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പശ്രീഠതികേ.—1971-ലല കകേരള  കേഞര്ഷതികേ  സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം (1971-ലല 33)

1974-ലല  കകേരള   സര്വ്വകേലഞശഞല  ആകഞ്ചാം  (1974-ലല  17) 1975-ലല കകേഞഴതികകഞടട്

സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം (1975-ലല 5) 1985-ലല മഹഞതഞഗഞനതി സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം

(1985-ലല 12) 1994-ലല ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം (1994-ലല 5)
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ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവെത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
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നതിയമങ്ങള് (കഭദഗതതി) (2-ാ നമ്പര്) ആകട് എന്നട് കപരട് പറയഞഞ്ചാം. 

(2) ഇതട് ഉടന പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.
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2.  1971-  ലല     33-  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.—1971-ലല കകേരള  കേഞര്ഷതികേ
സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (1971-ലല 33),—

(എ) 25-ാ വെകുപ്പതില് (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)   സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
നതിയമഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കമഖലയതില് പ്രഞഗതര്യമുള
ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി)  ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര അധതികേ  കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല, അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ പ്രവെര്തനതതിനഞയതി
ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.

(1 ഡതി) ചഞനസലര്കട്, സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട് നല്കേതിലകഞണട്
അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവമൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്
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(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, ലചയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളലട ഉകദര്യഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ
മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ  ലതിഖതിതമഞയ  ഒര
ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനട്
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട്  പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;        

(ബതി)   27-ാ വെകുപ്പതില് (11)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:— 

“(11)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-
ചഞനസലര് അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലറുലട
അഭഞവെതതില്,  ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാംമൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട  വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”. 

3.  1974-  ലല     17  -  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.—1974-ലല  കകേരള   സര്വ്വകേലഞശഞല
ആകതിലല (1974-ലല 17),—

(എ) 7-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)   സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവെയതില്  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കമഖലയതില്
പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 
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(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി) ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര  അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര സഞന
മഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം
ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവമൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, ലചയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളലട ഉകദര്യഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :
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എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട് പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി)   10-ാ വെകുപ്പതില് (18)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(18)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട് തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-
ചഞനസലര് അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലറുലട
അഭഞവെതതില്,  ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട വവെസട്-ചഞനസലലറ ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.”. 

4. 1975-  ലല     5  -  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.—1975-ലല കകേഞഴതികകഞടട് സര്വ്വകേലഞശഞല
ആകതിലല (1975-ലല 5),—

(എ)  7-ാ വെകുപ്പതില് (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)   സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,   നതിയമഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കമഖലയതില്
പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി) ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര  അധതികേ  കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല, അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ പ്രവെര്തനതതിനഞയതി
ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം
നല്കകേണതുമഞണട്.  
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(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവമൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, ലചയ്യുന്നപക്ഷഞ്ചാം അയഞളലട ഉകദര്യഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട് പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി)   10-ാ വെകുപ്പതില് (18)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:— 

“(18)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-ചഞനസലര്
അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട ചുമതലകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്. കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലറുലട അഭഞവെതതില്,
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ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന നതിയമഞ്ചാം മൂലഞ്ചാം സഞപതിതമഞയ മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട  ചഞനസലറുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,
അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.”. 

5.  1985-  ലല     12  -  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.—1985-ലല മഹഞതഞഗഞനതി  സര്വ്വകേലഞശഞല
ആകതിലല (1985-ലല 12),—

(എ) 7-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)  സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്, സഞഹതിതര്യഞ്ചാം, കേല, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കമഖലയതില് പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി)  ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര  അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം
ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവമൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്
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(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, ലചയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളലട ഉകദര്യഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട്  പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി) 10-ാ വെകുപ്പതില്  (24)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(24)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-ചഞനസലര്
അയഞളലട  ചുമതലകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  തശ്രീയതതി  വെലര  വവെസട്-ചഞനസലറുലട ചുമതലകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലറുലട അഭഞവെതതില്,
ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാംമൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,
അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”. 

6.  1994-  ലല    5-  ാ ആകതിനുള കഭദഗതതി.—1994-ലല  ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (1994-ലല 5),—

(എ) 8-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)  സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,
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സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കമഖലയതില്
പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി)   ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര
അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട് പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
ആസഞനതട് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ
സുഗമമഞയ പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള
ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം  കേര്തവെര്യങ്ങളതില്
നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല് പ്രഞബലര്യതതില്
വെരന്നതഞണട്. 

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവമൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, ലചയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളലട ഉകദര്യഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള ആകരഞപണ
ങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

1492/2022.
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എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട്  പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല.”;  

(ബതി)   24-ാ വെകുപ്പതില് (6)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:— 

“(6)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട് തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-ചഞനസലര്
അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട ചുമതലകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലറുലട  അഭഞവെതതില്,
ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,
അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”. 

7.  1996-  ലല    22-  ാ  ആകതിനുള  കഭദഗതതി.—1996-ലല  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഞശഞല
ആകതിലല (1996-ലല 22),—

(എ) 7-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)  സര്കഞര്,  വെളലര പ്രശസ്തനഞയ ഒര വെതിദര്യഞഭര്യഞസ വെതിചക്ഷണലന അലല്ലെങ്കതില്
കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം, സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം, ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്, സഞഹതിതര്യഞ്ചാം, കേല, സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം
അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കമഖലയതില് പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി)  ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
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പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം
ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവെട് മൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,—

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, 

ലചയ്യുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം  അയഞളലട  ഉകദര്യഞഗതതില്  നതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്, ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള ആകരഞപണ
ങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട് പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല.”;      

  (ബതി)   12-ാ വെകുപ്പതില് (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—
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“(1)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-
ചഞനസലര് അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.   കപ്രഞ-വവെസട്-
ചഞനസലറുലട  അഭഞവെതതില്,  ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ
മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട  വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
ചഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”. 

8.  2011-  ലല    3-  ാ  ആകതിനുള  കഭദഗതതി.—2010-ലല  കകേരള  ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം
ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2011-ലല 3),—

(എ) 9-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(1)  സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവെയതില്  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കമഖലയതില്
പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി) ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര  അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം
ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.
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(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവെട് മൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, 

ലചയ്യുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം  അയഞളലട  ഉകദര്യഞഗതതില്  നതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള  ആകരഞപണ
ങ്ങളതികനകലഞ മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

 എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട് പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല.”;    

(ബതി)   12-ാ വെകുപ്പതില് (10)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:—

“(10) വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-
ചഞനസലര് അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.   കപ്രഞ-വവെസട്-
ചഞനസലറുലട  അഭഞവെതതില്,  ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ
മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട  വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
ചഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”. 
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9.  2011-  ലല    4-  ാ  ആകതിനുള  കഭദഗതതി.—2010-ലല  കകേരള  ആകരഞഗര്യ  ശഞസ്ത്ര
സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2011-ലല 4),—

(എ) 7-ാ വെകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പുകേള്
കചര്കകണതഞണട്, അതഞയതട്:— 

“(1)  സര്കഞര്,  വെളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവെറ്ററതിനറതി  ശഞസ്ത്രവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയള  ശഞസ്ത്രഞ്ചാം,
സഞകങ്കതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  വവെദര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  സഞമൂഹര്യശഞസ്ത്രഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിറ്റശ്രീസട്,  സഞഹതിതര്യഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,    നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവെയതില് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കമഖലയതില്
പ്രഞഗതര്യമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണട്. 

(1 എ)  ചഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദര്യഞഗതതില് പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് അഞട് വെര്ഷകഞലയളവെതികലയട്  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വെഹതികകണതഞണട്.  

(1 ബതി) ചഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനട് ഒര  അധതികേ കേഞലയളവെതികലയട്
പുനര്നതിയമനതതിനട് അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  

(1 സതി)  ചഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറ്റഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.  ചഞനസലറുലട കേഞരര്യഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ആസഞനതട്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളലട കേഞരര്യഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവെര്തനതതിനഞയതി ആവെശര്യമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയള ഉകദര്യഞഗസലരയഞ്ചാം
ജശ്രീവെനകഞലരയഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണട്.  

(1 ഡതി)  ചഞനസലര്കട്,  സര്കഞരതിനട് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പട്
നല്കേതിലകഞണട് അയഞളലട ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവെയഞവന്നതഞണട്.

(1 ഇ)  ചഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതട്  സസശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വെതിടുതല് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലര്യതതില് വെരന്നതഞണട്.

(1 എഫട്) സര്കഞരതിനട്, ഉതരവെട് മൂലഞ്ചാം, ചഞനസലലറ, അയഞള്,— 

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(ബതി)  ശഞരശ്രീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവെശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനട് അകയഞഗര്യനഞയതിതശ്രീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത ഇല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരകേയഞ്ചാം ക്ഷമതയള ഒര കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖര്യഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കതില്
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(ഡതി) സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷര്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറ്റതതിനട്, ഒര ക്ഷമതയള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറ്റഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയട്  വെതിധതികലപ്പടുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ, 

ലചയ്യുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം  അയഞളലട  ഉകദര്യഞഗതതില്  നതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞണട്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനട്, ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറ്റദൂഷര്യതതികനലള ആകരഞപണ
ങ്ങളതികനകലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവെട്  വെഴതി,  ചഞനസലലറ  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുന്നതതിനട് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവെശര്യതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രശ്രീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വെഴതി അങ്ങലനയള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണട് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കട് പറയവെഞനുളതട്  പറയവെഞന നര്യഞയമഞയ ഒരവെസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നശ്രീകഞ്ചാം ലചയഞന പഞടുളതല.”; 

(ബതി)   10-ാ വെകുപ്പതില്,—  

(i) (6)-ാ ഉപവെകുപ്പതില്, (iii)-ാ ഖണഞ്ചാം വെതിട്ടുകേളകയണതഞണട്.;

(ii) (6)-ാ ഉപവെകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയന്ന ഉപവെകുപ്പട് കചര്കകണതഞണട്,
അതഞയതട് :—  

“(6 എ)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്,  ചഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലലറ  വവെസട്-
ചഞനസലര് അയഞളലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി വെലര വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനട്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണട്.   കപ്രഞ-വവെസട്-
ചഞനസലറുലട  അഭഞവെതതില്,  ചഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ
മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട  വവെസട്-ചഞനസലലറ  ബനലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
ചഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണണ.”.  

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളലട വെതിവെരണഞ്ചാം

ഇന്തര്യ ഗവെണ്ലമന്റെട്, 2007 ഏപ്രതില് 27-ാ തശ്രീയതതി ജസതിസട് മദന കമഞഹന പുഞതി
അദ്ധര്യക്ഷനഞയതി  കകേന-സഞ്ചാംസഞന  ബനങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിചട്  ഒര  കേമശ്രീഷന
രൂപശ്രീകേരതിചതിട്ടുളതഞണട്.   ഒര  സഞ്ചാംസഞനലത  വെതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന്റെ  ഭരണനതിര്വ്വഹണതതില്
ഗവെര്ണ്ണറുലട സഞനവഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലകേളലട ചഞനസലര് എന്ന നതിലയതില് ഗവെര്ണ്ണറുലട
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ചുമതലയഞ്ചാം കേമശ്രീഷന പരതികശഞധതികകവെ,  ഭരണഘടനഞപരമഞയ ചുമതലകേള് നര്യഞയമഞയഞ്ചാം
നതിഷ്പക്ഷമഞയഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുവെഞന  സഞധര്യമഞക്കുന്നതതിനഞയതി,  ഭരണഘടന  വെതിഭഞവെനഞ്ചാം
ലചയതിടതില്ലെഞതതുഞ്ചാം  ഗവെര്ണ്ണറുലട  പദവെതിലയ  വെതിവെഞദങ്ങളതികലയ്കകഞ  ലപഞതു
വെതിമര്ശനങ്ങളതികലയ്കകഞ വെതികധയമഞകഞവന്നതുമഞയ സഞനങ്ങളഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം മുകഖന
ഗവെര്ണ്ണലറ  ബുദ്ധതിമുടതികഞന  പഞടുളളതല്ലെ  എന്നട്  പ്രതതിപഞദതിചതിട്ടുണട്.  ഗവെര്ണ്ണര്കട്
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  സഞറ്ററ്റ്യൂടട്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണരശ്രീതതിയതിലളള  ചുമതലകേള്  നല്കേരലതനഞ്ചാം
കേമശ്രീഷന  നതിരശ്രീക്ഷതിചതിട്ടുണട്.  അറതിയലപ്പടുന്ന  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണനഞലര
സഞ്ചാംസഞനലത  സര്വ്വകേലഞശഞലകേളലട  ചഞനസലര്മഞരഞയതി  നതിയമതിക്കുവെഞന  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  ഉന്നത  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേകൗണ്സതിലഞ്ചാം  ശതിപഞര്ശ  ലചയതിട്ടുണട്.   ഈ
സഞഹചരര്യതതില്,   പ്രഗതരഞ്ചാം  പ്രശസ്തരഞ്ചാം  ആയ  വെതിദര്യഞഭര്യഞസ  വെതിചക്ഷണനഞലര
സഞ്ചാംസഞനലത സര്വ്വകേലഞശഞലകേളലട ചഞനസലര്മഞരഞയതി നതിയമതിക്കുന്നതതിനട്  സര്കഞര്
തശ്രീരമഞനതിച. വവെസട്-ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേസഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴതിവണഞകുന്ന  സഞഹചരര്യതതില്  ലചകയണ  ക്രമശ്രീകേരണങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിചട്  എല്ലെഞ
സര്വ്വകേലഞശഞല നതിയമങ്ങളതിലഞ്ചാം സമഞന വെര്യവെസകേള് ലകേഞണവെരന്നതതിനുഞ്ചാം കൂടതി സര്കഞര്
തശ്രീരമഞനതിച. അതതിനഞല്, പ്രസ്തസ്തുത ആവെശര്യതതികലയഞയതി സഞ്ചാംസഞനലത സര്വ്വകേലഞശഞല
നതിയമങ്ങളതില് കഭദഗതതി വെരതഞന സര്കഞര് തശ്രീരമഞനതിച.  

2. കമല്പറഞ്ഞ ലക്ഷര്യഞ്ചാം നതിറകവെറ്റുന്നതതിനട് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണളതഞണട് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരര്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രഞബലര്യതതില്  ലകേഞണവെരതികേയഞ്ചാം  ലചയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചലവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ. 

പതിണറഞയതി വെതിജയന.

(ശരതിതര്ജ്ജമ)
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 1971-ലല കകേരള കേഞര്ഷതികേ സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള 
പ്രസക്ത  ഭഞഗങ്ങൾ

(1971-ലല 33)
** ** ** **

25.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള ഗവെര്ണ്ണര്,  തലന്റെ സഞനഞ്ചാം കഹതുവെഞയതി സര്വ്വകേലഞശഞലയലട
ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** **

27. ലലവെസട് ചഞനസലര്.—(1) ** ** 

** ** ** ** 

(11) വവെസട് ചഞനസലറുലട ഔകദര്യഞഗതികേ സഞനതട് ഒര തഞല്കഞലതികേ ഒഴതികവെഞ
സതിരമഞയ  ഒഴതികവെഞ  ഉണഞകുകേയഞലണങ്കതില്,  ഈ  ആകതിലല  വെര്യവെസകേള്പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതിച  ഒര  വവെസട്  ചഞനസലര്  ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം  ഏലറ്റടുക്കുന്നതുവെലര  വവെസട്
ചഞനസലറുലട അധതികേഞരങ്ങള് വെതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേര്തവെര്യങ്ങള് നതിറകവെറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാം
കപ്രഞ-ചഞനസലറുമഞയതി  കൂടതിയഞകലഞചതിചട്  ചഞനസലര്  ആവെശര്യമഞയ  ഏര്പ്പഞടുകേള്
ലചകയണതുമഞണട്.

** ** ** ** 

 

1492/2022.
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1974-ലല കകേരള സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ
(1974-ലല 17)

** ** ** **  

7.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരളഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  കഹതുവെഞയതി,
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** **  

10. വവെസട് ചഞനസലര്.—(1)    ** **

** ** ** **  

(18)  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  സഞനതതിനു  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഒര
ഒഴതിവണഞകുകേകയഞ,  അഥവെഞ  വവെസട്  ചഞനസലര്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഹഞജരതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  ചഞനസലര്,  വവെസ്ചഞനസലറുലട
അധതികേഞരങ്ങള് വെതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ആവെശര്യമഞയ
ഏര്പ്പഞടുകേള് ലചകയണതഞണട്.

** ** ** **  
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 1975-ലല കകേഞഴതികകഞടട് സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള 
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(1975-ലല 5)
** ** ** **  

7.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  കഹതുവെഞയതി
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** **  

10. വവെസ്ചഞനസലര്.—(1)    ** **

** ** ** **

(18)  വവെസ്ചഞനസലറുലട  സഞനതതിനട്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഒര
ഒഴതിവണഞവകേകയഞ,  അഥവെഞ  വവെസട്  ചഞനസലര്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഹഞജരതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ചഞനസലര്  വവെസട് -ചഞനസലറുലട
അധതികേഞരങ്ങള് വെതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കൃതര്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ആവെശര്യമഞയ
ഏര്പ്പഞടുകേള് ലചകയണതഞണട്.

** ** ** **  

 



20

1985-ലല മഹഞതഞഗഞനതി സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള 
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(1985-ലല 12)
** ** ** **  

7.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  കഹതുവെഞയതി,
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** **  

10. വവെസട് ചഞനസലര്.—(1)    **             **

** ** **           **  

(24)  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  സഞനതതില്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഒഴതിവണഞകുകമ്പഞകഴഞ
അലല്ലെങ്കതില് വവെസട് ചഞനസലര് തഞല്കഞലതികേമഞയതി സന്നതിഹതിതനഞകേഞതതിരതിക്കുന്നതിടകതഞ
കപ്രഞ-വവെസട്  ചഞനസലര്  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  അധതികേഞരങ്ങള്  പ്രകയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം
ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം  ലചകയണതഞണട്.  വവെസട്  ചഞനസലറുകടകയഞ  കപ്രഞ-
വവെസട്-ചഞനസലറുകടകയഞ  സഞനങ്ങളതിലണഞകുന്ന  തഞല്കഞലതികേ  ഒഴതിവകേളലട
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അലല്ലെങ്കതില്  വവെസട്-ചഞനസലകറഞ  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലകറഞ
തഞല്കഞലതികേമഞയതി  സന്നതിഹതിതരല്ലെഞലത  വെരകമ്പഞള്  സര്വ്വകേലഞശഞലയതിലല  ഏറ്റവഞ്ചാം
സശ്രീനതിയറഞയ  ലപ്രഞഫസര്,  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  അധതികേഞരങ്ങള്  വെതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം
കേര്തവെര്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചകയണതഞണട്.

** ** ** ** 
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1994-ലല ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(1994-ലല 5)
** ** ** **  

8. ചഞനസലര്.—(1) കകേരള ഗവെര്ണ്ണര്, തലന്റെ ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം കഹതുവെഞയതി, സര്വ്വകേലഞശഞലയലട 
ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** **  

24. വവെസട് ചഞനസലര്  .—(1)    ** **

** ** ** **

(6)  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനതതില്   തഞല്കഞലതികേ  ഒഴതിവെട്
വെരതികേകയഞ  വവെസട്-ചഞനസലര്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  അസന്നതിഹതിതനഞയതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലര്,  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലല,  വവെസട്-
ചഞനസലറുലട   അധതികേഞരങ്ങള് വെതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം കേര്തവെര്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചയ്യുകേകയഞ  വവെസട്-ചഞനസലറുലട  പതതിവെട്  ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുകേകയഞ
ലചകയണതഞണട്.

** ** ** **  
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 1996-ലല കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ
(1996-ലല 22)

** ** ** **  

7.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഉകദര്യഞഗതതിലന്റെ  ബലതതില്,
സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** ** 

12.  വവെസട്  -  ചഞനസലറുലട  ഉകദര്യഞഗതതിലല  ഒഴതിവെട്.—(1)  വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ഉകദര്യഞഗതതില് ഒര തഞല്കഞലതികേ ഒഴതിവണഞകുകമ്പഞകഴഞ അലല്ലെങ്കതില് വവെസട്-ചഞനസലര്
സന്നതിഹതിതനഞകേഞതതിരതിക്കുന്നതിടകതഞ,  കപ്രഞ-വവെസട്-ചഞനസലര്  വവെസട്-ചഞനസലറുലട
അധതികേഞരങ്ങള് വെതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം കേര്തവെര്യങ്ങള് നതിര്വെഹതിക്കുകേയഞ്ചാം  ലചകയണതഞണട്.

** ** ** ** 
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2010-ലല കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ
നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2011-ലല 3)
** ** ** **  

9.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം
കഹതുവെഞയതി സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** ** 

12. വവെസട്  -  ചഞനസലര്.—(1)    ** **

** ** ** **  

(10)  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  തസ്തതികേയതില്  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  തഞല്കഞലതികേ
ഒഴതിവണഞകുകമ്പഞകഴഞ,  വവെസട്  ചഞനസലര്  അസുഖഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം
സന്നതിഹതിതനല്ലെഞതതിരതിക്കുലന്നങ്കതികലഞ  മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം  കേഞരണതഞല്  തലന്റെ  ഔകദര്യഞഗതികേ
അധതികേഞരങ്ങള്  വെതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേര്തവെര്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴതിയഞതതിരതിക്കുലന്നങ്കതികലഞ  ചഞനസലര്,  വവെസട്  ചഞനസലറുലട  അധതികേഞരങ്ങള്
വെതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനട് ആവെശര്യമഞയ ക്രമശ്രീകേരണങ്ങള് ഉണഞകകണതഞണട്.

** ** ** **  
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2010-ലല കകേരള ആകരഞഗര്യ ശഞസ്ത്ര സർവ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ നതിനള 
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2011-ലല 4)
** ** ** **

7.  ചഞനസലര്.—(1)  കകേരള  ഗവെര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം
കഹതുവെഞയതി, സര്വ്വകേലഞശഞലയലട ചഞനസലറുഞ്ചാം തലവെനുമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്.

** ** ** ** 

10.    വവെസട് ചഞനസലറുലട നതിയമനഞ്ചാം.—(1)              ** **

** ** ** ** 

(6)  ഇനതി  പറയന്ന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  സഞഹചരര്യങ്ങളതില്,  അതതിലന്റെ  അവെസ
ചഞനസലര് സസയഞ്ചാം തശ്രീരമഞനതികകണതുഞ്ചാം,  അനുകയഞജര്യനഞയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം ആലള ലമഞതഞ്ചാം
ആറുമഞസതതില്  കേവെതിയഞത  ഒര  കേഞലയളവെതികലകട്  വവെസട്-ചഞനസലറഞയതി
പ്രവെര്തതികഞന ചഞനസലര്കട്, നതിയമതികഞവന്നതുമഞണട്:

(i)  (1)-ാ  ഉപവെകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിച  കേമതിറ്റതികട്,  ചഞനസലര്
വെതിനതിര്കദ്ദേശതിച സമയപരതിധതികകേഞ്ചാം,  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കപരട് ശുപഞര്ശ ലചയ്യുവെഞന കേഴതിയഞലത
വെരന്നതിടതട് ;

(ii)  മരണകമഞ  രഞജതികയഞമൂലകമഞ  മറ്റുവെതിധതതികലഞ  വവെസട്-ചഞനസലറുലട
ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനതട്  ഒഴതിവണഞകുകേയഞ്ചാം,  കൂടഞലത  മുകേളതിലല  (1)  മുതല്  (4)  വെലര
ഉപവെകുപ്പുകേളതിലല  വെര്യവെസകേള്  അനുസരതിചട്  സകൗകേരര്യപ്രദമഞയഞ്ചാം  കവെഗതതിലഞ്ചാം  അതട്
നതികേതഞന കേഴതിയഞലത വെരന്നതിടതട് ;

(iii)  അവെധതികയഞ  അസുഖകമഞമൂലകമഞ  മറ്റു  കേഞരണങ്ങളഞകലഞ  വവെസട്-
ചഞനസലറുലട ഔകദര്യഞഗതികേ സഞനതട് തഞല്കഞലതികേമഞയതി ഒഴതിവണഞകുന്നതിടതട് ;

(iv) വവെസട്-ചഞനസലറുലട കേഞലഞവെധതി അവെസഞനതിക്കുന്നതിടതണ; അലല്ലെങ്കതില്

(v) മകറ്റലതങ്കതിലഞ്ചാം അടതിയന്തതിരഘടഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതിടതട്.

അപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പട  ആള്,  വവെസട്-ചഞനസലര്  തതിരതിലകേ  ഔകദര്യഞഗതികേ
സഞനതട്  പ്രകവെശതിക്കുന്ന തശ്രീയതതിയതികലഞ  (1)  മുതല്  (4)  വെലരയള ഉപവെകുപ്പുകേളതിലല
വെര്യവെസകേള്കനുസൃതമഞയതി  വവെസട്-ചഞനസലറഞയതി  യഥഞവെതിധതി  നതിയമതികലപ്പട  ആള്
ഔകദര്യഞഗതികേ  സഞനതട്  പ്രകവെശതിക്കുന്ന  തശ്രീയതതിയതികലഞ  അങ്ങലനയള  ഔകദര്യഞഗതികേ
സഞനഞ്ചാം വെഹതിക്കുന്നതട് അവെസഞനതിക്കുന്നതഞണട്. 

** ** ** ** 
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