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(2021-2023)
ഘടന
ചചെയര്മപ്പോന :
ശശ. പേറിണറപ്പോയറി വറിജയന,
മുഖഭ്യമനറി.
പ്രപതഭ്യക ക്ഷണറിതപ്പോവജ:
ശശ. പേറി. രപ്പോജശവജ,
നറിയമവക വഭ്യവസപ്പോയവക കയറക വകുപ്പുമനറി.
അകഗങ്ങള്:
ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രപശേഖരന
ശശ. വറി. പജപ്പോയറി
ശശ. പേറി. ചക. കുഞപ്പോലറിക്കുടറി
ശശ. ടറി. ചഎ. മധുസൂദനന
ശശ. മപ്പോതത്യു ടറി. പതപ്പോമസജ
ശശ. ഉമന ചെപ്പോണറി
ശശ. ടറി. പേറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന
ശശ. വറി. ഡറി. സതശശേന
ശശ. കടകകപേള്ളറി സുപരന്ദ്രന
ശശ. പതപ്പോമസജ ചക. പതപ്പോമസജ.
നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ :
ശശ. എസജ. വറി. ഉണറികൃഷ്ണനനപ്പോയര്, ചസക്രടററി.
ശശമതറി ഷബപ്പോന അഞക, പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി.
ശശമതറി ദശപേ വറി., ചഡപേപ്യൂടറി ചസക്രടററി.
ശശ. പജപ്പോമറി ചക. പജപ്പോസഫജ, അണര് ചസക്രടററി.

2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ
നൂതനവഡിദദ്യ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ബഡില്
സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി റഡികപശാർടക്ട്
ആഭദ്യന്തരകേശാരദ്യങ്ങള് സസംബനഡിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി XIV-ലന്റെ പരഡിഗണനയ്ക്കയച്ച
2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ്യ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ബഡില് (ബഡില്
നമ്പര് 28) സമഡിതഡി പരഡിഗണഡിച്ചതനുസരഡിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡിയുലടെ റഡികപശാര്ടസം സബ്ജകക്ട്
കേമഡിറ്റഡി റഡികപശാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേശാരമുള്ള ബഡിലസം സമർപഡിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ്യ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ബഡില്
2021 ആഗസക്ട് 3-ാം തതീയതഡി ഒരു അസശാധശാരണ ഗസറ്റശായഡി പ്രസഡിദതീകേരഡിച്ചു. ഇഇൗ ബഡില് 2021
ആഗസക്ട് 11-ാം തതീയതഡി സഭയഡില് അവതരഡിപഡിക്കുകേയുസം ആഭദ്യന്തരകേശാരദ്യങ്ങള് സസംബനഡിച്ച
സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി XIV-ലന്റെ പരഡിഗണനയ്ക്കക്ട് അകന്നേദഡിവസസംതലന്നേ അയയ്ക്കുകേയുസം ലചെയ.
3. 2021 ലസപ്റ്റസംബര് 29-ാം തതീയതഡി സമഡിതഡി കയശാഗസം കചെർന്നേക്ട് ബഡില് ഖണസം
ഖണമശായഡി പരഡിഗണഡിക്കുകേയുസം തശാലഴെപറയുന്നേ കഭദഗതഡികേകളശാലടെ അസംഗതീകേരഡിക്കുകേയുസം ലചെയ.
ഖണസം 2
(i) (എ) ഇനതഡിൽ "അകശാദമഡികേക്ട് സശാഫഫ " എന്നേതഡിനു പകേരസം "അകശാഡമഡികേ സശാഫക്ട് "
എനസം "ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടഡിലന്റ"
എന്നേതഡിനുപകേരസം "സര്വ്വകേലെശാശശാലെയുലടെ" എനസം
കചെർക്കുകേ:―
(ii) (സഡി) ഇനതഡിൽ "കബശാർഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവർകണഴക്ട് എന്നേശാല്” എന്നേതീ
വശാക്കുകേൾകക്ട് കശഷസം " 18 -ാം വകുപഡിൻ കേതീഴെഡിൽ രൂപവൽകരഡിച്ച " എന്നേതീ വശാക്കുകേൾ കചെർക്കുകേ.
(iii) (ഡഡി) ഇനതഡിൽ "കേശാമ്പസഫ" എന്നേതഡിനു പകേരസം "കേദ്യശാസംപസക്ട്" എനസം
"ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടഡിനശാല്" എന്നേതഡിനുപകേരസം "സര്വ്വകേലെശാശശാലെയശാല്" എനസം കചെർക്കുകേ.
(iv) നഡിലെവഡിലുള്ള (ലകേ) ഇനസം ഒഴെഡിവശാക്കുകേയുസം (എൽ) മുതൽ (ആർ) വലരയുള്ള
ഇനങ്ങൾ (ലകേ) മുതൽ (കേറ്റ്യൂ) വലരയുള്ള ഇനങ്ങളശായഡി പുനരകസം ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട്.
(v) അപ്രകേശാരസം പുനരകസം ലചെയ്ത (കേറ്റ്യൂ) ഇനതഡിനു കശഷസം (ആർ) ഇനമശായഡി
തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനസം കചെർക്കുകേ:―
"(ആർ) "സ്കൂൾ" എന്നേശാൽ സർവ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിച്ച പഠന സ്കൂൾ
എന്നേർത്ഥമശാകുന;''
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(vi) (എകക്ട്) ഇനതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനസം കചെർക്കുകേ:―
"(എകക്ട്) "അദദ്യശാപകേർ" എന്നേശാൽ സർവ്വകേലെശാശശാലെയഡിൽ അദദ്യശാപനസം
നടെത്തുന്നേതഡികനശാ ഗകവഷണസം നടെത്തുന്നേതഡികനശാ കവണ്ടഡി നഡിയമഡികലപടതുസം സശാറ്ററ്റ്യൂടകേളശാൽ
അദദ്യശാപകേരശായഡി നഡികയശാഗഡിച്ചഡിടള്ളതുമശായ ലപ്രശാഫസർമശാർ, അകസശാസഡികയറ്റക്ട് ലപ്രശാഫസർമശാർ,
അസഡിസന്റെക്ട് ലപ്രശാഫസർമശാർ, അതുകപശാലലെയുള്ള മറ്റു ആളുകേൾ എന്നേർത്ഥമശാകുന; ''
ഖണസം 3
(i) (1)-ാം ഉപഖണതഡിനു കശഷസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം (2)-ാം
ഉപഖണമശായഡി കചെർകകണ്ടതുസം നഡിലെവഡിലുള്ള (2) മുതൽ (5) വലരയുള്ള ഉപഖണങ്ങൾ (3)
മുതൽ (6) വലരയുള്ള ഉപഖണങ്ങളശായഡി പുനരകസം ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട്.
"(2) സർവ്വകേലെശാശശാലെയുലടെ
ആയഡിരഡിക്കുന്നേതശാണക്ട്.".

ആസശാനസം

തഡിരുവനന്തപുരസം

ജഡില്ലയഡിൽ

(ii) അപ്രകേശാരസം പുനരകസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ (5)-ാം ഉപഖണതഡിൽ "സതദ്യസം
കബശാധദ്യലപടുകതണ്ടതുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾക്കു പകേരസം "സതദ്യകബശാധലപടുകതണ്ടതുസം"
എന്നേ വശാക്കുസം "എല്ലശാ കപ്രസ്സുകേളുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾക്കു പകേരസം "എല്ലശാ കപ്രശാസസ്സുകേളുസം"
എന്നേതീ വശാക്കുകേളുസം കചെർക്കുകേ.
ഖണസം 4
(i) (എ) ഇനതഡിൽ "പ്രകയശാഗരസംഗങ്ങളഡിലുസം" എന്നേ വശാകഡിനു പകേരസം
"മൾടഡി ഡഡിസഡിപഡിനറഡി ആപഡികകഷനുകേളഡിലുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾ കചെർക്കുകേ.
(ii) (ബഡി) ഇനതഡിൽ "വഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ പരഡിപശാടെഡികേൾ" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾക്കു
പകേരസം "വഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ ഗകവഷണ പരഡിപശാടെഡികേൾ" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾ കചെർക്കുകേ.
(iii) (ഇ) ഇനതഡിൽ "അതദ്യശാധുനഡികേ ഉൽപന്നേങ്ങളുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾക്കു
പകേരസം "അതദ്യന്തശാധുനഡികേമശായ ഉൽപന്നേങ്ങളുസം നൂതനവഡിദദ്യകേളുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾ കചെർക്കുകേ.
ഖണസം 5
(i) (എ) ഇനതഡിൽ "അദദ്യശാപനസം നൽകുകേ," എന്നേതീ വശാക്കുകേൾക്കുസം
ചെഡിഹ്നതഡിനുസം കശഷസം "വഡിവഡിധ പഠന സ്കൂളുകേൾ സശാപഡിക്കുകേ" എന്നേതീ വശാക്കുകേൾ
കചെർക്കുകേ.
(ii) (ഡഡി) ഇനതഡിനു കശഷസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനസം (ഇ) ഇനമശായഡി
കചെർകകണ്ടതുസം നഡിലെവഡിലുള്ള (ഇ) മുതൽ (ഇസഡക്ട്-ഐ) വലരയുള്ള ഇനങ്ങൾ (എഫക്ട്) മുതൽ
(ഇസഡക്ട്-ലജ) വലരയുള്ള ഇനങ്ങളശായഡി പുനരക്ഷരസം ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട്.
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"(ഇ) സർകശാരഡിലന്റെ അനുമതഡികയശാലടെ സസംസശാനതഡിലന്റെ മറ്റു ഭശാഗങ്ങളഡിലുസം
ഭശാരതതഡിലന്റെ മറ്റു ഭശാഗങ്ങളഡിലുസം ഗകവഷണ വഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ കകേന്ദ്രങ്ങൾ സശാപഡിക്കുകേ;".
(iii)

പുനരക്ഷരസം

ലചെയ്യേലപടുന്നേ

(ഐ)

ഇനതഡിൽ

"ലറഗുകലെറ്ററഡി

കബശാഡഡികേളുലടെ" എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു പകേരസം "യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമതീഷൻ, ആൾ
ഇൻഡദ്യ

കേഇൗൺസഡിൽ

കബശാഡഡികേളുലടെ"

കഫശാർ

എന്നേതീ

ലടെകഡികൽ

വശാക്കുകേളുസം

എഡറ്റ്യൂകകഷൻ

ചെഡിഹ്നവസം

മുതലെശായ

ലറഗുകലെറ്ററഡി

കചെർകകണ്ടതശാണക്ട്.

കൂടെശാലത

"(ജജ)”എന്നേതഡിനു പകേരസം "(എചഫ)”എന്നേതക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(iv) പുനരക്ഷരസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ (എൻ) ഇനതഡിൽ "സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ്യകേളഡിലുസം
മശാനവഡികേ

വഡിഷയങ്ങളഡിലുസം"

എന്നേതീ

വശാക്കുകേൾക്കു

പകേരസം

"സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യ,

ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി ഇലന്നേശാകവഷന്, സസംരസംഭകേതതസം, ലെഡിബറല് ആര്ട്സക്ട്, മശാനവഡികേ
വഡിഷയങ്ങള് എന്നേഡിവയഡില്" എന്നേതീ വശാക്കുകേളുസം ചെഡിഹ്നങ്ങളുസം കചെര്ക്കുകേ.
(v)

പുനരക്ഷരസം

ലചെയ്യേലപടുന്നേ

(ഒ)

ഇനതഡില്

"ബഇൗദഡികേ

സതതക്ട്

ഉണ്ടശാക്കുകേയുസം ധനസമ്പശാദനസം നടെത്തുകേയുസം” എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു പകേരസം "ബഇൗദഡികേ
സതതക്ട് സൃഷഡിക്കുകേയുസം ധനസമശാഹരണസം നടെത്തുകേയുസം " എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(vi) പുനരക്ഷരസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ (ഇസഡക്ട്-ഇ) ഇനതഡില് "ആളുകേളഡില് നഡിന്നേക്ട്
സഹശായങ്ങളുസം സസംഭശാവനകേളുസം ഉപഹശാരങ്ങളുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസം "ആളുകേളഡില് നഡിനസം,
കേമ്പനഡികേള്,

സര്കശാര്-സര്കശാകരതര

സശാപനങ്ങള്,

ട്രസ്റ്റുകേള്,

സര്കശാകരതര

സസംഘടെനകേള് എന്നേഡിവയഡില് നഡിനസം സഹശായങ്ങളുസം സസംഭശാവനകേളുസം ദശാനങ്ങളുസം" എന്നേതീ
വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(vii)

പുനരക്ഷരസം

ലചെയ്യേലപടുന്നേ

(ഇസഡക്ട്-എഫക്ട്)

ഇനതഡിനു

പകേരസം

തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനവസം കഡിപ്ത നഡിബനനയുസം കചെര്ക്കുകേ.
“(ഇസഡക്ട്-എഫക്ട്) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുകവണ്ടഡി, ട്രസ്റ്റുസം എന്കഡശാവ്ലമന്റുകേളുമശായ
വസ്തുകള് ഉള്ലപലടെയുള്ള സശാവരകമശാ ജസംഗമകമശാ ആയ വസ്തുകള് ആര്ജഡിക്കുകേയുസം
ലലകേവശസം വയ്ക്കുകേയുസം ലലകേകേശാരദ്യസം ലചെയ്യുകേയുസം ലലകേലയശാഴെഡിയുകേയുസം ലചെയ്യുകേ:
എന്നേശാല് സര്കശാരഡിലന്റെ സഹശായകതശാലടെ സലെസം ആര്ജഡിക്കുകേകയശാ ലകേടഡിടെസം
പണഡിയുകേകയശാ ലചെയ്ത അപ്രകേശാരമുള്ള സശാവര-ജസംഗമ വസ്തുകള് കകേവശസം വയ്ക്കുന്നേതഡിനുസം
കകേകേശാരദ്യസം ലചെയ്യുന്നേതഡിനുസം കകേലയശാഴെഡിയുകേയുസം ലചെയ്യുന്നേതഡിനക്ട് സര്കശാരഡിലന്റെ മുന്കൂടഡിയുള്ള
അസംഗതീകേശാരസം ആവശദ്യമുള്ളതശാകുന;" .
1457/2021.

4
(viii) പുനരക്ഷരസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ (ഇസഡക്ട്-എച്ചക്ട്) ഇനതഡില് "അനഡിവശാരദ്യമശായ
പരഡിപശാടെഡികേള് തുടെങ്ങഡിവയ്ക്കുകേ" എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു പകേരസം "യുക്തമശായ പരഡിപശാടെഡികേള്
ആരസംഭഡിക്കുകേ" എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 6
(i) (1)- ാം ഉപഖണതഡില് "എലന്തങ്കേഡിലുസം പരഡികശശാധന നടെത്തുന്നേകതശാ
നഡിര്ബനഡിക്കുന്നേകതശാ നഡിയമപരമല്ലശാതതുമശാകുന" എന്നേതീ വശാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസം
"പരഡികശശാധന നടെത്തുവശാകനശാ നഡിര്ബനഡിക്കുവശാകനശാ പശാടെഡില്ലശാതതശാകുന" എന്നേതീ
വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) (3)-ാംഉപഖണതഡില് "പ്രകതദ്യകേഡിച്ചുസം പടഡികേജശാതഡിയഡിലുസം പടഡികേകഗശാത
വര്ഗ്ഗതഡിലുസംലപടുന്നേവര്ക്കുസം" എന്നേ വശാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസം "പടഡികേജശാതഡിയഡിലുസം പടഡികേകഗശാത
വര്ഗ്ഗതഡിലുസംലപടുന്നേവര്കകശാ," എന്നേതീ വശാക്കുകേളുസം ചെഡിഹ്നവസം കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 7
(2)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(2) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിക്കുന്നേതഡിനക്ട് ആവശദ്യമശാകയകശാവന്നേ എല്ലശാ
അടെഡിസശാനസഇൗകേരദ്യങ്ങളുസം കസശാണ്സറഡിസംഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി ലചെയലകേശാടുകകണ്ടതശാണഫ.”.

ഖണസം 11
(i) (1)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
"(1) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ്യ അലല്ലങ്കേഡില് സയന്സക്ട്
അലല്ലങ്കേഡില് എഞഡിനതീയറഡിസംഗക്ട് അലല്ലങ്കേഡില് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട് രസംഗലത ഒരു പണഡിത കശ്രേഷ്ഠനുസം
ഒരു ഉന്നേത പഠന സശാപനതഡില് ഭരണപരഡിചെയവസം ഉള്ള ആളശായഡിരഡികകണ്ടതശാണക്ട് .
കൂടെശാലത ഏലതങ്കേഡിലുസം ഒരു യൂണഡികവഴഡിറ്റഡിയഡില് ലപ്രശാഫസര് എന്നേ നഡിലെയഡില് ചുരുങ്ങഡിയതക്ട്
പതക്ട് വര്ഷലത പ്രവര്തന പരഡിചെയകമശാ അലല്ലങ്കേഡില് പ്രശസ്തമശായ ഒരു റഡിസര്ച്ചക്ട്
അലല്ലങ്കേഡില് അകശാഡമഡികേക്ട് അലല്ലങ്കേഡില് അഡ്മഡിനഡികസ്ട്രേറ്റതീവക്ട് ഓര്ഗകനകസഷനഡില്
തത്തുലെദ്യമശായ വഡിധതഡില് പ്രവര്തന പരഡിചെയകമശാ ഉള്ള ആളുമശായഡിരഡികകണ്ടതശാണക്ട്.".
(ii) (3)-ാം ഉപഖണതഡില്, (എ) മുതല് (ഇ) വലരയുള്ള ഇനങ്ങള്കക്ട് പകേരസം
തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനങ്ങള് കചെര്ക്കുകേ.
"(എ)
സസംസശാന
കേണ്വതീനറശായഡിരഡിക്കുന്നേതശാണക്ട് ;

ചെതീഫക്ട്

ലസക്രടറഡി,

അകദ്ദേഹസം

കേമഡിറ്റഡിയുലടെ
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(ബഡി) ഇലെകകശാണഡികസം വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ്യയുസം വദ്യവസശായ രസംഗത്തു
നഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ അസംഗസം;
(സഡി) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് ലസലെകക്ട് ലചെയ്യുന്നേ പഠന ഗകവഷണ
രസംഗതക്ട് നഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ അസംഗസം;
(ഡഡി) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമതീഷന് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ ഒരശാള്;
കൂടെശാലത
(ഇ) സസംസശാന സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ ഒരശാള്.".
(iii) (3)-ാം ഉപഖണതഡിനുകശഷസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം (4)-ാം
ഉപഖണമശായഡി കചെര്കകണ്ടതുസം തുടെര്നള്ള ഉപഖണങ്ങള് പുനരകസം ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട് .
"(4) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറുലടെ ഒഴെഡിവക്ട് ഉണ്ടശാകുന്നേതഡിനക്ട് സശാധദ്യതയുള്ള
തതീയതഡിയ്ക്കക്ട് കുറഞ്ഞതക്ട് മൂന്നേക്ട് മശാസസം മുലമ്പങ്കേഡിലുസം പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന്നേ നടെപടെഡി
തുടെങ്ങഡിയഡിരഡികകണ്ടതുസം ചെശാന്സലെര് നഡിശ്ചയഡിച്ച സമയപരഡിധഡിയ്ക്കുള്ളഡില് പൂര്തഡിയശാകകണ്ടതുമശാണക്ട് .
എന്നേഡിരുന്നേശാലുസം, ചെശാന്സലെര്കക്ട്, അനഡിവശാരദ്യമശായ സശാഹചെരദ്യങ്ങളഡില് അങ്ങലന ലചെയ്യുന്നേതക്ട്
ആവശദ്യമശാലണങ്കേഡില്
അപ്രകേശാരമുള്ള
സമയപരഡിധഡി
ദതീര്ഘഡിപഡികശാവന്നേതശാണക്ട് .
എന്നേഡിരുന്നേശാലുസം, അങ്ങലന ദതീര്ഘഡിപഡിച്ച കേശാലെയളവക്ട് ഉള്ലപലടെ മൂന മശാസതഡിനകേസം
പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന്നേ നടെപടെഡി പൂര്തഡിയശാകകണ്ടതശാണക്ട് . വദ്യവസ ലചെയ്ത പ്രകേശാരസം
ഏകേകേണ്ഠമശായ ശഡിപശാര്ശ ലചെയ്യുവശാന് ലസര്ച്ചക്ട്-കേസം-ലസലെക്ഷന് കേമഡിറ്റഡി പരശാജയലപടുന്നേ
സസംഗതഡിയഡില്, കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ ഓകരശാ അസംഗതഡിനുസം ഒരശാളുലടെ കപരക്ട് വതീതസം ചെശാന്സലെര്കക്ട്
സമര്പഡികശാവന്നേതശാണക്ട്. കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലുസം ഒരസംഗസം കപരക്ട് സമര്പഡികശാതഡിരഡിക്കുന്നേതക്ട്
കവസക്ട് -ചെശാന്സലെറുലടെ നഡിയമനസം അസശാധുവശാക്കുന്നേതല.”.
(iv) പുനരകസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ (7)-ാം ഉപഖണതഡില്,―
(i) “അതരസം അധഡികേശാരസശാനതഡിനക്ട് റഡികപശാര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട്”
എന്നേതീ
വശാക്കുകേള്കക്ട്
പകേരസം
“ബനലപട
അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെ
സശാധൂകേരണതഡിനശായഡി റഡികപശാര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട് ” എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) കഡിപ്തനഡിബനനയഡില് “ജനറല് കേഇൗണ്സഡിലെഡില് അപതീല് നല്കുന്നേതഡിനക്ട്
അവകേശാശമുണ്ടശായഡിരഡിക്കുന്നേതുസം അകതത്തുടെര്ന്നേക്ട് ജനറല് കേഇൗണ്സഡിലെഡിനക്ട് കവസക്ട്ചെശാന്സലെര് എടുത നടെപടെഡി” എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു പകേരസം “ചെശാന്സലെര് മുമ്പശാലകേ
അപതീല് നല്കുന്നേതഡിനക്ട് അവകേശാശമുണ്ടശായഡിരഡിക്കുന്നേതുസം അകത തുടെര്ന്നേക്ട് ചെശാന്സലെറഡിനക്ട്
കവസക്ട്- ചെശാന്സലെര് എടുത നടെപടെഡി” എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(v) പുനരകസം ലചെയ്ത (10)-ാം ഉപഖണതഡിനു കശഷസം തശാലഴെപറയുന്നേ
ഉപഖണസം (11)-ാം ഉപഖണമശായഡി കചെര്ക്കുകേ.
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“(11) ഏലതങ്കേഡിലുസം വഡിഷയസം സശാറ്ററ്റ്യൂടകേകളശാ ലറഗുകലെഷനുകേകളശാ മുകഖന
ക്രമലപടുകതണ്ട ആവശദ്യമുണ്ടശായഡിരഡിക്കുകേയുസം എന്നേശാല് അകശാരദ്യതഡിനശായഡി സശാറ്ററ്റ്യൂടകേകളശാ
ലറഗുകലെഷനുകേകളശാ
ഉണ്ടശാകഡിയഡിടഡില്ലശാതഡിരഡിക്കുകേയുസം
ലചെയ്യുന്നേഡിടെതക്ട്,
തല്സമയസം
ആവശദ്യമശാലണന്നേക്ട് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് കേരുതുന്നേ അതരസം നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറലപടുവഡിച്ചു
ലകേശാണ്ടക്ട് വഡിഷയസം ക്രമലപടുകതണ്ടതുസം അതഡിനുകശഷസം കേഴെഡിയുന്നേത കവഗസം അസംഗതീകേശാരതഡിനശായഡി
അവ കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡികനശാ മറ്റക്ട് അധഡികേശാരസശാനതഡികനശാ ബനലപട
നഡികേശായതഡികനശാ സമര്പഡികകണ്ടതുമശാണക്ട്.”.
ഖണസം 12
"കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്” എന്നേ വശാകഡിനു പകേരസം "കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്”എന്നേതീ
വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 13
"രജഡിസ്ട്രേശാര്" എന്നേ വശാകഡിനു കശഷസം “, സശാറ്ററ്റ്യൂടകേളശാല്” എന്നേ വശാക്കുസം ചെഡിഹ്നവസം
കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 14
(2)-ാം ഉപഖണതഡില് "പരതീക്ഷശാ കേണ്കട്രശാളര്”
“, സസറ്ററ്റ്യൂടകേളശാല് " എന്നേ വശാക്കുസം ചെഡിഹ്നവസം കചെര്ക്കുകേ.

എന്നേ

വശാകഡിനു

കശഷസം

ഖണസം 15
“കര്തവദ്യങ്ങളുസം”എന്നേ
കചെര്ക്കുകേ.

വശാകഡിനു

കശഷസം

"സശാറ്ററ്റ്യൂടകേളശാല്"

എന്നേ

വശാകക്ട്

ഖണസം 17
(i) (1)-ാം ഉപഖണതഡില് "പതഡിലനശാന്നേഡില് അധഡികേരഡികശാത”എന്നേ
വശാക്കുകേള്കക്ട് പകേരസം "ഇരുപതഡിലയടഡില് അധഡികേരഡികശാത" എന്നേ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) (2)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(2) ജനറല് കേഇൗണ്സഡിലെഡില് തശാലഴെപറയുന്നേ അസംഗങ്ങള് ഉണ്ടശായഡിരഡികകണ്ടതശാണക്ട് ,
അതശായതക്ട്:―
(i) ചെശാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴണ്;
(ii) കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര് - കവസക്ട് - ലചെയര്കപഴണ്;
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(iii) സസംസശാനലത ഉന്നേതവഡിദദ്യശാഭദ്യശാസവകുപഡിലന്റെ ചുമതലെ വഹഡിക്കുന്നേ മനഡി -അസംഗസം;
(iv) നഡിയമസഭശാ സശാമശാജഡികേര്, അവര്കഡിടെയഡില് നഡിനസം തഡിരലഞ്ഞടുക്കുന്നേ രണ്ടക്ട്
അസംഗങ്ങള് - അസംഗങ്ങള്;
(v) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ലചെയര്കപഴണ് -അസംഗസം;
(vi) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്-അസംഗസം;
(vii) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള് കേലെശാസം സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, കകേരള -എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(viii) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമതീഷനഡില് നഡിനള്ള ഒരു മുതഡിര്ന്നേ പ്രതഡിനഡിധഡി-അസംഗസം;
(ix) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി

അലല്ലങ്കേഡില്

ലസക്രടറഡി-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(x) ഉന്നേതവഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലങ്കേഡില് ലസക്രടറഡിഎകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xi) ധനകേശാരദ്യ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലങ്കേഡില് ലസക്രടറഡിഎകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xii) കകേരള സര്കശാരഡിലന്റെ ഉന്നേതവഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ കേഇൗണ്സഡിലെഡില് നഡിനസം
നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപട ഒരശാള്-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xiii) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യന് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ലടെകകശാളജഡി, പശാലെകശാടെക്ട്-എകക്ട്ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xiv) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യന് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട്, കകേശാഴെഡികകശാടെക്ട്എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xv) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യന് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സയന്സക്ട്, എഡറ്റ്യൂകകഷന്
ആന്റെക്ട് റഡിസര്ച്ചക്ട്, തഡിരുവനന്തപുരസം-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xvi) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യന് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സ്കപസക്ട് സയന്സക്ട് ആന്റെക്ട്
ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരസം-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xvii) ഡയറകര്, ശ്രേതീ ചെഡിതഡിര തഡിരുനശാള് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് കഫശാര് ലമഡഡികല്
സയന്സസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടെകകശാളജഡി-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xviii) ഡയറകര്, നശാഷണല് ഇന്സഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
സയന്സക്ട് ആന്റെക്ട് ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരസം-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
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(xix) സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ ആറക്ട് പ്രമുഖ വദ്യക്തഡികേള്, അവരഡില്
മൂന കപര് വഡിവര-സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ്യയഡികലെശാ അനുബന കമഖലെകേളഡികലെശാ അലല്ലങ്കേഡില്
വദ്യവസശായരസംഗതക്ട് മശാകനജഡിസംഗക്ട് ഡയറകര് പദവഡിയഡികലെശാ അതഡിനു മുകേളഡികലെശാ ഉള്ള പദവഡി
വഹഡിക്കുന്നേ
അന്തര്കദ്ദേശതീയ
തലെതഡില്
അറഡിയലപടുന്നേ
വദ്യക്തഡികേളുസം,
ഒരശാള്
പടഡികേജശാതഡിയഡികലെശാ പടഡികേ കഗശാതവര്ഗ്ഗതഡികലെശാലപടയശാളുസം ഒരശാള് വനഡിതയുസം ഒരശാള് ഒരു
സസംരസംഭകേനുസം ആയഡിരഡികകണ്ടതശാണക്ട്-അസംഗങ്ങള്;
(xx) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ രണ്ടക്ട് ഫശാകല്റ്റഡി
അസംഗങ്ങള് - അസംഗങ്ങള്;
(xxi) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ രണ്ടക്ട് വഡിദദ്യശാര്ത്ഥഡികേള് അസംഗങ്ങള.”.
ഖണസം 18
(i) (1) -ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(1) കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴഡില്
ഉണ്ടശായഡിരഡികകണ്ടതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―

തശാലഴെപറയുന്നേ

അസംഗങ്ങള്

(i) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ വദ്യവസശായരസംഗതക്ട് ഗണദ്യമശായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളതുസം
സര്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേതുമശായ രശാജദ്യശാന്തര മഡികേവള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധന്ലചെയര്കപഴണ്;
(ii) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് - കവസക്ട് ലചെയര്കപഴണ്;
(iii) നഡിയമസഭശാ സശാമശാജഡികേര്, അവര്കഡിടെയഡില് നഡിനസം ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നേ
ഒരസംഗസം-അസംഗസം;
(iv) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള് കേലെശാസം സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, കകേരള -എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(v) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലങ്കേഡില്
ലസക്രടറഡി-എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(vi) ധനകേശാരദ്യ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലങ്കേഡില് ലസക്രടറഡിഎകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(vii) ഉന്നേതവഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ വകുപക്ട് പ്രഡിൻസഡിപൽ ലസക്രടറഡി അലല്ലങ്കേഡിൽ
ലസക്രടറഡി - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം ;
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(viii) കകേരള സര്കശാരഡിലന്റെ ഉന്നേതവഡിദദ്യശാഭദ്യശാസ കേഇൗൺസഡിലെഡിൽ നഡിനസം
നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപട ഒരശാള് - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(ix) ഭശാരത സര്കശാരഡിലന്റെ ഇലെകകശാണഡികസം വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യയുസം
മനശാലെയതഡിലന്റെ ഒരു പ്രതഡിനഡിധഡി - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(x) ഭശാരത സര്കശാരഡിലന്റെ ശശാസ്ത്ര-സശാകങ്കേതഡികേ വകുപഡിൽ നഡിനള്ള ഒരു
പ്രതഡിനഡിധഡി - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xi) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യൻ ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ലടെകകശാളജഡി, പശാലെകശാടെക്ട് എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xii) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യൻ ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സയൻസക്ട്, എഡഡ്യുകകഷൻ
ആന്റെക്ട് റഡിസര്ച്ചക്ട്, തഡിരുവനന്തപുരസം - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xiii) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യൻ ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് കസസക്ട് സയൻസക്ട് ആന്റെക്ട്
ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരസം - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xiv) ഡയറകര്, ശ്രേതീ ചെഡിതഡിര തഡിരുനശാള് ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് കഫശാര് ലമഡഡികൽ
സയൻസസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടെകകശാളജഡി - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xv) ഡയറകര്, ഇന്തദ്യൻ ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട്, കകേശാഴെഡികകശാടെക്ട് എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xvi) ഡയറകര്, നശാഷണൽ ഇൻസഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
സയൻസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടെകകശാളജഡി, തഡിരുവനന്തപുരസം - എകക്ട്-ഒഫതീകഷദ്യശാ അസംഗസം;
(xvii) കവസക്ട് ചെശാൻസലെര് സമര്പഡിക്കുന്നേ, വഡിദദ്യശാഭദ്യശാസസം, ഗകവഷണസം,
വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യയുസം പ്രകയശാഗവസം, അതഡിലന്റെ അനുബന വഡിജശാനശശാഖകേള് എന്നേതീ
കമഖലെകേളഡിൽ പ്രശാഗതദ്യസം ലതളഡിയഡിച്ചഡിടള്ള നശാലു വഡിദഗ്ദ്ധരുലടെ പശാനലെഡിൽ നഡിനസം രണ
കപരുസം, ലചെയര്കപഴ്സൺ നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ പ്രസ്തുത കമഖലെകേളുമശായഡി ബനലപട
രണ്ടക്ട് വഡിദഗ്ദ്ധരുസം - അസംഗങ്ങള്;
(xviii) കവസക്ട്-ചെശാൻസലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ
രണ്ടക്ട് ലപ്രശാഫസര്മശാര് - അസംഗങ്ങള്;
(xix) കവസക്ട്-ചെശാൻസലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ ഒരു വഡിദദ്യശാര്ത്ഥഡി - അസംഗസം”
(ii) (3)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(3) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയുലടെ ആദദ്യ കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന സര്കശാര്,
ഗസറ്റക്ട് വഡിജശാപനസം വഴെഡി നഡിയമഡികകണ്ടതശാണക്ട്.”.
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ഖണസം 19
(i) (3)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(3) ഈ വകുപഡിൽ എന്തുതലന്നേ അടെങ്ങഡിയഡിരുന്നേശാലുസം 18-ാം വകുപഡിലന്റെ
(1)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേശാരസം നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം വഴെഡി കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിൽ
അസംഗങ്ങളശാകുന്നേവര്, ഔദദ്യശാഗഡികേ സശാനസം ഒഴെഡിയുന്നേ സസംഗതഡിയഡിൽ, അയശാളുലടെ സശാനത്തു
മലറ്റശാരശാള് അസംഗമശായഡി നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപടുന്നേതുവലരകയശാ അലല്ലങ്കേഡിൽ മൂന്നേക്ട് മശാസസം
വലരകയശാ ഏതശാകണശാ ആദദ്യസം അതുവലര അയശാള് അസംഗമശായഡി തുടെകരണ്ടതശാണക്ട് .”.
(ii) (4)-ാം ഉപഖണതഡിൽ "വദ്യവസ ലചെയ്യേശാവന്നേ” എന്നേതീ വശാക്കുകേള്കക്ട്
പകേരസം "വദ്യവസ ലചെയ്യുന്നേ” എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 20
(i) (1)-ാം ഉപഖണതഡിൽ "അവകലെശാകേനസം
വശാക്കുകേള്കക്ട് കശഷസം "അതഡിനക്ട്” എന്നേ വശാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

ലചെയ്യുന്നേതഡിനക്ട്”

എന്നേതീ

(ii) (2)-ാം ഉപഖണതഡിലന്റെ (ii)-ാം ഇനതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനസം
കചെര്ക്കുകേ.
“(ii) പഠന സ്കൂളുകേള് സശാപഡിക്കുകേയുസം പഠന കകേശാഴ്സുകേള് നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയുസം
പ്രകവശന മശാനദണങ്ങള് നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയുസം സതതനമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള്
സശാപഡിക്കുകേയുസം ലചെയ്യുക;”.
(iii) (2)-ാം ഉപഖണതഡിലന്റെ (vii)-ാം ഇനതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ
ഇനസം കചെര്ക്കുകേ.
“(vii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയുലടെ വശാര്ഷഡികേ റഡികപശാര്ടക്ട്, വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേള്,
അതഡിനക്ട് അനുകയശാജദ്യലമന്നേക്ട് കേരുതുന്നേ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയുലടെ വഡികേസനരൂപകരഖലയ
കുറഡിച്ചുള്ള പ്രസ്തശാവനകയശാടുകൂടെഡിയ,
അടുത സശാമ്പതഡികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബജറ്റക്ട്
എസഡികമറ്റക്ട് എന്നേഡിവ പരഡിഗണഡിക്കുകേയുസം പശാസശാക്കുകേയുസം; കൂടെശാലത”
(iv) (3)-ാം ഉപഖണതഡില്
“കരുതുന്നേ”എന്നേ വശാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

“തതസനന്നേ”എന്നേ

വശാകഡിനു

പകേരസം

(v) (4)-ാം ഉപഖണതഡില് "കുറഞ്ഞതക്ട് നശാലെക്ട് തവണ”എന്നേതഡിനു പകേരസം
“കറഞ്ഞതക്ട് മൂന്നേക്ട് മശാസതഡിലലെശാരഡികല്”എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
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ഖണസം 21
(1)-ാം
ഉപഖണതഡിലന്റെ
(ii)-ാം
ഇനതഡില്
"സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കകേതക്ട്
പഠനതഡിലന്റെയുസം അദദ്യശാപനതഡിലന്റെയുസം" എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു പകേരസം "സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുള്ളഡില്
കബശാധനതഡിലന്റെയുസം വഡിദദ്യശാഭദ്യശാസതഡിലന്റെയുസം”എന്നേതീ വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 22
(i) (1)-ാം ഉപഖണതഡിലന്റെ (ii)-ാം ഇനതഡില് ", അവരഡിലലെശാരശാള് ഒരു
ലപ്രശാഫസര് ആയഡിരഡികണസം”എന്നേതീ ചെഡിഹ്നവസം വശാക്കുകേളുസം ഒഴെഡിവശാക്കുകേ.
(ii) (2)-ാം ഉപഖണതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഉപഖണസം കചെര്ക്കുകേ.
“(2) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് ഒഴെഡിലകേ, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡില് നഡിനസം
നശാമനഡിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യേലപട, കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ അസംഗങ്ങള്, അവര് കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലലെ അസംഗങ്ങളശായഡി തുടെരുന്നേഡിടെകതശാളകമശാ അലല്ലങ്കേഡില് രണ്ടക്ട്
വര്ഷകശാലെകതകകശാ,
ഏതശാകണശാ
ആദദ്യസം,
അതുവലര
ഔകദദ്യശാഗഡികേ
പദവഡി
വഹഡികകണ്ടതശാണഫ.”.
ഖണസം 23
(1)-ാം ഉപഖണതഡിലന്റെ (ii)-ാം ഇനതഡിനു പകേരസം തശാലഴെപറയുന്നേ ഇനസം കചെര്ക്കുകേ.
“(ii) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറുലടെ ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ട് നഡിയമഡിക്കുന്നേ ശശാസ്ത്രസം, സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യ, മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങള് എന്നേതീ
രസംഗങ്ങളഡില് നഡിനള്ള മൂന്നേക്ട് അകശാഡമഡികേ വഡിദഗ്ദ്ധര്;”
ഖണസം 24
(1)-ാം ഉപഖണതഡിന്റെ (iv)-ാം ഇനതഡില്, “സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ്യ”എന്നേ വശാകഡിനു
കശഷസം “, ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി ഇകന്നേശാകവഷന്, ലെഡിബറല് ആര്ട്സക്ട്”എന്നേതീ വശാക്കുകേളുസം
ചെഡിഹ്നങ്ങളുസം കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 26
(i) (i)-ാം ഇനതഡില് "കതശാന്നേഡികയകശാവന്നേ”എന്നേ വശാകഡിനുപകേരസം "കേരുതുന്നേ”എന്നേ
വശാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) (vi)-ാം ഇനതഡില് "മറ്റക്ട് യൂണഡികവഴഡിറ്റഡികേളഡില്” എന്നേതീ വശാക്കുകേള്ക്കു
പകേരസം "മറ്റക്ട് യൂണഡികവഴഡിറ്റഡികേളഡികലെശാ കദശതീയ തലെതഡിലുള്ള സശാപനങ്ങളഡികലെശാ”എന്നേതീ
വശാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.
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(iii) (vii)-ാം ഇനതഡില്
"ഏര്ലപടുതലുസം”എന്നേ വശാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.

"ആരസംഭഡികലുസം”എന്നേ

വശാകഡിനു

പകേരസം

ഖണസം 30
(2)-ാം ഉപഖണതഡില് "തതീരുമശാനഡികച്ചകശാവന്നേ പ്രകേശാരസം” എന്നേതഡിനു പകേരസം
"തതീരുമശാനഡിക്കുന്നേ പ്രകേശാരസം”എന്നേതക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 34
“കകേശാ-ഓപ്റ്റക്ട് ലചെയ്യേലപടകതശാ”എന്നേ വശാക്കുകേള് ഒഴെഡിവശാക്കുകേ.
ഖണസം 35
(i) മശാര്ജഡിനല് ശതീര്ഷകേതഡിലുസം ഖണതഡിലുസം എവഡിലടെലയല്ലശാസം "തശാല്കശാലെഡികേ"
എന്നേ വശാകക്ട് പ്രകയശാഗഡിച്ചഡിടകണ്ടശാ അവഡിലടെലയല്ലശാസം "ആകേസഡികേ" എന്നേ വശാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) പ്രസ്തസ്തുത ഖണതഡില് പ്രകയശാഗഡിച്ചഡിടള്ള "കകേശാ-ഓപ്റ്റക്ട്
"കകേശാ-ഓപ്റ്റക്ട് ലചെയ്യേലപടുകേകയശാ" എന്നേതീ വശാക്കുകേള് ഒഴെഡിവശാക്കുകേ.

ലചെയ്യുകേകയശാ",

ഖണസം 40
(i) 40-ാംഖണസം
ലചെകയ്യേണ്ടതുമശാണക്ട്.

ഒഴെഡിവശാകകണ്ടതുസം

കശഷഡിക്കുന്നേ

ഖണങ്ങള്

പുനരകസം

(ii) അപ്രകേശാരസം പുനരകസം ലചെയ്യേലപടുന്നേ 41-ാം ഖണതഡില് "80” എന്നേ
അകങ്ങള്ക്കു പകേരസം "113” എന്നേ അകങ്ങള് കചെര്ക്കുകേ.
4. വഡികയശാജനക്കുറഡിപസം സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി റഡികപശാര്ട ലചെയ്ത പ്രകേശാരമുള്ള ബഡിലസം
അനുബനമശായഡി കചെര്തഡിരഡിക്കുന.
5. മറ്റക്ട് കഭദഗതഡികേള് ആനുഷസംഗഡികേകമശാ ഘടെനശാപരകമശാ ആണക്ട്.

തഡിരുവനന്തപുരസം,
2021 ലസപ്റ്റസംബര് 29.

പഡിണറശായഡി വഡിജയന്,
ലചെയര്മശാന്,
സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി XIV.

അനുബനന-I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
ഡവിജവിറ്റല് ശയോസ്ത്രതവിലന സയോയങ്കേതവിക വവിദദ്യയവിലന മയോനവവിക വവിഷയങ്ങളുടട
പ്രയയയോഗങ്ങളവിലന ഉന്നതനവിലവയോരതവിലള്ള അദദ്യയോപനതവിനുന നൂതന ഗയവഷണങ്ങള്ക്കുമയോയവി
ഒരു സര്വ്വകലയോശയോല എന്ന രരീതവിയവിലയോണപ ഡവിജവിറ്റല് സര്വ്വകലയോശയോലടയ വവിഭയോവനന
ടചെയവിരവിക്കുന്നതപ. നവിലവവിലള്ള സയോയങ്കേതവിക സര്വ്വകലയോശയോലയവിലന, കുസയോറ്റവിലന ഇതവിനുള്ള
എലയോ അവസരങ്ങളുമുള്ളയപയോള് മടറ്റയോരു സര്വ്വകലയോശയോല കൂടവി രൂപരീകരവികയോനയോണപ ഇഇ
ബവില് അവതരവിപവിചവിരവിക്കുന്നതപ.
സനസയോനതവിടന്റെ സയോയങ്കേതവിക ശയോസ്ത്ര സനബനമയോയ നയ രൂപരീകരണതവിനുന
എഞവിനരീയറവിനഗപ വവിദദ്യയോഭദ്യയോസ ആസൂത്രണതവിനുന യനതൃതതന നല്കുക, എഞവിനരീയറവിനഗപ ശയോസ്ത്രന,
സയോയങ്കേതവിക ശയോസ്ത്രന, മയോയനജപടമന്റെപ എന്നരീ യമഖലകളവില് യദശരീയവന അന്തര്യദ്ദേശരീയവമയോയ
സയോപനങ്ങളുമയോയവി ബനടപടുന്നതവിനുള്ള യനയോഡല് ഏജന്സവി ആയവി പ്രവര്തവിക്കുക, യമല്പറഞ
യമഖലകളവില് മള്ടവി ഡവിസവിപവിനറവി അടടപഡപ ഗയവഷണതവിനയോയവി മവികവവിടന്റെ യകന്ദ്രങ്ങള്
സയോപവിക്കുന്നതവിനപ പവിന്തുണ നല്കുക തുടങ്ങവിയ ലകദ്യങ്ങയളയോടട രൂപരീകരവിച സയോയങ്കേതവിക
സര്വ്വകലയോശയോല
ആകവിടല
വദ്യവസകള്കപ
സമയോനമയോയ
വദ്യവസകയളയോടട
ഒയര
അധവികയോരപരവിധവിയവില് പ്രവര്തവിക്കുവയോന് യവണവിയയോണപ ഡവിജവിറ്റല് സര്വ്വകലയോശയോലയന
ലകദ്യമവിടുന്നതപ എന്നയോണപ ബവിലവില് നവിനന മനസവിലയോക്കുന്നതപ.
2014-ല് ആരനഭവിച സയോയങ്കേതവിക സര്വ്വകലയോശയോലയപ സതന്തമയോയവി കദ്യയോമ്പസന സവിരന
ഫയോകള്ടവിയമവിലയോതതുടകയോണപ UGC യടട ധനസഹയോയന നയോളവിതുവടര അനുവദവിചവിടവില. ഒരു പുതവിയ
സര്വ്വകലയോശയോല ആരനഭവിക്കുയമ്പയോള് സലന ഉള്ടപടടയള്ള അടവിസയോന സഇകരദ്യങ്ങള്
ഒരുകവിടകയോടുയകണ ബയോധദ്യത സര്കയോരവിനുള്ളതയോണപ. എന്നയോല് അതുയപയോലന നവിറയവറ്റയോന്
സയോധവികയോത സയോഹചെരദ്യതവിലയോണപ സയോയങ്കേതവിക സര്വ്വകലയോശയോലയ്ക്കു തടന്ന നടപയോകയോന്
കഴവിയന്ന യമഖലയവിലള്ള വവിഷയങ്ങള്കയോയവി ഓര്ഡവിനന്സവിലൂടട മടറ്റയോരു സര്വ്വകലയോശയോല
രൂപരീകരവിചതപ.
കമ്പനവി ആകപ അനുസരവിചപ കഴവിഞ 20 വര്ഷമയോയവി പ്രവര്തവിക്കുന്ന IIITM(K)
(The Indian Institute of Information Technology and Management Kerala) ടയ
യസയോണ്സറവിനഗപ സയോപനമയോകവിയയോണപ ഡവിജവിറ്റല് യൂണവിയവഴവിറ്റവി ആരനഭവിചവിരവിക്കുന്നടതന്നപ
മയോത്രമയോണപ ബവിലവില് പറയന്നതപ. പ്രസ്തുത കമ്പനവിടയ യൂണവിയവഴവിറ്റവിയയോകവിയതയോയണയോ,
തുടര്നന കമ്പനവി നവിലനവില്ക്കുയമയോ എന്നപ വദ്യക്തമയോകവിയവിടവില.
എന്നയോല് ഡവിജവിറ്റല് യൂണവിയവഴവിറ്റവിയടട ടടവസപ ചെയോന്സലടറ തവിരടഞടുക്കുന്ന സമവിതവിയവിലന
ജനറല് കഇണ്സവിലവിലന ഇഇ കമ്പനവിയടട പ്രതവിനവിധവി ഉണയോകുടമന്നപ നവിയമതവില്
വദ്യക്തമയോകവിയവിരവിക്കുന്നതവില് നവിന്നപ കമ്പനവി തുടരുടമന്നപ അനുമയോനവിയകണതുണപ. അതയോയതപ ഒരു
കമ്പനവി നവിയനവിക്കുന്ന സര്വ്വകലയോശയോല ആയയോണപ ബവില് പ്രകയോരന ഡവിജവിറ്റല് യൂണവിയവഴവിറ്റവിടയ
മനസവിലയോകയോന് സയോധവിക്കുന്നതപ.
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Companies Act 1956-ടല ടസകന് 25 പ്രകയോരമയോണപ (പുതവിയ നവിയമതവിടല വകുപപ 8)
IIITM(K)
എന്റെവിറ്റവി

എന്ന സയോപനന രൂപരീകരവിചവിരവിക്കുന്നതപ. പ്രസ്തുത സയോപനടത യസയോണ്സറവിനഗപ
ആകവിയയോണപ

ഡവിജവിറ്റല്

യൂണവിയവഴവിറ്റവി

ആരനഭവിക്കുന്നതപ.

സര്വ്വകലയോശയോല

സയോപവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഭൂമവിയന മറ്റപ അടവിസയോന സഇകരദ്യങ്ങളുന ഇഇ സയോപനന ടടകമയോറ്റന ടചെയ
ടകയോടുക്കുടമന്നയോണപ ബവിലവിടല വകുപപ 7(2) പറയന്നതപ. കമ്പനവി ആകപ അനുസരവിചപ ഇഇ്രപകയോരന
ആസവികള് ടയോന്സ്ഫര് ടചെയയോന് കഴവിയവില. ലയോഭന മയോത്രയമ ടഷയര് ടചെയയോന് സയോധവിക്കുകയള. കമ്പനവി
നവിലനവില്ക്കുകയന ആസവികൾ ഡവിജവിറ്റൽ സര്വ്വകലയോശയോലയവിയലകപ കകമയോറുകയന ടചെയ്യുയമ്പയോൾ
കമ്പനവി നവിയമതവിടല വദ്യവസകളുമയോയവി ബവിലവിടല വകുപപ 7(2) യയയോജവിക്കുനയണയോ എന്ന
കയോരദ്യതവിൽ വദ്യക്തത ആവശദ്യമയോണപ.
ഡവിജവിറ്റൽ യൂണവിയവഴവിറ്റവിയടട കവസപ ചെയോൻസലടറ തവിരടഞടുക്കുന്ന സമവിതവിയവിലന ജനറൽ
കഇൺസവിലവിലന ഈ കമ്പനവിയടട പ്രതവിനവിധവികൾ ഉണയോകുടമന്നയോണപ ബവിലവിടല വകുപപ 11(3)
വദ്യവസ ടചെയവിട്ടുള്ളതപ. സർകയോർ നവിയമന വഴവി സയോപവിക്കുന്നതുന ബഹുമയോനടപട ഗവർണർ
ചെയോൻസലർ ആയതുമയോയ സർവ്വകലയോശയോലയവിൽ ഒരു കമ്പനവിയടട ഡയറകർമയോർ കവസപ ചെയോൻസലടറ
തവിരടഞടുക്കുന്ന സമവിതവിയവിൽ ഉൾടപടവിരവിക്കുന. എന്നയോൽ AICTE-യടട പ്രതവിനവിധവികടള ഈ
സമവിതവിയവിൽ ഉൾടപടുതവിയവിട്ടുമവില. ഇതപ അഭവികയോമദ്യമല. ഈ കയോരദ്യതവിലന വദ്യക്തത ആവശദ്യമുണപ.
ബവിലവിടല വകുപപ 26 (iv) അദദ്യയോപകർ ഉൾടപടടയള്ളവരുടട നവിയമന രരീതവി സയോറ്ററ്റ്യൂടവിൽ വദ്യവസ
ടചെയണടമന്നപ പരയോമർശവിക്കുന. യ.ജവി.സവി. കഗഡപ കലനവിനപ അനുസൃതമയോയവി മയോത്രമയോണപ ഇകയോരദ്യതവിൽ
വദ്യവസ

രൂപരീകരവികയോൻ

സയോധവിക്കുക.

എന്നയോൽ

ഓർഡവിനൻസപ

പ്രകയോരന

സയോപവിതമയോയ

ഈ

സർവ്വകലയോശയോലയവിൽ IIITM(K)-യവിടല യ.ജവി.സവി. കതയോളവിഫവിയകഷൻ ഇലയോതവടര അദദ്യയോപകരയോയവി
നവിയമവിചവിട്ടുണപ.

യ.ജവി.സവി.

നവിഷ്കർഷവിക്കുന്ന

യയയോഗദ്യതകൾ

ഇലയോതവടര

എങ്ങടനയയോണപ

ഒരു

സർവ്വകലയോശയോലയടട അദദ്യയോപകരയോയവി നവിയമവികയോൻ കഴവിയക എന്നതപ പരവിയശയോധവിയകണ കയോരദ്യമയോണപ.
ആയതവിനയോൽ വകുപപ 26 (iv) യ.ജവി.സവി. ആകപ പ്രകയോരമുള്ള ടറഗുയലഷനുകൾകപ വവിരുദമയോയ വദ്യവസയയോയണയോ
എന്നതവിനുന വദ്യക്തത ആവശദ്യമയോണപ.
IIITM(K) നടത്തുന്ന യകയോഴ്സുകൾകപ CUSAT അനഗരീകയോരന നൽകവിയവിട്ടുണപ. എന്നയോൽ ഇവവിടുള്ള
ഫയോകൾടവികൾകപ അപ്രകയോരന അനഗരീകയോരന നൽകവിയവിടവില. IIITM(K) എന്ന കമ്പനവി യനരവിടപ
നവിയമവിചവിട്ടുള്ളവരുന അദദ്യയോപകരയോകയോൻ യവണ യയയോഗദ്യത ഇലയോതവരുമയോയ ആളുകടളയയോണപ
യസയോൺസറവിനഗപ എന്റെവിറ്റവിയടട യപരവിൽ യൂണവിയവഴവിറ്റവി അദദ്യയോപകരയോയവി മയോറ്റവിയവിരവിക്കുന്നതപ. ഇതപ യ.ജവി.സവി.
കഗഡപടടലനവിനു വവിരുദമയോണപ. ഡവിജവിറ്റൽ സർവ്വകലയോശയോലയവിടല നവിയമനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു റവിക്രൂടവിങപ
ഏജൻസവി ആയവി IIITM(K) മയോറുന്ന സയോഹചെരദ്യമയോണപ സനജയോതമയോയവിട്ടുള്ളതപ.
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യൂണവിയവഴവിറ്റവി എന്ന ആശയടത വവിശയോല അർത്ഥതവിൽ ഉൾടകയോണ്ടുടകയോണപ സയോയങ്കേതവിക
സർവ്വകലയോശയോല ഉൾടപടട നവിലവവിലള്ള സർവ്വകലയോശയോലകടള ശക്തവിടപടുത്തുന്നതവിനുള്ള നടപടവികൾ
സതരീകരവിക്കുന്നതയോണപ ഉചെവിതന. എന്നയോൽ അതവിൽ നവിനന വദ്യതദ്യസമയോയ സമരീപനമയോണപ ഡവിജവിറ്റൽ
സർവ്വകലയോശയോല രൂപരീകരവികയോനുള്ള കരടപ ബവിലവിലൂടട സർകയോർ മുയന്നയോടപ വചവിട്ടുള്ളതപ.
യമൽപറഞ കയോരണങ്ങളയോൽ ബവിലവിടല വദ്യവസകയളയോടപ വവിയയയോജവിപപ യരഖടപടുത്തുന.

വവി. ഡവി. സതരീശന്

(ഒപപ)

പവി. ടക. കുഞയോലവിക്കുടവി

(ഒപപ)

അനുബനന-II

2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ബഡില്
(സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി റഡികപശാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേശാരമുളളതക്ട്)

[അടഡിയഡില് വരചഡിരഡിക്കുന്നതന വശത്തു വരചതന സബ്ജകക്ട് കേമഡിറ്റഡി നഡിര്കദ്ദേശഡിച
കഭേദഗതഡികേലളയന നക്ഷത്രചെഡിഹന ഒഴഡിവശാക്കലെഡിലനയന സൂചെഡിപഡിക്കുന.]
ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലന അതഡിലന്റെ പ്രകയശാഗരനഗങ്ങളഡിലന പഠനന,
ഗകവഷണന, ലതശാഴഡില്പ്രശാപഡി, വഡിജശാനവദശാപനന എന്നഡിവ സുഗമമശാക്കുന്നതഡിനുന
കപ്രശാതശാഹഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുന ഈ രനഗങ്ങളഡിലന അനുബനകമഖലെകേളഡിലന
മഡികേവക്ട് കകേവരഡിക്കുന്നതഡിനുമശായഡി കകേരള സനസശാനതക്ട്
കനശാണ-അഫഡിലെഡികയറ്റഡിനഗക്ട് ആയ ഒരു ശഡിക്ഷണഗകവഷണ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിക്കുന്നതഡിനുന
ഏകേശാനഗഗീകൃതമശാക്കുന്നതഡിനുമുള്ള
ഒരു
ബഡില്
പഗീഠഡികേ.―പരഡിശഗീലെനന
സഡിദഡിച
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദഗ്ദ്ധലരയന
വഡിദദശാഭേദശാസ
വഡിചെക്ഷണലരയന സജ്ജമശാക്കുന്നതഡിനുന, കനശാകളജ്ജക്ട് എകക്കശാസഡിസ്റ്റതഡിലന്റെ അഭേഡിവൃദഡിയഡില്
കനതൃപരമശായ പങ്കുവഹഡിക്കുവശാന് സനസശാന സര്ക്കശാരഡിലന പഡിന്തുണയ്ക്കുന്നതഡിനുന ,
ഇ-ഗകവണന്സഡിനക്ട് സഹശായകേമശാകുന്നതഡിനുന കേയര്, നശാണദവഡിളകേള, കൃഷഡി, മതദബനനന
എന്നഡിവ കപശാലലെയള്ള സനസശാനതഡിലന്റെ പരമ്പരശാഗത വദവസശായങ്ങളക്കുന നൂതന
വദവസശായങ്ങളക്കുന അവയലട പരഡിശഗീലെനന, ഗകവഷണന, പ്രകയശാഗന എന്നഡിവയഡിലൂലട
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദശാധഡിഷഡിത പരഡിപശാലെനതഡിനക്ട് സഹശായമുറപശാക്കുന്നതഡിനുന കവണഡി കകേരള
സനസശാനതക്ട് ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്രതഡിലന സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലന മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങളുലട
പ്രകയശാഗങ്ങളഡിലന ഉന്നത നഡിലെവശാരതഡിലള്ള അദദശാപനതഡിനുന നൂതന ഗകവഷണ
പരഡിപശാടഡികേളക്കുമശായഡി ഒരു സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിക്കുന്നതഡിനുന ഏകേശാനഗഗീകൃതമശാക്കുന്നതഡിനുന
അതമശായഡി ബനലപടകതശാ അതഡിനക്ട് ആനുഷനഗഡികേമശായകതശാ ആയ കേശാരദങ്ങളക്കുന കവണഡി
വദവസ ലചെകയ്യേണതന യക്തമശായഡിരഡിക്കുകേയശാല്;

18
ഭേശാരത റഡിപബഡിക്കഡിലന്റെ എഴുപതഡിരണശാന സനവതരതഡില് തശാലഴപറയന പ്രകേശാരന
നഡിയമമുണശാക്കുന:―
അദദശായന 1

പ്രശാരനഭേന
1. ചുരുക്കകപരുന പ്രശാരനഭേവന.― (1) ഈ ആകഡിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര
സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരു പറയശാന.
(2) ഇതക്ട് 2020 ജൂകലെ 1-ാം തഗീയതഡി പ്രശാബലെദതഡില് വന്നതശായഡി കേരുതലപകടണതശാണക്ട്.
2. നഡിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ ആകഡില് സന്ദര്ഭേന മറ്റുവഡിധതഡില് ആവശദലപടശാതപക്ഷന,―
(എ) "അക്കശാഡമഡികേ സ്റ്റശാഫക്ട്" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അക്കശാഡമഡികേ
സ്റ്റശാഫക്ട് ആയഡി സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡികയശാഗഡിക്കലപട അതരന വഡിഭേശാഗങ്ങളഡില്ലപട സ്റ്റശാഫക്ട്
എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ബഡി)

"ഡയറകര്

കബശാര്ഡക്ട്"

എന്നശാല്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി ആയഡി 7-ാം വകുപഡില് വഡിവരഡിക്കുന്ന ഇനദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട്
ഇന്ഫര്കമഷന്

ലടകകശാളജഡി

ആന്റെക്ട് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട്-കകേരളയലട

ഡയറകര്

കബശാര്ഡക്ട്

എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(സഡി) "കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്" എന്നശാല് 18-ാം വകുപഡില് കേഗീഴഡില്
രൂപവല്ക്കരഡിച സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഡഡി) "കേദശാനപസക്ട്" എന്നശാല് അദദശാപനതഡികനശാ ഗകവഷണതഡികനശാ
രണഡിനുന

കൂടഡികയശാ

കവണഡി

സജ്ജഗീകേരണങ്ങള

ഒരുക്കുന്നതഡിനശായഡി

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയശാല്

സശാപഡിക്കലപടുകേകയശാ രൂപവല്ക്കരഡിക്കലപടുകേകയശാ ലചെയ്തഡിട്ടുള്ള ഒരു ഇടന എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഇ) "ചെശാന്സലെര്" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ചെശാന്സലെര് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(എഫക്ട്) "കേമ്പനഡി" എന്നശാല് 1956-ലലെ കേമ്പനഗീസക്ട് ആകഡിന് (1956-ലലെ
1-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) കേഗീഴഡില് കകേരള സര്ക്കശാര് സശാപഡിചഡിട്ടുള്ള ഒരു കേമ്പനഡിയശായ ഇനദന്
ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട്

ഓഫക്ട്

എന്നര്ത്ഥമശാകുന;

ഇന്ഫര്കമഷന്

ലടകകശാളജഡി

ആന്റെക്ട്

മശാകനജ്ലമന്റെക്ട് -കകേരള
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(ജഡി) "കേകൗണസഡില്" എന്നശാല് 17-ാം വകുപഡിന് കേഗീഴഡില് രൂപവത്കേരഡിച
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ജനറല് കേകൗണസഡില് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(എചക്ട്) "ഡഗീന്" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഡഗീന് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഐ) "ഫണക്ട്" എന്നശാല്
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ഫണക്ട് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;

30-ാം

വകുപഡില്

പരശാമര്ശഡിചഡിരഡിക്കുന്ന

(ലജ) "സര്ക്കശാര്" എന്നശാല് കകേരള സര്ക്കശാര് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
[***]
(ലകേ) "ഉകദദശാഗസന്" എന്നശാല് ഈ ആകഡിലലെ 3-ാം അദദശായതഡില്
വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡിചഡിട്ടുള്ള,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
ഒരു
ഉകദദശാഗസകനശാ
അലല്ലെങ്കേഡില്
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് ഒരു ഉകദദശാഗസനശായഡി നഡികയശാഗഡിക്കലപട മകറ്റലതങ്കേഡിലന ആകളശാ
എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(എല്)
എന്നര്ത്ഥമശാകുന;

"ഉതരവക്ട്"

എന്നശാല്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

പുറലപടുവഡിച

ഉതരവക്ട്

(എന) "നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപട" എന്നശാല് ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് ഉണശാക്കലപട
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാലന ലറഗുകലെഷനുകേളശാലന നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപട എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(എന്) "കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര്" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര്
എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഒ) "ലറഗുകലെഷനുകേള" എന്നശാല് ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് ഉണശാക്കലപട
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ലറഗുകലെഷനുകേള എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(പഡി) "പടഡികേജശാതഡികേള" എന്നതഡിനക്ട് ഭേശാരതതഡിലന്റെ ഭേരണഘടനയലട 366-ാം
അനുകച്ഛേദതഡിലന്റെ (24)-ാം ഖണ്ഡതഡില് അതഡിനു നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള അകത അര്ത്ഥന
തലന്നയശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്;
(കേറ്റ്യൂ) "പടഡികേകഗശാത്രവര്ഗ്ഗങ്ങള" എന്നതഡിനക്ട് ഭേശാരതതഡിലന്റെ ഭേരണഘടനയലട
366-ാം അനുകച്ഛേദതഡിലന്റെ (25)-ാം ഖണ്ഡതഡില് അതഡിനു നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള അകത അര്ത്ഥന
തലന്നയശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്;
(ആര്)
എന്നര്ത്ഥമശാകുന;

"സ്കൂള"

എന്നശാല്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

സശാപഡിച

പഠനസ്കൂള

(എസക്ട്) "ലസനറ്റക്ട്" എന്നശാല് 21-ാം വകുപഡിന് കേഗീഴഡില് രൂപവത്കേരഡിചഡിട്ടുള്ള
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ലസനറ്റക്ട് എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
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(റ്റഡി) "കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി" എന്നശാല് 7-ാം വകുപഡില് വഡിവരഡിചഡിരഡിക്കുന്ന
കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(യ) "സനസശാനന" എന്നശാല് കകേരള സനസശാനന എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(വഡി)

"സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള"

എന്നശാല്

ഈ

ആകഡിലലെ

വദവസകേളനുസരഡിചക്ട്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ഉണശാക്കഡിയ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഡബബ) "വഡിദദശാര്ത്ഥഡി" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെ നടപശാക്കുന്ന ഗകവഷണ
പരഡിപശാടഡികേള

നടത്തുന്നതഡിനശാകയശാ

ഡഡിജഡിറ്റല്

സയന്സക്ട്,

സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ,

മശാനവഡികേവഡിഷയങ്ങള എന്നഡിവയഡില് പരഡിശഗീലെനതഡിനു കവണഡികയശാ സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്
യഥശാവഡിധഡി പ്രകവശനന കനടഡി തടര്ന വരുന്ന ഒരശാള എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(എകക്ട്)

"അദദശാപകേർ"

എന്നശാൽ

സർവ്വകേലെശാശശാലെയഡിൽ

അദദശാപനന

നടത്തുന്നതഡികനശാ ഗകവഷണന നടത്തുന്നതഡികനശാ കവണഡി നഡിയമഡിക്കലപടതന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാൽ
അദദശാപകേരശായഡി നഡികയശാഗഡിചഡിട്ടുള്ളതമശായ ലപ്രശാഫസർമശാർ, അകസശാസഡികയറ്റക്ട് ലപ്രശാഫസർമശാർ,
അസഡിസ്റ്റന്റെക്ട് ലപ്രശാഫസർമശാർ, അതകപശാലലെയള്ള മറ്റു ആളുകേൾ എന്നർത്ഥമശാകുന;
(കവ)

"സര്വ്വകേലെശാശശാലെ"

എന്നശാല്

ഈ

സശാപഡിക്കലപടഡിട്ടുള്ളതന ഏകേശാനഗഗീകേരഡിക്കലപടഡിട്ടുള്ളതമശായ കകേരള

ആകഡിന്

കേഗീഴഡില്

ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര

സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ എന്നര്ത്ഥമശാകുന;
(ഇസഡക്ട്) "കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്" എന്നശാല് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട കവസക്ട്ചെശാന്സലെര് എന്നര്ത്ഥമശാകുന.
അദദശായന 2

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
3. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട സശാപനവന ഏകേശാനഗഗീകേരണവന.―(1) "കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല്
ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ നൂതനവഡിദദ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ" എന്ന കപരഡില് ഒരു സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
സശാപഡിക്കലപടുന്നതന ഏകേശാനഗഗീകേരഡിക്കലപടുന്നതമശാണക്ട്.
(2)

സർവ്വകേലെശാശശാലെയലട

ആസശാനന

തഡിരുവനനപുരന

ജഡില്ലെയഡിൽ

ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(3)
അതഡിന്കേഗീഴഡില്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്, ഈ ആകഡില് പ്രതഡിപശാദഡിചഡിരഡിക്കുന്ന പ്രകേശാരകമശാ
ഉണശാക്കഡിയഡിട്ടുള്ള സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡില്

വദവസ ലചെയ്തഡിട്ടുള്ള പ്രകേശാരകമശാ,
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ചെശാന്സലെറന

കപ്രശാ-ചെശാന്സലെറന കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറന ഡഗീനുന രജഡിസശാറന ജനറല്

കേകൗണസഡിലന കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴന ലസനറ്റുന

മറ്റക്ട് അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുന

ഉകദദശാഗസരുന ഉളലപടുന്നതശാണക്ട്.
(4) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, ഈ ആകഡിലലെ വദവസകേളക്കക്ട് വഡികധയമശായഡി, സശാവരവന
ജനഗമവമശായ വസ്തു ആര്ജ്ജഡിക്കുന്നതഡിനുന കകേവശന വയ്ക്കുന്നതഡിനുന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
ആവശദതഡിനശായഡി അതഡില് നഡിക്ഷഡിപഡിമശാക്കലപടഡിട്ടുള്ളകതശാ അതക്ട് ആര്ജ്ജഡിചഡിട്ടുള്ളകതശാ
ആയ സശാവരകമശാ ജനഗമകമശാ ആയ ഏലതശാരു വസ്തുവന പശാടതഡിനക്ട് നല്കുന്നതഡികനശാ
വഡില്ക്കുന്നതഡികനശാ മറ്റുവഡിധതഡില് കകേമശാറ്റന ലചെയ്യുന്നതഡികനശാ, കകേന്ദ്രസര്ക്കശാരഡില് നഡികന്നശാ
മകറ്റലതങ്കേഡിലന സനസശാന സര്ക്കശാരഡില് നഡികന്നശാ സര്ക്കശാരഡിനശാല് അനഗഗീകേരഡിക്കലപട
ഏലതങ്കേഡിലന ഏകേശാനഗഗീകൃത നഡികേശായതഡില് നഡികന്നശാ പണന കേടനവശാങ്ങുന്നതഡിനുന,
കേരശാറഡികലെര്ലപടുന്നതഡിനുന ഈ ആകഡിലന്റെ ഉകദ്ദേശദങ്ങളക്കശായഡി കവണതശായ മലറ്റല്ലെശാ
കേശാരദങ്ങളുന ലചെയ്യുന്നതഡിനുന അധഡികേശാരകതശാടുകൂടഡി ശശാശശ്വതമശായ പഡിന്തടര്ചശാവകേശാശകതശാടുന
ഒരു ലപശാത മുദ്രകയശാടുന കൂടഡിയ ഒരു ഏകേശാനഗഗീകൃത നഡികേശായന ആയഡിരഡിക്കുന്നതന പ്രസ്തുത
കപരഡില് വദവഹരഡിക്കുകേകയശാ വദവഹരഡിക്കലപടുകേകയശാ ലചെകയ്യേണതമശാണക്ട് .
(5)

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുകവണഡികയശാ

അതഡിനക്ട്

എതഡിരശാകയശാ

ഉള്ള

എല്ലെശാ

വദവഹശാരങ്ങളഡിലലെയന മറ്റക്ട് നഡിയമ നടപടഡികേളഡിലലെയന വശാദപ്രതഡിവശാദ പത്രഡികേകേളഡില്
രജഡിസശാകറശാ അകദ്ദേഹന ഇതഡികലെക്കശായഡി

അധഡികേശാരലപടുതഡിയ മകറ്റലതങ്കേഡിലന ആകളശാ

ഒപ്പുവയ്കക്കണതന സതദകബശാധലപടുകതണതന അങ്ങലനയള്ള വദവഹശാരങ്ങളഡിലലെയന
നടപടഡികേളഡിലലെയന എല്ലെശാ കപ്രശാസസ്സുകേളുന രജഡിസശാര്ക്കക്ട് നല്കകേണതന നടകതണതമശാണക്ട്.
(6) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ നല്കുന്ന വഡിദദശാഭേദശാസ സകൗകേരദങ്ങള സമൂഹതഡിലലെ
ദരഡിദ്രരുന നഡിര്ദനരുമശായ വഡിഭേശാഗങ്ങളക്കക്ട് സബ്സഡിഡഡി നഡിരക്കഡില് നല്കേണലമന്നക്ട്
സര്ക്കശാര് തഗീരുമശാനഡിക്കുന്നഡിടതക്ട് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട് ബശാദദതയശാകുന്ന സബ്സഡിഡഡി തകേ
സര്ക്കശാര് വഹഡികക്കണതശാണക്ട്.
4.

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

ലെക്ഷദങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

ലെക്ഷദങ്ങള

തശാലഴപറയന്നവയശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(എ)

വഡിവര

ആപഡികക്കഷനുകേളഡിലന

സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലന

ബഡിരുദശാനനര

കേണസളടന്സഡി കജശാലെഡികേള
ലചെയ്യുകേ;

അതഡിലന്റെ

വഡിദദശാഭേദശാസന,

മളടഡി

ഡഡിസഡിപഡിനറഡി

ഗകവഷണന,

പരഡിശഗീലെനന,

എന്നഡിവ സകൗകേരദലപടുത്തുകേയന കപ്രശാതശാഹഡിപഡിക്കുകേയന
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(ബഡി) കവവഡിധദങ്ങളശായ വഡിദദശാഭേദശാസ ഗകവഷണ പരഡിപശാടഡികേള, കനപുണദ
വഡികേസന സനരനഭേങ്ങള, വദവസശായ പ്രസക്തമശായ കകേശാഴകേള എന്നഡിവയഡിലൂലട ഡഡിജഡിറ്റല്
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ രനഗതക്ട് ഉന്നത നഡിലെവശാരമുള്ള മശാനവവഡിഭേവ കശഷഡി സൃഷഡിക്കുവശാന്
സഹശായഡിക്കുകേ;
(സഡി) ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലന അതമശായഡി ബനലപടകതശാ അതഡിനക്ട്
ആനുഷനഗഡികേകമശാ ആയ കേശാരദങ്ങളഡിലന മഡികേവക്ട് കകേവരഡിക്കുകേ;
(ഡഡി) ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട കമഖലെകേളഡിലലെ കസവനവഡിതരണന ലമചലപടുത്തുവശാന്
കേഴഡിയന്നവഡിധതഡില് വഡിവര സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദയഡിലന ഡഡിജഡിറ്റല് സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദയഡിലന
ഒരു മശാതൃകേശാപരമശായ മശാറ്റന സൃഷഡിക്കുകേ;
(ഇ) അതദനശാധുനഡികേമശായ ഉല്പന്നങ്ങളുന നൂതനവഡിദദകേളുന കസവനങ്ങളുന
വഡികേസഡിപഡിലചടുക്കുന്നതഡിനക്ട് വദവസശായ കമഖലെലയ പ്രശാപമശാക്കുകേ;
(എഫക്ട്) ഇനദയഡിലന വഡികദശത്തുമുള്ള
ശക്തമശായ സശ്വശാധഗീനന സൃഷഡിക്കുകേ; കൂടശാലത

സഹഅക്കശാഡമഡികേ

സമൂഹതഡില്

(ജഡി) കലെശാകേതഡിലലെ മഡികേച പ്രതഡിഭേശാശശാലെഡികേലള ആകേര്ഷഡിക്കുകേയന തഡികേഞ്ഞെ
ആകഗശാള സമനശ്വയന സശാധദമശാക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ.
5. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അധഡികേശാരങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട്
അധഡികേശാരങ്ങള ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―

തശാലഴപറയന്ന

(എ) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് നഡിശ്ചയഡികചക്കശാവന്ന പ്രകേശാരമുള്ള
പഠനശശാഖകേളഡില് അദദശാപനന നല്കുകേ, വഡിവഡിധ പഠനസ്കൂളുകേള സശാപഡിക്കുകേ കൂടശാലത
ഗകവഷണതഡിനുന
വഡിജശാനതഡിലന്റെയന
കനപുണദതഡിലന്റെയന
ഉന്നമനതഡിനുന
വദശാപനതഡിനുന കവണഡി വദവസകേള ഉണശാക്കുകേ;
(ബഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ നഡിശ്ചയഡികചക്കശാവന്ന അതരന നഡിബനനകേളക്കക്ട്
വഡികധയമശായഡി ഡഡികപശാമകേളുന സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകേളുന നല്കുകേ, കൂടശാലത പരഗീക്ഷകേളുലടകയശാ
മൂലെദനഡിര്ണ്ണയതഡിലന്റെകയശാ അലല്ലെങ്കേഡില് ഒരശാളുലട കേഴഡിവക്ട് പരഗീക്ഷഡിക്കുവശാനുള്ള മകറ്റലതങ്കേഡിലന
മശാര്ഗ്ഗതഡിലന്റെകയശാ അടഡിസശാനതഡില് ബഡിരുദങ്ങളുന മറ്റു അക്കശാഡമഡികേ ബഹുമതഡികേളുന
നല്കുകേ;
(സഡി) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടുന്ന രഗീതഡിയഡില് ഓണററഡി ബഡിരുദങ്ങകളശാ
മറ്റു ബഹുമതഡികേകളശാ നല്കുകേ;
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(ഡഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളക്കനുസൃതമശായഡി സശ്വതന്ത്രമശായ
മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളുന സശ്വതന്ത്രമശായ പരഡിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളുന ഔടക്ട് റഗീചക്ട് ലസന്റെറകേളുന
സശാമ്പതഡികേ
പ്രവര്തന
സശ്വയനഭേരണശാധഡികേശാരകതശാടുകൂടഡിയള്ളതന
ഗകവഷണതഡിലന
പരഡിശഗീലെനതഡിലന
വഡിദകഗ്ദ്ധശാപകദശന
നല്കുന്നതഡിലന
ഉളലപടഡിരഡിക്കുന്നതമശായ
അതരതഡിലള്ള മറ്റു സശാപനങ്ങളുന പടുത്തുയര്ത്തുകേ;
(ഇ) സർക്കശാരഡിലന്റെ അനുമതഡികയശാലട സനസശാനതഡിലന്റെ മറ്റു ഭേശാഗങ്ങളഡിലന
ഭേശാരതതഡിലന്റെ മറ്റു ഭേശാഗങ്ങളഡിലന ഗകവഷണ വഡിദദശാഭേദശാസ കകേന്ദ്രങ്ങൾ സശാപഡിക്കുകേ;
(എഫക്ട്)
സര്ക്കശാരഡിലന്റെ
കേഗീഴഡില്
നഡിലെവഡിലള്ളതശായ
ഗകവഷണ
സശാപനങ്ങലളയന പരഡിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങലളയന, സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളക്കനുസൃതമശായഡി, സര്ക്കശാരഡിലന്റെ
വദക്തമശായ അനുമതഡികയശാലട, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയകേതക്ട് എകക്ട്ലറ്റന്ഷന് ലസന്റെറകേളശായന
സശ്വതന്ത്രമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളശായന പരഡിശഗീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളശായന ഔടക്ട് റഗീചക്ട്
ലസന്റെറകേളശായന പ്രവര്തഡിക്കുന്നതഡികലെയശായഡി സനകയശാജഡിപഡിക്കുകേ;
(ജഡി) വഡിഷയപരഡിമഡിതഡികേളഡില്ലെശാതതശായ പഠനങ്ങളുന
കസവനങ്ങളുന സനഘടഡിപഡിക്കുകേയന ഏലറ്റടുക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;

വഡിജശാനവദശാപന

(എചക്ട്) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് കേരശാറടഡിസശാനതഡിലള്ളകതശാ ഭേരണപരമശായ
ആവശദങ്ങളക്കുള്ളകതശാ മഡിനഡിസ്റ്റഗീരഡിയകലെശാ മറ്റുള്ളകതശാ ആയ തസഡികേകേള സൃഷഡിക്കുകേയന
നഡിര്വ്വഹഡിക്കുകേയന അതരന തസഡികേകേളഡില് ആളുകേലള നഡിയമഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(ഐ) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമഗീഷൻ, ആൾ ഇൻഡദ കേകൗൺസഡിൽ കഫശാർ
ലടകഡിക്കൽ എഡറ്റ്യൂകക്കഷൻ മുതലെശായ ലറഗുകലെറ്ററഡി കബശാഡഡികേളുലട കുറഞ്ഞെ മശാനദണ്ഡങ്ങള
പശാലെഡിക്കുന്നതഡിനുകവണഡി (എചക്ട്) ഖണ്ഡതഡില് സൂചെഡിപഡിചഡിട്ടുള്ള തസഡികേകേളക്കുള്ള ബതകേളുന
കപ്രശാവഡിഡന്റെക്ട് ഫണന മറ്റു ബതകേളുന ഉളലപലട ശമ്പളഘടന നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ, എന്നശാല്
അറ്റശമ്പളന ലറഗുകലെറ്ററഡി കബശാഡഡികേള നഡിര്ണ്ണയഡിചതഡികനക്കശാള ഉയര്ന്നതശാകേശാവന്നതന
പലക്ഷ ഒരു കേശാരണവശശാലന എല്ലെശാ അക്കശാഡമഡികേവന അദദശാപനവന മറ്റു ജഗീവനക്കശാര്ക്കുന
കവണഡിയള്ള കേരശാറമശായഡി കചെര്നലകേശാണള്ള കേരശാര് നഡിബനനകേളക്കുന കേരശാറഡിലന്റെ
കദര്ഘദന, കേശാലെശാവധഡി, പ്രതഗീക്ഷകേള, ചുമതലെകേള, ഉതരവശാദഡിതശ്വങ്ങള എന്നഡിവ
നഡിശ്ചയഡിക്കുന്നതഡില് കുറവശായഡിരഡിക്കുവശാന് പശാടഡില്ലെശാതതമശാലണനറപശാക്കുകേ; അതഡിലന്റെ
എല്ലെശാ ജഗീവനക്കശാരുമശായഡി വരുമശാനന പങ്കേഡിടല് രഗീതഡി ഉണശാക്കുകേ;
(ലജ) മകറ്റലതങ്കേഡിലന സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളഡികലെശാ സശാപനങ്ങളഡികലെശാ പ്രവര്തഡിക്കുന്ന
ആളുകേലള ഒരു നഡിശ്ചഡിത കേശാലെയളവഡികലെയക്ട് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് അദദശാപകേരശായഡി
നഡിയമഡിക്കുകേ;
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(ലകേ) കലെശാകകേശാതര നഡിലെവശാരമുള്ള പ്രതഡിഭേകേലള സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുന
സ്കൂളുകേളഡികലെയ്ക്കുന ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളഡികലെയ്ക്കുന ആകേര്ഷഡിക്കുന്നതഡിനുന
നഡിലെനഡിറത്തുന്നതഡിനുമശായഡി
പ്രകേടനശാധഡിഷഡിത കപ്രശാതശാഹന സനവഡിധശാനന സൃഷഡിക്കുകേ;
(എല്) ലമചലപട ഗകവഷണവന പ്രശാകഗീസുന തടര്നലകേശാണ കപശാകുന്നതഡിനശായഡി
ലചെയര്
ലപശാസഡിഷനുകേള
സജ്ജമശാക്കുന്നതഡികലെയക്ട്
വദവസശായസശാപനങ്ങളുമശായന
സര്ക്കശാകരതര സനഘടനകേളുമശായന മറ്റു ഗകവഷണ സനഘടനകേളുമശായന സഹവര്തഡിക്കുകേ;
(എന) ഇനദയഡിലന വഡികദശത്തുമുള്ള മറ്റു സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളുമശായഡി വഡിജശാനന,
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ, വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള, ഫശാക്കല്റ്റഡികേള എന്നഡിവയലട കകേമശാറ്റന ഉളലപടുതഡി
ലക്കശാണക്ട് പരസരപ്രകയശാജനകേരമശായ ബനങ്ങള സശാപഡിക്കുകേയന ഡഡിജഡിറ്റല് സയന്സഡിലന
സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയഡിലന മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങളഡിലന ശ്രദ കകേന്ദ്രഗീകേരഡിച്ചുലകേശാണള്ള
ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലട പരസരസശാപനന സുഗമമശാക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(എന്) ഡഡിജഡിറ്റല് സയന്സഡിലന സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ, ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
ഇലന്നശാകവഷന്, സനരനഭേകേതശ്വന, ലെഡിബറല് ആര്ട്സക്ട്, മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങള എന്നഡിവയഡില്
ഗകവഷണവന പഠനവന ഏലറ്റടുക്കുന്നതഡിനശായഡി അനര്കദ്ദേശഗീയ ഗകവഷണ ഏജന്സഡി
കേളുമശായന ധനസഹശായ ഏജന്സഡികേളുമശായന ഫകൗകണഷനുകേളുമശായന സഹവര്തഡിക്കുകേ;
(ഒ) ഗകവഷണതഡിലൂലടയന കേണസളടഡിനഗഡിലൂലടയന
സൃഷഡിക്കുകേയന ധനസമശാഹരണന നടത്തുകേയന ലചെയ്യുകേ;

ബകൗദഡികേ

സശ്വതക്ട്

(പഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ നഡിശ്ചയഡികചക്കശാവന്ന അതരന ആവശദങ്ങളക്കു
കവണഡി, അപ്രകേശാരമുള്ള രഗീതഡിയഡില്, മുന്നഡിരയഡില് പ്രവര്തഡിക്കുന്ന മകറ്റലതങ്കേഡിലന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, ഉന്നത പഠനതഡിനുള്ള അകതശാറഡിറ്റഡി അലല്ലെങ്കേഡില് സനഘടന, വദവസശായകകേശാര്പകററ്റക്ട് സശാപനങ്ങള, പരഗീക്ഷണശശാലെ എന്നഡിവയമശായഡി സഹകേരഡിക്കുകേകയശാ
കയശാജഡിച്ചു പ്രവര്തഡിക്കുകേകയശാ സഹവര്തഡിക്കുകേകയശാ ലചെയ്യുകേ;
(കേറ്റ്യൂ) അദദശാപനതഡികനശാ ഗകവഷണ കമല്കനശാടതഡികനശാ അലല്ലെങ്കേഡില്
രണഡിനുന കൂടഡികയശാ (പഡി) ഖണ്ഡതഡില് സൂചെഡിപഡിചഡിട്ടുള്ള സനഘടനകേളഡില് പ്രവര്തഡിക്കുന്ന
ആളുകേളക്കക്ട് അനഗഗീകേശാരന നല്കുകേകയശാ അലല്ലെങ്കേഡില് അപ്രകേശാരമുള്ള അനഗഗീകേശാരന
പഡിന്വലെഡിക്കുകേകയശാ ലചെയ്യുകേ;
(ആര്) അക്കശാഡമഡികേ ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡിക്കുന്നതഡിനശായഡി ഒരു പഠന
ഗകവഷണ വഡിഭേശാഗന സജ്ജമശാക്കുകേയന അവര്ക്കക്ട് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടുന്ന രഗീതഡിയഡില്
പ്രതഡിഫലെന നല്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
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(എസക്ട്)

വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളക്കക്ട്

ചുമകതണ

ഫഗീസുന

മറ്റു

ചെശാര്ജ്ജുകേളുന

നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുകേ;
(റ്റഡി) കേമ്പറ്റ്യൂടര് ലസന്റെറകേള, പരഗീക്ഷണശശാലെകേള, ഗന്ഥശശാലെ മുതലെശായ
സകൗകേരദങ്ങള ഒരുക്കുകേ;
(യ) വദതദസ വഡിഷയങ്ങളക്കുകവണഡി പശാഠദപദതഡി വഡികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള
സശാപഡിക്കുകേ;
(വഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകവശനതഡിനു കവണഡി,
മൂലെദനഡിര്ണ്ണയന അലല്ലെങ്കേഡില് മകറ്റലതങ്കേഡിലന രഗീതഡിയഡിലള്ള ലതരലഞ്ഞെടുപക്ട്
ഉളലപടശാവന്ന നഡിലെവശാരങ്ങള നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;

പരഗീക്ഷ,
എന്നഡിവ

(ഡബബ) ലഫകലെശാഷഡിപ്പുകേളുന കസശാളര്ഷഡിപ്പുകേളുന ലമഡലകേളുന സമശാനങ്ങളുന
ഏര്ലപടുത്തുകേയന നല്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(എകക്ട്) വഡിജശാനവദശാപന പ്രവര്തനങ്ങളക്കക്ട് കവണഡിയള്ള ഫഗീസുകേളുന മറ്റു
ചെശാര്ജ്ജുകേളുന ആവശദലപടുകേയന സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(കവ) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലട തശാമസതഡിനക്ട് കമല്കനശാടന
വഹഡിക്കുകേയന അവരുലട ആകരശാഗദവന ലപശാതകക്ഷമവന അഭേഡിവൃദഡിലപടുത്തുന്നതഡിനശാവശദമശായ
ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏർലപടുത്തുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(ഇസഡക്ട്)
വഡിദദശാര്ത്ഥഡിനഡികേളുലട
കേശാരദതഡില്,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
അഭേഡികേശാമദലമന്നക്ട് കേരുതന്ന, അപ്രകേശാരമുള്ള പ്രകതദകേ ക്രമഗീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേ;
(ഇസഡക്ട് -എ) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലട ലപരുമശാറ്റന നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേ;
(ഇസഡക്ട്-ബഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേരുലടയന ജഗീവനക്കശാരുലടയന
കജശാലെഡി ക്രമഗീകേരഡിക്കുകേയന ലപരുമശാറ്റന നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(ഇസഡക്ട്-സഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ജഗീവനക്കശാരുലടയന വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലടയന
ഇടയഡില് അചടക്കന നഡിയന്ത്രഡിക്കുകേയന നടപഡിലെശാക്കുകേയന, ഇതഡികലെയശായഡി ആവശദലമന്നക്ട്
കേരുതന്ന അതരതഡിലള്ള അചടക്കനടപടഡികേള സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(ഇസഡക്ട്-ഡഡി) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേരുലടയന ജഗീവനക്കശാരുലടയന
ആകരശാഗദവന ലപശാതകക്ഷമവന അഭേഡിവൃദഡിലപടുത്തുന്നതഡിനശാവശദമശായ ക്രമഗീകേരണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ;
1457/2021.
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(ഇസഡക്ട്-ഇ) ആളുകേളഡില് നഡിനന, കേമ്പനഡികേള, സര്ക്കശാര്-സര്ക്കശാകരതര
സശാപനങ്ങള,

ട്രസ്റ്റുകേള,

സര്ക്കശാകരതര

സഹശായങ്ങളുന

സനഭേശാവനകേളുന

തഗീരുമശാനഡിക്കുനപ്രകേശാരന

സനഘടനകേള

ദശാനങ്ങളുന

ലചെയറകേളക്കുന

എന്നഡിവയഡില്

നഡിനന

സശ്വഗീകേരഡിക്കുകേയന

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

സശാപനങ്ങളക്കുന

ലകേടഡിടങ്ങളക്കുന

അതകപശാലലെയള്ളവയ്ക്കുന നശാമകേരണന നടത്തുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(ഇസഡക്ട്-എഫക്ട്) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുകവണഡി, ട്രസ്റ്റുന എന്കഡശാവ്ലമന്റുകേളുമശായ
വസ്തുക്കള ഉളലപലടയള്ള സശാവരകമശാ ജനഗമകമശാ ആയ വസ്തുക്കള ആര്ജ്ജഡിക്കുകേയന
ലലകേവശന വയ്ക്കുകേയന ലലകേകേശാരദന ലചെയ്യുകേയന ലലകേലയശാഴഡിയകേയന ലചെയ്യുകേ:
എന്നശാല് സര്ക്കശാരഡിലന്റെ സഹശായകതശാലട സലെന ആര്ജ്ജഡിക്കുകേകയശാ
ലകേടഡിടന പണഡിയകേകയശാ ലചെയ്ത അപ്രകേശാരമുള്ള സശാവര-ജനഗമ വസ്തുക്കള കകേവശന
വയ്ക്കുന്നതഡിനുന കകേകേശാരദന ലചെയ്യുന്നതഡിനുന കകേലയശാഴഡിയകേയന ലചെയ്യുന്നതഡിനക്ട് സര്ക്കശാരഡിലന്റെ
മുന്കൂടഡിയള്ള അനഗഗീകേശാരന ആവശദമുള്ളതശാകുന;
(ഇസഡക്ട്-ജഡി)

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

നടതഡിപഡിലന്റെയന

വഡികേസനതഡിലന്റെയന

ആവശദങ്ങളക്കശായഡി, സര്ക്കശാരഡിലന്റെ അനുമതഡികയശാലട, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വസ്തുവഡിലന്റെ
ഈടഡികന്മേല്, പണന വശായ്പലയടുക്കുകേ;
(ഇസഡക്ട്-എചക്ട്)

വഡിഷയങ്ങള,

കവദഗ്ദ്ധദതഡിലന്റെ

കമഖലെകേള,

വഡിദദശാഭേദശാസതഡിലന്റെ തലെന, ആളുകേളക്കുള്ള സശാകങ്കേതഡികേ പരഡിശഗീലെനന എന്നഡിവയനുസൃതമശായഡി
ഹ്രസശ്വ-ദഗീര്ഘകേശാലെശാടഡിസശാനതഡില് ആവശദങ്ങള വഡിലെയഡിരുത്തുകേ, ഈ ആവശദങ്ങള
നഡിര്വ്വഹഡിക്കുന്നതഡിനു യക്തമശായ പരഡിപശാടഡികേള ആരനഭേഡിക്കുകേ;
(ഇസഡക്ട്-ഐ) സനകവദനശാത്മകേരഗീതഡിയഡിലള്ള ഓണകലെന് പഠനതഡിലൂലട
കബശാധനന

നല്കുകേയന,

ഔപചെശാരഡികേ-അനകൗപചെശാരഡികേ

(തറന്നപഠനന) വഡിദദശാഭേദശാസ

ധശാരകേളഡികലെക്കക്ട് പരസരന മശാറശാന് വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളക്കക്ട് സകൗകേരദലമശാരുക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
കൂടശാലത
(ഇസഡക്ട്-ലജ) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട എല്ലെശാകമശാ ഏലതങ്കേഡിലകമശാ അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുന്നതഡിനക്ട്
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

ആവശദമശാകയക്കുന്നകതശാ
എല്ലെശാകമശാ

ഏലതങ്കേഡിലകമശാ

ആനുഷനഗഡികേമശാകയക്കുന്നകതശാ
ലെക്ഷദങ്ങള

കകേവരഡിക്കുന്നതഡിനക്ട്

ആവശദമശായകതശാ ഉതകുന്നകതശാ ആയ അങ്ങലനയള്ള മലറ്റല്ലെശാ പ്രവൃതഡികേളുന കേശാരദങ്ങളുന
ലചെയ്യുകേ.
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6. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകവശനന.―(1) ഈ ആകഡികലെയന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെയന
വദവസകേളക്കക്ട്
വഡികധയമശായന
കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്
നഡിലെവഡിലള്ള
സനവരണ
തതശ്വങ്ങളക്കനുസരഡിച്ചുന, ഏത വനശതഡിലന മതവഡിശശ്വശാസതഡിലന ജശാതഡിയഡിലന വര്ഗ്ഗതഡിലന
ലപടുന്ന എല്ലെശാ ലെഡിനഗക്കശാര്ക്കുന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് പ്രകവശനന ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഒരു അദദശാപകേന് ആകുന്നതഡികനശാ അവഡിടലത ഏലതങ്കേഡിലന പദവഡി
വഹഡിക്കുന്നതഡികനശാ അലല്ലെങ്കേഡില് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് വഡിദദശാര്ത്ഥഡിയശായഡി പ്രകവശനന
കനടുന്നതഡികനശാ അവഡിലടനഡിനന ബഡിരുദന കനടുന്നതഡികനശാ അവഡിടലത ഏലതങ്കേഡിലന
വഡികശഷശാധഡികേശാരന
അനുഭേവഡിക്കുന്നതഡികനശാ
ഉപകയശാഗലപടുത്തുന്നതഡികനശാ
കവണഡി,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ ഏലതങ്കേഡിലന ആളഡിലന്റെകമല് ഏലതങ്കേഡിലന മതവഡിശശ്വശാസകമശാ ലതശാഴഡികലെശാ
രശാഷഗീയ അഭേഡിപ്രശായകമശാ സനബനഡിചക്ട് പരഡികശശാധന നടത്തുവശാകനശാ നഡിര്ബനഡിക്കുവശാകനശാ
പശാടഡില്ലെശാതതശാകുന.
(2) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് ഏത
പ്രകവശനമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതന
അവലര
പ്രകവശഡിപഡിക്കശാവന്നതമശാണക്ട്.

കദശഗീയതയഡിലലെയന വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളക്കക്ട്
നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന
രഗീതഡിയഡില്

(3) ഈ വകുപഡിലലെ യശാലതശാനനതലന്ന, വനഡിതകേളകക്കശാ സമൂഹതഡിലലെ മറ്റു
പഡികന്നശാക്ക വഡിഭേശാഗതഡില്ലപടുന്നവര്കക്കശാ, പടഡികേജശാതഡിയഡിലന പടഡികേകഗശാത്രവര്ഗ്ഗതഡിലന
ലപടുന്നവര്കക്കശാ, നഡിയമനതഡികനശാ പ്രകവശനതഡികനശാ കവണഡി ഏലതങ്കേഡിലന പ്രകതദകേ
വദവസ ഉണശാക്കുന്നതഡില് നഡിനന സര്വ്വകേലെശാശശാലെലയ തടയന്നതശായഡി കേരുതലപടുന്നതല്ലെ.
7. കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി.―(1) 1956-ലലെ കേമ്പനഗീസക്ട് ആകഡിലന്റെ (1956-ലലെ
1-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) 25-ാം വകുപഡിന്കേഗീഴഡില്, 5-9-2000-ലലെ 09-14187/2000 നമ്പര്
സര്ടഡിഫഡിക്കകറ്റശാലട ഒരു കേമ്പനഡിയശായഡി ഏകേശാനഗഗീകേരഡിക്കലപട ദഡി ഇന്ഡദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട്
ഓഫക്ട്
ഇന്ഫര്കമഷന്
ലടകകശാളജഡി
ആന്റെക്ട്
മശാകനജ്ലമന്റെക്ട് -കകേരള
(IIITMK)
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .
(2) സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശാപഡിക്കുന്നതഡിനക്ട് ആവശദമശാകയക്കശാവന്ന
അടഡിസശാനസകൗകേരദങ്ങളുന കസശാണസറഡിനഗക്ട് എന്റെഡിറ്റഡി ലചെയ്തുലകേശാടുകക്കണതശാണക്ട് .

എല്ലെശാ

അദദശായന 3

ചെശാന്സലെറന കപ്രശാ-ചെശാന്സലെറന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ
മറ്റക്ട് ഉകദദശാഗസരുന
8. ചെശാന്സലെര്.―(1) കകേരള ഗവര്ണ്ണര്, അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ ഔകദദശാഗഡികേസശാനന
കഹതവശായഡി, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ചെശാന്സലെര് ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
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(2) ചെശാന്സലെര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട തലെവനശായഡിരഡിക്കുന്നതന, സന്നഡിഹഡിതനശായഡിരഡിക്കുകമ്പശാള
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

ജനറല്

കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ

കയശാഗങ്ങളഡിലന

ബഡിരുദദശാന

സകമളനതഡിലന അദദക്ഷത വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
(3) ചെശാന്സലെറലട

അനഗഗീകേശാരമഡില്ലെശാലത

സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

യശാലതശാരശാളക്കുന

ഓണററഡി ബഡിരുദകമശാ ബഹുമതഡികേകളശാ നല്കുവശാന് പശാടുള്ളതല്ലെ.
(4) ഈ വകുപഡിലലെ കമല്പറഞ്ഞെ വദവസകേളക്കക്ട് ഭേനഗന വരശാലത, ഈ ആകകശാ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ ലറഗുകലെഷനുകേകളശാ അനുസരഡിച്ചുള്ളതല്ലെശാത സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഏലതശാരു
നടപടഡിക്രമവന ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് കരഖശാമൂലെമുള്ള ഉതരവഡിനശാല് റദ്ദേശാക്കശാവന്നതശാണക്ട് :
എന്നശാല്

അപ്രകേശാരന

ഏലതങ്കേഡിലന

ഒരു

ഉതരവക്ട്

പുറലപടുവഡിക്കുന്നതഡിനുമുമ്പക്ട്

അപ്രകേശാരമുള്ള ഒരു ഉതരവക്ട് പുറലപടുവഡിക്കശാതഡിരഡിക്കുന്നതഡിനക്ട് കേശാരണന കേശാണഡിക്കശാന്
ചെശാന്സലെര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെകയശാടക്ട് ആവശദലപകടണതശാണക്ട് .
(5)

ലതറ്റശായ

പ്രവൃതഡികേള

ലചെയ്യുന്നപക്ഷന

കവസക്ട്-ചെശാന്സലെലറകയശാ

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട മറ്റു ഉകദദശാഗസലരകയശാ നഗീക്കന ലചെയ്യുന്നതഡിനക്ട് ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്
അധഡികേശാരന ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്. അപ്രകേശാരന നഗീക്കന ലചെയ്യേലെഡിനുള്ള അധഡികേശാരന
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുകമ്പശാള,
അകനശ്വഷണന

നഗീക്കന ലചെയ്യേശാന് ഉകദ്ദേശഡിക്കുന്ന ആളഡിലനതഡിലര ഉചെഡിതമശായ

നടതഡിയതഡിലന്റെ

അടഡിസശാനതഡിലള്ള

സര്ക്കശാരഡിലന്റെ

ശഡിപശാര്ശലയ

അടഡിസശാനലപടുതഡി ചെശാന്സലെര് അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ അഭേഡിപ്രശായന രൂപവല്ക്കരഡികക്കണതശാണക്ട് .
(6) ചെശാന്സലെര്, ഈ ആകക്ട് പ്രകേശാരകമശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള പ്രകേശാരകമശാ അവയക്ട് കേഗീഴഡികലെശാ,
നല്കേലപടകതശാ നഡിക്ഷഡിപമശായകതശാ ആയ അങ്ങലനയള്ള മറ്റക്ട് അധഡികേശാരങ്ങള കൂടഡി
വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന അങ്ങലനയള്ള മറ്റക്ട് ചുമതലെകേള കൂടഡി നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട് .
9. കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര്.―(1) സനസശാനലത വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദശാ

വകുപഡിലന്റെ

ചുമതലെയള്ള മന്ത്രഡി, അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ ഔകദദശാഗഡികേ സശാനന കഹതവശായഡി, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര് ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(2) ചെശാന്സലെറലട അഭേശാവതഡികലെശാ അകദ്ദേഹതഡിനക്ട് പ്രവര്തഡിക്കശാന് കേഴഡിയശാത
അവസരതഡികലെശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ബഡിരുദദശാന സകമളനങ്ങളഡില് ആദദക്ഷദന
വഹഡിക്കുന്നതളലപലട, ചെശാന്സലെറലട എല്ലെശാ അധഡികേശാരങ്ങളുന കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര് വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന
എല്ലെശാ ചുമതലെകേളുന നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
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(3)

ചെശാന്സലെര്

ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുക്കുന്ന,
കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര്

കരഖശാമൂലെമുള്ള

ചെശാന്സലെറലട

ഉതരവഡിനശാല്

അങ്ങലനയള്ള

വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന

കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്

അധഡികേശാരങ്ങള

കൂടഡി

ചുമതലെകേള

കൂടഡി

അങ്ങലനയള്ള

നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതന അപ്രകേശാരമുള്ള ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുക്കല് അപ്രകേശാരമുള്ള ഉതരവഡില്
വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡിക്കശാവന്ന

അങ്ങലനയള്ള

നഡിയന്ത്രണങ്ങളക്കുന

നഡിബനനകേളക്കുന

വഡികധയമശാകേശാവന്നതമശാണക്ട്.
10. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഉകദദശാഗസര്.―തശാലഴപറയന്നവര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ
ഉകദദശാഗസരശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്;
(ii) ഡഗീനുകേള;
(iii) രജഡിസശാര്;
(iv) പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര്; കൂടശാലത
(v)

സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്

നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന അനദദശാപകേരുന

സകപശാര്ടക്ട്

സ്റ്റശാഫന ഉളലപലട സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട കസവനതഡിലള്ള മറ്റക്ട് ഉകദദശാഗസര് .
11. കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്.―(1) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ അലല്ലെങ്കേഡില്
സയന്സക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില് എഞഡിനഗീയറഡിനഗക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട് രനഗലത ഒരു പണ്ഡഡിത
കശ്രഷനുന

ഒരു

ഉന്നത

പഠന

സശാപനതഡില്

ഭേരണപരഡിചെയവന

ഉള്ള

ആളശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട്. കൂടശാലത ഏലതങ്കേഡിലന ഒരു യൂണഡികവഴഡിറ്റഡിയഡില് ലപ്രശാഫസര് എന്ന
നഡിലെയഡില്

ചുരുങ്ങഡിയതക്ട്

പതക്ട്

വര്ഷലത

പ്രവര്തന

പരഡിചെയകമശാ

അലല്ലെങ്കേഡില്

പ്രശസമശായ ഒരു റഡിസര്ചക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില് അക്കശാഡമഡികേക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില് അഡ്മഡിനഡികസറ്റഗീവക്ട്
ഓര്ഗകനകസഷനഡില്

തത്തുലെദമശായ

വഡിധതഡില്

പ്രവര്തന

പരഡിചെയകമശാ

ഉള്ള

ആളുമശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട്.
(2) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

പ്രധശാന

അക്കശാഡമഡികേ

തലെവനുന ചെഗീഫക്ട് എകഡികേറ്റ്യൂടഗീവക്ട് ഓഫഗീസറന ആയഡിരഡിക്കുന്നതന ഈ ആകഡിനശാകലെശാ അതഡിന്
കേഗീഴഡികലെശാഉള്ള,

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.

കേശാരദങ്ങളുലട

കമല്കനശാടവന

നഡിയന്ത്രണവന
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(3) ചെശാന്സലെര് നഡിയമഡിക്കുന്നതന തശാലഴപറയന്ന അനഗങ്ങള അടങ്ങഡിയതമശായ
ലസര്ചക്ട്-കേന-ലസലെക്ഷന് കേമഡിറ്റഡിയലട ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് അകദ്ദേഹന കവസക്ട് -ചെശാന്സലെലറ
നഡിയമഡികക്കണതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(എ)

സനസശാന

ചെഗീഫക്ട്

ലസക്രടറഡി,

അകദ്ദേഹന

കേമഡിറ്റഡിയലട

കേണവഗീനറശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് ;
(ബഡി) ഇലെകകശാണഡികന വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദയന വദവസശായ രനഗത്തു
നഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ അനഗന;
(സഡി) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്

ലസലെകക്ട്

ലചെയ്യുന്ന പഠന ഗകവഷണ

രനഗത്തുനഡിനള്ള ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ അനഗന;
(ഡഡി) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമഗീഷന് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന ഒരശാള;
കൂടശാലത
(ഇ) സനസശാന സര്ക്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന ഒരശാള.
(4) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറലട ഒഴഡിവക്ട് ഉണശാകുന്നതഡിനക്ട് സശാധദതയള്ള തഗീയതഡിയക്ട്
കുറഞ്ഞെതക്ട് മൂന്നക്ട് മശാസന മുലമ്പങ്കേഡിലന പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന്ന നടപടഡി തടങ്ങഡിയഡിരഡികക്കണതന
ചെശാന്സലെര് നഡിശ്ചയഡിച സമയപരഡിധഡിയ്ക്കുള്ളഡില് പൂര്തഡിയശാകക്കണതമശാണക്ട് . എന്നഡിരുന്നശാലന,
ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്, അനഡിവശാരദമശായ സശാഹചെരദങ്ങളഡില് അങ്ങലന ലചെയ്യുന്നതക്ട് ആവശദ
മശാലണങ്കേഡില് അപ്രകേശാരമുള്ള സമയപരഡിധഡി ദഗീര്ഘഡിപഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട് . എന്നഡിരുന്നശാലന,
അങ്ങലന ദഗീര്ഘഡിപഡിച കേശാലെയളവക്ട് ഉളലപലട മൂന മശാസതഡിനകേന പശാനല് തയ്യേശാറശാക്കുന്ന
നടപടഡി പൂര്തഡിയശാകക്കണതശാണക്ട്. വദവസ ലചെയ്ത പ്രകേശാരന ഏകേകേണ്ഠമശായ ശഡിപശാര്ശ
ലചെയ്യുവശാന്
കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ

ലസര്ചക്ട്-കേന-ലസലെക്ഷന്
ഓകരശാ

അനഗതഡിനുന

കേമഡിറ്റഡി

പരശാജയലപടുന്ന

ഒരശാളുലട

കപരക്ട്

വഗീതന

സനഗതഡിയഡില്,
ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്

സമര്പഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട്. കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലന ഒരനഗന കപരക്ട് സമര്പഡിക്കശാതഡിരഡിക്കുന്നതക്ട്
കവസക്ട് -ചെശാന്സലെറലട നഡിയമനന അസശാധുവശാക്കുന്നതല്ലെ.
(5) ഈ ആകഡികലെശാ ലറഗുകലെഷനുകേളഡികലെശാ എന്തുതലന്ന അടങ്ങഡിയഡിരുന്നശാലന പ്രഥമ
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെലറ, വഡിനഡിര്കദ്ദേശഡിക്കലപടശാവന്ന വദവസകേളഡികന്മേലന നഡിബനനകേളഡികന്മേലന,
സര്ക്കശാരഡിലന്റെ ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് ചെശാന്സലെര് നഡിയമഡികക്കണതശാണക്ട് .
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(6)

അറപതഡിലയശാന്നക്ട്

കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറശായഡി

വയസഡില്

നഡിയമഡിക്കശാന്

കൂടുതല്

പ്രശായമുളള

പശാടഡില്ലെശാതതന

യശാലതശാരശാലളയന

നഡിയമനതഡിനുകശഷന

അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ നഡിയമന നഡിബനനകേളക്കുന ഉപശാധഡികേളക്കുന വഡികധയമശായഡി, അകദ്ദേഹന
ഉകദദശാഗതഡില് പ്രകവശഡിക്കുന്ന തഗീയതഡി മുതല് നശാലെക്ട് വര്ഷക്കശാലെയളവഡികലെയ്കക്കശാ
അലല്ലെങ്കേഡില്

അകദ്ദേഹതഡിനക്ട്

അറപതഡിയഞക്ട്

വയസക്ട്

പൂര്തഡിയശാകുന്നതവലരകയശാ,

ഏതശാകണശാ ആദദന, അതവലര ഉകദദശാഗന വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
(7) ഏലതങ്കേഡിലന സനഗതഡിയഡില് സതശ്വര നടപടഡി ആവശദമശാലണന്നക്ട്
കവസക്ട് ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് അഭേഡിപ്രശായമുള്ളപക്ഷന അകദ്ദേഹതഡിനക്ട് ഈ ആകഡിനശാകലെശാ അതഡിന്കേഗീഴഡികലെശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഏതക്ട് അധഡികേശാരസശാനതഡിനുന നല്കേഡിയഡിട്ടുള്ള അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കശാവന്നതന, അങ്ങലനയള്ള സനഗതഡിയഡില് അകദ്ദേഹന എടുത നടപടഡി
ബനലപട അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെ സശാധൂകേരണതഡിനശായഡി റഡികപശാര്ടക്ട് ലചെകയ്യേണതമശാണക്ട്.
എന്നശാല് ഈ ഉപവകുപഡിന്കേഗീഴഡില് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് എടുത നടപടഡിയശാല്
സങ്കേടമനുഭേവഡിക്കുന്ന,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
സര്വ്വഗീസഡിലെഡിരഡിക്കുന്ന ഏലതശാരശാളക്കുന
അപ്രകേശാരമുള്ള നടപടഡിലയ സനബനഡിചക്ട് അയശാലള അറഡിയഡിച തഗീയതഡി മുതല് ലതശാണ്ണൂറക്ട്
ദഡിവസതഡിനകേന അപ്രകേശാരമുള്ള നടപടഡിയ്ലക്കതഡിലര ചെശാന്സലെര് മുമ്പശാലകേ അപഗീല്
നല്കുന്നതഡിനക്ട്
അവകേശാശമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതന
അകത
തടര്ന്നക്ട്
ചെശാലെസലെറഡിനക്ട്
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് എടുത നടപടഡി സഡിരലപടുത്തുകേകയശാ അസഡിരലപടുത്തുകേകയശാ
കഭേദഗതഡി വരുത്തുകേകയശാ ലചെയ്യേശാവന്നതമശാണക്ട്.
(8) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാലന ലറഗുകലെഷനുകേളശാലന നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന
പ്രകേശാരമുള്ള മറ്റക്ട് അധഡികേശാരങ്ങള വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന അപ്രകേശാരമുള്ള മറ്റക്ട് ചുമതലെകേള
നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
(9)
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
ഫണഡിലന്റെ
ദുര്വഡിനഡികയശാഗന,
ലപരുമശാറ്റദൂഷദന
എന്നഡിവയഡികന്മേല്, ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് കബശാധദമശാകുന്നപക്ഷന കരഖശാമൂലെമശായ ഒരു ഉതരവക്ട് വഴഡി,
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെലറ ഔകദദശാഗഡികേ സശാനത്തുനഡിനന നഗീക്കന ലചെയ്യുന്നതഡിനക്ട് ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്
അധഡികേശാരന ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
എന്നശാല് ചെശാന്സലെര് ഈ ആവശദതഡിനക്ട് നഡിയമഡിക്കുന്ന കഹകക്കശാടതഡിയഡിലലെ ഒരു
ജഡ്ജഡി ആയഡിരഡിക്കുന്ന ആകളശാ അലല്ലെങ്കേഡില് ജഡ്ജഡി ആയഡിരുന്ന ആകളശാ നടത്തുന്ന ഒരു
അകനശ്വഷണ വഡിചെശാരണ വഴഡി അങ്ങലനയള്ള കുറ്റശാകരശാപണന ലതളഡിയഡികക്കണതശാണക്ട് .
എനമശാത്രമല്ലെ തനഡിലക്കതഡിരശായഡി എടുക്കശാന് ഉകദ്ദേശഡിക്കുന്ന നടപടഡിലക്കതഡിരശായഡി
കേശാരണന കേശാണഡിക്കശാന് അകദ്ദേഹതഡിനക്ട് നദശായമശാലയശാരു അവസരന നല്കേശാതപക്ഷന ഈ
വകുപഡിന് കേഗീഴഡില് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെലറ നഗീക്കന ലചെയ്യുവശാന് പശാടുള്ളതല്ലെ.
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(10) ഏലതങ്കേഡിലന മുന്കൂടഡി കേശാണശാതകതശാ ആകേസഡികേകമശാ ആയ കേശാരണങ്ങളശാല്
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് സശാനതക്ട് തശാല്ക്കശാലെഡികേമശായ ഒഴഡിവക്ട്
ഉണശാകുകേകയശാ,
അകദ്ദേഹതഡിനക്ട്
തല്സശാനതക്ട്
നഡിന്നക്ട്
തശാല്ക്കശാലെഡികേമശായഡി ഒഴഡിഞ്ഞുനഡില്കക്കണഡിവരഡികേകയശാ ലചെയ്യുകമ്പശാള,
സര്ക്കശാര്
ശഡിപശാര്ശ
ലചെയ്യുന്ന
മറ്റക്ട്
ഏലതങ്കേഡിലന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെലറകയശാ വഡിവര സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദ വകുപക്ട് ലസക്രടറഡിലയകയശാ ലമശാതന
ആറ മശാസതഡില് കേവഡിയശാത കേശാലെയളവഡികലെക്കക്ട് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് ആയഡി ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട്
നഡിയമഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട്.
(11) ഏലതങ്കേഡിലന വഡിഷയന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ ലറഗുകലെഷനുകേകളശാ മുകഖന
ക്രമലപടുകതണ ആവശദമുണശായഡിരഡിക്കുകേയന എന്നശാല് അക്കശാരദതഡിനശായഡി സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ
ലറഗുകലെഷനുകേകളശാ
ഉണശാക്കഡിയഡിടഡില്ലെശാതഡിരഡിക്കുകേയന
ലചെയ്യുന്നഡിടതക്ട് ,
തല്സമയന
ആവശദമശാലണന്നക്ട്
കവസക്ട് -ചെശാന്സലെര്
കേരുതന്ന
അതരന
നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവഡിച്ചുലകേശാണക്ട് വഡിഷയന ക്രമലപടുകതണതന അതഡിനുകശഷന കേഴഡിയന്നത്ര കവഗന
അനഗഗീകേശാരതഡിനശായഡി അവ കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡികനശാ മറ്റക്ട് അധഡികേശാരസശാനതഡികനശാ
ബനലപട നഡികേശായതഡികനശാ സമര്പഡികക്കണതമശാണക്ട്.
12.

ഡഗീനുകേള.―ഡഗീനുകേളുലട

എണ്ണന

കബശാര്ഡക്ട്

ഓഫക്ട്

ഗവര്കണഴക്ട്

നഡിശ്ചയഡികക്കണതശാണക്ട്. ലപ്രശാഫസര്മശാരഡില് നഡിനന സഗീനഡികയശാറഡിറ്റഡിയലട അടഡിസശാനതഡില്,
പരമശാവധഡി മൂന്നക്ട് വര്ഷക്കശാലെയളവഡികലെയശാണക്ട് ഓകരശാ ഡഗീനഡികനയന കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ട് നഡിയമഡികക്കണതക്ട്.
പദവഡി

വഹഡിചക്ട്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ മലറ്റല്ലെശാ ലപ്രശാഫസര്മശാരുന ഡഗീന്

കേഴഡിഞ്ഞെഡിരഡിക്കുകേകയശാ,

അലല്ലെങ്കേഡില്

കബശാര്ഡക്ട്

ഓഫക്ട്

ഗവര്കണഴക്ട്

പുനര്നഡിയമനതഡിനശായഡി ഒരു അസശാധശാരണ കകേസഡില് തഗീരുമശാനലമടുക്കുകേകയശാ ലചെയ്തശാല്
മശാത്രന

ഡഗീന്

ആയഡി

കേശാലെശാവധഡി

പൂര്തഡിയശാക്കഡിയ

ഒരശാലള

ഡഗീന്

പദവഡിയഡില്

പുനര്നഡിയമഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട്. യശാലതശാരു സശാഹചെരദതഡിലന മൂന വര്ഷന വഗീതമുള്ള രണ
തവണയഡില് കൂടുതല് ഒരശാലള ഡഗീന് ആയഡി നഡിയമഡിക്കശാന് പശാടഡില്ലെശാതതശാകുന.
13. രജഡിസശാര്.―(1) രജഡിസശാര്, സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമുള്ള
രഗീതഡിയഡിലന അപ്രകേശാരമുള്ള കസവന വദവസകേളഡികന്മേലന നഡിയമഡിക്കലപകടണതന അകദ്ദേഹന
അപ്രകേശാരമുള്ള

അധഡികേശാരങ്ങള

വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന

അപ്രകേശാരമുള്ള

ചുമതലെകേള

നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
(2) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് അധഡികേശാരലപടുത്തുന്നതനുസരഡിചക്ട് രജഡിസശാര്ക്കക്ട്
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട് കവണഡി കേരശാറകേളഡില് ഏര്ലപടുന്നതഡിനുന ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതഡിനുന കരഖകേള
പ്രമശാണഗീകേരഡിക്കുന്നതഡിനുന അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
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14. പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര്.―(1) പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
പരഗീക്ഷകേളുലടയന ലടസ്റ്റുകേളുലടയന നടതഡിപഡിലന്റെയന അവയലട ഫലെപ്രഖദശാപനതഡിലന്റെയന
ചുമതലെയളള

പ്രധശാന

ഉകദദശാഗസന്

ആയഡിരഡിക്കുന്നതന

കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറലട

കമല്കനശാടതഡിലന നഡിര്കദ്ദേശതഡിലന മശാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശതഡിലന ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട് .
(2) പരഗീക്ഷശാ കേണകട്രശാളര്, സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമുള്ള
രഗീതഡിയഡിലന അപ്രകേശാരമുള്ള കസവന വദവസകേളഡികന്മേലന നഡിയമഡിക്കലപകടണതന അകദ്ദേഹന
അപ്രകേശാരമുള്ള

അധഡികേശാരങ്ങള

വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന

അപ്രകേശാരമുള്ള

ചുമതലെകേള

നഡിര്വ്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
15. മറ്റു ഉകദദശാഗസര്.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ മറ്റു ഉകദദശാഗസരുലട നഡിയമനരഗീതഡിയന
പ്രതഡിഫലെവന അധഡികേശാരങ്ങളുന കേര്തവദങ്ങളുന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന
പ്രകേശാരതഡിലെശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
അദദശായന 4

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അധഡികേശാരസശാനങ്ങള
16. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അധഡികേശാരസശാനങ്ങള.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അധഡികേശാര
സശാനങ്ങള തശാലഴപറയന്നവയശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) ജനറല് കേകൗണസഡില്;
(ii) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്;
(iii) ലസനറ്റക്ട്;
(iv) കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡി;
(v) അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡില്;
(vi) റഡിസര്ചക്ട് കേകൗണസഡില് ; കൂടശാലത
(vii)
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
അധഡികേശാരസശാനങ്ങളശായഡി
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല്
സശാനനഡിര്കദ്ദേശഡിക്കലപടശാവന്ന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട, അങ്ങലനയള്ള മറ്റു നഡികേശായങ്ങളുന.
17. ജനറല് കേകൗണസഡില്.―(1) സര്ക്കശാര്, ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡിലലെ വഡിജശാപനന
വഴഡി,

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട്

കവണഡി,

ചെശാന്സലെര്

തലെവനശായഡിട്ടുള്ളതന

വഡിദഗ്ദ്ധകരശാ

സര്ക്കശാരുകദദശാഗസകരശാ ആയ ഇരുപതഡിലയടഡില് അധഡികേരഡിക്കശാത അതരന മറ്റക്ട്
1457/2021.
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അനഗങ്ങള അടങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതമശായ ഒരു ജനറല് കേകൗണസഡില് രൂപഗീകേരഡികക്കണതശാണക്ട് .
ജനറല് കേകൗണസഡിലെഡിലലെ അനഗങ്ങളുലട നഡിയമന വദവസകേള സര്ക്കശാര് ഔകദദശാഗഡികേ
ഗസറ്റഡില് വഡിജശാപനന ലചെയ്യുന്ന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(2) ജനറല് കേകൗണസഡിലെഡില് തശാലഴപറയന്ന അനഗങ്ങള ഉണശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട് ,
അതശായതക്ട്:―
(i) ചെശാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴണ;
(ii) കപ്രശാ-ചെശാന്സലെര് - കവസക്ട് - ലചെയര്കപഴണ;
(iii) സനസശാനലത ഉന്നതവഡിദദശാഭേദശാസവകുപഡിലന്റെ ചുമതലെ വഹഡിക്കുന്ന മന്ത്രഡിഅനഗന;
(iv) നഡിയമസഭേശാ സശാമശാജഡികേര്, അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനന തഡിരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണക്ട്
അനഗങ്ങള - അനഗങ്ങള;
(v) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ലചെയര്കപഴണ -അനഗന;
(vi) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്-അനഗന;
(vii) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള കേലെശാന സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, കകേരള -എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(viii) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമഗീഷനഡില് നഡിനള്ള ഒരു മുതഡിര്ന്ന പ്രതഡിനഡിധഡിഅനഗന;
(ix) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രടറഡിഎകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(x) ഉന്നതവഡിദദശാഭേദശാസ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രടറഡിഎകക്ട്- ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xi) ധനകേശാരദ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രടറഡി-എകക്ട്ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xii)

കകേരള സര്ക്കശാരഡിലന്റെ ഉന്നതവഡിദദശാഭേദശാസ കേകൗണസഡിലെഡില് നഡിനന

നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപട ഒരശാള-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
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(xiii) ഡയറകര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ലടകകശാളജഡി, പശാലെക്കശാടക്ട്-എകക്ട്ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xiv) ഡയറകര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മശാകനജ്ലമന്റക്ട്, കകേശാഴഡികക്കശാടക്ട്എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xv) ഡയറകര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സയന്സക്ട്, എഡറ്റ്യൂകക്കഷന് ആന്റെക്ട്
റഡിസര്ചക്ട്, തഡിരുവനനപുരന-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xvi)ഡയറകര്, ഇനദന് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സ്കപസക്ട് സയന്സക്ട്
ലടകകശാളജഡി, തഡിരുവനനപുരന-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;

ആന്റെക്ട്

(xvii) ഡയറകര്, ശ്രഗീ ചെഡിതഡിര തഡിരുനശാള ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂറ്റ്യൂൂടക്ട് കഫശാര് ലമഡഡിക്കല്
സയന്സസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടകകശാളജഡി-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xviii) ഡയറകര്, നശാഷണല് ഇന്സ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി
സയന്സക്ട് ആന്റെക്ട് ലടകകശാളജഡി, തഡിരുവനനപുരന-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xix) സര്ക്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന ആറക്ട് പ്രമുഖ വദക്തഡികേള, അവരഡില്
മൂന കപര് വഡിവര-സശാകങ്കേതഡികേ വഡിദദയഡികലെശാ അനുബന കമഖലെകേളഡികലെശാ അലല്ലെങ്കേഡില്
വദവസശായരനഗതക്ട് മശാകനജഡിനഗക്ട് ഡയറകര് പദവഡിയഡികലെശാ അതഡിനു മുകേളഡികലെശാ ഉള്ള പദവഡി
വഹഡിക്കുന്ന
അനര്കദ്ദേശഗീയ
തലെതഡില്
അറഡിയലപടുന്ന
വദക്തഡികേളുന,
ഒരശാള
പടഡികേജശാതഡിയഡികലെശാ പടഡികേ കഗശാത്രവര്ഗ്ഗതഡികലെശാലപടയശാളുന ഒരശാള വനഡിതയന ഒരശാള ഒരു
സനരനഭേകേനുന ആയഡിരഡികക്കണതശാണക്ട്-അനഗങ്ങള;
(xx) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്
അനഗങ്ങള - അനഗങ്ങള;

നശാമനഡിര്കദ്ദേശന

ലചെയ്യുന്ന

രണക്ട്

ഫശാക്കല്റ്റഡി

(xxi) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന രണക്ട് വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള അനഗങ്ങള.
(3) രജഡിസശാര് കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ ലസക്രടറഡി ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(4) ഈ ആകഡിലലെ വദവസകേളക്കക്ട് വഡികധയമശായഡി, ജനറല് കേകൗണസഡിലെഡിനക്ട്
തശാലഴപറയന്ന അധഡികേശാരങ്ങളുന ചുമതലെകേളുമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) പുതഡിയ പ്രവണതകേളുന ദഡിശശാമശാറ്റങ്ങളുന സശ്വകമധയശാ തഡിരഡിചറഡിയകേയന,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെക്കുകവണഡി തന്ത്രപ്രധശാനമശായ പദതഡികേള ആവഡിഷ്കരഡിക്കുകേയന; അതരന
പദതഡിയലട നഡിര്വ്വഹണന ആസൂത്രണനലചെയ്യുകേയന കമല്കനശാടന വഹഡിക്കുകേയന;
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വഗീക്ഷണവന ദകൗതദവന പുതഡിയ പ്രവണതകേളക്കുന ദഡിശശാമശാറ്റങ്ങളക്കുന
അനുസൃതമശായഡി കേശാത്തുസൂക്ഷഡിക്കുകേയന;
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(ii) തന്ത്രപ്രധശാനമശായ പദതഡികേള നടപഡിലെശാക്കുന്നതഡിനശായഡി നയങ്ങളക്കക്ട്
രൂപന നല്കുകേയന;
(iii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വഡിശശാലെനയങ്ങലളക്കുറഡിച്ചുന പരഡിപശാടഡികേലളക്കുറഡിച്ചുന
കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് അവകലെശാകേനന നടത്തുകേയന, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട പുകരശാഗതഡിക്കുന
വഡികേസനതഡിനുന കവണഡിയള്ള മശാര്ഗ്ഗങ്ങള നഡിര്കദ്ദേശഡിക്കുകേയന;
(iv) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വശാര്ഷഡികേ റഡികപശാര്ട്ടുന വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേളുന
പരഡിഗണഡിക്കുകേയന പ്രകമയന പശാസശാക്കുകേയന അതരന കേണക്കുകേളഡികന്മേലള്ള ആഡഡിറ്ററലട
റഡികപശാര്ടക്ട് പരഡിഗണഡിക്കുകേയന;
(v) ഉപകദശമശാരശാഞ്ഞുലകേശാണക്ട് അതഡികലെയക്ട് കകേമശാറഡികയക്കശാവന്ന ഏലതശാരു
വഡിഷയങ്ങലളയന സനബനഡിചക്ട് ചെശാന്സലെലറ ഉപകദശഡിക്കുകേയന ; കൂടശാലത
(vi)
നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന
നഡിര്വ്വഹഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ.

അങ്ങലനയള്ള

മറ്റു

ചുമതലെകേള

18. കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്.―(1) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡില് തശാലഴപറയന്ന
അനഗങ്ങള ഉണശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i)
വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേ
വദവസശായരനഗതക്ട്
ഗണദമശായ
അനുഭേവ
സമ്പത്തുള്ളതന സര്ക്കശാര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്നതമശായ രശാജദശാനര മഡികേവള്ള ഒരു
വഡിദഗ്ദ്ധന്-ലചെയര്കപഴണ;
(ii)
(iii)
ഒരനഗന-അനഗന;

കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് - കവസക്ട് ലചെയര്കപഴണ;
നഡിയമസഭേശാ സശാമശാജഡികേര്, അവര്ക്കഡിടയഡില് നഡിനന ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന

(iv) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്, എ.പഡി.ലജ. അബ്ദുള കേലെശാന സശാകങ്കേതഡികേശശാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ, കകേരള -എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(v) വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില്
ലസക്രടറഡി-എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(vi) ധനകേശാരദ വകുപക്ട് പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രടറഡി അലല്ലെങ്കേഡില് ലസക്രടറഡി-എകക്ട്ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(vii) ഉന്നതവഡിദദശാഭേദശാസ വകുപക്ട്
ലസക്രടറഡി - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന ;

പ്രഡിൻസഡിപൽ

ലസക്രടറഡി

അലല്ലെങ്കേഡിൽ
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(viii) കകേരള സര്ക്കശാരഡിലന്റെ ഉന്നതവഡിദദശാഭേദശാസ കേകൗൺസഡിലെഡിൽ നഡിനന
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപട ഒരശാള - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(ix)

ഭേശാരത

സര്ക്കശാരഡിലന്റെ

ഇലെകകശാണഡികന

വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയന

മന്ത്രശാലെയതഡിലന്റെ ഒരു പ്രതഡിനഡിധഡി - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(x) ഭേശാരത സര്ക്കശാരഡിലന്റെ ശശാസ്ത്ര-സശാകങ്കേതഡികേ വകുപഡിൽ നഡിനള്ള ഒരു
പ്രതഡിനഡിധഡി - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xi) ഡയറകര്, ഇനദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് ലടകകശാളജഡി, പശാലെക്കശാടക്ട് - എകക്ട്ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xii) ഡയറകര്, ഇനദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് സയൻസക്ട്, എഡറ്റ്യൂകക്കഷൻ ആന്റെക്ട്
റഡിസര്ചക്ട്, തഡിരുവനനപുരന - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xiii) ഡയറകര്, ഇനദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് കസസക്ട് സയൻസക്ട് ആന്റെക്ട്
ലടകകശാളജഡി, തഡിരുവനനപുരന - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xiv) ഡയറകര്, ശ്രഗീ ചെഡിതഡിര തഡിരുനശാള ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് കഫശാര് ലമഡഡിക്കൽ
സയൻസസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടകകശാളജഡി - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xv) ഡയറകര്, ഇനദൻ ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് മശാകനജ്ലമന്റെക്ട്, കകേശാഴഡികക്കശാടക്ട് എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xvi)

ഡയറകര്,

നശാഷണൽ

ഇൻസ്റ്റഡിറ്ററ്റ്യൂടക്ട്

ഓഫക്ട്

ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി

സയൻസക്ട് ആന്റെക്ട് ലടകകശാളജഡി, തഡിരുവനനപുരന - എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന;
(xvii) കവസക്ട് ചെശാൻസലെര് സമര്പഡിക്കുന്ന, വഡിദദശാഭേദശാസന, ഗകവഷണന,
വഡിവരസശാകങ്കേതഡികേവഡിദദയന പ്രകയശാഗവന, അതഡിലന്റെ അനുബന വഡിജശാനശശാഖകേള എന്നഗീ
കമഖലെകേളഡിൽ പ്രശാഗതദന ലതളഡിയഡിചഡിട്ടുള്ള നശാല വഡിദഗ്ദ്ധരുലട പശാനലെഡിൽ നഡിനന രണ
കപരുന, ലചെയര്കപഴ്സൺ നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത കമഖലെകേളുമശായഡി ബനലപട
രണക്ട് വഡിദഗ്ദ്ധരുന - അനഗങ്ങള;
(xviii) കവസക്ട്-ചെശാൻസലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ
രണക്ട് ലപ്രശാഫസര്മശാര് - അനഗങ്ങള;
(xix) കവസക്ട്-ചെശാൻസലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന ഒരു വഡിദദശാര്ത്ഥഡി - അനഗന.
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(2) രജഡിസശാര് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ലസക്രടറഡി ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .
(3) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ആദദ കബശാര്ഡക്ട് ഒശാഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന സര്ക്കശാര്,
ഗസറ്റക്ട് വഡിജശാപനന വഴഡി നഡിയമഡികക്കണതശാണക്ട്.
19. കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലലെ അനഗങ്ങളുലട ഔകദദശാഗഡികേ കേശാലെശാവധഡിയന
നല്കകേണ ബതകേളുന.―(1) ഈ ആകഡില് മറ്റുവഡിധതഡില് വദവസലചെയ്തഡിടഡില്ലെശാത
പക്ഷന, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലലെ അനഗങ്ങളുലട ഔകദദശാഗഡികേ കേശാലെശാവധഡി
തശാലഴപറയന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) ഒരു എകക്ട്-ഒഫഗീകഷദശാ അനഗന അകദ്ദേഹന ഏതക്ട് പദവഡിയലട
അടഡിസശാനതഡിലെശാകണശാ അനഗമശായതക്ട്, ആ പദവഡി വഹഡിക്കുന്നതവലര തടരുന്നതശാണക്ട്;
(ii) ഒരു വഡിദഗ്ദ്ധ അനഗന അകദ്ദേഹലത നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപട തഗീയതഡി
മുതല് മൂന്നക്ട് വര്ഷക്കശാലെന ഔകദദശാഗഡികേ സശാനന വഹഡികക്കണതശാണക്ട് . എന്നഡിരുന്നശാലന
അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ കേശാലെശാവധഡി രണക്ട് വര്ഷക്കശാലെയളവഡികലെക്കക്ട് കൂടഡി നഗീടഡിനല്കേശാവന്നതശാണക്ട്;
(iii) വഡിദദശാര്ത്ഥഡി
വഹഡികക്കണതശാണക്ട്; കൂടശാലത,

അനഗന

ഒരു

വര്ഷകതക്കക്ട്

ഔകദദശാഗഡികേസശാനന

(iv) 18-ാം വകുപഡിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപഡിലന്റെ (xvii)-ാം ഖണ്ഡപ്രകേശാരന
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപടുന്ന അനഗങ്ങള രണക്ട് വര്ഷകതക്കക്ട് ഔകദദശാഗഡികേസശാനന
വഹഡികക്കണതശാണക്ട്.
(2) ആകേസഡികേമശായണശാകുന്ന ഒഴഡിവക്ട് നഡികേത്തുന്നതഡിനശായഡി നശാമനഡിര്കദ്ദേശന
ലചെയ്യേലപടുന്ന ഒരനഗതഡിലന്റെ കേശാലെശാവധഡി, അകദ്ദേഹന ആരുലട സശാനകതക്കശാകണശാ
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപടതക്ട് ആ അനഗതഡിനക്ട് അവകശഷഡിക്കുന്ന കേശാലെകതക്കക്ട്
മശാത്രമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(3) ഈ വകുപഡിൽ എന്തുതലന്ന അടങ്ങഡിയഡിരുന്നശാലന 18-ാം വകുപഡിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപക്ട്
പ്രകേശാരന
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന
വഴഡി
കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴഡിൽ
അനഗങ്ങളശാകുന്നവര്, ഔദദശാഗഡികേ സശാനന ഒഴഡിയന്ന സനഗതഡിയഡിൽ, അയശാളുലട സശാനത്തു
മലറ്റശാരശാള അനഗമശായഡി നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപടുന്നതവലരകയശാ അലല്ലെങ്കേഡിൽ മൂന്നക്ട് മശാസന
വലരകയശാ ഏതശാകണശാ ആദദന അതവലര അയശാള അനഗമശായഡി തടകരണതശാണക്ട് .
(4) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലലെ അനഗങ്ങളക്കക്ട് അര്ഹമശായ ബതകേള
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡില് വദവസ ലചെയ്യുന്ന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
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20. കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ അധഡികേശാരങ്ങളുന ചുമതലെകേളുന .― (1) ഈ
ആകഡിലലെ
വദവസകേളക്കക്ട് വഡികധയമശായഡി, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട പ്രവര്തനങ്ങളുലട
ലപശാതവശായ കമല്കനശാടന, കനതൃതശ്വന നല്കേല്, നഡിയന്ത്രണന എന്നഡിവയഡില് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ട്
ഉതരവശാദഡിയശായഡിരഡിക്കുന്നതന
ഈ
ആകഡികലെശാ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെശാ
ലറഗുകലെഷനുകേളഡികലെശാ മറ്റുവഡിധതഡില് വദവസലചെയ്തഡിടഡില്ലെശാതതശായ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
എല്ലെശാ അധഡികേശാരങ്ങളുന അതക്ട് വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന, ലസനറ്റഡിലന്റെ പ്രവര്തനങ്ങലള
അവകലെശാകേനന ലചെയ്യുന്നതഡിനക്ട് അതഡിനക്ട് അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതമശാണക്ട്.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപഡിലലെ വദവസകേളക്കക്ട് വഡിരുദമശാകേശാലത കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴഡിനക്ട് തശാലഴപറയന്ന അധഡികേശാരങ്ങളുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട് :―
(i) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഭേരണവന പ്രവര്തനങ്ങളുന സനബനഡിച നയപരമശായ
പ്രശ്നങ്ങളഡില് തഗീരുമശാനലമടുക്കുകേ;
(ii) പഠന സ്കൂളുകേള സശാപഡിക്കുകേയന പഠന കകേശാഴകേള നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയന
പ്രകവശന മശാനദണ്ഡങ്ങള നഡിശ്ചയഡിക്കുകേയന സശ്വതന്ത്രമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള
സശാപഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ;
(iii) വഡിവഡിധ കകേശാഴകേളക്കുള്ള ഫഗീസക്ട് നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;
(iv) സശ്വകമധകയശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുലട ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേകലെശാ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണശാക്കുകേകയശാ കഭേദഗതഡി ലചെയ്യുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചെയ്യുകേ;
(v) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് അക്കശാഡമഡികേവന അതകപശാലലെ മറ്റുതരതഡി
ലള്ളതമശായ തസഡികേകേള സൃഷഡിക്കുകേ, നഡിയമനന നടത്തുകേ, അവരുലട കസവനകവതനവദവസകേള നഡിശ്ചയഡിക്കുകേ;
(vi) ലറഗുകലെഷനുകേള പരഡിഗണഡിക്കുകേകയശാ പരഡിഷ്കരഡിക്കുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ
ലചെയ്യുകേ;
(vii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വശാര്ഷഡികേ റഡികപശാര്ടക്ട്, വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേള,
അതഡിനക്ട് അനുകയശാജദലമന്നക്ട് കേരുതന്ന, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വഡികേസനരൂപകരഖലയ
കുറഡിച്ചുള്ള പ്രസശാവനകയശാടുകൂടഡിയ, അടുത സശാമ്പതഡികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബജറ്റക്ട് എസ്റ്റഡികമറ്റക്ട്
എന്നഡിവ പരഡിഗണഡിക്കുകേയന പശാസശാക്കുകേയന; കൂടശാലത
(viii) ഈ ആകകശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ വഴഡി അതഡിനക്ട് നല്കേഡികയക്കശാവന്നകതശാ
ബശാധദസമശാക്കഡികയക്കശാവന്നകതശാ ആയ മറ്റക്ട് അധഡികേശാരങ്ങള വഡിനഡികയശാഗഡിക്കുകേയന, മറ്റക്ട്
ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡിക്കുകേയന ലചെയ്യുകേ.
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(3) ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനുള്ള അധഡികേശാരങ്ങള
വഡിനഡികയശാഗഡിക്കശാനുന അതഡിലന്റെ ചുമതലെകേള നഡിര്വ്വഹഡിക്കശാനുന അതഡിനക്ട് ആവശദലമന്നക്ട്
കേരുതന്ന അപ്രകേശാരമുള്ള കേമഡിറ്റഡികേലള നഡിയമഡിക്കശാന് അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .
(4)
കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ട്
മശാസതഡിലലെശാരഡിക്കല് കയശാഗന കചെകരണതശാണക്ട്.

വര്ഷതഡില്

കുറഞ്ഞെതക്ട്

മൂന്നക്ട്

(5) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ഒരു കയശാഗന കചെരുന്നതഡിനുള്ള കേശ്വശാറന
ലമശാതന അനഗങ്ങളുലട മൂന്നഡില് ഒന്നശായഡിരഡിക്കുന.
21. ലസനറ്റക്ട്.―(1) ലസനറ്റക്ട് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട പ്രധശാന അക്കശാഡമഡികേ
കബശാഡഡിയശായഡിരഡിക്കുന്നതന, ഈ ആകഡിലലെയന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെയന ലറഗുകലെഷനുകേളഡിലലെയന
വദവസകേളക്കക്ട് വഡികധയമശായഡി,―
(i) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട തന്ത്രപ്രധശാനമശായ പദതഡികേള സശാക്ഷശാത്കേരഡിക്കശാനുള്ള
അക്കശാഡമഡികേ നയങ്ങളുന പരഡിപശാടഡികേളുന ആവഡിഷ്കരഡിക്കുന്നതഡിനശായഡി കവസക്ട് -ചെശാന്സലെര്
മുഖശാനരന, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴമശായഡി പരസരപ്രവര്തനന നടത്തുന്നതഡിനക്ട്
ഉതരവശാദഡിയശായഡിരഡിക്കുന്നതന;
(ii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്ക്കുള്ളഡില് കബശാധനതഡിലന്റെയന വഡിദദശാഭേദശാസതഡിലന്റെയന
പരഗീക്ഷയലടയന നഡിലെവശാരപരഡിപശാലെനന നഡിയന്ത്രഡികക്കണതന; കൂടശാലത
(iii) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള വഴഡി അതഡിനക്ട് നല്കേഡികയക്കശാവന്നകതശാ ബശാധദസ
മശാക്കഡികയക്കശാവന്നകതശാ ആയ മറ്റക്ട് അധഡികേശാരങ്ങള വഡിനഡികയശാഗഡികക്കണതന മറ്റക്ട്
കേര്തവദങ്ങള നഡിര്വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്.
(2) ലസനറ്റഡിലന്റെ രൂപഗീകേരണവന അതഡിലലെ അനഗങ്ങളുലട
കേശാലെശാവധഡിയന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡില് നഡിര്ണ്ണയഡിചഡിരഡിക്കുന്നപ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .

ഔകദദശാഗഡികേ

(3) എല്ലെശാ അക്കശാഡമഡികേ സനഗതഡികേളഡിലന, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന
ഉപകദശഡിക്കുവശാനുള്ള അവകേശാശന ലസനറ്റഡിനുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
22. കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡി.―(1) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനശാല് രൂപവത്കേരഡിക്കലപടുന്ന,
തശാലഴപറയന്ന അനഗങ്ങള അടങ്ങുന്ന, ഒരു കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡി ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്,
അതശായതക്ട് :―
(i) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്;
(ii) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് അതഡിലലെ അനഗങ്ങളഡില്നഡിനന നശാമനഡിര്കദ്ദേശന
ലചെയ്യുന്ന രണ അനഗങ്ങള[***]; കൂടശാലത
(iii) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന അങ്ങലനയള്ള മറ്റക്ട് അനഗങ്ങള.
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(2) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് ഒഴഡിലകേ, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡില് നഡിനന
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപട, കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡിയഡിലലെ അനഗങ്ങള, അവര് കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട്

ഗവര്കണഴഡിലലെ

അനഗങ്ങളശായഡി

വര്ഷക്കശാലെകതകക്കശാ,

ഏതശാകണശാ

തടരുന്നഡിടകതശാളകമശാ

ആദദന,

അതവലര

അലല്ലെങ്കേഡില്
ഔകദദശാഗഡികേ

രണക്ട്
പദവഡി

വഹഡികക്കണതശാണക്ട്.
(3) കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡിയലട ചുമതലെകേളുന കേര്തവദങ്ങളുന

തശാലഴപറയന

പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വശാര്ഷഡികേ ബജറ്റക്ട് പരഡികശശാധഡിക്കുകേയന സൂക്ഷ്മ പരഡികശശാധന
നടത്തുകേയന

സശാമ്പതഡികേകേശാരദങ്ങളഡില് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനക്ട് ശഡിപശാര്ശകേള

നല്കുകേയന;
(ii) എല്ലെശാ പുതഡിയ ധനവദയ നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളുന പരഡിഗണഡിക്കുകേയന കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനക്ട് ശഡിപശാര്ശകേള നല്കുകേയന;
(iii)

കേണക്കുകേളുലട

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

കേണക്കുകേള

പുനര്ധനവഡിനഡികയശാഗ പത്രഡികേകേള

ആനുകേശാലെഡികേ

കസ്റ്ററ്റക്ട്ലമന്റെക്ട്

കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്

പരഡിഗണഡിക്കുകേയന,

അവകലെശാകേനന

ലചെയ്യുകേയന

പരഡിഗണഡിക്കുകേയന അതക്ട് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനക്ട്

സമര്പഡിക്കുകേയന; കൂടശാലത
(iv) സര്വ്വകേലെശാശശാലെലയ ബശാധഡിക്കുന്ന ഏലതങ്കേഡിലന സശാമ്പതഡികേപ്രശ്നന
സനബനഡിചക്ട്, സശ്വകമധകയശാ, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡില് നഡിനന അഭേഡിപ്രശായന
ആരശായകമ്പശാകഴശാ, അതഡിലന്റെ വഗീക്ഷണങ്ങളുന ശഡിപശാര്ശകേളുന കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനക്ട്
നല്കുകേയന ലചെയ്യുകേ.
(4) കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡി വര്ഷതഡില് കുറഞ്ഞെതക്ട് നശാലെക്ട് തവണ
കചെകരണതശാണക്ട്.

കയശാഗന

കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡി കയശാഗനകചെരുന്നതഡിനുള്ള കേശ്വശാറന ലമശാതന

അനഗങ്ങളുലട മൂന്നഡിലലെശാന്നശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട്.
(5) കഫനശാന്സക്ട് കേമഡിറ്റഡിയലട കയശാഗങ്ങളഡില് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് അധദക്ഷത
വഹഡികക്കണതന, അകദ്ദേഹതഡിലന്റെ അഭേശാവതഡില്, കയശാഗതഡില്വചക്ട് ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന്ന
ഒരനഗന അധദക്ഷത വഹഡികക്കണതമശാണക്ട്. ഏലതങ്കേഡിലന സനഗതഡിയഡില് അനഗങ്ങളക്കഡിടയഡില്
ഭേഡിന്നശാഭേഡിപ്രശായമുണശാകുന്നപക്ഷന, കയശാഗതഡില് ഹശാജരുള്ള അനഗങ്ങളഡില് ഭൂരഡിപക്ഷതഡിലന്റെ
അഭേഡിപ്രശായന നഡിലെനഡില്ക്കുന്നതശാണക്ട്.
1457/2021.
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23. അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡില്:―(1) അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡിലെഡില് തശാലഴപറയന്ന
അനഗങ്ങള അടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട് : ―
(i) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്-ലചെയര്കപഴണ;
(ii) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറലട ശഡിപശാര്ശയഡികന്മേല് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട്
നഡിയമഡിക്കുന്ന ശശാസ്ത്രന, സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ, മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങള എന്നഗീ രനഗങ്ങളഡില്
നഡിനള്ള മൂന്നക്ട് അക്കശാഡമഡികേ വഡിദഗ്ദ്ധര്;
(iii) അക്കശാഡമഡികേ വഡിഭേശാഗതഡിലന്റെ ഡഗീന്;
(iv) ഗകവഷണ വഡിഭേശാഗതഡിലന്റെ ഡഗീന്;
(v) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ എല്ലെശാ ലപ്രശാഫസര്മശാരുന.
(2) രജഡിസശാര് അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ ലസക്രടറഡി ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .
(3) അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡില്, കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് തഗീരുമശാനഡിക്കുന്ന പ്രകേശാരന
കയശാഗന കചെകരണതന രണക്ട് കയശാഗങ്ങള തമഡിലള്ള ഇടകവള ഒരു കേശാരണവശശാലന അറപതക്ട്
ദഡിവസതഡില് കേവഡിയശാന് പശാടഡില്ലെശാതതമശാകുന.
(4) അക്കശാഡമഡികേക്ട് കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ ഒരു കയശാഗതഡിലന്റെ കേശ്വശാറന ലമശാതന
അനഗങ്ങളുലട മൂന്നഡിലലെശാന്നശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(5)

നശാമനഡിര്കദ്ദേശന

ലചെയ്യേലപട

അനഗങ്ങളുലട

ഔകദദശാഗഡികേ

കേശാലെശാവധഡി

തടര്ചയശായ രണക്ട് അദദയന വര്ഷന ആയഡിരഡിയ്ക്കുന്നതശാണക്ട് . മറ്റു അനഗങ്ങളുലട ഒകൗകദദശാഗഡികേ
കേശാലെശാവധഡി അവരുലട ഔകദദശാഗഡികേ സശാനന അവസശാനഡിക്കുന്നത വലരകയശാ അലല്ലെങ്കേഡില്
തടര്ചയശായ രണക്ട് അദദയന വര്ഷന പൂര്തഡിയശാക്കുന്നത വലരകയശാ, ഏതശാകണശാ ആദദന,
അതവലര ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(6) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ അനുമതഡികയശാലട, സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് നടപശാക്കുന്ന വഡിദദശാഭേദശാസന, പരഡിശഗീലെനന, വഡിജശാനവദശാപനന തടങ്ങഡി
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
അക്കശാഡമഡികേക്ട്

എല്ലെശാ

അക്കശാഡമഡികേ

കേകൗണസഡിലെഡിനശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.

പരഡിപശാടഡികേളുലടയന
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള

ഉതരവശാദഡിതശ്വന

പ്രകേശാരമുള്ള

വഡിവഡിധ

വഡിദദശാഭേദശാസ ശശാഖകേളക്കു കവണഡിയന കൂടശാലത വഡിവഡിധ പരഡിപശാടഡികേളക്കു കവണഡിയന
അക്കശാഡമഡികേക്ട്

കേകൗണസഡിലെഡിനക്ട്

രൂപവത്കേരഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട്.

ലവകവ്വലറ

കബശാര്ഡക്ട്

ഓഫക്ട്

സ്റ്റഡഗീസുകേള
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24. റഡിസര്ചക്ട് കേകൗണസഡില്.―(1) തശാലഴപറയന്ന അനഗങ്ങള ഉളലക്കശാള്ളുന്ന ഒരു
റഡിസര്ചക്ട് കേകൗണസഡില് ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര്;
(ii) ഡഗീനുകേള;
(iii) ഗകവഷണരനഗലത സശ്വതന്ത്രമശായ മഡികേവഡിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട കമധശാവഡികേള,
ഗകവഷണരനഗലത ഇന്റെര്-ഡഡിസഡിപഡിനറഡി ലസന്റെര് ഓഫക്ട് എകലെന്സുകേളുലട കമധശാവഡികേള,
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വഡിവഡിധ സ്കൂളുകേളഡിലലെ ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുലട കമധശാവഡികേള; കൂടശാലത
(iv)

ഡഡിജഡിറ്റല്

സയന്സക്ട്,

സശാകങ്കേതഡികേവഡിദദ,

ഇന്റെര്ഡഡിസഡിപഡിനറഡി

ഇകന്നശാകവഷന്, ലെഡിബറല് ആര്ട്സക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില് മശാനവഡികേ വഡിഷയങ്ങള
കമഖലെകേളഡിലലെ

ഗകവഷണസശാപനങ്ങളഡില്

നഡിന്നക്ട്,

കബശാര്ഡക്ട്

ഓഫക്ട്

എന്നഗീ
ഗവര്കണഴക്ട്

നശാമനഡിര്കദ്ദേശനലചെയ്യുന്ന രണക്ട് ഡയറകര്മശാര് അലല്ലെങ്കേഡില് ശശാസ്ത്രജര്.
(2) കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് നശാമനഡിര്കദ്ദേശനലചെയ്യുന്ന റഡിസര്ചക്ട് വഡിഭേശാഗന ഡഗീന് റഡിസര്ചക്ട്
കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ കകേശാ-ഓര്ഡഡികനറ്റര് ആയഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(3) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട എല്ലെശാ ഗകവഷണ പ്രവര്തനങ്ങളുന കമല്കനശാടന
വഹഡിചക്ട് നയഡികക്കണ ഉതരവശാദഡിതശ്വന റഡിസര്ചക്ട്
സശാകങ്കേതഡികേ
കേകൗണസഡില്

വഡിദദയഡില്

കവകദശഡികേമശായ

സനസശാനതഡിലന്റെ
ലചെയ്യുന്നതശാണക്ട്.

ഗകവഷണതഡിനക്ട്

വഡിവഡിധ

കേകൗണസഡിലെഡിനശായഡിരഡിക്കുന. ഡഡിജഡിറ്റല്
സഹശായകേരമശാകുന്നതഡിനശായഡി

ഗകവഷണ

ഭേശാഗങ്ങളഡില്

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്

കപ്രശാജക്ടുകേള

ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങള
ഉന്നത

നഡിലെവശാരമുള്ള

റഡിസര്ചക്ട്

ക്ഷണഡിക്കുകേയന,
സശാപഡിക്കുകേയന
ഗകവഷണന

സുഗമമശാക്കുന്നതഡികലെയക്ട് രശാജദകതയന വഡികദശകതയന മുന്നഡിര സര്വ്വകേലെശാശശാലെകേളുമശായന
ഏജന്സഡികേളുമശായന സനഘടനകേളുമശായന ബനന സശാപഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ഉതരവശാദഡിതശ്വവന
റഡിസര്ചക്ട് കേകൗണസഡിലെഡിനുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
(4) റഡിസര്ചക്ട് കേകൗണസഡിലെഡിലന്റെ കേര്തവദങ്ങള സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡിനശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്ക
ലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
25. മറ്റക്ട് അധഡികേശാരസശാനങ്ങള.― സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അധഡികേശാരസശാനങ്ങളശായഡി
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് പ്രഖദശാപഡികചക്കശാവന്ന മറ്റക്ട് അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുലട ഘടന, അധഡികേശാരങ്ങള,
ചുമതലെകേള എന്നഡിവ നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.
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അദദശായന 5

സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുന ലറഗുകലെഷനുകേളുന
26. സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള.―ഈ ആകഡിലലെ വദവസകേളക്കക്ട് വഡികധയമശായഡി, സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡില്
തശാലഴപറയന്ന
എല്ലെശാകമശാ
ഏലതങ്കേഡിലകമശാ
കേശാരദങ്ങളക്കുകവണഡി
വദവസ
ലചെയ്യേശാവന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) അധഡികേശാരസശാനങ്ങളുകടയന കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില്
രൂപവല്ക്കരഡിക്കലപകടണതക്ട് ആവശദമശാലണന്നക്ട് കേരുതന്ന മറ്റക്ട് നഡികേശായങ്ങളുകടയന ഘടന,
അധഡികേശാരങ്ങള, ചുമതലെകേള;
(ii) അധഡികേശാരസശാനങ്ങളഡികലെയന മറ്റക്ട് നഡികേശായങ്ങളഡികലെയന അനഗങ്ങളുലട
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുന, ഔകദദശാഗഡികേപദവഡികേളഡില് തടരലന, അതമശായഡി ബനലപടക്ട് വദവസ
ലചെകയ്യേണതക്ട് ആവശദലമകന്നശാ അഭേഡികേശാമദലമകന്നശാ സര്വ്വകേലെശാശശാലെ കേരുതന്ന മലറ്റല്ലെശാ
കേശാരദങ്ങളുന;
(iii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഉകദദശാഗസരുലട നഡിയമനരഗീതഡി,
കസവനവദവസകേള, അധഡികേശാരങ്ങള, കേര്തവദങ്ങള, കവതനങ്ങള;

അവരുലട

(iv) അദദശാപകേര്, അക്കശാഡമഡികേ സ്റ്റശാഫക്ട്, മറ്റക്ട് ജഗീവനക്കശാര് തടങ്ങഡിയ വദതദസ
വഡിഭേശാഗങ്ങളഡിലള്ള തസഡികേകേള സൃഷഡിക്കല്, അവരുലട നഡിയമനരഗീതഡി, അവരുലട കസവനകവതന വദവസകേള നഡിശ്ചയഡിക്കല്, ബതകേള ഉളലപലടയള്ള ശമ്പളഘടന, മറ്റക്ട്
ബനലപട കേശാരദങ്ങള;
(v) വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളക്കശായഡി കസശാളര്ഷഡിപ്പുകേള, അസഡിസ്റ്റന്റെക്ട്ഷഡിപക്ട്, കേദശാനപസക്ട്
കജശാലെഡികേള, സമശാനസശ്വഭേശാവതഡിലള്ള മറ്റക്ട് അവസരങ്ങള എന്നഡിവ സൃഷഡിക്കല്, അവരുലട
കയശാഗദതയന അകതശാലടശാപന കേര്തവദങ്ങളുന ചുമതലെകേളുന വദവസകേളുന നഡിബനനകേളുന
നഡിശ്ചയഡിക്കല് ;
(vi) മറ്റക്ട് യൂണഡികവഴഡിറ്റഡികേളഡികലെശാ കദശഗീയ തലെതഡിലള്ള സശാപനങ്ങളഡികലെശാ
കജശാലെഡി ലചെയ്യുന്ന, അദദശാപകേലരയന മറ്റക്ട് അക്കശാഡമഡികേ സ്റ്റശാഫഡിലനയന ഒരു പ്രകതദകേ
കേശാലെയളവഡികലെയക്ട് സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡില് നഡിയമഡികക്കണ രഗീതഡിയന അവരുലട കസവന
വദവസകേളുന കവതനവന;
(vii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ജഗീവനക്കശാര്ക്കക്ട് പ്രകയശാജനപ്രദമശാകുന്നതഡിനുകവണഡി
ലപന്ഷന് ഫണക്ട്, കപ്രശാവഡിഡന്റെക്ട് ഫണക്ട് തടങ്ങഡിയവയലട രൂപവല്ക്കരണവന ഇന്ഷശ്വറന്സക്ട്
പദതഡി ഏര്ലപടുതലന;
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(viii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഉകദദശാഗസരശാകലെശാ അദദശാപകേരശാകലെശാ ജഗീവനക്കശാരശാകലെശാ
മറ്റക്ട് അക്കശാഡമഡികേ ജഗീവനക്കശാരശാകലെശാ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളശാകലെശാ അപഗീല് നല്കുന്നതഡിനുള്ള
നടപടഡിക്രമന;
(ix) ഓണററഡി ബഡിരുദങ്ങള നല്കേല്;
(x) ലമഡലകേള, സമശാനങ്ങള, മറ്റക്ട് കപ്രശാതശാഹനങ്ങള ഇവ ഏര്ലപടുതല്;
(xi) സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ ജഗീവനക്കശാര്ക്കഡിടയഡില് അചടക്കന നഡിലെനഡിര്തല്;
(xii) ലചെയറകേള, പഠന സ്കൂളുകേള, വകുപ്പുകേള, ലസന്റെറകേള, അനുബന
സശാപനങ്ങള ഇവ സശാപഡിക്കല്;
(xiii) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അധഡികേശാരസശാനങ്ങളഡികലെശാ ഉകദദശാഗസരഡികലെശാ
നഡിക്ഷഡിപമശായ അധഡികേശാരങ്ങള ഏല്പഡിച്ചുലകേശാടുക്കുന്നത സനബനഡിച കേശാരദങ്ങള; കൂടശാലത
(xiv) സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടകതശാ ഈ ആകഡിലന്റെ വദവസകേള
നടപഡിലെശാക്കുന്നതഡിനക്ട് ആവശദമശായകതശാ ആയ മകറ്റലതശാരു കേശാരദവന.
27. സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള ഉണശാക്കുന്നതഡിനുള്ള നടപടഡിക്രമന.―(1) ഈ ആകക്ട് പ്രശാബലെദതഡില്
വന്നശാലടന്തലന്ന, ചെശാന്സലെറലട മുന്കൂടഡിയള്ള അനുമതഡികയശാടുകൂടഡി, സര്ക്കശാര് ആദദ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടക്ട് ഉണശാകക്കണതശാണക്ട്.
(2) കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിനക്ട്, കേശാലെശാകേശാലെങ്ങളഡില്, പുതഡിയകതശാ അധഡികേ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളശാ ഉണശാക്കശാവന്നതന, (1)-ാം ഉപവകുപഡില് പരശാമര്ശഡിചഡിട്ടുള്ള സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
കഭേദഗതഡി ലചെയ്യുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചെയ്യേശാവന്നതമശാണക്ട്:
എന്നശാല് നഡിര്ദ്ദേഡിഷ മശാറ്റലതപറ്റഡി, അങ്ങലനയള്ള അധഡികേശാരസശാനതഡിനക്ട് അതഡിലന്റെ
അഭേഡിപ്രശായന കരഖശാമൂലെന പ്രകേടഡിപഡിക്കുവശാന് നദശായമശായ ഒരവസരന നല്കേശാലത
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലന അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെ പദവഡി, അധഡികേശാരന, ഘടന
ഇവലയ ബശാധഡിക്കുന്നരഗീതഡിയഡില് കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് ഏലതങ്കേഡിലന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള
ഉണശാക്കുകേകയശാ കഭേദഗതഡിലചെയ്യുകേകയശാ റദ്ദേശാക്കുകേകയശാ ലചെയ്യേശാന് പശാടഡില്ലെശാതതശാകുന.
(3) എല്ലെശാ പുതഡിയ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളക്കുന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെ കൂടഡികചര്ക്കലെഡിനുന അതഡിനുള്ള
ഏലതങ്കേഡിലന കഭേദഗതഡികേളക്കുന റദ്ദേശാക്കലെഡിനുന ചെശാന്സലെറലട അനുമതഡി ആവശദമശായഡിട്ടുള്ളതന
അകദ്ദേഹതഡിനക്ട് അതക്ട് അനഗഗീകേരഡിക്കുകേകയശാ അകദ്ദേഹന നടതഡിയ ഏലതങ്കേഡിലന
നഡിരഗീക്ഷണങ്ങളുലട ലവളഡിചതഡില് വഗീണന പരഡിഗണഡിക്കുന്നതഡിനശായഡി കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴഡിനക്ട് തഡിരഡിചയക്കുകേകയശാ ലചെയ്യേശാവന്നതമശാണക്ട്.
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(4) ചെശാന്സലെറലട അനുമതഡി ലെഭേഡിക്കശാതപക്ഷന പുതഡിയ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡികനശാ
നഡിലെവഡിലള്ള ഒരു സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡിലന കഭേദഗതഡി ലചെയ്തുലകേശാകണശാ റദ്ദേശാക്കഡിലക്കശാകണശാ ഉള്ള ഒരു
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡികനശാ സശാധുതയണശായഡിരഡിക്കുന്നതല്ലെ.
28. ലറഗുകലെഷനുകേള.―(1) ഈ ആകഡികലെയന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെയന വദവസകേളക്കക്ട്
വഡികധയമശായഡി, ലറഗുകലെഷനുകേളഡില് തശാലഴപറയന്ന ഏലതങ്കേഡിലകമശാ എല്ലെശാകമശാ കേശാരദങ്ങളക്കക്ട്
കവണഡി വദവസ ലചെയ്യേശാവന്നതശാണക്ട്, അതശായതക്ട്:―
(i) വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലട പ്രകവശനന, പഠനകകേശാഴകേളുന അവയലട ഫഗീസുന,
ബഡിരുദങ്ങള, ഡഡികപശാമകേള, സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകേള, മറ്റക്ട് അക്കശാഡമഡികേ ബഹുമതഡികേള എന്നഡിവ
നല്കുന്നതക്ട് സനബനഡിച്ചുള്ള കയശാഗദതകേള, ലഫകല്ലെശാഷഡിപ്പുകേളുന അവശാര്ഡുകേളുന
അതകപശാലലെയള്ളവയന നല്കുന്നതഡിനുള്ള നഡിബനനകേള;
(ii) പരഗീക്ഷശാ നടതഡിപക്ട്, പരഗീക്ഷകേരുകടയന മറ്റുള്ളവരുലടയന നഡിയമനന,
അവര്ക്കുള്ള നഡിബനനകേളുന വദവസകേളുന;
(iii) വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുലട തശാമസന സനബനഡിച നഡിബനനകേളുന അവരുലട
ലപശാത അചടക്കവന;
(iv) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയന ജഗീവനക്കശാരുന തമഡികലെശാ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളുന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയന തമഡികലെശാ ഉള്ള തര്ക്ക പരഡിഹശാരതഡിനുള്ള നടപടഡിക്രമന;
(v) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേളക്കഡിടയഡില് അചടക്കന പശാലെഡിയല്;
(vi) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ അദദശാപകേര്, ജഗീവനക്കശാര്, മറ്റക്ട് അക്കശാഡമഡികേ
സ്റ്റശാഫക്ട്, വഡിദദശാര്ത്ഥഡികേള തടങ്ങഡിയവരുലട ലപരുമശാറ്റന, കേര്തവദങ്ങള, ഇവയലട
ക്രമഗീകേരണങ്ങള;
(vii) ഈ ആകഡിലന്റെകയശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുലടകയശാ ലറഗുകലെഷനുകേളുലടകയശാ കേഗീഴഡില്
നടപടഡികേള സശ്വഗീകേരഡിക്കശാവന്നതശായ ലപരുമശാറ്റ ദൂഷദങ്ങളുലട വഡിഭേശാഗങ്ങള; കൂടശാലത
(viii) ഈ ആകഡികലെകയശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെകയശാ വദവസകേളശാകലെശാ അവയക്ട്
കേഗീഴഡികലെശാ, ലറഗുകലെഷനുകേളശാല് വദവസ ലചെകയ്യേണകതശാ ലചെയ്യേശാവന്നകതശാ ആയ മകറ്റലതശാരു
കേശാരദവന.
(2) സര്ക്കശാരഡികന്റെകയശാ കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡികന്റെകയശാ അനഗഗീകേശാരകതശാലട,
കവസക്ട്-ചെശാന്സലെര് ആദദ ലറഗുകലെഷന് ഉണശാകക്കണതന, അങ്ങലന ഉണശാക്കലപടുന്ന
ലറഗുകലെഷന്, ഏതസമയത്തുന നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്നപ്രകേശാരന, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴഡിനക്ട്
കഭേദഗതഡി
ലചെയ്യുകേകയശാ,
റദ്ദുലചെയ്യുകേകയശാ,
കൂടഡികചര്ക്കുകേകയശാ
ലചെയ്യേശാവന്നതമശാണക്ട്.

47
29.

വശാര്ഷഡികേ

റഡികപശാര്ടക്ട്.―(1)

കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറലട

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

നഡിര്കദ്ദേശമനുസരഡിചക്ട്

വശാര്ഷഡികേ

തയ്യേശാറശാകക്കണതന,

റഡികപശാര്ടക്ട്,

അതഡില്

മറ്റക്ട്

വഡിഷയങ്ങകളശാലടശാപന, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ലെക്ഷദങ്ങള കകേവരഡിക്കുന്നതഡിനശായഡി ജനറല്
കേകൗണസഡില്

മുകന്നശാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

ആകേമശാന

നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുന

ലപശാതനയങ്ങളക്കുന

അനുസൃതമശായഡി സര്വ്വകേലെശാശശാലെ സശ്വഗീകേരഡിച നടപടഡികേള കൂടഡി ഉളലപടുകതണതമശാണക്ട് ;
(2) അങ്ങലന തയ്യേശാറശാക്കലപടുന്ന വശാര്ഷഡികേ റഡികപശാര്ടക്ട്, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ട് അനഗഗീകേരഡിചതഡിനുകശഷന നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമുള്ള തഗീയതഡിയഡില്
ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് സമര്പഡികക്കണതശാണക്ട്.
30. സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഫണക്ട്.―(1) സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ ഫണക്ട് എന്നകപരഡില്
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട്

ഒരു

ഫണക്ട്

ഉണശായഡിരഡിക്കുന്നതന

അതഡില്

തശാലഴപറയന്നവ

ഉളലക്കശാള്ളുന്നതമശായഡിരഡിക്കുന,―
(i) കകേന്ദ്ര സര്ക്കശാകരശാ സനസശാന സര്ക്കശാകരശാ നല്കുന്ന ഏലതങ്കേഡിലന
ധനവഡിഹഡിതകമശാ ഗശാകന്റെശാ;
(ii) യൂണഡികവഴഡിറ്റഡി ഗശാന്റെക്ട്സക്ട് കേമഗീഷന് നല്കുന്ന ഏലതങ്കേഡിലന ധനവഡിഹഡിതകമശാ
ഗശാകന്റെശാ;
(iii) വദവസശായ സശാപനങ്ങള, കകേശാര്പകററ്റുകേള, വശാണഡിജദ കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നഡിവ നല്കുന്ന ഏലതങ്കേഡിലന സനഭേശാവനകയശാ ഗശാകന്റെശാ;
(iv) സശ്വകേശാരദ വദക്തഡികേകളശാ, ലപശാതകവശാ സശ്വകേശാരദകമശാ ആയ മറ്റക്ട് ട്രസ്റ്റുകേകളശാ
നല്കുന്ന ഒസദത്തുകേള, സനഭേശാവനകേള, എന്കഡശാവ്ലമന്റുകേള, മറ്റക്ട് സഹശായധനങ്ങള
തടങ്ങഡിയവ;
(v) ഫഗീസുകേളഡില് നഡിനന ചെശാര്ജ്ജുകേളഡില് നഡിനന സര്വ്വകേലെശാശശാലെയക്ട് ലെഭേഡിക്കുന്ന
വരുമശാനന; കൂടശാലത
(vi) മറ്റക്ട് ഏലതശാരു കസശാതസഡില്നഡിനന ലെഭേഡിക്കുന്ന തകേകേള.
(2)

ഫണഡിലലെ തകേ, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് തഗീരുമശാനഡിക്കുന്ന പ്രകേശാരന,

ഏലതങ്കേഡിലന ഒരു ലഷഡറ്റ്യൂളഡക്ട് ബശാങ്കേഡികലെശാ ബശാങ്കുകേളഡിലെശാകയശാ സൂക്ഷഡികക്കണതശാണക്ട് .
(3) ഫണകേള ലറഗുകലെഷനുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന അതരന വഡിധതഡിലന
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട അതരന ആവശദതഡിനശായന വഡിനഡികയശാഗഡിക്കശാവന്നതശാണക്ട് .

48
31. വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേള.―(1) സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേളുന,
ആസഡിബശാധദതശാ പടഡികേയന, കവസക്ട്-ചെശാന്സലെറലട നഡിര്കദ്ദേശപ്രകേശാരന തയ്യേശാറശാകക്കണതന,
കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴക്ട് അനഗഗീകേരഡികക്കണതന കേനപക്ട്.കട്രശാളര് ആന്റെക്ട് ആഡഡിറ്റര് ജനറല്
ഓഫക്ട് ഇനദകയശാ, അകദ്ദേഹന ഇതഡികലെയശായഡി അധഡികേശാരലപടുത്തുന്ന അപ്രകേശാരമുള്ള ആകളശാ
ആളുകേകളശാ ഓകരശാ വര്ഷതഡിലന കുറഞ്ഞെതക്ട് ഒരു തവണലയങ്കേഡിലന, പതഡിനഞക്ട് മശാസതഡില്
കേവഡിയശാത ഇടകവളകേളഡില്, ആഡഡിറ്റക്ട് ലചെകയ്യേണതമശാണക്ട്.
(2) വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേളുലട പകേര്പക്ട്, ആഡഡിറ്റക്ട് റഡികപശാര്ടക്ട് സഹഡിതവന കബശാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ നഡിരഗീക്ഷണങ്ങള, എലനങ്കേഡിലമുലണങ്കേഡില്, അതന ഉളലപലട
ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് സമര്പഡികക്കണതശാണക്ട്.
(3) വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേലളക്കുറഡിചക്ട് ചെശാന്സലെര് നടത്തുന്ന ഏലതശാരു
നഡിരഗീക്ഷണവന, കബശാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട് ഗവര്കണഴഡിലന്റെ ശ്രദയഡില്ലപടുകതണതശാണക്ട്.
(4) ചെശാന്സലെര്ക്കക്ട് സമര്പഡിക്കുന്നതകപശാലലെ, വശാര്ഷഡികേ കേണക്കുകേളുലട ഒരു
പകേര്പക്ട്, ആഡഡിറ്റക്ട് റഡികപശാര്ടക്ട് സഹഡിതന സര്ക്കശാരഡിനക്ട് സമര്പഡികക്കണതന, ആയതക്ട്
ആവശദമശായ അനഗഗീകേശാരതഡിനുകശഷന കകേരള നഡിയമസഭേ മുമ്പശാലകേ വയ്കക്കണതമശാണക്ട് .
32. സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ അപകലെറ്റക്ട് കട്രബറ്റ്യൂണല്.―(1) ഈ ആകഡിലന്റെ
ആവശദങ്ങളക്കശായഡി സര്ക്കശാര് ഒരു അപകലെറ്റക്ട് കട്രബറ്റ്യൂണല് രൂപഗീകേരഡിക്കുകേകയശാ,
അപ്രകേശാരന വഡിജശാപനന ലചെയ്തഡിട്ടുള്ള നഡിലെവഡിലള്ള മറ്റക്ട് ഏലതങ്കേഡിലന കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന
വഡിജശാപനന ലചെയ്യുകേകയശാ ലചെകയ്യേണതശാണക്ട്.
(2) ചെശാന്സലെര്, കകേരള കഹകക്കശാടതഡിയമശായഡി കൂടഡിയശാകലെശാചെഡിച്ചുലകേശാണക്ട്
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന, ജഡില്ലെശാ ജഡ്ജഡിയലട പദവഡിയഡില് കുറയശാത ഒരു
നദശായശാധഡിപനശായഡിരഡിക്കണന അപകലെറ്റക്ട് കട്രബറ്റ്യൂണല്.
(3)

അപകലെറ്റക്ട്

കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന്റെ

ഔകദദശാഗഡികേ

കേശാലെശാവധഡി

അതഡിലന

നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന തഗീയതഡി മുതല് മൂന്നക്ട് വര്ഷക്കശാലെമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട് .
(4) അപകലെറ്റക്ട് കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിനക്ട് സര്ക്കശാരഡിലന്റെ മുന്കൂടഡിയള്ള അനുമതഡികയശാടു കൂടഡി
അതഡിലന്റെ

നടപടഡിക്രമന

ലറഗുകലെഷനുകേള

ക്രമലപടുത്തുന്നതഡിനുന

ഉണശാക്കുവശാനുള്ള

കേശാരദനഡിര്വ്വഹണതഡിനുനകവണഡിയള്ള

അധഡികേശാരമുണശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.

അപ്രകേശാരന

ഉണശാക്കഡിയ ലറഗുകലെഷനുകേള ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതശാണക്ട് .
(5)

അപകലെറ്റക്ട്

കട്രബറ്റ്യൂണലെഡിലന്റെ

കവതനവന,

സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളശാല് നഡിര്ണ്ണയഡിക്കശാവന്ന പ്രകേശാരമശായഡിരഡിക്കുന്നതശാണക്ട്.

മറ്റക്ട്

കസവനവദവസകേളുന

49
33.

കപ്രശാവഡിഡന്റെക്ട്

ഫണന

ഫണന.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെ

ലപന്ഷന്

അതഡിലന്റെ

ജഗീവനക്കശാര്ക്കുള്ള ആനുകൂലെദങ്ങളക്കശായഡി നഡിര്ണ്ണയഡിക്കലപടശാവന്ന പ്രകേശാരമുള്ള രഗീതഡിയഡിലന
അപ്രകേശാരമുള്ള നഡിബനനകേളക്കുന വഡികധയമശായഡി, അതഡിനക്ട് യക്തലമന്നക്ട് കതശാനന്ന
അതരന

ലപന്ഷന് ഫകണശാ കപ്രശാവഡിഡന്റെക്ട് ഫകണശാ രൂപവത്കേരഡിക്കുകേകയശാ അതരന

ഇന്ഷശ്വറന്സക്ട് പദതഡികേള ഏര്പശാടശാക്കുകേകയശാ ലചെകയ്യേണതശാണക്ട് .
34. ചെശാന്സലെര് തര്ക്കങ്ങള തഗീരുമശാനഡികക്കണതശാലണന്നക്ട്.―യഥശാവഡിധഡി നഡിയമഡിക്കലപടകതശാ
നശാമനഡിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യേലപടകതശാ[***]ആയ ഒരശാള സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഏലതങ്കേഡിലന
അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ ഒരു അനഗമശാകേശാന് അര്ഹനശാകണശാ
എന്നതഡിലന കുറഡിചക്ട് ഈ ആകഡിലലെകയശാ ഏലതങ്കേഡിലന സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡിലലെകയശാ ലറഗുകലെഷനുകേളഡികലെകയശാ
വദവസകേളുലട വദശാഖദശാനന സനബനഡിചക്ട് എലനങ്കേഡിലന തര്ക്കന ഉണശാകുകേയശാലണങ്കേഡില്,
ആ സനഗതഡി കനരഡിടക്ട് ബശാധഡിക്കലപട ആളുലടകയശാ നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ ഹര്ജഡിയഡികന്മേകലെശാ
അലല്ലെങ്കേഡില് കവസക്ട്-ചെശാന്സലെർക്കക്ട്

സശ്വകമധകയശാ ചെശാന്സലെറലട അഭേഡിപ്രശായതഡിനക്ട്

അയച്ചുലകേശാടുക്കശാവന്നതന, അകദ്ദേഹന ആവശദലമന്നക്ട് കേരുതന്ന

അങ്ങലനയള്ള ഉപകദശന

സശ്വഗീകേരഡിചകശഷന, സര്ക്കശാരുമശായഡി കൂടഡിയശാകലെശാചെഡിചക്ട് തര്ക്കവഡിഷയതഡില് തഗീരുമശാനലമടുകക്കണതന
അങ്ങലനയള്ള തഗീരുമശാനന അനഡിമമശായഡിരഡിക്കുന്നതമശാണക്ട്.
35.

ആകേസഡികേ

ഒഴഡിവകേള

നഡികേതല്.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

ഏലതങ്കേഡിലന

അധഡികേശാരസശാനതഡിലലെകയശാ മറ്റു നഡികേശായതഡിലലെകയശാ അനഗങ്ങളഡില് ഉണശാകുന്ന എല്ലെശാ
ആകേസഡികേ ഒഴഡിവകേളുന, ഏതനഗതഡിലന്റെ സശാനമശാകണശാ ഒഴഡിഞ്ഞെതക്ട് ആ അനഗതഡിലന
നഡിയമഡിക്കുകേകയശാ ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേകയശാ[***]ലചെകയ്യേണ ആള അലല്ലെങ്കേഡില് നഡികേശായന
സകൗകേരദപ്രദമശായ ഏറ്റവന കുറഞ്ഞെ സമയതഡിനുള്ളഡില് നഡികേകതണതന, അങ്ങലനയള്ള
ഒരു ആകേസഡികേ ഒഴഡിവഡികലെക്കക്ട് നഡിയമഡിക്കലപടുകേകയശാ ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുകേകയശാ[***]
ലചെയ്യുന്ന ഏലതശാരശാളുന അയശാള ആര്ക്കക്ട് പകേരമശായശാകണശാ നഡിയമഡിക്കലപടതക്ട് അയശാള
അനഗമശായഡിരുലന്നങ്കേഡില്

അവകശഷഡിക്കുമശായഡിരുന്ന

കേശാലെകതക്കക്ട്

മശാത്രന

അതരന

അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ നഡികേശായതഡിലന്റെകയശാ അനഗമശായഡിരഡിക്കുന്നതമശാണക്ട്.
36.

ഒഴഡിവകേളമൂലെന

സശാനങ്ങളുലടകയശാ
ഏലതങ്കേഡിലന

സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

നടപടഡികേള

നഡികേശായങ്ങളുലടകയശാ

അധഡികേശാര

അസശാധുവശാകുന്നതലല്ലെന്നക്ട്.―സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട

അധഡികേശാരസശാനതഡിലലെകയശാ

മറ്റക്ട് നഡികേശായതഡിലലെകയശാ , അനഗങ്ങളുലട

ഏലതങ്കേഡിലന ഒഴഡികവശാ ഒഴഡിവകേകളശാ നഡിലെവഡിലണക്ട് എന്ന കേശാരണന ലകേശാണമശാത്രന, അതഡിലന്റെ
പ്രവൃതഡികേകളശാ നടപടഡിക്രമങ്ങകളശാ അസശാധുവശാകുന്നതല്ലെശാതതശാകുന.
1457/2021.
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37. ഉതമവഡിശശ്വശാസപൂര്വ്വന ലചെയ്ത നടപടഡികേളക്കക്ട് സനരക്ഷണന.―ഈ ആകഡിലലെകയശാ
അതഡിന്കേഗീഴഡിലണശാക്കഡിയ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഡികലെകയശാ ലറഗുകലെഷനുകേളഡികലെകയശാ വദവസകേള
പ്രകേശാരന ഉതമവഡിശശ്വശാസപൂര്വ്വന ലചെയ്തകതശാ ലചെയ്യേശാന് ഉകദ്ദേശഡിചകതശാ ആയ ഏലതങ്കേഡിലന
കേശാരദന സനബനഡിചക്ട്, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയ്കക്കശാ ഏലതങ്കേഡിലന അധഡികേശാരസശാനതഡികനശാ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെയഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലന ഉകദദശാഗസകനശാ ജഗീവനക്കശാരകനശാ സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
ഏലതങ്കേഡിലന അധഡികേശാരസശാനതഡിലന്റെകയശാ ഉകദദശാഗസലന്റെകയശാ മറ്റു ജഗീവനക്കശാരലന്റെകയശാ
ഉതരവഡിലന്റെകയശാ നഡിര്കദ്ദേശതഡിലന്റെകയശാ കേഗീഴഡില് പ്രവര്തഡിച ഏലതങ്കേഡിലന ആളഡികനശാ
കേമഡിറ്റഡികക്കശാ എതഡിരശായഡി, യശാലതശാരു വദവഹശാരകമശാ മറ്റു നഡിയമനടപടഡികേകളശാ യശാലതശാരു
കകേശാടതഡിയഡിലന നഡിലെനഡില്ക്കുന്നതല്ലെശാതതശാകുന.
38. സര്വ്വകേലെശാശശാലെശാ കരഖകേള ലതളഡിയഡിക്കുന്ന രഗീതഡി.―1872-ലലെ ഇനദന് ലതളഡിവക്ട്
നഡിയമതഡികലെശാ (1872-ലലെ 1), തതമയന നഡിലെവഡിലള്ള മകറ്റലതങ്കേഡിലന നഡിയമങ്ങളഡികലെശാ
എന്തുതലന്ന അടങ്ങഡിയഡിരുന്നശാലന, ഏലതങ്കേഡിലന രസഗീതഡിലന്റെകയശാ, അകപക്ഷയലടകയശാ,
അറഡിയഡിപഡിലന്റെകയശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട ഏലതങ്കേഡിലന അധഡികേശാരസശാനതഡികന്റെകയശാ
കേമഡിറ്റഡിയലടകയശാ നടപടഡിക്രമങ്ങളുലടകയശാ പ്രകമയതഡിലന്റെകയശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെയലട
കകേവശമുള്ള മറ്റക്ട് കരഖകേളുലടകയശാ, സര്വ്വകേലെശാശശാലെ യഥശാവഡിധഡി സൂക്ഷഡിക്കുന്ന ഏലതങ്കേഡിലന
രജഡിസ്റ്ററഡിലലെ ഏലതങ്കേഡിലന ഉളക്കുറഡിപഡിലന്റെകയശാ പകേര്പക്ട് രജഡിസശാര് സശാക്ഷദലപടുതഡിയശാല്
ആയതഡിലന്റെ അസല് ഹശാജരശാക്കഡിയശാല്, ലതളഡിവഡില് സശ്വഗീകേരഡിക്കുന്നതകപശാലലെ, അതഡില്
വദക്തമശാക്കുന്ന കേശാരദങ്ങളുലടയന ഇടപശാടുകേളുലടയന ലതളഡിവശായഡി സശ്വഗീകേരഡികക്കണതശാണക്ട് .
39. കവഷമദങ്ങള നഗീക്കന ലചെയ്യുന്നതഡിനുള്ള അധഡികേശാരന.―ഈ ആകഡിലലെ
വദവസകേള നടപഡിലെശാക്കുന്നതഡിനക്ട് എലനങ്കേഡിലന കവഷമദന ഉണശാകുന്നപക്ഷന,
സര്ക്കശാരഡിനക്ട്, ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദഗീകേരഡിച ഉതരവമൂലെന, ആ കവഷമദന നഗീക്കന
ലചെയ്യുന്നതഡിനക്ട് ആവശദലമകന്നശാ യക്തലമകന്നശാ അതഡിനു കതശാനന്നതന ഈ ആകഡിലലെ
വദവസകേളക്കക്ട് വഡിരുദമല്ലെശാതതമശായ അതരന വദവസകേള ഉണശാക്കശാവന്നതശാണക്ട് :
എന്നശാല് ഈ ആകക്ട് പ്രശാബലെദതഡില് വന്ന തഗീയതഡി മുതല് രണ വര്ഷന
കേഴഡിഞ്ഞെതഡിനുകശഷന ഈ വകുപ്പുപ്രകേശാരന യശാലതശാരു ഉതരവന പുറലപടുവഡിക്കശാന്
പശാടുള്ളതല്ലെ.
[***]
40. സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുന ലറഗുകലെഷനുകേളുന ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതന
നഡിയമസഭേ മുമ്പശാലകേ വയ്കക്കണതമശാലണന്നക്ട്.―(1) ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് ഉണശാക്കുന്ന
എല്ലെശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുന ലറഗുകലെഷനുകേളുന ഔകദദശാഗഡികേ ഗസറ്റഡില് പ്രസഡിദലപടുകതണതശാണക്ട്.
(2) ഈ ആകഡിന് കേഗീഴഡില് ഉണശാക്കുന്ന എല്ലെശാ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളുന ലറഗുകലെഷനുകേളുന
അതണശാക്കഡിയതഡിനുകശഷന
കേഴഡിയന്നത്രകവഗന
നഡിയമസഭേ
മുമ്പശാലകേ,
ഒരു
സകമളനതഡികലെശാ തടർചയശായ രണ സകമളനങ്ങളഡിലെശാകയശാ ആലകേ പതഡിനശാല
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ദഡിവസക്കശാലെന സഭേ സകമളഡിക്കുന്ന കവളയഡിൽ വയ്കക്കണതന, അപ്രകേശാരന അതക്ട് ഏതക്ട്
സകമളനതഡില് വയ്ക്കുനകവശാ ആ സകമളനകമശാ ലതശാടടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമശാ
അവസശാനഡിക്കുന്നതഡിനുമുമ്പക്ട് നഡിയമസഭേ ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡികലെശാ ലറഗുകലെഷനഡികലെശാ ഏലതങ്കേഡിലന
കഭേദഗതഡി
വരുത്തുകേകയശാ
അഥവശാ
ആ
സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടക്ട്
അലല്ലെങ്കേഡില്
ലറഗുകലെഷന്
ഉണശാകക്കണതഡിലല്ലെന്നക്ട് തഗീരുമശാനഡിക്കുകേകയശാ ലചെയ്യുന്നപക്ഷന, ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടഡിനക്ട് അലല്ലെങ്കേഡില്
ലറഗുകലെഷനക്ട് അതഡിനുകശഷന, അതതസനഗതഡികപശാലലെ, അങ്ങലന കഭേദഗതഡി വരുതഡിയ
രൂപതഡില് മശാത്രന പ്രശാബലെദമുണശായഡിരഡിക്കുകേകയശാ അഥവശാ യശാലതശാരു പ്രശാബലെദവമഡില്ലെശാതഡി
രഡിക്കുകേകയശാ ലചെയ്യുന്നതമശാകുന; എന്നഡിരുന്നശാലന അങ്ങലനയള്ള ഏലതങ്കേഡിലന കഭേദഗതഡികയശാ
റദ്ദേശാക്കകലെശാ ആ സ്റ്റശാറ്ററ്റ്യൂടക്ട് പ്രകേശാരകമശാ അലല്ലെങ്കേഡില് ലറഗുകലെഷന് പ്രകേശാരകമശാ മുമ്പക്ട് ലചെയ്തഡിട്ടുള്ള
എനഡിലന്റെലയങ്കേഡിലന സശാധുതയക്ട് ഭേനഗന വരശാത വഡിധതഡിലെശായഡിരഡികക്കണതശാണക്ട് .
41. റദ്ദേശാക്കലന ഒഴഡിവശാക്കലന.― (1) 2021-ലലെ കകേരള ഡഡിജഡിറ്റല് ശശാസ്ത്ര സശാകങ്കേതഡികേ
നൂതനവഡിദദ
സര്വ്വകേലെശാശശാലെ
ഓര്ഡഡിനന്സക്ട്
(2021-ലലെ
113)
ഇതഡിനശാല്
റദ്ദേശാക്കഡിയഡിരഡിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേശാക്കഡിയഡിരുന്നശാല്തലന്നയന, പ്രസ്തുത ഓര്ഡഡിനന്സക്ട് പ്രകേശാരന
ലചെയ്തകതശാ ലചെയ്തതശായഡി കേരുതലപടുന്നകതശാ ആയ ഏലതങ്കേഡിലന കേശാരദകമശാ എടുതകതശാ
എടുതതശായഡി കേരുതലപടുന്നകതശാ ആയ ഏലതങ്കേഡിലന നടപടഡികയശാ ഈ ആകക്ട് പ്രകേശാരന
ലചെയ്തതശാകയശാ എടുതതശാകയശാ കേരുതലപകടണതശാണക്ട്.

കകേരള നഡിയമസഭേശാ ലസക്രകടറഡിയറ്റക്ട്,
തഡിരുവനനപുരന,
2021 ലസപ്റ്റനബര് 29.

എസക്ട്. വഡി. ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന് നശായര്,
ലസക്രടറഡി.

