
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   150

2022-ലല സര്വ്വകേലഞശഞല നതിയമങ്ങള് (കഭദഗതതി) 

(3-ാ നമ്പര്) ബതില്

 

©

കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടേറതിയററ

2022

കകേരള നതിയമസഭഞ പതിനതിഞ്ചാംഗറ പസറ.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   150

2022-ലല സര്വ്വകേലഞശഞല നതിയമങ്ങള് (കഭദഗതതി) 

(3-ാ നമ്പര്) ബതില്

1477/2022.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   150

2022-ലല സര്വ്വകേലഞശഞല നതിയമങ്ങള് (കഭദഗതതി) 
(3-ാ നമ്പര്) ബതില്  

1986-ലല ലകേഞചതി ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം  
2010-ലല കകേരള ഫതിഷററീസസ് സമുദ്രപഠന സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം
 2013-ലല തുഞതസ് എഴുതച്ഛന മലയഞള സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം

 2015-ലല എ.പതി.ലജ. അബ്ദുള് കേലഞഞ്ചാം സഞകങ്കേതതികേ ശഞസ
സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം 2021-ലല ശറീനഞരഞയണഗുര

ഓപ്പണ യൂണതികവേഴതിറതി ആകഞ്ചാം 2021-ലല കകേരള
 ഡതിജതിറല് ശഞസസ് ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവേതിദദ

സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം വേറീണഞ്ചാം
 കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

 ബതില്

പറീഠതികേ.―1986-ലല ലകേഞചതി ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം
(1986-ലല 31)   2010-ലല  കകേരള  ഫതിഷററീസസ്  സമുദ്രപഠന  സര്വ്വകേലഞശഞല  ആകഞ്ചാം
(2011-ലല 5) 2013-ലല തുഞതസ് എഴുതച്ഛന മലയഞള സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം (2013-ലല 24)
2015-ലല  എ.പതി.ലജ.  അബ്ദുള്  കേലഞഞ്ചാം  സഞകങ്കേതതികേശഞസ  സര്വ്വകേലഞശഞല  ആകഞ്ചാം
(2015-ലല 17) 2021-ലല ശറീനഞരഞയണഗുര ഓപ്പണ യൂണതികവേഴതിറതി ആകഞ്ചാം (2021-ലല 1)
2021-ലല കകേരള ഡതിജതിറല് ശഞസസ് ത്ര സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവേതിദദ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകഞ്ചാം
(2021-ലല  10)  ഇനതിപ്പറയുന്ന ആവേശദങ്ങള്കഞയതി വേറീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതസ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവേത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം     പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനസ് 2022-ലല സര്വ്വകേലഞശഞല
നതിയമങ്ങള് (കഭദഗതതി) (3-ാ നമ്പര്) ആകസ് എന്നസ് കപരസ് പറയഞഞ്ചാം. 

(2) ഇതസ് ഉടന പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

2.  1986-  ലല     31-  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.―1986-ലല ലകേഞചതി ശഞസ-
സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (1986-ലല 31),―
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(എ)  8-ാ  വേകുപ്പതില്  (1)-ാ  ഉപവേകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവേകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(1)   സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,    നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കേതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവേയതില്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
കമഖലയതില്  പ്രഞഗതദമുള  ഒരഞലള  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  ചെഞനസലറഞയതി
നതിയമതികകണതഞണസ്. 

(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദദഞഗതതില് പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതി  മുതല്
അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്  ഉകദദഞഗഞ്ചാം  വേഹതികകണതഞണസ്. 

(1 ബതി)  ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ
കേഞലയളവേതികലയസ് പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ആസഞനതസ്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളുലട കേഞരദഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം
ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്.  

(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,  സര്കഞരതിനസ് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട ഉകദദഞഗഞ്ചാം  രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല് ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  തറീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്
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(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ  ദൂഷദഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒര  കുറതതിനസ്,  ഒര  ക്ഷമതയുള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ജതി)  സര്കഞരതിനസ്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം മതതിയഞയതുമഞയ കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവേസ്  വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ  ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നറീകഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനസ് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി)  11-ാ വേകുപ്പതില്  (16)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പസ്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(16)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ
വവേസസ്-ചെഞനസലര്  അയഞളുലട  ചുമതലകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  തറീയതതി  വേലര
വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.
കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം
സഞപതിതമഞയ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  ബന്ധലപ്പട
സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട, അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”. 

3. 2011-  ലല     5  -  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.―2010-ലല കകേരള ഫതിഷററീസസ് സമുദ്രപഠന
സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2011-ലല 5),―

(എ) 31-ാ വേകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(1)   സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം അലല്ലെങ്കേതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവേയതില് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കമഖലയതില്
പ്രഞഗതദമുള ഒരഞലള സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികകണതഞണസ്.   
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(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദദഞഗതതില് പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതി മുതല്
അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്   ഉകദദഞഗഞ്ചാം വേഹതികകണതഞണസ്. 

(1 ബതി)  ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ കേഞലയളവേതികലയസ്
പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  

(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട
ആസഞനതസ് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളുലട കേഞരദഞലയതതിലന്റെ
സുഗമമഞയ പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള
ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്. 

(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,   സര്കഞരതിനസ്   കരഖഞമൂലമുള    ഒര   അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട ഉകദദഞഗഞ്ചാം രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര്  അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല് ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  തറീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷദഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറതതിനസ്,  ഒര ക്ഷമതയുള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ജതി) സര്കഞരതിനസ്,  ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ
മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം ശരതിയഞയതുഞ്ചാം മതതിയഞയതുമഞയ കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ ലതിഖതിതമഞയ ഒര ഉതരവേസ്
വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ  ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനസ്
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്: 
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എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം

കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന

ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം

നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി) 33-ാ വേകുപ്പതില്  (11)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പസ്

കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:― 

“(11)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി

ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  വവേസസ്-

ചെഞനസലര് അയഞളുലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തറീയതതി വേലര വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട

ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.   കപ്രഞ-വവേസസ്-

ചെഞനസലറുലട  അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട വവേസസ്-ചെഞനസലലറ ബന്ധലപ്പട സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട

ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”. 

4.  2013-  ലല     24-  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.― 2013-ലല തുഞതസ് എഴുതച്ഛന

മലയഞള സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2013-ലല 24),

(എ) 26-ാ വേകുപ്പതില് (1)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പുകേള്

കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:-

“(1)  സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന

അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,

സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,

സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,    നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കേതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവേയതില്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം

കമഖലയതില്  പ്രഞഗതദമുള  ഒരഞലള  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  ചെഞനസലറഞയതി

നതിയമതികകണതഞണസ്. 

(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദദഞഗതതില് പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതി  മുതല്

അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്  ഉകദദഞഗഞ്ചാം വേഹതികകണതഞണസ്.  

(1 ബതി) ചെഞനസലറഞയതി   നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ കേഞലയളവേതികലയസ്

പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  
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(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ആസഞനതസ്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളുലട കേഞരദഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം
ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്.  

(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,  സര്കഞരതിനസ് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട ഉകദദഞഗഞ്ചാം രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര്  അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല് ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതതി മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ  ദൂഷദഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒര  കുറതതിനസ്,  ഒര  ക്ഷമതയുള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ജതി) സര്കഞരതിനസ്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ
കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ  ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവേസ്  വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ
ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനസ് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്: 

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;
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(ബതി) 29-ാ വേകുപ്പതില്,―

(i)   (9)-ാ  ഉപവേകുപ്പതില്  "തഞല്കഞലതികേമഞയകതഞ  സതിരമഞയകതഞ  ആയ"
എന്നറീ വേഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം "സതിരമഞയ” എന്ന വേഞകസ് കചെര്കകണതഞണസ്.;

(ii)  (9)-ാ  ഉപവേകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവേകുപ്പസ്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(10)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  വവേസസ്-
ചെഞനസലര് അയഞളുലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തറീയതതി വേലര വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട
ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ് അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.  കപ്രഞ-വവേസസ് ചെഞനസലറുലട
അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം
സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  ബന്ധലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട
ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട, അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”.

5.  2015-  ലല     17  -  ാ     ആകതിനുള     കഭദഗതതി.―2015-ലല എ.പതി.ലജ.  അബ്ദുള് കേലഞഞ്ചാം
സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2015-ലല 17),―

(എ)   10-ാ വേകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പുകേ ള്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(1)  സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,    നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കേതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവേയതില്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
കമഖലയതില്  പ്രഞഗതദമുള  ഒരഞലള  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  ചെഞനസലറഞയതി
നതിയമതികകണതഞണസ്.   

(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള്  ഉകദദഞഗതതില്  പ്രകവേശതിക്കുന്ന  തറീയതതി
മുതല് അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്  ഉകദദഞഗഞ്ചാം വേഹതികകണതഞണസ്.  

(1 ബതി)  ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ  കേഞലയളവേതികലയസ്
പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  

(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട
ആസഞനതസ് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളുലട  കേഞരദഞലയതതിലന്റെ
സുഗമമഞയ പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള
ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്.  
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(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,  സര്കഞരതിനസ് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട  ഉകദദഞഗഞ്ചാം രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല്  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷദഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറതതിനസ്,  ഒര ക്ഷമതയുള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ജതി) സര്കഞരതിനസ്, ഗുരതരമഞയ ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ
മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ  ലതിഖതിതമഞയ  ഒര
ഉതരവേസ്  വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ  ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനസ്
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്: 

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി) 13-ാ വേകുപ്പതില്,―

(i) (7)-ാ ഉപവേകുപ്പതില്, (iii)-ാ ഖണഞ്ചാം വേതിട്ടുകേളകയണതഞണസ് ;

(ii)  (7)-ാ  ഉപവേകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവേകുപ്പസ്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ് :―
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“(7 എ)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്   തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ
വവേസസ്-ചെഞനസലര്  അയഞളുലട  ചുമതലകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  തറീയതതി  വേലര
വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ചുമതലകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.
കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം
സഞപതിതമഞയ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  ബന്ധലപ്പട
സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട, അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”.

6.  2021-  ലല    1-  ാ ആകതിനുള കഭദഗതതി.―2021-ലല ശറീനഞരഞയണഗുര ഓപ്പണ
യൂണതികവേഴതിറതി ആകതിലല (2021-ലല 1),―

(എ) 8-ാ വേകുപ്പതില്  (1)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(1)  സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം, നതിയമഞ്ചാം അലല്ലെങ്കേതില് ലപഞതുഭരണഞ്ചാം എന്നതിവേയതില് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കമഖലയതില്
പ്രഞഗതദമുള ഒരഞലള യൂണതികവേഴതിറതിയുലട ചെഞനസലറഞയതി     നതിയമതികകണതഞണസ്.   

(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദദഞഗതതില് പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതി
മുതല് അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്  ഉകദദഞഗഞ്ചാം വേഹതികകണതഞണസ്. 

(1 ബതി)  ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ കേഞലയളവേതികലയസ്
പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  

(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട സഞനഞ്ചാം പ്രതതിഫലഞ്ചാം പറഞത ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം യൂണതികവേഴതിറതിയുലട ആസഞനതസ്
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം യൂണതികവേഴതിറതി,  അയഞളുലട കേഞരദഞലയതതിലന്റെ സുഗമമഞയ
പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം
ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്.  

(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,  സര്കഞരതിനസ് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട ഉകദദഞഗഞ്ചാം രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല് ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

1477/2022.
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(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―

(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി
മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ ദൂഷദഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒര കുറതതിനസ്,  ഒര ക്ഷമതയുള
കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേകയഞ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.  

(1 ജതി) സര്കഞരതിനസ്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള
ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം മതതിയഞയതുമഞയ കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ
ലതിഖതിതമഞയ  ഒര  ഉതരവേസ്  വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ  ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നറീകഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനസ് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്: 

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം
കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന
ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി) 11-ാ വേകുപ്പതില്,―

(i) (6)-ാ ഉപവേകുപ്പതില്, (iii)-ാ ഖണഞ്ചാം വേതിട്ടുകേളകയണതഞണസ് ;

(ii)(6)-ാ  ഉപവേകുപ്പതിനു  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവേകുപ്പസ്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ് :―

“(6 എ)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ
വവേസസ്-ചെഞനസലര്  അയഞളുലട  ചുമതലകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന  തറീയതതി  വേലര
വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ്  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.
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കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം
സഞപതിതമഞയ  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  ബന്ധലപ്പട
സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട,  അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”. 

7.  2021-  ലല    10-  ാ ആകതിനുള കഭദഗതതി.―2021-ലല കകേരള ഡതിജതിറല് ശഞസസ് ത്ര
സഞകങ്കേതതികേ നൂതനവേതിദദ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിലല (2021-ലല 10),―

(എ)   8-ാ  വേകുപ്പസ്  (1)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(1)   സര്കഞര്,  വേളലര  പ്രശസ്തനഞയ  ഒര  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേതില്  കേഞര്ഷതികേവഞ്ചാം  ലവേററതിനറതി  ശഞസവഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലടയുള  ശഞസഞ്ചാം,
സഞകങ്കേതതികേശഞസഞ്ചാം,  വവേദദശഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശഞസഞ്ചാം,  ഹഹ്യുമഞനതിററീസസ്,  സഞഹതിതദഞ്ചാം,  കേല,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,    നതിയമഞ്ചാം  അലല്ലെങ്കേതില്  ലപഞതുഭരണഞ്ചാം  എന്നതിവേയതില്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം
കമഖലയതില്  പ്രഞഗതദമുള  ഒരഞലള  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  ചെഞനസലറഞയതി
നതിയമതികകണതഞണസ്.   

(1 എ)  ചെഞനസലര്,  അയഞള് ഉകദദഞഗതതില് പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതി  മുതല്
അഞസ് വേര്ഷകഞലയളവേതികലയസ്  ഉകദദഞഗഞ്ചാം വേഹതികകണതഞണസ്.  

(1 ബതി)  ചെഞനസലറഞയതി നതിയമതികലപ്പട ഒരഞളതിനസ് ഒര അധതികേ
കേഞലയളവേതികലയസ് പുനര്നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  

(1 സതി)  ചെഞനസലറുലട     സഞനഞ്ചാം    പ്രതതിഫലഞ്ചാം    പറഞത     ഒര
സഞനമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.  ചെഞനസലറുലട കേഞരദഞലയഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട
ആസഞനതസ് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞല,  അയഞളുലട കേഞരദഞലയതതിലന്റെ
സുഗമമഞയ പ്രവേര്തനതതിനഞയതി ആവേശദമഞകയകഞവന്ന അങ്ങലനയുള
ഉകദദഞഗസലരയുഞ്ചാം ജറീവേനകഞലരയുഞ്ചാം നല്കകേണതുമഞണസ്.  

(1 ഡതി)  ചെഞനസലര്കസ്,  സര്കഞരതിനസ് കരഖഞമൂലമുള ഒര അറതിയതിപ്പസ്
നല്കേതിലകഞണസ് അയഞളുലട ഉകദദഞഗഞ്ചാം രഞജതിവേയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ഇ)  ചെഞനസലറുലട രഞജതി,  സര്കഞര് അതസ്  സസറീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
കേര്തവേദങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം അയഞലള  വേതിടുതല് ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലദതതില് വേരന്നതഞണസ്.

(1 എഫസ്) സര്കഞരതിനസ്, ഉതരവേസ് മൂലഞ്ചാം, ചെഞനസലലറ, അയഞള്,―
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(എ) ഒര നതിര്ദ്ധനനഞയതി പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ബതി)  ശഞരറീരതികേകമഞ  മഞനസതികേകമഞ  ആയ  അവേശതമൂലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം

തുടരന്നതതിനസ് അകയഞഗദനഞയതിതറീരകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(സതി)  ബുദ്ധതിസതിരത  ഇല്ലെഞതഞയതിതറീരകേയുഞ്ചാം  ക്ഷമതയുള  ഒര  കകേഞടതതി

മുഖഞന്തരഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രഖദഞപതികലപ്പടുകേകയഞ; അലല്ലെങ്കേതില്

(ഡതി)  സഞനഞര്ഗതികേ  ദൂഷദഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പടുന്ന  ഒര  കുറതതിനസ്,  ഒര  ക്ഷമതയുള

കകേഞടതതി  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  തടവശതിക്ഷയസ്  വേതിധതികലപ്പടുകേയുഞ്ചാം

ലചെയ്യുകേകയഞ, 

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം അയഞളുലട ഉകദദഞഗതതില് നതിനഞ്ചാം നറീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണസ്.

(1 ജതി) സര്കഞരതിനസ്,  ഗുരതരമഞയ  ലപരമഞറദൂഷദതതികനലള  ആകരഞപണങ്ങളതികനകലഞ

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  ശരതിയഞയതുഞ്ചാം  മതതിയഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങളതികനകലഞ  ലതിഖതിതമഞയ  ഒര

ഉതരവേസ്  വേഴെതി,  ചെഞനസലലറ  ഔകദദഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നറീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനസ്

അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്: 

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  ഈ  ആവേശദതതികലയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്ന  സുപ്രറീഞ്ചാം

കകേഞടതതിയതിലലകയഞ വഹകകഞടതതിയതിലലകയഞ ഒര ജ ഡ്ജതി ആയതിരന്ന ഒരഞള് നടത്തുന്ന

ഒര അകനസഷണഞ്ചാം വേഴെതി അങ്ങലനയുള ആകരഞപണങ്ങള് ലതളതിയതികലപ്പകടണതഞണസ് :

എനമഞത്രമല്ലെ,  അയഞള്കസ്  പറയുവേഞനുളതസ്  പറയുവേഞന  നദഞയമഞയ  ഒരവേസരഞ്ചാം

നല്കേഞലത അയഞലള നറീകഞ്ചാം ലചെയഞന പഞടുളതല്ലെ.”;

(ബതി)  11-ാ വേകുപ്പതില്  (10)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവേകുപ്പസ്

കചെര്കകണതഞണസ്, അതഞയതസ്:―

“(10) വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി

ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്,  ചെഞനസലര്,  കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  വവേസസ്-

ചെഞനസലര് അയഞളുലട ചുമതലകേള് പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന തറീയതതി വേലര വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട

ചുമതലകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനസ്   അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.   കപ്രഞ-വവേസസ്-

ചെഞനസലറുലട  അഭഞവേതതില്,  ചെഞനസലര്,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമഞ്ചാം  മൂലഞ്ചാം  സഞപതിതമഞയ

മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  ബന്ധലപ്പട  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട

ചെഞനസലറുലട അഞ്ചാംഗറീകേഞരകതഞലട, അധതികേഞരലപ്പടുകതണതഞണസ്.”. 
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ഉകദ്ദേശദകേഞരണങ്ങളുലട വേതിവേരണഞ്ചാം

ഇന്തദഞ ഗവേണലമന്റെസ്, 2007 ഏപ്രതില് 27-ാ തറീയതതി ജസതിസസ് മദന കമഞഹന പുഞതി
അദ്ധദക്ഷനഞയതി  കകേന-സഞ്ചാംസഞന  ബന്ധങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചസ്  ഒര  കേമറീഷന
രൂപറീകേരതിചതിട്ടുളതഞണസ്.  ഒര സഞ്ചാംസഞനലത വേതിദദഞഭദഞസതതിലന്റെ ഭരണനതിര്വ്വഹണതതില്
ഗവേര്ണ്ണറുലട സഞനവഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലകേളുലട ചെഞനസലര് എന്ന നതിലയതില് ഗവേര്ണ്ണറുലട
ചുമതലയുഞ്ചാം കേമറീഷന പരതികശഞധതികകവേ,  ഭരണഘടനഞപരമഞയ ചുമതലകേള് നദഞയമഞയുഞ്ചാം
നതിഷ്പക്ഷമഞയുഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുവേഞന  സഞധദമഞക്കുന്നതതിനഞയതി,  ഭരണഘടന  വേതിഭഞവേനഞ്ചാം
ലചെയതിടതില്ലെഞതതുഞ്ചാം ഗവേര്ണ്ണറുലട പദവേതിലയ വേതിവേഞദങ്ങളതികലയ്കകഞ ലപഞതുവേതിമര്ശനങ്ങളതികലയ്കകഞ
വേതികധയമഞകഞവന്നതുമഞയ  സഞനങ്ങളുഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  മുകഖന  ഗവേര്ണ്ണലറ
ബുദ്ധതിമുടതികഞന പഞടുളളതല്ലെ എന്നസ് പ്രതതിപഞദതിചതിട്ടുണസ്.  ഗവേര്ണ്ണര്കസ് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞററ്റ്യൂടസ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണരറീതതിയതിലളള ചുമതലകേള് നല്കേരലതനഞ്ചാം കേമറീഷന നതിരറീക്ഷതിചതിട്ടുണസ്.
അറതിയലപ്പടുന്ന  വേതിദദഞഭദഞസ  വേതിചെക്ഷണനഞലര  സഞ്ചാംസഞനലത  സര്വ്വകേലഞശഞലകേളുലട
ചെഞനസലര്മഞരഞയതി നതിയമതിക്കുവേഞന കകേരള സഞ്ചാംസഞന ഉന്നത വേതിദദഞഭദഞസ കേകൗണസതിലഞ്ചാം
ശതിപഞര്ശ ലചെയതിട്ടുണസ്.  ഈ സഞഹചെരദതതില്,  പ്രഗതരഞ്ചാം പ്രശസ്തരഞ്ചാം ആയ വേതിദദഞഭദഞസ
വേതിചെക്ഷണനഞലര  സഞ്ചാംസഞനലത  സര്വ്വകേലഞശഞലകേളുലട  ചെഞനസലര്മഞരഞയതി
നതിയമതിക്കുന്നതതിനസ്  സര്കഞര്  തറീരമഞനതിച. വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതിനസ്
തഞല്കഞലതികേമഞയതി   ഒഴെതിവണഞകുന്ന  സഞഹചെരദതതില്  ലചെകയണ  ക്രമറീകേരണങ്ങള്
സഞ്ചാംബന്ധതിചസ്  എല്ലെഞ  സര്വ്വകേലഞശഞല  നതിയമങ്ങളതിലഞ്ചാം  സമഞന  വേദവേസകേള്
ലകേഞണവേരന്നതതിനുഞ്ചാം  കൂടതി  സര്കഞര്  തറീരമഞനതിച. അതതിനഞല്,  പ്രസ്തുത
ആവേശദതതികലയഞയതി  സഞ്ചാംസഞനലത  സര്വ്വകേലഞശഞല  നതിയമങ്ങളതില്  കഭദഗതതി
വേരതഞന സര്കഞര് തറീരമഞനതിച.  

2. കമല്പറഞ്ഞ ലക്ഷദഞ്ചാം നതിറകവേറ്റുന്നതതിനസ് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണളതഞണസ് ഈ ബതില്.  

ധനകേഞരദലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലദതതില്  ലകേഞണവേരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ. 

            പതിണറഞയതി വേതിജയന. 
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1986-ലല ലകേഞചതി ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ
നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(1986-ലല 31)

** ** ** **

8.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള  ഗവേര്ണ്ണര്,  തലന്റെ  ഉകദദഞഗഞ്ചാം  കഹതുവേഞയതി,
സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.    

** ** ** **

11. വവേസസ്  -  ചെഞനസലര്.―(1) **  **

** ** ** **

(16)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേ  സഞനതതില്   തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഒഴെതിവണഞകുകേകയഞ  അലല്ലെങ്കേതില്  വവേസസ്-ചെഞനസലര്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി
ഹഞജരതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകമ്പഞള് കപ്രഞ-വവേസസ് ചെഞനസലര് വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട
അധതികേഞരങ്ങള്  വേതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കേര്തവേദങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെകയണതുഞ്ചാം,
വവേസസ്-ചെഞനസലറുകടയുഞ്ചാം,  കപ്രഞ-വവേസസ്  ചെഞനസലറുലടയുഞ്ചാം  ഔകദദഞഗതികേ  സഞനങ്ങളതില്
തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഒഴെതിവകേള്  ഉണഞവകേകയഞ,  വവേസസ്-ചെഞനസലറുഞ്ചാം  കപ്രഞ-വവേസസ്
ചെഞനസലറുഞ്ചാം  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഹഞജരതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുകമ്പഞള്,  വവേസസ്-
ചെഞനസലറുലട  അധതികേഞരങ്ങള്  വേതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേര്തവേദങ്ങള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ആവേശദമഞയ ഏര്പ്പഞടുകേള് ചെഞനസലര് ലചെകയണതുമഞണസ്.  

** ** ** **
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 2010-ലല കകേരള ഫതിഷററീസസ് സമുദ്രപഠന സര്വ്വകേലഞശഞല ആകതിൽ
നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2011-ലല 5)

** ** ** **

31.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള  ഗവേര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
കഹതുവേഞയതി, സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

33. വവേസസ്  -  ചെഞനസലര്.―(1)          **   **

** ** ** **

(11)  വവേസസ്-ചെഞനസലര്  സഞനതതിനസ്  തഞല്കഞലതികേമഞയതി  ഒഴെതിവണഞകുകേകയഞ
വവേസസ്-ചെഞനസലര്കസ്  അസുഖമഞയ  കേഞരണതഞകലഞ  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  അഭഞവേതഞകലഞ
അലല്ലെങ്കേതില്  കവേലറ  എലന്തങ്കേതിലഞ്ചാം  കേഞരണതഞകലഞ  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതിക്കുവേഞനുഞ്ചാം  പദവേതിയുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട  കേര്തവേദങ്ങള്  നതിറകവേറഞനുഞ്ചാം
സഞധദമല്ലെഞതഞകുകേകയഞ ലചെയ്യുകമ്പഞള് കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലറുമഞയതി കൂടതിയഞകലഞചെതിചസ് ഈ
ആകതിലല  വേദവേസകേള്കസ്  അനുസരതിചസ്  ഒര  വവേസസ്-ചെഞനസലലറ  നതിയമതിക്കുന്നതുവേലര
വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  അധതികേഞരഞ്ചാം  വേതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേര്തവേദങ്ങള്
നതിറകവേറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാം, ആവേശദമഞയ ക്രമറീകേരണങ്ങള് ചെഞനസലര് ഉണഞകകണതഞണസ്.

** ** ** **
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2013-ലല തുഞതസ് എഴുതച്ഛന മലയഞള സര്വ്വകേലഞശഞല  ആകതിൽ
നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2013-ലല 24)

** ** ** **

26.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള  ഗവേര്ണ്ണര്  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
കഹതുവേഞയതി സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

29. വവേസസ്  -  ചെഞനസലര്.―(1) **          **

** ** ** **

(9)  വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേസഞനതതില്  തഞല്കഞലതികേമഞയകതഞ
സതിരമഞയകതഞ  ആയ  ഒഴെതിവേസ്  വേരകേയഞലണങ്കേതില്,  (2)-ാ  ഉപവേകുപ്പതിലല  വേദവേസകേള്
അനുസരതിചസ്  പ്രസ്തുത  ഒഴെതിവേസ്  യഥഞവേതിധതി  നതികേത്തുന്നതുവേലര  ചെഞനസലര്  ആവേശദമഞയ
ഇടകഞല ക്രമറീകേരണങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുകതണതുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള ഇടകഞല ക്രമറീകേരണങ്ങള്
മൂന്നസ് മഞസതതില് കൂടുതല് തുടരഞന പഞടതില്ലെഞതതുമഞണസ്. 

** ** ** **
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2015-ലല എ.പതി.ലജ. അബ്ദുള് കേലഞഞ്ചാം സഞകങ്കേതതികേശഞസ സര്വ്വകേലഞശഞല
ആകതിൽ  നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2015-ലല 17) 

** ** ** **

10.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള ഗവേര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
കഹതുവേഞയതി, സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

13. വവേസസ്  -  ചെഞനസലര്.―(1) **  **

** ** ** **

(7)  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞഹചെരദങ്ങളതില് വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഒഴെതിവേസ്
വേരന്നപക്ഷഞ്ചാം, സര്കഞര് ശതിപഞര്ശ ലചെയ്യുന്ന, മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട വവേസസ്-
ചെഞനസലലറകയഞ ഈ സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട കപ്രഞ-വവേസസ്-ചെഞനസലലറകയഞ അലല്ലെങ്കേതില്
ഉന്നത  വേതിദദഞഭദഞസ  വേകുപ്പസ്  ലസക്രടറതിലയകയഞ  ലമഞതഞ്ചാം  ആറുമഞസതതില്  കേവേതിയഞത
കേഞലയളവേതികലകസ്,  വവേസസ്-ചെഞനസലറഞയതി  ചെഞനസലര്കസ്  നതിയമതികഞവന്നതുമഞണസ്,
അതഞയതസ്:―

(i) (2)-ാ ഉപവേകുപ്പതിനകേറീഴെതില് നതിയമതിച സമതിതതികസ് ചെഞനസലര് നതിശ്ചയതിച
സമയപരതിധതിക്കുളതില് ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം കപരസ് ശതിപഞര്ശ ലചെയഞന കേഴെതിയഞലത വേരന്നതിടതസ്;

(ii)  മരണഞ്ചാം,  രഞജതി  അലല്ലെങ്കേതില്  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വേതിധതതില്  വവേസസ്-
ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേ  സഞനതസ്  ഒഴെതിവണഞകുകേയുഞ്ചാം  (1)  മുതല്  (5)  വേലര
ഉപവേകുപ്പുകേളതിലല  വേദവേസകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സകൗകേരദപ്രദമഞയുഞ്ചാം  സതസരമഞയുഞ്ചാം  അതസ്
നതികേതഞന കേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതിടതസ്; 

(iii)  അവേധതി,  അസുഖഞ്ചാം അലല്ലെങ്കേതില് മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം കേഞരണങ്ങളഞല് വവേസസ്-
ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേ സഞനതസ് തഞല്കഞലതികേമഞയ ഒഴെതിവണഞകുന്നതിടതസ്;

(iv) വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേ കേഞലഞവേധതി അവേസഞനതിക്കുന്നതിടതസ്; 

(v) മലറലന്തങ്കേതിലഞ്ചാം അടതിയന്തരഘടഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതിടതസ്:

എന്നഞല്,  അങ്ങലന  നതിയമതികലപ്പട  ആള്,  വവേസസ്-ചെഞനസലര്  ഔകദദഞഗതികേ
സഞനതസ് തതിരതിലകേ പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതിയതില് അങ്ങലനയുള ഔകദദഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം
വേഹതിക്കുന്നതസ് അവേസഞനതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

1477/2022.
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2021-ലല ശറീനഞരഞയണഗുര ഓപ്പണ യൂണതികവേഴതിറതി  ആകതിൽ നതിനള
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങൾ

(2021-ലല 1)

** ** ** **

8.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള  ഗവേര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദദഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം
കഹതുവേഞയതി, യൂണതികവേഴതിറതിയുലട ചെഞനസലറഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

11. വവേസസ്   -  ചെഞനസലര്.―(1) ** **

** ** ** **

(6)  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം സഞഹചെരദങ്ങളതില് വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഒഴെതിവേസ്
വേരന്നപക്ഷഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന നതിയമഞ്ചാം മൂലഞ്ചാം സഞപതിതമഞയ മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം യൂണതികവേഴതിറതിയുലട
വവേസസ്-ചെഞനസലലറകയഞ  ഈ യൂണതികവേഴതിറതിയതിലല ലപ്രഞഫസലറകയഞ  ആറു മഞസതതില്
കേവേതിയഞത  കേഞലയളവേതികലകസ്,  വവേസസ്-ചെഞനസലറഞയതി  ചെഞനസലര്കസ്
നതിയമതികഞവന്നതഞണസ്, അതഞയതസ് :―

(i) (2)-ാ ഉപവേകുപ്പതിന കേറീഴെതില് നതിയമതിച അകനസഷണ സമതിതതികസ് ചെഞനസലര്
നതിശ്ചയതിച  സമയപരതിധതിക്കുളതില്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  കപരസ്  ശതിപഞര്ശ  ലചെയഞന  കേഴെതിയഞലത
വേരന്നതിടതസ് ;

(ii)  മരണഞ്ചാം,  രഞജതി  അലല്ലെങ്കേതില്  മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം  വേതിധതതില്  വവേസസ്-
ചെഞനസലറുലട  ഔകദദഞഗതികേ  സഞനതസ്  ഒഴെതിവണഞകുകേയുഞ്ചാം  (2),  (3)  എന്നറീ
ഉപവേകുപ്പുകേളതിലല  വേദവേസകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സകൗകേരദപ്രദമഞയുഞ്ചാം  സതസരമഞയുഞ്ചാം  അതസ്
നതികേതഞന കേഴെതിയഞതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതിടതസ് ;

(iii)  അവേധതി,  അസുഖഞ്ചാം അലല്ലെങ്കേതില് മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം കേഞരണങ്ങളഞല് വവേസസ്-
ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേ സഞനതസ് തഞല്കഞലതികേമഞയ ഒഴെതിവണഞകുന്നതിടതസ് ;

(iv) വവേസസ്-ചെഞനസലറുലട ഔകദദഞഗതികേ കേഞലഞവേധതി അവേസഞനതിക്കുന്നതിടതസ് ;

(v) മകറലതങ്കേതിലഞ്ചാം അടതിയന്തരഘടഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതിടതസ് :

എന്നഞല്,  അങ്ങലന  നതിയമതികലപ്പട  ആള്,  വവേസസ്-ചെഞനസലര്  ഔകദദഞഗതികേ
സഞനതസ് തതിരതിലകേ പ്രകവേശതിക്കുന്ന തറീയതതിയതില് അങ്ങലനയുള ഔകദദഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം
വേഹതിക്കുന്നതസ് അവേസഞനതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **
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** ** ** **

8.  ചെഞനസലര്.―(1)  കകേരള  ഗവേര്ണ്ണര്,  അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  ഔകദദഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
കഹതുവേഞയതി, സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട ചെഞനസലര് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്. 

** ** ** **

11. വവേസസ്  -  ചെഞനസലര്.―(1) ** **

** ** ** **

(10)  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം മുനകൂടതി കേഞണഞതകതഞ ആകേസതികേകമഞ ആയ കേഞരണങ്ങളഞല്
വവേസസ്-ചെഞനസലര് സഞനതസ് തഞല്കഞലതികേമഞയ ഒഴെതിവേസ് ഉണഞകുകേകയഞ,  അകദ്ദേഹതതിനസ്
തല്സഞനതസ് നതിന്നസ് തഞല്കഞലതികേമഞയതി ഒഴെതിഞ്ഞുനതില്കകണതിവേരതികേകയഞ ലചെയ്യുകമ്പഞള്,
സര്കഞര്  ശതിപഞര്ശ  ലചെയ്യുന്ന  മറസ്  ഏലതങ്കേതിലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലഞശഞലയുലട  വവേസസ്-
ചെഞനസലലറകയഞ  വേതിവേരസഞകങ്കേതതികേവേതിദദ  വേകുപ്പസ്  ലസക്രടറതിലയകയഞ  ലമഞതഞ്ചാം  ആറസ്
മഞസതതില്  കേവേതിയഞത  കേഞലയളവേതികലകസ്  വവേസസ്-ചെഞനസലര്  ആയതി  ചെഞനസലര്കസ്
നതിയമതികഞവന്നതഞണസ്.

** ** ** **


