
   പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്    158

2023-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം 
സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  തഞല്കഞലെതികേ  

ബദല് ക്രമമീകേരണഞ്ചാം) ബതില് 

  ©

കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടേറതിയറട്

2023

കകേരള നതിയമസഭഞ പതിന്റെതിഞ്ചാംഗട് പസട്.



   പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്    158

 2023-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം 
സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  തഞല്കഞലെതികേ  

ബദല് ക്രമമീകേരണഞ്ചാം) ബതില് 

200/2023.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്    158

2023-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം 
സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  തഞല്കഞലെതികേ  

ബദല് ക്രമമീകേരണഞ്ചാം) ബതില് 

കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം 
സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം തഞല്കഞലെതികേ ബദല് 

ക്രമമീകേരണതതിനുള 

ഒര

ബതില്

പമീഠതികേ.―1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലലെ  (1975-ലലെ  5)
വവ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം
സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം കേഞലെഞവധതി 2023 മഞര്ചട് 6-ാം തമീയതതി അവസഞനതിക്കുന്നതതിനഞലഞ്ചാം;

കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം
കേഞലെഞവധതി  തമീരന്ന  മുറയട്  കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലലെ  (1975-ലലെ  5)
വവ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലസനറഞ്ചാം സതിന്ഡതികകറഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപതിക്കുവഞന് കേഞലെതഞമസഞ്ചാം
കനരതിടുലമന്നതതിനഞലഞ്ചാം;

കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം
തഞല്കഞലെതികേ  ബദല്  ക്രമമീകേരണതതിനുകവണതി  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന്നതട്
യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞലഞ്ചാം;

ഭഞരത  റതിപബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിനഞലെഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപറയഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപരഞ്ചാം     പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനട് 2023-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം   തഞല്കഞലെതികേ   ബദല്
ക്രമമീകേരണഞ്ചാം) ആകട് എന്നട് കപരട് പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതട് 2023 മഞര്ചട് 7-ാം തമീയതതി പ്രഞബലെവ്യതതില് വരന്നതഞണട്.

2.  കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം
അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം തഞല്കഞലെതികേ
ബദല് ക്രമമീകേരണതതിനുകവണതിയള പ്രകതവ്യകേ വവ്യവസ്ഥ  .―(1)  1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട്
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതികലെഞ ( 1975 -ലലെ 5) അതതിന്കേമീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം
സഞററ്റ്യൂടതികലെഞ  ലറഗുകലെഷനതികലെഞ  ഓര്ഡതിനന്സതികലെഞ  ചെടങ്ങളതികലെഞ  അഥവഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കകേഞടതതിയലട ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിധതി നവ്യഞയതതികലെഞ ഡതിക്രതിയതികലെഞ ഉതരവതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ  ആകതിലന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭ  തമീയതതിയതില്  ഔകദവ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്ന കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  പ്രസ്തുത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം
ചുമതലെകേള്  (2)-ാംഉപവകുപതിന്കേമീഴതില്  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഒര
തഞല്കഞലെതികേ നതികേഞയഞ്ചാം ആറുമഞസകഞലെകതയ്കകഞ അലല്ലെങതില് 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലലെ  (1975-ലലെ  5)  വവ്യവസ്ഥകേള്കട്  അനുസൃതമഞയതി  ലസനറഞ്ചാം
സതിന്ഡതികകറഞ്ചാം പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപതിക്കുന്നതുവലരകയഞ, അതതില് ഏതഞകണഞ ആദവ്യഞ്ചാം, അതുവലര
നതിര്വ്വഹതികകണതഞണട്.

(2)  സര്കഞരതിനട്,   ഗസറട്  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,   പ്രസ്തുത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട
ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
എല്ലെഞ ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി തഞലഴപറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങതിയ ഒര
തഞല്കഞലെതികേ നതികേഞയലത നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണട് :― 

1. സതിന്ഡതികകറതിലലെ എകട്- ഒഫമീകഷവ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള്.

2. നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയലപടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്:

(i)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഒര അദവ്യഞപകേന്;

(ii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  അഫതിലെതികയറട്  ലചെയ്ത  സര്കഞര്  കകേഞകളജുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം ഒര അദവ്യഞപകേന്;

(iii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  അഫതിലെതികയറട്  ലചെയ്ത  സര്കഞര്  കകേഞകളജുകേളതില്
നതിനഞ്ചാം എയ്ഡഡട് കകേഞകളജുകേളതില് നതിനഞ്ചാം ഒഞകരഞ പ്രതിന്സതിപല് വമീതഞ്ചാം;

(iv)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  അഫതിലെതികയറട്  ലചെയ്ത  എയ്ഡഡട്  കകേഞകളജുകേളതില്
നതിനള രണട് അദവ്യഞപകേ പ്രതതിനതിധതികേള്;

(v)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലളകതഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി  അഫതിലെതികയറട്
ലചെയ്ത സര്കഞര് അലല്ലെങതില് എയ്ഡഡട്  കകേഞകളജുകേളതില് നതിനഞ്ചാം  ഉളകതഞ ആയ ഒര
വതിദവ്യഞര്തതി;

(vi)   വതിദവ്യഞഭവ്യഞസ  രഞ്ചാംഗതട്  പ്രവര്തതിക്കുന്ന  ആറട്  പ്രമുഖ  വവ്യക്തതികേള്,
അവരതില്  ഒരഞള് വനതിതയഞ്ചാം  ഒരഞള് പടതികേജഞതതികേളതികലെഞ  പടതികേ  കഗഞത്രവര്ഗ്ഗങ്ങളതികലെഞലപടുന്ന
ആളഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണട്.
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ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1975-ലലെ  കകേഞഴതികകഞടട്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലലെ  (1975-ലലെ  5)  18-ാം  വകുപട്
(1)-ാം ഉപവകുപട് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞ നഞലെട് വര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട ലസനറട്
പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപതികകണതഞണട്.  പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ  22-ാം  വകുപതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപതിനുളള
കതിപ്തനതിബന്ധന പ്രകേഞരഞ്ചാം സതിന്ഡതികകറതിലന്റെ കേഞലെഞവധതി ലസനറതിലന്റെ കേഞലെഞവധതികയഞലടഞപഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുന്നതഞണട്.  നതിലെവതിലലെ ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം കേഞലെഞവധതി  2023
മഞര്ചട്  6-ാം തമീയതതി അവസഞനതിക്കുന്നതഞണട്.  ആയതതിനഞല് ആകതിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള്കട്
അനുസൃതമഞയതി  ലസനറഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപതിക്കുന്നതുവലര  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട
ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  ഒര  തഞല്കഞലെതികേ  ബദല്  ക്രമമീകേരണഞ്ചാം
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനട് സര്കഞര് തമീരമഞനതിച.

2. കമല്പറഞ്ഞ ലെകവ്യഞ്ചാം നതിറകവറന്നതതിനട് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണ്ടുളളതഞണട് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ  2-ാം  ഖണ്ഡതതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട
ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  രൂപമീകേരതികലപടുന്ന  തഞല്കഞലെതികേ  നതികേഞയതതിലന്റെ
കയഞഗങ്ങള് നടത്തുന്നതതിനഞയതി  സഞമ്പതതികേ ബഞധവ്യത ഉണഞകുന്നതഞണട്.    ഈ ബതില്
നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  പ്രതതിവര്ഷഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറട്  കയഞഗങ്ങള്കട്  15,66,404
(പതതിനഞട്  ലെകതതി  അറുപതതിആറഞയതിരതതി  നഞന്നൂറതിനഞലെട്  )  രൂപയഞ്ചാം  ലസനറട്
കയഞഗങ്ങള്കട് 12,17,644 (പന്ത്രണട് ലെകതതി പതതികനഴഞയതിരതതി അറുനൂറതി നഞല്പതതി
നഞലെട്)   രൂപയഞ്ചാം  ഉള്ലപലട   27,84,048  (ഇരപതതികയഴട്  ലെകതതി  എണ്പതതി
നഞലെഞയതിരതതി  നഞല്പതതി  എടട്)  രൂപയലട  ആവര്തകേ  ലചെലെവട്  പ്രതമീകതിക്കുന.
ബതില്ലെതിലലെ  2-ാം ഖണ്ഡപ്രകേഞരമുളള കേഞലെയളവതികലെയട്  ഇതതിനട്  ആനുപഞതതികേമഞയ ലചെലെവട്
വരന്നതഞണട്.

ഏലതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ  (1975-ലലെ  5)  വവ്യവസ്ഥകേള്കട്
അനുസൃതമഞയതി  ലസനറഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപതിക്കുന്നതുവലരകയഞ  ആറട്
മഞസകഞലെകതയ്കകഞ,  അതതില്  ഏതഞകണഞ  ആദവ്യഞ്ചാം  അതുവലര,  കകേഞഴതികകഞടട്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലട  ലസനറതിലന്റെയഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിലന്റെയഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  ഒര  തഞല്കഞലെതികേ
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നതികേഞയലത നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്തുലകേഞണട് വതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപടുവതിക്കുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
2-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

2.  ഏതു  കേഞരവ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപടുവതികഞവന്നതട്,  അതട്
നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം  സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സസ്വഭഞവകതഞടു  കൂടതിയതുമഞണട്.
മഞത്രമല്ലെ, വതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപടുവതിച കശഷഞ്ചാം അതട് നതിയമസഭയലട സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയട്
വതികധയവമഞണട്.  ആയതതിനഞല്,  ഏല്പതിചലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണട്.

കഡഞ. ആര്.ബതിന


