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“ज्ञानादॆ व तु कैवल्यम्”
Knowledge is Liberation
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प्राक्कथनम्
य वि आत्मनः सम्बद्धॆ क्षॆ त्रॆ प्रचवलतैः वनयमै ः िररवचता भिेयः।
लॊकतान्त्रिकविघानॆ वनयमाः चालकशक्तयः सन्त्रि। सिॆऽ
एतन्त्रिन् सन्दभॆ ,य विश्वविद्यालयॆन विविधॆष कालॆ ष वनवमय तान् वनयमान् समाहृत्य प्रकाशवयतं वनयमसवमत्या विवहतः
प्रयासः प्रशं सायॊग्यॊ भिवत।
सङ्कलनवमदं विश्वविद्यालयस्यायस्य कमय चाररणाम् अवधकाररणां च तत्परतािूिंकं स्वकमाय नष्ठानॆ तद्द्िारा
विश्वविद्यालयस्य प्रगतौ च प्रयॊजकं भिॆवदवत मॆ विश्वासः।
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सन्दॆ शाः
विश्वविद्यालयॆनैतािता प्रकावशतानां वनयमानां सङ्कलनं वनयमसवमत्या वियत इवत ज्ञात्वा भृ शं मॊमद्यतॆ। वनश्चयॆनासौ
सकारात्मकः कश्चन प्रयासॊऽन्त्रि। कमय चाररणां स्वकतयव्यवनियहणॆ इदम् अतीि उियॊगप्रदं साधनममिश्यं भिॆत्।
अिसरॆ ऽन्त्रिन् उद्यमममं हृदयॆन अवभनन्दावम।

डााँ.एस्.राजशॆखरन्
उपकुलपटताः
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ष ां टि शॊभनानां शॊभनतमा टवद्या”
“सवॆ र्
Of all that shines bright, knowledge is the most luminous

आमुखम्

श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयमः 1994 (1994 िषय स्य वनयमसंख्या 5),
कॆरलराज्यविधानसभयािाररतः 1994 माचयमासस्य तृतीयॆ वदनाङ्कॆ महामवहम्ना राज्यिालॆ न अनमॊवदतश्चान्त्रि। एषः

1
वनयमः कॆरलराज्यसियकारॆ ण सूचनासंख्या 2547/ Leg.Uni.3/94/Law इत्यनया 03.03.1994 वदनाङ्कस्य असाधारणॆ
राजित्रॆ प्रकावशतॊऽवि ितयतॆ।
ततः िरं मख्यवनयमस्य अनॆ किारं संशॊधनावन अवि जातावन। विविधॆष अवधवनयमॆ ष समयॆ समयॆ सञ्जातावन
तथा प्रकीणयरूिॆण तत्र तत्र विद्यमानावन चैतावन संशॊधनावन संकलय्य एकत्र समायॊजवयत्वा
प्रकृतवनयमस्वरूितामािदवयतं महान् प्रयासॊ विवहतॊऽन्त्रि। िूियतनप्रािधानानां स्वरूिं िाद
प्रदवशय तमन्त्रि यॆन वनयमानां विकासः अिगिं शक्यतॆ।
मख्यवनयमस्य चत्वारः, संशॊधनवनयमानाम् एकं शन्त्रद्धित्रं च अनबन्धरूिॆण विद्यिॆ। विश्वविद्यालयस्य
समिकमय चाररणां कृतॆ एतत् सन्दभय ग्रन्थरूिॆण उियॊवग भिॆत्।

कालटि
06.04.2009

डााँ.एस्.प्रॆ मटजत्
कुलसटचवाः

विप्पणीरूिॆण

1

“सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्
संवॊ मनांटस जानताम्
दॆ वाभागं यथा पू वॆ ष
सञ्जानाना उपासतॆ”

Let us walk together. Confer together.
Let our minds be one in receiving knowledge
As gods of yore, let us strive together.

टवर्यानु क्रमर्ी
श्रीशङ्कराचायष-संस्कृत-टवश्वटवद्यालयाटधटनयमाः 1994

अनबन्धः – I
(शन्त्रद्धित्रम् )

1

अनबन्धः - II
(श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयमः (संशॊधनम् ) वनयमः 2003 (2003 िषय स्यवनयमः 4))

अनबन्धः - III
(श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयमः (संशॊधनम् ) वनयमः 2005 (2005 िषय स्यवनयमः 1))

अनबन्धः - IV
(श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयमः (संशॊधनम् ) वनयमः 2007 (2007 िषय स्यवनयमः 24))

अनबन्धः - V
(श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयमः (संशॊधनम् ) वनयमः2008 (2008 िषय स्यवनयमसंख्या7))

1

“एकं सटिप्रााः बहुधा वदन्तन्त।“
Truth is but one, spoken in diverse ways

श्रीशङ्कराचायष-संस्कृत-टवश्वटवद्यालयाटधटनयमाः, 1994
(1994 वर्षस्य टनयमसंख्या-5)

एणाय कलम् वजलायाम् आलिा तालू क् अिगयतॆ कालवि इवत जनिदॆ श्रीशङ्कराचायय -संस्कृत-विश्वविद्यालय इवत
नाम्ना एकं विश्वविद्यालयं संस्थाप्य सञ्चालवयतं वनवमय तः वनयमः
भू वमका – यतॊवह, विश्वप्रवसद्धस्य भारतीयदाशय वनकस्य जगद् गरु आवदशङ्कराचाययस्य जन्मस्थानॆ
संस्कृतभाषायाः, भारतीयविद्यायाः, भारतीयदशय नानां तथा भारतीयभाषाणां प्रचाराथं प्रसाराथय ञ्च तन्नावम्न एकं
संस्कृतविश्वविद्यालयं संस्थाप्य सञ्चालनीयवमवत वधया।
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अन्त्रिन् िञ्चचत्वाररं शता गणतििषॆ य अनिरॊक्तप्रकारॆ ण अवधवनयवमतॊ भिॆत्।

प्रथमाः अध्यायाः
प्रारन्तिकम्
1. लधु शीर्षकं प्रारिश्च
1. अयं वनयमः ‚श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालय-अवधवनयमः, 1994‛ इवत जानीयात्।
2. अयं वनयमः, 25 निम्बर् 1993 प्रभृ वत कायाय न्त्रन्रतॊ भिॆत्।
2. टनवष चनाटन
वनयमॆ ऽन्त्रिन् सन्दभय िशादन्यथा नािॆवक्षतश्चॆ त् 1. ‘विद्यािररषद् ’ इत्यस्य अनच्छॆ दसंख्या 16 इत्यिगयतॆन वनयमॆ न संस्थाविता विश्वविद्यालयस्य अस्य विद्यािररषद्
इत्यथय ः।
2. ‘शै क्षवणकविभागः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयािगयतॆष, विभागाध्यक्षस्याधीनॆ प्रितयमानॆ ष वशक्षाविभागॆष अन्यतमः
अथिा तदिगयतं वकमवि एककम् इत्यथय ः।
3. ‘प्रावधकारी/प्रावधकरणम्’

इत्यस्य विश्वविद्यालयवनयमस्य एकादशॆ अनच्छॆ दॆ वनवदय ष्टॆष

प्रावधकाररष/प्रावधकरणॆष िा अन्यतमः/अन्यतमम् इत्यथय ः।
4. ‘िाठ्यिमसवमवतः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयािगयतास िाठ्यिमसवमवतष अन्यतमा इत्यथय ः।
5. ‘कलावधिवतः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य कलावधिवतररत्यथय ः।
6. ‘मख्यिरामशय दाता’ इत्यस्य दशमानच्छॆ दॆ न वनवदय ष्टः विश्वविद्यालयस्यास्य मख्यिरामशय दाता इत्यथय ः।
7. ‘सङ्कायाध्यक्षः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य वशक्षासङ्कायाध्यक्ष इत्यथय ः।
8. ‘कमय चारी’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य वशक्षकॆष अन्यॆ ष च िूणयकावलककमय चाररष अन्यतमः इत्यथय ः।
9. ‘सङ्कायः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य एकः/अनॆ कॆ िा वशक्षाविभागाः इत्यथय ः।
10. ‘सियकारः’ इत्यस्य कॆरलराज्यसियकार इत्यथय ः।
11. ‘अवधकारी’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य अनच्छॆ दः 23 द्वारा वनवदय ष्टः अथिा अवधवनयमॆ न िदावङ्कतॊ िा
अवधकारी इत्यथय ः।
12. ‘वनधाय ररतः’ इत्यस्य अनॆ न वनयमॆ न/अवधवनयमॆ न/विवनयमनॆ न िा वनधाय ररत इत्यथय ः।
13. ‘उिकलिवतः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य उिकलिवतररत्यथय ः(1)
(2)

14. ‚उिकलावधिवतः‛ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य उिकलावधिवतररत्यथय ः।
(अ) ‘मान्यताप्राप्तसंस्था’ तृश्शूर् वजलायाः चॆरुतरुवि इत्यन्त्रिन् जनिदॆ विद्यमाना ‘कॆरलकलामण्डलम्’ इवत संस्था,
या त्रािण्कॊर् -कॊवचन् इत्यत्र सावहत्य-शास्त्र-धमाय थयसंघानां िञ्जीकरणवनयमः, 1955 (1955 िषय स्य
िञ्जीकरणसंख्या-12) इत्यिगयतॆन वनयमॆ न िञ्जीकृता अन्त्रि।(3)
15. ‚कलसवचिः‛ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य कलसवचि इत्यथय ः।
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16. ‘राज्यम्’ इत्यस्य कॆरलराज्यम् इत्यथय ः।
17. ‘अवधवनयमाः’ ‘अध्यादॆ शाः’ ‘विवनयमनावन’ इत्यॆतॆषां यथािमं विश्वविद्यालयस्यास्य अवधवनयमाः, अध्यादॆ शाः,
विवनयमनावन इत्यथय ः।
18. ‘छात्रः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयॆऽन्त्रिन् कन्त्रिंवश्चदवि विभागॆ अथिा विश्वविद्यालयॆन संबद्धास संस्थास
िूणयकावलकरूिॆण अंशकावलकरूिॆण िा विवधित् विश्वविद्यालयस्यास्य शॊधकायं कतं िा, उिावधप्राप्तयॆ िा
विप्लॊमाप्राप्तयॆ िा प्रमाणित्रप्राप्तयॆ िा विद्यमानॆ ष िाठ्यिमॆ ष प्रविष्टॊ जन इत्यथय ः।
19. ‘प्रबन्धसवमवतः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य प्रबन्धसवमवतः इत्यथय ः।
20. ‚वशक्षकः‛ इत्यस्य प्रॊफॆसर् रीिर् अथिा तत्समानः कॊऽवि जनः विश्वविद्यालयॆनानॆ न वनयक्तः अथिा
य नाय िा वनयक्तः इत्यथय ः।
मान्यताप्राप्तः यः विश्वविद्यालयॆऽन्त्रिन् अध्यािनाय, शॊधकायाय य, शॊधवनदॆ श
अवधवनयमानसारॆ ण वशक्षकरूिॆण धॊवषतॊऽवि ‘वशक्षक’िदॆ अिभय िॆत्।
21. ‘विश्वविद्यालयः’ इत्यस्य श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः यॊऽनॆ न अवधवनयमॆ न संस्थावित इत्यथय ः।
22. ‘विश्वविद्यालयानदानायॊगः’

(UGC)

इत्यस्य विश्वविद्यालयानदानायॊगवनयमः 1956 (1956 िषय स्य

कॆन्द्रवनयमसंख्या-3) इत्यनॆ न संस्थावितः विश्वविद्यालय-अनदान-आयॊग इत्यथय ः।
23. ‘कलिवतः’ इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य कलिवतः इत्यथय ः।
(1)

संयॊवजतः, िश्यि

‚श्रीशङ्कराचाययसंस्कृतविश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य वनयमसं.7)

कायाय न्रयनवतवथः 09.06.2008।
(2)

‚प्रमखसङ्कायाध्यक्षः‛

इत्यस्य विश्वविद्यालयस्यास्य प्रमखसङ्कायाध्यक्षः इत्यथय ः। वनष्कावसतः, िश्यि

श्रीशङ्कराचाययसंस्कृतविश्वविद्यालयवनयमः 2005 (संशॊधनम् ) (2005 िषय स्य वनयमसं.1) कायाय न्रयनवतवथः
06.04.2005।
(3)

संयॊवजतः-िश्यि-श्रीशङ्कराचाययसंस्कृतविश्वविद्यालयवनयमः 2003 (संशॊधनम् ) (2004 िषय स्य वनयमसं.4)

कायाय न्रयनवतवथः – 28.11.2002।
*****************
टितीयाः अध्यायाः
अयम् टवश्वटवद्यालयाः
3. अयम् टवश्वटवद्यालयाः
1. कलावधिवतः, उिकलावधिवतः, कलिवतः, (उिकलिवतः)

(4)(5)

तथा प्रबन्धसवमतॆः, विद्यािररषदश्च सदस्याः च

समयॆऽन्त्रिन् वमवलत्वा ‚श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयॊ‛ भिॆत्।
2. अयम् विश्वविद्यालयः समानमद्रायां (Common Seal) अनिरतम् अग्रगामी भिॆत्। एिम् अन्त्रिन्नॆि नावम्न
िररिावदरूिॆण प्रवतिावदरूिॆण च अवभयॊगं चालवयतं शक्नयात्।
3. विश्वविद्यालयस्यास्य मख्यालयः एणाय कलम् वजलायां श्रीशङ्कराचाययस्य जन्मना िवित्रः कालवि इवत जनिदः
भिॆत्।
4. प्रादॆ टशकं कायषक्षॆत्रम्
1. सम्पू णॆ य कॆरलराज्यॆ विश्वविद्यालयस्यास्य प्रादॆ वशकं काययक्षॆत्रं व्यािृतं भिॆत्।
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2. संस्कृतस्य, भारतीयविद्यायाः, भारतीयदशय नस्य, भारतीयभाषाणां च अध्यािनाय कॆरलराज्यॆ तत्र तत्र
समवचतानां संस्थानां संस्थािनं सम्पॊषणञ्च कतयम् विश्वविद्यालयस्यास्य अवधकारः स्यात्।
4. टवश्वटवद्यालयस्यास्य उद्दॆ श्याटन
अनिरॊक्तावन उद्दॆ श्यावन विश्वविद्यालयस्य अस्य स्यः। तथावह1. संस्कृतवशक्षायाः विविधास शाखास, भारतीयविद्यायाम् , भारतीयदशय नॆ, अन्यास भारतीयभाषास च गहनायाः
व्याविकायाः च उच्चवशक्षायाः प्रदानम् ।
2. संस्कृतभाषया वचरात् सम्बद्धानाम् भारतीयभाषािराणां संस्कृतॆन तासां सम्बन्धं िरस्कृत्य उन्नताध्ययनाय
व्यिस्थािररकल्पनम् ।
3. संस्कृतॆ, भारतीयविद्यानां , भारतीयदशय नॆष, भारतीयभाषास च शॊधकायाय थं प्रॊत्साहनम् ।
4. प्राचीनभारतीयसावहत्यॆ, कलास, संस्कृतभाषायां च संरवक्षतानां सां स्कृवतकिरम्पराणां संरक्षणाय संिघयनाय च
व्यिस्थािररकल्पनम् ।
5. संस्कृतभाषायां वलन्त्रखतानां ग्रन्थानां , अन्यभाषास संस्कृतस्य श्रॆ ष्ठानां ग्रन्थानां विषयॆ वलन्त्रखतानाम् ,
संस्कृतलॆ खकानां संस्कृतभाषा एिं सावहत्यसम्बन्त्रन्धनाञ्च ग्रन्थानां प्रकाशनम् ।
6. प्राचीनानां िाण्डवलिीनां हिवलन्त्रखतग्रन्थानां च सञ्चयः, संरक्षणं, प्रकाशनम् ।
7. संगीतम् , नािकम् , वचत्रालॆ खनम् इत्यादीनां सन्दरकलानां भारतीयिरम्परानसारॆ ण प्रॊत्साहवयतं संिधयवयतं च
व्यिस्थाप्रकल्पनम् ।
8. नियिकानाम् उियॊवगनः आकषय कान् च सम्पू णाय न् समग्रान् च विषयान् संस्कृतॆन सह समायॊज्य
िाठ्यिमवनमाय णॆ व्यिस्थािररकल्पनम् ।
9. कॆरलप्रदॆ शस्य सां स्कृवतकिैविध्यम् अध्यॆतं गिॆषवयतं च व्यिस्थािररकल्पनम् ।
10. िॆदानाम् िराणानां उिवनषदाञ्च मलयालभाषायाम् अनिादाय प्रकाशनाय च व्यिस्थािररकल्पनम् ।
5. टवश्वटवद्यालयॆऽन्तिन् प्रवॆ शप्रटक्रया
य ां कृतॆ प्रिॆशः स्यात्।
1. विश्वविद्यालयॆऽन्त्रिन् वनयमस्यास्य प्रािधानानसारॆ ण अवधवनयमानसारॆ ण च सिॆष
तथावि प्रिॆशाथं वनधाररतानां शै क्षवणकमानकानामभािॆऽवि कमवि जनं कन्त्रिन्नवि िाठ्यिमॆ विश्वविद्यालयस्य
विद्यािररषदः वसद्धािानसारॆ ण प्रिॆशवयतम् , अथिा उिाधैः विप्लॊमायाः प्रमाणाित्रस्य च संप्रदानॆ
अिॆवक्षतायाः न्यू नतममानकस्य नीचैरॆि यस्य शै क्षण्कमानकं भिवत तादृशं प्रविष्टं जनं विश्वविद्यालयस्य
उिन्त्रस्थवतिवञ्चकायां धारवयतम् अथिा अन्यछात्राणां कमय चाररणां िा अवधकाराणां विशॆ षावधकाराणां िा
हावनकारकरूिॆण यस्य व्यिहारॊऽन्त्रि तादृशं जनम् अथिा विश्वविद्यालयॆ िाठ्यिमविशॆ षॆष वनधाररतॆभ्यः
स्थानॆ भ्यः अवधकतया कमवि समायॊजवयतं खण्डस्यास्य वनयमाः बाधकाः न भिॆयः।
2. उरखण्डः (1) इत्यस्य व्यिस्थानसारॆ ण अनिरॊक्तप्रकारॆ ण वनदै षिं सियकारस्यावधकारॊऽन्त्रि यद् विवशष्टानां
िाठ्यिमाणां कृतॆ अनसूवचतजातौ अिगयतानाम् तथा अनसूवचतिगाय िगयतानाम् एिं समावजकिरॆ वशक्षािरॆ
च अधःन्त्रस्थतानाम् तथै ि राज्यािरॆ भ्यः दॆ शािरॆ भ्यश्च िाठ्यिमॆ ष प्रिॆषिमािॆवदतानां छात्राणां कृतॆ
विश्वविद्यालयः स्थानावन आरक्षयॆवदवत।
य या रीत्या आरवक्षतॆ स्थानॆ प्रविविक्षः अभ्यथी अभ्यवथय नी िा विश्वविद्यालयॆन
िरि िूिॊक्त
तित्पाठ्यिमॆ ष प्रिॆशाथं वनधाय ररताः न्यू नतमाः यॊग्यताः धारयॆत्। अत्रावि अनसूवचतजावत/जनजावत विभागॆभ्यः
वनधाय ररताः विशॆ षव्यिस्थाः स्वीकायाय ः भिॆयः।
6. टवश्वटवद्यालयस्य अटधकारााः कायषकलापाश्च
विश्वविद्यालयस्य इमॆ अवधकाराः काययकलािाश्च स्यः। तद्यथा1. संस्कृतॆ, भारतीयविद्यास भारतीयदशय नॆष, भारतीयभाषास तथै ि अन्यॆ ष विषयॆष यथॊवचतं वशक्षाप्रदानम् ।
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2. संस्कृतॆ, भारतीयविद्यास, भारतीयदशय नॆष, भारतीयभाषािरॆ ष च गिॆषणाथं व्यिस्थाकरणम् ।
3. प्राचीनानां भारतीयसकमारकलानां वशक्षणाथं गिॆषणाथं च व्यिस्थाकरणम् ।
4. विविधानां िाठ्यिमाणां प्रारम्भः तथा सञ्चालनम् एिं िाठ्यिमस्य समाप्तॆ रनिरं िरीक्षाणां सञ्चालनम् एिं
िाठ्यिमस्य समाप्तॆ रनिरं िरीक्षाणां सञ्चालनञ्च।

(4-अ) भारतीयिरम्परानगणास सङ्गीत-नािक-

वचत्रकलाद्यास स्नातकिाठ्यिमान् वनमाय य़ तिन्मान्यताप्राप्तास संस्थास सञ्चालनम् एिं
िाठ्यिमसमाप्तॆ रनिरं िरीक्षाणां सञ्चालनञ्च।(6)
5. विविधानाम् उिादीनां विप्लॊमानां , प्रमाणित्राणामॆ िं अन्यॆ षां शै क्षवणकिदिीनाञ्च व्यिस्थािनम् ।
6. विविधानाम् उिाधीनां , विप्लॊमानां , िदिीनां , प्रमाणित्राणां तथा अन्यशै क्षवणकिदिीनां तॆभ्यः प्रदानम् यॆ –
(अ
) विश्वविद्यालयस्यास्य तत्सम्बद्धसंस्थानां िा िाठ्यिमविशॆ षॆष अन्यतमं स्वीकृत्य िठनानिरं तत्सबद्धास
िरीक्षास उिीणाय ः।
(आ
) विश्वविद्यलयॆन वनधाय ररतं गिॆषणाकायं कृतििः।

(6-अ)

विश्वविद्यालयस्यास्य सम्बद्धसंस्थास

सञ्चाल्यमानॆ ष िाठ्यिमॆ ष अन्यतमं स्वीकृत्य िठनािरं तत्परीक्षास उिीणाय नां तिदिावधप्रदानम्(7)

7. संस्कृतसावहत्यॆ, संस्कृतवशक्षायाम् , भारतीयविद्यास, भारतीयदशय नॆष, भारतीयभाषास, सकमारकलास
मानविकविषयॆष अथिा समाजशास्त्रॆ ष अिारवष्टियसम्बन्धॆष िा िरणीयं कायं कृतितां ,
विश्वविद्यालयावधवनयमॆ ष वनधाय ररतानां मानदॊिाधीनाम् अथिा तत्सदृशानां सम्मानिदिीनां समियणम् ।
8. विश्वविद्यालयॆन प्रदिानाम् उिाधीनां प्रमाणित्राणां िदिीनाम् अथिा अन्यशै क्षवणकिदिीनां
अवधवनयमािगयतैः समवचतैः कारणैः प्रवतसंहारॊ वनरासॊ िा।
9. विश्वविद्यालयस्य मू लॊद्दॆ श्यानां सफलतायै समवचतानां स्म्मॆलनानां , िादगॊष्ठीनां चचाय विशॆ षाणां , िररसंिादानां ,
काययशालानाञ्च समायॊजनम् ।
10. संस्कृतशास्त्रविषयॆष तथा शङ्करदशय नॆ च विविधानां प्रवतस्पधाय नां समायॊजनम् विजॆ त्णां िरस्करणञ्च।
11. विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यावन सफलीकतं यथॊवचतं विश्वविद्यालयािरै ः, अन्यशै क्षवणकसंस्थावभः
उच्चवशक्षासंस्थावभश्च सह्यॊगॆन, सहभावगत्वॆ न च काययकरणम् ।
12. विश्वविद्यालयस्यास्य प्रबन्धनॆ संस्कृतस्य भारतीयविद्यायाः, भारतीयदशय नस्य च वशक्षाप्रचाराय
शै क्षवणकसंस्थानां संस्थािनं सञ्चालनञ्च।
13. बावलकाच्छात्राणां कृतॆ आिासस्य एिम् अन्यशै क्षवणकसविधानां प्रकल्पनम् ।
14. विश्वविद्यालयस्यास्य उद्दॆ श्यानां प्रवतष्ठािनाथय म् िरालॆ खागाराणां , ग्रन्थालयानां , सूचनाकॆन्द्राणां ,
आधारसामग्रीशॆ खराणां (Data Bank) संग्रहालयानाञ्च सञ्चालनम् ।
15. प्राचीनहिलॆ खग्रन्थानां समाहरणं, संरक्षणं, प्रकाशनम् तथा महत्त्विूणाय नां िूराििू नां संरक्षणञ्च।
16. स्थािरजङ्गमििू नां ियणद्वारा, उिहारद्वारा अन्त्रिमॆ च्छाित्रद्वारा अन्यथा िा अवधग्रहणम् एिम्
विश्वविद्यालयस्य कायाय थं सम्पिीनां अनदानद्वारा, हिािरणद्वारा, स्वावमत्वािरणद्वारा अन्यथा िा िररत्यागः।
17. विश्वविद्यालयस्य उियॊगाथं सियकारस्य िूिाय नमत्या दानराशीनाम् , अनदानानाम् , उिहाराणां िा स्वीकारः
अथिा कॆन्द्रसियकारात्, राज्यसियकारात्, व्यन्त्रक्तभ्यः, संघॆभ्यः, संस्थाभ्यॊ िा ऋणादानम् ।
18. वनयमॆ ऽन्त्रिन् वनधाय ररतॆभ्यः अन्यॆ यॆ प्रावधकाररणः, अवधकाररणः विश्वविद्यालयकमय चाररणॊ िा सन्त्रि तॆषाम्
अवधकाराणां कतयव्यानां दावयत्वानाञ्च वनियचनम् ।
19. विश्वविद्यालयकमय चाररष एिं छात्रॆ ष अनशासनस्य वनयमनमॆ िं वियान्रयनम् तथा
यथॊवचतमनशासनात्मककाययस्य वनिाय हः।
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20. सियकारात् िूिाय नमत्या वशक्षणाय गिॆषणाय तथा अन्यशै क्षवणककायाय थं िदानां सृजनम् तथा तत्पदॆ ष यॊग्यानां
चयनम् ।

(20-अ)

विश्वविद्यालयस्यमन्यताप्राप्तास संस्थास वनधाय ररतॆष िाठ्यिमॆ ष वशक्षणकाययस्य

समायॊजनम् अधीक्षणं, वनयिणं च।

(20-आ) मान्यताप्राप्तास संस्थास वनधाय ररतानां िाठ्यिमाणां कृतॆ

वशक्षकाणां यॊग्यतावनणययः।(8)
21. सियकारस्य िूिाय नमत्या प्रशासकीयिदानां सृजनम् तथा तत्पदॆ ष यॊग्यानां वनयन्त्रक्तः।
22. संस्कृतस्य प्रचाराथं तथा संस्कृतप्रचारणॆ वनरतॆभ्यः यॊग्यजनॆ भ्यः यॊग्यसंस्थाभ्यश्च साहाय्यप्रदानाथं तथा
छात्रिृिीनां , विवशष्टसदस्यतानां (Fellowships) अन्यिरस्काराणां च कायाय थं विश्वविद्यालयावधवनयमानसारॆ ण
अक्षयवनधीनां िारकवनधीनाञ्च (Bursary) संस्थािनं संिहनं सञ्चालनञ्च।
23. विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यावन सफलीकतयम् उवचतानां ििकानां , िवत्रकाणां , िन्त्रिकानां , विशॆ षवनबन्धानां
(Monographs) च प्रकाशनम् ।
24. विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यावन सफलीकतयम् उवचतानां ििकानां प्रकाशनाथं व्यक्तीनां कृतॆ तथा संस्थानां कृतॆ
धनरावशप्रदानॆ न अन्यथा च साहाय्यप्रदानम् ।
25. विश्वविद्यालयच्छात्राणां कमय चाररणां च आिासव्यिस्थायाः िररकल्पनम् ।
26. विश्वविद्यालयच्छात्राणां आिासव्यिस्थायाः व्यिहारस्य अनशासनस्य च अधीक्षणं , वनयिणं तथा तॆषाम्
आरॊग्यविषयॆ मनॊरञ्जनविषयॆ यॊगक्षॆ मविषयॆ च यथॊवचतानां व्यिस्थानां प्रकल्पनम् ।
27. अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतानां शल्कानां वनणययः, अभ्यथय ना, स्वीकारश्च।
28. विश्वविद्यालयािरॆ ष, संस्थािरॆ ष, तत्सदृशॆ ष उच्चशै क्षवणकसंस्थास च काययरतानां वशक्षकाणां वनवदय ष्टसमयाथं
वनयन्त्रक्तः।
29. विश्वविद्यालयस्यास्य उद्दॆ श्यावन सफलीकतयम् सहायकानां /सामान्यानां – तावन कायाय वण आकन्त्रिकावन
चॆदथिा न चॆदवि – वनिाय हः।

(4)

समायॊवजतः - िश्यि – श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः 2008 – संशॊधनम् (2009 िषय स्य

वनयमसं. 7) कायाय न्रयनवतवथः 09/06/2008।
(5)

प्रमखसङ्कायाध्यक्षः (वनष्कावसतः – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय – संस्कृत – विश्वविद्यालयः (संशॊधनम् ) वनयमः

2005 (2005 िषय स्यवनयमसं-1) कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005)।
(6)

सवन्निॆवशतः – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय संस्कृतविश्वविद्यालय (संशॊधन) वनयमः 2003. संख्या-4.

कायाय न्रयनवतवथः – 25.11.2002।
(7)

सवन्निॆवशतः – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयावधवनयम(संशॊधन) संख्या 4

कायाय न्रयनवतवथः – 28.11.2002।
(8)

सवन्निॆवशतः – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालय (संशॊधन) वनयमः 2003 (संख्या 4)

कायाय न्रयनवतवथः 28 निम्बर 2002।
****************

1

तृतीयाः अध्यायाः
कुलाटधपटताः, प्रटतकुलाटधपटताः मुख्यपरामशषदाता च
7. कुलाटधपटताः
1. कॆरलराज्यस्य राज्यिालः तत्पदमवहम्ना विश्वविद्यालयस्यास्य कलावधिवतभय िॆत्।
2. विश्वविद्यालयस्यास्य कलावधिवतः मख्यशासकः स्यात्। यद्ययमिन्त्रस्थतः तवहय असािॆि विद्यािररषदः उििॆशनॆ ष
तथा अन्यॆ ष दीक्षािसमारॊहावदष अध्यक्षः स्यात्।
य वि प्रावधकाररणः कलावधितॆः अधीनस्थाः भिॆयः।
3. विश्वविद्यालयस्य सिॆऽ
4. मानदॊिाधीनां तथा अन्यॆ षां विवशष्टसम्मानानां प्रदानविषयॆ समॆ ऽवि प्रिािाः कलावधितॆः िष्टीकरणमिॆक्षिॆ।
5. अनॆ न अवधवनयमॆ न वनयमॆ न िा प्रदिान् वनवक्षप्तान् िा अन्यान् अवधकारान् तथा काययविशॆ षान् प्रयॊक्तं
कलावधिवतः अवधकृतः स्यात्।
6. विश्वविद्यालयावधवनयमानां वनयमानां िा अनसारॆ ण नान्त्रि चॆत् कस्यावि विश्वविद्यालयावधकाररणः कामवि
कायाय लयीयां प्रवियां कलावधिवतः वलन्त्रखतॆनादॆ शॆन समािवयतम् अमॊधीकतं िा समथॆ य भिॆत्। िरि
कलावधिवतः तथाविधाद् आदॆ शात् िूिं अयमादॆ शः कॆन कारणॆन न वनस्सारयॆवदवत सम्बद्धादवधकाररणः
वलन्त्रखतमिरं यथॊवचतं समयं दत्वा, स्वीकृत्य वनश्चयॆन विचारयॆत्।
7. धनस्य दवियवनयॊगॆन, दराचरणॆन अन्यॆ न िा उवचतॆन ियाय प्तॆन च कारणॆन कलावधिवतः वलन्त्रखतॆनादॆ शॆन
कलिवतं स्विदात् वनष्कासवयतं सक्षमः स्यात्।
िरि एतॆ आरॊिाः कस्यावि उच्चन्यायालयस्य उच्चतमन्यायालयस्य िा न्यायावधिद्वारा कृतया
अन्रॆ षणया वसद्धाः स्यः।
िनरवि कलिवतम् अनॆ न उिखण्डािगयतॆन वनयमॆ न स्विदात् तािन्न वनष्कासयॆत् यािदिै स्विक्षं
प्रिौतं उवचतमिसरं न लभॆ त।
8. प्रटतकुलाटधपटताः
1. राज्यस्यास्य उच्चवशक्षामिी स्विदमवहम्ना विश्वविद्यालयास्यास्य प्रवतकलावधिवतः स्यात्।
य ाम् अवधकाराणां प्रयॊगॆ काययवनष्पादनॆ च कलावधितॆरभािॆ तस्यासामर्थ्ॊ य िा
2. कलावधितॆः सिॆष
प्रवतकलावधिवतः अवधकृतः स्यात्।
3. कलावधिवतद्वारा वलन्त्रखतॆनादॆ शॆन प्रवतकलावधितयॆ प्रत्यायॊवजतान् अवधकारान् काययविशॆ षान् च तन्त्रिन्नॆिादॆ शॆ
स्पष्टीकृतान् उिाधीन् वनयमान् चानसृत्य प्रयॊक्तं वनष्पादवयतं च प्रवतकलावधिवतः अवधकृतः स्यात्।
9. मुख्यपरामशषदाता
1. विदॆ शॆष्ववि बहुमतं प्रख्यातं संस्कृतविद्वां सं विश्वविद्यालयस्य मख्यिरामशय दातृरूिॆण वनयॊजयॆत्।
2. मख्यिरामशय दाता विश्वविद्यालयस्य मानदमख्यॊिदॆ ष्टा स्यात्।
3. कलितयॆ िूियमॆि सूचवयत्वा मख्यिरामशय दाता विश्वविद्यालयॆ , विश्वविद्यालयॆ सञ्चावलतास सम्बद्धास िा संस्थास
कन्त्रिन्नवि समयॆ वनरीक्षणाथय मागिम् अवधकृतः स्यात्।
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चतुथषाः अध्यायाः
टवश्वटवद्यालयस्य प्राटधकाररर्ाः
10. टवश्वटवद्यालयस्य प्राटधकाररर्ाः
विश्वविद्यालयस्य प्रावधकाररणः अनिरॊक्ताः स्यः
1. प्रबन्धसवमवतः
2. विद्यािररषत्
3. सङ्कायाः
4. िाठ्यिमसवमतयः
5. वििसवमवतः एिम्
6. विश्वविद्यालयावधवनयमॆ ष प्रावधकारररूिॆण स्पष्टीकृताः अन्याः सवमतयः।
11. प्रबन्धसटमटताः
प्रबन्धसवमवतः विश्वविद्यालयस्य मख्या काययकाररणी सभा भिॆत्। अस्याम् अनिरॊक्ताः सदस्याः स्यः।
िदॆ न सदस्याः
1. कलिवतः
2. उिकलिवतः(9)
3.

(10)(

सवचिः-राज्यसियकारः, उच्चवशक्षाविभागः, अथिा उच्चवशक्षाविभागस्य सवचिॆन मनॊवनतः तस्यै ि विभागस्य

कॊऽवि अवधकारी यः उिसवचििदात् अधः न भिवत।)(11)
4. (सवचिः, राज्यसियकारः, वििविभागः, अथिा वििविभागस्य सवचिॆन मनॊनीतः तस्यै ि विभागस्य कॊऽवि अवधकारी
यः उिसवचििदात् अधः न भिवत।)(12)
( )(13)
चयटनतसदस्यााः
कॆरल वनयमसभासामावजकैः तैमयध्यात् एकः सामावजकः चतणां िषाय णां कृतॆ वचतॊ भिॆत्।
िरि अयं सामावजकः आत्मनः सामावजकत्विदिीसमाप्तॆ रनिरं मासत्रयात् अवधकः कालः प्रबन्धसवमतॆः
सदस्यः न स्यात् यािदॆ तन्त्रिन्नभ्यिरॆ असौ िनरवि समावजकॊ न भिॆत्।
मनॊनीतााः सदस्यााः
1. संस्कृतस्य, भारतीयविद्यायाः, भारतीयदशय नस्य, कतमस्यावि भाषािरस्य च प्रवतवनवधरूिॆण तिवद्वषयॆष प्रख्यातः
एकैक विद्वान् आहत्य चत्वारः विद्वां सः चतणां िषाय णां कृतॆ कलावधिवतना एकिारं मनॊनीतॊ भिॆत्।
2. कलास, वशक्षायां , प्रबन्धनॆ समाजशास्त्रॆ िा विवशष्टं यॊगदानं कृतििः यॆ वशक्षकाः विश्वविद्यालयॆष
सम्बद्धमहाविद्यालयॆष िा कायं कियन्त्रि तॆष प्रत्यॆकं विषयॆष एकैकः इत्याहत्य चत्वारः वशक्षकाः (तॆष चतषय एका
मवहला, एकः अनसूवचतजातीयॊ अनसूवचतजनजातीयॊ िा स्यात् ) सियकारॆ ण वनरिरं चतणां िषाय णां कृतॆ
मनॊनीताः स्यः।)(14)
3. विश्वविद्यालयस्य त्रयः वशक्षकाः, यॆष एका मवहला स्यात्, सियकारॆ ण चतणां िषाय णां कृतॆ एकिारं मनॊनीताः स्यः।(15)
4. आिृविरूिॆण कलावधिवतना मनॊनीतः एकः सङ्कायाध्यक्षः।(14)

1
5. सियकारॆ ण मनॊनीतः विश्वविद्यालयछात्रसंघस्य अध्यक्षः, तदभािॆ विश्वविद्यालयॆ सम्बद्धमहाविद्यालयॆष कॆन्द्रॆष िा
िञ्जीकृतः िूणयकावलकः छात्रः।
िरि यत्र यथॊक्तरूिॆण छात्राध्यक्षस्य स्थानॆ यः छात्रः प्रबन्धसवमतॆः सदस्यरूिॆण मनॊनीतः तस्य काययकालः
छात्राध्यक्षस्य चयनसमनिरमॆ ि समाप्तः स्यात् तथा वचतः छात्राध्यक्षः तत्स्थानॆ प्रबन्धसवमतॆः सदस्यः स्यात् (16)
6. कॆरलराज्यस्य उच्चवशक्षावनकायस्य काययकाररणीसभया तन्मध्यात् मनॊनीतः एकः सदस्यः।(17)
िरि कॊऽवि सदस्यः वनरिरं िारद्वयादवधकं वचतः न स्यात्।(14)
12. प्रबन्धसटमतॆाः सङ्घिनम्
य एकिारं प्रबन्धसवमवतं सङ्घियॆत्।
कलावधिवतः चतषय िषॆ ष
13. प्रबन्धसटमतॆाः अटधकारााः कायषकलापाश्च।
1. अस्य अवधवनयमस्य वनयमस्य च प्रािधानानामनसारॆ ण विश्वविद्यालयस्य काययिालनावधकाराः प्रबन्धसवमतौ
वनवक्षप्ताः स्यः। विश्वविद्यालयस्य सम्पिीनां वनधीनाञ्च वनयिणॆ , प्रबन्धॆ, शासनव्यिस्थायाञ्च प्रबन्धसवमवतः
अवधकृता स्यात्।
2. अस्य अवधवनयमस्य वनयमस्य च प्रािधानानसारॆ ण प्रबन्धसवमतॆः अनिरॊक्ताः अवधकाराः स्यः। तद्यथा –
i.

वनयमस्यास्य आधारॆ ण अवधवनयमान् वनमाय य कलावधितयॆ अनमत्यथय ः समियणम् ।

ii.

विद्यािररषदः विचाराथय म् अनमॊदनाथं च प्रािधानानसारॆ ण वनयमानां वनमाय णम् ।

iii.

अध्यादॆ शानां वनमाय णं, संशॊधनं , वनरसनञ्च।

iv.

विश्वविद्यालयद्वारा प्रदॆ यानाम् उिाधीनां , विप्लॊमानां प्रमाणित्राणां एिं तत्सदृशानाम् अन्यशै क्षवणकसम्मानानां च
विवनश्चयः।

v.

मानदसदस्यताधनराशीनां , छात्रिृिीनां , िदकानां िरस्काराणाञ्च संस्थािनं प्रदानञ्च।

vi.

विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यानां िरॊगतयॆ उियक्तानां संस्थानां व्यिस्थािनं , सन्धारणं, प्रबन्धनञ्च।

vii.

समयॆ समयॆ विश्वविद्यालयॆ अिॆवक्षतानां शै क्षवणकविभागानां सङ्कायानां च सृजनम् ।

viii.

सियकारस्य िूिाय नमत्या शै क्षवणक-शै क्षवणकॆतर-िदानां सृजनम् ।

viii(अ) मान्यताप्रदिानां संस्थानां वनरीक्षणाथं व्यिस्थाकरणम् ।(18)
ix.

वशक्षकॆष अन्यकमय चाररष च अनशासनावधकाराणां प्रयॊगः।

x.

विश्वविद्यालयकमय चाररणां वशक्षकाणां च वनयन्त्रक्तः, तॆषां कतयव्यानां वनधाय रणम् , अवधवनयमानां प्रािधानानसारॆ ण तॆषां
सॆिायाः कालस्य व्यिस्थानाञ्च वनणययः; विश्वविद्यालयावधकाररणां वशक्षकाणाम् , अन्यॆ षां कमय चाररणां छात्राणाञ्च यवद
तॆ आत्मनः िीवितान् वचियन्त्रि तवहय तॆषां िीिानां विचारः, तत्र विवनणययः, उवचतश्चॆ त् तॆषां िररहारश्च।

xi.

विश्वविद्यालयस्य िावषय कायव्ययित्रस्य वनमाय णम् अनमॊदनञ्च।

xii.

विश्वविद्यालयस्य िावषय कायव्ययलॆ खायाः िावषय कवििरणस्य च िनरीक्षणम् अिॆवक्षतश्चॆ त् तत्र काययकरणञ्च।

xiii.

िरीक्षाणां सञ्चालनं तॆषां िररणामघॊषणञ्च।
य वनरतानां िरीक्षकाणां , प्राविकानां , अन्यॆ षाञ्च कमय चाररणां िाररश्रवमकस्य, यात्राभिायाः अन्यभिानाञ्च
िरीक्षाकायॆष

xiv.

व्यिस्थािनम् ।
xv.

विश्वविद्यालयिक्षतः सङ्कल्पदानानां , दानानां , विश्वविद्यालयाय दिानां चलाचलसम्पिीनाञ्च स्वीकारः।

xvi.

विश्वविद्यालयस्य काययकलािानां समवचतसञ्चालनाय अिॆवक्षतानां भिनानां , स्थानानाम् उिकरणानाम् तथा
अन्यॆ षाम् उियॊवगनां ििू नां सम्पादनाथं यथॊवचतम् अनबन्धॆष

(Contracts) प्रिॆशः, िररितयनम् , अनबन्धानां

वनिाय हणम् , वनरसनञ्च।
xvii.
xviii.

य ः।
विश्वविद्यालयस्य सामान्यमद्रायाः (Common Seal) वनमाय णाय संरक्षणाय उियॊगाय च वनदॆ श
य ः।
विश्वविद्यालयस्य छात्रािासानां तथा अन्यासां संस्थानां व्यिस्थाकरणाय वनरीक्षणाय च वनदॆ श
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xix.

छात्रै ः दॆ यानां शल्कानां वनणययः विवनयमनञ्च।

xx.

छात्राणाम् अनशासनस्य आिासस्य च अधीक्षणं वनयिणञ्च।

xxi.

ियाय प्तकारणॆन कस्यावि छात्रस्य कस्या अवि िरीक्षाया िररणामस्य स्थगनं वनरसनम् िा

; एिं ियाय प्तकरणॆन

कस्यावि छात्रस्य उिाधॆः, विप्लॊमायाः, िदिीनाम् तथै िान्यॆ षां शै क्षवणकसम्मानानां स्थगनं वनरसनं िा।
xxii.

विश्वविद्यालयस्य िरीक्षाणां मान्यताप्रदानाय विश्वविद्यालयिरै ः सह चचाय ।

xxiii.

संस्कृतििकानां , संस्कृतसम्बन्त्रन्धििकानां , भारतीयदशय नसम्बन्त्रन्धििकानां च प्रकाशनाथय म्, संस्कृतस्य
प्रचाराथं च संस्थानां व्यक्तीनां च कृतॆ सहायतादानम् ।

xxiv.

अनॆ न अवधवनयमॆ न वनयमै िाय यॆ अवधकाराः कस्यावि अवधकाररणः वनवदय ष्टाः तॆषां प्रयॊगः।

xxv.

य ामवधकाराणां
स्थायीरूिॆण अस्थायीरूिॆण िा-वनयमानाम् अध्यादॆ शानां िा वनमाय णं िररत्यज्य-अन्यॆ षां सिॆष
कलितयॆ प्रत्यायॊजनम् ।

xxvi.

अन्त्रिन् अवधवनयमॆ अध्यादॆ शॆ वनयमॆ िा प्रॊक्तानाम् अवधकाराणां कतयव्यानाञ्च यथासमयं प्रयॊगः।
14. प्रबन्धसटमतॆाः उपवॆ शनाटन
1. कलिवतना वनवदय ष्टॆ समयॆ न्यू नावतन्यू नं मासद्वयॆ एकिारं प्रबन्धसवमतॆः उििॆशनं स्यात्।
ं ः उििॆशनस्य गणिूवतयभयिॆत(19)
2. सदस्यानां िािविका या उिान्त्रस्थवतसंख्या तस्याः वत्रष्वॆकॊश
् ।
3. कलिवतः अथिा तस्याभािॆ (उिकलिवतः एिं द्वयॊरभािॆ)

(20)

( )

(21)

तन्त्रिन्नििॆशनॆ उिन्त्रस्थतॆष वचतः अन्यतमः

प्रबन्धसवमतॆः आध्यक्ष्यं कयाय त्।
4. उििॆशनॆ ष कलसवचिः उिन्त्रस्थतॊ भिॆत् तथा प्रबन्धसवमतॆरूििॆशनस्य काययिृिं वनमाय य सरक्षयॆत्।
15. टवद्यापररर्त्
य शै क्षवणककायॆष
य विद्यािररषत् विश्वविद्यालयस्य प्रधानतमा सवमवतः स्यात्।
1. सिॆष
2. कलावधिवतः विद्यािररषदं संस्थाियॆत् एिं िषय त्रयानिरं िनः संघियॆत्।
3. विद्यािररषवद अनिरॊक्ताः सदस्याः स्यः। तद्यथा –
पदॆ न सदस्यााः
i.

कलिवतः

i(अ) उिकलिवतः(22)
ii.

सवचिः, राज्यसियकारः, उच्चवशक्षाविभागः ; अथिा उच्चवशक्षाविभागस्य सवचिॆन मनॊनीतः तस्यै ि विभागस्य
कॊऽप्यवधकारी यः उिसवचििदात् अधः न भिॆत्।

iii.

सवचिः, राज्यसियकारः, वििविभागः; अथिा वििविभागस्य सवचिॆन मनॊनीतः तस्यै ि विभागस्य कॊऽवि अवधकारी

iv.

यः उिसवचििदात् अधः न भिॆत्।
य स्य वनदॆ शकः (DPI)।
साियजवनकवनदॆ श

v.

महाविद्यालयीयवशक्षावनदॆ शकः

vi.

(

vii.

सङ्कायाध्यक्षाः;

viii.

शै क्षवणकविभागाध्यक्षाः;

)(23)

ix.

कलसवचिः;

x.

विश्वविद्यालयछात्रसंघाध्यक्षः;

xi.

प्रबन्धसवमतॆःतॆ सदस्याः यॆ विद्यािररषवद अन्यथा सदस्याः न भिन्त्रि।

1
टचतााः सदस्यााः
य ां सङ्कायानां सङ्कायप्रमखं विभागाध्यक्षं च मक्त्वा प्रत्यॆकं सङ्कायात् तन्मध्यात् वचतः एकैकः वशक्षकः त्रयाणां
सिॆष
िषाय णां कृतॆ सदस्यः स्यात्।
मनॊनीतााः सदस्यााः
i.

एकस्य िषय स्य कृतॆ कलावधिवतना मनॊनीतः एकः स्नातकॊिरच्छात्रः एकः शॊघच्छात्रश्च।

ii.

संस्कृतस्य, भारतीयविद्यायाः, भारतीयदशय नस्य, भारतीयभाषाणाञ्च विवशष्टॆ ष विद्वत्स िषय त्रयाकाययकालाय
कलावधिवतना मनॊनीताः िञ्च विद्वां सः यॆष अन्यतमा मवहला स्यात्।
16. टवद्यापररर्दाः अटधकारााः, कतषव्याटन, कायषकलापाश्च –
य ामवि शै क्षवणकानं गवतविधीनां
1. अस्य अवधवनयमस्य वनयमस्य च आधारॆ ण इयं विद्यािररषत् विश्वविद्यालयस्य सिॆष
य ं अधीक्षणं च कयाय त्। अध्ययनाध्यािनयॊः तथा िरीक्षाणाञ्च उन्नतिरस्य िररिालनम्
सञ्चालनॆ मागयवनदॆ श
विद्यािररषदः दावयत्वं भिॆत्।
2. अस्य अवधवनयमस्य वनयमानाञ्च प्रािधानानाम् अनसारॆ ण विद्यािररषदः अनिरॊक्ताः अवधकाराः कतयव्यावन,
काययकलािश्च भिॆयः। तद्यथा –
य सिॆष
य प्रबन्धसवमवतम् उिवदशॆ त्। तत्रावि विशॆ षतः –
(अ) शै क्षवणककायॆष

i.

विश्वविद्यालयस्य िाठ्यिमाणां विषयॆ

ii.

विश्वविद्यालयॆन प्रदॆ यानाम् उिाधीनां , विप्लॊमानां , िदिीनां , प्रमाणित्राणां तथा अन्यशै क्षवणकससम्माननानाञ्च
विषयॆ।

iii.

विश्वविद्यालय – अनदान – आयॊगस्य अनशं सां अनसृत्य वशक्षकाणां यॊग्यताविषयॆ।

iv.

विवभन्नॆष िाठ्यिमॆ ष प्रविविक्षू णां छात्राणां यॊग्यताविषयॆ , प्रिॆशवनयमानां वनणययविषयॆ च।

v.

छात्रिृिीनां , मानदसदस्यताधनराशीनां (Fellowship) िदकानां , िरस्काराणाञ्च विषयॆ।

vi.

शै क्षवणकविभागानां संस्थािनॆ , समािनॆ , िनः संघिनॆ च।

vii.

विश्वविद्यालयीयिरीक्षाणां समायॊजनविषयॆ।
(आ)

शै क्षवणककाययसम्बन्त्रन्धनाम् अवधवनयमानां संरचनादशायामॆ ि प्रबन्धसवमतॆः विचाराथं तॆषां संिीक्षणं

तथा अिॆवक्षतश्चॆ त् िररितयनञ्च।
(इ) विवनयमानां वनमाय णं, संशॊधनं , िररष्कारः, वनरसनञ्च।
(ई) अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतानाम् अन्यॆ षाम् अवधकाराणां प्रयॊगः एिम् अन्यॆ षां कायाय णाम् आचरणञ्च।
17. टवद्यापररर्दाः उपवॆ शनाटन
1. विद्यािररषदः उििॆशनं न्यू नावतन्यू नं षण्मासॆष एकिारं स्यात्।
य भागस्य उिन्त्रस्थवतः गणिूवतयः (quorum) स्यात्।
2. उििॆशनाथं विद्यिररषदः सदस्यानां कलसंख्यायाः चतष्वॆक
3. कलिवतः अथिा तस्याभािॆ, उिकलिवतः अथिा द्वयॊरभािॆ, विद्यािररषदः ितयमानॊििॆशनॆ उिन्त्रस्थतॆष सदस्यॆ ष
तन्मध्यान्त्रच्चतः कॊऽवि सदस्यः तस्यॊििॆशनस्याध्यक्षः स्यात्।(24)
18. सङ्कायााः
1. विश्वविद्यालयॆ अनिरॊक्ताः सङ्कायाः स्यः –
i.

संस्कृतसावहत्यम्

ii.

संस्कृतव्याकरणम्

iii.

भारतीयतत्त्वमीमां सा (Indian Metaphysics)

iv.

भारतीयतकयशास्त्रम् (Indian Logic)

v.

अन्यसंस्कृताध्ययनावन (Other Sanskrit Studies)

1
vi.

भारतीयविद्या (Indology)

vii.

भारतीयभाषाः

viii.

विदॆ शभाषाः एिम् ,

ix.

कला एिं सामावजकविज्ञानावन
िरि विश्वविद्यालयसंस्थािनसमयॆ एि एतॆ सिॆ य सङ्कायाः स्यः इवत अिॆक्षा नान्त्रि।
2. अवधवनयमॆ वनधाय ररतॆन प्रकारॆ ण अिॆवक्षतॆ समयॆ अन्यान् सङ्कायानवि स्थािवयतम् विश्वविद्यालयस्य स्वातन्त्र्यमन्त्रि।
3. प्रत्यॆकं संङ्कायॆष एकः तदवधकाः िा विभागाः स्यः।
4. शै क्षवणकाध्ययनानां अवधष्ठानै ककरूिॆण शै क्षवणकविभागाः स्यः। आचाययः अथिा तदभािॆ तस्यै ि विभागस्य
उिाचाययः अथिा, द्वयॊरभािॆ तस्य विभागस्य िररष्ठतमः सहायकाचायॊ य िा विभागाध्यक्षः स्यात्।
5. विभागस्य सूचारुरूिॆण सञ्चालनविषयॆ विभागाध्यक्षः तत्सम्बद्धं सङ्कायाध्यक्षं प्रवत उिरदायी स्यात्। अवि च
विभागाध्यक्षः विभागीयवशक्षकाणाम् अन्यॆ षां कमय चाररणाञ्च िययिॆक्षणविषयॆ अनशासनात्मकविषयॆ च
साक्षावन्नयिणावधकारी स्यात्।
6. सङ्कायाध्यक्षः सङ्कायसम्बन्त्रन्धनाम् अवधवनयमानाम् अध्यादॆ शानां वनयमानाञ्च यथॊवचतिररिालनॆ उिरदायी स्यात्।
तथा च सङ्कायािगयतॆष विभागॆष अध्ययनकाययस्य शॊधकाययस्य च समवचतसमायॊजनॆ सञ्चालनॆ चावि सङ्कायाध्यक्षः
उिरदायी स्यात्।
7. सङ्कायस्य काययकालािवधः, तस्य संघिनम् , संरचना च अवधवनयमानसारॆ ण स्यात्।
8. प्रत्यॆकं सङ्कायः एतवन्नयमस्य प्रािधानानामनसारॆ ण अवधवनयमॆ अनशावसतान् तान् अवधकारान् प्रयञ्ज्ज्यात्

; एिं

कतयव्यावन वनियहॆत्।
19. पाठ्यक्रमसटमतयाः
1. विश्वविद्यालयस्य प्रत्यॆकं शै क्षवणकविभागस्य-यत्र कावि िाठ्यिद्धवतः प्रचलवत – प्रत्यॆकं िाठ्यिमसवमवतः स्यात्।
2. सम्बद्धसङ्कायस्य सङ्कायाध्यक्षः िदॆ न िाठ्यिमसवमतॆः अध्यक्षः स्यात्।
3. िाठ्यिमसवमतॆः सदस्याः कलिवतना मनॊनीताः स्यः ( )(25)
4. िाठ्यिमसवमतॆः काययकालािवधः, अवधकाराः, काययकलािाश्च अवधवनयमॆ वनधाय ररतप्रकारॆ ण स्यः।
20. टवत्तसटमटताः
1. विश्वविद्यालयॆ अनिरॊक्तै ः सदस्यै ः संघविता वििसवमवतः स्यात् i.

कलिवतः

ii.

राज्यसियकारस्य वििविभागस्य सवचिः अथिा तॆन मनॊनीतः अन्यः अवधकारी उिसवचिदात् अधः न भिवत।

iii.

राज्यसियकारस्य उच्चवशक्षाविभागस्य सवचिः अथिा तॆन मनॊनीतः अन्यः अवधकारी यः उिसवचििदात् अधः न
भिवत।

iv.

उिकलिवतः(26)
( )(27)

v.

कलसवचिः
2. वििसवमतॆरनिरॊक्ताः अवधकाराः स्यः। तद्यथा –
य ां
(अ) समयॆ समयॆ विश्वविद्यालयस्य वििीयन्त्रस्थतॆः िनरीक्षणम् एिं विश्वविद्यालयस्य प्रबन्धसवमवतं प्रवत सिॆष
वििीयविषयाणाम् अनशं सनम् ।
(आ)

िावषय कायव्ययाकलनस्य िरीक्षणम् एिम् एतवद्वषयॆ प्रबन्धसवमतॆरूिदॆ शः।

1
(इ) िावषय कायव्ययित्रॆ अिरामृ ष्टानां धनव्ययसम्बन्त्रन्धनां प्रिािानाम् अथिा बजि् प्रिािात् अवधकानां व्ययानां च
विषयॆ प्रबन्धसवमत्याम् अनशं साप्रदानम् ।
(ई) अवधवनयमॆ वनधाय ररतानाम् अन्यॆ षाम् अवधकाराणाम् प्रयॊगः।
21. अटधकारसटमटतर्ु सदस्यतासम्बन्धीटन प्रावधानाटन1. वनयमॆ ऽन्त्रिन् अन्यथा प्रिताः मक्त्वा, िदॆ न जातान् सदस्यान् िररत्यज्य, अवधकारसवमवतष कस्यामवि जाता कावि
य ॊ वनयन्त्रक्तिाय कृतः
िदररन्त्रक्तः यथािसरं शीघ्रतया, तॆनावधकाररणा सवमत्या िा यॆन यया िा िूिय िदॆ ऽन्त्रिन् नामवनदॆ श
य । िदॆ ऽन्त्रिन् िूिं काययरतस्य वकयान् कालः अिवशष्टः तािान् कालः निवनयक्तस्य काययकालः
कृता िा, सम्पू यॆत
स्यात्।
2. विश्वविद्यालयस्य यस्यां कस्यामवि अवधकारसवमत्यां विद्यमानः सदस्यः कन्त्रिन्नवि नै वतकाधमतारूिॆ अिराधॆ
वसद्धदॊषश्चॆ त् प्रबन्धसवमवतः तत्पदात् तं वनष्कावसतं स्वतिा अन्त्रि। भाविवनकालॆ विश्वविद्यालयस्य कस्यामवि
सवमत्याम् सदस्यतायामसौ यॊग्यॊ न स्यात्।
िरि कमवि सदस्यं स्वकीयं िक्षं प्रिौतम् उवचतमिसरमदत्वा तत्पदात् न वनष्कासयॆत्।
3. विश्वविद्यालयस्य कस्यामवि अवधकृतसवमत्यां सदस्यत्वॆ न वचतस्य नामावङ्कतस्य िा सदस्यत्वॆ कॊऽवि प्रिः
आविभय िवत चॆत् तं प्रिं कलावधितयॆ समिययॆत्। कलावधिवतश्च तत्सदस्याय स्विक्षं प्रिौतम् उवचतम् अिसरं दत्त्वा
यं वनणययं करॊवत सः अन्त्रिमः स्यात्।

(9)

सवन्निॆवशतः –िश्यि – श्रीशङ्कराचायय – संस्कृत – विश्वविद्यालयः (संशॊधनम् ) वनयमः 2008 िषय स्य (2009

िषय स्य वनयमसंख्या 7) कायाय न्रयनवतवथः – 09.06.2008।
(10)

िनः संख्यातम् – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः (संशॊधनम् ) वनयमः, 2008 (वनयमसंख्या –

2009 िषय स्य 7) काययन्रयनवतवथः – 09.06.2008।
(11)

उच्चवशक्षाविभागॆ राज्यसियकारस्य सवचिः(िररिवतयतः – िश्यि-श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः

(संशॊधनम् ) 2005 (वनयमसंख्या 2005 िषय स्य।) कायाय न्रनवतवथः -06.01.2005।
(12)

सवन्निॆवशतः – िश्यि – श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (वनयमसंख्या-2009

िषय स्य 7) कायाय न्रयनवतवथः – 09.06.2008।
(13)

iii.

मख्यसङ्कायाध्यक्षः एिम्

iv.

सङ्कायाध्यक्षाः (िररत्यक्तः-िश्यि-श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (वनयमसंख्या2005 िषय स्य-1) कायाय न्रयनवतवथः 06.01.2005।)
(14)

संस्कृतस्य भारतीयविद्यायाः भारतीयदशय नस्य कतमस्यावि भाषािरस्य च प्रवतवनवधरूिॆण (चतणां िषाय णां कृतॆ

कलावधिवतना एकिारम् ) इत्यत्र कॊष्ठकॆ दिॊ भागः ‚चतणां िषाय णां कृतॆ एकिारं कलावधिवतनां इवत िररितययॆत्।
िश्यि-शन्त्रद्धित्रम् संख्या 2547/वनयमसभा वि.वि/3/94 वनयमः वदनाङ्कः 24.03.2005 (वनयमसंख्या-1)
कायाय न्रयनवतवथः 06.01.2005। िरि कॊऽवि िारद्वयादवधकं वनरिरं मनॊनीतॊ न भिॆत्। (िररिवतयतः-िश्यिश्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः संख्या-1 2005 िषय स्य।

1
(15)

य ं तथािररिवतयतः
विश्वविद्यालयस्य एकः वशक्षकः सियकारॆ ण मनॊनीतः चतणां िषाय णां कृतॆ एकिारम् (यथा िूिॊक्त

– िश्यि-श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः संख्या-1 (संशॊधनम् 2005 िषय स्य) कायाय न्रयनवतवथः –
06.01.2005 िनः तस्यै ि 2008/7 वनयमॆ न िररिवतयतः।
(16)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (वनयम संख्या 2009

िषय स्य-7) कायाय न्रयनवतवथः 09.06.2008।
(17)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) संख्या – 2007 िषय स्य – 7।

कायाय न्रयनवतवथः 05.02.2007।
(18)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) संख्या-4 (2003 िषय स्य)

कायाय न्रयनवतवथः – 28.11.2002।
(19) उििॆशनस्य गणिूवतयः सप्त स्यात्। (एतस्य स्थानॆ िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः
(संशॊधनम् ) संख्या-वनयम-1-2005 िषय स्य) कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005।
(20)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमसंख्या (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य

वनयमः 7) कायाय न्रयनवतवथः 09.06.2008।
(21)

मख्यसङ्कायाध्यक्षः एिं तयॊरभािॆ वनष्कावसतः-िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः

(संशॊधनम् ) 2005 िषय स्य (2005 िषय स्य वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
(22)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 िषय स्य (2009 िषय स्य

वनयमसंख्या-7) कायाय न्रयनवतवथः 09.06.2008।
(23)

मख्यसङ्कायाध्यक्षः िररत्यक्तः-िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005

(वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
(24)

(3) कलिवतः, अथिा तस्याभािॆ (मख्यसङ्कायाध्यक्षः अथिा द्वयॊरभािॆ) उिन्त्रस्थतॆष सदस्यॆ ष तन्मध्यान्त्रच्चतः

कॊऽवि सदस्यः तस्यॊििॆशनस्याध्यक्षः स्यात्। कॊष्ठकािगयतावन िदावन िूिं िररत्यक्तमासीत् िश्यिश्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005
एिं अिवशष्टॊ भागः अनिरं तत्थानॆ प्रिॆवशतः। िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् )
2008 (वनयमसंख्या 2009 िषय स्य-7) कायाय न्रयनवतवथः – 09.06.2008।
(25)

मख्यसङ्कायाध्यक्षस्य अनशं सया (वनष्कावसतः –िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः

(संशॊधनम् ) संख्या-1-2005 िषय स्य। कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005।
(26)

सवन्निॆवशतः – िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) वनयमः 2008 (वनयमसंख्या

7/2009) कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005।
(27)

(iv) मख्यसंकायाध्यक्षः वनष्कावसतः-िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005

(2005 िषय स्यवनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
****************

1

पञ्चमाः अध्यायाः
अटधकाररर्ाः
22. टवश्वटवद्यालयस्य अटधकाररर्ाः
विश्वविद्यालयस्यॆ मॆ अवधकाररणः स्यः। तद्यथा –
i.

कलिवतः

ii.

उिकलिवतः(28)
( )(29)

iii.

कलसवचिः

iv.

सङ्कायाध्यक्षाः

v.

विश्वविद्यालयावधवनयमॆ ष अवधकाररत्वॆ न धॊवषतः अन्यः कॊऽवि विश्विद्यालयस्य अवधकारी।
23. कुलपटताः

i.
ii.

कलिवतः विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी अवधकारी स्यात्।
य अवधकं न स्यात्।
वनयन्त्रक्तसमयॆ कलितॆः आयः िञ्चषवष्टिषॆ भ्य

iii.
i.

कलितॆः वनयन्त्रक्तं, चयनसवमतॆः अनशं सया कलावधिवतः कयाय त्। सा च चयनसवमवतः (इतः िरं सवमवतररवत नाम्ना
सूचयॆत्) सियकारॆ ण नामावङ्कतॆन एकॆन सदस्यॆ न, विश्वविद्यालयानदानायॊगस्य एकॆन प्रवतवनवधना एिं प्रबन्धसवमत्या
नामवनवदय ष्टॆन एकॆन च सदस्यॆ न, कलावधिवतना वनयक्ता स्यात्। एतॆष सदस्यॆ ष कलावधिवतः अन्यतमम् अध्यक्षं
वनयॊजयॆत्।

ii.

सवमवतः सियसम्मत्या कमवि अनशं सवत चॆत् कलावधिवतः उिखण्ड संख्या-2 इवत प्रािधानॆ न तामनशं सां

iii.

स्वीकयाय दॆिं तम् कलिवतिदॆ वनयॊजयॆत्।
यवद चयनसवमवतः सियसम्मत्या एकं वनदॆ षय िमसमथाय चॆिवहय यॊग्यानां त्रयाणां नामावङ्कतां कामवि सूवचम्
कलावधितयॆ समिययॆत्। कलावधिवतश्च उिखण्डसंख्या-2 इवत प्रािधानॆ न तॆष वत्रष अन्यतमम् कलिवतिदॆ
वनयॊजयॆत्।

iv.

यवद सवमवतः एकं जनम् , त्रयाणामॆ कां सूचीं िा सियसम्मत्या कलावधितयॆ समियवयतं न समथाय चॆिवहय एकैकॊऽवि
सदस्यः सयॊग्यस्य एकैकस्य नाम िृथक् कलावधितयॆ समिययॆत्। कलावधिवतश्च उिखण्डसंख्या-2 इवत प्रािधानॆ न
तॆष अन्यतमं कलिवतिदॆ वनयॊजयॆत्।

v.

यवद सवमवतः तत्सदस्याः िा षवष्टवदनाभ्यिरॆ तस्याः तॆषां िा अनशं सां कलावधितयॆ समियवयतम् असमथाय असमथाय ः
िा भिवत अथिा भिन्त्रि चॆिवहय तस्याः सवमतॆः अन्त्रित्वं समाप्तं स्यात्। ततश्च कलावधिवतः सियकारस्यॊिदॆ शॆन
कमप्यॆकं यॊग्यं कलिवतिदॆ वनयॊजयॆत्।

iv.
v.

वनयक्तॆ वदय नमारभ्य कलिवतः चत्वारर िषाय वण तन्त्रिन् िदॆ कायं कयाय त्।

1
i.

उिखण्डसंख्या प्रथमतः चतथय िययिं यावन प्रािधानावन प्रदवशय तावन तॆष विद्यमानॆ ष्ववि कलावधिवतः
सियकारस्यॊिदॆ शॆन एकं प्रथमकलिवतिदॆ िूणयकावलकरूिॆण अंशकावलकरूिॆण िा वत्रं शत्मासाय वनयॊजयॆत्
य अवधकं न स्यात्।
यस्यायः वद्वषवष्टिषॆ भ्य

ii.

प्रथमकलिवतः िषय द्वयं याित् ताित्पययिं विवधित् अवनयक्तानां अवधकाररणाम् अवधकृतसवमतीनाञ्च कायाय वण
स्वयमॆ ि वनिाय हयॆत्।

vi.

कलिवतिदस्य अस्थावयरूिॆण ररन्त्रक्तसमयॆ अथिा कलितॆः अस्थावयरूिॆण अनिन्त्रस्थतौ उिकलिवतः यथॊवचतं
कलितॆः अवधकारान् प्रयञ्ज्ज्यात् एिं तस्य कतयव्यावन वनिाय हयॆत्।(30)

vii.

कलितॆः िाररश्रवमकः सॆिावनबन्धनावन व्यिस्थाश्च अवधवनयमॆ यथावनधाय ररतं तथा स्यः। वनयक्तॆ रनिरं वनयॊक्तः
अवहतकरं िररष्करणं न स्यात्।
24. कुलपतॆाः पदत्यागाः

i.

य न्त्रि।
कलिवतः स्वहिॆ न कलावधिवतमवद्दश्य वलन्त्रखतॆन त्यागित्रॆ ण स्विदं िररत्यक्तं समथॆ ऽ

ii.

कलिवतः स्वकीयं िदत्यागित्रं साधारणतया यन्त्रिन् वदनॆ कलिवतः काययमन्त्रक्तवमच्छवत ततः वत्रं शत् वदनावन िूिं
कलावधितयॆ समिययॆत्। कलावधिवतः वत्रं शता वदनॆ भ्यः िूियम् अवि कलिवतं काययभारात् मॊचवयतं शक्नॊवत।

iii.

काययमॊचनवदनमारभ्य कलितॆः िदत्यागः प्रभािी भिॆत्।

iv.

यवद कलितॆः िदं स्थावयरूिॆण ररक्तं जायतॆ तवहय एकमासाभ्यिरॆ कलावधिवतः कलितॆः वनयक्तयॆ प्रवियां
प्रारभॆ त।
25. कुलपतॆाः अटधकारााः कतषव्याटन च -

i.

कलिवतः विश्वविद्यालयस्य मख्यकाययकारी अवधकारी, शै क्षवणकावधकारी, प्रबन्धसवमतॆः विद्वत्पररषदः वििसवमतॆश्च
िदॆ न अध्यक्षः एिं कलावधितॆः प्रवतकलावधितॆः च अभािॆ विश्वविद्यालयस्य दीक्षािसमारॊहॆ उिावधधारकॆभ्यॊ
उिावधदाता च भिॆत्।

ii.
iii.

कलिवतः विश्वविद्यालयस्य कायाय णां सामान्यवनयिकः एिं विश्वविद्यालयॆ अनशासनस्य व्यिस्थािकश्च स्यात्।
य ानसारॆ णैि कलसवचिः संयॊजयॆत्।
प्रबन्धसवमतॆः विद्यािररषदश्च उििॆशनावन कलितॆः वनदॆ श

iv.

विश्वविद्यालयावधवनयमानां प्रािधानानाम् अध्यादॆ शानां वनयमानाञ्च यथाविवध िररिालनं कलिवतः सवनश्चयं कयाय त्।
एतदथय म् अिॆवक्षतान् अवधकारान् प्रयञ्ज्ज्यात्।

v.

विश्वविद्यालयस्य समवचतशासनप्रबन्धॆ तथा समवचतॆ वनयवमतॆ च शै क्षवणककाययप्रयॊगॆ च कलिवतः उिरदायी
भिॆत्।

vi.

विश्वविद्यालयवनयमानसारॆ ण कलिवतः वशक्षकाणां तथा कायाय लयकमय चाररणां वनयन्त्रक्तं कयाय त्। तथा तॆषां कतयव्यावन
वनधाय रयॆत् तॆषां िययिॆक्षणं वनयिणं च कयाय त्।

vii.

यदा प्रबन्धसवमतॆः विद्यािररषदश्च अवधिॆशनं न प्रचलवत तदा कलितॆः विचारानसारॆ ण आिातकावलकी कवचत्
िररन्त्रस्थवतः अविलम्बॆ न िररहतयव्या आितवत चॆत् प्रबन्धसवमतौ विद्यािररषवद िा वनवक्षप्तं कमवि अवधकारम्
उियज्य कलिवतः स्वविचारॆ ण यथॊवचतां िररहारवियां विधाय प्रबन्धसवमतॆः विद्यािररषदॊ िा अनिरॊििॆशनॆ तां
प्रवतिॆद्य तिादनमॊदनं प्राप्नयात्। यवद तन्त्रिन्नििॆशनॆ प्रितस्य काययस्य अनमॊदनं न लभतॆ तवहय विषयममं
कलावधिवतसमक्षम् उिस्थाियॆत्। विषयॆऽन्त्रिन् कलावधितॆः वनणययः अन्त्रिमः स्यात्।

viii.

विश्वविद्यालयकमय चाररष उवचताम् अनशासनान्त्रत्मकां वियां कलिवतः यथॊवचतं स्वीकयाय त्। विचाराधीनं कमय चाररणं
सॆिातः वनलम्बवयतं कलिवतः अवधकृतः अन्त्रि।

ix.

यत्र कलिवतना कमय चाररणं विरुध्य उिखण्ड 8 अिगयतॆन वनयमॆ न स्वीकृताविया कमय चाररणॆ हावनकाररणी
चॆिवनय णययं विरुध्य कमय चारी वनणययप्राप्तॆ ःवत्रं शता वदनानाम् अभ्यिरं प्रबन्धसवमतौ प्राथय नां कतं शक्नॊवत।

1
वत्रं शवद्दनानिरं समवियतामवि प्राथय नां , यद्यसौ समवचतॆन कारणॆनैि प्राथय नायां विलम्बम् अकरॊवदवत
प्रबन्धसमवतः वनश्चयॆन वचियवत चॆत् स्वीकतं शक्नॊवत।
x.

विश्वविद्यालयस्य कस्या अवि अवधकृतसवमतॆः सवमतॆः िा उििॆशनॆ सम्बॊधनॆ िा कलिवतः अवधकृतः स्यात्। तथावि
याििस्यां सवमतौ असौ सदस्यः नान्त्रि ताित्पययिं तत्र मतदानॆ कलितॆः अवधकारॊ न स्यात्।

xi.

अवधवनयमॆ ष अध्यादॆ शॆष िा वनधाय ररतान् अन्यानवि अवधकारान् प्रयॊक्तं कलिवतः अवधकृतः स्यात्।

xii.

कलिवतः स्कीयं कतममवि अवधकारम् उिकलितयॆ प्रदातम् अवधकृतॊऽन्त्रि।(31)
26. उपकुलपटताः

i.

प्रवतकलावधिवतना समवियतात् नामसूचॆः कलिवतः उिकलितॆः वनयन्त्रक्तं कयाय त्।

ii.

वनयन्त्रक्तसमयॆ उिकलितॆः आयः िञ्चषवष्टिषाय वण सम्पू णं न स्यात्।

iii.

उिकलिवतः विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी अवधकारी स्यात्।

iv.

वनयन्त्रक्तवदनादारभ्य चत्वारर िषाय वण उिकलितॆः काययकालः स्यात्। असौ िनवनय यक्तयॆ यॊग्यः स्यात्।

v.

अवघवनयमॆ ष वनधाय ररतं िॆतनं सॆिाव्यिस्थाश्च उिकलितयॆ स्यः।

vi.

वनयमानाम् अवधवनयमानां

(statutes), अध्यादॆ शानां च आधारॆ ण उिकलितॆः अवधकारान् काययकलािां श्च
य वनधाय रयॆत्।(32)
कलावधिवतं कलिवतना सह िरामशॆ न
( )(33)
27. कुलसटचवाः
i.

कलसवचिः विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी अवधकारी स्यात्। अस्य वनयन्त्रक्तम् अवधवनयमॆ ष
वनधाय ररतिमॆ ण कयाय त्।

ii.
iii.

अवधवनयमॆ ष वनधाय ररताः यॊग्यताः, िॆतनं भिाश्च कलसवचिस्य स्यः।
य ाम् अवभलॆ खानां सामान्यमद्रायाश्च
विश्वविद्यालयस्य सिॆष
(Common Seal) अवभरक्षणदावयत्वं कलितॆः
स्यात्।

iv.

विश्वविद्यालयस्य चलाचलसम्पिीनां कलसवचिः अवभरक्षकः स्यात्। तॆषां िररिालनॆ सरक्षायां च अयमॆ ि
उिरदायी स्यात्।

v.

विश्वविद्यालयस्य समॆ षां वशक्षकॆतरकमय चाररणां समवचतिरामशय दानॆ , वनयिणॆ, िययिॆक्षणॆ च कलसवचि एि
अवधकारी स्यात्। विश्वविद्यालयस्य कायाय लयानां सामान्यानशासनमवि कलसवचिॆ वनवक्षप्तमन्त्रि।

vi.

प्रबन्धसवमतॆः विद्यािररषदः च कलसवचिः िदॆ न सवचिः स्यात्। प्रबन्धसवमतौ विद्यािररषवद च अिॆवक्षतानां
तर्थ्ानां सूचनानां च प्रिवतरवि कलसवचिस्यै ि दावयत्वमन्त्रि। प्रबन्धसवमतॆः विद्यािररषदश्च उििॆशनानां
काययिृिस्य (Minutes) िालनमवि कलसवचिस्यै ि कतयव्यमन्त्रि।

vii.

विश्वविद्यालयॆन सञ्चावलतानां विविधानां िाठ्यिमाणां कृतॆ कलसवचिः आिॆदनावन स्वीकयाय त्। एिमॆ ि
विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चावलतानां समॆ षां िाठ्यिद्धतीनां , िाठ्यिमाणाम् , प्रबन्धसवमत्या समीहतानाम् अन्यॆ षां
िा न्त्रस्थरावभलॆ खान् स्वयम् अथिा अन्यै ः संरक्षयॆत्।

viii.

विश्वविद्यालयच्छात्राणां शै वक्षकप्रदशय नस्य न्त्रस्थरावभलॆ खानामनरक्षणॆ कलसवचिः उिरदायी स्यात्। तत्र छात्रै ः
स्वीकृतानां िाठ्यिद्धतीनां , तैरूिलब्धानामिलन्त्रब्धिराणां , प्राप्तॊिाधीनां , िरस्काराणां , िैवशषयािराणाम् ,
अन्यॆ षां शै वक्षकप्रदशय नप्रकाराणाञ्च स्पष्टः उल्ले खः स्यात्।

ix.

विश्वविद्यालयॆन विश्वविद्यालयं विरुध्य िा प्रारब्धानां अवभयॊगानां(Suits) सञ्चालनं कलसवचि एि कयाय त्।

x.

अवधवनयमॆ वनधाय ररतावन अन्यावनकतयव्यावन अथिा प्रबन्धसवमत्या कलिवतना िा समवियतावन कतयव्यावन च
कलसवचिः वनियहॆत्।

28. सङ्कायाध्यक्षााः

1
i.

प्रत्यॆकं सङ्कायस्य कृतॆ िषय द्वयािधयॆ कलितॆरनशं सया कलावधिवतना नामावङ्कतः सङ्कायाध्यक्षः स्यात्।

ii.

सङ्कायाध्यक्षस्य विश्वविद्यालयॆष अथिा राज्यॆ सम्बद्धमहाविद्यालयॆष िञ्चदशिषाय णां वशक्षणानभिः एिं दशिषाय णां
शॊधॊिावधिरॆ गिॆषणानभिश्च स्यात्।

iii.

य नॆ यॊग्यॊ न स्यात्।
कॊऽवि वनरिरं सङ्कायाध्यक्षिदॆ िननाय मवनदॆ श

iv.

संबद्धसङ्कायस्य अध्यक्षः असौ भिॆत्। एिं अवधवनयमानाम् अध्यादॆ शानां वनयमानाम् आदॆ शानाम्
(तित्सङ्कायसम्बन्त्रद्धनाम् ) च अनिालनस्य दावयत्वमन्त्रिन् भिॆत्।(34)
29. बाह्यस्रॊतसाः पाररश्रटमकस्वीकारॆ टनर्ॆधाः
विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी चकॊऽवि अवधकारी कमय चारी िा विश्वविद्यालयादन्यस्रॊतसः
अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतान् मक्त्वा कानवि अन्यान् िाररश्रवमकप्रकारान् न स्वीकयाय त्।

(28)

अिभाय वितः - िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य
वनयमसंख्या-7) कायाय न्रयनवतवथः 09.06.2008।

(29)

(ii) मख्यसङ्कायाध्यक्षः (िररत्यक्तः- िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (2005
िषय स्य वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः 06.01.2005)।

(30)

कलिवतिदस्य अस्थावयरूिॆण ररन्त्रक्तसमयॆ अथिा कलितॆः अस्थावयरुिॆण अनिन्त्रस्थतौ, कलावधिवतः कलितॆः
य म् सवमवचतां व्यिस्थां कयाय त् (कॊष्ठकािगयतावन िदावन िूिं
अवधकारान् प्रयॊक्तं , कतयव्यावन च वनिॊढ
कॊष्ठकबवहभूय तैः िदै ः स्थानािन्नावन आसन् ) िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् )
2005 (2005 िषय स्य वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005। वनयमॊऽयं िनराविष्कृतः-िश्यि श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य वनयमसंख्या-9) कायाय न्रयनवतवथः09.06.2008।

(31)

अिभाय वितः- िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य
वनयमसंख्या-7)।

(32)

अिभाय वितः- िश्यि - श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2008 (2009 िषय स्य
वनयमसंख्या-7) कायाय न्रयनवतवथः-09.06.2008।

(33)

i.

27.मुख्यसङ्कायाध्यक्षाः
विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी अवधकारी स्यात् कलितॆः उिदॆ शॆन कलावधिवतः तं वनयञ्ज्ज्यात्। तथावि
दशिषय स्य वशक्षणानभिः यस्यनस्यात् तं मख्यसङ्कायाध्यक्षिदॆ न वनयञ्ज्ज्यात्।

ii.

अवधवनयमॆ वनधाय ररतॆन प्रकारॆ ण मख्यसङ्कायाध्यक्षस्य यॊग्यताः, िॆतनं , भिाश्च भिॆयः।

iii.
iv.

मख्यसङ्कायाध्यक्षः िषय त्रयं िदॆ ऽन्त्रिन् कायं कयाय त्। असौ िनवनय यक्तयॆ यॊग्यः स्यात्।
य सैक्षवणकप्रितयनॆष मख्यसङ्कायाध्यक्षः कलिवतम् उिवदशॆ त्।
विश्वविद्यालयस्य सिॆष

v.

य शै क्षवणकविभागॆष सञ्चाल्यमानान् सिाय नवि वशक्षण-शॊधकाययिमान् मख्यसङ्कायाध्यक्षः
विश्वविद्यालयस्य सिॆष

vi.

िययिॆक्षॆत, वनयियॆत् एिं समन्रयॆत्।
य ां वशक्षकाणां समवचत-मागयवनदॆ श
य नॆ , वनयिणॆ, िययिॆक्षणॆ च मख्यसङ्कायाध्यक्षः उिरदायी
विश्वविद्यालयस्य सिॆष
स्यात्। अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतया रीत्या वशक्षकॆष अनशासनात्मकं वनयिणं विधातं मख्यसङ्कायाध्यक्षः अवधकृतः
स्यात्। िररत्यक्तः-िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् -2005) (2005 िषय स्य
वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः – 06.01.2005।
(34)

सङ्कायाध्यक्षाः-

1
1. प्रत्यॆकं सङ्कायस्य कृतॆ एकैकः अध्यक्षः स्याद् यस्य वनयन्त्रक्तं विश्वविद्यालयावधवनयमानसारॆ ण कलिवतः कयाय त्।
2. सङ्कायाध्यक्षः विश्वविद्यालयस्य िूणयकावलकः िॆतनभॊगी अवधकारीस्याद् । अवधवनयमॆ ष वनधाय ररताः यॊग्यताः अस्य
अिश्यं स्यः।
3. सङ्कायॆ एक एि विभागः अन्त्रि चॆिस्य विभागाध्यक्षॊऽवि अयमॆ ि स्यात्। सङ्कायॆ एकावधकाः विभागाः सन्त्रि चॆत्
सङ्कायाध्यक्षः तॆष अन्यतमस्य अध्यक्षः स्यात्।
4. अवधवनयमॆ वनधाय ररतस्य िॆतनस्य भिानाञ्च िात्रता सङ्कायाध्यक्षस्य स्यात्।
5. सङ्कायाध्यक्षः सङ्कायाधीनानां समॆ षां विभागानां िाठ्यिमसवमतॆरध्यक्षॊऽवि स्यात्।
6. तित्सङ्कायस्य अवधनयमानां वनयमानाम् अध्यादॆ शानां तथा आदॆ शानां च अनिालनमसौ कयाय द् एिमसौ
मख्यसङ्कायाध्यक्षस्य तथा कलितॆरधीनॆ कायं कयाय त्।
7. सङ्कायाध्यक्षः तित्सङ्कायाधीनविभागानां सचारुसञ्चालनाथय म् अिॆवक्षतावनकायाय वण कलितॆः प्रबन्धसवमतॆः च
य ॆ नकयाय त्। अिॆवक्षतावनकायाय वण कलितॆः प्रबन्धसवमतॆः वनदॆ श
य ॆ नकयाय त्। प्रवतष्ठावितः-िश्यि- श्रीशङ्कराचाययवनदॆ श
संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयम संख्या (संशॊधनम् )-2005 िषय स्य कायाय न्रयनवतवथः 06.01.2005।
******************

र्ष्ठाः अध्यायाः
टशक्षकार्ाम् अटधकाररर्ां कमषचाररर्ञ्च टनयुन्तताः
30. टशक्षकार्ाम् अटधकाररर्ां कमषचाररर्ाञ्च टनयुन्तताःi.

अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतप्रकारॆ ण संरवचतस्य चयनसवमतॆः उिदॆ शानसारॆ ण कलिवतः अवधवनयमानां वनयमानाञ्च
प्रािधानावन अनसृत्य वशक्षकाणाम् अवधकाररणां कमय चाररणां च वनयन्त्रक्तं कयाय त्।

ii.
I.

एष वनयमॆ ष अन्यथावनधाय ररतान् िररत्यज्य विश्वविद्यालयस्य वशक्षकाणाम् अवधकाररणां कमय चाररणां च वनयन्त्रक्तः
वलन्त्रखतॆन एकॆनादॆ शॆन स्यात्।

II.

िूियन्त्रिन् धाराविशॆ षॆ सूवचतः वलन्त्रखतः आदॆ शः कलसवचिस्य संरक्षणॆ स्यादॆ िम् एकां प्रवतं संबद्धायवशक्षकाय
अवधकाररणॆ कमय चाररणॆ िा दद्यात्।

III.

विश्वविद्यालयस्य सिाय अवि वनयक्तयः तित्कालॆ प्रभाविनाम् अवधवनयमानां वनयमानाञ्च अनसारॆ ण तथा तिकालॆ
प्रभाविनां सॆिावनयमानाञ्च आधारॆ ण स्यः।

iii.

विश्वविदयालयीयवशक्षकाणां सॆिावनिृविियः षवष्ठः स्यात्।

(35)

एिम् अन्यॆ षां विश्वविद्यालयसम्बद्धानां वशक्षकाणाम्

अवधकाररणां कमय चाररणाञ्च सॆिावनिृविियः िञ्चिञ्चाशत् भिॆत्।
िरि अस्थावयकूरॆ ण अल्पकालस्य कृतॆ संविदारूिॆण िषय त्रयात् न्यू नस्य कृतॆ वनयक्तस्य इदं सॆिावनिृविियः
न सम्बद्धॆ भिॆत्।
तादृश्यः अल्पकावलक्यः संविदाधाररताः वनयक्तयः अवधवनयमानसारॆ ण संरवचतस्य चयनसवमतॆः अनमॊदनॆ न
सह चॆदवि तास इदं सॆिावनिृविियः संबद्धं न भिॆत्।
iv.

विश्वविद्यालयस्य वशक्षकाणां वशक्षकॆतरकमय चाररणां च चयनप्रवियाः, यॊग्यताः एि सॆिॊिाधयश्च अन्यथा न
स्पष्टीकृताः चॆद् अवधवनयमॆ ष वनधाय ररता एि स्यः।
31. टनयुन्ततर्ु आरक्षर्म्

1
विश्वविद्यालयवशक्षकाणां वशक्षकॆतरकमय चाररणां च साक्षाच्चयनद्वारा वनयन्त्रक्तसमयॆ , कॆरलराज्यसियकारस्य
सम्बद्धान् आरक्षणवनयमान् उिसॆिावनयमान् (1958) तित्कालॆ यथॊवचतं संशॊवधतान् च यथॊवचतं िररित्यय
विश्वविद्यालयः अनिालयॆत्।
****************
सप्तमाः अध्यायाः
टनधयाः एवं लॆखापत्राटर्
(Funds & Accounts)
32. टवश्वटवद्यालयस्य सामान्यटनटधाः
i.

विश्वविद्यालयस्य एकः सामान्यवनवधः स्याद् यन्त्रिन् अनिरॊक्तावन वनधीयॆत –

I.

सियकारॆ ण यथावनवश्चतं तथा अवभदिाः अनदिाः च वनधयः।

II.

विश्वविद्यालयॆन समाहृतानां शल्कानाम् आयः।

III.

अक्षयवनधीनामायः अन्त्रि चॆत्।

IV.

विश्वविद्यालयस्य लक्ष्यसंिूतययॆ व्यन्त्रक्तवभः संस्थावभः, संगठनै ः च कृतावन अवभदानावन।

V.

विश्वविद्यालय-अनदान-अयॊगॆन तथा कॆन्द्रीयसियकारॆ ण कृतावन अवभदानावन एिम् अनदानावन।

VI.

अन्याः सिाय अवि प्राप्तयः।

ii.

विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यानां सम्पू तययॆ अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतानसारॆ ण सामान्यवनधॆरूियॊगः काययः।

iii.

सियकारः प्रवतिषं विश्वविद्यालयस्य सामान्यवनधौ असमािकं (non-lapsable) विण्डीयानदानं (Lumpsum grant)
कयाय त्। तद्यथा -

I.

विश्वविद्यालयस्य आकन्त्रिकव्ययानाम् आिूतीनां व्यिस्थानां तथा कमय चाररणां िॆतनभिादीनां च कृतॆ अनमावनतात्
शद्धव्ययात् यन्न्यू नं न भिॆत् तािदनदानम् ।

II.

सियकारस्य िूियसहमत्या विश्वविद्यालयॆन प्रिृिानां विकासकायाय णां व्ययसम्पू तययॆ ियाय प्तम् अनदानम् ।

III.

विश्वविद्यालयस्य सचारुसञ्चालनाय सियकारदृषया अिॆवक्षतस्य अवतररक्तस्य आिृविव्ययस्य तथा अनािृविव्ययस्य
सम्पू तययॆ अिॆवक्षतम् अनदानम् ।

iv.

प्रबन्धसवमतॆः वनणययानसारॆ ण सामान्यवनवधं कन्त्रिंवश्चत् साियजवनकक्षॆ त्रबैंक् मध्यॆ दॆ शसात्कृतबैंक् मध्यॆ िा वनवक्षिॆत्
एिं कलिवतः, कलसवचिः अथिा कलिवतना अवधकृतः कॊऽवि अवधकारी तम् सञ्चालयॆत्।
33. टवटशष्टानु दानाटन एवम् अक्षयटनधयाः
विश्वविद्यालयः स्वकीयावन उद्दॆ श्यावन अग्रतश्चालवयतं कॆरलसियकारात् अन्यराज्यसियकारॆ भ्यः
कॆन्द्रीयसियकारात् अथिा अन्यसंस्थाभ्यः संगठनॆ भ्यः, व्यन्त्रक्तभ्यॊ िा अनदानम् अक्षयवनवधं िा विश्वविद्यालयानदात्रॊः
उभयसह्मत्या कलावधितॆरनमॊदनॆ न स्वीकतं शक्नयात्।
34. सवष काराय प्रटतवॆ दनम्
विश्वविद्यालयः सियकारात् प्राप्तस्य यस्य कस्यावि अनदानस्य विषयॆ तत्सम्बन्धीवन वििरणावन, प्रवतिॆदनावन,
य ानसारॆ ण यस्य कस्यावि
लॆ खाः एिम् अन्यिैवशषयावन च यथािॆवक्षतं सियकाराय दद्यात्। एिं सियकारस्य वनदॆ श
अनदानस्य व्ययविषयकं प्रवतिॆदनं वििरणं, लॆ खाः एिम् अन्यिैवशषयावन यथासमयं सियकाराय दद्यात्।
35. टवश्वटवद्यालयटवकासटनटधाः-

1
i.

सियकारात् प्राप्तमनदानमियज्य विश्वविद्यालयः विकासवनवधररत्यॆकं वनवधं वनमीयात्। अन्त्रिन् विश्वविद्यालयाय

ii.

प्राप्तं यॊगदानम् एिं प्रबन्धसवमत्या वनवदय ष्टम् अन्यं धनरावशमवि विकासवनधौ यॊजयॆत्।
य ानसारॆ ण विकासवनवधं दीघयकावलकवनक्षॆ िॆष वनिॆशयॆत् यस्य िृद्धं (interest) धनं प्रबन्धसवमतॆः
सियकारस्य वनदॆ श
य उियञ्ज्ज्यात्।
वनणययानसारॆ ण विविधॆष विकासकायॆष

iii.

अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतान् अन्यानवि वनधीन् विश्वविद्यालयः समयॆ समयॆ संरचयॆत्।
36. सॆवानन्तरवॆ तनं भटवष्यटनटधप्रभृटतश्च -

i.

सियकारस्य िूिाय नमत्या अवधकाररणां वशक्षकाणां अन्यॆ षां कमय चाररणाञ्च लाभाथं तॆषां सॆिानिरिॆतनं , यॊगक्षॆ मवनवधं
(insurance), भविष्यवनवधं च विश्वविद्यालयः उवचतॆष स्थानॆ ष यथॊवचतम् अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतॆन प्रकारॆ ण
वनिॆशयॆत्।

ii.

विश्वविद्यालयॆन संरवचतं सॆिानिरिॆतनं , यॊगक्षॆ मवनवधं भविष्यवनवधं च सियकारस्य भविष्यवनवधवनयमः, 1925
(1925 िषय स्य कॆन्द्रवनयमः) इत्यन्त्रिन् अिभाय ियन् सियकारीयः भविष्यवनवधररि तं िररगणयॆत्।
य ानसारॆ ण तद्धनम् उवचतॆ स्थानॆ वनिॆशवयतं विश्वविद्यालयः अवधकृतः स्यात्।
िरि सियकारस्य वनदॆ श
37. लॆखााः तत्परीक्षााः (audit) च

i.

विश्वविद्यालयॆन प्राप्तम् एिं विश्वविद्यालयॆ सवञ्चतं समिमवि धनम् एिं विश्वविद्यालयॆन संवितररतं प्रदिं च धनं

ii.

सियमवि विश्वविद्यालयस्य लॆ खाििकॆष यॊजयॆत्।
य ानसारॆ ण विश्वविद्यालयस्य िावषय क्यः लॆ खाः कलसवचिः वनमीयात्।
कलितॆः वनदॆ श

iii.

विश्वविद्यालयलॆ खाः स्थानीयवनवधलॆ खािरीक्षकः (Local Fund Account Auditor) वनरीक्षॆ त।
तथावि विश्वविद्यालयाय सियकारॆ ण प्रदिस्य, विश्वविद्यालयॆन व्ययीकृतस्य च धनस्य लॆ खािरीक्षां कतं
वनयिकः एिं लॆ खािरीक्षकः सामान्यः (Comptroller And Auditor General) एि अवघकृतः स्यात्।

iv.

सियकारॆ ण वनवश्चतायाः लॆ खािरीक्षायाः व्ययम् विश्वविद्यालयः वनियहॆत्।

v.

लॆ खािरीक्षकाः विश्वविद्यालयस्य लॆ खाः वनरिरं िरीक्षॆ रन् एिं विश्वविद्यालयसम्बन्त्रन्धन्यां कस्यामवि संस्थायां
िूियसूचनया स्थानीयां लॆ खािरीक्षां किीरन् ।

vi.

लॆ खािरीक्षकाः िावषय क्याः ततॊऽविन्यू नकावलक्याः, विवशष्टस्यै कस्य आदानप्रदानस्य, विवशष्टानां
कवतियादानप्रदानानां िा िरीक्षायाः अनिरं तासां प्रवतिॆदनं विश्वविद्यालयाय एिं तस्या एकां प्रवतवलविं
सियकाराय प्रॆषयॆयः।

vii.

य ाम् अवनयवमततानाम् , अिैधानाम् अनवचतानां िा
लॆ खािरीक्षकाः उिखण्डसंख्या-6 अिगयतॆ तॆषां प्रवतिॆदनॆ सिॆष
व्ययानाम् , विश्वविद्यालयाय प्राप्तव्यानां धनानां , सम्पिीनां िा अनाहरणानाम् , धनस्य सम्पिीनां िा उिव्ययॆ
(waste), एतवन्नवमिीभू तानाम् अवधकाररणाम् अवधकृतसमीतीनां िा उिॆक्षायाम् अथिा दराचरणॆ च सस्पष्टं
वििरणं दद् यः।

viii.

सियकारस्य अिॆक्षानसारॆ ण विश्वविद्यालयस्य लॆ खासम्बन्त्रन्धनम् यं कमवि विषयं लॆ खािरीक्षकाः प्रवतिॆदयॆयः।

ix.

विश्वविद्यालयः कामवि न्यू नताम् अवनयवमततां िा लॆ खािरीक्षकॆन वनवदय ष्टां िररहृत्य स्वीकृतवियाप्रवतिॆदनम्
(action taken report) समनिरमॆ ि सियकाराय समिययॆत्।

x.

विश्वविद्यालयस्य िरीवक्षताः लॆ खाः मद्रािवयत्वा तत्प्रतीः लॆ खािरीक्षाप्रवतिॆदनॆ न स्वीकृतवियाप्रवतिॆदनॆ न च सह
कलिवतः प्रबन्धसवमतौ समिययॆत्। कलावधितयॆ सियकाराय च आगावमिषय स्य माचयमासस्य प्रथमवदनात िूिं
समिययॆत्। तत्स्वीकृतॆरनिरं सियकारः तां समनिरमॆ ि विधानसभायाः ििलॆ समियवयतं व्यिस्थां कयाय त्। यवद
तदानीं विधानसभायाः अवधिॆशनं नान्त्रि तवहय अनिरॆ उििॆशनॆ समिययॆत्।(36)

1

(36)

सियकारः कलावधिवत ; एिं सियकारः तस्यै कां प्रवतंविधानसभायाः ििलॆ संस्थाियॆत् िररिवतयतः - िश्यि-

श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयम संख्या (संशॊधनम् ) वनयमः – 2005 (2005 िषय स्य वनयमसंख्या-1)
कायाय न्रयनवतवथः 06.01.2005
*************
अष्टमाः अध्यायाः
अटधटनयमााः अध्यादॆ शााः टनयमााः आदॆ शाश्च
38. अटधटनयमााः
अस्य वनयमस्य प्रािधानानसारॆ ण अवधवनयमॊऽयम् अनिरॊक्तान् विषयान् सिाय न् िररकल्पयॆत्। तद्यथाi.

विश्वविद्यालयस्य अवधकृतसवमतीनाम् अन्यसवमतीनां िा संविधानम् , अवधकाराः, कतयव्यप्रकाराः च यॆ स्पष्टतया
अन्त्रिन् वनयमॆ न िरामृ ष्टाः।

ii.

अन्त्रिन् अवधनयमॆ स्पष्टतया न िरामृ ष्टाः अवधकाररणाम् अवधकाराः कतयव्यावन च।

iii.

अनॆ न अवधवनयमॆ न यवद कस्यामवि अवधकृतसवमतौ कवतचन सदस्याः चॆतव्याश्चॆ त् तॆषां चयनप्रविया।

iv.

विश्वविद्यालयद्वारा उिाधीनां विप्लॊमानां , िदिीनां , प्रमाणित्राणां तथा अन्यॆ षां मानदॊिावधसवहतानां
शै क्षवणकिैवशषयानां प्रदानम् ।

v.

उिावधप्रदानाथं दीक्षािसमारॊहस्य समायॊजनम् ।

vi.

विश्वविद्यालयस्य वशक्षक-वशक्षकॆतरकमय चाररणां चयनप्रविया।

vii.

िगीकरणम् , सॆिावनयमाः व्यिस्थाश्च अनशासनम् , काययकालसमािनम् तथा एतादृशाः विश्वविद्यालयस्य वशक्षकअवधकारर-तवदतरकमय चाररसम्बन्त्रन्धन्यः व्यिस्थाः।

viii.

विश्वविद्यालयस्य लॆ खानां सन्धारणं , िावषय कायव्ययित्रस्य वनमाय णम् अनमॊदनञ्च।

ix.

अध्यादॆ शानां तथा वनयमानां वनमाय ण-संशॊधन-प्रवतसंहरणप्रवियाः।

x.

वनधाय ररतावधवनयमॆ न अनॆ न वनधाय ररतावन एतवन्नयमािगयतावन प्रािधानावन एिं वनघाय ययमाणावन विषयािरावण।
39. अटधटनयमटनमाषर्प्रटक्रया-

i.

प्रबन्धसवमवतः अवधवनयमानां प्रारूिमॆ कं वनमाय य, तत्रािगयतानां विषयाणां प्रवतिॆदनिरस्सरं तत्प्रारूिं कलावधितयॆ
सम्मत्यथं प्रॆषवयतं शक्नॊवत।

ii.

यवद प्रबन्धसवमत्या वनवमय तम् अवधवनयमप्रारूिं शै क्षवणकसम्बन्त्रन्ध अन्त्रि चॆत् तस्य कलावधितयॆ सम्मत्यथं
अग्रॆसरणात् िूिं तद् उिदॆ शाय विद्यािररषदं प्रवत प्रॆषयॆत्।

iii.

उिखण्डसंख्या-2 इत्यस्य आधारॆ ण विद्यािररषदः उिदॆ शप्राप्तॆ रनिरं प्रबन्धसवमवतः िनरवि तत्प्रारूिं िररशॊध्य
अिॆवक्षतश्चॆ त् िररित्यय, अवधवनयमप्रारूिॆ अिगयतानां विषयाणां प्रवतिॆदनसवहतं , विद्यािररषदा समवियतमिदॆ शं
चयॊजवयत्वा कलावधितयॆ सम्मत्यथं समिययॆत्।

iv.

कलावधिवतः अवधवनयमस्य संशॊधनॆ न सह/विना अनमवतं दद्यात्।

v.

अवदवनयमॊऽयं कलावधितॆः सहमतॆरनिरं राजित्रॆ प्रकाशनवतथॆ रारभ्य प्रभािी भिॆत्।

vi.

अवधवनयमॆ ऽन्त्रिन् वकमवि प्रािधानं यद् विश्वविद्यालयस्य कस्यॊ अवि अवधकृतसवमतॆः प्रवतष्ठाम् अवधकारम्
संरचनां िा बाधतॆ तद् अवधवनयमॆ ऽन्त्रिन् ताित्पययिं नयॊजयॆत् यािदस्यै सवमतयॆ वलन्त्रखतरूिॆण एतत्प्रािधानस्य

1
विषयॆ स्वावभप्रायं प्रिॊतं अिसरॊ न दिः एिं तस्यावभप्रायस्य प्रबन्ध सवमत्या कलावधिवतना िा याित्पययिमवचतः
विचारॊ न कृतः।
vii.

सियकारस्य िूियसहमवतं विना प्रबन्धसवमवतः व्ययविषयकावधवनयमम् अवधवनयमसंशोधनं िा न कयाय त्।
40. अध्यादॆ शााः

i.

अस्य वनयमस्य प्रािधानानां तथा अवधवनयमस्य च आधारॆ ण अनिरॊक्तानां समॆ षां विषयाणाम् अथिा एकस्य
विषयस्य िा अध्यादॆ शान् वनमाय तं प्रबन्धसवमतॆरवधकारः स्यात्। तद्यथा –

i.

विश्वविद्यालयस्य, विभागॆष संस्थास च शल्कॊद्ग्रहणम् ।

ii.

विश्वविद्यालयस्य शै वक्षक विभागॆष संस्थास च अनितयनीयं वशक्षणप्रवतमानं (teaching pattern) काययभारश्च।

iii.

विश्वविद्यालये विविधानां िदानां िॆतनमानानां विवनणययः।

iv.

छात्राणाम् आिासव्यिस्था अनशासनञ्च।

v.

अनॆ न वनयमॆ न अवधवनयमै िाय वनवमय तैः अध्यादॆ शैः वनधाय ररताः वनधाय ययमाणा िा अन्यॆ सिॆ य विषयाः।

ii.
iii.

सियकारस्य िूियसहमवतं विना प्रबन्धसवमवतः वििसम्बन्त्रन्त्र्घं कमवि अध्यादॆ शं न िारयॆत्।
सिॆ य अध्यादॆ शाः प्रबन्धसवमत्या वनवदय ष्टात् वतथॆ ः प्रभाविनः स्यः।

iv.

सिॆ य अध्यादॆ शाः याित् साध्यं ताित् शीध्रम् विद्यािररषवद सूचनाथं समियवयतव्याः।
41. टनयमााः (Regulations)
अस्य वनयमस्य एषाम् अवधवनयमानाम् अध्यादॆ शानाञ्च आधारॆ ण विद्यािररषद् अनिरॊक्तान् सिाय न् विषयान्
अथिा अन्यतमं विषयम् आवश्रत्य वनयमान् (Regulations) वनमाय तं शक्नॊवत। तद्यथा-

i.

िाठ्यिमाः िरीक्षासञ्चालनञ्च।

ii.

विविधॆष िाठ्यिमॆ ष तथा विविधास िरीक्षास छात्राणां प्रिॆशः।

iii.

वशक्षकाणां यॊग्यताः।

iv.

िाठ्यिमसवमतीनां िरीक्षकाणाञ्च वनयन्त्रक्तः तथा तॆषां कतयव्यानां वनधाय रणम् ।

v.

अन्यॆ षां विश्वविद्यालयानां िरीक्षाणाम् , उिाधीनाम् विप्लॊमानाञ्च विश्वविद्यालयस्यास्य िरीक्षाणाम् उिाधीनां
विप्लॊमानाञ्च वमथः साम्यतास्वीकारॆ ण मान्यता प्रदानम् ।

vi.

अनॆ न वनयमॆ न अवधवनयमै ः अध्यादॆ शैः िा वनवमय तैः वनयमै ः

(Regulations) वनधाय ररताः वनधाय ययमाणा िा अन्यॆ सिॆ य

विषयाः।
42. आदॆ शााः
i.

कलिवतः तॆषामादॆ शानां वनस्सारॆ ण अवधकृतः स्यात् यॆ विश्वविद्यालयस्य वनयमानां प्रािधानै ः, अध्यादॆ शै वनयमै िा
संरवचतानां मण्डलानां

(Boards) सवमतीनां तथा अन्यॆ षां वनकायानां सञ्चालनॆ मागयदशय काः स्यः एिमॆ तॆ

विश्वविद्यालयस्य वनयमानां प्रािधानै ः अवधवनयमै ः, अध्यादॆ शैः वनयमै ः

(Regulations) च विरॊवधनः न स्यः।

प्रबन्धसवमवतं विद्यािररषदं च मक्त्वा। विश्वविद्यालयस्य कस्यावि अवधकृतसवमतॆः उििॆशनॆ ष वियाकलािानां
ii.

सञ्चालनॆ , प्रवियाणां वनयिणॆ कलिवतः आदॆ शान् वनस्सारयॆत्।
सिॆ य आदॆ शाः कलिवतना वनवदय ष्टात् वतथॆ ः प्रभाविनः स्यः।

iii.

सिॆ य आदॆ शाः प्रबन्धसवमतॆः अनिरभाविवन उििॆशनॆ समवियताः स्यः एिम् एतान् आदॆ शान् यथॊवचतं संशावधतं
िररष्कतं िा प्रबन्धसवमतॆः अवधकारः स्यात्।
43. राजपत्रॆ (Gazatte) प्रकाशनम्
विश्वविद्यालयवनयमािगयताः सिॆ य अवधवनयमाः, अध्यादॆ शाः एिं वनयमाः तथा कलितॆः ( )
वनयन्त्रक्तश्च राजित्रॆ प्रकावशताः स्यः।

(37)

कलसवचिस्य

1

(37)

मख्यसङ्कायाध्यक्षः िररत्यक्तः- िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (2005
िषय स्य वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
**************

नवमाः अध्यायाः
छात्रसौभाग्यम् (Students’ Welfare)
44. (

)

(38)

45. मनॊरञ्चनसुटवधााः
i.

विश्वविद्यालयः छात्राणां कलान्त्रत्मकां िासनां संिधयवयतं विकासवयतं च िीिानां , समयॆ समयॆ सामावजकसभानां ,
सां स्कृवतककाययिमाणां तथा अन्यकाययिमाणाञ्च समायॊजनं कयाय त्। एिं छात्राणां व्यन्त्रक्तत्वस्य बहुमखविकासाथं
यथाशन्त्रक्त उवचतान् अिसरात् दद्यात्।

ii.

अवधवनयमॆ ष वनधाय ररतॆन प्रकारॆ ण प्रत्यॆकं शै वक्षकविभागात् एकैकं छात्रं तस्य तस्य विभागस्य प्रवतवनवधरूिॆण
विवघित् वचत्वा तान् अिभाय िवयत्वा एकः छात्रसंघः स्यात्। तॆष अन्यतमम् अध्यक्षरूिॆण अिरं
सामान्यसवचिरूिॆण च विवधित् वनिाय चयॆत्।

iii.

विश्वविद्यालयः ियाय प्तं धनं सविधां च प्रदाय छात्राणां िवत्रकाम् (Magazine) एकं प्रकाशवयतं व्यिस्थां कयाय त्।

iv.

विश्वविद्यालय-छात्र-संघस्य काययिमाणां सञ्चालनाथं ियाय प्तस्य धनस्य व्यिस्थां विश्वविद्यालयः कयाय त्।

v.

विश्वविद्यालयः छात्राणां कृतॆ यिकसमारॊहस्य समायॊजनं कयाय त्।
46. छात्रसौभाग्य टनदॆ शकाः
विश्वविद्यालयस्य कलसवचिः छात्रसौभाग्यिररषदः िदॆ न वनदॆ शकः स्यात्।

(45) (38)छात्रार्ाम् आवासाः-टवश्वटवद्यालयॆन सञ्चाटलतॆर्ु
आिासॆष अथिा छात्रसौभाग्यवनदॆ शे ष अथिा छात्रसौभाग्यवनदॆ शकॆन अनमॊवदतॆ स्थानॆ विश्वविद्यालयस्य छात्राः
वनिसॆयः।
िरि विश्वविद्यालयिररसरात् अष्टौ वकलॊमीिर् अभ्यिरॆ दू रॆ यॆ छात्राः वनिसन्त्रि तॆ स्वकीयॆ गृहॆ उवषत्वा
वदिा-छात्ररूिॆण िठॆ यः। (िररत्यक्तः-िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005
(2005 िषय स्य वनयमसंख्या-1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
**************

1
दशमाः अध्यायाः
प्रकीर्षटवर्यााः
47. टनरीक्षर्ं अन्वॆर्र्ाञ्च कतुं सवष कारस्य अटधकाराः
i.

विश्वविद्यालयस्य चलाचलसम्पिीनां , ग्रन्थालयानां , संग्रहालयानां

(Museums) तथा विश्वविद्यालयॆन सञ्चावलतां

शावसताञ्च कामवि संस्थां तथा विश्वविद्यालयस्य तत्त्वािाधानॆ न साक्षाद् िा प्रचाल्यमानां कामवि वियां च, वनवदय ष्टॆन
िरुषॆ ण िरुषै िाय अिलॊकवयतं राज्यसियकारस्य अवधकारः स्यात्। तथै ि विश्वविद्यालयस्य प्रशासनसम्बन्त्रन्धनं
वििसम्बन्त्रन्धनं च विषयं वनररवक्षतं विवधिद् अन्रॆ षणां कतयमवि सियकारस्य अवधकारः स्यात्।
ii.

सियकारः उिखण्ड-1 इवत वनयमॆ न वनरीक्षणस्य अन्रॆ षणायाश्च िूिं वलन्त्रखतरूिॆण कलिवतं सूचयॆद् यत् सियकारः
विश्वविद्यालयस्य वनवदय ष्टम् विषयविशॆ षं वनरीवक्षतम् एिं तन्त्रिन् अन्रॆ षणां च कतं विचारयवत इवत। कलिवतश्च
सियकारस्य वनरीक्षणम् अन्रॆ षणा च यन्त्रिन् विषयॆ अन्त्रि तम् अन्रॆ षणावधकाररणः िरिात् प्रिॊतं अवधकृतमॆ कम्
अवधकाररणं वनयॊक्तं समथय ः स्यात्।

iii.

सियकारः तथाविधस्य वनरीक्षणस्य अन्रॆ षणायाः िा विषयॆ स्वकीयम् विचारान् विश्वविद्यालयं सूचयॆत्। ततः तन्त्रिन्
विषयॆ विश्वविद्यालयस्य िक्तव्यं विचायय तन्त्रिन् विषयॆ वकं करणीयवमवत विश्वविद्यालयमिवदशॆ त्।

iv.

विश्वविद्यालयश्च वनधाय ररतसमयाभ्यिरॆ विषयॆऽन्त्रिन् कृतां वियमाणां िा िररहारवियां सियकाराय प्रवतिॆदयॆत्।

v.

सियकारः यत्र विश्वविद्यालयॆन सिॊषजनकतया विषयॆऽन्त्रिन् काऽवि प्रवतविया वनवदय ष्टसमयाभ्यिरॆ न कृता चॆत्,
य ान् दातं शक्नॊवत।
विश्वविद्यालयॆन समवियतम् उिरम् अथिा वििरणित्रं िररशॊध्य यथॊवचतान् वनदॆ श

vi.

य ान् विश्वविद्यालयः
विश्वविद्यालयवनयमस्य उिखण्डसंख्या-5 इत्यस्य अनसारॆ ण सियकारॆ ण प्रॆवषतान् वनदॆ श
अनिालयॆत्, अथिा विषयममं कलावधितयॆ समप्यय विषयॆऽन्त्रिन् तस्यादॆ शम् अनिालयॆत्। कलावधितॆः वनणययः
अन्त्रिमः स्यात्।

vii.

उिखण्डसंख्या (1) तः (6) िययिानां विषयॆष विद्यमानॆ ष्ववि कन्त्रिन्नवि समयॆ विश्वविद्यालयस्य कायाय वण तस्य
उद्दॆ श्यानां वहताय न प्रबन्त्रन्धतावन भिन्त्रि इवत सियकारः वचियवत चॆत् अथिा अस्य वनयमस्य प्रािधानसारॆ ण,
अवधवनयामनसारॆ ण, अध्यादॆ शानसारॆ ण, वनयमानसारॆ ण िा कायाय वण न भििीवत वचियवत चॆद् अथिा
विश्वविद्यालयस्य उद्दॆ श्यावन सफलवयतं विशॆ षव्यिस्थाः अिॆवक्षता इवत वचियवत चॆत् कमवि विषयमवधकृत्य
स्पष्टीकरणं िाञ्छवत चॆत् तं विषयं विश्वविद्यालयाय सूचयॆत् तथा विषयॆऽन्त्रिन् वनधाय ररतॆ समयॆ विश्वविद्यालयस्य
स्पष्टीकरणं वनमियॆत्।

viii.

उिखण्डसंख्या (7) अिगयतॆन वनयमॆ न विश्वविद्यालयः समयॆन स्पष्टीकरणस्य उिरं न ददावत चॆदथिा
विश्वविद्यालयॆन दिमिरं सिॊषजनकं नािीवत सियकारः वचियवत चॆत्, सियकारस्यावभप्रायॆण विषयॆऽन्त्रिन् अस्यां
य ान् दातमहय वत।
िररन्त्रस्थतौ यथॊवचतान् वनदॆ श

ix.

य स्य विश्वविद्यालयः अनिालनं कयात् अथिा
उिखण्डसंख्या (8) अिगयतॆन वनयमॆ न सियकारॆ ण प्रॆवषतस्य वनदॆ श
कलावधितॆः समक्षं विषयममं विचाराथं समिययॆत्। अत्र कलावधितॆः आदॆ शः अन्त्रिमः स्यात्।

x.

विश्वविद्यालयप्रशासनविषयॆ सियकारायािॆवक्षतां सूचनां विश्वविद्यालयः सियकाराय प्रकल्पयॆत्।
48. अमाननीयााः टनयमााः अटधकृतसटमतीनां संस्थानाञ्च कायषकलापाश्च
कमवि वनयमं , विश्वविद्यालयॆन संरवचतानां अवधकृतसवमतीनां संस्थानां िा काययकलािं , कॆिलं सवमतीनां संस्थानां
िा संरचनायां कयावि न्यू नतया अथिा तस्यां सवमतौ संस्थायां िा सदस्यानां का अवि ररन्त्रक्तः ररक्तयॊ िा अिीवत
कारणॆन/सिीवतकारणॆन अथिा कॊऽवि अनवधकृतः जनः तस्या अवधकृतसवमतॆः संस्थाया िा उििॆशनॆ उिन्त्रस्थत
आसीवदवत कारणॆन अमान्यम् इवत न धॊषयॆत्।
49. सद्भावॆ न संरटचतानां टनयमानां परररक्षर्म् -

1
i.

विश्वविद्यालयॆन तत्सम्बद्धया अवधकृतया सवमत्या संस्थया िा विवधित् सद्भािॆन संरवचताः समॆ ऽवि वनयमाः आदॆ शाः
िा अन्त्रिमाः स्यः। अनॆ न वनयमॆ न, एवभः अवधवनयमै ः अध्यादॆ शैः अथिा वनयमै ः कृताः अथिा

वियमाणाः

प्रिृिीःविरुध्य कमवि वििादं (suit) न प्रचालयॆत् अथिा विश्वविद्यालयात् क्षवतिूवतं न अवधयाचयॆत्।
ii.

अनॆ न वनयमॆ न, एवभः अवधवनयमै ः अध्यादॆ शैः वनयमै ः िा कॆनावि अवधकाररणा कमय चाररणा कृतान् वियमाणान् िा
प्रिृिीन् उिलक्ष्य प्रबन्धसवमतॆः िूिाय नमवतं विना, तमवधकाररणं कमय चाररणं िा विरुध्य कमवि वििादम्

(suit)

अवभयॊगं (Prosecution) अथिा प्रवियाः न स्यः।
iii.

अनॆ न वनयमॆ न अथिा अस्य वनयमस्य आधारॆ ण कृतस्य कस्यावि अथय विधावनकस्य

(Civil) आिरावधकस्य िा

कमय णः यद्य तः कमय सद्भािॆन कतयव्यिररिालनिमॆ कृतं चॆत् विश्वविद्यालयस्य कॊऽवि अवधकारी कमय चारी िा
उिरदायी न स्यात्।
50. काटिन्यटनवारर्म्
i.

अस्य वनयमस्य प्रािधानानां प्रयॊगविषयॆ वकमवि कावठन्यमन्त्रि चॆत् सियकारः राजित्रॆ प्रकावशतादादॆ शात् कामवि
िररहारवियां तथा कयाय त् या प्रितवनयमस्य प्रािधानानामाधारॆ ण असंगता न स्यात् तथा सियकारमतॆन
कावठन्यस्यास्य वनिारणॆ अिॆवक्षता अथिा कावठन्यस्य अविलम्बॆ न वनिारणॆ लाभकाररका भिॆत्।
िरि वनयमस्यास्य प्रभावितावतथॆ रारभ्य िषय त्रयानिरम् अस्य खण्डस्याधारॆ ण कमवि आदॆ शं न वनवमय यात्।
य वि आदॆ शः प्रकाशनात्समनिरमॆ ि संविधानसभायां समिययॆत्।
अस्य खण्डस्याधारॆ भ्यः प्रकावशतः सिॆऽ

ii.

51. वाटर्षकं प्रटतवॆ दनम्
य ानसारॆ ण वनमीयाद् एिं प्रबन्धसवमत्या िररितयनै- सह/विना
विश्वविद्यालयस्य िावषय कं प्रवतिॆदनम् कलितॆः वनदॆ श

i.

अनमॊदयॆत्।
ii.

प्रबन्धसवमवतः विद्यािररषदः आ गावमवन उििॆशनॆ एि िावषय कं प्रवतिॆदनवमदं समिययॆत् तथा विद्यािररषद्
अिॆवक्षतश्चॆ त् तन्त्रिन् स्वावभमतं विचारान् िा स्वॆच्छानसारॆ ण अवभलॆ खयॆत्।

iii.

िावषय कं प्रवतिॆदनं विद्यािररषदः विचारानिरं कलिवतः अिॆवक्षतसमीक्षानिरं सियकारं प्रवत अ

ग्रेसारयॆत्

(39)

आगावमिषय स्य वसतम्बरमासस्य 15 वदनाङ्काभ्यिरॆ ।
iv.

िावषय कप्रवतदॆ यस्य प्राप्तॆ रनिरं उिखण्डसंख्या-3 इत्यस्याधारॆ ण समनिरमॆ ि एिद् उियक्तं स्वावभमतं वनरीक्षणं
िा विवलख्य सियकारः विधानसभायाः उििॆशनं प्रचलवत चॆिन्त्रिन् नॊ चॆदनिरभाविवन उििॆशनॆ विन्यसॆत्।(40)
52. वाटर्षकं प्रटतवॆ दनम्
प्रथमावधवनयमाः अध्यादे शाश्च – अन्त्रिन् वनयमॆ कवश्चदिगयतॊऽवि सियकारः विश्वविद्यालयस्य प्रथमम् अवधवनयमम्
प्रथमम् अध्यादॆ शाञ्च वनमीयात्।
53. टनरसनं संरक्षर्ञ्च

i.

श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालय-अध्यादॆ शः 1993 (1993 िषय स्य संख्या-13) इतः िरं वनरिः अन्त्रि।

ii.

अध्यादॆ शॊऽयं वन रिॊऽवि तदनसारॆ ण यत् वकमवि कृतं अथिा तदाधारॆ ण प्रचावलता या कावि प्रिृविः तथै ि
वतष्ठॆ त्।

iii.

(39)

अिभाय वितः-िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (2005 िषय स्य वनयमसंख्या-

1) कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।

1
(40)

सियकारः उियक्तानां स्वावभमतानां वनरीक्षणानाञ्च यॊजनिरःसरं िावषय कं प्रवतिॆदनं विधानसभायां विन्यसॆत्

िररिवतयतः - िश्यि- श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयवनयमः (संशॊधनम् ) 2005 (2005 िषय स्य वनयमसंख्या-1)
कायाय न्रयनवतवथः-06.01.2005।
***************

