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2021-ലലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്  (കഭദഗതതി) ബതില്
1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

ആകഞ്ചാം 1985-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം 1994-ലലെ
ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം 1996-ലലെ കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം 2005-ലലെ  ഉയര്ന്ന നതിയമ
പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള

ഒരു 

ബതില്

പശ്രീഠതികേ.―1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1974-ലലെ 17) 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1975-ലലെ 5) 1985-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം
(1985-ലലെ 12) 1994-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 5)
1996-ലലെ  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (1996-ലലെ  22)  2005-ലലെ  ഉയര്ന്ന  നതിയമ
പഠനതതിനുള്ള  കദശശ്രീയ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (2005-ലലെ  27)  ഇനതിപ്പറയുന്ന
ആവശര്യങ്ങള്കഞയതി വശ്രീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല് ;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1) ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം. 

(2) ഈ ആകതിലലെ,―

(എ)  2-ാം  വകുപ്പതിലന  (സതി)  ഖണഞ്ചാം,  3-ാം  വകുപ്പതിലന  (സതി)  ഖണഞ്ചാം,  4-ാം
വകുപ്പതിലന (സതി)  ഖണഞ്ചാം, 6-ാം വകുപ്പതിലന (സതി)  ഖണഞ്ചാം എന്നതിവ 2020 ഒകകഞബര് 5-ാം
തശ്രീയതതി പഞബലെര്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞ്ചാം; 

(ബതി) 5-ാം വകുപ്പതിലലെ  (എ)  ഖണതതിലലെ  (ii)-ാം ഇനവഞ്ചാം  (ഡതി)  ഖണവഞ്ചാം
2021 ലഫെബ്രുവരതി 24-ാം തശ്രീയതതി പഞബലെര്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞ്ചാം;

(സതി)  കശഷതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള് 2021 മഞര്ചറ  1-ാം തശ്രീയതതി പഞബലെര്യതതില്
വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതമഞണറ.

1477/2021.
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2. 1974-  ലലെ   17-  ാം ആകതിനുളള കഭദഗതതി.―1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില്
(1974-ലലെ 17) ,―

(എ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (1) -ാം ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii) (4എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(4എ)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ”എന്നഞല്  യൂണതികവഴതിറതി   ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി
അപകേഞരഞ്ചാം  പഖര്യഞപതിചതമഞയ ഒരു കകേഞകളജറ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iii) (4ബതി) ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(4ബതി) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞല് ആകതിലലെ അദര്യഞയഞ്ചാം VIII ബതി-യതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്  നടത്തുകേ,  അതതിലന  സതിലെബസഞ്ചാം
പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ, അദര്യയനഞ്ചാം, പഠനവഞ്ചാം വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം, മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള രശ്രീതതികേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയ്യുകേ,  ഒരു ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സര്ട്ടേതിഫെതികററ,
അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നല്കുന്നതതികലെയ്ക്കുള്ള
പരശ്രീക്ഷകേള്  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ബനലപ്പട്ടേ  പഠന  കപഞഗഞമുകേളലട  ഫെലെങ്ങള്
പസതിദശ്രീകേരതികല് എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതിനറ നല്കേതിയതിട്ടുളള ഒരു വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv)  (5എ)  ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(5എ) “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ”  എന്നഞല്
69ജതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഒരു
കപഞഗഞമതികനഞ ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  കവണതിയുളള  പഠന  കബഞര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(v) (7)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(7എ)   “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  തര്ക  പരതിഹഞര  സമതിതതി"
എന്നഞല്  69എല്ബതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
തര്കപരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(7ബതി)  “കകകഴഴ”  എന്നഞല്  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII  ബതി -യതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  കപഞഗഞഞ്ചാം  ഉള്ലകഞളളന്ന  വതിഷയങ്ങളതില്  ഒന്നറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vi)  (9)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(9എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി”  എന്നഞല്
69എല്സതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vii)  (10എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(10എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി"  എന്നഞല്
69എല്ഡതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ
സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(10ബതി)  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി”  എന്നഞല്  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(viii)  (12)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(12എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ  ലസല്”  എന്നഞല്  69എല്എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(12ബതി)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി”  എന്നഞല്  65എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(ix) (17)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(17എ)  “ ”കപകഗകഗ  എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,
സര്ട്ടേതിഫെതികററ അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  എന്നതിവ
നല്കുന്നതതികലെകഞയതി,  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIIIബതി-യതിലലെ   വര്യവസ്ഥകേള്
കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  നതിശതിത  കേഞലെയളവതികലെയറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന
ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;
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(x) (19)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(19എ)  “പുന:ക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞഞ്ചാം”  എന്നഞല്   ഇനര്  ഡതിസതിപതിനറതി
അലല്ലെങ്കതില്  മള്ട്ടേതി  ഡതിസതിപതിനറതി  കകേഞഴ്സുകേള്  കപഞഗഞമതില്  ഉള്ലപ്പടുതതി  അലല്ലെങ്കതില്
പകേരമഞകതിലകഞണറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച ഒരു കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(xi) (25)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(25എ) ”ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതി”  എന്നഞല്  69എല്ഇ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) 5-ാം വകുപ്പതില് ,―

(i)   (ഐഎ)  ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഐഎ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ
നല്കേതിയകതഞ  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിചകതഞ  ആയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട,  നല്കേകലെഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികകലെഞ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം പഖര്യഞപതിക്കുകേ;”;

(ii) (ഐബതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(സതി)  56-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  കതിപ്തനതിബനനയറ  കശഷഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

"(2എ) സതിന്ഡതികകറതിനറ, ഈ ആകതിലഞ്ചാം അതതിന്കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലഞ്ചാം  എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 2020-ലലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സതിലന (2020-ലലെ  72)  പഞബലെര്യ തശ്രീയതതി മുതല് ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം
അഫെതിലെതികയററ    ലചയ്യലപ്പട്ടേ     ഒരു    കകേഞകളജതില്     2020-2021   അദര്യയന
വര്ഷകതയ്ക്കുളള   ഒരു  പുതതിയ  കകേഞഴതിലന അഫെതിലെതികയഷനറ  കവണതിയുളള അകപക്ഷ
സസ്വശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ.”.

(ഡതി)  65-ാം  വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“65.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബബ്യുണല്.―(1)  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
അങ്ങലനയുള്ള സ്ഥലെതറ  ഒരു  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്,  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യതതികലെയഞയതി, സര്കഞര് രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.
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(2) സര്കഞര്, ടഹകകഞടതതിയതിലലെ ഒരു ജഡ്ജതിയഞയതിരുന്നകതഞ  ജതില്ലെഞ
ജഡ്ജതിയുലട  പദവതിയതില്  തഞലഴയല്ലെഞത  ഒരു  ജുഡശ്രീഷര്യല്   ഓഫെശ്രീസര്  ആയതിരുന്നകതഞ
ആയ ഒരഞലള അപ്പകലെററ ടട്രൈബബ്യുണലെഞയതി നതിയമതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  അതതിലന
നഞമനതിര്കദ്ദേശ തശ്രീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ,  സര്കഞരതിലന മുന്കൂര് അനുമതതികയഞലട
അതതിലന  നടപടതിക്രമങ്ങള്  നതിയനതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഞരര്യങ്ങളലട  നടതതിപ്പതിനുമഞയതി
ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  അനുകയഞജര്യമഞയതി   ലറഗുകലെഷനുകേള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനുളള
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  അപകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപ്പട്ടേ  ലറഗുകലെഷനുകേള്  ഗസറതില്
പസതിദശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(5)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ശമ്പളവഞ്ചാം  മററ  കസവന  വര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം
സര്കഞര്  നതിശയതികഞവന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  അവശര്യ  തസതികേകേള്  സൃഷതികലഞ്ചാം  അതതികലെയ്ക്കുളള  നതിയമനവഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പലട  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  സ്ഥഞപതികലഞ്ചാം  ഓഫെശ്രീസതിലന
പവര്തനതതിനുമഞയതി അങ്ങലനയുളള സസൗകേരര്യങ്ങള് സര്കഞര് നല്കകേണതഞണറ.

(7)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ,  ഈ ആകതില് വര്യവസ്ഥ ലചയതിരതിക്കുന്ന
ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനറ  അധതികേഞരതികേത
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(8) ഒരു സഞ്ചാംഗതതി ഈ ആകതിലന കേശ്രീഴതില് വരുന്നതഞകണഞ അല്ലെകയഞ എന്ന
ഒരു  കചഞദര്യതതികന്മേല്  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(9)  അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ ഈ ആകതികലെഞ അതതിന് കേശ്രീഴതികലെഞ ഉളള
അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്ന ആവശര്യതതികലെയറ  1908-ലലെ സതിവതില് നടപടതി നതിയമ
സഞ്ചാംഹതിതയതിന്  (1908-ലലെ   5-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകറ)  കേശ്രീഴതില്  ഒരു  വര്യവഹഞരഞ്ചാം  വതിചഞരണ
ലചയ്യുകമ്പഞള്  ഒരു  സതിവതില്  കകേഞടതതിക്കുള്ള  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന
കേഞരര്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചറ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  ആലള  വതിളതിച്ചു  വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഹഞജരഞകല്  ഉറപ
വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം സതര്യപസഞവനയതികന്മേല് വതിസരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(ബതി)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കരഖ  കേലണത്തുവഞനുഞ്ചാം  ഹഞജരഞക്കുവഞനുഞ്ചാം
ആവശര്യലപ്പടുന്നതതിനുഞ്ചാം;
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(സതി) സതര്യവഞങ്മൂലെതതികന്മേല് ലതളതിവറ സസ്വശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(ഡതി)  സഞക്ഷതികേലള  വതിസരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  സ്ഥലെപരതികശഞധന
നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി കേമശ്രീഷലന വയ്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(ഇ) ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം എടുകകണതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേറ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
വസ്തുകവഞ സഞധനകമഞ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(എഫെറ)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കകേഞടതതി,  അധതികേഞരസ്ഥഞനഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ഓഫെശ്രീസറ
എന്നതിവതിടങ്ങളതില്  നതിന്നറ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  ലപഞത  കരഖകയഞ  അതതിലന  പകേര്കപ്പഞ
ആവശര്യലപ്പടുന്നതതിനുഞ്ചാം ;

(ജതി) നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം കേഞരര്യവഞ്ചാം.

(ഇ)  65-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“65എ. ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി.―(1)  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ചഞന്സലെര്                                       - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                  - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ;

(സതി) കപഞ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം 
                ലചയ്യുന്ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
                സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ 

            ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര്                            - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
 (ഡതി) ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലന 

                 ചുമതലെയുള്ള ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി           - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം. 

(2) ലചയര്മഞന് തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(3)  സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം പരസ്പരഞ്ചാം ബഞധതിക്കുന്ന കേഞരര്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര്  തലെതതില്  പരതിഹരതികകണ  കേഞരര്യങ്ങള്  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി പരതിഗണതികകണതഞണറ. 

(എഫെറ) 69എ വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.
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(ജതി)     69 ബതി വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(എചറ) 69സതി വകുപ്പതില് മഞര്ജതിനല് ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം വകുപ്പതിലഞ്ചാം “അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്ന വഞകറ കചര്കകണതഞണറ.

(ഐ) 69ഡതി വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i) (iii)-ാംഇനതതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (iii)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(iv)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്;

(v) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി;

(vi) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി;

(vii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി;

(viii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി   പരഞതതി  പരതിഹഞര
സമതിതതി.”.

(ലജ) 69 ഇ വകുപ്പതില്,―

(i) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (സതി)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ വര്യതര്യസ വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ അദര്യഞപകേ ജശ്രീവനകഞലര
പതതിനതിധശ്രീകേരതിക്കുന്ന  നഞലെറ  അദര്യഞപകേര്,  അവരതില്  രണ   കപര്   സശ്രീനതികയഞറതിറതി,
ലറഞകട്ടേഷന് എന്നതിവയുലട അടതിസ്ഥഞനതതില് കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞ്ചാം  രണ  കപര്  കകേഞകളജതിലലെ  റഗുലെര്  അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നവരുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ;”;

(ബതി)  (ഡതി)  ഇനതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഡതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന വര്യവസഞയഞ്ചാം,  വഞണതിജര്യഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം,  വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം,  ടവദര്യശഞസഞ്ചാം,
എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ,  ഭരണനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  കമഖലെകേളതില്  നതിനളള നഞലെറ
വതിദഗ്ദ്ധര്;”;
1477/2021
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(സതി)  (ഇ)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഇ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധരഞയ
മൂന്നറ  ലപഞഫെസര്മഞര്;”;

(ഡതി)  (എഫെറ)  ഇനതതില്  “ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട" എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം മൂന്നറ വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞ്ചാം മലറഞരു മൂന്നറ
വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള ഒരഞള്, അങ്ങലനയുളള ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അയഞളലട  നഞമനതിര്കദ്ദേശ  കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”;

(iii)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം
സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞലെറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(7) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ഏഴറ
പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(8)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
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പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(ലകേ) 69എഫെറ വകുപ്പതില്,―

(i) (ii)-ാം ഇനതതില് “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന
മഞനദണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (v),  (vi),  (vii),  (viii)  എന്നശ്രീ  ഇനങ്ങളതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ.

(എല്) 69ജതി വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“69ജതി. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ.―(1)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന ഒരു കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പഠന  കബഞര്ഡറ
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞഞ്ചാം നല്കുന്ന വകുപ്പറ കമധഞവതി - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ബനലപ്പട്ടേ  കപഞഗഞമതിലന  കകേഞഴതിലന  അദര്യഞപനഞ്ചാം  നടത്തുന്ന
ഫെഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  പുറത്തു നതിനഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലളള
രണറ വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  ശതിപഞര്ശ  ലചയ്യുന്ന,
ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലലെ ആററ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം ടവസറ-ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധന്;

(ഇ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
വര്യവസഞയഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  കകേഞര്പ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതില്  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപലസ്മെനറ
സഞ്ചാംബനതിച അനുബന കമഖലെയതില് നതിനളള ഒരു പതതിനതിധതി;
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(എഫെറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദഞ്ചാം  പൂര്തശ്രീകേരതിച  ഒരു  മതികേച  പൂര്വ്വ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതി;

(ജതി)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്
അനുബന കപഞഗഞമതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ,  ഒരു പതതിനതിധതി;

(എചറ) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞളതിലന അനുമതതികയഞടു കൂടതി ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  ലചയര്മഞന്  കകേഞ-ഓപ്ററ  ലചയ്യുന്ന
തഞലഴപ്പറയുന്ന വതിഭഞഗതതില് നതിനമുളള പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള്, അതഞയതറ:―

(i)  പകതര്യകേമഞയ  അലല്ലെങ്കതില്  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  രൂപകേല്പന
ലചകയ്യണതിവരുന്നതിടതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ പുറത്തു നതിനളള വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  മററ  വകുപകേളതില്  നതിനളള  ബനലപ്പട്ടേ
കപഞഗഞമതില് വതിദഗ്ദ്ധരഞയ അദര്യഞപകേര്.

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  ഒരു  പഠന
കബഞര്ഡതിനു  കേശ്രീഴതില്  ലകേഞണവകരണ  കപഞഗഞഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്
തശ്രീരുമഞനതികകണതഞണറ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതികറ, ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം കപഞഗഞമതികനഞ ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കകഞ പകതര്യകേ
പഠന കബഞര്ഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതകണഞ എന്നറ തശ്രീരുമഞനതികഞവന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മൂന്നറ
അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ   ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം  മലറഞരു
മൂന്നറ  അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  പുനര്നഞമകേരണതതിനറ  അര്ഹതയുണഞ
യതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗമഞയ ഒരു
അദര്യഞപകേലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  വതിരമതികല്  തശ്രീയതതിയതില്  ഒരു  അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതി
തശ്രീരുന്നതഞണറ.

(5)  വര്യതര്യസ  വകുപകേള്കറ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗതതിനുളള സമയ പട്ടേതികേ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ആവശര്യമുളളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ:
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എന്നഞല്,  ഒരു  അകഞദമതികേ  വര്ഷതതില്  കുറഞ്ഞെതറ  രണ  പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(7) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ലചയര്മഞന്, വതിശദമഞയ
അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞല
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(8) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ഏഴറ
പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(9) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലലെ
ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്  അര്ഹതയുണഞയതിരതി
ക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(10)   ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(എഞ്ചാം) 69എചറ വകുപ്പതില്,―

(i)  (i)-ാം  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വകുപ്പതില്  നടത്തുന്ന  കപഞഗഞമുകേള്കറ  കവണതി,
കകേഞകളജതിലന ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം കപഞഗഞമതിലന ഗുണകഭഞക്തഞകളലട തഞല്പ്പരര്യവഞ്ചാം  പകതര്യകേതിച്ചുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന ആവശര്യങ്ങളഞ്ചാം കേണകതിലലെടുത്തു ലകേഞണറ പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം സതിലെബസഞ്ചാം
തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അതറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന
പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ:

എന്നഞല്, നതിലെവതിലളള എല്ലെഞ കപഞഗഞമുഞ്ചാം നതിലെവതിലളള കപഞഗഞമതിലന പരതിഷ്കരണവഞ്ചാം
പുതതിയ  കപഞഗഞകമഞ  പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുളള  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം,
കപഞഗഞമതിലന  കേഞലെയളവറ,  കപഞഗഞമതിനുളള  ലമഞതഞ്ചാം  ക്രഡതിററ,  ലസമസറതിലന  എണ്ണഞ്ചാം,
ഓകരഞ  ലസമസറതിനുഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെ  ക്രഡതിററ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
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അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  സമഞനമഞയകതഞ  അനുബനമഞയകതഞ  കകേഞര്  കപഞഗഞമതികനഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേതിട്ടുള ള ലലെറര് കഗഡതിഞ്ചാംഗറ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം എന്നതിവയറ അനുകയഞജര്യമഞലണന്നറ
ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ഉറപ വരുകതണതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  പുതതിയകതഞ പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിചകതഞ ആയ കപഞഗഞമതിനുളള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ നതിലെവഞരലത തരഞ്ചാം തഞഴ്ത്തുന്ന വതിധതതില്
ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  ഒരു   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ഉറപ
വരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  തടര്വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  അവസഞന  ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുഞ്ചാം
തമതിലളള മഞര്കതിലന ശതമഞനഞ്ചാം വതിഭജതിചറ  നല്കുവഞന് ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞര്ഡതിനറ വതികവചനഞധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  അവസഞന
ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുലട  മഞര്കതിലന  ശതമഞനഞ്ചാം  ലമഞതഞ്ചാം  മഞര്കതിലന  അറുപതറ
ശതമഞനതതില് കുറയഞന് പഞടുളളതല്ലെ.”;

(ii)  (iv)-ാം ഇനതതില്  “പരശ്രീക്ഷഞ കമല്കനഞട്ടേകഞരുലട നതിയമനതതിനുകവണതിയുളള”
എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  “പരശ്രീക്ഷഞകമല്കനഞട്ടേകഞരുലടയുഞ്ചാം  കചഞദര്യകപ്പപ്പര്
തയ്യഞറഞക്കുന്നവരുലടയുഞ്ചാം നതിയമനതതിനറ കവണതിയുള്ള” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(iii)(v)-ാം ഇനതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(vi)  കപഞഗഞമതികലെകറ  പകവശതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ബഞചറ  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലളയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിചറ  അങ്ങലനയുളള ബഞചറ  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട കപഞഗഞഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകുന്ന മുറയറ
ഓകരഞ  കപഞഗഞമതിനുഞ്ചാം   കവണതി  സസ്വശ്രീകേരതിചതിട്ടുളള  വതിലെയതിരുതലെതിലന  രശ്രീതതികേളലടകയഞ
സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളലടകയഞ അകഞദമതികേ ഫെലെഞ്ചാം വതിലെയതിരുത്തുകേ;

(vii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  കപഞഗഞമതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ
തടര്ചയഞയ  വതിലെയതിരുതലെതിലന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  കപഞഗഞഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പറ തയ്യഞറഞക്കുകേ;

(viii)  അകഞദമതികേ  ഫെലെതതിലന  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ആവശര്യമഞയ
പുന:പരതികശഞധനയുഞ്ചാം  കഭദഗതതിയുഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.”.

(എന്) 69 ഐ വകുപ്പതില്,―

(i) മഞര്ജതിനല് ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗണ്സതില്”
എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി”  എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ ;―
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(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ

കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സര്കഞര്  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ

കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ  മതികേവറ  ലതളതിയതിച

വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിദഗ്ദ്ധന്, വര്യവസഞയതി, ലപഞഫെഷണല് എന്നതിവരഞയ മൂന്നറ വതിശതിഷ ആളകേള്,

അവരതില് ഒരഞലള ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലചയര്മഞനഞയതി സര്കഞര് സ്ഥഞനനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം

ലചകയ്യണതഞണറ;

(ബതി) കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ വതിദര്യഞഭര്യഞസ

ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു

അദര്യഞപകേന് ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത

ഒരഞള്;

(ഡതി) കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ വതിദര്യഞഭര്യഞസ

ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിദഗ്ദ്ധന്

അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി;

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള് ;

(എഫെറ)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ  അലല്ലെങ്കതില്

അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഗവണ്ലമനറ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതി  പദവതിയതില്

തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി;

(ജതി) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ

കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എചറ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു

പതതിനതിധതി ;

(ഐ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലജ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട

എകറ - ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”;
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(iii)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗണ്സതില്”  എന്നശ്രീ
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ ;

(iv)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതിയുലട  മഞകനജര്,  ലചയര്മഞന്,  ഡയറകര്
അലല്ലെങ്കതില് പസതിഡനറ  - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ
തഞല്പ്പരര്യഞ്ചാം ലതളതിയതിച നഞലെറ കപര് ;

(സതി)  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ലറഞകട്ടേഷന്  വഴതി  സസ്വകേഞരര്യ
കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേഞകളജതിലലെ ഒരു അദര്യഞപകേന്;

(ഡതി)  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലലെ  അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത ഒരഞള് ;

(ഇ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരു  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി ;

(എഫെറ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള് ;

(ജതി)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ  അലല്ലെങ്കതില്
ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി ;

(എചറ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ഐ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു
പതതിനതിധതി ;

(ലജ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലകേ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട
എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(ഒ) 69 ലജ വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―
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“69ലജ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി.― ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട ഔകദര്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി മൂന്നറ
വര്ഷകഞലെയളവറ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ഒരു  അധതികേ  കേഞലെയളവതികലെയറ  പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേ
ശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞല്,  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  തശ്രീയതതി  മുതല്  അഞറ
വര്ഷകഞലെകതകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള  ഒരഞള്  അങ്ങലനയുളള  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശ കേഞലെഞവധതി പൂര്തതിയഞക്കുകമ്പഞകഴഞ ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട
അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ :

എനതലന്നയുമല്ലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില് ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആയ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി,
കകേഞകളജറ യൂണതിയലന കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ കകേഞകളജതിലലെ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
അല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുകമ്പഞകഴഞ  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ,   അകതഞലട  അങ്ങലനയുള്ള
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”.

(പതി)  69ലകേ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“69ലകേ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട കയഞഗഞ്ചാം.―(1) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി സഞധഞരണ
ഒരു വര്ഷതതില് ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെതറ രണ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ മൂന്നതിലലെഞന്നതില് കുറയഞലതയുളള അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
കരഖഞമുലെമുളള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിചറ  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ലചയര്മഞന്,
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ.

(2) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി,  വതിശദമഞയ അജണ
കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം  കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം പതതിനഞലെറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കറ മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(4)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്
തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
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ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(5)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  ഒരു
അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്   ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(കേറ്റ്യൂ)   69എല് വകുപ്പതില്,  (v)-ാം  ഇനതതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(v)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലടകയഞ  അനുമതതികയഞലടകയഞ
ടമകഗഷന് സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം ലപഞവതിഷണല് ഡതിഗതി സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം നല്കുകേ.”.

(ആര്)  69എല് വകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“69എല്എ.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി  അഷസ്വറന്സറ
ലസല്.― (1)  നഞഷണല്  അക്രഡതികറഷന്  ആനറ  അസലസ്മെനറ  കേസൗണ്സതിലെതിലന
ചട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഉതരവകേള്ക്കുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
അനുസൃതമഞയതി  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരതിതയതിന് കേശ്രീഴതില്, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി രൂപശ്രീകേരതിച  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്ലെതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,  അതഞയതറ:―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, ഒരു വതിശതിഷനഞയ അകഞദമതികേ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം- ലചയര്മഞന് ;

(ii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന രണറ അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധര്.

(3) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീമതിലന കേഞലെഞവധതി നഞലെറ വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(4) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന  കേടമകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതികനതഞയ  നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(5) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം, അകഞദമതികേ പവര്തനങ്ങളഞയ അദര്യഞപന-പഠന
പക്രതിയ,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ,  അകഞദമതികേ  ഫെലെങ്ങളലട  കനട്ടേഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  വതിവതിധ
കമഖലെകേളതിലലെ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  സമഗമഞയ  പകേടനഞ്ചാം  അവകലെഞകേനഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ. എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലെഭതിചറ  ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം അതതിലന
ശതിപഞര്ശ സഹതിതഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.
എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം,  അതതിലന  അധതികേഞരതിതയതിന്  കേശ്രീഴതിലളള  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലഞ്ചാം വര്ഷതതില് ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടകതണതഞണറ.

(6) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല്ലെതിലന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം  പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

69 എല്ബതി.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി .―(1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  ആകതിലന  VIIIബതി അദര്യഞയതതിലലെ  ആവശര്യതതികലെയഞയതി,
തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പരഞതതി
പരതിഹഞര സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                        -   ലചയര്മഞന് ;

(ബതി) ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ

        അലല്ലെങ്കതില്  ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ

        ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത 

        അകദ്ദേഹതതിലന  കനഞമതിനതി                              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;       

(സതി) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ 

         കേസൗണ്സതിലെതിലന ടവസറ-ലചയര്മഞന്

         നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന 

         ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന 

         നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം           - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(ഡതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,

        സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള

        ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു മഞകനജര്  - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി
അതതിലന രൂപശ്രീകേരണ തശ്രീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതികറ,  സര്വ്വകേലെഞ
ശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ ലചയതിട്ടുള്ള സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളതിലലെ പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേള്  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  അതതിലന
കേഞരര്യങ്ങള് നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം പവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി അതതികനതഞയ നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഉതരവകേളഞ്ചാം കേക്ഷതികേള്കറ  ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

69  എല്സതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി.―(1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ടവസറ-ചഞന്സലെര്  -ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  സതിന്ഡതികകറതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത
രണ കപര് ;

(സതി) പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞവഞയതി ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്ന  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്  അനുബന  കപഞഗഞമതിലന  വകുപ്പറ
തലെവന് ;

(ഡതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി,  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബനലപ്പട്ടേ ഫെഞകല്റതി ഡശ്രീന് ;

(ഇ)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
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അനുബനമഞയകതഞ ആയ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ; 

(എഫെറ)  പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ മൂന്നറ വതിദഗ്ദ്ധര് ;

(ജതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട രജതിസഞര്, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട കേണ്വശ്രീനര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  സതിന്ഡതികകററ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കേഞലെഞവധതി  അവലര  ലതരലഞ്ഞെടുത  സതിന്ഡതികകറതിലന  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നകതഞലട തശ്രീരുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയുലട  ഒരു  കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള് അല്ലെഞലതയുളള അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില്
രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

69എല്ഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി.―(1)  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്   അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്  - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത രണ കപര് ;

(സതി) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു അദര്യഞപകേന് ;

 (ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ടഫെനഞന്സറ ഓഫെശ്രീസര്. 

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി  മൂന്നറ
വര്ഷഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി
ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  എന്നഞല്  ഒരു  വര്ഷതതില്  രണ
പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയുലട  ലചയര്മഞന്,  വതിശദമഞയ  അജണ  കുറതിപകേള്  സഹതിതഞ്ചാം  കയഞഗതതിലന
സ്ഥലെവഞ്ചാം  തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞല  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ
രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലള
അറതിയതികകണതഞണറ.

(3)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
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രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയതിലലെ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(4)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ   ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്   പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതമഞണറ.

(5)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതികറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേടമകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  അതതിലന ശദയതില് ലകേഞണ വരുന്ന അങ്ങലനയുള്ള കേഞരര്യങ്ങളതികന്മേല്
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ ഉപകദശതിക്കുകേ ;

(ബതി)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  സര്കഞര്
എന്നതിവയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  ഗഞന്റുകേളഞ്ചാം  മററ  തകേകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  ബഡ്ജററ
എസതികമറകേള് തയ്യഞറഞക്കുകേ ;

(സതി) കകേഞകളജുമഞയതി ബനലപ്പട്ടേ ഓഡതിററ ലചയ അകസൗണകേളലട  കസററലമനറ
തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ. 

69എല്ഇ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി.―

(1)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയതില്
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജറ പതിന്സതിപ്പഞള്   - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി) പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിലലെ മൂന്നറ    സശ്രീനതിയര്
അദര്യഞപകേര്, അവരതിലലെഞരഞള് വനതിത ആയതിരതികകണതഞണറ ;                                 

(സതി) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന് ;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അദര്യഞപകേ-രക്ഷഞകേര്ത്തൃ  അകസഞസതികയഷന്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷകേര്തഞവറ.

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
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കേഞലെഞവധതി രണറ വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ,  എന്നഞല്
ഓകരഞ അകഞദമതികേ വര്ഷതതിലനയുഞ്ചാം ആദര്യ മഞസതതില് കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി   പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതിലന ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പരഞതതി  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അതതിലന
ലറഗുകലെഷനുകേള്  വഴതി  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതികകണതഞണറ.

(5)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ശതിപഞര്ശ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം  പരഞതതി  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ  ദതിവസ
കേഞലെയളവതിനകേഞ്ചാം,  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതിലയ  അറതിയതികകണതമഞണറ.  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം   അതതികന്മേല്  പതിന്സതിപ്പഞള്  എടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെലറ
അറതിയതികകണതഞണറ.

(6)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഉതരവറ  മൂലെഞ്ചാം  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  ഉതരവറ  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  ഒരു  അപ്പശ്രീല്  സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണറ.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  അങ്ങലനയുള്ള  അപ്പശ്രീലെതില്  ബനലപ്പട്ടേ
ആളകേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം, അറുപതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞണറ.”.

(എസറ)  69എഞ്ചാം വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“69എഞ്ചാം.  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  ഉള്ള  നടപടതിക്രമഞ്ചാം.―(1)  ഒരു  കകേഞകളജറ  അതതിലന  പദവതി  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  എന്നതതികലെയറ  മഞറഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  അതറ,  വര്ഷതതില്  ഏത
സമയത്തുഞ്ചാം  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  മഞതൃകേയതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ഒരു അകപക്ഷ സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(2)  അകപക്ഷ സസ്വശ്രീകേരതിക്കുന്നതതികന്മേല്,  അകപക്ഷ ടകേപ്പറതി ഏഴു ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം
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സതിന്ഡതികകകറഞ  നതിര്വ്വഞഹകേ  സമതിതതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയതിലലെ  അഞറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി   രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  കയഞഗര്യതഞ
മഞനദണങ്ങള്,  അതതിലന  അകഞദമതികേ  പകേടനഞ്ചാം,  അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട  ലെഭര്യത,
രഹസര്യഞതകേതകയഞലടയുഞ്ചാം  സതഞരര്യതകയഞലടയുഞ്ചാം  വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയവഞ്ചാം
നടത്തുന്നതതിനറ കയഞഗര്യതയുള്ള ഫെഞകല്റതി സസൗകേരര്യങ്ങള്, ആകഞ്ചാം സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം പകേഞരമുള്ള
വതിവതിധ  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  സമതിതതികേളലട  പവര്തനങ്ങളലട  നതിലെനതില്പ്പറ  എന്നതിവ  കകേഞകളജറ
നതിറകവറനകണഞ എന്നതറ  സമതിതതി പരതികശഞധതികകണതഞ്ചാം സമതിതതി അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
ഏഴു ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികകണതമഞണറ.

(3)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞര്ട്ടേറ പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം അകപക്ഷ
ടകേപ്പറതി  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  അങ്ങലനയുള്ള  കരഖകേള്  സഹതിതഞ്ചാം
അകപക്ഷ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയയ്കകണതമഞണറ.  ടവസറ-ചഞന്സലെര്
അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുന്നതിടതറ, അകദ്ദേഹതതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം കകേഞകളജതിലനയുഞ്ചാം യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലനയുഞ്ചാം  അറതിയതികകണതഞണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
സര്കഞരതിനുഞ്ചാം കൂടതി റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യണതഞണറ.

(4)   യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് ആവശര്യലപ്പടുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം ഒരു ഉടനടതി
സ്ഥലെ  സന്ദര്ശനതതിനഞയതി   സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സര്കഞരുഞ്ചാം  അവരുലട  കനഞമതിനതികേലള
യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികറ നല്കകേണതഞണറ.

(5)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ ഉള്ള അകപക്ഷ ഏലതഞരു കേഞരണതഞലഞ്ചാം നതിരസതികലപ്പടുന്നതിടതറ,
കകേഞകളജതിനറ,  അതതിലന മുന് അകപക്ഷ അങ്ങലനയുളള  നതിരസതികല് ലചയ തശ്രീയതതി മുതല്
ഒരു വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം അകപക്ഷതികഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുന്നതതിനറ
ആറു മഞസങ്ങള്കറ മുന്പറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നതിശയതിചതിട്ടുള്ള മഞതൃകേയതില്
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനഞയതി അകപക്ഷതികകണതഞണറ.

(7)  നഞഷണല്  അസലസ്മെനറ  ആനറ  അക്രഡതികറഷന്  കേസൗണ്സതില്  അലല്ലെങ്കതില്
നഞഷണല് കബഞര്ഡറ ഓഫെറ അക്രഡതികറഷന് നതിശയതിചതിട്ടുള്ള അക്രഡതികറഷന് കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികഞന്  ആവശര്യലപ്പടുന്ന
കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനറ  അര്ഹത   കനടുന്നതതിനു  കവണതി
നഞഷണല്  അസലസ്മെനറ ആനറ  അക്രഡതികറഷന്  കേസൗണ്സതിലെതിലനകയഞ  നഞഷണല്
കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അക്രഡതികറഷലനകയഞ  അക്രഡതികറഷനു  കവണതി
അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ളതഞലണന്നതതിലന ഒരു ലതളതിവറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.
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(8) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ അതതിലന സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി തതിരതിലകേ നല്കേഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  പകമയഞ്ചാം   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  മുകഖന
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അങ്ങലനയുളള  പകമയഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനുളള കൃതര്യമഞയ നടപടതിക്രമഞ്ചാം അനുവര്തതികകണതഞണറ.

(റതി)  69  എന് വകുപ്പതില്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(1) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്, ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം, കകേഞകളജതിലലെ
ഒരു അദര്യഞപകേന് തലെവനഞയുള്ള ഒരു പരശ്രീക്ഷഞ ലസല് രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.”.

(യു) 69ഒ വകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“69ഒഎ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം.―(1)  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് അലല്ലെങ്കതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ഉതരവകേള്,
ലറഗുകലെഷനുകേള്  എന്നതിവകേള്കറ  അനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേ  ഗുണനതിലെവഞരവഞ്ചാം
മഞനദണവഞ്ചാം തടര്ചയഞയതി കേഞത്തുസൂക്ഷതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  നതിലെവതിലളള അക്രഡതികറഷന്  പദവതി,  കദശശ്രീയ
റഞങ്കതിഞ്ചാംഗറ,  നല്കുന്ന കപഞഗഞമുകേള്,  കപഞഗഞമുകേളതികലെകറ  പകവശനതതിനുള്ള
കപഞലസ്പകസറ,  ഫെശ്രീസഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കഞയതി  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേള്  അടയ്കകണ  മററ  എല്ലെഞ
തകേകേളഞ്ചാം,  ഫെഞകല്റതിയുലട  ലപഞടഫെല്,  പകവശന  നടപടതിക്രമങ്ങള്,  ഉചതിതമഞയ
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്, കകേഞകളജതിലന ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങള്,
കഹഞസല്  സസൗകേരര്യങ്ങള് എന്നതിവലയ  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരഞ്ചാം  വശ്രീഴ്ച  കൂടഞലത  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് അപറ കലെഞഡറ ലചകയ്യണതഞണറ.

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  69ഡതി വകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന്ന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട  ഘടനയുഞ്ചാം  ബനലപ്പട്ടേ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
ലപഞടഫെലഞ്ചാം അതതിലന ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ. അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  നടപടതിക്കുറതിപകേളഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  സസ്വശ്രീകേരതിച  നടപടതിയുഞ്ചാം  കൂടതി  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  അതതിലന  ലവബ്ടസറതില്  അകസൗണകേളലട
വതിശദമഞയ  ഓഡതിററ  ലചയ  കസററലമന്റുഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  ബഡ്ജറഞ്ചാം  സ്ഥഞപന  വതികേസന
പദതതികേളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  നതിലെവതിലള്ള  കകേഞഴ്സുകേകളഞ  കപഞഗഞമുകേകളഞ
പുനനഃപരതികശഞധതികഞവന്നതഞ്ചാം  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ
വതികധയമഞയതി,  അതതിലന  കകേഞഴ്സുകേള്,  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്,  സതിലെബസറ  എന്നതിവ
പുനനഃക്രമശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം രൂപകേല്പ്പന ലചയ്യഞവന്നതഞ്ചാം നതിശയതികഞവന്നതമഞണറ.
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(6)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന

വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, 2014-ലലെ ലസ്പസതിഫെതികകഷന് ഓഫെറ ഡതിഗശ്രീസറ പകേഞരഞ്ചാം

യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  നഞമകേരണതതില്  ഉള്ലപ്പടുന്ന

പുതതിയ കകേഞഴ്സുകേള് അലല്ലെങ്കതില് കപഞഗഞമുകേള് ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.

(7)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന

വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പകേടനഞ്ചാം  വതിലെയതിരുതല്,  പരശ്രീക്ഷഞ

നടതതിപ്പറ,  ഫെലെപഖര്യഞപനങ്ങളലട  വതിജഞപനഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുളള  രശ്രീതതികേള്

ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.

(8) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ, ഫെലെങ്ങള് പഖര്യഞപതികഞവന്നതഞ്ചാം മഞര്കറ ഷശ്രീറകേളഞ്ചാം

മററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറകേളഞ്ചാം  നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ  അദര്യഞയതതില്

അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, ബതിരുദ സര്ട്ടേതിഫെതികറതില് കകേഞകളജതിലന

കപകരഞടുകൂടതിയ ബതിരുദഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നല്കകേണതമഞണറ.

(9)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന

വര്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി  നല്കുകേകയഞ ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുകേകയഞ

ലചയ്യുന്ന സമയതറ  ഒറതവണ അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള മററ  തകേകേളഞ്ചാം

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ നല്കകേണതഞണറ.

(10)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില്  രൂപശ്രീകേരതികകണതറ

ആവശര്യമഞയ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്,  പഠന  കബഞര്ഡറ,

ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി

അഷസ്വറന്സറ ലസല്  എന്നതിവ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2009-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്

ലറഗുകലെഷന്സറ  ഓണ്  കേര്ബതിഞ്ചാംഗറ  ദതി  ലമനസറ  ഓഫെറ  റഞഗതിഞ്ചാംഗറ  ഇന്  ഹയര്

എഡബ്യുകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു ആനതി റഞഗതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതി

രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(12)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2015-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
(പതിവന്ഷന്,  കപഞഹതിബതിഷന്  ആനറ  റതിഡ്രസല്  ഓഫെറ  ലസക്ഷസ്വല്  ഹരഞലസ്മെനറ  ഓഫെറ
വതിമണ് എഞ്ചാംകപഞയശ്രീസറ ആനറ സ്റ്റുഡനറസറ ഇന് ഹയര് എഡബ്യുകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ)
ലറഗുകലെഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു കേമതിറതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.
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(13)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അദര്യഞപകേലരയുഞ്ചാം മററ  അകഞദമതികേ ജശ്രീവനകഞലരയുഞ്ചാം,  2018-ലലെ യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  (മതിനതിമഞ്ചാം കേസ്വഞളതിഫെതികകഷന്സറ കഫെഞര് അകപ്പഞയതിനറലമനറ ഓഫെറ ടശ്രീകചഴറ ആനറ
അദര് അകഞദമതികേറ സഞഫെറ ഇന് യൂണതികവഴതിറശ്രീസറ ആനറ കകേഞകളജസറ ആനറ ലമകഷഴറ കഫെഞര്
ദതി ലമയതിനനന്സറ ഓഫെറ  സഞന്കഡര്ഡ്സറ ഇന് ഹയര് എഡബ്യുകകഷന്) ലറഗുകലെഷന്സറ
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകണതഞണറ.

(14) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ, ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം
സര്കഞരുമഞകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞകയഞ  ഏര്ലപ്പട്ടേ  കേരഞറുകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതിനു  മുമ്പഞയതി   ഫെണറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  പകേഞരഞ്ചാം  തടര്നഞ്ചാം
സസ്വശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(15)  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയതിട്ടുളള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപന
തലെതതിലള്ളതഞ്ചാം ഭഞഗതികേമല്ലെഞതതഞ്ചാം കകേഞകളജറ നല്കുന്ന ബതിരുദഞ്ചാം, ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം,
പതി.എചറ.ഡതി.  എന്നതിങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  തലെങ്ങളതിലമുള്ള  കപഞഗഞമുകേള്  ഉള്ലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതതിനു  കശഷഞ്ചാം  കകേഞകളജറ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  കപഞഗഞമുകേളഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞണറ.

(16)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേല്  അലല്ലെങ്കതില്  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികല്  സമയത്തുള്ള
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  കപരു  കചര്തതിട്ടുള്ള  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലള  കൂടതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
പദവതിയതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.”.

(വതി) 69 പതി വകുപ്പതില്,―

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “അതതിന്  കേശ്രീഴതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങള്”
എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം “ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങള്”
എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (2)  മുതല്  (17)  വലരയുള്ള ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  നല്കേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
പദവതിയുലട  കേഞലെയളവതികലെകകഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കേഞലെയളവതികലെകകഞ,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  നതിനളള
ഒറതവണ  അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നല്കകേണതഞയ
നതിശതിത ശശ്രീര്ഷകേഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ഇനതതിന് കേശ്രീഴതിലളള  മററ ഫെശ്രീസകേളഞ്ചാം  നതിശയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ആവശര്യലപ്പടുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.
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(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി,  കകേഞകളജതില്
ഒരു  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനതതിനുമഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി മുമ്പഞലകേ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം വയ്പ്പതികകണതഞണറ:

എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള്ള  ഓകരഞ  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  ഒകകഞബര്
31-ാം തശ്രീയതതികയഞ  അതതിനു മുന്കപഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി  ലതഞണ്ണൂററ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി
തതിരതിചയചറ ലകേഞടുത്തു ലകേഞകണഞ ഒരു തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം,  ടവസറ-ചഞന്സലെര് ഒരു
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനമഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിലയ അങ്ങലനയുളള തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  കപഞഗഞമതിലന
കേഞലെയളവറ,  ലസമസറുകേളലട എണ്ണഞ്ചാം, ഓകരഞ ലസമസറതിനുഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെ
ക്രഡതിറകേള്, കപഞഗഞമതിനു കവണതിയുള്ള  ലമഞതഞ്ചാം ക്രഡതിറകേള്, സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തുന്ന
സമഞനമഞയ  കപഞഗഞമതിനറ  കവണതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ലലെറര്  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
എന്നതിവയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിലയ  അറതിയതിക്കുന്നതതിനഞയതി   ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതതികനഞ  മുന്പഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം
കുറയഞന് ഇടവരുത്തുന്നകതഞ രഞജര്യതതിലനകയഞ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലനകയഞ  തഞല്പ്പരര്യതതിനറ
എതതിരഞകുന്നകതഞ ആയ  ഫെലെഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതില്ലെ എന്നറ ഉറപ വരുകതണതമഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ, നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച തശ്രീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂററ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  അറതിയതികഞതതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
ടവസറ-ചഞ ന്സലെര്കറ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി തതിരതിലകേ നല്കുന്നതിടതറ, ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി ചൂണതികഞണതിച കപഞരഞയ്മകേള് പരതിഹരതിചതതിനറ



29

കശഷഞ്ചാം  നഞല്പതതിയഞറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി,
ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതികറ  തതിരതിലകേ
നല്കുവഞന് ഇടയഞകകണതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  പുനനഃസമര്പ്പതിച
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി,  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ
നതിരസതിക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതഞണറ :

എന്നഞല്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുന:സമര്പ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതല്  മുപ്പതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
പുനനഃസമര്പ്പതിച  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ
അറതിയതികഞതതിരതിക്കുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(7)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം  അതതികന്മേലലെടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകററ  മുമ്പഞലകേ
സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(8) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നല്കുന്നതതിനറ
നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുളള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിബനനകേള് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ലെഭതിച ഒരു കകേഞകളജറ
ലെഞ്ചാംഘതിചതിട്ടുകണഞലയന്നറ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിനറ
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(9)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  ആവശര്യതതികലെയഞയതി,
കകേഞകളജറ  പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം  അതതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേള്  പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം
പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ പസക്തമഞയ ലതളതിവറ കശഖരതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി, അതതിനറ
യുക്തലമന  കേരുതന്ന,  അങ്ങലനയുള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം,  അതതികലെയഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  എല്ലെഞ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം
കരഖകേളഞ്ചാം  സമതിതതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  തശ്രീയതതിയതിലഞ്ചാം  സമയത്തുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ
നല്കകേണതഞണറ:

എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ   എന്നശ്രീ കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമുലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  അകനസ്വഷണതതിലന വര്യഞപ്തതി.
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(10) (9)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ സമതിതതി,  ബനലപ്പട്ടേ
കേക്ഷതികേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം
അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ അന്തതിമമഞകകണതഞണറ.

(11) സതിന്ഡതികകററ, പസ്തുത സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞര്ട്ടേറ പരതിഗണതിച കശഷഞ്ചാം,
കകേഞകളജതിനറ നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി തഞല്കഞലെതികേമഞയതി നതിര്തലെഞകകണ
തഞലണകന്നഞ  റദ്ദേഞകകണതഞലണകന്നഞ  അഭതിപഞയമുളള  പക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ശതിപഞര്ശയഞയതി യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷലന അറതിയതികകണതഞണറ.

(12)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  സര്കഞരതിനറ
കരഖഞമുലെമുള്ള  എലന്തങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  ലെഭതിക്കുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനറ,
പരഞതതിയുലടയുഞ്ചാം വതിവരതതിലനയുഞ്ചാം ഉള്ളടകഞ്ചാം കൃതര്യമഞയതി പരതിഗണതിചതതിനു കശഷഞ്ചാം,  അതറ
അപകേഞരഞ്ചാം  കേരുതന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  ആവശര്യമഞയ  നടപടതികഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  റഫെര്
ലചകയ്യണതഞണറ:

എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമുലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള പരഞമര്ശതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(13)  (12)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് നടതതിയ ഒരു റഫെറന്സറ
സഞ്ചാംബനതിചറ  (8),  (9),  (10)  എന്നശ്രീ  ഉപവകുപകേളതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന
നടപടതിക്രമവഞ്ചാം നടപടതിയുഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞണറ.

(14)  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുഞ്ചാം  അതറ  കകേഞകളജതില്  നടതഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന,  നതിശയതിചതിട്ടുളള  ആദര്യ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  തശ്രീയതതികറ  മുമ്പുള്ള  ആററ
മഞസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ഒരു പരശ്രീക്ഷഞ മഞനസ്വല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള
സമര്പ്പണതതിലന അറുപതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  പരശ്രീക്ഷഞ
മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നല്കകേണതമഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അതതിലന പരശ്രീക്ഷഞ മഞനസ്വലെതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഉള്ലപ്പടുതഞന് ആവശര്യലപ്പട്ടേ കഭദഗതതികേള്
ഉള്ലപ്പടുകതണതഞ്ചാം ആയതറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യണതമഞണറ.”.

(ഡബറ്റ്യൂ)  69  കേറ്റ്യൂ വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ. 
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(എകറ) 69ആര് വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“69  ആര്  .    സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―
സര്കഞരുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ അലല്ലെങ്കതില് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതികറ
അകപക്ഷതിക്കുന്ന  ഒരു  കകേഞകളജുമഞയുള്ള  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  പതിന്സതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ.”.

(ടവ)  69എസറ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“69എസറ  .    ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലളള  ഒഴതിവകേള്  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടപടതിലയ  അസഞധുവഞക്കുന്ന
തലല്ലെന്നറ.―ഈ അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അധതികേഞരസ്ഥഞനതതിലന യഞലതഞരു തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള അധതികേഞരസ്ഥഞനത്തുള്ള
ഒരു ഒഴതിവറ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞല് അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ.”.

3. 1975-  ലലെ   5-  ാം ആകതിനുളള കഭദഗതതി.―1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതില് (1975-ലലെ 5) ,―

(എ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (1) -ാം ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii) (4എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(4എ)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ”എന്നഞല്  യൂണതികവഴതിറതി   ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി
അപകേഞരഞ്ചാം  പഖര്യഞപതിചതമഞയ ഒരു കകേഞകളജറ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iii) (4ബതി  ) ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(4ബതി) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞല് ആകതിലലെ അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII ബതി -യതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്  നടത്തുകേ,  അതതിലന  സതിലെബസഞ്ചാം
പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ, അദര്യയനഞ്ചാം, പഠനവഞ്ചാം വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം, മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള രശ്രീതതികേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയ്യുകേ,  ഒരു ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സര്ട്ടേതിഫെതികററ,
അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നല്കുന്നതതികലെയ്ക്കുള്ള
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പരശ്രീക്ഷകേള്  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ബനലപ്പട്ടേ  പഠന  കപഞഗഞമുകേളലട  ഫെലെങ്ങള്
പസതിദശ്രീകേരതികല് എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതിനറ നല്കേതിയതിട്ടുളള ഒരു വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv)  (5എ)  ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(5എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ”  എന്നഞല്
68  എചറ  വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന ഒരു
കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  കവണതിയുളള  പഠന  കബഞര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(v) (7)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(7എ)   “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  തര്ക  പരതിഹഞര  സമതിതതി"
എന്നഞല്  68  എഞ്ചാംബതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
തര്ക പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(7ബതി)  “കകേഞഴറ”  എന്നഞല്  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII  ബതി -യതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  കപഞഗഞഞ്ചാം  ഉള്ലകഞളളന്ന  വതിഷയങ്ങളതില്  ഒന്നറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vi)  (9)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(9എ) “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി”  എന്നഞല്
68  എഞ്ചാംസതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vii)  (10എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(10എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി"  എന്നഞല്
68  എഞ്ചാംഡതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ
സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(10ബതി)  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി”  എന്നഞല്  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;
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(viii)  (12)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(12എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ  ലസല്”  എന്നഞല്  68എഞ്ചാംഎ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(12ബതി)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി”  എന്നഞല്  65എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(ix) (17)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(17എ)  “കപഞഗഞഞ്ചാം”  എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,
സര്ട്ടേതിഫെതികററ  അങ്ങലനയുള്ള മററ  പദവതികേളഞ്ചാം ബഹുമതതികേളഞ്ചാം എന്നതിവ നല്കുന്നതതികലെകഞയതി,
ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIIIബതി-യതിലലെ   വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  നതിശതിത
കേഞലെയളവതികലെയറ  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കപഞഗഞഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(x) (19)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(19എ)  “പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞഞ്ചാം”  എന്നഞല്   ഇനര്  ഡതിസതിപതിനറതി
അലല്ലെങ്കതില് മള്ട്ടേതി  ഡതിസതിപതിനറതി  കകേഞഴ്സുകേള്  കപഞഗഞമതില്  ഉള്ലപ്പടുതതി  അലല്ലെങ്കതില്
പകേരമഞകതിലകഞണറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച ഒരു കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(xi) (25)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(25എ)”  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതി”  എന്നഞല്  68എഞ്ചാംഇ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) 5-ാം വകുപ്പതില് ,―

(i)  (ഐഎ) ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―
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“(ഐഎ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ
നല്കേതിയകതഞ  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിചകതഞ  ആയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട,  നല്കേകലെഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികകലെഞ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം പഖര്യഞപതിക്കുകേ;”;

(ii) (ഐബതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(സതി)  56-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  കതിപ്തനതിബനനയറ  കശഷഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

"(2എ) സതിന്ഡതികകറതിനറ, ഈ ആകതിലഞ്ചാം അതതിന്കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുളള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലഞ്ചാം  എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 2020-ലലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സതിലന  (2020-ലലെ   72)   പഞബലെര്യ  തശ്രീയതതി  മുതല്  ഒരു
മഞസതതിനകേഞ്ചാം അഫെതിലെതികയററ   ലചയ്യലപ്പട്ടേ    ഒരു    കകേഞകളജതില്     2020-2021   അദര്യയന
വര്ഷകതയ്ക്കുളള   ഒരു      പുതതിയ    കകേഞഴതിലന അഫെതിലെതികയഷനറ കവണതിയുളള അകപക്ഷ
സസ്വശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ.”.

(ഡതി)  65-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“65.  അപ്പകലെററ ടട്രൈബബ്യുണല്.―(1)  ഈ ആകതിലന ആവശര്യതതികലെയഞയതി
ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണല് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(2)  ഈ  ആകതികലെഞ  തത്സമയഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതിലള്ള  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
നതിയമതതികലെഞ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  1974-ലലെ  കകേരള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതിലലെ  (1974-ലലെ  17)  65-ാം വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ള അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്
ഈ  ആകതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയതിട്ടുള്ള  ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം
തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെഞയതി പവര്തതികകണതഞണറ.”.

(ഇ)  65-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“65എ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി.―(1)  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ചഞന്സലെര് - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                  - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ;

(സതി) കപഞ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന 
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ  ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;
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(ഡതി) ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള
ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി               - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം. 

(2)  ലചയര്മഞന്  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(3)  സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം  പരസ്പരഞ്ചാം  ബഞധതിക്കുന്ന
കേഞരര്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര്  തലെതതില്  പരതിഹരതികകണ  കേഞരര്യങ്ങള്  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി
പരതിഗണതികകണതഞണറ. 

(എഫെറ) 68 ബതി വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(ജതി)     68 സതി വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(എചറ) 68 ഡതി വകുപ്പതില് മഞര്ജതിനല് ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം വകുപ്പതിലഞ്ചാം “അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം“സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”എന്ന വഞകറ കചര്കകണതഞണറ.

(ഐ) 68 ഇ വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, 

(i)  (iii)-ാം ഇനതതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗണ്സതില്”  എന്നശ്രീ
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (iii)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(iv)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ
ലസല്;

(v) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി;

(vi) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി;

(vii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി;

(viii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി   പരഞതതി  പരതിഹഞര
സമതിതതി.”.

(ലജ) 68 എഫെറ വകുപ്പതില്,―

(i) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (സതി)  ഇനതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―
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“(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ  വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ  അദര്യഞപകേ
ജശ്രീവനകഞലര  പതതിനതിധശ്രീകേരതിക്കുന്ന  നഞലെറ  അദര്യഞപകേര്,  അവരതില്  രണ  കപര്
സശ്രീനതികയഞറതിറതി, ലറഞകട്ടേഷന് എന്നതിവയുലട അടതിസ്ഥഞനതതില് കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചകയ്യണതഞ്ചാം  രണ  കപര്  കകേഞകളജതിലലെ  ലറഗുലെര്  അദര്യഞപകേര്,
അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നവരുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ;”;

(ബതി)  (ഡതി)  ഇനതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(ഡതി)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന വര്യവസഞയഞ്ചാം,  വഞണതിജര്യഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം,  വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം,  ടവദര്യശഞസഞ്ചാം,
എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ,  ഭരണനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  കമഖലെകേളതില്  നതിനളള നഞലെറ
വതിദഗ്ദ്ധര്;”;

(സതി)  (ഇ)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(ഇ) സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന അകഞദമതികേ
വതിദഗ്ദ്ധരഞയ മൂന്നറ  ലപഞഫെസര്മഞര്;”;

(ഡതി)  (എഫെറ)  ഇനതതില്  “ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകറുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട" എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം മൂന്നറ വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞ്ചാം മലറഞരു മൂന്നറ
വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള ഒരഞള്, അങ്ങലനയുളള ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അയഞളലട  നഞമനതിര്കദ്ദേശ  കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”;

(iii)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതിലന ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം
സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞലെറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(7) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
ഏഴറ  പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ  തപഞല് വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  എല്ലെഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(8)  കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(ലകേ) 68ജതി വകുപ്പതില്,―

(i)  (ii)-ാം  ഇനതതില്  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന മഞനദണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (v),  (vi),  (vii),  (viii)  എന്നശ്രീ  ഇനങ്ങളതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ.

(എല്) 68എചറ വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“68എചറ.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ.―(1)  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഒരു  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു പഠന കബഞര്ഡറ
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞഞ്ചാം നല്കുന്ന വകുപ്പറ കമധഞവതി - ലചയര്മഞന്;
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(ബതി)  ബനലപ്പട്ടേ  കപഞഗഞമതിലന  കകേഞഴതിലന  അദര്യഞപനഞ്ചാം  നടത്തുന്ന
ഫെഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  പുറത്തു നതിനഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലളള
രണറ വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  ശതിപഞര്ശ  ലചയ്യുന്ന,
ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലലെ ആററ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം ടവസറ-ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധന്;

(ഇ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന
വര്യവസഞയഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  കകേഞര്പ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതില്  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപലസ്മെനറ
സഞ്ചാംബനതിച അനുബന കമഖലെയതില് നതിനളള ഒരു പതതിനതിധതി;

(എഫെറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂര്തശ്രീകേരതിച ഒരു മതികേച പൂര്വ്വ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതി;

(ജതി)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്
അനുബന കപഞഗഞമതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ,  ഒരു പതതിനതിധതി;

(എചറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞളതിലന  അനുമതതികയഞടു
കൂടതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  ലചയര്മഞന്  കകേഞ-ഓപ്ററ
ലചയ്യുന്ന തഞലഴപ്പറയുന്ന വതിഭഞഗതതില് നതിനമുളള പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള്, അതഞയതറ:―

(i)  പകതര്യകേമഞയ  അലല്ലെങ്കതില്  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  രൂപകേല്പ്പന
ലചകയ്യണതിവരുന്നതിടതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ പുറത്തു നതിനളള വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  മററ  വകുപകേളതില്  നതിനളള
ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതില് വതിദഗ്ദ്ധരഞയ അദര്യഞപകേര്.

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  ഒരു  പഠന
കബഞര്ഡതിനു  കേശ്രീഴതില്  ലകേഞണവകരണ  കപഞഗഞഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്
തശ്രീരുമഞനതികകണതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതികറ,
ബതിരുദ  തലെതതിലഞ്ചാം  ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദ  തലെതതിലഞ്ചാം  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം
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കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  പകതര്യകേ  പഠന  കബഞര്ഡറ  രൂപശ്രീകേരതികകണതകണഞ  എന്നറ
തശ്രീരുമഞനതികഞവന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം മൂന്നറ
അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ   ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം  മലറഞരു
മൂന്നറ  അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ   പുനര്നഞമകേരണതതിനറ  അര്ഹതയുണഞ
യതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു
അഞ്ചാംഗമഞയ  ഒരു  അദര്യഞപകേലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  വതിരമതികല്  തശ്രീയതതിയതില്  ഒരു
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.

(5)  വര്യതര്യസ വകുപകേൾകറ,  കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗതതിനുളള സമയ പട്ടേതികേ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(6) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ആവശര്യമുളളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഒരു അകഞദമതികേ വര്ഷതതില് കുറഞ്ഞെതറ രണ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ.

(7)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  ലചയര്മഞന്,
വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം
പതതിനഞല പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കറ മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ
മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(8)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
ഏഴറ  പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ  തപഞല് വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(9)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന
കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ ടകേപ്പറതി      പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.
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(10) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(എഞ്ചാം) 68 ഐ വകുപ്പതില്,―

(i)  (i)-ാം  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വകുപ്പതില് നടത്തുന്ന കപഞഗഞമുകേള്കറ
കവണതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം  കപഞഗഞമതിലന  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞല്പ്പരര്യവഞ്ചാം
പകതര്യകേതിച്ചുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന  ആവശര്യങ്ങളഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുത്തു  ലകേഞണറ
പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം  സതിലെബസഞ്ചാം  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അതറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യുകേ:

എന്നഞല്, നതിലെവതിലളള എല്ലെഞ കപഞഗഞമുഞ്ചാം നതിലെവതിലളള കപഞഗഞമതിലന പരതിഷ്കരണവഞ്ചാം
പുതതിയ  കപഞഗഞകമഞ  പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുളള  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം,
കപഞഗഞമതിലന  കേഞലെയളവറ,  കപഞഗഞമതിനുളള  ലമഞതഞ്ചാം  ക്രഡതിററ,  ലസമസറതിലന  എണ്ണഞ്ചാം,
ഓകരഞ  ലസമസറതിനുഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെ  ക്രഡതിററ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  സമഞനമഞയകതഞ  അനുബനമഞയകതഞ  കകേഞര്  കപഞഗഞമതികനഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേതിട്ടുളള ലലെറര് കഗഡതിഞ്ചാംഗറ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം എന്നതിവയറ അനുകയഞജര്യമഞലണന്നറ
ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ഉറപ വരുകതണതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  പുതതിയകതഞ പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിചകതഞ ആയ കപഞഗഞമതിനുളള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ നതിലെവഞരലത തരഞ്ചാം തഞഴ്ത്തുന്ന വതിധതതില്
ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  ഒരു   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ഉറപ
വരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  തടര്വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  അവസഞന  ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുഞ്ചാം
തമതിലളള മഞര്കതിലന ശതമഞനഞ്ചാം വതിഭജതിചറ  നല്കുവഞന് ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞര്ഡതിനറ വതികവചനഞധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  അവസഞന
ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുലട  മഞര്കതിലന  ശതമഞനഞ്ചാം  ലമഞതഞ്ചാം  മഞര്കതിലന  അറുപതറ
ശതമഞനതതില് കുറയഞന് പഞടുളളതല്ലെ.”;

(ii)  (iv)-ാം  ഇനതതില്  “പരശ്രീക്ഷഞ  കമല്കനഞട്ടേകഞരുലട  നതിയമനതതിനു
കവണതിയുളള” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “പരശ്രീക്ഷഞകമല്കനഞട്ടേകഞരുലടയുഞ്ചാം കചഞദര്യകപ്പപ്പര്
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തയ്യഞറഞക്കുന്നവരുലടയുഞ്ചാം  നതിയമനതതിനറ  കവണതിയുള്ള”എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ;

(iii)  (v)-ാം ഇനതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(vi)  കപഞഗഞമതികലെകറ  പകവശതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ബഞചറ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  അങ്ങലനയുളള  ബഞചറ  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപഞഗഞഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞകുന്ന മുറയറ ഓകരഞ കപഞഗഞമതിനുഞ്ചാം കവണതി സസ്വശ്രീകേരതിചതിട്ടുളള വതിലെയതിരുതലെതിലന
രശ്രീതതികേളലടകയഞ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളലടകയഞ അകഞദമതികേ ഫെലെഞ്ചാം വതിലെയതിരുത്തുകേ;

(vii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  കപഞഗഞമതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ
തടര്ചയഞയ  വതിലെയതിരുതലെതിലന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  കപഞഗഞഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പറ തയ്യഞറഞക്കുകേ;

(viii)  അകഞദമതികേ  ഫെലെതതിലന  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ആവശര്യമഞയ
പുനനഃപരതികശഞധനയുഞ്ചാം  കഭദഗതതിയുഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.”.

(എന്) 68 ലജ വകുപ്പതില് ,―

(i)  മഞര്ജതിനല്  ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ ;

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നല്കേലപ്പട്ടേ ഒരു സര്കഞര് കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ  മതികേവറ
ലതളതിയതിച  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വതിദഗ്ദ്ധന്,  വര്യവസഞയതി,  ലപഞഫെഷണല്  എന്നതിവരഞയ  മൂന്നറ
വതിശതിഷ ആളകേള്, അവരതില് ഒരഞലള ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലചയര്മഞനഞയതി സര്കഞര്
സ്ഥഞനനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചകയ്യണതഞണറ;

(ബതി) കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന കകേഞകളജതിലലെ
ഒരു അദര്യഞപകേന് ;
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(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത ഒരഞള്;

(ഡതി) കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര്, അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ
വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി;

(ഇ)  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന
ഒരഞള് ;

(എഫെറ)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ
അലല്ലെങ്കതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഗവണ്ലമനറ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതി
പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി;

(ജതി) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എചറ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ഐ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലജ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയുലട എകറ -ഒഫെതികഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”;

(iii) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില് “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ ;

(iv)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന

ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജന്സതിയുലട മഞകനജര്,  ലചയര്മഞന്,  ഡയറകര്

അലല്ലെങ്കതില് പസതിഡനറ  - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജന്സതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ

തഞല്പ്പരര്യഞ്ചാം ലതളതിയതിച നഞലെറ കപര് ;
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(സതി)  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ലറഞകട്ടേഷന്  വഴതി

സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു

അദര്യഞപകേന്;

(ഡതി)  സസ്വകേഞരര്യ കകേഞകളജതിലലെ അദര്യഞപകേര്, അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം

ലതരലഞ്ഞെടുത ഒരഞള് ;

(ഇ) വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജന്സതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ

വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി ;

(എഫെറ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന

ഒരഞള് ;

(ജതി)  ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ അലല്ലെങ്കതില്

ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി ;

(എചറ)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത

വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ഐ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട

ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ലജ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലകേ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ

കബഞഡതിയുലട എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(ഒ) 68 ലകേ വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,

അതഞയതറ :―

“68ലകേ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി.―
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ   അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഔകദര്യഞഗതികേ
കേഞലെഞവധതി  മൂന്നറ  വര്ഷകഞലെയളവറ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ഒരു  അധതികേ  കേഞലെയളവതികലെയറ
പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞല്,  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  തശ്രീയതതി  മുതല്  അഞറ
വര്ഷകഞലെകതകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞണറ :
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എനമഞത്രമല്ലെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള  ഒരഞള്  അങ്ങലനയുളള  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശ കേഞലെഞവധതി പൂര്തതിയഞക്കുകമ്പഞകഴഞ ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട
അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ :

എനതലന്നയുമല്ലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില് ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആയ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി,
കകേഞകളജറ യൂണതിയലന കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ കകേഞകളജതിലലെ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
അല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുകമ്പഞകഴഞ  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ,   അകതഞലട  അങ്ങലനയുള്ള
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”.

(പതി)  68എല് വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“68എല്.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  കയഞഗഞ്ചാം.―(1)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതി സഞധഞരണ ഒരു വര്ഷതതില് ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെതറ രണ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ മൂന്നതിലലെഞന്നതില് കുറയഞലതയുളള അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
കരഖഞമുലെമുളള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിചറ  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ലചയര്മഞന്,
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ.

(2)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ലമമ്പര്  ലസക്രട്ടേറതി,  വതിശദമഞയ
അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞലെറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(4)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്
തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(5)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  ഒരു
അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്
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അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(കേറ്റ്യൂ)  68എഞ്ചാം വകുപ്പതില്, (v) -ാം ഇനതതിനുഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(v)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലടകയഞ  അനുമതതികയഞലടകയഞ
ടമകഗഷന് സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം ലപഞവതിഷണല് ഡതിഗതി സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം നല്കുകേ.”.

(ആര്)  68എഞ്ചാം വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“68എഞ്ചാംഎ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്.―(1) നഞഷണല് അക്രഡതികറഷന് ആനറ അസലസ്മെനറ കേസൗണ്സതിലെതിലന
ചട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉതരവകേള്ക്കുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനുകേള്ക്കുഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അനുസൃതമഞയതി
ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരതിതയതിന് കേശ്രീഴതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി  രൂപശ്രീകേരതിച   ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി  അഷസ്വറന്സറ  ലസല്ലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന ഒരു
എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,  അതഞയതറ:―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, ഒരു വതിശതിഷനഞയ അകഞദമതികേ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം- ലചയര്മഞന് ;

(ii)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന രണറ അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധര്.

(3)  എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീമതിലന  കേഞലെഞവധതി  നഞലെറ
വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം  അതതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതിലന  കേടമകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതികനതഞയ
നടപടതിക്രമങ്ങള് തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(5)  എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം,  അകഞദമതികേ  പവര്തനങ്ങളഞയ
അദര്യഞപന-പഠന പക്രതിയ,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ,  അകഞദമതികേ ഫെലെങ്ങളലട കനട്ടേഞ്ചാം എന്നശ്രീ
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വതിവതിധ കമഖലെകേളതിലലെ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന സമഗമഞയ പകേടനഞ്ചാം അവകലെഞകേനഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ. എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലെഭതിചറ  ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം അതതിലന
ശതിപഞര്ശ സഹതിതഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.
എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം,  അതതിലന  അധതികേഞരതിതയതിന്  കേശ്രീഴതിലളള  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലഞ്ചാം വര്ഷതതില് ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടകതണതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന   ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ  ലസല്ലെതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം  പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിശയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

68 എഞ്ചാംബതി. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി .―(1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  ആകതിലന  VIIIബതി അദര്യഞയതതിലലെ  ആവശര്യതതികലെയഞയതി,
തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പരഞതതി
പരതിഹഞര സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) ടവസറ-ചഞന്സലെര് - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി) ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ 
അലല്ലെങ്കതില്  ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ   ലസക്രട്ടേറതി 
പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന  
കനഞമതിനതി - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം; 

(സതി) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗണ്സതിലെതിലന
ടവസറ-ലചയര്മഞന്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള 
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന  
നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള
ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു മഞകനജര്  - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട
കേഞലെഞവധതി അതതിലന രൂപശ്രീകേരണ തശ്രീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതികറ,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ
പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേള്  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(4) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി
അതതിലന  കേഞരര്യങ്ങള്  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  പവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കവണതി  അതതികനതഞയ
നടപടതിക്രമങ്ങള് തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഉതരവകേളഞ്ചാം കേക്ഷതികേള്കറ  ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

68എഞ്ചാംസതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി.―(1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ടവസറ-ചഞന്സലെര്        - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  സതിന്ഡതികകറതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത രണ കപര് ;

(സതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തുന്ന ബനലപ്പട്ടേ അലല്ലെങ്കതില് അനുബന കപഞഗഞമതിലന
വകുപ്പറ തലെവന് ;

(ഡതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി,  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബനലപ്പട്ടേ ഫെഞകല്റതി ഡശ്രീന് ;

(ഇ)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ;

(എഫെറ)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേകതഞ അനുബനമഞയകതഞ ആയ മൂന്നറ വതിദഗ്ദ്ധര് ;

(ജതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട രജതിസഞര്, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട കേണ്വശ്രീനര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ
സതിന്ഡതികകററ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കേഞലെഞവധതി  അവലര  ലതരലഞ്ഞെടുത  സതിന്ഡതികകറതിലന
കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുന്നകതഞലട തശ്രീരുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയുലട  ഒരു
കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകള്  അല്ലെഞലതയുളള  അതതിലന  ആലകേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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68  എഞ്ചാംഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി.―(1)
ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്  - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത രണ കപര് ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരു
അദര്യഞപകേന് ;

(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ടഫെനഞന്സറ ഓഫെശ്രീസര്. 

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി
മൂന്നറ  വര്ഷഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി
ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  എന്നഞല്  ഒരു  വര്ഷതതില്  രണ
പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയുലട  ലചയര്മഞന്,  വതിശദമഞയ  അജണ  കുറതിപകേള്  സഹതിതഞ്ചാം  കയഞഗതതിലന
സ്ഥലെവഞ്ചാം  തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞല  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ
തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(3)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്
തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതിയതിലലെ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(4) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ   ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്  അര്ഹത
യുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അതതികന്മേല് ലചയര്മഞന് പരതികശഞധന നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതമഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതിയുലട  ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതികറ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേടമകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―
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(എ)  അതതിലന  ശദയതില്  ലകേഞണവരുന്ന  അങ്ങലനയുള്ള
കേഞരര്യങ്ങളതികന്മേല് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ ഉപകദശതിക്കുകേ ;

(ബതി)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,
സര്കഞര് എന്നതിവയതില് നതിനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന ഗഞന്റുകേളഞ്ചാം മററ തകേകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചറ ബഡ്ജററ
എസതികമറകേള് തയ്യഞറഞക്കുകേ ;

(സതി)  കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേ ഓഡതിററ  ലചയ അകസൗണകേളലട
കസററലമനറ തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

68എഞ്ചാംഇ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി
പരതിഹഞര സമതിതതി.― (1)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജറ പതിന്സതിപ്പഞള്                     - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി)  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിലലെ  മൂന്നറ
സശ്രീനതിയര് അദര്യഞപകേര്, അവരതിലലെഞരഞള് വനതിത ആയതിരതികകണതഞണറ ;

(സതി) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അദര്യഞപകേ-രക്ഷഞകേര്ത്തൃ
അകസഞസതികയഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷകേര്തഞവറ.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതിയുലട  കേഞലെഞവധതി  രണറ  വര്ഷഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ,  എന്നഞല്  ഓകരഞ  അകഞദമതികേ  വര്ഷതതിലനയുഞ്ചാം  ആദര്യ  മഞസതതില്
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി
പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട  ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതിലന  
ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട പരഞതതി പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അതതിലന
ലറഗുകലെഷനുകേള്  വഴതി  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതികകണതഞണറ.

(5) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതിയുലട  ശതിപഞര്ശ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
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തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം  പരഞതതി  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ  ദതിവസ
കേഞലെയളവതിനകേഞ്ചാം,  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതിലയ  അറതിയതികകണതമഞണറ.  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം   അതതികന്മേല്  പതിന്സതിപ്പഞള്  എടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെലറ
അറതിയതികകണതഞണറ.

(6)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഉതരവറ  മൂലെഞ്ചാം
സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള ഉതരവറ ടകേപ്പറതിയ തശ്രീയതതി മുതല്
പതതിനഞലെറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  ഒരു  അപ്പശ്രീല്
സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  അങ്ങലനയുള്ള
അപ്പശ്രീലെതില്  ബനലപ്പട്ടേ  ആളകേള്കറ  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞന്  ഒരു  അവസരഞ്ചാം
നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം, അറുപതറ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞണറ.”.

(എസറ)  68എന് വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“68എന്.  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  ഉള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം.― (1)  ഒരു കകേഞകളജറ  അതതിലന  പദവതി  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  എന്നതതികലെയറ  മഞറഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  അതറ,  വര്ഷതതില്  ഏത
സമയത്തുഞ്ചാം  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  മഞതൃകേയതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ഒരു അകപക്ഷ സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(2)  അകപക്ഷ  സസ്വശ്രീകേരതിക്കുന്നതതികന്മേല്,  അകപക്ഷ  ടകേപ്പറതി  ഏഴു
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകകറഞ  നതിര്വ്വഞഹകേ  സമതിതതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  അഞറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  കയഞഗര്യതഞ  മഞനദണങ്ങള്,  അതതിലന  അകഞദമതികേ  പകേടനഞ്ചാം,
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട  ലെഭര്യത,  രഹസര്യഞതകേതകയഞലടയുഞ്ചാം  സതഞരര്യതകയഞലടയുഞ്ചാം
വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയവഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനറ  കയഞഗര്യതയുള്ള  ഫെഞകല്റതി
സസൗകേരര്യങ്ങള്,  ആകഞ്ചാം  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം  പകേഞരമുളള  വതിവതിധ  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  സമതിതതികേളലട
പവര്തനങ്ങളലട നതിലെനതില്പ്പറ  എന്നതിവ കകേഞകളജറ  നതിറകവറനകണഞ എന്നതറ  സമതിതതി
പരതികശഞധതികകണതഞ്ചാം  സമതിതതി  അതതിലന  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ഏഴു  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-
ചഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികകണതമഞണറ.

(3)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  അകപക്ഷ  ടകേപ്പറതി  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ
അങ്ങലനയുള്ള  കരഖകേള്  സഹതിതഞ്ചാം  അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ
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അയയ്കകണതമഞണറ.  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  അകപക്ഷ  നതിരസതിക്കുന്നതിടതറ,
അകദ്ദേഹതതിലന  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലനയുഞ്ചാം  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലനയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  സര്കഞരതിനുഞ്ചാം  കൂടതി  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
ലചകയ്യണതഞണറ.

(4)   യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ആവശര്യലപ്പടുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
ഒരു  ഉടനടതി  സ്ഥലെ  സന്ദര്ശനതതിനഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സര്കഞരുഞ്ചാം  അവരുലട
കനഞമതിനതികേലള യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികറ  നല്കകേണതഞണറ.

(5)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ ഉള്ള അകപക്ഷ ഏലതഞരു കേഞരണതഞലഞ്ചാം നതിരസതികലപ്പടുന്നതിടതറ,
കകേഞകളജതിനറ, അതതിലന മുന് അകപക്ഷ അങ്ങലനയുളള  നതിരസതികല് ലചയ തശ്രീയതതി മുതല്
ഒരു വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം അകപക്ഷതികഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനറ  ആറു  മഞസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  മഞതൃകേയതില്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനഞയതി
അകപക്ഷതികകണതഞണറ.

(7)  നഞഷണല്  അസലസ്മെനറ  ആനറ  അക്രഡതികറഷന്  കേസൗണ്സതില്
അലല്ലെങ്കതില് നഞഷണല് കബഞര്ഡറ ഓഫെറ അക്രഡതികറഷന് നതിശയതിചതിട്ടുള്ള അക്രഡതികറഷന്
കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികഞന്
ആവശര്യലപ്പടുന്ന കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനറ അര്ഹത കനടുന്നതതിനു
കവണതി നഞഷണല് അസലസ്മെനറ ആനറ അക്രഡതികറഷന് കേസൗണ്സതിലെതിലനകയഞ നഞഷണല്
കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അക്രഡതികറഷലനകയഞ  അക്രഡതികറഷനുകവണതി  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള
തഞലണന്നതതിലന ഒരു ലതളതിവറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(8)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  അതതിലന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി
തതിരതിലകേ  നല്കേഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  പകമയഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  മുകഖന  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അങ്ങലനയുളള  പകമയഞ്ചാം
പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനഞയതി   അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനുളള  കൃതര്യമഞയ  നടപടതിക്രമഞ്ചാം
അനുവര്തതികകണതഞണറ.

(റതി)  68ഒ വകുപ്പതില്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(1)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം,
കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേന്  തലെവനഞയുള്ള  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  ലസല്
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.”.
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(യു)  68പതി വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“68പതിഎ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
കേടമകേളഞ്ചാം.―(1)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
അലല്ലെങ്കതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ഉതരവകേള്,  ലറഗുകലെഷനുകേള്  എന്നതിവകേള്കറ  അനുസൃതമഞയതി
അകഞദമതികേ ഗുണനതിലെവഞരവഞ്ചാം മഞനദണവഞ്ചാം തടര്ചയഞയതി കേഞത്തുസൂക്ഷതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  നതിലെവതിലളള അക്രഡതികറഷന് പദവതി,
കദശശ്രീയ  റഞങ്കതിഞ്ചാംഗറ,  നല്കുന്ന കപഞഗഞമുകേള്,  കപഞഗഞമുകേളതികലെകറ  പകവശനതതിനുള്ള
കപഞലസ്പകസറ,  ഫെശ്രീസഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കഞയതി  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേള്  അടയ്കകണ  മററ  എല്ലെഞ
തകേകേളഞ്ചാം,  ഫെഞകല്റതിയുലട  ലപഞടഫെല്,  പകവശന  നടപടതിക്രമങ്ങള്,  ഉചതിതമഞയ
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്, കകേഞകളജതിലന ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങള്,
കഹഞസല്  സസൗകേരര്യങ്ങള് എന്നതിവലയ  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരഞ്ചാം  വശ്രീഴ്ച  കൂടഞലത  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് അപറ കലെഞഡറ ലചകയ്യണതഞണറ.

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  68ഇ വകുപ്പതില് പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന്ന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട  ഘടനയുഞ്ചാം  ബനലപ്പട്ടേ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
ലപഞടഫെലഞ്ചാം അതതിലന ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ. അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  നടപടതിക്കുറതിപകേളഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  സസ്വശ്രീകേരതിച  നടപടതിയുഞ്ചാം  കൂടതി  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  അതതിലന  ലവബ്ടസറതില്
അകസൗണകേളലട വതിശദമഞയ ഓഡതിററ  ലചയ കസററലമന്റുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ ബഡ്ജറഞ്ചാം സ്ഥഞപന
വതികേസന പദതതികേളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ,  നതിലെവതിലള്ള കകേഞഴ്സുകേകളഞ കപഞഗഞമുകേകളഞ
പുനനഃപരതികശഞധതികഞവന്നതഞ്ചാം  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ
വതികധയമഞയതി,  അതതിലന  കകേഞഴ്സുകേള്,  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്,  സതിലെബസറ  എന്നതിവ
പുന:ക്രമശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം രൂപകേല്പന ലചയ്യഞവന്നതഞ്ചാം നതിശയതികഞവന്നതമഞണറ.

(6)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, 2014-ലലെ ലസ്പസതിഫെതികകഷന് ഓഫെറ
ഡതിഗശ്രീസറ  പകേഞരഞ്ചാം  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള
നഞമകേരണതതില്  ഉള്ലപ്പടുന്ന  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേള്  അലല്ലെങ്കതില്  കപഞഗഞമുകേള്
ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.
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(7)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പകേടനഞ്ചാം
വതിലെയതിരുതല്, പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ,  ഫെലെപഖര്യഞപനങ്ങളലട വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നതിവയ്ക്കുളള
രശ്രീതതികേള് ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.

(8)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഫെലെങ്ങള്  പഖര്യഞപതികഞവന്നതഞ്ചാം
മഞര്കറ  ഷശ്രീറകേളഞ്ചാം  മററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറകേളഞ്ചാം  നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ
അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  ബതിരുദ
സര്ട്ടേതിഫെതികറതില്  കകേഞകളജതിലന  കപകരഞടുകൂടതിയ  ബതിരുദഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നല്കകേണതമഞണറ.

(9)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  അനുസൃതമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുകേകയഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  സമയതറ  ഒറതവണ  അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള മററ തകേകേളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ നല്കകേണതഞണറ.

(10)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  ഈ  അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്
രൂപശ്രീകേരതികകണതറ ആവശര്യമഞയ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി, അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതില്, പഠന
കബഞര്ഡറ, ധനകേഞരര്യ സമതിതതി, വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി, ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്  എന്നതിവ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2009-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  ലറഗുകലെഷന്സറ  ഓണ്  കേര്ബതിഞ്ചാംഗറ  ദതി  ലമനസറ  ഓഫെറ  റഞഗതിഞ്ചാംഗറ  ഇന്  ഹയര്
എഡബ്യുകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു ആനതി റഞഗതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(12)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2015-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന് (പതിവന്ഷന്, കപഞഹതിബതിഷന് ആനറ റതിഡ്രസല് ഓഫെറ ലസക്ഷസ്വല് ഹരഞലസ്മെനറ
ഓഫെറ  വതിമണ്  എഞ്ചാംകപഞയശ്രീസറ  ആനറ  സ്റ്റുഡനറസറ  ഇന്  ഹയര്  എഡബ്യുകകഷണല്
ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ)  ലറഗുകലെഷന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഒരു  കേമതിറതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(13)  ഈ ആകതിലലെ വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജറ,  അദര്യഞപകേലരയുഞ്ചാം മററ അകഞദമതികേ ജശ്രീവനകഞലരയുഞ്ചാം, 2018-ലലെ യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് (മതിനതിമഞ്ചാം കേസ്വഞളതിഫെതികകഷന്സറ കഫെഞര് അകപ്പഞയതിനറലമനറ ഓഫെറ ടശ്രീകചഴറ
ആനറ അദര് അകഞദമതികേറ സഞഫെറ ഇന് യൂണതികവഴതിറശ്രീസറ ആനറ കകേഞകളജസറ ആനറ ലമകഷഴറ
കഫെഞര്  ദതി  ലമയതിനനന്സറ  ഓഫെറ   സഞന്കഡര്ഡ്സറ  ഇന്  ഹയര്  എഡബ്യുകകഷന്)
ലറഗുകലെഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകണതഞണറ.
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(14)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന് കേശ്രീഴതില്
ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം  സര്കഞരുമഞകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞകയഞ  ഏര്ലപ്പട്ടേ  കേരഞറുകേള്ക്കുഞ്ചാം
വതികധയമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നല്കുന്നതതിനു മുമ്പഞയതി  ഫെണറ സസ്വശ്രീകേരതിച പകേഞരഞ്ചാം
തടര്നഞ്ചാം സസ്വശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(15)  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയതിട്ടുളള സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം സ്ഥഞപന
തലെതതിലള്ളതഞ്ചാം ഭഞഗതികേമല്ലെഞതതഞ്ചാം കകേഞകളജറ നല്കുന്ന ബതിരുദഞ്ചാം, ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം,
പതി.എചറ.ഡതി.  എന്നതിങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  തലെങ്ങളതിലമുള്ള  കപഞഗഞമുകേള്  ഉള്ലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതതിനു  കശഷഞ്ചാം  കകേഞകളജറ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  കപഞഗഞമുകേളഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞണറ.

(16)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേല്  അലല്ലെങ്കതില്  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികല്
സമയത്തുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  കപരു  കചര്തതിട്ടുള്ള  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലള  കൂടതി
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതിയതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.”.

(വതി) 68 കേറ്റ്യൂ വകുപ്പതില്,―

(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് “അതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങള്”
എന്നശ്രീ   വഞക്കുകേള്ക്കു   പകേരഞ്ചാം  “ഈ  അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടേങ്ങള്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (2)  മുതല്  (17)  വലരയുള്ള ഉപവകുപകേള്കറ പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  നല്കേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
പദവതിയുലട  കേഞലെയളവതികലെകകഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കേഞലെയളവതികലെകകഞ,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  നതിനളള
ഒറതവണ  അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നല്കകേണതഞയ
നതിശതിത ശശ്രീര്ഷകേഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ഇനതതിന് കേശ്രീഴതിലളള  മററ ഫെശ്രീസകേളഞ്ചാം  നതിശയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ആവശര്യലപ്പടുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി, കകേഞകളജതില്
ഒരു  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനതതിനുമഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി മുമ്പഞലകേ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം വയ്പ്പതികകണതഞണറ:
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എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള്ള  ഓകരഞ  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  ഒകകഞബര്  
31-ാം തശ്രീയതതികയഞ  അതതിനു മുന്കപഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി  ലതഞണ്ണൂററ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ
പുന:സമര്പ്പണതതിനഞയതി തതിരതിചയചറ ലകേഞടുത്തു ലകേഞകണഞ ഒരു തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം,
ടവസറ-ചഞന്സലെര്  ഒരു  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനമഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ  അങ്ങലനയുളള  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  കപഞഗഞമതിലന
കേഞലെയളവറ,  ലസമസറുകേളലട എണ്ണഞ്ചാം, ഓകരഞ ലസമസറതിനുഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെ
ക്രഡതിറകേള്, കപഞഗഞമതിനു കവണതിയുള്ള  ലമഞതഞ്ചാം ക്രഡതിറകേള്, സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തുന്ന
സമഞനമഞയ  കപഞഗഞമതിനറ  കവണതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ലലെറര്  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
എന്നതിവയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിലയ  അറതിയതിക്കുന്നതതിനഞയതി   ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതതികനഞ  മുന്പഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം
കുറയഞന് ഇടവരുത്തുന്നകതഞ രഞജര്യതതിലനകയഞ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലനകയഞ  തഞല്പരര്യതതിനറ
എതതിരഞകുന്നകതഞ ആയ  ഫെലെഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതില്ലെ എന്നറ ഉറപ വരുകതണതമഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ, നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച തശ്രീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂററ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  അറതിയതികഞതതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,   ടവസറ-
ചഞ ന്സലെര്കറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതിടതറ,  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി ചൂണതികഞണതിച കപഞരഞയ്മകേള് പരതിഹരതിചതതിനു
കശഷഞ്ചാം  നഞല്പതതിയഞറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുന:സമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി,
ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതികറ  തതിരതിലകേ
നല്കുവഞന് ഇടയഞകകണതഞണറ.

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി,  പുനനഃസമര്പ്പതിച
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി,  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ
നതിരസതിക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതഞണറ :
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എന്നഞല്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുന:സമര്പ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതല്  മുപ്പതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
പുനനഃസമര്പ്പതിച  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ
അറതിയതികഞതതിരതിക്കുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(7)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം  അതതികന്മേലലെടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകററ  മുമ്പഞലകേ
സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(8)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി
നല്കുന്നതതിനറ നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുളള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിബനനകേള് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ലെഭതിച
ഒരു  കകേഞകളജറ  ലെഞ്ചാംഘതിചതിട്ടുകണഞലയന്നറ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
സതിന്ഡതികകറതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(9)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ആവശര്യതതികലെയഞയതി,
കകേഞകളജറ  പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം  അതതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേള്  പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം
പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ പസക്തമഞയ ലതളതിവറ കശഖരതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി, അതതിനറ
യുക്തലമന  കേരുതന്ന,  അങ്ങലനയുള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം,  അതതികലെയഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  എല്ലെഞ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം
കരഖകേളഞ്ചാം  സമതിതതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള   തശ്രീയതതിയതിലഞ്ചാം  സമയത്തുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ
നല്കകേണതഞണറ:

എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ   എന്നശ്രീ കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമുലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള   അകനസ്വഷണതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(10)  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  സമതിതതി,
ബനലപ്പട്ടേ  കേക്ഷതികേള്കറ  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞന്  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനു
കശഷഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ അന്തതിമമഞകകണതഞണറ.

(11)  സതിന്ഡതികകററ,  പസ്തുത  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  പരതിഗണതിച
കശഷഞ്ചാം,  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി
നതിര്തലെഞകകണതഞലണകന്നഞ റദ്ദേഞകകണതഞലണകന്നഞ അഭതിപഞയമുളള  പക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ശതിപഞര്ശയഞയതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന
അറതിയതികകണതഞണറ.
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(12)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  സര്കഞരതിനറ
കരഖഞമുലെമുള്ള  എലന്തങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  ലെഭതിക്കുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനറ,
പരഞതതിയുലടയുഞ്ചാം വതിവരതതിലനയുഞ്ചാം ഉള്ളടകഞ്ചാം കൃതര്യമഞയതി പരതിഗണതിചതതിനു കശഷഞ്ചാം,  അതറ
അപകേഞരഞ്ചാം  കേരുതന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  ആവശര്യമഞയ  നടപടതികഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  റഫെര്
ലചകയ്യണതഞണറ:

എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമുലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള പരഞമര്ശതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(13) (12)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് നടതതിയ ഒരു റഫെറന്സറ
സഞ്ചാംബനതിചറ  (8),  (9),  (10)  എന്നശ്രീ  ഉപവകുപകേളതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന
നടപടതിക്രമവഞ്ചാം നടപടതിയുഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞണറ.

(14)  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുഞ്ചാം  അതറ  കകേഞകളജതില്  നടതഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന,  നതിശയതിചതിട്ടുളള  ആദര്യ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  തശ്രീയതതികറ  മുമ്പുള്ള  ആററ
മഞസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള സമര്പ്പണതതിലന അറുപതറ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ പരശ്രീക്ഷഞ
മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നല്കകേണതമഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അതതിലന  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വലെതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഉള്ലപ്പടുതഞന്  ആവശര്യലപ്പട്ടേ
കഭദഗതതികേള്  ഉള്ലപ്പടുകതണതഞ്ചാം  ആയതറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
ലചകയ്യണതമഞണറ.”.

(ഡബറ്റ്യൂ)  68  ആര് വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ. 

(എകറ)  68എസറ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“68എസറ  .    സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―
സര്കഞരുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ അലല്ലെങ്കതില് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതികറ
അകപക്ഷതിക്കുന്ന  ഒരു  കകേഞകളജുമഞയുള്ള  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  പതിന്സതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ.”.
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(ടവ)  68റതി വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“68റതി. ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലളള ഒഴതിവകേള് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―
ഈ  അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അധതികേഞരസ്ഥഞനതതിലന യഞലതഞരു തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള അധതികേഞരസ്ഥഞനത്തുള്ള
ഒരു ഒഴതിവറ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞല് അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ.”.

4.  1985-  ലലെ    12  -  ാം  ആകതിനുളള  കഭദഗതതി.― 1985-ലലെ  മഹഞതഞഗഞനതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് (1985-ലലെ 12) ,―

(എ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (1) -ാം ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii) (4എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

          “(4എ) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ”എന്നഞല് യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി
അപകേഞരഞ്ചാം  പഖര്യഞപതിചതമഞയ ഒരു കകേഞകളജറ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iii)  (4ബതി  ) ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

 “(4ബതി) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”  എന്നഞല്  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം
IX-ലലെ വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി പഠന കപഞഗഞമുകേള് നടത്തുകേ, അതതിലന സതിലെബസഞ്ചാം
പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ, അദര്യയനഞ്ചാം, പഠനവഞ്ചാം വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം, മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള രശ്രീതതികേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയ്യുകേ,  ഒരു ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സര്ട്ടേതിഫെതികററ,
അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നല്കുന്നതതികലെയ്ക്കുള്ള
പരശ്രീക്ഷകേള്  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ബനലപ്പട്ടേ  പഠന  കപഞഗഞമുകേളലട  ഫെലെങ്ങള്
പസതിദശ്രീകേരതികല് എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതിനറ നല്കേതിയതിട്ടുളള ഒരു വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv)  (5എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(5എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ”
എന്നഞല്  109-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന
ഒരു  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  കവണതിയുളള  പഠന  കബഞര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;
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(v)  (7)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(7എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തര്ക പരതിഹഞര സമതിതതി"
എന്നഞല് 114ബതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തര്ക
പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(7ബതി)  “കകേഞഴറ”  എന്നഞല്  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  IX-ലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  കപഞഗഞഞ്ചാം  ഉള്ലകഞളളന്ന  വതിഷയങ്ങളതില്  ഒന്നറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vi)  (9)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(9എ) “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി” എന്നഞല്
114സതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vii)  (10എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(10എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി"
എന്നഞല്  114  ഡതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ധനകേഞരര്യ സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(10ബതി) “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നഞല് ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(viii)  (12)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(12എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ  ലസല്”  എന്നഞല്  114എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(12ബതി) “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി”  എന്നഞല്  69എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;
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(ix)  (19എ)-ാം  ഖണതതിനുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(19ബതി) “കപഞഗഞഞ്ചാം”  എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,
ഡതികപഞമ,  സര്ട്ടേതിഫെതികററ  അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  എന്നതിവ
നല്കുന്നതതികലെകഞയതി,  ആകതിലലെ അദര്യഞയഞ്ചാം  IX-ലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു
നതിശതിത  കേഞലെയളവതികലെയറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(x)  (21)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“(21എ) “പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച കപഞഗഞഞ്ചാം” എന്നഞല്  ഇനര് ഡതിസതിപതിനറതി
അലല്ലെങ്കതില്  മള്ട്ടേതി  ഡതിസതിപതിനറതി  കകേഞഴ്സുകേള്  കപഞഗഞമതില്  ഉള്ലപ്പടുതതി  അലല്ലെങ്കതില്
പകേരമഞകതിലകഞണറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച ഒരു കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(xi) (27)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“(27 എ) ”ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതി”എന്നഞല്  114 ഇ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) 5-ാം വകുപ്പതില് ,―

(i)  (ഐഎ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(ഐഎ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ
നല്കേതിയകതഞ  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിചകതഞ  ആയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട,  നല്കേകലെഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികകലെഞ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം പഖര്യഞപതിക്കുകേ;”;

(ii) (ഐബതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(സതി)  58-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  രണഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയറ
കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

"(2 എ)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  ഈ  ആകതിലഞ്ചാം  അതതിന്കേശ്രീഴതില്
ഉണഞകതിയതിട്ടുളള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലഞ്ചാം  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സതിലന  (2020-ലലെ  72)   പഞബലെര്യ
തശ്രീയതതി  മുതല്  ഒരു  മഞസതതിനകേഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഒരു  കകേഞകളജതില്
2020-2021  അദര്യയന  വര്ഷകതയ്ക്കുളള  ഒരു  പുതതിയ  കകേഞഴതിലന  അഫെതിലെതികയഷനറ
കവണതിയുളള അകപക്ഷ സസ്വശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ.”.

(ഡതി)  69-ാം വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“69.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബര്യ ബ്യൂണല്.―(1)  ഈ  ആകതിലന  ആവശര്യതതികലെയഞയതി  ഒരു
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണല് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(2)  ഈ ആകതികലെഞ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെര്യതതിലള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ
എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ (1974-ലലെ
17)  65-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ള  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  ഈ  ആകതില്
വര്യവസ്ഥ  ലചയതിട്ടുള്ള  ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെഞയതി പവര്തതികകണതഞണറ.”.

(ഇ)  69-ാം വകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“69 എ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി.―(1)  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ചഞന്സലെര്                                         -ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                    - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ;

(സതി) കപഞ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം 
ലചയ്യുന്ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ 

    ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര്                               - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി) ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലന 
        ചുമതലെയുള്ള ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി               - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം. 

(2)  ലചയര്മഞന് തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 



62

(3)  സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം  പരസ്പരഞ്ചാം  ബഞധതിക്കുന്ന  കേഞരര്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര്  തലെതതില്  പരതിഹരതികകണ  കേഞരര്യങ്ങള്  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി പരതിഗണതികകണതഞണറ. 

(എഫെറ) 103-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(ജതി) 104-ാം വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(എചറ)  105-ാം  വകുപ്പതില്  മഞര്ജതിനല്  ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം  വകുപ്പതിലഞ്ചാം
“അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”എന്ന വഞകറ
കചര്കകണതഞണറ.

(ഐ) 106-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i) (iii)- ംം ഇനതതില് “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗണ്സതില്”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (iii)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(iv) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല്;

(v) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി;

(vi) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി;

(vii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി;

(viii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര
സമതിതതി.”.

(ലജ) 107-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (സതി)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ വര്യതര്യസ വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ അദര്യഞപകേ ജശ്രീവനകഞലര
പതതിനതിധശ്രീകേരതിക്കുന്ന  നഞലെറ  അദര്യഞപകേര്,  അവരതില്  രണ  കപര്  സശ്രീനതികയഞറതിറതി,
ലറഞകട്ടേഷന് എന്നതിവയുലട അടതിസ്ഥഞനതതില് കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞ്ചാം രണ കപര് കകേഞകളജതിലലെ ലറഗുലെര് അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നവരുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ;”;
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(ബതി)  (ഡതി)  ഇനതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഡതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന വര്യവസഞയഞ്ചാം,  വഞണതിജര്യഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം,  വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം,  ടവദര്യശഞസഞ്ചാം,
എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ,  ഭരണനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  കമഖലെകേളതില്  നതിനളള നഞലെറ
വതിദഗ്ദ്ധര്;”;

(സതി)  (ഇ)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഇ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധരഞയ
മൂന്നറ  ലപഞഫെസര്മഞര്;”;

(ഡതി)  (എഫെറ)  ഇനതതില്  “ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട" എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലലെ  ഒരു
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം മൂന്നറ വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞ്ചാം മലറഞരു മൂന്നറ
വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള ഒരഞള്, അങ്ങലനയുളള ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അയഞളലട  നഞമനതിര്കദ്ദേശ  കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”;

(iii)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(5)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതിലന ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം
സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞലെറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.
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(7) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
ഏഴറ  പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ  തപഞല് വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  എല്ലെഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(8) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(ലകേ) 108-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (ii)-ാം ഇനതതില് “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന
മഞനദണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii) (v), (vi), (vii), (viii) എന്നശ്രീ ഇനങ്ങളതില് “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗണ്സതില്”
എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ.

(എല്) 109-ാം വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“109.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ. (1)  ― ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഒരു  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു പഠന കബഞര്ഡറ
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞഞ്ചാം നല്കുന്ന വകുപ്പറ കമധഞവതി - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ബനലപ്പട്ടേ  കപഞഗഞമതിലന  കകേഞഴതിലന  അദര്യഞപനഞ്ചാം  നടത്തുന്ന
ഫെഞകല്റതി അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  പുറത്തു നതിനഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലളള
രണറ വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  ശതിപഞര്ശ  ലചയ്യുന്ന,
ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലലെ ആററ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതില് നതിനഞ്ചാം ടവസറ-ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധന്;
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(ഇ) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന
വര്യവസഞയഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  കകേഞര്പ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതില്  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപലസ്മെനറ
സഞ്ചാംബനതിച അനുബന കമഖലെയതില് നതിനളള ഒരു പതതിനതിധതി;

(എഫെറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂര്തശ്രീകേരതിച ഒരു മതികേച പൂര്വ്വ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതി;

(ജതി)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  ബനലപ്പട്ടേ അലല്ലെങ്കതില്
അനുബന കപഞഗഞമതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ,  ഒരു പതതിനതിധതി;

(എചറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞളതിലന  അനുമതതികയഞടു
കൂടതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  ലചയര്മഞന്  കകേഞ-ഓപ്ററ
ലചയ്യുന്ന തഞലഴപ്പറയുന്ന വതിഭഞഗതതില് നതിനമുളള പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള്, അതഞയതറ:―

(i)  പകതര്യകേമഞയ  അലല്ലെങ്കതില്  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  രൂപകേല്പന
ലചകയ്യണതിവരുന്നതിടതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ പുറത്തു നതിനളള വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന മററ വകുപകേളതില് നതിനളള ബനലപ്പട്ടേ
കപഞഗഞമതില് വതിദഗ്ദ്ധരഞയ അദര്യഞപകേര്.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി, ഒരു പഠന കബഞര്ഡതിനു
കേശ്രീഴതില്  ലകേഞണവകരണ  കപഞഗഞഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്
തശ്രീരുമഞനതികകണതഞണറ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതികറ, ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം കപഞഗഞമതികനഞ ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കകഞ പകതര്യകേ
പഠന കബഞര്ഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതകണഞ എന്നറ തശ്രീരുമഞനതികഞവന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മൂന്നറ
അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം
മലറഞരു  മൂന്നറ  അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  പുനര്നഞമകേരണതതിനറ
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന   പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു അഞ്ചാംഗമഞയ
ഒരു  അദര്യഞപകേലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  വതിരമതികല്  തശ്രീയതതിയതില്  ഒരു
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.

(5)  വര്യതര്യസ  വകുപകേൾകറ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗതതിനുളള സമയ പട്ടേതികേ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.



66

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ആവശര്യമുളളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഒരു അകഞദമതികേ വര്ഷതതില് കുറഞ്ഞെതറ രണ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ.

(7) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ലചയര്മഞന്, വതിശദമഞയ
അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞല
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(8) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ഏഴറ
പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(9) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലലെ
ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം അങ്ങലനയുളള കഭദഗതതി നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(10) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന കബഞര്ഡതിലന  ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(എഞ്ചാം) 110-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (i)-ാം  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വകുപ്പതില്  നടത്തുന്ന  കപഞഗഞമുകേള്കറ
കവണതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം  കപഞഗഞമതിലന  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞല്പ്പരര്യവഞ്ചാം
പകതര്യകേതിച്ചുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന ആവശര്യങ്ങളഞ്ചാം കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം
സതിലെബസഞ്ചാം  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അതറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ:

എന്നഞല്, നതിലെവതിലളള എല്ലെഞ കപഞഗഞമുഞ്ചാം നതിലെവതിലളള കപഞഗഞമതിലന പരതിഷ്കരണവഞ്ചാം
പുതതിയ  കപഞഗഞകമഞ  പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുളള  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം,
കപഞഗഞമതിലന  കേഞലെയളവറ,  കപഞഗഞമതിനുളള  ലമഞതഞ്ചാം  ലക്രഡതിററ,  ലസമസറതിലന  എണ്ണഞ്ചാം,
ഓകരഞ  ലസമസറതിനുഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെ  ലക്രഡതിററ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
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അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  സമഞനമഞയകതഞ  അനുബനമഞയകതഞ  കകേഞര്  കപഞഗഞമതികനഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേതിട്ടുളള ലലെറര് കഗഡതിഞ്ചാംഗറ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം എന്നതിവയറ അനുകയഞജര്യമഞലണന്നറ
ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  പുതതിയകതഞ പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിചകതഞ ആയ കപഞഗഞമതിനുളള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ നതിലെവഞരലത തരഞ്ചാംതഞഴ്ത്തുന്ന വതിധതതില്
ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  ഒരു   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ഉറപ
വരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  തടര്വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  അവസഞന  ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുഞ്ചാം
തമതിലളള മഞര്കതിലന ശതമഞനഞ്ചാം വതിഭജതിചറ  നല്കുവഞന് ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞര്ഡതിനറ വതികവചനഞധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  അവസഞന
ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുലട  മഞര്കതിലന  ശതമഞനഞ്ചാം  ലമഞതഞ്ചാം  മഞര്കതിലന  അറുപതറ
ശതമഞനതതില് കുറയഞന് പഞടുളളതല്ലെ.”;

(ii)  (iv)-ാം  ഇനതതില്  “പരശ്രീക്ഷഞ  കമല്കനഞട്ടേകഞരുലട  നതിയമനതതിനു
കവണതിയുളള”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “പരശ്രീക്ഷഞകമല്കനഞട്ടേകഞരുലടയുഞ്ചാം കചഞദര്യകപപ്പര്
തയ്യഞറഞക്കുന്നവരുലടയുഞ്ചാം നതിയമനതതിനറ കവണതിയുള്ള”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(iii) (v)-ാം ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(vi)  കപഞഗഞമതികലെകറ  പകവശതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ബഞചറ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  അങ്ങലനയുളള  ബഞചറ  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപഞഗഞഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞകുന്ന മുറയറ ഓകരഞ കപഞഗഞമതിനുഞ്ചാം കവണതി സസ്വശ്രീകേരതിചതിട്ടുളള വതിലെയതിരുതലെതിലന
രശ്രീതതികേളലടകയഞ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളലടകയഞ അകഞദമതികേ ഫെലെഞ്ചാം വതിലെയതിരുത്തുകേ;

(vii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  കപഞഗഞമതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ
തടര്ചയഞയ  വതിലെയതിരുതലെതിലന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  കപഞഗഞഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പറ തയ്യഞറഞക്കുകേ; 

(viii)  അകഞദമതികേ  ഫെലെതതിലന  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ആവശര്യമഞയ
പുന:പരതികശഞധനയുഞ്ചാം  കഭദഗതതിയുഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.”.

(എന്) 111-ാം വകുപ്പതില് ,―

(i)  മഞര്ജതിനല്  ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ ;
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(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനറ  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സര്കഞര്  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ മതികേവറ  ലതളതിയതിച
വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിദഗ്ദ്ധന്, വര്യവസഞയതി, ലപഞഫെഷണല് എന്നതിവരഞയ മൂന്നറ വതിശതിഷ ആളകേള്,
അവരതില് ഒരഞലള ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലചയര്മഞനഞയതി സര്കഞര് സ്ഥഞനനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ;

(ബതി)  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകര്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞകങ്കതതികേ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന കകേഞകളജതിലലെ
ഒരു അദര്യഞപകേന് ;

(സതി) കകേഞകളജതിലലെ അദര്യഞപകേര്, അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത
ഒരഞള്;

(ഡതി)  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകര്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞകങ്കതതികേ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര്, അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ
വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി;

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള് ;

(എഫെറ)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ  അലല്ലെങ്കതില്
അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഗവണ്ലമനറ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതി  പദവതിയതില്
തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി;

(ജതി)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എചറ)  സതിന്ഡതികകററ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ഒരു
പതതിനതിധതി ;

(ഐ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലജ)  കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട
എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”;

(iii) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗണ്സതില്”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ ;
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(iv)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതിയുലട  മഞകനജര്,  ലചയര്മഞന്,  ഡയറകര്
അലല്ലെങ്കതില് പസതിഡനറ  - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ
തഞല്പ്പരര്യഞ്ചാം ലതളതിയതിച നഞലെറ കപര് ;

(സതി)  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട അടതിസ്ഥഞനതതില് ലറഞകട്ടേഷന് വഴതി  സസ്വകേഞരര്യ
കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേഞകളജതിലലെ ഒരു അദര്യഞപകേന്;

(ഡതി)  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലലെ  അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത ഒരഞള് ;

(ഇ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരു  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി ;

(എഫെറ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള് ;

(ജതി)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ  അലല്ലെങ്കതില്
ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി ;

(എചറ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ഐ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ഒരു
പതതിനതിധതി ;

(ലജ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലകേ)  കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട
എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(ഒ)  112-ാം വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“112.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി.―
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഔകദര്യഞഗതികേ
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കേഞലെഞവധതി  മൂന്നറ  വര്ഷകഞലെയളവറ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ഒരു  അധതികേ  കേഞലെയളവതികലെയറ
പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞല്,  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  തശ്രീയതതി  മുതല്  അഞറ
വര്ഷകഞലെകതകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള  ഒരഞള്  അങ്ങലനയുളള  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശ കേഞലെഞവധതി പൂര്തതിയഞക്കുകമ്പഞകഴഞ ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട
അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ :

എനതലന്നയുമല്ലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില് ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആയ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി,
കകേഞകളജറ യൂണതിയലന കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ കകേഞകളജതിലലെ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
അല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുകമ്പഞകഴഞ  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ,   അകതഞലട  അങ്ങലനയുളള
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”.

(പതി) 113-ാം വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“113.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  കയഞഗഞ്ചാം. (― 1)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
സഞധഞരണ  ഒരു  വര്ഷതതില്  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെതറ  രണ  പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ മൂന്നതിലലെഞന്നതില് കുറയഞലതയുളള അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
കരഖഞമൂലെമുളള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിചറ  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ലചയര്മഞന്,
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ.

(2)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില്
രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള്
സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞലെറ പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കറ
മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലള
അറതിയതികകണതഞണറ.

(4)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
പതറ പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.
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(5) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ, കേരടറ
നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള
കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്  അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്
പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ
നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ എല്ലെഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(കേറ്റ്യൂ)  114-ാം  വകുപ്പതില്,  (v)-ാം  ഇനതതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

    “(v) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലടകയഞ അനുമതതികയഞലടകയഞ
ടമകഗഷന് സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം ലപഞവതിഷണല് ഡതിഗതി സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം നല്കുകേ .”.

(ആര്) 114-ാം വകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“114 എ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ
ലസല്.―(1) നഞഷണല് അലക്രഡതികറഷന് ആനറ അസലസ്മെനറ കേസൗണ്സതിലെതിലന ചട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
ഉതരവകേള്ക്കുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതി  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരതിതയതിന്  കേശ്രീഴതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി രൂപശ്രീകേരതിച ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്ലെതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,  അതഞയതറ:―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  ഒരു
വതിശതിഷനഞയ അകഞദമതികേ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം- ലചയര്മഞന് ;

(ii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന രണറ അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധര്.

(3) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീമതിലന കേഞലെഞവധതി നഞലെറ വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  എകറകറണല് പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം  അതതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന  കേടമകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതികനതഞയ  നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.
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(5)  എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം,  അകഞദമതികേ പവര്തനങ്ങളഞയ അദര്യഞപന-പഠന
പക്രതിയ,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ,  അകഞദമതികേ  ഫെലെങ്ങളലട  കനട്ടേഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  വതിവതിധ
കമഖലെകേളതിലലെ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  സമഗമഞയ  പകേടനഞ്ചാം  അവകലെഞകേനഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ. എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലെഭതിചറ  ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം അതതിലന
ശതിപഞര്ശ സഹതിതഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.
എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം,  അതതിലന  അധതികേഞരതിതയതിന്  കേശ്രീഴതിലളള  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലഞ്ചാം വര്ഷതതില് ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടകതണതഞണറ.

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ  ലസല്ലെതിലന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം  പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

114 ബതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി. (― 1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, ആകതിലന IX-ാംഅദര്യഞയതതിലലെ ആവശര്യതതികലെയഞയതി, തഞലഴപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                        -   ലചയര്മഞന് ;

(ബതി) ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ 
   വകുപ്പറ അലല്ലെങ്കതില്  ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ

        ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത 
        അകദ്ദേഹതതിലന  കനഞമതിനതി                              -  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;              

(സതി) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ 
        കേസൗണ്സതിലെതിലന ടവസറ-ലചയര്മഞന്
        നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന 
        ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന 
        നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം               - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
    സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള
    ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു മഞകനജര്      - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.
(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി

അതതിലന രൂപശ്രീകേരണ തശ്രീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതികറ,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ
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പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേള്  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  അതതിലന
കേഞരര്യങ്ങള് നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം പവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി അതതികനതഞയ നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഉതരവകേളഞ്ചാം കേക്ഷതികേള്കറ  ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

114 സതി.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി. (1)  ― സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ടവസറ-ചഞന്സലെര്        - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  സതിന്ഡതികകറതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത
രണ കപര് ;

(സതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്ന  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്  അനുബന  കപഞഗഞമതിലന  വകുപ്പറ
തലെവന് ;

(ഡതി)  പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞവഞയതി,  ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബനലപ്പട്ടേ ഫെഞകല്റതി ഡശ്രീന് ;

(ഇ)  പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ; 

(എഫെറ)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന,   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ മൂന്നറ വതിദഗ്ദ്ധര് ;

(ജതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട രജതിസഞര്,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട കേണ്വശ്രീനര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  സതിന്ഡതികകററ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കേഞലെഞവധതി  അവലര  ലതരലഞ്ഞെടുത  സതിന്ഡതികകറതിലന  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നകതഞലട തശ്രീരുന്നതഞണറ.
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(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള് അല്ലെഞലതയുളള അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില്
രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

114 ഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി. (1)  ― ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്   അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്  - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില്നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത രണ കപര് ;

(സതി) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു അദര്യഞപകേന് ;

(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ടഫെനഞന്സറ ഓഫെശ്രീസര്. 

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി മൂന്നറ
വര്ഷഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി
ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  എന്നഞല്  ഒരു  വര്ഷതതില്  രണ
പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയുലട  ലചയര്മഞന്,  വതിശദമഞയ  അജണ  കുറതിപകേള്  സഹതിതഞ്ചാം  കയഞഗതതിലന
സ്ഥലെവഞ്ചാം  തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞല  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ
തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ. 

(3)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയതിലലെ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(4)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ   ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതമഞണറ. 

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതിയുലട  ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതികറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേടമകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―
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(എ)  അതതിലന  ശദയതില്  ലകേഞണ  വരുന്ന  അങ്ങലനയുള്ള
കേഞരര്യങ്ങളതികന്മേല് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ ഉപകദശതിക്കുകേ ;

(ബതി)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  സര്കഞര്
എന്നതിവയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  ഗഞന്റുകേളഞ്ചാം  മററ  തകേകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  ബഡ്ജററ
എസതികമറകേള് തയ്യഞറഞക്കുകേ ;

(സതി)  കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേ  ഓഡതിററ  ലചയ  അകസൗണകേളലട
കസററലമനറ തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

114 ഇ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര
സമതിതതി. (1) ― ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയതില്
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജറ പതിന്സതിപ്പഞള്                     - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി)  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിലലെ  മൂന്നറ     സശ്രീനതിയര്
അദര്യഞപകേര്, അവരതിലലെഞരഞള് വനതിത ആയതിരതികകണതഞണറ ;                                 

(സതി) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അദര്യഞപകേ-രക്ഷഞകേര്ത്തൃ  അകസഞസതികയഷന്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷകേര്തഞവറ.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
കേഞലെഞവധതി രണറ വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ,  എന്നഞല്
ഓകരഞ അകഞദമതികേ വര്ഷതതിലനയുഞ്ചാം ആദര്യ മഞസതതില് കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതിലന  ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  മൂന്നതില്  രണറ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പരഞതതി  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അതതിലന
ലറഗുകലെഷനുകേള്  വഴതി  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതികകണതഞണറ.

(5) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ശതിപഞര്ശ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
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തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം  പരഞതതി  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ  ദതിവസ
കേഞലെയളവതിനകേഞ്ചാം,  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതിലയ  അറതിയതികകണതമഞണറ.  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം   അതതികന്മേല്  പതിന്സതിപ്പഞള്  എടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെലറ
അറതിയതികകണതഞണറ.

(6)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഉതരവ വുമൂലെഞ്ചാം  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  ഉതരവറ  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  ഒരു  അപ്പശ്രീല്  സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണറ.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  അങ്ങലനയുള്ള  അപ്പശ്രീലെതില്  ബനലപ്പട്ടേ
ആളകേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം, അറുപതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞണറ.”.

(എസറ)  115-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“115. ഒരു കകേഞകളജതിനറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നല്കുന്നതതികനഞ ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ
ഉള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം. (1) ― ഒരു കകേഞകളജറ അതതിലന പദവതി ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം എന്നതതികലെയറ
മഞറഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  അതറ,  വര്ഷതതില് ഏത സമയത്തുഞ്ചാം യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  മഞതൃകേയതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  ഒരു  അകപക്ഷ
സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(2)  അകപക്ഷ  സസ്വശ്രീകേരതിക്കുന്നതതികന്മേല്,  അകപക്ഷ  ടകേപ്പറതി  ഏഴറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകകറഞ  നതിര്വ്വഞഹകേ  സമതിതതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  അഞറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  കയഞഗര്യതഞ  മഞനദണങ്ങള്,  അതതിലന  അകഞദമതികേ  പകേടനഞ്ചാം,
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട  ലെഭര്യത,  രഹസര്യഞതകേതകയഞലടയുഞ്ചാം  സതഞരര്യതകയഞലടയുഞ്ചാം
വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയവഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനറ  കയഞഗര്യതയുള്ള  ഫെഞകല്റതി
സസൗകേരര്യങ്ങള്,  ആകഞ്ചാം  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം  പകേഞരമുളള  വതിവതിധ  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  സമതിതതികേളലട
പവര്തനങ്ങളലട നതിലെനതില്പ്പറ  എന്നതിവ കകേഞകളജറ  നതിറകവറനകണഞ എന്നതറ  സമതിതതി
പരതികശഞധതികകണതഞ്ചാം  സമതിതതി  അതതിലന  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ഏഴു  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-
ചഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികകണതമഞണറ. 

(3)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്, സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞര്ട്ടേറ പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം അകപക്ഷ
ടകേപ്പറതി  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  അങ്ങലനയുള്ള  കരഖകേള്  സഹതിതഞ്ചാം
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അകപക്ഷ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയയ്കകണതമഞണറ.  ടവസറ-ചഞന്സലെര്
അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുന്നതിടതറ, അകദ്ദേഹതതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം കകേഞകളജതിലനയുഞ്ചാം യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലനയുഞ്ചാം  അറതിയതികകണതഞണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
സര്കഞരതിനുഞ്ചാം കൂടതി റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(4)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ആവശര്യലപ്പടുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  ഒരു  ഉടനടതി
സ്ഥലെ  സന്ദര്ശനതതിനഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സര്കഞരുഞ്ചാം  അവരുലട  കനഞമതിനതികേലള
യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികറ നല്കകേണതഞണറ. 

(5)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ ഉള്ള അകപക്ഷ ഏലതഞരു കേഞരണതഞലഞ്ചാം നതിരസതികലപ്പടുന്നതിടതറ,
കകേഞകളജതിനറ, അതതിലന മുന് അകപക്ഷ അങ്ങലനയുളള  നതിരസതികല് ലചയ തശ്രീയതതി മുതല്
ഒരു വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം അകപക്ഷതികഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(6) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുന്നതതിനറ
ആറു മഞസങ്ങള്കറ മുന്പറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നതിശയതിചതിട്ടുള്ള മഞതൃകേയതില്
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനഞയതി അകപക്ഷതികകണതഞണറ. 

(7)  നഞഷണല് അസലസ്മെനറ ആനറ അലക്രഡതികറഷന് കേസൗണ്സതില് അലല്ലെങ്കതില്
നഞഷണല്  കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അലക്രഡതികറഷന്  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  അലക്രഡതികറഷന്
കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികഞന്
ആവശര്യലപ്പടുന്ന കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനറ അര്ഹത കനടുന്നതതിനുകവണതി
നഞഷണല്  അസലസ്മെനറ  ആനറ  അലക്രഡതികറഷന്  കേസൗണ്സതിലെതിലനകയഞ  നഞഷണല്
കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അലക്രഡതികറഷലനകയഞ  അക്രഡതികറഷനു  കവണതി  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള
തഞലണന്നതതിലന ഒരു ലതളതിവറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(8) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ അതതിലന സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി തതിരതിലകേ നല്കേഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  പകമയഞ്ചാം   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  മുകഖന
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അങ്ങലനയുളള  പകമയഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനുളള കൃതര്യമഞയ നടപടതിക്രമഞ്ചാം അനുവര്തതികകണതഞണറ.

(റതി) 116-ാം വകുപ്പതില് (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(1)  കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം,
കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേന്  തലെവനഞയുള്ള  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  ലസല്
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.”.



78

(യു)  117-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“117 എ. ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം.―(1)  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് അലല്ലെങ്കതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ഉതരവകേള്,
ലറഗുകലെഷനുകേള്  എന്നതിവകേള്കറ  അനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേ  ഗുണനതിലെവഞരവഞ്ചാം
മഞനദണവഞ്ചാം തടര്ചയഞയതി കേഞത്തുസൂക്ഷതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  നതിലെവതിലളള അലക്രഡതികറഷന്  പദവതി,  കദശശ്രീയ
റഞങ്കതിഞ്ചാംഗറ,  നല്കുന്ന കപഞഗഞമുകേള്,  കപഞഗഞമുകേളതികലെകറ  പകവശനതതിനുള്ള
കപഞലസ്പകസറ,  ഫെശ്രീസഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കഞയതി  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേള്  അടയ്കകണ  മററ  എല്ലെഞ
തകേകേളഞ്ചാം,  ഫെഞകല്റതിയുലട  ലപഞടഫെല്,  പകവശന  നടപടതിക്രമങ്ങള്,  ഉചതിതമഞയ
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്, കകേഞകളജതിലന ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങള്,
കഹഞസല്  സസൗകേരര്യങ്ങള് എന്നതിവലയ  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരഞ്ചാം  വശ്രീഴ്ച  കൂടഞലത  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് അപറ കലെഞഡറ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  106-ാം  വകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന്ന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട  ഘടനയുഞ്ചാം  ബനലപ്പട്ടേ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
ലപഞടഫെലഞ്ചാം അതതിലന ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ. അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  നടപടതിക്കുറതിപകേളഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  സസ്വശ്രീകേരതിച  നടപടതിയുഞ്ചാം  കൂടതി  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  അതതിലന  ലവബ്ടസറതില്  അകസൗണകേളലട
വതിശദമഞയ  ഓഡതിററ  ലചയ  കസററലമന്റുഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  ബഡ്ജറഞ്ചാം  സ്ഥഞപന  വതികേസന
പദതതികേളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  നതിലെവതിലള്ള  കകേഞഴ്സുകേകളഞ  കപഞഗഞമുകേകളഞ
പുനനഃപരതികശഞധതികഞവന്നതഞ്ചാം  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ
വതികധയമഞയതി,  അതതിലന  കകേഞഴ്സുകേള്,  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്,  സതിലെബസറ  എന്നതിവ
പുനനഃക്രമശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം രൂപകേല്പ്പന ലചയ്യഞവന്നതഞ്ചാം നതിശയതികഞവന്നതമഞണറ.

(6)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, 2014-ലലെ ലസ്പസതിഫെതികകഷന് ഓഫെറ ഡതിഗശ്രീസറ പകേഞരഞ്ചാം
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  നഞമകേരണതതില്  ഉള്ലപ്പടുന്ന
പുതതിയ കകേഞഴ്സുകേള് അലല്ലെങ്കതില് കപഞഗഞമുകേള് ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.

(7)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
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വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പകേടനഞ്ചാം  വതിലെയതിരുതല്,  പരശ്രീക്ഷഞ
നടതതിപ്പറ,  ഫെലെപഖര്യഞപനങ്ങളലട  വതിജഞപനഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുളള  രശ്രീതതികേള്
ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ. 

(8) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ, ഫെലെങ്ങള് പഖര്യഞപതികഞവന്നതഞ്ചാം മഞര്കറ ഷശ്രീറകേളഞ്ചാം
മററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറകേളഞ്ചാം  നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ  അദര്യഞയതതില്
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, ബതിരുദ സര്ട്ടേതിഫെതികറതില് കകേഞകളജതിലന
കപകരഞടുകൂടതിയ ബതിരുദഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നല്കകേണതമഞണറ. 

(9)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
വര്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി  നല്കുകേകയഞ ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്ന സമയതറ  ഒറതവണ അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള മററ  തകേകേളഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ നല്കകേണതഞണറ. 

(10)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില്  രൂപശ്രീകേരതികകണതറ
ആവശര്യമഞയ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്,  പഠന  കബഞര്ഡറ,
ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്  എന്നതിവ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2009-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
ലറഗുകലെഷന്സറ  ഓണ്  കേര്ബതിഞ്ചാംഗറ  ദതി  ലമനസറ  ഓഫെറ  റഞഗതിഞ്ചാംഗറ  ഇന്  ഹയര്
എഡബ്യുകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു ആനതി റഞഗതിഞ്ചാംഗറ കേമതിറതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(12)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2015-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
(പതിവന്ഷന്,  കപഞഹതിബതിഷന്  ആനറ  റതിഡ്രസല്  ഓഫെറ  ലസക്ഷസ്വല്  ഹരഞലസ്മെനറ  ഓഫെറ
വതിമണ് എഞ്ചാംകപഞയശ്രീസറ ആനറ സ്റ്റുഡനറസറ ഇന് ഹയര് എഡബ്യുകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ)
ലറഗുകലെഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു കേമതിറതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(13)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അദര്യഞപകേലരയുഞ്ചാം മററ  അകഞദമതികേ ജശ്രീവനകഞലരയുഞ്ചാം,  2018-ലലെ യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  (മതിനതിമഞ്ചാം കേസ്വഞളതിഫെതികകഷന്സറ കഫെഞര് അകപ്പഞയതിനറലമനറ ഓഫെറ ടശ്രീകചഴറ ആനറ
അദര് അകഞദമതികേറ സഞഫെറ ഇന് യൂണതികവഴതിറശ്രീസറ ആനറ കകേഞകളജസറ ആനറ ലമകഷഴറ കഫെഞര്
ദതി ലമയതിനനന്സറ ഓഫെറ  സഞന്കഡര്ഡ്സറ ഇന് ഹയര് എഡബ്യുകകഷന്) ലറഗുകലെഷന്സറ
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകണതഞണറ.
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(14) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ, ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം
സര്കഞരുമഞകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞകയഞ  ഏര്ലപ്പട്ടേ  കേരഞറുകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതിനു  മുമ്പഞയതി   ഫെണറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  പകേഞരഞ്ചാം  തടര്നഞ്ചാം
സസ്വശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(15)  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയതിട്ടുളള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപന
തലെതതിലള്ളതഞ്ചാം ഭഞഗതികേമല്ലെഞതതഞ്ചാം കകേഞകളജറ നല്കുന്ന ബതിരുദഞ്ചാം, ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം,
പതി.എചറ.ഡതി.  എന്നതിങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  തലെങ്ങളതിലമുള്ള  കപഞഗഞമുകേള്  ഉള്ലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതതിനു  കശഷഞ്ചാം  കകേഞകളജറ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  കപഞഗഞമുകേളഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞണറ. 

(16)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേല്  അലല്ലെങ്കതില്  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികല്  സമയത്തുള്ള
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  കപരറ  കചര്തതിട്ടുള്ള  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലള  കൂടതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
പദവതിയതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.”.

(വതി) 118-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “അതതിന്  കേശ്രീഴതില്  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടേങ്ങള്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടേങ്ങള്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii) (2) മുതല് (17) വലരയുള്ള ഉപവകുപകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  നല്കേതിയ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതിയുലട കേഞലെയളവതികലെകകഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതിയുലട ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കേഞലെയളവതികലെകകഞ,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  നതിനളള
ഒറതവണ  അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നല്കകേണതഞയ
നതിശതിത ശശ്രീര്ഷകേഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ഇനതതിന് കേശ്രീഴതിലളള മററ ഫെശ്രീസകേളഞ്ചാം  നതിശയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ആവശര്യലപ്പടുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി,         കകേഞകളജതില്
ഒരു  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനതതിനുമഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി മുമ്പഞലകേ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം വയ്പ്പതികകണതഞണറ:
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എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള്ള ഓകരഞ  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം ഒകകഞബര്  31-ാം
തശ്രീയതതികയഞ  അതതിനു മുന്കപഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി  ലതഞണ്ണൂററ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ
നതിരസതിക്കുകേകയഞ ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ പുന:സമര്പ്പണതതിനഞയതി തതിരതിചയചറ ലകേഞടുത്തു
ലകേഞകണഞ ഒരു തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം,  ടവസറ-ചഞന്സലെര് ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനമഞയതി ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ അങ്ങലനയുളള
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ :

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  കപഞഗഞമതിലന
കേഞലെയളവറ,  ലസമസറുകേളലട എണ്ണഞ്ചാം, ഓകരഞ ലസമസറതിനുഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെ
ലക്രഡതിറകേള്,  കപഞഗഞമതിനു  കവണതിയുള്ള  ലമഞതഞ്ചാം  ലക്രഡതിറകേള്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നടത്തുന്ന  സമഞനമഞയ  കപഞഗഞമതിനറ  കവണതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ലലെറര്  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ
സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  എന്നതിവയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ  അറതിയതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ
പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതതികനഞ  മുന്പഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയഞന്  ഇടവരുത്തുന്നകതഞ  രഞജര്യതതിലനകയഞ
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലനകയഞ  തഞല്പ്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകുന്നകതഞ  ആയ  ഫെലെഞ്ചാം  ഉണഞകുന്നതില്ലെ
എന്നറ ഉറപ വരുകതണതമഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ, നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച തശ്രീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂററ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  അറതിയതികഞതതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,   ടവസറ-
ചഞ ന്സലെര്കറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതിടതറ,  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി ചൂണതികഞണതിച കപഞരഞയ്മകേള് പരതിഹരതിചതതിനു
കശഷഞ്ചാം  നഞല്പതതിയഞറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി,
ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതികറ  തതിരതിലകേ
നല്കുവഞന് ഇടയഞകകണതഞണറ. 

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി,  പുനനഃസമര്പ്പതിച നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ടകേപ്പറതി,  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ
ലചകയ്യണതഞണറ :
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എന്നഞല്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതല്  മുപ്പതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
പുന:സമര്പ്പതിച  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ
അറതിയതികഞതതിരതിക്കുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(7)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതിയുലട
റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം അതതികന്മേലലെടുത തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം സതിന്ഡതികകററ മുമ്പഞലകേ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(8)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതിനറ
നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുളള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിബനനകേള് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ലെഭതിച ഒരു കകേഞകളജറ
ലെഞ്ചാംഘതിചതിട്ടുകണഞലയന്നറ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിനറ
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(9)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ആവശര്യതതികലെയഞയതി,  കകേഞകളജറ
പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം അതതിലന പസക്തമഞയ കരഖകേള് പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം പരതികശഞധനയുലട
ആവശര്യതതിനറ  പസക്തമഞയ  ലതളതിവറ  കശഖരതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി,  അതതിനറ  യുക്തലമന
കേരുതന്ന,  അങ്ങലനയുള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി  രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം,
അതതികലെയഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  എല്ലെഞ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം  കരഖകേളഞ്ചാം  സമതിതതി
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള തശ്രീയതതിയതിലഞ്ചാം സമയത്തുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ നല്കകേണതഞണറ:

എന്നഞല്,  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള അകനസ്വഷണതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(10)  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  സമതിതതി,  ബനലപ്പട്ടേ
കേക്ഷതികേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം
അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ അന്തതിമമഞകകണതഞണറ.  

(11)  സതിന്ഡതികകററ,  പസ്തുത  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  പരതിഗണതിച  കശഷഞ്ചാം,
കകേഞകളജതിനറ  നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി
നതിര്തലെഞകകണതഞലണകന്നഞ റദ്ദേഞകകണതഞലണകന്നഞ അഭതിപഞയമുളള  പക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ശതിപഞര്ശയഞയതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന
അറതിയതികകണതഞണറ. 
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(12)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  സര്കഞരതിനറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള
എലന്തങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  ലെഭതിക്കുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനറ,  പരഞതതിയുലടയുഞ്ചാം
വതിവരതതിലനയുഞ്ചാം  ഉള്ളടകഞ്ചാം  കൃതര്യമഞയതി  പരതിഗണതിചതതിനു  കശഷഞ്ചാം,  അതറ  അപകേഞരഞ്ചാം
കേരുതന്ന പക്ഷഞ്ചാം, ആവശര്യമഞയ നടപടതികഞയതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ റഫെര് ലചകയ്യണതഞണറ:

എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള പരഞമര്ശതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(13)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  നടതതിയ  ഒരു  റഫെറന്സറ
സഞ്ചാംബനതിചറ  (8),  (9),  (10)  എന്നശ്രീ  ഉപവകുപകേളതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന
നടപടതിക്രമവഞ്ചാം നടപടതിയുഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞണറ. 

(14) ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ കകേഞകളജതില് നടതഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന,
നതിശയതിചതിട്ടുളള  ആദര്യ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  തശ്രീയതതികറ  മുമ്പുള്ള  ആററ  മഞസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ഒരു
പരശ്രീക്ഷഞ മഞനസ്വല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സമര്പ്പണതതിലന
അറുപതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന
അഭതിപഞയഞ്ചാം നല്കകേണതമഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  അതതിലന പരശ്രീക്ഷഞ മഞനസ്വലെതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഉള്ലപ്പടുതഞന് ആവശര്യലപ്പട്ടേ കഭദഗതതികേള് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞ്ചാം ആയതറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യണതമഞണറ.”.

(ഡബറ്റ്യൂ)  119-ാം  വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ. 

(എകറ)  120-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“120. സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―സര്കഞരുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  അലല്ലെങ്കതില്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതികറ
അകപക്ഷതിക്കുന്ന  ഒരു  കകേഞകളജുമഞയുള്ള  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  പതിന്സതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ.”.

(ടവ)  121-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―



84

“121.  ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലളള  ഒഴതിവകേള്  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടപടതിലയ
അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―ഈ  അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അധതികേഞരസ്ഥഞനതതിലന  യഞലതഞരു  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള അധതികേഞരസ്ഥഞനത്തുള്ള ഒരു ഒഴതിവറ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞല്
അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ.”.

5.   1994-  ലലെ    5-  ാം ആകതിനുള്ള കഭദഗതതി.―1994-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് (1994-ലലെ 5),―

(എ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (ലജ)  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര് കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(ലജഎ) "അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി"
എന്നഞല്  15 എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”; 

(ii)  (റതി)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

    “(റതി)  “അദര്യഞപകേന്”എന്നഞല് കബഞധനഞ്ചാം നല്കുന്ന ആവശര്യതതിനഞയതി
അലല്ലെങ്കതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് ഗകവഷണഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം അതതിനു മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനുമഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ധനസഹഞയ കേമശ്രീഷലന  മഞനദണങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതികലപ്പട്ടേ ഒരു ലപഞഫെസര്,  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസര്,  അസതിസനറ ലപഞഫെസര്
അലല്ലെങ്കതില് അങ്ങലനയുള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം ആള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി)   11-ാം  വകുപ്പതില്,  (i)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ,  അതഞയതറ:―

“(i എ) അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി;”;

(സതി)  15-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

    “15 എ.  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി.―(1)
തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ
സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―
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(എ)  കപഞ-ചഞന്സലെര് - ലചയര്മഞന്;

(ബതി) സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാം മൂലെഞ്ചാം സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ കപഞ-
ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി-
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(2)  ലചയര്മഞന്  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന  പകേഞരഞ്ചാം  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(3) സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം  പരസ്പരഞ്ചാം ബഞധതിക്കുന്ന കേഞരര്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര് തലെതതില് പരതിഹരതികകണ കേഞരര്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി പരതിഗണതികകണതഞണറ.”.

(ഡതി)  19-ാം  വകുപ്പറ  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(4) ഒരു ലപഞഫെസകറഞ ഒരു ലപഞഫെസറുലട അസഞന്നതിദര്യതതില് ആ
വകുപ്പതിലലെ ഒരു അകസഞസതികയററ ലപഞഫെസകറഞ  മൂന വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ ലറഞകട്ടേഷന്
അടതിസ്ഥഞനതതില്  തലെവനഞയുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അകഞദമതികേറ  പഠനങ്ങളലട
അടതിസ്ഥഞന ഘടകേങ്ങള് അകഞദമതികേറ  വകുപകേള് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  രണകപരുലടയുഞ്ചാം
അസഞന്നതിദര്യതതില്,  ഏറവഞ്ചാം സശ്രീനതിയറഞയ അദര്യഞപകേനറ,  ‘ടശ്രീചര്-ഇന്-ചഞര്ജറ ’ആയതി
കേടമകേള് നതിര്വ്വഹതികഞവന്നതഞണറ.”.

(ഇ)  22 എ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“22 എ.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്.―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യതതികലെയഞയതി ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണല് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(2)  ഈ ആകതികലെഞ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെര്യതതിലള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ
എന്തു തലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലന (1974-ലലെ
17)  65-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്,  ഈ  ആകതില്
വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെഞയതി പവര്തതികകണതഞണറ.”.

6.  1996-  ലലെ    22  -  ാം  ആകതിനുളള  കഭദഗതതി.―1996-ലലെ  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതില് (1996-ലലെ 22) ,―
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(എ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i) (i) -ാം ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (iv എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(iv എ) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ”എന്നഞല് യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നല്കേതിയതഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി
അപകേഞരഞ്ചാം  പഖര്യഞപതിചതമഞയ ഒരു കകേഞകളജറ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iii)  (iv ബതി  ) ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

       “(iv ബതി)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞല് ആകതിലലെ അദര്യഞയഞ്ചാം
VIII എ-യതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്  നടത്തുകേ,  അതതിലന
സതിലെബസഞ്ചാം  പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം  വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ,  അദര്യയനഞ്ചാം,  പഠനവഞ്ചാം  വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം,
മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള രശ്രീതതികേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയ്യുകേ,  ഒരു ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,
സര്ട്ടേതിഫെതികററ,  അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നല്കുന്നതതികലെയ്ക്കുള്ള  പരശ്രീക്ഷകേള്  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ബനലപ്പട്ടേ  പഠന  കപഞഗഞമുകേളലട
ഫെലെങ്ങള്  പസതിദശ്രീകേരതികല്  എന്നതിവയഞയതി  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയതിട്ടുളള  ഒരു
വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(iv)  (v എ)  ഖണതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(v എ) “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ”
എന്നഞല്  74 ജതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന
ഒരു  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ  കവണതിയുളള  പഠന  കബഞര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(v)  (vii)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(vii എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തര്ക പരതിഹഞര
സമതിതതി"  എന്നഞല്  74 എല്ബതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന തര്ക പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(vii ബതി)  “കകേഞഴറ  ”എന്നഞല് ആകതിലലെ അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII എ-യതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി  ഒരു  കപഞഗഞഞ്ചാം  ഉള്ലകഞളളന്ന  വതിഷയങ്ങളതില്  ഒന്നറ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vi)  (ix)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

      “(ix എ) “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി”
എന്നഞല്  74 എല്സതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(vii) (x എ)  ഖണതതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

     “(x എ)  “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി"
എന്നഞല്  74 എല്ഡതി വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ധനകേഞരര്യ സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

     (x ബതി)  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി”എന്നഞല്  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(viii)  (xii)-ാം  ഖണതതിനുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന
ഖണങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(xii എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്
കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല്” എന്നഞല്  74 എല്എ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി  അഷസ്വറന്സറ  ലസല്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(xii ബതി)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി”എന്നഞല്  72 എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം
രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(ix)  (xvii)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(xvii എ)  “കപഞഗഞഞ്ചാം”എന്നഞല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു
ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സര്ട്ടേതിഫെതികററ  അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം
എന്നതിവ  നല്കുന്നതതികലെകഞയതി,  ആകതിലലെ  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII എ-യതിലലെ
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വര്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഞയതി ഒരു നതിശതിത കേഞലെയളവതികലെയറ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ
നടത്തുന്ന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കപഞഗഞഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(x)  (xx)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

     “(xx എ)  “പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞഞ്ചാം”എന്നഞല്   ഇനര്
ഡതിസതിപതിനറതി  അലല്ലെങ്കതില്  മള്ട്ടേതി  ഡതിസതിപതിനറതി  കകേഞഴ്സുകേള്  കപഞഗഞമതില്  ഉള്ലപ്പടുതതി
അലല്ലെങ്കതില്  പകേരമഞകതിലകഞണറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  ഒരു  കപഞഗഞഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”;

(xi)  (xxvi)-ാം ഖണതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

     “(xxvi എ)”ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി”എന്നഞല്  74 എല്ഇ വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) 5-ാം വകുപ്പതില് ,―

(i)  (ഐഎ)  ഖണതതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(ഐഎ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് ഒരു കകേഞകളജതിനറ
നല്കേതിയകതഞ  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിചകതഞ  ആയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതിയുലട,  നല്കേകലെഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികകലെഞ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം പഖര്യഞപതിക്കുകേ;”;

(ii) (ഐബതി) ഖണഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(സതി)  61-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  കതിപ്തനതിബനനയറ  കശഷഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

"(2 എ)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  ഈ  ആകതിലഞ്ചാം  അതതിന്കേശ്രീഴതില്
ഉണഞകതിയതിട്ടുളള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലഞ്ചാം  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സതിലന  (2020-ലലെ  72)   പഞബലെര്യ
തശ്രീയതതി  മുതല്  ഒരു  മഞസതതിനകേഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഒരു  കകേഞകളജതില്
2020-2021  അദര്യയന  വര്ഷകതയ്ക്കുളള  ഒരു  പുതതിയ  കകേഞഴതിലന  അഫെതിലെതികയഷനറ
കവണതിയുളള അകപക്ഷ സസ്വശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പരതിഗണതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ.”.
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(ഡതി)  72-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“72.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബബ്യുണല്. (1)  ― ഈ  ആകതിലന  ആവശര്യതതികലെയഞയതി   ഒരു
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണല് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(2)  ഈ ആകതികലെഞ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെര്യതതിലള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ
എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ (1974-ലലെ
17)  65-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ള  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  ഈ  ആകതില്
വര്യവസ്ഥ  ലചയതിട്ടുള്ള  ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെഞയതി പവര്തതികകണതഞണറ.”.

(ഇ)  72-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“72 എ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി. (1)  ― തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ചഞന്സലെര്                                           -ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                      - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ;

(സതി) കപഞ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം 
    ലചയ്യുന്ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

        സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ 
        ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര്                                 - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി) ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലന 
        ചുമതലെയുള്ള ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി                 - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം. 

(2)  ലചയര്മഞന്  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(3) സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം പരസ്പരഞ്ചാം ബഞധതിക്കുന്ന കേഞരര്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര്  തലെതതില്  പരതിഹരതികകണ  കേഞരര്യങ്ങൾ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി പരതിഗണതികകണതഞണറ. 

(എഫെറ) 74 എ വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(ജതി)     74 ബതി വകുപ്പറ വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(എചറ)  74 സതി വകുപ്പതില്  മഞര്ജതിനല്  ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം  വകുപ്പതിലഞ്ചാം
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“അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്ന വഞകറ
കചര്കകണതഞണറ.

(ഐ) 74 ഡതി  വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  (iii)-ാം  ഇനതതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗണ്സതില്”എന്നശ്രീ
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (iii)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(iv)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്;

(v) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതി;

(vi) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി;

(vii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി;

(viii)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി പരതിഹഞര
സമതിതതി.”.

(ലജ) 74 ഇ വകുപ്പതില്,―

(i) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (സതി)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ  വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ  അദര്യഞപകേ
ജശ്രീവനകഞലര  പതതിനതിധശ്രീകേരതിക്കുന്ന  നഞലെറ  അദര്യഞപകേര്,  അവരതില്  രണ  കപര്
സശ്രീനതികയഞറതിറതി, ലറഞകട്ടേഷന് എന്നതിവയുലട അടതിസ്ഥഞനതതില് കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചകയ്യണതഞ്ചാം  രണ  കപര്  കകേഞകളജതിലലെ  ലറഗുലെര്  അദര്യഞപകേര്,
അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നവരുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ;”;

(ബതി)  (ഡതി)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഡതി)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന വര്യവസഞയഞ്ചാം,  വഞണതിജര്യഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം,  വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം,  ടവദര്യശഞസഞ്ചാം,
എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ,  ഭരണനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  കമഖലെകേളതില്  നതിനളള നഞലെറ
വതിദഗ്ദ്ധര്;”;
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(സതി)  (ഇ)  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ഇ)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധരഞയ മൂന്നറ
ലപഞഫെസര്മഞര്;”;

(ഡതി)  (എഫെറ)  ഇനതതില്  “ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട" എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള് വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.

(ii)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മൂന്നറ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം
വഹതികകണതഞ്ചാം  മലറഞരു  മൂന്നറ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ  പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതിലെതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള ഒരഞള്, അങ്ങലനയുളള ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അയഞളലട  നഞമനതിര്കദ്ദേശ  കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”;

(iii)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  ഒരു
കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം
സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞലെറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ
ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(7) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ഏഴറ
പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതിലെതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(8)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ
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കേസൗണ്സതിലെതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(ലകേ) 74 എഫെറ വകുപ്പതില്,―

(i)  (ii)-ാം  ഇനതതില്  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന മഞനദണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ;

(ii)  (v),  (vi),  (vii),  (viii)  എന്നശ്രീ  ഇനങ്ങളതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ.

(എല്)  74 ജതി വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“74 ജതി.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ. (1)  ― ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നടത്തുന്ന  ഒരു  കപഞഗഞമതികനഞ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്കകഞ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു പഠന കബഞര്ഡറ
ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞഞ്ചാം നല്കുന്ന വകുപ്പറ കമധഞവതി - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലന കകേഞഴതിലന അദര്യഞപനഞ്ചാം നടത്തുന്ന ഫെഞകല്റതി
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗണ്സതില് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ പുറത്തു നതിനഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ കപഞഗഞമതിലളള രണറ വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ഡതി) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് ശതിപഞര്ശ ലചയ്യുന്ന, ബനലപ്പട്ടേ
കപഞഗഞമതിലലെ  ആററ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഒരു  പഞനലെതില്  നതിനഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധന്;

(ഇ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
വര്യവസഞയഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  കകേഞര്പ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതില്  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപലസ്മെനറ
സഞ്ചാംബനതിച അനുബന കമഖലെയതില് നതിനളള ഒരു പതതിനതിധതി;
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(എഫെറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ബതിരുദഞനന്തര  ബതിരുദഞ്ചാം  പൂര്തശ്രീകേരതിച  ഒരു  മതികേച  പൂര്വ്വ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതി;

(ജതി)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്
അനുബന കപഞഗഞമതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ,  ഒരു പതതിനതിധതി;

(എചറ)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞളതിലന  അനുമതതികയഞടുകൂടതി  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  ലചയര്മഞന്  കകേഞ-ഓപ്ററ  ലചയ്യുന്ന
തഞലഴപ്പറയുന്ന വതിഭഞഗതതില് നതിനമുളള പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള്, അതഞയതറ:―

(i)  പകതര്യകേമഞയ  അലല്ലെങ്കതില്  പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  രൂപകേല്പ്പന
ലചകയ്യണതിവരുന്നതിടതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ പുറത്തു നതിനളള വതിദഗ്ദ്ധര്;

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന മററ വകുപകേളതില് നതിനളള ബനലപ്പട്ടേ
കപഞഗഞമതില് വതിദഗ്ദ്ധരഞയ അദര്യഞപകേര്.

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  ഒരു  പഠന
കബഞര്ഡതിനു  കേശ്രീഴതില്  ലകേഞണവകരണ  കപഞഗഞഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതില്  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം  കപഞഗഞമുകേള്
തശ്രീരുമഞനതികകണതഞണറ.

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതികറ, ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദ തലെതതിലഞ്ചാം കപഞഗഞമതികനഞ ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കകഞ പകതര്യകേ
പഠന കബഞര്ഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതകണഞ എന്നറ തശ്രീരുമഞനതികഞവന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മൂന്നറ
അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെകറ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം
മലറഞരു  മൂന്നറ  അകഞദമതികേ  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയറ  പുനര്നഞമകേരണതതിനറ
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന   പഠന  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരു അഞ്ചാംഗമഞയ
ഒരു  അദര്യഞപകേലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  വതിരമതികല്  തശ്രീയതതിയതില്  ഒരു
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.

(5)  വര്യതര്യസ  വകുപകേൾകറ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗതതിനുളള സമയ പട്ടേതികേ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന കബഞര്ഡറ  ആവശര്യമുളളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ:
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എന്നഞല്, ഒരു അകഞദമതികേ വര്ഷതതില് കുറഞ്ഞെതറ രണ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ.

(7) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ലചയര്മഞന്, വതിശദമഞയ
അജണ കുറതിപകേള് സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞല
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ.

(8) ലചയര്മഞന്, കയഞഗതതിലന കേരടറ നടപടതിക്കുറതിപകേള് തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം ഏഴറ
പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ
ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡതിലന  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ.

(9) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലലെ
ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുവഞന്  അര്ഹത
യുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്
വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(10) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡതിലന ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(എഞ്ചാം) 74 എചറ വകുപ്പതില്,―

(i)  (i)-ാം  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(i) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വകുപ്പതില് നടത്തുന്ന കപഞഗഞമുകേള്കറ
കവണതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം  കപഞഗഞമതിലന  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞല്പ്പരര്യവഞ്ചാം
പകതര്യകേതിച്ചുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന ആവശര്യങ്ങളഞ്ചാം കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ പഞഠര്യപദതതിയുഞ്ചാം
സതിലെബസഞ്ചാം  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അതറ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ:

എന്നഞല്, നതിലെവതിലളള എല്ലെഞ കപഞഗഞമുഞ്ചാം നതിലെവതിലളള കപഞഗഞമതിലന പരതിഷ്കരണവഞ്ചാം
പുതതിയ  കപഞഗഞകമഞ  പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിച  കപഞഗഞകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുളള  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം,
കപഞഗഞമതിലന  കേഞലെയളവറ,  കപഞഗഞമതിനുളള  ലമഞതഞ്ചാം  ലക്രഡതിററ,  ലസമസറതിലന  എണ്ണഞ്ചാം,
ഓകരഞ  ലസമസറതിനുഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെ  ലക്രഡതിററ,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
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അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  സമഞനമഞയകതഞ  അനുബനമഞയകതഞ  കകേഞര്  കപഞഗഞമതികനഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേതിട്ടുളള ലലെറര് കഗഡതിഞ്ചാംഗറ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം എന്നതിവയറ അനുകയഞജര്യമഞലണന്നറ
ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞര്ഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  പുതതിയകതഞ പുനനഃക്രമശ്രീകേരതിചകതഞ ആയ കപഞഗഞമതിനുളള നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ നതിലെവഞരലത തരഞ്ചാം തഞഴ്ത്തുന്ന വതിധതതില്
ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  ഒരു   സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞര്ഡറ  ഉറപ
വരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  തടര്വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  അവസഞന  ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുഞ്ചാം
തമതിലളള മഞര്കതിലന ശതമഞനഞ്ചാം വതിഭജതിചറ  നല്കുവഞന് ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞര്ഡതിനറ വതികവചനഞധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  അവസഞന
ലസമസര്  പരശ്രീക്ഷയുലട  മഞര്കതിലന  ശതമഞനഞ്ചാം  ലമഞതഞ്ചാം  മഞര്കതിലന  അറുപതറ
ശതമഞനതതില് കുറയഞന് പഞടുളളതല്ലെ.”;

(ii)  (iv)-ാം  ഇനതതില്  “പരശ്രീക്ഷഞ  കമല്കനഞട്ടേകഞരുലട  നതിയമനതതിനു
കവണതിയുളള”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം “പരശ്രീക്ഷഞകമല്കനഞട്ടേകഞരുലടയുഞ്ചാം കചഞദര്യകപപ്പര്
തയ്യഞറഞക്കുന്നവരുലടയുഞ്ചാം  നതിയമനതതിനറ  കവണതിയുള്ള”  എന്നശ്രീ  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ;

(iii)   (v)-ാം ഇനതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങള് കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(vi)  കപഞഗഞമതികലെകറ  പകവശതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ബഞചറ
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  അങ്ങലനയുളള  ബഞചറ  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  കപഞഗഞഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞകുന്ന മുറയറ ഓകരഞ കപഞഗഞമതിനുഞ്ചാം കവണതി സസ്വശ്രീകേരതിചതിട്ടുളള വതിലെയതിരുതലെതിലന
രശ്രീതതികേളലടകയഞ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളലടകയഞ അകഞദമതികേ ഫെലെഞ്ചാം വതിലെയതിരുത്തുകേ;

(vii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  കപഞഗഞമതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ
തടര്ചയഞയ  വതിലെയതിരുതലെതിലന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  കപഞഗഞഞ്ചാം
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പറ തയ്യഞറഞക്കുകേ; 

(viii)  അകഞദമതികേ  ഫെലെതതിലന  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ആവശര്യമഞയ
പുനനഃപരതികശഞധനയുഞ്ചാം  കഭദഗതതിയുഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ
കേസൗണ്സതിലെതിലന പരതിഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനുമഞയതി  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.”.

(എന്) 74 ഐ വകുപ്പതില് ,―

(i)  മഞര്ജതിനല്  ശശ്രീര്ഷകേതതിലഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ ;
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(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സര്കഞര്  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ  മതികേവറ  ലതളതിയതിച
വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിദഗ്ദ്ധന്, വര്യവസഞയതി, ലപഞഫെഷണല് എന്നതിവരഞയ മൂന്നറ വതിശതിഷ ആളകേള്,
അവരതില് ഒരഞലള ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലചയര്മഞനഞയതി സര്കഞര് സ്ഥഞനനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ;

(ബതി)  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു
അദര്യഞപകേന് ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞെടുത
ഒരഞള്;

(ഡതി)  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകര് അലല്ലെങ്കതില് സഞകങ്കതതികേ വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകര്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിദഗ്ദ്ധന്
അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി;

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞള് ;

(എഫെറ)  ഗവണ്ലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ  അലല്ലെങ്കതില്
അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഗവണ്ലമനറ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതി  പദവതിയതില്
തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി;

(ജതി)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ
കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എചറ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു
പതതിനതിധതി ;

(ഐ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലജ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട
എകറ- ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”;

(iii)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗണ്സതില്”എന്നശ്രീ
വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ ;
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(iv)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതിയുലട  മഞകനജര്,  ലചയര്മഞന്,  ഡയറകര്
അലല്ലെങ്കതില് പസതിഡനറ  - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി)  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജന്സതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകഞദമതികേ
തഞല്പ്പരര്യഞ്ചാം ലതളതിയതിച നഞലെറ കപര് ;

(സതി)  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  ലറഞകട്ടേഷന്  വഴതി
സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു
അദര്യഞപകേന്;

(ഡതി)  സസ്വകേഞരര്യ കകേഞകളജതിലലെ അദര്യഞപകേര്,  അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത ഒരഞള് ;

(ഇ) വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജന്സതി നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, ഒരു വതിദര്യഞഭര്യഞസ
വതിദഗ്ദ്ധന് അലല്ലെങ്കതില് വര്യവസഞയതി ;

(എഫെറ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
ഒരഞള് ;

(ജതി)  ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ അലല്ലെങ്കതില്
ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത അകദ്ദേഹതതിലന കനഞമതിനതി ;

(എചറ)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ഐ)  സതിന്ഡതികകററ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ഒരു പതതിനതിധതി ;

(ലജ) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ലകേ)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയുലട എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.”.

(ഒ) 74 ലജ വകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―



98

“74 ലജ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി.―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി
മൂന്നറ  വര്ഷകഞലെയളവറ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ഒരു  അധതികേ  കേഞലെയളവതികലെയറ
പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശതതിനറ അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞല്,  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  തശ്രീയതതി  മുതല്  അഞറ
വര്ഷകഞലെകതകറ ഔകദര്യഞഗതികേ സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികകണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  കഹതവഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുളള  ഒരഞള്  അങ്ങലനയുളള  ഔകദര്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ
നഞമനതിര്കദ്ദേശ കേഞലെഞവധതി പൂര്തതിയഞക്കുകമ്പഞകഴഞ ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം വരുന്നതറ അകതഞലട
അതതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ :

എനതലന്നയുമല്ലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതില് ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആയ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി,
കകേഞകളജറ യൂണതിയലന കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞകഴഞ കകേഞകളജതിലലെ ഒരു വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
അല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുകമ്പഞകഴഞ  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം  വരുന്നതറ,   അകതഞലട  അങ്ങലനയുളള
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശ്രീരുന്നതഞണറ.”.

(പതി)  74 ലകേ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

“74 ലകേ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  കയഞഗഞ്ചാം. (― 1)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി
സഞധഞരണ  ഒരു  വര്ഷതതില്  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെതറ  രണപഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതഞണറ:

എന്നഞല്, ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ മൂന്നതിലലെഞന്നതില് കുറയഞലതയുളള അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
കരഖഞമൂലെമുളള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിചറ  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ലചയര്മഞന്,
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ.

(2)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില്
രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയുലട ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതി, വതിശദമഞയ അജണ കുറതിപകേള്
സഹതിതഞ്ചാം കയഞഗതതിലന സ്ഥലെവഞ്ചാം തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം പതതിനഞലെറ പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കറ
മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലള
അറതിയതികകണതഞണറ.

(4)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
പതറ പൂര്ണ്ണ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം
വഴതികയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.
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(5) കയഞഗതതില് പലങ്കടുത ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനറ, കേരടറ
നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ  ടകേപ്പറതി  പതറ  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള
കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്  അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്
പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ
നടപടതിക്കുറതിപകേള് രജതികസര്ഡറ തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ എല്ലെഞ
അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.”.

(കേറ്റ്യൂ)   74 എല് വകുപ്പതില്,  (v)-ാം  ഇനതതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഇനഞ്ചാം കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

    “(v)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലടകയഞ അനുമതതികയഞലടകയഞ
ടമകഗഷന് സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം ലപഞവതിഷണല് ഡതിഗതി സര്ട്ടേതിഫെതികറഞ്ചാം നല്കുകേ.”.

(ആര്)  74 എല് വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപകേള്
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“74 എല്എ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ
ലസല്. (― 1)  നഞഷണല്  അലക്രഡതികറഷന്  ആനറ  അസലസ്മെനറ  കേസൗണ്സതിലെതിലന
ചട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഉതരവകേള്ക്കുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
അനുസൃതമഞയതി  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി അഷസ്വറന്സറ ലസല് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരതിതയതിന് കേശ്രീഴതില്, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി രൂപശ്രീകേരതിച  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല് കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്ലസല്ലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,  അതഞയതറ:―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, ഒരു വതിശതിഷനഞയ അകഞദമതികേ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം- ലചയര്മഞന് ;

(ii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന രണറ അകഞദമതികേ വതിദഗ്ദ്ധര്.

(3)  എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീമതിലന  കേഞലെഞവധതി  നഞലെറ  വര്ഷകഞലെ
മഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന  കേടമകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതികനതഞയ  നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ.



100

(5) എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം, അകഞദമതികേ പവര്തനങ്ങളഞയ അദര്യഞപന-പഠന
പക്രതിയ,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ,  അകഞദമതികേ  ഫെലെങ്ങളലട  കനട്ടേഞ്ചാം  എന്നശ്രീ  വതിവതിധ
കമഖലെകേളതിലലെ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  സമഗമഞയ  പകേടനഞ്ചാം  അവകലെഞകേനഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ. എകറകറണല് പതിയര് ടശ്രീഞ്ചാം അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ലെഭതിചറ  ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം അതതിലന
ശതിപഞര്ശ സഹതിതഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.
എകറകറണല്  പതിയര്  ടശ്രീഞ്ചാം,  അതതിലന  അധതികേഞരതിതയതിന്  കേശ്രീഴതിലളള  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലഞ്ചാം വര്ഷതതില് ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം അവകലെഞകേനഞ്ചാം നടകതണതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി  അഷസ്വറന്സറ
ലസല്ലെതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേടമകേളഞ്ചാം  പവര്തനങ്ങളഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നതിശയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

74 എല്ബതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി. (― 1)
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  ആകതിലന  VIII എ അദര്യഞയതതിലലെ  ആവശര്യതതികലെയഞയതി,
തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പരഞതതി
പരതിഹഞര സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) ടവസറ-ചഞന്സലെര്                                        -   ലചയര്മഞന് ;

(ബതി) ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ
   അലല്ലെങ്കതില്  ഗവണ്ലമനറ കജഞയതിനറ

        ലസക്രട്ടേറതി പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത 
        അകദ്ദേഹതതിലന  കനഞമതിനതി                              - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;              

(സതി) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ 
        കേസൗണ്സതിലെതിലന ടവസറ-ലചയര്മഞന്
         നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന 
          ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗണ്സതിലെതിലന 
          നതിര്വ്വഞഹകേ സമതിതതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗഞ്ചാം               - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി) ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
    സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള
    ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഒരു മഞകനജര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി
അതതിലന രൂപശ്രീകേരണ തശ്രീയതതി മുതല് മൂന്നറ വര്ഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
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(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതികറ,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ
പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേള്  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  അതതിലന
കേഞരര്യങ്ങള് നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം പവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി അതതികനതഞയ നടപടതിക്രമങ്ങള്
തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം ഉതരവകേളഞ്ചാം കേക്ഷതികേള്കറ  ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

74 എല്സതി. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി. (1) ― സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കപഞ-ടവസറ-ചഞന്സലെര്        - ലചയര്മഞന് ;

(ബതി) സതിന്ഡതികകറതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്, അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുത രണ
കപര് ;

(സതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്ന  ബനലപ്പട്ടേ  അലല്ലെങ്കതില്  അനുബന  കപഞഗഞമതിലന  വകുപ്പറ
തലെവന് ;

(ഡതി)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞവഞയതി,  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ ബനലപ്പട്ടേ ഫെഞകല്റതി ഡശ്രീന് ;

(ഇ)  പകതര്യകേ  ക്ഷണതിതഞകളഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ, സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട പഠന കബഞര്ഡതിലലെ രണറ അഞ്ചാംഗങ്ങള് ; 

(എഫെറ)  പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ടവസറ-ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നതിര്കദ്ദേശതിച  പുതതിയ  കപഞഗഞമുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേകതഞ
അനുബനമഞയകതഞ ആയ മൂന്നറ വതിദഗ്ദ്ധര് ;

(ജതി)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  രജതിസഞര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതിയുലട കേണ്വശ്രീനര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 
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(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  സതിന്ഡതികകററ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കേഞലെഞവധതി  അവലര  ലതരലഞ്ഞെടുത  സതിന്ഡതികകറതിലന  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നകതഞലട തശ്രീരുന്നതഞണറ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയുലട  ഒരു  കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം പകതര്യകേ ക്ഷണതിതഞകള് അല്ലെഞലതയുളള അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില്
രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

74  എല്ഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി. (1)  ― ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്   അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള്  - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുത രണ കപര് ;

(സതി) കകേഞകളജതിലന പതിന്സതിപ്പഞള് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു അദര്യഞപകേന് ;

(ഡതി) സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട ടഫെനഞന്സറ ഓഫെശ്രീസര്. 

(2)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയുലട കേഞലെഞവധതി മൂന്നറ
വര്ഷഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി
ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  എന്നഞല്  ഒരു  വര്ഷതതില്  രണ
പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയുലട  ലചയര്മഞന്,  വതിശദമഞയ  അജണ  കുറതിപകേള്  സഹതിതഞ്ചാം  കയഞഗതതിലന
സ്ഥലെവഞ്ചാം  തശ്രീയതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  പതതിനഞല  പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കറ  മുന്പറ  രജതികസര്ഡറ
തപഞല് വഴതികയഞ ഇലെകകഞണതികേറ മഞധര്യമഞ്ചാം വഴതികയഞ അഞ്ചാംഗങ്ങലള അറതിയതികകണതഞണറ. 

(3)  ലചയര്മഞന്,  കയഞഗതതിലന  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  തയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാം
രജതികസര്ഡറ  തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  പതറ  പൂര്ണ്ണ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയതിലലെ എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ.

(4)  കയഞഗതതില്  പലങ്കടുത,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ
സമതിതതിയതിലലെ  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിനറ,  കേരടറ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്,  ആയതറ   ടകേപ്പറതി  പതറ
പൂര്ണ്ണ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കഭദഗതതി  നതിര്കദ്ദേശതികഞന്
അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  ലചയര്മഞന്  പരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ടകേലകഞകള്ളണതഞ്ചാം  അന്തതിമ  നടപടതിക്കുറതിപകേള്  രജതികസര്ഡറ
തപഞല്  വഴതികയഞ  ഇലെകകഞണതികേറ  മഞധര്യമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങലളയുഞ്ചാം
അറതിയതികകണതമഞണറ. 
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(5)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ധനകേഞരര്യ സമതിതതിയുലട ഒരു കയഞഗതതിലന
കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതിലന ആലകേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതില് രണറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ധനകേഞരര്യ  സമതിതതികറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേടമകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  അതതിലന  ശദയതില്  ലകേഞണവരുന്ന  അങ്ങലനയുള്ള
കേഞരര്യങ്ങളതികന്മേല് ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ ഉപകദശതിക്കുകേ ;

(ബതി)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  സര്കഞര്
എന്നതിവയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  ഗഞന്റുകേളഞ്ചാം  മററ  തകേകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  ബഡ്ജററ
എസതികമറകേള് തയ്യഞറഞക്കുകേ ;

(സതി)  കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേ  ഓഡതിററ  ലചയ  അകസൗണകേളലട
കസററലമനറ തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം സൂക്ഷ്മ പരതികശഞധന നടത്തുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

74 എല്ഇ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര
സമതിതതി. (1) ― ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയതില്
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ) കകേഞകളജറ പതിന്സതിപ്പഞള്                     - ലചയര്മഞന് ; 

(ബതി)  പതിന്സതിപ്പഞള്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിലലെ  മൂന്നറ     സശ്രീനതിയര്
അദര്യഞപകേര്, അവരതിലലെഞരഞള് വനതിത ആയതിരതികകണതഞണറ ;                                 

(സതി) ലചയര്മഞന്, കകേഞകളജറ യൂണതിയന്  ;

(ഡതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അദര്യഞപകേ-രക്ഷഞകേര്ത്തൃ  അകസഞസതികയഷന്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു രക്ഷകേര്തഞവറ.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
കേഞലെഞവധതി രണറ വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി
പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചകരണതഞണറ,  എന്നഞല്
ഓകരഞ അകഞദമതികേ വര്ഷതതിലനയുഞ്ചാം ആദര്യ മഞസതതില് കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(3) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ഒരു  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതിലന  ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  മൂന്നതില്  രണറ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,
വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പരഞതതി  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അതതിലന
ലറഗുകലെഷനുകേള്  വഴതി  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞലെതികകണതഞണറ.
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(5) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദര്യഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര സമതിതതിയുലട
ശതിപഞര്ശ,  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം  ഉചതിതമഞയ
തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം  പരഞതതി  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ  ദതിവസ
കേഞലെയളവതിനകേഞ്ചാം,  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതിലയ  അറതിയതികകണതമഞണറ.  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം
ശതിപഞര്ശയുഞ്ചാം   അതതികന്മേല്  പതിന്സതിപ്പഞള്  എടുത  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെലറ
അറതിയതികകണതഞണറ.

(6)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഉതരവമൂലെഞ്ചാം  സങ്കടമനുഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  ഉതരവറ  ടകേപ്പറതിയ  തശ്രീയതതി  മുതല്  പതതിനഞലെറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ  ഒരു  അപ്പശ്രീല്  സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണറ.
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  അങ്ങലനയുള്ള  അപ്പശ്രീലെതില്  ബനലപ്പട്ടേ
ആളകേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം, അറുപതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞണറ.”.

(എസറ)  74 എഞ്ചാം വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“74 എഞ്ചാം.  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  ഉള്ള  നടപടതിക്രമഞ്ചാം. (1)  ― ഒരു  കകേഞകളജറ  അതതിലന  പദവതി  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  എന്നതതികലെയറ  മഞറഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  അതറ,  വര്ഷതതില്  ഏത
സമയത്തുഞ്ചാം  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  മഞതൃകേയതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ ഒരു അകപക്ഷ സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(2)  അകപക്ഷ  സസ്വശ്രീകേരതിക്കുന്നതതികന്മേല്,  അകപക്ഷ  ടകേപ്പറതി  ഏഴു
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകകറഞ  നതിര്വ്വഞഹകേ  സമതിതതികയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിലലെ  അഞറ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  കയഞഗര്യതഞ  മഞനദണങ്ങള്,  അതതിലന  അകഞദമതികേ  പകേടനഞ്ചാം,
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട  ലെഭര്യത,  രഹസര്യഞതകേതകയഞലടയുഞ്ചാം  സതഞരര്യതകയഞലടയുഞ്ചാം
വതിലെയതിരുതലഞ്ചാം  മൂലെര്യനതിര്ണ്ണയവഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനറ  കയഞഗര്യതയുള്ള  ഫെഞകല്റതി
സസൗകേരര്യങ്ങള്,  ആകഞ്ചാം  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞ്ചാം  പകേഞരമുളള  വതിവതിധ  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  സമതിതതികേളലട
പവര്തനങ്ങളലട നതിലെനതില്പ്പറ  എന്നതിവ കകേഞകളജറ  നതിറകവറനകണഞ എന്നതറ  സമതിതതി
പരതികശഞധതികകണതഞ്ചാം  സമതിതതി  അതതിലന  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  ഏഴു  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-
ചഞന്സലെര്കറ സമര്പ്പതികകണതമഞണറ. 
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(3)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്, സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞര്ട്ടേറ പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം അകപക്ഷ
ടകേപ്പറതി  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  അങ്ങലനയുള്ള  കരഖകേള്  സഹതിതഞ്ചാം
അകപക്ഷ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ അയയ്കകണതമഞണറ.  ടവസറ-ചഞന്സലെര്
അകപക്ഷ നതിരസതിക്കുന്നതിടതറ, അകദ്ദേഹതതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം കകേഞകളജതിലനയുഞ്ചാം യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലനയുഞ്ചാം  അറതിയതികകണതഞണറ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
സര്കഞരതിനുഞ്ചാം കൂടതി റതികപ്പഞര്ട്ടേറ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(4)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ആവശര്യലപ്പടുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  ഒരു  ഉടനടതി
സ്ഥലെ  സന്ദര്ശനതതിനഞയതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സര്കഞരുഞ്ചാം  അവരുലട  കനഞമതിനതികേലള
യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികറ നല്കകേണതഞണറ. 

(5)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതികനഞ
ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ ഉള്ള അകപക്ഷ ഏലതഞരു കേഞരണതഞലഞ്ചാം നതിരസതികലപ്പടുന്നതിടതറ,
കകേഞകളജതിനറ, അതതിലന മുന് അകപക്ഷ അങ്ങലനയുളള  നതിരസതികല് ലചയ തശ്രീയതതി മുതല്
ഒരു വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം അകപക്ഷതികഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(6) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുന്നതതിനറ
ആറു മഞസങ്ങള്കറ മുന്പറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷന് നതിശയതിചതിട്ടുള്ള മഞതൃകേയതില്
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനഞയതി അകപക്ഷതികകണതഞണറ. 

(7)  നഞഷണല് അസലസ്മെനറ ആനറ അലക്രഡതികറഷന് കേസൗണ്സതില് അലല്ലെങ്കതില്
നഞഷണല്  കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അലക്രഡതികറഷന്  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  അലക്രഡതികറഷന്
കേഞലെഞവധതി  അവസഞനതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികഞന്
ആവശര്യലപ്പടുന്ന കകേഞകളജറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലെതിനറ അര്ഹത കനടുന്നതതിനു
കവണതി നഞഷണല് അസലസ്മെനറ ആനറ അലക്രഡതികറഷന് കേസൗണ്സതിലെതിലനകയഞ നഞഷണല്
കബഞര്ഡറ  ഓഫെറ  അലക്രഡതികറഷലനകയഞ  അലക്രഡതികറഷനുകവണതി  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള
തഞലണന്നതതിലന ഒരു ലതളതിവറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ. 

(8) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ അതതിലന സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി തതിരതിലകേ നല്കേഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതിടതറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിയുലട  പകമയഞ്ചാം   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  മുകഖന
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അങ്ങലനയുളള  പകമയഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനുളള കൃതര്യമഞയ നടപടതിക്രമഞ്ചാം അനുവര്തതികകണതഞണറ.

(റതി)  74 എന് വകുപ്പതില്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(1)  കകേഞകളജതിലന  പതിന്സതിപ്പഞള്,  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം,  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേന്  തലെവനഞയുള്ള  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  ലസല്
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.”.
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(യു) 74 ഒ വകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“74 ഒഎ  . ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേടമകേളഞ്ചാം. (1)  ― ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന് അലല്ലെങ്കതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  സഞററ്റ്യൂട്ടേറതി  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  ഉതരവകേള്,
ലറഗുകലെഷനുകേള്  എന്നതിവകേള്കറ  അനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേ  ഗുണനതിലെവഞരവഞ്ചാം
മഞനദണവഞ്ചാം തടര്ചയഞയതി കേഞത്തുസൂക്ഷതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  നതിലെവതിലളള അലക്രഡതികറഷന്  പദവതി,  കദശശ്രീയ
റഞങ്കതിഞ്ചാംഗറ,  നല്കുന്ന കപഞഗഞമുകേള്,  കപഞഗഞമുകേളതികലെകറ  പകവശനതതിനുള്ള
കപഞലസ്പകസറ,  ഫെശ്രീസഞ്ചാം കപഞഗഞമുകേള്കഞയതി  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേള്  അടയ്കകണ  മററ  എല്ലെഞ
തകേകേളഞ്ചാം,  ഫെഞകല്റതിയുലട  ലപഞടഫെല്,  പകവശന  നടപടതിക്രമങ്ങള്,  ഉചതിതമഞയ
അടതിസ്ഥഞനസസൗകേരര്യങ്ങളലട വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്, കകേഞകളജതിലന ഗകവഷണ പവര്തനങ്ങള്,
കഹഞസല്  സസൗകേരര്യങ്ങള് എന്നതിവലയ  സഞ്ചാംബനതിച  വതിവരഞ്ചാം  വശ്രീഴ്ച  കൂടഞലത  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് അപറ കലെഞഡറ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  74 ഡതി വകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന്ന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട  ഘടനയുഞ്ചാം  ബനലപ്പട്ടേ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട
ലപഞടഫെലഞ്ചാം അതതിലന ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ. അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച  നടപടതിക്കുറതിപകേളഞ്ചാം  അതതികന്മേല്  സസ്വശ്രീകേരതിച  നടപടതിയുഞ്ചാം  കൂടതി  അതതിലന
ലവബ്ടസറതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  അതതിലന  ലവബ്ടസറതില്  അകസൗണകേളലട
വതിശദമഞയ  ഓഡതിററ  ലചയ  കസററലമന്റുഞ്ചാം  വഞര്ഷതികേ  ബഡ്ജറഞ്ചാം  സ്ഥഞപന  വതികേസന
പദതതികേളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  നതിലെവതിലള്ള  കകേഞഴ്സുകേകളഞ  കപഞഗഞമുകേകളഞ
പുനനഃപരതികശഞധതികഞവന്നതഞ്ചാം  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന  വര്യവസ്ഥകേള്കറ
വതികധയമഞയതി,  അതതിലന  കകേഞഴ്സുകേള്,  പഠന  കപഞഗഞമുകേള്,  സതിലെബസറ  എന്നതിവ
പുനനഃക്രമശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം രൂപകേല്പ്പന ലചയ്യഞവന്നതഞ്ചാം നതിശയതികഞവന്നതമഞണറ.

(6)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, 2014-ലലെ ലസ്പസതിഫെതികകഷന് ഓഫെറ ഡതിഗശ്രീസറ പകേഞരഞ്ചാം
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള  നഞമകേരണതതില്  ഉള്ലപ്പടുന്ന
പുതതിയ കകേഞഴ്സുകേള് അലല്ലെങ്കതില് കപഞഗഞമുകേള് ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ.
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(7)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേളലട  പകേടനഞ്ചാം  വതിലെയതിരുതല്,  പരശ്രീക്ഷഞ
നടതതിപ്പറ,  ഫെലെപഖര്യഞപനങ്ങളലട  വതിജഞപനഞ്ചാം  എന്നതിവയ്ക്കുളള  രശ്രീതതികേള്
ആവതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണറ. 

(8) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനറ, ഫെലെങ്ങള് പഖര്യഞപതികഞവന്നതഞ്ചാം മഞര്കറ ഷശ്രീറകേളഞ്ചാം
മററ  സര്ട്ടേതിഫെതികറകേളഞ്ചാം  നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ  അദര്യഞയതതില്
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള്കറ വതികധയമഞയതി, ബതിരുദ സര്ട്ടേതിഫെതികറതില് കകേഞകളജതിലന
കപകരഞടുകൂടതിയ ബതിരുദഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നല്കകേണതമഞണറ. 

(9)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  ഈ  അദര്യഞയതതില്  അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന
വര്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി  നല്കുകേകയഞ ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്ന സമയതറ  ഒറതവണ അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള മററ  തകേകേളഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ നല്കകേണതഞണറ. 

(10)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ,  ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില്  രൂപശ്രീകേരതികകണതറ
ആവശര്യമഞയ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  അകഞദമതികേ  കേസൗണ്സതില്,  പഠന  കബഞര്ഡറ,
ധനകേഞരര്യ  സമതിതതി,  വതിദര്യഞര്ത്ഥതി  പരഞതതി  പരതിഹഞര  സമതിതതി,  ഇകനണല്  കേസ്വഞളതിറതി
അഷസ്വറന്സറ ലസല്  എന്നതിവ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2009-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
ലറഗുകലെഷന്സറ  ഓണ്  കേര്ബതിഞ്ചാംഗറ  ദതി  ലമനസറ  ഓഫെറ  റഞഗതിഞ്ചാംഗറ  ഇന്  ഹയര്
എഡറ്റ്യൂകകഷണല്  ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ  ഒരു ആനതി  റഞഗതിഞ്ചാംഗറ  കേമതിറതി
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(12)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  2015-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്
(പതിവന്ഷന്,  കപഞഹതിബതിഷന്  ആനറ  റതിഡ്രസല്  ഓഫെറ  ലസക്ഷസ്വല്  ഹരഞലസ്മെനറ  ഓഫെറ
വതിമണ് എഞ്ചാംകപഞയശ്രീസറ ആനറ സ്റ്റുഡനറസറ ഇന് ഹയര് എഡറ്റ്യൂകകഷണല് ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സറ)
ലറഗുകലെഷന്സറ പകേഞരഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഒരു കേമതിറതി രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(13)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കറ  വതികധയമഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അദര്യഞപകേലരയുഞ്ചാം മററ  അകഞദമതികേ ജശ്രീവനകഞലരയുഞ്ചാം,  2018-ലലെ യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷന്  (മതിനതിമഞ്ചാം കേസ്വഞളതിഫെതികകഷന്സറ കഫെഞര് അകപ്പഞയതിനറലമനറ ഓഫെറ ടശ്രീകചഴറ ആനറ
അദര് അകഞദമതികേറ സഞഫെറ ഇന് യൂണതികവഴതിറശ്രീസറ ആനറ കകേഞകളജസറ ആനറ ലമകഷഴറ കഫെഞര്
ദതി ലമയതിനനന്സറ ഓഫെറ  സഞന്കഡര്ഡ്സറ ഇന് ഹയര് എഡറ്റ്യൂകകഷന്) ലറഗുകലെഷന്സറ
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകണതഞണറ.

(14) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ, ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം
സര്കഞരുമഞകയഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞകയഞ  ഏര്ലപ്പട്ടേ  കേരഞറുകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതിനു  മുമ്പഞയതി   ഫെണറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  പകേഞരഞ്ചാം  തടര്നഞ്ചാം
സസ്വശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 
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(15)  കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയതിട്ടുളള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപന
തലെതതിലള്ളതഞ്ചാം ഭഞഗതികേമല്ലെഞതതഞ്ചാം കകേഞകളജറ നല്കുന്ന ബതിരുദഞ്ചാം, ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം,
പതി.എചറ.ഡതി.  എന്നതിങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  തലെങ്ങളതിലമുള്ള  കപഞഗഞമുകേള്  ഉള്ലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേതിയതതിനു  കശഷഞ്ചാം  കകേഞകളജറ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  കപഞഗഞമുകേളഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞണറ. 

(16)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കേല്  അലല്ലെങ്കതില്  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികല്  സമയത്തുള്ള
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  കപരു  കചര്തതിട്ടുള്ള  വതിദര്യഞര്ത്ഥതികേലള  കൂടതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
പദവതിയതില് ഉള്ലപ്പടുകതണതഞണറ.”.

(വതി) 74 പതി വകുപ്പതില്,―

(i)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  “അതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടേങ്ങള്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “ഈ അദര്യഞയതതിന് കേശ്രീഴതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടേങ്ങള്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണറ;

(ii)  (2)  മുതല്  (17)  വലരയുള്ള  ഉപവകുപകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(2)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  നല്കേതിയ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതിയുലട കേഞലെയളവതികലെകകഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതിയുലട ദശ്രീര്ഘതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കേഞലെയളവതികലെകകഞ,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതില്  നതിനളള
ഒറതവണ  അഫെതിലെതികയഷന്  ഫെശ്രീസഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  നല്കകേണതഞയ
നതിശതിത ശശ്രീര്ഷകേഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതില് ഇനതതിന് കേശ്രീഴതിലളള മററ ഫെശ്രീസകേളഞ്ചാം  നതിശയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ആവശര്യലപ്പടുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതി,  കകേഞകളജതില്  ഒരു
പുതതിയ  കപഞഗഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകറ  സമര്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ഉചതിതമഞയ  തശ്രീരുമഞനതതിനുമഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി മുമ്പഞലകേ നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം വയ്പ്പതികകണതഞണറ:

എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള്ള  ഓകരഞ  നതിര്കദ്ദേശവഞ്ചാം  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  ഒകകഞബര്
31-ാം തശ്രീയതതികയഞ  അതതിനു മുന്കപഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(4)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ടകേപ്പറതി  ലതഞണ്ണൂററ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ
നതിരസതിക്കുകേകയഞ ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി തതിരതിചയചറ ലകേഞടുത്തു
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ലകേഞകണഞ ഒരു തശ്രീരുമഞനലമടുകകണതഞ്ചാം,  ടവസറ-ചഞന്സലെര് ഒരു സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനമഞയതി ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതിലയ അങ്ങലനയുളള
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം അറതിയതികകണതമഞണറ:

എന്നഞല്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  കപഞഗഞമതിലന
കേഞലെയളവറ,  ലസമസറുകേളലട എണ്ണഞ്ചാം, ഓകരഞ ലസമസറതിനുഞ്ചാം ആവശര്യമഞയ ഏറവഞ്ചാം കുറഞ്ഞെ
ലക്രഡതിറകേള്,  കപഞഗഞമതിനു  കവണതിയുള്ള   ലമഞതഞ്ചാം  ലക്രഡതിറകേള്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നടത്തുന്ന  സമഞനമഞയ  കപഞഗഞമതിനറ  കവണതി  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ലലെറര്  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ
സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്  എന്നതിവയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതില്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ  അറതിയതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ടവസറ-ചഞന്സലെര്കറ
പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതതികനഞ  മുന്പഞയതി  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയഞന്  ഇടവരുത്തുന്നകതഞ  രഞജര്യതതിലനകയഞ
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലനകയഞ  തഞല്പ്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകുന്നകതഞ  ആയ  ഫെലെഞ്ചാം  ഉണഞകുന്നതില്ലെ
എന്നറ ഉറപ വരുകതണതമഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ, നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സമര്പ്പതിച തശ്രീയതതി മുതല് ലതഞണ്ണൂററ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട
തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  അറതിയതികഞതതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(5)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി,   ടവസറ-ചഞ ന്സലെര്കറ
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പണതതിനഞയതി  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതിടതറ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി  ചൂണതികഞണതിച  കപഞരഞയ്മകേള്  പരതിഹരതിചതതിനു  കശഷഞ്ചാം
നഞല്പ്പതതിയഞറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  ടവസറ-
ചഞന്സലെര്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതികറ  തതിരതിലകേ  നല്കുവഞന്
ഇടയഞകകണതഞണറ. 

(6)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതി,  പുനനഃസമര്പ്പതിച നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ടകേപ്പറതി,  മുപ്പതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ
ലചകയ്യണതഞണറ :

എന്നഞല്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃസമര്പ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതല്  മുപ്പതറ
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞന്സലെര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
പുനനഃസമര്പ്പതിച  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കബഞഡതിലയ
അറതിയതികഞതതിരതിക്കുന്നതിടതറ,  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 
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(7)  ടവസറ-ചഞന്സലെര്,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതിയുലട
റതികപ്പഞര്ട്ടുഞ്ചാം അതതികന്മേലലെടുത തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം സതിന്ഡതികകററ മുമ്പഞലകേ സമര്പ്പതികകണതഞണറ.

(8)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  നല്കുന്നതതിനറ
നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുളള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിബനനകേള് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി ലെഭതിച ഒരു കകേഞകളജറ
ലെഞ്ചാംഘതിചതിട്ടുകണഞലയന്നറ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സതിന്ഡതികകറതിനറ
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(9)  സതിന്ഡതികകറതിനറ,  (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ആവശര്യതതികലെയഞയതി,  കകേഞകളജറ
പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം അതതിലന പസക്തമഞയ കരഖകേള് പരതികശഞധതികഞനുഞ്ചാം പരതികശഞധനയുലട
ആവശര്യതതിനറ  പസക്തമഞയ  ലതളതിവറ  കശഖരതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി,  അതതിനറ  യുക്തലമന
കേരുതന്ന,  അങ്ങലനയുള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമതിതതി  രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞ്ചാം,
അതതികലെയഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  എല്ലെഞ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം  കരഖകേളഞ്ചാം  സമതിതതി
നതിശയതിചതിട്ടുള്ള തശ്രീയതതിയതിലഞ്ചാം സമയത്തുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജറ നല്കകേണതഞണറ:

എന്നഞല്,  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  അകനസ്വഷണതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(10)  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  സമതിതതി,  ബനലപ്പട്ടേ
കേക്ഷതികേള്കറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം
അതതിലന റതികപ്പഞര്ട്ടേറ അന്തതിമമഞകകണതഞണറ.  

(11)  സതിന്ഡതികകററ,  പസ്തുത  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ  പരതിഗണതിച  കശഷഞ്ചാം,
കകേഞകളജതിനറ  നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  തഞല്കഞലെതികേമഞയതി
നതിര്തലെഞകകണതഞലണകന്നഞ  റദ്ദേഞകകണതഞലണകന്നഞ  അഭതിപഞയമുളളപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ശതിപഞര്ശയഞയതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന
അറതിയതികകണതഞണറ. 

(12)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  സര്കഞരതിനറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള
എലന്തങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  ലെഭതിക്കുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനറ,  പരഞതതിയുലടയുഞ്ചാം
വതിവരതതിലനയുഞ്ചാം  ഉള്ളടകഞ്ചാം  കൃതര്യമഞയതി  പരതിഗണതിചതതിനു  കശഷഞ്ചാം,  അതറ  അപകേഞരഞ്ചാം
കേരുതന്ന പക്ഷഞ്ചാം, ആവശര്യമഞയ നടപടതികഞയതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ റഫെര് ലചകയ്യണതഞണറ:
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എന്നഞല്,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  ലെഭതിച  കകേഞകളജറ  സസ്വശ്രീകേരതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന കമഞശമഞയ
അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ പവര്തന  രശ്രീതതികേള്  അലല്ലെങ്കതില്  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ
ഈടഞകല്,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യതതിലള്ള അധഞര്മതികേ പവര്തനങ്ങള്
എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതിയതികലെഞ  വതിവരതതികലെഞ  മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള പരഞമര്ശതതിലന വര്യഞപ്തതി.

(13)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  നടതതിയ  ഒരു  റഫെറന്സറ
സഞ്ചാംബനതിചറ  (8),  (9),  (10)  എന്നശ്രീ  ഉപവകുപകേളതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന
നടപടതിക്രമവഞ്ചാം നടപടതിയുഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞണറ. 

(14) ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ കകേഞകളജതില് നടതഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന,
നതിശയതിചതിട്ടുളള  ആദര്യ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  തശ്രീയതതികറ  മുമ്പുള്ള  ആററ  മഞസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  ഒരു
പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമര്പ്പതികകണതഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള
സമര്പ്പണതതിലന  അറുപതറ  ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  പരശ്രീക്ഷഞ
മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നല്കകേണതമഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
അതതിലന  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വലെതില്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ഉള്ലപ്പടുതഞന്  ആവശര്യലപ്പട്ടേ
കഭദഗതതികേള്  ഉള്ലപ്പടുകതണതഞ്ചാം  ആയതറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  റതികപ്പഞര്ട്ടേറ
ലചകയ്യണതമഞണറ.”.

(ഡബറ്റ്യൂ)  74 കേറ്റ്യൂ വകുപ്പതിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗണ്സതില്” എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കബഞഡതി”എന്നശ്രീ വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണറ. 

(എകറ)  74 ആര് വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“74 ആര്.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―സര്കഞരുഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ  അലല്ലെങ്കതില്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതികറ
അകപക്ഷതിക്കുന്ന  ഒരു  കകേഞകളജുമഞയുള്ള  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  പതിന്സതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ.”.

(ടവ)  74 എസറ വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“74 എസറ.  ഈ  അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളതിലളള ഒഴതിവകേള് ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―ഈ
അദര്യഞയതതിന്  കേശ്രീഴതില്,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അധതികേഞരസ്ഥഞനതതിലന യഞലതഞരു തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള അധതികേഞരസ്ഥഞനത്തുള്ള
ഒരു ഒഴതിവറ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞല് അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ.”.
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7.  2005-  ലലെ    27-  ാം  ആകതിനുള്ള  കഭദഗതതി.―2005-ലലെ  ഉയര്ന്ന  നതിയമ
പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതില് (2005-ലലെ 27),―

(എ)  2-ാം  വകുപ്പതില്  (9)-ാം  ഖണതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(9 എ) "അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി" എന്നഞല്
16 എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ
സമതിതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”; 

(ബതി)  11-ാം  വകുപ്പതില്  (i)-ാം  ഇനതതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

“(i എ) അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി ;”; 

(സതി)  16-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“16 എ.  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ  സമതിതതി.―(1)
തഞലഴപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടതിയഞകലെഞചനഞ
സമതിതതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ)  കപഞ-ചഞന്സലെര് - ലചയര്മഞന്;

(ബതി)  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിതമഞയ മററ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ  കപഞ-
ചഞന്സലെര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ടവസറ-ചഞന്സലെര്മഞര് - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി) ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലന ചുമതലെയുള്ള ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതി - അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

(2)  ലചയര്മഞന്  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന  പകേഞരഞ്ചാം  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(3) സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം പരസ്പരഞ്ചാം ബഞധതിക്കുന്ന കേഞരര്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,  സര്കഞര് തലെതതില് പരതിഹരതികകണ കേഞരര്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി പരതിഗണതികകണതഞണറ.”.

(ഡതി)  25-ാം  വകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വകുപ്പറ  കചര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“25 എ.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  .―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യതതികലെയഞയതി ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണല് ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.
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(2)  ഈ ആകതികലെഞ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെര്യതതിലള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ
എന്തു തലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലന (1974-ലലെ
17)  65-ാം  വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്,  ഈ  ആകതില്
വര്യവസ്ഥ  ലചയതിരതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു  കേഞരര്യതതികന്മേലമുള്ള  തര്കഞ്ചാം  തശ്രീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെഞയതി പവര്തതികകണതഞണറ.

8. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.―2021-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
(കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  96),  2021-ലലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  97),  2021-ലലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്
(കഭദഗതതി)  (2-ാം  നമ്പര്)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  99)  എന്നതിവ  ഇതതിനഞല്
റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര് ഡതിനന്സകേള് പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചയ്യലപ്പട്ടേ 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1974-ലലെ  17)  1975-ലലെ
കകേഞഴതികകഞടറ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (1975-ലലെ  5)  1985-ലലെ  മഹഞതഞഗഞനതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (1985-ലലെ   12)  1994-ലലെ  ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (1994-ലലെ  5)  1996-ലലെ  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം
(1996-ലലെ 22) 2005-ലലെ ഉയര്ന്ന നതിയമ പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം
(2005-ലലെ  27)  പകേഞരഞ്ചാം ലചയകതഞ ലചയതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
കേഞരര്യകമഞ എടുതകതഞ എടുതതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതികയഞ
ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  1974-ലലെ  കകേരള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം
(1974-ലലെ  17) 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1975-ലലെ  5) 1985-ലലെ
മഹഞതഞഗഞനതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (1985-ലലെ  12)  1994-ലലെ  ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ
സഞ്ചാംസ്കൃത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 5) 1996-ലലെ കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം
(1996-ലലെ 22) 2005-ലലെ ഉയര്ന്ന നതിയമ പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം
(2005-ലലെ 27) പകേഞരഞ്ചാം യഥഞക്രമഞ്ചാം ലചയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

2020-21-ലലെ ബഡ്ജററ പസഞ്ചാംഗതതിലന അടതിസ്ഥഞനതതിൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെകേളതിൽ
അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള കകേഞകളജുകേളതിൽ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ  ആരഞ്ചാംഭതികഞൻ  സർകഞർ
തശ്രീരുമഞനതിച്ചു. നവഞ്ചാംബർ 1-ാം തശ്രീയതതിയഞണറ കകേഞകളജുകേളതിൽ കഞസ്സുകേൾ ആരഞ്ചാംഭതികഞനുള്ള
അവസഞന  തശ്രീയതതിയഞയതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  പഖര്യഞപതിചതിരുന്നതറ.
1974-ലലെ കകേരള സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലനയുഞ്ചാം  (1974-ലലെ  17) 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലനയുഞ്ചാം (1975-ലലെ 5)  1985-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി സർവ്വകേലെഞശഞലെ
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ആകതിലനയുഞ്ചാം  (1985-ലലെ  12)  1996-ലലെ  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലനയുഞ്ചാം
(1996-ലലെ  22)  അതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  നതിലെവതിലള്ള
വര്യവസ്ഥകേൾ  പകേഞരഞ്ചാം  നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുള്ള  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ
ആരഞ്ചാംഭതികഞൻ  കേഴതിയുകേയതില്ലെഞയതിരുന.  അതതിനഞൽ,  1974-ലലെ  കകേരള  സർവ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതിലന  56-ാം  വകുപ്പറ,  1975-ലലെ  കകേഞഴതികകഞടറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലന
56-ാം  വകുപ്പറ,  1985-ലലെ  മഹഞതഞഗഞനതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലന  58-ാം  വകുപ്പറ,
1996-ലലെ  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലന  61-ാം  വകുപ്പറ  എന്നതിവ  കഭദഗതതി
ലചയ്യുന്നതതിനറ തശ്രീരുമഞനതിച്ചു. 

2.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പറഞ്ഞെ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകറ  ഉടൻ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ (കഭദഗതതി) ഓർഡതിനൻസറ 2020 ഒകകഞബർ 4–ാം തശ്രീയതതി
കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ   2020  ഒകകഞബർ  5  –ാം
തശ്രീയതതിയതിലലെ  2259-ാം  നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2020-ലലെ  72-ാം നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.

3.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ,  2020 ഡതിസഞ്ചാംബർ 31-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ അകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലട സകമളനകേഞലെതറ  അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.

4.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ, 2021 ജനുവരതി 8-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനുവരതി
22-ാം  തശ്രീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.

5.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-  ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ (കഭദഗതതി)  ഓർഡതിനൻസറ, 2021  ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തശ്രീയതതി
കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  10  –ാം
തശ്രീയതതിയതിലലെ 672 –ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2021-ലലെ  31-ാം നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.

6.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ,  2021  കമയറ  24-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ജൂൺ
10-ാം തശ്രീയതതി അവസഞനതിച പതതിനഞഞമതറ  കകേരള നതിയമസഭയുലട സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.
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7.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി)  ഓർഡതിനൻസറ,  2021  ജൂടലെ  1-ാം  തശ്രീയതതി
കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ജൂടലെ  2  -ാംതശ്രീയതതിയതിലലെ
1916-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2021-ലലെ 68-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി
പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ. 

8.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  ബതിൽ,   2021  ജൂടലെ  22-ാം  തശ്രീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021
ആഗസറ  13-ാം  തശ്രീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.

9.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി)  ഓർഡതിനൻസറ, 2021  ആഗസറ  23-ാം തശ്രീയതതി
കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021  ആഗസറ  24-ാം തശ്രീയതതിയതിലലെ
2454-ാംനമ്പർ  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതിൽ  2021-ലലെ  97-ാം  നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ. 

10.  ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  2010-ലലെയുഞ്ചാം  2018-ലലെയുഞ്ചാം
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്  ലറഗുകലെഷന്സറ  സസ്വശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ളതഞണറ.
ഇതറ  കേണകതിലലെടുതറ  1994-ലലെ ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില്
(1994-ലലെ 5) ചതിലെ കഭദഗതതികേള് അനതിവഞരര്യമഞയതി വന. ആയതതിനഞൽ, പസ്തുത ആകതിലന
2-ാം  വകുപ്പറ  കഭദഗതതി  ലചയ്യഞന്  സര്കഞര്  തശ്രീരുമഞനതിച്ചു.  അകഞദമതികേ  വകുപകേലള,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അകഞദമതികേ  പഠനങ്ങളലട  അടതിസ്ഥഞന  ഘടകേങ്ങളഞയതി
രൂപശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനറ 19-ാം വകുപ്പറ കൂടതി കഭദഗതതി ലചയ്യഞന് തശ്രീരുമഞനതിച്ചു. 

11. കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പറഞ്ഞെ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകറ  ഉടൻ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ
ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സർവ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ഓർഡതിനൻസറ,  2021 ലഫെബ്രുവരതി
23-ാം തശ്രീയതതി  കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ   2021 ലഫെബ്രുവരതി
24-ാം തശ്രീയതതിയതിലലെ  943-ാം  നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ  45-ാം
നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ. 

12. പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ,  2021 കമയറ  24-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021 ജൂൺ
10-ാം തശ്രീയതതി അവസഞനതിച പതതിനഞഞമതറ  കകേരള നതിയമസഭയുലട സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.  

13.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ
ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി)  ഓർഡതിനൻസറ, 2021 ജൂടലെ
1-ാം  തശ്രീയതതി  കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ജൂടലെ  2-ാം
തശ്രീയതതിയതിലലെ 1925-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2021-ലലെ  67-ാം നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി  പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.
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14.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  ബതിൽ,   2021  ജൂടലെ  22-ാം  തശ്രീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021
ആഗസറ  13-ാം  തശ്രീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.

15.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ
ശശ്രീ  ശങ്കരഞചഞരര്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത സർവ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതതി)  ഓർഡതിനൻസറ, 2021  ആഗസറ
23-ാം  തശ്രീയതതി  കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ആഗസറ
24-ാം തശ്രീയതതിയതിലലെ  2451-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ  2021-ലലെ  96-ാം
നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.  

16.  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങൾ,  2018-ലലെ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ
(കേൺഫെർലമനറ  ഓഫെറ  ഓകട്ടേഞകണഞമസറ സഞറസറ  അകപ്പഞൺ കകേഞകളജസറ  ആനറ ലമകഷഴറ
കഫെഞർ  ലമയതിനനൻസറ  ഓഫെറ  സഞൻകഡഡ്സറ  ഇൻ  ഓകട്ടേഞകണഞമസറ  കകേഞകളജസറ)
ലറഗുകലെഷൻസതിനറ  അനുസൃതമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
കേസൗൺസതിലെതിലന ശതിപഞർശയതികന്മേലഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങളതിൽ ചതിലെ കഭദഗതതികേൾ
ആവശര്യമഞണറ.  കൂടഞലത,  അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടതിയഞകലെഞചനഞ സമതിതതി സഞ്ചാംബനതിച
വര്യവസ്ഥ  ഉള്ലപ്പടുതതിയുഞ്ചാം  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  സഞ്ചാംബനതിചറ  നതിലെവതിലള്ള
വര്യവസ്ഥയതില്  കഭദഗതതി വരുതതിലകഞണഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം  1994-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകഞ്ചാം (1994-ലലെ 5) 2005-ലലെ ഉയര്ന്ന നതിയമ പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകഞ്ചാം  (2005-ലലെ  27)  കഭദഗതതി  ലചയ്യഞന്  സര്കഞര്  തശ്രീരുമഞനതിച്ചു.
ആയതതിനഞൽ,  1974-ലലെ കകേരള സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ  (1974-ലലെ  17)  2,  5,  65,
69 എ,  69 ബതി,  69 സതി,  69  ഡതി,  69 ഇ,  69 എഫെറ,  69 ജതി,  69 എചറ,  69 ഐ, 69 ലജ,
69 ലകേ,  69 എൽ,  69 എഞ്ചാം,  69 എൻ,  69 ഒ,  69 പതി,  69 കേറ്റ്യൂ,  69 ആര്,  69 എസറ എന്നശ്രീ
വകുപകേളതിലഞ്ചാം 1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ (1975-ലലെ 5) 2, 5, 65,
68 ബതി,  68 സതി,  68 ഡതി,  68 ഇ,  68 എഫെറ,  68 ജതി,  68 എചറ,  68  ഐ, 68 ലജ  , 68 ലകേ,
68 എൽ,  68 എഞ്ചാം,  68 എൻ,  68 ഒ,  68 പതി,  68 കേറ്റ്യൂ,  68 ആർ,  68 എസറ,  68 റതി എന്നശ്രീ
വകുപകേളതിലഞ്ചാം     1985-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ (1985-ലലെ 12) 2,
5, 69, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121 എന്നശ്രീ വകുപകേളതിലഞ്ചാം 1994-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സർവ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതിലലെ  (1994-ലലെ  5)  2,  11,  15,  22 എ എന്നശ്രീ  വകുപകേളതിലഞ്ചാം  1996-ലലെ  കേണ്ണൂർ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ  (1996-ലലെ  22) 2, 5, 72, 74 എ, 74 ബതി, 74 സതി, 74 ഡതി,
74 ഇ  , 74 എഫെറ, 74 ജതി, 74 എചറ, 74 ഐ, 74 ലജ, 74 ലകേ, 74 എൽ, 74 എഞ്ചാം, 74 എൻ,
74 ഒ, 74 പതി  , 74 കേറ്റ്യൂ, 74 ആർ, 74 എസറ എന്നശ്രീ വകുപകേളതിലഞ്ചാം 2005-ലലെ ഉയർന്ന നതിയമ
പഠനതതിനുള്ള കദശശ്രീയ സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ (2005-ലലെ 27) 2, 11, 16, 25 എന്നശ്രീ
വകുപകേളതിലഞ്ചാം കഭദഗതതി വരുതഞൻ തശ്രീരുമഞനതിച്ചു. 
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17.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പറഞ്ഞെ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകറ  ഉടൻ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ (കഭദഗതതി) (2-ാം നമ്പർ) ഓർഡതിനൻസറ,  2021 ലഫെബ്രുവരതി
26 –ാം തശ്രീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021 മഞർചറ 1 –ാം
തശ്രീയതതിയതിലലെ  1030-ാം  നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 48-ാം നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ. 

18.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ,  2021 കമയറ  24-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021 ജൂൺ
10-ാം തശ്രീയതതി അവസഞനതിച പതതിനഞഞമതറ  കകേരള നതിയമസഭയുലട സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.   

19.  പസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിലലെ വര്യവസ്ഥകേൾ നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-  ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി)  (2-ാം നമ്പർ)  ഓർഡതിനൻസറ,  2021 ജൂടലെ
1-ാം തശ്രീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021  ജൂടലെ  3  –ാം
തശ്രീയതതിയതിലലെ 1938 –ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2021-ലലെ 69-ാം നമ്പർ
ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.

20.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതിൽ, 2021 ജൂടലെ 22-ാം തശ്രീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ആഗസറ
13-ാം  തശ്രീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലട  സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞെതിരുന്നതില്ലെ.

21.  പസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി) (2-ാം നമ്പർ)  ഓർഡതിനൻസറ,  2021  ആഗസറ
23-ാംതശ്രീയതതി  കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ആഗസറ
24-ാം  തശ്രീയതതിയതിലലെ  2461-ാം  നമ്പർ  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതിൽ  2021-ലലെ
99-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ. 

22. 2021-ലലെ 96-ാംനമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സറ, 2021-ലലെ 97-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സറ,
2021-ലലെ 99-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സറ എന്നതിവയറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു
ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതിൽ.

ധനകേഞരര്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതിൽ  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതിൽ  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചയഞൽ
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതിൽ നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ. 
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ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം 

ബതില്ലെതിലലെ 2-ാംഖണഞ്ചാം (ബതി) ഉപഖണഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകതില് (1974-ലലെ 17) പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന 5-ാം വകുപ്പതിലന (i എ)-ാം ഖണഞ്ചാം,
ബതില്ലെതിലലെ  3-ാം  ഖണഞ്ചാം  (ബതി)  ഉപഖണഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില്  (1975-ലലെ  5)  പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  5-ാം വകുപ്പതിലന
(i എ)-ാം  ഖണഞ്ചാം,  ബതില്ലെതിലലെ  4-ാം  ഖണഞ്ചാം  (ബതി)  ഉപഖണഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1985-ലലെ
മഹഞതഞഗഞനതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് (1985-ലലെ  12) പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന
5-ാം വകുപ്പതിലന  (i എ)-ാം ഖണഞ്ചാം,  ബതില്ലെതിലലെ  6-ാം ഖണഞ്ചാം  (ബതി)  ഉപഖണഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
1996-ലലെ കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് (1996-ലലെ 22) പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന
5-ാം  വകുപ്പതിലന  (i എ)-ാം  ഖണഞ്ചാം  എന്നതിവ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷന്   ഒരു
കകേഞകളജതിനറ  നല്കേതിയകതഞ  ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിചകതഞ  ആയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞവകേഞശ  പദവതി
നല്കേതിലകഞകണഞ ദശ്രീര്ഘതിപ്പതിച്ചു ലകേഞകണഞ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി പഖര്യഞപതികഞന് ബനലപ്പട്ടേ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

2.  ബതില്ലെതിലലെ  2-ാം  ഖണഞ്ചാം  (ഡതി)  ഉപഖണഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1974-ലലെ  കകേരള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന 65-ാം വകുപ്പറ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ
ഒരു  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  രൂപശ്രീകേരതികകണ  സ്ഥലെഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്യഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

3.  ബതില്ലെതിലലെ  2-ാം  ഖണഞ്ചാം  (ഡതി)  ഉപഖണഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  1974-ലലെ  കകേരള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് പകേരഞ്ചാം കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന 65-ാം വകുപ്പറ  (9)-ാം ഉപവകുപ്പറ
(ജതി)  ഖണഞ്ചാം  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണല്  അധതികേഞരഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതികഞവന്ന  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
കേഞരര്യഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

4.  ഏതറ  കേഞരര്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ,  ചട്ടേങ്ങളഞ്ചാം  വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതറ  അവ  നടപടതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  കേഞരര്യങ്ങളഞ്ചാം  സഞധഞരണകമഞ
ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞ്ചാം ആകുന.  കൂടഞലത,  അപകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കുന്ന
ചട്ടേങ്ങളഞ്ചാം  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലട  സൂക്ഷ്മ  പരതികശഞധനയറ
വതികധയവമഞണറ.  ആയതതിനഞല് ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണറ.

കഡഞ. ആര്. ബതിന.

(ശരതിതര്ജ്ജമ)
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1974-ലലെ കകേരള സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിൽ നതിനള്ള 
പസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ (1974-ലലെ 17) 

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭതതിനറ  മറവതിധതതില്  ആവശര്യമതില്ലെഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(1)  “അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞൽ ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിൻ കേശ്രീഴതിൽ
ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾ  കനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേ
പരതിപഞടതികേൾ  നടത്തുകേ,  ബനലപ്പട്ടേ  വതിഷയങ്ങൾക്കു  കവണതിയുള്ള  പഞഠര്യപദതതി
വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ,  അദര്യയനഞ്ചാം,  പഠനഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം  എന്നതിവയുലട  രശ്രീതതികേൾ
ആസൂത്രണഞ്ചാം  ലചയ്യുകേ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സർട്ടേതിഫെതികററ,
അങ്ങലനയുള്ള മററ പദവതികേളഞ്ചാം ബഹുമതതികേളഞ്ചാം എന്നതിവ നല്കുന്നതതികലെക്കുള്ള പരശ്രീക്ഷകേൾ
നടത്തുകേ,  ഫെലെഞ്ചാം പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേ എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതികനഞ സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ
വകുപ്പതികനഞ ഉള്ള വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(4 എ)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി”  എന്നഞൽ  69 എ വകുപ്പതിൻ
കേശ്രീഴതിൽ രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരസമതിതതി എന്നർത്ഥമഞകുന; 

(4 ബതി)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ”  എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലന  VIII ബതി
അദര്യഞയതതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം
വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞന സർകഞരതിലന അനുമതതികയഞടുകൂടതി യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നൽകേതിയ ഒരു കകേഞകളജറ എന്നർത്ഥമഞകുന; 

** ** ** **

(5 എ) “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞർഡറ” എന്നഞൽ 69 ജതി
വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡറ
എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **
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(7)  “കകേഞകളജറ” എന്നതതിനറ   സർവ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തുന്നകതഞ അതതികനഞടുകൂടതി
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ ആയതഞ്ചാം, പരതിനതിയമങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം ഓർഡതിനൻസകേളതികലെയുഞ്ചാം
റഗുകലെഷനുകേളതികലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ  കബഞധനഞ്ചാം നൽകുന്നതമഞയ ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം
എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(9)  “വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജൻസതി” എന്നതതിനറ  ഒരു സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ ഒന്നതിൽ
കൂടുതൽ സസ്വകേഞരര്യ കകേഞകളജുകേകളഞ സ്ഥഞപതിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരഞകളഞ ആളകേളലട സഞ്ചാംഘകമഞ
എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(10 എ) “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ” എന്നഞൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന; 

** ** ** **

(12)  “കഹഞസൽ”  എന്നതതിനറ  ഈ  ആകതികലെകയഞ,  പരതിനതിയമങ്ങളതിലലെകയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  ഓർഡതിനൻസകേളതികലെകയഞ  വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്നകതഞ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക
ലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ  ആയ സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെഞ  കകേഞകളജുകേളതികലെഞ  ഉള്ള വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾക്കുള്ള
വഞസസ്ഥലെതതിലന ഒരു വതിഭഞഗഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(17)  “കപഞ-ചഞൻസലെർ”  എന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  കപഞ-ചഞൻസലെർ
എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(19)  “അഞ്ചാംഗശ്രീകൃത  സ്ഥഞപനഞ്ചാം”  എന്നതതിനറ  ഗകവഷണതതികനഞ,  പകതര്യകേ
പഠനതതികനഞ  കവണതിയുള്ളതഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജറ  അല്ലെഞതതഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെ അപകേഞരഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞയ ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ; 

** ** ** **

(25)  “വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  കേസൗണ്സതില്”  എന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട കേസൗണ്സതില് എന്നർത്ഥമഞകുന ; 

** ** ** **

5.    സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരങ്ങൾ  .―സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  തഞലഴ  പറയുന്ന
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അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :― 

** ** ** **

(i എ) ഒരു സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ വകുപ്പതിനറ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ; 

(i ബതി) ഈ ആകതിലന അദര്യഞയഞ്ചാം VIII ബതി-യതിൻ കേശ്രീഴതിൽ വര്യവസ്ഥ ലചയതിട്ടുള്ള
പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതികനഞ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതിലന
വകുപ്പതികനഞ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ; 

** ** ** **

56.  കകേഞകളജുകേളലട സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം.―(1)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കകേഞകളജറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുകവണതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കകേഞകളജതിലലെ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേളതികലെകറ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനറ  കവണതികയഞ  ആ
കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി  പരതിനതിയമങ്ങളഞൽ  നതിർണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന
പകേഞരമുള്ള സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള വതിധതതിലഞ്ചാം ഒരു അകപക്ഷ രജതിസഞർകറ
അയകകണതഞണറ. 

(2)  ഒരു  കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംകയഞജനതതിലനകയഞ  അലല്ലെങ്കതില്
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ ഒരു കകേഞകളജതിലലെ പുതതിയ കകേഞഴ്സുകേളതികലെക്കുള്ള സഞ്ചാംകയഞജനതതികനകയഞ
നതിബനനകേളഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഒരു  അകപക്ഷ  ഏതറ
കേഞലെതതിനുള്ളതിൽ  സതിൻഡതികകററ  പരതിഗണതികണഞ്ചാം  എന്നതൾലപ്പലട  അങ്ങലനയുള്ള
സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  സതിൻഡതികകററ  അനുവർതതികകണതഞയ  നടപടതിക്രമവഞ്ചാം
പരതിനതിയമങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പകടണതഞണറ : 

എന്നഞൽ ചഞൻസലെർകറ,  ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,  വതിജഞപനതതിൽ പകതര്യകേഞ്ചാം
പറകയണ  കേഞരണങ്ങളഞൽ,  ഏതറ  കേഞലെതതിനുള്ളതിലെഞകണഞ  (1)-ാം  ഉപവകുപപകേഞരമുള്ള
ഒരു  അകപക്ഷ  സതിൻഡതികകററ  പരതിഗണതികകണതറ  ആ  കേഞലെഞവധതി  അപകേഞരമുള്ള
കേഞലെഞവധതി,  അതതിനകേഞ്ചാം  കേഴതിഞ്ഞു  കപഞയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഇലല്ലെങ്കതിലഞ്ചാം  അപകേഞരമുള്ള
വതിജഞപനതതിൽ പകതര്യകേഞ്ചാം പറയഞവന്ന, ഒരു വർഷതതിൽ കേവതിയഞത കൂടുതൽ കേഞലെഞ്ചാം
കേണറ നശ്രീട്ടേഞവന്നതഞണറ. 

** ** ** **

65. അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിലന ആവശര്യഞർത്ഥഞ്ചാം
സർകഞർ ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(2) അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ, ജതില്ലെഞ ജഡ്ജതിയുലട പദവതിയതിൽ കുറയഞലതയുള്ളതഞ്ചാം,
ചഞൻസലെർ,  ടഹകകഞടതതിയുമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചതിച  കശഷഞ്ചാം  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
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ലചയ്യുന്നതമഞയ ഒരു ജുഡശ്രീഷര്യൽ ആഫെശ്രീസർ ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി  അതതിലന
നഞമനതിർകദ്ദേശതശ്രീയതതി മുതൽ മൂന വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി,  സർകഞരതിലന  മുൻ
അനുമതതികയഞടുകൂടതി,  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ,  അതതിലന  നടപടതിക്രമഞ്ചാം
ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഞരര്യനതിർവ്വഹണതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  റഗുകലെഷനുകേൾ  ഉണഞകഞനുള്ള
അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  അങ്ങലന ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള റഗുകലെഷനുകേൾ ഗസറതിൽ
പസതിദലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5) അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന കവതനവഞ്ചാം മറ കസവനവര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം ചട്ടേങ്ങളതിൽ
നതിർണ്ണയതികഞവന്ന പകേഞരതതിലെഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

** ** ** **

69 എ  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി.―(1)  സർകഞരതിൽ,  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങളടങ്ങതിയ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള  മനതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ; 

(ബതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതിലന ടവസറ-
ലചയർമഞൻ; 

(സതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ധനകേഞരര്യവകുപ്പറ ; 

(ഡതി)  കകേരള  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കകേഞഴതികകഞടറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,
മഹഞതഞഗഞനതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  എന്നതിവയുലട  ടവസറ-
ചഞൻസലെർമഞര്; 

(ഇ)  സർകഞർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി; 

(എഫെറ) കകേരള സർകഞരതിലന നതിയമ ലസക്രട്ടേറതി; 

(ജതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ. 

(2)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ടവസറ
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ലചയർമഞൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട ടവസറ ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം

ലചയർമഞലന അഭഞവതതിൽ സമതിതതിയുലട കയഞഗതതിൽ ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം വഹതികകണതമഞണറ.

(3) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതിയുലട ലമമ്പർ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(4)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതി  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ,  അതറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം

നൽകുന്നതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേതിടകതഞളഞ്ചാം, സർവ്വകേലെഞശഞലെ പഞലെതികകണതഞണറ. 

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട എല്ലെഞ നതിർകദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം സമതിതതിയുലട

ഉതരവകേളലടകയഞ  പരതിപത്രങ്ങളലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  കേത്തുകേളലടകയഞ  രൂപതതിൽ

പുറലപ്പടുവതികകണതഞണറ. 

(6)  സർകഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതിയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  അതത

സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലസനററ,  സതിൻഡതികകററ,  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിൽ  എന്നതിവ

നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്കകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത

വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതികനഞ ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സർകഞരതിനറ,  ഏതറ സമയത്തുഞ്ചാം,  അങ്ങലന ഏൽപ്പതിച്ചുലകേഞടുതതറ,  ഗസററ

വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി, പതിൻവലെതികഞവന്നതഞണറ. 

69 ബതി.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  തഞലഴ  പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം

ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിനുകവണതി അകപക്ഷതിക്കുന്നതതിനറ, 69 എഞ്ചാം

വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അങ്ങലന  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കയഞഗര്യതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിന്നറ

അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണതിക്കുകേ; 

(ii)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  ഉയർന്ന  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
പരതിരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉറപവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേൾകഞയതി നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള മഞനദണങ്ങൾകനുസരതിച്ചുഞ്ചാം അതതിനു
പുറലമയുഞ്ചാം, വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട പകവശനതതിനുള്ള മഞനദണങ്ങളഞ്ചാം ഉപഞധതികേളഞ്ചാം അതമഞയതി

1477/2021.
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ബനലപ്പട്ടേ കേഞരര്യങ്ങളഞ്ചാം നതിർണ്ണയതിക്കുകേ; 

(iii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി ശതിപഞർശ ലചയ ഒരു കകേഞകളജതിലന
അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി  അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനറ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ; 

(iv)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതതിലന
നതിബനനകേളലടയുഞ്ചാം ഉപഞധതികേളലടയുഞ്ചാം ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം പരഞതതിയതികന്മേകലെഞ
ഹർജതിയതികന്മേകലെഞ അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനറ ; 

(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി  നതിശയതിചതിരുന്ന  മഞനദണങ്ങൾ
ഒരു  കകേഞകളജറ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ലചയ്യുകേകയഞ  ലചയതഞയ
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം വതിഷയതതികന്മേൽ സതിൻഡതികകറതിലനകയഞ അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ
റതികപ്പഞർട്ടേറ പരതിഗണതിക്കുകേ; 

(vi)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിനറ  നൽകേലപ്പട്ടേ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ
ധതികേഞരതതിലന നതിബനനകേളഞ്ചാം ഉപഞധതികേളഞ്ചാം റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ മഞറഞ്ചാം വരുത്തുകേകയഞലചയ്യുകേയുഞ്ചാം
അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ റതികപ്പഞർട്ടേറ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം: 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പലെതിനുഞ്ചാം സർകഞർ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ  കകേഞകളജതിലന  മഞകനജരുലട  പതതിനതിധതിക്കുഞ്ചാം  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞൻ
ഒരവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടകേലകഞള്ളുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ ; 

(vii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിനറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
നൽകേതിയതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
ലചയലകേഞണള്ള ഉതരവറ നടപ്പതിലെഞകഞൻ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ; 

(viii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളലട അപ്പശ്രീലകേൾ കകേൾക്കുന്നതതിനറ; 

(ix)  ഈ  അദര്യഞയതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  പസക്തമഞയ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  വതിഷയഞ്ചാം
പരതികശഞധതിചറതിയുന്നതതികനഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം  ആവശര്യതതികനഞ  കവണതി  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലനകയഞ  റതികഞർഡുകേളഞ്ചാം  പരതിസരങ്ങളഞ്ചാം
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പരതികശഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ; 

(x)  ഒരു  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജതിലലെ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതികലെയറ
കകേഞകളജതിനുപുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള മഞർഗ്ഗ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ രൂപശ്രീകേരതിക്കുകേ; 
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(xi)  ഈ അദര്യഞയതതിലലെ വര്യവസ്ഥകേൾ ഫെലെപദമഞയതി നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ
കവണതി സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുഞ്ചാം സസ്വഞശയ കകേഞകളജുകേൾക്കുഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകേ. 

69 സതി.  അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകുന്ന തശ്രീയതതി പഞബലെര്യതതിൽ
വരുന്ന ദതിവസഞ്ചാം.―ഈ അദര്യഞയതതിൻ കേശ്രീഴതിൽ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനു
കവണതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അകപക്ഷ  നൽകുന്നതതിനഞയതി  അധതികേഞര
ലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജറ,  അതതിനറ  ഏതറ  തശ്രീയതതി  മുതലെഞകണഞ
യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകേതിയതറ ആ തശ്രീയതതി മുതൽ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

69 ഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ. (1)  ― ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ തഞലഴ പറയുന്നവയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:  ―

(i) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ; 

(ii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ; 

(iii) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ. 

** ** ** **

69 ഇ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ.  (1)  ― ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം ഒരു അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :  ―

** ** ** **

(സതി)  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളലട  കേഞരര്യതതിൽ  ലകേഞളശ്രീജതികയററ
എഡബ്യുകകഷൻ  ഡയറകറുഞ്ചാം  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  കകേഞകളജതിലന  കേഞരര്യതതിൽ
പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞത,  വതിവതിധ  വകുപകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിലലെ  നഞലെറ
അദര്യഞപകേർ; 

(ഡതി)  ഈ  ആവശര്യതതികലെയഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി

രൂപശ്രീകേരതിച മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃതമഞയതി ആറു കപരടങ്ങതിയ ഒരു പഞനലെതിൽ നതിനഞ്ചാം
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സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,

വര്യവസഞയഞ്ചാം, വഞണതിജര്യഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം, വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം, ടവദര്യശഞസഞ്ചാം, എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ, ഭരണ

നതിർവ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  തടങ്ങതിയ  കമഖലെകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിനറ

പുറത്തുനതിനള്ള നഞലെതിൽ കുറയഞത വതിദഗ്ദ്ധർ  ; 

(ഇ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,

വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിചക്ഷണരഞയ, സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ മൂന്നറ കപർ ; 

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലലെ  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ

തഞലഴയല്ലെഞത അദര്യഞപകേർകതിടയതിൽ നതിനഞ്ചാം ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകറുലട

അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ലമമ്പർ  ലസക്രട്ടേറതി

ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം രണറ

വർഷകഞലെയളവതികലെകകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്ന സമയതറ അകദ്ദേഹഞ്ചാം

കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേനഞലണങ്കതിൽ  അകദ്ദേഹതതിലന  വതിരമതികൽ  തശ്രീയതതിവലരകയഞ,

ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം,  അതവലര,  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം  പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ

അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു കയഞഗഞ്ചാം ആറു

മഞസതതിൽ  ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വതിളതിച്ചു

കൂകട്ടേണതഞണറ. 

69 എഫെറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന

അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം

ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം

ഉപഞധതികേൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ  വതിവതിധ  പഠന  പദതതികേളതികലെക്കുള്ള
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വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  പകവശനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ,  സർകഞർ  വതിനതിർകദ്ദേശതിചതഞ്ചാം

അതതസമയങ്ങളതിൽ  കഭദഗതതി  വരുതതിയ  പകേഞരമുള്ളതമഞയ  പകവശനതതിനുള്ള

ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതി,  അകഞദമതികേ  ലറഗുകലെഷനുകേൾ

ഉണഞക്കുകേ ; 

** ** ** **

(v)  പുതതിയ പഞഠര്യ പദതതികേൾ ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഏതറ  നതിർകദ്ദേശവഞ്ചാം

ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേ;

(vi)  കസഞളർഷതിപകേൾ,  സ്റ്റുഡനറഷതിപകേൾ,  ലഫെകലെഞഷതിപകേൾ,

പഞരതികതഞഷതികേങ്ങൾ,  ലമഡലകേൾ  എന്നതിവ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബനതിചറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ

കേസൗൺസതിലെതികനഞടറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  നർകുന്നതതിനുള്ള  ലറഗുകലെഷനുകേൾ

ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(vii)  അകഞദമതികേ കേഞരര്യങ്ങളമഞയതി ബനലപ്പട്ടേറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ

നൽകേതിയ നതിർകദ്ദേശങ്ങളതികന്മേൽ അതതിലന ഉപകദശതിക്കുകേ;

(viii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ അതതിനറ  ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകതകഞവന്ന

അങ്ങലനയുള്ള മററ അകഞദമതികേ കേർതവര്യങ്ങൾ നതിർവ്വഹതിക്കുകേ.

69 ജതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ. (1)  ― ഓകരഞ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം ആ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നടതഞൻ

ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ  ഓകരഞ  പഠന  വതിഷയതതികനഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം

വതിഷയങ്ങൾകകഞ കവണതി അതതികനതഞയ ഒരു പഠനകബർഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ,  ഈ

ആവശര്യതതികലെകഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പഠനകബഞർഡതിനറ  കേശ്രീഴതിൽ

ലകേഞണവകരണ  വതിഷയങ്ങളഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികകണതഞയ  അതരഞ്ചാം  പഠനകബഞർഡുകേളലട

എണ്ണവഞ്ചാം നതിശയതികകണതഞണറ. 

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ പഠനകബഞർഡതിൽ തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ

അടങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത  വകുപ്പറ

തലെവൻ,  അയഞൾകറ  പതി.  എചറ.  ഡതി.  ഉലണങ്കതിൽ,  ആ  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലന
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വതിഷയങ്ങളതിൽ  ഉൾലപ്പട്ടുവരുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിലള്ള  വകുപതലെവൻമഞരതിൽ  നതിനഞ്ചാം

സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതിൽ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞൻ

ആയതിരതികകണതഞണറ: 

എന്നഞൽ,  അതരഞ്ചാം  ഒരു  വകുപ്പറ  തലെവലന  അഭഞവതതിൽ  ആ  പഠനകബഞർഡതി
ലൾലപ്പടുന്ന വതിഷയതതിൽ പതി.എചറ.ഡതി.യുള്ള, അകസഞസതികയററ ലപഞഫെസറുലട പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം, സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ സർകഞരുഞ്ചാം മറ കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞലഞ്ചാം  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന ഒരു അദര്യഞപകേൻ,  കബഞർഡതിലന
ലചയർമഞനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

എനമഞത്രമല്ലെ,  സർകഞകരഞ അലല്ലെങ്കതിൽ പതിൻസതിപ്പഞകളഞ,  അതതറ സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അദര്യഞപകേലര  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ  അതരഞ്ചാം  അദര്യഞപകേരുലട  ഗകവഷണവഞ്ചാം
പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ഉൾലപ്പലടയുള്ള അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങളലട മതികേവതിനറ പധഞന
പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ. 

(ബതി)  പഠനകബഞർഡതിൽ  ഉൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിൽ  വതിവതിധ  ടവദഗ്ദ്ധര്യ
കമഖലെകേളതിൽനതിന്നറ,  പതിൻസതിപ്പഞൾ  കേലണത്തുന്ന ആ  പഠന  കബഞർഡതിലൾലപ്പട്ടു  വരുന്ന
വതിഷയങ്ങൾ  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  വകുപകേളലട  തലെവനുമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചതിചറ,
പതിൻസതിപ്പഞൾ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന പതി.എചറ.ഡതി. ഉള്ള ആറതിൽ കൂടഞത അദര്യഞപകേരുഞ്ചാം: 

എന്നഞൽ,  അദര്യഞപകേലര നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ,  അതരഞ്ചാം അദര്യഞപകേരുലട
ഗകവഷണവഞ്ചാം  പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളമുൾലപ്പലടയുള്ള  അകഞദമതികേ  മതികേവതിനറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ
പധഞന പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ. 

(സതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനള്ള ആ വതിഷയതതിലലെ രണറ വതിദഗ്ദ്ധർ;

(ഡതി)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  ശതിപഞർശ  ലചയ  ആററ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  പഞനലെതിൽനതിനഞ്ചാം
ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധൻ; 

(ഇ)  വര്യവസഞയഞ്ചാം,  കകേഞർപ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതിൽ കപലസ്മെനറ സഞ്ചാംബനതിച
അനുബന കമഖലെ എന്നതിവയതിൽ നതിനള്ള ഒരു പതതിനതിധതി വശ്രീതഞ്ചാം; 

(എഫെറ)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിച ഒരു സ്തുതര്യർഹനഞയ പൂർവ്വ വതിദര്യഞർത്ഥതി;

(ജതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞനറ,
കകേഞകളജതിലലെ  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  അതഞത  സമയങ്ങളതിൽ,
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അകഞദമതികേ  കൂടതിയഞകലെഞചനയുലട  ആവശര്യതതിനുകവണതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠനകബഞർഡതിലന  കയഞഗങ്ങളതികലെകറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽനതിനഞ്ചാം,  പകതര്യകേ
ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുകഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i) പകതര്യകേ പഠന കകേഞഴ്സുകേൾ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചകയ്യണതി വരുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധർ;

(ii)  ബനലപ്പട്ടേ വതിജഞന ശഞഖയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ള കകേഞകളജതിലലെ
മററ അദര്യഞപകേർ. 

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  പഠന  കബഞർഡതികലെകറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കേഞലെഞവധതി രണറ അകഞദമതികേ വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  തലന്ന  നഞലെറ  അകഞദമതികേ  വർഷതതിൽ  കൂടുതൽ
കേഞലെയളവതികലെകറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല്ലെ.  

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  വര്യതര്യസ  വകുപകേളലട
കയഞഗതതിനുള്ള സമയവതിവരപ്പട്ടേതികേ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  നടതഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞൽ,  വർഷതതിൽ
കുറഞ്ഞെതറ അങ്ങലനയുള്ള രണ കയഞഗങ്ങലളങ്കതിലഞ്ചാം നടകതണതമഞണറ. 

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം
തതികേയുന്നതതിനഞയതി മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(7) ലചയർമഞലന തഞൽകഞലെതികേ അഭഞവതതിൽ സശ്രീനതികയഞറതിറതിയതില്. ലതഞട്ടേടുത
അദര്യഞപകേൻ  ലചയർമഞനഞയതി  പവർതതികകണതഞ്ചാം  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന
അഭര്യർത്ഥനയതിൻകമൽ കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടേണതമഞണറ. 

(8)  ഒന്നതിൽ  കൂടുതൽ  കബഞർഡുകേലള  ബഞധതിക്കുന്ന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യഞ്ചാം  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചകയ്യണന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ആവശര്യമഞലണന്നറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ
കേരുതന്നപക്ഷഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന രകണഞ അതതിലെധതികേകമഞ പഠനകബഞർഡുകേളലട
ഒരു  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗഞ്ചാം  വതിളതിച്ചുകൂട്ടേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  കൂട്ടേഞയകയഞഗതതിൽ
ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലചയർമഞൻ  അങ്ങലനയുള്ള  കയഞഗതതിൽ  ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം
വഹതികകണതമഞണറ. 

69  എചറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിലന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു
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സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠനകബഞർഡതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി, കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം,  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞൽപ്പരര്യവഞ്ചാം
കദശശ്രീയ  ആവശര്യവഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ  വതിവതിധ  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള
പഞഠര്യപദതതികേൾ തയ്യഞറഞക്കുകേ : 

എന്നഞൽ,  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യപരതിപഞടതികേൾകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള കേഞലെഞവധതി,  ക്രഡതിറകേളലട
എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലമുലണങ്കതിൽ,  അതമഞയതി
കവണവതിധതതിൽ  കയഞജതിക്കുനലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ
ഉറപവരുകതണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ
നതിലെവഞരലത  തരഞ്ചാംതഞഴ്ത്തുന്ന  വതിധതതിൽ  ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠനകബഞർഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ: 

എനതലന്നയുമല്ലെ,  അങ്ങലനയുള്ള നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകേഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

(iv)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞകമൽകനഞട്ടേകഞരുലട
നതിയമനതതിനു കവണതിയുള്ള കപരുകേൾ ഉൾലകഞള്ളുന്ന പട്ടേതികേ അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ
നതിർകദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം ; കൂടഞലത

(v)  വകുപ്പതികലെഞ  കകേഞകളജതികലെഞ  ഉള്ള  ഗകവഷണഞ്ചാം,  അദര്യയനഞ്ചാം,
വതിപുലെശ്രീകേരണഞ്ചാം, മററ അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങൾ എന്നതിവ ഏകകേഞപതിപ്പതിക്കുകേ. 

69 ഐ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ  നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ
ഓകരഞ  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുകവണതിയുഞ്ചാം  സർകഞർ  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(2) ഒരു സർകഞർ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിൽ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :   ―

(എ)  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  കേഞരര്യമഞയ
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അനുഭവജഞനമുള്ള  പശസനഞയ  ഒരു  കശഷ്ഠ  വര്യക്തതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ലചയർമഞൻ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

എന്നഞൽ, ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗതതിൽ ലചയർമഞൻ ഹഞജരതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം സർകഞരതിനറ
(ബതി)  ഇനതതിൽ സൂചതിപ്പതിചതിട്ടുള്ള ഒരു ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന ആ
കയഞഗതതിലന ലചയർമഞനഞയതി നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ; 

(ബതി)  കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ലഡപറ്റ്യൂട്ടേതി ഡയറകറുലടകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ
ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതിയുലടകയഞ പദവതിയതിൽ കുറയഞത ഒരു
ഉകദര്യഞഗസ്ഥൻ ; 

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ വര്യതര്യസ വകുപകേളതിൽനതിന്നറ സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട
അടതിസ്ഥഞനതതിൽ  ഊഴമനുസരതിചറ  രണവർഷകഞലെയളവതികലെകറ  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, പതി.എചറ. ഡതി. ഉള്ള മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ; 

(ഡതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം  ലപഞഫെസറുലട
പദവതിയതിൽ തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന എകറ- ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(3)  ഈ  ആകതിലന  ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ
നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ,  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  അതതിലന  നതിയനണതതിൻകേശ്രീഴതിലള്ള  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുകവണതിയുഞ്ചാം ഒരു ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(4) സർകഞർ കകേഞകളജല്ലെഞത ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  മഞകനജകരഞ,  മഞകനജർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ ഒരഞകളഞ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സശ്രീനതിയറുഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  പസതിദനുഞ്ചാം  മതതിയഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ളതമഞയ  ഒരഞൾ  ആയതിരതികകണതഞണറ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ; 

(ബതി)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം
ഊഴമനുസരതിചറ  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതമഞയ  ആ  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ
വകുപകേളതിലലെ സശ്രീനതിയറഞയ മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ; 
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(സതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം  ലപഞഫെസറുലട
പദവതിയതിൽ തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 

(ഡതി) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 

(ഇ) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയറ, സർകഞർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

69 ലജ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി.―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം   ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  രണറ
അകഞദമതികേ വർഷകഞലെയളവതികലെയറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം മലറഞരു രണറ അകഞദമതികേ വർഷ
കേഞലെയളവതികലെകറ പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹരഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ : 

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  നഞലെറ  വർഷതതിലെധതികേഞ്ചാം  കേഞലെയളവതികലെയറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനല്ലെഞതതഞകുന.  

69 ലകേ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  കയഞഗങ്ങൾ. (1)  ― ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ വർഷതതിൽ കുറഞ്ഞെതറ മൂന്നറ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(2)  തടർനവരുന്ന  കയഞഗങ്ങൾ  തമതിലള്ള  ഇടകവള  യഞലതഞരു
കേഞരണവശഞലഞ്ചാം നഞലമഞസതതിൽ അധതികേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  മൂന്നതിലലെഞന്നറ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കരഖഞമൂലെമുള്ള  അകപക്ഷയതികന്മേകലെഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  നതിർകദ്ദേശതതികന്മേകലെഞ
കുറഞ്ഞെതറ  ഏഴറ  ദതിവസലത  കനഞട്ടേശ്രീസറ  നൽകേതിലകഞണറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ
അടതിയന്തതിര കയഞഗങ്ങൾ വതിളതിച്ചുകചർകഞവന്നതഞണറ.

(4)  കയഞഗതതിലന കേസ്വഞറഞ്ചാം അതതറ സമയതറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതിലലെഞന്നറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

69 എൽ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―
അതത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളതിലലെ ടബകലെഞകേൾ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം ഉലണങ്കതിൽ അവയതിൽ
പതതിപഞദതിചതിട്ടുള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സർകഞരുഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള  ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  തഞലഴ
പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :  ―

** ** ** **
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(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരമുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾ
നൽകകേണ ഫെശ്രീസഞ്ചാം മററ ലചലെവകേളഞ്ചാം സർകഞരതിലന സമതകതഞലട നതിശയതിക്കുകേ: 

എന്നഞൽ,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം
പുനരഞവതിഷ്കരതിച കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഫെശ്രീസറ സർകഞർ തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം
ആയതിരതികകണതഞണറ ; 

** ** ** **

69 എഞ്ചാം  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നടപടതിക്രമഞ്ചാം  . (1)―
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  അർഹതയുള്ള
കകേഞകളജുകേലളന്നറ  അപകേഞരഞ്ചാം  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേളതിൽനതിന്നറ  എല്ലെഞവർഷവഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ
ക്ഷണതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ
ലചയ്യുന്നതതിനുകവണതി  അർഹതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളഞയതി  കകേഞകളജുകേളലട  വതിഭഞഗങ്ങലള
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരസമതിതതി  വര്യക്തമഞകകണതഞ്ചാം,  അവ  സർകഞർ  കകേഞകളകജഞ
അൺഎയ്ഡഡറ  അല്ലെഞത  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ  ആകേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  ഏതറ
വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിന്നഞണറ  അകപക്ഷ  ക്ഷണതിക്കുന്നതറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അർഹതയുലട  മഞനദണഞ്ചാം,  ഏതറ  ഫെഞറതതിലെഞണറ  അകപക്ഷ
സമർപ്പതികകണതറ,  അകപക്ഷയുലടകൂലട  ആവശര്യമഞയ  കരഖകേൾ  എന്നതിവയുഞ്ചാം  കൂടഞലത,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി അവശര്യലമന്നറ കേരുതന്ന മററ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി വര്യക്തമഞകകണതഞണറ: 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  മഞനദണവഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  പദവതി
നൽകുവഞൻ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന
തരതതിലള്ളതഞവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  അർഹതയുള്ള
കകേഞകളജുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേൾ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  മഞനദണങ്ങൾ  നതിറകവറന്ന
കകേഞകളജുകേളതിൽ നതിനള്ളവ സസ്വശ്രീകേരതികകണതമഞണറ.

(4)  കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ പസക്തമഞയ, കകേഞകളജതിലലെ കരഖകേൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  അവർകതിടയതിൽനതിനഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞസ
കമഖലെയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ളവരുലട  ഒരു സമതിതതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ അതതിനറ  യുക്തലമന
കേരുതന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ.
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(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  കകേഞകളജതിലന
പരതിസരത്തുഞ്ചാം അതതിലന ലകേട്ടേതിടതതിലഞ്ചാം പകവശതികഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  പരതികശഞധനയ്ക്കുള്ള  സസൗകേരര്യഞ്ചാം  ലചയലകേഞടുകഞൻ  കകേഞകളജറ
ബഞദര്യസ്ഥമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അകനസ്വഷണവമഞയതി ബനലപ്പട്ടേ എല്ലെഞ വതിവരങ്ങളഞ്ചാം കരഖകേളഞ്ചാം
സമതിതതികറ നൽകകേണതമഞണറ. 

(6)  ഈ വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി  രൂപശ്രീകേരതിച
സമതിതതികറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അർഹതയ്ക്കുള്ള
മഞനദണങ്ങൾ പഞലെതിക്കുന്നതതിലള്ള നറ്റ്യൂനതകേൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുകവണതി കകേഞകളജതിലന
പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേഞവന്നതഞണറ.

(7)  അകപക്ഷ  സമർപ്പതിച  ഒരു  കകേഞകളജറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  മഞനദണഞ്ചാം  പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിക്കുതലന്ന കബഞധര്യലപ്പടുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ അതറ കകേഞകളജതിനറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അതതിലന  ശതിപഞർശ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ  അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.

(8)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഒരു  ശതിപഞർശ  ലെഭതിചഞൽ,  ടവസറ-
ചഞൻസലെർകറ  വതിവരഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  പതതിനഞറ  പവർതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  കേമശ്രീഷൻ
നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  മുദ്രകയഞടുകൂടതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ. 

69 എൻ  . പരശ്രീക്ഷകേളലട നടതതിപ്പറ. (1) ― സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരശ്രീക്ഷഞ
കേൺകട്രൈഞളറഞയതി, ഒരു സർകഞർ കകേഞകളജതികലെഞ ഒരു അൺ എയ്ഡഡറ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത
ഒരു കകേഞകളജതികലെഞ ബതിരുദഞനന്തരപഠനഞ്ചാം നൽകേതിവരുന്ന ഒരു വകുപ്പതിൽ രണവർഷതതിൽ
കുറയഞത  പവൃതതിപരതിചയഞ്ചാം  ഉള്ള  ഒരഞലള,  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ  സർകഞരുഞ്ചാം  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം, നതിയമതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  ഒരഞൾ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെകേകളഞ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  നൽകേതിയതിട്ടുള്ള
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടതതിപ്പതിലന  ലെഞ്ചാംഘനതതികനഞ  കേർതവര്യങ്ങൾ  നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിൽ
പരഞജയലപ്പട്ടേതതികനഞ അകയഞഗര്യനഞകലപ്പടുകേകയഞ ശതിക്ഷതികലപ്പടുകേകയഞ ലചയതിട്ടുണഞവഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **
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69 ഒ  . ബതിരുദങ്ങൾ നൽകേൽ.  (1) ―

** ** ** **

69 പതി  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതികന്മേൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള
അധതികേഞരങ്ങൾ. (1)  ― ഈ  അദര്യഞയതതിലള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ
ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾകറ  വതികധയമഞയതി,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ,
ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ,  ഓർഡതിനൻസകേൾ,
ലറഗുകലെഷനുകേൾ  എന്നതിവ  പകേഞരഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ
ലചയതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുകേൾകറ  ബഞധകേമഞകുന്ന  മലറല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജുകേളലടകമലഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അകഞദമതികേ പദതതി അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെകറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബനലപ്പട്ടേ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ മുമ്പഞലകേ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി വയതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ, നതിർകദ്ദേശതിച അകഞദമതികേ പദതതി സഞ്ചാംബനതിചറ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ
ഇല്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  കബഞർഡറ  ഓഫെറ
സഡശ്രീകസഞ ഒരു വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  അങ്ങലന നതിയമതിക്കുന്ന വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതിയതിൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ
സമർപ്പതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിയുലട  നര്യഞയവഞ്ചാം  വസ്തുനതിഷ്ഠവമഞയ  വതിലെയതിരുതൽ
സഞധര്യമഞകഞൻ കവണത്ര എണ്ണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(3)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലെഭതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ  പവൃതതി  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം,
അതത  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ  അലല്ലെങ്കതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
(2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൽ  പരഞമർശതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ  പദതതിക്കുകവണതി  അതറ
പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം ആയതറ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ അഭതിപഞയ സഹതിതഞ്ചാം
ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ മടകതി അയയ്ക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതമഞണറ : 

എന്നഞൽ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിൽനതിനഞ്ചാം ലെഭതിച
നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  കനരലതതലന്ന  നതിർണ്ണയതിച  അകഞദമതികേ
പദതതിക്കുകവണതിയുള്ള  കേഞലെയളവറ,  ക്രഡതിറകേളലട  എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ
സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം എന്നതിവയുമഞയതി ലപഞരുതലപ്പടുന്നതില്ലെ എകന്നഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അകഞദമതികേ നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയഞൻ
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ഇടവരുത്തുന്നതഞലണകന്നഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതറ  രഞജര്യ  തഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞലണകന്നഞ
ഉള്ള എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ള കേഞരണങ്ങളഞൽ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസതികനഞ വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതികകഞ കതഞനന്ന കേഞരണതഞൽ മഞത്രകമ അങ്ങലന നതിരസതികഞൻ പഞടുള്ളു : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ
പവൃതതി ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സമർപ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അറതിയതികഞതപക്ഷഞ്ചാം,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ എതതിരഞകുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതിലലെഞഴതിലകേ
ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(4)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ  വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള കപഞരഞയ്മകേൾ
ചൂണതികഞണതിച്ചുലകേഞണള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ആയതറ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ
തതിരതിചയയ്ക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അങ്ങലനയുള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  മുപ്പതറ  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  അതതിലന അഭതിപഞയഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം ആ
നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 

(5)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ,  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  മുപ്പതറ  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതിക്കുകേകയഞ
ലചകയ്യണതഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വഴതി  ആയതറ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന അറതിയതികകണതമഞണറ. 

എന്നഞൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ വശ്രീണഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സമർപ്പതിച തശ്രീയതതി മുതൽ മുപ്പതറ
പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ  ഇതറ  സഞ്ചാംബനതിച  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം
സമർപ്പതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അറതിയതിചതിട്ടേതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ എതതിരഞണറ എന്ന കേഞരണതഞൽ നതിരസതിച സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഒഴതിലകേ,
ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(6)  അങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിലനയുഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ
നതിരസതികലെതിലനയുഞ്ചാം  ഒരു  പകേർപ്പറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഅഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ
അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ. 

(7)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുവഞകനഞ,  നതിരസതിക്കുവഞകനഞ  ഉള്ള  എല്ലെഞ
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  റതികപ്പഞർട്ടേറ
ലചകയ്യണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,  അതറ  ആ
തശ്രീരുമഞനകതഞടറ  വതികയഞജതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  ആയതതിലന  പുനനഃപരതികശഞധനയഞയതി
ചഞൻസലെർ മുമ്പഞലകേ ഹർജതി സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 
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(8)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,
നതിരസതിച്ചുലകേഞണള്ള ഏലതഞരു ഉതരവതിനുഞ്ചാം എതതിലര  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി
മുമ്പഞലകേ അപ്പശ്രീൽ സമർപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലന  ഫെയൽ  ലചയ്യുന്ന  അപ്പശ്രീലകേളതികന്മേൽ  ഒരു  തശ്രീരുമഞനതതി
ലലെതതികചരുന്നതതിനഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിലയ  ഉപകദശതിക്കുന്നതതിനുകവണതി,
അതറ  യുക്തമഞലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയറ  കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം  അതതിനറ
വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതിലന നതിയമതികഞവന്നതഞണറ. 

(9) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകേതിയ ഒരു
കകേഞകളജറ  അങ്ങലന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനറ  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ഉപഞധതികേൾ
ലെഞ്ചാംഘതിക്കുനകണഞലയന്നറ  കേലണത്തുന്നതതിനുള്ള  പരതികശഞധന  നടത്തുവഞൻ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട സതിൻഡതികകറതിനറ അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(10)  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ
സസൗകേരര്യങ്ങൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മുകേളതിൽപ്പറഞ്ഞെ പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ
കകേഞകളജതിലലെ പസക്തമഞയ കരഖകേൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സതിൻഡതികകറതിനറ, അവരുലട
ഇടയതിൽനതിനതലന്ന  ഈ  കമഖലെയതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധരഞയവരുലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതതിനു
യുക്തലമന കതഞനന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതിലയകയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  വതിദഗ്ദ്ധലര  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ
സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന  തരതതിലള്ള  കമഞശമഞയ  അകഞദമതികേവഞ്ചാം
ഭരണപരവമഞയ  പവർതനരശ്രീതതികേൾ,  അലല്ലെങ്കതിൽ  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,
പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ  അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ
സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേളതികലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിലന  നതിബനനകേളലട
ലെഞ്ചാംഘനലതക്കുറതിച്ചുള്ള  കരഖഞമൂലെമുള്ള  വതിവരങ്ങളതികലെഞ  മഞത്രകമ  അങ്ങലനയുള്ള
അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിച  കകേഞകളജതിലന  പതതിനതിധതികറ
പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം നര്യഞയവഞ്ചാം ആയ ഒരവസരഞ്ചാം നൽകേഞലത (10)-ാം
ഉപവകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതി  യഞലതഞരു  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  അന്തതിമമഞക്കുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ.
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(12) പസ്തുത സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞർട്ടേറ പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം, കകേഞകളജതിനു
നൽകേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സലസ്പൻഡറ  ലചയ്യുവഞകനഞ  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ  ടവസറ-
ചഞൻസലെർ  മുകഖന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികയഞടറ  സതിൻഡതികകററ  ശതിപഞർശ
ലചകയ്യണതഞണറ.

(13)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമുലെമുള്ള
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  സർകഞരതിനറ  ലെഭതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  പരഞതതിയുലട
ഉള്ളടകവഞ്ചാം  അതതിലന  പഞധഞനര്യവഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം  സർകഞരതിനറ,
ആയതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ റഫെർ ലചയ്യഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം
കുറയ്ക്കുന്ന തരതതിലള്ള കമഞശമഞയ അകഞദമതികേവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ പവർതനരശ്രീതതികേൾ,
അലല്ലെങ്കതിൽ പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ
അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതികേളതികലെഞ
വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള റഫെറൻസറ നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(14)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ശതിപഞർശകേൾ  അടങ്ങതിയ

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റതികപ്പഞർട്ടേറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  (13)-ാം

ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സർകഞരതിൽനതിനഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റഫെറൻസറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ,

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി,  അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ ആ റതികപ്പഞർകട്ടേഞ റഫെറൻകസഞ

പരതിഗണതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ ഒരു അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടതഞവന്നതഞ്ചാം,

അതതികലെകഞയതി  അതതിനുയുക്തലമന കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം അവർകതിടയതിൽ നതിനതലന്നകയഞ

അലല്ലെങ്കതിൽ  ആ  കമഖലെയതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഇടയതിൽ  നതികന്നഞ  ഉള്ളവലര

ഉൾലപ്പടുതതിലകഞണള്ള ഒരു സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതമഞണറ. 

(15) (10)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതിച സമതിതതികറ അങ്ങലനയുള്ള

അകനസ്വഷണതതിലന ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

കകേഞകളജതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അധതികേഞരമുണഞയതിരതി

ക്കുന്നതഞണറ.

(16)  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള

അകനസ്വഷണതതിലന  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  കരഖകേൾ

എതതിച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാം വതിവരങ്ങൾ നൽകകേണതമഞണറ : 
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എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ
നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം  നര്യഞയവമഞയ  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു
അകനസ്വഷണവഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(17)  ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന ആദര്യ
തവണ  പരശ്രീക്ഷഞ  തശ്രീയതതികറ  ആറുമഞസതതിനറ  മുമ്പഞയതി  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വൽ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതികകണതഞ്ചാം  അങ്ങലന  സമർപ്പതിചറ  അറുപത  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം
നൽകകേണതമഞണറ.  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പതിലന സഞ്ചാംരക്ഷണ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ലമചലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേൾ  നടത്തുന്ന  പരശ്രീക്ഷയുലട  സതര്യസനത  ഉറപവരുത്തുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യണലമന്ന  ഉകദ്ദേശര്യകതഞലട  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതഞണറ.
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഭതിപഞയങ്ങൾകറ  അനുസൃതമഞയതി
ആവശര്യമഞയ എല്ലെഞ പരതിഷ്കഞരങ്ങളഞ്ചാം മഞനസ്വലെതിൽ കചർകകണതഞണറ. 

69 കേറ്റ്യൂ  . സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ  ,    ഓർഡതിനൻസകേൾ  ,    ലറഗുകലെഷനുകേൾ  മുതലെഞയവ
കഭദഗതതി  ലചയ്യുന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  അദര്യഞയതതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കറ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുകവഞണതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  അതതിലന
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സകേള്,  ലറഗുകലെഷനുകേള്,  ടബലെഞകേള്,  ചട്ടേങ്ങള്  എന്നതിവ
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

** ** ** **

(3)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി  ഈ  അദര്യഞയതതിൽ  പസഞവതിചതിട്ടുള്ള
കേഞരര്യങ്ങൾക്കുകവണതി ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഉണഞകഞവന്നതഞണറ : 

** ** ** **

69 ആർ  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതികലെഞ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികയഞ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഈ
അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനറ  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുമഞകയഞ
നടത്തുന്ന  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ. 

1477/2021.
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69 എസറ  . ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള സമതിതതികേളതികലെഞ കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ

കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള ഒഴതിവകേൾ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―

ഈ അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലടകയഞ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന

കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലനകയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  യഞലതഞരു

തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സമതിതതിയതികലെഞ കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള

ഒഴതിവകേൾ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞൽ അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ. 

** ** ** **
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1975-ലലെ കകേഞഴതികകഞടറ സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിൽ നതിനള്ള പസക്ത
ഭഞഗങ്ങൾ  (1975-ലലെ 5)

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭതതിനറ  മറ  വതിധതതില്
ആവശര്യമതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(1)  “അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം”  എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ
ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾകറ  അനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേ
പരതിപഞടതികേൾ  നടത്തുകേ,  ബനലപ്പട്ടേ  വതിഷയങ്ങൾക്കു  കവണതിയുള്ള  പഞഠര്യപദതതി
വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ,  അദര്യയനഞ്ചാം,  പഠനഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം  എന്നതിവയുലട  രശ്രീതതികേൾ
ആസൂത്രണഞ്ചാം  ലചയ്യുകേ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സർട്ടേതിഫെതികററ,
അങ്ങലനയുള്ള മററ പദവതികേളഞ്ചാം ബഹുമതതികേളഞ്ചാം എന്നതിവ നൽകുന്നതതികലെക്കുള്ള പരശ്രീക്ഷകേൾ
നടത്തുകേ,  ഫെലെഞ്ചാം പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേ എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതികനഞ സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ
വകുപ്പതികനഞ ഉള്ള വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(4 എ)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി” എന്നഞൽ  68 ബതി വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ
രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി എന്നർത്ഥമഞകുന; 

(4 ബതി)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ”  എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലന  VIII ബതി
അദര്യഞയതതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം
വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞന സർകഞരതിലന അനുമതതികയഞടുകൂടതി യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നൽകേതിയ ഒരു കകേഞകളജറ എന്നർത്ഥമഞകുന; 

** ** ** **

(5 എ)   “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡറ”  എന്നഞൽ  68 എചറ
വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡറ
എന്നർത്ഥമഞകുന; 

** ** ** **
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(7)  “കകേഞകളജറ”  എന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്നകതഞ  അതതികനഞടു  കൂടതി
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ ആയതഞ്ചാം, പരതിനതിയമങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം ഓർഡതിനൻസകേളതികലെയുഞ്ചാം
റഗുകലെഷനുകേളതികലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ  കബഞധനഞ്ചാം നൽകുന്നതമഞയ ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം
എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(9)  “വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി”  എന്നതതിനറ  ഒരു  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ
ഒന്നതിൽകൂടുതൽ  സസ്വകേഞരര്യകകേഞകളജുകേകളഞ  സ്ഥഞപതിചറ  നടത്തുന്ന  ഒരഞകളഞ  ആളകേളലട
സഞ്ചാംഘകമഞ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(10 എ)  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ”  എന്നഞൽ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന; 

** ** ** **

(12)  “കഹഞസൽ”  എന്നതതിനറ  ഈ  ആകതികലെകയഞ,  പരതിനതിയമങ്ങളതികലെകയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  ഓർഡതിൻസകേളതികലെകയഞ  വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്നകതഞ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക
ലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ  ആയ സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെഞ  കകേഞകളജുകേളതികലെഞ  ഉള്ള വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾക്കുള്ള
വഞസസ്ഥലെതതിലന ഒരു വതിഭഞഗഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(17)  “ലപഞ-ചഞൻസലെർ”  എന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ലപഞ-ചഞൻസലെർ
എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(19)  “അഞ്ചാംഗശ്രീകൃതസ്ഥഞപനഞ്ചാം”  എന്നതതിനറ  ഗകവഷണതതികനഞ,  പകതര്യകേ
പഠനതതികനഞ  കവണതിയുള്ളതഞ്ചാം,  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജറ  അല്ലെഞതതഞ്ചാം,
സർവ്വകേലെഞശഞലെ അപകേഞരഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞയ ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(25)  “വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  കേസൗൺസതിൽ”  എന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **
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5.  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരങ്ങൾ.  ― സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(i എ)  ഒരു  സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ  വകുപ്പതിനറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം
നൽകുകേ; 

(i ബതി)  ഈ  ആകതിലന  അദര്യഞയഞ്ചാം  VIII ബതി-യതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  വര്യവസ്ഥ
ലചയതിട്ടുള്ള  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതികനഞ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ
കകേഞകളജതിലന വകുപ്പതികനഞ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ; 

** ** ** **

56.  കകേഞകളജുകേളലട സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം. (1)  ― ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കകേഞകളജറ സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുകവണതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കകേഞകളജതിലലെ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേളതികലെകറ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനു  കവണതികയഞ
പരതിനതിയമങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന പകേഞരമുള്ള സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള
വതിധതതിലഞ്ചാം,  ആ  കകേഞകളജതിലന  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി  ഒരു  അകപക്ഷ  രജതിസഞർകറ
അയകകണതഞണറ.

(2) ഒരു കകേഞകളജതിലന സഞ്ചാംകയഞജനതതിലനകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ ഒരു
കകേഞകളജതിലലെ  പുതതിയ  കകേഞഴതികലെകറ  ഉള്ള  സഞ്ചാംകയഞജനതതികനകയഞ  നതിബനനകേളഞ്ചാം,
വര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപപകേഞരമുള്ള  ഒരു  അകപക്ഷ  ഏതറ  കേഞലെതതിനുള്ളതിൽ
സതിൻഡതികകററ  പരതിഗണതികണലമന്നതൾലപ്പലട  അങ്ങലനയുള്ള  സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  സതിൻഡതികകററ  അനുവർതതികകണതഞയ  നടപടതിക്രമവഞ്ചാം
പരതിനതിയമങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പകടണതഞണറ : 

എന്നഞൽ ചഞൻസലെർകറ ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,  വതിജഞപനതതിൽ പകതര്യകേഞ്ചാം
പറകയണ കേഞരണങ്ങളഞൽ ഏതറ കേഞലെതതിനുള്ളതിലെഞകണഞ (1)-ാം ഉപവകുപപകേഞരമുള്ള ഒരു
അകപക്ഷ സതിൻഡതികകററ പരതിഗണതികകണതറ ആ കേഞലെഞവധതി,  അപകേഞരമുള്ള കേഞലെഞവധതി
അതതിനകേഞ്ചാം  കേഴതിഞ്ഞുകപഞയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഇലല്ലെങ്കതിലഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള്ള  വതിജഞപനതതിൽ
പകതര്യകേഞ്ചാം  പറയഞവന്ന  ഒരു  വർഷതതിൽ  കേവതിയഞത  കൂടുതൽ  കേഞലെഞ്ചാം  കേണറ
നശ്രീട്ടേഞവന്നതഞണറ.

** ** ** **
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65.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യഞർത്ഥഞ്ചാം ഗവൺലമനറ ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(2)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ,  ടഹകകഞടതതിയുമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചതിച  കശഷഞ്ചാം
ചഞൻസലെർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ജതില്ലെഞ  ജഡ്ജതിയുലട  പദവതിയതിൽ  കുറയഞത  ഒരു
നശ്രീതതിനര്യഞയ ഉകദര്യഞഗസ്ഥൻ ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന ഉകദര്യഞഗ കേഞലെഞവധതി അതതിലന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ തശ്രീയതതി മുതൽ മൂനവർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി,  ഗവൺലമനതിലന  മുൻ
അനുമതതികയഞടുകൂടതി,  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ,  അതതിലന  നടപടതിക്രമഞ്ചാം
ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഞരര്യനതിർവ്വഹണതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  റഗുകലെഷനുകേൾ  ഉണഞകഞനുള്ള
അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  അങ്ങലന ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള റഗുകലെഷനുകേൾ ഗസറതിൽ
പസതിദലപ്പടുകതണതഞണറ.

(5)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  കവതനവഞ്ചാം  മറ  കസവന  വര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം
ചട്ടേങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികഞവന്ന പകേഞരതതിലെഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

68 ബതി  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി.―(1) സർകഞരതിൽ, തഞലഴ പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങളടങ്ങതിയ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള  മനതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ; 

(ബതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ടവസറ-ലചയർമഞൻ ; 

(സതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ധനകേഞരര്യവകുപ്പറ ; 

(ഡതി)  കകേരള  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കകേഞഴതികകഞടറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,
മഹഞതഞഗഞനതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  എന്നതിവയുലട
ടവസറ-ചഞൻസലെർമഞർ ; 

(ഇ)  സർകഞർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ; 

(എഫെറ) കകേരള സർകഞരതിലന നതിയമ ലസക്രട്ടേറതി ; 

(ജതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ.
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(2)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ടവസറ-ലചയർമഞൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  ടവസറ-ലചയർമഞൻ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ലചയർമഞലന  അഭഞവതതിൽ  സമതിതതിയുലട  കയഞഗതതിൽ  ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം
വഹതികകണതമഞണറ.

(3)  ഗവൺലമനറ  ലസക്രട്ടേറതി,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട ലമമ്പർ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ,  അതറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം
നൽകുന്നതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേതിടകതഞളഞ്ചാം, സർവ്വകേലെഞശഞലെ പഞലെതികകണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  എല്ലെഞ  നതിർകദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം
സമതിതതിയുലട  ഉതരവകേളലടകയഞ  പരതിപത്രങ്ങളലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  കേത്തുകേളലടകയഞ
രൂപതതിൽ പുറലപ്പടുവതികകണതഞണറ.

(6)  സർകഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം,  അതത
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലസനററ,  സതിൻഡതികകററ,  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിൽ  എന്നതിവ
നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്കകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതികനഞ ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സർകഞരതിനറ,  ഏതറ സമയത്തുഞ്ചാം,  അങ്ങലന ഏൽപ്പതിച്ചുലകേഞടുതതറ,  ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി, പതിൻവലെതികഞവന്നതഞണറ. 

68 സതി  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  തഞലഴ  പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിനുകവണതി അകപക്ഷതിക്കുന്നതതിനറ,  68 എൻ
വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അങ്ങലന  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കയഞഗര്യതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിന്നറ
അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണതിക്കുകേ ;

(ii)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  ഉയർന്ന  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
പരതിരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉറപ്പറ വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി,  യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേൾകഞയതി നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള മഞനദണങ്ങൾകനുസരതിച്ചുഞ്ചാം അതതിനു
പുറലമയുഞ്ചാം, വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട പകവശനതതിനുള്ള മഞനദണങ്ങളഞ്ചാം ഉപഞധതികേളഞ്ചാം അതമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേ കേഞരര്യങ്ങളഞ്ചാം നതിർണ്ണയതിക്കുകേ ;
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(iii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി ശതിപഞർശ ലചയ ഒരു കകേഞകളജതിലന
അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി
അയച്ചുലകേഞടുക്കുന്നതതിനറ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ;

(iv)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതതിലന
നതിബനനകേളലടയുഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളലടയുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
പരഞതതിയതികന്മേകലെഞ ഹർജതിയതികന്മേകലെഞ അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനറ ;

(v) സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി നതിശയതിചതിരുന്ന മഞനദണങ്ങൾ ഒരു
കകേഞകളജറ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം ലചയ്യുകേകയഞ ലചയതഞയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
വതിഷയതതികന്മേൽ  സതിൻഡതികകറതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  റതികപ്പഞർട്ടേറ
പരതിഗണതിക്കുകേ ;

(vi)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിനറ  നൽകേലപ്പട്ടേ  അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ റതികപ്പഞർട്ടേറ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പലെതിനുഞ്ചാം സർകഞർ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ  കകേഞകളജതിലന  മഞകനജരുലട  പതതിനതിധതിക്കുഞ്ചാം  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞൻ
ഒരവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടകേലകഞള്ളുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ. ; 

(vii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
നൽകേതിയതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
ലചയലകേഞണള്ള ഉതരവറ നടപ്പതിലെഞകഞൻ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ; 

(viii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളലട അപ്പശ്രീലകേൾ കകേൾക്കുന്നതതിനറ ; 

(ix)  ഈ  അദര്യഞയതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  പസക്തമഞയ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  വതിഷയഞ്ചാം
പരതികശഞധതിചറതിയുന്നതതികനഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം  ആവശര്യതതികനഞ  കവണതി  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലനകയഞ  റതികഞർഡുകേളഞ്ചാം  പരതിസരങ്ങളഞ്ചാം
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പരതികശഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ;

(x)  ഒരു  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജതിലലെ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതികലെകറ
കകേഞകളജതിനു പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള മഞർഗ്ഗ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ രൂപശ്രീകേരതിക്കുകേ  ;
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(xi) ഈ അദര്യഞയതതിലലെ വര്യവസ്ഥകേൾ ഫെലെപദമഞയതി നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ
കവണതി സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുഞ്ചാം സസ്വഞശയ കകേഞകളജുകേൾക്കുഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകേ. 

68 ഡതി  . അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്ന  തശ്രീയതതി
പഞബലെര്യതതിൽ  വരുന്ന  ദതിവസഞ്ചാം.―ഈ  അദര്യഞയതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അകപക്ഷ
നൽകുന്നതതിനഞയതി അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ ഒരു അഫെതിലെതികയറഡറ കകേഞകളജറ, അതതിനറ ഏതറ
തശ്രീയതതി മുതലെഞകണഞ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകേതിയതറ
ആ  തശ്രീയതതി  മുതൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

68 ഇ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ. (1)  ― ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ തഞലഴ പറയുന്നവയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:  ―

(i) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ; 

(ii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ; 

(iii) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ.

** ** ** **

68 എഫെറ  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ. (1) ― ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം ഒരു അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ
പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(സതി)  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളലട  കേഞരര്യതതിൽ  ലകേഞളശ്രീജതികയററ
എഡബ്യുകകഷൻ  ഡയറകറുഞ്ചാം,  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത ഒരു കകേഞകളജതിലന  കേഞരര്യതതിൽ
പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞത,  വതിവതിധ  വകുപകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിലലെ  നഞലെറ
അദര്യഞപകേർ; 

(ഡതി)  ഈ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതിച മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃതമഞയതി ആറുകപരടങ്ങതിയ ഒരു പഞനലെതിൽ നതിനഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,

1477/2021.
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വര്യവസഞയഞ്ചാം, വഞണതിജര്യഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം, വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം, ടവദര്യശഞസഞ്ചാം, എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ, ഭരണ
നതിർവ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  തടങ്ങതിയ  കമഖലെകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിനു
പുറത്തുനതിനള്ള നഞലെതിൽ കുറയഞത വതിദഗ്ദ്ധർ  ; 

(ഇ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,
വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിചക്ഷണരഞയ, സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ മൂന്നറ കപർ ; 

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലലെ  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞത അദര്യഞപകേർകതിടയതിൽ നതിനഞ്ചാം ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ലമമ്പർ  ലസക്രട്ടേറതി
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ . 

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  രണറ  വർഷകഞലെയളവതികലെകകഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പടുന്ന
സമയതറ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേനഞലണങ്കതിൽ  അകദ്ദേഹതതിലന
വതിരമതികൽ തശ്രീയതതി വലരകയഞ,  ഏതഞകണഞ ആദര്യഞ്ചാം,  അതവലര ഉകദര്യഗഞ്ചാം വഹതികകണതഞ്ചാം
പുനര്നഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ഒരു
കയഞഗഞ്ചാം  ആറുമഞസതതിൽ  ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ
വതിളതിച്ചു കൂകട്ടേണതഞണറ. 

68 ജതി  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തു  തലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം
ഉപഞധതികേൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ  വതിവതിധ  പഠന  പദതതികേളതികലെക്കുള്ള
വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  പകവശനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ,  സർകഞർ  വതിനതിർകദ്ദേശതിചതഞ്ചാം
അതതസമയങ്ങളതിൽ  കഭദഗതതി  വരുതതിയ  പകേഞരമുള്ളതമഞയ  പകവശനതതിനുള്ള
ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതി,  അകഞദമതികേ  ലറഗുകലെഷനുകേൾ
ഉണഞക്കുകേ;

** ** ** **
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(v)  പുതതിയ  പഞഠര്യപദതതികേൾ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഏതറ  നതിർകദ്ദേശവഞ്ചാം
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേ;

(vi)  കസഞളർഷതിപകേൾ,  സ്റ്റുഡനറഷതിപകേൾ,  ലഫെകലെഞഷതിപകേൾ,
പഞരതികതഞഷതികേങ്ങൾ,  ലമഡലകേൾ  എന്നതിവ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബനതിചറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതികനഞടറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  നർകുന്നതതിനുള്ള  ലറഗുകലെഷനുകേൾ
ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(vii)  അകഞദമതികേ കേഞരര്യങ്ങളമഞയതി ബനലപ്പട്ടേറ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ
നൽകേതിയ നതിർകദ്ദേശങ്ങളതികന്മേൽ. അതതിലന ഉപകദശതിക്കുകേ;

(viii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ അതതിനറ  ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകതകഞവന്ന
അങ്ങലനയുള്ള മററ അകഞദമതികേ കേർതവര്യങ്ങൾ നതിർവ്വഹതിക്കുകേ. 

68 എചറ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ. (1)  ― ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം ആ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നടതഞൻ
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ  ഓകരഞ  പഠന  വതിഷയതതികനഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഒരു  കൂട്ടേഞ്ചാം
വതിഷയങ്ങൾകകഞകവണതി അതതികനതഞയ ഒരു പഠനകബഞർഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ,  ഈ
ആവശര്യതതികലെകഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പഠനകബഞർഡതിനറ  കേശ്രീഴതിൽ
ലകേഞണവകരണ  വതിഷയങ്ങളഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികകണതഞയ  അതരഞ്ചാം  പഠനകബഞർഡുകേളലട
എണ്ണവഞ്ചാം നതിശയതികകണതഞണറ. 

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  പഠനകബഞർഡതിൽ  തഞലഴപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത
വകുപതലെവൻ, അയഞൾകറ പതി. എചറ. ഡതി. ഉലണങ്കതിൽ, ആ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസതിലന
വതിഷയങ്ങളതിൽ  ഉൾലപ്പട്ടുവരുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിലള്ള  വകുപതലെവൻമഞരതിൽ  നതിനഞ്ചാം
സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതിൽ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞൻ
ആയതിരതികകണതഞണറ: 

എന്നഞൽ,  അതരഞ്ചാം  ഒരു  വകുപതലെവലന  അഭഞവതൽ  ആ
പഠനകബഞർഡതിലൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയതൽ  പതി.എചറ.ഡതി.യുള്ള,  അകസഞസതികയററ
ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം,  സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട  കേഞരര്യതതിൽ
സർകഞരുഞ്ചാം മറ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു
അദര്യഞപകേൻ, കബഞർഡതിലന ലചയർമഞനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ : 



150

എനമഞത്രമല്ലെ,  സർകഞകരഞ അലല്ലെങ്കതിൽ പതിൻസതിപ്പഞകളഞ,  അതതറ സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അദര്യഞപകേലര  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ  അതരഞ്ചാം  അദര്യഞപകേരുലട  ഗകവഷണവഞ്ചാം
പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ഉൾലപ്പലടയുള്ള അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങളലട മതികേവതിനറ പധഞന
പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ. 

(ബതി) പഠനകബഞർഡതിൽ ഉൾലപ്പടുന്ന വതിഷയങ്ങളതിൽ വതിവതിധ ടവദഗ്ദ്ധര്യ
കമഖലെകേളതിൽനതിന്നറ,  പതിൻസതിപ്പഞൾ  കേലണത്തുന്ന ആ  പഠന  കബഞർഡതിലൾലപ്പട്ടു  വരുന്ന
വതിഷയങ്ങൾ  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  വകുപകേളലട  തലെവനുമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചതിചറ,
പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  പതി.എചറ.ഡതി.യുള്ള  ആറതിൽ  കൂടഞത
അദര്യഞപകേരുഞ്ചാം: 

എന്നഞൽ,  അദര്യഞപകേലര  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ,  അതരഞ്ചാം
അദര്യഞപകേരുലട ഗകവഷണവഞ്ചാം പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളമുൾലപ്പലടയുള്ള അകഞദമതികേ മതികേവതിനറ
പതിൻസതിപ്പഞൾ പധഞന പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ ; 

(സതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിൽ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനമുള്ള ആ വതിഷയതതിലലെ രണറ വതിദഗ്ദ്ധർ;

(ഡതി)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  ശതിപഞർശ  ലചയ  ആററ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട
പഞനലെതിൽനതിനഞ്ചാം ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധൻ ; 

(ഇ)  വര്യവസഞയഞ്ചാം,  കകേഞർപ്പകറററ  കമഖലെ  അലല്ലെങ്കതിൽ  കപലസ്മെനറ
സഞ്ചാംബനതിച അനുബന കമഖലെ എന്നതിവയതിൽ നതിനള്ള ഒരു പതതിനതിധതി വശ്രീതഞ്ചാം ; 

(എഫെറ)  പതിൻസതിപ്പഞൾ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിച ഒരു സ്തുതര്യര്ഹനഞയ പൂർവ്വ വതിദര്യഞർത്ഥതി ; 

(ജതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞനറ,
കകേഞകളജതിലലെ  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  അതഞത  സമയങ്ങളതിൽ,
അകഞദമതികേ  കൂടതിയഞകലെഞചനയുലട  ആവശര്യതതിനുകവണതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠനകബഞർഡതിലന  കയഞഗങ്ങളതികലെകറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽനതിനഞ്ചാം,  പകതര്യകേ
ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുകഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i) പകതര്യകേ പഠനകകേഞഴ്സുകേൾ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചകയ്യണതി വരുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധർ ; 

(ii)  ബനലപ്പട്ടേ വതിജഞന ശഞഖയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ള കകേഞകളജതിലലെ
മററ അദര്യഞപകേർ . 
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(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ പഠന കബഞർഡതികലെകറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം

ലചയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കേഞലെഞവധതി രണറ അകഞദമതികേ വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  തലന്ന  നഞലെറ  അകഞദമതികേ  വർഷതതിൽ  കൂടുതൽ

കേഞലെയളവതികലെയറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല്ലെ.  

(4) സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന പഠന കബഞർഡതിലന വര്യതര്യസ വകുപകേളലട

കയഞഗതതിനുള്ള സമയവതിവരപ്പട്ടേതികേ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  നടതഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞൽ,

വർഷതതിൽ കുറഞ്ഞെതറ അങ്ങലനയുള്ള രണ കയഞഗങ്ങലളങ്കതിലഞ്ചാം നടകതണതമഞണറ. 

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം

തതികേയുന്നതതിനഞയതി മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(7)  ലചയർമഞലന  തഞൽകഞലെതികേ  അഭഞവതതിൽ  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയതില്

ലതഞട്ടേടുത  അദര്യഞപകേൻ  ലചയർമഞനഞയതി  പവർതതികകണതഞ്ചാം  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന

അഭര്യർത്ഥനയതിൻകമൽ കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടേണതമഞണറ. 

(8)  ഒന്നതിൽ  കൂടുതൽ  കബഞർഡുകേലള  ബഞധതിക്കുന്ന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം

അകഞദമതികേ  കേഞരര്യഞ്ചാം  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചകയ്യണന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ആവശര്യമഞലണന്നറ

പതിൻസതിപ്പഞൾ കേരുതന്നപക്ഷഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന രകണഞ അതതിലെധതികേകമഞ പഠന

കബഞർഡുകേളലട  ഒരു  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗഞ്ചാം  വതിളതിച്ചുകൂട്ടേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  കൂട്ടേഞയ

കയഞഗതതിൽ  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലചയർമഞൻ  അങ്ങലനയുള്ള  കയഞഗതതിൽ

ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം വഹതികകണതമഞണറ. 

68 ഐ  . ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന

അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.   ― ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം

ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:  ―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന

അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം,  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞൽപ്പരര്യവഞ്ചാം

കദശശ്രീയ  ആവശര്യവഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ  വതിവതിധ  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള

പഞഠര്യപദതതികേൾ തയ്യഞറഞക്കുകേ : 
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എന്നഞൽ,  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യപരതിപഞടതികേൾകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള കേഞലെഞവധതി,  ക്രഡതിറകേളലട
എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലമുലണങ്കതിൽ,  അതമഞയതി
കവണവതിധതതിൽ  കയഞജതിക്കുനലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ
ഉറപവരുകതണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ
നതിലെവഞരലത  തരഞ്ചാം  തഞഴ്ത്തുന്ന  വതിധതതിൽ  ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞർഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ: 

എനതലന്നയുമല്ലെ,  അങ്ങലനയുള്ള നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകേഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

(iv)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞകമൽകനഞട്ടേകഞരുലട
നതിയമനതതിനറ കവണതിയുള്ള കപരുകേൾ ഉൾലകഞള്ളുന്ന പട്ടേതികേ അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ
നതിർകദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം ; കൂടഞലത

(v)  വകുപ്പതികലെഞ  കകേഞകളജതികലെഞ  ഉള്ള  ഗകവഷണഞ്ചാം,  അദര്യയനഞ്ചാം,
വതിപുലെശ്രീകേരണഞ്ചാം, മററ അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങൾ എന്നതിവ ഏകകേഞപതിപ്പതിക്കുകേ. 

68 ലജ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ  നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ
ഓകരഞ  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുകവണതിയുഞ്ചാം  സർകഞർ  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(2)  ഒരു  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :  ―

(എ)  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  കേഞരര്യമഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ള  പശസനഞയ  ഒരു  കശഷ്ഠ  വര്യക്തതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ലചയർമഞൻ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

എന്നഞൽ, ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗതതിൽ ലചയർമഞൻ ഹഞജരതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം സർകഞരതിനറ
(ബതി)  ഇനതതിൽ സൂചതിപ്പതിചതിട്ടുള്ള ഒരു ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന ആ
കയഞഗതതിലന ലചയർമഞനഞയതി നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ; 
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(ബതി)  കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ലഡപറ്റ്യൂട്ടേതി  ഡയറകറുലടകയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലലെ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടകയഞ  പദവതിയതിൽ
കുറയഞത ഒരു ഉകദര്യഞഗസ്ഥൻ ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ  വകുപകേളതിൽനതിന്നറ
സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതിൽ  ഊഴമനുസരതിചറ  രണറ  വർഷകഞലെയളവതികലെകറ
കകേഞകളജറ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഡയറകർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  പതി.എചറ.  ഡതി.  ഉള്ള  മൂന്നറ
അദര്യഞപകേർ ;

(ഡതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം  ലപഞഫെസറുലട
പദവതിയതിൽ തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(ഇ)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
ഒരഞൾ ; 

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(3)  ഈ  ആകതിലന  ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ
നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ,  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  അതതിലന  നതിയനണതതിൻകേശ്രീഴതിലള്ള  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ  കവണതിയുഞ്ചാം  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(4)  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിൽ  തഞലഴ  പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങൾ  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

(എ)  മഞകനജകരഞ,  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ  ഒരഞകളഞ,
അകദ്ദേഹഞ്ചാം  സശ്രീനതിയറുഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  പസതിദനുഞ്ചാം  മതതിയഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ളതമഞയ  ഒരഞൾ  ആയതിരതികകണതഞണറ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ; 

(ബതി)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം  ഊഴമനുസരതിചറ  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതമഞയ  ആ
കകേഞകളജതിലലെ വര്യതര്യസ വകുപകേളതിലലെ സശ്രീനതിയറഞയ മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ; 

(സതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം  ലപഞഫെസറുലട
പദവതിയതിൽ തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 
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(ഡതി)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
ഒരഞൾ ; 

(ഇ)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിൽ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയറ, സർകഞർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ; 

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

68 ലകേ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി.―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം   ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  രണറ
അകഞദമതികേ വർഷകഞലെയളവതികലെയറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം മലറഞരു രണറ അകഞദമതികേ വർഷ
കേഞലെയളവതികലെകറ പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹരഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ : 

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  നഞലെറ  വർഷതതിലെധതികേഞ്ചാം  കേഞലെയളവതികലെയറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനല്ലെഞതതഞകുന.  

68 എൽ  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  കയഞഗങ്ങൾ. (1)  ― ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ വർഷതതിൽ കുറഞ്ഞെതറ മൂന്നറ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ. 

(2)  തടർനവരുന്ന  കയഞഗങ്ങൾ  തമതിലള്ള  ഇടകവള  യഞലതഞരു
കേഞരണവശഞലഞ്ചാം നഞലെറ മഞസതതിൽ അധതികേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(3)  മൂന്നതിലലെഞന്നറ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  കരഖഞമൂലെമുള്ള  അകപക്ഷയതിൻകമകലെഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  നതിർകദ്ദേശതതിൻകമകലെഞ
കുറഞ്ഞെതറ  ഏഴറ  ദതിവസലത  കനഞട്ടേശ്രീസറ  നൽകേതിലകഞണറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ
അടതിയന്തതിര കയഞഗങ്ങൾ വതിളതിച്ചുകചർകഞവന്നതഞണറ.

(4)  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതറ  സമയതറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതിലലെഞന്നറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

68 എഞ്ചാം  . ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―അതത
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  ടബകലെഞകേൾ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  ഉലണങ്കതിൽ  അവയതിൽ
പതതിപഞദതിചതിട്ടുള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സർകഞരുഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **
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(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരമുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾ
നൽകകേണ ഫെശ്രീസഞ്ചാം മററ ലചലെവകേളഞ്ചാം സർകഞരതിലന സമതകതഞലട നതിശയതിക്കുകേ: 

   എന്നഞൽ,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം
പുനരഞവതിഷ്കരതിച  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  ഫെശ്രീസറ  സർകഞർ  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന
പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ ; 

** ** ** **

68 എൻ  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നടപടതിക്രമഞ്ചാം. (1)―
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  അർഹതയുള്ള
കകേഞകളജുകേലളന്നറ  അപകേഞരഞ്ചാം  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേളതിൽനതിന്നറ  എല്ലെഞവർഷവഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ
ക്ഷണതികകണതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ
ലചയ്യുന്നതതിനുകവണതി  അർഹതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളഞയതി  കകേഞകളജുകേളലട  വതിഭഞഗങ്ങലള
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരസമതിതതി  വര്യക്തമഞകകണതഞ്ചാം,  അവ  സർകഞർ  കകേഞകളകജഞ,
അൺഎയ്ഡഡറ  അല്ലെഞത  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ  ആകേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  ഏതറ
വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിന്നഞണറ  അകപക്ഷ  ക്ഷണതിക്കുന്നതറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അർഹതയുലട  മഞനദണഞ്ചാം,  ഏതറ  ഫെഞറതതിലെഞണറ  അകപക്ഷ
സമർപ്പതികകണതറ,  അകപക്ഷയുലട  കൂലട  ആവശര്യമഞയ  കരഖകേൾ  എന്നതിവയുഞ്ചാം  കൂടഞലത,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി അവശര്യലമന്നറ കേരുതന്ന മററ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി വര്യക്തമഞകകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള യഞലതഞരു മഞനദണവഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  പദവതി
നൽകുവഞൻ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന
തരതതിലള്ളതഞവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  അർഹതയുള്ള
കകേഞകളജുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേൾ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  മഞനദണങ്ങൾ  നതിറകവറന്ന
കകേഞകളജുകേളതിൽ നതിനള്ളവ സസ്വശ്രീകേരതികകണതമഞണറ. 

(4)  കകേഞകളജതിലലെ  സസൗകേരര്യങ്ങൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  പസക്തമഞയ,  കകേഞകളജതിലലെ  കരഖകേൾ
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  അവർകതിടയതിൽ
നതിനഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞസ  കമഖലെയതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ളവരുലട  ഒരു  സമതിതതികയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  അതതിനറ  യുക്തലമന  കേരുതന്ന  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഒരു  സമതിതതികയഞ
രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ. 

1477/2021.
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(5) (4)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതിച സമതിതതികറ കകേഞകളജതിലന
പരതിസരത്തുഞ്ചാം അതതിലന ലകേട്ടേതിടതതിലഞ്ചാം പകവശതികഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  പരതികശഞധനയ്ക്കുള്ള  സസൗകേരര്യഞ്ചാം  ലചയലകേഞടുകഞൻ  കകേഞകളജറ
ബഞദര്യസ്ഥമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അകനസ്വഷണവമഞയതി ബനലപ്പട്ടേ എല്ലെഞ വതിവരങ്ങളഞ്ചാം കരഖകേളഞ്ചാം
സമതിതതികറ നൽകകേണതമഞണറ. 

(6)  ഈ  വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതിച സമതിതതികറ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള അർഹതയ്ക്കുള്ള
മഞനദണങ്ങൾ പഞലെതിക്കുന്നതതിലള്ള നറ്റ്യൂനതകേൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുകവണതി കകേഞകളജതിലന
പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേഞവന്നതഞണറ. 

(7)  അകപക്ഷ  സമർപ്പതിച  ഒരു  കകേഞകളജറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള മഞനദണഞ്ചാം പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ
തലന്ന  കബഞധര്യലപ്പടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അതറ  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അതതിലന  ശതിപഞർശ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ  അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ. 

(8) (7)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരമുള്ള ഒരു ശതിപഞർശ ലെഭതിചഞൽ,  ടവസറ-
ചഞൻസലെർകറ  വതിവരഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  പതതിനഞറ  പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  കേമശ്രീഷൻ
നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  മുദ്രകയഞടുകൂടതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ. 

68 ഒ  . പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപ്പറ.  (1)  ― സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞ
കേൺകട്രൈഞളറഞയതി, ഒരു സർകഞർ കകേഞകളജതികലെഞ ഒരു അൺ എയ്ഡഡറ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത
ഒരു കകേഞകളജതികലെഞ ബതിരുദഞനന്തര പഠനഞ്ചാം നൽകേതിവരുന്ന ഒരു വകുപ്പതിൽ രണവർഷതതിൽ
കുറയഞത  പവൃതതിപരതിചയഞ്ചാം  ഉള്ള  ഒരഞലള,  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ  സർകഞരുഞ്ചാം,  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം, നതിയമതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  ഒരഞൾ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെകേകളഞ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  നൽകേതിയതിട്ടുള്ള
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടതതിപ്പതിലന  ലെഞ്ചാംഘനതതികനഞ  കേർതവര്യങ്ങൾ  നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിൽ
പരഞജയലപ്പട്ടേതതികനഞ  അകയഞഗര്യമഞകലപ്പടുകേകയഞ  ശതിക്ഷതികലപ്പടുകേകയഞ  ലചയതിട്ടുണഞവഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

68 പതി  . ബതിരുദങ്ങൾ നൽകേൽ.  (1)  ―

** ** ** **



157

68 കേബ്യു  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതികന്മേൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള
അധതികേഞരങ്ങൾ  . (1)  ― ഈ  അദര്യഞയതതിലള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ
ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  റഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ,
ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ,  ഓർഡതിനൻസകേൾ,
ലറഗുകലെഷനുകേൾ  എന്നതിവ  പകേഞരഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ
ലചയതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുകേൾകറ  ബഞധകേമഞകുന്ന  മലറല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജുകേളലട കമലഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അകഞദമതികേ പദതതി അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെകറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബനലപ്പട്ടേ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ മുമ്പഞലകേ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി വയതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ, നതിർകദ്ദേശതിച അകഞദമതികേ പദതതി സഞ്ചാംബനതിചറ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ
ഇല്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  കബഞർഡറ  ഓഫെറ
സഡശ്രീകസഞ ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  അങ്ങലന  നതിയമതിക്കുന്ന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ
സമർപ്പതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിയുലട  നര്യഞയവഞ്ചാം  വസ്തുനതിഷ്ഠവമഞയ  വതിലെയതിരുതൽ
സഞധര്യമഞകഞൻ കവണത്ര എണ്ണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

(3)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലെഭതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ  പവൃതതി  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം,
അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ  അലല്ലെങ്കതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
(2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൽ  പരഞമർശതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ  പദതതിക്കുകവണതി  അതറ
പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം ആയതറ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ അഭതിപഞയ സഹതിതഞ്ചാം
ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ മടകതി അയയ്ക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതമഞണറ : 

എന്നഞൽ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിൽനതിനഞ്ചാം ലെഭതിച
നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  കനരലതതലന്ന  നതിർണ്ണയതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിക്കു
കവണതിയുള്ള കേഞലെയളവറ,  ക്രഡതിറകേളലട  എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം
എന്നതിവയുമഞയതി ലപഞരുതലപ്പടുന്നതില്ലെ എകന്നഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയഞൻ
ഇടവരുത്തുന്നതഞലണകന്നഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതറ  രഞജര്യ  തഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞലണകന്നഞ
ഉള്ള എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ള കേഞരണങ്ങളഞൽ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസതികനഞ വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതികകഞ കതഞനന്ന കേഞരണതഞൽ മഞത്രകമ അങ്ങലന നതിരസതികഞൻ പഞടുള്ളു : 
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എനമഞത്രമല്ലെ,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ
പവൃതതി ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സമർപ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അറതിയതികഞതപക്ഷഞ്ചാം,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതിലലെഞഴതിലകേ
ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(4)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ  വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള കപഞരഞയ്മകേൾ
ചൂണതികഞണതിച്ചുലകേഞണള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ആയതറ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ
തതിരതിചയയ്ക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അങ്ങലനയുള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  മുപ്പത  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  അതതിലന അഭതിപഞയഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം ആ
നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ.

(5)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ,  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  മുപ്പത  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതിക്കുകേകയഞ
ലചകയ്യണതഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വഴതി  ആയതറ
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന അറതിയതികകണതമഞണറ. 

എന്നഞൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  വശ്രീണഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സമർപ്പതിച തശ്രീയതതി മുതൽ മുപ്പത
പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ  ഇതറ  സഞ്ചാംബനതിച  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം
സമർപ്പതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അറതിയതിചതിട്ടേതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ എതതിരഞണറ എന്ന കേഞരണതഞൽ നതിരസതിച സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഒഴതിലകേ,
ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(6)  അങ്ങലനയുള്ള  എല്ലെഞ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിലനയുഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ
നതിരസതികലെതിലനയുഞ്ചാം  ഒരു  പകേർപ്പറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ
അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.

(7)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുവഞകനഞ,  നതിരസതിക്കുവഞകനഞ  ഉള്ള  എല്ലെഞ
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  റതികപ്പഞർട്ടേറ
ലചകയ്യണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,  അതറ  ആ
തശ്രീരുമഞനകതഞടറ  വതികയഞജതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  ആയതതിലന  പുനനഃപരതികശഞധനയഞയതി
ചഞൻസലെർ മുമ്പഞലകേ ഹർജതി സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 

(8)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,
നതിരസതിച്ചുലകേഞണള്ള ഏലതഞരു ഉതരവതിനുഞ്ചാം എതതിലര  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി
മുമ്പഞലകേ അപ്പശ്രീൽ സമർപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ : 
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എന്നഞൽ,  അങ്ങലന  ഫെയൽ  ലചയ്യുന്ന  അപ്പശ്രീലകേളതിൻകമൽ  ഒരു
തശ്രീരുമഞനതതിലലെതതികചരുന്നതതിനഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിലയ
ഉപകദശതിക്കുന്നതതിനുകവണതി,  അതറ  യുക്തമഞലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ
കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം അതതിനറ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതിലന നതിയമതികഞവന്നതഞണറ. 

(9) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകേതിയ ഒരു
കകേഞകളജറ  അങ്ങലന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനറ  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ഉപഞധതികേൾ
ലെഞ്ചാംഘതിക്കുനകണഞലയന്നറ  കേലണത്തുന്നതതിനുള്ള  പരതികശഞധന  നടത്തുവഞൻ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട സതിൻഡതികകറതിനറ അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(10)  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ
സസൗകേരര്യങ്ങൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മുകേളതിൽപ്പറഞ്ഞെ പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ
കകേഞകളജതിലലെ പസക്തമഞയ കരഖകേൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സതിൻഡതികകറതിനറ, അവരുലട
ഇടയതിൽനതിനതലന്ന  ഈ  കമഖലെയതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധരഞയവരുലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതതിനു
യുക്തലമന കതഞനന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതിലയകയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  വതിദഗ്ദ്ധലര  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ : 

എനമഞത്രമല്ലെ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ
സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന  തരതതിലള്ള  കമഞശമഞയ  അകഞദമതികേവഞ്ചാം
ഭരണപരവമഞയ  പവർതന  രശ്രീതതികേൾ,  അലല്ലെങ്കതിൽ  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,
പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ  കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ  അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ
സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേളതികലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിലന  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനലത
ക്കുറതിച്ചുള്ള  കരഖഞമൂലെമുള്ള  വതിവരങ്ങളതികലെഞ  മഞത്രകമ  അങ്ങലനയുള്ള  അകനസ്വഷണഞ്ചാം
നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിച  കകേഞകളജതിലന  പതതിനതിധതികറ
പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം നര്യഞയവഞ്ചാം ആയ ഒരവസരഞ്ചാം നൽകേഞലത (10)-ാം
ഉപവകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതി  യഞലതഞരു  റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം  അന്തതിമമഞക്കുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ.

(12) പസ്തുത സമതിതതിയുലട റതികപ്പഞർട്ടേറ പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം, കകേഞകളജതിനു
നൽകേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സലസ്പൻഡറ  ലചയ്യുവഞകനഞ  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ  ടവസറ
ചഞൻസലെർ  മുകഖന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികയഞടറ  സതിൻഡതികകററ  ശതിപഞർശ
ലചകയ്യണതഞണറ.
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(13)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമുലെമുള്ള
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  സർകഞരതിനറ  ലെഭതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  പരഞതതിയുലട
ഉള്ളടകവഞ്ചാം  അതതിലന  പഞധഞനര്യവഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം  സർകഞരതിനറ,
ആയതറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ റഫെർ ലചയ്യഞവന്നതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം
കുറയ്ക്കുന്ന തരതതിലള്ള കമഞശമഞയ അകഞദമതികേവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ പവർതന രശ്രീതതികേൾ,
അലല്ലെങ്കതിൽ പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ
അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതികേളതികലെഞ
വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള റഫെറൻസറ നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(14)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ശതിപഞർശകേൾ  അടങ്ങതിയ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റതികപ്പഞർട്ടേറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  (13)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സർകഞരതിൽനതിനഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റഫെറൻസറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി, അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ ആ റതികപ്പഞർകട്ടേഞ റഫെറൻകസഞ,
പരതിഗണതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ ഒരു അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടതഞവന്നതഞ്ചാം,
അതതികലെകഞയതി  അതതിനുയുക്തലമന  കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം  അവർകതിടയതിൽനതിനതലന്നകയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  ആ  കമഖലെയതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഇടയതിൽ  നതികന്നഞ  ഉള്ളവലര
ഉൾലപ്പടുതതിലകഞണള്ള ഒരു സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതമഞണറ. 

(15)  (10)-ാം  ഉപവകുപപകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  അങ്ങലനയുള്ള
അകനസ്വഷണതതിലന ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കകേഞകളജതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അധതികേഞരമുണഞ
യതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(16)  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള അകനസ്വഷണതതിലന
ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  കരഖകേൾ  എതതിച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാം
വതിവരങ്ങൾ നൽകകേണതമഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ
നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം  നര്യഞയവമഞയ  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു
അകനസ്വഷണവഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 
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(17)  ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന ആദര്യ
തവണ  പരശ്രീക്ഷഞ  തശ്രീയതതികറ  ആറുമഞസതതിനറ  മുമ്പഞയതി  ഒരു  പരശ്രീക്ഷഞ  മഞനസ്വൽ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതികകണതഞ്ചാം  അങ്ങലന  സമർപ്പതിചറ  അറുപത  പവൃതതി
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  മഞനസ്വലെതിൻകമലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം
നൽകകേണതമഞണറ.  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പതിലന സഞ്ചാംരക്ഷണ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ലമചലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേൾ  നടത്തുന്ന  പരശ്രീക്ഷയുലട  സതര്യസനത  ഉറപവരുത്തുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യണലമന്ന  ഉകദ്ദേശര്യകതഞലട  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതഞണറ.
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഭതിപഞയങ്ങൾകറ  അനുസൃതമഞയതി
ആവശര്യമഞയ എല്ലെഞ പരതിഷ്കഞരങ്ങളഞ്ചാം മഞനസ്വലെതിൽ കചർകകണതഞണറ. 

68 ആർ  . സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ  ,    ഓർഡതിനൻസകേൾ  ,    ലറഗുകലെഷനുകേൾ  മുതലെഞയവ
കഭദഗതതി  ലചയ്യുന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  അദര്യഞയതതിലലെ
വര്യവസ്ഥകേള്കറ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുകവണതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  അതതിലന
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സകേള്,  ലറഗുകലെഷനുകേള്,  ടബലെഞകേള്,  ചട്ടേങ്ങള്  എന്നതിവ
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ: 

** ** ** **

(3)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി  ഈ  അദര്യഞയതതിൽ  പസഞവതിചതിട്ടുള്ള
കേഞരര്യങ്ങൾക്കുകവണതി ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഉണഞകഞവന്നതഞണറ : 

** ** ** **

68 എസറ  . സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള  ആശയ  വതിനതിമയഞ്ചാം.―
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതികലെഞ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികയഞ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഈ
അദര്യഞയതതിനു കേശ്രീഴതിൽ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനറ  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള കകേഞകളജുമഞകയഞ
നടത്തുന്ന  എല്ലെഞ  കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞളമഞയതി
നടകതണതഞണറ.  

68 റതി  . ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള സമതിതതികേളതികലെഞ കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ
കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള ഒഴതിവകേൾ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―
ഈ അദര്യഞയതതിൻ കേശ്രീഴതിൽ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലടകയഞ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലനകയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  യഞലതഞരു
തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സമതിതതിയതികലെഞ കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള
ഒഴതിവകേൾ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞൽ അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ. 

** ** ** **



1985-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിൽ 
നതിനള്ള  പസക്ത  ഭഞഗങ്ങൾ 

(1985-ലലെ 12)

** ** ** **

2. നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറവതിധഞ്ചാം ആവശര്യലപ്പടഞതപക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(1) “അകഞദമതികേറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞൽ ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിൻ കേശ്രീഴതിൽ

ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം

ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി  അകഞദമതികേറ

പരതിപഞടതികേൾ  നടത്തുകേ,  ബനലപ്പട്ടേ  വതിഷയങ്ങൾക്കു  കവണതിയുള്ള  പഞഠര്യപദതതി

വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ,  അദര്യയനഞ്ചാം,  പഠനഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം  എന്നതിവയുലട  രശ്രീതതികേൾ

ആസൂത്രണഞ്ചാം  ലചയ്യുകേ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,  സർട്ടേതിഫെതികററ,

അങ്ങലനയുള്ള മററ പദവതികേളഞ്ചാം ബഹുമതതികേളഞ്ചാം എന്നതിവ നൽകുന്നതതികലെക്കുള്ള പരശ്രീക്ഷകേൾ

നടത്തുകേ,  ഫെലെഞ്ചാം പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേ എന്നതിവയഞയതി ഒരു കകേഞകളജതികനഞ സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ

വകുപ്പതികനഞ ഉള്ള വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(4 എ) “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി” എന്നഞൽ 103-ാം വകുപ്പതിൻ കേശ്രീഴതിൽ

രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി എന്നർത്ഥമഞകുന;

(4 ബതി)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ” എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലന  IX-ാം

അദര്യഞയതതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം

ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം

വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞന സർകഞരതിലന അനുമതതികയഞടുകൂടതി യൂണതികവഴതിറതി

ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നൽകേതിയ ഒരു കകേഞകളജറ എന്നർത്ഥമഞകുന;
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** ** ** **

(5 എ)  “ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡറ”എന്നഞൽ

109-ാം  വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന

കബഞർഡറ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(7)  “കകേഞകളജറ” എന്നഞൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്നതഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ

അതമഞയതി  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം

ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി  കബഞധനഞ്ചാം  നൽകുന്നതമഞയ  ഒരു

സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(9) “വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജൻസതി” എന്നഞൽ ഒരു സസ്വകേഞരര്യ കകേഞകളകജഞ അലല്ലെങ്കതിൽ

ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം  സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളജുകേകളഞ  സ്ഥഞപതിച്ചു  നടത്തുന്ന  ഒരഞകളഞ,  അലല്ലെങ്കതിൽ

ആളകേളലട നതികേഞയകമഞ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(10 എ) “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ” എന്നഞൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന

ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(12)  “കഹഞസൽ” എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ

അലല്ലെങ്കതിൽ  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെകയഞ  വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിചറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെഞ

അലല്ലെങ്കതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നടത്തുന്നകതഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുമഞയതി

സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ളകതഞ  ആയ  കകേഞകളജുകേളതികലെഞ  സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെഞ  ഉള്ള
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വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾക്കുള്ള വഞസസ്ഥലെതതിലന ഒരു യൂണതിററ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(19 എ)  “കപഞ-ചഞൻസലെർ”എന്നഞൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  കപഞ-ചഞൻസലെർ
എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(21)  “അഞ്ചാംഗശ്രീകൃത  സ്ഥഞപനഞ്ചാം” എന്നഞൽ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജറ
അല്ലെഞത ഗകവഷണതതികനഞ,  അലല്ലെങ്കതിൽ പകതര്യകേ പഠനതതികനഞ കവണതിയുള്ളതഞ്ചാം ആ
നതിലെയതിൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതിട്ടുള്ളതമഞയ ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(27)  “വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  കേസൗൺസതിൽ” എന്നഞൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ
വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

5.  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരങ്ങൾ.―ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകറ
വതികധയമഞയതി, സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ :―

** ** ** **

(i എ)  ഒരു  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  വകുപ്പതിനറ  അകഞഡമതികേറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം
നൽകുകേ;

(i ബതി)  ഈ ആകതിലന അദര്യഞയഞ്ചാം  IX-ൻ കേശ്രീഴതിൽ വര്യവസ്ഥ ലചയതിട്ടുള്ള
പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതികനഞ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതിലന
വകുപ്പതികനഞ അകഞദമതികേറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ;

** ** ** **

1477/2021.
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58.  കകേഞകളജുകേളലട സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം.―(1)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കകേഞകളജറ സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുകവണതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ
കകേഞകളജതിൽ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുകവണതികയഞ  ഉള്ള  ഒരകപക്ഷ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞൽ  നതിർണ്ണയതികലപ്പടഞവന്നപകേഞരമുള്ള
സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള വതിധതതിലഞ്ചാം രജതിസഞർകറ അയയ്കകണതഞണറ. 

(2)  ഒരു  കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംകയഞജനതതിനുകവണതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  ഒരു  കകേഞകളജതിൽ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ
സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുകവണതികയഞ  ഉള്ള  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഒരു  അകപക്ഷ  സതിൻഡതികകററ  ഏതറ  കേഞലെഞവധതികകേഞ്ചാം
പരതിഗണതികണകമഞ  ആ  കേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം  ഉൾലപ്പലട  അങ്ങലനയുള്ള  സഞ്ചാംകയഞജനഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിൽ  സതിൻഡതികകററ  അനുവർതതികകണ  നടപടതിക്രമവഞ്ചാം  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞൽ
നതിർണ്ണയതികലപ്പകടണതഞണറ:

എന്നഞൽ,  ചഞൻസലെർകറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,  ആ  വതിജഞപനതതിൽ
വതിനതിർകദ്ദേശതികകണ  കേഞരണങ്ങളഞൽ,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിലള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അകപക്ഷ സതിൻഡതികകററ ഏതറ കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതിൽ പരതിഗണതികണകമഞ ആ കേഞലെഞവധതി,
അങ്ങലനയുള്ള കേഞലെഞവധതി  കേഴതിഞ്ഞെഞലഞ്ചാം  ഇലല്ലെങ്കതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള വതിജഞപനതതിൽ
വതിനതിർകദ്ദേശതികഞവന്നപകേഞരഞ്ചാം  ഒരുവർഷതതിൽ  കേവതിയഞത  കൂടുതൽ  കേഞലെകതകറ
ദശ്രീർഘതിപ്പതികഞവന്നതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  ഒരു  സഞ്ചാംകയജതിപ്പതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജതിൽ  ഒരു  പുതതിയ  കകേഞഴറ
അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  അകപക്ഷ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിൽ
നതിർണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  സമയതതിനകേഞ്ചാം  സമർപ്പതിചതിട്ടേതില്ലെ  എന്ന  കേഞരണതഞലഞ്ചാം  കമൽപ്പറഞ്ഞെ
കതിപ്ത  നതിബനനപകേഞരഞ്ചാം  ആ  സമയഞ്ചാം  നശ്രീട്ടേതിലകഞടുകഞൻ  കേഴതിയഞതതലകേഞണഞ്ചാം
സതിൻഡതികകറതിനറ അത പരതിഗണതികഞൻ കേഴതിയഞത സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ, ചഞൻസലെർകറ ലപഞത
തഞൽപ്പരര്യഞർത്ഥഞ്ചാം,  ഗസറതിൽ  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയലകേഞണറ  ആ  വതിജഞപനതതിൽ
പകതര്യകേഞ്ചാം  പറയഞവന്നതഞ്ചാം  1989-ലലെ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങൾ  (കഭദഗതതി)  ആകറ
പഞബലെര്യതതിൽ വന്ന തശ്രീയതതി മുതൽ ഒരു വർഷതതിൽ കേവതിയഞത കേഞലെതതിനകേഞ്ചാം ആ
അകപക്ഷ സതിൻഡതികകററ പരതിഗണതികകണതഞലണന്നറ നതിർകദ്ദേശതികഞവന്നതഞണറ.  

** ** ** **

69.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലന
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ആവശര്യങ്ങൾക്കുകവണതി  ഗവൺലമനറ  ഒരു  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
ലചകയ്യണതഞണറ.

(2)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ,  ടഹകകഞടതതിയുമഞയതി  ആകലെഞചതിചറ  ചഞൻസലെർ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംലചയ്യുന്ന,  ജതില്ലെഞ  ജഡ്ജതിയുലട  പദവതികറ  തഞലഴയല്ലെഞത  ഒരു  ജുഡശ്രീഷര്യൽ
ആഫെശ്രീസർ ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി,  അതതിലന
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംലചയ്യുന്ന തശ്രീയതതി മുതൽ മൂന വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ  അതതിലന  നടപടതികേൾ  ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന കൃതര്യനതിർവ്വഹണതതിനുഞ്ചാംകവണതി സർകഞരതിലന മുൻകൂട്ടേതിയുള്ള അനുമതതികയഞടുകൂടതി
ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസരണമഞയതി  ലറഗുകലെഷനുകേൾ  ഉണഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5)  അപകേഞരമുണഞക്കുന്ന  ലറഗുകലെഷനുകേൾ  ഗസറതിൽ
പസതിദലപ്പടുകതണതഞണറ. 

(6)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  കവതനവഞ്ചാം  മററ  കസവനവര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം
ചട്ടേങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.  

** ** ** **

103.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി.―(1)  സർകഞരതിൽ,  തഞലഴ  പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങളടങ്ങതിയ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള  മനതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ;

(ബതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന  ടവസറ-
ലചയർമഞൻ ;

(സതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ധനകേഞരര്യ വകുപ്പറ ;

(ഡതി)  കകേരള  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കകേഞഴതികകഞടറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,
മഹഞതഞഗഞനതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  എന്നതിവയുലട  ടവസറ-
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ചഞൻസലെർമഞർ ;

(ഇ)  സർകഞർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എഫെറ) കകേരള സർകഞരതിലന നതിയമ ലസക്രട്ടേറതി ;

(ജതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ.

(2)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ടവസറ-ലചയർമഞൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  ടവസറ-ലചയർമഞൻ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ലചയർമഞലന  അഭഞവതതിൽ  സമതിതതിയുലട  കയഞഗതതിൽ  ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം
വഹതികകണതമഞണറ.

(3) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിയുലട ലമമ്പർ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(4)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതി  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ,  അതറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം
നൽകുന്നതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേതിടകതഞളഞ്ചാം, സർവ്വകേലെഞശഞലെ പഞലെതികകണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  എല്ലെഞ  നതിർകദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  സമതിതതിയുലട
ഉതരവകേളലടകയഞ  പരതിപത്രങ്ങളലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  കേത്തുകേളലടകയഞ  രൂപതതിൽ
പുറലപ്പടുവതികകണതഞണറ. 

(6)  സർകഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം,  അതത
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലസനററ,  സതിൻഡതികകററ,  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിൽ എന്നതിവ
നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്കകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതികനഞ ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകഞവന്നതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സർകഞരതിനറ,  ഏതറ സമയത്തുഞ്ചാം,  അങ്ങലന ഏൽപ്പതിച്ചുലകേഞടുതതറ,  ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി, പതിൻവലെതികഞവന്നതഞണറ.

104.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  തഞലഴ  പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിനുകവണതി  അകപക്ഷതിക്കുന്നതതിനറ  115-ാം
വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അങ്ങലന  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കയഞഗര്യതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിന്നറ
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അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണതിക്കുകേ ;

(ii)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  ഉയർന്ന  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
പരതിരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉറപവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേൾകഞയതി നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള മഞനദണങ്ങൾകനുസരതിച്ചുഞ്ചാം അതതിനു
പുറലമയുഞ്ചാം, വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട പകവശനതതിനുള്ള മഞനദണങ്ങളഞ്ചാം ഉപഞധതികേളഞ്ചാം അതമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേ കേഞരര്യങ്ങളഞ്ചാം നതിർണ്ണയതിക്കുകേ ;

(iii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി ശതിപഞർശ ലചയ ഒരു കകേഞകളജതിലന
അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി  അയച്ചു
ലകേഞടുക്കുന്നതതിനറ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ;

(iv)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതതിലന
നതിബനനകേളലടയുഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളലടയുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
പരഞതതിയതികന്മേകലെഞ ഹർജതിയതികന്മേകലെഞ അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനറ ;

(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി നതിശയതിചതിരുന്ന മഞനദണങ്ങൾ ഒരു
കകേഞകളജറ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം ലചയ്യുകേകയഞ ലചയതഞയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
വതിഷയതതികന്മേൽ  സതിൻഡതികകറതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  റതികപ്പഞർട്ടേറ
പരതിഗണതിക്കുകേ ;

(vi)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിനറ  നൽകേലപ്പട്ടേ  അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ റതികപ്പഞർട്ടേറ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളതിനുഞ്ചാം സർകഞർ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ  കകേഞകളജതിലന  മഞകനജരുലട  പതതിനതിധതിക്കുഞ്ചാം  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞൻ
ഒരവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടകേലകഞള്ളുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ ;

(vii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
നൽകേതിയതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
ലചയലകേഞണള്ള ഉതരവറ നടപ്പതിലെഞകഞൻ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ;

(viii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളലട അപ്പശ്രീലകേൾ കകേൾക്കുന്നതതിനറ ;

(ix)  ഈ  അദര്യഞയതതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  പസക്തമഞയ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  വതിഷയഞ്ചാം
പരതികശഞധതിചറതിയുന്നതതികനഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം  ആവശര്യതതികനഞ  കവണതി  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
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സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലനകയഞ  റതികഞർഡുകേളഞ്ചാം  പരതിസരങ്ങളഞ്ചാം
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പരതികശഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ;

(x)  ഒരു  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജതിലലെ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതികലെകറ
കകേഞകളജതിനു പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള മഞർഗ്ഗ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ രൂപശ്രീകേരതിക്കുകേ  ;

(xi)  ഈ അദര്യഞയതതിലലെ വര്യവസ്ഥകേൾ ഫെലെപദമഞയതി നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ
കവണതി സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുഞ്ചാം സസ്വഞശയ കകേഞകളജുകേൾക്കുഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകേ.

105. അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം നൽകുന്ന തശ്രീയതതി പഞബലെര്യതതിൽ വരുന്ന
ദതിവസഞ്ചാം.―ഈ അദര്യഞയതതിൻ കേശ്രീഴതിൽ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി
യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അകപക്ഷ നൽകുന്നതതിനഞയതി  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ
ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജറ,  അതതിനറ  ഏതറ  തശ്രീയതതി  മുതലെഞകണഞ  യൂണതികവഴതിറതി
ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതറ  ആ  തശ്രീയതതി  മുതൽ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

106. ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―(1) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലലെ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ  തഞലഴ  പറയുന്നവയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(i) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ;

(ii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ;

(iii) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ.

** ** ** **

107.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗ  ൺസതിൽ  .―(1)  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം ഒരു അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **
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(സതി)  സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ ലകേഞളശ്രീജതികയററ എഡബ്യുകകഷൻ
ഡയറകറുഞ്ചാം,  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  കകേഞകളജതിലന  കേഞരര്യതതിൽ  പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,
വതിവതിധ വകുപകേലള പതതിനതിധഞനഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിലലെ നഞലെറ അദര്യഞപകേർ;

(ഡതി)  ഈ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
രൂപശ്രീകേരതിച മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃതമഞയതി ആറു കപരടങ്ങതിയ ഒരു പഞനലെതിൽ നതിനഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
വര്യവസഞയഞ്ചാം, വഞണതിജര്യഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം, വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം, ടവദര്യശഞസഞ്ചാം, എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ, ഭരണ
നതിർവ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  തടങ്ങതിയ  കമഖലെകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേഞകളജതിനു
പുറത്തുനതിനള്ള നഞലെതിൽ കുറയഞത വതിദഗ്ദ്ധർ  ;

(ഇ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,
വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിചക്ഷണരഞയ, സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ മൂന്നറ കപർ ;

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലലെ  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞത അദര്യഞപകേർകതിടയതിൽ നതിനഞ്ചാം ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകറുലട
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന ലമമ്പർ  ലസക്രട്ടേറതി
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ .

(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം രണറ
വർഷകഞലെയളവതികലെകകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്ന സമയതറ അകദ്ദേഹഞ്ചാം
കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേനഞലണങ്കതിൽ  അകദ്ദേഹതതിലന  വതിരമതികൽ  തശ്രീയതതി
വലരകയഞ,  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം,  അതവലര  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം
പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ. 

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു  കയഞഗഞ്ചാം
ആറുമഞസതതിൽ  ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വതിളതിച്ചു
കൂകട്ടേണതഞണറ. 

108.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന   അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―
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** ** ** **

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം
ഉപഞധതികേൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ  വതിവതിധ  പഠന  പദതതികേളതികലെക്കുള്ള
വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  പകവശനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ,  സർകഞർ  വതിനതിർകദ്ദേശതിചതഞ്ചാം  അതതസമയ
ങ്ങളതിൽ  കഭദഗതതി  വരുതതിയ  പകേഞരമുള്ളതമഞയ  പകവശനതതിനുള്ള  ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം
മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം അനുസൃതമഞയതി, അകഞദമതികേ ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഉണഞക്കുകേ;

** ** ** **

(v)  പുതതിയ  പഞഠര്യ  പദതതികേൾ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഏതറ  നതിർകദ്ദേശവഞ്ചാം
ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേ;

(vi)  കസഞളർഷതിപകേൾ,  സ്റ്റുഡനറഷതിപകേൾ,  ലഫെകലെഞഷതിപകേൾ,
പഞരതികതഞഷതികേങ്ങൾ,  ലമഡലകേൾ  എന്നതിവ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബനതിചറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതികനഞടറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  നർകുന്നതതിനുള്ള  ലറഗുകലെഷനുകേൾ
ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(vii)  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങളമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ
നൽകേതിയ നതിർകദ്ദേശങ്ങളതികന്മേൽ അതതിലന ഉപകദശതിക്കുകേ;

(viii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ അതതിനറ  ഏൽപ്പതിച്ചു  ലകേഞടുകതയഞവന്ന
അങ്ങലനയുള്ള മററ അകഞദമതികേ കേർതവര്യങ്ങൾ നതിർവ്വഹതിക്കുകേ.

109.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ.―(1)  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജുഞ്ചാം ആ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന
കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ ഓകരഞ പഠന വതിഷയതതികനഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം വതിഷയങ്ങൾകകഞ
കവണതി അതതികനതഞയ ഒരു പഠനകബഞർഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ,  ഈ
ആവശര്യതതികലെകഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പഠനകബഞർഡതിനറ  കേശ്രീഴതിൽ
ലകേഞണവകരണ  വതിഷയങ്ങളഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികകണതഞയ  അതരഞ്ചാം  പഠനകബഞർഡുകേളലട
എണ്ണവഞ്ചാം നതിശയതികകണതഞണറ.

(2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ പഠനകബഞർഡതിൽ തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ
അടങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―
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(എ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത  വകുപ്പറ
തലെവൻ,  അയഞൾകറ  പതി.  എചറ.  ഡതി.  ഉലണങ്കതിൽ,  ആ  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലന
വതിഷയങ്ങളതിൽ  ഉൾലപ്പട്ടുവരുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിലള്ള  വകുപതലെവൻമഞരതിൽ  നതിനഞ്ചാം
സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതിൽ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞൻ
ആയതിരതികകണതഞണറ:

എന്നഞൽ,  അതരഞ്ചാം  ഒരു  വകുപ്പറ  തലെവലന  അഭഞവതതിൽ  ആ
പഠനകബഞർഡതിലൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയതൽ  പതി.എചറ.ഡതി.യുള്ള,  അകസഞസതികയററ
ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം,  സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട  കേഞരര്യതതിൽ
സർകഞരുഞ്ചാം മറ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു
അദര്യഞപകേൻ, കബഞർഡതിലന ലചയർമഞനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  സർകഞകരഞ അലല്ലെങ്കതിൽ പതിൻസതിപ്പഞകളഞ,  അതതറ സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അദര്യഞപകേലര  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ  അതരഞ്ചാം  അദര്യഞപകേരുലട  ഗകവഷണവഞ്ചാം
പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ഉൾലപ്പലടയുള്ള അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങളലട മതികേവതിനറ പധഞന
പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ. 

(ബതി)  പഠനകബഞർഡതിൽ  ഉൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിൽ  വതിവതിധ  ടവദഗ്ദ്ധര്യ
കമഖലെകേളതിൽ നതിന്നറ,  പതിൻസതിപ്പഞൾ കേലണത്തുന്ന ആ പഠന കബഞർഡതിലൾലപ്പട്ടു വരുന്ന
വതിഷയങ്ങൾ  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  വകുപകേളലട  തലെവനുമഞയതി  കൂടതിയഞകലെഞചതിചറ,
പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  പതി.എചറ.ഡതി.  ഉള്ള  ആറതിൽ  കൂടഞത
അദര്യഞപകേരുഞ്ചാം:

എന്നഞൽ,  അദര്യഞപകേലര നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ,  അതരഞ്ചാം അദര്യഞപകേരുലട
ഗകവഷണവഞ്ചാം  പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളമുൾലപ്പലടയുള്ള  അകഞദമതികേ  മതികേവതിനറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ
പധഞന പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ ;

(സതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനമുള്ള ആ വതിഷയതതിലലെ രണറ വതിദഗ്ദ്ധർ;

(ഡതി)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  ശതിപഞർശ  ലചയ  ആററ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  പഞനലെതിൽനതിനഞ്ചാം
ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധൻ ;

(ഇ)  വര്യവസഞയഞ്ചാം,  കകേഞർപ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതിൽ കപലസ്മെനറ സഞ്ചാംബനതിച
അനുബന കമഖലെ എന്നതിവയതിൽ നതിനള്ള ഒരു പതതിനതിധതി വശ്രീതഞ്ചാം ;

(എഫെറ)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിച ഒരു സ്തുതര്യർഹനഞയ പൂർവ്വ വതിദര്യഞർത്ഥതി ;
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(ജതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞനറ,
കകേഞകളജതിലലെ  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  അതഞത  സമയങ്ങളതിൽ,
അകഞദമതികേ  കൂടതിയഞകലെഞചനയുലട  ആവശര്യതതിനുകവണതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠനകബഞർഡതിലന  കയഞഗങ്ങളതികലെകറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിനഞ്ചാം,  പകതര്യകേ
ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുകഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i)  പകതര്യകേ പഠന കകേഞഴ്സുകേൾ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചകയ്യണതി വരുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധർ ;

(ii) ബനലപ്പട്ടേ വതിജഞന ശഞഖയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ള, കകേഞകളജതിലലെ മററ
അദര്യഞപകേർ.

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  പഠന  കബഞർഡതികലെകറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കേഞലെഞവധതി രണറ അകഞദമതികേ വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  തലന്ന  നഞലെറ  അകഞദമതികേ  വർഷതതിൽ  കൂടുതൽ
കേഞലെയളവതികലെയറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല്ലെ.  

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  വര്യതര്യസ  വകുപകേളലട
കയഞഗതതിനുള്ള സമയവതിവര പട്ടേതികേ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  നടതഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞൽ,  വർഷതതിൽ
കുറഞ്ഞെതറ അങ്ങലനയുള്ള രണ കയഞഗങ്ങലളങ്കതിലഞ്ചാം നടകതണതമഞണറ. 

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം
തതികേയുന്നതതിനഞയതി മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(7)  ലചയർമഞലന തഞൽകഞലെതികേ അഭഞവതതിൽ സശ്രീനതികയഞറതിറതിയതിൽ ലതഞട്ടേടുത
അദര്യഞപകേൻ  ലചയർമഞനഞയതി  പവർതതികകണതഞ്ചാം  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന
അഭര്യർത്ഥനയതിൻകമൽ കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടേണതമഞണറ. 

(8)  ഒന്നതിൽ  കൂടുതൽ  കബഞർഡുകേലള  ബഞധതിക്കുന്ന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യഞ്ചാം  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചകയ്യണന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ആവശര്യമഞലണന്നറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ
കേരുതന്നപക്ഷഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന രകണഞ അതതിലെധതികേകമഞ പഠന കബഞർഡുകേളലട
ഒരു  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗഞ്ചാം  വതിളതിച്ചുകൂട്ടേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗതതിൽ
ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലചയർമഞൻ  അങ്ങലനയുള്ള  കയഞഗതതിൽ  ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം
വഹതികകണതമഞണറ. 

110.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
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ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം,  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞൽപ്പരര്യവഞ്ചാം
കദശശ്രീയ  ആവശര്യവഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ  വതിവതിധ  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള
പഞഠര്യപദതതികേൾ തയ്യഞറഞക്കുകേ :

എന്നഞൽ,  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യപരതിപഞടതികേൾകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള കേഞലെഞവധതി,  ക്രഡതിറകേളലട
എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലമുലണങ്കതിൽ,  അതമഞയതി
കവണവതിധതതിൽ  കയഞജതിക്കുനലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ
ഉറപവരുകതണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ
നതിലെവഞരലത  തരഞ്ചാം  തഞഴ്ത്തുന്ന  വതിധതതിൽ  ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠന കബഞർഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  അങ്ങലനയുള്ള നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകേഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

(iv)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പരശ്രീക്ഷഞകമൽകനഞട്ടേകഞരുലട നതിയമനതതിനു
കവണതിയുള്ള  കപരുകേൾ  ഉൾലകഞള്ളുന്ന  പട്ടേതികേ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ
നതിർകദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം ; കൂടഞലത

(v)  വകുപ്പതികലെഞ  കകേഞകളജതികലെഞ  ഉള്ള  ഗകവഷണഞ്ചാം,  അദര്യയനഞ്ചാം,
വതിപുലെശ്രീകേരണഞ്ചാം, മററ അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങൾ എന്നതിവ ഏകകേഞപതിപ്പതിക്കുകേ. 

111.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന   രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ  നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ
ഓകരഞ  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുകവണതിയുഞ്ചാം  സർകഞർ  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(2)  ഒരു  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിൽ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :― 
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(എ)  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  കേഞരര്യമഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ള  പശസനഞയ  ഒരു  കശഷ്ഠ  വര്യക്തതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ലചയർമഞൻ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞൽ, ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗതതിൽ ലചയർമഞൻ ഹഞജരതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം സർകഞരതിനറ
(ബതി)  ഇനതതിൽ  സൂചതിപ്പതിചതിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ആ കയഞഗതതിലന ലചയർമഞനഞയതി നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ;

(ബതി)  കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ലഡപറ്റ്യൂട്ടേതി ഡയറകറുലടകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലലെ  കജഞയതിനറ  ലസക്രട്ടേറതിയുലടകയഞ  പദവതിയതിൽ  കുറയഞത  ഒരു
ഉകദര്യഞഗസ്ഥൻ ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ  വകുപകേളതിൽ  നതിന്നറ  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട
അടതിസ്ഥഞനതതിൽ ഊഴമനുസരതിചറ രണറ വർഷകഞലെയളവതികലെകറ കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, പതി.എചറ. ഡതി. ഉള്ള മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ;

(ഡതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം ലപഞഫെസറുലട പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(എഫെറ) കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന
എകറ- ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3)  ഈ  ആകതിലന  ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ
നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ,  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ അതതിലന  നതിയനണതതിൻ  കേശ്രീഴതിലള്ള ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ  കവണതിയുഞ്ചാം  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ
രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(4)  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  മഞകനജകരഞ,  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ  ഒരഞകളഞ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സശ്രീനതിയറുഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  പസതിദനുഞ്ചാം  മതതിയഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ളതമഞയ  ഒരഞൾ  ആയതിരതികകണതഞണറ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ; 

(ബതി)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം
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ഊഴമനുസരതിചറ  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതമഞയ  ആ  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ
വകുപകേളതിലലെ സശ്രീനതിയറഞയ മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ;

(സതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയതഞ്ചാം ലപഞഫെസറുലട പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ-ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(ഡതി) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന   ഒരഞൾ ;

(ഇ)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയറ, സർകഞർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(എഫെറ) കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന
എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

112.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന     ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  .―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  രണറ
അകഞദമതികേ വർഷകഞലെയളവതികലെയറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം മലറഞരു രണറ അകഞദമതികേ വർഷ
കേഞലെയളവതികലെകറ പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹരഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  നഞലെറ  വർഷതതിലെധതികേഞ്ചാം  കേഞലെയളവതികലെയറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനല്ലെഞതതഞകുന.  

113.   ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന     കയഞഗങ്ങൾ  .―(1)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ
വർഷതതിൽ കുറഞ്ഞെതറ മൂന്നറ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(2)  തടർനവരുന്ന കയഞഗങ്ങൾ തമതിലള്ള ഇടകവള യഞലതഞരു കേഞരണവശഞലഞ്ചാം
നഞലെറ മഞസതതിൽ അധതികേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കരഖഞമൂലെമുള്ള അകപക്ഷയതിൻകമകലെഞ അലല്ലെങ്കതിൽ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  നതിർകദ്ദേശതതിൻകമകലെഞ  കുറഞ്ഞെതറ  ഏഴറ
ദതിവസലത  കനഞട്ടേശ്രീസറ  നൽകേതിലകഞണറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ അടതിയന്തതിര
കയഞഗങ്ങൾ വതിളതിച്ചുകചർകഞവന്നതഞണറ. 

(4)  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതറ  സമയതറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതിലലെഞന്നറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

114.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന    അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―അതത
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  ടബകലെഞകേൾ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  ഉലണങ്കതിൽ  അവയതിൽ
പതതിപഞദതിചതിട്ടുള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സർകഞരുഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന
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അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരമുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾ
നൽകകേണ ഫെശ്രീസഞ്ചാം മററ ലചലെവകേളഞ്ചാം സർകഞരതിലന സമതകതഞലട നതിശയതിക്കുകേ:

എന്നഞൽ,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം
പുനരഞവതിഷ്കരതിച കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഫെശ്രീസറ സർകഞർ തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം
ആയതിരതികകണതഞണറ ;

** ** ** **

115.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം.―(1)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അർഹതയുള്ള  കകേഞകളജുകേലളന്നറ
അപകേഞരഞ്ചാം തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ കകേഞകളജുകേളതിൽനതിന്നറ എല്ലെഞവർഷവഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള അകപക്ഷ ക്ഷണതികകണതഞണറ.

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ ലചയ്യുന്നതതിനുകവണതി
അർഹതയുള്ള കകേഞകളജുകേളഞയതി കകേഞകളജുകേളലട വതിഭഞഗങ്ങലള സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതി  വര്യക്തമഞകകണതഞ്ചാം,  അവ  സർകഞർ  കകേഞകളകജഞ,  അൺഎയ്ഡഡറ  അല്ലെഞത
സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ  ആകേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  ഏതറ  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിന്നഞണറ
അകപക്ഷ  ക്ഷണതിക്കുന്നതറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അർഹതയുലട
മഞനദണഞ്ചാം,  ഏതറ  ഫെഞറതതിലെഞണറ  അകപക്ഷ  സമർപ്പതികകണതറ,  അകപക്ഷയുലട  കൂലട
ആവശര്യമഞയ  കരഖകേൾ  എന്നതിവയുഞ്ചാം  കൂടഞലത,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
അവശര്യലമന്നറ  കേരുതന്ന  മററ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി
വര്യക്തമഞകകണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  മഞനദണവഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  പദവതി
നൽകുവഞൻ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന
തരതതിലള്ളതഞവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  അർഹതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേൾ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  മഞനദണങ്ങൾ  നതിറകവറന്ന  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിനള്ളവ
സസ്വശ്രീകേരതികകണതമഞണറ.
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(4)  കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ പസക്തമഞയ, കകേഞകളജതിലലെ കരഖകേൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  അവർകതിടയതിൽനതിനഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞസ
കമഖലെയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ളവരുലട  ഒരു സമതിതതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ അതതിനറ  യുക്തലമന
കേരുതന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  കകേഞകളജതിലന
പരതിസരത്തുഞ്ചാം അതതിലന ലകേട്ടേതിടതതിലഞ്ചാം പകവശതികഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  പരതികശഞധനയ്ക്കുള്ള  സസൗകേരര്യഞ്ചാം ലചയലകേഞടുകഞൻ  കകേഞകളജറ
ബഞദര്യസ്ഥമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അകനസ്വഷണവമഞയതി ബനലപ്പട്ടേ എല്ലെഞ വതിവരങ്ങളഞ്ചാം കരഖകേളഞ്ചാം
സമതിതതികറ നൽകകേണതമഞണറ.

(6)  ഈ  വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  രൂപശ്രീകേരതിച
സമതിതതികറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അർഹതയ്ക്കുള്ള
മഞനദണങ്ങൾ പഞലെതിക്കുന്നതതിലള്ള നറ്റ്യൂനതകേൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുകവണതി കകേഞകളജതിലന
പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേഞവന്നതഞണറ. 

(7)  അകപക്ഷ  സമർപ്പതിച  ഒരു  കകേഞകളജറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള മഞനദണഞ്ചാം പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ
തലന്ന  കബഞധര്യലപ്പടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അതറ  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അതതിലന  ശതിപഞർശ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ  അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.

(8)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഒരു  ശതിപഞർശ  ലെഭതിചഞൽ,  ടവസറ-
ചഞൻസലെർകറ  വതിവരഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  പതതിനഞറ  പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  കേമശ്രീഷൻ
നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  മുദ്രകയഞടുകൂടതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ. 

116.  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപ്പറ.―(1)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞ
കേൺകട്രൈഞളറഞയതി, ഒരു സർകഞർ കകേഞകളജതികലെഞ ഒരു അൺ എയ്ഡഡറ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത
ഒരു കകേഞകളജതികലെഞ ബതിരുദഞനന്തര പഠനഞ്ചാം നൽകേതിവരുന്ന ഒരു വകുപ്പതിൽ രണവർഷതതിൽ
കുറയഞത  പവൃതതിപരതിചയഞ്ചാം  ഉള്ള  ഒരഞലള,  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ  സർകഞരുഞ്ചാം,  പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ,  നതിയമതികകണതഞണറ :
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എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  ഒരഞൾ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെകേകളഞ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  നൽകേതിയതിട്ടുള്ള
ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടതതിപ്പതിലന  ലെഞ്ചാംഘനതതികനഞ  കേർതവര്യങ്ങൾ  നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിൽ
പരഞജയലപ്പട്ടേതതികനഞ  അകയഞഗര്യമഞകലപ്പടുകേകയഞ  ശതിക്ഷതികലപ്പടുകേകയഞ  ലചയതിട്ടുണഞവഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

117. ബതിരുദങ്ങൾ നൽകേൽ.―(1)                   ** **

** ** ** **

118.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളതികന്മേൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള അധതികേഞരങ്ങൾ.―(1)
ഈ  അദര്യഞയതതിലള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  റഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ,  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം
അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ,  ഓർഡതിനൻസകേൾ,  ലറഗുകലെഷനുകേൾ
എന്നതിവ  പകേഞരഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ  ലചയതിട്ടുള്ള
കകേഞകളജുകേൾകറ  ബഞധകേമഞകുന്ന  മലറല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജുകേളലടകമലഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അകഞദമതികേ പദതതി അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെകറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബനലപ്പട്ടേ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ മുമ്പഞലകേ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി വയതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ, നതിർകദ്ദേശതിച അകഞദമതികേ പദതതി സഞ്ചാംബനതിചറ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ
ഇല്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  കബഞർഡറ  ഓഫെറ
സഡശ്രീകസഞ ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അങ്ങലന  നതിയമതിക്കുന്ന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ
സമർപ്പതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിയുലട  നര്യഞയവഞ്ചാം  വസ്തുനതിഷ്ഠവമഞയ  വതിലെയതിരുതൽ
സഞധര്യമഞകഞൻ കവണത്ര എണ്ണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലെഭതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ  പവൃതതി  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം,
അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ  അലല്ലെങ്കതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,
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(2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൽ  പരഞമർശതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ  പദതതിക്കുകവണതി  അതറ
പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം ആയതറ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ അഭതിപഞയ സഹതിതഞ്ചാം
ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ മടകതി അയയ്ക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതമഞണറ :

എന്നഞൽ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിൽനതിനഞ്ചാം ലെഭതിച
നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  കനരലതതലന്ന  നതിർണ്ണയതിച  അകഞദമതികേ
പദതതിക്കുകവണതിയുള്ള  കേഞലെയളവറ,  ക്രഡതിറകേളലട  എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ
സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം എന്നതിവയുമഞയതി ലപഞരുതലപ്പടുന്നതില്ലെ എകന്നഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അകഞദമതികേ നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയഞൻ
ഇടവരുത്തുന്നതഞലണകന്നഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതറ  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞലണകന്നഞ
ഉള്ള എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ള കേഞരണങ്ങളഞൽ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസതികനഞ വതിദഗ്ദ്ധ
സമതിതതികകഞ കതഞനന്ന കേഞരണതഞൽ മഞത്രകമ അങ്ങലന നതിരസതികഞൻ പഞടുള്ളു :

എനമഞത്രമല്ലെ,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ

മുപ്പതറ  പവൃതതി  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സമർപ്പതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന

തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  അറതിയതികഞതപക്ഷഞ്ചാം,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകുന്ന

സഞ്ചാംഗതതിയതിലലെഞഴതിലകേ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി

കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(4) കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീകസഞ വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള  കപഞരഞയ്മകേൾ

ചൂണതികഞണതിച്ചുലകേഞണള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ആയതറ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ

തതിരതിചയയ്ക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അങ്ങലനയുള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  മുപ്പത  പവൃതതി

ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  അതതിലന അഭതിപഞയഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം ആ

നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 

(5)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ,  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  മുപ്പത  പവൃതതി

ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതിക്കുകേകയഞ

ലചകയ്യണതഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വഴതി  ആയതറ

കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന അറതിയതികകണതമഞണറ:

എന്നഞൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  വശ്രീണഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സമർപ്പതിച തശ്രീയതതി മുതൽ മുപ്പത

പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ  ഇതസഞ്ചാംബനതിച  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം

സമർപ്പതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അറതിയതികഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ

രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ എതതിരഞണറ എന്ന കേഞരണതഞൽ നതിരസതിച സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഒഴതിലകേ,
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ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(6) അങ്ങലനയുള്ള എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിലനയുഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതികലെതിലനയുഞ്ചാം

ഒരു പകേർപ്പറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.

(7)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുവഞകനഞ,  നതിരസതിക്കുവഞകനഞ  ഉള്ള  എല്ലെഞ

തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  റതികപ്പഞർട്ടേറ

ലചകയ്യണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,  അതറ  ആ

തശ്രീരുമഞനകതഞടറ  വതികയഞജതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  ആയതതിലന  പുനനഃപരതികശഞധനയഞയതി

ചഞൻസലെർ മുമ്പഞലകേ ഹർജതി സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ.

(8)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,

നതിരസതിച്ചുലകേഞണള്ള ഏലതഞരു ഉതരവതിനുഞ്ചാം എതതിലര  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി

മുമ്പഞലകേ അപ്പശ്രീൽ സമർപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം

അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  അങ്ങലന  ഫെയൽ  ലചയ്യുന്ന  അപ്പശ്രീലകേളതികന്മേൽ  ഒരു

തശ്രീരുമഞനതതിലലെതതികചരുന്നതതികലെകഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിലയ

ഉപകദശതിക്കുന്നതതിനുകവണതി,  അതറ  യുക്തമഞലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ

കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം അതതിനറ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതിലന നതിയമതികഞവന്നതഞണറ. 

(9)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയ  ഒരു

കകേഞകളജറ  അങ്ങലന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനറ  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ഉപഞധതികേൾ

ലെഞ്ചാംഘതിക്കുനകണഞലയന്നറ  കേലണത്തുന്നതതിനുള്ള  പരതികശഞധന  നടത്തുവഞൻ

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട സതിൻഡതികകറതിനറ അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(10) (9)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ആവശര്യതതികലെകഞയതി കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ

പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മുകേളതിൽപ്പറഞ്ഞെ പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ

പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സതിൻഡതികകറതിനറ,  അവരുലട

ഇടയതിൽനതിനതലന്ന  ഈ  കമഖലെയതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധരഞയവരുലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതതിനു

യുക്തലമന കതഞനന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതിലയകയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ :
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എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  വതിദഗ്ദ്ധലര  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം

ലചകയ്യണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന

നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന  തരതതിലള്ള  കമഞശമഞയ  അകഞദമതികേവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ

പവർതനരശ്രീതതികേൾ,  അലല്ലെങ്കതിൽ  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ

എന്നശ്രീ  കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ  അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച

പരഞതതികേളതികലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിലന  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനലതക്കുറതിച്ചുള്ള

കരഖഞമൂലെമുള്ള വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച കകേഞകളജതിലന പതതിനതിധതികറ പറയുവഞനുള്ളതറ

പറയുവഞൻ നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം നര്യഞയവഞ്ചാം ആയ ഒരവസരഞ്ചാം നൽകേഞലത  (10)-ാം ഉപവകുപ്പതിൻ

കേശ്രീഴതിൽ രൂപശ്രീകേരതിച സമതിതതി യഞലതഞരു റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം അന്തതിമമഞക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(12)  പസ്തുത  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞർട്ടേറ  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം,  കകേഞകളജതിനു

നൽകേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സലസ്പൻഡറ  ലചയ്യുവഞകനഞ  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ

ടവസറ-ചഞൻസലെർ  മുകഖന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികയഞടറ  സതിൻഡതികകററ

ശതിപഞർശ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(13)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമുലെമുള്ള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം

പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  സർകഞരതിനറ  ലെഭതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  പരഞതതിയുലട  ഉള്ളടകവഞ്ചാം

അതതിലന  പഞധഞനര്യവഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം  സർകഞരതിനറ,  ആയതറ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ റഫെർ ലചയ്യഞവന്നതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം

കുറയ്ക്കുന്ന തരതതിലള്ള കമഞശമഞയ അകഞദമതികേവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ പവർതനരശ്രീതതികേൾ,

അലല്ലെങ്കതിൽ പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ

അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതികേളതികലെഞ

വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള റഫെറൻസറ നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു.
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(14)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ശതിപഞർശകേൾ  അടങ്ങതിയ

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റതികപ്പഞർട്ടേറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  (13)-ാം

ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സർകഞരതിൽനതിനഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റഫെറൻസറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ,

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി, അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ ആ റതികപ്പഞർകട്ടേഞ റഫെറൻകസഞ,

പരതിഗണതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ ഒരു അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടതഞവന്നതഞ്ചാം,

അതതികലെകഞയതി  അതതിനുയുക്തലമന  കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം  അവർകതിടയതിൽനതിനതലന്നകയഞ

അലല്ലെങ്കതിൽ  ആ  കമഖലെയതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഇടയതിൽ  നതികന്നഞ  ഉള്ളവലര

ഉൾലപ്പടുതതിലകഞണള്ള ഒരു സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതമഞണറ.

(15)  (10) ംഃംഃം ഉപവകുപപകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  അങ്ങലനയുള്ള

അകനസ്വഷണതതിലന ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

കകേഞകളജതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(16)  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  അകനസ്വഷണതതിലന

ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  കരഖകേൾ  എതതിച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാം

വതിവരങ്ങൾ നൽകകേണതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളതിനു പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ

നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം  നര്യഞയവമഞയ  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു

അകനസ്വഷണവഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(17) ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന ആദര്യ തവണ

പരശ്രീക്ഷഞ തശ്രീയതതികറ ആറുമഞസതതിനറ മുമ്പഞയതി ഒരു പരശ്രീക്ഷഞമഞനസ്വൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ

സമർപ്പതികകണതഞ്ചാം  അങ്ങലന  സമർപ്പതിചറ  അറുപതറ  പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,

സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതമഞണറ.  പരശ്രീക്ഷഞ

നടതതിപ്പതിലന  സഞ്ചാംരക്ഷണ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  ലമചലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേൾ

നടത്തുന്ന പരശ്രീക്ഷയുലട സതര്യസനത ഉറപവരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യണലമന്ന ഉകദ്ദേശര്യകതഞലട

സർവ്വകേലെഞശഞലെ  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,
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സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഭതിപഞയങ്ങൾകറ  അനുസൃതമഞയതി  ആവശര്യമഞയ  എല്ലെഞ

പരതിഷ്കഞരങ്ങളഞ്ചാം മഞനസ്വലെതിൽ കചർകകണതഞണറ. 

119.  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ  ,    ഓർഡതിനൻസകേൾ  ,    ലറഗുകലെഷനുകേൾ  മുതലെഞയവ  കഭദഗതതി  

ലചയ്യുന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  അദര്യഞയതതിലലെ

വര്യവസ്ഥകേള്കറ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുകവണതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  അതതിലന

സഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സകേള്,  ലറഗുകലെഷനുകേള്,  ടബലെഞകേള്,  ചട്ടേങ്ങള്  എന്നതിവ

കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

** ** ** **

(3)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി  ഈ  അദര്യഞയതതിൽ  പസഞവതിചതിട്ടുള്ള

കേഞരര്യങ്ങൾക്കുകവണതി ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഉണഞകഞവന്നതഞണറ :

** ** ** **

120.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട

അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതികലെഞ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതികയഞ,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിൽ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനറ  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുമഞകയഞ  നടത്തുന്ന  എല്ലെഞ

കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളമഞയതി നടകതണതഞണറ. 

121.  ഈ  അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള  സമതിതതികേളതികലെഞ  കേസൗ  ൺസതിലകേളതികലെഞ  

കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള ഒഴതിവകേൾ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―

ഈ അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലടകയഞ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന

കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലനകയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ യഞലതഞരു

തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സമതിതതിയതികലെഞ കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള
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ഒഴതിവകേൾ നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ എന്ന കേഞരണതഞൽ അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ. 

** ** ** **

          

       

           

1994-ലലെ ശശ്രീ ശങ്കരഞചഞരര്യ സഞ്ചാംസ്കൃത സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിൽ 
നതിനള്ള പസക്ത  ഭഞഗങ്ങൾ 

(1994-ലലെ 5)

** ** ** **

2.  നതിർവ്വചനങ്ങൾ.―ഈ  ആകതിൽ  സന്ദർഭഞ്ചാം  മറ  വതിധതതിൽ
ആവശര്യലപ്പടഞതപക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(ലജ) “ഗവൺലമനറ” എന്നഞൽ കകേരള ഗവൺലമനറ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(റതി)  “അദര്യഞപകേൻ” എന്നഞൽ  കബഞധനഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനു  കവണതികയഞ
അലല്ലെങ്കതിൽ  ഗകവഷണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതതിനു  മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനുഞ്ചാം
കവണതികയഞ  സർവകേലെഞശഞലെ  നതിയമതിചകതഞ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചകതഞ  ആയ  ഒരു  ലപഞഫെസർ,
റശ്രീഡർ അലല്ലെങ്കതിൽ അങ്ങലനയുള്ള മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം ആൾ എന്നർത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതിൽ ഒരു
അദര്യഞപകേനഞയതിരതിക്കുലമന്നറ സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ മൂലെഞ്ചാം പഖര്യഞപതികചകഞവന്ന മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം ആൾ
ഉൾലപ്പടുന്നതമഞകുന;
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** ** ** **

11.  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞര
സ്ഥഞനങ്ങൾ തഞലഴപ്പറയുന്നവയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i) സതിൻഡതികകററ ;

(ii) അകഞഡമതികേറ കേസൗൺസതിൽ;

(iii) ഫെഞകൽറതികേൾ;

(iv) പഠന കബഞർഡുകേൾ; 

     (v)  ഫെതിനഞൻസറ കേമതിറതി;  

  (vi)  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ  ആയതിരതിക്കുലമന്നറ
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിൽ പകതര്യകേഞ്ചാം പറകഞ്ഞെകഞവന്ന അങ്ങലനയുള്ള മറ നതികേഞയങ്ങൾ. 

** ** ** **

15.  സതിൻഡതികകറതിലന കയഞഗങ്ങൾ.―(1)       **                          ** 

** ** ** **

19.  ഫെഞകൽറതികേൾ.―(1)  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഫെഞകൽറതികേൾ
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

** ** ** **

(4)  അകഞഡമതികേറ വകുപകേൾ സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട അകഞഡമതികേറ പഠനങ്ങളലട
അടതിസ്ഥഞന  ഘടകേങ്ങൾ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  ഒരു  ലപഞഫെസർ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഒരു
ലപഞഫെസറുലട  അസഞന്നതിദര്യതതിൽ  ആ  വകുപ്പതിലലെ  ഒരു  റശ്രീഡർ  അലല്ലെങ്കതിൽ  ഈ
രണകപരുലടയുഞ്ചാം അസഞന്നതിദര്യതതിൽ ആ വകുപ്പതിലലെ സശ്രീനതിയർ അദര്യഞപകേൻ അതതിലന
തലെവൻ ആയതിരതികകണതമഞണറ .

** ** ** **

22 എ.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലന
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ആവശര്യതതികലെകഞയതി സർകഞർ ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(2)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ,  ടഹകകഞടതതിയുമഞയതി  ആകലെഞചതിചറ  ചഞൻസലെർ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ജശ്രീല്ലെഞ  ജഡ്ജതിയുലട  പദവതിയതിൽ  കുറയഞത  ഒരു  ജുഡശ്രീഷര്യൽ
ഓഫെശ്രീസർ ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഔകദര്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി,  അതതിലന
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന തശ്രീയതതി മുതൽ മൂന്നറ വർഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ  അതതിലന  നടപടതികേൾ  ക്രമശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന  കൃതര്യനതിർവ്വഹണതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  സർകഞരതിലന  മുൻകൂട്ടേതിയുള്ള
അനുമതതികയഞടുകൂടതി  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി  ലറഗുകലെഷനുകേൾ
ഉണഞക്കുന്നതതിനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5) അപകേഞരമുണഞക്കുന്ന ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഗസറതിൽ പസതിദശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(6)  ഈ ആകതിലലെ വര്യവസ്ഥകേൾകറ വതികധയമഞയതി,  അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന
അധതികേഞരപരതിധതിയുഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പകടണതഞണറ. 

** ** ** **

1996-ലലെ കേണ്ണൂർ സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിൽ 

നതിനള്ള പസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ 

(1996-ലലെ 22)

** ** ** **

2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ  വതിധതതില്

ആവശര്യലപ്പടഞതപക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(i)  “അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം” എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം

അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം

ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി
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അകഞദമതികേ  പരതിപഞടതികേൾ  നടത്തുകേ,  ബനലപ്പട്ടേ  വതിഷയങ്ങൾക്കു  കവണതിയുള്ള

പഞഠര്യപദതതി  വതികേസതിപ്പതിക്കുകേ,  അദര്യയനഞ്ചാം,  പഠനഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം  എന്നതിവയുലട

രശ്രീതതികേൾ  ആസൂത്രണഞ്ചാം  ലചയ്യുകേ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  ബതിരുദഞ്ചാം,  ഡതികപഞമ,

സർട്ടേതിഫെതികററ,  അങ്ങലനയുള്ള  മററ  പദവതികേളഞ്ചാം  ബഹുമതതികേളഞ്ചാം  എന്നതിവ

നൽകുന്നതതികലെക്കുള്ള പരശ്രീക്ഷകേൾ നടത്തുകേ, ഫെലെഞ്ചാം പസതിദശ്രീകേരതിക്കുകേ എന്നതിവയഞയതി ഒരു

കകേഞകളജതികനഞ സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ വകുപ്പതികനഞ ഉള്ള വതികശഷഞധതികേഞരഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(iv എ)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി”എന്നഞൽ  74 എ വകുപ്പതിൻ

കേശ്രീഴതിൽ രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി എന്നർത്ഥമഞകുന;

(iv ബതി)  “സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ”എന്നഞൽ  ഈ  ആകതിലന  VIII എ

അദര്യഞയതതിലലെയുഞ്ചാം അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം ഓർഡതിനൻസ

കേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം

വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞന സർകഞരതിലന അനുമതതികയഞടുകൂടതി യൂണതികവഴതിറതി

ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവതി നൽകേതിയ ഒരു കകേഞകളജറ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(v എ) “ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന കബഞർഡറ” എന്നഞൽ 74 ജതി
വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  രൂപശ്രീകേരതികലപ്പട്ടേ,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡറ
എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(vii) “കകേഞകളജറ” എന്നഞൽ സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെകയഞ,
റഗുകലെഷനുകേളതിലലെകയഞ  വര്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി  ശതിക്ഷണഞ്ചാം  നൽകുന്ന,
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തുന്നകതഞ സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ അഫെതിലെതികയററ ലചയകതഞ ആയ ഒരു
സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(ix)  “വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഏജൻസതി” എന്നഞൽ ഒരു സസ്വകേഞരര്യകകേഞകളകജഞ ഒന്നതിൽ
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കൂടുതൽ  സസ്വകേഞരര്യ കകേഞകളജുകേകളഞ സ്ഥഞപതിക്കുകേകയഞ  നടത്തുകേകയഞ ലചയ്യുന്ന ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
ഒരഞകളഞ ആളകേളലട നതികേഞയകമഞ  എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(x എ)  “ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ”  എന്നഞൽ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(xii) “കഹഞസൽ” എന്നഞൽ യൂണതികവഴതിറതിയതിലലെകയഞ കകേഞകളജുകേളതിലലെകയഞ
വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾകറ വസതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു യൂണതിററ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(xvii) “കപഞ-ചഞൻസലെര്” എന്നഞൽ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലട കപഞ-ചഞന്സലെര്
എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

(xx)  “അഞ്ചാംഗശ്രീകൃത  സ്ഥഞപനഞ്ചാം” എന്നഞൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആ  നതിലെയതിൽ
അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിച, അഫെതിലെതികയററ ലചയ ഒരു കകേഞകളജറ അല്ലെഞത, ഗകവഷണതതികനഞ പകതര്യകേ
പഠനങ്ങൾകകഞ കവണതിയുള്ള ഒരു സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നർത്ഥമഞകുന , 

** ** ** **

(xxvi)  “വതിദര്യഞർത്ഥതി  കേസൗൺസതിൽ” എന്നഞൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
വതിദര്യഞർത്ഥതി കേസൗൺസതിൽ എന്നർത്ഥമഞകുന ;

** ** ** **

5.  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരങ്ങൾ.―സർവ്വകേലെഞശഞലെകറ  തഞലഴ  പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(i എ) ഒരു സർവ്വകേലെഞശഞലെഞ വകുപ്പതിനറ അകഞഡമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ;
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  (i ബതി) ഈ ആകതിലന VIII-ാം അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ വര്യവസ്ഥ ലചയതിട്ടുള്ള
പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതികനഞ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജതിലന
വകുപ്പതികനഞ അകഞദമതികേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം നൽകുകേ;

** ** ** **

61.  കകേഞകളജുകേളലട  അഫെതിലെതികയഷൻ.―(1)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജറ
സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടറ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യുന്നതതികനഞ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ
കകേഞകളജതിൽ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യുന്നതതികനഞ  ഉള്ള  അകപക്ഷ
വതിദര്യഞഭര്യഞസ  ഏജൻസതി  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞൽ  നതിർണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള്ള
സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം, അങ്ങലനയുള്ള രശ്രീതതിയതിലഞ്ചാം രജതിസഞർകറ അയയ്കകണതഞണറ. 

(2) ഒരു കകേഞകളജതിലന അഫെതിലെതികയഷകനഞ അലല്ലെങ്കതിൽ അഫെതിലെതികയററ ലചയ ഒരു
കകേഞകളജതിൽ  പുതതിയ  കകേഞഴ്സുകേൾ  അഫെതിലെതികയററ  ലചയ്യുന്നതതികനഞ  ഉള്ള  നതിബനനകേളഞ്ചാം
ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  ഒരു  അകപക്ഷ  സതിൻഡതികകററ  ഏതറ
കേഞലെഞവധതികകേഞ്ചാം  പരതിഗണതികണകമഞ  ആ  കേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം  ഉൾലപ്പലട  അങ്ങലനയുള്ള
അഫെതിലെതികയഷൻ അനുവദതിക്കുന്നതതിൽ സതിൻഡതികകററ അനുവർതതികകണ നടപടതിക്രമവഞ്ചാം
സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളഞൽ നതിർണ്ണയതികലപ്പകടണതഞണറ:

എന്നഞൽ,  ചഞൻസലെർകറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  ആ  വതിജഞപനതതിൽ
പകതര്യകേഞ്ചാം  പറയഞവന്ന  കേഞരണങ്ങളഞൽ,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിലള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
അകപക്ഷ സതിൻഡതികകററ ഏതറ കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതിൽ പരതിഗണതികണകമഞ ആ കേഞലെഞവധതി,
അങ്ങലനയുള്ള കേഞലെഞവധതി  കേഴതിഞ്ഞെഞലഞ്ചാം  ഇലല്ലെങ്കതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള വതിജഞപനതതിൽ
പകതര്യകേഞ്ചാം  പറയഞവന്ന  ഒരു  വർഷതതിൽ  കേവതിയഞത  കൂടുതൽ  കേഞലെകതകറ
ദശ്രീർഘതിപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 

** ** ** **

72.  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യങ്ങൾകറ ഗവൺലമനറ ഒരു അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(2)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണൽ,  ടഹകകഞടതതിയുമഞയതി  ആകലെഞചതിചറ  ചഞൻസലെർ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, ജതില്ലെഞ ജഡ്ജതിയുലട പദവതിയതിൽ തഞലഴയല്ലെഞത ഒരു ജുഡശ്രീഷര്യൽ
ആഫെശ്രീസർ ആയതിരതികകണതഞണറ.

(3)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി,  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന
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നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ തശ്രീയതതി മുതൽ മൂനവർഷമഞയതിരതികകണതഞണറ.

(4)  അപ്പകലെററ  ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിനറ  അതതിലന  നടപടതിക്രമഞ്ചാം  ചതിട്ടേലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതതിലന കൃതര്യനതിർവ്വഹണതതിനുഞ്ചാംകവണതി സർകഞരതിലന മുൻകൂട്ടേതിയുള്ള അനുമതതികയഞടുകൂടതി,
ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾകറ  സഞ്ചാംഗതമഞയതി,  ലറഗുകലെഷനുകേൾ  ഉണഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5)  അപകേഞരമുണഞക്കുന്ന  ലറഗുകലെഷനുകേൾ  ഗസറതിൽ പസതിദലപ്പടുകതണ
തഞണറ. 

(6) അപ്പകലെററ ടട്രൈബറ്റ്യൂണലെതിലന കവതനവഞ്ചാം മററ കസവനവര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം സർകഞർ
ഉണഞക്കുന്ന ചട്ടേങ്ങളഞൽ നതിർണ്ണയതികഞവന്ന പകേഞരമഞയതിരതികകണതഞണറ.  

** ** ** **

74 എ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാം  ഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  .―(1)  സർകഞരതിൽ,  തഞലഴ  പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങളടങ്ങതിയ  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(എ)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  വകുപ്പതിലന  ചുമതലെയുള്ള  മനതി,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ;

(ബതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന ടവസറ-
ലചയർമഞൻ ;

(സതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ധനകേഞരര്യവകുപ്പറ ;

(ഡതി)  കകേരള  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കകേഞഴതികകഞടറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,
മഹഞതഞഗഞനതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  കേണ്ണൂർ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  എന്നതിവയുലട
ടവസറ-ചഞൻസലെർമഞർ ;

(ഇ)  സർകഞർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു പതതിനതിധതി ;

(എഫെറ) കകേരള സർകഞരതിലന നതിയമ ലസക്രട്ടേറതി ;

    (ജതി) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ.

(2)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിലെതിലന ടവസറ
-ലചയർമഞൻ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട ടവസറ-ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
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ലചയർമഞലന അഭഞവതതിൽ സമതിതതിയുലട കയഞഗതതിൽ ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം വഹതികകണതമഞണറ.

(3) ഗവൺലമനറ ലസക്രട്ടേറതി, ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പറ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിയുലട ലമമ്പർ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(4)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതി  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ,  അതറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം
നൽകുന്നതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേതിടകതഞളഞ്ചാം, സർവ്വകേലെഞശഞലെ പഞലെതികകണതഞണറ.

(5)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  എല്ലെഞ  നതിർകദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  സമതിതതിയുലട
ഉതരവകേളലടകയഞ  പരതിപത്രങ്ങളലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  കേത്തുകേളലടകയഞ  രൂപതതിൽ
പുറലപ്പടുവതികകണതഞണറ. 

(6)  സർകഞരതിനറ,  ഗസററ  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര
സമതിതതിയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കതിൽ  എല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം,
അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലസനററ,  സതിൻഡതികകററ,  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിൽ  എന്നതിവ
നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്കകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ കേസൗൺസതിലെതികനഞ ഏൽപ്പതിച്ചു ലകേഞടുകഞവന്നതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സർകഞരതിനറ,  ഏതസമയത്തുഞ്ചാം,  അങ്ങലന ഏൽപ്പതിച്ചുലകേഞടുതതറ,  ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി, പതിൻവലെതികഞവന്നതഞണറ.

74 ബതി.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:―

(i)  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിനുകവണതി  അകപക്ഷതിക്കുന്നതതിനറ  74 എഞ്ചാം
വകുപ്പതിൻകേശ്രീഴതിൽ  അങ്ങലന  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കയഞഗര്യതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽനതിന്നറ
അകപക്ഷകേൾ ക്ഷണതിക്കുകേ ;

(ii)  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന  ഉയർന്ന  ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
പരതിരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉറപവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാംകവണതി,  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേൾകഞയതി നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള മഞനദണങ്ങൾകനുസരതിച്ചുഞ്ചാം അതതിനു
പുറലമയുഞ്ചാം, വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട പകവശനതതിനുള്ള മഞനദണങ്ങളഞ്ചാം ഉപഞധതികേളഞ്ചാം അതമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേ കേഞരര്യങ്ങളഞ്ചാം നതിർണ്ണയതിക്കുകേ ;

(iii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി ശതിപഞർശ ലചയ ഒരു കകേഞകളജതിലന
അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി  അയച്ചു
ലകേഞടുക്കുന്നതതിനറ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ;
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(iv)  ഒരു  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതതിലന
നതിബനനകേളലടയുഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളലടയുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
പരഞതതിയതികന്മേകലെഞ ഹർജതിയതികന്മേകലെഞ അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനറ ;

      (v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനുകവണതി നതിശയതിചതിരുന്ന മഞനദണങ്ങൾ ഒരു
കകേഞകളജറ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം ലചയ്യുകേകയഞ ലചയതഞയ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
വതിഷയതതികന്മേൽ  സതിൻഡതികകറതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ  റതികപ്പഞർട്ടേറ
പരതിഗണതിക്കുകേ ;

(vi)  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിനറ  നൽകേലപ്പട്ടേ  അകഞദമതികേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം അതറ യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷനറ റതികപ്പഞർട്ടേറ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേലപ്പട്ടേ  ഒരു  സർകഞർ  കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളതിനുഞ്ചാം സർകഞർ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന
കേഞരര്യതതിൽ  കകേഞകളജതിലന  മഞകനജരുലട  പതതിനതിധതികഞ്ചാം  പറയുവഞനുള്ളതറ  പറയുവഞൻ
ഒരവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  ടകേലകഞള്ളുവഞൻ
പഞടുള്ളതല്ലെ. ;

(vii)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
നൽകേതിയതതിലന  നതിബനനകേളഞ്ചാം  ഉപഞധതികേളഞ്ചാം  റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ  മഞറഞ്ചാംവരുത്തുകേകയഞ
ലചയലകേഞണള്ള ഉതരവറ നടപ്പതിലെഞകഞൻ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം നൽകുന്നതതിനറ ;

(viii) സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളലട അപ്പശ്രീലകേൾ കകേൾക്കുന്നതതിനറ ;

(ix)  ഈ  അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  പസക്തമഞയ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  വതിഷയഞ്ചാം
പരതികശഞധതിചറതിയുന്നതതികനഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം  ആവശര്യതതികനഞ  കവണതി  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലനകയഞ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി
അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  കകേഞകളജതിലനകയഞ  റതികഞർഡുകേളഞ്ചാം  പരതിസരങ്ങളഞ്ചാം
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പരതികശഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ;

(x)  ഒരു  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജതിലലെ  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതികലെകറ
കകേഞകളജതിനു പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധ അഞ്ചാംഗങ്ങലള നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള മഞർഗ്ഗ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ രൂപശ്രീകേരതിക്കുകേ  ;

  (xi) ഈ  അദര്യഞയതതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേൾ  ഫെലെപദമഞയതി  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ
കവണതി സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുഞ്ചാം സസ്വഞശയ കകേഞകളജുകേൾക്കുഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകേ.

74 സതി.  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്ന  തശ്രീയതതി  പഞബലെര്യതതിൽ
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വരുന്ന  ദതിവസഞ്ചാം.―ഈ  അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  അകഞദമതികേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര
തതിനുകവണതി  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷനറ  അകപക്ഷ  നൽകുന്നതതിനഞയതി
അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഒരു  അഫെതിലെതികയറഡറ  കകേഞകളജറ,  അതതിനറ  ഏതറ  തശ്രീയതതി
മുതലെഞകണഞ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതറ  ആ
തശ്രീയതതി  മുതൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

74 ഡതി.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―(1)  ഒരു
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലലെ അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ തഞലഴ പറയുന്നവയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(i) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ;

(ii) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ;

(iii) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ.

** ** ** **

74 ഇ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗ  ൺസതിൽ  .―(1)  ഓകരഞ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിനുഞ്ചാം ഒരു അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. 

 (2) ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(സതി) സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ ലകേഞളശ്രീജതികയററ എഡബ്യുകകഷൻ
ഡയറകറുഞ്ചാം,  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  കകേഞകളജതിലന  കേഞരര്യതതിൽ  പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,
വതിവതിധ വകുപകേലള പതതിനതിധഞനഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിലലെ നഞലെറ അദര്യഞപകേർ;

(ഡതി)  ഈ  ആവശര്യതതികലെയഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി

രൂപശ്രീകേരതിച  മഞർഗ്ഗനതിർകദ്ദേശങ്ങൾകനുസൃതമഞയതി  ആറുകപരടങ്ങതിയ  ഒരു പഞനലെതിൽനതിനഞ്ചാം

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,

വര്യവസഞയഞ്ചാം, വഞണതിജര്യഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം, വതിദര്യഞഭര്യഞസഞ്ചാം, ടവദര്യശഞസഞ്ചാം, എഞതിനശ്രീയറതിഞ്ചാംഗറ, ഭരണ

നതിർവ്വഹണഞ്ചാം,  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം  തടങ്ങതിയവ  കപഞലള്ള  കമഖലെകേലള  പതതിനതിധഞനഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,
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കകേഞകളജതിനു പുറത്തുനതിനള്ള നഞലെതിൽ കുറയഞത വതിദഗ്ദ്ധർ  ;

(ഇ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത,

വതിദര്യഞഭര്യഞസ വതിചക്ഷണരഞയ, സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ മൂന്നറ   കപർ ;

(എഫെറ)  കകേഞകളജതിലലെ  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ

തഞലഴയല്ലെഞത അദര്യഞപകേർകതിടയതിൽ നതിനഞ്ചാം ലകേഞളശ്രീജതികയററ  വതിദര്യഞഭര്യഞസ ഡയറകറുലട

അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞലട  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന ലമമ്പർ  ലസക്രട്ടേറതി

ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ .

(3)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം രണറ

വർഷകഞലെയളവതികലെകകഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്ന സമയതറ അകദ്ദേഹഞ്ചാം

കകേഞകളജതിലലെ  ഒരു  അദര്യഞപകേനഞലണങ്കതിൽ  അകദ്ദേഹതതിലന  വതിരമതികൽ  തശ്രീയതതി

വലരകയഞ,  ഏതഞകണഞ  ആദര്യഞ്ചാം,  അതവലര,  ഉകദര്യഞഗഞ്ചാം  വഹതികകണതഞ്ചാം

പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ. 

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന ഒരു  കയഞഗഞ്ചാം

ആറുമഞസതതിൽ  ഒരതികലലെങ്കതിലഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വതിളതിച്ചു

കൂകട്ടേണതഞണറ. 

74 എഫെറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന  

അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തു  തലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം

ചുമതലെകേളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(ii)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം

ഉപഞധതികേൾക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  കകേഞകളജതിലലെ  വതിവതിധ  പഠന  പദതതികേളതികലെക്കുള്ള

വതിദര്യഞർത്ഥതികേളലട  പകവശനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ,  സർകഞർ  വതിനതിർകദ്ദേശതിചതഞ്ചാം

അതതസമയങ്ങളതിൽ  കഭദഗതതി  വരുതതിയ  പകേഞരമുള്ളതമഞയ  പകവശനതതിനുള്ള

ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  മഞനദണങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  അനുസൃതമഞയതി,  അകഞദമതികേ  ലറഗുകലെഷനുകേൾ

ഉണഞക്കുകേ;
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** ** ** **

(v)  പുതതിയ  പഞഠര്യ  പദതതികേൾ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഏതറ  നതിർകദ്ദേശവഞ്ചാം

ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേ;

(vi)  കസഞളർഷതിപകേൾ,  സ്റ്റുഡനറഷതിപകേൾ,  ലഫെകലെഞഷതിപകേൾ,

പഞരതികതഞഷതികേങ്ങൾ,  ലമഡലകേൾ  എന്നതിവ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതറ  സഞ്ചാംബനതിചറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ

കേസൗൺസതിലെതികനഞടറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  നർകുന്നതതിനുള്ള  ലറഗുകലെഷനുകേൾ

ഉണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(vii)  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങളമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേ,  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ

നൽകേതിയ നതിർകദ്ദേശങ്ങളതികന്മേൽ, അതതിലന ഉപകദശതിക്കുകേ;

(viii)  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ അതതിനറ  ഏൽപ്പതിച്ചുലകേഞടുകതയഞവന്ന

അങ്ങലനയുള്ള മററ അകഞദമതികേ കേർതവര്യങ്ങൾ നതിർവ്വഹതിക്കുകേ.

74 ജതി.  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠനകബഞർഡറ.―(1)  ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുഞ്ചാം ആ കകേഞകളജറ നടത്തുന്ന കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന

കകേഞഴ്സുകേളതിലലെകയഞ ഓകരഞ പഠന വതിഷയതതികനഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു കൂട്ടേഞ്ചാം വതിഷയങ്ങൾകകഞ

കവണതി അതതികനതഞയ ഒരു പഠനകബഞർഡറ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ : 

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ,  ഈ

ആവശര്യതതികലെകഞയതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഒരു  പഠന  കബഞർഡതിനറ  കേശ്രീഴതിൽ

ലകേഞണവകരണ  വതിഷയങ്ങളഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതികകണതഞയ  അതരഞ്ചാം  പഠന  കബഞർഡുകേളലട

എണ്ണവഞ്ചാം നതിശയതികകണതഞണറ.

(2)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  പഠന  കബഞർഡതിൽ  തഞലഴപ്പറയുന്ന

അഞ്ചാംഗങ്ങൾ അടങ്ങതിയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞത  വകുപ്പറ

തലെവൻ,  അയഞൾകറ  പതി.  എചറ.  ഡതി.  ഉലണങ്കതിൽ,  ആ  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലന

വതിഷയങ്ങളതിൽ  ഉൾലപ്പട്ടുവരുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിലള്ള  വകുപതലെവൻമഞരതിൽ  നതിനഞ്ചാം

സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട  അടതിസ്ഥഞനതതിൽ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞൻ

ആയതിരതികകണതഞണറ:

എന്നഞൽ,  അതരഞ്ചാം  ഒരു  വകുപ്പറ  തലെവലന  അഭഞവതതിൽ  ആ
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പഠനകബഞർഡതിലൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയതതിൽ  പതി.എചറ.ഡതി.യുള്ള,  അകസഞസതികയററ
ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം,  സർകഞർ കകേഞകളജുകേളലട  കേഞരര്യതതിൽ
സർകഞരുഞ്ചാം മറ കകേഞകളജുകേളലട കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു
അദര്യഞപകേൻ, കബഞർഡതിലന ലചയർമഞനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  സർകഞകരഞ അലല്ലെങ്കതിൽ പതിൻസതിപ്പഞകളഞ,  അതതറ സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അദര്യഞപകേലര  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ  അതരഞ്ചാം  അദര്യഞപകേരുലട  ഗകവഷണവഞ്ചാം
പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ഉൾലപ്പലടയുള്ള അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങളലട മതികേവതിനറ പധഞന
പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ. 

(ബതി)  പഠനകബഞർഡതിൽ  ഉൾലപ്പടുന്ന  വതിഷയങ്ങളതിൽ  വതിവതിധ  ടവദഗ്ദ്ധര്യ
കമഖലെകേളതിൽ  നതിന്നറ,  പതിൻസതിപ്പഞൾ  കേലണത്തുന്ന ആ പഠന  കബഞർഡതിലൾലപ്പട്ടുവരുന്ന
വതിഷയങ്ങൾ ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന വകുപകേളലട തലെവനുമഞയതി കൂടതിയഞകലെഞചതിചറ, പതിൻസതിപ്പഞൾ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന പതി.എചറ.ഡതി. ഉള്ള ആറതിൽ കൂടഞത അദര്യഞപകേരുഞ്ചാം:

എന്നഞൽ,  അദര്യഞപകേലര നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞൾ,  അതരഞ്ചാം അദര്യഞപകേരുലട
ഗകവഷണവഞ്ചാം  പസതിദശ്രീകേരണങ്ങളമുൾലപ്പലടയുള്ള  അകഞദമതികേ  മതികേവതിനറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ
പധഞന പരതിഗണന നൽകകേണതഞണറ ;

(സതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യുന്ന, കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനമുള്ള ആ വതിഷയതതിലലെ രണറ വതിദഗ്ദ്ധർ;

(ഡതി)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  ശതിപഞർശ  ലചയ  ആററ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  പഞനലെതിൽനതിനഞ്ചാം
ടവസറ ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരു വതിദഗ്ദ്ധൻ ;

(ഇ)  വര്യവസഞയഞ്ചാം,  കകേഞർപ്പകറററ  കമഖലെ അലല്ലെങ്കതിൽ കപലസ്മെനറ സഞ്ചാംബനതിച
അനുബന കമഖലെ എന്നതിവയതിൽ നതിനള്ള ഒരു പതതിനതിധതി വശ്രീതഞ്ചാം ;

(എഫെറ)  പതിൻസതിപ്പഞൾ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
ബതിരുദഞനന്തര ബതിരുദഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിച ഒരു സബ്യുതര്യർഹനഞയ പൂർവ്വ വതിദര്യഞർത്ഥതി ;

(ജതി)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  ലചയർമഞനറ,
കകേഞകളജതിലലെ  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  അതഞത  സമയങ്ങളതിൽ,
അകഞദമതികേ  കൂടതിയഞകലെഞചനയുലട  ആവശര്യതതിനുകവണതി,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന
പഠനകബഞർഡതിലന  കയഞഗങ്ങളതികലെകറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിനഞ്ചാം  പകതര്യകേ
ക്ഷണതിതഞകളഞയതി ലതരലഞ്ഞെടുകഞവന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

(i)  പകതര്യകേ പഠന കകേഞഴ്സുകേൾ ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചകയ്യണതിവരുകമ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം
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കകേഞകളജതിനറ പുറത്തുനതിനള്ള വതിദഗ്ദ്ധർ ;

(ii) ബനലപ്പട്ടേ വതിജഞന ശഞഖയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ള കകേഞകളജതിലലെ മററ

അദര്യഞപകേർ .

(3)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  പഠന  കബഞർഡതികലെകറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം

ലചയ്യലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കേഞലെഞവധതി രണറ അകഞദമതികേ വർഷമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  തലന്ന  നഞലെറ  അകഞദമതികേ  വർഷതതിൽ  കൂടുതൽ

കേഞലെയളവതികലെകറ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല്ലെ.  

(4)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  വര്യതര്യസ  വകുപകേളലട

കയഞഗതതിനുള്ള സമയവതിവര പട്ടേതികേ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ തയ്യഞറഞകകണതഞണറ. 

(5)  ആവശര്യമുള്ളകപ്പഞലഴല്ലെഞഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  നടതഞവന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞൽ,  വർഷതതിൽ

കുറഞ്ഞെതറ അങ്ങലനയുള്ള രണ കയഞഗങ്ങലളങ്കതിലഞ്ചാം നടകതണതമഞണറ. 

(6)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണകകേഞകളജതിലന  പഠന  കബഞർഡതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം

തതികേയുന്നതതിനഞയതി മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(7)  ലചയർമഞലന തഞൽകഞലെതികേ അഭഞവതതിൽ സശ്രീനതികയഞറതിറതിയതിൽ ലതഞട്ടേടുത

അദര്യഞപകേൻ  ലചയർമഞനഞയതി  പവർതതികകണതഞ്ചാം  പതിൻസതിപ്പഞളതിലന  അഭര്യർത്ഥന

യതിൻകമൽ കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിചറ കൂകട്ടേണതമഞണറ. 

(8)  ഒന്നതിൽ  കൂടുതൽ  കബഞർഡുകേലള  ബഞധതിക്കുന്ന  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അകഞദമതികേ

കേഞരര്യഞ്ചാം  ടകേകേഞരര്യഞ്ചാം  ലചകയ്യണന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ആവശര്യമഞലണന്നറ  പതിൻസതിപ്പഞൾ

കേരുതന്നപക്ഷഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന രകണഞ അതതിലെധതികേകമഞ പഠന കബഞർഡുകേളലട

ഒരു  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗഞ്ചാം  വതിളതിച്ചുകൂട്ടേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  കൂട്ടേഞയ  കയഞഗതതിൽ

ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്ന  ഒരു  ലചയർമഞൻ  അങ്ങലനയുള്ള  കയഞഗതതിൽ  ആദര്യക്ഷര്യഞ്ചാം

വഹതികകണതമഞണറ. 

74 എചറ.  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―ഈ  ആകതിൽ  എന്തു  തലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ
കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡതിനറ  തഞലഴപ്പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―
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(i)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലന
അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി,  കകേഞകളജതിലന  ലെക്ഷര്യങ്ങളഞ്ചാം,  ഗുണകഭഞക്തഞകളലട  തഞൽപ്പരര്യവഞ്ചാം
കദശശ്രീയ  ആവശര്യവഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണറ  വതിവതിധ  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള
പഞഠര്യപദതതികേൾ തയ്യഞറഞക്കുകേ :

എന്നഞൽ,  അകഞദമതികേ  കേഞരര്യങ്ങൾക്കുള്ള  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ
കേഞരര്യപരതിപഞടതികേൾകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള കേഞലെഞവധതി,  ക്രഡതിറകേളലട
എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലമുലണങ്കതിൽ,  അതമഞയതി
കവണവതിധതതിൽ  കയഞജതിക്കുനലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പഠനകബഞർഡറ
ഉറപവരുകതണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം,  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അകഞദമതികേ
നതിലെവഞരലത തരഞ്ചാംതഞഴ്ത്തുന്ന വതിധതതിൽ ആകുകേയതിലല്ലെന്നറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പഠന
കബഞർഡറ ഉറപവരുകതണതഞണറ:

എനതലന്നയുമല്ലെ,  അങ്ങലനയുള്ള നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകേഞൻ
പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

(iv)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞകമൽകനഞട്ടേകഞരുലട
നതിയമനതതിനു കവണതിയുള്ള കപരുകേൾ ഉൾലകഞള്ളുന്ന പട്ടേതികേ അകഞദമതികേ കേസൗൺസതിലെതിനറ
നതിർകദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം ; കൂടഞലത

(v)  വകുപ്പതികലെഞ  കകേഞകളജതികലെഞ  ഉള്ള  ഗകവഷണഞ്ചാം,  അദര്യയനഞ്ചാം,
വതിപുലെശ്രീകേരണഞ്ചാം, മററ അകഞദമതികേ പവർതനങ്ങൾ എന്നതിവ ഏകകേഞപതിപ്പതിക്കുകേ. 

74 ഐ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന   രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകതിലന
ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി,  കകേഞകളജതിലന  നതിർവ്വഞഹകേ  നതികേഞയമഞയതി  പവർതതിക്കുന്നതതിനറ
ഓകരഞ  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനുകവണതിയുഞ്ചാം  സർകഞർ  ഒരു  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ.

(2)  ഒരു  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലലെ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിൽ
തഞലഴപ്പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

 (എ)  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  കേഞരര്യമഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ള പശസനഞയ ഒരു കശഷ്ഠ വര്യക്തതി, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ:
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എന്നഞൽ, ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗതതിൽ ലചയർമഞൻ ഹഞജരതില്ലെഞത പക്ഷഞ്ചാം സർകഞരതിനറ
(ബതി)  ഇനതതിൽ  സൂചതിപ്പതിചതിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന
ആ കയഞഗതതിലന ലചയർമഞനഞയതി നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യഞവന്നതഞണറ;

(ബതി)  കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ ലഡപറ്റ്യൂട്ടേതി ഡയറകറുലടകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഉന്നത
വതിദര്യഞഭര്യഞസ വകുപ്പതിലലെ കജഞയതിനറ ലസക്രട്ടേറതിയുലടകയഞ പദവതിയതിൽ കുറയഞത ഒരു ഉകദര്യഞഗസ്ഥൻ ;

(സതി)  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ  വകുപകേളതിൽ  നതിന്നറ  സശ്രീനതികയഞറതിറതിയുലട
അടതിസ്ഥഞനതതിൽ ഊഴമനുസരതിചറ രണറ വർഷകഞലെയളവതികലെകറ കകേഞകളജറ വതിദര്യഞഭര്യഞസ
ഡയറകർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന, പതി.എചറ. ഡതി. ഉള്ള മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ;

(ഡതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയതഞ്ചാം ലപഞഫെസറുലട പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(ഇ) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(എഫെറ)   കകേഞകളജതിലന    പതിൻസതിപ്പഞൾ,     അകദ്ദേഹഞ്ചാം     ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന     എകറ- ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ      ലസക്രട്ടേറതി   ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3) ഈ ആകതിലന ആവശര്യങ്ങൾകഞയതി, കകേഞകളജതിലന നതിർവ്വഞഹകേ നതികേഞയമഞയതി
പവർതതിക്കുന്നതതിനറ,  ഒരു സർകഞർ കകേഞകളജല്ലെഞത സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിൽ അതതിലന  നതിയനണതതിൻ  കേശ്രീഴതിലള്ള  ഓകരഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിനറ
കവണതിയുഞ്ചാം ഒരു ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ. 

(4)  സർകഞർ  കകേഞകളജല്ലെഞത  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിൽ തഞലഴ പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  മഞകനജകരഞ,  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ  ഒരഞകളഞ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സശ്രീനതിയറുഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  സഞ്ചാംബനമഞയ  കേഞരര്യങ്ങളതിൽ  പസതിദനുഞ്ചാം  മതതിയഞയ
അനുഭവജഞനമുള്ളതമഞയ  ഒരഞൾ  ആയതിരതികകണതഞണറ,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന ലചയർമഞൻ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ ; 

(ബതി)  അകസഞസതികയററ  ലപഞഫെസറുലട  പദവതിയതിൽ  തഞലഴയല്ലെഞതതഞ്ചാം
ഊഴമനുസരതിചറ  മഞകനജർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതമഞയ  ആ  കകേഞകളജതിലലെ  വര്യതര്യസ
വകുപകേളതിലലെ സശ്രീനതിയറഞയ മൂന്നറ അദര്യഞപകേർ ;

(സതി)  സർവ്വകേലെഞശഞലെ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയതഞ്ചാം ലപഞഫെസറുലട പദവതിയതിൽ
തഞലഴയല്ലെഞതതമഞയ, ടവസറ ചഞൻസലെർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(ഡതി) യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനറസറ കേമശ്രീഷൻ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന  ഒരഞൾ ;
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(ഇ)  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസ  കേസൗൺസതിൽ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയറ, സർകഞർ നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ഒരഞൾ ;

(എഫെറ) കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞൾ, അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന
എകറ-ഒഫെശ്രീകഷര്യഞ ലസക്രട്ടേറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

74 ലജ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന     ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  .―ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ
കേസൗൺസതിലെതിലന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളലട  ഉകദര്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി  രണറ
അകഞദമതികേ  വർഷകഞലെയളവതികലെയറ  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  മലറഞരു  രണറ  വർഷ
കേഞലെയളവതികലെകറ പുനർനഞമനതിർകദ്ദേശതതിനറ അർഹരഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  ഒകര  ആൾ  നഞലെറ  വർഷതതിലെധതികേഞ്ചാം  കേഞലെയളവതികലെയറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചയ്യലപ്പടുന്നതതിനറ അർഹനല്ലെഞതതഞകുന.  

74 ലകേ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗ  ൺസതിലെതിലന   കയഞഗങ്ങൾ  .―(1) ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിൽ
വർഷതതിൽ കുറഞ്ഞെതറ മൂന്നറ പഞവശര്യലമങ്കതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചകരണതഞണറ.

(2)  തടർനവരുന്ന കയഞഗങ്ങൾ തമതിലള്ള ഇടകവള യഞലതഞരു കേഞരണവശഞലഞ്ചാം
നഞലെറ മഞസതതിൽ അധതികേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  മൂന്നതിലലെഞന്നറ അഞ്ചാംഗങ്ങളലട കരഖഞമൂലെമുള്ള അകപക്ഷയതിൻകമകലെഞ അലല്ലെങ്കതിൽ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിയുലട  നതിർകദ്ദേശതതിൻകമകലെഞ  കുറഞ്ഞെതറ  ഏഴറ
ദതിവസലത  കനഞട്ടേശ്രീസറ  നൽകേതിലകഞണറ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ അടതിയന്തതിര
കയഞഗങ്ങൾ വതിളതിച്ചുകചർകഞവന്നതഞണറ. 

(4)  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  അതതറ  സമയതറ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലട മൂന്നതിലലെഞന്നറ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

74 എൽ.  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗ  ൺസതിലെതിലന    അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം  .―അതത
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതിലലെ  ടബകലെഞകേൾ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  ഉലണങ്കതിൽ  അവയതിൽ
പതതിപഞദതിചതിട്ടുള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സർകഞരുഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുഞ്ചാം
പുറലപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള ചട്ടേങ്ങൾക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിനറ തഞലഴപ്പറയുന്ന
അധതികേഞരങ്ങൾ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ :―

** ** ** **

(v)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരമുള്ള കകേഞകളജുകേളതിലലെ വതിദര്യഞർത്ഥതികേൾ നൽകകേണ

ഫെശ്രീസഞ്ചാം മററ ലചലെവകേളഞ്ചാം സർകഞരതിലന സമതകതഞലട നതിശയതിക്കുകേ:
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എന്നഞൽ,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  എയ്ഡഡറ  കകേഞഴ്സുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം

പുനരഞവതിഷ്കരതിച  കകേഞഴ്സുകേളലടയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  ഫെശ്രീസറ  സർകഞർ  തശ്രീരുമഞനതിക്കുന്ന

പകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണറ ;

** ** ** **

74 എഞ്ചാം.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  നടപടതിക്രമഞ്ചാം.―(1)

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  അർഹതയുള്ള

കകേഞകളജുകേലളന്നറ  അപകേഞരഞ്ചാം  തരഞ്ചാംതതിരതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിന്നറ  എല്ലെഞവർഷവഞ്ചാം

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ  ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ

ക്ഷണതികകണതഞണറ.

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ  ശതിപഞർശ ലചയ്യുന്നതതിനുകവണതി

അർഹതയുള്ള കകേഞകളജുകേളഞയതി കകേഞകളജുകേളലട വതിഭഞഗങ്ങലള സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതി  വര്യക്തമഞകകണതഞ്ചാം,  അവ സർകഞർ  കകേഞകളകജഞ,  അൺ  എയ്ഡഡറ  അല്ലെഞത

സസ്വകേഞരര്യ  കകേഞകളകജഞ  ആകേഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  ഏതറ  വതിഭഞഗങ്ങളതിൽ  നതിന്നഞണറ

അകപക്ഷ  ക്ഷണതിക്കുന്നതറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അർഹതയുലട

മഞനദണഞ്ചാം,  ഏതറ  ഫെഞറതതിലെഞണറ  അകപക്ഷ  സമർപ്പതികകണതറ,  അകപക്ഷയുലട  കൂലട

ആവശര്യമഞയ  കരഖകേൾ  എന്നതിവയുഞ്ചാം  കൂടഞലത,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി

അവശര്യലമന്നറ  കേരുതന്ന  മററ  വതിവരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി

വര്യക്തമഞകകണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു  മഞനദണവഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  പദവതി

നൽകുവഞൻ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്ന

തരതതിലള്ളതഞവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ.

(3)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  അർഹതയുള്ള  കകേഞകളജുകേളതിൽനതിനഞ്ചാം

ലെഭതിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേൾ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധന  നടകതണതഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  മഞനദണങ്ങൾ  നതിറകവറന്ന  കകേഞകളജുകേളതിൽ  നതിനള്ളവ

സസ്വശ്രീകേരതികകണതമഞണറ.

(4)  കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനറ പസക്തമഞയ, കകേഞകളജതിലലെ കരഖകേൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി
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സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ  അവർകതിടയതിൽ  നതിനഞ്ചാം  ഉന്നതവതിദര്യഞഭര്യഞസ
കമഖലെയതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരഞയതിട്ടുള്ളവരുലട  ഒരു സമതിതതികയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ അതതിനറ  യുക്തലമന
കേരുതന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  കകേഞകളജതിലന
പരതിസരത്തുഞ്ചാം അതതിലന ലകേട്ടേതിടതതിലഞ്ചാം പകവശതികഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള  പരതികശഞധനയ്ക്കുള്ള  സസൗകേരര്യഞ്ചാം ലചയലകേഞടുകഞൻ  കകേഞകളജറ
ബഞദര്യസ്ഥമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അകനസ്വഷണവമഞയതി ബനലപ്പട്ടേ എല്ലെഞ വതിവരങ്ങളഞ്ചാം കരഖകേളഞ്ചാം
സമതിതതികറ നൽകകേണതമഞണറ.

(6)  ഈ  വകുപ്പതിൻ  കേശ്രീഴതിൽ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  രൂപശ്രീകേരതിച
സമതിതതികറ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതി  നതിർണ്ണയതിചതിട്ടുള്ള  അർഹതയ്ക്കുള്ള
മഞനദണങ്ങൾ പഞലെതിക്കുന്നതതിലള്ള നറ്റ്യൂനതകേൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനു കവണതി കകേഞകളജതിലന
പതിൻസതിപ്പഞളതിനറ നതിർകദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേഞവന്നതഞണറ. 

(7)  അകപക്ഷ  സമർപ്പതിച  ഒരു  കകേഞകളജറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള മഞനദണഞ്ചാം പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ
തലന്ന  കബഞധര്യലപ്പടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അതറ  കകേഞകളജതിനറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അതതിലന  ശതിപഞർശ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ  അയച്ചു
ലകേഞടുകകണതഞണറ.

(8)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ഒരു  ശതിപഞർശ  ലെഭതിചഞൽ,  ടവസറ
ചഞൻസലെർകറ  വതിവരഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  പതതിനഞറ  പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  കേമശ്രീഷൻ
നതിശയതിച  പകേഞരമുള്ള  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന  മുദ്രകയഞടു  കൂടതി,
സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അകപക്ഷ  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ
കേമശ്രീഷനറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ. 

74 എൻ.  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപ്പറ.―(1)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  പരശ്രീക്ഷഞ
കേൺകട്രൈഞളറഞയതി, ഒരു സർകഞർ കകേഞകളജതികലെഞ ഒരു അൺ എയ്ഡഡറ കകേഞകളജറ അല്ലെഞത
ഒരു കകേഞകളജതികലെഞ ബതിരുദഞനന്തര പഠനഞ്ചാം നൽകേതിവരുന്ന ഒരു വകുപ്പതിൽ രണവർഷതതിൽ
കുറയഞത  പവൃതതിപരതിചയഞ്ചാം  ഉള്ള  ഒരഞലള,  സർകഞർ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ  സർകഞരുഞ്ചാം,  സർകഞർ  കകേഞകളജുകേളല്ലെഞത  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളലട
കേഞരര്യതതിൽ പതിൻസതിപ്പഞളഞ്ചാം, നതിയമതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  ഒരഞൾ  സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞ  മകറലതങ്കതിലഞ്ചാം
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സർവ്വകേലെഞശഞലെകേകളഞ  പരശ്രീക്ഷകേളലട  നടതതിപമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  നൽകേതിയതിട്ടുള്ള

ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  നടതതിപ്പതിലന  ലെഞ്ചാംഘനതതികനഞ  കേർതവര്യങ്ങൾ  നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിൽ

പരഞജയലപ്പട്ടേതതികനഞ  അകയഞഗര്യമഞകലപ്പടുകേകയഞ  ശതിക്ഷതികലപ്പടുകേകയഞ  ലചയതിട്ടുണഞവഞൻ

പഞടതില്ലെഞതതഞണറ. 

** ** ** **

74 ഒ. ബതിരുദങ്ങൾ നൽകേൽ.―(1)                 ** ** 

** ** ** **

74 പതി.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളതികന്മേൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള

അധതികേഞരങ്ങൾ.―(1)  ഈ  അദര്യഞയതതിലള്ള  വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ

ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ഓർഡതിനൻസകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാം

ടബലെഞകേളതിലലെയുഞ്ചാം ചട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേൾക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ,

ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിൻകേശ്രീഴതിൽ  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ,  ഓർഡതിനൻസകേൾ,

ലറഗുകലെഷനുകേൾ  എന്നതിവ  പകേഞരഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  അഫെതിലെതികയററ

ലചയതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുകേൾകറ  ബഞധകേമഞകുന്ന  മലറല്ലെഞ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേളലടകമലഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിൽ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം

അകഞദമതികേ പദതതി അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയതികലെകറ ശതിപഞർശ ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം

ലചയ്യുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ,  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട

ബനലപ്പട്ടേ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ മുമ്പഞലകേ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിനഞയതി വയതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ, നതിർകദ്ദേശതിച അകഞദമതികേ പദതതി സഞ്ചാംബനതിചറ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസറ

ഇല്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ഒരു  കബഞർഡറ  ഓഫെറ

സഡശ്രീകസഞ ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതികയഞ രൂപശ്രീകേരതികകണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അങ്ങലന  നതിയമതിക്കുന്ന  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതിയതിൽ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ

സമർപ്പതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിയുലട  നര്യഞയവഞ്ചാം  വസ്തുനതിഷ്ഠവമഞയ  വതിലെയതിരുതൽ

സഞധര്യമഞകഞൻ കവണത്ര എണ്ണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.
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(3)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം ലെഭതിച തശ്രീയതതി മുതൽ മുപ്പതറ പവൃതതി ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം,  അതത

സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ  അലല്ലെങ്കതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധ  സമതിതതി,  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പതിൽ പരഞമർശതിചതിട്ടുള്ള അകഞദമതികേ പദതതിക്കുകവണതി അതറ പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം

ആയതറ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  അഭതിപഞയ  സഹതിതഞ്ചാം  ടവസറ-

ചഞൻസലെർകറ മടകതി അയയ്ക്കുകേകയഞ ലചകയ്യണതമഞണറ :

എന്നഞൽ, ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിൽനതിനഞ്ചാം ലെഭതിച

നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  കനരലതതലന്ന  നതിർണ്ണയതിച  അകഞദമതികേ  പദതതിക്കു

കവണതിയുള്ള കേഞലെയളവറ,  ക്രഡതിറകേളലട  എണ്ണഞ്ചാം,  മൂലെര്യനതിർണ്ണയഞ്ചാം,  കഗഡതിഞ്ചാംഗറ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം

എന്നതിവയുമഞയതി ലപഞരുതലപ്പടുന്നതില്ലെ എകന്നഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന

ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലന നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അകഞദമതികേ  നതിലെവഞരഞ്ചാം  കുറയഞൻ

ഇടവരുത്തുന്നതഞലണകന്നഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതറ  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞലണകന്നഞ

ഉള്ള എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ള കേഞരണങ്ങളഞൽ കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീസതികനഞ വതിദഗ്ദ്ധ

സമതിതതികകഞ കതഞനന്ന കേഞരണതഞൽ മഞത്രകമ അങ്ങലന നതിരസതികഞൻ പഞടുള്ളു :

എനമഞത്രമല്ലെ,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  സമർപ്പതിച  തശ്രീയതതി  മുതൽ  മുപ്പതറ

പവൃതതി ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  സമർപ്പതിച സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം

അറതിയതികഞതപക്ഷഞ്ചാം,  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ  എതതിരഞകുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതിലലെഞഴതിലകേ

ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

(4) കബഞർഡറ ഓഫെറ സഡശ്രീകസഞ വതിദഗ്ദ്ധസമതിതതികയഞ ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള  കപഞരഞയ്മകേൾ

ചൂണതികഞണതിച്ചുലകേഞണള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ആയതറ  ടവസറ-ചഞൻസലെർകറ

തതിരതിചയയ്ക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ  അങ്ങലനയുള്ള  അഭതിപഞയഞ്ചാം  ലെഭതിചറ  മുപ്പത  പവൃതതി

ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ  അതതിലന അഭതിപഞയഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം ആ

നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം വശ്രീണഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ. 

(5)  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസറ,  അതതിനുകശഷഞ്ചാം  മുപ്പത  പവൃതതി

ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,  ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതിക്കുകേകയഞ

ലചകയ്യണതഞ്ചാം  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  ആ  കകേഞകളജതിലന  പതിൻസതിപ്പഞൾ  വഴതി  ആയതറ

കകേഞകളജതിലന ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ കേസൗൺസതിലെതിലന അറതിയതികകണതമഞണറ:
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എന്നഞൽ,  സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ  വശ്രീണഞ്ചാം നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സമർപ്പതിച തശ്രീയതതി മുതൽ മുപ്പത
പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ  ഇതസഞ്ചാംബനതിച  തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം  ആ  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  വശ്രീണഞ്ചാം
സമർപ്പതിച  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അറതിയതിചതിട്ടേതില്ലെഞതപക്ഷഞ്ചാം,  ആയതറ
രഞജര്യതഞത്പരര്യതതിനറ എതതിരഞണറ എന്ന കേഞരണതഞൽ നതിരസതിച സഞ്ചാംഗതതിയതിൽ ഒഴതിലകേ,
ആ നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണറ. 

(6) അങ്ങലനയുള്ള എല്ലെഞ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരതതിലനയുഞ്ചാം അലല്ലെങ്കതിൽ നതിരസതികലെതിലനയുഞ്ചാം
ഒരു പകേർപ്പറ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞണറ.

(7)  നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുവഞകനഞ,  നതിരസതിക്കുവഞകനഞ  ഉള്ള  എല്ലെഞ
തശ്രീരുമഞനങ്ങളഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ റതികപ്പഞർട്ടേറ
ലചകയ്യണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,  അതറ  ആ
തശ്രീരുമഞനകതഞടറ  വതികയഞജതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  ആയതതിലന  പുനനഃപരതികശഞധനയഞയതി
ചഞൻസലെർ മുമ്പഞലകേ ഹർജതി സമർപ്പതികഞവന്നതഞണറ.

(8)  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനറ,
നതിരസതിച്ചുലകേഞണള്ള ഏലതഞരു ഉതരവതിനുഞ്ചാം എതതിലര  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി
മുമ്പഞലകേ അപ്പശ്രീൽ സമർപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലട തശ്രീരുമഞനഞ്ചാം
അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  അങ്ങലന  ഫെയൽ  ലചയ്യുന്ന  അപ്പശ്രീലകേളതികന്മേൽ  ഒരു
തശ്രീരുമഞനതതിലലെതതികചരുന്നതതികലെകഞയതി  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതിലയ
ഉപകദശതിക്കുന്നതതിനുകവണതി,  അതറ  യുക്തമഞലണന്നറ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികറ
കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം അതതിനറ വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു പഞനലെതിലന നതിയമതികഞവന്നതഞണറ. 

(9)  യൂണതികവഴതിറതി  ഗഞനറസറ  കേമശ്രീഷൻ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയ  ഒരു
കകേഞകളജറ  അങ്ങലന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകുന്നതതിനറ  നതിശയതിചതിട്ടുള്ള  ഉപഞധതികേൾ
ലെഞ്ചാംഘതിക്കുനകണഞലയന്നറ കേലണത്തുന്നതതിനുള്ള പരതികശഞധന നടത്തുവഞൻ സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട
സതിൻഡതികകറതിനറ അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(10) (9)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന ആവശര്യതതികലെകഞയതി കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മുകേളതിൽപ്പറഞ്ഞെ പരതികശഞധനയുലട ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ
പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സതിൻഡതികകറതിനറ,  അവരുലട
ഇടയതിൽനതിനതലന്ന  ഈ  കമഖലെയതിൽ  വതിദഗ്ദ്ധരഞയവരുലടകയഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  അതതിനു
യുക്തലമന കതഞനന്ന വതിദഗ്ദ്ധരുലട ഒരു സമതിതതിലയകയഞ രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതഞണറ :
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എന്നഞൽ,  അങ്ങലനയുള്ള  വതിദഗ്ദ്ധലര  ടവസറ-ചഞൻസലെർ  നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം

ലചകയ്യണതഞണറ :

എനമഞത്രമല്ലെ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിചറ

വരുന്ന,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം,  ഉന്നത  വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന

നതിലെവഞരഞ്ചാം കുറയ്ക്കുന്ന തരതതിലള്ള കമഞശമഞയ അകഞദമതികേവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ പവർതന

രശ്രീതതികേൾ,  അലല്ലെങ്കതിൽ  പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ  നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ

കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ  അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  പരഞതതികേളതികലെഞ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണതതിലന  നതിബനനകേളലട  ലെഞ്ചാംഘനലതക്കുറതിച്ചുള്ള  കരഖഞമൂലെമുള്ള

വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു. 

(11)  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച കകേഞകളജതിലന പതതിനതിധതികറ പറയുവഞനുള്ളതറ

പറയുവഞൻ നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം നര്യഞയവഞ്ചാം ആയ ഒരവസരഞ്ചാം നൽകേഞലത  (10)-ാം ഉപവകുപ്പതിൻ

കേശ്രീഴതിൽ രൂപശ്രീകേരതിച സമതിതതി യഞലതഞരു റതികപ്പഞർട്ടുഞ്ചാം അന്തതിമമഞക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(12)  പസ്തുത  സമതിതതിയുലട  റതികപ്പഞർട്ടേറ  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം,  കകേഞകളജതിനു

നൽകേതിയ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സലസ്പൻഡറ  ലചയ്യുവഞകനഞ  റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ

ടവസറ-ചഞൻസലെർ  മുകഖന  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര  സമതിതതികയഞടറ  സതിൻഡതികകററ

ശതിപഞർശ ലചകയ്യണതഞണറ. 

(13)  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമുലെമുള്ള ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം

പരഞതതികയഞ  വതിവരകമഞ  സർകഞരതിനറ  ലെഭതിക്കുകേയഞലണങ്കതിൽ,  പരഞതതിയുലട  ഉള്ളടകവഞ്ചാം

അതതിലന  പഞധഞനര്യവഞ്ചാം  യഥഞവതിധതി  പരതിഗണതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം  സർകഞരതിനറ,  ആയതറ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ റഫെർ ലചയ്യഞവന്നതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവതി  അനുവദതികലപ്പട്ടേ  കകേഞകളജുകേൾ  സസ്വശ്രീകേരതിച്ചുവരുന്ന

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞര നതിബനനകേളലട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ഉന്നത വതിദര്യഞഭര്യഞസതതിലന നതിലെവഞരഞ്ചാം

കുറയ്ക്കുന്ന തരതതിലള്ള കമഞശമഞയ അകഞദമതികേവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ പവർതനരശ്രീതതികേൾ,

അലല്ലെങ്കതിൽ പകവശനഞ്ചാം,  ഫെശ്രീസറ  ഈടഞകൽ,  പരശ്രീക്ഷഞ നടതതിപ്പറ  എന്നശ്രീ കേഞരര്യങ്ങളതിലലെ

അധഞർമതികേ  പവർതനങ്ങൾ  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിചറ  കരഖഞമൂലെമുള്ള  പരഞതതികേളതികലെഞ

വതിവരങ്ങളതികലെഞ മഞത്രകമ അങ്ങലനയുള്ള റഫെറൻസറ നടത്തുവഞൻ പഞടുള്ളു.
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(14)  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരമുള്ള  ശതിപഞർശകേൾ  അടങ്ങതിയ

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റതികപ്പഞർട്ടേറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ  അലല്ലെങ്കതിൽ  (13)-ാം

ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  സർകഞരതിൽനതിനഞ്ചാം  ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം  റഫെറൻസറ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞകഴഞ,

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതി, അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ ആ റതികപ്പഞർകട്ടേഞ റഫെറൻകസഞ,

പരതിഗണതികകണതഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതികറ ഒരു അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടതഞവന്നതഞ്ചാം,

അതതികലെകഞയതി  അതതിനുയുക്തലമന  കതഞനന്നപക്ഷഞ്ചാം  അവർകതിടയതിൽനതിനതലന്നകയഞ

അലല്ലെങ്കതിൽ  ആ  കമഖലെയതിലലെ  വതിദഗ്ദ്ധരുലട  ഇടയതിൽ  നതികന്നഞ  ഉള്ളവലര

ഉൾലപ്പടുതതിലകഞണള്ള ഒരു സമതിതതി രൂപശ്രീകേരതികഞവന്നതമഞണറ.

(15)   (10)-ാം  ഉപവകുപപകേഞരഞ്ചാം  രൂപശ്രീകേരതിച  സമതിതതികറ  അങ്ങലനയുള്ള

അകനസ്വഷണതതിലന ആവശര്യതതിനറ കകേഞകളജതിലലെ സസൗകേരര്യങ്ങൾ പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

കകേഞകളജതിലന  പസക്തമഞയ  കരഖകേൾ  പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. 

(16)  എല്ലെഞ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  അകനസ്വഷണതതിലന

ആവശര്യതതികലെകഞയതി  സമതിതതി  ആവശര്യലപ്പടുന്ന  കരഖകേൾ  എതതിച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാം

വതിവരങ്ങൾ നൽകകേണതമഞണറ :

എന്നഞൽ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളതിനു പറയുവഞനുള്ളതറ പറയുവഞൻ

നശ്രീതതിയുക്തവഞ്ചാം  നര്യഞയവമഞയ  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നൽകേഞലത  അങ്ങലനയുള്ള  യഞലതഞരു

അകനസ്വഷണവഞ്ചാം പൂർതശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(17) ഓകരഞ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുഞ്ചാം അതറ നടതഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന ആദര്യ തവണ

പരശ്രീക്ഷഞ തശ്രീയതതികറ ആറുമഞസതതിനറ മുമ്പഞയതി ഒരു പരശ്രീക്ഷഞമഞനസ്വൽ സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ

സമർപ്പതികകണതഞ്ചാം  അങ്ങലന  സമർപ്പതിചറ  അറുപതറ  പവൃതതി  ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ,

സർവ്വകേലെഞശഞലെ,  മഞനസ്വലെതികന്മേലള്ള  അതതിലന  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതമഞണറ.  പരശ്രീക്ഷഞ

നടതതിപ്പതിലന  സഞ്ചാംരക്ഷണ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  ലമചലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേൾ

നടത്തുന്ന പരശ്രീക്ഷയുലട സതര്യസനത ഉറപവരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യണലമന്ന ഉകദ്ദേശര്യകതഞലട

സർവ്വകേലെഞശഞലെ  അഭതിപഞയഞ്ചാം  നൽകകേണതഞണറ.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജറ,

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഭതിപഞയങ്ങൾകറ  അനുസൃതമഞയതി  ആവശര്യമഞയ  എല്ലെഞ

പരതിഷ്കഞരങ്ങളഞ്ചാം മഞനസ്വലെതിൽ കചർകകണതഞണറ. 
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74 കേബ്യു.  സഞററ്റ്യൂട്ടുകേൾ  ,    ഓർഡതിനൻസകേൾ  ,    ലറഗുകലെഷനുകേൾ  മുതലെഞയവ  കഭദഗതതി  

ലചയ്യുന്നതതിനറ  സർവ്വകേലെഞശഞലെയ്ക്കുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  അദര്യഞയതതിലലെ

വര്യവസ്ഥകേള്കറ  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുകവണതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയറ  അതതിലന

സഞററ്റ്യൂട്ടുകേള്,  ഓര്ഡതിനന്സകേള്,  ലറഗുകലെഷനുകേള്,  ടബലെഞകേള്,  ചട്ടേങ്ങള്  എന്നതിവ

കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനറ അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ :

** ** ** **

(3)  ഈ  ആകതിൽ  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിനുഞ്ചാം

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരകതഞടുകൂടതി  ഈ  അദര്യഞയതതിൽ  പസഞവതിചതിട്ടുള്ള

കേഞരര്യങ്ങൾക്കുകവണതി ലറഗുകലെഷനുകേൾ ഉണഞകഞവന്നതഞണറ :

** ** ** **

74 ആർ. സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുകേളമഞയുള്ള ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട

അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതികലെഞ,  കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീകസഞ,  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര

സമതിതതികയഞ,  ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ കകേഞകളജുമഞകയഞ അലല്ലെങ്കതിൽ ഈ അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിൽ

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരതതിനറ  അകപക്ഷതിചതിട്ടുള്ള  കകേഞകളജുമഞകയഞ  നടത്തുന്ന  എല്ലെഞ

കേതതിടപഞടുകേളഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള കകേഞകളജതിലന പതിൻസതിപ്പഞളമഞയതി നടകതണതഞണറ. 

74 എസറ.  ഈ  അദര്യഞയതതിനുകേശ്രീഴതിലള്ള  സമതിതതികേളതികലെഞ  കേസൗ  ൺസതിലകേളതികലെഞ  

കബഞർഡുകേളതികലെഞ ഉള്ള ഒഴതിവകേൾ ഏലതങ്കതിലഞ്ചാം നടപടതിലയ അസഞധുവഞക്കുന്നതലല്ലെന്നറ.―

ഈ അദര്യഞയതതിൻകേശ്രീഴതിൽ, സസ്വയഞ്ചാംഭരണ അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞര സമതിതതിയുലടകയഞ ഒരു സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജതിലന  അകഞദമതികേ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ ഒരു  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജതിലന

കബഞർഡറ  ഓഫെറ  സഡശ്രീസതിലനകയഞ  ഗകവണതിഞ്ചാംഗറ  കേസൗൺസതിലെതിലനകയഞ യഞലതഞരു

തശ്രീരുമഞനവഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  സമതിതതിയതികലെഞ  കേസൗൺസതിലകേളതികലെഞ    കബഞർഡുകേളതികലെഞ

ഉള്ള   ഒഴതിവകേൾ  നതികേതതിയതിട്ടേതില്ലെ  എന്ന കേഞരണതഞൽ അസഞധുവഞകുന്നതല്ലെ. 

** ** ** **
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ആകതിൽ നതിനള്ള പസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ 

(2005-ലലെ 27)

** ** ** **

2.  നതിർവ്വചനങ്ങൾ.―ഈ  ആകതിൽ  സന്ദർഭഞ്ചാം  മറ  വതിധതതിൽ  ആവശര്യലപ്പടഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

** ** ** **

(9) “സർകഞർ” എന്നഞൽ കകേരള സർകഞർ എന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

11. സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ
തഞലഴപ്പറയുന്നവയഞണറ, അതഞയതറ :―

(i) ജനറൽ കേസൗൺസതിൽ ;

(ii) എകതികേറ്റ്യൂട്ടേശ്രീവറ കേസൗൺസതിൽ ;

       (iii) അകഞഡമതികേറ കേസൗൺസതിൽ ;

(iv)  സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലട  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളഞയതി  ലറഗുകലെഷനുകേളതിൽ
പഖര്യഞപതികഞവന്ന അങ്ങലനയുള്ള മററ നതികേഞയങ്ങൾ.

** ** ** **

16. ജനറൽ കേസൗൺസതിലെതിലന അധതികേഞരങ്ങൾ.―** ** 

** ** ** **

25. പഠന കബഞർഡറ.―(1)                            ** **  

** ** ** **


