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സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി  I

(കൃഷഫിയനും മൃഗസനുംരക്ഷണവനും മതത്സ്യബനനവനും)

(2021-2023)

ഘടന

ലചെയര്മലാന : 

ശറീ. പഫി. പ്രസലാദക്ട്,

        കൃഷഫി വകുപ്പുമനഫി.

എകക്ട്  -  ഒഫറീകഷത്സ്യലാ അനുംഗങ്ങള് : 

ശറീമതഫി ലജ. ചെഫിഞ്ചുറലാണഫി,

    മൃഗസനുംരക്ഷണ- ക്ഷറീരവഫികേസന വകുപ്പുമനഫി.

ശറീ. സജഫി ലചെറഫിയലാന,

   മതത്സ്യബനനനും, സലാനുംസലാരഫികേനും, യവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനഫി .

അനുംഗങ്ങള്: 

ശറീ. അനൂപക്ട് കജകബക്ട്, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. പഫി.പഫി. ചെഫിത്തരഞ്ജന, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. പഫി.ലജ. കജലാസഫക്ട്, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. സഫി.എച്ചക്ട്. കുഞ്ഞമ, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. ലകേ.പഫി. കമലാഹനന, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. കുറുകകലാളഫി ലമലായ്തറീന, എനും.എല്.എ. 

ശറീ. മുരളഫി ലപരുലനലഫി,  എനും.എല്.എ.

ശറീ. എനും. വഫിനലസനക്ട്, എനും.എല്.എ.

 നഫിയമസഭേലാ ലസക്രകടറഫിയറക്ട് : 

 ശറീ. എസക്ട്. വഫി. ഉണഫികൃഷ്ണന നലായര്, ലസക്രടറഫി

ശറീ. ഷലാനവലാസക്ട് പഫി.പഫി., കജലായഫിനക്ട് ലസക്രടറഫി

ശറീമതഫി ഷറീന ശഫിവദലാസക്ട്, ലഡെപപ്യൂടഫി ലസക്രടറഫി

ശറീമതഫി ദറീപ എന.ജഫി., അണ്ടര് ലസക്രടറഫി.



2021 -ലലെ  കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ (കഭേദഗതഫി) ബഫില

സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി റഫികപലാര്ടക്ട്

കൃഷഫിയനും  മൃഗസനുംരക്ഷണവനും  മതത്സ്യബന്ധനവനും  സനുംബന്ധഫിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമഫിറഫി  
I-ലന്റെ പരഫിഗണനയലായഫി അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ബഫില (ബഫില നമ്പര്  74),  സമഫിതഫി പരഫിഗണഫിച്ചതനസരഫിച്ചുള
സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫിയലടെ റഫികപലാര്ടനും,  സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി  റഫികപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേലാരമുള ബഫിലനും
സമര്പഫിക്കുന.

2.  2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
(കഭേദഗതഫി)  ബഫില 2021  ഒകകലാബര്  1-ാം തറീയതഫി ഒരു അസലാധലാരണ ഗസറലായഫി പ്രസഫിദറീകേരഫിച്ചു.
ഈ  ബഫില  2021  ഒകകലാബര്  28-ാം  തറീയതഫി  സഭേയഫില  അവതരഫിപഫിക്കുകേയനും,  അകന
ദഫിവസനും തലന സഭേ സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫിയലടെ പരഫിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയനും ലചെയ.

3. 2021 ഒകകലാബര് 28-ാം തറീയതഫി സമഫിതഫി കയലാഗനും കചെര്നക്ട് പ്രസ്തുത ബഫില ഖണനും
ഖണമലായഫി  പരഫിഗണഫിക്കുകേയനും  തലാലഴെപറയന  കഭേദഗതഫികേകളലാലടെ  അനുംഗറീകേരഫിക്കുകേയനും
ലചെയ.

5-  ാംഖണനും

ഖണനും 5(10)-നക്ട് കശഷനും തലാലഴെപറയനവ ഖണനും 5(11)  ആയഫി കൂടഫികച്ചര്കക്കേണ്ടതനും
തടെര്നള ഇനനും 5(12) ആയഫി   പുനരക്കേനും ലചെകയ്യേണ്ടതമലാണക്ട്.

“(എഎനും) ഖണതഫില "ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള" എനറീ വലാക്കുകേള്ക്കു
പകേരനും "ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കേണ്ടതലാണക്ട്.

11-  ാം ഖണനും

ഖണനും 11(2) -നക്ട് കശഷനും തലാലഴെപറയനവ ഖണനും 11(3) ആയഫി കൂടഫികച്ചര്കക്കേണ്ടതനും
കശഷഫിക്കുന  ഉപഖണനും 11 (4) ആയഫി പുനരക്കേനും ലചെകയ്യേണ്ടതമലാണക്ട്.

“3.  ലതരലഞ്ഞെടുക്കേലപടുന  അനുംഗങ്ങള് :  എനതഫിലന്റെ  (iii)-ാം  ഇനതഫില
"സ്കൂളുകേളഫിലലെയനും" എന വലാക്കേക്ട് വഫിട കേളകയണ്ടതലാണക്ട് "

12-  ാം ഖണനും

12-ാംഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന  ആകഫില  പകേരനും  കചെര്ക്കേലാന്  ഉകദ്ദേശഫിക്കുന   12-ാം
വകുപഫില,―
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(i) “ഗകവണഫിനുംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില”എനറീ വലാക്കുകേള്ക്കേക്ട് മുമ്പലായഫി "സര്വ്വകേലെലാശലാലെ”എന
വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

(ii) “1. എകക്ട് ഒഫഫികഷത്സ്യലാ അനുംഗങ്ങള്:”എനതഫില

         “(vii) എലലാ ഫലാക്കേലറഫികേളഫികലെയനും ഡറീന്;”

“(viii) രജഫിസലാര്”എനഫിവയക്ട് പകേരനും "(vii) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഫലാക്കേലറഫിയഫിലലെ
ഒരു ഡറീന്; അവരുലടെ ഓകരലാ പ്രലാവശത്സ്യലതയനും ക്രമനും ഫലാക്കേലറഫികേളുലടെ ഇനുംഗറീഷക്ട് അക്ഷരമലാലെ
ക്രമതഫിലെലായഫിരഫികക്കേണ്ടതലാണക്ട്.”എനക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

(iii) “2. ലതരലഞ്ഞെടുക്കേലപട അനുംഗങ്ങള്:”എനതഫില,

       (i)-ാം ഇനതഫിന പകേരനും തലാലഴെപറയന ഇനനും കചെര്ക്കുകേ. അതലായതക്ട്:―

“(i)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഫലാക്കേലറഫിയഫിലലെ  വകുപക്ട്  കമധലാവഫികേളുലടെയനും  അദത്സ്യലാപകേരുലടെയനും
ഇടെയഫില നഫിനനും കവലാടക്ട് വഴെഫി ലതരലഞ്ഞെടുക്കേലപട ഒരലാള്;”

(iv)   “3. നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യേലപട അനുംഗങ്ങള്:”എനതഫില,―

(i) (vi)-ാം ഇനതഫില, “ഫഫിഷററീസക്ട് വഫിഷയതഫില ”എനറീ വലാക്കുകേള്ക്കേക്ട്
മുമ്പലായഫി "സര്ക്കേലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന”എനറീ വലാക്കുകേളുനും "പുറകമ" എന വലാക്കേഫിനക്ട്
പകേരനും "പുറതക്ട്" എന വലാക്കുനും കചെര്ക്കുകേ.

(ii) (ix)-ാം ഇനതഫില "ഒരു വനഫിതലാ സലാമൂഹത്സ്യപ്രവര്തകേ" എനറീ വലാക്കുകേള്ക്കേക്ട്
മുമ്പലായഫി "സര്ക്കേലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

 (iii)  കഫിപ്തനഫിബന്ധനയഫില, "ഒരനുംഗതഫിനക്ട്"  എന വലാക്കേഫിനക്ട് പകേരനും  "അനുംഗങ്ങള്ക്കേക്ട്"
എന വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

14-  ാം ഖണനും

14-ാം  ഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന  ആകഫില  പകേരനും  കചെര്ക്കേലാന്  ഉകദ്ദേശഫിക്കുന  14-ാം
വകുപഫിലന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപഫില,―

(i)  (ഐ) ഇനതഫിന പകേരനും തലാലഴെപറയന ഇനനും കചെര്ക്കുകേ. അതലായതക്ട്:-

 “(ഐ)  അകനന്വേഷണ സമഫിതഫികേലള നഫിയമഫിക്കുകേയനും,  അതക്ട് യക്തലമന കേരുതന
സനുംഗതഫികേളഫില  അകനന്വേഷണനും  നടെതഫി  റഫികപലാര്ടക്ട്  സമര്പഫിക്കുവലാന്  അവകയലാടെക്ട്
നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയനും ലചെയ്യുകേ;";

(ii) (വഫി)  ഇനതഫില  "സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലടെ പരറീക്ഷ പലാനല"  എന വലാക്കുകേള്ക്കേക്ട്
പകേരനും "സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ പരറീക്ഷകേരുലടെ പലാനല" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
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15-  ാംഖണനും

15-ാം ഖണപ്രകേലാരനും   പ്രധലാന ആകഫില പകേരനും കചെര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന  വകുപക്ട്  
15  (1)-ല   "കുറഞ്ഞെതക്ട്  രണ്ടക്ട്  മലാസതഫിലലെലാരഫിക്കേല"  എനറീ  വലാക്കുകേള്ക്കേക്ട്  പകേരനും
"കുറഞ്ഞെതക്ട്  മലാസതഫിലലെലാരഫിക്കേല" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

16-  ാം ഖണനും

16-ാം  ഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന  ആകഫില  പകേരനും  കചെര്ക്കേലാന്  ഉകദ്ദേശഫിക്കുന  17-ാം
വകുപഫിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപഫില,―

(i)  (vii)-ാം  ഇനതഫില  "സഫി.എനും.എഫക്ട്.ആര്.ഐ.”എനറീ  അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും
ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും  പകേരനും  "ലസന്ട്രല  മററന്  ഫഫിഷഫിനുംഗക്ട്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട്"  എനറീ
വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

(ii)  (viii)-ാം  ഇനതഫില  "സഫി.ഐ.എഫക്ട്.റഫി"  എനറീ  അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും
ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും പകേരനും "ലസന്ട്രല ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് ലടെകകലാളജഫി" എനറീ വലാക്കുകേള്
കചെര്ക്കുകേ

(iii) (ix)-ാം ഇനതഫില "എന്.ഐ.ഒ.”എനറീ അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും
പകേരനും "നലാഷണല ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഓഷത്സ്യലാകനലാഗലാഫഫി" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

(iv)  (xii)-ാം  ഇനതഫില  "തഫിര ലഞ്ഞെടുക്കേലപടുന"  എന  വലാക്കേഫിന  പകേരനും
"ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന"എന  വലാക്കുനും  "ഒരനുംഗനും"  എന  വലാക്കേഫിന  പകേരനും  "ഓകരലാ  അനുംഗനും"
എനറീ വലാക്കുകേളുനും കചെര്ക്കുകേ.

(v) (xvi)-ാം ഇനനും ഒഴെഫിവലാക്കുകേ. 

18-  ാം ഖണനും   

18-ാംഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന  ആകഫില  പകേരനും  കചെര്ക്കേലാന്  ഉകദ്ദേശഫിക്കുന   19-ാം
വകുപഫിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപഫില,―

(i)  നഫിലെവഫിലുള  (vi)-ാം  ഇനതഫിന  പകേരനും  തലാലഴെപറയന  ഇനനും  കചെര്ക്കുകേ
അതലായതക്ട്:―

 “(vi)  ഓകരലാ  ഫലാക്കേലറഫിയഫില  നഫിനനും  ഗകവണഫിനുംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും
ലചെയ്ത ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില കുറയലാത ഓകരലാ അനുംഗനും;”

(ii)  (vii)-ാം ഇനതഫില  "ററീജഫിയണല"  എന വലാക്കേഫിനക്ട്  പകേരനും  "പ്രലാകദശഫികേ"
എന വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
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(iii)  (viii)-ാം ഇനതഫില  "സഫി.എനും.എഫക്ട്.ആര്.ഐ.”എനറീ അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും
ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും  പകേരനും  "ലസന്ട്രല  മററന്  ഫഫിഷററീസക്ട്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട്"എനറീ
വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

(iv) (ix)-ാംഇനതഫില  "സഫി.ഐ.എഫക്ട്.റഫി"  എനറീ അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും
പകേരനും "ലസന്ട്രല ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് ലടെകകലാളജഫി"എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

(v) (x)-ാം ഇനതഫില "എന്.ഐ.ഒ.”എനറീ അക്ഷരങ്ങള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും
പകേരനും "നലാഷണല ഇന്സഫിററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഓഷത്സ്യലാകനലാഗലാഫഫി" എനറീ വലാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

19-  ാം ഖണനും

19-ാം ഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില കൂടഫികച്ചര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന വകുപക്ട്  19  എ
(1)-ലന്റെ  (vi)-ാം ഇനതഫില  "ററീജഫിയണല"  എന വലാക്കേഫിന പകേരനും  "പ്രലാകദശഫികേ"  എന
വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

26-  ാം ഖണനും

26-ാം ഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില കൂടഫികച്ചര്ക്കേലാനകദ്ദേശഫിക്കുന 25 എ വകുപഫില,―

(i) (1), (2)  ഉപവകുപ്പുകേളഫില  "നഫിര്ണ്ണയഫിക്കേലപടെലാവന"  എന വലാക്കേഫിന പകേരനും
"നഫിര്ണ്ണയഫിക്കേലപടുന" എന വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

(ii) (3)-ാം ഉപവകുപഫില  "വകുപ്പുകേളഫിലലെ"  എന വലാക്കേഫിനക്ട് പകേരനും  "വകുപഫിലലെ"
എന വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

29-  ാം ഖണനും

29-ാംഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില പകേരനും കചെര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന വകുപക്ട്  33
(3) -ന പകേരനും തലാലഴെപറയന ഉപവകുപക്ട് കചെര്ക്കുകേ,  അതലായതക്ട്:―         

“(3)  റവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്ക്കേക്ട്  യൂണഫികവഴഫിറഫി  ഗലാന്റെക്ട്സക്ട്  കേമറീഷന്,  ഇന്ഡത്സ്യന്
കേകൗണ്സഫില  ഓഫക്ട്  അഗഫികേള്ച്ചര്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  എനഫിവ  നഫിഷ്ക്കര്ഷഫിക്കുനതനും  സലാററ്റ്യൂടഫിനലാല
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കേലപടുനതമലായ കയലാഗത്സ്യതകേള് ഉണ്ടലായഫിരഫികക്കേണ്ടതലാണക്ട്.”.

31-  ാം ഖണനും

31-ാം  ഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന  ആകഫില  പകേരനും  കചെര്ക്കേലാന്  ഉകദ്ദേശഫിക്കുന  35-ാം
വകുപഫില,―

(i)  (1)-ാംഉപവകുപഫില  "കപ്രലാചെലാന്സലെലറ"  എന  വലാക്കേഫിനക്ട്  പകേരനും  "കപ്രലാ-
റവസക്ട്-ചെലാന്സലെലറ" എന വലാക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങളുനും കചെര്ക്കുകേ.
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(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപഫില  "കപ്രലാചെലാന്സലെറലായഫി"  എന  വലാക്കേഫിനക്ട്  പകേരനും
"കപ്രലാ-റവസക്ട്-ചെലാന്സലെറലായഫി"  എന വലാക്കുനും  ചെഫിഹ്നങ്ങളുനും  "കപ്രലാചെലാന്സലെര്ക്കേക്ട്"  എന
വലാക്കേഫിനക്ട് പകേരനും "കപ്രലാ-റവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്ക്കേക്ട്" എന വലാക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങളുനും കചെര്ക്കുകേ.

(iii) (3)-ാം ഉപവകുപഫിന പകേരനും തലാലഴെപറയനതക്ട്  കചെര്ക്കുകേ, അതലായതക്ട്:―

“(3)  കപ്രലാ-റവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്ക്കേക്ട് യൂണഫികവഴഫിറഫി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കേമറീഷന്, ഇന്ഡത്സ്യന്
കേകൗണ്സഫില  ഓഫക്ട്  അഗഫികേള്ച്ചര്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  എനഫിവ  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുനതനും  സലാററ്റ്യൂടഫിനലാല
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കേലപടുനതമലായ കയലാഗത്സ്യതകേള് ഉണ്ടലായഫിരഫികക്കേണ്ടതലാണക്ട്.”.

32-  ാം ഖണനും

(i)  32-ാം ഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില പകേരനും കചെര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന വകുപക്ട്
36(3) -ല   "സലാമ്പതഫികേപരവമലായ"  എന വലാക്കേഫിനക്ട് പകേരനും  "സലാമ്പതഫികേവമലായ" എന
വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

(ii)  32-ാം ഖണപ്രകേലാരനും  പ്രധലാന ആകഫില കൂടഫികച്ചര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന വകുപക്ട് 36
(12)-ല  "നഫിലെവഫില"  എന  വലാക്കേഫിന  പകേരനും  "2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനനും
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ പ്രലാബലെത്സ്യതറീയതഫിയഫില"
എനതക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

37-  ാം ഖണനും

(i)  37-ാം ഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില പകേരനും കചെര്ക്കേലാന് ഉകദ്ദേശഫിക്കുന വകുപക്ട്
45 (1) -ല  "ഇവ" എന വലാക്കേഫിനക്ട് പകേരനും "എനഫിവ" എന വലാക്കേക്ട് കചെര്ക്കുകേ. 

(ii)  വകുപക്ട്  45(1)  ലന്റെ  2-ാം  കഫിപ്തനഫിബന്ധനയ്ക്കു പകേരനും തലാലഴെപറയന കഫിപ്തനഫിബന്ധന
കചെര്ക്കുകേ, അതലായതക്ട്:―

“എനമലാത്രമല  2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെത്സ്യതറീയതഫിയഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില
ഫഫിഷററീസക്ട് ഫലാക്കേലറഫി വകുപഫില അദത്സ്യലാപകേ തസഫികേയഫില തടെരുനവരുലടെ കേലാരത്സ്യതഫില
ഫഫിഷററീസക്ട് സയന്സക്ട് ബഫിരുദനും ഉണ്ടലായഫിരഫിക്കേണലമന വത്സ്യവസ്ഥ നഫിര്ബന്ധമലലാതതലാണക്ട്.”

38-  ാം ഖണനും

(i)  38-ാം ഖണപ്രകേലാരനും പ്രധലാന ആകഫില കൂടഫികചെര്ക്കുന വകുപക്ട്  45 എ (3) -ല
"ബന്ധലപട  ഫഫിഷററീസക്ട്  വഫിഷയതഫിലലെ  ബഫിരുദലാനന്തര  ബഫിരുദവനും  ഇന്തത്സ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ
ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫില  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന  മറ്റു  കയലാഗത്സ്യതകേളുനും  ഉണ്ടലായഫിരഫികക്കേണ്ടതലാണക്ട്"
എനതഫിന  പകേരനും  "ബന്ധലപട  ഫഫിഷററീസക്ട്  വഫിഷയതഫില  ബഫിരുദലാനന്തര  ബഫിരുദവനും
ഇന്തത്സ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫില  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന  മറക്ട്  കയലാഗത്സ്യതകേളുനും
ഉണ്ടലായഫിരഫികക്കേണ്ടതലാണക്ട്" എനക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
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(ii)  വകുപക്ട്  45  എ  (3)-ലന്റെ  കഫിപ്തനഫിബന്ധനയ്ക്കു പകേരനും തലാലഴെപറയന കഫിപ്തനഫിബന്ധന
കചെര്ക്കുകേ, അതലായതക്ട്:―

“എനലാല 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
(കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെത്സ്യതറീയതഫിയഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഫലാക്കേലറഫിയഫില
അദത്സ്യലാപകേ  തസഫികേയഫില  തടെരുനവരുലടെ  കേലാരത്സ്യതഫില  ഫഫിഷററീസക്ട്  സയന്സക്ട്  ബഫിരുദനും
ഉണ്ടലായഫിരഫിക്കേണലമന വത്സ്യവസ്ഥ നഫിര്ബന്ധമലലാതതലാണക്ട്.”

4. മറക്ട് കഭേദഗതഫികേള് ആനഷനുംഗഫികേകമലാ ഘടെനലാപരകമലാ ആണക്ട്.

5.   വഫികയലാജനക്കുറഫിപ്പുനും  സബ്ജകക്ട്  കേമഫിറഫി  റഫികപലാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേലാരമുള  ബഫിലനും
അനബന്ധമലായഫി കചെര്തഫിരഫിക്കുന.

പഫി. പ്രസലാദക്ട്,

തഫിരുവനന്തപുരനും,                                                                      ലചെയര്മലാന്, 
2021 ഒകകലാബര് 28. സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി I.     



അനുബനന്ധം   - 1   

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് 

യകേരള ഫവിഷററീസവിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സര്വ്വകേലയോശയോല ആകവിലല വവ്യവസ്ഥകേള്
ഇനവ്യന്  കേകൗണ്സവില്  ഓഫപ്പ്  അഗവികേള്ച്ചര്  റവിസര്ച്ചവിലന്റെ  വവ്യവസ്ഥകേള്കപ്പ്  അനുസൃതമയോക്കുന്നതവിനു
യവണവിയയോണപ്പ്  2021-ലല യകേരള ഫവിഷററീസവിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സര്വ്വകേലയോശയോല
ബവില്  അവതരവിപവിച്ചവിട്ടുള്ളതപ്പ്.  സര്വ്വകേലയോശയോലയുലടെ  പ്രധയോനലപട്ട  പ്രവര്ത്തനമയോയ
വവിജയോന  വവ്യയോപനത്തവിനയോയുള്ള  വവിജയോന  വവ്യയോപന  കേകൗണ്സവില്  സന്ധംബനവിച്ച
വവ്യവസ്ഥകേള് ഉള്ലപലടെയുള്ള കേയോരവ്യങ്ങള് നവിലവവിലല ഐ.സവി.എ.ആര്.  യമയോ ഡല് ആകപ്പ്
അനുസരവിച്ചു ആകവില് ഉള്ലപടുത്തുന്നതവിനപ്പ് ബവിലവില് വവ്യവസ്ഥ ലചെയവിരവിക്കുന. 

ഫവിഷററീസപ്പ്  സമുദ്ര  പഠനത്തവിലന്ധം  ഗയവഷണത്തവിലന്ധം  അനുബന  യമഖലകേളവിലന്ധം
മതവ്യലത്തയോഴവിലയോളവി  യമഖലയവില്  നവിനള്ളവര്കപ്പ്  കൂടുതല്  അവസരന്ധം  നല്യകേണതപ്പ്
ആവശവ്യമയോണപ്പ്.  കൂടെയോലത  ഫവിഷററീസപ്പ്,  സമുദ്രപഠനത്തവില്  വവിവവിധ  യയയോഗവ്യതകേള്
യനടെവിയവിട്ടുള്ളവരുലടെ  തയോല്പരവ്യങ്ങളന്ധം  സന്ധംരകവികലപയടെണതയോണപ്പ്.  ഈ  രറീതവിയവിലള്ള
വവ്യവസ്ഥകേള് ഉള്ലപടുത്തവിയവിട്ടവിലയോത്തതവിനയോല് ബവിലവിയനയോടെപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖലപടുത്തുന.

അനൂപപ്പ് യജകബപ്പ് (ഒപപ്പ്)  

കുറുയകയോളവി ലമയോയറീന് (ഒപപ്പ്) 

എന്ധം. വവിന്ലസന്റെപ്പ് (ഒപപ്പ്) 



              അനുബനന്ധം   II  

2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി) ബഫില് 

(സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി റഫികപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേലാരമുളളതക്ട്)

[അടഫിവരയഫിടത തന്ധം വശതക്ട് വരച്ചത തന്ധം സബ്ജകക്ട് കേമഫിറഫി നഫിര്കദ്ദേശഫിച്ച കഭേദഗതഫികേകളയന്ധം
നകക്ഷ്രതചെഫിഹ്നമഫിടതക്ട് ഒഴഫിവലാക്കലെഫിലനയന്ധം സൂചെഫിപഫിക്കുന]

2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
ആകക്ട് കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനുള

ഒരു 

ബഫില്

പറീഠഫികേ.─2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
ആകക്ട്  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകക്ട്)  ഇതഫിനുകശഷന്ധം  കേലാണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്ക്കലായഫി  കഭേദഗതഫി
ലചെയ്യുന്നതക്ട് യക്തമലായഫിരഫിക്കുകേയലാല്;  

ഭേലാരത റഫിപബഫിക്കഫിലന്റെ എഴുപതഫിരണലാന്ധം സന്ധംവത്സരതഫില് തലാലഴപറയന്ധം പ്രകേലാരന്ധം
നഫിയമമുണലാക്കുന:─ 

1.  ചുരുക്കകപരുന്ധം പ്രലാരന്ധംഭേവന്ധം.─(1)  ഈ ആകഫിനക്ട്  2021-ലലെ  കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ (കഭേദഗതഫി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയലാന്ധം.

(2)  ഇതക്ട്  2021  ലഫബ്രുവരഫി  26-ാം  തറീയതഫി  പ്രലാബലെശ്യതഫില്  വന്നതലായഫി
കേരുതലപകടണതലാണക്ട്. 

2. ശറീര്ഷകേതഫി  ലന്റെ കഭേദഗതഫി.─2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ആകഫിലന്റെ  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകക്ട്)  (ഇതഫിനുകശഷന്ധം  പ്രധലാന  ആകക്ട്
എന്നലാണക്ട് പരലാമര്ശഫിക്കലപടുകേ) ശറീര്ഷകേതഫില് “ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള് ”കമള  എന്ന
വലാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം “ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന”എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

3.  പറീഠഫികേയലട  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലന്റെ  പറീഠഫികേയഫില്,   “പപരരസരതരകശപസസ,”
എന്ന  വലാക്കഫിനുന്ധം  ചെഫിഹ്നതഫിനുന്ധം  കശഷന്ധം  “മത്സശ്യബനനന്ധം,  ജലെക്കൃഷഫി,  മത്സശ്യകരലാഗ
നഫിയന്ത്രണന്ധം,  മത്സശ്യസന്ധംസ്കരണന്ധം,  മത്സശ്യ  വഫിപണനന്ധം”എന്നറീ  വലാക്കുകേളന്ധം  ചെഫിഹ്നങ്ങളന്ധം
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.
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4.  1-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  1-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫില്  "ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം
"ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന" എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

5. 2-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 2-ാം വകുപഫില്.─

(1) (ബഫി) ഖണന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(2) (സഫി) ഖണതഫിനുകശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഖണന്ധം കചെര്കക്കണതലാണക്ട്; അതലായതക്ട്:─

"(സഫിഎ) "പരറീകലാ കേണ്കടലാളര്" എന്നലാല് 41-ാം വകുപക്ട് പ്രകേലാരന്ധം നഫിയമഫിച്ച 
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട പരറീകലാ കേണ്കടലാളര് എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;". 

(3)  (ഇ)  ഖണതഫില്  "23-ാം വകുപഫില്"  എന്ന അക്കങ്ങള്ക്കുന്ധം ചെഫിഹ്നതഫിനുന്ധം
വലാക്കഫിനുന്ധം പകേരന്ധം "25 എ വകുപഫില്" എന്ന വലാക്കുന്ധം അക്കങ്ങളന്ധം  ചെഫിഹ്നവന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്; 

(4) (ജഫി) ഖണന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്; 

(5)  (എച്ചക്ട്)  ഖണതഫില്  "നഫിയമഫിച്ച"  എന്ന  വലാക്കഫിനുകശഷന്ധം  "എകക്ട്റന്ഷന്"
എന്ന വലാക്കക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;  

(6)  (ലജ)  ഖണതഫിനു പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന ഖണങ്ങള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

"(ലജ)  “എകക്ട്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില്"  എന്നലാല് ഈ ആകഫിലലെ  19 എ വകുപക്ട്
പ്രകേലാരന്ധം രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന എകക്ട്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില് എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;

(ലജഎ) "ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡക്ട്"  എന്നലാല് 25-ാം വകുപഫിലന്റെ   (4)-ാം
ഉപവകുപക്ട് പ്രകേലാരന്ധം ഓകരലാ ഫലാക്കല്റഫിയഫിലന്ധം രൂപറീകേരഫിയ്ക്കുന്ന ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡക്ട്
എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;".

(7)  (ആര്)  ഖണതഫിനു  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഖണന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

"(ആര്)   “വകുപക്ട്  കമധലാവഫി"  എന്നലാല്  45-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം  നഫിയമഫിച്ച
ഫലാക്കല്റഫികേളഫിലലെ  വകുപക്ട് കമധലാവഫി എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;”.

(8)  (റഫി)  ഖണതഫിനു  കശഷന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഖണന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(റഫിഎ)  "ലലെകബ്രേറഫിയന്"  എന്നലാല്  40-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം  നഫിയമഫിച്ച
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട ലലെകബ്രേറഫിയന് എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;".
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(9)  (ലവ)  ഖണതഫിനു  കശഷന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഖണന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

"(ലവഎ)  “കപ്രലാ-ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്"  എന്നലാല്  35-ാം  വകുപക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം
നഫിയമഫിച്ച സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട കപ്രലാ-ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് എന്നര്ത്ഥമലാകുന;";

(10) (എജഫി), (എഎച്ചക്ട്) എന്നറീ  ഖണങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്;

(11)  (എ.എന്ധം)  ഖണതഫില്  "ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള"  എന്നറീ
വലാക്കുകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം "ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന" എന്നറീ വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

(12)  (എഎന്ധം)  ഖണതഫിനു കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഖണന്ധം കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

"(എഎന്ധംഎ)  “സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  എഞഫിനറീയര്"  എന്നലാല്  39-ാം  വകുപക്ട്
പ്രകേലാരന്ധം നഫിയമഫിച്ച  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ എഞഫിനറീയര്  എന്നര്ത്ഥമലാകുന;".

6. 3-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 3-ാം വകുപഫില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപഫില്  "ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്നറീ
വലാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം "ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന" എന്നറീ വലാക്കുകേള്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപഫില്  "സ്കൂള്  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്,  ഡഫിപലാര്ടക്ട്ലമന്റെല്
ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫിലകേള്" എന്നറീ വലാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെഫിഹ്നതഫിനുന്ധം പകേരന്ധം "എകക്ട്റന്ഷന്
കേകൗണ്സഫില്,  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേള്"  എന്നറീ  വലാക്കുകേളന്ധം  ചെഫിഹ്നവന്ധം
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;

(3) (5)-ാം ഉപവകുപഫിനക്ട് കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപന്ധം കഫിപ്തനഫിബനനയന്ധം
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(6)  കകേരള  സന്ധംസലാനതക്ട്  ഫഫിഷററീസക്ട്  സയന്സഫിലന്ധം  സമുദ്ര  പഠന
വഫിഷയങ്ങളഫിലന്ധം ബഫിരുദ, ബഫിരുദലാനന്തര കകേലാഴ്സുകേള്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുള ചുമതലെ കകേരള
ഫഫിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില് നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്:

എന്നലാല് ഏലതങഫിലന്ധം കകേന്ദ്രനഫിയമ പ്രകേലാരന്ധം മകറലതങഫിലന്ധം സര്വ്വകേലെലാശലാലെകേളഫില്
ആരന്ധംഭേഫിയ്ക്കുന്ന കകേലാഴ്സുകേള്ക്കക്ട് ഈ വശ്യവസ ബലാധകേമലായഫിരഫിക്കുന്നതല.

7.  5-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  5-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (iv)-ാം
ഇനതഫില് "അതതു കമഖലെകേളഫില്" എന്ന വലാക്കുകേള്ക്കക്ട് കശഷന്ധം "വഫിശദമലായ പഠനതഫിലന്റെ
അടഫിസലാനതഫില്" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

8. 7-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 7-ാം വകുപഫില്,─
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(1) (ഇ) ഖണതഫില് ",സ്കൂളഫികലെലാ" എന്ന വലാക്കുന്ധം ചെഫിഹ്നവന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(2)  (ഐ) ഖണന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(3) (എല്) ഖണതഫില് "ബഫിലഫിലലെ" എന്ന വലാക്കഫിനു പകേരന്ധം "ആകഫിലലെ" എന്ന
വലാക്കു കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

(4)  (ആര്),  (എസക്ട്)  എന്നറീ  ഖണങ്ങള്ക്കു പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന ഖണങ്ങള്
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(ആര്)  അദശ്യലാപനതഫിനുന്ധം  ഗകവഷണതഫിനുന്ധം  വശ്യലാപന  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസതഫിനുന്ധം
ആവശശ്യമലായ തസഫികേകേള് സര്ക്കലാരഫിലന്റെ അനുമതഫികയലാടുകൂടഫി സൃഷഫിക്കുകേയന്ധം അങ്ങലനയള
തസഫികേകേളഫികലെക്കക്ട് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട കയലാഗശ്യത ഉളവലര നഫിയമഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ ;

(എസക്ട്)  ഭേരണ  നഫിര്വ്വഹണതഫിനുന്ധം  മറ്റുമുള  അദശ്യലാപകേ/അനദശ്യലാപകേ
തസഫികേകേള്  സര്ക്കലാരഫിലന്റെ  അനുമതഫികയലാടുകൂടഫി  സൃഷഫിക്കുകേയന്ധം  അങ്ങലനയള
തസഫികേകേളഫികലെക്കക്ട് ആളകേലള നഫിയമഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;.

(5) (എകക്ട്) ഖണതഫില് (ii) -ാം ഇനന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(6) (ലവ) ഖണതഫില് (viii)-ാം ഇനന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

9. 8-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .- പ്രധലാന ആകഫിലലെ 8-ാം വകുപഫില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപഫില്  "സ്കൂളഫിലന്റെകയലാ"  എന്ന  വലാക്കക്ട്  വഫിട്ടുകേളകയണതുന്ധം
“ബനലപട  ഏലതലാരു  കരഖയന്ധം”  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കു  കശഷന്ധം  “,ഡഫിജഫിറലെലായഫി
സൂകഫിക്കുന്നവ അടക്കന്ധം,”എന്ന വലാക്കുകേളന്ധം ചെഫിഹ്നങ്ങളന്ധം കചെര്കക്കണതുമലാണക്ട്;  

(2) (2)-ാം ഉപവകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

(2)  സര്ക്കലാര്,  (1)-ാം  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം  ഒരു  പരഫികശലാധനകയലാ
അകനന്വേഷണകമലാ  നടത്തുവലാന്  ഇടയലാക്കുന്നതഫിനക്ട്  മുന്പക്ട്,  അതതു  സന്ധംഗതഫി  കപലാലലെ,
അങ്ങലനയള  പരഫികശലാധനയലടകയലാ  അകനന്വേഷണതഫിലന്റെകയലാ  യഥലാവഫിധഫിയള
അറഫിയഫിപക്ട്  കുറഞ്ഞതക്ട്  പതക്ട്  ദഫിവസന്ധം  മുമലായഫി  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയക്ട്  നല്കകേണതുന്ധം,
അങ്ങലനയള  പരഫികശലാധനയഫികലെലാ  അകനന്വേഷണതഫികലെലാ  ഹലാജരലാകുന്നതഫിനുന്ധം  ആവശശ്യമലായ
വഫിവരങ്ങള് നല്കുന്നതഫിനുമുള ചുമതലെ രജഫിസലാറഫില് നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.

(3) (7)-ാം ഉപവകുപഫില്  "ആ നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കക്ട്“ എന്ന വലാക്കുകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം
"പ്രസ്തുത  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കക്ട്“  എന്ന  വലാക്കുകേള്  കചെര്കക്കണതുന്ധം,  അവസലാനമലായഫി
"സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ബനലപട  അധഫികേലാര  സലാപനന്ധം  അതരന്ധം  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നടപഫിലെലാക്കുന്നതഫിനക്ട് ബലാധശ്യസമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.” എന്ന വലാചെകേന്ധം കൂടഫികച്ചര്കക്കണതുമലാണക്ട്.



13

(4)  നഫിലെവഫിലള  (8)-ാം  ഉപവകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപക്ട്
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─ 

“(8)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ഭേരണനഫിര്വ്വഹണലത  സന്ധംബനഫിച്ചക്ട്  സര്ക്കലാര്
ആവശശ്യലപടുന്ന ഏലതലാരു വഫിവരവന്ധം  സമയബനഫിതമലായഫി  നല്കുന്നതഫിനുള കേര്തവശ്യന്ധം
രജഫിസലാറഫില് നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.

10.  9-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 9-ാം വകുപഫില്,

"(v) സ്കൂള് ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫിലകേള്; 

(vi) ഡഫിപലാര്ടക്ട്ലമന്റെക്ട് ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫിലകേള്;

(vii)  ഫലാക്കല്റഫികേള്;  കൂടലാലത"  എന്നറീ  വലാക്കുകേള്ക്കുന്ധം  അക്കങ്ങള്ക്കുന്ധം
ബ്രേലാക്കറ്റുകേള്ക്കുന്ധം ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുന്ധം പകേരന്ധം

"(v) എകക്ട്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില്; 

(vi)  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേള്;  കൂടലാലത"  എന്നറീ   വലാക്കുകേളന്ധം
അക്കങ്ങളന്ധം ബ്രേലാക്കറ്റുകേളന്ധം ചെഫിഹ്നങ്ങളന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

11.   10-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  10-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫില്,─

(1) എകക്ട്  -  ഒഫറീകഷശ്യലാ അന്ധംഗങ്ങള് എന്ന ശറീര്ഷകേതഫില്, 

(i)  (vi)-ാം ഇനതഫില്  "ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപക്ട് ഗവണ്ലമന്റെക്ട് ലസക്രടറഫി"
എന്നറീ  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം  "മത്സശ്യബനന  വകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം
നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബനന വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട്  ലസക്രടറഫിയലട പദവഫിയഫില്
കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്” എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;

(ii)  (vii)-ാം ഇനതഫില് "പദവഫിയഫില് തലാലഴയലലാത" എന്ന വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്
പകേരന്ധം "പദവഫിയഫില് കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;

(iii) (viii)-ാം ഇനതഫില്  "പദവഫിയഫില് തലാലഴയലലാത"  എന്ന വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്
പകേരന്ധം "പദവഫിയഫില് കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;

(iv)  (ix)-ാം  ഇനതഫില്   "പദവഫിയഫില്  തലാലഴയലലാത"  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്
പകേരന്ധം "പദവഫിയഫില് കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്;

(v)  (x)-ാം  ഇനതഫില്  "ഫഫിഷററീസക്ട്  ഡയറകര്"   എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്
കശഷന്ധം  "അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഫഫിഷററീസക്ട് കജലായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര്
പദവഫിയഫില് കുറയലാത  ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്"  എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.
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(vi)  (x)-ാം  ഇനതഫിനു  കശഷന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഇനങ്ങള്
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(xi) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ എലലാ ഫലാക്കല്റഫികേളഫിലലെയന്ധം ഡറീന്;

(xii) രജഫിസലാര;”.

(2) "2.  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന അന്ധംഗങ്ങള്"  എന്നതഫില്,  നഫിലെവഫിലള  (i),
(ii), (iii) എന്നറീ ഇനങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്;

(3)  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്  എന്നതഫിലലെ  (iii)  -ാം  ഇനതഫില്
"സ്കൂളകേളഫിലലെയന്ധം" എന്ന വലാക്കക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(4)  (7)- ാം ഉപവകുപഫിനു കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(8)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  അന്ധംഗങ്ങള്  ലസനറഫിലന്ധം
സന്വേലാഭേലാവഫികേമലായഫി അന്ധംഗങ്ങളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്. ലസനറഫിലന്റെ കേന്വേലാറന്ധം നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം
കവലാലടടുപഫിലന്ധം ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് അന്ധംഗങ്ങള് ഉള്ലപടുന്നതലാണക്ട്.”.

12.   12-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  12-ാം  വകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“12. സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില്.─സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സഫില്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  മുഖശ്യ  ഭേരണനഫിര്വ്വഹണ  സമഫിതഫി  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം
അതഫില് തലാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങ്ങള് ഉണലായഫിരഫികക്കണതുമലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

1. എകക്ട് ഓഫറീകഷശ്യലാ അന്ധംഗങ്ങള്  :

(i) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്;

(iii) മത്സശ്യബനന വകുപക്ട് ലസക്രടറഫി അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബനന വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ലസക്രടറഫിയലട പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു
ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iv)  ഉന്നത  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ  വകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം
നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  ഉന്നത  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ  വകുപഫിലലെ   കജലായഫിന്റെക്ട്  ലസക്രടറഫിയലട
പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(v)   ധനകേലാരശ്യവകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന  ധനകേലാരശ്യ  വകുപഫിലലെ  കജലായഫിന്റെക്ട്  ലസക്രടറഫിയലട  പദവഫിയഫില്  കുറയലാത  ഒരു
ഉകദശ്യലാഗസന്;
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(vi)   നഫിയമവകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം

ലചെയ്യുന്ന  നഫിയമവകുപഫിലലെ  കജലായഫിന്റെക്ട്  ലസക്രടറഫിയലട  പദവഫിയഫില്  കുറയലാത  ഒരു

ഉകദശ്യലാഗസന്;

(vii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  ഒരു  ഡറീന്;  അവരുലട  ഓകരലാ

പ്രലാവശശ്യലതയന്ധം  ക്രമന്ധം  ഫലാക്കല്റഫികേളലട  ഇന്ധംഗറീഷക്ട്  അകരമലാലെ  ക്രമതഫിലെലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്.

2. ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട അന്ധംഗങ്ങള്:

(i)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  വകുപക്ട്  കമധലാവഫികേളലടയന്ധം

അദശ്യലാപകേരുലടയന്ധം ഇടയഫില് നഫിനന്ധം  കവലാടക്ട് വഴഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഒരലാള്;

(ii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  മുഴുവന്  സമയ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില്  നഫിനന്ധം

കവലാട്ടുവഴഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ഒരു അന്ധംഗന്ധം:

എന്നലാല്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  അദശ്യലാപകേ  അന്ധംഗങ്ങള്കക്കലാ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫി

അന്ധംഗതഫികനലാ  തുടര്ച്ചയലായഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുവലാന് അര്ഹത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.

3. നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങ്ങള്  : 

(i) സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന രണക്ട് നഫിയമസഭേലാന്ധംഗങ്ങള്;

(ii) ഇന്തശ്യന് കേകൗണ്സഫില് ഓഫക്ട് അഗഫികേള്ച്ചര് റഫിസര്ച്ചക്ട് (ICAR) ഡയറകര്

ജനറലെഫിലന്റെ ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(iii)  സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന, മത്സശ്യലതലാഴഫിലെലാളഫി സമൂഹതഫില്

നഫിനന്ധം, ഫഫിഷററീസക്ട്-സമുദ്ര പഠന കമഖലെയഫില് പരഫിജലാനമുള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(iv)  ഭേകൗമപഠന  മന്ത്രലാലെയന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  സമുദ്ര  പഠനതഫില്

മഫികേവറ ഒരു ശലാസ്ത്രജന്;

(v) സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യ കേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫി;

(vi)  സര്ക്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന ഫഫിഷററീസക്ട്  വഫിഷയതഫില്

പ്രലാവറീണശ്യമുള,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയക്ട്  പുറതക്ട് നഫിനള, ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത

ഒരു വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(vii)  രജഫികസ്റ്റേര്ഡക്ട്  മത്സശ്യലതലാഴഫിലെലാളഫി  സന്ധംഘടനയഫില്  നഫിന്നക്ട്   സര്ക്കലാര്

നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;
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(viii)  ഫഫിഷററീസക്ട്  വശ്യവസലായ  രന്ധംഗത്തു നഫിനന്ധം  സര്ക്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix) സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരു വനഫിതലാ സലാമൂഹശ്യ പ്രവര്തകേ:

എന്നലാല്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപട  അന്ധംഗങ്ങള്ക്കക്ട് വറീണന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യലപടുവലാന് അര്ഹത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.”.

13.   13-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  13-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫില്  "ഓകരലാ നലാലവര്ഷന്ധം കൂടുകമലാഴുന്ധം"  എന്ന വലാക്കുകേള്ക്കക്ട് കശഷന്ധം  "ചെലാന്സലെര്
വഫിജലാപനന്ധം മുകഖന " എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

14. 14-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 14-ാം വകുപഫിലലെ (1)-ഉന്ധം (2)-ഉന്ധം
ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപകേള് കചെര്കക്കണതുന്ധം (3)-ാം ഉപവകുപക്ട്
പുതുതലായഫി കചെര്കക്കണതുമലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട
പരമലാധഫികേലാരസലാനന്ധം  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം,  അതഫിനക്ട്  ഈ  ആകഫിനലാകലെലാ  അതഫിന്  കേറീഴഫില്
ഉണലാക്കഫിയ സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേകളലാ ഓര്ഡഫിനന്സുകേകളലാ ലറഗുകലെഷനുകേകളലാ പ്രകേലാരകമലാ നല്കേലപട
അധഫികേലാരങ്ങള്  വഫിനഫികയലാഗഫിച്ചക്ട്  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫികലെലാ  ഏലതങഫിലന്ധം
ഫലാക്കല്റഫികയലാ  പ്രവര്തഫിച്ചഫിട്ടുള  സന്ധംഗതഫികേളഫിലലെലാഴഫിലകേ,  അവയലട  മറ്റു  നടപടഫികേള്
പുനനഃപരഫികശലാധന നടത്തുന്നതഫിനുന്ധം റദ്ദേക്ട് ലചെയ്യുന്നതഫിനുന്ധം അധഫികേലാരമുണലായഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം ഈ
ആകക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം  മറ്റുവഫിധതഫില്  വശ്യവസ  ലചെയ്തക്ട്  മറലാര്ക്കുന്ധം  നല്കേഫിയഫിടഫിലലാത  പകന്ധം,
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട എലലാ അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം വഫിനഫികയലാഗഫിക്കലാവന്നതുമലാണക്ട്:

എന്നലാല്  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫികലെലാ  ഏലതങഫിലന്ധം  ഫലാക്കല്റഫികയലാ  മുകേളഫില്
പറഞ്ഞ,  അങ്ങലനയള  അധഫികേലാരങ്ങള്ക്കനുസൃതമലായഫി  പ്രവര്തഫിച്ചഫിട്ടുലണകന്നലാ
ഇലലകന്നലാ ഉള ഏലതങഫിലന്ധം പ്രശന്ധം ഉണലാകുന്ന പകന്ധം ആ പ്രശതഫികന്മേല് സര്ക്കലാരഫിലന്റെ
കൂടഫി  അഭേഫിപ്രലായന്ധം  പരഫിഗണഫിച്ച  കശഷന്ധം  അതഫിനനുസൃതമലായഫി,  പ്രശന്ധം  ഉല്ഭേവഫിച്ചക്ട്
നലാലമലാസതഫിനുളഫില്  ചെലാന്സലെര് തറീര്പക്ട് കേല്പഫികക്കണതുന്ധം അപ്രകേലാരമുള തറീരുമലാനന്ധം
അന്തഫിമമലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്:

എനമലാത്രമല  നല്കേലപട  സമയതഫിനുളഫില്  ചെലാന്സലെര്  പ്രശന്ധം  തറീര്പലാക്കലാത
പകന്ധം അതഫിന്കമല് ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് ലകേലക്കലാണ തറീരുമലാനങ്ങളന്ധം നടപടഫികേളന്ധം
അന്തഫിമമലായഫി തറീരുന്നതലാണക്ട്.

(2)  ഈ  ആകഫില്  മറ്റു  വഫിധതഫില്  പ്രകേടമലായഫി  വശ്യവസ  ലചെയ്തഫിട്ടുള
സന്ധംഗതഫികേളഫിലലെലാഴഫിലകേ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിനക്ട്  തലാലഴപറയന്ന
അധഫികേലാരങ്ങള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─
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(എ)  ചെലാന്സലെറുലട  പരഫിഗണനയ്ക്കുന്ധം  അനുമതഫിയ്ക്കുന്ധം  വഫികധയമലായഫി  സന്വേകമധയലാ
സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണലാക്കുകേകയലാ  കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യുകേകയലാ  റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ  ലചെയ്യുന്നതഫിനക്ട്  കേരടക്ട്
രൂപലപടുത്തുകേ;

(ബഫി)  ഈ  ആകഫിലലെയന്ധം  അതഫിന്  കേറീഴഫിലണലാക്കഫിയഫിട്ടുള  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെയന്ധം
ഓര്ഡഫിനന്സുകേളഫിലലെയന്ധം  ലറഗുകലെഷനുകേളഫിലലെയന്ധം  വശ്യവസകേള്ക്കനുസൃതമലായഫി
ലഫകലെലാഷഫിപകേളന്ധം  കസ്കലാളര്ഷഫിപകേളന്ധം  സ്റ്റുഡന്റെക്ട്ഷഫിപകേളന്ധം  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫി  കസ്കലാളര്ഷഫിപകേളന്ധം
ലമഡലകേളന്ധം സമലാനങ്ങളന്ധം ഏര്ലപടുത്തുന്നതഫിനുന്ധം പ്രദര്ശനങ്ങള് സന്ധംഘടഫിപഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം
അനുമതഫി നല്കുകേ;

(സഫി) ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപകേളന്ധം അകസലാസഫികയറക്ട് ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപകേളന്ധം അസഫിസ്റ്റേന്റക്ട്
ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപകേളന്ധം  ആവശശ്യലമന്നക്ട്  കേരുതലാവന്ന  അങ്ങലനയള  മറക്ട്  അദശ്യലാപകേ
ഗകവഷണ തസഫികേകേളന്ധം സര്ക്കലാരഫിലന്റെ അനുമതഫികയലാടുകൂടഫി ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഡഫി)  ആവശശ്യലമന്നക്ട്   കേരുതുന്ന  അങ്ങലനയള  സലാപനങ്ങള്  സര്ക്കലാരഫിലന്റെ
അനുമതഫികയലാടുകൂടഫി സലാപഫിക്കുകേയന്ധം നടതഫികപലാരുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(ഇ)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ  ജറീവനക്കലാരുലടയന്ധം  അദശ്യലാപകേരുലടയന്ധം  കസവനന്ധം
നഫിശ്ചയഫിക്കുകേയന്ധം അവരുലട ചുമതലെകേളന്ധം കസവന വശ്യവസകേളന്ധം നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(എഫക്ട്)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ  ജറീവനക്കലാരുലടയന്ധം  അദശ്യലാപകേരുലടയന്ധം  കവതനന്ധം
സര്ക്കലാരഫിലന്റെ അനുമതഫികയലാടുകൂടഫി നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ; 

(ജഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപലാര്ട്ടുന്ധം  വലാര്ഷഫികേ  കേണക്കുകേളന്ധം
ആഡഫിറക്ട്  റഫികപലാര്ട്ടുകേളന്ധം  പരഫികശലാധഫിക്കുകേയന്ധം,  അവ  സന്ധംബനഫിച്ച  അതഫിനക്ട്  യക്തലമന്നക്ട്
കേരുതുന്ന  നടപടഫികേള്  സന്വേറീകേരഫിക്കുകേയന്ധം,  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെ  വശ്യവസകേള്ക്കനുസൃതമലായഫി
ബഡ്ജറക്ട് പരഫിഗണനയ്ലക്കടുതക്ട് പലാസലാക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(എച്ചക്ട്)  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെകയലാ,  ലറഗുകലെഷനുകേളഫികലെകയലാ  വശ്യവസകേള്
ലെന്ധംഘഫിച്ചുലകേലാണക്ട് ഏലതങഫിലന്ധം ആള്ക്കക്ട് നല്കേഫിയഫിട്ടുള ഏലതലാരു ബഫിരുദകമലാ ഡഫികപലാമകയലാ
പദവഫികയലാ  അലലങഫില്  മകറലതങഫിലന്ധം  ബഹുമതഫികയലാ  റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
നടതഫിയ ഏലതങഫിലന്ധം വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫിയലട പരറീകലാഫലെന്ധം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയലാ റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുകേ;

(ലഎ)  അകനന്വേഷണ സമഫിതഫികേലള നഫിയമഫിക്കുകേയന്ധം,  അതക്ട്  യക്തലമന്നക്ട്  കേരുതുന്ന
സന്ധംഗതഫികേളഫില്  അകനന്വേഷണന്ധം  നടതഫി  റഫികപലാര്ടക്ട്   സമര്പഫിക്കുവലാന്  അവകയലാടക്ട്
നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
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(ലജ) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ അധഫികേലാര സലാനങ്ങളഫികലെയ്ക്കുള ലതരലഞ്ഞടുപഫിലന്റെ
രറീതഫിയന്ധം  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെയന്ധം  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെയന്ധം
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  മറക്ട്  അധഫികേലാരസലാനങ്ങളലടയന്ധം  കയലാഗങ്ങളഫില്  അനുവര്തഫികക്കണതലായ
നടപടഫിക്രമവന്ധം  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  അധഫികേലാരസലാനങ്ങളലട  കേലാരശ്യനഫിര്വ്വഹണതഫിനക്ട്
ആവശശ്യമലായ അന്ധംഗങ്ങളലട കേന്വേലാറവന്ധം ക്രമലപടുത്തുന്നതഫിനക്ട് സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണലാക്കുകേ;

(ലകേ)  അതക്ട്  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുന്ന  അങ്ങലനയള  രറീതഫിയഫിലന്ധം  അങ്ങലനയള
ആവശശ്യങ്ങള്ക്കുന്ധം കവണഫി ഭേലാരതതഫിനകേത്തുന്ധം വഫികദശത്തുമുള മറക്ട് സര്വ്വകേലെലാശലാലെകേളമലായഫി ബനന്ധം
സലാപഫിക്കുകേ;

(എല്)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  സന്വേത്തുക്കളന്ധം  ഫണകേളന്ധം  ലകേവശന്ധം  വയ്ക്കുകേയന്ധം
നഫിയന്ത്രഫിക്കുകേയന്ധം കേലാരശ്യനഫിര്വ്വഹണന്ധം നടത്തുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(എന്ധം)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ലപലാതുമുദ്രയലട  രൂപവന്ധം  അതഫിലന്റെ  സൂകഫിപന്ധം
ഉപകയലാഗവന്ധം സന്ധംബനഫിച്ചക്ട് നഫിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേ;

(എന്)  കലാസക്ട്  മുറഫികേള്,  ലെലാബുകേള്,  കഹലാസ്റ്റേലകേള്,  മറക്ട്  സലാപനങ്ങള്
എന്നഫിവയലട പരഫികശലാധനയക്ട് ഏര്പലാടക്ട് ലചെയ്യുകേ;

(ഒ)  കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില്  ആവശശ്യലമന  കേരുതുന്ന  കകേലാകളജുകേളന്ധം  ഗകവഷണ
സലാപനങ്ങളന്ധം മറക്ട് സലാപനങ്ങളന്ധം സലാപഫിക്കുകേയന്ധം സന്ധംരകഫിക്കുകേയന്ധം നടതഫികപലാരുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(പഫി) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില് അദശ്യലാപകേകരയന്ധം മറ്റു അനദശ്യലാപകേ ജറീവനക്കലാകരയന്ധം
നഫിയമഫിക്കുകേയന്ധം അവരുലട കേര്തവശ്യങ്ങള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(കേറ്റ്യൂ)  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേകേള്,  ഭേരണപരമലായ  തസഫികേകേള്,  മറ്റു  വഫിധതഫില്
ആവശശ്യമുള അനദശ്യലാപകേ തസഫികേകേള് എന്നഫിവ സര്ക്കലാരഫിലന്റെ അനുമതഫികയലാലട സൃഷഫിക്കുകേ;

(ആര്) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ അദശ്യലാപകേലരയന്ധം മറ്റു ജറീവനക്കലാലരയന്ധം അവരുലട
ഭേലാഗന്ധം കബലാധഫിപഫിക്കുന്നതഫിനക്ട് നശ്യലായമലായ അവസരന്ധം നല്കേഫിയതഫിനക്ട് കശഷന്ധം, കസവനതഫില്
നഫിനന്ധം തലാല്ക്കലാലെഫികേമലായഫി മലാറഫി നഫിര്ത്തുകേകയലാ പഫിരഫിച്ചു വഫിടുകേകയലാ അവര്ലക്കതഫിരലായഫി മറ്റു
വഫിധതഫിലള ഏലതങഫിലന്ധം അച്ചടക്ക നടപടഫി സന്വേറീകേരഫിക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുകേ;

(എസക്ട്)  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളലട  തലാമസന്ധം,  അച്ചടക്കന്ധം  എന്നഫിവയലട  കമല്കനലാടവന്ധം
നഫിയന്ത്രണവന്ധം നടത്തുകേ; 

(റഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ധനപരമലായ   എസ്റ്റേഫികമറ്റുകേള്  ഈ  ആവശശ്യതഫികലെക്കലായഫി
ഉണലാക്കഫിയഫിട്ടുള സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കനുസരഫിച്ചക്ട് പരഫിഗണഫിക്കുകേ;

(യ)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  പരറീകകേളലട  നടതഫിപഫിനക്ട്  കമല്കനലാടന്ധം  വഹഫിക്കുകേയന്ധം
അവയലട ഫലെന്ധം അന്ധംഗറീകേരഫിക്കുകേയന്ധം പ്രസഫിദലപടുത്തുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;
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(വഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  പരറീകകേരുലട  പലാനല്,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  കബലാര്ഡക്ട്,  മറക്ട്
കേമഫിറഫികേള് എന്നഫിവയഫില് നഫികയലാഗഫിക്കലപടുന്ന വഫിദഗ്ദ്ധരുലട പ്രതഫിഫലെന്ധം നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ;

(ഡബറ്റ്യൂ) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്കക്കലാ,  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ അന്ധംഗങ്ങളലട
ഇടയഫില് നഫിന്നക്ട് നഫിയമഫിക്കലപട ഒരു സമഫിതഫികക്കലാ, അതഫിലന്റെ ഏലതങഫിലന്ധം അധഫികേലാരങ്ങള്
ഏലഫിച്ചക്ട് ലകേലാടുക്കുകേ;

(എകക്ട്)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  അക്കലാഡമഫികേ  പുകരലാഗതഫി  ലെകശ്യമലാക്കഫിയള
പദതഫികേള് പരഫിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകേ,  കൂടലാലത

(ലവ) ഈ ആകഫിനലാകലെലാ സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളലാകലെലാ ഏലഫിച്ചക്ട് ലകേലാടുക്കുന്ന അങ്ങലനയള
മറക്ട്  അധഫികേലാരങ്ങള്  വഫിനഫികയലാഗഫിക്കുകേയന്ധം  അങ്ങലനയള  മറക്ട്  കേര്തവശ്യങ്ങള്
നഫിര്വ്വഹഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ.

(3)  ലസനറക്ട്  ലകേലക്കലാള്ളുന്ന തറീരുമലാനങ്ങള് ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കുന്ധം
സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേള്ക്കുന്ധം  അനുസൃതമലായഫി  നടപഫിലെലാക്കുന്നതഫിനുള  ഉതരവലാദഫിതന്വേന്ധം  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫില് നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്ധം.”.

15.  15-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  15-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  അതഫിലലെ  എലലാ
അന്ധംഗങ്ങള്ക്കുന്ധം യഥലാവഫിധഫി കനലാടറീസക്ട്  നല്കേഫിയതഫിനക്ട്  കശഷന്ധം  കുറഞ്ഞതക്ട്  മലാസതഫിലലെലാരഫിക്കല്,
ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് നഫിശ്ചയഫിക്കുന്ന തറീയതഫിയഫില്,  കയലാഗന്ധം കചെകരണതലാണക്ട്.   ഇപ്രകേലാരന്ധം
ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  കയലാഗന്ധം  കചെരലാതപകന്ധം  ആയതഫിനുള  തൃപ്തഫികേരമലായ
വഫിശദറീകേരണന്ധം   തുടര്ന്നക്ട്  വരുന്ന  കയലാഗതഫില്  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്  നല്കകേണതുന്ധം
ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അന്ധംഗറീകേലാരന്ധം  വലാകങ്ങണതുമലാണക്ട്.   എന്നലാല്  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  മൂന്നഫില്  ഒന്നഫില്  കൂടുതല്  അന്ധംഗങ്ങള്  ഒപവച്ച  ലെഫിഖഫിതമലായ
അഭേശ്യര്ത്ഥനയഫികന്മേല് ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് പ്രസ്തുത അഭേശ്യര്ത്ഥന ലെഭേഫിച്ച തറീയതഫി മുതല് ഏഴക്ട്
ദഫിവസങ്ങള്ക്കകേന്ധം കയലാഗന്ധം വഫിളഫിച്ചു കൂകടണതലാണക്ട്.”.

16.  17-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  17-ാം  വകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“17.  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  രൂപറീകേരണന്ധം.─(1)അക്കലാഡമഫികേക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫില്  തലാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങ്ങള് ഉണലായഫിരഫികക്കണതുന്ധം,  ഓകരലാ നലാല വര്ഷന്ധം
കൂടുകമലാഴുന്ധം  ചെലാന്സലെര്  വഫിജലാപനന്ധം  വഴഫി   അതു  പുനനഃസന്ധംഘടഫിപഫികക്കണതുമലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─
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(i) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് - ലവസക്ട് ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(iii) എലലാ ഫലാക്കല്റഫികേളലടയന്ധം ഡറീന്;

(iv) റഫിസര്ച്ചക്ട് ഡയറകര്;

(v) എകക്ട്റന്ഷന് ഡയറകര്;

(vi)  ഫഫിഷററീസക്ട് ഡയറകര് അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന
ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(vii)  ലസന്ടല്  മലലറന്  ഫഫിഷററീസക്ട്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട് (CMFRI)
ഡയറകര്  അലലങഫില്    അകദ്ദേഹന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രഫിന്സഫിപല്  സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ
പദവഫിയഫില് കുറയലാത  ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(viii)  ലസന്ടല്  ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട്   ഓഫക്ട്  ഫഫിഷററീസക്ട്  ലടകകലാളജഫി (CIFT)
ഡയറകര്  അലലങഫില്   അകദ്ദേഹന്ധം  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രഫിന്സഫിപല്  സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ
പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix)  നലാഷണല് ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓഷശ്യലാകനലാഗലാഫഫി (NIO)  ഡയറകര്
അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപല് സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ  പദവഫിയഫില്
കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(x)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെക്കക്ട്
പുറത്തുനഫിനള, ഒരു ഫഫിഷററീസക്ട് സയന്സക്ട് വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(xi)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയക്ട്
പുറത്തുനഫിനള ഒരു സമുദ്ര പഠന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(xii)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിയഫികലെയന്ധം  വകുപ  കമധലാവഫികേള്  ഉള്ലപലടയള
അദശ്യലാപകേര്  അവരുലട  ഇടയഫില്  നഫിനന്ധം  കവലാട്ടു  വഴഫി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ലപ്രലാഫസര്
പദവഫിയഫില് കുറയലാത  ഓകരലാ അന്ധംഗന്ധം;

(xiii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ ബഫിരുദ വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില് നഫിനന്ധം കവലാട്ടുവഴഫി
തഫിരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന ഒരു അന്ധംഗന്ധം;

(xiv)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ബഫിരുദലാനന്തര   ബഫിരുദ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില്
നഫിനന്ധം കവലാട്ടു വഴഫി തഫിരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന ഒരു അന്ധംഗന്ധം;

(xv)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ ഗകവഷണ വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില് നഫിനന്ധം കവലാടക്ട്
വഴഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന ഒരു അന്ധംഗന്ധം;

[***]
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(2)  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  കുറഞ്ഞതക്ട്  മൂനമലാസതഫിലലെലാരഫിക്കല്  കയലാഗന്ധം
കചെകരണതലാണക്ട്.   ലവസക്ട് ചെലാന്സലെറുലട  അഭേലാവതഫില് അക്കലാ ഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ
അദശ്യക സലാനന്ധം കപ്രലാ-ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് വഹഫികക്കണതലാണക്ട്.

(3)  അക്കലാഡമഫികേക്ട് കേകൗണ്സഫില് കയലാഗതഫിലന്റെ കേന്വേലാറന്ധം കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ആലകേ
അന്ധംഗസന്ധംഖശ്യയലട മൂന്നഫില് ഒന്നലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.

17.  18-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  18-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപവകുപഫില്,─

(1) (ഡഫി) ഖണതഫിനു പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഖണന്ധം കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─ 

“(ഡഫി) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട കേറീഴഫിലള വഫിവഫിധ ഫലാക്കല്റഫികേളഫിലലെകയലാ, മറ്റു
സലാപനങ്ങളഫിലലെകയലാ  അദശ്യലാപകേരുലട  കയലാഗശ്യതകേള്  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ
ശഫിപലാര്ശയലട അടഫിസലാനതഫില് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേ;”;

(2)  (ലജ)  ഖണതഫിനു  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഖണന്ധം  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

"(ലജ)  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേളഫില്  നഫിനന്ധം  ലെഭേഫിച്ച  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങളലട
അടഫിസലാനതഫില്,  അദശ്യലാപനവമലായഫി  ബനലപട  പദതഫികേള്  അന്ധംഗറീകേരഫിയ്ക്കുകേകയലാ,
രൂപകഭേദലപടുത്തുകേകയലാ പരഫിഷ്കരഫിക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുക;”. 

18.  19-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  19-ാം വകുപഫിലന്റെ  (1)-ഉന്ധം  (2)-ഉന്ധം
ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(1)  റഫിസര്ച്ചക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫില്  തലാലഴപറയന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്  ഉണലായഫിരഫികക്കണതുന്ധം
ഓകരലാ  നലാലെക്ട്  വര്ഷന്ധം  കൂടുകമലാഴുന്ധം  ചെലാന്സലെര്,  വഫിജലാപനന്ധം  വഴഫി
പുനസന്ധംഘടഫിപഫികക്കണതുമലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(i) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് - ലചെയര് കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്;

(iii) റഫിസര്ച്ചക്ട് ഡയറകര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി;

(iv) എകക്ട്റന്ഷന് ഡയറകര്;

(v) എലലാ ഫലാക്കല്റഫികേളലടയന്ധം ഡറീന്;

(vi)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിയഫില്  നഫിനന്ധം  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്
നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഓകരലാ അന്ധംഗന്ധം;

(vii) ഓകരലാ പ്രലാകദശഫികേ കകേന്ദ്രതഫിലലെയന്ധം ഡയറകര്; 
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(viii)  ലസന്ടല്  മലലറന്  ഫഫിഷററീസക്ട്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട് (CMFRI)

ഡയറകര് അലലങഫില്   അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപല് സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ

പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി; 

(ix)   ലസന്ടല്  ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട്   ഓഫക്ട്  ഫഫിഷററീസക്ട്  ലടകകലാളജഫി (CIFT)

ഡയറകര് അലലങഫില്   അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപല് സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ

പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(x)  നലാഷണല്  ഇന്സ്റ്റേഫിററ്റ്യൂടക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓഷശ്യലാകനലാഗലാഫഫി (NIO)  ഡയറകര്

അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപല് സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ   പദവഫിയഫില്

കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(xi)  ഫഫിഷററീസക്ട് ഡയറകര് അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന

ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(xii)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്ത മത്സശ്യ സന്ധംസ്കരണ

വശ്യവസലായഫികേളഫില് നഫിനള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(xiii)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത ഒരു മത്സശ്യ കേര്ഷകേ

പ്രതഫിനഫിധഫി; കൂടലാലത

(xiv)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്ത  മത്സശ്യബനന

വശ്യവസലായഫികേളഫില് നഫിനള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി.

(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ഗകവഷണ  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരഫിയ്ക്കുകേ,  “ത്രസ്റ്റേക്ട്

ഏരഫിയകേള്" കേലണതഫി ഗകവഷണ പ്രവര്തനങ്ങളന്ധം പദതഫികേളന്ധം ആസൂത്രണന്ധം ലചെയ്യുകേ,

ഗകവഷണ  കപ്രലാജക്റ്റുകേള്  തയ്യലാറലാക്കുന്നതഫിനക്ട്  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുകേ,  ഗകവഷണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  കക്രലാഡറീകേരഫിക്കുകേ,  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനതഫിനക്ട്  സലാദശ്യതയള  ഫണഫിന്ധംഗക്ട്

ഏജന്സഫികേലള  കേലണത്തുകേ,  ഗകവഷണതഫിനക്ട്  ആവശശ്യമലായ  ഭേകൗതഫികേ  സലാഹചെരശ്യന്ധം

സൃഷഫിക്കുന്നതഫിനുള  രൂപകരഖ  തയ്യലാറലാക്കുകേ,  ലപലാതു-സന്വേകേലാരശ്യ  പങലാളഫിത  ഗകവഷണന്ധം

കപ്രലാത്സലാഹഫിപഫിക്കുകേ, ഗകവഷണ പദതഫികേളലട നഫിരറീകണവന്ധം അവകലെലാകേനവന്ധം നടത്തുകേ,

വലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  റഫികപലാര്ടക്ട്  അന്ധംഗറീകേരഫിക്കുകേ  എന്നഫിവ  റഫിസര്ച്ചക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ

ചുമതലെകേളലായഫിരഫിയ്ക്കുന്നതലാണണ.”.

19.  19-  ാം വകുപഫിനു കശഷന്ധം പുതഫിയ വകുപക്ട് കചെര്ക്കല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  19-ാം

വകുപഫിനക്ട് കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട്   കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─
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“19 എ.  എകക്ട്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില്.─(1)  എകക്ട്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫിലെഫില്
തലാലഴപറയന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്  ഉണലായഫിരഫികക്കണതുന്ധം  ഓകരലാ  നലാല  വര്ഷന്ധം  കൂടുകമലാഴുന്ധം
ചെലാന്സലെര്, വഫിജലാപനന്ധം വഴഫി  പുനനഃസന്ധംഘടഫിപഫികക്കണതുമലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(i) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്;

(iii) എകക്ട്റന്ഷന് ഡയറകര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി;

(iv) റഫിസര്ച്ചക്ട് ഡയറകര്;

(v) എലലാ ഫലാക്കല്റഫികേളലടയന്ധം ഡറീന്;

(vi) ഓകരലാ പ്രലാകദശഫികേ കകേന്ദ്രതഫിലലെയന്ധം ഡയറകര്;

(vii)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെലാശലാലെയക്ട്
പുറതക്ട് നഫിനള, രണക്ട് വശ്യലാപന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണര്;

(viii)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്ത മഫികേച്ച ഒരു മത്സശ്യ
കേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix)  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്ത  ഒരു
മത്സശ്യലതലാഴഫിലെലാളഫി പ്രതഫിനഫിധഫി; കൂടലാലത

(x)  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഡയറകര് അലലങഫില് അകദ്ദേഹന്ധം നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന
ഫഫിഷററീസക്ട് വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്.

(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരഫിയ്ക്കുകേ,
വഫിജലാന വശ്യലാപന പ്രവര്തനങ്ങളന്ധം  പദതഫികേളന്ധം  ആസൂത്രണന്ധം ലചെയ്യുകേ,  കപ്രലാജക്ടുകേള്
തയ്യലാറലാക്കുന്നതഫിനക്ട്  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുകേ,  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പ്രവര്തനങ്ങള്
കക്രലാഡറീകേരഫിയ്ക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കക്ട്/മത്സശ്യലതലാഴഫിലെലാളഫികേള്ക്കക്ട്  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസന്ധം,  പരഫിശറീലെനന്ധം,
സലാകങതഫികേ ഉപകദശന്ധം  എന്നഫിവ നല്കുകേ,  വശ്യലാപന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസതഫിലന്റെ നഫിരറീകണവന്ധം
അവകലെലാകേനവന്ധം  നടത്തുകേ,  വലാര്ഷഫികേ  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പ്രവര്തന  റഫികപലാര്ടക്ട്
അന്ധംഗറീകേരഫിക്കുകേ എന്നഫിവ എകക്ട്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ചുമതലെകേളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(3)  എകക്ട്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില്  കുറഞ്ഞതക്ട്  ആറക്ട്  മലാസതഫിലലെലാരഫിയല്  കയലാഗന്ധം
കചെകരണതലാണക്ട്.

(4)  എകക്ട്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില്  കയലാഗതഫിലന്റെ  കേന്വേലാറന്ധം  ആലകേ  അന്ധംഗങ്ങളലട
എണ്ണതഫിലന്റെ പകുതഫി ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.
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20. 20-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 20-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്. 

21. 21-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 21-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

22. 22-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 22-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

23. 23-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 23-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

24. 24-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 24-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.  

25. 25-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 25-ാം വകുപഫിലന്റെ (2), (3), (4),
(5),  (6)  എന്നറീ  ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം   തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപകേള്   യഥലാക്രമന്ധം
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില് തലാലഴപറയന്ന ഫലാക്കല്റഫികേള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

(i) ഫലാക്കല്റഫി ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് സയന്സക്ട്;

(ii) ഫലാക്കല്റഫി ഓഫക്ട് ഓഷശ്യന് സയന്സക്ട് ആന്റെക്ട് ലടകകലാളജഫി;

(iii) ഫലാക്കല്റഫി ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് മലാകനജ് ലമന്റെക്ട്;

(iv)  ഫലാക്കല്റഫി ഓഫക്ട് ഫഫിഷററീസക്ട് എഞഫിനറീയറഫിന്ധംഗക്ട്.

(3) ഓകരലാ ഫലാക്കല്റഫിയഫിലന്ധം വഫിനഫിര്കദ്ദേശഫികച്ചക്കലാവന്ന അങ്ങലനയള വകുപകേളന്ധം
പഠനവഫിഷയങ്ങളലട സഫിലെബസ്സുകേളന്ധം അടങ്ങഫിയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(4)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലന്ധം  തലാലഴപറയന്ന അന്ധംഗങ്ങലള ഉള്ലപടുതഫി ഓകരലാ
ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡക്ട്  രൂപറീകേരഫികക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(i) അതലാതക്ട് ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ ഡറീന്- എകക്ട്-ഒഫറീകഷശ്യലാ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) അതലാതക്ട് ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ എലലാ വകുപകേളലടയന്ധം കമധലാവഫിമലാര്;

(iii) ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്നതുന്ധം സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില്
നഫിനന്ധം ശമളന്ധം പറ്റുന്നതലലാതതുമലായ നലാലെക്ട് വഫിഷയവഫിദഗ്ദ്ധര്;

(iv)  അതലാതക്ട്  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  വകുപകമധലാവഫികേള്  ഒഴഫിലകേയള
അകസലാസഫികയറക്ട്  ലപ്രലാഫസര് തസഫികേയഫില് നഫിനന്ധം അവര് കവലാടക്ട്  വഴഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണക്ട് കപര് ; കൂടലാലത

(v)  അതലാതക്ട്  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  വകുപ  കമധലാവഫികേള്  ഒഴഫിലകേയള
അസഫിസ്റ്റേന്റക്ട് ലപ്രലാഫസര് തസഫികേയഫില് നഫിനന്ധം അവര് കവലാടക്ട് വഴഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന രണക്ട് കപര്.
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(5)  ബനലപട  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപന,  കബലാധന  പ്രക്രഫിയകേള്
പുന:പരഫികശലാധഫിക്കുകേ,  അവ  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതഫിനക്ട്  ആവശശ്യമലായ  ഉപകദശങ്ങള്
നല്കുകേ,  കേരഫിക്കുലെന്ധം/സഫിലെബസക്ട്  പരഫിഷ്കരണതഫിനക്ട്  കവണഫി  അക്കലാഡമഫികേക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫിനക്ട്  ശഫിപലാര്ശകേള്  നല്കുകേ  എന്നഫിവ  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ
ചുമതലെകേളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(6)  ഓകരലാ  നലാലെക്ട്  വര്ഷന്ധം  കൂടുകമലാഴുന്ധം,  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്  ഉതരവക്ട്  വഴഫി
ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡഫിലന പുനനഃസന്ധംഘടഫിപഫികക്കണതലാണണ.”.

26.  25-  ാം വകുപഫിനക്ട് കശഷന്ധം പുതഫിയ വകുപക്ട് കചെര്ക്കല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 25-ാം
വകുപഫിനക്ട് കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“25 എ.  വകുപകേള്.─(1)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിക്കുന്ധം  കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില്
നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന അങ്ങലനയള വകുപകേള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(2)  ഓകരലാ  വകുപഫിനുന്ധം  ഓകരലാ  കമധലാവഫി  ഉണലായഫിരഫികക്കണതുന്ധം അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ
നഫിയമനന്ധം,  അധഫികേലാരങ്ങള്,  ചുമതലെകേള്  എന്നഫിവ  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല്  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന
പ്രകേലാരന്ധം ആയഫിരഫികക്കണതുമലാണക്ട്.

(3)  വകുപഫിലന്റെ  കമധലാവഫി  അതഫിലന്റെ  എകഫികേറ്റ്യൂടറീവക്ട്  കമധലാവഫി  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം
വകുപഫിലന സന്ധംബനഫിച്ചുള സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളന്ധം,  ഓര്ഡഫിനന്സുകേളന്ധം,  ലറഗുകലെഷനുകേളന്ധം വഫിശന്വേസമലായഫി
അനുസരഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  കേറീഴഫിലള  വകുപഫിലലെ അദശ്യലാപനന്ധം,  ഗകവഷണന്ധം,
വഫിപുലെറീകേരണ  കജലാലെഫികേള്  എന്നഫിവ  നടത്തുന്നതഫിനുന്ധം  സന്ധംഘടഫിപഫിക്കുന്നതഫിനുമുള
ഉതരവലാദഫിതന്വേന്ധം അകദ്ദേഹതഫിനക്ട് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.

(4)  ഒരു  വകുപക്ട്  കമധലാവഫിയലട  വകുപഫില്  നഫികഫിപ്തമലാക്കഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപനന്ധം,
ഗകവഷണന്ധം,  വഫിജലാന  വശ്യലാപനന്ധം,  വഫിപുലെറീകേരണ  പരഫിപലാടഫികേള്  എന്നഫിവയ്ക്കുക്ട്  അകദ്ദേഹന്ധം
ഫലാക്കല്റഫിയലട ഡറീനഫികനലാടക്ട് ഉതരവലാദഫിതലപടഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(5)  ഒരു  ഫലാക്കല്റഫിയലട  കേറീഴഫിലലെ  വകുപകേള്  സന്ധംകയലാജഫിപഫിക്കുന്നതഫികനലാ
വഫിഭേജഫിക്കുന്നതഫികനലാ  പുതഫിയ  വകുപകേള്  രൂപറീകേരഫിക്കുന്നതഫികനലാ  നഫിലെവഫിലളതക്ട്
നഫിര്തലെലാക്കുന്നതഫികനലാ  അതതക്ട്  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡക്ട്  ശഫിപലാര്ശ  ലചെകയ്യണതുന്ധം,
ആയതക്ട്  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  തറീരുമലാനതഫിനക്ട്  വഫികധയമലായഫി  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സഫില്  കഭേദഗതഫികയലാലടകയലാ  അലലാലതകയലാ  അന്ധംഗറീകേരഫിയ്ക്കുകേകയലാ  നഫിരസഫിയ്ക്കുകേകയലാ
ലചെകയ്യണതുമലാണക്ട്.”.

27. 26-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  26-ാം  വകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─
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“26.  ഫലാ  ക്കല്റഫി   പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ  അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം  ചുമതലെകേളന്ധം.─
ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിനക്ട്  തലാലഴപറയന്ന  അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം  ചുമതലെകേളന്ധം
ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(i) ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  ഭേരണപരവന്ധം  പലാഠശ്യപരവമലായ  കേലാരശ്യങ്ങലള
സന്ധംബനഫിച്ചുള എലലാ നയങ്ങളന്ധം  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന കബലാര്ഡക്ട്  അതഫിലന്റെ കയലാഗതഫില്
എടുകക്കണതലാണക്ട്;

(ii) ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  പരറീകയന്ധം അതഫിലന്റെ ഫലെന്ധം  ഉള്ലപലടയള എലലാ
അക്കലാഡമഫികേ  വഫിഷയങ്ങലള  സന്ധംബനഫിച്ചുന്ധം  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫില്  നഫിനള
നഫിര്കദ്ദേശന്ധം പരഫികശലാധഫിക്കുകേയന്ധം നടപഫിലെലാക്കുകേയന്ധം ലചെകയ്യണതലാണക്ട്;

(iii)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിയഫികലെയന്ധം  എകലാമഫിനര്ക്കു  കവണ   കയലാഗശ്യത
ശഫിപലാര്ശ ലചെകയ്യണതലാണക്ട്;

(iv)  പഠന കബലാര്ഡക്ട്  കുറഞ്ഞതക്ട് ആറക്ട്  മലാസതഫില് ഒരു തവണലയങഫിലന്ധം
അലലങഫില് എകപലാലഴലലാകമലാ ഫലാക്കല്റഫിയലട പ്രവര്തനങ്ങള് വഫിലെയഫിരുകതണതുകണലാ
അകപലാലഴലലാകമലാ,  പലാഠശ്യപദതഫിയലട  ആവശശ്യലാനുസരണമുള  മലാറതഫികന്മേല്  തറീരുമലാനന്ധം
എടുകക്കണകപലാകഴലാ കയലാഗന്ധം കചെകരണതലാണക്ട്;

(v) അടഫിസലാന  സകൗകേരശ്യങ്ങള്  ശക്തഫിലപടുത്തുന്നതഫിനുന്ധം  അദശ്യലാപന
ഗകവഷണ സകൗകേരശ്യങ്ങള് ലമച്ചലപടുത്തുന്നതഫിനുന്ധം ഗകവഷണ വഫിഭേലാഗതഫിലന്റെ നടതഫിപഫിനുന്ധം
നഫിലെനഫിര്തലെഫിനുമുള  ചുമതലെ ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡഫിനക്ട് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(vi)  (i)  മുതല്  (v)  വലരയള  ഖണങ്ങളഫിലലെ  വശ്യവസകേള്ക്കക്ട്
വഫിരുദമലാകേലാലത  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന കബലാര്ഡഫിനക്ട്  തലാലഴപറയന്ന കേലാരശ്യങ്ങളഫില് ആവശശ്യമലായ
ശഫിപലാര്ശ സര്വ്വകേലെലാശലാലെയക്ട് നല്കേലാവന്നതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(എ) പുതഫിയ പഠന കകേലാഴ്സുകേള് നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയന്ധം;

(ബഫി) ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ അദശ്യലാപകേര്ക്കുള കയലാഗശ്യതകേള് നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയന്ധം;

(സഫി)  വഫിവഫിധ  പഠന  കകേലാഴ്സുകേളഫികലെക്കുന്ധം  പരറീകകേള്ക്കുന്ധം  പ്രകവശനന്ധം
നല്കുന്നതഫിനക്ട് വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേള്ക്കുണലായഫിരഫികക്കണ കയലാഗശ്യതകേള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയന്ധം ഏതു
വശ്യവസകേള് പ്രകേലാരന്ധം അവയഫില് നഫിന്നക്ട് ഒഴഫിവലാക്കലാലമന്നക്ട് നഫിശ്ചയഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേയന്ധം;

(ഡഫി) ഫലാക്കല്റഫി  പ ഠന  കബലാര്ഡഫിനക്ട്  ഉചെഫിതലമന്നക്ട്  കതലാനന്ന
അങ്ങലനയള  പഠന  വഫിഭേലാഗങ്ങളഫില്  അദശ്യലാപനവന്ധം  പരഫിശറീലെനവന്ധം  നല്കുന്നതഫിനുള
നഫിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേയന്ധം;
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(ഇ)  ഫലാക്കല്റഫിയലട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ട്  ആവശശ്യമലായ  വകുപകേളന്ധം,
അദശ്യലാപകേ തസഫികേകേളന്ധം സൃഷഫിക്കലാന് ശഫിപലാര്ശ നല്കുകേയന്ധം;

(എഫക്ട്) അദശ്യലാപനന്ധം,  ഗകവഷണന്ധം,  വഫിജലാനവശ്യലാപനന്ധം  എന്നഫിവ
ലമച്ചലപടുത്തുന്നതഫിനുന്ധം  സഫിലെബസക്ട്  രൂപറീകേരണതഫിനുന്ധം  നലാലെക്ട്  വര്ഷന്ധം  അധഫികേരഫിയലാത
തരതഫില് ആയതഫിലന്റെ പരഫിഷ്കരണതഫിനുന്ധം നഫിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേയന്ധം, ലചെയ്യുകേ;

(vii)  ഈ  ആക്റ്റുന്ധം   അതഫിന്  കേറീഴഫില്  ഉണലാക്കഫിയഫിട്ടുള  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളന്ധം
ഓര്ഡഫിനന്സുകേളന്ധം  ലറഗുകലെഷനുകേളന്ധം  പ്രകേലാരന്ധം  അതഫിനക്ട്  നല്കുന്നകതലാ
നഫികഫിപ്തമലാക്കുന്നകതലാ ആയ അങ്ങലനയള മറക്ട് അധഫികേലാരങ്ങള് വഫിനഫികയലാഗഫിക്കുകേയന്ധം മറക്ട്
കേര്തവശ്യങ്ങള് നഫിര്വ്വഹഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(viii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലന്ധം  അക്കലാഡമഫികേക്ട്
കേകൗണ്സഫിലന്ധം  ഉള്ലപലട  മകറലതലാരു കേമഫിറഫിയന്ധം  അതഫിലന്റെ അഭേഫിപ്രലായതഫിനക്ട്  അയയ്ക്കുന്ന
ഏലതലാരു കേലാരശ്യവന്ധം പരഫിഗണഫിക്കുകേയന്ധം റഫികപലാര്ടക്ട് ലചെയ്യുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(ix)  ഭേരണപരകമലാ  സലാമതഫികേകമലാ  അക്കലാഡമഫികേകമലാ  ആയ  കേലാരശ്യങ്ങള്
പരഫിഗണഫിയ്ക്കുകേയന്ധം ശഫിപലാര്ശ നല്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(x) തലാലഴപറയന്ന  കേലാരശ്യങ്ങള്ക്കക്ട്  കവണഫി  അക്കലാഡമഫികേക്ട്  കേകൗണ്സഫില്
തയ്യലാറലാക്കുന്ന  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശങ്ങളന്ധം  ചെടങ്ങളന്ധം  നടപഫിലെലാക്കുനലവന്നക്ട്  ഉറപക്ട്  വരുത്തുകേ,
അതലായതക്ട്:─

(എ) ദറീര്ഘകേലാലെ പലാഠശ്യപദതഫി വഫികേസനന്ധം;

(ബഫി) ഫലാക്കല്റഫി വഫികേസനന്ധം;

(സഫി) അദശ്യലാപനന്ധം അലലങഫില് പഠന സലാമഗഫികേളലട വഫികേസനന്ധം; കൂടലാലത

(ഡഫി) കകേലാകളജുകേള്ക്കക്ട്  പ്രകതശ്യകേ  പരലാമര്ശന്ധം  നല്കേഫിലക്കലാണക്ട്
വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ കേലാരശ്യങ്ങളഫില് ഗകവഷണന്ധം.

(xi)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  മറക്ട്  ഫലാക്കല്റഫികേളമലായഫി  കൂടഫിയലാകലെലാചെഫിച്ചക്ട്
അന്തര്  വകുപക്ട്,  അന്തര്  ഫലാക്കല്റഫി  കപ്രലാഗലാമുകേള്  സന്ധംഘടഫിപഫിക്കുന്നതഫിനക്ട്  ആസൂത്രണന്ധം
ലചെയ്യുകേ;

(xii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേര്ക്കലായഫി  തുടര്  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസന്ധം,
ഓറഫിയകന്റെഷന്  കകേലാഴ്സുകേള്,  പ്രകതശ്യകേഫിച്ചക്ട്  പരഫിഷ്കരഫിച്ചകതലാ  പുതഫിയകതലാ  അലലങഫില്
ഇന്റെര്ഡഫിസഫിപഫിനറഫി  പഠന കകേലാഴ്സുകേകളലാ സന്ധംഘടഫിപഫിക്കുന്നതക്ട്  സന്ധംബനഫിച്ചക്ട്  അക്കലാഡമഫികേക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫിനക്ട് ശഫിപലാര്ശ ലചെയ്യുകേ;
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(xiii)  ഫലാക്കല്റഫിയലട  പ്രവര്തനതഫിലന്റെ  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപലാര്ടക്ട്

തയ്യലാറലാക്കുകേയന്ധം ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട് സമര്പഫിക്കുകേയന്ധം ലചെയ്യുകേ;

(xiv)  ഫലാക്കല്റഫി  പഠനകബലാര്ഡഫിലന്റെ  അഭേഫിപ്രലായതഫിനലായഫി  ലെഭേഫിക്കുന്ന

ബനലപട മറക്ട് വഫിഷയങ്ങള് പരഫിഗണഫിക്കുക.”.

28. 30-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  30-ാം വകുപഫിലലെ  (xiii)-ാം

ഇനന്ധം വഫിട്ടുകേളകയണതുന്ധം (xiv)-ാം ഇനന്ധം (xiii)-ാം ഇനമലായഫി പുനരക്കന്ധം ലചെകയ്യണതുമലാണക്ട്.

29. 33-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 33-ാം വകുപഫില്,─

(1)  (2)-ഉന്ധം  (3)-ഉന്ധം  ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന   ഉപവകുപകേള്

കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(2) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന

ഒരലാള്,  സര്ക്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  ഒരലാള്,  ഇന്ഡശ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ

കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ഡയറകര് ജനറല് അലലങഫില് അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ പ്രതഫിനഫിധഫി  എന്നഫിവര്

അടങ്ങഫിയ ലസലെകന് കേമഫിറഫി തയ്യലാറലാക്കുന്ന മൂന്നക്ട് കപരുലട പലാനലെഫില് നഫിനന്ധം ലവസക്ട്

ചെലാന്സലെലറ ചെലാന്സലെര് നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്:

എന്നലാല് സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ആള്

ആ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അന്ധംഗങ്ങളഫില്  നഫിനള  ഒരലാകളലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ജറീവനക്കലാരകനലാ

ആകേലാന് പലാടഫിലലാതതലാകുന:

എനമലാത്രമല,  വശ്യവസ ലചെയ്ത പ്രകേലാരന്ധം ഐകേകേകണ്ഠേന ഒരു ശഫിപലാര്ശ ലചെയ്യുവലാന്

ലസലെകന് കേമഫിറഫി പരലാജയലപടുന്ന പകന്ധം, കേമഫിറഫിയഫിലലെ ഓകരലാ അന്ധംഗതഫിനുന്ധം ഒരലാളലട

കപരു വറീതന്ധം ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട് സമര്പഫിക്കലാവന്നതുന്ധം, കേമഫിറഫിയഫിലലെ ഏലതങഫിലന്ധം ഒരന്ധംഗന്ധം കപരക്ട്

സമര്പഫിക്കലാതഫിരഫിക്കുന്നതക്ട്  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെറുലട  നഫിയമനന്ധം  അസലാധുവലാക്കുന്നതലലാതതു

മലാകുന.  ലസലെകന്  കേമഫിറഫി  നല്കുന്നതക്ട്  ഐകേകേകണ്ഠേനയള  ഉപകദശമലലാലയങഫില്

ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്  അതഫിലന്റെ ഭൂരഫിപകന്ധം അന്ധംഗങ്ങളലട അഭേഫിപ്രലായന്ധം  സന്വേറീകേരഫിക്കലാവന്നതലാണക്ട്.

സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന പ്രതഫിനഫിധഫി  ലസലെകന് കേമഫിറഫിയലട ലചെയര്കപഴ്സണ്

ആയഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.

(3)  ലലവസക്ട്  -  ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്  യൂണഫികവഴ്സഫിറഫി  ഗലാന്റെക്ട്സക്ട്  കേമറീഷന്  ഇന്ഡശ്യന്

കേകൗണ്സഫില്  ഓഫക്ട്  അഗഫികേള്ച്ചര്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  എന്നഫിവ  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്നതുന്ധം  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂടഫിനലാല്

നഫിര്ണയഫിക്കലപടുന്നതുമലായ കയലാഗശ്യതകേള് ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്.



29

(2)  (6)-ാം  ഉപവകുപഫിനു  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(6) അറുപതഫിലയലാന്നക്ട്  വയസഫില്  കൂടുതല്  പ്രലായമുള  യലാലതലാരലാലളയന്ധം
ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെറലായഫി  നഫിയമഫിക്കലാന്  പലാടഫിലലാതതുന്ധം  നഫിയമനതഫിനുകശഷന്ധം
അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  നഫിയമന  നഫിബനനകേള്ക്കുന്ധം  ഉപലാധഫികേള്ക്കുന്ധം  വഫികധയമലായഫി,  അകദ്ദേഹന്ധം
ഉകദശ്യലാഗതഫില്  പ്രകവശഫിക്കുന്ന  തറീയതഫി  മുതല്  നലാലെക്ട്  വര്ഷക്കലാലെയളവഫികലെയക്ട്  മലാത്രന്ധം
ഉകദശ്യലാഗന്ധം  വഹഫികക്കണതുമലാണക്ട്.  ഒരു  പ്രലാവശശ്യന്ധം  നഫിയമഫിക്കലപട  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്
പുനര്നഫിയമനതഫിനക്ട് അര്ഹത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.”.

(3) (12)-ാം ഉപവകുപഫിനു പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(12)  രലാജഫിവയ്ക്കുന്നതു  മുകഖനകയലാ  അലലാലതകയലാ  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെറുലട
തസഫികേ സഫിരമലായഫി ഒഴഫിയകേയലാലണങഫില് (2)-ാം ഉപവകുപഫിലലെ വശ്യവസകേളനുസരഫിച്ചക്ട് ആ
ഒഴഫിവക്ട്  നഫികേകതണതുന്ധം  അങ്ങലന  നഫിയമഫിക്കലപടുന്ന  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്  മുഴുവന്
സമയകേലാലെലാവധഫിയലായ നലാലവര്ഷവന്ധം സലാനന്ധം വഹഫികക്കണതുമലാണക്ട്.”.

30. 34-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 34-ാം വകുപഫില്,─

(1)   (5)-ഉന്ധം  (6)-ഉന്ധം  ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(5) സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ ലസനറഫിനുന്ധം, ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫിലെഫിനുന്ധം ബഡ്ജറക്ട്
എസ്റ്റേഫികമറ്റുന്ധം  ഓഡഫിറക്ട്  റഫികപലാര്ട്ടുന്ധം  ആയതഫിലന്റെ  മറുപടഫികേളന്ധം  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപലാര്ട്ടുന്ധം,
കേണക്കുകേളലട  കസ്റ്റേറക്ട്ലമനന്ധം  ബലാലെന്സക്ട്  ഷറീറ്റുന്ധം  നല്കുന്നതഫിനക്ട്  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്
ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(6)  ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട് തലാന് സതന്വേര നടപടഫി എടുകക്കണതലായ ഏലതങഫിലന്ധം
അടഫിയന്തഫിര സലാഹചെരശ്യന്ധം  സന്ധംജലാതമലായഫിട്ടുലണന്നക്ട്  അഭേഫിപ്രലായമുള പകന്ധം അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്
ഏലതലാരു  നടപടഫിയന്ധം  എടുക്കലാവന്നതുന്ധം  അങ്ങലനയള  സന്ധംഗതഫിയഫില്  അപ്രകേലാരലമടുത
നടപടഫി,  ആ വഫിഷയന്ധം സലാധലാരണയലായഫി ലകേകേലാരശ്യന്ധം ലചെയ്യുന്ന അധഫികേലാരസലാനതഫികനലാ
നഫികേലായതഫികനലാ മുപതക്ട് ദഫിവസതഫിനകേന്ധം റഫികപലാര്ടക്ട് ലചെകയ്യണതുമലാണക്ട്. അപ്രകേലാരന്ധം എടുത
നടപടഫി  ആ  വഫിഷയന്ധം  സലാധലാരണ  ലകേകേലാരശ്യന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  അധഫികേലാര  സലാനതഫിലന്റെകയലാ
നഫികേലായതഫിലന്റെകയലാ  അന്തഫിമ  തറീരുമലാനതഫിനക്ട്  വഫികധയമലായഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം അന്ധംഗറീകേലാരന്ധം
ലെഭേഫിക്കലാത നടപടഫികേള് അസലാധുവലാക്കലപടുന്നതുമലായഫിരഫിക്കുന്ധം.”;
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(2)  (8)-ാം ഉപവകുപഫിനു പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,

അതലായതക്ട്:─ 

“(8) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ഉകദശ്യലാഗസരുലടയന്ധം  അദശ്യലാപകേരുലടയന്ധം  മറക്ട്

ജറീവനക്കലാരുലടയന്ധം  നഫിയമനന്ധം,  സലസ്പെന്ഷന്,  നറീക്കന്ധം  ലചെയ്യല്  എന്നഫിവ  സന്ധംബനഫിച്ചക്ട്

സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ തറീരുമലാനങ്ങള്  നടപഫിലെലാക്കലാന് ലവസക്ട്

ചെലാന്സലെര്  ബലാധശ്യസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.  അപ്രകേലാരന്ധം  നടപഫിലെലാക്കലാത  പകന്ധം,

ആയതഫിനുള കേലാരണന്ധം സഹഫിതന്ധം അതു സന്ധംബനഫിച്ച ഒരു റഫികപലാര്ടക്ട് ഏഴക്ട് ദഫിവസതഫിനകേന്ധം

കപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട് നല്കകേണതലാണക്ട്.”.

(3) (11)-ാം ഉപവകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

31. 35-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 35-ാം വകുപഫില്,─

(1) (1)-ഉന്ധം (2)-ഉന്ധം (3)-ഉന്ധം ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപകേള്

കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(1) കപ്രലാ-ലവസ്ചെലാന്സലെര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  മുഴുവന്  സമയ

ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.   ലവസ്ചെലാന്സലെര്,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്

കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരലാള്,  സര്ക്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരലാള്

എന്നഫിങ്ങലന  മൂന്നക്ട്  അന്ധംഗങ്ങള്  അടങ്ങഫിയ  ലസലെകന്  കേമഫിറഫി  തയ്യലാറലാക്കുന്ന  ഒരു

പലാനലെഫില് നഫിനന്ധം കപ്രലാ  -  ലലവസക്ട്  -  ചെലാന്സലെലറ ചെലാന്സലെര് നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്:

എന്നലാല് സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട് കേകൗണ്സഫില് നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ആള്

ആ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അന്ധംഗങ്ങളഫില്  നഫിനള  ഒരലാകളലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ

ജറീവനക്കലാരകനലാ ആകേലാന് പലാടഫിലലാതതലാകുന:

എനമലാത്രമല, വശ്യവസ ലചെയ്ത പ്രകേലാരന്ധം ഐകേകേകണ്ഠേന  ഒരു ശഫിപലാര്ശ നല്കുവലാന്

കേമഫിറഫി  പരലാജയലപടുന്ന പകന്ധം,   കേമഫിറഫിയഫിലലെ  ഓകരലാ  അന്ധംഗതഫിനുന്ധം  ഒരലാളലട  കപരു

വറീതന്ധം  ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്  സമര്പഫിക്കലാവന്നതലാകുന.  കേമഫിറഫിയഫിലലെ  ഏലതങഫിലന്ധം  ഒരന്ധംഗന്ധം

അപ്രകേലാരന്ധം  കപരക്ട്  സമര്പഫിക്കലാതഫിരഫിക്കുന്നതക്ട്  കപ്രലാ-ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെറുലട  നഫിയമനന്ധം

അസലാധുവലാക്കുന്നതല. ലസലെകന് കേമഫിറഫി നല്കുന്നതക്ട് ഐകേകേകണ്ഠേനയള ശഫിപലാര്ശയലലാലയങഫില്

ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്  കേമഫിറഫിയഫിലലെ  ഭൂരഫിപകന്ധം  അന്ധംഗങ്ങളലട  അഭേഫിപ്രലായന്ധം  സന്വേറീകേരഫിക്കലാവന്നതലാണക്ട്.

സര്ക്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  അന്ധംഗന്ധം  ലസലെകന്  കേമഫിറഫിയലട  ലചെയര്കപഴ്സണ്

ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.
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(2) അറുപതക്ട്  വയസഫില്  കൂടുതല് പ്രലായമുള ഏലതലാരലാലളയന്ധം  കപ്രലാ  -  ലലവസക്ട്  -  ചെലാന്സലെറലായഫി

നഫിയമഫിക്കലാന് പലാടഫിലലാതതുന്ധം നഫിയമനതഫിനുകശഷന്ധം,  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ നഫിയമനനഫിബനനകേള്ക്കുന്ധം

ഉപലാധഫികേള്ക്കുന്ധം വഫികധയമലായഫി,  അകദ്ദേഹന്ധം ഉകദശ്യലാഗതഫില് പ്രകവശഫിക്കുന്ന തറീയതഫി മുതല്

നലാലെക്ട്  വര്ഷക്കലാലെയളവഫികലെയക്ട്  മലാത്രന്ധം  ഉകദശ്യലാഗന്ധം  വഹഫികക്കണതുമലാണക്ട്.  ഒരു  പ്രലാവശശ്യന്ധം

നഫിയമഫിക്കലപട  കപ്രലാ  -  ലലവസക്ട്  -  ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട് പുനര്നഫിയമനതഫിനക്ട്  അര്ഹത

ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.

(3) കപ്രലാ -ലലവസക്ട് -ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്  യൂണഫികവഴ്സഫിറഫി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കേമറീഷന്, ഇന്ഡശ്യന്

കേകൗണ്സഫില്  ഓഫക്ട്  അഗഫികേള്ച്ചര്  റഫിസര്ച്ചക്ട്  എന്നഫിവ  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്നതുന്ധം  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂടഫിനലാല്

നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്നതുമലായ കയലാഗശ്യതകേള് ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്.

(2) (5)-ാം ഉപവകുപഫിനക്ട് കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,

അതലായതക്ട്:─

“(6) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  പരറീക  നടതഫിപക്ട്  ഉള്ലപലടയള

അക്കലാഡമഫികേക്ട്  പ്രവര്തനങ്ങള്,  ആസൂത്രണന്ധം,  വഫികേസനന്ധം,  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേള്ക്കക്ട്

കവണഫിയള കകമപ്രവര്തനങ്ങള് എന്നഫിവ സന്ധംബനഫിച്ച ചുമതലെകേളന്ധം അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം

കപ്രലാ-ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെറഫില്  നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം  ആയതക്ട്  സന്ധംബനഫിച്ചക്ട്  അകദ്ദേഹന്ധം

ലവസക്ട് ചെലാന്സലെകറലാടക്ട് ഉതരവലാദലപടഫിരഫിയ്ക്കുന്നതുമലാണക്ട്.”.

32. 36-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 36-ാം വകുപഫില്,─

(1) (1)-ഉന്ധം (2)-ഉന്ധം (3)-ഉന്ധം (4)-ഉന്ധം (5)-ഉന്ധം ഉപവകുപകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന

ഉപവകുപകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,  അതലായതക്ട്:─

“(1) ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത, അതതക്ട് ഫലാക്കല്റഫി വഫിഷയങ്ങളഫില്

ബഫിരുദലാനന്തര  ബഫിരുദവന്ധം,  ലപ്രലാഫസര്  തസഫികേയഫില്  അഞക്ട്  വര്ഷതഫില്  കുറയലാത

അദശ്യലാപന  പരഫിചെയവന്ധം,  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂടഫില്  നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുന്ന  മറക്ട്  കയലാഗശ്യതകേളന്ധം  ഉള  ഒരലാലള

ഓകരലാ ഫലാക്കല്റഫിയലടയന്ധം ഡറീനലായഫി നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്:

എന്നലാല്  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഫലാക്കല്റഫിയലട  ഡറീന്  തസഫികേയലട  കേലാരശ്യതഫില്  ഇന്തശ്യന്

കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അന്ധംഗറീകേലാരന്ധം  ഉള  ഒരു  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില്

നഫിനന്ധം  കനടഫിയ  ഫഫിഷററീസക്ട്  സയന്സഫിലലെ  ബഫിരുദവന്ധം  പ്രസ്തുത  കേകൗണ്സഫില്

കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില്  വഫിജലാപനന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  മറ്റു  കയലാഗശ്യതകേളന്ധം  കൂടഫി

ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്.
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(2)  ഡറീനഫിലന്റെ കേലാലെലാവധഫി അഞക്ട് വര്ഷകമലാ അലലങഫില് അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്  അറുപതക്ട്
വയസക്ട്  തഫികേയന്നതക്ട്  വലരകയലാ  ഏതലാകണലാ  ആദശ്യന്ധം   അതുവലരയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്. ഡറീനഫിലന്റെ
ശമളവന്ധം  അലെവന്സുകേളന്ധം   യൂണഫികവഴ്സഫിറഫി  ഗലാന്റെക്ട്സക്ട്  കേമറീഷന്  സ്കറീമഫിലലെ  സറീനഫിയര്
ലപ്രലാഫസറുകടതഫിനക്ട്  തുലെശ്യമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.   കൂടലാലത  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട  പ്രകേലാരമുള
ലസ്പെഷശ്യല് അലെവന്സുന്ധം പ്രതഫിമലാസന്ധം ലെഭേഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(3)  ഡറീന്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ശമളന്ധം  പറ്റുന്ന മുഴുവന്  സമയ ഉകദശ്യലാഗസന്
ആയഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം ബനലപട ഫലാക്കല്റഫിലയ സന്ധംബനഫിച്ച അക്കലാഡമഫിക്കുന്ധം ഭേരണപരവന്ധം
സലാമതഫികേവമലായ എലലാ  ചുമതലെകേളന്ധം  അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം  അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്
ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.

(4) ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപന  ഗകവഷണ  വഫിജലാനവശ്യലാപന
പ്രവര്തനങ്ങള് നഫിര്വ്വഹഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം അക്കലാഡമഫിക്കക്ട് പുകരലാഗതഫി കനടഫിലയടുക്കുന്നതഫിനുന്ധം
അദശ്യലാപനതഫിലന്റെ  നഫിലെവലാരന്ധം  കേലാത്തുസൂകഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം  അദശ്യലാപകേലര പരഫിശറീലെഫിപഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം
അക്കലാഡമഫികേക്ട് കേകൗണ്സഫില് അന്ധംഗറീകേരഫിച്ച അക്കലാഡമഫികേക്ട് നയങ്ങള് നടപഫിലെലാക്കുന്നതഫിനുന്ധം
ഡറീന് ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(5) ആവശശ്യന്ധം വരുന്ന മുറയക്ട് ബനലപട ഫലാക്കല്റഫി പഠന കബലാര്ഡക്ട് മറീറഫിന്ധംഗുകേള്
വഫിളഫിച്ചു കൂകടണതുന്ധം അങ്ങലനയള മറീറഫിന്ധംഗുകേളഫില് ആദശ്യകശ്യന്ധം വഹഫികക്കണതുന്ധം ഡറീനഫിലന്റെ
ചുമതലെയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണണ.”.

(2)  (10)-ാം  ഉപവകുപഫിനു  കശഷന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“(11)  ഫലാക്കല്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ  തറീരുമലാനങ്ങള്  നടപഫിലെലാക്കുകേ,
ഫലാക്കല്റഫിയലടയന്ധം  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലടയന്ധം  ഉതമ  തലാലരശ്യന്ധം  സന്ധംരകഫിക്കുകേ,  വഫിവഫിധ
വകുപകേളലട  പ്രവര്തനങ്ങള്  കക്രലാഡറീകേരഫിക്കുകേ  എന്നഫിവ  ഡറീനഫിലന്റെ  ഉതരവലാദഫിതന്വേ
മലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്. 

(12) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില് സ്ക സ്കൂള് ഡയറകറലായഫി 2021-  ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ    (  കഭേദഗതഫി  )    ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില്
സഫിര  നഫിയമനന്ധം  ലെഭേഫിച്ചവലര  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഒഴഫിലകേയള  ഫലാക്കല്റഫികേളലട  ഡറീനലായഫി
നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്.  ആയതഫിനക്ട്  (1)-ാം  ഉപവകുപഫിലലെ  വശ്യവസകേള്
തടസമലലാതതലാകുന.”.

33. 38-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  38-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫിനക്ട് പകേരന്ധം തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─



33

“(1) സ്റ്റേലാററ്റ്യൂടഫിനലാല്  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന  അപ്രകേലാരമുള  ആവശശ്യതഫികലെക്കലായഫി
രൂപറീകേരഫിക്കലപട  ലസലെകന്  കേമഫിറഫിയലട  ശഫിപലാര്ശയഫികന്മേല്,  ലവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്,
ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അന്ധംഗറീകേലാരകതലാലട  ലഫനലാന്സക്ട്  ഓഫറീസലറ
നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്.   ലഫനലാന്സക്ട്  ഓഫറീസറുലട  ഔകദശ്യലാഗഫികേ  കേലാലെലാവധഫി  അകദ്ദേഹന്ധം
ചുമതലെകയറക്ട്  നലാലെക്ട്  വര്ഷന്ധം  പൂര്തഫിയലാകുന്നതക്ട്  വലരകയലാ  അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്  അമതഫിയലാറക്ട്
വയസലാകുന്നതു വലരകയലാ ഏതലാകണലാ ആദശ്യന്ധം  വരുന്നതക്ട്  അതുവലര ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.
ലഫനലാന്സക്ട്  ഓഫറീസര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ശമളന്ധം  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.

34. 41-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 41-ാം വകുപഫില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(1) സ്റ്റേലാററ്റ്യൂടഫിനലാല് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന അപ്രകേലാരമുള ആവശശ്യതഫികലെക്കലായഫി
രൂപറീകേരഫിക്കലപട  ലസലെകന്  കേമഫിറഫിയലട  ശഫിപലാര്ശയഫികന്മേല്,  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അന്ധംഗറീകേലാരകതലാലട  ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര്  പരറീകലാ  കേണ്കടലാളലറ
നഫിയമഫികക്കണതലാണക്ട്.  പരറീകലാ  കേണ്കടലാളറുലട  ഒകൗകദശ്യലാഗഫികേ  കേലാലെലാവധഫി  അകദ്ദേഹന്ധം
ചുമതലെകയറക്ട്  നലാലെക്ട്  വര്ഷന്ധം  പൂര്തഫിയലാകുന്നതക്ട്  വലരകയലാ  അകദ്ദേഹതഫിനക്ട്  അമതഫിയലാറക്ട്
വയസലാകുന്നതു വലരകയലാ ഏതലാകണലാ ആദശ്യന്ധം  വരുന്നതക്ട്  അതുവലര ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.
പരറീകലാ  കേണ്കടലാളര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട  ശമളന്ധം  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതുന്ധം  ലവസക്ട് ചെലാന്സലെറുലട കനരഫിട്ടുള നഫിയന്ത്രണതഫിന് കേറീഴഫില്
കജലാലെഫി ലചെകയ്യണതുമലാണക്ട്.”.

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

35.  42-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  42-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (4)-ാം
ഉപവകുപഫില് "46-ാം വകുപഫില്" എന്ന അക്കങ്ങള്ക്കുന്ധം വലാക്കഫിനുന്ധം അടയലാളതഫിനുന്ധം പകേരന്ധം
"47-ാം വകുപഫില്" എന്ന അക്കങ്ങളന്ധം വലാക്കുന്ധം അടയലാളവന്ധം കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

36. 44-  ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളയല്.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 44-ാം വകുപക്ട് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

37. 45-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  45-ാം  വകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,  അതലായതക്ട്:─ 

“ 45.  വകുപക്ട് കമധലാവഫി.─(1)  ഓകരലാ ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെയന്ധം ഓകരലാ വകുപഫിനുന്ധം
ഓകരലാ  കമധലാവഫി  ഉണലായഫിരഫികക്കണതുന്ധം  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  നഫിയമനന്ധം,  അധഫികേലാരങ്ങള്,
ചുമതലെകേള് എന്നഫിവ സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപടുന്ന പ്രകേലാരന്ധം ആയഫിരഫികക്കണതുമലാണക്ട്:
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എന്നലാല്  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഫലാക്കല്റഫി  വകുപകേളഫിലലെ  കമധലാവഫികേള്ക്കക്ട്  ഫഫിഷററീസക്ട്
സയന്സഫില്  ബഫിരുദവന്ധം  ബനലപട  വഫിഷയതഫില്  ബഫിരുദലാനന്തര  ബഫിരുദവന്ധം  ഇന്തശ്യന്
കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫില്  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന  മറ്റു  കയലാഗശ്യതകേളന്ധം
ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്:

എനമലാത്രമല  2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില്
ഫഫിഷററീസക്ട് ഫലാക്കല്റഫി വകുപഫില് അദശ്യലാപകേ തസഫികേയഫില് തുടരുന്നവരുലട കേലാരശ്യതഫില്
ഫഫിഷററീസക്ട് സയന്സക്ട് ബഫിരുദന്ധം ഉണലായഫിരഫിക്കണലമന്ന വശ്യവസ നഫിര്ബനമലലാതതലാണക്ട്.

(2)  വകുപഫിലന്റെ  കമധലാവഫി  അതഫിലന്റെ  എകഫികേറ്റ്യൂടറീവക്ട്  കമധലാവഫി  ആയഫിരഫികക്കണതുന്ധം
വകുപഫിലന  സന്ധംബനഫിച്ചുള  സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളന്ധം  ഓര്ഡഫിനന്സുകേളന്ധം  ലറഗുകലെഷനുകേളന്ധം
വഫിശന്വേസമലായഫി  അനുസരഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  കേറീഴഫിലള  വകുപകേളഫിലലെ
അദശ്യലാപനന്ധം,  ഗകവഷണന്ധം,  വഫിപുലെറീകേരണ  കജലാലെഫികേള്  എന്നഫിവ  നടത്തുന്നതഫിനുന്ധം
സന്ധംഘടഫിപഫിക്കുന്നതഫിനുമുള ഉതരവലാദഫിതന്വേന്ധം ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.

(3)  ഒരു  വകുപകമധലാവഫിയലട  വകുപഫില്  നഫികഫിപ്തമലാക്കഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപനന്ധം,
ഗകവഷണന്ധം,  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പരഫിപലാടഫികേള്  എന്നഫിവയ്ക്കുന്ധം  അകദ്ദേഹന്ധം  ഫലാക്കല്റഫിയലട
ഡറീനഫികനലാടക്ട് ഉതരവലാദഫിതലപടഫിരഫിക്കുന്ധം.”.

38. 45      എ എന്ന പുതഫിയ വകുപക്ട് കചെര്ക്കല്.-  പ്രധലാന ആകഫിലലെ  45-ാം വകുപഫിനക്ട്
കശഷന്ധം തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“45 എ.  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  അദശ്യലാപകേര്.─(1)  ഓകരലാ  ഫലാക്കല്റഫിയ്ക്കുന്ധം
പ്രകതശ്യകേമലായഫി ലപ്രലാഫസര്, അകസലാസഫികയറക്ട് ലപ്രലാഫസര്, അസഫിസ്റ്റേന്റെക്ട് ലപ്രലാഫസര് എന്നറീ
വഫിഭേലാഗങ്ങളഫിലെലായഫി അദശ്യലാപകേര് ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്:

എന്നലാല്  ആവശശ്യലാനുസരണന്ധം  ഒരു  ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേലന  മലറലാരു
ഫലാക്കല്റഫിയഫില് അദശ്യലാപനതഫില് ഏര്ലപടുന്നതഫിനക്ട് അനുവദഫിയലാവന്നതലാണക്ട്.

(2)  കേലാര്ഷഫികേ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില്  നഫിനന്ധം  ലകേമലാറഫി  കേഫിടഫിയ  ഫഫിഷററീസക്ട്
ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ അദശ്യലാപകേ തസഫികേകേളഫില് ഫഫിഷററീസക്ട് എഞഫിനറീയറഫിന്ധംഗക്ട്, മലാകനജ് ലമന്റെക്ട്,
ഫഫിഷററീസക്ട് ലഹകഡലാഗഫഫി എന്നറീ വകുപകേള് ഒഴഫിലകേയളവ ഈ സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ
ഫഫിഷററീസക്ട് ഫലാക്കല്റഫിയഫില് തലന്ന നഫിലെനഫിര്കതണതലാണക്ട്. 

(3)  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേകേളഫിലലെ  നഫിയമനവന്ധം  അധഫികേലാരങ്ങളന്ധം  കേര്തവശ്യങ്ങളന്ധം
സ്റ്റേലാററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല്  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കലപട പ്രകേലാരന്ധം  ആയഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്.  എന്നലാല് ഫഫിഷററീസക്ട്
ഫലാക്കല്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേര്ക്കക്ട്  ഇന്തശ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ
അന്ധംഗറീകേലാരമുള ഫഫിഷററീസക്ട് സയന്സക്ട് ബഫിരുദവന്ധം,  ബനലപട ഫഫിഷററീസക്ട് വഫിഷയതഫില്
ബഫിരുദലാനന്തര ബഫിരുദവന്ധം ഇന്തശ്യന് കേലാര്ഷഫികേ ഗകവഷണ കേകൗണ്സഫില് നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന മറ്റു
കയലാഗശ്യതകേളന്ധം ഉണലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്  ;
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എന്നലാല് 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
കഭേദഗതഫി  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില്  ഫഫിഷററീസക്ട്
ഫലാക്കല്റഫിയഫില്  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേയഫില്  തുടരുന്നവരുലട  കേലാരശ്യതഫില്  ഫഫിഷററീസക്ട്
സയന്സക്ട് ബഫിരുദന്ധം ഉണലായഫിരഫിക്കണലമന്ന വശ്യവസ നഫിര്ബനമലലാതതലാണക്ട്.

(4)  അദശ്യലാപകേന്  തന്നഫില്  ചുമതലെലപടുതഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപന  ഗകവഷണ
വശ്യലാപന  പരഫിപലാടഫികേളലട  പ്രവര്തനങ്ങളലട  കേലാരശ്യതഫില്  വകുപക്ട്  കമധലാവഫികയലാടക്ട്
ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.

39. 49-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  49-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (3)-ാം
ഉപവകുപഫില്  “സ്കൂളകേളഫില്  നഫിനന്ധം”  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം  “ഫലാക്കല്റഫി
പഠനകബലാര്ഡുകേളഫില് നഫിനന്ധം” എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

40. 50-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 50-ാം വകുപഫില്,─

(1)  (6)-ാം ഉപവകുപഫില്  “സ്ക്കൂള് ഡയറകര്മലാര്,”  എന്ന വലാക്കുകേളന്ധം ചെഫിഹ്നവന്ധം
വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

(2)   (7)-ാം  ഉപവകുപഫില്  “അമതഫിയഞക്ട്”  എന്ന  വലാക്കഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
“അമതഫിയലാറക്ട്” എന്ന വലാക്കക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

41. 52-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  52-ാം  വകുപഫിലലെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫിലന്റെ രണലാമലത കഫിപ്ത നഫിബനന വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

42. 60-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  60-ാം  വകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം
തലാലഴപറയന്ന വകുപക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

“60.  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഓന്ധംബുഡ്സലാന്.─(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട
ഭേരണനഫിര്വ്വഹണതഫിലലെ ലകേടുകേലാരശ്യസത,  അഴഫിമതഫി,  മറക്ട്  സന്വേജനപകപലാതന്ധം തുടങ്ങഫിയ
കേലാരശ്യങ്ങളഫില് ലപലാതുജനങ്ങളന്ധം വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളന്ധം അദശ്യലാപകേരുന്ധം മറക്ട്  തല്പര കേകഫികേളന്ധം
ഉയര്ത്തുന്ന  കരഖലാമൂലെവന്ധം  അലലാതതുമലായ  ആകരലാപണങ്ങളന്ധം  പരലാതഫികേളന്ധം
അകനന്വേഷഫിക്കുന്നതഫിനുന്ധം  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  നഫിയമങ്ങള്ക്കുന്ധം  അഴഫിമതഫി  നഫികരലാധന
നഫിയമങ്ങള്ക്കുന്ധം വഫികധയമലായഫി  തറീരുമലാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതഫിനുന്ധം അപ്രകേലാരന്ധം പരഫിഗണഫിക്കലപടുന്ന
ആകരലാപണങ്ങളന്ധം  പരലാതഫികേളന്ധം  ശരഫിയലാലണന്നക്ട്   കേലണതഫിയലാല്  കപ്രലാസഫികേറ്റ്യൂഷന്
നടപടഫികേള്  സന്വേറീകേരഫിക്കുന്നതഫിനക്ട്  ശഫിപലാര്ശ  ലചെയ്യുന്നതഫിനുമലായഫി   ഒരു  ഓന്ധംബുഡ്സലാലന
ആവശശ്യലാനുസരണന്ധം ചെലാന്സലെര്ക്കക്ട്, വഫിജലാപനന്ധം വഴഫി നഫികയലാഗഫിക്കലാവന്നതലാണക്ട്.

(2)  ഓന്ധംബുഡ്സലാന്,  റഫിടയര്  ലചെയ്ത  ലഹകക്കലാടതഫി  ജഡ്ജഫിയലട  പദവഫിയഫില്
കുറയലാത ആളലായഫിരഫികക്കണതലാണക്ട്. 
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(3) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഓന്ധംബുഡ്സലാലന്റെ ഔകദശ്യലാഗഫികേ കേലാലെലാവധഫി (1)-ാം ഉപവകുപക്ട്
പ്രകേലാരന്ധം  വഫിജലാപനന്ധം  പുറലപടുവഫിച്ച  തറീയതഫി  മുതല്  ഒരു  വര്ഷക്കലാലെലാവധഫിയഫില്
അധഫികേരഫിയലാന് പലാടഫിലലാതതലാണക്ട്. 

(4)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഓന്ധംബുഡ്സലാലന്റെ  കവതനവന്ധം  മറ്റു  കസവന  വശ്യവസകേളന്ധം
വഫിജലാപനന്ധം വഴഫി വഫിനഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുന്ന പ്രകേലാരമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.

43. 64-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 64-ാം വകുപഫില്,─

1.  (1)-ാം  ഉപവകുപഫിനക്ട്  പകേരന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(1) ലവസക്ട്  ചെലാന്സലെര് വഫിജലാപനന്ധം വഴഫി  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയലട
ലഫനലാന്സക്ട്  കേമഫിറഫി  രൂപറീകേരഫികക്കണതുന്ധം  അതഫില്  തലാലഴപറയന്ന   അന്ധംഗങ്ങള്
ഉണലായഫിരഫികക്കണതുമലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(i) ലവസക്ട് ചെലാന്സലെര്  -  ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii)  ധനകേലാരശ്യവകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം  നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന
ധനകേലാരശ്യ വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ലസക്രടറഫി പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iii)  മത്സശ്യബനന  വകുപക്ട്  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം
നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന മത്സശ്യബനന വകുപഫിലലെ കജലായഫിന്റെക്ട് ലസക്രടറഫി പദവഫിയഫില് കുറയലാത ഒരു
ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iv)  ഫഫിഷററീസക്ട്  ഡയറകര്  അലലങഫില്  അകദ്ദേഹന്ധം  നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന
ഫഫിഷററീസക്ട് കജലായഫിന്റെക്ട് ഡയറകര് പദവഫിയഫില് കുറയലാത  ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(v) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിന്ധംഗക്ട്  കേകൗണ്സഫില്,  അതഫില്  നഫിനന്ധം
നലാമനഫിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപടുന്ന രണക്ട് അന്ധംഗങ്ങള്;

(vi) ലഫനലാന്സക്ട് ഓഫറീസര്; കൂടലാലത

(vii) രജഫിസലാര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി.”.

2.  (2)-ാം  ഉപവകുപഫിനക്ട്  കശഷന്ധം  തലാലഴപറയന്ന  ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കക്കണതലാണക്ട്,
അതലായതക്ട്:─

“(3) ലഫനലാന്സക്ട് കേമഫിറഫിയലട രണക്ട് കയലാഗങ്ങള്ക്കഫിടയഫിലള ഇടകവള
മൂന്നക്ട്  മലാസതഫില്  അധഫികേരഫിക്കലാന്  പലാടുളതല.  ഒരു  കയലാഗതഫിലന്റെ  കേന്വേലാറന്ധം  ആലകേ
അന്ധംഗങ്ങളലട എണ്ണതഫിലന്റെ പകുതഫി ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണക്ട്.”.
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44. 66-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  66-ാം  വകുപഫിലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപഫിലലെ (v), (viii), (xii) എന്നറീ ഖണങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണക്ട്.

45. 68-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  68-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (vi)-ാം
ഇനതഫില്   “വകുപകേളഫിലലെയന്ധം  സ്കൂളകേളഫിലലെയന്ധം”  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കക്ട്  പകേരന്ധം
“ഫലാക്കല്റഫികേളഫിലലെയന്ധം” എന്ന വലാക്കക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

46. 69-  ാം വകുപഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  69-ാം വകുപഫിലന്റെ   (i)-ാം
ഇനതഫില് “42-ാം വകുപഫിലന്റെ" എന്ന അക്കങ്ങള്ക്കുന്ധം അടയലാളതഫിനുന്ധം വലാക്കഫിനുന്ധം പകേരന്ധം
“68-ാം വകുപഫിലന്റെ" എന്ന അക്കങ്ങളന്ധം അടയലാളവന്ധം വലാക്കുന്ധം കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

47.  71-  ാം  വകുപഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  71-ാം  വകുപഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപഫില്  "സ്കൂളകേളലടയന്ധം"   എന്ന  വലാക്കഫിനക്ട്  പകേരന്ധം  “ഫലാക്കല്റഫികേളലടയന്ധം"  എന്ന
വലാക്കക്ട് കചെര്കക്കണതലാണക്ട്.

48. റദ്ദേലാക്കലന്ധം ഒഴഫിവലാക്കലന്ധം.─(1) 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനുന്ധം സമുദ്രപഠനങ്ങള്
ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഓര്ഡഫിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 109) ഇതഫിനലാല് റദ്ദേലാക്കഫിയഫിരഫിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേലാക്കഫിയഫിരുന്നലാല്  തലന്നയന്ധം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡഫിനന്സക്ട്  പ്രകേലാരന്ധം
കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യലപട  പ്രധലാന  ആകഫിന്  കേറീഴഫില്  ലചെയ്ത  ഏലതങഫിലന്ധം  കേലാരശ്യകമലാ  എടുത
ഏലതങഫിലന്ധം  നടപടഫികയലാ  ഈ ആകക്ട്   പ്രകേലാരന്ധം  കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യലപട  പ്രധലാന  ആകഫിന്
കേറീഴഫില് ലചെയ്തതലാകയലാ എടുതതലാകയലാ കേരുതലപകടണതലാണക്ട്. 

കകേരള നഫിയമസഭേലാ ലസക്രകടറഫിയറക്ട്,     എസക്ട്. വഫി. ഉണ്ണഫികൃഷ്ണന് നലായര്,
തഫിരുവനന്തപുരന്ധം,                       ലസക്രടറഫി.
2021 ഒകകലാബര് 28.


