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2021-ലെ 39-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ എ.പി.ലെ. അബ്ദുള് േൊാം സാകേതിേശാസ്്ത
സർവേൊശാെ (കേദഗതി) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിഫെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംരരഫെടുത്തിയത്.

2015-ഫേ എ.പി.ഫജ. അബ്ദുള് േോം സാകേതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ
ആേ്റ് വീണ്ും കഭദഗതി ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2015-ഫേ എ.പി.ഫജ. അബ്ദുള് േോം സാകേതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ
ആേ്റ് (2015-ഫേ 17) ഇതിനുകശഷം ോണുന്ന ആവശയങ്ങള്ക്കായി വീണ്ും കഭദഗതി
ഫെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള് നിേവിേുഫണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കരാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിഫെ ഭരണഘടനയുഫട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡബ്പോരം

നല്േഫെട്ട

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താഫെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംരരഫെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും ബ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-ഫേ എ.പി.ഫജ.
അബ്ദുള് േോം സാകേതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന്
കപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടന് ബ്പാരേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2. 2015-ഫേ 17-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി ഫെയ്യഫെകടണ്താണ്.—
ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേയളവില് 2015-ഫേ എ.പി.ഫജ. അബ്ദുള് േോം
സാകേതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റിന് (2015-ഫേ 17) (ഇതിനു കശഷം ബ്പധാന
ആേ്റ്

എന്നാണ്

പരാമര്ണ്ശിക്കഫെടുേ)

3

മുതല്

14

വഫര

വേുെുേളില്

പരാമര്ണ്ശിച്ചിരിക്കുന്ന കഭദഗതിേള്ക്ക് വികധയമായി ബ്പാരേയം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. 2-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 2-ാം വേുെില്,—
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(i) (ഐ) ഖണ്ഡത്തില്,—
(എ) “പഠനശാഖ” എന്ന വാക്കിനുകശഷം “അഫല്ലേില് കബ്പാബ്ഗാം” എന്ന
വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(രി) “ബ്പകതയേ പഠന കോെ്സ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “പഠനശാഖ
അഫല്ലേില് കബ്പാബ്ഗാം” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (പി) ഖണ്ഡത്തില്,—
(എ) “എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോെ്സ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് കശഷം “അഫല്ലേില്
കോെ്സ്” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(രി) “പഠന കോെ്സ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കോെ്സ് അഫല്ലേില് കോെ്സ്” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iii)

(ഇസഡ്

േയു)

ഖണ്ഡത്തിന്

കശഷം

താഫെെറയുന്ന

ഖണ്ഡം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(ഇസഡ് േയുഎ) “യൂണികവെ്സിറി ബ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷന്” എന്നാല് 1956-ഫേ
യൂണികവെ്സിറി ബ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷന് ആേ്റ് (1956-ഫേ 3-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്) മൂേം
സ്ഥാപിതമായ യൂണികവെ്സിറി ബ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷന് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”.
4. 5-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 5-ാം വേുെില്,—
(i)

(ജി)

ഇനത്തിന്

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഇനം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“(ജി) വിവിധ കബ്പാബ്ഗാമുേളിഫേ കോെ്സുേളിേും അതുമായി രന്ധഫെട്ട
കമഖേേളിേും ഇെര്ണ് ഡിസിപ്ലിനറി, മള്ട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അഫല്ലേില് ഇന്ബ്ടാ ഡിസിപ്ലിനറി
വിദയാഭയാസവും ഗകവഷണവും കബ്പാത്സാഹിെിക്കുേ;”;
(ii)

(പി)

ഇനത്തിന്

കശഷം

താഫെെറയുന്ന

ഇനം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“(േയു) എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോകളജില് നൂതന ആശയങ്ങള്, രിസിനസ്
ഇന്േയൂകരഷന്, ഫതാെില്കശഷി വിേസനം എന്നിവ കബ്പാത്സാഹിെിക്കുേ.”.
5. 8-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 8-ാം വേുെില്, (v)-ാം ഇനത്തിന്
കശഷം താഫെെറയുന്ന ഇനങ്ങള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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“(vഎ) സര്ണ്വേോശാേയുമായി അെിേികയറ് ഫെയ്യുന്നതിനും അെിേികയറ്
ഫെയ്ത ഒരു കോകളകജാ സ്ഥാപനകമാ നടത്തുന്ന കബ്പാബ്ഗാമുേള്ക്കും കോെ്സുേള്ക്കും
അെിേികയഷന് നല്േുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(vരി)

നിശ്ചിത

മാനദണ്ഡങ്ങള്

പാേിക്കുന്ന

കബ്പാബ്ഗാമുേള്ക്കും

കോെ്സുേള്ക്കും എ.ഐ.സി.ടി.ഇ അഫല്ലേില് യൂണികവെ്സിറി ബ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷനില്
നിന്നും അംഗീോരം േഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിരാകേപപബ്തം നല്േുേ;”.
6. 11-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 11-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെില്,
“വിദയാഭയാസത്തിഫെ” എന്ന വാക്കിനു പേരം “ഉന്നത വിദയാഭയാസ വേുെിഫെ” എന്നീ
വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
7. 13-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 13-ാം വേുെ് (2)-ാം ഉപവേുെ്,
(ii)-ാം ഇനത്തിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഇനം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(ii) യൂണികവെ്സിറി ബ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷന് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരംഗം;”.
8. 15-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 15-ാം വേുെില്,—
(i) (1)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(1)

വവസ്-ൊന്സേര്ണ്

ശിപാര്ണ്ശ

ഫെയ്യുന്ന,

എഞ്ചിനീയറിംഗ്

സാകേതിേശാസ്ബ്ത രംഗത്ത് ബ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന
കയാഗയതേള്

ഉള്ളതുമായ

ഒരാഫള

കബ്പാ-വവസ്-ൊന്സേറായി

സിന്ഡികക്കറ്

നിയമികക്കണ്തും അകേഹം സര്ണ്വേോശാേയുഫട ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു മുെുവന് സമയ
ഉകദയാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.”;
(ii) (4)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(4)
യൂണികവെ്സിറി

കബ്പാ-വവസ്-ൊന്സേറുഫട
ബ്ഗാെ്സ്

േമ്മീഷഫെ

ശമ്പളവും

മറു

ഫറഗുകേഷനുേള്

ആനുേൂേയങ്ങളും
ബ്പോരവും

മറു

കസവനവയവസ്ഥേള് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന ബ്പോരവുമായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(iii) (5)-ാം ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(5) ഈ ആേ്റിഫേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിഫേയും വയവസ്ഥേള്ക്കു വികധയമായി
കബ്പാ-വവസ്-ൊന്സേറുഫട
വവസ്-ൊന്സേര്ണ്

അധിോരങ്ങളും

ോോോേങ്ങളില്
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കബ്പാ-വവസ്-ൊന്സേര്ണ്

അങ്ങഫനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗികക്കണ്തും

അങ്ങഫനയുള്ള േടമേളും േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും നിര്ണ്വഹികക്കണ്തുമാണ്.”.
9.

16-ാം

ഉപവേുെില്,

വേുെിഫെ

“ഫസേേന്

കഭദഗതി.—ബ്പധാന
േമ്മിറി

ആേ്റിഫേ

ശിപാര്ണ്ശ

ഫെയ്യുന്ന

16-ാം

വേുെ്

ഒരാഫള

(1)-ാം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

അനുമതികയാടുേൂടി” എന്നീ വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “ഫസേേന് േമ്മിറി ശിപാര്ണ്ശ
ഫെയ്യുന്ന മൂന്ന് കപരില് നിന്നും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരാഫള” എന്നീ
വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
10.

17-ാം

വേുെിഫെ

കഭദഗതി.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

17-ാം

വേുെ്

(1)-ാം

ഉപവേുെില്, “ഫസേേന് േമ്മിറി ശിപാര്ണ്ശ ഫെയ്യുന്ന ഒരാഫള” എന്നീ വാക്കുേള്ക്ക്
പേരം “ഫസേേന് േമ്മിറി ശിപാര്ണ്ശ ഫെയ്യുന്ന മൂന്ന് കപരില് നിന്നും സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരാഫള” എന്നീ വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
11.

23-ാം

വേുെിഫെ

കഭദഗതി.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

23-ാം

വേുെ്

(1)-ാം

ഉപവേുെില്,—
(i) “എേ്സ-് ഒെികഷയാ അംഗങ്ങള്” എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തിന് േീെില് (xv)-ാം
ഇനത്തിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന ഇനം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(xvi) കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദയാഭയാസ േൗണ്സിേിഫെ വവസ്
ഫെയര്ണ്മാന്.”;
(ii) “ഫതരഫെടുക്കഫെട്ട അംഗങ്ങള്” എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തിന് േീെില് (ii)-ാം
ഇനത്തിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന ഇനം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(iii)

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

സര്ണ്വേോശാേയുമായി

നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന

അെിേികയറ്

ഫെയ്ത

കോകളജുേളില്

ബ്പോരം

നിന്നും

ഒന്പത്

അദ്ധയാപേ ബ്പതിനിധിേള്, അവരില് മൂന്നു കപര്ണ് സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജുേളില്നിന്നും രണ്ു
കപര്ണ് എയ്ഡഡ് കോകളജുേളില് നിന്നും രണ്ു കപര്ണ് സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിയബ്ന്തിത സവാബ്ശയ
കോകളജുേളില്

നിന്നും

ആയിരികക്കണ്താണ്.

രണ്ു

കപര്ണ്

അണ്

എയ്ഡഡ്

കോകളജുേളില്

നിന്നും

സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജുേളില് നിന്നും ഉള്ളവരില് ഒരാള് വനിത

ആയിരികക്കണ്താണ്.”;
(iii) “നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട അംഗങ്ങള്” എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തിന് േീെില്
(vii)-ാം ഇനത്തിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന ഇനം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(viii) ശാസ്ബ്തം, വയവസായം, ഉന്നത വിദയാഭയാസം എന്നീ കമഖേേളില്
നിന്നും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ആറ് അംഗങ്ങള്, അവരിഫോരാള് വനിതയും
ഒരാള് പട്ടിേജാതിേളികോ പട്ടിേകഗാബ്തവര്ണ്ഗങ്ങളികോഫെട്ടയാളും ആയിരികക്കണ്താണ്.”;
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(iv) “മറ് അംഗങ്ങള്” എന്ന ശീര്ണ്ഷേവും അതിന് േീെിേുള്ള ഇനങ്ങളും
വിട്ടുേളകയണ്താണ്.”.
12.

27-ാം

വേുെിഫെ

കഭദഗതി.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

27-ാം

വേുെ്

(1)-ാം

ഉപവേുെില്, “മറ് അംഗങ്ങള്” എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തിന് േീെില് “നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട
അംഗങ്ങളില് നിന്നും കരാര്ണ്ഡ് ഓെ് ഗവര്ണ്കണെ്സ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരംഗം”
എന്നീ വാക്കുേള്ക്ക് പേരം, “23-ാം വേുെിഫേ, “നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട അംഗങ്ങള്”
എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തിന് േീെില്, (viii)-ാം ഇനത്തില് പറെിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങള്.” എന്നീ
വാക്കുേളും അക്കങ്ങളും െിഹ്നങ്ങളും ബ്രാക്കറുേളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
13.

28-ാം

വേുെിഫെ

ഉപവേുെില്

കഭദഗതി.—ബ്പധാന

“സിന്ഡികക്കറിഫെ

ആയിരിക്കുന്നതാണ്”
കയാഗത്തിഫെ

എന്നീ

േവാറം

ഒരു

28-ാം

കയാഗത്തിഫെ

വാക്കുേള്ക്ക്

അതിഫേ

ആേ്റിഫേ
പേരം

ആഫേ

വേുെ്

േവാറം

“സിന്ഡികക്കറിഫെ

അംഗങ്ങളുഫട

(1)-ാം
അഞ്ച്
ഒരു

എണത്തിഫെ

രണ്ിഫോന്നായിരിക്കുന്നതാണ്” എന്നീ വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
14. 35-ാം വേുെിഫെ കഭദഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 35-ാം വേുെിന് പേരം
താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“35. ഗകവഷണ േൗണ്സിേിഫെ രൂപീേരണം.—(1) താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്
അടങ്ങിയ ഒരു ഗകവഷണ േൗണ്സില് ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(i) വവസ്-ൊന്സേര്ണ്—ഫെയര്ണ്മാന്;
(ii) കബ്പാ-വവസ്-ൊന്സേര്ണ്;
(iii)

വവസ്-ഫെയര്ണ്മാന്,

കേരള

സംസ്ഥാന

ഉന്നത

വിദയാഭയാസ

േൗണ്സില്—എേ്സ-് ഒെികഷയാ അംഗം;
(iv) ഡയറക്ടര്ണ്, ഇന്ഡയന് ഇന്സ്റ്റിറയൂട്ട് ഓെ് ഫടേ്കനാളജി, ഫെവന്ന—
എേ്സ-് ഒെികഷയാ അംഗം;
(v)
സ്ഥാപിതമായ

സര്ണ്ക്കാര്ണ്
ഒരു

നാമനിര്ണ്കേശം

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ

ഫെയ്യുന്ന,

സംസ്ഥാന

നിയമം-മൂേം

വവസ്-ൊന്സേര്ണ്—എേ്സ-് ഒെികഷയാ

അംഗം;
(vi) സാകേതിേ വിദയാഭയാസ ഡയറക്ടര്ണ്—എേ്സ-് ഒെികഷയാ അംഗം;
(vii)

വവസ്-ൊന്സേറുഫട

ശിപാര്ണ്ശയികേല്

കരാര്ണ്ഡ്

ഓെ്

ഗവര്ണ്കണെ്സ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന അെിേികയറ് ഫെയ്യഫെട്ട കോകളജുേളില് നിന്നും
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പി.എച്ച്.ഡി.-യും

േുറെത്

പത്തുവര്ണ്ഷഫത്ത

അദ്ധയാപന

പരിെയവുമുള്ള

ആറ്

അദ്ധയാപേര്ണ്;
(viii)

സര്ണ്വേോശാേയിഫേകയാ

അെിേികയറ്

ഫെയ്യഫെട്ട

കോകളജുേളിഫേകയാ ഗകവഷണ വിദയാര്ണ്ഥിേളില് നിന്നും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം
ഫെയ്യുന്ന

മൂന്ന്

വിദയാര്ണ്ഥി

ബ്പതിനിധിേള്,

അവരിഫോരാള്

വനിത

ആയിരികക്കണ്താണ്;
(ix) കദശീയതേത്തിേുള്ള ഗകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നികന്നാ അക്കാദമിേ
സ്ഥാപനങ്ങളില്

നികന്നാ

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന ആറ്

കബ്ശഷ്ഠരായ

വയക്തിേള്;
(x) ഡീന് (ഗകവഷണം)—ഫമമ്പര്ണ് ഫസബ്േട്ടറി.
(2)

ഗകവഷണ

േൗണ്സില്,

വവസ്-ൊന്സേര്ണ്

തീരുമാനിക്കുന്ന

അങ്ങഫനയുള്ള സമയങ്ങളില് കയാഗം കെകരണ്താണ്:
എന്നാല്,

ഏറവും

േുറെത്

രണ്്

മാസത്തിഫോരിക്കല്

കയാഗം

കെകരണ്താണ്.
(3) ഗകവഷണ േൗണ്സിേിഫെ കയാഗത്തിഫെ േവാറം അതിഫെ ഫമാത്തം
അംഗങ്ങളുഫട മൂന്നിഫോന്നായിരിക്കുന്നതാണ്. വവസ്-ൊന്സേറുഫട നിര്ണ്കേശ ബ്പോരം
ഗകവഷണ േൗണ്സിേിഫെ കയാഗം ഡീന് (ഗകവഷണം) വിളിച്ചുകെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
(4) ഗകവഷണ േൗണ്സിേിഫേ നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട അംഗങ്ങളുഫട
ഔകദയാഗിേ ോോവധി തുടര്ണ്ച്ചയായ രണ്് അദ്ധയയന വര്ണ്ഷങ്ങള് ആയിരിക്കുന്നതും
രണ്ാമഫത്ത

അദ്ധയയന

വര്ണ്ഷത്തിഫെ

ഗകവഷണ

േൗണ്സിേിഫേ

മറ്

അവസാനം
അംഗങ്ങളുഫട

ോോവധി

തീരുന്നതുമാണ്.

ഔകദയാഗിേ

ോോവധി

സര്ണ്വേോശാേയികോ, സര്ണ്വേോശാേയുഫട അങ്ങഫനയുള്ള അധിോരസ്ഥാനകത്താ
അവര്ണ് വഹിക്കുന്ന ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനകത്താഫടാെം അവസാനിക്കുന്നതാണ്.”.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-G) Department
NOTIFICATION
No. 3776/Leg. G2/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 20th February, 2021
8th Kumbham, 1196
1st Phanguna, 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 A.P. J. Abdul Kalam Technological University (Amendment)
Ordinance, 2021 (39 of 2021).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation

in

English

of

“2021-ഫേ

എ.പി.ഫജ.

അബ്ദുള്

േോം

സാകേതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ (കഭദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under

the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 39 OF 2021
THE A.P.J. ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(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 A.P.J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the A.P.J. Abdul Kalam
Technological University Act, 2015 (Act 17 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.—This Ordinance may be called the A.P.J. Abdul Kalam
Technological University (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force at once.
2. Act 17 of 2015 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the A.P.J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015 (17 of 2015)
(hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments
specified in sections 3 to 14.
3. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—
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(i) in clause (i),—
(a) after the words “branch of study” the word “or programme” shall be inserted;
(b) for the words “specialized course of study” the words “branch of study or
programme” shall be substituted;
(ii) in clause (p),—
(a) after the words “engineering course” the words “or course” shall be inserted;
(b) for the words “course of study” the words “engineering course or course”
shall be substituted;
(iii) after clause (zq), the following clause shall be inserted, namely:—
“(zqa) “University Grants Commission” means the University Grants
Commission established by the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of
1956);”.
4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—
(i) for item (g), the following item shall be substituted, namely:—
“(g) to promote interdisciplinary, multidisciplinary or intra disciplinary
education and research in courses of various programmes and fields related to it;”;
(ii) after item (p), the following item shall be inserted, namely:—
“(q) to promote new ideas, business incubation and

development of

employment efficiency in Engineering college.”
5. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after item (v), the following
items shall be inserted, namely:—
“(v a) to determine criteria for affiliation with the University and to grant affiliation
to the programmes and courses conducted by an affiliated college or institution;
(v b) to issue no-objection certificate for obtaining recognition from A.I.C.T.E or
University Grants Commission to the programmes and courses that complies specific criteria.”.
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6. Amendment of section 11.—In sub-section (1) of section 11 of the principal Act, for
the word “Education” the words “Higher Education Department” shall be substituted.
7. Amendment of section 13.—For item (ii) of sub-section (2) of section 13 of the
principal Act, the following item shall be substituted, namely:—
“(ii) one member nominated by the University Grants Commission;”.
8. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act,—
(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) The Syndicate shall, appoint a person recommended by the Vice-Chancellor
who is working in the field of engineering technology and having qualifications as may be
prescribed by Statutes as the Pro-Vice-Chancellor and he shall be a whole time salaried officer
of the University.”;
(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(4) The salary and other allowances of the Pro-Vice-Chancellor shall be in
accordance with the Regulations of the University Grants Commission and other service
conditions shall be such as may be prescribed by Statutes.”;
(iii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(5) Subject to the provisions of this Act and Statutes, the powers,
responsibilities and duties of the Pro-Vice-Chancellor shall be as may be determined by the
Vice-Chancellor from time to time and the Pro-Vice-Chancellor shall exercise such powers and
perform such responsibilities and duties.”.
9. Amendment of section 16.—In sub-section (1) of section 16 of the principal Act, for
the words “with the approval of the Government appoint a person recommended by a Selction
Committee” the words “appoint a person nominated by the Government from among three
persons recommended by a Selection Committee” shall be substituted.
10. Amendment of section 17.—In sub-section (1) of section 17 of the principal Act, for
the words “a person recommended by a Selection Committee” the words “a person nominated

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

12

by the Government from among three persons recommended by a Selection Committee” shall
be substituted.
11. Amendment of section 23.—In sub-section (1) of section 23 of the principal Act,—
(i) under the heading “Ex-officio Members” after item (xv), the following item shall
be inserted, namely:—
“(xvi) The Vice-Chairman, Kerala State Higher Education Council.”;
(ii) under the heading “Elected Members”, after item (ii), the following item shall be
inserted, namely:—
“(iii) Nine representatives from teachers from colleges affiliated to the
University, of whom three persons shall be from Government Colleges, two persons from aided
colleges, two persons from Government controlled self financing colleges and two persons
from un-aided colleges as may be prescribed by Statutes. One person from Government
Colleges shall be a woman.”;
(iii) under the heading “Nominated Members” after item (vii) the following item
shall be inserted, namely:—
“(viii) Six members from the field of science, industry and higher education
nominated by the Government of whom one shall be a woman and one shall belonging to
Scheduled Castes or Scheduled Tribes.” ;
(iv) the heading “Other Members” and items thereunder shall be omitted.
12. Amendment of section 27.—In sub-section (1) of section 27 of the principal Act, under
the heading “Other Members”, for the words “One member nominated by the Board of
Governors from among the nominated members” the words, figures, symbols and brackets
“The members mentioned under the heading “Nominated Members” in item (viii) of section
23” shall be substituted.
13. Amendment of section 28.—In sub-section (1) of section 28 of the principal Act, for
the words “The quorum for a meeting of the Syndicate shall be five” the words “The quorum
for a meeting of the Syndicate shall be one half of its total number of members” shall be
substituted.
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14. Amendment of section 35.—For section 35 of the principal Act, the following section
shall be substituted, namely:—
“35. Constitution of Research Council.—There shall be a Research Council
consisting of the following members, namely:—
(i) The Vice-Chancellor—Chairman ;
(ii) The Pro-Vice—Chancellor;
(iii) The Vice-Chairman, Kerala State Higher Education Council—Ex-officio
Member;
(iv) The Director, Indian Institute of Technology, Chennai—Ex-officio Member;
(v) The Vice-Chancellor of a University established by State law nominated by
the Government—Ex-officio Member;
(vi) The Director, Technical Education- Ex-officio Member;
(vii) Six teachers having Ph.D. and minimum ten years of teaching experience
from affiliated colleges, nominated by the Board of Governors on the recommendation of the
Vice-Chancellor;
(viii) Three student representatives nominated by the Government from
research students of the University or affiliated colleges, of whom one shall be a woman;
(ix) Six eminent persons nominated by the Government from research
institutions or academic institutions at national level;
(x) Dean (Research)- Member Secretary.
(2) The Research Council shall meet at such times as decided by the ViceChancellor:
Provided that meeting shall be convened at least once in two months.
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(3) The quorum of meeting of the Research Council shall be one third of its total
members. The Dean (Research) shall convene the meeting of the Research Council under the
direction of the Vice-Chancellor.
(5) The term of office of the nominated members of the Research Council shall be
two consecutive academic years and it shall expire at the end of the second academic year. The
term of office of other members of the Research Council shall be co-terminus with the office
they hold in the University or such authority of the University.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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