
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No. 16552/Legn-1/2022/Leg.                                   Dated, Thiruvananthapuram,  26th September, 2022.
                           

                                                
The Kerala Veterinary and Animal Sciences University ( Amendment)  Bill, 2022 together with

the Statement of Objects and Reasons and the Financial Memorandum  is published, under Rule 69 of

the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Kerala Legislative Assembly.

A.M.  BASHEER
     Secretary
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Fifteenth Kerala Legislative Assembly
Bill No. 140

THE KERALA VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES   
  UNIVERSITY ( AMENDMENT)  BILL, 2022

A

BILL
further to amend the Kerala Veterinary and Animal Sciences University Act, 2010.

Preamble.-  WHEREAS, it  is  expedient  further  to  amend the Kerala Veterinary and Animal

Sciences University Act, 2010 (Act 3 of 2011)  for the purposes hereinafter appearing;

BE it enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Kerala Veterinary and Animal

Sciences University (Amendment) Act, 2022.

   (2) It shall come into force at once.

2.  Substitution of new section for section 58.- In the  Kerala Veterinary and Animal Sciences

University  Act,  2010 (Act  3  of  2011),   for  section  58,  the  following section  shall  be  substituted,

namely:-

“58.  Reservation of appointments.- In making appointments to the teaching and non-teaching

posts, the University shall, mutatis-mutandis, observe the provisions of clauses (a), (b) and (c) of rule

14 and the  provisions of rules 15,16,17 and 17 A of the Kerala State and Subordinate Services Rules,

1958, as amended from time to time, and communal rotation shall be followed category-wise treating

all the departments as one unit.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

 As per section 58 of the Kerala Veterinary and  Animal Sciences University Act,  2010 (Act 3 of

2011)  the  rules  for  the  reservation  of  appointments  to  posts  under  the  Government  in  favour  of

Scheduled  Castes  or  Scheduled  Tribes  and  Other  Backward  Classes  shall  apply  in  the  case  of
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appointment  of  the  teachers  and  non-teaching  staff  and  other  employees  of  the  University.  The

Government consider it necessary to have a uniform provision in respect of reservation and communal

rotation for appointments to the  teaching and non- teaching posts in the Universities in the State to

follow communal rotation category-wise treating all the departments as one unit. For this purpose,  the

Government have decided to amend the said provision of the Kerala Veterinary and  Animal Sciences

University Act,  2010 (Act 3 of 2011) in tune with the  University Laws (Second Amendment) Act,

2014  (Act  26  of  2014)  so  as  to  achieve  uniformity  with  the  provisions  of  other  University  Acts

regarding reservation pattern and communal rotation in respect of appointments to the teaching and

non-teaching posts.

  The  Bill is intended to achieve the above said object.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill, if enacted and brought into operation, would not involve any additional expenditure

from the Consolidated Fund of the State.            

J.CHINCHURANI.
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കകേരള നനിയമസഭഭാ സസകകേകട്ടേറനിയററ

വനിജഭാപനന

നന.16552/സലെജനിന-1/2022/നനി.സസ.                                    തതീയതനി, തനിരരുവ നന്തപരുരന  2022 സസപററനബര് 26.

കകേരള  നനിയമസഭയരുസടെ  നടെപടെനികകേമവരുന  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവരുന  സനബനനിച ചട്ടേങ്ങളരുസടെ  69-ാഭാന

ചട്ടേകപകേഭാരന  2022-സലെ  കകേരള  സവററനിനറനിയരുന  ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന  സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ  (കഭദഗതനി)  ബനില,

ഉകദ്ദേശര്യകേഭാരണങ്ങളരുസടെ വനിവരണകതഭാടെരുന, ധനകേഭാരര്യസമകമഭാറഭാണ്ടകതഭാടെരുന   കേകൂടെനി കപസനിദ്ധസപ്പെടെരുതരുനരു.

എ.എന. ബഷതീര്
സസകകേട്ടേറനി
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പതനിനഞഭാന കകേരള നനിയമസഭ
ബനില നമ്പര്. 140

2022-സലെ കകേരള സവററനിനറനിയരുന ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ (കഭദഗതനി) ബനില

2010-സലെ കകേരള സവററനിനറനിയരുന ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ ആകേറററ

വതീണ്ടരുന കഭദഗതനിസചയരുനതനിനരുള

ഒരരു 

ബനില

പതീഠനികേ.-  2010-സലെ  കകേരള  സവററനിനറനിയരുന  ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന  സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ  ആകേറററ  (2011-സലെ

3-ാഭാന  ആകേറററ)  ഇതനിനരുകശഷന  കേഭാണരുന  ആവശര്യങ്ങള്കഭായനി  വതീണ്ടരുന  കഭദഗതനി  സചയരുനതറ

യരുക്തമഭായനിരനികരുകേയഭാല ;

ഭഭാരത  റനിപ്പെബനികനിസന്റെ  എഴരുപതനിമകൂനഭാന  സനവത്സരതനില  തഭാസഴപ്പെറയരുന   കപകേഭാരന

നനിയമമരുണ്ടഭാകരുനരു:-

1.  ചരുരരുകകപ്പെരരുന  കപഭാരനഭവരുന.-  (1)  ഈ  ആകേററനിനറ  2022-സലെ  കകേരള  സവററനിനറനിയരുന

ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ (കഭദഗതനി) ആകേറററ എനറ കപരറ പറയഭാന.

(2) ഇതറ ഉടെന കപഭാബലെര്യതനില വരരുനതഭാണറ.

2. 58  -  ാഭാന  വകേരുപ്പെനിനറ  പകേരന  പരുതനിയ  വകേരുപ്പെറ  കചര്കല.-  2010-സലെ  കകേരള  സവററനിനറനിയരുന

ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന  സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ  ആകേററനില  (2011-സലെ  3-ാഭാന  ആകേറററ),  58-ാഭാന  വകേരുപ്പെനിനറ  പകേരന

തഭാസഴപ്പെറയരുന വകേരുപ്പെറ കചര്കകണ്ടതഭാണറ, അതഭായതറ :-

“58. നനിയമനങ്ങളനിസലെ സനവരണന  .- അദ്ധര്യഭാപകേ-അനദ്ധര്യഭാപകേ തസറതനികേകേളനികലെകരുള നനിയമനങ്ങള്

നടെതരുനതനില, സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ,    1958-സലെ കകേരള കസ്റ്റേററ ആന്റെറ സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വതീസസറ ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

14-ാഭാന  ചട്ടേതനിസന്റെ  (എ),   (ബനി),   (സനി)  എനതീ ഖണ്ഡങ്ങളനിസലെ വര്യവസ്ഥകേളരുന  15,  16,  17,  17  എ  എനതീ

ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  വര്യവസ്ഥകേളരുന,  അതതരു  സമയങ്ങളനില  കഭദഗതനി  സചയറതകപകേഭാരന,  അനരുകയഭാജര്യമഭായ

മഭാറങ്ങകളഭാസടെ,  പഭാലെനികകണ്ടതരുന  എലഭാ  വകേരുപ്പെരുകേളരുന  ഒരരു  യകൂണനിററ  ആയനി  പരനിഗണനിചറ  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചറ

സഭാമരുദഭായനികേകകേമന തരുടെകരണ്ടതരുമഭാണറ.”.

 ഉകദ്ദേശര്യകേഭാരണങ്ങളരുസടെ വനിവരണന

2010-സലെ കകേരള സവററനിനറനിയരുന ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ ആകേററനിസലെ  (2011-സലെ  3-ാഭാന

ആകേറററ)   58-ാഭാന  വകേരുപ്പെറ  കപകേഭാരന   സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെയനിസലെ  അദ്ധര്യഭാപകേരരുസടെയരുന  അദ്ധര്യഭാപകകേതര

ജതീവനകഭാരരുസടെയരുന  മററ  ജതീവനകഭാരരുസടെയരുന  നനിയമനതനിസന്റെ  സനഗതനികേളനില,  പട്ടേനികേജഭാതനികഭാര്കരുന

പട്ടേനികേകഗഭാകതവര്ഗ്ഗകഭാര്കരുന മററ  പനികനഭാക വനിഭഭാഗങ്ങള്കരുന സര്കഭാരനിസന്റെ കേതീഴനിലെരുള തസറതനികേകേളനിസലെ

നനിയമനങ്ങള്കരുള  സനവരണ  ചട്ടേങ്ങള്  ബഭാധകേമഭാകേരുനതഭാണറ.  എലഭാ  വകേരുപ്പെരുകേളരുന  ഒരരു  യകൂണനിറഭായനി
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പരനിഗണനിചറ  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചറ  സഭാമരുദഭായനികേകകേമന  തരുടെരരുനതനികലെയറകഭായനി  സനസ്ഥഭാനസത

സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെകേളനിസലെ  അദ്ധര്യഭാപകേ-അദ്ധര്യഭാപകകേതര  തസറതനികേകേളനികലെയറകരുള  നനിയമനങ്ങളനില

സനവരണവരുന  സഭാമരുദഭായനികേകകേമവരുന  സനബനനിചറ  ഒരരു  ഏകേതീകേകൃത  വര്യവസ്ഥ  സകേഭാണ്ടരുവകരണ്ടതറ

ആവശര്യമഭാസണനറ  സര്കഭാര്  കേരരുതരുനരു.  ഈ  ആവശര്യതനികലെയറകഭായനി,  അദ്ധര്യഭാപകേ-അദ്ധര്യഭാപകകേതര

തസറതനികേകേളനികലെയറകരുള  നനിയമനങ്ങളനിസലെ  സനവരണരതീതനിയരുന  സഭാമരുദഭായനികേകകേമവരുന  സനബനനിചറ  മററ

സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ ആകേററരുകേളനിസലെ വര്യവസ്ഥകേളരുമഭായനി ഐകേരകൂപര്യന കകേവരനികരുനതനിനഭായനി  2010-സലെ കകേരള

സവററനിനറനിയരുന  ജന്തരുശഭാസറകതങ്ങളരുന  സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ  ആകേററനിസലെ  (2011-സലെ  3-ാഭാന  ആകേറററ)   കപസറതരുത

വര്യവസ്ഥ, 2014-സലെ  സര്വ്വകേലെഭാശഭാലെ നനിയമങ്ങള്  (രണ്ടഭാന  കഭദഗതനി)  ആകേററനിനറ  (2014-സലെ  26-ാഭാന  ആകേറററ)

അനരുസകൃതമഭായനി   കഭദഗതനി സചയരുനതനിനറ  സര്കഭാര് തതീരരുമഭാനനിചരു.

കമലപ്പെറഞ്ഞ ലെകര്യന നനിറകവറരുനതനിനറ ഉകദ്ദേശനിചരുസകേഭാണ്ടരുളതഭാണറ ഈ ബനില.

ധനകേഭാരര്യസമകമഭാറഭാണ്ടന

ഈ  ബനില  നനിയമമഭാകരുകേയരുന  കപഭാബലെര്യതനില  സകേഭാണ്ടരുവരനികേയരുന  സചയറതഭാല  സനസ്ഥഭാന

സഞനിതനനിധനിയനില നനിനരുന യഭാസതഭാരരു അധനികേ സചലെവരുന ഉണ്ടഭാകേരുനതല.

   സജ.ചനി ഞരുറഭാണനി.

  (ശരനിത ര്ജ്ജമ )
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