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പഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം
1. ചുരുകകപരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1) ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര
സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവതിദദ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകറ എനറ കപരു പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഇതറ 2020 ജൂകലെ 1-ാം തഗീയതതി പഞബലെദതതില് വനതഞയതി കേരുതലപകടെണതഞണറ.
2. നതിര്വ്വചനങ്ങള.― ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശദലപടെഞത പക്ഷഞ്ചാം,―
(എ) "അകഞദമതികേറ സ്റ്റഞഫറ" എനഞല് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേതിലന അകഞഡമതികേ സ്റ്റഞഫറ
ആയതി സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതികയഞഗതികലപട്ടേ അതരഞ്ചാം വതിഭഞഗങ്ങളതില്ലപട്ടേ സ്റ്റഞഫറ
എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ബതി) "ഡയറക്ടര് കബഞര്ഡറ" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ
എനതിറ്റതി ആയതി 7-ാം വകുപതില് വതിവരതിക്കുന ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഇന്ഫര്കമഷന്
ലടെകകഞളജതി ആനറ മഞകനജ്ലമനറ-കകേരളയലടെ ഡയറക്ടര് കബഞര്ഡറ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(സതി) "കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴറ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ഡതി) "കേഞമ്പസറ" എനഞല് അദദഞപനതതികനഞ ഗകവഷണതതികനഞ രണതിനഞ്ചാം
കൂടെതികയഞ കവണതി സജ്ജഗീകേരണങ്ങള ഒരുക്കുനതതിനഞയതി ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേതിനഞല് സഞപതികലപടുകേകയഞ
രൂപവല്കരതികലപടുകേകയഞ ലചയതിട്ടുള്ള ഒരു ഇടെഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ഇ) "ചഞന്സലെര്" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ചഞന്സലെര് എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എഫറ) "കേമ്പനതി" എനഞല് 1956-ലലെ കേമ്പനഗീസറ ആകതിന് (1956-ലലെ 1-ാം
കകേന്ദ്ര ആകറ) കേഗീഴതില് കകേരള സര്കഞര് സഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള ഒരു കേമ്പനതിയഞയ ഇനദന്
ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ
ഓഫറ
ഇന്ഫര്കമഷന്
ലടെകകഞളജതി
ആനറ
മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള
എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ജതി) "കേകൗണസതില്" എനഞല് 17-ാം വകുപതിന് കേഗീഴതില് രൂപവത്കേരതിച്ച
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ജനറല് കേകൗണസതില് എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എച്ചറ) "ഡഗീന്" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഡഗീന് എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ഐ) "ഫണറ" എനഞല്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഫണറ എനര്ത്ഥമഞകുന;

30-ാം

വകുപതില്

പരഞമര്ശതിച്ചതിരതിക്കുന

(ലജ) "സര്കഞര്" എനഞല് കകേരള സര്കഞര് എനര്ത്ഥമഞകുന;
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(ലകേ) "ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ" എനഞല് ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് സഞപതികലപട്ടേ കകേരള
ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവതിദദ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എല്) "ഉകദദഞഗസന്" എനഞല് ഈ ആകതിലലെ 3-ാം അദദഞയതതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള്ള,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ഒരു
ഉകദദഞഗസകനഞ
അലല്ലെങ്കേതില്
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് ഒരു ഉകദദഞഗസനഞയതി നതികയഞഗതികലപട്ടേ മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം ആകളഞ
എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എഞ്ചാം) "ഉതരവറ" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ പുറലപടുവതിച്ച ഉതരവറ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എന്) "നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ" എനഞല് ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് ഉണഞകലപട്ടേ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞലഞ്ചാം റഗുകലെഷനകേളഞലഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ഒ) "കപഞ-ചഞന്സലെര്" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കപഞ-ചഞന്സലെര്
എനര്ത്ഥമഞകുന;
(പതി) "റഗുകലെഷനകേള" എനഞല് ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് ഉണഞകലപട്ടേ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ റഗുകലെഷനകേള എനര്ത്ഥമഞകുന;
(കേറ്റ്യൂ) "പട്ടേതികേജഞതതികേള" എനതതിനറ ഭഞരതതതിലന ഭരണഘടെനയലടെ 366-ാം
അനകച്ഛേദതതിലന (24)-ാം ഖണ്ഡതതില് അതതിന നല്കേതിയതിട്ടുള്ള അകത അര്ത്ഥഞ്ചാം
തലനയഞയതിരതിക്കുനതഞണറ;
(ആര്) "പട്ടേതികേകഗഞത്രവര്ഗ്ഗങ്ങള" എനതതിനറ ഭഞരതതതിലന ഭരണഘടെനയലടെ
366-ാം അനകച്ഛേദതതിലന (25)-ാം ഖണ്ഡതതില് അതതിന നല്കേതിയതിട്ടുള്ള അകത അര്ത്ഥഞ്ചാം
തലനയഞയതിരതിക്കുനതഞണറ;
(എസറ) "ലസനറ്ററ" എനഞല് 21-ാം വകുപതിന് കേഗീഴതില് രൂപവത്കേരതിച്ചതിട്ടുള്ള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ലസനറ്ററ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(റ്റതി) "കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി" എനഞല് 7-ാം വകുപതില് വതിവരതിച്ചതിരതിക്കുന
കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി എനര്ത്ഥമഞകുന;
(യ) "സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം" എനഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;
(വതി) "സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള" എനഞല് ഈ ആകതിലലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഉണഞകതിയ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള എനര്ത്ഥമഞകുന;

വദവസകേളനസരതിച്ചറ

(ഡബബ) "വതിദദഞര്ത്ഥതി" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടെപഞക്കുന ഗകവഷണ
പരതിപഞടെതികേള
നടെത്തുനതതിനഞകയഞ
ഡതിജതിറ്റല്
സയന്സറ,
സഞകങ്കേതതികേവതിദദ,
മഞനവതികേവതിഷയങ്ങള എനതിവയതില് പരതിശഗീലെനതതിന കവണതികയഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
യഥഞവതിധതി പകവശനഞ്ചാം കനടെതി തുടെര്ന വരുന ഒരഞള എനര്ത്ഥമഞകുന;
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(എകറ) "അദദഞപകേര്" എനഞല് ലപഞഫസര്മഞര്, അകസഞസതികയറ്ററ ലപഞഫസര്മഞര്,
അസതിസ്റ്റനറ ലപഞഫസര്മഞര് കൂടെഞലത ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേതില് അദദഞപനഞ്ചാം നടെത്തുനതതികനഞ
ഗകവഷണഞ്ചാം
നടെത്തുനതതികനഞ
കവണതി
നതിയമതികച്ചകഞവനതുഞ്ചാം
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
അദദഞപകേരഞയതി നതികയഞഗതിച്ചതിട്ടുള്ളതുമഞയ അതുകപഞലലെയള്ള മറ്റു ആളുകേള എനര്ത്ഥമഞകുന;
(കവ)
"സര്വ്വകേലെഞശഞലെ"
എനഞല്
ഈ
ആകതിന്
കേഗീഴതില്
സഞപതികലപട്ടേതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകേരതികലപട്ടേതിട്ടുള്ളതുമഞയ കകേരള
ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര
സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവതിദദ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ എനര്ത്ഥമഞകുന;
(ഇസഡറ) "കവസറ-ചഞന്സലെര്" എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കവസറചഞന്സലെര് എനര്ത്ഥമഞകുന.
അദദഞയഞ്ചാം 2

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
3. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ സഞപനവഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകേരണവഞ്ചാം.―(1) "കകേരള ഡതിജതിറ്റല്
ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവതിദദ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ" എന കപരതില് ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
സഞപതികലപടുനതുഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകേരതികലപടുനതുമഞണറ.
(2) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്, ഈ ആകതില് പതതിപഞദതിച്ചതിരതിക്കുന പകേഞരകമഞ
അതതിന്കേഗീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതില് വദവസ ലചയതിട്ടുള്ള പകേഞരകമഞ,
ചഞന്സലെറഞ്ചാം
കപഞ-ചഞന്സലെറഞ്ചാം കവസറ-ചഞന്സലെറഞ്ചാം ഡഗീനഞ്ചാം രജതിസഞറഞ്ചാം ജനറല്
കേകൗണസതിലഞ്ചാം കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴഞ്ചാം ലസനറ്റുഞ്ചാം
മറ്ററ അധതികേഞരസഞനങ്ങളുഞ്ചാം
ഉകദദഞഗസരുഞ്ചാം ഉളലപടുനതഞണറ.
(3) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, ഈ ആകതിലലെ വദവസകേളകറ വതികധയമഞയതി, സഞവരവഞ്ചാം
ജഞ്ചാംഗമവമഞയ വസ്തു ആര്ജ്ജതിക്കുനതതിനഞ്ചാം കകേവശഞ്ചാം വയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ആവശദതതിനഞയതി അതതില് നതിക്ഷതിപതിമഞകലപട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ അതറ ആര്ജ്ജതിച്ചതിട്ടുള്ളകതഞ
ആയ സഞവരകമഞ ജഞ്ചാംഗമകമഞ ആയ ഏലതഞരു വസ്തുവഞ്ചാം പഞട്ടേതതിനറ നല്കുനതതികനഞ
വതില്ക്കുനതതികനഞ മറ്റുവതിധതതില് കകേമഞറ്റഞ്ചാം ലചയ്യുനതതികനഞ, കകേന്ദ്രസര്കഞരതില് നതികനഞ
മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതില് നതികനഞ സര്കഞരതിനഞല് അഞ്ചാംഗഗീകേരതികലപട്ടേ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകൃത നതികേഞയതതില് നതികനഞ പണഞ്ചാം കേടെഞ്ചാംവഞങ്ങുനതതിനഞ്ചാം,
കേരഞറതികലെര്ലപടുനതതിനഞ്ചാം ഈ ആകതിലന ഉകദ്ദേശദങ്ങളകഞയതി കവണതഞയ മലറ്റല്ലെഞ
കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനഞ്ചാം അധതികേഞരകതഞടുകൂടെതി ശഞശശ്വതമഞയ പതിന്തുടെര്ച്ചഞവകേഞശകതഞടുഞ്ചാം
ഒരു ലപഞതു മുദ്രകയഞടുഞ്ചാം കൂടെതിയ ഒരു ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകൃത നതികേഞയഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം പസ്തുത
കപരതില് വദവഹരതിക്കുകേകയഞ വദവഹരതികലപടുകേകയഞ ലചകയ്യേണതുമഞണറ.
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(4)

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുകവണതികയഞ

അതതിനറ

എതതിരഞകയഞ

ഉള്ള

എല്ലെഞ

വദവഹഞരങ്ങളതിലലെയഞ്ചാം മറ്ററ നതിയമ നടെപടെതികേളതിലലെയഞ്ചാം വഞദപതതിവഞദ പത്രതികേകേളതില്
രജതിസഞകറഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഇതതികലെകഞയതി

അധതികേഞരലപടുതതിയ മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം ആകളഞ

ഒപ്പുവയ്കകണതുഞ്ചാം സതദഞ്ചാം കബഞധദലപടുകതണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള വദവഹഞരങ്ങളതിലലെയഞ്ചാം
നടെപടെതികേളതിലലെയഞ്ചാം എല്ലെഞ കപസ്സുകേളുഞ്ചാം രജതിസഞര്കറ നല്കകേണതുഞ്ചാം നടെകതണതുമഞണറ
(5) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നല്കുന വതിദദഞഭദഞസ സകൗകേരദങ്ങള സമൂഹതതിലലെ
ദരതിദ്രരുഞ്ചാം നതിര്ദനരുമഞയ വതിഭഞഗങ്ങളകറ സബ്സതിഡതി നതിരകതില് നല്കേണലമനറ
സര്കഞര് തഗീരുമഞനതിക്കുനതിടെതറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ബഞദദതയഞകുന സബ്സതിഡതി തുകേ
സര്കഞര് വഹതികകണതഞണറ.
4.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

ലെക്ഷദങ്ങള.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

ലെക്ഷദങ്ങള

തഞലഴപറയനവയഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(എ)

വതിവര

സഞകങ്കേതതികേവതിദദയതിലഞ്ചാം

അതതിലന

പകയഞഗരഞ്ചാംഗങ്ങളതിലഞ്ചാം

ബതിരുദഞനനര വതിദദഞഭദഞസഞ്ചാം, ഗകവഷണഞ്ചാം, പരതിശഗീലെനഞ്ചാം, കേണസളട്ടേന്സതി കജഞലെതികേള
എനതിവ സകൗകേരദലപടുത്തുകേയഞ്ചാം കപഞതഞഹതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ബതി) കവവതിധദങ്ങളഞയ വതിദദഞഭദഞസ പരതിപഞടെതികേള, കനപുണദ വതികേസന
സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള,

വദവസഞയ

പസക്തമഞയ

കകേഞഴകേള

എനതിവയതിലൂലടെ

ഡതിജതിറ്റല്

സഞകങ്കേതതികേവതിദദ രഞ്ചാംഗതറ ഉനത നതിലെവഞരമുള്ള മഞനവവതിഭവ കശഷതി സൃഷതിക്കുവഞന്
സഹഞയതിക്കുകേ;
(സതി) ഡതിജതിറ്റല് സഞകങ്കേതതികേവതിദദയതിലഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപട്ടേകതഞ അതതിനറ
ആനഷഞ്ചാംഗതികേകമഞ ആയ കേഞരദങ്ങളതിലഞ്ചാം മതികേവറ കകേവരതിക്കുകേ;
(ഡതി) ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ടേ കമഖലെകേളതിലലെ കസവനവതിതരണഞ്ചാം ലമച്ചലപടുത്തുവഞന്
കേഴതിയനവതിധതതില് വതിവര സഞകങ്കേതതികേ വതിദദയതിലഞ്ചാം ഡതിജതിറ്റല് സഞകങ്കേതതികേ വതിദദയതിലഞ്ചാം
ഒരു മഞതൃകേഞപരമഞയ മഞറ്റഞ്ചാം സൃഷതിക്കുകേ;
(ഇ) അതദഞധുനതികേ ഉല്പനങ്ങളുഞ്ചാം കസവനങ്ങളുഞ്ചാം വതികേസതിപതിലച്ചടുക്കുനതതിനറ
വദവസഞയ കമഖലെലയ പഞപമഞക്കുകേ;
(എഫറ)

ഇനദയതിലഞ്ചാം

വതികദശത്തുമുള്ള

ശക്തമഞയ സശ്വഞധഗീനഞ്ചാം സൃഷതിക്കുകേ; കൂടെഞലത

സഹഅകഞഡമതികേ

സമൂഹതതില്
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(ജതി) കലെഞകേതതിലലെ മതികേച്ച പതതിഭഞശഞലെതികേലള ആകേര്ഷതിക്കുകേയഞ്ചാം തതികേഞ്ഞെ
ആകഗഞള സമനശ്വയഞ്ചാം സഞധദമഞക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.
5.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

അധതികേഞരങ്ങള.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ

തഞലഴപറയന

അധതികേഞരങ്ങള ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(എ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിശ്ചയതികച്ചകഞവന പകേഞരമുള്ള
പഠനശഞഖകേളതില് അദദഞപനഞ്ചാം നല്കുകേ, കൂടെഞലത ഗകവഷണതതിനഞ്ചാം വതിജഞനതതിലനയഞ്ചാം
കനപുണദതതിലനയഞ്ചാം ഉനമനതതിനഞ്ചാം വദഞപനതതിനഞ്ചാം കവണതി വദവസകേള ഉണഞക്കുകേ;
(ബതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിശ്ചയതികച്ചകഞവന അതരഞ്ചാം നതിബന്ധനകേളകറ
വതികധയമഞയതി ഡതികപഞമകേളുഞ്ചാം സര്ട്ടേതിഫതികറ്റുകേളുഞ്ചാം നല്കുകേ, കൂടെഞലത പരഗീക്ഷകേളുലടെകയഞ
മൂലെദനതിര്ണ്ണയതതിലനകയഞ അലല്ലെങ്കേതില് ഒരഞളുലടെ കേഴതിവറ പരഗീക്ഷതിക്കുവഞനള്ള മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം
മഞര്ഗ്ഗതതിലനകയഞ അടെതിസഞനതതില്

ബതിരുദങ്ങളുഞ്ചാം മറ്റു അകഞഡമതികേ ബഹുമതതികേളുഞ്ചാം

നല്കുകേ;
(സതി) സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപടുന രഗീതതിയതില് ഓണററതി ബതിരുദങ്ങകളഞ
മറ്റു ബഹുമതതികേകളഞ നല്കുകേ;
(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളകനസൃതമഞയതി സശ്വതന്ത്രമഞയ
മതികേവതിലന കകേന്ദ്രങ്ങളുഞ്ചാം സശ്വതന്ത്രമഞയ പരതിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളുഞ്ചാം ഔട്ടേറ റഗീച്ചറ ലസനറകേളുഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേ
പവര്തന
സശ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരകതഞടുകൂടെതിയള്ളതുഞ്ചാം
ഗകവഷണതതിലഞ്ചാം
പരതിശഗീലെനതതിലഞ്ചാം
വതിദകഗ്ദ്ധഞപകദശഞ്ചാം
നല്കുനതതിലഞ്ചാം
ഉളലപട്ടേതിരതിക്കുനതുമഞയ
അതരതതിലള്ള മറ്റു സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം പടുത്തുയര്ത്തുകേ;
(ഇ) സര്കഞരതിലന കേഗീഴതില് നതിലെവതിലള്ളതഞയ ഗകവഷണ സഞപനങ്ങലളയഞ്ചാം
പരതിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങലളയഞ്ചാം, സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളകനസൃതമഞയതി, സര്കഞരതിലന വദക്തമഞയ
അനമതതികയഞലടെ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയകേതറ എകറലറ്റന്ഷന് ലസനറകേളഞയഞ്ചാം സശ്വതന്ത്രമഞയ
മതികേവതിലന കകേന്ദ്രങ്ങളഞയഞ്ചാം പരതിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളഞയഞ്ചാം ഔട്ടേറ റഗീച്ചറ ലസനറകേളഞയഞ്ചാം
പവര്തതിക്കുനതതികലെയഞയതി സഞ്ചാംകയഞജതിപതിക്കുകേ;
(എഫറ) വതിഷയപരതിമതിതതികേളതില്ലെഞതതഞയ പഠനങ്ങളുഞ്ചാം വതിജഞനവദഞപന
കസവനങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടെതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം ഏലറ്റടുക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ജതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് കേരഞറടെതിസഞനതതിലള്ളകതഞ ഭരണപരമഞയ
ആവശദങ്ങളക്കുള്ളകതഞ മതിനതിസ്റ്റഗീരതിയകലെഞ മറ്റുള്ളകതഞ ആയ തസതികേകേള സൃഷതിക്കുകേയഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം അതരഞ്ചാം തസതികേകേളതില് ആളുകേലള നതിയമതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
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(എച്ചറ) ലറഗുകലെറ്ററതി കബഞഡതികേളുലടെ കുറഞ്ഞെ മഞനദണ്ഡങ്ങള പഞലെതിക്കുനതതിനകവണതി
(ജതി) ഖണ്ഡതതില് സൂചതിപതിച്ചതിട്ടുള്ള തസതികേകേളക്കുള്ള ബതകേളുഞ്ചാം കപഞവതിഡനറ ഫണഞ്ചാം മറ്റു
ബതകേളുഞ്ചാം ഉളലപലടെ ശമ്പളഘടെന നതിശ്ചയതിക്കുകേ, എനഞല് അറ്റശമ്പളഞ്ചാം ലറഗുകലെറ്ററതി
കബഞഡതികേള
നതിര്ണ്ണയതിച്ചതതികനകഞള ഉയര്നതഞകേഞവനതുഞ്ചാം പലക്ഷ ഒരു
കേഞരണവശഞലഞ്ചാം എല്ലെഞ അകഞഡമതികേവഞ്ചാം അദദഞപനവഞ്ചാം മറ്റു ജഗീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം കവണതിയള്ള
കേരഞറമഞയതി കചര്നലകേഞണള്ള കേരഞര് നതിബന്ധനകേളക്കുഞ്ചാം കേരഞറതിലന കദര്ഘദഞ്ചാം,
കേഞലെഞവധതി, പതഗീക്ഷകേള, ചുമതലെകേള, ഉതരവഞദതിതശ്വങ്ങള എനതിവ നതിശ്ചയതിക്കുനതതില്
കുറവഞയതിരതിക്കുവഞന് പഞടെതില്ലെഞതതുമഞലണനറപഞക്കുകേ; അതതിലന എല്ലെഞ ജഗീവനകഞരുമഞയതി
വരുമഞനഞ്ചാം പങ്കേതിടെല് രഗീതതി ഉണഞക്കുകേ;
(ഐ) മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതികലെഞ സഞപനങ്ങളതികലെഞ പവര്തതിക്കുന
ആളുകേലള ഒരു നതിശ്ചതിത കേഞലെയളവതികലെയറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അദദഞപകേരഞയതി
നതിയമതിക്കുകേ;
(ലജ) കലെഞകകേഞതര നതിലെവഞരമുള്ള പതതിഭകേലള സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം
സ്കൂളുകേളതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം ആകേര്ഷതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
നതിലെനതിറത്തുനതതിനമഞയതി
പകേടെനഞധതിഷതിത കപഞതഞഹന സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം സൃഷതിക്കുകേ;
(ലകേ) ലമച്ചലപട്ടേ ഗകവഷണവഞ്ചാം പഞക്ടഗീസുഞ്ചാം തുടെര്നലകേഞണ കപഞകുനതതിനഞയതി
ലചയര്
ലപഞസതിഷനകേള
സജ്ജമഞക്കുനതതികലെയറ
വദവസഞയസഞപനങ്ങളുമഞയഞ്ചാം
സര്കഞകരതര സഞ്ചാംഘടെനകേളുമഞയഞ്ചാം മറ്റു ഗകവഷണ സഞ്ചാംഘടെനകേളുമഞയഞ്ചാം സഹവര്തതിക്കുകേ;
(എല്) ഇനദയതിലഞ്ചാം വതികദശത്തുമുള്ള മറ്റു സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുമഞയതി വതിജഞനഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേവതിദദ,
വതിദദഞര്ത്ഥതികേള,
ഫഞകല്റ്റതികേള
എനതിവയലടെ
കകേമഞറ്റഞ്ചാം
ഉളലപടുതതിലകഞണറ പരസരപകയഞജനകേരമഞയ ബന്ധങ്ങള സഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം ഡതിജതിറ്റല്
സയന്സതിലഞ്ചാം
സഞകങ്കേതതികേവതിദദയതിലഞ്ചാം
മഞനവതികേ
വതിഷയങ്ങളതിലഞ്ചാം
ശ്രദ
കകേന്ദ്രഗീകേരതിച്ചുലകേഞണള്ള ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ പരസരസഞപനഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേ;
(എഞ്ചാം) ഡതിജതിറ്റല് സയന്സതിലഞ്ചാം സഞകങ്കേതതികേവതിദദകേളതിലഞ്ചാം മഞനവതികേ
വതിഷയങ്ങളതിലഞ്ചാം ഗകവഷണവഞ്ചാം പഠനവഞ്ചാം ഏലറ്റടുക്കുനതതിനഞയതി അനര്കദ്ദേശഗീയ ഗകവഷണ
ഏജന്സതികേളുമഞയഞ്ചാം
ധനസഹഞയ
ഏജന്സതികേളുമഞയഞ്ചാം
ഫകൗകണഷനകേളുമഞയഞ്ചാം
സഹവര്തതിക്കുകേ;
(എന്) ഗകവഷണതതിലൂലടെയഞ്ചാം കേണസളട്ടേതിഞ്ചാംഗതിലൂലടെയഞ്ചാം ബകൗദതികേ സശ്വതറ
ഉണഞക്കുകേയഞ്ചാം ധനസമ്പഞദനഞ്ചാം നടെത്തുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
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(ഒ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിശ്ചയതികച്ചകഞവന അതരഞ്ചാം ആവശദങ്ങളക്കു കവണതി,
അപകേഞരമുള്ള രഗീതതിയതില്, മുന്നതിരയതില് പവര്തതിക്കുന മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,
ഉനത പഠനതതിനള്ള അകതഞറതിറ്റതി അലല്ലെങ്കേതില് സഞ്ചാംഘടെന, വദവസഞയ-കകേഞര്പകററ്ററ
സഞപനങ്ങള, പരഗീക്ഷണശഞലെ എനതിവയമഞയതി സഹകേരതിക്കുകേകയഞ കയഞജതിച്ചു
പവര്തതിക്കുകേകയഞ സഹവര്തതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുകേ;
(പതി) അദദഞപനതതികനഞ ഗകവഷണ കമല്കനഞട്ടേതതികനഞ അലല്ലെങ്കേതില്
രണതിനഞ്ചാം കൂടെതികയഞ (ഒ) ഖണ്ഡതതില് സൂചതിപതിച്ചതിട്ടുള്ള സഞ്ചാംഘടെനകേളതില് പവര്തതിക്കുന
ആളുകേളകറ അഞ്ചാംഗഗീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കേതില് അപകേഞരമുള്ള അഞ്ചാംഗഗീകേഞരഞ്ചാം
പതിന്വലെതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുകേ;
(കേറ്റ്യൂ) അകഞഡമതികേ ചുമതലെകേള നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി ഒരു പഠന
ഗകവഷണ വതിഭഞഗഞ്ചാം സജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം അവര്കറ നതിര്ണ്ണയതികലപടുന രഗീതതിയതില്
പതതിഫലെഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ആര്)
നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേ;

വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകറ

ചുമകതണ

ഫഗീസുഞ്ചാം

മറ്റു

ചഞര്ജ്ജുകേളുഞ്ചാം

(എസറ) കേമ്പറ്റ്യൂട്ടേര് ലസനറകേള, പരഗീക്ഷണശഞലെകേള, ഗ്രന്ഥശഞലെ മുതലെഞയ
സകൗകേരദങ്ങള ഒരുക്കുകേ;
(റ്റതി) വദതദസ വതിഷയങ്ങളക്കുകവണതി പഞഠദപദതതി വതികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള
സഞപതിക്കുകേ;
(യ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതികലെയ്ക്കുള്ള പകവശനതതിന കവണതി,
മൂലെദനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം അലല്ലെങ്കേതില് മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം രഗീതതിയതിലള്ള ലതരലഞ്ഞെടുപറ
ഉളലപടെഞവന നതിലെവഞരങ്ങള നതിശ്ചയതിക്കുകേ;
(വതി) ലഫകലെഞഷതിപ്പുകേളുഞ്ചാം കസഞളര്ഷതിപ്പുകേളുഞ്ചാം
ഏര്ലപടുത്തുകേയഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

ലമഡലകേളുഞ്ചാം

പരഗീക്ഷ,
എനതിവ

സമഞനങ്ങളുഞ്ചാം

(ഡബബ) വതിജഞനവദഞപന പവര്തനങ്ങളകറ കവണതിയള്ള ഫഗീസുകേളുഞ്ചാം മറ്റു
ചഞര്ജ്ജുകേളുഞ്ചാം ആവശദലപടുകേയഞ്ചാം സശ്വഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(എകറ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ തഞമസതതിനറ കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം
വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം അവരുലടെ ആകരഞഗദവഞ്ചാം ലപഞതുകക്ഷമവഞ്ചാം അഭതിവൃദതിലപടുത്തുനതതിനഞവശദമഞയ
ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏർലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
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(കവ) വതിദദഞര്ത്ഥതിനതികേളുലടെ കേഞരദതതില്, സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അഭതികേഞമദലമനറ
കേരുതുന, അപകേഞരമുള്ള പകതദകേ ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേ;
(ഇസഡറ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ ലപരുമഞറ്റഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുകേ;
(ഇസഡറ-എ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അദദഞപകേരുലടെയഞ്ചാം ജഗീവനകഞരുലടെയഞ്ചാം
കജഞലെതി ക്രമഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലപരുമഞറ്റഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ഇസഡറ-ബതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ജഗീവനകഞരുലടെയഞ്ചാം വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെയഞ്ചാം
ഇടെയതില് അച്ചടെകഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുകേയഞ്ചാം നടെപതിലെഞക്കുകേയഞ്ചാം, ഇതതികലെയഞയതി ആവശദലമനറ
കേരുതുന അതരതതിലള്ള അച്ചടെകനടെപടെതികേള സശ്വഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ഇസഡറ-സതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അദദഞപകേരുലടെയഞ്ചാം ജഗീവനകഞരുലടെയഞ്ചാം
ആകരഞഗദവഞ്ചാം ലപഞതുകക്ഷമവഞ്ചാം അഭതിവൃദതിലപടുത്തുനതതിനഞവശദമഞയ ക്രമഗീകേരണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ;
(ഇസഡറ-ഡതി)
ആളുകേളതില്
നതിനറ
സഹഞയങ്ങളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭഞവനകേളുഞ്ചാം
ഉപഹഞരങ്ങളുഞ്ചാം സശ്വഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ തഗീരുമഞനതിക്കുഞ്ചാംപകേഞരഞ്ചാം ലചയറകേളക്കുഞ്ചാം
സഞപനങ്ങളക്കുഞ്ചാം ലകേട്ടേതിടെങ്ങളക്കുഞ്ചാം അതുകപഞലലെയള്ളവയ്ക്കുഞ്ചാം നഞമകേരണഞ്ചാം നടെത്തുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേ;
(ഇസഡറ-ഇ) സര്കഞരതിലന മുന്കൂര് അഞ്ചാംഗഗീകേഞരഞ്ചാം ആവശദമുള്ളതുഞ്ചാം,
സര്കഞരതിലന സഹഞയകതഞലടെ സലെഞ്ചാം ഏലറ്റടുക്കുകേകയഞ ലകേട്ടേതിടെഞ്ചാം പണതിയകേകയഞ
ലചയവയഞ്ചാം ഒഴതിലകേ, ട്രസഞ്ചാം എന്കഡഞവ്ലമന്റുമഞയതുമഞയ വസ്തുവകേകേള ഉളലപലടെ
ജഞ്ചാംഗമകമഞ
സഞവരകമഞ
ആയ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
വസ്തു
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ഉകദ്ദേശദങ്ങളക്കുകവണതി ഏലറ്റടുക്കുകേയഞ്ചാം കകേവശഞ്ചാം വയ്ക്കുകേയഞ്ചാം കകേകേഞരദഞ്ചാം ലചയ്യുകേയഞ്ചാം
കകേലയഞഴതിയകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
(ഇസഡറ-എഫറ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ നടെതതിപതിലനയഞ്ചാം വതികേസനതതിലനയഞ്ചാം
ആവശദങ്ങളകഞയതി, സര്കഞരതിലന അനമതതികയഞലടെ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വസ്തുവതിലന
ഈടെതികന്മേല്, പണഞ്ചാം വഞയ്പലയടുക്കുകേ;
(ഇസഡറ-ജതി)
വതിഷയങ്ങള,
കവദഗ്ദ്ധദതതിലന
കമഖലെകേള,
വതിദദഞഭദഞസതതിലന തലെഞ്ചാം, ആളുകേളക്കുള്ള സഞകങ്കേതതികേ പരതിശഗീലെനഞ്ചാം എനതിവയനസൃതമഞയതി
ഹ്രസശ്വ-ദഗീര്ഘകേഞലെഞടെതിസഞനതതില് ആവശദങ്ങള വതിലെയതിരുത്തുകേ, ഈ ആവശദങ്ങള
നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിന അനതിവഞരദമഞയ പരതിപഞടെതികേള തുടെങ്ങതിവയ്ക്കുകേ;
1166/2021.
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(ഇസഡറ-എച്ചറ) സഞ്ചാംകവദനഞത്മകേരഗീതതിയതിലള്ള ഓണകലെന് പഠനതതിലൂലടെ
കബഞധനഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം,

ഔപചഞരതികേ-അനകൗപചഞരതികേ

(തുറനപഠനഞ്ചാം) വതിദദഞഭദഞസ

ധഞരകേളതികലെകറ പരസരഞ്ചാം മഞറഞന് വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകറ സകൗകേരദലമഞരുക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;
കൂടെഞലത
(ഇസഡറ-ഐ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ എല്ലെഞകമഞ ഏലതങ്കേതിലകമഞ അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതിക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

ആവശദമഞകയക്കുനകതഞ
എല്ലെഞകമഞ

ഏലതങ്കേതിലകമഞ

ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞകയക്കുനകതഞ
ലെക്ഷദങ്ങള

കകേവരതിക്കുനതതിനറ

ആവശദമഞയകതഞ ഉതകുനകതഞ ആയ അങ്ങലനയള്ള മലറ്റല്ലെഞ പവൃതതികേളുഞ്ചാം കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം
ലചയ്യുകേ.
6. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതികലെയ്ക്കുള്ള പകവശനഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതികലെയഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയഞ്ചാം
വദവസകേളകറ

വതികധയമഞയഞ്ചാം

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്

നതിലെവതിലള്ള

സഞ്ചാംവരണ

തതശ്വങ്ങളകനസരതിച്ചുഞ്ചാം, ഏതു വഞ്ചാംശതതിലഞ്ചാം മതവതിശശ്വഞസതതിലഞ്ചാം ജഞതതിയതിലഞ്ചാം വര്ഗ്ഗതതിലഞ്ചാം
ലപടുന എല്ലെഞ ലെതിഞ്ചാംഗകഞര്ക്കുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് പകവശനഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഒരു അദദഞപകേന് ആകുനതതികനഞ അവതിടെലത ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം പദവതി
വഹതിക്കുനതതികനഞ അലല്ലെങ്കേതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് വതിദദഞര്ത്ഥതിയഞയതി പകവശനഞ്ചാം
കനടുനതതികനഞ

അവതിലടെനതിനഞ്ചാം

വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം

ബതിരുദഞ്ചാം

കനടുനതതികനഞ

അനഭവതിക്കുനതതികനഞ

അവതിടെലത

ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

ഉപകയഞഗലപടുത്തുനതതികനഞ

കവണതി,

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ആളതിലനകമല് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മതവതിശശ്വഞസകമഞ ലതഞഴതികലെഞ
രഞഷഗീയ അഭതിപഞയകമഞ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

എലനങ്കേതിലഞ്ചാം പരതികശഞധന നടെത്തുനകതഞ

നതിര്ബന്ധതിക്കുനകതഞ നതിയമപരമല്ലെഞതതുമഞകുന.
(2)

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്

പകവശനമുണഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം

ഏതു

അവലര

കദശഗീയതയതിലലെയഞ്ചാം

വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകറ

നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന

രഗീതതിയതില്

പകവശതിപതികഞവനതുമഞണറ.
(3) ഈ വകുപതിലലെ യഞലതഞനഞ്ചാംതലന, വനതിതകേളകകഞ സമൂഹതതിലലെ മറ്റു
പതികനഞക

വതിഭഞഗതതില്ലപടുനവര്കകഞ,

പകതദകേതിച്ചുഞ്ചാം

പട്ടേതികേജഞതതിയതിലഞ്ചാം

പട്ടേതികേകഗഞത്രവര്ഗ്ഗതതിലഞ്ചാംലപടുനവര്ക്കുഞ്ചാം നതിയമനതതികനഞ പകവശനതതികനഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

പകതദകേ

വദവസ

തടെയനതഞയതി കേരുതലപടുനതല്ലെ.

ഉണഞക്കുനതതില്

നതിനഞ്ചാം

കവണതി

സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
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7. കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി.― (1) 1956-ലലെ കേമ്പനഗീസറ ആക്ടതിലന

(1956-ലലെ

1-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ) 25-ാം വകുപതിന്കേഗീഴതില്, 5-9-2000-ലലെ 09-14187/2000 നമ്പര്
സര്ട്ടേതിഫതികകറ്റഞലടെ ഒരു കേമ്പനതിയഞയതി ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകേരതികലപട്ടേ ദതി ഇന്ഡദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ
ഓഫറ

ഇന്ഫര്കമഷന്

ലടെകകഞളജതി

ആനറ

മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള

(IIITMK)

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(2) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ സഞപതിക്കുനതതിനറ ആവശദമഞകയകഞവന ഭൂമതിയഞ്ചാം മറ്റു
അടെതിസഞനസകൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി കകേമഞറ്റഞ്ചാം ലചയ്തുലകേഞടുകകണതുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ സഞപതിതമഞയഞല് ഉടെന്തലന ഭരണനതിര്വ്വഹണഞധതികേഞരഞ്ചാം 8-ഉഞ്ചാം, 9-ഉഞ്ചാം,
10-ഉഞ്ചാം
വകുപ്പുകേളതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള്ള
ചഞന്സലെറതിലഞ്ചാം
കപഞചഞന്സലെറതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ മറ്റു ഉകദദഞഗസരതിലഞ്ചാം നതിക്ഷതിപമഞകുനതുമഞണറ.
അദദഞയഞ്ചാം 3

ചഞന്സലെറഞ്ചാം കപഞ-ചഞന്സലെറഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ മറ്ററ ഉകദദഞഗസരുഞ്ചാം
8. ചഞന്സലെര്.―(1) കകേരള ഗവര്ണ്ണര്, അകദ്ദേഹതതിലന ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
കഹതുവഞയതി, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ചഞന്സലെര് ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(2) ചഞന്സലെര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ തലെവനഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം, സനതിഹതിതനഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ജനറല്
കേകൗണസതിലെതിലന
കയഞഗങ്ങളതിലഞ്ചാം
ബതിരുദദഞന
സകമളനതതിലഞ്ചാം അദദക്ഷത വഹതികകണതുമഞണറ.
(3) ചഞന്സലെറലടെ അഞ്ചാംഗഗീകേഞരമതില്ലെഞലത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ഓണററതി ബതിരുദകമഞ ബഹുമതതികേകളഞ നല്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.

യഞലതഞരഞളക്കുഞ്ചാം

(4) ഈ വകുപതിലലെ കമല്പറഞ്ഞെ വദവസകേളകറ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞലത, ഈ ആകകഞ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളഞ ലറഗുകലെഷനകേകളഞ അനസരതിച്ചുള്ളതല്ലെഞത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതഞരു
നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം ചഞന്സലെര്കറ കരഖഞമൂലെമുള്ള ഉതരവതിനഞല് റദ്ദേഞകഞവനതഞണറ :
എനഞല് അപകേഞരഞ്ചാം ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഒരു ഉതരവറ പുറലപടുവതിക്കുനതതിന മുമ്പറ
അപകേഞരമുള്ള ഒരു ഉതരവറ പുറലപടുവതികഞതതിരതിക്കുനതതിനറ കേഞരണഞ്ചാം കേഞണതികഞന്
ചഞന്സലെര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടെറ ആവശദലപകടെണതഞണറ.
(5) ലതറ്റഞയ പവൃതതികേള ലചയ്യുനപക്ഷഞ്ചാം
കവസറ-ചഞന്സലെലറകയഞ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ മറ്റു ഉകദദഞഗസലരകയഞ നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനറ ചഞന്സലെര്കറ
അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ. അപകേഞരഞ്ചാം നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യേലെതിനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം
വതിനതികയഞഗതിക്കുകമ്പഞള,
നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യേഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന ആളതിലനതതിലര ഉചതിതമഞയ
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അകനശ്വഷണഞ്ചാം നടെതതിയതതിലന അടെതിസഞനതതിലള്ള സര്കഞരതിലന ശതിപഞര്ശലയ
അടെതിസഞനലപടുതതി ചഞന്സലെര് അകദ്ദേഹതതിലന അഭതിപഞയഞ്ചാം രൂപവല്കരതികകണതഞണറ.
(6) ചഞന്സലെര്, ഈ ആകറ പകേഞരകമഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള പകേഞരകമഞ അവയറ കേഗീഴതികലെഞ,
നല്കേലപട്ടേകതഞ നതിക്ഷതിപമഞയകതഞ ആയ അങ്ങലനയള്ള മറ്ററ അധതികേഞരങ്ങള കൂടെതി
വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള മറ്ററ ചുമതലെകേള കൂടെതി നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
9.കപഞ-ചഞന്സലെര്.―(1) സഞ്ചാംസഞനലത വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദഞ
വകുപതിലന
ചുമതലെയള്ള മന്ത്രതി, അകദ്ദേഹതതിലന ഔകദദഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം കഹതുവഞയതി, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
കപഞ-ചഞന്സലെര് ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(2) ചഞന്സലെറലടെ അഭഞവതതികലെഞ അകദ്ദേഹതതിനറ പവര്തതികഞന് കേഴതിയഞത
അവസരതതികലെഞ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ബതിരുദദഞന സകമളനങ്ങളതില് ആദദക്ഷദഞ്ചാം
വഹതിക്കുനതുളലപലടെ, ചഞന്സലെറലടെ എല്ലെഞ അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കപഞ-ചഞന്സലെര് വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം
എല്ലെഞ ചുമതലെകേളുഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
(3)
ചഞന്സലെര്
കരഖഞമൂലെമുള്ള
ഉതരവതിനഞല്
കപഞ-ചഞന്സലെര്കറ
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുക്കുന, ചഞന്സലെറലടെ അങ്ങലനയള്ള അധതികേഞരങ്ങള കൂടെതി
കപഞചഞന്സലെര് വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള ചുമതലെകേള കൂടെതി നതിര്വ്വഹതികകണതുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുകല് അപകേഞരമുള്ള ഉതരവതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതികഞവന
അങ്ങലനയള്ള നതിയന്ത്രണങ്ങളക്കുഞ്ചാം നതിബന്ധനകേളക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞകേഞവനതുമഞണറ.
10. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഉകദദഞഗസര്.―തഞലഴപറയനവര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ഉകദദഞഗസരഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i) കവസറ-ചഞന്സലെര്;
(ii) ഡഗീനകേള;
(iii) രജതിസഞര്;
(iv) പരഗീക്ഷഞ കേണകട്രഞളര്; കൂടെഞലത
(v) സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന അനദദഞപകേരുഞ്ചാം
സ്റ്റഞഫഞ്ചാം ഉളലപലടെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസവനതതിലള്ള മറ്ററ ഉകദദഞഗസര്.

സകപഞര്ട്ടേറ

11. കവസറ-ചഞന്സലെര്.― (1) കവസറ-ചഞന്സലെര് ഡതിജതിറ്റല് സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ
അലല്ലെങ്കേതില് കേമ്പറ്റ്യൂട്ടേര് സയന്സറ അലല്ലെങ്കേതില് കേമ്പറ്റ്യൂട്ടേര് എഞതിനഗീയറതിഞ്ചാംഗറ അലല്ലെങ്കേതില്
മഞകനജ്ലമനറ രഞ്ചാംഗലത ഒരു പണ്ഡതിതകശ്രഷനഞ്ചാം ഒരു ഉനത പഠന സഞപനതതില്
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ഭരണപരതിചയഞ്ചാം ഉള്ള

ആളുമഞയതിരതികകണതഞണറ. കൂടെഞലത ഒരു യൂണതികവഴതിറ്റതിയതില്

ലപഞഫസര് എന നതിലെയതില് ചുരുങ്ങതിയതറ പതറ വര്ഷലത പവര്തതി പരതിചയകമഞ
അലല്ലെങ്കേതില് പശസമഞയ ഒരു റതിസര്ച്ചറ, അകഞഡമതികേറ അലല്ലെങ്കേതില് അഡതിനതികസറ്റഗീവറ
ഓര്ഗകനകസഷനതില് തത്തുലെദമഞയ വതിധതതില് പവര്തന പരതിചയവമുള്ള ഒരു വദക്തതി
ആയതിരതികണഞ്ചാം കവസറ ചഞന്സലെര്.
(2) കവസറ-ചഞന്സലെര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

പധഞന

അകഞഡമതികേ

തലെവനഞ്ചാം ചഗീഫറ എകതികേറ്റ്യൂട്ടേഗീവറ ഓഫഗീസറഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം ഈ ആകതിനഞകലെഞ അതതിന്
കേഗീഴതികലെഞഉള്ള,

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

കേഞരദങ്ങളുലടെ

കമല്കനഞട്ടേവഞ്ചാം

നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം

നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
(3) ചഞന്സലെര് നതിയമതിക്കുനതുഞ്ചാം തഞലഴപറയന അഞ്ചാംഗങ്ങള അടെങ്ങതിയതുമഞയ
ലസര്ച്ചറ-കേഞ്ചാം-ലസലെക്ഷന് കേമതിറ്റതിയലടെ ശതിപഞര്ശയതികന്മേല് അകദ്ദേഹഞ്ചാം കവസറ-ചഞന്സലെലറ
നതിയമതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―
(എ) വതിവരസഞകങ്കേതതികേ വദവസഞയ രഞ്ചാംഗത്തു നതിനള്ള ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(ബതി) പഠന ഗകവഷണ രഞ്ചാംഗതറ നതിനള്ള ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(സതി) യൂണതികവഴതിറ്റതി ഗ്രഞനറസറ കേമഗീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന ഒരഞള;
(ഡതി) സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന ഒരഞള; കൂടെഞലത
(ഇ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതിയലടെ ഡയറക്ടര് കബഞര്ഡറ
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന ഒരഞള.
(4) ഈ ആകതികലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളതികലെഞ എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം പഥമ
കവസറ-ചഞന്സലെലറ, വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപടെഞവന വദവസകേളതികന്മേലഞ്ചാം നതിബന്ധനകേളതികന്മേലഞ്ചാം,
സര്കഞരതിലന ശതിപഞര്ശയതികന്മേല് ചഞന്സലെര് നതിയമതികകണതഞണറ.
(5) അറപതതിലയഞനറ വയസതില് കൂടുതല് പഞയമുളള യഞലതഞരഞലളയഞ്ചാം കവസറചഞന്സലെറഞയതി നതിയമതികഞന് പഞടെതില്ലെഞതതുഞ്ചാം നതിയമനതതിന കശഷഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന
നതിയമന നതിബന്ധനകേളക്കുഞ്ചാം ഉപഞധതികേളക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഉകദദഞഗതതില്
പകവശതിക്കുന

തഗീയതതി

മുതല്

നഞലെറ

വര്ഷകഞലെയളവതികലെയ്കകഞ

അലല്ലെങ്കേതില്

അകദ്ദേഹതതിനറ അറപതതിയഞറ വയസറ പൂര്തതിയഞകുനതുവലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദദഞ്ചാം,
അതുവലര ഉകദദഞഗഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണറ.
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(6) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതില് സതശ്വര നടെപടെതി ആവശദമഞലണനറ
കവസറചഞന്സലെര്കറ അഭതിപഞയമുള്ളപക്ഷഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിനറ ഈ ആകതിനഞകലെഞ അതതിന്കേഗീഴതികലെഞ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏതറ അധതികേഞരസഞനതതിനഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുള്ള അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതികഞവനതുഞ്ചാം, അങ്ങലനയള്ള സഞ്ചാംഗതതിയതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം എടുത നടെപടെതി
അതരഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിനറ റതികപഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യേണതുമഞണറ:
എനഞല് ഈ ഉപവകുപതിന്കേഗീഴതില് കവസറ-ചഞന്സലെര് എടുത നടെപടെതിയഞല്
സങ്കേടെമനഭവതിക്കുന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
സര്വ്വഗീസതിലെതിരതിക്കുന ഏലതഞരഞളക്കുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള നടെപടെതിലയ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ അയഞലള അറതിയതിച്ച തഗീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂററ
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള നടെപടെതിയ്ലകതതിലര ജനറല് കേകൗണസതിലെതില് അപഗീല്
നല്കുനതതിനവകേഞശമുണഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം അകതത്തുടെര്നറ ജനറല് കേകൗണസതിലെതിനറ കവസറചഞന്സലെര് എടുത നടെപടെതി സതിരലപടുത്തുകേകയഞ അസതിരലപടുത്തുകേകയഞ കഭദഗതതി
വരുത്തുകേകയഞ ലചയ്യേഞവനതുമഞണറ.
(7) കവസറ-ചഞന്സലെര്, സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞലഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളഞലഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന
പകേഞരമുള്ള മറ്ററ അധതികേഞരങ്ങള വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള മറ്ററ ചുമതലെകേള
നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
(8)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ഫണതിലന
ദുര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം,
ലപരുമഞറ്റദൂഷദഞ്ചാം
എനതിവയതികന്മേല്, ചഞന്സലെര്കറ കബഞധദമഞകുനപക്ഷഞ്ചാം കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു ഉതരവറ വഴതി,
കവസറ-ചഞന്സലെലറ ഔകദദഞഗതികേ സഞനത്തുനതിനഞ്ചാം നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനറ ചഞന്സലെര്കറ
അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ:
എനഞല് ചഞന്സലെര് ഈ ആവശദതതിനറ നതിയമതിക്കുന കഹകകഞടെതതിയതിലലെ ഒരു
ജഡ്ജതി ആയതിരതിക്കുന ആകളഞ അലല്ലെങ്കേതില് ജഡ്ജതി ആയതിരുന ആകളഞ നടെത്തുന ഒരു
അകനശ്വഷണ വതിചഞരണ വഴതി അങ്ങലനയള്ള കുറ്റഞകരഞപണഞ്ചാം ലതളതിയതികകണതഞണറ:
എനമഞത്രമല്ലെ തനതിലകതതിരഞയതി എടുകഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന നടെപടെതിലകതതിരഞയതി
കേഞരണഞ്ചാം കേഞണതികഞന് അകദ്ദേഹതതിനറ നദഞയമഞലയഞരു അവസരഞ്ചാം നല്കേഞത പക്ഷഞ്ചാം ഈ
വകുപതിന് കേഗീഴതില് കവസറ-ചഞന്സലെലറ നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.
(9) ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മുന്കൂട്ടേതി കേഞണഞതകതഞ ആകേസതികേകമഞ ആയ കേഞരണങ്ങളഞല്
കവസറ-ചഞന്സലെര് സഞനതറ തഞല്കഞലെതികേമഞയ ഒഴതിവറ
ഉണഞകുകേകയഞ,
അകദ്ദേഹതതിനറ
തല്സഞനതറ
നതിനറ
തഞല്കഞലെതികേമഞയതി ഒഴതിഞ്ഞുനതില്കകണതിവരതികേകയഞ ലചയ്യുകമ്പഞള,
സര്കഞര്
ശതിപഞര്ശ
ലചയ്യുന
മറ്ററ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
കവസറ-ചഞന്സലെലറകയഞ വതിവര സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ വകുപറ ലസക്രട്ടേറതിലയകയഞ ലമഞതഞ്ചാം
ആറ മഞസതതില് കേവതിയഞത കേഞലെയളവതികലെകറ കവസറ-ചഞന്സലെര് ആയതി ചഞന്സലെര്കറ
നതിയമതികഞവനതഞണറ.
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ഡഗീനകേള.―ഡഗീനകേളുലടെ

12.

എണ്ണഞ്ചാം

കബഞര്ഡറ

ഓഫറ

ഗവര്കണഴറ

നതിശ്ചയതികകണതഞണറ. ലപഞഫസര്മഞരതില് നതിനഞ്ചാം സഗീനതികയഞറതിറ്റതിയലടെ അടെതിസഞനതതില്,
പരമഞവധതി മൂനറ വര്ഷകഞലെയളവതികലെയഞണറ ഓകരഞ ഡഗീനതികനയഞ്ചാം കവസറ-ചഞന്സലെര്
നതിയമതികകണതറ. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ മലറ്റല്ലെഞ ലപഞഫസര്മഞരുഞ്ചാം ഡഗീന് പദവതി വഹതിച്ചറ
കേഴതിഞ്ഞെതിരതിക്കുകേകയഞ, അലല്ലെങ്കേതില് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ പുനര്നതിയമനതതിനഞയതി
ഒരു അസഞധഞരണ കകേസതില് തഗീരുമഞനലമടുക്കുകേകയഞ

ലചയഞല് മഞത്രഞ്ചാം ഡഗീന് ആയതി

കേഞലെഞവധതി പൂര്തതിയഞകതിയ ഒരഞലള ഡഗീന് പദവതിയതില് പുനര്നതിയമതികഞവനതഞണറ.
യഞലതഞരു സഞഹചരദതതിലഞ്ചാം മൂന വര്ഷഞ്ചാം വഗീതമുള്ള രണ തവണയതില് കൂടുതല് ഒരഞലള
ഡഗീന് ആയതി നതിയമതികഞന് പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന.
13. രജതിസഞര്.―(1) രജതിസഞര് നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന പകേഞരമുള്ള രഗീതതിയതിലഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള

കസവന

അപകേഞരമുള്ള

വദവസകേളതികന്മേലഞ്ചാം

അധതികേഞരങ്ങള

നതിയമതികലപകടെണതുഞ്ചാം

വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം

അപകേഞരമുള്ള

അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ചുമതലെകേള

നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
(2) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ അധതികേഞരലപടുത്തുനതനസരതിച്ചറ രജതിസഞര്കറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ കവണതി കേരഞറകേളതില് ഏര്ലപടുനതതിനഞ്ചാം ഒപ്പു വയ്ക്കുനതതിനഞ്ചാം കരഖകേള
പമഞണഗീകേരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
14. പരഗീക്ഷഞ കേണകട്രഞളര്.―(1) പരഗീക്ഷഞ കേണകട്രഞളര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
പരഗീക്ഷകേളുലടെയഞ്ചാം ലടെസകേളുലടെയഞ്ചാം നടെതതിപതിലനയഞ്ചാം അവയലടെ ഫലെപഖദഞപന തതിലനയഞ്ചാം
ചുമതലെയളള

പധഞന

ഉകദദഞഗസന്

ആയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം

കവസറ-ചഞന്സലെറലടെ

കമല്കനഞട്ടേതതിലഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശതതിലഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശതതിലഞ്ചാം ചുമതലെകേള നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
(2) പരഗീക്ഷഞ കേണകട്രഞളര് നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന പകേഞരമുള്ള രഗീതതിയതിലഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള
അപകേഞരമുള്ള

കസവന

വദവസകേളതികന്മേലഞ്ചാം

അധതികേഞരങ്ങള

നതിയമതികലപകടെണതുഞ്ചാം

വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം

അപകേഞരമുള്ള

അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ചുമതലെകേള

നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.
15.

മറ്റു

ഉകദദഞഗസര്.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ

മറ്റു

ഉകദദഞഗസരുലടെ

നതിയമനരഗീതതിയഞ്ചാം പതതിഫലെവഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന
പകേഞരതതിലെഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞരസഞനങ്ങള
16. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞരസഞനങ്ങള.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞര
സഞനങ്ങള തഞലഴപറയനവയഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i) ജനറല് കേകൗണസതില്;
(ii) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ;
(iii) ലസനറ്ററ;
(iv) കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതി;
(v) അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതില്;
(vi) റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതില് ; കൂടെഞലത
(vii)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞയതി
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
സഞനനതിര്കദ്ദേശതികലപടെഞവന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ, അങ്ങലനയള്ള മറ്റു നതികേഞയങ്ങളുഞ്ചാം.
17. ജനറല് കേകൗണസതില്.― (1) സര്കഞര്, ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതിലലെ വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴതി, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ കവണതി, ചഞന്സലെര് തലെവനഞയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം
വതിദഗ്ധകരഞ
സര്കഞരുകദദഞഗസകരഞ
ആയ പതതിലനഞനതില് അധതികേരതികഞത
അതരഞ്ചാം മറ്ററ
അഞ്ചാംഗങ്ങള അടെങ്ങതിയതിട്ടുള്ളതുമഞയ ഒരു ജനറല് കേകൗണസതില് രൂപഗീകേരതികകണതഞണറ.
ജനറല് കേകൗണസതിലെതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ നതിയമന വദവസകേള സര്കഞര് ഔകദദഞഗതികേ
ഗസറ്റതില് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്യുന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(2) ജനറല് കേകൗണസതിലെതിലന രൂപഘടെന തഞലഴപറയനതഞയതിരതിക്കുനതഞണറ:(i) ചഞന്സലെര് - ലചയര്കപഴണ;
(ii) കപഞ-ചഞന്സലെര് -കവസറ-ലചയര്കപഴണ;
(iii) സഞ്ചാംസഞനലത ഉനതവതിദദഞഭദഞസതതിലന ചുമതലെ വഹതിക്കുന മന്ത്രതി - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം:―
(iv) കേമ്പനതിയലടെ ഡയറക്ടര് കബഞര്ഡതിലന ലചയര്കപഴണ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(v) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ലചയര്കപഴണ - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(vi) യൂണതികവഴതിറ്റതി ഗ്രഞനറസറ കേമഗീഷനതില് നതിനള്ള ഒരു മുതതിര്ന പതതിനതിധതി- അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(vii) വതിവരസഞകങ്കേതതികേ വദവസഞയരഞ്ചാംഗതറ മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ ഡയറക്ടര്
തലെതതികലെഞ അതതിനമുകേളതികലെഞ ഉള്ളവരതില്നതിനഞ്ചാം, ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന,
വതിവരസഞകങ്കേതതികേ കമഖലെയതികലെഞ അനബന്ധ കമഖലെകേളതികലെഞ രഞജദഞനരപശസതിയള്ള
രണ വദക്തതികേള - അഞ്ചാംഗങ്ങള;
(viii) വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ വകുപറ പതിന്സതിപല് ലസക്രട്ടേറതി അലല്ലെങ്കേതില്
ലസക്രട്ടേറതി - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(ix) ഉനതവതിദദഞഭദഞസ വകുപറ പതിന്സതിപല് ലസക്രട്ടേറതി അലല്ലെങ്കേതില്
ലസക്രട്ടേറതി - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(x) കവസറ-ചഞന്സലെര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.
(3) രജതിസഞര് കേകൗണസതിലെതിലന ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(4) ഈ ആകതിലലെ വദവസകേളകറ വതികധയമഞയതി, ജനറല് കേകൗണസതിലെതിനറ
തഞലഴപറയന അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:(i) പുതതിയ പവണതകേളുഞ്ചാം ദതിശഞമഞറ്റങ്ങളുഞ്ചാം സശ്വകമധയഞ തതിരതിച്ചറതിയകേയഞ്ചാം,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെക്കുകവണതി തന്ത്രപധഞനമഞയ പദതതികേള ആവതിഷ്കരതിക്കുകേയഞ്ചാം; അതരഞ്ചാം
പദതതിയലടെ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം ആസൂത്രണഞ്ചാംലചയ്യുകേയഞ്ചാം കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം;
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഗീക്ഷണവഞ്ചാം ദകൗതദവഞ്ചാം പുതതിയ പവണതകേളക്കുഞ്ചാം ദതിശഞമഞറ്റങ്ങളക്കുഞ്ചാം
അനസൃതമഞയതി കേഞത്തുസൂക്ഷതിക്കുകേയഞ്ചാം;
(ii) തന്ത്രപധഞനമഞയ പദതതികേള നടെപതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി നയങ്ങളകറ
രൂപഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം;
(iii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വതിശഞലെനയങ്ങലളക്കുറതിച്ചുഞ്ചാം പരതിപഞടെതികേലളക്കുറതിച്ചുഞ്ചാം
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടെത്തുകേയഞ്ചാം, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ പുകരഞഗതതിക്കുഞ്ചാം
വതികേസനതതിനഞ്ചാം കവണതിയള്ള മഞര്ഗ്ഗങ്ങള നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേയഞ്ചാം;
(iv) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം പകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം അതരഞ്ചാം കേണക്കുകേളതികന്മേലള്ള ആഡതിറ്ററലടെ
റതികപഞര്ട്ടേറ പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം;
(v) ഉപകദശമഞരഞഞ്ഞുലകേഞണറ അതതികലെയറ കകേമഞറതികയകഞവന ഏലതഞരു
വതിഷയങ്ങലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ചഞന്സലെലറ ഉപകദശതിക്കുകേയഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(vi)
നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.
1166/2021.

അങ്ങലനയള്ള

മറ്റു

ചുമതലെകേള
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18. കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ.―(1) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതില് തഞലഴപറയന
അഞ്ചാംഗങ്ങള അടെങ്ങതിയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i) വതിവരസഞകങ്കേതതികേ വദവസഞയരഞ്ചാംഗതറ ഗണദമഞയ അനഭവസമ്പത്തുള്ളതുഞ്ചാം
സര്കഞര്

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം

ലചയ്യുനതുമഞയ

രഞജദഞനര

മതികേവള്ള

ഒരു

വതിദഗ്ദ്ധന്-

ലചയര്കപഴണ;
(ii) വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ വകുപറ പതിന്സതിപല് ലസക്രട്ടേറതി

അലല്ലെങ്കേതില്

ലസക്രട്ടേറതി - എകറ-ഒഫതികഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(iii) ധനകേഞരദ വകുപറ പതിന്സതിപല് ലസക്രട്ടേറതി അലല്ലെങ്കേതില്

ലസക്രട്ടേറതി -

എകറ-ഒഫതികഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(iv) ഉനതവതിദദഞഭദഞസ വകുപറ പതിന്സതിപല് ലസക്രട്ടേറതി അലല്ലെങ്കേതില്
ലസക്രട്ടേറതി - എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(v) കകേരള സര്കഞരതിലന ഉനതവതിദദഞഭദഞസ കേകൗണസതിലെതില് നതിനഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേ ഒരഞള - എകറ- ഒഫതികഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(vi) കവസറ-ചഞന്സലെര്,

ഏ.പതി.ലജ. അബ്ദുള കേലെഞഞ്ചാം സഞകങ്കേതതികേശഞസ്ത്ര

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, കകേരള-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(vii)

ഭഞരത

സര്കഞരതിലന

വഞര്തഞവതിനതിമയ-വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ

മന്ത്രഞലെയതതിലന ഒരു പതതിനതിധതി-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(viii)

ഭഞരത

സര്കഞരതിലന

ശഞസ്ത്ര-സഞകങ്കേതതികേ

വകുപതില്

നതിനഞ്ചാം

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേ ഒരഞള-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(ix) ഡയറക്ടര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ലടെകകഞളജതി, പഞലെകഞടെറ

-

എകറ- ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(x) ഡയറക്ടര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ മഞകനലജ്മെനറ, കകേഞഴതികകഞടെറ എകറ ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(xi) ഡയറക്ടര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ സയന്സറ, എഡറ്റ്യൂകകഷന് ആനറ
റതിസര്ച്ചറ, തതിരുവനനപുരഞ്ചാം-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(xii) ഡയറക്ടര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ കസസറ സയന്സറ ആനറ
ലടെകകഞളജതി, തതിരുവനനപുരഞ്ചാം-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(xiii) ഡയറക്ടര്, ശ്രഗീ ചതിതതിര തതിരുനഞള ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ കഫഞര് ലമഡതികല്
സയന്സസറ ആനറ ലടെകകഞളജതി-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(xiv) ഡയറക്ടര്, നഞഷണല് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഇനര്-ഡതിസതിപതിനറതി
സയന്സറ ആനറ ലടെകകഞളജതി, തതിരുവനനപുരഞ്ചാം-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
(xv) കവസറ ചഞന്സലെര് സമര്പതിക്കുന, വതിദദഞഭദഞസഞ്ചാം, ഗകവഷണഞ്ചാം,
വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ പകയഞഗഞ്ചാം, അനബന്ധ വതിജഞനശഞഖകേള എനഗീ കമഖലെകേളതില്
പഞഗതദഞ്ചാം ലതളതിയതിച്ചതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം, വദവസഞയ രഞ്ചാംഗകതഞ പഠനഗകവഷണ രഞ്ചാംഗകതഞ
നതിനള്ളതുമഞയ എട്ടുകപരുലടെ പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം, ലചയര്കപഴണ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന
നഞലെറ വതിദഗ്ദ്ധര്-അഞ്ചാംഗങ്ങള;
(xvi)

കവസറ-ചഞന്സലെര്-എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(xvii)
രണറ

കവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ

ലപഞഫസര്മഞര്-അഞ്ചാംഗങ്ങള; കൂടെഞലത
(xviii)

കവസറ-ചഞന്സലെര്

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംലചയ്യുന

വതിദദഞര്ത്ഥതി

കേകൗണസതിലെതിലന ഒരു വതിദദഞര്ത്ഥതി പതതിനതിധതി-അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.
(2) രജതിസഞര് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(3) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ആദദ കബഞര്ഡറ ഒഞഫറ ഗവര്കണഴതിലന സര്കഞര്, ഒരു
ഗസറ്ററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി, നതിയമതികകണതുഞ്ചാം പതിനഗീടെറ ഉണഞകുന മഞറ്റങ്ങള സര്കഞരതിലന
ശതിപഞര്ശ പകേഞരഞ്ചാം ചഞന്സലെര് നല്കുന അഞ്ചാംഗഗീകേഞരതതിനറ വതികധയവമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.
19. കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതിയഞ്ചാം
നല്കകേണ ബതകേളുഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതില്
പക്ഷഞ്ചാം,

മറ്റുവതിധതതില് വദവസലചയതിട്ടേതില്ലെഞത

കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി

തഞലഴപറയഞ്ചാം പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i)

ഒരു

എകറ-ഒഫഗീകഷദഞ

അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

അകദ്ദേഹഞ്ചാം

ഏതറ

പദവതിയലടെ

അടെതിസഞനതതിലെഞകണഞ അഞ്ചാംഗമഞയതറ, ആ പദവതി വഹതിക്കുനതുവലര തുടെരുനതഞണറ;
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(ii) ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം അകദ്ദേഹലത നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേ തഗീയതതി
മുതല് മൂനറ വര്ഷകഞലെഞ്ചാം ഔകദദഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞണറ. എനതിരുനഞലഞ്ചാം
അകദ്ദേഹതതിലന കേഞലെഞവധതി രണറ വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ കൂടെതി നഗീട്ടേതിനല്കേഞവനതഞണറ;
(iii) വതിദദഞര്ത്ഥതി
വഹതികകണതഞണറ; കൂടെഞലത,

അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

ഒരു

വര്ഷകതകറ

ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം

(iv) 18-ാം വകുപതിലന (1)-ാം ഉപവകുപതിലന (xvii)-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപടുന അഞ്ചാംഗങ്ങള രണറ വര്ഷകതകറ ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
വഹതികകണതഞണറ.
(2) ആകേസതികേമഞയണഞകുന ഒഴതിവറ നതികേത്തുനതതിനഞയതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യേലപടുന ഒരഞ്ചാംഗതതിലന കേഞലെഞവധതി, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ആരുലടെ സഞനകതകഞകണഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേതറ ആ അഞ്ചാംഗതതിനറ അവകശഷതിക്കുന കേഞലെകതകറ
മഞത്രമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(3) ഈ വകുപതില് എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം സഞനലമഞഴതിയന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,
അകദ്ദേഹതതിലന സഞനതറ മലറ്റഞരഞള അഞ്ചാംഗമഞയതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപടുനതുവലര,
ഔകദദഞഗതികേ സഞനതറ തുടെകരണതഞണറ.
(4) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളകറ അര്ഹമഞയ ബതകേള
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതില് വദവസ ലചയ്യേഞവന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
20. കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം .― (1) ഈ
ആകതിലലെ
വദവസകേളകറ വതികധയമഞയതി, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ പവര്തനങ്ങളുലടെ
ലപഞതുവഞയ കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം, കനതൃതശ്വഞ്ചാം നല്കേല്, നതിയന്ത്രണഞ്ചാം എനതിവയതില് കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴറ
ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം
ഈ
ആകതികലെഞ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതികലെഞ
ലറഗുകലെഷനകേളതികലെഞ മറ്റുവതിധതതില് വദവസലചയതിട്ടേതില്ലെഞതതഞയ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
എല്ലെഞ അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം അതറ വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം, ലസനറ്റതിലന പവര്തനങ്ങലള
അവകലെഞകേനഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതുമഞണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ വദവസകേളകറ വതിരുദമഞകേഞലത കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴതിനറ തഞലഴപറയന അധതികേഞരങ്ങളുണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ :―
(i) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഭരണവഞ്ചാം
നയപരമഞയ പശ്നങ്ങളതില് തഗീരുമഞനലമടുക്കുകേ;

പവര്തനങ്ങളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച

(ii) പഠനകകേഞഴകേള നതിശ്ചയതിക്കുകേയഞ്ചാം പകവശന മഞനദണ്ഡങ്ങള തഗീരുമഞനതി
ക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ ;
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(iii) വതിവതിധ കകേഞഴകേളക്കുള്ള ഫഗീസറ നതിശ്ചയതിക്കുകേ;
(iv)
ശതിപഞര്ശയതികന്മേകലെഞ
ലചയ്യുകേ;

സശ്വകമധകയഞ,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളുലടെ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുകേകയഞ കഭദഗതതി ലചയ്യുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ

(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അകഞഡമതികേവഞ്ചാം അതുകപഞലലെ മറ്റുതരതതി
ലള്ളതുമഞയ തസതികേകേള സൃഷതിക്കുകേ, നതിയമനഞ്ചാം നടെത്തുകേ, അവരുലടെ കസവനകവതനവദവസകേള നതിശ്ചയതിക്കുകേ;
(vi) ലറഗുകലെഷനകേള പരതിഗണതിക്കുകേകയഞ പരതിഷ്കരതിക്കുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുകേ;
(vii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുഞ്ചാം
അതതിനറ അനകയഞജദലമനറ കതഞനന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വതികേസനരൂപകരഖലയ
കുറതിച്ചുള്ള പസഞവനകയഞടുകൂടെതിയ, അടുത സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബജറ്ററ
എസ്റ്റതികമറ്റുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം പകമയഞ്ചാം പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(viii) ഈ ആകകഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളഞ വഴതി അതതിനറ നല്കേതികയകഞവനകതഞ
ബഞധദസമഞകതികയകഞവനകതഞ ആയ മറ്ററ അധതികേഞരങ്ങള വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം, മറ്ററ
ചുമതലെകേള നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.
(3) ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിനള്ള അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതികഞനഞ്ചാം അതതിലന ചുമതലെകേള നതിര്വ്വഹതികഞനഞ്ചാം അതതിനറ ആവശദലമനറ
കതഞനന അപകേഞരമുള്ള കേമതിറ്റതികേലള നതിയമതികഞന് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(4) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ വര്ഷതതില് കുറഞ്ഞെതറ നഞലെറ തവണ കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ.
(5) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ഒരു കയഞഗഞ്ചാം കചരുനതതിനള്ള കേശ്വഞറഞ്ചാം
ലമഞതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ മൂനതില് ഒനഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.
21. ലസനറ്ററ.―(1) ലസനറ്ററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ പധഞന അകഞഡമതികേ
കബഞഡതിയഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം, ഈ ആകതിലലെയഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളതിലലെയഞ്ചാം
വദവസകേളകറ വതികധയമഞയതി,―
(i) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ തന്ത്രപധഞനമഞയ പദതതികേള സഞക്ഷഞത്കേരതികഞനള്ള
അകഞഡമതികേ നയങ്ങളുഞ്ചാം പരതിപഞടെതികേളുഞ്ചാം ആവതിഷ്കരതിക്കുനതതിനഞയതി കവസറ-ചഞന്സലെര്
മുഖഞനരഞ്ചാം, കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴമഞയതി പരസരപവര്തനഞ്ചാം നടെത്തുനതതിനറ
ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം;
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(ii)

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയകേതറ

പഠനതതിലനയഞ്ചാം

അദദഞപനതതിലനയഞ്ചാം

പരഗീക്ഷയലടെയഞ്ചാം നതിലെവഞരപരതിപഞലെനഞ്ചാം നതിയന്ത്രതികകണതുഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(iii)

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള

മഞകതികയകഞവനകതഞ

വഴതി

ആയ

അതതിനറ

മറ്ററ

നല്കേതികയകഞവനകതഞ

അധതികേഞരങ്ങള

ബഞധദസ

വതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാം

മറ്ററ

കേര്തവദങ്ങള നതിര്വഹതികകണതുമഞണറ.
(2)

ലസനറ്റതിലന

രൂപഗീകേരണവഞ്ചാം

അതതിലലെ

അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ

ഔകദദഞഗതികേ

കേഞലെഞവധതിയഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതില് നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിരതിക്കുനപകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(3) എല്ലെഞ അകഞഡമതികേ സഞ്ചാംഗതതികേളതിലഞ്ചാം, കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന
ഉപകദശതിക്കുവഞനള്ള അവകേഞശഞ്ചാം ലസനറ്റതിനണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
22.

കഫനഞന്സറ

കേമതിറ്റതി.―(1)

കബഞര്ഡറ

ഓഫറ

ഗവര്കണഴതിനഞല്

രൂപവത്കേരതികലപടുന, തഞലഴപറയന അഞ്ചാംഗങ്ങള അടെങ്ങുന, ഒരു കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതി
ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ :―
(i) കവസറ-ചഞന്സലെര്;
(ii) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ അതതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നതിനഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന രണ അഞ്ചാംഗങ്ങള, അവരതിലലെഞരഞള ഒരു ലപഞഫസര് ആയതിരതികണഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(iii) സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന അങ്ങലനയള്ള മറ്ററ അഞ്ചാംഗങ്ങള.
(2) കവസറ-ചഞന്സലെറഞ്ചാം ലപഞഫസറഞ്ചാം ഒഴതിലകേയള്ള കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതിയതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള, അവര് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി

തുടെരുനതിടെകതഞളഞ്ചാം

ഔകദദഞഗതികേ പദവതി വഹതിക്കുനതഞണറ.
(3) കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതിയലടെ ചുമതലെകേളുഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം

തഞലഴപറയഞ്ചാം

പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i)

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

വഞര്ഷതികേ

ബജറ്ററ

പരതികശഞധതിക്കുകേയഞ്ചാം

സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന നടെത്തുകേയഞ്ചാം സഞമ്പതതികേകേഞരദങ്ങളതില് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിനറ
ശതിപഞര്ശകേള നല്കുകേയഞ്ചാം;
(ii) എല്ലെഞ പുതതിയ ധനവദയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം കബഞര്ഡറ
ഓഫറ ഗവര്കണഴതിനറ ശതിപഞര്ശകേള നല്കുകേയഞ്ചാം;
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(iii)

കേണക്കുകേളുലടെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

ആനകേഞലെതികേ

കേണക്കുകേള

പുനര്ധനവതിനതികയഞഗ പത്രതികേകേള

കസ്റ്ററ്റുലമനറ

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്

പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം,

അവകലെഞകേനഞ്ചാം

ലചയ്യുകേയഞ്ചാം

പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം അതറ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിന

സമര്പതിക്കുകേയഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(iv) സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ ബഞധതിക്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞമ്പതതികേപശ്നഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ, സശ്വകമധകയഞ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതില് നതിനഞ്ചാം അഭതിപഞയഞ്ചാം
ആരഞയകമ്പഞകഴഞ, അതതിലന വഗീക്ഷണങ്ങളുഞ്ചാം ശതിപഞര്ശകേളുഞ്ചാം കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിനറ
നല്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.
(4) കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതി വര്ഷതതില് കുറഞ്ഞെതറ നഞലെറ തവണ കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ.
കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതി കയഞഗഞ്ചാംകചരുനതതിനള്ള കേശ്വഞറഞ്ചാം ലമഞതഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ മൂനതിലലെഞനഞയതിരതികകണതഞണറ.
(5) കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതിയലടെ കയഞഗങ്ങളതില് കവസറ-ചഞന്സലെര് അധദക്ഷത
വഹതികകണതുഞ്ചാം, അകദ്ദേഹതതിലന അഭഞവതതില്, കയഞഗതതില്വച്ചറ ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുന
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം അധദക്ഷത വഹതികകണതുമഞണറ. ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതില് അഞ്ചാംഗങ്ങളകതിടെയതില്
ഭതിനഞഭതിപഞയമുണഞകുനപക്ഷഞ്ചാം, കയഞഗതതില് ഹഞജരുള്ള അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് ഭൂരതിപക്ഷതതിലന
അഭതിപഞയഞ്ചാം നതിലെനതില്ക്കുനതഞണറ.
23. അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതില്.―(1) അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതിലെതില് തഞലഴപറയന
അഞ്ചാംഗങ്ങള അടെങ്ങതിയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ,―
(i) കവസറ-ചഞന്സലെര്-ലചയര്കപഴണ;
(ii) കവസറ-ചഞന്സലെറലടെ ശതിപഞര്ശയതികന്മേല് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന മൂനറ സഞകങ്കേതതികേ വതിദഗ്ദ്ധര്;
(iii) അകഞഡമതികേറ വതിഭഞഗതതിലന ഡഗീന്;
(iv) ഗകവഷണ വതിഭഞഗതതിലന ഡഗീന്;
(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ എല്ലെഞ ലപഞഫസര്മഞരുഞ്ചാം.
(2) രജതിസഞര് അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതിലെതിലന ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(3) അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതില്, കവസറ-ചഞന്സലെര് തഗീരുമഞനതിക്കുന പകേഞരഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതുഞ്ചാം രണറ കയഞഗങ്ങള തമതിലള്ള ഇടെകവള ഒരു കേഞരണവശഞലഞ്ചാം അറപതു
ദതിവസതതില് കേവതിയഞന് പഞടെതില്ലെഞതതുമഞകുന.
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(4) അകഞദമതികേറ കേകൗണസതിലെതിലന ഒരു കയഞഗതതിലന കേശ്വഞറഞ്ചാം ലമഞതഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ മൂനതിലലെഞനഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(5) നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി
തുടെര്ച്ചയഞയ രണറ അദദയന വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിയ്ക്കുനതഞണറ. മറ്റു അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഒകൗകദദഞഗതികേ
കേഞലെഞവധതി അവരുലടെ ഔകദദഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം അവസഞനതിക്കുനതു വലരകയഞ അലല്ലെങ്കേതില്
തുടെര്ച്ചയഞയ രണറ അദദയന വര്ഷഞ്ചാം പൂര്തതിയഞക്കുനതു വലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദദഞ്ചാം,
അതുവലര ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(6) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന അനമതതികയഞലടെ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നടെപഞക്കുന വതിദദഞഭദഞസഞ്ചാം, പരതിശഗീലെനഞ്ചാം, വതിജഞനവദഞപനഞ്ചാം തുടെങ്ങതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ എല്ലെഞ അകഞഡമതികേ പരതിപഞടെതികേളുലടെയഞ്ചാം ഉതരവഞദതിതശ്വഞ്ചാം
അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതിലെതിനഞയതിരതിക്കുനതഞണറ. സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള പകേഞരമുള്ള വതിവതിധ
വതിദദഞഭദഞസ ശഞഖകേളക്കു കവണതിയഞ്ചാം കൂടെഞലത വതിവതിധ പരതിപഞടെതികേളക്കു കവണതിയഞ്ചാം
അകഞഡമതികേറ
കേകൗണസതിലെതിനറ
ലവകവ്വലറ
കബഞര്ഡറ
ഓഫറ
സ്റ്റഡഗീസുകേള
രൂപവത്കേരതികഞവനതഞണറ.
24. റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതില്.―(1) തഞലഴപറയന അഞ്ചാംഗങ്ങള ഉളലകഞള്ളുന ഒരു
റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതില് ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i) കവസറ-ചഞന്സലെര്;
(ii) ഡഗീനകേള;
(iii) ഗകവഷണരഞ്ചാംഗലത സശ്വതന്ത്രമഞയ മതികേവതിലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ കമധഞവതികേള,
ഗകവഷണരഞ്ചാംഗലത ഇനര്-ഡതിസതിപതിനറതി ലസനര് ഓഫറ എകലെന്സുകേളുലടെ കമധഞവതികേള,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വതിവതിധ സ്കൂളുകേളതിലലെ ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ കമധഞവതികേള; കൂടെഞലത
(iv) ഡതിജതിറ്റല് സയന്സറ, സഞകങ്കേതതികേവതിദദ അലല്ലെങ്കേതില് മഞനവതികേ
വതിഷയങ്ങള എനഗീ കമഖലെകേളതിലലെ ഗകവഷണസഞപനങ്ങളതില് നതിനറ, കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴറ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംലചയ്യുന രണറ ഡയറക്ടര്മഞര് അലല്ലെങ്കേതില് ശഞസ്ത്രജര്.
(2) കവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംലചയ്യുന റതിസര്ച്ചറ വതിഭഞഗഞ്ചാം ഡഗീന് റതിസര്ച്ചറ
കേകൗണസതിലെതിലന കകേഞ-ഓര്ഡതികനറ്റര് ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(3) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ എല്ലെഞ ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങളുഞ്ചാം കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം
വഹതിച്ചറ നയതികകണ ഉതരവഞദതിതശ്വഞ്ചാം റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതിലെതിനഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം. ഡതിജതിറ്റല്
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സഞകങ്കേതതികേ വതിദദയതില് ഗകവഷണതതിനറ സഹഞയകേരമഞകുനതതിനഞയതി റതിസര്ച്ചറ
കേകൗണസതില്
കവകദശതികേമഞയ
ഗകവഷണ
കപഞജക്ടുകേള
ക്ഷണതിക്കുകേയഞ്ചാം,
സഞ്ചാംസഞനതതിലന വതിവതിധ ഭഞഗങ്ങളതില് ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങള സഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുനതഞണറ.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
ഉനത
നതിലെവഞരമുള്ള
ഗകവഷണഞ്ചാം
സുഗമമഞക്കുനതതികലെയറ രഞജദകതയഞ്ചാം വതികദശകതയഞ്ചാം മുന്നതിര സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുമഞയഞ്ചാം
ഏജന്സതികേളുമഞയഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടെനകേളുമഞയഞ്ചാം ബന്ധഞ്ചാം സഞപതിക്കുനതതിനള്ള ഉതരവഞദതിതശ്വവഞ്ചാം
റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതിലെതിനണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(4) റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതിലെതിലന കേര്തവദങ്ങള സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതിനഞല് നതിര്ണ്ണയതിക
ലപടെഞവന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
25. മറ്ററ അധതികേഞരസഞനങ്ങള.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞയതി
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് പഖദഞപതികച്ചകഞവന മറ്ററ അധതികേഞരസഞനങ്ങളുലടെ ഘടെന, അധതികേഞരങ്ങള,
ചുമതലെകേള എനതിവ നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന പകേഞരമഞയതിരതി ക്കുനതഞണറ.
അദദഞയഞ്ചാം 5

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം
26. സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള.―ഈ ആകതിലലെ വദവസകേളകറ വതികധയമഞയതി, സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതില്
തഞലഴപറയന
എല്ലെഞകമഞ
ഏലതങ്കേതിലകമഞ
കേഞരദങ്ങളക്കുകവണതി
വദവസ
ലചയ്യേഞവനതഞണറ, അതഞയതറ:―
(i) അധതികേഞരസഞനങ്ങളുകടെയഞ്ചാം കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
രൂപവല്കരതികലപകടെണതറ ആവശദമഞലണനറ കതഞനതികയകഞവന മറ്ററ നതികേഞയങ്ങളുകടെയഞ്ചാം
ഘടെന, അധതികേഞരങ്ങള, ചുമതലെകേള;
(ii) അധതികേഞരസഞനങ്ങളതികലെയഞ്ചാം മറ്ററ നതികേഞയങ്ങളതികലെയഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുഞ്ചാം, ഔകദദഞഗതികേപദവതികേളതില് തുടെരലഞ്ചാം, അതുമഞയതി ബന്ധലപട്ടേറ വദവസ
ലചകയ്യേണതറ ആവശദലമകനഞ അഭതികേഞമദലമകനഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കേരുതുന മലറ്റല്ലെഞ
കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം;
(iii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഉകദദഞഗസരുലടെ നതിയമനരഗീതതി,
കസവനവദവസകേള, അധതികേഞരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള, കവതനങ്ങള;

അവരുലടെ

(iv) അദദഞപകേര്, അകഞഡമതികേ സ്റ്റഞഫറ, മറ്ററ ജഗീവനകഞര് തുടെങ്ങതിയ വദതദസ
വതിഭഞഗങ്ങളതിലള്ള തസതികേകേള സൃഷതികല്, അവരുലടെ നതിയമനരഗീതതി, അവരുലടെ കസവനകവതന വദവസകേള നതിശ്ചയതികല്, ബതകേള ഉളലപലടെയള്ള ശമ്പളഘടെന, മറ്ററ
ബന്ധലപട്ടേ കേഞരദങ്ങള;
1166/2021.
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(v) വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകഞയതി കസഞളര്ഷതിപ്പുകേള, അസതിസ്റ്റനറഷതിപറ, കേദഞമ്പസറ
കജഞലെതികേള, സമഞനസശ്വഭഞവതതിലള്ള മറ്ററ അവസരങ്ങള എനതിവ സൃഷതികല്, അവരുലടെ
കയഞഗദതയഞ്ചാം അകതഞലടെഞപഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം വദവസകേളുഞ്ചാം നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം
നതിശ്ചയതികല് ;
(vi) മറ്ററ യൂണതികവഴതിറ്റതികേളതില് കജഞലെതി ലചയ്യുന, അദദഞപകേലരയഞ്ചാം മറ്ററ
അകഞഡമതികേ സ്റ്റഞഫതിലനയഞ്ചാം ഒരു പകതദകേ കേഞലെയളവതികലെയറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
നതിയമതികകണ രഗീതതിയഞ്ചാം അവരുലടെ കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം കവതനവഞ്ചാം;
(vii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ജഗീവനകഞര്കറ പകയഞജനപദമഞകുനതതിനകവണതി
ലപന്ഷന് ഫണറ, കപഞവതിഡനറ ഫണറ തുടെങ്ങതിയവയലടെ രൂപവല്കരണവഞ്ചാം ഇന്ഷശ്വറന്സറ
പദതതി ആരഞ്ചാംഭതികലഞ്ചാം;
(viii)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ഉകദദഞഗസരഞകലെഞ
അദദഞപകേരഞകലെഞ
ജഗീവനകഞരഞകലെഞ മറ്ററ അകഞഡമതികേ ജഗീവനകഞരഞകലെഞ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളഞകലെഞ അപഗീല്
നല്കുനതതിനള്ള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം;
(ix) ഓണററതി ബതിരുദങ്ങള നല്കേല്;
(x) ലമഡലകേള, സമഞനങ്ങള, മറ്ററ കപഞതഞഹനങ്ങള ഇവ ഏര്ലപടുതല്;
(xi) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ജഗീവനകഞര്കതിടെയതില് അച്ചടെകഞ്ചാം നതിലെനതിര്തല്;
(xii) ലചയറകേള, പഠന സ്കൂളുകേള, വകുപ്പുകേള, ലസനറകേള, അനബന്ധ
സഞപനങ്ങള ഇവ സഞപതികല്;
(xiii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അധതികേഞരസഞനങ്ങളതികലെഞ ഉകദദഞഗസരതികലെഞ
നതിക്ഷതിപമഞയ അധതികേഞരങ്ങള ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുക്കുനതു സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരദങ്ങള; കൂടെഞലത
(xiv) സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേകതഞ ഈ ആകതിലന വദവസകേള
നടെപതിലെഞക്കുനതതിനറ ആവശദമഞയകതഞ ആയ മകറ്റലതഞരു കേഞരദവഞ്ചാം.
27. സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനള്ള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകറ പഞബലെദതതില്
വനഞലടെന്തലന, ചഞന്സലെറലടെ മുന്കൂട്ടേതിയള്ള അനമതതികയഞടുകൂടെതി, സര്കഞര് ആദദ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഉണഞകകണതഞണറ.
(2) കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിനറ, കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്, പുതതിയകതഞ അധതികേ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളഞ ഉണഞകഞവനതുഞ്ചാം, (1)-ാം ഉപവകുപതില് പരഞമര്ശതിച്ചതിട്ടുള്ള സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
കഭദഗതതി ലചയ്യുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചയ്യേഞവനതുമഞണറ:
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എനഞല് നതിര്ദ്ദേതിഷ മഞറ്റലതപറ്റതി, അങ്ങലനയള്ള അധതികേഞരസഞനതതിനറ അതതിലന
അഭതിപഞയഞ്ചാം കരഖഞമൂലെഞ്ചാം പകേടെതിപതിക്കുവഞന് നദഞയമഞയ ഒരവസരഞ്ചാം നല്കേഞലത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിലന പദവതി, അധതികേഞരഞ്ചാം, ഘടെന
ഇവലയ ബഞധതിക്കുനരഗീതതിയതില് കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണഞക്കുകേകയഞ കഭദഗതതിലചയ്യുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചയ്യേഞന് പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന.
(3) എല്ലെഞ പുതതിയ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളക്കുഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ കൂട്ടേതികച്ചര്കലെതിനഞ്ചാം അതതിനള്ള
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികേളക്കുഞ്ചാം റദ്ദേഞകലെതിനഞ്ചാം ചഞന്സലെറലടെ അനമതതി ആവശദമഞയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം
അകദ്ദേഹതതിനറ അതറ അഞ്ചാംഗഗീകേരതിക്കുകേകയഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം നടെതതിയ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
നതിരഗീക്ഷണങ്ങളുലടെ ലവളതിച്ചതതില് വഗീണഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുനതതിനഞയതി കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴതിനറ തതിരതിച്ചയക്കുകേകയഞ ലചയ്യേഞവനതുമഞണറ.
(4) ചഞന്സലെറലടെ അനമതതി ലെഭതികഞതപക്ഷഞ്ചാം പുതതിയ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതികനഞ
നതിലെവതിലള്ള ഒരു സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതിലന കഭദഗതതി ലചയ്തുലകേഞകണഞ റദ്ദേഞകതിലകഞകണഞ ഉള്ള ഒരു
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതികനഞ സഞധുതയണഞയതിരതിക്കുനതല്ലെ.
28. ലറഗുകലെഷനകേള.―(1) ഈ ആകതികലെയഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതികലെയഞ്ചാം വദവസകേളകറ
വതികധയമഞയതി, ലറഗുകലെഷനകേളതില് തഞലഴപറയന ഏലതങ്കേതിലകമഞ എല്ലെഞകമഞ കേഞരദങ്ങളകറ
കവണതി വദവസ ലചയ്യേഞവനതഞണറ, അതഞയതറ:(i) വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ പകവശനഞ്ചാം, പഠനകകേഞഴകേളുഞ്ചാം അവയലടെ ഫഗീസുഞ്ചാം,
ബതിരുദങ്ങള, ഡതികപഞമകേള, സര്ട്ടേതിഫതികറ്റുകേള, മറ്ററ അകഞഡമതികേ ബഹുമതതികേള എനതിവ
നല്കുനതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള്ള കയഞഗദതകേള, ലഫകല്ലെഞഷതിപ്പുകേളുഞ്ചാം അവഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം
അതുകപഞലലെയള്ളവയഞ്ചാം നല്കുനതതിനള്ള നതിബന്ധനകേള;
(ii) പരഗീക്ഷഞ നടെതതിപറ, പരഗീക്ഷകേരുകടെയഞ്ചാം മറ്റുള്ളവരുലടെയഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം,
അവര്ക്കുള്ള നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം വദവസകേളുഞ്ചാം;
(iii) വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ തഞമസഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം അവരുലടെ
ലപഞതു അച്ചടെകവഞ്ചാം;
(iv) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം ജഗീവനകഞരുഞ്ചാം തമതികലെഞ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം തമതികലെഞ ഉള്ള തര്ക പരതിഹഞരതതിനള്ള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം;
(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകതിടെയതില് അച്ചടെകഞ്ചാം പഞലെതിയല്;
(vi) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അദദഞപകേര്, ജഗീവനകഞര്, മറ്ററ അകഞഡമതികേ
സ്റ്റഞഫറ, വതിദദഞര്ത്ഥതികേള തുടെങ്ങതിയവരുലടെ ലപരുമഞറ്റഞ്ചാം, കേര്തവദങ്ങള, ഇവയലടെ
ക്രമഗീകേരണങ്ങള;
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(vii) ഈ ആകതിലനകയഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലടെകയഞ ലറഗുകലെഷനകേളുലടെകയഞ കേഗീഴതില്
നടെപടെതികേള സശ്വഗീകേരതികഞവനതഞയ ലപരുമഞറ്റ ദൂഷദങ്ങളുലടെ വതിഭഞഗങ്ങള; കൂടെഞലത
(viii) ഈ ആകതികലെകയഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതികലെകയഞ വദവസകേളഞകലെഞ അവയറ
കേഗീഴതികലെഞ, ലറഗുകലെഷനകേളഞല് വദവസ ലചകയ്യേണകതഞ ലചയ്യേഞവനകതഞ ആയ മകറ്റലതഞരു
കേഞരദവഞ്ചാം.
(2) സര്കഞരതികനകയഞ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതികനകയഞ അഞ്ചാംഗഗീകേഞരകതഞലടെ,
കവസറ-ചഞന്സലെര് ആദദ ലറഗുകലെഷന് ഉണഞകകണതുഞ്ചാം, അങ്ങലന ഉണഞകലപടുന
ലറഗുകലെഷന്, ഏതുസമയത്തുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവനപകേഞരഞ്ചാം, കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴതിനറ
കഭദഗതതി
ലചയ്യുകേകയഞ,
റദ്ദുലചയ്യുകേകയഞ,
കൂട്ടേതികച്ചര്ക്കുകേകയഞ
ലചയ്യേഞവനതുമഞണറ.
29. വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടേറ.―(1) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടേറ,
കവസറ-ചഞന്സലെറലടെ
നതിര്കദ്ദേശമനസരതിച്ചറ
തയ്യേഞറഞകകണതുഞ്ചാം,
അതതില്
മറ്ററ
വതിഷയങ്ങകളഞലടെഞപഞ്ചാം, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ലെക്ഷദങ്ങള കകേവരതിക്കുനതതിനഞയതി ജനറല്
കേകൗണസതില് മുകനഞട്ടുവയ്ക്കുന ആകേമഞന നതിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുഞ്ചാം ലപഞതുനയങ്ങളക്കുഞ്ചാം
അനസൃതമഞയതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ സശ്വഗീകേരതിച്ച നടെപടെതികേള കൂടെതി ഉളലപടുകതണതുമഞണറ;
(2) അങ്ങലന തയ്യേഞറഞകലപടുന വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടേറ, കബഞര്ഡറ ഓഫറ
ഗവര്കണഴറ അഞ്ചാംഗഗീകേരതിച്ചതതിനകശഷഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന പകേഞരമുള്ള തഗീയതതിയതില്
ചഞന്സലെര്കറ സമര്പതികകണതഞണറ.
30. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഫണറ.―(1) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഫണറ എനകപരതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ ഒരു ഫണറ ഉണഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം അതതില് തഞലഴപറയനവ
ഉളലകഞള്ളുനതുമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം,―
(i) കകേന്ദ്ര സര്കഞകരഞ സഞ്ചാംസഞന സര്കഞകരഞ നല്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
ധനവതിഹതിതകമഞ ഗ്രഞകനഞ;
(ii) യൂണതികവഴതിറ്റതി ഗ്രഞനറസറ കേമതിഷന് നല്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ധനവതിഹതിതകമഞ
ഗ്രഞകനഞ;
(iii) വദവസഞയ സഞപനങ്ങള, കകേഞര്പകററ്റുകേള, വഞണതിജദ കകേന്ദ്രങ്ങള
എനതിവ നല്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവനകയഞ ഗ്രഞകനഞ;
(iv) സശ്വകേഞരദ വദക്തതികേകളഞ, ലപഞതുകവഞ സശ്വകേഞരദകമഞ ആയ മറ്ററ ട്രസകേകളഞ
നല്കുന ഒസദത്തുകേള, സഞ്ചാംഭഞവനകേള, എന്കഡഞവ്ലമന്റുകേള, മറ്ററ സഹഞയധനങ്ങള
തുടെങ്ങതിയവ;
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(v) ഫഗീസുകേളതില് നതിനഞ്ചാം ചഞര്ജ്ജുകേളതില് നതിനഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ലെഭതിക്കുന
വരുമഞനഞ്ചാം; കൂടെഞലത
(vi) മറ്ററ ഏലതഞരു കസഞതസതില്നതിനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന തുകേകേള.
(2) ഫണതിലലെ തുകേ, കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ തഗീരുമഞനതികച്ചകഞവന
പകേഞരഞ്ചാം, ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
ഒരു ലഷഡറ്റ്യൂളഡറ ബഞങ്കേതികലെഞ
ബഞങ്കുകേളതിലെഞകയഞ
സൂക്ഷതികകണതഞണറ.
(3) ഫണകേള ലറഗുകലെഷനകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന അതരഞ്ചാം വതിധതതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അതരഞ്ചാം ആവശദതതിനഞയഞ്ചാം വതിനതികയഞഗതികഞവനതഞണറ.
31. വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേള.―(1) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുഞ്ചാം,
ആസതിബഞധദതഞ പട്ടേതികേയഞ്ചാം, കവസറ-ചഞന്സലെറലടെ നതിര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം തയ്യേഞറഞകകണതുഞ്ചാം,
കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ അഞ്ചാംഗഗീകേരതികകണതുഞ്ചാം കേഞ്ചാംപറ.കട്രഞളര് ആനറ ആഡതിറ്റര് ജനറല്
ഓഫറ ഇനദകയഞ, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഇതതികലെയഞയതി അധതികേഞരലപടുത്തുന അപകേഞരമുള്ള ആകളഞ
ആളുകേകളഞ ഓകരഞ വര്ഷതതിലഞ്ചാം കുറഞ്ഞെതറ ഒരു തവണലയങ്കേതിലഞ്ചാം, പതതിനഞറ മഞസതതില്
കേവതിയഞത ഇടെകവളകേളതില്, ആഡതിറ്ററ ലചകയ്യേണതുമഞണറ.
(2) വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുലടെ പകേര്പറ, ആഡതിറ്ററ റതികപഞര്ട്ടേറ സഹതിതവഞ്ചാം കബഞര്ഡറ
ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന നതിരഗീക്ഷണങ്ങള, എലനങ്കേതിലമുലണങ്കേതില്, അതുഞ്ചാം ഉളലപലടെ
ചഞന്സലെര്കറ സമര്പതികകണതഞണറ.
(3) വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേലളക്കുറതിച്ചറ ചഞന്സലെര് നടെത്തുന ഏലതഞരു
നതിരഗീക്ഷണവഞ്ചാം, കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ശ്രദയതില്ലപടുകതണതഞണറ.
(4) ചഞന്സലെര്കറ സമര്പതിക്കുനതുകപഞലലെ, വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുലടെ ഒരു
പകേര്പറ, ആഡതിറ്ററ റതികപഞര്ട്ടേറ സഹതിതഞ്ചാം സര്കഞരതിനറ സമര്പതികകണതുഞ്ചാം, ആയതറ
ആവശദമഞയ അഞ്ചാംഗഗീകേഞരതതിനകശഷഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതുമഞണറ.
32. സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണല്.―(1) ഈ ആകതിലന
ആവശദങ്ങളകഞയതി സര്കഞര് ഒരറ അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണല് രൂപഗീകേരതിക്കുകേകയഞ,
അപകേഞരഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയതിട്ടുള്ള നതിലെവതിലള്ള മറ്ററ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന
വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്യുകേകയഞ ലചകയ്യേണതഞണറ.
(2) ചഞന്സലെര്, കകേരള കഹകകഞടെതതിയമഞയതി കൂടെതിയഞകലെഞചതിച്ചുലകേഞണറ
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന, ജതില്ലെഞ ജഡ്ജതിയലടെ പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു
നദഞയഞധതിപനഞയതിരതികണഞ്ചാം അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണല്.
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(3)

അപകലെറ്ററ

കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന

ഔകദദഞഗതികേ

കേഞലെഞവധതി

അതതിലന

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന തഗീയതതി മുതല് മൂനറ വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
(4) അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണലെതിനറ സര്കഞരതിലന മുന്കൂട്ടേതിയള്ള അനമതതികയഞടു കൂടെതി
അതതിലന

നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം

ലറഗുകലെഷനകേള

ക്രമലപടുത്തുനതതിനഞ്ചാം

ഉണഞക്കുവഞനള്ള

കേഞരദനതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചാംകവണതിയള്ള

അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.

അപകേഞരഞ്ചാം

ഉണഞകതിയ ലറഗുകലെഷനകേള ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതില് പസതിദലപടുകതണതഞണറ.
(5)

അപകലെറ്ററ

കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന

കവതനവഞ്ചാം,

മറ്ററ

കസവനവദവസകേളുഞ്ചാം

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികഞവന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
33.

കപഞവതിഡനറ

ഫണഞ്ചാം

ലപന്ഷന്

ഫണഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

അതതിലന

ജഗീവനകഞര്ക്കുള്ള ആനകൂലെദങ്ങളകഞയതി നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന പകേഞരമുള്ള രഗീതതിയതിലഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള നതിബന്ധനകേളക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി, അതതിനറ യക്തലമനറ കതഞനന
അതരഞ്ചാം

ലപന്ഷന് ഫകണഞ കപഞവതിഡനറ ഫകണഞ രൂപവത്കേരതിക്കുകേകയഞ അതരഞ്ചാം

ഇന്ഷശ്വറന്സറ പദതതികേള ഏര്പഞടെഞക്കുകേകയഞ ലചകയ്യേണതഞണറ.
34.

ചഞന്സലെര്

തര്കങ്ങള

തഗീരുമഞനതികകണതഞലണനറ .―യഥഞവതിധതി

നതിയമതികലപട്ടേകതഞ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യേലപട്ടേകതഞ കകേഞ-ഓപ്റ്ററ ലചയ്യേലപട്ടേകതഞ ആയ ഒരഞള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിലനകയഞ നതികേഞയതതിലനകയഞ ഒരു
അഞ്ചാംഗമഞകേഞന് അര്ഹനഞകണഞ എനതതിലന കുറതിച്ചറ

ഈ ആകതിലലെകയഞ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ ലറഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ വദവസകേളുലടെ വദഞഖദഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
എലനങ്കേതിലഞ്ചാം തര്കഞ്ചാം ഉണഞകുകേയഞലണങ്കേതില്, ആ സഞ്ചാംഗതതി കനരതിട്ടേറ ബഞധതികലപട്ടേ
ആളുലടെകയഞ നതികേഞയതതിലനകയഞ ഹര്ജതിയതികന്മേകലെഞ അലല്ലെങ്കേതില് കവസറ-ചഞന്സലെർകറ
സശ്വകമധകയഞ ചഞന്സലെറലടെ അഭതിപഞയതതിനറ അയച്ചുലകേഞടുകഞ വനതുഞ്ചാം, അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ആവശദലമനറ കേരുതുന

അങ്ങലനയള്ള ഉപകദശഞ്ചാം സശ്വഗീകേരതിച്ചകശഷഞ്ചാം, സര്കഞരുമഞയതി

കൂടെതിയഞകലെഞചതിച്ചറ തര്കവതിഷയതതില് തഗീരുമഞനലമടുകകണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള തഗീരുമഞനഞ്ചാം
അനതിമമഞയതിരതിക്കുനതുമഞണറ.
35. തഞല്കഞലെതികേ ഒഴതിവകേള നതികേതല്.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
അധതികേഞരസഞനതതിലലെകയഞ മറ്റു നതികേഞയതതിലലെകയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് ഉണഞകുന എല്ലെഞ
തഞല്കഞലെതികേ ഒഴതിവകേളുഞ്ചാം, ഏതഞ്ചാംഗതതിലന സഞനമഞകണഞ ഒഴതിഞ്ഞെതറ ആ അഞ്ചാംഗതതിലന
നതിയമതിക്കുകേകയഞ ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേകയഞ കകേഞ-ഓപ്റ്ററ ലചയ്യുകേകയഞ ലചകയ്യേണ ആള
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അലല്ലെങ്കേതില്

നതികേഞയഞ്ചാം

സകൗകേരദപദമഞയ

ഏറ്റവഞ്ചാം

കുറഞ്ഞെ

സമയതതിനള്ളതില്

നതികേകതണതുഞ്ചാം, അങ്ങലനയള്ള ഒരു തഞല്കഞലെതികേ ഒഴതിവതികലെകറ നതിയമതികലപടുകേകയഞ
ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുകേകയഞ

കകേഞ-ഓപ്റ്ററ

ലചയ്യേലപടുകേകയഞ

ലചയ്യുന

ഏലതഞരുആളുഞ്ചാം

അയഞള ആര്കറ പകേരമഞയഞകണഞ നതിയമതികലപട്ടേതറ അയഞള അഞ്ചാംഗമഞയതിരുലനങ്കേതില്
അവകശഷതിക്കുമഞയതിരുന കേഞലെകതകറ മഞത്രഞ്ചാം

അതരഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിലനകയഞ

നതികേഞയതതിലനകയഞ അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിക്കുനതുമഞണറ.
36.

ഒഴതിവകേളമൂലെഞ്ചാം

സഞനങ്ങളുലടെകയഞ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

നടെപടെതികേള

നതികേഞയങ്ങളുലടെകയഞ

അധതികേഞര

അസഞധുവഞകുനതലല്ലെനറ.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
മറ്ററ നതികേഞയതതിലലെകയഞ , അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ

അധതികേഞരസഞനതതിലലെകയഞ

ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഒഴതികവഞ ഒഴതിവകേകളഞ നതിലെവതിലണറ എന കേഞരണഞ്ചാം ലകേഞണമഞത്രഞ്ചാം, അതതിലന
പവൃതതികേകളഞ നടെപടെതിക്രമങ്ങകളഞ അസഞധുവഞകുനതല്ലെഞതതഞകുന.
37. ഉതമവതിശശ്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചയ നടെപടെതികേളകറ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെകയഞ
അതതിന്കേഗീഴതിലണഞകതിയ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതികലെകയഞ ലറഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ

വദവസകേള

പകേഞരഞ്ചാം ഉതമവതിശശ്വഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചയകതഞ ലചയ്യേഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചകതഞ ആയ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
കേഞരദഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയ്കകഞ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതികനഞ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഉകദദഞഗസകനഞ ജഗീവനകഞരകനഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിലനകയഞ ഉകദദഞഗസലനകയഞ മറ്റു ജഗീവനകഞരലനകയഞ
ഉതരവതിലനകയഞ നതിര്കദ്ദേശതതിലനകയഞ കേഗീഴതില് പവര്തതിച്ച ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ആളതികനഞ
കേമതിറ്റതികകഞ

എതതിരഞയതി, യഞലതഞരു വദവഹഞരകമഞ മറ്റു നതിയമനടെപടെതികേകളഞ യഞലതഞരറ

കകേഞടെതതിയതിലഞ്ചാം നതിലെനതില്ക്കു നതല്ലെഞതതഞകുന.
38. സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ കരഖകേള ലതളതിയതിക്കുന രഗീതതി.―1872-ലലെ ഇനദന് ലതളതിവറ
നതിയമതതികലെഞ (1872-ലലെ 1),

തതമയഞ്ചാം നതിലെവതിലള്ള മകറ്റലതങ്കേതിലഞ്ചാം നതിയമങ്ങളതികലെഞ

എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം, ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം രസഗീതതിലനകയഞ, അകപക്ഷയലടെകയഞ,
അറതിയതിപതിലനകയഞ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതികനകയഞ
കേമതിറ്റതിയലടെകയഞ

നടെപടെതിക്രമങ്ങളുലടെകയഞ

പകമയതതിലനകയഞ,

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

കകേവശമുള്ള മറ്ററ കരഖകേളുലടെകയഞ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെ യഥഞവതിധതി സൂക്ഷതിക്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
രജതിസ്റ്ററതിലലെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഉളക്കുറതിപതിലനകയഞ പകേര്പറ രജതിസഞര് സഞക്ഷദലപടുതതിയഞല്
ആയതതിലന

അസല് ഹഞജരഞകതിയഞല്, ലതളതിവതില് സശ്വഗീകേരതിക്കുനതുകപഞലലെ, അതതില്

വദക്തമഞക്കുന കേഞരദങ്ങളുലടെയഞ്ചാം ഇടെപഞടുകേളുലടെയഞ്ചാം ലതളതിവഞയതി സശ്വഗീകേരതികകണതഞണറ.
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39. കവഷമദങ്ങള നഗീകഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെ
വദവസകേള നടെപതിലെഞക്കുനതതിനറ എലനങ്കേതിലഞ്ചാം കവഷമദഞ്ചാം ഉണഞകുനപക്ഷഞ്ചാം,
സര്കഞരതിനറ, ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിച്ച ഉതരവമൂലെഞ്ചാം, ആ കവഷമദഞ്ചാം നഗീകഞ്ചാം
ലചയ്യുനതതിനറ ആവശദലമകനഞ യക്തലമകനഞ അതതിന കതഞനനതുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ
വദവസകേളകറ വതിരുദമല്ലെഞതതുമഞയ അതരഞ്ചാം വദവസകേള ഉണഞകഞവനതഞണറ:
എനഞല് ഈ ആകറ പഞബലെദതതില് വന തഗീയതതി മുതല് രണ വര്ഷഞ്ചാം
കേഴതിഞ്ഞെതതിനകശഷഞ്ചാം ഈ വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം യഞലതഞരു ഉതരവഞ്ചാം പുറലപടുവതികഞന്
പഞടുള്ളതല്ലെ.
40. പരതിവര്തന കേഞലെകതയ്ക്കുള്ള വദവസകേള.―ഈ ആകതിലഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലഞ്ചാം
എന്തുതലന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം, ആദദ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം, ആയതറ മൂനറ വര്ഷകഞലെകതകറ ചുമതലെ നതിർവഹതികകണ
തുമഞണറ.
41. സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതില് പസതിദലപടുകതണതുഞ്ചാം
നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതുമഞലണനറ.―(1) ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് ഉണഞക്കുന
എല്ലെഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതില് പസതിദലപടുകതണതഞണറ.
(2) ഈ ആകതിന് കേഗീഴതില് ഉണഞക്കുന എല്ലെഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം
അതുണഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം
കേഴതിയനത്രകവഗഞ്ചാം
നതിയമസഭ
മുമ്പഞലകേ,
ഒരു
സകമളനതതികലെഞ തുടെർച്ചയഞയ രണ സകമളനങ്ങളതിലെഞകയഞ ആലകേ പതതിനഞല
ദതിവസകഞലെഞ്ചാം സഭ സകമളതിക്കുന കവളയതിൽ വയ്കകണതുഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതറ ഏതറ
സകമളനതതില് വയ്ക്കുനകവഞ ആ സകമളനകമഞ ലതഞട്ടേടുത്തുവരുന സകമളനകമഞ
അവസഞനതിക്കുനതതിനമുമ്പറ നതിയമസഭ ആ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേതികലെഞ ലറഗുകലെഷനതികലെഞ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
കഭദഗതതി
വരുത്തുകേകയഞ
അഥവഞ
ആ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ
അലല്ലെങ്കേതില്
ലറഗുകലെഷന്
ഉണഞകകണതതിലല്ലെനറ തഗീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുനപക്ഷഞ്ചാം, ആ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ അലല്ലെങ്കേതില്
റഗുകലെഷനറ അതതിനകശഷഞ്ചാം, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, അങ്ങലന കഭദഗതതി വരുതതിയ
രൂപതതില് മഞത്രഞ്ചാം പഞബലെദമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ അഥവഞ യഞലതഞരു പഞബലെദവമതില്ലെഞതതി
രതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുനതുമഞകുന; എനതിരുനഞലഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികയഞ
റദ്ദേഞകകലെഞ ആ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ പകേഞരകമഞ അലല്ലെങ്കേതില് റഗുകലെഷന് പകേഞരകമഞ മുമ്പറ ലചയതിട്ടുള്ള
എനതിലനലയങ്കേതിലഞ്ചാം സഞധുതയറ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികകണതഞണറ.
42. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.― (1) 2021-ലലെ കകേരള ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ
നൂതനവതിദദ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ഓര്ഡതിനന്സറ
(2021-ലലെ
80)
ഇതതിനഞല്
റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.
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(2)അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുനഞല്തലനയഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സറ പകേഞരഞ്ചാം
ലചയകതഞ ലചയതഞയതി കേരുതലപടുനകതഞ ആയ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കേഞരദകമഞ എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി കേരുതലപടുനകതഞ ആയ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം നടെപടെതികയഞ ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം
ലചയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപകടെണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശദകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം
വതിവര സഞകങ്കേതതികേവതിദദ പഞര്ക്കുകേളുഞ്ചാം സമഞനമഞയ മറ്ററ സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം കപഞലലെയള്ള
സകൗകേരദങ്ങള
സഞപതിച്ചുലകേഞണറ
വതിവര
സഞകങ്കേതതികേവതിദദ
വദവസഞയലത
കപഞതഞഹതിപതിക്കുനതതിനറ സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം കേനത നതികക്ഷപഞ്ചാം നടെതതി വരുനണറ. ഈ
നതികക്ഷപങ്ങള വലെതിലയഞരളവറ വലര സഞ്ചാംസഞനലത ഐ.ടെതി. വദവസഞയതതിലന
വളര്ച്ചലയ കപഞതഞഹതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം ആ കമഖലെയതില് ലതഞഴതിലെതിനള്ള ഉപഞയങ്ങള
വര്ദതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചയതിട്ടുണറ.
എനതിരുനഞലഞ്ചാം
നഞളതിതുവലര,
സഞ്ചാംസഞനതറ
സൃഷതികലപട്ടുലകേഞണതിരതിക്കുന ഐ.ടെതി. ലതഞഴതിലകേള കൂടുതലഞ്ചാം കസവനകമഖലെയതിലെഞണറ.
ഡതിജതിറ്റല് സഞകങ്കേതതികേവതിദദയലടെ വതിശഞലെമണ്ഡലെങ്ങളതില് നൂതനമഞയ ഗകവഷണങ്ങളതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം
സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം വഴതികേഞട്ടുന വദവസഞയ-അകഞഡമതികേ കൂട്ടുപവര്തനങ്ങളുലടെ സുസതിര
മഞതൃകേകേളതികലെയറ നയതിക്കുനതതിനറ കശഷതിയള്ള ബകൗദതികേ മൂലെധനഞ്ചാം സൃഷതിക്കുനതതില്
നതികക്ഷപതിക്കുനതതിനഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
ഇനതിയള്ള
അവസരഞ്ചാം.
ഇതറ
കകേരളതതിലലെ
വദവസഞയതതികനയഞ്ചാം ലതഞഴതിലെതികനയഞ്ചാം വളര്ച്ചയതിലലെ മുഖദ പകയഞക്തഞവഞയതി മഞറന,
നൂതന സഞകങ്കേതതികേവതിദദ കമഖലെയതില് നതിലെവഞരമുള്ള മനഷദകശഷതി സൃഷതിക്കുനതതിനള്ള
സഞ്ചാംസഞനതതിലന കേഴതിവറ വര്ദതിപതിക്കുനതഞണറ. ഇതതിലന അഭതിമുഖഗീകേരതിക്കുനതതിനഞയതി,
പുതുതലെമുറ
വതിജഞന
സഞകങ്കേതതികേവതിദദയലടെ
വതിവതിധധഞരകേളതില്
ഉയര്ന
ഗുണനതിലെവഞരമുള്ള
മനഷദകശഷതി
വതികേസതിപതിക്കുനതതിനറ
ഉതകുന
ബതിരുദദഞന
സഞപനങ്ങള ആവശദമഞയതിട്ടുണറ. അങ്ങലനയള്ള പുതതിയകേഞലെ കകേഞഴകേള പദഞനഞ്ചാം
ലചയ്യുനതതിനഞവശദമഞയ ചടുലെമഞറ്റങ്ങള ഉളലകഞള്ളഞന് കേഴതിയന സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളുള്ള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലൂലടെ മഞത്രകമ ഇതറ കനടെഞന് കേഴതിയകേയള.
2. ബഹുമഞനലപട്ടേ കകേരള ഗവര്ണര് 2018 ജനവരതി 22-ല് കകേരള നതിയമസഭയതില്
നടെതതിയ നയപഖദഞപന പസഞ്ചാംഗതതില്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഇന്ഫര്കമഷന്
ലടെകകഞളജതി ആനറ മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള (IIITM-K)-ലയ നൂതന സഞകങ്കേതതികേവതിദദകേളതില്
ഗകവഷണതതിനഞ്ചാം പഠനതതിനമുള്ള, ഒരു മുഖദ വതിജഞനകകേന്ദ്രമഞയതി പവര്തതിക്കുന
സഞപനമഞകതി മഞറ്റുലമന സര്കഞരതിലന തഗീരുമഞനഞ്ചാം സൂചതിപതിക്കുകേയണഞയതി. അതതിലന
തുടെര്നറ, 2018 ലഫബ്രുവരതി 2-ലലെ ബജറ്ററ പസഞ്ചാംഗതതില്, കകേരളതതിലന വതിവര-വതിനതിമയ
വദവസഞയലത മുന്പനതിയതിലലെതതിക്കുനതതിനഞയതി അതദനഞധുനതികേ സഞകങ്കേതതികേ
വതിദദകേളതില്
വതിദഗ്ദ്ധലര
സൃഷതിക്കുനതറ
IIITM-K-യലടെ
മുഖദലെക്ഷദമഞലണനറ
1166/2021.

36
സൂചതിപതികലപടുകേയണഞയതി. ഇതറ പഞവര്തതികേമഞക്കുനതതിനഞയതി, IIITM-K-യലടെ പദവതി
അനഞരഞഷ ബന്ധങ്ങകളഞലടെയള്ള ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞകതി ഉയര്ത്തുനതതിനറ സര്കഞര്
തഗീരുമഞനതിക്കുകേയണഞയതി.
3. വതിവര സഞകങ്കേതതികേവതിദദ രഞ്ചാംഗതറ മനഷദകശഷതി വതികേസതിപതിക്കുനതതിനറ
ലെക്ഷദമതിട്ടുലകേഞണറ വതിവര സഞകങ്കേതതികേ വതിദദ വകുപതിന് കേഗീഴതില് ഒരു കേമ്പനതിയഞയതിട്ടേഞണറ
2000-ല് ഇനദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഇന്ഫര്കമഷന് ലടെകകഞളജതി ആനറ മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള (IIITM-K) സഞപതികലപട്ടേതറ. IIITM-K അതതിലന 20 വര്ഷതതികലെലറയഞയള്ള
പവര്തനതതില് കസബര് ലസകേറ്റ്യൂരതിറ്റതി, ജതികയഞ കസഷദല് അനഞലെതിസതിസറ, കബഞകറ
ലചയതിന്സറ, ലമഷഗീന് കലെണതിഞ്ചാംഗറ തുടെങ്ങതിയവ കപഞലള്ള സുപധഞന കമഖലെകേളതില്
കവദഗ്ദ്ധദഞ്ചാം വതികേസതിപതിലച്ചടുതതിട്ടുണറ. ബതിരുദഞനനര വതിദദഞഭദഞസതതിലഞ്ചാം ഗകവഷണതതിലഞ്ചാം
മഞത്രഞ്ചാം ശ്രദ കകേന്ദ്രഗീകേരതിക്കുന ഒരു മുഖദ സഞപനലമന നതിലെയതില് ഭഞവതിയതിലലെ അതബനത
വതിജഞന കമഖലെയതിലലെ വതിദദഞഭദഞസവഞ്ചാം പരതിശഗീലെനവഞ്ചാം നയതിക്കുനതതിനറ IIITM-K
സുസജ്ജമഞണറ.
4. IIITM-K-യറ ബതിരുദദഞനതതിനള്ള നതിയമപരമഞയ അകഞഡമതികേ പദവതി
ഇല്ലെഞതതതിനഞല് അതതിലന പവര്തനങ്ങള രഞജദലത ഇതര IIIT-കേളുമഞയതി തഞരതമദഞ്ചാം
ലചയ്യുകമ്പഞള പരതിമതിതലപട്ടേതിരതിക്കുന എനതതിനഞല് അതതിലന സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ
ഒരു നതിയമഞ്ചാം വഴതി ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞയതി പരതിവര്തനഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനറ സര്കഞര്
തഗീരുമഞനതിച്ചതിരതിക്കുകേയഞണറ. കകേരള നതിയമസഭ അപകേഞരഞ്ചാം ഒരു നതിയമഞ്ചാം പഞസഞകതിയഞല്
നതിര്ദ്ദേതിഷ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ അതതിലന സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
ബതിരുദദഞനതതിനഞ്ചാം അകഞഡമതികേറ പവര്തനങ്ങള നടെത്തുനതതിനമുള്ള നതിയമപരമഞയ
അധതികേഞരഞ്ചാം ലെഭതിക്കുനതഞണറ.
IIITM-K Ltd. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ
എനതിറ്റതി ആയതിരതിക്കുനതഞണറ.
5. നതിര്ദ്ദേതിഷ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ മുന്നതിരയതിലള്ള ഡതിജതിറ്റല് സഞകങ്കേതതികേ വതിദദകേളതില്
വളലരയധതികേഞ്ചാം
ശ്രദ
കകേന്ദ്രഗീകേരതിക്കുന
ഒരു
ഗകവഷണ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആയതിരതിക്കുനതഞണറ. ഈ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയതിട്ടുള്ള കകേഞഴകേള ഒനഞ്ചാം
തലന കകേരള സഞകങ്കേതതികേശഞസ്ത്ര സര്വ്വകേലെഞശഞലെ വഞഗഞനഞ്ചാം ലചയ്യുനതില്ലെ. ഇതതിലന
പവര്തതികേള കകേരള
സഞകങ്കേതതികേശഞസ്ത്ര സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ പവര്തതികേളകറ
പൂരകേമഞകുനതുഞ്ചാം കകേരള സഞകങ്കേതതികേശഞസ്ത്ര സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് നതിനള്ള ബതിരുദധഞരതികേലള
ഗകവഷണതതിലഞ്ചാം
വതിജഞന
സഞകങ്കേതതികേവതിദദയലടെ
പഠനതതിലഞ്ചാം
മതികേവതിലന
ഉനതതലെങ്ങളതില് എതതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞപമഞക്കുനതുമഞണറ.
6. കകേരള നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം പസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശങ്ങളകറ
ഉടെന് പഞബലെദഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള യൂണതികവഴതിറ്റതി ഓഫറ
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ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ജനവരതി
18-ാം തഗീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം, ആയതറ 2020 ജനവരതി 18-ാം
തഗീയതതിയതിലലെ 161-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2020-ലലെ 9-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ലചയ്തു.
7. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുനതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2020 ജനവരതി 29-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2020 ലഫബ്രുവരതി
12-ാം
തഗീയതതി
അവസഞനതിച്ച
കകേരള
നതിയമസഭയലടെ
സകമളനതതില്
അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുനതില്ലെ.
8. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
യൂണതികവഴതിറ്റതി ഓഫറ ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി
ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തഗീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം
ആയതറ 2020-ലലെ 17-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2020 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തഗീയതതിയതിലലെ
556-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്തു.
9. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുനതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2020 മഞര്ച്ചറ 2-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2020 മഞര്ച്ചറ 13-ാം
തഗീയതതി അവസഞനതിച്ച കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനതതില് അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുനതില്ലെ.
10. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
യൂണതികവഴതിറ്റതി ഓഫറ ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി
ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 മഞര്ച്ചറ 31-ാം തഗീയതതി ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ
2020-ലലെ 26-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2020 ഏപതില് 1-ാം തഗീയതതിയതിലലെ 1024-ാം
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്തു.
11. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുനതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2020 ആഗസ്റ്ററ 24-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ അകന ദതിവസഞ്ചാം
തലന അവസഞനതിച്ച കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനതതില് അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുനതില്ലെ.
12. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
യൂണതികവഴതിറ്റതി ഓഫറ ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി
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ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ലസപ്റ്റഞ്ചാംബര് 26-ാം തഗീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം
ആയതറ 2020-ലലെ 55-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2020 ലസപ്റ്റഞ്ചാംബര് 29-ാം
തഗീയതതിയതിലലെ 2214-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചയ്തു.
13. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുനതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ അകന ദതിവസഞ്ചാം
തലന അവസഞനതിച്ച പകതദകേ സകമളനതതിലഞ്ചാം 2021 ജനവരതി 8-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ
ജനവരതി 22-ാം തഗീയതതി അവസഞനതിച്ച കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനതതിലഞ്ചാം,
അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുനതില്ലെ.
14. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള യൂണതികവഴതിറ്റതി
ഓഫറ ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി ഓര്ഡതിനന്സറ 2021
ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തഗീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ
27-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2021 ലഫബ്രുവരതി 10-ാം തഗീയതതിയതിലലെ 677-ാം നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്തു.
15. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുനതതിനള്ള ഒരു ബതില് 2021 കമയറ 24-ാം തഗീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ജൂണ 10-ാം
തഗീയതതി അവസഞനതിച്ച കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനതതില് അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുനതില്ലെ.
16. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള യൂണതികവഴതിറ്റതി
ഓഫറ ഡതിജതിറ്റല് സയന്സസറ, ഇലനഞകവഷന് ആനറ ലടെകകഞളജതി ഓര്ഡതിനന്സറ 2021
ജൂകലെ 1-ാം തഗീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 80-ാം
നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2021 ജൂകലെ 3-ാം തഗീയതതിയതിലലെ 1941-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്തു.
17. 2021-ലലെ 80-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ
ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരദലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതില്ലെതിലന 30-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഫണറ എന കപരതില് ഒരു
സഞതിതനതിധതിയലടെ രൂപഗീകേരണതതിനറ വദവസ ലചയ്യുന. കകേന്ദ്ര സര്കഞരതില് നതിനഞ്ചാം
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സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതില്നതിനഞ്ചാം യൂണതികവഴതിറ്റതി ഗ്രഞനറ കേമഗീഷനതില് നതിനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന എല്ലെഞ
ഗ്രഞന്റുകേളുഞ്ചാം വഞയ്പകേളുഞ്ചാം, വദവസഞയ സഞപനങ്ങള, കകേഞര്പകററ്റുകേള, വഞണതിജദ കകേന്ദ്രങ്ങള
എനതിവയതില്നതിന ലെഭതിക്കുന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവനയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റുഞ്ചാം, സശ്വകേഞരദ വദക്തതികേകളഞ,
ലപഞതുകവഞ സശ്വകേഞരദകമഞ ആയ മറ്ററ ട്രസകേകളഞ നല്കുന ഒസദത്തുകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവനകേളുഞ്ചാം
എകനഞവ്ലമന്റുകേളുഞ്ചാം മറ്ററ സഹഞയ ധനങ്ങളുഞ്ചാം, ഫഗീസുകേളതില് നതിനഞ്ചാം ചഞര്ജ്ജുകേളതില് നതിനഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ലെഭതിക്കുന എല്ലെഞ വരുമഞനങ്ങളുഞ്ചാം മറ്ററ ഏലതഞരു കസഞതസതില് നതിനഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുന തുകേകേളുഞ്ചാം കചര്നറ രൂപഞ്ചാം ലകേഞള്ളുനതഞണറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഫണറ. ഫണതിലലെ
തുകേ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ തഗീരുമഞനതികച്ചകഞവന പകേഞരഞ്ചാം ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം ഒരു
ലഷഡറ്റ്യൂളഡറ ബഞങ്കേതികലെഞ ബഞങ്കുകേളതിലെഞകയഞ സൂക്ഷതികകണതഞലണനറ ബതില്ലെതിലലെ 30-ാം
ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
ലറഗുകലെഷനകേളഞല്
നതിര്ണ്ണയതികലപടെഞവന
വതിധതതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ആവശദതതിനഞയഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഫണറ വതിനതികയഞഗതികകണതഞലണനഞ്ചാം ബതില്ലെതിലലെ 30-ാം ഖണ്ഡതതിലന
(3)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
2. സര്വ്വകേലെഞശഞലെ സഞപതിക്കുനതതിനഞവശദമഞയ ഭൂമതിയഞ്ചാം മറ്ററ അടെതിസഞന
സകൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി ആയ ദതി ഇന്ഡദന് ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ
ഇന്ഫര്കമഷന് ലടെകകഞളജതി ആനറ മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള ലചയ്തുലകേഞടുകകണതഞലണനറ
ബതില്ലെതിലലെ 7-ാം ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
3. സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ പരതിവര്തനലപടുത്തുനതതിനഞയതി 50 കകേഞടെതി രൂപ
സഞമ്പതതികേ സഹഞയമഞയതി 2020-21 സഞമ്പതതികേ വര്ഷതതില് സര്കഞര്
നല്കേതിയതിട്ടുണറ. കൂടെഞലത 24 കകേഞടെതി രൂപ 2021-22 സഞമ്പതതികേ വര്ഷതതില് ബഡ്ജറ്ററ
വതിഹതിതതതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞയതി വകേയതിരുതതിയതിട്ടുണറ.

ഏലതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഓണററതി ബതിരുദങ്ങളുഞ്ചാം മറ്ററ അകഞഡമതികേ ബഹുമതതികേളുഞ്ചാം നല്കുനതതിലന രഗീതതി
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡതതിലന (സതി) ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
2. അകഞഡമതികേ ചുമതലെകേള നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതിനഞയതി ഒരു പഠന ഗകവഷണ
വതിഭഞഗഞ്ചാം സജ്ജമഞക്കുനതതിനഞ്ചാം അവര്കറ നൽകകേണ പതതിഫലെഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ
ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡതതിലന (കേറ്റ്യൂ) ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
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3.
വതിദദഞര്ത്ഥതികേളതില്നതിനറ ഈടെഞകകണതഞയ ഫഗീസുഞ്ചാം മറ്ററ ചഞര്ജ്ജുകേളുഞ്ചാം
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡതതിലന (ആര്) ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
4. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് എല്ലെഞ കദശഗീയതയതിലഞ്ചാം ഉളലപട്ടേ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകറ
പകവശനഞ്ചാം നല്കുനതതിനള്ള രഗീതതി
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ
നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 6-ാം
ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
5. രജതിസഞലറ നതിയമതിക്കുനതതിനള്ള രഗീതതിയഞ്ചാം കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം, രജതിസഞറലടെ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 13-ാം ഖണ്ഡതതിലന (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
6. പരഗീക്ഷഞ കേണകട്രഞളലറ നതിയമതിക്കുനതതിനള്ള രഗീതതിയഞ്ചാം കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം,
പരഗീക്ഷഞ
കേണകട്രഞളറലടെ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
ചുമതലെകേളുഞ്ചാം
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ
ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 14-ാം ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
7. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ മറ്ററ ഉകദദഞഗസരുലടെ നതിയമന രഗീതതി, പതതിഫലെഞ്ചാം,
അധതികേഞരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള എനതിവ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ
നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 15-ാം
ഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
8.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
മറ്ററ
നതികേഞയങ്ങലള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞയതി സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് സഞനനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 16-ാം ഖണ്ഡതതിലന
(vii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
9. ജനറല് കേകൗണസതിലെതിലന രൂപഗീകേരണഞ്ചാം, അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ നതിയമന വദവസകേള
എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ഗസറ്ററ വതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപടുവതിക്കുനതതിനറ സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 17-ാം ഖണ്ഡതതിലന (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
10.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ആദദ കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന ഗസറ്ററ
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി നതിയമതിക്കുനതതിനറ സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
18-ാം ഖണ്ഡതതിലന (3)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
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11. കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളകറ അര്ഹമഞയ ബതകേള
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 19-ാം ഖണ്ഡതതിലന (4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
12. ലസനറ്റതിലന രൂപഗീകേരണഞ്ചാം, അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി എനതിവ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 21-ാം ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
13.
കഫനഞന്സറ
കേമതിറ്റതിയതിലലെ
മറ്ററ
അഞ്ചാംഗങ്ങലള
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 22-ാം
ഖണ്ഡതതിലന (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം (iii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
14. റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതിലെതിലന കേര്തവദങ്ങള സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 24-ാം ഖണ്ഡതതിലന (4)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
15.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞയതി
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
പഖദഞപതികച്ചകഞവന മറ്ററ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനങ്ങളുലടെ ഘടെന, അധതികേഞരങ്ങള,
ചുമതലെകേള എനതിവ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 25-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
16.
അധതികേഞരസഞനങ്ങളുകടെയഞ്ചാം
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
രൂപവല്കരതികലപകടെണതറ
ആവശദമഞലണനറ
കതഞനതികയകഞവന
മറ്ററ
നതികേഞയങ്ങളുകടെയഞ്ചാം ഘടെന, അധതികേഞരങ്ങള, ചുമതലെകേള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം
ഖണ്ഡതതിലന (i)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
17. അധതികേഞരസഞനങ്ങളതികലെയഞ്ചാം മറ്ററ നതികേഞയങ്ങളതികലെയഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുഞ്ചാം ഔകദദഞഗതികേപദവതികേളതില് തുടെരലഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപട്ടേറ വദവസ
ലചകയ്യേണതറ ആവശദലമകനഞ അഭതികേഞമദലമകനഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കേരുതുന മറ്ററ എല്ലെഞ
കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണഞക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (ii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
18.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ഉകദദഞഗസരുലടെ
നതിയമനരഗീതതി,
അവരുലടെ
കസവനവദവസകേള, അധതികേഞരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള, കവതനങ്ങള എനതിവ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (iii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
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19.

അദദഞപകേര്, അകഞഡമതികേ സ്റ്റഞഫറ, മറ്ററ ജഗീവനകഞര് തുടെങ്ങതിയ വദതദസ

വതിഭഞഗങ്ങളതിലള്ള തസതികേകേള സൃഷതികല്, അവരുലടെ നതിയമനരഗീതതി, അവരുലടെ കസവനകവതന വദവസകേള നതിശ്ചയതികല്, ബതകേള ഉളലപലടെയള്ള ശമ്പളഘടെന, മറ്ററ
ബന്ധലപട്ടേ

കേഞരദങ്ങള

എനതിവ

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള

ഉണഞക്കുനതതിനറ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (iv)-ാം
ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
20. വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകഞയതി കസഞളര്ഷതിപ്പുകേള, അസതിസ്റ്റനറഷതിപറ,

കേദഞമ്പസറ

കജഞലെതികേള, സമഞനസശ്വഭഞവതതിലള്ള മറ്ററ അവസരങ്ങള എനതിവ സൃഷതികല്, അവരുലടെ
കയഞഗദതയഞ്ചാം അകതഞലടെഞപഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം വദവസകേളുഞ്ചാം നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം
നതിശ്ചയതികല് എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (v)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
21. മറ്ററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതില് കജഞലെതി ലചയ്യുന അദദഞപകേലരയഞ്ചാം മറ്ററ അകഞഡമതികേ
സ്റ്റഞഫതിലനയഞ്ചാം ഒരു പകതദകേ കേഞലെയളവതികലെകറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്

നതിയമതികകണ

രഗീതതിയഞ്ചാം അവരുലടെ കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം കവതനവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണഞക്കുനതതിനറ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ

അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്

ബതില്ലെതിലലെ

26-ാം

ഖണ്ഡതതിലന (vi)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
22.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ

ജഗീവനകഞര്കറ

പകയഞജനപദമഞകുനതതിനകവണതി

ലപന്ഷന് ഫണറ, കപഞവതിഡനറ ഫണറ തുടെങ്ങതിയവയലടെ രൂപവല്കരണവഞ്ചാം ഇന്ഷശ്വറന്സറ
പദതതി ആരഞ്ചാംഭതികലഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (vii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
23. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഉകദദഞഗസരഞകലെഞ അദദഞപകേരഞകലെഞ ജഗീവനകഞരഞകലെഞ
മറ്ററ അകഞഡമതികേ ജഗീവനകഞരഞകലെഞ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളഞകലെഞ അപഗീല് നല്കുനതതിനള്ള
നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള

ഉണഞക്കുനതതിനറ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ

അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
24. ഓണററതി ബതിരുദങ്ങള നല്കുനതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (ix)-ാം
ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
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25.

ലമഡലകേള, സമഞനങ്ങള, മറ്ററ കപഞതഞഹനങ്ങള ഇവ ഏര്ലപടുത്തുനതറ

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (x)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
26.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ജഗീവനകഞര്കതിടെയതില് അച്ചടെകഞ്ചാം നതിലെനതിര്ത്തുനതറ

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (xi)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
27.

ലചയറകേള,

സഞപനങ്ങള

ഇവ

പഠന

സ്കൂളുകേള,

സഞപതിക്കുനതറ

വകുപ്പുകേള,

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

ലസനറകേള,

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള

അനബന്ധ

ഉണഞക്കുനതതിനറ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (xii)-ാം
ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
28.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ

അധതികേഞരസഞനങ്ങളതികലെഞ

ഉകദദഞഗസരതികലെഞ

നതിക്ഷതിപമഞയ അധതികേഞരങ്ങള ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുക്കുനതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരദങ്ങലളക്കുറതിച്ചറ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (xiii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
29.

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്

നടെപതിലെഞക്കുനതതിനറ

നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേകതഞ

ആവശദമഞയകതഞ

ആയ

ഈ

മകറ്റലതഞരു

ആകതിലന

വദവസകേള

കേഞരദവഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
26-ാം ഖണ്ഡതതിലന (xiv)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
30.

വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ

പകവശനഞ്ചാം,

പഠനകകേഞഴകേളുഞ്ചാം

അവയലടെ

ഫഗീസുഞ്ചാം,

ബതിരുദങ്ങള, ഡതികപഞമകേള, സര്ട്ടേതിഫതികറ്റുകേള, മറ്ററ അകഞഡമതികേ ബഹുമതതികേള എനതിവ
നല്കുനതറ

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള്ള

അതുകപഞലലെയള്ളവയഞ്ചാം

കയഞഗദതകേള,

നല്കുനതതിനള്ള

ലഫകല്ലെഞഷതിപ്പുകേളുഞ്ചാം

നതിബന്ധനകേള

അവഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം

എനതിവ

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (i)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
31. പരഗീക്ഷഞ നടെതതിപറ, പരഗീക്ഷകേരുകടെയഞ്ചാം മറ്റുള്ളവരുലടെയഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം, അവര്ക്കുള്ള
നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം വദവസകേളുഞ്ചാം എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ

അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്

ബതില്ലെതിലലെ

ഉപഖണ്ഡതതിലന (ii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
1166/2021.

28-ാം

ഖണ്ഡഞ്ചാം

(1)-ാം
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32. വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുലടെ തഞമസഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച നതിബന്ധനകേളുഞ്ചാം അവരുലടെ ലപഞതു
അച്ചടെകവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (iii)-ാം ഇനഞ്ചാം
വദവസ ലചയ്യുന.
33.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം
ജഗീവനകഞരുഞ്ചാം
തമതികലെഞ
വതിദദഞര്ത്ഥതികേളുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം തമതികലെഞ ഉള്ള തര്ക പരതിഹഞരതതിനള്ള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം എനതിവ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞര
ലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (iv)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
34. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ വതിദദഞര്ത്ഥതികേളകതിടെയതില് അച്ചടെകഞ്ചാം പഞലെതികല്
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞര
ലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (v)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
35. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അദദഞപകേര്, ജഗീവനകഞര്, മറ്ററ അകഞഡമതികേ സ്റ്റഞഫറ,
വതിദദഞര്ത്ഥതികേള തുടെങ്ങതിയവരുലടെ ലപരുമഞറ്റഞ്ചാം, കേര്തവദങ്ങള, ഇവയലടെ ക്രമഗീകേരണങ്ങള
എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (vi)-ാം
ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
36. ഈ ആകതിലനകയഞ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലടെകയഞ ലറഗുകലെഷനകേളുലടെകയഞ കേഗീഴതില്
നടെപടെതികേള സശ്വഗീകേരതികഞവനതഞയ ലപരുമഞറ്റദൂഷദങ്ങളുലടെ വതിഭഞഗങ്ങള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ
28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (vii)-ാം ഇനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
37. ഈ ആകതികലെകയഞ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളതികലെകയഞ വദവസകേളഞകലെഞ അവയറ കേഗീഴതികലെഞ,
ലറഗുകലെഷനകേളഞല് വദവസ ലചകയ്യേണകതഞ ലചയ്യേഞവനകതഞ ആയ മകറ്റലതഞരു കേഞരദവഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞര
ലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലന (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം
വദവസ ലചയ്യുന.
38. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടേറ, കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴറ
അഞ്ചാംഗഗീകേരതിച്ചതതിനകശഷഞ്ചാം ചഞന്സലെര്കറ സമര്പതിക്കുനതതിനള്ള തഗീയതതി സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ
ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 29-ാം ഖണ്ഡതതിലന (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.

45
39.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ
ഫണതിലന
വതിനതികയഞഗ
ആവശദങ്ങള,
വതിനതികയഞഗതികകണ
രഗീതതി
എനതിവ
ലറഗുകലെഷനകേളഞല്
നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 30-ാം ഖണ്ഡതതിലന (3)-ാം
ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
40. സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം, കേഞരദനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം
എനതിവ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സര്കഞരതിലന മുന്കൂട്ടേതിയള്ള അനമതതികയഞടു കൂടെതി,
ഗസറ്ററ
പസതിദഗീകേരണതതിലൂലടെ, ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതതിനറ അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 32-ാം ഖണ്ഡതതിലന (4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ
ലചയ്യുന.
41. അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന കവതനവഞ്ചാം മറ്ററ കസവനവദവസകേളുഞ്ചാം
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 32-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (5)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
42. സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ജഗീവനകഞര്ക്കുള്ള ലപന്ഷന് ഫണറ, കപഞവതിഡനറ ഫണറ
എനതിവയലടെ രൂപവല്കരണഞ്ചാം, ഇന്ഷശ്വറന്സറ പദതതികേള ഏര്പഞടെഞകല് എനതിവ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ലറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ബതില്ലെതിലലെ 33-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
43. ഈ ബതില്ലെതിലലെ വദവസകേള നടെപഞക്കുനതതിനറ എലനങ്കേതിലഞ്ചാം കവഷമദഞ്ചാം
ഉണഞകുനപക്ഷഞ്ചാം,
ആ കവഷമദഞ്ചാം നഗീകഞ്ചാംലചയ്യുനതതിനറ ബതില്ലെതിലലെ വദവസകേളകറ
വതിരുദമഞകേഞത ഉതരവറ പുറലപടുവതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ബതില്ലെതിലലെ 39-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുന.
44. ഏതറ കേഞരദങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം
ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം
ഉണഞകഞവനതറ അലല്ലെങ്കേതില് വതിജഞപനങ്ങകളഞ ഉതരവകേകളഞ പുറലപടുവതികഞവനതറ
അവലയല്ലെഞഞ്ചാം നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം സഞധഞരണവഞ്ചാം ഭരണപരവഞ്ചാം ആയ
സശ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതുഞ്ചാം ആകുന. കൂടെഞലത അപകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കുന സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം
റഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം നതിയമസഭയലടെ സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനകറ വതികധയവമഞണറ. ആയതതിനഞല്
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സശ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞണറ.

പതിണറഞയതി വതിജയന്.

46
ഖണ്ഡങ്ങളതികന്മേലള്ള കുറതിപ്പുകേള
2-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― ബതില്ലെതിലലെ ചതിലെ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം പദപകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം നതിര്വ്വചതിക്കുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
3-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― കകേരള ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവതിദദ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
എന കപരതില് ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെ സഞപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗഗീകേരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ലെക്ഷദങ്ങള വതിവരതിക്കുനതതിനറ
ലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

ഉകദ്ദേശതിച്ചറ

5-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞരങ്ങള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

വദവസ

6-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് എല്ലെഞ വഞ്ചാംശതതിലഞ്ചാം മതവതിശശ്വഞസതതിലഞ്ചാം
ജഞതതിയതിലഞ്ചാം വര്ഗ്ഗതതിലഞ്ചാംലപടുന എല്ലെഞ ലെതിഞ്ചാംഗകഞര്ക്കുഞ്ചാം പകവശനമുലണനതറ വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
7-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കസഞണസറതിഞ്ചാംഗറ എനതിറ്റതി ആയതി ദതി ഇന്ഡദന്
ഇന്സ്റ്റതിറ്ററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫറ ഇന്ഫര്കമഷന് ലടെകകഞളജതി ആനറ മഞകനജ്ലമനറ-കകേരള (IIITMK)-ലയ
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
8-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കകേരള ഗവര്ണ്ണര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ചഞന്സലെര് ആയതിരതിക്കുന
തഞലണനഞ്ചാം ചഞന്സലെറലടെ അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുനതതിനഞ്ചാം
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
9-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞ്ചാംസഞനലത വതിവരസഞകങ്കേതതികേവതിദദ വകുപതിലന ചുമതലെയള്ള
മന്ത്രതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ കപഞ-ചഞന്സലെര് ആയതിരതിക്കുനതഞലണനഞ്ചാം കപഞ-ചഞന്സലെറലടെ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുനതതിനഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
10-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വതിവതിധ ഉകദദഞഗസലര വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
11-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കവസറ-ചഞന്സലെറലടെ നതിയമനഞ്ചാം, കയഞഗദത, ഔകദദഞഗതികേ
കേഞലെഞവധതി, അധതികേഞരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള, നഗീകഞ്ചാംലചയ്യേല് തുടെങ്ങതിയ കേഞരദങ്ങളകഞയതി
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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12-ാം

ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ

ഡഗീനകേളുലടെ

ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി തുടെങ്ങതിയ കേഞരദങ്ങളകഞയതി
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

എണ്ണഞ്ചാം,

വദവസ

നതിയമനഞ്ചാം,

ലചയ്യുനതതിനറ

13-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―രജതിസഞറലടെ നതിയമനവഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
14-ാം
ഖണ്ഡഞ്ചാം.―പരഗീക്ഷഞ
കേണകട്രഞളറലടെ
നതിയമനവഞ്ചാം
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
കേര്തവദങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.
15-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ മറ്ററ ഉകദദഞഗസരുലടെ
നതിയമനരഗീതതി,
ശമ്പളഞ്ചാം, അധതികേഞരങ്ങള, കേടെമകേള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
16-ാം
ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
വതിവതിധ
വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

അധതികേഞരസഞനങ്ങള

17-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ജനറല് കേകൗണസതിലെതിലന രൂപഗീകേരണഞ്ചാം,
ഘടെന, അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
18-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലന
രൂപഗീകേരണഞ്ചാം, ഘടെന എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചു വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
19-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
കബഞര്ഡറ ഓഫറ ഗവര്കണഴതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി, ബതകേള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചു വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
20-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
കബഞര്ഡറ ഓഫറ
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
ചുമതലെകേളുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
വദവസ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
21-ാം

ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലസനറ്റതിലന

രൂപഗീകേരണഞ്ചാം,

ഔകദദഞഗതികേ

ഗവര്കണഴതിലന
ലചയ്യുനതതിനറ
കേഞലെഞവധതി,

അധതികേഞരങ്ങള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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22-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കഫനഞന്സറ കേമതിറ്റതിയലടെ രൂപഗീകേരണഞ്ചാം, ചുമതലെകേള,
കേര്തവദങ്ങള, കയഞഗഞ്ചാം, കയഞഗതതിനള്ള കേശ്വഞറഞ്ചാം എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
23-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― അകഞഡമതികേറ കേകൗണസതിലെതിലന ഘടെന, അഞ്ചാംഗങ്ങള, അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെ
ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി, കയഞഗങ്ങള, കയഞഗതതിനള്ള കേശ്വഞറഞ്ചാം, ചുമതലെകേള,
കേര്തവദങ്ങള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
24-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― റതിസര്ച്ചറ കേകൗണസതിലെതിലന ഘടെന, ചുമതലെകേള, കേര്തവദങ്ങള
എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
25-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ മറ്ററ അധതികേഞര സഞനങ്ങളുലടെ ഘടെന,
അധതികേഞരങ്ങള, ചുമതലെകേള എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
26-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
27-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ആദദ സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണഞക്കുനതതിനളള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
28-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലറഗുകലെഷനകേള ഉണഞക്കുനതറ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

വദവസ

29-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടേറ തയ്യേഞറഞക്കുനതറ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
30-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഫണതിലന രൂപഗീകേരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
31-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേള തയ്യേഞറഞക്കുനതുഞ്ചാം
ആഡതിറ്ററ ലചയ്യുനതുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
32-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അപകലെറ്ററ കട്രബറ്റ്യൂണലെതിലന രൂപഗീകേരണഞ്ചാം,
ഔകദദഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി, അധതികേഞരങ്ങള, കസവനഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം എനതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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33-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ജഗീവനകഞര്ക്കുള്ള കപഞവതിഡനറ ഫണഞ്ചാം
ലപന്ഷന് ഫണഞ്ചാം രൂപഗീകേരതിക്കുനതുഞ്ചാം ഇന്ഷശ്വറന്സറ പദതതി ഏര്പഞടെഞക്കുനതുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
34-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.― സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനതതിലനകയഞ
നതികേഞയതതിലനകയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുനതതിനള്ള ആളുകേളുലടെ കയഞഗദത സഞ്ചാംബന്ധതികച്ചഞ,
സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലടെകയഞ ലറഗുകലെഷനകേളുലടെകയഞ വദഞഖദഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതികച്ചഞ ഉണഞകേഞവന
തര്കങ്ങള
ചഞന്സലെര്
തഗീര്പഞകകണതഞലണനറ
വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
35-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ തഞല്കഞലെതികേ നതിയമനങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
36-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഒഴതിവകേളുലണന കേഞരണതഞൽ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ അധതികേഞര
സഞനങ്ങളുലടെകയഞ നതികേഞയങ്ങളുലടെകയഞ നടെപടെതികേള അസഞധുവഞകുനതലല്ലെനറ വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
37-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഉതമവതിശശ്വഞസതതില് എടുത നടെപടെതികേളകറ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം
നല്കുനതതിനറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
38-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ കരഖകേള ലതളതിയതിക്കുന രഗീതതി വദവസ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
39-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കവഷമദങ്ങള നഗീകഞ്ചാംലചയ്യുനതറ
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
40-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―പരതിവര്തന കേഞലെകതക്കുള്ള
ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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41-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഉണഞക്കുന സ്റ്റഞറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം
ഔകദദഞഗതികേ ഗസറ്റതില് പസതിദഗീകേരതിക്കുനതറ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
42-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―2021-ലലെ കകേരള ഡതിജതിറ്റല് ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതന വതിദദ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഒഞര്ഡതിനന്സറ ( 2021-ലലെ 80) റദ്ദേഞക്കുനതതിനഞ്ചാം അതതിന്കേഗീഴതില് ലചയ
കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം എടുത നടെപടെതികേളുഞ്ചാം സഞധൂകേരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം വദവസ ലചയ്യുനതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

