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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;
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(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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(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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(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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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.
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(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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ോരയ

26

(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
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ോോ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:―

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

താടെപ്പറയുന്ന

അംഗങ്ങള്

35

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.

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

52

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.
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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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[Translation in English of “2021-ടേ പ്ശീനാരായണ്ഗുരു ഓപ്പണ് യൂണ്ികവെ്സിറി
ആേ്റ്” published under the authority of the Governor.]

der the authority of the

Governor.]
ACT 1 OF 2021
THE SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY ACT, 2021
An Act to establish and incorporate an Open University to impart higher education through
distance education and for skill development by deviating from the educational system
existing in the State, utilizing modern technological methods in all areas of knowledge at
different levels and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to establish and incorporate an Open University
to impart higher education through distance education and for skill development by deviating
from the educational system existing in the State, utilizing modern technological methods in
all areas of knowledge at different levels and to provide for matters connected therewith or
incidental thereto;
BE it enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER 1
PRELIMINARY
1. Short

title

and

commencement.—(1)

This

Act

may

be

called

the

SreeNarayanaGuru Open University Act, 2021.
(2)

It shall be deemed to have come into force on the 25th day of September, 2020.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a)

“academic institution”

means an institution affiliated

to Universities

established by law in the State or recognized by such Universities and it includes such
Universities;
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(b)

“Academic Council” means an Academic Council of the University under

section 29;
(c)

“authority” means an authority of the University under section 20;

(d)

“Board of

School of Studies” means the Board of

School of

Studies

constituted under section 42;
(e)

“campus” means the places arranged by the University to impart instruction for

courses of study;
(f)

“Chancellor” means the Chancellor of the University;

(g)

“course of study” means a course of study of the University to obtain certificate,

diploma, degree, post graduate degree, research degree or other academic distinction under the
provisions of this Act and Statutes and Ordinances made thereunder;
(h)

“Cyber Controller” means Cyber Controller appointed under section 17;

(i)

“Cyber Council” means a Cyber Council constituted under section 37;

(j)

“employee” means a person appointed by Statutes for the functioning of the

University and does not include teachers and officers;
(k)

“Finance Council” means the Finance Council of the University constituted

under section 33;
(l)

“Government” means the Government of Kerala;

(m) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
(n)

“officer” means an officer of the University under section 10 or a person

designated as officer by Statutes;
(o)

“Ordinances” means Ordinances of the University made under this Act;

(p)

“prescribed” means prescribed by rules, Statutes, Ordinances or Regulations

made under this Act;
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(q)

“Pro-Chancellor” means the Pro-Chancellor of the University;

(r)

“Regional Centre” means a centre established or recognized by the University

for the purpose of co-ordination and supervision of the functioning of any Study Centre in the
State and such Regional Centre shall have such powers and duties as specified in this Act and
Statutes made thereunder;
(s)

“Regulations” means Regulations of the University made under this Act;

(t)

“School of Studies” means a School of Studies of the University established

under section 41;
(u)

“Senate” means the Senate of the University constituted under section 21;

(v)

“State” means the State of Kerala;

(w) “Statutes” means Statutes of the University made under this Act;
(x)

“student” means a person duly enrolled in the University for a course of study;

(y)

“Study Centre” means a centre established or recognized by the University in

connection with the course of study and it includes academic institutions;
(z)

“Syndicate” means the Syndicate of the University constituted under

section 25;
(za) “teacher” means a person appointed or approved by the University for
imparting instructions or guiding research to a student;
(zb) “University” means the SreeNarayanaGuru Open University established and
incorporated under section 3;
(zc) “University Fund” means the SreeNarayanaGuru Open University Fund
constituted under section 56;
(zd) “Vice-Chancellor” means the Vice-Chancellor of the University.
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CHAPTER 2
THE UNIVERSITY
3. Establishment and incorporation of the University.—(1) There shall be established a
University by the name “ the SreeNarayanaGuru Open University”, which shall consist of
Regional Centres and Study Centres. There shall be a Chancellor, a Pro-Chancellor, a ViceChancellor, a Pro-Vice-Chancellor, authorities and officers as provided in this Act.
(2)

The University shall be a body corporate having perpetual succession and a

common seal and shall sue and be sued by the said name.
(3)

The University shall be competent to acquire and hold properties both movable

and immovable, and after obtaining previous sanction of the Government in writing, to lease,
sell or otherwise transfer, for the bonafide need of the University or for a purpose aiming at its
development, any movable or immovable property which may have become vested in it or have
been acquired by it for the purpose of the University and to borrow money from the
Government, Central Government or any other State Government or from any legally
constituted body corporate and to contract and to do all other things necessary for the purpose
of this Act.
(4)

In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings

shall be signed and verified by the Registrar or any other person authorised by him in this
behalf and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the
Registrar.
(5)

The University and its Regional Centres, Study Centres and academic

institutions shall be the campuses of the University.
(6)

The headquarters of the University shall be at Kollam.

(7)

Certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees, research degrees and

other academic distinctions shall be awarded in the name of the University by conducting
teaching, training, research, examination and evaluation in the manner as may be prescribed by
Statutes, Ordinances or Regulations in the courses of study conducted by the University
directly or through Regional Centres, Study Centres or academic institutions.
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4. Territorial limit.—The territorial limit of the University shall extent to the whole of
the State.
5. Objects of the University.—The objects of the University shall be as follows,
namely:—
(i)

to prepare various courses of study on the basis of higher education system

prevailing in the State, other states and at international levels by utilizing modern technological
methods through distance education and to award certificate, diploma, degree, post graduate
degree, research degree or other academic distinction after imparting instruction and by
conducting examination and evaluation to persons either or not engaged in any employment,
irrespective of age;
(ii)

to uplift the standard of education of general public;

(iii) to impart instruction in various courses of study by utilizing modern
technological methods through online, webcasting, pod casting, broadcasting, telecasting and
video-conferencing and through study materials by post or e-mail, seminars, debates, contact
classes and webinars;
(iv) to give necessary encouragement for education, research and teacher-student
training for the cultural progress in the State based on heritage and for that,—
(a)

to design curriculum for various courses relating to existing and modern

employment opportunities;
(b) to create opportunity to all sections in the society, especially all categories
of marginalised and backward people in remote and rural areas, full-time employed or not,
housewives and the elderly by doing study in subjects in various fields to gain knowledge;
(c)

to determine the criteria for the methods of study with advanced system,

combination of courses of study and qualification for admission to courses of study, age,
method of instruction, conduct of examination and evaluation for encouraging study in all
fields;
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(d)

to encourage informal education in the same manner as that of formal

education by utilising books, study materials and softwares available in the University and by
encouraging credit transfer and utilizing the service of teachers of other University for the
progress of education system in the State;
(e)

to provide necessary training to teachers for imparting instruction and

training in various arts, crafts and skills;
(f)

to conduct studies and research relating to natural resources, environment,

science, culture, heritage, language, literature and politics;
(g) to formulate various policies for integrated personality development;
(h) to establish relations with institutions including national-international
Universities, research institutions, industrial establishments, local self government institutions,
self-help groups and non-governmental organization for the exchange of knowledge in the field
of education;
(v)

to make arrangement to a student who has registered for a course of study with

any University in the country established by law and unable to complete such a course of study,
by giving admission for continuing study to such student subject to the provisions of this Act
or Statutes or Ordinances made thereunder.
6. Powers and duties of the University.—The University shall have the following powers
and duties, namely:—
(i)

to make arrangements to impart instruction and to conduct research in subjects

such as basic science, technology, language, art, culture, politics, health, labour, agriculture,
industry, tourism, law and environment;
(ii)

to conduct examination and evaluation in various courses of study and to award

certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees, reasearch degrees and other academic
distinctions as may be prescribed by Statutes;
(iii) to confer honorary degrees and other academic distinctions as may be prescribed
by Statutes;
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(iv) to withhold, withdraw or cancel certificate, diploma, degree, post graduate
degree, research degree, honorary degree or other academic distinction under conditions that
may be prescribed by Statutes after giving the person affected a reasonable opportunity of
being heard;
(v)

to determine the method of distance education in connection with academic

programmes of the University;
(vi) to create posts of professor, associate professor, assistant professor and other
academic positions for the academic purposes of the University and to make appointment;
(vii) to determine qualifications and conditions for the admission of students to
various courses of study conducted by the University and to conduct examination and
evaluation;
(viii) to institute fellowships, scholarships, prizes and other awards as recognition of
merit and to confer them as may be prescribed by Statutes;
(ix) to establish, maintain or abolish Regional Centres, Study Centres and academic
institutions as may be prescribed by Statutes;
(x)

to arrange study materials for the purpose of imparting instruction for study

courses through modern technological methods;
(xi) to organize and conduct refresher course, orientation class, workshop, seminar
and discussion for teachers, question paper setters, evaluators, other academic members and
students;
(xii) to create various categories of posts in the University, Regional Centres and
Study Centres and to determine scale of pay, qualification and method of appointment to such
posts as may be prescribed by Statutes and to make appointment to such posts;
(xiii) to provide for research in various subjects;
(xiv) to recognize examinations or courses of study conducted by other Universities,
academic institutions or higher educational institutions within and outside the country to be
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equivalent to the examinations or courses of study conducted by this University or to withdraw
the recognition granted;
(xv) to determine whether the certificate, diploma, degree, post graduate degree or
other academic distinction awarded by other Universities, academic institutions or higher
educational institutions within and outside the country is sufficient to the course of study
conducted by this University;
(xvi) to acquire and hold any property, movable or immovable, which may become
vested in it for the purposes of the University by way of purchase, grant, testamentary
disposition, gift, donation or otherwise and to demise, alienate or otherwise dispose of all or
any of the properties belonging to the University for bonafide purposes only of the University
and also to do all other acts incidental or appertaining to a body corporate;
(xvii) to accept, hold and manage any endowments, donations or funds which may
become vested in it for the purposes of the University by grant, testamentary disposition or
otherwise and to invest such endowments, donations or funds in any manner that the University
may deem fit and to institute scholarships and medals from such funds subject to the condition
that any donation from a foreign country, foreign foundation or any person in such country or
foundation shall be accepted by the University only in accordance with the rules and guidelines
of the Central Government and the Government;
(xviii) to borrow money with the sanction of the Government upon the security of
movable or immovable property of the University or otherwise, for the purposes of the
University;
(xix) to enter into contract or to enforce, alter or cancel contract;
(xx) to prescribe fees and other sums payable to the University by the Ordinances;
(xxi) to exercise control over the teachers, employees and students and to ensure their
welfare, discipline and health;
(xxii) to recognize or to withdraw recognition of any institution, imparting higher
education for such purposes as determined by the University from time to time;

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

62

(xxiii) to appoint visiting professor, emeritus professor, consultants, fellow, scholar,
artist, course writer and course co-ordinator as may be necessary, on contract basis to achieve
the objects of the University;
(xxiv) to approve those who are in service in other Universities, higher educational
institutions, organizations and institutions as teacher or Head of the School of Studies of this
University as may be prescribed by Ordinances;
(xxv) to arrange infrastructure facilities for instruction and research;
(xxvi) to provide powers and duties of officers of the University except the ViceChancellor;
(xxvii) to organise arts and sports festivals for students;
(xxviii) to make Statutes, Ordinances and Regulations and to amend, modify or repeal
the same;
(xxix) generally to do such other acts as may be required for the furtherance of the
objects and purposes of this Act.
7. University open to all classes and creeds.—(1) No person shall, on grounds only of
religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, language, political opinion or any
of them, be ineligible for, or discriminated against, in respect of any employment or office
under the University and institutions related to it or membership of any of the authorities or
bodies of the University or admission to any course of study in the University.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the University may make
special provision for appointment, membership or admission for women or those belonging to
marginalized group, backward classes, Scheduled Caste or Scheduled Tribes , economically
backward classes in forward communities or differently abled.
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CHAPTER 3
THE CHANCELLOR, PRO-CHANCELLOR AND OFFICERS OF THE UNIVERSITY
8. The Chancellor.—(1) The Governor of Kerala shall, by virtue of his office, be the
Chancellor of the University.
(2)

The Chancellor shall be the Chairman of the Senate of the University.

(3)

The Chancellor shall be the Head of the University and when present, shall

preside over the convocation of the University.
(4)

Where any resolution, order or proceedings of any authority of the University

which in the opinion of the Chancellor is not in conformity with this Act or rules, Statutes,
Ordinances or Regulations made thereunder or is against the interests of the University, the
Chancellor may, after obtaining report in writing from the Vice-Chancellor, suspend, modify
or cancel any such resolution, order or proceedings, as the case may be:
Provided that, before making any such order, the Chancellor shall call upon the
University, to show cause within the period specified, why such an order should not be made,
and if any cause is shown, the Chancellor shall consider the same and decide the action to be
taken in such matter and such decision shall be final.
(5)

Every proposal for conferment of an honorary degree shall be subject to

confirmation by the Chancellor.
(6)

An appeal may lie to the Chancellor against an order of dismissal of a person in

service in any permanent post of the University, passed by the Vice-Chancellor or any authority.
(7)

An appeal under sub-section (6) shall be filed within sixty days from the date of

receipt of such order of dismissal.
(8)

The Chancellor may, before passing an order on an appeal under

sub-section (6) obtain such advice as may be necessary.
(9)

The Chancellor shall have the power to remove the Vice-Chancellor or the Pro-

Vice-Chancellor, as the case may be, from his office, on the satisfaction of the Chancellor, by
an order in writing on

misappropriation of fund of the University, misconduct or

mismanagement:
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Provided that, such charge shall be proved by an enquiry conducted by a person who
is or has been a Judge of the Supreme Court or the High Court appointed by the Chancellor
for the purpose:
Provided further that, the Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, as the case may
be, shall not be removed under this section unless he has been given a reasonable opportunity
of showing cause against the action proposed to be taken against him.
9. The Pro-Chancellor.—(1) The Minister-in-charge of Higher Education in the State
shall, by virtue of his office, be the Pro-Chancellor of the University.
(2)

In the absence of the Chancellor or during his inability to act, the Pro-Chancellor

shall exercise all powers and perform all duties of the Chancellor.
(3)

The Pro-Chancellor shall also exercise such powers and perform such duties of

the Chancellor as the Chancellor may, by order in writing delegate to the Pro-Chancellor and
such delegation may be subject to such restrictions and conditions as may be specified in such
order.
10. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University,
namely:—
(i)

The Vice-Chancellor;

(ii)

The Pro-Vice-Chancellor;

(iii) The Registrar;
(iv) The Finance Officer;
(v)

The Controller of Examinations;

(vi) The Cyber Controller;
(vii) The Head of School of Studies;
(viii) The Director of Regional Centres; and
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(ix) Such other persons in the service of the University as may be declared by
Statutes to be officers of the University.
11. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer
of the University.
(2)

The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the

recommendation of the Government and thereafter a person as the Vice-Chancellor shall be
appointed by the Chancellor recommended unanimously or recommended by a majority of
members of a search committee, consisting of the following members, namely:—
(i) one person nominated by the Chancellor — Convener;
(ii) one representative of the University Grants Commission;
(iii) one person nominated by the Syndicate, who shall not be an authority,
officer, teacher or employee of the University:
Provided that, where the search committee is unable to nominate a person, the
Chancellor shall appoint one person as the Vice-Chancellor from among a panel of names
submitted by each member consisting of one person each.
(3) The process of preparing such panel or furnishing of recommendation shall begin
at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the ViceChancellor and shall be completed within the time limit fixed by the Chancellor:
Provided that, the Chancellor, may as he deems fit, extend such time limit and the
process of preparing a panel or furnishing of recommendation shall be completed within a
period of four months including the period so extended.
(4)

The Vice-Chancellor shall be the chief academic officer of the University and

shall not complete sixty years of age at the time of appointment.
(5)

The Vice-Chancellor shall hold the office for a period of four years from the

date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment for one more
term.
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(6)

Where the vacancy of the Vice-Chancellor arises in any of the following

circumstances, the Chancellor may appoint the Vice-Chancellor of any other University
established by State law or professor of this University as the Vice-Chancellor for a period not
exceeding six months, namely:—
(i)

where the search committee appointed under sub-section (2) is unable to

recommend any name within the time limit specified by the Chancellor;
(ii) where vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor because of
death, resignation or otherwise and it cannot be filled up conveniently and expeditiously in
accordance with the provisions of sub-sections (2) and (3) ;
(iii) where the vacancy in the office of the Vice-Chancellor arises temporarily
because of leave, illness or of any other causes;
(iv) where the term of office of the Vice-Chancellor expires;
(v)

where there is any other emergency:

Provided that, the person so appointed shall cease to hold such office on the date on
which the Vice-Chancellor resumes office.
(7) The salary payable to, and other conditions of service of, the Vice-Chancellor shall
be such as may be prescribed by Statutes.
(8) Such sumptuary allowance as the Government may approve from time to time or
as prescribed by Statutes, shall be placed at the disposal of the Vice-Chancellor.
(9) The Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor,
after giving one month's notice to the Chancellor resign from his office and shall cease to hold
that office on acceptance of the resignation by the Chancellor or on the date of expiry of the
said notice period, whichever is earlier.
12. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be the
principal executive and chief academic officer of the University and shall have supervision and
control of the University and shall give effect to the decisions of the authorities, bodies and
various councils of the University.
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(2) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Member Secretary of the Senate of the
University and the ex-officio Chairman of the Syndicate, the Academic Council, the Finance
Council and the Cyber Council.
(3) The Vice-Chancellor shall have the power to convene meetings of any of the
authorities, bodies or various councils, as and when he considers that such meeting is necessary.
(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the actions of the
University are carried out in accordance with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances
and Regulations made thereunder and that the decisions or proceeding of the authorities, bodies
and various councils are not inconsistent with this Act and Statutes, Ordinances or Regulations
made thereunder.
(5) If there are reasonable grounds for the Vice-Chancellor to believe that there is an
emergency which requires immediate action to be taken, he shall, take such action as he thinks
necessary, and shall, as soon as may be, report in writing, the grounds for the emergency and
the action taken by him, to such authority, body or various councils which, in the ordinary
course, would have dealt with the matter for decision in its next meeting.
(6) The Vice-Chancellor shall appoint teachers and employees of the University in
such manner as may be prescribed by Statutes:
Provided that, subject to the approval of the Syndicate, the Vice-Chancellor shall have
the power to make temporary appointment to any post.
(7) The Vice-Chancellor shall be the disciplinary authority of the teachers and
employees of the University.
(8) The Vice-Chancellor shall have the financial power to make expenditure subject
to the limit fixed by Statutes.
(9) As the Chairperson of the authorities or bodies or various councils of the
University, the Vice-Chancellor shall have, subject to the approval of the Syndicate, the power
to suspend a member from the meeting of the authority, body or various councils for obstructing
or stalling the proceedings or for indulging in behaviour unbecoming of a member.
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(10) Subject to the provisions of Statutes and Ordinances, the Vice-Chancellor shall
have the power to suspend, discharge, dismiss or otherwise take any disciplinary action against
the officers, teachers and employees of the University after giving them reasonable opportunity
to defend their part.
(11) The Vice-Chancellor shall appoint the members of all bodies and various
councils in accordance with Statutes, unless specified in this Act.
(12) The Vice-Chancellor shall place a report before the Senate and

Syndicate

relating to the activities of the University periodically as provided by Statutes.
(13) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other
duties as may be conferred upon the Vice-Chancellor under the provisions of this Act and
Statutes made thereunder.
(14) The Vice-Chancellor may delegate to any officer of the University for exercising
or performing any or all of the powers or duties vested upon him under the provisions of this
Act and Statutes made thereunder temporarily in such occasions and in such manner as may be
prescribed by Statutes.
(15) When the vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor temporarily or the
temporary absence of the Vice-Chancellor, the Chancellor shall have the power to make
necessary arrangements for exercising powers and performing duties of the Vice-Chancellor.
13. Appointment, powers and duties of the Pro-Vice-Chancellor.—(1) The Syndicate
shall appoint a person recommended by the Vice-Chancellor as Pro-Vice-Chancellor under the
provisions of this Act and Statutes made thereunder and he shall be a whole time salaried
officer of the University:
Provided that, the first Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Government on
the basis of such conditions determined by the Government.
(2) No person who is more than sixty years of age at the time of appointment shall be
appointed as the Pro-Vice-Chancellor.
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(3) The term of appointment of the Pro-Vice-Chancellor shall be for a period of four
years and if found eligible for reappointment, subject to the provision of this section, he may
be appointed for the next four years also:
Provided that, the term of office of the Pro-Vice-Chancellor shall be co-terminus with
the term of office of the Vice-Chancellor.
(4) The salary and other conditions of service of the Pro-Vice-Chancellor shall be as
may be prescribed by Statutes.
(5) The powers, responsibilities and duties of the Pro-Vice-Chancellor shall be as may
be assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.
14. Appointment, powers and duties of the Registrar.—(1) The Registrar shall be a whole
time salaried officer of the University and shall be appointed by the Syndicate for a period of
four years from the date on which he enters upon his office or till he completes the age of
fifty-six years, whichever is earlier and on such terms and conditions as may be prescribed by
Statutes:
Provided that, the first Registrar shall be appointed by the Government on the basis of
the conditions determined by the Government.
(2) The person appointed as Registrar shall be eligible for reappointment for one more
period subject to the provisions in sub-section (1).
(3) The Registrar shall be the secretary of the Syndicate:
Provided that, he shall not be a member of the Syndicate.
(4) Subject to the decisions of the authorities of the University, the Registrar shall
have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of
the University.
(5) Suits by or against the University shall be instituted by or against the Registrar.
(6) The Registrar shall be the custodian of records, common seal and such other
properties of the University.

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

70

(7) The Registrar shall prepare and update the Handbook of the Statutes, Ordinances
and Regulations approved by the University from time to time and make it available to all the
respective members of the authorities and officers of the University.
(8) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties under the
provisions of this Act and Statutes made thereunder.
15. Appointment, powers and duties of the Finance Officer.—(1) The Finance Officer
shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Syndicate
for a period of four years from the date on which he enters upon his office or till he completes
the age of fifty-six years, whichever is earlier and on such terms and conditions as may be
prescribed by Statutes:
Provided that, the first Finance Officer shall be appointed by the Government on the
basis of the conditions determined by the Government.
(2) The person appointed as Finance Officer shall be eligible for reappointment for
one more period subject to the provisions in sub-section (1).
(3) The Finance Officer shall be the secretary of the Finance Council of the
University:
Provided that, he shall not be a member of the Finance Council.
(4) The Finance Officer shall exercise such powers and perform such duties under the
provisions of this Act and Statutes made thereunder.
16. Appointment, powers and duties of the Controller of Examinations.—(1) The
Controller of Examinations shall be a whole time salaried officer of the University and shall be
appointed by the Syndicate for a period of four years from the date on which he enters upon
his office or till he completes the age of fifty-six years, whichever is earlier and on such terms
and conditions as may be prescribed by Statutes:
Provided that, the first Controller of Examinations shall be appointed by the
Government on the basis of the conditions determined by the Government.
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(2) The person appointed as Controller of Examinations shall be eligible for
reappointment for one more period subject to the provisions in sub-section (1).
(3) The Controller of Examinations shall exercise such powers and perform such
duties under the provisions of this Act and Statutes made thereunder.
17. Appointment, powers and duties of the Cyber Controller.—(1) The Cyber Controller
shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Syndicate
for a period of four years from the date on which he enters upon his office or till he completes
the age of fifty-six years, whichever is earlier and on such terms and conditions as may be
prescribed by Statutes:
Provided that, the first Cyber Controller shall be appointed by the Government on the
basis of the conditions determined by the Government.
(2) The person appointed as Cyber Controller shall be eligible for reappointment for
one more period subject to the provisions in sub-section (1).
(3) The Cyber Controller shall exercise such powers and perform such duties under
the provisions of this Act and Statutes made thereunder.
18. Appointment, powers and duties of the Directors of Regional Centres.—(1) There
shall be four Regional Centres of the University for academic purposes in four centres as
determined by the Government on the recommendation of the University.
(2) Every Regional Centre shall have a Director.
(3) The Syndicate shall appoint a person as the Director of the Regional Centre as
may be prescribed by Statutes and he shall be a whole time salaried officer of the University:
Provided that, the first Director of the Regional Centres shall be appointed by the
Government from the Universities established in the State by State law or teachers from the
Government or Aided Colleges on deputation basis.
(4) The term of service of the Director of the Regional Centre shall be equal to the
term of service of teachers of the University.
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(5) The powers, duties, salary and conditions of service of Director of the Regional
Centre shall be as may be prescribed by Statutes.
19. Other officers.—The appointing authority, method of appointment, salary and
conditions of service, powers and duties of other officers and employees of the University shall
be as may be prescribed by Statutes.
CHAPTER 4
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
20. Authorities of the University.—The following shall be the Authorities of the
University, namely:—
(i) The Senate;
(ii) The Syndicate;
(iii) The Academic Council;
(iv) The Finance Council;
(v) The Cyber Council;
(vi) The Board of School of Studies; and
such other bodies of the University as may be designated by Statutes to be the authorities of
the University.
21. The Senate.—The Senate shall consist of the following members, namely:—
Ex-officio Members

(i) The Chancellor;
(ii) The Pro-Chancellor;
(iii) The Vice-Chancellor;

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

73

(iv) The Secretary to Government in-charge of the Higher Education Department or
an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government authorised by him;
(v) The Secretary to Government in-charge of the Finance Department or an officer
not below the rank of a Joint Secretary to Government authorised by him;
(vi) The Secretary to Government in-charge of the General Education Department
or an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government authorised by him;
(vii) The Secretary to Government in-charge of the Labour and Skills Department
or an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government authorised by him;
(viii) The Secretary to Government in-charge of the Electronics and Information
Technology Department or an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government
authorised by him;
(ix) One member each nominated by the Syndicate or body similar to the Syndicate
of other Universities established by State law;
(x) One member nominated by the Executive Council of the Kerala State Higher
Education Council;
(xi) The Pro-Vice-Chancellor;
(xii) The Director of Collegiate Education;
(xiii) The Director of Technical Education;
(xiv) Head of Labour Department;
(xv) The Directors of Regional Centres;
(xvi) The Heads of School of Studies.
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Nominated Members
(i) Six eminent persons, nominated by the Government from the fields of education,
industry, agriculture, labour, information technology, art, literature, culture and sports, of whom
one shall be from the Scheduled Caste or Scheduled Tribes and one shall be a woman;
(ii) Three eminent persons nominated by the Chancellor from the field of higher
education;
(iii) One person each, nominated by the Government from among the teachers in
regular service, employees and registered students of the University.
22. Reconstitution of the Senate.—(1) The Senate shall be reconstituted in every four
years.
(2) The term of office of members of the Senate other than ex-officio members shall
be co-terminus with the term of the Senate.
(3) Any person who becomes a member of the Senate by virtue of his office shall
cease to be a member of the same on termination of such office:
Provided that, the authority concerned may nominate a person in lieu of a member so
relieved from the Senate.
(4) Where the vacancy of a nominated member occurs prior to the reconstitution of the
Senate, the authority concerned shall nominate a person to such vacancy:
Provided that, the term of office of a member so nominated shall be for the remaining
period of the term of office of the member in whose place he has been nominated.
(5) The Vice-Chancellor shall take steps to reconstitute the Senate, three months prior
to the expiration of the term of the Senate.
(6) The University shall, by notification constitute the Senate.
(7) A member of the Senate shall be eligible for allowances as may be prescribed by
Statutes.
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23. Meetings of the Senate.—(1) The Senate shall meet at least once in a year:
Provided that, the Chancellor shall have the authority to convene a meeting of the
Senate at any time.
(2) The Vice-Chancellor shall, in consultation with the Chancellor, convene the
meeting of the Senate.
(3) The Chancellor shall preside over the meeting of the Senate:
Provided that, in the absence of the Chancellor, the Pro-Chancellor shall preside over
the meeting with the permission of the Chancellor.
(4) The quorum of the Senate shall be one third of its total number of members:
Provided that, such quorum shall not be required for convocation of the University or
a meeting of the Senate held for the purpose of conferring degrees, titles or other academic
distinctions.
(5) The procedures of the meeting of the Senate shall be as may be prescribed by
Statutes.
24. Powers and duties of the Senate.—The Senate shall be the sovereign authority of the
University. The Senate shall give advise required for formulating policy of the University.
The other powers and duties of the Senate shall be as may be prescribed by Statutes.
25. The Syndicate.—The Syndicate shall consist of the following members, namely:—
Ex-officio Members
(i) The Vice-Chancellor;
(ii) The Secretary to Government in-charge of the

Higher Education

Department or an officer not below the rank of a Joint Secretary to Government nominated by
him;
(iii) The Secretary to Government in-charge of the Finance Department or an
officer not below the rank of a Joint Secretary to Government nominated by him;
(iv) The Pro-Vice-Chancellor.
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Elected Members
One member elected by the members of the Legislative Assembly, from among
themselves.
Nominated Members
(i) One person nominated by the Vice-Chancellor from among the Heads of
School of Studies as may be prescribed by Statutes;
(ii) Eight eminent persons nominated by the Government from the field of
higher education, labour and industry, of whom one shall be from the Scheduled Caste or
Scheduled Tribes and one shall be a woman;
(iii) One student nominated by the Government from among the registered
students of the University.
26. Reconstitution of the Syndicate.—(1) The Syndicate shall be reconstituted in every
four years.
(2) The term of office of the members of the Syndicate other than
ex-officio members shall be co-terminus with the term of the Syndicate.
(3) A person who has become a member of the Syndicate by virtue of his office shall
cease to be a member of the same on the termination of such office.
(4) Where the vacancy of a nominated member occurs prior to the reconstitution of the
Syndicate, the authority concerned shall nominate a person to such vacancy:
Provided that, the term of office of a member so nominated shall be for the remaining
period of the term of office of the member in whose place he has been nominated.
(5) The Registrar shall take steps to reconstitute the Syndicate three months prior to
expiration of its term.
(6) The University shall, by notification constitute the Syndicate.
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(7) A member of the Syndicate shall be eligible for allowances as may be prescribed
by Statutes.
27. Meetings of the Syndicate.—(1) The Syndicate shall meet once in two months:
Provided that, the Vice-Chancellor shall have the authority to convene a meeting of the
Syndicate at any time.
(2) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Syndicate:
Provided that, in the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor shall
preside over the meeting with the permission of the Vice-Chancellor.
(3) The Registrar shall convene the meeting of the Syndicate at such place, date and
time upon the direction of the Vice-Chancellor.
(4) The quorum for the meeting of the Syndicate shall be six.
(5) The procedures for the meeting of the Syndicate shall be as may be prescribed by
Statutes.
28. Powers and duties of the Syndicate.—(1) The Syndicate shall be the chief executive
body of the University.
(2) Subject to the provisions of this Act and Statutes made thereunder, the executive
functions of the University, including the general superintendence and control over the assets,
liabilities, revenue and immovable and movable properties of the University shall be vested in
the Syndicate.
(3) Subject to the provisions of this Act or rules, Statutes or Regulations issued
thereunder, the Syndicate shall have the following powers, namely:—
(i) to create teaching, non-teaching, academic and ministerial posts and to
determine conditions of service, qualifications and method of appointment to such posts,
subject to the orders issued by the Government from time to time for the purpose of academic
activity of the University;
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(ii) to hold and control funds and movable and immovable properties of the
University;
(iii) to direct for the management and control of all movable and immovable
properties transferred to the University by the Government;
(iv) to accept endowments, bequests, donations and movable and immovable
properties on behalf of the University;
(v) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies subject to
the rules and regulations of the Central Government and the Government in that behalf;
(vi) to make Ordinances in conformity with this Act and Statutes made thereunder
and to amend or repeal the same;
(vii) to recognize academic institutions for courses of study and to suspend or
withdraw such recognition;
(viii) to provide control over students;
(ix) to control and regulate admission of students to various courses of study in
Regional Centres and Study Centres of the University;
(x) to determine with regard to the awarding of degrees to students subject to the
provisions of this Act or rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;
(xi) to determine the fees payable to the University and to demand and receive
such fees;
(xii) to prepare and approve budget of the University subject to the provisions in
the Statutes;
(xiii) to suggest form, custody and use of common seal of the University;
(xiv) to arrange for and direct the investigation into the affairs of Regional
Centres and Study Centres and to ensure infrastructure facility, academic performance,
academic and administrative resources for their efficiency and to control and regulate the
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activities of teachers, other academic employees, non-teaching employees and other
employees;
(xv) to exercise such powers and perform duties under this Act or as may be
prescribed in Statutes or Ordinances made thereunder.
29. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the principal academic
body of the University responsible for the maintenance of standards of teaching, education,
training, research and examinations.
(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—
Ex-officio Members
(i)

The Vice-Chancellor—Chairman;

(ii)

The Pro-Vice-Chancellor;

(iii)

The Directors of Regional Centres;

(iv)

One member proposed by the members of the Executive Council of the

Kerala State Higher Education Council from among themselves.
Nominated Members
(i) Three persons each from among various categories of teachers of Schools of
Study in the University nominated by the Syndicate as may be prescribed by Statutes;
(ii) Two persons selected by the Syndicate from among the nominated members
of the Syndicate;
(iii) Two eminent persons nominated by the Syndicate from distance education
field;
(iv) Seven eminent persons from various fields nominated by the Syndicate on
recommendation of the Vice-Chancellor, of whom one shall be from the Scheduled CasteScheduled Tribes and one shall be a woman:
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Provided that, they shall not be teachers or employees of the University;
(v) One eminent person from the higher education field nominated by the
Chancellor.
30. Meetings of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet once in
six months as determined by the Vice-Chancellor in such place, date and time. The Registrar
shall be the Secretary of the Academic Council and shall convene the meetings at such place,
date and time as determined by the Vice-Chancellor. The meetings of the Academic Council
shall preside over by the Vice-Chancellor and in the absence of the Vice-Chancellor the ProVice-Chancellor shall preside over:
Provided that, the Vice-Chancellor may as he deems necessary convene a meeting of
the Academic Council.
(2) The quorum for the meeting of the Academic Council

shall be

one-third of the total number of members.
(3) The procedures of the meeting of the Academic Council shall be as may be
prescribed by Statutes.
31. Term of office of members of the Academic Council.—The term of office of the
nominated members of the Academic Council shall be two consecutive academic years and
the same shall terminate at the end of the second academic year. The term of office of other
members of the Academic Council shall be co-terminus with the office they hold in the
University or such authority of the University. The nominated members of the Academic
Council shall be eligible for renomination. The Registrar shall take step for the
reconstitution of the Academic Council, three months prior to the expiration of the academic
year.
32. Powers and duties of the Academic Council.—The Academic Council shall have the
following powers and duties subject to the provisions of this Act and Statutes made thereunder,
namely:—
(i) to supervise academic matters of the University and to give guidelines for teaching,
education, instruction, research and training as may be necessary;
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(ii) to determine scheme and syllabus of various courses of study conducted by the
University and to examine self study materials and to approve with or without necessary
changes;
(iii) to give approval to research subjects and research schemes;
(iv) to prescribe academic qualification for registering courses of study;
(v) to examine certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees and other
academic distinctions of other Universities;
(vi) to determine criteria for recognition of academic institutions and to recommend
the Syndicate for its recognition;
(vii) to determine Study Centers and to recommend the Syndicate for its recognition;
(viii) to formulate suitable projects in various subjects for the academic purpose of the
University and to give necessary advice to the Syndicate;
(ix) to take necessary steps in matters of general academic interest either suo moto or
on the request of School of Studies, Syndicate, Finance Council or Vice-Chancellor, as the
case may be;
(x) to make Regulations under the provisions of this Act and Statutes and Ordinances
made thereunder and to amend or repeal Regulations;
(xi) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be assigned
to it under this Act or rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder.
33. The Finance Council.—(1) The Finance Council shall take decisions on all financial
matters subject to the provisions of this Act and rules, Statutes and

Ordinances made

thereunder and submit suggestions.
(2) The Finance Council shall consist of the following members, namely:—
Ex-officio Members
(i) The Vice-Chancellor—Chairman;
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(ii) The Secretary to Government in-charge of the Higher Education Department of
the Government or an officer not below the rank of Joint Secretary to Government nominated
by him;
(iii) The Secretary to Government in-charge of the Finance Department or an officer
not below the rank of Joint Secretary to Government nominated by him;
(iv) The Pro-Vice-Chancellor;
(v) The Finance Officer—Ex-officio Secretary.
Nominated Members
(i) A member nominated by the Syndicate from the Senate;
(ii) A member nominated by the Syndicate from the Academic Council;
(iii) Two members selected by the Syndicate from among the nominated members of
the Syndicate.
34. Meetings of the Finance Council.—(1) The Vice-Chancellor shall preside over the
meetings of the Finance Council. The Vice-Chancellor shall direct the Finance Officer to
convene the meeting of the Finance Council at such place, date and time as he deems necessary.
The quorum for the meeting shall be five.
(2) The Syndicate shall consider all financial matters only after consideration by the
Finance Council.
(3) The procedures of the meeting of the Finance Council shall be as may be
prescribed by Statutes.
35. The term of office of members of the Finance Council.—The term of office of
nominated members of the Finance Council shall be two years from the date of nomination.
The term of office of members other than ex-officio members of the Finance Council shall be
co-terminus with the office they hold in the University or in the authority of the University.
The Finance Officer shall take step to reconstitute the Finance Council three months prior to
the expiration of the term.
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36. Powers and duties of the Finance Council.—Subject to the provisions of this Act
and Statutes made thereunder the Finance Council shall have the following powers and duties,
namely:—
(i) to prepare suitable projects for the development of the University and to submit to
the Syndicate for approval;
(ii) to scrutinize the expenditure not included in the budget before incurring it and
submit to the Syndicate for approval;
(iii) to examine the annual accounts and financial estimates prepared by the Finance
Officer and submit to the Syndicate for approval with necessary modification;
(iv) to determine limit of the recurring and non-recurring sums that may be expended
each year on the basis of the assets and income of the University and submit to the Syndicate
for approval;
(v) to assist the Syndicate for the preparation of annual budget of the University;
(vi) to exercise such powers and perform duties under this Act or rules, Statutes,
Ordinances or Regulations made thereunder.
37. The Cyber Council.—(1) The Cyber Council shall prepare projects and methods
through modern technological methods for the manner of teaching, examination, evaluation
and declaration of result in various courses of study of the University and with regard to the
awarding of certificate, diploma, degree, post graduate degree and other academic distinction,
subject to the provisions of this Act and rules, Statutes, Ordinances and Regulations made
thereunder.
(2) The Cyber Council shall consist of the following members, namely:—
Ex-officio Members
(i)

The Vice-Chancellor—Chairman;

(ii)

The Pro-Vice-Chancellor.
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Nominated Members
(i) The Cyber Controller—Ex-officio Member Secretary;
(ii) One person nominated by the Vice-Chancellor from the Directors of
Regional Centres;
(iii) Two persons selected by the Syndicate

from among the nominated

members of the Syndicate;
(iv) Two experts from the field of information technology especially related to
education nominated by the Syndicate on the basis of recommendation of the Vice-Chancellor.
38. Meetings of the Cyber Council.—(1) A meeting of the Cyber Council shall be
convened once in six months. The Cyber Controller shall convene the meetings of the Cyber
Council. The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Cyber Council:
Provided that, the Vice-Chancellor may direct the Cyber Controller to convene a
meeting of the Cyber Council at such place, date and time as he deems necessary.
(2) The quorum for the meeting of the Cyber Council shall be one-third of its total
number of members.
(3) The procedures for meeting of the Cyber Council shall be as may be prescribed
by Statutes.
39. The term of office of members of the Cyber Council.—The term of office of nominated
members of the Cyber Council shall be two years from the date of nomination. The term of
office of the ex-officio members of the Cyber Council shall be co-terminus with the office they
hold in the University or in the authority of the University. The nominated members of the
Cyber Council shall be eligible for renomination. The Cyber Controller shall take steps to
reconstitute the Cyber Council three months prior to the expiration of the term.
40. Powers and duties of the Cyber Council.—The powers and duties of the Cyber
Council shall be as may be prescribed by Statutes, Ordinances and Regulations.
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41. Schools of Study.—(1) There shall be such Schools of Study as determined by the
University from time to time and each School of Studies shall have a Head of School of Studies.
Each School of Studies shall formulate courses of studies in subjects relating to such school.
The Syndicate shall appoint Head of School of Studies in the manner as may be prescribed by
Statutes.
(2) There shall be the following Schools of Study in the University, namely:—
(i)

School of Humanities and Social Science;

(ii)

School of Science;

(iii) School of Languages;
(iv) School of Communications and Information Science;
(v)

School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies;

(vi) School of Vocational Education and Training;
(vii) School of Law and Business Studies;
(viii) School of Public Administration and Policy Research;
(ix) Other Schools established by Statutes.
(3) The headquarters of the Schools of Study shall be at the headquarters of the
University.
(4) Schools of Study may be established in Regional Centres for the academic
convenience of the University.
42. The Board of School of Studies.—(1) There shall be a Board of School of Studies for
each School of Studies subject to the provisions of this Act and Statutes and the Board of School
of Studies shall hold supervision and control over all academic and administrative matters of
such School of Studies.
(2) The Board of School of Studies shall consist of the following members, namely:—
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Ex-officio Members
(i)

The Head of School of Studies—Chairman;

(ii)

The Head of each course of study in the Schools of Study.

Nominated Members
(i) One person each nominated by the Vice-Chancellor from teachers of each
course of study in Schools of Study;
(ii) Five experts co-opted by the Vice-Chancellor for the academic assistance
of Board of School of Studies, related to various courses of study.
43. Meetings of the Board of School of Studies.—(1) Each Board of School of Studies,
shall convene meeting at least twice in an academic year. The Head of School of Studies shall
convene the meetings of the Board of School of Studies. The Head of School of Studies or
the person holding the charge of the Head shall preside over the meetings of the Board of
School of Studies:
Provided that, the Vice-Chancellor may direct the Head of School of Studies to
convene a meeting of the Board of School of Studies at such place, date and time as he deems
necessary and such meetings shall be presided over by the Vice-Chancellor.
(2) The quorum for the meeting of the Board of School of Studies, shall be one-third
of its total number of members. The procedures of the meeting of the Board of School of
Studies shall be as may be prescribed by Statutes.
44. Term of office of the members of the Board of School of Studies.—The term of office
of the nominated members of the Board of School of Studies shall be two years from the date
of their nomination. The nominated members and the co-opted members of the Board of
School of Studies shall be eligible for further nomination or co-option, as the case may be.
45. Powers and duties of the Board of School of Studies.—(1) Each Board of School of
Studies shall give recommendation to the Academic Council in respect of all academic and
administrative matters including the syllabus of courses of study, study materials, method of
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instruction, model of question paper and method of evaluation in relation to such School of
Studies subject to the provisions of this Act and Statutes.
(2) The other powers and duties of the Board of School of Studies shall be such as
may be prescribed by Statutes and Regulations.
46. Other authorities of the University.—(1) The University may, subject to the approval
of the Senate and the Syndicate establish any other authority.
(2) The powers and duties of such authorities shall be as may be prescribed by
Statutes.
CHAPTER 5
APPOINTMENT OF TEACHERS, OFFICERS AND EMPLOYEES
47. Posts in the University.—(1) The Syndicate shall create various posts required for the
headquarters of the University, Regional Centre, Study Centre, academic institution and School
of Studies and to determine its qualification, method of appointment and conditions of service
with the approval of the Government.
(2) The distance education, continuing education and private registration which were
under the jurisdiction of the Kerala University, the Calicut University, the Mahatma Gandhi
University and the Kannur University established under the provisions of the Kerala University
Act, 1974 (17 of 1974), the Calicut University Act, 1975 (5 of 1975), the Mahatma Gandhi
University Act, 1985 (12 of 1985) and the Kannur University Act, 1996 (22 of 1996)
respectively shall be separated and excluded from such Universities and be vested and brought
under the jurisdictional limit of this University. The teachers, officers, employees, non teaching
employees and other employees in regular service of the University who are likely to lose their
post as a result of such vesting and jurisdictional limit and possess qualification specified for
such posts shall

have the right to permanently be appointed, by option, to similar posts in

various categories to be created in the University, till such date as fixed by the Syndicate, by
protecting the conditions of service they have been availing and enjoying in the parent
Universities.
(3) The Syndicate may appoint persons having qualification specified from the Kerala
University, Calicut University, Mahatma Gandhi University or Kannur University on
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deputation basis until the completion of appointment procedures by option under sub-section
(2) to fill the vacancies in various posts created in the University.
(4) After the completion of appointment by option to posts created in the University,
the Syndicate shall constitute a selection committee for the purpose of making appointment to
the remaining vacant posts except the posts to which appointment to be made through the
Kerala Public Service Commission:
Provided that, the Syndicate may, on deputation appoint persons having specific
qualification to any such posts where vacancy arise.
(5) The constitution of the selection committee shall be as may be prescribed by
Statutes.
(6) The Syndicate shall make appointments based on the recommendation of the
selection committee.
(7) The qualifications, method of appointment, conditions of service of the posts
created in the University shall be as may be prescribed by Statutes.
48. Temporary appointments in the University.—(1) The Syndicate shall have the power
to create necessary temporary posts for the smooth functioning of the University and to make
appointments to such posts for a period of one year from the date of commencement of this
Act.
(2) The Syndicate may fix the qualifications, method of appointment and conditions
of service to such temporary posts.
(3) Where such temporary posts are to be created permanently in the University,
approval from the Government for that shall be obtained and the qualification, method of
appointment and conditions of service to such posts shall be prescribed by Statutes.
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CHAPTER 6
STATUTES, ORDINANCES, REGULATIONS AND ORDERS
49. Statutes.—Subject to the provisions of this Act, Statutes may provide for all or any
of the following matters, namely:—
(i) salary, conditions of service, powers and duties of the Vice-Chancellor;
(ii) appointment, method of appointment, qualifications, conditions of service,
powers and duties of Pro-Vice-Chancellor, Registrar, Head of School of Studies, Finance
Officer, Controller of Examinations, Cyber Controller, other officers, teachers, academic
employees, non-teaching employees and other employees of the University;
(iii) service, discipline, dispute, pension, provident fund and insurance of officers,
teachers, academic employees, non-teaching employees and other employees of the University;
(iv) constitution, powers and duties of the authorities of the University not expressly
provided in this Act;
(v) procedure for appointment, selection, nomination and co-option of members of
the authorities, bodies or various councils of the University and all such other matters, related
to these authorities, bodies or various councils, as may be necessary or desirable;
(vi) manner of filling vacancies among members of any authorities, bodies or various
councils unless otherwise specified in this Act;
(vii) provisions for disqualifying members of the authorities, bodies or various
councils of the University;
(viii) recognition, suspension and cancellation of academic institutions;
(ix) manner of awarding certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees, titles,
research degrees and other academic distinctions and for conducting convocation;
(x) any matter as may be prescribed by Statutes or which is necessary to give effect
to the provisions of this Act.
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50. Procedure for making Statutes.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act,
the Government shall make the First Statutes of the University.
(2) The Syndicate may, from time to time, make new or additional Statutes and may
amend or repeal Statutes referred to in sub-section (1):
Provided that, the Syndicate shall not propose the draft of a Statute or an amendment
affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such
authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal and any
opinion so expressed shall be in writing and the same shall be considered by the Syndicate.
(3)

Every Statute passed by the Syndicate shall be submitted to the Chancellor and

he may give his assent thereto, or send it back to the Syndicate for reconsideration.
(4)

No Statute passed by the Syndicate shall be valid or shall come into force until

assented to, by the Chancellor.
51. Ordinances.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the
Vice-Chancellor shall make the First Ordinances of the University with the previous sanction
of the Government.
(2) The Syndicate may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-section (1).
(3) Subject to the conditions prescribed by or under this Act, the Syndicate may make
Ordinances, for all or any of the following matters, namely:—
(i) provisions under which students shall be admitted to courses of study and
to the examinations of the University and eligibility for the award of certificate, diploma,
degree, post graduate degree, research degree and other academic distinction;
(ii) fees for enrolment of students for attending such courses of study
conducted by the University and for admission to examinations for certificates, diplomas,
degrees, post-graduate degrees, research degrees and other academic distinctions and fees for
registration of graduates and any other type of fees;
(iii) the provisions governing the appointment, powers and duties of examiners;
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(iv) the conduct of examinations and other tests and the manner in which the
candidates may be assessed or examined by the examiners;
(v) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the
University;
(vi) all other matters which, by or under this Act or Statutes are to be, or may
be, provided by Ordinances;
(vii) generally, all matters which in the opinion of the Syndicate, necessary for
the exercise of the powers conferred or performance of duties on any authority, body or various
councils of the University under this Act or Statutes.
52. Procedure for making Ordinances.—The Syndicate may make, amend or repeal
Ordinances in the manner hereinafter provided, namely:—
(i) no Ordinances concerning matters referred to in section 51 or any other matter
connected with the maintenance of the standard of teaching or examinations in the University,
shall be made by the Syndicate unless a draft thereof has been considered by the Academic
Council;
(ii) the Syndicate shall not have the power to amend any draft proposed by the
Academic Council under clause (i) above mentioned:
Provided that, the Syndicate may return it to the Academic Council for
reconsideration, in part or in whole together with any amendments which the Syndicate may
suggest.
(iii) All

Ordinances

made

by

the

Syndicate

shall

have

effect

from

such date as it may direct. All Ordinances shall be submitted to the Chancellor for information.
The Chancellor shall have the power to direct the Syndicate within four weeks of the receipt of
the Ordinances, to suspend its operation and he shall, as soon as possible, inform the Syndicate
of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Syndicate either withdraw
the order suspending the Ordinances or disallow the Ordinances and his decision shall be final.
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53. Regulations.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules, Statutes and
Ordinances made thereunder, the Academic Council may make Regulations in the manner
prescribed by Statutes, providing for all or any of the following matters, namely:—
(i) scheme and syllabus of course of study, preparation of self study
materials and conduct of examinations;
(ii) number

of

actual

days

of

teaching

for

course

of

study,

holidays, vacation and academic period;
(iii) recognition of examinations, certificates, diplomas, degrees, post graduate
degrees, research degrees and other academic distinctions of other Universities as equivalent
to the examinations, certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees, research degrees
and other academic distinctions of this University;
(iv) all other matters which under the provisions of this Act and Statutes and
Ordinances made thereunder are to be, or may be, prescribed by the Regulations.
(2) All Regulations made under this Act shall have effect from such date as the
Academic Council may direct, but each Regulation so made shall be reported before the
Syndicate in its succeeding meeting.
54. Orders.—Any authority or bodies shall have the power to make orders not
inconsistent with this Act and rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder for
the working and guidance of all the bodies constituted under the provisions of this Act and
rules, Statutes and Regulations made thereunder and for regulating the procedure and conduct
of business of the meetings of any authority of the University.
55. Publication in the Gazette.—All Statutes, Ordinances and Regulations made under
this Act shall be published by the University in the Gazette.
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CHAPTER 7
FINANCE
56. The University Fund.—(1) One Consolidated Fund by name '' the SreeNarayanaGuru
Open University Fund '' shall be constituted for the University and shall be utilised for the
purposes laid down and in the manner provided in this Act and Statutes, Ordinances and Orders
made thereunder.
(2) The following shall be credited to the University Fund, namely:—
(i) all income, grants, or loans received from the Government, the Government
of India, University Grants Commission and from other agencies of the Government;
(ii) all gift items, donations, endowments or other miscellaneous receipts made
by private person, institution, public trust or private trust;
(iii) all incomes, fees and all income such as rents and profits derived from
properties and funds vested in the University;
(iv) amount borrowed by the University;
(v) all amount received from any other source.
(3) All moneys in the University Fund shall be deposited in Government treasury,
State Bank of India or its subsidiaries or nationalised banks within such limit as may be fixed
by the Syndicate.
(4) The University may invest such part of the money in the University Fund, as it
may deem fit, in Government securities or securities guaranteed by the Government of India.
(5) The custody of the University Fund, the payment of money therein, the
withdrawal of money therefrom and all other ancillary matters shall be regulated by Statutes
and Ordinances made in that behalf.
(6) The University Fund shall be used towards meeting the expenses of the University
including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its duties under this
Act.
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57. Budget.—(1) The annual budget estimates along with the financial statements of the
University for each financial year shall be approved by the Syndicate.
(2) The copies of financial estimate or statements as approved by the Syndicate shall
be forwarded to the Government.
(3)The financial year of the University shall be same as that applicable to the
Government.
58. Annual accounts.— (1) The annual accounts of the University shall be prepared by
the Finance Officer under the direction of the Syndicate and shall submit it to the Government
for audit purposes.
(2) The Syndicate, shall publish the annual accounts together with the audit report
thereon and copies of such accounts and audit report shall be submitted to the Government.
(3) The Government shall appoint auditors to conduct the audit of accounts of the
University and the institutions under the management of the University at regular intervals.
(4) The funds being received by the University through sources other than the
Government, shall be subject to audit as may be prescribed by the funding agency concerned.
(5) The auditor shall maintain continuous audit of the accounts of the University and
may, after giving due intimation, conduct local audit of any institution under the management
of the University.
(6) The University shall bear the expenses of the audit as fixed by the Government.
(7) After completing the audit for a year or for any short period or for any transaction
or series of transactions, the auditor shall sent a report to the University and a copy thereof to
the Government.
(8) The University shall place the annual accounts together with the audit report
thereon before the Syndicate and after receiving the approval of the Syndicate, the same shall
be submitted to the Government on or before the first day of March of the succeeding year.
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(9) Immediately on receipt of the annual report under sub-section (8), the
Government shall, cause the same to be laid on the Table of the Legislative Assembly, if it is
in session, and if it is not in session, it shall be caused to be laid in the next session immediately
following the receipt of such accounts.
(10) The auditor shall, in the report under sub-section (7) specifically state all cases
of irregular, illegal or improper expenditure or of failure to recover money or other property
due to the University or of a loss or waste of money or other property thereof caused by neglect
or misconduct of the officers and authorities of the University.
(11) The auditor shall also report on any other matter related to the accounts of the
University as may be required by the Government.
(12) The University shall forthwith rectify any defect or irregularity pointed out by
the auditor and report the action taken to the Government.
59. Annual Report.— (1) The annual report of the University shall be prepared by the
Registrar, as instructed by the Syndicate, and it shall include, among other things, the academic
activities undertaken and implemented by the University in the current year and shall be
submitted to the Syndicate for approval.
(2) The copy of annual report approved by the Syndicate shall be
submitted to the Government and caused the same to be laid on the Table of the Legislative
Assembly, if it is in session, and if it is not in session after the receipt of such annual report, it
shall be caused to be laid in the next session immediately following.
(3) Copy of the annual report approved by the Syndicate shall be submitted to the
Chancellor.
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CHAPTER 8
MISCELLANEOUS
60. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the gazette, make
rules to carry out the provisions of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made,
before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which
may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the
session, in which it is so laid, or the session immediately following, the Legislative Assembly
makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall
thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so
however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of
anything previously done under that rule.
61. General powers of the Government over the University.—(1) Without the prior
approval of the Government, the University shall not,—
(i) divert or spend any movable or immovable properties earmarked for any
specific purpose by the Government other than that for which it was received;
(ii) take or implement any decision resulting in direct or indirect additional
financial liability to the Government.
(2) Where the University makes default in exercising powers or performing duties as
specified in this Act and the Statutes made thereunder or where the University has not exercised
such powers or performed duties adequately, the Government may, by conducting such enquiry
as it may deem fit, issue a direction to the University for proper excercise and performance of
such powers and duties and it shall be the duty of the University to comply with such direction.
(3) The Government shall carry out audit of the accounts of the University or its
Regional Centres or Study Centres or other institutions regularly at such intervals under the
provisions of this Act and as deem fit to the Government.
62. Power of the Government to cause inspection and inquiry of the University.—(1)
The Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or
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persons as they may direct, of the University, its Regional Centres, Study Centres, other
institutions and any institution maintained or administered by the University, of the teaching
and other work conducted by the University or under its auspices and of the conduct of any
other function of the University and to cause an inquiry to be made in respect of any matter
connected with the administration and finance of the University.
(2) The Government shall, before causing an inspection or inquiry to be made under
sub-section (1), give notice in writing to the Vice-Chancellor of their intention to cause an
inspection or inquiry to be made and the Vice-Chancellor shall be entitled to appoint a
representative of the University who shall have the right to be present and to be heard at such
inspection or inquiry.
(3) The Government shall communicate to the University, the views of the
Government with reference to the results of such inspection or inquiry and may after
ascertaining the opinion thereon of the University, advise the University upon the action to be
taken and fix a time limit for taking such action.
(4) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Government the
action which has been taken or is proposed to be taken on the advice tendered by the
Government.
(5) The Government may, where action has not been taken by the University to the
satisfaction of the Government within the time limit fixed, after considering any explanation
furnished or representation made by the University, issue such directions to the University as
they may think fit.
(6) The University shall either comply with the directions issued by the Government
under sub-section (5) or place the matter before the Chancellor for his orders and the orders
issued by the Chancellor shall be final.
(7) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (6), if at any time the
Government are of the opinion that the affairs of the University are not managed in furtherance
of the objects of the University or in accordance with the provisions of this Act, Statutes,
Ordinances and Regulations, or that special measures are necessary to realise the objects of
the University effectively, the Government may indicate to the University any matter in regard
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to which they desire an explanation and call upon the University to offer such explanation
within such time as may be specified by the Government.
(8) If the University fails to offer any explanation within the time limit specified under
sub-section (7) or offers an explanation which in the opinion of the Government is
unsatisfactory, the Government may issue such instructions as appear to them to be necessary
or desirable in the circumstances of the case.
(9) The University shall either comply with the instruction issued by the Government
under sub-section (8) or place the matter before the Chancellor for his orders and the orders
issued by the Chancellor shall be final.
(10) The University shall furnish information relating to the administration of the
University as the Government may require.
63. Removal of difficulties.—Where any difficulty arises in giving effect to the provisions
of this Act, the Government may, by order published in the gazette, do anything, which it may
consider necessary or deems fit and not inconsistent with the provisions of this Act, for the
purpose of removing such difficulty:
Provided that, no such order shall be issued under this section after the expiry of three
years from the date of commencement of this Act.
64. Approval of certificates, diplomas, degrees, post graduate degrees, research degrees
and other academic distinctions awarded by the University.—The University shall make
declaration as may be necessary in respect of the equivalency of a certificate, diploma, degree,
post graduate degree, research degree or other academic distinction duly obtained by a student
after registering in any course of study and on completion of such course of study conducted
by this University under the provisions of this Act and rules, Statutes, Ordinances and
Regulations made thereunder, with a course of study conducted by any University established
by law and conducted courses of study in a regular system. The Government or other
institutions shall consider such declaration as a recognized qualification for higher education,
employment or skill.
65. Accomodation of students.—Where contact classes are required, for the convenience
of students, the students may reside in the accommodations maintained by the University or
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approved by the University for the study of students subject to such conditions as may be
prescribed.
66. Duties of authorities.—(1) It shall be the duty of every authority or body or officer
of the University to ensure that the interests of the University are duly safeguarded.
(2) If it is found that a damage or loss has been caused to the University by any action
on the part of any authority or body or officer of the University not in confirmity with the
provisions of this Act, rules, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder except when
done in good faith, or any failure so as to act in confirmity thereof, by wilful neglect or default
on it or his part, such damage or loss shall be liable to be recovered from the authority or body
or from the officer concerned, as the case may be, jointly or severally, in accordance with the
procedure prescribed by Statutes.
67. Chancellor to decide disputes.—If any question arises regarding the interpretation of
this Act or any Statutes, Ordinances or Regulations as to whether a person who has been duly
elected, appointed, nominated or co-opted is entitled to be a member of any authority or body
of the University, the matter may be referred, on petition by the person directly affected,
authority or body or suo motu by the Vice-Chancellor to the Chancellor, who shall after taking
such advice as deems necessary, decide the question in consultation with the Government and
such decision shall be final.
68. Protection of acts done in good faith.—All acts done or orders passed in good faith
by the University or any of its officers, authorities or bodies shall, subject to the other
provisions of this Act, be final and accordingly no suit or other legal proceedings shall be
instituted against or maintained or damages claimed from the University or its officers,
authorities or bodies for anything done or orders passed, or purporting to have been done or
passed in good faith and in pursuance of the provisions of this Act and Statutes, Ordinances
and Regulations made thereunder.
69. Delegation of power.—Subject to the provisions of this Act and Statutes, Ordinances
and Regulations made thereunder any officer or authority of the University may, by order,
delegate any of its powers, except the power to make Statutes, Ordinances and Regulations to
any other officer or authority of the University subject to the condition that the ultimate
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responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or
authority delegating them.
70. Proceedings of the University not to be invalidated.—No act or proceeding of the
University or any of its authority or any body shall be deemed to be invalid at any time
merely on the ground that,—
(i) any of the members of any such authority or body are not duly elected,
appointed, nominated or co-opted or for any other reason are not available to take office at the
time of the constitution of authority or body or to attend any meeting thereof or any person is
a member in more than one capacity or there is any other defect in the constitution thereof or
there are one or more vacancies in the offices of members thereof; or
(ii) there is any irregularity in the procedure of any such authority or body not
affecting the merits of the matter under consideration.
CHAPTER 9
TRANSITORY PROVISIONS
71. Nomination of first authorities.—Notwithstanding anything contained in this Act all
the first authorities of the University shall be nominated by the Government as soon as, may
be after the date of commencement of this Act and may be continued for a period of six months
from the date of such nomination or till the constitution of the said authorities in accordance
with the provisions of this Act, whichever is earlier.
72. Matters relating to students who are studying and who intend to study through
distance education or through private registration.—(1) Notwithstanding anything contained
in this Act or other University laws in the State, in the case of a student who intends to pursue
admission to a course of study through distance education or through private registration on
and from the date of commencement of this Act, such student shall not be given admission to
such courses of study in any other University established by State law other than the University
established by this Act:
Provided that, where a student has registered in a course of study for certificate,
diploma, degree, post graduate degree, research degree or other academic distinction in any
University established in the State, such student shall have the right to appear for the
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examination of the University concerned and if he qualifies such examination, shall have the
right to obtain certificate, diploma, degree, post graduate degree, research degree or other
academic distinction, as the case may be, of the University concerned.
(2) Notwithstanding anything contained in this Act or Statutes or Regulations made
thereunder, in the case of a student who has registered for a course of study and are continuing
the study through distance education or private registration in any University in the State
immediately prior to the date of commencement of this Act, the University concerned shall
have the responsibility to make arrangements for the completion of study on the basis of the
laws applicable to the University concerned.
73. Transitional Provisions.—(1) It shall be the duty of the first Vice-Chancellor
appointed under this Act to make arrangements for constituting the authorities of the University
within six months from the date of commencement of this Act or such longer period not
exceeding two years as the Government may, by notification direct.
(2)

Notwithstanding anything contained in this Act and until an authority or body is

duly constituted under this Act, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or any body
temporarily for six months or till the constitution of the said authorities under the provisions of
this Act, whichever occurs earlier, for such period to exercise any powers and perform duties
of such authority or body under this Act.
(3) The Government shall temporarily or permanently arrange the movable and
immovable properties required for the establishment and functioning of this University,
Regional Centres and Study Centres from any University established by State law or from the
institutions under the control of such University, in consultation with the University concerned
on the basis of such conditions.
74. Repeal and Saving.—(1) The Sree Narayanaguru Open University Ordinance, 2020
(45 of 2020) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.
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