
2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ബഡില് 

(നഡിയമസഭ പശാസശാകഡിയ പ്രകേശാരമുളളതത)

ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും അതഡിലന്റെ പ്രകയശാഗരലുംഗങ്ങളഡിലലും  പഠനലും,

ഗകവഷണലും, ലതശാഴഡില്പ്രശാപഡി, വഡിജശാനവദശാപനലും എനഡിവ സുഗമമശാക്കുനതഡിനലും

 കപ്രശാതശാഹഡിപഡിക്കുനതഡിനലും ഈ രലുംഗങ്ങളഡിലലും  അനബന്ധകമഖലെകേളഡിലലും 

 മഡികേവത കകേവരഡിക്കുനതഡിനമശായഡി  കകേരള സലുംസശാനതത

 കനശാണ-അഫഡിലെഡികയറ്റഡിലുംഗത ആയ ഒരു   ശഡിക്ഷണ- 

ഗകവഷണ  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  സശാപഡിക്കുനതഡിനലും 

ഏകേശാലുംഗഗീകൃതമശാക്കുനതഡിനമുള്ള 

ഒരു

ബഡില്

പഗീഠഡികേ.―പരഡിശഗീലെനലും  സഡിദഡിച്ച  സശാകങ്കേതഡികേവഡിദഗ്ദ്ധലരയലും  വഡിദദശാഭദശാസ

വഡിചക്ഷണലരയലും സജ്ജമശാക്കുനതഡിനലും, കനശാകളജ്ജത എകകശാസഡിസ്റ്റതഡിലന്റെ അഭഡിവൃദഡിയഡില്

കനതൃപരമശായ  പങ്കുവഹഡിക്കുവശാന്  സലുംസശാന  സര്കശാരഡിലന  പഡിന്തുണയ്ക്കുനതഡിനലും,

ഇ-ഗകവണന്സഡിനത  സഹശായകേമശാകുനതഡിനലും  കേയര്,  നശാണദവഡിളകേള,  കൃഷഡി,  മതദബന്ധനലും

എനഡിവ  കപശാലലെയള്ള  സലുംസശാനതഡിലന്റെ  പരമ്പരശാഗത  വദവസശായങ്ങളക്കുലും  നൂതന

വദവസശായങ്ങളക്കുലും  അവയലടെ  പരഡിശഗീലെനലും,  ഗകവഷണലും,  പ്രകയശാഗലും  എനഡിവയഡിലൂലടെ

സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദശാധഡിഷഡിത  പരഡിപശാലെനതഡിനത  സഹശായമുറപശാക്കുനതഡിനലും  കവണഡി  കകേരള

സലുംസശാനതത ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്രതഡിലലും സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങളുലടെ

പ്രകയശാഗങ്ങളഡിലലും  ഉനത  നഡിലെവശാരതഡിലള്ള  അദദശാപനതഡിനലും  നൂതന  ഗകവഷണ

പരഡിപശാടെഡികേളക്കുമശായഡി  ഒരു  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിക്കുനതഡിനലും  ഏകേശാലുംഗഗീകൃതമശാക്കുനതഡിനലും

അതുമശായഡി ബന്ധലപട്ടകതശാ അതഡിനത ആനഷലുംഗഡികേമശായകതശാ ആയ കേശാരദങ്ങളക്കുലും കവണഡി

വദവസ ലചകയ്യേണതുലും യക്തമശായഡിരഡിക്കുകേയശാല്;
KNPP.1755/2021.
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ഭശാരത  റഡിപബഡികഡിലന്റെ  എഴുപതഡിരണശാലും  സലുംവതരതഡില്  തശാലഴപറയലും  പ്രകേശാരലും

നഡിയമമുണശാക്കുന:―                                          

അദദശായലും   1

പ്രശാരലുംഭലും

1. ചുരുകകപരുലും പ്രശാരലുംഭവലും.― (1)  ഈ ആകഡിനത 2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര

സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ആകത എനത കപരത പറയശാലും. 

(2) ഇതത 2020 ജൂകലെ 1-ാം തഗീയതഡി പ്രശാബലെദതഡില് വനതശായഡി കേരുതലപകടെണതശാണത.

2. നഡിര്വ്വചനങ്ങള.―ഈ ആകഡില് സന്ദര്ഭലും മറ്റുവഡിധതഡില് ആവശദലപടെശാതപക്ഷലും,―

(എ)  "അകശാഡമഡികേ  സ്റ്റശാഫത"  എനശാല്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  അകശാഡമഡികേ

സ്റ്റശാഫത  ആയഡി സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്  നഡികയശാഗഡികലപട്ട  അതരലും  വഡിഭശാഗങ്ങളഡില്ലപട്ട  സ്റ്റശാഫത

എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ബഡി)  "കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത"  എനശാല്  18-ാം  വകുപഡിന്  കേഗീഴഡില്

രൂപവത്കരഡിച്ച സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത എനര്ത്ഥമശാകുന;

(സഡി)  "കേദശാലുംപസത"  എനശാല്  അദദശാപനതഡികനശാ  ഗകവഷണതഡികനശാ

രണഡിനലും  കൂടെഡികയശാ  കവണഡി  സജ്ജഗീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കുനതഡിനശായഡി  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയശാല്

സശാപഡികലപടുകേകയശാ രൂപവല്കരഡികലപടുകേകയശാ ലചയഡിട്ടുള്ള ഒരു ഇടെലും എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ഡഡി) "ചശാന്സലെര്" എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ചശാന്സലെര് എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ഇ) "കേമ്പനഡി" എനശാല് 2013-ലലെ കേമ്പനഗീസത ആകഡിന് (2013-ലലെ 18) കേഗീഴഡില്

രൂപഗീകേരഡികലപട്ട ഒരു കേമ്പനഡി എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എഫത) "കേകൗണസഡില്"  എനശാല്  17-ാം വകുപഡിന് കേഗീഴഡില്  രൂപവത്കരഡിച്ച
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ജനറല് കേകൗണസഡില് എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ജഡി) "ഡഗീന്" എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ഡഗീന് എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എച്ചത)  "ഫണത"  എനശാല്  30-ാം  വകുപഡില്  പരശാമര്ശഡിച്ചഡിരഡിക്കുന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ഫണത എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ലഎ) "സര്കശാര്" എനശാല് കകേരള സര്കശാര് എനര്ത്ഥമശാകുന;
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(ലജ)  "ഉകദദശാഗസന്"  എനശാല്  ഈ  ആകഡിലലെ  3-ാം  അദദശായതഡില്
വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഒരു  ഉകദദശാഗസകനശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്  ഒരു  ഉകദദശാഗസനശായഡി  നഡികയശാഗഡികലപട്ട  മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  ആകളശാ
എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ലകേ) "ഉതരവത" എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെ പുറലപടുവഡിച്ച ഉതരവത എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എല്)  "നഡിര്ണ്ണയഡികലപട്ട"  എനശാല് ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് ഉണശാകലപട്ട
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാലലും ലറഗുകലെഷനകേളശാലലും നഡിര്ണ്ണയഡികലപട്ട എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എലും) "കപ്രശാ-ചശാന്സലെര്"  എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ കപ്രശാ-ചശാന്സലെര്
എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എന്)  "ലറഗുകലെഷനകേള"  എനശാല് ഈ ആകഡിന്  കേഗീഴഡില്  ഉണശാകലപട്ട
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ലറഗുകലെഷനകേള എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ഒ) "പട്ടഡികേജശാതഡികേള"  എനതഡിനത ഭശാരതതഡിലന്റെ ഭരണഘടെനയലടെ  366-ാം
അനകച്ഛേദതഡിലന്റെ  (24)-ാം  ഖണ്ഡതഡില്  അതഡിന  നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള  അകത  അര്ത്ഥലും
തലനയശായഡിരഡിക്കുനതശാണത;

(പഡി) "പട്ടഡികേകഗശാത്രവര്ഗ്ഗങ്ങള"  എനതഡിനത ഭശാരതതഡിലന്റെ ഭരണഘടെനയലടെ
366-ാം അനകച്ഛേദതഡിലന്റെ (25)-ാം ഖണ്ഡതഡില് അതഡിന നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള അകത അര്ത്ഥലും
തലനയശായഡിരഡിക്കുനതശാണത;

(കേറ്റ്യൂ) "സ്കൂള" എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിച്ച പഠനസ്കൂള  എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ആര്)  "ലസനറ്റത"  എനശാല്  21-ാം വകുപഡിന് കേഗീഴഡില്  രൂപവത്കേരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ലസനറ്റത എനര്ത്ഥമശാകുന;

(എസത)  "കസശാണസറഡിലുംഗത  എന്റെഡിറ്റഡി"  എനശാല്  7-ാം  വകുപഡില്

വഡിവരഡിച്ചഡിരഡിക്കുന  കസശാണസറഡിലുംഗത എന്റെഡിറ്റഡി എനര്ത്ഥമശാകുന;

(റ്റഡി) "സലുംസശാനലും" എനശാല് കകേരള സലുംസശാനലും എനര്ത്ഥമശാകുന;

(യ)  "സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള"  എനശാല്  ഈ  ആകഡിലലെ  വദവസകേളനസരഡിച്ചത

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ഉണശാകഡിയ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള എനര്ത്ഥമശാകുന;

(വഡി)  "വഡിദദശാര്ത്ഥഡി"  എനശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ഒരു ഡഡിഗഡി,  ഡഡികപശാമ

അലല്ലെങ്കേഡില് സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റത  ലെഭഡിക്കുനതഡിനകവണഡിയള്ള ഒരു പഠനക്രമകമശാ ഗകവഷണകമശാ

നടെത്തുനതഡിനശായഡി  ലറഗുകലെഷനകേളകനസൃതമശായഡി  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെശാ  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
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സശാപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  ഗകവഷണ  വഡിദദശാഭദശാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളഡികലെശാ  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

അലുംഗഗീകേരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  സശാപനങ്ങളഡികലെശാ  ഒരു  ഫുളലലടെലും  അലല്ലെങ്കേഡില്  പശാര്ട്ടത  ലലടെലും

വഡിദദശാര്ത്ഥഡിയശായഡി യഥശാവഡിധഡി പ്രകവശനലും ലെഭഡിച്ചഡിട്ടുളള  ഒരശാള എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ഡബബ)  "അദദശാപകേർ"  എനശാൽ  സർവ്വകേലെശാശശാലെയഡിൽ  അദദശാപനലും

നടെത്തുനതഡികനശാ  ഗകവഷണലും  നടെത്തുനതഡികനശാ  കവണഡി  നഡിയമഡികലപട്ടതുലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാൽ

അദദശാപകേരശായഡി  നഡികയശാഗഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതുമശായ  ലപ്രശാഫസർമശാർ,  അകസശാസഡികയറ്റത  ലപ്രശാഫസർമശാർ,

അസഡിസ്റ്റന്റെത ലപ്രശാഫസർമശാർ, അതുകപശാലലെയള്ള മറ്റത ആളുകേൾ എനർത്ഥമശാകുന; 

(എകത)  "സര്വ്വകേലെശാശശാലെ"  എനശാല് ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് സശാപഡികലപട്ടഡിട്ടുള്ളതുലും

ഏകേശാലുംഗഗീകേരഡികലപട്ടഡിട്ടുള്ളതുമശായ കകേരള   ഡഡിജഡിറ്റല്  ശശാസ്ത്ര  സശാകങ്കേതഡികേ  നൂതനവഡിദദ

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  എനര്ത്ഥമശാകുന;

(ലലവ)  "കവസത-ചശാന്സലെര്"  എനശാല്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  കവസത-

ചശാന്സലെര് എനര്ത്ഥമശാകുന.

അദദശായലും   2

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

3.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ സശാപനവലും ഏകേശാലുംഗഗീകേരണവലും.―(1)  "കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല്

ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ"  എന കപരഡില് ഒരു സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

സശാപഡികലപടുനതുലും  ഏകേശാലുംഗഗീകേരഡികലപടുനതുമശാണത.

(2)  സർവ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ആസശാനലും  തഡിരുവനന്തപുരലും  ജഡില്ലെയഡിൽ

ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(3)   സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്,  ഈ  ആകഡില്  പ്രതഡിപശാദഡിച്ചഡിരഡിക്കുന  പ്രകേശാരകമശാ

അതഡിന്കേഗീഴഡില്  ഉണശാകഡിയഡിട്ടുള്ള  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡില്  വദവസ  ലചയഡിട്ടുള്ള  പ്രകേശാരകമശാ,

ചശാന്സലെറലും   കപ്രശാ-ചശാന്സലെറലും  കവസത-ചശാന്സലെറലും  ഡഗീനലും  രജഡിസശാറലും  ജനറല്

കേകൗണസഡിലലും  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴലും  ലസനറ്റുലും   മറ്റത  അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുലും

ഉകദദശാഗസരുലും  ഉളലപടുനതശാണത.

(4) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, ഈ ആകഡിലലെ വദവസകേളകത വഡികധയമശായഡി, സശാവരവലും
ജലുംഗമവമശായ വസ്തു  ആര്ജ്ജഡിക്കുനതഡിനലും  കകേവശലും  വയ്ക്കുനതഡിനലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ
ആവശദതഡിനശായഡി  അതഡില്  നഡിക്ഷഡിപമശാകലപട്ടഡിട്ടുള്ളകതശാ   അതത  ആര്ജ്ജഡിച്ചഡിട്ടുള്ളകതശാ
ആയ  സശാവരകമശാ  ജലുംഗമകമശാ  ആയ  ഏലതശാരു  വസ്തുവലും   പശാട്ടതഡിനത  നല്കുനതഡികനശാ
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വഡില്ക്കുനതഡികനശാ  മറ്റുവഡിധതഡില് കകേമശാറ്റലും ലചയ്യുനതഡികനശാ, കകേന്ദ്രസര്കശാരഡില് നഡികനശാ
മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  സലുംസശാന  സര്കശാരഡില്  നഡികനശാ  സര്കശാരഡിനശാല്   അലുംഗഗീകേരഡികലപട്ട
ഏലതങ്കേഡിലലും  ഏകേശാലുംഗഗീകൃത  നഡികേശായതഡില്  നഡികനശാ  പണലും  കേടെലുംവശാങ്ങുനതഡിനലും,
കേരശാറഡികലെര്ലപടുനതഡിനലും  ഈ  ആകഡിലന്റെ  ഉകദ്ദേശദങ്ങളകശായഡി  കവണതശായ  മലറ്റല്ലെശാ
കേശാരദങ്ങളുലും ലചയ്യുനതഡിനലും അധഡികേശാരകതശാടുകൂടെഡി  ശശാശശ്വതമശായ പഡിന്തുടെര്ച്ചശാവകേശാശകതശാടുലും
ഒരു  ലപശാതു  മുദ്രകയശാടുലും  കൂടെഡിയ  ഒരു  ഏകേശാലുംഗഗീകൃത  നഡികേശായലും  ആയഡിരഡിക്കുനതുലും  പ്രസ്തുത
കപരഡില് വദവഹരഡിക്കുകേകയശാ വദവഹരഡികലപടുകേകയശാ ലചകയ്യേണതുമശാണത.

(5)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുകവണഡികയശാ  അതഡിനത  എതഡിരശാകയശാ  ഉള്ള  എല്ലെശാ
വദവഹശാരങ്ങളഡിലലെയലും  മറ്റത  നഡിയമനടെപടെഡികേളഡിലലെയലും  വശാദപ്രതഡിവശാദ  പത്രഡികേകേളഡില്
രജഡിസശാകറശാ  അകദ്ദേഹലും  ഇതഡികലെകശായഡി   അധഡികേശാരലപടുതഡിയ  മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  ആകളശാ
ഒപ്പുവയ്കകണതുലും  സതദകബശാധലപടുകതണതുലും അങ്ങലനയള്ള  വദവഹശാരങ്ങളഡിലലെയലും
നടെപടെഡികേളഡിലലെയലും എല്ലെശാ കപ്രശാസസ്സുകേളുലും രജഡിസശാര്കത നല്കകേണതുലും നടെകതണതുമശാണത.

(6)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  നല്കുന  വഡിദദശാഭദശാസ  സകൗകേരദങ്ങള  സമൂഹതഡിലലെ
ദരഡിദ്രരുലും  നഡിര്ദനരുമശായ  വഡിഭശാഗങ്ങളകത  സബ്സഡിഡഡി  നഡിരകഡില്  നല്കേണലമനത
സര്കശാര് തഗീരുമശാനഡിക്കുനഡിടെതത സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത ബശാദദതയശാകുന സബ്സഡിഡഡി തുകേ
സര്കശാര്  വഹഡികകണതശാണത.

4.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ലെക്ഷദങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ലെക്ഷദങ്ങള
തശാലഴപറയനവയശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(എ)  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും  അതഡിലന്റെ  മളട്ടഡി  ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
ആപഡികകഷനകേളഡിലലും  ബഡിരുദശാനന്തര  വഡിദദശാഭദശാസലും,  ഗകവഷണലും,  പരഡിശഗീലെനലും,
കേണസളട്ടന്സഡി  കജശാലെഡികേള   എനഡിവ  സകൗകേരദലപടുത്തുകേയലും  കപ്രശാതശാഹഡിപഡിക്കുകേയലും
ലചയ്യുകേ;

(ബഡി)  കവവഡിധദങ്ങളശായ വഡിദദശാഭദശാസ ഗകവഷണ പരഡിപശാടെഡികേള,  കനപുണദ
വഡികേസന സലുംരലുംഭങ്ങള,  വദവസശായ പ്രസക്തമശായ കകേശാഴകേള എനഡിവയഡിലൂലടെ ഡഡിജഡിറ്റല്
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ  രലുംഗതത  ഉനത  നഡിലെവശാരമുള്ള  മശാനവവഡിഭവ  കശഷഡി  സൃഷഡിക്കുവശാന്
സഹശായഡിക്കുകേ;

(സഡി)  ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും അതുമശായഡി ബന്ധലപട്ടകതശാ അതഡിനത
ആനഷലുംഗഡികേമശായകതശാ ആയ കേശാരദങ്ങളഡിലലും മഡികേവത കകേവരഡിക്കുകേ;

(ഡഡി)  ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ട  കമഖലെകേളഡിലലെ  കസവനവഡിതരണലും  ലമച്ചലപടുത്തുവശാന്
കേഴഡിയനവഡിധതഡില് വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും ഒരു
മശാതൃകേശാപരമശായ മശാറ്റലും സൃഷഡിക്കുകേ;



6

(ഇ)  അതദന്തശാധുനഡികേമശായ  ഉല്പനങ്ങളുലും  നൂതനവഡിദദകേളുലും  കസവനങ്ങളുലും
വഡികേസഡിപഡിലച്ചടുക്കുനതഡിനത വദവസശായ കമഖലെലയ പ്രശാപമശാക്കുകേ; 

(എഫത) ഇന്തദയഡിലലും വഡികദശത്തുമുള്ള സഹഅകശാഡമഡികേ സമൂഹതഡില് ശക്തമശായ
സശ്വശാധഗീനലും സൃഷഡിക്കുകേ; കൂടെശാലത

(ജഡി)  കലെശാകേതഡിലലെ മഡികേച്ച പ്രതഡിഭശാശശാലെഡികേലള ആകേര്ഷഡിക്കുകേയലും തഡികേഞ്ഞെ
ആകഗശാള സമനശ്വയലും സശാധദമശാക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ.

5.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  അധഡികേശാരങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത  തശാലഴപറയന
അധഡികേശാരങ്ങള ഉണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത,  അതശായതത:―

(എ)   സര്വ്വകേലെശാശശാലെ കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് നഡിശ്ചയഡിക്കുന  പഠനശശാഖകേളഡില്
അദദശാപനലും  നല്കുകേ,  വഡിവഡിധ  പഠനസ്കൂളുകേള  സശാപഡിക്കുകേ  കൂടെശാലത  ഗകവഷണതഡിനലും
വഡിജശാനതഡിലന്റെയലും കനപുണദതഡിലന്റെയലും  ഉനമനതഡിനലും  വദശാപനതഡിനലും  കവണഡി
വദവസകേള ഉണശാക്കുകേ;

(ബഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ നഡിശ്ചയഡിക്കുന അതരലും നഡിബന്ധനകേളകത വഡികധയമശായഡി
ഡഡികപശാമകേളുലും സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകേളുലും നല്കുകേ, കൂടെശാലത പരഗീക്ഷകേളുലടെകയശാ മൂലെദനഡിര്ണ്ണയതഡി
ലന്റെകയശാ അലല്ലെങ്കേഡില് ഒരശാളുലടെ കേഴഡിവത പരഗീക്ഷഡിക്കുവശാനള്ള മകറ്റലതങ്കേഡിലലും മശാര്ഗ്ഗതഡിലന്റെകയശാ
അടെഡിസശാനതഡില്  ബഡിരുദങ്ങളുലും മറ്റത അകശാഡമഡികേ ബഹുമതഡികേളുലും നല്കുകേ;

(സഡി) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന രഗീതഡിയഡില് ഓണററഡി ബഡിരുദങ്ങകളശാ
മറ്റത ബഹുമതഡികേകളശാ നല്കുകേ;

(ഡഡി)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളകനസൃതമശായഡി  സശ്വതന്ത്രമശായ
മഡികേവഡിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലും  സശ്വതന്ത്രമശായ പരഡിശഗീലെന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലും  ഔട്ടത  റഗീച്ചത  ലസന്റെറകേളുലും
സശാമ്പതഡികേ പ്രവര്തന സശ്വയലുംഭരണശാധഡികേശാരകതശാടുകൂടെഡിയള്ളതുലും ഗകവഷണതഡിലലും പരഡിശഗീലെനതഡിലലും
വഡിദകഗ്ദ്ധശാപകദശലും  നല്കുനതഡിലലും  ഉളലപട്ടഡിരഡിക്കുനതുമശായ  അതരതഡിലള്ള  മറ്റത
സശാപനങ്ങളുലും പടുത്തുയര്ത്തുകേ;

 (ഇ) സലുംസശാനതഡിലന്റെ മറ്റു ഭശാഗങ്ങളഡിലലും സര്കശാരഡിലന്റെ അനമതഡികയശാടു കൂടെഡി
ഭശാരതതഡിലന്റെ മറ്റു ഭശാഗങ്ങളഡിലലും ഗകവഷണ വഡിദദശാഭദശാസ കകേന്ദ്രങ്ങള സശാപഡിക്കുകേ;

(എഫത)  സര്കശാരഡിലന്റെ  അലുംഗഗീകേശാരമുള്ള  ഗകവഷണ  സശാപനങ്ങകളയലും
പരഡിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങലളയലും സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളകനസൃതമശായഡി,  സര്വകേലെശാശശാലെയലടെ എകതലറ്റന്ഷന്
ലസന്റെറകേളശായലും സശ്വതന്ത്രമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളശായലും പരഡിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളശായലും ഒകൗട്ടത
റഗീച്ചത  ലസന്റെറകേളശായലും പ്രവര്തഡിക്കുനതഡിനശായഡി അലുംഗഗീകേശാരലും നല്കുകേ;
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(ജഡി)  വഡിഷയപരഡിമഡിതഡികേളഡില്ലെശാതതശായ പഠനങ്ങളുലും വഡിജശാനവദശാപന കസവനങ്ങളുലും
സലുംഘടെഡിപഡിക്കുകേയലും ഏലറ്റടുക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(എച്ചത)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  കേരശാറടെഡിസശാനതഡിലള്ളകതശാ  ഭരണപരമശായ
ആവശദങ്ങളക്കുള്ളകതശാ  മഡിനഡിസ്റ്റഗീരഡിയകലെശാ  മറ്റുള്ളകതശാ  ആയ  തസഡികേകേള  സൃഷഡിക്കുകേയലും
അതരലും തസഡികേകേളഡില് ആളുകേലള നഡിയമഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(ഐ) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി  ഗശാന്റെതസത  കേമഗീഷൻ,  ആൾ  ഇൻഡദ  കേകൗൺസഡിൽ  കഫശാർ
ലടെകഡികൽ  എഡറ്റ്യൂകകഷൻ  മുതലെശായ ലറഗുകലെറ്ററഡി  കബശാഡഡികേളുലടെ കുറഞ്ഞെ  മശാനദണ്ഡങ്ങള
പശാലെഡിക്കുനതഡിനകവണഡി (എച്ചത)  ഖണ്ഡതഡില് സൂചഡിപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള തസഡികേകേളക്കുള്ള ബതകേളുലും
കപ്രശാവഡിഡന്റെത  ഫണലും  മറ്റത  ബതകേളുലും  ഉളലപലടെ  ശമ്പളഘടെന  നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ,  എനശാല്
അറ്റശമ്പളലും  ലറഗുകലെറ്ററഡി  കബശാഡഡികേള    നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചതഡികനകശാള ഉയര്നതശാകേശാവനതുലും
പലക്ഷ ഒരു കേശാരണവശശാലലും എല്ലെശാ അകശാഡമഡികേവലും അദദശാപനവലും മറ്റത ജഗീവനകശാര്ക്കുലും
കവണഡിയള്ള  കേരശാറമശായഡി  കചര്നലകേശാണള്ള  കേരശാര്  നഡിബന്ധനകേളക്കുലും  കേരശാറഡിലന്റെ
കദര്ഘദലും,  കേശാലെശാവധഡി,  പ്രതഗീക്ഷകേള,  ചുമതലെകേള,  ഉതരവശാദഡിതശ്വങ്ങള  എനഡിവ
നഡിശ്ചയഡിക്കുനതഡില്   കുറവശായഡിരഡിക്കുവശാന്  പശാടെഡില്ലെശാതതുമശാലണനറപശാക്കുകേ;  അതഡിലന്റെ
എല്ലെശാ ജഗീവനകശാരുമശായഡി വരുമശാനലും പങ്കേഡിടെല് രഗീതഡി ഉണശാക്കുകേ;

(ലജ)  മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളഡികലെശാ  സശാപനങ്ങളഡികലെശാ  പ്രവര്തഡിക്കുന
ആളുകേലള  ഒരു  നഡിശ്ചഡിത  കേശാലെയളവഡികലെയത  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  അദദശാപകേരശായഡി
നഡിയമഡിക്കുകേ;

(ലകേ)  കലെശാകകേശാതര  നഡിലെവശാരമുള്ള  പ്രതഡിഭകേലള  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുലും
സ്കൂളുകേളഡികലെയ്ക്കുലും  ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളഡികലെയ്ക്കുലും  ആകേര്ഷഡിക്കുനതഡിനലും   നഡിലെനഡിര്ത്തുനതഡിനമശായഡി
പ്രകേടെനശാധഡിഷഡിത കപ്രശാതശാഹന സലുംവഡിധശാനലും സൃഷഡിക്കുകേ;

(എല്)  ലമച്ചലപട്ട  ഗകവഷണവലും  പരഡിശഗീലെനവലും  തുടെര്നലകേശാണ
കപശാകുനതഡിനശായഡി  ലചയര്  ലപശാസഡിഷനകേള  സജ്ജമശാക്കുനതഡികലെയത  വദവസശായ
സശാപനങ്ങളുമശായലും സര്കശാകരതര സലുംഘടെനകേളുമശായലും മറ്റത ഗകവഷണ സലുംഘടെനകേളുമശായലും
സഹവര്തഡിക്കുകേ;

(എലും) ഇന്തദയഡിലലും വഡികദശത്തുമുള്ള മറ്റു സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളുമശായഡി വഡിജശാനലും,
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ,  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള, ഫശാകല്റ്റഡികേള എനഡിവയലടെ കകേമശാറ്റലും ഉളലപടുതഡി
ലകശാണത പരസരപ്രകയശാജനകേരമശായ ബന്ധങ്ങള സശാപഡിക്കുകേയലും ഡഡിജഡിറ്റല് സയന്സഡിലലും
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലലും  മശാനവഡികേ  വഡിഷയങ്ങളഡിലലും  ശ്രദ  കകേന്ദ്രഗീകേരഡിച്ചുലകേശാണള്ള
ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ പരസരസശാപനലും സുഗമമശാക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;
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(എന്)  ഡഡിജഡിറ്റല്  സയന്സത,  സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ,  ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
ഇലനശാകവഷന്, സലുംരലുംഭകേതശ്വലും, ലെഡിബറല് ആര്ട്സത, മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങള എനഡിവയഡില്
ഗകവഷണവലും  പഠനവലും  ഏലറ്റടുക്കുനതഡിനശായഡി  അന്തര്കദ്ദേശഗീയ  ഗകവഷണ  ഏജന്സഡി
കേളുമശായലും ധനസഹശായ ഏജന്സഡികേളുമശായലും ഫകൗകണഷനകേളുമശായലും സഹവര്തഡിക്കുകേ;

(ഒ)  ഗകവഷണതഡിലൂലടെയലും  കേണസളട്ടഡിലുംഗഡിലൂലടെയലും  ബകൗദഡികേ  സശ്വതത
സൃഷഡിക്കുകേയലും ധനസമശാഹരണലും നടെത്തുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(പഡി)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  നഡിശ്ചയഡികച്ചകശാവന  അതരലും  ആവശദങ്ങളക്കു
കവണഡി,  അപ്രകേശാരമുള്ള  രഗീതഡിയഡില്,  മുന്നഡിരയഡില്  പ്രവര്തഡിക്കുന  മകറ്റലതങ്കേഡിലലും
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ,  ഉനത പഠനതഡിനള്ള അകതശാറഡിറ്റഡി അലല്ലെങ്കേഡില് സലുംഘടെന,  വദവസശായ-
കകേശാര്പകററ്റത  സശാപനങ്ങള,  പരഗീക്ഷണശശാലെ  എനഡിവയമശായഡി  സഹകേരഡിക്കുകേകയശാ
കയശാജഡിച്ചു പ്രവര്തഡിക്കുകേകയശാ സഹവര്തഡിക്കുകേകയശാ ലചയ്യുകേ;

(കേറ്റ്യൂ)  അദദശാപനതഡികനശാ   ഗകവഷണ  കമല്കനശാട്ടതഡികനശാ   അലല്ലെങ്കേഡില്
രണഡിനലും കൂടെഡികയശാ  (പഡി)  ഖണ്ഡതഡില്  സൂചഡിപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള സലുംഘടെനകേളഡില് പ്രവര്തഡിക്കുന
ആളുകേളകത  അലുംഗഗീകേശാരലും  നല്കുകേകയശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്  അപ്രകേശാരമുള്ള  അലുംഗഗീകേശാരലും
പഡിന്വലെഡിക്കുകേകയശാ ലചയ്യുകേ;

(ആര്)  അകശാഡമഡികേ  ചുമതലെകേള  നഡിര്വ്വഹഡിക്കുനതഡിനശായഡി  ഒരു  പഠന
ഗകവഷണ  വഡിഭശാഗലും  സജ്ജമശാക്കുകേയലും  അവര്കത  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന  രഗീതഡിയഡില്
പ്രതഡിഫലെലും നല്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(എസത) വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളകത ചുമകതണ ഫഗീസുലും മറ്റു ചശാര്ജ്ജുകേളുലും നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുകേ;

(റ്റഡി)  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്  ലസന്റെറകേള,  പരഗീക്ഷണശശാലെകേള,  ഗന്ഥശശാലെ  മുതലെശായ
സകൗകേരദങ്ങള ഒരുക്കുകേ;

(യ)  വദതദസ  വഡിഷയങ്ങളക്കുകവണഡി  പശാഠദപദതഡി  വഡികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള
സശാപഡിക്കുകേ;

(വഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകവശനതഡിന കവണഡി, പരഗീക്ഷ, മൂലെദനഡിര്ണ്ണയലും
അലല്ലെങ്കേഡില്  മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  രഗീതഡിയഡിലള്ള  ലതരലഞ്ഞെടുപത  എനഡിവ  ഉളലപടെശാവന
നഡിലെവശാരങ്ങള  നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;

(ഡബബ)  ലഫകലെശാഷഡിപ്പുകേളുലും  കസശാളര്ഷഡിപ്പുകേളുലും  ലമഡലകേളുലും  സമശാനങ്ങളുലും
ഏര്ലപടുത്തുകേയലും നല്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;
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(എകത)  വഡിജശാനവദശാപന പ്രവര്തനങ്ങളകത കവണഡിയള്ള ഫഗീസുകേളുലും മറ്റത
ചശാര്ജ്ജുകേളുലും ആവശദലപടുകേയലും സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(കവ)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടെ തശാമസതഡിനത  കമല്കനശാട്ടലും
വഹഡിക്കുകേയലും  അവരുലടെ  ആകരശാഗദവലും  ലപശാതുകക്ഷമവലും  അഭഡിവൃദഡിലപടുത്തുനതഡിനശാവശദമശായ
ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏർലപടുത്തുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(ഇസഡത) വഡിദദശാര്ത്ഥഡിനഡികേളുലടെ  കേശാരദതഡില്,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
അഭഡികേശാമദലമനത കേരുതുന, അപ്രകേശാരമുള്ള പ്രകതദകേ ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഇസഡത -എ) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടെ ലപരുമശാറ്റലും നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേ; 

(ഇസഡത-ബഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേരുലടെയലും ജഗീവനകശാരുലടെയലും 

കജശാലെഡി ക്രമഗീകേരഡിക്കുകേയലും ലപരുമശാറ്റലും നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ; 

(ഇസഡത-സഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ  ജഗീവനകശാരുലടെയലും  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടെയലും
ഇടെയഡില് അച്ചടെകലും നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേയലും  നടെപഡിലെശാക്കുകേയലും,  ഇതഡികലെയശായഡി ആവശദലമനത
കേരുതുന അതരതഡിലള്ള അച്ചടെകനടെപടെഡികേള സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(ഇസഡത-ഡഡി)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേരുലടെയലും  ജഗീവനകശാരുലടെയലും
ആകരശാഗദവലും  ലപശാതുകക്ഷമവലും  അഭഡിവൃദഡിലപടുത്തുനതഡിനശാവശദമശായ  ക്രമഗീകേരണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഇസഡത-ഇ)  ആളുകേളഡില് നഡിനലും,  കേമ്പനഡികേള,  സര്കശാര്-സര്കശാകരതര
സശാപനങ്ങള,  ട്രസ്റ്റുകേള,  സര്കശാകരതര സലുംഘടെനകേള എനഡിവയഡില് നഡിനലും സഹശായങ്ങളുലും
സലുംഭശാവനകേളുലും  ദശാനങ്ങളുലും സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  തഗീരുമശാനഡിക്കുലുംപ്രകേശാരലും
ലചയറകേളക്കുലും സശാപനങ്ങളക്കുലും ലകേട്ടഡിടെങ്ങളക്കുലും അതുകപശാലലെയള്ളവയ്ക്കുലും നശാമകേരണലും
നടെത്തുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(ഇസഡത-എഫത)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുകവണഡി,  ട്രസ്റ്റുലും എന്കഡശാവ് ലമന്റുകേളുമശായ
വസ്തുകള  ഉളലപലടെയള്ള  സശാവരകമശാ  ജലുംഗമകമശാ  ആയ  വസ്തുകള  ആര്ജ്ജഡിക്കുകേയലും
ലലകേവശലും വയ്ക്കുകേയലും ലലകേകേശാരദലും ലചയ്യുകേയലും ലലകേലയശാഴഡിയകേയലും ലചയ്യുകേ: 

എനശാല്  സര്കശാരഡിലന്റെ  സഹശായകതശാലടെ  സലെലും  ആര്ജ്ജഡിക്കുകേകയശാ
ലകേട്ടഡിടെലും  പണഡിയകേകയശാ  ലചയ  അപ്രകേശാരമുള്ള  സശാവര-ജലുംഗമ  വസ്തുകള  കകേവശലും
വയ്ക്കുനതഡിനലും കകേകേശാരദലും ലചയ്യുനതഡിനലും കകേലയശാഴഡിയകേയലും ലചയ്യുനതഡിനത സര്കശാരഡിലന്റെ
മുന്കൂട്ടഡിയള്ള അലുംഗഗീകേശാരലും ആവശദമുള്ളതശാകുന; 

(ഇസഡത-ജഡി)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  നടെതഡിപഡിലന്റെയലും  വഡികേസനതഡിലന്റെയലും

ആവശദങ്ങളകശായഡി,   സര്കശാരഡിലന്റെ അനമതഡികയശാലടെ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ വസ്തുവഡിലന്റെ

ഈടെഡികന്മേല്,  പണലും വശായ്പലയടുക്കുകേ;
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(ഇസഡത-എച്ചത)  വഡിഷയങ്ങള,  കവദഗ്ദ്ധദതഡിലന്റെ  കമഖലെകേള,  വഡിദദശാഭദശാസതഡിലന്റെ
തലെലും,  ആളുകേളക്കുള്ള  സശാകങ്കേതഡികേ  പരഡിശഗീലെനലും  എനഡിവയനസൃതമശായഡി ഹ്രസശ്വ-
ദഗീര്ഘകേശാലെശാടെഡിസശാനതഡില്  ആവശദങ്ങള  വഡിലെയഡിരുത്തുകേ,  ഈ  ആവശദങ്ങള
നഡിര്വ്വഹഡിക്കുനതഡിന യക്തമശായ പരഡിപശാടെഡികേള ആരലുംഭഡിക്കുകേ;

(ഇസഡത-ഐ)  സലുംകവദനശാത്മകേരഗീതഡിയഡിലള്ള  ഓണകലെന്  പഠനതഡിലൂലടെ
കബശാധനലും  നല്കുകേയലും,  ഔപചശാരഡികേ-അനകൗപചശാരഡികേ  (തുറനപഠനലും)  വഡിദദശാഭദശാസ
ധശാരകേളഡികലെകത  പരസരലും  മശാറശാന്  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളകത  സകൗകേരദലമശാരുക്കുകേയലും  ലചയ്യുകേ;
കൂടെശാലത

(ഇസഡത-ലജ)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  എല്ലെശാകമശാ  ഏലതങ്കേഡിലകമശാ  അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുനതഡിനത  ആവശദമശാകയക്കുനകതശാ  ആനഷലുംഗഡികേമശാകയക്കുനകതശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  എല്ലെശാകമശാ  ഏലതങ്കേഡിലകമശാ  ലെക്ഷദങ്ങള  കകേവരഡിക്കുനതഡിനത
ആവശദമശായകതശാ ഉതകുനകതശാ  ആയ അങ്ങലനയള്ള മലറ്റല്ലെശാ പ്രവൃതഡികേളുലും കേശാരദങ്ങളുലും
ലചയ്യുകേ.

6.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകവശനലും.―(1)  ഈ ആകഡികലെയലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെയലും
വദവസകേളകത  വഡികധയമശായലും  കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്  നഡിലെവഡിലള്ള  സലുംവരണ
തതശ്വങ്ങളകനസരഡിച്ചുലും, ഏതു വലുംശതഡിലലും മതവഡിശശ്വശാസതഡിലലും ജശാതഡിയഡിലലും വര്ഗ്ഗതഡിലലും
ലപടുന  എല്ലെശാ  ലെഡിലുംഗകശാര്ക്കുലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  പ്രകവശനലും  ഉണശായഡിരഡിക്കുനതുലും
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഒരു അദദശാപകേന് ആകുനതഡികനശാ അവഡിടെലത ഏലതങ്കേഡിലലും പദവഡി
വഹഡിക്കുനതഡികനശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  വഡിദദശാര്ത്ഥഡിയശായഡി  പ്രകവശനലും
കനടുനതഡികനശാ  അവഡിലടെനഡിനലും  ബഡിരുദലും  കനടുനതഡികനശാ  അവഡിടെലത  ഏലതങ്കേഡിലലും
വഡികശഷശാധഡികേശാരലും  അനഭവഡിക്കുനതഡികനശാ  ഉപകയശാഗലപടുത്തുനതഡികനശാ  കവണഡി,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  ഏലതങ്കേഡിലലും  ആളഡിലന്റെകമല്  ഏലതങ്കേഡിലലും  മതവഡിശശ്വശാസകമശാ  ലതശാഴഡികലെശാ
രശാഷഗീയ അഭഡിപ്രശായകമശാ സലുംബന്ധഡിച്ചത  പരഡികശശാധന നടെത്തുവശാകനശാ നഡിര്ബന്ധഡിക്കുവശാകനശാ
പശാടെഡില്ലെശാതതശാകുന.

(2)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  ഏതു  കദശഗീയതയഡിലലെയലും  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളകത
പ്രകവശനമുണശായഡിരഡിക്കുനതുലും  അവലര  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന  രഗീതഡിയഡില്
പ്രകവശഡിപഡികശാവനതുമശാണത.

(3)  ഈ  വകുപഡിലലെ  യശാലതശാനലുംതലന,  വനഡിതകേളകകശാ  സമൂഹതഡിലലെ  മറ്റു
പഡികനശാക  വഡിഭശാഗതഡില്ലപടുനവര്കകശാ,  പട്ടഡികേജശാതഡിയഡിലലും  പട്ടഡികേകഗശാത്രവര്ഗ്ഗതഡിലലും
ലപടുനവര്കകശാ,  നഡിയമനതഡികനശാ  പ്രകവശനതഡികനശാ  കവണഡി  ഏലതങ്കേഡിലലും  പ്രകതദകേ
വദവസ ഉണശാക്കുനതഡില് നഡിനലും സര്വ്വകേലെശാശശാലെലയ തടെയനതശായഡി കേരുതലപടുനതല്ലെ.
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7.   കസശാണസറഡിലുംഗത  എന്റെഡിറ്റഡി  .―(1)  1956-ലലെ  കേമ്പനഗീസത  ആകഡിലന്റെ   (1956-ലലെ
1-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകത)  25-ാം  വകുപഡിന്കേഗീഴഡില്,  5-9-2000-ലലെ  09-14187/2000  നമ്പര്
സര്ട്ടഡിഫഡികകറ്റശാലടെ  ഒരു കേമ്പനഡിയശായഡി  ഏകേശാലുംഗഗീകേരഡികലപട്ട  ദഡി  ഇന്ഡദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത
ഓഫത  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടെകകശാളജഡി  ആന്റെത  മശാകനജ്ല മന്റെത-കകേരള  (IIITMK)
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ കസശാണസറഡിലുംഗത എന്റെഡിറ്റഡി ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(2)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  സശാപഡിക്കുനതഡിനത  ആവശദമശാകയകശാവന  എല്ലെശാ
അടെഡിസശാനസകൗകേരദങ്ങളുലും കസശാണസറഡിലുംഗത എന്റെഡിറ്റഡി ലചയ്തുലകേശാടുകകണതശാണത.

അദദശായലും   3

ചശാന്സലെറലും കപ്രശാ-ചശാന്സലെറലും സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ 
മറ്റത ഉകദദശാഗസരുലും

8.  ചശാന്സലെര്.―(1)  കകേരള  ഗവര്ണര്,  അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ  ഔകദദശാഗഡികേസശാനലും
കഹതുവശായഡി, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ചശാന്സലെര് ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(2)  ചശാന്സലെര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ തലെവനശായഡിരഡിക്കുനതുലും,  സനഡിഹഡിതനശായഡിരഡിക്കുകമ്പശാള
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ജനറല്  കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ  കയശാഗങ്ങളഡിലലും  ബഡിരുദദശാന
സകമളനതഡിലലും  അദദക്ഷത വഹഡികകണതുമശാണത.

(3)  ചശാന്സലെറലടെ  അലുംഗഗീകേശാരമഡില്ലെശാലത  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  യശാലതശാരശാളക്കുലും
ഓണററഡി ബഡിരുദകമശാ ബഹുമതഡികേകളശാ നല്കുവശാന് പശാടുള്ളതല്ലെ.

(4) ഈ വകുപഡിലലെ കമല്പറഞ്ഞെ വദവസകേളകത ഭലുംഗലും വരശാലത, ഈ ആകകശാ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ ലറഗുകലെഷനകേകളശാ അനസരഡിച്ചുള്ളതല്ലെശാത സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ഏലതശാരു
നടെപടെഡിക്രമവലും ചശാന്സലെര്കത കരഖശാമൂലെമുള്ള ഉതരവഡിനശാല് റദ്ദേശാകശാവനതശാണത :

എനശാല്  അപ്രകേശാരലും  ഏലതങ്കേഡിലലും  ഒരു  ഉതരവത  പുറലപടുവഡിക്കുനതഡിനമുമ്പത
അപ്രകേശാരമുള്ള  ഒരു  ഉതരവത  പുറലപടുവഡികശാതഡിരഡിക്കുനതഡിനത  കേശാരണലും  കേശാണഡികശാന്
ചശാന്സലെര്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെകയശാടെത ആവശദലപകടെണതശാണത.

(5)  ലതറ്റശായ  പ്രവൃതഡികേള  ലചയ്യുനപക്ഷലും   കവസത-ചശാന്സലെലറകയശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  മറ്റു  ഉകദദശാഗസലരകയശാ  നഗീകലുംലചയ്യുനതഡിനത  ചശാന്സലെര്കത
അധഡികേശാരലും  ഉണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.  അപ്രകേശാരലും  നഗീകലുംലചയ്യേലെഡിനള്ള  അധഡികേശാരലും
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുകമ്പശാള,   നഗീകലുംലചയ്യേശാന്  ഉകദ്ദേശഡിക്കുന  ആളഡിലനതഡിലര  ഉചഡിതമശായ
അകനശ്വഷണലും  നടെതഡിയതഡിലന്റെ  അടെഡിസശാനതഡിലള്ള  സര്കശാരഡിലന്റെ  ശഡിപശാര്ശലയ
അടെഡിസശാനലപടുതഡി ചശാന്സലെര് അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ അഭഡിപ്രശായലും രൂപവത്കരഡികകണതശാണത.
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(6) ചശാന്സലെര്, ഈ ആകത പ്രകേശാരകമശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള പ്രകേശാരകമശാ അവയത കേഗീഴഡികലെശാ,

നല്കേലപട്ടകതശാ  നഡിക്ഷഡിപമശായകതശാ  ആയ  അങ്ങലനയള്ള  മറ്റത  അധഡികേശാരങ്ങള  കൂടെഡി

വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും അങ്ങലനയള്ള മറ്റത ചുമതലെകേള കൂടെഡി നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

9.  കപ്രശാ  -  ചശാന്സലെര്.―(1)  സലുംസശാനലത  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ   വകുപഡിലന്റെ

ചുമതലെയള്ള മന്ത്രഡി,  അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ ഔകദദശാഗഡികേ സശാനലും കഹതുവശായഡി,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ

കപ്രശാ-ചശാന്സലെര് ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(2)  ചശാന്സലെറലടെ അഭശാവതഡികലെശാ അകദ്ദേഹതഡിനത പ്രവര്തഡികശാന് കേഴഡിയശാത

അവസരതഡികലെശാ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ബഡിരുദദശാന  സകമളനങ്ങളഡില്  ആദദക്ഷദലും

വഹഡിക്കുനതുളലപലടെ,  ചശാന്സലെറലടെ എല്ലെശാ അധഡികേശാരങ്ങളുലും കപ്രശാ-ചശാന്സലെര് വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും

എല്ലെശാ ചുമതലെകേളുലും നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

(3)  ചശാന്സലെര്  കരഖശാമൂലെമുള്ള  ഉതരവഡിനശാല്  കപ്രശാ-ചശാന്സലെര്കത

ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുക്കുന,  ചശാന്സലെറലടെ  അങ്ങലനയള്ള  അധഡികേശാരങ്ങള  കൂടെഡി

കപ്രശാ-ചശാന്സലെര്  വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും  അങ്ങലനയള്ള  ചുമതലെകേള  കൂടെഡി

നഡിര്വ്വഹഡികകണതുലും  അപ്രകേശാരമുള്ള  ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുകല്  അപ്രകേശാരമുള്ള  ഉതരവഡില്

വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡികശാവന  അങ്ങലനയള്ള  നഡിയന്ത്രണങ്ങളക്കുലും  നഡിബന്ധനകേളക്കുലും

വഡികധയമശാകേശാവനതുമശാണത.

10.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ  ഉകദദശാഗസര്.―തശാലഴപറയനവര്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ

ഉകദദശാഗസരശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(i) കവസത-ചശാന്സലെര്;

(ii) ഡഗീനകേള;

(iii) രജഡിസശാര്;

(iv) പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര്; കൂടെശാലത

(v)  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന  അനദദശാപകേരുലും  സകപശാര്ട്ടത

സ്റ്റശാഫുലും ഉളലപലടെ സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  കസവനതഡിലള്ള മറ്റത ഉകദദശാഗസര് .

11.  കവസത  -  ചശാന്സലെര്  .―(1)  കവസത-ചശാന്സലെര്,  സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ  അലല്ലെങ്കേഡില്

സയന്സത അലല്ലെങ്കേഡില് എഞഡിനഗീയറഡിലുംഗത അലല്ലെങ്കേഡില് മശാകനജ് ലമന്റെത രലുംഗലത ഒരു പണ്ഡഡിത
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കശ്രഷനലും  ഒരു  ഉനത  പഠന  സശാപനതഡില്  ഭരണപരഡിചയവലും  ഉള്ള

ആളശായഡിരഡികകണതശാണത.  കൂടെശാലത ഏലതങ്കേഡിലലും ഒരു യൂണഡികവഴഡിറ്റഡിയഡില് ലപ്രശാഫസര് എന

നഡിലെയഡില്  ചുരുങ്ങഡിയതത  പതത  വര്ഷലത  പ്രവര്തന  പരഡിചയകമശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്

പ്രശസമശായ  ഒരു  റഡിസര്ച്ചത  അലല്ലെങ്കേഡില്  അകശാഡമഡികേത  അലല്ലെങ്കേഡില്  അഡ് മഡിനഡികസറ്റഗീവത

ഓര്ഗകനകസഷനഡില്  തത്തുലെദമശായ  വഡിധതഡില്  പ്രവര്തന  പരഡിചയകമശാ  ഉള്ള

ആളുമശായഡിരഡികകണതശാണത.

(2) കവസത-ചശാന്സലെര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  പ്രധശാന  അകശാഡമഡികേ

തലെവനലും ചഗീഫത എകഡികേറ്റ്യൂട്ടഗീവത ഓഫഗീസറലും ആയഡിരഡിക്കുനതുലും ഈ ആകഡിനശാകലെശാ  അതഡിന്

കേഗീഴഡികലെശാഉള്ള,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  കേശാരദങ്ങളുലടെ  കമല്കനശാട്ടവലും  നഡിയന്ത്രണവലും

നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

(3)  ചശാന്സലെര്  നഡിയമഡിക്കുനതുലും  തശാലഴപറയന  അലുംഗങ്ങള  അടെങ്ങഡിയതുമശായ

ലസര്ച്ചത-കേലും-ലസലെക്ഷന് കേമഡിറ്റഡിയലടെ ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് അകദ്ദേഹലും  കവസത-ചശാന്സലെലറ

നഡിയമഡികകണതശാണത, അതശായതത:―

(എ)  സലുംസശാന  ചഗീഫത  ലസക്രട്ടറഡി,  അകദ്ദേഹലും  കേമഡിറ്റഡിയലടെ

കേണവഗീനറശായഡിരഡിക്കുനതശാണത ; 

(ബഡി)  ഇലെകകശാണഡികലും  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ  വഡിദദയലും  വദവസശായ  രലുംഗത്തു

നഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ അലുംഗലും;

(സഡി)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത   ലസലെകത   ലചയ്യുന പഠന ഗകവഷണ

രലുംഗത്തുനഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ അലുംഗലും;

(ഡഡി)  യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി  ഗശാന്റെതസത  കേമഗീഷന്  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുന  ഒരശാള;

കൂടെശാലത 

(ഇ) സലുംസശാന സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യുന ഒരശാള.

(4)  കവസത-ചശാന്സലെറലടെ  ഒഴഡിവത  ഉണശാകുനതഡിനത  സശാധദതയള്ള  തഗീയതഡിയത
കുറഞ്ഞെതത മൂനത മശാസലും മുലമ്പങ്കേഡിലലും പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന നടെപടെഡി തുടെങ്ങഡിയഡിരഡികകണതുലും
ചശാന്സലെര് നഡിശ്ചയഡിച്ച സമയപരഡിധഡിയ്ക്കുള്ളഡില് പൂര്തഡിയശാകകണതുമശാണത.  എനഡിരുനശാലലും,
ചശാന്സലെര്കത,  അനഡിവശാരദമശായ  സശാഹചരദങ്ങളഡില്  അങ്ങലന  ലചയ്യുനതത  ആവശദ
മശാലണങ്കേഡില്  അപ്രകേശാരമുള്ള  സമയപരഡിധഡി  ദഗീര്ഘഡിപഡികശാവനതശാണത.  എനഡിരുനശാലലും,
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അങ്ങലന ദഗീര്ഘഡിപഡിച്ച കേശാലെയളവത ഉളലപലടെ മൂന മശാസതഡിനകേലും  പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന
നടെപടെഡി  പൂര്തഡിയശാകകണതശാണത.  വദവസ  ലചയ  പ്രകേശാരലും  ഏകേകേണ്ഠമശായ  ശഡിപശാര്ശ
ലചയ്യുവശാന്  ലസര്ച്ചത-കേലും-ലസലെക്ഷന്  കേമഡിറ്റഡി  പരശാജയലപടുന  സലുംഗതഡിയഡില്,
കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ  ഓകരശാ  അലുംഗതഡിനലും  ഒരശാളുലടെ  കപരത  വഗീതലും  ചശാന്സലെര്കത
സമര്പഡികശാവനതശാണത.  കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ  ഏലതങ്കേഡിലലും  ഒരലുംഗലും  കപരത  സമര്പഡികശാതഡിരഡിക്കുനതത
കവസത -ചശാന്സലെറലടെ നഡിയമനലും അസശാധുവശാക്കുനതല്ലെ.

(5) ഈ ആകഡികലെശാ ലറഗുകലെഷനകേളഡികലെശാ എന്തുതലന അടെങ്ങഡിയഡിരുനശാലലും പ്രഥമ
കവസത-ചശാന്സലെലറ,  വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡികലപടെശാവന  വദവസകേളഡികന്മേലലും  നഡിബന്ധനകേളഡികന്മേലലും,
സര്കശാരഡിലന്റെ ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് ചശാന്സലെര് നഡിയമഡികകണതശാണത.

(6)  അറപതഡിലയശാനത  വയസഡില്  കൂടുതല്  പ്രശായമുളള  യശാലതശാരശാലളയലും
കവസത-ചശാന്സലെറശായഡി  നഡിയമഡികശാന്  പശാടെഡില്ലെശാതതുലും  നഡിയമനതഡിനകശഷലും
അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ  നഡിയമന  നഡിബന്ധനകേളക്കുലും  ഉപശാധഡികേളക്കുലും  വഡികധയമശായഡി,  അകദ്ദേഹലും
ഉകദദശാഗതഡില്  പ്രകവശഡിക്കുന  തഗീയതഡി  മുതല്  നശാലെത  വര്ഷകശാലെയളവഡികലെയ്കകശാ
അലല്ലെങ്കേഡില്  അകദ്ദേഹതഡിനത  അറപതഡിയഞത  വയസത  പൂര്തഡിയശാകുനതുവലരകയശാ,
ഏതശാകണശാ ആദദലും, അതുവലര ഉകദദശാഗലും വഹഡികകണതുമശാണത.

(7)  ഏലതങ്കേഡിലലും സലുംഗതഡിയഡില് സതശ്വര നടെപടെഡി ആവശദമശാലണനത    കവസത-
ചശാന്സലെര്കത അഭഡിപ്രശായമുള്ളപക്ഷലും അകദ്ദേഹതഡിനത ഈ ആകഡിനശാകലെശാ അതഡിന്കേഗീഴഡികലെശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഏതത  അധഡികേശാരസശാനതഡിനലും  നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള  അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡികശാവനതുലും,  അങ്ങലനയള്ള  സലുംഗതഡിയഡില്  അകദ്ദേഹലും  എടുത  നടെപടെഡി
ബന്ധലപട്ട അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെ സശാധൂകേരണതഡിനശായഡി റഡികപശാര്ട്ടത ലചകയ്യേണതുമശാണത :

എനശാല്  ഈ  ഉപവകുപഡിന്കേഗീഴഡില്  കവസത-ചശാന്സലെര്  എടുത  നടെപടെഡിയശാല്
സങ്കേടെമനഭവഡിക്കുന,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  സര്വ്വഗീസഡിലെഡിരഡിക്കുന  ഏലതശാരശാളക്കുലും
അപ്രകേശാരമുള്ള നടെപടെഡിലയ സലുംബന്ധഡിച്ചത   അയശാലള അറഡിയഡിച്ച തഗീയതഡി മുതല് ലതശാണ്ണൂറത
ദഡിവസതഡിനകേലും  അപ്രകേശാരമുള്ള  നടെപടെഡിയ്ലകതഡിലര  ചശാന്സലെര്  മുമ്പശാലകേ  അപഗീല്
നല്കുനതഡിനത  അവകേശാശമുണശായഡിരഡിക്കുനതുലും  അകത  തുടെര്നത  ചശാന്സലെറഡിനത
കവസത-ചശാന്സലെര്  എടുത  നടെപടെഡി സഡിരലപടുത്തുകേകയശാ  അസഡിരലപടുത്തുകേകയശാ
കഭദഗതഡി വരുത്തുകേകയശാ ലചയ്യേശാവനതുമശാണത.

(8)  കവസത-ചശാന്സലെര്,  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാലലും ലറഗുകലെഷനകേളശാലലും നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന
പ്രകേശാരമുള്ള മറ്റത  അധഡികേശാരങ്ങള വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും അപ്രകേശാരമുള്ള മറ്റത  ചുമതലെകേള
നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.
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(9)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  ഫണഡിലന്റെ  ദുര്വഡിനഡികയശാഗലും,  ലപരുമശാറ്റദൂഷദലും
എനഡിവയഡികന്മേല്, ചശാന്സലെര്കത കബശാധദമശാകുനപക്ഷലും കരഖശാമൂലെമശായ ഒരു ഉതരവത വഴഡി,
കവസത-ചശാന്സലെലറ ഔകദദശാഗഡികേ സശാനത്തുനഡിനലും നഗീകലും ലചയ്യുനതഡിനത ചശാന്സലെര്കത
അധഡികേശാരലും ഉണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത:

എനശാല് ചശാന്സലെര് ഈ ആവശദതഡിനത നഡിയമഡിക്കുന കഹകകശാടെതഡിയഡിലലെ ഒരു
ജ ഡ്  ജഡി  ആയഡിരഡിക്കുന ആകളശാ  അലല്ലെങ്കേഡില് ജ ഡ്ജഡി  ആയഡിരുന ആകളശാ  നടെത്തുന ഒരു
അകനശ്വഷണ വഡിചശാരണ വഴഡി അങ്ങലനയള്ള കുറ്റശാകരശാപണലും ലതളഡിയഡികകണതശാണത:

എനമശാത്രമല്ലെ  തനഡിലകതഡിരശായഡി  എടുകശാന്  ഉകദ്ദേശഡിക്കുന  നടെപടെഡിലകതഡിരശായഡി
കേശാരണലും കേശാണഡികശാന് അകദ്ദേഹതഡിനത നദശായമശാലയശാരു അവസരലും നല്കേശാതപക്ഷലും ഈ
വകുപഡിന് കേഗീഴഡില് കവസത-ചശാന്സലെലറ  നഗീകലും ലചയ്യുവശാന് പശാടുള്ളതല്ലെ.  

(10) ഏലതങ്കേഡിലലും മുന്കൂട്ടഡി കേശാണശാതകതശാ ആകേസഡികേകമശാ ആയ  കേശാരണങ്ങളശാല്
കവസത-ചശാന്സലെര് സശാനതത തശാല്കശാലെഡികേമശായ ഒഴഡിവത  ഉണശാകുകേകയശാ,  അകദ്ദേഹതഡിനത
തല്സശാനതത നഡിനത തശാല്കശാലെഡികേമശായഡി  ഒഴഡിഞ്ഞുനഡില്കകണഡിവരഡികേകയശാ ലചയ്യുകമ്പശാള,
സര്കശാര്  ശഡിപശാര്ശ  ലചയ്യുന  മറ്റത  ഏലതങ്കേഡിലലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ
കവസത-ചശാന്സലെലറകയശാ  വഡിവര സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ  വകുപത  ലസക്രട്ടറഡിലയകയശാ  ലമശാതലും
ആറത  മശാസതഡില്  കേവഡിയശാത  കേശാലെയളവഡികലെകത  കവസത-ചശാന്സലെര്  ആയഡി
ചശാന്സലെര്കത നഡിയമഡികശാവനതശാണത.

(11)  ഏലതങ്കേഡിലലും  വഡിഷയലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ  ലറഗുകലെഷനകേകളശാ  മുകഖന
ക്രമലപടുകതണ ആവശദമുണശായഡിരഡിക്കുകേയലും എനശാല് അകശാരദതഡിനശായഡി സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ
ലറഗുകലെഷനകേകളശാ  ഉണശാകഡിയഡിട്ടഡില്ലെശാതഡിരഡിക്കുകേയലും  ലചയ്യുനഡിടെതത,  തല്സമയലും
ആവശദമശാലണനത   കവസത-ചശാന്സലെര്  കേരുതുന  അതരലും  നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവഡിച്ചുലകേശാണത  വഡിഷയലും  ക്രമലപടുകതണതുലും  അതഡിനകശഷലും  കേഴഡിയനത്ര  കവഗലും
അലുംഗഗീകേശാരതഡിനശായഡി  അവ കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡികനശാ  മറ്റത  അധഡികേശാരസശാനതഡികനശാ
ബന്ധലപട്ട നഡികേശായതഡികനശാ സമര്പഡികകണതുമശാണത.

12. ഡഗീനകേള  .―ഡഗീനകേളുലടെ എണ്ണലും  കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത നഡിശ്ചയഡികകണതശാണത.
ലപ്രശാഫസര്മശാരഡില്  നഡിനലും  സഗീനഡികയശാറഡിറ്റഡിയലടെ  അടെഡിസശാനതഡില്, പരമശാവധഡി  മൂനത
വര്ഷകശാലെയളവഡികലെയശാണത  ഓകരശാ  ഡഗീനഡികനയലും  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത
നഡിയമഡികകണതത.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ മലറ്റല്ലെശാ ലപ്രശാഫസര്മശാരുലും ഡഗീന് പദവഡി വഹഡിച്ചത
കേഴഡിഞ്ഞെഡിരഡിക്കുകേകയശാ,  അലല്ലെങ്കേഡില് കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത  പുനര്നഡിയമനതഡിനശായഡി
ഒരു  അസശാധശാരണ  കകേസഡില്  തഗീരുമശാനലമടുക്കുകേകയശാ   ലചയശാല്  മശാത്രലും  ഡഗീന്  ആയഡി
കേശാലെശാവധഡി  പൂര്തഡിയശാകഡിയ  ഒരശാലള  ഡഗീന്  പദവഡിയഡില്  പുനര്നഡിയമഡികശാവനതശാണത.
യശാലതശാരു സശാഹചരദതഡിലലും മൂന വര്ഷലും വഗീതമുള്ള രണ തവണയഡില് കൂടുതല് ഒരശാലള
ഡഗീന് ആയഡി നഡിയമഡികശാന് പശാടെഡില്ലെശാതതശാകുന.
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13.  രജഡിസശാര്  .―(1)  രജഡിസശാര്,  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന  പ്രകേശാരമുള്ള

രഗീതഡിയഡിലലും അപ്രകേശാരമുള്ള കസവന വദവസകേളഡികന്മേലലും നഡിയമഡികലപകടെണതുലും അകദ്ദേഹലും

അപ്രകേശാരമുള്ള  അധഡികേശാരങ്ങള  വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും  അപ്രകേശാരമുള്ള  ചുമതലെകേള

നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

(2)  കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത അധഡികേശാരലപടുത്തുനതനസരഡിച്ചത രജഡിസശാര്കത

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത  കവണഡി കേരശാറകേളഡില് ഏര്ലപടുനതഡിനലും ഒപത  വയ്ക്കുനതഡിനലും കരഖകേള

പ്രമശാണഗീകേരഡിക്കുനതഡിനലും അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

14.  പരഗീക്ഷശാ  കേണകട്രശാളര്.―(1)  പരഗീക്ഷശാ  കേണകട്രശാളര്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ

പരഗീക്ഷകേളുലടെയലും ലടെസ്റ്റുകേളുലടെയലും നടെതഡിപഡിലന്റെയലും അവയലടെ ഫലെപ്രഖദശാപനതഡിലന്റെയലും

ചുമതലെയളള  പ്രധശാന  ഉകദദശാഗസന്  ആയഡിരഡിക്കുനതുലും  കവസത-ചശാന്സലെറലടെ

കമല്കനശാട്ടതഡിലലും നഡിര്കദ്ദേശതഡിലലും മശാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശതഡിലലും ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

(2)  പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര്,  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന പ്രകേശാരമുള്ള

രഗീതഡിയഡിലലും അപ്രകേശാരമുള്ള കസവന വദവസകേളഡികന്മേലലും നഡിയമഡികലപകടെണതുലും അകദ്ദേഹലും

അപ്രകേശാരമുള്ള  അധഡികേശാരങ്ങള  വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും  അപ്രകേശാരമുള്ള  ചുമതലെകേള

നഡിര്വ്വഹഡികകണതുമശാണത.

15.  മറ്റു ഉകദദശാഗസര്  .―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ മറ്റത  ഉകദദശാഗസരുലടെ നഡിയമനരഗീതഡിയലും

പ്രതഡിഫലെവലും  അധഡികേശാരങ്ങളുലും  കേര്തവദങ്ങളുലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന

പ്രകേശാരതഡിലെശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

അദദശായലും    4

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ അധഡികേശാരസശാനങ്ങള

16. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ അധഡികേശാരസശാനങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ അധഡികേശാര
സശാനങ്ങള തശാലഴപറയനവയശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(i) ജനറല് കേകൗണസഡില്;

(ii) കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത;

(iii) ലസനറ്റത;

(iv) കഫനശാന്സത കേമഡിറ്റഡി;
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(v) അകശാഡമഡികേത കേകൗണസഡില്;

(vi) റഡിസര്ച്ചത കേകൗണസഡില് ; കൂടെശാലത

 (vii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  അധഡികേശാരസശാനങ്ങളശായഡി  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്
സശാനനഡിര്കദ്ദേശഡികലപടെശാവന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ,   അങ്ങലനയള്ള  മറ്റു  നഡികേശായങ്ങളുലും.

17.  ജനറല് കേകൗണസഡില്.―(1)  സര്കശാര്,  ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡിലലെ വഡിജശാപനലും

വഴഡി,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത  കവണഡി,  ചശാന്സലെര്  തലെവനശായഡിട്ടുള്ളതുലും  വഡിദഗ്ദ്ധകരശാ

സര്കശാരുകദദശാഗസകരശാ  ആയ  ഇരുപതഡിലയട്ടഡില്  അധഡികേരഡികശാത  അതരലും  മറ്റത

അലുംഗങ്ങള  അടെങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതുമശായ  ഒരു  ജനറല്  കേകൗണസഡില്  രൂപഗീകേരഡികകണതശാണത.

ജനറല്  കേകൗണസഡിലെഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളുലടെ  നഡിയമന  വദവസകേള  സര്കശാര്  ഔകദദശാഗഡികേ

ഗസറ്റഡില് വഡിജശാപനലും ലചയ്യുന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(2)  ജനറല്  കേകൗണസഡിലെഡില് തശാലഴപറയന അലുംഗങ്ങള  ഉണശായഡിരഡികകണതശാണത,

അതശായതത:―

(i) ചശാന്സലെര് - ലചയര്കപഴണ;

(ii) കപ്രശാ-ചശാന്സലെര് - കവസത - ലചയര്കപഴണ;

(iii)  സലുംസശാനലത  ഉനതവഡിദദശാഭദശാസവകുപഡിലന്റെ  ചുമതലെ  വഹഡിക്കുന  മന്ത്രഡി-

അലുംഗലും;

(iv)  നഡിയമസഭശാ  സശാമശാജഡികേര്,  അവര്കഡിടെയഡില്  നഡിനലും  തഡിരലഞ്ഞെടുക്കുന  രണത

അലുംഗങ്ങള - അലുംഗങ്ങള;

(v) കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ലചയര്കപഴണ -അലുംഗലും;

(vi) കവസത-ചശാന്സലെര്-അലുംഗലും;

(vii)  കവസത-ചശാന്സലെര്,  എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള  കേലെശാലും  സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ,  കകേരള -എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(viii)  യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെതസത കേമഗീഷനഡില് നഡിനള്ള ഒരു മുതഡിര്ന പ്രതഡിനഡിധഡി-

അലുംഗലും;

(ix)  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ വകുപത പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രട്ടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രട്ടറഡി-

എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;
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(x)  ഉനതവഡിദദശാഭദശാസ വകുപത പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രട്ടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രട്ടറഡി-

എകത- ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xi) ധനകേശാരദ വകുപത പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രട്ടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രട്ടറഡി-എകത-

ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xii)  കകേരള  സര്കശാരഡിലന്റെ  ഉനതവഡിദദശാഭദശാസ  കേകൗണസഡിലെഡില്  നഡിനലും

നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യേലപട്ട ഒരശാള-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xiii)  ഡയറകര്,  ഇന്തദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഓഫത ലടെകകശാളജഡി,  പശാലെകശാടെത-എകത-
ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xiv)  ഡയറകര്,  ഇന്തദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഓഫത മശാകനജ് ലമന്റത,  കകേശാഴഡികകശാടെത-
എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xv) ഡയറകര്, ഇന്തദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഓഫത സയന്സത, എഡറ്റ്യൂകകഷന് ആന്റെത

റഡിസര്ച്ചത, തഡിരുവനന്തപുരലും-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xvi) ഡയറകര്,  ഇന്തദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫത  സ് കപസത  സയന്സത   ആന്റെത
ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരലും-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xvii) ഡയറകര്, ശ്രഗീ ചഡിതഡിര തഡിരുനശാള ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂറ്റ്യൂൂട്ടത കഫശാര് ലമഡഡികല്

സയന്സസത ആന്റെത ലടെകകശാളജഡി-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xviii)   ഡയറകര്,  നശാഷണല്  ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫത  ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
സയന്സത ആന്റെത  ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരലും-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xix)    സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യുന ആറത പ്രമുഖ വദക്തഡികേള, അവരഡില്
മൂനത  കപര്  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ  വഡിദദയഡികലെശാ  അനബന്ധ  കമഖലെകേളഡികലെശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്
വദവസശായരലുംഗതത മശാകനജഡിലുംഗത ഡയറകര് പദവഡിയഡികലെശാ അതഡിന മുകേളഡികലെശാ ഉള്ള പദവഡി
വഹഡിക്കുന  അന്തര്കദ്ദേശഗീയ  തലെതഡില്  അറഡിയലപടുന  വദക്തഡികേളുലും,  ഒരശാള
പട്ടഡികേജശാതഡിയഡികലെശാ പട്ടഡികേ കഗശാത്രവര്ഗ്ഗതഡികലെശാലപട്ടയശാളുലും ഒരശാള വനഡിതയലും ഒരശാള ഒരു
സലുംരലുംഭകേനലും ആയഡിരഡികകണതശാണത-അലുംഗങ്ങള;

(xx)  കവസത-ചശാന്സലെര്  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുന  രണത  ഫശാകല്റ്റഡി
അലുംഗങ്ങള - അലുംഗങ്ങള;

(xxi)  കവസത-ചശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യുന രണത വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള  -
അലുംഗങ്ങള.
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(3)  രജഡിസശാര് കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ ലസക്രട്ടറഡി ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(4)  ഈ  ആകഡിലലെ  വദവസകേളകത  വഡികധയമശായഡി,  ജനറല്  കേകൗണസഡിലെഡിനത
തശാലഴപറയന അധഡികേശാരങ്ങളുലും ചുമതലെകേളുമുണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(i)  പുതഡിയ  പ്രവണതകേളുലും  ദഡിശശാമശാറ്റങ്ങളുലും  സശ്വകമധയശാ  തഡിരഡിച്ചറഡിയകേയലും,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെക്കുകവണഡി   തന്ത്രപ്രധശാനമശായ പദതഡികേള ആവഡിഷ്കരഡിക്കുകേയലും;  അതരലും
പദതഡിയലടെ  നഡിര്വ്വഹണലും  ആസൂത്രണലുംലചയ്യുകേയലും  കമല്കനശാട്ടലും  വഹഡിക്കുകേയലും;
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ വഗീക്ഷണവലും ദകൗതദവലും പുതഡിയ പ്രവണതകേളക്കുലും ദഡിശശാമശാറ്റങ്ങളക്കുലും
അനസൃതമശായഡി കേശാത്തുസൂക്ഷഡിക്കുകേയലും;

(ii)  തന്ത്രപ്രധശാനമശായ  പദതഡികേള  നടെപഡിലെശാക്കുനതഡിനശായഡി  നയങ്ങളകത
രൂപലും നല്കുകേയലും;

(iii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ വഡിശശാലെനയങ്ങലളക്കുറഡിച്ചുലും പരഡിപശാടെഡികേലളക്കുറഡിച്ചുലും
കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്  അവകലെശാകേനലും  നടെത്തുകേയലും,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  പുകരശാഗതഡിക്കുലും
വഡികേസനതഡിനലും കവണഡിയള്ള  മശാര്ഗ്ഗങ്ങള നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കുകേയലും;

(iv)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വശാര്ഷഡികേ  റഡികപശാര്ട്ടുലും  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളുലും
പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും പ്രകമയലും പശാസശാക്കുകേയലും അതരലും കേണക്കുകേളഡികന്മേലള്ള ആഡഡിറ്ററലടെ
റഡികപശാര്ട്ടത പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും;

(v)  ഉപകദശമശാരശാഞ്ഞുലകേശാണത  അതഡികലെയത  കകേമശാറഡികയകശാവന  ഏലതശാരു
വഡിഷയങ്ങലളയലും സലുംബന്ധഡിച്ചത ചശാന്സലെലറ ഉപകദശഡിക്കുകേയലും ; കൂടെശാലത

(vi)  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന  അങ്ങലനയള്ള  മറ്റു  ചുമതലെകേള
നഡിര്വ്വഹഡിക്കുകേയലും,

ലചയ്യുകേ.

18. കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത.―(1) കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡില് തശാലഴപറയന
അലുംഗങ്ങള ഉണശായഡിരഡികകണതശാണത, അതശായതത:―

(i) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ  വദവസശായരലുംഗതത  ഗണദമശായ  അനഭവ
സമ്പത്തുള്ളതുലും  സര്കശാര്  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുനതുമശായ  രശാജദശാന്തര  മഡികേവള്ള  ഒരു
വഡിദഗ്ദ്ധന്-ലചയര്കപഴണ;

(ii)  കവസത-ചശാന്സലെര് - കവസത ലചയര്കപഴണ;

(iii) നഡിയമസഭശാ  സശാമശാജഡികേര്,  അവര്കഡിടെയഡില്  നഡിനലും  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന
ഒരലുംഗലും-അലുംഗലും;
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(iv) കവസത-ചശാന്സലെര്,  എ.പഡി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലെശാലും  സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, കകേരള -എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(v)  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ  വകുപത  പ്രഡിന്സഡിപല്  ലസക്രട്ടറഡി  അലല്ലെങ്കേഡില്

ലസക്രട്ടറഡി-എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(vi) ധനകേശാരദ വകുപത പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രട്ടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രട്ടറഡി-എകത-

ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(vii)  ഉനതവഡിദദശാഭദശാസ  വകുപത  പ്രഡിൻസഡിപൽ  ലസക്രട്ടറഡി  അലല്ലെങ്കേഡിൽ

ലസക്രട്ടറഡി - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും ;

(viii)  കകേരള  സര്കശാരഡിലന്റെ  ഉനതവഡിദദശാഭദശാസ  കേകൗൺസഡിലെഡിൽ  നഡിനലും

നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യേലപട്ട ഒരശാള - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(ix)  ഭശാരത  സര്കശാരഡിലന്റെ  ഇലെകകശാണഡികലും  വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയലും

മന്ത്രശാലെയതഡിലന്റെ ഒരു പ്രതഡിനഡിധഡി - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(x)  ഭശാരത  സര്കശാരഡിലന്റെ  ശശാസ്ത്ര-സശാകങ്കേതഡികേ  വകുപഡിൽ  നഡിനള്ള  ഒരു

പ്രതഡിനഡിധഡി - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xi)  ഡയറകര്,  ഇന്തദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഓഫത ലടെകകശാളജഡി,  പശാലെകശാടെത  -  എകത-

ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xii) ഡയറകര്, ഇന്തദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഓഫത സയൻസത, എഡറ്റ്യൂകകഷൻ ആന്റെത

റഡിസര്ച്ചത, തഡിരുവനന്തപുരലും - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xiii)  ഡയറകര്,  ഇന്തദൻ  ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫത  കസസത  സയൻസത  ആന്റെത

ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരലും - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xiv)  ഡയറകര്,  ശ്രഗീ  ചഡിതഡിര  തഡിരുനശാള  ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  കഫശാര്  ലമഡഡികൽ

സയൻസസത ആന്റെത ലടെകകശാളജഡി - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xv)  ഡയറകര്,  ഇന്തദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫത  മശാകനജ് ലമന്റെത,  കകേശാഴഡികകശാടെത  -

എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;

(xvi)  ഡയറകര്,  നശാഷണൽ  ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂട്ടത  ഓഫത  ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി

സയൻസത ആന്റെത ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരലും - എകത-ഒഫഗീകഷദശാ അലുംഗലും;
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(xvii)  കവസത-ചശാൻസലെര്  സമര്പഡിക്കുന,  വഡിദദശാഭദശാസലും,  ഗകവഷണലും,
വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയലും പ്രകയശാഗവലും, അതഡിലന്റെ അനബന്ധ വഡിജശാനശശാഖകേള എനഗീ
കമഖലെകേളഡിൽ  പ്രശാഗതദലും  ലതളഡിയഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  നശാലെത  വഡിദഗ്ദ്ധരുലടെ  പശാനലെഡിൽ  നഡിനലും  രണത
കപരുലും,  ലചയര്കപഴ് സൺ നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുന പ്രസ്തുത കമഖലെകേളുമശായഡി  ബന്ധലപട്ട
രണത വഡിദഗ്ദ്ധരുലും - അലുംഗങ്ങള;

(xviii)  കവസത-ചശാൻസലെര്  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുന  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ
രണത ലപ്രശാഫസര്മശാര് - അലുംഗങ്ങള;

(xix) കവസത-ചശാൻസലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യുന ഒരു വഡിദദശാര്ത്ഥഡി  - അലുംഗലും.

(2) രജഡിസശാര് കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ലസക്രട്ടറഡി ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(3)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ആദദ  കബശാര്ഡത  ഒശാഫത  ഗവര്കണഴഡിലന  സര്കശാര്,
ഗസറ്റത വഡിജശാപനലും വഴഡി നഡിയമഡികകണതശാണത.

19.  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദദശാഗഡികേ  കേശാലെശാവധഡിയലും
നല്കകേണ  ബതകേളുലും.―(1)  ഈ  ആകഡില്   മറ്റുവഡിധതഡില്  വദവസലചയഡിട്ടഡില്ലെശാത
പക്ഷലും,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദദശാഗഡികേ  കേശാലെശാവധഡി
തശാലഴപറയലും പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(i)  ഒരു  എകത-ഒഫഗീകഷദശാ  അലുംഗലും  അകദ്ദേഹലും  ഏതത  പദവഡിയലടെ
അടെഡിസശാനതഡിലെശാകണശാ അലുംഗമശായതത, ആ പദവഡി വഹഡിക്കുനതുവലര  തുടെരുനതശാണത; 

(ii)  ഒരു  വഡിദഗ്ദ്ധ  അലുംഗലും  അകദ്ദേഹലത  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപട്ട  തഗീയതഡി
മുതല്  മൂനത  വര്ഷകശാലെലും  ഔകദദശാഗഡികേ  സശാനലും   വഹഡികകണതശാണത.  എനഡിരുനശാലലും
അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ കേശാലെശാവധഡി രണത വര്ഷകശാലെയളവഡികലെകത  കൂടെഡി നഗീട്ടഡിനല്കേശാവനതശാണത;

(iii)  വഡിദദശാര്ത്ഥഡി  അലുംഗലും  ഒരു  വര്ഷകതകത  ഔകദദശാഗഡികേസശാനലും
വഹഡികകണതശാണത; കൂടെശാലത,

(iv)  18-ാം  വകുപഡിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപഡിലന്റെ   (xvii)-ാം  ഖണ്ഡപ്രകേശാരലും
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപടുന  അലുംഗങ്ങള   രണത  വര്ഷകതകത  ഔകദദശാഗഡികേസശാനലും
വഹഡികകണതശാണത.

(2)  ആകേസഡികേമശായണശാകുന  ഒഴഡിവത  നഡികേത്തുനതഡിനശായഡി  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും
ലചയ്യേലപടുന  ഒരലുംഗതഡിലന്റെ  കേശാലെശാവധഡി,  അകദ്ദേഹലും  ആരുലടെ  സശാനകതകശാകണശാ
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപട്ടതത  ആ  അലുംഗതഡിനത  അവകശഷഡിക്കുന  കേശാലെകതകത
മശാത്രമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.
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(3)  ഈ വകുപഡിൽ എന്തുതലന അടെങ്ങഡിയഡിരുനശാലലും  18-ാം വകുപഡിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപത  പ്രകേശാരലും  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  വഴഡി  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിൽ
അലുംഗങ്ങളശാകുനവര്, ഔദദശാഗഡികേ സശാനലും ഒഴഡിയന സലുംഗതഡിയഡിൽ, അയശാളുലടെ സശാനത്തു
മലറ്റശാരശാള അലുംഗമശായഡി  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യേലപടുനതുവലരകയശാ അലല്ലെങ്കേഡിൽ മൂനത  മശാസലും
വലരകയശാ ഏതശാകണശാ ആദദലും അതുവലര അയശാള അലുംഗമശായഡി തുടെകരണതശാണത.

(4)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളകത  അര്ഹമശായ  ബതകേള
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡില് വദവസ ലചയ്യുന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത. 

20.  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലന്റെ  അധഡികേശാരങ്ങളുലും  ചുമതലെകേളുലും  .― (1)  ഈ
ആകഡിലലെ   വദവസകേളകത  വഡികധയമശായഡി,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ
ലപശാതുവശായ കമല്കനശാട്ടലും, കനതൃതശ്വലും നല്കേല്, നഡിയന്ത്രണലും എനഡിവയഡില് കബശാര്ഡത ഓഫത
ഗവര്കണഴത  ഉതരവശാദഡിയശായഡിരഡിക്കുനതുലും  ഈ  ആകഡികലെശാ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെശാ
ലറഗുകലെഷനകേളഡികലെശാ മറ്റുവഡിധതഡില് വദവസലചയഡിട്ടഡില്ലെശാതതശായ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ
എല്ലെശാ  അധഡികേശാരങ്ങളുലും   അതത  വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും,  ലസനറ്റഡിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള
അവകലെശാകേനലും ലചയ്യുനതഡിനത  അതഡിനത  അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുനതുമശാണത.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപഡിലലെ  വദവസകേളകത  വഡിരുദമശാകേശാലത  കബശാര്ഡത  ഓഫത
ഗവര്കണഴഡിനത തശാലഴപറയന അധഡികേശാരങ്ങളുണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത :―

(i)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഭരണവലും  പ്രവര്തനങ്ങളുലും  സലുംബന്ധഡിച്ച  നയപരമശായ
പ്രശ്നങ്ങളഡില്  തഗീരുമശാനലമടുക്കുകേ; 

(ii)  പഠന  സ്കൂളുകേള  സശാപഡിക്കുകേയലും  പഠന  കകേശാഴകേള  നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയലും
പ്രകവശന  മശാനദണ്ഡങ്ങള  നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയലും  സശ്വതന്ത്രമശായ  മഡികേവഡിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള
സശാപഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ;

(iii) വഡിവഡിധ കകേശാഴകേളക്കുള്ള ഫഗീസത നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;

(iv)  സശ്വകമധകയശാ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുലടെ ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേകലെശാ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണശാക്കുകേകയശാ കഭദഗതഡി ലചയ്യുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചയ്യുകേ;

(v)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  അകശാഡമഡികേവലും  അതുകപശാലലെ  മറ്റുതരതഡി
ലള്ളതുമശായ  തസഡികേകേള  സൃഷഡിക്കുകേ,  നഡിയമനലും  നടെത്തുകേ,  അവരുലടെ  കസവന-
കവതനവദവസകേള നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;

(vi)  ലറഗുകലെഷനകേള പരഡിഗണഡിക്കുകേകയശാ പരഡിഷ്കരഡിക്കുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ
ലചയ്യുകേ;
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(vii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വശാര്ഷഡികേ  റഡികപശാര്ട്ടത,  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേള,
അതഡിനത  അനകയശാജദലമനത  കേരുതുന,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വഡികേസനരൂപകരഖലയ
കുറഡിച്ചുള്ള പ്രസശാവനകയശാടുകൂടെഡിയ, അടുത സശാമ്പതഡികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബജറ്റത എസ്റ്റഡികമറ്റത
എനഡിവ പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും പശാസശാക്കുകേയലും; കൂടെശാലത

(viii)  ഈ  ആകകശാ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ  വഴഡി  അതഡിനത  നല്കേഡികയകശാവനകതശാ
ബശാധദസമശാകഡികയകശാവനകതശാ  ആയ  മറ്റത  അധഡികേശാരങ്ങള  വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുകേയലും,  മറ്റത
ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡിക്കുകേയലും ലചയ്യുകേ.

(3)  ഈ  ആകഡിന്  കേഗീഴഡില്  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിനള്ള  അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡികശാനലും  അതഡിലന്റെ  ചുമതലെകേള  നഡിര്വ്വഹഡികശാനലും  അതഡിനത  ആവശദലമനത
കേരുതുന അപ്രകേശാരമുള്ള കേമഡിറ്റഡികേലള നഡിയമഡികശാന് അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത. 

(4)  കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത  കുറഞ്ഞെതത മൂനത മശാസതഡിലലെശാരഡികല് കയശാഗലും
കചകരണതശാണത.

(5)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലന്റെ  ഒരു  കയശാഗലും  കചരുനതഡിനള്ള  കേശ്വശാറലും
ലമശാതലും അലുംഗങ്ങളുലടെ മൂനഡില് ഒനശായഡിരഡിക്കുലും.

21.  ലസനറ്റത  .―(1)  ലസനറ്റത  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  പ്രധശാന  അകശാഡമഡികേ
കബശാഡഡിയശായഡിരഡിക്കുനതുലും,  ഈ ആകഡിലലെയലും സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെയലും ലറഗുകലെഷനകേളഡിലലെയലും
വദവസകേളകത വഡികധയമശായഡി,―

(i)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ തന്ത്രപ്രധശാനമശായ പദതഡികേള സശാക്ഷശാത്കേരഡികശാനള്ള
അകശാഡമഡികേ  നയങ്ങളുലും  പരഡിപശാടെഡികേളുലും  ആവഡിഷ്കരഡിക്കുനതഡിനശായഡി  കവസത-ചശാന്സലെര്
മുഖശാന്തരലും,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴമശായഡി  പരസരപ്രവര്തനലും  നടെത്തുനതഡിനത
ഉതരവശാദഡിയശായഡിരഡിക്കുനതുലും; 

(ii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുള്ളഡില്  കബശാധനതഡിലന്റെയലും  വഡിദദശാഭദശാസതഡിലന്റെയലും
പരഗീക്ഷയലടെയലും  നഡിലെവശാരപരഡിപശാലെനലും നഡിയന്ത്രഡികകണതുലും; കൂടെശാലത

(iii)  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള  വഴഡി  അതഡിനത  നല്കേഡികയകശാവനകതശാ  ബശാധദസ
മശാകഡികയകശാവനകതശാ  ആയ  മറ്റത  അധഡികേശാരങ്ങള  വഡിനഡികയശാഗഡികകണതുലും  മറ്റത
കേര്തവദങ്ങള നഡിര്വഹഡികകണതുമശാണത.

(2)  ലസനറ്റഡിലന്റെ  രൂപഗീകേരണവലും  അതഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദദശാഗഡികേ
കേശാലെശാവധഡിയലും സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡില് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചഡിരഡിക്കുന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(3)  എല്ലെശാ  അകശാഡമഡികേ  സലുംഗതഡികേളഡിലലും,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലന
ഉപകദശഡിക്കുവശാനള്ള അവകേശാശലും ലസനറ്റഡിനണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.
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22.  കഫനശാന്സത കേമഡിറ്റഡി  .―(1)  കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡിനശാല് രൂപവത്കേരഡികലപടുന,
തശാലഴപറയന അലുംഗങ്ങള അടെങ്ങുന, ഒരു കഫനശാന്സത കേമഡിറ്റഡി ഉണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത,
അതശായതത :―

(i) കവസത-ചശാന്സലെര്;

(ii)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത  അതഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളഡില്നഡിനലും  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും
ലചയ്യുന രണത അലുംഗങ്ങള;  കൂടെശാലത

(iii) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന  അങ്ങലനയള്ള മറ്റത അലുംഗങ്ങള.

(2)  കവസത-ചശാന്സലെര്  ഒഴഡിലകേ,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡില്  നഡിനലും

നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപട്ട,  കഫനശാന്സത  കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ  അലുംഗങ്ങള,  അവര്  കബശാര്ഡത

ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലലെ  അലുംഗങ്ങളശായഡി  തുടെരുനഡിടെകതശാളകമശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്  രണത

വര്ഷകശാലെകതകകശാ,  ഏതശാകണശാ  ആദദലും,  അതുവലര  ഔകദദശാഗഡികേ  പദവഡി

വഹഡികകണതശാണത.

(3)  കഫനശാന്സത  കേമഡിറ്റഡിയലടെ  ചുമതലെകേളുലും  കേര്തവദങ്ങളുലും   തശാലഴപറയലും

പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:― 

(i)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ വശാര്ഷഡികേ ബജറ്റത പരഡികശശാധഡിക്കുകേയലും സൂക്ഷ്മ പരഡികശശാധന

നടെത്തുകേയലും   സശാമ്പതഡികേകേശാരദങ്ങളഡില്  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിനത  ശഡിപശാര്ശകേള

നല്കുകേയലും;

(ii)  എല്ലെശാ പുതഡിയ ധനവദയ നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളുലും പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും  കബശാര്ഡത

ഓഫത ഗവര്കണഴഡിനത ശഡിപശാര്ശകേള നല്കുകേയലും;

(iii)  കേണക്കുകേളുലടെ  ആനകേശാലെഡികേ  കസ്റ്ററ്റതലമന്റെത  പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും,

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  കേണക്കുകേള  കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്  അവകലെശാകേനലും  ലചയ്യുകേയലും

പുനര്ധനവഡിനഡികയശാഗ  പത്രഡികേകേള   പരഡിഗണഡിക്കുകേയലും  അതത  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിനത

സമര്പഡിക്കുകേയലും; കൂടെശാലത

(iv)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെലയ  ബശാധഡിക്കുന  ഏലതങ്കേഡിലലും  സശാമ്പതഡികേപ്രശ്നലും

സലുംബന്ധഡിച്ചത,  സശ്വകമധകയശാ, കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡില്  നഡിനലും  അഭഡിപ്രശായലും

ആരശായകമ്പശാകഴശാ,  അതഡിലന്റെ വഗീക്ഷണങ്ങളുലും ശഡിപശാര്ശകേളുലും കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡിനത

നല്കുകേയലും,

ലചയ്യുകേ.
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(4)  കഫനശാന്സത  കേമഡിറ്റഡി  വര്ഷതഡില്  കുറഞ്ഞെതത  നശാലെത  തവണ   കയശാഗലും

കചകരണതശാണത.   കഫനശാന്സത  കേമഡിറ്റഡി  കയശാഗലുംകചരുനതഡിനള്ള  കേശ്വശാറലും  ലമശാതലും

അലുംഗങ്ങളുലടെ മൂനഡിലലെശാനശായഡിരഡികകണതശാണത.

(5)  കഫനശാന്സത കേമഡിറ്റഡിയലടെ കയശാഗങ്ങളഡില് കവസത-ചശാന്സലെര് ആദദക്ഷദലും

വഹഡികകണതുലും, അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ അഭശാവതഡില്, കയശാഗതഡില്വച്ചത ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുന

ഒരലുംഗലും  ആദദക്ഷദലും  വഹഡികകണതുമശാണത.  ഏലതങ്കേഡിലലും  സലുംഗതഡിയഡില്

അലുംഗങ്ങളകഡിടെയഡില്  ഭഡിനശാഭഡിപ്രശായമുണശാകുനപക്ഷലും,  കയശാഗതഡില്  ഹശാജരുള്ള

അലുംഗങ്ങളഡില് ഭൂരഡിപക്ഷതഡിലന്റെ അഭഡിപ്രശായലും നഡിലെനഡില്ക്കുനതശാണത.

23. അകശാഡമഡികേത കേകൗണസഡില്  .―(1) അകശാഡമഡികേത കേകൗണസഡിലെഡില് തശാലഴപറയന

അലുംഗങ്ങള അടെങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത : ―

(i)  കവസത-ചശാന്സലെര്-ലചയര്കപഴണ;

(ii)  കവസത-ചശാന്സലെറലടെ  ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് കബശാര് ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത

നഡിയമഡിക്കുന  ശശാസ്ത്രലും,  സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ,  മശാനവഡികേ  വഡിഷയങ്ങള  എനഗീ  രലുംഗങ്ങളഡില്

നഡിനള്ള മൂനത അകശാഡമഡികേ വഡിദഗ്ദ്ധര്;

  (iii)  അകശാഡമഡികേ വഡിഭശാഗതഡിലന്റെ ഡഗീന്;

  (iv)  ഗകവഷണ വഡിഭശാഗതഡിലന്റെ ഡഗീന്;

  (v) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ എല്ലെശാ ലപ്രശാഫസര്മശാരുലും; കൂടെശാലത

          (vi)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളഡില് നഡിനലും സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും

ലചയ്യുന  രണത  വഡിദദശാര്ത്ഥഡി  പ്രതഡിനഡിധഡികേള,  അവരഡില്  ഒരശാള  വഡിദദശാര്ത്ഥഡിനഡി

ആയഡിരഡികകണതശാണത.

(2) രജഡിസശാര് അകശാഡമഡികേത കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ ലസക്രട്ടറഡി ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(3)  അകശാഡമഡികേത കേകൗണസഡില്, കവസത-ചശാന്സലെര്  തഗീരുമശാനഡിക്കുന പ്രകേശാരലും

കയശാഗലും കചകരണതുലും  രണത  കയശാഗങ്ങള തമഡിലള്ള ഇടെകവള ഒരു കേശാരണവശശാലലും അറപതത

ദഡിവസതഡില് കേവഡിയശാന് പശാടെഡില്ലെശാതതുമശാകുന.     

(4)  അകശാഡമഡികേത  കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ  ഒരു  കയശാഗതഡിലന്റെ  കേശ്വശാറലും  ലമശാതലും

അലുംഗങ്ങളുലടെ മൂനഡിലലെശാനശായഡിരഡിക്കുനതശാണത. 
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(5)  നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപട്ട  അലുംഗങ്ങളുലടെ  ഔകദദശാഗഡികേ  കേശാലെശാവധഡി
തുടെര്ച്ചയശായ രണത അദദയന വര്ഷലും ആയഡിരഡിയ്ക്കുനതശാണത. മറ്റു അലുംഗങ്ങളുലടെ ഒകൗകദദശാഗഡികേ
കേശാലെശാവധഡി  അവരുലടെ  ഔകദദശാഗഡികേ  സശാനലും  അവസശാനഡിക്കുനതു വലരകയശാ  അലല്ലെങ്കേഡില്
തുടെര്ച്ചയശായ രണത അദദയന വര്ഷലും പൂര്തഡിയശാക്കുനതു വലരകയശാ,  ഏതശാകണശാ ആദദലും,
അതുവലര ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത. 

     (6)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലന്റെ  അനമതഡികയശാലടെ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് നടെപശാക്കുന വഡിദദശാഭദശാസലും, പരഡിശഗീലെനലും, വഡിജശാനവദശാപനലും തുടെങ്ങഡി
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  എല്ലെശാ  അകശാഡമഡികേ  പരഡിപശാടെഡികേളുലടെയലും  ഉതരവശാദഡിതശ്വലും
അകശാഡമഡികേത  കേകൗണസഡിലെഡിനശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള  പ്രകേശാരമുള്ള  വഡിവഡിധ
വഡിദദശാഭദശാസ  ശശാഖകേളക്കു  കവണഡിയലും  കൂടെശാലത  വഡിവഡിധ  പരഡിപശാടെഡികേളക്കു  കവണഡിയലും
അകശാഡമഡികേത  കേകൗണസഡിലെഡിനത  ലവകവ്വലറ  കബശാര്ഡത  ഓഫത  സ്റ്റഡഗീസുകേള
രൂപവത്കേരഡികശാവനതശാണത.

24.  റഡിസര്ച്ചത   കേകൗണസഡില്  .―(1)  തശാലഴപറയന  അലുംഗങ്ങള  ഉളലകശാള്ളുന ഒരു
റഡിസര്ച്ചത കേകൗണസഡില് ഉണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത, അതശായതത:―

(i) കവസത-ചശാന്സലെര്;

(ii) ഡഗീനകേള;

(iii) ഗകവഷണരലുംഗലത സശ്വതന്ത്രമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ കമധശാവഡികേള,
ഗകവഷണരലുംഗലത ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി ലസന്റെര് ഓഫത എകലെന്സുകേളുലടെ കമധശാവഡികേള,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വഡിവഡിധ സ്കൂളുകേളഡിലലെ ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ കമധശാവഡികേള; 

(iv)  ഡഡിജഡിറ്റല്  സയന്സത,  സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ, ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
ഇകനശാകവഷന്,  ലെഡിബറല്  ആര്ട്സത  അലല്ലെങ്കേഡില്  മശാനവഡികേ  വഡിഷയങ്ങള   എനഗീ
കമഖലെകേളഡിലലെ  ഗകവഷണസശാപനങ്ങളഡില്  നഡിനത,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലുംലചയ്യുന രണത ഡയറകര്മശാര് അലല്ലെങ്കേഡില് ശശാസ്ത്രജര്; കടടതത

(v)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ  ഗകവഷണ  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളഡില്  നഡിനലും  സര്കശാര്
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും   ലചയ്യുന രണത  വഡിദദശാര്ത്ഥഡി പ്രതഡിനഡിധഡികേള,  അവരഡില് ഒരശാള വഡിദദശാര്ത്ഥഡിനഡി
ആയഡിരഡികകണതശാണത.

(2) കവസത-ചശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശലുംലചയ്യുന റഡിസര്ച്ചത വഡിഭശാഗലും ഡഗീന് റഡിസര്ച്ചത
കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ കകേശാ-ഓര്ഡഡികനറ്റര് ആയഡിരഡിക്കുനതശാണത.
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(3)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  എല്ലെശാ  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലും  കമല്കനശാട്ടലും

വഹഡിച്ചത  നയഡികകണ  ഉതരവശാദഡിതശ്വലും  റഡിസര്ച്ചത   കേകൗണസഡിലെഡിനശായഡിരഡിക്കുലും.  ഡഡിജഡിറ്റല്

സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡില്  ഗകവഷണതഡിനത  സഹശായകേരമശാകുനതഡിനശായഡി  റഡിസര്ച്ചത

കേകൗണസഡില്  കവകദശഡികേമശായ  ഗകവഷണ  കപ്രശാജക്ടുകേള  ക്ഷണഡിക്കുകേയലും,

സലുംസശാനതഡിലന്റെ  വഡിവഡിധ  ഭശാഗങ്ങളഡില്  ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങള  സശാപഡിക്കുകേയലും

ലചയ്യുനതശാണത.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്  ഉനത  നഡിലെവശാരമുള്ള  ഗകവഷണലും

സുഗമമശാക്കുനതഡികലെയത  രശാജദകതയലും വഡികദശകതയലും മുന്നഡിര സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളുമശായലും

ഏജന്സഡികേളുമശായലും സലുംഘടെനകേളുമശായലും ബന്ധലും സശാപഡിക്കുനതഡിനള്ള  ഉതരവശാദഡിതശ്വവലും

റഡിസര്ച്ചത കേകൗണസഡിലെഡിനണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(4)  റഡിസര്ച്ചത കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ കേര്തവദങ്ങള സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡിനശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന

പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

25.  മറ്റത  അധഡികേശാരസശാനങ്ങള.― സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ അധഡികേശാരസശാനങ്ങളശായഡി

സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് പ്രഖദശാപഡികച്ചകശാവന മറ്റത അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുലടെ ഘടെന, അധഡികേശാരങ്ങള,

ചുമതലെകേള എനഡിവ നഡിര്ണ്ണയഡികലപടുന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത. 

അദദശായലും    5

സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലും ലറഗുകലെഷനകേളുലും

26.  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള  .―ഈ  ആകഡിലലെ  വദവസകേളകത  വഡികധയമശായഡി,  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡില്
തശാലഴപറയന  എല്ലെശാകമശാ  ഏലതങ്കേഡിലകമശാ  കേശാരദങ്ങളക്കുകവണഡി  വദവസ
ലചയ്യേശാവനതശാണത,  അതശായതത:―

(i)  അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുകടെയലും  കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്
രൂപവല്കരഡികലപകടെണതത  ആവശദമശാലണനത  കേരുതുന  മറ്റത  നഡികേശായങ്ങളുകടെയലും ഘടെന,
അധഡികേശാരങ്ങള, ചുമതലെകേള;

(ii)  അധഡികേശാരസശാനങ്ങളഡികലെയലും  മറ്റത  നഡികേശായങ്ങളഡികലെയലും  അലുംഗങ്ങളുലടെ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുലും,  ഔകദദശാഗഡികേപദവഡികേളഡില്  തുടെരലലും,  അതുമശായഡി  ബന്ധലപട്ടത  വദവസ
ലചകയ്യേണതത ആവശദലമകനശാ  അഭഡികേശാമദലമകനശാ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  കേരുതുന  മലറ്റല്ലെശാ
കേശാരദങ്ങളുലും;

(iii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ  ഉകദദശാഗസരുലടെ  നഡിയമനരഗീതഡി,  അവരുലടെ
കസവനവദവസകേള, അധഡികേശാരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള, കവതനങ്ങള;
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(iv) അദദശാപകേര്, അകശാഡമഡികേ സ്റ്റശാഫത, മറ്റത ജഗീവനകശാര് തുടെങ്ങഡിയ വദതദസ
വഡിഭശാഗങ്ങളഡിലള്ള തസഡികേകേള സൃഷഡികല്,  അവരുലടെ നഡിയമനരഗീതഡി,  അവരുലടെ കസവന-
കവതന  വദവസകേള  നഡിശ്ചയഡികല്,  ബതകേള  ഉളലപലടെയള്ള  ശമ്പളഘടെന,  മറ്റത
ബന്ധലപട്ട കേശാരദങ്ങള;

(v)  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളകശായഡി കസശാളര്ഷഡിപ്പുകേള,  അസഡിസ്റ്റന്റെതഷഡിപത,  കേദശാലുംപസത
കജശാലെഡികേള,  സമശാനസശ്വഭശാവതഡിലള്ള മറ്റത  അവസരങ്ങള എനഡിവ സൃഷഡികല്,  അവരുലടെ
കയശാഗദതയലും അകതശാലടെശാപലും കേര്തവദങ്ങളുലും ചുമതലെകേളുലും വദവസകേളുലും നഡിബന്ധനകേളുലും
നഡിശ്ചയഡികല് ;

(vi)  മറ്റത  യൂണഡികവഴഡിറ്റഡികേളഡികലെശാ  കദശഗീയ  തലെതഡിലള്ള  സശാപനങ്ങളഡികലെശാ
കജശാലെഡി  ലചയ്യുന,  അദദശാപകേലരയലും  മറ്റത  അകശാഡമഡികേ  സ്റ്റശാഫഡിലനയലും  ഒരു  പ്രകതദകേ
കേശാലെയളവഡികലെയത  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്   നഡിയമഡികകണ  രഗീതഡിയലും  അവരുലടെ  കസവന
വദവസകേളുലും കവതനവലും; 

(vii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ജഗീവനകശാര്കത  പ്രകയശാജനപ്രദമശാകുനതഡിനകവണഡി
ലപന്ഷന് ഫണത, കപ്രശാവഡിഡന്റെത ഫണത തുടെങ്ങഡിയവയലടെ രൂപവല്കരണവലും ഇന്ഷശ്വറന്സത
പദതഡി ഏര്ലപടുതലലും; 

(viii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഉകദദശാഗസരശാകലെശാ അദദശാപകേരശാകലെശാ ജഗീവനകശാരശാകലെശാ
മറ്റത  അകശാഡമഡികേ  ജഗീവനകശാരശാകലെശാ  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളശാകലെശാ  അപഗീല്  നല്കുനതഡിനള്ള
നടെപടെഡിക്രമലും;

(ix) ഓണററഡി ബഡിരുദങ്ങള നല്കേല്;

(x)  ലമഡലകേള,  സമശാനങ്ങള,  മറ്റത  കപ്രശാതശാഹനങ്ങള  എനഡിവ
ഏര്ലപടുതല്;

(xi) സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ ജഗീവനകശാര്കഡിടെയഡില് അച്ചടെകലും നഡിലെനഡിര്തല്;

(xii)  ലചയറകേള,  പഠന  സ്കൂളുകേള,  വകുപ്പുകേള,  ലസന്റെറകേള,  അനബന്ധ
സശാപനങ്ങള എനഡിവ സശാപഡികല്;

(xiii)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ  അധഡികേശാരസശാനങ്ങളഡികലെശാ  ഉകദദശാഗസരഡികലെശാ
നഡിക്ഷഡിപമശായ അധഡികേശാരങ്ങള ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുക്കുനതു സലുംബന്ധഡിച്ച കേശാരദങ്ങള; കൂടെശാലത

(xiv)   സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്  നഡിര്ണ്ണയഡികലപട്ടകതശാ  ഈ  ആകഡിലന്റെ  വദവസകേള
നടെപഡിലെശാക്കുനതഡിനത ആവശദമശായകതശാ ആയ മകറ്റലതശാരു കേശാരദവലും. 
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27. സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണശാക്കുനതഡിനള്ള നടെപടെഡിക്രമലും.―(1) ഈ  ആകത പ്രശാബലെദതഡില്
വനശാലടെന്തലന,  ചശാന്സലെറലടെ  മുന്കൂട്ടഡിയള്ള  അനമതഡികയശാടുകൂടെഡി,  സര്കശാര്  ആദദ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടത ഉണശാകകണതശാണത.

(2)  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിനത,  കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്,  പുതഡിയകതശാ  അധഡികേ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ  ഉണശാകശാവനതുലും,  (1)-ാം  ഉപവകുപഡില്  പരശാമര്ശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
കഭദഗതഡി ലചയ്യുകേകയശാ  റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചയ്യേശാവനതുമശാണത:

എനശാല് നഡിര്ദ്ദേഡിഷ മശാറ്റലതപറ്റഡി,  അങ്ങലനയള്ള അധഡികേശാരസശാനതഡിനത അതഡിലന്റെ
അഭഡിപ്രശായലും  കരഖശാമൂലെലും  പ്രകേടെഡിപഡിക്കുവശാന്  നദശായമശായ  ഒരവസരലും  നല്കേശാലത
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലലും അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെ പദവഡി,  അധഡികേശാരലും,  ഘടെന
ഇവലയ  ബശാധഡിക്കുനരഗീതഡിയഡില്  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത  ഏലതങ്കേഡിലലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണശാക്കുകേകയശാ  കഭദഗതഡിലചയ്യുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചയ്യേശാന് പശാടെഡില്ലെശാതതശാകുന.   

(3) എല്ലെശാ പുതഡിയ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളക്കുലും സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെ കൂട്ടഡികച്ചര്കലെഡിനലും അതഡിനള്ള
ഏലതങ്കേഡിലലും കഭദഗതഡികേളക്കുലും റദ്ദേശാകലെഡിനലും ചശാന്സലെറലടെ അനമതഡി ആവശദമശായഡിട്ടുള്ളതുലും
അകദ്ദേഹതഡിനത  അതത  അലുംഗഗീകേരഡിക്കുകേകയശാ  അകദ്ദേഹലും  നടെതഡിയ  ഏലതങ്കേഡിലലും
നഡിരഗീക്ഷണങ്ങളുലടെ  ലവളഡിച്ചതഡില്  വഗീണലും  പരഡിഗണഡിക്കുനതഡിനശായഡി  കബശാര്ഡത  ഓഫത
ഗവര്കണഴഡിനത തഡിരഡിച്ചയക്കുകേകയശാ ലചയ്യേശാവനതുമശാണത.

(4)  ചശാന്സലെറലടെ  അനമതഡി  ലെഭഡികശാതപക്ഷലും  പുതഡിയ   സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡികനശാ
നഡിലെവഡിലള്ള  ഒരു  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡിലന  കഭദഗതഡി  ലചയ്തുലകേശാകണശാ  റദ്ദേശാകഡിലകശാകണശാ  ഉള്ള  ഒരു
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡികനശാ സശാധുതയണശായഡിരഡിക്കുനതല്ലെ. 

28.  ലറഗുകലെഷനകേള  .―(1)  ഈ ആകഡികലെയലും  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെയലും വദവസകേളകത
വഡികധയമശായഡി,  ലറഗുകലെഷനകേളഡില് തശാലഴപറയന ഏലതങ്കേഡിലകമശാ എല്ലെശാകമശാ  കേശാരദങ്ങളകത
കവണഡി വദവസ ലചയ്യേശാവനതശാണത, അതശായതത:―

(i)  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടെ  പ്രകവശനലും,  പഠനകകേശാഴകേളുലും  അവയലടെ  ഫഗീസുലും,
ബഡിരുദങ്ങള, ഡഡികപശാമകേള, സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകേള, മറ്റത അകശാഡമഡികേ ബഹുമതഡികേള എനഡിവ
നല്കുനതത  സലുംബന്ധഡിച്ചുള്ള  കയശാഗദതകേള,  ലഫകല്ലെശാഷഡിപ്പുകേളുലും  അവശാര്ഡുകേളുലും
അതുകപശാലലെയള്ളവയലും നല്കുനതഡിനള്ള നഡിബന്ധനകേള;

(ii)  പരഗീക്ഷശാ  നടെതഡിപത,  പരഗീക്ഷകേരുകടെയലും  മറ്റുള്ളവരുലടെയലും  നഡിയമനലും,
അവര്ക്കുള്ള നഡിബന്ധനകേളുലും വദവസകേളുലും; 

(iii)  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടെ  തശാമസലും  സലുംബന്ധഡിച്ച  നഡിബന്ധനകേളുലും  അവരുലടെ
ലപശാതു അച്ചടെകവലും;
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(iv)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലും  ജഗീവനകശാരുലും  തമഡികലെശാ  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലും
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലും തമഡികലെശാ  ഉള്ള തര്ക പരഡിഹശാരതഡിനള്ള  നടെപടെഡിക്രമലും;

(v) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളകഡിടെയഡില് അച്ചടെകലും പശാലെഡിയല്;

(vi)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേര്,  ജഗീവനകശാര്,  മറ്റത  അകശാഡമഡികേ
സ്റ്റശാഫത,  വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള  തുടെങ്ങഡിയവരുലടെ  ലപരുമശാറ്റലും,  കേര്തവദങ്ങള,  ഇവയലടെ
ക്രമഗീകേരണങ്ങള;

(vii) ഈ ആകഡിലന്റെകയശാ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലടെകയശാ ലറഗുകലെഷനകേളുലടെകയശാ കേഗീഴഡില്
നടെപടെഡികേള സശ്വഗീകേരഡികശാവനതശായ ലപരുമശാറ്റ ദൂഷദങ്ങളുലടെ വഡിഭശാഗങ്ങള; കൂടെശാലത

(viii)  ഈ ആകഡികലെകയശാ   സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെകയശാ  വദവസകേളശാകലെശാ  അവയത
കേഗീഴഡികലെശാ, ലറഗുകലെഷനകേളശാല് വദവസ ലചകയ്യേണകതശാ ലചയ്യേശാവനകതശാ ആയ മകറ്റലതശാരു
കേശാരദവലും. 

(2) സര്കശാരഡികന്റെകയശാ കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡികന്റെകയശാ അലുംഗഗീകേശാരകതശാലടെ,
കവസത-ചശാന്സലെര്  ആദദ  ലറഗുകലെഷന്  ഉണശാകകണതുലും,  അങ്ങലന  ഉണശാകലപടുന
ലറഗുകലെഷന്,  ഏതുസമയത്തുലും  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവനപ്രകേശാരലും,  കബശാര്ഡത  ഓഫത
ഗവര്കണഴഡിനത  കഭദഗതഡി  ലചയ്യുകേകയശാ,  റദ്ദുലചയ്യുകേകയശാ,  കൂട്ടഡികച്ചര്ക്കുകേകയശാ
ലചയ്യേശാവനതുമശാണത.

29.  വശാര്ഷഡികേ  റഡികപശാര്ട്ടത  .―(1)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വശാര്ഷഡികേ  റഡികപശാര്ട്ടത,

കവസത-ചശാന്സലെറലടെ  നഡിര്കദ്ദേശമനസരഡിച്ചത  തയ്യേശാറശാകകണതുലും,  അതഡില്  മറ്റത

വഡിഷയങ്ങകളശാലടെശാപലും,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ ലെക്ഷദങ്ങള കകേവരഡിക്കുനതഡിനശായഡി ജനറല്

കേകൗണസഡില്  മുകനശാട്ടുവയ്ക്കുന  ആകേമശാന  നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലും  ലപശാതുനയങ്ങളക്കുലും

അനസൃതമശായഡി സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശ്വഗീകേരഡിച്ച നടെപടെഡികേള കൂടെഡി ഉളലപടുകതണതുമശാണത.

(2)  അങ്ങലന  തയ്യേശാറശാകലപടുന  വശാര്ഷഡികേ  റഡികപശാര്ട്ടത,  കബശാര്ഡത  ഓഫത

ഗവര്കണഴത  അലുംഗഗീകേരഡിച്ചതഡിനകശഷലും  നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന പ്രകേശാരമുള്ള തഗീയതഡിയഡില്

ചശാന്സലെര്കത സമര്പഡികകണതശാണത. 

30.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഫണത  .―(1)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ  ഫണത  എനകപരഡില്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത  ഒരു  ഫണത  ഉണശായഡിരഡിക്കുനതുലും  അതഡില്  തശാലഴപറയനവ

ഉളലകശാള്ളുനതുമശായഡിരഡിക്കുലും,―

(i)  കകേന്ദ്ര  സര്കശാകരശാ  സലുംസശാന  സര്കശാകരശാ  നല്കുന  ഏലതങ്കേഡിലലും

ധനവഡിഹഡിതകമശാ ഗശാകന്റെശാ;
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(ii) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെതസത കേമഗീഷന് നല്കുന ഏലതങ്കേഡിലലും ധനവഡിഹഡിതകമശാ

ഗശാകന്റെശാ;

(iii)  വദവസശായ  സശാപനങ്ങള,  കകേശാര്പകററ്റുകേള,  വശാണഡിജദ  കകേന്ദ്രങ്ങള

എനഡിവ നല്കുന ഏലതങ്കേഡിലലും സലുംഭശാവനകയശാ ഗശാകന്റെശാ;

(iv)  സശ്വകേശാരദ വദക്തഡികേകളശാ,  ലപശാതുകവശാ സശ്വകേശാരദകമശാ  ആയ മറ്റത ട്രസ്റ്റുകേകളശാ

നല്കുന  ഒസദത്തുകേള,  സലുംഭശാവനകേള,  എന്കഡശാവ്ലമന്റുകേള,  മറ്റത  സഹശായധനങ്ങള

തുടെങ്ങഡിയവ;

(v) ഫഗീസുകേളഡില് നഡിനലും ചശാര്ജ്ജുകേളഡില് നഡിനലും സര്വ്വകേലെശാശശാലെയത ലെഭഡിക്കുന

വരുമശാനലും; കൂടെശാലത

(vi) മറ്റത ഏലതശാരു കസശാതസഡില്നഡിനലും  ലെഭഡിക്കുന തുകേകേള.

(2)   ഫണഡിലലെ തുകേ,  കബശാര്ഡത  ഓഫത  ഗവര്കണഴത  തഗീരുമശാനഡിക്കുന പ്രകേശാരലും,

ഏലതങ്കേഡിലലും ഒരു ലഷഡറ്റ്യൂളഡത ബശാങ്കേഡികലെശാ  ബശാങ്കുകേളഡിലെശാകയശാ സൂക്ഷഡികകണതശാണത. 

(3) ഫണകേള ലറഗുകലെഷനകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന അതരലും വഡിധതഡിലലും

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ അതരലും ആവശദതഡിനശായലും വഡിനഡികയശാഗഡികശാവനതശാണത.

31.  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേള  .―(1)  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളുലും,
ആസഡിബശാധദതശാ പട്ടഡികേയലും,  കവസത-ചശാന്സലെറലടെ നഡിര്കദ്ദേശപ്രകേശാരലും തയ്യേശാറശാകകണതുലും,
കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴത അലുംഗഗീകേരഡികകണതുലും  കേലുംപ് കട്രശാളര് ആന്റെത ആഡഡിറ്റര് ജനറല്
ഓഫത ഇന്തദകയശാ,  അകദ്ദേഹലും ഇതഡികലെയശായഡി അധഡികേശാരലപടുത്തുന അപ്രകേശാരമുള്ള ആകളശാ
ആളുകേകളശാ  ഓകരശാ വര്ഷതഡിലലും കുറഞ്ഞെതത ഒരു തവണലയങ്കേഡിലലും, പതഡിനഞത മശാസതഡില്
കേവഡിയശാത ഇടെകവളകേളഡില്, ആഡഡിറ്റത ലചകയ്യേണതുമശാണത. 

(2) വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേളുലടെ പകേര്പത, ആഡഡിറ്റത റഡികപശാര്ട്ടത സഹഡിതവലും കബശാര്ഡത
ഓഫത  ഗവര്കണഴഡിലന്റെ  നഡിരഗീക്ഷണങ്ങള,  എലന്തങ്കേഡിലമുലണങ്കേഡില്,  അതുലും  ഉളലപലടെ
ചശാന്സലെര്കത സമര്പഡികകണതശാണത. 

(3)  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേലളക്കുറഡിച്ചത  ചശാന്സലെര്  നടെത്തുന  ഏലതശാരു
നഡിരഗീക്ഷണവലും, കബശാര്ഡത ഓഫത ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ശ്രദയഡില്ലപടുകതണതശാണത. 

(4)  ചശാന്സലെര്കത  സമര്പഡിക്കുനതുകപശാലലെ,  വശാര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളുലടെ  ഒരു
പകേര്പത,  ആഡഡിറ്റത  റഡികപശാര്ട്ടത  സഹഡിതലും  സര്കശാരഡിനത  സമര്പഡികകണതുലും,  ആയതത
ആവശദമശായ അലുംഗഗീകേശാരതഡിനകശഷലും കകേരള നഡിയമസഭ മുമ്പശാലകേ വയ്കകണതുമശാണത. 
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32.  സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ  അപകലെറ്റത  കട്രബറ്റ്യൂണല്.―(1)  ഈ  ആകഡിലന്റെ
ആവശദങ്ങളകശായഡി  സര്കശാര്  ഒരു  അപകലെറ്റത  കട്രബറ്റ്യൂണല്  രൂപഗീകേരഡിക്കുകേകയശാ,
അപ്രകേശാരലും  വഡിജശാപനലും  ലചയഡിട്ടുള്ള  നഡിലെവഡിലള്ള  മറ്റത  ഏലതങ്കേഡിലലും  കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന
വഡിജശാപനലും ലചയ്യുകേകയശാ ലചകയ്യേണതശാണത.

(2)  ചശാന്സലെര്,  കകേരള  കഹകകശാടെതഡിയമശായഡി  കൂടെഡിയശാകലെശാചഡിച്ചുലകേശാണത
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യുന,  ജഡില്ലെശാ  ജഡ്ജഡിയലടെ  പദവഡിയഡില്  കുറയശാത  ഒരു
നദശായശാധഡിപനശായഡിരഡികണലും അപകലെറ്റത കട്രബറ്റ്യൂണല്.

(3)  അപകലെറ്റത  കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന്റെ  ഔകദദശാഗഡികേ  കേശാലെശാവധഡി  അതഡിലന
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും ലചയ്യുന തഗീയതഡി മുതല് മൂനത വര്ഷകശാലെമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.

(4) അപകലെറ്റത കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിനത സര്കശാരഡിലന്റെ മുന്കൂട്ടഡിയള്ള അനമതഡികയശാടു കൂടെഡി
അതഡിലന്റെ  നടെപടെഡിക്രമലും  ക്രമലപടുത്തുനതഡിനലും  കേശാരദനഡിര്വ്വഹണതഡിനലുംകവണഡിയള്ള
ലറഗുകലെഷനകേള  ഉണശാക്കുവശാനള്ള  അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുനതശാണത.  അപ്രകേശാരലും
ഉണശാകഡിയ ലറഗുകലെഷനകേള ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതശാണത.  

(5)  അപകലെറ്റത  കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന്റെ  കവതനവലും,  മറ്റത  കസവനവദവസകേളുലും
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡികശാവന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുനതശാണത. 

33.  കപ്രശാവഡിഡന്റെത  ഫണലും  ലപന്ഷന്  ഫണലും.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  അതഡിലന്റെ
ജഗീവനകശാര്ക്കുള്ള ആനകൂലെദങ്ങളകശായഡി നഡിര്ണ്ണയഡികലപടെശാവന പ്രകേശാരമുള്ള രഗീതഡിയഡിലലും
അപ്രകേശാരമുള്ള  നഡിബന്ധനകേളക്കുലും  വഡികധയമശായഡി,  അതഡിനത  യക്തലമനത  കതശാനന
അതരലും   ലപന്ഷന്  ഫകണശാ കപ്രശാവഡിഡന്റെത  ഫകണശാ  രൂപവത്കേരഡിക്കുകേകയശാ അതരലും
ഇന്ഷശ്വറന്സത പദതഡികേള ഏര്പശാടെശാക്കുകേകയശാ ലചകയ്യേണതശാണത.

34.  ചശാന്സലെര് തര്കങ്ങള തഗീരുമശാനഡികകണതശാലണനത  .―യഥശാവഡിധഡി നഡിയമഡികലപട്ടകതശാ
നശാമനഡിര്കദ്ദേശലും  ലചയ്യേലപട്ടകതശാ ആയ  ഒരശാള  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഏലതങ്കേഡിലലും
അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ  നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ  ഒരു  അലുംഗമശാകേശാന്  അര്ഹനശാകണശാ
എനതഡിലന കുറഡിച്ചത  ഈ ആകഡിലലെകയശാ ഏലതങ്കേഡിലലും സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെകയശാ ലറഗുകലെഷനകേളഡികലെകയശാ
വദവസകേളുലടെ വദശാഖദശാനലും  സലുംബന്ധഡിച്ചത  എലന്തങ്കേഡിലലും  തര്കലും ഉണശാകുകേയശാലണങ്കേഡില്,
ആ സലുംഗതഡി കനരഡിട്ടത  ബശാധഡികലപട്ട ആളുലടെകയശാ നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ ഹര്ജഡിയഡികന്മേകലെശാ
അലല്ലെങ്കേഡില്  കവസത-ചശാന്സലെർകത   സശ്വകമധകയശാ  ചശാന്സലെറലടെ  അഭഡിപ്രശായതഡിനത
അയച്ചുലകേശാടുകശാവനതുലും,  അകദ്ദേഹലും  ആവശദലമനത  കേരുതുന  അങ്ങലനയള്ള ഉപകദശലും
സശ്വഗീകേരഡിച്ചകശഷലും,  സര്കശാരുമശായഡി  കൂടെഡിയശാകലെശാചഡിച്ചത  തര്കവഡിഷയതഡില് തഗീരുമശാനലമടുകകണതുലും
അങ്ങലനയള്ള തഗീരുമശാനലും അന്തഡിമമശായഡിരഡിക്കുനതുമശാണത.
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35.  ആകേസഡികേ  ഒഴഡിവകേള  നഡികേതല്.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഏലതങ്കേഡിലലും

അധഡികേശാരസശാനതഡിലലെകയശാ  മറ്റത  നഡികേശായതഡിലലെകയശാ  അലുംഗങ്ങളഡില്  ഉണശാകുന  എല്ലെശാ

ആകേസഡികേ ഒഴഡിവകേളുലും,  ഏതലുംഗതഡിലന്റെ  സശാനമശാകണശാ  ഒഴഡിഞ്ഞെതത  ആ  അലുംഗതഡിലന

നഡിയമഡിക്കുകേകയശാ  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേകയശാ ലചകയ്യേണ ആള  അലല്ലെങ്കേഡില്  നഡികേശായലും

സകൗകേരദപ്രദമശായ  ഏറ്റവലും  കുറഞ്ഞെ  സമയതഡിനള്ളഡില്  നഡികേകതണതുലും,  അങ്ങലനയള്ള

ഒരു  ആകേസഡികേ ഒഴഡിവഡികലെകത നഡിയമഡികലപടുകേകയശാ ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുകേകയശാ  ലചയ്യുന

ഏലതശാരശാളുലും  അയശാള  ആര്കത  പകേരമശായശാകണശാ  നഡിയമഡികലപട്ടതത  അയശാള

അലുംഗമശായഡിരുലനങ്കേഡില്  അവകശഷഡിക്കുമശായഡിരുന  കേശാലെകതകത  മശാത്രലും   അതരലും

അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ അലുംഗമശായഡിരഡിക്കുനതുമശാണത. 

36.  ഒഴഡിവകേളമൂലെലും  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  നഡികേശായങ്ങളുലടെകയശാ  അധഡികേശാര

സശാനങ്ങളുലടെകയശാ  നടെപടെഡികേള  അസശാധുവശാകുനതലല്ലെനത.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ

ഏലതങ്കേഡിലലും   അധഡികേശാരസശാനതഡിലലെകയശാ   മറ്റത  നഡികേശായതഡിലലെകയശാ,  അലുംഗങ്ങളുലടെ

ഏലതങ്കേഡിലലും ഒഴഡികവശാ ഒഴഡിവകേകളശാ നഡിലെവഡിലണത എന കേശാരണലും ലകേശാണമശാത്രലും,  അതഡിലന്റെ

പ്രവൃതഡികേകളശാ നടെപടെഡിക്രമങ്ങകളശാ അസശാധുവശാകുനതല്ലെശാതതശാകുന.

37. ഉതമവഡിശശ്വശാസപൂര്വ്വലും ലചയ     നടെപടെഡികേളകത സലുംരക്ഷണലും  .―ഈ ആകഡിലലെകയശാ
അതഡിന്കേഗീഴഡിലണശാകഡിയ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെകയശാ  ലറഗുകലെഷനകേളഡികലെകയശാ  വദവസകേള
പ്രകേശാരലും  ഉതമവഡിശശ്വശാസപൂര്വ്വലും  ലചയകതശാ  ലചയ്യേശാന്  ഉകദ്ദേശഡിച്ചകതശാ  ആയ  ഏലതങ്കേഡിലലും
കേശാരദലും  സലുംബന്ധഡിച്ചത,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്കകശാ  ഏലതങ്കേഡിലലും  അധഡികേശാരസശാനതഡികനശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലലും ഉകദദശാഗസകനശാ ജഗീവനകശാരകനശാ സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ
ഏലതങ്കേഡിലലും  അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ ഉകദദശാഗസലന്റെകയശാ  മറ്റു ജഗീവനകശാരലന്റെകയശാ
ഉതരവഡിലന്റെകയശാ  നഡിര്കദ്ദേശതഡിലന്റെകയശാ  കേഗീഴഡില്  പ്രവര്തഡിച്ച  ഏലതങ്കേഡിലലും  ആളഡികനശാ
കേമഡിറ്റഡികകശാ  എതഡിരശായഡി,  യശാലതശാരു വദവഹശാരകമശാ  മറ്റു  നഡിയമനടെപടെഡികേകളശാ  യശാലതശാരു
കകേശാടെതഡിയഡിലലും നഡിലെനഡില്ക്കുനതല്ലെശാതതശാകുന.

38. സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ കരഖകേ  ള ലതളഡിയഡിക്കുന രഗീതഡി  .―1872-ലലെ ഇന്തദന് ലതളഡിവത
നഡിയമതഡികലെശാ  (1872-ലലെ  1),   തതമയലും  നഡിലെവഡിലള്ള മകറ്റലതങ്കേഡിലലും  നഡിയമങ്ങളഡികലെശാ
എന്തുതലന  അടെങ്ങഡിയഡിരുനശാലലും,  ഏലതങ്കേഡിലലും  രസഗീതഡിലന്റെകയശാ,  അകപക്ഷയലടെകയശാ,
അറഡിയഡിപഡിലന്റെകയശാ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ  ഏലതങ്കേഡിലലും  അധഡികേശാരസശാനതഡികന്റെകയശാ
കേമഡിറ്റഡിയലടെകയശാ  നടെപടെഡിക്രമങ്ങളുലടെകയശാ  പ്രകമയതഡിലന്റെകയശാ,  സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലടെ
കകേവശമുള്ള മറ്റത കരഖകേളുലടെകയശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെ യഥശാവഡിധഡി സൂക്ഷഡിക്കുന ഏലതങ്കേഡിലലും
രജഡിസ്റ്ററഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലലും ഉളക്കുറഡിപഡിലന്റെകയശാ പകേര്പത രജഡിസശാര് സശാക്ഷദലപടുതഡിയശാല്
ആയതഡിലന്റെ   അസല്  ഹശാജരശാകഡിയശാല്,  ലതളഡിവഡില് സശ്വഗീകേരഡിക്കുനതുകപശാലലെ,  അതഡില്
വദക്തമശാക്കുന കേശാരദങ്ങളുലടെയലും ഇടെപശാടുകേളുലടെയലും  ലതളഡിവശായഡി   സശ്വഗീകേരഡികകണതശാണത.
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39.  കവഷമദങ്ങള  നഗീകലും  ലചയ്യുനതഡിനള്ള  അധഡികേശാരലും  .―ഈ  ആകഡിലലെ
വദവസകേള  നടെപഡിലെശാക്കുനതഡിനത  എലന്തങ്കേഡിലലും  കവഷമദലും  ഉണശാകുനപക്ഷലും,
സര്കശാരഡിനത, ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദഗീകേരഡിച്ച ഉതരവമൂലെലും, ആ കവഷമദലും നഗീകലും
ലചയ്യുനതഡിനത  ആവശദലമകനശാ  യക്തലമകനശാ  അതഡിന  കതശാനനതുലും  ഈ  ആകഡിലലെ
വദവസകേളകത വഡിരുദമല്ലെശാതതുമശായ അതരലും വദവസകേള ഉണശാകശാവനതശാണത:

എനശാല്  ഈ  ആകത പ്രശാബലെദതഡില്  വന  തഗീയതഡി  മുതല്  രണ  വര്ഷലും
കേഴഡിഞ്ഞെതഡിനകശഷലും  ഈ  വകുപ്പുപ്രകേശാരലും  യശാലതശാരു  ഉതരവലും  പുറലപടുവഡികശാന്
പശാടുള്ളതല്ലെ. 

40. സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലും  ലറഗുകലെഷനകേളുലും ഔകദദശാഗഡികേ   ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതുലും
നഡിയമസഭ  മുമ്പശാലകേ  വയ്കകണതുമശാലണനത.―(1)  ഈ  ആകഡിന്  കേഗീഴഡില്  ഉണശാക്കുന
എല്ലെശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലും  ലറഗുകലെഷനകേളുലും ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതശാണത.

(2)  ഈ ആകഡിന്  കേഗീഴഡില്  ഉണശാക്കുന  എല്ലെശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലും ലറഗുകലെഷനകേളുലും
അതുണശാകഡിയതഡിനകശഷലും  കേഴഡിയനത്രകവഗലും  നഡിയമസഭ  മുമ്പശാലകേ,  ഒരു
സകമളനതഡികലെശാ  തുടെർച്ചയശായ  രണ  സകമളനങ്ങളഡിലെശാകയശാ  ആലകേ  പതഡിനശാല
ദഡിവസകശാലെലും  സഭ സകമളഡിക്കുന കവളയഡിൽ വയ്കകണതുലും,  അപ്രകേശാരലും  അതത  ഏതത
സകമളനതഡില്  വയ്ക്കുനകവശാ  ആ  സകമളനകമശാ  ലതശാട്ടടുത്തുവരുന  സകമളനകമശാ
അവസശാനഡിക്കുനതഡിനമുമ്പത  നഡിയമസഭ ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡികലെശാ   ലറഗുകലെഷനഡികലെശാ ഏലതങ്കേഡിലലും
കഭദഗതഡി  വരുത്തുകേകയശാ  അഥവശാ  ആ  സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടത  അലല്ലെങ്കേഡില്  ലറഗുകലെഷന്
ഉണശാകകണതഡിലല്ലെനത  തഗീരുമശാനഡിക്കുകേകയശാ  ലചയ്യുനപക്ഷലും,  ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടഡിനത  അലല്ലെങ്കേഡില്
ലറഗുകലെഷനത  അതഡിനകശഷലും,  അതതുസലുംഗതഡികപശാലലെ,  അങ്ങലന  കഭദഗതഡി  വരുതഡിയ
രൂപതഡില് മശാത്രലും പ്രശാബലെദമുണശായഡിരഡിക്കുകേകയശാ അഥവശാ യശാലതശാരു പ്രശാബലെദവമഡില്ലെശാതഡി
രഡിക്കുകേകയശാ ലചയ്യുനതുമശാകുന; എനഡിരുനശാലലും അങ്ങലനയള്ള ഏലതങ്കേഡിലലും കഭദഗതഡികയശാ
റദ്ദേശാകകലെശാ ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടത പ്രകേശാരകമശാ അലല്ലെങ്കേഡില് ലറഗുകലെഷന് പ്രകേശാരകമശാ മുമ്പത ലചയഡിട്ടുള്ള
എന്തഡിലന്റെലയങ്കേഡിലലും സശാധുതയത ഭലുംഗലും വരശാത വഡിധതഡിലെശായഡിരഡികകണതശാണത. 

41.  റദ്ദേശാകലലും ഒഴഡിവശാകലലും.― (1)  2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ
നൂതനവഡിദദ  സര്വ്വകേലെശാശശാലെ  ഓര്ഡഡിനന്സത  (2021-ലലെ  113)  ഇതഡിനശാല്
റദ്ദേശാകഡിയഡിരഡിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേശാകഡിയഡിരുനശാല്തലനയലും,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡഡിനന്സത  പ്രകേശാരലും
ലചയകതശാ  ലചയതശായഡി  കേരുതലപടുനകതശാ  ആയ  ഏലതങ്കേഡിലലും  കേശാരദകമശാ  എടുതകതശാ
എടുതതശായഡി  കേരുതലപടുനകതശാ  ആയ ഏലതങ്കേഡിലലും  നടെപടെഡികയശാ   ഈ ആകത  പ്രകേശാരലും
ലചയതശാകയശാ  എടുതതശാകയശാ കേരുതലപകടെണതശാണത.


