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ശതീമതനി ലെനിമ ഫലാന്സനിസക്ട്, ഭജലായനിനക്ട് ലസക്രടറനി
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2022-ലലെ സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (3-ാം നമ്പര്) ബനില് 

സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് 

വനിദദലാഭേദലാസസം സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി  VI-ലന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കയച്ച  2022-ലലെ
സര്വ്വകലെലാശലാലെ നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (3-ാം നമ്പര്) ബനില് (ബനില് നമ്പര് 150) സമനിതനി
ഖണസം  ഖണമലായനി  പരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുലടെ  റനിഭപലാര്ടസം
അതനിഭനലാടെനുബനമലായനി  ഭചേര്തനിടള്ള  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിഭപലാര്ടക്ട്  ലചേയ്ത  പ്രകലാരമുള്ള
ബനിലസം സമര്പനിക്കുന. 

2.  2022-ലലെ  സര്വ്വകലെലാശലാലെ  നനിയമങ്ങള്  (ഭഭേദഗതനി)  (3-ാംനമ്പര്)  ബനില്
2022  ഡനിസസംബര്  2-ാം  തതീയതനി  ഒരു  അസലാധലാരണ  ഗസറലായനി  പ്രസനിദതീകരനിച്ചു.
ഈ  ബനില്  2022  ഡനിസസംബര്  7-ാം  തതീയതനി  സഭേയനില്  അവതരനിപനിക്കുകയുസം  അഭന
ദനിവസസം  തലന  വനിദദലാഭേദലാസസം  സസംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  VI-ലന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്
അയയ്ക്കുകയുസം ലചേയ. 

3.  2022 ഡനിസസംബര് 7-ാം തതീയതനി വനിദദലാഭേദലാസസം സസംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട് കമനിറനി
VI,  കൃഷനിയുസം  മൃഗസസംരക്ഷണവസം  മതദബനനവസം  സസംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  I,
ആഭേദന്തരകലാരദങ്ങള് സസംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി XIV എനനിവയുമലായനി സസംയുക്തഭയലാഗസം
ഭചേര്നക്ട്  പ്രസസ്തുത  ബനില്  ഖണസം  ഖണമലായനി  പരനിഗണനിക്കുകയുസം  തലാലഴെപറയുന
ഭഭേദഗതനികഭളലാലടെ അസംഗതീകരനിക്കുകയുസം ലചേയ. 

ഖണസം   2

(i)    (എ)  ഉപഖണതനില്  (1 ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം
ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡഡ) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ".

(ii) (ബനി) ഉപഖണതനിനു പകരസം തലാലഴെപറയുന ഉപഖണസം ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്. 

“(ബഡ) 11-ാം വകുപനില് (16)-ാം ഉപവകുപനിനു പകരസം തലാലഴെപറയുന ഉപവകുപക്ട്
ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :─

(16)  വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒരു  തലാല്ക്കേലാലെനിക
ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,
വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,
വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ അധനികലാരങ്ങള് വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം കര്തവദങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം
ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”.
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   ഖണസം   3

(i)  (എ)  ഉപഖണതനില്  (1  ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡനി) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ". 

(ii) (ബനി) ഉപഖണതനിനു പകരസം തലാലഴെപറയുന ഉപഖണസം ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാ  ണണ . 

“(ബഡ) 33-ാം വകുപനില് (11)-ാം ഉപവകുപനിനു പകരസം തലാലഴെപറയുന ഉപവകുപക്ട്

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :─

(11) വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒരു  തലാല്ക്കേലാലെനിക

ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം  കര്തവദങ്ങള്

നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”. 

ഖണ സം   4

 (i)  (എ)  ഉപഖണതനില്  (1 ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡഡ) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ". 

(ii)  (ബനി)  ഉപഖണതനില്  (ii)-ാം  ഇനതനിനു  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്.

“(ii) (9)-ാം ഉപവകുപനിനു ഭശഷസം തലാലഴെപറയുന ഉപവകുപക്ട് ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,

അതലായതക്ട് :─ 

(10) വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒരു  തലാല്ക്കേലാലെനിക

ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം  കര്തവദങ്ങള്

നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”. 
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ഖണസം   5

 (i)  (എ)  ഉപഖണതനില്  (1 ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡഡ) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ". 

(ii)  (ബനി)  ഉപഖണതനില്  (ii)-ാം  ഇനതനിനു  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാ  ണണ .

“(ii)  (7)-ാം ഉപവകുപനിനു ഭശഷസം തലാലഴെപറയുന ഉപവകുപക്ട് ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,

അതലായതക്ട്:─

(7 എ) വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട് ഒരു തലാല്ക്കേലാലെനിക

ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ അധനികലാരങ്ങള് വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം കര്തവദങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം

ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”. 

ഖണസം   6

(i)  (എ)  ഉപഖണതനില്  (1 ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡനി) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ". 

(ii)  (ബനി)  ഉപഖണതനില്  (ii)-ാം  ഇനതനിനു  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം

ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്.

“(ii)  (6)-ാം ഉപവകുപനിനു ഭശഷസം തലാലഴെപറയുന ഉപവകുപക്ട് ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,

അതലായതക്ട്:─

(6 എ)  വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട് ഒരു തലാല്ക്കേലാലെനിക

ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,

വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം  കര്തവദങ്ങള്

നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”.
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ഖണസം   7

(i)  (എ)  ഉപഖണതനില്  (1 ഡനി)  ഇനതനിനക്ട്  പകരസം  തലാലഴെപറയുന  ഇനസം
ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്,─

“(1 ഡനി) ചേലാന്സലെര്ക്കേക്ട്, സര്ക്കേലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലെസം രലാജനി സമര്പനിക്കേലാവനതലാണക്ട് ".

(ii) (ബനി) ഉപഖണതനിനു പകരസം തലാലഴെപറയുന ഉപഖണസം ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്.

“(ബനി)  11-ാം  വകുപനില്  (10)-ാം  ഉപവകുപനിനു  പകരസം  തലാലഴെപറയുന
ഉപവകുപക്ട് ഭചേര്ഭക്കേണ്ടതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:─

(10)  വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒരു  തലാല്ക്കേലാലെനിക
ഒഴെനിവണ്ടലാകുന  സലാഹചേരദതനില്,  ചേലാന്സലെര്,  ഭപ്രലാ-ചേലാന്സലെറുമലായനി  കൂടെനിയലാഭലെലാചേനിച്ചക്ട്,
വവസക്ട്-ചേലാന്സലെര്  അയലാളുലടെ  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരസംഭേനിക്കുന  തതീയതനി  വലര,
വവസക്ട്-ചേലാന്സലെറുലടെ  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുനതനിനുസം  കര്തവദങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുസം ആവശദമലായ ക്രമതീകരണങ്ങള് ലചേഭയ്യേണ്ടതലാണണ.”.

4.   മറക്ട് ഭഭേദഗതനികള് ആനുഷസംഗനികഭമലാ ഘടെനലാപരഭമലാ ആണക്ട്.

5.  വനിഭയലാജനക്കുറനിപസം  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിഭപലാര്ടക്ട്  ലചേയ്ത  പ്രകലാരമുള്ള  ബനിലസം
അനുബനമലായനി ഭചേര്തനിരനിക്കുന.

 

                                                                        വനി.ശനിവന്കുടനി,
തനിരുവനന്തപുരസം,                                                      അദദക്ഷന് ,
2022 ഡനിസസംബര് 7.                                      സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VI.
                                                                                                    



   അനുബനന I 

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് -1 

2022-ലലെ  സര്വ്വകലെയോശയോലെ  നവിയമങ്ങള്  (യഭേദഗതവി)  (3-ാം  നമ്പര്)   ബവിലവിലന
ഖണന  2  പ്രകയോരന  യഭേദഗതവി  ലചെയ്യുന്ന  കുസയോറപ്പ്  നവിയമതവിലലെ  വകുപപ്പ്  8(1)(c)  യവില,
പുതവിയതയോയവി  നവിയമവിക്കലപടുന്ന  ചെയോന്സലെറുലടെ  കയോരരയോലെയന  സര്വ്വകലെയോശയോലെയുലടെ
ആസയോനതയോയവിരവിക്കുന എനന സര്വ്വകലെയോശയോലെ  പ്രസ്തുത കയോരരയോലെയതവിലന സുഗമപരമയോയ
പ്രവര്തനതവിനപ്പ്  ആവശരമയോയ  ഉയദരയോഗസലരയുന  ജജീവനക്കയോലരയുന  നലകണലമനന
വരവസ ലചെയവിരവിക്കുന.

പ്രസ്തുത  വരവസകള്  പ്രകയോരന  ചെയോന്സലെറുലടെ  കയോരരയോലെയതവിനുന  അവവിലടെ
നവിയമവിക്കലപടുന്ന  ഉയദരയോഗസര്ക്കുന  യവണവി  സര്വ്വകലെയോശയോലെ  ഫണവില  നവിനന  പണന
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതയോയവി വരുന്നതയോണപ്പ്. 

യൂണവിയവഴവിറവി ഫണവില സര്ക്കയോര് നലകുന്ന ഗയോനന ഉള്ലപടുനണപ്പ്.

ഈ  സയോഹചെരരതവില  ബവില  നവിയമമയോകുയമ്പയോള്  യൂണവിയവഴവിറവി  ഫണവില  നവിനന
ഉണയോകയോവുന്ന ആവര്തകവുന അനയോവര്തകവുമയോയ ലചെലെവപ്പ് സനബനവിച്ച ഒരു യസ്റ്റേറപ്പ്ലമനപ്പ്
ധനകയോരരലമയമയോറയോണതവില ഉള്ലപടുയതണതപ്പ് അനവിവയോരരമയോണപ്പ്.

എന്നയോല അവരക്തമയോയ ധനകയോരരലമയമയോറയോണമയോണപ്പ് ബവിലവില ഉള്ലപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്.

സമയോനമയോയ വരവസകളയോണപ്പ് മറ്റു സര്വ്വകലെയോശയോലെ നവിയമങ്ങളവിലന ഉള്ലപടുതവിയവിട്ടുള്ളതപ്പ്.

ബവിലവില  ചെയോന്സലെര്ക്കപ്പ്  യയയോഗരത  നവിശ്ചയവിച്ചവിടവില.   സര്വ്വകലെയോശയോലെകളുലടെ
ചെയോന്സലെര്  പദവവിയവിയലെയപ്പ്  ബനലപട  യമഖലെയവില  നവിന്നലയോത  ഏലതയോരയോളവിലനയുന
നവിയയയോഗവിക്കയോവുന്ന വരവസകളയോണപ്പ് ഉള്ലപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്.

അവധയോനതയവിലയോലത  തയയോറയോക്കവിയതവിനയോല നവിയമപരമയോയവി  അവരക്തതകള് ഉള്ള
ബവിലവിയനയോടെപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖലപടുത്തുന. 

ലപ്രയോഫ. ആബവിദപ്പ് ഹുസസന് തങ്ങള് (ഒപപ്പ്)  

ടെവി. വവി. ഇബയോഹവിന (ഒപപ്പ്)

ഷയോഫവി പറമ്പവില (ഒപപ്പ്)



 വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് -2 

ബവിലവിനന്റെ ഖണണ്ഡം 3 പ്രകയോരണ്ഡം യഭേദഗതവി നചെയ്യുന്ന വകുപപ്പ് 33(1)(c) യവില, പുതവിയതയോയവി
നവിയമവിക്കനപടുന്ന  ചെയോന്സലറുനടെ  കയോരരയോലയണ്ഡം  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ  ആസയോനതയോയവിരവിക്കുനമനണ്ഡം
സര്വ്വകലയോശയോല പ്രസസ്തുത കയോരരയോലയതവിനന്റെ സുഗമമയോയ പ്രവര്തനതവിനപ്പ് ആവശരമയോയ
ഉയദരയോഗസനരയുണ്ഡം ജജീവനക്കയോനരയുണ്ഡം നലകണനമനണ്ഡം വരവസ നചെയവിരവിക്കുന.

പ്രസ്തുത  വരവസകള്  പ്രകയോരണ്ഡം  ചെയോന്സലറുനടെ  കയോരരയോലയതവിനണ്ഡം  അവവിനടെ
നവിയമവിക്കനപടുന്ന  ഉയദരയോഗസര്ക്കുണ്ഡം  യവണവി  സര്വ്വകലയോശയോല  ഫണവില  നവിനണ്ഡം  പണണ്ഡം
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതയോയവി  വരുന്നതയോണപ്പ്.  ബവില   നവിയമമയോകുയമയോള്  യൂണവിയവഴവിറവി
ഫണവില  നവിനണ്ഡം  ഉണയോകയോവുന്ന  ആവര്തകവുണ്ഡം  അനയോവര്തകവുമയോയ  നചെലവപ്പ്
സണ്ഡംബനവിച്ച വവിശദയോണ്ഡംശങ്ങള് ബവിലവില ഉള്നപടുതവിയവിടവില.

ബവിലവിനന്റെ  ഖണണ്ഡം  3(എ)  പ്രകയോരണ്ഡം  പകരണ്ഡം  യചെര്ക്കുന്ന  വകുപപ്പ്  31(1)  അനസരവിച്ചപ്പ്
സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ ചെയോന്സലനറ നവിയമവിക്കുന്നതപ്പ് സര്ക്കയോര് ആണപ്പ്. അതയോയതപ്പ് നവിയമന
അധവികയോരവി മനവിസഭേയയോണപ്പ്.

ഫവിഷറജീസപ്പ്  സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമതവിനല വകുപപ്പ്  32(3)  പ്രകയോരണ്ഡം ഫവിഷറജീസപ്പ്
വകുപപ്പ് മനവിയയോണപ്പ് പ്രസ്തുത സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്. പ്രസ്തുത നവിയമതവിനന്റെ
വകുപപ്പ്  32(2), 32(3) എന്നവിവ തയോനഴെപറയുണ്ഡം പ്രകയോരണ്ഡം പരയോമര്ശവിക്കുന. 

“(2) ചെയോന്സലറുനടെ അഭേയോവതവിയലയോ അയദ്ദേഹതവിനപ്പ് പ്രവര്തവിക്കയോന് കഴെവിയയോത
അവസരതവിയലയോ  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ  ബവിരുദദയോന  സയമ്മേളനങ്ങളവില  ആദരകണ്ഡം
വഹവിക്കുന്നതുള്നപനടെ  ചെയോന്സലറുനടെ  എലയോ  അധവികയോരങ്ങളണ്ഡം  യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതുണ്ഡം എലയോ ചുമതലകളണ്ഡം നവിര്വ്വഹവിയക്കണതുമയോണപ്പ്.  

(3)  ചെയോന്സലര് യരഖയോമൂലമുള്ള ഉതരവവിനയോല യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്ക്കപ്പ് ഏലപവിച
നകയോടുക്കുന്ന  ചെയോന്സലറുനടെ  അങ്ങനനയുള്ള  അധവികയോരങ്ങള്  കൂടെവി  യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതുണ്ഡം  അങ്ങനനയുള്ള  ചുമതലകള്  കൂടെവി  നവിര്വ്വഹവിയക്കണതുണ്ഡം
അപ്രകയോരമുള്ള  ഏലപവിച  നകയോടുക്കല  അപ്രകയോരമുള്ള  ഉതരവവില  വവിനവിര്യദ്ദേശവിക്കയോവുന്ന
അങ്ങനനയുള്ള നവിയനണങ്ങള്ക്കുണ്ഡം നവിബനനകള്ക്കുണ്ഡം വവിയധയമയോകയോവുന്നതുമയോണപ്പ്.”

അതയോയതപ്പ്  ചെയോന്സലറുനടെ  നവിയമന അധവികയോരവിയയോയ മനവി,  ചെയോന്സലര്  delegate
നചെയ്തു  നലകുന്ന  അധവികയോരങ്ങളണ്ഡം  ചുമതലകളണ്ഡം  നവിര്വ്വഹവിക്കുവയോന്  ബയോധരസനയോയവി
തജീര്ന്നവിരവിക്കുന.  വകുപപ്പ്  32(3)  പ്രകയോരമുള്ള  power delegation-നന്റെ നവിയമ സയോധുതയവില
അവരക്തതയുണപ്പ്.
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ബവിലവില  ചെയോന്സലര്ക്കപ്പ്  യയയോഗരത  നവിശ്ചയവിച്ചവിടവില.  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ
ചെയോന്സലര്  പദവവിയവിയലയപ്പ്  ബനനപട  യമഖലയവില  നവിന്നലയോത  ഏനതയോരയോളവിനനയുണ്ഡം
നവിയയയോഗവിക്കയോവുന്ന വരവസകളയോണപ്പ് ഉള്നപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്. 

അവധയോനതയവിലയോനത  തയയോറയോക്കവിയതവിനയോല  നവിയമപരമയോയവി  അവരക്തതകള് ഉള്ള
ബവിലവിയനയോടെപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖനപടുത്തുന. 

അനൂപപ്പ് യജക്കബപ്പ്  (ഒപപ്പ്)

കുറുയക്കയോളവി നമയോയജീന് (ഒപപ്പ്)



വവിയയയോജനക്കുറവിപപ-3 

ബവിലവിനന്റെ  ഖണണ്ഡം  7  പ്രകയോരണ്ഡം  യഭേദഗതവി  നചെയ്യുന്ന  വകുപപ  8(1)(c)യവില,
പുതവിയതയോയവി  നവിയമവിക്കനപടുന്ന  ചെയോന്സലറുനടെ  കയോരരയോലയണ്ഡം  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ
ആസയോനതയോയവിരവിക്കുണ്ഡം എനണ്ഡം സര്വ്വകലയോശയോല പ്രസ്തുത കയോരരയോലയതവിനന്റെ സുഗമമയോയ
പ്രവര്തനതവിനപ  ആവശരമയോയ ഉയദരയോഗസനരയുണ്ഡം ജജീവനക്കയോനരയുണ്ഡം നലകണനമനണ്ഡം
വരവസ നചെയവിരവിക്കുന. 

പ്രസ്തുത  വരവസകള്  പ്രകയോരണ്ഡം  ചെയോന്സലറുനടെ  കയോരരയോലയതവിനണ്ഡം  അവവിനടെ
നവിയമവിക്കനപടുന്ന ഉയദരയോഗസര്ക്കുണ്ഡം യവണവി സര്വ്വകലയോശയോല ഫണവില നവിനണ്ഡം പണണ്ഡം
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതയോയവി  വരുന്നതയോണപ.  ബവില  നവിയമമയോകുയമയോള്  യൂണവിയവഴ് സവിറവി
ഫണവില  നവിനണ്ഡം  ഉണയോകയോവുന്ന  ആവര്തകവുണ്ഡം  അനയോവര്തകവുമയോയ  നചെലവപ
സണ്ഡംബനവിച്ച വവിശദയോണ്ഡംശങ്ങള് ബവിലവില ഉള്നപടുതവിയവിടവില. 

ബവിലവിനന്റെ ഖണണ്ഡം  7 (എ)  പ്രകയോരണ്ഡം പകരണ്ഡം യചെര്ക്കുന്ന വകുപപ  8(1)  അനസരവിച്ചപ
സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ  ചെയോന്സലനറ  നവിയമവിക്കുന്നതപ  സര്ക്കയോര്  ആണപ.  അതയോയതപ
നവിയമന അധവികയോരവി മനവിസഭേയയോണപ. 

ഡവിജവിറല സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമതവിനല വകുപപ  9(3)  പ്രകയോരണ്ഡം മുഖരമനവിയയോണപ
പ്രസ്തുത സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ  യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്.  പ്രസ്തുത  നവിയമതവിനന്റെ വകുപപ  9(2),
9(3) എന്നവിവ തയോനഴെപറയുണ്ഡം പ്രകയോരണ്ഡം പരയോമര്ശവിക്കുന. 

“(2)  ചെയോന്സലറുനടെ  അഭേയോവതവിയലയോ  അയദ്ദേഹതവിനപ  പ്രവര്തവിക്കയോന്
കഴെവിയയോത  അവസരതവിയലയോ  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ  ബവിരുദദയോന  സയമ്മേളനങ്ങളവില
ആദരകണ്ഡം  വഹവിക്കുന്നതുള്നപനടെ,  ചെയോന്സലറുനടെ  എലയോ  അധവികയോരങ്ങളണ്ഡം
യപ്രയോ-ചെയോന്സലര് വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതുണ്ഡം എലയോ ചുമതലകളണ്ഡം നവിര്വ്വഹവിയക്കണതുമയോണപ. 

(3)  ചെയോന്സലര്  യരഖയോമൂലമുള്ള  ഉതരവവിനയോല  യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്ക്കപ  ഏലപവിച
നകയോടുക്കുന്ന  ചെയോന്സലറുനടെ  അങ്ങനനയുള്ള  അധവികയോരങ്ങള്  കൂടെവി  യപ്രയോ-ചെയോന്സലര്
വവിനവിയയയോഗവിയക്കണതുണ്ഡം  അങ്ങനനയുള്ള  ചുമതലകള്  കൂടെവി  നവിര്വ്വഹവിയക്കണതുണ്ഡം
അപ്രകയോരമുള്ള ഏലപവിചനകയോടുക്കല അപ്രകയോരമുള്ള ഉതരവവില വവിനവിര്യദ്ദേശവിക്കയോവുന്ന
അങ്ങനനയുള്ള നവിയനണങ്ങള്ക്കുണ്ഡം നവിബനനകള്ക്കുണ്ഡം വവിയധയമയോകയോവുന്നതുമയോണപ.” 

അതയോയതപ  ചെയോന്സലറുനടെ  നവിയമന  അധവികയോരവിയയോയ  മുഖരമനവി,  ചെയോന്സലര്
delegate  നചെയ്തു  നലകുന്ന  അധവികയോരങ്ങളണ്ഡം  ചുമതലകളണ്ഡം  നവിര്വ്വഹവിക്കുവയോന്
ബയോധരസനയോയവി തജീര്ന്നവിരവിക്കുന.  വകുപപ  9(3)  പ്രകയോരമുള്ള  power delegation-നന്റെ
നവിയമ സയോധുതയവില അവരക്തതയുണപ.
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ബവിലവില  ചെയോന്സലര്ക്കപ  യയയോഗരത  നവിശ്ചയവിച്ചവിടവില.  സര്വ്വകലയോശയോലയുനടെ
ചെയോന്സലര് പദവവിയവിയലക്കപ  ബനനപട യമഖലയവില നവിന്നലയോത ഏനതയോരയോളവിനനയുണ്ഡം
നവിയയയോഗവിക്കയോവുന്ന വരവസകളയോണപ ഉള്നപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതപ. 

അവധയോനതയവിലയോനത തയയോറയോക്കവിയതവിനയോല നവിയമപരമയോയവി അവരക്തതകള് ഉള്ള
ബവിലവിയനയോടെപ വവിയയയോജവിപപ യരഖനപടുത്തുന.  

വവി. ഡവി. സതജീശന് (ഒപപ)

പവി. നക. കുഞയോലവിക്കുടവി                                       (ഒപപ)



അനുബനന്ധം   II

2022-ലല സര്വ്വകലലാശലാല നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) 
(3-ാ നമ്പര്) ബനില

( സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിഭപലാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകലാരമുളളതക്ട്)

[അടനിവരയനിടതന്ധം വശത്തു വരച്ചതന്ധം സബ്ജകക്ട് കമനിറനി നനിര്ഭദ്ദേശനിച്ച ഭഭേദഗതനികലള
സൂചെനിപനിക്കുന]  

1986-ലല ലകലാച്ചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം  
2010-ലല ഭകരള ഫനിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം
 2013-ലല തഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന മലയലാള സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം

 2015-ലല എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കലലാന്ധം സലാഭങ്കേതനിക ശലാസ
സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം 2021-ലല ശറീനലാരലായണഗുര

ഓപണ യൂണനിഭവഴനിറനി ആകന്ധം 2021-ലല ഭകരള
 ഡനിജനിറല ശലാസക്ട് ത്ര സലാഭങ്കേതനിക നൂതനവനിദദ

സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം വറീണന്ധം
 ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള

ഒര

 ബനില

പറീഠനിക.―1986-ലല ലകലാച്ചനി ശലാസ-സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം
(1986-ലല 31)   2010-ലല  ഭകരള  ഫനിഷററീസക്ട്  സമുദ്രപഠന  സര്വ്വകലലാശലാല  ആകന്ധം
(2011-ലല 5) 2013-ലല തഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന മലയലാള സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം (2013-ലല 24)
2015-ലല  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള്  കലലാന്ധം  സലാഭങ്കേതനികശലാസ  സര്വ്വകലലാശലാല  ആകന്ധം
(2015-ലല 17) 2021-ലല ശറീനലാരലായണഗുര ഓപണ യൂണനിഭവഴനിറനി ആകന്ധം (2021-ലല 1)
2021-ലല ഭകരള ഡനിജനിറല ശലാസക്ട് ത്ര സലാഭങ്കേതനിക നൂതനവനിദദ സര്വ്വകലലാശലാല ആകന്ധം
(2021-ലല  10)  ഇനനിപറയുന്ന ആവശദങ്ങള്കലായനി വറീണന്ധം ഭഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതക്ട്
യുക്തമലായനിരനിക്കുകയലാല;

ഭേലാരത  റനിപബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിമൂന്നലാന്ധം  സന്ധംവത്സരതനില  തലാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകലാരന്ധം
നനിയമമുണലാക്കുന:―

1.  ചുരകഭപരന്ധം     പ്രലാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ ആകനിനക്ട് 2022-ലല സര്വ്വകലലാശലാല
നനിയമങ്ങള് (ഭഭേദഗതനി) (3-ാ നമ്പര്) ആകക്ട് എന്നക്ട് ഭപരക്ട് പറയലാന്ധം. 

(2) ഇതക്ട് ഉടന പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

1575/2022.
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2.  1986-  ലല     31-  ാ     ആകനിനുള     ഭഭേദഗതനി.―1986-ലല ലകലാച്ചനി ശലാസ-
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലലാശലാല ആകനിലല (1986-ലല 31),―

(എ)  8-ാ  വകുപനില  (1)-ാ  ഉപവകുപനിനു  പകരന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(1)   സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം,    നനിയമന്ധം  അലല്ലെങ്കേനില  ലപലാതഭേരണന്ധം  എന്നനിവയനില  ഏലതങ്കേനിലന്ധം
ഭമഖലയനില  പ്രലാഗതദമുള  ഒരലാലള  സര്വ്വകലലാശലാലയുലട  ചെലാനസലറലായനി
നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്. 

(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള് ഉഭദദലാഗതനില പ്രഭവശനിക്കുന്ന തറീയതനി  മുതല
അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്  ഉഭദദലാഗന്ധം  വഹനിഭകണതലാണക്ട്. 

(1 ബനി)  ചെലാനസലറലായനി നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക
കലാലയളവനിഭലയക്ട് പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട സലാനന്ധം പ്രതനിഫലന്ധം പറലാത ഒര
സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം സര്വ്വകലലാശലാലയുലട ആസലാനതക്ട്
ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം സര്വ്വകലലാശലാല,  അയലാളുലട കലാരദലാലയതനിലന്റെ സുഗമമലായ
പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം
ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്.  

(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്, സര്കലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലന്ധം     രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര് അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം
കര്തവദങ്ങളനില നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  തറീയതനി  മുതല
പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം
തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി
മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില
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(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക  ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന  ഒര  കുറതനിനക്ട്,  ഒര  ക്ഷമതയുള
ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം
ലചെയ്യുകഭയലാ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.

(1 ജനി)  സര്കലാരനിനക്ട്,  ഗുരതരമലായ  ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള
ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ മഭറലതങ്കേനിലന്ധം ശരനിയലായതന്ധം മതനിയലായതമലായ കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ
ലനിഖനിതമലായ  ഒര  ഉതരവക്ട്  വഴെനി,  ചെലാനസലലറ  ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം  നറീകന്ധം
ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട് അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്:

എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം
ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന
ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം
നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി)  11-ാ വകുപനില  (16)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(16)  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര തലാലകലാലനിക
ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,
വവസക്ട്-ചെലാനസലര് അയലാളുലട കര്തവദങ്ങള് പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന തറീയതനി വലര, വവസക്ട്-
ചെലാനസലറുലട  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്തവദങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ആവശദമലായ ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”.  

3. 2011-  ലല     5  -  ാ     ആകനിനുള     ഭഭേദഗതനി.―2010-ലല ഭകരള ഫനിഷററീസക്ട് സമുദ്രപഠന
സര്വ്വകലലാശലാല ആകനിലല (2011-ലല 5),―

(എ) 31-ാ വകുപനില  (1)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(1)   സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം, നനിയമന്ധം അലല്ലെങ്കേനില ലപലാതഭേരണന്ധം എന്നനിവയനില ഏലതങ്കേനിലന്ധം ഭമഖലയനില
പ്രലാഗതദമുള ഒരലാലള സര്വ്വകലലാശലാലയുലട ചെലാനസലറലായനി നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്.   
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(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള് ഉഭദദലാഗതനില പ്രഭവശനിക്കുന്ന തറീയതനി മുതല

അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്   ഉഭദദലാഗന്ധം വഹനിഭകണതലാണക്ട്. 

(1 ബനി)  ചെലാനസലറലായനി നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക കലാലയളവനിഭലയക്ട്

പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട സലാനന്ധം പ്രതനിഫലന്ധം പറലാത ഒര

സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം സര്വ്വകലലാശലാലയുലട

ആസലാനതക്ട് ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം സര്വ്വകലലാശലാല,  അയലാളുലട കലാരദലാലയതനിലന്റെ

സുഗമമലായ പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള

ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്. 

(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്,   സര്കലാരനിനക്ട്   ഭരഖലാമൂലന്ധം       രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര്  അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം

കര്തവദങ്ങളനില നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  തറീയതനി  മുതല

പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം

തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി

മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന ഒര കുറതനിനക്ട്,  ഒര ക്ഷമതയുള

ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം

ലചെയ്യുകഭയലാ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.

(1 ജനി)  സര്കലാരനിനക്ട്,  ഗുരതരമലായ ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ

മഭറലതങ്കേനിലന്ധം ശരനിയലായതന്ധം മതനിയലായതമലായ കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ ലനിഖനിതമലായ ഒര ഉതരവക്ട്

വഴെനി,  ചെലാനസലലറ  ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം  നറീകന്ധം  ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട്

അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്: 
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എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം
ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന
ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം
നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി) 33-ാ വകുപനില  (11)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:― 

“(11)  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര  തലാലകലാലനിക
ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,
വവസക്ട്-ചെലാനസലര് അയലാളുലട കര്തവദങ്ങള് പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന തറീയതനി വലര, വവസക്ട്-
ചെലാനസലറുലട  അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്തവദങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ആവശദമലായ ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”. 

4.  2013-  ലല     24-  ാ     ആകനിനുള     ഭഭേദഗതനി.― 2013-ലല തഞ്ചതക്ട് എഴുതച്ഛന
മലയലാള സര്വ്വകലലാശലാല ആകനിലല (2013-ലല 24),

(എ) 26-ാ വകുപനില (1)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(1)  സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം,    നനിയമന്ധം  അലല്ലെങ്കേനില  ലപലാതഭേരണന്ധം  എന്നനിവയനില  ഏലതങ്കേനിലന്ധം
ഭമഖലയനില  പ്രലാഗതദമുള  ഒരലാലള  സര്വ്വകലലാശലാലയുലട  ചെലാനസലറലായനി
നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്. 

(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള് ഉഭദദലാഗതനില പ്രഭവശനിക്കുന്ന തറീയതനി  മുതല
അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്  ഉഭദദലാഗന്ധം വഹനിഭകണതലാണക്ട്.  

(1 ബനി) ചെലാനസലറലായനി   നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക കലാലയളവനിഭലയക്ട്
പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട സലാനന്ധം പ്രതനിഫലന്ധം പറലാത ഒര
സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം സര്വ്വകലലാശലാലയുലട ആസലാനതക്ട്
ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം സര്വ്വകലലാശലാല,  അയലാളുലട കലാരദലാലയതനിലന്റെ സുഗമമലായ
പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം
ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്.  
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(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്, സര്കലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലന്ധം   രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര്  അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം
കര്തവദങ്ങളനില നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതനി മുതല
പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം
തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി
മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക  ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന  ഒര  കുറതനിനക്ട്,  ഒര  ക്ഷമതയുള
ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം
ലചെയ്യുകഭയലാ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.

(1 ജനി) സര്കലാരനിനക്ട്,  ഗുരതരമലായ  ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള
ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ  മഭറലതങ്കേനിലന്ധം  ശരനിയലായതന്ധം  മതനിയലായതമലായ
കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ  ലനിഖനിതമലായ  ഒര  ഉതരവക്ട്  വഴെനി,  ചെലാനസലലറ
ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട് അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്: 

എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം
ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന
ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം
നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി) 29-ാ വകുപനില,―

(i)   (9)-ാ  ഉപവകുപനില  "തലാലകലാലനികമലായഭതലാ  സനിരമലായഭതലാ  ആയ"
എന്നറീ വലാക്കുകള്ക്കു പകരന്ധം "സനിരമലായ” എന്ന വലാകക്ട് ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്.;

(ii)  (9)-ാ  ഉപവകുപനിനു  ഭശഷന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ട്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
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“(10)  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര തലാലകലാലനിക
ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,
വവസക്ട്-ചെലാനസലര്  അയലാളുലട  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന  തറീയതനി  വലര,  വവസക്ട്-
ചെലാനസലറുലട അധനികലാരങ്ങള് വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം കര്തവദങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ആവശദമലായ ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”. 

5.  2015-  ലല     17  -  ാ     ആകനിനുള     ഭഭേദഗതനി.―2015-ലല എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള് കലലാന്ധം
സലാഭങ്കേതനികശലാസ സര്വ്വകലലാശലാല ആകനിലല (2015-ലല 17),―

(എ)   10-ാ  വകുപനില  (1)-ാ  ഉപവകുപനിനു  പകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(1)  സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം,    നനിയമന്ധം  അലല്ലെങ്കേനില  ലപലാതഭേരണന്ധം  എന്നനിവയനില  ഏലതങ്കേനിലന്ധം
ഭമഖലയനില  പ്രലാഗതദമുള  ഒരലാലള  സര്വ്വകലലാശലാലയുലട  ചെലാനസലറലായനി
നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്.   

(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള്  ഉഭദദലാഗതനില  പ്രഭവശനിക്കുന്ന  തറീയതനി
മുതല അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്  ഉഭദദലാഗന്ധം വഹനിഭകണതലാണക്ട്.  

(1 ബനി)  ചെലാനസലറലായനി നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക  കലാലയളവനിഭലയക്ട്
പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട സലാനന്ധം പ്രതനിഫലന്ധം പറലാത ഒര
സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം സര്വ്വകലലാശലാലയുലട
ആസലാനതക്ട് ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം സര്വ്വകലലാശലാല,  അയലാളുലട  കലാരദലാലയതനിലന്റെ
സുഗമമലായ പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള
ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്.  

(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്, സര്കലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലന്ധം   രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര് അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം
കര്തവദങ്ങളനില  നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല  ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതനി  മുതല
പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില
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(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം

തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി

മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന ഒര കുറതനിനക്ട്,  ഒര ക്ഷമതയുള

ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം

ലചെയ്യുകഭയലാ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.

(1 ജനി) സര്കലാരനിനക്ട്, ഗുരതരമലായ ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ

മഭറലതങ്കേനിലന്ധം  ശരനിയലായതന്ധം  മതനിയലായതമലായ  കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ  ലനിഖനിതമലായ  ഒര

ഉതരവക്ട്  വഴെനി,  ചെലാനസലലറ  ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം  നറീകന്ധം  ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട്

അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്: 

എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം

ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന

ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം

നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി) 13-ാ വകുപനില,―

(i) (7)-ാ ഉപവകുപനില, (iii)-ാ ഖണന്ധം വനിട്ടുകളഭയണതലാണക്ട് ;

(ii)  (7)-ാ  ഉപവകുപനിനു  ഭശഷന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ട്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :―

“(7 എ)  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര  തലാലകലാലനിക

ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,  വവസക്ട്-

ചെലാനസലര്  അയലാളുലട  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന  തറീയതനി  വലര,  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട

അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്തവദങ്ങള്    നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ആവശദമലായ

ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”.
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6.  2021-  ലല    1-  ാ ആകനിനുള ഭഭേദഗതനി.―2021-ലല ശറീനലാരലായണഗുര ഓപണ
യൂണനിഭവഴനിറനി ആകനിലല (2021-ലല 1),―

(എ) 8-ാ വകുപനില  (1)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള്
ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(1)  സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം, നനിയമന്ധം അലല്ലെങ്കേനില ലപലാതഭേരണന്ധം എന്നനിവയനില ഏലതങ്കേനിലന്ധം ഭമഖലയനില
പ്രലാഗതദമുള ഒരലാലള യൂണനിഭവഴനിറനിയുലട ചെലാനസലറലായനി     നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്.   

(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള് ഉഭദദലാഗതനില പ്രഭവശനിക്കുന്ന തറീയതനി
മുതല അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്  ഉഭദദലാഗന്ധം വഹനിഭകണതലാണക്ട്. 

(1 ബനി)  ചെലാനസലറലായനി നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക കലാലയളവനിഭലയക്ട്
പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട സലാനന്ധം പ്രതനിഫലന്ധം പറലാത ഒര
സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം യൂണനിഭവഴനിറനിയുലട ആസലാനതക്ട്
ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം യൂണനിഭവഴനിറനി,  അയലാളുലട കലാരദലാലയതനിലന്റെ സുഗമമലായ
പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം
ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്.  

(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്, സര്കലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലന്ധം   രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര് അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം
കര്തവദങ്ങളനില നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതനി  മുതല
പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം
തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി
മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

1477/2022.
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(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന ഒര കുറതനിനക്ട്,  ഒര ക്ഷമതയുള

ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം

ലചെയ്യുകഭയലാ,

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.  

(1 ജനി) സര്കലാരനിനക്ട്,  ഗുരതരമലായ  ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള

ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ മഭറലതങ്കേനിലന്ധം ശരനിയലായതന്ധം മതനിയലായതമലായ കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ

ലനിഖനിതമലായ  ഒര  ഉതരവക്ട്  വഴെനി,  ചെലാനസലലറ  ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം  നറീകന്ധം

ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട് അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്: 

എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം

ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന

ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം

നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി) 11-ാ വകുപനില,―

(i) (6)-ാ ഉപവകുപനില, (iii)-ാ ഖണന്ധം വനിട്ടുകളഭയണതലാണക്ട് ;

(ii)(6)-ാ  ഉപവകുപനിനു  ഭശഷന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന  ഉപവകുപക്ട്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട് :―

“(6 എ)  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര തലാലകലാലനിക

ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,  വവസക്ട്-

ചെലാനസലര്  അയലാളുലട  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന  തറീയതനി  വലര,  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട

അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്തവദങ്ങള്    നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ആവശദമലായ

ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”.

7.  2021-  ലല    10-  ാ ആകനിനുള ഭഭേദഗതനി.―2021-ലല ഭകരള ഡനിജനിറല ശലാസക്ട് ത്ര

സലാഭങ്കേതനിക നൂതനവനിദദ സര്വ്വകലലാശലാല ആകനിലല (2021-ലല 10),―

(എ)   8-ാ വകുപക്ട്  (1)-ാ  ഉപവകുപനിനു  പകരന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―
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“(1)   സര്കലാര്,  വളലര  പ്രശസ്തനലായ  ഒര  വനിദദലാഭേദലാസ  വനിചെക്ഷണലന
അലല്ലെങ്കേനില  കലാര്ഷനികവന്ധം  ലവററനിനറനി  ശലാസവന്ധം  ഉള്ലപലടയുള  ശലാസന്ധം,
സലാഭങ്കേതനികശലാസന്ധം,  വവദദശലാസന്ധം,  സലാമൂഹദശലാസന്ധം,  ഹഹ്യുമലാനനിററീസക്ട്,  സലാഹനിതദന്ധം,  കല,
സലാന്ധംസലാരനികന്ധം,    നനിയമന്ധം  അലല്ലെങ്കേനില  ലപലാതഭേരണന്ധം  എന്നനിവയനില  ഏലതങ്കേനിലന്ധം
ഭമഖലയനില  പ്രലാഗതദമുള  ഒരലാലള  സര്വ്വകലലാശലാലയുലട  ചെലാനസലറലായനി
നനിയമനിഭകണതലാണക്ട്.   

(1 എ)  ചെലാനസലര്,  അയലാള് ഉഭദദലാഗതനില പ്രഭവശനിക്കുന്ന തറീയതനി  മുതല
അഞ്ചക്ട് വര്ഷകലാലയളവനിഭലയക്ട്  ഉഭദദലാഗന്ധം വഹനിഭകണതലാണക്ട്.  

(1 ബനി)  ചെലാനസലറലായനി നനിയമനികലപട ഒരലാളനിനക്ട് ഒര അധനിക
കലാലയളവനിഭലയക്ട് പുനര്നനിയമനതനിനക്ട് അര്ഹതയുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  

(1 സനി)  ചെലാനസലറുലട     സലാനന്ധം    പ്രതനിഫലന്ധം    പറലാത     ഒര
സലാനമലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്.  ചെലാനസലറുലട കലാരദലാലയന്ധം സര്വ്വകലലാശലാലയുലട
ആസലാനതക്ട് ആയനിരനിക്കുന്നതന്ധം സര്വ്വകലലാശലാല,  അയലാളുലട കലാരദലാലയതനിലന്റെ
സുഗമമലായ പ്രവര്തനതനിനലായനി ആവശദമലാഭയകലാവന്ന അങ്ങലനയുള
ഉഭദദലാഗസലരയുന്ധം ജറീവനകലാലരയുന്ധം നലഭകണതമലാണക്ട്.  

(1 ഡനി) ചെലാനസലര്കക്ട്, സര്കലാരനിനക്ട് ഭരഖലാമൂലന്ധം   രലാജനി സമര്പനികലാവന്നതലാണക്ട്  .

(1 ഇ)  ചെലാനസലറുലട രലാജനി,  സര്കലാര് അതക്ട്  സസറീകരനിക്കുകയുന്ധം
കര്തവദങ്ങളനില  നനിനന്ധം അയലാലള  വനിടുതല ലചെയ്യുകയുന്ധം  ലചെയ്യുന്ന തറീയതനി  മുതല
പ്രലാബലദതനില വരന്നതലാണക്ട്.

(1 എഫക്ട്) സര്കലാരനിനക്ട്, ഉതരവക്ട് മൂലന്ധം, ചെലാനസലലറ, അയലാള്,―

(എ) ഒര നനിര്ദ്ധനനലായനി പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ബനി)  ശലാരറീരനികഭമലാ  മലാനസനികഭമലാ  ആയ  അവശതമൂലന്ധം  അപ്രകലാരന്ധം
തടരന്നതനിനക്ട് അഭയലാഗദനലായനിതറീരകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(സനി)  ബുദ്ധനിസനിരത  ഇല്ലെലാതലായനിതറീരകയുന്ധം  ക്ഷമതയുള  ഒര  ഭകലാടതനി
മുഖലാന്തരന്ധം അപ്രകലാരന്ധം പ്രഖദലാപനികലപടുകഭയലാ; അലല്ലെങ്കേനില

(ഡനി)  സലാനലാര്ഗനിക  ദൂഷദന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന  ഒര  കുറതനിനക്ട്,  ഒര  ക്ഷമതയുള
ഭകലാടതനി  മുഖലാന്തരന്ധം  കുറന്ധം  സലാപനികലപടുകയുന്ധം  തടവശനിക്ഷയക്ട്  വനിധനികലപടുകയുന്ധം
ലചെയ്യുകഭയലാ, 

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം അയലാളുലട ഉഭദദലാഗതനില നനിനന്ധം നറീകന്ധം ലചെയലാവന്നതലാണക്ട്.
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(1 ജനി) സര്കലാരനിനക്ട്,  ഗുരതരമലായ  ലപരമലാറദൂഷദതനിഭനലള  ആഭരലാപണങ്ങളനിഭനഭലലാ

മഭറലതങ്കേനിലന്ധം  ശരനിയലായതന്ധം  മതനിയലായതമലായ  കലാരണങ്ങളനിഭനഭലലാ  ലനിഖനിതമലായ  ഒര

ഉതരവക്ട്  വഴെനി,  ചെലാനസലലറ  ഔഭദദലാഗനികസലാനത്തുനനിനന്ധം  നറീകന്ധം  ലചെയ്യുന്നതനിനക്ട്

അധനികലാരമുണലായനിരനിക്കുന്നതലാണക്ട്: 

എന്നലാല,  സര്കലാര്,  ഈ  ആവശദതനിഭലയലായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സുപ്രറീന്ധം

ഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ വഹഭകലാടതനിയനിലലഭയലാ ഒര ജ ഡ്ജനി ആയനിരന്ന ഒരലാള് നടത്തുന്ന

ഒര അഭനസഷണന്ധം വഴെനി അങ്ങലനയുള ആഭരലാപണങ്ങള് ലതളനിയനികലപഭടണതലാണക്ട് :

എനമലാത്രമല്ലെ,  അയലാള്കക്ട്  പറയുവലാനുളതക്ട്  പറയുവലാന  നദലായമലായ  ഒരവസരന്ധം

നലകലാലത അയലാലള നറീകന്ധം ലചെയലാന പലാടുളതല്ലെ.”;

(ബനി)  11-ാ വകുപനില  (10)-ാ ഉപവകുപനിനു പകരന്ധം  തലാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട്

ഭചെര്ഭകണതലാണക്ട്, അതലായതക്ട്:―

“(10) വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട  ഔഭദദലാഗനികസലാനതനിനക്ട്  ഒര  തലാലകലാലനിക

ഒഴെനിവണലാകുന്ന  സലാഹചെരദതനില,  ചെലാനസലര്,  ഭപ്രലാ-ചെലാനസലറുമലായനി  കൂടനിയലാഭലലാചെനിച്ചക്ട്,  വവസക്ട്-

ചെലാനസലര്  അയലാളുലട  കര്തവദങ്ങള്  പുനരലാരന്ധംഭേനിക്കുന്ന  തറീയതനി  വലര,  വവസക്ട്-ചെലാനസലറുലട

അധനികലാരങ്ങള്  വനിനനിഭയലാഗനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്തവദങ്ങള്    നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ആവശദമലായ

ക്രമറീകരണങ്ങള് ലചെഭയണതലാണണ.”.

ഭകരള നനിയമസഭേലാ ലസക്രഭടറനിയറക്ട്, എ. എന്ധം. ബഷറീര്,
തനിരവനന്തപുരന്ധം , ലസക്രടറനി.
2022 ഡനിസന്ധംബര് 7.


