
2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി)
(2-ാം നമ്പര്) ബനില

(നനിയമസഭേ പലാസലാകനിയ പ്രകലാരമുള്ളതത)

1986-ലലെ ലകലാചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും 
2013-ലലെ തുഞ്ചതത എഴുതച്ഛന് മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും 

2015-ലലെ എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കലെലാക്റ്റും സലാഭങ്കേതനികശലാസ 
സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും വവീണക്റ്റും ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള 

ഒര

ബനില

പവീഠനിക.―1986-ലലെ  ലകലാചനി  ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകക്റ്റും
(1986-ലലെ  31)  2013-ലലെ  തുഞ്ചതത  എഴുതച്ഛന്  മലെയലാള  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകക്റ്റും
(2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള് കലെലാക്റ്റും സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ
ആകക്റ്റും  (2015-ലലെ  17)  ഇനനിപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കലായനി വവീണക്റ്റും ഭഭേദഗതനി  ലചെയ്യുന്നതത
യുക്തമലായനിരനിക്കുകയലാല;

ഭേലാരത  റനിപ്പബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിരണലാക്റ്റും  സക്റ്റുംവത്സരതനില  തലാലഴെപ്പറയുക്റ്റും  പ്രകലാരക്റ്റും
നനിയമമുണലാക്കുന:―

1.  ചുരകഭപ്പരക്റ്റും  പ്രലാരക്റ്റുംഭേവക്റ്റും.―(1)  ഈ  ആകനിനത  2021-ലലെ  സര്വ്വകലെലാശലാലെ
നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (2-ാം നമ്പര്) ആകത  എന്നത ഭപരത പറയലാക്റ്റും.

(2) ഈ ആകനിലലെ,―

(i) 4-ാം വകുപ്പത (എ) ഖണ്ഡതനിലലെ (i), (ii), (iv) എന്നവീ ഉപഖണ്ഡങ്ങളക്റ്റും (ബനി)
മുതല  (എചത)  വലരയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളക്റ്റും  (ലജ)  ഖണ്ഡവക്റ്റും  (എല)  മുതല  (എന്)  വലരയുള്ള
ഖണ്ഡങ്ങളക്റ്റും  2021  ലഫെബ്രുവരനി  20-ാം  തവീയതനി  പ്രലാബലെശ്യതനില  വന്നതലായനി
കരതലപ്പഭടേണതുക്റ്റും;

(ii)  ഭശഷനിക്കുന്ന വശ്യവസ്ഥകള്  2021  മലാര്ചത  1-ാം തവീയതനി പ്രലാബലെശ്യതനില
വന്നതലായനി കരതലപ്പഭടേണതുമലാണത. 

2.  1986-  ലലെ    31-  ാം  ആകനിനുള്ള  ഭഭേദഗതനി.―1986-ലലെ  ലകലാചനി  ശലാസ-
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില (1986-ലലെ 31),―

  (എ) 3-ാം വകുപ്പനില, (10)-ാം ഖണ്ഡതനിനു ഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡക്റ്റും
ഭചെര് ഭകണതലാണത, അതലായതത:―
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  “(10 എ  ) "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി" എന്നലാല
22 എ വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിച  അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി
എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.

(ബനി)   16-ാം  വകുപ്പനില  (ii)-ാം  ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനക്റ്റും
ഭചെര്ഭകണതലാണത,  അതലായതത:―

   “(ii എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി;”.

(സനി)  22-ാം  വകുപ്പനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

“22 എ.  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി.―(1)
തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അക്റ്റുംഗങ്ങള്  അടേങ്ങുന്ന  ഒര  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത, അതലായതത:―

(എ)  ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്                          - ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസത-ചെലാന്സലെര്                           - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(സനി) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും 
   ലചെയ്യുന്ന സക്റ്റുംസ്ഥലാന നനിയമക്റ്റുംമൂലെക്റ്റും 
   സ്ഥലാപനിതമലായ മറത സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ 

        വവസത-ചെലാന്സലെര്മലാര് - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപ്പനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള 
                     ഗവണ്ലമന്റെത ലസക്രട്ടറനി                  - അക്റ്റുംഗക്റ്റും.

(2) ലചെയര്മലാന് തവീരമലാനനിക്കുന്ന പ്രകലാരക്റ്റും അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഭയലാഗക്റ്റും ഭചെഭരണതലാണത.

(3) സര്കലാരനിലനയുക്റ്റും സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുക്റ്റും  പരസ്പരക്റ്റും ബലാധനിക്കുന്ന കലാരശ്യങ്ങലള
സക്റ്റുംബനനിചത,  സര്കലാര് തലെതനില പരനിഹരനിഭകണ കലാരശ്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണത.”.

(ഡനി)  30-ാം  വകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

“30.  അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല.―(1)  ഈ ആകനിലന്റെ ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത.

(2)  ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയക്റ്റും പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുക്റ്റും നനിയമതനിഭലെലാ

എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുക്റ്റും,  1974-ലലെ  ഭകരള  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകനിലലെ
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(1974-ലലെ  17)  65-ാം  വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള  അപ്പഭലെറത  വട്രൈബബ്യൂണല

ഈ  ആകനില  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയനിട്ടുള്ള  ഏലതലാര  കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള  തര്കക്റ്റും

തവീര്പ്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണത.”.

3.  2013-  ലലെ    24-  ാം  ആകനിനുള്ള  ഭഭേദഗതനി.―2013-ലലെ  തുഞ്ചതത  എഴുതച്ഛന്

മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില (2013-ലലെ 24),―

(എ)  2-ാം  വകുപ്പനില  (ലജ)  ഖണ്ഡതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡക്റ്റും

ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(ലജഎ) "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി" എന്നലാല 15 എ

വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിച  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി

എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.

(ബനി)  8-ാം  വകുപ്പനില  (ii)-ാം  ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനക്റ്റും

ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(ii എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ;”.

(സനി)  15-ാം  വകുപ്പനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,

അതലായതത:―

“15 എ.  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി.―(1)

തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അക്റ്റുംഗങ്ങള്  അടേങ്ങുന്ന  ഒര  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ

സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത, അതലായതത:―

(എ)  ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസത-ചെലാന്സലെര് - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(സനി) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും 

        ലചെയ്യുന്ന  സക്റ്റുംസ്ഥലാന നനിയമക്റ്റുംമൂലെക്റ്റും 

        സ്ഥലാപനിതമലായ മറത സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ 

        വവസത-ചെലാന്സലെര്മലാര് - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;     

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപ്പനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള 

                         ഗവണ്ലമന്റെത ലസക്രട്ടറനി - അക്റ്റുംഗക്റ്റും.  
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(2)  ലചെയര്മലാന്  തവീരമലാനനിക്കുന്ന  പ്രകലാരക്റ്റും  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ഭയലാഗക്റ്റും ഭചെഭരണതലാണത.

(3) സര്കലാരനിലനയുക്റ്റും സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുക്റ്റും  പരസ്പരക്റ്റും ബലാധനിക്കുന്ന കലാരശ്യങ്ങലള
സക്റ്റുംബനനിചത,  സര്കലാര് തലെതനില പരനിഹരനിഭകണ കലാരശ്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണത.”.

(ഡനി)  23-ാം  വകുപ്പനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:― 

“23 എ. അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല.―(1) ഈ ആകനിലന്റെ  ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത.

(2)  ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയക്റ്റും പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുക്റ്റും നനിയമതനിഭലെലാ
എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുക്റ്റും,  1974-ലലെ  ഭകരള  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകനിലലെ
(1974-ലലെ  17)  65-ാം  വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള  അപ്പഭലെറത  വട്രൈബബ്യൂണല
ഈ  ആകനില  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയനിട്ടുള്ള  ഏലതലാര  കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള  തര്കക്റ്റും
തവീര്പ്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണത.”.

4.  2015-  ലലെ    17-  ാം ആകനിനുള്ള ഭഭേദഗതനി.―2015-ലലെ എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള് കലെലാക്റ്റും
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില (2015-ലലെ 17),―

(എ) 2-ാം വകുപ്പനില,―

(i)  (ഐ) ഖണ്ഡതനില,―

(എ)  "പഠനശലാഖ"  എന്ന  വലാകനിനുഭശഷക്റ്റും  "അലല്ലെങ്കേനില  ഭപ്രലാഗലാക്റ്റും"  എന്നവീ
വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത;

(ബനി)  "പ്രഭതശ്യക  പഠന  ഭകലാഴത"  എന്നവീ  വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും  "പഠനശലാഖ
അലല്ലെങ്കേനില ഭപ്രലാഗലാക്റ്റും" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത ;

(ii) (പനി) ഖണ്ഡതനില,―

(എ)  "എഞ്ചനിനവീയറനിക്റ്റുംഗത  ഭകലാഴത"  എന്നവീ  വലാക്കുകള്ക്കുഭശഷക്റ്റും  "അലല്ലെങ്കേനില
ഭകലാഴത" എന്നവീ  വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത; 

(ബനി)  “പഠന  ഭകലാഴത"  എന്നവീ  വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും  "എഞ്ചനിനവീയറനിക്റ്റുംഗത
ഭകലാഴത അലല്ലെങ്കേനില ഭകലാഴത " എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത;     

(iii) (വനി)  ഖണ്ഡതനിനുഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―
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“(വനിഎ)  "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി"  എന്നലാല
26 എ വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിച  അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി
എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”; 

(iv) (ഇസഡത കബ്യൂ) ഖണ്ഡതനിനുഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത :―

“(ഇസഡത കബ്യൂഎ) "യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെതസത കമവീഷന്" എന്നലാല 1956-ലലെ
യൂണനിഭവഴനിറനി  ഗലാന്റെതസത  കമവീഷന്  ആകത  (1956-ലലെ  3-ാം  ഭകന്ദ്ര  ആകത)  പ്രകലാരക്റ്റും
സ്ഥലാപനിതമലായ യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെതസത കമവീഷന് എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.

(ബനി) 5-ാം വകുപ്പനില,―

(i)  (ജനി)  ഇനതനിനുപകരക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനക്റ്റും  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

“(ജനി)  വനിവനിധ  ഭപ്രലാഗലാമുകളനിലലെ  ഭകലാഴ്സുകളനിലുക്റ്റും  അതുമലായനി
ബനലപ്പട്ട ഭമഖലെകളനിലുക്റ്റും ഇന്റെര് ഡനിസനിപനിനറനി,  മള്ട്ടനി ഡനിസനിപനിനറനി അലല്ലെങ്കേനില ഇന്ട്രൈലാ
ഡനിസനിപനിനറനി വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസവക്റ്റും ഗഭവഷണവക്റ്റും ഭപ്രലാത്സലാഹനിപ്പനിക്കുക;”; 

(ii)  (പനി)  ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനക്റ്റും  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

“(കബ്യൂ)  എഞ്ചനിനവീയറനിക്റ്റുംഗത  ഭകലാഭളജനില  നൂതന  ആശയങ്ങള്,  ബനിസനിനസത
ഇന്കബ്യൂഭബഷന്, ലതലാഴെനിലഭശഷനി വനികസനക്റ്റും എന്നനിവ ഭപ്രലാത്സലാഹനിപ്പനിക്കുക.”.

(സനി)  8-ാം  വകുപ്പനില  (v)-ാം  ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(v എ)  സര്വ്വകലെലാശലാലെയുമലായനി  അഫെനിലെനിഭയറത  ലചെയ്യുന്നതനിനുക്റ്റും
അഫെനിലെനിഭയറത  ലചെയ  ഒര  ഭകലാഭളഭജലാ  സ്ഥലാപനഭമലാ  നടേത്തുന്ന  ഭപ്രലാഗലാമുകള്ക്കുക്റ്റും
ഭകലാഴ്സുകള്ക്കുക്റ്റും  അഫെനിലെനിഭയഷന്  നലകുന്നതനിനുമുള്ള  മലാനദണ്ഡങ്ങള്  നനിശ്ചയനിക്കുകയുക്റ്റും
ലചെയ്യുക;

(v ബനി)  നനിശ്ചനിത  മലാനദണ്ഡങ്ങള്  പലാലെനിക്കുന്ന  ഭപ്രലാഗലാമുകള്ക്കുക്റ്റും
ഭകലാഴ്സുകള്ക്കുക്റ്റും എ.ഐ.സനി.ടേനി.ഇ. അലല്ലെങ്കേനില യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെതസത കമവീഷനനില നനിനക്റ്റും
അക്റ്റുംഗവീകലാരക്റ്റും ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിരലാഭക്ഷേപപതക്റ്റും നലകുക;”.

(ഡനി)  11-ാംവകുപ്പത  (1)-ാംഉപവകുപ്പനില,  "വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസതനിലന്റെ"  എന്ന
വലാകനിനുപകരക്റ്റും "ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപ്പനിലന്റെ" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത. 
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(ഇ) 13-ാം വകുപ്പത  (2)-ാം ഉപവകുപ്പത  (ii)-ാം ഇനതനിനുപകരക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന
ഇനക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(ii) യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെതസത കമവീഷന് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും ലചെയ്യുന്ന ഒരക്റ്റുംഗക്റ്റും;”.

(എഫെത) 15-ാം വകുപ്പനില,―

(i)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

“(1)  വവസത-ചെലാന്സലെര്  ശനിപലാര്ശ  ലചെയ്യുന്ന,  എഞ്ചനിനവീയറനിക്റ്റുംഗത
സലാഭങ്കേതനികശലാസ  രക്റ്റുംഗതത  പ്രവര്തനിക്കുന്നതുക്റ്റും  സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല  നനിര്ണ്ണയനികലപ്പടേലാവന്ന
ഭയലാഗശ്യതകള്  ഉള്ളതുമലായ  ഒരലാലള  ഭപ്രലാ-വവസത-ചെലാന്സലെറലായനി  സനിന്ഡനിഭകറത
നനിയമനിഭകണതുക്റ്റും  അഭദ്ദേഹക്റ്റും  സര്വ്വകലെലാശലാലെയുലടേ  ശമ്പളക്റ്റും  പറ്റുന്ന  ഒര  മുഴുവന്  സമയ
ഉഭദശ്യലാഗസ്ഥനലായനിരനിക്കുന്നതുമലാണത.”;  

(ii) (4)-ാം ഉപവകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

"(4)  ഭപ്രലാ-വവസത-ചെലാന്സലെറുലടേ  ശമ്പളവക്റ്റും  മറ്റു  ആനുകൂലെശ്യങ്ങളക്റ്റും
യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെതസത കമവീഷലന്റെ ലറഗുഭലെഷനുകള് പ്രകലാരവക്റ്റും മറ്റു ഭസവനവശ്യവസ്ഥകള്
സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല നനിര്ണ്ണയനികലപ്പടേലാവന്ന പ്രകലാരവമലായനിരനിക്കുന്നതലാണത.” ;

(iii) (5)-ാം ഉപവകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

"(5)  ഈ  ആകനിലലെയുക്റ്റും  സലാറബ്യൂട്ടുകളനിലലെയുക്റ്റും  വശ്യവസ്ഥകള്കത
വനിഭധയമലായനി  ഭപ്രലാ-വവസത-ചെലാന്സലെറുലടേ  അധനികലാരങ്ങളക്റ്റും  കടേമകളക്റ്റും  കര്തവശ്യങ്ങളക്റ്റും
വവസത-ചെലാന്സലെര്  കലാലെലാകലാലെങ്ങളനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  പ്രകലാരമലായനിരനിക്കുന്നതുക്റ്റും
ഭപ്രലാ-വവസത-ചെലാന്സലെര്  അങ്ങലനയുള്ള  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിഭകണതുക്റ്റും
അങ്ങലനയുള്ള കടേമകളക്റ്റും കര്തവശ്യങ്ങളക്റ്റും  നനിര്വ്വഹനിഭകണതുമലാണത.”.

(ജനി) 16-ാം വകുപ്പത (1)-ാം ഉപവകുപ്പനില, "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന
ഒരലാലള സര്കലാര് അനുമതനിഭയലാടുകൂടേനി"  എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും  "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി
ശനിപലാര്ശ  ലചെയ്യുന്ന  മൂന്നത  ഭപരനില  നനിനക്റ്റും  സര്കലാര്  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന  ഒരലാലള"
എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത.

(എചത)  17-ാം  വകുപ്പത  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പനില,  "ലസലെക്ഷേന്  കമനിറനി  ശനിപലാര്ശ
ലചെയ്യുന്ന ഒരലാലള"  എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും  "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി  ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന
മൂന്നത  ഭപരനില  നനിനക്റ്റും  സര്കലാര്  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന  ഒരലാലള"  എന്നവീ  വലാക്കുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണത.
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(ഐ)  22-ാം  വകുപ്പനില  (i)-ാം  ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനക്റ്റും
ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

"(i എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ;”. 

(ലജ) 23-ാം വകുപ്പത (1)-ാം ഉപവകുപ്പനില,―

(i) "എകത-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അക്റ്റുംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില (xv)-ാം
ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഇനക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(xvi)  ഭകരള  സക്റ്റുംസ്ഥലാന  ഉന്നത  വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ  കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ
വവസത-ലചെയര്മലാന്.”;  

(ii)  "ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ട  അക്റ്റുംഗങ്ങള്"  എന്ന  ശവീര്ഷകതനിന്  കവീഴെനില
(ii)-ാം ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഇനക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“(iii)  സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല  നനിര്ണ്ണയനികലപ്പടേലാവന്ന  പ്രകലാരക്റ്റും
സര്വ്വകലെലാശലാലെയുമലായനി  അഫെനിലെനിഭയറത  ലചെയ  ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും  ഒന്പതത
അദശ്യലാപക പ്രതനിനനിധനികള്, അവരനില മൂന്നത ഭപര് സര്കലാര് ഭകലാഭളജുകളനിലനനിനക്റ്റും രണത
ഭപര്  എയ്ഡഡത  ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും  രണത  ഭപര്  സര്കലാര്  നനിയനനിത  സസലാശ്രയ
ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും  രണത  ഭപര്  അണ്  എയ്ഡഡത  ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും
ആയനിരനിഭകണതലാണത.   സര്കലാര്  ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും  ഉള്ളവരനില  ഒരലാള്  വനനിത
ആയനിരനിഭകണതലാണത.”;  

(iii) "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും ലചെയ്യലപ്പട്ട അക്റ്റുംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില
(vii)-ാം ഇനതനിനുഭശഷക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഇനക്റ്റും ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത :―

“(viii) ശലാസക്റ്റും, വശ്യവസലായക്റ്റും, ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസക്റ്റും എന്നവീ ഭമഖലെകളനില
നനിനക്റ്റും സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും ലചെയ്യുന്ന ആറത അക്റ്റുംഗങ്ങള്,  അവരനിലലെലാരലാള് വനനിതയുക്റ്റും
ഒരലാള് പട്ടനികജലാതനികളനിഭലെലാ പട്ടനികഭഗലാതവര്ഗ്ഗങ്ങളനിഭലെലാലപ്പട്ടയലാളക്റ്റും ആയനിരനിഭകണതലാണത.”;

(iv)  "മറത  അക്റ്റുംഗങ്ങള്"  എന്ന ശവീര്ഷകവക്റ്റും അതനിന് കവീഴെനിലുള്ള ഇനങ്ങളക്റ്റും
വനിട്ടുകളഭയണതലാണത.   

(ലക)  26-ാം  വകുപ്പനിനുഭശഷക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:― 

"26 എ.  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ  സമനിതനി.―(1)
തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അക്റ്റുംഗങ്ങള്  അടേങ്ങുന്ന  ഒര  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത, അതലായതത:―
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(എ)  ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസത-ചെലാന്സലെര് - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(സനി)  ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും 
ലചെയ്യുന്ന  സക്റ്റുംസ്ഥലാന നനിയമക്റ്റുംമൂലെക്റ്റും 
സ്ഥലാപനിതമലായ മറത സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ  
വവസത-ചെലാന്സലെര്മലാര് - അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപ്പനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള 
ഗവണ്ലമന്റെത ലസക്രട്ടറനി - അക്റ്റുംഗക്റ്റും.

(2)  ലചെയര്മലാന്  തവീരമലാനനിക്കുന്ന  പ്രകലാരക്റ്റും  അന്തര്  സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ഭയലാഗക്റ്റും ഭചെഭരണതലാണത.

(3)  സര്കലാരനിലനയുക്റ്റും  സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുക്റ്റും  പരസ്പരക്റ്റും  ബലാധനിക്കുന്ന
കലാരശ്യങ്ങലള  സക്റ്റുംബനനിചത,  സര്കലാര്  തലെതനില  പരനിഹരനിഭകണ  കലാരശ്യങ്ങള്  അന്തര്
സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണത.”.

(എൽ)  27-ാം  വകുപ്പത  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പനില,  "മറത  അക്റ്റുംഗങ്ങള്"  എന്ന
ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും ലചെയ്യലപ്പട്ട അക്റ്റുംഗങ്ങളനില നനിനക്റ്റും ഭബലാര്ഡത ഓഫെത
ഗവര്ഭണഴത  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന  ഒരക്റ്റുംഗക്റ്റും"  എന്നവീ  വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും  “23-ാം
വകുപ്പനിലലെ,  "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യലപ്പട്ട  അക്റ്റുംഗങ്ങള്"  എന്ന  ശവീര്ഷകതനിന്  കവീഴെനില,
(viii)-ാം  ഇനതനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  അക്റ്റുംഗങ്ങള്.”  എന്നവീ  വലാക്കുകളക്റ്റും  അകങ്ങളക്റ്റും
ചെനിഹ്നങ്ങളക്റ്റും ബലാകറ്റുകളക്റ്റും  ഭചെര്ഭകണതലാണത.

(എക്റ്റും) 28-ാം വകുപ്പത (1)-ാം ഉപവകുപ്പനില "സനിന്ഡനിഭകറനിലന്റെ ഒര ഭയലാഗതനിലന്റെ
കസലാറക്റ്റും അഞ്ചത ആയനിരനിക്കുന്നതലാണത" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരക്റ്റും "സനിന്ഡനിഭകറനിലന്റെ ഒര
ഭയലാഗതനിലന്റെ  കസലാറക്റ്റും  അതനിലലെ  ആലക  അക്റ്റുംഗങ്ങളലടേ  എണ്ണതനിലന്റെ
രണനിലലെലാന്നലായനിരനിക്കുന്നതലാണത" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണത.

(എൻ)  35-ാം  വകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പത  ഭചെര്ഭകണതലാണത,
അതലായതത:―

"35.  ഗഭവഷണ  കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ  രൂപവീകരണക്റ്റും.―(1)  തലാലഴെപ്പറയുന്ന
അക്റ്റുംഗങ്ങള് അടേങ്ങനിയ ഒര ഗഭവഷണ കകൗണ്സനില ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത, അതലായതത :―

(i)  വവസത - ചെലാന്സലെര് -ലചെയര്മലാന് ;

(ii)  ഭപ്രലാ-വവസത-ചെലാന്സലെര് ;
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(iii)  വവസത-ലചെയര്മലാന്,  ഭകരള  സക്റ്റുംസ്ഥലാന  ഉന്നത  വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ

കകൗണ്സനില - എകത-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(iv)  ഡയറക്ടര്,  ഇന്ഡശ്യന് ഇന്സനിറബ്യൂട്ടത  ഓഫെത ലടേഭകലാളജനി,  ലചെവന്ന-

എകത-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(v)  സര്കലാര്  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന,  സക്റ്റുംസ്ഥലാന  നനിയമക്റ്റുംമൂലെക്റ്റും

സ്ഥലാപനിതമലായ ഒര സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിലലെ വവസത-ചെലാന്സലെര് - എകത-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(vi)  സലാഭങ്കേതനിക വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ ഡയറക്ടര് - എകത-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അക്റ്റുംഗക്റ്റും;

(vii) വവസത-ചെലാന്സലെറുലടേ ശനിപലാര്ശയനിഭന്മേല ഭബലാര്ഡത ഓഫെത ഗവര്ഭണഴത

നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന  അഫെനിലെനിഭയറത  ലചെയ്യലപ്പട്ട  ഭകലാഭളജുകളനില  നനിനക്റ്റും

പനി.എചത.ഡനി.യുക്റ്റും  കുറഞ്ഞെതത  പത്തുവര്ഷലത  അദശ്യലാപന  പരനിചെയവമുള്ള  ആറത

അദശ്യലാപകര്,  അവരനിലലെലാരലാള്  വനനിതയുക്റ്റും  ഒരലാള്  പട്ടനികജലാതനികളനിഭലെലാ  പട്ടനിക

ഭഗലാതവര്ഗ്ഗങ്ങളനിഭലെലാലപ്പട്ടയലാളക്റ്റും ആയനിരനിഭകണതലാണത;

(viii)  സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിലലെഭയലാ   അഫെനിലെനിഭയറത   ലചെയ്യലപ്പട്ട

ഭകലാഭളജുകളനിലലെഭയലാ  ഗഭവഷണ  വനിദശ്യലാര്ത്ഥനികളനില  നനിനക്റ്റും  സര്കലാര്  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും

ലചെയ്യുന്ന മൂന്നത വനിദശ്യലാര്ത്ഥനി പ്രതനിനനിധനികള്, അവരനിലലെലാരലാള് വനനിത  ആയനിരനിഭകണതലാണത;

(ix)  ഭദശവീയതലെതനിലുള്ള  ഗഭവഷണ  സ്ഥലാപനങ്ങളനില  നനിഭന്നലാ

അകലാദമനിക  സ്ഥലാപനങ്ങളനില  നനിഭന്നലാ   സര്കലാര്  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യുന്ന  ആറത

ഭശ്രഷ്ഠരലായ വശ്യക്തനികള്;

(x)  ഡവീന് (ഗഭവഷണക്റ്റും) - ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറനി.

(2)  ഗഭവഷണ കകൗണ്സനില,  വവസത-ചെലാന്സലെര് തവീരമലാനനിക്കുന്ന അങ്ങലനയുള്ള

സമയങ്ങളനില ഭയലാഗക്റ്റും ഭചെഭരണതലാണത :

എന്നലാല, ഏറവക്റ്റും കുറഞ്ഞെതത രണത മലാസതനിലലെലാരനികല  ഭയലാഗക്റ്റും ഭചെഭരണതലാണത.

(3)  ഗഭവഷണ കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ ഭയലാഗതനിലന്റെ കസലാറക്റ്റും  അതനിലന്റെ ലമലാതക്റ്റും

അക്റ്റുംഗങ്ങളലടേ  എണ്ണതനിലന്റെ  മൂന്നനിലലെലാന്നലായനിരനിക്കുന്നതലാണത.  വവസത-ചെലാന്സലെറുലടേ

നനിര്ഭദ്ദേശ  പ്രകലാരക്റ്റും  ഗഭവഷണ  കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ  ഭയലാഗക്റ്റും  ഡവീന്  (ഗഭവഷണക്റ്റും)

വനിളനിച്ചുഭചെര്ഭകണതലാണത.      

1949/2021.
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(4)  ഗഭവഷണ  കകൗണ്സനിലെനിലലെ  നലാമനനിര്ഭദ്ദേശക്റ്റും  ലചെയ്യലപ്പട്ട  അക്റ്റുംഗങ്ങളലടേ
ഔഭദശ്യലാഗനിക  കലാലെലാവധനി  തുടേര്ചയലായ  രണത  അദശ്യയന  വര്ഷങ്ങള്  ആയനിരനിക്കുന്നതുക്റ്റും
രണലാമലത അദശ്യയന വര്ഷതനിലന്റെ അവസലാനക്റ്റും  കലാലെലാവധനി അവസലാനനിക്കുന്നതുമലാണത.
ഗഭവഷണ  കകൗണ്സനിലെനിലലെ  മറത  അക്റ്റുംഗങ്ങളലടേ  ഔഭദശ്യലാഗനിക  കലാലെലാവധനി
സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിഭലെലാ  സര്വ്വകലെലാശലാലെയുലടേ  അങ്ങലനയുള്ള  അധനികലാരസ്ഥലാനഭതലാ
അവര് വഹനിക്കുന്ന ഔഭദശ്യലാഗനിക സ്ഥലാനഭതലാലടേലാപ്പക്റ്റും അവസലാനനിക്കുന്നതലാണത.”.

 (ഒ) 39-ാം വകുപ്പനിനുപകരക്റ്റും തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത ഭചെര്ഭകണതലാണത, അതലായതത:―

“39.  അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല.―(1)  ഈ ആകനിലന്റെ ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണത.

(2)  ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയക്റ്റും പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുക്റ്റും നനിയമതനിഭലെലാ
എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുക്റ്റും,  1974-ലലെ  ഭകരള  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകനിലലെ
(1974-ലലെ  17)  65-ാം വകുപ്പത  പ്രകലാരക്റ്റും  രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള അപ്പഭലെറത  വട്രൈബബ്യൂണല ഈ
ആകനില വശ്യവസ്ഥ ലചെയനിട്ടുള്ള ഏലതലാര കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള തര്കക്റ്റും തവീര്പ്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള
അപ്പഭലെറത വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണത.”. 

5.  റദ്ദേലാകലുക്റ്റും  ഒഴെനിവലാകലുക്റ്റും.―(1)  2021-ലലെ  എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുൾ  കലെലാക്റ്റും
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സർവ്വകലെലാശലാലെ (ഭഭേദഗതനി) ഓർഡനിനൻസത (2021-ലലെ 94),   2021-ലലെ
സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള്  (ഭഭേദഗതനി) (3-ാം നമ്പര്)  ഓര്ഡനിനന്സത  (2021-ലലെ  100)
എന്നനിവ ഇതനിനലാല റദ്ദേലാകനിയനിരനിക്കുന.

(2) അങ്ങലന റദ്ദേലാകനിയനിരന്നലാലതലന്നയുക്റ്റും, പ്രസ്തുത ഓര് ഡനിനന്സുകള് പ്രകലാരക്റ്റും
ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യലപ്പട്ട  1986-ലലെ ലകലാചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും
(1986-ലലെ  31)  2013-ലലെ  തുഞ്ചതത  എഴുതച്ഛന്  മലെയലാള  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകക്റ്റും
(2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ. പനി.  ലജ.  അബ്ദുള് കലെലാക്റ്റും സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും
(2015-ലലെ  17)  പ്രകലാരക്റ്റും  ലചെയഭതലാ  ലചെയതലായനി  കരതലപ്പടുന്നഭതലാ  ആയ ഏലതങ്കേനിലുക്റ്റും
കലാരശ്യഭമലാ എടുതഭതലാ എടുതതലായനി കരതലപ്പടുന്നഭതലാ ആയ ഏലതങ്കേനിലുക്റ്റും നടേപടേനിഭയലാ
ഈ  ആകത  പ്രകലാരക്റ്റും  ഭഭേദഗതനി  ലചെയ്യലപ്പട്ട  1986-ലലെ  ലകലാചനി  ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ
സര്വ്വകലെലാശലാലെ  ആകക്റ്റും  (1986-ലലെ  31)  2013-ലലെ  തുഞ്ചതത  എഴുതച്ഛന്  മലെയലാള
സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും (2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ. പനി.  ലജ. അബ്ദുള് കലെലാക്റ്റും സലാഭങ്കേതനിക
ശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകക്റ്റും  (2015-ലലെ  17)  പ്രകലാരക്റ്റും യഥലാക്രമക്റ്റും ലചെയതലാഭയലാ എടുതതലാഭയലാ
കരതലപ്പഭടേണതലാണത.


