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  2019-െല 41- ◌ാ◌ം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ് 
 

2019-െല േകരള േദവസ്വം റി്രകൂട്്ടെമൻ്്റ േബാർഡ് (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് 
 

 ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപതാം സംവത്സരത്തിൽ േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയത്. 

2015-െല േകരള േദവസ്വം റി്രകൂട്ട്െമൻ്റ് േബാർഡ ്ആക്റ്്റ വീണ്ടും േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനൻസ് 

 പീഠിക.- 2015-െല േകരള േദവസ്വം റി്രകൂട്ട്െമൻ്റ് േബാർഡ് ആക്റ്്റ (2015-െല 16) ഇതിനുേശഷം 
കാണുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും േഭദഗതി െചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുകയാലും; 

 േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സേമ്മളനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും താൻ സത്വര നടപടി 
എടുേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുെണ്ടന്്ന േകരള ഗവർണ്ണർക്ക് 
േബാധ്യമായിരിക്കുന്നതിനാലും; 

 ഇേപ്പാൾ, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213- ◌ാ◌ം അനുേച്ഛദം (1)- ◌ാ◌ം 
ഖണ്ഡ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിച്്ച േകരള ഗവർണ്ണർ താെഴപ്പറയുന്ന 
ഓർഡിനൻസ ്വിളംബരെപ്പടുത്തുന്നു: 

1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.- (1) ഈ ഓർഡിനൻസിന് 2019-െല േകരള േദവസ്വം 
റി്രകൂട്ട്െമൻ്റ് േബാർഡ ്(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ ്എന്്ന േപര് പറയാം. 

 (2) ഇത് ഉടൻ ്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ.് 

2. 2015-െല 16- ◌ാ◌ം ആക്റ്്റ താല്ക്കാലികമായി േഭദഗതി െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണ.്- ഈ 
ഓർഡിനൻസ ്നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലത്്ത, 2015-െല േകരള േദവസ്വം റി്രകൂട്ട്െമൻ്റ് േബാർഡ ്ആക്റ്റിന് 
(2015-െല 16) (ഇതിനുേശഷം ്രപധാന ആകറ്്്റ എന്നാണ് പരാമർശിക്കെപ്പടുക) 3- ◌ാ◌ം വകുപ്പിൽ 
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന േഭദഗതിക്ക് വിേധയമായി ്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 5-◌ാ◌ം വകുപ്പിനുള്ള േഭദഗതി.- ്രപധാന ആക്റ്റിെല 5-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (6)- ◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പിനു പകരം 
താെഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പ് േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:– 

 “(6) െചയർേപഴ്സണാേയാ അംഗമാേയാ നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാൾക്ക് 
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്: 

  എന്നാൽ, അ്രപകാരമുളള യാെതാരാളും രണ്്ട തവണയിൽ കൂടുതൽ 
നിയമിക്കെപ്പടാൻ അർഹനായിരിക്കുന്നതല്ല.”. 

 
ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 

ഗവർണ്ണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 
  Law (Legislation-B) Department 

 
NOTIFICATION 

 
No. 25879/Leg.B1/2019/Law.                        Dated, Thiruvananthapuram  21st   December,  2019 

                                                                                                          5th . Dhanu 1195 
                                                                          30th  Agrahayana, 1941. 
 

 
         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 Devaswom Recruitment Board (Amendment) Ordinance, 2019 
(41 of 2019). 
 

                                                                                         By order of the Governor, 

                                                                                        VIJAYAKUMAR T., 
                                                                                       Law Secretary in charge. 
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[Translation in English of “2019-െല േകരള േദവസ്വം റി്രകൂട്ട്െമൻ്റ് േബാർഡ ് (േഭദഗതി) 
ഓർഡിനൻസ"് published under the authority of the Governor] 

 
ORDINANCE No. 41 OF 2019 

 
       THE  KERALA  DEVASWOM  RECRUITMENT  BOARD  (AMENDMENT)  
                                                     ORDINANCE, 2019 

 
 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventieth  year of the Republic of India. 
 

AN 
 

ORDINANCE 
 

further to amend the Kerala Devaswom Recruitment Board Act, 2015. 

 

Preamble.– WHEREAS,  it is expedient further to amend the Kerala Devaswom 

Recruitment Board Act (16 of 2015) 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 

Devaswom Recruitment Board (Amendment) Ordinance, 2019. 

     (2) It shall come into force at once. 

2. Act 16 of 2015 to be temporarily amended.– During the period of operation of the 

Ordinance, the Kerala Devaswom  Recruitment Board Act, 2015 (16 of 2015) (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 5.–  In the principal Act, for sub-section (6) of section 5, the 

following sub-section shall be substituted, namely:– 

      “(6) A person  appointed as Chairperson or Member is eligible for re-appointment:   

              Provided that such person shall not be eligible for appointment for more than 

two terms.” 

 

 

ARIF MOHAMMED KHAN, 
                                                                                             GOVERNOR. 
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