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42. पृच्छावभलॆखॆः 

43. अनुशासनावधकाररणॆः वनष्कर्ाॆॆः 
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6 
 

53. वनलम्बनादॆशं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना 

54. दण्डान् ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना 

55. आदॆशान्तरावण ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना 
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57. पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः अवभरूपं ववर्यश्च 

58. पुनववॆचारप्राथॆनासमपॆणम् 

59. पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः प्रवतधारणम् (with holding) 

60. पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः प्रवतधारण वववधवत् संसूचनम् 
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62. प्रवतधृतानां पुनववॆचारप्राथॆनानां स्वीकारॆ अवधकारॆः 

63. प्रवतधारणं ववरूध्यागतानां समॆर्ां प्राथॆनानां समुवचतावधकाररणा वनणॆयॆः 

64. वनलम्बनं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना 

65. पुनववॆचारप्राथॆनावनणॆयावधकाररणाम् अवधकाराॆः 

66. पुनववॆचारप्राथॆनासम्बद्धानाम् आदॆशानां वहृयान्वयनम् 

67. दण्डववधानावधकायॆवॆ पुनववॆचारावधकारी चॆवद्ववशिाॆः वनयमाॆः 

68. पुनरीक्षणम् 

69. पुनरीक्षणाथुं समयसीमा 

70. प्रवतवॆदनसमपॆणम् 

71. सतकॆतानॆ्वर्णवनदॆशकस्य अवधकारकॆ्षत्रस्य ववश्वववद्यालयपयॆन्तम् अवभव्यापनम् 
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72. आकस्मिकावकाशादन्यॆः अवकाशॆः 

73. आकस्मिकावकाशॆः 

भागः - V 
 

प्रबन्धसवमवतः(The Syndicate) 

1. प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनम् 

2. प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनॆ गणपूवतॆॆः 

3. अवधकाराॆः कतॆव्यावन च 

4. ववत्तीयाॆः अवधकाराॆः 

5. ववत्तीयानुमानम् 

6. प्रबन्धसवमतॆॆः कायॆहृमाणां मुद्रणम् 

7. कायॆहृमवनणॆयॆ अध्यक्षस्य वववॆचनावधकारॆः 

8. कवतपयकायॆरुॆ् वहृयाहृमाणां वैधता 

भागः - VI 
 

विद्वत् पररषत्(The Academic Council) 

1. ववद्वत्पररर्दॆः अवधकाराॆः 

2. ववशॆर्ावधवॆशनावन 

3. कवतपयकायॆरुॆ् वहृयाहृमाणां वैधता 

4. अवधवॆशनववज्ञस्मप्तॆः 

5. प्रस्तावानाम् अग्रसारणवतवथॆः 

6. प्रस्तावस्य कायॆसूच्यामन्तभाॆवॆः कायॆॆः 
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7. कायॆसूवचपत्रस्य पॆ्रर्णम् 

8. प्रस्तावानां स्वीकायॆता 

9. संशॊधनानां समपॆणम् 

10. संशॊधनानां स्वीकायॆता 

11. अवधवॆशनॆ प्रस्तावानां स्वीकारॆ वहृयाहृमॆः 

12. अवधवॆशनस्य वहृयाहृमॆः 

13. वहृयाहृमॆरु् असरमवतॆः  

भागः - VII 

सङ्कायाः 

1. सङ्कायाॆः 

2. ववभागाॆः 

3. कवतपयकायॆरुॆ् मतदानस्य पात्रता 

4. सङ्कायाध्यक्षॆः 

5. सङ्कायाध्यक्षस्य अल्पकावलकी अनुपस्मस्थवतॆः 

6. सङ्कायसवमतॆॆः संरचना 

7. सङ्कायस्य अवधकाराॆः 

8. वहृयाहृमॆरु् असम्मवतॆः 

9. कवतपयकायॆरुॆ् वहृयाहृमाणां वैधता 

भागः - VIII 
पाठ्यिमसवमवतः(Board of Studies) 

1. संरचना 

2. कतॆव्यावन 

3. अवधकाराॆः 

4. अवधवॆशनावन 

भागः - IX 
वित्तसवमवतः 

1. संरचना 

2. अवधवॆशनावन 

3. अवधकाराॆः 

भागः - X 
अध्यादॆशवनमायणस्य वियािमः 

1. अध्यादॆशॊपहृमणॆ अवधकारी 

भागः - XI 
अवधवनयमवनमायणस्य वियािमः 

1. अवधवनयमॊपहृमणॆ अवधकारी 

2. सङकायैॆः सर परामशॆॆः 

भागः - XII 
उपावधः(Degree), अवधकृतपत्रम् (Diploma), प्रमाणपत्रम् (Certificate), यॊग्यतापत्रम् 

(Title) 

1. ववश्वववद्यालयॆनॆमॆ दीयनॆ्त 

2. यॊग्यता 

3. उपावधप्रभृतीनां प्रदानम् 
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भागः - XIII 
मानदॊपाधयः 

1. मानदॊपावधदानयॊग्याॆः व्यियॆः 

2. संप्रदानम् 

3. मानदॊपावधप्रदानॆ अवधकारॆः 

4. प्रमाणीकरणम् 

5. प्रदानयॊग्याॆः उपाधयॆः 

भागः - XIV 
पाररषद्यिृवत्तः(Fellowship), छात्रिृवत्तः (Scholarship), एिं विद्यावथयिृवत्तः (Studentship) 

1. पुरस्काराॆः 

2. ववश्वववद्यालय – शॊध – पररर्द्यवृत्तयॆः 

3. चयनसवमवतॆः 

4. प्रवतवनयुस्मिॆः 

5. वनलम्बनम् अथवा वनरसनम् 

6. यॊग्यस्य प्रत्यावशनॆः अभावॆ वृवत्तप्रदानमवप नास्मस्त 

7. ररिस्थानावन 

8. अक्षयवनधॆॆः दीयमानाॆः छात्रवृत्तयॆः पाररर्द्यवृत्तयश्च 

9. शॊधसाराय्याथुं प्रववतॆतावन ववशॆर्ानुदानावन पुरस्काराश्च 

10. संकायप्रमुखॆन परामशॆॆः 

11. अनुबन्धस्य समयाॆः 

12. स्वीकतॆुॆः कतॆव्यम् 

13. मौवलककृतीनां कृतॆ पुरस्काराॆः 

14. व्ययॆः 

15. शॊधकायॆरुॆ् सौववध्यप्रदानम् 

16. अवैतवनकशॊधकमॆचाररणॆः 

भागः - XV 
विद्यालयप्रविष्टानां (Matriculates) पविका 

1. पञ्जीकरणयॊग्याॆः 

2. पञ्जीकरणयॊग्याॆः अनॆ्य ववभागाॆः 

3. पवञ्जकायाम् उलॆ्लखनीयाॆः ववर्याॆः 

4. शुल्कॆः 

5. आवॆदनानां प्रास्मप्तसमयॆः 

6. प्रव्रजनं पुनॆः प्रवॆशश्च 

 

भागः - XVI 

उपावधप्रभृतीनां प्रवतसंहारॊ वनरसनं िा 

1. वहृयाहृमॆः 

 

भागः - XVII 

विश्वविद्यालयसंघः 

1. ववश्वववद्यालयसंघस्य संरचना 

2. संरचनाप्रणाली 

3. वनवाॆचनप्रवहृया 
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4. सदस्यानां कायॆकालॆः 

5. मरासवचवस्य चयनप्रवहृया 

6. ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधवॆशनम् 

7. अवधवॆशनस्य वहृयाहृमॆः 

8. गणपूवतॆॆः 

9. ववशॆर्ावधवॆशनस्य समाह्वानम् 

10. ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधवॆशनाथुं सूचना 

11. प्रस्तावानाम् समपॆणवतवथॆः 

12. प्रस्तावस्य कायॆसूच्यामन्तभाॆवॆः कायॆॆः 

13. कायॆसूचीपत्रस्य पॆ्रर्णम् 

14. संशॊधनानां सुचना 

15. उपवॆशनानां प्रवहृया 

16. कायॆकलापाॆः 

17. ववश्वववद्यालयसंघस्य अवधकाराॆः 

 

 

 

 

 

भागः - XVIII 
प्रबन्धसवमतौ विधायकस्य चयनप्रविया 

1. ववधानसभासवचवं प्रवत कुलसवचवस्य वलस्मखतप्राथॆना 

2. वनवाॆचनम् पररणामववज्ञापनञ्च 

 

भागः - XVIX 
 

वनयमॊपदॆशकः स्थथरावधिक्ता च 

अनुसूची 
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श्रीशङ्कराचायय संसृ्कतविश्वविद्यालयः, कालवि 

वनयमािवलः 1997 

अवधसूचना 

श्रीशङ्कराचायॆ – संसृ्कतववश्वववद्यालयस्य कुलावधपवतॆः 06.05.1997 तमॆ वदनॆ, श्रीशङ्कराचायॆ-

संसृ्कतववश्वववद्यालयावधवनयम (1994) स्य वगॆॆः 40 (4) अन्तगॆतप्रावघानानामनुसारॆण प्रववतॆतस्य ‚श्रीशङ्कराचायॆ-

संसृ्कतववश्वववद्यालयवनयमाववलॆः-1997‛(x) इत्यस्य सन्तॊरॆ्णानुमवतं दत्तवान्। 

 इयं वनयमाववलॆः सामान्यजनानां सूचनाथॆम् अवघसूचना संख्या – कुलसवचव /वनयमा/5/97 वदनाङ्कॆः 

15.05.97 इतॆ्यवं प्रकारॆण असाधारणराजपत्रम् खण्डॆः XLII, कॆरलसवॆकारॆः वदनाङ्कॆः 21.05.97 इत्यस्मिन् 

प्रकावशतॊऽस्मस्त। 

अध्यायः – 1 

प्रारस्िकम् 

1. लघुशीरॆ्कं प्रारम्भश्च – इयं वनयमाववलॆः ‚श्रीशङ्कराचायॆ-संसृ्कत-ववश्वववद्यालयवनयमाववलॆः, 1997 ‛  इवत नाम्ना 

भववष्यवत।वनयमाववलॆः सद्यॆः प्रभावी भववत। 

2. वनवॆचनावन 

(1) अस्यां वनयमावलौ सन्दभॆववशॆरॆ्ण अन्यथा नापॆवक्षतशॆ्चत् 

(अ) ‚शैक्षवणकवरॆ्ॆः‛ इत्यस्यजून मासस्य प्रथमवदनादारभ्य मईमासस्य अस्मन्तमवदनपयॆन्तॆः द्वादशमासात्मकॆः कालॆः 

इत्यथॆ वनवदॆिॆः 

(आ) ‘अवधवनयम’ इत्यस्य श्रीशङ्कराचायॆ-संसृ्कत-ववश्वववद्यालय-अवधवनयमॆः, 1994 (5/1994) इत्यथॆॆः 

(इ) अध्याय इत्यस्य अस्याॆः वनयमावलॆॆः अध्याय इत्यथॆॆः। 

(ई) ‘स्पिवदनावन’ इत्यस्य आद्यन्ताभ्यां वदनाभ्यां ववना मध्यगतावन वदनावन इत्यथॆॆः। 

(x)शुस्मद्धपत्रम् संख्या कुलसवचव /वनयम/5-97 वदनाङ्कॆः 25.11.97 अनुसारॆण अयं शब्दॆः संशॊवधतॆः, कॆरलराजपत्रम् 

वदनाङ्कॆः 16.12.97 (खण्डॆः- IV) इत्यास्मिन् प्रकावशतश्च। शुस्मद्धपत्रात् पूवुं ‚श्रीशङ्कराचायॆ संसृ्कतववश्वववद्यालयॆः प्रथमॆः 

वनयमाववलॆः 1997‛ इत्यासीत्। 

(उ) ‘ववभाग’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयस्य वशक्षाववभागॆः एवं /वा शॊधववभागॆः अथवा ववश्वववद्यालयस्य ‚सामान्यवनधॆॆः‛ 

धनमादाय ववशॆर्कायाॆय प्रवतॆमानॊ ववभाग इत्यथॆॆः। 

(ऊ) ‘ववभागाध्यक्षॆः’  इत्यस्यकस्यवचद् ववभागस्य दैनास्मन्दनप्रवतॆनसमॆतॆ शासनप्रबनॆ्ध वनयुिॆः अवधकारी इत्यथॆॆः। 

(ऋ) ‘ववश्वववद्यालयवनयम’ इत्यस्य अवधवनयमॆ वनयमावलौ च, अध्यादॆशॆरु्, वववनयमनॆरु् आदॆशॆरु् वा अन्तगॆताॆः धाराॆः 

इत्यथॆॆः। 

(ऌ) ‘अनुभाग’ इत्यस्य अवधवनयमस्य अनुभाग इत्यथॆॆः।  

(ए) ‘अध्ययनववर्यॆः’ इत्यस्य वववशिा पाठ्यहृमसवमवतॆः यस्य भववत स इत्यथॆॆः। 
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(ऒ) ‘ववश्वववद्यालयकमॆचारी’ इत्यस्य पूणॆकावलकॆः सामान्यवनधॆॆः वॆतनभॊगी च कॊ ऽवप ववश्वववद्यालयकमॆचारी 

(आकस्मिककायॆ ॆअनुबन्धकायॆ ॆवा अन्तगॆतं कमॆचाररणं मुक्त्वा) 

2. अस्यां वनयमावलौ प्रवतपावदता अवप अवनरुिा यॆ शब्दाॆः प्रयॊगाॆः वा तॆर्ां अथाॆॆः 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 ववश्वववद्यालयकायॆरुॆ् 

सामान्यपयॆवॆक्षकॆः वनयन्त्रकश्च भवॆत्। ववश्वववद्यालयप्रावधकारीणां वनणाॆयान् असौ कायाॆन्वयं नयॆत्। 

(2) यदा कश्चन कमॆचारी 

(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 ि तदॆव अनुवतॆयॆत्। 

(2) िॆतनं भत्ताश्च 

(1) समयॆ समयॆ सवॆकारॆण वनवश्चतं वॆतनं भत्ताश्च कुलपतॆॆः भवॆयुॆः। 

(2) सवॆकारॆण वनवश्चता यात्राभत्ताॆः दैवनकभत्ताश्च स्वीकतुुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात् 

(3) अन्यथा न स्पिीकृतशॆ्चत् कुलपवतॆः प्रथमस्तरावधकाररणॆः कृतॆ वववरतं वचवकत्सॊपचारं वचवकत्सॊपस्मस्थवतं 

वचवकत्साप्रवतपूवतुं च स्वीकतॆुम् अवधकृतॆः स्यात् 

(3) आिासव्यिथथा 

सवॆकारॆण स्पिीकृतॆः कॊ ऽवप प्रत्यादानव्यवस्था अस्मस्त चॆत्तदाधारॆण वनॆःशुलका सुसस्मिता च आवासॆः 

कुलपतयॆ दीयतॆ। 

(4) अिकाशः 

(1) सवॆकारीयावधकाररणॆ वववरतस्य आकस्मिकस्य वनयस्मन्त्रतस्य, अवजॆतस्य च अवकाशस्य कुलपवतॆः 

अवधकृतॆः स्यात् 

(2) राज्यसवॆकारस्य अवधकाररणॆ वववरतॆः सॆवावनवृवत्तसमयॆ, अन्यस्मिन् समयॆ वा अनुमतॆः 

अवजॆतावकाशाभ्यपॆणवनयमॆः कुलपतॆरवप स्वीकायॊ ॆभवॆत्। 

(3) आत्मनॆः कायॆकालॆ अवधकावधकॆः चतुमाॆसात्मकॆः कालॆः उपचाराथॆम् अन्यकायाॆथुं वा भत्तारवरतमवकाशं 

स्वीकतुुं कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्। 

(5) कमयचाररणां पदानां िा थथानान्तरणॆ कुलपतॆरवघकारः 

कस्यावप कमॆचाररणॆः पदस्य वा ववश्वववद्यालयान्तगॆतात् एकस्याॆः संस्थायाॆः अन्यां प्रवत स्थानान्तरणॆ कुलपवतॆः 

समथॆॆः स्यात्। 

(6) कुलपतॆः प्रवतष्ठा अवधकाराश्च 

(1) ववश्वववद्यालयसम्बदॆ्धरु् सवॆरुॆ्कायॆरुॆ् कुलपवतॆः शैक्षवणकॆः कायॆकारी एवं परमावधकारी च स्यात्। सवॆ ॆ

अवधकाररणॆः कुलपतॆरादॆशस्य पररपालनॆ बाध्याॆः सु्यॆः। 



12 
 

(2) अवधवनयमॆन प्रदतै्तरवधकारैॆः सर अधॊवनवदॆिानवप अवधकारान् प्रयॊिंु कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्। तथावर 

–  

(अ) शैक्षवणकॆः प्राशासवनकश्च 

(1) अध्यादॆशॆ वववरतां व्यवस्थाम् अनवतहृम्य, छात्राणां एकिात् प्रादॆवशककॆन्द्रात् कॆन्द्रान्तरं प्रवत 

तॆर्ाम् उपस्मस्थवतमवप संयॊज्य स्थानान्तरणॆ अनुमवतप्रदानम्। 

(2) समॆ्मलनॆरु् ववचारणगॊष्ठीरु् च प्रवतवनधीनां प्रवतसंयॊजनम्। 

(3) ववभागाध्यक्षस्य सङ्कायप्रमुखस्य वा अनुशंसया किा द् अवप अङ्गपररवमताय परीक्षावथॆनॆ 

ववश्वववद्यालयपरीक्षासु अवतररिमयस्य प्रदानम्। 

(4) वनधाॆररतॆ समयॆ परीक्षाशुलं्क समपॆवयतुमसमथॆभॆ्यॆः परीक्षावथॆभ्यॆः ववश्वववद्यालयपरीक्षायां प्रवॆशाथुं 

अवस्थौवचतॆ्यन आवॆदनपत्रस्वीकारॆः। 

(5) ववश्वववद्यालयकमॆचाररणां सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षासमयस्य पूतॆॆॆःघॊर्णा। 

(6) पञ्चसरस्रस्य रूप्यकस्यावधकॆ् सवत कुलसवचवस्य, मुख्यसङ्कायप्रमुखस्य, सङ्कायप्रमुखानां, 

ववत्तावधकाररणश्च यात्राभत्तापत्रस्य प्रवतरस्ताक्षरणम्। 

(आ) वित्तीयाः 

(1) अवकाशस्वीकारॆण अन्यथा वा जातॆरु् अल्पकावलकॆरु् ररिस्थानॆरु् प्रवतस्थावनकस्यानपॆक्षायां 

अवतररिप्रभारप्रदानाय व्यवस्थाकरणम्। 

(2) प्रबन्धसवमवतद्वारा स्वीकृतानां यॊजनानां कृतॆ लॆखाशीरॆ्कस्य प्रारम्भॆः 

(3) नूतनस्य जीणॊदॆ्धारस्य वा कृतॆ सवॆरॆ्ां वनमाॆणानां पञ्चलक्षवमतं धनं यावत् अनुमवतप्रदानम्। परनु्त 

–  

(अ) वनमाॆणवमदं प्रबन्धसवमत्या स्वीकृतायां पद्धतौ अन्तगॆतं स्यात्। 

(आ) ववश्वववद्यालयस्य आयव्ययपतॆ्र एतदथुं धनरावशॆः प्रदत्तॆः स्यात्। 

(4) अवधकाररणां संख्याध्यक्षानाञ्च कृतॆ स्थावयनॆः अवग्रमधनराशॆॆः अनुमॊदनम्। 

(5) ववश्वववद्यालयकमॆचाररणां वनयमानुसारॆण सवॆस्यावप ऋणस्य अवग्रमधनराशॆश्च अनुमॊदनम्। 

(6) सक्षमॆण अवधकाररणा अनुमॊवदतानां यॊजनान्तगॆतानां ववभागकायाॆणां कृतॆ 

एकलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य अवग्रमस्य धनराशॆॆः अनुमॊदनम्। 

(7) वनमाॆणाथुं, वसु्तनामापूतॆयॆ वा समवपॆतप्रस्तावानां नू्यनतममूल्यकशॆ्चत् 

साधॆत्रयलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य, तवदतरशॆ्चत् सपादलक्षरूप्यकपयॆन्तस्य धनराशॆॆः स्वीकृवतॆः। 

(8) तत्तद् ववभागॆरु् वनवक्षप्तानां अवग्रमधनराशीनां प्रवतभूवतधनानां वा प्रत्यपॆणाय 

तत्तवद्वभागाध्यक्षाणाम् अनुशंसया अनुमॊदनम्। 

(9) यद्यस्मिन् वनवधपुनववॆवनयॊजनॆ आवृवत्तदवयतं्व नान्तभॆववत अथाॆत् अिात् ववत्तवर्ाॆदगॆ्र दावयतं्व न 

गच्छवत तवरॆ पञ्चववंशवतसरस्ररूप्यकपयॆन्तस्य वनधॆॆः एकिात् मुख्यशीर्ाॆत् शीर्ाॆन्तरॆ 

पुनववॆवनयॊजनस्य अनुमॊदनम्। 

(10) वनयमानुसारॆण ववश्वववद्यालयस्य कमॆचाररवभॆः हृीतानाम् और्धानां धनप्रत्यपॆणस्य 

अनुमॊदनम् 

(3) समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमत्या समवपॆता अवधकारा अवप कुलपतौ भवॆयुॆः। 
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(7) अवधकाराणां वनयॊजनम् 

ववश्वववद्यालयवनयमानुसारॆण कुलपवतना स्वयमॆव वनवॊढॆव्यान् प्रशासनसम्बद्धान् कायॆववशॆर्ान् 

पररत्यज्य सवॆमवप कायॆजातं कुलपवतॆः अधीनस्थॆभ्यॆः अवधकाररभ्यॆः प्रदातंु स्वतन्त्रॊ ऽस्मस्त। 

एतस्यावधकारप्रदानस्य प्रवतवॆदनं प्रबन्धसवमतॆॆः अनन्तरॊपवॆशनॆ समपॆयॆत्। 

(8) कुलपवतः विश्वविद्यालयं प्रवतवनधीयतॆ 

(1) भारतीयववश्वववद्यालयसंघॆ, रािर मण्डलववश्वववद्यालयसंघॆ, तत्सदृशसवमवतरु् वा स्वदॆशॆ ववदॆशॆ वा कुलपवतॆः 

ववश्वववद्यालयस्य प्रवतवनवधॆः स्यात्। यद्यसौ तत्रॊपस्थातुमसमथॆॆः चॆत् आत्मनॆः स्थानॆ कमप्यनं्य 

ववश्वववद्यालयस्य प्रवतवनवधरूपॆण पॆ्रर्यॆत्। 

(2) कुलावधपतॆरनुमॊदनॆन प्रबन्धसवमवतॆः कुलपवतं ववश्वववद्यालयकायाॆथुं भारतॆ ववदॆशॆ वा कस्मिन्नवप स्थानॆ 

पॆ्रर्वयतंु शक्नॊवत। 

(9) अिकाशानुदानम् 

कुलपतॆरवकाशस्यानुमॊदनॆ कुलावधपवतॆः अवधकृतॆः स्यात्। 

मुख्यसङ्कायाध्यक्षः 

(10) सॆिनॊपाधयः 

मुख्यसङ्कायप्रमुखस्य वॆतनं, भत्ताॆः, सॆवनॊपाधयॆः च कुलावधपवतना वनश्चीयनॆ्त। 

(11) यॊग्यताः 

मुख्यसङ्कायप्रमुखॆः शॊधॊपावधना, प्रकावशतै ग्रनै्थश्च युिॆः, सवहृयरूपॆण शॊधकमॆवणवनरतॆः, 

दशवरॆ्भॆ्यॆः स्नातकॊत्तरकक्षाध्यापनस्य अनुभवयुिॆः एवं /वा ववश्वववद्यालयस्तरॆ रािर ीयस्तरॆ वा 

शॊधकायॆ ॆरतॆः, ववद्यावाररवधस्तरॆ शॊधवनदॆशॆनॆ अनुभवयुिश्च प्रमुखॆः ववद्वान् स्यात्। 

(12) सॆिापररत्यागः 

मुख्यसङ्कायाध्यक्षॆः एकमासस्य पूवॆसूचनात् परं स्वरसॆ्तन वलस्मखतं स्वपदात्त्यागपतं्र कुलावधपतयॆ 

सॆ्वच्छया समपॆयॆत्। कुलावधपतॆॆः एतस्य स्वीकारवदनादारभ्य पदत्यागॆः प्रभावी भववष्यवत। 

(13) सॆिासमापनम् 

आवधकाररककतॆव्यानां वनवॆरणॆ गंभीराणाम् अवनयवमततानां कारणॆन, दुराचारॆण वा कुलावधपवतॆः 

मुख्यसङ्कायाध्यक्षस्य सॆवां समापवयतंु अवधकृतॊऽस्मस्त। 

 परनु्त मुख्यसङ्कायाध्यक्षस्यॊपरर आरॊवपतानाम् अपराधानां समुवचतां पृच्छामकृत्वा, 

अकारावयत्वा वा, तिै स्वपकं्ष प्रस्तॊतुम् उवचतमवसरमदत्वा वा कुलावधपवतॆः दॊर्ारॊवपतस्य सॆवां न 

समापयॆत्। 

 

(14) कतयव्यावन अवधकाराश्च 

अवधवनयमस्य 27 तमॆ अनुभागॆ वनधाॆररतैॆः कतॆवै्यॆः सर –  

(i) ववश्वववद्यालयान्तगॆतानां समॆर्ां शौक्षवणककमॆचाररणां, वनयमावलॆॆः चतुथाॆध्यायॆ तृतीयपादॆ 

प्रवतपावदतानां लघुदण्डानां ववधानॆ मुख्यसङ्कायाध्यक्षॆः अनुशासनावधकारी भवॆत्। 

(ii) कुलपवतना, प्रबन्धसवमत्या ववद्वत्पररर्दा वा समयॆ समयॆ प्रदत्तावन कायाॆवण असौ वनवॆरॆत्। 
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कुलसवचिः 

(15) वनयुस्क्तप्रकारः 

(1) प्रबन्धसवमत्या ववरवचतया चयनसवमत्या यस्यां कुलपवतॆः अध्यक्षॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यौ, 

प्रबन्धसवमत्या नामवनवदॆिॆः ववशॆर्ज्ञॆः सदस्याश्च सस्मन्त तस्याॆः अनुशंसया प्रथमवारम् एकवरॆ्स्य कृतॆ प्रबन्धसवमत्या 

कुलसवचवॆः वनयॊज्यतॆ। असौ वलस्मखतॆन आदॆशॆन वनयुिॆः पूणॆकावलकॆः वॆतनभॊगी अवधकारी भवॆत्। 

एकवर्ाॆनन्तरमवप अस्य वनयुस्मिॆः प्रवतॆतॆ चॆत् एकवरॆ्स्य पररववक्षाकालॆः ततॊ वनरन्तरतया वनयुस्मिवदनादारभ्य 

वरॆ्द्वयं यावत् कायॆकालश्च भवॆत्। वनयुस्मिपतं्र कुलपतॆॆः अधीनॆ भवॆत्, 

परनु्त पुनरपॆ्यकवरॆ्स्यकृतॆ पररवीक्षाकालं दीधीकतुुं प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः स्यात्। 

(2) सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालस्य समापॆ्तरनन्तरं वलस्मखतॆन आदॆशॆन कुलसवचवस्य वनयुिॆॆः पुविं 

कुयाॆत्। चत्वारर वर्ाॆवण अथवा आयुर्ॆः पञ्चपञ्चाशत् वर्ाॆवण इत्यनयॊॆः कतरत् पूवुं भववत तावत्पयॆन्तमस्य 

कायॆकालॊ भवॆत्। पररवनवश्चतायाम् आयुॆःसीमायाम् अन्तगॆतशॆ्चत् अस्य पुनरपॆ्यकवारं वनयुस्मिं कतुुं 

शक्तॆ। 

(3) वनधाॆररतस्य दीघीकृतस्य वा पररवीक्षाकालस्य समापॆ्तरनन्तरं, कुलसवचवॆः अस्मिन् पदॆ प्रववतॆतुम् 

अनुपयुि इवत प्रबन्धसवमत्या वनणीयॆतॆ चॆत् प्रबन्धसवमवतॆः तं पदात् वनष्कासयॆत् अथवा यथास्मस्थवत 

पदावनवतं कुयाॆत्। एतिात् पूवुं तिै स्वपक्षस्थापनाय उवचतॊऽवसरॊदॆयॆः। 

(4) उपखण्डस्य प्रथमतॆः तृतीयवनयमं यावत् यदुिं तदनादृत्य अवप, ववश्वववद्यालयस्य वरताथुं, 

समुवचतकारणावन वववलख्य प्रबन्धसवमवतॆः, पररस्मस्थत्यनुकूलतया राज्यसवॆकारस्य कॆन्द्रसवॆकारस्य वा 

कमवप अवधकाररणं कुलसवचवपदॆ वनयॊिंु प्रभववत। 

(16) पररलब्घयः 

प्रबन्धसवमतॆॆः वनणॆयानुसारर वॆतनम् कुलसवचवस्य भववत। 

 

(17) अल्पकावलकी अनुपस्थथवतः 

कुललवचवॆः समू्पणॆॆः समयॆः कायाॆलयकायॆरुॆ् वनरतॊ भवॆत्। दशवदनपयॆन्तमनुपस्मस्थतौ कुलपतॆॆः, तदवधकशॆ्चत् 

प्रबन्धसवमतॆॆः अनुमवतं स्वीकुयाॆत्। दशवदनपयॆन्तानुपस्मस्थतौ कुलपवतॆः, तदवधकशॆ्चत् प्रबन्धसवमवतश्च कुलसवचवस्य 

कतॆव्यवनवॆरणाथॆमुवचतां व्यवस्थां कारयॆत्। 

(18) पदॆन सवचिः 

कुलसवचवॆः प्रबन्धसवमतॆॆः, ववद्यापररर्दॆः, संकायानां, पाठ्यसवमतॆॆः, अवधकृतैॆः वनवमताॆनाम् अन्यसवमतीनां च 

सवचवरूपॆण कायुं कुयाॆत्। 

(19) अवधकाराः 

कुलसवचवस्य अवधकाराॆः अधॊवलस्मखताॆः भवस्मन्त। तद्यथा –  

i. कुलपतॆॆः सामान्यवनदॆशॆानुसारॆण, तदधीनतया च ववश्वववद्यालयस्य कायाॆलयानुशासनॆ कुलसवचवॆः अवधकारी 

स्यात्। कायाॆलयकमॆचाररणां कतॆव्यानां वनधाॆरणॆचकुलसवचवॆः अवधकारी स्यात्। 

ii. कुलपतॆॆः पूवाॆनुमत्या कायाॆलयस्य कुशलसञ्चालनाय समुवचतव्यवस्थापररकल्पनॆ कुलसवचवस्य 

अवधकारॊSस्मस्त। 

iii. प्रवतवॆदनानां कायॆपररपािीनां वा मुद्रणव्ययस्य स्वीकृवतॆः यदासौ व्यस्मिगतमुद्रणालयस्य चॆत् 

नू्यनतमसमवपॆतमूल्यस्य तथा वावरॆ्कायव्ययपतॆ्र एतदथुं वववरतस्य। 
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iv. सवॆकारीयमुद्रणालयॆ मुवद्रतशॆ्चत् आयव्ययपतॆ्र एतदथुं धनरावशॆः वववरतशॆ्चत्, राजपतॆ्र समाचारपतॆ्ररु् च प्रदत्तानां 

ववज्ञापनानां ववपत्रानुसारॆण (Bill) व्ययस्य स्वीकृवतॆः। 

v. सवॆकारीयमुद्रणालयॆरु् कृतानां मुद्रणकायाॆणां, धनरावशॆः आयव्ययपतॆ्र (Budget) वववरतशॆ्चत् ववपत्रानुसारॆण 

(Bill) स्वीकृवतॆः। 

vi. सवमवतकायॆवृत्तानां मुद्रणं व्यस्मिगतसंस्थाभ्यशॆ्चत् समवपॆतप्रस्तावानामामन्त्रणं समवपॆतप्रस्तावॆरु् 

नू्यनतममूल्यस्य स्वीकृवतश्च। 

vii. नूतनप्रत्राणां पवञ्चकानाञ्च मुद्राणानुमवतॆः। 

viii. सॆवातपालमुद्राणां (Service Postage Stamps) हृयणॆ अनुमवतॆः। 

ix. कायाॆलयॆ तत्तदवसरॆरु् रूप्यकाणाम् एकसरस्रपयॆन्तम् आकस्मिकलघुव्ययस्य ‚कायाॆलयव्ययॆः प्रकीणाॆश्च ‛ 

(Office expenses and Miscelleneous) इत्यिात् शीरॆ्कात् स्वीकृवतॆः। 

x. ववश्वववद्यालयकायाॆलयॆ तदधीनसंस्थासु च कायॆरतानां अराजपवत्रतकमॆकराणां 

तत्तत्सम्बद्धसॆवावनयमानुसारॆण-उपररपिनं ववशॆर्ाङ्गपररवमतसम्बदं्ध च मुक्त्वा-सवॆववधानाम् अवकाशानां 

स्वीकारॆः। 

xi. ववश्वववद्यालयाधीनसंस्थानां कृतॆ अपॆक्षानुसारॆण लॆखनसामग्रीणां सवॆकारीयहृयस्थानॆभ्यॆः हृयणाथॆम् प्रसु्ततानां 

व्यादॆशानां (indent) स्वीकृवतॆः। 

xii. ववश्वववद्यालयावधवनयमान्तगॆतानां वनयमानाम् आधारॆण, अराजपवत्रतकमॆकराणां ववश्वववद्यालयात् अन्यासु 

संस्थासु वनयुस्मिमवभलक्ष्य समवपॆतानां आवॆदनानाम् अग्रसारणम्। 

xiii. वववशिॆरु् आकस्मिकॆरु् कायॆरुॆ् प्रतॆ्यकं ववर्यॆरु् सरस्रपयॆन्तस्य धनराशॊॆः अनन्तरॊिां व्यवस्थाम् अनुसृस्य 

स्वीकारॆः। 

(अ) वनवदॆिस्य हृयस्य सम्बदॆ्धन अवधकाररणा पूवाॆनुमॊदनं प्रापं्त स्यात्। 

(आ) अनुमॊदनाथुं प्रसु्ततॊ Sयं व्ययॆः हृयसवमत्या कुलपवतना वा अनुमॊवदतॆभ्यॆः समवपॆतप्रस्तावॆभ्यॆः 

(Quotations) स्वीकृतॆः स्यात्। 

 

xiv. वनवदॆिकायाॆणां प्रवतभूवतधनरावशं पररत्यज्य, अनॆ्यर्ां वनकॆ्षपाणां तत्सम्बद्धानाम् अनुबन्धानां सन्तॊर्जनकतया 

संपूतॆरॆनन्तरं वनयमानुसारॆण प्रत्यपॆणॆ वनमॊचॆनॆ वा अनुमवतॆः। 

xv. परीक्षाशुल्कादीनाम् आयानां शतं रूप्यकपयॆन्तानां प्रत्यपॆणप्राथॆनासु वनयमानुसारॆण अनुमवतॆः। स्पिीकरणम् 

– एतस्य अनुचॆ्छदस्य ववर्यॆ शतं रूप्यकाणीवत सीमाङ्कनं प्रमादवशात् ववश्वववद्यालयलॆखायां समायॊवजत 

धनराशॆॆः प्रत्यपॆणववर्यॆ न प्रवतॆतॆ। तादृशववर्यॆरु् समू्पणॆस्य धनराशॊॆः प्रत्यपॆणं कुलसवचवॆः अनुमॊदयॆत्। 

xvi. कायाॆलयकायाॆवण कतॆुम् अवनयतरूपॆण मावसकरूपॆण दीधॆकावलकरूपॆण अधॆदीधॆकावलकरूपॆण वा 

श्रवमकाणां वनयॊगॆः। 

xvii. सवॆकारीयववभागॆभ्यॆः प्रवतवनयुिानां कमॆकराणां वॆतनं सॆवा वनवृवत्तवॆतनसरयॊगांशं च संदातुमनुमवतॆः। 

xviii. शतं रूप्यकावण यावत् अवग्रमधनस्य सुरवक्षतधनराशॆवाॆ, तत्तवद्वभागाध्यक्षाणाम् अनुशंसापूवॆकं 

प्रत्यपॆणानुमवतॆः। 

xix. ववश्वववद्यालयस्य वनयमान् व्यवस्थाश्च अनुसृत्य पञ्चशतं रूप्यकावण यावत् अनुपॆक्षणीयस्वभावानां व्ययानां 

अनस्मन्तमप्रवतपूतॆयॆ अनुमवतॆः। 

(20) कतयव्यावन –  

i. अनन्तरॊिावन कुलसवचवस्य कतॆव्यावन सु्यॆः 

(अ) अवभलॆखाॆः, सामान्यमुद्राॆः, प्रबन्धसवमवत (Syndicate) द्वारा वनवश्चताॆः सम्पदश्च तदधीनॆ 

संरक्षणम्। 



16 
 

(आ) ववश्वववद्यालयावभलॆखानां समस्तानां दावयतं्व कायाॆलयीयपत्राचारव्यवरारस्य दावयत्वञ्च। 

(इ) प्रबन्धसवमतॆॆः, ववद्यापररर्दॆः, संकायानां, पाठ्यसवमतीनां एतवन्नयुिानां सवमतीनां च 

अवधवॆशनाथुं सूचनापत्रववतरणम्। 

(ई) प्रबन्धसवमतॆॆः ववद्यापररर्दॆः, संकायानां, पाठ्यसवमतीनां एतवन्नयुिानां सवमतीनाञ्च 

कायॆपररपािीनां अवभलॆखवनमाॆणं सन्धारणञ्च। 

(उ) कुलपतॆॆः वनदॆशॆानुसारॆण ववश्वववद्यालयान्तगॆतानां ववववधानां सवमतीनां प्रावधकाररणाञ्च 

चयनप्रवहृयायाॆः (वनवाॆचनप्रवहृयायाॆः) आयॊजनम्। 

(ऊ) ववश्वववद्यालयस्य स्नातकानां, मॆविर कुलॆि् जनानां, दातृणां,िारकवनधीनां (endowments) 

पञ्जीकृतस्नातकानां तथा समयॆ समयॆ ववश्वववद्यालयवनयमद्वारा व्यवस्थावपतानां 

व्यवस्थाप्यमानानां च गणनापत्राणां (Registers) सन्धारणम्। 

(ऋ) प्रबन्धसवमतॆॆः वनदॆशॆानुसारॆण ववश्वववद्यालयसम्पत्तीनां धनवनवॆशानां तथा 

ववश्वववद्यालयसामान्यवनधॆॆः च प्रबन्धनम्। 

(ऌ) प्रबन्धसवमतॆॆः वनदॆशॆानुसारॆण ववश्वववद्यालयप्रवतवनवधरूपॆण अनुबन्धपतॆ्ररु् तथा अनॆ्यरु् 

सरमवतपतॆ्ररु् रस्ताक्षरववधानम्। 

(ऍ) समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमवतद्वारा समवपॆतानां प्रकायाॆणां वहृयान्वयनम्। 

ii. सरसं्र रूप्यकॆभ्यॆः साधाॆवद्वसरसं्र रूप्यकपयॆन्तस्य धनराशॆॆः ववपतॆ्ररु् (Bills) प्रवतरस्ताक्षरववधानॆ 

कुलपवतॆः अवधकारी स्यात्। 

iii. सवॆकारीयकतॆव्यानां पररपालनववर्यॆ कुलसवचवॆः कुलपतॆॆः साक्षावन्नदॆशॆनॆ वनयन्त्रणॆ च स्यात्। असौ 

कुलपतॆॆः आदॆशान् सवाॆन् पररवालयॆत् एवं शासकीयववर्यॆरु् अपॆक्षानुसारॆण कुलपतॆॆः सारायं्य 

कुयाॆत्। 

(21) विश्वविद्यालयावभलॆखानांसंरक्षकः –  

ववद्यापररर्दॆः किाद् अवप सदस्याय, पूवाॆवॆदनानुसारॆण वनवश्चतसमयवनधाॆरणानन्तरं ववद्यापररर्दॆः, 

संकायस्य वा अवधवॆशनस्य कायॆहृमसम्बास्मन्धनां तथा गॊपनीयान् वववशिान् वा अवभलॆखान् पररत्यज्य 

अनॆ्यर्ां सवॆरॆ्ाम् तत्तत्सवमतीनां अवधवॆशनकायॆपररपाविसम्बस्मन्धनाम् अवभलॆखानां प्रदशॆनाथुं 

कुलसवचवॆः व्यवस्थां कुयाॆत्। प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यानां प्रश्नपत्रसम्बन्धीन् अवभलॆखान् पररत्यज्य सवॆरुॆ् 

अवभलॆखॆरु् प्रवॆशॆः स्यात्। उवचतावन पयाॆप्तावन च कारणावन आधारीकृत्य कुलपवतॆः कस्यावप 

अवभलॆखस्य दशॆनात् प्रबन्धसवमतॆॆः कमवप सदसं्य वनवारवयतंु प्रभववत। 

(22) सॆिाव्यिथथाः 

अनध्यापककमॆचाररणां कृतॆ ववश्वववद्यालयॆन अवधवनयमैॆः अध्यादॆशैॆः च याॆः व्यवस्थाॆः वनवदॆिाॆः ता एव 

व्यवस्थाॆः कुलसवचवस्य अवकाशववर्यॆ, भववष्यवनवधववर्यॆ, पूवॆसॆवाथॆवृवत्तववर्यॆ, यॊगकॆ्षमसुरक्षा 

(insurance) ववर्यॆ, सॆवावनवृवत्तभत्ताववर्यॆ अनुशासनात्मकवहृयाहृमववर्यॆ च प्रवृत्ताॆः सु्यॆः। 

(23) सॆिापररत्यागः 

मासत्रयस्य पूवॆसूचनानन्तरं कुलसवचवॆः वाञ्छवत चॆत् प्रबन्धसवमवतं प्रवत स्वरसॆ्तन वववलख्य 

कुलसवचवपदात् त्यागपतं्र समपॆवयतंु शक्नॊवत। प्रबन्धसवमतॆॆः स्वीकारवतथॆरॆव  सॆवपररत्यागॊ Sसौ 

प्रभावी स्यात्। 

(24) सॆिासमापनम् 

कुलसवचवपक्षातॆःस्वकतॆव्यपररपालनॆ कृतानां गंभीराणां अवनयवमतानामाधारॆण तस्य सॆवां समापवयतंु 

प्रबन्धसवमवतॆः अवधकृतास्यात्। तथावप कुलसवचवॆन कृतान् अपराधान् सूचवयत्वा तस्मिन् ववर्यॆ 

तत्पकं्ष श्रॊतंु तिै उवचतम् अवसरमदत्वा प्रबन्धसवमवतॆः तस्य सॆवां न समापयॆत्। 
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(25) तात्कावलकी ररस्क्तः 

कुलसवचवपदॆ तात्कावलकी ररस्मिॆः जाता चॆत् कुलसवचवस्य कायॆभारं वॊढंु अवधवनयमानुसारॆण 

समुवचतां व्यवस्थां कतुुं प्रबन्धसवमवतॆः अवधकृता स्यात्। 

(26) विश्वविद्यालयसवमवतषु सदस्यतायां कुलसवचिः असमथयः 

ववश्वववद्यालयस्य प्रावधकाररपदॆरु् वनवाॆचनाथुं सवमवतरु् सदस्यताथुं च कुलसवचवॆः वनयमॆन असमथॆॆः 

स्यात्। 

संकायाध्यक्षाः 
(27) वनयुस्क्तप्रकारः 

चयनसवमतॆॆः अनुशंसया कुलपवतॆः प्रतॆ्यकं संकायॆ एकैकस्य अध्यक्षस्यवनयुस्मिं कुयाॆत्। चयनसवमतौ 

i. कुलपवतॆः 

ii. मुख्यसकायप्रमुखॆः (The Principal, Dean of Studies) 

iii. मुख्यसंकायप्रमुखादन्यॆः कॊSवप प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यॆः। 

iv. कुलपवतना नामावनवदॆिॆः कॊSवप ववर्यववशॆर्ज्ञॆः। 

च सदस्याॆः भवॆयुॆः। 

(28) यॊग्यताः 

सङ्कायप्रमुखॆः, शॊधॊपावधभूवर्तॆः, दशवरॆ्भॆ्यॆः स्नातकॊत्तरकक्षासु अध्यापनानुभवी अथवा मरत्त्वपूणॆरुॆ् 

शॊधकायॆरुॆ् वनरतॆः च स्यात्। अनॆन मरत्त्वपूणाॆॆः ग्रन्थाॆः प्रकावशताॆः सु्यॆः। गवॆर्णछात्राणां वनदॆशॆनॆ च 

अनुभवी स्यात्। 

(29) काययकालः – 

सङ्कायप्रमुखॆः त्रीवण वर्ाॆवण अथवा र्विवयॆःपयॆनं्त पदॆ Sस्मिन् वतषॆ्ठत्। चयनसवमतॆॆः अनुशंसया 

वनधाॆररतॆ आयुॆःसीवम्न वतष्ठवत चॆदसौ पुनवनॆयुिौ यॊग्यॆः स्यात्।  

(30) सङ्कायाध्यक्षः 

सङ्कायप्रमुखॆः सम्बद्धसङ्कायस्य अध्यक्षॆः स्यात्। तस्याभावॆ सङ्कायप्रमुखस्य कायॆभारं वॊढंु कुलपवतॆः 

कतमस्यावप सङ्कायसदस्यस्य नामवनदॆशंॆ कुयाॆत्। 

(31) कतयव्यावन 

i. सामान्यतया सङ्कायावधवॆशनस्य अध्यक्षॆः सङ्कायप्रमुखॆः स्यात्। 

ii. तत्तत्सङ्कायानाम् अवधवनयमानां अध्यादॆशानां वनयमानां च सुक्ष्मावलॊकनस्य दावयतं्व 

तत्तत्सङ्कायप्रमुखॆरु् वनवक्षप्तमस्मस्त। 

iii. सङ्कायप्रमुखॆः सङ्कायस्य अनुशंसाॆः मुख्यसङ्कायप्रमुखद्वारा ववद्यापररर्वद समपॆयॆत्। 

(32) अवधकाराः 

सङ्कायप्रमुखसॆ्यमे अवधकाराॆः सु्यॆः – 

i. सङ्कायान्तगॆतॆ सवमतौ पाठ्यसवमतौ वा ववचायॆ समपॆवयतंु कमवप ववर्यं पॆ्रर्वयतुम्। 

ii. सङ्कायॆ प्रसु्ततान् ववर्यान् ववमृश्य ववचारान् समपॆवयतंु सवमतीनां घिनाय। 

iii. पाठ्यसवमतौ ववचारानन्तरं सङ्कायॆ ववद्यमानानां ववर्याणां पाठ्यहृमान् पाठ्यग्रन्थान् च अनुशंवसतुम्। 

(33) सॆिासमापनम् 

सङ्कायप्रमुखॆन स्वकतॆव्यपररपालनॆ कृतानां गंभीराणाम् अवनयवमततानाम् आधारॆण तस्य सॆवां 

समापवयतंु कुलपवतॆः अवधकृतॆः स्यात। 
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तथावप सङ्कायप्रमुखॆन कृतान् अपराधान् तं सूचवयत्वा तस्मिन् ववर्यॆ तत्पकं्ष श्रॊतंु तिै उवचतम् 

अवसरमदत्वा कुलपवतॆः तस्य सॆवां न समापयॆत्। 

वित्तावधकारी 
(34) वनयुस्क्तप्रकारः 

i. प्रबन्धसवमवतद्वारा चयनसवमतॆॆः (यस्यां कुलपवतॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यद्वयम्, एकॆः प्रबन्धसवमत्या 

वनवदॆिॆः ववर्याववशॆर्ज्ञॆः च सु्यॆः अनुशंसया प्रथमवारम् एकवरॆ्स्य कृतॆ वनयुिॆः ववत्तावधकारी स्यात्। 

वलस्मखतादॆशद्वारा वनयुिॊ Sसौ ववश्वववद्यालयस्य पूणॆकावलकॆः वॆतनभॊगी अवधकारी स्यात्। 

एकवर्ाॆनन्तरमवप यद्यस्य कायॆकालं दी घीकरॊवत तदा ततॆः परं वरॆ्मॆकं अथवा वनयुिॆॆः प्रारम्भात् 

वरॆ्द्वयपयॆनं्त तस्य पररवीक्षाकालॆः स्यात्। ततॆः परमवप यॊगॆ्यन पयाॆपॆ्तन च कारणॆन आवश्यकं चॆत् 

एकवरॆ्पयॆनं्त यावत् पररवीक्षकालं दीघीकतुुं प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः स्यात्। 

ii. वनधाॆररताद् अथवा दी घीकृतात् पररववक्षाकालात्परं प्रावघानस्य प्रथमस्य खण्डस्याधारॆण 

पररवीक्षकस्य वनधाॆररतॆ पदॆ अनुरूपतां ववचारयॆत्। 

iii. वनधाॆररतॆ पदॆ पूणॆसदस्यताथुं पदग्रारी अनुरूप इवत वनयुक्त्यवधकारी वचन्तयवत चॆत् यथशीघं्र पदग्रारी 

सन्तॊर्जनकरूपॆण पररवीक्षकालस्य पूवतॆमकरॊवदवत आदॆशं वनस्सारयॆत्। 

iv. वनयुक्त्यवधकारी, पररवीक्षकं पूणॆतया पदग्रावरतॆ्वन स्वीकतॆुम् अननुरूपं वचन्तयवत चॆत्, 

पररवीक्षाकालस्य दीघीकरणाभावॆ, वलस्मखतॆनादॆशॆन तं पदात् वनष्कासयॆत्। 

(35) िॆतनित्ताश्च 

प्रबन्धसवमत्या वनधाॆररतं वॆतनं ववत्तावधकाररणॊ भववष्यवत। 

(36) सॆिाव्यिस्याः 

अनुशासनात्मककायॆ,ॆ अवकाशॆ, भववष्यवनवधववर्यॆ, यॊगकॆ्षमवनवधववर्यॆ, सॆवानन्तरवृत्तौ, 

सॆवावनवृवत्तभत्तासु एवमॆतत्सदृशकायॆरुॆ् ववश्वववद्यालयस्य अनध्यापककमॆचाररणां 

सॆवाव्यवस्थासम्बस्मन्धनॆः अवधवनयमाॆः अध्यादॆशाश्च ववत्तावधकाररणॊSवप आधारभूताॆः सू्यॆः। 

(37) प्रवतवनयॊजनरूपॆण वनयुस्क्तः 

ववत्तावधकाररपदॆवनयॊिंु उवचतॆः कॊ Sप्यावधकारी नॊपलब्धशॆ्चत् प्रबन्धसवमवतॆः राज्यसवॆकारं 

कॆन्द्रसवॆकारं वा उपयुिावधकाररणं प्रदातंु प्राथॆयॆत्। तस्य चावधकाररणॆः लॆखाववर्यॆ 

ववत्तीयप्रशासनववर्यॆ च नू्यनावतनू्यनं दशवरॆ्स्य अनुभवॆः स्यात्। एतादृशॊ Sवधकारी ववत्तावधकाररपदॆ 

वनयुिशॆ्चत् तिै स्वकीयं वॆतनं, तस्य ववंशवतशतमानपयॆन्ता प्रवतवनयॊजनभत्ता च दॆया। 

(38) यॊग्यताः 

प्रबन्धसवमत्या वनवश्चताॆः यॊग्यताॆः ववत्तावधकाररणॆः सु्यॆः। 

(39) कतयव्यावन 

कुलपतॆॆः सामान्यवनदॆशॆनॆ वनयन्त्रणॆ च 

i. ववश्वववद्यालयस्य ववत्तीयलॆखानां लॆखापरीक्षाववभागानां च अवधकारी स्यात्। 

ii. ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धरु्, लॆखासम्बस्मन्धरु् लॆखापरीक्षा (Audit) सम्बस्मन्धरु् सवॆरुॆ् ववर्यॆरु् 

ववत्तावधकारी मुख्यपरामशॆदाता भववष्यवत। यावदस्य परामशॆॆः ववश्वववद्यालयावधवनयमानां ववरुद्धॊ न 

भववत तावत्पयॆन्तमस्य परामशॆॆः ववश्वववद्यालयकायाॆलयस्य स्वीकायॊ ॆभववष्यवत। एतस्य 

कॊSप्यपवादॆः तत्सम्बदै्धॆः अवधकाररवभॆः वववलख्य ववत्तसवमतौ संसूचॆ्यत। 

iii. प्रबन्धसवमतॆॆः वनयन्त्रणॆ ववत्तावधकारी –  
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i. प्रबन्धसवमतॆॆः वनधाॆररतस्य वावरॆ्कस्य आवृवत्तव्ययस्य अनावृवत्तव्ययस्य च सीमा यथा नॊल्लङ्घयवत तथा 

अनॆन द्रिव्यॆः। यस्य कायॆस्य कृतॆ यावान् व्ययॆः वनधाॆररतॆः अनुमॊवदतॆः च असौ तस्मिनॆ्नव कायॆ ॆ

व्ययीकुयाॆत्। 

ii. ववश्वववद्यालयस्य वावरॆ्कव्ययस्य आयव्ययपत्रस्य च वनमाॆणं प्रबन्धसवमतौ अनुमॊदनाथुं समपॆणं च। 

iii. ववत्तव्यवस्थायाॆः बैंकमधॆ्य अववशिधनराशॆॆः धनवनवॆशस्मस्थतॆश्च सदा अवलॊकनम्। 

iv. आयसमाररणस्य प्रगतॆरवलॊकनं समुवचतसमाररणप्रकारववर्यॆ परामशॆदानञ्च। 

v. भवनानां, भूमॆॆः, आसनावदकायाॆलयसामग्रीणां अन्यॊपकरणानाञ्च अवभलॆखानां सवॆदा अनुरक्षणं, 

सवॆरुॆ् ववश्वववद्यालयपररसरॆरु्, ववभागॆरु्, कॆनॆ्द्ररु्, ववश्वववद्यालयॆन सञ्चावलतासु संस्थासु च 

ववद्यमानानामॆतॆर्ाम् प्रवतवर्ुं सत्यापनञ्च। 

vi. यस्मिन् कस्मिन्नवप ववर्यववशॆरॆ् सञ्जातस्य अनवधकृतव्ययस्य अथवा एतादृशववत्तीयावनयवमतानाञ्च 

स्पिीकरणपॆ्रर्णाय प्रबन्धसवमतौ प्रस्तावसमपॆणं, करणीयस्य अनुशासनात्मककायॆस्य प्रस्तावश्च। 

vii. कतॆव्यवनवॆरणाथॆमपॆवक्षतानां सूचनानाम् अथवा प्रतु्यत्तराणां, तत्ततॆ्कनॆ्द्रभ्यॆः, ववश्वववद्यालयॆन 

सञ्चावलताभ्यॆः संस्थाभ्यॆः, प्रयॊगशालाभ्यॆः, मराववद्यालयॆभ्यॊ वा समाररणम्। 

viii. ववत्तसवमतॆॆः अवधवॆशनाथॆमपॆवक्षतानां सुववधानां प्रकल्पनम्। 

ix. ववश्वववद्यालयस्य ववत्तववर्यॆ, अवभलॆखाववर्यॆ, आयव्ययपरीक्षाववर्यॆ च ववश्वववद्यालयानुयॊगॆन, 

कॆन्द्रसवॆकारॆण, राज्यसवॆकारॆण, सम्बद्धसंस्थान्तरॆण च पत्रव्यवरारॆः। 

x. ववश्वववद्यालयस्य वनधाॆररतॆ आयव्ययपतॆ्र अप्रदत्तानां नूतनानां व्ययानां प्रतॆ्यकं सूक्ष्मवनरीक्षणम्। 

xi. ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धरु्, अवभलॆखसम्बस्मन्धरु् तथा आयव्ययपत्रसम्बस्मन्धरु् ववर्यॆरु् 

प्रबन्धसवमतयॆ अनुशंसाप्रदानम्। 

xii.  ववश्वववद्यालयकायाॆलयस्य तत्सम्बद्धकायाॆलयानां वा सम्प्रवत ववद्यमानानां प्रारूपाणाम् अवभलॆखानां 

वा पररष्काराय नूतनलॆखानां प्रारूपाणां वा आववष्काराय ववत्तसवमतौ प्रबन्धसवमतौ वा अनुमॊदनाथुं 

स्वववचारप्रसु्तवतॆः। 

xiii. कॆन्द्रराज्यसवॆकाराभ्यां, ववश्वववद्यालयानुदानायॊगात् तथा अन्याभ्यॆः संस्थाभ्यॆः व्यस्मिभ्यॆः वा 

ववश्वववद्यालयाय दॆयस्य अनुदानस्य धनराशॆवाॆ समाररणम्। 

xiv. ववत्तावधकाररणॆः अधीनस्थानां उपसवचवानां सरायकसवचवानां च कतॆव्यानां दावयत्वानां च 

व्यवस्थापनं तथा तॆर्ां कायॆकरणस्य कौशलस्य च मूल्याङ्कनम्। 

xv. सामान्यवनधॆॆः अवभरक्षकॆः ववतरणावधकारी च ववत्तावधकारी भवॆत्। तॆन प्राप्ताॆः सवॆ ॆ Sवप धनागमाॆः 

तस्मिनॆ्नव वनधौ वनवक्षपॆत्। ववश्वववद्यालयपक्षतॆः सवाॆनवप धनादॆशान् (cheque) वनस्सारवयतंु असौ 

व्यवस्थां कुयाॆत्। 

xvi. ववश्वववद्यालयसामान्यवनधॆॆः सवाॆनवप अवधकृतान् धनवनस्तारान् ववत्तावधकारी कुयाॆत्। 

xvii. ववश्वववद्यालयस्य अवभलॆखानां समुवचतस्य सन्धारणस्य दावयतं्व ववत्तावधकाररवण स्यात्। 

ववश्वववद्यालयकायाॆलयॆ प्रसु्ततानां ववपत्राणां (Bills) परीक्षणॆ वनस्तारणॆ च व्यवस्थाकरणं 

ववत्तावधकाररणॆः कतॆवं्य स्यात्। 

xviii. ववत्तावधकाररणॆः प्रबन्धसवमत्या अवधकृतानामन्यानां वा प्रास्मप्तपतं्र ववश्वववद्यालयॆन दॆयस्य ववश्वववद्यालयॆ 

दत्तस्य वा धनस्य कृतॆ पयाॆपं्त स्यात्। 

(40) सामान्यावधकाराः 

ववत्तावधकारी तावत् –  
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i. ववश्वववद्यालयवनधॆॆः सामान्याधीक्षकॆः स्यात्। एवं ववश्वववद्यालयस्य धनववर्यकनीतॆॆः ववर्यॆ उवचतं 

मागॆवनदॆशंॆ कुयाॆत्। 

ii. प्रबन्धसवमवतद्वारा ववत्तसवमवतद्वारा वा वनवदॆिानां धनववर्यककायाॆन्तराणां प्रयॊिा स्यात्। 

तृतीयॊSध्यायः 

विश्वविद्यालयस्य वशक्षकाः 

(1) पदानां प्रवतष्ठापनम् 

सवॆकारस्य पूवाॆनुमत्या 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 आस्थगवयतंु समापवयतंु वा समथाॆ स्यात्। तथावप 

तत्कालॆ स्थावयरूपॆण पदवमदं ररिं नास्मस्त चॆत् तिै पदधाररणॆ र्ण् मासस्य पूवॆसूचनां दतै्वव पदस्य 

आस्थगनं समापनं वा कुयाॆत्। 

(3) वनयुस्क्तः 

अल्पकालीनां संववदावनयुस्मिं ववराय ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां वनयुस्मिं आवॆदनामन्त्रणाय राज्यस्य मुखॆ्य 

आङ्गलॆ एवं मलयालॆ समाचारपतॆ्र ववज्ञापनं प्रकाश्य एव प्रबन्धसवमवतॆः कुयाॆत्। 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 अनुपालयॆत्। तथावप अवतवववशिॆरु् 

अवसरॆरु् ववज्ञापनं ववना प्रबन्धसवमवतॆः सङ्कायप्रमुखं वनयॊिंु प्रभववत। 

(4) चयनसवमवतः 

ववज्ञापनानन्तरं आवॆदनावन आमन्त्र्य ररिपदावन आपूरवयतंु प्रथमं तावत् उपलब्धावन आवॆदनावन, 

सम्बद्धववभागाध्यक्षस्य कुलपवतना वनवदॆियॊॆः द्वयॊॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्ययॊश्च एकया सवमत्या संवीक्ष्यनॆ्त। तया 

सवमत्या हृमबद्ध इवत दृिावन आवॆदनपत्रावण अधॊवनवदॆिायां चयनसवमतौ पॆ्रर्यॆयुॆः। 

i. सरायकाचायॆपदस्य कृतॆ 

i) कुलपवतॆः चयनसवमतॆॆः अध्यक्षॆः स्यात्। 

ii) कुलपवतना वनवदॆिाॆः, प्रबन्धसवमत्या अनुमॊवदताश्च त्रयॆः तत्तवद्वर्यववशॆर्ज्ञाॆः 

iii) सम्बद्धववर्यस्य सङ्कायप्रमुखॆः 

iv) कुलावधपवतना नामावङ्कतॆः कश्चन वशक्षाववशॆर्ज्ञॆः चतुणाुं सदस्यानामुपस्मस्थत्या गणपूवतॆॆः स्यात् 

यॆरु् द्वौ बाह्ौ स्याताम्। 

ii) उपाचायॆपदस्य कृतॆ 

i. कुलपवतॆः चयनसवमतॆरध्यक्षॆः स्यात्। 

ii. सम्बद्धववर्यॆ/कॆ्षतॆ्र ववशॆर्ज्ञाॆः त्रयॆः यॆ कुलपवतना पॆ्रवर्तात् सूचीपत्रात् प्रबन्धसवमत्या वचताॆः 

सु्यॆः। 

iii. कुलावधपवतना वनवदॆिॆः कश्चन वशक्षाववशॆर्ज्ञॆः 

iv. सङ्कायप्रमुखॆः 

v. ववभागाध्यक्षॆः 

चतुणाुं सदस्यानाम् उपस्मस्थत्या गणपूवतॆॆः स्यात् यॆरु् द्वौ बाह्ौ उपस्मस्थतौ स्याताम्। आवॆदकस्य 

अवभमुखपरीक्षायाॆः पूवुं जीवनवृत्तम् (Biodata) एवं त्रयाणां प्रमुखप्रकाशानानां प्रवतवलप्यॆः च आवॆदकात् 

स्वीकृत्य पूवॆिैॆरॆव ववर्यववशॆर्जै्ञॆः मूल्याङ्कनं कारवयत्वा तॆर्ां प्रवतवॆदनं चयनसवमतयॆ समपॆणीयम्। 



21 
 

iii. आचायॆपदस्य कृतॆ 

i. उपाचायॆपदस्य कृतॆ या चयनसवमवतॆः वनवदॆिा आचायॆपदस्य कृतॆ Sवप सैव भवॆत्। वकनु्त 

अवभमुखपरीक्षायाॆः पूवॆम् आवॆदकस्य जीवनवृत्तम् तथा प्रमुखावन त्रीवण प्रकाशनावन यॆरु् एकं पुस्तकम् अथवा 

शॊधप्रवतवॆदनं भववतुमरॆवत – च चयनसवमतौ वनयुिैॆः वत्रवभॆः बाहै् ववर्यववशॆर्जै्ञॆः मूल्याङ्कनं कारयॆयुॆः। 

मूल्याङ्कनप्रवतवॆदनं चयनसवमतौ समपॆयॆत्। गणपूवतॆवनयमॆः उपाचायॆपदस्य कृतॆ यॊ वनवदॆिॆः स एव भवॆत्। 

ii. पदाभ्यथी तत्सम्बन्धी अथवा तास्मिन् अवभवनवविॊ वा कॊ Sवप सदस्य चयनसवमतॆॆः 

वहृयाकलापॆरु् भागं न गृह्णीयात्। 

iii. चयनसवमतॆॆः अनुशंसा प्रबन्धवसतौ अनुमॊदनाथुं समपॆयॆत्। प्रबन्धसवमवतरॆव वनयुस्मिं 

कुयाॆत्। 

iv.  

(1) समयॆ समयॆ यु.वज.वस द्वारा वनस्साररताॆः वनयमाॆः वशक्षकपदानां चयनसवमतॆॆः 

संघिनॆ समू्पणॆतया अनुपालनीयाॆः। 

(2) नूतनपदानां चयनाथुं या सवमवतॆः घविता सैव वशक्षकाणां पदॊन्नवतववर्यॆSवप स्यात्। 

(5) यॊग्यताः 

समयॆ समयॆ यु.वज.वस द्वारा वनधाॆररताॆः यॊग्यताॆः यस्य नास्मस्त असौ ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकपदॆ 

वनयॊिंु यॊग्यॊ न भवॆत्। 

(6) साक्षावियुक्तयॆ आयुः सीमा 

ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां साक्षावन्नयुियॆ पररकस्मल्पता उच्चायुॆः सीमा अधॊवनवदॆिा स्यात्  

(1) आचायॆपदस्य तत्समकक्षपदस्य वा – 50 वर्ाॆवण 

(2) उपाचायॆपदस्य तत्समकक्षपदस्य वा – 45 वर्ाॆवण 

(3) एताभ्यामधॆःस्तरॆरु् पदॆरु् – 40 वर्ाॆवण 

विप्पण्यः  

(1) उच्चायुॆःसीमायां प्रचवलतवशवथलताॆः अनुस्मस्थतवगाॆणां (O.B.C) कृतॆ च भवॆयुॆः। ववश्वववद्यालयॆ वशक्षकपदॆ 

कायॆरतानामवप उच्चायुॆःसीमायां वशवथलतां प्रकल्पयॆत्। 

(2) तत्तत्पदॆरु् वनयुियॆ यस्मिन् वरॆ् ॆआवॆदनम् आमस्मन्त्रतं तस्य वरॆ्स्य जनवरी प्रथमवदनाङ्कॆः आयुगॆणनायाम् 

आधारॆः स्यात्। 

(7) वनयुस्क्तप्रविवधः 

(1) ववश्वववद्यालयस्य समॆSवप वशक्षकाॆः वलस्मखतॆन वनयुक्त्यादॆशॆन वनयुिाॆः सु्यॆः। 

(2) वनयुक्त्यादॆशस्य (वलस्मखतस्य) एका प्रवतवलवपॆः कुलसवचवस्य अधीनॆ स्यात्। अपरा प्रवतवलवपॆः वनयॊिारं 

वशक्षकं प्रवत संपॆ्रष्य तस्य प्रास्मप्तपत्रमवप स्वीकुयाॆत्। 

(8) वनयुक्तस्य वशक्षकस्य पररिीक्षकालः पुष्टीकरणि 

(1) ववश्वववद्यालयॆ प्रथमं सवॊSॆवप वशक्षकॆः पररवीक्षायां वनयुिॊ भवॆत्। असौ कायॆग्ररणानन्तरं वनरन्तरं वरॆ्द्वयं 

कायुं करॊवत चॆत् प्रथमॊ वरॆ्ॆः पररवीक्षाकालॆः स्यात्।  

तथावप प्रबन्धसवमवतॆः पररवीक्षाकालं अवधकतया एकवर्ुं यावत् दीघीकतुुं समथाॆ स्यात्। 

(2) सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालस्य संपूतॆरॆनन्तरं वशक्षकं पदॆSस्मिन् वलस्मखतॆनादॆशॆन पुिीकुयाॆत्। 

(9) विभागाध्यक्षः 

ववश्वववद्यालयावधवनयमस्य 29 खणॆ्ड (3) उपखण्डानुसारॆण ववभागान्तगॆतॆः आचायॆॆः ववभागाध्यक्षॆः 

स्यात्। प्रबन्धसवमवतॆः ववभागस्य वररष्ठतमम् आचायुं ववभागस्य प्रभारररूपॆण वनयॊजयॆत्। 

शैवक्षककारणॆभ्यॆः तत्पदात् मॊचवयतंु वररष्ठतमॆः आचायॆॆः प्रबन्धसवमतौ प्राथॆनां कतुुं शक्नॊवत। तस्यां 
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प्राथॆनायां स्वीकृतायां तदनन्तरॆः वररष्ठतमॆः आचायॆॆः ववभागाध्यक्षॆः भवॆत्। उपाचायाॆॆः सराचायाॆॆः अनॆ्य 

च ववभागीयवशक्षकाॆः तवन्नदॆशॆनॆ कायुं कुयॆुॆः। अनॆकॆ आचायाॆॆः तवद्वभागॆ सस्मन्त चॆतॆ्त Sवप 

ववभागाध्यक्षाधीनाॆः कायुं कुयॆुॆः ववभागस्य कायाॆन्वयनॆ च तिै सारायं्य कुयॆुॆः। यवद कस्मिंवश्चद् ववभागॆ 

आचायॆॆः नास्मस्त चॆत् उपाचायॆरुॆ् अन्यतमॆः ववभागाध्यक्षॆः स्यात्। अनॆ्य च तवन्नदॆशॆनॆ कायुं कुयॆुॆः, 

ववभागस्य कायाॆन्वयनॆ च तिै सरायं्य ववदद्युॆः। यवद कस्मिंवश्चद् ववभागॆ उपाचायॊॆ Sवप नास्मस्त चॆत् 

सराचायॆरुॆ् वररष्ठतमॆः ववभाघ्यक्षॆः स्यात्। अनॆ्य च तवन्नदॆशॆनॆ कायुं कुयॆुॆः। ववभागस्य कायाॆन्वयनॆ च 

तिै सरायं्य ववदद््ुॆः। 

(10) सॆिावनिृतॆ्तः आयुः 

ववश्वववद्यालयस्य समॆSवप वशक्षकाॆः र्विवरॆ् ॆसमू्पणॆ ॆसॆवावनवृत्ताॆः सु्यॆः। 

(11) सॆिानन्तरिृवत्तः (Pension), यॊगकॆ्षमवनवधः (LIC) एिं भविष्यवनवधः(PF) 

ववश्वववद्यालयवशक्षकाॆः सॆवानन्तरवृतॆ्तॆः, यॊगकॆ्षमवनधॆॆः, भववष्यवनधॆॆः तथा समयॆ समयॆ 

अध्यादॆशानुसारॆण प्रकस्मल्पतानांलाभानाम् पात्रावण सु्यॆः। 

(12) प्रारस्िकं िॆतनम् 

कस्मिन्नवप वशक्षकपदॆ वनयुस्मिसमयॆ प्रारस्मम्भकं वॆतनम् वकयवदवत तत्पदानुरॊधॆन प्रबन्धसवमवतॆः 

वनवश्चनुयात्। 

(13) अिैतवनकाः वशक्षकाः 

समथाॆन् ववदुर्ॆः प्रबन्धसवमवतॆः यथॊवचतं मानदॆयं वनवश्चत्य ववश्वववद्यालयकायॆरुॆ् वनयॊजयॆत्। 

(14) विश्रामकालः (Vacation) 

अपॆ्रल् 15 वदनादारभ्य जून 15 वदनाभ्यन्तरॆ एकस्य मासस्य कृतॆ ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां 

ववश्रामकालॊ भवॆत्। प्रबन्धसवमत्या वववनवश्चतैॆः अवकाशवदनैॆः सर सवॆ ॆ Sवप राजपवत्रतावकाशाॆः अवप 

वशक्षकाणां कृतॆ भवॆयुॆः। एकमासात् नू्यनॆः कालॆः कुलपतॆरपॆक्षानुसारॆण आवदिशॆ्चत् अवकाशक्षवतपूतॆॆॆः 

अवधकारॆण ववना वशक्षकॆः ववश्रामकालॆरु् साधारणकायॆभॆ्य अन्यदवप कायुं कुयाॆत्। 

(15) कायायवदिसॆषु उपस्थथवतः 

ववश्वववद्यालयवशक्षकाॆः सवॆरुॆ् कायाॆवदवसॆरु् समू्पणॆ ॆकायॆसमयॆ कायॆस्थानॆरु् उपस्मस्थताॆः भवॆयुॆः। 

ववश्वववद्यालयॆ वशक्षकाणां ववश्रामकालसङॆ्कतॊSवप पञ्जीकृतॆः स्यात्। 

(16) मुख्यालयपररत्यागाय अनुमवतः 

ववभागाध्यक्षस्य सववधॆ अवकाशवदनॆरु् आत्मनॆः सङॆ्कतस्थानस्य पूवॆसूचनां ववना अवकाशॆरु् 

ववश्रामकालॆरु् वा वशक्षकॆः कायॆस्थानं न पररत्यजॆत्। ववभागाध्यक्षॊ Sवप कुल सवचवसववधॆ पूवॆसूचनां 

ववना कायॆस्थानं न पररत्यजॆत्। कायॆस्थानपररत्यागातू्पवुं आत्मनॆः अवकाशकालस्य ववश्रामकालल्य 

वा प्रास्मप्तसङॆ्कतं कुलसवचवसववधॆ पञ्जीकुयाॆत्। तॆर्ामनुपस्मस्थतौ कायॆसञ्चालनाय स्वीकृतां व्यवस्थां 

कुलसवचवॆः वववधवत् संसूचयॆत्। 

(17) अंशकावलकवशक्षकाणां वनयुस्क्तः 

i. अस्मिनॆ्नवाध्यायॆ अवधवनयम (4) इत्यस्याधारॆण संग वणतस्य सवमतॆरनुमॊदनॆन, अवनवायॆसमयॆ 

प्रबन्धसवमवतॆः अंशकावलकवशक्षकान् वनयॊजयॆत्। एतॆभ्यॆः प्रदत्तावन कायाॆवण अंशकावलवशक्षकाॆः 

कुयॆुॆः। 

ii. वनयुिानाम् अंशकावलकवशक्षकाणां पदवी ंकायॆकरणकालञ्च अनुसृत्य तॆर्ां वॆतनं वनधाॆरयॆत्। 

(18) विश्वविद्यालयवशक्षकानां दण्डनाहायः कॆचन प्रमादाः 

ववश्वववद्यालयवशक्षकाणाम् अधॊवलस्मखताॆः अनुवचतव्यवराराॆः तॆर्ां ववरुदॆ्ध अनुशासनात्मककायाॆवण स्वीकतुुं 

रॆतुभूताॆः भवॆयुॆः। तथा वर –  
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i. तत्तदुवचतॆन उपहृमॆण ववना कक्षासु व्याख्यानं, मूल्याङ्कनं, मागॆवनदॆशॆॆः, पररक्षासु अन्वीक्षणं च। 

ii. छात्राणां मूल्याङ्कनॆ मरान् पक्षपातॆः, बॊधपूवॆम् अवधकाङ्कदानम् /नू्यनाङ्कदानम् अथवा एतादृशॆः 

कॊSवप अत्याचारॆः। 

iii. कम् अवप छात्रम् अनॆ्यर्ां छात्राणां, वशक्षकाणां, ववश्वववद्यालयस्य, राज्यसवॆकारस्य, कॆन्द्रसवॆकारस्य 

वा ववरॊधॆ कायुं कतुुं पॆ्ररणम्। 

परनु्त वशक्षकॆः अध्ययनगॊवष्ठरु् वसद्धान्तानाम् स्वकीयं वैमतं्य छात्राणामुपस्मस्थताववप प्रकाशवयतंु 

प्रभववत। 

iv. सरकमॆचाररवभॆः सर सम्बनॆ्धरु् जावतमतवगॆधमॆवलङ्गनामाधारॆण भॆदभावॆः अथवा आत्मनॆः 

प्रगवतसंभावनासु एतॆर्ां अनुवचतॊपयॊगॆः। 

v. ववश्वववद्यालयस्य प्रशासनसवमवतवभॆः शैक्षवणकसवमवतवभॆः अथवा अवधकाररवभॆः एवं /वा स्वीकृतानां 

वनणॆयानाम् अनुपालनॆ असम्मवतॆः, यवद एतॆ वनणॆयाॆः कस्यावप अवधवनयमस्य अध्यॊदॆशस्य वा ववरुद्धाॆः 

न सु्यॆः। 

 

चतुथयः अध्यायः 

विश्वविद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमयचाररणः 

प्रथमॊ भागः  

1. अध्यायस्य अनुप्रयॊज्यता 

अवधवनयमस्य प्रावधानानुसारॆण अयमध्यायॆः ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतराणां समॆर्ाम् कमॆचाररणां 

ववर्यॆ अनुप्रयुिॊ भवॆत्। 

2. कॆरल-सॆिा-वनयमस्य अनुप्रयॊज्यता 

कॆरलराज्य एवं तदधीनस्थ सॆवावनयमाॆः – 1958, कॆरल–सॆवा-वनयमाॆः – 1959, राज्यकमॆचारर-

आचारव्यवरार वनयमाॆः-1960 इतॆ्यतॆर्ां समयॆ समयॆ कृतानां संशॊधनानां च प्रावधानानुसारॆण यॆ यॆ 

वनयमाॆः अन्यथा स्पिरूपॆण न प्रसु्तताॆः तॆ सवॆ ॆ Sवप ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमॆचाररणां कृतॆ 

अनुप्रयॊिव्या भवॆयुॆः। 

परनु्त एतॆ सवॆ ॆ Sवप वनयमाॆः कॆरल-राज्य-सवॆकारस्य वनयॊिृस्थानॆ श्रीशङ्कराचायॆसंसृ्कतववश्वालयस्य 

वनयॊिृ (Employer) रूपॆण, स्वीकायाॆॆः सु्यॆः। 

3. यात्राभत्ताः 

कॆरल-सॆवा-वनयमॆ समयॆ समयॆ यॆ वनयमाॆः प्रवतॆनॆ्त त एव वनयमाॆः यात्राभत्ताववर्यॆ 

ववश्वववद्यालयकमॆचाररणां कृतॆSवप प्रवतॆमानाॆः सु्यॆः। 

4. अनुशासनात्मककायायवण 

अस्मिनॆ्नव तृतीयाध्यायॆ प्रकस्मल्पतानां प्रवाधानानामनुसारॆणैव ववश्वववद्यालयकमॆचाररणां 

अनुशासनात्मककायाॆवण प्रवतॆयॆयुॆः। 

5. अिकाशस्वीकृतौ सम्बद्धावधकारी 

अवकाशस्वीकृवतॆः एवं सजातीयववर्याणां कृतॆ अस्मिनॆ्नवाध्यायॆ चतुथॆभागॆ वनवश्चतॆः अवधकारी 

अवधकृतॆः स्यात्। 

वद्वतीयॊ भागः 

6. श्रीशङ्कराचायय-संसृ्कवतविश्वविद्यालयसॆिायाः संघिनम् –  
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श्रीशङ्कराचायॆसंसृ्कतववश्वववद्यालयसॆवा इवत नाम्ना काचन सॆवा स्यात् यस्याम् अधॊ वनवदॆिाॆः शॆ्रणयॆः 

सु्यॆः। तद्यथा –  

प्रथमॆः शॆ्रवणॆः –नू्यनतमरूपॆण 3000/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।  

वद्वतीयॆः शॆ्रवणॆः - नू्यनतमरूपॆण 1600/- रुप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।  

तृतीयॆः शॆ्रवणॆः - नू्यनतमरूपॆण 950/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्ततावन पदावन।  

चतुथॆॆः शॆ्रवणॆः - नू्यनतमरूपॆण 600/- रूप्यकावण प्रवतमासं यस्मिन् वॆतनमानॆ सस्मन्त, तावन पदावन।  

विप्पावणॆः - प्रथमवद्वतीयशॆ्रण्ॊॆः अन्तगॆताॆः कमॆचाररणॆः कॆरलसॆवावनयमान्तगॆतानां 

राजपवत्रतावधकाररणां प्रवतष्ठायां भवॆयुॆः। 

7. यॊग्यताः, वनयुस्क्तप्रणाली एिं िॆतनमानावन 

ववश्वववद्यालयस्य वशक्षकॆतरकमॆचाररणां यॊग्यताॆः, वनयुस्मिप्रणाली एवं वॆतनमानावन अनुसूच्यां प्रदत्तानुसारॆण 

भवॆयुॆः। 

8. पदॆषु वनयुक्तयः – 

कुलपतॆराध्यकॆ्ष्य कमॆचाररसंबद्धस्थावयसवमतॆॆः संयॊजकॆः सदस्यॆः एवं कुलसवचवॆः सदस्य सवचवॆः यस्यां 

चयनसवमतौ सु्यॆः, तस्याॆः सवमतॆॆः अनुशंसया वशक्षकॆतक कमॆचारर पदॆरु् वनयुस्मिॆः स्यात्। अपॆक्षानुसारॆण 

वलस्मखतपरीक्षामवप सञ्चालवयतंु चयनसवमतॆरवधकारॆः स्यात्। 

9.  

i. संवक्षप्तसूची 

नू्यनतमरूपॆण प्रवतररिपदं पञ्च अभ्यवथॆनॆः इवत हृमॆण, चयनसवमतॆरौवचतॆ्यन अपॆवक्षतशॆ्चत् 

अभ्यवथॆनाम् आवॆदनावन परीक्ष्य संवक्षप्तसूचीमॆकां प्रकल्पयॆत्। साक्षात्कारपरीक्षायामामास्मन्त्रतॆभ्यॆः 

आवॆदकॆभ्यॆः यात्राव्ययॊ दॆयॊ वा इवत ववर्यॆ चयनसवमवतॆः यथॊवचतं वनणॆयॆत्। 

ii. चयनस्य तथा वनयुिॆववॆर्यॆ कॆरलराज्य एवं तदधीनस्थसॆवावनयमॆरु्, समयॆ समयॆ सञ्जातायाॆः 

अनुशंसया सवरतॆरु्, उपखण्डान् (अ) (ब) (स) सवरताम् वनयमसंख्यां 14 तथा 15,16 एवं 17 

वनयमसंख्याश्च चयनसवमवतॆः अनुपालयॆत्। 

iii. अनुसूवचतजावत – अनुसूवचतवगॆ ॆचान्तगॆतानाम् अभ्यवथॆनां कृतॆ कस्मिन्नवप वगॆ,ॆ ववभागॆ, पदहृमॆ वा 

ववद्यमानावन वनवश्चतावन ररिपदावन साक्षावन्नयुस्मिद्वारा संपूरवयतंु ववश्वववद्यालयॆः यथामवत आरक्षयॆत्। 

iv. अवधवनयमॆ अन्तगॆतान् वनयमान् अवतररच्य कुलपवतॆः चयनसवमतॆॆः सरायमुपदॆशं वा ववना 

दैवनकवॆतनरूपॆण वनयॊिंु शक्नॊवत यद्यसौ तादृशवनयुिॆॆः अपरररायॆतं्व वचन्तयवत। 

10. पररिीक्षाकालः पुष्टीकरणि 

i. प्रथम, वद्वतीय, तृतीयपदशॆ्रवणरु् कस्मिन्नवप पदॆ वनयुिॆः कायॆग्ररणवदनादारभ्य वरॆ्मॆकं 

यावत्, यद्यस्य सॆवा वनरन्तररूपॆण वरॆ्द्वयं जाता चॆत्, पररवीक्षायां भवॆत्। परनु्त 

प्रबन्धसवमवतॆः उवचतॆन पयाॆपॆ्तन च कारणॆन पररवीक्षाकालमॆनम् अवधकतया पुनरपॆ्यकवर्ुं 

यावत् दीधीकतुुं सक्षमा स्यात्। 

ii. सन्तॊर्जनकरूपॆण पररवीक्षाकालस्य समापॆ्तरनन्तरं संबद्धावधकारी वलस्मखतादॆशॆन घॊर्यॆत् 

यदसौ कमॆचारी सन्तॊर्जनकतया पररवीक्षाकालं समपूरयावदवत। ततॆः परञ्चासौ स्वपदस्य 

पुिीकरणाय यॊग्यॊ भवॆत्। 

11. सॆिाकालीनयॊग्यतापरीक्षाः 

प्रबन्धसवमवतद्वारा वनघाॆररताॆः परीक्षाॆः पररवीक्षाकालाभ्यन्तरॆ एव ववश्वववद्यालयकमॆचारी उत्तीणॆॆः स्यात्। 

12. अथथावयवनयुक्तयः 
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i. ववश्वववद्यालयस्य वरताय अवनवायॆरूपॆण तथा अववलमॆ्बन वववशिं पदमॆकं पूरणीयं चॆत्, 

अवधवनयमानुसारॆण वववधवत् पूरावयतंु ववलम्बस्य सम्भावनायाम्, वनयुिौ अवधकारी अवधवनयमानुसारॆण यावत् 

पूरयवत तावत् अस्थावयरूपॆण वनयमाननादृत्यावप तस्मिन् पदॆ कमवप झविवत वनयॊजयॆत्। 

परनु्त अनॆन वनयमॆन वनयुिॆः मासत्रयाद अवधकॆः कालॆः तस्मिन् पदॆ कायुं न कुयाॆत्। 

पुनश्च अनॆन अवधवनयमॆन कस्यावप वनयुिॆॆः पूवुं, तिादुच्चतरॆ पदॆ, आसीनॆः अवकाशवशात्, 

ववदॆशसॆवावशात् प्रवतवनयुस्मिवशात् अनॆ्यन वववधमानॆ्यन कारणॆन वा अनुपस्मस्थतॊ Sवप तमवप पदॆ 

सततकायॆशीलॊSवप तत्पदवनयुस्मिवनयमानुसारॆण तिै दॆयस्य उच्चतरवॆतनमानस्य कृतॆ अवधकृतैॆः 

स्पिरूपॆण अन्यथा न कवथतशॆ्चत्, तस्य पात्रता न स्यात्। 

विप्पाणी 

i. यत्रावप उच्चतरवॆतनमानस्य स्वीकृवतरस्मस्त तत्र कवनषॆ्ठन पूररतॆ स्थानापन्नपदररस्मिस्थानॆ  एकसै्यव 

जनस्य कृतॆ उच्चतरवॆतनमानं पदहृमं (Grade) वा प्रदातुम् अनुमवतॆः स्यात्। यवद एतादृशाॆः बरवॆः 

सस्मन्त चॆत् तॆरु् वररष्ठतमस्य, अथवा असौ इमान् लाभान् सॆ्वच्छया पररत्यजवत चॆत्, अथवा तस्य 

पदस्वभावॆनािै एतॆ लाभाॆः अन्यथा लभनॆ्त चॆत्तस्मिन् हृमॆ वद्वतीयस्य वररष्ठतमस्य इमॆ दॆयाॆः। 

ii. (1) वनयवमतपङ्िॆॆःबवरॆः स्मस्थतॆः उच्चतरवॆतनमानाय आत्मनॆः इच्छां न  प्रकियवत चॆत् कवनष्ठाय 

आकास्मिकी ंस्थानापन्नां वनयुस्मिं दद्यात्। 

(2)वनवदॆिाय पदाय अपॆवक्षता यॊग्यता यिै नास्मस्त तिै प्रथमखण्डान्तगॆता वनयुस्मिॆः (clause (1)) न 

स्यात् 

13. अथथावयपदॊिवतः 

i. ववश्वववद्यालयस्य वरतमवभलक्ष्य अवनवायॆरूपॆण झविवत पदमॆकं यद् उच्चतरपरहृमॆ कस्मिन्नवप वगॆ ॆ

भववत तद् पदॊन्नत्या अवधवनयमानुसारॆण वववधवत् पूरवयतुम् अनुवचतॊ ववलम्बॆः सम्भाव्यतॆ चॆत् 

अवधवनयमॊिव्यवस्थाॆः अनादृत्यावप अस्थावयरूपॆण तत्र कस्यावप पदॊन्नवतं कतुुं शक्तॆ। 

ii. उपखणॆ्ड (1) वनवदॆिा यॊग्यता यस्यनास्मस्त अमंु पदॊन्नत्या तत्र न वनयॊजयॆत्। खण्डॆः (अ) इत्यस्य 

उपखण्ड (1) अनुसारॆण पदॊन्नतॆः यथाशीध्रम् अवधवनयमानुसारॆण पदान्नतौ अवधकृतॆन अनॆ्यन अथवा 

अवधवनयमानुसारॆण वनयुिॆन वा यथास्मस्थवत प्रवतस्थापयॆत्।  (ब) कस्मिन्नवप वगॆ ॆवनम्नस्तरववभागात् 

उच्चतरववभागॆ अल्पकालीना का Sवप पदररस्मिॆः अस्मस्त चॆत् तस्मिन् पदॊन्नवतं प्रापंु्त वनयमानुसारॆण 

पात्रीभूतॆः असाधारणॆ प्राशासवनकॆ असौकयॆ ॆवलप्तशॆ्चत्, वनयुक्त्यवधकारी तत्स्थानॆ समानयॊग्यतायुिम् 

अनं्य पदॊन्नत्या वनयॊिंु शक्नॊवत। 

(स) खण्डॆः (अ) अथवा (ब) अनुसारॆण पदॊन्नतॆः जनॆः कथमवप तस्मिन् पदॆ पररवीक्षाकालापन्नॆः अथवा 

वनम्नस्तरात् कॆवलया पदॊन्नत्या भावववन कालॆ जायमानां पदॊन्नवतं प्रापंु्त पात्रतां न प्रापु्नयात्। एतादृशॆः 

कॊSवप तदनन्तरं वनयमानुसारॆण तस्मिन् पदॆ पदॊन्नत्या वनयुिॆः तदा तवन्नयुिॆॆः वतवथमारभै्यव तस्य 

पररवीक्षकालॆः प्रारभॆत्। अथवा वनयुक्त्यवधकाररणा वनधाॆररतॆ पूवॆवतथॆॆः प्रारभॆत। पररवीक्षाकालादारभ्य 

तस्मिन् पदॊन्नतॆ समयमानॆ वावरॆ्कवृदॆ्धॆः पात्रतं्व स्यात्। परनु्त प्रबन्धसवमतॆरन्यथा नावदिशॆ्चत् तिै 

वॆतनशॆर्स्य पात्रतं्व न स्यात्। 

(द) सम्बद्धवनयमानाम् अध्यादॆशानाञ्च आधारॆण खण्डॆः (अ) एवं (ब) इवत वनयमाभ्यां प्रॊन्नीतानां वॆतनववर्यॆ 

तस्य मूलपदवॆतनं वा वनम्नशॆ्रणीवॆतनं वा समयमानॆ नू्यनतमं वॆतनं वा उन्नतवगाॆय वववरतं वॆतनं वा 

यथास्मस्थवत यदवप अवधकतमं दद्यात्। 
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14. पदचु्यतानां, पदादपनीतानां, पदािनतानां िाथथानॆ वनयुस्क्तः 

सॆवाकालॆ यत्र कॊ Sवप पदचु्यतॆः, पदापनीतॆः, पदावनतॊ वा तिावद्रिं तत्पदं, तत्सम्बद्धस्य जनस्य प्राथॆनायां 

(appeal) वनणॆयॊ जातॆः चॆत् तदनुपालनॆन ववना अथवा प्राथॆना न कृता चॆत् प्राथॆनाथुं वववरतात् कालात् पूवुं वा 

तवद्वरॊधॆन तत्पदस्य पूरणं न कुयाॆत्। 

15. थथानान्तरणं प्रविवष्टश्च 

ववश्वववद्यालयकॆ्षतॆ्र कस्मिन्नवप स्थानॆ कमॆचाररणं स्थानान्तरॆण प्रवॆशवयतंु शक्नॊवत। 

16. अन्यस्मात् विश्वविद्यालयात् थथानान्तरणॆन कमयचाररणां प्रविवष्टः 

सम्बद्धकमॆचाररणां प्राथॆनानुसारॆण राज्यान्तगॆतववश्वववद्यालयॆभ्यॆः अधॊवलस्मखताॆः व्यवस्थाॆः 

आधारीकृत्य कमॆचाररणं अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ स्थानान्तरॆण प्रवॆशवयतंु प्रबन्धसवमवतॆः समथॆॆः स्यात्। 

तथावर 

i. परस्परस्थानान्तरणाधारॆणैव अनॆ्यभ्यॆः ववश्वववद्यालयॆभ्यॆः कमॆचाररणॆः अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ 

प्रवॆश्यनॆ्त। 

ii. तृतीयचतुथॆशॆ्रवणरु् अन्तगॆतानां तथा पररवीक्षाकालं सन्तॊर्जनकतया समू्पररतानां कमॆचाररणामॆव 

स्थानान्तरणवमदं वनयवमतं स्यात् 

iii. अनॆन स्थानान्तरणॆन प्रवविॆः तस्मिन् प्रवॆशववभागॆ (गॆ्रड्) वतॆमानस्य कवनष्ठतमस्यावपकवनष्ठॆः स्यात्। 

(यथा – वररष्ठगॆ्रङ् सरायकॆः अथवा सरायकगॆ्रङ् – 1 सरायकशॆ्चदवप सरायकगॆ्रङ् II इत्यस्मिन् 

प्रवॆशगॆ्रङ् मधॆ्य कवनष्ठतमादवप कवनष्ठरूपॆणैव वनयुस्मिॆः स्यात्।) 

iv. अनॆन स्थानान्तरणॆन प्रवविॆः कमॆचारी तस्य पूवॆसॆवां वॆतनवृस्मद्धववर्यॆ, अवकाशववर्यॆ 

सॆवावनवृवत्तवॆतनववर्यॆ उपादानववर्यॆ (gratuity)तथा तत्सदृशॆरु् अन्यववर्यॆरु् च गणवयतुम् अनुमतॆः 

स्यात्। तथावप तिै प्रवॆशस्तरॆ नवीनं पररवीक्षाकालं यापवयतुम् अपॆक्षा नास्मस्त। 

v. अनॆन प्रकारॆण स्थानान्तररतॆः पूवॆिात् ववश्वववद्यालयात् आत्मनॆः पुनगॆ्ररणावधकारम् (Lien) अन्यान् 

च अवधकारान् पररत्यजॆत्। 

vi. अनॆन प्रकारॆण स्थानान्तररतम् आत्मनॆः वतॆमानवॆतनपररलबॆ्धॆः (Emoluments) संक्षयात् परररकॆ्षत्। 

यद्यस्य मूलववश्वववद्यालयॆ गृरीतं वॆतनं नू्यनं चॆद् अस्मिन् ववश्वववद्यालयॆ तत्पदॆ ववद्यमानॆ 

नू्यनतमंवॆतनमानम् तिै दद्यात्। यद्यस्य मूलववश्वववद्यालयात् गृरीतं वॆतनम्, अस्य ववश्वववद्यालयस्य 

नू्यनतमवॆतनमानादवधकं एवं अत्रत्यवॆतनमानस्य वववशिॆ प्रधट्टकॆ (stage) अस्मस्त चॆदस्य वॆतनं 

तस्मिन् प्रघट्टकॆ वनवश्चनुयात्। यद्यनॆन मूलववश्वववद्यालयात् गृरीतं वॆतनमत्रत्यवॆतनमानस्य कस्मिन्नवप 

प्रघट्टकॆ नान्तभॆववत चॆत् तस्य वॆतनमत्र ववद्यमानॆ वनमॆ्न प्रघट्टकॆ वनवश्चनुयात्। तथा अनयॊ भॆदंॆ 

व्यस्मिगतवॆतनरूपॆण पररकल्प्प्य आगावमवन वॆतनवृद्धौ समवरतं कुयाॆत्। 

vii. अनॆ्यभ्यॆः ववश्वववद्यालयॆभ्यॆः स्थानान्तरणॆन आगताय कमॆचाररणॆ यात्राभत्ता अथवा कायॆग्ररणावधॆॆः 

वॆतनं वा न दद्यात्। 

viii. यिात् ववश्वववद्यालयात् अयं कमॆचारी स्थानान्तररतॆः तत एव अस्य अवकाशवॆतनं 

सॆवावनवृवत्तवॆतनस्यांशदानं च स्थानान्तरणसमयॆ दद्यात्। 

ix. स्थानान्तररतॆः स्थानान्तरणात् पूवुं तन्नावम्न अववशिावन दॆयधनावन (liabilities) तत्र दद्यात्। 

17. गॊपनीयप्रवतिॆदनावन 

(अ) उपकुलसवचवान् सरायकसवचवान् ववभागध्यक्षान् च ववराय सवॆ ॆववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः – 

i. प्रथमवद्वतीयशॆ्रण्ॊरन्तगॆता) सवॆSॆवप ववश्वववद्यालयकमॆचारी, तत्तद्वरॆ्स्य जनवरी पञ्चदशवदनाङ्कात् पूवुं, 

स्वावधकारान्तगॆतानां कैलॆण्डरवरॆ्स्य चतुभॆ्यॆः मासॆभ्यॆः अवधकं कायुं कृतानां कमॆचाररणां कायॆम् 

आचरणञ्च अवधकृत्य फामॆ (अ) मधॆ्य प्रवतवॆदनं कुयाॆत्। प्रवतवॆदनॆ Sस्मिन् तस्य 
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वनकितमावधकारी/अवधकाररण वा तॆन /तैवाॆ लॆखनीयवमवत वनणीतान् ववचारान् वलस्मखत्वा 

प्रवतरस्ताक्षरॆणसर जनवरी मासस्य 31 वदनाङ्कात् पूवुं कुलसवचवं प्रवत अग्रसारयॆत् अग्रसारयॆयुॆः। 

ii. सम्बद्धकमॆचाररणॆ तदीयं गॊपनीयप्रवतवॆदनं प्रदशॆयॆत्। तस्मिनॆ्नव प्रवतवॆदनॆ तस्य प्रास्मप्त सूचनां 

रस्ताक्षरॆण समङ्कयॆत्। यवद कश्चन प्रवतकूलपरामशॆॆः गॊपनीयप्रवतवॆदनॆ अस्मस्त चॆत् वत्रशंविनाभ्यन्तरॆ 

तवद्वरॊधॆन अभ्यावॆदनं समपॆवयतंु सम्बद्धस्य कमॆचाररणॆः अवधकारॆः स्यात्। 

(ब) उपकुलसवचवाॆः, सरायककुलसवचवाॆः 

 यथावश्यकपररवतॆनॆन सवरतं खण्डॆः (अ) इत्यस्य वनयमाॆः उपकुलसवचवानां सरायक-

कुलसवचवानां च कृतॆ Sवप प्रवतॆयॆयुॆः। कुलसवचवॆः परीक्षा वनयन्त्रकॆः ववत्तावधकारी च 

तत्तदधीनकमॆचाररणां गॊपनीयप्रवतवॆदनं फामॆ (अ) मधॆ्य वववलख्य कुलपतॆरवलॊकनानन्तरम् आत्मनॆः 

अवभरक्षायां पररपालयॆत्। 

(स) कुलसवचवापरीक्षावनयन्त्रकप्रभृतयॆः 

 कुलपवतॆः आचायाॆणां, कुलसवचवस्य, परीक्षावनयन्त्रकस्य ववत्तावधकाररणश्च 

गॊपनीयप्रवतवॆदनावन फामॆ (अ) मघॆ्य वववलख्य आत्मनॆः अवभरक्षायां पररपालयॆत्। 

18. अवधकाराणां पररत्यागः 

यॆः कॊ Sवप कमॆचारी एतॆरु् अवधवनयमॆरु् अन्तगॆतंकमवप अवधकारं ववशॆर्ावधकारम् वा 

वलस्मखतप्रस्तावॆन पररत्यिंु शक्नॊवत। परनु्त एर् पररत्यागॆः वनयुक्त्यावधकाररणां ववचारॆण 

ववश्वववद्यालयवरतस्य ववरुद्धॆः न स्यात् एवं पररत्यिानां ववशॆर्ावधकाराणाम् अवधकाराणां वा ववर्यॆ 

अवधवनयमॆरु् एतॆरु् अन्तगॆतैॆः कैरवप ववचारैॆः मान्यताप्रापॆ्तॆः अपॆक्षावप न स्यात्। 

19. विश्वविद्यालयकमयचाररणाम् अनुपस्थथवतः – ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः कायाॆनुपस्मस्थवतॆः (अवकाशात्, 

ववदॆशसॆवायाॆः, प्रवतवनयुस्मिकारणॆन अनॆ्यन कारणॆन वा स्यात्) तथा तस्य सॆवासंवगॆ ॆ (cadre) ववद्यमानस्य 

पदस्य वनलम्बनॆन अन्यथा वा जातॆः तस्य प्रवतग्ररणावधकारॆः (lien) यद्यसौ अन्यथा यॊग्यशॆ्चत्, अयॊग्यतां न 

कल्पयॆत् –  

(अ) कस्मिन्नवप मूलपदस्य स्थानापन्नपदस्य वा ररिौ (तस्मिन् पदॆ, संवगॆ,ॆ ववभागॆ, वगॆ ॆवा असौ पररवीक्षायां 

अथवा अनुमॊवदतपररवीक्षायां भवॆत्) पुनवनॆयुियॆ। 

(ब) अनुपस्मस्थतॊ न स्याचॆ्चत् तिै वववरताय वनम्नपदात् उच्चसंवगुं प्रवत पदॊन्नतै्य। वनयुस्मिववर्यॆ, 

वरीयताववर्यॆ, पुिीकरणववर्यॆ असौ अनुपस्मस्थतॆः न स्याचॆ्चत् तदा पात्रीभूतस्य सवॆस्यावप 

ववशॆर्ावधकारस्य पात्रता, सन्तॊर्जनकॆन रुपॆण पुनवनयॆुिॆरनन्तरं पररवीक्षाकालं समू्परयवत चॆत् तस्य 

अवशं्य भवॆत्। 

तृतीयॊ भागः 

अनुशासनात्मकप्रविया 

20. पररभाषाः 

ववभागॆSस्मिन् सन्दभॆॆः अन्यथा नापॆक्ष्यतॆ चॆत् – 

(अ) ‘वनयुक्त्यवधकारी’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं वतॆमानपदॆ वनयॊिंु सक्षमॆः अवधकारी इत्यथॆॆः। 

(ब) ‘अनुशासनात्मकावधकारी’ इत्यस्य ववश्वववद्यालयावधवनयमानुसारॆण ववश्वववद्यालयकमॆचारर ववर्यॆ 

अनुशासनात्मकप्रवहृयाम् अवधरॊपवयतंु सक्षमॆः अवधकारी इत्यथॆॆः। 

21. वनलम्बनम् 

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

कदावप कमवप कमॆचाररणं वनलम्बवयतंु प्रभववत – 

(अ) यत्र अस्य ववरॊधॆ काप्यनुशासनप्रवहृया अनुध्याता अस्मस्त अथवा अवनणीता अस्मस्त। अथवा 
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(ब) यत्र तवद्वरॊधॆ दास्मण्डकापराधसम्बद्धॆः कश्चन अवभयॊगॆः (case) अनॆ्वर्णाधीनॆः ववचाराधीनॊ वा अस्मस्त। 

अथवा 

(स) यत्र सम्बद्धावधकाररवभॆः अयं ववश्वववद्यालयवरतानां प्रवतकूलॆरु् आचरणॆरु् वनमग्नॊ Sस्तीवत वचन्त्यतॆ चॆत्। 

अथवा 

(द) यत्र तवद्वरॊधॆन प्रवृत्तायाम् अनुशासनात्मकप्रवहृयायाम् अस्मन्तमॊ वनणॆयॆः ववचाराधीनॊ Sस्मस्त एवम् 

उपयुिावधकारी वतॆमानपररस्मस्थतौ ववश्वववद्यालयस्य वरताथुं कमॆचाररणॊSस्य वनलंम्बनमपॆक्षवतवमवत वचन्तयवत 

चॆत्। 

ii. वनयुक्त्यवधकाररणॆः आदॆशॆन ववश्वववद्यालयस्य कमॆचारी वनलम्बनॆ स्थावपतॊ भवॆत् – 

(अ) अिचत्वाररंशत् घण्टातॆः अवधकॆः कॊ Sवप कॆना Sवप दास्मण्डकापराधॆन अन्यथा वा अवरॊधॆ गृरीतशॆ्चत् 

अवरॊधनवदनादारभ्य।  

(ब) अिचत्वाररंशत् घण्टातॆः अवघकॆः कॊ Sवप कॆनावचदपराधॆन दस्मण्डतशॆ्चत् अवभशंसावदनादारभ्य (यद्यसौ सद्य 

एव न पदावन्नष्कावसतॆः अथवा अपराधस्थापनानन्तरं अवनवायॆतॆः सॆवातॆः अवनवाररतशॆ्चत्) 

स्पष्टीकरणम्  

 खण्ड (2) इत्यस्य उपखण्डॆः (ब) इत्यस्मिन् सूवचतॆ अिचत्वाररंशत् घण्टाॆः इत्यस्य गणना अवभशंसा 

(Conviction) नन्तरं कारावासॆः यदा आरभ्यतॆ तदा प्रभृवत भववत। एतदथुं यवद अवनरन्तरं वनलम्बनं स्यात् 

तदवप गणयॆत्। 

iii. (अ) यवद अवधवनयमॆनानॆ वनस्साररतॆः वनस्सायॆमाणॊ वा वनलम्बनादॆशॆः सम्बद्धावधकाररणा यावत् न 

पररववतॆतॊ न वा पुनरीवक्षतॆः तावत् सततं प्राबलॆ्य वतषॆ्ठत्। 

(ब) यत्र ववश्वववद्यालयकमॆचारी कॆनावप अनुशासनात्मकप्रवहृयाहृमॆण अन्यथा वा वनलस्मम्बतॆः 

वनलम्ब्यमानॊ वा अस्मस्त, एतस्मिन् अन्तरालॆ अन्या कावप अनुशासनात्मकप्रवहृया एतावद्वरॊधॆन प्रचवलता चॆत्, 

वनलम्बनॆ सक्षमॆः अवधकारी, तस्य कारणावन तिै वववलख्य सूचवयत्वा, नूतनापराधप्रवहृयाया अवप 

पररणामपयॆनं्त तस्य वनलम्बनं प्रचालयॆत्। 

22. वनलम्बनस्य सूचना 

यत्र वनलम्बनादॆश सक्षमावधकाररणॆः वनमॆ्नन कॆनवचदावधकाररणा कृतॆः चॆत् अववलमं्ब आदॆशास्यास्य 

ववर्यॆः, तस्य अवनवायॆतायाॆः कारणैस्सर सक्षमावधकाररणं सूचयॆत्। 

23. विस्तरॆण पुनवियचारॊSनुमतशॆ्चत् वनलम्बनस्य वनरंतरता – 

यत्र वनलम्बनॆ ववद्यमानस्य ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः कृतॆ वववरतॆः पदावन्नष्कासनरूपॆः अथवा 

सॆवासमापनरूपॆः दण्डॆः अवधवनयमान्तगॆतवनयमानुसारॆण कृतॆन पुनॆःप्राथॆनया (appeal) अपास्तशॆ्चत् तथा 

प्रकरणवमदं समावपतशॆ्चत् कमॆचाररणॆः दण्डकालॊSवप वनलम्बनकालतॆ्वन पररकल्प्प्य पुनरादॆशपयॆनं्त वतषॆ्ठत्। 

24. विवशष्टप्रकरणॆषु वनलम्बनस्य नैरन्तययम् 

यत्र वनलस्मम्बतॆ ववश्वववद्यालयकमॆचाररवण अवधरॊवपतॆः सॆवावनष्कासनं (dismissal) अवनवायॆसॆवासमापनं वा 

न्यायालयॆन अपास्तम् अथवा वनष्प्रभाववतं ततॆः सम्बद्धावधकारी ववर्यॆ Sस्मिन् पररस्मस्थतीनां पयाॆकलनॆन 

कमॆचाररणं ववरुध्य ववद्यमानानां अवभयॊगानां पुनववॆचारॊ Sवपवक्षत इवत वनवश्चनॊवत चॆत् असौ कमॆचारी 

पदावन्नष्कासनस्य अथवा अवनवायॆसॆवासमापनस्य वलस्मखतादॆशवदनादारभ्य पुनरादॆशं यावत् वनलम्बनॆ एव 

वतषॆ्ठत्। 

25. वनलम्बनस्य आशॊधनम् (Modification) अथिा प्रवतसंहरणम् (Revocation) 

अनॆन अवधवनयमॆन ववधीयमानॆः अथवा वववरतॆः वनलम्बनादॆशॆः तत्सम्बद्धावधकाररणा 

तदधीनावधकाररणावा कस्मिन्नवप समयॆ आशॊधावयतुम् अथवा प्रवतसंरतुुं शक्तॆ। 
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26. वनिायहभत्ता 

i. ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः वनलम्बनसमयॆ सवॆदा तिै तत्सम्बद्धवनयमानुसाररणी ंवनवाॆरभत्ताम् अन्यां 

दॆयां भत्ताश्च दद्यात्। 

यवद वनलम्बनकालॆः द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकॆः अस्मस्त तत्र वनलम्बनावधकारी वनवाॆरभत्तां 

द्वादशमासानन्तरं अधॊवलस्मखतावभॆः उपावधवभॆः संवधॆवयतंु नू्यनीकतुुं वा सक्षमॊSस्मस्त। 

(अ) वनलम्बनम् द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकं जातम् चॆत् ववलम्बनस्य कारणं वनलस्मम्बतॆ कमॆचाररवण साक्षादारॊपवयतंु 

न शक्तॆ इवत वनलम्बनावधकाररणॆः ववश्वासशॆ्चत् द्वादशमासपयॆनं्त वववरतायाॆः वनवाॆरभत्तायाॆः अधुं धनं यावत् 

ततॆः परं संवधॆवयतंु शक्तॆ। 

(ब) वनलम्बनम् द्वादशमासॆभ्यॆः अवधकं जातम् चॆत् वनलास्मम्बतॆ कमॆचाररवण ववलम्बनस्य कारणं 

साक्षादारॊपवयतंु शक्त इवत वनलम्बनावधकाररणॆः ववश्वासशॆ्चत् द्वादशासपयॆनं्त वववरतायाॆः वनवाॆरभत्तायाॆः अधुं 

धनं यावत् नू्यनीकतुुं शक्तॆ। 

ii. वनलस्मम्बतॆः कमॆचारी अन्यस्मिन् कमॆवण, व्यवसायॆ (Business) अथवा वृत्तौ न व्यापृत इवत 

प्रमाणपत्रप्रदशॆनॆन ववना खण्डॆः प्रथमान्तगॆतवनयमॆन वॆतनं स्वीकतुुं समथो न भवॆत्। 

27. दण्डविधानम्  

ववश्वववद्यालयकमॆचाररवण सन्तॊर्जनकॆन पयाॆपॆ्तन च कारणॆन अधॊवलस्मखतान् दण्डान् ववधातंु शक्तॆ, तद्यथा  

(अ) लघुदण्डाः 

i. भतॆ्सनम् (Censure) 

ii. अथॆदण्डॆः (Fine) 

iii. वावरॆ्कवॆतनवृदॆ्धॆः पदॊन्नतॆॆः वा स्थगनम् 

iv. प्रमादॆन आदॆशल ङ्घनद्वारा वा ववश्वववद्यालयस्य राज्यसवॆकारस्य कॆन्द्रसवॆकारस्य, 

तिॆशस्वयंभरणकॆन्द्रस्य अथवा वनयमॆन स्थावपतस्य संस्थानस्य वा धननिस्य पूणाॆतॆः अंशतॊ वा 

वॆतनात् प्रवतग्ररणम् 

v. वॆतनवृदॆ्धॆः स्थगनादॆशस्य कायाॆन्वयनॆ यत्र सामर्थ्युं नास्मस्त तत्र तावतॊ धनस्य वॆतनात् प्रवतग्ररणम् 

स्पिीकरण्- 

 वॆतनवृदॆ्धॆः सवञ्चतप्रभावॆन समापनॆ स्थागवयतुम् आवदिस्य वॆतनवृदॆ्धॆः वत्रगुणं धनं प्रवतगृहॆ्त।  

(ब) प्रमहादण्डाः 

वरीयतासूचीमघॆ्य वनम्नशॆ्रवणं प्रवत अवनवतॆः अथवा वनम्नपदवीवॆतनमानं प्रवत वा अवनवतॆः। 

 परनु्त वरीयतासूचीमधॆ्य वनम्नशॆ्रवणं प्रवत अवनवतॆः स्थावयरूपॆण भवॆत्।  

विप्पणी  

(1) अवनवतॆः र्ण्मासात् नू्यनं पञ्चवरॆ्भॆ्यॆः अवधकं वा न स्यात्। अवनवतकालॆः आदॆशॆ न वनवदॆिॆः चॆत् 

र्ण्मासानां कृतॆ भववत। 

(2) वॆतनमानस्य वनम्नस्तरॆ पररवतॆनं वॆतनवृदॆ्धॆः ववलम्बनसवरतॆः अन्यथा वा भवॆत्। आदॆशॆ एतावद्वर्यॆ स्पिॆः 

कॊSवप प्रस्तावॆः नास्मस्त चॆत् भाववनॆः वॆतनवृदॆ्धॆः ववलम्बनं न स्यात्। 

vi. अवनवायॆसॆवावनवृवत्तॆः 

vii. अन्यथा स्पितया न वनवदॆिशॆ्चत् पुनवॆृवत्तस्वीकारॆ अयॊग्यता यथा न स्यात् तथा ववश्वववद्यालयसॆवातॆः 

वनष्कासनम्। 

viii. पुनवॆृवत्तस्वीकारॆ अयॊग्यता यथा स्यात् तथा ववश्वववद्यालयसॆवातॆः वनष्कासनम्। 

स्पिीकरणम् – अधॊवलस्मखताॆः अनॆन अवधवनयमॆन दण्डाॆः न सु्यॆः। 



30 
 

(1) ववश्वववद्यालयावधवनयमैॆः अथवा सम्बदै्धॆः आदॆशैॆः अथवा वनयुस्मिसम्बदै्धॆः वनबन्धनैॆः अवधवष्ठतॆ 

पररवीक्षाकालववलम्बनॆन अथवा ववभागीयपरीक्षाववजयाभावॆन वा ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः 

वावरॆ्कवॆतनवृस्मद्धस्थगनम्। 

(2) ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः वॆतनमानॆ दक्षतारॊधमवतहृानु्तम् अशक्त्या ततै्रव दक्षतारॊधॆ अवरॊधॆः। 

(3) यत्र ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः ववर्यॆ सम्यग् ववचारानन्तरमवप उन्नतपदॆ पदव्यां पदॊन्नयनॆ यॊग्यतायां 

सत्यामवप स्थानापन्नक्षमतायां पयाॆप्तक्षमतायां वा पदॊन्नतॆरभावॆः। 

(4) उन्नतववभागॆ, शॆ्रण्ां, पदव्यां, पदॆ वा ववद्यमानस्य ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः उवचतपरीक्षणानन्तरं तस्मिन् 

ववभागॆ, शॆ्रण्ां, पदव्यां पदॆ वा असौ अनुवचत इवत कारणॆन न तु तस्य स्वभावॆः अनुवचत इवत कारणॆन 

तस्य पदावनवतॆः। 

(5) ववश्वववद्यालयॆ पररवीक्षायाम् अन्यस्मिन् ववभागॆ शॆ्रण्ां, पदव्यां, पदॆ वावनयुिस्य कमॆचाररणॆः 

ववश्वववद्यालयस्य पररवीक्षासम्बस्मन्धवनयमानुसारॆण, वनयुस्मिसम्बदै्धॆः वनबन्धनैॆः वा पूवॆतनववभागॆ शॆ्रण्ां 

पदव्यां पदॆ वा सॆवायाॆः अवनवतॆः। 

(6) कॆन्द्रसवॆकारात् राज्यसवॆकारात् तिॆशस्थापनात् वा यस्य सॆवा उद्धृता वतॆतॆ तॆर्ावमच्छानुसारॆण तस्याॆः 

सॆवायाॆः पुनॆः स्थापनम्। 

(7) अवधववरॆ्तया सॆवावनवृत्त्या वा सम्बदै्धॆः वनयमैॆः ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः बलात् सॆवावनवृवत्तॆः। 

(8) वनयुस्मिसम्बद्धानां ववश्वववद्यालयवनयमानाम् आधारॆण पररवीक्षकालॆ वा तत्समापनॆ कमॆचाररणॆः 

सॆवासमापनम्। 

28. अथयदण्डः 

चतुथॆशॆ्रणीपदासीनानां कमॆचाररणाम् एव अथॆदण्डॆः अवधरॊप्यॆः। 

29. अनुशासनावधकारी 

(अ) अवधवनयम (27) अनुसारॆण (i),(ii),(iii) एवं (iv) ववर्यद्वारा स्पिीकृतान् दण्डान् ववभागाध्यक्षॆः कुलसवचवॊ 

वा यथॊवचतम् अवधरॊपवयतंु प्रभववत। 

(ब) पूवॊिॆॆरु् (i) तॆः (viii) पयॆनॆ्तरु् ववर्यॆरु् (अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆरु्) स्पिीकृतान् दण्डान्, मासवॆतनं ,यस्य 

1450 रूप्यकॆरु् अवधकं न वतॆतॆ, तादृशॆरु् कमॆचारररु् अवधरॊपवयतंु कुलसवचवॆः प्रभववत। 

(स) अवधवनयमॆ (27) (v) तॆः (viii) पयॆन्तान् स्पिीकृतान् दण्डान् उपकुलसवचवपयॆनॆ्तरु् कमॆचारररु् 

अवधरॊपवयतंु कुलपवतॆः प्रभववत। 

(द) उपकुलसवचवात् उच्चस्तरॆ ववद्यमानानां कमॆचाररणां अवधवनयम 27 अन्तगॆतान् (i) तॆः viii पयॆन्तान् 

स्पिीकृतान् दण्डान् अवधरॊपवयतंु प्रबन्धसवमवतॆः प्रभववत। 

30. उितावधकाररणाम् अवधकाराः 

अवधवनयम संख्या 29 अन्तगॆताॆः यॆ अवधकाराॆः अवधकाररवभॆः प्रयॊगाराॆॆः तॆ सवॆ ॆ Sवप उन्नतावधकाररणामवप 

प्रयॊगाराॆॆः सस्मन्त। 

31. अवधकारकॆ्षत्रस्य सीमाङ्कनम् 

यस्मिन्नवप ववर्यॆ उन्नतावधकाररणा पूवॆिॆाॆः वनयमान्तगॆताॆः दण्डानॆः अवधरॊवपता वा नावधरॊवपताॆः, तं 

ववर्यमग्रतश्चालवयतंु वनम्नस्तरावधकाररणॆः कॆ्षत्रावधकारॊ न स्यात्। 

32. उल्लङ्घनम् 

कमवप दण्डम् यथॊवचतम् अवधरॊपवयतंु नावधरॊपवयतंु वा उन्नतावधकाररणॆः यॆः आदॆशॆः असौ तस्मिन् 

ववर्यॆ तत्सम्बद्धवनम्नावधकाररवभॆः कृतम् आदॆशम् उल्लङ्घयॆत्। 
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महादण्डविधानप्रविया 

33. अनॆ्वषणा (inquiry) 

कॆरल लॊकसॆवक (अनॆ्वर्णा) वनयमॆः, 1963 (1963 इत्यस्य 31) इत्यस्य प्रावधानॆरु् पूवॆधारणां ववना, 

अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆरु् (v) तॆः (viii) पयॆनॆ्तरु् ववर्यॆरु् स्पिीकृतान् दण्डानवधरॊपवयतंु, अवधवनयमॆः 34 तॆः 

47 पयॆन्तान्तगॆतॆन वनयमानुसारॆण सञ्चावलत या अनॆ्वर्णया ववना आदॆशं न पारयॆत्। 

34. औपचाररकी अनॆ्वषणा कथं कदा िा आवदशॆत्? 

(अ) यस्य कस्यवचदावप उपालम्भस्य (complaint) प्राप्तौ/अन्वीक्षणप्रवतवॆदनस्य ववमशॆॆ/अनॆ्यन कारणॆन वा 

अनुशासनावघकारी/वनयुक्त्यावधकारी/अथवा तदथुं प्रबन्धसवमत्या अवधकृतॊSवधकारी उत्तमववश्वासॆन वचन्तयवत 

यदत्र प्रथमदृष्ट्या ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं  ववरुध्य अवभयॊगप्रचालनाय ववर्यॊ Sस्तीवत, तादृशॊSवधकारी तं 

ववरुध्य सुस्पिम् आरॊपपत्रम् सिीकुयाॆत्। अनॆन सर प्रतॆ्यकं दॊर्ारॊपणस्य अवधष्ठानभूतस्य अपराधस्य 

प्रस्तावॊSवप स्यात्। अवभयॊगॆ Sस्मिन् वनणॆयाथॆम् अन्या कावप पररस्मस्थवतॆः आधारीकृता चॆत्तदवप स्पिरूपॆण 

वववलख्य कमॆचाररणॆ दद्यात्। दॊर्ारॊवपताय ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆ युस्मियुिसमयाभ्यन्तरॆ तवद्वरुद्धान् 

आरॊपान् प्रवतरॊधवयतंु वलस्मखतमॆकं प्रस्तावं दद्यात्। एवमसौ व्यस्मिगतरूपॆणात्मानं श्राववयतुवमच्छवत चॆत्तदवप 

स्पियॆत्। तदवभयॊगसम्बद्धान् प्रवतलॆखान् पवितंु प्रवतवलपीकतुुं वा असौ प्राथॆयवत चॆत् तिै अवसरॊ दॆयॆः। 

तस्य वलस्मखतप्रस्ताववनमाॆणाय एतॆ प्रवतलॆखाॆः अपॆवक्षता इवत अनुशासनावधकारी तदन्यॊ वा अवधकारी न 

वचन्तयवत चॆत् अथवा एतॆर्ां प्रवतलॆखानां प्रदशॆनं ववश्वववद्यालयस्य वरताय न भवॆवदवत वचन्तयवत चॆद् एतॆर्ां 

प्रवतलॆखानां पिनाय प्रवतवलपीकरणाय वा अनुमवतॆः नास्मस्त इवत तिै वववलख्य दद्यात्। 

यथॊिसमयाभ्यन्तरॆ दॊर्ारॊवपतात् वलस्मखतप्रस्तावस्य प्राप्तौ पूवॆिॆावधकारी उत्तमववश्वासॆन वचन्तयवत 

यदौपचाररकी अनॆ्वर्णा ववर्यॆ Sस्मिन् कायाॆ इवत तहॆ्वॆम् अनॆ्वर्णां पररचालयॆत्। अथवा खण्ड (ब) मधॆ्य 

वनवदॆिाय अवधकाररणॆ एतान् प्रवतलॆखान् अग्रसारयॆत् एवं औपचाररकीम् अनॆ्वर्णां सञ्चालवयतंु वनवदॆशॆत्। 

(ब) औपचाररकी अनॆ्वर्णा अधॊवलस्मखतैॆः सञ्चालयॆत् 

i. प्रबन्धसवमत्या अथवा 

ii. प्रबन्धसवमत्या अवधकृतॆन अवधकाररणा वा 

iii. वनयुक्त्यवधकाररणा अवधकृतॆन अवधकाररणा 

35. आरॊपाणां संशॊधनम् 

अवधकारी अथवा अनॆ्वर्णावधकारी (इतॆः परम् अनॆ्वर्णावधकारीवत वनवदॆशॆत्) अनॆ्वर्णसमयॆ, 

आवश्यकवमवत वचन्तयवत चॆत्, अवभयुिं ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं ववरुध्य अवधरॊवपतान् आरॊपान् 

पररष्कतुुं, पररवतॆवयतंु, पररवधॆवयतंु वा शक्नॊवत। एवञॆ्चत् अवभयुिॆः युस्मियुिॆ समयॆ संशॊवधतस्य 

आरॊपस्य स्पितया वलस्मखतं प्रतु्यत्तरं दद्यात्। 

36. अवभलॆखानाम् अवभगम्यता 

तिै कमॆचाररणॆ प्रतु्यत्तरसमपॆणाय अपॆवक्षतवमवत तॆन स्पितया कवथतान् अवभलॆखान् द्रष्ट्िंु, 

प्रवतवलपीकतुुं वा अनुमवतं दद्यात्। परनु्त एतॆ अवभलॆखाॆः तिै उपयुिाॆः न भवस्मन्त इवत 

अनॆ्वर्णावधकारी वचन्तयवत चॆत्, अथवा एतत् ववश्वववद्यालयवरतानां ववरुद्धमस्तीवत वचन्तयवत चॆत् 

वलस्मखतस्पिीकरणॆन सर, तिै अवभलॆखॆरु् पॆ्रवशॊ नदॆयॆः। 

37. अस्वीकृतानाम् आरॊपाणामनॆ्वषणा 

अवधवनयमसंख्या 35 इत्यनुसारॆण समवपॆतस्य प्रवतरक्षात्मकप्रतु्यत्तरप्रस्तावस्य 

स्वीकारानन्तरम्/वनधाॆररतॆ समयॆ प्रतु्यत्तरं न समवपॆतम् अथवा अवधवनयमानुसारॆण अवभयुिस्य 
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प्रतु्यत्तरसमपॆणं नापॆवक्षतञॆ्चत्अनॆ्वर्णावघकारी अवधरॊवपतान् आरॊपान् असौ न स्वीचकार इवत वधया 

अनॆ्वर्णां कुयाॆत्। 

38. अवभयॊग्यस्य (case) प्रसु्तवतः 

अनुशासनात्मकावधकारी अनॆ्वर्णावधकारीनास्मस्त चॆत्, अनॆ्वर्णावधकाररणॆः समक्षम् अवभयॊगस्य 

सम्यक् प्रसु्ततयॆ कमवप नामवनदॆशंॆ कतुुं शक्नॊवत। ववश्वववद्यालयकमॆचारी स्वपकं्ष समथॆवयतंु 

वववधव्यवसावयनम् (वकील) वनयॊिंु नैव शकु्नयात् यवद अनुशासनावधकाररणा Sवप तादृशॆः न 

वनयुिॆः अथवा अनॆ्वर्णावधकारी अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतमवगम्य एतदथॆम् नानुवमतशॆ्चत्। 

39. साक्ष्यपररसियः 

अनॆ्वर्णाहृमॆ अनॆ्वर्णावधकारी आरॊपानुरुपम् वसु्तगतं मौस्मखकं यथॊवचतं साकं्ष्य ववचारयॆत्। 

ववश्वववद्यालयकमॆचारी आरॊपपकॆ्ष परीवक्षतान् सावक्षणॆः प्रतीपरीवक्षतंु स्वतन्त्रॊ भवॆत्। व्यस्मिगतरूपॆण 

साकं्ष्य प्रस्तॊतुम्, स्वपकं्ष प्रस्तौतंु सावक्षणॆः उपस्थापवयतंु च असौ स्वतन्त्रॊ भवॆत्। आरॊपपकॆ्ष 

अवभयॊगप्रस्तॊता पुरुर्ॆः ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं तत्पकॆ्ष प्रसु्ततं सावक्षणं वा प्रवतपरीवक्षतंु स्वतन्त्रॊ 

भवॆत्। कमवप सावक्षणम् उपस्थापवयतुम् अनॆ्वर्णावधकारी ‘तस्य सावक्षणॆः साकं्ष्य सङ्गतं वसु्तगतं वा 

नास्तीवत वचन्तयवत’ चॆत्कारणप्रदशॆनपुरॆःसरं वववलख्य अनुमवतं वनराकुयाॆत्। 

स्पष्टीकरणम् 

 यवद अनॆ्वर्णावधकारी कस्यावप सावक्षणॆः मौस्मखकं प्रस्तावं साक्ष्यरूपॆण स्वीकतुुं वनवश्चनॊवत तवरॆ असौ 

अवधकारी तं सावक्षणं परीवक्षतंु प्रभववत। सरैव ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆSवप तं सावक्षणं प्रवतपरीवक्षतुम् अवसरॊ 

दॆयॆः। अनॆन सावक्षणा पूवुं सिीकृतं वलस्मखतप्रस्तावम् अस्मिन् अनॆ्वर्णहृमॆ नॊपयुञ्ज्ज्यात् अथवा स्वीकुयाॆत्। 

यवद एतं वलस्मखतं प्रस्तावं उपयॊिंु ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॊ Sवप वलस्मखता अनुमवतरस्मस्त तवरॆ तत् स्वीकतॆुम् 

उपयॊिंु वा शक्नॊवत। 

40. सावक्षणः 

ववश्वववद्यालयकमॆचारी अनॆ्वर्णावघकाररणॆः पुरतॆः स्वपक्षसमथॆनाथुं परीवक्षतुवमिानां साक्षीणां सूचीम् 

उपस्थापवयतंु शक्नॊवत। परीवक्षतव्यॆः साक्षी ववश्वववद्यालयसै्यव कमॆचारी चॆत्, तथा ववचाराधीनॆ अवभयॊगॆSस्मिन् 

तस्य साकं्ष्य वसु्तगतं सुसङ्गतं वा नास्तीवत अनॆ्वर्णावधकारी न वचन्तयवत चॆत् सामान्यतया अनॆ्वर्णावधकारी 

स्वयमॆव तम् उपस्थापवयतंु चॆिां कुयाॆत्। ववश्वववद्यालयकमॆचाररणा परीक्षणाथुं प्रस्ताववतॊ जनॆः 

ववश्वववद्यालयकमॆचारी नास्मस्त चॆत्, तं कमॆचारी स्वयमॆवॊपस्थापयॆत्। तत्र अनॆ्वर्णावधकाररणॆः वकमवप दावयतं्व 

न भवॆत्। 

 

41. अनॆ्वषणाप्रवतिॆदनम् 

अनॆ्वर्णावसानॆ अनॆ्वर्णाप्रवतवॆदनमॆकं वनमॆयॆम् यस्मिन् प्रतॆ्यकम् आरॊपाणां वनष्करॆ्पररणामाॆः 

सरॆतुकाॆः उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। यवद अनॆ्वर्णावधकाररणॆः अवभप्रायॆण अनॆ्वर्णाप्रवहृयायां पूवॆमारॊवपतॆभ्यॆः 

आरॊपॆभ्यॆः वभन्ना अवप आरॊपाॆः वसद्धाशॆ्चत् तॆर्ामवप वनष्करॆ्पररणामाॆः प्रवतवॆदनॆ उलॆ्लखनीयाॆः। परनु्त 

ववश्वववद्यालयकमॆचारी एतानारॊपान् यावत् न स्वीकरॊवत अथवा यावदिै स्वपक्षमुपस्थापवयतुमवसरॊ न लब्धॆः 

तावदनॆ्वर्णावधकारी तॆरु् आरॊपॆरु् स्ववनणॆयान् प्रवतवॆदनॆ नॊस्मल्लखॆत्। 

42. अनॆ्वषणावभलॆखः 

अनॆ्वर्णाया अवभलॆखॆ एतॆ सु्यॆः – 

i. ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं ववरुध्य वनवमॆताॆः आरॊपा एवं तिै दत्तम् आरॊपपत्रञ्च। 

ii. तस्य प्रवतरक्षात्मकप्रस्तावपत्रम् अस्मस्त चॆत्तत्। 

iii. अनॆ्वर्णाप्रवहृयायां ववचाररतानां मौस्मखकसाक्ष्याणां सङॆ्क्षपॆः। 
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iv. अनॆ्वर्णाप्रवहृयायां ववचाररतानां वलस्मखतावन साक्ष्यावण। 

v. अनुशानावधकाररणा अनॆ्वर्णावधकाररणा वा वनस्सररताॆः आदॆशाॆः, सस्मन्त चॆत्। एवम् 

vi. एकं प्रवतवॆदनं यस्मिन् प्रतॆ्यकमारॊपाणां सरॆतुकाॆः वनष्कर्ाॆॆः प्रदवशॆताॆः सस्मन्त। 

43. अनुशासनावधकाररणः वनष्कषायः 

अनुशासनावधकारी अनॆ्वर्णावधकारी नास्मस्त चॆत् असौ अनॆ्वर्णावभलॆखान् सम्यक् ववचायॆ 

अपॆवक्षतशॆ्चत् अनॆ्वर्णावधकाररणॆः प्रतॆ्यकम् आरॊपाणां वनष्कर्ाॆन् रॆतुप्रदशॆनपुरॆः वनराकुयाॆत्। 

44. महादण्डावधरॊपणम् 

i. अनुशासनावधकारी आरॊपणां वनणॆयान् सम्यक् वनरुप्य, अवधवनयमसंख्या 27 मधॆ्य (v) तॆः (viii) 

पयॆनॆ्तरु् ववर्यॆरु् स्पिीकृतॆभ्य दणॆ्डभ्यॆः कमपॆ्यकम् अवधरॊपयॊवदवत वचन्तयवत चॆत्- 

(अ) यत्र अनुशासनावघकारी अनॆ्वर्णावधकारी नास्मस्त चॆत् अनॆ्वर्णावधकाररणॆः अनॆ्वर्णावनष्कर्ाॆणां कथनॆन 

सर, तैस्सर ववयॊजनकारणावन सस्मन्त चॆत्तान्यवप संवक्षप्य प्रवतवॆदनस्य प्रवतवलवपमॆकां ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆ 

प्रापयॆत्। एवम 

(ब) ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆ ववरुध्य स्वीवहृयमाणां प्रवहृयां स्पिीकृत्य सूचनापत्रमॆकं दद्यात्। तस्य च 

सामानॆ्यन मासाभ्यन्तरॆ कालॆ वनवश्चताया प्रवहृयायाॆः ववर्यॆ स्वकीयमवभवॆदनं समपॆवयतंु वनवदॆशॆत्। 

ii. ववश्वववद्यालयकमॆचाररणा उपखंड (ब) इवत वनयमॆन पॆ्रवर्तस्य सूचनापत्रस्य प्रवतवहृयारूपॆण वकमवप 

अवभवॆदनं समवपॆतञॆ्चद् अनुशासनावधकारी तदवप ववचारयॆत्। तदनु ववश्वववद्यालयकमॆताररवण कॊ Sवप दण्डॆः 

अवधरॊपणीयशॆ्चक् तम् वनणॆयॆत् समुवचतमादॆशं च वनस्सारयॆत्। 

45. लघुदण्डावधरॊपणम् 

अनुशासनावधकारी आरॊपाणां वनणॆयान् सम्यक् वनरुप्य, अवधवनयमसंख्या 27 मधॆ्य (i) तॆः (iv) 

पयॆनॆ्तरु् स्पिीकृतॆभ्यॆः दणॆ्डभ्यॆः कमपॆ्यकम् अवधरॊपयॆवदवत वचन्तयवत चॆत् तदथॆम् यथॊवचतम् आदॆशं 

वनस्सारयॆत्। 

46. आदॆशानां संपॆ्रषणम् 

अनुशासनावधकाररणा वनस्साररताॆः आदॆशाॆः ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆ समॆ्प्रर्यॆयुॆः। तिै 

अनॆ्वर्णावधकाररणॆः प्रवतवॆदनस्य प्रवतवलपरवप दद्यात्। यत्र अनुशासनावधकारी अनॆ्वर्णावधकारी न भववत तत्र 

तस्य वनष्कर्ाॆणां, ववद्यतॆ चॆत् वैमत्यकारणानां संकॆ्षपस्य च वलस्मखतपतं्र यवद एतावता न दतं्त चॆत्, 

अनॆ्वर्णावधकाररणॆः वनष्कर्षॆः सर दद्यात्। 

47. अनॆ्वषणा अवतदु्रता स्यात् 

अवभयॊगस्य पररस्मस्थतॆरनुसारॆण अनॆ्वर्णा यथाशस्मि अवतदु्रता स्यात् वववशष्य यत्र अवधकारी 

वनलस्मम्बतॊSस्मस्त। 

लघुदण्डविधानप्रवियाः 

48. अनॆ्वषणा 

अवधवनयमसंख्य 27 मधॆ्य (i) तॆः (iv) पयॆनॆ्तरु् स्पिीकृतान् दण्डान्, अधॊवनवदॆिाद् अन्यत्र ववर्यॆरु्, 

अवधरॊपवयतुम् आदॆशं न वनस्सारयॆत्। तद्यथा – 

(अ) तवद्वरॊधॆन अनुशासनप्रवहृया स्वीवहृयमाणा वतॆतॆ तदाधारभूताॆः आरॊपाॆः कॆ सन्तीवत च 

ववश्वववद्यालयकमॆचाररणं सूचवयत्वा तिै वचकीवरॆ्ताय स्वपक्षप्रसु्ततयॆॆः उवचतमवसरं दत्वा; एवम् 

(ब) तादृशी प्रसु्तवतॆः अस्मस्त चॆत्तां अनुशासनावधकाररणा सम्यग् ववचारवयत्वा च। 

49. लघुदण्डविषयॆ प्रवियावभलॆखनम् 

अवधवनयमसंख्या 48 अन्तगॆतया साधारणदण्डप्रवहृयायाॆः अवभलॆखॆरु् अधॊवलस्मखताॆः सु्यॆः 

i. तवद्वरुदॆ्ध स्वीवहृयमाणानां दण्डवहृयाणां सूचनाथुं ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆ एका प्रवतवलवपॆः; 
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ii. तिै संपॆ्रवर्तस्य आरॊपाणां वववरणस्य प्रवतवलवपॆः; 

iii. तस्य स्वपक्षप्रसु्तवतॆः अस्मस्त चॆत्; एवम् 

iv. अवभयॊगस्य आदॆशाॆः तत्र कारणावन च। 

50. द्वौ तदवधकाः िा कमयचाररणः सस्न्त चॆत् संयुक्तानॆ्वषणा – 

यस्मिन्नवप प्रकरणॆ द्वौ तदवधका वा ववश्वववद्यालयकमॆचाररणॆः संबद्धाॆः, तॆर्ां सवॆरॆ्ामवप सॆवामुस्मिं 

प्रकल्पवयतंु सक्षमॆः अवधकारी अथवा तिादुन्नतॆः अवधकारी, सवाॆन् अवप तान् ववरुध्य समानया 

प्रवहृयया अनुशासनप्रवहृयां चालवयतुम् आदॆशनॆ समथॊॆ Sस्मस्त। समानानुशासनप्रवहृयायां 

अनॆ्वर्णावधकारररूपॆण कॆः प्रवतॆयॆत् इत्यवप असौ आवदशॆत्। 

51. विवशषॆ्टषु कॆषुचन अवभयॊगॆषु विवशष्टाः प्रवियाः  

अवधवनयसंख्या 34 तॆः 47 पयॆनॆ्तरु् एवं 48 तॆः50 पयॆनॆ्तरु् प्रावधानॆरु् कवथताॆः वनयमाॆः सन्त्यवप 

i. यत्र ववश्वववद्यालयकमॆचारी अपराधस्मस्थरीकरणाय कारणभूतॆन व्यवरारॆण अवधरॊवपतशॆ्चत्; 

ii. यत्र अनुशासनावधकारी तस्य कारणावन वववलख्य सम्बदॆ्धरु् अवधवनयमॆरु् अन्तगॆतां प्रवहृयां चालवयतुम् 

प्रयॊगतलॆ युस्मिनाॆस्तीवत समू्पणॆतया वचन्तयवत चॆत्; 

iii. यत्र अनुशासनावधकाररणा स्वीकृताम् अनुशासनप्रवहृयां ववश्वववद्यालयवरताय नॊवचतवमवत 

प्रबन्धसवमवतॆः कारणप्रदशॆनपूवॆकं समथॆयवत चॆत् एवं तदुवचतां वववशिां प्रवहृयां प्रचालवयतंु 

शकु्नयात्। 

52. आदॆशस्य पुनवियचाराथं प्राथयनां न कतंु शकु्नयात् 

अस्मिन् प्रावधानॆ अन्तगॆततॆ्वन स्वीकृतॆः आदॆशॆः एरु् अवधवनयमॆरु् वनयमॆरु् वा अन्यथा नॊस्मल्लस्मखतशॆ्चत् 

पुनववॆचाराथुं गणवयतंु न शकु्नयात्। 

53. वनलम्बनादॆशस्य पुनवियचाराय प्राथयना 

ववश्वववद्यालयकमॆचारी वनलम्बनादॆशं ववरुध्य तिै पुनववॆचारप्राथॆनां समपॆवयतंु शक्तॆ यॆः 

वनलम्बनादॆशदातुॆः अवधकाररणॆः साक्षात् उच्चतरॆः अवधकारी स्यात्। 

54. दण्डान् विरुध्य पुनवियचाराथं प्राथयना 

(अ) कुलसवचवॆन ववभागाध्यकॆ्षण वा वनस्साररतस्य दण्डादॆशस्य पुनववॆचाराथुं कुलपतयॆ प्राथॆनां दद्यात्। 

(ब) कुलपवतना प्रबन्धसवमत्या वा अवधरॊवपतं दण्डादॆशं ववरुध्य कुलावधपवतं प्रवत पुनववॆचारप्राथॆनां कुयाॆत्। 

55. अनॆ्यषु आदॆशॆषु पुनवियचारप्राथयना – 

i. ववश्वववद्यालयकमॆचारी आदॆशं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆनां कतुुं शक्नॊवत यत्र – 

(अ) अस्य वॆतनभत्तायाम् सॆवावनवृवत्तवॆतनॆ, अनॆ्यरु् सॆवॊपावधरु् अन्तरं वा तस्या वनरासॊ यत्र जातॆः तॆन च 

कमॆचाररणॆः रावनॆः जायतॆ तत्र; अथवा 

(ब) यस्य कस्यावप वनयमस्य व्याख्यानं कमॆचाररणॆः रावनं जनयवत तत्रवप अवधकाररणॆ पुनववचारप्राथॆनां कतुुं 

शकु्नयात्। 

ii. आदॆशस्य पुनववॆचारप्राथॆना कतुुं शकु्नयात् 

(अ) कमॆचाररणां समयमानस्य कायॆक्षमतारॊधॆ असौ अयॊग्य इवत कारणॆन कायॆक्षमतारॊधं पररलङ्घ्य अग्रतॊ 

न गमयवत; अथवा 

(आ) कॆनावप दण्डावघरॊपणॆन ववना कमवप कमॆचाररणं वतॆमानॊन्नतसॆवायाॆः, पदात्, पदव्याॆः,वा 

वनम्नसॆवायाम् पदॆ, पदव्याम् वा पदावनवतॆः; अथवा 

(इ) कमॆचाररणं प्रवत वनलम्बनकालॆ दॆयस्यवॆतनस्य भत्तायाॆः च, तस्य पुनॆःस्थापनॆ, अथवा वनलम्बनकालॆः 

सॆवाकालरूपॆण अन्यथा वा गणयॆवदवत ववर्यॆ वा वनणॆयावधकारॆः दण्डावधकाररणॆः साक्षादुन्नतॆ 

अवधकाररवण वनवक्षप्तॆः स्यात्। 
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स्पिीकरणम् – अवधवनयमॆ Sस्मिन् ‚ववश्वववद्यालयकमॆचारी‛ इवत पदॆन पूवुं ववश्वववद्यालयसॆवायाम् यॆः आसीत् 

तमवप अन्तभाॆवयॆत्। 

56. पररसीमनम् 

पुनॆः प्राथॆनायाॆः ववर्यीभूतस्य दण्डादॆशस्य प्रापॆ्तॆः र्वष्ठवदनाभ्यन्तरॆ समवपॆतां पुनप्राथॆनामॆव ववचारयॆत्। 

57. पुनः प्राथयनायाः अवभरूपं विषयश्च 

पुनववॆचाराथुं प्राथॆनां वचकीरॆ्माणॆः सवॊॆ Sवप पृथक् पृथक् स्वस्वनावम्न प्राथॆनां समपॆयॆत्। 

प्राथॆनायामस्यां सवॆ ॆवसु्तवनष्ठववर्याॆः स्वपक्षस्थापनाथुं वादाश्च सभ्यभार्ायां समादॆरण च समू्पणॆतया वववलख्य 

सम्बद्धावधकाररणं समु्बध्य समपॆयॆत्। 

58. पुनवियचारप्राथयनायाः समपयणम् 

दण्डादॆशॆः यॆनावधकाररणा वनस्साररतॆः तिै एव पुनववॆचारप्राथॆनां समपॆयॆत्। यवद कमॆचारी यत्र कायुं 

करॊवत अथवा यद्यसौ सॆवायां नास्मस्त तवरॆ यत्रासौ पूवुं कायुं करॊवत ितस्य ववभागस्य अध्यक्षॆः पूवॊिॆावधकारी 

नास्मस्त चॆत् अथवा पुनववॆचारप्राथॆनां यत्र समपॆ्यतॆ तस्यावधकाररणॆः अधीनॆ असौ नास्मस्त चॆत् इमां 

पुनववॆचारप्राथॆनां तस्मिन् कायाॆलयॆ समपॆयॆत् यतॆः इयं वववधवत् तत्सम्बद्धावधकाररणॆ अग्रसारयॆत्। 

पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः प्रवतवलवपॆः तत्सम्बद्धावधकाररणॆSवप समपॆयॆत्। 

59. पुनवियचारप्राथयनानां प्रवतधारणम् (withholding)  

दण्डादॆशावधकारी तस्यादॆशस्य ववरॊधॆन समवपॆतां पुनववॆचारप्राथॆनां तदा प्रवतधारयवत यदा – 

i. असौ आदॆशॆः पुनववॆचारप्राथॆनां समपॆवयतंु यॊग्यॊ नास्मस्त; अथवा 

ii. अवधवनयमसंख्या 57 एवं 58 इत्यनयॊॆः प्रावघानावन अनुरूध्य पुनववॆचारप्राथॆना नास्मस्त चॆत्; अथवा 

iii. अवधवनयम संख्या 56 इत्यनुसारॆण वनधाॆररतॆ समयॆ न समवपॆता चॆत्; अथवा 

iv. इतॆः पूवुं समवपॆतायाॆः तथा ववचारानन्तरं वनणीतायाॆः प्राथॆनायाॆः पुनरावृवत्तॆः एव अस्यां प्राथॆनायामस्मस्त 

नूतनावन तर्थ्यावन अथवा नूतनाॆः अवस्थाॆः न उदृताशॆ्चत्; अथवा 

v. सम्बद्धावधवनयमानाम् अनुसारॆण इयं प्राथॆना तवन्नवदॆिम् अवधकाररणं समु्बध्य न समवपॆता चॆत्। 

तथावप यदीयं प्राथॆना अवधवनयमसंख्या 57 एवं 58 अन्तगॆतानां प्रावधानामनुसारॆण न समवपॆता इतॆ्यन 

कारणॆन प्रवतधृता चॆत् पुनववॆचारप्रावथॆनॆ तत् प्रवतपॆ्रर्यॆत् एवं सम्बद्धवनयमानुसारॆण समपॆवयतंु तिै 

एकमासात्मकॆः कालॊ दद्यात् न तु प्रवतधारयॆत्। 

60. पुनवियचारप्राथयनायाः प्रवतधारणं संसूचयॆत् 

यवद पुनववॆचारप्राथॆना प्रवतधृता तवरॆ तस्य तर्थ्यान कारणावन च प्रावथॆनं संसूचयॆत्। पुनववॆचारप्राथॆनायां 

प्रवतधृतायां तस्मिन् ववर्यॆ सम्बद्धावधकाररणा पुनववॆचारप्रावथॆनॆ पॆ्रवर्तस्य आदॆशस्य प्रवतवलवपॆः 

पुनववॆचारसम्बद्धावधकाररणॆSवप अग्रसारयॆत्। 

61. पुनवियचारप्राथयनानां हस्तान्तरणम् – 

यं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना कृता स आदॆशॆः यॆनावधकाररणा वनस्साररतॆः असौ अवधकारी ववलमॆ्बन ववना, 

अवधवनयमसंख्या 59 अनुसारॆण अप्रवतधृताॆः पुनववॆचारप्राथॆनाॆः सवाॆॆः अवप, स्वकीयया समीक्षया, सम्बदै्धॆः 

प्रमाणैश्च सर पुनववॆचारावधकाररणॆ रस्तान्तरयॆत्। 

62. प्रवतधृतानां पुनवियचारप्राथयनानाम अभ्यामन्त्रणम् 

पुनववॆचारावधकाररणॆः प्रवतधृतायाॆः पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः अभ्यामन्त्रणॆ पुववॆचारावधकारी समथॆ ॆभववत। तस्य 

अभ्यामन्त्रणम् अनुसृत्य प्रवतधारणावधकारी तां प्राथॆनां स्वकीयया समीक्षया, सम्बदै्धॆः प्रमाणैश्च सर 

पुनववॆचारावधकाररणॆ रस्तान्तरयॆत्। 

63. पुनवियचारणाप्राथयनायाः प्रवतधृवतं विरुध्य पुनः प्राथयना न भिॆत्।  

सम्बद्धावधकाररणा कृतां पुववॆचारप्राथॆनायाॆः प्रवतधृवतं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः अवसरॊ न स्यात्। 
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64. वनलम्बनं विरुध्य पुनवियचारप्राथयना – 

वनलम्बनादॆशं ववरुध्य पुनववॆचारप्राथॆना अस्मस्त चॆत् पुनववॆचारावधकारी, अवधवनयमान्तगॆतानां 

प्रावधानानामाधारॆण, अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतं परामृश्य च तमादॆशं न्यायसङ्गतम् अन्यथा वा वनधाॆयॆ संपुियॆत् 

अथवा वनरसॆ्यत्। 

65. पुनवियचारावधकाररणः अवधकाराः 

i. अवधवनयम संख्या 27 इत्यास्मिन् स्पिीकृतस्य यस्य कस्यावप दण्डप्रकारस्य अवधरॊपात्मकमादॆशं 

ववरुध्य समागतायां पुनववॆचारप्राथॆनायाम् पुनववॆचारावधकारी अधॊवलस्मखतान् ववचारयॆत् –  

(अ) अदॆशस्य आधारभूतावन तर्थ्यावन प्रमाणैॆः स्थावपतावन वा 

(ब) प्रमाणैॆः स्थावपतावन तत्त्वावन अवधरॊवपतायदण्डाय पयाॆप्तावन वा  

(स) अवधवनयमॆरु् प्रकस्मल्पता प्रवहृया अनुसृता वा न वा। यवद नास्मस्त चॆत् तदननुसरणं 

ववश्वववद्यालयवनयमानामुल्लङ्घनं वा न्यायस्य पराजयकारणं वा जातं वकम्। 

(द) आदॆशान्तगॆताॆः वनष्कर्ाॆॆः न्यायसङ्गताॆः वा 

(इ) अवधरॊवपतॊ दण्डॆः अत्यवधकॆः, पयाॆप्तॆः, अपयाॆप्तॊ वा इवत वनणीय, आदॆशस्य वनस्सारणम् –  

i. दण्डस्य अवैधतां प्रकल्प्प्य, दणं्ड नू्यनीकृत्य, पुिीकृत्य, वधॆवयत्वा वा 

ii. यॆन दण्डावधरॊपॆः कृतॆः तिै अवभयॊगं समपॆवयत्वा अथवा अवभयॊगस्य पररस्मस्थवतं वववचन्त्य उवचतं 

वनणॆयं स्वीकतुुं वनदॆशॆपूवॆकम् अन्यिै अवधकाररणॆ अवभयॊगं समपॆवयत्वा, कुयाॆत्। 

ततॆ्रदमवधॆयम् यत् – 

(अ) दण्डावधरॊपणावधकाररणा वा पुनववॆचारावधकाररणा वा यत्रावधकारॊ नास्मस्त तावस्मितस्य संववधॆतस्य 

दण्डस्य अवधरॊपॆः न वहृयतॆ। 

(ब) पुनववॆचारवथॆनॆ सूचनां ववना, स्वपकं्ष प्रसै्ततंु तिै अवसरप्रदानॆन ववना। संववधॆतं दणं्ड तस्मिन् न 

अवधरॊपयॆत्। एवम् 

(स) पुनववॆचारावधकाररणा अवधरॊवपतंु वचस्मन्ततॆः संववधॆतॊ दण्डॆः अवधवनयमसंख्या 27 अन्तगॆतॆ (v) तॆः (viii) 

पयनॆ्त खणॆ्ड ववद्यमानॆष्वन्यतमशॆ्चत्, एवमवभयॊगॆSस्मिन् अवधवनयमसंख्या 33 तॆः 46 पयॆन्तमन्तगॆता अनॆ्वर्णा 

न कृता चॆत्, पुनववॆचारावधकारी अवधवनयमसंख्या 51 अन्तगॆतानां प्रावधानानामाधारॆण अनॆ्वर्णां स्वयं कुयाॆत् 

अथवा अनॆ्वर्णां कारवयतंु वनवदॆशॆत्। तदनन्तरञ्च तस्याॆः अनॆ्वर्णप्रवहृयाया वनष्कर्ाॆनुसारॆण पुनववॆचारावथॆनॆ 

वनवदॆिं दणं्ड ववरुध्य स्वपकं्ष प्रसु्ततीकतुुं पयाॆप्तम् अवसरं दद्यात्। ततश्च यथॊवचतं दणं्ड ववधीयॆत। 

ii. अवधवनयमसंख्या 55 इत्यास्मिन् यथॊिस्य आदॆशस्य ववरॊधॆन पुनववॆचारप्राथॆना आगता चॆत् 

पुववचारावधकारी सवाॆॆः अवस्थाॆः ववचायॆ तत्र न्यायसङ्गतं न्यायॊवचतञ्च आदॆशं वनस्सारयॆत्। 

66. पुनवियचारप्राथयनायाः वनणययादॆशस्य वियान्वयनम् 

यॆनावधकाररणा दण्डॆः आवदिॆः स एवावधकारी पुनववॆचारावधकाररणॆः आदॆशस्यावप वहृयान्वयनं कुयाॆत्। 

67. दण्डावधकारी एि यत्र पुनवियचारावधकारी 

तत्र प्रवहृयाभागॆ Sस्मिन् अन्तगॆतानां वनयमानाम् अस्मस्थताववप, दण्डावधकारी तस्य आगावमन्या वनयुक्त्या 

अन्यथा वा अवधवनयमसंख्या 53 तॆः 55 पयॆनॆ्तन वनयमान्तगॆतॆन पुनववॆचारावधकारी भववत चॆत्तस्य साक्षादुन्नतम् 

अवधकाररणं प्रवत पुनववॆचारप्राथॆनाम् अग्रसारयॆत्, एवमयम् अवधकारी तस्याॆः पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः 

अवधवनयमसंख्या 65 एवं 66 अन्तगॆतॆन वनयमॆन पुनववॆचारावधकारी भवॆत्। 

68. पुनरिलॊकनम् 

अवधवनयमॆरु् एरु् अन्तगॆतानां वनयमानां ववद्यमानतॆ्व Sवप यत्र अवतघॊरॆः अन्यायॆः, प्रकिॆः प्रमादॊ वा 

वनम्नावधकाररणॆः अवभयॊगावभलॆखॆ दृश्यतॆ तत्र अवभलॆखान् समानाय्यॆः वववधवत् परीक्ष्य यथॊवचतमादॆशं 

प्रचालवयतंु प्रबन्धसवमवतॆः स्वतन्त्रा भवॆत्। 
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69. पुनरिलॊकनस्य समयसीमा 

पुनववॆचारप्राथॆनायाॆः ववचारानन्तरं वनस्साररतॆन आदॆशॆन स्मखन्नॆः कमॆचारी तस्य पुनरवलॊकनाय 

आदॆशप्रापॆ्तरनन्तरं मासद्वयाभ्यन्तरॆ प्राथॆनां करॊवत चॆदॆव तां ववचारयॆत्। 

70. प्रवतिॆदनसमपयणम् – 

प्रबन्धसवमतॆरन्यॆः कॊ Sवप अवधकृतॆः यस्य अवधवनयम 27 अन्तगॆतॆरु् वनयमॆरु् स्पिीकृतान् दण्डान् 

ववधातंु सक्षमॊ भववत, असौ मासत्रयॆ एकवारम् ववचाराधीनानाम् अवभयॊगानाम् – यत्र 

अनन्तरॊिावधवनयमानुसारॆण दण्डाॆः प्रकस्मल्पताॆः सस्मन्त अथवा ववश्वववद्यालयकमॆचारी अवदवनयम सेख्या 21 

अनुसारॆण वनलस्मम्बतॊ Sस्मस्त प्रवतवॆदनमॆकं प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्। एवमॆव सवॊॆ Sवप पुनवॆचारावधकारी 

(प्रबन्धसवमतॆरन्यॆः) मासत्रयॆ एकवारं तैॆः वनणीतानाम् अवभयॊगानां प्रवतवॆदनं प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्। 

71. सतकय तानॆ्वषणवनदॆशकस्य विश्वविद्यालयं याित् काययकॆ्षत्रस्यावभव्यापनम् 

i. कुलपतॆॆः प्रमुखसङ्कायाध्यक्षात् च अनॆ्यर्ाम् अवधकाररणां, वशक्षकाणां, वशक्षकॆतरकमॆचाररणाञ्च 

कदाचारसम्बस्मन्धरु्, भ्रिाचारसम्बस्मन्धरु् च राजपत्र आदॆश (प) सं.26/71/सतकॆता वदनाङ्कॆः 28.12.1971 इवत 

कॆरलसवॆकारस्य सतकॆताववभागॆन प्रचावलतान्, समयॆ समयॆ च संशॊवधतान् अथवा कॆरल राज्यसवॆकारॆण 

समयॆ समयॆ प्रचावलतान् वा वनयमान् आधारीकृत्य, श्रीशङ्कराचायॆ-संसृ्कत-ववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवस्य 

प्राथॆनायाॆः आधारॆण, अवभयॊगॆरु् अनॆ्वर्णां कतुुं सक्षमस्यात्। 

ii. कुलपवतं प्रमुखसङ्कायाध्यकं्ष वा ववरुध्य अवभयॊगशॆ्चत् कुलावधपतॆॆः स्पिां प्राथॆनां अनुरुधै्यव 

सतकॆतानॆ्वर्णवनदॆशकॆः अनॆ्वर्णां प्रचालयॆत् तथा तत्प्रवतवॆदनमवप कुलावधपतॆॆः एव समपॆयॆत्। 

iii. श्रीशङ्कराचायॆ-संसृ्कत-ववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवस्य खण्ड (1) अन्तगॆतां प्राथॆनां स्वीकृतै्यव, 

सतकॆतानॆ्वर्णावनदॆशकॆः राजपत्रआदॆश (प) संख्या 26/71/सतकॆता/वदनाङ्क 28.12.1971 इत्यस्मिन् 

प्रवतपावदतया रीत्या अनॆ्वर्णां सञ्चालयॆत् तथा अनॆ्वर्णाप्रवतवॆदनम् वहृयान्वयानाथुं श्रीशङ्कराचायॆ-संसृ्कत-

ववश्वववद्यालयस्य कुलसवचवं प्रवत अग्रसारयॆत्। 

iv. अस्मिन् ववभागॆ प्रवतपावदतां प्रवहृयामानुसृत्य अनॆ्वर्णप्रवतवॆदनप्रापॆ्तरनन्तरं अनुशासनप्रवहृयां 

प्रारबु्धम् अनुशासनावधकारी सक्षमॆः स्यात्। 

 

चतुथॊय भागः 

अिकाशः 

72. आकस्स्मकािकाशादन्यः अिकाशः –  

आकस्मिकावकाशमन्तरॆण सवाॆनप्यवकाशान् अनुमॊदवयतुम् अनन्तरॊिाॆः अवधकाररणॆः सक्षमाॆः 

सु्यॆः। 

कमयचाररणां पदनाम अिकाशस्यनाम अनुमॊदनावधकारी 

शॆ्रणी I तथा शॆ्रणी II ववभागॆ 

सवाॆवण पदावन 

असाधारणावकाशम् अन्तरॆण सवॆ ॆ

अवकाशाॆः 

कुलपवतॆः 

शॆ्रणी III तथा शॆ्रणी IV ववभागॆ 

सवाॆवण पदावन 

असाधारणावकाशम् अन्तरॆण सवॆ ॆ

अवकाशाॆः 

कुलसवचवॆः अथवा 

सम्बद्धववभागाध्यक्षाॆः 

शॆ्रणी I,II,III, एवं IV ववभागॆ पदावन असाघारणावकाशॆः कुलपवतॆः 
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विप्पणी – अभ्यवथॆनॆः नावम्न अवभरवक्षतं अवकाशलॆखापुस्तकं अवभवीक्ष्य अवकाशयॊग्यतायाॆः वनवश्चयॆन ववना 

कमवप अवकाशं नानुमॊदयॆत्। 

73. आकस्स्मकः अिकाशः 

अनन्तरॊिाॆः अवधकाररणॆः आकस्मिकावकाशस्य तथा सीवमतावकाशस्य अनुमॊदनॆ अवधकृताॆः सु्यॆः 

पदनाम अनुमॊदनावधकारर विप्पणी 

(अ) 

उपकुलसवचवॆः यथॊवचतकुलसवचवॆः 

अथवा ववत्तावधकारी 

 

सरायककुलसवचवॆः यथॊवचतकुलसवचवॆः 

अथवा ववत्तावधकारी 

 

अनुभागावधकारी उपकुलसवचवॆः 

सरायकसवचवॊ वा 

यस्याधीनॆ असौकायुं 

करॊवत  

 

सरायकाॆः अनुभागावधकारी  

(ब) ववभागावधकाररणॆः 

ववभागाध्यक्षॆः 

वशक्षकॆतरावस्थायाम् 

ववभागाध्यक्षॆः 

(वशक्षकॆतरावस्थायाम्) 

स्वयमॆव स्वीकतुुं शक्नॊवत। 

उपयॊिुमुवििॆः सवॆमवप आकस्मिकावकाशं 

यथासमयं स्वीकरात् पूवुं कुलसवचवाय सूचयॆत्। 

यवद 

आकस्मिकावकाशस्वीकारॆमुख्यालयादनुपस्मस्थवतॆः 

भववष्यवत, सम्भाव्यतॆ वा तवरॆ तस्यानुपस्मस्थतौ 

कायॆकरणॆ व्यवस्थान्तरं कृतं्व, तत् कुलसवचवाय 

सूचयॆत्। आकस्मिकावकाशस्वीकारस्य सूचना 

कुललवचवॆ प्राप्ता इवत ज्ञातै्वव मुख्यालयं त्यजॆत्। 

ववभागाध्यक्षाधीनॆ 

कायॆकाररणॆः 

अवधकाररणॆः 

तदधीनस्थाश्च 

(वशक्षकॆतराॆः) 

सम्बद्धववभागाध्यक्षॆः 

 

पिमॊ भागः 

प्रबन्धसवमवतः 

1.  

i. प्रबन्धसवमतॆः उपिॆशनम् 

वनयतं मासयॊरॆकवारं यथातथमावश्यानुसारं ववश्वववद्यालयस्य कायॆवनवॆरणाथुं कुलपवतना कस्मल्पतॆरु् 

वदनॆरु् रॊरासु च प्रवतॆतॆ। 

ii. कुलपतॆरनुपस्मस्थतौ अस्मस्त चॆत् प्रधानसङ्कायप्रमुखॆः उपवॆशनॆ अध्यक्षॊ भवॆत्। तस्यावप अनुपस्मस्थतौ 

सदसॆ्यरु् कञ्चन प्रबन्धसवमतॆरुपवॆशनस्य अध्यक्षतॆ्वन वृणीयात्। 

2. प्रबन्धसवमतॆरूपिॆशनाय गणपूवतयः 

प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनॆ पूणॆतायै नू्यनावतनू्यनं सप्त सदस्याॆः सु्यॆः। गणपू तेरभावॆ उपवॆशनॆ काचन 

वृवत्तॆः न पररकलॆ्पत। 

3. अवधकाराः कतयव्यावन च 

अवधकारकतॆव्ययॊरूपरर प्रबन्धसवमतॆॆः प्रभावॆः वनयमॆन बद्धॆः। यॊग्यतानुसारॆण अगॆ्र 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 कमॆचाररणाञ्च यॊगकॆ्षमाथुं ववश्वववद्यालयॆन चाल्यमानानां छात्रॊपदॆशसवमतॆॆः, 

वृतु्यपायपररचन्तनसवमतॆॆः, भार्ानुवाद-प्रकाशनसवमतॆॆः, ववश्वववद्यालय-ववस्तार-मण्डलस्य, 

कावयकॊपसवमतॆॆः, ‘रािर ीय-कैडि-कॊर’ इत्यस्य, ‘रािर ीय-सॆवा-यॊजना’ इत्यस्य, छात्र-सांसृ्कवतक-

संवादसवमतीनां, छात्रसङ्घसवमतॆॆः, सरकरणसङ्धानां तथा समानसवमतीनाञ्च प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च। 

iv. ववश्वववद्यालयॆन साक्षात् न प्रचाल्यमानानां छात्रावासानां मान्यताप्रदानं, मान्यतावतरस्कारॊ वा। 

v. छात्राणां कमॆचाररणाञ्च यॊगकॆ्षममावभलक्ष्य आवश्यकानाम् अन्यानां संस्थानां प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च। 

vi. ववश्वववद्यालयसम्बदॆ्धरु् कायॆरुॆ्प्रवतॆमानानां मानदॆय-यात्राव्यय-भत्तादीनां व्यवस्थापनम्। 

vii. ववत्तववर्यॆ, लॆखववर्यॆ, वनकॆ्षपववर्यॆ, सम्पवत्तववर्यॆ, व्यापारववर्यॆ, अनॆ्यरु् शासनात्मकववर्यॆरु् च 

प्रबन्धनं तथा सञ्चालनम्। एतदथुं तत्तदुवचतानां जनानां सवमतीनां वा वनयुस्मिश्च। 

viii. ववश्वववद्यालयवनधीनां उवचतानुरक्षणाथुं यथॊवचतं लॆखानां पररपालनम्। 

ix. समयॆ समयॆ ववत्तसवमतॆॆः अनुमॊदनॆन ववश्वववद्यालयधनस्य अंशवववरतॆरु् (shares), प्रवतभूवतरु् 

(securities) अन्यान्यवनवधरु् वनकॆ्षपॆः तथा उवचतकसमयॆ स्थावरसम्पत्तीनां हृयणञ्च। 

x. ववश्वववद्यालयपक्षतॆः ववववधॆरु् अनुबनॆ्धरु् प्रवॆशॆः अनुबन्धानां पररवतॆनम् एवं पररत्यागॆः च। 

xi. ववश्वववद्यालयस्य कायॆसञ्चालनाथुं भूमॆॆः भवनानां, कॆन्द्राणां, उपयुिचलसामग्रीणां, प्रयॊगशालानां, 

यन्त्रसामग्रीणां च हृयणं व्यवस्थपनञ्च। 

xii. समयॆ समयॆ ववश्वववद्यालयस्य वनयमैॆः अन्यथा नैव वनयवमतशॆ्चत्, ववश्वववद्यालयान्तगॆतॆरु् कायाॆलयॆरु् 

संस्थासु च अपॆवक्षतानां अवधकाररणां कमॆकाराणां च संख्यायाॆः, तॆर्ां कतॆव्यानां वॆतनस्य च 

वनधाॆरणम्। 

xiii. ववश्वववद्यालयॆ अपॆवक्षतानाम् आचायॆ-उपाचायॆ-सरायकाचायॆपदानाम् तथैव अनॆ्यर्ां वशक्षकपदानां 

शॊधपदानाञ्च वनधाॆरणम्। 

xiv. ववश्वववद्यालयवशक्षकाणां कमॆचाररणाञ्च सॆवानन्तरवॆतनवनधॆॆः, भववष्यवनधॆॆः, सॆवानन्तर-वॆतन-

भववष्यवनधॆश्च प्रबन्धनं सञ्चालनञ्च। 

xv. मान्यताप्राप्तसंस्थानां छात्रावासानाञ्च वनयमावलॆॆः अनुमॊदनं प्रबन्धनञ्च। 

xvi. वशक्षापररर्दा सिीकृतानां वनयमानामनुसारॆण अध्यापनाथॆम् शॊधकायॆस्य अधीक्षणाथुं सञ्चालनाथुं 

च यॊग्यानां वशक्षकाणां वनयुिॆॆः अनुमॊदनम्। 

xvii. ववश्वववद्यालयस्य वनयमानुसारॆण परीक्षाणां सञ्चालनम्, पयॆवॆक्षकाणां वनयुस्मिॆः एवं परीक्षासम्बदॆ्धरु् 

कायॆरुॆ् संलग्नानां कमॆचाररणां पाररश्रवमकवनणॆयश्च। 

xviii. प्रबन्धसवमतॆॆः ववचारॆण कस्यावप परीक्षावथॆनॆः व्यवरारॆः दुिॆः चॆत् तं परीक्षातॆः बवरष्कतॆुम् अवधकारॆः। 

xix. कमवप ववर्यम् सङ्कायस्य, परीक्षासवमतॆॆः, परीक्षकसवमतॆॆः, वशक्षापररर्दॆः, छात्रपररर्दॆः अथवा 

कस्यावप सवमतॆॆः व्यिॆवाॆ प्रवतवॆदनं ववचारं वा प्रापु्तम् अवभवनदॆशॆॆः। 

xx. प्रबन्धसवमवतं प्रवत पॆ्रवर्तस्य कस्यावप वनणॆयस्य अनुशंसायाॆः वा वशक्षापररर्वद, सङ्कायॆ, पाठ्यसवमतौ, 

छात्रसवमतौ, ववश्वववद्यालयस्य अन्यसवमतौ अवधकाररवण वा पुनववॆचाराथुं प्रवतपॆ्रर्णम्। 

xxi. अवधवनयमान्तगॆतानां प्रावधानानामनुसारॆण परीक्षायाॆः समयस्य, स्थानस्य, स्वभावस्य वा, कुलपतॆॆः 

कायाॆलयस्य कायॆकालस्य वा, उपस्मस्थवतप्रमाणाथॆमावॆदनवतथॆवाॆ, परीक्षाणां मान्यतायां वा, 

शॊधॊपाधीनां कृतॆ शॊधवनबन्धसमपॆणववर्यॆ वा, वतॆमानवनयमानामवतहृमणॆ अवधकारॆः। परनु्त 

प्रवसद्धप्रवहृयातॆः व्यवतचलनॆ प्रबन्धसवमत्या वनणॆयम्, आगवमवन अवधवॆशॆनॆ वशक्षापररर्वद 

प्रवतवॆदयॆत्। 
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xxii. ववश्वववद्यालयावधवनयमान्तगॆतानां प्रावधानानाम् आधारॆण स्वस्मिन् सवमतावॆव उपसवमतीनां वनमाॆणं, 

तत्र स्वकीयावधकारणाम् स्थावयनाम् वनयमानामनुरॊधॆन, प्रत्यायॊजनम् एवं तत्सवमतॆॆः वहृयाकलापानां 

वववनयमनम्। 

xxiii. ववश्वववद्यालयवनयमानुसारॆण समस्तानां ववश्वववद्यालयप्रशासनसम्बद्धानां ववर्याणं वनणॆयनं 

वववनयमनञ्च। 

xxiv. मानदॊपाधीनां प्रदानववर्यॆ वशक्षापररर्दॆ कदावचत् वववशिावसरॆ कुलावधपतयॆ वा अनुशंसनम्। 

xxv. छात्रसमस्यानाम् अवधवनणॆयानाय सवमतॆॆः वनमाॆणम्। 

xxvi. सम्मवतप्रस्तावद्वारा औवचत्यबुद्ध्या वनवश्चतानामवधकाराणां कुलपतयॆ प्रत्यायॊजनम्। 

4. वित्तीयाः अवधकाराः 

प्रबन्धसवमवतॆः अधॊवलस्मखतॆरु् ववर्यॆरु् अवधकृता स्यात् – 

i. 50000/- रूप्यकाणामवधकस्य मूलभूतस्य जीणाॆद्धाररूपस्य वा प्रवृत्तीनाम् अनुमवतप्रदानं तथा 

प्रस्तावामन्त्रणम्। 

ii. अनुपयॊवगनां समॆर्ां वसू्तनां ववहृयॆः। 

iii. दशसरस्रपयॆनं्त मूल्यवतां अनुपयॊवगनां भवनानाम् अपवरनम्। 

iv. पञ्चसरसॆ्रभ्यॆः नू्यनम् अवङ्कतमूल्यवताम् वसू्तनां, पुस्तकानां, सामग्रीणां च अपवरनम्। 

v. प्रतॆ्यकं ववर्यॆरु् सरस्रपयॆनं्त मूल्यवताम् अप्रवतलभ्यानां वसू्तनाम् अपवरनम्। 

vi. आगावमववत्तवर्ुं यावत् यस्य दावयतं्व न गवमष्यवत तादृशस्य पञ्चसरस्रादवधकस्य 

अनावतॆकदावयत्वयुिसाधनस्य एकिात् शीरॆ्कात् शीरॆ्कान्तरं प्रवत पुनववॆवनयॊजनम्। 

vii. बाह्संस्थावभॆः प्रायॊवजतानां यॊजनानामनुमवतॆः तथा तत्रापॆवक्षतानां अस्थावयपदानां सृजनम्। 

viii. ववश्वववद्यालयॆ कायॆरतानाम् अवधकाररणां प्रशासनात्मक-ववत्तात्मक-अनुशासनात्मकानाम् 

अवधकाराणां व्यवस्थापनम्। 

ix. ववत्तववभागॆ, भण्डागारववभागॆ एवम् अन्यानॆ्य बहुमूलॆ्य ववभागॆ कायॆरतानाम् अधीनस्थानाम् 

अवधकाररणां सकाशात् स्वीकायॆस्य प्रवतभूवतधनस्य व्यवस्थापनम्। 

x. ववश्वववद्यालयाधीनस्थानां संस्थानां तथा कायाॆलयानां च अवभलॆखानां संरक्षणॆ तथा ववनाशनॆ 

वनयमवनमाॆणम्। 

xi. भण्डारॆ अपॆवक्षतानां वसू्तनां, ग्रन्थानाम्, उपकरणानां तथा अन्यसामग्रीणां हृयणॊपयॊवगनाम् 

उपवनयमानां वनयमानाञ्च वनमाॆणम् एवं तॆर्ां प्रवतवर्ुं सवॆकॆ्षणम्। 

xii. समयॆ समयॆ वनस्मितॆन प्रकारॆण ववश्वववद्यालयधनस्य वनवॆशॆः; एवम्। 

xiii. छातॆ्रभ्यॆः छात्रवृवत्तप्रदानं शुल्कानुकूल्यप्रदानञ्च। 

5. वित्तीयपूिायनुमानम् 

आगवमववत्तवरॆ्स्य कृतॆ ववत्तसवमत्या वववनवमॆतं ववत्तीयपूवाॆनुमानम् प्रवतवर्ुं जनवरी प्रथमवदनाङ्कात् 

पूवुं प्रबन्धसवमवतॆः परीकॆ्षत एवम् अपॆवक्षतं पररवतॆनं च कुयाॆत्। 

6. प्रबन्धसवमतॆः काययकलापानां मुद्रणम् 

प्रबन्धसवमतॆॆः कायॆकलापान् मासत्रयॆ एकवारं मुद्रापयॆत् एवं मुवद्रताॆः प्रतीॆः प्रबन्धसवमतॆॆः 

वशक्षापररर्दॆः तथा ववत्तीयसवमतॆॆः सदसॆ्यभ्यॆः अग्रसारयॆयुॆः। 

7. काययकलापान् विवनशॆ्चतु्तम् अध्यक्षस्य वििॆचनावधकारः 

प्रबन्धसवमतॆॆः कस्मिन्नवप उपवॆशनॆ अध्यक्षस्य औवचत्यानुसारॆण, ववर्याणां चचाॆयां पौवाॆपयाॆदीन् 

कायॆकलापान् वववनशॆ्चतंु ववशॆर्ावधकारॆः स्यात। 

8. कॆषुवचत् प्रकरणॆषु काययकलापानां िैधता – 
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प्रबन्धसवमतॆरवधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य ततू्सचनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् 

अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ तदवधवॆशनस्य, कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्। 

षष्ठॊ भागः 

विद्वत्पररषत्/वशक्षापररषत् 

1. पररषदः अवधकाराः 

अवधवनयमस्य प्रावधानैॆः वववरतान् अवधकारान् अन्तरॆण वशक्षापररर्दॆः इमॆ अवधकाराॆः सु्यॆः 

i. उपाधीनाम् अन्यशैक्षवणकवैवशष्ट्यानां अधॊवलस्मखतॆभ्यॆः प्रदानम् 

(अ) यॆः अनन्तरॊिात् स्पितया न मॊवचतॆः चॆत् वनधाॆररतपाठ्यहृमानुसारॆण पिनानन्तरं 

ववश्वववद्यालयस्य परीक्षायां परीक्षासुवा उत्तीणॆॆः तिै- 

(ब) वनधाॆररतॆन मागॆणॆ यॆः शॊधकायुं समू्परयॆत्, तिै - 

ii. वनधाॆररतॆन वववधना वनधाॆररतं पाठ्यहृमं यॆः पूरयॆत् तिै उपाधीनां, प्रमाणपत्राणां तथा तत्समकक्षाणां 

शैक्षवणकवैवशष्ट्यानां वा प्रदानम्। 

iii. वववशिव्यिीनां प्रदानम्। 

iv. वशक्षापररर्दा युिवमवत वचस्मन्ततानां ज्ञानववभागानां प्रगतयॆ प्रसाराय च शॊधव्यवस्था प्रदानम्। 

2. विवशष्टावधिॆशनावन 

कुलपवतॆः यदा उवचतवमवत वचन्तयवत तस्मिन् समयॆ वशक्षापररर्दॆः वववशिम् अवधवॆशनम्। 

3. कॆषुवचद् प्रकरणॆषु काययकलापानां िैधता – 

वशक्षापररर्दॆः अवधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य ततू्सचनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् 

अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात। 

4. अवधिॆशनविज्ञास्प्तः 

कुलसवचवॆः कुलपतॆॆः वनवदॆशॆन नू्यनावतनू्यनं वतं्रशविनातू्पवुं साधारणॊपवॆशनस्य एवं नू्यनावतनू्यनं दशवदनातू्पवुं 

वववशिॊपवॆशनस्य च सूचनां सम्बदॆ्धभ्यॆः सदसॆ्यभ्यॆः दद्यात्। 

5. प्रस्तािसमपयणवतवथः 

वशक्षावपरर्दॆः सामान्यावधवॆशनॆ कमवप प्रस्तावं प्रस्तॊतुवमचु्छॆः कॊ Sवप सदस्यॆः अवधवॆशनवतथॆॆः 

ववशंतॆवदॆनात् पूवुं स्वकीयं प्रस्तावं कुलसवचवास्मन्तकं यथा प्रापु्नयात् तथा पॆ्रर्यॆत्। प्रस्तावस्य पॆ्रर्कॆः सदस्यॆः 

वलस्मखतया सूचनया, प्रसु्ततं प्रस्तावं, कायॆसूच्याॆः (agenda) पॆ्रर्णात् वत्रभ्यॆः वदवसॆभ्यॆः पूवुं, कुलसवचवं यथा 

प्रापु्नयात्, तथा यथामवत प्रवतसंररॆत्। 

6. प्रस्तािस्य काययसूच्यामन्तभायिः काययः 

कुलसवचवॆः वकलपतॆॆः वनदॆशॆॆन तावत् पयॆनं्त समवपॆतान्, वनघाॆररतसमयाभ्यन्तरॆ अप्रवतसंहृतान् प्रस्तावान्, 

सामान्यावधवनयमानुसारॆण सम्बद्धावधवॆशनॆ प्रस्तॊतंु कायॆसूच्याम् अन्तभाॆवयॆत्। 

7. काययसूच्याः पॆ्रषणम् 

साधारणॊपवॆशनस्य पञ्चदशवदनॆभ्यॆः पूवुं कुलसवचवॆः प्राथवमकी ंकायॆसूची ंपत्रालयद्वारा पॆ्रर्यॆत् यस्यां 

उपवॆशनस्य वदनाङ्कॆः, स्थानम्, समयश्च उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। उपवॆशनॆ वनवश्चतान् कायॆहृमान् अवप तत्र सूचयॆत्। 

 एवमवप कुलपवतॆः स्वयम् अत्यावश्यकवमवत यं ववर्यं वचन्तयवत तं ववर्यम् उपवॆशनात् 

पूवुंम् अल्पकालीनया सूचनया अथवा कायॆसूच्यां वनदॆशॆनॆन ववनाSवप उपवॆशनॆ प्रस्तॊतंु शक्नॊवत। 
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8. प्रस्तािानां स्वीकाययता 

i. कुलसवचवॆः सवाॆन् अवप प्रस्तावान् कुलपतॆॆः समकं्ष समपॆयॆत्। कुलपवतॆः स्वववचारॆण यॆः कॊ Sवप प्रस्तावॆः 

वशक्षापररर्दॆः सीमायां नान्तभॆववत इवत अथवा एर् प्रस्तावॆः अवधवनयमस्य वनयमानां वा प्रावधानानां 

उल्लङ्धनात्मक इवत वचन्तयवत चॆद्वा कस्यावप प्रस्तावस्य प्रसु्तवतं वनरॊद्धंु शक्नॊवत। 

ii. प्रस्तावस्य स्वीकायॆतायाम् अनन्तरॊिान् समयान् अनुसरॆत् – 

a. अयं प्रस्तावॆः ववश्वववद्यालयस्य वशक्षापररर्दॊ वा कॆनवचद् ववर्यॆण संबद्धॆः स्यात्। 

b. अयं प्रस्तावॆः स्पिैॆः संवक्षपै्तश्च शबै्दॆः स्यात्। 

c. असौ एकं ववर्यमॆवावधकृत्य भवॆत्। 

d. अस्मिन् संवादाॆः, अनुमानावन, वनन्दात्मकप्रस्तावाॆः आरॊपप्रकाशॆः, अवमवतजनकाॆः प्रस्तावाॆः 

वा नैव सु्यॆः। 

e. असौ कस्यावप जनस्य सावॆजवनकं कायाॆलयीयं वा चररतं्र व्यवरारं वा अन्तरॆण व्यस्मिगतं 

वकमवप न परामृशॆत्। 

f. न्यायालयववचाराधीनं कमवप ववर्यमसौ न परामृशॆत्। 

g. अस्य प्रस्तावस्य प्रसु्तत्यथुं वनधाॆररतात् उपवॆशनात् पूवुं एकवरॆ्स्यान्तरालॆ प्रसु्ततात् ववर्यात् 

समानं ववर्यं समू्पणॆरूपॆण न परामृशॆत्। 

h. असौ कस्मिन्नवप वैधावनकॆ अवधकरणॆ अथवा वैधावनकॆ कस्मिन्नवप न्यावयकरुपॆण 

अधॆन्यावयकरूपॆण वा प्रवतॆमानॆ अवधकाररवण अथवा अनॆ्वर्णाप्रावधकरणॆ वा ववचाराधीनं 

ववर्यं बाहुलॆ्यन न पररमृशॆत्। यवद असौ परामशॆॆः अवधकरणस्य आयॊगस्य 

न्यावयकानॆ्वर्णायाॆः वा ववचारॆरु् पूवॆधारणां नॊत्पादयवत चॆत् तम् ववर्यं परामृष्ट्िंु शक्नॊवत। 

एवं ववचाराधीनस्य ववर्यस्य प्रवहृयाववर्यॆ, अनॆ्वर्णावस्थाववर्यॆ वा परामशॆ ॆन दॊर्ॆः। 

iii. कुलसवचवॆः कायॆसूच्यां वववधवत् प्राप्तान् अप्रवतसंहृतान् अवतरसृ्कतान् च सवाॆन् प्रस्तावान् 

अन्तभाॆवयॆत्। पौवाॆपयॆहृमसु्त कुलपवतॆः भाग्यचयनॆन वनवश्चनॊवत। 

iv. कॊSवप प्रस्तावॆः वतरसृ्कतॆः, कॆना Sवप कारणॆन कायॆसूच्यां नान्तभॆववतॆः तवद्वर्यॆ खण्डसंख्या (1) 

इत्यस्मिन् प्रस्ताववतयारीत्या कुलसवचवॆः अवधवॆशनस्य पञ्चावदनॆभ्यॆः पूवुं, तवत्तरस्कारस्य 

आधारभूतावन कारणावन प्रवतपाद्य सूचनां दद्यात्। 

9. संशॊधनानां समपयणम् 

कॊSवप सदस्यॆः कस्मिन्नवप उपवॆशनॆ कस्यावप प्रस्तावस्य प्राथवमककायॆसूच्यां संशॊधनं 

समपॆवयतुवमच्छवत चॆद् असौ तस्य एकम् प्रवतवलवपॆः स्पितया अवधवॆशनवदनात् नव वदनॆभ्यॆः पूवुं 

कुलसवचवरसॆ्त यथा प्रापू्नयात् तथा पॆ्रर्यॆत्। ततश्च संशॊधनवमदं अस्मन्तमॆ कायॆसूचीपतॆ्र, संशॊधनस्य 

स्वीकायॆताप्रवतपादकस्य अवधवनयमस्य आधारॆण, अन्तभाॆवयॆत्। 

10. संशॊधनानां स्वीकाययता 

प्रस्तावानां स्वीकायॆतासम्बस्मन्धनाम् अवधवनयमसंख्या (7) इत्यस्य अन्तगॆतानां प्रावधानानां यथॊवचतं 

पररवतॆनॆन सर अवधवनयम 9 अन्तगॆतॆ संशॊधनसमपॆणववर्यॆ, अवधवनयम-10 अन्तगॆतॆ प्रस्तावसमपॆणववर्यॆ च 

प्रकल्पयॆत्। 

11. अवधिॆशनॆ प्रस्तािानां स्वीकारॆ वियािमः 

वशक्षापररर्वद प्रस्तावानां संशॊधनानां च स्वीकायॆतववर्यॆ तथा वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनववर्यॆ च 

सामान्यतया प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनॆ या प्रवहृया अस्मस्त सैव स्यात्। तत्रावप कुलपतॆॆः वववॆचनावधकारॆः प्रवतॆतॆ। 

12. अवधिॆशनस्य वियािमः 
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वशक्षापररर्दॆः सवॆरॆ्ामवप अवधवॆशनानां कायॆकलापॆ अवधवॆशनाध्यक्षस्य रस्ताक्षरं स्यात्। कुलसवचवॆः 

सामान्यतया अवधवॆशनात् र्ि् सप्ताराभ्यन्तरॆ कायॆकलापस्य अध्यकॆ्षन रस्ताक्षररतां एकैकां प्रवतम् 

वशक्षापररर्दॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः, ववत्तसवमतॆॆः, सङ्कायानां, पाठ्यहृमसवमतॆश्च प्रतॆ्यकं सदसॆ्यभ्यॆः पत्रालयद्वारा 

पॆ्रर्यॆत्। कायॆवृत्तसै्यतस्य एकां प्रवतवलवपं कुलावधपतयॆ अवप समपॆयॆत्। 

13. वियािमॆषु असहमवतः 

यवद कायॆवृत्तपॆ्रर्णात् दशवदनाभ्यन्तरॆ उपवॆशनॆ उपस्मस्थतॆरु् सदसॆ्यरु् कस्यावप एतवद्वर्यॆ का Sवप आपवत्तॆः 

नागताचॆत्, कायॆवृतं्त संशुद्धवमवत वचन्तयॆत्। कॆनावप उत्थावपता आपवत्तॆः वास्तववकी भववत इवत अध्यक्षॆः 

वचन्तयवत चॆत् तां संशॊधवयतंु शक्नॊवत। 

भागः सप्तमः 

1. सङ्कायाः – विश्वविद्यालयॆ अधॊवलस्खताः विभागाः सु्यः –  

i. संसृ्कतसावरत्यम् 

ii. संसृ्कतव्याकरणम् 

iii. भारतीय तत्त्वमीमांसा 

iv. भारतीयतकॆववद्या 

v. अन्यसंसृ्कताध्ययनववर्याॆः 

vi. भारतीयववद्या 

vii. भारतीयभार्ाॆः 

viii. ववदॆशभार्ाॆः 

ix. कला एवं समावजकववज्ञानम् 

x. समयॆ समयॆ वशक्षापररर्दा संस्थाप्यमानावन सङ्कायान्तरावण 

2. विभागाः – प्रतॆ्यकं सङ्कायॆ अध्यादॆशॆन वनधाॆररताॆः ववभागाॆः सु्यॆः। 

3. विषयविशॆषॆषु मतदानयॊग्यता 

नॆकॆरु् सङ्कायॆरु् सदस्यतॆ्व Sवप संयुिसङ्कायानाम् सङ्कायानां संयुिावधवॆशनॆ वा वनवाॆचनॆरु् तस्य 

एकस्य मतदानसै्यव अवघकारॆः स्यात्। 

4. सङ्कायाध्यक्षः 

प्रतॆ्यकं सङ्कायस्य सङ्कायाध्यक्षॆः अध्यक्षॆः स्यात्। 

5. सङ्कायाध्यक्षाणाम् अल्पकावलकी अनुपस्थथवतः – सङ्कायाध्यक्षस्य अल्पकावलक्ाम् अनुपास्मस्थतौ 

सङ्कायसदसॆ्यभ्यॆः कुलपवतना नामवनवदॆिॆः कॊSवप सङ्कायाध्यक्षरूपॆण कायुं कुयाॆत् 

6. सङ्कायसवमतॆः संरचना 

i. प्रतॆ्यकं सङ्कायॆ 

a. सङ्कायाध्यक्षॆः 

b. प्रतॆ्यकं पाठ्यहृमसवमतॆॆः प्रबन्धसवमत्या वनवदॆिौ द्वौ सदस्यौ यौ ववश्वववद्यालयवशक्षकौ स्तॆः। 

c. वशक्षकॆभ्यॆः प्रबन्धसवमत्या वचताॆः वशक्षकाॆः यॆ वत्रभ्यॆः नू्यनाॆः पञ्चभ्यॊSवधकाॆः वा न सु्यॆः। 

d. प्रबन्धसवमत्यानामवनवदॆिौ ववश्वववद्यालयात् बाह्ौ द्वौ ववर्यववशॆर्ज्ञौ;  च सु्यॆः। 

ii. प्रतॆ्यकं संङ्कायसदस्यस्य नामवनदॆशॆात् परं त्रीवण वर्ाॆवण कायॆकालॆः स्यात्। वत्ररु् वरॆ्रुॆ् जातॆरु् 

सङ्कायस्य पुनगॆिनं स्यात्। 

iii. सङ्कायसदस्यानां कुलसंख्यायाॆः वत्ररु् एकभागानाम् उपस्मस्थत्या सङ्कायस्य गणपूवतॆॆः स्यात्। 
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iv. सङ्कायॆ नामवनवदॆिॆः कॊSवप सदस्यॆः वनरन्तरं वत्ररु् सङ्कायॊपवॆशनॆरु् अनवधकृतरूपॆण अनुपस्मस्थतॆः चॆत् 

तस्य सङ्कायसदस्यता समाप्ता स्यात्। ततॆः परं प्रबन्धसवमवतॆः प्रभाववतं संसूच्य तत्स्थानॆ अन्यस्य 

नामवनदॆशंॆ कुयाॆत् 

7. सङ्कायस्य अवधकाराः 

सङ्कायसॆ्यमॆ अवधकाराॆः सु्यॆः – 

i. प्रबन्धसवमत्या, वशक्षापररर्दा, कुलपवतना वा वनवदॆिं कमवप ववर्यं ववचायॆ प्रवतवॆदवयतुम्। 

ii. सङ्कायान्तगॆतानां वशक्षण-पाठ्यहृम-परीक्षा-शॊधववर्याणां संरचनासंबस्मन्धरु् समसॆ्तरु् ववर्यॆरु् 

वशक्षापररर्वद अनुशंसाप्रदानम्। एवम् अध्यादॆशानां संशॊधनॆरु् संवधॆनॆरु् वा अनन्तरॊिॆरु् ववर्यॆरु् 

प्रबन्धसवमतॆॆः वशक्षापररर्दॊ वा ववचाराथुं प्रस्तावसमपॆणम्। 

iii. सङ्कायान्तगॆतॆरु् ववद्यमानानां ववर्याणां कृतॆ परीक्षकतॆ्वन वनयुियॆ अनुयॊज्यानां जनानां 

प्रबन्धसवमतौ नामवनदॆशॆनाय अनुशंसनम्। 

iv. सङ्कायाध्यक्षात् पाठ्यहृमसम्बनॆ्ध, पाठ्यहृमॆ संयॊजनयॊग्यानां ग्रन्थानां सम्बनॆ्ध च परामशॆस्वीकारॆः। 

v. सङ्कायाध्यक्षस्य, पाठ्यहृमसवमतॆॆः वा कस्यावप प्रवतवॆदनस्य अनुशंसायाॆः च ववचारॆः। 

8. सङ्कायस्यॊपिॆशनॆ उपस्थथतः कॊSवप सदस्यः 

कायॆसूच्याॆः प्रापॆ्तॆः दशवदनाभ्यन्तरॆ ववववक्षतं ववरॊधं वलस्मखतरूपॆण कुलसवचवं संज्ञापयॆत्। 

कुलसवचवश्च तम् ववरॊधं सङ्कायाध्यक्षाय समपॆयॆत्। यवद सदसॆ्यनॊत्थावपतॆः ववरॊधॆः वास्तववक इवत 

सङ्कायाध्यक्षॆः आश्वस्तशॆ्चत् असौ कायॆहृमसूची ंपररवतॆयॆत्। अथवा आगवमवन उपवॆशनॆ सभायाॆः 

ववचाराथुं समपॆयॆत्। 

9. विषयविशॆषॆषु काययकलापस्य िैधता – 

सङ्कायावधवॆशनस्य ववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य ततू्सचनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् अन्यपत्राणां 

वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्। 

भागः अष्टमः 

पाठ्यिमसवमवतः 

1. संगठनम्- 

i. ववश्वववद्यालयस्य प्रतॆ्यकं शैक्षवणकववभागॆ 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 वर्ाॆवण यावत् तत्पदधारणं कुयाॆत्। वत्ररु् वरॆ्रुॆ् 

एकवारं सवमतॆॆः पुनगॆिनं स्यात्। 

iii. प्रतॆ्यकं पाठ्यसवमतौ तत्सङ्कायप्रमुखॆः पदॆन अध्यक्षॆः स्यात्। ववभागाध्यक्षसु्त तत्र पदॆन सदस्यॆः स्यात्। 

iv. पाठ्यहृमसवमतॆॆः अन्यसदस्यानां नामवनदॆशॆॆः प्रधानसङ्कायाध्याक्षस्य अनुशंसया कुलपवतॆः कुयाॆत्। 

पाठ्यहृमसवमतौ वत्रभ्यॆः नू्यनं पञ्चभ्यॆः अवधकं वा सदस्याॆः न सु्यॆः। 

v. पाठ्यहृमसवमतौ तवद्वर्यॆ यॆः अध्यापकॆः नास्मस्त, अथवा सम्बद्धववर्यॆ वववशिज्ञानवान् नास्मस्त अथवा 

पाठ्यहृमसंबस्मन्धरु् ववर्यॆरु् अन्यतमॆ ववशॆर्ज्ञॆः नास्मस्त तादृशं सदस्यतॆ्वन न वनवदॆशॆत्। 

2. कतयव्यावन 

प्रतॆ्यकं पाठ्यहृमसवमतीनां अनन्तरॊिावन कतॆव्यावन सु्यॆः – 

i. प्रबन्धसवमत्या, वशक्षापररर्दा, सङ्कायॆन, कुलपवतना वा वनवदॆिॆ, पाठ्यहृमसवमवतसम्बदॆ्ध कस्मिन्नवप 

ववर्यॆ ववमृश्य प्रवतवॆदनम्। 

ii. सम्बद्धववर्याणां पाठ्यहृमस्य, पाठ्यपुस्तकानां च अनुशासनम्। 
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3. अवघकाराः 

प्रतॆ्यकं पाठ्यहृमसवमतॆॆः इमॆ अवधकाराॆः सु्यॆः 

i. वशक्षकाणां छात्राणाञ्च वनदॆशॆनाथॆम् अनुशंसा, ग्रन्थाॆः यस्मिन् पाठ्यववर्याॆः सम्यक् प्रवतपावदताॆः 

तॆर्ामनुशंसनम् एवम् अपॆक्षानुसारॆण पाठ्यपुस्तकानामनुशंसनञ्च। 

ii. सम्बद्धववर्यॆरु् प्रश्नपत्रवनमाॆतुॆः परीक्षकाणाञ्च वनयुियॆ अनुशंसनम्। 

iii. सम्बद्धववर्यॆरु् पाठ्यपद्धवतसम्बनॆ्ध, परीक्षासम्बनॆ्ध च अनुशंसनम्। 

iv. अध्ययनपाठ्यहृमस्य समुन्नतयॆ सम्बद्धसङ्कायॆन/सङ्कायैॆः च सर परामशॆॆः। 

v. यॆ सवमतॆॆः सदस्याॆः न भवस्मन्त तैॆः सरपरामशॆॆः। 

vi. प्रबन्धसवमवतं प्रवत तॆर्ाम् अनुमॊदनाय अधॊवलस्मखतान् ववर्यान् अग्रसारवयतंु वशक्षापररर्वद 

अनुशंसनम्, यथा – प्रवसद्धानां ग्रन्थकाराणां यस्मिन् कस्मिन्नवप ववर्यॆ/ववर्यॆरु् वा ववद्यमानानां 

ग्रन्थानां तॆर्ां ववर्यवसु्तसंकॆ्षपॆण सर प्रकाशनम् ; तथा एतादृशकमॆसु समथाॆनां ग्रन्थकाराणां 

ववर्यववशॆर्ज्ञानाञ्च एतस्मिन् कमॆवण वनयॊिंु वनदॆशॆश्च। 

vii. प्रतॆ्यकं ववर्यॆरु्, ववर्यसमूरॆरु् वा यथॊवचतं सम्बद्धाॆः परीक्षासम्बद्धाॆः प्रमुखसमस्याॆः प्रबन्धसवमतॆॆः 

वशक्षापररर्दॊ वा पुरस्तात् ववचाराथुं प्रसु्तवतॆः 

4. उपिॆशनावन 

i. सामान्यतॆः पाठ्यहृमसवमतॆॆः वरॆ् ॆएकवारम् उपवॆशनं स्यात्। अपॆक्षानुसारॆण कस्मिन्नवप समयॆ 

अवतररिॊपवॆशनाथुं कुलपवतॆः वनदॆषॆ्ट्िंु शक्नॊवत। 

ii. प्रबन्धसवमतॆॆः, वशक्षापररर्दॆः अथवा कुलपतॆॆः वनदॆशॆानुसारॆण वववभन्नानाम् पाठ्यक्मसवमतीनां 

समानरूपॆण सम्बद्धाॆः समस्याॆः समाधातंु तॆर्ां संयुिॊपवॆशनं समायॊजवयतंु शक्नॊवत। 

iii. उपवॆशनावन, संयुिॊपवॆशनावन वा पूवॆिॆसमयॆरु् अथवा तस्मिन् समयॆ सवमतौ, सवमवतरु् वा 

ववद्यमानानां सदस्यानां वत्रषॆ्वकभागानां वलस्मखतप्राथॆनया वा कुलसवचवॆः समायॊजयॆत्। 

iv. पाठ्यहृमसवमतॆरध्यक्षॆः उपवॆशनॆ अध्यक्षॆः स्यात्। तस्याभावॆ उपस्मस्थतॆरु् सदसॆ्यरु् कतममवप 

अध्यक्षपदॆ वनवश्चत्य तॆन उपवॆशनस्य आध्यकं्ष्य कारयॆत्। संयुिॊपवॆशनॆ Sवप उपस्मस्थतॆभ्यॆः सदसॆ्यभ्यॆः 

कतममवप अध्यक्षपदॆ वनयॊजयॆत्। 

v. पाठ्यहृमसवमतॆॆः उपवॆशनॆ सदस्यानां कुलसंख्यायाॆः अंशान् पररत्यज्य साधारणबहुतॆ्व गणपूवतॆॆः 

स्यात्। संयुिॊपवॆशनॆ अधुं गणपूवतॆॆः स्यात्। कमवप सदसं्य एकवारादवधकं न गणयॆत्। 

vi. सवमतौ पाररताॆः सवॆSॆवप वनश्चयाॆः ततै्रव प्रवतलॆख्याॆः अध्यकॆ्षण उचै्चॆः सदवस पाठ्याश्च। 

vii. उपवॆशनात् सप्तवदनाभ्यन्तरॆ अध्यक्षॆः उपवॆशनॆ पाररतानां वनणॆयानां वलस्मखतां प्रवतवलवपं कुलसवचवाय 

पॆ्रर्यॆत्। 

viii. पाठ्यहृमसवमतॆरवधवॆशनस्य ववर्यॆ, कस्यावप सदस्यस्य, ततू्सचनायाॆः, कायॆसूच्याॆः तत्सम्बद्धानाम् 

अन्यपत्राणां वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्। 

ix. तथावप अत्यावश्यकववर्यॆरु् 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 खणॆ्ड (1) इवत उपखणॆ्ड यथा स्पिीकृतं तथा ववत्तसवमतौ सदस्याॆः सु्यॆः। 

ii. ववत्तसवमतॆॆः उपवॆशनॆ कुलपवतॆः अध्यक्षॆः स्यात्। कुलपतॆरनुपस्मस्थतौ प्रमुखसङ्कायाध्यक्षॆः एवम् 

उभयॊरप्यनुपस्मस्थतौ ववश्वववद्यालयस्य वररष्ठतमॆः आचायॆॆः उपवॆशनस्य अध्यक्षॆः स्यात्। 
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iii. ववत्तावधकारी ववत्तसवमतॆॆः सवचवॆः स्यात्। 

2. उपिॆशनावन 

i. अवभलॆखानां वनरीक्षणाथुं तथा व्ययप्रस्तावानां परीक्षणाथुं नू्यनतया वत्ररु् मासॆरु् एकवारं ववत्तसवमवतॆः 

उपववशॆत्। 

ii. प्रबन्धसवमतॆॆः उपवॆशनस्य वदनद्वयात् पूवुं प्रबन्धसवमतौ उपस्थाप्यमाणानां ववत्तववर्याणां ववचाराय 

ववत्तसवमवतॆः अवश्यमुपववशॆत्। 

iii. ववश्वववद्यालयस्य वावरॆ्कायव्ययम् अनुमाय प्रबन्धसवमवतम् अवगमवयतंु यथॊवचतॆ समयॆ ववत्तसवमवतॆः 

उपववशॆत्। 

iv. ववत्तावधकाररणा वावरॆ्कववत्तीयलॆखायाॆः अस्मन्तमरूपववधानसमनन्तरमॆव ववत्तसवमतॆॆः उपावॆशनं 

समायॊजयॆत् यत्र ववत्तीयलॆखायाॆः ववचारववमशॊ ॆभवॆत् तथा च समीक्षया सर ववत्तीयलॆखां 

प्रबन्धसवमतौ समपॆयॆत्। 

v. सवमतॆॆः गणपूतै त्रयॆः सदस्याॆः सु्यॆः। 

vi. उपवॆशनाथुं पञ्चदशवदनानां पूवॆसूचना स्यात्। 

vii. ववत्तसवमतॆरूपवॆशनववर्यॆ कस्यावप सदस्यस्य ततू्सचनायाॆः, कायॆसूच्याॆः, तत्सम्बद्धानाम् अन्यपत्राणां 

वा अप्राप्तौ, तदवधवॆशनस्य कायॆकलापानां वा वैधतायां भङ्गॊ न स्यात्। 

3. अवधकाराः 

ववत्तसवमतॆॆः इमॆ अवधकाराॆः सु्यॆः – 

i. ववश्वववद्यासयस्य वावरॆ्कायव्ययाकलनप्रारूपस्य एवं वावरॆ्कधनवववनयॊगलॆखायाश्च परीक्षणम्। 

ii. ववश्वववद्यालयस्य वावरॆ्कायव्ययपूवाॆनुमानॆ अनन्तगॆतानां नूतनानां व्ययानां सवॆदा वनरीक्षणम्। 

iii. ववश्वववद्यालयस्य आयव्ययावभलॆखानाम् अनुपालनववर्यॆ यॆ वनयमाॆः प्रवहृयाश्च सस्मन्त तॆर्ां किॊरतया 

अन्वीक्षणाय प्रबन्धसवमतयॆ उपदॆशॆः। 

iv. कुलपवतद्वारा ववत्तसवमतौ प्रसु्ततानां ववर्याणां ववत्तीयप्रभावववर्यॆ उपदॆशॆः। 

v. ववश्वववद्यालयस्य वनधीनां न्यासानां च लॆखानां सूकॆ्ष्मक्षणं प्रवतवॆदनञ्च। 

vi. ववश्वववद्यालयस्य, ववत्तीयप्रवतबद्धतायुिानाम् ववचाराधीनानां नूतनानामारम्भाणाम् अथॊपॆायस्य 

ववत्तीयप्रभावस्य च ववर्यॆ उपदॆशॆः। 

vii. ववश्वववद्यालयस्य ववत्तसम्बस्मन्धनां सवॆरॆ्ां ववर्याणाम्, अपॆक्षाकालॆ सवॆदा, प्रबन्धसवमतयॆ अनुशंसनम्। 

viii. ववश्वववद्यालयस्य किै अवप अवधकाररणॆ, कसै्य अवप संस्थायै ववत्तीयववर्यॆरु् वववधवत् संज्ञाप्यतॆ चॆद् 

उपदॆशॆः। 

भागः दशमः 

अध्यादॆशवनमायणप्रवियाः 

I. अध्यादॆशॊपिमॆ अवधकारी – 

इतॆः परं प्रदवशॆतरीत्या प्रबन्धसवमवतॆः कमवप अध्यादॆशं वनमाॆतुम्, अनुशंवसतंु वनरसंु्त वा सक्षमॊ 

भववत। 

II. प्रबन्धसवमत्या कृतॆः सवॊSॆवप अध्यादॆशॆः अनुशंसनं वनरसनं वा कुलावधपतयॆ एवं वशक्षापररर्द अनन्तरॊपवॆशनॆ 

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 अनुशंसया वववनयमनावन वनमाॆतुम्, अनुशंवसतंु वनरसंु्त वा सक्षमा अस्मस्त। 

II. सङ्कायैः सह परामशयः 

वशक्षापररर्द् सामान्यतया सम्बद्धसङ्कायॆन सङ्कायैवाॆ अनन्तरॊिववर्यॆरु् वववनयमनावन वनमाॆतंु 

अनुशंवसतंु वनरसंु्त वा सक्षमा अस्मस्त – 

i. पाठ्यपद्धवतॆः 

ii. ववववधासु पाठ्यपद्धवतरु् प्रवॆशॆः 

iii. वशक्षकाणां यॊग्यताॆः 

iv. पाठ्यहृमसवमतीनां परीक्षासवमतीनाञ्च वनयुस्मिॆः कमॆवनयॊगश्च 

v. वशक्षाववभागस्य शॊधववभागस्य वा प्ररम्भॆः 

भागः द्वादशः 

उपावधः (विग्री), उपावधपत्रम् (विप्लॊमा), प्रमाणपत्रम् (सवियविकॆि्) एिं पदिी 

(िैविल्) 

1. विश्वविद्यालयः अनन्तरॊक्तावन प्रदातंु 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. पारम्पररकवासु्तकलाचायॆॆः एम्.िी.आकॆ् 

h. और्धववज्ञानचायॆॆः  एम्.पी.एस् सी  

i. ववद्यावररवधॆः   पीएच्.डी  

j. समाजकायॆ ॆआचायॆॆः  एम्.एस्.डस्मियू  

ii. उपावधपत्रावण (Diplomas) 

a. तवमल् वडप्लॊमा 

b. कन्नडा वडप्लॊमा 

c. ज्यॊवतर् वडप्लॊमा 

d. वैवदतवाङ्ङयॆ वडप्लॊमा 

e. सांसृ्कवतकाध्ययनॆ वडप्लॊमा 

f. नािकाध्ययनॆ वडप्लॊमा 

iii. प्रमाणपत्रावण (Certificates) 

a. कन्नडभार्ायां प्रमाणपत्रम् 

b. तवमलभार्ायां प्रमाणपत्रम् 

c. ज्यॊवतरॆ् प्रमाणपत्रम् 

iv. पौरस्त्यववद्यायां पदवीपत्रम् (िैविल्) 

पौरस्त्यववद्यायां पदवीपत्रावण वशक्षापररर्दॆः समयॆ समयॆ वनणॆयानन्तरं प्रदास्यवत। 

2. यॊग्यता 
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ववश्वववद्यालयस्य कस्मिन्नवप कॆनॆ्द्र संस्थायां वा छात्ररूपॆण प्रववश्य कामवप पाठ्यपद्धवतं शॊधपद्धवतं 

वा अपूरवयत्वा कॊ Sवप कमवप उपावधम्, उपावधपत्रम्, प्रमाणपत्रम् पदवी ंवा प्रापंु्त सक्षमॊ न भवॆत्। एवमॆव 

वनयमानुसारॆण वहृयमाणासु परीक्षासु उपस्थातुमवप यॊग्यॊ न भवॆत्। 

3. उपावधप्रभृतीनां प्रदानम् 

सम्बद्धपरीक्षाणां पररणामधॊर्णानन्तरं वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनॆ छात्राणामनुपस्मस्थतौ उपाधीनाम् 

उपावधपत्रप्रभृतीनां प्रदानं भवॆत्। वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनवमदं दीक्षान्तसमारॊररूपॆण पररगण्तॆ। 

भागः त्रयॊदशः 

मानदॊपाधयः 

1. मानदॊपावधप्रदानयॊग्याः 

प्रबन्धसवमतॆॆः अनुशंसया संसृ्कतसावरतॆ्य, संसृ्कतवशक्षायां, भारतीयववद्यायां, भारतीयदशॆनॆ, 

भारतीयभार्ासु लवलतकलाववभागॆरु्, मानववकीववर्यॆरु्, समाजववज्ञानॆ, भारत-ववदॆशराज्ययॊॆः 

सांसृ्कवतकसम्बन्धपररपॊर्णॆ वा प्रशंसनीयं कायुं कृतवतॆः, वशक्षापररर्दॆः उपवॆशनॆ उपास्मस्थतॆरु् वत्रभ्यॆः द्वयॊॆः 

अंशयॊॆः सदस्ययॊॆः अनुशंसायाॆः अस्याॆः स्वीकृवतरस्मस्त चॆत् एवं कुलावधपवतद्वारा अनुमॊवदतशॆ्चत् मानदॊपावधं 

प्रदातंु शक्नॊवत। 

एवमवप वववशिसन्दभॆरुॆ् कॆवलं प्रबन्धसवमतॆॆः अनुशंसया मानदॊपावधं प्रदातंु कुलावधपवतॆः सक्षमॆः 

स्यात्। 

2. मानदॊपावधप्रदानम् 

मानदॊपावधं, उपावधस्वीकतॆुॆः उपास्मस्थतौ अन्यथा वा दीक्षान्तसमारॊरॆ एव दद्यात्। 

3. मानदॊपावधप्रदानॆ अवधकारः 

मानदॊपाधॆॆः स्वीकताॆरं वववशिं ववद्वांसं कुलपवतॆः तदभावॆ एतदथुं नामवनवदॆिॆः प्रबन्धसवमतॆॆः सदस्यॊ वा 

उपस्थापयॆत्। 

4. प्रमाणीकरणम् 

मानदॊपाधॆॆः प्रमाणपतॆ्र कुलावधपतॆॆः रस्ताक्षरं स्यात्। 

5. प्रदातव्याः उपाधयः 

अधॊवलस्मखताॆः उपाधयॆः मानदॊपावधरूपॆण प्रदॆयाॆः सु्यॆः –  

ववज्ञानवाररवधॆः   डी.एस्सी  

वाङ्ङयवाररवधॆः   डी.वलि्  

वववधवाररवधॆः   एल्एल.डी  

 

भागः चतुदयशः 

िॆलॊवषप्, स्कॊलवषयप् प्रभृतीनां प्रवकष्ठापनम् 

1. पुरस्काराः 

स्नातकॊत्तरशॊधपररपॊर्णाथुं ववश्वववद्यालयॆन वत्रववधाॆः पुरस्काराॆः आयॊवजताॆः सस्मन्त – 

i. ववश्वववद्यालय-शॊध-अधॆ्यता(Fellow) 

ii. अक्षयन्यासरूपाॆः (endowment) छात्रवृत्तयॆः अथवा फॆलॊवर्प्। 

iii. वववशिानुदानावन पररतॊवर्काश्च 

2. विश्वविद्यालय-शॊध-पररषद्यिृत्तयः 

i. ववश्वववद्यालय-शॊध-फेलॊवर्प् वत्रववधॆः अस्मस्त। तथावर – 
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a. वररष्ठ-शॊध-फॆलॊवर्प् 

b. अध्यापकानां ववशॆर्-शॊध-फॆलॊवर्प् 

c. कवनष्ठ-शॊध-फॆलॊवर्प् 

ii. प्रवतवर्ुं प्रदीयमानानाम् एतॆर्ां संख्या समयॆ समयॆ प्रबन्धसवमत्या वनणॆषॆ्यतॆ। 

iii. सम्बद्धाध्यादॆशस्य वनदॆशॆमनुसृत्य, यॊग्यताॆः, फॆलॊवर्प् कृतॆ दॆयं धनम्, अन्यसमयाॆः उपाधयश्च 

वनणॆयॆयुॆः। 

3. चयनसवमवतः 

एतदथुं कुलपवतना प्रवतष्ठावपतायाॆः चयनसवमतॆॆः अनुशंसया प्रबन्धसवमवतॆः फॆलॊवर्प् कृतॆ वचतॆभ्यॆः 

तद् दद्यात्। चयनसवमतौ एतॆ सदस्याॆः सु्यॆः 

i. सम्बद्धसङ्कायाध्यक्षॆः 

ii. सम्बद्धववभागाध्यक्षॆः अथवा तदभावॆ पाठ्यहृमसवमतॆरध्यक्षॆः। एवम् – 

iii. प्रबन्धसवमतॆॆः, शॊध-फॆलॊवर्प् ववर्यस्य वनरीक्षणाथुं घवितायाॆः स्थायीसवमतॆॆः अध्यक्षॆः। 

4. प्रवतवनयुस्क्तः 

फॆलॊरुपॆण वचतं वशक्षकं भारतॆ ववदॆशॆ वा ववद्यमानासु संस्थासु प्रवतवनयॊिंु प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमॊ 

भववत। राज्यात् बवरॆः कायुं कतॆुम् अिै वॆतनॆन सर अनुदानसरायरावशं प्रदातंु प्रबन्धसवमतॆॆः अवधकारॆः 

अस्मस्त। 

 

5. वनलम्बनम् अथिा वनरसनम् 

दुराचारॆण अथवा असंतॊर्जनकया प्रगत्या प्रदत्तॆः फॆलॊवर्प् कदावप वनलस्मम्बतंु वनराकतुुं वा 

प्रबन्धसवमतॆरवधकारॊSस्मस्त। तथा च फॆलॊवर्प्धारकॆः स्वीकृतां वृवतं्त अंशतया पूणॆतया वा प्रत्यपॆवयतंु बाध्यॊ 

भववत। ववर्यॆSस्मिन् प्रबन्धसवमतॆॆः वनणॆयॆः अस्मन्तमॆः स्यात्। 

6. यॊग्यस्य अभ्यवथयनः अभािॆ िॆलॊवषप् प्रदानं न स्यात् – 

कस्मिन्नवप वरॆ् ॆयॊग्यॆः अभ्यथी नास्तीवत प्रबन्धसवमवतॆः वचन्तयवत चॆत् तस्मिन् वरॆ् ॆतन्न प्रदातंु, 

सवमतॆरवधकारॊSस्मस्त। 

7. ररक्तथथानावन 

आकस्मिकॆन अथवा अनॆ्यन कारणॆन जाताॆः शैक्षवणकवरॆ्स्य अधॆ्यतृणां ररियॆः नूतनॆन अभ्यवथॆना न 

पूरयॆयुॆः। तथावप वररष्ठस्य फॆलॊवर्प्पदस्य ररिौ तत्स्थानॆ अन्यथा यॊगं्य कवनषं्ठ अधॆ्यतारं वनयॊिंु शक्नॊवत। 

8. अक्षयवनधॆः दीयमाना छात्रिृवत्तः अथिा िॆलॊवषप् 

अक्षयवनधॆॆः दीयमानाॆः छात्रवृत्तयॆः अथवा फॆलॊवर्प् इत्याख्याॆः तत्तद् ववन्यासानां वनयमानुसारॆण तथा 

तत्सम्बद्धववश्वववद्यालयावधवनयमानाम् अववरॊधॆन अपॆवक्षतपररवतॆनॆन च सु्यॆः। 

9. शॊधाथं विवशष्टानुदानावन पुरस्कारश्च 

शॊधकायॆप्रवतॆनाय शॊधवनबन्धप्रकाशनाय वा संभववतव्ययस्य आपूतॆयॆ सरायतानुदानस्य अनुमॊदनं 

प्रबन्धसवमवतॆः वववॆकॆन कतुुं शक्नॊवत। 

10. सङ्कायाध्यकॆ्षण परामशयः 

पूवषिं सरायतानुदानं तत्सम्बदॆ्धन सङ्कायाध्यकॆ्षण सर परामशाॆनन्तरमॆव कुयाॆत्। 
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11. अनुबन्धस्य समयाः 

प्रबन्धसवमत्या वनधाॆररतावभॆः वनबन्धनावभॆः ववश्वववद्यालयॆः सरायतास्वीकत्राॆ सर कस्मिंवश्चद् अनुबनॆ्ध 

प्रववशॆत्। 

12. सहायतास्वीकतुयः कतयव्यम् 

ववश्वववद्यालयस्य सरायतास्वीकताॆ सरायताधनॆन प्रकावशतॆ ग्रनॆ्थ सरायताप्रापॆ्तॆः अवभस्वीकृवतं 

कुयाॆत्, तथा प्रकावशतस्य ग्रन्थस्य चतस्रॆः प्रतीॆः ववश्वववद्यालयॆ समपॆयॆत्। 

13. मौवलकरचनानां पुरस्काराः 

संसृ्कतस्य प्रचाराय प्रॊन्नतयॆ च तस्य कस्यामवप शास्त्रशाखायां वनदॆिॆॆ समयान्तरालॆ प्रकावशतस्य 

मौवलकग्रन्थस्य कृतॆ, प्रबन्धसवमतॆॆः वनयमानाम् उपावधनाञ्च आधारॆण पुरस्कारान् प्रदातंु प्रबन्धसवमवतॆः 

अवधकृता स्यात्। 

14. व्ययः 

शॊधसम्बस्मन्धवन ववर्यॆ सञ्जातान् व्ययान् तकॆसङ्गत इवत वचन्त्यतॆ चॆत्, सामान्यवनधॆॆः वनष्कावसतंु 

प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमा स्यात्। 

15. शॊधकायॆ यषु सौविध्यप्रदानम् 

उपयुिानां शॊधसौववध्यनाम् अवभयॊजनाथुं प्रबन्धसवमवतॆः व्यवस्थां कतुुं प्रभवॆत्। 

16. अिैतवनकाः कमयचाररणः 

ववश्वववद्यालयस्य शॊधववभागॆरु् अवैतवनकरूपॆण कायुं कतॆुम् अनुमवतं प्रदातंु प्रबन्धसवमतॆॆः 

अवधकारॊSस्मस्त। 

भागः पिदशः 

प्रविष्टानां (मॆविि कुलॆि्) गणनापुस्तकम् अथिा पविका 

1. पिीकरणयॊग्याः 

प्रबन्धसवमवतॆः प्रवविानां गणनापुस्तकम् एकं सञ्चालयॆत् यस्मिन् अधॊवनवदॆिवगाॆणां नामावन 

अवङ्कतावन सु्यॆः 

i. कॆरल - राजकीयपरीक्षायुिस्य सवचवॆन वनस्साररतानां माध्यवमकववद्यालयसंपूवतॆप्रमाणपत्राणां 

धारकाॆः यॆ ववश्वववद्यालयॆ प्रवॆष्ट्िंु यॊग्याॆः इवत धॊवर्ताॆः। 

ii. ववश्वववद्यालयॆन माध्यवमकववद्यालयसंपूवतॆ – प्रमाणपत्रस्य समकक्षतॆ्वन स्वीकृतायाम्, अनॆ्यन 

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) इतॆ्यरु् स्पिीकृतॆभ्यॆः अभ्यवथॆभ्यॆः अनॆ्य यॆ उपस्मस्थवतप्रमाणपत्रसमपॆणात् मुिाॆः 

अथवा न मुिाशॆ्चदवप ववश्वववद्यालयस्य कस्यामवप प्रथमवारं परीक्षायामुपस्थातुम् अनुवमताॆः भवस्मन्त। 

v. खण्डॆः (i), (ii), (iii) एवं (iv) इतॆ्यतॆरु् स्पिीकृतॆभ्यॆः अभ्यवथॆभ्यॆः अनॆ्य यॆ ववश्वववद्यालयस्य 

शॊधॊपावधकक्षासु प्रववववक्षवॆः। 

2. गणनीयाः अन्यविभागाः 

प्रथमवारं यॊ Sवप छात्रॆः ववश्वववद्यालयॆ प्रवॆष्ट्िंु वा ववश्वववद्यालयस्य परीक्षाॆः वलस्मखतंु वा आगतॆः, सॆः 

सवॊSॆवप आत्मनॊ नाम प्रबन्धसवमतॆॆः सञ्चावलतॆ मॆविर कुलॆि् गणनापतॆ्र समङ्कयॆत्। 

3. पविकायाम् उलॆ्लखनीयाः विषयाः 

मॆविर कुलॆि् गणनापतॆ्र (रॆवजस्टर) प्रतॆ्यकम् अभ्यवथॆनां अधॊवलस्मखतावन वववरणावन सु्यॆः – 
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i. पूणॆनाम (आद्याक्षरावण ववस्तारयॆत्) 

ii. वपतुॆः अवभभावकस्य वा नाम 

iii. आयुॆः 

iv. धमॆॆः 

v. मातृभार्ा 

vi.  

(अ) अधीतस्य ववद्यालयस्य नाम 

(आ) ववद्यालयत्यागप्रमाणापत्रस्य संख्या एवं वदनाङ्कॆः 

(इ) प्रमाणपत्रप्रदानावधकारी 

vii.  

(अ) उत्तीणॆपरीक्षा 

(आ) उत्तीणॆतावतवथॆः 

(इ) प्रमाणपत्रसंख्या 

(ई) प्रमाणपत्रप्रदानावधकारी 

viii. प्रवविसंस्थाया नाम, प्रवॆशनवतवथश्चॆः एवम् 

ix. ववश्वववद्यालयपरीक्षा यस्यामसौ प्रवविॆः  

अथवा 

शॊधपद्धवतॆः यस्यामसौ अभ्यथी भववत। 

4. शुल्कः 

अध्यादॆशॆरु् वनवदॆिं शुलं्क ववश्वववद्यालयॆ नामसमङ्कनाथुं अभ्यथी समपॆयॆत्। 

5. आिॆदनपत्रप्रास्प्तवदनाङ्कः 

i. ववश्वववद्यालयॆन अस्मन्तमवतवथतॆ्वन वनवश्चतात् वदनाङ्कात् पूवुं तस्मिन्नध्ययनवरॆ् ॆआवश्यकावन 

मॆविर कुलॆर्न् आवॆदनपत्रावण पॆ्रर्यॆत्। तथा मान्यताप्रापॆ्तॆः आवॆदनपत्रावण (फामॆ) च तत्ततॆ्कनॆ्द्ररु् 

पॆ्रर्यॆत्। 

ii. तत्ततॆ्कन्द्राध्यक्षाॆः सप्तारस्य प्रथमकायॆवदवसॆ खण्ड (1) इत्यस्मिन् स्पिीकृतानुसारॆण समाहृतं धनं 

ववश्वववद्यालयस्य सामान्यवनधौ पॆ्रर्यॆत् तथा मॆविर कुलॆर्न् रवजस्टर ॆर्न् शुल्कस्य प्रास्मप्तपत्रावण 

तत्सम्बद्धप्रमाणावन च मासस्य अनॆ्त वववरणॆन सर पॆ्रर्यॆत्। 

iii. ववश्वववद्यालयस्य कायाॆलयॆः तत्तद् वरॆ्स्य नवम्बर 15 वदनाङकं यावत् तत्ततॆ्कनॆ्द्रभ्य प्राप्तावन 

शुल्कप्रास्मप्तपत्रावण तत्ततॆ्कनॆ्द्ररु् पॆ्रर्यॆत् यॆन तॆ एतावन वदसम्बर 1 वदनाङं्क यावत् प्रापु्नयुॆः। 

6. प्रव्रजनं तथा पुनॆःप्रवॆशॆः 

ववश्वववद्यालयस्य मॆविर कुलॆि् जनाॆः इतॆः प्रव्रजस्मन्त चॆत् तॆर्ां नामावन मॆविर कुलॆशन् गणनापत्रात् 

वनष्कासयॆत्। एवं ववश्वववद्यालयात् प्रव्रवजतॆरु् कॊ Sवप पुनॆः प्रववशवत चॆदसौ पुनरवप स्वकीयं नाम 

पूवोिॆन वववधना वनधाॆररतशुलं्क दत्वा मॆविर कुलॆशन् गणनापतॆ्र समङ्कयॆत्। 

भागः षॊिशः 

उपाधीनां प्रवतसंहरणम् अथिा वनरसनम् 

प्रविया 

 प्रबन्धसवमतॆॆः समकं्ष ववश्वववद्यालयस्य यॆः कॊवप उपावधधारकॆः पदवीधारकॆः अन्यॆः कॊ Sवप बहुमवतधारकॆः 

अथवा वशक्षापररर्दा प्रदत्तस्य वडप्लॊमायाॆः, प्रमाणपत्रस्य वा धारकॆः वसद्धदॊर्तॆ्वन घॊवर्तॆः, प्रबन्धसवमतॆॆः ववचारॆण 

नैवतकाज्ञानतावलप्तॆः अपराधी चॆत् प्रबन्धसवमवतॆः, वशक्षापररर्वद ववश्वववद्यालयॆन दत्ताम् उपावधं पदवी,ं प्रमाणपत्रम् 
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अन्यत् वववशितापतं्र वा वनरसंु्त प्रस्तावं पॆ्रर्वयतंु शक्नॊवत। यद्ययं प्रस्तावॆः वशक्षापररर्वद उपास्मस्थतॆरु् वत्ररु् भागॆरु् 

भागद्वयवमतानां सदस्यानां सम्मत्या स्वीकृतॆः, तथा कुलावधपवतना पुिीकृतशॆ्चत् ववश्वववद्यालयॆन प्रदत्ताम् उपावधं पदवी ं

प्रमाणपतं्र वववशिपतं्र वा तदनुसारॆण वनरसॆत्। 

 परनु्त कस्यवचत् जनस्य उपाधॆॆः, पदव्याॆः, प्रमाणपत्रस्य अन्यस्य वववशितापत्रस्य वा वनरसनात् पूवुं प्रभाववतस्य 

पुरुर्स्य स्वपकं्ष प्रस्तौतंु उवचतम् अवसरं दद्यात्। 

भागः सप्तदशः 

विश्वविद्यालयसंघः 

1. ववश्वववद्यालयसंघस्य संधिनम् – ततै्रकॆः ववश्वववद्यालयसंघॆः स्यात्। 

2. संघिनप्रणाली – वनयमस्य 46 (2) प्रावधानानामनुसारॆण ववश्वववद्यालयसंघं संघियेत् 

3. वनिायचनप्रविया 

i. ववश्वववद्यालयसंघपररर्दॆः वनवाॆचनाथुं ववश्वववद्यालयवशक्षकॆरु् अन्यतमं वनवाॆचनावधकारररूपॆण कुललवचवॆः 

नामवनदॆशंॆ कुयाॆत्। 

ii. गुप्तमतदानरीत्या वनवाॆचनं सञ्चालयॆत्। 

iii. ववश्वववद्यालयसंघस्य सदसॆ्यरु् वत्ररु्भागॆरु् एकं भागं ववनताछात्राणां कृतॆ कुलसवचवॆः आरक्षयॆत्। 

एतावन आरवक्षतावन स्थानावन पूणॆतॆः चहृानुहृमॆण वभनॆ्नभ्यॊ ववभागॆभ्यॆः दद्यात्। 

4. सदस्यानां काययकालः 

वनवाॆचनवदनानन्तरं एकवर्ुं यावत् सदस्याॆः ववश्वववद्यालयसंघॆ कायुं कुयाॆत् 

5. महासवचिस्य चयनप्रविया 

वनयमस्य 46(2) खण्डानुसारॆण वनवाॆवचतॆः ववश्वववद्यालयसंघस्य मरासवचवॆः स्यात्। 

6. विश्वविद्यालयसंघस्य उपिॆशनावन 

कुलपवतना वनवश्चतॆ वदनॆ र्ण्मासॆरु् एकवारं सामान्यतया ववश्वववद्यालयसंघस्य उपवॆशनं समायॊजयॆत्। 

ततश्च वववशिकायाॆथुं अपॆक्षानुसारॆण अवतररिम् उपवॆशनं समायॊजयॆत्। 

7. उपिॆशनस्य समायॊजनप्रविया  

अध्यक्षस्य अनुपस्मस्थतौ उपाध्यक्षॆः तस्याप्यनुपस्मस्थतौ उपस्मस्थतॆभ्यॆः सदसॆ्यभ्यॆः वनवाॆवचतॆः अध्यक्षॊ 

भवॆत्। 

8. गणपूवतयः 

संपूणॆसदस्यानां चतुरॆु् एकभागसंख्यका सदस्याॆः उपस्मस्थताशॆ्चत् उपवॆशनस्य गणपूवतॆॆः स्यात्। 

गणपूवतॆरभावॆ उपवॆशनॆ वकमवप कायुं न सञ्चालयॆत्। 

9. विवशष्टावधिॆशनानां समायॊजनम् 

ववश्वववद्यालयसंघस्याॆपावॆशनं संघाध्यक्षस्य वववॆचनॆ कदावप समायॊजवयतंु शक्नॊवत 

10. विश्वविद्यालयसंघस्य उपिॆशनाथं सूचना 

अध्यक्षस्य वनदॆशॆानुसारॆण ववश्वववद्यालयसंघस्य मरासवचवॆः वनवश्चतात् साधारणॊपवॆशनवतथॆॆः स्पितया 

वतं्रशता वदनॆभ्यॆः नू्यनं यथा न भववत तथा वववशिॊपवॆशनवतथॆॆः स्पितया दशवदनॆभ्यॆः पूवुं यथा न भववत तथा 

सदसॆ्यभ्यॆः सूचनां दद्यात्। 

11. प्रस्तािानां समपयणवतवथः 

i. साधारणॊपवॆशनॆ कामवप सङ्कल्पप्रस्तावनां (रसॊसूर्न्) सञ्चालवयतुवमचु्छकॆः सदस्यॆः उपवॆशनवतथॆॆः 

स्पितया ववंशतॆ वदनॆभ्यॆः पूवुं यथा मरासवचवाय प्रापु्नयात् तथा अग्रसारयॆत्। 

ii. सङ्कल्पप्रस्तावम् अग्रसाररतॆः सदस्यॆः वलस्मखतसूचनया स्पितया कायॆसूचीपॆ्रर्णाथुं वनवश्चतात् वदनान् 

वदनत्रयॆभ्यॆः पूवुं मरासवचवसववधौ यथा प्रापु्नयात् तथा तं प्रवतसंरतुुं शक्नॊवत। 
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12. संकल्पप्रस्तािं काययसूच्यामिशं्य थथापयॆत्  

मरासवचवॆः अध्यक्षस्य वनवदॆशॆन, प्रतॆ्यकं सदसै्यॆः वलस्मखतसूचनया पॆ्रवर्तं तथा अप्रवतसंहृतं च 

सङ्कल्पप्रस्तावं सङ्कल्पप्रस्तावस्य स्वीकृवतववर्यॆ ववद्यमानानाम् अवधवनयमानामाधारॆण, तत्सम्बद्धस्य 

उपवॆशनस्य कायॆसूचीमघॆ्य अवशं्य संस्थापयॆत्। 

13. काययसूच्याः पॆ्रषणम् 

साघारणॊपवॆशनस्य पञ्चदशवदनॆभ्यॆः पूवुं मरासवचवॆः कायॆसूची ंपत्रालयद्वारा पॆ्रर्यॆत् यस्यां 

उपवॆशनस्य वदनाङ्कॆः, स्थानं, समयश्च उस्मल्लस्मखताॆः सस्मन्त। एवमवप अध्यक्षॆः अत्यावश्यकवमवत यं ववर्यं 

वचन्तयवत तं ववर्यम् उपवॆशनात् पूवुं अल्पकालीनया सूचनया अथवा  कायॆसूच्यां प्रस्तावॆन ववनावप उपवॆशनॆ 

प्रस्तॊतंु शक्नॊवत। 

14. सॆशॊधनानां सुचना 

कस्यावप उपवॆशनस्य प्रारम्भकायॆसूच्यां पायॆमाणॆ सङ्कलॆ्प संशॊधनस्य प्रारम्भवमच्छन् कॊ Sवप सदस्यॆः 

तसै्यकां प्रवतं सामान्यसवचवं प्रत्यग्रसारयॆत् या तिै सङ्कलॆ्पप्रारमं्भ वचकीरॆ्माणस्य उपवॆशनवतथॆॆः स्पितया 

नववदनॆभ्यॆः पूवुं प्रापु्नयात्। संशॊधनस्वीकायॆताववर्यकस्य अवधवनयमस्य एवं सङ्कल्पस्वीकायॆताववर्यकस्य 

अवधवनयमस्य च आधारॆण संशॊधनवमदं ववद्यापररर्दॆः उफवॆशनस्य अस्मन्तमकायॆसूच्याम् अन्तभाॆवयॆत्। 

15. उपिॆशनानां प्रविया 

ववश्वववद्यालयसंघस्य उपवॆशनॆ संकल्पप्रस्तावानां स्वीकारववर्यॆ, उपवॆशनसमायॊजनस्य संशॊघनॆ च 

सामान्यतया वशक्षापररर्वद एतत्सम्बद्धवनयमाॆः एव सु्यॆः। तथावप अध्यक्षस्य ववशॆर्ावधकारॆण अवप 

उपवॆशनववर्यॆ वववशिॆः वनणॆयॆः स्यात्। 

16. काययकलापाः 

ववश्वववद्यालयसंघस्य प्रतॆ्यकम् उपवॆशनस्य कायॆकलापाॆः अध्यकॆ्षण रस्ताक्षररताॆः सु्यॆः। 

कायॆकलापानामॆकां प्रवतं कुलावधपतयॆ पॆ्रर्यॆत्। 

17. विश्वविद्यालयसंघस्य अवधकाराः 

वनयमदतै्तरवधकारैॆः सर ववश्वववद्यालयसंघस्य इमॆ अवधकाराॆः सु्यॆः। तथावर – 

i. वववभन्नानां छात्रसवमतीनां संघानाम् तथा अन्यानां छात्रसम्बद्धसंस्थानाञ्च अधीक्षणं समन्वयनञ्च। 

ii. ववश्वववद्यालयसंघस्य कृतॆ तत्तसंबदॆ्धरु् आयव्ययशीरॆ्कॆरु् वनवश्चतानां गवतववधीनां सञ्चालनाय 

ववत्तप्रदानाथुं प्रबन्धसवमतौ अनुशंसनम्। 

iii. प्रबन्धसवमतॆॆः प्रदत्तस्य धनराशॆॆः ववववधॆभ्यॆः छात्रसवमवतभ्यॆः यथॊवचतं संप्रदानम्। 

iv. प्रबन्धसवमत्या वनधाॆररतॆ समयॆ, ववश्वववद्यालयसंघस्य वावरॆ्कस्य कायॆकलापस्य प्रवतवॆदनं तथा 

धनवववनयॊगावभलॆखं च वनमाॆय प्रबन्धसवमतौ समपॆणम्। 

v. छात्राणां समाजजीवनम् अथवा तॆर्ां यॊगकॆ्षमञ्च सम्बध्य यॆ ववर्याॆः सस्मन्त तॆर्ां प्रबन्धसवमतौ 

उन्नयनम्। 

vi. प्रबन्धसवमतौ, अध्ययनसौववध्यावन संवधॆवयतंु स्वववचारसमपॆणम्। 
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भागः अष्टादशः 

प्रबन्धसवमतौ विधानसभासदस्यस्य (एम्.एल्.ए) वनिायचनम् 

1. विधानसभासवचिं प्रवत कुलवचिस्य प्राथयना  

यवद प्रबन्धसवमतौ वनयुियॆ कॆरलववधानसभासदस्यानां मधॆ्य वनवाॆचनमपॆवक्षतञॆ्चत् कुलसवचवॆः 

ववधानसभासवचवं प्रवत तदथुं प्राथॆनां कुयाॆत्। 

2. वनिायचनं पररणामविज्ञापनि 

i. अवधवनयमानुसारॆण कृतया एवंववधया प्राथॆनया, ववधानसभासवचवॆः वनवाॆचनाय व्यवस्थां कुयाॆत् एवं 

वनवाॆवचतस्य सूचनां कुलसवचवाय दद्यात्। 

ii. ववधानसभासवचवॆः वनवाचनाथुं वनवाॆचनावधकाररणॆः अवधकारान् प्रयॊजयॆत् कतॆव्यावन च पालयॆत्। 

iii. गुप्तमतदानॆन वनवाॆचनं स्यात्। 

iv. वनवाॆचनस्य प्रवहृया ववधानसभासवचवॆः स्वयमॆव वनणॆयॆत्। 

भागः एकॊनविंशवतः 

वनयमॊपदॆशकः एिं थथायी अवभिक्ता 

 ववश्वववद्यालयस्य वरतमवभलक्ष्य तत्तदवसरॆरु् तत्तवन्नणॆयानुसारॆण तवन्नवश्चतकालपयॆनं्त, तवन्नवश्चतैरूपावधवभॆः, 

तवन्नवश्चतानां कतॆव्यानां पररपालनाय वनयमॊपदॆशकस्य, स्थावयनॆः अवभविुश्च वनयुियॆ प्रबन्धसवमवतॆः सक्षमा स्यात्। 

अनुसूची 

श्रीशङ्कराचायय-संसृ्कत-विश्वविद्यालयः, कालिी 

वशक्षकॆतरसॆिा 

िम

सं

ख्या 

विभागः/पदनाम िॆतनमानम् नू्यनतमयॊग्यताः आयुः 

सीमा 

वनयुस्क्तप्रकारः 

1.  कुलसवचवॆः 4500-7300 (1) प्रथमशॆ्रण्ां वद्वतीयशॆ्रण्ां वा 

आचायॆॆः (एम्.ए) (2) 

मराववद्यालयॆ/ववश्वववद्यालयॆ वा 

दशवर्ाॆणामध्यापनानुभवॆः। (3) 

अस्मिन् पञ्चवर्ाॆवण कमॆचाररणां 

प्रबन्धनसवरतॆः प्रशासनपररचयॆः 

(मराववद्यालयॆ/ववश्वववद्यालयॆ वा) 

45 एवं 

तदुपरर 

पत्रमाध्यमॆन 

ववज्ञापनानन्तरं 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुस्मि 

द्वारा 

2.  ववत्तावधकारी 4500-7300 चािॆडॆ एक्कौन्टन््ट (एसीए/एफ् 

सीए/ऎसीडबू्ल्यए) अथवा आचायॆपरीक्षायां 

प्रथमा वद्वतीया वा शॆ्रणी एवं पञ्चवर्ाॆणाम् 

ववत्तीय-अवभलॆखीय ववभागॆरु् 

अधीक्षकतॆ्वन अनुभवॆः 

35-45 

मधॆ्य 

साक्षावन्नयुस्मिॆः 

अथवा 

राज्य/कॆन्द्र/अन्य

सॆवातॆः 

प्रवतवनयुस्मिद्वारा 

3.  संयुिकुलसवचवॆः 3900-5075   उपसवचवपदॆवरॆ्

द्वयानुभावानन्तरं 

वरीयताहृमॆण 

यॊग्यताधारॆण च 
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प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुस्मिद्वारा 

4.  उपकुलसवचवॆः 3000-5000   (1) 

वरीयतानुसारॆण 

यॊग्यतानुसारॆण 

च वरॆ्त्रयस्य 

सरायकसवचवप

दॆ कायॆरतस्य 

प्रॊन्नत्या 

(2) 

राज्य/कॆन्द्रसॆवा

तॆः अथवा 

ववश्वववद्यालयान्त

रॆभ्यॆः समानपदॆ 

कमॆचाररणां 

प्रवतवनयुक्त्या 

5.  सरायककुलसवचवॆः 2500-4000   (1) 

अनुभागावधकारर

पदॆ नू्यनतया 

पञ्चवर्ाॆणाम् 

अनुभवयुिस्य 

तत्पदात् 

वरीयतया 

यॊग्यतया च 

प्रॊन्नत्या। 

6.  कुलपतॆॆः 

व्यस्मिगतसवचवॆः 

2500-4000 स्नातकॊपावधॆः, अनुभागावधकाररपदॆ, 

ववश्वववद्यालयस्य अनॆ्यरु् 

पयॆवॆवक्षपदॆरु्वावरॆ्त्रयस्य अनुभवॆः 

 (1) 

ववश्वववद्यालयकमॆ

चाररभ्यॆः 

चयनद्वारा अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

(2) यॊग्यस्याभावॆ 

ववज्ञापनद्वाराचय

नम् 

7.  प्रधानसङ्कायाध्यक्ष

स्य 

व्यस्मिगतसवचवॆः 

2500-4000 उपरॊकै्त्यव  उपरॊि एव 

8.  कुलसवचवस्य 

व्यस्मिगतसवचवॆः 

2500-4000 उपरॊकै्त्यव  उपरॊि एव 

9.  अनुभागावधकारी 2000-3200 उपरॊकै्त्यव  (1) 

वरीयताहृमॆण 

चयनकॊवि 

सरायकॆभ्यॆः 

प्रॊन्नत्या। 

सरायकपदॆ 
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दशवर्ाॆणां 

नू्यनतमानुभवॆः 

स्यात्। अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

(2) 

उपयुिानामभा

वॆ 

साक्षावन्नयुस्मिद्वा

रा 

 

9(अ) 

 

वनयमसरायकॆः 9590-

16650 

(संशॊधनात् 

पूवुं) 

प्रथमॆः वनयुस्मिप्रकारॆः – (1) 

मान्यताप्राप्तववश्वववद्यालयात् वववधववर्यॆ 

स्नातकॆः (2) नू्यनावतनू्यनं ववज्ञापनवरॆ्स्य 

प्रथमवदनॆ कस्मिंवश्चद् ववश्वववद्यालयॆ 

पदॆSस्मिन् वरॆ्त्रयस्य अनुभवॆः 

वद्वतीयॆः वनयुस्मिप्रकारॆः- 

(1) मान्यताप्राप्तववश्वववद्यालयात् 

वववधववर्यॆ स्नातकॆः। भारत बारकौस्मिल् 

मधॆ्य वकील् रूपॆण वरॆ्द्वयस्य अनुभवॆः 

35 

वर्ाॆवण 

यावत् 

(ववज्ञाप

नवरॆ्स्य 

प्रथमवद

नॆ 

वद्वतीयॆ 

वनयुस्मि

प्रकारॆ 

साक्षावन्नयुस्मिॆः 

10.  चयनकॊविसराय

कॆः 

(Selection 

Grade) 

1760-3050   वरीयताहृमॆण 

वररष्ठकॊवि 

सरायकात् 

प्रॊन्नत्तया अथवा 

प्रवतवनयुस्मिद्वारा 

11.  वररष्ठकॊवि 

सरायकॆः 

(Senior Grade 

Assistant) 

1640-2900   वरीयताहृमॆण 

सरायककॊवि-I 

इत्यिात् पदात् 

प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

12.  सरायकॆः कॊवि-I 1350-2200   वरीयताहृमॆण 

सरायककॊवि-II 

इत्यिात् पदात् 

प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

13.  सरायकॆः कॊवि-II 1200-2040 स्नातकॊपावधॆः 35 

वर्ाॆवण 

आवॆदनामन्त्रणन

न्तरं 

(पत्रमाध्यमद्वारा) 

प्रवतयॊवगपरीक्षा

यां 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

14.  संगणकयन्त्रसञ्चाल

कॆः 

1200-2040 स्नातकॊपावधॆः+वडप्लॊमा/सविॆवफकॆि् 

संगणकसञ्चालनववर्यॆ 

35 

वर्ाॆवण 

उपयॆुि एव 
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15.  अनुभागावधकारी 

स्वच्छप्रवत 

(Fair Copy) 

1760-3050   कायाॆलयावधका

ररपदॆ 

वरॆ्द्वयस्यानुभवॆ

न प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

16.  कायाॆलयाधीक्षकॆः 1640-2900   उच्चशॆ्रणी-

िङ्कणकपदॆ 

नू्यनतया 

वरॆ्त्रयस्यानुभवयु

िस्य तत्पदात् 

प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

17.  उच्चशॆ्रवणिङ्कणकॆः 1350-2200   वनम्नशॆ्रवणिङ्कणक

पदॆ नू्यनतया 

पञ्चवर्ाॆवण 

अनुभवयुिं 

तत्पदात् प्रॊन्नत्या 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

18.  वनम्नशॆ्रवणिङ्कणकॆः 1200-2040 (1) स्नातकॊपावधॆः 

(2) उच्चिङ्कणपरीक्षा (कॆ.जी.िी.ई) अथवा 

ततु्तल्या 

(3) उच्च-आशुवलवप परीक्षा (कॆ.जी.िी.ई) 

अथवा ततु्तल्या 

 पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनॆन 

आवॆदनामन्त्रणा

नन्तरं 

प्रवतयॊवगपरीक्षा

यां 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

19.  वलवपकसरायकॆः 950-1500 एस्.एस्.एल्.सी 35 

वर्ाॆवण 

चरमवगॆस्य 

समॆवकतवगॆ ॆ

दशवर्ाॆणाम् 

अनुभवॆः 

एस्.एस्.एल्.सी. 

यॊग्यता च 

यस्यास्मस्त तस्य 

प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

20.  सुरक्षावधकारी 

(Security 

Officer) 

2000-3200 कॆप्टन् पदात् यॊन वनम्नॆः तादृशॆः 

ववमुिसैवनकॆः 

50 

वर्ाॆवण 

पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनानन्तरं 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा पुवलस् 

ववभागात् 
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मण्डलवनरीक्षका

त् (सवकॆल् 

इन्त्र्सॆ्पक्टर) यॆः 

वनम्नस्तरॆः नास्मस्त 

तस्य 

प्रतवनयुक्त्या 

21.  सुरक्षाप्रररी 

(Security Guard) 

825-1250 कावयकक्षमतवान् एस्.एस्.एल.सी 

उत्तीणॆश्च। ववमुिसैवनकाय प्राथवमकता 

40 

वर्ाॆवण 

पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनानन्तरं 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

22.  चरमवगॆस्य 

समॆवकतवगॆ ॆ

कमॆकराॆः-

सॆवकॆः/प्रररी/ल

स्कारॆः/पाचकॆः/मा

ली/सम्माजॆकॆः/अ

नॆ्य च। 

775-1065 पवितंु वलस्मखतंु च सामरॆ्थ्यम् 35 

वर्ाॆवण 

प्रबन्धसवमत्या 

वनवश्चतॆन प्रकारॆण 

आवदॆनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

23.  वारनचालकॆः 1125-1720 लघुवारनानां चालनाय अनुज्ञापत्रम् 35 

वर्ाॆवण 

ववज्ञापनॆन 

आवॆदनावन 

आमन्त्र्य 

प्रायॊवगक 

परीक्षाया 

ग्रन्थालयसॆवा 

24.  उपग्रन्थालयाध्यक्षॆः 12000-420-

18300 

(1) एम्.वलब्.एस् 

सी/सूचनाववज्ञानम्/प्रलॆखीकरणम् 

इत्यस्मिन् ववर्यॆ नू्यनवतनू्यनं 55 % अङ्काॆः 

अथवा यु.जी.सी सप्तवबन्त्र्दुमापकॆ 

नू्यनावतनू्यनं बी शॆ्रणी एवम् अध्ययनॆ सवॆत्र 

उत्तमववजयॆः 

(2) सरायकग्रन्थालयाध्यक्षरूपॆण 

मराववद्यालयग्रन्थालयाध्यक्षरूपॆण वा 

पञ्चवर्ाॆणामनुभवॆः 

(3) अवभनव/पररवतॆनात्मक 

ग्रन्थालयसॆवायाॆः साक्ष्यम्, प्रकावशतग्रन्थाॆः, 

वृवत्तकप्रवतबद्धता, ग्रन्थालयस्य 

कम्प्पु्यट्टरीकरणसामरॆ्थ्यम्। 

अवभकाम्ययॊग्यता – एम्.वफल्/वपएच्.डी/ 

ग्रन्थालयववज्ञानॆ ववरुदम् सूचनाववज्ञानम्/ 

प्रलॆखीकरणम्/ पुरातत्त्व-पाणू्डवलवप 

संरक्षणम्/ग्रन्थालयस्य कम्प्पू्यिरीकरणम्। 

45 

वर्ाॆवण 

पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनानन्तरम् 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

25.  सन्दभॆसरायकॆः 2060-3200   तकनीवकसराय
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(ग्रन्थालयॆः) कपदात् प्रॊन्नत्या 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या  

 

 

26.  तकनीवकसरायकॆः 

(ग्रन्थालयॆः) 

2000-3200   ग्रन्थालयसरायक

पदात् प्रॊन्नत्या 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

27.  ग्रन्थालयसरायकॆः  1400-2600 (1) स्नातकववरुदम् 

(2) ग्रन्थालयववज्ञानवबरुदम् 

30 

वर्ाॆवण 

पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनानन्तरम् 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

अवभयास्न्त्रकी सॆिा 

28.  ववश्वववद्यालय 

अवभयन्ता 

3000-5000 (1) वसववल् इन्त्र्जनीयररंग् ववर्यॆ स्नात 

वबरुदम् 

(2)15 वर्ाॆवण यावद् वसववल् इन्त्र्जनीयररंग्, 

यॊजना, वनमाॆणम्, प्रशासनम् इत्यावदरु् 

अनुभवॆः। 

40-50 कॆन्द्र/राज्य 

सवॆकारॆभ्यॆः 

अथवा 

ततु्तल्यववभागॆभ्यॆः 

प्रवतवनयुक्त्या 

29.  सरायक-

कायॆपालक-

अवभयन्ता 

2375-3500   सरायकावभयनु्तॆः 

पदात् 

वरीयतानुसारॆण 

प्रॊन्नत्या अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

30.  सरायकॆः-

अवभयन्ता 

(Engineer) 

2060-3200 कॆरलराज्यसॆवायाॆः यॊग्यतानुसारॆण 30 

वर्ाॆवण 

(1) 

पत्रमाध्यमद्वारा 

ववज्ञापनानन्तरम् 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

(2) अवधदशॆक 

(ऒवरसीयर)/मा

नवचत्रकार 

(डर ाफिस् मॆन्) 

पदॆ दशवर्ाॆवण 

अनुभवयुिानां 

प्रबन्धसवमतॆॆः 

वनदॆशॆानुसारॆण 

वरीयताहृमॆण 
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31.  प्रभागीयलॆखाकारॆः 2000-3200   कॆन्द्र/राज्यसॆवा

तॆः प्रवतवनयुक्त्या 

32.  अवधदशॆकॆः (ऒवर् 

सीयर्)/मानवचत्रका

रॆः (डर ाफिस् मॆन) 

1125-1720 कॆरलराज्यसॆवायाॆः यॊग्यतानुसारॆण 35 

वर्ाॆवण 

पत्रमाध्यमद्वारा 

आवॆदनावन 

स्वीकृत्य 

यॊग्यतानुसारॆण 

अथवा 

प्रवतवनयुक्त्या 

33.  इलक्टर ीवर्यन् 1200-2040 (1) एस्.एस्.एल्.सी/ततु्तल्यापरीक्षा 

(2)ववद्युदवधदशॆकस्य पाठ्यहृमॆ 

ववजयॆः/ऎ.वि.ऎ 

35 

वर्ाॆवण 

उपयॆुि एव 

34.  प्लम्बर 1200-2040 (1) वैधस्य प्लमबरनुज्ञापत्रस्य ग्ररणम्  

(2) चत्वारर वर्ाॆवण प्लम्बर् रूपॆण 

प्रवृवत्तपररचयॆः 

35 

वर्ाॆवण 

उपयॆुि एव 

 

िामय – अ 

(चतुथयभागस्य सप्तदशम् अवधवनयमं पश्यतु) 

श्रीशङ्कराचायय-संसृ्कत-विश्वविद्यालयः 

िावषयकगॊपनीयप्रवतिॆदनम् .......................... िषयस्य 

1. (अ) अवधकाररणॆः नाम 

(आ) जिवतवथॆः 

2. वतॆमानपदॆ वनयुिॆॆः 

वतवथॆः, वॆतनम् एवं वॆतनमानम् 

3. वतॆमानवरॆ्मवप अन्तभाॆव्य 

कवतवर्ाॆवण प्रवतवॆदनावधकाररणॆः 

अधीनॆ कायुं कृतम् 

4. वतॆमानपदस्य कृतॆ सामान्य- 

यॊग्यताॆः 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 
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viii. कतॆव्यपररज्ञानम्- 

वदप्पवणलॆखनस्य, प्रारूपलॆखनस्य 

च प्रावीणं् ववशॆर्तॆः 

ix. वनष्पक्षता 

x. सत्यवनष्ठा 

xi. वनणॆयॆः 

xii. आत्मवनभॆरताॆः 

यॊग्यतायां दुराग्ररपूणॆॆः आत्मववश्वासॆः 

अस्मस्त वा एवं नूतनववचाराणां 

स्वीकायॆता अस्मस्त वा? 

xiii. उत्तरदावयत्वस्वीकारॆ 

सन्नद्धता 

xiv. स्वयंवनणॆयनशस्मिॆः 

xv.  

a. क्षमा 

b. चातुयॆम् 

c. ववनयॆः 

xvi. कमॆचाररणां वनयन्त्रणम् 

अज्ञाशस्मिॆः एवम् अनुशावसतत्वम् 

xvii. अवधकाररणा कायाॆलयसम्बस्मन्धरु् 

सामावजकॆरु् ववर्यॆरु् वा प्रदवशॆतॆः 

वववशिॆः उत्सारॆः 

xviii. वतॆमानवरॆ् ॆअवधकाररणॆः 

कायाॆन्वयनप्रकारॆः 

xix. अवधकाररणॆः वनयॊगॆरु् 

प्रदवशॆतॆः वववशिॆः प्रभावॆः 

xx. सामान्यविप्पाणी 

प्रसु्ततावधकाररवण कॊ Sवप वववशिॆः स्वभावॆः एवम्/अथवा का Sवप अप्रवतमा प्रवतभा अथवा नैपुणी अस्मस्त वा 

यॆर्ां सद्भावॆन असौ सॆवायां प्रगतॆॆः उन्नतपदवनयुिॆॆः कारणं भवॆत्। 

आभारॆः 

 

 

          रस्ताक्षरम्  

         प्रवतवॆदनावधकारी (पूणुं नाम)  

 

 

          पदनाम  
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-सामान्यम्- 

 प्रसु्ततावधकाररणॆः आचरणववर्यॆ यॊग्यताववर्यॆ च ववभागाध्यक्षस्य (यद्यसौ प्रवतवॆदनावधकारी नास्मस्त चॆत्) 

अवभप्रायॆः। 

 

          विभागाध्यक्षः 

प्रवतवॆदनावधकारी संवक्षप्तवणॆनारूपॆण प्रसु्ततावधकाररणं प्रवत स्वकीयं ववचारम् अवधारणाञ्च दद्यात्। यस्मिन् 

प्रसु्ततावधकाररणॆः कायाॆलयीयप्रवहृयापररज्ञानम् ववभागीयतन्त्रान्, तस्य स्वभावान्, सत्यवनष्ठतां, वनष्ठां, नैवतकताञ्च 

प्रदशॆयॆत्, यॆ प्रसु्ततावधकाररणॆः अवधकारवनवॆरणॆ वरतकराॆः पॊर्काश्च भवॆयुॆः। वववशष्य प्रवतवॆदनवरॆ् ॆअवधकाररणॆः पुरतॆः 

कॆSवप दॊर्ाॆः दृविपथमागताॆः ? तॆर्ां प्रवत प्रसु्ततावधकाररणॆः दृविॆः गौरवरूपॆण पवतता वा, तॆर्ां पररराररूपॆणानॆन वकं 

कृतम् इत्यावदववर्यान् प्रवतवॆदनॆ प्रवतवॆदनावधकारी अवशं्य प्रवतपादयॆत्। 

विप्पणी – प्रवतवॆदनॆSस्मिन् प्रवॆवशताॆः अवधकाररणॆः गुणाॆः वववरणात्मकाॆः सु्यॆः। 

.........................................................................................  इत्यिै प्रदवशॆतम्। 

प्रवतिॆदनावधकारी 

अिलॊवकतम् 

 

प्रवतिॆवदतावधकारी 

 

वदनाङ्कः          हस्ताक्षरम् 

           कुलावधपवतः 

 

******************* 

Name of Data Entry Operator : Jayasurya.K 

Mobile Number   : 9745809456 

Name of the Font Used  : Mangal (दॆवनागरी) 
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