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]
ORDINANCE NO. 23 OF 2021
THE KERALA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND
REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
to amend the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2018.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation)
Amendment Ordinance, 2020 (76 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the
6th day of November, 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 commenced on 31st December, 2020 and ended on the same day and during its
session which commenced on the 8th day of January, 2021 and ended on the 22nd day of January,
2021;
AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India, the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Ordinance,
2020 (76 of 2020) will cease to operate on the11th day of February, 2021;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance 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;
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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, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on 9th November, 2020.
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.
3. Amendment of section 18.—In section 18 of the principal Act, for the word “two” the
word “three” shall be substituted.
4. Repeal and saving.—(1) The Kerala Clinical Establishments (Registration and
Regulation) Amendment Ordinance, 2020 (76 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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