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പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   74

2021-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി) ബതില് 

2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനള

ഒരു 

ബതില്

പറീഠതികേ.─2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകറ  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകറ)  ഇതതിനകശഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി  കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;  

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:─ 

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.─(1)  ഈ ആകതിനറ  2021-ലലെ  കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതറ  2021  ലഫബ്രുവരതി  26-ാം  തറീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ. 

2. ശറീര്ഷകേതതി  ലന കഭദഗതതി.─2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലന  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകറ)  (ഇതതിനകശഷഞ്ചാം  പധഞന  ആകറ
എന്നഞണറ പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ) ശറീര്ഷകേതതില് “ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള് ”കമള  എന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഫതിഷററീസറ സമുദ്രപഠന”എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

3.  പറീഠതികേയുലടേ  കഭദഗതതി  .  ─പധഞന  ആകതിലന  പറീഠതികേയതില്,   “പപരരസരതരകശപസസ,”
എന്ന  വഞകതിനഞ്ചാം  ചെതിഹ്നതതിനഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  “മത്സശ്യബന്ധനഞ്ചാം,  ജലെക്കൃഷതി,  മത്സശ്യകരഞഗ
നതിയന്ത്രണഞ്ചാം,  മത്സശ്യസഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം,  മത്സശ്യ  വതിപണനഞ്ചാം”എന്നറീ  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ.

1462/2021.
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4.  1-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി  .─പധഞന  ആകതിലലെ  1-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം
"ഫതിഷററീസറ സമുദ്രപഠന" എന്ന വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണറ.

5. 2-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 2-ാം വകുപ്പതില്.─

(1) (ബതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(2) (സതി) ഖണതതിനകശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ; അതഞയതറ:─

"(സതിഎ) "പരറീകഞ കേണ്കടഞളര്" എന്നഞല് 41-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതിച്ച 
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ പരറീകഞ കേണ്കടഞളര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;". 

(3)  (ഇ)  ഖണതതില്  "23-ാം വകുപ്പതില്"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നതതിനഞ്ചാം
വഞകതിനഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "25 എ വകുപ്പതില്" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം  ചെതിഹ്നവഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ; 

(4) (ജതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ; 

(5)  (എച്ചറ)  ഖണതതില്  "നതിയമതിച്ച"  എന്ന  വഞകതിനകശഷഞ്ചാം  "എകററന്ഷന്"
എന്ന വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ;  

(6)  (ലജ)  ഖണതതിന പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള് കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

"(ലജ)  “എകററന്ഷന് കേകൗണ്സതില്"  എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ  19 എ വകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാം രൂപറീകേരതിക്കുന്ന എകററന്ഷന് കേകൗണ്സതില് എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;

(ലജഎ) "ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡറ"  എന്നഞല് 25-ാം വകുപ്പതിലന   (4)-ാം
ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞ ഫഞകല്റതിയതിലഞ്ചാം രൂപറീകേരതിയ്ക്കുന്ന ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;".

(7)  (ആര്)  ഖണതതിന  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

"(ആര്)   “വകുപ്പറ  കമധഞവതി"  എന്നഞല്  45-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച്ച
ഫഞകല്റതികേളതിലലെ  വകുപ്പറ കമധഞവതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;”.

(8)  (റതി)  ഖണതതിന  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(റതിഎ)  ലലെകബ്രേറതിയന്"  എന്നഞല്  40-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച്ച
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ലലെകബ്രേറതിയന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;".
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(9)  (ലവ)  ഖണതതിന  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

"(ലവഎ)  “കപഞ-ലവസറ  ചെഞന്സലെര്"  എന്നഞല്  35-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതിച്ച സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;";

(10) (എജതി), (എഎച്ചറ) എന്നറീ  ഖണങ്ങള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ; 

(11)  (എഎഞ്ചാം)  ഖണതതിന കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

"(എഎഞ്ചാംഎ)  “സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  എഞതിനറീയര്"  എന്നഞല്  39-ാം  വകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതിച്ച  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ എഞതിനറീയര്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;".

6. 3-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 3-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്നറീ
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം "ഫതിഷററീസറ സമുദ്രപഠന" എന്നറീ വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണറ.

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,  ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനല്
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലകേള്" എന്നറീ വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നതതിനഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "എകററന്ഷന്
കേകൗണ്സതില്,  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡുകേള്"  എന്നറീ  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  ചെതിഹ്നവഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ;

(3) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപഞ്ചാം കതിപ്തനതിബന്ധനയുഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(6)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതറ  ഫതിഷററീസറ  സയന്സതിലഞ്ചാം  സമുദ്ര  പഠന
വതിഷയങ്ങളതിലഞ്ചാം ബതിരുദ, ബതിരുദഞനന്തര കകേഞഴ്സുകേള്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനള ചുമതലെ കകേരള
ഫതിഷററീസറ സമുദ്രപഠന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞല് ഏലതങതിലഞ്ചാം കകേന്ദ്രനതിയമ പകേഞരഞ്ചാം മകറലതങതിലഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതില്
ആരഞ്ചാംഭതിയ്ക്കുന്ന കകേഞഴ്സുകേള്കറ ഈ വശ്യവസ ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.”.

7.  5-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിലന  (iv)-ാം
ഇനതതില് "അതതു കമഖലെകേളതില്" എന്ന വഞക്കുകേള്കറ കശഷഞ്ചാം "വതിശദമഞയ പഠനതതിലന
അടേതിസഞനതതില്" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

8. 7-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി  .─പധഞന ആകതിലലെ 7-ാം വകുപ്പതില്,─

(1) (ഇ) ഖണതതില് ",സ്കൂളതികലെഞ" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നവഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.
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(2)  (ഐ) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(3) (എല്) ഖണതതില് "ബതിലതിലലെ"  എന്ന വഞകതിന പകേരഞ്ചാം  "ആകതിലലെ"  എന്ന
വഞക്കു കചെര്കകണതഞണറ.

(4)  (ആര്),  (എസറ)  എന്നറീ  ഖണങ്ങള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(ആര്)  അദശ്യഞപനതതിനഞ്ചാം ഗകവഷണതതിനഞ്ചാം വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിനഞ്ചാം
ആവശശ്യമഞയ തസതികേകേള് സര്കഞരതിലന അനമതതികയഞടുകൂടേതി സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള
തസതികേകേളതികലെകറ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ കയഞഗശ്യത ഉളവലര നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ ;

(എസറ)  ഭരണ  നതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചാം  മറ്റുമുള  അദശ്യഞപകേ/അനദശ്യഞപകേ
തസതികേകേള്  സര്കഞരതിലന  അനമതതികയഞടുകൂടേതി  സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള
തസതികേകേളതികലെകറ ആളകേലള നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;”.

(5) (എകറ) ഖണതതില് (ii) -ാം ഇനഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(6) (ലവ) ഖണതതില് (viii)-ാം ഇനഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

9. 8-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി  .- പധഞന ആകതിലലെ 8-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "സ്കൂളതിലനകയഞ"  എന്ന  വഞകറ  വതിട്ടുകേളകയണതുഞ്ചാം
“ബന്ധലപ്പട്ടേ  ഏലതഞരു  കരഖയുഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കു  കശഷഞ്ചാം  “,ഡതിജതിറലെഞയതി
സൂകതിക്കുന്നവ അടേകഞ്ചാം,”എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതുമഞണറ;  

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(2)  സര്കഞര്,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  പരതികശഞധനകയഞ
അകനന്വേഷണകമഞ  നടേത്തുവഞന്  ഇടേയഞക്കുന്നതതിനറ  മുന്പറ,  അതതു  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ,
അങ്ങലനയുള  പരതികശഞധനയുലടേകയഞ  അകനന്വേഷണതതിലനകയഞ  യഥഞവതിധതിയുള
അറതിയതിപ്പറ  കുറഞ്ഞതറ  പതറ  ദതിവസഞ്ചാം  മുമ്പഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നല്കകേണതുഞ്ചാം,
അങ്ങലനയുള  പരതികശഞധനയതികലെഞ  അകനന്വേഷണതതികലെഞ  ഹഞജരഞകുന്നതതിനഞ്ചാം  ആവശശ്യമഞയ
വതിവരങ്ങള് നല്കുന്നതതിനമുള ചുമതലെ രജതിസഞറതില് നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.”.

(3) (7)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  "ആ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കറ“ എന്ന വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം
"പസ്തുത  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കറ“  എന്ന  വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതുഞ്ചാം,  അവസഞനമഞയതി
"സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ബന്ധലപ്പട്ടേ  അധതികേഞര  സഞപനഞ്ചാം  അതരഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ ബഞധശ്യസമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.” എന്ന വഞചെകേഞ്ചാം കൂട്ടേതികച്ചര്കകണതുമഞണറ.
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(4)  നതിലെവതിലള  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─ 

“(8)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഭരണനതിര്വ്വഹണലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സര്കഞര്
ആവശശ്യലപ്പടുന്ന ഏലതഞരു വതിവരവഞ്ചാം  സമയബന്ധതിതമഞയതി  നല്കുന്നതതിനള കേര്തവശ്യഞ്ചാം
രജതിസഞറതില് നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

10.  9-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി  .─പധഞന ആകതിലലെ 9-ാം വകുപ്പതില്,

"(v) സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലകേള്; 

(vi) ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനറ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലകേള്;

(vii)  ഫഞകല്റതികേള്;  കൂടേഞലത"  എന്നറീ  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
ബ്രേഞകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം

"(v) എകററന്ഷന് കേകൗണ്സതില്; 

(vi)  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡുകേള്;  കൂടേഞലത"  എന്നറീ   വഞക്കുകേളഞ്ചാം
അകങ്ങളഞ്ചാം ബ്രേഞകറ്റുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ.

11.   10-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി  .─പധഞന  ആകതിലലെ  10-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,─

(1) എകറ  -  ഒഫറീകഷശ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് എന്ന ശറീര്ഷകേതതില്, 

(i)  (vi)-ാം ഇനതതില്  "ഫതിഷററീസറ വകുപ്പറ ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി"
എന്നറീ  വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  "മത്സശ്യബന്ധന  വകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ പദവതിയതില്
കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്” എന്ന വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണറ;

(ii)  (vii)-ാം ഇനതതില് "പദവതിയതില് തഞലഴെയലഞത" എന്ന വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം "പദവതിയതില് കുറയഞത" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(iii) (viii)-ാം ഇനതതില്  “പദവതിയതില് തഞലഴെയലഞത"  എന്ന വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം "പദവതിയതില് കുറയഞത" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(iv)  (ix)-ാം  ഇനതതില്   “പദവതിയതില്  തഞലഴെയലഞത"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം "പദവതിയതില് കുറയഞത" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(v)  (x)-ാം  ഇനതതില്  "ഫതിഷററീസറ  ഡയറകര്"   എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ
കശഷഞ്ചാം  "അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഫതിഷററീസറ കജഞയതിനറ ഡയറകര്
പദവതിയതില് കുറയഞത  ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്"  എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.
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(vi)  (x)-ാം  ഇനതതിന  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(xi) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ എലഞ ഫഞകല്റതികേളതിലലെയുഞ്ചാം ഡറീന്;

(xii) രജതിസഞര;”.

(2)  “2.  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്" എന്നതതില്,  നതിലെവതിലള (i),
(ii), (iii) എന്നറീ ഇനങ്ങള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(3)  (7)- ാം ഉപവകുപ്പതിന കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(8)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ലസനറതിലഞ്ചാം
സന്വേഞഭഞവതികേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ലസനറതിലന കേന്വേഞറഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കവഞലട്ടേടുപ്പതിലഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണറ.”.

12.   12-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  12-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“12.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്.─ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മുഖശ്യ  ഭരണനതിര്വ്വഹണ  സമതിതതി  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  അതതില്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:─

1. എകറ ഓഫറീകഷശ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(ii) കപഞ-ലവസറ-ചെഞന്സലെര്;

(iii) മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറതി അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന്;

(iv)  ഉന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  വകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഉന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  വകുപ്പതിലലെ   കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ
പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(v)   ധനകേഞരശ്യവകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന  ധനകേഞരശ്യ  വകുപ്പതിലലെ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ  പദവതിയതില്  കുറയഞത  ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന്;
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(vi)   നതിയമവകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന  നതിയമവകുപ്പതിലലെ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ  പദവതിയതില്  കുറയഞത  ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന്;

(vii) എലഞ ഫഞകല്റതികേളതിലലെയുഞ്ചാം ഡറീന്;

(viii) രജതിസഞര്.

2. ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ അഞ്ചാംഗങ്ങള്:

(i)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഫഞകല്റതിയതിലലെ  വകുപകമധഞവതികേളലടേയുഞ്ചാം
അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം  ഇടേയതില്  നതിനഞ്ചാം  ഒറ  കവഞട്ടേറ  വഴെതി  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  അദശ്യഞപകേന്;  അവരതില്  കുറഞ്ഞ  പകഞ്ചാം  ഒരഞള്  വനതിത
ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം  അവരുലടേ  ക്രമഞ്ചാം  ഫഞകല്റതിയുലടേ  ഇഞ്ചാംഗറീഷറ  അകരമഞലെ
ക്രമതതിലെഞയതിരതികകണതുമഞണറ;

(ii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  മുഴുവന്  സമയ  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില്  നതിനഞ്ചാം
കവഞട്ടുവഴെതി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം:

എന്നഞല്  ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന  അദശ്യഞപകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കകഞ  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി
അഞ്ചാംഗതതികനഞ  തുടേര്ച്ചയഞയതി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുവഞന് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.

3. നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ അഞ്ചാംഗങ്ങള്  : 

(i) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണറ നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(ii) ഇന്തശ്യന് കേകൗണ്സതില് ഓഫറ അഗതികേള്ച്ചര് റതിസര്ച്ചറ (ICAR) ഡയറകര്
ജനറലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി;

(iii)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന, മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി സമൂഹതതില്
നതിനഞ്ചാം, ഫതിഷററീസറ-സമുദ്ര പഠന കമഖലെയതില് പരതിജഞനമുള ഒരു പതതിനതിധതി;

(iv)  ഭകൗമപഠന  മന്ത്രഞലെയഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  സമുദ്ര  പഠനതതില്
മതികേവറ ഒരു ശഞസ്ത്രജന്;

(v) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യ കേര്ഷകേ പതതിനതിധതി;

(vi)  ഫതിഷററീസറ വതിഷയതതില് പഞവറീണശ്യമുള,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ പുറകമ
നതിനള, ലപഞഫസര് പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വതിചെകണന്;

(vii)  രജതികസ്റ്റേര്ഡറ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സഞ്ചാംഘടേനയതില്  നതിന്നറ   സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി;
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(viii)  ഫതിഷററീസറ  വശ്യവസഞയ രഞ്ചാംഗത്തു നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി;

(ix) ഒരു വനതിതഞ സഞമൂഹശ്യ പവര്തകേ:

എന്നഞല്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  ഒരഞ്ചാംഗതതിനറ  വറീണഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യലപ്പടുവഞന് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.”.

13.   13-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  13-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "ഓകരഞ നഞലവര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്കറ കശഷഞ്ചാം  "ചെഞന്സലെര്
വതിജഞപനഞ്ചാം മുകഖന " എന്ന വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണറ.

14. 14-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 14-ാം വകുപ്പതിലലെ (1)-ഉഞ്ചാം (2)-ഉഞ്ചാം
ഉപവകുപകേള്കറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതുഞ്ചാം (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ
പുതുതഞയതി കചെര്കകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:─

“(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
പരമഞധതികേഞരസഞനഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,  അതതിനറ  ഈ  ആകതിനഞകലെഞ  അതതിന്  കേറീഴെതില്
ഉണഞകതിയ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേകളഞ ഓര്ഡതിനന്സുകേകളഞ ലറഗുകലെഷനകേകളഞ പകേഞരകമഞ നല്കേലപ്പട്ടേ
അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിച്ചറ  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതികലെഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഫഞകല്റതികയഞ  പവര്തതിച്ചതിട്ടുള  സഞ്ചാംഗതതികേളതിലലെഞഴെതിലകേ,  അവയുലടേ  മറ്റു  നടേപടേതികേള്
പുനനഃപരതികശഞധന നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം റദ്ദേറ ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ഈ
ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  വശ്യവസ  ലചെയറ  മറഞര്ക്കുഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടേതിലഞത  പകഞ്ചാം,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ എലഞ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം വതിനതികയഞഗതികഞവന്നതുമഞണറ:

എന്നഞല്  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതികലെഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഫഞകല്റതികയഞ  മുകേളതില്
പറഞ്ഞ,  അങ്ങലനയുള  അധതികേഞരങ്ങള്കനസൃതമഞയതി  പവര്തതിച്ചതിട്ടുലണകന്നഞ
ഇലലകന്നഞ ഉള ഏലതങതിലഞ്ചാം പശഞ്ചാം ഉണഞകുന്ന പകഞ്ചാം ആ പശതതികന്മേല് സര്കഞരതിലന
കൂടേതി  അഭതിപഞയഞ്ചാം  പരതിഗണതിച്ച  കശഷഞ്ചാം  അതതിനനസൃതമഞയതി,  പശഞ്ചാം  ഉല്ഭവതിച്ചറ
നഞലമഞസതതിനളതില്  ചെഞന്സലെര് തറീര്പ്പറ കേല്പ്പതികകണതുഞ്ചാം അപകേഞരമുള തറീരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ:

എനമഞത്രമല  നല്കേലപ്പട്ടേ  സമയതതിനളതില്  ചെഞന്സലെര്  പശഞ്ചാം  തറീര്പ്പഞകഞത
പകഞ്ചാം അതതിന്കമല് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് ലകേലകഞണ തറീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം നടേപടേതികേളഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതി തറീരുന്നതഞണറ.

(2)  ഈ  ആകതില്  മറ്റു  വതിധതതില്  പകേടേമഞയതി  വശ്യവസ  ലചെയതിട്ടുള
സഞ്ചാംഗതതികേളതിലലെഞഴെതിലകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:─
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(എ)  ചെഞന്സലെറുലടേ  പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  അനമതതിയ്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  സന്വേകമധയഞ
സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുകേകയഞ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുകേകയഞ  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ  കേരടേറ
രൂപലപ്പടുത്തുകേ;

(ബതി)  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്  കേറീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി
ലഫകലെഞഷതിപകേളഞ്ചാം  കസ്കഞളര്ഷതിപകേളഞ്ചാം  സ്റ്റുഡനറഷതിപകേളഞ്ചാം  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി  കസ്കഞളര്ഷതിപകേളഞ്ചാം
ലമഡലകേളഞ്ചാം സമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം പദര്ശനങ്ങള് സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അനമതതി നല്കുകേ;

(സതി) ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം അകസഞസതികയററ ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം അസതിസ്റ്റേന്ററ
ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം  ആവശശ്യലമന്നറ  കേരുതഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  മററ  അദശ്യഞപകേ
ഗകവഷണ തസതികേകേളഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അനമതതികയഞടുകൂടേതി ഏര്ലപ്പടുത്തുകേ;

(ഡതി)  ആവശശ്യലമന്നറ   കേരുതുന്ന  അങ്ങലനയുള  സഞപനങ്ങള്  സര്കഞരതിലന
അനമതതികയഞടുകൂടേതി സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേതതികപ്പഞരുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഇ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം  കസവനഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം അവരുലടേ ചുമതലെകേളഞ്ചാം കസവന വശ്യവസകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എഫറ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന അനമതതികയഞടുകൂടേതി നതിശ്ചയതിക്കുകേ; 

(ജതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  കേണക്കുകേളഞ്ചാം
ആഡതിററ  റതികപ്പഞര്ട്ടുകേളഞ്ചാം  പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  അവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  അതതിനറ  യുക്തലമന്നറ
കേരുതുന്ന  നടേപടേതികേള്  സന്വേറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി
ബഡ്ജററ പരതിഗണനയ്ലകടുതറ പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എച്ചറ)  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ,  ലറഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ  വശ്യവസകേള്
ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണറ ഏലതങതിലഞ്ചാം ആള്കറ നല്കേതിയതിട്ടുള ഏലതഞരു ബതിരുദകമഞ ഡതികപഞമകയഞ
പദവതികയഞ  അലലങതില്  മകറലതങതിലഞ്ചാം  ബഹുമതതികയഞ  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നടേതതിയ ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിദശ്യഞര്ത്ഥതിയുലടേ പരറീകഞഫലെഞ്ചാം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;

(ലഎ)  അകനന്വേഷണ  സമതിതതികേലള  നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  അവയറ,  അതറ  യുക്തലമന്നറ
കേരുതുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  കേര്തവശ്യങ്ങള്  ഏല്പ്പതിച്ചു
ലകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

1462/2021.
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(ലജ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അധതികേഞര സഞനങ്ങളതികലെയ്ക്കുള ലതരലഞ്ഞടുപ്പതിലന
രറീതതിയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മററ  അധതികേഞരസഞനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  കയഞഗങ്ങളതില്  അനവര്തതികകണതഞയ
നടേപടേതിക്രമവഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞരസഞനങ്ങളലടേ  കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണതതിനറ
ആവശശ്യമഞയ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ കേന്വേഞറവഞ്ചാം ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനറ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണഞക്കുകേ;

(ലകേ)  അതറ  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന  അങ്ങലനയുള  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള
ആവശശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി ഭഞരതതതിനകേത്തുഞ്ചാം വതികദശത്തുമുള മററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി ബന്ധഞ്ചാം
സഞപതിക്കുകേ;

(എല്)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  സന്വേത്തുകളഞ്ചാം  ഫണകേളഞ്ചാം  ലകേവശഞ്ചാം  വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം നടേത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എഞ്ചാം)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ലപഞതുമുദ്രയുലടേ  രൂപവഞ്ചാം  അതതിലന  സൂകതിപഞ്ചാം
ഉപകയഞഗവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ;

(എന്)  കഞസറ  മുറതികേള്,  ലെഞബുകേള്,  കഹഞസ്റ്റേലകേള്,  മററ  സഞപനങ്ങള്
എന്നതിവയുലടേ പരതികശഞധനയറ ഏര്പ്പഞടേറ ലചെയ്യുകേ;

(ഒ)  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  ആവശശ്യലമന  കേരുതുന്ന  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം  ഗകവഷണ
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം മററ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരകതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേതതികപ്പഞരുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(പതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അദശ്യഞപകേകരയുഞ്ചാം മറ്റു അനദശ്യഞപകേ ജറീവനകഞകരയുഞ്ചാം
നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം അവരുലടേ കേര്തവശ്യങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(കേറ്റ്യൂ)  അദശ്യഞപകേ  തസതികേകേള്,  ഭരണപരമഞയ  തസതികേകേള്,  മറ്റു  വതിധതതില്
ആവശശ്യമുള അനദശ്യഞപകേ തസതികേകേള് എന്നതിവ സര്കഞരതിലന അനമതതികയഞലടേ സൃഷതിക്കുകേ;

(ആര്) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ അദശ്യഞപകേലരയുഞ്ചാം മറ്റു ജറീവനകഞലരയുഞ്ചാം അവരുലടേ
ഭഞഗഞ്ചാം കബഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ നശ്യഞയമഞയ അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനറ കശഷഞ്ചാം, കസവനതതില്
നതിനഞ്ചാം തഞല്കഞലെതികേമഞയതി മഞറതി നതിര്ത്തുകേകയഞ പതിരതിച്ചു വതിടുകേകയഞ അവര്ലകതതിരഞയതി മറ്റു
വതിധതതിലള ഏലതങതിലഞ്ചാം അച്ചടേക നടേപടേതി സന്വേറീകേരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;

(എസറ)  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേ  തഞമസഞ്ചാം,  അച്ചടേകഞ്ചാം  എന്നതിവയുലടേ  കമല്കനഞട്ടേവഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം നടേത്തുകേ; 

(റതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ധനപരമഞയ   എസ്റ്റേതികമറ്റുകേള്  ഈ  ആവശശ്യതതികലെകഞയതി
ഉണഞകതിയതിട്ടുള സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ വശ്യവസകേള്കനസരതിച്ചറ പരതിഗണതിക്കുകേ;

(യു)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  പരറീകകേളലടേ  നടേതതിപ്പതിനറ  കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം  വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം
അവയുലടേ ഫലെഞ്ചാം അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;
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(വതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ പരറീക പഞനല്, ഇനര്വറ്റ്യൂ കബഞര്ഡറ, മററ കേമതിറതികേള്
എന്നതിവയതില് നതികയഞഗതികലപ്പടുന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലടേ പതതിഫലെഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുകേ;

(ഡബറ്റ്യൂ) ലവസറ ചെഞന്സലെര്കകഞ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
ഇടേയതില് നതിന്നറ നതിയമതികലപ്പട്ടേ ഒരു സമതിതതികകഞ, അതതിലന ഏലതങതിലഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങള്
ഏലതിച്ചറ ലകേഞടുക്കുകേ;

(എകറ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അകഞഡമതികേ  പുകരഞഗതതി  ലെകശ്യമഞകതിയുള
പദതതികേള് പരതിഗണനയ്ലകടുക്കുകേ,  കൂടേഞലത

(ലവ) ഈ ആകതിനഞകലെഞ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞകലെഞ ഏലതിച്ചറ ലകേഞടുക്കുന്ന അങ്ങലനയുള
മററ  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  മററ  കേര്തവശ്യങ്ങള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ.

(3)  ലസനററ  ലകേലകഞള്ളുന്ന തറീരുമഞനങ്ങള് ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം
സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനസൃതമഞയതി  നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനള  ഉതരവഞദതിതന്വേഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതിലെതില് നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.”.

15.  15-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  15-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:-

“(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  അതതിലലെ  എലഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  കനഞട്ടേറീസറ  നല്കേതിയതതിനറ  കശഷഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതറ  രണറ
മഞസതതിലലെഞരതികല്,  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  തറീയതതിയതില്,  കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതഞണറ.   ഇപകേഞരഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  കയഞഗഞ്ചാം  കചെരഞതപകഞ്ചാം
ആയതതിനള  തൃപ്തതികേരമഞയ  വതിശദറീകേരണഞ്ചാം   തുടേര്ന്നറ  വരുന്ന  കയഞഗതതില്  ലവസറ
ചെഞന്സലെര് നല്കകേണതുഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന അഞ്ചാംഗറീകേഞരഞ്ചാം വഞകങ്ങണതുമഞണറ.
എന്നഞല്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  മൂന്നതില്  ഒന്നതില്  കൂടുതല്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഒപവച്ച
ലെതിഖതിതമഞയ  അഭശ്യര്ത്ഥനയതികന്മേല്  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  പസ്തുത  അഭശ്യര്ത്ഥന  ലെഭതിച്ച
തറീയതതി മുതല് ഏഴെറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ.”.

16.  17-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  17-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:-

“17.  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  രൂപറീകേരണഞ്ചാം.─(1)അകഞഡമതികേറ
കേകൗണ്സതിലെതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം,  ഓകരഞ നഞല വര്ഷഞ്ചാം
കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  ചെഞന്സലെര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി   അതു  പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതികകണതുമഞണറ,
അതഞയതറ:─
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(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര് - ലവസറ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(iii) എലഞ ഫഞകല്റതികേളലടേയുഞ്ചാം ഡറീന്;

(iv) റതിസര്ച്ചറ ഡയറകര്;

(v) എകററന്ഷന് ഡയറകര്;

(vi)  ഫതിഷററീസറ ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
ഫതിഷററീസറ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ഡയറകര് പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(vii) സതി.എഞ്ചാം.എഫറ.ആര്.ഐ.(CMFRI) ഡയറകര് അലലങതില്   അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതിലന പദവതിയതില് കുറയഞത  ഒരു പതതിനതിധതി;

(viii)  സതി.ഐ.എഫറ.റതി.  (CIFT)  ഡയറകര്  അലലങതില്   അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതിലന പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു പതതിനതിധതി;

(ix)  എന്.ഐ.ഒ. (NIO) ഡയറകര് അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതിലന  പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു പതതിനതിധതി;

(x)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ
പുറത്തുനതിനള, ഒരു ഫതിഷററീസറ സയന്സറ വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വതിചെകണന്;

(xi)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
പുറത്തുനതിനള ഒരു സമുദ്ര പഠന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വതിചെകണന്;

(xii)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയതികലെയുഞ്ചാം  വകുപ  കമധഞവതികേള്  ഉള്ലപ്പലടേയുള
അദശ്യഞപകേര് അവരുലടേ ഇടേയതില് നതിനഞ്ചാം കവഞട്ടു വഴെതി തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ലപഞഫസര്
പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(xiii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബതിരുദ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില് നതിനഞ്ചാം കവഞട്ടുവഴെതി
തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(xiv)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ബതിരുദഞനന്തര   ബതിരുദ  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില്
നതിനഞ്ചാം കവഞട്ടു വഴെതി തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(xv)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ഗകവഷണ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില് നതിനഞ്ചാം കവഞട്ടേറ
വഴെതി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(xvi) രജതിസഞര് - ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി.
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(2)  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതില്  കുറഞ്ഞതറ  മൂനമഞസതതിലലെഞരതികല്  കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതഞണറ.   ലവസറ ചെഞന്സലെറുലടേ  അഭഞവതതില് അകഞ ഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന
അദശ്യക സഞനഞ്ചാം കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര് വഹതികകണതഞണറ.

(3)  അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് കയഞഗതതിലന കേന്വേഞറഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിലന ആലകേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യയുലടേ മൂന്നതില് ഒന്നഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

17.  18-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  18-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,─

(1) (ഡതി) ഖണതതിന പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─ 

“(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ കേറീഴെതിലള വതിവതിധ ഫഞകല്റതികേളതിലലെകയഞ, മറ്റു
സഞപനങ്ങളതിലലെകയഞ  അദശ്യഞപകേരുലടേ  കയഞഗശ്യതകേള്  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡതിലന
ശതിപഞര്ശയുലടേ അടേതിസഞനതതില് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേ;”;

(2)  (ലജ)  ഖണതതിന  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

"(ലജ)  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡുകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളലടേ
അടേതിസഞനതതില്,  അദശ്യഞപനവമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  പദതതികേള്  അഞ്ചാംഗറീകേരതിയ്ക്കുകേകയഞ,
രൂപകഭദലപ്പടുത്തുകേകയഞ പരതിഷ്കരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുക;”. 

18.  19-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ  19-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ഉഞ്ചാം  (2)-ഉഞ്ചാം
ഉപവകുപകേള്കറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(1)  റതിസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതിലെതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
ഓകരഞ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  ചെഞന്സലെര്,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി
പുനസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതികകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:─

(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര് - ലചെയര് കപഴ്സണ്;

(ii) കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(iii) റതിസര്ച്ചറ ഡയറകര് - ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി;

(iv) എകററന്ഷന് ഡയറകര്;

(v) എലഞ ഫഞകല്റതികേളലടേയുഞ്ചാം ഡറീന്;

(vi)  എലഞ  ഫഞകല്റതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ അഞ്ചാംഗറീകൃത ലഗഡറ ആയ ഒരു മുതതിര്ന്ന ഫഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(vii) ഓകരഞ ററീജതിയണല് കകേന്ദ്രതതിലലെയുഞ്ചാം ഡയറകര്; 

(viii)  സതി.എഞ്ചാം.എഫറ.ആര്.ഐ.  (CMFRI)  ഡയറകര്  അലലങതില്
അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതിലന പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു
പതതിനതിധതി; 

(ix)   സതി.ഐ.എഫറ.റതി.  (CIFT)   ഡയറകര്  അലലങതില്    അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  പതിന്സതിപ്പല്  സയനതിസ്റ്റേതിലന   പദവതിയതില്  കുറയഞത  ഒരു
പതതിനതിധതി;

(x)  എന്.ഐ.ഒ. (NIO)  ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതിലന   പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു പതതിനതിധതി;

(xi)  ഫതിഷററീസറ ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
ഫതിഷററീസറ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ഡയറകര് പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(xii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ മത്സശ്യ സഞ്ചാംസ്കരണ
വശ്യവസഞയതികേളതില് നതിനള ഒരു പതതിനതിധതി;

(xiii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ ഒരു മത്സശ്യ കേര്ഷകേ
പതതിനതിധതി; കൂടേഞലത

(xiv)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ  മത്സശ്യബന്ധന
വശ്യവസഞയതികേളതില് നതിനള ഒരു പതതിനതിധതി.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഗകവഷണ  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരതിയ്ക്കുകേ,  “ത്രസ്റ്റേറ
ഏരതിയകേള്" കേലണതതി ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം പദതതികേളഞ്ചാം ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ,
ഗകവഷണ  കപഞജക്റ്റുകേള്  തയ്യഞറഞക്കുന്നതതിനറ  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേ,  ഗകവഷണ
പവര്തനങ്ങള്  കക്രഞഡറീകേരതിക്കുകേ,  ഗകവഷണ  പവര്തനതതിനറ  സഞദശ്യതയുള  ഫണതിഞ്ചാംഗറ
ഏജന്സതികേലള  കേലണത്തുകേ,  ഗകവഷണതതിനറ  ആവശശ്യമഞയ  ഭകൗതറീകേ  സഞഹചെരശ്യഞ്ചാം
സൃഷതിക്കുന്നതതിനള  രൂപകരഖ  തയ്യഞറഞക്കുകേ,  ലപഞതു-സന്വേകേഞരശ്യ  പങഞളതിത  ഗകവഷണഞ്ചാം
കപഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുകേ, ഗകവഷണ പദതതികേളലടേ നതിരറീകണവഞ്ചാം അവകലെഞകേനവഞ്ചാം നടേത്തുകേ,
വഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേ  എന്നതിവ  റതിസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന
ചുമതലെകേളഞയതിരതിയ്ക്കുന്നതഞണണ.”.

19.  19-  ാം വകുപ്പതിന കശഷഞ്ചാം പുതതിയ വകുപ്പറ കചെര്കല്.─പധഞന ആകതിലലെ  19-ാം
വകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ   കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─
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“19 എ.  എകററന്ഷന്  കേകൗണ്സതില്.─(1)  എകററന്ഷന്  കേകൗണ്സതിലെതില്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം  ഓകരഞ  നഞല  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം
ചെഞന്സലെര്, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി  പുന:സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതികകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:-

(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(iii) എകററന്ഷന് ഡയറകര് - ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി;

(iv) റതിസര്ച്ചറ ഡയറകര്;

(v) എലഞ ഫഞകല്റതികേളലടേയുഞ്ചാം ഡറീന്;

(vi) ഓകരഞ ററീജതിയണല് കകേന്ദ്രതതിലലെയുഞ്ചാം ഡയറകര്;

(vii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
പുറതറ നതിനള, രണറ വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വതിചെകണര്;

(viii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ മതികേച്ച ഒരു മത്സശ്യ
കേര്ഷകേ പതതിനതിധതി;

(ix)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ  ഒരു
മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി പതതിനതിധതി; കൂടേഞലത

(x)  ഫതിഷററീസറ  ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
ഫതിഷററീസറ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ഡയറകര് പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വതിജഞന  വശ്യഞപന  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരതിയ്ക്കുകേ,
വതിജഞന വശ്യഞപന പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം  പദതതികേളഞ്ചാം  ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ,  കപഞജക്ടുകേള്
തയ്യഞറഞക്കുന്നതതിനറ  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേ,  വതിജഞന  വശ്യഞപന  പവര്തനങ്ങള്
കക്രഞഡറീകേരതിയ്ക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്കറ/മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതികേള്കറ  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം,  പരതിശറീലെനഞ്ചാം,
സഞകങതതികേ ഉപകദശഞ്ചാം  എന്നതിവ നല്കുകേ,  വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിലന നതിരറീകണവഞ്ചാം
അവകലെഞകേനവഞ്ചാം  നടേത്തുകേ,  വഞര്ഷതികേ  വതിജഞന  വശ്യഞപന  പവര്തന  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേ എന്നതിവ എകററന്ഷന് കേകൗണ്സതിലെതിലന ചുമതലെകേളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  എകററന്ഷന്  കേകൗണ്സതില്  കുറഞ്ഞതറ  ആററ  മഞസതതിലലെഞരതിയല്  കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതഞണറ.

(4)  എകററന്ഷന്  കേകൗണ്സതില്  കയഞഗതതിലന  കേന്വേഞറഞ്ചാം  ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
എണ്ണതതിലന പകുതതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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20. 20-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 20-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ. 

21. 21-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 21-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

22. 22-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 22-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

23. 23-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 23-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

24. 24-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 24-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.  

25. 25-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 25-ാം വകുപ്പതിലന (2), (3), (4),
(5),  (6)  എന്നറീ  ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം   തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്   യഥഞക്രമഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഫഞകല്റതികേള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:─

(i) ഫഞകല്റതി ഓഫറ ഫതിഷററീസറ സയന്സറ;

(ii) ഫഞകല്റതി ഓഫറ ഓഷശ്യന് സയന്സറ ആനറ ലടേകകഞളജതി;

(iii) ഫഞകല്റതി ഓഫറ ഫതിഷററീസറ മഞകനജ് ലമനറ;

(iv)  ഫഞകല്റതി ഓഫറ ഫതിഷററീസറ എഞതിനറീയറതിഞ്ചാംഗറ.

(3) ഓകരഞ ഫഞകല്റതിയതിലഞ്ചാം വതിനതിര്കദ്ദേശതികച്ചകഞവന്ന അങ്ങലനയുള വകുപകേളഞ്ചാം
പഠനവതിഷയങ്ങളലടേ സതിലെബസ്സുകേളഞ്ചാം അടേങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയതിലഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുതതി ഓകരഞ
ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡറ  രൂപറീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

(i) അതഞതറ ഫഞകല്റതിയതിലലെ ഡറീന്- എകറ-ഒഫതികഷശ്യഞ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) അതഞതറ ഫഞകല്റതിയതിലലെ എലഞ വകുപകേളലടേയുഞ്ചാം കമധഞവതിമഞര്;

(iii) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
നതിനഞ്ചാം ശമ്പളഞ്ചാം പറ്റുന്നതലഞതതുമഞയ നഞലെറ വതിഷയവതിദഗ്ദ്ധര്;

(iv)  അതഞതറ  ഫഞകല്റതിയതിലലെ  വകുപകമധഞവതികേള്  ഒഴെതിലകേയുള
അകസഞസതികയററ ലപഞഫസര് തസതികേയതില് നതിനഞ്ചാം അവര് കവഞട്ടേറ  വഴെതി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണറ കപര് ; കൂടേഞലത

(v)  അതഞതറ  ഫഞകല്റതിയതിലലെ  വകുപ  കമധഞവതികേള്  ഒഴെതിലകേയുള
അസതിസ്റ്റേന്ററ ലപഞഫസര് തസതികേയതില് നതിനഞ്ചാം അവര് കവഞട്ടേറ വഴെതി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന രണറ കപര്.
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(5)  ബന്ധലപ്പട്ടേ  ഫഞകല്റതിയതിലലെ  അദശ്യഞപന,  കബഞധന  പക്രതിയകേള്
പുന:പരതികശഞധതിക്കുകേ,  അവ  ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതതിനറ  ആവശശ്യമഞയ  ഉപകദശങ്ങള്
നല്കുകേ,  കേരതിക്കുലെഞ്ചാം/സതിലെബസറ  പരതിഷ്കരണതതിനറ  കവണതി  അകഞഡമതികേറ
കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ശതിപഞര്ശകേള്  നല്കുകേ  എന്നതിവ  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡതിലന
ചുമതലെകേളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഓകരഞ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം,  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  ഉതരവറ  വഴെതി
ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡതിലന പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതികകണതഞണണ.”.

26.  25-  ാം വകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം പുതതിയ വകുപ്പറ കചെര്കല്.─പധഞന ആകതിലലെ 25-ാം
വകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“25 എ.  വകുപകേള്.─(1)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിക്കുഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന അങ്ങലനയുള വകുപകേള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  ഓകരഞ  വകുപ്പതിനഞ്ചാം  ഓകരഞ  കമധഞവതി  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന
നതിയമനഞ്ചാം,  അധതികേഞരങ്ങള്,  ചുമതലെകേള് എന്നതിവ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതുമഞണറ.

(3)  വകുപ്പതിലന  കമധഞവതി  അതതിലന  എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവറ  കമധഞവതി  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം
വകുപ്പതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം,  ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം,  ലറഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം വതിശന്വേസമഞയതി
അനസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിലന  കേറീഴെതിലള  വകുപകേളതിലലെ  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,
വതിപുലെറീകേരണ  കജഞലെതികേള്  എന്നതിവ  നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനമുള
ഉതരവഞദതിതന്വേഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിനറ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(4)  ഒരു  വകുപ്പറ  കമധഞവതിയുലടേ  വകുപ്പതില്  നതികതിപ്തമഞകതിയതിട്ടുള  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,
ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിജഞന  വശ്യഞപനഞ്ചാം,  വതിപുലെറീകേരണ  പരതിപഞടേതികേള്  എന്നതിവയ്ക്കുറ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ഫഞകല്റതിയുലടേ ഡറീനതികനഞടേറ ഉതരവഞദതിതലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5)  ഒരു  ഫഞകല്റതിയുലടേ  കേറീഴെതിലലെ  വകുപകേള്  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ
വതിഭജതിക്കുന്നതതികനഞ  പുതതിയ  വകുപകേള്  രൂപറീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ  നതിലെവതിലളതറ
നതിര്തലെഞക്കുന്നതതികനഞ  അതതറ  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡറ  ശതിപഞര്ശ  ലചെകയ്യണതുഞ്ചാം,
ആയതറ  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  തറീരുമഞനതതിനറ  വതികധയമഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില്  കഭദഗതതികയഞലടേകയഞ  അലഞലതകയഞ  അഞ്ചാംഗറീകേരതിയ്ക്കുകേകയഞ  നതിരസതിയ്ക്കുകേകയഞ
ലചെകയ്യണതുമഞണറ.”.

27. 26-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  26-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

1462/2021.
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“26.  ഫപ  കല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.─
ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡതിനറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:─

(i) ഫഞകല്റതിയതിലലെ  ഭരണപരവഞ്ചാം  പഞഠശ്യപരവമഞയ  കേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള എലഞ നയങ്ങളഞ്ചാം  ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡറ  അതതിലന കയഞഗതതില്
എടുകകണതഞണറ;

(ii) ഫഞകല്റതിയതിലലെ പരറീകയുഞ്ചാം അതതിലന ഫലെഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടേയുള എലഞ
അകഞഡമതികേ  വതിഷയങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതില്  നതിനള
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേപ്പതിലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യണതഞണറ;

(iii)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയതികലെയുഞ്ചാം  എകഞമതിനര്ക്കു  കവണ   കയഞഗശ്യത
ശതിപഞര്ശ ലചെകയ്യണതഞണറ;

(iv)  പഠന കബഞര്ഡറ  കുറഞ്ഞതറ ആററ  മഞസതതില് ഒരു തവണലയങതിലഞ്ചാം
അലലങതില് എകപ്പഞലഴെലഞകമഞ ഫഞകല്റതിയുലടേ പവര്തനങ്ങള് വതിലെയതിരുകതണതുകണഞ
അകപ്പഞലഴെലഞകമഞ,  പഞഠശ്യപദതതിയുലടേ  ആവശശ്യഞനസരണമുള  മഞറതതികന്മേല്  തറീരുമഞനഞ്ചാം
എടുകകണകപ്പഞകഴെഞ കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണറ;

(v) അടേതിസഞന  സകൗകേരശ്യങ്ങള്  ശക്തതിലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  അദശ്യഞപന
ഗകവഷണ സകൗകേരശ്യങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം ഗകവഷണ വതിഭഞഗതതിലന നടേതതിപ്പതിനഞ്ചാം
നതിലെനതിര്തലെതിനമുള  ചുമതലെ ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡതിനറ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(vi)  (i)  മുതല്  (v)  വലരയുള  ഖണങ്ങളതിലലെ  വശ്യവസകേള്കറ
വതിരുദമഞകേഞലത  ഫഞകല്റതി  പഠന കബഞര്ഡതിനറ  തഞലഴെപ്പറയുന്ന കേഞരശ്യങ്ങളതില് ആവശശ്യമഞയ
ശതിപഞര്ശ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ നല്കേഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ:─

(എ) പുതതിയ പഠന കകേഞഴ്സുകേള് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(ബതി) ഫഞകല്റതിയതിലലെ അദശ്യഞപകേര്ക്കുള കയഞഗശ്യതകേള് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം;

(സതി)  വതിവതിധ  പഠന  കകേഞഴ്സുകേളതികലെക്കുഞ്ചാം  പരറീകകേള്ക്കുഞ്ചാം  പകവശനഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനറ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേള്ക്കുണഞയതിരതികകണ കയഞഗശ്യതകേള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ഏതു
വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം അവയതില് നതിന്നറ ഒഴെതിവഞകഞലമന്നറ നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം;

(ഡതി) ഫഞകല്റതി  പ ഠന  കബഞര്ഡതിനറ  ഉചെതിതലമന്നറ  കതഞനന്ന
അങ്ങലനയുള  പഠന  വതിഭഞഗങ്ങളതില്  അദശ്യഞപനവഞ്ചാം  പരതിശറീലെനവഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനള
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം;
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(ഇ)  ഫഞകല്റതിയുലടേ  പവര്തനങ്ങള്കറ  ആവശശ്യമഞയ  വകുപകേളഞ്ചാം,
അദശ്യഞപകേ തസതികേകേളഞ്ചാം സൃഷതികഞന് ശതിപഞര്ശ നല്കുകേയുഞ്ചാം;

(എഫറ) അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിജഞനവശ്യഞപനഞ്ചാം  എന്നതിവ
ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  സതിലെബസറ  രൂപറീകേരണതതിനഞ്ചാം  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  അധതികേരതിയഞത
തരതതില് ആയതതിലന പരതിഷ്കരണതതിനഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം, ലചെയ്യുകേ;

(vii)  ഈ  ആക്റ്റുഞ്ചാം   അതതിന്  കേറീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  അതതിനറ  നല്കുന്നകതഞ
നതികതിപ്തമഞക്കുന്നകതഞ ആയ അങ്ങലനയുള മററ അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം മററ
കേര്തവശ്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(viii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ
കേകൗണ്സതിലഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടേ  മകറലതഞരു കേമതിറതിയുഞ്ചാം  അതതിലന അഭതിപഞയതതിനറ  അയയ്ക്കുന്ന
ഏലതഞരു കേഞരശ്യവഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ix)  ഭരണപരകമഞ  സഞമ്പതതികേകമഞ  അകഞഡമതികേകമഞ  ആയ  കേഞരശ്യങ്ങള്
പരതിഗണതിയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം ശതിപഞര്ശ നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(x) തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കേഞരശ്യങ്ങള്കറ  കവണതി  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതില്
തയ്യഞറഞക്കുന്ന  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം  നടേപ്പതിലെഞക്കുനലവന്നറ  ഉറപ്പറ  വരുത്തുകേ,
അതഞയതറ:─

(എ) ദറീര്ഘകേഞലെ പഞഠശ്യപദതതി വതികേസനഞ്ചാം;

(ബതി) ഫഞകല്റതി വതികേസനഞ്ചാം;

(സതി) അദശ്യഞപനഞ്ചാം അലലങതില് പഠന സഞമഗതികേളലടേ വതികേസനഞ്ചാം; കൂടേഞലത

(ഡതി) കകേഞകളജുകേള്കറ  പകതശ്യകേ  പരഞമര്ശഞ്ചാം  നല്കേതിലകഞണറ
വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ കേഞരശ്യങ്ങളതില് ഗകവഷണഞ്ചാം.

(xi)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  മററ  ഫഞകല്റതികേളമഞയതി  കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ
അന്തര്  വകുപ്പറ,  അന്തര്  ഫഞകല്റതി  കപഞഗഞമുകേള്  സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ  ആസൂത്രണഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(xii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  അദശ്യഞപകേര്കഞയതി  തുടേര്  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം,
ഓറതിയകനഷന്  കകേഞഴ്സുകേള്,  പകതശ്യകേതിച്ചറ  പരതിഷ്കരതിച്ചകതഞ  പുതതിയകതഞ  അലലങതില്
ഇനര്ഡതിസതിപതിനറതി  പഠന കകേഞഴ്സുകേകളഞ സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  അകഞഡമതികേറ
കേകൗണ്സതിലെതിനറ ശതിപഞര്ശ ലചെയ്യുകേ;
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(xiii)  ഫഞകല്റതിയുലടേ  പവര്തനതതിലന  വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലവസറ ചെഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(xiv)  ഫഞകല്റതി  പഠനകബഞര്ഡതിലന  അഭതിപഞയതതിനഞയതി  ലെഭതിക്കുന്ന
ബന്ധലപ്പട്ടേ മററ വതിഷയങ്ങള് പരതിഗണതിക്കുക.”.

28. 30-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ  30-ാം വകുപ്പതിലലെ  (xiii)-ാം
ഇനഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതുഞ്ചാം (xiv)-ാം ഇനഞ്ചാം (xiii)-ാം ഇനമഞയതി പുനരകഞ്ചാം ലചെകയ്യണതുമഞണറ.

29. 33-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 33-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (2)-ഉഞ്ചാം  (3)-ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന   ഉപവകുപകേള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(2) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന
ഒരഞള്,  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഒരഞള്,  ഇന്ഡശ്യന്  കേഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ
കേകൗണ്സതിലെതിലന ഡയറകര് ജനറല് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന പതതിനതിധതി  എന്നതിവര്
അടേങ്ങതിയ ലസലെകന് കേമതിറതി  തയ്യഞറഞക്കുന്ന മൂന്നറ  കപരുലടേ പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം ലവസറ
ചെഞന്സലെലറ ചെഞന്സലെര് നതിയമതികകണതഞണറ:

എന്നഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ആള്
ആ  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനള  ഒരഞകളഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ജറീവനകഞരകനഞ
ആകേഞന് പഞടേതിലഞതതഞകുന:

എനമഞത്രമല,  വശ്യവസ ലചെയ പകേഞരഞ്ചാം ഐകേകേകണ്ഠേന ഒരു ശതിപഞര്ശ ലചെയ്യുവഞന്
ലസലെകന് കേമതിറതി പരഞജയലപ്പടുന്ന പകഞ്ചാം, കേമതിറതിയതിലലെ ഓകരഞ അഞ്ചാംഗതതിനഞ്ചാം ഒരഞളലടേ
കപരു വറീതഞ്ചാം ചെഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികഞവന്നതുഞ്ചാം, കേമതിറതിയതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം കപരറ
സമര്പ്പതികഞതതിരതിക്കുന്നതറ  ലവസറ  ചെഞന്സലെറുലടേ  നതിയമനഞ്ചാം  അസഞധുവഞക്കുന്നതലഞതതു
മഞകുന.  ലസലെകന്  കേമതിറതി  നല്കുന്നതറ  ഐകേകേകണ്ഠേനയുള  ഉപകദശമലഞലയങതില്
ചെഞന്സലെര്കറ  അതതിലന ഭൂരതിപകഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ  അഭതിപഞയഞ്ചാം സന്വേറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന പതതിനതിധതി  ലസലെകന് കേമതിറതിയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണ്
ആയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(3) ഫതിഷററീസറ  സയന്സതികലെഞ  സമുദ്രപഠന  വതിഷയങ്ങളതികലെഞ  ബതിരുദവഞ്ചാം
ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദവഞ്ചാം  ഗകവഷണ  ബതിരുദവഞ്ചാം  ഉളതുഞ്ചാം,  ഫതിഷററീസതിലനകയഞ
സമുദ്രപഠനങ്ങളലടേകയഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കമഖലെയതിലലെ  സമുന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  വതിദഗ്ദ്ധന്
ആയതുഞ്ചാം,  ഒരു അഞ്ചാംഗറീകൃത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  ലപഞഫസര് തസതികേയതില്  കുറഞ്ഞതറ
പതറ  വര്ഷലത  പവര്തന  പരതിചെയഞ്ചാം  ഉളകതഞ  അലലങതില്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉന്നത
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ഗകവഷണ/ഉന്നത വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ സഞപനതതില് തത്തുലെശ്യ തസതികേയതില് കുറഞ്ഞതറ പതറ
വര്ഷലത  പവര്തന  പരതിചെയഞ്ചാം  ഉളകതഞ  ആയതുഞ്ചാം,   വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  കമഖലെയതില്
കനതൃപഞടേവഞ്ചാം പകേടേതിപ്പതിച്ചതിട്ടുളതുമഞയ ആളഞയതിരതികണഞ്ചാം ലവസറ ചെഞന്സലെര്.”.

(2)  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പതിന  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(6) അറുപതതിലയഞന്നറ  വയസതില്  കൂടുതല്  പഞയമുള  യഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം
ലവസറ  ചെഞന്സലെറഞയതി  നതിയമതികഞന്  പഞടേതിലഞതതുഞ്ചാം  നതിയമനതതിനകശഷഞ്ചാം
അകദ്ദേഹതതിലന  നതിയമന  നതിബന്ധനകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ഉകദശ്യഞഗതതില്  പകവശതിക്കുന്ന  തറീയതതി  മുതല്  നഞലെറ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  മഞത്രഞ്ചാം
ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹതികകണതുമഞണറ.  ഒരു  പഞവശശ്യഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പട്ടേ  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്കറ
പുനര്നതിയമനതതിനറ അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.”.

(3) (12)-ാം ഉപവകുപ്പതിന പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(12)  രഞജതിവയ്ക്കുന്നതു  മുകഖനകയഞ  അലഞലതകയഞ  ലവസറ  ചെഞന്സലെറുലടേ
തസതികേ സതിരമഞയതി ഒഴെതിയുകേയഞലണങതില് (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേളനസരതിച്ചറ ആ
ഒഴെതിവറ  നതികേകതണതുഞ്ചാം  അങ്ങലന  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  മുഴുവന്
സമയകേഞലെഞവധതിയഞയ നഞലവര്ഷവഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണറ.”.

30. 34-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 34-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)   (5)-ഉഞ്ചാം  (6)-ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(5) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ലസനറതിനഞ്ചാം, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിനഞ്ചാം ബഡ്ജററ
എസ്റ്റേതികമറ്റുഞ്ചാം  ഓഡതിററ  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം  ആയതതിലന  മറുപടേതികേളഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം,
കേണക്കുകേളലടേ  കസ്റ്റേററലമനഞ്ചാം  ബഞലെന്സറ  ഷറീറ്റുഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനറ  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്
ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ലവസറ ചെഞന്സലെര്കറ തഞന് സതന്വേര നടേപടേതി എടുകകണതഞയ ഏലതങതിലഞ്ചാം
അടേതിയന്തതിര സഞഹചെരശ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംജഞതമഞയതിട്ടുലണന്നറ  അഭതിപഞയമുള പകഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിനറ
ഏലതഞരു  നടേപടേതിയുഞ്ചാം  എടുകഞവന്നതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അപകേഞരലമടുത
നടേപടേതി,  ആ വതിഷയഞ്ചാം സഞധഞരണയഞയതി ലകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന അധതികേഞരസഞനതതികനഞ
നതികേഞയതതികനഞ മുപ്പതറ ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചെകയ്യണതുമഞണറ. അപകേഞരഞ്ചാം എടുത
നടേപടേതി  ആ  വതിഷയഞ്ചാം  സഞധഞരണ  ലകേകേഞരശ്യഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  അധതികേഞര  സഞനതതിലനകയഞ
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നതികേഞയതതിലനകയഞ  അന്തതിമ  തറീരുമഞനതതിനറ  വതികധയമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗറീകേഞരഞ്ചാം
ലെഭതികഞത നടേപടേതികേള് അസഞധുവഞകലപ്പടുന്നതുമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.”;

(2)  (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിന പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─ 

“(8) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഉകദശ്യഞഗസരുലടേയുഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം  മററ
ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം,  സലസ്പെന്ഷന്,  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന തറീരുമഞനങ്ങള്  നടേപ്പതിലെഞകഞന് ലവസറ
ചെഞന്സലെര്  ബഞധശ്യസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  അപകേഞരഞ്ചാം  നടേപ്പതിലെഞകഞത  പകഞ്ചാം,
ആയതതിനള കേഞരണഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം അതു സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ഒരു റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ഏഴെറ ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം
കപഞ-ചെഞന്സലെര്കറ നല്കകേണതഞണറ.”.

(3) (11)-ാം ഉപവകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

31. 35-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 35-ാം വകുപ്പതില്,─

(1) (1)-ഉഞ്ചാം (2)-ഉഞ്ചാം (3)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപകേള്കറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപകേള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(1) കപഞ-ലവസ്ചെഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.   ലവസ്ചെഞന്സലെര്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരഞള്,  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരഞള്
എന്നതിങ്ങലന  മൂന്നറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടേങ്ങതിയ  ലസലെകന്  കേമതിറതി  തയ്യഞറഞക്കുന്ന  ഒരു
പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം കപഞ ചെഞന്സലെലറ ചെഞന്സലെര് നതിയമതികകണതഞണറ:

എന്നഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ആള്
ആ  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനള  ഒരഞകളഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ജറീവനകഞരകനഞ ആകേഞന് പഞടേതിലഞതതഞകുന:

എനമഞത്രമല, വശ്യവസ ലചെയ പകേഞരഞ്ചാം ഐകേകേകണ്ഠേന  ഒരു ശതിപഞര്ശ നല്കുവഞന്
കേമതിറതി  പരഞജയലപ്പടുന്ന പകഞ്ചാം,   കേമതിറതിയതിലലെ  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗതതിനഞ്ചാം  ഒരഞളലടേ  കപരു
വറീതഞ്ചാം  ചെഞന്സലെര്കറ  സമര്പ്പതികഞവന്നതഞകുന.  കേമതിറതിയതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാം  കപരറ  സമര്പ്പതികഞതതിരതിക്കുന്നതറ  കപഞ-ലവസറ  ചെഞന്സലെറുലടേ  നതിയമനഞ്ചാം
അസഞധുവഞക്കുന്നതല. ലസലെകന് കേമതിറതി നല്കുന്നതറ ഐകേകേകണ്ഠേനയുള ശതിപഞര്ശയലഞലയങതില്
ചെഞന്സലെര്കറ  കേമതിറതിയതിലലെ  ഭൂരതിപകഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ  അഭതിപഞയഞ്ചാം  സന്വേറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.
സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ലസലെകന്  കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(2) അറുപതറ വയസതില് കൂടുതല് പഞയമുള ഏലതഞരഞലളയുഞ്ചാം കപഞ ചെഞന്സലെറഞയതി
നതിയമതികഞന് പഞടേതിലഞതതുഞ്ചാം നതിയമനതതിനകശഷഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹതതിലന നതിയമനനതിബന്ധനകേള്ക്കുഞ്ചാം
ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഉകദശ്യഞഗതതില് പകവശതിക്കുന്ന തറീയതതി മുതല്
നഞലെറ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  മഞത്രഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹതികകണതുമഞണറ.  ഒരു  പഞവശശ്യഞ്ചാം
നതിയമതികലപ്പട്ടേ കപഞ ചെഞന്സലെര്കറ പുനര്നതിയമനതതിനറ അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.

(3) ഫതിഷററീസറ സയന്സതികലെഞ സമുദ്രപഠന വതിഷയങ്ങളതികലെഞ ബതിരുദവഞ്ചാം ബതിരുദഞനന്തര
ബതിരുദവഞ്ചാം  ഗകവഷണ  ബതിരുദവഞ്ചാം  ഉളതുഞ്ചാം,  ഫതിഷററീസതിലനകയഞ  സമുദ്രപഠനങ്ങളലടേകയഞ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  കമഖലെയതിലലെ  സമുന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  വതിദഗ്ദ്ധന്  ആയതുഞ്ചാം,  ഒരു  അഞ്ചാംഗറീകൃത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  ലപഞഫസര് തസതികേയതില് കുറഞ്ഞതറ എട്ടേറ വര്ഷലത പവര്തന
പരതിചെയഞ്ചാം  ഉളകതഞ,  അലലങതില്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉന്നത  ഗകവഷണ/ഉന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
സഞപനതതില് തത്തുലെശ്യ തസതികേയതില് കുറഞ്ഞതറ എട്ടേറ വര്ഷലത പവര്തന പരതിചെയഞ്ചാം
ഉളകതഞ  ആയതുഞ്ചാം,   വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  കമഖലെയതില്  കനതൃപഞടേവഞ്ചാം  പകേടേതിപ്പതിച്ചതിട്ടുളതുമഞയ
ആളഞയതിരതികണഞ്ചാം കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര്.”.

(2) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(6) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  പരറീക  നടേതതിപ്പറ  ഉള്ലപ്പലടേയുള
അകഞഡമതികേറ  പവര്തനങ്ങള്,  ആസൂത്രണഞ്ചാം,  വതികേസനഞ്ചാം,  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേള്കറ
കവണതിയുള കകമപവര്തനങ്ങള് എന്നതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ചുമതലെകേളഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കപഞ-ലവസറ  ചെഞന്സലെറതില്  നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  ആയതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ലവസറ ചെഞന്സലെകറഞടേറ ഉതരവഞദലപ്പട്ടേതിരതിയ്ക്കുന്നതുമഞണറ.”.

32. 36-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 36-ാം വകുപ്പതില്,─

(1) (1)-ഉഞ്ചാം (2)-ഉഞ്ചാം (3)-ഉഞ്ചാം (4)-ഉഞ്ചാം (5)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപകേള്കറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതഞണറ,  അതഞയതറ:-

“(1) ലപഞഫസര് പദവതിയതില് കുറയഞത, അതതറ ഫഞകല്റതി വതിഷയങ്ങളതില്
ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദവഞ്ചാം,  ലപഞഫസര്  തസതികേയതില്  അഞറ  വര്ഷതതില്  കുറയഞത
അദശ്യഞപന  പരതിചെയവഞ്ചാം,  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതില്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  മററ  കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാം  ഉള  ഒരഞലള
ഓകരഞ ഫഞകല്റതിയുലടേയുഞ്ചാം ഡറീനഞയതി നതിയമതികകണതഞണറ:

എന്നഞല്  ഫതിഷററീസറ  ഫഞകല്റതിയുലടേ  ഡറീന്  തസതികേയുലടേ  കേഞരശ്യതതില്  ഇന്തശ്യന്
കേഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  അഞ്ചാംഗറീകേഞരഞ്ചാം  ഉള  ഒരു  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
നതിനഞ്ചാം  കനടേതിയ  ഫതിഷററീസറ  സയന്സതിലലെ  ബതിരുദവഞ്ചാം  പസ്തുത  കേകൗണ്സതില്
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  മറ്റു  കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാം  കൂടേതി
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.
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(2)  ഡറീനതിലന കേഞലെഞവധതി അഞറ വര്ഷകമഞ അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിനറ  അറുപതറ
വയസറ  തതികേയുന്നതറ  വലരകയഞ  ഏതഞകണഞ  ആദശ്യഞ്ചാം   അതുവലരയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ഡറീനതിലന
ശമ്പളവഞ്ചാം  അലെവന്സുകേളഞ്ചാം   യൂണതികവഴ്സതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമറീഷന്  സ്കറീമതിലലെ  സറീനതിയര്
ലപഞഫസറുകടേതതിനറ  തുലെശ്യമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.   കൂടേഞലത  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരമുള
ലസ്പെഷശ്യല് അലെവന്സുഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഡറീന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ശമ്പളഞ്ചാം പറ്റുന്ന മുഴുവന് സമയ ഉകദശ്യഞഗസന്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ടേ ഫഞകല്റതിലയ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച അകഞഡമതിക്കുഞ്ചാം ഭരണപരവഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേപരവമഞയ  എലഞ  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിനറ
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(4) ഫഞകല്റതിയതിലലെ  അദശ്യഞപന  ഗകവഷണ  വതിജഞനവശ്യഞപന
പവര്തനങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അകഞഡമതികറ പുകരഞഗതതി കനടേതിലയടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അദശ്യഞപനതതിലന  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കേഞത്തുസൂകതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേലര  പരതിശറീലെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതില് അഞ്ചാംഗറീകേരതിച്ച അകഞഡമതികേറ  നയങ്ങള് നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
ഡറീന് ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5) ആവശശ്യഞ്ചാം വരുന്ന മുറയറ ബന്ധലപ്പട്ടേ ഫഞകല്റതി പഠന കബഞര്ഡറ മറീറതിഞ്ചാംഗുകേള്
വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള മറീറതിഞ്ചാംഗുകേളതില് ആദശ്യകശ്യഞ്ചാം വഹതികകണതുഞ്ചാം ഡറീനതിലന
ചുമതലെയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണണ.”.

(2)  (10)-ാം  ഉപവകുപ്പതിന  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(11)  ഫഞകല്റതി  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  തറീരുമഞനങ്ങള്  നടേപ്പതിലെഞക്കുകേ,
ഫഞകല്റതിയുലടേയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേയുഞ്ചാം  ഉതമ  തഞലരശ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംരകതിക്കുകേ,  വതിവതിധ
വകുപകേളലടേ  പവര്തനങ്ങള്  കക്രഞഡറീകേരതിക്കുകേ  എന്നതിവ  ഡറീനതിലന  ഉതരവഞദതിതന്വേ
മഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(12)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  സ്ക സ്കൂള്  ഡയറകറഞയതി  നതിലെവതില്  സതിര  നതിയമനഞ്ചാം
ലെഭതിച്ചവലര  ഫതിഷററീസറ  ഒഴെതിലകേയുള  ഫഞകല്റതികേളലടേ  ഡറീനഞയതി  നതിയമതികകണതഞണറ.
ആയതതിനറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് തടേസമലഞതതഞകുന.”.

33. 38-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  38-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“(1) സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതിനഞല്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന  അപകേഞരമുള  ആവശശ്യതതികലെകഞയതി
രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ  ലസലെകന്  കേമതിറതിയുലടേ  ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്,  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്,
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ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലടേ  ലഫനഞന്സറ  ഓഫറീസലറ
നതിയമതികകണതഞണറ.   ലഫനഞന്സറ  ഓഫറീസറുലടേ  ഔകദശ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ചുമതലെകയററ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകുന്നതറ  വലരകയഞ  അകദ്ദേഹതതിനറ  അമ്പതതിയഞററ
വയസഞകുന്നതു വലരകയഞ ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ  അതുവലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
ലഫനഞന്സറ  ഓഫറീസര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ശമ്പളഞ്ചാം  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

34. 41-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 41-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(1) സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതിനഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന അപകേഞരമുള ആവശശ്യതതികലെകഞയതി
രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ  ലസലെകന്  കേമതിറതിയുലടേ  ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതിലെതിലന  അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലടേ  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  പരറീകഞ  കേണ്കടഞളലറ
നതിയമതികകണതഞണറ.  പരറീകഞ  കേണ്കടഞളറുലടേ  ഒകൗകദശ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ചുമതലെകയററ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകുന്നതറ  വലരകയഞ  അകദ്ദേഹതതിനറ  അമ്പതതിയഞററ
വയസഞകുന്നതു വലരകയഞ ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ  അതുവലര ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
പരറീകഞ  കേണ്കടഞളര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ശമ്പളഞ്ചാം  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  ലവസറ ചെഞന്സലെറുലടേ കനരതിട്ടുള നതിയന്ത്രണതതിന് കേറീഴെതില്
കജഞലെതി ലചെകയ്യണതുമഞണറ.”.

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

35.  42-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  42-ാം  വകുപ്പതിലന  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പതില് "46-ാം വകുപ്പതില്" എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞകതിനഞ്ചാം അടേയഞളതതിനഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം
"47-ാം വകുപ്പതില്" എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം അടേയഞളവഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ.

36. 44-  ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയല്.─പധഞന ആകതിലലെ 44-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

37. 45-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  45-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ,  അതഞയതറ:─ 

“ 45.  വകുപ്പറ കമധഞവതി.─(1)  ഓകരഞ ഫഞകല്റതിയതിലലെയുഞ്ചാം ഓകരഞ വകുപ്പതിനഞ്ചാം
ഓകരഞ  കമധഞവതി  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിലന  നതിയമനഞ്ചാം,  അധതികേഞരങ്ങള്,
ചുമതലെകേള് ഇവ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതുമഞണറ:
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എന്നഞല്  ഫതിഷററീസറ  ഫഞകല്റതി  വകുപകേളതിലലെ  കമധഞവതികേള്കറ  ഫതിഷററീസറ
സയന്സതില്  ബതിരുദവഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ടേ  വതിഷയതതില്  ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദവഞ്ചാം  ഇന്തശ്യന്
കേഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സതില്  നതിഷ്കര്ഷതിക്കുന്ന  മറ്റു  കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ:

എനമഞത്രമല  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  ഫതിഷററീസറ  ഫഞകല്റതി  വകുപ്പതില്  നതിലെവതില്
അദശ്യഞപകേ  തസതികേയതില്  തുടേരുന്നവരുലടേ  കേഞരശ്യതതില്  ഫതിഷററീസറ  സയന്സറ  ബതിരുദഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികണലമന്ന വശ്യവസ നതിര്ബന്ധമലഞതതഞണറ.

(2)  വകുപ്പതിലന  കമധഞവതി  അതതിലന  എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവറ  കമധഞവതി  ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം
വകുപ്പതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം  ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം
വതിശന്വേസമഞയതി  അനസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിലന  കേറീഴെതിലള  വകുപകേളതിലലെ
അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിപുലെറീകേരണ  കജഞലെതികേള്  എന്നതിവ  നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനമുള ഉതരവഞദതിതന്വേഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(3)  ഒരു  വകുപകമധഞവതിയുലടേ  വകുപ്പതില്  നതികതിപ്തമഞകതിയതിട്ടുള  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,
ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിജഞന  വശ്യഞപന  പരതിപഞടേതികേള്  എന്നതിവയ്ക്കുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഫഞകല്റതിയുലടേ
ഡറീനതികനഞടേറ ഉതരവഞദതിതലപ്പട്ടേതിരതിക്കുഞ്ചാം.”.

38. 45      എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പറ കചെര്കല്.-  പധഞന ആകതിലലെ  45-ാം വകുപ്പതിനറ
കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“45 എ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അദശ്യഞപകേര്.─(1)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയ്ക്കുഞ്ചാം
പകതശ്യകേമഞയതി ലപഞഫസര്, അകസഞസതികയററ ലപഞഫസര്, അസതിസ്റ്റേനറ ലപഞഫസര് എന്നറീ
വതിഭഞഗങ്ങളതിലെഞയതി അദശ്യഞപകേര് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ:

എന്നഞല്  ആവശശ്യഞനസരണഞ്ചാം  ഒരു  ഫഞകല്റതിയതിലലെ  അദശ്യഞപകേലന  മലറഞരു
ഫഞകല്റതിയതില് അദശ്യഞപനതതില് ഏര്ലപ്പടുന്നതതിനറ അനവദതിയഞവന്നതഞണറ.

(2)  കേഞര്ഷതികേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലകേമഞറതി  കേതിട്ടേതിയ  ഫതിഷററീസറ
ഫഞകല്റതിയതിലലെ അദശ്യഞപകേ തസതികേകേളതില് ഫതിഷററീസറ എഞതിനറീയറതിഞ്ചാംഗറ, മഞകനജ് ലമനറ,
ഫതിഷററീസറ ലഹകഡഞഗഫതി എന്നറീ വകുപകേള് ഒഴെതിലകേയുളവ ഈ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ഫതിഷററീസറ ഫഞകല്റതിയതില് തലന്ന നതിലെനതിര്കതണതഞണറ. 

(3)  അദശ്യഞപകേ  തസതികേകേളതിലലെ  നതിയമനവഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  പകേഞരഞ്ചാം  ആയതിരതികകണതഞണറ.  എന്നഞല് ഫതിഷററീസറ
ഫഞകല്റതിയതിലലെ  അദശ്യഞപകേര്കറ  ഇന്തശ്യന്  കേഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സതിലെതിലന
അഞ്ചാംഗറീകേഞരമുള ഫതിഷററീസറ സയന്സറ ബതിരുദവഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ടേ ഫതിഷററീസറ വതിഷയതതിലലെ
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദവഞ്ചാം ഇന്തശ്യന് കേഞര്ഷതികേ ഗകവഷണ കേകൗണ്സതില് നതിഷ്കര്ഷതിക്കുന്ന മറ്റു
കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ:
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എന്നഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് ഫതിഷററീസറ ഫഞകല്റതിയതില് നതിലെവതില് അദശ്യഞപകേ
തസതികേയതില്  തുടേരുന്നവരുലടേ  കേഞരശ്യതതില്  ഫതിഷററീസറ  സയന്സറ  ബതിരുദഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതികണലമന്ന വശ്യവസ നതിര്ബന്ധമലഞതതഞണറ.

(4)  അദശ്യഞപകേന്  തന്നതില്  ചുമതലെലപ്പടുതതിയതിട്ടുള  അദശ്യഞപന  ഗകവഷണ
വശ്യഞപന  പരതിപഞടേതികേളലടേ  പവര്തനങ്ങളലടേ  കേഞരശ്യതതില്  വകുപ്പറ  കമധഞവതികയഞടേറ
ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

39. 49-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  49-ാം  വകുപ്പതിലന  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  “സ്കൂളകേളതില്  നതിനഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  “ഫഞകല്റതി
പഠനകബഞര്ഡുകേളതില് നതിനഞ്ചാം” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

40. 50-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 50-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (6)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  “സ്ക്കൂള് ഡയറകര്മഞര്,” എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നവഞ്ചാം
വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(2)   (7)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “അമ്പതതിയഞറ”  എന്ന  വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം
“അമ്പതതിയഞററ” എന്ന വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ.

41. 52-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  52-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന രണഞമലത കതിപ്ത നതിബന്ധന വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

42. 60-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  60-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:─

“60.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്.─(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ഭരണനതിര്വ്വഹണതതിലലെ ലകേടുകേഞരശ്യസത,  അഴെതിമതതി,  മററ  സന്വേജനപകപഞതഞ്ചാം തുടേങ്ങതിയ
കേഞരശ്യങ്ങളതില് ലപഞതുജനങ്ങളഞ്ചാം വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളഞ്ചാം അദശ്യഞപകേരുഞ്ചാം മററ  തല്പ്പര കേകതികേളഞ്ചാം
ഉയര്ത്തുന്ന  കരഖഞമൂലെവഞ്ചാം  അലഞതതുമഞയ  ആകരഞപണങ്ങളഞ്ചാം  പരഞതതികേളഞ്ചാം
അകനന്വേഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അഴെതിമതതി  നതികരഞധന
നതിയമങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി  തറീരുമഞനങ്ങള് എടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം പരതിഗണതികലപ്പടുന്ന
ആകരഞപണങ്ങളഞ്ചാം  പരഞതതികേളഞ്ചാം  ശരതിയഞലണന്നറ   കേലണതതിയഞല്  കപഞസതികേറ്റ്യൂഷന്
നടേപടേതികേള്  സന്വേറീകേരതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞര്ശ  ലചെയ്യുന്നതതിനമഞയതി   ഒരു  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന
ആവശശ്യഞനസരണഞ്ചാം ചെഞന്സലെര്കറ, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതികയഞഗതികഞവന്നതഞണറ.

(2)  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്,  റതിട്ടേയര്  ലചെയ  ലഹകകഞടേതതി  ജഡ്ജതിയുലടേ  പദവതിയതില്
കുറയഞത ആളഞയതിരതികകണതഞണറ. 
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(3) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന ഔകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപ്പടുവതിച്ച  തറീയതതി  മുതല്  ഒരു  വര്ഷകഞലെഞവധതിയതില്
അധതികേരതിയഞന് പഞടേതിലഞതതഞണറ. 

(4)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന  കവതനവഞ്ചാം  മറ്റു  കസവന  വശ്യവസകേളഞ്ചാം
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

43. 64-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ 64-ാം വകുപ്പതില്,─

1.  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(1) ലവസറ  ചെഞന്സലെര് വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ലഫനഞന്സറ  കേമതിറതി  രൂപറീകേരതികകണതുഞ്ചാം  അതതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന   അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:─

(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര്  -  ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii)  ധനകേഞരശ്യവകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നതികയഞഗതിക്കുന്ന
ധനകേഞരശ്യ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(iii)  മത്സശ്യബന്ധന  വകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നതികയഞഗതിക്കുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് കുറയഞത ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന്;

(iv)  ഫതിഷററീസറ  ഡയറകര്  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നതികയഞഗതിക്കുന്ന
ഫതിഷററീസറ കജഞയതിനറ ഡയറകര് പദവതിയതില് കുറയഞത  ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,  അതതില്  നതിനഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടുന്ന രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(vi) ലഫനഞന്സറ ഓഫറീസര്; കൂടേഞലത

(vii) രജതിസഞര് - ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി.”.

2.  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:─

“(3) ലഫനഞന്സറ കേമതിറതിയുലടേ രണറ കയഞഗങ്ങള്കതിടേയതിലള ഇടേകവള
മൂന്നറ  മഞസതതില്  അധതികേരതികഞന്  പഞടുളതല.  ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേന്വേഞറഞ്ചാം  ആലകേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ എണ്ണതതിലന പകുതതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.
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44. 66-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  66-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ (v), (viii), (xii) എന്നറീ ഖണങ്ങള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

45. 68-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  68-ാം  വകുപ്പതിലന  (vi)-ാം
ഇനതതില്   “വകുപകേളതിലലെയുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളതിലലെയുഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം
“ഫഞകല്റതികേളതിലലെയുഞ്ചാം” എന്ന വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ.

46. 69-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.─പധഞന ആകതിലലെ  69-ാം വകുപ്പതിലന   (i)-ാം
ഇനതതില്  “42-ാം  വകുപ്പതിലന"  എന്ന  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അടേയഞളതതിനഞ്ചാം  വഞകതിനഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം “68-ാം വകുപ്പതിലന" എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം അടേയഞളവഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ.

47.  71-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.─പധഞന  ആകതിലലെ  71-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "സ്കൂളകേളലടേയുഞ്ചാം"   എന്ന  വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം  “ഫഞകല്റതികേളലടേയുഞ്ചാം"  എന്ന
വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ.

48. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.─(1) 2021-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്
ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 109) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്  തലന്നയുഞ്ചാം  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  പധഞന  ആകതിന്  കേറീഴെതില്  ലചെയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുത
ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ ആകറ   പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  പധഞന  ആകതിന്
കേറീഴെതില് ലചെയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ. 

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

കകേരള  കേഞര്ഷതികേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ   മൂന്നഞയതി  വതിഭജതിച്ചതതിലന  ഫലെമഞയതി
രൂപഞ്ചാംലകേഞണതഞണറ  കകേരള  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ.
നതിലെവതിലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകറ ഇന്തശ്യന്
കേകൗണ്സതില്  ഓഫറ  അഗതികള്ച്ചര്  റതിസര്ച്ചതിലന  (ICAR)  വശ്യവസകേള്കറ
അനസൃതമഞയതിട്ടുളതല.   ആയതറ  ഫതിഷററീസതിലന  കകേഞഴ്സുകേള്ക്കുള   ICAR-ലന
അഞ്ചാംഗറീകേഞരഞ്ചാം  നതിരഞകേരതിക്കുന്നതതിനറ  കേഞരണമഞയതി.  ICAR  നതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള  കമഞഡല്
ആകതിനറ അനസൃതമഞയതി നതിലെവതിലലെ ആകതില് ഉചെതിതമഞയ കഭദഗതതികേള് വരുത്തുന്നതഞണറ
എനള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഉറപ്പതിന്കമല്  അലക്രഡതികറഷന്  ICAR
പുനനഃസഞപതിച്ചതിട്ടുണറ.  പസ്തുത  കമഞഡല്  ആകറ  അനസരതിച്ചറ  നതിലെവതിലള  വതിവതിധ
സ്കൂളകേളലടേയുഞ്ചാം  സ്കൂള്  ഡയറകറുലടേയുഞ്ചാം  സഞനങ്ങള്  ഫഞകല്റതിയുഞ്ചാം  ഡറീനമഞയതി
പുനനഃസഞപതികലപ്പകടേണതുണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വളലര  പധഞനലപ്പട്ടേ  ഒരു
പവര്തനമഞണറ  വതിജഞനവശ്യഞപനഞ്ചാം,  എന്നഞല്   ICAR  മഞതൃകേ  ആകറ  പകേഞരമുള
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വതിജഞനവശ്യഞപന കേകൗണ്സതില് നതിലെവതിലലെ  ആകതില് ഇല. ഇപകേഞരമുള മഞറങ്ങള് കൂടേതി
നതിലെവതിലലെ  നതിയമതതില്  ഉള്ലകഞളതിച്ചഞല്  മഞത്രകമ  കകേഞഴ്സുകേളലടേ  അഞ്ചാംഗറീകേഞരഞ്ചാം
നതിലെനതിറുതഞന്  സഞധതിക്കുകേയുള.   ആയതതിനഞല്  2010-ലലെ  കകേരള  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതില്  അപകേഞരഞ്ചാം  ആവശശ്യമഞയ  കഭദഗതതി
ലകേഞണവരഞന് സര്കഞര് തറീരുമഞനതിച്ചു.  

2. കകേരള  നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം പസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കറ
ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ലഫബ്രുവരതി
24-ാം  തറീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം,  ആയതറ   2021-ലലെ  46-ാം
നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2021  ലഫബ്രുവരതി 26-ാം തറീയതതിയതിലലെ 979-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

3.  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുന്നതതിനള ഒരു ബതില്  2021  കമയറ  24-ാം തറീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ജൂണ്  10-ാം
തറീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതിരുന്നതില. 

4. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ജൂലലെ  1-ാം
തറീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  66-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ജൂലലെ  3-ാം  തറീയതതിയതിലലെ  1960-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

5.  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണ
വരുന്നതതിനള ഒരു ബതില് 2021 ജൂലലെ 22-ാം തറീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ആഗസ്റ്റേറ 13-ാം
തറീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതിരുന്നതില.  

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ  2021 ആഗസ്റ്റേറ 23-ാം
തറീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021-ലലെ  109-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2021  ആഗസ്റ്റേറ  26-ാം  തറീയതതിയതിലലെ  2517-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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       7. 2021-ലലെ  109-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ബതില്.  

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്   നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല. 

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

1. ബതിലതിലലെ  8-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  7-ാം  വകുപ്പതിലന  (4)-ാം   ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (ആര്),  അദശ്യഞപനതതിനഞ്ചാം
ഗകവഷണതതിനഞ്ചാം വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിനഞ്ചാം ആവശശ്യമഞയ തസതികേകേള് സര്കഞരതിലന
അനമതതികയഞടു കൂടേതി സൃഷതിക്കുവഞനഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള തസതികേകേളതികലെയറ നതിയമതികലപ്പടുന്നതതിനള
കയഞഗശ്യത സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിശ്ചയതിക്കുവഞനഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

2. ബതിലതിലലെ  13-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞനകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  13-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം   ഉപവകുപ്പറ,  ഓകരഞ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന വതിജഞപനഞ്ചാം മുകഖന പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ
ചെഞന്സലെലറ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

3. ബതിലതിലലെ  14-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (ഇ),  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം കസവന വശ്യവസകേളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ
സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണഞക്കുവഞന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

4.  ബതിലതിലലെ  14-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം   ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (ലജ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളതികലെയ്ക്കുള ലതരലഞ്ഞടുപ്പതിലന രറീതതിയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മററ
അധതികേഞരസഞനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  കയഞഗങ്ങളതില്  അനവര്തതികകണതഞയ  നടേപടേതിക്രമവഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞരസഞനങ്ങളലടേ  കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണതതിനറ  ആവശശ്യമഞയ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ  കേന്വേഞറവഞ്ചാം  ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണഞക്കുവഞന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.



34

5.   ബതിലതിലലെ  14-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം   ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (ലകേ),  ഭഞരതതതിനകേത്തുഞ്ചാം
വതികദശത്തുമുള  മററ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി  ബന്ധഞ്ചാം  സഞപതിക്കുന്നതതിലന  രറീതതി
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

6. ബതിലതിലലെ  14-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം   ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (പതി),  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്
അദശ്യഞപകേകരയുഞ്ചാം  മറ്റു  അനദശ്യഞപകേ  ജറീവനകഞലരയുഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അവരുലടേ
കേര്തവശ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

7.    ബതിലതിലലെ  16-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  17-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഒഞകരഞ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി  അകഞഡമതികറ  കേകൗണ്സതില് പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുവഞന്  ചെഞന്സലെലറ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

8.    ബതിലതിലലെ  17-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  18-ാം  വകുപ്പതിലന,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  ഇനഞ്ചാം  (ഡതി),  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
കേറീഴെതിലള  വതിവതിധ  ഫഞകല്റതികേളതിലലെയുഞ്ചാം  മറ്റു  സഞപനങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുലടേ
കയഞഗശ്യതകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

9.  ബതിലതിലലെ  18-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  19-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ   ഓകരഞ  നഞലെറ  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  റതിസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതില്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുവഞന്   ചെഞന്സലെലറ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

10. ബതിലതിലലെ 19-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കൂട്ടേതികചെര്കഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
19 എ വകുപ്പതിലന, (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ, ഓകരഞ നഞലെറ വര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി
എകററന്ഷന്  കേകൗണ്സതില്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുവഞന്   ചെഞന്സലെലറ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

11. ബതിലതിലലെ 26-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കൂട്ടേതികച്ചര്കഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന ആകതിലലെ
25 എ വകുപ്പതിലന,  (1)-ാം   ഉപവകുപ്പറ,  ഫഞകല്റതികേളലടേ  കേറീഴെതിലള  വകുപകേലള
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച   സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.
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12.  ബതിലതിലലെ  26-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  25 എ വകുപ്പതിലന
(2)-ാം ഉപവകുപ്പറ, ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയുലടേ കേറീഴെതിലള ഓകരഞ വകുപ്പതിലനയുഞ്ചാം കമധഞവതിയുലടേ
നതിയമനഞ്ചാം,  അധതികേഞരഞ്ചാം,  ചുമതലെകേള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

13.  ബതിലതിലലെ  27-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ 26-ാം വകുപ്പറ (vi)-ാം ഇനഞ്ചാം (സതി) ഖണതതില് വതിവതിധ പഠന കകേഞഴ്സുകേളതികലെക്കുഞ്ചാം
പരറീകകേള്ക്കുഞ്ചാം  പകവശനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനറ  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേള്കറ  ഉണഞയതിരതികകണ
കയഞഗശ്യത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

14. ബതിലതിലലെ  32-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  36-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഫതിഷററീസറ  ഫഞകല്റതി  ഡറീനതിലന
പതതിമഞസ  ലസ്പെഷശ്യല്  അലെവന്സതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

15.  ബതിലതിലലെ  33-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  38-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്കറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതിലെതിലന  അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലടേ  ലഫനഞന്സറ  ഓഫറീസലറ  നതിയമതിക്കുന്നതതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്   സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

16.  ബതിലതിലലെ  34-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ 41-ാം വകുപ്പതിലന (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ ലവസറ ചെഞന്സലെര് പരറീകഞ കേണ്കടഞളലറ
നതിയമതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

17.   ബതിലതിലലെ  37-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  45-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയതിലലെയുഞ്ചാം  വകുപ്പറ
കമധഞവതിയുലടേ നതിയമനഞ്ചാം,  അധതികേഞരങ്ങള്,  ചുമതലെകേള് എന്നതിവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്
ഉണഞക്കുവഞന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

18.   ബതിലതിലലെ  38-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ 45 എ വകുപ്പതിലന (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ, അദശ്യഞപകേ തസതികേകേളതിലലെ നതിയമനങ്ങളഞ്ചാം
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണഞക്കുവഞന്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.
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19.  ബതിലതിലലെ  42-ാം  ഖണപകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  പധഞന
ആകതിലലെ  60-ാം  വകുപ്പതിലന,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ഭരണനതിര്വ്വഹണതതിലലെ  ലകേടുകേഞരശ്യസത,  അഴെതിമതതി,  സന്വേജനപകപഞതഞ്ചാം  തുടേങ്ങതിയ
കേഞരശ്യങ്ങളതില്  ലപഞതുജനങ്ങളഞ്ചാം  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുഞ്ചാം  മറ്റു  കേകതികേളഞ്ചാം
ഉയര്ത്തുന്ന  കരഖഞമൂലെവഞ്ചാം  അലഞതതുമഞയ  ആകരഞപണങ്ങള്  അകനന്വേഷതിക്കുന്നതതിനറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  നതിയമതിക്കുന്നതതിനറ  ചെഞന്സലെലറ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

20.  ബതിലതിലലെ  42-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  60-ാം  വകുപ്പതിലന,  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞലന
കവതനവഞ്ചാം മറ്റു കസവനവശ്യവസകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനറ
ചെഞന്സലെലറ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

21.   ബതിലതിലലെ  43-ാം ഖണപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന പധഞന
ആകതിലലെ  64-ാം  വകുപ്പതിലന,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ലഫനഞന്സറ
കേമതിറതി വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി രൂപറീകേരതിക്കുന്നതതിനറ  ലവസറ ചെഞന്സലെലറ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

22.  ഏതു  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം
ഉണഞകഞവന്നതറ  അലലങതില്  വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉതരവകേകളഞ  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതറ
അവലയലഞഞ്ചാം  നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം  സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവഞ്ചാം  ആയ
സന്വേഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതുഞ്ചാം  ആകുന.  കൂടേഞലത  അപകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞക്കുന്ന  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം
ലറഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലടേ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയറ  വതികധയവമഞണറ.  ആയതതിനഞല്
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സന്വേഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണറ.

സജതി ലചെറതിയഞന്.
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2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള 
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് നതിനള 

പസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 
(2011-ലലെ 5-ാം ആകറ)

** ** ** **

2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകറ 

** ** ** **

പറീഠതികേ  .―കകേരള സഞ്ചാംസഞനതറ  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള മഞത്രമഞയതി
അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  ലജവറീകേ  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  പഞരതിസതിതതികേ  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങതതികേവതിദശ്യ,
സഞമ്പതതികേ  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹതികേ  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  മത്സശ്യകൃഷതി,  കപഞഷകേ  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം  എന്നതിവ
ഉള്ലപ്പലടേയുള  എലഞ  കമഖലെകേളതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  ക്രമപകേഞരമുളതുമഞയ  കബഞധനഞ്ചാം,
അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  പരതിശറീലെനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വശ്യഞപനഞ്ചാം  എന്നതിവ  ഉറപവരുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം
അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേകതഞ  ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ  ആയ  കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണതി
ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  പുകരഞഗതതികഞയതി  ഒരു   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
സഞപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗറീകൃതമഞക്കുന്നതുഞ്ചാം യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

** ** ** **

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ ആകതിനറ  2010-ലലെ കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകറ, എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്  .―(1)  ഈ ആകതില്,  സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശശ്യലപ്പടേഞത
പകഞ്ചാം,―

** ** ** **

(ബതി) “അധതികേഞര  സഞനഞ്ചാം”  എന്നഞല്  9-ാം  വകുപ്പതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ഏലതങതിലഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി) “ചെഞന്സലെര്”  എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ചെഞന്സലെര്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **
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(ഇ) “വകുപ്പറ”  എന്നഞല്  23-ാം  വകുപ്പതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  ഒരു  വകുപ്പറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ജതി) “ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്” എന്നഞല്  24-ാം വകുപ്പതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനറ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എച്ചറ) “എകററന്ഷന് ഡയറകര്”  എന്നഞല്  43-ാം വകുപപകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച്ച
ഡയറകര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ലജ) “സ്കൂള് ഡയറകര്”  എന്നഞല്  44-ാം  വകുപപകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച്ച  സ്കൂളതിലന
ഡയറകര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ആര്) “വകുപ്പതിലന തലെവന്” എന്നഞല്  23-ാം വകുപ്പതിലന  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതിച്ച വകുപ്പതിലന തലെവന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(റതി) “നതിയമസഭ” എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ലവ)  “കപഞ ചെഞന്സലെര്” എന്നഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  കപഞ ചെഞന്സലെര്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(എ ജതി)  “സ്കൂള്” എന്നഞല്  20-ാം വകുപ്പതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം
സ്കൂള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എ  എച്ചറ) “സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്”എന്നഞല്  21-ാം  വകുപ്പതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** **

(എ  എഞ്ചാം) “സര്വ്വകേലെഞശഞലെ”  എന്നഞല്  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  സഞപതിച്ചതുഞ്ചാം
ഏകേറീകേരതിച്ചതുമഞയ  കകേരള  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **
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3.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ സഞപനവഞ്ചാം ഏകേഞഞ്ചാംഗറീകേരണവഞ്ചാം  .―(1)  “കകേരള ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം
സമുദ്ര  പഠനങ്ങള്ക്കുമുള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ”  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
സഞപതികകണതുഞ്ചാം, ഏകേഞഞ്ചാംഗറീകേരതികകണതുമഞണറ.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  ഈ  ആകതില്  വതിവരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  പകേഞരകമഞ  അതതിന്
കേറീഴെതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതില്  വശ്യവസ  ലചെയതിട്ടുളതുപകേഞരകമഞ  ചെഞന്സലെര്,
കപഞ-ചെഞന്സലെര്,  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്,  ഡറീന്,  രജതിസഞര്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില്,  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതില്,  റതിസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതില്,  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില്,  ഡതിപ്പഞര്ട്ടുലമനല്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലകേള്  കൂടേഞലത  മറ്റു
അധതികേഞരസഞനങ്ങളഞ്ചാം ഓഫറീസര്മഞരുഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണറ.

** ** **

(5)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ആസഞനഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം  ജതിലയതിലലെ  ലകേഞച്ചതി
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

5. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ലെകശ്യങ്ങള്  .―(സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ലെകശ്യങ്ങള് തഞലഴെ
പറയുന്നവയഞണറ, അതഞയതറ:―

** ** **

(iv)  ഫതിഷററീസറ കമഖലെയതിലലെയുഞ്ചാം സമുദ്രപഠന കമഖലെയതിലലെയുഞ്ചാം സഞകങതതികേ
മുകന്നറങ്ങള്കനസരതിച്ചറ അതതറ കമഖലെകേളതില് പുതതിയ കകേഞഴ്സുകേളഞ്ചാം കേരതിക്കുലെവഞ്ചാം രൂപകേലന
ലചെയ്യുകേ;

** ** ** **

7. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്നവഞയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

** ** ** **

(ഇ)  പരറീകകേള് നടേത്തുകേയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതികലെഞ കകേഞകളജതികലെഞ സ്കൂളതികലെഞ
അഞ്ചാംഗറീകൃത  പഠന  കകേഞഴ്സുകേളതില്  തുടേര്ന്നതിട്ടുണഞവകേകയഞ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രറീതതിയതില്
അതതില്  നതിന്നറ  ഒഴെതിവഞകതിയതിട്ടേതിലഞതപകഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ
പരറീകയതില്  വതിജയതിച്ചതിട്ടുണഞകുകേകയഞ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  ഉപഞധതികേള്  പകേഞരഞ്ചാം
ഗകവഷണഞ്ചാം  തൃപ്തതികേരമഞയതി  നടേതതിയതിട്ടുണഞകുകേകയഞ  ലചെയതുഞ്ചാം  അതറ  യഥഞവതിധതി
മൂലെശ്യനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം  നടേതലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ  ആളകേള്കറ  ബതിരുദങ്ങളഞ്ചാം  മററ  അകഞഡമതികേറ
ബഹുമതതികേളഞ്ചാം നല്കുകേ;

** ** ** **
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(ലഎ)  സര്കഞരതിലന  മുന്കൂട്ടേതിയുള  അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലടേ  ഫതിഷററീസുഞ്ചാം
സമുദ്രപഠനങ്ങളഞ്ചാം  മററ  അനബന്ധ  ശതികണ  ശഞഖകേളമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  സ്കൂളകേള്
സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരകതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

** ** ** **

(എല്)  ബതിലതിലലെ  വശ്യവസകേള്കറ  വതികധയമഞയതി  ഈടേറ  നല്കേതികയഞ
അലഞലതകയഞ  സര്കഞര്  അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുന്ന  പരതിപഞടേതികേള്കഞയതി  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരതില്
നതികന്നഞ,  യൂണതികവഴ്സററതി  ഗഞനറ സറ  കേമറീഷനതില്  നതികന്നഞ  അലലങതില്  മറ്റു  സര്കഞര്
അഞ്ചാംഗറീകൃത ഏജന്സതികേളതില് നതികന്നഞ പണഞ്ചാം വഞയ്പയഞകയഞ ഗഞനഞകയഞ സന്വേറീകേരതിക്കുകേ.

 ** ** ** **

(ആര്)   അദശ്യഞപനതതിനഞ്ചാം  ഗകവഷണതതിനഞ്ചാം  വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിനറ
തസതികേകേള് സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള തസതികേകേളതികലെകറ ആളകേലള നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ.

(എസറ)  ഭരണ  നതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചാം  മറ്റുമുള  തസതികേകേള്  സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള തസതികേകേളതികലെകറ ആളകേലള നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

** ** ** **

(എകറ) ആവശശ്യമുളകപ്പഞലഴെലഞഞ്ചാം,―

(i) ഒരു അച്ചടേതിയുഞ്ചാം പസതിദറീകേരണ വകുപഞ്ചാം;

(ii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ എകററന്ഷന് കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം;

(iii) ഇന്ഫര്കമഷന് ബറ്റ്യൂകറഞകേളഞ്ചാം;

(iv)  എഞ്ചാംകപഞയ്ലമനറ ലഗഡന്സറ ബറ്റ്യൂകറഞയുഞ്ചാം കൂടേഞലത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ലെകശ്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനറ ആവശശ്യമഞകയകഞവന്നതുഞ്ചാം സഞദശ്യമഞകയകഞവന്നതുമഞയ മററ
പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം;

ഏര്ലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരകതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേതതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ലവ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേയുഞ്ചാം  ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം
ഉന്നമനതതിനഞയതി,―

(i) വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേയുഞ്ചാം ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം കകമകേഞരശ്യസമതിതതി;

(ii) വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേ ഒരു അലഡന്വേസറതിബറ്റ്യൂകറഞ;
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(iii) ഒരു എഞ്ചാംകപഞയ്ലമനറ ബറ്റ്യൂകറഞ;

(iv) ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി യൂണതിയന്;

(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ അതറ ലെറതികേറ കബ്ബുകേള്;

(vi) നഞഷണല് കകേഡററ കകേഞര്പറ;

(vii) നഞഷണല് സര്വ്വറീസറ സ്കറീഞ്ചാം;

(viii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ എകററന്ഷന് കബഞര്ഡുകേള്;

(ix) വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേ കേള്ച്ചറലഞ്ചാം ഡതികബറതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം ലസഞലസറതികേള്;

(x) ഒരു പസതിദറീകേരണ ബറ്റ്യൂകറഞ, കൂടേഞലത;

(xi)  ഫതിഷററീസതിനഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനവമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  വതിജഞനവശ്യഞപന
കകേന്ദ്രങ്ങളഞ്ചാം സഞപതിക്കുകേ; കൂടേഞലത

(xii)  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം  അതുകപഞലള  മറ്റു  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം
സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അവയുലടേ  നടേതതിപ്പതിനഞയതി  ആവശശ്യമുളതിടേതറ  ഫണകേള്  നല്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;”.

** ** ** **

8. സന്ദര്ശനവഞ്ചാം പരതികശഞധനയുഞ്ചാം  .―(1) സര്കഞരതിനറ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  അതതിലന
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം  പരറീകണശഞലെയുഞ്ചാം  ഗന്ഥശഞലെകേളഞ്ചാം  മറ്റ്യൂസതിയങ്ങളഞ്ചാം  വര്കറകഷഞപകേളഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിലെനതിര്ത്തുന്നകതഞ  ഭരണഞ്ചാം  നടേത്തുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതഞരു
സഞപനതതിലനകയഞ കകേഞകളജതിലനകയഞ സ്കൂളതിലനകയഞ കഹഞസ്റ്റേലെതിലനകയഞ ഉപകേരണങ്ങളഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞ  അതതിലന  ആഭതിമുഖശ്യതതികലെഞ  നടേത്തുന്നകതഞ  ലചെയ്യുന്നകതഞ  ആയ
അദശ്യഞപനവഞ്ചാം  മററ  കജഞലെതിയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മകറലതങതിലഞ്ചാം  ചുമതലെകേളലടേ
നടേതതിപഞ്ചാം  സര്കഞര്  നതിര്കദ്ദേശതികച്ചകഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  ആലളകയഞ
ആളകേലളകയഞലകേഞകണഞ പരതികശഞധതിപ്പതിക്കുവഞന് ഇടേയഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ഭരണനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം ധനകേഞരശ്യങ്ങളമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ ഏലതഞരു സഞ്ചാംഗതതിലയ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം
അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടേതതിക്കുവഞന്  ഇടേയഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അവകേഞശമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
ഇതരഞ്ചാം   അകനന്വേഷണവമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  ഏലതഞരു  കരഖയുഞ്ചാം  പരതികശഞധനഞസമതിതതികറ
ലകേമഞകറണതഞണറ.

(2)  സര്കഞര്, (1)-ാം ഉപവകുപപകേഞരഞ്ചാം ഒരു പരതികശഞധനകയഞ അകനന്വേഷണകമഞ
നടേത്തുവഞന്  ഇടേയഞക്കുന്നതതിന  മുമ്പറ,  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അങ്ങലനയുള
പരതികശഞധനയുലടേകയഞ  അകനന്വേഷണതതിലനകയഞ  യഥഞവതിധതിയുള  അറതിയതിപ്പറ
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നല്കകേണതുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  അതതിലന  ഒരു  പതതിനതിധതിലയ
നതിയമതിക്കുവഞന്  അവകേഞശമുണഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  അയഞള്കറ  അങ്ങലനയുള
പരതികശഞധനയതികലെഞ  അകനന്വേഷണതതികലെഞ  ഹഞജരഞകുന്നതതിനഞ്ചാം  പറയുവഞനളതറ
പറയുവഞനമുള അവകേഞശമുണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

** ** ** **

(7)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (6)-ാം ഉപവകുപപകേഞരഞ്ചാം വതിനതിര്കദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുള സമയതതിനളതില്
എലന്തങതിലഞ്ചാം വതിശദറീകേരണഞ്ചാം നല്കുന്നതിലലങതികലെഞ ഒരു വതിശദറീകേരണഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം അതറ
തൃപ്തതികേരമലഞലയന്നറ  സര്കഞരതിനറ  അഭതിപഞയമുലണങതികലെഞ  സര്കഞരതിനറ,  സഞ്ചാംഗതതിയുലടേ
പരതിതസതിതതികേളതില്  ആവശശ്യമഞലണകന്നഞ  അഭതിലെകണറീയമഞലണകന്നഞ  അവര്കറ
കതഞന്നഞവന്ന അങ്ങലനയുള നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതുഞ്ചാം ആ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കറ
പഭഞവഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനറ  ആവശശ്യമഞലണന്നറ  കേരുതുന്ന  അങ്ങലനയുള  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതികഞവന്നതുമഞണറ.

(8)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഭരണനതിര്വ്വഹണലത  സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്ന
സര്കഞര് ആവശശ്യലപ്പടുന്ന അങ്ങലനയുള വതിവരങ്ങള് നല്കകേണതഞണറ.

** ** ** **

9  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞരസഞനങ്ങള്  .―ഇനതിപ്പറയുന്നവ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
അധതികേഞരസഞനങ്ങള് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i) ലസനററ;

(ii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില്;

(iii) അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില്;

(iv)റതിസര്ച്ചറ കേകൗണ്സതില്;

(v) സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലകേള് ;

(vi) ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനറ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലകേള് ;

(vii) ഫഞകള്റതികേള്; കൂടേഞലത

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞര  സഞനങ്ങളഞയതിരതിക്കുലമന്നറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപ്പടേഞവന്ന അങ്ങലനയുള മററ നതികേഞയങ്ങളഞ്ചാം.

10.  ലസനററ  .―(1)  ലസനറതില് ഇനതി  പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ :―
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1)   എകറ   -   ഒഫറീകഷശ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള് 

i)  ചെഞന്സലെര്;

ii) കപഞ-ചെഞന്സലെര്;

iii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ആസഞനലത നതിയമസഭഞ സമഞജതികേന്;

(iv) ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(v) കപഞ-ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(vi) ഫതിഷററീസറ വകുപ്പറ ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി;

(vii)   ഉന്നത  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  വകുപ്പറ  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്
അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ പദവതിയതില് തഞലഴെയലഞത
ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്; 

(viii) ധനകേഞരശ്യ  വകുപ്പറ  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്   അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം   ലചെയ്യുന്ന  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ  പദവതിയതില്  തഞലഴെയലഞത  ഒരു
ഉകദശ്യഞഗസന്;

(ix)  നതിയമവകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറതി അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ പദവതിയതില് തഞലഴെയലഞത ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്;

(x)  ഫതിഷററീസറ ഡയറകേറ ടേര്;

2 നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് :

(i) സറീനതികയഞറതിറതി മുറയറ,  ആവര്തനക്രമമനസരതിച്ചറ രണ വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ,
ചെഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഫഞകല്റതികേളതിലലെ  മൂന്നറ
ഡറീനകേള്;

(ii)  സറീനതികയഞറതിറതി  മുറയറ,  ആവര്തനക്രമമനസരതിച്ചറ,  ചെഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന,  മറ്റുവതിധതതില്  ലസനറതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലഞത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേകയഞ
സ്കൂളകേളലടേകയഞ അഞറ വകുപ്പറ കമധഞവതികേള്;

(iii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ സ്കൂളകേളതിലലെ ഡയറകര്മഞര്;

** ** ** **

(7)  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്,  അകദ്ദേഹതതിനറ  ഉചെതിതലമന്നറ  കതഞനകമ്പഞലഴെലഞഞ്ചാം
ലസനറതിലലെ  നഞലെതിലലെഞന്നതില്  കുറയഞത  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഒപവച്ച  ലെതിഖതിതമഞയുള
അഭശ്യര്ത്ഥനയതികന്മേല്  ലസനറതിലന ഒരു പകതശ്യകേ കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടേണഞതഞണറ.

** ** ** **
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12.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  .―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മുഖശ്യ  ഭരണനതിര്വ്വഹണ  സമതിതതി  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  അതതില്  ഇനതി
പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണറ, അതഞയതറ:―

1. എകറ ഓഫറീകഷശ്യഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള്  :

(i) ലവസറ ചെഞന്സലെര്;

(ii) കപഞ-ലവസറ-ചെഞന്സലെര്;

(iii) കകേരള സര്കഞരതിലന ഫതിഷററീസറ വകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറതി;

(iv) കകേരള സര്കഞരതിലന ഉന്നത വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറതി;

(v) കകേരള സര്കഞരതിലന ധനകേഞരശ്യ വകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറതി;

(vi)  നതിയമ  വകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി  അലലങതില്  നതിയമവകുപ്പറ  ലസക്രട്ടേറതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി; 

(vii) ഫഞകല്റതികേളതിലലെ രണ ഡറീനമഞര്;

(viii)  ഓകരഞ  രണറ  വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം  അകരമഞലെ  ക്രമതതില്
ആവര്തനക്രമമനസരതിച്ചറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  സ്കൂളകേളതിലലെ  രണറ  ഡയറകര്മഞര്;
കൂടേഞലത 

(ix)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ശഞസ്ത്ര  സഞകങതതികേ  പരതിസതിതതി  കേകൗണ്സതിലെതിലന
ലവസറ പസതിഡനറ.

2. തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ അഞ്ചാംഗങ്ങള്:

(i)  സ്കൂളകേളതിലലെ  ഡയറകറര്മഞര്  ഒഴെതിലകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അദശ്യഞപകേര്
അവരുലടേ  ഇടേയതില്നതിനഞ്ചാം  ലകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യഞവന്ന  ഒറ  കവഞട്ടുവഴെതി   ആനപഞതതികേ
പഞതതിനതിധശ്യ  സമ്പ്രദഞയപകേഞരഞ്ചാം  തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ  മൂന്നറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവരതില്  ഒരഞള്
വനതിത ആയതിരതികകണതഞണറ.

(ii)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെയുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളതികലെയുഞ്ചാം  ഡതിപ്പഞര്ട്ടേറലമനകേളതിലലെയുഞ്ചാം
മുഴുവന് സമയ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില് നതിനഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ടേ
ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

3. നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പട്ടേ അഞ്ചാംഗങ്ങള്  : 

(i) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണറ നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(ii)  ഇന്തശ്യന് കേഞര്ഷതികേ ഗകവഷണ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
ഒരു ഫതിഷററീസറ വതിദഗ്ദ്ധന്;
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(iii)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി സമൂഹതതില്
നതിനഞ്ചാം ഫതിഷററീസറ- സമുദ്ര പഠന കമഖലെയതില് പരതിജഞനമുള ഒരു പതതിനതിധതി;

(iv)  ഭകൗമപഠന  മന്ത്രഞലെയഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  സമുദ്ര  പഠനതതില്
മതികേവറ ഒരു ശഞസ്ത്രജന്;

(v) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യ കേര്ഷകേ പതതിനതിധതി;

(vi)  രജതികസ്റ്റേര്ഡറ  മത്സശ്യലതഞഴെതിലെഞളതി  സഞ്ചാംഘടേനയതില്  നതിന്നറ  സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി;

(vii)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന ഫതിഷററീസറ  വശ്യവസഞയ രഞ്ചാംഗത്തു
നതിനള ഒരു പതതിനതിധതി;

എന്നഞല്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  ഒരഞ്ചാംഗതതിനറ  വറീണഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യലപ്പടുവഞന് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.

13.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  പുനസഞ്ചാംഘടേന  .―(1)  ഓകരഞ
നഞലവര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് പുന:സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതികകണതഞണറ.

** ** ** **

14.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന   അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം.―(1)   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
പരമഞധതികേഞരസഞനഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,  അതതിനറ  ഈ  ആകതിനഞകലെഞ  അതതിന്  കേറീഴെതില്
ഉണഞകതിയ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേകളഞ, ഓര്ഡതിനന്സുകേകളഞ, റഗുകലെഷനകേകളഞ പകേഞരകമഞ നല്കേലപ്പട്ടേ
അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിച്ചറ  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതികലെഞ  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതികലെഞ പവര്തതിച്ചതിട്ടുള സഞ്ചാംഗതതികേളതിലലെഞഴെതിലകേ അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം സ്കൂള്
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം  നടേപടേതികേള്   പുന:പരതികശഞധന  നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് വശ്യവസ ലചെയതിട്ടേതിലഞത
പകഞ്ചാം, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ എലഞ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം വതിനതികയഞഗതികഞവന്നതുമഞണറ:

എന്നഞല്  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതികലെഞ  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതികലെഞ
മുകേളതില് പറഞ്ഞ,  അങ്ങലനയുള അധതികേഞരങ്ങള്കനസൃതമഞയതി പവര്തതിച്ചതിട്ടുലണകന്നഞ
ഇലലകന്നഞ ഉള ഏലതങതിലഞ്ചാം പശഞ്ചാം ഉണഞകുന്ന പകഞ്ചാം,  ആ പശതതികന്മേല് ചെഞന്സലെര്
തറീര്പ്പറ കേല്പ്പതികകണതുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിലന  തറീരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ:

(2)  ഈ ആകതില് മറ്റുവതിധതതില് പകേടേമഞയതി വശ്യവസ ലചെയതിട്ടുള
സഞ്ചാംഗതതികേളതിലലെഞഴെതിലകേ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗല്സതിലെതിനറ ഇനതി പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങള്  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―
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(എ) ചെഞന്സലെറുലടേ പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അനമതതിക്കുഞ്ചാം കവണതി സന്വേകമധയഞ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്
ഉണഞക്കുകേകയഞ കഭദഗതതി ലചെയ്യുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ ;

(ബതി)  അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് പഞസഞകതിയ ഓര്ഡതിനന്കസഞ റഗുകലെഷകനഞ
കഭദഗതതി ലചെയ്യുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ ;

(സതി)  ആവശശ്യലമന കതഞനന്നപകഞ്ചാം,  സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതികലെഞ
വകുപതലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതികലെഞ എടുതതിട്ടുള അകഞഡമതികകഞ ഭരണപരകമഞ ആയ
തറീരുമഞനഞ്ചാം പുനനഃ പരതികശഞധതിക്കുകേ ;

(ഡതി)  ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിന്കേറീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെയുഞ്ചാം റഗുകലെഷനകേളതിലലെയുഞ്ചാം വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി
ലഫകലെഞഷതിപകേളഞ്ചാം കസ്കഞളര്ഷതിപകേളഞ്ചാം സ്റ്റുഡനറഷതിപകേളഞ്ചാം വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി കസ്കഞളര്ഷതിപകേളഞ്ചാം
ലമഡലകേളഞ്ചാം സമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം പദര്ശനങ്ങള് സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അനമതതി നല്കുകേ ;

(ഇ)  ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം അകസഞസതികയററ ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം അസതിസ്റ്റേനറ
ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഞവന്ന അങ്ങലനയുള മററ അദശ്യഞപകേ
ഗകവഷണ തസതികേകേളഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുത്തുകേ ;

(എഫറ) ആവശശ്യലമന്നറ അതതുസമയഞ്ചാം കേരുതഞവന്ന അങ്ങലനയുള സഞപനങ്ങള്
സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേതതികപഞരുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ജതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ജറീവനകഞരുലടേ  കസവനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  വശ്യവസകേളഞ്ചാം
നതിബന്ധനകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എച്ചറ)  അദശ്യഞപകേരുലടേ  കവതനഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അവരുലടേ  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
കസവന വശ്യവസകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ലഎ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് അതതിലന  മുമ്പഞലകേ വയ്ക്കുന്ന
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  കേണക്കുകേളഞ്ചാം
പുന:പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  അവ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  അതതിനറ  യുക്തലമന്നറ  കേരുതഞവന്ന നടേപടേതി
സന്വേറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി  ബഡ്ജററ
പരതിഗണനയ്ലകടുതറ പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ലജ)  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേള്  അനസരതിച്ചറ  ഏലതങതിലഞ്ചാം   ആള്കറ
നല്കേതിയതിട്ടുള ഏലതഞരു ഡതിഗതികയഞ ഡതികപഞമകയഞ പദവതികയഞ അലലങതില് മകറലതങതിലഞ്ചാം
ബഹുമതതികയഞ  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നടേതതിയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  പരറീകയതില്
ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിദശ്യഞര്ത്ഥതിയുലടേ പരറീകഞഫലെഞ്ചാം തടേഞ്ഞുവയ്ക്കുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;
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(ലകേ)  സമതിതതികേലള നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  അവയറ  അതതിനറ  യുക്തലമന്നറ  കേരുതഞവന്ന
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന കേര്തവശ്യങ്ങള് ഏല്പ്പതിച്ചു ലകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(എല്) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  അധതികേഞര  സഞനങ്ങളതികലെയ്ക്കുള  ലതരലഞ്ഞടുപ്പതിലന
രറീതതിയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ മററ അധതികേഞര സഞനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം കയഞഗങ്ങളതില് അനവര്തതികകണതഞയ
നടേപടേതിക്രമവഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അധതികേഞരസഞനങ്ങളലടേ  കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണതതിനറ
ആവശശ്യമഞയ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ കേന്വേഞറവഞ്ചാം ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനറ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണഞക്കുകേ;

(എഞ്ചാം)  അതറ  നതിര്ണ്ണയതികഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  രറീതതിയതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള
ആവശശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കവണതി  ഭഞരതതതിനകേത്തുഞ്ചാം  വതികദശത്തുമുള  മററ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി
ബന്ധഞ്ചാം സഞപതിക്കുകേ;

(എന് )  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  സന്വേത്തുകേളഞ്ചാം  ഫണകേളഞ്ചാം  ലകേവശഞ്ചാം  വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം നടേത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഒ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ലപഞതുമുദ്രയുലടേ  രൂപവഞ്ചാം  അതതിലന  സൂകതിപഞ്ചാം
ഉപകയഞഗവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ;

(പതി)  സ്കൂളകേളകടേയുഞ്ചാം,  കഹഞസ്റ്റേലകേളകടേയുഞ്ചാം മററ സഞപനങ്ങളകടേയുഞ്ചാം പരതികശഞധനയറ
ഏര്പ്പഞടേറ ലചെയ്യുകേ;

(കേക)  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  ആവശശ്യലമന  അതറ  കേരുതുന്ന  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം
ഗകവഷണ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  മററ  ഉന്നത  വതിദശ്യഭശ്യഞസ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  സഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംരകതിക്കുകേയുഞ്ചാം നടേതതികപ്പഞരുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ആര്) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ അദശ്യഞപകേകരയുഞ്ചാം മറ്റു  ജറീവനകഞകരയുഞ്ചാം നതിയമതിക്കുകേയുഞ്ചാം
അവരുലടേ കേര്തവശ്യങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എസറ)  ഭരണപരമഞയ തസതികേകേള്,  മതിനതിസ്റ്റേറീരതിയല് തസതികേകേള് മറ്റു വതിധതതില്
ആവശശ്യമുള തസതികേകേള് എന്നതിവ സൃഷതിക്കുകേ;

(റതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  അദശ്യഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം  മറ്റു  ജറീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം  അവരുലടേ
കകേസതില്  എതതിര്വഞദഞ്ചാം  കബഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ  നശ്യഞയമഞയ  അവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനറ
കശഷഞ്ചാം,  സലസ്പെനറ ലചെയ്യുകേകയഞ,  പതിരതിച്ചു വതിടുകേകയഞ,  ഡതിസതിസറ ലചെയ്യുകേകയഞ അലലങതില്
അവര്ലകതതിരഞയതി  മറ്റു  വതിധതതിലള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അച്ചടേക  നടേപടേതി  എടുക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുകേ;
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(യു)  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേ  തഞമസഞ്ചാം,  അച്ചടേകഞ്ചാം  എന്നതിവയുലടേ  കമല്കനഞട്ടേവഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം നടേത്തുകേ; 

(വതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ധനപരമഞയ   എസ്റ്റേതികമറ്റുകേള്  ഈ
ആവശശ്യതതികലെകഞയതി  ഉണഞകതിയതിട്ടുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേളനസരതിച്ചറ
പരതിഗണതിക്കുകേ;

(ഡബക) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ പരറീകകേളലടേ നടേതതിപ്പതിനറ കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം
അവയുലടേ ഫലെഞ്ചാം അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(എകറ) സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് അഞ്ചാംഗറീകേരതിച്ച പകേഞരമുള പരറീകകേരുലടേ
പഞനലെതിനറ അവരുലടേ പതതിഫലെഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുകേ;

(ലവ) ലവസറ-ചെഞന്സലെര്കകഞ,  അലലങതില് അതതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ ഇടേയതില്
നതിന്നറ നതിയമതികലപ്പട്ടേ ഒരു സമതിതതികകഞ,  അതതിലന ഏലതങതിലഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങള് ഏലതിച്ചറ
ലകേഞടുക്കുകേ; കൂടേഞലത

(ഇസഡറ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  അകഞഡമതികേറ  പുകരഞഗതതി  ലെകശ്യമഞകതിയുള
പദതതികേള് പരതിഗണനയ്ലകടുക്കുകേ;  കൂടേഞലത

(എഎ)  ഈ  ആകതിനഞലഞ്ചാം  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞലഞ്ചാം  ഏലതിച്ചറ  ലകേഞടുകതകഞവന്ന
അങ്ങലനയുള  മററ  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  മററ
കേര്തവശ്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ.

15.   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  കയഞഗങ്ങള്  .―(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  അതതിലലെ  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  കനഞട്ടേറീസറ
നല്കേതിയതതിനകശഷഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതറ  മഞസതതിലലെഞരതികല്,  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്
നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തറീയതതിയതില് കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണറ.

** ** ** **

17. അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന രൂപറീകേരണഞ്ചാം  .―(1)  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതില്
ഇനതി പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i)   ലവസറ ചെഞന്സലെര്, ലചെയര്കപഴ്സസണ് ;

(ii) എലഞ സ്കൂളകേളലടേയുഞ്ചാം ഡയറകര്മഞര് ;

(iii) റതിസര്ച്ചറ ഡയറകര്;

(iv) എകററന്ഷന് ഡയറകര്;
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(v)  കകേരള സര്കഞരതിലന ഫതിഷററീസറ ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന
അഡറീഷണല് ഡയറകറതില് തഞലഴെയലഞത പതതിനതിധതി ; 

(vi) സതി.എഞ്ചാം.എഫറ.ആര്.ഐ (CMFRI) ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന
പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതില് തഞലഴെയലഞത പതതിനതിധതി;

(vii)   സതി.ഐ.എഫറ.റതി (CIFT)  ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന
പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതില് തഞലഴെയലഞത പതതിനതിധതി ;

(viii)  സതി.എഞ്ചാം.എല്.ആര്.ഇ (CMLRE)   ഡയറകര് അലലങതില്
അകദ്ദേഹതതിലന പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതില് തഞലഴെയലഞത പതതിനതിധതി;

(ix)  എന്.ഐ.ഒ (NIO)  -  യുലടേ ഡയറകര് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന
പതിന്സതിപ്പല് സയനതിസ്റ്റേതില് തഞലഴെയലഞത പതതിനതിധതി ;

(x)   സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ വകുപ്പറ കമധഞവതികേള് അവരുലടേ ഇടേയതില്നതിനഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന അഞ്ചുകപര്;

(xi )  ഓകരഞ സ്കൂളതിലലെയുഞ്ചാം ഫഞകല്റതി അഞ്ചാംഗങ്ങള് അവരുലടേ ഇടേയതില് നതിനഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ;

(xii) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബതിരുദഞനന്തരബതിരുദ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില് നതിനഞ്ചാം
തതിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ;

(xiii)  ഓകരഞ പഞകദശതികേ ഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളതില് /  ററീജതിയണല് ലസനറതില്
നതിനഞ്ചാം ലവസറ - ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ ഒരു ഫഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം / ശഞസ്ത്രജന്;

(2)  അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് കുറഞ്ഞതറ മൂനമഞസതതില് ഒരതികല് കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതഞണറ ;

(3)  അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് കയഞഗതതിലന കേന്വേഞറഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിലന ആലകേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യയുലടേ മൂന്നതില് ഒന്നഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ;

(4)  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  കേഞലെഞവധതി  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതില്
നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നപകേഞരമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

18. അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതിലെതിലന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം.― 

** ** ** **

(2)  ഈ  ആകേറ റതിലലെയുഞ്ചാം  ,  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസള്കറ  വതികധയമഞയതി,
അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ഇനതി  പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **
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(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടേതതികപ്പഞരുന്ന സ്കൂളകേളതിലലെകയഞ മറ്റു  സഞപനങ്ങളതിലലെകയഞ
അദശ്യഞപകേരുലടേ കയഞഗശ്യതകേള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേ;

** ** ** **

(ലജ)  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതില്  നതിനഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളലടേ
അടേതിസഞനതതില്,  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണ വശ്യഞപന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം എന്നറീ വകുപകേളലടേ
സഞ്ചാംഘടേനയ്കകഞ  പുന:സഞ്ചാംഘടേനയ്കകേഞ  കവണതഞയ  പദതതികേള്  അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേകയഞ
രൂപകഭദലപ്പടുത്തുകേകയഞ പരതിഷ്കരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;

** ** ** **

19. റതികസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതില്.―(1)റതികസര്ച്ചറ  കേകൗണ്സതിലെതില്  ഇനതിപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  ഡയറകര്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കേകൗണ്സതിലെതിലന  ലചെയര്മഞന്
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ;

(ii) എലഞ സ്കൂളകേളതിലലെയുഞ്ചാം ഡയറകര്മഞര്;

(iii)  ഓകരഞ സ്കൂളതില് നതിനഞ്ചാം ലവസറ-ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന
അഞ്ചാംഗറീകൃത ലഗഡറ ആയ ഒരു മുതതിര്ന്ന ഫഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(iv)ഓകരഞ ററീജതിയണല് കകേന്ദ്രതതിലലെയുഞ്ചാം ഡയറകര്;

(v) ഭഞരതറീയ കേഞര്ഷതികേ ഗകവഷണ കേകൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി;

(vi) എഞ്ചാം.ഒ.ഇ.എസറ-ലന ഒരു പതതിനതിധതി;

(vii)  ലവസറ-ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ മത്സശ്യ വശ്യവസഞയതതിലലെ
ഒരു  പതതിനതിധതി;

(viii)  കകേരള  സര്കഞരതിലന  ആസൂത്രണകബഞര്ഡതിലന  ഉപഞദശ്യകന്
അലലങതില് അകദ്ദേഹഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന കബഞര്ഡതിലലെ പതതിനതിധതി;

(2)  ഗകവഷണ  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരതിയ്ക്കുകേ,  “ത്രസ്റ്റേറ  ഏരതിയകേള്"  കേലണത്തുകേ,
സഞദശ്യതയുള ഫണതിഞ്ചാംഗറ  ഏജന്സതിലയപ്പറതി ഉപകദശതിക്കുകേ,  ഗകവഷണതതിലന ഗുണവഞ്ചാം
പുകരഞഗതതിയുഞ്ചാം  കമഞണതിറര്  ലചെയറ  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്കറ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
ലചെയ്യുകേ, മുതലെഞയവ റതികസര്ച്ചറ കേകൗണ്സതിലെതിലന ചുമതലെയഞയതിരതിയ്ക്കുഞ്ചാം.

** ** ** **
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20.  സ്കൂളകേള്.―(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ഇനതിപ്പറയുന്ന സ്കൂളകേള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(i)    സ്കൂള് ഓഫറ അകേന്വേഞകേള്ച്ചര് ആനറ ബകയഞലടേകകഞളജതി;

(ii)    സ്കൂള് ഓഫറ ഫതിഷററീസറ റതികസഞഴ്സറ മഞകനജറ ലമനറ ആനറ ഹഞര്ലവസ്റ്റേറ
ലടേകകഞളജതി;

(iii)   സ്കൂള് ഓഫറ അകേന്വേഞട്ടേതികേറ ഫുഡറ കപഞഡകസറ ആനറ ലടേകകഞളജതി;

(iv)   സ്കൂള് ഓഫറ ഫതിഷറതി എന്വകയഞണ്ലമനറ ;

(v)   സ്കൂള് ഓഫറ ഓഷശ്യന് സ്റ്റേഡറീസറ ആനറ ലടേകകഞളജതി;

(vi)    സ്കൂള് ഓഫറ  ഓഷശ്യന്  എഞതിനറീയറതിഞ്ചാംഗറ  ആനറ  അണര്  വഞട്ടേര്
ലടേകകഞളജതി;

(vii)  സ്കൂള് ഓഫറ മഞകനജറ ലമനറ ആനറ എനര്പറീണര്ഷതിപ്പറ; മുതലെഞയവയുഞ്ചാം;
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന അങ്ങലനയുള മററ സ്കൂളകേളഞ്ചാം.

(2)  ഓകരഞ  സ്കൂളകേളതിലഞ്ചാം  വതിനതിര്കദ്ദേശതികച്ചകഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  വകുപകേളഞ്ചാം
പഠനവതിഷയങ്ങളലടേ സതിലെബസ്സുകേളഞ്ചാം അടേങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഓകരഞ  സ്കൂളതിനഞ്ചാം  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച്ച  ഒരു  ഡയറകര്
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഡയറകര് തലന കേറീഴെതിലള സ്കൂളതിലന ചെറീഫറ എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവറ ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം
സ്കൂളതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള സ്റ്റേഞട്ടേറ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം, റഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം, ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം, വതിശന്വേസമഞയതി
അനസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  സ്കൂളതിലലെ  അദശ്യഞപന,  ഗകവഷണ  വതിപുലെറീകേരണ  കജഞലെതികേള്
നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഉതരവഞദതിതന്വേഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(5)  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിപുലെറീകേരണ  പരതിപഞടേതികേള്  എന്നതിവ
നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  വകുപ  കമധഞവതികേള്,  റതിസര്ച്ചറ  ഡയറകര്,  ഡയറകര്  ഓഫറ
എകററന്ഷന് എന്നതിവരുലടേ സഹകേരണകതഞലടേ ഡയറകര്, പവര്തതികകണതഞണറ.

(6)  സ്കൂളതിലന  ലദനഞ്ചാംദതിനവഞ്ചാം  സഞധഞരണവമഞയതി  പവര്തനതതിനഞയുള
സഞമ്പതതികേ അധതികേഞരഞ്ചാം ഡയറകര്കറ ആയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

21.  സ്കൂ  ള്   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില്  .― (1) സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതില്  ഇനതി
പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ; അതഞയതറ ―

  (i) സ്കൂളതിലന ഡയറകര്, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ലചെയര്മഞന് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ;
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(ii) സ്കൂളതിലലെ എലഞ വകുപ്പതിലനയുഞ്ചാം കമധഞവതികേള്;

(iii)  ഓകരഞ വകുപ്പതിലനയുഞ്ചാം ഏറവഞ്ചാം സറീനതിയര് അദശ്യഞപകേന്;

(iv)  ഫതിനഞന്സറ  ഓഫറീസര്  അലലങതില്  അസതിസ്റ്റേനതിലന  പദവതിയതില്
കുറയഞലതയുള അകദ്ദേഹതതിലന  പതതിനതിധതി;

(v)  ഡയറകറുമഞയതി കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ ലവസറ ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന ആ കമഖലെയതിലലെ അഞതില് കേവതിയഞലതയുള വതിദഗ്ദര്;

എന്നഞല്  പഞഠശ്യപദതതി  പരതിഷ്കരണതതിന്കമലള  ചെര്ച്ച  അജണയതില്
ഉള്ലപ്പടുത്തുകമ്പഞള് മഞത്രഞ്ചാം അങ്ങലനയുള വതിദഗ്ദലര കണതികകണതഞണറ.

(2)  സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് മഞസതതില് ഒരു തവണലയങതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതഞണറ.

(3) പകുതതിയതില് കൂടുതല് അഞ്ചാംഗങ്ങള് കേകൗണ്സതിലെതിലന കേന്വേഞറഞ്ചാം ആകുന്നതഞണറ.

22.   സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―(1)
സ്കൂളതിലലെ ഭരണപരവഞ്ചാം പഞഠശ്യപരവമഞയ കേഞരശ്യങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള എലഞ നയങ്ങളഞ്ചാം സ്കൂള്
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന കയഞഗതതില് എടുകകണതഞണറ.

(2) സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില്, പരറീകയുഞ്ചാം അതതിലന ഫലെഞ്ചാം ഉള്ലപ്പലടേയുള
എലഞ അകഞഡമതികേറ വതിഷയങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച വകുപതലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതില്
നതിനള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യണതഞണറ.

(3)   ഡയറകര്,  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  തറീരുമഞനങ്ങള്
നടേപ്പതിലെഞകകണതുഞ്ചാം  സ്കൂളതിലനയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേയുഞ്ചാം  ഉതമ  തഞലരശ്യതതിനഞയതി
വകുപകേളലടേ ചുമതലെകേള് കക്രഞഡറീകേരതികകണതുമഞണറ.

(4)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,  എകഞമതിനര്മഞരുലടേ  കയഞഗശ്യത
വതിനതിര്കദ്ദേശതികകണതുഞ്ചാം  പുറകമയുള  പരറീകയ്ക്കുകവണതിയുള  എകഞമതിനര്മഞരുലടേ  പഞനല്
അഞ്ചാംഗറീകേരതികകണതുമഞണറ.

(5)  ഡയറകര്,  എകഞമതിനര്മഞലര  നതിയമതികകണതുഞ്ചാം  പുറകമയുള  പരറീക
നടേകതണതുമഞണറ.

(6)  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്  കുറഞ്ഞതറ  മൂനമഞസതതില്  ഒരു
തവണലയങതിലഞ്ചാം  അലലങതില്  എകപ്പഞള്  പഞകഠശ്യതര  പവര്തനങ്ങള്
വതിലെയതിരുകതണതുകണഞ  അകപ്പഞലഴെലഞകമഞ,  പഞഠശ്യപദതതിയുലടേ  ആവശശ്യഞനസരണമുള
മഞറതതികന്മേല് തറീരുമഞനഞ്ചാം എടുകകണകപ്പഞകഴെഞ, കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണറ.
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(7)  അടേതിസഞന  സകൗകേരശ്യങ്ങള്  ശക്തതിലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം,  അദശ്യഞപനവഞ്ചാം
ഗകവഷണ സകൗകേരശ്യങ്ങളഞ്ചാം ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം ഗകവഷണ വതിഭഞഗതതിലന നടേതതിപ്പതിനഞ്ചാം
നതിലെനതിര്തലെതിനമുള  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടേ  സ്കൂളതിലന  കേറീഴെതിലള വതിവതിധ  വകുപകേളലടേ
പവര്തനങ്ങള്കറ  ആവശശ്യമഞയ  സഞമ്പതതികേ  അധതികേഞരങ്ങള്  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതിലെതിനറ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(8)  (1) മുതല് (7) വലരയുള ഉപഖണങ്ങളലടേ വശ്യവസകേള്കറ വതിരുദമഞകേഞലത,
സ്കൂള് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിനറ ഇനതിപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  കേറീഴെതിലള  സഞപനങ്ങളതില്  പഠന  കകേഞഴ്സുകേള്
നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേ;

(ബതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ   കേറീഴെതിലള  സ്കൂളകേളതികലെയുഞ്ചാം  മറ്റു
സഞപനങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം അദശ്യഞപകേര്ക്കുള കയഞഗശ്യതകേള് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേ;

(സതി)  വതിവതിധ   പഠന  കകേഞഴ്സുകേളതികലെക്കുഞ്ചാം  പരറീകകേള്ക്കുഞ്ചാം  പകവശനഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനറ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേള്ക്കുണഞയതിരതികകണ കയഞഗശ്യതകേള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ഏതു
വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം അവയതില് നതിന്നറ ഒഴെതിവഞകഞലമന്നറ നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി)  അതതിനറ ഉചെതിതലമന്നറ കതഞനന്ന അങ്ങലനയുള പഠനവതിഭഞഗങ്ങളതില്
അദശ്യഞപനവഞ്ചാം പരതിശറീലെനവഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ;

(ഇ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ   ആവശശ്യമഞയ  ലപഞഫസര്ഷതിപകേളഞ്ചാം
ററീഡര്ഷതിപകേളഞ്ചാം  ലെക്ചെര്ഷതിപകേളഞ്ചാം  മററ  അദശ്യഞപനവഞ്ചാം  ഗകവഷണ  തസതികേകേളഞ്ചാം
സൃഷതികഞന് നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേ;

(എഫറ)  വകുപ്പറ   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതില് നതിന്നറ  ലെഭതിച്ച നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്
അടേതിസഞനമഞകതി  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വശ്യഞപന  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം  എന്നതിവയഞയുള
വകുപകേളലടേ  രൂപറീകേരണതതികനഞ  അലലങതില്  പുനര്രൂപറീകേരണതതികനഞ  കവണതിയുള
പദതതികേള്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേ;

(ജതി) ഈ ആക്റ്റുഞ്ചാം സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം അതതിന്കേറീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം
റഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം അതതിനറ  നല്കേഞവന്നകതഞ നതികതിപ്തമഞകലപ്പടേഞവന്നകതഞ ആയ
അങ്ങലനയുള  മററ  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  മററ  കേര്തവശ്യങ്ങള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

23. വകുപകേള്.―ഓകരഞ  സ്കൂളതിനഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  അത്രയുഞ്ചാം
എണ്ണഞ്ചാം വകുപകേള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.



54

(2)  ഓകരഞ  വകുപ്പതിനഞ്ചാം  ഓകരഞ   കമധഞവതി  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന
നതിയമനഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങള്,  ചുമതലെകേള്  ഇവ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതുമഞണറ.

(3)  വകുപ്പതിലന കമധഞവതി  എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവറ  കമധഞവതി  ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം വകുപ്പതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം,  ഓര്ഡതിനന്സുകേളഞ്ചാം,  റഗുകലെഷനകേളഞ്ചാം   വതിശന്വേസമഞയതി
അനസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിലന  കേറീഴെതിലള  വകുപകേളതിലലെ  അദശ്യഞപനഞ്ചാം,
ഗകവഷണഞ്ചാം,  വതിപുലെറീകേരണ  കജഞലെതികേള്  എന്നതിവ  നടേത്തുന്നതതിനഞ്ചാം
സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനമുള ഉതരവഞദതിതന്വേഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(4) അകദ്ദേഹതതിലന വകുപ്പതില് നതികതിപ്തമഞകതിയതിട്ടുള അദശ്യഞപനഞ്ചാം,  ഗകവഷണഞ്ചാം,
വതിപുലെറീകേരണ  പരതിപഞടേതികേള്  എന്നതിവയ്ക്കുഞ്ചാം  വകുപ്പറ  കമധഞവതി  സ്കൂളതിലന  ഡയറകകറഞടേറ
ഉതരവഞദതിതന്വേലപ്പട്ടേതിരതിക്കുഞ്ചാം. 

24.  വകുപ്പറ     ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്.―(1)  ബന്ധലപ്പട്ടേ വകുപ്പതിലലെ എലഞ സതിര
അദശ്യപകേരുഞ്ചാം  വകുപ്പറ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ;

(2)  വകുപമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടേ  അകഞഡമതിക്കുഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ  കേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  എലഞ  നയങ്ങളഞ്ചാം  വകുപ്പറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  കയഞഗതതില്
എടുകകണതഞണറ.

(3)  വകുപ്പറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,  പരറീകകേരുലടേ  കയഞഗശ്യത
നതിര്ണ്ണയതികകണതുഞ്ചാം  ഇകനണല്  പരറീകയ്ക്കുള  പരറീകകേരുലടേ  പഞനല്
അഞ്ചാംഗറീകേരതികകണതുമഞണറ.

(4) ബന്ധലപ്പട്ടേ നതികേഞയങ്ങളലടേ യഥഞവതിധതിയുള അഞ്ചാംഗറീകേഞരതതിനകശഷഞ്ചാം വകുപ്പറ
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന തറീരുമഞനങ്ങള് വകുപ്പറ കമധഞവതി നടേപ്പതിലെഞകകണതഞണറ.

(5)  വകുപ്പറ  കമധഞവതി  എകഞമതിനര്മഞലര  നതിയമതികകണതുഞ്ചാം  ഇകനണല്  പരറീക
നടേകതണതുമഞണറ.

(6)  വകുപ്പറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ   കേകൗണ്സതില്  സതിലെബസറ  രൂപലപ്പടുകതണതുഞ്ചാം
വകുപ്പതിലലെ  പഠനകകേഞഴ്സറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സ്കൂള്   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ   കേകൗണ്സതിലെതിനറ
നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യണതഞണറ.

(7) അകഞഡമതികേറ  പവര്തനങ്ങള്  അവകലെഞകേനഞ്ചാം  ലചെയ്യഞനഞ്ചാം  ആവശശ്യമനസരതിച്ചുള
പഞഠശ്യപദതതിയതിലലെ  മഞറങ്ങള്  നതിര്കദ്ദേശതികഞനഞ്ചാം  വകുപ്പറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്
കുറഞ്ഞതറ  മഞസതതില്  ഒരു  തവണലയങതിലകമഞ  അലലങതില്  ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതുകമ്പഞലഴെലഞകമഞ കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണറ.
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25.  ഫഞകല്റതികേള്  .―(1)ഫഞകല്റതികേള്,  അവയതില്   ഉള്ലപ്പട്ടേ  വതിഷയങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  പഠനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഗകവഷണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കൂടേഞലത  മള്ട്ടേറീഡതിസതിപതിനറതി
ഫഞകല്റതികേളതിലലെ  പഠനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഗകവഷണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  പധഞന
അകഞഡമതികറ കകേഞ-ഓര്ഡതികനഷന് അകതഞറതിറതികേള് ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള് പകേഞരഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന അങ്ങലനയുള
ഫഞകല്റതികേള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(3) അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലടേ  മഞത്രകമ  ഒരു  ഫഞകല്റതി
രൂപറീകേരതിക്കുവഞകനഞ,  വതിഭജതികഞകനഞ  മലറഞരു   ഫഞകല്റതിയുമഞയതി  കയഞജതിപ്പതിക്കുവഞകനഞ
അലലങതില് ഇലഞതഞക്കുവഞകനഞ സഞധതിക്കുകേയുള.

(4)  ഫഞകല്റതിയതില്  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്  നതിര്ണ്ണയതികച്ചകഞവന്ന  അങ്ങലനയുള
വതിഷയങ്ങള് അടേങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5)  ഫഞകല്റതിയതില്  ഇനതി  പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(i) ഡറീന്-എകറ-ഒഫതികഷശ്യഞ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii)   ഫഞകല്റതിയതില്  അടേങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വതിഷയങ്ങളലടേ  ഓകരഞ  പഠന
കബഞര്ഡതിലനയുഞ്ചാം ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(iii) പഠന കബഞര്ഡുകേളതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള് അവരതില് നതിനഞ്ചാം തതിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഓകരഞ  പഠന  കബഞര്ഡതിലലെയുഞ്ചാം  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അതതില്  കുറഞ്ഞതറ  ഒരഞ്ചാംഗലമങതിലഞ്ചാം
ബതിരുദഞനന്തരബതിരുദ അദശ്യഞപകേനഞ്ചാം, കൂടേഞലത;

(iv)  സഞ്ചാംസഞനതതിലന പുറത്തുനതിനളവര്കറ  മുന്ഗണനയുള,  ലവസറ-
ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണറ സബ്ജകറ എകറകപര്ട്ടുകേള്;

(6)  ഫഞകല്റതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ കേഞലെഞവധതി മൂന്നറ വര്ഷകമഞ,  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന അങ്ങലനയുള കേഞലെയളവറ ആയതിരതികകണതഞണറ.

26.  ഫഞകല്റതികേളലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―ഫഞകല്റതികറ ഇനതി പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതില്
അലലങതില്  പഞനതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതി  ഉള്ലപ്പലടേ  ഏലതഞരു  കേമതിറതിയുഞ്ചാം  അതതിലന
അഭതിപഞയതതിനയക്കുന്ന  ഏലതഞരു  കേഞരശ്യവഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;
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(ബതി)   ഫഞകല്റതിയതില്  പഠനകബഞര്ഡുകേളലടേ,  മററ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഫഞകല്റതിലയ
ബഞധതികഞത  സഞ്ചാംഗതതികേളതികന്മേലള,  ശുപഞര്ശകേള്  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(സതി)   അതതിലന  അധതികേഞരപരതിധതിയതിലള,  മകറലതങതിലഞ്ചാം  ഫഞകല്റതിലയകയഞ
ഫഞകല്റതികേലളകയഞ  ബഞധതിക്കുന്ന  അലലങതില്  ഭരണപരമഞയകതഞ  സഞമ്പതതികേകമഞ  ആയ
ലചെലെവറ  വരുന്ന  അകഞഡമതികേറ  കേഞരശ്യങ്ങള്  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ
ശുപഞര്ശ ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി)   സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപറീകേരതിച്ചതിട്ടുള  പഠന  കബഞര്കഡഞ,  ഇനര്ഡതിസതിപ്പപതിനറതി
പഠന  കബഞര്കഡഞ  പരതിഗണനയഞയതി  അയക്കുന്ന  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേള്,  ഇനര്ഡതിസതിപതിനറതി
കകേഞഴെറ സുകേള്,  ഹ്രസന്വേകേഞലെ  പരതിശറീലെന  പരതിപഞടേതികേള്  ഇവ  പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ
കേകൗണ്സതിലെതിനറ ശുപഞര്ശ ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ; 

(ഇ)  ഇനതി പറയുന്ന കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുകവണതി അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് തയ്യഞറഞകതിയ
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം നടേപ്പതിലെഞക്കുനലവന്നറ ഉറപവരുത്തുകേ:―

(i)  ദറീര്ഘകേഞലെ പഞഠശ്യപദതതി വതികേസനഞ്ചാം;

(ii) ഫഞകല്റതി വതികേസനഞ്ചാം ;

(iii) അദശ്യഞപനഞ്ചാം അലലങതില് പഠന സഞമഗതികേളലടേ വതികേസനഞ്ചാം; 

(iv)   കകേഞകളജുകേള്കറ  പകതകേ  പരഞമര്ശഞ്ചാം  നല്കേതിലകഞണറ  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
കേഞരശ്യങ്ങളതില് ഗകവഷണഞ്ചാം;

(എഫറ)   പഠന കബഞര്ഡുമഞകയഞ  മററ  ഫഞകല്ട്ടേതികേളമഞകയഞ കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ  അന്തര്
വകുപ്പറ അന്തര് ഫഞകല്റതി കപഞഗഞമുകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ ;

(ജതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അദശ്യഞപകേര്കഞയതി  ഫതിഷററീസറ/  സമുദ്രപഠനതതില്
തുടേര്വതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാം,  റതിഫ്രഷര്,  ഓറതിയകനഷന്  കകേഞഴ്സുകേള്,  പകതശ്യകേതിച്ചറ  പരതിഷ്കരതിച്ചകതഞ
പുതുതഞയതി  അലലങതില്  ഇനര്ഡതിസതിപതിനറതി  പഠന  കകേഞഴ്സുകേകളഞ,  സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുന്നതറ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  അകഞഡമതികേറ  സ്റ്റേഞഫറ  കകേഞകളജതിനഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ  കേകൗണ്സതിലെതിനഞ്ചാം  ശുപഞര്ശ
ലചെയ്യുകേ;

(എച്ചറ)  ഫഞകല്റതിയുലടേ  പവര്തനതതിലന  വഞര്ഷതികേ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം
ലവസറ- ചെഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ലഎ)  അതതിലന  അഭതിപഞയതതിനഞയതി  അയയ്ക്കുന്ന  മററ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അകഞഡമതികേറ
കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേ;

** ** ** **



57

30. സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ഉകദശ്യഞഗസര്  .―തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉകദശ്യഞഗസര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ഉകദശ്യഞഗസരഞയതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

** ** ** **

(xiii) സ്കൂള് ഡയറകര്;

(xiv) വകുപ്പറ കമധഞവതികേള്;

** ** ** **

33.  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്.―(1)  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  മുഴുവന്
സമയ ഉകദശ്യഞഗസര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരഞള്,
സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഒരഞള്,  ഇന്ഡശ്യന്  കേഞര്ഷതികേ  ഗകവഷണ
കേകൗണ്സതിലെതിലന ഡയറകര് ജനറല് അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിലന പതതിനതിധതി  എന്നതിവര്
അടേങ്ങതിയ  ലസലെകന്  കേമതിറതിയുലടേ  ഉപകദശമനസരതിച്ചഞണറ,  ചെഞന്സലെര്  ലവസറ-
ചെഞന്സലെലറ നതിയമതികകണതറ;

എന്നഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ആള്
ആ  കേകൗണ്സതിലെതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനള  ഒരഞകളഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
ജറീവനകഞരകനഞ ആകേഞന് പഞടേതില;

എന്നഞല്  ലസലെകന്  കേമതിറതി  ലഎകേകേണറ,കഠശ്യന  മൂന  കപരതില്  കേവതിയഞലത  ഒരു
പഞനല് ചെഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ;

എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ലസലെകന്  കേമതിറതി  നല്കുന്നതറ  ലഎകേകേണറ,കഠശ്യനയുള
ഉപകദശമലഞലയങതില്  ചെഞന്സലെര്കറ  അതതിലന  ഭൂരതിപകഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ  അഭതിപഞയഞ്ചാം
സന്വേറീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

(3)  ഫതിഷററീസതിലനകയഞ,  സമുദ്ര  പഠനങ്ങളലടേകയഞ  കമഖലെയതില്,  വതിദഗ്ദ്ധനഞ്ചാം
കപരുകകേട്ടേതുഞ്ചാം ദറീര്ഘകേഞലെ പരതിചെയവമുള ആളഞയതിരതികണഞ്ചാം ലവസറ-ചെഞന്സലെര്.

** ** ** **

(6)  ലവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ  കേഞലെഞവധതി  അഞറ  വര്ഷകമഞ  അലലങതില്
അകദ്ദേഹതതിനറ  അറുപതതിയഞറ  വയസറ  പൂര്തതിയഞകുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതുവലരകയഞ
ഏതഞകണഞ  ആദശ്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ  അതുവലര  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.   എന്നഞല്
പുനര്നതിയമനതതിനറ അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **
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(12)  രഞജതിവയ്ക്കുന്നതു  മുകഖനകയഞ  അലഞലതകയഞ  ലവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ  തസതികേ
സതിരമഞയതി ഒഴെതിയുകേയഞലണങതില് (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേളനസരതിച്ചറ ആ ഒഴെതിവറ
നതികേകതണതുഞ്ചാം അങ്ങലന നതിയമതികലപ്പടുന്ന ലവസറ-ചെഞന്സലെര് മുഴുവന് കേഞലെഞവധതിയഞയ
അഞ്ചുവര്ഷവഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണറ.

34. ലവസറ  -  ചെഞന്സലെറുലടേ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം.― 

** ** **

(5)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിനറ ബഡ്ജററ എസ്റ്റേതികമറ്റുഞ്ചാം കേണക്കുകേളലടേ
കസ്റ്റേററലമനഞ്ചാം ബഞലെന്സറ ഷറീറ്റുഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനറ ലവസറ-ചെഞന്സലെര് ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്കറ തഞന് സതന്വേര നടേപടേതി എടുകകണതഞയ ഏലതങതിലഞ്ചാം
അടേതിയന്തതിര  സഞഹചെരശ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംജഞതമഞയതിട്ടുലണന്നറ  അഭതിപഞയമുളപകഞ്ചാം  അകദ്ദേഹതതിനറ
ഏലതഞരു  നടേപടേതിയുഞ്ചാം  എടുകഞവന്നതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അപകേഞരലമടുത
നടേപടേതി,  ആ വതിഷയഞ്ചാം സഞധഞരണയഞയതി ലകേകേഞരശ്യഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന അധതികേഞരസഞനതതികനഞ
നതികേഞയതതികനഞ ഉകദശ്യഞഗസകനഞ എത്രയുഞ്ചാം ലപലട്ടേന്നറ റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചെകയ്യണതുമഞണറ.

** ** ** **

(8)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഉകദശ്യഞഗസരുലടേയുഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേരുകടേയുഞ്ചാം  മററ
ജറീവനകഞരുകടേയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം,  സലസ്പെന്ഷന്,  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  ഉതരവകേള്കറ  ലവസറ  ചെഞന്സലെര്
പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതഞണറ.

** ** ** **

(11) സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിലന ഔപചെഞരതികേമഞയ സഞധൂകേരണതതിനറ
വതികധയമഞയതി,  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്കറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ അദശ്യഞപകേകരയുഞ്ചാം മററ ജറീവനകഞകരയുഞ്ചാം
സലസ്പെനറ  ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം  അവര്ലകതതിലര  അച്ചടേക  നടേപടേതി  എടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

35.  കപഞ ചെഞന്സലെര്  .―(1)  ചെഞന്സലെര്, ലവസറ-ചെഞന്സലെറുമഞയ കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചറ
മത്സശ്യബന്ധനതതികനകയഞ  സമുദ്രപഠനങ്ങളലടേകയഞ  കമഖലെയതില്  കശ്രേഷ്ഠനഞയ  ഒരു
വശ്യക്തതിലയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ കപഞ ചെഞന്സലെറഞയതി നതിയമതികകണതഞണറ.

(2)   കപഞ ചെഞന്സലെറുലടേ  കേഞലെഞവധതി  അഞ്ചുവര്ഷകമഞ  അലലങതില് അകദ്ദേഹതതിനറ
അറുപതറ  വയസറ  തതികേയുന്നതുവലരകയഞ  ഏതഞകണഞ  ആദശ്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ,
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അതുവലരയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.   എന്നഞല്,  തുടേര്ച്ചയഞയതി  രണറ  കേഞലെഞവധതിയതില് കൂടുതല്
ഒരഞലള കപഞ ചെഞന്സലെറഞയതി നതിയമതിക്കുവഞന് പഞടേതിലഞതതഞകുന.

(3)  കപഞ  ചെഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ശമ്പളഞ്ചാം  പറ്റുന്ന  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യഞഗസന്  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബതകേളമുള്ലപ്പടുന്ന  അകദ്ദേഹതതിലന
കസവനതതിലന വശ്യവസകേള്  സര്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

** ** ** **

(5) (1)-ാം ഉപഖണതതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം ആദശ്യ കപഞ-ലവസറ
ചെഞന്സലെലറ  അഞ്ചു  വര്ഷതതില്  കൂടേഞലതയുള  കേഞലെഞവധതിയതികലെകറ  അപകേഞരമുള
വശ്യവസകേളതിന്കമലഞ്ചാം ഉപഞധതികേളതികന്മേലഞ്ചാം സര്കഞര് നതിയമതികകണതഞണറ.

36.ഡറീന്  .―(1)  ലപഞഫസര്  പദവതിയതില്  തഞലഴെയലഞതതുഞ്ചാം  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതില്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന
പകേഞരമുള  വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാം  അദശ്യഞപന  പരതിചെയവമുള  ഒരഞലള
ഫഞകല്റതിയുലടേ ഡറീനഞയതി നതികയഞഗതികഞവന്നതഞണറ.

(2) ഡറീന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ അകഞഡമതികേറ ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

(3)  അകഞഡമതികേറ  പുകരഞഗതതി  കനടേതിലയടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അദശ്യഞപനതതിലന
നതിലെവഞരഞ്ചാം  കേഞത്തുസൂകതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അദശ്യഞപകേലര  പരതിശറീലെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില് അഞ്ചാംഗറീകേരതിച്ച അകഞഡമതികേറ നയങ്ങള് നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
ഡറീന് ഉതരവഞദതിയഞണറ.

(4)  ഓകരഞ  ഫഞകല്റതിയുകടേയുഞ്ചാം  ഡറീനതിലന  ഫഞകല്റതി  ലമമ്പര്മഞരതില്  നതിന്നറ
ലവസറ-ചെഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതഞണറ.

(5)  ലവസറ  ചെഞന്സലെറുമഞയതി  ആകലെഞചെതിച്ചറ  ആവശശ്യഞ്ചാംവരുന്ന മുറയറ  ഫഞകല്റതി
മറീറതിഞ്ചാംഗുകേള് വതിളതിച്ചുകൂകട്ടേണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള മറീറതിഞ്ചാംഗുകേളതില് അദശ്യകഞ്ചാം വഹതികകണതുഞ്ചാം
ഡറീനതിലന  ചുമതലെയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

(10)   അതഞതറ  ഫഞകല്റതികേളമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ ഡറീനതിനറ  ലഫകലെഞഷതിപകേള്,
കസ്കഞളര്ഷതിപകേള്,  മറഞ്ചാംഗറീകേഞരങ്ങള്  എന്നതിവയഞയതി  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  തയ്യഞറഞക്കുന്നതുഞ്ചാം
ആയതറ അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയഞയതി സമര്പ്പതികഞവന്നതുമഞണറ.

** ** ** **
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38.  ലഫനഞന്സറ ഓഫറീസര്  .―(1)  ലഫനഞന്സറ ഓഫറീസര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ശമ്പളഞ്ചാം പറ്റുന്ന മുഴുവന് സമയ ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില്  അതതിനറ  യുക്തലമന്നറ  കേരുതുന്ന  അപകേഞരമുള  കേഞലെയളവതികലെക്കുഞ്ചാം
വശ്യവസകേളതിലഞ്ചാം നതിയമതികകണതുമഞണറ.

** ** ** **

41. പരറീകഞ കേണ്കടഞളര്  .―(1)   സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടേതിനഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന അപകേഞരമുള
ആവശശ്യതതികലെകഞയതി രൂപറീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു ലസലെകന് കേമതിറതിയുലടേ ശുപഞര്ശയതികന്മേല്,
ലവസറ-ചെഞന്സലെര് പരറീകഞ കേണ്കടഞളലറ നതിയമതികകണതഞണറ.  പരറീകഞ കേണ്കടഞളര്,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ശമ്പളഞ്ചാം പറ്റുന്ന ഒരു മുഴുവന് സമയ ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
ലവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ കനരതിട്ടുള നതിയന്ത്രണതതിനകേറീഴെതില് കജഞലെതി ലചെകയ്യണതുമഞണറ.

(2) പരറീകഞ കേണ്കടഞളറുലടേ നതിയമന കേഞലെഞവധതി അഞ്ചു വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം
അകദ്ദേഹഞ്ചാം പുനര്നതിയമനതതിനറ അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

** ** ** **

42.  റതിസര്ച്ചറ ഡയറകര്  .―(1) 

** ** ** **

(4)   റതിസര്ച്ചറ  ഡയറകര്,  46-ാം  വകുപ്പതില്  പതതിപഞദതിച്ചതിരതിക്കുന്ന  റതിസര്ച്ചറ
കപഞഗഞമുകേളലടേ  കമല്കനഞട്ടേതതിനഞ്ചാം  ഏകേറീകേരണതതിനഞ്ചാം,  റതിസര്ച്ചറ  കകേന്ദ്രങ്ങളലടേ
ഫലെപദമഞയ പവര്തനതതിനഞ്ചാം ബഞധശ്യസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

44.  സ്കൂള്  ഡയറകര്.―(1)  ഓകരഞ  സ്കൂളതിനഞ്ചാം  ഒരു  ഡയറകര്  ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
അകദ്ദേഹലത നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകണതുമഞണറ.

എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ,  ഒരു  സ്കൂള്  ഡയറകര്
ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം സ്കൂളകേളലടേ ചുമതലെ വഹതികകണതഞലണന്നറ നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്നതഞണറ.

(2)  ഡയറകര്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ശമ്പളഞ്ചാം  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യഞഗസനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേപകേഞരഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  കേഞലെയളവതികലെകറ
ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം വഹതികകണതുമഞണറ.

(3)  ഡയറകറുലടേ  ശമ്പളവഞ്ചാം  മററ  കസവന  വശ്യവസകേളഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരമഞയതിരതികകണതഞണറ.
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(4)  ഡയറകര്,  സ്കൂളതിലന ചെറീഫറ  എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന
കേറീഴെതിലള  സ്കൂള്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിലന  ലചെയര്മഞനഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം  സ്കൂളമഞയതി
ബന്ധലപ്പട്ടേ  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്,  റഗുകലെഷനകേള്,  എന്നതിവയുലടേ  ശരതിയഞയ
നതിരറീകണതതിനറ ലവസറ ചെഞന്സലെകറഞടേറ ഉതരവഞദതിയഞയതിരതികകണതുമഞണറ.  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
റതിസര്ച്ചറ  ഡയറകറുഞ്ചാം  എകററന്ഷന് ഡയറകറുഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടേയുള മററ  ആഫറീസര്മഞരുമഞയതി
അടുതറ  പവര്തതികകണതുഞ്ചാം  ലപഞതുലവ  സ്കൂള്  വകുപ്പറ  തലെവന്മേഞര്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് എന്നതിവര് മുകഖന പവര്തതികകണതുമഞണറ.

(5)  ഡയറകര്,  അങ്ങലനയുള  മറ്റു  കേര്തവശ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതികകണതുഞ്ചാം  തലന
സ്കൂളതിലന  ശരതിയഞയ  പവര്തനതതിനറ  അതശ്യഞവശശ്യമഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേകൗണ്സതില്  തലന്ന  ചുമതലെലപ്പടുതഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  മറ്റു  ചുമതലെകേള്
വഹതികകണതുമഞണറ.

45.  വകുപ്പറ  കമധഞവതി  .―(1)  ഓകരഞ വകുപ്പതിനഞ്ചാം ഒരു കമധഞവതി ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
അകദ്ദേഹതതിലന  നതിയമനവഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേപകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതുമഞണറ.

(2)  വകുപ്പറ  കമധഞവതി  എകതികേറ്റ്യൂട്ടേറീവറ  കമധഞവതി  ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന
കേറീഴെതിലള  വകുപ്പതിലന  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്,  റഗുകലെഷനകേള്,  എന്നതിവയുലടേ
വതിശന്വേസമഞയ  നതിരറീകണതതിനഞ്ചാം  അദശ്യഞപന  ഗകവഷണ  വശ്യഞപന  പവര്തനങ്ങളലടേ
രൂപറീകേരണതതിനഞ്ചാം നടേതതിപ്പതിനഞ്ചാം ഉതരവഞദതിയഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

(3)  വകുപ്പറ  കമധഞവതി,  സ്കൂള്  ഡയറകകറഞടേറ   തലന  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെലപ്പടുടുതതിയതിട്ടുള
അദശ്യഞപന ഗകവഷണ വശ്യഞപന പരതിപഞടേതികേളലടേ പവര്തനങ്ങളലടേ ഉതരവഞദതിയുമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

49.  പവര്തനങ്ങളലടേ ഏകകേഞപനഞ്ചാം  .― (1)** ** **

 (2)    **     ** **

(3)  പവര്തനങ്ങളലടേ  അനഞവശശ്യമഞയ  ആവര്തനങ്ങള്  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനകവണതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  വതിവതിധ  സ്കൂളകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  നല്കേലപ്പടുന്ന  വതിവതിധ  പഞഠശ്യപദതതികേളഞ്ചാം
കകേഞഴെറ സുകേളഞ്ചാം  തമതില്  സമുചെതിതമഞയ  പരസ്പെരബന്ധഞ്ചാം  ഉറപവരുകതണതുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
വതിഭവകശഷതിക്കുളതില് നതിന്നറ വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേള്കറ മതികേച്ച കകേഞഴെറ സുകേലളയുഞ്ചാം കബഞധന വതിഭഞഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
ലെഭശ്യമഞകകണതുഞ്ചാം ലവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ ഉതരവഞദതിതന്വേതതില്ലപ്പടുന.

** ** ** **
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50.  അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം ഉകദശ്യഞഗസരുലടേയുഞ്ചാം ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം  . 

(5) **     ** **

(6)  ഡറീന്,  സ്കൂള് ഡയറകര്മഞര്,  റതിസര്ച്ചറ  ഡയറകര്,  എകററന്ഷന് ഡയറകര്,
പഞകദശതികേ  കകേന്ദ്രങ്ങളലടേ  ഡയറകര്,  ലപഞഫസര്മഞര്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  മറ്റു
വതിഭഞഗതതില്ലപ്പട്ടേ അദശ്യഞപകേര് എന്നതിവരുലടേ സഞധഞരണ വതിരമതികല് പഞയഞ്ചാം അറുപതറ
വയസറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(7)   ചെഞന്സലെര്,  കപഞ-ചെഞന്സലെര്,  ലവസറ-ചെഞന്സലെര്,  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്
പതതിപഞദതിച്ചതിട്ടുളവര്  എന്നതിവലരഞഴെതിലകേയുള,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഉകദശ്യഞഗസരുലടേ
സഞധഞരണ വതിരമതികല് പഞയഞ്ചാം അന്പതഞറ വയസറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

52.  പകവശനവഞ്ചാം  പരറീകയുഞ്ചാം  .―(1)  സമൂഹതതിലലെ  ദുര്ബലെ  വതിഭഞഗങ്ങള്കറ
കവണതിയുള  സര്കഞരതിലന  സഞ്ചാംവരണനയതതിനറ  വതികധയമഞയതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
വകുപകേളതികലെക്കുഞ്ചാം കകേഞകളജുകേളതികലെക്കുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളതികലെയ്ക്കുമുള  എലഞ  കകേഞഴെറ സുകേള്ക്കുമുള
പകവശനഞ്ചാം,  സര്കഞര് ഏലതങതിലഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങള് രൂപറീകേരതിച്ചതിട്ടുലണങതില് അവയനസൃതമഞയതി
മത്സര പരറീകയുലടേ അടേതിസഞനതതില് നടേകതണതഞണറ:

എന്നഞല്  സഞ്ചാംസഞനലതഞട്ടേഞലകേയുള  വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളലടേ  തഞല്പ്പരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം
സര്കഞര്  ചെട്ടേങ്ങള്  രൂപറീകേരതിച്ചതിട്ടുലണങതില്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അവ  സന്വേറീകേരതികകണതുഞ്ചാം
ഏതറ  അകഞഡമതികേറ  ലസകന്  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതറ  ആറുമഞസഞ്ചാം  മുലമ്പങതിലഞ്ചാം
ഗസറതില് പസതിദലപ്പടുകതണതുമഞണറ.

എനമഞത്രമല,  അച്ചടേകഞ്ചാം  പഞലെതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ,  ബന്ധലപ്പട്ടേ
അധതികേഞരസഞനതതിനറ ഒരു വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികറ പകവശനഞ്ചാം നതിരസതിക്കുന്നതതിനള അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

60.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അപ്പകലെററ ലടബറ്റ്യൂണല്  .―(1)  ഈ ആകതിലന ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി
സര്കഞര് ഒരു അപ്പകലെററ ലടബറ്റ്യൂണല് രൂപറീകേരതികകണതഞണറ.

(2) അപ്പകലെററ ലടബറ്റ്യൂണല്,  ലഹകകഞടേതതിയുമഞയതി കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചതതിനകശഷഞ്ചാം
ചെഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന,  ജതിലഞ  ജഡ്ജതിയുലടേ  പദവതിയതില്  കുറയഞത  ഒരു
നശ്യഞയഞധതിപന് ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ലടബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഔകദശ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  അതതിലന
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ തറീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(4)  അപ്പകലെററ  ലടബറ്റ്യൂണലെതിനറ,  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്കനസൃതമഞയതി,

സര്കഞരതിലന  മുന്കൂട്ടേതിയുള  അനമതതികയഞടുകൂടേതി  അതതിലന  നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം

ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചാംകവണതി  റഗുകലെഷനകേള്  ഉണഞകഞനള

അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  അങ്ങലന ഉണഞകതിയതിട്ടുള റഗുകലെഷനകേള് ഗസറതില്

പസതിദലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)  അപ്പകലെററ  ലടബറ്റ്യൂണലെതിലന  കവതനവഞ്ചാം  മറ്റു  കസവന  വശ്യവസകേളഞ്ചാം

സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

** ** ** **

64.  ലഫനഞന്സറ  കേമതിറതി  .―(1)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതില്,

ലവസറ ചെഞന്സലെര്,  ഗവണ്ലമനറ  ലഫനഞന് സറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ വകുപ്പറ

ലസക്രട്ടേറതി,  ലഫനഞന്സറ ഓഫറീസര് കൂടേഞലത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില്

തതിരലഞ്ഞടുത  രണറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവരതില്  ഒരഞള്  അതതിലന  അനകൗകദശ്യഞഗതികേ

അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  മലറയഞള്  അതതറ  കമഖലെയതില്  പഗല്ഭശ്യമുള  എകറ-ഒഫറീകഷശ്യഞ

അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ   ഇടേയതില്  നതിനഞ്ചാം,  എന്നതിവരടേങ്ങുന്ന  ഒരു  ലഫനഞന്സറ  കേമതിറതി

രൂപറീകേരതികകണതഞണറ.  ലഫനഞന്സറ  കേമതിറതി  മൂനമഞസതതിലലെഞരതികല്  കയഞഗഞ്ചാം

കചെകരണതഞണറ.

(2) ലഫനഞന്സറ കേമതിറതികറ തഞലഴെപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,

അതഞയതറ;―

(എ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വഞര്ഷതികേ  കേണക്കുകേള്  പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം

അതതിന്കമല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ഉപകദശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

ലചെയ്യുകേ;

(ബതി)സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  വഞര്ഷതികേ  ബഡ്ജററ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള റ 

പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം അതതിന്കമല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിനറ ഉപകദശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(സതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  സഞമ്പതതികേ  സതിതതി  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്

പുനരവകലെഞകേനഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ എലഞ സഞമ്പതതികേ കേഞരശ്യങ്ങലളയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതിലെതിനറ ശുപഞര്ശകേള് സമര്പ്പതിക്കുകേ;
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(ഇ) ബഡ്ജറതില് വകേലകേഞളതിച്ചതിട്ടേതിലഞത ചെതിലെവതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്ന എലഞ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതിലകമഞ  അലലങതില്  ബഡ്ജറതില്  വകേ  ലകേഞളതിച്ചതതിലഞ്ചാം  കൂടുതല്  ഉണഞയ
ലചെലെവതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതികച്ചഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ശുപഞര്ശ
സമര്പ്പതിക്കുകേ.

** ** ** **

66 .  സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്  .―(1 ) ** ** **ഈ**

(2) സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതില് ഇനതി പറയുന്ന എലഞകമഞ ഏലതങതിലകമഞ കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുകവണതി
വശ്യവസ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ -

** ** ** **

(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  സ്കൂളകേള്,  വകുപകേള്,  സഞപനങ്ങള്  അലലങതില്
കകേഞണ്സ്റ്റേതിററ്റ്യൂവനറ കകേഞകളജുകേള്,  ഉന്നതപഠനതതിനള  സഞപനങ്ങള്,  ഗകവഷണതതികനഞ
വതിദഗ്ദ്ധപഠനതതികനഞ  കവണതിയുള  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കഹഞസ്റ്റേലകേള്  എന്നതിവ  സഞപതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ;

** ** ** **

(viii)  സ്കൂളകേള്,  വകുപകേള്,  സഞപനങ്ങള് അലലങതില് കകേഞണ്സ്റ്റേതിററ്റ്യൂവനറ
കകേഞകളജുകേള്,കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നതിവയുലടേ നതിര്തലെഞകലഞ്ചാം; 

** ** ** **

(xii)  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിലന   അഞ്ചാംഗറീകേഞരതതിനറ  വതികധയമഞയതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  സ്കൂളകേള്,  വകുപകേള്,  കകേഞകളജുകേള്,  അഞ്ചാംഗറീകൃതസഞപനങ്ങള്
എന്നതിവയറ സന്വേയഞ്ചാംഭരണഞവകേഞശഞ്ചാം അനവദതിക്കുന്നതതിനള മഞനദണങ്ങള് 

** ** ** **

68.  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്  .―ഈ  ആകതികലെഞ  അതതിന്കേറീഴെതികലെഞ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ
വശ്യവസകേള്ക്കു  വതികധയമഞയതി,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ഇനതി  പറയുന്നവയതില്
എലഞകമഞ  ഏലതങതിലകമഞ  കേഞരശ്യങ്ങള്കഞയതി  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്  ഉണഞകഞവന്നതഞണറ,
അതഞയതറ.-

** ** ** **

(vi) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  വകുപകേളതിലലെയുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളതിലലെയുഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
അദശ്യഞപകേരുലടേ  തരഞ്ചാംതതിരതികലെതിനഞ്ചാം  വതിവതിധ  വകുപകേളതിലലെ  അദശ്യഞപകേരുലടേ
അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യക്കുഞ്ചാം അദശ്യഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം  മറ്റു ജറീവനകഞരുലടേയുഞ്ചാം കജഞലെതിഭഞരതതിനഞ്ചാം;

** ** ** **
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69.   ഓര്ഡതിനന്സുകേള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനള  നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം  .―ഇതതിനകശഷഞ്ചാം  വശ്യവസ
ലചെയതിരതിക്കുന്ന  രറീതതിയതില്  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ   കേകൗണ്സതിലെതിനറ  ഓര്ഡതിനന്സുകേള്  ഉണഞക്കുകേകയഞ
കഭദഗതതി വരുത്തുകേകയഞ റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ ;

(i)  മുകേളതിലലെ  42 - ാം  വകുപ്പതിലന  (i)  മുതല്  (iv)  വലരയുള ഖണങ്ങളതില്
പരഞമര്ശതിച്ചതിട്ടുള  കേഞരശ്യങ്ങലളകയഞ  അലലങതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുളതിലലെ  പരറീകകേളലടേയുഞ്ചാം
അദശ്യയനതതിലനയുഞ്ചാം നതിലെവഞരഞ്ചാം പുലെര്ത്തുന്നതുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ മകറലതങതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതികച്ചഞ ഉള യഞലതഞരു ഓര്ഡതിനന്സുഞ്ചാം അതതിലന കേരടേറ  അകഞഡമതികേറ കേകൗണ്സതില്
പരതിഗണതികഞതപകഞ്ചാം, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേകൗണ്സതില് ഉണഞക്കുവഞന് പഞടേതില ;

** ** ** **

71. ഉതരവകേള്  .―(1) ഈ ആകതികലെകയഞ സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ ഓര്ഡതിനന്സുകേളതികലെകയഞ
റഗുകലെഷനകേളതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളകടേയുഞ്ചാം  സ്കൂളകേളകടേയുഞ്ചാം  മററ
കേമതിറതികേളകടേയുഞ്ചാം  മററ  നതികേഞയങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശതതിനഞ്ചാം  പവര്തനതതിനഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അധതികേഞരസഞനതതിലന  കയഞഗങ്ങളതിലലെ  നടേപടേതിക്രമവഞ്ചാം
കേഞരശ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനകവണതിയുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം സ്റ്റേഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  റഗുകലെഷനകേളതികലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്കറ  വതിരുദമലഞത
ഉതരവകേള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേകൗണ്സതിലെതിനറ
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

** ** ** **

 ഖണങ്ങളതികന്മേലള കുറതിപകേള് 

2-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  ശറീര്ഷ കേതതില്  ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള  ചെതിലെ  പദ
പകയഞഗങ്ങള് കറ  പകേരഞ്ചാം  മററ  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള്  കചെര് ക്കുവഞന് 
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം. 

3-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിന്  പറീഠതികേയതില്  ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള  ചെതിലെ
പദപകയഞഗങ്ങള് കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം. 

4-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  1-ാം  വകുപ്പറ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്
ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള ചെതിലെ പദപകയഞഗങ്ങള് കറ പകേരഞ്ചാം മറ്റുചെതിലെ വഞക്കുകേളഞ്ചാം പദപകയഞഗങ്ങളഞ്ചാം
കചെര് ക്കുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

5-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ 2-ാം വകുപ്പതില് നതിര്വ്വചെതിച്ചതിട്ടുള ചെതിലെ വഞക്കുകേളഞ്ചാം
പദപകയഞഗങ്ങളഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞനഞ്ചാം  നതിലെവതിലള  ഖണങ്ങള്  വതിട്ടുകേളയുവഞനഞ്ചാം,
പുതതിയവ കചെര്ക്കുവഞനഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.
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6-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലന 3-ാം വകുപ്പതിലന ഉപവകുപ്പറ  (1) ലഞ്ചാം (2) ലഞ്ചാം ചെതിലെ
പദപകയഞഗങ്ങള് കറ  പകേരഞ്ചാം  മററ  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള്  കൂടേതി  കചെര് ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  (6)-ാം
ഉപവകുപഞ്ചാം കതിപ്ത നതിബന്ധനയുഞ്ചാം കചെര് ക്കുവഞനഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

7-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പതിലന  4-ാം  ഇനതതില്  ചെതിലെ
വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  പദപകയഞഗങ്ങള് ക്കു  പകേരഞ്ചാം  മററ  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള് 
കചെര് ക്കുവഞനകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

8-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  7-ാം  വകുപ്പതില്  ചെതിലെ  ഖണങ്ങള്
വതിട്ടുകേളയുന്നതതിനഞ്ചാം മറ്റു ചെതിലെ ഖണങ്ങള് കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞനഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണറ
ഈ ഖണഞ്ചാം.

9-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  8-ാം  വകുപ്പതിലന   (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  ചെതിലെ
വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം പദപകയഞഗങ്ങള് ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം മററ ചെതിലെ പദപകയഞഗങ്ങള്  കചെര് ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
(7)-ഉഞ്ചാം  (8)ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  ഉപവകുപകേള്  കചെര്കഞനഞ്ചാം
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

10-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  9-ാം  വകുപ്പതിലലെ  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള് കറ
പകേരഞ്ചാം മററ ചെതിലെ പദപകയഞഗങ്ങള് കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

11-  ാം  ഖണഞ്ചാം..―പധഞന  ആകതിലലെ  10-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില് 
ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള  ചെതിലെ   പദപകയഞഗങ്ങള് ക്കു  പകേരഞ്ചാം  മററ  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള് 
കചെര് ത്തുലകേഞണറ കഭദഗതതി വരുത്തുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

12-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  12-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ  ഈ ഖണഞ്ചാം.

13-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  13-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്   ചെതിലെ
കഭദഗതതികേള് കചെര് ക്കുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

14-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ 14-ാം വകുപ്പതിലലെ ചെതിലെ ഉപവകുപകേള് കഭദഗതതി
ലചെയ്യുവഞനഞ്ചാം പുതതിയ ഒരു ഉപവകുപ്പറ  കൂട്ടേതികച്ചര്ക്കുവഞനഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളളതഞണറ  ഈ
ഖണഞ്ചാം.

15-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  15-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനറ പകേരഞ്ചാം
പുതതിയ വകുപ്പറ കചെര്ക്കുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

16-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  17-ാം  വകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഞന്   ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.
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17-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  18-ാം വകുപ്പതിലന  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ കഭദഗതതി
ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

18-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  19-ാം വകുപ്പതിലന  (1)ഉഞ്ചാം  (2)ഉഞ്ചാം ഉപവകുപകേള്
കഭദഗതതി  ലചെയ്യഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

19-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  19-ാം വകുപ്പതിനറ  കശഷഞ്ചാം  19 എ എന്ന പുതതിയ
വകുപ്പറ കചെര്ക്കുവഞന്   ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

20-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  20-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

21-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  21-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

22-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  22-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

23-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  23-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

24-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  24-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

25-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ 25-ാം വകുപ്പതിലന (2), (3), (4), (5), (6) എന്നറീ
ഉപവകുപകേള് കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

26-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  25-ാം വകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം  25 എ എന്ന വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

27-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  26-ാം വകുപ്പറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

28-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  30-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം

29-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  33-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

30-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  34-ാം വകുപ്പതിലലെ  (5), (6), (8)  ഉപവകുപകേള്
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം (11)-ാം ഉപവകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയുന്നതതിനഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ
ഈ ഖണഞ്ചാം.
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31-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  35-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

32-  ാം  ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  36-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

33-  ാം ഖണഞ്ചാം..―പധഞന ആകതിലലെ  38-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ കഭദഗതതി
ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

34-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  41-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ കഭദഗതതി
ലചെയ്യുവഞനഞ്ചാം (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ വതിട്ടുകേളയുന്നതതിനഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

35-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  42-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

36-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  44-ാം  വകുപ്പറ  വതിട്ടുകേളയഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുകേലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

37-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  45-ാം വകുപ്പറ  കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.  

38-  ാം ഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  45-ാം വകുപ്പതിനറ കശഷഞ്ചാം  45 എ എന്ന വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

39-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  49-ാം  വകുപ്പതില്  ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള  ചെതിലെ
പദപകയഞഗങ്ങള്കറ  പകേരഞ്ചാം  മറ്റു  ചെതിലെ  പദപകയഞഗങ്ങള്  കചെര്ക്കുവഞന്    ഉകദ്ദേശതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

40-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  50-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

41-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന ആകതിലലെ  52-ാം വകുപ്പതിലന  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  2-ാം
കതിപ്തനതിബന്ധന വതിട്ടുകേളയഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

42-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  60-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.

43-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  64-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം

44-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  66-ാം  വകുപ്പതിലന  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (v)
(viii) (xii) എന്നറീ ഖണങ്ങള് വതിട്ടുകേളയുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം.
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45-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  68-ാം  വകുപ്പതിലന  iv-ാം  ഇനതതില്  ചെതിലെ
പദപകയഞഗങ്ങള്കറ പകേരഞ്ചാം മറ്റു ചെതിലെ പകയഞഗങ്ങള് കചെര്ക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ
ഖണഞ്ചാം.  

46-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  69-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം. 

47-  ാംഖണഞ്ചാം  .―പധഞന  ആകതിലലെ  71-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്
ഉപകയഞഗതിച്ചതിട്ടുള പദപകയഞഗങ്ങള്കറ പകേരഞ്ചാം മറ്റു ചെതിലെ പദപകയഞഗങ്ങള് കചെര്ക്കുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണറ ഈ ഖണഞ്ചാം. 

48-  ാംഖണഞ്ചാം  .―റദ്ദേഞകലഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം  വശ്യവസ  ലചെയലകേഞണളതഞണറ  ഈ
ഖണഞ്ചാം.                           


