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െപാതുസഭയാ സകലാശാലയുെട പരേമാതഅധികാരസഭ.
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●
●

●
●

നിരാഹക സമിതിയുെടയും അാദമിക് സമിതിയുെടയും പവന അവേലാകനം െചാനു
അധികാരം െപാതുസഭ് ഉായിരിും.
സകലാശാലയി ഏെതാം ബിരുദ, ഡിോമക, മ് അാദമിക പുരസ്ാര എിവ്
അനുമതി നണെമ് നിയിുതിു അധികാരവും െപാതുസഭ് ഉായിരിും.
ച നിിാനും േഭദഗതി െചാനും തിളയാനും െപാതുസഭ് അധികാരമുായിരിും
ച നിിാനും േഭദഗതി െചാനും തിളയാനും െപാതുസഭ് അധികാരമുായിരിും.
ജീവനാരുെട േസവന നിബനകളും വവകളും നിേശിാനും ആവശെമ് േതാിയാ
അധാപക - അനധാപക തികക സൃിാനും െഫേലാഷി് ാപിാനും ആവശെമി
ഓഡിനസുക റാാേനാ േഭദഗതി െചാേനാ ജനറ കൗസിലി അധികാരമുായിരിും.
മൂ് വഷിെലാരി ജനറ കൗസിലിെ പുനരൂപീകരണം നടേതാ.
ാൂ് ഉപസമിതി, അൗ്സ് കിി, അഷറസ് കിി എിെന മൂ് ഉപസമിതികളാ
ജനറ കൗസിലിനുത്.

െപാതുസഭയുെട ഘടന
െപാതുസഭയി 49 അംഗളാണുത്.
എ്-ഓഫീേഷാ അംഗ (20)
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ചാസല
േപാ-ചാസല
ൈവസ് ചാസല
കാഷിക ഉാദന കീഷണ
സാ െസകറി, കൃഷി വകു്
െസകറി, ധനകാര വകു് (വിഭവ)
ഫിഷറീസ് വകു് സാ െസകറി
ഗവെ് െസകറി, മൃഗസംരണ വകു്
കൃഷി ഡയറ
മൃഗസംരണ ഡയറ
ീര വികസന ഡയറ
ഫിഷറീസ് ഡയറ
പിസി ചീഫ് കസേര ഓഫ് േഫാറ്
െചയമാ, റ േബാഡ്
െചയമാ, സുഗവന േബാഡ്
സമുദ ഉല്പ കയുമതി വികസന അേതാറിി െചയമാ
ഡയറ, സി.പി.സി.ആ.ഐ.
ഡയറ, െക.എഫ്.ആ.ഐ.
ICAR- െ പതിനിധി
െകഎയുവിെ ആാനം ിതിെചു നിേയാജകമലെ പതിനിധീകരിു എംഎല്എ

തിരെടുെ അംഗ (15)
●
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നിയമസഭയി നിു നാ അംഗ (എസ്സി / എസ്ടി ഉെെട)
ഡീ ഓഫ് ഫാികളി നി് തിരെടുെ ഒരംഗം

●
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സരകലാശാലയിെല
സരകലാശാലയിെല
സരകലാശാലയിെല
സരകലാശാലയിെല

വിദാിക തിരെടു ര് അംഗ
അധാപക തിരെടു നാ അംഗ
അനധാപക ഉേദാഗ തിരെടു ര് അംഗ
ിരം െതാഴിലാളിക തിരെടു ര് അംഗ

ചാസല നാമനിേശം െച അംഗ (11)
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പശരായ നാ ശാ
നാ കഷക (ഒരു എസ് സി / എസ്ടി, ഒരു ീ)
ാേഴ്സ് അേസാസിേയഷനി നിു ഒരംഗം
ഗാമപായിെ ര് പസിഡുമാ

മ് അംഗ (3)
●

കാലി്, െകാി, േകരള സകലാശാലകെള പതിനിധീകരിു മൂ് അംഗ

െപാതുസഭയുെട അധികാരളും പവനളും
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ഏെതാം ബിരുദ ഡിോമക അാദമിക വിഷയ എിവാ സകലാശാല അനുമതി
നേെതു നിയിുത് െപാതുസഭയാ.
സം പേമയിേലാ എികൂീവ് കിിയുെട പേമയിേലാ ച നിിുകേയാ
പരിരിുകേയാ റാുകേയാ െചാ െപാതുസഭ കഴിയും.
അാദമിക് കൗസി പാസാിയ ഏെതിലും വവാപനേമാ എികൂീവ് കിി പാസാിയ
ഏെതിലും ഓഡിനേസാ േഭദഗതി െചാേനാ റാാേനാ െപാതുസഭ അധികാരമു്.
നിയമിെല ച, ഓഡിനസുക എിവ അനുസരി് െഫേലാഷിുക, ോളഷിുക,
വിദാികാവശമായ അനുമതിക, െമഡലുക, പുരസ്ാര എിവ ാപിുതിനും
എിബിഷനുക സംഘടിിുതിനും ജനറ കൗസിലി അധികാരമു്.
ആവശാടിാനി െപാഫസ, റീഡ, ലക്ച തുടിയ അാപന അെി ഗേവഷണ
തികക സൃിാനും െപാതുസഭ കഴിയും.
കാലാനുസൃതമായ ആവശെള അടിാനെടുി പുതിയ ാപന ാപിാനും
പരിപാലിാനും െപാതുസഭ അധികാരമു്.
സകലാശാലയിെല ജീവനാരുെട േസവനനിബനകളും വവകളും നിേശിുത്
െപാതുസഭയാ.
അധാപകരുെട േസവനിെ ചുമതലകളും ശള വവകളും നിേശിുത് െപാതുസഭയാ.
ചളിെല വവക അനുസരി് ബജ് പരിഗണി് പാസാുതിനും എികൂീവ് കിി മുി
വു വാഷിക റിോിലും സകാലാശാലയുെട വാഷിക അൗുകളിലും അനുേയാജമായ
നടപടിെയടുുതിനും അവേലാകനം െചുതിനും െപാതുസഭ അധികാരമു്..
ചളിെല വവകള്നുസൃതമായി ഏെതിലും വി് സകലാശാല നിയിു ഏെതിലും
ബിരുദം, ഡിോമ, പദവി അെി മേെതിലും വിശി പുരസ്ാരേളാ റാുതി
െപാതുസഭ അധികാരമു്.
ജനറ കൗസിലിെ പവന് ഉചിതെമ് േതാിേയാവു സമിതികെള
രൂപീകരിാനും ചുമതലക ഏിുതിനും െപാതുസഭ അധികാരമു്
സകലാശാലാഅധികാരികെള തിരെടുുതിനു രീതിക നിയിുതിനു ച,
െപാതുസഭാ േയാഗളിെല നടപടികമം, നിരാഹക സമിതി തുടിയ അധികാര സഭകളുെട േയാഗളുെട
നടപടികമ, സകലാശാലയുമായി ബെ ഇടപാടുക് േവ കാറിെ എം
നിയിുക തുടിയ കാര് ആവശമായച രൂപീകരിുത് െപാതുസഭയുെട
അധികാരപരിധിയിെടുു
ആവശഅനുസരി് മ് സകലാശാലകളുമായും മ് അധികാര േകളുമായും സഹകരി്
പവിാനു നിണയാവകാശം െപാതുസഭുാ.

