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2021-ലെ 95-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

2021-ലെ കേരള സവാശ്രയ കോകളജ് അദ്ധ്യാപേ-അനദ്ധ്യാപേ 
ജീവനക്കാർ (നിയമനവ ാം കസവനവയവസ്ഥേള ാം) ഓർഡിനന്സ്  

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

സംസ്ഥാന നിയമംമൂേം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായ വിവിധ 
സര്ണ്വേോശാേേളുമായി അഫിേികയറ്റ്  പ്പചയ്ത  സവാപ്ശയ  

കോകളജുേളിപ്പേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവ നക്കാരുപ്പട 
നിയമന രീതിയും കസവനവയവസ്ഥേളും  അതുമായി  

ബന്ധപ്പെട്ടകതാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ   
ആയ മറ്റു ോരയങ്ങള്കക്കും  കവണ്ി   

വയവസ്ഥ പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—2021-പ്പേ കേരള സവാപ്ശയ കോകളജ് അദ്ധയാപേ–അനദ്ധയാപേ 
ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും കസവനവയവസ്ഥേളും) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പേ 38) 2021  
പ്പഫപ്ബുവരി 19-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും;  

2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂണ് 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള 
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം 
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേറ്്റ ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 
അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക നിേനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി  2021-പ്പേ  
കേരള സവാപ്ശയ കോകളജ് അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും 
കസവനവയവസ്ഥേളും) ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് (2021-പ്പേ 51) 2021 ജൂലേ 1-ാം തീയതി കേരള 
ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാേും; 

2021 ജൂലേ 22-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളനോേത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം 
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേറ്്റ ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് 
അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാേും; 
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ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേരം  (2)-ാം ഖണ്ഡം  (എ) 
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021 പ്പസപ്റ്റംബര്ണ് 2-ാം തീയതി 
പ്പാബേയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാേും; 

പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക നിേനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന പക്ഷം 
ലവഷമയങ്ങള്ക ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാേും;  

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി 
എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന  സാഹചരയങ്ങള്ക നിേവിേുപ്പണ്ന്ന് കേരള  ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക ്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

ഇകൊള്ക, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേരം (1)-ാം 
ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 
താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പേ കേരള സവാപ്ശയ 
കോകളജ് അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും കസവനവയവസ്ഥേളും)   
ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2021 പ്പഫപ്ബുവരി 20-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില്   വന്നതായി 
േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

2. നിര്ണ്വചനങ്ങള്ക.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സില്,  സന്ദര്ണ്ഭം മറ്റു വിധത്തില് 
ആവശയപ്പെടാത്തപക്ഷം,— 

(എ) “േരാര്ണ്” എന്നാല് ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജില് അദ്ധയാപേനാകയാ 
അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരനാകയാ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് വിരയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായി 
ഏര്ണ്പ്പെടുന്ന ഒരു േരാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;  

(ബി) “വിരയാഭയാസ ഏജന്സി” എന്നാല് ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജ ്
സ്ഥാപിക്കുേകയാ നിയപ്ന്തിക്കുേകയാ നടത്തുേകയാ പ്പചയ്യുന്നതും സര്ണ്വേോശാേ 
അംഗീേരിച്ചതുമായ ഒരാള്ക അപ്പല്ലങ്കില് ഒരു നിോയം  എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(സി) “സര്ണ്ക്കാര്ണ്” എന്നാല് കേരള സര്ണ്ക്കാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഡി) “അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരന്” എന്നാല് സവാപ്ശയ കോകളജില് വിരയാഭയാസ 
ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാര്ണ് പ്പോരം നിയമിക്കുേയും അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരനായി രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചയ്തതുമായ ഒരാള്ക 
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാല് ഔകരയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു 
വിജ്ഞാപനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 
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(എഫ്) “നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട” എന്നാല് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെില് 
ഉണ്ാക്കിയിട്ടുളള ചട്ടങ്ങളാല് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ജി) “പ്പറഗുകേറ്ററി കബാഡി” എന്നാല് യൂണികവെ്സിറ്റി പ്ഗാെ്സ ് േമ്മീഷന്, 
ആള്ക ഇന്ഡയ േൗണ്സില് കഫാര്ണ് പ്പടേ്നിക്കല് എഡയുകക്കഷന്, നാഷണല് േൗണ്സില് 
കഫാര്ണ് ടീച്ചര്ണ് എഡയുകക്കഷന്, ബാര്ണ് േൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ഡയ, േൗണ്സില് ഓഫ്  
ആര്ണ്ക്കിപ്പടേ്ചര്ണ് എന്നിവ എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും അതില് സര്ണ്വേോശാേയും 
ഉള്കപ്പെടുന്നതുമാേുന്നു; 

(എച്ച്) “അവശയ തസ്തിേ” എന്നാല് ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജില് 
സര്ണ്വേോശാേയുമായി അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത വിവിധ കോെ്സുേള്കക്കായി പ്പറഗുകേറ്ററി 
കബാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ തസ്തിേ   എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഐ) “സവാപ്ശയ കോകളജ്” എന്നാല് ഒരു വിരയാഭയാസ ഏജന്സി 
സ്ഥാപിക്കുേകയാ നിയപ്ന്തിക്കുേകയാ നടത്തുേകയാ പ്പചയ്യുന്നതും 
സര്ണ്വേോശാേയുമായി അഫിേികയറ്റ് പ്പചയത്തും അംഗീേരിച്ചതുമായ കോെ്സുേള്ക 
നടത്തുന്ന ഒരു വിരയാഭയാസ സ്ഥാപനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും എന്നാല് അതില് 
സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജും സര്ണ്ക്കാരുമായി ഡയറക്ട് കപയ്പ്പമെ് എപ്ഗിപ്പമെില് ഏര്ണ്പ്പെട്ടിട്ടുളള 
ലപ്പവറ്റ് കോകളജും ഉള്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു;   

(പ്പജ) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(പ്പേ) “വിരയാര്ണ്ഥി” എന്നാല്    ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജ് നടത്തുന്ന ഒരു   പഠന   
കോെ്സികേയക്്ക് പ്പകവശിെിക്കപ്പെട്ടതും അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് 
യഥാവിധി രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചയ്തതുമായ ഒരാള്ക എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(എല്) “അദ്ധയാപേന്” എന്നാല് സവാപ്ശയ കോകളജില് വിരയാഭയാസ 
ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാര്ണ് പ്പോരം നിയമിക്കുേയും അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് അദ്ധയാപേനായി രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചയ്തതുമായ    ഒരാള്ക 
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(എം) “സര്ണ്വേോശാേ” എന്നാല് 1974-പ്പേ കേരള സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ ് 
(1974-പ്പേ 17), 1975-പ്പേ കോെികക്കാട് സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1975-പ്പേ 5), 1985-പ്പേ 
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ ് (1985-പ്പേ 12), 1986-പ്പേ പ്പോച്ചി  
ശാസപ്്ത-സാകങ്കതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1986-പ്പേ 31), 1996-പ്പേ േണൂര്ണ് 
സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1996-പ്പേ 22), 2015-പ്പേ എ.പി.പ്പജ. അബ്ദുള്ക േോം 
സാകങ്കതിേശാസപ്്ത സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (2015-പ്പേ 17) എന്നിവയിപ്പേ  
വയവസ്ഥേള്ക  പ്പോരം യഥാപ്േമം സ്ഥാപിതമായ  കേരള സര്ണ്വേോശാേ,   
കോെികക്കാട് സര്ണ്വേോശാേ, മഹാത്മാഗാന്ധി  സര്ണ്വേോശാേ,  പ്പോച്ചി  
ശാസപ്്ത-സാകങ്കതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേോശാേ, േണൂര്ണ് സര്ണ്വേോശാേ, എ.പി.പ്പജ. 
അബ്ദുള്ക േോം സാകങ്കതിേശാസ്പ്ത സര്ണ്വേോശാേ എന്നിവ എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു. 
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3. സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുപ്പട നിയമനം.—(1) 
സവാപ്ശയ കോകളജില് സര്ണ്വേോശാേയുമായി അഫിേികയറ്റ് പ്പചയത് കോെ്സുേള്കക്ക ്
കവണ്ി പ്പറഗുകേറ്ററി കബാഡി  നിശ്ചയിക്കുന്ന അദ്ധയാപേരുപ്പടയും അനദ്ധയാപേരുപ്പടയും 
തസ്തിേേളികേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള 
രീതിയില് അകപക്ഷ വിരയാഭയാസ ഏജന്സി വിജ്ഞാപനംമൂേം ക്ഷണികക്കണ്താണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരമുള്ള അവശയ തസ്തിേേളികേക്ക് പ്പറഗുകേറ്ററി 
കബാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള കയാഗയതേള്ക ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്: 

എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ തീയതിയില് ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജില് 
അങ്ങപ്പനയുള്ള തസത്ിേ വഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് പ്പറഗുകേറ്ററി കബാഡി 
നിശ്ചയിച്ച ഏപ്പതങ്കിേും  കയാഗയത ഇല്ലാത്തപക്ഷം, അങ്ങപ്പനയുള്ള കയാഗയത സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്യുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള തീയതിക്കുള്ളില്  കനകടണ്താണ.് 

(3) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം േഭയമാേുന്ന അകപക്ഷ 
പരികശാധിച്ചകശഷം വിരയാഭയാസ ഏജന്സി ഒരു റാങ്ക് േിസ്റ്റ് തയ്യാറാകക്കണ്തും 
വിരയാഭയാസ ഏജന്സി ഇതികേയ്ക്കായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു അധിോരസ്ഥാനത്തിപ്പെ 
കരഖാമൂേമുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് മുകഖന നിയമനം നടകത്തണ്തുമാണ്.  

4. വിരയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാറും മറ്റ  ുകസവനവയവസ്ഥേളും.—(1) സവാപ്ശയ 
കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ  തസത്ിേയികേക്്ക നിയമിക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരാളും 
അങ്ങപ്പനയുള്ള തസത്ിേ, ശമ്പള സ്പ്പേയില്, ഇന്പ്േിപ്പമെ,് കപ്ഗഡ്, പ്പപ്പാകമാഷന്, 
നിയമനോേയളവ്, ശമ്പളം, ബത്ത, അധിേസമയ കജാേി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ്
വിരയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായി േരാറില് ഏര്ണ്പ്പെകടണ്താണ്: 

എന്നാല്, ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേകനാ അനദ്ധയാപേ 
ജീവനക്കാരകനാ ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സില് വയവസ്ഥ പ്പചയ്തിട്ടുള്ള  
ഏപ്പതങ്കിേും സംഗതിപ്പയ സംബന്ധിച്ച ് അങ്ങപ്പനയുള്ള വയവസ്ഥേളില് 
പരാമര്ണ്ശിച്ചിട്ടുള്ളതികനക്കാള്ക േൂടുതല് ആനുേൂേയങ്ങള്ക നല്േുന്നതിനു കവണ്ി 
വിരയാഭയാസ ഏജന്സിക്ക് വയവസ്ഥ ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം തടയുന്നതല്ല.  

(2) സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുപ്പട 
പ്പതാെില്രിനങ്ങള്ക, കജാേിസമയം എന്നിവ സര്ണ്വേോശാേയുമായി അഫിേികയറ്റ ്
പ്പചയ്ത സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജ് അപ്പല്ലങ്കില് എയ്ഡഡ് കോകളജ് എന്നിവിടങ്ങളിപ്പേ 
അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്ക് ബാധേമായതിന് സമാനമായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല്, അടിയന്തര സാഹചരയങ്ങളില് അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് 
(1)-ാം ഉപവേുെില് പരാമര്ണ്ശിച്ചിട്ടുളള േരാറിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം അധിേസമയ 
കജാേി നിര്ണ്വഹികക്കണ്താണ്. 

(3) സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജ് അപ്പല്ലങ്കില് എയ്ഡഡ് കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേ-
അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്ക് അര്ണ്ഹതപ്പെട്ട പ്പപാതു അവധി, ആേസ്മിേ അവധി, 
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പ്പസവാവധി എന്നിവ സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും 
ബാധേമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) വിരയാഭയാസ ഏജന്സി, ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ 
തസ്തിേയികേക്്ക നിയമിക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരാപ്പളയും 1952-പ്പേ കജാേിക്കാരുപ്പട 
പ്പപ്പാവിഡെ് ഫണ്ുേളും പേവേ വയവസ്ഥേളും   ആേ്റ്റിപ്പേ (1952-പ്പേ 19-ാം കേപ്ന്ദ 
ആേ്റ്റ)് വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം എംകലായീസ് പ്പപ്പാവിഡെ് ഫണ്ില് ഒരു 
അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക സവീേരികക്കണ്താണ്: 

എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാരംഭ തീയതിക്ക് മുമ്പ്  
സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ തസ്തിേയികേക്്ക  നിയമിക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരാപ്പളയും ഈ 
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ തീയതി മുതല് ആറുമാസത്തിനേം എംകലായീസ ്
കപ്പാവിഡെ് ഫണ്ില് അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക  സവീേരികക്കണ്താണ്.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(5) വിരയാഭയാസ ഏജന്സി ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ 
തസ്തിേയികേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഏപ്പതാരാപ്പളയും കേപ്ന്ദ സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംഗീേരിച്ച ഒരു 
ഇന്ഷവറന്സ ്േമ്പനിയുപ്പട ഇന്ഷവറന്സ് പദ്ധതിയില് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ 
തീയതി മുതല് ആറുമാസത്തിനേം അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക 
സവീേരികക്കണ്താണ്. 

(6) ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ തസ്തിേയികേക്കുള്ള 
നിയമനത്തിനായുള്ള പ്പായപരിധിയും വിരമിക്കല് പ്പായവും പ്പറഗുകേറ്ററി കബാഡി 
ോോോേങ്ങളില് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(7) ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ തസ്തിേയികേക്്ക നിയമിക്കപ്പെട്ട 
ഏപ്പതാരാളുപ്പടയും അച്ചടക്ക അധിോരി വിരയാഭയാസ ഏജന്സി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
വിരയാഭയാസ ഏജന്സി  നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരം അച്ചടക്ക നടപടിേള്ക 
സവീേരികക്കണ്താണ്. 

5. അെീല്.—4-ാം വേുെ് (7)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം വിരയാഭയാസ ഏജന്സിയുപ്പട 
അച്ചടക്ക നടപടിമൂേം സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഏപ്പതാരാള്കക്കും അങ്ങപ്പനയുള്ള 
സവാപ്ശയ കോകളജ് അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത സര്ണ്വേോശാേ മുമ്പാപ്പേ 
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങപ്പനയുള്ള രീതിയില് അെീല് ഫയല് പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്.  
അങ്ങപ്പനയുള്ള സര്ണ്വേോശാേയുപ്പട സിന്ഡികക്കറ്്റ, അെീല് തീര്ണ്ൊകക്കണ്തും 
അതികേേുള്ള ഏപ്പതാരു തീരുമാനവും അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ.് 

6. പ്പറക്കാര്ണ്ഡുേളുപ്പടയും രജിസ്റ്ററുേളുപ്പടയും പരിപാേനം.—വിരയാഭയാസ ഏജന്സി 
സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ തസ്തിേേളികേക്്ക നിയമിക്കപ്പെട്ട അദ്ധയാപേ-
അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുപ്പട വിവരങ്ങള്ക സംബന്ധിക്കുന്ന പ്പറക്കാര്ണ്ഡുേളും 
രജിസ്റ്ററുേളും പരിപാേികക്കണ്താണ്. 
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7. രജിസ്കപ്ടഷന്.—(1) ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ അവശയ തസ്തിേേളികേയക്്ക ്
നിയമിക്കുന്ന അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുപ്പട വിവരങ്ങള്ക നിയമന തീയതി 
മുതല് മൂന്ന് മാസത്തിനേം അങ്ങപ്പനയുള്ള സവാപ്ശയ കോകളജ് അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് വിരയാഭയാസ ഏജന്സി രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചകയ്യണ്താണ.് 

(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ തീയതിക്ക് മുമ്പ് സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പേ 
അവശയ തസ്തിേേളികേക്്ക നിയമിക്കപ്പെട്ട അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുപ്പട 
വിവരങ്ങള്ക ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ തീയതി മുതല് മൂന്ന് മാസത്തിനേം 
അങ്ങപ്പനയുള്ള സവാപ്ശയ കോകളജ് അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് 
വിരയാഭയാസ ഏജന്സി രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചകയ്യണ്താണ്. 

(3) (1), (2) എന്നീ ഉപവേുെുേള്ക പ്പോരം രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 
നടപടിപ്േമങ്ങള്ക സര്ണ്വേോശാേ നിശ്ചയിക്കുന്ന  പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1), (2) എന്നീ ഉപവേുെുേള്ക പ്പോരം സവാപ്ശയ കോകളജ് അഫിേികയറ്റ് 
പ്പചയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് രജിസ്റ്റര്ണ് പ്പചയ്തിട്ടുള്ള അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ 
ജീവനക്കാരുപ്പട േടമേളും േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും സര്ണ്വേോശാേ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് സര്ണ്വേോശാേയുപ്പട 
േക്ഷയങ്ങള്ക കനടുന്നതികേക്കായി പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ.് ഇക്കാരയത്തില് 
സര്ണ്വേോശാേയുപ്പട ഏപ്പതാരു തീരുമാനവും വിരയാഭയാസ ഏജന്സി 
നടെിോകക്കണ്താണ.് 

8. സവാപ്ശയ കോകളജില് രൂപീേരികക്കണ് വിവിധ നിോയങ്ങള്ക.—(1) വിരയാഭയാസ 
ഏജന്സി, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാബേയ തീയതി മുതല് േെിയുന്നപ്തകവഗം, 
സര്ണ്വേോശാേപ്പയ യഥാവിധി അറിയിച്ച കശഷം താപ്പെെറയുന്ന നിോയങ്ങള്ക 
രൂപീേരികക്കണ്താണ,് അതായത്:— 

(i)  ഇകെണല് േവാളിറ്റി അഷവറന്സ് പ്പസല്; 

(ii)  അദ്ധയാപേ-രക്ഷാേര്ണ്ത്തൃ അകസാസികയഷന്; 

(iii)  വിരയാര്ണ്ഥി പരാതി പരിഹാര പ്പസല്; 

(iv)  കോകളജ് േൗണ്സില്; 

(v) 2013-പ്പേ രി പ്പസക്ഷവല് ഹരാസ്പ്പമെ് ഓഫ് വിമണ് അറ്റ് വര്ണ്ക്ക്കലസ ്
(പ്പിവന്ഷന്, പ്പപ്പാഹിബിഷന് ആെ് റിപ്ഡസ്സല്) ആേറ്്റ് (2013 പ്പേ 14-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്റ)് 
പ്പോരമുള്ള ഇകെണല് േമ്മിറ്റി.  

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് (v)-ാം ഇനം ഒെിപ്പേയുള്ള നിോയങ്ങളുപ്പട രൂപീേരണം, 
അധിോരങ്ങള്ക, േടമേള്ക, േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക എന്നിവ പ്പറഗുകേറ്ററി കബാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന 
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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9. ഓര്ണ്ഡിനന്സ് മകറ്റപ്പതങ്കിേും നിയമങ്ങള്കക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതപ്പല്ലന്ന് .—ഈ 
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക തത്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള മകറ്റപ്പതങ്കിേും 
നിയമത്തിപ്പേ വയവസ്ഥേള്കക്ക് പുറപ്പമയും അവയക്്ക് ഭംഗം വരുത്താപ്പതയും 
ആയിരിക്കുന്നതാണ.് 

10. ഉത്തമവിശവാസത്തില് പ്പചയ്ത പ്പവൃത്തിേള്കക്ക് സംരക്ഷണം.—  ഈ 
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുളള ചട്ടങ്ങളിപ്പേകയാ 
പ്പറഗുകേഷനുേളിപ്പേകയാ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരം ഉത്തമ വിശവാസത്തില് പ്പചയ്തകതാ 
പ്പചയ്യാന് ഉകേശിച്ചകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയം സംബന്ധിച്ച് സര്ണ്വേോശാേയിപ്പേ 
ലവസ-്ചാന്സേറികനാ അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ ഉകരയാഗസ്ഥകനാ എതിരായി 
യാപ്പതാരു വയവഹാരകമാ മറ്റ്  നിയമനടപടിേകളാ നിേനില്ക്കുന്നതല്ല. 

11. സിവില് കോടതിയുപ്പട അധിോരിതയക്്ക് വിേക്ക്.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ 7-ാം 
വേുെില് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്ന ോരയങ്ങളികേല് ഉണ്ാകയക്കാവുന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച ്
സവാപ്ശയ കോകളജ് അഫിേികയറ്റ് പ്പചയ്ത സര്ണ്വേോശാേയുപ്പട സിന്ഡികക്കറ്റ ്
തീര്ണ്െുേല്പിക്കുന്നതുവപ്പര യാപ്പതാരു സിവില് കോടതിക്കും അങ്ങപ്പനയുള്ള  ോരയങ്ങള്ക 
ഒത്തുതീര്ണ്ൊക്കുന്നതികനാ ലേോരയം പ്പചയ്യുന്നതികനാ തീരുമാനിക്കുന്നതികനാ 
അധിോരമുണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല. 

12. ലവഷമയങ്ങള്ക നീക്കം പ്പചയ്യല്.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക 
നടൊക്കുന്നതില് എപ്പന്തങ്കിേും ലവഷമയം ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം, സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ്റില് 
പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഉത്തരവുമൂേം,  അങ്ങപ്പനയുള്ള  ലവഷമയം നീക്കം പ്പചയ്യുന്നതിന് 
ആവശയപ്പമകന്നാ യുക്തപ്പമകന്നാ അതിനു കതാന്നുന്നതും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ  
വയവസ്ഥേള്കക്ക ്വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏതു ോരയവും പ്പചയ്യാവുന്നതാണ്: 

എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് പ്പാബേയത്തില് വന്ന തീയതി മുതല് രണ്്  വര്ണ്ഷം 
േെിഞ്ഞതിനുകശഷം ഈ വേുെ് പ്പോരം  യാപ്പതാരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കാന്  
പാടുള്ളതല്ല. 

13. പ്പറഗുകേഷനുേള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള അധിോരം.—സവാപ്ശയ കോകളജ് 
അഫിേികയറ്റ് പ്പചയത് സര്ണ്വേോശാേയ്ക്ക് ഒരു സവാപ്ശയ കോകളജിപ്പെ  
പ്പവര്ണ്ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ വയവസ്ഥേള്കക്ക് അനുസൃതമായി 
പ്പറഗുകേഷനുേള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള  അധിോരം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.  

14. ചട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള അധിോരം.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പേ 
വയവസ്ഥേള്ക നടെില്  വരുത്തുന്നതിനുകവണ്ി,  സര്ണ്ക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വെി, ചട്ടങ്ങള്ക  
ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് പ്പോരം ഉണ്ാക്കുന്ന ഏപ്പതാരു ചട്ടവും 
അതുണ്ാക്കിയതിനുകശഷം േെിയുന്നപ്തകവഗം നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്ക 
സഭ മുമ്പാപ്പേ, ഒരു സകമ്മളനത്തികോ തുടര്ണ്ച്ചയായ രണ്് സകമ്മളനങ്ങളികോ വരാവുന്ന 
ആപ്പേ പതിനാേ് രിവസക്കാേകത്തയക്്ക ് വയ് കക്കണ്തും, അപ്പോരം അത് ഏത ്
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സകമ്മളനത്തില് വയക്്കുന്നുകവാ ആ സകമ്മളനകമാ പ്പതാട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിയമസഭ ആ ചട്ടത്തില് ഏപ്പതങ്കിേും കഭരഗതി 
വരുത്തുേകയാ അഥവാ ആ ചട്ടം ഉണ്ാകക്കണ്തിപ്പല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ 
പ്പചയ്യുന്നപക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനുകശഷം, അതതുസംഗതികപാപ്പേ, അങ്ങപ്പന 
കഭരഗതി വരുത്തിയ രൂപത്തില് മാപ്തം പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുേകയാ അഥവാ യാപ്പതാരു 
പ്പാബേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുന്നതുമാേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും,  അങ്ങപ്പനയുള്ള 
ഏപ്പതങ്കിേും കഭരഗതികയാ റോക്കകോ ആ ചട്ടപ്പോരം മുമ്പ് പ്പചയ്തിട്ടുള്ള 
എന്തിപ്പെപ്പയങ്കിേും സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗംവരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്താണ്. 

15. റോക്കേും ഒെിവാക്കേും.—(1) 2021-പ്പേ കേരള സവാപ്ശയ കോകളജ്  
അദ്ധയാപേ–അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും കസവനവയവസ്ഥേളും) 
ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്(2021-പ്പേ 51) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം 
പ്പചയ്തകതാ പ്പചയ്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും ോരയകമാ എടുത്തകതാ 
എടുത്തതായി േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിേും നടപടികയാ, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്
പ്പോരം പ്പചയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 
 ഗവര്ണ്ണര്ണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-G) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 3361/Leg. G2/2021/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 authorize the publication in the Gazette of the following translation in English 

language of the Kerala Self Financing College Teaching and Non-Teaching Employees  

(Appointment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (95 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR., 
 Law Secretary. 
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