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എ. പി. െജ. അബദ്ുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ�്ത സർവ്വകലാശാല 

ഭരണ വിഭാഗം (എ) െസക്ഷൻ 

വിജ്ഞാപനം 

 

യു. ഒ. നമ്പർ. KTU/A/33/2016                           തീയതി: 17-8-2021 

2015-െല എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത സർവകലാശാല 

ആക്ടിെല (2015-െല 17) 48-ആം വകുപ്്പ അനുശാസിക്കുന്ന �പകാരം 2020-െല എ. പി. െജ. 

അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത സർവകലാശാലയിെല ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ േഭദഗതി 

െചയ്ത് ഇതിനാൽ �പസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു.  

 

�പസ്തുത േഭദഗതികൾക്ക് 43-◌ാ◌ം വകുപ്്പ (3)-ആം ഉപവകുപ്്പ (vi)- ആം ഖണ്ഡ 
�പകാരം ബഹുഃ ചാൻസലർ 2021 ജൂൈല മാസം 23-◌ാ◌ം  തീയതി അനുമതി നൽകി.           

 
         

േഡാ. എ. �പവീൺ,  
                   രജിസ്�ടാർ 
 
 
 
* This is a computer system (Digital File) generated letter. Hence there is no need for a physical  
   signature. 
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2021 െല 1-◌ ാ◌ം േഭദഗതി സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ് 

 
2020-െല എ.പി.െജ. അബദ്ുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ�്ത സർവകലാശാലയിെല  

ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കള�െട േഭദഗതി 
 

പീഠിക:—2015-െല എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത 
സർവകലാശാല  ആക്ടിെന്റṫ (2015-െല 17) 43-ആം വകുപ്്പ (2)-ആം ഉപവകുപ്പിെല 
അധികാരങ്ങൾ  വിനിേയാഗിച്ച�െകാണ്ട ് സർവ്വകലാശാലയുെട േബാർഡ് ഓഫ ് 
ഗേവർേണഴ് സ് 2020 െല എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത 
സർവകലാശാലയിെല ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ ഇതിനാൽ േഭദഗതി െചയ്യ�ന്നു. 

 
ചുരുക്കേപ്പരും �പാരംഭവും.— (1) ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾക്ക ് 2021-െല എ. പി. െജ. 

അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത സർവകലാശാലയിെല ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കള�െട 1-ആം 
േഭദഗതി സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ എന്ന േപര ്പറയാം. 

(2) ഇത് 2020 ഓഗസ്റ്റ ് മാസം 5-ആം തീയതി മുതൽ �പാബല�ത്തിൽ വന്നതായി 
കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ.് 
 

േഭദഗതികൾ 
 

േകാളം നമ്പർ 2-ൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കളിെല വ�വസ്ക്ക് േനർക്ക ് 
3-ആം േകാളത്തിൽ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾക്ക ് 4-◌ാ◌ാ◌ം േകാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േഭദഗതി 
വരുത്തുന്നു. 
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1 2 3 4 
�കമ 

നമ്പർ 
ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ടിെല 
വ�വസ്  നമ്പർ 

നിലവിെല  വ�വസ്                           േഭദഗതി 

1 അദ്ധ�ായം 2   
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്30 

ഡീൻ (അക്കാദമികം) െന്റṫ �പേത�ക ചുമതല— 
സിൻേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാരേത്താടുകൂടി 
അക്കാദമിക കൗൺസിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന 
മാർഗ്ഗേരഖകള�െട അടിസ്ാനത്തിൽ ഓേരാ 
അക്കാദമിക വർഷവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 
അക്കാദമിക കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതല 
ഡീൻ (അക്കാദമികം) നായിരിക്കുന്നതാണ.് ഈ 
സ്റ്റാറ്റ് യൂട്ട�കൾ നിലവിൽ വന്ന ് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ സിൻഡിേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാര 
േത്താടും അക്കാദമിക സമിതി നിർേദശിക്കുന്ന 
മാർഗ്ഗേരഖയുെട അടിസ്ാനത്തിലും ഡീൻ 
(അക്കാദമികം) അക്കാദമിക മാന�ൽ 
തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ.് �പസ്തുത അക്കാദമിക് 
മാന�ൽ ആവശ�ാനുസരണം പരിഷ്കരിക്കുക, 
കൂട്ടിേച്ചർക്കുക, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയവ  
ഡീൻ (അക്കാദമികം) െന്റṫ ചുമതലയായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 അദ്ധ�ായം  2  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്32 

ഡീൻ (ഗേവഷണം)-െന്റṫ �പേത�ക ചുമതല– 
സിൻഡിേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാരേത്താടുകൂടി 
ഗേവഷണ കൗൺസിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന 
മാർഗ്ഗേരഖകള�െട അടിസ്ാനത്തിൽ ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ നിലവിൽ വന്ന ് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡീൻ (ഗേവഷണം) റിസർച്ച ്
മാന�ൽ തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ.് �പസത്ുത റിസർച്ച ്
മാന�ൽ ആവശ�ാനുസരണം പരിഷ്കരിക്കുക, 
കൂട്ടിേച്ചർക്കുക, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയവ  
ഡീൻ (ഗേവഷണം)-െന്റṫ ചുമതലയായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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3 അദ്ധ�ായം  2  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്53 

രജിസ്�ടാറുെട �പേത�ക ചുമതല—ആക്റ്റിൻ 
കീഴിേലാ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കളിൻ കീഴിേലാ രൂപീകൃതമായ 
ഏെതാരു നിലയത്തിലും തിരെഞ്ഞടുപ്്പ വഴി 
നികേത്തണ്ട ഒഴിേവാ ഒഴിവുകേളാ ഉെണ്ടങ്കിൽ 
ആക്റ്റിെലയും സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കളിെലയും വ�വസ് 
കൾക്ക ് വിേധയമായി അതത് നികായത്തിെന്റṫ 
തിരെഞ്ഞടുപ്്പ ആവശ�ത്തിേലക്ക് ഒരു മാന�ൽ ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കള�െടയും ആരംഭ തീയതി മുതൽ ആറ് 
മാസത്തിനകം സിൻഡിേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാര 
േത്താെട രജിസ്�ടാർ �പസിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

‘ആറ് മാസത്തിനകം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ്
പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസത്തിനകം’ 
എന്നീ വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 അദ്ധ�ായം  2  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്69 

 
ൈഫനാൻസ ്ഓഫീസറുെട �പേത�ക ചുമതല—ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കള�െട ആരംഭ തീയതി മുതൽ ആറ് 
മാസത്തിനകം, സിൻഡിേക്കറ്്റ അംഗീകാരിച്ച 
ഫിനാൻസ ് കമ്മിറ്റിയുെട മാർഗ്ഗേരഖകൾ 
അനുസരിച്ഛ ് ൈഫനാൻസ ് ഓഫീസർ ഒരു 
ഫിനാൻസ ്മാന�ൽ തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ.് 

 
‘ആറ് മാസത്തിനകം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ്
പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസത്തിനകം’ 
എന്നീ വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

5 അദ്ധ�ായം  2  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്79 

 
പരീക്ഷാ മാന�ൽ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരീക്ഷാ 
കൺേ�ടാളറുെട �പേത�ക ചുമതല —ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട� 
കള�െട ആരംഭ തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനകം, 
സിനഡ്ിേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാര േത്താെട 
അക്കാദമിക സമിതിയുെട നിർേദശത്തിെന്റṫ 
അടിസ്ാനത്തിൽ പരീക്ഷാ കൺേ�ടാളർ ഒരു 
പരീക്ഷാ മാന�ൽ �പസിദ്ധീകരി േക്കണ്ടതാണ.് 

‘ആറ് മാസത്തിനകം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ്
പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസത്തിനകം’ 
എന്നീ വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
 
 
 

6 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്1  ഉപ 

സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്3 

 
സർവ്വകലാശാലയിൽ നാളിതുവെര ഇ- 
ഗേവ൪ണൻസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നടത്തിയ 
�പവർത്തനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച�ള്ള �പേത�ക 
വ�വസ്—സർവ്വകലാശാല സ്ാപിതമായ നാൾ 

 
‘ആറ ്മാസത്തിനകം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ്
പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ് മാസത്തിനകം’ 
എന്നീ വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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മുതൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇ- ഗേവ൪ണൻ 
സുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ് സർവ്വകലാശാലാ ഫണ്ട ്
ഉപേയാഗിച്ഛ ് വാങ്ങിയതും െകാടുത്തതും 
നിലനിർത്തിയതുമായ എല്ലാ ഹാർഡ് െവയറുകള�ം, 
േസാഫ്റ്റ ് െവയറുകള�ം, നൽകിയ േസവനങ്ങള�ം 
ൈഫനാൻസ ് ഓഫീസറുമായി കൂടിയാേലാചിച്ഛ ് ഇ- 
ഗേവര്ണൻസ ് കമ്മിറ്റിേയാ ഇ-ഗേവ൪ണൻസ് 
കമ്മിറ്റി ഈ ആവശ�ത്തിേലക്ക ്രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു 
സമിതിേയാ, ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾക്ക ് അനുേയാജ� 
മായ രീതിയിലാേണാ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ്
പഠിേക്കണ്ടതും ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ് നിലവിൽ വന്ന ് ആറ് 
മാസത്തിനകം സിൻഡിേക്കറ്റിന ് റിേപ്പാർട്ട് 
നൽേകണ്ടതുമാണ.് 

 
 
 
 
 
 

7 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്1  ഉപ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്4(1) 

സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇ- ഗേവ൪ണൻസുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട േജാലികെള സംബന്ധിച്ച�ള്ള �പേത�ക 
വ�വസ് —(1) സർവ്വകലാശാലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന 
ഇ- ഗേവ൪ണൻസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ 
നടപടി �കമങ്ങള�ം ഉൾെക്കാള്ളിച്ഛ ് ഒരു  
ഇ- ഗേവ൪ണൻസ് െ�പാക��ർെമൻറ ് ആൻഡ് 
സർവ്വീസ് മാന�ൽ ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  നിലവിൽ വന്ന് 
ആറ് മാസത്തിനകം സർവ്വകലാശാലയുെട ഐ. റ്റി. 
വിഭാഗത്തിെന്റṫ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ 
തയ്യാറാേക്കണ്ടതും ഇ- ഗേവ൪ണൻസ ്കമ്മിറ്റിയുെട 
അംഗീകാരേത്താെട സിൻഡിേക്കറ്റിന ്
സമർപ്പിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

‘ആറ് മാസത്തിനകം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ്
പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസത്തിനകം’ 
എന്നീ വാക്കുകൾ േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

8 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്2   

ഉപ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട് 1 

സർവ്വകലാശാല യൂണിയെന്റṫ രൂപീകരണവും 
കാലാവധിയും—സർവ്വകലാശാലയിെല പഠന 
വകുപ്പ�കൾ, സർവ്വകലാശാലയുമായി അഫിലിേയറ്റ ്
െചയ്ത േകാേളജുകൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ 
േകാേളജുകൾ, അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, 
അക്കാദമിക സ�യംഭരണം നൽകിയ േകാേളജുകൾ 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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എന്നിവ യിലും െതരെഞ്ഞടുക്കെപട്ട വിദ�ാർഥികൾ 
അടങ്ങുന്ന ഒരു സർവ്വകലാശാല യൂണിയൻ 
സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക ്ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ.് ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  �പാബല�ത്തിൽ വന്ന് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ സർവ്വകലാശാല യൂണിയൻ 
രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ.് 

 

 

 

 

 

9 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്3  

ഉപ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട് 1(1) 

സ്േപാർടസ് ് കൗൺസിലിെന്റṫ രൂപീകരണം, 
കാലാവധി, േയാഗങ്ങള�െട നടത്തിപ്്പ—(1) 
സർവ്വകലാശാല സേ്പാർട്സ് കൗൺസിലിന് ഒരു 
ജനറൽ കൗൺസിലും ഒരു എക്സിക��ട്ടീവ് 
കൗൺസിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  �പാബല�ത്തിൽ വന്ന് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ സർവ്വകലാശാല സ്േപാർടസ് ്
കൗൺസിലിന ്രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ.് 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

10 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്3  ഉപ 

സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്4 

സർവ്വകലാശാല സ്േപാർട്സ് േകാർഡിേനറ്ററുെട 
�പേത�ക ചുമതല —ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ് നിലവിൽ വന്ന ്
ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സർവ്വകലാശാല 
സ്േപാർടസ് ് േകാർഡിേനറ്റർ ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കളിൽ 
വ�വസ് െചയ്യ�ന്ന �പകാരം ഒരു സ്േപാർടസ് ്
മാന�ൽ തയ്യാറാേക്കണ്ടതും അത് എക്സിക��ട്ടീവ് 
കൗൺസിലിന ് സമർപ്പിേക്കണ്ടതും 
സിൻഡിേക്കറ്റിെന്റṫ അംഗീകാരേത്താടു കൂടി 
�പസിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

11 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്4 

 
ഗേവർണിംഗ് േബാഡി —സർവ്വകലാശാലയിെല 
എല്ലാ സ് കൂള�കൾക്കും കൂടി േചർന്നും, 
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത േകാേളജുകൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, 
അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, അക്കാദമിക 
സ�യംഭരണം നൽകിയ േകാേളജുകൾ 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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എന്നിവയിലും സർവ്വകലാശാല േബാർഡ ് ഓഫ് 
ഗവർേണഴ് സ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് അക്കാദമിക 
സ്ാപനങ്ങളിലും ഒരു ഗേവർണിംഗ് േബാഡി 
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ.് ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ 
�പാബല�ത്തിൽ വന്ന ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 
ഗേവർണിംഗ് േബാഡി രൂപീകരിേക്കണ്ടതും 
രൂപീകരിച്ച വിവരം സർവ്വകലാശാലെയ 
അറിയിേക്കണ്ടതാണ.് 
 

 
 
 
 
 

12 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്5 

േകാേളജ് കൗൺസിൽ—സർവ്വകലാശാലയുമായി 
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത േകാേളജുകൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, 
അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, അക്കാദമിക 
സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, എന്നിവയിലും 
സർവ്വകലാശാല േബാർഡ് ഓഫ ് ഗവർേണഴ് സ ്
നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് അക്കാദമിക സ്ാപനങ്ങളിലും 
ഒരു േകാേളജ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 
വിദ�ാർത്ഥികള�ം അധ�ാപകരും അടങ്ങുന്ന 
�പസ്തുത േകാേളജ് കൗൺസിൽ അെല്ലങ്കിൽ 
നികായം േകാേളജിെന അെല്ലങ്കിൽ 
സ്ാപനത്തിെന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
വിഷയങ്ങളിലും �പിൻസിപ്പലിെനേയാ സ്ാപന 
േമധാവിെയേയാ ഉപേദശിക്കുകേയാ, നിർേദശം 
നൽകുകേയാ െചേയ്യണ്ടതാണ.് ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  
�പാബല�ത്തിൽ വന്ന ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ  
േകാേളജ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതും 
രൂപീകരിച്ച വിവരം സർവ്വകലാശാലെയ 
അറിയിേക്കണ്ടതാണ.് 

 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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13 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്6 

േകാേളജ് യൂണിയൻ—സർവ്വകലാശാലയുമായി 
അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത േകാേളജുകൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, 
അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, അക്കാദമിക 
സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഒരു 
േകാേളജ് യൂണിയൻ അത് ഏത് േപരിൽ 
അറിയെപ്പട്ടാലും ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ.് ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ �പാബല�ത്തിൽ വന്ന ് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ േകാേളജ് യൂണിയൻ 
രൂപീകരിേക്കണ്ടതും രൂപീകരിച്ച വിവരം 
സർവ്വകലാശാലെയ അറിയിേക്കണ്ടതാണ.് 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

14 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്7 

േകാേളജ് സ്േപാർടസ് ് കൗൺസിൽ— സർവ്വകലാ 
ശാലയുമായി അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത േകാേളജുകൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, 
അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, അക്കാദമിക 
സ�യംഭരണം നൽകിയ േകാേളജുകൾ, 
എന്നിവയിലും സർവ്വകലാശാല േബാർഡ ് ഓഫ ്
ഗവർേണഴ് സ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് അക്കാദമിക 
സ്ാപനങ്ങളിലും ഒരു േകാേളജ് സേ്പാർടസ് ്
കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. വിദ�ാർത്ഥി 
കള�ം അധ�ാപകരും അടങ്ങുന്ന �പസത്ുത േകാേളജ് 
സ്േപാർടസ് ് കൗൺസിൽ അെല്ലങ്കിൽ 
സ്ാപനത്തിെന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കായിക, 
െഗയിംസ്, മറ്റ് ശാരീരികക്ഷമതാ പരിപാടികൾ 
നടത്തുകയും േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുകയും 
ഏേകാപിപ്പിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. ഈ 
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  �പാബല�ത്തിൽ വന്ന് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ േകാേളജ് സ്േപാർടസ് ്
കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതും രൂപീകരിച്ച 
വിവരം സർവ്വകലാശാലെയ അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. 
എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയിെല പഠന 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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വകുപ്പ�കൾക്ക ് േവണ്ടി േകാേളജ് സ്േപാർട്സ ്
കൗൺസിലിന് സമാനമായ ഒരു സമിതി അതിെന്റṫ 
ഘടന, രൂപീകരണം, അധികാരങ്ങൾ, ചുമതലകൾ, 
കർത്തവ�ങ്ങൾ, എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ഛ ്
സിനഡ്ിേക്കറ്്റ തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ.് 

 

 

15 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്8 

അധ�ാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതി — വിദ�ാർത്ഥി 
കള�െട മാതാപിതാക്കള�ം രക്ഷകർത്താക്കള�ം 
സ്ാപനത്തിെല അധ�ാപകർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ 
ജീവനക്കാരുമായി ഊഷമ്ളമായ ബന്ധം 
സ്ാപിക്കാനും, േ�പാത്സാഹിപ്പിക്കാനും, സർവ്വകലാ 
ശാലയുമായി അഫിലിേയറ്റ് െചയ്ത േകാേളജുകൾ, 
സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യംഭരണ േകാേളജുകൾ, 
അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, അക്കാദമിക 
സ�യംഭരണം നൽകിയ േകാേളജുകൾ, എന്നിവ 
യിലും സർവ്വകലാശാല േബാർഡ ് ഓഫ ്
ഗവർേണഴ് സ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് അക്കാദമിക 
സ്ാപനങ്ങളിലും ഒരു അധ�ാപക രക്ഷാകർതൃ 
സമിതി രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ.് ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ 
�പാബല�ത്തിൽ വന്ന ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 
േകാേളജ് സേ്പാർടസ് ് കൗൺസിൽ രൂപീകരി 
േക്കണ്ടതും രൂപീകരിച്ച വിവരം സർവ്വകലാശാലെയ 
അറിയിേക്കണ്ടതാണ.് 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ ്
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

16 അദ്ധ�ായം  4  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്9 

പൂർവ്വ വിദ�ാർത്ഥിസംഘടന—സ്ാപനത്തിെല 
പൂർവ്വ വിദ�ാർത്ഥികള�ം �പസ്തുത സ്ാപനത്തിെല 
അധ�ാപകരും അംഗങ്ങളായിട്ട�ള്ള പൂർവ്വ 
വിദ�ാർത്ഥി സംഘടന എന്ന േപരിൽ സർവ്വകലാ 
ശാലയിലും സർവ്വകലാശാലയുമായി അഫിലിേയറ്റ ്
െചയ്ത േകാേളജുകൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, സ�യം 
ഭരണ േകാേളജുകൾ, അനുബന്ധ േകാേളജുകൾ, 
അക്കാദമിക സ�യംഭരണം നൽകിയ േകാേളജുകൾ 
എന്നിവയിലും രൂപീകരിേക്കണ്ട താണ്. ഈ 
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സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  �പാബല�ത്തിൽ വന്ന് ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ േകാേളജ് സ്േപാർടസ് ്
കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതും രൂപീകരിച്ച 
വിവരം സർവ്വകലാശാലെയ അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. 
എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയിെല പഠന 
വകുപ്പ�കൾക്ക ് ആകയായി പൂർവ്വ വിദ�ാർത്ഥി 
സംഘടനയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സമിതി അതിെന്റṫ 
ഘടന, രൂപീകരണം, അധികാരങ്ങൾ, കടമകൾ, 
കർത്തവ�ങ്ങൾ, എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച ്
സിൻഡിേക്കറ്്റ തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ.് 

17 അദ്ധ�ായം  6  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്2 

�ടാൻസ്ഫർ െചയ്ത അഫിലിേയഷെന്റṫ പുനഃ 
പരിേശാധന—ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കളിൽ വ�വസ് 
െചയ്തിട്ട�ള്ള നടപടി�കമം പാലിച്ച�െകാണ്ടാേണാ 
സ്ാപനങ്ങള�ം അവയിൽ അഫിലിേയറ്റ ് െചയ്ത 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാഴ്സുകള�ം ആക്റ്റ ് നിലവിൽ 
വന്ന േശഷം �ടാൻസ്ഫർ െചയ്തെതന്ന ് പുനഃ 
പരിേശാധിക്കുന്നതും അതിൻ �പകാരമല്ല എന്ന ്
കാണുന്ന പക്ഷം പാലിേക്കണ്ട വ�വസ്കൾ 
ഏെതാെക്കെയന്ന ് പരിേശാധിക്കാനും �പസ്തുത 
വ�വസ്കൾ ഈ സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ  �പാബല�ത്തിൽ 
വന്ന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവ പാലിച്ച�െവന്ന ്
ഉറപ്്പ വരുത്തുവാനും സിനഡ്ിേക്കറ്റിന് അധികാര 
മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ.് അങ്ങെന നിർേദശിക്കുന്ന 
വ�വസ്കൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലാ എന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം 
ആവശ�മായ തുടർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ 
സിൻഡിേക്കറ്റിന ് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താണ.് 

‘ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

18 അദ്ധ�ായം  7  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്38  ഭാഗം II  

ഉപ   സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്13 

സർക്കാർ അനുവദിച്ച തസ്തികകളിേലക്ക് 
ഓപ്ഷൻ വഴി നിയമനത്തിനുള്ള അവസരം 
നൽകൽ —ഈ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട് നിലവിൽ വന്ന്  ആറ് 
മാസത്തിനുള്ളിൽ, തത്സമയം നിലവിലുള്ള 

‘ആറ് മാസം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ് പകരം 
‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസം’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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ഏെതങ്കിലും നിയമ �പകാരം േകരള പബ്ലിക് 
സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ േനരിട്ട് നിയമനം വഴി 
നികേത്തണ്ടതായ തസ്തികകളിെല ഒഴിവുകൾ 
ഒഴിെക, സർവ്വകലാശാല സ്ാപിക്കുന്നത് വഴി 
ബാധിക്കെപടുന്ന ഈ ആക്ടിെല പട്ടികയിൽ 
പറഞ്ഞിട്ട�ള്ള ഏെതാരു സർവ്വകലാശാലയിൽ 
നിന്നും സമാന തസ്തിക വഹിക്കുന്നവർക്ക ്
സർവ്വകലാശാലയിേലക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച 
വിവിധ തസ്തികകളിെല (കാറ്റഗറി) േശഷമുള്ള 
ഒഴിവുകളിേലക്ക ് നിയമനത്തിന് ഓപ്ഷൻ 
നൽകാവുന്നതാണ.് അ�പകാരം ഓപ്ഷൻ 
നല്കുന്നവരിൽ ബന്ധെപ്പട്ട സർവ്വകലാശാലയിൽ 
അയാൾക്ക് �പസത്ുത കാറ്റഗറിയിലുള്ള 
സീനിേയാറിറ്റി തീയതി �കമത്തിൽ സർവ്വകലാ 
ശാലയിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഓപ്ഷൻ വഴി 
നിയമനത്തിന് അർഹത േനടുന്നതാണ.് �പസ്തുത 
സീനിേയാറിറ്റിയുെട അടിസ്ാനത്തിൽ സർവ്വകലാ 
ശാല സർവ്വീസിൽ �പസ്തുത തസ്തികയിൽ 
സീനിേയാറിറ്റി േനടുന്നതുമാണ്. ഈ തത�ം 
പാലിച്ച�െകാണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട് നിലവിൽ 
വന്ന് ആറ് മാസം തികയുന്ന തീയതി വെര 
സർവ്വകലാശാല സർവ്വീസിൽ ഓേരാ തസ്തിക 
യിലും ഓപ്ഷൻ വഴി �പേവശിച്ച ഓേരാ കാറ്റഗറി 
ജീവനക്കാരെന്റṫയും സീനിേയാറിറ്റി നിശ്ചയിക്ക 
െപ്പടുന്നത്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 അദ്ധ�ായം  7  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്38  ഭാഗം II  

ഉപ   സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്14 

േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ വഴി 
സർവ്വകലാശാല സർവീസിൽ നിയമനം നടത്തുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച്–ഈ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട�കൾ �പാബല�ത്തിൽ 
വന്ന് ആറ് മാസം പൂർത്തിയായ തീയതിക്ക ്
േശഷം,ആക്റ്റിെല വ�വസ്കൾ 
ആവശ�െപ്പടുന്ന�പകാരം സർവ്വകലാശാല സർവീ 
സിേലക്ക് േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ വഴി 
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േനരിട്ട ്നിയമനം നടേത്തണ്ട വിഭാഗം തസ്തികകൾ 
ഏെതാെക്ക എന്നും ഓേരാന്നിെന്റṫയും എണ്ണം 
എ�തെയന്നും അവയിേലക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട�കൾ 
�പകാരം നിയമനം നടത്താൻ േബാർഡ ് ഓഫ ്
ഗവർേണഴ് സ് നടപടി സ�ീകരിച്ഛ് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതു 
മാണ്. 

20 അദ്ധ�ായം  7  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്38  ഭാഗം 

III  ഉപ   സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്15 

എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്�ത 
സർവ്വകലാശാല സർവീസിെന്റṫ രൂപീകരണം— 
സർവ്വകലാശാലയിൽ എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം 
സാേങ്കതികശാസ്�ത സർവ്വകലാശാല സർവ്വീസ ്
(ആദ� സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട�കള�െട ആവശ�ത്തിന ്
'സർവ്വകലാശാല സർവ്വീസ'് എന്ന ് അറിയെപടുന്ന 
താണ)് എന്ന സർവ്വീസ ് രൂപീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ.് 
സർവ്വകലാശാല സർവ്വീസിൽ ഉൾെപടുന്നവരുെട 
പട്ടിക ആദ� സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട�കൾ നിലവിൽ വന്ന് ആറ് 
മാസത്തിനകം സിൻഡിേക്കറ്്റ തയ്യാറാക്കി 
�പസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ.് 

‘ആറ്  മാസത്തിനകം ’ എന്നീ 
വാക്കുകൾക്ക ് പകരം ‘ഒരു വർഷം ആറ്  
മാസത്തിനകം ’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 

21 അദ്ധ�ായം  7  
സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്38  ഭാഗം 

IV  ഉപ   സ്റ്റാറ്റ��ട്ട ്16 

എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്�ത 
സർവ്വകലാശാല സർവീസിെല സീനിേയാറിറ്റി 
സംബന്ധിച്ച ് — എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം 
സാേങ്കതികശാസ്�ത സർവ്വകലാശാല സർവീസിൽ 
വിവിധ കാറ്റഗറികളിേലക്ക ് ഈ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട�കൾ 
നിലവിൽ വരുന്നതിന ് മുൻപും ആറ് മാസം 
തികയുന്ന തീയതി വെരയും ഓപ്ഷൻ വഴി 
�പസ്തുത കാറ്റഗറികളിേലക്ക ് നിയമനം 
ലഭിച്ചവർക്ക ് അവരവരുെട മാതൃസർവ്വ കലാശാല 
യിെല സമാന കാറ്റഗറിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 
സീനിേയാറിറ്റി തീയതി കണക്കാക്കിയായിരിക്കും 
സർവ്വകലാശാല സർവീസിൽ �പസ്തുത 
കാറ്റഗറികളിൽ സീനിേയാറിറ്റി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള 
മാനദണ്ഡം. 

‘ആറ് മാസം’ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക ് പകരം 
‘ഒരു വർഷം ആറ് മാസം’ എന്നീ വാക്കുകൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ.് 
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വിശദീകരണക്കുറിപ്പ ്
 

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റṫ ഭാഗമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിെന്റṫ െപാതു ഉേദ്ദശ�ം 

െവളിെപ്പടുന്നതിന് ഉേദ്ദശിച്ച� െകാണ്ടുള്ളതാണ്). 

 
2020-െല എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത സർവകലാശാലയിെല 

ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ േകരള സർക്കാർ േകരള ഗസറ്റിൽ വാല�ം 9 നമ്പർ 1769 ആയി 2020 

ഓഗസ്റ്റ് 5-◌ ാ◌ം തീയതിയിെല വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട �പസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2015-െല എ. 

പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക ശാസ്�ത സർവകലാശാല ആക്ടിെല (2015-െല 17) 

43-◌ ാ◌ം വകുപ്്പ 2-◌ ാ◌ം  ഉപവകുപ്്പ �പകാരം ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ സർവ്വകലാശാലയുെട 

േബാർഡ് ഓഫ ് ഗേവർേണഴ്സിന് േഭദഗതി െചയ്യാൻ അധികാരം നൽകുന്നു. 43 -ആം 

വകുപ്്പ 2-ആം ഉപവകുപ്്പ (vi) ഖണ്ഡ �പകാരം േബാർഡ് ഓഫ ്ഗേവർേണഴ് സ് പാസ്സാക്കിയ 

േഭദഗതി �പാബല�ത്തിൽ വരണെമങ്കിൽ ബഹുഃ ചാൻസലറുെട അനുമതി ആവിശ�മാണ.് 

2021 ജൂൺ 11-◌ ാ◌ം തീയതി സർവ്വകലാശാലയുെട േബാർഡ ് ഓഫ ് ഗേവർേണഴ് സ ്

പാസ്സാക്കിയ ആദ� സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കള�െട േഭദഗതികൾക്ക് 2021 ജൂൈല മാസം 23-◌ ാ◌ം തീയതി 

ബഹുഃ ചാൻസലർ അനുമതി നൽകി. 2015-െല എ. പി. െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതിക 

ശാസ്�ത സർവകലാശാല ആക്ടിെല 48-◌ ാ◌ം വകുപ്്പ �പകാരം സ്റ്റാറ്റ��ട്ട�കൾ 

സർവ്വകലാശാല ഗസറ്റിൽ �പസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ.്  

 
േമൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ�ം നിറേവറ്റ�ന്നതിന ് ഉേദ്ദശിച്ച�െകാണ്ടുള്ളതാണ ് ഈ 

വിജ്ഞാപനം. 
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