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1986-ലലെനലകേഞചതിനശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെനആകഞ്ചാംന2013-ലലെ
തുഞതറനഎഴുതച്ഛന്നമലെയഞളനസര്വ്വകേലെഞശഞലെനആകഞ്ചാംന2015-ലലെ

എ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുള്നകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകഞ്ചാംനവവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനുള്ളന

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1986-ലലെ ന ലകേഞചതി ന ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകഞ്ചാം
(1986-ലലെ ന31) ന 2013-ലലെ ന തുഞതറ ന എഴുതച്ഛന് ന മലെയഞള ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകഞ്ചാം
(2013-ലലെന24)ന2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുള്നകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകഞ്ചാം ന(2015-ലലെ ന17) നഇനതിപ്പറയുന്നനആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി നവവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതി നലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന നഎഴുപതതിരണഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില്നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. നചുരകകപ്പരഞ്ചാം ന പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈ ന ആകതിനറ ന2021-ലലെ ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
നതിയമങ്ങള്ന(കഭദഗതതി)ന(2-ാംനനമ്പര്)നആകറനനഎന്നറനകപരറനപറയഞഞ്ചാം.

(2)നഈനആകതിലലെ,―

(i)ന4-ാംനവകുപ്പറന(എ)നഖണ്ഡതതിലലെന(i),ന(ii),ന(iv)നഎന്നവീനഉപഖണ്ഡങ്ങളഞ്ചാംന(ബതി)
മുതല് ന(എചറ) നവലരയുള്ളനഖണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം ന(ലജ) നഖണ്ഡവഞ്ചാം ന(എല്) നമുതല് ന(എന്) നവലരയുള്ള
ഖണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം ന2021 നലഫെബ്രുവരതി ന20-ാം ന തവീയതതി ന പഞബലെശ്യതതില് ന വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതുഞ്ചാംന;

(ii) നകശഷതിക്കുന്നനവശ്യവസ്ഥകേള്ന2021 നമഞര്ചറന ന1-ാംനതവീയതതിനപഞബലെശ്യതതില്
വന്നതഞയതിനകേരതലപ്പകടേണതുമഞണറ.ന

2. ന1986-ന നലലെ നന ന31-ന നാം ന ആകതിനുള്ള ന കഭദഗതതി.―1986-ലലെ ന ലകേഞചതി ന ശഞസ-
സഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെനആകതില്ന(1986-ലലെന31),―
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(എ) ന3-ാംനവകുപ്പതില്, ന (10)-ാംനഖണ്ഡതതിനുനകശഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഖണ്ഡഞ്ചാം
കചെര്നകകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“10 നഎന "അന്തര് നസര്വ്വകേലെഞശഞലെ നകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ നസമതിതതി" നഎന്നഞല്
22 എന വകുപ്പറ ന പകേഞരമുള്ള ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ ന സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) ന ന 16-ാം ന വകുപ്പതില്, ന (ii)-ാം ന ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ,നനഅതഞയതറ:―

“(ii എ)നഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതി;”.

(സതി) ന 22-ാം ന വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“22 എ. നഅന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ ന സമതിതതി.―(1)
തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന അടേങ്ങുന്ന ന ഒര ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ
സമതിതതിനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

(എ)നനകപഞ-ചെഞന്സലെര്നനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനന -നലചെയര്മഞന്;

(ബതി)നവവസറ-ചെഞന്സലെര് നനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനനന-നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)നകപഞ-ചെഞന്സലെര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംന
നനനലചെയ്യുന്നനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാംന
നനനസ്ഥഞപതിതമഞയനമററനസര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെന

നനനനനനനനവവസറ-ചെഞന്സലെര്മഞര് -നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി)നഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനവകുപ്പതിലനനചുമതലെയുള്ളനഗവണ്ലമനറനലസക്രട്ടേറതി.

(2) നലചെയര്മഞന് ന തവീരമഞനതിക്കുന്ന ന പകേഞരഞ്ചാം ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറ.

(3)നസര്കഞരതിലനയുഞ്ചാംനസര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാംനനപരസ്പരഞ്ചാംനബഞധതിക്കുന്നനകേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,നസര്കഞര്നതലെതതില്നപരതിഹരതികകണനകേഞരശ്യങ്ങള്നഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനപരതിഗണതികകണതഞണറ.”.

(ഡതി) ന 30-ാം ന വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“30. നഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണല്.―(1) നഈനആകതിലനനആവശശ്യതതികലെയഞയതി
ഒരനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണല്നഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.
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(2) നഈനആകതികലെഞനതത്സമയഞ്ചാംനപഞബലെശ്യതതിലുള്ളനമകറലതങ്കേതിലുഞ്ചാംനനതിയമതതികലെഞ

എന്തുതലന്ന ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം, ന 1974-ലലെ ന കകേരള ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതിലലെ

(1974-ലലെ ന17) ന 65-ാം ന വകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം ന രൂപവീകേരതിചതിട്ടുള്ള ന അപ്പകലെററ ന വട്രൈബബ്യൂണല്

ഈ ന ആകതില് ന വശ്യവസ്ഥ ന ലചെയതിട്ടുള്ള ന ഏലതഞര ന കേഞരശ്യതതികന്മേലുമുള്ള ന തര്കഞ്ചാം

തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ളനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണലെഞയതിനപവര്തതികകണതഞണറ.”.

3. ന2013-ന നലലെ നന ന24-ന നാം ന ആകതിനുള്ള ന കഭദഗതതി.―2013-ലലെ ന തുഞതറ ന എഴുതച്ഛന്

മലെയഞളനസര്വ്വകേലെഞശഞലെനആകതില്ന(2013-ലലെന24),―

(എ) ന 2-ാം ന വകുപ്പതില് ന(ലജ) നഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഖണ്ഡഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(ലജഎ)ന"അന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതി"നഎന്നഞല്ന15 എ

വകുപ്പറനപകേഞരമുള്ളനഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനഎന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി) ന 8-ാം ന വകുപ്പതില് ന(ii)-ാം ന ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(iiനഎ)നഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിന;”.

(സതി) ന 15-ാം ന വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,

അതഞയതറ:―

“15 എ. നഅന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ ന സമതിതതി.―(1)

തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന അടേങ്ങുന്ന ന ഒര ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ

സമതിതതിനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

(എ)നനകപഞ-ചെഞന്സലെര് -നലചെയര്മഞന്;

(ബതി)നവവസറ-ചെഞന്സലെര് -നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)നകപഞ-ചെഞന്സലെര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംന

നനനനനനനനലചെയ്യുന്നനനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാംന

നനനനനനനനസ്ഥഞപതിതമഞയനമററനസര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെന

നനനനനനനനവവസറ-ചെഞന്സലെര്മഞര് -നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;നനനനന

(ഡതി)നഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനവകുപ്പതിലനനചുമതലെയുള്ള -നഗവണ്ലമനറനലസക്രട്ടേറതി.
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(2) നലചെയര്മഞന് ന തവീരമഞനതിക്കുന്ന ന പകേഞരഞ്ചാം ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറ.

(3)നസര്കഞരതിലനയുഞ്ചാംനസര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാംനനപരസ്പരഞ്ചാംനബഞധതിക്കുന്നനകേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ,നസര്കഞര്നതലെതതില്നപരതിഹരതികകണനകേഞരശ്യങ്ങള്നഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനപരതിഗണതികകണതഞണറ.”.

(ഡതി) ന 23-ാം ന വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―ന

“23 എ.നഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണല്.―(1)നഈനആകതിലനനനആവശശ്യതതികലെയഞയതി
ഒരനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണല്നഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(2)ന നഈനആകതികലെഞനതത്സമയഞ്ചാംനപഞബലെശ്യതതിലുള്ളനമകറലതങ്കേതിലുഞ്ചാംനനതിയമതതികലെഞ
എന്തുതലന്ന ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം, ന 1974-ലലെ ന കകേരള ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതിലലെ
(1974-ലലെ ന17) ന 65-ാം ന വകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം ന രൂപവീകേരതിചതിട്ടുള്ള ന അപ്പകലെററ ന വട്രൈബബ്യൂണല്
ഈ ന ആകതില് ന വശ്യവസ്ഥ ന ലചെയതിട്ടുള്ള ന ഏലതഞര ന കേഞരശ്യതതികന്മേലുമുള്ള ന തര്കഞ്ചാം
തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ളനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണലെഞയതിനപവര്തതികകണതഞണറ.”.

4. ന2015-ന നലലെ നന ന17-ന നാംനആകതിനുള്ളനകഭദഗതതി.―2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ. നഅബ്ദുള്നകേലെഞഞ്ചാം
സഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേഞലെഞശഞലെനആകതില്ന(2015-ലലെന17),―

(എ)ന2-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)നന(ഐ)നഖണ്ഡതതില്,―

(എ) ന "പഠനശഞഖ" നഎന്നനവഞകതിനുകശഷഞ്ചാം ന"അലല്ലെങ്കേതില് ന കപഞഗഞഞ്ചാം" നഎന്നവീ
വഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ;

(ബതി) ന "പകതശ്യകേ ന പഠന ന കകേഞഴറ" നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം ന"പഠനശഞഖ
അലല്ലെങ്കേതില്നകപഞഗഞഞ്ചാം"നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറന;

(ii)ന(പതി)നഖണ്ഡതതില്,―

(എ) ന "എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറ ന കകേഞഴറ" നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേള്ക്കുകശഷഞ്ചാം ന"അലല്ലെങ്കേതില്
കകേഞഴറ"നഎന്നവീനനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ;ന

(ബതി) ന“പഠന ന കകേഞഴറ" നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം ന"എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറ
കകേഞഴറനഅലല്ലെങ്കേതില്നകകേഞഴറന"നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ;നനനനന

(iii) ന(വതി) നഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഖണ്ഡഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―
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“(വതിഎ)ന ന"അന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതി" നഎന്നഞല്
26 എന വകുപ്പു ന പകേഞരമുള്ള ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ ന സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;”; 

(iv) ന (ഇസഡറ ന കേബ്യൂ) നഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഖണ്ഡഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറന:―

“(ഇസഡറനകേബ്യൂഎ)ന"യൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷന്"നഎന്നഞല്ന1956-ലലെ
യൂണതികവഴതിറതി ന ഗഞനറസറ ന കേമവീഷന് ന ആകറ ന(1956-ലലെ ന3-ാം ന കകേന്ദ്ര ന ആകറ) നപകേഞരഞ്ചാം
സ്ഥഞപതിതമഞയനയൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷന്നഎന്നര്ത്ഥമഞകുന;”.

(ബതി)ന5-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (ജതി) നഇനതതിനുപകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(ജതി) നവതിവതിധ ന കപഞഗഞമുകേളതിലലെ ന കകേഞഴ്സുകേളതിലുഞ്ചാം ന അതുമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേനകമഖലെകേളതിലുഞ്ചാംനഇനര്നഡതിസതിപതിനറതി, നമള്ട്ടേതിനഡതിസതിപതിനറതിനഅലല്ലെങ്കേതില്നഇന്ട്രൈഞ
ഡതിസതിപതിനറതിനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസവഞ്ചാംനഗകവഷണവഞ്ചാംനകപഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുകേ;”;ന

(ii) ന (പതി) നഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(കേബ്യൂ) നഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറ ന കകേഞകളജതില് നനൂതനനആശയങ്ങള്, നബതിസതിനസറ
ഇന്കേബ്യൂകബഷന്,നലതഞഴെതില്കശഷതിനവതികേസനഞ്ചാംനഎന്നതിവനകപഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുകേ.”.

(സതി) ന 8-ാം ന വകുപ്പതില്, ന (v)-ാം ന ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനങ്ങള്
കചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(v എ) നസര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞയതി ന അഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം
അഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ ന ഒര ന കകേഞകളകജഞ ന സ്ഥഞപനകമഞ ന നടേത്തുന്ന ന കപഞഗഞമുകേള്ക്കുഞ്ചാം
കകേഞഴ്സുകേള്ക്കുഞ്ചാം ന അഫെതിലെതികയഷന് ന നല്കുന്നതതിനുമുള്ള ന മഞനദണ്ഡങ്ങള് ന നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(v ബതി) നനതിശ്ചതിത ന മഞനദണ്ഡങ്ങള് ന പഞലെതിക്കുന്ന ന കപഞഗഞമുകേള്ക്കുഞ്ചാം
കകേഞഴ്സുകേള്ക്കുഞ്ചാംനഎ.ഐ.സതി.ടേതി.ഇ.നഅലല്ലെങ്കേതില്നയൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷനതില്നനതിനഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗവീകേഞരഞ്ചാംനലെഭതിക്കുന്നതതിനുള്ളനനതിരഞകക്ഷേപപതഞ്ചാംനനല്കുകേ;”.

(ഡതി) ന 11-ാംവകുപ്പറ ന(1)-ാംഉപവകുപ്പതില്, ന "വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിലന" നഎന്ന
വഞകതിനുപകേരഞ്ചാംന"ഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനവകുപ്പതിലന"നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ.ന
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(ഇ)ന13-ാംനവകുപ്പറന ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പറ ന(ii)-ാംനഇനതതിനുപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്ന
ഇനഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(ii)നയൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷന്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം;”.

(എഫെറ)ന15-ാംനവകുപ്പതില്,―

(i)നന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാംനനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പറനകചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(1) നവവസറ-ചെഞന്സലെര് ന ശതിപഞര്ശ ന ലചെയ്യുന്ന, നഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറ
സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന രഞ്ചാംഗതറ ന പവര്തതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ന സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞല് ന നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
കയഞഗശ്യതകേള് ന ഉള്ളതുമഞയ ന ഒരഞലള ന കപഞ-വവസറ-ചെഞന്സലെറഞയതി ന സതിന്ഡതികകററ
നതിയമതികകണതുഞ്ചാം ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ന ശമ്പളഞ്ചാം ന പറ്റുന്ന ന ഒര ന മുഴുവന് ന സമയ
ഉകദശ്യഞഗസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.”; ന

(ii)ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാംനനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പറനകചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

"(4) നകപഞ-വവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ ന ശമ്പളവഞ്ചാം ന മറ്റു ന ആനുകൂലെശ്യങ്ങളഞ്ചാം
യൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷലനനലറഗുകലെഷനുകേള്നപകേഞരവഞ്ചാംനമറ്റുനകസവനവശ്യവസ്ഥകേള്
സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞല്നനതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്നനപകേഞരവമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.” ;

(iii)ന(5)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പറനകചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

"(5) നഈ ന ആകതിലലെയുഞ്ചാം ന സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാം ന വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
വതികധയമഞയതി ന കപഞ-വവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ന കേടേമകേളഞ്ചാം ന കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
വവസറ-ചെഞന്സലെര് ന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ന നതിശ്ചയതിക്കുന്ന ന പകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം ന കപഞ-
വവസറ-ചെഞന്സലെര്നഅങ്ങലനയുള്ളനഅധതികേഞരങ്ങള്നവതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാംനഅങ്ങലനയുള്ള
കേടേമകേളഞ്ചാംനകേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാംനനനതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണറ.”.

(ജതി)ന16-ാംനവകുപ്പറന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,ന"ലസലെക്ഷേന്നകേമതിറതിനശതിപഞര്ശനലചെയ്യുന്ന
ഒരഞലളനസര്കഞര്നഅനുമതതികയഞടുകൂടേതി" നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം ന"ലസലെക്ഷേന്നകേമതിറതി
ശതിപഞര്ശ ന ലചെയ്യുന്നന മൂന്നറ ന കപരതില് നനതിനഞ്ചാം നസര്കഞര് നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്നനഒരഞലള"
എന്നവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ.

(എചറ) ന 17-ാം ന വകുപ്പറ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന "ലസലെക്ഷേന് ന കേമതിറതി ന ശതിപഞര്ശ
ലചെയ്യുന്നനഒരഞലള" നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം ന"ലസലെക്ഷേന്നകേമതിറതി നശതിപഞര്ശനലചെയ്യുന്ന
മൂന്നറ ന കപരതില് ന നതിനഞ്ചാം ന സര്കഞര് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന ഒരഞലള" നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണറ.
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(ഐ) ന 22-ാം ന വകുപ്പതില് ന(i)-ാം ന ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

"(i എ)നഅന്തര്നസര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതി ;”.ന

(ലജ)ന23-ാംനവകുപ്പറന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്,―

(i)ന"എകറ-ഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്"നഎന്നനശവീര്ഷകേതതിന്നകേവീഴെതില്ന(xv)-ാം
ഇനതതിനുകശഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഇനഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(xvi) നകകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന ഉന്നത ന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ ന കേകൗണ്സതിലെതിലന
വവസറ-നലചെയര്മഞന്.”;നന

(ii) ന "ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ടേ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്" നഎന്ന ന ശവീര്ഷകേതതിന് ന കേവീഴെതില്
(ii)-ാംനഇനതതിനുകശഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഇനഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

“(iii) നസഞറബ്യൂട്ടുകേളഞല് ന നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന ന പകേഞരഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞയതി ന അഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ ന കകേഞകളജുകേളതില് ന നതിനഞ്ചാം ന ഒന്പതറ
അദശ്യഞപകേനപതതിനതിധതികേള്, നഅവരതില്നമൂനനകപര്നസര്കഞര്നകകേഞകളജുകേളതില്നതിനഞ്ചാംനരണ
കപര് നഎയ്ഡഡറ ന കകേഞകളജുകേളതില് നനതിനഞ്ചാം ന രണനകപര് നസര്കഞര് നനതിയനതിത നസസഞശ്രയ
കകേഞകളജുകേളതില് ന നതിനഞ്ചാം ന രണ ന കപര് ന അണ് ന എയ്ഡഡറ ന കകേഞകളജുകേളതില് ന നതിനഞ്ചാം
ആയതിരതികകണതഞണറ. ന നസര്കഞര് ന കകേഞകളജുകേളതില് നനതിനഞ്ചാം ന ഉള്ളവരതില് ന ഒരഞള് നവനതിത
ആയതിരതികകണതഞണറ.”;നന

(iii)ന"നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യലപ്പട്ടേനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്"നഎന്നനശവീര്ഷകേതതിന്നകേവീഴെതില്
(vii)-ാംനഇനതതിനുകശഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഇനഞ്ചാംനകചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറന:―

“(viii)നശഞസഞ്ചാം,നവശ്യവസഞയഞ്ചാം,നഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാംനഎന്നവീനകമഖലെകേളതില്
നതിനഞ്ചാംനസര്കഞര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനആററനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്, നഅവരതിലലെഞരഞള്നവനതിതയുഞ്ചാം
ഒരഞള്നപട്ടേതികേജഞതതികേളതികലെഞനപട്ടേതികേകഗഞതവര്ഗ്ഗങ്ങളതികലെഞലപ്പട്ടേയഞളഞ്ചാംനആയതിരതികകണതഞണറ.”;

(iv) ന "മററ നഅഞ്ചാംഗങ്ങള്" നഎന്നനശവീര്ഷകേവഞ്ചാംനഅതതിന്നകേവീഴെതിലുള്ളനഇനങ്ങളഞ്ചാം
വതിട്ടുകേളകയണതഞണറ.നനന

(ലകേ) ന 26-ാം ന വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―ന

"26 എ. നഅന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ ന സമതിതതി.―(1)
തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന അടേങ്ങുന്ന ന ഒര ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞ
സമതിതതിനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―
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(എ)നനകപഞ-ചെഞന്സലെര് -നലചെയര്മഞന്;

(ബതി)നവവസറ-ചെഞന്സലെര് -നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(സതി)നനകപഞ-ചെഞന്സലെര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംന
ലചെയ്യുന്നനനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാംന
സ്ഥഞപതിതമഞയനമററനസര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെനന
വവസറ-ചെഞന്സലെര്മഞര് -നഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(ഡതി)നഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനവകുപ്പതിലനനചുമതലെയുള്ള -നഗവണ്ലമനറനലസക്രട്ടേറതി.

(2) നലചെയര്മഞന് ന തവീരമഞനതിക്കുന്ന ന പകേഞരഞ്ചാം ന അന്തര് ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറ.

(3) നസര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയയുഞ്ചാം ന പരസ്പരഞ്ചാം ന ബഞധതിക്കുന്ന
കേഞരശ്യങ്ങലള ന സഞ്ചാംബനതിചറ, നസര്കഞര് ന തലെതതില് ന പരതിഹരതികകണ ന കേഞരശ്യങ്ങള് ന അന്തര്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെനകൂടേതിയഞകലെഞചെനഞനസമതിതതിനപരതിഗണതികകണതഞണറ.”.

(എൽ) ന 27-ാം ന വകുപ്പറ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില്, ന "മററ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്" നഎന്ന
ശവീര്ഷകേതതിന്നകേവീഴെതില്ന"നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യലപ്പട്ടേനഅഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നനതിനഞ്ചാംനകബഞര്ഡറനഓഫെറ
ഗവര്കണഴറ ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം" നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം ന “23-ാം
വകുപ്പതിലലെ, ന "നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്" നഎന്ന ന ശവീര്ഷകേതതിന് ന കേവീഴെതില്,
(viii)-ാം ന ഇനതതില് ന പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന്ന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്.” നഎന്നവീ ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ന അകങ്ങളഞ്ചാം
ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാംനബഞകറ്റുകേളഞ്ചാംനനകചെര്കകണതഞണറ.

(എഞ്ചാം)ന28-ാംനവകുപ്പറന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതില്ന"സതിന്ഡതികകറതിലനനഒരനകയഞഗതതിലന
കേസഞറഞ്ചാംനഅഞറനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ"നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാംന"സതിന്ഡതികകറതിലനനഒര
കയഞഗതതിലന ന കേസഞറഞ്ചാം ന അതതിലലെ ന ആലകേ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ ന എണ്ണതതിലന
രണതിലലെഞന്നഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ"നഎന്നവീനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണറ.

(എൻ) ന 35-ാം ന വകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന വകുപ്പറ ന കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

"35. നഗകവഷണ ന കേകൗണ്സതിലെതിലന ന രൂപവീകേരണഞ്ചാം.―(1) നതഞലഴെപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങള്നഅടേങ്ങതിയനഒരനഗകവഷണനകേകൗണ്സതില്നഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,നഅതഞയതറന:―

(i)നനവവസറന-നചെഞന്സലെര്ന-ലചെയര്മഞന്ന;

(ii)നനകപഞ-വവസറ-ചെഞന്സലെര്ന;
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(iii) നവവസറ-ലചെയര്മഞന്, നകകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന ഉന്നത ന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
കേകൗണ്സതില്ന-എകറന-ഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(iv)നഡയറക്ടര്,നഇന്ഡശ്യന്നഇന്സതിറബ്യൂട്ടേറനഓഫെറനലടേകകഞളജതി,നലചെവന്നന-നഎകറ
-ഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാംന;

(v) നസര്കഞര് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന, നസഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
സ്ഥഞപതിതമഞയനഒരനസര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെനവവസറ-ചെഞന്സലെര്-എകറന-ഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(vi)നസഞകങ്കേതതികേനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനഡയറക്ടര്ന-നഎകറന-ഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം;

(vii) നവവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ ന ശതിപഞര്ശയതികന്മേല് ന കബഞര്ഡറ ന ഓഫെറ
ഗവര്കണഴറ നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്നനഅഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന കകേഞകളജുകേളതില് നനതിനഞ്ചാം
പതി.എചറ.ഡതി.യുഞ്ചാം ന കുറഞ്ഞെതറ ന പത്തുവര്ഷലത ന അദശ്യഞപന ന പരതിചെയവമുള്ള ന ആററ
അദശ്യഞപകേര്;

(viii) നസര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെകയഞ ന ന അഫെതിലെതികയററ ന ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ
കകേഞകളജുകേളതിലലെകയഞ ന ഗകവഷണ ന വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില് ന നതിനഞ്ചാം ന സര്കഞര് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന ന മൂന്നറ ന വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി ന പതതിനതിധതികേള്, നഅവരതിലലെഞരഞള് ന വനതിത
ആയതിരതികകണതഞണറ;

(ix) നകദശവീയതലെതതിലുള്ള ന ഗകവഷണ ന സ്ഥഞപനങ്ങളതില് ന നതികന്നഞ
അകഞദമതികേ ന സ്ഥഞപനങ്ങളതില് ന നതികന്നഞ ന ന സര്കഞര് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന ആററ
കശ്രഷ്ഠരഞയനവശ്യക്തതികേള്;

(x)നഡവീന്ന(ഗകവഷണഞ്ചാം)ന-നലമമ്പര്നലസക്രട്ടേറതി.

(2) നഗകവഷണ ന കേകൗണ്സതില്, നവവസറ-ചെഞന്സലെര് ന തവീരമഞനതിക്കുന്ന
അങ്ങലനയുള്ളനസമയങ്ങളതില്നകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറന:

എന്നഞല്,നഏറവഞ്ചാംനകുറഞ്ഞെതറനരണറനമഞസതതിലലെഞരതികല്നനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറ.

(3) നഗകവഷണ ന കേകൗണ്സതിലെതിലന ന കയഞഗതതിലന ന കേസഞറഞ്ചാം ന അതതിലന ന ലമഞതഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേന നമൂന്നതിലലെഞന്നഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. നവവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേനനതിര്കദ്ദേശനപകേഞരഞ്ചാം
ഗകവഷണനകേകൗണ്സതിലെതിലനനകയഞഗഞ്ചാംനനഡവീന്ന(ഗകവഷണഞ്ചാം)നനവതിളതിച്ചുകചെര്കകണതഞണറ.നനനനനന

(4) നഗകവഷണ ന കേകൗണ്സതിലെതിലലെ ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
ഔകദശ്യഞഗതികേ ന കേഞലെഞവധതി ന തുടേര്ചയഞയ ന രണറ ന അദശ്യയന ന വര്ഷങ്ങള് ന ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം
രണഞമലത ന അദശ്യയന ന വര്ഷതതിലന ന അവസഞനഞ്ചാം ന ന കേഞലെഞവധതി ന തവീരന്നതുമഞണറ.
ഗകവഷണ ന കേകൗണ്സതിലെതിലലെ ന മററ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ ന ഔകദശ്യഞഗതികേ ന കേഞലെഞവധതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതികലെഞ ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ ന അങ്ങലനയുള്ള ന അധതികേഞരസ്ഥഞനകതഞ
അവര്നവഹതിക്കുന്നനഔകദശ്യഞഗതികേനസ്ഥഞനകതഞലടേഞപ്പഞ്ചാംനഅവസഞനതിക്കുന്നതഞണറ.”.
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(ഒ)ന39-ാംനവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനവകുപ്പറനകചെര്കകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―ന

“39.അപ്പകലെററ നവട്രൈബബ്യൂണല്.―(1) നഈനആകതിലനനആവശശ്യതതികലെയഞയതി
ഒരനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണല്നഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(2)ന നഈനആകതികലെഞനതത്സമയഞ്ചാംനപഞബലെശ്യതതിലുള്ളനമകറലതങ്കേതിലുഞ്ചാംനനതിയമതതികലെഞ
എന്തുതലന്ന ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം, ന 1974-ലലെ ന കകേരള ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതിലലെ
(1974-ലലെ ന17) ന65-ാംനവകുപ്പറ നപകേഞരഞ്ചാം നരൂപവീകേരതിചതിട്ടുള്ളനഅപ്പകലെററ നവട്രൈബബ്യൂണല്നഈ
ആകതില്നവശ്യവസ്ഥനലചെയതിട്ടുള്ളനഏലതഞരനകേഞരശ്യതതികന്മേലുമുള്ളനതര്കഞ്ചാംനതവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുള്ള
അപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണലെഞയതിനപവര്തതികകണതഞണറ.”.ന

5. നറദ്ദേഞകലുഞ്ചാം ന ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം.―(1) ന 2021-ലലെ ന എ.പതി.ലജ. നഅബ്ദുൾ ന കേലെഞഞ്ചാം
സഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെന(കഭദഗതതി)നഓർഡതിനൻസറന(2021-ലലെന94),നനന2021-ലലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെനനതിയമങ്ങള് ന(കഭദഗതതി) ന (3-ാംനനമ്പര്) നഓര്ഡതിനന്സറ ന(2021-ലലെ ന100)
എന്നതിവനഇതതിനഞല്നറദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)നഅങ്ങലനനറദ്ദേഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,നപസ്തുതനഓര്നഡതിനന്സുകേള്നപകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതിനലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന1986-ലലെനലകേഞചതിനശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെനആകഞ്ചാം
(1986-ലലെ ന31) ന 2013-ലലെ ന തുഞതറ ന എഴുതച്ഛന് ന മലെയഞള ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകഞ്ചാം
(2013-ലലെന24)ന2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുള്നകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ
ആകഞ്ചാം ന(2015-ലലെ ന17) നപകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയകതഞ ന ലചെയതഞയതി ന കേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ന ഏലതങ്കേതിലുഞ്ചാം ന കേഞരശ്യകമഞ ന എടുതകതഞ ന എടുതതഞയതി ന കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ന ആയ
ഏലതങ്കേതിലുഞ്ചാം നനടേപടേതികയഞ നഈനആകറ നപകേഞരഞ്ചാം ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന1986-ലലെ ന ലകേഞചതി
ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകഞ്ചാം ന(1986-ലലെ ന31) ന 2013-ലലെ ന തുഞതറ
എഴുതച്ഛന്നമലെയഞള നസര്വ്വകേലെഞശഞലെ നആകഞ്ചാം ന(2013-ലലെ ന24) ന2015-ലലെനഎ. നപതി. നലജ.
അബ്ദുള് ന കേലെഞഞ്ചാം ന സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകഞ്ചാം ന(2015-ലലെ ന17) നപകേഞരഞ്ചാം
യഥഞക്രമഞ്ചാംനലചെയതഞകയഞനഎടുതതഞകയഞനകേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലടേനവതിവരണഞ്ചാം

2018-ലലെനയൂണതികവഴതിറതിനഗഞനറസറനകേമവീഷൻന(മതിനതിമഞ്ചാംനകേസഞളതിഫെതികകഷൻസറനകഫെഞർ
അകപ്പഞയതിനറലമനറനഓഫെറനടേവീകചഴറനആനറനഅദർനഅകഞഡമതികേറനസഞഫെറനഇൻനയൂണതികവഴതിറവീസറ
ആനറനകകേഞകളജസറനആനറനഅദർനലമകഷഴറനകഫെഞർനദതിനലമയതിനനൻസറനഓഫെറനസഞൻകഡര്ഡ്സറ
ഇൻനഹയർനഎഡഡ്യുകകഷൻ)നലറഗുകലെഷലനത്തുടേര്ന്നറന2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാം
സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതില് ന(2015-ലലെ ന17) നചെതിലെ ന കഭദഗതതികേള്
അനതിവഞരശ്യമഞയതി.നആയതതിനഞല്,നസര്കഞര്നപസ്തുതനആകതിലലെന2,ന5,ന8,ന11,ന13,ന15,ന16,ന17,
23,ന27,ന28,ന35നഎന്നവീനവകുപ്പുകേള്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനറനതവീരമഞനതിച്ചു.നന
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2. നകകേരള നസഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭ നസകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം ന കമല്പറഞ്ഞെ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകറ ന ഉടേൻ ന പഞബലെശ്യഞ്ചാം ന നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം ന2021-ലലെ ന എ.പതി.ലജ.
അബ്ദുൾ ന കേലെഞഞ്ചാം ന സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെ ന(കഭദഗതതി) നഓർഡതിനൻസറ, ന 2021
ലഫെബ്രുവരതി ന19-ാം ന തവീയതതി ന കകേരള ന ഗവർണർ ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2021
ലഫെബ്രുവരതി ന20-ാം ന തവീയതതിയതിലലെ ന863-ാം ന നമ്പർ ന കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതിൽ
2021-ലലെന39-ാംനനമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

3. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ളനഒരനബതിൽ,ന2021 നകമയറ ന24-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021 നജൂൺ
10-ാംനതവീയതതിനഅവസഞനതിചനപതതിനഞഞമതറ നകകേരളനനതിയമസഭയുലടേനസകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞ്ഞെതിരന്നതില്ലെ.നന

4. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേൾ ന നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
എ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെന(കഭദഗതതി)നഓർഡതിനൻസറ,
2021 നജൂവലെ ന1-ാം നതവീയതതി ന കകേരള നഗവർണർ നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം നആയതറ ന2021
ജൂവലെ ന2-ാംനതവീയതതിയതിലലെ ന1917-ാംനനമ്പർനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതിൽ ന2021-ലലെ
50-ാംനനമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

5. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ന ഒര ന ബതിൽ, ന 2021 നജൂവലെ ന22-ാം ന തവീയതതി ന ആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021
ആഗസറ ന13-ാം ന തവീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനനകേഴെതിഞ്ഞെതിരന്നതില്ലെ.നന

6. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേൾ ന നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
എ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെന(കഭദഗതതി)നഓർഡതിനൻസറ,
2021 നആഗസറ ന23-ാംനതവീയതതിനകകേരളനഗവർണർനവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ ന2021
ആഗസറന24-ാംനതവീയതതിയതിലലെന2455-ാംനനമ്പർനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതിൽന2021-ലലെ
94-ാംനനമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

7. നകൂടേഞലത, നസര്വ്വകേലെഞശഞലെ ന നതിയമങ്ങള്, ന 2018-ലലെ ന യൂണതികവഴതിറതി ന ഗഞനറസറ
കേമവീഷൻന(കേൺഫെർലമനറനഓഫെറനഓകട്ടേഞകണഞമസറനസഞറസറനഅകപഞൺനകകേഞകളജസറനആനറ
ലമകഷഴറനകഫെഞർനലമയതിനനൻസറനഓഫെറനസഞൻകഡഡ്സറനഇൻനഓകട്ടേഞകണഞമസറനകകേഞകളജസറ)
ലറഗുകലെഷൻസതിനറ ന അനുസൃതമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ന കകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന ഉന്നത ന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
കേകൗൺസതിലെതിലന ന ശതിപഞർശയതികന്മേലുഞ്ചാം ന1986-ലലെ ന ലകേഞചതി ന ശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസ
സർവ്വകേലെഞശഞലെന നആകതിലന ന3, ന 16, ന22, ന 30 നഎന്നവീനവകുപ്പുകേളതിലുഞ്ചാം ന2013-ലലെ നതുഞതറ
എഴുതച്ഛൻ ന മലെയഞള നസർവ്വകേലെഞശഞലെ നആകതിലന ന2, ന 8, ന 15, ന 23 നഎന്നവീ നവകുപ്പുകേളതിലുഞ്ചാം
2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെനആകതിലനന2,ന22,
26,ന39നനഎന്നവീനവകുപ്പുകേളതിലുഞ്ചാംനചെതിലെനകഭദഗതതികേള്നഅനതിവഞരശ്യമഞയതി.ന
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8. നകകേരള ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭ ന സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം ന കമല്പറഞ്ഞെ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകറനഉടേൻനപഞബലെശ്യഞ്ചാംനനല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാംന2021-ലലെനസർവ്വകേലെഞശഞലെ
നതിയമങ്ങൾന(കഭദഗതതി)ന(3-ാംനനമ്പർ) നഓർഡതിനൻസറ,ന2021 നലഫെബ്രുവരതി ന26-ാംനതവീയതതി
കകേരള നഗവർണർ നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം നആയതറ ന ന2021 നമഞർചറ ന2-ാം നതവീയതതിയതിലലെ
1031-ാംനമ്പർനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതിൽന2021-ലലെന49-ാംനനമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതി
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

9. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ളനഒരനബതിൽ,ന ന2021 നകമയറ ന24-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021 നജൂൺ
10-ാംനതവീയതതിനഅവസഞനതിചനപതതിനഞഞമതറ നകകേരളനനതിയമസഭയുലടേനസകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞ്ഞെതിരന്നതില്ലെ.നന

10. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേൾ ന നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നനതിയമങ്ങൾ ന(കഭദഗതതി) ന (3-ാം നനമ്പർ) നഓർഡതിനൻസറ, ന2021 നജൂവലെ
1-ാം ന തവീയതതി ന കകേരള ന ഗവർണർ ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2021 നജൂവലെ
2-ാംനതവീയതതിയതിലലെ ന1926-ാംനനമ്പർനകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതിൽ ന2021-ലലെന ന70-ാം
നമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

11. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ളനഒരനബതിൽ,ന2021നജൂവലെന22-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറന2021നആഗസറ
13-ാം ന തവീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞ്ഞെതിരന്നതില്ലെ.നന

12. നപസ്തുത ന ഓർഡതിനൻസതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേൾ ന നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
സർവ്വകേലെഞശഞലെ നനതിയമങ്ങൾ ന(കഭദഗതതി) ന (3-ാം നനമ്പർ) നഓർഡതിനൻസറ, ന2021 നആഗസറ
23-ാം ന തവീയതതി ന കകേരള ന ഗവർണർ ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2021 നആഗസറ
24-ാം ന തവീയതതിയതിലലെ ന2452-ാംന നമ്പർ ന കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതിൽ ന2021-ലലെ
100-ാംനനമ്പർനഓർഡതിനൻസഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

13. ന 2021-ലലെ ന94-ാം ന നമ്പര് ന ഓര്ഡതിനന്സറ, ന 2021-ലലെ ന100-ാം ന നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സറ ന എന്നതിവയറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസ്ഥഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനറനഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറനഈനബതിൽ.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാംന

ബതില്ലെതിലലെന4-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംന(ലജ)നഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനപകേഞരഞ്ചാംനന2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.അബ്ദുള്നകേലെഞഞ്ചാം

സഞകങ്കേതതികേശഞസനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ നആകതില് ന(2015-ലലെ ന17) നകൂട്ടേതികചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന

23-ാംനവകുപ്പറ, നസര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേനകബഞര്ഡറ നഓഫെറനഗവര്കണഴതില്, നകകേരളനസഞ്ചാംസ്ഥഞന

ഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനകേകൗണ്സതിലെതിലനനവവസറ-ലചെയര്മഞലനനഎകറ-നഒഫെതികഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗമഞയുഞ്ചാം
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുമഞയതി ന അഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ ന കകേഞകളജുകേളതില് ന നതിനള്ള ന ഒന്പതറ

അദശ്യഞപകേ നപതതിനതിധതികേലള ന ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ടേ നഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയുഞ്ചാം നശഞസഞ്ചാം, നവശ്യവസഞയഞ്ചാം,

ഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസഞ്ചാംനഎന്നവീനകമഖലെകേളതില്നതിനഞ്ചാംനസര്കഞര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനആററ

കപലരനനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യലപ്പട്ടേനഅഞ്ചാംഗങ്ങളഞയുഞ്ചാംനഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനറനവശ്യവസ്ഥനലചെയ്യുന.

അവരലടേ ന ഓണകററതിയഞ്ചാം, നയഞതഞബത ന എന്നതിവയഞയതി, നഏകേകദശഞ്ചാം ന മൂന്നറ ന ലെക്ഷേതതി

എണ്പതതിനനഞലെഞയതിരഞ്ചാംനരൂപയുലടേനആവര്തകേനലചെലെവറനകേണകഞക്കുന.

2. നകൂടേഞലത, നബതില്ലെതിലലെ ന4-ാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന(എന്) നഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ന മുകഖന ന പകേരഞ്ചാം

കചെര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്നനആകതിലലെ ന35-ാംനവകുപ്പറ, നഗകവഷണനകേകൗണ്സതിലെതില്, നഡയറക്ടര്,

ഇന്ഡശ്യന്നഇന്സതിറബ്യൂട്ടേറ നഓഫെറ നലടേകകഞളജതി, നലചെവന്ന, നസര്കഞര്നനഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്ന

സഞ്ചാംസ്ഥഞനനനതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം നസ്ഥഞപതിതമഞയനഒരനസര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ നവവസറ-ചെഞന്സലെര്

എന്നതിവലര ന എകറ-ഒഫെതികഷശ്യഞ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയുഞ്ചാം ന വവസറ-ചെഞന്സലെറുലടേ ന ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്

കബഞര്ഡറ ന ഓഫെറ ന ഗവര്കണഴറ ന നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന, നഅഫെതിലെതികയററ ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ

കകേഞകളജുകേളതില് ന നതിനഞ്ചാം ന പതി.എചറ.ഡതി.യുഞ്ചാം ന കുറഞ്ഞെതറ ന പത്തു ന വര്ഷലത ന അദശ്യഞപന

പരതിചെയവമുള്ള ന ആററ ന അദശ്യഞപകേലരയുഞ്ചാം ന സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെകയഞ ന അഫെതിലെതികയററ

ലചെയ്യലപ്പട്ടേ ന കകേഞകളജുകേളതിലലെകയഞ ന ഗകവഷണ ന വതിദശ്യഞര്ത്ഥതികേളതില്നതിനഞ്ചാം ന സര്കഞര്

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന മൂന്നറ ന വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി ന പതതിനതിധതികേലളയുഞ്ചാം ന കദശവീയതലെതതിലുള്ള

ഗകവഷണ ന സ്ഥഞപനങ്ങളതില്നതികന്നഞ ന അകഞദമതികേ ന സ്ഥഞപനങ്ങളതില്നതികന്നഞ ന സര്കഞര്

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന ആററ ന കശ്രഷ്ഠരഞയ ന വശ്യക്തതികേലളയുഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി

ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം ന വശ്യവസ്ഥ ന ലചെയ്യുന. നഅവരലടേ ന ഓണകററതിയഞ്ചാം, നയഞതഞബത

എന്നതിവയഞയതിനനഏകേകദശഞ്ചാംനപതതിനഞറനലെക്ഷേതതിനഇരപതതിനഞയതിരഞ്ചാംനരൂപയുലടേനആവര്തകേ

ലചെലെവറനകേണകഞക്കുന.

3. നഇപകേഞരഞ്ചാം നസഞ്ചാംസ്ഥഞനനസഞതിതനതിധയതില്നനതിനഞ്ചാം ന19,04,000 ന (പലതഞന്പതറ

ലെക്ഷേതതിനനഞലെഞയതിരഞ്ചാം)നരൂപയുലടേനവഞര്ഷതികേനസഞമ്പതതികേനലചെലെവറനപതവീക്ഷേതിക്കുന.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുതനനതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞ്ചാംബനതിചനലമകമഞറഞണഞ്ചാംന

ബതില്ലെതിലലെ ന4-ാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം ന(എഫെറ) നഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ന(i)-ാം ന ഇനഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം ന2015-ലലെ

എ.പതി.ലജ. നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെനആകതിൽ ന(2015-ലലെ ന17)

പകേരഞ്ചാം ന കചെർകഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന ന15-ാം ന വകുപ്പതിലന ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ ന കപഞ-വവസറ-

ചെഞൻസലെറുലടേ ന കയഞഗശ്യതകേൾ ന സഞറബ്യൂട്ടുകേൾ ന വഴെതി ന നതിർണ്ണയതിക്കുവഞൻ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെലയ

അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.ന
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2. നബതില്ലെതിലലെ ന4-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാം ന(എഫെറ) നഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ന(ii)-ാംനഇനഞ്ചാംനപകേഞരഞ്ചാം ന2015-ലലെ
എ.പതി.ലജ. നഅബ്ദുൾ ന കേലെഞഞ്ചാം ന സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതിൽ ന പകേരഞ്ചാം
കചെർകഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന ന15-ാംനവകുപ്പതിലന ന(4)-ാംനഉപവകുപ്പറ നകപഞ-വവസറ-ചെഞൻസലെറുലടേ
മററ ന കസവന ന വശ്യവസ്ഥകേൾ ന സഞറബ്യൂട്ടുകേൾ ന വഴെതി ന നതിർണ്ണയതിക്കുവഞൻ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.ന

3. നബതില്ലെതിലലെ ന4-ാം നഖണ്ഡഞ്ചാം ന(ലജ) നഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ന(ii)-ാം നഇനഞ്ചാം നപകേഞരഞ്ചാം ന2015-ലലെ
എ.പതി.ലജ. നഅബ്ദുൾ ന കേലെഞഞ്ചാം ന സഞകങ്കേതതികേശഞസ ന സർവ്വകേലെഞശഞലെ ന ആകതിൽ
കൂട്ടേതികചർകഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന ന23-ാം ന വകുപ്പതിലന ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ ന ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ടേ
അഞ്ചാംഗങ്ങൾ ന എന്ന ന ശവീർഷകേതതിൻ ന കേവീഴെതിൽ ന(iii)-ാം ന ഇനഞ്ചാം ന സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടേറ
അഫെതിലെതികയററനലചെയതിട്ടുള്ളനകകേഞകളജുകേളതിൽനനതിനള്ളനപതതിനതിധതികേലളനനതിയമതിക്കുന്നനരവീതതി
സഞറബ്യൂട്ടുകേൾനവഴെതിനനതിർണ്ണയതിക്കുവഞൻനസർവ്വകേലെഞശഞലെലയനഅധതികേഞരലപ്പടുത്തുന. ന

4. നഏതറ ന കേഞരശ്യങ്ങലള ന സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ, നസഞറബ്യൂട്ടുകേള് ന പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതറ
അവ ന നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം ന സഞ്ചാംബനതിച ന കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം ന സഞധഞരണകമഞ ന ഭരണപരകമഞ
ആയ ന സസഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതുഞ്ചാം ന ആകുന. നആയതതിനഞല് ന ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത
നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞധഞരണനസസഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണറ.

കഡഞ.നആര്.നബതിന.
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1986-ലലെനലകേഞചതിനശഞസ-സഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെന

ആകതിൽനനതിനള്ളനനപസക്തനഭഞഗങ്ങൾന(1986-ലലെന31)

** ** ** **

3. നനതിർവ്വചെനങ്ങൾ.―ഈന ആകതിൽ, നസന്ദർഭഞ്ചാംന മറ്റുന വതിധതതിൽ
ആവശശ്യലപ്പടേഞതപക്ഷേഞ്ചാം,―

** ** ** **

(10) ന“കഹഞസൽ”എന്നഞൽന സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെന വതിദശ്യഞർത്ഥതികേൾക്കുകവണതിയുള്ള
ഒരനതഞമസസ്ഥലെഞ്ചാംനഎന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

16.നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നനനനഅധതികേഞരന നനനനസ്ഥഞനങ്ങൾ.―തഞലഴെപ്പറയുന്നവനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

(i)നസതിൻഡതികകററ,

(ii)നലസനററ,

(iii)നഅകഞഡമതികേറനനകേകൗൺസതിൽ,

(iv)നഫെഞകൽറതികേൾ,

(v)നപഠനനകബഞർഡുകേൾ,

(vi)നപഞനതിഞ്ചാംഗറനകേമതിറതി,

(vii)നവഫെനഞൻസറനകേമതിറതി,

(viii) നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന അധതികേഞരന സ്ഥഞനങ്ങളഞയതിന സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽ
പഖശ്യഞപതികലപ്പടേഞവന്നനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേനമറ്റുനകബഞർഡുകേൾനഅലല്ലെങ്കേതിൽനസമതിതതികേൾ.

** ** ** **

22. നലസനറതിലനന നനന നകയഞഗങ്ങൾ.―(1) നലസനററന നഞലുമഞസതതിലലെഞരതികലലെങ്കേതിലുഞ്ചാം
വവസറ-ചെഞൻസലെർനനതിശ്ചയതിക്കുന്നനതവീയതതികേളതിൽനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതഞണറ.

(2)നലസനററനകയഞഗതതിലനനകകേഞറഞ്ചാംനലസനറതിലലെനഇരപതഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **
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30. നസർവ്വകേലെഞശഞലെന നനന നഅപ്പകലെററന നനന നവട്രൈബബ്യൂണൽ.―(1) നഈന ആകതിലന
ആവശശ്യങ്ങൾകഞയതിന സർകഞർന ഒരന സർവ്വകേലെഞശഞലെന അപ്പകലെററന വട്രൈബബ്യൂണൽ
സ്ഥഞപതികകണതഞണറ.

(2) നഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണലെതിൽനവഹകകഞടേതതിയുമഞയതിനആകലെഞചെതിചറനചെഞൻസലെർ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യുന്നന ഒരന ഡതിസതികറന ജഡ്ജതിയുലടേന പദവതികറന തഞലഴെയല്ലെഞതന ഒര
ജുഡവീഷശ്യൽനഓഫെവീസർനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ.

(3) നഅപ്പകലെററന വട്രൈബബ്യൂണലെതിനറന സർകഞരതിലനന മുൻകൂട്ടേതിയുള്ളന അനുമതതികയഞടുകൂടേതി
ഈനആകതിലലെനവശ്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതി,നഅതതിലനനനടേപടേതിക്രമവഞ്ചാംനകേഞരശ്യനതിർവ്വഹണവഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിചറനറഗുകലെഷനുകേൾനഉണഞകഞനുള്ളനഅധതികേഞരഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(4)നഅങ്ങലനനഉണഞകതിയനറഗുകലെഷനുകേൾനഗസറതിൽനപസതിദവീകേരതികകണതഞണറ.

(5) നഈന ആകതിലലെന വശ്യവസ്ഥകേൾക്കുവതികധയമഞയതി, നഅപ്പകലെററന വട്രൈബബ്യൂണലെതിലന
അധതികേഞരപരതിധതിയുഞ്ചാംനഅധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംനസഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽനനതിർണ്ണയതികലപ്പടുന്നതഞണറ.

** ** ** **
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2013-ലലെനതുഞതറനഎഴുതച്ഛൻനമലെയഞളനസർവ്വകേലെഞശഞലെനആകതിൽന
നതിനള്ളനപസക്തനഭഞഗങ്ങൾന(2013-ലലെന24)

** ** ** **

2. നനതിർവ്വചെനങ്ങൾ.―ഈന നതിയമതതിൽ, നസന്ദർഭഞ്ചാംന മറ്റുവതിധതതിൽ
ആവശശ്യലപ്പടേഞതപക്ഷേഞ്ചാം,―

** ** ** **

(ലജ)ന“സർകഞർ”എന്നഞൽനകകേരളനസർകഞർനഎന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

8. നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നനനനഅധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―ഇനതിനപറയുന്നവനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

(i)നലപഞതുസഭന;

(ii)നനതിർവ്വഞഹകേനസമതിതതി;

(iii)നപണ്ഡതിതനസഭ;

(iv)നഗകവഷണനസഭന;

(v)നഫെഞകൽറതിനഉപകദശകേനസമതിതതികേൾന;

(vi)നഫെഞകൽറതികേൾന;

(vii)നപഠനനകബഞർഡുകേൾന;

(viii) നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾന ആയതിരതിക്കുലമന്നറ
സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽനവതിനതിർകദ്ദേശതികഞവന്നനഅങ്ങലനയുള്ളനമററനസ്ഥഞപനങ്ങൾ.

** ** ** **

15. നനതിർവ്വഞഹകേസമതിതതിയുലടേന നനന നഅധതികേഞരങ്ങൾ.―(1) നഈന ആകതിലലെയുഞ്ചാം
സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാംനവശ്യവസ്ഥകേൾക്കുനവതികധയമഞയതിനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേനസ്ഥഞപനങ്ങളലടേയുഞ്ചാം
പവർതനങ്ങളലടേയുഞ്ചാംന ലപഞതുവഞയന കമൽകനഞട്ടേവഞ്ചാംന നതിയനണവഞ്ചാംന ഉൾലപ്പലടേ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നതിർവ്വഹണഞധതികേഞരഞ്ചാംന നതിർവ്വഞഹകേസമതിതതിയതിൽന നതിക്ഷേതിപ
മഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

23.നപഠനന നനനനകബഞർഡുകേൾ.―(1)നഒരനഫെഞകൽറതിയുലടേനകേവീഴെതിലുള്ളനഓകരഞനസ്കൂളതിനുഞ്ചാംനഒര
പഠനന കബഞർഡറന ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം, നതുടേങ്ങുന്നന ഓകരഞന പഠനന കകേഞഴതിനുഞ്ചാംന കവണ
വതിശദമഞയനപഞഠശ്യപദതതിനഅതറനഉണഞകകണതുമഞണറ.

** ** ** **
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2015-ലലെനഎ.പതി.ലജ.നഅബ്ദുൾനകേലെഞഞ്ചാംനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെ

ആകതിൽനനതിനള്ളനപസക്തനഭഞഗങ്ങൾന(2015-ലലെന17)

** ** ** **

2. നനതിർവ്വചെനങ്ങൾ.―ഈന ആകതിൽ, നസന്ദർഭഞ്ചാംന മറ്റുവതിധതതിൽന ആവശശ്യലപ്പടേഞത
പക്ഷേഞ്ചാം,―

** ** ** **

(ഐ) ന“പഠനശഞഖ”ന എന്നഞൽന എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന ശഞസഞ്ചാം, നസഞകങ്കേതതികേ
ശഞസഞ്ചാം, നമഞകനജ്നലമനറന എന്നതിവയതിൽന സർവ്വകേലെഞശഞലെന അങ്ങലനന പഖശ്യഞപതിചതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം
സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാംനഓർഡതിനൻസുകേളതിലലെയുഞ്ചാംനവശ്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതിനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
ഒരനബതിരദഞ്ചാം,നബതിരദഞനന്തരബതിരദഞ്ചാം,നഡതികപഞമ,നസർട്ടേതിഫെതികററനഅലല്ലെങ്കേതിൽനഅങ്ങലനയുള്ള
മററനപദവതികേളഞ്ചാംനബഹുമതതികേളഞ്ചാംനനൽകുന്നതതികലെകറനനയതിക്കുന്നതുമഞയനഒരനപകതശ്യകേനപഠന
കകേഞഴറനഎന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(പതി) ന “എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന കകേഞഴറ”ന എന്നഞൽന അണർന ഗഞകജസററ, നഗഞകജസററ,
കപഞസറന ഗഞകജസററന അലല്ലെങ്കേതിൽന ഗകവഷണതലെങ്ങളതിൽന ഒരന എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന കകേഞകളജറ
നടേത്തുന്നനഒരനപഠനനകകേഞഴറനഎന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(വതി) ന“കഹഞസൽ”എന്നഞൽന ഈന ആകതിലലെകയഞന സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിലലെകയഞ
വശ്യവസ്ഥകേൾകനുസൃതമഞയതിന സർവ്വകേലെഞശഞലെന നടേത്തുന്നകതഞന അഞ്ചാംഗവീകേരതിചകതഞന ആയ
സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെനവതിദശ്യഞർത്ഥതികേളലടേനതഞമസതതിനുള്ളനഒരനയൂണതിററനഎന്നർത്ഥമഞകുനന;

** ** ** **

(ഇസഡറന കേബ്യൂ) ന“സർവ്വകേലെഞശഞലെന നതിധതി” നഎന്നഞൽന 50-ാംന വകുപ്പതിൻകേവീഴെതിൽ
രൂപവീകേരതികലപ്പട്ടേനസഞകങ്കേതതികേശഞസനസർവ്വകേലെഞശഞലെഞനനതിധതിനഎന്നർത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

5. നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നനന നലെക്ഷേശ്യങ്ങൾ.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന ലെക്ഷേശ്യങ്ങൾന തഞലഴെ
പറയുഞ്ചാംനപകേഞരഞ്ചാംനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

** ** ** **
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(ജതി) നഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന ശഞസഞ്ചാം, നസഞകങ്കേതതികേന ശഞസഞ്ചാം, നമഞകനജ്നലമനറന എന്നവീ
കമഖലെകേളതിലലെന അന്തർവതിജഞനശഞഖഞന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസവഞ്ചാംന ഗകവഷണവഞ്ചാം
കപഞത്സഞഹതിപ്പതിക്കുകേ;

** ** ** **

(പതി) നഅനുകയഞജശ്യമഞയ ന വശ്യഞപന ന പവര്തനങ്ങളതിലൂലടേ ന സഞമൂഹതികേ ന വതികേസന
പവര്തനങ്ങള്നഅഭതിവൃദതിലപ്പടുത്തുകേ.

** ** ** **

8. നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നനന നഅധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംന നനന നചുമതലെകേളഞ്ചാം.―സർവ്വകേലെഞശഞലെയറ
തഞലഴെപ്പറയുന്നനഅധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംനചുമതലെകേളഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

** ** ** **

(v) നഅഫെതിലെതികയററന ലചെയ്യലപ്പട്ടേന കകേഞകളജുകേൾകകഞന സ്ഥഞപനങ്ങൾകകഞ
അലല്ലെങ്കേതിൽന അഫെതിലെതികയററന ലചെയ്യലപ്പട്ടേന കകേഞകളജുകേളലടേകയഞന സ്ഥഞപനങ്ങളലടേകയഞന ഒര
വകുപ്പതികനഞ, നഅലല്ലെങ്കേതിൽന സർവ്വകേലെഞശഞലെന നടേത്തുന്നന ഒരന വകുപ്പതികനഞന അകഞദമതികേ
സസയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരഞ്ചാംനനൽകുകേ;

** ** ** **

11. കപഞന ന-നനചെഞൻസലെർ.―(1)നസഞ്ചാംസ്ഥഞനലതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതിലനനചുമതലെയുള്ളനമനതി
അകദ്ദേഹതതിലനന ഔകദശ്യഞഗതികേന സ്ഥഞനഞ്ചാംന കഹതുവഞയതി, നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന കപഞ-
ചെഞൻസലെർനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

13.നവവസറന ന-നനചെഞൻസലെർ.―(1) നനനനനനന** **ന

(2) നപഥമന വവസറ-ചെഞൻസലെലറന സർകഞരതിലനന ശതിപഞർശയതിൻകമൽന ചെഞൻസലെർ
നതിയമതികകണതുഞ്ചാംന അതതിനുകശഷഞ്ചാംന വവസറ-ചെഞൻസലെലറന തഞലഴെന പറയുന്നന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ
ഉൾലകഞള്ളുന്നന ഒരന അകനസഷണന സമതിതതിന ശതിപഞർശന ലചെയ്യുന്നന പഞനലെതിലലെ
കപരകേളതിൽനതിനഞ്ചാംനചെഞൻസലെർനനതിയമതികകണതുമഞണറ,നഅതഞയതറന:―

** ** ** **

(ii)നഎ.ഐ.സതി.റതി.ഇ.നനഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയനഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാംന;

** ** ** **
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15.നകപഞന ന-നനവവസറന ന-നനചെഞൻസലെറുലടേന നനനനനതിയമനവഞ്ചാംന നനനനഅധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംന നനനനകേർതവശ്യങ്ങളഞ്ചാം.―(1)
സർകഞർന ശതിപഞർശന ലചെയ്യുന്ന, നഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറ, നസഞകങ്കേതതികേന ശഞസരഞ്ചാംഗതറ
പവർതതിക്കുന്നതുഞ്ചാംന സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിൽന നതിർണ്ണയതിക്കുന്നന കയഞഗശ്യതകേൾന ഉള്ളതുമഞയന ഒരഞലള
കപഞ-വവസറ-ചെഞൻസലെറഞയതിന ചെഞൻസലെർന നതിയമതികകണതുഞ്ചാംന അകദ്ദേഹഞ്ചാം
സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേനശമ്പളഞ്ചാംനപറ്റുന്നനഒരനമുഴുവൻനസമയനഉകദശ്യഞഗസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.

** ** ** **

(4)നകപഞ-വവസറ-ചെഞൻസലെറുലടേനശമ്പളവഞ്ചാംനമറ്റുനകസവനനവശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാംനചെഞൻസലെർ
തവീരമഞനതിക്കുന്നനപകേഞരഞ്ചാംനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(5) നഈന ആകതിലലെയുഞ്ചാംന സഞറബ്യൂട്ടുകേളതിലലെയുഞ്ചാംന ഓർഡതിനൻസുകേളതിലലെയുഞ്ചാം
ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെയുഞ്ചാംന വശ്യവസ്ഥകേൾക്കുന വതികധയമഞയതിന കപഞ-വവസറ-ചെഞൻസലെറുലടേ
അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംന കേർതവശ്യങ്ങളഞ്ചാംന വവസറ-ചെഞൻസലെറുമഞയതിന കൂടേതിയഞകലെഞചെതിചറന ചെഞൻസലെർ
തവീരമഞനതികകണതുഞ്ചാംന അങ്ങലനയുള്ളന അധതികേഞരങ്ങൾന യഥഞസമയഞ്ചാംന കപഞ-വവസറ-
ചെഞൻസലെർനവതിനതികയഞഗതികകണതുഞ്ചാംനകേർതവശ്യങ്ങൾനനതിർവ്വഹതികകണതുമഞണറ.ന

16. നരജതിസഞറുലടേന നനനനനതിയമനവഞ്ചാംന നനനനഅധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാംന നനനനകേർതവശ്യങ്ങളഞ്ചാം.―(1) നസഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽ
നതിർണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്നന പകേഞരഞ്ചാം, നവവസറ-ചെഞൻസലെർന കേൺവവീനറഞയതിന സതിന്ഡതികകററ
നതിർണ്ണയതിക്കുന്നന ഒരന ലസലെക്ഷേൻന കേമതിറതിന ശതിപഞർശന ലചെയ്യുന്നന ഒരഞലളന സർകഞർ
അനുമതതികയഞടുകൂടേതിനരജതിസഞറഞയതിനസതിന്ഡതികകററ നനതിയമതികകണതഞണറ. നപഥമനരജതിസഞലറ
സർകഞർനനതിയമതികകണതഞണറ.

** ** ** **

17. നവഫെനഞൻസറന നനനനഓഫെവീസറുലടേന നനനനനതിയമനഞ്ചാം.―(1) നസഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽനനതിർണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരഞ്ചാം, നവവസറ-ചെഞൻസലെർന കേൺവവീനറഞയതി, നസതിന്ഡതികകററന നതിർണ്ണയതിക്കുന്നന ഒര
ലസലെക്ഷേൻന കേമതിറതിന ശതിപഞർശന ലചെയ്യുന്നന ഒരഞലളന വഫെനഞൻസറന ഓഫെവീസറഞയതി
സതിന്ഡതികകററ നനതിയമതികകണതുഞ്ചാംന അകദ്ദേഹഞ്ചാംന ശമ്പളഞ്ചാംന പറ്റുന്നന ഒരന മുഴുവൻന സമയ
ഉകദശ്യഞഗസ്ഥനഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാംന വവസറ-ചെഞൻസലെറുലടേന കനരതിട്ടുള്ളന കമൽകനഞട്ടേതതിലുഞ്ചാം
നതിർകദ്ദേശതതിലുഞ്ചാംന നതിയനണതതിലുഞ്ചാംന കജഞലെതിന ലചെകയ്യണതുമഞണറ. നപഥമന വഫെനഞൻസറ
ഓഫെവീസലറന സർകഞർന നതിയമതികകണതഞണറ. നവഫെനഞൻസറന ഓഫെവീസറുലടേന കസവന
കേഞലെഞവധതിന ഇതറന സഞ്ചാംബനതിചറന സർകഞർന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതിൽന പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന
ഉതരവകേൾന അനുസരതിചഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. നവഫെനഞൻസറന ഓഫെവീസറഞയതി
ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നതതിനറന ആവശശ്യമഞയന കയഞഗശ്യതകേളഞ്ചാംന പവൃതതിപരതിചെയവഞ്ചാംന സർകഞർ
അഞ്ചാംഗവീകേരതിചനപകേഞരമഞയതിരതികകണതഞണറ.

** ** ** **
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22. നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന നനനനഅധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾ.―തഞലഴെപ്പറയുന്നവനസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ
അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങൾനആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

(i)നകബഞർഡറനഓഫെറനഗവർകണഴറന;

(ii)നസതിന്ഡതികകററന;

(iii)നഅകഞദമതികേനകേകൗണ്സതില്ന;

(iv)നഗകവഷണനകേകൗൺസതിൽന;

(v)നകബഞര്ഡറനഓഫെറനസഡവീസറന;

(vi)നധനകേഞരശ്യനസമതിതതിന;

(vii)നആസൂതണനസമതിതതിന;

(viii)നസ്റ്റുഡന്സറനകേകൗണ്സതില്,നകൂടേഞലത

സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളഞയതിരതിക്കുലമന്നറന സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽ
സ്ഥഞനനതിർകദ്ദേശതികലപ്പടേഞവന്ന,നസർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേനഅങ്ങലനയുള്ളനമററനനതികേഞയങ്ങൾ.ന

23. നകബഞർഡറന നനന നഓഫെറന നനന നഗവർകണഴറ.―(1) നകബഞർഡറന ഓഫെറന ഗവർകണഴതിൽന തഞലഴെ
പറയുന്നനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ,നഅതഞയതറ:―

എകറന നനനന-നനഒഫെതികഷശ്യഞന നനനനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾ

** ** ** **

(xv)നസർവ്വകേലെഞശഞലെഞനവതിദശ്യഞർത്ഥതിനയൂണതിയൻനലചെയർമഞൻ.

** ** ** **

ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പട്ടേന നനനനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾ

** ** ** **

(ii) നസഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽന നതിർണ്ണയതികലപ്പടുന്നന പകേഞരഞ്ചാംന സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ
വതിദശ്യഞർത്ഥതികേൾകതിടേയതിൽന നതിനഞ്ചാംന അവർന ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നന ആററ നവതിദശ്യഞർത്ഥതി
പതതിനതിധതികേൾ, നഅവരതിൽനമൂനകപർനസർകഞർനഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന കകേഞകളജുകേളതിൽനനതിനഞ്ചാം
ഒരഞൾനഎയ്ഡഡറനഎഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറനകകേഞകളജുകേളതിൽനനതിനഞ്ചാംനഒരഞൾനസർകഞർനനതിയനതിത
സസഞശ്രയന എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന കകേഞകളജുകേളതിൽന നതിനഞ്ചാംന ഒരഞൾന സസകേഞരശ്യന സസഞശ്രയ
എഞതിനവീയറതിഞ്ചാംഗറന കകേഞകളജുകേളതിൽന നതിനഞ്ചാംന ആയതിരതികകണതഞണറ; നപസ്തുതന അഞ്ചാംഗങ്ങളതിൽ
ഒരഞൾനബതിരദഞനന്തരബതിരദനവതിദശ്യഞർത്ഥതിയുഞ്ചാംനഒരഞൾനവനതിതയുഞ്ചാംനഒരഞൾനപട്ടേതികേജഞതതികേളതികലെഞ
പട്ടേതികേകഗഞതവർഗ്ഗങ്ങളതികലെഞലപ്പട്ടേനവതിദശ്യഞർത്ഥതിയുഞ്ചാംനആയതിരതികകണതഞണറ.



24

നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന നനനനലചെയ്യലപ്പട്ടേന നനനനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾ

** ** ** **

(vii) നഅനദശ്യഞപകേന ജവീവനകഞരതിൽനതിനഞ്ചാംന സർകഞർന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യുന്ന
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

മററന നനനനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾ

****

(ii)നസഞർട്ടേറ-അപറനവതികല്ലെജതിലനനലചെയർമഞൻ;

(iii)നകകേരളനസഞ്ചാംസ്ഥഞനനഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനകേകൗൺസതിലെതിലനനവവസറ-ലചെയർമഞൻ.

** ** ** **

26.നകബഞർഡറന നനനനഓഫെറന നനനനഗവർകണഴതിലനന നനനനകയഞഗങ്ങൾ.―നനനന** നനനനനനനനനനനനനനനനനന**

** ** ** **

27. നസതിൻഡതികകററ.―(1) നസതിൻഡതികകററന സർവ്വകേലെഞശഞലെയുലടേന മുഖശ്യന നതിർവ്വഞഹകേ
നതികേഞയഞ്ചാംന ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം, നഅതതിൽന തഞലഴെപ്പറയുന്നന അഞ്ചാംഗങ്ങൾന ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണറ,
അതഞയതറ:―

** ** ** **

മററന നനനനഅഞ്ചാംഗങ്ങൾ

നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യലപ്പട്ടേന അഞ്ചാംഗങ്ങളതിൽന നതിനഞ്ചാംന കബഞർഡറന ഓഫെറന ഗവർകണഴറ
നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം.

** ** ** **

28.ന സതിൻഡതികകറതിലനന നനന നകയഞഗങ്ങൾ.―(1) നസതിൻഡതികകററ, നവവസറ-ചെഞൻസലെർ
നതിശ്ചയതിചനപകേഞരഞ്ചാംനഇടേയതിലടേനകയഞഗഞ്ചാംനകചെകരണതുഞ്ചാംനഎന്നഞൽ,നകുറഞ്ഞെതറനരണറനമഞസതതിൽ
ഒരതികലലെങ്കേതിലുഞ്ചാംന വവസറ-ചെഞൻസലെർന നതിശ്ചയതിക്കുന്നപകേഞരമുള്ളന തവീയതതികേളതിൽന കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണതുമഞണറ. നസതിൻഡതികകറതിലനന ഒരന കയഞഗതതിലനന കേസഞറഞ്ചാംന അഞറ
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **
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35. നഗകവഷണന നന കേകൗന നൺസതിലെതിലനന നനന നരൂപവീകേരണഞ്ചാം.―തഞലഴെപ്പറയുന്നന അഞ്ചാംഗങ്ങൾ
അടേങ്ങതിയനഒരനഗകവഷണനകേകൗൺസതിൽനഉണഞയതിരതികകണതഞണറ:

(i)നവവസറ-ചെഞൻസലെർന(ലചെയർമഞൻ);

(ii)നകപഞ-വവസറ-ചെഞൻസലെർ;

(iii) നഉന്നതന വതിദശ്യഞഭശ്യഞസന വകുപ്പതിലനന ചുമതലെയുള്ളന ഗവൺലമനറന ലസക്രട്ടേറതി,
അലല്ലെങ്കേതിൽനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനചുമതലെലപ്പടുത്തുന്നനകജഞയതിനറനലസക്രട്ടേറതിയുലടേനപദവതിയതിൽനകുറയഞത
ഒരനഉകദശ്യഞഗസ്ഥൻ;

(iv)നവവസറ-ലചെയർമഞൻ,നഉന്നതനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനകേകൗണ്സതില്,നകകേരളനസര്കഞര്
(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(v) നഡയറക്ടർ, നഇന്തശ്യൻന ഇൻസതിറബ്യൂട്ടേറന ഓഫെറന ലടേകകഞളജതി, നമദഞസറ
(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(vi) നസർകഞർന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യുന്ന, നകകേരളതതിലലെന ഒര
സർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെനവവസറ-ചെഞൻസലെർന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(vii) നഡയറക്ടർ, നവതിക്രഞ്ചാംന സഞരഞഭഞയതിന കസ്പസറന ലസനർ, നതതിരവനന്തപുരഞ്ചാം
(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(viii) നഡയറക്ടർ, നഇന്തശ്യൻന ഇൻസതിറബ്യൂട്ടേറന ഓഫെറന കസ്പസറന ലടേകകഞളജതി,
തതിരവനന്തപുരഞ്ചാംനന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(ix)നഡയറക്ടർ,നകനവൽനഫെതിസതികൽനആനറനഓഷശ്യഞകനഞഗഞഫെതികേറനലെകബഞറട്ടേറതി,
ലകേഞചതിന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(x) നഡയറക്ടർ, നനഞഷണൽന ഇൻസതിറബ്യൂട്ടേറന ഓഫെറന ലടേകകഞളജതി, നകകേഞഴെതികകഞടേറ
(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(xi) നഡയറക്ടർ, നഇന്തശ്യൻനഇൻസതിറബ്യൂട്ടേറനഓഫെറനസയൻസറനഎഡഡ്യുകകഷൻനആനറ
റതിസർചറ,നതതിരവനന്തപുരഞ്ചാംനന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(xii) നവവസറ-ലചെയർമഞൻ, നകകേരളന കസററന കേകൗൺസതിൽന കഫെഞർന സയൻസറ,
ലടേകകഞളജതിനആനറനഎൻവകയഞൺലമനറ,നതതിരവനന്തപുരഞ്ചാംനന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(xiii) നലസക്രട്ടേറതി, നശഞസന സഞകങ്കേതതികേന ശഞസന വകുപ്പറ, നഭഞരതന സർകഞർ
അലല്ലെങ്കേതിൽനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനനഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനആൾന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(xiv) നഡയറക്ടർന ജനറൽ, നകേകൗൺസതിൽന കഫെഞർന സയനതിഫെതികറന ആനറ
ഇൻഡസതിയൽനറതിസർചറ,നനബ്യൂഡൽഹതിന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞനഅഞ്ചാംഗഞ്ചാം);



26

(xv) നധനകേഞരശ്യനവകുപ്പതിലനനചുമതലെയുള്ളനഗവൺലമനറന ലസക്രട്ടേറതി, നഅലല്ലെങ്കേതിൽ
അകദ്ദേഹഞ്ചാംന ചുമതലെലപ്പടുത്തുന്നന കജഞയതിനറന ലസക്രട്ടേറതിയുലടേന പദവതിയതിൽന കുറയഞതന ഒര
ഉകദശ്യഞഗസ്ഥൻ;

(xvi)നസഞകങ്കേതതികേനവതിദശ്യഞഭശ്യഞസനഡയറക്ടർ,നകകേരളനസർകഞർന(എകറ-ഒഫെവീകഷശ്യഞ
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം);

(xvii)നഡവീൻന(ഗകവഷണഞ്ചാം),ന(ലമമ്പർനലസക്രട്ടേറതി);

(xviii) നസർകഞർന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യുന്ന, നപതി.എചറ.ഡതി.-യുഞ്ചാംന പതറ
വർഷലതനഅദശ്യഞപനനപരതിചെയവമുള്ളനമൂന്നറനഅദശ്യഞപകേനപതതിനതിധതികേൾന;

(xix) നസർവ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെകയഞന അഫെതിലെതികയററന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ
കകേഞകളജുകേളതിലലെകയഞന ഗകവഷണന വതിദശ്യഞർത്ഥതികേളതിൽനതിനഞ്ചാംന സർകഞർന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നന മൂന്നറന വതിദശ്യഞർത്ഥതിന പതതിനതിധതികേൾ, നഅവരതിൽന ഒരഞൾ
വതിദശ്യഞർത്ഥതിനതിയഞയതിരതികകണതഞണറ.

** ** ** **

39.നഅപ്പകലെററന നനനനവട്രൈബബ്യൂണൽ.―(1)നഈനആകതിലനനആവശശ്യതതികലെകഞയതിനസർകഞർ
ഒരനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണൽനരൂപവീകേരതികകണതഞണറ.

(2) നഈന ആകതിലലെന വശ്യവസ്ഥകേൾന പകേഞരമുള്ളന നടേപതികേളതികന്മേൽന സങ്കേടേഞ്ചാം
അനുഭവതിക്കുന്നനഏലതഞരഞൾക്കുഞ്ചാംനഅപ്പകലെററനവട്രൈബബ്യൂണലെതിലനനസമവീപതികഞവന്നതഞണറ.

(3) നവഹകകഞടേതതിയുമഞയതിന ആകലെഞചെതിചറ, നചെഞൻസലെർന നഞമനതിർകദ്ദേശഞ്ചാംന ലചെയ്യുന്ന
ജതില്ലെഞന ജഡ്ജതിയുലടേന പദവതിയതിൽന തഞലഴെന അല്ലെഞതന ഒരന ജുഡവീഷശ്യൽന ഓഫെവീസർന അപ്പകലെററ
അകതഞറതിറതിനആയതിരതികകണതഞണറ.

(4) നഅപ്പകലെററന അകതഞറതിറതിയുലടേന കേഞലെഞവധതി, നഅധതികേഞരപരതിധതി, നകേർതവശ്യങ്ങൾ,
കസവന-കവതനന വശ്യവസ്ഥകേൾന എന്നതിവന സർകഞരതിലനന മുൻകൂട്ടേതിയുള്ളന അനുമതതികയഞടുകൂടേതി
സഞറബ്യൂട്ടുകേളഞൽനനതിർണ്ണയതികലപ്പകടേണതഞണറ.

** ** ** **


