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2021-ലെ 46-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള ഫിഷറീസിന ാം സമ ദ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്ക മ ള്ള
സർവേൊശാെ (കേരഗതി) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത

റിെബ്ലിക്കിഫെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംരരഫെടുത്തിയത്.

2010-ഫേ കേരള െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള സര്ണ്വേോശാേ
ആേ്റ് കഭരഗതി ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2010-ഫേ കേരള െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള സര്ണ്വേോശാേ
ആേ്റ് (2011-ഫേ 5-ാം ആേ്റ)് ഇതിനുകശഷം ോണുന്ന ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി കഭരഗതി
ഫെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാല്;
കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശയമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക് നിേവിേുഫണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കരാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്ക്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിഫെ ഭരണഘടനയുഫട 213-ാം അനുകേരം (1)-ാം
ഖണ്ഡബ്പോരം
നല്േഫെട്ട
അധിോരങ്ങള്ക്
വിനികയാഗിച്ച്
കേരള
ഗവര്ണ്ണര്ണ്
താഫെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംരരഫെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും ബ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-ഫേ കേരള
െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള സര്ണ്വേോശാേ (കഭരഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടന് ബ്പാരേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2. 2011-ഫേ 5-ാം ആേ്റ് താത്ക്കാേിേമായി കഭരഗതി ഫെയ്യഫെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേയളവില്
2010-ഫേ കേരള െിഷറീസിനും
സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള സര്ണ്വേോശാേ ആേ്റിന് (2011-ഫേ 5) (ഇതിനുകശഷം
ബ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമര്ണ്ശിക്കഫെടുേ) 3 മുതല് 48 വഫര വേുെുേളില്
പരാമര്ണ്ശിച്ചിരിക്കുന്ന കഭരഗതിേള്ക്ക്ക് വികധയമായി ബ്പാരേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3.
ശീര്ണ്ഷേത്തിഫെയും
രീര്ണ്ഘശീര്ണ്ഷേത്തിഫെയും
കഭരഗതി.—ബ്പധാന
ആേ്റിഫെ,—(1) ശീര്ണ്ഷേത്തില് “െിഷറീസും സമുബ്ര പഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള” വാക്കുേള്ക്ക്കു
പേരം “െിഷറീസ്, സമുബ്ര പഠനം” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നവും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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2. രീര്ണ്ഘശീര്ണ്ഷേത്തില് “െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള” എന്ന
വാക്കുേള്ക്ക്കു പേരം “െിഷറീസ്, സമുബ്രപഠന” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നവും
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
4. പീഠിേയുഫട കഭരഗതി.—(1) ബ്പധാന ആേ്റിഫെ പീഠിേയില്, “െിഷറീസിനും
സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്കു പേരം “െിഷറീസ്, സമുബ്രപഠന” എന്നീ
വാക്കുേളും െിഹ്നവും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) “പാരിസ്ഥിതിേശാസ്ബ്തം” എന്ന വാക്കിനുകശഷം “മത്സയ രന്ധനം,
ജേേൃഷി, മത്സയകരാഗ നിയബ്ന്തണം, മത്സയസംസ്ക്കരണം, മത്സയ വിപണനം” എന്നീ
വാക്കുേളും െിഹ്നങ്ങളും, “സാമൂഹിേ ശാസ്ബ്തം”
“സാകേതിേവിരയ,
സാമ്പത്തിേശാസ്ബ്തം”
എന്നീ
കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്.
5.

1-ാം

വേുെിഫെ

കഭരഗതി.—ബ്പധാന

എന്ന വാക്കിനു കശഷം
വാക്കുേളും
െിഹ്നവും

ആേ്റിഫേ

1-ാം

വേുെിഫെ

(1)-ാം

ഉപവേുെില് “െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം
“െിഷറീസ്, സമുബ്രപഠന” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നവും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
6. 2-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആക്ടിഫേ 2-ാം വേുെില്.—
(1) (രി) ഖണ്ഡം വിട്ടു േളകയണ്താണ്;
(2) (സി) ഖണ്ഡത്തിനുകശഷം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
അതായത്:—
“(സിഎ) “പരീക്ഷാ േണ്കബ്ടാളര്ണ്” എന്നാല് 41-ാം വേുെ് ബ്പോരം നിയമിച്ച
സര്ണ്വേോശാേയുഫട പരീക്ഷാ േണ്കബ്ടാളര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(3) (ഇ) ഖണ്ഡത്തില് “23-ാം വേുെില്” എന്ന അക്കങ്ങള്ക്ക്കും െിഹ്നത്തിനും
വാക്കിനും

പേരം

“25എ

വേുെില്”

എന്ന

വാക്കും

അക്കങ്ങളും

െിഹ്നവും

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(4) (ജി) ഖണ്ഡം വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(5) (എച്ച്) ഖണ്ഡത്തില് “നിയമിച്ച” എന്ന വാക്കിനുകശഷം “എേ്റന്ഷന്”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(6) (ഫജ) ഖണ്ഡത്തിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ഫജ) “എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില്” എന്നാല് ഈ ആേ്റിഫേ 19എ
വേുെ് ബ്പോരം രൂപീേരിക്കുന്ന എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
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(ഫജഎ) “ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡ്” എന്നാല് 25-ാം വേുെിഫെ (4)-ാം
ഉപവേുെ് ബ്പോരം ഓകരാ ൊക്കല്റിയിേും രൂപീേരിയ്ക്കുന്ന ൊക്കല്റി പഠന
കരാര്ണ്ഡ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(7) (ആര്ണ്) ഖണ്ഡത്തിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ആര്ണ്)

“വേുെ്

കമധാവി”

എന്നാല്

45-ാം

വേുെ്

ബ്പോരം

നിയമിച്ച

ൊക്കല്റിേളിഫേ വേുെ് കമധാവി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(8) (റി) ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(റിഎ) “ലേകബ്രറിയന്” എന്നാല് 40-ാം വേുെ് ബ്പോരം നിയമിച്ച സര്ണ്വേോ
ശാേയുഫട ലേകബ്രറിയന് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(9) (ലവ) ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ലവഎ) “ഫബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ്” എന്നാല് 35-ാം വേുെ് ബ്പോരം നിയമിച്ച
സര്ണ്വേോശാേയുഫട ഫബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;”;
(10) (എജി), (എഎച്ച്) എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങള്ക് വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(11) (എഎം) ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എഎംഎ) “സര്ണ്വേോശാേ എഞ്ചിനീയര്ണ്” എന്നാല് 39-ാം വേുെ് ബ്പോരം
നിയമിച്ച സര്ണ്വേോശാേയുഫട സര്ണ്വേോശാേ എഞ്ചിനീയര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു; ”.
7. 3-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 3-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില് “െിഷറീസിനും സമുബ്രപഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള” എന്നീ
വാക്കുേള്ക്ക്കു

പേരം

“െിഷറീസ്,

സമുബ്രപഠന”

എന്നീ

വാക്കുേളും

െിഹ്നവും

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(2) (2)-ാം ഉപവേുെില് “സ്േൂള്ക് ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് ഡിൊര്ണ്ട്ട്ഫമെല്
ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സിേുേള്ക്”

എന്നീ

വാക്കുേള്ക്ക്കും

െിഹ്നത്തിനും

പേരം

“എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില്, ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡുേള്ക്” എന്നീ വാക്കുേളും
െിഹ്നവും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(3) 5-ാം ഉപവേുെിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെും ക്ലിപ്തനിരന്ധനയും
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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“(6)

കേരള

സംസ്ഥാനത്ത്

െിഷറീസ്

സയന്സിേും,

സമുബ്ര

പഠന

വിഷയങ്ങളിേും രിരുര, രിരുരാനന്തര കോെ്സുേള്ക് ഏര്ണ്ഫെടുത്തുന്നതിനുള്ള െുമതേ
കേരള െിഷറീസ് സമുബ്രപഠന സര്ണ്വേോശാേയില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല്
സര്ണ്വേോശാേേള്ക്

ഏഫതേിേും

കേബ്ന്ദനിയമ

ആരംഭിയ്ക്കുന്ന

ബ്പോരം

കോെ്സുേള്ക്ക്ക്

ഈ

മകറഫതേിേും

വയവസ്ഥ

രാധേ

മായിരിക്കുന്നതല്ല.”.
8. 5-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 5-ാം വേുെിഫെ (iv)-ാം ഇനത്തില്
“അതതു

കമഖേേളില്”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്ക്

കശഷം

“വിശരമായ

പഠനത്തിഫെ

അടിസ്ഥാനത്തില്” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
9. 7-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 7-ാം വേുെില്,—
(1)

(ഇ)

ഖണ്ഡത്തില്

“സ്േൂളികോ”

എന്ന

വാക്കും

െിഹ്നവും

വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(2) നിേവിേുള്ള (ഐ) ഖണ്ഡം വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(3) (എല്) ഖണ്ഡത്തില് “രില്ലിഫേ” എന്ന വാക്കിനു പേരം “ആേ്റിഫേ” എന്ന
വാക്കു കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(4) നിേവിേുള്ള (ആര്ണ്) (എസ്) എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങള്ക്ക്കു പേരം താഫെെറയുന്ന
ഖണ്ഡങ്ങള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(ആര്ണ്)

അദ്ധയാപനത്തിനും

ഗകവഷണത്തിനും

വയാപന

വിരയാഭയാസ

ത്തിനും ആവശയമായ തസ്തിേേള്ക് സര്ണ്ക്കാരിഫെ അനുമതികയാടുേൂടി സൃഷ്ടിക്കുേയും
അങ്ങഫനയുള്ള തസ്തിേേളികേക്ക് നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട കയാഗയത ഉള്ളവഫര നിയമി
ക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
“(എസ്) ഭരണ നിര്ണ്വഹണത്തിനും മറുമുള്ള അദ്ധയാപേ/അനദ്ധയാപേ
തസ്തിേേള്ക് സര്ണ്ക്കാരിഫെ അനുമതികയാടുേൂടി സൃഷ്ടിക്കുേയും അങ്ങഫനയുള്ള
തസ്തിേേളികേക്ക് ആളുേഫള നിയമിക്കുേയും ഫെയ്യുേ;”
(5) നിേവിേുള്ള (എേ്സ്) (ലവ) ഖണ്ഡങ്ങള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന
ഖണ്ഡങ്ങള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(എേ്സ്) ആവശയമുള്ളകൊഫെല്ലാം.—
(i)

ഒരു അച്ചടിയും ബ്പസിദ്ധീേരണ വേുെും;

(ii)

ഇന്െര്ണ്കമഷന് രയൂകറാേളും;
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(iii)
സര്ണ്വേോശാേയുഫട

എംകലായ്ഫമെ്
േക്ഷയങ്ങള്ക്

ലഗഡന്സ്

നിറകവറുന്നതിന്

രയൂകറായും

ആവശയ

േൂടാഫത

മാകയക്കാവുന്നതും

സാദ്ധയമാകയക്കാവുന്നതുമായ മറ് ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളും,
ഏര്ണ്ഫെടുത്തുേയും സംരക്ഷിക്കുേയും നടത്തിക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(ലവ) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ വിരയാര്ണ്ഥിേളുഫടയും ജീവനക്കാരുഫടയും
ഉന്നമനത്തിനായി,
(i) വിരയാര്ണ്ഥിേളുഫടയും ജീവനക്കാരുഫടയും കക്ഷമോരയ സമിതി;
(ii) വിരയാര്ണ്ഥിേളുഫട ഒരു അലഡവസറി രയൂകറാ;
(iii) ഒരു എംകലായ്ഫമെ് രയൂകറാ;
(iv) ഒരു സര്ണ്വേോശാേ വിരയാര്ണ്ഥി യൂണിയന്;
(v) സര്ണ്വേോശാേ അത് േറിേ് ക്ലബ്ബുേള്ക്;
(vi) നാഷണല് കേഡറ് കോര്ണ്പ്സ്;
(vii) നാഷണല് സര്ണ്വീസ് സ്േീം;
(viii) വിരയാര്ണ്ഥിേളുഫട േള്ക്ച്ചറേും ഡികരറിംഗും ഫസാലസറിേള്ക്;
(ix) ഒരു ബ്പസിദ്ധീേരണ രയൂകറാ;
(x) െിഷറീസും സമുബ്രപഠനവുമായി രന്ധഫെട്ട വിജ്ഞാപന വയാപന
കേബ്ന്ദങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കുേ; േൂടാഫത
(xi) സഹേരണ സംഘങ്ങളും അതുകപാേുള്ള മറു സ്ഥാപനങ്ങളും
സ്ഥാപിക്കുേയും

അവയുഫട

നടത്തിെിനായി

ആവശയമുള്ളിടത്ത്

െണ്ുേള്ക്

നല്േുേയും ഫെയ്യുേ;”.
10. 8-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 8-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെില് “സ്േൂളിഫെകയാ” എന്ന വാക്ക് വിട്ടുേളകയണ്തും
“രന്ധഫെട്ട

ഏഫതാരു

കരഖയും”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്കു

കശഷം

“ഡിജിറോയി

സൂക്ഷിക്കുന്നവ അടക്കം” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്;
(2)

നിേവിേുള്ള

(2)-ാം

ഉപവേുെിന്

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെ്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2)

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

(1)-ാം

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

ഒരു

പരികശാധനകയാ

അകനവഷണകമാ നടത്തുവാന് ഇടയാക്കുന്നതിന് മുന്പ്, അതതു സംഗതി കപാഫേ,
അങ്ങഫനയുള്ള

പരികശാധനയുഫടകയാ
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അറിയിെ് േുറഞ്ഞത് പത്ത് രിവസം മുമ്പായി സര്ണ്വേോശാേക്ക് നല്കേണ്തും,
അങ്ങഫനയുള്ള
ആവശയമായ

പരികശാധനയികോ

വിവരങ്ങള്ക്

അകനവഷണത്തികോ

ഹാജരാേുന്നതിനും

നല്േുന്നതിനുമുള്ള

െുമതേ

രജിസ്ബ്ടാറില്

നിക്ഷിപ്ത

(7)-ാം

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെ്

മായിരിക്കുന്നതുമാണ്.”.
(3)

നിേവിേുള്ള

ഉപവേുെിന്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(7)

സര്ണ്വേോശാേ

(6)-ാം

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

വിനിര്ണ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള

സമയത്തിനുള്ളില് എഫന്തേിേും വിശരീേരണം നല്േുന്നിഫല്ലേികോ ഒരു വിശരീേരണം
നല്േുേയും

അത്

സര്ണ്ക്കാരിന്,

തൃപ്തിേരമല്ല

സംഗതിയുഫട

എന്ന്

സര്ണ്ക്കാരിന്

അഭിബ്പായമുഫണ്േികോ

പരിതസ്ഥിതിേളില്

ആവശയമാഫണകന്നാ

അഭിേഷണീയമാഫണകന്നാ അവര്ണ്ക്ക് കതാന്നാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള നിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്
പുറഫെടുവിക്കാവുന്നതും ബ്പസ്തുത നിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്ക്ക് ബ്പഭാവം നല്േുന്നതിന് ആവശയ
മാഫണന്ന് േരുതുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.
സര്ണ്വേോശാേയുഫട

രന്ധഫെട്ട

അധിോര

സ്ഥാപനം

അത്തരം

നിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്

നടെിോക്കുന്നതിന് രാധയസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
(4)

നിേവിേുള്ള

(8)-ാം

ഉപവേുെിന്

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെ്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(8) സര്ണ്വേോശാേയുഫട ഭരണനിര്ണ്വഹണഫത്ത സംരന്ധിച്ച് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
ആവശയഫെടുന്ന ഏഫതാരു വിവരവും സമയരന്ധിതമായി നല്േുന്നതിനുള്ള േര്ണ്ത്തവയം
രജിസ്ബ്ടാറില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
11. 9-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 9-ാം വേുെില്, “(v) സ്േൂള്ക്
ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേുേള്ക്;

(vi) ഡിൊര്ണ്ട്ട്ഫമെ് ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേുേള്ക്;

(vii) ൊക്കല്റിേള്ക്;” എന്നീ വാക്കുേള്ക്ക്കും അക്കങ്ങള്ക്ക്കും ബ്രാക്കറുേള്ക്ക്കും
െിഹ്നങ്ങള്ക്ക്കും പേരം “(v) എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില്; (vi) ൊക്കല്റി പഠന
കരാര്ണ്ഡുേള്ക്;”

എന്നീ

വാക്കുേളും

അക്കങ്ങളും

ബ്രാക്കറുേളും

െിഹ്നങ്ങളും

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
12.

10-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 10-ാം വേുെിഫെ (1)-ാം

ഉപവേുെില്,—
(1) എേ്സ-് ഒെികഷയാ അംഗങ്ങള്ക് എന്ന ശീര്ണ്ഷേത്തില്,
(i)

(vi)-ാം

ഇനത്തില്

“െിഷറീസ്

വേുെ്

ഗവണ്ഫമെ്

ഫസബ്േട്ടറി”

എന്നതിനു പേരം “മത്സയരന്ധന വേുെ് ഫസബ്േട്ടറി അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം
ഫെയ്യുന്ന മത്സയരന്ധന വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറിയുഫട പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു
ഉകരയാഗസ്ഥന്” എന്നു കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ii) (vii)-ാം ഇനത്തില് “പരവിയില് താഫെയല്ലാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക്
പേരം “പരവിയില് േുറയാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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(iii) (viii)-ാം ഇനത്തില് “പരവിയില് താഫെയല്ലാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക്
പേരം “പരവിയില് േുറയാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(iv) (ix)-ാം ഇനത്തില് “പരവിയില് താഫെയല്ലാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക്
പേരം “പരവിയില് േുറയാത്ത” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(v) (x)-ാം ഇനത്തില് “െിഷറീസ് ഡയറക്ടര്ണ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് കശഷം
“അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന െിഷറീസ് കജായിെ് ഡയറക്ടര്ണ് പരവിയില്
േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.”.
(vi) (x)-ാം ഇനത്തിനു കശഷം താഫെെറയുന്ന ഇനങ്ങള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(xi) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ എല്ലാ ൊക്കല്റിേളിഫേയും ഡീന്;
(xii) രജിസ്ബ്ടാര്ണ്;”;
(2) “(2) നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട അംഗങ്ങള്ക്” എന്നതില് നിേവിേുള്ള (i), (ii),
(iii) എന്നീ ഇനങ്ങള്ക് വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(3)

നിേവിഫേ

(7)-ാം

ഉപവേുെിനു

കശഷം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെ്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(8)
ഫസനറിേും
നിര്ണ്ണയി

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ

സവാഭാവിേമായി
ക്കുന്നതിനും

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണ്.

കവാഫട്ടടുെിേും

ഗകവണിംഗ്

അംഗങ്ങള്ക്

ഫസനറിഫെ

േൗണ്സില്

േവാറം

അംഗങ്ങള്ക്

ഉള്ക്ഫെടുന്നതാണ്.”.
13. 12-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 12-ാം വേുെിന് പേരം
താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“12. സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില്.—ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില്
സര്ണ്വേോശാേയുഫട മുഖയ ഭരണനിര്ണ്വഹണ സമിതി ആയിരിക്കുന്നതും അതില്
താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരികക്കണ്തുമാണ്, അതായത്.—
1. എേ്സ് ഓെികഷയാ അംഗങ്ങള്ക്:
(i) ലവസ് ൊന്സേര്ണ്;
(ii) കബ്പാ-ലവസ്—ൊന്സേര്ണ്;
(iii) മത്സയരന്ധന വേുെ് ഫസബ്േട്ടറി അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം
ഫെയ്യുന്ന മത്സയരന്ധന വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറിയുഫട പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു
ഉകരയാഗസ്ഥന്;
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(iv)

ഉന്നത

വിരയാഭയാസ

വേുെ്

ഫസബ്േട്ടറി

അഫല്ലേില്

അകേഹം

നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഉന്നത വിരയാഭയാസ വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറിയുഫട
പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(v)

ധനോരയവേുെ് ഫസബ്േട്ടറി അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന ധനോരയ വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറിയുഫട പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു
ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(vi)

നിയമവേുെ് ഫസബ്േട്ടറി അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറിയുഫട പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(vii) എല്ലാ ൊക്കല്റിേളിഫേയും ഡീന്;
(viii) രജിസ്ബ്ടാര്ണ്.
2. തിരഫഞ്ഞടുക്കഫെട്ട അംഗങ്ങള്ക്:
(i)

സര്ണ്വേോശാേ

ൊക്കല്റിയിഫേ

വേുെുകമധാവിേളുഫടയും

അദ്ധയാപേ രുഫടയും ഇടയില് നിന്നും ഒറ കവാട്ട് വെി ഓകരാ ൊക്കല്റിയില് നിന്നും
ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫെട്ട ഓകരാ അദ്ധയാപേന്; അവരില് േുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരാള്ക് വനിത
ആയിരികക്കണ്തും

അവരുഫട

ബ്േമം

ൊക്കല്റിയുഫട

ഇംഗ്ലീഷ്

അക്ഷരമാേ

ബ്േമത്തിോയിരികക്കണ്തുമാണ്;
(ii) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ മുെുവന് സമയ വിരയാര്ണ്ഥിേളില് നിന്നും
കവാട്ടുവെി ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫെട്ട ഒരു അംഗം:
എന്നാല് ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുന്ന അദ്ധയാപേ-വിരയാര്ണ്ഥി വിഭാഗങ്ങളിഫേ
അംഗങ്ങള്ക്ക്ക് തുടര്ണ്ച്ചയായി ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുവാന് അര്ണ്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല”.
3. നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട അംഗങ്ങള്ക്:
(i) സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന രണ്് നിയമസഭാംഗങ്ങള്ക്;
(ii) ഇന്തയന് േൗണ്സില് ഓെ് അബ്ഗിേള്ക്ച്ചര്ണ് റിസര്ണ്ച്ച് (ICAR) ഡയറക്ടര്ണ്
ജനറേിഫെ ഒരു ബ്പതിനിധി;
(iii) സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന മത്സയഫത്താെിോളി സമൂഹത്തില്
നിന്നും െിഷറീസ്- സമുബ്ര പഠന കമഖേയില് പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ബ്പതിനിധി;
(iv) ഭൗമപഠന മബ്ന്താേയം നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന സമുബ്ര പഠനത്തില്
മിേവുറ ഒരു ശാസ്ബ്തജ്ഞന്;
(v) സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന മത്സയ േര്ണ്ഷേ ബ്പതിനിധി;
(vi) െിഷറീസ് വിഷയത്തില് ബ്പാവീണയമുള്ള, സര്ണ്വേോശാേയ്ക്ക് പുറകമ
നിന്നുള്ള ഫബ്പാെസര്ണ് പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു വിരയാഭയാസ വിെക്ഷണന്;
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(vii) രജികറര്ണ്ഡ് മത്സയഫതാെിോളി സംഘടനയില് നിന്ന് സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരു ബ്പതിനിധി;
(viiii) െിഷറീസ് വയവസായ രംഗത്തു നിന്നും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം
ഫെയ്യുന്ന ഒരു ബ്പതിനിധി;
(ix) ഒരു വനിതാ സാമൂഹയ ബ്പവര്ണ്ത്തേ:
എന്നാല്, നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെട്ട ഒരംഗത്തിന് വീണ്ും നാമനിര്ണ്കേശം
ഫെയ്യഫെടുവാന് അര്ണ്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.”.
14.

13-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 13-ാം വേുെിഫെ

(1)-ാം

ഉപവേുെില് “ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് കശഷം “ൊന്സേര്ണ്
വിജ്ഞാപനം മുകഖന” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
15.

14-ാം

വേുെിഫെ

കഭരഗതി.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

14-ാം

വേുെിഫേ

(1)-ഉം (2)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്തും
(3)-ാം ഉപവേുെ് പുതുതായി കെര്ണ്കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
“(1)

സര്ണ്വേോശാേ

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

സര്ണ്വേോശാേ

യുഫട

പരമാധിോരസ്ഥാനം ആയിരിക്കുന്നതും അതിന് ഈ ആേ്റിനാകോ അതിന് േീെില്
ഉണ്ാക്കിയ

റാറയൂട്ടുേകളാ,

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേകളാ,

റഗുകേഷനുേകളാ

ബ്പോരകമാ

നല്േഫെട്ട അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിച്ച് അക്കാഡമിേ് േൗണ്സികോ ഏഫതേിേും
ൊക്കല്റികയാ ബ്പവര്ണ്ത്തിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിേളിഫോെിഫേ അവയുഫട മറു നടപടിേള്ക്
പുന:പരികശാധന നടത്തുന്നതിനും റേ് ഫെയ്യുന്നതിനും അധിോരമുണ്ായിരിക്കുന്നതും
ഈ ആേ്റ് ബ്പോരം മറുവിധത്തില് വയവസ്ഥ ഫെയ്ത് മറാര്ണ്ക്കും നല്േിയിട്ടില്ലാത്ത
പക്ഷം സര്ണ്വേോശാേയുഫട എല്ലാ അധിോരങ്ങളും വിനികയാഗിക്കാവുന്നതുമാണ്:
എന്നാല് അക്കാഡമിേ് േൗണ്സികോ ഏഫതേിേും ൊക്കല്റികയാ മുേളില്
പറഞ്ഞ,

അങ്ങഫനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്ക്ക്കനുസൃതമായി

ബ്പവര്ണ്ത്തിച്ചിട്ടുഫണ്കന്നാ

ഇഫല്ലകന്നാ ഉള്ള ഏഫതേിേും ബ്പശ്നം ഉണ്ാേുന്ന പക്ഷം ആ ബ്പശ്നത്തികേല്
സര്ണ്ക്കാരിഫെ േൂടി അഭിബ്പായം പരിഗണിച്ച കശഷം അതിനനുസൃതമായി ൊന്സേര്ണ്,
ബ്പശ്നം ഉല്ഭവിച്ച് നാേുമാസത്തിനുള്ളില് തീര്ണ്െ് േല്െികക്കണ്തും അബ്പോരമുള്ള
തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്:
എന്നുമാബ്തമല്ല

നല്േഫെട്ട

സമയത്തിനുള്ളില്

ൊന്സേര്ണ്

ബ്പശ്നം

തീര്ണ്ൊക്കാത്ത പക്ഷം അതിന്കമല് ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് ലേഫക്കാണ് തീരുമാന
ങ്ങളും നടപടിേളും അന്തിമമായി തീരുന്നതുമാണ്.
(2) ഈ ആേ്റില് മറു വിധത്തില് ബ്പേടമായി വയവസ്ഥ ഫെയ്തിട്ടുള്ള
സംഗതിേളിഫോെിഫേ സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ്
അധിോരങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
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(എ)
സവകമധയാ

ൊന്സേറുഫട

റാറയൂട്ടുേള്ക്

പരിഗണനയ്ക്കും

ഉണ്ാക്കുേകയാ

കഭരഗതി

അനുമതിയ്ക്കും
ഫെയ്യുേകയാ

കവണ്ി

റോക്കുേകയാ

ഫെയ്യുന്നതിന് േരട് രൂപഫെടുത്തുേ;
(രി)

ഈ

ആേ്റിഫേയും

അതിന്

റാറയൂട്ടുേളിഫേയും

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളിഫേയും

േള്ക്ക്കനുസൃതമായി

ഫെകോഷിെുേളും

േീെിേുണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള

റഗുകേഷനുേളിഫേയും

സ്കോളര്ണ്ഷിെുേളും

വയവസ്ഥ

റുഡെ്ഷിെുേളും

വിരയാര്ണ്ഥി സ്കോളര്ണ്ഷിെുേളും ഫമഡേുേളും സമ്മാനങ്ങളും ഏര്ണ്ഫെടുത്തുന്നതിനും
ബ്പരര്ണ്ശനങ്ങള്ക് സംഘടിെിക്കു ന്നതിനും അനുമതി നല്േുേ;
(സി)

ഫബ്പാെസര്ണ്ഷിെുേളും

അകസാസികയറ്

ഫബ്പാെസര്ണ്ഷിെുേളും

അസിറന്റ് ഫബ്പാെസര്ണ്ഷിെുേളും ആവശയഫമന്ന് േരുതാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള മറ്
അദ്ധയാപേ

ഗകവഷണ

തസ്തിേേളും

സര്ണ്ക്കാരിഫെ

അനുമതികയാടുേൂടി

ഏര്ണ്ഫെടുത്തുേ;
(ഡി)

ആവശയഫമന്ന്

േരുതാവുന്ന

അങ്ങഫനയുള്ള

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്

സര്ണ്ക്കാരിഫെ അനുമതികയാടുേൂടി സ്ഥാപിക്കുേയും നടത്തികൊരുേയും ഫെയ്യുേ;
(ഇ) സര്ണ്വേോശാോ ജീവനക്കാരുഫടയും അദ്ധയാപേരുഫടയും കസവനം
നിശ്ചയിക്കുേയും അവരുഫട െുമതേേളും കസവന വയവസ്ഥേളും നിര്ണ്ണയിക്കുേയും
ഫെയ്യുേ;
(എെ്) സര്ണ്വേോശാോ ജീവനക്കാരുഫടയും അദ്ധയാപേരുഫടയും കവതനം
സര്ണ്ക്കാരിഫെ അനുമതികയാടുേൂടി നിശ്ചയിക്കുേ;
(ജി) സര്ണ്വേോശാേയുഫട വാര്ണ്ഷിേ റികൊര്ണ്ട്ടും വാര്ണ്ഷിേ േണക്കുേളും
ആഡിറ് റികൊര്ണ്ട്ടുേളും പരികശാധിക്കുേയും, അവ സംരന്ധിച്ച അതിന് യുക്തഫമന്ന്
േരുതാവുന്ന

നടപടിേള്ക്

സവീേരിക്കുേയും,

റാറയൂട്ടുേളിഫേ

വയവസ്ഥ

േള്ക്ക്കനുസൃതമായി രഡ്ജറ് പരിഗണനയ്ഫക്കടുത്ത് പാസ്സാക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(എച്ച്)
േംഘിച്ചുഫോണ്്

റാറയൂട്ടുേളിഫേകയാ,

ഏഫതേിേും

ആള്ക്ക്ക്

ഫറഗുകേഷനുേളികേകയാ
നല്േിയിട്ടുള്ള

വയവസ്ഥേള്ക്

ഏഫതാരു

രിരുരകമാ

ഡികലാമകയാ പരവികയാ അഫല്ലേില് മകറഫതേിേും രഹുമതികയാ റോക്കുേകയാ
സര്ണ്വേോശാേ

നടത്തിയ

ഏഫതേിേും

വിരയാര്ണ്ഥിയുഫട

പരീക്ഷാെേം

തടഞ്ഞുവയ്ക്കുേകയാ റോക്കുേകയാ ഫെയ്യുേ;
(ഐ) അകനവഷണ സമിതിേഫള നിയമിക്കുേയും അവയ്ക്ക് അതിന്
യുക്തഫമന്ന് േരുതാവുന്ന സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേിഫെ േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക്
ഏല്െിച്ചു ഫോടുക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(ഫജ)
ഫതരഫഞ്ഞടുെിഫെ
അക്കാരമിേ്

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ
രീതിയും

സര്ണ്വേോശാേ

േൗണ്സിേിഫെയും

സ്ഥാനങ്ങളുഫടയും

അധിോര

കയാഗങ്ങളില്

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

സ്ഥാനങ്ങളികേയ്ക്കുള്ള

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സിേിഫെയും

സര്ണ്വേോശാേയുഫട
അനുവര്ണ്ത്തികക്കണ്തായ

മറ്

അധിോര
നടപടിബ്േമവും
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സര്ണ്വേോശാേയുഫട അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുഫട ോരയനിര്ണ്വഹണത്തിന് ആവശയമായ
അംഗങ്ങളുഫട േവാറവും ബ്േമഫെടുത്തുന്നതിന് റാറയൂട്ടുേള്ക് ഉണ്ാക്കുേ
(ഫേ)

അത്

നിര്ണ്ണയിക്കാവുന്ന

അങ്ങഫനയുള്ള

രീതിയിേും

അങ്ങഫനയുള്ള ആവശയങ്ങള്ക്ക്കും കവണ്ി ഭാരതത്തിനേത്തും വികരശത്തുമുള്ള മറ്
സര്ണ്വേോശാേേളുമായി രന്ധം സ്ഥാപിക്കുേ;
(എല്)

സര്ണ്വേോശായുഫട

സവത്തുേളും

െണ്ുേളും

ലേവശം

വയ്ക്കുേയും നിയബ്ന്തിക്കുേയം ോരയനിര്ണ്വഹണം നടത്തുേയും ഫെയ്യുേ;
(എം)

സര്ണ്വേോശാേയുഫട

ഫപാതുമുബ്രയുഫട

രൂപവും

അതിഫെ

സൂക്ഷിെും ഉപകയാഗവും സംരന്ധിച്ച് നിര്ണ്കേശം നല്േുേ;
(എന്) ക്ലാസ് മുറിേള്ക്, ോരുേള്ക്, കഹാറേുേള്ക്, മറ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
എന്നിവയുഫട പരികശാധനയ്ക്ക് ഏര്ണ്ൊട് ഫെയ്യുേ;
(ഒ)

ോോോേങ്ങളില്

ആവശയഫമന്നു

േരുതുന്ന

കോകളജുേളും

ഗകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുേയും സംരക്ഷിക്കുേയും
നടത്തികൊരുേയും ഫെയ്യുേ;
(പി)
ജീവനക്കാകരയും

സര്ണ്വേോശാേയില്
നിയമിക്കുേയും

അദ്ധയാപേകരയും

അവരുഫട

മറു

േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക്

അനദ്ധയാപേ

നിര്ണ്ണയിക്കുേയും

ഫെയ്യുേ;
(േയൂ) അദ്ധയാപേ തസ്തിേേള്ക്, ഭരണപരമായ തസ്തിേേള്ക്, മറു
വിധത്തില്

ആവശയമുള്ള

അനദ്ധയാപേ

തസ്തിേേള്ക്

എന്നിവ

സര്ണ്ക്കാരിഫെ

അനുമതികയാഫട സൃഷ്ടിക്കുേ;
(ആര്ണ്) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ അദ്ധയാപേഫരയും മറു ജീവനക്കാഫരയും
അവരുഫട ഭാഗം കരാധിെിക്കുന്നതിന് നയായമായ അവസരം നല്േിയതിന് കശഷം,
കസവനത്തില് നിന്നും താല്ക്കാേിേമായി മാറി നിര്ണ്ത്തുേകയാ പിരിച്ചു വിടുേകയാ
അവര്ണ്ഫക്കതിരായി മറു വിധത്തിേുള്ള ഏഫതേിേും അച്ചടക്ക നടപടി സവീേരിക്കുേകയാ
ഫെയ്യുേ;
(എസ്)

വിരയാര്ണ്ഥിേളുഫട

താമസം,

അച്ചടക്കം

എന്നിവയുഫട

കമല്കനാട്ടവും നിയബ്ന്തണവും നടത്തുേ;
(ടി)
ആവശയത്തികേക്കായി

സര്ണ്വേോശാേയുഫട
ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള

ധനപരമായ

റാറയൂട്ടുേളിഫേ

എറികമറുേള്ക്

ഈ

വയവസ്ഥേള്ക്ക്കനുസരിച്ച്

പരിഗണിക്കുേ;
(യു)

സര്ണ്വേോശാേ

പരീക്ഷേളുഫട

നടത്തിെിന്

കമല്കനാട്ടം

വഹിക്കുേയും അവയുഫട െേം അംഗീേരിക്കുേയും ബ്പസിദ്ധഫെടുത്തുേയും ഫെയ്യുേ;
(വി) സര്ണ്വേോശാേയുഫട പരീക്ഷ പാനല്, ഇെര്ണ്വയൂ കരാര്ണ്ഡ് മറ്
േമ്മിറിേള്ക് എന്നിവയില് നികയാഗിക്കഫെടുന്ന വിരഗ്ധരുഫട ബ്പതിെേം നിശ്ചയിക്കുേ;
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(ഡബ്ലയൂ)

ലവസ്

ൊന്സേര്ണ്കക്കാ,

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സിേിഫേ

അംഗങ്ങളുഫട ഇടയില് നിന്ന് നിയമിക്കഫെട്ട ഒരു സമിതികക്കാ, അതിഫെ ഏഫതേിേും
അധിോരങ്ങള്ക് ഏല്പിച്ച് ഫോടുക്കുേ;
(എേ്സ)് സര്ണ്വേോശാേയുഫട അക്കാഡമിേ് പുകരാഗതി േക്ഷയമാക്കി
യുള്ള പദ്ധതിേള്ക് പരിഗണനയ്ഫക്കടുക്കുേ, േൂടാഫത;
(ലവ)

ഈ

ആേ്റിനാകോ

റാറയൂട്ടുേളാകോ

ഏല്പിച്ച്

ഫോടുകത്ത

ക്കാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള മറ് അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിക്കുേയും അങ്ങഫനയുള്ള മറ്
േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക് നിര്ണ്വഹിക്കുേയും ഫെയ്യുേ.
(3) ഫസനറ് ലേഫക്കാള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്ക് ഈ ആേ്റിഫേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്കും
റാറയൂട്ടുേള്ക്ക്കും അനുസൃതമായി നടെിോക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാരിതവം ഗകവണിംഗ്
േൗണ്സിേില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.”.
16. 15-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 15-ാം വേുെിഫെ (1)-ാം
ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1) സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് അതിഫേ എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്ക്കും
യഥാവിധി കനാട്ടീസ് നല്േിയതിന് കശഷം േുറഞ്ഞത് രണ്് മാസത്തിഫോരിക്കല്,
ലവസ് ൊന്സേര്ണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതിയില്, കയാഗം കെകരണ്താണ്. ഇബ്പോരം
ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് കയാഗം കെരാത്ത പക്ഷം ആയതിനുള്ള തൃപ്തിേരമായ
വിശരീേരണം ലവസ് ൊന്സേര്ണ് തുടര്ണ്ന്ന് വരുന്ന കയാഗത്തില് നല്കേണ്തും
ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേിഫെ അംഗീോരം വാകങ്ങണ്തുമാണ്.
േൗണ്സിേിഫേ

മൂന്നില്

ഒന്നില്

േൂടുതല്

അംഗങ്ങള്ക്

എന്നാല് ഗകവണിംഗ്
ഒെുഫവച്ച

േിഖിതമായ

അഭയര്ണ്ഥനയികേല് ലവസ് ൊന്സേര്ണ് ബ്പസ്തുത അഭയര്ണ്ഥന േഭിച്ച തീയതി മുതല്
ഏെ് രിവസങ്ങള്ക്ക്കേം കയാഗം വിളിച്ചു േൂകട്ടണ്താണ്.”
17. 17-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 17-ാം വേുെിന് പേരം
താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“17. അക്കാഡമിേ് േൗണ്സിേിഫെ രൂപീേരണം.—അക്കാഡമിേ് േൗണ്സിേില്
താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരികക്കണ്തും, ഓകരാ നാേു വര്ണ്ഷം േൂടുകമ്പാെും
ൊന്സേര്ണ്, വിജ്ഞാപനം വെി അതു പുന:സംഘടിെികക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
(i)

ലവസ് ൊന്സേര്ണ്—ഫെയര്ണ് കപെ്സണ്;

(ii)

കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ്—ലവസ് ഫെയര്ണ് കപെ്സണ്;

(iii)

എല്ലാ ൊക്കല്റിേളുഫടയും ഡീന്;

(iv)

റിസര്ണ്ച്ച് ഡയറക്ടര്ണ്;

(v)

എേ്റന്ഷന് ഡയറക്ടര്ണ്;
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(vi)

െിഷറീസ് ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന

െിഷറീസ് വേുെിഫേ കജായിെ് ഡയറക്ടര്ണ് പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(vii)

സി.എം.എെ്.ആര്ണ്.ഐ (CMFRI) ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില്

അകേഹം

നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ പരവിയില് േുറയാത്ത

ഒരു

ബ്പതിനിധി;
(viii)

സി.ഐ.എെ്.റി (CIFT) ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ബ്പതിനിധി;
(ix)

എന്.ഐ.ഒ (NIO) ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ബ്പതിനിധി;
(x)

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്ത

സര്ണ്വേോ

ശാേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഷിഷറീസ് സയന്സ് വിരയാഭയാസ വിെക്ഷണന്;
(xi) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത, സര്ണ്വേോശാേയ്ക്ക്
പുറത്തുനിന്നുള്ള നിന്നുള്ള ഒരു സമുബ്ര പഠന വിരയാഭയാസ വിെക്ഷണന്;
(xii) ഓകരാ ൊക്കല്റിയികേയും വേുെു കമധാവിേള്ക് ഉള്ക്ഫെഫടയുള്ള
അദ്ധയാപേര്ണ് അവരുഫട ഇടയില് നിന്നും കവാട്ടു വെി തിരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുന്ന ഫബ്പാെസര്ണ്
പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരംഗം;
(xiii) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ രിരുര വിരയാര്ണ്ഥിേളില് നിന്നും കവാട്ടുവെി
തിരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുന്ന ഒരു അംഗം;
(xiv)

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ

രിരുരാനന്തര

രിരുര

വിരയാര്ണ്ഥിേളില്

നിന്നും കവാട്ടു വെി തിരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുന്ന ഒരു അംഗം;
(xv) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ ഗകവഷണ വിരയാര്ണ്ഥിേളില് നിന്നും കവാട്ടു വെി
ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫെടുന്ന ഒരു അംഗം;
(xvi) രജിസ്ബ്ടാര്ണ്—ഫമമ്പര്ണ് ഫസബ്േട്ടറി.
(2) അക്കാരമിേ് േൗണ്സില് േുറഞ്ഞത് മൂന്നുമാസ ത്തിഫോരിക്കല് കയാഗം
കെകരണ്താണ്. ലവസ് ൊന്സേറുഫട അഭാവത്തില് അക്കാഡമിേ് േൗണ്സിേിഫെ
അദ്ധയക്ഷ സ്ഥാനം ഫബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ് വഹികക്കണ്താണ്.
(3) അക്കാരമിേ് േൗണ്സില് കയാഗത്തിഫെ േവാറം േൗണ്സിേിഫെ ആഫേ
അംഗസംഖയയുഫട മൂന്നില് ഒന്നായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
18. 18-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 18-ാം വേുെിഫെ (2)-ാം
ഉപവേുെില്,—
(1) (ഡി) ഖണ്ഡത്തിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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“(ഡി) സര്ണ്വേോശാേയുഫട േീെിേുള്ള വിവിധ ൊക്കല്റിേളിഫേകയാ,
മറു

സ്ഥാപനങ്ങളിഫേകയാ

അദ്ധയാപേരുഫട

കയാഗയതേള്ക്

ൊക്കല്റി

പഠന

കരാര്ണ്ഡിഫെ ശിപാര്ണ്ശയുഫട അടിസ്ഥാനത്തില് നിര്ണ്ണയിക്കുേ;”;
(2) (ഫജ) ഖണ്ഡത്തിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(ഫജ) ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡുേളില് നിന്നും േഭിച്ച നിര്ണ്കേശങ്ങളുഫട
അടിസ്ഥാനത്തില്, അദ്ധയാപനവുമായി രന്ധഫെട്ട പദ്ധതിേള്ക് അംഗീേരിയ്ക്കുേകയാ,
രൂപകഭരഫെടുത്തുേകയാ പരിഷ്േരിക്കുേകയാ ഫെയ്യുേ;”.
19. 19-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 19-ാം വേുെിഫെ (1)-ഉം (2)-ഉം
ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക്

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെുേള്ക്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,

അതായത്:—
“(1) റിസര്ണ്ച്ച് േൗണ്സിേില് താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരികക്കണ്തും
ഓകരാ നാേ് വര്ണ്ഷം േൂടുകമ്പാെും ൊന്സേര്ണ്, വിജ്ഞാപനം വെി പുനസംഘടിെി
കക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
(i)

ലവസ് ൊന്സേര്ണ്—ഫെയര്ണ് കപെ്സണ്;

(ii)

കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ്;

(iii)

റിസര്ണ്ച്ച് ഡയറക്ടര്ണ്—ഫമമ്പര്ണ് ഫസബ്േട്ടറി;

(iv)

എേ്റന്ഷന് ഡയറക്ടര്ണ്;

(v)

എല്ലാ ൊക്കല്റിേളുഫടയും ഡീന്;

(vi)

എല്ലാ

ൊക്കല്റിയില്

നിന്നും

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത അംഗീേൃത ലഗഡ് ആയ ഒരു മുതിര്ണ്ന്ന ൊക്കല്റി അംഗം;
(vii) ഓകരാ റീജിയണല് കേബ്ന്ദത്തിഫേയും ഡയറക്ടര്ണ്;
(viii) സി.എം.എെ്.ആര്ണ്.ഐ. (CMFRI) ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില്

അകേഹം

നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു
ബ്പതിനിധി;
(ix)

സി.ഐ.എെ്.റി.

(CIFT)

ഡയറക്ടര്ണ്

നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ

അഫല്ലേില്

അകേഹം

പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു

ബ്പതിനിധി;
(x)

എന്.ഐ.ഒ. (NIO) ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന ബ്പിന്സിെല് സയെിറിഫെ പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ബ്പതിനിധി;
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(xi)

െിഷറീസ് ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന

െിഷറീസ് വേുെിഫേ കജായിെ് ഡയറക്ടര്ണ് പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(xii) ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്ത

മത്സയ

സംസ്ക്കരണ വയവസായിേളില് നിന്നുള്ള ഒരു ബ്പതിനിധി;
(xiii) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത ഒരു മത്സയ േര്ണ്ഷേ
ബ്പതിനിധി; േൂടാഫത
(xiv) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത മത്സയരന്ധന
വയവസായിേളില് നിന്നുള്ള ഒരു ബ്പതിനിധി.
(2) സര്ണ്വേോശാേയുഫട ഗകവഷണ നയങ്ങള്ക് രൂപീേരിയ്ക്കുേ, “ബ്തറ്
ഏരിയേള്ക്” േഫണ്ത്തി ഗകവഷണ ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളും പദ്ധതിേളും ആസൂബ്തണം
ഫെയ്യുേ, ഗകവഷണ കബ്പാജേ്റുേള്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാര്ണ്ഗനിര്ണ്കേശം നല്േുേ,
ഗകവഷണ

ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്

കബ്ോഡീേരിക്കുേ,

ഗകവഷണ

ബ്പവര്ണ്ത്തനത്തിന്

സാദ്ധയതയുള്ള െണ്ിംഗ് ഏജന്സിേഫള േഫണ്ത്തുേ, ഗകവഷണത്തിന് ആവശയമായ
ഭൗതീേ സാഹെരയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപകരഖ തയ്യാറാക്കുേ, ഫപാതു-സവോരയ
പോളിത്ത ഗകവഷണം കബ്പാത്സാഹിെിക്കുേ, ഗകവഷണ പദ്ധതിേളുഫട നിരീക്ഷണവും
അവകോേനവും നടത്തുേ, വാര്ണ്ഷിേ ഗകവഷണ റികൊര്ണ്ട്ട് അംഗീേരിക്കുേ എന്നിവ
റിസര്ണ്ച്ച് േൗണ്സിേിഫെ െുമതേേളായിരിയ്ക്കുന്നതാണ്.”.
20. 19-ാം വേുെിനു കശഷം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 19-ാം
വേുെിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“19എ.

എേ്റന്ഷന്

േൗണ്സില്.—(1)

എേ്റന്ഷന്

േൗണ്സിേില്

താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരികക്കണ്തും ഓകരാ നാേു വര്ണ്ഷം േൂടുകമ്പാെും
ൊന്സേര്ണ്, വിജ്ഞാപനം വെി പുന:സംഘടിെികക്കണ്തുമാണ്, അതായത്:—
(i) ലവസ് ൊന്സേര്ണ്—ഫെയര്ണ് കപെ്സണ്;
(ii) കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ്;
(iii) എേ്റന്ഷന് ഡയറക്ടര്ണ്—ഫമമ്പര്ണ് ഫസബ്േട്ടറി;
(iv) റിസര്ണ്ച്ച് ഡയറക്ടര്ണ്;
(v) എല്ലാ ൊക്കല്റിേളുഫടയും ഡീന്;
(vi) ഓകരാ റീജിയണല് കേബ്ന്ദത്തിഫേയും ഡയറക്ടര്ണ്;
(vii) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത സര്ണ്വേോശാേയുഫട
ഫവളിയില് നിന്നുള്ള, രണ്് വയാപന വിരയാഭയാസ വിെക്ഷണര്ണ്;
(viii) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്ത മിേച്ച ഒരു മത്സയ
േര്ണ്ഷേ ബ്പതിനിധി;
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(ix)

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില്

നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്ത

ഒരു

മത്സയഫത്താെിോളി ബ്പതിനിധി; േൂടാഫത
(x) െിഷറീസ് ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന
െിഷറീസ് വേുെിഫേ കജായിെ് ഡയറക്ടര്ണ് പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്.
(2) സര്ണ്വേോശാേയുഫട വിജ്ഞാന വയാപന നയങ്ങള്ക് രൂപീേരിയ്ക്കുേ,
വിജ്ഞാന വയാപന ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളും പദ്ധതിേളും ആസൂബ്തണം ഫെയ്യുേ, കബ്പാജക്ടുേള്ക്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാര്ണ്ഗനിര്ണ്കേശം നല്േുേ, വിജ്ഞാന വയാപന ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്
കബ്ോഡീേരിയ്ക്കുേ, േര്ണ്ഷേര്ണ്ക്ക്/മത്സയഫത്താെിോളിേള്ക്ക്ക് വിരയാഭയാസം, പരിശീേനം,
സാകേതിേ ഉപകരശം എന്നിവ നല്േുേ, വയാപന വിരയാഭയാസത്തിഫെ നിരീക്ഷണവും
അവകോേനവും നടത്തുേ, വാര്ണ്ഷിേ വിജ്ഞാന വയാപന ബ്പവര്ണ്ത്തന റികൊര്ണ്ട്ട്
അംഗീേരിക്കുേ എന്നിവ എേ്റന്ഷന് േൗണ്സിേിഫെ െുമതേേളായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില് േുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തിഫോരിയ്ക്കല്
കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(4) എേ്റന്ഷന് േൗണ്സില് കയാഗത്തിഫെ േവാറം ആഫേ അംഗങ്ങളുഫട
എണത്തിഫെ പേുതി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.”.
21. 20-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 20-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
22. 21-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 21-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
23. 22-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 22-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
24. 23-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 23-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
25. 24-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 24-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
26. 25-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 25-ാം വേുെിഫെ (2), (3), (4),
(5), (6) എന്നീ ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള്ക്

യഥാബ്േമം

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2) സര്ണ്വേോശാേയില് താഫെെറയുന്ന ൊക്കല്റിേള്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്ന
താണ്, അതായത്:—
(i) ൊക്കല്റി ഓെ് െിഷറീസ് സയന്സ്;
(ii) ൊക്കല്റി ഓെ് ഓഷയന്സയന്സ് & ഫടേ്കനാളജി;
(iii) ൊക്കല്റി ഓെ് െിഷറീസ് മാകനജ്ഫമെ്;
(iv) ൊക്കല്റി ഓെ് െിഷറീസ് എഞ്ചീനീയറിംഗ്.

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

18

(3)

ഓകരാ

ൊക്കല്റിയിേും

വിനിര്ണ്കേശികച്ചക്കാവുന്ന

അങ്ങഫനയുള്ള

വേുെുേളും പഠനവിഷയങ്ങളുഫട സിേരസ്സുേളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) ഓകരാ ൊക്കല്റിയിേും താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങഫള ഉള്ക്ഫെടുത്തി ഓകരാ
ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡ് രൂപീേരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(i) അതാത് ൊക്കല്റിയിഫേ ഡീന്—എേ്സ്ഒെികഷയാ ഫെയര്ണ്കപെ്സണ്;
(ii) അതാത് ൊക്കല്റിയിഫേ എല്ലാ വേുെുേളുഫടയും കമധാവിമാര്ണ്;
(iii) ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്നതും സര്ണ്വേോ
ശാേയില് നിന്നും ശമ്പളം പറുന്നതല്ലാത്തതുമായ നാേ് വിഷയവിരഗ്ദ്ധര്ണ്;
(iv)

അതാത്

ൊക്കല്റിയിഫേ

വേുെുകമധാവിേള്ക്

ഒെിഫേയുള്ള

അകസാസികയറ് ഫബ്പാെസര്ണ് തസ്തിേയില് നിന്നും അവര്ണ് കവാട്ട് വെി ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണ്് കപര്ണ്; േൂടാഫത
(v)

അതാത്

ൊക്കല്റിയിഫേ

വേുെു

കമധാവിേള്ക്

ഒെിഫേയുള്ള

അസിറന്റ് ഫബ്പാെസര്ണ് തസ്തിേയില് നിന്നും അവര്ണ് കവാട്ട് വെി ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണ്് കപര്ണ്.
(5)

രന്ധഫെട്ട

പുന:പരികശാധിക്കുേ,
നല്േുേ,

ൊക്കല്റിയിഫേ

അവ

അദ്ധയാപന,

ഫമച്ചഫെടുത്തുന്നതിന്

േരിക്കുേം/സിേരസ്

കരാധന

ആവശയമായ

പരിഷ്േരണത്തിന്

കവണ്ി

ബ്പബ്േിയേള്ക്
ഉപകരശങ്ങള്ക്
അക്കാരമിേ്

േൗണ്സിേിന് ശിപാര്ണ്ശേള്ക് നല്േുേ എന്നിവ ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡിഫെ
െുമതേേളായിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) ഓകരാ നാേ് വര്ണ്ഷം േൂടുകമ്പാെും, ലവസ് ൊന്സേര്ണ് ഉത്തരവ് വെി
ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡിഫന പുന:സംഘടിെികക്കണ്താണ്.”.
27. 25-ാം വേുെിന് കശഷം പുതിയ വേുെ് കെര്ണ്ക്കല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 25-ാം
വേുെിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“25എ.

വേുെുേള്ക്.—(1)

ഓകരാ

ൊക്കല്റിക്കും

ോോോേങ്ങളില്

നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള വേുെുേള്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2)

ഓകരാ

വേുെിനും

ഓകരാ

കമധാവി

ഉണ്ായിരികക്കണ്തും

അകേഹത്തിഫെ നിയമനം, അധിോരങ്ങള്ക്, െുമതേേള്ക് എന്നിവ റാറയൂട്ടുേളാല്
നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന ബ്പോരം ആയിരികക്കണ്തുമാണ്.
(3) വേുെിഫെ കമധാവി അതിഫെ എേ്സിേയൂട്ടീവ് കമധാവി ആയിരിക്കുന്നതും
വേുെിഫന

സംരന്ധിച്ചുള്ള

വിശവസ്തമായി
അദ്ധയാപനം,

റാറയൂട്ടുേളും,

അനുസരിക്കുന്നതിനും
ഗകവഷണം,

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളും,

അകേഹത്തിഫെ

വിപുേീേരണ

കജാേിേള്ക്

റഗുകേഷനുേളും

േീെിേുള്ള
എന്നിവ

വേുെുേളിഫേ
നടത്തുന്നതിനും

സംഘടിെിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാരിതവം അകേഹത്തിന് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
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(4) ഒരു വേുെ് കമധാവിയുഫട വേുെില് നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ധയാപനം,
ഗകവഷണം, വിജ്ഞാന വയാപനം, വിപുേീേരണ പരിപാടിേള്ക് എന്നിവയ്ക്ക് അകേഹം
ൊക്കല്റിയുഫട ഡീനികനാട് ഉത്തരവാരിതവഫെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
(5) ഒരു ൊക്കല്റിയുഫട േീെിഫേ വേുെുേള്ക് സംകയാജിെിക്കുന്നതികനാ
വിഭജിക്കുന്നതികനാ

പുതിയ

വേുെുേള്ക്

രൂപീേരിക്കുന്നതികനാ

നിേവിേുള്ളത്

നിര്ണ്ത്തോക്കുന്നതികനാ അതാത് ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡ് ശിപാര്ണ്ശ ഫെകയ്യണ്തും,
ആയത് അക്കാഡമിേ് േൗണ്സിേിഫെ തീരുമാനത്തിന് വികധയമായി ഗകവണിംഗ്
േൗണ്സില്

കഭരഗതികയാഫടകയാ

അല്ലാഫതകയാ

അംഗീേരിയ്ക്കുേകയാ

നിരസിയ്ക്കുേകയാ ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.”.
28. 26-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 26-ാം വേുെിന് പേരം
താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“26. ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡിഫെ അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും.—ൊക്കല്റി
പഠന കരാര്ണ്ഡിന് താഫെെറയുന്ന അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും ഉണ്ായിരിക്കുന്ന
താണ്, അതായത്:—
(i)

ൊക്കല്റിയിഫേ

സംരന്ധിച്ചുള്ള

എല്ലാ

ഭരണപരവും

നയങ്ങളും

പാഠയപരവുമായ

ൊക്കല്റി

പഠന

ോരയങ്ങഫള

കരാര്ണ്ഡ്

കയാഗത്തില്

എടുകക്കണ്താണ്.
(ii) ൊക്കല്റിയിഫേ പരീക്ഷയും അതിഫെ െേം ഉള്ക്ഫെഫടയുള്ള എല്ലാ
അക്കാഡമിേ്

വിഷയങ്ങഫള

സംരന്ധിച്ചും

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സിേില്

നിന്നുള്ള

നിര്ണ്കേശം പരികശാധിക്കുേയും നടെിോക്കുേയും ഫെകയ്യണ്താണ്.
(iii) ഓകരാ ൊക്കല്റിയികേയും എേ്സാമിനര്ണ്ക്കു കവണ് കയാഗയത ശിപാര്ണ്ശ
ഫെകയ്യണ്താണ്.
(iv) പഠന കരാര്ണ്ഡ് േുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തില് ഒരു തവണഫയേിേും
അഫല്ലേില്

എകൊഫെല്ലാകമാ

ൊക്കല്റിയുഫട

ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്

വിേയിരുകത്തണ്

തുകണ്ാ അകൊഫെല്ലാകമാ, പാഠയപദ്ധതിയുഫട ആവശയാനുസരണമുള്ള മാറത്തികേല്
തീരുമാനം എടുകക്കണ്കൊകൊ കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(v) അടിസ്ഥാന
ഗകവഷണ

സൗേരയങ്ങള്ക്

സൗേരയങ്ങളും

ശക്തിഫെടുത്തുന്നതിനും

ഫമച്ചഫെടുത്തുന്നതിനും

ഗകവഷണ

അദ്ധയാപനവും
വിഭാഗത്തിഫെ

നടത്തിെിനും നിേനിര്ണ്ത്തേിനുമുള്ള െുമതേ ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡിന് ഉണ്ായി
രിക്കുന്നതാണ്.
(vi) (i) മുതല് (v) വഫരയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിഫേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്ക് വിരുദ്ധമാോഫത
ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡിന് താഫെെറയുന്ന ോരയങ്ങളില് ആവശയമായ ശിപാര്ണ്ശ
സര്ണ്വേോശാേയ്ക്ക് നല്ോവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) പുതിയ പഠന കോെ്സുേള്ക് നിര്ണ്കേശിക്കുേ;
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(രി) ൊക്കല്റിയിഫേ അദ്ധയാപേര്ണ്ക്കുള്ള കയാഗയതേള്ക് നിര്ണ്കേശിക്കുേ;
(സി) വിവിധ പഠന കോെ്സുേളികേക്കും പരീക്ഷേള്ക്ക്കും ബ്പകവശനം
നല്േുന്നതിന് വിരയാര്ണ്ഥിേള്ക്ക്കുണ്ായിരികക്കണ് കയാഗയതേള്ക് നിര്ണ്ണയിക്കുേയും
ഏതു വയവസ്ഥേള്ക് ബ്പോരം അവയില് നിന്ന് ഒെിവാക്കാഫമന്ന് നിശ്ചയിക്കുേയും
ഫെയ്യുേ;
(ഡി) ൊക്കല്റി

പഠന

കരാര്ണ്ഡിന്

ഉെിതഫമന്ന്

കതാന്നുന്ന

അങ്ങഫനയുള്ള പഠന വിഭാഗങ്ങളില് അദ്ധയാപനവും പരിശീേനവും നല്േുന്നതിനുള്ള
നിര്ണ്കേശം നല്േുേ;
(ഇ)

ൊക്കല്റിയുഫട ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ക് ആവശയമായ വേുെുേളും,

അദ്ധയാപേ തസ്തിേേളും സൃഷ്ടിക്കാന് ശിപാര്ണ്ശ നല്േുേ;
(എെ്)

അദ്ധയാപനം,

ഗകവഷണം,

വിജ്ഞാന

വയാപനം

എന്നിവ

ഫമച്ചഫെടുത്തുന്നതിനും സിേരസ് രൂപീേരണത്തിനും നാേ് വര്ണ്ഷം അധിേരിയ്ക്കാത്ത
തരത്തില് ആയതിഫെ പരിഷ്ക്കരണത്തിനും നിര്ണ്കേശം നല്േുേ; േൂടാഫത
(vii) ആേ്റും
ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളും

റാറയൂട്ടുേളും

അതിന്

േീെില്

ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള

റഗുകേഷനുേളും

ബ്പോരം

അതിന്

നല്ോവുന്നകതാ

നിക്ഷിപ്തമാക്കഫെടാവുന്നകതാ

ആയ

അങ്ങഫനയുള്ള

മറ്

അധിോരങ്ങള്ക്

വിനികയാഗിക്കുേയും മറ് േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക് നിര്ണ്വഹിക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(viii) സര്ണ്വേോശാേയുഫട
േൗണ്സിേും

ഉള്ക്ഫെഫട

ഗകവണിംഗ്

മകറഫതാരു

േമ്മിറിയും

േൗണ്സിേും,
അതിഫെ

അക്കാഡമിേ്
അഭിബ്പായത്തിന്

അയയ്ക്കുന്ന ഏഫതാരു ോരയവും പരിഗണിക്കുേയും റികൊര്ണ്ട്ട് ഫെയ്യുേയും ഫെയ്യുേ;
(ix) ഭരണപരകമാ

സാമ്പത്തിേകമാ

അക്കാഡമിേകമാ

ആയ

ോരയങ്ങള്ക്

പരിഗണിയ്ക്കുേയും ശിപാര്ണ്ശ നല്േുേയും ഫെയ്യുേ;
(x)

താഫെെറയുന്ന

ോരയങ്ങള്ക്ക്ക്

കവണ്ി

അക്കാഡമിേ്

േൗണ്സില്

തയ്യാറാക്കിയ മാര്ണ്ഗ നിര്ണ്കേശങ്ങളും െട്ടങ്ങളും നടെിോക്കുന്നുഫവന്ന് ഉറെ് വരുത്തുേ,
അതായത്:—
(എ)

രീര്ണ്ഘോേ പാഠയപദ്ധതി വിേസനം;

(രി) ൊക്കല്റി വിേസനം;
(സി)

അദ്ധയാപനം അഫല്ലേില് പഠന സാമബ്ഗിേളുഫട വിേസനം;

(ഡി)

കോകളജുേള്ക്ക്ക് ബ്പകതയേ പരാമര്ണ്ശം നല്േിഫക്കാണ്് വിരയാഭയാസ

ോരയങ്ങളില് ഗകവഷണം;
(xi) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ മറ് ൊക്കല്റിേളുമായി േൂടിയാകോെിച്ച് അന്തര്ണ്
വേുെ്, അന്തര്ണ് ൊക്കല്റി കബ്പാബ്ഗാമുേള്ക് സംഘടിെിക്കുന്നതിന് ആസൂബ്തണം ഫെയ്യുേ;
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(xii)

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ

അദ്ധയാപേര്ണ്ക്കായി

തുടര്ണ്

വിരയാഭയാസം,

ഓറിയകെഷന് കോെ്സുേള്ക്, ബ്പകതയേിച്ച് പരിഷ്േരിച്ചകതാ പുതിയകതാ അഫല്ലേില്
ഇെര്ണ്ഡിസിലിനറി പഠന കോെ്സുേകളാ, സംഘടിെിക്കുന്നത് സംരന്ധിച്ച് അക്കാഡമിേ്
േൗണ്സിേിന് ശിപാര്ണ്ശ ഫെയ്യുേ;
(xiii) ൊക്കല്റിയുഫട

ബ്പവര്ണ്ത്തനത്തിഫെ

വാര്ണ്ഷിേ

റികൊര്ണ്ട്ട്

തയ്യാറാക്കുേയും ലവസ് ൊന്സേര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്െിക്കുേയും ഫെയ്യുേ;
(xiv)

ൊക്കല്റി

പഠനകരാര്ണ്ഡിഫെ

അഭിബ്പായത്തിനായി

അയയ്ക്കുന്ന

സര്ണ്വേോശാേയുഫട അതുമായി രന്ധഫെട്ട മറ് വിഷയങ്ങള്ക് പരിഗണിക്കുേ.”.
29. 30-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 30-ാം വേുെിഫേ (xiii)-ാം ഇനം
വിട്ടുേളകയണ്തും (xiv)-ാം ഇനം (xiii)-ാം ഇനമായി പുനരക്കം ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.
30. 33-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 33-ാം വേുെില്,—
(1) (2)-ഉം (3)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(2) സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരാള്ക്,
സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന

ഒരാള്ക്,

ഇന്ഡയന്

ോര്ണ്ഷിേ

ഗകവഷണ

േൗണ്സിേിഫെ ഡയറക്ടര്ണ് ജനറല് അഫല്ലേില് അകേഹത്തിഫെ ബ്പതിനിധി എന്നിവര്ണ്
അടങ്ങിയ ഫസേക്ഷന് േമ്മിറി തയ്യാറാക്കിയ മൂന്ന് കപരുഫട പാനേില് നിന്നും ലവസ്ൊന്സേഫറ ൊന്സേര്ണ് നിയമികക്കണ്താണ്:
എന്നാല് സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന
ആള്ക് ആ േൗണ്സിേിഫേ അംഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഒരാകളാ സര്ണ്വേോശാേയിഫേ
ജീവനക്കാരകനാ ആോന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു:
എന്നുമാബ്തമല്ല വയവസ്ഥ ഫെയ്ത ബ്പോരം ഐേേണ്കഠന ഒരു ശിപാര്ണ്ശ
ഫെയ്യുവാന്

ഫസേക്ഷന്

േമ്മിറി

പരാജയഫെടുന്ന

പക്ഷം,

േമ്മിറിയിഫേ

ഓകരാ

അംഗത്തിനും ഒരാളുഫട കപരു വീതം ൊന്സേര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്െിക്കാവുന്നതും, േമ്മിറിയിഫേ
ഏഫതേിേും ഒരംഗം കപര് സമര്ണ്െിക്കാതിരിക്കുന്നത് ലവസ് ൊന്സേറുഫട നിയമനം
അസാധുവാക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു.

ഫസേക്ഷന്

ഐേേണ്കഠയനയുള്ള

ൊന്സേര്ണ്ക്ക്

ഉപകരശമല്ലാഫയേില്

േമ്മിറി

നല്േുന്നത്

അതിഫെ

ഭൂരിപക്ഷം

അംഗങ്ങളുഫട അഭിബ്പായം സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്. സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന
ബ്പതിനിധി, ഫസേക്ഷന് േമ്മിറിയുഫട ഫെയര്ണ്കപെ്സണ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) െിഷറീസ്
രിരുരാനന്തര

സയന്സികോ

രിരുരവും

സമുബ്രപഠന

ഗകവഷണ

രിരുരവും

വിഷയങ്ങളികോ
ഉള്ളതും,

രിരുരവും

െിഷറീസിഫെകയാ

സമുബ്രപഠനങ്ങളുഫടകയാ ഏഫതേിേും കമഖേയിഫേ സമുന്നത വിരയാഭയാസ വിരഗ്ദ്ധന്
ആയതും, ഒരു അംഗീേൃത സര്ണ്വേോശാേയിഫേ ഫബ്പാെസര്ണ് തസ്തിേയില് േുറഞ്ഞത്
പത്ത്

വര്ണ്ഷം

ബ്പവൃത്തി

പരിെയം

ഉള്ളകതാ

അഫല്ലേില്

ഏഫതേിേും

ഉന്നത

ഗകവഷണ/ഉന്നത വിരയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തില്, തത്തുേയ തസ്തിേയില് േുറഞ്ഞത് പത്ത്
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വര്ണ്ഷം

ബ്പവര്ണ്ത്തന

പരിെയവും

വിരയാഭയാസ

കമഖേയില്

കനതൃതവപാടവവും

ബ്പേടിെിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ആളായിരിക്കണം ലവസ് ൊന്സേര്ണ്.”;
(2) (6)-ാം ഉപവേുെിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(6) അറുപത്തിഫയാന്ന് വയസ്സില് േൂടുതല് ബ്പായമുള്ള യാഫതാരാഫളയും
ലവസ്

ൊന്സേറായി

നിയമിക്കാന്

പാടില്ലാത്തതും

നിയമനത്തിനുകശഷം

അകേഹത്തിഫെ നിയമന നിരന്ധനേള്ക്ക്കും ഉപാധിേള്ക്ക്കും വികധയമായി, അകേഹം
ഉകരയാഗത്തില് ബ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് നാേ് വര്ണ്ഷ ോേയളവികേയ്ക്ക് മാബ്തം
ഉകരയാഗം വഹികക്കണ്തുമാണ്. ഒരു ബ്പാവശയം നിയമിക്കഫെട്ട ലവസ് ൊന്സേര്ണ്ക്ക്
പുനര്ണ്നിയമനത്തിന് അര്ണ്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.”;
(3) (12)-ാം ഉപവേുെിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(12) രാജിവയ്ക്കുന്നതു മുകഖനകയാ അല്ലാഫതകയാ ലവസ്-ൊന്സേറുഫട
തസ്തിേ സ്ഥിരമായി ഒെിയുേയാഫണേില് (2)-ാം ഉപവേുെിഫേ വയവസ്ഥേളനുസരിച്ച്
ആ ഒെിവ് നിേകത്തണ്തും അങ്ങഫന നിയമിക്കഫെടുന്ന ലവസ്-ൊന്സേര്ണ് മുെുവന്
സമയോോവധിയായ നാേുവര്ണ്ഷവും സ്ഥാനം വഹികക്കണ്തുമാണ്.”.
31. 34-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 34-ാം വേുെില്,—
(1) (5)-ഉം (6)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള്ക്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(5) സര്ണ്വേോശാോ ഫസനറിനും, ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേിനും രഡ്ജറ്
എറികമറും,

ഓഡിറ്

േണക്കുേളുഫട

റികൊര്ണ്ട്ടും

കററ്ഫമെും,

ആയതിഫെ

രാേന്സ്

മറുപടിേളും, വാര്ണ്ഷിേ റികൊര്ണ്ട്ടും,

ഷീറും

നല്േുവാന്

ലവസ്-ൊന്സേര്ണ്

ഉത്തരവാരിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) ലവസ്

ൊന്സേര്ണ്ക്ക് താന്

സതവര നടപടി എടുകക്കണ്തായ

ഏഫതേിേും അടിയന്തിര സാഹെരയം സംജാതമായിട്ടുഫണ്ന്ന് അഭിബ്പായമുള്ള പക്ഷം
അകേഹത്തിന് ഏഫതാരു നടപടിയും എടുക്കാവുന്നതും അങ്ങഫനയുള്ള സംഗതിയില്
അബ്പോരഫമടുത്ത നടപടി, ആ വിഷയം സാധാരണയായി ലേോരയം ഫെയ്യുന്ന
അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ

നിോയത്തികനാ

മുെത്

രിവസത്തിനേം

റികൊര്ണ്ട്ട്

ഫെകയ്യണ്തുമാണ്. അബ്പോരം എടുത്ത നടപടി ആ വിഷയം സാധാരണ ലേോരയം
ഫെയ്യുന്ന

അധിോര

തീരുമാനത്തിന്

സ്ഥാനത്തിഫെകയാ

വികധയമായിരിക്കുന്നതും

നിോയത്തിഫെകയാ

അംഗീോരം

േഭിക്കാത്ത

അന്തിമ
നടപടിേള്ക്

അസാധുവാക്കഫെടുന്നതുമായിരിക്കും.”;
(2) (8)-ാം ഉപവേുെിനു പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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“(8)

സര്ണ്വേോശാേയിഫേ ഉകരയാഗസ്ഥരുഫടയും അദ്ധയാപേ രുഫടയും

മറ് ജീവനക്കാരുഫടയും നിയമനം, സസ്ഫപന്ഷന്, നീക്കം ഫെയ്യല് എന്നിവ സംരന്ധിച്ച്
സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേിഫെ തീരുമാനങ്ങള്ക് ലവസ് ൊന്സേര്ണ്
നടെിോക്കാന് രാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്. അബ്പോരം നടെിോക്കാത്ത പക്ഷം,
ആയതിനുള്ള ോരണം സഹിതം ഇതു സംരന്ധിച്ച റികൊര്ണ്ട്ട് ഏെ് രിവസത്തിനേം
കബ്പാ-ൊന്സേര്ണ്ക്ക് നല്കേണ്താണ്.”;
(3)

(11)-ാം

ഉപവേുെ്

വിട്ടുേളകയണ്തും

കശഷിക്കുന്ന

ഉപവേുെുേള്ക്

യഥാബ്േമം പുനരക്കം ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.
32. 35-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 35-ാം വേുെില്,—
(1)

(1)-ഉം

(2)-ഉം

(3)-ഉം

ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക്

പേരം

താഫെെറയുന്ന

ഉപവേുെുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1)

കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ് സര്ണ്വേോശാേയുഫട മുെുവന് സമയ

ഉകരയാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

ലവസ് ൊന്സേര്ണ്, സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരാള്ക്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരാള്ക്
എന്നിങ്ങഫന മൂന്ന് അംഗങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഫസേക്ഷന് േമ്മിറി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു
പാനേില് നിന്നും കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേഫറ ൊന്സേര്ണ് നിയമികക്കണ്താണ്:
എന്നാല് സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ് േൗണ്സില് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന
ആള്ക് ആ േൗണ്സിേിഫേ അംഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഒരാകളാ സര്ണ്വേോശാേയിഫേ
ജീവനക്കാരകനാ ആോന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു:
എന്നു മാബ്തവുമല്ല വയവസ്ഥ ഫെയ്ത ബ്പോരം ഐേേണ്കഠന ഒരു ശിപാര്ണ്ശ
നല്േുവാന് േമ്മിറി പരാജയഫെടുന്ന പക്ഷം,
ഒരാളുഫട

കപരു

ഏഫതേിേും

വീതം

ഒരംഗം

ൊന്സേര്ണ്ക്ക്

അബ്പോരം

േമ്മിറിയിഫേ ഓകരാ അംഗത്തിനും

സമര്ണ്െിക്കാവുന്നതാേുന്നു.

േമ്മിറിയിഫേ

സമര്ണ്െിക്കാതിരിക്കുന്നത്

കബ്പാ-ലവസ്

കപര്

ൊന്സേറുഫട നിയമനം അസാധുവാക്കുന്നതുമല്ല.

ഫസേക്ഷന് േമ്മിറി നല്േുന്നത്

ഐേേണ്കഠയനയുള്ള ശിപാര്ണ്ശയല്ലാഫയേില് ൊന്സേര്ണ്ക്ക് േമ്മിറിയിഫേ ഭൂരിപക്ഷം
അംഗങ്ങളുഫട അഭിബ്പായം സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന
അംഗം ഫസേക്ഷന് േമ്മിറിയുഫട ഫെയര്ണ് കപെ്സണ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) അറുപത്
കബ്പാ-ലവസ്

ൊന്സേറായി

വയസ്സില്

േൂടുതല്

നിയമിക്കാന്

ബ്പായമുള്ള

പാടില്ലാത്തതും

ഏഫതാരാഫളയും

നിയമനത്തിനുകശഷം,

അകേഹത്തിഫെ നിയമന നിരന്ധനേള്ക്ക്കും ഉപാധിേള്ക്ക്കും വികധയമായി, അകേഹം
ഉകരയാഗത്തില് ബ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് നാേ് വര്ണ്ഷക്കാേയളവികേയ്ക്ക് മാബ്തം
ഉകരയാഗം

വഹികക്കണ്തുമാണ്.

ഒരു

ബ്പാവശയം

നിയമിക്കഫെട്ട

ഫബ്പാ-ലവസ്

ൊന്സേര്ണ്ക്ക് പുനര്ണ്നിയമനത്തിന് അര്ണ്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.
(3) െിഷറീസ് സയന്സികോ സമുബ്രപഠന വിഷയങ്ങളികോ രിരുരവും
രിരുരാനന്തര രിരുരവും ഗകവഷണ രിരുരവും ഉള്ളതും, െിഷറീസിഫെകയാ
സമുബ്രപഠനങ്ങളുഫടകയാ ഏഫതേിേും കമഖേയിഫേ സമുന്നത വിരയാഭയാസ വിരഗ്ദ്ധന്
ആയതും, ഒരു അംഗീേൃത സര്ണ്വേോശാേയിഫേ ഫബ്പാെസര്ണ് തസ്തിേയില് േുറഞ്ഞത്
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എട്ട് വര്ണ്ഷം ബ്പവൃത്തി പരിെയം ഉള്ളകതാ അഫല്ലേില് ഏഫതേിേും ഉന്നത
ഗകവഷണ/ഉന്നത വിരയാഭയാസ സ്ഥാപനത്തില്, തത്തുേയ തസ്തിേയില് േുറഞ്ഞത് എട്ട്
വര്ണ്ഷം ബ്പവര്ണ്ത്തന പരിെയവും
വിരയാഭയാസ കമഖേയില് കനതൃതവപാടവവും
ബ്പേടിെിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ആളായിരിക്കണം കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേര്ണ്.”.
(2) (5)-ാം ഉപവേുെിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(6) സര്ണ്വേോശാേയിഫേ പരീക്ഷ നടത്തിെ് ഉള്ക്ഫെഫടയുള്ള അക്കാരമിേ്
ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്,
ആസൂബ്തണം,
വിേസനം,
വിരയാര്ണ്ഥിേള്ക്ക്ക്
കവണ്ിയുള്ള
കക്ഷമബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്
എന്നിവ
സംരന്ധിച്ച
െുമതേേളും
അധിോരങ്ങളും
കബ്പാ-ലവസ് ൊന്സേറില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും ആയത് സംരന്ധിച്ച് അകേഹം
ലവസ് ൊന്സേകറാട് ഉത്തരവാരഫെട്ടിരിയ്ക്കുന്നതുമാണ്.”.
33. 36-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 36-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ഉം (2)-ഉം (3)-ഉം (4)-ഉം (5)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന
ഉപവേുെുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1)
ഫബ്പാെസര്ണ്
പരവിയില്
േുറയാത്ത
അതത്
ൊക്കല്റി
വിഷയങ്ങളില് രിരുരാനന്തര രിരുരവും, ഫബ്പാെസര്ണ് തസ്തിേയില് അഞ്ച്
വര്ണ്ഷത്തില് േുറയാത്ത അദ്ധയാപന പരിെയവും, റാറയൂട്ടില് നിര്ണ്കേശിക്കുന്ന മറ്
കയാഗയതേളും ഉള്ള ഒരാഫള ഓകരാ ൊക്കല്റിയുഫടയും ഡീനായി നിയമികക്കണ്താണ്:
എന്നാല് െിഷറീസ് ൊക്കല്റിയുഫട ഡീന് തസ്തിേയുഫട ോരയത്തില്
ഇന്തയന്
ോര്ണ്ഷിേ
ഗകവഷണ
േൗണ്സിേിഫെ
അംഗീോരം
ഉള്ള
ഒരു
സര്ണ്വേോശാേയില് നിന്നും കനടിയ െിഷറീസ് സയന്സിഫേ രിരുരവും ബ്പസ്തുത
േൗണ്സില് ോോോേങ്ങളില് വിജ്ഞാപനം ഫെയ്യുന്ന മറു കയാഗയതേളും േൂടി
ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്.
(2) ഡീനിഫെ ോോവധി അഞ്ച് വര്ണ്ഷകമാ അഫല്ലേില് അകേഹത്തിന്
അറുപത്
വയസ്സ്
തിേയുന്നത്
വഫരകയാ
ഏതാകണാ
ആരയം
അതുവഫര
യായിരിക്കുന്നതാണ്. ഡീനിഫെ ശമ്പളവും അേവന്സുേളും യു.ജി.സി.സ്ക്കീമിഫേ
സീനിയര്ണ് ഫബ്പാെസറുകടതിന് തുേയമായിരിക്കുന്നതാണ്. േൂടാഫത നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട
ബ്പോരമുള്ള സ്ഫപഷയല് അേവന്സ് ബ്പതിമാസം േഭിക്കുന്നതാണ്.
(3)

ഡീന് സര്ണ്വേോശാേയുഫട ശമ്പളം പറുന്ന മുെുവന് സമയ
ഉകരയാഗസ്ഥന്
ആയിരിക്കുന്നതും
രന്ധഫെട്ട
ൊക്കല്റിഫയ
സംരന്ധിച്ച
അക്കാഡമിക്കും ഭരണപരവും സാമ്പത്തിേവുമായ എല്ലാ െുമതേേളും അധിോരങ്ങളും
അകേഹത്തിന് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(4) ൊക്കല്റിയിഫേ അദ്ധയാപന ഗകവഷണ വിജ്ഞാന വയാപന
ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക് നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനും അക്കാഡമിക്ക് പുകരാഗതി കനടിഫയടുക്കു
ന്നതിനും അദ്ധയാപനത്തിഫെ നിേവാരം ോത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ധയാപേഫര
പരിശീേിെിക്കുന്നതിനും അക്കാഡമിേ് േൗണ്സില് അംഗീേരിച്ച അക്കാഡമിേ്
നയങ്ങള്ക് നടെിോക്കുന്നതിനും ഡീന് ഉത്തരവാരിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
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(5) ആവശയം വരുന്ന മുറയ്ക്ക് രന്ധഫെട്ട ൊക്കല്റി പഠന കരാര്ണ്ഡ്
മീറിംഗുേള്ക്
വിളിച്ചു
േൂകട്ടണ്തും
അങ്ങഫനയുള്ള
മീറിംഗുേളില്
അദ്ധയക്ഷം
വഹികക്കണ്തും ഡീനിഫെ െുമതേയായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
(2)
(10)-ാം
ഉപവേുെിനു
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(11)

ൊക്കല്റി

പഠന

കശഷം

താഫെെറയുന്ന

കരാര്ണ്ഡിഫെ

തീരുമാനങ്ങള്ക്

ഉപവേുെുേള്ക്

നടെിോക്കുേ,

ൊക്കല്റിയുഫടയും സര്ണ്വേോശാേയുഫടയും ഉത്തമ താല്പരയം സംരക്ഷിക്കുേ, വിവിധ
വേുെുേളുഫട ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക് കബ്ോഡീേരിക്കുേ എന്നിവ ഡീനിഫെ ഉത്തര
വാരിതവമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(12) സര്ണ്വേോശാേയില് സ്ക്കൂള്ക് ഡയറക്ടറായി നിേവില് സ്ഥിര നിയമനം
േഭിച്ചവഫര െിഷറീസ് ഒെിഫേയുള്ള ൊക്കല്റിേളുഫട ഡീനായി നിയമികക്കണ്താണ്.
ആയതിന് (1)-ാം ഉപവേുെിഫേ വയവസ്ഥേള്ക് തടസ്സമല്ലാത്തതുമാേുന്നു.”.
34.
38-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 38-ാം വേുെിഫെ (1)-ാം
ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“(1) റാറയൂട്ടിനാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന അബ്പോരമുള്ള ആവശയത്തി
കേക്കായി
രൂപീേരിക്കഫെട്ട
ഫസേക്ഷന്
േമ്മിറിയുഫട
ശിപാര്ണ്ശയികേല്,
ലവസ്-ൊന്സേര്ണ്, ഗകവണിംഗ് േൗണ്സിേിഫെ അംഗീോരകത്താഫട െിനാന്സ്
ഓെീസഫറ നിയമികക്കണ്താണ്. െിനാന്സ് ഓെീസറുഫട ഔകരയാഗിേ ോോവധി
അകേഹം െുമതേകയറ് നാേ് വര്ണ്ഷം പൂര്ണ്ത്തിയാേുന്നത് വഫരകയാ അകേഹത്തിന്
അമ്പത്തിയാറ് വയസ്സാേുന്നതു വഫരകയാ ഏതാകണാ ആരയം വരുന്നത് അതുവഫര
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. െിനാന്സ് ഓെീസര്ണ് സര്ണ്വേോശാേയുഫട ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു
മുെുവന് സമയ ഉകരയാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
35. 41-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 41-ാം വേുെില്,—
(1) (1)-ാം ഉപവേുെിന് പേരമായി താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(1)

റാറയൂട്ടിനാല്

നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന

അബ്പോരമുള്ള

ആവശയത്തികേക്കായി രൂപീേരിക്കഫെട്ട ഫസേക്ഷന് േമ്മിറിയുഫട ശിപാര്ണ്ശയികേല്
ലവസ്-ൊന്സേര്ണ്,

ഗകവണിംഗ്

േൗണ്സിേിഫെ

അംഗീോരകത്താഫട

പരീക്ഷാ

േണ്കബ്ടാളഫറ നിയമികക്കണ്താണ്. പരീക്ഷാ േണ്കബ്ടാളറുഫട ഔകരയാഗിേ ോോവധി
അകേഹം െുമതേകയറ് നാേ് വര്ണ്ഷം പൂര്ണ്ത്തിയാേുന്നത് വഫരകയാ അകേഹത്തിന്
അമ്പത്തിയാറ് വയസ്സാേുന്നതു വഫരകയാ ഏതാകണാ ആരയം വരുന്നത് അതുവഫര
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷാ േണ്കബ്ടാളര്ണ് സര്ണ്വേോശാേയുഫട ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു
മുെുവന്

സമയ

ഉകരയാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും

ലവസ്-ൊന്സേറുഫട

നിയബ്ന്തണത്തിന് േീെില് കജാേി ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.”.
(2) (2)-ാം ഉപവേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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36. 42-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 42-ാം വേുെിഫെ (4)-ാം
“46-ാം

ഉപവേുെില്

അടയാളങ്ങള്ക്ക്കും

വേുെില്”

പേരം

“47-ാം

എന്ന

അക്കങ്ങള്ക്ക്കും

വേുെില്”

എന്ന

വാക്കുേള്ക്ക്കും

അക്കങ്ങളും

വാക്കുേളും

അടയാളങ്ങളും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
37. 44-ാം വേുെ് വിട്ടുേളയല്.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 44-ാം വേുെ് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
38. 45-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 45-ാം വേുെിഫെ (1)-ഉം (2)-ഉം
(3)-ഉം ഉപവേുെുേള്ക്ക്ക് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(1)

ഓകരാ

ൊക്കല്റിയിഫേയും

ഓകരാ

വേുെിനും

ഓകരാ

കമധാവി

ഉണ്ായിരികക്കണ്തും അകേഹത്തിഫെ നിയമനം, അധിോരങ്ങള്ക്, െുമതേേള്ക് ഇവ
റാറയൂട്ടുേളാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെടാവുന്ന ബ്പോരം ആയിരികക്കണ്തുമാണ്:
എന്നാല് െിഷറീസ് ൊക്കല്റി വേുെുേളിഫേ കമധാവിേള്ക്ക്ക് െിഷറീസ്
സയന്സില് രിരുരവും രന്ധഫെട്ട വിഷയത്തില് രിരുരാനന്തര രിരുരവും ഇന്തയന്
ോര്ണ്ഷിേ

ഗകവഷണ

േൗണ്സില്

നിഷ്േര്ണ്ഷിക്കുന്ന

മറു

കയാഗയതേളും

ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നുമാബ്തമല്ല സര്ണ്വേോശാേയില് െിഷറീസ് ൊക്കല്റി വേുെില് നിേവില്
അദ്ധയാപേ തസ്തിേയില് തുടരുന്നവരുഫട ോരയത്തില് െിഷറീസ് സയന്സ് രിരുരം
ഉണ്ായിരിക്കണഫമന്ന വയവസ്ഥ നിര്ണ്രന്ധമല്ലാത്തതാണ്.
(2) വേുെിഫെ
വേുെിഫന

കമധാവി

സംരന്ധിച്ചുള്ള

വിശവസ്തമായി
അദ്ധയാപനം,

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

റാറയൂട്ടുേളും

അനുസരിക്കുന്നതിനും
ഗകവഷണം,

കമധാവി

ഓര്ണ്ഡിനന്സുേളും

അകേഹത്തിഫെ

വിപുേീേരണ

ആയിരികക്കണ്തും

കജാേിേള്ക്

റഗുകേഷനുേളും

േീെിേുള്ള
എന്നിവ

വേുെുേളിഫേ
നടത്തുന്നതിനും

സംഘടിെിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാരിതവം ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(3) ഒരു വേുെുകമധാവിയുഫട വേുെില് നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ധയാപനം,
ഗകവഷണം, വിജ്ഞാന വയാപന പരിപാടിേള്ക് എന്നിവയ്ക്കും അകേഹം ൊക്കല്റിയുഫട
ഡീനികനാട് ഉത്തരവാരിതവഫെട്ടിരിക്കും.”.
39.

45എ

എന്ന

പുതിയ

വേുെ്

കെര്ണ്ക്കല്.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

45-ാം വേുെിന് കശഷം താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“45എ.

സര്ണ്വേോശാേ

അദ്ധയാപേര്ണ്.—(1)

ഓകരാ

ൊക്കല്റിയ്ക്കും

ബ്പകതയേമായി ഫബ്പാെസര്ണ്, അകസാസികയറ് ഫബ്പാെസര്ണ്, അസിറെ് ഫബ്പാെസര്ണ് എന്നീ
വിഭാഗങ്ങളിോയി അദ്ധയാപേര്ണ് ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നാല് ആവശയാനുസരണം ഒരു ൊക്കല്റിയിഫേ അദ്ധയാപേഫന മഫറാരു
ൊക്കല്റിയില് അദ്ധയാപനത്തില് ഏര്ണ്ഫെടുന്നതിന് അനുവരിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
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(2) ോര്ണ്ഷിേ സര്ണ്വേോശാേയില് നിന്നും ലേമാറി േിട്ടിയ െിഷറീസ്
ൊക്കല്റിയിഫേ അദ്ധയാപേ തസ്തിേേളില് െിഷറീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാകനജ്ഫമെ്,
െിഷറീസ് ലഹകബ്ഡാബ്ഗെി എന്നീ വേുെുേള്ക് ഒെിഫേയുള്ളവ ഈ സര്ണ്വേോശാേയിഫേ
െിഷറീസ് ൊക്കല്റിയില് തഫന്ന നിേനിര്ണ്കത്തണ്താണ്.
(3) അദ്ധയാപേ
തസ്തിേേളിഫേ
നിയമനവും
അധിോരങ്ങളും
േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും റാറയൂട്ടുേളാല് നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട ബ്പോരം ആയിരികക്കണ്താണ്.
എന്നാല് െിഷറീസ് ൊക്കല്റിയിഫേ അദ്ധയാപേര്ണ്ക്ക് ഇന്തയന് ോര്ണ്ഷിേ ഗകവഷണ
േൗണ്സിേിഫെ അംഗീോരമുള്ള െിഷറീസ് സയന്സ് രിരുരവും, രന്ധഫെട്ട െിഷറീസ്
വിഷയത്തിഫേ രിരുരാനന്തര രിരുരവും ഇന്തയന് ോര്ണ്ഷിേ ഗകവഷണ േൗണ്സില്
നിഷ്േര്ണ്ഷിക്കുന്ന മറു കയാഗയതേളും ഉണ്ായിരികക്കണ്താണ്:
എന്നാല്
സര്ണ്വേോശാേയില്
െിഷറീസ്
ൊക്കല്റിയില്
നിേവില്
അദ്ധയാപേ തസ്തിേയില് തുടരുന്നവരുഫട ോരയത്തില് െിഷറീസ് സയന്സ് രിരുരം
ഉണ്ായിരിക്കണഫമന്ന വയവസ്ഥ നിര്ണ്രന്ധമല്ലാത്തതാണ്.
(4) അദ്ധയാപേന് തന്നില് െുമതേഫെടുത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ധയാപന ഗകവഷണ
വയാപന പരിപാടിേളുഫട ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളുഫട ോരയത്തില് വേുെ് കമധാവികയാട്
ഉത്തരവാരിയായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
40.

49-ാം

വേുെിഫെ

കഭരഗതി.—ബ്പധാന

ആേ്റിഫേ

49-ാം

വേുെിഫെ

(3)-ാം ഉപവേുെില് “സ്േൂളുേളില് നിന്നും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “ൊക്കല്റി
പഠനകരാര്ണ്ഡില് നിന്നും” എന്ന വാക്കുേള്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
41. 50-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 50-ാം വേുെില്,
(1) (6)-ാം ഉപവേുെില് “സ്ക്കൂള്ക് ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ്,” എന്ന വാക്കുേളും െിഹ്നവും
വിട്ടുേളകയണ്താണ്;
(2) (7)-ാം ഉപവേുെില് “അമ്പത്തഞ്ച്” എന്ന വാക്കിന് പേരം “അമ്പത്തിയാറ്”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
42. 52-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 52-ാം വേുെിഫേ (1)-ാം
ഉപവേുെിഫെ രണ്ാമഫത്ത ക്ലിപ്ത നിരന്ധന വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
43. 60-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 60-ാം വേുെിന് പേരം
താഫെെറയുന്ന വേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“60.

സര്ണ്വേോശാേ

ഓംരുഡ്സമ
് ാന്.—(1)

സര്ണ്വേോശാേ

യുഫട

ഭരണനിര്ണ്വഹണത്തിഫേ ഫേടുോരയസ്ഥത, അെിമതി, മറ് സവജനപക്ഷപാതം തുടങ്ങിയ
ോരയങ്ങളില് ഫപാതുജനങ്ങളും വിരയാര്ണ്ഥിേളും അദ്ധയാപേരും മറ് തല്പര േക്ഷിേളും
ഉയര്ണ്ത്തുന്ന

കരഖാമൂേവും

അകനവഷിക്കുന്നതിനും
നിയമങ്ങള്ക്ക്കും

അല്ലാത്തതുമായ

സര്ണ്വേോശാേ

വികധയമായി

ആകരാപണങ്ങളും

നിയമങ്ങള്ക്ക്കും

തീരുമാനങ്ങള്ക്

അെിമതി

എടുക്കുന്നതിനും

പരാതിേളും
നികരാധന
അബ്പോരം

പരിഗണിക്കഫെടുന്ന ആകരാപണങ്ങളും പരാതിേളും ശരിയാഫണന്ന് േഫണ്ത്തിയാല്
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കബ്പാസിേയൂഷന്

നടപടിേള്ക്

സര്ണ്വേോശാേയില്
തല്സ്ഥാനങ്ങളില്

സവീേരിക്കുന്നതിനും

നിന്നും
നിന്നും

ശമ്പളം
നീക്കം

പറുന്ന,

അതിനുത്തരവാരിേളായ,

ഏഫതാരു

ഫെയ്യുന്നതിനും

ഒരു

ഉകരയാഗസ്ഥഫനയും
ഓംരുഡ്സമ
് ാഫന

ആവശയാനുസരണം ൊന്സേര്ണ്ക്ക്, വിജ്ഞാപനം വെി നികയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) ഓംരുഡ്സ്മാന്, റിട്ടയര്ണ് ഫെയ്ത ലഹകക്കാടതി ജഡ്ജിയുഫട പരവിയില്
േുറയാത്ത ഒരു നയായാധിപന് ആയിരികക്കണ്താണ്.
(3) സര്ണ്വേോശാേ

ഓംരുഡ്സ്മാഫെ

ഔകരയാഗിേ

ോോവധി

(1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം വിജ്ഞാപനം പുറഫെടുവിച്ച തീയതി മുതല് ഒരു വര്ണ്ഷ
ോോവധിയില് അധിേരിയ്ക്കാന് പാടില്ലാത്തതാണ്.
(4) സര്ണ്വേോശാേ ഓംരുഡ്സമ
് ാഫെ കവതനവും മറു കസവന വയവസ്ഥേളും
വിജ്ഞാപനം വെി വിനിര്ണ്കേശിക്കുന്ന ബ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.”.
44. 64-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 64-ാം വേുെിഫെ (1)-ാം
ഉപവേുെിന് പേരം താഫെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്, അതായത്:“(1) ലവസ് ൊന്സേര്ണ് വിജ്ഞാപനം വെി സര്ണ്വേോശാേയുഫട ലെനാന്സ്
േമ്മിറി രൂപീേരികക്കണ്തും അതില് താഫെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരികക്കണ്
തുമാണ്, അതായത്:—
(i) ലവസ് ൊന്സേര്ണ്—ഫെയര്ണ്മാന്;
(ii) ധനോരയവേുെ് ഫസബ്േട്ടറി അഫല്ലേില് അകേഹം നികയാഗിക്കുന്ന
ധനോരയ വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറി പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(iii)

മത്സയരന്ധന

വേുെ്

ഫസബ്േട്ടറി

അഫല്ലേില്

അകേഹം

നികയാഗിക്കുന്ന മത്സയരന്ധന വേുെിഫേ കജായിെ് ഫസബ്േട്ടറി പരവിയില് േുറയാത്ത
ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(iv) െിഷറീസ് ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലേില് അകേഹം നികയാഗിക്കുന്ന െിഷറീസ്
കജായിെ് ഡയറക്ടര്ണ് പരവിയില് േുറയാത്ത ഒരു ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(v) സര്ണ്വേോശാേ ഗകവണിംഗ്
നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെടുന്ന 2 അംഗങ്ങള്ക്;
(vi)

േൗണ്സില്,

അതില്

നിന്നും

െിനാന്സ് ഓെീസര്ണ്; േൂടാഫത

(vii) രജിസ്ബ്ടാര്ണ്—ഫമമ്പര്ണ് ഫസബ്േട്ടറി.
(2) ലെനാന്സ് േമ്മിറിയുഫട രണ്് കയാഗങ്ങള്ക്ക്കിടയിേുള്ള ഇടകവള മൂന്ന്
മാസത്തില് അധിേരിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.
ഒരു കയാഗത്തിഫെ േവാറം ആഫേ
അംഗങ്ങളുഫട എണത്തിഫെ പേുതി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
45. 66-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 66-ാം വേുെിഫേ (2)-ാം
ഉപവേുെിഫേ (v), (viii), (xii) എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങള്ക് വിട്ടുേളകയണ്താണ്.
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46. 68-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 68-ാം വേുെിഫെ (vi)-ാം
ഇനത്തില്
“വേുെുേളിഫേയും സ്േൂളുേളിഫേയും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം
“ൊക്കല്റിേളിഫേയും” എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
47. 69-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 69-ാം വേുെിഫെ (i)-ാം
ഇനത്തില് “42-ാം വേുെിഫെ” എന്ന അക്കങ്ങള്ക്ക്കും െിഹ്നത്തിനും വാക്കിനും പേരം
“68-ാം വേുെിഫെ” എന്ന അക്കങ്ങളും െിഹ്നവും വാക്കും കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
48. 71-ാം വേുെിഫെ കഭരഗതി.—ബ്പധാന ആേ്റിഫേ 71-ാം വേുെിഫെ (1)-ാം
ഉപവേുെില് “സ്േൂളുേളുകടയും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക്ക് പേരം “ൊക്കല്റിേളുഫടയും”
എന്ന വാക്ക് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-I) Department
NOTIFICATION
No. 11407/Leg. I1/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 25th February, 2021
13th Kumbham, 1196
6th 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 Shops and Commercial Establishments Workers’ Welfare Fund
(Amendment) Ordinance, 2021(46 of 2021).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation

in

English

of

“2021-ഫേ

കേരള

െിഷറീസിനും

സമുബ്ര

പഠനങ്ങള്ക്ക്കുമുള്ള സര്ണ്വേോശാേ (കഭരഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under

the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 46 OF 2021
THE KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND OCEAN STUDIES
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
to amend the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Act, 2010.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to amend the Kerala University of Fisheries and
Ocean Studies Act, 2010 (Act 5 of 2011) for the purposes hereinafter appearing;
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.—(1) This Ordinance may be called the Kerala
University of Fisheries and Ocean Studies (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force at once.
2. Act 5 of 2011 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Act, 2010 (5 of 2011)
(hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments
specified in sections 3 to 48.
3. Amendment of the title and long title.—In the principal Act,—
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(1) In title, for the words “FISHERIES AND OCEAN STUDIES”, the words and
symbol “FISHERIES AND OCEAN STUDIES” shall be substituted;
(2) In long title, for the words “Fisheries and Ocean Studies”, the words and symbol
“fisheries and ocean studies” shall be substituted.
4. Amendment of the preamble.—(1) In the preamble of the principal Act, for the words
“fisheries and ocean studies”, the words “fisheries and ocean studies” shall be substituted;
(2) after the word “Environmental Science”, the words and symbols “fisheries,
aquaculture, control of fish diseases, fish processing and fish marketing”, and after the word
“social science”, the words and symbols “Technology, Economics”, shall be inserted.
5. Amendment of section 1.—In sub-section (1) of section 1 of the principal Act, for the
words “Fisheries And Ocean Studies”, the words “Fisheries And Ocean Studies” shall be
substituted;
6. Amendment of Section 2.—In section 2 of the principal Act,—
(1) clause (b) shall be omitted;
(2) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ca) “Controller of Examinations” means the Controller of Examinations of the
University appointed under section 41;”;
(3) in clause (e), for the figures and words “in section 23” the words, figures, symbol
and letter “in section 25A” shall be substituted;
(4) clause(g) shall be omitted;
(5) in clause (h), before the word “appointed”, the word “extension” shall be
inserted;
(6) for clause (j), the following clauses shall be substituted, namely:—
“(j) “Extension Council” means the Extension Council constituted under section
19A of this Act;
(ja) “Faculty Board of Study” means the Faculty Study Board constituted in
each faculty under sub-section (4) of section 25;”;
(7) for clause (r), the following clause shall be substituted, namely:—
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“(r) “Head of the Department” means the head of the Department in the faculties
appointed under section 45;”;
(8) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ta) “Librarian” means the librarian of the university appointed under
section 40;”;
(9) after clause (y), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ya) “Pro-Vice-Chancellor” means the Pro-Vice-Chancellor of the University
appointed under section 35;”;
(10) clauses (ag) and (ah) shall be omitted;
(11) after clause (am), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ama) “University Engineer” means the University Engineer of the University
appointed under section 39;”.
7. Amendment of Section 3.—In section 3 of the Principal Act,—
(1) in sub-section (1), for the words, “Fisheries and Ocean studies”, the words
“Fisheries and Ocean studies” shall be substituted;
(2) in sub-section (2), for the words and symbol, "School Governing Council,
Departmental Governing Councils" the words and symbol, "Extension Council, Faculty Board
of studies” shall be substituted;
(3) after sub-section (5), the following sub-section and proviso shall be added,
namely:—
“(6) The responsibility of introducing undergraduate and postgraduate courses
in Fisheries Science and Marine Studies in the State of Kerala shall be vested with the Kerala
University of Fisheries and Ocean Studies:
Provided that this provision does not apply to courses started by any other universities
under any Central Act.”.
8. Amendment of section 5.—In item (iv) of section 5 of the principal Act, after the words
“in respective fields” the words “on the basis of detailed study” shall be inserted.
9. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the Principal Act,—
(1) in clause (e), the word and symbol “or school” shall be omitted;
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(2) the existing clause (i) shall be omitted;
(3) in clause (l), for the word “in the bill”, the word “of the Act” shall be substituted;
(4) for the existing clauses (r), (s), the following clauses shall be substituted,
namely:—
“(r) to create posts required for teaching, research and extension education with
the permission of the Government and to appoint persons having prescribed qualification, to
such posts;
(s) to create teaching/non-teaching posts for administration and other purposes
with the permission of the Government and to appoint persons to such posts;”.
(5) for the existing clauses (x), (y) the following clauses shall be substituted,
namely:—
“(x) to establish, maintain and manage, whenever necessary,—
(i) a printing and publication department;
(ii) Information Bureaus; and
(iii) Employment Guidance Bureaus and such other activities as may be
necessary and possible to fulfill the objectives of the University;
(y) to institute and to provide funds wherever necessary for the maintenance of,—
(i) welfare committee of the employees and students;
(ii) a Students Advisory Bureau;
(iii) an Employment Bureau;
(iv) a University Students Union;
(v) University Athletic Clubs;
(vi) the National Cadet Corps;
(vii) the National Service Scheme;
(viii) Students’ Cultural and Debating Societies;
(ix) a Publication Bureau;
(x) education extension centres relating to Fisheries and Ocean Studies; and
(xi) co-operative societies and other similar institutions, for the upliftment
of the students and employees of the University.”.
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10. Amendment of Section 8.—In section 8 of the Principal Act,—
(1) in sub-section (1), the symbol and word, “school” shall be omitted and after the
words “any document”, the words “including digitally stored” shall be inserted;
(2) for the existing sub-section (2), the following sub-section shall be substituted,
namely: —
“(2) The Government shall, before causing an inspection or inquiry to be made
under sub-section (1), give due notice at least ten days before such inspection or enquiry, as the
case may be, to the University and the Registrar shall be vested with the responsibility to appear
before such inspection or enquiry and to provide required information.”.
(3) for the existing sub-section (7), the following sub-section shall be
substituted, namely:—
“(7) If the University fails to offer any explanation within the time specified
under sub-section (6) or offers an explanation which in the opinion of the Government is
unsatisfactory, the Government may issue such instructions as may appear to them to be
necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as deem
necessary for giving effect to such instructions. The authority concerned of the University shall
be bound to implement such directions.”.
(4) for the existing sub-section (8), the following sub-section shall be
substituted, namely:—
“(8) The responsibility of timely furnishing of any information relating to
the administration of the University, required by the Government shall be vested with the
Registrar.”.
11. Amendment of section 9.—In section (9) of the principal Act, for the words, figures,
brackets and symbols, “(v) the School Governing Councils; the Department Governing
Councils; the Faculties;”, the words, figures, brackets and symbols, “(v) Extension Council;
(vi) Faculty Board of Studies;” shall be substituted.
12. Amendment of section 10.—In sub-section (1) of section 10 of the principal Act,—
(1) in the sub-heading Ex-officio members,—
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(i) in item (vi), for the words “The Secretary to Government, Fisheries
Department”, the words "Secretary to Government, Fisheries Department or an officer not
below the rank of Joint Secretary, Fisheries Department, nominated by him” shall be
substituted;
(ii) in item (vii), for the words “not below the rank” the words “not below the
rank” shall be substituted;
(iii) in item (viii), for the words “not below the rank” the words “not below the
rank” shall be substituted;
(iv) for item (ix) for the words “not below the rank” the words “not below the
rank” shall be substituted;
(v) for item (x), after the words “Director of Fisheries” the words “Director of
Fisheries or an officer not below the rank of Joint Director of Fisheries, nominated by him’’
shall be inserted.”.
(vi) after item (x), the following items shall be inserted, namely:—
“(xi) Dean of all faculties of the University;
(xii) the Registrar; ”;
(2) for sub-heading “(2) Nominated Members” the existing items (i), (ii) and (iii)
shall be omitted;
(3) after the existing sub-section (7), the following sub-section shall be inserted,
namely:—
“(8) The members of the Governing Council of the University shall naturally be
the members of the Senate as well. The members of the Governing Council shall be involved
in determining the quorum of the Senate and voting.”.
13. Amendment of Section 12.—For section 12 of the principal Act, the following section
shall be substituted, namely:—
“12. University Governing Council.—The Governing Council shall be the principal
governing body of the University and shall consist of the following members, namely:—
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1. Ex-officio members:
(i) the Vice-Chancellor;
(ii) the Pro-Vice-Chancellor;
(iii) the Secretary to Government, Fisheries Department or an officer not
below the rank of Joint Secretary of the Fisheries Department nominated by him;
(iv) the Secretary to Government,

Higher Education Department or an

officer not below the rank of Joint Secretary of the Department of Higher Education,
nominated by him;
(v) the Secretary to Government, Finance Department or an officer not below
the rank of Joint Secretary of the Finance Department nominated by him;
(vi) the Law Secretary or an officer not below the rank of Joint Secretary
nominated by him;
(vii) the Dean of all faculties;
(viii) the Registrar.
2. Elected members:
(i) each teacher elected from each faculty by a single transferable vote from
among the Heads of the Departments and the teachers of the University Faculty; of whom at
least one shall be a woman and their order shall be in the English alphabetical order of the
faculty;
(ii) one member elected by voting from the full-time regular students in the
University:
Provided that the elected members of categories of teacher and student shall
not be eligible to be elected continuously.
3. Nominated members:
(i)

two Members of the Legislative Assembly, as nominated by the

Government;
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(ii) one representative of the Director General of the Indian Council of
Agricultural Research (ICAR);
(iii) one representative from fishing community having knowledge in the
field of Fisheries and Marine Studies, nominated by the Government;
(iv) an Excellent Scientist in Ocean Studies, nominated by the Ministry of
Geology;
(v) one representative of the Fish farmer, nominated by the Government;
(vi) an eminent educationalist having expertise in the field of Fisheries and
not below the rank of Professor, outside the University;
(vii) one representative from the registered Fishermen Organisation,
nominated by the Government;
(viii) one representative from the Fisheries Industry, nominated by the
Government;
(ix) a woman social worker:
Provided that a nominated member shall not be eligible for re-nomination.”.
14. Amendment of Section 13.—In sub-section (1) of section 13 of the principal Act, after
the words “every four years” the words “by the Chancellor through Notification” shall be
inserted.
15. Amendment of Section 14.—For sub-sections (1) and (2) of section 14 of the principal
Act, the following sub-sections shall be substituted and sub-section (3) shall be newly inserted,
namely:—
“(1) The University Governing Council shall be the supreme authority of the
university and shall have the powers to review and cancel the actions of the Academic Council
and any faculty save where acted in accordance with the powers conferred upon it under this
Act, the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder and shall exercise all the
powers of the University not otherwise provided to others, by this Act:
Provided that if any question arises as to whether the Academic Council or any of the
faculty has acted in accordance with any of the aforesaid powers, or not, the Chancellor shall,
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after considering the Government's opinion on the matter, make a decision within four months
from the date of arising of issue and such decision shall be final:
Provided further that if the Chancellor does not resolve the issue within the specified
time, the decisions and actions taken by the Governing Council shall become final.
(2) Save as otherwise expressly provided under this Act, the University Governing
Council shall have the following powers, namely:—
(a) to prepare draft for making, amending or repeal the statutes, on its own
motion, for the consideration and approval of the Chancellor;
(b) to grant permission for instituting Fellowships, Scholarships, Studentships,
Students Scholarships, Medals and Prizes and to organize exhibitions, in accordance with the
provisions of this Act and the statutes, ordinances and regulations made thereunder;
(c) to institute Professorships, Associate Professorships and Assistant
Professorships and other Teaching and Research posts as may be deemed necessary with the
permission of the Government;
(d) to establish and maintain such institutions as may be deemed necessary, with
the permission of the Government;
(e) to determine the services of the employees and teachers of the university and
to prescribe their terms and conditions of service;
(f) to fix the emoluments of the employees and teachers of the university with
the approval of the Government;
(g) examine the Annual Report, Annual Accounts and Audit Reports of the
University, and take such actions as it may deem fit and pass the budget in accordance with
the provisions of the Statutes;
(h) to cancel any degree, diploma, title or any other distinction granted to any
person in violation of the provisions of the Statutes or Regulations, or withhold or cancel the
result of examination of any student, conducted by the University;
(i) to appoint enquiry committees and delegate to them the functions of the
University Governing Council as it may deem fit;
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(j) to make Statutes regulating the manner of election to the Authorities of the
University, the procedure to be followed at the meetings of the University Governing Council,
Academic Council and other Authorities of the University and quorum of members required
for the transaction of business by the Authorities of the University;
(k) to establish linkage with other Universities in India and abroad in such
manner and for such purposes as it may determine;
(l) to hold, control and administer the properties and funds of the University;
(m) to give directions regarding the form, custody and use of the common seal
of the University;
(n) to arrange for the inspection of classrooms, laboratories, hostels and other
institutions;
(o) to establish, maintain and mange colleges and research centres and other
institutions, as it may deem necessary from time to time;
(p) to appoint teachers and other non-teaching employees of the University and
prescribe their duties;
(q) to create teaching posts, ministerial posts and other necessary posts of nonteaching staff as it may deem fit, with the permission of the Government;
(r) to suspend, dismiss or otherwise take any disciplinary action against the
teachers and other employees of the University after giving them reasonable opportunity to
defend their position;
(s) to supervise and control the residence and discipline of students;
(t) to consider the financial estimates of the University in accordance with the
provisions of the Statutes made in this behalf;
(u) to supervise the conduct of University examinations and approve and publish
the results thereof;
(v) to fix the remuneration of experts deputed in the examination panel,
interview board and other committees of the University;
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(w) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor or a committee
appointed from among the members of Governing council;
(x) to consider the schemes aimed to the academic progress of the University;
and
(y) to exercise such other powers and perform such other functions as may be
entrusted by this Act or the Statutes.
(3) Responsibility for implementing the decisions taken by the Senate, in accordance
with the provisions of this Act and Statutes, shall be vested in the Governing Council.”.
16. Amendment of Section 15.—For sub-section (1) of Section 15 of the principal Act,
the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) The University Governing Council shall meet at least once in every two months,
on a date to be fixed by the Vice-Chancellor, after giving due notice to all its members. If the
Governing Council does not convene the meeting in this manner, the Vice-Chancellor shall
give a satisfactory explanation at the next meeting and obtain the approval of the Governing
Council. But, on a request in writing signed by more than one-third of the members of the
Governing Council, the Vice-Chancellor shall convene the meeting within seven days from the
date of receipt of the request.”.
17. Amendment of Section 17.—For section 17 of the principal Act, the following section
shall be substituted, namely:—
“17. Constitution of the Academic Council.—The Academic Council shall have the
following members and shall be reconstituted in every four years, through notification by the
Chancellor, namely:—
(i) Vice-Chancellor—Chairperson;
(ii) Pro-Vice-Chancellor—Vice-Chairperson;
(iii) the Dean of all the faculties;
(iv) the Director of Research;
(v) the Director of Extension;
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(vi) the Director of Fisheries or an officer not below the rank of Joint Director
of the Department of Fisheries, nominated by him;
(vii) the Director of CMFRI or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(viii) the Director of CIFT or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(ix) the Director of NIO or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(x) an eminent educationalist of fisheries science from outside the University
nominated by the Governing Council;
(xi) an eminent educationalist of Ocean Studies from outside the University,
nominated by the Governing Council;
(xii) one member not below the rank of Professor, elected by the teachers,
including the heads of the department of each faculty from among them by vote;
(xiii) a member elected by vote from graduate students of the University;
(xiv) a member elected by vote from the postgraduate students of the University;
(xv) a member elected by vote from the research students of the University;
(xvi) Registrar – Member Secretary.
(2) The Academic Council shall meet at least once in every three months. In the
absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor shall preside over the Academic
Council.
(3) The quorum of the Academic Council meeting shall be one-third of the total
membership of the Council.”.
18. Amendment of Section 18.—In sub-section (2) of section 18 of the principal Act,—
(1) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—
“(d) to prescribe the qualifications of teachers in various faculties and other
institutions under the University on the basis of the recommendation of Faculty Board of
Studies;”;
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(2) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—
“(j) to approve, modify or revise schemes relating to teaching, on the basis of
the directions received from Faculty Boards of Studies;”.
19. Amendment of Section 19.—In section 19 of the principal Act, for sub-sections (1)
and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
“(1) The Research Council shall consist of the following members and shall be
reconstituted in every four years by the Chancellor through notification, namely:—
(i) Vice-Chancellor—Chairperson;
(ii) Pro-Vice-Chancellor;
(iii) Director of Research- Member Secretary;
(iv) Director of Extension;
(v) the Dean of all faculties;
(vi) a senior faculty member who is an approved guide nominated by Governing
Council from all the faculties;
(vii) Director of each Regional Centre;
(viii) the Director of CMFRI or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(ix) the Director of CIFT or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(x) the Director of NIO or a representative not below the rank of Principal
Scientist, nominated by him;
(xi) the Director of Fisheries or an officer not below the rank of Joint Director
of the Department of Fisheries, nominated by him;
(xii) a representative from the Fish Processing Industrialists, nominated by the
Governing Council;
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(xiii) a fish farmer representative, nominated by the Governing Council;
as well as
(xiv) a representative of the fishing industrialists, nominated by the Governing
Council.
(2) Functions of the Research Council shall be to formulate research policies,
identifying thrust areas and to plan projects and research activities to provide guidelines for
preparing research projects, codify research activities, identify funding agencies for research
activities, to prepare blue print for creating physical environment needed for research, to
encourage public-private partnership research, to monitor and review research projects, to
approve annual research reports etc.”.
20. Insertion of new section after section 19.—After section 19 of the principal Act, the
following section shall be inserted, namely:—
“19A. Extension Council.—(1) The Extension Council shall consist of the following
members and shall be reconstituted in every four years through the Chancellor by notification,
namely:—
(i) Vice-Chancellor—Chairperson;
(ii) Pro-Vice-Chancellor;
(iii) Extension Director—Member Secretary;
(iv) Director of Research;
(v) the Dean of all the faculties;
(vi) the Director of each Regional Center;
(vii) two extension education experts from outside the University nominated by
the Governing Council;
(viii) an outstanding Fish farmer representative nominated by the Governing
Council;
(ix) a fishermen representative nominated by the Governing Council; and
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(x) The Director of Fisheries or an officer not below the rank of Joint Director
of the Department of Fisheries, nominated by him.
(2) The functions of the Extension Council shall be to formulate the University's
knowledge dissemination policies, to provide guidelines for preparing projects, to codify
knowledge extension activities, provide education, training and technical advice to farmers/
fishermen, to monitor and review extension education, to approve annual knowledge extension
reports etc.
(3) The Extension Council shall meet at least once in six months.
(4) The quorum of the Extension Council meeting shall be half of the total number
of members.”.
21. Omission of section 20.—Section 20 of the principal Act shall be omitted.
22. Omission of Section 21.—Section 21 of the principal Act shall be omitted.
23. Omission of Section 22.—Section 22 of the principal Act shall be omitted.
24. Omission of Section 23.—Section 23 of the principal Act shall be omitted.
25. Omission of Section 24.—Section 24 of the principal Act shall be omitted.
26. Amendment of Section 25.—Sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6) of Section 25 of the
principal Act shall be substituted with the following sub-sections respectively, namely:—
“(2) The Universities shall have the following facultities, namely:—
(i) the Faculty of Fisheries Science;
(ii) the Faculty of Ocean Science & Technology;
(iii) the Faculty of Fisheries Management;
(iv) the Faculty of Fisheries Engineering.
(3) Each Faculty shall comprise such departments and with syllabi of subjects of
study as may be specified.
(4) Each Faculty Board of Study Shall be constituted by including following
members in each faculty, namely:—
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(i) the Dean of the respective faculty -Ex-Officio Chairperson;
(ii) the heads of all the departments in the respective faculty;
(iii) four subject experts not paid by the University, nominated by the
Governing Council;
(iv) two persons elected by vote from the post of Associate Professor except the
Heads of Departments of the respective faculty; and
(v) two persons elected through vote from the post of Assistant Professor except
Department Heads of the respective faculty.
(5) The Functions of the Faculty Board of Studies shall be to review the process of
teaching and instructions in the faculty concerned, to give necessary advice

for their

betterment, to give recommendations to the Academic Council for the revision of curriculum/
syllabus.
(6) The Faculty Board of Studies shall be reconstituted in every four years by the
Vice-Chancellor through Order.”.
27. Addition of a new section after section 25.—After section 25 of the principal Act, the
following section shall be inserted, namely:—
“25A. Departments.—(1) Each faculty shall have the following departments as may
be prescribed, from time to time.
(2) Each department shall have each head and his appointment, powers and
duties shall be as may be prescribed by the Statutes.
(3) The Head of the Department shall be its Executive Head and shall be
responsible for faithfully complying with the statutes, ordinances and regulations pertaining to
the Department and for conducting and organizing the teaching, research and extension work
of the departments under him.
(4) The Head of the Department shall be responsible to the Dean of the Faculty
for teaching, research, knowledge dissemination and extension programmes vested in his
department.
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(5) The respective Faculty Board of Studies shall recommend to combine or
separate the departments or to constitute new departments or abolish the existing department
under a faculty and the same shall be approved or rejected by the Governing Council with or
without amendment subject to the decision of the Academic Council.”.
28. Amendment of Section 26.—For Section 26 of the principal Act, the following section
shall be substituted, namely:—
“26. Powers and functions of the Faculty Board of Studies.—The Faculty Board of
Studies shall have the following powers and functions, namely:—
(i) All policies regarding the administrative and academic matters in the Faculty
shall be taken in the meeting of the Faculty Board of Studies.
(ii) To examine and implement the directions from the Governing Council
regarding examination and its result in the faculty including all the academic subjects.
(iii) The qualifications required for the examiner in each faculty shall be
recommended.
(iv) The Board of Studies shall meet at least once in every six months or at such
time whenever the activities of the faculty need to be evaluated, or a decision needs to be
taken on the changes required in the curriculum.
(v) The Board of Faculty Studies shall be responsible for strengthening the
infrastructure, improving the teaching and research facilities and for conducting and
maintaining the research wing.
(vi) the Faculty Board of studies may make such necessary recommendation to
the University in the following matters, not inconsistent of the provisions of clauses (i) to (v),
namely:—
(a) to suggest new courses of study;
(b) to prescribe qualifications for the teachers in the faculty;
(c) to prescribe the qualifications for the students for admission to various
courses and examinations and under what conditions they may be exempted;

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

48

(d) to direct the Faculty Board of Studies to provide teaching and training
in such disciplines as it deems fit;
(e) to recommend for the creation of departments and teaching posts
required for the activities of the faculty;
(f) to improve teaching, research and knowledge dissemination, and to give
directions to formulate syllabus and its revision in a manner not exceeding four years;
(vii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be
conferred or vested in it by the Act, Statues, Ordinances and Regulations made thereunder.
(viii) to consider and report on any matter referred to it for opinion by any
council including the University Governing Council and the Academic Council;
(ix) to consider and recommend administrative, financial or academic matters;
(x) to ensure that the rules and guidelines framed by the Academic Council, for
the following matters are implemented, namely:—
(a) long-term curriculum development;
(b) Faculty development;
(c) development of teaching or learning materials; and
(d) research in educational matters with particular reference to colleges.
(xi) to plan organization of inter-departmental and inter-faculty programs in
consultation with the other faculties of the University;
(xii) to recommend to the Academic Council regarding organization
of

continuing

education,

orientation

courses,

especially

modified

or

new

or

interdisciplinary courses, for the teachers of the university;
(xiii) to prepare annual report on the activities of the faculty and submit it to
the Vice-Chancellor;
(xiv) consider the University and other related matters sent for the opinion of
the Faculty Board of Studies.”.
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29. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, item (xiii) shall be
omitted and the item (xiv) shall be renumbered as item (xiii).
30. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act,—
(1) for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(2) The Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor from a panel of three
persons prepared by a Selection Committee consisting of, one person nominated by the
University Governing Council, one person nominated by the Government and the Director
General of the Indian Council of Agricultural Research or his representative:
Provided that the nominee of the University Governing Council shall not be a person
from among the members of that Council or an employee of the University:
Provided further that if the Selection Committee fails to make an unanimous
recommendation as provided, each member of the Committee may submit name of each person
to the Chancellor, and the failure of any member to submit name of a person shall not
invalidate the appointment of the Vice-Chancellor. If the advice given by the Selection
Committee is not unanimous, the Chancellor may accept the opinion of the majority of the
members. The representative nominated by the Government shall be the Chairperson of the
Selection Committee.
(3) The Vice-Chancellor shall be a person who holds bachelor's, master's and
research degree in Fisheries Science or Ocean studies and an eminent scholar in any field of
Fisheries or Ocean studies and having at least ten years experience in professorship in a
recognized university or having

at least ten years of work experience in any higher

research/higher education institution in equivalent post and have performed leadership in the
field of education.”;
(2) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(6) No person over the age of sixty one shall be appointed as Vice-Chancellor
and shall, subject to the terms and conditions of his appointment, hold office only for a period
of four years from the date of his assuming office after appointment. A Vice-Chancellor
appointed once is not eligible for reappointment.”;
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(3) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(12) If the post of Vice-Chancellor is permanently vacated, due to resignation
or otherwise, that vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (2)
and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office for a full term of four years.”.
31. Amendment of Section 34.—In section 34 of the principal Act,—
(1) for sub-sections (5) and (6), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(5) The Vice Chancellor shall be responsible for the presentation of the budget
estimate, audit report, its replies, annual report, the statement of accounts and the balance sheet
to the University Senate and Governing Council.
(6) The Vice Chancellor may take any action in any emergency which in his
opinion calls for immediate action and shall in such a case and at the earliest opportunity
thereafter report the action so taken to the officer or authority or body who or which would
ordinarily have dealt with the matter. The action so taken shall be subject to the final decision
of the Authority or body which normally deals with the matter and those actions which have
not obtained the approval shall be set aside.”;
(2) for sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(8) The Vice-Chancellor shall be responsible for implementing the decisions of
the University Governing Council regarding the appointment, suspension and dismissal of
officers, teachers and other staff of the University. If not so implemented, a report regarding
this shall be given to the Pro-Chancellor within seven days, with reasons.”;
(3) sub-section (11) shall be omitted and the remaining sub-sections shall be
re-numbered accordingly.
32. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act,—
(1) for sub-sections (1), (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted,
namely:—
“(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be a full-time officer of the University. The
Chancellor shall appoint the Pro-Vice-Chancellor from a panel prepared by a Selection

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

51

Committee consisting of the Vice-Chancellor, one nominee of the University Governing
Council and one nominee of the Government:
Provided that the nominee of the University Governing Council shall not be one of the
members of that Council or an employee of the University:
Provided further that if the Committee fails to make an unanimous recommendation as
provided, each member of the Committee may submit one name each to the Chancellor. Failure
to submit name by any member of the Committee shall not invalidate the appointment of the
Pro-Vice Chancellor. If the recommendation of the Selection Committee is not unanimous, the
Chancellor may seek the opinion of a majority of the members of the Committee. The member
nominated by the Government shall be the Chairperson of the Selection Committee.
(2) No person over the age of sixty shall be appointed as Pro-Vice Chancellor
and shall, subject to the terms and conditions of his appointment, hold office only for a period
of four years from the date of assuming his office after appointment. A Pro-Vice Chancellor
once appointed is not eligible for reappointment.
(3) The Pro-Vice-Chancellor shall be a person who holds Bachelor's, Master's
and Research Degree in Fisheries Science or Ocean Studies, and be an eminent scholar of any
field of Fisheries or Ocean Studies and a Professor having teaching experience of not less than
eight years in a recognized University or have at least eight years of experience in any higher
research/higher education institution, in the equivalent post and have performed leadership in
the field of education.”.
(2) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:—
“(6) The Pro Vice-Chancellor shall be vested with the powers and
responsibilities regarding academic functions in the University, including conduct of
examinations, planning, development, welfare activities for students and shall be responsible
to the Vice-Chancellor in this respect.”.
33. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act,—
(1) for sub-sections (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-sections shall be
substituted, namely:—
“(1) A person with a postgraduate degree in the respective faculty subjects and
not below the rank of Professor, with at least five years of teaching experience in the post of
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Professor and having other qualifications, prescribed in the Statute, shall be appointed as Dean
of each Faculty:
Provided that in the case of the post of Dean of Faculty of Fisheries, a degree in Fisheries
Science obtained from a University recognized by the Agricultural Research Council of India
and other qualifications notified by the Council from time to time are also needed.
(2) The term of the Dean shall be five years, or until he attains the age of sixty,
whichever is earlier. Salary and allowances of Dean shall be as same as that of a senior
professor in the UGC scheme and a special allowance shall be given on a monthly basis, as
prescribed.
(3) The Dean shall be a full-time salaried officer of the University and shall have
all the academic, administrative and financial responsibilities and powers of the faculty
concerned.
(4) The Dean shall be responsible for carrying out the teaching, research and
knowledge dissemination activities, for attaining academic progress, for maintaining the
standards of teaching, for providing training of teachers, and for implementing of academic
policies of the Faculty approved by the Academic Council.
(5) It shall be the responsibility of the Dean to convene meetings of such Faculty
Board of Studies, as may be necessary and to preside over such meetings”.
(2) after sub-section (10), the following sub-sections shall be added, namely:—
“(11) It shall be the responsibility of the Dean to implement the decisions of the
Faculty Board of Studies, protect the best interest of the faculty and University and to codify
the functioning of various departments.
(12) Those who are permanently appointed as School Director in the University,
at present, shall be appointed as Deans of Faculties, except Fisheries. The provisions in subsection (1) shall not be a bar for the same.”.
34. Amendment of Section 38.—For sub-section (1) of section 38 of the principal Act, the
following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) The Vice-Chancellor shall, appoint Finance Officer on the recommendation of
the Selection Committee constituted for such purpose, as may be prescribed by the Statute,
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with the approval of the Governing Council. The term of office of the Finance Officer shall be
four years from he assumes office or till he completes the age of fifty-six, whichever is earlier.
The Finance Officer will be a full-time salaried officer of the University.”.
35. Amendment of Section 41.—In Section 41 of the principal Act,—
(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Vice Chancellor
on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose in such a manner
as may be prescribed by the Statutes, with the approval of the Governing Council. The term of
office of the Controller of Examinations shall be four years from he assumes the office or till
he completes the age of fifty-six years, whichever is earlier. The Controller of Examinations
shall be a full-time salaried officer of the University and shall work directly under the control
of the Vice Chancellor.”.
(2) sub-section (2) shall be omitted.
36. Amendment of Section 42.—In sub-section (4) of section 42 of the principal Act, for
the figures and words “in Section 46”, the figures and words “in Section 47” shall be
substituted.
37. Omission of Section 44.—Section 44 of the principal Act shall be omitted.
38. Amendment of Section 45.—For sub-sections (1), (2) and (3) of section 45 of the
principal Act, following sub-sections shall be substituted, namely:—
“(1) Each department in each faculty shall have a head and his appointment, powers
and functions shall be such as may be prescribed by the statutes:
Provided that Heads of Faculty of Fisheries departments shall have degree in Fisheries
Science, post-graduate degree in the related subject and other qualifications as mandated by
the Agricultural Research Council of India:
Provided further that degree in Fisheries Science is not mandatory for those who are
continuing in the teaching post in the Faculty of Fisheries Department of the University.
(2) The Head of the Department shall be the Executive Head and shall be responsible
for faithfully complying with the statutes, ordinances and regulations regarding the Department
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and for conducting and organizing the teaching, research and knowledge dissemination work
of the departments under him.
(3) He shall also be responsible to the Dean of the Faculty for teaching, research and
knowledge dessemination programmes vested in the Department of a Head of Department.”.
39. Insertion of a new section 45A.—After section 45 of the principal Act, the following
section shall be inserted, namely:—
“45A. University Teachers.—(1) Each Faculty shall have distinct teachers in the
categories of Professor, Associate Professor and Assistant Professor:
Provided that a teacher from one faculty may be allowed to teach in another faculty as
required.
(2) Of the teaching posts of the Faculty of Fisheries transferred from the
University of Agriculture, the departments except Fisheries Engineering, Management and
Fisheries Hydrography shall be retained in the Faculty of Fisheries of this University.
(3) The appointment, powers and duties of the teaching posts shall be as
prescribed by the statutes. But that teachers in the Fisheries Faculty shall have degree in
Fisheries Science approved by the Agricultural Research Council of India, a postgraduate
degree in the Fisheries subject concerned and other qualifications as mandated by the
Agricultural Research Council of India:
Provided that a degree in Fisheries Science is not mandatory for those who are continuing
in the teaching post in the Faculty of Fisheries in the University.
(4) The teacher shall be responsible to the Head of the Department for the
activities of the teaching, research and extension programmes assigned to him.”.
40. Amendment of section 49.—In sub-section (3) of section 49 of the principal Act, for
the words “from schools” the words “from the Faculty Board of Studies” shall be substituted .
41. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act,—
(1) in sub-section (6), the words and symbol “Directors of Schools,” shall be omitted;
(2) in sub-section (7), for the word “fifty five”, the word “fifty six” shall be
substituted.
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42. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act, the second proviso to
sub-section (1) shall be omitted.
43. Amendment of section 60.—For section 60 of the principal Act, the following section
shall be substituted, namely:—
“60. University Ombudsman.—(1) The Chancellor may, by notification, appoint an
Ombudsman as may be necessary to enquire into the allegations and complaints, written or
otherwise on mismanagement, corruption and other nepotism in the administration of the
University, raised by the public, students teachers and other stakeholders and to take decisions
subject to university laws and anti-corruption laws and to take prosecution action if the
allegations and complaints so considered are true and to remove any officer responsible, paid
by the university from his post.
(2) The Ombudsman shall be a judge not below the rank of a retired High Court
Judge.
(3) The term of office of the University Ombudsman shall not exceed one year
from the date of issuance of the Notification under sub-section (1).
(4) The salary and other conditions of service of the University Ombudsman
shall be as specified by notification.”.
44. Amendment of section 64.—In section 64 of the principal Act, for sub-section (1), the
following sub-section shall be inserted, namely:—
“(1) The Vice-Chancellor shall, by the notification, constitute Finance Committee
of the University and it shall consist of the following members, namely:—
(i) Vice Chancellor—Chairman;
(ii) Secretary to Government, Finance Department or an officer of Finance
Department, not below the rank of Joint Secretary, deputed by him;
(iii) Secretary to Government, Fisheries Department or an officer of the
Fisheries Department, not below the rank of Joint Secretary, deputed by him;
(iv) Director of Fisheries, or an officer not below the rank of Joint Director of
Fisheries, deputed by him;
(v) Two members of the University Governing Council, nominated from it;
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(vi) Finance Officer; and
(vii) Registrar—Member Secretary.
(2) The interval between two meetings of the Finance Committee shall not exceed
three months. The quorum of a meeting is half the total number of members.”.
45. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act, clauses (v), (viii) and
(xii) of sub-section (2) shall be omitted.
46. Amendment of Section 68.—In item(vi) of section 68 of the principal Act, for the
words “departments colleges and Schools”, the words “Faculties and colleges” shall be
substituted.
47. Amendment of section 69.—In item (i) of section 69 of the principal Act, for the words
and figure “of section 42”, the words and figure “of section 68” shall be substituted.
48. Amendment of section 71.—In sub-section (1) of section 71 of the principal Act, for
the words “of Schools”, the words “of Faculties” shall be substituted.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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