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തിരുവനന്തപുരം, 2019 ഡിസംബർ 7
1195, വൃശ്ചികം 21
1941 അ്രഗഹായനം 16.

േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട താെഴപ്പറയുന്ന ആക്റ്റ് െപാതുജനങ്ങളുെട
അറിവിേലക്കായി ഇതിനാൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ്രപകാരമുള്ള
ബില്ലിന് 2019 ഡിസംബർ 6-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുെട അനുമതി ലഭിച്ചു.
ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവി൯ ്രപകാരം,

അരവിന്ദബാബു പി. െക.,
നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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2015-െല 15-ാം ആക്റ്റ്

2019-െല സർവ്വകലാശാല നിയമങ്ങൾ (േഭദഗതി)
(2-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റ്
1986-െല െകാച്ചി ശാസ്്രത-സാേങ്കതിക ശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും
2013-െല തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും
2015-െല എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത
സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും വീണ്ടും േഭദഗതി
െചയ്യുന്നതിനുളള
ഒരു
ആക്റ്റ്
പീഠിക.—1986-െല െകാച്ചി ശാസ്്രത-സാേങ്കതിക ശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല
ആക്റ്റും

(1986-െല

31)

2013-െല

സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും (2013-െല 24)

തുഞ്ചത്ത്

എഴുത്തച്ഛൻ

മലയാള

2015-െല എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം

സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും (2015-െല 17) താെഴപ്പറയുന്ന
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും േഭദഗതി െചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുകയാൽ;
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപതാം സംവത്സരത്തിൽ താെഴപ്പറയും ്രപകാരം
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:—
1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.—(1) ഈ ആക്റ്റിന് 2019-െല സർവ്വകലാശാല
നിയമങ്ങൾ (േഭദഗതി) (2-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റ് എന്ന് േപര് പറയാം.
(2)

ഇത് 2019 മാർച്ച് 6-ാം തീയതി ്രപാബല്യത്തിൽ വന്നതായി

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
2. 1986-െല 31-ാം ആക്റ്റിനുളള േഭദഗതി.—1986-െല െകാച്ചി ശാസ്്രതസാേങ്കതിക ശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റിൽ (1986-െല 31),—
(എ) 10-ാം വകുപ്പിൽ, (iii)-ാം ഇനത്തിന് േശഷം താെഴപ്പറയുന്ന ഇനം
േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(iiiഎ) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ;”;
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(ബി) 13-ാം വകുപ്പിൽ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിന് പകരം താെഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(1) സിൻഡിേക്കറ്റ് സർക്കാരിന് നൽകുന്ന രണ്ട് ആളുകളുെട
േപരുകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു പാനലിൽ നിന്ന് സർക്കാർ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഒരാെള

സർവ്വകലാശാലയുെട

രജിസ്്രടാറായി,

അേദ്ദഹം

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അേദ്ദഹത്തിന്
അൻപത്തിയാറ്

വയസ്സ്

പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ,

ഇവയിേലതാേണാ

ആദ്യം അതുവെര സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന അങ്ങെനയുളള
നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും സിൻഡിേക്കറ്റ് നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
(1എ)

രജിസ്്രടാറായി

നിയമിക്കെപ്പട്ട

ഒരാളിന്

(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, ഒരു അധിക കാലയളവിേലയ്ക്ക്
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(സി) 13-ാം വകുപ്പിന് േശഷം, താെഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പ് േചർേക്കണ്ടതാണ്,
അതായത്:“13എ. പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ.— (1) സിൻഡിേക്കറ്റ് സർക്കാരിന്
നൽകുന്ന, രണ്ട് ആളുകളുെട േപരുകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു പാനലിൽ നിന്ന്
സർക്കാർ

തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന

ഒരാെള

സർവ്വകലാശാലയുെട

പരീക്ഷാ

കൺേ്രടാളറായി, അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല്
വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ

അേദ്ദഹത്തിന്

അൻപത്തിയാറ്

വയസ്സ്

പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ, ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടു
കളാൽ

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുളള

നിബന്ധനകളിലും

വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും സിൻഡിേക്കറ്റ് നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളറായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാളിന് (1)-ാം
ഉപവകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി ഒരു അധിക കാലയളവിേലയ്ക്ക്
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ സർവ്വകലാശാലയുെട ശമ്പളം പറ്റുന്ന
മുഴുവൻസമയ

ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും
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െപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുളള

അധികാരങ്ങൾ

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും

അങ്ങെനയുളള ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.”;
(ഡി)

14-ാം വകുപ്പിൽ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിന് പകരം താെഴപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(1) സിൻഡിേക്കറ്റ് സർക്കാരിന് നൽകുന്ന രണ്ട് ആളുകളുെട
േപരുകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു പാനലിൽ നിന്ന് സർക്കാർ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഒരാെള ൈഫനാൻസ് ആഫീസറായി, അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന
തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അേദ്ദഹത്തിന് അൻപത്തിയാറ്
വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ,
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര,

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുളള

നിബന്ധനകളിലും

വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും സിൻഡിേക്കറ്റ് നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
(1എ)

ൈഫനാൻസ്

ആഫീസറായി

നിയമിക്കെപ്പട്ട

ഒരാളിന്

(1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, ഒരു അധിക കാലയളവിേലക്ക്
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
3.

2013-െല

24-ാം

ആക്റ്റിനുളള

േഭദഗതി.—2013-െല

തുഞ്ചത്ത്

എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റിൽ (2013-െല 24),—
(എ) 32-ാം വകുപ്പിൽ, (6)-ാം ഉപവകുപ്പിന് പകരം താെഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(6)

രജിസ്്രടാർ,

തീയതി മുതൽ നാല്

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ

പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ,
നിയമിേക്കണ്ടതും

അേദ്ദഹം

ഇവയിേലതാേണാ

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

്രപേവശിക്കുന്ന

അൻപത്തിയാറ്
ആദ്യം

േവതനത്തിനും

അതുവെര,
മറ്റു

വ്യവസ്ഥകൾക്കും അേദ്ദഹത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
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(7) രജിസ്്രടാറായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാളിന് (6)-ാം ഉപവകുപ്പിെല
വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിേധയമായി,

ഒരു

അധിക

കാലയളവിേലയ്ക്ക്

പുനർ

നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(ബി) 33-ാം വകുപ്പിൽ, (5)-ാം ഉപവകുപ്പിന് പകരം താെഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(5)

പരീക്ഷാ

കൺേ്രടാളർ,

അേദ്ദഹം

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അൻപത്തിയാറ്
വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ, ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര,
നിയമിേക്കണ്ടതും

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

േവതനത്തിനും

മറ്റു

േസവന

നിയമിക്കെപ്പട്ട

ഒരാളിന്

വ്യവസ്ഥകൾക്കും അേദ്ദഹം അർഹനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(6)
(5)-ാം

ഉപവകുപ്പിെല

പരീക്ഷാ

കൺേ്രടാളറായി

വ്യവസ്ഥകൾക്കു

വിേധയമായി,

ഒരു

അധിക

കാലയളവിേലയ്ക്ക് പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(സി) 34-ാം വകുപ്പിൽ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിനു പകരം താെഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്: —
“(1) ൈഫനാൻസ് ആഫീസർ സർവ്വകലാശാലയുെട ഒരു
മുഴുവൻ സമയ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽ ്രപേവശി
ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സ്
പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ, ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര, നിർണ്ണയിക്ക
െപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുളള

നിബന്ധനകളിലും

വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും

നിയമിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(1എ) ൈഫനാൻസ് ആഫീസറായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാളിന്
(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിേധയമായി,

ഒരു

അധിക

കാലയളവിേലയ്ക്ക് പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
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4. 2015-െല 17-ാം ആക്റ്റിനുളള േഭദഗതി.—2015-െല എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ
കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റിൽ (2015-െല 17),—
(എ)

16-ാം

വകുപ്പിൽ,

(3)-ാം

ഉപവകുപ്പിന്

പകരം

താെഴപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
“(3)
മുതൽ

നാല്

രജിസ്്രടാർ, അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി
വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ

പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ,

അൻപത്തിയാറ്

ഇവയിേലതാേണാ

ആദ്യം

വയസ്സ്

അതുവെര,

നിയമിേക്കണ്ടതാണ്. രജിസ്്രടാറായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നതിന് ആവശ്യമായ
േയാഗ്യതകളും

്രപവൃത്തി

പരിചയവും

സർക്കാർ

അംഗീകരിച്ച

്രപകാരമായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
(3എ) രജിസ്്രടാറായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാളിന് (3)-ാം ഉപവകുപ്പിെല
വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിേധയമായി,

ഒരു

അധിക

കാലയളവിേലയ്ക്ക്

പുനർ

നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(ബി) 17-ാം വകുപ്പിൽ,—
(i)

(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിെല

മൂന്നാമെത്ത

വാക്യത്തിന്

പകരം

താെഴപ്പറയുന്ന വാക്യം േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
"ൈഫനാൻസ്

ഓഫീസർ,

അേദ്ദഹം

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അൻപത്തിയാറ്
വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ, ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര,
നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.”;
(ii)

(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിനുേശഷം

താെഴപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പ്

േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—
(1എ) ൈഫനാൻസ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാളിന്
(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിേധയമായി,

ഒരു

അധിക

കാലയളവിേലയ്ക്ക് പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”;
(സി) 18-ാം വകുപ്പിൽ, (2)-ാം ഉപവകുപ്പിനു പകരം താെഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:—

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

7

“(2)

പരീക്ഷാ

കൺേ്രടാളർ,

അേദ്ദഹം

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

്രപേവശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് വർഷക്കാലയളവിേലയ്േക്കാ അൻപത്തിയാറ്
വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ, ഇവയിേലതാേണാ ആദ്യം അതുവെര,
നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
ആവശ്യമായ

പരീക്ഷാ

േയാഗ്യതകളും

കൺേ്രടാളറായി

തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നതിന്

്രപവൃത്തിപരിചയവും

സർക്കാർ

അംഗീകരിച്ച

്രപകാരമായിരിേക്കണ്ടതാണ്.

(2എ)

പരീക്ഷാ

കൺേ്രടാളറായി

നിയമിക്കെപ്പട്ട

ഒരാളിന്

(2)-ാം ഉപവകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, ഒരു അധിക കാലയളവിേലയ്ക്ക്
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
5. നിലവിലുളള രജിസ്്രടാർമാെരയും പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർമാെരയും
ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർമാെരയും സംബന്ധിച്ച ്രപേത്യക വ്യവസ്ഥ.—1986-െല
െകാച്ചി ശാസ്്രത-സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റിേലാ (1986-െല 31)
2013-െല തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റിേലാ (2013-െല
24) 2015-െല എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല
ആക്റ്റിേലാ (2015-െല 17) അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുളള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിേലാ
ഓർഡിനൻസുകളിേലാ
എന്തുതെന്ന

റഗുേലഷനുകളിേലാ

അടങ്ങിയിരുന്നാലും

മുകളിൽ

ഉത്തരവുകളിേലാ
പറഞ്ഞ

ചട്ടങ്ങളിേലാ

ആക്റ്റുകൾ

്രപകാരം

രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള സർവ്വകലാശാലകളിെല നിലവിലുളള രജിസ്്രടാർമാേരാ പരീക്ഷാ
കൺേ്രടാളർമാേരാ

ൈഫനാൻസ്

ഓഫീസർമാേരാ,

അതതുസംഗതിേപാെല,

അവരുെട ഉേദ്യാഗത്തിൽ നാല് വർഷക്കാലയളേവാ അൻപത്തിയാറ് വയേസ്സാ,
അവയിേലതാേണാ

ആദ്യം,

പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുളളിടത്ത്

ഈ

ആക്റ്റിെൻ്റ

്രപാബല്യത്തീയതിയിലും അന്ന് മുതൽക്കും അവരുെട ഉേദ്യാഗം ഒഴിഞ്ഞതായി
കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്. ഉേദ്യാഗത്തിൽ നാല് വർഷക്കാലയളേവാ അൻപത്തിയാറ്
വയേസ്സാ

പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത

കൺേ്രടാളർമാരുെടേയാ
അവർ

നാല്

ഏതാേണാ

ൈഫനാൻസ്

വർഷക്കാലയളേവാ

ആദ്യം

അതുവെര

രജിസ്്രടാർമാരുെടേയാ
ഓഫീസർമാരുെടേയാ

അൻപത്തിയാറ്

അവരുെട
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സംഗതിയിൽ,

വയേസ്സാ,

ഉേദ്യാഗത്തിൽ

പരീക്ഷാ

അവയിൽ

തുടേരണ്ടതാണ്.
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മറ്റു വകുപ്പുകളിൽനിന്ന്

നിയമിക്കെപ്പട്ടതും

അവരുെട

ഉേദ്യാഗത്തിൽ നാല്

വർഷക്കാലയളവ് അെല്ലങ്കിൽ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതും
ഈ

ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകൾ

രജിസ്്രടാർമാരുെടേയാ

്രപകാരം

പരീക്ഷാ

ഉേദ്യാഗം

ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ

കൺേ്രടാളർമാരുെടേയാ

ൈഫനാൻസ്

ഓഫീസർമാരുെടേയാ സംഗതിയിൽ അവരുെട മാതൃവകുപ്പിൽ ബാധകമായിട്ടുള്ള
േസവനവ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച നിയമം ബാധകമാേക്കണ്ടതാണ്.

6.
(േഭദഗതി)

റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.—(1) 2019-െല സർവ്വകലാശാല നിയമങ്ങൾ
(2-ാംനമ്പർ)

ഓർഡിനൻസ്

(2019-െല

35)

ഇതിനാൽ

റദ്ദാക്കി

യിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങെന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽത്തെന്നയും, ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസ്
്രപകാരം േഭദഗതി െചയ്യെപ്പട്ട

1986-െല െകാച്ചി ശാസ്്രത-സാേങ്കതിക ശാസ്്രത

സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും (1986-െല 31)

2013-െല തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ

മലയാള സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും (2013-െല 24) 2015-െല എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ
കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും (2015-െല 17) ്രപകാരം
െചയ്തേതാ െചയ്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും കാര്യേമാ
എടുത്തേതാ എടുത്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നടപടിേയാ
ഈ ആക്റ്റ് ്രപകാരം േഭദഗതി െചയ്യെപ്പട്ട 1986-െല െകാച്ചി ശാസ്്രത-സാേങ്കതിക
ശാസ്്രത

സർവ്വകലാശാല

എഴുത്തച്ഛൻ

മലയാള

ആക്റ്റും

(1986-െല

സർവ്വകലാശാല

ആക്റ്റും

31)

2013-െല

(2013-െല

24)

തുഞ്ചത്ത്
2015-െല

എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റും
(2015-െല

17)

്രപകാരം

യഥാ്രകമം

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-G) Department

NOTI F I CATION
No. 4993/Lcg.G2/2019/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 7th December, 2019,
21st Vrischikam, 1195,
16th Agrahayana, 1941.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of' the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorize the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the University Laws (Amendment) (No. 2) Act, 2019 (15 of 2019).

By order of the Governor,
ARAVINTHA BABU P. K
Law Secretary.
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_
[Translation in English of the “2019-െല സർവ്വകലാശാല നിയമങ്ങൾ (േഭദഗതി)
(2-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റ് ” published under the authority of the Governor.]
ACT 15 OF 2019

THE UNIVERSITY LAW (AMENDMENT) (No. 2)
ACT, 2019
An Act 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, it is expedient further to amend 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 Kalm Technological University Act, 2015

(17 of 2015) for the purposes hereinafter appearing;
BE it enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as Follows:—
1.

Short title and commencement.—(1) This Act may be called the University Laws

(Amendment) (No. 2) Act, 2019.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th day of March, 2019.
2. Amendment of Act 31 of 1986.—In the Cochin University of' Science and Technology
Act, 1986 (31 of 1986),—
(a) in section 10, after item (iii), the following item shall be inserted, namely:—
“(iii a) the Controller of Examinations;”;
(b) in section 13, for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted,
namely:“(1) The Syndicate shall appoint a person selected by the Government from
among a panel containing the names of two persons f'urnished by the Syndicate to the
Government, as the Registrar of the University for a period of four years from the date on which
he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years, whichever is earlier and
on such terms and conditions as may he prescribed by the Statutes.
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(1A) The person appointed as Registrar shall he eligible for re-appointment for
one more period subject to the provisions in sub-section (1).”;
(c) after section 13, the following section shall he inserted, namely:“13A. The Controller of Examinations.—(1) The Syndicate shall appoint a
person selected by the Government from among a panel containing the names of two persons
furnished by the Syndicate to the Government, as the Controller of' examinations of the
University for a period of four years from the date on which he enters upon his office or till he
completes the age of fitly-six years, whichever is earlier and on such terms and conditions as
may be prescribed by the Statutes.
(2) The person appointed as Controller of Examinations shall he eligible for
re-appointment for one more period subject to the provisions in sub-section (1).
(3) The Controller of Examinations shall be a whole-time salaried officer of the
University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the
Statutes.”;
(d) in section 14, for sub-section (1), the following sub-sections shall be
substituted, namely:“(1) The Syndicate shall appoint a person selected by the Government from
among a panel containing the names of two persons furnished by the Syndicate to the
Government, as the Finance Officer of the University for a period of four years from the date
on which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years, whichever is
earlier and on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes.
(1A) The person appointed as Finance Officer shall be eligible for
re-appointment for one more period subject to the provisions in sub-section (1).”.
3. Amendment of Act 24 of 2013.—In the Thunchath Ezhuthachan Malayala University
Act, 2013 (24 of 2013),—
(a) in section 32, for sub-section (6), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(6) The Registrar shall be appointed for a period of four years from the date on
which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years, whichever is
earlier and he shall be entitled for the emoluments and other service conditions as may be
prescribed.
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(7) The person appointed as Registrar shall be eligible for reappointment for one
more period subject to the provisions in sub-section (6).”;
(b) in section 33, for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(5) The Controller of Examinations shall be appointed for a period of four years
from the date on which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years,
whichever is earlier and he shall be entitled for the emoluments and other service conditions as
may be prescribed.
(6) The person appointed as Controller of Examinations shall be eligible for
re-appointment for one more period subject to the provisions in sub-section (5).”;
(c) in section 34, for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(1) The Finance Officer shall be a full time officer of the University and shall be
appointed for a period of four years from the date on which he enters upon his office or till he
completes the age of fifty-six years, whichever is earlier and on such terms and conditions as
may be prescribed.
(1A) The person appointed as Finance Officer shall be eligible for re-appointment
for one more period subject to the provisions in sub-section (1).”.
4. Amendment of Act 17 of 2015.— In the A. P. J. Abdul Kalam Technological University
Act, 2015 (17 of 2015),—
(a) in section 16, for sub-section (3), the following sub-sections shall be
substituted, namely:—
“(3) The Registrar shall be appointed for a period of four years from the date
on which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years, whichever is
earlier. The qualifications and experience for the purpose of selection of the Registrar shall be
as approved by the Government.
(3A) The person appointed as Registrar shall be eligible for re-appointment
for one more period subject to the provisions in sub-section (3).”;
(b) in section 17,—
(i) for the third sentence in sub-section (1), the following sentence shall be
substituted, namely:—
“The Finance Officer shall be appointed for a period of four years from
the date on which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six years,
whichever is earlier.”;
namely:—

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted,

“(1A) The person appointed as Finance Officer shall be eligible for
re-appointment for one more period subject to the provisions in sub-section (1 ).”;
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(c) in section 18, for sub-section (2), the following sub-sections shall be
substituted, namely:—
“(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a period of four
years from the date on which he enters upon his office or till he completes the age of fifty-six
years, whichever is earlier. The qualifications and experience for the purpose of selection of
the Controller of Examinations shall be as approved by the Government.
(2A) The person appointed as Controller of Examinations shall be eligible for
re-appointment for one more period subject to the provisions in sub-section (2).";
5. Special provision regarding the existing Registrars, Controllers of Examinations and
Finance Officers.—Notwithstanding anything contained in the Cochin University of Science
and Technology Act, 1986 (31 of 1986), Thunchath Ezhuthachan Malayala University Act,
2013 (24 of 2013) or the A. P. J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015
(17 of 2015) or the statutes, ordinances, regulations, orders or rules made thereunder, on and
from the date of commencement of this Act, the existing Registrars or Controllers of
Examinations or Finance officers, as the case may be, of the Universities constituted as per the
above said Acts shall be deemed to have vacated their offices where they have completed a
period of four years in their offices or have completed the age of six years whichever is earlier.
In the case of the Registrars or Controllers of Examinations or Finance Officers who have not
completed a period of four years in office or fifty-six years of age shall continue to hold office
up to a period of four years or fifty-six years of age whichever is earlier. In the case of the
Registrars or Controllers of Examinations or Finance Officers appointed from other
Departments and who have completed a period of four years in their offices or have completed
the age of fifty-six years and have vacated their offices by virtue of the provisions of this Act,
the law relating to the service conditions applicable to their parent departments shall be made
applicable.
6. Repeal and saving.— (1) The University Laws (Amendment) (No.2) Ordinance, 2019
(35 of 2019) 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 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 Act.
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