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2022-ലെ 4-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

2022-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി  
(കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് 

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിമൂന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

2009-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി ആേ്റ് വീണ്ും  
കഭദഗതി പ്പൈയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2020-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) 

ഓർഡിനന്സ ് (2020-പ്പേ 34) 2020 കമയ് 18- ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2020 ആഗസ്റ്റ് 24- ാം തീയതി കൈർന്ന കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട 

സകമ്മളനത്തില് പ്പസത്ുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു 

ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും 

പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2020-പ്പേ  

കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2020-പ്പേ 61)  

2020 പ്പസപ്റംബർ 26-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2020 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി  കൈർന്ന  കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട 

സകമ്മളനത്തിേും 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജനുവരി 22-ാം തീയതി 

അവസാനിച്ചതുമായ കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനത്തിേും പ്പസ്തുത 

ഓർഡിനന്സിന് പേരം സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള  

ഒരു ബില് നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും 

േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ  

കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 5)  

2021 പ്പെപ്ബുവരി 9-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 
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2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് നിയമസഭയില് 

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ  

കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 79)  

2021 ജൂചേ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 ജൂചേ 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേറ് ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ  

കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ ് (2021-പ്പേ 131)   

2021 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 ഒകടാബർ 4-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 നവംബർ 11-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേറ് ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

 പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്തുന്നതിനായി 2021-പ്പേ 

കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ ് (2021-പ്പേ 139)   

2021 നവംബർ 13-ാം തീയതി കേരള ഗവർണർ വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2022 പ്പെപ്ബുവരി 18-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2022 മാർച്ച് 18-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് പേരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേറ് ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 

നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

 ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213- ാം അനുകേദം (2)- ാം ഖണ്ഡം  

(എ) ഉപഖണ്ഡപ്പോരം പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിന് 2022 ഏപ്പില് 1- ാം തീയതി പ്പാബേയം 

ഇല്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള് നിേനിർത്താതിരിക്കുന്ന പേം 

ചവഷമയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാേും; 
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കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി 

എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹൈരയങ്ങള് നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക ്

കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

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

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ 

താപ്പെെറയുന്ന ഓർഡിനന്സ ്വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. ൈുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2022-പ്പേ കേരള ആഭരണ 

പ്പതാെിോളി കേമനിധി (കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 കമയ് 19-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

2. 2009-പ്പേ 26- ാം ആേറ്് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി പ്പൈയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ 

ഓർഡിനന്സ ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 2009-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി 

കേമനിധി ആേ്റിന് (2009-പ്പേ 26) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ ് എന്നാണ ്

പരാമർശ്ിക്കപ്പെടുേ) 3- ാം വേുെില് വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കഭദഗതിക്്ക വികധയമായി 

പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 4- ാം വേുെിനുള്ള കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പേ  4- ാം വേുെിപ്പെ (1)- ാം 

ഉപവേുെില്, “പ്പതിമാസം ഇരുപതു രൂപാ വീതം” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം 

“പ്പതിമാസം അന്പത് രൂപാ വീതം” എന്ന വാക്കുേള് കൈർകക്കണ്താണ്. 

4. റദ്ദാക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി 

(കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ് (2021-പ്പേ  139)  ഇതിനാല് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങപ്പന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓർഡിനന്സ് പ്പോരം 

കഭദഗതി പ്പൈയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് പ്പൈയ്തകതാ പ്പൈയ്തതായി 

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയകമാ എടുത്തകതാ എടുത്തതായി 

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും നടപടികയാ ഈ ഓ൪ഡിനന്സ് പ്പോരം  

കഭദഗതി പ്പൈയ്യപ്പെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് പ്പൈയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ 

േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ ൻ, 
 ഗവർണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-C) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 6803/Leg.C2/2020/Law.                Dated, Thiruvananthapuram,      31st March, 2022 

 17th Meenam, 1197 

 10th Chaithra, 1944. 

 

 
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 Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 

2022 (4 of  2022). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR, 

 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2022-പ്പേ കേരള ആഭരണ പ്പതാെിോളി കേമനിധി 
(കഭദഗതി) ഓർഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 4 OF 2022 

THE KERALA  JEWELLERY  WORKERS’  WELFARE  FUND  
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2022 

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

India. 

AN 

ORDINANCE 
 

 further to amend the Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund Act, 2009. 

Preamble.—WHEREAS, the Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) 

Ordinance, 2020 (34 of 2020)  was promulgated by the Governor of Kerala on the  18th  day  of  

May, 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  convened on the 24th day of August, 2020; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2020 (61 of 2020) was 

promulgated by the Governor of Kerala on the 26th day of  September, 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 convened on the 31st day of December, 2020  and during its session 

which commenced on the 8th  day of January, 2021 and ended on the 22nd  day of January, 2021; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (5 of 2021) was promulgated 

by the Governor of Kerala on the 9th day of  February, 2021; 

 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 the 24th  day of May, 2021 and ended on the 10th  day 

of June, 2021; 
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AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (79 of 2021) was 

promulgated by the Governor of Kerala on the 1st day of  July, 2021; 

 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 the 22nd  day of July, 2021 and ended on the 13th  day 

of August, 2021; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (131 of 2021) was 

promulgated by the Governor of Kerala on the 23rd day of  August, 2021; 

 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 the 4th  day of October, 2021 and ended on the  

11th  day of November, 2021; 

AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (139 of 2021) was 

promulgated by the Governor of Kerala on the 13th day of  November, 2021; 

 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 the 18th  day of  February, 2022 and ended on the  

18th  day of March, 2022; 

AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of 

India, the said Ordinance will cease to operate on the 1st day of April, 2022; 

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; 

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:— 
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1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala 

Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2022. 

(2)  It shall be deemed to have come into force on the 19th day of May, 2020. 

2.  Act 26 of 2009 to be temporarily amended.—During the period of operation of  

this Ordinance,  the Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund Act, 2009 (26 of 2009) 

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

specified in section 3. 

3.  Amendment of section 4.—In the principal Act, in  sub-section (1) of section 4, for the 

words “rupees twenty per month”, the words “rupees fifty per month” shall be substituted. 

4. Repeal and saving.—(1) The Kerala Jewellery Workers’ Welfare Fund (Amendment) 

Ordinance, 2021 (139 of 2021)  is hereby repealed. 

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any 

action taken or deemed to have been 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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