Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2021

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
വാല്ം 10

Vol. X

2021 ജൂൈല 02
02nd July 2021

െവളി

1196 മിഥുനം 18
18th Mithunam 1196

Thiruvananthapuram,
Friday

നമർ
No.

1926

1943 ആഷാഢം 11
11th Ashadha 1943

കേരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണം-ജി) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 2966/പ്പൈഗ്.ജി2/2021/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂലൈ 2
1196 മിഥുനം 18
1943 ആഷ്ാഢം 11.

2021 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികൈക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

സാദിഖ് എം. കെ.,

സ്പ്പപഷ്യല് പ്പസപ്േട്ടറി (നിയമം).

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

2

2021-ലെ 70-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ സർവ്വേൊശാെ നിയമങ്ങൾ (കേദഗതി)
(3-ാാം നമ്പർ) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

1986-പ്പൈ പ്പോച്ചി ശാസ്പ്ത-സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും
2013-പ്പൈ തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന് മൈയാള സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും
2015-പ്പൈ എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള് േൈാം സാകേതിേശാസ്പ്ത
സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും വീണ്ും കഭദഗതി
പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2021-പ്പൈ

സര്ണ്വേൈാശാൈ

നിയമങ്ങള്

(കഭദഗതി)

(3-ാം

നമ്പര്ണ്)

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021- പ്പൈ 49) 2021 പ്പെപ്ബുവരി 26-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്
വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂണ് 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോൈത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് പേരം
സംസ്ഥാന

നിയമസഭയുപ്പട

ഒരു

ആേ്്്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുളള

ഒരു

ബില്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
ഭാരതത്തിപ്പെ
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം

ഭരണഘടനയുപ്പട
പ്പസ്തുത

213-ാം

അനുകച്ഛദം

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2021

(2)-ാം
ജൂലൈ

ഖണ്ഡം
5-ാം

(എ)

തീയതി

പ്പാബൈയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ

വയവസ്ഥേള്

നിൈനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

ലവഷ്മയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള് നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും;
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ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകച്ഛദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പൈ സര്ണ്വേൈാശാൈ
നിയമങ്ങള് (കഭദഗതി) (3-ാം നമ്പര്ണ്) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2021

മാര്ണ്ച്ച്

1-ാം

തീയതി

പ്പാബൈയത്തില്

വന്നതായി

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
2. 1986-പ്പൈ 31-ാം ആേ്്ും 2013-പ്പൈ 24-ാം ആേ്്ും 2015-പ്പൈ 17-ാം ആേ്്ും
താല്ക്കാൈിേമായി
നിൈവിൈിരിക്കുന്ന

കഭദഗതി
ോൈയളവില്

പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
1986-പ്പൈ

പ്പോച്ചി

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

ശാസ്പ്ത-സാകേതിേശാസ്പ്ത

സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ിനും (1986-പ്പൈ 31) 2013-പ്പൈ തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന് മൈയാള
സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ിനും (2013-പ്പൈ 24) 2015-പ്പൈ എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള് േൈാം
സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ിനും (2015-പ്പൈ 17) 3 മുതല് 5 വപ്പര
വേുെുേളില്

പരാമര്ണ്ശിച്ചിരിക്കുന്ന

കഭദഗതിേള്ക്ക്

വികധയമായി

പ്പാബൈയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3.

1986-പ്പൈ

31-ാം

ആേ്്ിനുള്ള

കഭദഗതി.—1986-പ്പൈ

പ്പോച്ചി

ശാസ്പ്ത-

സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ില് (1986-പ്പൈ 31),—
(എ) 3-ാം വേുെില്, 10-ാം ഖണ്ഡത്തിനു കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“10എ. “അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി” എന്നാല്
22എ

വേുെ്

പ്പോരമുള്ള

അന്തര്ണ്

സര്ണ്വേൈാശാൈ

േൂടിയാകൈാെനാ

സമിതി

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(ബി)

16-ാം വേുെില്, (ii)-ാം ഇനത്തിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഇനം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(iiഎ) അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി;”;
(സി) 22-ാം

വേുെിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“22എ.

അന്തര്ണ്

സര്ണ്വേൈാശാൈ

േൂടിയാകൈാെനാ

സമിതി.—(1)

താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ
സമിതി ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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(എ) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ്

..

(ബി) ലവസ്-ൊന്സൈര്ണ്
(സി) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ്

..

പ്പെയര്ണ്മാന്;
അംഗം;

നാമനിര്ണ്കേശം

പ്പെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന

നിയമം മൂൈം സ്ഥാപിതമായ മ്് സര്ണ്വേൈാശാൈേളിപ്പൈ
ലവസ്-ൊന്സൈര്ണ്മാര്ണ്

..

അംഗം;

(ഡി) ഉന്നത വിദയാഭയാസ വേുെിപ്പെ െുമതൈയുള്ള ഗവണ്പ്പമെ്
പ്പസപ്േട്ടറി.
(2) പ്പെയര്ണ്മാന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്പോരം അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ
േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(3) സര്ണ്വേൈാശാൈപ്പയയും സര്ണ്ക്കാരിപ്പനയും പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന
ോരയങ്ങപ്പള സംബന്ധിച്ച്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് തൈത്തില് പരിഹരികക്കണ് ോരയങ്ങള് അന്തര്ണ്
സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി പരിഗണികക്കണ്താണ്.”;
(ഡി)

30-ാം

വേുെിന്

പേരം

താപ്പെെറയുന്ന

വേുെ്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“30. അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്.—(1) ഈ ആേ്്ിപ്പെ ആവശയത്തികൈയ്ക്കായി
ഒരു അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല് ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്.
(2) ഈ ആേ്്ികൈാ തത്സമയം പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള മക്പ്പതേിൈും
നിയമത്തികൈാ എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാൈും, 1974-പ്പൈ കേരള സര്ണ്വേൈാശാൈ
ആേ്്ിപ്പൈ (1974-പ്പൈ 17) 65-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്
ഈ ആേ്്ില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ഏപ്പതാരു ോരയത്തികേൈുമുള്ള തര്ണ്ക്കം തീര്ണ്ൊക്കു
ന്നതിനുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണൈായി പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ്.”.
4. 2013-പ്പൈ 24-ാം ആേ്്ിനുള്ള കഭദഗതി.—2013-പ്പൈ തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന്
മൈയാള സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ില് (2013-പ്പൈ 24),—
(എ) 2-ാം വേുെില് (പ്പജ) ഖണ്ഡത്തിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(പ്പജ എ) "അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി" എന്നാല്
15എ

വേുെ്

പ്പോരമുള്ള

അന്തര്ണ്

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
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(ബി)

8-ാം വേുെില് (ii)-ാം ഇനത്തിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഇനം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(ii എ) അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി;”;
(സി) 15-ാം വേുെിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“15എ.

അന്തര്ണ്

സര്ണ്വേൈാശാൈ

േൂടിയാകൈാെനാ

സമിതി.—(1)

താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ
സമിതി ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ്

..

പ്പെയര്ണ്മാന്;

(ബി) ലവസ്-ൊന്സൈര്ണ്

..

അംഗം;

(സി) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം പ്പെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന നിയമം
മൂൈം സ്ഥാപിതമായ മ്് സര്ണ്വേൈാശാൈേളിപ്പൈ ലവസ്ൊന്സൈര്ണ്മാര്ണ്

..

അംഗം;

(ഡി) ഉന്നത വിദയാഭയാസ വേുെിപ്പെ െുമതൈയുള്ള ഗവണ്പ്പമെ്
പ്പസപ്േട്ടറി.
(2) പ്പെയര്ണ്മാന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്പോരം അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ
േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(3) സര്ണ്വേൈാശാൈപ്പയയും സര്ണ്ക്കാരിപ്പനയും പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന
ോരയങ്ങപ്പള സംബന്ധിച്ച്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് തൈത്തില് പരിഹരികക്കണ് ോരയങ്ങള് അന്തര്ണ്
സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി പരിഗണികക്കണ്താണ്.”;
(ഡി) 23-ാം വേുെിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“23എ. അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്.—(1) ഈ ആേ്്ിപ്പെ ആവശയത്തികൈയ്ക്കായി
ഒരു അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല് ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്.
(2) ഈ ആേ്്ികൈാ തത്സമയം പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള മക്പ്പതേിൈും
നിയമത്തികൈാ എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാൈും, 1974-പ്പൈ കേരള സര്ണ്വേൈാശാൈ
ആേ്്ിപ്പൈ (1974-പ്പൈ 17) 65-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്
ഈ

ആേ്്ില്

വയവസ്ഥ

പ്പെയ്തിട്ടുള്ള

ഏപ്പതാരു

ോരയത്തികേൈുമുള്ള

തീര്ണ്ൊക്കുന്നതിനുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണൈായി പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ്.”.
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5. 2015-പ്പൈ 17-ാം ആേ്്ിനുള്ള കഭദഗതി.—2015-പ്പൈ എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള് േൈാം
സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ില് (2015-പ്പൈ 17),—
(എ) 2-ാം വേുെില്, (വി) ഖണ്ഡത്തിനു കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(വി എ) “അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി” എന്നാല് 26
എ

വേുെ്

പ്പോരമുള്ള

അന്തര്ണ്

സര്ണ്വേൈാശാൈ

േൂടിയാകൈാെനാ

സമിതി

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(ബി)

22-ാം

വേുെില്

(i)-ാം

ഇനത്തിന്

കശഷ്ം

താപ്പെെറയുന്ന

ഇനം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(iഎ) അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി;”;
(സി) 26-ാം വേുെിന് കശഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“26എ. അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി.—(1) താപ്പെെറയുന്ന
അംഗങ്ങള്

അടങ്ങുന്ന

ഒരു

അന്തര്ണ്

സര്ണ്വേൈാശാൈ

േൂടിയാകൈാെനാ

സമിതി

ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ്

..

പ്പെയര്ണ്മാന്;

(ബി) ലവസ്-ൊന്സൈര്ണ്

..

അംഗം;

(സി) കപ്പാ-ൊന്സൈര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം പ്പെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന നിയമം
മൂൈം സ്ഥാപിതമായ മ്് സര്ണ്വേൈാശാൈേളിപ്പൈ
ൊന്സൈര്ണ്മാര്ണ്

..

ലവസ്-

അംഗം;

(ഡി) ഉന്നത വിദയാഭയാസ വേുെിപ്പെ െുമതൈയുള്ള ഗവണ്പ്പമെ്
പ്പസപ്േട്ടറി.
(2) പ്പെയര്ണ്മാന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്പോരം അന്തര്ണ് സര്ണ്വേൈാശാൈ
േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(3) സര്ണ്വേൈാശാൈപ്പയയും സര്ണ്ക്കാരിപ്പനയും പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന
ോരയങ്ങപ്പള സംബന്ധിച്ച് സര്ണ്ക്കാര്ണ് തൈത്തില് പരിഹരികക്കണ് ോരയങ്ങള് അന്തര്ണ്
സര്ണ്വേൈാശാൈ േൂടിയാകൈാെനാ സമിതി പരിഗണികക്കണ്താണ്.”;
(ഡി) 39-ാം വേുെിന് പേരം താപ്പെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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“39. അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്.—(1) ഈ ആേ്്ിപ്പെ ആവശയത്തികൈയ്ക്കായി
ഒരു അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല് ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്.
(2)

ഈ

ആേ്്ികൈാ

തത്സമയം

പ്പാബൈയത്തിൈുള്ള

മക്പ്പതേിൈും

നിയമത്തികൈാ എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാൈും, 1974-പ്പൈ കേരള സര്ണ്വേൈാശാൈ
ആേ്്ിപ്പൈ (1974-പ്പൈ 17) 65-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണല്
ഈ ആേ്്ില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്തിട്ടുള്ള ഏപ്പതാരു ോരയത്തികേൈുമുള്ള തര്ണ്ക്കം തീര്ണ്ൊക്കു
ന്നതിനുള്ള അെകൈ്് ലപ്ടബയൂണൈായി പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ്.”.
6. റോക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—2021-പ്പൈ സര്ണ്വേൈാശാൈ നിയമങ്ങള് (കഭദഗതി)
(3-ാം നമ്പര്ണ്) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 49) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം
കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട 1986-പ്പൈ പ്പോച്ചി ശാസ്പ്ത-സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ
ആേ്്ും (1986-പ്പൈ 31) 2013-പ്പൈ തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന് മൈയാള സര്ണ്വേൈാശാൈ
ആേ്്ും (2013-പ്പൈ 24) 2015-പ്പൈ എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള് േൈാം സാകേതിേശാസ്പ്ത
സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും (2015-പ്പൈ 17) പ്പോരം പ്പെയ്ത ഏപ്പതേിൈും ോരയകമാ എടുത്ത
ഏപ്പതേിൈും നടപടികയാ ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം കഭദഗതി പ്പെയ്യപ്പെട്ട 1986-പ്പൈ
പ്പോച്ചി ശാസ്പ്ത-സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും (1986-പ്പൈ 31) 2013-പ്പൈ
തുഞ്ചത്ത് എെുത്തച്ഛന് മൈയാള സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും (2013-പ്പൈ 24) 2015-പ്പൈ
എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള് േൈാം സാകേതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേൈാശാൈ ആേ്്ും (2015-പ്പൈ 17)
പ്പോരം യഥാപ്േമം പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-G) Department
NOTIFICATION
No. 2966/Leg. G2/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 2nd July, 2021
18th Mithunam, 1196
11th Ashadha, 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 University Laws (Amendment) (No. 3) Ordinance, 2021 (70 of 2021).

By order of the Governor,

SADIQUE M. K.,
Special Secretary (Law).
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[Translation in English of “2021-പ്പൈ സര്ണ്വേൈാശാൈ നിയമങ്ങള് (കഭദഗതി)
(3-ാം നമ്പര്ണ്) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 70 OF 2021
THE UNIVERSITY LAWS (AMENDMENT) (No. 3) ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
further to amend the Cochin University of Science and Technology Act, 1986, the Thunchath
Ezhuthachan Malayala University Act, 2013 and the A.P.J. Abdul Kalam Technological
University Act, 2015.
Preamble.—WHEREAS, the University Laws (Amendment) (No. 3) Ordinance, 2021
(49 of 2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 26th 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, 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 July, 2021;
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:—

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

10

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the University
Laws (Amendment) (No. 3) Ordinance, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of March, 2021.
2. Act 31 of 1986, Act 24 of 2013 and Act 17 of 2015 to be temporarily amended.—
During the period of operation of this Ordinance, the Cochin University of Science and
Technology Act, 1986 (31 of 1986), the Thunchath Ezhuthachan Malayala University Act, 2013
(24 of 2013) and the A.P.J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015 (17 of 2015) shall
have effect subject to the amendments specified in sections 3 to 5.
3. Amendment of Act 31 of 1986.—In the Cochin University of Science and Technology
Act, 1986 (31 of 1986),—
(a) in section 3, after clause (10), the following clause shall be inserted, namely:—
“(10A) “Inter University Consultative Committee” means the Inter University
Consultative Committee under section 22A;”;
(b) in section 16, after item (ii), the following item shall be inserted, namely:—
“(iia) Inter University Consultative Committee;”;
(c) after section 22, the following section shall be inserted, namely:—
“22A. Inter University Consultative Committee.—(1) There shall be an Inter
University Consultative Committee consisting of the following members, namely:—
(a) The Pro-Chancellor

..

Chairman;

(b) The Vice-Chancellor

..

Member;

(c) The Vice-Chancellors of other Universities
established by State law nominated by the
Pro-Chancellor

..

Member;

(d) The Secretary to Government in charge of the ..
Higher Education Department

Member.

(2) The Inter University Consultative Committee shall meet as decided by the
Chairman.
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(3) The Inter University Consultative Committee shall consider matters to be
resolved at Government level in respect of matters mutually affecting the Government and the
University.”;
(d) for section 30, the following section shall be substituted, namely:—
“30. Appellate Tribunal.—(1) There shall be an Appellate Tribunal for the
purpose of this Act.
(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the
time being in force, the Appellate Tribunal constituted under section 65 of the Kerala University
Act, 1974 (17 of 1974) shall function as the Appellate Tribunal for adjudicating dispute on any
of the matter provided in this Act.”.
4. Amendment of Act 24 of 2013.— In the Thunchath Ezhuthachan Malayala University
Act, 2013 (24 of 2013),—
(a) in section 2, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ja) “Inter University Consultative Committee” means the Inter University
Consultative Committee under section 15A;”;
(b) in section 8, after item (ii), the following item shall be inserted, namely:—
“(iia) Inter University Consultative Committee;”;
(c) after section 15, the following section shall be inserted, namely:—
“15A. Inter University Consultative Committee.—(1) There shall be an Inter
University Consultative Committee consisting of the following members, namely:—
(a) The Pro-Chancellor

..

Chairman;

(b) The Vice-Chancellor

..

Member;

(c) The Vice-Chancellors of other Universities ..
established by State law nominated by the
Pro-Chancellor

Member;

(d) The Secretary to Government in charge of
the Higher Education Department

Member.
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(2) The Inter University Consultative Committee shall meet as decided by
the Chairman.
(3) The Inter University Consultative Committee shall consider matters to
be resolved at Government level in respect of matters mutually affecting the Government and
the University.”;
(d) after section 23, the following section shall be inserted, namely:—
“23A. Appellate Tribunal.—(1) There shall be an Appellate Tribunal for the
purpose of this Act.
(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the
time being in force, the Appellate Tribunal constituted under section 65 of the Kerala University
Act, 1974 (17 of 1974) shall function as the Appellate Tribunal for adjudicating dispute on any
of the matter provided in this Act.”.
5. Amendment of Act 17 of 2015.—In the A.P.J. Abdul Kalam Technological University
Act, 2015 (17 of 2015),—
(a) in section 2, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—
“(va) “Inter University Consultative Committee” means the Inter University
Consultative Committee under section 26A;”;
(b) in section 22, after item (i), the following item shall be inserted, namely:—
“(ia) Inter University Consultative Committee;”;
(c) after section 26, the following section shall be inserted, namely:—
“26A. Inter University Consultative Committee.—(1) There shall be an Inter
University Consultative Committee consisting of the following members, namely:—
(a) The Pro-Chancellor

..

Chairman;

(b) The Vice-Chancellor

..

Member;

(c) The Vice-Chancellors of other Universities ..

Member;
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the Pro-Chancellor
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(d) The Secretary to Government in charge
of the Higher Education Department

..

Member.

(2) The Inter University Consultative Committee shall meet as decided by
the Chairman.
(3) The Inter University Consultative Committee shall consider matters to
be resolved at Government level in respect of matters mutually affecting the Government and
the University.”;
(d) for section 39, the following section shall be substituted, namely:—
“39. Appellate Tribunal.—(1) There shall be an Appellate Tribunal for the
purpose of this Act.
(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the
time being in force, the Appellate Tribunal constituted under section 65 of the Kerala University
Act, 1974 (17 of 1974) shall function as the Appellate Tribunal for adjudicating dispute on any
of the matter provided in this Act.”.
6. Repeal and saving.—(1) The University Laws (Amendment) (No.3) Ordinance, 2021
(49 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Cochin
University of Science and Technology Act, 1986 (31 of 1986), the Thunchath Ezhuthachan
Malayala University Act, 2013 (24 of 2013) and the A.P.J. Abdul Kalam Technological
University Act, 2015 (17 of 2015) as amended by the said Ordinance shall be deemed to have
been done or taken under the Cochin University of Science and Technology Act, 1986
(31 of 1986), the Thunchath Ezhuthachan Malayala University Act, 2013 (24 of 2013) and
the A.P.J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015 (17 of 2015) respectively as
amended by this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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