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വിജ്ഞാപനം
തിരുവനന്തപുരം, 2020 സെപ്റംബർ 28
1196 േന്നി 12
1942 ആശ്വിനം 6.

നമ്പർ 25746/സേഗ്.െി2/2018/നിയമം.

2020

സെപ്റംബർ

താസെെറയുന്ന

26-ാം

ഓർഡിനന്െ്

തീയതി

കേരള

സപാതുജനങ്ങളുസട

ഗവർണർ

വിളംബരസെടുത്തിയ

അറിവികേക്കായി

ഇതിനാല്

പ്പെിദ്ധസെടുത്തുന്നു.
ഗവർണറുസട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

അരവിന്ദ ബാബു പി. സേ.,
നിയമ സെപ്േട്ടറി.
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2020-ലെ 66-ാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2020-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി കേമനിധി
(കേദഗതി) ഓർഡിനന്െ്
ോരത

റിെബ്ലിക്കിസെ

എെുപത്തിസയാന്നാം

െംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവർണർ

വിളംബരസെടുത്തിയത്.

1994-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി കേമനിധി ആേ്റ് വീണ്ും
കേദഗതി സെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനന്െ്
പീഠിേ.—2020-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി കേമനിധി (കേദഗതി) ഓർഡിനന്െ്
( 2 0 2 0 - സേ
28)
2020
ഏ പ്പി ല്
വിളംബരസെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;

2 0 - ാം

തീ യ തി

കേ ര ള

ഗ വ ർണ ർ

2020 ആഗസ്റ്റ് 24-ാം തീയതി കെർന്ന കേരള െംസ്ഥാന നിയമെേയുസട
െകമ്മളനത്തില് പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െിന് പേരം െംസ്ഥാന നിയമെേയുസട ഒരു ആേ്റ്
സോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ബില്
നിയമെേയില്
അവതരിെിക്കുന്നതിനും
പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും;
ോരതത്തിസെ േരണഘടനയുസട 213-ാം അനുകേദം (2)-ാം ഖണ്ഡം (എ) ഉപഖണ്ഡ
പ്പോരം പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െിന്
ഇല്ലാതായിത്തീരുസമന്നതിനാേും;

2020

ഒകടാബർ

പ്പെ്തുത
ഓർഡിനന്െിസേ
വയവസ്ഥേള്
വവഷമയങ്ങള് ഉണ്ാേുസമന്നതിനാേും;

5-ാം

തീയതി

നിേനിർത്താതിരിക്കുന്ന

പ്പാബേയം
പേം

കേരള െംസ്ഥാന നിയമെേ െകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് െതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന ൊഹെരയങ്ങള് നിേവിേുസണ്ന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ോരതത്തിസെ േരണഘടനയുസട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േസെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച്, കേരള ഗവർണർ താസെെറയുന്ന
ഓർഡിനന്െ് വിളംബരസെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംേവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്െിന് 2020-സേ കേരള തയ്യല്
സതാെിോളി കേമനിധി (കേദഗതി) ഓർഡിനന്െ് എന്ന് കപര് പറയാം.
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(2)

ഇത്

2020

ഏപ്പില്

21-ാം

തീയതി

പ്പാബേയത്തില്

വന്നതായി

േരുതസെകടണ്താണ്.
2. 1994-സേ 16-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കേദഗതി സെയ്യസെകടണ്താണ്.—
ഈ ഓർഡിനന്െ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 1994-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി
കേമനിധി ആേ്റിന് (1994-സേ 16) (ഇതിനുകശ്ഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ്
പരാമർശ്ിക്കസെടുേ) 3-ാം വേുെില് വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കേദഗതിേള്ക്ക് വികധയമായി
പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 7-ാം വേുെിനുള്ള കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിസേ 7-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെിനു പേരം താസെ പറയുന്ന ഉപവേുെ് കെർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(1) ഓകരാ തയ്യല് സതാെിോളിയും െവയം സതാെിേില് ഏർസെട്ടിരിക്കുന്ന ഓകരാ
ആളും പ്പതിമാെം അന്പത് രൂപ വീതവും, ഓകരാ സതാെിേുടമയും, അയാള്
നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓകരാ തയ്യല് സതാെിോളിസയ െംബന്ധിച്ചും, പ്പതിമാെം ഇരുപത്തിയഞ്ച്
രൂപ വീതവും നിധിയികേക്ക് അംശ്ദായം നല്കേണ്താണ്.”;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെിനു പേരം താസെ പറയുന്ന ഉപവേുെ് കെർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(2) ഓകരാ സതാെിേുടമയും താന് നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓകരാ തയ്യല്
സതാെിോളിസയയും െംബന്ധിച്ച് പ്പതിമാെം അംശ്ദായമായി നല്കേണ് തുേകയാസടാെം
സതാെിോളിയുസട അംശ്ദായ തുേയും കെർത്ത് എെുപത്തിയഞ്ച് രൂപയായി നിധിയികേക്ക്
അടയ്കക്കണ്താണ്:
എന്നാല്, സതാെിേുടമയുസട േീെില് കജാേിസെയ്യുന്ന സതാെിോളിേള് അവരുസട
അംശ്ദായം െവയം ഒടുക്കാന് തയ്യാറാസണങ്കില് അംശ്ദായം െവയം ഒടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരത്തിേുള്ള സതാെിോളിയുസട ോരയത്തില് സതാെിേുടമാ വിഹിതം മാപ്തം സതാെിേുടമ
ഒടുക്കിയാല് മതിയാേുന്നതാണ്.”.
4. റദ്ദാക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2020-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി കേമനിധി
(കേദഗതി) ഓർഡിനന്െ് (2020-സേ 28) ഇതിനാല് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങസന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാല്ത്തസന്നയും, പ്പെ്തുത ഓർഡിനന്െ് പ്പോരം
കേദഗതി സെയ്യസെട്ട പ്പധാന ആേ്റിന്േീെില് സെയ്ത ഏസതങ്കിേും ോരയകമാ എടുത്ത
ഏസതങ്കിേും നടപടികയാ ഈ ഓർഡിനന്െ് പ്പോരം കേദഗതി സെയ്യസെട്ട പ്പധാന
ആേ്റിന്േീെില് സെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതസെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവർണർ.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 25746/Leg. C2/2018/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 28th September, 2020
12th Kanni, 1196
6th Aswina, 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 Tailoring Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2020
(66 of 2020).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2020-സേ കേരള തയ്യല് സതാെിോളി കേമനിധി
(കേദഗതി) ഓർഡിനന്െ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 66 OF 2020
THE KERALA TAILORING WORKERS’ WELFARE FUND (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2020
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of India.
AN
ORDINANCE
further to amend the Kerala Tailoring Workers’ Welfare Fund Act, 1994.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Tailoring Workers’ Welfare Fund (Amendment)
Ordinance, 2020 (28 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on the 20th day of
April, 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, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India, the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of October, 2020;
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 Tailoring
Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2020.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of April, 2020.
2. Act 16 of 1994 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Tailoring Workers’ Welfare Fund Act, 1994 (16 of 1994) (hereinafter
referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in section 3.
3. Amendment of section 7.—In the principal Act, in section 7,—
(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) Every tailoring worker and every self employed person shall contribute to the
Fund fifty rupees each per month and every employer, in respect of each tailoring worker
engaged by him, shall contribute twenty five rupees per month.” ;
(2) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(2) Every employer shall, along with the amount of monthly contribution in
respect of each tailoring worker engaged by him, pay to the Fund seventy five rupees including
the amount of the worker’s contribution:
Provided that workers employed by the employer may remit the contribution by
themselves, if they are prepared to remit it by themselves. In the case of such workers, it is
sufficient for the employer to pay, employer’s contribution only.”.
4. Repeal and saving.—(1) The Kerala Tailoring Workers’ Welfare Fund (Amendment)
Ordinance, 2020 (28 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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