
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

2020 നവംബര് 25-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണര് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെ പറയുന്ന 

ഓര്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 

 

ഗവര്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം, 

അരവിന്ദ ബാബു പി. പ്പേ., 
നിയമവേുെ് പ്പസപ്േട്ടറി. 

തിരുവനന്തപുരം, 2020 നവംബര് 25 

1196 വൃശ്ചിേം 10 
1942 അപ്ഗഹായനം 4. 

 നമ്പര് 15312/പ്പേഗ്.C1/2020/നിയമം. 

നിയമ (നിയമനിര്മാണ-C) വേുെ് 
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2020-ലെ 80-ാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ ്

2020-ലെ  കേരള കപാെീസ് (കേദഗതി) പിന്വെിക്കല് ഓർഡിനന്സ് 

 ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിപ്പയാന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണര് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

2020-പ്പേ  കേരള കപാേീസ് (കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ്  

പിന്വേിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2020-പ്പേ കേരള കപാേീസ് (കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ ് (2020-പ്പേ 79) 2020 

നവംബര് 20-ാം തീയതി ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം 

ഖണ്ഡപ്പോരം കേരള ഗവര്ണര് വിളംബരപ്പെടുത്തിയതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓര്ഡിനന്സ് പിന്വേികക്കണ്ടത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;  

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര 

നടപടിപ്പയടുകക്കണ്ടത ് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹചരയങ്ങള് നിേവിേുപ്പണ്ടന്ന് കേരള 

ഗവര്ണര്ക്ക ്കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

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

ഖണ്ഡവും (2)-ാം ഖണ്ഡത്തിപ്പെ (ബി) ഉപഖണ്ഡവും പ്പോരം, നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് 

വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണര് താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1.  ചുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ഡിനന്സിന് 2020-പ്പേ കേരള കപാേീസ ്

(കഭദഗതി) പിന്വേിക്കല് ഓര്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 നവംബര് 21-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതപ്പെകടണ്ടതാണ്. 
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2.  2020-പ്പേ 79-ാം നമ്പര് ഓര്ഡിനന്സിപ്പെ  പിന്വേിക്കല്.—2020-പ്പേ കേരള 

കപാേീസ് (കഭദഗതി) ഓര്ഡിനന്സ ്(2020-പ്പേ 79) ഇതിനാല് പിന്വേിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 
 ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാന്, 
 ഗവര്ണര്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

 OF KERALA 
 Law (Legislation-E) Department 

 

NOTIFICATION 
 

 

No. 15312/Leg.E1/2020/Law.      Dated, Thiruvananthapuram, 25th November, 2020 

 10th Vrischikam, 1196 

 4th Agrahayana, 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 Police (Amendment) Withdrawal Ordinance, 2020 (80 of 2020). 

 

By order of the Governor, 

ARAVINTHA BABU P. K., 
Law Secretary. 
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[Translation in English of “2020-പ്പേ  കേരള കപാേീസ് (കഭദഗതി) പിന്വേിക്കല് 
ഓര്ഡിനന്സ"് published under the authority of the Governor.] 

 

ORDINANCE No. 80 OF 2020 

THE KERALA POLICE (AMENDMENT) WITHDRAWAL ORDINANCE, 2020 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of 

India. 

AN 

ORDINANCE 

to withdraw the Kerala Police (Amendment) Ordinance, 2020. 
 

Preamble.—WHEREAS, the Governor of Kerala has promulgated the Kerala Police 

(Amendment) Ordinance, 2020  (79 of 2020) on the  20th day of November, 2020 under 

clause (1) of article 213 of the Constitution of India; 

AND WHEREAS, it is expedient to withdraw the said Ordinance; 

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) and 

sub-clause (b) of clause (2) 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 
Police (Amendment) Withdrawal Ordinance, 2020. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of November, 
2020. 
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 2. Withdrawal of Ordinance No. 79 of 2020.─The Kerala Police  (Amendment)  

Ordinance, 2020 (79 of 2020) is hereby withdrawn. 

ARIF MOHAMMED KHAN,  

GOVERNOR. 
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