
2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള
സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി) ബഫില

(നഫിയമസഭേ പലാസലാകഫിയ പ്രകേലാരമുളതത)

2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
ആകത കഭേദഗതഫി ലചെയ്യുന്നതഫിനള

ഒരു 

ബഫില

പറീഠഫികേ.─2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ

ആകത  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകത)  ഇതഫിനകശഷനും  കേലാണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കലായഫി  കഭേദഗതഫി

ലചെയ്യുന്നതത യുക്തമലായഫിരഫിക്കുകേയലാല;  

ഭേലാരത റഫിപ്പബഫികഫിലന്റെ എഴുപതഫിരണലാനും സനുംവത്സരതഫില തലാലഴെപ്പറയുനും പ്രകേലാരനും

നഫിയമമുണലാക്കുന:─ 

1.  ചുരുകകപ്പരുനും പ്രലാരനുംഭേവനും.─(1)  ഈ ആകഫിനത  2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനനും

സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ (കഭേദഗതഫി) ആകത എന്നത കപരത പറയലാനും.

(2)  ഇതത  2021  ലഫബ്രുവരഫി  26-ാം  തറീയതഫി  പ്രലാബലെശ്യതഫില  വന്നതലായഫി

കേരുതലപ്പകടേണതലാണത. 

2. ശറീര്ഷകേതഫി  ലന്റെ കഭേദഗതഫി.─2010-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള

സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ആകഫിലന്റെ  (2011-ലലെ  5-ാം  ആകത)  (ഇതഫിനകശഷനും  പ്രധലാന  ആകത

എന്നലാണത പരലാമര്ശഫികലപ്പടുകേ) ശറീര്ഷകേതഫില “ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള് ”കമള  എന്ന

വലാക്കുകേള്ക്കു പകേരനും “ഫഫിഷററീസത സമുദ്രപഠന”എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

3.  പറീഠഫികേയുലടേ  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലന്റെ  പറീഠഫികേയഫില,   “പപരരസരതരകശപസസ,”

എന്ന  വലാകഫിനനും  ചെഫിഹ്നതഫിനനും  കശഷനും  “മത്സശ്യബന്ധനനും,  ജലെക്കൃഷഫി,  മത്സശ്യകരലാഗ

നഫിയന്ത്രണനും,  മത്സശ്യസനുംസ്കരണനും,  മത്സശ്യ  വഫിപണനനും”എന്നറീ  വലാക്കുകേളനും  ചെഫിഹ്നങ്ങളനും

കചെര്കകണതലാണത.

KNPP. 1984/2021.
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4.  1-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  1-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില  "ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്ന  വലാക്കുകേള്കത  പകേരനും
"ഫഫിഷററീസത സമുദ്രപഠന" എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കകണതലാണത.

5. 2-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 2-ാം വകുപ്പഫില,─

(1) (ബഫി) ഖണനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(2) (സഫി) ഖണതഫിനകശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണനും കചെര്കകണതലാണത; അതലായതത:─

"(സഫിഎ) "പരറീകലാ കേണ്കടലാളര്" എന്നലാല 41-ാം വകുപ്പത പ്രകേലാരനും നഫിയമഫിച്ച 
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ പരറീകലാ കേണ്കടലാളര് എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;". 

(3)  (ഇ)  ഖണതഫില  "23-ാം വകുപ്പഫില"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നതഫിനനും
വലാകഫിനനും പകേരനും "25 എ വകുപ്പഫില" എന്ന വലാക്കുനും അകങ്ങളനും  ചെഫിഹ്നവനും  കചെര്കകണതലാണത.

(4) (ജഫി) ഖണനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(5)  (എച്ചത)  ഖണതഫില  "നഫിയമഫിച്ച"  എന്ന  വലാകഫിനകശഷനും  "എകതറ്റന്ഷന്"
എന്ന വലാകത കചെര്കകണതലാണത.

(6)  (ലജ)  ഖണതഫിന പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള് കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

"(ലജ)  “എകതറ്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില” എന്നലാല ഈ ആകഫിലലെ 19 എ വകുപ്പത
പ്രകേലാരനും രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന എകതറ്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;

(ലജഎ) "ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡത"  എന്നലാല 25-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ   (4)-ാം
ഉപവകുപ്പത പ്രകേലാരനും ഓകരലാ ഫലാകലറ്റഫിയഫിലനും രൂപറീകേരഫിക്കുന്ന ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡത
എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;".

(7)  (ആര്)  ഖണതഫിന  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണനും  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

"(ആര്)   “വകുപ്പത  കമധലാവഫി” എന്നലാല  45-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേലാരനും  നഫിയമഫിച്ച
ഫലാകലറ്റഫികേളഫിലലെ  വകുപ്പത കമധലാവഫി എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;”.

(8)  (റ്റഫി)  ഖണതഫിന  കശഷനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണനും  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(റ്റഫിഎ)  "ലലെകബ്രേറഫിയന്"  എന്നലാല  40-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേലാരനും  നഫിയമഫിച്ച
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ ലലെകബ്രേറഫിയന് എന്നര്ത്ഥമലാകുന ;".
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(9)  (ലവ)  ഖണതഫിന  കശഷനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണനും  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

"(ലവഎ)  “കപ്രലാ-ലവസത  ചെലാന്സലെര്"  എന്നലാല  35-ാം  വകുപ്പത  പ്രകേലാരനും
നഫിയമഫിച്ച സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ കപ്രലാ-ലവസത ചെലാന്സലെര് എന്നര്ത്ഥമലാകുന;".

(10) (എജഫി), (എഎച്ചത) എന്നറീ  ഖണങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(11)  (എഎനും)  ഖണതഫില  "ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്നറീ
വലാക്കുകേള്കത പകേരനും "ഫഫിഷററീസത സമുദ്രപഠന" എന്നറീ വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

(12)  (എഎനും)  ഖണതഫിന കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണനും കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

"(എഎനുംഎ)  “സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  എഞഫിനറീയര്"  എന്നലാല  39-ാം  വകുപ്പത
പ്രകേലാരനും നഫിയമഫിച്ച  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ എഞഫിനറീയര്  എന്നര്ത്ഥമലാകുന;".

6. 3-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 3-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഫില  "ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുള"  എന്നറീ
വലാക്കുകേള്ക്കു പകേരനും "ഫഫിഷററീസത സമുദ്രപഠന" എന്നറീ വലാക്കുകേള്  കചെര്കകണതലാണത.

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പഫില  "സ്കൂള്  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില,  ഡഫിപ്പലാര്ടതലമന്റെല
ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫിലകേള്" എന്നറീ വലാക്കുകേള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നതഫിനനും പകേരനും "എകതറ്റന്ഷന്
കേകൗണ്സഫില,  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേള്"  എന്നറീ  വലാക്കുകേളനും  ചെഫിഹ്നവനും
കചെര്കകണതലാണത.

7.  5-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  5-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (iv)-ാം
ഇനതഫില "അതതു കമഖലെകേളഫില" എന്ന വലാക്കുകേള്കത കശഷനും "വഫിശദമലായ പഠനതഫിലന്റെ
അടേഫിസലാനതഫില" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

8. 7-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 7-ാം വകുപ്പഫില,─

(1) (ഇ) ഖണതഫില ",സ്കൂളഫികലെലാ" എന്ന വലാക്കുനും ചെഫിഹ്നവനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(2)  (ഐ) ഖണനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(3) (എല)  ഖണതഫില  "ബഫിലഫിലലെ"  എന്ന വലാകഫിന പകേരനും  "  ഈ ആകഫിലലെ"
എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

(4)  (ആര്),  (എസത)  എന്നറീ  ഖണങ്ങള്ക്കു  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള്
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─
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(ആര്)  അദശ്യലാപനതഫിനനും  ഗകവഷണതഫിനനും  വശ്യലാപന  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസതഫിനനും
ആവശശ്യമലായ  തസഫികേകേള്  സനുംസലാന  സര്കലാരഫിലന്റെ  അനമതഫികയലാടുകൂടേഫി  സൃഷഫിക്കുകേയുനും
അങ്ങലനയുള തസഫികേകേളഫികലെകത നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട കയലാഗശ്യത ഉളവലര നഫിയമഫിക്കുകേയുനും
ലചെയ്യുകേ ;

(എസത)  ഭേരണ  നഫിര്വ്വഹണതഫിനനും  മറ്റുമുള  അദശ്യലാപകേ/അനദശ്യലാപകേ
തസഫികേകേള് സനുംസലാന സര്കലാരഫിലന്റെ അനമതഫികയലാടുകൂടേഫി സൃഷഫിക്കുകേയുനും അങ്ങലനയുള
തസഫികേകേളഫികലെകത ആളകേലള നഫിയമഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ.

(5) (എകത) ഖണതഫില (ii) -ാം ഇനനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(6) (ലവ) ഖണതഫില (viii)-ാം ഇനനും വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

9. 8-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 8-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഫില  "സ്കൂളഫിലന്റെകയലാ"  എന്ന  വലാകത  വഫിട്ടുകേളകയണതുനും
“ബന്ധലപ്പട  ഏലതലാരു  കരഖയുനും”  എന്ന  വലാക്കുകേള്ക്കു  കശഷനും  “,ഡഫിജഫിറ്റലെലായഫി
സൂകഫിക്കുന്നവ അടേകനും,”എന്ന വലാക്കുകേളനും ചെഫിഹ്നങ്ങളനും കചെര്കകണതുമലാണത.

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പഫിനത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

(2)  സര്കലാര്,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പത  പ്രകേലാരനും  ഒരു  പരഫികശലാധനകയലാ
അകനന്വേഷണകമലാ  നടേത്തുവലാന്  ഇടേയലാക്കുന്നതഫിനത  മുന്പത,  അതതു  സനുംഗതഫി  കപലാലലെ,
അങ്ങലനയുള  പരഫികശലാധനയുലടേകയലാ  അകനന്വേഷണതഫിലന്റെകയലാ  യഥലാവഫിധഫിയുള
അറഫിയഫിപ്പത  കുറഞ്ഞതത  പതത  ദഫിവസനും  മുമലായഫി  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയത  നലകകേണതുനും,
അങ്ങലനയുള  പരഫികശലാധനയഫികലെലാ  അകനന്വേഷണതഫികലെലാ  ഹലാജരലാകുന്നതഫിനനും  ആവശശ്യമലായ
വഫിവരങ്ങള് നലകുന്നതഫിനമുള ചുമതലെ രജഫിസലാറഫില നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത.

(3) (7)-ാം ഉപവകുപ്പഫില  "ആ നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്കത  "  എന്ന വലാക്കുകേള്കത പകേരനും
"പ്രസ്തുത  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്കത"  എന്ന  വലാക്കുകേള്  കചെര്കകണതുനും,  അവസലാനമലായഫി
"സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ബന്ധലപ്പട  അധഫികേലാര  സലാപനനും  അതരനും  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നടേപ്പഫിലെലാക്കുന്നതഫിനത ബലാധശ്യസമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.” എന്ന വലാചെകേനും കൂടഫികച്ചര്കകണതുമലാണത.

(4)  നഫിലെവഫിലള  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിനത  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പത
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─ 

“(8)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ഭേരണനഫിര്വ്വഹണലത  സനുംബന്ധഫിച്ചത  സര്കലാര്
ആവശശ്യലപ്പടുന്ന ഏലതലാരു വഫിവരവനും  സമയബന്ധഫിതമലായഫി  നലകുന്നതഫിനള കേര്തവശ്യനും
രജഫിസലാറഫില നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.



5

10.  9-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 9-ാം വകുപ്പഫില,─

"(v) സ്കൂള് ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫിലകേള്; 

(vi) ഡഫിപ്പലാര്ടതലമന്റെത ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫിലകേള്;

(vii)  ഫലാകലറ്റഫികേള്;  കൂടേലാലത"  എന്നറീ  വലാക്കുകേള്ക്കുനും  അകങ്ങള്ക്കുനും
ബ്രേലാകറ്റുകേള്ക്കുനും ചെഫിഹ്നങ്ങള്ക്കുനും പകേരനും

"(v) എകതറ്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫില; 

(vi)  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേള്;  കൂടേലാലത"  എന്നറീ   വലാക്കുകേളനും
അകങ്ങളനും ബ്രേലാകറ്റുകേളനും ചെഫിഹ്നങ്ങളനും  കചെര്കകണതലാണത.

11.   10-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി  .─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  10-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില,─

(1) എകത  -  ഒഫറീകഷശ്യലാ അനുംഗങ്ങള് എന്ന ശറീര്ഷകേതഫില, 

(i)  (vi)-ാം ഇനതഫില "ഫഫിഷററീസത വകുപ്പത ഗവണ്ലമന്റെത ലസക്രടറഫി" എന്നറീ
വലാക്കുകേള്കത  പകേരനും  "മത്സശ്യബന്ധന  വകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും
നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ലസക്രടറഫിയുലടേ പദവഫിയഫില
കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്” എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കകണതലാണത;

(ii)  (vii)-ാം ഇനതഫില "പദവഫിയഫില തലാലഴെയലലാത" എന്ന വലാക്കുകേള്കത
പകേരനും "പദവഫിയഫില കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത;

(iii) (viii)-ാം ഇനതഫില  "പദവഫിയഫില തലാലഴെയലലാത"  എന്ന വലാക്കുകേള്കത
പകേരനും "പദവഫിയഫില കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത;

(iv)  (ix)-ാം  ഇനതഫില   "പദവഫിയഫില  തലാലഴെയലലാത"  എന്ന  വലാക്കുകേള്കത
പകേരനും "പദവഫിയഫില കുറയലാത" എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത;

(v)  (x)-ാം  ഇനതഫില  "ഫഫിഷററീസത  ഡയറകര്"   എന്ന  വലാക്കുകേള്കത
കശഷനും  "അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ഫഫിഷററീസത കജലായഫിന്റെത ഡയറകര്
പദവഫിയഫില കുറയലാത  ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്"  എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

(vi)  (x)-ാം  ഇനതഫിന  കശഷനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനങ്ങള്
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(xi) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ എലലാ ഫലാകലറ്റഫികേളഫിലലെയുനും ഡറീന്;

(xii) രജഫിസലാര;”.

(2)  "2.  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന  അനുംഗങ്ങള്"  എന്നതഫില,  നഫിലെവഫിലള
(i), (ii), (iii) എന്നറീ ഇനങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത;
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(3)  ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന  അനുംഗങ്ങള്  എന്നതഫിലലെ  (iii)  -ാം  ഇനതഫില
"സ്കൂളകേളഫിലലെയുനും" എന്ന വലാകത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(4)  (7)- ാം ഉപവകുപ്പഫിന കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(8)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  അനുംഗങ്ങള്  ലസനറ്റഫിലനും
സന്വേലാഭേലാവഫികേമലായഫി അനുംഗങ്ങളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത. ലസനറ്റഫിലന്റെ കേന്വേലാറനും നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുന്നതഫിനനും
കവലാലടടുപ്പഫിലനും ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില അനുംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പടുന്നതലാണത.”.

12.   12-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  12-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരനും
തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“12. സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില.─സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിനുംഗത
കേകൗണ്സഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  മുഖശ്യ  ഭേരണനഫിര്വ്വഹണ  സമഫിതഫി  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുനും
അതഫില തലാലഴെപ്പറയുന്ന അനുംഗങ്ങള് ഉണലായഫിരഫികകണതുമലാണത, അതലായതത:─

1. എകത ഓഫഫികഷശ്യലാ അനുംഗങ്ങള്  :

(i) ലവസത -ചെലാന്സലെര്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസത-ചെലാന്സലെര്;

(iii) മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പത ലസക്രടറഫി അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും
ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ലസക്രടറഫിയുലടേ പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു
ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iv)  ഉന്നത  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ  വകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും
നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  ഉന്നത  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ  വകുപ്പഫിലലെ   കജലായഫിന്റെത  ലസക്രടറഫിയുലടേ
പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(v)   ധനകേലാരശ്യവകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും
ലചെയ്യുന്ന  ധനകേലാരശ്യ  വകുപ്പഫിലലെ  കജലായഫിന്റെത  ലസക്രടറഫിയുലടേ  പദവഫിയഫില  കുറയലാത  ഒരു
ഉകദശ്യലാഗസന്;

(vi)   നഫിയമവകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും

ലചെയ്യുന്ന  നഫിയമവകുപ്പഫിലലെ  കജലായഫിന്റെത  ലസക്രടറഫിയുലടേ  പദവഫിയഫില  കുറയലാത  ഒരു

ഉകദശ്യലാഗസന്;

(vii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  ഒരു  ഡറീന്;  അവരുലടേ  ഓകരലാ

പ്രലാവശശ്യലതയുനും  നഫിയമനക്രമനും  ഫലാകലറ്റഫികേളലടേ  ഇനുംഗറീഷത  അകരമലാലെ  ക്രമതഫിലെലായഫിരഫികകണതലാണത.
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2. ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട അനുംഗങ്ങള്:

(i)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  വകുപ്പത  കമധലാവഫികേളലടേയുനും

അദശ്യലാപകേരുലടേയുനും  ഇടേയഫില നഫിനനും  ഒറ്റ  കവലാടത  വഴെഫി  ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട മൂന്നത  കപര്,

അവരഫില ഒരലാള് വനഫിത ആയഫിരഫികകണതലാണത ;

(ii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  മുഴുവന്  സമയ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില  നഫിനനും

കവലാട്ടുവഴെഫി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട ഒരു അനുംഗനും:

എന്നലാല  ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന  അദശ്യലാപകേ  അനുംഗങ്ങള്കകലാ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫി

അനുംഗതഫികനലാ  തുടേര്ച്ചയലായഫി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുവലാന് അര്ഹത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.

3. നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യലപ്പട അനുംഗങ്ങള്  : 

(i)  സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന മൂന്നത നഫിയമസഭേലാനുംഗങ്ങള്, അവരഫില

ഒരലാള് വനഫിത ആയഫിരഫികകണതലാണത ;

(ii)  ഇനശ്യന്  കേകൗണ്സഫില  ഓഫത  അഗഫികേള്ച്ചറല  റഫിസര്ച്ചത  (ICAR)

ഡയറകര് ജനറലെഫിലന്റെ ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(iii)  സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന, മത്സശ്യലതലാഴെഫിലെലാളഫി സമൂഹതഫില

നഫിനനും, ഫഫിഷററീസത-സമുദ്ര പഠന കമഖലെയഫില പരഫിജലാനമുള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(iv)  ഭേകൗമപഠന  മന്ത്രലാലെയനും  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  സമുദ്ര  പഠനതഫില

മഫികേവറ്റ ഒരു ശലാസ്ത്രജന്;

(v) സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന മത്സശ്യ കേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫി;

(vi)  സര്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  ഫഫിഷററീസത  വഫിഷയതഫില

പ്രലാവറീണശ്യമുള, സര്വ്വകേലെലാശലാലെയത പുറതത നഫിനള, ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില കുറയലാത

ഒരു വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(vii)  രജഫികസ്റ്റേര്ഡത  മത്സശ്യലതലാഴെഫിലെലാളഫി  സനുംഘടേനയഫില നഫിന്നത   സര്കലാര്

നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(viii)  ഫഫിഷററീസത  വശ്യവസലായ രനുംഗത്തു നഫിനനും  സര്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും
ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix) സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ഒരു വനഫിതലാ സലാമൂഹശ്യ പ്രവര്തകേ.
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13.   13-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  13-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില  "ഓകരലാ നലാലവര്ഷനും കൂടുകമലാഴുനും"  എന്ന വലാക്കുകേള്കത കശഷനും  "ചെലാന്സലെര്
വഫിജലാപനനും മുകഖന " എന്ന വലാക്കുകേള്  കചെര്കകണതലാണത.

14. 14-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 14-ാം വകുപ്പഫിലലെ (1)-ഉനും (2)-ഉനും
ഉപവകുപ്പുകേള്കത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതുനും (3)-ാം ഉപവകുപ്പത
പുതുതലായഫി കചെര്കകണതുമലാണത, അതലായതത:─

“(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ
പരമലാധഫികേലാരസലാനനും  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുനും,  അതഫിനത  ഈ  ആകഫിനലാകലെലാ  അതഫിന്  കേറീഴെഫില
ഉണലാകഫിയ സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേകളലാ ഓര്ഡഫിനന്സുകേകളലാ ലറഗുകലെഷനകേകളലാ പ്രകേലാരകമലാ നലകേലപ്പട
അധഫികേലാരങ്ങള്  വഫിനഫികയലാഗഫിച്ചത  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫികലെലാ  ഏലതങഫിലനും
ഫലാകലറ്റഫികയലാ  പ്രവര്തഫിച്ചഫിട്ടുള  സനുംഗതഫികേളഫിലലെലാഴെഫിലകേ,  അവയുലടേ  മറ്റു  നടേപടേഫികേള്
പുനനഃപരഫികശലാധന നടേത്തുന്നതഫിനനും റദ്ദേത ലചെയ്യുന്നതഫിനനും അധഫികേലാരമുണലായഫിരഫിക്കുന്നതുനും ഈ
ആകത  പ്രകേലാരനും  മറ്റുവഫിധതഫില  വശ്യവസ  ലചെയത  മറ്റലാര്ക്കുനും  നലകേഫിയഫിടഫിലലാത  പകനും,
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ എലലാ അധഫികേലാരങ്ങളനും വഫിനഫികയലാഗഫികലാവന്നതുമലാണത:

എന്നലാല  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫികലെലാ  ഏലതങഫിലനും  ഫലാകലറ്റഫികയലാ  മുകേളഫില
പറഞ്ഞ,  അങ്ങലനയുള  അധഫികേലാരങ്ങള്കനസൃതമലായഫി  പ്രവര്തഫിച്ചഫിട്ടുലണകന്നലാ
ഇലലകന്നലാ ഉള ഏലതങഫിലനും പ്രശനും ഉണലാകുന്ന പകനും ആ പ്രശതഫികന്മേല സര്കലാരഫിലന്റെ
കൂടേഫി  അഭേഫിപ്രലായനും  പരഫിഗണഫിച്ച  കശഷനും  അതഫിനനസൃതമലായഫി,  പ്രശനും  ഉലഭേവഫിച്ചത
നലാലമലാസതഫിനളഫില  ചെലാന്സലെര് തറീര്പ്പത കേലപ്പഫികകണതുനും അപ്രകേലാരമുള തറീരുമലാനനും
അനഫിമമലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത:

എനമലാത്രമല  നലകേലപ്പട  സമയതഫിനളഫില  ചെലാന്സലെര്  പ്രശനും  തറീര്പ്പലാകലാത
പകനും അതഫിന്കമല ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില ലകേലകലാണ തറീരുമലാനങ്ങളനും നടേപടേഫികേളനും
അനഫിമമലായഫി തറീരുന്നതലാണത.

(2)  ഈ  ആകഫില  മറ്റു  വഫിധതഫില  പ്രകേടേമലായഫി  വശ്യവസ  ലചെയഫിട്ടുള
സനുംഗതഫികേളഫിലലെലാഴെഫിലകേ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫിനത  തലാലഴെപ്പറയുന്ന
അധഫികേലാരങ്ങള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത, അതലായതത:─

(എ)  ചെലാന്സലെറുലടേ  പരഫിഗണനയനും  അനമതഫിയനും  വഫികധയമലായഫി  സന്വേകമധയലാ
സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള്  ഉണലാക്കുകേകയലാ  കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യുകേകയലാ  റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ  ലചെയ്യുന്നതഫിനത  കേരടേത
രൂപലപ്പടുത്തുകേ;

(ബഫി)  ഈ  ആകഫിലലെയുനും  അതഫിന്  കേറീഴെഫിലണലാകഫിയഫിട്ടുള  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെയുനും
ഓര്ഡഫിനന്സുകേളഫിലലെയുനും  ലറഗുകലെഷനകേളഫിലലെയുനും  വശ്യവസകേള്കനസൃതമലായഫി
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ലഫകലെലാഷഫിപ്പുകേളനും  കസ്കലാളര്ഷഫിപ്പുകേളനും  സ്റ്റുഡന്റെതഷഫിപ്പുകേളനും  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫി  കസ്കലാളര്ഷഫിപ്പുകേളനും
ലമഡലകേളനും സമലാനങ്ങളനും ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനും പ്രദര്ശനങ്ങള് സനുംഘടേഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനനും
അനമതഫി നലകുകേ;

(സഫി)  ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപ്പുകേളനും അകസലാസഫികയറ്റത ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപ്പുകേളനും അസഫിസ്റ്റേന്റെത
ലപ്രലാഫസര്ഷഫിപ്പുകേളനും  ആവശശ്യലമന്നത  കേരുതലാവന്ന  അങ്ങലനയുള  മറ്റത  അദശ്യലാപകേ
ഗകവഷണ തസഫികേകേളനും സര്കലാരഫിലന്റെ അനമതഫികയലാടുകൂടേഫി ഏര്ലപ്പടുത്തുകേ;

(ഡഫി)  ആവശശ്യലമന്നത   കേരുതുന്ന  അങ്ങലനയുള  സലാപനങ്ങള്  സര്കലാരഫിലന്റെ
അനമതഫികയലാടുകൂടേഫി സലാപഫിക്കുകേയുനും നടേതഫികപ്പലാരുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(ഇ)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ  ജറീവനകലാരുലടേയുനും  അദശ്യലാപകേരുലടേയുനും  കസവനനും
നഫിശ്ചയഫിക്കുകേയുനും അവരുലടേ ചുമതലെകേളനും കസവന വശ്യവസകേളനും നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(എഫത)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ  ജറീവനകലാരുലടേയുനും  അദശ്യലാപകേരുലടേയുനും  കവതനനും
സര്കലാരഫിലന്റെ അനമതഫികയലാടുകൂടേഫി നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ; 

(ജഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപ്പലാര്ട്ടുനും  വലാര്ഷഫികേ  കേണക്കുകേളനും
ആഡഫിറ്റത  റഫികപ്പലാര്ട്ടുകേളനും  പരഫികശലാധഫിക്കുകേയുനും,  അവ  സനുംബന്ധഫിച്ചത  അതഫിനത  യുക്തലമന്നത
കേരുതുന്ന  നടേപടേഫികേള്  സന്വേറീകേരഫിക്കുകേയുനും,  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെ  വശ്യവസകേള്കനസൃതമലായഫി
ബഡ്ജറ്റത പരഫിഗണനയ്ലകടുതത പലാസലാക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(എച്ചത)  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെകയലാ,  ലറഗുകലെഷനകേളഫികലെകയലാ  വശ്യവസകേള്
ലെനുംഘഫിച്ചുലകേലാണത  ഏലതങഫിലനും  ആള്കത  നലകേഫിയഫിട്ടുള  ഏലതലാരു  ബഫിരുദകമലാ
ബഫിരുദലാനനര  ബഫിരുദകമലാ  ഡഫികപലാമകയലാ  പദവഫികയലാ  അലലങഫില  മകറ്റലതങഫിലനും
ബഹുമതഫികയലാ  റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  നടേതഫിയ  പരറീകയഫില  ഏലതങഫിലനും
വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫിയുലടേ പരറീകലാഫലെനും തടേഞ്ഞുവയകേകയലാ റദ്ദേലാക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുകേ;

(ലഎ)  അകനന്വേഷണ സമഫിതഫികേലള നഫിയമഫിക്കുകേയുനും,  അതത  യുക്തലമന്നത  കേരുതുന്ന
സനുംഗതഫികേളഫില  അകനന്വേഷണനും  നടേതഫി  റഫികപ്പലാര്ടത   സമര്പ്പഫിക്കുവലാന്  അവകയലാടേത
നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(ലജ) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ അധഫികേലാര സലാനങ്ങളഫികലെയള ലതരലഞ്ഞടുപ്പഫിലന്റെ
രറീതഫിയുനും  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെയുനും  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെയുനും
സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  മറ്റത  അധഫികേലാരസലാനങ്ങളലടേയുനും  കയലാഗങ്ങളഫില  അനവര്തഫികകണതലായ
നടേപടേഫിക്രമവനും  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  അധഫികേലാരസലാനങ്ങളലടേ  കേലാരശ്യനഫിര്വ്വഹണതഫിനത
ആവശശ്യമലായ അനുംഗങ്ങളലടേ കേന്വേലാറവനും ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതഫിനത സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള് ഉണലാക്കുകേ;

 1984/2021.
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(ലകേ)  അതത  നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുന്ന  അങ്ങലനയുള  രറീതഫിയഫിലനും  അങ്ങലനയുള
ആവശശ്യങ്ങള്ക്കുനും കവണഫി ഭേലാരതതഫിനകേത്തുനും വഫികദശത്തുമുള മറ്റത സര്വ്വകേലെലാശലാലെകേളമലായഫി ബന്ധനും
സലാപഫിക്കുകേ;

(എല)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  സന്വേത്തുകളനും  ഫണ്ടുകേളനും  ലകേവശനും  വയകേയുനും
നഫിയന്ത്രഫിക്കുകേയുനും കേലാരശ്യനഫിര്വ്വഹണനും നടേത്തുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(എനും)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ലപലാതുമുദ്രയുലടേ  രൂപവനും  അതഫിലന്റെ  സൂകഫിപ്പുനും
ഉപകയലാഗവനും സനുംബന്ധഫിച്ചത നഫിര്കദ്ദേശനും നലകുകേ;

(എന്)  കലാസത  മുറഫികേള്,  ലെലാബുകേള്,  കഹലാസ്റ്റേലകേള്,  മറ്റത  സലാപനങ്ങള്
എന്നഫിവയുലടേ പരഫികശലാധനയത ഏര്പ്പലാടേത ലചെയ്യുകേ;

(ഒ)  കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില  ആവശശ്യലമന  കേരുതുന്ന  കകേലാകളജുകേളനും  ഗകവഷണ
സലാപനങ്ങളനും മറ്റത സലാപനങ്ങളനും സലാപഫിക്കുകേയുനും സനുംരകഫിക്കുകേയുനും നടേതഫികപ്പലാരുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(പഫി) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില അദശ്യലാപകേകരയുനും മറ്റു അനദശ്യലാപകേ ജറീവനകലാകരയുനും
നഫിയമഫിക്കുകേയുനും അവരുലടേ കേര്തവശ്യങ്ങള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(കേറ്റ്യൂ)  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേകേള്,  ഭേരണപരമലായ  തസഫികേകേള്,  മറ്റു  വഫിധതഫില
ആവശശ്യമുള അനദശ്യലാപകേ തസഫികേകേള് എന്നഫിവ സര്കലാരഫിലന്റെ അനമതഫികയലാലടേ സൃഷഫിക്കുകേ :

എന്നലാല,  നഫിശ്ചഫിത കേലാലെയളവഫികലെയത കേരലാര് അലലങഫില ദഫിവസ കവതനലാടേഫിസലാനതഫില
തസഫികേകേള് സൃഷഫികലാവന്നതുനും അവയഫില നഫിയമനനും നടേതലാവന്നതുമലാണത ;

(ആര്) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ അദശ്യലാപകേലരയുനും മറ്റു ജറീവനകലാലരയുനും അവരുലടേ
ഭേലാഗനും കബലാധഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനത നശ്യലായമലായ അവസരനും നലകേഫിയതഫിനത കശഷനും, കസവനതഫില
നഫിനനും തലാലകലാലെഫികേമലായഫി മലാറ്റഫി നഫിര്ത്തുകേകയലാ പഫിരഫിച്ചു വഫിടുകേകയലാ അവര്ലകതഫിരലായഫി മറ്റു
വഫിധതഫിലള ഏലതങഫിലനും അച്ചടേക നടേപടേഫി സന്വേറീകേരഫിക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുകേ;

(എസത)  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളലടേ  തലാമസനും,  അച്ചടേകനും  എന്നഫിവയുലടേ  കമലകനലാടവനും
നഫിയന്ത്രണവനും നടേത്തുകേ; 

(റ്റഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ധനപരമലായ   എസ്റ്റേഫികമറ്റുകേള്  ഈ  ആവശശ്യതഫികലെകലായഫി
ഉണലാകഫിയഫിട്ടുള സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളഫിലലെ വശ്യവസകേള്കനസരഫിച്ചത പരഫിഗണഫിക്കുകേ;

(യു)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  പരറീകകേളലടേ  നടേതഫിപ്പഫിനത  കമലകനലാടനും  വഹഫിക്കുകേയുനും
അവയുലടേ ഫലെനും അനുംഗറീകേരഫിക്കുകേയുനും പ്രസഫിദലപ്പടുത്തുകേയുനും പരറീകകേളഫിലലെ ക്രമകകടുകേള്
സനുംബന്ധഫിച്ചത അകനന്വേഷണനും നടേത്തുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;
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(വഫി)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  പരറീകകേരുലടേ  പലാനല,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  കബലാര്ഡത,  മറ്റത
കേമഫിറ്റഫികേള് എന്നഫിവയഫില നഫികയലാഗഫികലപ്പടുന്ന വഫിദഗ്ദ്ധരുലടേ പ്രതഫിഫലെനും നഫിശ്ചയഫിക്കുകേ;

(ഡബറ്റ്യൂ) ലവസത ചെലാന്സലെര്കകലാ,  ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ അനുംഗങ്ങളലടേ
ഇടേയഫില നഫിന്നത നഫിയമഫികലപ്പട ഒരു സമഫിതഫികകലാ, അതഫിലന്റെ ഏലതങഫിലനും അധഫികേലാരങ്ങള്
ഏലഫിച്ചത ലകേലാടുക്കുകേ;

(എകത)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  അകലാഡമഫികേ  പുകരലാഗതഫി  ലെകശ്യമലാകഫിയുള
പദതഫികേള് പരഫിഗണനയ്ലകടുക്കുകേ,  കൂടേലാലത

(ലവ)  ഈ ആകഫിനലാകലെലാ സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളലാകലെലാ ഏലഫിച്ചത ലകേലാടുക്കുന്ന അങ്ങലനയുള
മറ്റത  അധഫികേലാരങ്ങള്  വഫിനഫികയലാഗഫിക്കുകേയുനും  അങ്ങലനയുള  മറ്റത  കേര്തവശ്യങ്ങള്
നഫിര്വ്വഹഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ.

(3)  ലസനറ്റത  ലകേലകലാള്ളുന്ന തറീരുമലാനങ്ങള് ഈ ആകഫിലലെ വശ്യവസകേള്ക്കുനും
സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേള്ക്കുനും  അനസൃതമലായഫി  നടേപ്പഫിലെലാക്കുന്നതഫിനള  ഉതരവലാദഫിതന്വേനും  ഗകവണഫിനുംഗത
കേകൗണ്സഫിലെഫില നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുനും.”.

15.  15-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  15-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫിനത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  അതഫിലലെ  എലലാ
അനുംഗങ്ങള്ക്കുനും യഥലാവഫിധഫി കനലാടറീസത  നലകേഫിയതഫിനത  കശഷനും കുറഞ്ഞതത  മലാസതഫിലലെലാരഫികല,
ലവസത ചെലാന്സലെര് നഫിശ്ചയഫിക്കുന്ന തറീയതഫിയഫില,  കയലാഗനും കചെകരണതലാണത.   ഇപ്രകേലാരനും
ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  കയലാഗനും  കചെരലാതപകനും  ആയതഫിനള  തൃപ്തഫികേരമലായ
വഫിശദറീകേരണനും   തുടേര്ന്നത  വരുന്ന  കയലാഗതഫില  ലവസത  ചെലാന്സലെര്  നലകകേണതുനും
ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അനുംഗറീകേലാരനും  വലാകങ്ങണതുമലാണത.   എന്നലാല  ഗകവണഫിനുംഗത
കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  മൂന്നഫില  ഒന്നഫില  കൂടുതല  അനുംഗങ്ങള്  ഒപ്പുവച്ച  ലെഫിഖഫിതമലായ
അഭേശ്യര്ത്ഥനയഫികന്മേല ലവസത ചെലാന്സലെര് പ്രസ്തുത അഭേശ്യര്ത്ഥന ലെഭേഫിച്ച തറീയതഫി മുതല ഏഴെത
ദഫിവസങ്ങള്കകേനും കയലാഗനും വഫിളഫിച്ചു കൂകടണതലാണത.”.

16.  17-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  17-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരനും
തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“17.  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  രൂപറീകേരണനും.─(1)അകലാഡമഫികേത
കേകൗണ്സഫിലെഫില  തലാലഴെപ്പറയുന്ന അനുംഗങ്ങള് ഉണലായഫിരഫികകണതുനും,  ഓകരലാ നലാല വര്ഷനും
കൂടുകമലാഴുനും  ചെലാന്സലെര്  വഫിജലാപനനും  വഴെഫി   അതു  പുനനഃസനുംഘടേഫിപ്പഫികകണതുമലാണത,
അതലായതത:─
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(i) ലവസത ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസത ചെലാന്സലെര് - ലവസത ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(iii) എലലാ ഫലാകലറ്റഫികേളലടേയുനും ഡറീന്;

(iv) റഫിസര്ച്ചത ഡയറകര്;

(v) എകതറ്റന്ഷന് ഡയറകര്;

(vi)  ഫഫിഷററീസത ഡയറകര് അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന
ഫഫിഷററീസത വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ഡയറകര് പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(vii)  ലസന്ടല  മലലറന്  ഫഫിഷററീസത  റഫിസര്ച്ചത  ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത  (CMFRI)
ഡയറകര്  അലലങഫില    അകദ്ദേഹനും  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  പ്രഫിന്സഫിപ്പല  സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ
പദവഫിയഫില കുറയലാത  ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(viii)  ലസന്ടല  ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത   ഓഫത  ഫഫിഷററീസത  ലടേകകലാളജഫി  (CIFT)
ഡയറകര്  അലലങഫില   അകദ്ദേഹനും  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  പ്രഫിന്സഫിപ്പല  സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ
പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix)  നലാഷണല ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത  ഓഫത  ഓഷശ്യലാകനലാഗലാഫഫി  (NIO)  ഡയറകര്
അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപ്പല സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ  പദവഫിയഫില
കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(x)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെകത
പുറത്തുനഫിനള, ഒരു ഫഫിഷററീസത സയന്സത വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(xi)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയത
പുറത്തുനഫിനള ഒരു സമുദ്ര പഠന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണന്;

(xii)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയഫികലെയുനും  വകുപ്പു  കമധലാവഫികേള്  ഉള്ലപ്പലടേയുള
അദശ്യലാപകേര്  അവരുലടേ  ഇടേയഫില  നഫിനനും  കവലാട്ടു  വഴെഫി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  ലപ്രലാഫസര്
പദവഫിയഫില കുറയലാത  ഓകരലാ അനുംഗനും;

(xiii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ ബഫിരുദ വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില നഫിനനും കവലാട്ടുവഴെഫി
തഫിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അനുംഗനും;

(xiv)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ബഫിരുദലാനനര   ബഫിരുദ  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില
നഫിനനും കവലാട്ടു വഴെഫി തഫിരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അനുംഗനും;

(xv)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ ഗകവഷണ വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളഫില നഫിനനും കവലാടത
വഴെഫി ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പടുന്ന ഒരു അനുംഗനും.
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(2)  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫില  കുറഞ്ഞതത  മൂനമലാസതഫിലലെലാരഫികല  കയലാഗനും
കചെകരണതലാണത.   ലവസത  ചെലാന്സലെറുലടേ അഭേലാവതഫില അകലാ ഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ
അദശ്യക സലാനനും കപ്രലാ-ലവസത ചെലാന്സലെര് വഹഫികകണതലാണത.

(3)  അകലാഡമഫികേത കേകൗണ്സഫില കയലാഗതഫിലന്റെ കേന്വേലാറനും കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ആലകേ
അനുംഗസനുംഖശ്യയുലടേ മൂന്നഫില ഒന്നലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.

17.  18-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  18-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില,─

(1) (ഡഫി) ഖണതഫിന പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണനും കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─ 

“(ഡഫി) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ കേറീഴെഫിലള വഫിവഫിധ ഫലാകലറ്റഫികേളഫിലലെകയലാ, മറ്റു
സലാപനങ്ങളഫിലലെകയലാ  അദശ്യലാപകേരുലടേ  കയലാഗശ്യതകേള്  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ
ശഫിപലാര്ശയുലടേ അടേഫിസലാനതഫില നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേ;”;

(2)  (ലജ)  ഖണതഫിന  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണനും  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

"(ലജ)  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡുകേളഫില  നഫിനനും  ലെഭേഫിച്ച  നഫിര്കദ്ദേശങ്ങളലടേ
അടേഫിസലാനതഫില,  അദശ്യലാപനവമലായഫി  ബന്ധലപ്പട  പദതഫികേള്  അനുംഗറീകേരഫിയകേകയലാ,
രൂപകഭേദലപ്പടുത്തുകേകയലാ പരഫിഷ്കരഫിക്കുകേകയലാ ലചെയ്യുക;”. 

18.  19-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  19-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ഉനും  (2)-ഉനും
ഉപവകുപ്പുകേള്കത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(1)  റഫിസര്ച്ചത  കേകൗണ്സഫിലെഫില  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അനുംഗങ്ങള്  ഉണലായഫിരഫികകണതുനും
ഓകരലാ  നലാലെത  വര്ഷനും  കൂടുകമലാഴുനും  ചെലാന്സലെര്,  വഫിജലാപനനും  വഴെഫി
പുനനഃസനുംഘടേഫിപ്പഫികകണതുമലാണത, അതലായതത:─

(i) ലവസത ചെലാന്സലെര് - ലചെയര് കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസത ചെലാന്സലെര്;

(iii) റഫിസര്ച്ചത ഡയറകര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി;

(iv) എകതറ്റന്ഷന് ഡയറകര്;

(v) എലലാ ഫലാകലറ്റഫികേളലടേയുനും ഡറീന്;

(vi)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയഫില  നഫിനനും  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില
നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില കുറയലാത ഓകരലാ അനുംഗനും;

(vii) ഓകരലാ പ്രലാകദശഫികേ കകേന്ദ്രതഫിലലെയുനും ഡയറകര്; 
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(viii)  ലസന്ടല  മലലറന്  ഫഫിഷററീസത  റഫിസര്ച്ചത  ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത  (CMFRI)

ഡയറകര് അലലങഫില   അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപ്പല സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ

പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി; 

(ix)   ലസന്ടല  ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത   ഓഫത  ഫഫിഷററീസത  ലടേകകലാളജഫി  (CIFT)

ഡയറകര് അലലങഫില   അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപ്പല സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ

പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(x)  നലാഷണല  ഇന്സ്റ്റേഫിറ്ററ്റ്യൂടത  ഓഫത  ഓഷശ്യലാകനലാഗലാഫഫി  (NIO)  ഡയറകര്

അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന പ്രഫിന്സഫിപ്പല സയന്റെഫിസ്റ്റേഫിലന്റെ   പദവഫിയഫില

കുറയലാത ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(xi)  ഫഫിഷററീസത ഡയറകര് അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന

ഫഫിഷററീസത വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ഡയറകര് പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(xii)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ മത്സശ്യ സനുംസ്കരണ

വശ്യവസലായഫികേളഫില നഫിനള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി;

(xiii)  ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ ഒരു മത്സശ്യ കേര്ഷകേ

പ്രതഫിനഫിധഫി; കൂടേലാലത

(xiv)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ  മത്സശ്യബന്ധന

വശ്യവസലായഫികേളഫില നഫിനള ഒരു പ്രതഫിനഫിധഫി.

(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ഗകവഷണ  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരഫിയകേ,  “ത്രസ്റ്റേത

ഏരഫിയകേള്" കേലണതഫി ഗകവഷണ പ്രവര്തനങ്ങളനും പദതഫികേളനും ആസൂത്രണനും ലചെയ്യുകേ,

ഗകവഷണ  കപ്രലാജക്റ്റുകേള്  തയ്യലാറലാക്കുന്നതഫിനത  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശനും  നലകുകേ,  ഗകവഷണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  കക്രലാഡറീകേരഫിക്കുകേ,  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനതഫിനത  സലാദശ്യതയുള  ഫണഫിനുംഗത

ഏജന്സഫികേലള  കേലണത്തുകേ,  ഗകവഷണതഫിനത  ആവശശ്യമലായ  ഭേകൗതഫികേ  സലാഹചെരശ്യനും

സൃഷഫിക്കുന്നതഫിനള  രൂപകരഖ  തയ്യലാറലാക്കുകേ,  ലപലാതു-സന്വേകേലാരശ്യ  പങലാളഫിത  ഗകവഷണനും

കപ്രലാത്സലാഹഫിപ്പഫിക്കുകേ, ഗകവഷണ പദതഫികേളലടേ നഫിരറീകണവനും അവകലെലാകേനവനും നടേത്തുകേ,

വലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  റഫികപ്പലാര്ടത  അനുംഗറീകേരഫിക്കുകേ  എന്നഫിവ  റഫിസര്ച്ചത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ

ചുമതലെകേളലായഫിരഫിയന്നതലാണണ.”.

19.  19-  ാം വകുപ്പഫിന കശഷനും പുതഫിയ വകുപ്പത കചെര്കല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  19-ാം

വകുപ്പഫിനത കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത   കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─
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“19 എ.  എകതറ്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില.─(1)  എകതറ്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫിലെഫില
തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അനുംഗങ്ങള്  ഉണലായഫിരഫികകണതുനും  ഓകരലാ  നലാല  വര്ഷനും  കൂടുകമലാഴുനും
ചെലാന്സലെര്, വഫിജലാപനനും വഴെഫി  പുനനഃസനുംഘടേഫിപ്പഫികകണതുമലാണത, അതലായതത:─

(i) ലവസത ചെലാന്സലെര് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) കപ്രലാ-ലവസത ചെലാന്സലെര്;

(iii) എകതറ്റന്ഷന് ഡയറകര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി;

(iv) റഫിസര്ച്ചത ഡയറകര്;

(v) എലലാ ഫലാകലറ്റഫികേളലടേയുനും ഡറീന്;

(vi) ഓകരലാ പ്രലാകദശഫികേ കകേന്ദ്രതഫിലലെയുനും ഡയറകര്;

(vii)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ സര്വ്വകേലെലാശലാലെയത
പുറതത നഫിനള, രണത വശ്യലാപന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ വഫിചെകണര്;

(viii)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ മഫികേച്ച ഒരു മത്സശ്യ
കേര്ഷകേ പ്രതഫിനഫിധഫി;

(ix)  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ  ഒരു
മത്സശ്യലതലാഴെഫിലെലാളഫി പ്രതഫിനഫിധഫി; കൂടേലാലത

(x)  ഫഫിഷററീസത ഡയറകര് അലലങഫില അകദ്ദേഹനും നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന
ഫഫിഷററീസത വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ഡയറകര് പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്.

(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  നയങ്ങള്  രൂപറീകേരഫിയകേ,
വഫിജലാന വശ്യലാപന പ്രവര്തനങ്ങളനും പദതഫികേളനും  ആസൂത്രണനും ലചെയ്യുകേ,  കപ്രലാജക്ടുകേള്
തയ്യലാറലാക്കുന്നതഫിനത  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശനും  നലകുകേ,  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പ്രവര്തനങ്ങള്
കക്രലാഡറീകേരഫിയകേ,  കേര്ഷകേര്കത/മത്സശ്യലതലാഴെഫിലെലാളഫികേള്കത  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസനും,  പരഫിശറീലെനനും,
സലാകങതഫികേ ഉപകദശനും  എന്നഫിവ നലകുകേ,  വശ്യലാപന വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസതഫിലന്റെ  നഫിരറീകണവനും
അവകലെലാകേനവനും  നടേത്തുകേ,  വലാര്ഷഫികേ  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പ്രവര്തന  റഫികപ്പലാര്ടത
അനുംഗറീകേരഫിക്കുകേ എന്നഫിവ എകതറ്റന്ഷന് കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ചുമതലെകേളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(3)  എകതറ്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില  കുറഞ്ഞതത  ആറത  മലാസതഫിലലെലാരഫിയല  കയലാഗനും
കചെകരണതലാണത.

(4)  എകതറ്റന്ഷന്  കേകൗണ്സഫില  കയലാഗതഫിലന്റെ  കേന്വേലാറനും  ആലകേ  അനുംഗങ്ങളലടേ
എണ്ണതഫിലന്റെ പകുതഫി ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.
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20. 20-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 20-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത. 

21. 21-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 21-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

22. 22-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 22-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

23. 23-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 23-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

24. 24-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 24-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.  

25. 25-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 25-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ (2), (3), (4),
(5),  (6)  എന്നറീ  ഉപവകുപ്പുകേള്കത  പകേരനും   തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകേള്   യഥലാക്രമനും
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(2)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഫലാകലറ്റഫികേള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത,
അതലായതത:─

(i) ഫലാകലറ്റഫി ഓഫത ഫഫിഷററീസത സയന്സത;

(ii) ഫലാകലറ്റഫി ഓഫത ഓഷശ്യന് സയന്സത ആന്റെത ലടേകകലാളജഫി;

(iii) ഫലാകലറ്റഫി ഓഫത ഫഫിഷററീസത മലാകനജ് ലമന്റെത;

(iv)  ഫലാകലറ്റഫി ഓഫത ഫഫിഷററീസത എഞഫിനറീയറഫിനുംഗത.

(3) ഓകരലാ ഫലാകലറ്റഫിയഫിലനും വഫിനഫിര്കദ്ദേശഫികച്ചകലാവന്ന അങ്ങലനയുള വകുപ്പുകേളനും
പഠനവഫിഷയങ്ങളലടേ സഫിലെബസ്സുകേളനും അടേങ്ങഫിയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(4)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന അനുംഗങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുതഫി ഓകരലാ
ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡത  രൂപറീകേരഫികകണതലാണത, അതലായതത:─

(i) അതലാതത ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ ഡറീന്-എകത-ഒഫറീകഷശ്യലാ ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii) അതലാതത ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ വകുപ്പുകമധലാവഫികേള്;

(iii) ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്നതുനും സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില
നഫിനനും ശമളനും പറ്റുന്നതലലാതതുമലായ നലാലെത വഫിഷയവഫിദഗ്ദ്ധര്;

(iv)  അതലാതത  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  വകുപ്പുകമധലാവഫികേള്  ഒഴെഫിലകേയുള
അകസലാസഫികയറ്റത ലപ്രലാഫസര് തസഫികേയഫില നഫിനനും അവര് കവലാടത  വഴെഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണത കപര് ; കൂടേലാലത

(v)  അതലാതത  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  വകുപ്പു  കമധലാവഫികേള്  ഒഴെഫിലകേയുള
അസഫിസ്റ്റേന്റത ലപ്രലാഫസര് തസഫികേയഫില നഫിനനും അവര് കവലാടത വഴെഫി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന രണത കപര്.
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(5)  ബന്ധലപ്പട  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപന,  കബലാധന  പ്രക്രഫിയകേള്
പുനനഃപരഫികശലാധഫിക്കുകേ,  അവ  ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതഫിനത  ആവശശ്യമലായ  ഉപകദശങ്ങള്
നലകുകേ,  കേരഫിക്കുലെനും/സഫിലെബസത  പരഫിഷ്കരണതഫിനത  കവണഫി  അകലാഡമഫികേത
കേകൗണ്സഫിലെഫിനത  ശഫിപലാര്ശകേള്  നലകുകേ  എന്നഫിവ  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ
ചുമതലെകേളലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(6)  ഓകരലാ  നലാലെത  വര്ഷനും  കൂടുകമലാഴുനും,  ലവസത  ചെലാന്സലെര്  ഉതരവത  വഴെഫി
ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡഫിലന പുനനഃസനുംഘടേഫിപ്പഫികകണതലാണണ.”.

26.  25-  ാം വകുപ്പഫിനത കശഷനും പുതഫിയ വകുപ്പത കചെര്കല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 25-ാം
വകുപ്പഫിനത കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“25 എ.  വകുപ്പുകേള്.─(1)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിക്കുനും  കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില
നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന അങ്ങലനയുള വകുപ്പുകേള് ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(2)  ഓകരലാ  വകുപ്പഫിനനും  ഓകരലാ  കമധലാവഫി  ഉണലായഫിരഫികകണതുനും അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ
നഫിയമനനും,  അധഫികേലാരങ്ങള്,  ചുമതലെകേള്  എന്നഫിവ  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന
പ്രകേലാരനും ആയഫിരഫികകണതുമലാണത.

(3)  വകുപ്പഫിലന്റെ  കമധലാവഫി  അതഫിലന്റെ  എകഫികേറ്റ്യൂടറീവത  കമധലാവഫി  ആയഫിരഫിക്കുന്നതുനും
വകുപ്പഫിലന സനുംബന്ധഫിച്ചുള സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളനും,  ഓര്ഡഫിനന്സുകേളനും,  ലറഗുകലെഷനകേളനും വഫിശന്വേസമലായഫി
അനസരഫിക്കുന്നതഫിനനും  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  കേറീഴെഫിലള  വകുപ്പഫിലലെ  അദശ്യലാപനനും,  ഗകവഷണനും,
വഫിപുലെറീകേരണ  കജലാലെഫികേള്  എന്നഫിവ  നടേത്തുന്നതഫിനനും  സനുംഘടേഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനമുള
ഉതരവലാദഫിതന്വേനും അകദ്ദേഹതഫിനത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത.

(4)  ഒരു  വകുപ്പത  കമധലാവഫിയുലടേ  വകുപ്പഫില  നഫികഫിപ്തമലാകഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപനനും,
ഗകവഷണനും,  വഫിജലാന  വശ്യലാപനനും,  വഫിപുലെറീകേരണ  പരഫിപലാടേഫികേള്  എന്നഫിവയത  അകദ്ദേഹനും
ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ ഡറീനഫികനലാടേത ഉതരവലാദഫിതലപ്പടഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(5)  ഒരു  ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ  കേറീഴെഫിലലെ  വകുപ്പുകേള്  സനുംകയലാജഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫികനലാ
വഫിഭേജഫിക്കുന്നതഫികനലാ  പുതഫിയ  വകുപ്പുകേള്  രൂപറീകേരഫിക്കുന്നതഫികനലാ  നഫിലെവഫിലളതത
നഫിര്തലെലാക്കുന്നതഫികനലാ  അതതത  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡത  ശഫിപലാര്ശ  ലചെകയ്യണതുനും,
ആയതത  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  തറീരുമലാനതഫിനത  വഫികധയമലായഫി  ഗകവണഫിനുംഗത
കേകൗണ്സഫില  കഭേദഗതഫികയലാലടേകയലാ  അലലാലതകയലാ  അനുംഗറീകേരഫിയകേകയലാ  നഫിരസഫിയകേകയലാ
ലചെകയ്യണതുമലാണത.”.

27. 26-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  26-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരനും
തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

1984/2021.
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“26.  ഫലാ  കലറ്റഫി   പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ  അധഫികേലാരങ്ങളനും  ചുമതലെകേളനും.─
ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിനത  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  അധഫികേലാരങ്ങളനും  ചുമതലെകേളനും
ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത, അതലായതത:─

(i) ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  ഭേരണപരവനും  പലാഠശ്യപരവമലായ  കേലാരശ്യങ്ങലള
സനുംബന്ധഫിച്ചുള എലലാ നയങ്ങളനും  ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡത  അതഫിലന്റെ കയലാഗതഫില
എടുകകണതലാണത;

(ii) ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ പരറീകയുനും അതഫിലന്റെ ഫലെനും  ഉള്ലപ്പലടേയുള എലലാ
അകലാഡമഫികേ  വഫിഷയങ്ങലള  സനുംബന്ധഫിച്ചുനും  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫില  നഫിനള
നഫിര്കദ്ദേശനും പരഫികശലാധഫിക്കുകേയുനും നടേപ്പഫിലെലാക്കുകേയുനും ലചെകയ്യണതലാണത;

(iii)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയഫികലെയുനും  എകലാമഫിനര്ക്കു  കവണ   കയലാഗശ്യത
ശഫിപലാര്ശ ലചെകയ്യണതലാണത;

(iv)  പഠന കബലാര്ഡത  കുറഞ്ഞതത ആറത  മലാസതഫില ഒരു തവണലയങഫിലനും
അലലങഫില എകപ്പലാലഴെലലാകമലാ ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ പ്രവര്തനങ്ങള് വഫിലെയഫിരുകതണതുകണലാ
അകപ്പലാലഴെലലാകമലാ,  പലാഠശ്യപദതഫിയുലടേ  ആവശശ്യലാനസരണമുള  മലാറ്റതഫികന്മേല  തറീരുമലാനനും
എടുകകണകപ്പലാകഴെലാ കയലാഗനും കചെകരണതലാണത;

(v) അടേഫിസലാന  സകൗകേരശ്യങ്ങള്  ശക്തഫിലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനും  അദശ്യലാപന
ഗകവഷണ സകൗകേരശ്യങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനും ഗകവഷണ വഫിഭേലാഗതഫിലന്റെ നടേതഫിപ്പഫിനനും
നഫിലെനഫിര്തലെഫിനമുള  ചുമതലെ ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡഫിനത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(vi)  (i)  മുതല  (v)  വലരയുള  ഖണങ്ങളഫിലലെ  വശ്യവസകേള്കത
വഫിരുദമലാകേലാലത  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന കബലാര്ഡഫിനത  തലാലഴെപ്പറയുന്ന കേലാരശ്യങ്ങളഫില ആവശശ്യമലായ
ശഫിപലാര്ശ സര്വ്വകേലെലാശലാലെയത നലകേലാവന്നതലാണത, അതലായതത:─

(എ) പുതഫിയ പഠന കകേലാഴ്സുകേള് നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയുനും;

(ബഫി) ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ അദശ്യലാപകേര്ക്കുള കയലാഗശ്യതകേള് നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുകേയുനും;

(സഫി)  വഫിവഫിധ  പഠന  കകേലാഴ്സുകേളഫികലെക്കുനും  പരറീകകേള്ക്കുനും  പ്രകവശനനും
നലകുന്നതഫിനത വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേള്ക്കുണലായഫിരഫികകണ കയലാഗശ്യതകേള് നഫിര്ണ്ണയഫിക്കുകേയുനും ഏതു
വശ്യവസകേള് പ്രകേലാരനും അവയഫില നഫിന്നത ഒഴെഫിവലാകലാലമന്നത നഫിശ്ചയഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേയുനും;

(ഡഫി) ഫലാകലറ്റഫി  പ ഠന  കബലാര്ഡഫിനത  ഉചെഫിതലമന്നത  കതലാനന്ന
അങ്ങലനയുള  പഠന  വഫിഭേലാഗങ്ങളഫില  അദശ്യലാപനവനും  പരഫിശറീലെനവനും  നലകുന്നതഫിനള
നഫിര്കദ്ദേശനും നലകുകേയുനും;
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(ഇ)  ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ  പ്രവര്തനങ്ങള്കത  ആവശശ്യമലായ  വകുപ്പുകേളനും,
അദശ്യലാപകേ തസഫികേകേളനും സൃഷഫികലാന് ശഫിപലാര്ശ നലകുകേയുനും;

(എഫത) അദശ്യലാപനനും,  ഗകവഷണനും,  വഫിജലാനവശ്യലാപനനും  എന്നഫിവ
ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതഫിനനും  സഫിലെബസത  രൂപറീകേരണതഫിനനും  നലാലെത  വര്ഷനും  അധഫികേരഫിയലാത
തരതഫില ആയതഫിലന്റെ പരഫിഷ്കരണതഫിനനും നഫിര്കദ്ദേശനും നലകുകേയുനും, ലചെയ്യുകേ;

(vii)  ഈ  ആക്റ്റുനും   അതഫിന്  കേറീഴെഫില  ഉണലാകഫിയഫിട്ടുള  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളനും
ഓര്ഡഫിനന്സുകേളനും  ലറഗുകലെഷനകേളനും  പ്രകേലാരനും  അതഫിനത  നലകുന്നകതലാ
നഫികഫിപ്തമലാക്കുന്നകതലാ ആയ അങ്ങലനയുള മറ്റത അധഫികേലാരങ്ങള് വഫിനഫികയലാഗഫിക്കുകേയുനും മറ്റത
കേര്തവശ്യങ്ങള് നഫിര്വ്വഹഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(viii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലനും  അകലാഡമഫികേത
കേകൗണ്സഫിലനും  ഉള്ലപ്പലടേ  മകറ്റലതലാരു കേമഫിറ്റഫിയുനും  അതഫിലന്റെ  അഭേഫിപ്രലായതഫിനത  അയയന്ന
ഏലതലാരു കേലാരശ്യവനും പരഫിഗണഫിക്കുകേയുനും റഫികപ്പലാര്ടത ലചെയ്യുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(ix)  ഭേരണപരകമലാ  സലാമതഫികേകമലാ  അകലാഡമഫികേകമലാ  ആയ  കേലാരശ്യങ്ങള്
പരഫിഗണഫിയകേയുനും ശഫിപലാര്ശ നലകുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(x) തലാലഴെപ്പറയുന്ന  കേലാരശ്യങ്ങള്കത  കവണഫി  അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫില
തയ്യലാറലാക്കുന്ന  മലാര്ഗ്ഗനഫിര്കദ്ദേശങ്ങളനും  ചെടങ്ങളനും  നടേപ്പഫിലെലാക്കുനലവന്നത  ഉറപ്പത  വരുത്തുകേ,
അതലായതത:─

(എ) ദറീര്ഘകേലാലെ പലാഠശ്യപദതഫി വഫികേസനനും;

(ബഫി) ഫലാകലറ്റഫി വഫികേസനനും;

(സഫി) അദശ്യലാപനനും അലലങഫില പഠന സലാമഗഫികേളലടേ വഫികേസനനും; കൂടേലാലത

(ഡഫി) കകേലാകളജുകേള്കത  പ്രകതശ്യകേ  പരലാമര്ശനും  നലകേഫിലകലാണത
വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസ കേലാരശ്യങ്ങളഫില ഗകവഷണനും.

(xi)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  മറ്റത  ഫലാകലറ്റഫികേളമലായഫി  കൂടേഫിയലാകലെലാചെഫിച്ചത
അനര്  വകുപ്പത,  അനര്  ഫലാകലറ്റഫി  കപ്രലാഗലാമുകേള്  സനുംഘടേഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനത  ആസൂത്രണനും
ലചെയ്യുകേ;

(xii)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേര്കലായഫി  തുടേര്  വഫിദശ്യലാഭേശ്യലാസനും,
ഓറഫിയകന്റെഷന്  കകേലാഴ്സുകേള്,  പ്രകതശ്യകേഫിച്ചത  പരഫിഷ്കരഫിച്ചകതലാ  പുതഫിയകതലാ  അലലങഫില
ഇന്റെര്ഡഫിസഫിപഫിനറഫി  പഠന കകേലാഴ്സുകേകളലാ  സനുംഘടേഫിപ്പഫിക്കുന്നതത സനുംബന്ധഫിച്ചത  അകലാഡമഫികേത
കേകൗണ്സഫിലെഫിനത ശഫിപലാര്ശ ലചെയ്യുകേ;
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(xiii)  ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ  പ്രവര്തനതഫിലന്റെ  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപ്പലാര്ടത

തയ്യലാറലാക്കുകേയുനും ലവസത ചെലാന്സലെര്കത സമര്പ്പഫിക്കുകേയുനും ലചെയ്യുകേ;

(xiv)  ഫലാകലറ്റഫി  പഠനകബലാര്ഡഫിലന്റെ  അഭേഫിപ്രലായതഫിനലായഫി  ലെഭേഫിക്കുന്ന

ബന്ധലപ്പട മറ്റത വഫിഷയങ്ങള് പരഫിഗണഫിക്കുക.”.

28. 30-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  30-ാം വകുപ്പഫിലലെ  (xiii)-ാം

ഇനനും വഫിട്ടുകേളകയണതുനും (xiv)-ാം ഇനനും (xiii)-ാം ഇനമലായഫി പുനരകനും ലചെകയ്യണതുമലാണത.

29. 33-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 33-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)  (2)-ഉനും  (3)-ഉനും  ഉപവകുപ്പുകേള്കത  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന   ഉപവകുപ്പുകേള്

കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(2) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന

ഒരലാള്,  സര്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  ഒരലാള്,  ഇന്ഡശ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ

കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ ഡയറകര് ജനറല അലലങഫില അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ പ്രതഫിനഫിധഫി  എന്നഫിവര്

അടേങ്ങഫിയ ലസലെകന് കേമഫിറ്റഫി  തയ്യലാറലാക്കുന്ന മൂന്നത  കപരുലടേ പലാനലെഫില നഫിനനും ലവസത

ചെലാന്സലെലറ ചെലാന്സലെര് നഫിയമഫികകണതലാണത:

എന്നലാല സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ആള്

ആ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അനുംഗങ്ങളഫില  നഫിനള  ഒരലാകളലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ജറീവനകലാരകനലാ

ആകേലാന് പലാടേഫിലലാതതലാകുന:

എനമലാത്രമല,  വശ്യവസ ലചെയ പ്രകേലാരനും ഐകേകേകണ്ഠേന ഒരു ശഫിപലാര്ശ ലചെയ്യുവലാന്

ലസലെകന് കേമഫിറ്റഫി പരലാജയലപ്പടുന്ന പകനും, കേമഫിറ്റഫിയഫിലലെ ഓകരലാ അനുംഗതഫിനനും ഒരലാളലടേ

കപരു വറീതനും ചെലാന്സലെര്കത സമര്പ്പഫികലാവന്നതുനും, കേമഫിറ്റഫിയഫിലലെ ഏലതങഫിലനും ഒരനുംഗനും കപരത

സമര്പ്പഫികലാതഫിരഫിക്കുന്നതത  ലവസത  ചെലാന്സലെറുലടേ  നഫിയമനനും  അസലാധുവലാക്കുന്നതലലാതതു

മലാകുന.  ലസലെകന്  കേമഫിറ്റഫി  നലകുന്നതത  ഐകേകേകണ്ഠേനയുള  ഉപകദശമലലാലയങഫില

ചെലാന്സലെര്കത  അതഫിലന്റെ ഭൂരഫിപകനും അനുംഗങ്ങളലടേ  അഭേഫിപ്രലായനും സന്വേറീകേരഫികലാവന്നതലാണത.

സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന പ്രതഫിനഫിധഫി  ലസലെകന് കേമഫിറ്റഫിയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണ്

ആയഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത.

(3)  ലലവസത-ചെലാന്സലെര്കത  യൂണഫികവഴ്സഫിറ്റഫി  ഗലാന്റെതസത  കേമറീഷന്,  ഇന്ഡശ്യന്

കേകൗണ്സഫില ഓഫത അഗഫികേള്ച്ചറല റഫിസര്ച്ചത എന്നഫിവ നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്നതുനും സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂടഫിനലാല

നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്നതുമലായ കയലാഗശ്യതകേള് ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത.”.
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(2)  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിന  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(6) അറുപതഫിലയലാന്നത  വയസഫില  കൂടുതല  പ്രലായമുള  യലാലതലാരലാലളയുനും
ലവസത  ചെലാന്സലെറലായഫി  നഫിയമഫികലാന്  പലാടേഫിലലാതതുനും  നഫിയമനതഫിനകശഷനും
അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  നഫിയമന  നഫിബന്ധനകേള്ക്കുനും  ഉപലാധഫികേള്ക്കുനും  വഫികധയമലായഫി,  അകദ്ദേഹനും
ഉകദശ്യലാഗതഫില  പ്രകവശഫിക്കുന്ന  തറീയതഫി  മുതല  നലാലെത  വര്ഷകലാലെയളവഫികലെയത  മലാത്രനും
ഉകദശ്യലാഗനും  വഹഫികകണതുമലാണത.  ഒരു  പ്രലാവശശ്യനും  നഫിയമഫികലപ്പട  ലവസത  ചെലാന്സലെര്കത
പുനര്നഫിയമനതഫിനത അര്ഹത ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.”.

(3) (12)-ാം ഉപവകുപ്പഫിന പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(12)  രലാജഫിവയന്നതു  മുകഖനകയലാ  അലലാലതകയലാ  ലവസത  ചെലാന്സലെറുലടേ
തസഫികേ സഫിരമലായഫി ഒഴെഫിയുകേയലാലണങഫില (2)-ാം ഉപവകുപ്പഫിലലെ വശ്യവസകേളനസരഫിച്ചത ആ
ഒഴെഫിവത  നഫികേകതണതുനും  അങ്ങലന  നഫിയമഫികലപ്പടുന്ന  ലവസത  ചെലാന്സലെര്  മുഴുവന്
സമയകേലാലെലാവധഫിയലായ നലാലവര്ഷവനും സലാനനും വഹഫികകണതുമലാണത.”.

30. 34-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 34-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)   (5)-ഉനും  (6)-ഉനും  ഉപവകുപ്പുകേള്കത  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(5) സര്വ്വകേലെലാശലാലെലാ ലസനറ്റഫിനനും, ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫിലെഫിനനും ബഡ്ജറ്റത
എസ്റ്റേഫികമറ്റുനും  ഓഡഫിറ്റത  റഫികപ്പലാര്ട്ടുനും  ആയതഫിലന്റെ  മറുപടേഫികേളനും  വലാര്ഷഫികേ  റഫികപ്പലാര്ട്ടുനും,
കേണക്കുകേളലടേ  കസ്റ്റേറ്റതലമനനും  ബലാലെന്സത  ഷറീറ്റുനും  നലകുന്നതഫിനത  ലവസത  ചെലാന്സലെര്
ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(6) ലവസത -ചെലാന്സലെര്കത തലാന് സതന്വേര നടേപടേഫി എടുകകണതലായ ഏലതങഫിലനും
അടേഫിയനഫിര  സലാഹചെരശ്യനും  സനുംജലാതമലായഫിട്ടുലണന്നത  അഭേഫിപ്രലായമുള പകനും അകദ്ദേഹതഫിനത
ഏലതലാരു  നടേപടേഫിയുനും  എടുകലാവന്നതുനും  അങ്ങലനയുള  സനുംഗതഫിയഫില  അപ്രകേലാരലമടുത
നടേപടേഫി,  ആ വഫിഷയനും സലാധലാരണയലായഫി ലകേകേലാരശ്യനും ലചെയ്യുന്ന അധഫികേലാരസലാനതഫികനലാ
നഫികേലായതഫികനലാ മുപ്പതത ദഫിവസതഫിനകേനും റഫികപ്പലാര്ടത ലചെകയ്യണതുമലാണത. അപ്രകേലാരനും എടുത
നടേപടേഫി  ആ  വഫിഷയനും  സലാധലാരണ  ലകേകേലാരശ്യനും  ലചെയ്യുന്ന  അധഫികേലാര  സലാനതഫിലന്റെകയലാ
നഫികേലായതഫിലന്റെകയലാ  അനഫിമ  തറീരുമലാനതഫിനത  വഫികധയമലായഫിരഫിക്കുന്നതുനും അനുംഗറീകേലാരനും
ലെഭേഫികലാത നടേപടേഫികേള് അസലാധുവലാകലപ്പടുന്നതുമലായഫിരഫിക്കുനും.”;
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(2)  (8)-ാം ഉപവകുപ്പഫിന പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,

അതലായതത:─ 

“(8) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  ഉകദശ്യലാഗസരുലടേയുനും  അദശ്യലാപകേരുലടേയുനും  മറ്റത

ജറീവനകലാരുലടേയുനും  നഫിയമനനും,  സലസ്പെന്ഷന്,  നറീകനും  ലചെയ്യല  എന്നഫിവ  സനുംബന്ധഫിച്ചത

സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ തറീരുമലാനങ്ങള്  നടേപ്പഫിലെലാകലാന് ലവസത

ചെലാന്സലെര്  ബലാധശ്യസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.  അപ്രകേലാരനും  നടേപ്പഫിലെലാകലാത  പകനും,

ആയതഫിനള കേലാരണനും സഹഫിതനും അതു സനുംബന്ധഫിച്ച ഒരു റഫികപ്പലാര്ടത ഏഴെത ദഫിവസതഫിനകേനും

കപ്രലാ-ചെലാന്സലെര്കത നലകകേണതലാണത.”.

(3) (11)-ാം ഉപവകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

31. 35-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 35-ാം വകുപ്പഫില,─

(1) (1)-ഉനും (2)-ഉനും (3)-ഉനും ഉപവകുപ്പുകേള്കത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള്

കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(1) കപ്രലാ-ലവസത-ചെലാന്സലെര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  മുഴുവന്  സമയ

ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.   ലവസ്ചെലാന്സലെര്,  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത

കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ഒരലാള്,  സര്കലാര് നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ഒരലാള്

എന്നഫിങ്ങലന  മൂന്നത  അനുംഗങ്ങള്  അടേങ്ങഫിയ  ലസലെകന്  കേമഫിറ്റഫി  തയ്യലാറലാക്കുന്ന  ഒരു

പലാനലെഫില നഫിനനും കപ്രലാ-ലലവസത-ചെലാന്സലെലറ ചെലാന്സലെര് നഫിയമഫികകണതലാണത:

എന്നലാല സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഗകവണഫിനുംഗത കേകൗണ്സഫില നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യുന്ന ആള്

ആ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലലെ  അനുംഗങ്ങളഫില  നഫിനള  ഒരലാകളലാ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ

ജറീവനകലാരകനലാ ആകേലാന് പലാടേഫിലലാതതലാകുന:

എനമലാത്രമല, വശ്യവസ ലചെയ പ്രകേലാരനും ഐകേകേകണ്ഠേശ്യന  ഒരു ശഫിപലാര്ശ നലകുവലാന്

കേമഫിറ്റഫി  പരലാജയലപ്പടുന്ന പകനും,   കേമഫിറ്റഫിയഫിലലെ  ഓകരലാ  അനുംഗതഫിനനും  ഒരലാളലടേ  കപരു

വറീതനും  ചെലാന്സലെര്കത  സമര്പ്പഫികലാവന്നതലാകുന.  കേമഫിറ്റഫിയഫിലലെ  ഏലതങഫിലനും  ഒരനുംഗനും

അപ്രകേലാരനും  കപരത  സമര്പ്പഫികലാതഫിരഫിക്കുന്നതത  കപ്രലാ-ലവസത-ചെലാന്സലെറുലടേ  നഫിയമനനും

അസലാധുവലാക്കുന്നതല. ലസലെകന് കേമഫിറ്റഫി നലകുന്നതത ഐകേകേകണ്ഠേശ്യനയുള ശഫിപലാര്ശയലലാലയങഫില

ചെലാന്സലെര്കത  കേമഫിറ്റഫിയഫിലലെ  ഭൂരഫിപകനും  അനുംഗങ്ങളലടേ  അഭേഫിപ്രലായനും  സന്വേറീകേരഫികലാവന്നതലാണത.

സര്കലാര്  നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും  ലചെയ്യുന്ന  അനുംഗനും  ലസലെകന്  കേമഫിറ്റഫിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്

ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.
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(2) അറുപതത  വയസഫില കൂടുതല പ്രലായമുള ഏലതലാരലാലളയുനും  കപ്രലാ-ലലവസത-ചെലാന്സലെറലായഫി

നഫിയമഫികലാന് പലാടേഫിലലാതതുനും നഫിയമനതഫിനകശഷനും,  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ നഫിയമനനഫിബന്ധനകേള്ക്കുനും

ഉപലാധഫികേള്ക്കുനും വഫികധയമലായഫി,  അകദ്ദേഹനും ഉകദശ്യലാഗതഫില പ്രകവശഫിക്കുന്ന തറീയതഫി മുതല

നലാലെത  വര്ഷകലാലെയളവഫികലെയത  മലാത്രനും  ഉകദശ്യലാഗനും  വഹഫികകണതുമലാണത.  ഒരു  പ്രലാവശശ്യനും

നഫിയമഫികലപ്പട  കപ്രലാ-ലലവസത-ചെലാന്സലെര്കത  പുനര്നഫിയമനതഫിനത  അര്ഹത

ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതല.

(3) കപ്രലാ -ലലവസത -ചെലാന്സലെര്കത  യൂണഫികവഴ്സഫിറ്റഫി ഗലാന്റെതസത കേമറീഷന്, ഇന്ഡശ്യന്

കേകൗണ്സഫില  ഓഫത  അഗഫികേള്ച്ചര്  റഫിസര്ച്ചത  എന്നഫിവ  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്നതുനും  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂടഫിനലാല

നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്നതുമലായ കയലാഗശ്യതകേള് ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത.”.

(2) (5)-ാം ഉപവകുപ്പഫിനത കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത,

അതലായതത:─

“(6) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ  പരറീക  നടേതഫിപ്പത  ഉള്ലപ്പലടേയുള

അകലാഡമഫികേത  പ്രവര്തനങ്ങള്,  ആസൂത്രണനും,  വഫികേസനനും,  വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേള്കത

കവണഫിയുള കകമപ്രവര്തനങ്ങള് എന്നഫിവ സനുംബന്ധഫിച്ച ചുമതലെകേളനും അധഫികേലാരങ്ങളനും

കപ്രലാ-ലവസത-ചെലാന്സലെറഫില  നഫികഫിപ്തമലായഫിരഫിക്കുന്നതുനും  ആയതത  സനുംബന്ധഫിച്ചത  അകദ്ദേഹനും

ലവസത -ചെലാന്സലെകറലാടേത ഉതരവലാദലപ്പടഫിരഫിയന്നതുമലാണത.”.

32. 36-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 36-ാം വകുപ്പഫില,─

(1) (1)-ഉനും (2)-ഉനും (3)-ഉനും (4)-ഉനും (5)-ഉനും ഉപവകുപ്പുകേള്കത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതലാണത,  അതലായതത:─

“(1) ലപ്രലാഫസര് പദവഫിയഫില കുറയലാത, അതതത ഫലാകലറ്റഫി വഫിഷയങ്ങളഫില

ബഫിരുദലാനനര  ബഫിരുദവനും,  ലപ്രലാഫസര്  തസഫികേയഫില  അഞത  വര്ഷതഫില  കുറയലാത

അദശ്യലാപന  പരഫിചെയവനും,  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂടഫില  നഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുന്ന  മറ്റത  കയലാഗശ്യതകേളനും  ഉള  ഒരലാലള

ഓകരലാ ഫലാകലറ്റഫിയുലടേയുനും ഡറീനലായഫി നഫിയമഫികകണതലാണത:

എന്നലാല  ഫഫിഷററീസത  ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ  ഡറീന്  തസഫികേയുലടേ  കേലാരശ്യതഫില  ഇനശ്യന്

കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അനുംഗറീകേലാരനും  ഉള  ഒരു  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില

നഫിനനും  കനടേഫിയ  ഫഫിഷററീസത  സയന്സഫിലലെ  ബഫിരുദവനും  പ്രസ്തുത  കേകൗണ്സഫില

കേലാലെലാകേലാലെങ്ങളഫില  വഫിജലാപനനും  ലചെയ്യുന്ന  മറ്റു  കയലാഗശ്യതകേളനും  കൂടേഫി

ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത.
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(2)  ഡറീനഫിലന്റെ കേലാലെലാവധഫി അഞത വര്ഷകമലാ അലലങഫില അകദ്ദേഹതഫിനത  അറുപതത
വയസത  തഫികേയുന്നതത  വലരകയലാ  ഏതലാകണലാ  ആദശ്യനും   അതുവലരയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത. ഡറീനഫിലന്റെ
ശമളവനും  അലെവന്സുകേളനും   യൂണഫികവഴ്സഫിറ്റഫി  ഗലാന്റെതസത  കേമറീഷന്  സ്കറീമഫിലലെ  സറീനഫിയര്
ലപ്രലാഫസറുകടേതഫിനത  തുലെശ്യമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.   കൂടേലാലത  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേലാരമുള
ലസ്പെഷശ്യല അലെവന്സുനും പ്രതഫിമലാസനും ലെഭേഫിക്കുന്നതലാണത.

(3)  ഡറീന്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ശമളനും  പറ്റുന്ന മുഴുവന്  സമയ  ഉകദശ്യലാഗസന്
ആയഫിരഫിക്കുന്നതുനും ബന്ധലപ്പട ഫലാകലറ്റഫിലയ സനുംബന്ധഫിച്ച അകലാഡമഫിക്കുനും ഭേരണപരവനും
സലാമതഫികേവമലായ എലലാ  ചുമതലെകേളനും  അധഫികേലാരങ്ങളനും  അകദ്ദേഹതഫിനത
ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത.

(4) ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപന  ഗകവഷണ  വഫിജലാനവശ്യലാപന
പ്രവര്തനങ്ങള് നഫിര്വ്വഹഫിക്കുന്നതഫിനനും അകലാഡമഫികത പുകരലാഗതഫി കനടേഫിലയടുക്കുന്നതഫിനനും
അദശ്യലാപനതഫിലന്റെ  നഫിലെവലാരനും  കേലാത്തുസൂകഫിക്കുന്നതഫിനനും  അദശ്യലാപകേലര  പരഫിശറീലെഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനനും
അകലാഡമഫികേത  കേകൗണ്സഫില അനുംഗറീകേരഫിച്ച അകലാഡമഫികേത  നയങ്ങള് നടേപ്പഫിലെലാക്കുന്നതഫിനനും
ഡറീന് ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.

(5) ആവശശ്യനും വരുന്ന മുറയത ബന്ധലപ്പട ഫലാകലറ്റഫി പഠന കബലാര്ഡത മറീറ്റഫിനുംഗുകേള്
വഫിളഫിച്ചു കൂകടണതുനും അങ്ങലനയുള മറീറ്റഫിനുംഗുകേളഫില ആദശ്യകശ്യനും വഹഫികകണതുനും ഡറീനഫിലന്റെ
ചുമതലെയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണണ.”.

(2)  (10)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിന  കശഷനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകേള്
കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“(11)  ഫലാകലറ്റഫി  പഠന  കബലാര്ഡഫിലന്റെ  തറീരുമലാനങ്ങള്  നടേപ്പഫിലെലാക്കുകേ,
ഫലാകലറ്റഫിയുലടേയുനും  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേയുനും  ഉതമ  തലാലരശ്യനും  സനുംരകഫിക്കുകേ,  വഫിവഫിധ
വകുപ്പുകേളലടേ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കക്രലാഡറീകേരഫിക്കുകേ  എന്നഫിവ  ഡറീനഫിലന്റെ  ഉതരവലാദഫിതന്വേ
മലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത. 

(12) സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില സ്ക സ്കൂള് ഡയറകറലായഫി 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും
സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില
സഫിര  നഫിയമനനും  ലെഭേഫിച്ചവലര  ഫഫിഷററീസത  ഒഴെഫിലകേയുള  ഫലാകലറ്റഫികേളലടേ  ഡറീനലായഫി
നഫിയമഫികകണതലാണത.  ആയതഫിനത  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിലലെ  വശ്യവസകേള്
തടേസമലലാതതലാകുന.”.

33. 38-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  38-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫിനത പകേരനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─
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“(1) സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂടഫിനലാല  നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന  അപ്രകേലാരമുള  ആവശശ്യതഫികലെകലായഫി
രൂപറീകേരഫികലപ്പട  ലസലെകന്  കേമഫിറ്റഫിയുലടേ  ശഫിപലാര്ശയഫികന്മേല,  ലവസത-ചെലാന്സലെര്,
ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അനുംഗറീകേലാരകതലാലടേ  ലഫനലാന്സത  ഓഫറീസലറ
നഫിയമഫികകണതലാണത.   ലഫനലാന്സത  ഓഫറീസറുലടേ  ഔകദശ്യലാഗഫികേ  കേലാലെലാവധഫി  അകദ്ദേഹനും
ചുമതലെകയറ്റത  നലാലെത  വര്ഷനും  പൂര്തഫിയലാകുന്നതത  വലരകയലാ  അകദ്ദേഹതഫിനത  അമതഫിയലാറത
വയസലാകുന്നതു വലരകയലാ ഏതലാകണലാ ആദശ്യനും  വരുന്നതത  അതുവലര ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.
ലഫനലാന്സത  ഓഫറീസര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ശമളനും  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.

34. 41-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 41-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഫിനത  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(1) സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂടഫിനലാല നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന അപ്രകേലാരമുള ആവശശ്യതഫികലെകലായഫി
രൂപറീകേരഫികലപ്പട  ലസലെകന്  കേമഫിറ്റഫിയുലടേ  ശഫിപലാര്ശയഫികന്മേല,  ഗകവണഫിനുംഗത
കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ  അനുംഗറീകേലാരകതലാലടേ  ലവസത  ചെലാന്സലെര്  പരറീകലാ  കേണ്കടലാളലറ
നഫിയമഫികകണതലാണത.  പരറീകലാ  കേണ്കടലാളറുലടേ  ഒകൗകദശ്യലാഗഫികേ  കേലാലെലാവധഫി  അകദ്ദേഹനും
ചുമതലെകയറ്റത  നലാലെത  വര്ഷനും  പൂര്തഫിയലാകുന്നതത  വലരകയലാ  അകദ്ദേഹതഫിനത  അമതഫിയലാറത
വയസലാകുന്നതു വലരകയലാ ഏതലാകണലാ ആദശ്യനും  വരുന്നതത  അതുവലര ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.
പരറീകലാ  കേണ്കടലാളര്  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ  ശമളനും  പറ്റുന്ന  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഉകദശ്യലാഗസനലായഫിരഫിക്കുന്നതുനും  ലവസത ചെലാന്സലെറുലടേ കനരഫിട്ടുള നഫിയന്ത്രണതഫിന് കേറീഴെഫില
കജലാലെഫി ലചെകയ്യണതുമലാണത.”.

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

35.  42-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  42-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില "46-ാം വകുപ്പഫില" എന്ന അകങ്ങള്ക്കുനും വലാകഫിനനും അടേയലാളതഫിനനും പകേരനും
"47-ാം വകുപ്പഫില" എന്ന അകങ്ങളനും വലാക്കുനും അടേയലാളവനും കചെര്കകണതലാണത.

36. 44-  ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളയല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 44-ാം വകുപ്പത വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

37. 45-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  45-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരനും
തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത,  അതലായതത:─ 

“45.  വകുപ്പത  കമധലാവഫി.─(1)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെയുനും  ഓകരലാ  വകുപ്പഫിനനും
ഓകരലാ  കമധലാവഫി  ഉണലായഫിരഫികകണതുനും  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  നഫിയമനനും,  അധഫികേലാരങ്ങള്,
ചുമതലെകേള് എന്നഫിവ സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പടുന്ന പ്രകേലാരനും ആയഫിരഫികകണതുമലാണത:

1984/2021.
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എന്നലാല  ഫഫിഷററീസത  ഫലാകലറ്റഫി  വകുപ്പുകേളഫിലലെ  കമധലാവഫികേള്കത  ഫഫിഷററീസത

സയന്സഫില  ബഫിരുദവനും  ബന്ധലപ്പട  വഫിഷയതഫില  ബഫിരുദലാനനര  ബഫിരുദവനും  ഇനശ്യന്

കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫില  നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന  മറ്റു  കയലാഗശ്യതകേളനും

ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത:

എനമലാത്രമല  2021-ലലെ  കകേരള  ഫഫിഷററീസഫിനനും  സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള

സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  (കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില

ഫഫിഷററീസത ഫലാകലറ്റഫി വകുപ്പഫില അദശ്യലാപകേ തസഫികേയഫില തുടേരുന്നവരുലടേ കേലാരശ്യതഫില

ഫഫിഷററീസത സയന്സത ബഫിരുദനും ഉണലായഫിരഫികണലമന്ന വശ്യവസ നഫിര്ബന്ധമലലാതതലാണത.

(2)  വകുപ്പഫിലന്റെ  കമധലാവഫി  അതഫിലന്റെ  എകഫികേറ്റ്യൂടറീവത  കമധലാവഫി  ആയഫിരഫികകണതുനും

വകുപ്പഫിലന  സനുംബന്ധഫിച്ചുള  സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളനും  ഓര്ഡഫിനന്സുകേളനും  ലറഗുകലെഷനകേളനും

വഫിശന്വേസമലായഫി  അനസരഫിക്കുന്നതഫിനനും  അകദ്ദേഹതഫിലന്റെ  കേറീഴെഫിലള  വകുപ്പുകേളഫിലലെ

അദശ്യലാപനനും,  ഗകവഷണനും,  വഫിപുലെറീകേരണ  കജലാലെഫികേള്  എന്നഫിവ  നടേത്തുന്നതഫിനനും

സനുംഘടേഫിപ്പഫിക്കുന്നതഫിനമുള ഉതരവലാദഫിതന്വേനും ഉണലായഫിരഫിക്കുന്നതുമലാണത.

(3)  ഒരു  വകുപ്പുകമധലാവഫിയുലടേ  വകുപ്പഫില  നഫികഫിപ്തമലാകഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപനനും,

ഗകവഷണനും,  വഫിജലാന  വശ്യലാപന  പരഫിപലാടേഫികേള്  എന്നഫിവയനും  അകദ്ദേഹനും  ഫലാകലറ്റഫിയുലടേ

ഡറീനഫികനലാടേത ഉതരവലാദഫിതലപ്പടഫിരഫിക്കുനും.”.

38. 45 എ എന്ന പുതഫിയ വകുപ്പത കചെര്കല.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  45-ാം വകുപ്പഫിനത

കശഷനും തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“45 എ.  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  അദശ്യലാപകേര്.─(1)  ഓകരലാ  ഫലാകലറ്റഫിയനും

പ്രകതശ്യകേമലായഫി ലപ്രലാഫസര്, അകസലാസഫികയറ്റത ലപ്രലാഫസര്, അസഫിസ്റ്റേന്റെത ലപ്രലാഫസര് എന്നറീ

വഫിഭേലാഗങ്ങളഫിലെലായഫി അദശ്യലാപകേര് ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത:

എന്നലാല  ആവശശ്യലാനസരണനും  ഒരു  ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേലന  മലറ്റലാരു

ഫലാകലറ്റഫിയഫില അദശ്യലാപനതഫില ഏര്ലപ്പടുന്നതഫിനത അനവദഫിയലാവന്നതലാണത.

(2)  കേലാര്ഷഫികേ  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില  നഫിനനും  ലകേമലാറഫി  കേഫിടഫിയ  ഫഫിഷററീസത

ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ അദശ്യലാപകേ തസഫികേകേളഫില ഫഫിഷററീസത എഞഫിനറീയറഫിനുംഗത, മലാകനജ് ലമന്റെത,

ഫഫിഷററീസത ലഹകഡലാഗഫഫി എന്നറീ വകുപ്പുകേള് ഒഴെഫിലകേയുളവ ഈ സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫിലലെ

ഫഫിഷററീസത ഫലാകലറ്റഫിയഫില തലന്ന നഫിലെനഫിര്കതണതലാണത. 



27

(3)  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേകേളഫിലലെ  നഫിയമനവനും  അധഫികേലാരങ്ങളനും  കേര്തവശ്യങ്ങളനും

സ്റ്റേലാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകേളലാല നഫിര്ണ്ണയഫികലപ്പട  പ്രകേലാരനും  ആയഫിരഫികകണതലാണത.  എന്നലാല ഫഫിഷററീസത

ഫലാകലറ്റഫിയഫിലലെ  അദശ്യലാപകേര്കത  ഇനശ്യന്  കേലാര്ഷഫികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സഫിലെഫിലന്റെ

അനുംഗറീകേലാരമുള ഫഫിഷററീസത സയന്സത ബഫിരുദവനും,  ബന്ധലപ്പട ഫഫിഷററീസത വഫിഷയതഫില

ബഫിരുദലാനനര ബഫിരുദവനും ഇനശ്യന് കേലാര്ഷഫികേ ഗകവഷണ കേകൗണ്സഫില നഫിഷ്കര്ഷഫിക്കുന്ന മറ്റു

കയലാഗശ്യതകേളനും ഉണലായഫിരഫികകണതലാണത:

എന്നലാല 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്ക്കുമുളള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ
(കഭേദഗതഫി)  ആകഫിലന്റെ  പ്രലാബലെശ്യതറീയതഫിയഫില  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയഫില  ഫഫിഷററീസത
ഫലാകലറ്റഫിയഫില  അദശ്യലാപകേ  തസഫികേയഫില  തുടേരുന്നവരുലടേ  കേലാരശ്യതഫില  ഫഫിഷററീസത
സയന്സത ബഫിരുദനും ഉണലായഫിരഫികണലമന്ന വശ്യവസ നഫിര്ബന്ധമലലാതതലാണത.

(4)  അദശ്യലാപകേന്  തന്നഫില  ചുമതലെലപ്പടുതഫിയഫിട്ടുള  അദശ്യലാപന  ഗകവഷണ
വശ്യലാപന  പരഫിപലാടേഫികേളലടേ  പ്രവര്തനങ്ങളലടേ  കേലാരശ്യതഫില  വകുപ്പത  കമധലാവഫികയലാടേത
ഉതരവലാദഫിയലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.

39. 49-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  49-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില  “സ്കൂളകേളഫില  നഫിനനും”  എന്ന  വലാക്കുകേള്കത  പകേരനും  “ഫലാകലറ്റഫി
പഠനകബലാര്ഡുകേളഫില നഫിനനും” എന്ന വലാക്കുകേള് കചെര്കകണതലാണത.

40. 50-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 50-ാം വകുപ്പഫില,─

(1)  (6)-ാം ഉപവകുപ്പഫില  “സ്ക്കൂള് ഡയറകര്മലാര്,”  എന്ന വലാക്കുകേളനും ചെഫിഹ്നവനും
വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

(2)   (7)-ാം  ഉപവകുപ്പഫില  “അമതഫിയഞത”  എന്ന  വലാകഫിനത  പകേരനും
“അമതഫിയലാറത” എന്ന വലാകത കചെര്കകണതലാണത.

41. 52-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  52-ാം  വകുപ്പഫിലലെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫിലന്റെ രണലാമലത കഫിപ്ത നഫിബന്ധന വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

42. 60-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  60-ാം  വകുപ്പഫിനത  പകേരനും
തലാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത കചെര്കകണതലാണത, അതലായതത:─

“60.  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഓനുംബുഡ്സലാന്.─(1)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ
ഭേരണനഫിര്വ്വഹണതഫിലലെ ലകേടുകേലാരശ്യസത,  അഴെഫിമതഫി,  മറ്റത  സന്വേജനപകപലാതനും തുടേങ്ങഫിയ
കേലാരശ്യങ്ങളഫില ലപലാതുജനങ്ങളനും വഫിദശ്യലാര്ത്ഥഫികേളനും അദശ്യലാപകേരുനും മറ്റത  തലപ്പര കേകഫികേളനും
ഉയര്ത്തുന്ന  കരഖലാമൂലെവനും  അലലാതതുമലായ  ആകരലാപണങ്ങളനും  പരലാതഫികേളനും
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അകനന്വേഷഫിക്കുന്നതഫിനനും  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  നഫിയമങ്ങള്ക്കുനും  അഴെഫിമതഫി  നഫികരലാധന
നഫിയമങ്ങള്ക്കുനും വഫികധയമലായഫി  തറീരുമലാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതഫിനനും  അപ്രകേലാരനും  പരഫിഗണഫികലപ്പടുന്ന
ആകരലാപണങ്ങളനും  പരലാതഫികേളനും  ശരഫിയലാലണന്നത   കേലണതഫിയലാല  കപ്രലാസഫികേറ്റ്യൂഷന്
നടേപടേഫികേള്  സന്വേറീകേരഫിക്കുന്നതഫിനത  ശഫിപലാര്ശ  ലചെയ്യുന്നതഫിനമലായഫി   ഒരു  ഓനുംബുഡ്സലാലന
ആവശശ്യലാനസരണനും ചെലാന്സലെര്കത, വഫിജലാപനനും വഴെഫി നഫികയലാഗഫികലാവന്നതലാണത.

(2)  ഓനുംബുഡ്സലാന്,  റഫിടയര്  ലചെയ  ലഹകകലാടേതഫി  ജഡ്ജഫിയുലടേ  പദവഫിയഫില
കുറയലാത ആളലായഫിരഫികകണതലാണത. 

(3) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഓനുംബുഡ്സലാലന്റെ ഔകദശ്യലാഗഫികേ കേലാലെലാവധഫി (1)-ാം ഉപവകുപ്പത

പ്രകേലാരനും  വഫിജലാപനനും  പുറലപ്പടുവഫിച്ച  തറീയതഫി  മുതല  ഒരു  വര്ഷകലാലെലാവധഫിയഫില

അധഫികേരഫിയലാന് പലാടേഫിലലാതതലാണത. 

(4)  സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഓനുംബുഡ്സലാലന്റെ  കവതനവനും  മറ്റു  കസവന  വശ്യവസകേളനും

വഫിജലാപനനും വഴെഫി വഫിനഫിര്കദ്ദേശഫിക്കുന്ന പ്രകേലാരമലായഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.

43. 64-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ 64-ാം വകുപ്പഫില,─

1.  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിനത  പകേരനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,

അതലായതത:─

“(1) ലവസത  ചെലാന്സലെര് വഫിജലാപനനും  വഴെഫി  സര്വ്വകേലെലാശലാലെയുലടേ

ലഫനലാന്സത  കേമഫിറ്റഫി  രൂപറീകേരഫികകണതുനും  അതഫില  തലാലഴെപ്പറയുന്ന   അനുംഗങ്ങള്

ഉണലായഫിരഫികകണതുമലാണത, അതലായതത:─

(i) ലവസത ചെലാന്സലെര്  -  ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ii)  ധനകേലാരശ്യവകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും  നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന

ധനകേലാരശ്യ വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ലസക്രടറഫി പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iii)  മത്സശ്യബന്ധന  വകുപ്പത  ലസക്രടറഫി  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും

നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന മത്സശ്യബന്ധന വകുപ്പഫിലലെ കജലായഫിന്റെത ലസക്രടറഫി പദവഫിയഫില കുറയലാത ഒരു

ഉകദശ്യലാഗസന്;

(iv)  ഫഫിഷററീസത  ഡയറകര്  അലലങഫില  അകദ്ദേഹനും  നഫികയലാഗഫിക്കുന്ന

ഫഫിഷററീസത കജലായഫിന്റെത ഡയറകര് പദവഫിയഫില കുറയലാത  ഒരു ഉകദശ്യലാഗസന്;
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(v) സര്വ്വകേലെലാശലാലെ  ഗകവണഫിനുംഗത  കേകൗണ്സഫില,  അതഫില  നഫിനനും
നലാമനഫിര്കദ്ദേശനും ലചെയ്യലപ്പടുന്ന രണത അനുംഗങ്ങള്;

(vi) ലഫനലാന്സത ഓഫറീസര്; കൂടേലാലത

(vii) രജഫിസലാര് - ലമമര് ലസക്രടറഫി.”.

2.  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പഫിനത  കശഷനും  തലാലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പത  കചെര്കകണതലാണത,
അതലായതത:─

“(3) ലഫനലാന്സത കേമഫിറ്റഫിയുലടേ രണത കയലാഗങ്ങള്കഫിടേയഫിലള ഇടേകവള
മൂന്നത  മലാസതഫില  അധഫികേരഫികലാന്  പലാടുളതല.  ഒരു  കയലാഗതഫിലന്റെ  കേന്വേലാറനും  ആലകേ
അനുംഗങ്ങളലടേ എണ്ണതഫിലന്റെ പകുതഫി ആയഫിരഫിക്കുന്നതലാണത.”.

44. 66-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  66-ാം  വകുപ്പഫിലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പഫിലലെ (v), (viii), (xii) എന്നറീ ഖണങ്ങള് വഫിട്ടുകേളകയണതലാണത.

45. 68-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  68-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (vi)-ാം
ഇനതഫില   “വകുപ്പുകേളഫിലലെയുനും  സ്കൂളകേളഫിലലെയുനും”  എന്ന  വലാക്കുകേള്കത  പകേരനും
“ഫലാകലറ്റഫികേളഫിലലെയുനും” എന്ന വലാകത കചെര്കകണതലാണത.

46. 69-  ാം വകുപ്പഫിലന്റെ കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന ആകഫിലലെ  69-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ   (i)-ാം
ഇനതഫില “42-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ" എന്ന അകങ്ങള്ക്കുനും അടേയലാളതഫിനനും വലാകഫിനനും പകേരനും
“68-ാം വകുപ്പഫിലന്റെ" എന്ന അകങ്ങളനും അടേയലാളവനും വലാക്കുനും കചെര്കകണതലാണത.

47.  71-  ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  കഭേദഗതഫി.─പ്രധലാന  ആകഫിലലെ  71-ാം  വകുപ്പഫിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഫില  "സ്കൂളകേളലടേയുനും"   എന്ന  വലാകഫിനത  പകേരനും  “ഫലാകലറ്റഫികേളലടേയുനും"  എന്ന
വലാകത കചെര്കകണതലാണത.

48. റദ്ദേലാകലനും ഒഴെഫിവലാകലനും.─(1) 2021-ലലെ കകേരള ഫഫിഷററീസഫിനനും സമുദ്രപഠനങ്ങള്
ക്കുമുള സര്വ്വകേലെലാശലാലെ ഓര്ഡഫിനന്സത (2021-ലലെ 109) ഇതഫിനലാല റദ്ദേലാകഫിയഫിരഫിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേലാകഫിയഫിരുന്നലാല  തലന്നയുനും  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡഫിനന്സത  പ്രകേലാരനും
കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധലാന  ആകഫിന്  കേറീഴെഫില  ലചെയ  ഏലതങഫിലനും  കേലാരശ്യകമലാ  എടുത
ഏലതങഫിലനും  നടേപടേഫികയലാ  ഈ  ആകത   പ്രകേലാരനും  കഭേദഗതഫി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധലാന  ആകഫിന്
കേറീഴെഫില ലചെയതലാകയലാ എടുതതലാകയലാ കേരുതലപ്പകടേണതലാണത. 


