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2021-ലെ 38-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

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

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിഫെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 

വിളംരരഫെടുത്തിയത്. 

സംസ്ഥാന നിയമം മൂേം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായ വിവിധ 
സര്ണ്വേോശാേേളുമായി അെിേികയറ്റ്  ഫെയ്ത  സവാബ്ശയ  

കോകളജുേളിഫേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവ നക്കാരുഫട 
നിയമന രീതിയും കസവനവയവസ്ഥേളും  അതുമായി  

രന്ധഫെട്ടകതാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ   
ആയ മറ്റു ോരയങ്ങള്കക്കും  കവണ്ി   

വയവസ്ഥ ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—സംസ്ഥാന നിയമം മൂേം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായ വിവിധ 

സര്ണ്വേോശാേേളുമായി അെിേികയറ്റ് ഫെയത് സവാബ്ശയ കോകളജുേളിഫേ അദ്ധയാപേ-
അനദ്ധയാപേ ജീവ നക്കാരുഫട നിയമന രീതിയും കസവനവയവസ്ഥേളും അതുമായി 

രന്ധഫെട്ടകതാ അതിന്  ആനുഷംഗിേമായകതാ  ആയ മറ്റു ോരയങ്ങള്കക്കും  കവണ്ി  
വയവസ്ഥ ഫെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും; 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി 

എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന  സാഹെരയങ്ങള്ക നിേവിേുഫണ്ന്ന് കേരള  ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക ്
കരാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

ഇകൊള്ക, അതിനാല്, ഭാരതത്തിഫെ ഭരണഘടനയുഫട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം 

ഖണ്ഡബ്പോരം നേേ്ഫെട്ട അധിോരങ്ങള്ക വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് 
താഫെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്വിളംരരഫെടുത്തുന്നു:— 

1. െുരുക്കകെരും ബ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-ഫേ കേരള സവാബ്ശയ 
കോകളജ് അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും കസവനവയവസ്ഥേളും)   
ഓര്ണ്ഡിനന്സ ്എന്ന് കപര് പറയാം. 
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(2) ഇത് ഉടന് ബ്പാരേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

2. നിര്ണ്വെനങ്ങള്ക.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സില്,  സന്ദര്ണ്ഭം മറ്റു വിധത്തില് 
ആവശയഫെടാത്തപക്ഷം,— 

(എ) “േരാര്ണ്” എന്നാല് ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജില് അദ്ധയാപേനാകയാ 

അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരനാകയാ നിയമിക്കഫെടുന്നതിന് വിദയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായി 
ഏര്ണ്ഫെടുന്ന ഒരു േരാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;  

(രി) “വിദയാഭയാസ ഏജന്സി” എന്നാല് ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജ ്

സ്ഥാപിക്കുേകയാ നിയബ്ന്തിക്കുേകയാ നടത്തുേകയാ ഫെയ്യുന്നതും സര്ണ്വേോശാേ 
അംഗീേരിച്ചതുമായ ഒരാള്ക അഫല്ലങ്കില് ഒരു നിോയം  എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(സി) “സര്ണ്ക്കാര്ണ്” എന്നാല് കേരള സര്ണ്ക്കാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഡി) “അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരന്” എന്നാല് സവാബ്ശയ കോകളജില് വിദയാഭയാസ 

ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാര്ണ് ബ്പോരം നിയമിക്കുേയും അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരനായി രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്തതുമായ ഒരാള്ക 
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഇ) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാല് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു 
വിജ്ഞാപനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(എെ്) “നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട” എന്നാല് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെില് 
ഉണ്ാക്കിയിട്ടുളള െട്ടങ്ങളാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ജി) “ഫറഗുകേറ്ററി കരാഡി” എന്നാല് യൂണികവെ്സിറ്റി ബ്ഗാെ്സ ് േമ്മീഷന്, 

ആള്ക ഇന്ഡയാ േൗണ്സില് കൊര്ണ് ഫടേ്നിക്കല് എഡയുകക്കഷന്, നാഷണല് 
േൗണ്സില് കൊര്ണ് ടീച്ചര്ണ് എഡയുകക്കഷന്, രാര്ണ് േൗണ്സില് ഓെ് ഇന്ഡയ, േൗണ്സില് 

ഓെ് ആര്ണ്ക്കിഫടേെ്ര്ണ് എന്നിവ എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും അതില് സര്ണ്വേോശാേയും 
ഉള്കഫെടുന്നതുമാേുന്നു; 

(എച്ച്) “അവശയ തസ്തിേ” എന്നാല് ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജില് 
സര്ണ്വേോശാേയുമായി അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത വിവിധ കോെ്സുേള്കക്കായി ഫറഗുകേറ്ററി 
കരാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ തസ്തിേ   എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 
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(ഐ) “സവാബ്ശയ കോകളജ്” എന്നാല് ഒരു വിദയാഭയാസ ഏജന്സി 

സ്ഥാപിക്കുേകയാ നിയബ്ന്തിക്കുേകയാ നടത്തുേകയാ ഫെയ്യുന്നതും 
സര്ണ്വേോശാേയുമായി അെിേികയറ്റ് ഫെയത്തും അംഗീേരിച്ചതുമായ കോെ്സുേള്ക 

നടത്തുന്ന ഒരു വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും എന്നാല് അതില് 
സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജും സര്ണ്ക്കാരുമായി ഡയറക്ട് കപയ്ഫമെ് എബ്ഗിഫമെില് ഏര്ണ്ഫെട്ടിട്ടുളള 
പ്ബ്പവറ്റ് കോകളജും ഉള്കഫെടുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു;   

(ഫജ) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(ഫേ) “വിദയാര്ണ്ഥി” എന്നാല്    ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജ് നടത്തുന്ന ഒരു   പഠന   

കോെ്സികേയക്്ക് ബ്പകവശിെിക്കഫെട്ടതും അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് 
യഥാവിധി രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്തതുമായ ഒരാള്ക എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(എല്) “അദ്ധയാപേന്” എന്നാല് സവാബ്ശയ കോകളജില് വിദയാഭയാസ 

ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാര്ണ് ബ്പോരം നിയമിക്കുേയും അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് അദ്ധയാപേനായി രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയത്തുമായ ഒരാള്ക 
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; 

(എം) “സര്ണ്വേോശാേ” എന്നാല് 1974-ഫേ കേരള സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ ് 
(1974-ഫേ 17), 1975-ഫേ കോെികക്കാട് സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1975-ഫേ 5), 1985-ഫേ 

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ ് (1985-ഫേ 12), 1986-ഫേ ഫോച്ചി  
ശാസബ്്ത-സാകങ്കതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1986-ഫേ 31), 1996-ഫേ േണൂര്ണ് 
സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (1996-ഫേ 22), 2015-ഫേ എ.പി.ഫജ. അബ്ദുള്ക േോം 

സാകങ്കതിേശാസബ്്ത സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റ്റ് (2015-ഫേ 17) എന്നിവയിഫേ വയവസ്ഥേള്ക  
ബ്പോരം യഥാബ്േമം സ്ഥാപിതമായ കേരള സര്ണ്വേോശാേ, കോെികക്കാട് സര്ണ്വേോശാേ, 

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്ണ്വേോശാേ, ഫോച്ചി ശാസ്ബ്ത-സാകങ്കതിേശാസ്ബ്ത സര്ണ്വേോശാേ, 
േണൂര്ണ് സര്ണ്വേോശാേ, എ.പി.ഫജ. അബ്ദുള്ക േോം സാകങ്കതിേശാസബ്്ത 
സര്ണ്വേോശാേ എന്നിവ എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു. 

3. സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുഫട നിയമനം.—(1) 

സവാബ്ശയ കോകളജില് സര്ണ്വേോശാേയുമായി അെിേികയറ്റ് ഫെയത് കോെ്സുേള്കക്ക ്
കവണ്ി ഫറഗുകേറ്ററി കരാഡി  നിശ്ചയിക്കുന്ന അദ്ധയാപേരുഫടയും അനദ്ധയാപേരുഫടയും 

തസ്തിേേളികേയക്്കുള്ള നിയമനത്തിന് നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള 
രീതിയില് അകപക്ഷ വിദയാഭയാസ ഏജന്സി വിജ്ഞാപനം മൂേം ക്ഷണികക്കണ്താണ്. 

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരമുള്ള അവശയ തസ്തിേേളികേക്ക് ഫറഗുകേറ്ററി 
കരാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള കയാഗയതേള്ക ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്: 
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എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരേയ തീയതിയില് ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജില് 

അങ്ങഫനയുള്ള തസത്ിേ വഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് ഫറഗുകേറ്ററി കരാഡി 
നിശ്ചയിച്ച ഏഫതങ്കിേും  കയാഗയത ഇല്ലാത്തപക്ഷം, അങ്ങഫനയുള്ള കയാഗയത സര്ണ്ക്കാര്ണ് 
വിജ്ഞാപനം ഫെയ്യുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള തീയതിക്കുള്ളില്  കനകടണ്താണ്. 

(3) (1)-ാം ഉപവേുെിഫേ വയവസ്ഥേള്ക ബ്പോരം േഭയമാേുന്ന അകപക്ഷ 

പരികശാധിച്ചകശഷം വിദയാഭയാസ ഏജന്സി ഒരു റാങ്ക് േിസ്റ്റ് തയ്യാറാകക്കണ്തും 
വിദയാഭയാസ ഏജന്സി ഇതികേയ്ക്കായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു അധിോരസ്ഥാനത്തിഫെ 
കരഖാമൂേമുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് മുകഖന നിയമനം നടകത്തണ്തുമാണ്.  

4. വിദയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായുള്ള േരാറും മറ്റ  ുകസവനവയവസ്ഥേളും.—(1) സവാബ്ശയ 

കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ  തസ്തികയികേയക്്ക ് നിയമിക്കഫെട്ട 

ഏഫതാരാളും അങ്ങഫനയുള്ള തസ്തിേ, ശമ്പള സ്ഫേയില്, ഇന്ബ്േിഫമെ,് കബ്ഗഡ്, 
ഫബ്പാകമാഷന്, നിയമനോേയളവ്, ശമ്പളം, രത്ത, അധിേസമയ കജാേി എന്നിവ 
സംരന്ധിച്ച് വിദയാഭയാസ ഏജന്സിയുമായി േരാറില് ഏര്ണ്ഫെകടണ്താണ്: 

എന്നാല്, ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേകനാ അനദ്ധയാപേ 

ജീവനക്കാരകനാ ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സില് വയവസ്ഥ ഫെയ്തിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും സംഗതിഫയ 
സംരന്ധിച്ച് അങ്ങഫനയുള്ള വയവസ്ഥേളില് പരാമര്ണ്ശിച്ചിട്ടുള്ളതികനക്കാള്ക േൂടുതല് 

ആനുേൂേയം നല്േുന്നതിനുകവണ്ി വിദയാഭയാസ ഏജന്സിക്ക് വയവസ്ഥ ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
അധിോരം തടയുന്നതല്ല.  

(2) സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുഫട 
ഫതാെില്ദിനങ്ങള്ക, കജാേിസമയം എന്നിവ സര്ണ്വേോശാേയുമായി അെിേികയറ്റ ്

ഫെയ്ത സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജ് അഫല്ലങ്കില് എയ്ഡഡ് കോകളജ് എന്നിവിടങ്ങളിഫേ 
അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്ക് രാധേമായതിന് സമാനമായിരിക്കുന്നതാണ്: 

എന്നാല്, അടിയന്തര സാഹെരയങ്ങളില് അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് 
(1)-ാം ഉപവേുെില് പരാമര്ണ്ശിച്ചിട്ടുളള േരാറിഫേ വയവസ്ഥേള്ക ബ്പോരം അധിേസമയ 

കജാേി നിര്ണ്വഹികക്കണ്താണ്. 

(3) സര്ണ്ക്കാര്ണ് കോകളജ് അഫല്ലങ്കില് എയ്ഡഡ് കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേ-

അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്ക് അര്ണ്ഹതഫെട്ട ഫപാതു അവധി, ആേസ്മിേ അവധി, 

ബ്പസവാവധി എന്നിവ സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ്ക്കും 
രാധേമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(4) വിദയാഭയാസ ഏജന്സി, ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ 

തസ്തിേയികേയ്ക്ക് നിയമിക്കഫെട്ട ഏഫതാരാഫളയും 1952-ഫേ കജാേിക്കാരുഫട 
ഫബ്പാവിഡെ് െണ്ുേളും പേവേ വയവസ്ഥേളും   ആേ്റ്റിഫേ (1952-ഫേ 19-ാം കേബ്ന്ദ 

ആേ്റ്റ)് വയവസ്ഥേള്ക ബ്പോരം എംകലായീസ് ഫബ്പാവിഡെ് െണ്ില് ഒരു 
അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക സവീേരികക്കണ്താണ്: 

എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരംഭ തീയതിക്ക് മുമ്പ് സവാബ്ശയകോകളജിഫേ 

അവശയ തസത്ിേയികേയ്ക്ക്  നിയമിക്കഫെട്ട ഏഫതാരാഫളയും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ 

ബ്പാരേയ തീയതി മുതല് ആറുമാസത്തിനേം എംകലായീസ് കബ്പാവിഡെ് െണ്ില് 
അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക  സവീേരികക്കണ്താണ്.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(5) വിദയാഭയാസ ഏജന്സി ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ 

തസ്തിേയികേക്ക ് നിയമിക്കഫെട്ട ഏഫതാരാഫളയും കേബ്ന്ദ സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംഗീേരിച്ച ഒരു 

ഇന്ഷവറന്സ ്േമ്പനിയുഫട ഇന്ഷവറന്സ് പദ്ധതിയില് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരേയ 
തീയതി മുതല് ആറുമാസത്തിനേം അംഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക 
സവീേരികക്കണ്താണ്. 

(6) ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ തസ്തിേയികേക്കുള്ള 

നിയമനത്തിനായുള്ള ബ്പായപരിധിയും വിരമിക്കല് ബ്പായവും ഫറഗുകേറ്ററി കരാഡി 
ോോോേങ്ങളില് തീരുമാനിക്കുന്ന ബ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(7) ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ തസ്തിേയികേയക്്ക ്നിയമിക്കഫെടുന്ന 

ഏഫതാരാളുഫടയും അച്ചടക്ക അധിോരി വിദയാഭയാസ ഏജന്സി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

വിദയാഭയാസ ഏജന്സി  നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന ബ്പോരം അച്ചടക്ക നടപടിേള്ക 
സവീേരികക്കണ്താണ്. 

5. അെീല്.—4-ാം വേുെ് (7)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം വിദയാഭയാസ ഏജന്സിയുഫട 
അച്ചടക്ക നടപടി മൂേം സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഏഫതാരാള്കക്കും അങ്ങഫനയുള്ള 

സവാബ്ശയ കോകളജ് അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേ മുമ്പാഫേ 
നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള രീതിയില് അെീല് െയല് ഫെയ്യാവുന്നതാണ്.  

അങ്ങഫനയുള്ള സര്ണ്വേോശാേയുഫട സിന്ഡികക്കറ്്റ, അെീല് തീര്ണ്ൊകക്കണ്തും 
അതികേേുള്ള ഏഫതാരു തീരുമാനവും അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ.് 

6. ഫറക്കാര്ണ്ഡുേളുഫടയും രജിസ്റ്ററുേളുഫടയും പരിപാേനം.—വിദയാഭയാസ ഏജന്സി 

സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ തസ്തിേേളികേയ്ക്ക് നിയമിക്കഫെട്ട അദ്ധയാപേ-
അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുഫട വിവരങ്ങള്ക സംരന്ധിക്കുന്ന ഫറക്കാര്ണ്ഡുേളും 
രജിസ്റ്ററുേളും പരിപാേികക്കണ്താണ്. 
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7. രജിസ്കബ്ടഷന്.—(1) ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ അവശയ തസ്തിേേളികേയക്്ക് 

നിയമിക്കുന്ന അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുഫട വിവരങ്ങള്ക നിയമന തീയതി 
മുതല് മൂന്ന് മാസത്തിനേം അങ്ങഫനയുള്ള സവാബ്ശയ കോകളജ് അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത 
സര്ണ്വേോശാേയില് വിദയാഭയാസ ഏജന്സി രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെകയ്യണ്താണ.് 

(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരേയ തീയതിക്ക് മുമ്പ് സവാബ്ശയ കോകളജിഫേ 

അവശയ തസ്തിേേളികേയ്ക്ക് നിയമിക്കഫെട്ട അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാരുഫട 
വിവരങ്ങള്ക ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരേയ തീയതി മുതല് മൂന്ന് മാസത്തിനേം 

അങ്ങഫനയുള്ള സവാബ്ശയ കോകളജ് അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് 
വിദയാഭയാസ ഏജന്സി രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെകയ്യണ്താണ്. 

(3) (1), (2) എന്നീ ഉപവേുെുേള്ക ബ്പോരം രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള 
നടപടിബ്േമങ്ങള്ക സര്ണ്വേോശാേ നിശ്ചയിക്കുന്ന  ബ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(4) (1), (2) എന്നീ ഉപവേുെുേള്ക ബ്പോരം സവാബ്ശയ കോകളജ് അെിേികയറ്റ് 

ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേയില് രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ 

ജീവനക്കാരുഫട േടമേളും േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും സര്ണ്വേോശാേ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
ബ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ധയാപേ-അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് സര്ണ്വേോശാേയുഫട 

േക്ഷയങ്ങള്ക കനടുന്നതികേയ്ക്കായി ബ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ.് ഇക്കാരയത്തില് 
സര്ണ്വേോശാേയുഫട ഏഫതാരു തീരുമാനവും വിദയാഭയാസ ഏജന്സി 

നടെിോകക്കണ്താണ.് 

8. സവാബ്ശയ കോകളജില് രൂപീേരികക്കണ് വിവിധ നിോയങ്ങള്ക.—(1) വിദയാഭയാസ 

ഏജന്സി, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരേയ തീയതി മുതല് േെിയുന്നബ്തകവഗം, 
സര്ണ്വേോശാേഫയ യഥാവിധി അറിയിച്ച കശഷം താഫെെറയുന്ന നിോയങ്ങള്ക 
രൂപീേരികക്കണ്താണ്, അതായത:്— 

(i)  ഇകെണല് േവാളിറ്റി അഷവറന്സ് ഫസല്; 

(ii)  അദ്ധയാപേ-രക്ഷാേര്ണ്ത്തൃ അകസാസികയഷന്; 

(iii)  വിദയാര്ണ്ഥി പരാതി പരിഹാര ഫസല്; 

(iv)  കോകളജ് േൗണ്സില്; 
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(v) 2013-ഫേ ദി ഫസക്ഷവല് ഹരാസ്ഫമെ് ഓെ് വിമണ് അറ്റ് വര്ണ്ക്ക്കലസ ്

(ബ്പിവന്ഷന്, ഫബ്പാഹിരിഷന് ആെ് റിബ്ഡസ്സല്) ആേറ്്റ് (2013 ഫേ 14-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്റ)് 
ബ്പോരമുള്ള ഇകെണല് േമ്മിറ്റി.  

(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് (v)-ാം ഇനം ഒെിഫേയുള്ള നിോയങ്ങളുഫട രൂപീേരണം, 

അധിോരങ്ങള്ക, േടമേള്ക, േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക എന്നിവ ഫറഗുകേറ്ററി കരാഡി നിശ്ചയിക്കുന്ന 
ബ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

9. ഓര്ണ്ഡിനന്സ് മകറ്റഫതങ്കിേും നിയമങ്ങള്കക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതഫല്ലന്ന് .—ഈ 
ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ വയവസ്ഥേള്ക തത്സമയം ബ്പാരേയത്തിേുള്ള മകറ്റഫതങ്കിേും 

നിയമത്തിഫേ വയവസ്ഥേള്കക്ക് പുറഫമയും അവയക്്ക് ഭംഗം വരുത്താഫതയും 
ആയിരിക്കുന്നതാണ.് 

10. ഉത്തമവിശവാസത്തില് ഫെയ്ത ബ്പവൃത്തിേള്കക്ക് സംരക്ഷണം.—ഈ 
ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേകയാ അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കിയിട്ടുളള െട്ടങ്ങളിഫേകയാ 

ഫറഗുകേഷനുേളിഫേകയാ വയവസ്ഥേള്ക ബ്പോരം ഉത്തമ വിശവാസത്തില് ഫെയ്തകതാ 
ഫെയ്യാന് ഉകേശിച്ചകതാ ആയ ഏഫതങ്കിേും ോരയം സംരന്ധിച്ച് സര്ണ്വേോശാേയിഫേ 

പ്വസ-്ൊന്സേറികനാ അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ ഉകദയാഗസ്ഥകനാ എതിരായി 
യാഫതാരു വയവഹാരകമാ മറ്റ്  നിയമനടപടിേകളാ നിേനില്ക്കുന്നതല്ല. 

11. സിവില് കോടതിയുഫട അധിോരിതയക്്ക് വിേക്ക്.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ 7-ാം 

വേുെില് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്ന ോരയങ്ങളിന്കമല് ഉണ്ാകയക്കാവുന്ന പരാതി സംരന്ധിച്ച ്
സവാബ്ശയ കോകളജ് അെിേികയറ്റ് ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേയുഫട സിന്ഡികക്കറ്റ ്

തീര്ണ്െുേല്പിക്കുന്നതുവഫര യാഫതാരു സിവില് കോടതിക്കും അങ്ങഫനയുള്ള  ോരയങ്ങള്ക 
ഒത്തുതീര്ണ്ൊക്കുന്നതികനാ പ്േോരയം ഫെയ്യുന്നതികനാ തീരുമാനിക്കുന്നതികനാ 
അധിോരമുണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല. 

12. പ്വഷമയങ്ങള്ക നീക്കം ഫെയ്യല്.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ വയവസ്ഥേള്ക 

നടൊക്കുന്നതില് എഫന്തങ്കിേും പ്വഷമയം ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം, സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ്റില് 

ബ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഉത്തരവ് മൂേം,  അങ്ങഫനയുള്ള  പ്വഷമയം നീക്കം ഫെയ്യുന്നതിന് 

ആവശയഫമകന്നാ യുക്തഫമകന്നാ അതിനു കതാന്നുന്നതും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ  
വയവസ്ഥേള്കക്ക ്വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏതു ോരയവും ഫെയ്യാവുന്നതാണ്: 

എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് ബ്പാരേയത്തില് വന്ന തീയതി മുതല് രണ്്  വര്ണ്ഷം 

േെിഞ്ഞതിനുകശഷം ഈ വേുെ് ബ്പോരം  യാഫതാരു ഉത്തരവും പുറഫെടുവിക്കാന്  
പാടുള്ളതല്ല. 
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13. ഫറഗുകേഷനുേള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള അധിോരം.—സവാബ്ശയ കോകളജ് 

അെിേികയറ്റ് ഫെയത് സര്ണ്വേോശാേയ്ക്ക് ഒരു സവാബ്ശയ കോകളജിഫെ  
ബ്പവര്ണ്ത്തനവുമായി രന്ധഫെട്ട് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ വയവസ്ഥേള്കക്ക് അനുസൃതമായി 
ഫറഗുകേഷനുേള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള  അധിോരം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.  

14. െട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ാക്കുവാനുള്ള അധിോരം.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ 

വയവസ്ഥേള്ക നടെില്  വരുത്തുന്നതിനുകവണ്ി,  സര്ണ്ക്കാരിന് വിജ്ഞാപനം വെി, െട്ടങ്ങള്ക  
ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്. 

(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ ് ബ്പോരം ഉണ്ാക്കുന്ന ഏഫതാരു െട്ടവും 

അതുണ്ാക്കിയതിനുകശഷം േെിയുന്നബ്തകവഗം നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്ക 

സഭ മുമ്പാഫേ, ഒരു സകമ്മളനത്തികോ തുടര്ണ്ച്ചയായ രണ്് സകമ്മളനങ്ങളികോ വരാവുന്ന 
ആഫേ പതിനാേ് ദിവസക്കാേകത്തക്ക് വയ് കക്കണ്തും, അബ്പോരം അത് ഏത ്

സകമ്മളനത്തില് വയക്്കുന്നുകവാ ആ സകമ്മളനകമാ ഫതാട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ 
അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിയമസഭ ആ െട്ടത്തില് ഏഫതങ്കിേും കഭദഗതി 

വരുത്തുേകയാ അഥവാ ആ െട്ടം ഉണ്ാകക്കണ്തിഫല്ലന്്ന തീരുമാനിക്കുേകയാ 
ഫെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ െട്ടത്തിന് അതിനുകശഷം, അതതുസംഗതികപാഫേ, അങ്ങഫന 

കഭദഗതി വരുത്തിയ രൂപത്തില് മാബ്തം ബ്പാരേയമുണ്ായിരിക്കുേകയാ അഥവാ യാഫതാരു 
ബ്പാരേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ ഫെയ്യുന്നതുമാേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും,  അങ്ങഫനയുള്ള 

ഏഫതങ്കിേും കഭദഗതികയാ റോക്കകോ ആ െട്ടബ്പോരം മുമ്പ് ഫെയ്തിട്ടുള്ള 
എന്തിഫെഫയങ്കിേും സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗംവരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്താണ്. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, 
 ഗവര്ണ്ണര്ണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-G) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 3361/Leg. G2/2021/Law.                  Dated, Thiruvananthapuram, 20th February, 2021 

 8th Kumbham, 1196 

 1st Phalguna, 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 Kerala Self Financing College Teaching and Non-teaching Employees 

(Appointment and Conditions of Service) Ordinance, 2021 (38 of 2021). 

 By order of the Governor, 

 ARAVINTHA BABU P. K., 

 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2021-ഫേ കേരള സവാബ്ശയ കോകളജ് അദ്ധയാപേ- 
അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാര്ണ് (നിയമനവും കസവന വയവസ്ഥേളും) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” 
published under the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 38 OF 2021 

THE KERALA SELF FINANCING COLLEGE TEACHING AND NON-TEACHING 

EMPLOYEES (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) 

ORDINANCE, 2021 

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

India. 

AN 

ORDINANCE 

 

to provide for the method of appointment and conditions of service of teaching 

and non-teaching employees of self financing colleges affiliated to various 

Universities established by State law in the State and for other matters 

connected therewith and incidental thereto. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to provide for the method of appointment and 

conditions of service of teaching  and non-teaching employees of self financing colleges 

affiliated to various Universities established by State law in the State and for other matters 

connected therewith and incidental thereto; 

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 Self Financing 

College Teaching and Non-Teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) 

Ordinance, 2021. 

(2) It shall come into force at once. 
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2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,— 

(a) “agreement” means an agreement entered into with the educational agency to be 

appointed as teaching or non-teaching employee in a self financing college; 

(b) “educational agency” means a person or a body which establishes, controls or 

runs a self financing college and approved by the University; 

(c) “Government” means the Government of Kerala; 

(d) “non-teaching employee” means a person appointed in a self financing college 

under an agreement with the educational agency and registered as non-teaching employee in 

the affiliated University; 

(e) “notification” means a notification published in the Official Gazette; 

(f) “prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance; 

(g) “regulatory body” means the University Grants Commission, All India Council 

for Technical Education, National Council for Teacher Education, Bar Council of India and 

Council of Architecture and it includes University also; 

(h) “required post” means the teaching and non-teaching post determined by the 

regulatory body for various courses affiliated to the University in a self financing college; 

(i) “self financing college” means an educational institution established, controlled 

or run by an educational agency and conducting courses affiliated to and approved by the 

University but it does not include the Government College and private college entered into 

direct payment agreement with the Government; 

(j) “State” means the State of Kerala; 

(k) “student” means a person admitted to a course of study conducted by a self 

financing college and duly registered in the affiliated University; 

(l) “teacher” means a person appointed in self financing college under an agreement 

with the educational agency and registered as teacher in the affiliated University; 

(m) “University” means the Kerala University, the Calicut University, the Mahatma 

Gandhi University, the Cochin University of Science and Technology, the Kannur University 

and the A. P. J. Abdul Kalam Technological University established under the provisions of the 
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Kerala University Act, 1974 (17 of 1974), the Calicut University Act, 1975 (5 of 1975), the 

Mahatma Gandhi University Act, 1985 (12 of 1985), the Cochin University of Science and 

Technology Act, 1986 (31 of 1986), the Kannur University Act, 1996 (22 of 1996) and the 

A.P.J. Abdul Kalam Technological University Act, 2015 (17 of 2015) respectively. 

3. Appointment of teaching and non-teaching employees of self financing college.—(1) 

The educational agency shall invite application by notification in such manner  as may be 

prescribed for the appointment of teaching and non-teaching  posts determined by the 

regulatory body for the courses affiliated to the University in the self financing college. 

(2) There shall have such qualifications as determined by the regulatory body to the 

required posts under sub-section (1): 

Provided that, on the date of commencement of this Ordinance, where an employee 

holding such post in a self financing college does not have any of the qualification determined 

by the regulatory body, shall obtain such qualification within such date as the Government may 

notify. 

(3) The educational agency shall after examining the application received under the 

provisions of sub-section (1), prepare a rank list and appointment shall be made by an order in 

writing of an authority determined by the educational agency for this purpose. 

4. Agreement with the educational agency and other conditions of service.—(1) Any 

person appointed to  teaching and non-teaching post in a self financing college, shall enter into 

an agreement with the educational agency regarding such post, scale of pay, increment, grade, 

promotion, period of appointment, salary, allowance and overtime duty: 

 Provided that, it shall not prevent the power of the educational agency to make 

provision for providing more benefits to the teaching or non-teaching employee in a self 

financing college than that referred in such provisions regarding any matter provided in this 

Ordinance. 

(2)  Working days and working hours of teaching and non-teaching employees of 

self financing college shall be same as that is applicable to the teaching and non-teaching 

employees of Government college or aided college affiliated to the University: 

Provided that, under the provisions of the agreement referred in sub-section (1), the 

teaching and non-teaching employees shall perform overtime duty in urgent situations. 
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(3) The public holiday, casual leave and maternity leave eligible for the teaching and 

non-teaching employees of Government college or aided college shall be applicable to the 

teaching and non-teaching employees of self financing college . 

(4) The eduactional agency, shall take measures for making any person appointed to 

required post of a self financing college as a member to the Employees’ Provident Fund under 

the provisions of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 

(Central Act 19 of 1952): 

Provided that,  measures shall be taken to make any person appointed to the required 

post in self financing college prior to the date of commencement of this Ordinance as member 

to the Employees’ Provident Fund within six months from the date of commencement of this 

Ordinance. 

(5) The educational agency shall take measures to make  any person appointed to 

required post in a self financing college as  member in the  insurance scheme of an insurance 

company approved by the Central Government, within six months from the date of 

commencement of this Ordinance. 

(6)The age limit for appointment to the required post                                                                                                                                                                                                        

in a self financing college and the age of retirement shall be as may be determined by the 

regulatory body from time to time. 

(7) The educational agency shall be the disciplinary authority of any person to be 

appointed to the required post in a self financing college. The educational agency shall take 

disciplinary proceedings in such manner as may be prescribed. 

5.  Appeal.—Any person aggrieved by the disciplinary action of the  educational agency 

under sub-section (7) of section 4, shall file appeal before the University in which such self 

financing college is affiliated to, in such manner as may be prescribed. The Syndicate of such 

University shall dispose of the appeal and any decision thereon shall be final. 

6. Maintenance of records and registers.—The educational agency shall maintain 

records and registers regarding details of teaching and non-teaching employees appointed to 

required posts in the self financing college. 

7. Registration.—(1)  The educational agency shall register the details  of teaching and 

non-teaching employees to be appointed to required posts in a self financing college, within 
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three months from the date of appointment to the University in which such self financing 

college is affilliated to. 

(2)  The eduactional agency shall register the details of teaching and non-teaching 

employees appointed to required posts in self financing college prior to the date of 

commencement of this Ordinance, to the University in which such self financing college is 

affiliated to within three months from the date of commencement of this Ordinance. 

(3)  The procedures for registration under sub-sections (1) and (2) shall be as 

determined by the University. 

(4)  The duties and responsibilities of the teaching and non-teaching employees 

registered to the University in which self financing college is affiliated to under sub-sections 

(1) and (2) shall be as determined by the University.  The teaching and non-teaching employees 

shall function to achieve the objects of the University. The educational agency shall implement 

any decision of the University in this matter. 

8. Various bodies to be constituted in the self financing college.—(1) The  educational 

agency shall, after duly informing the University, constitute the following bodies, as soon as 

possible, from the date of commencement of this Ordinance, namely:— 

(i) Internal Quality Assurance Cell; 

(ii)  Parent-Teacher Association; 

(iii) Students Grievance Redressal Cell; 

(iv) College Council; 

(v) Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace 

(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Central Act 14 of 2013). 

(2)  The constitution, powers, duties and responsibilities of the bodies except under 

item (v) of sub-section (1) shall be as determined by the regulatory body. 

9. Ordinance not in derogation to any other laws.—The provisions of this Ordinance 

shall be in addition to and not in derogation to any other law for the time being in force. 

10. Protection of acts done in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie 

against the Vice-Chancellor, authority or officer of the University for anything which is done 

in good faith or intended to be done  under the provisions of this Ordinance or rules or 

regulations made thereunder. 
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11. Bar of jurisdiction of Civil Court.—No Civil Court shall have jurisdiction to settle, 

deal with  or decide such matters regarding complaint that may arise on matters referred in 

section 7 of this Ordinance, until  disposed by the Syndicate of the University in which the self 

financing college is affiliated to. 

12. Power to remove difficulties.—Where any difficulty arises in giving effect to the 

provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the Gazette, do 

anything which it may consider necessary or deems fit and not inconsistent with the provisions 

of the Ordinance for the purpose of removing such difficulty: 

 Provided that, no such order under this section shall be issued after the expiry of two 

years from the date of commencement of this Ordinance. 

13. Power to make regulations.—The University in which  self financing college is 

affiliated to, shall have the power to make regulations  related to the functioning of a self 

financing college in accordance with the provisions of this Ordinance. 

  14. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules to 

carry out the provisions of this Ordinance. 

(2)  Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is 

made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days 

which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry 

of the session, in which it is so laid, or the session immediately following, the Legislative 

Assembly makes any modification in the  rule or decides that the rule should not be made, the 

rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may 

be; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the 

validity of anything previously done under that rule. 

 

  

 ARIF MOHAMMED KHAN, 

 GOVERNOR.  
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