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2021-െല 121-ാം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ ്

2021-െല േകരള േഷാപ്സ് ആൻ്റ് കേമഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്റ്സ് 
െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തിൽ േകരള ഗവർണ്ണർ 

വിളംബരെപ്പടുത്തിയത്. 

2006-െല േകരള േഷാപ്സ് ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ്  
െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി ആക്റ്്റ വീണ്ടും  

േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിനുള്ള  

ഒരു 

ഓർഡിനൻസ് 

പീഠിക.—2021-െല േകരള േഷാപസ്് ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് 

െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 41) 2021 െഫ്രബുവരി 23-ാം 

തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും; 

2021 േമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച േകരള 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട സേമ്മളനകാലത്ത് ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പകരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട ഒരു ആകറ്്്റ െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിൽ 

നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും; 

്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി  2021-െല  േകരള 

േഷാപസ്് ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) 

ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 77) 2021 ജൂൈല 1-ാം തീയതി േകരള ഗവർണ്ണർ 

വിളംബരെപ്പടുത്തിയിരുന്നതിനാലും; 

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

േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട സേമ്മളനകാലത്ത് ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് പകരം 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട ഒരു ആകറ്്്റ െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിൽ 

നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും കഴിയാതിരുന്നതിനാലും; 
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ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (2)-ാം ഖണ്ഡം (എ)  

ഉപഖണ്ഡ ്രപകാരം ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിന് 2021 െസപ്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി 

്രപാബല്യമില്ലാതായിത്തീരുെമന്നതിനാലും; 

്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസിെല വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിർത്താതിരിക്കുന്ന പക്ഷം 

ൈവഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നതിനാലും; 

േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സേമ്മളനത്തിലല്ലാത്തതിനാലും താൻ സത്വര 

നടപടിെയടുേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുെണ്ടന്്ന േകരള 

ഗവർണ്ണർക്്ക േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നതിനാലും;  

ഇേപ്പാൾ, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 213-ാം അനുേച്ഛദം (1)-ാം 

ഖണ്ഡ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിച്ച ് േകരള ഗവർണ്ണർ 

താെഴപ്പറയുന്ന ഓർഡിനൻസ് വിളംബരെപ്പടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിന് 2021-െല േകരള േഷാപ്സ ്

ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ ്

എന്്ന േപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2021 െഫ്രബുവരി 24-ാം തീയതി ്രപാബല്യത്തിൽ വന്നതായി 

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. 

2. 2006-െല 24-ാം ആകറ്്്റ താൽക്കാലികമായി േഭദഗതി െചയ്യെപ്പേടണ്ടതാണ്.—ഈ 

ഓർഡിനൻസ ്നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 2006-െല േകരള േഷാപ്സ് ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി ആക്റ്്റ (2006-െല 24) (ഇതിനുേശഷം 

്രപധാന ആകറ്്്റ എന്നാണ് പരാമർശിക്കെപ്പടുക) 3-ാം വകുപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന 

േഭദഗതികൾക്്ക വിേധയമായി ്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 4-ാം വകുപ്പിെൻ്റ േഭദഗതി.—്രപധാന ആക്റ്റിെല 4-ാം വകുപ്പിെൻ്റ (6)-ാം

ഉപവകുപ്പിൽ, “(1) ഉം (2) ഉം” എന്ന അക്കങ്ങൾക്കും ്രബായക്്കറ്റുകൾക്കും 

വാക്കുകൾക്കും േശഷം “(3) ഉം” എന്ന അക്കവും ്രബായക്്കറ്റുകളും വാക്കും 

േചർേക്കണ്ടതാണ്. 
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4. റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.—(1) 2021-െല േകരള േഷാപ്സ് ആൻ്്റ കേമഴ്സ്യൽ 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (2021-െല 77) 

ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങെന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽത്തെന്നയും, ്രപസത്ുത ഓർഡിനൻസ ്

്രപകാരം േഭദഗതി െചയ്യെപ്പട്ട ്രപധാന ആകറ്്റിൻകീഴിൽ െചയ്തേതാ െചയ്തതായി 

കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും കാര്യേമാ എടുത്തേതാ എടുത്തതായി 

കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നടപടിേയാ, ഈ ഓർഡിനൻസ് ്രപകാരം  

േഭദഗതി െചയ്യെപ്പട്ട ്രപധാന ആക്റ്റിൻകീഴിൽ െചയത്താേയാ എടുത്തതാേയാ 

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 
 ഗവർണ്ണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-C) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 22994/Leg. C2/2018/Law.                  Dated, Thiruvananthapuram, 24th  August, 2021 
 8th Chingam, 1197 
 2nd Bhadra, 1943. 
 
 

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 Shops and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund 

(Amendment) Ordinance, 2021(121 of  2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR, 
 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2021-െല േകരള േഷാപ്സ് ആൻറ് കേമഴ്സ്യൽ 
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമൻ്്റസ് െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ”്  published under 
the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 121 OF 2021 

THE KERALA  SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS WORKERS’ 
WELFARE FUND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of 
India. 

AN 

ORDINANCE 
 

further to amend the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund 

Act, 2006. 

Preamble.—WHEREAS, the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers’ 

Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (41 of 2021)was promulgated by the Governor 

of Kerala on the 23rd  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; 

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

Shops and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 

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

India the said Ordinance will cease to operate on the 2nd day of  September, 2021; 
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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:—  

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

and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021. 

(2)  It shall be deemed to have come into force  on the 24th  day of February, 2021. 

2.  Act 24 of 2006 to be temporarily amended.—During the period of operation of this 

Ordinance, the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund Act, 

2006  (24 of 2006) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the 

amendment specified in section  3. 

3.  Amendment of section 4.—In sub-section (6) of section 4 of the principal Act, for the 

figures, brackets and word,  “(1) and (2)” the figures, brackets, symbol and word “(1), (2) and  

(3)” shall be substituted. 

4. Repeal and saving.—(1) The  Kerala Shops and Commercial Establishments Workers’ 

Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (77 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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