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2021 ടെപ്ബുവരി 2
തിരുവനന്തപുരം,
1196 മേരം 20
1942 മാഘം 13.

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ
അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള
ബില്ലിന് 2021 ടെപ്ബുവരി 1-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്പോരം,

അരവിന്ദബാബു പി. ടേ.,
നിയമ ടസപ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 1-ാം ആക്റ്റ്
2021-ലെ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറി ആക്റ്റ്
സംസ്ഥാനത്ത് നിേവിേുള്ള വിദ്യാഭയാസ സ പ്മ്പ ദ്ാ യ ത്തി ല് നി ന്നും
വയതിചേിച്ച് ആധുനിേ സാകേതിേശാസ്പ്ത സംവിധാനങ്ങള്
പ്പകയാജനടപ്പെുത്തി എല്ലാ വവജ്ഞാനിേ കമഖേേളിേും
വിവിധ തേത്തിേു ള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭയാസം വിദ്ൂര
വിദ്യാഭയാസത്തിേൂടെ പ്പദ്ാനം ടചയ്യുന്നതിനും
വനപുണ്യ വിേസനത്തിനും ഒരു ഓപ്പണ്
യൂണ്ികവെ്സിറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
ഏോംഗീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി
ബന്ധടപ്പട്ടകതാ അതിന് ആനുഷംഗിേ
മായകതാ ആയ മറു ോരയങ്ങള്ക്കും
കവണ്ടി വയവസ്ഥ
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ആേ്റ്
പീഠിേ.—സംസ്ഥാനത്ത്
വയതിചേിച്ച്

നിേവിേുള്ള

വിദ്യാഭയാസ

സപ്മ്പദ്ായത്തില്

നിന്നും

ആധുനിേ സാകേതിേശാസ്പ്ത സംവിധാനങ്ങള് പ്പകയാജനടപ്പെുത്തി

എല്ലാ വവജ്ഞാനിേ കമഖേേളിേും വിവിധ തേത്തിേുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭയാസം വിദ്ൂര
വിദ്യാഭയാസത്തിേൂടെ പ്പദ്ാനം ടചയ്യുന്നതിനും വനപുണ്യ വിേസനത്തിനും ഒരു ഓപ്പണ്
യൂണ്ികവെ്സിറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഏോംഗീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ
അതിന് ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ മറു ോരയങ്ങള്ക്കും കവണ്ടി വയവസ്ഥ ടചയ്യുന്നത്
യുക്തമായിരിക്കുേയാല്;
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിടയാന്നാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:—

അദ്ധയായം 1

പ്പാരംഭം
1.

ചുരുക്കകപ്പരും

പ്പാരംഭവും.—(1)

ഈ

ആേ്റിന്

പ്ശീനാരായണ്ഗുരു ഓപ്പണ് യൂണ്ികവെ്സിറി ആേ്റ് എന്ന് കപര് പറയാം.
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(2) ഇത് 2020 ടസപ്റംബർ 25-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി
േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്്.
2.

നിർവചനങ്ങള്.—ഈ

ആേ്റില്,

സന്ദർഭം

മറു

വിധത്തില്

ആവശയടപ്പൊത്തപക്ഷം,—
(എ) “അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനം” എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം മൂേം
സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട

യൂണ്ികവെ്സിറിേകളാെ്

അെിേികയറ്

ടചയ്യടപ്പട്ടകതാ

അടല്ലേില്

അങ്ങടനയുള്ള യൂണ്ികവെ്സിറിേള് അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ ഒരു സ്ഥാപനം
എന്നർഥമാേുന്നതും

അതില്

അങ്ങടനയുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിേള്

ഉള്ടപ്പെുന്നതുമാേുന്നു;
(ബി) “അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില്” എന്നാല് 29-ാം വേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഒരു അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില് എന്നർഥമാേുന്നു;
(സി)

“അധിോരസ്ഥാനം”

എന്നാല്

20-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരമുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഒരു അധിോരസ്ഥാനം എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഡി)

“പഠന

സ്േൂള്

കബാർഡ്”

എന്നാല്

42-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരം

രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട പഠന സ്േൂള് കബാർഡ് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇ)

“ോമ്പസ്”

എന്നാല്

പഠന

കോെ്സുേള്ക്ക്

കബാധനം

നല്േുന്നതിനുകവണ്ടി യൂണ്ികവെ്സിറി പ്േമീേരിക്കുന്ന സ്ഥേങ്ങള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(എെ്)

“ചാൻസേർ”

എന്നാല്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ചാൻസേർ

എന്നർഥമാേുന്നു;
(ജി)

“പഠന

കോെ്സ”്

എന്നാല്

ഈ

ആേ്ററിടേയും

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും ഓർഡിനൻസുേളിടേയും വയവസ്ഥേള് പ്പോരം
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

സർട്ടിെിക്കകറാ

ബിരുദ്കമാ ഗകവഷണ് ബിരുദ്കമാ

ഡികലാമകയാ

ബിരുദ്കമാ

ബിരുദ്ാനന്തര

അടല്ലേില് മറ് അക്കാദ്മിേ ബഹുമതികയാ

േഭിക്കുന്നതിനുകവണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠന കോെ്സ് എന്നർഥമാേുന്നു;
(എച്ച്)

“വസബർ

േണ്കപ്ൊളർ”

എന്നാല്

17-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരം

നിയമിക്കടപ്പട്ട വസബർ േണ്കപ്ൊളർ എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഐ)

“വസബർ

േൗണ്സില്”

എന്നാല്

37-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട ഒരു വസബർ േൗണ്സില് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ടജ)

“ജീവനക്കാരൻ”

എന്നാല്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

പ്പവർത്തനങ്ങള്ക്കായി സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിയമിക്കടപ്പട്ട ഒരാള് എന്നർഥമാേുന്നതും
അതില് അദ്ധയാപേരും ഉകദ്യാഗസ്ഥരും ഉള്ടപ്പെുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു;
(ടേ)

“വെനാൻസ്

േൗണ്സില്”

എന്നാല്

33-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരം

രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ വെനാൻസ് േൗണ്സില് എന്നർഥമാേുന്നു;
(എല്) “സർക്കാർ” എന്നാല് കേരള സർക്കാർ എന്നർഥമാേുന്നു;

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

4

(എം) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാല് ഔകദ്യാഗിേ ഗസറില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു
വിജ്ഞാപനം എന്നർഥമാേുന്നു;
(എൻ)

“ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ”

എന്നാല്

10-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരമുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ അടല്ലേില് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ എന്ന്
സ്ഥാനനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട ഒരാള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഒ) “ഓർഡിനൻസുേള്” എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഓർഡിനൻസുേള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(പി) “നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട” എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളാകോ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാകോ

ഓർഡിനൻസുേളാകോ

റഗുകേഷനുേളാകോ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ട എന്നർഥമാേുന്നു;
(േയൂ) “കപ്പാ-ചാൻസേർ” എന്നാല് യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ കപ്പാ-ചാൻസേർ
എന്നർഥമാേുന്നു;
(ആർ) “റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദം” എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് ഏടതേിേും പഠന
കേപ്ന്ദത്തിടെ
യൂണ്ികവെ്സിറി

പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ
സ്ഥാപിച്ചകതാ

എന്നർഥമാേുന്നതും

ഏകോപനത്തിനും
അംഗീേരിച്ചകതാ

അങ്ങടനയുള്ള

റീജിയണ്ല്

കമല്കനാട്ടത്തിനും

ആയ

കേപ്ന്ദത്തിന്

ഒരു
ഈ

കേപ്ന്ദം
ആേ്റിേും

അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിേും വിനിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങടനയുള്ള
അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്്;
(എസ്) “റഗുകേഷനുേള്” എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ റഗുകേഷനുേള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(െി) “പഠന സ്േൂള്” എന്നാല് 41-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഒരു പഠന സ്േൂള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(യു)

“ടസനറ്”

എന്നാല്

21-ാം

വേുപ്പ്

പ്പോരം

രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ടസനറ് എന്നർഥമാേുന്നു;
(വി) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഡബ്ലയൂ) “സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്” എന്നാല് ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(എേ്സ)് “വിദ്യാർഥി” എന്നാല് ഒരു പഠന കോെ്സിനായി യഥാവിധി
യൂണ്ികവെ്സിറിയില് കപര് കചർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(വവ)
യൂണ്ികവെ്സിറി

“പഠന

കേപ്ന്ദം”

സ്ഥാപിച്ചകതാ

എന്നാല്

പഠന

അംഗീേരിച്ചകതാ

കോെ്സുമായി
ആയ

ഒരു

ബന്ധടപ്പട്ട്
കേപ്ന്ദം

എന്നർഥമാേുന്നതും അതില് അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്ടപ്പെുന്നതുമാേുന്നു;
(ഇസഡ്) “സിൻഡികക്കറ്” എന്നാല് 25-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ സിൻഡികക്കറ് എന്നർഥമാേുന്നു;
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(ഇസഡ് എ) “അദ്ധയാപേൻ” എന്നാല് ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് കബാധനം
നല്േുന്നതികനാ

ഗകവഷണ്ത്തിടെ

കമല്കനാട്ടം

വഹിക്കുന്നതികനാ

കവണ്ടി

യൂണ്ികവെ്സിറി നിയമിച്ചകതാ അംഗീേരിച്ചകതാ ആയ ഒരാള് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇസഡ്
സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ടതും

ബി)

“യൂണ്ികവെ്സിറി”

എന്നാല്

ഏോംഗീേരിക്കടപ്പട്ടതുമായ

3-ാം

വേുപ്പ്

പ്ശീനാരായണ്ഗുരു

പ്പോരം
ഓപ്പണ്

യൂണ്ികവെ്സിറി എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇസഡ് സി) “യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ട്” എന്നാല് 56-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം
രൂപീേരിക്കടപ്പട്ട പ്ശീനാരായണ്ഗുരു ഓപ്പണ് യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ട് എന്നർഥമാേുന്നു;
(ഇസഡ് ഡി) “വവസ്-ചാൻസേർ” എന്നാല് യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വവസ്-

ചാൻസേർ എന്നർഥമാേുന്നു.

അദ്ധയായം 2

യൂണ്ികവെ്സിറി
3.

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

സ്ഥാപനവും

ഏോംഗീേരണ്വും.—(1)

“പ്ശീനാരായണ്ഗുരു ഓപ്പണ് യൂണ്ികവെ്സിറി” എന്ന കപരില് ഒരു യൂണ്ികവെ്സിറി
സ്ഥാപികക്കണ്ടതും അതില് യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളും പഠന
കേപ്ന്ദങ്ങളും ഉള്ടപ്പെുന്നതുമാേുന്നു. ഈ ആേ്റില് വയവസ്ഥ ടചയ്തിട്ടുള്ള പ്പോരം
അതില്

ഒരു

ചാൻസേർ,

കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ,

ഒരു

കപ്പാ-ചാൻസേർ,

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്,

ഒരു

വവസ്-ചാൻസേർ,
ഉകദ്യാഗസ്ഥർ

ഒരു

എന്നിവർ

ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

യൂണ്ികവെ്സിറി

ശാശവത

പിൻതുെർച്ചാവോശകത്താെും

ഒരു

ടപാതുമുപ്ദ്കയാെും േൂെിയ ഒരു ഏോംഗീേൃത നിോയമായിരിക്കുന്നതും പ്പസ്തുത
കപരില് വയവഹരിക്കുേയും വയവഹരിക്കടപ്പെുേയും ടചകയ്യണ്ടതുമാണ്്.
(3)
ജംഗമവുമായ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
വസ്തുക്കള്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ആവശയങ്ങള്ക്കായി

അതിനു

സ്ഥാവരവും

ആർജിക്കുന്നതിനും

വേവശം

വയ്ക്കുന്നതിനും

ആവശയത്തിന്

നിക്ഷിപ്തമാക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ളകതാ

ആർജിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ സ്ഥാവരകമാ ജംഗമകമാ ആയ ഏടതാരു വസ്തുവും
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഉത്തമമായ

േക്ഷയമാക്കിടക്കാണ്ടുള്ള ഒരു

ആവശയത്തികനാ അടല്ലേില് അതിടെ വിേസനം

ോരയത്തികനാ

കവണ്ടി

സർക്കാരിടെ

കരഖാമൂേമുള്ള

മുൻേൂർ അനുമതി വാങ്ങിയതിനുകശഷം പാട്ടത്തിന് നല്േുന്നതികനാ വില്ക്കുന്നതികനാ
മറു വിധത്തില് വേമാറം ടചയ്യുന്നതികനാ സർക്കാരില് നികന്നാ കേപ്ന്ദസർക്കാരില്
നികന്നാ മകറടതേിേും സംസ്ഥാന സർക്കാരില് നികന്നാ നിയമപരമായി രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള
ഏടതേിേും ഏോംഗീേൃത നിോയത്തില് നികന്നാ പണ്ം േെം വാങ്ങുന്നതിനും
േരാറികേർടപ്പെുന്നതിനും ഈ ആേ്റിടേ ആവശയങ്ങള്ക്കായി കവണ്ടതായ മടറല്ലാ
ോരയങ്ങളും ടചയ്യുന്നതിനും ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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(4) യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക് കവണ്ടികയാ അതിന് എതിരാകയാ ഉള്ള എല്ലാ
വയവഹാരങ്ങളിടേയും മറ് നിയമ നെപെിേളിടേയും വാദ്ങ്ങളില് രജിസ്പ്ൊകറാ അകേഹം
ഇതികേക്കായി അധിോരടപ്പെുത്തിയ മകറടതേിേും ഉകദ്യാഗസ്ഥകനാ ഒപ്പുവയ്കക്കണ്ടതും
സതയകബാധയടപ്പെുകത്തണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള വയവഹാരങ്ങളിടേയും നെപെിേളിടേയും
എല്ലാ കപ്പാസസുേളും രജിസ്പ്ൊർക്ക് നല്കേണ്ടതും നെകത്തണ്ടതുമാണ്്.
(5)

യൂണ്ികവെ്സിറിയും

കേപ്ന്ദങ്ങളും

അതിടെ

അക്കാദ്മിേ

റീജിയണ്ല്

സ്ഥാപനങ്ങളും

കേപ്ന്ദങ്ങളും

പഠന

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ോമ്പസുേളായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(6) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആസ്ഥാനം ടോല്ലത്ത് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(7) യൂണ്ികവെ്സിറി നെത്തുന്ന പഠന കോെ്സുേള് കനരികട്ടാ റീജിയണ്ല്
കേപ്ന്ദങ്ങളിേൂടെകയാ പഠന കേപ്ന്ദങ്ങളിേൂടെകയാ അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനങ്ങളിേൂടെകയാ
സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് അടല്ലേില് ഓർഡിനൻസുേള് അടല്ലേില് റഗുകേഷനുേള് പ്പോരം
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന രീതിയില് അദ്ധയാപനം, പരിശീേനം, ഗകവഷണ്ം, പരീക്ഷ,
മൂേയനിർണ്ണയം എന്നിവ നെത്തി യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ കപരില് സർട്ടിെിക്കറുേള്,
ഡികലാമേള്, ബിരുദ്ങ്ങള്, ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങള്, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്, മറു
അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള് എന്നിവ നല്കേണ്ടതാണ്്.
4. ഭൂപ്പകദ്ശ പരിധി.— യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഭൂപ്പകദ്ശ പരിധി സംസ്ഥാനം മുെുവനും
വയാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്്.
5. യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ േക്ഷയങ്ങള്.— യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ േക്ഷയങ്ങള് താടെ
പറയും പ്പോരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്്, അതായത്:—
(i) സംസ്ഥാനത്തും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിേും അന്തർകദ്ശീയ തേത്തിേുമുളള
ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ സപ്മ്പദ്ായങ്ങടള അെിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ പഠന കോെ്സുേള്
തയ്യാറാക്കി വിദ്ൂര വിദ്യാഭയാസ സപ്മ്പദ്ായത്തിേൂടെ ആധുനിേ സാകേതിേശാസ്പ്ത
സംവിധാനങ്ങള്

പ്പകയാജനടപ്പെുത്തി

പ്പായകഭദ്കമകനയ

ഏടതേിേും

ടതാെിേില്

ഏർടപ്പട്ടിട്ടുളളകതാ അല്ലാത്തകതാ ആയ ആളുേള്ക്ക് അവയില് കബാധനം നല്േുേയും
പരീക്ഷയും

മൂേയനിർണ്ണയവും

നെത്തിയും

സർട്ടിെിക്കറ്,

ഡിപ്കളാമ,

ബിരുദ്ം,

ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ം അടല്ലേില് മറ് അക്കാദ്മിേ ബഹുമതി
എന്നിവ നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(ii) ടപാതു സമൂഹത്തിടെ വിദ്യാഭയാസ നിേവാരം ഉയർത്തുേ;
(iii)
ടവബ്ോസ്റ്റിംഗ്,

ആധുനിേ

സാകേതിേശാസ്പ്ത

കപാഡ്ോസ്റ്റിംഗ്,

വിദ്യ

കപ്ബാഡ്ോസ്റ്റിംഗ്,

ഉപകയാഗിച്ച്

ഓണ്വേൻ,

ടെേിോസ്റ്റിംഗ്,

വീഡികയാ

കോണ്െറൻസിങ് എന്നീ സപ്മ്പദ്ായങ്ങളിേൂടെയും തപാല് അടല്ലേില് ഇ-ടമയില്
മുകഖനയുള്ള പഠന സാമപ്ഗിേള്, ടസമിനാറുേള്, ചർച്ചേള്, സമ്പർക്ക ക്ലാസുേള്,
ടവബിനാറുേള്

എന്നിവയിേൂടെയും

വിവിധ

നല്േുേ;
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കോെ്സുേള്ക്ക്
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(iv)

സംസ്ഥാനത്ത്

സാംസ്ോരിേ

പുകരാഗതിക്കായി

വപതൃേടത്ത

അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തി വിദ്യാഭയാസം, ഗകവഷണ്ം, അദ്ധയാപേ-വിദ്യാർഥി പരിശീേനം
എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ കപ്പാല്സാഹനം നല്േുേയും ആയതികേക്കായി,—
(എ) നിേവിേുള്ളതും ആധുനിേമായ ടതാെില് അവസരങ്ങളുമായി
ബന്ധടപ്പട്ട് വിവിധ കോെ്സുേളികേക്ക് പാഠയപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുേ;
(ബി) സമൂഹത്തിടേ എല്ലാ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവർക്കും പ്പകതയേിച്ചും
ഉള്പ്പകദ്ശങ്ങളിേും പ്ഗാമങ്ങളിേും ഉള്ള പാർശവവല്ക്കരിക്കടപ്പട്ടതും പികന്നാക്കാവസ്ഥ
യില്ടപ്പട്ടതുമായ

വിവിധ

എെുക്കുന്നവർക്കും

വിഭാഗം

ജനങ്ങള്ക്കും

അല്ലാത്തവർക്കും

മുെുവൻ

വീട്ടമ്മമാർക്കും

സമയം

ടതാെില്

മുതിർന്നവർക്കും

വിവിധ

കമഖേേളിേുള്ള വിഷയങ്ങളില് പഠനം നെത്തി അറിവ് കനൊനായി അവസരം ഒരുക്കുേ;
(സി)

എല്ലാ

കമഖേേളിേും

പഠനം

കപ്പാല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്

നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങകളാടെയുള്ള പഠന രീതിേള്, പഠന കോെ്സുേളുടെ സമനവയം,
പഠന കോെ്സികേക്കുള്ള പ്പകവശനത്തിനുള്ള കയാഗയത, പ്പായം, കബാധനരീതി, പരീക്ഷാ
നെത്തിപ്പ്, മൂേയനിർണ്ണയം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മാനദ്ണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുേ;
(ഡി)
പുകരാഗതിക്കായി
പഠകനാപാധിേള്,
പ്ൊൻസ്െർ

സംസ്ഥാനടത്ത

വിദ്യാഭയാസ

യൂണ്ികവെ്സിറിയില്
കസാെ്റ് ടവയറുേള്

കപ്പാല്സാഹിപ്പിച്ചും

മറ്

സപ്മ്പദ്ായത്തിടെ

േഭയമായിട്ടുള്ള

എന്നിവ

പുസ്തേങ്ങള്,

ഉപകയാഗടപ്പെുത്തിയും

സർവേോശാേ

അദ്ധയാപേരുടെ

ടപ്േഡിറ്
കസവനം

പ്പകയാജനടപ്പെുത്തിയും ഔപചാരിേ വിദ്യാഭയാസ രീതിക്ക് സമാനമായ അനൗപചാരിേ
വിദ്യാഭയാസം കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(ഇ)

വിവിധ

േേേള്,

വേടത്താെിേുേള്,

വനപുണ്യങ്ങള്

എന്നിവയില് കബാധനവും പരിശീേനവും നല്േുന്നതിന് അദ്ധയാപേർക്ക് ആവശയമായ
പരിശീേനം നല്േുേ;
(എെ്) പ്പേൃതി വിഭവങ്ങള്, പരിസ്ഥിതി, ശാസ്പ്തം, സംസ്ോരം,
വപതൃേം, ഭാഷ, സാഹിതയം, രാപ്രീയം തുെങ്ങിയവയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് പഠനങ്ങളും
ഗകവഷണ്ങ്ങളും നെത്തുേ;
(ജി) സംകയാജിത വയക്തിതവ വിേസനത്തിനായി വിവിധ നയങ്ങള്
രൂപീേരിക്കുേ;
(എച്ച്)

വിദ്യാഭയാസ

കമഖേയില്

വിജ്ഞാന

വിനിമയത്തിനായി

കദ്ശീയ-അന്തർകദ്ശീയ യൂണ്ികവെ്സിറിേള്, ഗകവഷണ് സ്ഥാപനങ്ങള്, വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
സർക്കാരിതര

തകേശ

സവയംഭരണ്

സംഘെനേള്

സ്ഥാപനങ്ങള്,

ഉള്ടപ്പടെയുള്ള

മറ്

സവയം

സഹായ

സ്ഥാപനങ്ങള്

പ്ഗൂപ്പുേള്,

എന്നിവയുമായി

ബന്ധങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുേ;
(v)

രാജയത്തിനേത്ത്

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേയും

ഒരു

നിയമം
പഠന

മൂേം

സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട

കോെ്സിനായി

രജിസ്റ്റർ

ഏടതാരു
ടചയ്യുേയും

അങ്ങടനയുള്ള പഠന കോെ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് േെിയാടതയും
വരുന്ന

പക്ഷം

അങ്ങടനയുള്ള

വിദ്യാർഥിക്ക്
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േീെില്

പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേകയാ

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി പ്പകവശനം നല്േി

ഓർഡിനൻസുേളിടേകയാ

തുെർ പഠനത്തിനുള്ള സൗേരയം

ഏർടപ്പെുത്തുേ.
6. യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.— യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്
താടെപ്പറയുന്ന അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(i) അെിസ്ഥാന ശാസ്പ്തം, സാകേതിേ ശാസ്പ്തം, ഭാഷ, േേ, സംസ്ോരം,
രാപ്രീയം,

ആകരാഗയം,

പരിസ്ഥിതി

എന്നീ

ടതാെില്,

േൃഷി,

വിഷയങ്ങളിൽ

വയവസായം,

ബ

ാധനം

വികനാദ്സഞ്ചാരം,

നൽകുന്നതിനും

നിയമം,

ഗകവഷണ്ം

നടത്തുന്നതിനും ഉള്ള സൗേരയങ്ങള് ഏർപ്പപ്പടുത്തുക;
(ii)

വിവിധ

പഠന

കോെ്സുേളില്

പരീക്ഷയും

മൂേയ

നിർണ്ണയവും

നെത്തുേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം സർട്ടിെിക്കറുേള്,
ഡികലാമേള്, ബിരുദ്ങ്ങള്, ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങള്, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്, മറ്
അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള് എന്നിവ നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(iii) സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം ബഹുമാനാർഥമായ
ബിരുദ്ങ്ങളും മറ് അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേളും നല്േുേ;
(iv)

ബാധിക്കടപ്പെുന്ന

ആളുേള്ക്ക്

പറയുവാനുള്ളത്

പറയുവാൻ

നയായമായ ഒരു അവസരം നല്േിയതിന് കശഷം, സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
ഉപാധിേള്ക്ക്

േീെില്

സർട്ടിെിക്കകറാ

ഡിപ്കളാമകയാ

ബിരുദ്കമാ

ബിരുദ്ാനന്തര

ബിരുദ്കമാ ഗകവഷണ് ബിരുദ്കമാ ബഹുമാനാർഥമായ ബിരുദ്കമാ മറ് അക്കാദ്മിേ
ബഹുമതികയാ തെഞ്ഞു വയ്ക്കുേകയാ പിൻവേിക്കുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യുേ;
(v) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അക്കാദ്മിേ പരിപാെിേളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്
വിദ്ൂര വിദ്യാഭയാസത്തിനുള്ള രീതി നിശ്ചയിക്കുേ;
(vi) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അക്കാദ്മിേ ആവശയങ്ങള്ക്കായി ടപ്പാെസർ,
അകസാസികയറ് ടപ്പാെസർ, അസിസ്റ്റെ് ടപ്പാെസർ, മറ് അക്കാദ്മിേ സ്ഥാനങ്ങള്
എന്നീ തസ്തിേേള് സൃരിക്കുേയും നിയമനം നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(vii)

യൂണ്ികവെ്സിറി

നെത്തുന്ന

വിവിധ

പഠന

കോെ്സുേളികേക്ക്

വിദ്യാർഥിേളുടെ പ്പകവശനത്തിനുള്ള കയാഗയതേളും വയവസ്ഥേളും നിശ്ചയിക്കുേയും
പരീക്ഷ, മൂേയനിർണ്ണയം എന്നിവ നെത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(viii) ടമറിറിടെ അംഗീോരമായി ടെകോഷിപ്പുേള്, സ്കോളർഷിപ്പുേള്,
വപ്പസുേള്,

മറ്

അവാർഡുേള്

എന്നിവ

ഏർടപ്പെുത്തുേയും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം അവ നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(ix)
കേപ്ന്ദങ്ങളും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

പഠന

കേപ്ന്ദങ്ങളും

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
അക്കാദ്മിേ

നിേനിർത്തുേകയാ നിർത്തോക്കുേകയാ ടചയ്യുേ;
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(x) ആധുനിേ സാകേതിേശാസ്പ്ത സംവിധാനങ്ങള് മുഖാന്തിരം പഠന
കോെ്സുേളുടെ കബാധനത്തിനാവശയമായ പഠകനാപാധിേള് ഏർടപ്പെുത്തുേ;
(xi)

അദ്ധയാപേർ,

കചാദ്യകപപ്പർ

തയ്യാറാക്കുന്നവർ,

മൂേയനിർണ്ണയം

നെത്തുന്നവർ, മറ് അക്കാദ്മിേ അംഗങ്ങള്, വിദ്യാർഥിേള് എന്നിവർക്ക് കവണ്ടിയുള്ള
റിപ്െഷർ കോെ്സ്, ഓറിയകെഷൻ ക്ലാസ്, വർക്ക് കഷാപ്പ്, ടസമിനാർ, ചർച്ച എന്നിവ
സംഘെിപ്പിക്കുേയും നെത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(xii)

യൂണ്ികവെ്സിറിയിേും

റീജിയണ്ല്

കേപ്ന്ദങ്ങളിേും

പഠന

കേപ്ന്ദങ്ങളിേും വിവിധ ോറഗറിയിേുള്ള തസ്തിേേള് സൃരിക്കുേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേേള്ക്ക് ശമ്പള സ്ടേയില്,
കയാഗയത, നിയമനരീതി എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുേയും അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേേളികേക്ക്
നിയമനം നെത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(xiii) വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ഗകവഷണ്ത്തിനായുള്ള വയവസ്ഥ ടചയ്യുേ;
(xiv) രാജയത്തിന് അേത്തും പുറത്തുമുള്ള മറ് യൂണ്ികവെ്സിറിേകളാ
അക്കാദ്മിേ

സ്ഥാപനങ്ങകളാ

ഉന്നത

വിദ്യാഭയാസ

സ്ഥാപനങ്ങകളാ

നെത്തിയ

പരീക്ഷേകളാ പഠന കോെ്സുേകളാ ഈ യൂണ്ികവെ്സിറി നെത്തിയ പരീക്ഷേള്കക്കാ
പഠന

കോെ്സുേള്കക്കാ

തുേയമായി

അംഗീേരിക്കുേകയാ

നല്േിയ

അംഗീോരം

പിൻവേിക്കുേകയാ ടചയ്യുേ;
(xv) രാജയത്തിന്
അക്കാദ്മിേ

അേത്തും

സ്ഥാപനങ്ങകളാ

ഉന്നത

പുറത്തുമുള്ള
വിദ്യാഭയാസ

മറ്

യൂണ്ികവെ്സിറിേകളാ

സ്ഥാപനങ്ങകളാ

നല്േിയ

സർട്ടിെിക്കകറാ ഡിപ്കളാമകയാ ബിരുദ്കമാ ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്കമാ മറ് അക്കാദ്മിേ
ബഹുമതികയാ

ഈ

യൂണ്ികവെ്സിറി

നെത്തുന്ന

പഠനകോെ്സുേളികേക്ക്

പരയാപ്തമാകണ്ാ എന്നത് തീരുമാനിക്കുേ;
(xvi)
പ്പോരകമാ

മറ്

പ്േയം,

പ്ഗാൻറ്,

വിധത്തികോ

മരണ്പപ്തം,

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ദ്ാനം,

സംഭാവന

എന്നിവ

ആവശയങ്ങള്ക്കായി

അതില്

നിക്ഷിപ്തമാകയക്കാവുന്ന സ്ഥാവരകമാ ജംഗമകമാ ആയ ഏടതേിേും വസ്തുവേേള്
ആർജിക്കുേയും വേവശം വയ്ക്കുേയും യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ വേയായ എല്ലാകമാ
അടല്ലേില്

ഏടതേിേുകമാ

വസ്തുവേേള്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഉത്തമമായ

ആവശയങ്ങള്ക്കു കവണ്ടി മാപ്തം തീറുടോെുക്കുേകയാ അനയാധീനടപ്പെുത്തുേകയാ മറു
വിധത്തില്

വേടയാെിയുേകയാ

ടചയ്യുേയും

ഒരു

ഏോംഗീേൃത

നിോയത്തിന്

ആനുഷംഗിേകമാ ബന്ധടപ്പട്ടകതാ ആയ മടറല്ലാ പ്പവൃത്തിേളും ടചയ്യുേയും ടചയ്യുേ;
(xvii) ഒരു വികദ്ശ രാജയം, വികദ്ശ ൌകണ്ടഷൻ അടല്ലേില് അങ്ങടനയുള്ള
രാജയടത്തകയാ ൌകണ്ടഷനിടേകയാ ഏടതേിേും വയക്തിയില് നിന്നുള്ള ഏടതാരു
സംഭാവനയും
കേപ്ന്ദ
സർക്കാരിടെയും
സർക്കാരിടെയും
ചട്ടങ്ങള്ക്കും
മാർഗനിർകേശങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമായി മാപ്തകമ യൂണ്ികവെ്സിറി സവീേരിക്കാൻ
പാെുള്ളൂ എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്ക് വികധയമായി, പ്ഗാൊകയാ മരണ്പപ്തപ്പോരമുള്ള
വിനികയാഗത്താകോ മറു വിധത്തികോ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആവശയങ്ങള്ക്കായി,
അതില് നിക്ഷിപ്തമാകയക്കാവുന്ന ഏടതാരു ദ്ാനസവത്തുക്കകളാ സംഭാവനേകളാ
െണ്ടുേകളാ
സവീേരിക്കുന്നതിനും
വേവശം
വയ്ക്കുന്നതിനും
വേോരയം
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ടചയ്യുന്നതിനും അങ്ങടനയുള്ള ദ്ാനസവത്തുക്കകളാ സംഭാവനേകളാ െണ്ടുേകളാ
യൂണ്ികവെ്സിറി ഉചിതടമന്ന് േരുതുന്ന ഏതു വിധത്തിേും നികക്ഷപിക്കുേയും
അങ്ങടനയുള്ള നിധിയില് നിന്നും സ്കോളർഷിപ്പുേള്, ടമഡേുേള് എന്നിവ
ഏർടപ്പെുത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(xviii) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആവശയങ്ങള്ക്കായി യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
സ്ഥാവരകമാ ജംഗമകമാ ആയ വസ്തുവേേളുടെ ഈെിൻകമകോ അല്ലാടതകയാ
സർക്കാരിടെ അനുമതികയാെുേൂെി പണ്ം േെം വാങ്ങുേ;
(xix) േരാറില് ഏർടപ്പെുേകയാ
വരുത്തുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യുേ;
(xx) യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്
ഓർഡിനൻസുേളാല് നിർണ്ണയിക്കുേ;

േരാർ

നല്കേണ്ടതായ

നെപ്പിോക്കുേകയാ
െീസും

മറ്

മാറം

തുേേളും

(xxi) അദ്ധയാപേർ, ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർഥിേള് എന്നിവരുടെ കമല്
നിയപ്ന്തണ്ം ഏർടപ്പെുത്തുേയും അവരുടെ കക്ഷമവും അച്ചെക്കവും ആകരാഗയവും
ഉറപ്പാക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(xxii) യൂണ്ികവെ്സിറി ോോോേങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങടനയുള്ള
ആവശയങ്ങള്ക്കായി ഉന്നത വിദ്യാഭയാസം പ്പദ്ാനം ടചയ്യുന്ന ഏടതേിേും സ്ഥാപനടത്ത
അംഗീേരിക്കുേകയാ അംഗീോരം പിൻവേിക്കുേകയാ ടചയ്യുേ;
(xxiii)
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
േക്ഷയങ്ങള്
കനെുന്നതികേക്ക്
ആവശയമാകയക്കാവുന്ന
വിസിറിംഗ്
ടപ്പാെസർ,
എടമരിറസ്
ടപ്പാെസർ,
േണ്സള്ട്ടെ്സ്, ടെകോ, സ്കോളർ, ആർട്ടിസ്റ്റ്, കോെ്സ് വററർ, കോെ്സ്
കോ-ഓർഡികനറർ എന്നിവടര േരാർ അെിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കുേ;
(xxiv) ഓർഡിനൻസുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം മറു
യൂണ്ികവെ്സിറിേള്, ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, സംഘെനേള്, സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയില് കസവനത്തിേുള്ളവടര ഈ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ പഠന സ്േൂളിടേ
അദ്ധയാപേനാകയാ കമധാവിയാകയാ അംഗീേരിക്കുേ;
(xxv) കബാധനത്തിനും ഗകവഷണ്ത്തിനും കവണ്ടിയുള്ള അെിസ്ഥാന
സൗേരയങ്ങള് ഏർടപ്പെുത്തുേ;
(xxvi)
വവസ്-ചാൻസേർ
ഒെിടേയുള്ള
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും വയവസ്ഥ ടചയ്യുേ;
(xxvii) വിദ്യാർഥിേള്ക്കായി േോ-ോയിേ കമളേള് സംഘെിപ്പിക്കുേ;
(xxviii) സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്, ഓർഡിനൻസുേള്, റഗുകേഷനുേള് എന്നിവ
ഉണ്ടാക്കുേയും അവ കഭദ്ഗതി ടചയ്യുേകയാ മാറം വരുത്തുേകയാ റേ് ടചയ്യുേകയാ
ടചയ്യുേയും ടചയ്യുേ;
(xxix) ടപാതുവായി ഈ ആേ്റിടെ േക്ഷയങ്ങളും ആവശയങ്ങളും
വേവരിക്കുന്നതികേക്കായി ആവശയമാേുന്ന അങ്ങടനയുള്ള മറ് പ്പവൃത്തിേള്
ടചയ്യുേ.
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7. യൂണ്ികവെ്സിറിയില് എല്ലാ വർഗക്കാർക്കും മതക്കാർക്കും പ്പകവശനമുടണ്ടന്ന്.—(1)
യാടതാരാടളയും മതത്തിടെകയാ വർഗത്തിടെകയാ ജാതിയുടെകയാ േിംഗത്തിടെകയാ
വംശത്തിടെകയാ

ജനന

സ്ഥേത്തിടെകയാ

പാർപ്പിെത്തിടെകയാ

ഭാഷയുടെകയാ

രാപ്രീയാഭിപ്പായത്തിടെകയാ ഇവകയാ അടല്ലേില് ഇവയില് ഏതിടെടയേിേുകമാ
അെിസ്ഥാനത്തില്

മാപ്തം

യൂണ്ികവെ്സിറിക്കും

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും

േീെിേുള്ള

ഏടതേിേും

അതുമായി

കജാേികയാ

ബന്ധടപ്പട്ട

ഉകദ്യാഗകമാ

അടല്ലേില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഏടതേിേും അധിോരസ്ഥാനത്തിടേകയാ നിോയത്തിടേകയാ
അംഗതവം

സംബന്ധികച്ചാ

അടല്ലേില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

ഏടതേിേും

പഠനത്തികനാ ഉള്ള പ്പകവശനം സംബന്ധികച്ചാ അകയാഗയനാക്കുേകയാ അടല്ലേില്
അയാള്ടക്കതിരായി വികവചനം ോണ്ിക്കുേകയാ ടചയ്യാൻ പാെുള്ളതല്ല.
(2) (1)-ാം ഉപവേുപ്പില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും സ്പ്തീേള്കക്കാ
പാർശവവല്ക്കരിക്കടപ്പട്ടവർകക്കാ

പികന്നാക്ക

വിഭാഗങ്ങളില്ടപ്പട്ടവർകക്കാ

പട്ടിേജാതിേളികോ പട്ടിേകഗാപ്തവർഗങ്ങളില്ടപ്പട്ടവർകക്കാ മുകന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിടേ
സാമ്പത്തിേമായി
നിയമനം,

പികന്നാക്കം

അംഗതവം

നില്ക്കുന്നവർകക്കാ

അടല്ലേില്

ഭിന്നകശഷിക്കാർകക്കാ

പ്പകവശനത്തിനായി

പ്പകതയേ

കവണ്ടി

വയവസ്ഥേള്

യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്്.

അദ്ധയായം 3

ചാൻസേറും കപ്പാ-ചാൻസേറും യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ ഉകദ്യാഗസ്ഥരും
8. ചാൻസേർ.—(1) കേരള ഗവർണ്ണർ, അകേഹത്തിടെ ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനം
കഹതുവായി, യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ചാൻസേറായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2)

ചാൻസേർ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ടസനറിടെ

ടചയർമാൻ

ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3)

ചാൻസേർ

സന്നിഹിതനായിരിക്കുകമ്പാള്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

തേവനായിരിക്കുന്നതും,

ബിരുദ്ദ്ാന

സകമ്മളനത്തില്

ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(4)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഏടതേിേും

പ്പകമയകമാ

ഉത്തരകവാ

ഏടതാരു

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെയും

നെപെിേകളാ

ആയത്

ചാൻസേറുടെ

അഭിപ്പായത്തില് ഈ ആേ്ററികനാ അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള്കക്കാ
സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്കക്കാ
മല്ലാത്തകതാ

ഓർഡിനൻസുേള്കക്കാ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

റഗുകേഷനുേള്കക്കാ

താല്പരയങ്ങള്ക്ക്

വിരുദ്ധമായകതാ

അനുരൂപ
ആടണ്േില്

ചാൻസേർ വവസ്-ചാൻസേറില് നിന്ന് കരഖാമൂേമുള്ള റികപ്പാർട്ട് വാങ്ങിയകശഷം
അങ്ങടനയുള്ള

പ്പകമയകമാ

ഉത്തരകവാ

നെപെിേകളാ,

അതതുസംഗതികപാടേ,

സസ്ടപെ് ടചയ്യുേകയാ രൂപകഭദ്ടപ്പെുത്തുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യാവുന്നതാണ്്:
എന്നാല്, അങ്ങടനയുള്ള ഏടതേിേും ഉത്തരവ് പുറടപ്പെുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ചാൻസേർ

യൂണ്ികവെ്സിറികയാെ്

അങ്ങടനയുള്ള

ഒരു

ഉത്തരവ്

എന്തുടോണ്ട്

പുറടപ്പെുവിച്ചുേൂൊ എന്നതിനുള്ള ോരണ്ം നിശ്ചിത ോേയളവിനുള്ളില് ോണ്ിക്കാൻ
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ആവശയടപ്പകെണ്ടതും ഏടതേിേും ോരണ്ം ോണ്ിക്കുേയാടണ്േില് ചാൻസേർ അത്
പരിഗണ്ികക്കണ്ടതും

അങ്ങടനയുള്ള

വിഷയത്തില്

സവീേരികക്കണ്ട

നെപെി

തീരുമാനികക്കണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
(5) ബഹുമാനാർഥമായ ബിരുദ്ം നല്േുന്നതിനുള്ള ഏടതാരു നിർകേശവും
ചാൻസേറുടെ സ്ഥിരീേരണ്ത്തിന് വികധയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(6) യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ ഏടതേിേും സ്ഥിരം തസ്തിേയില് കസവന
ത്തിേുള്ള

ഒരാടള

സർവീസില്

നിന്നും

പിരിച്ചുവിട്ടുടോണ്ട്

വവസ്-ചാൻസേകറാ

ഏടതേിേും അധിോരസ്ഥാനകമാ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവിടനതിടര ചാൻസേർക്ക്
അപ്പീല് നല്ോവുന്നതാണ്്.
(7) (6)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള അപ്പീല്, അങ്ങടനയുള്ള പിരിച്ചുവിെല്
ഉത്തരവ് േഭിച്ച തീയതി മുതല് അറുപത് ദ്ിവസത്തിനേം നല്കേണ്ടതാണ്്.
(8) ചാൻസേർക്ക് (6)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള അപ്പീേികേല് ഒരു ഉത്തരവ്
പാസ്സാക്കുന്നതിന്

മുമ്പ്

ആവശയമാകയക്കാവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

ഉപകദ്ശം

കതൊവുന്നതാണ്്.
(9) യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ടിടെ ദ്ുർവിനികയാഗം, ടപരുമാറദ്ൂഷയം, ദ്ുർഭരണ്ം,
എന്നിവയികേല് ചാൻസേർക്ക് കബാധയമാവുന്നപക്ഷം കരഖാമൂേമായ ഒരു ഉത്തരവ് വെി,
വവസ്-ചാൻസേടറകയാ
ഔകദ്യാഗിേ

കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേടറകയാ,

സ്ഥാനത്തുനിന്നും

നീക്കം

ടചയ്യുന്നതിന്

അതതുസംഗതികപാടേ,

ചാൻസേർക്ക്

അധിോരം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്:
എന്നാല്, ചാൻസേർ ഈ ആവശയത്തിന് നിയമിക്കുന്ന സുപ്പീംകോെതിയിടേകയാ
വഹകക്കാെതിയിടേകയാ ഒരു ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന ആകളാ അടല്ലേില് ജഡ്ജി
ആയിരുന്ന ആകളാ നെത്തുന്ന ഒരു അകനവഷണ് വിചാരണ് വെി അങ്ങടനയുള്ള
േുറാകരാപണ്ം ടതളിയികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നുമാപ്തമല്ല,

തനിടക്കതിരായി

എെുക്കാൻ

ഉകേശിക്കുന്ന

നെപെിടക്കതിരായി ോരണ്ം ോണ്ിക്കാൻ അകേഹത്തിന് നയായമായ ഒരു അവസരം
നല്ോത്തപക്ഷം

ഈ

വേുപ്പിൻേീെില്

വവസ്-

ചാൻസേടറകയാ

കപ്പാ-വവസ്-

ചാൻസേടറകയാ, അതതുസംഗതികപാടേ, നീക്കം ടചയ്യുവാൻ പാെുള്ളതല്ല.
9. കപ്പാ-ചാൻസേർ.—(1) സംസ്ഥാനടത്ത ഉന്നത വിദ്യാഭയാസത്തിടെ ചുമതേയുള്ള
മപ്ന്തി,

അകേഹത്തിടെ

ഔകദ്യാഗിേ

സ്ഥാനം

കഹതുവായി

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

കപ്പാ-ചാൻസേർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) ചാൻസേറുടെ അഭാവത്തികോ അകേഹത്തിന് പ്പവർത്തിക്കാൻ േെിയാത്ത
അവസരത്തികോ,

കപ്പാ-ചാൻസേർ,

ചാൻസേറുടെ

എല്ലാ

അധിോരങ്ങളും

വിനികയാഗികക്കണ്ടതും എല്ലാ േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(3)

ചാൻസേർ

ഏല്പ്പിച്ചുടോെുക്കുന്ന

കരഖാമൂേമുള്ള
ചാൻസേറുടെ

ഉത്തരവിേൂടെ

കപ്പാ-ചാൻസേർക്ക്

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്

േൂെി കപ്പാ-ചാൻസേർ വിനികയാഗികക്കണ്ടതും േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ടതും
അപ്പോരമുള്ള

ഏല്പ്പിച്ചു

ടോെുക്കല്
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വിനിർകേശിക്കാവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

നിയപ്ന്തണ്ങ്ങള്ക്കും

ഉപാധിേള്ക്കും

വികധയമായിരിക്കാവുന്നതുമാണ്്.
10.

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഉകദ്യാഗസ്ഥർ.—താടെ പറയുന്നവർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഉകദ്യാഗസ്ഥർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്്, അതായത്:—
(i) വവസ്-ചാൻസേർ;
(ii) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ;
(iii) രജിസ്പ്ൊർ;
(iv) വെനാൻസ് ഓെീസർ;
(v) പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളർ;
(vi) വസബർ േണ്കപ്ൊളർ;
(vii) പഠന സ്േൂള് കമധാവി;
(viii) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ;
(ix) യൂണ്ികവെ്സിറി ഉകദ്യാഗസ്ഥരായി സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് മൂേം പ്പഖയാപിക്കടപ്പെുന്ന,
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ സർവീസിേുള്ള അങ്ങടനയുള്ള മറാളുേള്.
11. വവസ്-ചാൻസേർ.—(1) വവസ്-ചാൻസേർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം
പറുന്ന ഒരു മുെുവൻ സമയ ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) പ്പഥമ വവസ്-ചാൻസേടറ സർക്കാരിടെ ശിപാർശയികേല് ചാൻസേർ
നിയമികക്കണ്ടതും

അതിനുകശഷം

വവസ്-ചാൻസേടറ

താടെ

പറയുന്ന

അംഗങ്ങള് ഉള്ടക്കാള്ളുന്ന ഒരു അകനവഷണ് സമിതി ഐേയേണ്്കഠന ശിപാർശ
ടചയ്യുന്നകതാ അടല്ലേില് ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങള് ശിപാർശ ടചയ്യുന്നകതാ ആയ ഒരാടള
വവസ്-ചാൻസേറായി ചാൻസേർ നിയമികക്കണ്ടതുമാണ്്, അതായത്:—
(i) ചാൻസേർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരാള്—േണ്വീനർ;
(ii) യൂണ്ികവെ്സിറി പ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷടെ ഒരു പ്പതിനിധി;
(iii)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

അധിോരസ്ഥാനകമാ

ഉകദ്യാഗസ്ഥകനാ

അദ്ധയാപേകനാ ജീവനക്കാരകനാ അല്ലാത്ത സിൻഡികക്കറ് നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന
ഒരാള്:
എന്നാല്, അകനവഷണ് സമിതിക്ക് ഒരാടള ശിപാർശ ടചയ്യാൻ
വരുന്നിെത്ത്

ഓകരാ

അംഗവും

നല്േുന്ന

ഒരാള്

വീതം

അെങ്ങിയ

േെിയാടത
പട്ടിേയിടേ

കപരുേളില് നിന്നും ഒരാടള, വവസ്-ചാൻസേർ ആയി ചാൻസേർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(3) വവസ്-ചാൻസേറുടെ ഒെിവ് ഉണ്ടാേുന്നതിന് സാദ്ധയതയുള്ള തീയതിക്ക്
േുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാസം മുൻടപേിേും അങ്ങടനയുള്ള പട്ടിേ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ
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ശിപാർശ

നല്േുന്നതികനാ

ഉള്ള

നെപെി

തുെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതും

ചാൻസേർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളില് പൂർത്തിയാകക്കണ്ടതുമാണ്്:
എന്നാല്,

ചാൻസേർക്ക്

ആവശയടമന്നു

േരുതുന്നപക്ഷം

അങ്ങടനയുള്ള

സമയപരിധി നീട്ടാവുന്നതും അങ്ങടന നീട്ടിയ ോേയളവ് ഉള്ടപ്പടെ നാേ് മാസത്തിനേം
പട്ടിേ

തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ

ശിപാർശ

നല്േുന്നതികനാ

ഉള്ള

നെപെി

പൂർത്തിയാകക്കണ്ടതുമാണ്്.
(4)

വവസ്-ചാൻസേർ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

പ്പധാന

ഓെീസർ ആയിരിക്കുന്നതും നിയമന സമയത്ത് അറുപത് വയസ്സ്

അക്കാദ്മിേ

പൂർത്തിയാക്കാൻ

പാെില്ലാത്തതുമാണ്്.
(5)

വവസ്-ചാൻസേർ, അകേഹം ഉകദ്യാഗത്തില് പ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി

മുതല് നാേുവർഷക്കാേം ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനം വഹികക്കണ്ടതും ഒരു തവണ് േൂെി പുനർ
നിയമനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
(6) താടെപ്പറയുന്ന ഏടതേിേും സാഹചരയങ്ങളില് വവസ്- ചാൻസേറുടെ
ഒെിവ്

വരുന്നപക്ഷം,

സംസ്ഥാന

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
ടപ്പാെസടറകയാ

ആറു

നിയമം

മൂേം

വവസ്-ചാൻസേടറകയാ
മാസത്തില്

േവിയാത്ത

സ്ഥാപിതമായ
ഈ

മകറടതേിേും

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

ോേയളവികേക്ക്,

വവസ്-

ചാൻസേറായി ചാൻസേർക്ക് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്്, അതായത്:—
(i) (2)-ാം ഉപവേുപ്പിൻ േീെില് നിയമിച്ച അകനവഷണ് സമിതിക്ക്
ചാൻസേർ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളില് ഏടതേിേും കപര് ശിപാർശ ടചയ്യാൻ
േെിയാടത വരുന്നിെത്ത്;
(ii) മരണ്ം, രാജി അടല്ലേില് മകറടതേിേും വിധത്തില് വവസ്ചാൻസേറുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

ഉപവേുപ്പുേളിടേ

സ്ഥാനത്ത്

വയവസ്ഥേള്

പ്പോരം

ഒെിവുണ്ടാേുേയും
സൗേരയപ്പദ്മായും

(2),

(3)

സതവരമായും

എന്നീ
അത്

നിേത്താൻ േെിയാതിരിക്കുേയും ടചയ്യുന്നിെത്ത്;
(iii) അവധി, അസുഖം അടല്ലേില് മകറടതേിേും ോരണ്ങ്ങളാല്
വവസ്-ചാൻസേറുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

സ്ഥാനത്ത്

താല്ക്കാേിേമായ

ഒെിവുണ്ടാേുന്നിെത്ത്;
(iv)

വവസ്-ചാൻസേറുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി

അവസാനിക്കുന്നിെത്ത്;
(v) മടറടന്തേിേും അെിയന്തരഘട്ടം ഉണ്ടാേുന്നിെത്ത്:
എന്നാല്, അങ്ങടന നിയമിക്കടപ്പട്ട ആള്, വവസ്-ചാൻസേർ ഔകദ്യാഗിേ
സ്ഥാനത്ത് തിരിടേ പ്പകവശിക്കുന്ന തീയതിയില് അങ്ങടനയുള്ള ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനം
വഹിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നതാണ്്.
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(7)
കസവന

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്
വയവസ്ഥേളും

നല്കേണ്ടുന്ന

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

ശമ്പളവും

മറു

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(8) സർക്കാർ അതതുസമയങ്ങളില് അംഗീേരിക്കുന്നകതാ അടല്ലേില്
സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് പ്പോരം നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ടകതാ ആയ അങ്ങടനയുള്ള അതിവയയബത്ത
വവസ്-ചാൻസേർക്ക് ടചേവെിക്കുന്നതിനായി നല്കേണ്ടതാണ്്.
(9) വവസ്-ചാൻസേർക്ക്, സവന്തം വേപ്പെയില് എെുതി ചാൻസേടറ
അഭിസംകബാധന

ടചയ്തുടോണ്ട്,

നല്േിയതിനുകശഷം,

അയാളുടെ

ഒരു

മാസടത്ത

ഔകദ്യാഗിേ

അറിയിപ്പ്

സ്ഥാനം

ചാൻസേർക്ക്

രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും,

ചാൻസേർ രാജി സവീേരിക്കുന്നകതാടെകയാ അടല്ലേില് പ്പസ്തുത അറിയിപ്പ് ോോവധി
തീരുന്ന തീയതിയികോ, ഏതാകണ്ാ ആദ്യം വരുന്നത്, അന്ന് ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനം
അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്്.
12.

വവസ്-ചാൻസേറുടെ

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും.—(1)

വവസ്-

ചാൻസേർ യൂണ്ികവെിസിറിയുടെ മുഖയ ഭരണ് നിർവാഹേനും പ്പധാന അക്കാദ്മിേ
ഓെീസറും ആയിരിക്കുന്നതും യൂണ്ികവെിസിറിയുടെ കമല്കനാട്ടവും നിയപ്ന്തണ്വും
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും
നിോയങ്ങളുടെയും

യൂണ്ികവെിസിറിയുടെ
വിവിധ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെയും

േൗണ്സിേുേളുടെയും

തീരുമാനങ്ങള്ക്ക്

പ്പാബേയം

നല്കേണ്ടതുമാണ്്.
(2)
ഒെീകഷയാ

വവസ്-ചാൻസേർ

ടമമ്പർ

യൂണ്ികവെിസിറിയുടെ

ടസപ്േട്ടറിയും,

സിൻഡികക്കറ്,

ടസനറിടെ

അക്കാദ്മിേ്

എേ്സ-്

േൗണ്സില്,

വെനാൻസ് േൗണ്സില്, വസബർ േൗണ്സില് എന്നിവയുടെ എേ്സ്-ഒെീകഷയാ
ടചയർമാനും ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3)

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ഏടതേിേും

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെകയാ

നിോയങ്ങളുടെകയാ വിവിധ േൗണ്സിേുേളുടെകയാ കയാഗങ്ങള്, അങ്ങടന കയാഗം
കചകരണ്ടത്

ആവശയമാടണ്ന്ന്

അകേഹം

േരുതുകമ്പാടെല്ലാം,

വിളിച്ചുേൂട്ടുന്നതിന്

അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(4) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ നെപെിേള് ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും ഓർഡിനൻസുേളിടേയും റഗുകേഷനുേളിടേയും
വയവസ്ഥേള്ക്കനുസൃതമായി

നെപ്പിോക്കടപ്പെുന്നുടണ്ടന്നും

അധിോര

സ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിോയങ്ങളുടെയും വിവിധ േൗണ്സിേുേളുടെയും തീരുമാനങ്ങകളാ
നെപെിേകളാ

ഈ

ആേ്റികോ

ഓർഡിനൻസുേള്കക്കാ

അതിൻേീെില്

റഗുകേഷനുേള്കക്കാ

പുറടപ്പെുവിച്ച

സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്കക്കാ

വിരുദ്ധമടല്ലന്നും

ഉറപ്പാകക്കണ്ടതും

വവസ്-ചാൻസേറുടെ േർത്തവയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(5) സതവര നെപെി എെുകക്കണ്ട ഒരു അെിയന്തര ആവശയം ഉടണ്ടന്ന്
വിശവസിക്കുന്നതിന്

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ആവശയമാടണ്ന്ന്

അകേഹം

േരുതുന്ന

മതിയായ

ോരണ്ങ്ങള്

അങ്ങടനയുള്ള

നെപെി

ഉടണ്ടേില്,
അകേഹം

സവീേരികക്കണ്ടതും േെിയുന്നപ്ത കവഗം അെിയന്തര ആവശയത്തിനുള്ള ോരണ്വും
അകേഹം

സവീേരിച്ച

നെപെിേളും

സാധാരണ്ഗതിയില്
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ടചയ്യുമായിരുന്ന അങ്ങടനയുള്ള അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ നിോയത്തികനാ

വിവിധ

േൗണ്സിേുേള്കക്കാ അതിടെ അെുത്ത കയാഗത്തില് തീരുമാനത്തിനായി കരഖാമൂേം
റികപ്പാർട്ട് ടചകയ്യണ്ടതുമാണ്്.
(6) സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് പ്പോരം നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള രീതിയില്
യൂണ്ികവെ്സിറി

അദ്ധയാപേടരയും

ജീവനക്കാടരയും

വവസ്-ചാൻസേർ

നിയമികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, സിൻഡികക്കറിടെ അംഗീോരത്തിന് വികധയമായി ഏടതാരു
തസ്തിേയികേക്കും

താല്ക്കാേിേ

നിയമനം

നെത്താൻ

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(7)

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

അദ്ധയാപേരുടെയും

ജീവനക്കാരുടെയും

അച്ചെക്ക അധിോരി വവസ്-ചാൻസേർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(8)
ടചേവ്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്

ടചയ്യുന്നതിനുള്ള

പ്പോരം

നിശ്ചയിക്കുന്ന

സാമ്പത്തിേ

പരിധിക്ക്

അധിോരം

വികധയമായി,

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(9) യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെകയാ നിോയങ്ങളുടെകയാ
വിവിധ

േൗണ്സിേുേളുടെകയാ

ടചയർകപെ്സണ്

എന്ന

നിേയില്

അധിോര

സ്ഥാനത്തിടെകയാ നിോയത്തിടെകയാ വിവിധ േൗണ്സിേുേളുടെകയാ കയാഗത്തില്
നിന്നും

ഒരംഗടത്ത,

അംഗത്തില്

നെപെിേള്

നിന്നുമുണ്ടാോൻ

സിൻഡികക്കറിടെ

തെസ്സടപ്പെുത്തിയതികനാ

പാെില്ലാത്ത

അംഗീോരത്തിന്

സ്തംഭിപ്പിച്ചതികനാ

ടപരുമാറദ്ൂഷയത്തില്

വികധയമായി,

ഉള്ടപ്പട്ടതികനാ,

സസ്ടപൻഡ്

ടചയ്യുന്നതിന്

വവസ്-ചാൻസേർക്ക് അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(10)

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

വികധയമായി,

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

അദ്ധയാപേർക്കും
നയായമായ

ഓർഡിനൻസുേളിടേയും

ജീവനക്കാർക്കും

അവസരം

യൂണ്ികവെ്സിറി
അവരുടെ

നല്േിയതിനുകശഷം

ഭാഗം

സസ്ടപൻഡ്

വയവസ്ഥേള്ക്ക്
ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്കും

പ്പതികരാധിക്കുന്നതിന്
ടചയ്യുന്നതിനും

േുറ

വിമുക്തരാക്കുന്നതിനും പിരിച്ചു വിെുന്നതിനും അടല്ലേില് മറ് വിധത്തില് ഏടതാരു
അച്ചെക്ക നെപെിയും എെുക്കുന്നതിനും അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(11) എല്ലാ നിോയങ്ങളിടേയും വിവിധ േൗണ്സിേുേളികേയും അംഗങ്ങടള,
ഈ ആേ്റില് വയവസ്ഥ ടചയ്തിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം, സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്ക്ക് അനുസൃതമായി
വവസ്-ചാൻസേർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(12) സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് വയവസ്ഥ ടചയ്ത പ്പോരം യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
പ്പവർത്തനങ്ങടള സംബന്ധിച്ച ഒരു റികപ്പാർട്ട് ആനുോേിേമായി ടസനറിടെയും
സിൻഡികക്കറിടെയും മുമ്പാടേ വവസ്-ചാൻസേർ വയ്കക്കണ്ടതാണ്്.
(13)

ഈ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും
അങ്ങടനയുള്ള

മറ്

ആേ്റിടേയും

വയവസ്ഥേള്

പ്പോരം

അധിോരങ്ങള്

അതിൻ

േീെില്

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

വവസ്-ചാൻസേർ

അങ്ങടനയുള്ള മറ് േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
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(14)

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ഈ

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള് പ്പോരം തന്നില് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള
ഏടതേിേുകമാ എല്ലാകമാ അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതികനാ േർത്തവയങ്ങള്
നിർവഹിക്കുന്നതികനാ
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

ഏടതാരു

ഉകദ്യാഗസ്ഥടനയും

അങ്ങടനയുള്ള

അവസരങ്ങളിേും

അങ്ങടനയുള്ള രീതിയിേും താല്ക്കാേിേമായി ഏല്പ്പിച്ചുടോെുക്കാവുന്നതാണ്്.
(15)

വവസ്-ചാൻസേറുടെ

ഒെിവുണ്ടാവുേകയാ

ഔകദ്യാഗിേ

വവസ്-ചാൻസേറുടെ

വവസ്-ചാൻസേറുടെ

അധിോരങ്ങള്

സ്ഥാനത്തില്

താല്ക്കാേിേ

താല്ക്കാേിേ

അസാന്നിദ്ധയത്തികോ,

വിനികയാഗിക്കാനും

േർത്തവയങ്ങള്

നിർവഹിക്കുവാനും ആവശയമായ പ്േമീേരണ്ങ്ങള് ഏർടപ്പെുത്തുവാൻ ചാൻസേർക്ക്
അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
13.

കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറുടെ നിയമനവും അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.—(1)

ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്
പ്പോരം കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറായി വവസ്-ചാൻസേർ ശിപാർശ ടചയ്യുന്ന ഒരാടള
സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതും അകേഹം യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു
മുെുവൻ സമയ ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്്:
എന്നാല്,

പ്പഥമ

കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേടറ

സർക്കാർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള വയവസ്ഥേളുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

നിയമന

സമയത്ത്

അറുപത്

വയസ്സില്

േൂെുതല്

പ്പായമുള്ള

യാടതാരാടളയും കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറായി നിയമിക്കാൻ പാെുള്ളതല്ല.
(3)

കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറുടെ

നിയമന

ോോവധി

നാേു

വർഷക്കാേമായിരിക്കുന്നതും പുനർനിയമനത്തിന് അർഹനാടണ്ന്ന് ോണ്ുന്നപക്ഷം
അകേഹടത്ത

ഈ

വേുപ്പിടേ

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

വികധയമായി

ടതാട്ടെുത്ത

നാേ്

വർഷകത്തക്കുേൂെി നിയമിക്കാവുന്നതുമാണ്്:
എന്നാല്, കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി വവസ്ചാൻസേറുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധിടക്കാപ്പം അവസാനിക്കുന്നതാണ്്.
(4) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറുടെ ശമ്പളവും മറു കസവന വയവസ്ഥേളും
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(5) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേറുടെ അധിോരങ്ങളും േെമേളും േർത്തവയങ്ങളും
വവസ്-ചാൻസേർ

ോോോേങ്ങളില്

ഏല്പ്പിച്ചുടോെുക്കുന്നത്

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
14. രജിസ്പ്ൊറുടെ നിയമനവും അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.—(1) രജിസ്പ്ൊർ
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു മുെുവൻ സമയ ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും
അകേഹം ഉകദ്യാഗത്തില് പ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല് നാേുവർഷക്കാേയളവികേകക്കാ
അകേഹത്തിന്

അൻപത്തിയാറ്

വയസ്സ്

പൂർത്തിയാേുന്നതുവടരകയാ,

ഇവയില്

ഏതാകണ്ാ ആദ്യം, അതുവടര, സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള
നിബന്ധനേളിേും വയവസ്ഥേളികേേും സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതുമാണ്്:
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എന്നാല്,

പ്പഥമ

രജിസ്പ്ൊടറ

സർക്കാർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

വയവസ്ഥേളുടെ

അെിസ്ഥാനത്തില് സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

രജിസ്പ്ൊറായി

നിയമിക്കടപ്പട്ട

ഒരാളിന്

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പിടേ

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി, ഒരു അധിേ ോേയളവികേക്ക് പുനർനിയമനത്തിന്
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3) രജിസ്പ്ൊർ സിൻഡികക്കറിടെ ടസപ്േട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്്:
എന്നാല്, അകേഹം സിൻഡികക്കറിടെ ഒരു അംഗം ആയിരിക്കുന്നതല്ല.
(4)
വികധയമായി,

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ
രജിസ്പ്ൊർക്ക്

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെ

യൂണ്ികവെ്സിറിക്കു

തീരുമാനങ്ങള്ക്ക്

കവണ്ടി

േരാറുേളില്

ഏർടപ്പെുന്നതിനും കരഖേളില് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനും കരഖേള് പ്പമാണ്ീേരിക്കുന്നതിനും
അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(5) യൂണ്ികവെ്സിറികയാ യൂണ്ികവെ്സിറിടക്കതിടരകയാ കബാധിപ്പിക്കുന്ന
വയവഹാരങ്ങള് രജിസ്പ്ൊകറാ രജിസ്പ്ൊർടക്കതിടരകയാ ആരംഭികക്കണ്ടതാണ്്.
(6) രജിസ്പ്ൊർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ കരഖേളുടെയും ടപാതുമുപ്ദ്യുടെയും
അങ്ങടനയുള്ള മറ് സവത്തുക്കളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുോരനായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(7)

രജിസ്പ്ൊർ,

യൂണ്ികവെ്സിറി

അതതുസമയങ്ങളില്

അംഗീേരിച്ച

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളുടെയും ഓർഡിനൻസുേളുടെയും റഗുകേഷനുേളുടെയും വേപ്പുസ്തേം
തയ്യാറാകക്കണ്ടതും

അത്

നാളിതുവടരയുള്ളതാക്കി

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളിടേ

സൂക്ഷികക്കണ്ടതും

ബന്ധടപ്പട്ട

അംഗങ്ങള്ക്കും

ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്കും അത് േഭയമാകക്കണ്ടതുമാണ്്.
(8)

രജിസ്പ്ൊർ, ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

വയവസ്ഥേള്

പ്പോരമുള്ള

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗികക്കണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
15. വെനാൻസ് ഓെീസറുടെ നിയമനവും അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.—(1)
വെനാൻസ് ഓെീസർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു മുെുവൻ സമയ
ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും അകേഹം ഉകദ്യാഗത്തില് പ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല്
നാേ്

വർഷക്കാേയളവികേകക്കാ

യാേുന്നതുവടരകയാ,

ഇവയില്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അകേഹത്തിന്
ഏതാകണ്ാ

അങ്ങടനയുള്ള

അൻപത്തിയാറ്

ആദ്യം,

വയസ്

അതുവടര,

നിബന്ധനേളിേും

പൂർത്തി

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

വയവസ്ഥേളികേേും

സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതുമാണ്്:
എന്നാല്,

പ്പഥമ

വെനാൻസ്

ഓെീസടറ

സർക്കാർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

വയവസ്ഥേളുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)
ഉപവേുപ്പിടേ

വെനാൻസ്
വയവസ്ഥേള്ക്ക്

ഓെീസറായി
വികധയമായി,

നിയമിക്കടപ്പട്ട
ഒരു

പുനർനിയമനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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ഒരാളിടന
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(3)

വെനാൻസ്

ഓെീസർ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വെനാൻസ്

േൗണ്സിേിടെ ടസപ്േട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്്:
എന്നാല്,

അകേഹം

വെനാൻസ്

േൗണ്സിേിടേ

ഒരു

അംഗം

ആയിരിക്കുന്നതല്ല.
(4)

വെനാൻസ്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

ഓെീസർ,

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

അധിോരങ്ങള്

ഈ

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

പ്പോരമുള്ള

അങ്ങടനയുള്ള

വയവസ്ഥേള്

വിനികയാഗികക്കണ്ടതും

അങ്ങടനയുള്ള

േർത്തവയങ്ങള്

നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
16. പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളറുടെ നിയമനവും അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.—(1)
പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു മുെുവൻ സമയ
ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും അകേഹം ഉകദ്യാഗത്തില് പ്പകവശിക്കുന്ന തീയതി മുതല്
നാേ്

വർഷക്കാേയളവികേകക്കാ

അകേഹത്തിന്

അൻപത്തിയാറ്

വയസ്

പൂർത്തിയാേുന്നതുവടരകയാ, ഇവയില് ഏതാകണ്ാ ആദ്യം, അതുവടര, സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

നിബന്ധനേളിേും

വയവസ്ഥേളികേേും

സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതുമാണ്്:
എന്നാല്,

പ്പഥമ

പരീക്ഷാ

േണ്കപ്ൊളടറ,

സർക്കാർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

വയവസ്ഥേളുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2) പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളറായി നിയമിക്കടപ്പട്ട ഒരാളിന് (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ
വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി, ഒരു അധിേ ോേയളവികേക്ക് പുനർനിയമനത്തിന്
അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3) പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളർ, ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

വയവസ്ഥേള്

പ്പോരമുള്ള

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗികക്കണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
17.

വസബർ

േണ്കപ്ൊളറുടെ

നിയമനവും

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും.—(1) വസബർ േണ്കപ്ൊളർ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ശമ്പളം പറുന്ന ഒരു
മുെുവൻ സമയ ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും അകേഹം ഉകദ്യാഗത്തില് പ്പകവശിക്കുന്ന
തീയതി

മുതല്

നാേ്

വർഷക്കാേയളവികേകക്കാ

അൻപത്തിയാറ്

വയസ്

പൂർത്തിയാേുന്നതുവടരകയാ, ഇവയില് ഏതാകണ്ാ ആദ്യം അതുവടര, സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

നിബന്ധനേളിേും

വയവസ്ഥേളികേേും

സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതുമാണ്്:
എന്നാല്,

പ്പഥമ

വസബർ

േണ്കപ്ൊളടറ

സർക്കാർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

വയവസ്ഥേളുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

വസബർ

േണ്കപ്ൊളറായി

നിയമിക്കടപ്പട്ട

ഒരാളിന്

(1)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി, ഒരു അധിേ ോേയളവികേക്ക്
പുനർനിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3)
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

വസബർ

േണ്കപ്ൊളർ,

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

ഈ

ആേ്റിടേയും

വയവസ്ഥേള്
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പ്പോരമുള്ള

അതിൻ

േീെില്

അങ്ങടനയുള്ള
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അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗികക്കണ്ടതും

അങ്ങടനയുള്ള

േർത്തവയങ്ങള്

നിർവഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
18. റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ നിയമനവും അധിോരങ്ങളും
േർത്തവയങ്ങളും.—(1)
നിശ്ചയിക്കുന്ന

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

നാേ്

കേപ്ന്ദങ്ങളില്

ശിപാർശയികേല്
അക്കാദ്മിേ

സർക്കാർ

ആവശയങ്ങള്ക്കായി

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ നാേ് റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങള് ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്്.
(2) ഓകരാ റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദത്തിനും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്്.
(3) സിൻഡികക്കറ് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം ഒരാടള
റീജിയണ്ല്

കേപ്ന്ദത്തിടെ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഡയറക്ടറായി

ശമ്പളം

പറുന്ന

നിയമികക്കണ്ടതും
ഒരു

മുെുവൻ

അകേഹം
സമയ

ഉകദ്യാഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുമാണ്്:
എന്നാല്, സർക്കാർ റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളിടേ പ്പഥമ ഡയറക്ടടറ സംസ്ഥാന
നിയമം മൂേം സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട യൂണ്ികവെ്സിറിേളില് നികന്നാ സർക്കാർ
അടല്ലേില് എയ്ഡഡ് കോകളജ് അദ്ധയാപേരില് നികന്നാ അനയപ്ത കസവനവയവസ്ഥയില്
നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(4)

റീജിയണ്ല്

കേപ്ന്ദത്തിടേ

ഡയറക്ടറുടെ

കസവനോോവധി

യൂണ്ികവെ്സിറി അദ്ധയാപേരുടെ കസവന ോോവധിക്ക് തുേയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(5) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദത്തിടേ ഡയറക്ടറുടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും
ശമ്പളവും

മറ്

കസവന

വയവസ്ഥേളും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
19.

മറ്

ഉകദ്യാഗസ്ഥർ.—യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

മറു

ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെയും

ജീവനക്കാരുടെയും നിയമന അധിോരി, നിയമന രീതി, ശമ്പളം, കസവന വയവസ്ഥേള്,
അധിോരങ്ങള്,

േർത്തവയങ്ങള്

എന്നിവ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
അദ്ധയായം 4

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്
20.
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്.—താടെ
പറയുന്നവ
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അധിോരസ്ഥാനങ്ങള് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്, അതായത്:—
(i) ടസനറ്;
(ii) സിൻഡികക്കറ്;
(iii) അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില്;
(iv) വെനാൻസ് േൗണ്സില്;
(v) വസബർ േൗണ്സില്;
(vi) പഠന സ്േൂള് കബാർഡ്; േൂൊടത
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യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അധിോരസ്ഥാനങ്ങള് ആയിരിക്കുടമന്ന് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
സ്ഥാനനിർകേശിക്കടപ്പൊവുന്ന, യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അങ്ങടനയുള്ള മറു നിോയങ്ങള്.
21. ടസനറ്.—ടസനറില് താടെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള് അെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്്,
അതായത്:—
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) ചാൻസേർ;
(ii) കപ്പാ-ചാൻസേർ;
(iii) വവസ്-ചാൻസേർ;
(iv) ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി
അടല്ലേില് അകേഹം ചുമതേടപ്പെുത്തുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ് ടസപ്േട്ടറി പദ്വിയില്
താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(v) ധനോരയ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി അടല്ലേില്
അകേഹം

ചുമതേടപ്പെുത്തുന്ന

ഗവണ്ടമെ്

കജായിെ്

ടസപ്േട്ടറി

പദ്വിയില്

താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(vi) ടപാതു വിദ്യാഭയാസ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി
അടല്ലേില് അകേഹം ചുമതേടപ്പെുത്തുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ് ടസപ്േട്ടറി പദ്വിയില്
താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(vii)

ടതാെിേും

വനപുണ്യവും

വേുപ്പിടെ

ചുമതേയുള്ള

ഗവണ്ടമെ്

ടസപ്േട്ടറി അടല്ലേില് അകേഹം ചുമതേടപ്പെുത്തുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ് ടസപ്േട്ടറി
പദ്വിയില് താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(viii) ഇേകപ്ക്ടാണ്ിേ്സും വിവരസാകേതിേവും വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള
ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി അടല്ലേില് അകേഹം ചുമതേടപ്പെുത്തുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ്
ടസപ്േട്ടറി പദ്വിയില് താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(ix) സംസ്ഥാന നിയമം മൂേം സ്ഥാപിതമായ മറ് സർവേോശാേേളിടേ
സിൻഡികക്കറ് അടല്ലേില് സിൻഡികക്കറിന് സമാനമായ നിോയം നാമനിർകേശം
ടചയ്യുന്ന ഒരംഗം വീതം;
(x) കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ േൗണ്സിേിടെ എേ്സിേയൂട്ടീവ്
േൗണ്സില് നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരു അംഗം;
(xi) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ;
(xii) കോകളജ് വിദ്യാഭയാസ വേുപ്പ് ഡയറക്ടർ;
(xiii) സാകേതിേ വിദ്യാഭയാസ ഡയറക്ടർ;
(xiv) ടതാെില് വേുപ്പ് കമധാവി;
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(xv) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ;
(xvi) പഠന സ്േൂള് കമധാവിേള്.
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) വിദ്യാഭയാസം, വയവസായം, േൃഷി, ടതാെില്, വിവര സാകേതിേം, േേ,
സാഹിതയം,

സാംസ്ോരിേം,

ോയിേം

എന്നീ

കമഖേേളില്

നിന്നും

സർക്കാർ

നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ആറ് പ്പമുഖ വയക്തിേള് അവരില് ഒരാള് പട്ടിേജാതിയികോ
പട്ടിേകഗാപ്തവർഗത്തികോടപ്പട്ടയാളും ഒരാള് വനിതയും ആയിരികക്കണ്ടതാണ്്;
(ii) ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ കമഖേയില് നിന്ന് ചാൻസേർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന
മൂന്ന് പ്പമുഖ വയക്തിേള്;
(iii) യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ റഗുേർ സർവീസിേുള്ള അദ്ധയാപേർ, ജീവനക്കാർ,
രജികസ്റ്റർഡ് വിദ്യാർഥിേള് എന്നിവരില് നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന
ഒരാള് വീതം.
22. ടസനറിടെ പുനഃസംഘെന.―(1) ടസനറ് ഓകരാ നാേ് വർഷം േൂെുകമ്പാെും
പുനഃസംഘെിപ്പികക്കണ്ടതാണ്് .
(2) ടസനറിടേ എേ്സ്-ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള് ഒെിടേയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ
ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി

ടസനറിടെ

ോോവധി

പൂർത്തിയാേുന്ന

മുറയ്ക്ക്

അവസാനിക്കുന്നതാണ്്.
(3)

ഔകദ്യാഗിേസ്ഥാനം

കഹതുവായി

ടസനറില്

അംഗമായിട്ടുള്ള

ഏടതാരാളും അങ്ങടനയുള്ള ഔകദ്യാഗിേസ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നകതാടെ അതില്
ഒരു അംഗമല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണ്്:
എന്നാല്, അപ്പോരം ടസനറില് അംഗമായി സ്ഥാനം ഒെിയുന്നവർക്ക് പേരം
ഒരാടള ബന്ധടപ്പട്ട അധിോരിക്ക് നാമനിർകേശം ടചയ്യാവുന്നതാണ്്.
(4) ടസനറിടെ പുനഃസംഘെനയ്ക്ക് മുൻപ് നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട ഒരു
അംഗത്തിടെ

ഒെിവുണ്ടാേുന്നപക്ഷം

അങ്ങടനയുള്ള

ഒെിവികേക്ക്

ബന്ധടപ്പട്ട

അധിോരിക്ക് ഒരാടള നാമനിർകേശം ടചയ്യാവുന്നതാണ്്:
എന്നാല്,

അപ്പോരം

നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പട്ട

ഒരു

അംഗത്തിടെ

ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി ആരുടെ സ്ഥാനകത്തക്കാകണ്ാ നിയമിക്കടപ്പെുന്നത് അയാളുടെ
ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധിയിടേ

അവകശഷിക്കുന്ന

ോേയളവികേക്ക്

ആയിരികക്കണ്ടതാണ്്.
(5) വവസ്-ചാൻസേർ ടസനറിടെ ോോവധി തീരുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ്,
ടസനറ് പുനഃസംഘെിപ്പിക്കാൻ നെപെി ആരംഭികക്കണ്ടതാണ്്.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

23

(6) യൂണ്ികവെ്സിറി, വിജ്ഞാപനം വെി ടസനറ് രൂപീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
(7) ടസനറിടേ ഒരു അംഗത്തിന്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

പ്പോരമുള്ള അേവൻസുേള്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
23. ടസനറിടെ കയാഗങ്ങള്.―(1) ടസനറിടെ കയാഗം വർഷത്തില് ഏറവും
േുറഞ്ഞത് ഒരു തവണ് േൂകെണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, ചാൻസേർക്ക് ഏതുസമയത്തും ടസനറിടെ കയാഗം വിളിച്ചു
േൂട്ടാൻ അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2)

ടസനറിടെ

കയാഗം

ചാൻസേറുമായി

േൂെിയാകോചിച്ച്

വവസ്-

ചാൻസേർ വിളിച്ചുേൂകട്ടണ്ടതാണ്് .
(3) ടസനറിടെ കയാഗത്തില് ചാൻസേർ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, ചാൻസേറുടെ അഭാവത്തില് ചാൻസേറുടെ അനുമതികയാടെ
കപ്പാ-ചാൻസേർ കയാഗത്തില് ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്്.
(4) ടസനറിടെ

േവാറം അതിടെ ആടേ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിടെ

മൂന്നിടോന്ന് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്:
എന്നാല്,
ബിരുദ്ങ്ങകളാ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

പദ്വിേകളാ

വിളിച്ചുകചർക്കുന്ന

മറു

ഒരു

അക്കാദ്മിേ

ടസനറിടെ

ബിരുദ്ദ്ാന

സകമ്മളനത്തികോ

ബഹുമതിേകളാ

നല്േുന്നതിനായി

കയാഗത്തിന്

അങ്ങടനയുള്ള

േവാറം

ആവശയമില്ലാത്തതാണ്്.
(5)

ടസനറിടെ

കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്ക

ടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
24. ടസനറിടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.―ടസനറ് യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
പരമാധിോര അധിോരസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നതാണ്്. യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ നയം രൂപീേരി
ക്കുന്നതിനാവശയമായ ഉപകദ്ശം നല്കേണ്ടത് ടസനറ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്. ടസനറിടെ
മറ്

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
25. സിൻഡികക്കറ് .―സിൻഡികക്കറില് താടെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള് അെങ്ങിയിരി
കക്കണ്ടതാണ്്, അതായത്:―
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) വവസ്-ചാൻസേർ;
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(ii) ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി
അടല്ലേില് അകേഹം നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ് ടസപ്േട്ടറി പദ്വിക്ക്
താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(iii) ധനോരയ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി അടല്ലേില്
അകേഹം

നാമനിർകേശം

ടചയ്യുന്ന

ഗവണ്ടമെ്

കജായിെ്

ടസപ്േട്ടറി

പദ്വിക്ക്

താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(iv) കപ്പാ-വവസ് -ചാൻസേർ.
ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
നിയമസഭാ സാമാജിേർ അവർക്കിെയില് നിന്നും ടതരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ഒരംഗം.
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം വവസ്-ചാൻസേർ
നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന പഠന സ്േൂള് കമധാവിേളില് നിന്നും ഒരാള്;
(ii) ഉന്നത വിദ്യാഭയാസം, ടതാെില്, വയവസായം എന്നീ കമഖേേളില് നിന്നും
സർക്കാർ

നാമനിർകേശം

പട്ടിേജാതിയികോ

ടചയ്യുന്ന

എട്ട്

പ്പമുഖ

വയക്തിേള്,

പട്ടിേകഗാപ്തവർഗത്തികോടപ്പട്ട

ആളും,

അവരില്

ഒരാള്

ഒരാള്

വനിതയും

ആയിരികക്കണ്ടതാണ്്;
(iii) യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ രജികസ്റ്റർഡ് വിദ്യാർഥിേളില് നിന്നും സർക്കാർ
നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി.
26. സിൻഡികക്കറിടെ പുനഃസംഘെന.―(1) സിൻഡികക്കറ്

ഓകരാ നാേ് വർഷം

േൂെുകമ്പാെും പുനഃസംഘെിപ്പികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

സിൻഡികക്കറിടേ

എേ്സ്-ഒെീകഷയാ

അംഗങ്ങള്

ഒെിടേയുള്ള

അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി സിൻഡികക്കറിടെ ോോവധി പൂർത്തിയാേുന്ന
മുറക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്്.
(3) ഔകദ്യാഗിേസ്ഥാനം കഹതുവായി സിൻഡികക്കറില്

അംഗമായിട്ടുള്ള

ഏടതാരാളും അങ്ങടനയുള്ള ഔകദ്യാഗിേസ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നകതാടെ അതില്
അംഗമല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണ്്.
(4) സിൻഡികക്കറിടെ പുനഃസംഘെനയ്ക്ക് മുൻപ് നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട
ഒരു അംഗത്തിടെ ഒെിവുണ്ടാേുന്ന പക്ഷം അങ്ങടനയുള്ള ഒെിവികേക്ക് ബന്ധടപ്പട്ട
അധിോരിക്ക് ഒരാടള നാമനിർകേശം ടചയ്യാവുന്നതാണ്്:
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എന്നാല്,
ഔകദ്യാഗിേ

അപ്പോരം

ോോവധി

അയാളുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

നാമനിർകേശം

ആരുടെ

ടചയ്യടപ്പട്ട

ഒരു

സ്ഥാനകത്തക്കാകണ്ാ

ോോവധിയിടേ

അംഗത്തിടെ

നിയമിക്കടപ്പെുന്നത്

അവകശഷിക്കുന്ന

ോേയളവികേക്ക്

ആയിരികക്കണ്ടതാണ്് .
(5) രജിസ്പ്ൊർ സിൻഡികക്കറിടെ ോോവധി തീരുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ്,
അത് പുനഃസംഘെിപ്പിക്കാൻ നെപെി ആരംഭികക്കണ്ടതാണ്്.
(6) യൂണ്ികവെ്സിറി, വിജ്ഞാപനം വെി സിൻഡികക്കറ് രൂപീേരികക്കണ്ടതാണ്് .
(7) സിൻഡികക്കറിടേ ഒരംഗത്തിന് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
പ്പോരമുള്ള അേവൻസുേള്ക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
27. സിൻഡികക്കറിടെ

കയാഗങ്ങള്.―(1) സിൻഡികക്കറിടെ

കയാഗം രണ്ട്

മാസത്തിടോരിക്കല് േൂകെണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, വവസ് -ചാൻസേർക്ക് ഏതുസമയത്തും സിൻഡികക്കറിടെ ഒരു
കയാഗം വിളിച്ചുേൂട്ടാൻ അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2)

സിൻഡികക്കറിടെ

കയാഗങ്ങളില്

വവസ്-ചാൻസേർ

ആദ്ധയക്ഷയം

വഹികക്കണ്ടതാണ്് :
എന്നാല്, വവസ്-ചാൻസേറുടെ അഭാവത്തില് വവസ് -ചാൻസേറുടെ അനുമതികയാടെ
കപ്പാ-വവസ് -ചാൻസേർ കയാഗത്തില് ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്് .
(3) സിൻഡികക്കറിടെ കയാഗം വവസ്-ചാൻസേറുടെ നിർകേശത്തികേല്
അങ്ങടനയുള്ള

സ്ഥേത്തും

തീയതിയിേും

സമയത്തും

രജിസ്പ്ൊർ

വിളിച്ചു

കചർകക്കണ്ടതാണ്്.
(4) സിൻഡികക്കറിടെ കയാഗത്തിടെ േവാറം ആറ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(5) സിൻഡികക്കറിടെ കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്ക
ടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
28. സിൻഡികക്കറിടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.―(1) സിൻഡികക്കറ്,
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ മുഖയ നിർവാഹേ നിോയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും
വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വരുമാനം,

വികധയമായി

സ്ഥാവര

കമല്കനാട്ടവും

ജംഗമ

നിയപ്ന്തണ്വും

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
വസ്തുക്കള്

ആസ്തിേള്,

എന്നിവയ്ക്കുകമേുള്ള

ഉള്ടപ്പടെയുള്ള

ടപാതുവായ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

നിർവഹണ്ച്ചുമതേ സിൻഡികക്കറില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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(3) ഈ ആേ്റിടേകയാ അതിൻേീെില് പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിടേകയാ
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേകയാ

ടറഗുകേഷനുേളിടേകയാ

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

വികധയമായി

സിൻഡികക്കറിന് താടെപ്പറയുന്ന അധിോരങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്, അതായത്:―
(i)

സർക്കാർ

വികധയമായി

ോോോേങ്ങളില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

പുറടപ്പെുവിക്കുന്ന

അക്കാദ്മിേ

ഉത്തരവുേള്ക്ക്

പ്പവർത്തനത്തിനാവശയമായ

അദ്ധയാപേ, അനദ്ധയാപേ, അക്കാദ്മിേ, മിനിസ്റ്റീരിയല് തസ്തിേേള് സൃരിക്കുേയും
അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേേള്ക്കുള്ള കസവന വയവസ്ഥേള്, കയാഗയതേള്, നിയമന രീതി
എന്നിവ നിശ്ചയിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(ii) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ െണ്ടുേള്, സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള് എന്നിവ
വേവശം വയ്ക്കുേയും നിയപ്ന്തിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(iii) യൂണ്ികവെ്സിറിയികേക്ക് സർക്കാർ വേമാറം ടചയ്ത എല്ലാ സ്ഥാവര
ജംഗമ

വസ്തുക്കളുടെയും

ോരയേർതൃതവത്തിനും

നിയപ്ന്തണ്ത്തിനും

നിർകേശം

നല്േുേ;
(iv)

യൂണ്ികവെ്സിറിയികേക്ക്

കവണ്ടിയുള്ള

എൻകഡാവ്ടമെുേളും,

ഒസയത്തായി നല്േടപ്പട്ട സവത്തും സംഭാവനയും സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുവേേളും
സവീേരിക്കുേ;
(v) വികദ്ശ ഏജൻസിേളില് നിന്നുള്ള സഹപ്പവർത്തന പരിപാെിേള്ക്കു
കവണ്ട

െണ്ടുേള്

ആ

ആവശയത്തികേക്കായുള്ള

കേപ്ന്ദ

സർക്കാരിടെയും

സർക്കാരിടെയും ചട്ടങ്ങള്ക്കും റഗുകേഷനുേള്ക്കും വികധയമായി സവീേരിക്കുേ;
(vi) ഈ ആേ്റിേും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്ക്കും
അനുസൃതമായി ഓർഡിനൻസുേള് ഉണ്ടാക്കുേയും അവ കഭദ്ഗതി വരുത്തുേകയാ
റോക്കുേകയാ ടചയ്യുേയും ടചയ്യുേ;
(vii)

പഠന

അംഗീേരിക്കുേയും

കോെ്സുേള്ക്കായി

അങ്ങടനയുള്ള

അക്കാദ്മിേ

അംഗീോരം

സസ്ടപൻഡ്

സ്ഥാപനങ്ങടള
ടചയ്യുേകയാ

പിൻവേിക്കുേകയാ ടചയ്യുേയും ടചയ്യുേ;
(viii) വിദ്യാർഥിേളുടെ കമല് നിയപ്ന്തണ്ം ഏർടപ്പെുത്തുേ;
(ix)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

റീജിയണ്ല്

കേപ്ന്ദങ്ങളിടേയും

പഠന

കേപ്ന്ദങ്ങളിടേയും വിവിധ പഠന കോെ്സുേളികേക്കുള്ള വിദ്യാർഥിേളുടെ പ്പകവശനം
നിയപ്ന്തിക്കുേയും പ്േമടപ്പെുത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(x) വിദ്യാർഥിേള്ക്ക് ഈ ആേ്റിടേകയാ അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളിടേകയാ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേകയാ
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േളിടേകയാ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി ബിരുദ്ങ്ങള് നല്േുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനടമെുക്കുേ;
(xi) യൂണ്ികവെ്സിറിയികേക്ക് അെയ്കക്കണ്ടതായ െീസ് നിശ്ചയിക്കുേയും
അങ്ങടനയുള്ള െീസ് ആവശയടപ്പെുേയും സവീേരിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(xii) സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ബഡ്ജറ് തയ്യാറാക്കുേയും അംഗീേരിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(xiii) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ടപാതുമുപ്ദ്യുടെ മാതൃേ, വേവശം, ഉപകയാഗം
എന്നിവ നിർകേശിക്കുേ;
(xiv) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും പഠന കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും ോരയങ്ങള്
അകനവഷിക്കുവാനുള്ള നിർകേശം നല്േുേയും അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുേയും,
അവയുടെ ോരയക്ഷമതയ്ക്കുകവണ്ടി അെിസ്ഥാനസൗേരയം, അക്കാദ്മിേ പ്പേെനം,
അക്കാദ്മിേവും

ഭരണ്പരവുമായ

അദ്ധയാപേരുടെയും
ജീവനക്കാരുടെയും

മറു
മറു

വിഭവങ്ങള്

അക്കാദ്മിേ

ജീവനക്കാരുടെയും

എന്നിവ

ഉറപ്പുവരുത്തുേയും

ജീവനക്കാരുടെയും
പ്പവർത്തനങ്ങള്

അനദ്ധയാപേ

നിയപ്ന്തിക്കുേയും

പ്േമടപ്പെുത്തുേയും ടചയ്യുേ;
(xv)

ഈ

ആേ്കറാ

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേകളാ

ഓർഡിനൻസുേകളാ പ്പോരം നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള അധിോരങ്ങള്
വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹിക്കുേയും ടചയ്യുേ.
29. അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില്.―(1) അക്കാദ്മിേ്
ടെയും

വിദ്യാഭയാസത്തിടെയും

പരീക്ഷേളുടെയും

നിേവാരം

േൗണ്സില് അദ്ധയാപനത്തി

പരിശീേനത്തിടെയും
ോത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

ഗകവഷണ്ത്തിടെയും
ഉത്തരവാദ്ിതവമുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ പ്പധാനടപ്പട്ട അക്കാദ്മിേ നിോയം ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേില് താടെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള് അെങ്ങിയിരി
കക്കണ്ടതാണ്്, അതായത്:―
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) വവസ്-ചാൻസേർ-ടചയർമാൻ;
(ii) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ;
(iii) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ;
(iv) കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ േൗണ്സിേിടെ എേ്സിേയൂട്ടീവ്
േൗണ്സില് അംഗങ്ങള് അവർക്കിെയില്നിന്നും നിർകേശിക്കുന്ന ഒരു അംഗം.
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നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ പഠന സ്േൂളുേളിടേ വിവിധ ോറഗറിയിേുള്ള
അദ്ധയാപേരില് നിന്നും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം സിൻഡികക്കറ്
നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന മൂന്ന് കപർ വീതം;
(ii)

സിൻഡികക്കറിടേ നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളില് നിന്നും

സിൻഡികക്കറ് ടതരടഞ്ഞെുത്ത രണ്ട് കപർ;
(iii)

സിൻഡികക്കറ്

നാമനിർകേശം

ടചയ്യുന്ന

വിദ്ൂര

വിദ്യാഭയാസ

കമഖേയില്നിന്നും രണ്ട് വിശിര വയക്തിേള്;
(iv) വവസ്-ചാൻസേറുടെ ശിപാർശയികേല് സിൻഡികക്കറ് നാമനിർകേശം
ടചയ്യുന്ന വിവിധ കമഖേേളില് നിന്നും ഏെ് കപർ, അതില് ഒരാള് പട്ടിേജാതി
പട്ടിേകഗാപ്തവർഗത്തില്ടപ്പട്ടയാളും ഒരാള് വനിതയും ആയിരികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, അവർ യൂണ്ികവെ്സിറി അദ്ധയാപേകരാ ജീവനക്കാകരാ ആോൻ
പാെുള്ളതല്ല.
(v) ചാൻസേർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ കമഖേയില്
നിന്നുള്ള ഒരു വിശിര വയക്തി.
30. അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങള്.―(1) അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില് ആറ്
മാസത്തിടോരിക്കല്

വവസ്-ചാൻസേർ

നിശ്ചയിക്കുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

സ്ഥേത്തും തീയതിയിേും സമയത്തും കയാഗം കചകരണ്ടതാണ്്. രജിസ്പ്ൊർ, അക്കാദ്മിേ്
േൗണ്സിേിടെ
അങ്ങടനയുള്ള

ടസപ്േട്ടറി
സ്ഥേത്തും

ആയിരിക്കുന്നതും
തീയതിയിേും

വവസ്-ചാൻസേർ
സമയത്തും

നിശ്ചയിക്കുന്ന

കയാഗങ്ങള്

വിളിച്ചു

കചർകക്കണ്ടതുമാണ്്. അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങളില് വവസ്-ചാൻസേർ
ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതും വവസ്-ചാൻസേറുടെ അഭാവത്തില് കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ
ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതുമാണ്്:
എന്നാല്,

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ആവശയടമന്ന്

േരുതുന്നപക്ഷം

അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടെ ഒരു കയാഗം വിളിച്ചു കചർക്കാവുന്നതാണ്്.
(2) അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗത്തിടെ േവാറം ആടേ അംഗങ്ങളുടെ
എണ്ണത്തിടെ മൂന്നിടോന്ന് ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3) അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
31.

അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സിേിടെ

അംഗങ്ങളുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി.―

അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടേ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

29

ോോവധി

തുെർച്ചയായ

രണ്ടാമടത്ത

രണ്ട്

അദ്ധയയനവർഷങ്ങള്

അദ്ധയയനവർഷത്തിടെ

അവസാനം

ആയിരിക്കുന്നതും

തീരുന്നതുമാണ്്.

അത്

അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സിേിടേ മറ് അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി യൂണ്ികവെ്സിറിയികോ
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരസ്ഥാനകത്താ

അവർ

വഹിക്കുന്ന

ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനകത്താടൊപ്പം അവസാനിക്കുന്നതാണ്്. അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേില്
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്ക്ക് വീണ്ടും നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പൊൻ അർഹത
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.

അക്കാദ്മിേ

മുൻപ്

േൗണ്സില്

അക്കാദ്മിേ്

വർഷം

അവസാനിക്കുന്നതിന്

പുനഃസംഘെിപ്പിക്കാൻ

മൂന്ന്

രജിസ്പ്ൊർ

മാസം
നെപെി

സവീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
32.

അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സിേിടെ

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും.―ഈ

ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വികധയമായി,

അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സിേിന്

താടെപ്പറയുന്ന

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്് , അതായത് :―
(i)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വഹിക്കുേയും

അദ്ധയാപനത്തിനും

ഗകവഷണ്ത്തിനും

പരിശീേനത്തിനും

അക്കാദ്മിേ

ോരയങ്ങളില്

കമല്കനാട്ടം

വിദ്യാഭയാസത്തിനും

കബാധനത്തിനും

ആവശയമാകയക്കാവുന്ന

മാർഗനിർകേശങ്ങള്

നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(ii) യൂണ്ികവെ്സിറി നെത്തുന്ന വിവിധ പഠന കോെ്സുേളുടെ
സിേബസും

നിശ്ചയിക്കുേയും

സവയംപഠന

സാമപ്ഗിേള്

സ്േീമും

പരികശാധിക്കുേയും

ആവശയമായ മാറങ്ങകളാടെകയാ അല്ലാടതകയാ അംഗീേരിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(iii) ഗകവഷണ് വിഷയങ്ങള്ക്കും ഗകവഷണ് പദ്ധതിേള്ക്കും അംഗീോരം
നല്േുേ;
(iv) പഠന കോെ്സുേള്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നതിന്

അക്കാദ്മിേ കയാഗയത

നിർണ്ണയിക്കുേ;
(v)

മറു

സർവേോശാേേളുടെ

സർട്ടിെിക്കറുേള്,

ഡികലാമേള്,

ബിരുദ്ങ്ങള്, ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങള്, മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള് എന്നിവ
പരികശാധിക്കുേ;
(vi) അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനങ്ങടള അംഗീേരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
നിശ്ചയിക്കുേയും

അവയ്ക്ക്

അംഗീോരം

നല്േുന്നതിന്

സിൻഡികക്കറികനാെ്

ശിപാർശയും നല്േുേ;
(vii)

പഠന

കേപ്ന്ദങ്ങള്

നിശ്ചയിക്കുേയും

നല്േുന്നതിന് സിൻഡികക്കറികനാെ് ശിപാർശയും നല്േുേ;
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(viii)
വിഷയങ്ങളില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
ഉചിതമായ

അക്കാദ്മിേ

പദ്ധതിേള്

ആവശയത്തികേക്കായി

ആവിഷ്േരിക്കുേയും

വിവിധ

സിൻഡികക്കറിന്

ആവശയമായ ഉപകദ്ശം നല്േുേയും ടചയ്യുേ;
(ix) സവകമധയാകയാ അടല്ലേില് പഠന സ്േൂളിടെകയാ സിൻഡികക്കറിടെകയാ
വെനാൻസ് േൗണ്സിേിടെകയാ വവസ് -ചാൻസേറുടെകയാ, അതതുസംഗതികപാടേ,
അർഥനയികേല് ടപാതു അക്കാദ്മിേ താല്പരയമുള്ള വിഷയങ്ങളില് ആവശയമായ
നെപെിേള് സവീേരിക്കുേ;
(x) ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും
ഓർഡിനൻസുേളിടേയും

വയവസ്ഥേള്

പ്പോരം

റഗുകേഷനുേള്

ഉണ്ടാക്കുേയും

റഗുകേഷനുേള്ക്ക് കഭദ്ഗതി വരുത്തുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യുേയും ടചയ്യുേ;
(xi) ഈ ആേ്കറാ അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങകളാ സ്റ്റാറയൂട്ടുേകളാ
ഓർഡിനൻസുേകളാ റഗുകേഷനുേകളാ പ്പോരം അതിന് നല്ോവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള
മറ്

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിക്കുേയും

അങ്ങടനയുള്ള

മറ്

േർത്തവയങ്ങള്

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

നിർവഹിക്കുേയും ടചയ്യുേ.
33.

വെനാൻസ്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
വയവസ്ഥേള്ക്ക്

േൗണ്സില്.―(1)

ചട്ടങ്ങളിടേയും
വികധയമായി,

ഈ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

വെനാൻസ്

ഓർഡിനൻസുേളിടേയും

േൗണ്സില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ധനപരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിേും തീരുമാനങ്ങള് എെുകക്കണ്ടതും നിർകേശങ്ങള്
സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(2) വെനാൻസ്

േൗണ്സിേില് താടെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള് അെങ്ങിയിരി

കക്കണ്ടതാണ്്, അതായത്:―
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) വവസ്-ചാൻസേർ—ടചയർമാൻ;
(ii) ഉന്നത വിദ്യാഭയാസ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി
അടല്ലേില് അകേഹം നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഗവണ്ടമെ് കജായിെ് ടസപ്േട്ടറി പദ്വിക്ക്
താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(iii) ധനോരയ വേുപ്പിടെ ചുമതേയുള്ള ഗവണ്ടമെ് ടസപ്േട്ടറി അടല്ലേില്
അകേഹം

നാമനിർകേശം

ടചയ്യുന്ന

ഗവണ്ടമെ്

താടെയല്ലാത്ത ഒരു ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ;
(iv) കപ്പാ-വവസ് -ചാൻസേർ;
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(v) വെനാൻസ് ഓെീസർ-എേ്സ് -ഒെീകഷയാ ടസപ്േട്ടറി.
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) സിൻഡികക്കറ് നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ടസനറിടേ ഒരു അംഗം ;
(ii) സിൻഡികക്കറ് നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിടേ ഒരു
അംഗം;
(iii) സിൻഡികക്കറിടേ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളില് നിന്നും
സിൻഡികക്കറ് ടതരടഞ്ഞെുക്കുന്ന രണ്ടു കപർ.
34. വെനാൻസ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങള്.―(1) വെനാൻസ് േൗണ്സിേിടെ
കയാഗങ്ങളില് വവസ് -ചാൻസേർ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്്. വവസ് -ചാൻസേർക്ക്
ആവശയടമന്ന്
വെനാൻസ്

േരുതുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

സ്ഥേത്തും

േൗണ്സിേിടെ കയാഗം േൂെുന്നതിന്

തീയതിയിേും

സമയത്തും

വെനാൻസ് ഓെീസകറാെ്

നിർകേശികക്കണ്ടതാണ്് . കയാഗത്തിടെ േവാറം അഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതാണ്് .
(2)

ധനപരമായ

എല്ലാ

ോരയങ്ങളും

വെനാൻസ്

േൗണ്സില്

പരിഗണ്ിച്ചകശഷമായിരിക്കണ്ം സിൻഡികക്കറ് പരിഗണ്ികക്കണ്ടത് .
(3) വെനാൻസ് േൗണ്സിേിടെ കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള് സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്് .
35.

വെനാൻസ് േൗണ്സിേിടേ

വെനാൻസ്

അംഗങ്ങളുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി.―

േൗണ്സിേിടേ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട തീയതി മുതല് രണ്ടു വർഷം ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
വെനാൻസ്

േൗണ്സിേിടേ

എേ്സ്

-

ഒെീകഷയാ

അംഗങ്ങള്

ഒെിടേയുള്ള

അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി യൂണ്ികവെ്സിറിയികോ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
അധിോരസ്ഥാനകത്താ

അവർ

വഹിക്കുന്ന

ഔകദ്യാഗിേ

സ്ഥാനം

അവസാനിക്കുന്നകതാടെ തീരുന്നതാണ്്. ോോവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം
മുൻപ് വെനാൻസ്

േൗണ്സില് പുനഃസംഘെിപ്പിക്കാൻ വെനാൻസ് ഓെീസർ

നെപെി സവീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
36.

വെനാൻസ്

േൗണ്സിേിടെ

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും.―ഈ

ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വികധയമായി,

വെനാൻസ്

േൗണ്സിേിന്

താടെപ്പറയുന്ന

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്് , അതായത് :―
(i)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വിേസനത്തിന്

ഉചിതമായ

പദ്ധതിേള്

തയ്യാറാക്കുേയും സിൻഡികക്കറിടെ അംഗീോരത്തിന് സമർപ്പിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
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(ii)

ബഡ്ജറില്

അങ്ങടനയുള്ള

ടചേവ്

ഉള്ടപ്പെുത്താത്ത
സൂക്ഷ്മ

ടചേവുേള്

പരികശാധന

നെത്തുന്നതിന്

നെത്തി

മുമ്പ്

സിൻഡികക്കറിടെ

അംഗീോരത്തിന് സമർപ്പിക്കുേ;
(iii) വെനാൻസ് ഓെീസർ തയ്യാറാക്കുന്ന വാർഷിേ േണ്ക്കുേളും ധനോരയ
എസ്റ്റികമറുേളും

പരികശാധിക്കുേയും

ആവശയമായ

കഭദ്ഗതികയാെുേൂെി

സിൻഡികക്കറിടെ അംഗീോരത്തിന് സമർപ്പിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(iv)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ആസ്തിേളുടെയും

വരുമാനത്തിടെയും

അെിസ്ഥാനത്തില് ഓകരാ ധനോരയ വർഷവും ടചേവെിക്കാവുന്ന ആവർത്തേവും
അനാവർത്തേവുമായ

തുേേളുടെ

പരിധി

നിശ്ചയിക്കുേയും

സിൻഡികക്കറിടെ

അംഗീോരത്തിന് സമർപ്പിക്കുേയും ടചയ്യുേ;
(v)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വാർഷിേ

ബഡ്ജറ്

തയ്യാറാക്കുന്നതില്

സിൻഡികക്കറിടന സഹായിക്കുേ;
(vi) ഈ ആേ്കറാ അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങകളാ സ്റ്റാറയൂട്ടുേകളാ
ഓർഡിനൻസുേകളാ

റഗുകേഷനുേകളാ

പ്പോരം

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിക്കുേയും േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹിക്കുേയും ടചയ്യുേ.
37.

വസബർ

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

േൗണ്സില്.―(1)

ചട്ടങ്ങളിടേയും

റഗുകേഷനുേളിടേയും

ഈ

ആേ്റിടേയും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

വികധയമായി,

അതിൻ

േീെില്

ഓർഡിനൻസുേളിടേയും
വസബർ

േൗണ്സില്,

ആധുനിേ ശാസ്പ്തസാകേതിേ സംവിധാനങ്ങളിേൂടെ യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ വിവിധ
പഠന കോെ്സുേളുടെ അദ്ധയാപനരീതി, പരീക്ഷ,

മൂേയനിർണ്ണയം, െേപ്പഖയാപനം

എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും സർട്ടിെിക്കറ് , ഡിപ്കളാമ, ബിരുദ്ം, ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം, മറു
അക്കാദ്മിേ ബഹുമതി എന്നിവ നല്േുന്നതും സംബന്ധിച്ചുള്ള പദ്ധതിേളും രീതിേളും
തയ്യാറാകക്കണ്ടതാണ്് .
(2)

വസബർ

േൗണ്സിേില്

താടെപ്പറയുന്ന

അംഗങ്ങള്

അെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്് , അതായത് :―
എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) വവസ്-ചാൻസേർ—ടചയർമാൻ;
(ii) കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ.
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) വസബർ േണ്കപ്ൊളർ—എേ്സ് -ഒെീകഷയാ ടമമ്പർ ടസപ്േട്ടറി;
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(ii) റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളിടേ ഡയറക്ടർമാരില് നിന്നും വവസ്-ചാൻസേർ
നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരാള്;
(iii) സിൻഡികക്കറിടേ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളില് നിന്നും
സിൻഡികക്കറ് ടതരടഞ്ഞെുക്കുന്ന രണ്ടു കപർ;
(iv) വവസ് -ചാൻസേറുടെ ശിപാർശയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് സിൻഡികക്കറ്
നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന വിവരസാകേതിേ രംഗത്ത് പ്പകതയേിച്ചും വിദ്യാഭയാസവുമായി
ബന്ധടപ്പട്ട രണ്ട് വിദ്ഗ്ദ്ധർ.
38. വസബർ േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങള്.―(1) വസബർ േൗണ്സില്, അതിടെ
ഒരു കയാഗം ആറ് മാസത്തിടോരിക്കല് േൂകെണ്ടതാണ്് . വസബർ േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങള്
വസബർ േണ്കപ്ൊളർ വിളിച്ചുകചർകക്കണ്ടതാണ്് . വസബർ േൗണ്സിേിടെ കയാഗങ്ങളില്
വവസ് -ചാൻസേർ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്,

വവസ്

-ചാൻസേർക്ക്

ആവശയടമന്ന്

േരുതുന്ന

അങ്ങടനയുള്ള

സ്ഥേത്തും തീയതിയിേും സമയത്തും വസബർ േൗണ്സിേിടെ ഒരു കയാഗം േൂെുന്നതിന്
വസബർ േണ്കപ്ൊളകറാെ് നിർകേശിക്കാവുന്നതാണ്്.
(2) വസബർ േൗണ്സിേിടെ കയാഗത്തിടെ േവാറം അതിടെ ആടേ
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിടെ മൂന്നിടോന്നായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(3)

വസബർ

േൗണ്സിേിടെ

കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
39. വസബർ േൗണ്സിേിടേ അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി.―വസബർ
േൗണ്സിേില് നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി അവർ
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട തീയതി മുതല് രണ്ട് വർഷം ആയിരിക്കുന്നതാണ്്. വസബർ
േൗണ്സിേിടേ

എേ്സ-് ഒെീകഷയാ

അംഗങ്ങളുടെ

ഔകദ്യാഗിേ

ോോവധി

യൂണ്ികവെ്സിറിയികോ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അധിോരസ്ഥാനകത്താ അവർ വഹിക്കുന്ന
ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നകതാടെ തീരുന്നതാണ്് . വസബർ േൗണ്സിേില്
നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പട്ട

അംഗങ്ങള്ക്ക്

വീണ്ടും

നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പൊൻ

അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്. ോോവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ്
വസബർ േൗണ്സില് പുനഃസംഘെിപ്പിക്കുവാൻ വസബർ േണ്കപ്ൊളർ നെപെിേള്
സവീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
40. വസബർ േൗണ്സിേിടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.―വസബർ
േൗണ്സിേിടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാേും ഓർഡിനൻസു
േളാേും റഗുകേഷനുേളാേും നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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41. പഠന സ്േൂളുേള്.―(1) യൂണ്ികവെ്സിറി ോോോേങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കുന്ന
അങ്ങടനയുള്ള പഠന സ്േൂളുേളും ഓകരാ പഠന സ്േൂളിനും ഒരു പഠന സ്േൂള്
കമധാവിയും

ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്്.

ഓകരാ

പഠന

സ്േൂളും

അങ്ങടനയുള്ള

സ്േൂളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിഷയങ്ങളില് പഠന കോെ്സുേള് രൂപടപ്പെുകത്തണ്ടതാണ്് .
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

രീതിയില്

പഠന

സ്േൂള്

കമധാവിടയ

പഠന

സ്േൂളുേള്

സിൻഡികക്കറ് നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

യൂണ്ികവെ്സിറിയില്

താടെപ്പറയുന്ന

അെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്് , അതായത്:―
(i) സ്േൂള് ഓെ് ഹയൂമാനിറീസ് ആെ് കസാഷയല് സയൻസ്;
(ii) സ്േൂള് ഓെ് സയൻസ്;
(iii) സ്േൂള് ഓെ് ോംകഗവജസ്;
(iv) സ്േൂള് ഓെ് േമ്മയൂണ്ികക്കഷൻസ് ആെ് ഇൻെർകമഷൻ സയൻസ്;
(v) സ്േൂള് ഓെ് ഇെർഡിസിലിനറി ആെ് പ്ൊൻസ്ഡിസിലിനറി സ്റ്റഡീസ്;
(vi) സ്േൂള് ഓെ് ടവാകക്കഷണ്ല് എഡയൂകക്കഷൻ ആെ് ടപ്െയിനിംഗ്;
(vii) സ്േൂള് ഓെ് ോ ആെ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്;
(viii) സ്േൂള് ഓെ് പബ്ലിേ് അഡ്മിനിസ്കപ്െഷൻ ആെ് കപാളിസി റിസർച്ച്;
(ix) സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് സ്ഥാപിക്കടപ്പെുന്ന മറു സ്േൂളുേള്.
(3) പഠന സ്േൂളുേളുടെ ആസ്ഥാനം യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത്
ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.
(4) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ അക്കാദ്മിേ സൗേരയാർഥം പഠന സ്േൂളുേള്
റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളിേും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്്.
42. പഠന സ്േൂള് കബാർഡ്.―(1) ഈ ആേ്റിടേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വികധയമായി ഓകരാ പഠന സ്േൂളിനും ഒരു പഠന സ്േൂള് കബാർഡ് ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതും
അങ്ങടനയുള്ള

പഠന

സ്േൂളിടെ

വിഷയങ്ങളില്

കമല്കനാട്ടവും

എല്ലാ

അക്കാദ്മിേവും

നിയപ്ന്തണ്വും

പഠന

ഭരണ്പരവുമായ

സ്േൂള്

കബാർഡ്

വഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(2)

പഠന

സ്േൂള്

കബാർഡില്

അെങ്ങിയിരികക്കണ്ടതാണ്് , അതായത്:―
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എേ്സ-് ഒെീകഷയാ അംഗങ്ങള്
(i) പഠന സ്േൂള് കമധാവി—ടചയർമാൻ;
(ii) പഠന സ്േൂളുേളിടേ ഓകരാ പഠന കോെ്സിടെയും കമധാവി.
നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്
(i) പഠന സ്േൂളുേളിടേ ഓകരാ പഠന കോെ്സികേയും അദ്ധയാപേരില് നിന്നും,
വവസ്-ചാൻസേർ നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന ഒരാള് വീതം;
(ii)

വവസ്-ചാൻസേർ,

പഠന

സ്േൂള്

കബാർഡിടെ

അക്കാദ്മിേ

സഹായത്തിനായി, കോ-ഓപ്റ് ടചയ്യുന്ന വിവിധ പഠന കോെ്സുേളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട
വിദ്ഗ്ദ്ധരായ അഞ്ച് കപർ.
43.

പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ കയാഗങ്ങള്.―(1) ഓകരാ പഠന സ്േൂള്

കബാർഡും ഒരു അക്കാദ്മിേ വർഷത്തില് േുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണ്ടയേിേും കയാഗം
േൂകെണ്ടതാണ്്. പഠന സ്േൂള് കമധാവി പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ

കയാഗങ്ങള്

വിളിച്ചുകചർകക്കണ്ടതാണ്്. പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ കയാഗങ്ങളില് പഠന സ്േൂള്
കമധാവികയാ കമധാവിയുടെ ചുമതേ വഹിക്കുന്ന ആകളാ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, വവസ്-ചാൻസേർക്ക് ആവശയടമന്ന് േരുതുന്ന അങ്ങടനയുള്ള
സ്ഥേത്തും തീയതിയിേും സമയത്തും

പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ ഒരു കയാഗം

േൂെുന്നതിന് പഠന സ്േൂള് കമധാവികയാെ് നിർകേശിക്കാവുന്നതും അങ്ങടനയുള്ള
കയാഗങ്ങളില് വവസ്-ചാൻസേർ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(2) പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ കയാഗത്തിടെ േവാറം അതിടെ ആടേ
അംഗങ്ങളുടെ

മൂന്നിടോന്ന്

കയാഗനെപെിപ്േമങ്ങള്

ആയിരിക്കുന്നതാണ്്.

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

പഠന

സ്േൂള്

നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

കബാർഡിടെ
പ്പോരമായിരി

ക്കുന്നതാണ്്.
44. പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടേ അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി.―പഠന
സ്േൂള് കബാർഡിടേ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ ോോവധി
അവർ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട തീയതി മുതല് രണ്ട് വർഷമായിരിക്കുന്നതാണ്്. പഠന
സ്േൂള് കബാർഡില് നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ട അംഗങ്ങള്ക്കും കോ-ഓപ്റ് ടചയ്യടപ്പട്ട
അംഗങ്ങള്ക്കും വീണ്ടും നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പൊകനാ കോ-ഓപ്റ് ടചയ്യടപ്പൊകനാ,
അതതുസംഗതികപാടേ, അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
45.

പഠന സ്േൂള് കബാർഡിടെ അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും.―(1) ഓകരാ

പഠന സ്േൂള് കബാർഡും ഈ ആേ്റിടേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വികധയമായി അങ്ങടനയുള്ള പഠന സ്േൂളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട പഠന കോെ്സുേളുടെ
സിേബസ്, പഠന സാമപ്ഗിേള്, കബാധന രീതി, കചാദ്യകപപ്പർ മാതൃേ, മൂേയനിർണ്ണയ രീതി
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എന്നിവയുള്ടപ്പടെയുള്ള എല്ലാ അക്കാദ്മിേവും ഭരണ്പരവുമായ
സംബന്ധിച്ച് അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിന് ശിപാർശ നല്കേണ്ടതാണ്്.
(2)
പഠന
സ്േൂള്
േർത്തവയങ്ങളും
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാേും
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്് .

ോരയങ്ങടള

കബാർഡിടെ
മറു
അധിോരങ്ങളും
റഗുകേഷനുേളാേും
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

46. യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ മറു അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്.―(1) യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്,
ടസനറിടെയും സിൻഡികക്കറിടെയും അംഗീോരത്തിന് വികധയമായി മകറടതാരു
അധിോരസ്ഥാനടത്തയും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്്.
(2)
അങ്ങടനയുള്ള
അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെ
അധിോരങ്ങളും
േർത്തവയങ്ങളും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്് .
അദ്ധയായം 5

അദ്ധയാപേരുടെയും ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നിയമനം
47. യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ തസ്തിേേള്.―(1) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആസ്ഥാനം,
റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദം, പഠന കേപ്ന്ദം, അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനം, പഠന സ്േൂള്,
എന്നിവയ്ക്കുകവണ്ടി
ആവശയമായ
വിവിധ
തസ്തിേേള്
സൃരികക്കണ്ടതും
അവയ്ക്കുള്ള കയാഗയത, നിയമനരീതി, കസവന വയവസ്ഥേള് എന്നിവ സിൻഡികക്കറ്
സർക്കാരിടെ അംഗീോരകത്താെുേൂെി നിശ്ചയികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(2) 1974-ടേ കേരള സർവേോശാേ ആേ്റ് (1974-ടേ 17), 1975-ടേ
കോെികക്കാെ് സർവേോശാേ ആേ്റ് (1975-ടേ 5), 1985-ടേ മഹാത്മാഗാന്ധി
സർവേോശാേ ആേ്റ് (1985-ടേ 12), 1996-ടേ േണ്ണൂർ സർവേോശാേ ആേ്റ് (1996ടേ 22) എന്നിവയിടേ വയവസ്ഥേള് പ്പോരം യഥാപ്േമം സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട കേരള
സർവേോശാേ, കോെികക്കാെ് സർവേോശാേ, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവേോശാേ,
േണ്ണൂർ സർവേോശാേ എന്നീ സർവേോശാേേളുടെ
അധിോര പരിധിയില്
ആയിരുന്ന വിദ്ൂര വിദ്യാഭയാസം, തുെർ വിദ്യാഭയാസം, വപ്പവറ് രജിസ്കപ്െഷൻ
എന്നിവ അങ്ങടനയുള്ള
സർവേോശാേേളില് നിന്നും മാറിയും ഒെിവാക്കിയും
ഈ
യൂണ്ികവെ്സിറിയില്
നിക്ഷിപ്തമാക്കിയും
അധിോര
പരിധിയില്
ടോണ്ടുവകരണ്ടതുമാണ്്.
അങ്ങടനയുള്ള
നിക്ഷ്പിതമാക്കേിടെയും
അധിോര
പരിധിയുടെയും െേമായി
അങ്ങടനയുള്ള സർവേോശാേേളില്
തസ്തിേ
നരടപ്പൊൻ ഇെയാേുന്ന റഗുേർ സർവീസിേുള്ള അദ്ധയാപേർക്കും ഉകദ്യാഗസ്ഥർക്കും
ജീവനക്കാർക്കും
അനദ്ധയാപേ
ജീവനക്കാർക്കും
മറു
ജീവനക്കാർക്കും
ഈ
യൂണ്ികവെ്സിറിയില്
സൃരിക്കടപ്പെുന്ന
വിവിധ
ോറഗറിേളിടേ
സമാന
തസ്തിേേളികേക്ക് അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേേള്ക്ക് നിശ്ചയിച്ച കയാഗയതയുള്ളവടര
മാതൃ
സർവേോശാേേളില്
തങ്ങള്ക്ക്
േഭിച്ചുടോണ്ടിരുന്നതും
അനുഭവിച്ചു
ടോണ്ടിരുന്നതുമായ
കസവനവയവസ്ഥേള്
സംരക്ഷിച്ചുടോണ്ട്
ഓപ്ഷൻ
വെി
സിൻഡികക്കറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങടനയുള്ള തീയതി വടര യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ
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അങ്ങടനയുള്ള
തസ്തിേേളികേക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.

സ്ഥിരമായി

നിയമിക്കടപ്പൊൻ

അവോശം

(3) (2)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം ഓപ്ഷൻ വെി നിയമന നെപെിേള്
പൂർത്തിയാേുന്നതുവടര യൂണ്ികവെ്സിറിയില് സൃരിക്കടപ്പട്ട വിവിധ തസ്തിേേളിടേ
ഒെിവുേള്
നിേത്തുന്നതിനായി
നിശ്ചിത
കയാഗയതയുള്ളവടര
കേരള
സർവേോശാേയില്
നികന്നാ
കോെികക്കാെ്
സർവേോശാേയില്
നികന്നാ
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവേോശാേയില് നികന്നാ േണ്ണൂർ സർവേോശാേയില് നികന്നാ
അനയപ്ത കസവന വയവസ്ഥയില് സിൻഡികക്കറിന് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്്.
(4) യൂണ്ികവെ്സിറിയില് സൃരിക്കടപ്പട്ട തസ്തിേേളികേക്ക് ഓപ്ഷൻ വെി
നിയമനം പൂർത്തീേരിച്ചകശഷം കേരള പബ്ളിേ് സർവീസ് േമ്മീഷൻ മുകഖന നിയമനം
നെകത്തണ്ട തസ്തിേേളിടോെിടേ ബാക്കി ഒെിവുള്ള തസ്തിേേളികേക്ക് നിയമനം
നെത്തുന്ന
ആവശയത്തികേക്ക്
സിൻഡികക്കറ്
ഒരു
ടസേക്ഷൻ
േമ്മിറി
രൂപീേരികക്കണ്ടതാണ്്:
എന്നാല്, അങ്ങടന ഒെിവ് വരുന്ന ഏടതാരു തസ്തിേയികേക്കും നിശ്ചിത
കയാഗയതയുള്ളവടര അനയപ്ത കസവന വയവസ്ഥയില് സിൻഡികക്കറിന് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്്.
(5) ടസേക്ഷൻ േമ്മിറിയുടെ ഘെന സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(6)
ടസേക്ഷൻ
േമ്മിറിയുടെ
സിൻഡികക്കറ് നിയമനങ്ങള് നെകത്തണ്ടതാണ്്.

ശിപാർശയുടെ

അെിസ്ഥാനത്തില്

(7) യൂണ്ികവെ്സിറിയില് സൃരിക്കടപ്പട്ട തസ്തിേേളുടെ കയാഗയതേള്,
നിയമനരീതി, കസവന വയവസ്ഥേള് എന്നിവ സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
48.
യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ താല്ക്കാേിേ നിയമനങ്ങള്.―(1) ഈ ആേ്റിടെ
പ്പാബേയ തീയതി മുതല് ഒരു വർഷക്കാേകത്തക്ക് യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ സുഗമമായ
പ്പവർത്തനത്തിന്
ആവശയമായ താല്ക്കാേിേ തസ്തിേേള് സൃരിക്കാനും
അങ്ങടനയുള്ള
തസ്തിേേളികേക്ക്
നിയമനം
നെത്താനും
സിൻഡികക്കറിന്
അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) അങ്ങടനയുള്ള താല്ക്കാേിേ തസ്തിേേളികേക്കുള്ള കയാഗയതേളും
നിയമനരീതിയും കസവന വയവസ്ഥേളും സിൻഡികക്കറിന് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്്.
(3) താല്ക്കാേിേമായി സൃരിക്കടപ്പട്ട അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേേള്
യൂണ്ികവെ്സിറിയില് സ്ഥിരമായി സൃരികക്കണ്ടുന്നിെത്ത്, ആയതികേക്കായി സർക്കാരില്
നിന്നും അനുമതി വാകങ്ങണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള തസ്തിേയ്ക്ക് കയാഗയതയും
നിയമനരീതിയും കസവന വയവസ്ഥേളും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിക്കടപ്പകെണ്ടതുമാണ്്.
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അദ്ധയായം 6

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളും ഓർഡിനൻസുേളും റഗുകേഷനുേളും ഉത്തരവുേളും
49. സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്.―ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്കു വികധയമായി, താടെപ്പറയുന്ന
എല്ലാകമാ

ഏടതേിേുകമാ

ോരയങ്ങള്ക്കുകവണ്ടി

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളില്

വയവസ്ഥ

ടചയ്യാവുന്നതാണ്്, അതായത്:―
(i) വവസ്-ചാൻസേറുടെ ശമ്പളം, കസവന വയവസ്ഥേള്,

അധിോരങ്ങള്,

േർത്തവയങ്ങള്;
(ii) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ കപ്പാ-വവസ്-ചാൻസേർ, രജിസ്പ്ൊർ, പഠന സ്േൂള്
കമധാവി, വെനാൻസ് ഓെീസർ, പരീക്ഷാ േണ്കപ്ൊളർ, ടസബർ േണ്കപ്ൊളർ, മറു
ഉകദ്യാഗസ്ഥർ, അദ്ധയാപേർ, അക്കാദ്മിേ ജീവനക്കാർ, അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാർ, മറു
ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ നിയമനം, നിയമനരീതി, കയാഗയതേള്, കസവന വയവസ്ഥേള്,
അധിോരങ്ങള്, േർത്തവയങ്ങള് എന്നിവ;
(iii)

യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ

ഉകദ്യാഗസ്ഥർ,

അദ്ധയാപേർ,

അക്കാദ്മിേ

ജീവനക്കാർ, അനദ്ധയാപേ ജീവനക്കാർ, മറു ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സർവീസ്,
അച്ചെക്കം, തർക്കം, ടപൻഷൻ, കപ്പാവിഡെ് െണ്ട്, ഇൻഷവറൻസ് എന്നിവ;
(iv) ഈ ആേ്റില് പ്പകതയേം വയവസ്ഥ ടചയ്തിട്ടില്ലാത്ത യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീേരണ്വും അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും;
(v)
ളിടേകയാ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വിവിധ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളിടേകയാ

േൗണ്സിേുേളിടേകയാ

അംഗങ്ങടള

നിോയങ്ങ

നിയമിക്കുന്നതിനും

ടതരടഞ്ഞെുക്കുന്നതിനും നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്നതിനും കോ-ഓപ്റ് ടചയ്യുന്നതിനും
കവണ്ടിയുള്ള നെപെിപ്േമവും ഈ അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുമാകയാ നിോയങ്ങളുമാകയാ
വിവിധ

േൗണ്സിേുേളുമാകയാ

ബന്ധടപ്പട്ട്

ആവശയമാകയക്കാവുന്നകതാ

അഭിേഷണ്ീയമാകയക്കാവുന്നകതാ ആയ അങ്ങടനയുള്ള മടറല്ലാ സംഗതിേളും;
(vi) ഈ ആേ്റില് മറു വിധത്തില് വയക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം ഏടതേിേും
അധിോരസ്ഥാനത്തിടേകയാ

നിോയത്തിടേകയാ

വിവിധ

േൗണ്സിേുേളിടേകയാ

അംഗങ്ങള്ക്കിെയിേുള്ള ഒെിവുേള് നിേത്തുന്ന രീതി;
(vii)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളിടേകയാ

നിോയങ്ങ

ളിടേകയാ വിവിധ േൗണ്സിേുേളിടേകയാ അംഗങ്ങടള അകയാഗയരാക്കുന്നതിനുള്ള
വയവസ്ഥേള്;
(viii) അക്കാദ്മിേ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള അംഗീോരം നല്േല്, സസ്ടപൻഡ്
ടചയ്യല്, റോക്കല്;
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(ix)

സർട്ടിെിക്കറുേള്,

ഡിപ്കളാമേള്,

ബിരുദ്ങ്ങള്,

ബിരുദ്ാനന്തര

ബിരുദ്ങ്ങള്, പദ്വിേള്, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്, മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള്
എന്നിവ നല്േുന്നതിനും ബിരുദ്ദ്ാന സകമ്മളനം നെത്തുന്നതിനുമുള്ള രീതി;
(x) സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് പ്പോരം നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്നകതാ അടല്ലേില് ഈ
ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് പ്പാബേയം നല്ോൻ ആവശയമുള്ളകതാ ആയ ഏടതാരു
ോരയവും.
50.

സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള

നെപെിപ്േമം.―(1)

ഈ

ആേ്റില്

എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആദ്യ സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് സർക്കാർ
ഉണ്ടാകക്കണ്ടതാണ്്.
(2) സിൻഡികക്കറിന് അതതു സമയങ്ങളില് പുതിയത് അടല്ലേില് അധിേ
സ്റ്റാറയൂട്ടുേള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും (1)-ാം ഉപവേുപ്പില് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്
കഭദ്ഗതി ടചയ്യുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യാവുന്നതുമാണ്്:
എന്നാല്, യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഏടതേിേും അധിോര സ്ഥാനത്തിടെ
പദ്വിടയകയാ

അധിോരങ്ങടളകയാ അടല്ലേില് ഘെനടയകയാ ബാധിക്കുന്ന ഒരു

സ്റ്റാറയൂട്ടിടെ േരകൊ
നിർകേശത്തികേല്

കഭദ്ഗതികയാ,
അഭിപ്പായം

അങ്ങടനയുള്ള അധിോരസ്ഥാനത്തിന് ആ

കരഖടപ്പെുത്താൻ

ഒരവസരം

നല്േുന്നതുവടര

സിൻഡികക്കറ് നിർകേശിക്കാൻ പാെില്ലാത്തതും അങ്ങടന കരഖടപ്പെുത്തുന്ന ഏടതാരു
അഭിപ്പായവും കരഖാമൂേമായിരികക്കണ്ടതും സിൻഡികക്കറ് അത് പരിഗണ്ികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(3)

സിൻഡികക്കറ്

സമർപ്പികക്കണ്ടതും

പാസ്സാക്കുന്ന

അകേഹത്തിന്

പരിഗണ്ിക്കുന്നതിനായി

അതിന്

അത്

ഓകരാ

സ്റ്റാറയൂട്ടും

അനുമതി

ചാൻസേർക്ക്

നല്േുേകയാ

സിൻഡികക്കറിന്

വീണ്ടും

തിരിച്ചയയ്ക്കുേകയാ

ടചയ്യാവുന്നതുമാണ്്.
(4) സിൻഡികക്കറ് പാസ്സാക്കിയ യാടതാരു സ്റ്റാറയൂട്ടും ചാൻസേർ അനുമതി
നല്േുന്നതുവടര

സാധുവായിരിക്കുന്നകതാ

പ്പാബേയത്തില്

വരുന്നകതാ

അല്ലാത്തതാേുന്നു.
51. ഓർഡിനൻസുേള്.―(1) ഈ ആേ്റില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ആദ്യ

ഓർഡിനൻസുേള്

സർക്കാരിടെ

മുൻേൂർ

അനുമതികയാടെ വവസ്-ചാൻസേർ ഉണ്ടാകക്കണ്ടതാണ്്.
(2)

സിൻഡികക്കറിന്

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പില്

പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള

ഓർഡിനൻസുേള് കഭദ്ഗതി ടചയ്യുേകയാ റോക്കുേകയാ ടചയ്യാവുന്നതാണ്്.
(3)

ഈ

ആേ്റ്

പ്പോരകമാ

അതിൻ

േീെികോ

നിർണ്ണയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി സിൻഡികക്കറിന് താടെപ്പറയുന്ന എല്ലാകമാ ഏടതേിേുകമാ
ോരയങ്ങള്ക്കായി ഓർഡിനൻസുേള് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്്, അതായത്:―
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(i)

പഠന

കോെ്സുേളികേയ്ക്കും

യൂണ്ികവെ്സിറി

പരീക്ഷേളികേയ്ക്കും

വിദ്യാർഥിേടള പ്പകവശിപ്പിക്കുന്നതും സർട്ടിെിക്കറ്, ഡിപ്കളാമ, ബിരുദ്ം, ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്ം, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ം, മറ് അക്കാദ്മിേ ബഹുമതി എന്നിവ നല്േുന്നതിനുള്ള
അർഹതയും ഏത് വയവസ്ഥേള് പ്പോരമാടണ്ന്നും;
(ii) യൂണ്ികവെ്സിറി നെത്തുന്ന പഠന കോെ്സുേള്ക്ക് ഹാജരാേുന്നതിന്
വിദ്യാർഥിേളുടെ

കപര്

കചർക്കുന്നതിനും,

സർട്ടിെിക്കറുേള്,

ഡിപ്കളാമേള്,

ബിരുദ്ങ്ങള്, ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങള്, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്, മറ് അക്കാദ്മിേ
ബഹുമതിേള്

എന്നിവയ്ക്കുകവണ്ടിയുള്ള

പരീക്ഷേള്ക്കുള്ള

പ്പകവശനത്തിനും

ബിരുദ്ധാരിേടള രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നതിനുള്ള െീസും മകറടതേിേും തരത്തിേുള്ള െീസും;
(iii)

പരീക്ഷേരുടെ

നിയമനവും

അധിോരങ്ങളും

േർത്തവയങ്ങളും

നിയപ്ന്തിക്കുന്ന വയവസ്ഥേള്;
(iv) പരീക്ഷേളുടെയും മറ് ടെസ്റ്റുേളുടെയും നെത്തിപ്പും പരീക്ഷേർ
പരീക്ഷാർഥിേടള

വിേയിരുത്തുേയും

പരികശാധിക്കുേയും

ടചയ്യാവുന്നതിടെ

രീതിയും;
(v)

യൂണ്ികവെ്സിറികയാ

യൂണ്ികവെ്സിറിക്കുകവണ്ടികയാ

േരാറുേകളാ

എപ്ഗിടമെുേകളാ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന രീതി;
(vi)

ഈ

ആേ്റിനാകോ

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാകോ ഓർഡിനൻസുേളാല് വയവസ്ഥ ടചകയ്യണ്ടകതാ ടചയ്യാവുന്നകതാ ആയ
മടറല്ലാ ോരയങ്ങളും;
(vii)
ആേ്റിടെകയാ

ടപാതുവായി,

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളുടെകയാ

അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ
നല്േിയിരിക്കുന്ന

സിൻഡികക്കറിടെ
േീെില്

നിോയത്തികനാ

അധിോരങ്ങള്

അഭിപ്പായത്തില്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
വിവിധ

ഈ

ഏടതേിേും

േൗണ്സിേുേള്കക്കാ

വിനികയാഗിക്കുന്നതികനാ

േർത്തവയങ്ങള്

നിർവഹിക്കുന്നതികനാ ആവശയമുള്ളതായ എല്ലാ ോരയങ്ങള്ക്കും.
52. ഓർഡിനൻസുേള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിപ്േമം.―ഇതിനുകശഷം വയവസ്ഥ
ടചയ്തിരിക്കുന്ന

രീതിയില്

സിൻഡികക്കറിന്

ഓർഡിനൻസുേള്

ഉണ്ടാക്കുേകയാ

കഭദ്ഗതി ടചയ്യുേകയാ റേുടചയ്യുേകയാ ടചയ്യാവുന്നതാണ്്, അതായത്:―
(i) 51-ാം വേുപ്പില് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ോരയങ്ങടള സംബന്ധികച്ചാ അടല്ലേില്
യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ
പരീക്ഷേളുമാകയാ

അദ്ധയാപന
ബന്ധടപ്പട്ടതായ

നിേവാരം
മകറടതേിേും

നിേനിർത്തുന്നതുമാകയാ
ോരയത്തിനായി

യാടതാരു

ഓർഡിനൻസും അതിടെ േരെ് അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സില് പരിഗണ്ിക്കാത്തപക്ഷം
സിൻഡികക്കറ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാെുള്ളതല്ല;
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(ii) മുേളില്പ്പറഞ്ഞ (i)-ാം ഖണ്ഡത്തിൻേീെില് അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സില്

നിർകേശിച്ച ഏടതേിേും േരെ് കഭദ്ഗതി ടചയ്യുന്നതിന് സിൻഡികക്കറിന് അധിോരം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല:
എന്നാല്, സിൻഡികക്കറ് നിർകേശിക്കുന്ന ഏടതേിേും കഭദ്ഗതികയാെുേൂെി
ഭാഗിേമാകയാ പൂർണ്ണമാകയാ പുനഃപരിഗണ്നയ്ക്കായി അത് തിരിടേ അക്കാദ്മിേ്
േൗണ്സിേിന് തിരിച്ചയയ്ക്കാവുന്നതാണ്്;
(iii) സിൻഡികക്കറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഡിനൻസുേള്ക്കും അത്
നിർകേശിക്കുന്ന അങ്ങടനയുള്ള തീയതി മുതല് പ്പാബേയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്. എല്ലാ
ഓർഡിനൻസുേളും

ചാൻസേറുടെ

അറിവികേക്കായി

അയച്ചുടോെുകക്കണ്ടതാണ്്.

ഓർഡിനൻസ് േഭിച്ച് നാോെ്ചയ്ക്കേം അതിടെ പ്പവർത്തനം താത്ോേിേമായി
നിർത്തിവയ്ക്കാൻ

സിൻഡികക്കറികനാെ്

ആവശയടപ്പെുവാൻ

ചാൻസേർക്ക്

അധിോരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും അകേഹം േെിയുന്നപ്തകവഗം അതികനാെുള്ള എതിർപ്പ്
സിൻഡികക്കറിടന

അറിയികക്കണ്ടതുമാണ്്.

േഭയമായതിനുകശഷം

ഓർഡിനൻസുേള്

സിൻഡികക്കറിടെ

താത്ോേിേമായി

അഭിപ്പായം

നിർത്തിവച്ചുടോണ്ടുള്ള

ഉത്തരവ് പിൻവേിക്കുേകയാ അടല്ലേില് ഓർഡിനൻസുേള് അനുവദ്ിക്കാതിരിക്കുേകയാ
ടചയ്യാവുന്നതും അകേഹത്തിടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
53. റഗുകേഷനുേള്.―(1) ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളിടേയും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും

ഓർഡിനൻസുേളിടേയും

വികധയമായി അക്കാദ്മിേ് േൗണ്സിേിന്
താടെപ്പറയുന്ന

എല്ലാകമാ

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള പ്പോരം ,

ഏടതേിേുകമാ

ോരയങ്ങള്ക്കായി

റഗുകേഷനുേള്

ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്്, അതായത്:―
(i) പഠന കോെ്സുേളുടെ സ്േീമും സിേബസും സവയംപഠന സാമപ്ഗിേള്
തയ്യാറാക്കേും പരീക്ഷേളുടെ നെത്തിപ്പും;
(ii)

പഠന

കോെ്സിനുള്ള

യഥാർഥ

ദ്ിവസങ്ങളുടെ

എണ്ണം,

അവധി

ദ്ിവസങ്ങള്, അവധിക്കാേം, അദ്ധയയനോേം എന്നിവ;
(iii)

മറ്

സർവേോശാേേളുടെ

പരീക്ഷേളും

സർട്ടിെിക്കറുേളും

ഡിപ്കളാമേളും ബിരുദ്ങ്ങളും ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങളും ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങളും മറു
അക്കാദ്മിേ

ബഹുമതിേളും

സർട്ടിെിക്കറുേള്ക്കും

ഈ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഡിപ്കളാമേള്ക്കും

ബിരുദ്ങ്ങള്ക്കും

പരീക്ഷേള്ക്കും
ബിരുദ്ാനന്തര

ബിരുദ്ങ്ങള്ക്കും ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്ക്കും മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള്ക്കും
തുേയമായി അംഗീേരിക്കല്;
(iv) ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും
ഓർഡിനൻസുേളിടേയും വയവസ്ഥേള് പ്പോരം റഗുകേഷനുേള് മൂേം നിർണ്ണയികക്കണ്ടകതാ
നിർണ്ണയിക്കാവുന്നകതാ ആയ മറ് എല്ലാ ോരയങ്ങള്ക്കും.
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(2) ഈ ആേ്റിൻ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റഗുകേഷനുേള്ക്കും
അക്കാദ്മിേ്

േൗണ്സില്

നിർകേശികച്ചക്കാവുന്ന

പ്പാബേയം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും,

എന്നാല്

അങ്ങടനയുള്ള

തീയതി

അങ്ങടനയുണ്ടാക്കിയ

മുതല്
ഓകരാ

റഗുകേഷനുേളും സിൻഡികക്കറ് മുൻപാടേ അതിടെ ടതാട്ടെുത്ത കയാഗത്തില് റികപ്പാർട്ട്
ടചകയ്യണ്ടതുമാണ്്.
54.

ഉത്തരവുേള്.―ഈ

ചട്ടങ്ങളിടേയും

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും റഗുകേഷനുേളിടേയും വയവസ്ഥേള്ക്ക് േീെില്

രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നിോയങ്ങളുടെയും പ്പവർത്തനത്തിനും മാർഗനിർകേശത്തിനും
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
നെപെിപ്േമവും

ഏടതേിേും

ോരയനിർവഹണ്വും

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെ
പ്േമടപ്പെുത്തുന്നതിനും

കയാഗങ്ങളുടെ

ഈ

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള്കക്കാ സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്കക്കാ ഓർഡിനൻസുേള്കക്കാ
റഗുകേഷനുേള്കക്കാ

വിരുദ്ധമല്ലാടത

ഏടതേിേും

അധിോര

സ്ഥാനത്തികനാ

നിോയങ്ങള്കക്കാ ഉത്തരവുേള് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
55.

ഗസറില്

പ്പസിദ്ധീേരിക്കല്.―യൂണ്ികവെ്സിറി,

ഈ

ആേ്റിൻ

േീെില്

ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാറയൂട്ടുേളും ഓർഡിനൻസുേളും റഗുകേഷനുേളും ഗസറില്
പ്പസിദ്ധീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
അദ്ധയായം 7

ധനോരയം
56. യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ട്.―(1) “പ്ശീനാരായണ്ഗുരു ഓപ്പണ് യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ട് ”എന്ന
കപരില് യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക് ഒരു സഞ്ചിത നിധി രൂപീേരികക്കണ്ടതും അത് ഈ
ആേ്റിേും അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിേും ഓർഡിനൻസുേളിേും
ഉത്തരവുേളിേും

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

ആവശയങ്ങള്ക്ക്

കവണ്ടിയും

അവയില്

വയവസ്ഥ

ടചയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിേും വിനികയാഗിക്കടപ്പകെണ്ടതുമാണ്്.
(2)

യൂണ്ികവെ്സിറി

െണ്ടില്

താടെപ്പറയുന്നവ

വരവ്

വയ്കക്കണ്ടതാണ്്,

അതായത്:―
(i) സർക്കാരില് നിന്നും ഭാരത സർക്കാരില് നിന്നും യൂണ്ികവെ്സിറി
പ്ഗാെ്സ് േമ്മീഷനില് നിന്നും മറു സർക്കാർ ഏജൻസിേളില് നിന്നും േഭിക്കുന്ന എല്ലാ
വരുമാനങ്ങളും അടല്ലേില് പ്ഗാെുേളും അടല്ലേില് വായ്പേളും;
(ii) സവോരയ വയക്തിേകളാ സ്ഥാപനങ്ങകളാ പബ്ളിേ് പ്െകസ്റ്റാ വപ്പവറ്
പ്െകസ്റ്റാ

നല്േുന്ന

ഏടതേിേും

ദ്ാനവസ്തുക്കകളാ

എൻകഡാവ്ടമെുേകളാ മറു പേവേ വരവുേളും;
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(iii)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

എല്ലാ

വരുമാനങ്ങളും

െീസും

യൂണ്ികവെ്സിറിയില് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളില് നിന്നും നിധിേളില് നിന്നും
േഭിക്കുന്ന വാെേ, ആദ്ായം എന്നിങ്ങടനയുള്ള എല്ലാ വരുമാനവും;
(iv) യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക് േെം വാങ്ങുന്ന തുേേളും;
(v) മകറടതേിേും മാർഗത്തില് നിന്നും േഭിക്കുന്ന എല്ലാ തുേേളും.
(3)

യൂണ്ികവെ്സിറി

െണ്ടിേുള്ള

എല്ലാ

പണ്വും

സിൻഡികക്കറ്

നിശ്ചയിക്കാവുന്ന അത്തരം പരിധിക്കുള്ളില് സർക്കാർ പ്െഷറിയികോ കസ്റ്ററ് ബാേ് ഓെ്
ഇൻഡയയികോ

അതിടെ

സബ്സിഡിയറിേളികോ

കദ്ശസാല്േൃത

ബാേുേളികോ

നികക്ഷപികക്കണ്ടതാണ്്.
(4)

യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്

യൂണ്ികവെ്സിറി

െണ്ടിടേ

പണ്ത്തിടെ,

അത്

യുക്തടമന്നു േരുതാവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള ഭാഗം, സർക്കാർ േെപ്പപ്തങ്ങളികോ ഭാരത
സർക്കാർ ഉറപ്പ് നല്േിയിട്ടുള്ള േെപ്പപ്തങ്ങളികോ നികക്ഷപിക്കാവുന്നതാണ്്.
(5) യൂണ്ികവെ്സിറി െണ്ടിടെ സൂക്ഷിപ്പും അതില് പണ്മെയ്ക്കുന്നതും
അതില് നിന്നും പണ്ം പിൻവേിക്കുന്നതും ആനുഷംഗിേമായ മടറല്ലാ ോരയങ്ങളും
അതികേക്കായി

ഉണ്ടാക്കിയ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാേും

ഓർഡിനൻസുേളാേും

നിയപ്ന്തിക്കടപ്പകെണ്ടതാണ്്.
(6)

ഈ

ആേ്റ്

പ്പോരമുള്ള

അതിടെ

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിക്കുന്നതിേും േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നതിേും ഉണ്ടാേുന്ന ടചേവുേള്
ഉള്ടപ്പടെ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ടചേവുേള് നെത്തുന്നതികേക്കായി യൂണ്ികവെ്സിറി
െണ്ട് വിനികയാഗികക്കണ്ടതാണ്്.
57. ബഡ്ജറ്.―(1) ഓകരാ സാമ്പത്തിേ വർഷകത്തക്കുള്ള യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ വാർഷിേ
ബഡ്ജറ് എസ്റ്റികമറുേള് ധനവിവര പപ്തിേകയാടൊപ്പം സിൻഡികക്കറ് അംഗീേരികക്കണ്ടതാണ്്.
(2) സിൻഡികക്കറ്, അംഗീേരിച്ച പ്പോരമുള്ള ധനോരയ എസ്റ്റികമറുേളുടെകയാ
പപ്തിേേളുടെകയാ പേർപ്പുേള് സർക്കാരിന് അയച്ചുടോെുകക്കണ്ടതാണ്്.
(3) സർവേോശാേയുടെ

സാമ്പത്തിേവർഷം

സർക്കാരിന്

ബാധേമായി

ട്ടുള്ളതിന് സമാനമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
58. വാർഷിേ േണ്ക്കുേള്.―(1) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ വാർഷിേ േണ്ക്കുേള്
സിൻഡികക്കറിടെ

നിർകേശപ്പോരം

വെനാൻസ്

ഓെീസർ

ആഡിറ് ആവശയങ്ങള്ക്കായി സർക്കാരിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
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(2)

സിൻഡികക്കറ്,

റികപ്പാർകട്ടാെുേൂെി

വാർഷിേ

േണ്ക്കുേള്

പ്പസിദ്ധടപ്പെുകത്തണ്ടതും

അവയികേേുള്ള

അങ്ങടനയുള്ള

ആഡിറ്

േണ്ക്കുേളുടെയും

ആഡിറ് റികപ്പാർട്ടിടെയും പേർപ്പുേള് സർക്കാരിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(3) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെയും യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ോരയേർതൃതവത്തിേുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും േണ്ക്കുേള് പ്േമമായ ഇെകവളേളില് ആഡിറ് ടചയ്യുന്നതിന്,
ആഡിറർമാടര സർക്കാർ നിയമികക്കണ്ടതാണ്്.
(4) സർക്കാരില്

നിന്നല്ലാടത മറു

മാർഗങ്ങളിേൂടെ യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്

േഭിക്കുന്ന െണ്ടുേള്, ബന്ധടപ്പട്ട െണ്ടിംഗ് ഏജൻസി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്പോരം
ആഡിറിന് വികധയമാകക്കണ്ടതാണ്്.
(5) ആഡിറർ, യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ േണ്ക്കുേള് തുെർച്ചയായി ആഡിറ്
ടചകയ്യണ്ടതും

യഥാവിധി

അറിയിപ്പ്

ോരയേർതൃതവത്തിൻേീെിേുള്ള

ടോെുത്തതിനുകശഷം

ഏടതേിേും

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

സ്ഥാപനത്തിടെ

കോക്കല്

ആഡിറ്

നെത്താവുന്നതുമാണ്്.
(6) യൂണ്ികവെ്സിറി, സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്പോരമുള്ള ആഡിറ് ടചേവ്
വഹികക്കണ്ടതാണ്്.
(7)

ഒരു

വർഷകത്തക്കുള്ളകതാ

അതിേും

േുറഞ്ഞ

ഏടതേിേും

ോേയളവികേക്കുള്ളകതാ അഥവാ ഏടതേിേും ഇെപാകൊ, തുെർച്ചയായ ഇെപാെുേകളാ
സംബന്ധിച്ചുള്ളകതാ
റികപ്പാർട്ട്

ആയ

ആഡിറ്

യൂണ്ികവെ്സിറിക്കും

പൂർത്തിയാക്കിയതിനുകശഷം
അതിടെ

ഒരു

പേർപ്പ്

ആഡിറർ

ഒരു

സർക്കാരിനും

അയയ്കക്കണ്ടതാണ്്.
(8) യൂണ്ികവെ്സിറി, വാർഷിേ േണ്ക്കുേള് അവയികേേുള്ള ആഡിറ്
റികപ്പാർകട്ടാെുേൂെി

സിൻഡികക്കറ്

മുമ്പാടേ

വയ്കക്കണ്ടതും

സിൻഡികക്കറിടെ

അംഗീോരം േഭിച്ചകശഷം അത് തുെർന്നുവരുന്ന വർഷം മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതികയാ
അതിനുമുകമ്പാ സർക്കാരിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(9) (8)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള വാർഷിേ േണ്ക്കുേള് േഭിച്ചാേുെൻ,
സർക്കാർ, ആയത്, നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോടണ്േില് നിയമസഭയുടെ കമശപ്പുറത്ത്
വയ്പ്പികക്കണ്ടതും

അത്

സകമ്മളനത്തിേല്ലാടയേില്

അപ്പോരം

േണ്ക്കുേള്

േഭിച്ചതിനുകശഷം ടതാട്ടെുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനത്തില് വയ്പ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(10) ആഡിറർ (7)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരമുള്ള റികപ്പാർട്ടില്, പ്േമരഹിതകമാ
നിയമവിരുദ്ധകമാ

അനുചിതകമാ

ആയ

ടചേകവാ

അടല്ലേില്

യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്

േിട്ടാനുള്ള പണ്കമാ മറു വസ്തുകവാ വസൂോക്കുന്നതിനുള്ള വീെ്ചകയാ അടല്ലേില്
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഉകദ്യാഗസ്ഥരുടെയും അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഉകപക്ഷകയാ
നെപെിദ്ൂഷയകമാ നിമിത്തം അതിടെ പണ്ത്തിടെകയാ മറു വസ്തുവിടെകയാ നരകമാ
ദ്ുർവയയകമാ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സംഗതിേളും പ്പകതയേം പറകയണ്ടതാണ്്.
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(11) ആഡിറർ, സർക്കാർ ആവശയടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
േണ്ക്കുേള്

സംബന്ധിച്ചുള്ള

മറ്

ഏടതാരു

സംഗതി

സംബന്ധിച്ചും

റികപ്പാർട്ട്

ടചകയ്യണ്ടതാണ്്.
(12) യൂണ്ികവെ്സിറി, ആഡിറർ ചൂണ്ടിക്കാണ്ിച്ച ഏടതാരു നയൂനതകയാ
പ്േമകക്കകൊ ഉെനെി പരിഹരിക്കുേയും സവീേരിച്ചിട്ടുള്ള നെപെി സർക്കാരികേക്ക് റികപ്പാർട്ട്
ടചയ്യുേയും ടചകയ്യണ്ടതാണ്്.
59. വാർഷിേ റികപ്പാർട്ട്.―(1) സിൻഡികക്കറിടെ നിർകേശാനുസരണ്ം
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

വാർഷിേ

റികപ്പാർട്ട്

തയ്യാറാകക്കണ്ടതും

രജിസ്പ്ൊർ

അതില്

മറു

ോരയങ്ങകളാടൊപ്പം യൂണ്ികവെ്സിറി തൻവർഷം ഏടറെുത്ത് നെപ്പാക്കിയ അക്കാദ്മിേ
പ്പവർത്തനങ്ങള്

ഉള്ടപ്പെുകത്തണ്ടതും

സിൻഡികക്കറിടെ

അംഗീോരത്തിന്

സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(2) സിൻഡികക്കറ് അംഗീേരിച്ച വാർഷിേ റികപ്പാർട്ടിടെ പേർപ്പ് സർക്കാരിന്
സമർപ്പികക്കണ്ടതും, ആയത് നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോടണ്േില് നിയമസഭയുടെ
കമശപ്പുറത്തു വയ്പ്പികക്കണ്ടതും അത് സകമ്മളനത്തില് അല്ലാടയേില് അപ്പോരമുള്ള
വാർഷിേ

റികപ്പാർട്ട്

േഭിച്ചതിനുകശഷം

ടതാട്ടെുത്തുവരുന്ന

സകമ്മളനത്തില്

വയ്പ്പികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(3) സിൻഡികക്കറ് അംഗീേരിച്ച വാർഷിേ റികപ്പാർട്ടിടെ പേർപ്പ് ചാൻസേർക്ക്
സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്്.
അദ്ധയായം 8

പേവേ
60. ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.―(1) ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്
നെപ്പില്

വരുത്തുന്നതിനുകവണ്ടി,

സർക്കാരിന്

വിജ്ഞാപനം

വെി,

ചട്ടങ്ങള്

ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്്.
(2) ഈ ആേ്റ് പ്പോരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏടതാരു ചട്ടവും അതുണ്ടാക്കിയതിനു
കശഷം േെിയുന്നപ്ത കവഗം നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള് സഭ മുൻപാടേ,
ഒരു സകമ്മളനത്തികോ തുെർച്ചയായ രണ്ട് സകമ്മളനങ്ങളികോ വരാവുന്ന ആടേ
പതിനാേ് ദ്ിവസക്കാേകത്തക്ക് വയ്കക്കണ്ടതും, അപ്പോരം അത് ഏത് സകമ്മളനത്തില്
വയ്ക്കുന്നുകവാ

ആ

സകമ്മളനകമാ

അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
വരുത്തുേകയാ

അഥവാ

നിയമസഭ
ആ

ചട്ടം

ടതാട്ടെുത്തുവരുന്ന
ആ

ചട്ടത്തില്

സകമ്മളനകമാ

ഏടതേിേും

ഉണ്ടാകക്കണ്ടതിടല്ലന്ന്

കഭദ്ഗതി

തീരുമാനിക്കുേകയാ

ടചയ്യുന്നപക്ഷം, ആ ചട്ടത്തിന് അതിനുകശഷം, അതതുസംഗതികപാടേ, അങ്ങടന കഭദ്ഗതി
വരുത്തിയ

രൂപത്തില്

മാപ്തം

പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുേകയാ

അഥവാ

യാടതാരു

പ്പാബേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ ടചയ്യുന്നതുമാേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും, അങ്ങടനയുള്ള
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ഏടതേിേും

കഭദ്ഗതികയാ

റോക്കകോ

ആ

ചട്ടപ്പോരം

മുൻപ്

ടചയ്തിട്ടുള്ള

എന്തിടെടയേിേും സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്ടതാണ്്.
61.

യൂണ്ികവെ്സിറിയികേല്

സർക്കാരിനുള്ള

ടപാതു

അധിോരം.―(1)

സർക്കാരിടെ മുൻേൂട്ടിയുള്ള അംഗീോരം േൂൊടത, യൂണ്ികവെ്സിറി,―
(i) സർക്കാർ ഏടതേിേും പ്പകതയേ ആവശയത്തിനായി നല്േിയ ഏടതാരു
സ്ഥാവര

ജംഗമ

വസ്തുക്കളും,

അത്

ഏത്

ആവശയത്തിനാകണ്ാ

േഭിച്ചത്

അതിനല്ലാടതയുള്ള മറ് ആവശയങ്ങള്ക്കായി വേ മാറുവാകനാ ടചേവെിക്കുവാകനാ;
(ii) സർക്കാരിന് പ്പതയക്ഷമാകയാ പകരാക്ഷമാകയാ അധിേ സാമ്പത്തിേ
ബാദ്ധയതയ്ക്ക്

ഇെയാക്കുന്ന

ഏടതേിേും

തീരുമാനം

എെുക്കുവാകനാ

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിേും

നെപ്പിോക്കുവാകനാ, പാെുള്ളതല്ല.
(2)

ഈ

ആേ്റിേും

വിനിർകേശിക്കുന്ന

അതിൻേീെില്

പ്പോരമുള്ള

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിക്കുന്നതികോ

േർത്തവയങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നതികോ യൂണ്ികവെ്സിറി വീെ്ചവരുത്തുന്ന സംഗതിയില്,
അടല്ലേില് യൂണ്ികവെ്സിറി മതിയായ രീതിയില് അങ്ങടനയുള്ള അധിോരങ്ങള്
വിനികയാഗിക്കുേകയാ
സർക്കാരിന്,

അതിന്

േർത്തവയങ്ങള്
യുക്തടമന്ന്

നിർവഹിക്കുേകയാ
കതാന്നുന്ന

ടചയ്യാത്ത

അങ്ങടനയുള്ള

പക്ഷം

അകനവഷണ്ം

നെത്തിടക്കാണ്ട് യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക് അങ്ങടനയുള്ള അധിോരങ്ങളും േർത്തവയങ്ങളും
ശരിയായി വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും നിർവഹിക്കുന്നതിനും ഒരു നിർകേശം നല്ോവുന്നതും
അങ്ങടനയുള്ള

നിർകേശം

അനുസരികക്കണ്ടത്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

േർത്തവയം

ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
(3) ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള് പ്പോരവും സർക്കാരിന് ഉചിതടമന്ന് കതാന്നുന്ന
പ്പോരവും യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെകയാ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ േീെിേുള്ള റീജിയണ്ല്
കേപ്ന്ദത്തിടെകയാ പഠന കേപ്ന്ദത്തിടെകയാ മറ് സ്ഥാപനത്തിടെകയാ േണ്ക്കുേളുടെ
ആഡിറ് അങ്ങടനയുള്ള ഇെകവളേളില് പതിവായി സർക്കാർ നെകത്തണ്ടതാണ്്.
62. യൂണ്ികവെ്സിറി പരികശാധിപ്പിക്കുവാനും അകനവഷണ്ം നെത്തിക്കാനുമുള്ള
സർക്കാരിടെ അധിോരം.―(1) സർക്കാരിന്, അത് നിർകേശിക്കുന്ന ആളിടനകയാ
ആളുേടളകയാ

ടോണ്ട്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെയും

അതിടെ

റീജിയണ്ല്

കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും പഠന കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും മറു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, യൂണ്ികവെ്സിറി
പരിപാേിച്ചു ടോണ്ടുകപാരുന്നകതാ ഭരിക്കുന്നകതാ ആയ ഏടതാരു സ്ഥാപനത്തിടെയും,
യൂണ്ികവെ്സിറികയാ അതിടെ ആഭിമുഖയത്തികോ നെത്തുന്ന അദ്ധയാപനത്തിടെയും മറു
പണ്ിേളുടെയും,

േൂൊടത

യൂണ്ികവെ്സിറി

നെത്തുന്ന

മറു

ഏടതാരു

പ്പവർത്തനത്തിടെയും നെത്തിപ്പും പരികശാധിപ്പിക്കുവാനും യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഭരണ്
നിർവഹണ്വും

സാമ്പത്തിേ

സംഗതിടയപ്പറിയും

ോരയങ്ങളും

അകനവഷണ്ം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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(2)

(1)-ാം

ഉപവേുപ്പു

പ്പോരം

ഒരു

പരികശാധനകയാ

അടല്ലേില്

അകനവഷണ്കമാ നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ പരികശാധനകയാ അകനവഷണ്കമാ
നെത്തുവാനുള്ള തങ്ങളുടെ ഉകേശയം അറിയിച്ചുടോണ്ടുള്ള കനാട്ടീസ് കരഖാമൂേം വവസ്ചാൻസേർക്ക് നല്കേണ്ടതും അപ്പോരമുള്ള പരികശാധനയികോ അകനവഷണ്ത്തികോ
ഹാജരാോനും

പറയാനുള്ളത്

പറയാനും

പ്പതിനിധിടയ

നികയാഗിക്കുവാൻ

അവോശമുള്ള

ഒരു

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

യൂണ്ികവെ്സിറി

അവോശമുണ്ടായി

രിക്കുന്നതുമാണ്്.
(3) അപ്പോരമുള്ള പരികശാധനയുടെകയാ അകനവഷണ്ത്തിടെകയാ െേടത്ത
സംബന്ധിച്ച

സർക്കാരിടെ

അറിയികക്കണ്ടതും

അഭിപ്പായം

അതികേല്

സർക്കാർ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

യൂണ്ികവെ്സിറിടയ

അഭിപ്പായം

എന്താടണ്ന്നു

തിട്ടടപ്പെുത്തിയതിനുകശഷം എെുകക്കണ്ട നെപെിടയപ്പറി യൂണ്ികവെ്സിറിടയ സർക്കാർ
ഉപകദ്ശികക്കണ്ടതും

അപ്പോരമുള്ള

നെപെി

എെുക്കുന്നതിന്

സമയപരിധി

നിശ്ചയികക്കണ്ടതുമാണ്്.
(4) സർക്കാർ നല്േിയ ഉപകദ്ശത്തികേല് തങ്ങള് എെുത്തകതാ എെുക്കുവാൻ
ഉകേശിക്കുന്നകതാ

ആയ

നെപെി,

അങ്ങടന

നിശ്ചയിച്ച

സമയപരിധിക്കുള്ളില്

യൂണ്ികവെ്സിറി സർക്കാരിന് റികപ്പാർട്ട് ടചകയ്യണ്ടതാണ്്.
(5) സർക്കാരിന് തൃപ്തിേരമായവിധം നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്
യൂണ്ികവെ്സിറി നെപെി എെുക്കാതിരുന്നാല് യൂണ്ികവെ്സിറി നല്േിയ ഏടതേിേും
വിശദ്ീേരണ്കമാ നികവദ്നകമാ പരിഗണ്ിച്ച കശഷം സർക്കാരിന് അതിന് യുക്തടമന്ന്
കതാന്നുന്ന അപ്പോരമുള്ള മാർഗനിർകേശങ്ങള് നല്ോവുന്നതാണ്്.
(6)

യൂണ്ികവെ്സിറി

പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുള്ള

ഒന്നുേില്

മാർഗനിർകേശങ്ങള്

(5)-ാം

ഉപവേുപ്പിൻേീെില്

പാേിക്കുേകയാ

സർക്കാർ

അടല്ലേില്

സംഗതി

ചാൻസേറുടെ മുൻപാടേ അകേഹത്തിടെ ഉത്തരവിനായി വയ്ക്കുേകയാ ടചകയ്യണ്ടതും
ചാൻസേർ പുറടപ്പെുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
(7)

(1)

അെങ്ങിയിരുന്നാേും,
അനുസൃതമായികട്ടാ

മുതല്

(6)

വടരയുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ
അഥവാ

ഈ

ഉപവേുപ്പുേളില്

ോരയങ്ങള്

എന്തുതടന്ന

അതിടെ

ആേ്റിടേകയാ

േക്ഷയങ്ങള്ക്ക്

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേകയാ

ഓർഡിനൻസുേളിടേകയാ റഗുകേഷനുേളിടേകയാ വയവസ്ഥേള്ക്ക് അനുസൃതമായികട്ടാ
അല്ല നെത്തികപ്പാരുന്നടതകന്നാ അഥവാ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ േക്ഷയങ്ങള് െേപ്പദ്മായി
സാക്ഷാത്േരിക്കുന്നതിന്
സമയത്ത്
ഏടതേിേും

പ്പകതയേ

സർക്കാരിന്

അങ്ങടനയുള്ള

ആവശയമാടണ്കന്നാ

അഭിപ്പായമുള്ളപക്ഷം

സംഗതിടയ

നല്ോവുന്നതും

നെപെിേള്

സർക്കാർ

സംബന്ധിച്ച്

യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്

നിർകേശിക്കുന്ന

വിശദ്ീേരണ്ം

ആവശയടപ്പൊവുന്നതുമാണ്്.
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വിശദ്ീേരണ്ം

അപ്പോരമുള്ള

നല്േുവാൻ

ഏടതേിേും

ആപ്ഗഹിക്കുന്ന

സർക്കാർ

സൂചന

സമയത്തിനുള്ളില്
യൂണ്ികവെ്സിറികയാെ്
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(8)

(7)-ാം

ഉപവേുപ്പു

പ്പോരം

നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള

സമയപരിധിക്കുള്ളില്

എടന്തേിേും വിശദ്ീേരണ്ം നല്േുന്നതില് യൂണ്ികവെ്സിറി വീെ്ച വരുത്തുേകയാ
അഥവാ

സർക്കാരിടെ

നല്േുേകയാ

അഭിപ്പായത്തില്

ടചയ്യുന്നപക്ഷം

തൃപ്തിേരമല്ലാത്ത

സംഗതിയുടെ

ഒരു

വിശദ്ീേരണ്ം

സാഹചരയങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി

ആവശയടമകന്നാ അഭിേഷണ്ീയടമകന്നാ സർക്കാരിന് ഉചിതടമന്ന് േരുതുന്ന പ്പോരമുള്ള
അത്തരം നിർകേശങ്ങള് സർക്കാരിന് പുറടപ്പെുവിക്കാവുന്നതാണ്്.
(9)

യൂണ്ികവെ്സിറി

ഒന്നുേില്

(8)-ാം

ഉപവേുപ്പ്

പ്പോരം

സർക്കാർ

പുറടപ്പെുവിച്ച നിർകേശങ്ങള് പാേിക്കുേകയാ അടല്ലേില് സംഗതി ചാൻസേറുടെ
മുമ്പാടേ അകേഹത്തിടെ ഉത്തരവിനായി വയ്ക്കുേകയാ ടചകയ്യണ്ടതും, ചാൻസേർ
പുറടപ്പെുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
(10)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഭരണ്ടത്ത

സംബന്ധിച്ച്

സർക്കാർ

ആവശയടപ്പെുന്ന പ്പോരമുള്ള വിവരങ്ങള് യൂണ്ികവെ്സിറി നല്കേണ്ടതാണ്്.
63. വവഷമയങ്ങള് നീക്കം ടചയ്യല്.―ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള് നെപ്പാക്കുന്നതില്
എടന്തേിേും വവഷമയം ഉണ്ടാേുന്നപക്ഷം, സർക്കാരിന്, ഗസറില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച
ഉത്തരവുമൂേം, ആ വവഷമയം നീക്കം ടചയ്യുന്നതിന് ആവശയടമകന്നാ യുക്തടമകന്നാ
അതിനു കതാന്നുന്നതും ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏതു
ോരയവും ടചയ്യാവുന്നതാണ്്:
എന്നാല്, ഈ ആേ്റ് പ്പാബേയത്തില് വന്ന തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷം
േെിഞ്ഞതിനുകശഷം ഈ വേുപ്പ് പ്പോരം അങ്ങടനയുള്ള യാടതാരു ഉത്തരവും
പുറടപ്പെുവിക്കാൻ പാെുള്ളതല്ല.
64. യൂണ്ികവെ്സിറി നല്േുന്ന സർട്ടിെിക്കറുേള്, ഡിപ്കളാമേള്, ബിരുദ്ങ്ങള്,
ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ങ്ങള്, ഗകവഷണ് ബിരുദ്ങ്ങള്, മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതിേള്
എന്നിവയുടെ

അംഗീോരം.―ഈ

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

ചട്ടങ്ങളിടേയും സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും ഓർഡിനൻസുേളിടേയും റഗുകേഷനുേളിടേയും
വയവസ്ഥേള് പ്പോരം ഈ

യൂണ്ികവെ്സിറി ഏർടപ്പെുത്തുന്ന ഏടതേിേും പഠന

കോെ്സില് രജിസ്റ്റർ ടചയ്ത് അങ്ങടനയുള്ള

പഠന കോെ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, ഒരു

വിദ്യാർഥി യഥാവിധി കനെുന്ന സർട്ടിെിക്കകറാ ഡിപ്കളാമകയാ ബിരുദ്കമാ ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്കമാ ഗകവഷണ് ബിരുദ്കമാ മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതികയാ നിയമം മൂേം
സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ടതും റഗുേർ സപ്മ്പദ്ായത്തില് പഠന കോെ്സുേള് നെത്തുന്ന ഏടതാരു
യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെയും

പഠന

കോെ്സികനാെുള്ള

തുേയത

സംബന്ധിച്ച്

ആവശയമാകയക്കാവുന്ന പ്പഖയാപനം യൂണ്ികവെ്സിറി നെകത്തണ്ടതാണ്്. അങ്ങടനയുള്ള
പ്പഖയാപനം ഉന്നത പഠനത്തികനാ ടതാെിേികനാ വനപുണ്യത്തികനാ കവണ്ടിയുള്ള ഒരു
അംഗീേൃത കയാഗയതയായി സർക്കാർ അടല്ലേില് മറ് സ്ഥാപനങ്ങള് േരുകതണ്ടതാണ്്.
65 വിദ്യാർഥിേളുടെ താമസം.― സമ്പർക്ക ക്ലാസ്സുേള് കവണ്ടിവരുന്ന സാഹചരയത്തില്
വിദ്യാർഥിേളുടെ സൗേരയാർഥം നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന അങ്ങടനയുള്ള വയവസ്ഥേള്ക്ക്
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വികധയമായി യൂണ്ികവെ്സിറി പരിപാേിച്ചുകപാരുന്നകതാ വിദ്യാർഥിേളുടെ പഠനത്തിന്
യൂണ്ികവെ്സിറി അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ താമസസ്ഥേങ്ങളില് വിദ്യാർഥിേള്ക്ക്
താമസിക്കാവുന്നതാണ്്.
66. അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെ േർത്തവയങ്ങള്.― (1) യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ താത്പരയ
ങ്ങള് യഥാവിധി സംരക്ഷിക്കടപ്പെുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പു വരുകത്തണ്ടത് യൂണ്ികവെ്സിറിയിടേ
ഓകരാ

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

നിോയത്തിടെകയാ

ഉകദ്യാഗസ്ഥടെകയാ

േർത്തവയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2)

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഏടതേിേും

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

നിോയ

ത്തിടെകയാ ഉകദ്യാഗസ്ഥടെകയാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള, ഈ ആേ്റിടെകയാ അതിൻേീെില്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള

ചട്ടങ്ങളുടെകയാ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളുടെകയാ

ഓർഡിനൻസുേളുടെകയാ

റഗുകേഷനുേളുടെകയാ വയവസ്ഥേള്ക്ക് അനുസൃതമായല്ലാടത, ഉത്തമ വിശവാസത്തില്
ടചയ്തതല്ലാത്ത ഏടതേിേും നെപെിയിേൂടെ, അടല്ലേില് അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി
നെപെിടയെുക്കുവാൻ

പരാജയടപ്പട്ടതുടോണ്ട്

അഥവാ

അതിടെകയാ

അകേഹത്തിടെകയാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനഃപൂർവമായ ഉകപക്ഷകയാ വീെ്ചകയാ മൂേം
യൂണ്ികവെ്സിറിക്ക്
അങ്ങടനയുള്ള

ഹാനികയാ
ഹാനികയാ

നരകമാ
നരകമാ

ഉണ്ടായിട്ടുടണ്ടന്ന്
സ്റ്റാറയൂട്ടുേളാല്

ോണ്ുേയാടണ്േില്
നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന

നെപെിപ്േമമനുസരിച്ച്, േൂട്ടാകയാ ടവകവടറകയാ, അതതുസംഗതികപാടേ, അധിോര
സ്ഥാനത്തില് നികന്നാ നിോയത്തില് നികന്നാ ബന്ധടപ്പട്ട ഉകദ്യാഗസ്ഥനില് നികന്നാ
ഈൊകക്കണ്ടതാണ്്.
67. ചാൻസേർ തർക്കങ്ങള് തീർപ്പാകക്കണ്ടതാടണ്ന്ന്.―യഥാവിധി ടതരടഞ്ഞെുക്ക
ടപ്പട്ടകതാ നിയമിക്കടപ്പട്ടകതാ നാമനിർകേശം ടചയ്യടപ്പട്ടകതാ കോ-ഓപ്റ് ടചയ്യടപ്പട്ടകതാ
ആയ

ഒരാള്

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

ഏടതേിേും

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

നിോയത്തിടെകയാ ഒരു അംഗമാോൻ കയാഗയനാകണ്ാ എന്നതിടന സംബന്ധിച്ച്
ഈ

ആേ്റിടേകയാ

ഏടതേിേും

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളുടെകയാ

ഓർഡിനൻസുേളുടെകയാ

റഗുകേഷനുേളുടെകയാ വയാഖയാനം സംബന്ധിച്ച് എടന്തേിേും പ്പശ്നം ഉദ്ിക്കുേയാടണ്േില്,
അതിനാല്

കനരിട്ട്

ബാധിക്കടപ്പട്ട

ആളുടെകയാ

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

നിോയത്തിടെകയാ ഹർജിയികേല് അടല്ലേില് വവസ്-ചാൻസേർ സവകമധയാകയാ
പ്പസ്തുത ോരയം ചാൻസേറുടെ അഭിപ്പായത്തിന് അയച്ചുടോെുകക്കണ്ടതും, അകേഹം
ആവശയടമന്ന് േരുതുന്ന പ്പോരമുള്ള അങ്ങടനയുള്ള ഉപകദ്ശം സവീേരിച്ച കശഷം,
സർക്കാരുമായി േൂെിയാകോചിച്ച് പ്പശ്നത്തില് തീർപ്പുേല്പ്പികക്കണ്ടതും അങ്ങടനയുള്ള
തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്്.
68. ഉത്തമവിശവാസത്തില് എെുത്ത നെപെിേള്ക്ക് സംരക്ഷണ്ം.― ഈ ആേ്റിടേ
മറു

വയവസ്ഥേള്ക്ക്

വികധയമായി,

യൂണ്ികവെ്സിറികയാ

ഉകദ്യാഗസ്ഥകരാ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങകളാ

ടചയ്ത

നെപെിേളും

എല്ലാ

അടല്ലേില്

നിോയങ്ങകളാ
പാസ്സാക്കിയ

അതിടെ

ഏടതേിേും

ഉത്തമവിശവാസത്തില്
എല്ലാ

ഉത്തരവുേളും

അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും ഉത്തമവിശവാസത്തിേും, ഈ ആേ്റിടേയും അതിൻേീെില്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേള്, ഓർഡിനൻസുേള്, റഗുകേഷനുേള് എന്നിവയുടെ
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വയവസ്ഥേള്ക്ക്

അനുസൃതമായും

പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള

ഉത്തരവുേകളാ

ോരയകമാ

ടചയ്തിട്ടുള്ള

അടല്ലേില്

പാസ്സാക്കാനുകേശിക്കുന്ന

യൂണ്ികവെ്സിറികക്കാ
നിോയങ്ങള്കക്കാ

അതിടെ

എതിരായി

ഏടതേിേും

ടചയ്യാനുകേശിക്കുന്ന

ഏടതേിേും

യാടതാരു

ഏടതേിേും

ഉത്തരകവാ

ഉകദ്യാഗസ്ഥർകക്കാ

ോരയകമാ
സംബന്ധിച്ച്

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്കക്കാ

വയവഹാരകമാ

മറ്

നിയമ

നെപെിേകളാ

ആരംഭിക്കുവാകനാ തുെരുവാകനാ നരപരിഹാരത്തിന് അവോശവാദ്ം ഉന്നയിക്കുവാകനാ
പാെുള്ളതല്ല.
69.

അധിോരം

ഏല്പിച്ചുടോെുക്കല്.― ഈ

ആേ്റിടേയും

അതിൻേീെില്

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളിടേയും ഓർഡിനൻസുേളിടേയും റഗുകേഷനുേളിടേയും
വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി,
അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ഏടതേിേും ഉകദ്യാഗസ്ഥകനാ

സ്റ്റാറയൂട്ടുേളും

ഓർഡിനൻസുേളും

അധിോരടമാെിടേ,

അതിടെ

റഗുകേഷനുേളും

ഏടതേിേും

അധിോരങ്ങള്,

അപ്പോരം ഏല്പ്പിച്ചുടോെുത്ത അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ
ഉത്തരവാദ്ിതവം അവ ഏല്പ്പിച്ചു ടോെുക്കുന്ന ഉകദ്യാഗസ്ഥനികോ അധിോരസ്ഥാനത്തികോ
തുെർന്നും

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാടണ്ന്ന

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

മകറടതേിേും

വയവസ്ഥയ്ക്ക്

ഉകദ്യാഗസ്ഥകനാ

വികധയമായി,

അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ

ഉത്തരവിേൂടെ എല്പ്പിച്ചുടോെുക്കാവുന്നതാണ്്.
70.

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെകയാ

നെപെിേള്

അതിടെ

പാെിടല്ലന്ന്.―

അസാധുവാക്കാൻ

ഏടതേിേും

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

ഏടതേിേും നിോയത്തിടെകയാ യാടതാരു പ്പവൃത്തിയും അടല്ലേില് നെപെിയും
ഏടതേിേും സമയത്ത്,―
(i)
ത്തിടെകയാ

അങ്ങടനയുള്ള
ഏടതേിേും

നിയമിക്കടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലകന്നാ

ഏടതേിേും

അംഗങ്ങള്

യഥാവിധി

നാമനിർകേശം

ടചയ്യടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലകന്നാ

മകറടതേിേും

നിോയത്തിടെകയാ

രൂപീേരണ്സമയത്ത്

അടല്ലേില്
ഏടതേിേും

അതിടെ
ആള്

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

ടതരടഞ്ഞെുക്കടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലകന്നാ

ടചയ്യടപ്പട്ടിട്ടിടല്ലകന്നാ

ോരണ്ത്താല്

കയാഗത്തില്

കോ-ഓപ്റ്

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

അധിോരസ്ഥാനം

പടേെുക്കുവാൻ

ഒന്നില്ക്കൂെുതല്

നിോയ

ഏടറെുക്കുവാൻ

േഭയമടല്ലകന്നാ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളില്

അടല്ലേില്

അംഗമാടണ്കന്നാ

അടല്ലേില് അതിടെ രൂപീേരണ്ത്തില് മകറടതേിേും നയൂനതേളുടണ്ടകന്നാ അതിടെ
അംഗങ്ങളുടെ ഔകദ്യാഗിേ സ്ഥാനങ്ങളില് ഒകന്നാ അതില് േൂെുതകോ ഒെിവുേള്
ഉടണ്ടകന്നാ, അടല്ലേില്
(ii)
അങ്ങടനയുള്ള

പരിഗണ്നയിേിരിക്കുന്ന
ഏടതേിേും

ോരയത്തിടെ

സത്തടയ

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെകയാ

ബാധിക്കാടത

നിോയത്തിടെകയാ

നെപെിപ്േമത്തില് എടന്തേിേും പ്േമകക്കെുേള് ഉടണ്ടകന്നാ, ഉള്ള ോരണ്ങ്ങളാല് മാപ്തം
അസാധുവായതായി േരുതടപ്പൊൻ പാെുള്ളതല്ല.
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അദ്ധയായം 9

പരിവർത്തനോേകത്തക്കുള്ള വയവസ്ഥേള്
71.

ആദ്യ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങളുടെ

നാമനിർകേശങ്ങള്.― ഈ

ആേ്റില്

എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ ആദ്യടത്ത എല്ലാ അധിോര
സ്ഥാനങ്ങടളയും, ഈ ആേ്റിടെ പ്പാബേയ തീയതിക്ക് കശഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം
സർക്കാർ നാമനിർകേശം ടചകയ്യണ്ടതും അങ്ങടന നാമനിർകേശം ടചയ്യുന്ന തീയതി
മുതല് ആറു മാസകത്തകക്കാ അടല്ലേില് ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്കനുസൃതമായി
പ്പസ്തുത

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്

രൂപീേരിക്കുന്നതുവടരകയാ,

ഏതാകണ്ാ

ആദ്യം,

അതുവടര തുെരാവുന്നതാണ്്.
72. വിദ്ൂര വിദ്യാഭയാസത്തിേൂടെകയാ

വപ്പവറ്

രജിസ്കപ്െഷനിേൂടെകയാ പഠനം

നെത്തുന്നതും പഠനം നെത്താൻ ഉകേശിക്കുന്നതുമായ വിദ്യാർഥിേളുടെ ോരയങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച്.― (1) ഈ ആേ്റികോ സംസ്ഥാനടത്ത മറ് സർവേോശാേ നിയമങ്ങളികോ
എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ ആേ്റിടെ പ്പാബേയ തീയതിയിേും അന്ന്
മുതല്ക്കും വിദ്ൂര വിദ്യാഭയാസത്തിേൂടെകയാ വപ്പവറ് രജിസ്കപ്െഷനിേൂടെകയാ ഒരു പഠന
കോെ്സികേക്ക് പ്പകവശനം കനെുവാൻ ഉകേശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ സംഗതിയില്,
ഈ ആേ്റ് മൂേം സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട യൂണ്ികവെ്സിറി അല്ലാത്ത സംസ്ഥാന നിയമം മൂേം
സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട മകറടതാരു സർവേോശാേയും അങ്ങടനയുള്ള വിദ്യാർഥിക്ക് അത്തരം
പഠന കോെ്സുേളികേക്ക് പ്പകവശനം നല്േുവാൻ പാെുള്ളതല്ല :
എന്നാല്, സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ട ഏടതേിേും സർവേോശാേയില്
സർട്ടിെിക്കറികനാ ഡിപ്കളാമയ്കക്കാ ബിരുദ്ത്തികനാ ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ത്തികനാ
ഗകവഷണ് ബിരുദ്ത്തികനാ മറു അക്കാദ്മിേ ബഹുമതികക്കാ കവണ്ടി ഒരു പഠന
കോെ്സികേക്ക്

ഒരു

വിദ്യാർഥി

രജിസ്റ്റർ

ടചയ്തിട്ടുള്ളപക്ഷം

അങ്ങടനയുള്ള

വിദ്യാർഥിക്ക് ബന്ധടപ്പട്ട സർവേോശാേയുടെ പരീക്ഷ എെുതുന്നതിന് അവോശം
ഉണ്ടായിരിക്കുേയും

അയാള്

അങ്ങടനയുള്ള

വേവരിക്കുേയാടണ്േില്,

ബന്ധടപ്പട്ട

ഡിപ്കളാമകയാ

ബിരുദ്ാനന്തര

മറ്

ബിരുദ്കമാ

അക്കാദ്മിേ

ബഹുമതികയാ,

പരീക്ഷയില്

സർവേോശാേയുടെ
ബിരുദ്കമാ

സർട്ടിെിക്കകറാ

ഗകവഷണ്

അതതുസംഗതികപാടേ,

കയാഗയത
ബിരുദ്കമാ

േഭിക്കുന്നതിന്

അവോശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) ഈ ആേ്റികോ അതിൻേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറയൂട്ടുേളികോ
റഗുകേഷനുേളികോ
തീയതിക്ക്

എന്തുതടന്ന

ടതാട്ടുമുൻപ്

അെങ്ങിയിരുന്നാേും,

സംസ്ഥാനടത്ത

ഏടതാരു

ഈ

ആേ്റിടെ

സർവേോശാേയിേും

പ്പാരംഭ
വിദ്ൂര

വിദ്യാഭയാസത്തിേൂടെകയാ വപ്പവറ് രജിസ്കപ്െഷനിേൂടെകയാ ഒരു പഠന കോെ്സിന് രജിസ്റ്റർ
ടചയ്ത് പഠനം നെത്തിടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ സംഗതിയില്, ബന്ധടപ്പട്ട
സർവേോശാേയ്ക്ക്

ബാധേമായിട്ടുള്ള

നിയമങ്ങളുടെ

അെിസ്ഥാനത്തില്

പഠനം

പൂർത്തീേരിക്കാൻ പ്േമീേരണ്ങ്ങള് ഒരുകക്കണ്ടത് ബന്ധടപ്പട്ട സർവേോശാേയുടെ
ചുമതേയായിരിക്കുന്നതാണ്്.
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73. പരിവർത്തനോേകത്തക്കുള്ള വയവസ്ഥേള്.― (1) ഈ ആേ്റിടെ പ്പാബേയ
തീയതി

മുതല്

ആറു

മാസത്തിനുള്ളികോ,

വിജ്ഞാപനം

വെി

സർക്കാർ

നിർകേശിക്കാവുന്ന, രണ്ട് വർഷത്തില് േവിയാടതയുള്ള, അങ്ങടനയുള്ള ദ്ീർഘിപ്പിച്ച
ോേയളവിനുള്ളികോ,

യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെ

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്

രൂപീേരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്േമീേരണ്ങ്ങള് നെത്തുേ എന്നത് ഈ ആേ്റ് പ്പോരം
നിയമിക്കടപ്പട്ട ആദ്യടത്ത വവസ്-ചാൻസേറുടെ േർത്തവയമായിരിക്കുന്നതാണ്്.
(2) ഈ ആേ്റില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ ആേ്റ് പ്പോരം
യഥാവിധി ഒരു അധിോരസ്ഥാനടത്തകയാ നിോയടത്തകയാ രൂപീേരിക്കുന്നതുവടര,
ഈ

ആേ്റ്

പ്പോരമുള്ള

അങ്ങടനയുള്ള

അധിോരസ്ഥാനത്തിടെ

അടല്ലേില്

നിോയത്തിടെ ഏടതേിേും അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും േർത്തവയങ്ങള്
നിർവഹിക്കുന്നതിനും

കവണ്ടി

ആദ്യടത്ത

വവസ്-ചാൻസേർക്ക്

ഏടതേിേും

ഉകദ്യാഗസ്ഥടനകയാ ഏടതേിേും നിോയടത്തകയാ ആറ് മാസകത്തകക്കാ അടല്ലേില്
ഈ

ആേ്റിടേ

വയവസ്ഥേള്

രൂപീേരിക്കുന്നതുവടരകയാ,

പ്പോരം

ഏതാകണ്ാ

പ്പസ്തുത

ആദ്യം

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്

സംഭവിക്കുന്നത്

അതുവടരയുള്ള

ോേയളവികേക്ക് താല്ക്കാേിേമായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്്.
(3) ഈ യൂണ്ികവെ്സിറിയുടെയും റീജിയണ്ല് കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും പഠന
കേപ്ന്ദങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനത്തിനും പ്പവർത്തനത്തിനും ആവശയമായ സ്ഥാവര ജംഗമ
വസ്തുക്കള്,

സംസ്ഥാന

നിയമം

മൂേം

സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള

ഏടതാരു

സർവേോശാേയില് നികന്നാ അങ്ങടനയുള്ള സർവേോശാേയുടെ നിയപ്ന്തണ്ത്തില്
ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് നികന്നാ ബന്ധടപ്പട്ട സർവേോശാേയുമായി േൂെിയാകോചിച്ച്
അങ്ങടനയുള്ള വയവസ്ഥേളുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് താല്ക്കാേിേമാകയാ സ്ഥിരമാകയാ
സർക്കാർ ഏർടപ്പെുത്തി ടോെുകക്കണ്ടതാണ്്.
74.

റോക്കേും

ഒെിവാക്കേും.― (1)

2020-ടേ

പ്ശീ

നാരായണ്ഗുരു

ഓപ്പണ്

സർവേോശാേ ഓർഡിനൻസ് (2020-ടേ 45) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2)

അങ്ങടന

റോക്കിയിരുന്നാല്

തടന്നയും,

പ്പസ്തുത

ഓർഡിനൻസ്

പ്പോരം ടചയ്ത എടന്തേിേും ോരയകമാ, എെുത്ത ഏടതേിേും നെപെികയാ, ഈ ആേ്റ്
പ്പോരം ടചയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്്.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

53

GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-G) Department
NOTIFICATION
No. 12010/Leg. G2/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 2nd February, 2021
20th Makaram,1196
13th Magha, 1942.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the SreeNarayanaGuru Open University Act, 2021 (1 of 2021).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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