2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി)
(2-ാം നമ്പര്) ബനില് സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട്
കമനിറനി റനിഭപലാര്ടസം റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത
പ്രകലാരമുള്ള ബനിലസം

2021 ഒഭകലാബര് 20 - ാം തതീയതനി സമര്പനിച്ചതക്ട്

©
ഭകരള നനിയമസഭേലാ ലസക്രഭടറനിയറക്ട്
2021

ഭകരള നനിയമസഭേലാ പ്രനിനനിസംഗക്ട് പ്രസക്ട്.

2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി)
(2-ാം നമ്പര്) ബനില് സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട്
കമനിറനി റനിഭപലാര്ടസം റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത
പ്രകലാരമുള്ള ബനിലസം

1555/2021.

ഉള്ളടകസം
ഭപേജക്ട്
1. ഘടന

:

v

2. റനിഭപലാര്ടക്ട്

:

1

(I) വനിഭയലാജനക്കുറനിപക്ട്

:

3

(II) സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത
പ്രകലാരമുള്ള ബനില്

:

5

3. അനുബനസം

സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VI
(വനിദദലാഭേദലാസസം)
(2021-2023)
ഘടന
അദദക്ഷന:
ശതീ. വനി. ശനിവനകുടനി,
ലപേലാതുവനിദദലാഭേദലാസ - ലതലാഴനില് വകുപക്ട് മനനി.
എകക്ട് - ഒഫതീഭഷദലാ അസംഗങ്ങള്:
ഭഡലാ. ആര്. ബനിന,
ഉന്നതവനിദദലാഭേദലാസ - സലാമൂഹദനതീതനി വകുപക്ട് മനനി.
ശതീ. സജനി ലചെറനിയലാന,
മതദബനനസം, സലാസംസലാരനികസം, യുവജനഭക്ഷമ വകുപക്ട് മനനി.
അസംഗങ്ങള്:
ലപ്രലാഫ. ആബനിദക്ട് ഹുസസന തങ്ങള്
ശതീ. എസം. എസക്ട്. അരുണ് കുമലാര്
ശതീ. ടനി. വനി. ഇബലാഹനിസം
ശതീ. മുഹമദക്ട് മുഹസനിന
ശതീ. ലക. എസം. സച്ചനിനഭദവക്ട്
ശതീ. ഷലാഫനി പേറമ്പനില്
ശതീ. എ. എന. ഷസംസതീര്
ശതീ. എസം. വനിജനിന
നനിയമസഭേലാ ലസക്രഭടറനിയറക്ട്:
ശതീ. എസക്ട്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നലായര്, ലസക്രടറനി
ശതീമതനി ലെനിമ ഫലാനസനിസക്ട്, ഭജലായനിനക്ട് ലസക്രടറനി
ശതീമതനി ബനിന എസക്ട്.എല്., ലഡപേപ്യൂടനി ലസക്രടറനി
ശതീമതനി ജലാസ്മനിന പേനി. എസക്ട്., അണ്ടര് ലസക്രടറനി.

2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (2-ാം നമ്പര്) ബനില്
സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട്
വനിദദലാഭേദലാസസം സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VI-ലന പേരനിഗണനയ്ക്കയച്ച 2021-ലലെ
സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (2-ാം നമ്പര്) ബനില് (ബനില് നമ്പര് 50) സമനിതനി
ഖണസം ഖണമലായനി പേരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടസം അതനിഭനലാടനുബന
മലായനി ഭചെര്തനിടള്ള സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകലാരമുള്ള ബനിലസം സമര്പനിക്കുന.
2. 2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (2-ാം നമ്പര്) ബനില് 2021
ലസപ്റസംബര് 26 -ാം തതീയതനി ഒരു അസലാധലാരണ ഗസറലായനി പ്രസനിദതീകരനിച്ചു. ഈ ബനില് 2021
ഒഭകലാബര് 7-ാം തതീയതനി സഭേയനില് അവതരനിപനിക്കുകയുസം അഭന്ന ദനിവസസം തലന്ന സഭേ
വനിദദലാഭേദലാസസം സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VI-ലന പേരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കുകയുസം ലചെയ.
3. 2021 ഒഭകലാബര് 7-ാം തതീയതനി സമനിതനി ഭയലാഗസം ഭചെര്ന്നക്ട് പ്രസ്തുത ബനില് ഖണസം
ഖണമലായനി പേരനിഗണനിക്കുകയുസം ഭഭേദഗതനികള് കൂടലാലത അസംഗതീകരനിക്കുകയുസം ലചെയ.
4. മറക്ട് ഭഭേദഗതനികള് ആനുഷസംഗനികഭമലാ ഘടനലാപേരഭമലാ ആണക്ട്.
5. വനിഭയലാജനക്കുറനിപസം സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകലാരമുള്ള ബനിലസം അനുബനമലായനി
ഭചെര്തനിരനിക്കുന.

വനി. ശനിവനകുടനി,
തനിരുവനന്തപുരസം,
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അദദക്ഷന,
സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VI.

അനുബനസം I

വനിഭയലാജനക്കുറനിപക്ട്
2018-ലലെ യു.ജനി.സനി. ലറഗുഭലെഷന അനുസൃതമലായനി എ.പേനി.ലജ. അബ്ദുല് കലെലാസം
സലാഭങ്കേതനിക ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില് ഭഭേദഗതനി വരുതത്തുന്നതനിനുസം സസ്വയസംഭേരണ
ഭകലാഭളജത്തുകള് സസംബനനിച്ച വനിവനിധ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് 2018-ലലെ യൂണനിഭവഴനിറനി
ഗലാനഡക്ട് കമതീഷന ലറഗുഭലെഷനക്ട് അനുസൃതമലാക്കുന്നതനിനുസം ഭവണ്ടനിയലാണക്ട് നനിയമഭഭേദഗതനി
അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതക്ട്. സസ്വയസംഭേരണ ഭകലാഭളജത്തുകള് ആരസംഭേനിക്കുവലാന മുന യുഡനിഎഫക്ട്
സര്കലാര് നനിയമസം ലകലാണ്ടുവന്നഭപലാള് എതനിര്പക്ട് ഉന്നയനിച്ചവര് തലന്ന ഇപ്രകലാരമുള്ള ഒരു
നയസം മലാറതനിഭലെകക്ട് വന്നതക്ട് സസ്വലാഗതലാര്ഹമലാണക്ട്. എന്നലാല് യു.ജനി.സനി. ലറഗുഭലെഷനനില്
നനിന്നക്ട് വദതദസ്തമലായ കലാരദങ്ങള് പേലെതുസം പ്രസ്തുത നനിയമനനിര്മലാണ നനിര്ഭദ്ദേശതനില്
ഉള്ലപടതലായനി കലാണുന. ഇതക്ട് സര്വകലെലാശലാലെയ്ക്കക്ട് കതീഴനിലലെ ഭകലാഭളജത്തുകള്കക്ട്
സസ്വയസംഭേരണലാവകലാശസം നല്കുന്നതനിനുസം നനിലെനനിര്തത്തുന്നതനിനുസം ഉള്ള നടപേടനിക്രമങ്ങളനില്
യു.ജനി.സനി. ചെടങ്ങള്കക്ട് വനിരുദമലായ നനിയനണങ്ങളസം പ്രലാഭയലാഗനിക ലലവഷമദങ്ങളസം
ഉണ്ടലാക്കുവലാന കലാരണമലാകുന്നതലാണക്ട്.
നലാഷണല് ഇനസനിറപ്യൂടക്ട് റലാങ്കേനിസംഗക്ട് ലഫയനിസം വര്കനില് ഭകരളതനിലലെ സര്വ്വകലെലാ
ശലാലെകള് വളലര പേനിന്നനിലെലാണക്ട്. സര്വ്വകലെലാശലാലെകളലട അകലാദമനിക നനിലെവലാരസം
ഉയര്തത്തുന്നതനിനുസം ഗഭവഷണ ഭമഖലെയനില് ഉള്ലപലട ലലവജലാനനിക മുഭന്നറതനിനുസം
വഴനിലയലാരുക്കുന്ന നടപേടനികള് സസ്വതീകരനിക്കുന്നതനിനക്ട് സലാപേനിത തലാല്പരദഭതലാലടയുള്ള
സര്കലാര് ഇടലപേടലുകള് വനിഘലാതമലായനിരനിക്കുന്ന സലാഹചെരദമലാണക്ട് നനിലെവനിലുള്ളതക്ട് . ഇതരസം
പ്രതനിസനനികള് ഒഴനിവലാകനിലകലാണ്ടക്ട് സര്വ്വകലെലാശലാലെ വനിദദലാഭേദലാസലത സസ്വതനമലായനി
മുഭന്നലാടക്ട് നയനികലാനുള്ള നടപേടനികള് ഉണ്ടലാകലാത സലാഹചെരദതനില് നനിയമനനിര്മലാണങ്ങള്
ഫലെപ്രദമലാകനില. ആയതനിനലാല് ബനിലനിഭനലാടക്ട് വനിഭയലാജനിപക്ട് ഭരഖലപടുത്തുന.

ലപ്രലാഫ. ആബനിദക്ട് ഹുലലസന തങ്ങള്

(ഒപക്ട്)

ടനി. വനി. ഇബലാഹനിസം

(ഒപക്ട്)

ഷലാഫനി പേറമ്പനില്

(ഒപക്ട്)
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അനുബനന്ധം II

2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി)
(2-ാം നമ്പര്) ബനില
(സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകലാരമുളളതക്ട് )
1986-ലലെ ലകലാചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം 2013-ലലെ
തുഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന് മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം 2015-ലലെ
എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കലെലാന്ധം സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ
ആകന്ധം വവീണന്ധം ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
ഒര
ബനില
പവീഠനിക.―1986-ലലെ ലകലാചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം
(1986-ലലെ 31) 2013-ലലെ തുഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന് മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം
(2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കലെലാന്ധം സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ
ആകന്ധം (2015-ലലെ 17) ഇനനിപറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കലായനി വവീണന്ധം ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതക്ട്
യുക്തമലായനിരനിക്കുകയലാല;
ഭേലാരത റനിപബനികനിലന്റെ എഴുപതനിരണലാന്ധം സന്ധംവത്സരതനില തലാലഴെപറയുന്ധം പ്രകലാരന്ധം
നനിയമമുണലാക്കുന:―
1. ചുരകഭപരന്ധം പ്രലാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1) ഈ ആകനിനക്ട് 2021-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ
നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (2-ാം നമ്പര്) ആകക്ട് എന്നക്ട് ഭപരക്ട് പറയലാന്ധം.
(2) ഈ ആകനിലലെ,―
(i) 4-ാം വകുപക്ട് (എ) ഖണ്ഡതനിലലെ (i), (ii), (iv) എന്നവീ ഉപഖണ്ഡങ്ങളന്ധം (ബനി)
മുതല (എചക്ട്) വലരയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളന്ധം (ലജ) ഖണ്ഡവന്ധം (എല) മുതല (എന്) വലരയുള്ള
ഖണ്ഡങ്ങളന്ധം 2021 ലഫെബ്രുവരനി 20-ാം തവീയതനി പ്രലാബലെശ്യതനില വന്നതലായനി
കരതലപഭടേണതുന്ധം ;
(ii) ഭശഷനിക്കുന്ന വശ്യവസ്ഥകള് 2021 മലാര്ചക്ട് 1-ാം തവീയതനി പ്രലാബലെശ്യതനില
വന്നതലായനി കരതലപഭടേണതുമലാണക്ട്.
2. 1986-ലലെ 31-ാം ആകനിനുള്ള ഭഭേദഗതനി.―1986-ലലെ
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില (1986-ലലെ 31),―
1555/2021.

ലകലാചനി

ശലാസ-
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(എ) 3-ാം വകുപനില, (10)-ാം ഖണ്ഡതനിനു ഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“10 എ "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി" എന്നലാല
22 എ വകുപക്ട് പ്രകലാരമുള്ള അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി
എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.
(ബനി) 16-ാം വകുപനില, (ii)-ാം ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(ii എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി;”.
(സനി) 22-ാം വകുപനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
“22 എ. അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി.―(1)
തലാലഴെപറയുന്ന അന്ധംഗങ്ങള് അടേങ്ങുന്ന ഒര അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
(എ) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്

- ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(സനി) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന സന്ധംസ്ഥലാന നനിയമന്ധംമൂലെന്ധം
സ്ഥലാപനിതമലായ മറക്ട് സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ
വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്മലാര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള ഗവണ്ലമന്റെക്ട് ലസക്രടറനി.
(2) ലചെയര്മലാന് തവീരമലാനനിക്കുന്ന പ്രകലാരന്ധം
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ഭയലാഗന്ധം ഭചെഭരണതലാണക്ട്.

അന്തര്

സര്വ്വകലെലാശലാലെ

(3) സര്കലാരനിലനയുന്ധം സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുന്ധം പരസ്പരന്ധം ബലാധനിക്കുന്ന കലാരശ്യങ്ങലള
സന്ധംബനനിചക്ട്, സര്കലാര് തലെതനില പരനിഹരനിഭകണ കലാരശ്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണക്ട്.”.
(ഡനി) 30-ാം
അതലായതക്ട്:―

വകുപനിനുപകരന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

വകുപക്ട്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,

“30. അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല.―(1) ഈ ആകനിലന്റെ ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്.
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(2) ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയന്ധം പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുന്ധം നനിയമതനിഭലെലാ
എന്തുതലന്ന

അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുന്ധം,

1974-ലലെ

ഭകരള

സര്വ്വകലെലാശലാലെ

ആകനിലലെ

(1974-ലലെ 17) 65-ാം വകുപക്ട് പ്രകലാരന്ധം രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല
ഈ

ആകനില

വശ്യവസ്ഥ

ലചെയ്തനിട്ടുള്ള

ഏലതലാര

കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള

തര്കന്ധം

തവീര്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണക്ട് .”.
3. 2013-ലലെ 24-ാം ആകനിനുള്ള ഭഭേദഗതനി.―2013-ലലെ തുഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന്
മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനില (2013-ലലെ 24),―
(എ) 2-ാം വകുപനില (ലജ) ഖണ്ഡതനിനുഭശഷന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(ലജഎ) "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി" എന്നലാല 15 എ
വകുപക്ട് പ്രകലാരമുള്ള അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.
(ബനി)

8-ാം

വകുപനില

(ii)-ാം

ഇനതനിനുഭശഷന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

ഇനന്ധം

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(ii എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ;”.
(സനി)

15-ാം

വകുപനിനുഭശഷന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

വകുപക്ട്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,

അതലായതക്ട്:―
“15 എ.

അന്തര്

സര്വ്വകലെലാശലാലെ

കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ

സമനിതനി.―(1)

തലാലഴെപറയുന്ന അന്ധംഗങ്ങള് അടേങ്ങുന്ന ഒര അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
(എ) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്

- ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(സനി) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന സന്ധംസ്ഥലാന നനിയമന്ധംമൂലെന്ധം
സ്ഥലാപനിതമലായ മറക്ട് സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ
വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്മലാര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള - ഗവണ്ലമന്റെക്ട് ലസക്രടറനി.
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(2) ലചെയര്മലാന് തവീരമലാനനിക്കുന്ന പ്രകലാരന്ധം
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ഭയലാഗന്ധം ഭചെഭരണതലാണക്ട്.

അന്തര്

സര്വ്വകലെലാശലാലെ

(3) സര്കലാരനിലനയുന്ധം സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുന്ധം പരസ്പരന്ധം ബലാധനിക്കുന്ന കലാരശ്യങ്ങലള
സന്ധംബനനിചക്ട്, സര്കലാര് തലെതനില പരനിഹരനിഭകണ കലാരശ്യങ്ങള് അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണക്ട്.”.
(ഡനി) 23-ാം വകുപനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
“23 എ. അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല.―(1) ഈ ആകനിലന്റെ ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്.
(2) ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയന്ധം പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുന്ധം നനിയമതനിഭലെലാ
എന്തുതലന്ന അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുന്ധം, 1974-ലലെ ഭകരള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനിലലെ
(1974-ലലെ 17) 65-ാം വകുപക്ട് പ്രകലാരന്ധം രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല
ഈ ആകനില വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തനിട്ടുള്ള ഏലതലാര കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള തര്കന്ധം
തവീര്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണക്ട് .”.
4. 2015-ലലെ 17-ാം ആകനിനുള്ള ഭഭേദഗതനി.―2015-ലലെ എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കലെലാന്ധം
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലാലെലാശലാലെ ആകനില (2015-ലലെ 17),―
(എ) 2-ാം വകുപനില,―
(i) (ഐ) ഖണ്ഡതനില,―
(എ) "പഠനശലാഖ" എന്ന വലാകനിനുഭശഷന്ധം "അലല്ലെങ്കേനില ഭപ്രലാഗലാന്ധം" എന്നവീ
വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്;
(ബനി) "പ്രഭതശ്യക പഠന ഭകലാഴക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം "പഠനശലാഖ
അലല്ലെങ്കേനില ഭപ്രലാഗലാന്ധം" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ;
(ii) (പനി) ഖണ്ഡതനില,―
(എ) "എഞ്ചനിനവീയറനിന്ധംഗക്ട് ഭകലാഴക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുഭശഷന്ധം "അലല്ലെങ്കേനില
ഭകലാഴക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്;
(ബനി) “പഠന ഭകലാഴക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം
ഭകലാഴക്ട് അലല്ലെങ്കേനില ഭകലാഴക്ട് " എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്;
അതലായതക്ട്:―

"എഞ്ചനിനവീയറനിന്ധംഗക്ട്

(iii) (വനി) ഖണ്ഡതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്,
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“(വനിഎ) "അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി" എന്നലാല
26 എ വകുപ്പു പ്രകലാരമുള്ള അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി
എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”;
(iv)
(ഇസഡക്ട്
കബ്യൂ)
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :―

ഖണ്ഡതനിനുഭശഷന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

ഖണ്ഡന്ധം

“(ഇസഡക്ട് കബ്യൂഎ) "യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷന്" എന്നലാല 1956-ലലെ
യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷന് ആകക്ട് (1956-ലലെ 3-ാം ഭകന്ദ്ര ആകക്ട്) പ്രകലാരന്ധം
സ്ഥലാപനിതമലായ യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷന് എന്നര്ത്ഥമലാകുന;”.
(ബനി) 5-ാം വകുപനില,―
(i)
അതലായതക്ട്:―

(ജനി)

ഇനതനിനുപകരന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

ഇനന്ധം

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,

“(ജനി)
വനിവനിധ
ഭപ്രലാഗലാമുകളനിലലെ
ഭകലാഴ്സുകളനിലുന്ധം
അതുമലായനി
ബനലപട ഭമഖലെകളനിലുന്ധം ഇന്റെര് ഡനിസനിപനിനറനി, മള്ടനി ഡനിസനിപനിനറനി അലല്ലെങ്കേനില ഇന്ട്രൈലാ
ഡനിസനിപനിനറനി വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസവന്ധം ഗഭവഷണവന്ധം ഭപ്രലാത്സലാഹനിപനിക്കുക;”;
(ii)
അതലായതക്ട്:―

(പനി)

ഇനതനിനുഭശഷന്ധം

തലാലഴെപറയുന്ന

ഇനന്ധം

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്,

“(കബ്യൂ) എഞ്ചനിനവീയറനിന്ധംഗക്ട് ഭകലാഭളജനില നൂതന ആശയങ്ങള്, ബനിസനിനസക്ട്
ഇന്കബ്യൂഭബഷന്, ലതലാഴെനിലഭശഷനി വനികസനന്ധം എന്നനിവ ഭപ്രലാത്സലാഹനിപനിക്കുക.”.
(സനി) 8-ാം വകുപനില, (v)-ാം ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനങ്ങള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(v എ)
സര്വ്വകലെലാശലാലെയുമലായനി
അഫെനിലെനിഭയറക്ട്
ലചെയ്യുന്നതനിനുന്ധം
അഫെനിലെനിഭയറക്ട് ലചെയ്ത ഒര ഭകലാഭളഭജലാ സ്ഥലാപനഭമലാ നടേത്തുന്ന ഭപ്രലാഗലാമുകള്ക്കുന്ധം
ഭകലാഴ്സുകള്ക്കുന്ധം അഫെനിലെനിഭയഷന് നലകുന്നതനിനുമുള്ള മലാനദണ്ഡങ്ങള് നനിശ്ചയനിക്കുകയുന്ധം
ലചെയ്യുക;
(v ബനി) നനിശ്ചനിത മലാനദണ്ഡങ്ങള് പലാലെനിക്കുന്ന ഭപ്രലാഗലാമുകള്ക്കുന്ധം
ഭകലാഴ്സുകള്ക്കുന്ധം എ.ഐ.സനി.ടേനി.ഇ. അലല്ലെങ്കേനില യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷനനില നനിനന്ധം
അന്ധംഗവീകലാരന്ധം ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിരലാഭക്ഷേപപതന്ധം നലകുക;”.
(ഡനി)
11-ാംവകുപക്ട്
(1)-ാംഉപവകുപനില, "വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസതനിലന്റെ"
എന്ന
വലാകനിനുപകരന്ധം "ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപനിലന്റെ" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.
1555/2021.
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(ഇ) 13-ാം വകുപക്ട് (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് (ii)-ാം ഇനതനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന
ഇനന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(ii) യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷന് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരന്ധംഗന്ധം;”.
(എഫെക്ട്) 15-ാം വകുപനില,―
(i) (1)-ാം ഉപവകുപനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
“(1) വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര് ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന, എഞ്ചനിനവീയറനിന്ധംഗക്ട്
സലാഭങ്കേതനികശലാസ രന്ധംഗതക്ട് പ്രവര്തനിക്കുന്നതുന്ധം സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല നനിര്ണ്ണയനികലപടേലാവന്ന
ഭയലാഗശ്യതകള് ഉള്ളതുമലായ ഒരലാലള ഭപ്രലാ-വവസക്ട്-ചെലാന്സലെറലായനി സനിന്ഡനിഭകറക്ട്
നനിയമനിഭകണതുന്ധം അഭദ്ദേഹന്ധം സര്വ്വകലെലാശലാലെയുലടേ ശമ്പളന്ധം പറ്റുന്ന ഒര മുഴുവന് സമയ
ഉഭദശ്യലാഗസ്ഥനലായനിരനിക്കുന്നതുമലാണക്ട്.”;
(ii) (4)-ാം ഉപവകുപനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
"(4) ഭപ്രലാ-വവസക്ട്-ചെലാന്സലെറുലടേ ശമ്പളവന്ധം മറ്റു ആനുകൂലെശ്യങ്ങളന്ധം
യൂണനിഭവഴനിറനി ഗലാന്റെക്ട്സക്ട് കമവീഷലന്റെ ലറഗുഭലെഷനുകള് പ്രകലാരവന്ധം മറ്റു ഭസവനവശ്യവസ്ഥകള്
സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല നനിര്ണ്ണയനികലപടേലാവന്ന പ്രകലാരവമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട് .” ;
(iii) (5)-ാം ഉപവകുപനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
"(5)
ഈ
ആകനിലലെയുന്ധം
സലാറബ്യൂട്ടുകളനിലലെയുന്ധം
വശ്യവസ്ഥകള്ക്കു
വനിഭധയമലായനി ഭപ്രലാ-വവസക്ട്-ചെലാന്സലെറുലടേ അധനികലാരങ്ങളന്ധം കടേമകളന്ധം കര്തവശ്യങ്ങളന്ധം
വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്
കലാലെലാകലാലെങ്ങളനില
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
പ്രകലാരമലായനിരനിക്കുന്നതുന്ധം
ഭപ്രലാ-വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര് അങ്ങലനയുള്ള അധനികലാരങ്ങള് വനിനനിഭയലാഗനിഭകണതുന്ധം
അങ്ങലനയുള്ള കടേമകളന്ധം കര്തവശ്യങ്ങളന്ധം നനിര്വ്വഹനിഭകണതുമലാണക്ട്.”.
(ജനി) 16-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപവകുപനില, "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന
ഒരലാലള സര്കലാര് അനുമതനിഭയലാടുകൂടേനി" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി
ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന മൂന്നക്ട് ഭപരനില നനിനന്ധം സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരലാലള"
എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.
(എചക്ട്) 17-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപവകുപനില, "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി ശനിപലാര്ശ
ലചെയ്യുന്ന ഒരലാലള" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം "ലസലെക്ഷേന് കമനിറനി ശനിപലാര്ശ ലചെയ്യുന്ന
മൂന്നക്ട് ഭപരനില നനിനന്ധം സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരലാലള" എന്നവീ വലാക്കുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.

11
(ഐ) 22-ാം വകുപനില (i)-ാം ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
"(i എ) അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ;”.
(ലജ) 23-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപവകുപനില,―
(i) "എകക്ട്-ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില (xv)-ാം
ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(xvi) ഭകരള സന്ധംസ്ഥലാന ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ
വവസക്ട്- ലചെയര്മലാന്.”;
(ii) "ലതരലഞ്ഞെടുകലപട അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില
(ii)-ാം ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“(iii)
സലാറബ്യൂട്ടുകളലാല
നനിര്ണ്ണയനികലപടേലാവന്ന
പ്രകലാരന്ധം
സര്വ്വകലെലാശലാലെയുമലായനി അഫെനിലെനിഭയറക്ട് ലചെയ്ത ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം ഒന്പതക്ട്
അദശ്യലാപക പ്രതനിനനിധനികള്, അവരനില മൂന ഭപര് സര്കലാര് ഭകലാഭളജുകളനിലനനിനന്ധം രണ
ഭപര് എയ്ഡഡക്ട് ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം രണ ഭപര് സര്കലാര് നനിയനനിത സസലാശ്രയ
ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം രണ ഭപര് അണ് എയ്ഡഡക്ട് ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം
ആയനിരനിഭകണതലാണക്ട്. സര്കലാര് ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം ഉള്ളവരനില ഒരലാള് വനനിത
ആയനിരനിഭകണതലാണക്ട്.”;
(iii) "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില
(vii)-ാം ഇനതനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് , അതലായതക്ട് :―
“(viii) ശലാസന്ധം, വശ്യവസലായന്ധം, ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസന്ധം എന്നവീ ഭമഖലെകളനില
നനിനന്ധം സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ആറക്ട് അന്ധംഗങ്ങള്, അവരനിലലെലാരലാള് വനനിതയുന്ധം
ഒരലാള് പടനികജലാതനികളനിഭലെലാ പടനികഭഗലാതവര്ഗ്ഗങ്ങളനിഭലെലാലപടയലാളന്ധം ആയനിരനിഭകണതലാണക്ട് .”;
(iv) "മറക്ട് അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകവന്ധം അതനിന് കവീഴെനിലുള്ള ഇനങ്ങളന്ധം
വനിട്ടുകളഭയണതലാണക്ട്.
(ലക) 26-ാം വകുപനിനുഭശഷന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
"26 എ. അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി.―(1)
തലാലഴെപറയുന്ന അന്ധംഗങ്ങള് അടേങ്ങുന്ന ഒര അന്തര് സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ
സമനിതനി ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
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(എ) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്

- ലചെയര്മലാന്;

(ബനി) വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(സനി) ഭപ്രലാ-ചെലാന്സലെര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന സന്ധംസ്ഥലാന നനിയമന്ധംമൂലെന്ധം
സ്ഥലാപനിതമലായ മറക്ട് സര്വ്വകലെലാശലാലെകളനിലലെ
വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്മലാര്

- അന്ധംഗന്ധം;

(ഡനി) ഉന്നത വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വകുപനിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള - ഗവണ്ലമന്റെക്ട് ലസക്രടറനി.
(2) ലചെയര്മലാന് തവീരമലാനനിക്കുന്ന പ്രകലാരന്ധം
കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി ഭയലാഗന്ധം ഭചെഭരണതലാണക്ട്.

അന്തര്

സര്വ്വകലെലാശലാലെ

(3) സര്കലാരനിലനയുന്ധം സര്വ്വകലെലാശലാലെലയയുന്ധം പരസ്പരന്ധം ബലാധനിക്കുന്ന
കലാരശ്യങ്ങലള സന്ധംബനനിചക്ട്, സര്കലാര് തലെതനില പരനിഹരനിഭകണ കലാരശ്യങ്ങള് അന്തര്
സര്വ്വകലെലാശലാലെ കൂടേനിയലാഭലെലാചെനലാ സമനിതനി പരനിഗണനിഭകണതലാണക്ട്.”.
(എൽ) 27-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപവകുപനില, "മറക്ട് അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന
ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങ്ങളനില നനിനന്ധം ഭബലാര്ഡക്ട് ഓഫെക്ട്
ഗവര്ഭണഴക്ട് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരന്ധംഗന്ധം" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം “23-ാം
വകുപനിലലെ, "നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങ്ങള്" എന്ന ശവീര്ഷകതനിന് കവീഴെനില,
(viii)-ാം ഇനതനില പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന അന്ധംഗങ്ങള്.” എന്നവീ വലാക്കുകളന്ധം അകങ്ങളന്ധം
ചെനിഹ്നങ്ങളന്ധം ബലാകറ്റുകളന്ധം ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.
(എന്ധം) 28-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപവകുപനില "സനിന്ഡനിഭകറനിലന്റെ ഒര ഭയലാഗതനിലന്റെ
കസലാറന്ധം അഞ്ചക്ട് ആയനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള്ക്കുപകരന്ധം "സനിന്ഡനിഭകറനിലന്റെ ഒര
ഭയലാഗതനിലന്റെ
കസലാറന്ധം
അതനിലലെ
ആലക
അന്ധംഗങ്ങളലടേ
എണ്ണതനിലന്റെ
രണനിലലെലാന്നലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്" എന്നവീ വലാക്കുകള് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.
(എൻ) 35-ാം വകുപനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട് ,
അതലായതക്ട്:―
"35. ഗഭവഷണ കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ രൂപവീകരണന്ധം.―(1) തലാലഴെപറയുന്ന
അന്ധംഗങ്ങള് അടേങ്ങനിയ ഒര ഗഭവഷണ കകൗണ്സനില ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :―
(i) വവസക്ട് - ചെലാന്സലെര് -ലചെയര്മലാന് ;
(ii) ഭപ്രലാ-വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര് ;
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(iii) വവസക്ട്-ലചെയര്മലാന്,
കകൗണ്സനില -എകക്ട് -ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അന്ധംഗന്ധം;

ഭകരള

സന്ധംസ്ഥലാന

ഉന്നത

വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ

(iv) ഡയറകര്, ഇന്ഡശ്യന് ഇന്സനിറബ്യൂടക്ട് ഓഫെക്ട് ലടേഭകലാളജനി, ലചെവന്ന - എകക്ട്
- ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അന്ധംഗന്ധം ;
(v) സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന, സന്ധംസ്ഥലാന നനിയമന്ധംമൂലെന്ധം
സ്ഥലാപനിതമലായ ഒര സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിലലെ വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്-എകക്ട് -ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അന്ധംഗന്ധം;
(vi) സലാഭങ്കേതനിക വനിദശ്യലാഭേശ്യലാസ ഡയറകര് - എകക്ട് -ഒഫെനിഭഷശ്യലാ അന്ധംഗന്ധം;
(vii) വവസക്ട്-ചെലാന്സലെറുലടേ ശനിപലാര്ശയനിഭന്മേല ഭബലാര്ഡക്ട് ഓഫെക്ട്
ഗവര്ഭണഴക്ട് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന അഫെനിലെനിഭയറക്ട് ലചെയ്യലപട ഭകലാഭളജുകളനില നനിനന്ധം
പനി.എചക്ട്.ഡനി.യുന്ധം കുറഞ്ഞെതക്ട് പത്തുവര്ഷലത അദശ്യലാപന പരനിചെയവമുള്ള ആറക്ട്
അദശ്യലാപകര്;
(viii) സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിലലെഭയലാ
അഫെനിലെനിഭയറക്ട്
ലചെയ്യലപട
ഭകലാഭളജുകളനിലലെഭയലാ ഗഭവഷണ വനിദശ്യലാര്ത്ഥനികളനില നനിനന്ധം സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന
മൂന്നക്ട്
വനിദശ്യലാര്ത്ഥനി
പ്രതനിനനിധനികള്,
അവരനിലലെലാരലാള്
വനനിത
ആയനിരനിഭകണതലാണക്ട്;
(ix) ഭദശവീയതലെതനിലുള്ള ഗഭവഷണ സ്ഥലാപനങ്ങളനില നനിഭന്നലാ
അകലാദമനിക സ്ഥലാപനങ്ങളനില നനിഭന്നലാ
സര്കലാര് നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന ആറക്ട്
ഭശ്രഷ്ഠരലായ വശ്യക്തനികള്;
(x) ഡവീന് (ഗഭവഷണന്ധം) - ലമമ്പര് ലസക്രടറനി.
(2)
ഗഭവഷണ
കകൗണ്സനില,
വവസക്ട്-ചെലാന്സലെര്
അങ്ങലനയുള്ള സമയങ്ങളനില ഭയലാഗന്ധം ഭചെഭരണതലാണക്ട് :

തവീരമലാനനിക്കുന്ന

എന്നലാല, ഏറവന്ധം കുറഞ്ഞെതക്ട് രണക്ട് മലാസതനിലലെലാരനികല ഭയലാഗന്ധം ഭചെഭരണതലാണക്ട്.
(3) ഗഭവഷണ കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ ഭയലാഗതനിലന്റെ കസലാറന്ധം അതനിലന്റെ ലമലാതന്ധം
അന്ധംഗങ്ങളലടേ മൂന്നനിലലെലാന്നലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്. വവസക്ട്-ചെലാന്സലെറുലടേ നനിര്ഭദ്ദേശ പ്രകലാരന്ധം
ഗഭവഷണ കകൗണ്സനിലെനിലന്റെ ഭയലാഗന്ധം ഡവീന് (ഗഭവഷണന്ധം) വനിളനിച്ചുഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.
(4) ഗഭവഷണ കകൗണ്സനിലെനിലലെ നലാമനനിര്ഭദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യലപട അന്ധംഗങ്ങളലടേ
ഔഭദശ്യലാഗനിക കലാലെലാവധനി തുടേര്ചയലായ രണക്ട് അദശ്യയന വര്ഷങ്ങള് ആയനിരനിക്കുന്നതുന്ധം
രണലാമലത അദശ്യയന വര്ഷതനിലന്റെ അവസലാനന്ധം
കലാലെലാവധനി തവീരന്നതുമലാണക്ട് .
ഗഭവഷണ
കകൗണ്സനിലെനിലലെ
മറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങളലടേ
ഔഭദശ്യലാഗനിക
കലാലെലാവധനി
സര്വ്വകലെലാശലാലെയനിഭലെലാ സര്വ്വകലെലാശലാലെയുലടേ അങ്ങലനയുള്ള അധനികലാരസ്ഥലാനഭതലാ
അവര് വഹനിക്കുന്ന ഔഭദശ്യലാഗനിക സ്ഥലാനഭതലാലടേലാപന്ധം അവസലാനനിക്കുന്നതലാണക്ട് .”.
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(ഒ) 39-ാം വകുപനിനുപകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
“39.അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല.―(1) ഈ ആകനിലന്റെ ആവശശ്യതനിഭലെയലായനി
ഒര അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല ഉണലായനിരനിഭകണതലാണക്ട്.
(2) ഈ ആകനിഭലെലാ തത്സമയന്ധം പ്രലാബലെശ്യതനിലുള്ള മഭറലതങ്കേനിലുന്ധം നനിയമതനിഭലെലാ
എന്തുതലന്ന അടേങ്ങനിയനിരന്നലാലുന്ധം, 1974-ലലെ ഭകരള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകനിലലെ
(1974-ലലെ 17) 65-ാം വകുപക്ട് പ്രകലാരന്ധം രൂപവീകരനിചനിട്ടുള്ള അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണല ഈ
ആകനില വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തനിട്ടുള്ള ഏലതലാര കലാരശ്യതനിഭന്മേലുമുള്ള തര്കന്ധം തവീര്പലാക്കുന്നതനിനുള്ള
അപഭലെറക്ട് വട്രൈബബ്യൂണലെലായനി പ്രവര്തനിഭകണതലാണക്ട്.”.
5. റദ്ദേലാകലുന്ധം ഒഴെനിവലാകലുന്ധം.―(1) 2021-ലലെ എ. പനി. ലജ. അബ്ദുൾ കലെലാന്ധം
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സർവ്വകലെലാശലാലെ (ഭഭേദഗതനി) ഓർഡനിനൻസക്ട് (2021-ലലെ 94), 2021-ലലെ
സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (3-ാം നമ്പര്) ഓര്ഡനിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 100)
എന്നനിവ ഇതനിനലാല റദ്ദേലാകനിയനിരനിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേലാകനിയനിരന്നലാലതലന്നയുന്ധം, പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനന്സുകള് പ്രകലാരന്ധം
ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യലപട 1986-ലലെ ലകലാചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം
(1986-ലലെ 31) 2013-ലലെ തുഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന് മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം
(2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള് കലെലാന്ധം സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ
ആകന്ധം (2015-ലലെ 17) പ്രകലാരന്ധം ലചെയ്തഭതലാ ലചെയ്തതലായനി കരതലപടുന്നഭതലാ
ആയ ഏലതങ്കേനിലുന്ധം കലാരശ്യഭമലാ എടുതഭതലാ എടുതതലായനി കരതലപടുന്നഭതലാ ആയ
ഏലതങ്കേനിലുന്ധം നടേപടേനിഭയലാ ഈ ആകക്ട് പ്രകലാരന്ധം ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യലപട 1986-ലലെ ലകലാചനി
ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം (1986-ലലെ 31) 2013-ലലെ തുഞ്ചതക്ട്
എഴുതച്ഛന് മലെയലാള സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം (2013-ലലെ 24) 2015-ലലെ എ. പനി. ലജ.
അബ്ദുള് കലെലാന്ധം സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലെലാശലാലെ ആകന്ധം (2015-ലലെ 17) പ്രകലാരന്ധം
യഥലാക്രമന്ധം ലചെയ്തതലാഭയലാ എടുതതലാഭയലാ കരതലപഭടേണതലാണക്ട്.

ഭകരള നനിയമസഭേലാ ലസക്രഭടറനിയറക്ട്,
തനിരവനന്തപുരന്ധം,
2021 ഒഭകലാബര് 7.

എസക്ട്. വനി. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് നലായര്,
ലസക്രടറനി.

