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भागः - XVI
उपावधप्रभृतीनां प्रवतसंहारॊ वनरसनं िा
1. वहृयाहृमॆः

भागः - XVII
विश्वविद्यालयसंघः
1. ववश्वववद्यालयसंघस्य संरचना
2. संरचनाप्रणाली
3. वनवाॆ चनप्रवहृया
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

सदस्यानां कायॆकालॆः
मरासवचवस्य चयनप्रवहृया
ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधवॆशनम्
अवधवॆशनस्य वहृयाहृमॆः
गणपूवतॆॆः
ववशॆ र्ावधवॆशनस्य समाह्वानम्
ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधवॆशनाथुं सूचना
प्रस्तावानाम् समपॆणवतवथॆः
प्रस्तावस्य कायॆसूच्यामन्तभाॆ वॆः कायॆॆः
कायॆसूचीपत्रस्य प्रॆर्णम्
संशॊधनानां सुचना
उपवॆशनानां प्रवहृया
कायॆकलापाॆः
ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधकाराॆः

भागः - XVIII
प्रबन्धसवमतौ विधायकस्य चयनप्रविया
1. ववधानसभासवचवं प्रवत कुलसवचवस्य वलस्मखतप्राथॆ ना
2. वनवाॆ चनम् पररणामववज्ञापनञ्च

भागः - XVIX
वनयमॊपदॆ शकः स्थथरावधिक्ता च
अनु सूची
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श्रीशङ्कराचायय संस्कृतविश्वविद्यालयः, कालवि
वनयमािवलः 1997

अवधसूचना
श्रीशङ्कराचायॆ – संस्कृतववश्वववद्यालयस्य कुलावधपवतॆः 06.05.1997 तमॆ वदनॆ , श्रीशङ्कराचायॆसंस्कृतववश्वववद्यालयावधवनयम (1994) स्य वगॆॆः 40 (4) अन्तगॆतप्रावघानानामनु सारॆ ण प्रववतॆतस्य

‚श्रीशङ्कराचायॆ-

(x)

संस्कृतववश्वववद्यालयवनयमाववलॆः-1997‛ इत्यस्य सन्तॊर्ॆ णानु मवतं दत्तवान् ।
इयं वनयमाववलॆः सामान्यजनानां सूचनाथॆ म् अवघसूचना संख्या – कुलसवचव
15.05.97 इत्यॆवं प्रकारॆ ण असाधारणराजपत्रम् खण्डॆः

/वनयमा/5/97 वदनाङ्कॆः

XLII, कॆरलसवॆकारॆः वदनाङ्कॆः 21.05.97 इत्यस्मिन्

प्रकावशतॊऽस्मस्त।

अध्यायः – 1
प्रारस्िकम्
1. लघुशीर्ॆ कं प्रारम्भश्च – इयं वनयमाववलॆः

‚श्रीशङ्कराचायॆ-संस्कृत-ववश्वववद्यालयवनयमाववलॆः, 1997 ‛ इवत नाम्ना

भववष्यवत।वनयमाववलॆः सद्यॆः प्रभावी भववत।
2. वनवॆचनावन
(1) अस्यां वनयमावलौ सन्दभॆ ववशॆ र्ॆण अन्यथा नापॆवक्षतश्चॆ त्
(अ)

‚शै क्षवणकवर्ॆ ॆः‛ इत्यस्यजू न मासस्य प्रथमवदनादारभ्य मईमासस्य अस्मन्तमवदनपयॆन्तॆः द्वादशमासात्मकॆः कालॆः
इत्यथॆ वनवदॆ िॆः

(आ)

‘अवधवनयम’ इत्यस्य श्रीशङ्कराचायॆ-संस्कृत-ववश्वववद्यालय-अवधवनयमॆः, 1994 (5/1994) इत्यथॆ ॆः

(इ)

अध्याय इत्यस्य अस्याॆः वनयमावलॆ ॆः अध्याय इत्यथॆ ॆः।

(ई)

‘स्पिवदनावन’ इत्यस्य आद्यन्ताभ्यां वदनाभ्यां ववना मध्यगतावन वदनावन इत्यथॆ ॆः।

(x)

शु स्मद्धपत्रम् संख्या कुलसवचव /वनयम/5-97 वदनाङ्कॆः 25.11.97 अनु सारॆ ण अयं शब्दॆः संशॊवधतॆः, कॆरलराजपत्रम्

वदनाङ्कॆः 16.12.97 (खण्डॆः- IV) इत्यास्मिन् प्रकावशतश्च। शु स्मद्धपत्रात् पूवुं ‚श्रीशङ्कराचायॆ संस्कृतववश्वववद्यालयॆः प्रथमॆः
वनयमाववलॆः 1997‛ इत्यासीत्।
(उ)

‘ववभाग’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयस्य वशक्षाववभागॆः एवं /वा शॊधववभागॆः अथवा ववश्वववद्यालयस्य ‚सामान्यवनधॆॆः‛
धनमादाय ववशॆ र्कायाॆ य प्रवतॆमानॊ ववभाग इत्यथॆ ॆः।

(ऊ)

‘ववभागाध्यक्षॆः’ इत्यस्यकस्यवचद् ववभागस्य दै नास्मन्दनप्रवतॆनसमॆ तॆ शासनप्रबन्धॆ वनयुिॆः अवधकारी इत्यथॆ ॆः।

(ऋ)

‘ववश्वववद्यालयवनयम’ इत्यस्य अवधवनयमॆ वनयमावलौ च, अध्यादॆ शॆर्ु, वववनयमनॆ र्ु आदॆ शॆर्ु वा अन्तगॆताॆः धाराॆः
इत्यथॆ ॆः।

(ऌ)

‘अनु भाग’ इत्यस्य अवधवनयमस्य अनु भाग इत्यथॆ ॆः।

(ए)

‘अध्ययनववर्यॆः’ इत्यस्य वववशिा पाठ्यहृमसवमवतॆः यस्य भववत स इत्यथॆ ॆः।
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(ऒ)

‘ववश्वववद्यालयकमॆ चारी’ इत्यस्य पूणॆकावलकॆः सामान्यवनधॆॆः वॆतनभॊगी च कॊ

ऽवप ववश्वववद्यालयकमॆचारी

(आकस्मिककायॆ ॆ अनु बन्धकायॆ ॆ वा अन्तगॆतं कमॆ चाररणं मु क्त्वा)
2. अस्यां वनयमावलौ प्रवतपावदता अवप अवनरुिा यॆ शब्दाॆः प्रयॊगाॆः वा तॆर्ां अथाॆ ॆः यस्मिन् अवधवनयमॆ ,
व्याख्यानॆ राज्यस्य साधारणपररभार्ा-अवधवनयमॆ , (संख्या 1125

/VII/1125) वा वनरुिाॆः, ततॊ

ग्राह्ाॆः।
अध्यायः वद्वतीयः
विश्वविद्यालयावधकाररगणः
कुलपवतः
(1)

सामान्यप्रबन्धः वनयन्त्रणि
ॆ ु
(1) कुलपवतॆः ववश्वववद्यालयस्य पूणॆकावलकॆः वॆतनभॊगी अवधकारी भवॆत्। असौ ववश्वववद्यालयकायॆर्
सामान्यपयॆवॆक्षकॆः वनयन्त्रकश्च भवॆत्। ववश्वववद्यालयप्रावधकारीणां वनणाॆ यान् असौ कायाॆ न्वयं नयॆत्।
(2) यदा कश्चन कमॆ चारी
(अ)

ववश्वववद्यालयस्य अस्य वा

(आ)

अन्यस्य ववश्वववद्यालयस्य मराववद्यालयस्य अथवा ववश्वववद्यालयॆन सञ्चावलतायाॆः सम्बद्धायाॆः

संस्थाया वा कुलपवतपदॆ वनयुिॆः तदा असौ तस्य वतॆमानॆ भववष्यवनधौ कुलपवतपदॆ वनयुिॆॆः अनन्तरं
(अव्यववरतं पूवुं) यद् धनं अंशदानरूपॆण ववश्वववद्यालयॆन ददावत ि तदॆ व अनु वतॆयॆत्।
(2)

िॆ तनं भत्ताश्च
(1) समयॆ समयॆ सवॆकारॆ ण वनवश्चतं वॆतनं भत्ताश्च कुलपतॆॆः भवॆयुॆः।
(2) सवॆकारॆ ण वनवश्चता यात्राभत्ताॆः दै वनकभत्ताश्च स्वीकतुुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्
(3) अन्यथा न स्पिीकृतश्चॆ त् कुलपवतॆः प्रथमस्तरावधकाररणॆः कृतॆ वववरतं वचवकत्सॊपचारं वचवकत्सॊपस्मस्थवतं
वचवकत्साप्रवतपूवतुं च स्वीकतुॆम् अवधकृतॆः स्यात्

(3)

आिासव्यिथथा
सवॆकारॆ ण स्पिीकृतॆः कॊ

ऽवप प्रत्यादानव्यवस्था अस्मस्त चॆत्तदाधारॆ ण वनॆःशुलका सुसस्मिता च आवासॆः

कुलपतयॆ दीयतॆ।
(4)

अिकाशः
(1) सवॆकारीयावधकाररणॆ वववरतस्य आकस्मिकस्य वनयस्मन्त्रतस्य, अवजॆ तस्य च अवकाशस्य कुलपवतॆः
अवधकृतॆः स्यात्
(2) राज्यसवॆकारस्य अवधकाररणॆ वववरतॆः सॆवावनवृवत्तसमयॆ , अन्यस्मिन् समयॆ वा अनु मतॆः
अवजॆ तावकाशाभ्यपॆणवनयमॆः कुलपतॆरवप स्वीकायॊ ॆ भवॆत्।
(3) आत्मनॆः कायॆकालॆ अवधकावधकॆः चतुमाॆ सात्मकॆः कालॆः उपचाराथॆ म् अन्यकायाॆ थुं वा भत्तारवरतमवकाशं
स्वीकतुुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्।

(5)

कमयचाररणां पदानां िा थथानान्तरणॆ कुलपतॆरवघकारः
कस्यावप कमॆ चाररणॆः पदस्य वा ववश्वववद्यालयान्तगॆतात् एकस्याॆः संस्थायाॆः अन्यां प्रवत स्थानान्तरणॆ कुलपवतॆः
समथॆ ॆः स्यात्।

(6)

कुलपतॆः प्रवतष्ठा अवधकाराश्च
ॆ ु कायॆर्
ॆ ु कुलपवतॆः शै क्षवणकॆः कायॆकारी एवं परमावधकारी च स्यात्। सवॆ ॆ
(1) ववश्वववद्यालयसम्बद्धॆ र्ु सवॆर्
अवधकाररणॆः कुलपतॆरादॆ शस्य पररपालनॆ बाध्याॆः स्यु ॆः।
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(2) अवधवनयमॆ न प्रदत्तै रवधकारै ॆः सर अधॊवनवदॆ िानवप अवधकारान् प्रयॊिुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्। तथावर
–
(अ) शै क्षवणकॆः प्राशासवनकश्च
(1) अध्यादॆ शॆ वववरतां व्यवस्थाम् अनवतहृम्य, छात्राणां एकिात् प्रादॆ वशककॆन्द्रात् कॆन्द्रान्तरं प्रवत
तॆर्ाम् उपस्मस्थवतमवप संयॊज्य स्थानान्तरणॆ अनु मवतप्रदानम् ।
(2) सम्मॆलनॆ र्ु ववचारणगॊष्ठीर्ु च प्रवतवनधीनां प्रवतसंयॊजनम् ।
(3) ववभागाध्यक्षस्य सङ्कायप्रमु खस्य वा अनु शंसया किा

द् अवप अङ्गपररवमताय परीक्षावथॆ नॆ

ववश्वववद्यालयपरीक्षासु अवतररिमयस्य प्रदानम् ।
ॆ ॆः परीक्षावथॆ भ्यॆः ववश्वववद्यालयपरीक्षायां प्रवॆशाथुं
(4) वनधाॆ ररतॆ समयॆ परीक्षाशु ल्कं समपॆवयतुमसमथॆ भ्य
अवस्थौवचत्यॆन आवॆदनपत्रस्वीकारॆः।
(5) ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणां सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षासमयस्य पूतॆःॆ घॊर्णा।
(6) पञ्चसरस्रस्य रूप्यकस्यावधक्ॆ सवत कुलसवचवस्य, मु ख्यसङ्कायप्रमु खस्य, सङ्कायप्रमु खानां ,
ववत्तावधकाररणश्च यात्राभत्तापत्रस्य प्रवतरस्ताक्षरणम् ।
(आ)

वित्तीयाः

(1) अवकाशस्वीकारॆ ण अन्यथा वा जातॆर्ु अल्पकावलकॆर्ु ररिस्थानॆ र्ु प्रवतस्थावनकस्यानपॆक्षायां
अवतररिप्रभारप्रदानाय व्यवस्थाकरणम् ।
(2) प्रबन्धसवमवतद्वारा स्वीकृतानां यॊजनानां कृतॆ लॆ खाशीर्ॆ कस्य प्रारम्भॆः
ॆ ारस्य वा कृतॆ सवॆर्
ॆ ां वनमाॆ णानां पञ्चलक्षवमतं धनं यावत् अनु मवतप्रदानम् । परन्तु
(3) नू तनस्य जीणॊद्ध
–
(अ) वनमाॆ णवमदं प्रबन्धसवमत्या स्वीकृतायां पद्धतौ अन्तगॆतं स्यात्।
(आ)

ववश्वववद्यालयस्य आयव्ययपत्रॆ एतदथुं धनरावशॆः प्रदत्तॆः स्यात्।

(4) अवधकाररणां संख्याध्यक्षानाञ्च कृतॆ स्थावयनॆः अवग्रमधनराशॆ ॆः अनु मॊदनम् ।
(5) ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणां वनयमानु सारॆ ण सवॆस्यावप ऋणस्य अवग्रमधनराशॆ श्च अनु मॊदनम् ।
(6) सक्षमॆ ण अवधकाररणा अनु मॊवदतानां यॊजनान्तगॆतानां ववभागकायाॆ णां कृतॆ
एकलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य अवग्रमस्य धनराशॆ ॆः अनु मॊदनम् ।
(7) वनमाॆ णाथुं , वस्तु नामापूतॆयॆ वा समवपॆतप्रस्तावानां न्यू नतममू ल्यकश्चॆ त्
साधॆत्रयलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य, तवदतरश्चॆ त् सपादलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य धनराशॆ ॆः स्वीकृवतॆः।
(8) तत्तद् ववभागॆर्ु वनवक्षप्तानां अवग्रमधनराशीनां प्रवतभू वतधनानां वा प्रत्यपॆणाय
तत्तवद्वभागाध्यक्षाणाम् अनु शंसया अनु मॊदनम् ।
(9) यद्यस्मिन् वनवधपुनववॆवनयॊजनॆ आवृवत्तदवयत्वं नान्तभॆ ववत अथाॆ त् अिात् ववत्तवर्ाॆ दग्रॆ दावयत्वं न
गच्छवत तवरॆ पञ्चववंशवतसरस्ररूप्यकपयॆन्तस्य वनधॆॆः एकिात् मु ख्यशीर्ाॆ त् शीर्ाॆ न्तरॆ
पुनववॆवनयॊजनस्य अनु मॊदनम् ।
(10)

वनयमानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयस्य कमॆ चाररवभॆः हृीतानाम् और्धानां धनप्रत्यपॆणस्य

अनु मॊदनम्
(3) समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमत्या समवपॆता अवधकारा अवप कुलपतौ भवॆयुॆः।

13
(7)

अवधकाराणां वनयॊजनम्
ॆ व्यान् प्रशासनसम्बद्धान् कायॆववशॆ र्ान्
ववश्वववद्यालयवनयमानु सारॆ ण कुलपवतना स्वयमॆ व वनवॊढ
पररत्यज्य सवॆमवप कायॆजातं कुलपवतॆः अधीनस्थॆ भ्यॆः अवधकाररभ्यॆः प्रदातुं स्वतन्त्रॊ

ऽस्मस्त।

एतस्यावधकारप्रदानस्य प्रवतवॆदनं प्रबन्धसवमतॆॆः अनन्तरॊपवॆशनॆ समपॆयॆत्।
(8)

कुलपवतः विश्वविद्यालयं प्रवतवनधीयतॆ
(1) भारतीयववश्वववद्यालयसंघॆ, रािरमण्डलववश्वववद्यालयसंघॆ, तत्सदृशसवमवतर्ु वा स्वदॆ शॆ ववदॆ शॆ वा कुलपवतॆः
ववश्वववद्यालयस्य प्रवतवनवधॆः स्यात्। यद्यसौ तत्रॊपस्थातुमसमथॆ ॆः चॆत् आत्मनॆः स्थानॆ कमप्यन्यं
ववश्वववद्यालयस्य प्रवतवनवधरूपॆण प्रॆर्यॆत्।
(2) कुलावधपतॆरनु मॊदनॆ न प्रबन्धसवमवतॆः कुलपवतं ववश्वववद्यालयकायाॆ थुं भारतॆ ववदॆ शॆ वा कस्मिन्नवप स्थानॆ
प्रॆर्वयतुं शक्नॊवत।

(9)

अिकाशानु दानम्
कुलपतॆरवकाशस्यानु मॊदनॆ कुलावधपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्।

मुख्यसङ्कायाध्यक्षः
(10)

सॆिनॊपाधयः
मु ख्यसङ्कायप्रमु खस्य वॆतनं , भत्ताॆः, सॆवनॊपाधयॆः च कुलावधपवतना वनश्चीयन्तॆ।

(11)

यॊग्यताः
मु ख्यसङ्कायप्रमु खॆः शॊधॊपावधना, प्रकावशतै ग्रन्थै श्च युिॆः, सवहृयरूपॆण शॊधकमॆ वणवनरतॆः,
ॆ ॆः स्नातकॊत्तरकक्षाध्यापनस्य अनु भवयुिॆः एवं
दशवर्ॆ भ्य
/वा ववश्वववद्यालयस्तरॆ रािरीयस्तरॆ वा
ॆ नॆ अनु भवयुिश्च प्रमु खॆः ववद्वान् स्यात्।
शॊधकायॆ ॆ रतॆः, ववद्यावाररवधस्तरॆ शॊधवनदॆ श

(12)

सॆिापररत्यागः
मु ख्यसङ्कायाध्यक्षॆः एकमासस्य पूवॆसूचनात् परं स्वरस्तॆ न वलस्मखतं स्वपदात्त्यागपत्रं कुलावधपतयॆ
स्वॆच्छया समपॆयॆत्। कुलावधपतॆॆः एतस्य स्वीकारवदनादारभ्य पदत्यागॆः प्रभावी भववष्यवत।

(13)

सॆिासमापनम्
आवधकाररककतॆव्यानां वनवॆरणॆ गंभीराणाम् अवनयवमततानां कारणॆन, दु राचारॆ ण वा कुलावधपवतॆः
मु ख्यसङ्कायाध्यक्षस्य सॆवां समापवयतुं अवधकृतॊऽस्मस्त।
परन्तु मु ख्यसङ्कायाध्यक्षस्यॊपरर आरॊवपतानाम् अपराधानां समु वचतां पृच्छामकृत्वा,
अकारावयत्वा वा, तिै स्वपक्षं प्रस्तॊतुम् उवचतमवसरमदत्वा वा कुलावधपवतॆः दॊर्ारॊवपतस्य सॆवां न
समापयॆत्।

(14)

कतयव्यावन अवधकाराश्च
अवधवनयमस्य 27 तमॆ अनु भागॆ वनधाॆ ररतैॆः कतॆव्यैॆः सर –
(i)

ववश्वववद्यालयान्तगॆतानां समॆ र्ां शौक्षवणककमॆ चाररणां , वनयमावलॆ ॆः चतुथाॆ ध्यायॆ तृतीयपादॆ
प्रवतपावदतानां लघुदण्डानां ववधानॆ मु ख्यसङ्कायाध्यक्षॆः अनु शासनावधकारी भवॆत्।

(ii)

कुलपवतना, प्रबन्धसवमत्या ववद्वत्पररर्दा वा समयॆ समयॆ प्रदत्तावन कायाॆ वण असौ वनवॆरॆत्।
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कुलसवचिः
(15)

वनयुस्क्तप्रकारः
(1)

प्रबन्धसवमत्या ववरवचतया चयनसवमत्या यस्यां कुलपवतॆः अध्यक्षॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यौ,

प्रबन्धसवमत्या नामवनवदॆ िॆः ववशॆ र्ज्ञॆः सदस्याश्च सस्मन्त तस्याॆः अनु शंसया प्रथमवारम् एकवर्ॆ स्य कृतॆ प्रबन्धसवमत्या
कुलसवचवॆः वनयॊज्यतॆ। असौ वलस्मखतॆन आदॆ शॆन वनयुिॆः पूणॆकावलकॆः वॆतनभॊगी अवधकारी भवॆत्।
एकवर्ाॆ नन्तरमवप अस्य वनयुस्मिॆः प्रवतॆतॆ चॆत् एकवर्ॆ स्य पररववक्षाकालॆः ततॊ वनरन्तरतया वनयुस्मिवदनादारभ्य
वर्ॆ द्वयं यावत् कायॆकालश्च भवॆत्। वनयुस्मिपत्रं कुलपतॆॆः अधीनॆ भवॆत्,
परन्तु पुनरप्यॆकवर्ॆ स्यकृतॆ पररवीक्षाकालं दीधीकतुुं प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः स्यात्।
(2) सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालस्य समाप्तॆ रनन्तरं वलस्मखतॆन आदॆ शॆन कुलसवचवस्य वनयुिॆॆः पुविं
कुयाॆ त्। चत्वारर वर्ाॆ वण अथवा आयुर्ॆः पञ्चपञ्चाशत् वर्ाॆ वण इत्यनयॊॆः कतरत् पूवुं भववत तावत्पयॆन्तमस्य
कायॆकालॊ भवॆत्। पररवनवश्चतायाम् आयुॆःसीमायाम् अन्तगॆतश्चॆ त् अस्य पुनरप्यॆकवारं वनयुस्मिं कतुुं
शक्तॆ।
(3) वनधाॆ ररतस्य दीघीकृतस्य वा पररवीक्षाकालस्य समाप्तॆ रनन्तरं , कुलसवचवॆः अस्मिन् पदॆ प्रववतॆतुम्
अनु पयुि इवत प्रबन्धसवमत्या वनणीयॆतॆ चॆत् प्रबन्धसवमवतॆः तं पदात् वनष्कासयॆत् अथवा यथास्मस्थवत
पदावनवतं कुयाॆ त्। एतिात् पूवुं तिै स्वपक्षस्थापनाय उवचतॊऽवसरॊदॆ यॆः।
(4) उपखण्डस्य प्रथमतॆः तृतीयवनयमं यावत् यदु िं तदनादृत्य अवप, ववश्वववद्यालयस्य वरताथुं ,
समु वचतकारणावन वववलख्य प्रबन्धसवमवतॆः, पररस्मस्थत्यनु कूलतया राज्यसवॆकारस्य कॆन्द्रसवॆकारस्य वा
कमवप अवधकाररणं कुलसवचवपदॆ वनयॊिुं प्रभववत।
(16)

पररलब्घयः
प्रबन्धसवमतॆॆः वनणॆयानु सारर वॆतनम् कुलसवचवस्य भववत।

(17)

अल्पकावलकी अनु पस्थथवतः
ॆ ु वनरतॊ भवॆत्। दशवदनपयॆन्तमनु पस्मस्थतौ कुलपतॆॆः, तदवधकश्चॆ त्
कुललवचवॆः सम्पू णॆॆः समयॆः कायाॆ लयकायॆर्

प्रबन्धसवमतॆॆः अनु मवतं स्वीकुयाॆ त्। दशवदनपयॆन्तानु पस्मस्थतौ कुलपवतॆः, तदवधकश्चॆ त् प्रबन्धसवमवतश्च कुलसवचवस्य
कतॆव्यवनवॆरणाथॆ मुवचतां व्यवस्थां कारयॆत्।
(18)

पदॆ न सवचिः

कुलसवचवॆः प्रबन्धसवमतॆॆः, ववद्यापररर्दॆः, संकायानां , पाठ्यसवमतॆॆः, अवधकृतैॆः वनवमताॆ नाम् अन्यसवमतीनां च
सवचवरूपॆण कायुं कुयाॆ त्।
(19)

अवधकाराः
कुलसवचवस्य अवधकाराॆः अधॊवलस्मखताॆः भवस्मन्त। तद्यथा –

i.

ॆ ानु सारॆ ण, तदधीनतया च ववश्वववद्यालयस्य कायाॆ लयानु शासनॆ कुलसवचवॆः अवधकारी
कुलपतॆॆः सामान्यवनदॆ श
स्यात्। कायाॆ लयकमॆ चाररणां कतॆव्यानां वनधाॆ रणॆचकुलसवचवॆः अवधकारी स्यात्।

ii.

कुलपतॆॆः पूवाॆ नुमत्या कायाॆ लयस्य कुशलसञ्चालनाय समु वचतव्यवस्थापररकल्पनॆ कुलसवचवस्य
अवधकारॊSस्मस्त।

iii.

प्रवतवॆदनानां कायॆपररपािीनां वा मु द्रणव्ययस्य स्वीकृवतॆः यदासौ व्यस्मिगतमु द्रणालयस्य चॆत्
न्यू नतमसमवपॆतमू ल्यस्य तथा वावर्ॆ कायव्ययपत्रॆ एतदथुं वववरतस्य।
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iv.

सवॆकारीयमु द्रणालयॆ मु वद्रतश्चॆ त् आयव्ययपत्रॆ एतदथुं धनरावशॆः वववरतश्चॆ त्, राजपत्रॆ समाचारपत्रॆ र्ु च प्रदत्तानां
ववज्ञापनानां ववपत्रानु सारॆ ण (Bill) व्ययस्य स्वीकृवतॆः।

v.

सवॆकारीयमु द्रणालयॆर्ु कृतानां मु द्रणकायाॆ णां , धनरावशॆः आयव्ययपत्रॆ

(Budget) वववरतश्चॆ त् ववपत्रानु सारॆ ण

(Bill) स्वीकृवतॆः।
vi.

सवमवतकायॆवृत्तानां मु द्रणं व्यस्मिगतसंस्थाभ्यश्चॆ त् समवपॆतप्रस्तावानामामन्त्रणं समवपॆतप्रस्तावॆर्ु
न्यू नतममू ल्यस्य स्वीकृवतश्च।

vii.

नू तनप्रत्राणां पवञ्चकानाञ्च मु द्राणानु मवतॆः।

viii.

सॆवातपालमु द्राणां (Service Postage Stamps) हृयणॆ अनु मवतॆः।

ix.

कायाॆ लयॆ तत्तदवसरॆ र्ु रूप्यकाणाम् एकसरस्रपयॆन्तम् आकस्मिकलघुव्ययस्य

‚कायाॆ लयव्ययॆः प्रकीणाॆ श्च ‛

(Office expenses and Miscelleneous) इत्यिात् शीर्ॆ कात् स्वीकृवतॆः।
x.

ववश्वववद्यालयकायाॆ लयॆ तदधीनसंस्थासु च कायॆरतानां अराजपवत्रतकमॆ कराणां
तत्तत्सम्बद्धसॆवावनयमानु सारॆ ण-उपररपिनं ववशॆ र्ाङ्गपररवमतसम्बद्धं च मु क्त्वा-सवॆववधानाम् अवकाशानां
स्वीकारॆः।

xi.

ववश्वववद्यालयाधीनसंस्थानां कृतॆ अपॆक्षानु सारॆ ण लॆ खनसामग्रीणां सवॆकारीयहृयस्थानॆ भ्यॆः हृयणाथॆ म् प्रस्तु तानां
व्यादॆ शानां (indent) स्वीकृवतॆः।

xii.

ववश्वववद्यालयावधवनयमान्तगॆतानां वनयमानाम् आधारॆ ण, अराजपवत्रतकमॆ कराणां ववश्वववद्यालयात् अन्यासु

xiii.

संस्थासु वनयुस्मिमवभलक्ष्य समवपॆतानां आवॆदनानाम् अग्रसारणम् ।
ॆ ु प्रत्यॆकं ववर्यॆर्ु सरस्रपयॆन्तस्य धनराशॊॆः अनन्तरॊिां व्यवस्थाम् अनु सृस्य
वववशिॆ र्ु आकस्मिकॆर्ु कायॆर्
स्वीकारॆः।
(अ) वनवदॆ िस्य हृयस्य सम्बद्धॆ न अवधकाररणा पूवाॆ नुमॊदनं प्राप्तं स्यात्।
(आ)

अनु मॊदनाथुं प्रस्तु तॊ Sयं व्ययॆः हृयसवमत्या कुलपवतना वा अनु मॊवदतॆभ्यॆः समवपॆतप्रस्तावॆभ्यॆः

(Quotations) स्वीकृतॆः स्यात्।
xiv.

वनवदॆ िकायाॆ णां प्रवतभू वतधनरावशं पररत्यज्य, अन्यॆ र्ां वनक्षॆ पाणां तत्सम्बद्धानाम् अनु बन्धानां सन्तॊर्जनकतया
ॆ नॆ वा अनु मवतॆः।
संपूतॆरनन्तरं वनयमानु सारॆ ण प्रत्यपॆणॆ वनमॊच

xv.

परीक्षाशु ल्कादीनाम् आयानां शतं रूप्यकपयॆन्तानां प्रत्यपॆणप्राथॆ नासु वनयमानु सारॆ ण अनु मवतॆः। स्पिीकरणम्
– एतस्य अनु च्छॆदस्य ववर्यॆ शतं रूप्यकाणीवत सीमाङ्कनं प्रमादवशात् ववश्वववद्यालयलॆ खायां समायॊवजत
धनराशॆ ॆः प्रत्यपॆणववर्यॆ न प्रवतॆतॆ। तादृशववर्यॆर्ु सम्पू णॆस्य धनराशॊॆः प्रत्यपॆणं कुलसवचवॆः अनु मॊदयॆत्।

xvi.

कायाॆ लयकायाॆ वण कतुॆम् अवनयतरूपॆण मावसकरूपॆण दीधॆकावलकरूपॆण अधॆदीधॆकावलकरूपॆण वा
श्रवमकाणां वनयॊगॆः।

xvii.

सवॆकारीयववभागॆभ्यॆः प्रवतवनयुिानां कमॆ कराणां वॆतनं सॆवा वनवृवत्तवॆतनसरयॊगां शं च संदातुमनु मवतॆः।

xviii.

शतं रूप्यकावण यावत् अवग्रमधनस्य सुरवक्षतधनराशॆ वाॆ , तत्तवद्वभागाध्यक्षाणाम् अनु शंसापूवॆकं
प्रत्यपॆणानु मवतॆः।

xix.

ववश्वववद्यालयस्य वनयमान् व्यवस्थाश्च अनु सृत्य पञ्चशतं रूप्यकावण यावत् अनु पॆक्षणीयस्वभावानां व्ययानां
अनस्मन्तमप्रवतपूतॆयॆ अनु मवतॆः।

(20)

कतयव्यावन –
i.

अनन्तरॊिावन कुलसवचवस्य कतॆव्यावन स्यु ॆः
(अ) अवभलॆ खाॆः, सामान्यमु द्राॆः, प्रबन्धसवमवत
संरक्षणम् ।

(Syndicate) द्वारा वनवश्चताॆः सम्पदश्च तदधीनॆ
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(आ)

ववश्वववद्यालयावभलॆ खानां समस्तानां दावयत्वं कायाॆ लयीयपत्राचारव्यवरारस्य दावयत्वञ्च।

(इ) प्रबन्धसवमतॆॆः, ववद्यापररर्दॆः, संकायानां , पाठ्यसवमतीनां एतवन्नयुिानां सवमतीनां च
अवधवॆशनाथुं सूचनापत्रववतरणम् ।
(ई) प्रबन्धसवमतॆॆः ववद्यापररर्दॆः, संकायानां , पाठ्यसवमतीनां एतवन्नयुिानां सवमतीनाञ्च
कायॆपररपािीनां अवभलॆ खवनमाॆ णं सन्धारणञ्च।
ॆ ानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयान्तगॆतानां ववववधानां सवमतीनां प्रावधकाररणाञ्च
(उ) कुलपतॆॆः वनदॆ श
चयनप्रवहृयायाॆः (वनवाॆ चनप्रवहृयायाॆः) आयॊजनम् ।
(ऊ) ववश्वववद्यालयस्य स्नातकानां , मॆ विर कुलॆ ि् जनानां , दातृणां ,िारकवनधीनां

(endowments)

पञ्जीकृतस्नातकानां तथा समयॆ समयॆ ववश्वववद्यालयवनयमद्वारा व्यवस्थावपतानां
व्यवस्थाप्यमानानां च गणनापत्राणां (Registers) सन्धारणम् ।
ॆ ानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयसम्पत्तीनां धनवनवॆशानां तथा
(ऋ) प्रबन्धसवमतॆॆः वनदॆ श
ववश्वववद्यालयसामान्यवनधॆॆः च प्रबन्धनम् ।
ॆ ानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयप्रवतवनवधरूपॆण अनु बन्धपत्रॆ र्ु तथा अन्यॆ र्ु
(ऌ) प्रबन्धसवमतॆॆः वनदॆ श
सरमवतपत्रॆ र्ु रस्ताक्षरववधानम् ।
(ऍ) समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमवतद्वारा समवपॆतानां प्रकायाॆ णां वहृयान्वयनम् ।
ii.

सरस्रं रूप्यकॆभ्यॆः साधाॆ वद्वसरस्रं रूप्यकपयॆन्तस्य धनराशॆ ॆः ववपत्रॆ र्ु

(Bills) प्रवतरस्ताक्षरववधानॆ

कुलपवतॆः अवधकारी स्यात्।
iii.

ॆ नॆ वनयन्त्रणॆ च स्यात्। असौ
सवॆकारीयकतॆव्यानां पररपालनववर्यॆ कुलसवचवॆः कुलपतॆॆः साक्षावन्नदॆ श
कुलपतॆॆः आदॆ शान् सवाॆ न् पररवालयॆत् एवं शासकीयववर्यॆर्ु अपॆक्षानु सारॆ ण कुलपतॆॆः साराय्यं
कुयाॆ त्।

(21)

विश्वविद्यालयावभलॆखानांसंरक्षकः –
ववद्यापररर्दॆः किा द् अवप सदस्याय, पूवाॆ वॆदनानु सारॆ ण वनवश्चतसमयवनधाॆ रणानन्तरं ववद्यापररर्दॆः,
संकायस्य वा अवधवॆशनस्य कायॆहृमसम्बास्मन्धनां तथा गॊपनीयान् वववशिान् वा अवभलॆ खान् पररत्यज्य
ॆ ाम् तत्तत्सवमतीनां अवधवॆशनकायॆपररपाविसम्बस्मन्धनाम् अवभलॆ खानां प्रदशॆ नाथुं
अन्यॆ र्ां सवॆर्
ॆ ु
कुलसवचवॆः व्यवस्थां कुयाॆ त्। प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यानां प्रश्नपत्रसम्बन्धीन् अवभलॆ खान् पररत्यज्य सवॆर्
अवभलॆ खॆर्ु प्रवॆशॆः स्यात्। उवचतावन पयाॆ प्तावन च कारणावन आधारीकृत्य कुलपवतॆः कस्यावप
अवभलॆ खस्य दशॆ नात् प्रबन्धसवमतॆॆः कमवप सदस्यं वनवारवयतुं प्रभववत।

(22)

सॆिाव्यिथथाः
अनध्यापककमॆ चाररणां कृतॆ ववश्वववद्यालयॆन अवधवनयमै ॆः अध्यादॆ शैॆः च याॆः व्यवस्थाॆः वनवदॆ िाॆः ता एव
व्यवस्थाॆः कुलसवचवस्य अवकाशववर्यॆ , भववष्यवनवधववर्यॆ, पूवॆसॆवाथॆ वृवत्तववर्यॆ, यॊगक्षॆ मसुरक्षा
(insurance) ववर्यॆ, सॆवावनवृवत्तभत्ताववर्यॆ अनु शासनात्मकवहृयाहृमववर्यॆ च प्रवृत्ताॆः स्यु ॆः।

(23)

सॆिापररत्यागः
मासत्रयस्य पूवॆसूचनानन्तरं कुलसवचवॆः वाञ्छवत चॆत् प्रबन्धसवमवतं प्रवत स्वरस्तॆ न वववलख्य
कुलसवचवपदात् त्यागपत्रं समपॆवयतुं शक्नॊवत। प्रबन्धसवमतॆॆः स्वीकारवतथॆ रॆव सॆवपररत्यागॊ

Sसौ

प्रभावी स्यात्।
(24)

सॆिासमापनम्
कुलसवचवपक्षातॆःस्वकतॆव्यपररपालनॆ कृतानां गंभीराणां अवनयवमतानामाधारॆ ण तस्य सॆवां समापवयतुं
प्रबन्धसवमवतॆः अवधकृतास्यात्। तथावप कुलसवचवॆन कृतान् अपराधान् सूचवयत्वा तस्मिन् ववर्यॆ
तत्पक्षं श्रॊतुं तिै उवचतम् अवसरमदत्वा प्रबन्धसवमवतॆः तस्य सॆवां न समापयॆत्।
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(25)

तात्कावलकी ररस्क्तः
कुलसवचवपदॆ तात्कावलकी ररस्मिॆः जाता चॆत् कुलसवचवस्य कायॆभारं वॊढुं अवधवनयमानु सारॆ ण
समु वचतां व्यवस्थां कतुुं प्रबन्धसवमवतॆः अवधकृता स्यात्।

(26)

विश्वविद्यालयसवमवतषु सदस्यतायां कुलसवचिः असमथयः
ववश्वववद्यालयस्य प्रावधकाररपदॆ र्ु वनवाॆ चनाथुं सवमवतर्ु सदस्यताथुं च कुलसवचवॆः वनयमॆ न असमथॆ ॆः
स्यात्।

संकायाध्यक्षाः
(27)

वनयुस्क्तप्रकारः
चयनसवमतॆॆः अनु शंसया कुलपवतॆः प्रत्यॆकं संकायॆ एकैकस्य अध्यक्षस्यवनयुस्मिं कुयाॆ त्। चयनसवमतौ
i.

कुलपवतॆः

ii.

मु ख्यसकायप्रमु खॆः (The Principal, Dean of Studies)

iii.

मु ख्यसंकायप्रमु खादन्यॆः कॊSवप प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यॆः।

iv.

कुलपवतना नामावनवदॆ िॆः कॊSवप ववर्यववशॆ र्ज्ञॆः।
च सदस्याॆः भवॆयुॆः।

(28)

यॊग्यताः
ॆ ॆः स्नातकॊत्तरकक्षासु अध्यापनानु भवी अथवा मरत्त्वपूणॆर्ु
सङ्कायप्रमु खॆः, शॊधॊपावधभू वर्तॆः, दशवर्ॆ भ्य
ॆ ु वनरतॆः च स्यात्। अनॆ न मरत्त्वपूणाॆ ॆः ग्रन्थाॆः प्रकावशताॆः स्यु ॆः। गवॆर्णछात्राणां वनदॆ श
ॆ नॆ च
शॊधकायॆर्
अनु भवी स्यात्।

(29)

काययकालः –
सङ्कायप्रमु खॆः त्रीवण वर्ाॆ वण अथवा र्विवयॆःपयॆन्तं पदॆ

Sस्मिन् वतष्ठॆ त्। चयनसवमतॆॆः अनु शंसया

वनधाॆ ररतॆ आयुॆःसीवम्न वतष्ठवत चॆदसौ पुनवनॆ युिौ यॊग्यॆः स्यात्।
(30)

सङ्कायाध्यक्षः
सङ्कायप्रमु खॆः सम्बद्धसङ्कायस्य अध्यक्षॆः स्यात्। तस्याभावॆ सङ्कायप्रमु खस्य कायॆभारं वॊढुं कुलपवतॆः
ॆ ं कुयाॆ त्।
कतमस्यावप सङ्कायसदस्यस्य नामवनदॆ श

(31)

कतयव्यावन
i.

सामान्यतया सङ्कायावधवॆशनस्य अध्यक्षॆः सङ्कायप्रमु खॆः स्यात्।

ii.

तत्तत्सङ्कायानाम् अवधवनयमानां अध्यादॆ शानां वनयमानां च सुक्ष्मावलॊकनस्य दावयत्वं
तत्तत्सङ्कायप्रमु खॆर्ु वनवक्षप्तमस्मस्त।

iii.
(32)

सङ्कायप्रमु खॆः सङ्कायस्य अनु शंसाॆः मु ख्यसङ्कायप्रमु खद्वारा ववद्यापररर्वद समपॆयॆत्।
अवधकाराः
सङ्कायप्रमु खस्यॆमे अवधकाराॆः स्यु ॆः –

(33)

i.

सङ्कायान्तगॆतॆ सवमतौ पाठ्यसवमतौ वा ववचायॆ समपॆवयतुं कमवप ववर्यं प्रॆर्वयतुम्।

ii.

सङ्कायॆ प्रस्तु तान् ववर्यान् ववमृ श्य ववचारान् समपॆवयतुं सवमतीनां घिनाय।

iii.

पाठ्यसवमतौ ववचारानन्तरं सङ्कायॆ ववद्यमानानां ववर्याणां पाठ्यहृमान् पाठ्यग्रन्थान् च अनु शंवसतुम्।
सॆिासमापनम्
सङ्कायप्रमु खॆन स्वकतॆव्यपररपालनॆ कृतानां गंभीराणाम् अवनयवमततानाम् आधारॆ ण तस्य सॆवां

समापवयतुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात।

18
तथावप सङ्कायप्रमु खॆन कृतान् अपराधान् तं सूचवयत्वा तस्मिन् ववर्यॆ तत्पक्षं श्रॊतुं तिै उवचतम्
अवसरमदत्वा कुलपवतॆः तस्य सॆवां न समापयॆत्।

वित्तावधकारी
(34)

वनयुस्क्तप्रकारः
i.

प्रबन्धसवमवतद्वारा चयनसवमतॆॆः (यस्यां कुलपवतॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यद्वयम् , एकॆः प्रबन्धसवमत्या
वनवदॆ िॆः ववर्याववशॆ र्ज्ञॆः च स्यु ॆः अनु शंसया प्रथमवारम् एकवर्ॆ स्य कृतॆ वनयुिॆः ववत्तावधकारी स्यात्।
वलस्मखतादॆ शद्वारा वनयुिॊ Sसौ ववश्वववद्यालयस्य पूणॆकावलकॆः वॆतनभॊगी अवधकारी स्यात्।
एकवर्ाॆ नन्तरमवप यद्यस्य कायॆकालं दी घीकरॊवत तदा ततॆः परं वर्ॆ मॆकं अथवा वनयुिॆॆः प्रारम्भात्
वर्ॆ द्वयपयॆन्तं तस्य पररवीक्षाकालॆः स्यात्। ततॆः परमवप यॊग्यॆ न पयाॆ प्तॆन च कारणॆन आवश्यकं चॆत्
एकवर्ॆ पयॆन्तं यावत् पररवीक्षकालं दीघीकतुुं प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः स्यात्।

ii.

वनधाॆ ररताद् अथवा दी

घीकृतात् पररववक्षाकालात्परं प्रावघानस्य प्रथमस्य खण्डस्याधारॆ ण

पररवीक्षकस्य वनधाॆ ररतॆ पदॆ अनु रूपतां ववचारयॆत्।
iii.

वनधाॆ ररतॆ पदॆ पूणॆसदस्यताथुं पदग्रारी अनु रूप इवत वनयुक्त्यवधकारी वचन्तयवत चॆत् यथशीघ्रं पदग्रारी
सन्तॊर्जनकरूपॆण पररवीक्षकालस्य पूवतॆमकरॊवदवत आदॆ शं वनस्सारयॆत्।

iv.

वनयुक्त्यवधकारी, पररवीक्षकं पूणॆतया पदग्रावरत्वॆ न स्वीकतुॆम् अननु रूपं वचन्तयवत चॆत्,
पररवीक्षाकालस्य दीघीकरणाभावॆ, वलस्मखतॆनादॆ शॆन तं पदात् वनष्कासयॆत्।

(35)

िॆ तनित्ताश्च
प्रबन्धसवमत्या वनधाॆ ररतं वॆतनं ववत्तावधकाररणॊ भववष्यवत।

(36)

सॆिाव्यिस्याः
अनु शासनात्मककायॆ,ॆ अवकाशॆ , भववष्यवनवधववर्यॆ, यॊगक्षॆ मवनवधववर्यॆ, सॆवानन्तरवृत्तौ,
ॆ ु ववश्वववद्यालयस्य अनध्यापककमॆ चाररणां
सॆवावनवृवत्तभत्तासु एवमॆ तत्सदृशकायॆर्
सॆवाव्यवस्थासम्बस्मन्धनॆः अवधवनयमाॆः अध्यादॆ शाश्च ववत्तावधकाररणॊSवप आधारभू ताॆः स्यू ॆः।

(37)

प्रवतवनयॊजनरूपॆ ण वनयुस्क्तः
ववत्तावधकाररपदॆ वनयॊिुं उवचतॆः कॊ

Sप्यावधकारी नॊपलब्धश्चॆ त् प्रबन्धसवमवतॆः राज्यसवॆकारं

कॆन्द्रसवॆकारं वा उपयुिावधकाररणं प्रदातुं प्राथॆ यॆत्। तस्य चावधकाररणॆः लॆ खाववर्यॆ
ववत्तीयप्रशासनववर्यॆ च न्यू नावतन्यू नं दशवर्ॆ स्य अनु भवॆः स्यात्। एतादृशॊ Sवधकारी ववत्तावधकाररपदॆ
वनयुिश्चॆ त् तिै स्वकीयं वॆतनं , तस्य ववंशवतशतमानपयॆन्ता प्रवतवनयॊजनभत्ता च दॆ या।
(38)

यॊग्यताः
प्रबन्धसवमत्या वनवश्चताॆः यॊग्यताॆः ववत्तावधकाररणॆः स्यु ॆः।

(39)

कतयव्यावन
ॆ नॆ वनयन्त्रणॆ च
कुलपतॆॆः सामान्यवनदॆ श
i.

ववश्वववद्यालयस्य ववत्तीयलॆ खानां लॆ खापरीक्षाववभागानां च अवधकारी स्यात्।

ii.

ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धर्ु , लॆ खासम्बस्मन्धर्ु लॆ खापरीक्षा

ॆ ु ववर्यॆर्ु
(Audit) सम्बस्मन्धर्ु सवॆर्

ववत्तावधकारी मु ख्यपरामशॆ दाता भववष्यवत। यावदस्य परामशॆ ॆः ववश्वववद्यालयावधवनयमानां ववरुद्धॊ न
भववत तावत्पयॆन्तमस्य परामशॆ ॆः ववश्वववद्यालयकायाॆ लयस्य स्वीकायॊ ॆ भववष्यवत। एतस्य
कॊSप्यपवादॆः तत्सम्बद्धै ॆः अवधकाररवभॆः वववलख्य ववत्तसवमतौ संसूच्यॆत।
iii.

प्रबन्धसवमतॆॆः वनयन्त्रणॆ ववत्तावधकारी –
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i.

प्रबन्धसवमतॆॆः वनधाॆ ररतस्य वावर्ॆ कस्य आवृवत्तव्ययस्य अनावृवत्तव्ययस्य च सीमा यथा नॊल्लङ्घयवत तथा
अनॆ न द्रिव्यॆः। यस्य कायॆस्य कृतॆ यावान् व्ययॆः वनधाॆ ररतॆः अनु मॊवदतॆः च असौ तस्मिन्नॆव कायॆ ॆ
व्ययीकुयाॆ त्।

ii.

ववश्वववद्यालयस्य वावर्ॆ कव्ययस्य आयव्ययपत्रस्य च वनमाॆ णं प्रबन्धसवमतौ अनु मॊदनाथुं समपॆणं च।

iii.

ववत्तव्यवस्थायाॆः बैंकमध्यॆ अववशिधनराशॆ ॆः धनवनवॆशस्मस्थतॆश्च सदा अवलॊकनम् ।

iv.

आयसमाररणस्य प्रगतॆरवलॊकनं समु वचतसमाररणप्रकारववर्यॆ परामशॆ दानञ्च।

v.

भवनानां , भू मॆॆः, आसनावदकायाॆ लयसामग्रीणां अन्यॊपकरणानाञ्च अवभलॆ खानां सवॆदा अनु रक्षणं ,
ॆ ु ववश्वववद्यालयपररसरॆ र्ु , ववभागॆर्ु, कॆन्द्रॆर्ु, ववश्वववद्यालयॆन सञ्चावलतासु संस्थासु च
सवॆर्
ववद्यमानानामॆ तॆर्ाम् प्रवतवर्ुं सत्यापनञ्च।

vi.

यस्मिन् कस्मिन्नवप ववर्यववशॆ र्ॆ सञ्जातस्य अनवधकृतव्ययस्य अथवा एतादृशववत्तीयावनयवमतानाञ्च
स्पिीकरणप्रॆर्णाय प्रबन्धसवमतौ प्रस्तावसमपॆणं, करणीयस्य अनु शासनात्मककायॆस्य प्रस्तावश्च।

vii.

कतॆव्यवनवॆरणाथॆ मपॆवक्षतानां सूचनानाम् अथवा प्रत्युत्तराणां , तत्तत्कॆन्द्रॆभ्यॆः, ववश्वववद्यालयॆन
सञ्चावलताभ्यॆः संस्थाभ्यॆः, प्रयॊगशालाभ्यॆः, मराववद्यालयॆभ्यॊ वा समाररणम् ।

viii.

ववत्तसवमतॆॆः अवधवॆशनाथॆ मपॆवक्षतानां सुववधानां प्रकल्पनम् ।

ix.

ववश्वववद्यालयस्य ववत्तववर्यॆ, अवभलॆ खाववर्यॆ, आयव्ययपरीक्षाववर्यॆ च ववश्वववद्यालयानु यॊगॆन,
कॆन्द्रसवॆकारॆ ण, राज्यसवॆकारॆ ण, सम्बद्धसंस्थान्तरॆ ण च पत्रव्यवरारॆः।

x.

ववश्वववद्यालयस्य वनधाॆ ररतॆ आयव्ययपत्रॆ अप्रदत्तानां नू तनानां व्ययानां प्रत्यॆकं सूक्ष्मवनरीक्षणम् ।

xi.

ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धर्ु , अवभलॆ खसम्बस्मन्धर्ु तथा आयव्ययपत्रसम्बस्मन्धर्ु ववर्यॆर्ु
प्रबन्धसवमतयॆ अनु शंसाप्रदानम् ।

xii.

ववश्वववद्यालयकायाॆ लयस्य तत्सम्बद्धकायाॆ लयानां वा सम्प्रवत ववद्यमानानां प्रारूपाणाम् अवभलॆ खानां
वा पररष्काराय नू तनलॆ खानां प्रारूपाणां वा आववष्काराय ववत्तसवमतौ प्रबन्धसवमतौ वा अनु मॊदनाथुं
स्वववचारप्रस्तु वतॆः।

xiii.

कॆन्द्रराज्यसवॆकाराभ्यां , ववश्वववद्यालयानु दानायॊगात् तथा अन्याभ्यॆः संस्थाभ्यॆः व्यस्मिभ्यॆः वा
ववश्वववद्यालयाय दॆ यस्य अनु दानस्य धनराशॆ वाॆ समाररणम् ।

xiv.

ववत्तावधकाररणॆः अधीनस्थानां उपसवचवानां सरायकसवचवानां च कतॆव्यानां दावयत्वानां च
व्यवस्थापनं तथा तॆर्ां कायॆकरणस्य कौशलस्य च मू ल्याङ्कनम् ।

xv.

सामान्यवनधॆॆः अवभरक्षकॆः ववतरणावधकारी च ववत्तावधकारी भवॆत्। तॆन प्राप्ताॆः सवॆ ॆ
तस्मिन्नॆव वनधौ वनवक्षपॆत्। ववश्वववद्यालयपक्षतॆः सवाॆ नवप धनादॆ शान्

Sवप धनागमाॆः

(cheque) वनस्सारवयतुं असौ

व्यवस्थां कुयाॆ त्।
xvi.

ववश्वववद्यालयसामान्यवनधॆॆः सवाॆ नवप अवधकृतान् धनवनस्तारान् ववत्तावधकारी कुयाॆ त्।

xvii.

ववश्वववद्यालयस्य अवभलॆ खानां समु वचतस्य सन्धारणस्य दावयत्वं ववत्तावधकाररवण स्यात्।
ववश्वववद्यालयकायाॆ लयॆ प्रस्तु तानां ववपत्राणां

(Bills)

परीक्षणॆ वनस्तारणॆ च व्यवस्थाकरणं

ववत्तावधकाररणॆः कतॆव्यं स्यात्।
xviii.

ववत्तावधकाररणॆः प्रबन्धसवमत्या अवधकृतानामन्यानां वा प्रास्मप्तपत्रं ववश्वववद्यालयॆन दॆ यस्य ववश्वववद्यालयॆ
दत्तस्य वा धनस्य कृतॆ पयाॆ प्तं स्यात्।

(40)

सामान्यावधकाराः
ववत्तावधकारी तावत् –
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i.

ववश्वववद्यालयवनधॆॆः सामान्याधीक्षकॆः स्यात्। एवं ववश्वववद्यालयस्य धनववर्यकनीतॆॆः ववर्यॆ उवचतं
ॆ ं कुयाॆ त्।
मागॆवनदॆ श

ii.

प्रबन्धसवमवतद्वारा ववत्तसवमवतद्वारा वा वनवदॆ िानां धनववर्यककायाॆ न्तराणां प्रयॊिा स्यात्।
तृतीयॊSध्यायः
विश्वविद्यालयस्य वशक्षकाः

(1)

पदानां प्रवतष्ठापनम्
सवॆकारस्य पूवाॆ नुमत्या ववश्वववद्यालयॆ अपॆवक्षतानाम् आचायॆ पदानां उपाचायॆपदानां सराचायॆपदानां
तथा अन्यवशक्षणशॊधपदानां च प्रवतष्ठापनं कतुुं प्रबन्धसवमवतॆः अवधकृता स्यात्।

(2)

पदानां समापनम् आथथगनं िा
ववद्यासवमतॆॆः प्रवतवॆदनानन्तरं प्रबन्धसवमतॆॆः प्रस्तावमाधारीकृत्य प्रबन्धसवमवतॆः आचायॆपदावन,
उपाचायॆपदावन, सराचायॆपदावन तथा वशक्षणपदान्तरावण आस्थगवयतुं समापवयतुं वा समथाॆ स्यात्। तथावप
तत्कालॆ स्थावयरूपॆण पदवमदं ररिं नास्मस्त चॆत् तिै पदधाररणॆ र्ण् मासस्य पूवॆसूचनां दत्वै व पदस्य
आस्थगनं समापनं वा कुयाॆ त्।

(3)

वनयुस्क्तः
अल्पकालीनां संववदावनयुस्मिं ववराय ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां वनयुस्मिं आवॆदनामन्त्रणाय राज्यस्य मु ख्यॆ
आङ्गलॆ एवं मलयालॆ समाचारपत्रॆ ववज्ञापनं प्रकाश्य एव प्रबन्धसवमवतॆः कुयाॆ त्। साक्षावन्नयुियॆ ववश्वववद्यालयॆः
कॆरलराज्य एवं अधीनस्थसॆवावनयमाॆः 1958 इत्यस्य संख्या 14 वनयमस्य (अ) (ब) (स) खण्डान् , वनयमसंख्या
15,16 एवं 17 वनयमान् तथा समयॆ समयॆ वहृयमाणावन संशॊधनावन च अनु पालयॆत्। तथावप अवतवववशिॆ र्ु
अवसरॆ र्ु ववज्ञापनं ववना प्रबन्धसवमवतॆः सङ्कायप्रमु खं वनयॊिुं प्रभववत।

(4)

चयनसवमवतः
ववज्ञापनानन्तरं आवॆदनावन आमन्त्र्य ररिपदावन आपूरवयतुं प्रथमं तावत् उपलब्धावन आवॆदनावन,
सम्बद्धववभागाध्यक्षस्य कुलपवतना वनवदॆ ियॊॆः द्वयॊॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्ययॊश्च एकया सवमत्या संवीक्ष्यन्तॆ। तया
सवमत्या हृमबद्ध इवत दृिावन आवॆदनपत्रावण अधॊवनवदॆ िायां चयनसवमतौ प्रॆर्यॆयुॆः।
i.

सरायकाचायॆपदस्य कृतॆ
i)

कुलपवतॆः चयनसवमतॆॆः अध्यक्षॆः स्यात्।

ii)

कुलपवतना वनवदॆ िाॆः, प्रबन्धसवमत्या अनु मॊवदताश्च त्रयॆः तत्तवद्वर्यववशॆ र्ज्ञाॆः

iii)

सम्बद्धववर्यस्य सङ्कायप्रमु खॆः

iv)

कुलावधपवतना नामावङ्कतॆः कश्चन वशक्षाववशॆ र्ज्ञॆः चतुणाुं सदस्यानामु पस्मस्थत्या गणपूवतॆॆः स्यात्

यॆर्ु द्वौ बाह्ौ स्याताम् ।
ii) उपाचायॆपदस्य कृतॆ
i.

कुलपवतॆः चयनसवमतॆरध्यक्षॆः स्यात्।

ii.

सम्बद्धववर्यॆ/क्षॆ त्रॆ ववशॆ र्ज्ञाॆः त्रयॆः यॆ कुलपवतना प्रॆवर्तात् सूचीपत्रात् प्रबन्धसवमत्या वचताॆः
स्यु ॆः।

iii.

कुलावधपवतना वनवदॆ िॆः कश्चन वशक्षाववशॆ र्ज्ञॆः

iv.

सङ्कायप्रमु खॆः

v.

ववभागाध्यक्षॆः

चतुणाुं सदस्यानाम् उपस्मस्थत्या गणपूवतॆॆः स्यात् यॆर्ु द्वौ बाह्ौ उपस्मस्थतौ स्याताम् । आवॆदकस्य
अवभमु खपरीक्षायाॆः पूवुं जीवनवृत्तम् (Biodata) एवं त्रयाणां प्रमु खप्रकाशानानां प्रवतवलप्यॆः च आवॆदकात्
स्वीकृत्य पूवॆिैरॆव ववर्यववशॆ र्ज्ञै ॆः मू ल्याङ्कनं कारवयत्वा तॆर्ां प्रवतवॆदनं चयनसवमतयॆ समपॆणीयम् ।
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iii.

आचायॆपदस्य कृतॆ
i.

उपाचायॆपदस्य कृतॆ या चयनसवमवतॆः वनवदॆ िा आचायॆपदस्य कृतॆ

Sवप सैव भवॆत्। वकन्तु

अवभमु खपरीक्षायाॆः पूवॆम् आवॆदकस्य जीवनवृत्तम् तथा प्रमु खावन त्रीवण प्रकाशनावन यॆर्ु एकं पुस्तकम् अथवा
शॊधप्रवतवॆदनं भववतुमरॆ वत – च चयनसवमतौ वनयुिैॆः वत्रवभॆः बाह्ै ववर्यववशॆ र्ज्ञै ॆः मू ल्याङ्कनं कारयॆयुॆः।
मू ल्याङ्कनप्रवतवॆदनं चयनसवमतौ समपॆयॆत्। गणपूवतॆवनयमॆः उपाचायॆपदस्य कृतॆ यॊ वनवदॆ िॆः स एव भवॆत्।
ii.

पदाभ्यथी तत्सम्बन्धी अथवा तास्मिन् अवभवनवविॊ वा कॊ

Sवप सदस्य चयनसवमतॆॆः

वहृयाकलापॆर्ु भागं न गृह्णीयात्।
iii.

चयनसवमतॆॆः अनु शंसा प्रबन्धवसतौ अनु मॊदनाथुं समपॆयॆत्। प्रबन्धसवमवतरॆ व वनयुस्मिं
कुयाॆ त्।

iv.
(1)

समयॆ समयॆ यु.वज.वस द्वारा वनस्साररताॆः वनयमाॆः वशक्षकपदानां चयनसवमतॆॆः

संघिनॆ सम्पू णॆतया अनु पालनीयाॆः।
(2)
(5)

नू तनपदानां चयनाथुं या सवमवतॆः घविता सैव वशक्षकाणां पदॊन्नवतववर्यॆSवप स्यात्।

यॊग्यताः
समयॆ समयॆ यु.वज.वस द्वारा वनधाॆ ररताॆः यॊग्यताॆः यस्य नास्मस्त असौ ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकपदॆ
वनयॊिुं यॊग्यॊ न भवॆत्।

(6)

साक्षावियुक्तयॆ आयुः सीमा
ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां साक्षावन्नयुियॆ पररकस्मल्पता उच्चायुॆः सीमा अधॊवनवदॆ िा स्यात्
(1) आचायॆपदस्य तत्समकक्षपदस्य वा – 50 वर्ाॆ वण
(2) उपाचायॆपदस्य तत्समकक्षपदस्य वा – 45 वर्ाॆ वण
(3) एताभ्यामधॆःस्तरॆ र्ु पदॆ र्ु – 40 वर्ाॆ वण
विप्पण्यः
(1) उच्चायुॆःसीमायां प्रचवलतवशवथलताॆः अनु स्मस्थतवगाॆ णां (O.B.C) कृतॆ च भवॆयुॆः। ववश्वववद्यालयॆ वशक्षकपदॆ
कायॆरतानामवप उच्चायुॆःसीमायां वशवथलतां प्रकल्पयॆत्।
(2) तत्तत्पदॆ र्ु वनयुियॆ यस्मिन् वर्ॆ ॆ आवॆदनम् आमस्मन्त्रतं तस्य वर्ॆ स्य जनवरी प्रथमवदनाङ्कॆः आयुगॆणनायाम्
आधारॆः स्यात्।

(7)

वनयुस्क्तप्रविवधः
(1) ववश्वववद्यालयस्य समॆSवप वशक्षकाॆः वलस्मखतॆन वनयुक्त्यादॆ शॆन वनयुिाॆः स्यु ॆः।
(2) वनयुक्त्यादॆ शस्य (वलस्मखतस्य) एका प्रवतवलवपॆः कुलसवचवस्य अधीनॆ स्यात्। अपरा प्रवतवलवपॆः वनयॊिारं
वशक्षकं प्रवत संप्रॆष्य तस्य प्रास्मप्तपत्रमवप स्वीकुयाॆ त्।

(8)

वनयुक्तस्य वशक्षकस्य पररिीक्षकालः पु ष्टीकरणि
(1) ववश्वववद्यालयॆ प्रथमं सवॊSॆ वप वशक्षकॆः पररवीक्षायां वनयुिॊ भवॆत्। असौ कायॆग्ररणानन्तरं वनरन्तरं वर्ॆ द्वयं
कायुं करॊवत चॆत् प्रथमॊ वर्ॆ ॆः पररवीक्षाकालॆः स्यात्।
तथावप प्रबन्धसवमवतॆः पररवीक्षाकालं अवधकतया एकवर्ुं यावत् दीघीकतुुं समथाॆ स्यात्।
(2) सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालस्य संपूतॆरनन्तरं वशक्षकं पदॆ Sस्मिन् वलस्मखतॆनादॆ शॆन पुिीकुयाॆ त्।

(9)

विभागाध्यक्षः
ववश्वववद्यालयावधवनयमस्य 29 खण्डॆ (3) उपखण्डानु सारॆ ण ववभागान्तगॆतॆः आचायॆॆः ववभागाध्यक्षॆः
स्यात्। प्रबन्धसवमवतॆः ववभागस्य वररष्ठतमम् आचायुं ववभागस्य प्रभारररूपॆण वनयॊजयॆत्।
शै वक्षककारणॆभ्यॆः तत्पदात् मॊचवयतुं वररष्ठतमॆः आचायॆॆः प्रबन्धसवमतौ प्राथॆ नां कतुुं शक्नॊवत। तस्यां
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प्राथॆ नायां स्वीकृतायां तदनन्तरॆः वररष्ठतमॆः आचायॆॆः ववभागाध्यक्षॆः भवॆत्। उपाचायाॆ ॆः सराचायाॆ ॆः अन्यॆ
ॆ नॆ कायुं कुयुॆॆः। अनॆ कॆ आचायाॆ ॆः तवद्वभागॆ सस्मन्त चॆत्तॆ
च ववभागीयवशक्षकाॆः तवन्नदॆ श
Sवप
ववभागाध्यक्षाधीनाॆः कायुं कुयुॆॆः ववभागस्य कायाॆ न्वयनॆ च तिै साराय्यं कुयुॆॆः। यवद कस्मिंवश्चद् ववभागॆ
ॆ ु अन्यतमॆः ववभागाध्यक्षॆः स्यात्। अन्यॆ च तवन्नदॆ श
ॆ नॆ कायुं कुयुॆॆः,
आचायॆॆः नास्मस्त चॆत् उपाचायॆर्
ववभागस्य कायाॆ न्वयनॆ च तिै सराय्यं ववदद् युॆः। यवद कस्मिंवश्चद् ववभागॆ उपाचायॊ ॆ Sवप नास्मस्त चॆत्
ॆ ु वररष्ठतमॆः ववभाघ्यक्षॆः स्यात्। अन्यॆ च तवन्नदॆ श
ॆ नॆ कायुं कुयुॆॆः। ववभागस्य कायाॆ न्वयनॆ च
सराचायॆर्
तिै सराय्यं ववदद् ्ु ॆः।
(10)

सॆिावनिृ त्तॆः आयुः
ववश्वववद्यालयस्य समॆSवप वशक्षकाॆः र्विवर्ॆ ॆ सम्पू णॆ सॆवावनवृत्ताॆः स्यु ॆः।

(11)

सॆिानन्तरिृ वत्तः (Pension), यॊगक्षॆ मवनवधः (LIC) एिं भविष्यवनवधः(PF)
ववश्वववद्यालयवशक्षकाॆः सॆवानन्तरवृत्तॆॆः, यॊगक्षॆ मवनधॆॆः, भववष्यवनधॆॆः तथा समयॆ समयॆ
अध्यादॆ शानु सारॆ ण प्रकस्मल्पतानां लाभानाम् पात्रावण स्यु ॆः।

(12)

प्रारस्िकं िॆ तनम्
कस्मिन्नवप वशक्षकपदॆ वनयुस्मिसमयॆ प्रारस्मम्भकं वॆतनम् वकयवदवत तत्पदानु रॊधॆन प्रबन्धसवमवतॆः
वनवश्चनु यात्।

(13)

अिै तवनकाः वशक्षकाः
ॆ ु वनयॊजयॆत्।
समथाॆ न् ववदु र्ॆः प्रबन्धसवमवतॆः यथॊवचतं मानदॆ यं वनवश्चत्य ववश्वववद्यालयकायॆर्

(14)

विश्रामकालः (Vacation)
अप्रॆल् 15 वदनादारभ्य जू न 15 वदनाभ्यन्तरॆ एकस्य मासस्य कृतॆ ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां
ववश्रामकालॊ भवॆत्। प्रबन्धसवमत्या वववनवश्चतैॆः अवकाशवदनै ॆः सर सवॆ ॆ Sवप राजपवत्रतावकाशाॆः अवप
वशक्षकाणां कृतॆ भवॆयुॆः। एकमासात् न्यू नॆः कालॆः कुलपतॆरपॆक्षानु सारॆ ण आवदिश्चॆ त् अवकाशक्षवतपूतॆःॆ
ॆ अन्यदवप कायुं कुयाॆ त्।
अवधकारॆ ण ववना वशक्षकॆः ववश्रामकालॆ र्ु साधारणकायॆभ्य

(15)

कायायवदिसॆषु उपस्थथवतः
ॆ ु कायाॆ वदवसॆर्ु सम्पू णॆ कायॆसमयॆ कायॆस्थानॆ र्ु उपस्मस्थताॆः भवॆयुॆः।
ववश्वववद्यालयवशक्षकाॆः सवॆर्
ववश्वववद्यालयॆ वशक्षकाणां ववश्रामकालसङ्कॆतॊSवप पञ्जीकृतॆः स्यात्।

(16)

मुख्यालयपररत्यागाय अनु मवतः
ववभागाध्यक्षस्य सववधॆ अवकाशवदनॆ र्ु आत्मनॆः सङ्कॆतस्थानस्य पूवॆसूचनां ववना अवकाशॆ र्ु
ववश्रामकालॆ र्ु वा वशक्षकॆः कायॆस्थानं न पररत्यजॆ त्। ववभागाध्यक्षॊ Sवप कुल सवचवसववधॆ पूवॆसूचनां
ववना कायॆस्थानं न पररत्यजॆ त्। कायॆस्थानपररत्यागात्पू वुं आत्मनॆः अवकाशकालस्य ववश्रामकालल्य
वा प्रास्मप्तसङ्कॆतं कुलसवचवसववधॆ पञ्जीकुयाॆ त्। तॆर्ामनु पस्मस्थतौ कायॆसञ्चालनाय स्वीकृतां व्यवस्थां
कुलसवचवॆः वववधवत् संसूचयॆत्।

(17)

अं शकावलकवशक्षकाणां वनयुस्क्तः
i.

अस्मिन्नॆवाध्यायॆ अवधवनयम (4) इत्यस्याधारॆ ण संग

वणतस्य सवमतॆरनु मॊदनॆ न, अवनवायॆसमयॆ

प्रबन्धसवमवतॆः अंशकावलकवशक्षकान् वनयॊजयॆत्। एतॆभ्यॆः प्रदत्तावन कायाॆ वण अंशकावलवशक्षकाॆः
कुयुॆॆः।
ii.
(18)

वनयुिानाम् अंशकावलकवशक्षकाणां पदवीं कायॆकरणकालञ्च अनु सृत्य तॆर्ां वॆतनं वनधाॆ रयॆत्।

विश्वविद्यालयवशक्षकानां दण्डनाहायः कॆचन प्रमादाः
ववश्वववद्यालयवशक्षकाणाम् अधॊवलस्मखताॆः अनु वचतव्यवराराॆः तॆर्ां ववरुद्धॆ अनु शासनात्मककायाॆ वण स्वीकतुुं
रॆ तुभूताॆः भवॆयुॆः। तथा वर –
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i.

ॆ ॆः, पररक्षासु अन्वीक्षणं च।
तत्तदु वचतॆन उपहृमॆ ण ववना कक्षासु व्याख्यानं , मू ल्याङ्कनं , मागॆवनदॆ श

ii.

छात्राणां मू ल्याङ्कनॆ मरान् पक्षपातॆः, बॊधपूवॆम् अवधकाङ्कदानम्

/न्यू नाङ्कदानम् अथवा एतादृशॆः

कॊSवप अत्याचारॆः।
iii.

कम् अवप छात्रम् अन्यॆ र्ां छात्राणां , वशक्षकाणां , ववश्वववद्यालयस्य, राज्यसवॆकारस्य, कॆन्द्रसवॆकारस्य
वा ववरॊधॆ कायुं कतुुं प्रॆरणम् ।
परन्तु वशक्षकॆः अध्ययनगॊवष्ठर्ु वसद्धान्तानाम् स्वकीयं वैमत्यं छात्राणामु पस्मस्थताववप प्रकाशवयतुं
प्रभववत।

iv.

सरकमॆ चाररवभॆः सर सम्बन्धॆर्ु जावतमतवगॆधमॆ वलङ्गनामाधारॆ ण भॆ दभावॆः अथवा आत्मनॆः
प्रगवतसंभावनासु एतॆर्ां अनु वचतॊपयॊगॆः।

v.

ववश्वववद्यालयस्य प्रशासनसवमवतवभॆः शै क्षवणकसवमवतवभॆः अथवा अवधकाररवभॆः एवं

/वा स्वीकृतानां

वनणॆयानाम् अनु पालनॆ असम्मवतॆः, यवद एतॆ वनणॆयाॆः कस्यावप अवधवनयमस्य अध्यॊदॆ शस्य वा ववरुद्धाॆः
न स्यु ॆः।

चतुथयः अध्यायः
विश्वविद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमयचाररणः
प्रथमॊ भागः
1.

अध्यायस्य अनु प्रयॊज्यता
अवधवनयमस्य प्रावधानानु सारॆ ण अयमध्यायॆः ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतराणां समॆ र्ाम् कमॆ चाररणां
ववर्यॆ अनु प्रयुिॊ भवॆत्।

2.

कॆरल-सॆिा-वनयमस्य अनु प्रयॊज्यता
कॆरलराज्य एवं तदधीनस्थ सॆवावनयमाॆः – 1958, कॆरल–सॆवा-वनयमाॆः – 1959, राज्यकमॆ चाररआचारव्यवरार वनयमाॆः-1960 इत्यॆतॆर्ां समयॆ समयॆ कृतानां संशॊधनानां च प्रावधानानु सारॆ ण यॆ यॆ
वनयमाॆः अन्यथा स्पिरूपॆण न प्रस्तु ताॆः तॆ सवॆ ॆ
Sवप ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमॆ चाररणां कृतॆ
अनु प्रयॊिव्या भवॆयुॆः।
परन्तु एतॆ सवॆ ॆ Sवप वनयमाॆः कॆरल-राज्य-सवॆकारस्य वनयॊिृ स्थानॆ श्रीशङ्कराचायॆसंस्कृतववश्वालयस्य
वनयॊिृ (Employer) रूपॆण, स्वीकायाॆ ॆः स्यु ॆः।

3.

यात्राभत्ताः
कॆरल-सॆवा-वनयमॆ समयॆ समयॆ यॆ वनयमाॆः प्रवतॆन्तॆ त एव वनयमाॆः यात्राभत्ताववर्यॆ
ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणां कृतॆSवप प्रवतॆमानाॆः स्यु ॆः।

4.

अनु शासनात्मककायायवण
अस्मिन्नॆव तृतीयाध्यायॆ प्रकस्मल्पतानां प्रवाधानानामनु सारॆ णैव ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणां
अनु शासनात्मककायाॆ वण प्रवतॆयॆयुॆः।

5.

अिकाशस्वीकृतौ सम्बद्धावधकारी
अवकाशस्वीकृवतॆः एवं सजातीयववर्याणां कृतॆ अस्मिन्नॆवाध्यायॆ चतुथॆभागॆ वनवश्चतॆः अवधकारी
अवधकृतॆः स्यात्।
वद्वतीयॊ भागः

6.

श्रीशङ्कराचायय-संस्कृवतविश्वविद्यालयसॆिायाः संघिनम् –
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श्रीशङ्कराचायॆसंस्कृतववश्वववद्यालयसॆवा इवत नाम्ना काचन सॆवा स्यात् यस्याम् अधॊ वनवदॆ िाॆः श्रॆ णयॆः
स्यु ॆः। तद्यथा –
प्रथमॆः श्रॆ वणॆः –न्यू नतमरूपॆण 3000/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।
वद्वतीयॆः श्रॆ वणॆः - न्यू नतमरूपॆण 1600/- रुप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।
तृतीयॆः श्रॆ वणॆः - न्यू नतमरूपॆण 950/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्ततावन पदावन।
चतुथॆॆः श्रॆ वणॆः - न्यू नतमरूपॆण 600/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।
विप्पावणॆः - प्रथमवद्वतीयश्रॆ ण्ॊॆः अन्तगॆताॆः कमॆ चाररणॆः कॆरलसॆवावनयमान्तगॆतानां
राजपवत्रतावधकाररणां प्रवतष्ठायां भवॆयुॆः।
7.

यॊग्यताः, वनयुस्क्तप्रणाली एिं िॆ तनमानावन
ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमॆ चाररणां यॊग्यताॆः, वनयुस्मिप्रणाली एवं वॆतनमानावन अनु सूच्यां प्रदत्तानु सारॆ ण
भवॆयुॆः।

8.

पदॆ षु वनयुक्तयः –
कुलपतॆराध्यक्ष्यॆ कमॆ चाररसंबद्धस्थावयसवमतॆॆः संयॊजकॆः सदस्यॆः एवं कुलसवचवॆः सदस्य सवचवॆः यस्यां
चयनसवमतौ स्यु ॆः, तस्याॆः सवमतॆॆः अनु शंसया वशक्षकॆतक कमॆ चारर पदॆ र्ु वनयुस्मिॆः स्यात्। अपॆक्षानु सारॆ ण
वलस्मखतपरीक्षामवप सञ्चालवयतुं चयनसवमतॆरवधकारॆः स्यात्।

9.
i.

संवक्षप्तसूची
न्यू नतमरूपॆण प्रवतररिपदं पञ्च अभ्यवथॆ नॆः इवत हृमॆ ण, चयनसवमतॆरौवचत्यॆन अपॆवक्षतश्चॆ त्
अभ्यवथॆ नाम् आवॆदनावन परीक्ष्य संवक्षप्तसूचीमॆ कां प्रकल्पयॆत्। साक्षात्कारपरीक्षायामामास्मन्त्रतॆभ्यॆः
आवॆदकॆभ्यॆः यात्राव्ययॊ दॆ यॊ वा इवत ववर्यॆ चयनसवमवतॆः यथॊवचतं वनणॆयॆत्।

ii.

चयनस्य तथा वनयुिॆववॆर्यॆ कॆरलराज्य एवं तदधीनस्थसॆवावनयमॆ र्ु, समयॆ समयॆ सञ्जातायाॆः
अनु शंसया सवरतॆर्ु, उपखण्डान् (अ) (ब) (स) सवरताम् वनयमसंख्यां 14 तथा 15,16 एवं 17

iii.

वनयमसंख्याश्च चयनसवमवतॆः अनु पालयॆत्।
अनु सूवचतजावत – अनु सूवचतवगॆ ॆ चान्तगॆतानाम् अभ्यवथॆ नां कृतॆ कस्मिन्नवप वगॆ,ॆ ववभागॆ, पदहृमॆ वा
ववद्यमानावन वनवश्चतावन ररिपदावन साक्षावन्नयुस्मिद्वारा संपूरवयतुं ववश्वववद्यालयॆः यथामवत आरक्षयॆत्।

iv.

अवधवनयमॆ अन्तगॆतान् वनयमान् अवतररच्य कुलपवतॆः चयनसवमतॆॆः सरायमु पदॆ शं वा ववना
दै वनकवॆतनरूपॆण वनयॊिुं शक्नॊवत यद्यसौ तादृशवनयुिॆॆः अपरररायॆत्वं वचन्तयवत।

10.

पररिीक्षाकालः पु ष्टीकरणि
i.

प्रथम, वद्वतीय, तृतीयपदश्रॆ वणर्ु कस्मिन्नवप पदॆ वनयुिॆः कायॆग्ररणवदनादारभ्य वर्ॆ मॆकं
यावत्, यद्यस्य सॆवा वनरन्तररूपॆण वर्ॆ द्वयं जाता चॆत्, पररवीक्षायां भवॆत्। परन्तु
प्रबन्धसवमवतॆः उवचतॆन पयाॆ प्तॆन च कारणॆन पररवीक्षाकालमॆ नम् अवधकतया पुनरप्यॆकवर्ुं
यावत् दीधीकतुुं सक्षमा स्यात्।

ii.

सन्तॊर्जनकरूपॆण पररवीक्षाकालस्य समाप्तॆ रनन्तरं संबद्धावधकारी वलस्मखतादॆ शॆन घॊर्यॆत्
यदसौ कमॆ चारी सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालं समपूरयावदवत। ततॆः परञ्चासौ स्वपदस्य
पुिीकरणाय यॊग्यॊ भवॆत्।

11.

सॆिाकालीनयॊग्यतापरीक्षाः
प्रबन्धसवमवतद्वारा वनघाॆ ररताॆः परीक्षाॆः पररवीक्षाकालाभ्यन्तरॆ एव ववश्वववद्यालयकमॆ चारी उत्तीणॆॆः स्यात्।

12.

अथथावयवनयुक्तयः
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i.

ववश्वववद्यालयस्य वरताय अवनवायॆरूपॆण तथा अववलम्बॆ न वववशिं पदमॆ कं पूरणीयं चॆत्,

अवधवनयमानु सारॆ ण वववधवत् पूरावयतुं ववलम्बस्य सम्भावनायाम् , वनयुिौ अवधकारी अवधवनयमानु सारॆ ण यावत्
पूरयवत तावत् अस्थावयरूपॆण वनयमाननादृत्यावप तस्मिन् पदॆ कमवप झविवत वनयॊजयॆत्।
परन्तु अनॆ न वनयमॆ न वनयुिॆः मासत्रयाद अवधकॆः कालॆः तस्मिन् पदॆ कायुं न कुयाॆ त्।
पुनश्च अनॆ न अवधवनयमॆ न कस्यावप वनयुिॆॆः पूवुं, तिादु च्चतरॆ पदॆ , आसीनॆः अवकाशवशात्,
ववदॆ शसॆवावशात् प्रवतवनयुस्मिवशात् अन्यॆ न वववधमान्यॆ न कारणॆन वा अनु पस्मस्थतॊ

Sवप तमवप पदॆ

सततकायॆशीलॊSवप तत्पदवनयुस्मिवनयमानु सारॆ ण तिै दॆ यस्य उच्चतरवॆतनमानस्य कृतॆ अवधकृतैॆः
स्पिरूपॆण अन्यथा न कवथतश्चॆ त्, तस्य पात्रता न स्यात्।
विप्पाणी
i.

यत्रावप उच्चतरवॆतनमानस्य स्वीकृवतरस्मस्त तत्र कवनष्ठॆ न पूररतॆ स्थानापन्नपदररस्मिस्थानॆ एकस्यै व
जनस्य कृतॆ उच्चतरवॆतनमानं पदहृमं (Grade) वा प्रदातुम् अनु मवतॆः स्यात्। यवद एतादृशाॆः बरवॆः
सस्मन्त चॆत् तॆर्ु वररष्ठतमस्य, अथवा असौ इमान् लाभान् स्वॆच्छया पररत्यजवत चॆत्, अथवा तस्य
पदस्वभावॆनािै एतॆ लाभाॆः अन्यथा लभन्तॆ चॆत्तस्मिन् हृमॆ वद्वतीयस्य वररष्ठतमस्य इमॆ दॆ याॆः।

ii.

(1) वनयवमतपङ्िॆ ॆःबवरॆः स्मस्थतॆः उच्चतरवॆतनमानाय आत्मनॆः इच्छां न प्रकियवत चॆत् कवनष्ठाय
आकास्मिकीं स्थानापन्नां वनयुस्मिं दद्यात्।
(2)वनवदॆ िाय पदाय अपॆवक्षता यॊग्यता यिै नास्मस्त तिै प्रथमखण्डान्तगॆता वनयुस्मिॆः (clause (1)) न
स्यात्

13.

अथथावयपदॊिवतः
i.

ववश्वववद्यालयस्य वरतमवभलक्ष्य अवनवायॆरूपॆण झविवत पदमॆ कं यद् उच्चतरपरहृमॆ कस्मिन्नवप वगॆ ॆ
भववत तद् पदॊन्नत्या अवधवनयमानु सारॆ ण वववधवत् पूरवयतुम् अनु वचतॊ ववलम्बॆः सम्भाव्यतॆ चॆत्
अवधवनयमॊिव्यवस्थाॆः अनादृत्यावप अस्थावयरूपॆण तत्र कस्यावप पदॊन्नवतं कतुुं शक्तॆ।

ii.

उपखण्डॆ (1) वनवदॆ िा यॊग्यता यस्यनास्मस्त अमुं पदॊन्नत्या तत्र न वनयॊजयॆत्। खण्डॆः (अ) इत्यस्य
उपखण्ड (1) अनु सारॆ ण पदॊन्नतॆः यथाशीध्रम् अवधवनयमानु सारॆ ण पदान्नतौ अवधकृतॆन अन्यॆ न अथवा
अवधवनयमानु सारॆ ण वनयुिॆन वा यथास्मस्थवत प्रवतस्थापयॆत्। (ब) कस्मिन्नवप वगॆ ॆ वनम्नस्तरववभागात्
उच्चतरववभागॆ अल्पकालीना का Sवप पदररस्मिॆः अस्मस्त चॆत् तस्मिन् पदॊन्नवतं प्राप्तुं वनयमानु सारॆ ण
पात्रीभू तॆः असाधारणॆ प्राशासवनकॆ असौकयॆ ॆ वलप्तश्चॆ त्, वनयुक्त्यवधकारी तत्स्थानॆ समानयॊग्यतायुिम्
अन्यं पदॊन्नत्या वनयॊिुं शक्नॊवत।

(स) खण्डॆः (अ) अथवा (ब) अनु सारॆ ण पदॊन्नतॆः जनॆः कथमवप तस्मिन् पदॆ पररवीक्षाकालापन्नॆः अथवा
वनम्नस्तरात् कॆवलया पदॊन्नत्या भावववन कालॆ जायमानां पदॊन्नवतं प्राप्तुं पात्रतां न प्राप्नुयात्। एतादृशॆः
कॊSवप तदनन्तरं वनयमानु सारॆ ण तस्मिन् पदॆ पदॊन्नत्या वनयुिॆः तदा तवन्नयुिॆॆः वतवथमारभ्यै व तस्य
पररवीक्षकालॆः प्रारभॆ त्। अथवा वनयुक्त्यवधकाररणा वनधाॆ ररतॆ पूवॆवतथॆ ॆः प्रारभॆ त। पररवीक्षाकालादारभ्य
तस्मिन् पदॊन्नतॆ समयमानॆ वावर्ॆ कवृद्धॆॆः पात्रत्वं स्यात्। परन्तु प्रबन्धसवमतॆरन्यथा नावदिश्चॆ त् तिै
वॆतनशॆ र्स्य पात्रत्वं न स्यात्।
(द) सम्बद्धवनयमानाम् अध्यादॆ शानाञ्च आधारॆ ण खण्डॆः (अ) एवं (ब) इवत वनयमाभ्यां प्रॊन्नीतानां वॆतनववर्यॆ
तस्य मू लपदवॆतनं वा वनम्नश्रॆ णीवॆतनं वा समयमानॆ न्यू नतमं वॆतनं वा उन्नतवगाॆ य वववरतं वॆतनं वा
यथास्मस्थवत यदवप अवधकतमं दद्यात्।
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14.

पदच्यु तानां, पदादपनीतानां, पदािनतानां िाथथानॆ वनयुस्क्तः
सॆवाकालॆ यत्र कॊ Sवप पदच्युतॆः, पदापनीतॆः, पदावनतॊ वा तिावद्रिं तत्पदं , तत्सम्बद्धस्य जनस्य प्राथॆ नायां
(appeal) वनणॆयॊ जातॆः चॆत् तदनु पालनॆ न ववना अथवा प्राथॆ ना न कृता चॆत् प्राथॆ नाथुं वववरतात् कालात् पूवुं वा
तवद्वरॊधॆन तत्पदस्य पूरणं न कुयाॆ त्।

15.

थथानान्तरणं प्रविवष्टश्च
ववश्वववद्यालयक्षॆ त्रॆ कस्मिन्नवप स्थानॆ कमॆ चाररणं स्थानान्तरॆ ण प्रवॆशवयतुं शक्नॊवत।

16.

अन्यस्मात् विश्वविद्यालयात् थथानान्तरणॆन कमयचाररणां प्रविवष्टः
सम्बद्धकमॆ चाररणां प्राथॆ नानु सारॆ ण राज्यान्तगॆतववश्वववद्यालयॆभ्यॆः अधॊवलस्मखताॆः व्यवस्थाॆः
आधारीकृत्य कमॆ चाररणं अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ स्थानान्तरॆ ण प्रवॆशवयतुं प्रबन्धसवमवतॆः समथॆ ॆः स्यात्।
तथावर
i.

परस्परस्थानान्तरणाधारॆ णैव अन्यॆ भ्यॆः ववश्वववद्यालयॆभ्यॆः कमॆ चाररणॆः अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ
प्रवॆश्यन्तॆ।

ii.

तृतीयचतुथॆश्रॆवणर्ु अन्तगॆतानां तथा पररवीक्षाकालं सन्तॊर्जनकतया सम्पू ररतानां कमॆ चाररणामॆ व
स्थानान्तरणवमदं वनयवमतं स्यात्

iii.

अनॆ न स्थानान्तरणॆन प्रवविॆः तस्मिन् प्रवॆशववभागॆ (ग्रॆड्) वतॆमानस्य कवनष्ठतमस्यावपकवनष्ठॆः स्यात्।
(यथा – वररष्ठग्रॆङ् सरायकॆः अथवा सरायकग्रॆङ् – 1 सरायकश्चॆ दवप सरायकग्रॆङ्

II इत्यस्मिन्

प्रवॆशग्रॆङ् मध्यॆ कवनष्ठतमादवप कवनष्ठरूपॆणैव वनयुस्मिॆः स्यात्।)
iv.

अनॆ न स्थानान्तरणॆन प्रवविॆः कमॆ चारी तस्य पूवॆसॆवां वॆतनवृस्मद्धववर्यॆ , अवकाशववर्यॆ
सॆवावनवृवत्तवॆतनववर्यॆ उपादानववर्यॆ (gratuity)तथा तत्सदृशॆ र्ु अन्यववर्यॆर्ु च गणवयतुम् अनु मतॆः
स्यात्। तथावप तिै प्रवॆशस्तरॆ नवीनं पररवीक्षाकालं यापवयतुम् अपॆक्षा नास्मस्त।

v.

अनॆ न प्रकारॆ ण स्थानान्तररतॆः पूवॆिात् ववश्वववद्यालयात् आत्मनॆः पुनग्रॆरणावधकारम् (Lien) अन्यान्
च अवधकारान् पररत्यजॆ त्।

vi.

अनॆ न प्रकारॆ ण स्थानान्तररतम् आत्मनॆः वतॆमानवॆतनपररलब्धॆ ॆः (Emoluments) संक्षयात् परररक्षॆ त्।
यद्यस्य मू लववश्वववद्यालयॆ गृरीतं वॆतनं न्यू नं चॆद् अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ तत्पदॆ ववद्यमानॆ
न्यू नतमं वॆतनमानम् तिै दद्यात्। यद्यस्य मू लववश्वववद्यालयात् गृरीतं वॆतनम् , अस्य ववश्वववद्यालयस्य
न्यू नतमवॆतनमानादवधकं एवं अत्रत्यवॆतनमानस्य वववशिॆ प्रधट्टकॆ

(stage) अस्मस्त चॆदस्य वॆतनं

तस्मिन् प्रघट्टकॆ वनवश्चनु यात्। यद्यनॆ न मू लववश्वववद्यालयात् गृरीतं वॆतनमत्रत्यवॆतनमानस्य कस्मिन्नवप
ॆ ं
प्रघट्टकॆ नान्तभॆ ववत चॆत् तस्य वॆतनमत्र ववद्यमानॆ वनम्नॆ प्रघट्टकॆ वनवश्चनु यात्। तथा अनयॊ
भॆ द
व्यस्मिगतवॆतनरूपॆण पररकल्प्प्य आगावमवन वॆतनवृद्धौ समवरतं कुयाॆ त्।
vii.

अन्यॆ भ्यॆः ववश्वववद्यालयॆभ्यॆः स्थानान्तरणॆन आगताय कमॆ चाररणॆ यात्राभत्ता अथवा कायॆग्ररणावधॆॆः
वॆतनं वा न दद्यात्।

viii.

यिात् ववश्वववद्यालयात् अयं कमॆ चारी स्थानान्तररतॆः तत एव अस्य अवकाशवॆतनं
सॆवावनवृवत्तवॆतनस्यां शदानं च स्थानान्तरणसमयॆ दद्यात्।

ix.
17.

स्थानान्तररतॆः स्थानान्तरणात् पूवुं तन्नावम्न अववशिावन दॆ यधनावन (liabilities) तत्र दद्यात्।

गॊपनीयप्रवतिॆ दनावन
(अ) उपकुलसवचवान् सरायकसवचवान् ववभागध्यक्षान् च ववराय सवॆ ॆ ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः –
i.
प्रथमवद्वतीयश्रॆ ण्ॊरन्तगॆता) सवॆSॆ वप ववश्वववद्यालयकमॆ चारी, तत्तद्वर्ॆ स्य जनवरी पञ्चदशवदनाङ्कात् पूवुं,
स्वावधकारान्तगॆतानां कैलॆ ण्डरवर्ॆ स्य चतुभ्यॆॆः मासॆभ्यॆः अवधकं कायुं कृतानां कमॆ चाररणां कायॆम्
आचरणञ्च अवधकृत्य फामॆ (अ) मध्यॆ प्रवतवॆदनं कुयाॆ त्। प्रवतवॆदनॆ

Sस्मिन् तस्य
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वनकितमावधकारी/अवधकाररण वा तॆन

/तैवाॆ लॆ खनीयवमवत वनणीतान् ववचारान् वलस्मखत्वा

प्रवतरस्ताक्षरॆ णसर जनवरी मासस्य 31 वदनाङ्कात् पूवुं कुलसवचवं प्रवत अग्रसारयॆत् अग्रसारयॆयुॆः।
ii.

सम्बद्धकमॆ चाररणॆ तदीयं गॊपनीयप्रवतवॆदनं प्रदशॆ यॆत्। तस्मिन्नॆव प्रवतवॆदनॆ तस्य प्रास्मप्त सूचनां
रस्ताक्षरॆ ण समङ्कयॆत्। यवद कश्चन प्रवतकूलपरामशॆ ॆः गॊपनीयप्रवतवॆदनॆ अस्मस्त चॆत् वत्रशं विनाभ्यन्तरॆ
तवद्वरॊधॆन अभ्यावॆदनं समपॆवयतुं सम्बद्धस्य कमॆ चाररणॆः अवधकारॆः स्यात्।
(ब) उपकुलसवचवाॆः, सरायककुलसवचवाॆः
यथावश्यकपररवतॆनॆन सवरतं खण्डॆः (अ) इत्यस्य वनयमाॆः उपकुलसवचवानां सरायककुलसवचवानां च कृतॆ

Sवप प्रवतॆयॆयुॆः। कुलसवचवॆः परीक्षा वनयन्त्रकॆः ववत्तावधकारी च

तत्तदधीनकमॆ चाररणां गॊपनीयप्रवतवॆदनं फामॆ (अ) मध्यॆ वववलख्य कुलपतॆरवलॊकनानन्तरम् आत्मनॆः
अवभरक्षायां पररपालयॆत्।
(स) कुलसवचवापरीक्षावनयन्त्रकप्रभृ तयॆः
कुलपवतॆः आचायाॆ णां , कुलसवचवस्य, परीक्षावनयन्त्रकस्य ववत्तावधकाररणश्च
गॊपनीयप्रवतवॆदनावन फामॆ (अ) मघ्यॆ वववलख्य आत्मनॆः अवभरक्षायां पररपालयॆत्।
18.

अवधकाराणां पररत्यागः
यॆः कॊ Sवप कमॆ चारी एतॆर्ु अवधवनयमॆ र्ु अन्तगॆतंकमवप अवधकारं ववशॆ र्ावधकारम् वा
वलस्मखतप्रस्तावॆन पररत्यिुं शक्नॊवत। परन्तु एर् पररत्यागॆः वनयुक्त्यावधकाररणां ववचारॆ ण
ववश्वववद्यालयवरतस्य ववरुद्धॆः न स्यात् एवं पररत्यिानां ववशॆ र्ावधकाराणाम् अवधकाराणां वा ववर्यॆ
अवधवनयमॆ र्ु एतॆर्ु अन्तगॆतैॆः कैरवप ववचारै ॆः मान्यताप्राप्तॆ ॆः अपॆक्षावप न स्यात्।

19.

विश्वविद्यालयकमयचाररणाम् अनु पस्थथवतः

– ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः कायाॆ नुपस्मस्थवतॆः (अवकाशात्,
ववदॆ शसॆवायाॆः, प्रवतवनयुस्मिकारणॆन अन्यॆ न कारणॆन वा स्यात् ) तथा तस्य सॆवासंवगॆ ॆ
(cadre) ववद्यमानस्य
पदस्य वनलम्बनॆ न अन्यथा वा जातॆः तस्य प्रवतग्ररणावधकारॆः

(lien) यद्यसौ अन्यथा यॊग्यश्चॆ त्, अयॊग्यतां न

कल्पयॆत् –
(अ) कस्मिन्नवप मू लपदस्य स्थानापन्नपदस्य वा ररिौ (तस्मिन् पदॆ , संवगॆ,ॆ ववभागॆ, वगॆ ॆ वा असौ पररवीक्षायां
अथवा अनु मॊवदतपररवीक्षायां भवॆत्) पुनवनॆ युियॆ।
(ब) अनु पस्मस्थतॊ न स्याच्चॆत् तिै वववरताय वनम्नपदात् उच्चसंवगुं प्रवत पदॊन्नत्यै। वनयुस्मिववर्यॆ ,
वरीयताववर्यॆ, पुिीकरणववर्यॆ असौ अनु पस्मस्थतॆः न स्याच्चॆत् तदा पात्रीभू तस्य सवॆस्यावप
ववशॆ र्ावधकारस्य पात्रता, सन्तॊर्जनकॆन रुपॆण पुनवनयुॆिॆरनन्तरं पररवीक्षाकालं सम्पू रयवत चॆत् तस्य
अवश्यं भवॆत्।
तृतीयॊ भागः
अनु शासनात्मकप्रविया
20.

पररभाषाः
ववभागॆSस्मिन् सन्दभॆ ॆः अन्यथा नापॆक्ष्यतॆ चॆत् –
(अ) ‘वनयुक्त्यवधकारी’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं वतॆमानपदॆ वनयॊिुं सक्षमॆः अवधकारी इत्यथॆ ॆः।
(ब)

‘अनु शासनात्मकावधकारी’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयावधवनयमानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयकमॆ चारर ववर्यॆ
अनु शासनात्मकप्रवहृयाम् अवधरॊपवयतुं सक्षमॆः अवधकारी इत्यथॆ ॆः।

21.

वनलम्बनम्
i.

वनयुक्त्यावधकारी अथवा तदधीनस्थॆः कॊ Sवप अथवा प्रबन्धसवमत्या प्रावधकृतॆः कॊ Sवप अवधकारी वा

कदावप कमवप कमॆ चाररणं वनलम्बवयतुं प्रभववत –
(अ) यत्र अस्य ववरॊधॆ काप्यनु शासनप्रवहृया अनु ध्याता अस्मस्त अथवा अवनणीता अस्मस्त। अथवा
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(ब) यत्र तवद्वरॊधॆ दास्मण्डकापराधसम्बद्धॆः कश्चन अवभयॊगॆः

(case) अन्वॆ र्णाधीनॆः ववचाराधीनॊ वा अस्मस्त।

अथवा
(स) यत्र सम्बद्धावधकाररवभॆः अयं ववश्वववद्यालयवरतानां प्रवतकूलॆ र्ु आचरणॆर्ु वनमग्नॊ

Sस्तीवत वचन्त्यतॆ चॆत्।

अथवा
(द) यत्र तवद्वरॊधॆन प्रवृत्तायाम् अनु शासनात्मकप्रवहृयायाम् अस्मन्तमॊ वनणॆयॆः ववचाराधीनॊ

Sस्मस्त एवम्

उपयुिावधकारी वतॆमानपररस्मस्थतौ ववश्वववद्यालयस्य वरताथुं कमॆ चाररणॊSस्य वनलं म्बनमपॆक्षवतवमवत वचन्तयवत
चॆत्।
ii.

वनयुक्त्यवधकाररणॆः आदॆ शॆन ववश्वववद्यालयस्य कमॆ चारी वनलम्बनॆ स्थावपतॊ भवॆत् –

(अ) अिचत्वाररं शत् घण्टातॆः अवधकॆः कॊ

Sवप कॆना Sवप दास्मण्डकापराधॆन अन्यथा वा अवरॊधॆ गृरीतश्चॆ त्

अवरॊधनवदनादारभ्य।
(ब) अिचत्वाररं शत् घण्टातॆः अवघकॆः कॊ Sवप कॆनावचदपराधॆन दस्मण्डतश्चॆ त् अवभशं सावदनादारभ्य (यद्यसौ सद्य
एव न पदावन्नष्कावसतॆः अथवा अपराधस्थापनानन्तरं अवनवायॆतॆः सॆवातॆः अवनवाररतश्चॆ त्)
स्पष्टीकरणम्
खण्ड (2) इत्यस्य उपखण्डॆः (ब) इत्यस्मिन् सूवचतॆ अिचत्वाररं शत् घण्टाॆः इत्यस्य गणना अवभशं सा
(Conviction) नन्तरं कारावासॆः यदा आरभ्यतॆ तदा प्रभृ वत भववत। एतदथुं यवद अवनरन्तरं वनलम्बनं स्यात्
तदवप गणयॆत्।
iii.

(अ) यवद अवधवनयमॆ नानॆ वनस्साररतॆः वनस्सायॆमाणॊ वा वनलम्बनादॆ शॆः सम्बद्धावधकाररणा यावत् न
पररववतॆतॊ न वा पुनरीवक्षतॆः तावत् सततं प्राबल्यॆ वतष्ठॆ त्।
(ब) यत्र ववश्वववद्यालयकमॆ चारी कॆनावप अनु शासनात्मकप्रवहृयाहृमॆ ण अन्यथा वा वनलस्मम्बतॆः

वनलम्ब्यमानॊ वा अस्मस्त, एतस्मिन् अन्तरालॆ अन्या कावप अनु शासनात्मकप्रवहृया एतावद्वरॊधॆन प्रचवलता चॆत्,
वनलम्बनॆ सक्षमॆः अवधकारी, तस्य कारणावन तिै वववलख्य सूचवयत्वा, नू तनापराधप्रवहृयाया अवप
पररणामपयॆन्तं तस्य वनलम्बनं प्रचालयॆत्।
22.

वनलम्बनस्य सूचना
यत्र वनलम्बनादॆ श सक्षमावधकाररणॆः वनम्नॆ न कॆनवचदावधकाररणा कृतॆः चॆत् अववलम्बं आदॆ शास्यास्य
ववर्यॆः, तस्य अवनवायॆतायाॆः कारणैस्सर सक्षमावधकाररणं सूचयॆत्।

23.

विस्तरॆ ण पु नविय चारॊSनु मतश्चॆत् वनलम्बनस्य वनरं तरता –
यत्र वनलम्बनॆ ववद्यमानस्य ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः कृतॆ वववरतॆः पदावन्नष्कासनरूपॆः अथवा
सॆवासमापनरूपॆः दण्डॆः अवधवनयमान्तगॆतवनयमानु सारॆ ण कृतॆन पुनॆःप्राथॆ नया

(appeal) अपास्तश्चॆ त् तथा

प्रकरणवमदं समावपतश्चॆ त् कमॆ चाररणॆः दण्डकालॊSवप वनलम्बनकालत्वॆ न पररकल्प्प्य पुनरादॆ शपयॆन्तं वतष्ठॆ त्।
24.

विवशष्टप्रकरणॆषु वनलम्बनस्य नै रन्तययम्
यत्र वनलस्मम्बतॆ ववश्वववद्यालयकमॆ चाररवण अवधरॊवपतॆः सॆवावनष्कासनं
न्यायालयॆन अपास्तम् अथवा वनष्प्रभाववतं ततॆः सम्बद्धावधकारी ववर्यॆ
कमॆ चाररणं ववरुध्य ववद्यमानानां अवभयॊगानां पुनववॆचारॊ

(dismissal) अवनवायॆसॆवासमापनं वा
Sस्मिन् पररस्मस्थतीनां पयाॆ कलनॆ न

Sवपवक्षत इवत वनवश्चनॊवत चॆत् असौ कमॆ चारी

पदावन्नष्कासनस्य अथवा अवनवायॆसॆवासमापनस्य वलस्मखतादॆ शवदनादारभ्य पुनरादॆ शं यावत् वनलम्बनॆ एव
वतष्ठॆ त्।
25.

वनलम्बनस्य आशॊधनम् (Modification) अथिा प्रवतसंहरणम् (Revocation)
अनॆ न अवधवनयमॆ न ववधीयमानॆः अथवा वववरतॆः वनलम्बनादॆ शॆः तत्सम्बद्धावधकाररणा
तदधीनावधकाररणावा कस्मिन्नवप समयॆ आशॊधावयतुम् अथवा प्रवतसंरतुुं शक्तॆ।
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26.

वनिायहभत्ता
i.

ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः वनलम्बनसमयॆ सवॆदा तिै तत्सम्बद्धवनयमानु साररणीं वनवाॆ रभत्ताम् अन्यां

दॆ यां भत्ताश्च दद्यात्।
यवद वनलम्बनकालॆः द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकॆः अस्मस्त तत्र वनलम्बनावधकारी वनवाॆ रभत्तां
द्वादशमासानन्तरं अधॊवलस्मखतावभॆः उपावधवभॆः संवधॆवयतुं न्यू नीकतुुं वा सक्षमॊSस्मस्त।
(अ) वनलम्बनम् द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकं जातम् चॆत् ववलम्बनस्य कारणं वनलस्मम्बतॆ कमॆ चाररवण साक्षादारॊपवयतुं
न शक्तॆ इवत वनलम्बनावधकाररणॆः ववश्वासश्चॆ त् द्वादशमासपयॆन्तं वववरतायाॆः वनवाॆ रभत्तायाॆः अधुं धनं यावत्
ततॆः परं संवधॆवयतुं शक्तॆ।
(ब) वनलम्बनम् द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकं जातम् चॆत् वनलास्मम्बतॆ कमॆ चाररवण ववलम्बनस्य कारणं
साक्षादारॊपवयतुं शक्त इवत वनलम्बनावधकाररणॆः ववश्वासश्चॆ त् द्वादशासपयॆन्तं वववरतायाॆः वनवाॆ रभत्तायाॆः अधुं
धनं यावत् न्यू नीकतुुं शक्तॆ।
ii.

वनलस्मम्बतॆः कमॆ चारी अन्यस्मिन् कमॆ वण, व्यवसायॆ

(Business) अथवा वृत्तौ न व्यापृत इवत

प्रमाणपत्रप्रदशॆ नॆन ववना खण्डॆः प्रथमान्तगॆतवनयमॆ न वॆतनं स्वीकतुुं समथो न भवॆत्।
27.

दण्डविधानम्
ववश्वववद्यालयकमॆ चाररवण सन्तॊर्जनकॆन पयाॆ प्तॆन च कारणॆन अधॊवलस्मखतान् दण्डान् ववधातुं शक्तॆ , तद्यथा
(अ) लघु दण्डाः
i.

भत्सॆ नम् (Censure)

ii.

अथॆ दण्डॆः (Fine)

iii.

वावर्ॆ कवॆतनवृद्धॆॆः पदॊन्नतॆॆः वा स्थगनम्

iv.

प्रमादॆ न आदॆ शल

ङ्घनद्वारा वा ववश्वववद्यालयस्य राज्यसवॆकारस्य कॆन्द्रसवॆकारस्य,

तिॆ शस्वयंभरणकॆन्द्रस्य अथवा वनयमॆ न स्थावपतस्य संस्थानस्य वा धननिस्य पूणाॆ तॆः अंशतॊ वा
वॆतनात् प्रवतग्ररणम्
v.

वॆतनवृद्धॆॆः स्थगनादॆ शस्य कायाॆ न्वयनॆ यत्र सामर्थ्युं नास्मस्त तत्र तावतॊ धनस्य वॆतनात् प्रवतग्ररणम्

स्पिीकरण्वॆतनवृद्धॆॆः सवञ्चतप्रभावॆन समापनॆ स्थागवयतुम् आवदिस्य वॆतनवृद्धॆॆः वत्रगुणं धनं प्रवतगृह्ॆत।
(ब) प्रमहादण्डाः
वरीयतासूचीमघ्यॆ वनम्नश्रॆ वणं प्रवत अवनवतॆः अथवा वनम्नपदवीवॆतनमानं प्रवत वा अवनवतॆः।
परन्तु वरीयतासूचीमध्यॆ वनम्नश्रॆ वणं प्रवत अवनवतॆः स्थावयरूपॆण भवॆत्।
विप्पणी
ॆ ॆः अवधकं वा न स्यात्। अवनवतकालॆः आदॆ शॆ न वनवदॆ िॆः चॆत्
(1) अवनवतॆः र्ण्मासात् न्यू नं पञ्चवर्ॆ भ्य
र्ण्मासानां कृतॆ भववत।
(2) वॆतनमानस्य वनम्नस्तरॆ पररवतॆनं वॆतनवृद्धॆॆः ववलम्बनसवरतॆः अन्यथा वा भवॆत्। आदॆ शॆ एतावद्वर्यॆ स्पिॆः
कॊSवप प्रस्तावॆः नास्मस्त चॆत् भाववनॆः वॆतनवृद्धॆॆः ववलम्बनं न स्यात्।
vi.

अवनवायॆसॆवावनवृवत्तॆः

vii.

अन्यथा स्पितया न वनवदॆ िश्चॆ त् पुनवृॆवत्तस्वीकारॆ अयॊग्यता यथा न स्यात् तथा ववश्वववद्यालयसॆवातॆः
वनष्कासनम् ।

viii.

पुनवृॆवत्तस्वीकारॆ अयॊग्यता यथा स्यात् तथा ववश्वववद्यालयसॆवातॆः वनष्कासनम् ।

स्पिीकरणम् – अधॊवलस्मखताॆः अनॆ न अवधवनयमॆ न दण्डाॆः न स्यु ॆः।
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(1) ववश्वववद्यालयावधवनयमै ॆः अथवा सम्बद्धै ॆः आदॆ शैॆः अथवा वनयुस्मिसम्बद्धै ॆः वनबन्धनै ॆः अवधवष्ठतॆ
पररवीक्षाकालववलम्बनॆ न अथवा ववभागीयपरीक्षाववजयाभावॆन वा ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः
वावर्ॆ कवॆतनवृस्मद्धस्थगनम् ।
(2) ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः वॆतनमानॆ दक्षतारॊधमवतहृान्तुम् अशक्त्या तत्रै व दक्षतारॊधॆ अवरॊधॆः।
(3) यत्र ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः ववर्यॆ सम्यग् ववचारानन्तरमवप उन्नतपदॆ पदव्यां पदॊन्नयनॆ यॊग्यतायां
सत्यामवप स्थानापन्नक्षमतायां पयाॆ प्तक्षमतायां वा पदॊन्नतॆरभावॆः।
(4) उन्नतववभागॆ, श्रॆ ण्ां , पदव्यां , पदॆ वा ववद्यमानस्य ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः उवचतपरीक्षणानन्तरं तस्मिन्
ववभागॆ, श्रॆ ण्ां , पदव्यां पदॆ वा असौ अनु वचत इवत कारणॆन न तु तस्य स्वभावॆः अनु वचत इवत कारणॆन
तस्य पदावनवतॆः।
(5) ववश्वववद्यालयॆ पररवीक्षायाम् अन्यस्मिन् ववभागॆ श्रॆ ण्ां , पदव्यां , पदॆ वावनयुिस्य कमॆ चाररणॆः
ववश्वववद्यालयस्य पररवीक्षासम्बस्मन्धवनयमानु सारॆ ण, वनयुस्मिसम्बद्धै ॆः वनबन्धनै ॆः वा पूवॆतनववभागॆ श्रॆ ण्ां
पदव्यां पदॆ वा सॆवायाॆः अवनवतॆः।
(6) कॆन्द्रसवॆकारात् राज्यसवॆकारात् तिॆ शस्थापनात् वा यस्य सॆवा उद् धृता वतॆतॆ तॆर्ावमच्छानु सारॆ ण तस्याॆः
सॆवायाॆः पुनॆः स्थापनम् ।
(7) अवधववर्ॆ तया सॆवावनवृत्त्या वा सम्बद्धै ॆः वनयमै ॆः ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः बलात् सॆवावनवृवत्तॆः।
(8) वनयुस्मिसम्बद्धानां ववश्वववद्यालयवनयमानाम् आधारॆ ण पररवीक्षकालॆ वा तत्समापनॆ कमॆ चाररणॆः
सॆवासमापनम् ।
28.

अथयदण्डः
चतुथॆश्रॆणीपदासीनानां कमॆ चाररणाम् एव अथॆ दण्डॆः अवधरॊप्यॆः।

29.

अनु शासनावधकारी
(अ) अवधवनयम (27) अनु सारॆ ण (i),(ii),(iii) एवं (iv) ववर्यद्वारा स्पिीकृतान् दण्डान् ववभागाध्यक्षॆः कुलसवचवॊ
वा यथॊवचतम् अवधरॊपवयतुं प्रभववत।
ॆ ॆ र्ु (i) तॆः (viii) पयॆन्तॆर्ु ववर्यॆर्ु (अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆर्ु) स्पिीकृतान् दण्डान् , मासवॆतनं ,यस्य
(ब) पूवॊि
1450 रूप्यकॆर्ु अवधकं न वतॆतॆ, तादृशॆ र्ु कमॆ चाररर्ु अवधरॊपवयतुं कुलसवचवॆः प्रभववत।
(स) अवधवनयमॆ (27)

(v) तॆः (viii) पयॆन्तान् स्पिीकृतान् दण्डान् उपकुलसवचवपयॆन्तॆर्ु कमॆ चाररर्ु

अवधरॊपवयतुं कुलपवतॆः प्रभववत।
(द) उपकुलसवचवात् उच्चस्तरॆ ववद्यमानानां कमॆ चाररणां अवधवनयम 27 अन्तगॆतान्

(i) तॆः viii पयॆन्तान्

स्पिीकृतान् दण्डान् अवधरॊपवयतुं प्रबन्धसवमवतॆः प्रभववत।
30.

उितावधकाररणाम् अवधकाराः
अवधवनयम संख्या 29 अन्तगॆताॆः यॆ अवधकाराॆः अवधकाररवभॆः प्रयॊगाराॆ ॆः तॆ सवॆ ॆ

Sवप उन्नतावधकाररणामवप

प्रयॊगाराॆ ॆः सस्मन्त।
31.

अवधकारक्षॆ त्रस्य सीमाङ्कनम्
यस्मिन्नवप ववर्यॆ उन्नतावधकाररणा पूवॆिाॆः वनयमान्तगॆताॆः दण्डानॆः अवधरॊवपता वा नावधरॊवपताॆः, तं
ववर्यमग्रतश्चालवयतुं वनम्नस्तरावधकाररणॆः क्षॆ त्रावधकारॊ न स्यात्।

32.

उल्लङ्घनम्
कमवप दण्डम् यथॊवचतम् अवधरॊपवयतुं नावधरॊपवयतुं वा उन्नतावधकाररणॆः यॆः आदॆ शॆः असौ तस्मिन्
ववर्यॆ तत्सम्बद्धवनम्नावधकाररवभॆः कृतम् आदॆ शम् उल्लङ्घयॆत्।
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महादण्डविधानप्रविया
33.

अन्वॆषणा (inquiry)
कॆरल लॊकसॆवक (अन्वॆ र्णा) वनयमॆः, 1963 (1963 इत्यस्य 31) इत्यस्य प्रावधानॆ र्ु पूवॆधारणां ववना,
अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆर्ु (v) तॆः (viii) पयॆन्तॆर्ु ववर्यॆर्ु स्पिीकृतान् दण्डानवधरॊपवयतुं , अवधवनयमॆः 34 तॆः
47 पयॆन्तान्तगॆतॆन वनयमानु सारॆ ण सञ्चावलत या अन्वॆ र्णया ववना आदॆ शं न पारयॆत्।

34.

औपचाररकी अन्वॆषणा कथं कदा िा आवदशॆत्?
(अ) यस्य कस्यवचदावप उपालम्भस्य (complaint) प्राप्तौ/अन्वीक्षणप्रवतवॆदनस्य ववमशॆ ॆ /अन्यॆ न कारणॆन वा
अनु शासनावघकारी/वनयुक्त्यावधकारी/अथवा तदथुं प्रबन्धसवमत्या अवधकृतॊSवधकारी उत्तमववश्वासॆन वचन्तयवत
यदत्र प्रथमदृष्ट्या ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं ववरुध्य अवभयॊगप्रचालनाय ववर्यॊ Sस्तीवत, तादृशॊ Sवधकारी तं
ववरुध्य सुस्पिम् आरॊपपत्रम् सिीकुयाॆ त्। अनॆ न सर प्रत्यॆकं दॊर्ारॊपणस्य अवधष्ठानभू तस्य अपराधस्य
प्रस्तावॊSवप स्यात्। अवभयॊगॆ Sस्मिन् वनणॆयाथॆ म् अन्या कावप पररस्मस्थवतॆः आधारीकृता चॆत्तदवप स्पिरूपॆण
वववलख्य कमॆ चाररणॆ दद्यात्। दॊर्ारॊवपताय ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ युस्मियुिसमयाभ्यन्तरॆ तवद्वरुद्धान्
आरॊपान् प्रवतरॊधवयतुं वलस्मखतमॆ कं प्रस्तावं दद्यात्। एवमसौ व्यस्मिगतरूपॆणात्मानं श्राववयतुवमच्छवत चॆत्तदवप
स्पियॆत्। तदवभयॊगसम्बद्धान् प्रवतलॆ खान् पवितुं प्रवतवलपीकतुुं वा असौ प्राथॆ यवत चॆत् तिै अवसरॊ दॆ यॆः।
तस्य वलस्मखतप्रस्ताववनमाॆ णाय एतॆ प्रवतलॆ खाॆः अपॆवक्षता इवत अनु शासनावधकारी तदन्यॊ वा अवधकारी न
वचन्तयवत चॆत् अथवा एतॆर्ां प्रवतलॆ खानां प्रदशॆ नं ववश्वववद्यालयस्य वरताय न भवॆवदवत वचन्तयवत चॆद् एतॆर्ां
प्रवतलॆ खानां पिनाय प्रवतवलपीकरणाय वा अनु मवतॆः नास्मस्त इवत तिै वववलख्य दद्यात्।
यथॊिसमयाभ्यन्तरॆ दॊर्ारॊवपतात् वलस्मखतप्रस्तावस्य प्राप्तौ पूवॆिावधकारी उत्तमववश्वासॆन वचन्तयवत
ॆ म् अन्वॆ र्णां पररचालयॆत्। अथवा खण्ड (ब) मध्यॆ
यदौपचाररकी अन्वॆ र्णा ववर्यॆ Sस्मिन् कायाॆ इवत तह्ॆव
वनवदॆ िाय अवधकाररणॆ एतान् प्रवतलॆ खान् अग्रसारयॆत् एवं औपचाररकीम् अन्वॆ र्णां सञ्चालवयतुं वनवदॆ शॆत्।
(ब) औपचाररकी अन्वॆ र्णा अधॊवलस्मखतैॆः सञ्चालयॆत्

35.

i.

प्रबन्धसवमत्या अथवा

ii.

प्रबन्धसवमत्या अवधकृतॆन अवधकाररणा वा

iii.

वनयुक्त्यवधकाररणा अवधकृतॆन अवधकाररणा

आरॊपाणां संशॊधनम्
अवधकारी अथवा अन्वॆ र्णावधकारी (इतॆः परम् अन्वॆ र्णावधकारीवत वनवदॆ शॆत्) अन्वॆ र्णसमयॆ,
आवश्यकवमवत वचन्तयवत चॆत्, अवभयुिं ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं ववरुध्य अवधरॊवपतान् आरॊपान्
पररष्कतुुं, पररवतॆवयतुं, पररवधॆवयतुं वा शक्नॊवत। एवञ्चॆ त् अवभयुिॆः युस्मियुिॆ समयॆ संशॊवधतस्य
आरॊपस्य स्पितया वलस्मखतं प्रत्युत्तरं दद्यात्।

36.

अवभलॆखानाम् अवभगम्यता
तिै कमॆ चाररणॆ प्रत्युत्तरसमपॆणाय अपॆवक्षतवमवत तॆन स्पितया कवथतान् अवभलॆ खान् द्रष्ट्िुं,
प्रवतवलपीकतुुं वा अनु मवतं दद्यात्। परन्तु एतॆ अवभलॆ खाॆः तिै उपयुिाॆः न भवस्मन्त इवत
अन्वॆ र्णावधकारी वचन्तयवत चॆत्, अथवा एतत् ववश्वववद्यालयवरतानां ववरुद्धमस्तीवत वचन्तयवत चॆत्
वलस्मखतस्पिीकरणॆन सर, तिै अवभलॆ खॆर्ु प्रॆवशॊ नदॆ यॆः।

37.

अस्वीकृतानाम् आरॊपाणामन्वॆषणा
अवधवनयमसंख्या 35 इत्यनु सारॆ ण समवपॆतस्य प्रवतरक्षात्मकप्रत्युत्तरप्रस्तावस्य
स्वीकारानन्तरम्/वनधाॆ ररतॆ समयॆ प्रत्युत्तरं न समवपॆतम् अथवा अवधवनयमानु सारॆ ण अवभयुिस्य
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प्रत्युत्तरसमपॆणं नापॆवक्षतञ्चॆ त्अन्वॆ र्णावघकारी अवधरॊवपतान् आरॊपान् असौ न स्वीचकार इवत वधया
अन्वॆ र्णां कुयाॆ त्।
38.

अवभयॊग्यस्य (case) प्रस्तुवतः
अनु शासनात्मकावधकारी अन्वॆ र्णावधकारीनास्मस्त चॆत्, अन्वॆ र्णावधकाररणॆः समक्षम् अवभयॊगस्य
ॆ ं कतुुं शक्नॊवत। ववश्वववद्यालयकमॆ चारी स्वपक्षं समथॆ वयतुं
सम्यक् प्रस्तु तयॆ कमवप नामवनदॆ श
वववधव्यवसावयनम् (वकील) वनयॊिुं नै व शक्नुयात् यवद अनु शासनावधकाररणा

Sवप तादृशॆः न

वनयुिॆः अथवा अन्वॆ र्णावधकारी अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतमवगम्य एतदथॆ म् नानु वमतश्चॆ त्।
39.

साक्ष्यपररसियः
अन्वॆ र्णाहृमॆ अन्वॆ र्णावधकारी आरॊपानु रुपम् वस्तु गतं मौस्मखकं यथॊवचतं साक्ष्यं ववचारयॆत्।
ववश्वववद्यालयकमॆ चारी आरॊपपक्षॆ परीवक्षतान् सावक्षणॆः प्रतीपरीवक्षतुं स्वतन्त्रॊ भवॆत्। व्यस्मिगतरूपॆण
साक्ष्यं प्रस्तॊतुम्, स्वपक्षं प्रस्तौतुं सावक्षणॆः उपस्थापवयतुं च असौ स्वतन्त्रॊ भवॆत्। आरॊपपक्षॆ
अवभयॊगप्रस्तॊता पुरुर्ॆः ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं तत्पक्षॆ प्रस्तु तं सावक्षणं वा प्रवतपरीवक्षतुं स्वतन्त्रॊ
भवॆत्। कमवप सावक्षणम् उपस्थापवयतुम् अन्वॆ र्णावधकारी ‘तस्य सावक्षणॆः साक्ष्यं सङ्गतं वस्तु गतं वा
नास्तीवत वचन्तयवत’ चॆत्कारणप्रदशॆ नपुरॆःसरं वववलख्य अनु मवतं वनराकुयाॆ त्।
स्पष्टीकरणम्
यवद अन्वॆ र्णावधकारी कस्यावप सावक्षणॆः मौस्मखकं प्रस्तावं साक्ष्यरूपॆण स्वीकतुुं वनवश्चनॊवत तवरॆ असौ
अवधकारी तं सावक्षणं परीवक्षतुं प्रभववत। सरै व ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ Sवप तं सावक्षणं प्रवतपरीवक्षतुम् अवसरॊ
दॆ यॆः। अनॆ न सावक्षणा पूवुं सिीकृतं वलस्मखतप्रस्तावम् अस्मिन् अन्वॆ र्णहृमॆ नॊपयुञ्ज्ज्यात् अथवा स्वीकुयाॆ त्।
यवद एतं वलस्मखतं प्रस्तावं उपयॊिुं ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॊ Sवप वलस्मखता अनु मवतरस्मस्त तवरॆ तत् स्वीकतुॆम्
उपयॊिुं वा शक्नॊवत।

40.

सावक्षणः
ववश्वववद्यालयकमॆ चारी अन्वॆ र्णावघकाररणॆः पुरतॆः स्वपक्षसमथॆ नाथुं परीवक्षतुवमिानां साक्षीणां सूचीम्
उपस्थापवयतुं शक्नॊवत। परीवक्षतव्यॆः साक्षी ववश्वववद्यालयस्यै व कमॆ चारी चॆत्, तथा ववचाराधीनॆ अवभयॊगॆSस्मिन्
तस्य साक्ष्यं वस्तु गतं सुसङ्गतं वा नास्तीवत अन्वॆ र्णावधकारी न वचन्तयवत चॆत् सामान्यतया अन्वॆ र्णावधकारी
स्वयमॆ व तम् उपस्थापवयतुं चॆिां कुयाॆ त्। ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणा परीक्षणाथुं प्रस्ताववतॊ जनॆः
ववश्वववद्यालयकमॆ चारी नास्मस्त चॆत्, तं कमॆ चारी स्वयमॆ वॊपस्थापयॆत्। तत्र अन्वॆ र्णावधकाररणॆः वकमवप दावयत्वं
न भवॆत्।

41.

अन्वॆषणाप्रवतिॆ दनम्
ॆ म् यस्मिन् प्रत्यॆकम् आरॊपाणां वनष्कर्ॆ पररणामाॆः
अन्वॆ र्णावसानॆ अन्वॆ र्णाप्रवतवॆदनमॆ कं वनमॆ य
सरॆ तुकाॆः उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। यवद अन्वॆ र्णावधकाररणॆः अवभप्रायॆण अन्वॆ र्णाप्रवहृयायां पूवॆमारॊवपतॆभ्यॆः
आरॊपॆभ्यॆः वभन्ना अवप आरॊपाॆः वसद्धाश्चॆ त् तॆर्ामवप वनष्कर्ॆ पररणामाॆः प्रवतवॆदनॆ उल्लॆ खनीयाॆः। परन्तु
ववश्वववद्यालयकमॆ चारी एतानारॊपान् यावत् न स्वीकरॊवत अथवा यावदिै स्वपक्षमु पस्थापवयतुमवसरॊ न लब्धॆः
तावदन्वॆ र्णावधकारी तॆर्ु आरॊपॆर्ु स्ववनणॆयान् प्रवतवॆदनॆ नॊस्मल्लखॆ त्।

42.

अन्वॆषणावभलॆखः
अन्वॆ र्णाया अवभलॆ खॆ एतॆ स्यु ॆः –
i.

ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं ववरुध्य वनवमॆ ताॆः आरॊपा एवं तिै दत्तम् आरॊपपत्रञ्च।

ii.

तस्य प्रवतरक्षात्मकप्रस्तावपत्रम् अस्मस्त चॆत्तत्।

iii.

अन्वॆ र्णाप्रवहृयायां ववचाररतानां मौस्मखकसाक्ष्याणां सङ्क्षॆपॆः।
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iv.

अन्वॆ र्णाप्रवहृयायां ववचाररतानां वलस्मखतावन साक्ष्यावण।

v.

अनु शानावधकाररणा अन्वॆ र्णावधकाररणा वा वनस्सररताॆः आदॆ शाॆः, सस्मन्त चॆत्। एवम्

vi.

एकं प्रवतवॆदनं यस्मिन् प्रत्यॆकमारॊपाणां सरॆ तुकाॆः वनष्कर्ाॆ ॆः प्रदवशॆ ताॆः सस्मन्त।

अनु शासनावधकाररणः वनष्कषायः

43.

अनु शासनावधकारी अन्वॆ र्णावधकारी नास्मस्त चॆत् असौ अन्वॆ र्णावभलॆ खान् सम्यक् ववचायॆ
अपॆवक्षतश्चॆ त् अन्वॆ र्णावधकाररणॆः प्रत्यॆकम् आरॊपाणां वनष्कर्ाॆ न् रॆ तुप्रदशॆ नपुरॆः वनराकुयाॆ त्।
महादण्डावधरॊपणम्

44.

i.

अनु शासनावधकारी आरॊपणां वनणॆयान् सम्यक् वनरुप्य, अवधवनयमसंख्या 27 मध्यॆ

(v) तॆः (viii)

पयॆन्तॆर्ु ववर्यॆर्ु स्पिीकृतॆभ्य दण्डॆ भ्यॆः कमप्यॆकम् अवधरॊपयॊवदवत वचन्तयवत चॆत्(अ) यत्र अनु शासनावघकारी अन्वॆ र्णावधकारी नास्मस्त चॆत् अन्वॆ र्णावधकाररणॆः अन्वॆ र्णावनष्कर्ाॆ णां कथनॆ न
सर, तैस्सर ववयॊजनकारणावन सस्मन्त चॆत्तान्यवप संवक्षप्य प्रवतवॆदनस्य प्रवतवलवपमॆ कां ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ
प्रापयॆत्। एवम
(ब) ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ ववरुध्य स्वीवहृयमाणां प्रवहृयां स्पिीकृत्य सूचनापत्रमॆ कं दद्यात्। तस्य च
सामान्यॆ न मासाभ्यन्तरॆ कालॆ वनवश्चताया प्रवहृयायाॆः ववर्यॆ स्वकीयमवभवॆदनं समपॆवयतुं वनवदॆ शॆत्।
ii.

ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणा उपखं ड (ब) इवत वनयमॆ न प्रॆवर्तस्य सूचनापत्रस्य प्रवतवहृयारूपॆण वकमवप
अवभवॆदनं समवपॆतञ्चॆ द् अनु शासनावधकारी तदवप ववचारयॆत्। तदनु ववश्वववद्यालयकमॆ ताररवण कॊ Sवप दण्डॆः
अवधरॊपणीयश्चॆ क् तम् वनणॆयॆत् समु वचतमादॆ शं च वनस्सारयॆत्।

45.

लघु दण्डावधरॊपणम्
अनु शासनावधकारी आरॊपाणां वनणॆयान् सम्यक् वनरुप्य, अवधवनयमसंख्या 27 मध्यॆ

(i) तॆः (iv)

पयॆन्तॆर्ु स्पिीकृतॆभ्यॆः दण्डॆ भ्यॆः कमप्यॆकम् अवधरॊपयॆवदवत वचन्तयवत चॆत् तदथॆ म् यथॊवचतम् आदॆ शं
वनस्सारयॆत्।
46.

आदॆ शानां संप्रॆषणम्
अनु शासनावधकाररणा वनस्साररताॆः आदॆ शाॆः ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ सम्प्रॆ र्यॆयुॆः। तिै
अन्वॆ र्णावधकाररणॆः प्रवतवॆदनस्य प्रवतवलपरवप दद्यात्। यत्र अनु शासनावधकारी अन्वॆ र्णावधकारी न भववत तत्र
तस्य वनष्कर्ाॆ णां , ववद्यतॆ चॆत् वैमत्यकारणानां संक्षॆपस्य च वलस्मखतपत्रं यवद एतावता न दत्तं चॆत्,
अन्वॆ र्णावधकाररणॆः वनष्कर्षॆः सर दद्यात्।

47.

अन्वॆषणा अवतद्रुता स्यात्
अवभयॊगस्य पररस्मस्थतॆरनु सारॆ ण अन्वॆ र्णा यथाशस्मि अवतद्रुता स्यात् वववशष्य यत्र अवधकारी
वनलस्मम्बतॊSस्मस्त।
लघु दण्डविधानप्रवियाः

48.

अन्वॆषणा
अवधवनयमसंख्य 27 मध्यॆ (i) तॆः (iv) पयॆन्तॆर्ु स्पिीकृतान् दण्डान् , अधॊवनवदॆ िाद् अन्यत्र ववर्यॆर्ु,
अवधरॊपवयतुम् आदॆ शं न वनस्सारयॆत्। तद्यथा –
(अ) तवद्वरॊधॆन अनु शासनप्रवहृया स्वीवहृयमाणा वतॆतॆ तदाधारभू ताॆः आरॊपाॆः कॆ सन्तीवत च
ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणं सूचवयत्वा तिै वचकीवर्ॆ ताय स्वपक्षप्रस्तु तयॆॆः उवचतमवसरं दत्वा; एवम्
(ब) तादृशी प्रस्तु वतॆः अस्मस्त चॆत्तां अनु शासनावधकाररणा सम्यग् ववचारवयत्वा च।

49.

लघु दण्डविषयॆ प्रवियावभलॆखनम्
अवधवनयमसंख्या 48 अन्तगॆतया साधारणदण्डप्रवहृयायाॆः अवभलॆ खॆर्ु अधॊवलस्मखताॆः स्यु ॆः
i.

तवद्वरुद्धॆ स्वीवहृयमाणानां दण्डवहृयाणां सूचनाथुं ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆ एका प्रवतवलवपॆः;
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50.

ii.

तिै संप्रॆवर्तस्य आरॊपाणां वववरणस्य प्रवतवलवपॆः;

iii.

तस्य स्वपक्षप्रस्तु वतॆः अस्मस्त चॆत्; एवम्

iv.

अवभयॊगस्य आदॆ शाॆः तत्र कारणावन च।

द्वौ तदवधकाः िा कमयचाररणः सस्न्त चॆत् संयुक्तान्वॆषणा –
ॆ ामवप सॆवामु स्मिं
यस्मिन्नवप प्रकरणॆ द्वौ तदवधका वा ववश्वववद्यालयकमॆ चाररणॆः संबद्धाॆः, तॆर्ां सवॆर्
प्रकल्पवयतुं सक्षमॆः अवधकारी अथवा तिादु न्नतॆः अवधकारी, सवाॆ न् अवप तान् ववरुध्य समानया
प्रवहृयया अनु शासनप्रवहृयां चालवयतुम् आदॆ शनॆ समथॊ ॆ
Sस्मस्त। समानानु शासनप्रवहृयायां
अन्वॆ र्णावधकारररूपॆण कॆः प्रवतॆयॆत् इत्यवप असौ आवदशॆ त्।

51.

विवशष्टॆषु कॆषुचन अवभयॊगॆ षु विवशष्टाः प्रवियाः
अवधवनयसंख्या 34 तॆः 47 पयॆन्तॆर्ु एवं 48 तॆः50 पयॆन्तॆर्ु प्रावधानॆ र्ु कवथताॆः वनयमाॆः सन्त्यवप
i.

यत्र ववश्वववद्यालयकमॆ चारी अपराधस्मस्थरीकरणाय कारणभू तॆन व्यवरारॆ ण अवधरॊवपतश्चॆ त;्

ii.

यत्र अनु शासनावधकारी तस्य कारणावन वववलख्य सम्बद्धॆ र्ु अवधवनयमॆ र्ु अन्तगॆतां प्रवहृयां चालवयतुम्
प्रयॊगतलॆ युस्मिनाॆ स्तीवत सम्पू णॆतया वचन्तयवत चॆत्;

iii.

यत्र अनु शासनावधकाररणा स्वीकृताम् अनु शासनप्रवहृयां ववश्वववद्यालयवरताय नॊवचतवमवत
प्रबन्धसवमवतॆः कारणप्रदशॆ नपूवॆकं समथॆ यवत चॆत् एवं तदु वचतां वववशिां प्रवहृयां प्रचालवयतुं
शक्नुयात्।

52.

आदॆ शस्य पु नविय चाराथं प्राथयनां न कतुं शक्नुयात्
अस्मिन् प्रावधानॆ अन्तगॆतत्वॆ न स्वीकृतॆः आदॆ शॆः एर्ु अवधवनयमॆ र्ु वनयमॆ र्ु वा अन्यथा नॊस्मल्लस्मखतश्चॆ त्
पुनववॆचाराथुं गणवयतुं न शक्नुयात्।

53.

वनलम्बनादॆ शस्य पु नविय चाराय प्राथयना
ववश्वववद्यालयकमॆ चारी वनलम्बनादॆ शं ववरुध्य तिै पुनववॆचारप्राथॆ नां समपॆवयतुं शक्तॆ यॆः
वनलम्बनादॆ शदातुॆः अवधकाररणॆः साक्षात् उच्चतरॆः अवधकारी स्यात्।

54.

दण्डान् विरुध्य पु नविय चाराथं प्राथयना
(अ) कुलसवचवॆन ववभागाध्यक्षॆ ण वा वनस्साररतस्य दण्डादॆ शस्य पुनववॆचाराथुं कुलपतयॆ प्राथॆ नां दद्यात्।
(ब) कुलपवतना प्रबन्धसवमत्या वा अवधरॊवपतं दण्डादॆ शं ववरुध्य कुलावधपवतं प्रवत पुनववॆचारप्राथॆ नां कुयाॆ त्।

55.

अन्यॆ षु आदॆ शॆषु पु नविय चारप्राथयना –
i.

ववश्वववद्यालयकमॆ चारी आदॆ शं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆ नां कतुुं शक्नॊवत यत्र –

(अ) अस्य वॆतनभत्तायाम् सॆवावनवृवत्तवॆतनॆ , अन्यॆ र्ु सॆवॊपावधर्ु अन्तरं वा तस्या वनरासॊ यत्र जातॆः तॆन च
कमॆ चाररणॆः रावनॆः जायतॆ तत्र; अथवा
(ब) यस्य कस्यावप वनयमस्य व्याख्यानं कमॆ चाररणॆः रावनं जनयवत तत्रवप अवधकाररणॆ पुनववचारप्राथॆ नां कतुुं
शक्नुयात्।
ii.

आदॆ शस्य पुनववॆचारप्राथॆ ना कतुुं शक्नुयात्

(अ) कमॆ चाररणां समयमानस्य कायॆक्षमतारॊधॆ असौ अयॊग्य इवत कारणॆन कायॆक्षमतारॊधं पररलङ्घ्य अग्रतॊ
न गमयवत; अथवा
(आ)

कॆनावप दण्डावघरॊपणॆन ववना कमवप कमॆ चाररणं वतॆमानॊन्नतसॆवायाॆः, पदात्, पदव्याॆः,वा

वनम्नसॆवायाम् पदॆ , पदव्याम् वा पदावनवतॆः; अथवा
(इ) कमॆ चाररणं प्रवत वनलम्बनकालॆ दॆ यस्यवॆतनस्य भत्तायाॆः च, तस्य पुनॆःस्थापनॆ , अथवा वनलम्बनकालॆः
सॆवाकालरूपॆण अन्यथा वा गणयॆवदवत ववर्यॆ वा वनणॆयावधकारॆः दण्डावधकाररणॆः साक्षादु न्नतॆ
अवधकाररवण वनवक्षप्तॆः स्यात्।

35
स्पिीकरणम् – अवधवनयमॆ Sस्मिन् ‚ववश्वववद्यालयकमॆ चारी‛ इवत पदॆ न पूवुं ववश्वववद्यालयसॆवायाम् यॆः आसीत्
तमवप अन्तभाॆ वयॆत्।
56.

पररसीमनम्
पुनॆः प्राथॆ नायाॆः ववर्यीभू तस्य दण्डादॆ शस्य प्राप्तॆ ॆः र्वष्ठवदनाभ्यन्तरॆ समवपॆतां पुनप्राथॆ नामॆ व ववचारयॆत्।

57.

पु नः प्राथयनायाः अवभरूपं विषयश्च
पुनववॆचाराथुं प्राथॆ नां वचकीर्ॆ माणॆः सवॊ ॆ
Sवप पृथक् पृथक् स्वस्वनावम्न प्राथॆ नां समपॆयॆत्।
प्राथॆ नायामस्यां सवॆ ॆ वस्तु वनष्ठववर्याॆः स्वपक्षस्थापनाथुं वादाश्च सभ्यभार्ायां समादॆ रण च सम्पू णॆतया वववलख्य
सम्बद्धावधकाररणं सम्बु ध्य समपॆयॆत्।

58.

पु नविय चारप्राथयनायाः समपय णम्
दण्डादॆ शॆः यॆनावधकाररणा वनस्साररतॆः तिै एव पुनववॆचारप्राथॆ नां समपॆयॆत्। यवद कमॆ चारी यत्र कायुं
ॆ ावधकारी
करॊवत अथवा यद्यसौ सॆवायां नास्मस्त तवरॆ यत्रासौ पूवुं कायुं करॊवत ितस्य ववभागस्य अध्यक्षॆः पूवॊि
नास्मस्त चॆत् अथवा पुनववॆचारप्राथॆ नां यत्र समप्यॆतॆ तस्यावधकाररणॆः अधीनॆ असौ नास्मस्त चॆत् इमां
पुनववॆचारप्राथॆ नां तस्मिन् कायाॆ लयॆ समपॆयॆत् यतॆः इयं वववधवत् तत्सम्बद्धावधकाररणॆ अग्रसारयॆत्।
पुनववॆचारप्राथॆ नायाॆः प्रवतवलवपॆः तत्सम्बद्धावधकाररणॆSवप समपॆयॆत्।

59.

पु नविय चारप्राथयनानां प्रवतधारणम् (withholding)
दण्डादॆ शावधकारी तस्यादॆ शस्य ववरॊधॆन समवपॆतां पुनववॆचारप्राथॆ नां तदा प्रवतधारयवत यदा –
i.

असौ आदॆ शॆः पुनववॆचारप्राथॆ नां समपॆवयतुं यॊग्यॊ नास्मस्त; अथवा

ii.

अवधवनयमसंख्या 57 एवं 58 इत्यनयॊॆः प्रावघानावन अनु रूध्य पुनववॆचारप्राथॆ ना नास्मस्त चॆत;् अथवा

iii.

अवधवनयम संख्या 56 इत्यनु सारॆ ण वनधाॆ ररतॆ समयॆ न समवपॆता चॆत;् अथवा

iv.

इतॆः पूवुं समवपॆतायाॆः तथा ववचारानन्तरं वनणीतायाॆः प्राथॆ नायाॆः पुनरावृवत्तॆः एव अस्यां प्राथॆ नायामस्मस्त
नू तनावन तर्थ्यावन अथवा नू तनाॆः अवस्थाॆः न उदृताश्चॆ त;् अथवा

v.

सम्बद्धावधवनयमानाम् अनु सारॆ ण इयं प्राथॆ ना तवन्नवदॆ िम् अवधकाररणं सम्बु ध्य न समवपॆता चॆत्।
तथावप यदीयं प्राथॆ ना अवधवनयमसंख्या 57 एवं 58 अन्तगॆतानां प्रावधानामनु सारॆ ण न समवपॆता इत्यॆन
कारणॆन प्रवतधृता चॆत् पुनववॆचारप्रावथॆ नॆ तत् प्रवतप्रॆर्यॆत् एवं सम्बद्धवनयमानु सारॆ ण समपॆवयतुं तिै
एकमासात्मकॆः कालॊ दद्यात् न तु प्रवतधारयॆत्।

60.

पु नविय चारप्राथयनायाः प्रवतधारणं संसूचयॆत्
यवद पुनववॆचारप्राथॆ ना प्रवतधृता तवरॆ तस्य तर्थ्यान कारणावन च प्रावथॆ नं संसूचयॆत्। पुनववॆचारप्राथॆ नायां
प्रवतधृतायां तस्मिन् ववर्यॆ सम्बद्धावधकाररणा पुनववॆचारप्रावथॆ नॆ प्रॆवर्तस्य आदॆ शस्य प्रवतवलवपॆः
पुनववॆचारसम्बद्धावधकाररणॆSवप अग्रसारयॆत्।

61.

पु नविय चारप्राथयनानां हस्तान्तरणम् –
यं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆ ना कृता स आदॆ शॆः यॆनावधकाररणा वनस्साररतॆः असौ अवधकारी ववलम्बॆ न ववना,
अवधवनयमसंख्या 59 अनु सारॆ ण अप्रवतधृताॆः पुनववॆचारप्राथॆ नाॆः सवाॆ ॆः अवप, स्वकीयया समीक्षया, सम्बद्धै ॆः
प्रमाणैश्च सर पुनववॆचारावधकाररणॆ रस्तान्तरयॆत्।

62.

प्रवतधृ तानां पु नविय चारप्राथयनानाम अभ्यामन्त्रणम्
पुनववॆचारावधकाररणॆः प्रवतधृतायाॆः पुनववॆचारप्राथॆ नायाॆः अभ्यामन्त्रणॆ पुववॆचारावधकारी समथॆ ॆ भववत। तस्य
अभ्यामन्त्रणम् अनु सृत्य प्रवतधारणावधकारी तां प्राथॆ नां स्वकीयया समीक्षया, सम्बद्धै ॆः प्रमाणैश्च सर
पुनववॆचारावधकाररणॆ रस्तान्तरयॆत्।

63.

पु नविय चारणाप्राथयनायाः प्रवतधृ वतं विरुध्य पु नः प्राथयना न भिॆ त्।
सम्बद्धावधकाररणा कृतां पुववॆचारप्राथॆ नायाॆः प्रवतधृवतं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆ नायाॆः अवसरॊ न स्यात्।
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64.

वनलम्बनं विरुध्य पु नविय चारप्राथयना –
वनलम्बनादॆ शं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆ ना अस्मस्त चॆत् पुनववॆचारावधकारी, अवधवनयमान्तगॆतानां
प्रावधानानामाधारॆ ण, अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतं परामृ श्य च तमादॆ शं न्यायसङ्गतम् अन्यथा वा वनधाॆ यॆ संपुियॆत्
अथवा वनरस्यॆ त्।

65.

पु नविय चारावधकाररणः अवधकाराः
i.

अवधवनयम संख्या 27 इत्यास्मिन् स्पिीकृतस्य यस्य कस्यावप दण्डप्रकारस्य अवधरॊपात्मकमादॆ शं

ववरुध्य समागतायां पुनववॆचारप्राथॆ नायाम् पुनववॆचारावधकारी अधॊवलस्मखतान् ववचारयॆत् –
(अ) अदॆ शस्य आधारभू तावन तर्थ्यावन प्रमाणैॆः स्थावपतावन वा
(ब) प्रमाणैॆः स्थावपतावन तत्त्वावन अवधरॊवपतायदण्डाय पयाॆ प्तावन वा
(स) अवधवनयमॆ र्ु प्रकस्मल्पता प्रवहृया अनु सृता वा न वा। यवद नास्मस्त चॆत् तदननु सरणं
ववश्वववद्यालयवनयमानामु ल्लङ्घनं वा न्यायस्य पराजयकारणं वा जातं वकम् ।
(द) आदॆ शान्तगॆताॆः वनष्कर्ाॆ ॆः न्यायसङ्गताॆः वा
(इ) अवधरॊवपतॊ दण्डॆः अत्यवधकॆः, पयाॆ प्तॆः, अपयाॆ प्तॊ वा इवत वनणीय, आदॆ शस्य वनस्सारणम् –
i.

दण्डस्य अवैधतां प्रकल्प्प्य, दण्डं न्यू नीकृत्य, पुिीकृत्य, वधॆवयत्वा वा

ii.

यॆन दण्डावधरॊपॆः कृतॆः तिै अवभयॊगं समपॆवयत्वा अथवा अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतं वववचन्त्य उवचतं
ॆ पूवॆकम् अन्यिै अवधकाररणॆ अवभयॊगं समपॆवयत्वा, कुयाॆ त्।
वनणॆयं स्वीकतुुं वनदॆ श

तत्रॆ दमवधॆयम् यत् –
(अ) दण्डावधरॊपणावधकाररणा वा पुनववॆचारावधकाररणा वा यत्रावधकारॊ नास्मस्त तावस्मितस्य संववधॆतस्य
दण्डस्य अवधरॊपॆः न वहृयतॆ।
(ब) पुनववॆचारवथॆ नॆ सूचनां ववना, स्वपक्षं प्रस्तै तुं तिै अवसरप्रदानॆ न ववना। संववधॆतं दण्डं तस्मिन् न
अवधरॊपयॆत्। एवम्
(स) पुनववॆचारावधकाररणा अवधरॊवपतुं वचस्मन्ततॆः संववधॆतॊ दण्डॆः अवधवनयमसंख्या 27 अन्तगॆतॆ

(v) तॆः (viii)

पयन्तॆ खण्डॆ ववद्यमानॆ ष्वन्यतमश्चॆ त्, एवमवभयॊगॆ Sस्मिन् अवधवनयमसंख्या 33 तॆः 46 पयॆन्तमन्तगॆता अन्वॆ र्णा
न कृता चॆत्, पुनववॆचारावधकारी अवधवनयमसंख्या 51 अन्तगॆतानां प्रावधानानामाधारॆ ण अन्वॆ र्णां स्वयं कुयाॆ त्
अथवा अन्वॆ र्णां कारवयतुं वनवदॆ शॆत्। तदनन्तरञ्च तस्याॆः अन्वॆ र्णप्रवहृयाया वनष्कर्ाॆ नुसारॆ ण पुनववॆचारावथॆ नॆ
वनवदॆ िं दण्डं ववरुध्य स्वपक्षं प्रस्तु तीकतुुं पयाॆ प्तम् अवसरं दद्यात्। ततश्च यथॊवचतं दण्डं ववधीयॆत।
ii.

अवधवनयमसंख्या 55 इत्यास्मिन् यथॊिस्य आदॆ शस्य ववरॊधॆन पुनववॆचारप्राथॆ ना आगता चॆत्

पुववचारावधकारी सवाॆ ॆः अवस्थाॆः ववचायॆ तत्र न्यायसङ्गतं न्यायॊवचतञ्च आदॆ शं वनस्सारयॆत्।
66.

पु नविय चारप्राथयनायाः वनणययादॆ शस्य वियान्वयनम्
यॆनावधकाररणा दण्डॆः आवदिॆः स एवावधकारी पुनववॆचारावधकाररणॆः आदॆ शस्यावप वहृयान्वयनं कुयाॆ त्।

67.

दण्डावधकारी एि यत्र पु नविय चारावधकारी
तत्र प्रवहृयाभागॆ Sस्मिन् अन्तगॆतानां वनयमानाम् अस्मस्थताववप, दण्डावधकारी तस्य आगावमन्या वनयुक्त्या
अन्यथा वा अवधवनयमसंख्या 53 तॆः 55 पयॆन्तॆन वनयमान्तगॆतॆन पुनववॆचारावधकारी भववत चॆत्तस्य साक्षादु न्नतम्
अवधकाररणं प्रवत पुनववॆचारप्राथॆ नाम् अग्रसारयॆत्, एवमयम् अवधकारी तस्याॆः पुनववॆचारप्राथॆ नायाॆः
अवधवनयमसंख्या 65 एवं 66 अन्तगॆतॆन वनयमॆ न पुनववॆचारावधकारी भवॆत्।

68.

पु नरिलॊकनम्
अवधवनयमॆ र्ु एर्ु अन्तगॆतानां वनयमानां ववद्यमानत्वॆ Sवप यत्र अवतघॊरॆः अन्यायॆः, प्रकिॆः प्रमादॊ वा
वनम्नावधकाररणॆः अवभयॊगावभलॆ खॆ दृश्यतॆ तत्र अवभलॆ खान् समानाय्यॆः वववधवत् परीक्ष्य यथॊवचतमादॆ शं
प्रचालवयतुं प्रबन्धसवमवतॆः स्वतन्त्रा भवॆत्।
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69.

पु नरिलॊकनस्य समयसीमा
पुनववॆचारप्राथॆ नायाॆः ववचारानन्तरं वनस्साररतॆन आदॆ शॆन स्मखन्नॆः कमॆ चारी तस्य पुनरवलॊकनाय
आदॆ शप्राप्तॆ रनन्तरं मासद्वयाभ्यन्तरॆ प्राथॆ नां करॊवत चॆदॆव तां ववचारयॆत्।

70.

प्रवतिॆ दनसमपय णम् –
प्रबन्धसवमतॆरन्यॆः कॊ Sवप अवधकृतॆः यस्य अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆर्ु वनयमॆ र्ु स्पिीकृतान् दण्डान्
ववधातुं सक्षमॊ भववत, असौ मासत्रयॆ एकवारम् ववचाराधीनानाम् अवभयॊगानाम् – यत्र
अनन्तरॊिावधवनयमानु सारॆ ण दण्डाॆः प्रकस्मल्पताॆः सस्मन्त अथवा ववश्वववद्यालयकमॆ चारी अवदवनयम सेख्या 21
अनु सारॆ ण वनलस्मम्बतॊ Sस्मस्त प्रवतवॆदनमॆ कं प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्। एवमॆ व सवॊ ॆ
Sवप पुनवॆचारावधकारी
(प्रबन्धसवमतॆरन्यॆः) मासत्रयॆ एकवारं तैॆः वनणीतानाम् अवभयॊगानां प्रवतवॆदनं प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्।

71.

सतकयतान्वॆषणवनदॆ शकस्य विश्वविद्यालयं याित् काययक्षॆत्रस्यावभव्यापनम्
i.

कुलपतॆॆः प्रमु खसङ्कायाध्यक्षात् च अन्यॆ र्ाम् अवधकाररणां , वशक्षकाणां , वशक्षकॆतरकमॆ चाररणाञ्च

कदाचारसम्बस्मन्धर्ु , भ्रिाचारसम्बस्मन्धर्ु च राजपत्र आदॆ श (प) सं.26/71/सतकॆता वदनाङ्कॆः 28.12.1971 इवत
कॆरलसवॆकारस्य सतकॆताववभागॆन प्रचावलतान् , समयॆ समयॆ च संशॊवधतान् अथवा कॆरल राज्यसवॆकारॆ ण
समयॆ समयॆ प्रचावलतान् वा वनयमान् आधारीकृत्य, श्रीशङ्कराचायॆ-संस्कृत-ववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवस्य
प्राथॆ नायाॆः आधारॆ ण, अवभयॊगॆर्ु अन्वॆ र्णां कतुुं सक्षमस्यात्।
ii.

कुलपवतं प्रमु खसङ्कायाध्यक्षं वा ववरुध्य अवभयॊगश्चॆ त् कुलावधपतॆॆः स्पिां प्राथॆ नां अनु रुध्यैव

सतकॆतान्वॆ र्णवनदॆ शकॆः अन्वॆ र्णां प्रचालयॆत् तथा तत्प्रवतवॆदनमवप कुलावधपतॆॆः एव समपॆयॆत्।
iii.

श्रीशङ्कराचायॆ-संस्कृत-ववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवस्य खण्ड (1) अन्तगॆतां प्राथॆ नां स्वीकृत्यैव,

सतकॆतान्वॆ र्णावनदॆ शकॆः राजपत्रआदॆ श (प) संख्या 26/71/सतकॆता/वदनाङ्क 28.12.1971 इत्यस्मिन्
प्रवतपावदतया रीत्या अन्वॆ र्णां सञ्चालयॆत् तथा अन्वॆ र्णाप्रवतवॆदनम् वहृयान्वयानाथुं श्रीशङ्कराचायॆ -संस्कृतववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवं प्रवत अग्रसारयॆत्।
iv.

अस्मिन् ववभागॆ प्रवतपावदतां प्रवहृयामानु सृत्य अन्वॆ र्णप्रवतवॆदनप्राप्तॆ रनन्तरं अनु शासनप्रवहृयां

प्रारब्धु म् अनु शासनावधकारी सक्षमॆः स्यात्।

चतुथॊ य भागः
अिकाशः
72.

आकस्स्मकािकाशादन्यः अिकाशः –
आकस्मिकावकाशमन्तरॆ ण सवाॆ नप्यवकाशान् अनु मॊदवयतुम् अनन्तरॊिाॆः अवधकाररणॆः सक्षमाॆः
स्यु ॆः।
कमयचाररणां पदनाम
श्रॆ णी I तथा श्रॆ णी II ववभागॆ
सवाॆ वण पदावन
श्रॆ णी III तथा श्रॆ णी IV ववभागॆ
सवाॆ वण पदावन
श्रॆ णी I,II,III, एवं IV ववभागॆ पदावन

अिकाशस्यनाम
असाधारणावकाशम् अन्तरॆ ण सवॆ ॆ
अवकाशाॆः
असाधारणावकाशम् अन्तरॆ ण सवॆ ॆ
अवकाशाॆः
असाघारणावकाशॆः

अनु मॊदनावधकारी
कुलपवतॆः
कुलसवचवॆः अथवा
सम्बद्धववभागाध्यक्षाॆः
कुलपवतॆः
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विप्पणी – अभ्यवथॆ नॆः नावम्न अवभरवक्षतं अवकाशलॆ खापुस्तकं अवभवीक्ष्य अवकाशयॊग्यतायाॆः वनवश्चयॆन ववना
कमवप अवकाशं नानु मॊदयॆत्।
आकस्स्मकः अिकाशः

73.

अनन्तरॊिाॆः अवधकाररणॆः आकस्मिकावकाशस्य तथा सीवमतावकाशस्य अनु मॊदनॆ अवधकृताॆः स्यु ॆः
पदनाम

अनु मॊदनावधकारर

विप्पणी
(अ)

उपकुलसवचवॆः
सरायककुलसवचवॆः
अनु भागावधकारी

सरायकाॆः
ववभागाध्यक्षॆः
वशक्षकॆतरावस्थायाम्
ववभागाध्यक्षाधीनॆ
कायॆकाररणॆः
अवधकाररणॆः
तदधीनस्थाश्च
(वशक्षकॆतराॆः)

यथॊवचतकुलसवचवॆः
अथवा ववत्तावधकारी
यथॊवचतकुलसवचवॆः
अथवा ववत्तावधकारी
उपकुलसवचवॆः
सरायकसवचवॊ वा
यस्याधीनॆ असौकायुं
करॊवत
अनु भागावधकारी
(ब) ववभागावधकाररणॆः
ववभागाध्यक्षॆः
उपयॊिु मुवििॆः सवॆमवप आकस्मिकावकाशं
(वशक्षकॆतरावस्थायाम् )
यथासमयं स्वीकरात् पूवुं कुलसवचवाय सूचयॆत्।
स्वयमॆ व स्वीकतुुं शक्नॊवत। यवद
आकस्मिकावकाशस्वीकारॆ मु ख्यालयादनु पस्मस्थवतॆः
सम्बद्धववभागाध्यक्षॆः
भववष्यवत, सम्भाव्यतॆ वा तवरॆ तस्यानु पस्मस्थतौ
कायॆकरणॆ व्यवस्थान्तरं कृत्वं , तत् कुलसवचवाय
सूचयॆत्। आकस्मिकावकाशस्वीकारस्य सूचना
कुललवचवॆ प्राप्ता इवत ज्ञात्वै व मु ख्यालयं त्यजॆ त्।
पिमॊ भागः
प्रबन्धसवमवतः

1.
i.

प्रबन्धसवमतॆः उपिॆ शनम्
वनयतं मासयॊरॆ कवारं यथातथमावश्यानु सारं ववश्वववद्यालयस्य कायॆवनवॆरणाथुं कुलपवतना कस्मल्पतॆर्ु
ॆ ।
वदनॆ र्ु रॊरासु च प्रवतॆत

ii.

कुलपतॆरनु पस्मस्थतौ अस्मस्त चॆत् प्रधानसङ्कायप्रमु खॆः उपवॆशनॆ अध्यक्षॊ भवॆत्। तस्यावप अनु पस्मस्थतौ
सदस्यॆ र्ु कञ्चन प्रबन्धसवमतॆरुपवॆशनस्य अध्यक्षत्वॆ न वृणीयात्।

2. प्रबन्धसवमतॆरूपिॆ शनाय गणपू वतयः
प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनॆ पूणॆतायै न्यू नावतन्यू नं सप्त सदस्याॆः स्यु ॆः। गणपू

तेरभावॆ उपवॆशनॆ काचन

वृवत्तॆः न पररकल्पॆत।
3. अवधकाराः कतयव्यावन च
अवधकारकतॆव्ययॊरूपरर प्रबन्धसवमतॆॆः प्रभावॆः वनयमॆ न बद्धॆः। यॊग्यतानु सारॆ ण अग्रॆ उिानाम्
अवधकाराणां कतॆव्यानाञ्च वववरणं यथा –
i.

ववश्वववद्यालयशॊध-संस्थानान्तगॆतानां वशक्षण-शॊधववभागानाम् एवं ववश्वववद्यालयॆन संस्थावपतानां
तत्सदृशसंस्थानाञ्च प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च।
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ii.

ववश्वववद्यालयॆन प्रवतष्ठावपतानां कॆन्द्राणां प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च।

iii.

छात्राणां कमॆ चाररणाञ्च यॊगक्षॆ माथुं ववश्वववद्यालयॆन चाल्यमानानां छात्रॊपदॆ शसवमतॆॆः,
वृत्युपायपररचन्तनसवमतॆॆः, भार्ानु वाद-प्रकाशनसवमतॆॆः, ववश्वववद्यालय-ववस्तार-मण्डलस्य,
कावयकॊपसवमतॆॆः, ‘रािरीय-कैडि-कॊर’ इत्यस्य, ‘रािरीय-सॆवा-यॊजना’ इत्यस्य, छात्र-सां स्कृवतकसंवादसवमतीनां , छात्रसङ्घसवमतॆॆः, सरकरणसङ्धानां तथा समानसवमतीनाञ्च प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च।

iv.

ववश्वववद्यालयॆन साक्षात् न प्रचाल्यमानानां छात्रावासानां मान्यताप्रदानं , मान्यतावतरस्कारॊ वा।

v.
vi.

छात्राणां कमॆ चाररणाञ्च यॊगक्षॆ ममावभलक्ष्य आवश्यकानाम् अन्यानां संस्थानां प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च।
ॆ ु प्रवतॆमानानां मानदॆ य-यात्राव्यय-भत्तादीनां व्यवस्थापनम् ।
ववश्वववद्यालयसम्बद्धॆ र्ु कायॆर्

vii.

ववत्तववर्यॆ, लॆ खववर्यॆ, वनक्षॆ पववर्यॆ, सम्पवत्तववर्यॆ, व्यापारववर्यॆ, अन्यॆ र्ु शासनात्मकववर्यॆर्ु च
प्रबन्धनं तथा सञ्चालनम् । एतदथुं तत्तदु वचतानां जनानां सवमतीनां वा वनयुस्मिश्च।

viii.

ववश्वववद्यालयवनधीनां उवचतानु रक्षणाथुं यथॊवचतं लॆ खानां पररपालनम् ।

ix.

समयॆ समयॆ ववत्तसवमतॆॆः अनु मॊदनॆ न ववश्वववद्यालयधनस्य अंशवववरतॆर्ु

(shares), प्रवतभू वतर्ु

(securities) अन्यान्यवनवधर्ु वनक्षॆ पॆः तथा उवचतकसमयॆ स्थावरसम्पत्तीनां हृयणञ्च।
x.

ववश्वववद्यालयपक्षतॆः ववववधॆर्ु अनु बन्धॆर्ु प्रवॆशॆः अनु बन्धानां पररवतॆनम् एवं पररत्यागॆः च।

xi.

ववश्वववद्यालयस्य कायॆसञ्चालनाथुं भू मॆॆः भवनानां , कॆन्द्राणां , उपयुिचलसामग्रीणां , प्रयॊगशालानां ,
यन्त्रसामग्रीणां च हृयणं व्यवस्थपनञ्च।

xii.

समयॆ समयॆ ववश्वववद्यालयस्य वनयमै ॆः अन्यथा नै व वनयवमतश्चॆ त्, ववश्वववद्यालयान्तगॆतॆर्ु कायाॆ लयॆर्ु
संस्थासु च अपॆवक्षतानां अवधकाररणां कमॆ काराणां च संख्यायाॆः, तॆर्ां कतॆव्यानां वॆतनस्य च
वनधाॆ रणम् ।

xiii.

ववश्वववद्यालयॆ अपॆवक्षतानाम् आचायॆ-उपाचायॆ-सरायकाचायॆपदानाम् तथै व अन्यॆ र्ां वशक्षकपदानां
शॊधपदानाञ्च वनधाॆ रणम् ।

xiv.

ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां कमॆ चाररणाञ्च सॆवानन्तरवॆतनवनधॆॆः, भववष्यवनधॆॆः, सॆवानन्तर-वॆतनभववष्यवनधॆश्च प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च।

xv.

मान्यताप्राप्तसंस्थानां छात्रावासानाञ्च वनयमावलॆ ॆः अनु मॊदनं प्रबन्धनञ्च।

xvi.

वशक्षापररर्दा सिीकृतानां वनयमानामनु सारॆ ण अध्यापनाथॆ म् शॊधकायॆस्य अधीक्षणाथुं सञ्चालनाथुं
च यॊग्यानां वशक्षकाणां वनयुिॆॆः अनु मॊदनम् ।

xvii.

ववश्वववद्यालयस्य वनयमानु सारॆ ण परीक्षाणां सञ्चालनम् , पयॆवॆक्षकाणां वनयुस्मिॆः एवं परीक्षासम्बद्धॆ र्ु
ॆ ु संलग्नानां कमॆ चाररणां पाररश्रवमकवनणॆयश्च।
कायॆर्

xviii.

प्रबन्धसवमतॆॆः ववचारॆ ण कस्यावप परीक्षावथॆ नॆः व्यवरारॆः दु िॆः चॆत् तं परीक्षातॆः बवरष्कतुॆम् अवधकारॆः।

xix.

कमवप ववर्यम् सङ्कायस्य, परीक्षासवमतॆॆः, परीक्षकसवमतॆॆः, वशक्षापररर्दॆः, छात्रपररर्दॆः अथवा
ॆ ॆः।
कस्यावप सवमतॆॆः व्यिॆ वाॆ प्रवतवॆदनं ववचारं वा प्राप्तु म् अवभवनदॆ श

xx.

प्रबन्धसवमवतं प्रवत प्रॆवर्तस्य कस्यावप वनणॆयस्य अनु शंसायाॆः वा वशक्षापररर्वद, सङ्कायॆ, पाठ्यसवमतौ,
छात्रसवमतौ, ववश्वववद्यालयस्य अन्यसवमतौ अवधकाररवण वा पुनववॆचाराथुं प्रवतप्रॆर्णम् ।

xxi.

अवधवनयमान्तगॆतानां प्रावधानानामनु सारॆ ण परीक्षायाॆः समयस्य, स्थानस्य, स्वभावस्य वा, कुलपतॆॆः
कायाॆ लयस्य कायॆकालस्य वा, उपस्मस्थवतप्रमाणाथॆ मावॆदनवतथॆ वाॆ , परीक्षाणां मान्यतायां वा,
शॊधॊपाधीनां कृतॆ शॊधवनबन्धसमपॆणववर्यॆ वा, वतॆमानवनयमानामवतहृमणॆ अवधकारॆः। परन्तु
प्रवसद्धप्रवहृयातॆः व्यवतचलनॆ प्रबन्धसवमत्या वनणॆयम् , आगवमवन अवधवॆशॆनॆ वशक्षापररर्वद
प्रवतवॆदयॆत्।
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xxii.

ववश्वववद्यालयावधवनयमान्तगॆतानां प्रावधानानाम् आधारॆ ण स्वस्मिन् सवमतावॆव उपसवमतीनां वनमाॆ णं,
तत्र स्वकीयावधकारणाम् स्थावयनाम् वनयमानामनु रॊधॆन, प्रत्यायॊजनम् एवं तत्सवमतॆॆः वहृयाकलापानां
वववनयमनम् ।

xxiii.

ववश्वववद्यालयवनयमानु सारॆ ण समस्तानां ववश्वववद्यालयप्रशासनसम्बद्धानां ववर्याणं वनणॆयनं
वववनयमनञ्च।

xxiv.

मानदॊपाधीनां प्रदानववर्यॆ वशक्षापररर्दॆ कदावचत् वववशिावसरॆ कुलावधपतयॆ वा अनु शंसनम् ।

xxv.

छात्रसमस्यानाम् अवधवनणॆयानाय सवमतॆॆः वनमाॆ णम् ।

xxvi.

सम्मवतप्रस्तावद्वारा औवचत्यबुद्ध्या वनवश्चतानामवधकाराणां कुलपतयॆ प्रत्यायॊजनम् ।

4. वित्तीयाः अवधकाराः
प्रबन्धसवमवतॆः अधॊवलस्मखतॆर्ु ववर्यॆर्ु अवधकृता स्यात् –
i.

50000/- रूप्यकाणामवधकस्य मू लभू तस्य जीणाॆ द्धाररूपस्य वा प्रवृत्तीनाम् अनु मवतप्रदानं तथा
प्रस्तावामन्त्रणम् ।

ii.

अनु पयॊवगनां समॆ र्ां वस्तू नां ववहृयॆः।

iii.

दशसरस्रपयॆन्तं मू ल्यवतां अनु पयॊवगनां भवनानाम् अपवरनम् ।

iv.

पञ्चसरस्रॆ भ्यॆः न्यू नम् अवङ्कतमू ल्यवताम् वस्तू नां , पुस्तकानां , सामग्रीणां च अपवरनम् ।

v.

प्रत्यॆकं ववर्यॆर्ु सरस्रपयॆन्तं मू ल्यवताम् अप्रवतलभ्यानां वस्तू नाम् अपवरनम् ।

vi.

आगावमववत्तवर्ुं यावत् यस्य दावयत्वं न गवमष्यवत तादृशस्य पञ्चसरस्रादवधकस्य
अनावतॆकदावयत्वयुिसाधनस्य एकिात् शीर्ॆ कात् शीर्ॆ कान्तरं प्रवत पुनववॆवनयॊजनम् ।

vii.

बाह्संस्थावभॆः प्रायॊवजतानां यॊजनानामनु मवतॆः तथा तत्रापॆवक्षतानां अस्थावयपदानां सृजनम् ।

viii.

ववश्वववद्यालयॆ कायॆरतानाम् अवधकाररणां प्रशासनात्मक-ववत्तात्मक-अनु शासनात्मकानाम्
अवधकाराणां व्यवस्थापनम् ।

ix.

ववत्तववभागॆ, भण्डागारववभागॆ एवम् अन्यान्यॆ बहुमू ल्यॆ ववभागॆ कायॆरतानाम् अधीनस्थानाम्
अवधकाररणां सकाशात् स्वीकायॆस्य प्रवतभू वतधनस्य व्यवस्थापनम् ।

x.

ववश्वववद्यालयाधीनस्थानां संस्थानां तथा कायाॆ लयानां च अवभलॆ खानां संरक्षणॆ तथा ववनाशनॆ
वनयमवनमाॆ णम् ।

xi.

भण्डारॆ अपॆवक्षतानां वस्तू नां , ग्रन्थानाम् , उपकरणानां तथा अन्यसामग्रीणां हृयणॊपयॊवगनाम्
ॆ णम् ।
उपवनयमानां वनयमानाञ्च वनमाॆ णम् एवं तॆर्ां प्रवतवर्ुं सवॆक्ष

xii.

समयॆ समयॆ वनस्मितॆन प्रकारॆ ण ववश्वववद्यालयधनस्य वनवॆशॆः; एवम् ।

xiii.

छात्रॆ भ्यॆः छात्रवृवत्तप्रदानं शु ल्कानु कूल्यप्रदानञ्च।

5. वित्तीयपू िायनुमानम्
आगवमववत्तवर्ॆ स्य कृतॆ ववत्तसवमत्या वववनवमॆ तं ववत्तीयपूवाॆ नुमानम् प्रवतवर्ुं जनवरी प्रथमवदनाङ्कात्
पूवुं प्रबन्धसवमवतॆः परीक्षॆ त एवम् अपॆवक्षतं पररवतॆनं च कुयाॆ त्।
6. प्रबन्धसवमतॆः काययकलापानां मुद्रणम्
प्रबन्धसवमतॆॆः कायॆकलापान् मासत्रयॆ एकवारं मु द्रापयॆत् एवं मु वद्रताॆः प्रतीॆः प्रबन्धसवमतॆॆः
वशक्षापररर्दॆः तथा ववत्तीयसवमतॆॆः सदस्यॆ भ्यॆः अग्रसारयॆयुॆः।
7. काययकलापान् विवनश्चॆत्तुम् अध्यक्षस्य वििॆ चनावधकारः
प्रबन्धसवमतॆॆः कस्मिन्नवप उपवॆशनॆ अध्यक्षस्य औवचत्यानु सारॆ ण, ववर्याणां चचाॆ यां पौवाॆ पयाॆ दीन्
कायॆकलापान् वववनश्चॆ तुं ववशॆ र्ावधकारॆः स्यात।
8. कॆषुवचत् प्रकरणॆषु काययकलापानां िै धता –
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प्रबन्धसवमतॆरवधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य तत्सू चनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम्
अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ तदवधवॆशनस्य, कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्।
षष्ठॊ भागः
विद्वत्पररषत्/वशक्षापररषत्
1. पररषदः अवधकाराः
अवधवनयमस्य प्रावधानै ॆः वववरतान् अवधकारान् अन्तरॆ ण वशक्षापररर्दॆः इमॆ अवधकाराॆः स्यु ॆः
i.

उपाधीनाम् अन्यशै क्षवणकवैवशष्ट्यानां अधॊवलस्मखतॆभ्यॆः प्रदानम्
(अ) यॆः अनन्तरॊिात् स्पितया न मॊवचतॆः चॆत् वनधाॆ ररतपाठ्यहृमानु सारॆ ण पिनानन्तरं
ववश्वववद्यालयस्य परीक्षायां परीक्षासुवा उत्तीणॆॆः तिै ॆ यॆः शॊधकायुं सम्पू रयॆत्, तिै (ब) वनधाॆ ररतॆन मागॆण

ii.

वनधाॆ ररतॆन वववधना वनधाॆ ररतं पाठ्यहृमं यॆः पूरयॆत् तिै उपाधीनां , प्रमाणपत्राणां तथा तत्समकक्षाणां
शै क्षवणकवैवशष्ट्यानां वा प्रदानम् ।

iii.

वववशिव्यिीनां प्रदानम् ।

iv.

वशक्षापररर्दा युिवमवत वचस्मन्ततानां ज्ञानववभागानां प्रगतयॆ प्रसाराय च शॊधव्यवस्था प्रदानम् ।
2. विवशष्टावधिॆ शनावन
कुलपवतॆः यदा उवचतवमवत वचन्तयवत तस्मिन् समयॆ वशक्षापररर्दॆः वववशिम् अवधवॆशनम् ।
3. कॆषुवचद् प्रकरणॆषु काययकलापानां िै धता –
वशक्षापररर्दॆः अवधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य तत्सू चनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम्
अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात।
4. अवधिॆ शनविज्ञास्प्तः
कुलसवचवॆः कुलपतॆॆः वनवदॆ शॆन न्यू नावतन्यू नं वत्रं शविनात्पू वुं साधारणॊपवॆशनस्य एवं न्यू नावतन्यू नं दशवदनात्पू वुं
वववशिॊपवॆशनस्य च सूचनां सम्बद्धॆ भ्यॆः सदस्यॆ भ्यॆः दद्यात्।
5. प्रस्तािसमपय णवतवथः
वशक्षावपरर्दॆः सामान्यावधवॆशनॆ कमवप प्रस्तावं प्रस्तॊतुवमच्छु ॆः कॊ

Sवप सदस्यॆः अवधवॆशनवतथॆ ॆः

ववशं तॆवदॆ नात् पूवुं स्वकीयं प्रस्तावं कुलसवचवास्मन्तकं यथा प्राप्नुयात् तथा प्रॆर्यॆत्। प्रस्तावस्य प्रॆर्कॆः सदस्यॆः
वलस्मखतया सूचनया, प्रस्तु तं प्रस्तावं, कायॆसूच्याॆः (agenda) प्रॆर्णात् वत्रभ्यॆः वदवसॆभ्यॆः पूवुं, कुलसवचवं यथा
प्राप्नुयात्, तथा यथामवत प्रवतसंररॆ त्।
6. प्रस्तािस्य काययसूच्यामन्तभायिः काययः
ॆ ॆ न तावत् पयॆन्तं समवपॆतान् , वनघाॆ ररतसमयाभ्यन्तरॆ अप्रवतसंहृतान् प्रस्तावान् ,
कुलसवचवॆः वकलपतॆॆः वनदॆ श
सामान्यावधवनयमानु सारॆ ण सम्बद्धावधवॆशनॆ प्रस्तॊतुं कायॆसूच्याम् अन्तभाॆ वयॆत्।
7. काययसूच्याः प्रॆ षणम्
साधारणॊपवॆशनस्य पञ्चदशवदनॆ भ्यॆः पूवुं कुलसवचवॆः प्राथवमकीं कायॆसूचीं पत्रालयद्वारा प्रॆर्यॆत् यस्यां
उपवॆशनस्य वदनाङ्कॆः, स्थानम् , समयश्च उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। उपवॆशनॆ वनवश्चतान् कायॆहृमान् अवप तत्र सूचयॆत्।
एवमवप कुलपवतॆः स्वयम् अत्यावश्यकवमवत यं ववर्यं वचन्तयवत तं ववर्यम् उपवॆशनात्
ॆ नॆ न ववनाSवप उपवॆशनॆ प्रस्तॊतुं शक्नॊवत।
पूवुंम् अल्पकालीनया सूचनया अथवा कायॆसूच्यां वनदॆ श

42
8. प्रस्तािानां स्वीकाययता
i.

कुलसवचवॆः सवाॆ न् अवप प्रस्तावान् कुलपतॆॆः समक्षं समपॆयॆत्। कुलपवतॆः स्वववचारॆ ण यॆः कॊ

Sवप प्रस्तावॆः

वशक्षापररर्दॆः सीमायां नान्तभॆ ववत इवत अथवा एर् प्रस्तावॆः अवधवनयमस्य वनयमानां वा प्रावधानानां
उल्लङ्धनात्मक इवत वचन्तयवत चॆद्वा कस्यावप प्रस्तावस्य प्रस्तु वतं वनरॊद् धुं शक्नॊवत।
ii.

प्रस्तावस्य स्वीकायॆतायाम् अनन्तरॊिान् समयान् अनु सरॆ त् –
a. अयं प्रस्तावॆः ववश्वववद्यालयस्य वशक्षापररर्दॊ वा कॆनवचद् ववर्यॆण संबद्धॆः स्यात्।
b. अयं प्रस्तावॆः स्पिै ॆः संवक्षप्तै श्च शब्दै ॆः स्यात्।
c. असौ एकं ववर्यमॆ वावधकृत्य भवॆत्।
d. अस्मिन् संवादाॆः, अनु मानावन, वनन्दात्मकप्रस्तावाॆः आरॊपप्रकाशॆः, अवमवतजनकाॆः प्रस्तावाॆः
वा नै व स्यु ॆः।
e. असौ कस्यावप जनस्य सावॆजवनकं कायाॆ लयीयं वा चररत्रं व्यवरारं वा अन्तरॆ ण व्यस्मिगतं
वकमवप न परामृ शॆत्।
f.

न्यायालयववचाराधीनं कमवप ववर्यमसौ न परामृ शॆत्।

g. अस्य प्रस्तावस्य प्रस्तु त्यथुं वनधाॆ ररतात् उपवॆशनात् पूवुं एकवर्ॆ स्यान्तरालॆ प्रस्तु तात् ववर्यात्
समानं ववर्यं सम्पू णॆरूपॆण न परामृ शॆत्।
h. असौ कस्मिन्नवप वैधावनकॆ अवधकरणॆ अथवा वैधावनकॆ कस्मिन्नवप न्यावयकरुपॆण
अधॆन्यावयकरूपॆण वा प्रवतॆमानॆ अवधकाररवण अथवा अन्वॆ र्णाप्रावधकरणॆ वा ववचाराधीनं
ववर्यं बाहुल्यॆ न न पररमृ शॆत्। यवद असौ परामशॆ ॆः अवधकरणस्य आयॊगस्य
न्यावयकान्वॆ र्णायाॆः वा ववचारॆ र्ु पूवॆधारणां नॊत्पादयवत चॆत् तम् ववर्यं परामृ ष्ट्िुं शक्नॊवत।
एवं ववचाराधीनस्य ववर्यस्य प्रवहृयाववर्यॆ, अन्वॆ र्णावस्थाववर्यॆ वा परामशॆ ॆ न दॊर्ॆः।
iii.

कुलसवचवॆः कायॆसूच्यां वववधवत् प्राप्तान् अप्रवतसंहृतान् अवतरस्कृतान् च सवाॆ न् प्रस्तावान्
अन्तभाॆ वयॆत्। पौवाॆ पयॆहृमस्तु कुलपवतॆः भाग्यचयनॆ न वनवश्चनॊवत।

iv.

कॊSवप प्रस्तावॆः वतरस्कृतॆः, कॆना Sवप कारणॆन कायॆसूच्यां नान्तभॆ ववतॆः तवद्वर्यॆ खण्डसंख्या (1)
इत्यस्मिन् प्रस्ताववतयारीत्या कुलसवचवॆः अवधवॆशनस्य पञ्चावदनॆ भ्यॆः पूवुं, तवत्तरस्कारस्य
आधारभू तावन कारणावन प्रवतपाद्य सूचनां दद्यात्।

9. संशॊधनानां समपय णम्
कॊSवप सदस्यॆः कस्मिन्नवप उपवॆशनॆ कस्यावप प्रस्तावस्य प्राथवमककायॆसूच्यां संशॊधनं
समपॆवयतुवमच्छवत चॆद् असौ तस्य एकम् प्रवतवलवपॆः स्पितया अवधवॆशनवदनात् नव वदनॆ भ्यॆः पूवुं
कुलसवचवरस्तॆ यथा प्राप्नूयात् तथा प्रॆर्यॆत्। ततश्च संशॊधनवमदं अस्मन्तमॆ कायॆसूचीपत्रॆ , संशॊधनस्य
स्वीकायॆताप्रवतपादकस्य अवधवनयमस्य आधारॆ ण, अन्तभाॆ वयॆत्।
10. संशॊधनानां स्वीकाययता
प्रस्तावानां स्वीकायॆतासम्बस्मन्धनाम् अवधवनयमसंख्या (7) इत्यस्य अन्तगॆतानां प्रावधानानां यथॊवचतं
पररवतॆनॆन सर अवधवनयम 9 अन्तगॆतॆ संशॊधनसमपॆणववर्यॆ, अवधवनयम-10 अन्तगॆतॆ प्रस्तावसमपॆणववर्यॆ च
प्रकल्पयॆत्।
11. अवधिॆ शनॆ प्रस्तािानां स्वीकारॆ वियािमः
वशक्षापररर्वद प्रस्तावानां संशॊधनानां च स्वीकायॆतववर्यॆ तथा वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनववर्यॆ च
ॆ ।
सामान्यतया प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनॆ या प्रवहृया अस्मस्त सैव स्यात्। तत्रावप कुलपतॆॆः वववॆचनावधकारॆः प्रवतॆत
12. अवधिॆ शनस्य वियािमः
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ॆ ामवप अवधवॆशनानां कायॆकलापॆ अवधवॆशनाध्यक्षस्य रस्ताक्षरं स्यात्। कुलसवचवॆः
वशक्षापररर्दॆः सवॆर्
सामान्यतया अवधवॆशनात् र्ि् सप्ताराभ्यन्तरॆ कायॆकलापस्य अध्यक्षॆ न रस्ताक्षररतां एकैकां प्रवतम्
वशक्षापररर्दॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः, ववत्तसवमतॆॆः, सङ्कायानां , पाठ्यहृमसवमतॆश्च प्रत्यॆकं सदस्यॆ भ्यॆः पत्रालयद्वारा
प्रॆर्यॆत्। कायॆवृत्तस्यै तस्य एकां प्रवतवलवपं कुलावधपतयॆ अवप समपॆयॆत्।
13. वियािमॆषु असहमवतः
यवद कायॆवृत्तप्रॆर्णात् दशवदनाभ्यन्तरॆ उपवॆशनॆ उपस्मस्थतॆर्ु सदस्यॆ र्ु कस्यावप एतवद्वर्यॆ का

Sवप आपवत्तॆः

नागताचॆत्, कायॆवृत्तं संशुद्धवमवत वचन्तयॆत्। कॆनावप उत्थावपता आपवत्तॆः वास्तववकी भववत इवत अध्यक्षॆः
वचन्तयवत चॆत् तां संशॊधवयतुं शक्नॊवत।
भागः सप्तमः
1. सङ्कायाः – विश्वविद्यालयॆ अधॊवलस्खताः विभागाः स्यु ः –
i.

संस्कृतसावरत्यम्

ii.

संस्कृतव्याकरणम्

iii.

भारतीय तत्त्वमीमां सा

iv.

भारतीयतकॆववद्या

v.

अन्यसंस्कृताध्ययनववर्याॆः

vi.

भारतीयववद्या

vii.

भारतीयभार्ाॆः

viii.

ववदॆ शभार्ाॆः

ix.

कला एवं समावजकववज्ञानम्

x.

समयॆ समयॆ वशक्षापररर्दा संस्थाप्यमानावन सङ्कायान्तरावण

2. विभागाः – प्रत्यॆकं सङ्कायॆ अध्यादॆ शॆन वनधाॆ ररताॆः ववभागाॆः स्यु ॆः।
3. विषयविशॆषॆषु मतदानयॊग्यता
नॆ कॆर्ु सङ्कायॆर्ु सदस्यत्वॆ Sवप संयुिसङ्कायानाम् सङ्कायानां संयुिावधवॆशनॆ वा वनवाॆ चनॆ र्ु तस्य
एकस्य मतदानस्यै व अवघकारॆः स्यात्।
4. सङ्कायाध्यक्षः
प्रत्यॆकं सङ्कायस्य सङ्कायाध्यक्षॆः अध्यक्षॆः स्यात्।
5. सङ्कायाध्यक्षाणाम् अल्पकावलकी अनु पस्थथवतः

– सङ्कायाध्यक्षस्य अल्पकावलक्ाम् अनु पास्मस्थतौ

सङ्कायसदस्यॆ भ्यॆः कुलपवतना नामवनवदॆ िॆः कॊSवप सङ्कायाध्यक्षरूपॆण कायुं कुयाॆ त्
6. सङ्कायसवमतॆः संरचना
i.

प्रत्यॆकं सङ्कायॆ
a. सङ्कायाध्यक्षॆः
b. प्रत्यॆकं पाठ्यहृमसवमतॆॆः प्रबन्धसवमत्या वनवदॆ िौ द्वौ सदस्यौ यौ ववश्वववद्यालयवशक्षकौ स्तॆः।
c. वशक्षकॆभ्यॆः प्रबन्धसवमत्या वचताॆः वशक्षकाॆः यॆ वत्रभ्यॆः न्यू नाॆः पञ्चभ्यॊSवधकाॆः वा न स्यु ॆः।

ii.

d. प्रबन्धसवमत्यानामवनवदॆ िौ ववश्वववद्यालयात् बाह्ौ द्वौ ववर्यववशॆ र्ज्ञौ; च स्यु ॆः।
ॆ ात् परं त्रीवण वर्ाॆ वण कायॆकालॆः स्यात्। वत्रर्ु वर्ॆ र्
ॆ ु जातॆर्ु
प्रत्यॆकं संङ्कायसदस्यस्य नामवनदॆ श
सङ्कायस्य पुनगॆिनं स्यात्।

iii.

सङ्कायसदस्यानां कुलसंख्यायाॆः वत्रर्ु एकभागानाम् उपस्मस्थत्या सङ्कायस्य गणपूवतॆॆः स्यात्।
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iv.

सङ्कायॆ नामवनवदॆ िॆः कॊSवप सदस्यॆः वनरन्तरं वत्रर्ु सङ्कायॊपवॆशनॆ र्ु अनवधकृतरूपॆण अनु पस्मस्थतॆः चॆत्
तस्य सङ्कायसदस्यता समाप्ता स्यात्। ततॆः परं प्रबन्धसवमवतॆः प्रभाववतं संसूच्य तत्स्थानॆ अन्यस्य
ॆ ं कुयाॆ त्
नामवनदॆ श

7. सङ्कायस्य अवधकाराः
सङ्कायस्यॆ मॆ अवधकाराॆः स्यु ॆः –
i.

प्रबन्धसवमत्या, वशक्षापररर्दा, कुलपवतना वा वनवदॆ िं कमवप ववर्यं ववचायॆ प्रवतवॆदवयतुम्।

ii.

सङ्कायान्तगॆतानां वशक्षण-पाठ्यहृम-परीक्षा-शॊधववर्याणां संरचनासंबस्मन्धर्ु समस्तॆ र्ु ववर्यॆर्ु
वशक्षापररर्वद अनु शंसाप्रदानम् । एवम् अध्यादॆ शानां संशॊधनॆ र्ु संवधॆनॆर्ु वा अनन्तरॊिॆ र्ु ववर्यॆर्ु
प्रबन्धसवमतॆॆः वशक्षापररर्दॊ वा ववचाराथुं प्रस्तावसमपॆणम् ।

iii.

सङ्कायान्तगॆतॆर्ु ववद्यमानानां ववर्याणां कृतॆ परीक्षकत्वॆ न वनयुियॆ अनु यॊज्यानां जनानां
ॆ नाय अनु शंसनम् ।
प्रबन्धसवमतौ नामवनदॆ श

iv.

सङ्कायाध्यक्षात् पाठ्यहृमसम्बन्धॆ, पाठ्यहृमॆ संयॊजनयॊग्यानां ग्रन्थानां सम्बन्धॆ च परामशॆ स्वीकारॆः।

v.

सङ्कायाध्यक्षस्य, पाठ्यहृमसवमतॆॆः वा कस्यावप प्रवतवॆदनस्य अनु शंसायाॆः च ववचारॆः।

8. सङ्कायस्यॊपिॆ शनॆ उपस्थथतः कॊSवप सदस्यः
कायॆसूच्याॆः प्राप्तॆ ॆः दशवदनाभ्यन्तरॆ ववववक्षतं ववरॊधं वलस्मखतरूपॆण कुलसवचवं संज्ञापयॆत्।
कुलसवचवश्च तम् ववरॊधं सङ्कायाध्यक्षाय समपॆयॆत्। यवद सदस्यॆ नॊत्थावपतॆः ववरॊधॆः वास्तववक इवत
सङ्कायाध्यक्षॆः आश्वस्तश्चॆ त् असौ कायॆहृमसूचीं पररवतॆयॆत्। अथवा आगवमवन उपवॆशनॆ सभायाॆः
ववचाराथुं समपॆयॆत्।
9. विषयविशॆषॆषु काययकलापस्य िै धता –
सङ्कायावधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य तत्सू चनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् अन्यपत्राणां
वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्।
भागः अष्टमः
पाठ्यिमसवमवतः
1. संगठनम्i.

ववश्वववद्यालयस्य प्रत्यॆकं शै क्षवणकववभागॆ यत्र का

Sवप पाठ्यपद्धवतॆः प्रचलवत तत्र सवॆत्र एकैका

पाठ्यहृमसवमवतॆः स्यात्। एवमवप यस्मिन् ववभागॆ, तथा अपॆवक्षतवमवत प्रबन्धसवमवतॆः वचन्तयवत, तत्र
स्नातकॊत्तरववभागस्यावप पृथक् पाठ्यहृम सवमवतॆः स्यात्।
ii.

ॆ ु
पाठ्यहृमसवमतॆॆः सदस्यॆः कायॆग्ररणवदनादारभ्य त्रीवण वर्ाॆ वण यावत् तत्पदधारणं कुयाॆ त्। वत्रर्ु वर्ॆ र्
एकवारं सवमतॆॆः पुनगॆिनं स्यात्।

iii.
iv.

प्रत्यॆकं पाठ्यसवमतौ तत्सङ्कायप्रमु खॆः पदॆ न अध्यक्षॆः स्यात्। ववभागाध्यक्षस्तु तत्र पदॆ न सदस्यॆः स्यात्।
ॆ ॆः प्रधानसङ्कायाध्याक्षस्य अनु शंसया कुलपवतॆः कुयाॆ त्।
पाठ्यहृमसवमतॆॆः अन्यसदस्यानां नामवनदॆ श
पाठ्यहृमसवमतौ वत्रभ्यॆः न्यू नं पञ्चभ्यॆः अवधकं वा सदस्याॆः न स्यु ॆः।

v.

पाठ्यहृमसवमतौ तवद्वर्यॆ यॆः अध्यापकॆः नास्मस्त, अथवा सम्बद्धववर्यॆ वववशिज्ञानवान् नास्मस्त अथवा
पाठ्यहृमसंबस्मन्धर्ु ववर्यॆर्ु अन्यतमॆ ववशॆ र्ज्ञॆः नास्मस्त तादृशं सदस्यत्वॆ न न वनवदॆ शॆत्।

2. कतयव्यावन
प्रत्यॆकं पाठ्यहृमसवमतीनां अनन्तरॊिावन कतॆव्यावन स्यु ॆः –
i.

प्रबन्धसवमत्या, वशक्षापररर्दा, सङ्कायॆन, कुलपवतना वा वनवदॆ िॆ, पाठ्यहृमसवमवतसम्बद्धॆ कस्मिन्नवप
ववर्यॆ ववमृ श्य प्रवतवॆदनम् ।

ii.

सम्बद्धववर्याणां पाठ्यहृमस्य, पाठ्यपुस्तकानां च अनु शासनम् ।
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3. अवघकाराः
प्रत्यॆकं पाठ्यहृमसवमतॆॆः इमॆ अवधकाराॆः स्यु ॆः
ॆ नाथॆ म् अनु शंसा, ग्रन्थाॆः यस्मिन् पाठ्यववर्याॆः सम्यक् प्रवतपावदताॆः
वशक्षकाणां छात्राणाञ्च वनदॆ श

i.

तॆर्ामनु शंसनम् एवम् अपॆक्षानु सारॆ ण पाठ्यपुस्तकानामनु शंसनञ्च।
ii.

सम्बद्धववर्यॆर्ु प्रश्नपत्रवनमाॆ तुॆः परीक्षकाणाञ्च वनयुियॆ अनु शंसनम् ।

iii.

सम्बद्धववर्यॆर्ु पाठ्यपद्धवतसम्बन्धॆ, परीक्षासम्बन्धॆ च अनु शंसनम् ।

iv.

अध्ययनपाठ्यहृमस्य समु न्नतयॆ सम्बद्धसङ्कायॆन/सङ्कायैॆः च सर परामशॆ ॆः।

v.

यॆ सवमतॆॆः सदस्याॆः न भवस्मन्त तैॆः सरपरामशॆ ॆः।

vi.

प्रबन्धसवमवतं प्रवत तॆर्ाम् अनु मॊदनाय अधॊवलस्मखतान् ववर्यान् अग्रसारवयतुं वशक्षापररर्वद
अनु शंसनम् , यथा – प्रवसद्धानां ग्रन्थकाराणां यस्मिन् कस्मिन्नवप ववर्यॆ /ववर्यॆर्ु वा ववद्यमानानां
ग्रन्थानां तॆर्ां ववर्यवस्तु संक्षॆपॆण सर प्रकाशनम्

; तथा एतादृशकमॆ सु समथाॆ नां ग्रन्थकाराणां
ॆ
ववर्यववशॆ र्ज्ञानाञ्च एतस्मिन् कमॆ वण वनयॊिुं वनदॆ शश्च।
vii.

प्रत्यॆकं ववर्यॆर्ु, ववर्यसमू रॆर्ु वा यथॊवचतं सम्बद्धाॆः परीक्षासम्बद्धाॆः प्रमु खसमस्याॆः प्रबन्धसवमतॆॆः
वशक्षापररर्दॊ वा पुरस्तात् ववचाराथुं प्रस्तु वतॆः

4. उपिॆ शनावन
i.

सामान्यतॆः पाठ्यहृमसवमतॆॆः वर्ॆ ॆ एकवारम् उपवॆशनं स्यात्। अपॆक्षानु सारॆ ण कस्मिन्नवप समयॆ
अवतररिॊपवॆशनाथुं कुलपवतॆः वनदॆ ष्ट्ॆ िुं शक्नॊवत।

ii.

ॆ ानु सारॆ ण वववभन्नानाम् पाठ्यक्मसवमतीनां
प्रबन्धसवमतॆॆः, वशक्षापररर्दॆः अथवा कुलपतॆॆः वनदॆ श

iii.

समानरूपॆण सम्बद्धाॆः समस्याॆः समाधातुं तॆर्ां संयुिॊपवॆशनं समायॊजवयतुं शक्नॊवत।
उपवॆशनावन, संयुिॊपवॆशनावन वा पूवॆिसमयॆर्ु अथवा तस्मिन् समयॆ सवमतौ, सवमवतर्ु वा
ववद्यमानानां सदस्यानां वत्रष्वॆकभागानां वलस्मखतप्राथॆ नया वा कुलसवचवॆः समायॊजयॆत्।

iv.

पाठ्यहृमसवमतॆरध्यक्षॆः उपवॆशनॆ अध्यक्षॆः स्यात्। तस्याभावॆ उपस्मस्थतॆर्ु सदस्यॆ र्ु कतममवप
अध्यक्षपदॆ वनवश्चत्य तॆन उपवॆशनस्य आध्यक्ष्यं कारयॆत्। संयुिॊपवॆशनॆ Sवप उपस्मस्थतॆभ्यॆः सदस्यॆ भ्यॆः
कतममवप अध्यक्षपदॆ वनयॊजयॆत्।

v.

पाठ्यहृमसवमतॆॆः उपवॆशनॆ सदस्यानां कुलसंख्यायाॆः अंशान् पररत्यज्य साधारणबहुत्वॆ गणपूवतॆॆः

vi.

स्यात्। संयुिॊपवॆशनॆ अधुं गणपूवतॆॆः स्यात्। कमवप सदस्यं एकवारादवधकं न गणयॆत्।
सवमतौ पाररताॆः सवॆSॆ वप वनश्चयाॆः तत्रै व प्रवतलॆ ख्याॆः अध्यक्षॆ ण उच्चैॆः सदवस पाठ्याश्च।

vii.

उपवॆशनात् सप्तवदनाभ्यन्तरॆ अध्यक्षॆः उपवॆशनॆ पाररतानां वनणॆयानां वलस्मखतां प्रवतवलवपं कुलसवचवाय
प्रॆर्यॆत्।

viii.

पाठ्यहृमसवमतॆरवधवॆशनस्य ववर्यॆ, कस्यावप सदस्यस्य, तत्सू चनायाॆः, कायॆसूच्याॆः तत्सम्बद्धानाम्
अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्।

ix.

तथावप अत्यावश्यकववर्यॆर्ु सदस्यानां ववचारान् पररसञ्चरणॆन तान् प्रापवयत्वा समारतुुं कुलपवतॆः
स्वतन्त्रॊ भवॆत्। समाहृतान् ववचारान् एवं तस्मिन् स्वीकृतं वनणॆयञ्च कुलपवतॆः सदस्यान् संप्रापयॆत्।
भागः निमः
वित्तसवमवतः

1. संगठनम्
i.

वनयमस्य 21 इवत खण्डॆ (1) इवत उपखण्डॆ यथा स्पिीकृतं तथा ववत्तसवमतौ सदस्याॆः स्यु ॆः।

ii.

ववत्तसवमतॆॆः उपवॆशनॆ कुलपवतॆः अध्यक्षॆः स्यात्। कुलपतॆरनु पस्मस्थतौ प्रमु खसङ्कायाध्यक्षॆः एवम्
उभयॊरप्यनु पस्मस्थतौ ववश्वववद्यालयस्य वररष्ठतमॆः आचायॆॆः उपवॆशनस्य अध्यक्षॆः स्यात्।
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iii.

ववत्तावधकारी ववत्तसवमतॆॆः सवचवॆः स्यात्।

2. उपिॆ शनावन
i.

अवभलॆ खानां वनरीक्षणाथुं तथा व्ययप्रस्तावानां परीक्षणाथुं न्यू नतया वत्रर्ु मासॆर्ु एकवारं ववत्तसवमवतॆः
उपववशॆ त्।

ii.

प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनस्य वदनद्वयात् पूवुं प्रबन्धसवमतौ उपस्थाप्यमाणानां ववत्तववर्याणां ववचाराय
ववत्तसवमवतॆः अवश्यमु पववशॆ त्।

iii.

ववश्वववद्यालयस्य वावर्ॆ कायव्ययम् अनु माय प्रबन्धसवमवतम् अवगमवयतुं यथॊवचतॆ समयॆ ववत्तसवमवतॆः
उपववशॆ त्।

iv.

ववत्तावधकाररणा वावर्ॆ कववत्तीयलॆ खायाॆः अस्मन्तमरूपववधानसमनन्तरमॆ व ववत्तसवमतॆॆः उपावॆशनं
समायॊजयॆत् यत्र ववत्तीयलॆ खायाॆः ववचारववमशॊ ॆ भवॆत् तथा च समीक्षया सर ववत्तीयलॆ खां
प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्।

v.

सवमतॆॆः गणपूतै त्रयॆः सदस्याॆः स्यु ॆः।

vi.

उपवॆशनाथुं पञ्चदशवदनानां पूवॆसूचना स्यात्।

vii.

ववत्तसवमतॆरूपवॆशनववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य तत्सू चनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् अन्यपत्राणां
वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्।

3. अवधकाराः
ववत्तसवमतॆॆः इमॆ अवधकाराॆः स्यु ॆः –
i.

ववश्वववद्यासयस्य वावर्ॆ कायव्ययाकलनप्रारूपस्य एवं वावर्ॆ कधनवववनयॊगलॆ खायाश्च परीक्षणम् ।

ii.

ववश्वववद्यालयस्य वावर्ॆ कायव्ययपूवाॆ नुमानॆ अनन्तगॆतानां नू तनानां व्ययानां सवॆदा वनरीक्षणम् ।

iii.

ववश्वववद्यालयस्य आयव्ययावभलॆ खानाम् अनु पालनववर्यॆ यॆ वनयमाॆः प्रवहृयाश्च सस्मन्त तॆर्ां किॊरतया
अन्वीक्षणाय प्रबन्धसवमतयॆ उपदॆ शॆः।

iv.

कुलपवतद्वारा ववत्तसवमतौ प्रस्तु तानां ववर्याणां ववत्तीयप्रभावववर्यॆ उपदॆ शॆः।

v.

ववश्वववद्यालयस्य वनधीनां न्यासानां च लॆ खानां सूक्ष्मॆक्षणं प्रवतवॆदनञ्च।

vi.

ॆ ायस्य
ववश्वववद्यालयस्य, ववत्तीयप्रवतबद्धतायुिानाम् ववचाराधीनानां नू तनानामारम्भाणाम् अथॊप
ववत्तीयप्रभावस्य च ववर्यॆ उपदॆ शॆः।

vii.

ॆ ां ववर्याणाम् , अपॆक्षाकालॆ सवॆदा, प्रबन्धसवमतयॆ अनु शंसनम् ।
ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धनां सवॆर्

viii.

ववश्वववद्यालयस्य किै अवप अवधकाररणॆ, कस्यै अवप संस्थायै ववत्तीयववर्यॆर्ु वववधवत् संज्ञाप्यतॆ चॆद्
उपदॆ शॆः।
भागः दशमः
अध्यादॆ शवनमायणप्रवियाः

I.

अध्यादॆ शॊपिमॆ अवधकारी –
इतॆः परं प्रदवशॆ तरीत्या प्रबन्धसवमवतॆः कमवप अध्यादॆ शं वनमाॆ तुम्, अनु शंवसतुं वनरस्तुं वा सक्षमॊ
भववत।

II.

ॆ वप अध्यादॆ शॆः अनु शंसनं वनरसनं वा कुलावधपतयॆ एवं वशक्षापररर्द अनन्तरॊपवॆशनॆ
प्रबन्धसवमत्या कृतॆः सवॊ S
च सूचनाथुं समपॆयॆत्।
भागः एकादशः
विवनयमनानां वनमायणप्रविया

I.

विवनयमनॊपिमॆ अवधकारी
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वशक्षापररर्द् स्वयम् उत्थावपतॆन प्रस्तावॆन अथवा प्रबन्धसवमतॆॆः, सङ्कायानां तथा ववश्वववद्यालयस्य
अन्यावधकाररणां वा अनु शंसया वववनयमनावन वनमाॆ तुम्, अनु शंवसतुं वनरस्तुं वा सक्षमा अस्मस्त।
II.

सङ्कायैः सह परामशयः
वशक्षापररर्द् सामान्यतया सम्बद्धसङ्कायॆन सङ्कायैवाॆ अनन्तरॊिववर्यॆर्ु वववनयमनावन वनमाॆ तुं
अनु शंवसतुं वनरस्तुं वा सक्षमा अस्मस्त –
i.

पाठ्यपद्धवतॆः

ii.

ववववधासु पाठ्यपद्धवतर्ु प्रवॆशॆः

iii.

वशक्षकाणां यॊग्यताॆः

iv.

पाठ्यहृमसवमतीनां परीक्षासवमतीनाञ्च वनयुस्मिॆः कमॆ वनयॊगश्च

v.

वशक्षाववभागस्य शॊधववभागस्य वा प्ररम्भॆः
भागः द्वादशः
उपावधः (विग्री), उपावधपत्रम् (विप्लॊमा), प्रमाणपत्रम् (सविय विकॆि् ) एिं पदिी
(िै विल्)

1. विश्वविद्यालयः अनन्तरॊक्तावन प्रदातुं शक्नॊवत –
i.

उपाधयॆः (Degree)
a. कलास्नातकॆः बी.ए
b. वशक्षास्नातकॆः बी.एड्
c. कला एवं वशक्षास्नातकॆः बी.ए, बी.एड्
d. कलाचायॆॆः एम् .ए
e. वववशिाचायॆॆः एम् .वफल्
f.

वशक्षाचायॆॆः एम् .एड्

g. पारम्पररकवास्तु कलाचायॆॆः एम् .िी.आक्ॆ
h. और्धववज्ञानचायॆॆः एम् .पी.एस् सी
i.
j.
ii.

ववद्यावररवधॆः पीएच्.डी
समाजकायॆ ॆ आचायॆॆः एम् .एस्.डस्मियू

उपावधपत्रावण (Diplomas)
a. तवमल् वडप्लॊमा
b. कन्नडा वडप्लॊमा
c. ज्यॊवतर् वडप्लॊमा
d. वैवदतवाङ्ङयॆ वडप्लॊमा
e. सां स्कृवतकाध्ययनॆ वडप्लॊमा
f.

iii.

नािकाध्ययनॆ वडप्लॊमा

प्रमाणपत्रावण (Certificates)
a. कन्नडभार्ायां प्रमाणपत्रम्
b. तवमलभार्ायां प्रमाणपत्रम्
c. ज्यॊवतर्ॆ प्रमाणपत्रम्

iv.

पौरस्त्यववद्यायां पदवीपत्रम् (िै विल् )
पौरस्त्यववद्यायां पदवीपत्रावण वशक्षापररर्दॆः समयॆ समयॆ वनणॆयानन्तरं प्रदास्यवत।

2. यॊग्यता
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ववश्वववद्यालयस्य कस्मिन्नवप कॆन्द्रॆ संस्थायां वा छात्ररूपॆण प्रववश्य कामवप पाठ्यपद्धवतं शॊधपद्धवतं
वा अपूरवयत्वा कॊ Sवप कमवप उपावधम् , उपावधपत्रम् , प्रमाणपत्रम् पदवीं वा प्राप्तुं सक्षमॊ न भवॆत्। एवमॆ व
वनयमानु सारॆ ण वहृयमाणासु परीक्षासु उपस्थातुमवप यॊग्यॊ न भवॆत्।
3. उपावधप्रभृतीनां प्रदानम्
सम्बद्धपरीक्षाणां पररणामधॊर्णानन्तरं वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनॆ छात्राणामनु पस्मस्थतौ उपाधीनाम्
उपावधपत्रप्रभृ तीनां प्रदानं भवॆत्। वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनवमदं दीक्षान्तसमारॊररूपॆण पररगण्तॆ।
भागः त्रयॊदशः
मानदॊपाधयः
1. मानदॊपावधप्रदानयॊग्याः
प्रबन्धसवमतॆॆः अनु शंसया संस्कृतसावरत्यॆ, संस्कृतवशक्षायां , भारतीयववद्यायां , भारतीयदशॆ नॆ,
भारतीयभार्ासु लवलतकलाववभागॆर्ु, मानववकीववर्यॆर्ु, समाजववज्ञानॆ , भारत-ववदॆ शराज्ययॊॆः
सां स्कृवतकसम्बन्धपररपॊर्णॆ वा प्रशं सनीयं कायुं कृतवतॆः, वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनॆ उपास्मस्थतॆर्ु वत्रभ्यॆः द्वयॊॆः
अंशयॊॆः सदस्ययॊॆः अनु शंसायाॆः अस्याॆः स्वीकृवतरस्मस्त चॆत् एवं कुलावधपवतद्वारा अनु मॊवदतश्चॆ त् मानदॊपावधं
प्रदातुं शक्नॊवत।
ॆ ु कॆवलं प्रबन्धसवमतॆॆः अनु शंसया मानदॊपावधं प्रदातुं कुलावधपवतॆः सक्षमॆः
एवमवप वववशिसन्दभॆ र्
स्यात्।
2. मानदॊपावधप्रदानम्
मानदॊपावधं, उपावधस्वीकतुॆॆः उपास्मस्थतौ अन्यथा वा दीक्षान्तसमारॊरॆ एव दद्यात्।
3. मानदॊपावधप्रदानॆ अवधकारः
मानदॊपाधॆॆः स्वीकताॆ रं वववशिं ववद्वां सं कुलपवतॆः तदभावॆ एतदथुं नामवनवदॆ िॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यॊ वा
उपस्थापयॆत्।
4. प्रमाणीकरणम्
मानदॊपाधॆॆः प्रमाणपत्रॆ कुलावधपतॆॆः रस्ताक्षरं स्यात्।
5. प्रदातव्याः उपाधयः
अधॊवलस्मखताॆः उपाधयॆः मानदॊपावधरूपॆण प्रदॆ याॆः स्यु ॆः –
ववज्ञानवाररवधॆः डी.एस्सी
वाङ्ङयवाररवधॆः डी.वलि्
वववधवाररवधॆः एल् एल.डी
भागः चतुदयशः
िॆलॊवषप् , स्कॊलवषयप् प्रभृतीनां प्रवकष्ठापनम्
1. पु रस्काराः
स्नातकॊत्तरशॊधपररपॊर्णाथुं ववश्वववद्यालयॆन वत्रववधाॆः पुरस्काराॆः आयॊवजताॆः सस्मन्त –
i.

ववश्वववद्यालय-शॊध-अध्यॆता(Fellow)

ii.

अक्षयन्यासरूपाॆः (endowment) छात्रवृत्तयॆः अथवा फॆलॊवर्प्।

iii.

वववशिानु दानावन पररतॊवर्काश्च

2. विश्वविद्यालय-शॊध-पररषद्यिृ त्तयः
i.

ववश्वववद्यालय-शॊध-फेलॊवर्प् वत्रववधॆः अस्मस्त। तथावर –
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a. वररष्ठ-शॊध-फॆलॊवर्प्
b. अध्यापकानां ववशॆ र्-शॊध-फॆलॊवर्प्
c. कवनष्ठ-शॊध-फॆलॊवर्प्
ii.
iii.

ॆ तॆ।
प्रवतवर्ुं प्रदीयमानानाम् एतॆर्ां संख्या समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमत्या वनणॆष्य
ॆ मनु सृत्य, यॊग्यताॆः, फॆलॊवर्प् कृतॆ दॆ यं धनम् , अन्यसमयाॆः उपाधयश्च
सम्बद्धाध्यादॆ शस्य वनदॆ श
वनणॆयॆयुॆः।

3. चयनसवमवतः
एतदथुं कुलपवतना प्रवतष्ठावपतायाॆः चयनसवमतॆॆः अनु शंसया प्रबन्धसवमवतॆः फॆलॊवर्प् कृतॆ वचतॆभ्यॆः
तद् दद्यात्। चयनसवमतौ एतॆ सदस्याॆः स्यु ॆः
i.

सम्बद्धसङ्कायाध्यक्षॆः

ii.

सम्बद्धववभागाध्यक्षॆः अथवा तदभावॆ पाठ्यहृमसवमतॆरध्यक्षॆः। एवम् –

iii.

प्रबन्धसवमतॆॆः, शॊध-फॆलॊवर्प् ववर्यस्य वनरीक्षणाथुं घवितायाॆः स्थायीसवमतॆॆः अध्यक्षॆः।

4. प्रवतवनयुस्क्तः
फॆलॊरुपॆण वचतं वशक्षकं भारतॆ ववदॆ शॆ वा ववद्यमानासु संस्थासु प्रवतवनयॊिुं प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमॊ
भववत। राज्यात् बवरॆः कायुं कतुॆम् अिै वॆतनॆ न सर अनु दानसरायरावशं प्रदातुं प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः
अस्मस्त।

5. वनलम्बनम् अथिा वनरसनम्
दु राचारॆ ण अथवा असंतॊर्जनकया प्रगत्या प्रदत्तॆः फॆलॊवर्प् कदावप वनलस्मम्बतुं वनराकतुुं वा
प्रबन्धसवमतॆरवधकारॊSस्मस्त। तथा च फॆलॊवर्प्धारकॆः स्वीकृतां वृवत्तं अंशतया पूणॆतया वा प्रत्यपॆवयतुं बाध्यॊ
भववत। ववर्यॆSस्मिन् प्रबन्धसवमतॆॆः वनणॆयॆः अस्मन्तमॆः स्यात्।
6. यॊग्यस्य अभ्यवथयनः अभािॆ िॆलॊवषप् प्रदानं न स्यात् –
कस्मिन्नवप वर्ॆ ॆ यॊग्यॆः अभ्यथी नास्तीवत प्रबन्धसवमवतॆः वचन्तयवत चॆत् तस्मिन् वर्ॆ ॆ तन्न प्रदातुं,
सवमतॆरवधकारॊSस्मस्त।
7. ररक्तथथानावन
आकस्मिकॆन अथवा अन्यॆ न कारणॆन जाताॆः शै क्षवणकवर्ॆ स्य अध्यॆतृणां ररियॆः नू तनॆ न अभ्यवथॆ ना न
पूरयॆयुॆः। तथावप वररष्ठस्य फॆलॊवर्प्पदस्य ररिौ तत्स्थानॆ अन्यथा यॊग्यं कवनष्ठं अध्यॆतारं वनयॊिुं शक्नॊवत।
8. अक्षयवनधॆ ः दीयमाना छात्रिृ वत्तः अथिा िॆलॊवषप्
अक्षयवनधॆॆः दीयमानाॆः छात्रवृत्तयॆः अथवा फॆलॊवर्प् इत्याख्याॆः तत्तद् ववन्यासानां वनयमानु सारॆ ण तथा
तत्सम्बद्धववश्वववद्यालयावधवनयमानाम् अववरॊधॆन अपॆवक्षतपररवतॆनॆन च स्यु ॆः।
9. शॊधाथं विवशष्टानु दानावन पु रस्कारश्च
शॊधकायॆप्रवतॆनाय शॊधवनबन्धप्रकाशनाय वा संभववतव्ययस्य आपूतॆयॆ सरायतानु दानस्य अनु मॊदनं
प्रबन्धसवमवतॆः वववॆकॆन कतुुं शक्नॊवत।
10. सङ्कायाध्यक्षॆ ण परामशयः
पूवषिं सरायतानु दानं तत्सम्बद्धॆ न सङ्कायाध्यक्षॆ ण सर परामशाॆ नन्तरमॆ व कुयाॆ त्।
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11. अनु बन्धस्य समयाः
प्रबन्धसवमत्या वनधाॆ ररतावभॆः वनबन्धनावभॆः ववश्वववद्यालयॆः सरायतास्वीकत्राॆ सर कस्मिंवश्चद् अनु बन्धॆ
प्रववशॆ त्।
12. सहायतास्वीकतुयः कतयव्यम्
ववश्वववद्यालयस्य सरायतास्वीकताॆ सरायताधनॆ न प्रकावशतॆ ग्रन्थॆ सरायताप्राप्तॆ ॆः अवभस्वीकृवतं
कुयाॆ त्, तथा प्रकावशतस्य ग्रन्थस्य चतस्रॆः प्रतीॆः ववश्वववद्यालयॆ समपॆयॆत्।
13. मौवलकरचनानां पु रस्काराः
ॆ ॆ समयान्तरालॆ प्रकावशतस्य
संस्कृतस्य प्रचाराय प्रॊन्नतयॆ च तस्य कस्यामवप शास्त्रशाखायां वनदॆ ि
मौवलकग्रन्थस्य कृतॆ, प्रबन्धसवमतॆॆः वनयमानाम् उपावधनाञ्च आधारॆ ण पुरस्कारान् प्रदातुं प्रबन्धसवमवतॆः
अवधकृता स्यात्।
14. व्ययः
शॊधसम्बस्मन्धवन ववर्यॆ सञ्जातान् व्ययान् तकॆसङ्गत इवत वचन्त्यतॆ चॆत्, सामान्यवनधॆॆः वनष्कावसतुं
प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमा स्यात्।
य ु सौविध्यप्रदानम्
15. शॊधकायॆष
उपयुिानां शॊधसौववध्यनाम् अवभयॊजनाथुं प्रबन्धसवमवतॆः व्यवस्थां कतुुं प्रभवॆत्।
16. अिै तवनकाः कमयचाररणः
ववश्वववद्यालयस्य शॊधववभागॆर्ु अवैतवनकरूपॆण कायुं कतुॆम् अनु मवतं प्रदातुं प्रबन्धसवमतॆॆः
अवधकारॊSस्मस्त।
भागः पिदशः
प्रविष्टानां (मॆविि कुलॆि्) गणनापु स्तकम् अथिा पविका
1. पिीकरणयॊग्याः
प्रबन्धसवमवतॆः प्रवविानां गणनापुस्तकम् एकं सञ्चालयॆत् यस्मिन् अधॊवनवदॆ िवगाॆ णां नामावन
अवङ्कतावन स्यु ॆः
i.

कॆरल - राजकीयपरीक्षायुिस्य सवचवॆन वनस्साररतानां माध्यवमकववद्यालयसंपूवतॆप्रमाणपत्राणां
धारकाॆः यॆ ववश्वववद्यालयॆ प्रवॆष्ट्िुं यॊग्याॆः इवत धॊवर्ताॆः।

ii.

ववश्वववद्यालयॆन माध्यवमकववद्यालयसंपूवतॆ – प्रमाणपत्रस्य समकक्षत्वॆ न स्वीकृतायाम् , अन्यॆ न
ववश्वववद्यालयॆन अथवा ववश्वववद्यालयॆन समकक्ष इवत मावनतस्य अन्य प्रवतष्ठानस्य वा परीक्षायाम्
उत्तीणॆॆः तथा ववश्वववद्यालयपाठ्यपद्धतौ कतमॆSवप प्रवविाश्च।

iii.

खण्डॆः (i) अथवा (ii) इत्यनयॊॆः स्पिीकृतान् अन्यस्य कतमस्यावप उपाधॆॆः, पदव्याॆः, पदस्य अथवा
प्रमाणपत्रस्य धारकॆः यॆः प्रथमतया ववश्वववद्यालस्य पाठ्यपितौ प्रवॆष्ट्िुमागतॆः।

iv.

खण्डॆः (i), (ii), (iii) इत्यॆर्ु स्पिीकृतॆभ्यॆः अभ्यवथॆ भ्यॆः अन्यॆ यॆ उपस्मस्थवतप्रमाणपत्रसमपॆणात् मु िाॆः
अथवा न मु िाश्चॆ दवप ववश्वववद्यालयस्य कस्यामवप प्रथमवारं परीक्षायामु पस्थातुम् अनु वमताॆः भवस्मन्त।

v.

खण्डॆः (i), (ii), (iii) एवं (iv) इत्यॆतॆर्ु स्पिीकृतॆभ्यॆः अभ्यवथॆ भ्यॆः अन्यॆ यॆ ववश्वववद्यालयस्य
शॊधॊपावधकक्षासु प्रववववक्षवॆः।

2. गणनीयाः अन्यविभागाः
प्रथमवारं यॊ Sवप छात्रॆः ववश्वववद्यालयॆ प्रवॆष्ट्िुं वा ववश्वववद्यालयस्य परीक्षाॆः वलस्मखतुं वा आगतॆः, सॆः
सवॊSॆ वप आत्मनॊ नाम प्रबन्धसवमतॆॆः सञ्चावलतॆ मॆ विर कुलॆ ि् गणनापत्रॆ समङ्कयॆत्।
3. पविकायाम् उल्लॆ खनीयाः विषयाः
मॆ विर कुलॆ ि् गणनापत्रॆ (रॆ वजस्टर) प्रत्यॆकम् अभ्यवथॆ नां अधॊवलस्मखतावन वववरणावन स्यु ॆः –
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i.

पूणॆनाम (आद्याक्षरावण ववस्तारयॆत्)

ii.

वपतुॆः अवभभावकस्य वा नाम

iii.

आयुॆः

iv.

धमॆ ॆः

v.

मातृभार्ा

vi.
(अ)

अधीतस्य ववद्यालयस्य नाम

(आ)

ववद्यालयत्यागप्रमाणापत्रस्य संख्या एवं वदनाङ्कॆः

(इ)

प्रमाणपत्रप्रदानावधकारी

(अ)

उत्तीणॆपरीक्षा

(आ)

उत्तीणॆतावतवथॆः

(इ)

प्रमाणपत्रसंख्या

(ई)

प्रमाणपत्रप्रदानावधकारी

vii.

viii.

प्रवविसंस्थाया नाम, प्रवॆशनवतवथश्चॆः एवम्

ix.

ववश्वववद्यालयपरीक्षा यस्यामसौ प्रवविॆः
अथवा
शॊधपद्धवतॆः यस्यामसौ अभ्यथी भववत।

4. शुल्कः
अध्यादॆ शॆर्ु वनवदॆ िं शु ल्कं ववश्वववद्यालयॆ नामसमङ्कनाथुं अभ्यथी समपॆयॆत्।
5. आिॆ दनपत्रप्रास्प्तवदनाङ्कः
i.

ववश्वववद्यालयॆन अस्मन्तमवतवथत्वॆ न वनवश्चतात् वदनाङ्कात् पूवुं तस्मिन्नध्ययनवर्ॆ ॆ आवश्यकावन
मॆ विर कुलॆ र्न् आवॆदनपत्रावण प्रॆर्यॆत्। तथा मान्यताप्राप्तॆ ॆः आवॆदनपत्रावण (फामॆ ) च तत्तत्कॆन्द्रॆर्ु
प्रॆर्यॆत्।

ii.

तत्तत्कॆन्द्राध्यक्षाॆः सप्तारस्य प्रथमकायॆवदवसॆ खण्ड (1) इत्यस्मिन् स्पिीकृतानु सारॆ ण समाहृतं धनं
ववश्वववद्यालयस्य सामान्यवनधौ प्रॆर्यॆत् तथा मॆ विर कुलॆ र्न् रवजस्टर ॆ र्न् शु ल्कस्य प्रास्मप्तपत्रावण
तत्सम्बद्धप्रमाणावन च मासस्य अन्तॆ वववरणॆन सर प्रॆर्यॆत्।

iii.

ववश्वववद्यालयस्य कायाॆ लयॆः तत्तद् वर्ॆ स्य नवम्बर 15 वदनाङकं यावत् तत्तत्कॆन्द्रॆभ्य प्राप्तावन
शु ल्कप्रास्मप्तपत्रावण तत्तत्कॆन्द्रॆर्ु प्रॆर्यॆत् यॆन तॆ एतावन वदसम्बर 1 वदनाङ्कं यावत् प्राप्नुयुॆः।

6. प्रव्रजनं तथा पुनॆःप्रवॆशॆः
ववश्वववद्यालयस्य मॆ विर कुलॆ ि् जनाॆः इतॆः प्रव्रजस्मन्त चॆत् तॆर्ां नामावन मॆ विर कुलॆ शन् गणनापत्रात्
वनष्कासयॆत्। एवं ववश्वववद्यालयात् प्रव्रवजतॆर्ु कॊ Sवप पुनॆः प्रववशवत चॆदसौ पुनरवप स्वकीयं नाम
पूवोिॆ न वववधना वनधाॆ ररतशु ल्कं दत्वा मॆ विर कुलॆ शन् गणनापत्रॆ समङ्कयॆत्।
भागः षॊिशः
उपाधीनां प्रवतसंहरणम् अथिा वनरसनम्
प्रविया
प्रबन्धसवमतॆॆः समक्षं ववश्वववद्यालयस्य यॆः कॊवप उपावधधारकॆः पदवीधारकॆः अन्यॆः कॊ

Sवप बहुमवतधारकॆः

अथवा वशक्षापररर्दा प्रदत्तस्य वडप्लॊमायाॆः, प्रमाणपत्रस्य वा धारकॆः वसद्धदॊर्त्वॆ न घॊवर्तॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः ववचारॆ ण
नै वतकाज्ञानतावलप्तॆः अपराधी चॆत् प्रबन्धसवमवतॆः, वशक्षापररर्वद ववश्वववद्यालयॆन दत्ताम् उपावधं पदवीं, प्रमाणपत्रम्
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अन्यत् वववशितापत्रं वा वनरस्तुं प्रस्तावं प्रॆर्वयतुं शक्नॊवत। यद्ययं प्रस्तावॆः वशक्षापररर्वद उपास्मस्थतॆर्ु वत्रर्ु भागॆर्ु
भागद्वयवमतानां सदस्यानां सम्मत्या स्वीकृतॆः, तथा कुलावधपवतना पुिीकृतश्चॆ त् ववश्वववद्यालयॆन प्रदत्ताम् उपावधं पदवीं
प्रमाणपत्रं वववशिपत्रं वा तदनु सारॆ ण वनरसॆत्।
परन्तु कस्यवचत् जनस्य उपाधॆॆः, पदव्याॆः, प्रमाणपत्रस्य अन्यस्य वववशितापत्रस्य वा वनरसनात् पूवुं प्रभाववतस्य
पुरुर्स्य स्वपक्षं प्रस्तौतुं उवचतम् अवसरं दद्यात्।
भागः सप्तदशः
विश्वविद्यालयसंघः
1. ववश्वववद्यालयसंघस्य संधिनम् – तत्रै कॆः ववश्वववद्यालयसंघॆः स्यात्।
2. संघिनप्रणाली – वनयमस्य 46 (2) प्रावधानानामनु सारॆ ण ववश्वववद्यालयसंघं संघियेत्
3. वनिायचनप्रविया
i.

ववश्वववद्यालयसंघपररर्दॆः वनवाॆ चनाथुं ववश्वववद्यालयवशक्षकॆर्ु अन्यतमं वनवाॆ चनावधकारररूपॆण कुललवचवॆः
ॆ ं कुयाॆ त्।
नामवनदॆ श

ii.

गुप्तमतदानरीत्या वनवाॆ चनं सञ्चालयॆत्।

iii.

ववश्वववद्यालयसंघस्य सदस्यॆ र्ु वत्रर्ु भागॆर्ु एकं भागं ववनताछात्राणां कृतॆ कुलसवचवॆः आरक्षयॆत्।
एतावन आरवक्षतावन स्थानावन पूणॆतॆः चहृानु हृमॆ ण वभन्नॆभ्यॊ ववभागॆभ्यॆः दद्यात्।
4. सदस्यानां काययकालः
वनवाॆ चनवदनानन्तरं एकवर्ुं यावत् सदस्याॆः ववश्वववद्यालयसंघॆ कायुं कुयाॆ त्
5. महासवचिस्य चयनप्रविया
वनयमस्य 46(2) खण्डानु सारॆ ण वनवाॆ वचतॆः ववश्वववद्यालयसंघस्य मरासवचवॆः स्यात्।
6. विश्वविद्यालयसंघस्य उपिॆ शनावन
कुलपवतना वनवश्चतॆ वदनॆ र्ण्मासॆर्ु एकवारं सामान्यतया ववश्वववद्यालयसंघस्य उपवॆशनं समायॊजयॆत्।
ततश्च वववशिकायाॆ थुं अपॆक्षानु सारॆ ण अवतररिम् उपवॆशनं समायॊजयॆत्।
7. उपिॆ शनस्य समायॊजनप्रविया
अध्यक्षस्य अनु पस्मस्थतौ उपाध्यक्षॆः तस्याप्यनु पस्मस्थतौ उपस्मस्थतॆभ्यॆः सदस्यॆ भ्यॆः वनवाॆ वचतॆः अध्यक्षॊ
भवॆत्।
8. गणपू वतयः
संपूणॆसदस्यानां चतुर्ुॆ एकभागसंख्यका सदस्याॆः उपस्मस्थताश्चॆ त् उपवॆशनस्य गणपूवतॆॆः स्यात्।
गणपूवतॆरभावॆ उपवॆशनॆ वकमवप कायुं न सञ्चालयॆत्।
9. विवशष्टावधिॆ शनानां समायॊजनम्
ववश्वववद्यालयसंघस्याॆ पावॆशनं संघाध्यक्षस्य वववॆचनॆ कदावप समायॊजवयतुं शक्नॊवत
10. विश्वविद्यालयसंघस्य उपिॆ शनाथं सूचना
ॆ ानु सारॆ ण ववश्वववद्यालयसंघस्य मरासवचवॆः वनवश्चतात् साधारणॊपवॆशनवतथॆ ॆः स्पितया
अध्यक्षस्य वनदॆ श
वत्रं शता वदनॆ भ्यॆः न्यू नं यथा न भववत तथा वववशिॊपवॆशनवतथॆ ॆः स्पितया दशवदनॆ भ्यॆः पूवुं यथा न भववत तथा
सदस्यॆ भ्यॆः सूचनां दद्यात्।
11. प्रस्तािानां समपय णवतवथः
i.

साधारणॊपवॆशनॆ कामवप सङ्कल्पप्रस्तावनां (रसॊसूर्न् ) सञ्चालवयतुवमच्छु कॆः सदस्यॆः उपवॆशनवतथॆ ॆः
स्पितया ववंशतॆ वदनॆ भ्यॆः पूवुं यथा मरासवचवाय प्राप्नुयात् तथा अग्रसारयॆत्।

ii.

सङ्कल्पप्रस्तावम् अग्रसाररतॆः सदस्यॆः वलस्मखतसूचनया स्पितया कायॆसूचीप्रॆर्णाथुं वनवश्चतात् वदनान्
वदनत्रयॆभ्यॆः पूवुं मरासवचवसववधौ यथा प्राप्नुयात् तथा तं प्रवतसंरतुुं शक्नॊवत।
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12. संकल्पप्रस्तािं काययसूच्यामिश्यं थथापयॆत्
मरासवचवॆः अध्यक्षस्य वनवदॆ शॆन, प्रत्यॆकं सदस्यै ॆः वलस्मखतसूचनया प्रॆवर्तं तथा अप्रवतसंहृतं च
सङ्कल्पप्रस्तावं सङ्कल्पप्रस्तावस्य स्वीकृवतववर्यॆ ववद्यमानानाम् अवधवनयमानामाधारॆ ण, तत्सम्बद्धस्य
उपवॆशनस्य कायॆसूचीमघ्यॆ अवश्यं संस्थापयॆत्।
13. काययसूच्याः प्रॆ षणम्
साघारणॊपवॆशनस्य पञ्चदशवदनॆ भ्यॆः पूवुं मरासवचवॆः कायॆसूचीं पत्रालयद्वारा प्रॆर्यॆत् यस्यां
उपवॆशनस्य वदनाङ्कॆः, स्थानं , समयश्च उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। एवमवप अध्यक्षॆः अत्यावश्यकवमवत यं ववर्यं
वचन्तयवत तं ववर्यम् उपवॆशनात् पूवुं अल्पकालीनया सूचनया अथवा कायॆसूच्यां प्रस्तावॆन ववनावप उपवॆशनॆ
प्रस्तॊतुं शक्नॊवत।
14. सॆशॊधनानां सुचना
कस्यावप उपवॆशनस्य प्रारम्भकायॆसूच्यां पायॆमाणॆ सङ्कल्पॆ संशॊधनस्य प्रारम्भवमच्छन् कॊ Sवप सदस्यॆः
तस्यै कां प्रवतं सामान्यसवचवं प्रत्यग्रसारयॆत् या तिै सङ्कल्पॆप्रारम्भं वचकीर्ॆ माणस्य उपवॆशनवतथॆ ॆः स्पितया
नववदनॆ भ्यॆः पूवुं प्राप्नुयात्। संशॊधनस्वीकायॆताववर्यकस्य अवधवनयमस्य एवं सङ्कल्पस्वीकायॆताववर्यकस्य
अवधवनयमस्य च आधारॆ ण संशॊधनवमदं ववद्यापररर्दॆः उफवॆशनस्य अस्मन्तमकायॆसूच्याम् अन्तभाॆ वयॆत्।
15. उपिॆ शनानां प्रविया
ववश्वववद्यालयसंघस्य उपवॆशनॆ संकल्पप्रस्तावानां स्वीकारववर्यॆ , उपवॆशनसमायॊजनस्य संशॊघनॆ च
सामान्यतया वशक्षापररर्वद एतत्सम्बद्धवनयमाॆः एव स्यु ॆः। तथावप अध्यक्षस्य ववशॆ र्ावधकारॆ ण अवप
उपवॆशनववर्यॆ वववशिॆः वनणॆयॆः स्यात्।
16. काययकलापाः
ववश्वववद्यालयसंघस्य प्रत्यॆकम् उपवॆशनस्य कायॆकलापाॆः अध्यक्षॆ ण रस्ताक्षररताॆः स्यु ॆः।
कायॆकलापानामॆ कां प्रवतं कुलावधपतयॆ प्रॆर्यॆत्।
17. विश्वविद्यालयसंघस्य अवधकाराः
वनयमदत्तै रवधकारै ॆः सर ववश्वववद्यालयसंघस्य इमॆ अवधकाराॆः स्यु ॆः। तथावर –
i.

वववभन्नानां छात्रसवमतीनां संघानाम् तथा अन्यानां छात्रसम्बद्धसंस्थानाञ्च अधीक्षणं समन्वयनञ्च।

ii.

ववश्वववद्यालयसंघस्य कृतॆ तत्तसंबद्धॆ र्ु आयव्ययशीर्ॆ कॆर्ु वनवश्चतानां गवतववधीनां सञ्चालनाय
ववत्तप्रदानाथुं प्रबन्धसवमतौ अनु शंसनम् ।

iii.

प्रबन्धसवमतॆॆः प्रदत्तस्य धनराशॆ ॆः ववववधॆभ्यॆः छात्रसवमवतभ्यॆः यथॊवचतं संप्रदानम् ।

iv.

प्रबन्धसवमत्या वनधाॆ ररतॆ समयॆ, ववश्वववद्यालयसंघस्य वावर्ॆ कस्य कायॆकलापस्य प्रवतवॆदनं तथा
धनवववनयॊगावभलॆ खं च वनमाॆ य प्रबन्धसवमतौ समपॆणम् ।

v.

छात्राणां समाजजीवनम् अथवा तॆर्ां यॊगक्षॆ मञ्च सम्बध्य यॆ ववर्याॆः सस्मन्त तॆर्ां प्रबन्धसवमतौ
उन्नयनम् ।

vi.

प्रबन्धसवमतौ, अध्ययनसौववध्यावन संवधॆवयतुं स्वववचारसमपॆणम् ।
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भागः अष्टादशः
प्रबन्धसवमतौ विधानसभासदस्यस्य (एम्.एल्.ए) वनिायचनम्
1. विधानसभासवचिं प्रवत कुलवचिस्य प्राथयना
यवद प्रबन्धसवमतौ वनयुियॆ कॆरलववधानसभासदस्यानां मध्यॆ वनवाॆ चनमपॆवक्षतञ्चॆ त् कुलसवचवॆः
ववधानसभासवचवं प्रवत तदथुं प्राथॆ नां कुयाॆ त्।
2. वनिायचनं पररणामविज्ञापनि
i.

अवधवनयमानु सारॆ ण कृतया एवंववधया प्राथॆ नया, ववधानसभासवचवॆः वनवाॆ चनाय व्यवस्थां कुयाॆ त् एवं
वनवाॆ वचतस्य सूचनां कुलसवचवाय दद्यात्।

ii.

ववधानसभासवचवॆः वनवाचनाथुं वनवाॆ चनावधकाररणॆः अवधकारान् प्रयॊजयॆत् कतॆव्यावन च पालयॆत्।

iii.

गुप्तमतदानॆ न वनवाॆ चनं स्यात्।

iv.

वनवाॆ चनस्य प्रवहृया ववधानसभासवचवॆः स्वयमॆ व वनणॆयॆत्।
भागः एकॊनविं शवतः
वनयमॊपदॆ शकः एिं थथायी अवभिक्ता

ववश्वववद्यालयस्य वरतमवभलक्ष्य तत्तदवसरॆ र्ु तत्तवन्नणॆयानु सारॆ ण तवन्नवश्चतकालपयॆन्तं, तवन्नवश्चतैरूपावधवभॆः,
तवन्नवश्चतानां कतॆव्यानां पररपालनाय वनयमॊपदॆ शकस्य, स्थावयनॆः अवभविु श्च वनयुियॆ प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमा स्यात्।
अनु सूची
श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, कालिी
वशक्षकॆतरसॆिा
िम
सं
ख्या
1.

विभागः/पदनाम

िॆ तनमानम्

न्यू नतमयॊग्यताः

आयुः
सीमा

वनयुस्क्तप्रकारः

कुलसवचवॆः

4500-7300

45 एवं
तदु परर

पत्रमाध्यमॆ न
ववज्ञापनानन्तरं
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुस्मि
द्वारा

2.

ववत्तावधकारी

4500-7300

(1) प्रथमश्रॆ ण्ां वद्वतीयश्रॆ ण्ां वा
आचायॆॆः (एम् .ए) (2)
मराववद्यालयॆ/ववश्वववद्यालयॆ वा
दशवर्ाॆ णामध्यापनानु भवॆः। (3)
अस्मिन् पञ्चवर्ाॆ वण कमॆ चाररणां
प्रबन्धनसवरतॆः प्रशासनपररचयॆः
(मराववद्यालयॆ/ववश्वववद्यालयॆ वा)
चािॆ डॆ एक्कौन्टन्ट् (एसीए/एफ्
सीए/ऎसीडब्ल्यू ए) अथवा आचायॆपरीक्षायां
प्रथमा वद्वतीया वा श्रॆ णी एवं पञ्चवर्ाॆ णाम्
ववत्तीय-अवभलॆ खीय ववभागॆर्ु
अधीक्षकत्वॆ न अनु भवॆः

35-45
मध्यॆ

3.

संयुिकुलसवचवॆः

3900-5075

साक्षावन्नयुस्मिॆः
अथवा
राज्य/कॆन्द्र/अन्य
सॆवातॆः
प्रवतवनयुस्मिद्वारा
उपसवचवपदॆ वर्ॆ
द्वयानु भावानन्तरं
वरीयताहृमॆ ण
यॊग्यताधारॆ ण च
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4.

उपकुलसवचवॆः

3000-5000

5.

सरायककुलसवचवॆः

2500-4000

6.

कुलपतॆॆः
व्यस्मिगतसवचवॆः

2500-4000

स्नातकॊपावधॆः, अनु भागावधकाररपदॆ ,
ववश्वववद्यालयस्य अन्यॆ र्ु
पयॆवॆवक्षपदॆ र्ुवावर्ॆ त्रयस्य अनु भवॆः

7.

प्रधानसङ्कायाध्यक्ष
स्य
व्यस्मिगतसवचवॆः
कुलसवचवस्य
व्यस्मिगतसवचवॆः
अनु भागावधकारी

2500-4000

उपरॊक्त्यै व

प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुस्मिद्वारा
(1)
वरीयतानु सारॆ ण
यॊग्यतानु सारॆ ण
च वर्ॆ त्रयस्य
सरायकसवचवप
दॆ कायॆरतस्य
प्रॊन्नत्या
(2)
राज्य/कॆन्द्रसॆवा
तॆः अथवा
ववश्वववद्यालयान्त
रॆ भ्यॆः समानपदॆ
कमॆ चाररणां
प्रवतवनयुक्त्या
(1)
अनु भागावधकारर
पदॆ न्यू नतया
पञ्चवर्ाॆ णाम्
अनु भवयुिस्य
तत्पदात्
वरीयतया
यॊग्यतया च
प्रॊन्नत्या।
(1)
ववश्वववद्यालयकमॆ
चाररभ्यॆः
चयनद्वारा अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
(2) यॊग्यस्याभावॆ
ववज्ञापनद्वाराचय
नम्
उपरॊि एव

2500-4000

उपरॊक्त्यै व

उपरॊि एव

2000-3200

उपरॊक्त्यै व

(1)
वरीयताहृमॆ ण
चयनकॊवि
सरायकॆभ्यॆः
प्रॊन्नत्या।
सरायकपदॆ

8.
9.
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वनयमसरायकॆः

959016650
(संशॊधनात्
पूवुं)

10.

चयनकॊविसराय
कॆः
(Selection
Grade)

1760-3050

11.

वररष्ठकॊवि
1640-2900
सरायकॆः
(Senior Grade
Assistant)

12.

सरायकॆः कॊवि-I

1350-2200

13.

सरायकॆः कॊवि-II

1200-2040

स्नातकॊपावधॆः

35
वर्ाॆ वण

14.

संगणकयन्त्रसञ्चाल
कॆः

1200-2040

स्नातकॊपावधॆः+वडप्लॊमा/सविॆ वफकॆि्
संगणकसञ्चालनववर्यॆ

35
वर्ाॆ वण

9(अ)

प्रथमॆः वनयुस्मिप्रकारॆः – (1)
मान्यताप्राप्तववश्वववद्यालयात् वववधववर्यॆ
स्नातकॆः (2) न्यू नावतन्यू नं ववज्ञापनवर्ॆ स्य
प्रथमवदनॆ कस्मिंवश्चद् ववश्वववद्यालयॆ
पदॆ Sस्मिन् वर्ॆ त्रयस्य अनु भवॆः
वद्वतीयॆः वनयुस्मिप्रकारॆः(1) मान्यताप्राप्तववश्वववद्यालयात्
वववधववर्यॆ स्नातकॆः। भारत बारकौस्मिल्
मध्यॆ वकील् रूपॆण वर्ॆ द्वयस्य अनु भवॆः

35
वर्ाॆ वण
यावत्
(ववज्ञाप
नवर्ॆ स्य
प्रथमवद
नॆ
वद्वतीयॆ
वनयुस्मि
प्रकारॆ

दशवर्ाॆ णां
न्यू नतमानु भवॆः
स्यात्। अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
(2)
उपयुिानामभा
वॆ
साक्षावन्नयुस्मिद्वा
रा
साक्षावन्नयुस्मिॆः

वरीयताहृमॆ ण
वररष्ठकॊवि
सरायकात्
प्रॊन्नत्तया अथवा
प्रवतवनयुस्मिद्वारा
वरीयताहृमॆ ण
सरायककॊवि-I
इत्यिात् पदात्
प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
वरीयताहृमॆ ण
सरायककॊवि-II
इत्यिात् पदात्
प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
आवॆदनामन्त्रणन
न्तरं
(पत्रमाध्यमद्वारा)
प्रवतयॊवगपरीक्षा
यां
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
उपयुॆि एव
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15.

अनु भागावधकारी
स्वच्छप्रवत
(Fair Copy)

1760-3050

16.

कायाॆ लयाधीक्षकॆः

1640-2900

17.

उच्चश्रॆ वणिङ्कणकॆः

1350-2200

18.

वनम्नश्रॆ वणिङ्कणकॆः

1200-2040

(1) स्नातकॊपावधॆः
(2) उच्चिङ्कणपरीक्षा (कॆ.जी.िी.ई) अथवा
तत्तु ल्या
(3) उच्च-आशु वलवप परीक्षा (कॆ.जी.िी.ई)
अथवा तत्तु ल्या

19.

वलवपकसरायकॆः

950-1500

एस्.एस्.एल् .सी

35
वर्ाॆ वण

20.

सुरक्षावधकारी
(Security
Officer)

2000-3200

कॆप्टन् पदात् यॊन वनम्नॆः तादृशॆः
ववमु िसैवनकॆः

50
वर्ाॆ वण

कायाॆ लयावधका
ररपदॆ
वर्ॆ द्वयस्यानु भवॆ
न प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
उच्चश्रॆ णीिङ्कणकपदॆ
न्यू नतया
वर्ॆ त्रयस्यानु भवयु
िस्य तत्पदात्
प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
वनम्नश्रॆ वणिङ्कणक
पदॆ न्यू नतया
पञ्चवर्ाॆ वण
अनु भवयुिं
तत्पदात् प्रॊन्नत्या
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनॆ न
आवॆदनामन्त्रणा
नन्तरं
प्रवतयॊवगपरीक्षा
यां
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
चरमवगॆस्य
समॆ वकतवगॆ ॆ
दशवर्ाॆ णाम्
अनु भवॆः
एस्.एस्.एल् .सी.
यॊग्यता च
यस्यास्मस्त तस्य
प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनानन्तरं
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा पुवलस्
ववभागात्
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21.

सुरक्षाप्रररी
(Security Guard)

825-1250

कावयकक्षमतवान् एस्.एस्.एल.सी
उत्तीणॆश्च। ववमु िसैवनकाय प्राथवमकता

40
वर्ाॆ वण

22.

चरमवगॆस्य
समॆ वकतवगॆ ॆ
कमॆ कराॆःसॆवकॆः/प्रररी/ल
स्कारॆः/पाचकॆः/मा
ली/सम्माजॆ कॆः/अ
न्यॆ च।
वारनचालकॆः

775-1065

पवितुं वलस्मखतुं च सामर्थ्यॆ म्

35
वर्ाॆ वण

1125-1720

लघुवारनानां चालनाय अनु ज्ञापत्रम्

35
वर्ाॆ वण

23.

24.

उपग्रन्थालयाध्यक्षॆः

12000-42018300

25.

सन्दभॆ सरायकॆः

2060-3200

ग्रन्थालयसॆवा
(1) एम् .वलब्.एस्
45
सी/सूचनाववज्ञानम् /प्रलॆ खीकरणम्
वर्ाॆ वण
इत्यस्मिन् ववर्यॆ न्यू नवतन्यू नं 55 % अङ्काॆः
अथवा यु.जी.सी सप्तवबन्त्र्दुमापकॆ
न्यू नावतन्यू नं बी श्रॆ णी एवम् अध्ययनॆ सवॆत्र
उत्तमववजयॆः
(2) सरायकग्रन्थालयाध्यक्षरूपॆण
मराववद्यालयग्रन्थालयाध्यक्षरूपॆण वा
पञ्चवर्ाॆ णामनु भवॆः
(3) अवभनव/पररवतॆनात्मक
ग्रन्थालयसॆवायाॆः साक्ष्यम् , प्रकावशतग्रन्थाॆः,
वृवत्तकप्रवतबद्धता, ग्रन्थालयस्य
कम्प्प्युट्टरीकरणसामर्थ्यॆ म्।
अवभकाम्ययॊग्यता – एम् .वफल् /वपएच्.डी/
ग्रन्थालयववज्ञानॆ ववरुदम् सूचनाववज्ञानम् /
प्रलॆ खीकरणम् / पुरातत्त्व-पाण्डूवलवप
संरक्षणम् /ग्रन्थालयस्य कम्प्प्यूिरीकरणम् ।

मण्डलवनरीक्षका
त् (सवकॆल्
इन्त्र्स्पॆक्टर) यॆः
वनम्नस्तरॆः नास्मस्त
तस्य
प्रतवनयुक्त्या
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनानन्तरं
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
प्रबन्धसवमत्या
वनवश्चतॆन प्रकारॆ ण
आवदॆ नावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
ववज्ञापनॆ न
आवॆदनावन
आमन्त्र्य
प्रायॊवगक
परीक्षाया
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनानन्तरम्
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या

तकनीवकसराय
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(ग्रन्थालयॆः)

कपदात् प्रॊन्नत्या
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या

26.

तकनीवकसरायकॆः
(ग्रन्थालयॆः)

2000-3200

27.

ग्रन्थालयसरायकॆः

1400-2600

28.

ववश्वववद्यालय
अवभयन्ता

3000-5000

29.

सरायककायॆपालकअवभयन्ता

2375-3500

30.

सरायकॆःअवभयन्ता
(Engineer)

2060-3200

(1) स्नातकववरुदम्
(2) ग्रन्थालयववज्ञानवबरुदम्

अवभयास्न्त्रकी सॆिा
(1) वसववल् इन्त्र्जनीयररं ग् ववर्यॆ स्नात
वबरुदम्
(2)15 वर्ाॆ वण यावद् वसववल् इन्त्र्जनीयररं ग्,
यॊजना, वनमाॆ णम् , प्रशासनम् इत्यावदर्ु
अनु भवॆः।

कॆरलराज्यसॆवायाॆः यॊग्यतानु सारॆ ण

30
वर्ाॆ वण

40-50

30
वर्ाॆ वण

ग्रन्थालयसरायक
पदात् प्रॊन्नत्या
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनानन्तरम्
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
कॆन्द्र/राज्य
सवॆकारॆ भ्यॆः
अथवा
तत्तु ल्यववभागॆभ्यॆः
प्रवतवनयुक्त्या
सरायकावभयन्तुॆः
पदात्
वरीयतानु सारॆ ण
प्रॊन्नत्या अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
(1)
पत्रमाध्यमद्वारा
ववज्ञापनानन्तरम्
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
(2) अवधदशॆ क
(ऒवरसीयर)/मा
नवचत्रकार
(डराफिस् मॆ न्)
पदॆ दशवर्ाॆ वण
अनु भवयुिानां
प्रबन्धसवमतॆॆः
ॆ ानु सारॆ ण
वनदॆ श
वरीयताहृमॆ ण
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31.

प्रभागीयलॆ खाकारॆः

2000-3200

32.

अवधदशॆ कॆः (ऒवर्
सीयर् )/मानवचत्रका
रॆः (डराफिस् मॆ न)

1125-1720

कॆरलराज्यसॆवायाॆः यॊग्यतानु सारॆ ण

35
वर्ाॆ वण

33.

इलक्टर ीवर्यन्

1200-2040

35
वर्ाॆ वण

34.

प्लम्बर

1200-2040

(1) एस्.एस्.एल् .सी/तत्तु ल्यापरीक्षा
(2)ववद् युदवधदशॆ कस्य पाठ्यहृमॆ
ववजयॆः/ऎ.वि.ऎ
(1) वैधस्य प्लमबरनु ज्ञापत्रस्य ग्ररणम्
(2) चत्वारर वर्ाॆ वण प्लम्बर् रूपॆण
प्रवृवत्तपररचयॆः

िामय – अ
(चतुथयभागस्य सप्तदशम् अवधवनयमं पश्यतु )
श्रीशङ्कराचायय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः
िावषयकगॊपनीयप्रवतिॆ दनम् .......................... िषयस्य
1. (अ) अवधकाररणॆः नाम
(आ) जिवतवथॆः
2. वतॆमानपदॆ वनयुिॆॆः
वतवथॆः, वॆतनम् एवं वॆतनमानम्
3. वतॆमानवर्ॆ मवप अन्तभाॆ व्य
कवतवर्ाॆ वण प्रवतवॆदनावधकाररणॆः
अधीनॆ कायुं कृतम्
4. वतॆमानपदस्य कृतॆ सामान्ययॊग्यताॆः काॆः? वववशिा
तकनीकी अथवा व्यावसावयकी
उपलस्मब्धॆः अस्मस्तचॆत्
5.
i.

कावयकक्षमता

ii.

आचरणम्

iii.

व्यस्मित्वम् एवं प्रभावॆः

iv.

बुस्मद्धमत्ता

v.

त्वरा, उत्सारॆः उपहृमश्च

vi.

प्रयॊगॆः

vii.

अवभरुवचॆः

35
वर्ाॆ वण

कॆन्द्र/राज्यसॆवा
तॆः प्रवतवनयुक्त्या
पत्रमाध्यमद्वारा
आवॆदनावन
स्वीकृत्य
यॊग्यतानु सारॆ ण
अथवा
प्रवतवनयुक्त्या
उपयुॆि एव

उपयुॆि एव
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viii.

कतॆव्यपररज्ञानम् वदप्पवणलॆ खनस्य, प्रारूपलॆ खनस्य
च प्रावीण्ं ववशॆ र्तॆः

ix.

वनष्पक्षता

x.

सत्यवनष्ठा

xi.

वनणॆयॆः

xii.

आत्मवनभॆ रताॆः
यॊग्यतायां दु राग्ररपूणॆॆः आत्मववश्वासॆः
अस्मस्त वा एवं नू तनववचाराणां
स्वीकायॆता अस्मस्त वा?

xiii.

उत्तरदावयत्वस्वीकारॆ
सन्नद्धता

xiv.

स्वयंवनणॆयनशस्मिॆः

xv.
a. क्षमा
b. चातुयॆम्
c. ववनयॆः
xvi.

कमॆ चाररणां वनयन्त्रणम्
अज्ञाशस्मिॆः एवम् अनु शावसतत्वम्

xvii.

अवधकाररणा कायाॆ लयसम्बस्मन्धर्ु
सामावजकॆर्ु ववर्यॆर्ु वा प्रदवशॆ तॆः

xviii.

वववशिॆः उत्सारॆः
वतॆमानवर्ॆ ॆ अवधकाररणॆः
कायाॆ न्वयनप्रकारॆः

xix.

अवधकाररणॆः वनयॊगॆर्ु
प्रदवशॆ तॆः वववशिॆः प्रभावॆः

xx.

सामान्यविप्पाणी
प्रस्तु तावधकाररवण कॊ Sवप वववशिॆः स्वभावॆः एवम् /अथवा का Sवप अप्रवतमा प्रवतभा अथवा नै पुणी अस्मस्त वा
यॆर्ां सद्भावॆन असौ सॆवायां प्रगतॆॆः उन्नतपदवनयुिॆॆः कारणं भवॆत्।

आभारॆः

रस्ताक्षरम्
प्रवतवॆदनावधकारी (पूणुं नाम)

पदनाम
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-सामान्यम्प्रस्तु तावधकाररणॆः आचरणववर्यॆ यॊग्यताववर्यॆ च ववभागाध्यक्षस्य (यद्यसौ प्रवतवॆदनावधकारी नास्मस्त चॆत्)
अवभप्रायॆः।

विभागाध्यक्षः
प्रवतवॆदनावधकारी संवक्षप्तवणॆनारूपॆण प्रस्तु तावधकाररणं प्रवत स्वकीयं ववचारम् अवधारणाञ्च दद्यात्। यस्मिन्
प्रस्तु तावधकाररणॆः कायाॆ लयीयप्रवहृयापररज्ञानम् ववभागीयतन्त्रान् , तस्य स्वभावान् , सत्यवनष्ठतां , वनष्ठां , नै वतकताञ्च
प्रदशॆ यॆत्, यॆ प्रस्तु तावधकाररणॆः अवधकारवनवॆरणॆ वरतकराॆः पॊर्काश्च भवॆयुॆः। वववशष्य प्रवतवॆदनवर्ॆ ॆ अवधकाररणॆः पुरतॆः
कॆSवप दॊर्ाॆः दृविपथमागताॆः ? तॆर्ां प्रवत प्रस्तु तावधकाररणॆः दृविॆः गौरवरूपॆण पवतता वा, तॆर्ां पररराररूपॆणानॆ न वकं
कृतम् इत्यावदववर्यान् प्रवतवॆदनॆ प्रवतवॆदनावधकारी अवश्यं प्रवतपादयॆत्।
विप्पणी – प्रवतवॆदनॆ Sस्मिन् प्रवॆवशताॆः अवधकाररणॆः गुणाॆः वववरणात्मकाॆः स्यु ॆः।
......................................................................................... इत्यिै प्रदवशॆ तम् ।
प्रवतिॆ दनावधकारी
अिलॊवकतम्

प्रवतिॆ वदतावधकारी

वदनाङ्कः

हस्ताक्षरम्
कुलावधपवतः
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