
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय-अविवियमः 2020 िर्षस्य संख्या-5 

[25 मार्ष, 2020] 

संस्कृते अध्यापनार्थमनसुन्धानार्ं विश्वविद्यालयानां स्र्ापनार्ं समािेशार्थञ्च, 

सिथविधसमािेवशसंस्कृतप्रचारगवतविधीनां विकासार्ं, तर्ा तत्सम्बद्धविषयाणाम ् आनुषङ्वगकविषयाणां िा 

उपबन्धार्ं, अवधवनयमोऽयं ितथते। भारतगणराज्यस्य एकसप्तवततमगणतन्रिषे संसदा वनम्नवलवितरूपेण 

अयमवधवनयवमतः स्यात,् तद्यर्ा - 

1. (1) अवधवनयमोऽयं केन्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयानामवधवनयमः- 2020 इवत नाम्ना व्यिहतुं शक्यते।  

(2) अवधवनयमोऽयं आवधकाररकराजपरद्वारा सवूचतवदनाङ्कादारभ्य वियावन्ितो भिवत।  

2. अवस्मन ्अवधवनयमे पररवनयमेष ुच प्रयकु्तानां शब्दानां पररभाषा अधोवलवितरूपेण स्िीकरणीया।  

(a) विद्वत्परिर्त ्- इत्यकेु्त विश्वविद्यालयस्य विद्वत्पररषत ्इवत।  

(b) शैविककमषर्ारिणः - इत्यकेु्त कमथचाररणां तादृशः श्रेणी भिवत, ये पररवनयम ः अध्यादशे ः च 

श विककमथचाररण इवत समवुिष्टा भिवन्त।  

(c) अध्ययिमण्डलम ्- इत्युके्त विश्वविद्यालयस्य कस्यावप विभागस्य अध्ययनमण्डलम ्इवत।  

(d) परिसिः- इत्यकेु्त विश्वविद्यालयद्वारा संस्कृतस्य उपदशेनार्थम ्अनसुन्धानार्ं वशिाय  प्रवशिणार्ं च 

भारतदशेे भारताद ्बवहः िा स्र्ावपतः संघवितो िा भागः । अस्य अवधवनयमस्य वियान्ियनात ्प्राक् 

स्र्ावपताः पररसरा अवप अवस्मन ्अन्तभथिवन्त।  

(e) कुलाविपवतः एि ंकुलपवतः -  इत्यकेु्त िमशः कुलावधपवतः एिं विश्वविद्यालयस्य कुलपवतः इत्यर्थः।  

(f) महाविद्यालय:- इत्यकेु्त विश्वविद्यालयद्वारा मान्यताप्राप्तः संबद्धोऽर्िा वनिाथवहतो महाविद्यालय 

इत्यर्थः।  

(g) तत्संिाविविश्वविद्यालयः एिं मावितविश्वविद्यालयः - सवमवतसन्दभे अयमर्थः 

(i) राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्र्ानम,् निदहेली, इत्यकेु्त राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्र्ानम,् निदहेली यस्य स्र्ापना 1970 तमे 

संित्सरे अभित ्। 2002 तमे संित्सरे मावनतविश्वविद्यालयः इवत स्तरोन्नयनमभित।् 

(ii)श्रीलालबहादरुशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम,् निदेहली, इत्यकेु्त श्रीलालबहादरुशास्त्री-

राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम,् निदहेली 1962 तमे संित्सरे स्र्ावपतोऽभित।् 1987 तमे संित्सरे 

मावनतविश्वविद्यालयः इवत स्तरोन्नयनमभित्। 

(iii)  राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम,् वतरुपवतः, इत्यकेु्त राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम,् वतरुपवतः अस्य स्र्ापना 

1961 तमे संित्सरे अभित।् 1987 तमे संित्सरे मावनतविश्वविद्यालयः इवत स्तरोन्नयनमभित।् 



(h) न्द्यायालयः - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयस्य न्यायालय इवत। (i) विभाग - इत्यकेु्त अध्ययनविभागः इवत। अवस्मन् 

अध्ययनकेन्रमवप अन्तभथिवत। 

(j) वििेशकः - इत्यकेु्त कस्यावप पररसरस्य अर्िा दरूस्र्वशिाव्यिस्र्ायाः प्रमिुः अर्िा विश्वविद्यालयस्य 

कायथपररषदा एिं पररवनयम ः अनमुोवदता कावप श िवणकशािा। 

(k) िूिस्थवशिाप्रणाली - इत्यकेु्त सम्प्रेषणमाध्यमेन वशिाप्रदानस्य प्रणाली। स च सम्प्रेषणमाध्यमः यर्ा प्रसारणं, 

दरूप्रसारणम,् अन्तजाथलम,् पराचारपाठ्यिमः, संगोष्ठी, संपकथ कायथिमः, अनौपचाररकप्रकारः अर्िा 

वनयवमतवशिाप्रणालीं विहाय एतादृशेषु माध्यमेष ु मध्ये कयोविदद््वयोः अर्िा ततोऽवप अवधकस्य माध्यमस्य 

संयोजनम।् 

(l) कमषर्ािी - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयद्वारा वनयवमतरूपेण वनयकु्ता कावप व्यवक्तः । अवस्मन ् अध्यापकाः 

अध्यापकेतराि अन्तभथिवन्त । परन्त ुअवस्मन ्विश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धायां मान्यताप्राप्तायाम ्अनदुानप्राप्तायां िा, 

कस्यामवप संस्र्ायाम ्अर्िा महाविद्यालयेष ुकायथरतः कमथचारी न अन्तभथिवत। 

(m) कायषपरिर्त ्- इत्यकेु्त विश्वविद्यालयस्य कायथपररषत ्।  

(n) अध्यापकाः - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः। 

(o) आिासस्थािम/्छात्रािासः - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयेन विश्वविद्यालये, पररसरे, महाविद्यालये, केन्र,े विभागे च 

कायथरतानां अवधकाररणा,ं कमथचाररणां, छाराणां, कृते वनिासार्थम ् अर्िा सामवूहकिासार्ं सञ्चाल्यमानावन 

अवधकृतावन िा छारािासरूवण अन्यावन िा आिासस्र्ानावन । 

(p) संस्था - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयेन स्र्ावपता वनिाथवहता संबद्धा मान्यताप्राप्ता िा पररसरमहाविद्यालयावतररक्ता 

श िवणकसंस्र्ा। 

(q) प्रार्ायष: - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयेन स्र्ावपतस्य वनिाथवहतस्य िा संस्र्ाविशेषस्य महाविद्यालयस्य विद्यालयस्य 

िा प्रमिुः। 

(r) विवियमाः - इत्यकेु्त एतदवधवनयमानगुणंु विश्वविद्यालयस्य केनावप प्रावधकाररणा कृताः वनधाथररतकालं याित ्

प्रितथमानाः वनयमाः।  

(s) संस्कृतम ् - इत्यकेु्त आधवुनकरूपेण शास्त्रीयरूपेण अर्िा प्राचीनरूपेण विद्यमाना संस्कृतभाषा, तर्ा तर 

उपलभ्यमानः तत्सम्बद्धो िा संस्कृतभाषावतररक्तो ज्ञानरावशि। 

(t) अिुसूर्ी - इत्यकेु्त अनेन अवधवनयमेन सह अनुबवन्धता एका अनसुचूी। 

(u) विद्यालयः - इत्यकेु्त माध्यवमकस्तरीयः प्रार्वमकस्तरीयः एिं प्रारंवभकस्तरीयः तत्समकिो िा विश्वविद्यालयेन 

मान्यताप्राप्तः संबद्धः वनिाथवहतो िा विद्यालयः। 

(v) अध्ययिसङ्काय: - इत्यकेु्त विश्वविद्यालयस्य एकः अध्ययनसङ्कायः । 



(w) सवमवतः - इत्यकेु्त सवमवतपञ्जीकरणावधवनयमस्य 1860 इत्यस्य अनुगणंु पञ्जीकृताः वनम्नवलवितास ुसवमवतषु 

अन्यतमाः - 

(i) राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्र्ानम,् निदहेली (पञ्जीकरणसंख्या S/4694, 1970-71 िषथस्य); 

(ii) श्रीलालबहादरुशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम,् निदहेली (पञ्जीकरणसंख्या S17454, 1987 

िषथस्य); 

(iii) राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, वतरुपवतः (पञ्जीकरणसंख्या 345, 1986 िषथस्य); 

(x) परिवियमाः अध्यािेशाश्च - इत्यकेु्त वनधाथररतकालं याित ् प्रितथमानाः विश्वविद्यालयस्य पररवनयमाः 

अध्यादशेाि।  

(y) विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः - इत्यकेु्त आचायाथः, सहाचायाथः, सहायकाचायाथः एिञ्च अन्ये जनाः ये 

विश्वविद्यालय,े विश्वविद्यालयेन वनिाथवहतमहाविद्यालये केन्रे िा अध्यापनम ्अनसुन्धानं च कतुं विश्वविद्यालयस्य 

अध्यादशे ः वनयकु्ताः अध्यापकपदिाचयाः भिवन्त। परन्त ु विश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धायां मान्यताप्राप्ताया,ं 

अनदुानप्राप्ताया ंअन्यस्या ंसंस्र्ायां अर्िा महाविद्यालयेष ुकायथरताः अध्यापकाः अवस्मन ्न अन्तभथिवन्त। 

(2) विश्वविद्यालयः - इत्यकेु्त अनेन अवधवनयमेन स्र्ावपतः समाविष्टः च विश्वविद्यालयः। 

 

3. (1) अधोवनवदथष्टाः रयः मावनतविश्वविद्यालयाः परृ्ग्रपूेण केन्रीयविश्वविद्यालयत्िेन प्रवतष्ठापवयष्ट्यन्ते - 

केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः क्रमशः - 

(a). दहेलीस्र्ं रावष्ट्रयसंस्कृतसंस्र्ानं सपररसरं प्रर्मानसुचूयां वनवदथष्टवनगवमतवनकायानसुारम ् अनेन अवधवनयमेन 

केवन्रयसंस्कृतविश्वविद्यालयः इवत नाम्ना स्र्ावपतो भविष्ट्यवत, यस्य मखु्यालयः दहेल्यां भिवत। 

(b). दहेलीस्र्ं श्री लालबहादरुशावस्त्ररावष्ट्रयसंस्कृतविद्यापीठं वनवदथष्टवनगवमतवनकायानसुारम ्अनेन अवधवनयमेन श्री 

लालबहादरुशावस्त्ररावष्ट्रयसंस्कृतविश्वविद्यालयः इवत नाम्ना स्र्ावपतो भविष्ट्यवत, यस्य मुख्यालयः दहेल्यां भिवत। 

(c). वतरुपवतस्र्ं रावष्ट्रयसंस्कृतविद्यापीठं वनवदथष्टवनगवमतवनकायानसुारम ् अनेन अवधवनयमेन 

रावष्ट्रयसंस्कृतविश्वविद्यालयः इवत नाम्ना स्र्ावपतो भविष्ट्यवत, यस्य मखु्यालयः वतरुपतौ भिवत। 

(2) प्रत्येकं विश्वविद्यालयस्य पदावधकाररणः यर्ा कुलावधपवतः, कुलपवतः, कायथपररषदः सदस्याः, विद्वत्पररषदः 

सदस्या अवप च इतः परं भाव्यवधकाररणः सदस्याः िा स्िपदषे ुपिूथित ्स्र्ावपताः भविष्ट्यवन्त । विश्वविद्यालयस्य 

स्िनामानसुारम ्एतेषां कृते परृ्ङ् वनगवमतवनकायस्य वनमाथणं कृतं ितथत।े 

(3) विश्वविद्यालयस्य सततविकासाय सिथविधन्यावयकप्रवियावनष्ट्पादनार्ं सामान्यमरुाङ्कनं विश्वविद्यालयस्य 

नाम्ना भिेत।्  



4. अस्य अविवियमस्य वक्रयान्द्ियिवििाङ्कात ्–  

(a) रावष्ट्रयसंस्कृतसंस्र्ानम,् निदहेली, श्रीलालबाहादरुशास्त्रीरावष्ट्रयसंस्कृतविद्यापीठम,् निदहेली, 

रावष्ट्रयसंस्कृतविद्यापीठम ्वतरुपवतः, इवत वतस्रः संस्र्ाः अनेन अवधवनयमेन विघविताः भविष्ट्यवन्त। 

(b) सवमतेः मावनतविश्वविद्यालयस्य िा कवस्मंविवन्नयमे (एतदवधवनयमं विहाय) अनबुन्धे अन्यसाधने िा किन अवप 

सन्दभथः एदवधवनयमेन स्र्ावपतस्य वनगवमतस्य च सम्बवन्धतविश्वविद्यालयस्य सन्दभे मंस्यते।   

(c) अनेन अवधवनयमेन पिूथतनमावनतविश्वविद्यालयानां स्र्ािरास्र्ािरसम्पदः सम्बवन्धतविश्वविद्यालयेष ु एि 

अन्तभूथताः भविष्ट्यवन्त। 

(d) सवमतेः मावनतविश्वविद्यालयानां च सिेऽवप अवधकाराः सिाथवण उत्तरदावयत्िावन च अनेन अवधवनयमेन 

स्र्ावपतानां वनगवमतानां च सम्बवन्धतविश्वविद्यालयानां कृते हन्तान्तररतावन भविष्ट्यवन्त अर् च तेऽवधकाराः तावन 

चोत्तरदावयत्िावन एतदवधवनयमसम्बवन्धविश्वविद्यालयानामेि अवधकारा उत्तरदावयत्िावन च भविष्ट्यवन्त । 

(e) कयावचत ् सवमत्या केनवचत ् मावनतविश्वविद्यालयेन िा एतादृशप्रकल्पात ् अव्यिवहतप्राङ्वनयोवजता प्रत्येकं 

व्यवक्तः एतदवधवनयमेन स्र्ावपतेष ुवनगवमतेष ुच एतदवधवनयमसम्बवन्धविश्वविद्यालयेष ुयर्ापूिं स्िकायाथलयं सेिां िा 

धारवयष्ट्यवत। 

 एतदवधवनयमानसुारं सम्बवन्धतविश्वविद्यालयस्य कमथचाररणां पाररश्रवमक-वनबन्धनवनयम-विशेषावधकार-सेिािवृत्त-

अिकाश-आनतुोवषक-सञ्चयवनध्यादीवन तर्ा च अन्ये विषयाः यर्ापिंू सेिावनिवृत्तकालपयथन्तं भविष्ट्यवन्त यवद 

अवधवनयमस्य पररवनयमनं न भिवत। कायथकाररणीपररषदा एते पाररश्रवमकवनयमवनबन्धनावदविषयाः पररितथवयतुं 

शक्यन्ते अवधवनयमस्य पररवनयमनात ्परम।् 

परन्त ुयवद एिंविधं पररितथनं केनवचत ्कमथचाररणा अस्िीकायं भिवत तवहथ तस्य सेिािध्यनगुुणं विश्वविद्यालयः तस्य 

सेिां वनरस्तीकतुथम ्अवधकृतो भविष्ट्यवत। अर्िा एतादृशविधेरभािे प्रवतपतू्यथर्ं स्र्ावयकमथचाररणां कृते मासरयस्य 

अन्येषां कृते च एकमासस्य िेतनं प्रदयें भिवत। 

अनचुछेद-३४ वनयमानसुारम ् अस्मात ् अवधवनयमात ् पिंू कायथरताः कमथचाररणः अवधवनयमस्य वनयमात ् परं 

पररवनयमत्त्िेन वनवदथष्टसमयपयथन्तं वनयकु्ताः भविष्ट्यवन्त। 

(f) अस्य अवधवनयमस्य वनयमनात ् पिंू मावनतविश्वविद्यालयस्य कुलपवतः वनयमनात ् परमवप 

तत्सम्बवन्धविश्वविद्यालयस्य कुलपवतपद ेकायथरतो भविष्ट्यवत। 

(g) पिंू मावनतविश्वविद्यालयेन प्रावधकृताः महाविद्यालयाः, संस्र्ाः, विद्यापीठावन, विभागाः यर्ा पिंू पोवषताः 

अनरुविताि आसन,् अवधवनयमस्य वनयमनात ्परमवप ते तत्सम्बवन्धविश्वविद्यालयस्य अधीने तर् ि भविष्ट्यवन्त। 

5. विश्वविद्यालयस्य उिशे्येष ुज्ञानस्य प्रसारः, उन्नतवशिाप्रदानम,् अनसुन्धानं, संस्कृतस्य संिधथनाय भाषाकौशलस्य 

विकासः, विशेषतया इतरेषां च विषयाणाम ् अवधगमनाय एकीकृतमानिीयशास्त्राणामध्ययनं, विज्ञानस्य 



सामावजकविज्ञानस्य च श विककायथिमप्रकल्पनं, समवुचतमानदण्डानसुारं वशिणावधगमप्रवियायां निोन्मेषस्य 

प्रोत्साहनम,् आवन्तरकानशुासनात्मकमध्ययनम ्अनसुन्धानञ्च, संस्कृतस्य पारम्पपाररकसंस्कृतस्य च िेरे जनशके्तः 

समग्रविकासाय प्रवशिणम,् प्रोत्साहनं, संरिणम,् अनसुन्धानात्मककायं चेवत विषयाः अन्तभथिवन्त।  

6. (1) विश्वविद्यालयस्य एते अविकािाः भिवन्द्त – यर्ा –  

(i) पररवनयममनसुतृ्य (statute) अर्िा विश्वविद्यालयेन समये समये वियमाणं वनधाथरणमनसुतृ्य संस्कृते, 

संस्कृतसम्बद्धपारंपररकविषयेषु (शास्त्रेष)ु पररवनयमाय अनदुशेनाय, अनसुन्धानाय, परुोगत्य  ज्ञानस्य व्याप्तये च 

अिसरकल्पनम।्  

(ii) विश्वविद्यालयवनयममनसुतृ्य परीिाधारेण, मलू्याङ्कनाधारेण अर्िा अन्येन केनावप परीिणेन वडप्लोमा/ 

प्रमाणपराणा,ं सम्मानोपाधीनाम ्अर्िा अन्यश विकविवशष्टतानां प्रदानम ्। वडप्लोमा/ प्रमाणपराणां, सम्मानोपाधीनां 

श विकविवशष्टतानां (academic distinctions) िा उत्तमपयाथप्तकारणेन उपसंहरणं च।  

(iii) संस्कृतवशिायाः विकासाय अवतररक्ताध्ययनानां (external studies), प्रवशिणानां, विस्ततृसेिानाम् 

(extension services) आयोजनं, सञ्चालनञ्च।  

(iv) पररवनयमे वनवदथष्टप्रवियामनसुतृ्य सम्मानोपाधीनां अन्यविवशष्टोपाधीनाञ्च प्रदानम।्  

(v) दरूविद्याप्रणाल्या अन्तजाथलपद्धत्या िा वनवदथष्टरीत्या वशिणाय अवधगमाय च सौविध्यकल्पनम।् न केिलं 

विश्वविद्यालयस्तरे, कलाशालास्तरे एि वशिाप्रदानं, येन ज्ञानस्य वभन्नशािास ु यर्ोवचतम् उत्कृष्टता निाचाराि 

भियेुः, वकन्त ुविश्वविद्यालय-अनबुद्ध-विद्यालयषे्ट्िवप वशिाप्रदानम।्  

(vii) विश्वविद्यालयेन वनधाथररतेष ु भारतीयदशथनेष ु पावल-प्राकृतभाषास ु व्याकरणावदष ु संस्कृतसावहत्येषु 

योगवशिायुिेदप्राकृवतकवचवकत्सावदविवभन्नशास्त्रेष ुउचचवशिाप्रदानाय अिसरकल्पनम्।  

(viii) विश्वविद्यालये अपेवितानां प्राचायथ-आचायथ-सहाचायथ-सहायकाचायाथद्यन्यश विक-पदिीनां व्यिस्र्ापनम् 

(institute), एिमेतास ुपदिीष ुव्यक्तीनां वनयोजनञ्च।  

(ix) विश्वविद्यालयेन वनधाथररतानाम ् उिशे्यानां पतू्यथर्ं कस्या अवप संस्र्ायाः मान्यताप्रदानं, तादृशमान्यतायाः 

उपसंहरणं च।  

(x) पररवनयममनसुतृ्य (statutes) कवस्मन्नवप विश्वविद्यालयान्तरे श िवणकसंस्र्ास ु िा कायथरतानां व्यक्तीनां 

विश्वविद्यालये वशिकरूपेण वनयोजनम।्  

(xi) पररवनयममनसुतृ्य (statutes) प्राशासवनक-वलवपकिगीयाणाम ्(ministerial) अन्यपदानां च सजथनं, तेष ुपदषेु 

वनयवमताधारेण (regular basis), अंशकावलकाधारेण (short-term basis) च वनयोजनम्।  



(xii) विश्वविद्यालयेन वनधाथररतोिशे्यानां पतू्यथर्ं, विश्वविद्यालयेन वनधाथररतप्रवियामनसुतृ्य अन्यविश्वविद्यालयेन सह, 

प्रावधकारेण सह (authority), उचचवशिासंस्र्या सह, देशान्तरे विद्यमानसंस्र्ावभः सह अवप सहयोजनं (co-

operate), सम्बन्धनञ्च। 

(xiii) विश्वविद्यालयस्य उिशे्यानाम ् अग्रेसारणाय अपेवितानां कलाशालानां, संस्र्ानां, केन्राणां, 

विवशष्टप्रयोगशालाना,ं अनुसन्धान-अनदुशेनविभागानाञ्च स्र्ापनं, वनिथहणं (maintain), अनबुन्धन ं

(affiliation), मान्यताप्रदानं च।  

(xiv) अध्येतिृतृ्तीनां (fellowships), छारितृ्तीनां (scholarships), उपकारिेतनानां (studentships), पदकाना,ं 

परुस्काराणां व्यिस्र्ापनं प्रदानञ्च।  

(xv) विश्वविद्यालये अपेवितानाम ्अनसुन्धान-परामशथसेिानां कृते अिसरकल्पनम,् तदर्थम ्अन्यविश्वविद्यालय ः 

सह, संस्र्ावभः सह तादृशव्यिस्र्ायाः कल्पनं, या विश्वविद्यालयाय आिश्यकी स्यात्।  

(xvi) वशिकेभ्यः, मूल्याङ्कनकतृथभ्यः, वशिण-वशिणेतरकमथचाररभ्यः पनुनथिीकृतपाठ्यिमाणां, कायथशालानां, 

सङ्गोष्ठीनाम,् अन्यकायथिमाणाम ्आयोजनम।्  

(xvii) विश्वविद्यालयस्य उिशे्यावन अग्रेसारवयतमु ् अनबुन्धेन अन्यर्ा िा visiting professors, 

सेिावनितृ्ताचायाथणाम,् उपदशेकानां (consultants), वनपणुानाम ्(professionals), अवधिकॄ्तणां (advocates), 

न्यायिावदनां (counsels), विशेषज्ञानां (specialist) वनयोजनम।् 

(xviii) पररवनयममनसुतृ्य कस्या अवप कलाशालायाः, संस्र्ायाः, विभागस्य िा स्िायत्तता-(autonomous 

status)प्रदानम।्  

(xix) विश्वविद्यालये प्रिेशाय मानकानां, योग्यतानां वनधाथरणं, यस्यां परीिणम,् मूल्याङ्कनं, परीिणस्य अन्यप्रकारो 

िा अन्तभथिेत।् विश्वविद्यालयपररवनयममनसुतृ्य अध्ययनशलु्कानाम,् अन्यशलु्कानाम् अभ्यर्थनं (demand) 

धनस्िीकरणञ्च।  

(xxi) विश्वविद्यालयस्य कमथचाररणां, वशिकाणां, छाराणाञ्च पयथिेिणं, तेषां स्िास््यसम्पादनाय, कल्याणाय च 

व्यिस्र्ाकल्पनम।्  

(xxii) सिथविधकमथचाररिगाथणां प्रितथनावनयमसवहतसेिावनयमानां वनधाथरणम।् 

(xxiii) विश्वविद्यालयस्य छारेभ्यः कमथचाररभ्यः अनुशासनवनयमानां वनधाथरणं, वियान्ियनञ्च। 

अवस्मवन्िषये विश्वविद्यालयद्वारा अपेवितानशुासनचयाथणां स्िीकरणम्। (to take disciplinary measures)  

(xxiv) विश्वविद्यालयस्य अपेिामनसुतृ्य मवहलाभ्यः, वशशभु्यः, विकलाङ्गेभ्यः 

विशेषव्यिस्र्ाकल्पनम।्  



(xxv) विश्वविद्यालयस्य उिशे्यानां अग्रेसारणाय उपकाराणां, दानानां, धनपाररतोषकानां िा 

स्िीकरणम,् विश्वविद्यालयस्य उपयोगाय, केन्रसिथकारस्य पिूाथनमुत्या कस्यावप न्याससम्बद्धस्य (trust) अियवनधेि 

(endowment)चलाचलसम्पते्तः ग्रहणं, प्रबन्धनं, विसजथनञ्च।  

(xxvi) विश्वविद्यालयस्य उपयोगाय केन्रसिथकारस्य पिूाथनमुत्या विश्वविद्यालयस्य सम्पते्तः सुरिाय  ऋणग्रहणम।्  

(xxvii) केन्रसिथकारस्य पिूाथनमुत्या स्र्ापनवियामनसुतृ्य (procedure established thereof) 

विश्वविद्यालयस्य नतूनि दवेशकपररसराणां (off-shore campus) केन्राणाञ्च स्र्ापनम।्  

(xxviii) विश्वविद्यालयस्य सिेषां, कवतपयोिशे्यानां िा प्राप्त्यर्थम ्आिश्यकानाम् 

आनषुङ्वगकसहायकवियाणां सम्पादनम।्  

(2) उपधारायां वनवदथष्टावधकाराणां प्रयोगं कुिथन ्(1) विश्वविद्यालयः अविलभारतीयचरररस्य व्यिस्र्ापने, वशिणे 

अनसुन्धाने च उन्नतमानकानां वनिथहणे च प्रयासं कुयाथत ्। एतस्य उिशे्यस्य प्राप्त्यर्ं विशेषरूपेण अधोवनवदथष्टमापनानां 

वनधाथरणं कुयाथत ्। यर्ा - 

(i) अविलभारतीयाधारेण छाराणां प्रिेशः, वशिकाणां वनयवुक्ति। 

(ii) विश्वविद्यालयेन ि यवक्तकरूपेण, अन्यविश्वविद्यालय ः सह वमवलत्िा िा आयोवजतायां सामान्यप्रिेशपरीिायां 

प्राप्तयोग्यताधारेण, अर्िा येष ु पाठ्यिमेष ु छाराणां स्िीकृवतः न्यनूा भिवत, तेष ु पाठ्यिमेषु 

पिूथयोग्यतासम्बद्धपरीिायां प्राप्ताङ्कानामाधारेण िा छाराणां प्रिेशः करणीयः। 

(ii) वशिकाणां संिहनवनिवृत्तिेतन-(portable pension)सवहतस्य, िररष्ठतासरुिासवहतस्य च 

अन्तविथश्वविद्यालयगवतशीलतायाः प्रोत्साहनम।् 

(iv) सरीयप्रणाल्याः (semester system), सततमलू्याङ्कनस्य (continuous evaluation), ऐवचछकिेवडि्-

प्रणाल्याः (CBCS), अन्यप्राचीनपारम्पररक्याः अर्िा आधवुनक-उपयकु्तप्रणाल्याः िा, या उवचता भिवत तस्याः, 

आरम्भः। िेवडि्हस्तान्तरणस्य कृते (credit transfer) संयकु्तस्नातकोपावधपाठ्यिमाणां कृते (joint degree 

programmes) अन्यविश्वविद्यालय ः सह, श विकसंस्र्ावभः सह सहमवतः (agreement)। 

(v) कायथपररषदा वनधाथररतवनयमाननसुतृ्य वनधाथररतिेरेष ु गुरुकुलानां, िेदशालासवहतपारम्पररकवशिणप्रणालीनां 

पररग्रहणम ्(adopted)। 

7. विश्वविद्यालय: कस्यावप वलङ्गस्य, कस्या अवप जाते:, कस्यावप सम्प्रदायस्य, कस्यावप िगथस्य अर्ाथत ्सिेषां कृते 

मकु्तः ितथते । तर्ा च विश्वविद्यालय: कामवप व्यवकं्त धावमथकविश्वासम ्अर्िा ितेृ्त: परीिणं स्िायत्तीकतुं विधातुं िा 

अहथः न भिवत। कावप व्यवक्त: विश्वविद्यालये वशिकत्िेन वनयोकु्तम ्अर्िा अन्यपदस्य धारणार्थम ्अहाथ भिवत । 

एिमेि छारत्िेन उत स्नातकत्िेन विश्वविद्यालये प्रिेषु्टम ्अर्िा कस्यावप विशेषावधकारस्य आनन्द ंप्राप्तमु ्आहोवस्ित ्

प्रयोगार्थम ् अवधकारं प्रददावत। अस्या: धाराया: वकमवप िचनं विश्वविद्यालये मवहलानां वदव्याङ्गव्यक्तीनां 



समाजसम्बद्धसामान्यव्यक्तीनां विशेषेण अनसुवूचतजावतजनजावतव्यक्तीनाम ्अन्यसामावजकानां श विकदृष््टया पषृ्ठत: 

ितथमानानाम ् अनारवितिगे आवर्थकदृष््टया पषृ्ठतः ितथमानानाम ् एिं केन्रसिथकारेण समये समये वनधाथररतानाम् 

अन्यविशेषश्रेणीनां िा उद्योगार्ं प्रिेशार्ं िा विशेषप्रािधानं न अिरोधयवत। 

8. (1) भारतस्य राष्ट्रपवत: विश्वविद्यालयस्य कुलाध्यि: भिवत। 

(2) कुलाध्यि: काले काले विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां विद्यालयानां संस्र्ानां च कायथस्य प्रगतेि समीिां 

विधाय तदपुरर ितृ्तान्तप्रस्ततु्यर्थम ् एकम ् उत तदवधकम ् अवधकाररणं वनयोकंु्त शक्नोवत । ितृ्तान्तप्राप्त्यनन्तरं 

कुलाध्यि: कुलपवतद्वारा कायथकाररपररषवद विचारं कृत्िा अपेिानसुारं वनदशंे विधातुं शक्नोवत । विश्वविद्यालय: 

अिश्यं वनदशेस्य पालनं कुयाथत् । 

(3) विश्वविद्यालये विद्यमानानां भिनानां ग्रन्र्ालयानां प्रयोगशालानाम ्उपकरणानां तर्ा च विश्वविद्यालये कस्यावप 

केन्रस्य विभागस्य संकायस्य महाविद्यालयस्य अर्िा विश्वविद्यालयद्वारा संचाल्यमानसंस्र्ानाम ् आहोवस्ित् 

विश्वविद्यालयद्वारा संचावलतपरीिाणां वशिणस्य एिम ्अन्यकायाथणाम ्अर्ाथत ्प्रशासनस्य वित्तसम्बद्धविषयादीनां 

परीिणं कतुं कारवयतुं िा कुलाध्यिस्य अवधकार: भिवत। 

(4) कुलाध्यि: ततृीये उपवबन्दौ वनवदथष्ट े प्रत्येकं विषये विश्वविद्यालयस्य वनरीिणं परीिणं च कतुं कारवयतुं िा 

सचूयवत। विश्वविद्यालय: एतादृशम ्अभ्यािेदवयतुम ्अपेिानुसरम ्अवधकृत: भिेत।् 

(5) ततृीये उपवबन्दौ वनवदथष्टानसुारं विश्वविद्यालयद्वारा अभ्यािेवदत: य: कोऽवप विषय: तं विचायथ कुलाध्यि: वनरीिणं 

परीिणं िा कतुथम ्अवधकृत: भिवत। 

(6) यर कुलाध्यि: वनरीिणं परीिणं िा कारयवत तर विश्वविद्यालय: एकं प्रतवनवधं वनयोकु्तम ्अवधकृत: भिवत । 

स: प्रवतवनवध: वनरीिणे परीिणे िा उपस्र्ातुं श्रोतुं िा अवधकृत: भिवत। 

7) यवद वनरीिणं परीिणं िा विश्वविद्यालयद्वारा अर्िा तेन संचावलतमहाविद्यालयानां संकायानां संस्र्ानां 

सम्बद्धतया वियते । कुलाध्यि: कुलपवतं वनरीिणपरीिणयो: सन्दभे विवभन्नविचार ः सह सम्बोधयवत । 

विश्वविद्यालयस्य परीिणसन्दभे आगन्तकुनां प्रिवृत्तः भवितुम ्अहथवत । कुलपवत: आगन्तुकद्वारा दत्तस्य संकेतस्य 

विषये संसचूनया सह कायथकाररपररषद: कृते आगन्तकुानां विचारान ्संप्रेषयवत। 

(8) कायथकाररपररषत् कुलपवतद्वारा कुलाध्यिं प्रवत कायाथग्रहस्य प्रस्तािं करोवत। एिं वनरीिणस्य परीिणस्य पररणामं 

सचूयवत। 

(9) यवद कयथकाररपरषत ् उवचतसमयाभ्यन्तरे आगन्तकुस्य सन्तष्ु्टयर्ं कायाथग्रह ं न करोवत तवहथ कुलाध्यि: 

कायथकाररपररषदद््वारा दत्तस्पष्टीकरणविषये अर्िा प्रवतवनवधत्िविषये विचारानन्तरं योग्यं वनदषुे्ट ं शक्नोवत । 

कायथकाररपररषत ्वनदशेाना ंपालनं कररष्ट्यवत। 

(10) अस्या: धाराया: पिूथप्रािधानेष ुप्रवतकूलप्रभािेण विना कुलाध्यि: पररवनयमानां विधीनाम ्अध्यादशेानां च 

अनरुूपाभािे वलवितादशेद्वारा कम ् अवप कायाथग्रह ं वतरस्कतुं शक्नोवत। कस्मादवप आदशेात ् पिंू कुलाध्यि: 



कुलसवचिं प्रवत कारणं कर्वयतुं सचूयवत यत् एतादृश: आदशे: वकमर्ं न दीयेत । तर्ा च यवद कारणम् 

उवचतसमयाभ्यन्तरे दश्यथते तवहथ तवस्मन ्विचार: कररष्ट्यते। 

(11) कुलाध्यि: पररवनयमानसुारम ्अन्यान ्अवप अवधकारान ्िहवत।  

9. अधः प्रदत्ताः विश्वविद्यालयस्य विवभन्नावधकाररणः - 

1) कुलावधपवतः 2) कुलपवतः 3) अध्ययनसङ्कायप्रमुिाः 4) कुलसवचिः 5) वित्तावधकारी 6) परीिावनयन्रकः 

7) ग्रन्र्ालयाध्यिः 8) एिम ्अन्यावधकाररणः ये च पररवनयममनसुतृ्य विश्वविद्यालयस्य अवधकारररूपेण 

उद्घोष्ट्यन्ते।  

10. (1) पररवनयमद्वारा वनधाथररतविवधमनसुतृ्य कुलावधपवतवनयवुक्तः सन्दशथकेन (राष्ट्रपवतना) वियेत। 

(2) कुलावधपवतः स्िकायाथलयस्योपरर आधाररतः सन ्विश्वविद्यालयस्य प्रमिुः भिवत। यवद कुलावधपवतः उपवस्र्तो 

भिवत तवहथ विश्वविद्यालयस्य कायथसवमत्यामेिं विश्वविद्यालयस्य दीिान्तसमारोह ेउपावधप्रदाने आध्यक्ष्यं िहते।् 

(3) कुलावधपवतः विश्वविद्यालयस्य मखु्यावधकारररूपेण कायं कुयाथत् यर कायथपररषद ्

अनशुासनात्मकमुख्यसवमवतरूपेण कायं करोवत। 

11. (1) कुलपतेः वनयवुक्तः आगन्तकुसन्दशथक ः वियेत यर पररवनयमानां पालनं कृत्त्िा वनयवुक्तप्रविया भिवत। 

(2) कुलपवतः विश्वविद्यालयस्य प्रमिुकायाथवधकारररूपेण एिं श िवणकावधकारररूपेण कायं कुयाथत।् विश्वविद्यालये 

विवभन्नविषयाणा ंसमान्यपयथिेिणं कुयाथत ्एिं तवदतरेष ु विषयेष ुच वनयन्रणं कुयाथत।् विश्वविद्यालयस्यावधकाररणां 

विषये वनणथयस्िीकरणे कुलपवतः प्रभािी स्यात।् 

(3) कुलपवतः यवस्मन् कवस्मन्नवप विषये अवभप्रायप्रकिने, स्िीयावधकारप्रदशथने च झविवत कायाथन्ियनं कतुथम ्अहथवत। 

अवधवनयमानसुारेण कुलपवतः विश्वविद्यालये यस्य कस्यावप प्रावधकरणरस्य विषये प्रदत्तशके्तः प्रयोगं कतुथम ्अहथवत। 

अवप च आगावमप्रावधकरणसमािेशे एतत्सम्बद्धविषये सचूवयतुं, चचां च विधातुं शक्नोवत। तवस्मन ्विषये वियान्ियनं 

कतुं शक्नोवत। 

यवद अवधवनयमसमािेशे स्िीकृतवनणथयमनसुतृ्य सम्बवन्धतावधकारी कायं न करोवत तवहथ अममंुशं कुलावधपतीनां 

समीपे प्रेषयेत,् तदन ुतवस्मन ्विषये तस्य वनणथयः यः भिवत स एि अवन्तमः स्यात।् 

परन्त ु यवद विश्वविद्यालयस्य सेिायां विद्यमानायाः कस्यावित ् उपधारायाः विषये कुलपतद्वारा कृतवियान्ियने 

आिेपः अवस्त तवहथ तस्य वनणथयस्य विषये सचूनाप्राप्तेः परं मासरयाभ्यन्तरे कायथपररषवद स्िविषये प्रवतवनवधत्िं कतुथम ्

अवधकारः भिवत। एतादृशवियान्ियनविषये कायथपररषत ् कुलपवतद्वारा कृतकायाथन्ियनस्य प्रवतपवुष्ट,ं संशोधनम् 

अर्िा वनराकरणं कतुथम ्अहथवत। 



(4) कुलपवतः यवद मन्यते यत ् यवस्मन ् कवस्मन्नवप प्रावधकरणे स्िीकृतः वनणथयः प्रदत्तवनयमानां, पररवनयमानाम,् 

अध्यादशेानां च उल्लङ्घनं करोवत अर्िा विश्वविद्यालयस्य वहताय न भिवत तवहथ सः तत्सम्बद्धोन्नतावधकाररणा 

स्िीकृतवनणथयस्य पणूथतः अर्िा अंशतः पनुः समीिां कृत्त्िा षवष्टवदनाभ्यन्तरे पनुः प्रस्तोतमु् आदषुे्टम ्अहथवत। यवद 

अवधकाररणः एतन्नाङ्गीकुिथवन्त तवहथ अवस्मन ्सन्दभे परामशथक ः स्िीकृतः वनणथयः अवन्तमः स्यात।् 

(5) कुलपवतः एतादृशानाम ्अवधकाराणां प्रयोगं कतुथम ्अहथवत एिं पररवनयम ः कवल्पतानां अन्यकतथव्यानां पालनं 

कतुथम ्अहथवत। 

12. प्रत्येकं विद्याशािायाः अर्िा पररषदः वनयवुक्तः उक्तप्रकारेण वियते अवप च पररवनयमद्वारा प्रकवल्पतानां 

विवभन्नावधकाराणा,ं कतथव्यानां च पालनं प्रयोगि तर वियेत। 

13. (1) कुलसवचिस्य वनयवुक्तः पररवनयमेष ुप्रवतपावदतप्रवियया एिं सेिासम्बद्धवनबन्धनानां वनयमानाञ्च आधारेण 

वियते। 

(2) कुलसवचिः विश्वविद्यालयपितः अनबुन्धविषयेषु सन्धातःु भवूमकां िहते्। मखु्यपराणामपुरर तर्ा 

कायाथलयीयप्रामावणकपराणाम् उपरर हस्तािरं कतुथम ्अवधकारी स्यात।् एिञ्च अन्यावधकाराणां प्रयोगं कतथव्यानां 

पररवनयमानां पालनञ्च कुयाथत।् 

14. विश्वविद्यालयस्य प्रत्येकं वनदशेकस्य वनयवुक्तः प्रोक्तप्रवियानसुारेण ि वियेत एिं पररवनयमेष ुप्रवतपावदतानसुारं 

विवभन्नावधकाराणां प्रयोगं कुयाथत ्एिं विवभन्नकतथव्यानां पालनं कुयाथत।् 

15. वित्तावधकाररणः वनयवुक्तरवप उपयुथक्तरीत्य ि वियेत एिं पररवनयमेष ुप्रकवल्पतानसुारं विवभन्नावधकाराणां प्रयोगं 

कुयाथत ्एिं विवभन्नकतथव्यानां पालनं च कुयाथत।् 

16. परीिावनयन्रकस्य वनयवुक्तरवप उपयुथक्तरीत्य ि वियेत एिं पररवनयमेष ुप्रकवल्पतानुसारं विवभन्नावधकाराणां प्रयोगं 

कुयाथत ्एिं विवभन्नकतथव्यानां पालनं च कुयाथत।् 

17. पसु्तकालयाध्यिस्य वनयवुक्तरवप उपयुथक्तरीत्या सेिावनयमानां तर्ा सचूनानामाधारेण वियेत। एिं पररवनयमेषु 

प्रकवल्पतानसुारं विवभन्नावधकाराणां प्रयोगं कुयाथत ्एिं विवभन्नकतथव्यानां पालनं च कुयाथत।् 

18. विश्वविद्यालस्य अन्यावधकाररणां वनयवुक्तप्रविया एिं तेषां अवधकाराः कतथव्यावन च पररवनयमेष ुप्रदत्तविवधद्वारा 

वियेत। 

19. विश्वविद्यालयस्य अधोवलविताः प्रावधकाररणः भविष्ट्यवन्त। तद्यर्ा: 

(i) न्यायालयः(ii) कायथपररषत ् (iii) श िवणकपररषत ् (iv) अध्ययनसवमवतः (v) वित्तसवमवतः (vi) योजना एिं 

पयाथिेिण सवमवतः तर्ा (vii) एतादृशा अन्ये प्रावधकाररणः य ेपररवनयम ः विश्वविद्यालयस्य प्रावधकाररनः उद्घोष्ट्यन्ते।  

20. (1) न्यायालयस्य संविधानं तर्ा तस्य सदस्यानां पदािवधः तदिे भिवत यत ्पररवनयम ः वनधाथररतम।्  



वकन्त ु पररवनयम ः याित्संख्याका सदस्याः विवहताः ताित्सङ्ख्याकानां सदस्यानां चयनं विश्वविद्यालयस्य 

वशिकेभ्यः, कमथचाररभ्यः, छारेभ्यि वनधाथररतपररवनयमानसुारं भविष्ट्यवत। 

(2) अस्य अनचुछेदस्य अवधवनयमानाम ्आधीने न्यायालयस्य सविधे अधोवलविताः शक्तयः कायाथवण च भविष्ट्यवन्त। 

(a) विश्वविद्यालयस्य व्यापकनीतीनां कायथिमाणाञ्च असकृत ्समीिा वियते एिं विश्वविद्यालयस्य संशोधनाय 

विकासाय च उपायानां बोधनम्। 

(b) विश्वविद्यालयस्य िावषथकप्रवतिेदनानां, िावषथकलेिापसु्तकानां, िावषथकलेिापरीिाणाञ्च प्रवतिेदनोपरर चचाथ 

वियते एिं संकल्पानाम ्उद्घोषणार्थञ्च। 

(c) कस्याविद ्अवप समस्यायाः संबन्धे परामशाथन ्दातुं प्रेषवयतुं शक्यते।  

(d) एिम ्अन्यकायाथवण कतुं पररवनयम ः वनदषुे्ट ंशक्यते।  

21. (1) कायथकाररपररषत ्विश्वविद्यालयस्य प्रमुिकायथवनिाथहकसवमवतः भविष्ट्यवत। 

(2) कायथकाररपररषदः संगठनं तस्य सदस्यानां पदािवधः एिं तस्य शक्तयः कायाथवण च, पररवनयम ः वनवदथष्टानसुारं 

भविष्ट्यवन्त। 

22. (1) विद्यापररषत ् विश्वविद्यालयस्य प्रमिुश िवणकसवमवतः भविष्ट्यवत, एिम ्अस्य अनचुछेदस्य प्रािधानस्य 

अधीने विश्वविद्यालयस्य श विकनीतीनां समन्ियनं, सामान्यं पयाथिेिणञ्च कररष्ट्यवत। 

(2) विद्यापररषदः संगठनं, तस्य सदस्यानां पदािवधः तस्य शक्तयः, तस्य कायाथवण च तर् ि भविष्ट्यवन्त यर्ा पररवनयम ः 

वनवदथष्टावन सवन्त। 

23. अध्ययनसवमतेः संगठन,ं शक्तयः, कायाथवण च तर् ि भविष्ट्यवन्त यर्ा पररवनयम ः वनवदथष्टावन सवन्त। 

24. वित्तसवमतेः संगठन,ं शक्तयः, कायाथवण च तर् ि भविष्ट्यवन्त यर्ा पररवनयम ः वनवदथष्टावन सवन्त। 

25. योजना एिं पयाथिेिणसवमतेः संगठनं, शक्तयः, कायाथवण च तर् ि भविष्ट्यवन्त यर्ा पररवनयम ः वनवदथष्टावन सवन्त। 

26. अन्य प्रावधकाररणां संगठनं, शक्तयः, कायाथवण च ये पररवनयम ः विश्वविद्यालयस्य प्रावधकाररणः उद्घोषु्ट ंशक्यन्ते, 

ते भविष्ट्यवन्त ये पररवनयम ः विवहताः। 

27. अस्य अवधवनयमस्य (Act) उपबन्धानामधीने (Statute) पररवनयमानां अधो वनवधथष्टषे ुसिेष ुविषयेष ुअर्िा 

केषवुचत ् वनयमेष ु उपबन्धाः वनमाथतुं शक्याः। ते यर्ा (a) विश्वविद्यालयस्य प्रावधकाररणां (the authorities), 

अन्यवनकायानां(other bodies) च वनयोजनं, समये समये स्यात।् तेषां वनयोजनं, तेषामवधकाराः, तेषां कतथव्यं च। 

(b) पिूोक्तानां प्रावधकाररणा,ं वनकायसदस्यानां वनयवुक्तः, वनयकु्तानां तेष ुपदषे ुप्रवस्र्वतः (continuance) ररक्ताना ं

सदस्यानां परूणं, प्रावधकाररणां वनकायानां िा सम्बद्धेष ु अन्येष ु सिेष ु विषयेष,ु अपेवितांशेष ु िा आिश्यकतायां 

सत्याम,् इचछायां सत्यां िा उपबन्धवनमाथणम्। 



(c) विश्वविद्यालयस्य अवधकाररणां वनयवुक्तः, तेषाम ्अवधकाराः, कतथव्यावन, उपलब्धयि (Emoluments). 

(d) विश्वविद्यालयस्य अध्यापकानां, श विककमथचाररणाम,् अन्यकमथचाररणां वनयवुक्तः, तेषाम ् उपलब्धयः 

सेिावनयमाि। 

(e) यस्याः कस्याः िा संयकु्तपररयोजनायाः कायाथन्ियनार्ं विश्वविद्यालयान्ते संस्र्ान्ते िा वनवदथष्टकालार्ं वनयवुक्तः। 

(f) वनिवृत्तिेतन-बीमा-भविष्ट्यवनवध-सेिासमाप्तीनां रीवतः तर्ा अनशुासनात्मककायथप्रािधानसवहताः कमथचाररणां 

सेिावनयमाः। 

(g) विश्वविद्यालयस्य सेिायां वनयकेु्तष ुकमथचाररष ुज्येष्ठतावनणाथयकांशाः।  

(h) विश्वविद्यालयस्य कमथचाररष ुछारेष ुिा वििाद ेसमतु्पन्ने माध्यस्र्तायाः (Arbitration) प्रविया। 

(i) विश्वविद्यालयस्य केनवचत् अवधकाररणा अर्िा पदावधकाररणा विवहतस्य दण्डविधानस्य विरोधे केनवचत् 

कमथचाररणा छारेण िा कायथपररषवद वनिेदनप्रविया। 

(j) कस्म वचत ्महाविद्यालयाय, कस्य वचत ्संस्र्ाय , कस्म वचत ्विभागाय कस्म वचत ्विद्यालयाय कस्म वचत ्केन्राय 

िा स्िायत्तता प्रदानम।् 

(k) पररसराणां (Campuses), महाविद्यालयानां, संस्र्ानां, केन्राणां, विभागानां (Department) छारािासानां, 

संस्र्ापनं उन्मलूनं च। 

(1) सम्मानोपाधीनां प्रदानम।्  

(m) गौरिोपाधीनां, वडप्लोमापाठ्यिमस्य, प्रमाणपरपाठ्यिमाणां, अन्यश विकांशानाम ्उपसंहारः।  

(n) विश्वविद्यालयद्वारा प्रवतष्ठावपतानां महाविद्यालयानां संस्र्ानानाञ्च प्रबन्धनम।्  

(o) विश्वविद्यालयस्य प्रावधकाररष ुअवधकाररष ुिा वनवहतशक्तीनां प्रत्यायोजनम ्(Delegation).  

(p) कमथचाररष ुविद्यावर्थष ुच अनशुासनतापररपालनम।्  

(q) अमुम ्अवधवनयममनसुतृ्य पररवनयमद्वारा अन्ये सिथविषयाः उपवनबध्याः अर्िा उपवनबध्यन्ते।  

28. (1) अस्य पररवनयमस्य वद्वतीयानसुचूयां ये अंशाः विितृाः ते प्रर्मवनयमान्तगथताः। 

(2). कायथपररषद ्काले काले नतूनान ्अर्िा अवतररक्तपररवनयमान ्कतुथमहथवत अर्िा प्रर्मोपधारायां (उपधारा) (1) 

वनवदथष्टानां पररवनयमानां पररष्ट्करणं वनराकरणं िा कतुथमहथवत। 

वकन्त ुकायथपररषद ्विश्वविद्यालयस्य कस्यावप प्रावधकाररणः संवस्र्ते (Statutes)पररवनयमे शके्तः, सत्तायाः िा उपरर 

प्रभािं दशथयवन्त तादृशानां पररवनयमवनमाथणं, तेषां पररष्ट्कारं, तेषां वनषेधं िा ताित ्पयथन्तमवप न करोवत याित ्पयथन्तं 



प्रावधकारी प्रवतपावदताना ं पररितथनानां विषये स्िावभप्रायं वलवितरूपेण अवभव्यञ्जवयतुम ् अिसरं न प्राप्नोवत। 

एिंप्रकारेण वलवितरूपेण प्राप्तानाम ्अवभप्रायाणां विषये कायथपररषद ्वचन्तनं कररष्ट्यवत। 

(3) प्रत्येकमवप नतूनपररवनयमाय अर्िा कस्यावप पररवनयमस्य पररिधथनाय अर्िा तत्पररष्ट्काराय वतरस्काराय िा 

कुलवधपतेः अनुमवतः अपेविता। कुलवधपवतः तेभ्यः अनुमवतं दातमुहथवत अर्िा वनराकतुथमहथवत अर्िा कायथपररषदः 

अनवुचन्तनाय प्रवतप्रेषवयतमुहथवत। 

(4). याित ् पयथन्तं कुलावधपतेः अङ्गीकारः न भिवत ताित ् पयथन्तमवप न कोऽवप पररवनयमः अर्िा 

विद्यमानपररवनयमस्य पररष्ट्कारः अर्िा वतरस्कारात्मकः पररवनयमः विवधमान्यः न भविष्ट्यवत 

(5) पिंू विद्यमानास ु उपधारास ु (Sub section) के िा विचाराः भिन्त ु नाम तर्ावप कुलावधपवतः अस्य 

अवधवनयमस्य आरम्भात ् रयाणां िषाथणाम ् अिधौ ननूतम् अर्िा अवतररकं्त पररवनयमं कतुं शक्नोवत अर्िा 

प्रर्मोपधारायां {उपधारा-(1)} वनवदथष्टानां पररवनयमानां पररष्ट्कारम ् अर्िा वतरष्ट्कारं कतुं शक्नोवत। परन्त ु

कुलावधपवतः, वनवदथष्टानां रयाणां िषाथणां पररसमाप्तेः अनन्तरम,् एतादृशान ्विस्ततृपररवनयमान ्यान ्आिश्यकवमवत 

वचन्तयवत तेषां समाप्तेः वदनाङ्कात ्एकिषाथभ्यन्तरे कतुथमहथवत, ते च विस्ततृाः पररवनयमाः संसदः उभयसदनयोः परुतः 

स्र्ावपताः स्यःु। 

(6) अस्यां धारायां ये केऽवप विषयाः भिन्त ु नाम, कुलावधपवतः आत्मना विवनवदथष्ट े यवस्मन ् कवस्मन्नवप विषये 

पररवनयमेष ु उपबद्धं विश्वविद्यालयाय वनदशंे दातमुहथवत तर् ि यवद कायथपररषद ् कस्यावप एतादृशवनदशेस्य प्राप्तेः 

षवष्टवदनाभ्यन्तरे कायाथन्ियेन समानेतमु ् असमर्ाथ भिवत चेत ् एतादृशवनदशेस्य अनपुालने कायथपररषदा 

संसवूचतकारणावन पररशील्य, कारणावन यादृशावन िा भिन्त ु यर्ायोग्यं पररवनयमान ् कतुथम ् अर्िा पररष्ट्कतुं 

कुलावधपवतः प्रभिवत। 

29. (1) एतवस्मन ्अवधवनयमे विधीनां प्रािधानाधीनतया अधोवलवितेष ु विषयेष ुसिेष ु केषवुचत ्िा अध्यादशेाः 

उपबन्धाः कतुं शक्यन्ते । तर्ा वह - 

(a) विश्वविद्यालये छाराणां प्रिेशः तेषां नामाङ्कस्य च विषये। 

(b)विश्वविद्यालयस्य सिेषाम ्उपाधीनाम ्उपावधपराणां प्रमाणपराणां चानरुोधेन अध्ययनिमस्य पाठ्यिमस्य िा 

वनधाथरणम।् 

(c) वशिायाः परीिायाि माध्यमम।् 

(d) उपाधीनां (ससम्मावनतोपावध), उपावधपराणां प्रमाणपराणां तर्ा अन्यश विकविवशष्टोपलब्धीनां च कृते अहथताः 

नाम तेषामपुाधीनां प्रदानाय प्राप्तये च अहथता इवत। 

(e) विश्वविद्यालय े प्रचाल्यमानेभ्यः अध्ययनिमेभ्यः, तर्ा च विश्वविद्यालयस्य परीिा-उपावध-उपावधपर-

प्रमाणपरेभ्यः प्रिेशशुल्कम् 



(f) अध्येतिृवृत्त-विद्वद्ववृत्त-छारिवृत्त-पदक-परुस्कारप्रदानाय वनबथन्धाः/मानकम् 

(g) परीिकिगाथणा,ं परीिकाणां मध्यस्र्ानां च कायाथलयीयानामिधेः कतथव्याणां वनधाथरणेन सह परीिाणां 

सञ्चालनम ्

(h) छाराणां िासाय, कक्ष्याणां, प्रयोगशालानां, ग्रन्र्ालयानां, सभाङ्गणानां, िीडाङ्गणानाम ् अन्येषां च 

विश्वविद्यालयीयसौविध्याना ंकृते वनबथन्धाः/मानकावन 

(i) मवहलाचछाराणा ं िासार्थम ् अध्ययनार्थञ्च वियमाणा विशेषव्यिस्र्ा स्याचचेत ् कावचत,् तर् ि ताभ्यः 

अध्ययनस्य विशेषपाठ्यिमवनधाथरणम् 

(j) श विककेन्राणा,ं श विकपररषदाम,् शास्त्रान्तराध्ययनानां, विशेषकेन्राणां, विवशष्टप्रयोगशालानावमतरासां च 

सवमतीनां संस्र्ापनम ्

(k) इतरविश्वविद्यालय ः संस्र्ावभः विद्ववन्नकाय-सङ्घयुत ः इतर ः अवभकतृथवभः सहसहकारसहकाररतायाि 

रीवतः/पद्धवतः 

(1) विश्वविद्यालयस्य श विकिातािरणस्य (जीिनस्य) अवभिदृध््यर्थमािश्यकत्िेन मन्यमानानाम ्अन्येषां सङ्घानां 

वनमाथणं, संरचनं, वनयोगि 

(m) अध्येतिृवृत्त-विद्वद्ववृत्त-छारिवृत्त-पदक-परुस्काराणां संस्र्ापनम ् 

(n) कमथचाररणां छाराणां च पररिादानां वनिारणाय यावन्रकव्यिस्र्ापनम ्

(0) इतरे च सिे विषयाः ये ताित ्अनेनावधवनयमेन, एत विथवधवभः (पररवनयम ः) अध्यादशे िाथ सम्पादनीयाः सम्पादवयतु ं

शक्या िा/कल्पनीयाः कल्पवयतुं शक्या िा 

(2) आद्याध्यादशेाः कुलपवतना कायथकाररपररषदः पिूाथनमुत्या/पिूाथनमुोदनेन विधेयाः, तेष ु च विवहताध्यादशेेष ु

कायथकाररपररषदा यदा कदावप पररविवधवभः सवूचत(वनधाथररत)रीत्या संशोधनं, वनरसनं संयोजनं िा शक्यते कतुथम।्  

30. विश्वविद्यालययीयावधकाररणः स्िीयव्यिसायं स्िीयसवमतीः च सञ्चालवयतुमेतदवधवनयमपररवनयम-

अध्यादशेानगुणंु विवनयमान ् (उपवनयमान्) विधातुं शक्निुवन्त, यवद कस्यावित ् विवनवमथतसवमतेः सञ्चालनाय 

एतदवधवनयम-विवध-अध्यादशेेष ुविवधवभः प्रोक्त/वनधाथररतरीत्या तादृशा अवधविवनयमाः न सवन्त तवहथ।  

31. (1) कायथकाररपररषदो वनदशेानसुारं विश्वविद्यालयस्य िावषथकप्रवतिेदनं सज्जीकरणीयं, यवस्मन ्इतरविषय ः सह 

विश्वविद्यालयेन स्िीयोिशे्यपतूथये स्िीकृताः वनणथयाः भविष्ट्यवन्त, तचच प्रवतिेदनं न्यायालयाय वनयते वदनाङ्के ततः 

प्राग ्िा समपथणीयं येन न्यायालयेन स्िीयिावषथकसमािेशे एतत् संज्ञानीकतुं विचारवयतुं िा शक्येत। 

(2) न्यायालयः कुलाध्यिाय सविप्पवण िावषथकप्रवतिेदनं प्रस्तौष्ट्यवत (विप्पण्यः यवद स्यःु) 



(3) अन्तविथभागः (1) अनुसारेण सज्जीकृतस्य िावषथकप्रवतिेदनस्य प्रवतवलवपः केन्रसिथकाराय समपथणीया, 

यस्ताित्यािचछीघ्र ंतां संसद उभयोः सदनयोः परुतः प्रस्तयुात्। 

32. (1) प्रवतिषं न्यनूावतन्यनूमेकिारं, तदन्तराले िा पञ्चदशमासािवधमनवतिम्य कायथकाररपररषदो वनदशेानसुारं 

विश्वविद्यालयस्य िावषथकालेिाः दयेादयेवििरणपरावण च सज्जीकरणीयावन, यावन च भारतस्य 

वनयन्रकमहालेिापरीिकेण तेन तदर्ं प्रावधकृत ः जन िाथ परीवितावन भिेयुः।  

(2) लेिापरीवितप्रवतिेदनेन कायथकाररपररषदः विप्पणीवभः सह िावषथकलेिानां प्रवतवलवपः न्यायालयस्य 

कुलाध्यिस्य च परुतः प्रस्तोतव्या भविष्ट्यवत। 

(3) िावषथकलेिास ुकुलाध्यिेण कृताः विप्पण्यः न्यायलयस्य संज्ञाने आनेयाः तर्ा न्यायलयस्य विप्पण्यः, यवद स्यःु, 

तवहथ कायथकाररपररषदा विचायथ ततः कुलाध्यिाय उपस्र्ापनीया। 

(4) लेिापरीवितप्रवतिेदनेन कायथकाररपररषदः विप्पणीवभः सह िावषथकलेिानां कुलाध्यिाय समवपथता प्रवतवलवपः 

केन्रसिथकारायावप समपथणीया, यस्ताित ्यािचछीघ्रं तां संसद उभयोः सदनयोः परुतः प्रस्तयुात।् 

(5) लेिापरीविता िावषथकलेिाः उभयोः सदनयोः परुतः प्रस्तािानन्तरं भारतस्य राजपरे प्रकावशता भविष्ट्यवन्त। 

33. विश्वविद्यालयः केन्रीयसिथकाराय स्िसम्पवत्तविषय ेस्िगवतविधीनां सम्बन्धे च वििरणमर्िा अन्यविधसचूनां 

प्रस्तोष्ट्यवत, यत ्केन्रीयसिथकारः समये समय,े समवुचतािध्यभ्यन्तरे वनवदथशवत। 

34. (1) विश्वविद्यालयस्य प्रत्येकं कमथचाररणः एकेन वलवितानबुन्धानसुारेण वनयवुक्तः भविष्ट्यवत, यः वलवितानुबन्धो 

विश्वविद्यालयस्य पाश्वे भविष्ट्यवत तस्य एका प्रवतवलवपः सम्बवन्धतकमथचाररणे दास्यते। 

(2) विश्वविद्यालयकमथचाररणोः मध्ये अनबुन्धेनोत्पन्नः किन वििादः समाधातुं कमथचाररण अनरुोधेन मध्यस्र्तायाः 

कृते एकः न्यायावधकारी प्रेष्ट्यते, यर अन्तभथिवत कायथकाररपररषदा वनयकु्तः एकः सदस्यः, कमथचाररणा वचतः एकः 

सदस्यः तर्ा आगन्तकेुन वनयुक्तः वनणाथयकः। 

(3) न्यायमण्डलस्य वनणथयः अवन्तमः भविष्ट्यवत, न्यायमण्डल ः प्रदत्तवनणथयसम्बन्धे कवस्मंविदवप वसविलन्यायालये 

तं विषयं वनणेतु ंवनरीवितुं िा आिेदवयतुं न शक्यते । परन्त ुअस्यामपुधारायाां केचनापप कममचाररणः सांपिधानस्य 32 

एिां 226 अनचु्छेदानसुारां नैयापयकोपचाराणाां लाभं प्राप्तुं शक्निुवन्त, लाभप्राप्तये ते कममचाररणोऽिरोद्ुां न शक्यन्ते। 

(4) उपधारा-(2)अनसुारं कमथचाररणा कृतः प्रत्येकमनरुोधः सवन्धमध्यस्र्तावधवनयम-1996 इत्यत्र अन्तर्मतधारायाः 

समयानसुारां मध्यस्र्ताय  प्रस्ततुो मंस्यते।   

(5) अवधकाररणः कायथवनयन्रणप्रविया पररवनयम ः वनधाथरवयष्ट्यते।  

35. (1) “यः कोऽवप छारः अभ्यर्ी च यस्य नाम कुलपतेः अनशुासनसवमतेः अर्िा परीिासवमतेः, यर्ासन्दभथम,् 

आदशेानसुारं सङ्कल्पानसुारं िा   विश्वविद्यालयपरीिासचूीतः वनष्ट्कावसतम”् , “तर्ा च यः कोऽवप छारः अभ्यर्ी 

िा एकिषाथदवधककालस्य कृते विश्वविद्यालयीयपरीिायां भागं ग्रवहतुं िवञ्चतः”, इत्येतादृशस्य आदशेस्य 



सङ्कल्पस्य िा पलपितसचूनाप्राप्तेः पदनाङ्काद ् दशवदनाभ्यान्तरे कायथकाररपररषवद वनिेदवयतुं शक्नोवत, तथा 

कायथकाररपररषद ्प्रायः पवुष्ट ंसंशोधनं कुलपतेः अनुशासनसवमतेः अर्िा परीिासवमतेः वनणथयस्य पररितथनं िा कतुं 

शक्नोवत। 

2) विश्वविद्यालयेन कस्यवचत ्छारस्य विरोधे कृतेन अनशुासनात्मकेन कायथकलापेन उत्पन्नः वििादः तस्य छारस्य 

अनरुोधेन मध्यस्र्तान्यायावधकरणस्य (Tribunal of arbitration) अनचुछेद-34 इत्यस्य (2), (3), (4) एिं (5) 

उपधाराणा ं प्रािधान ः सन्दवभथतो भविष्ट्यवत एिम ् एतदपुधारानसुारेण कृतस्य सन्दभथस्य यािचछक्यं वियान्ियनं 

भविष्ट्यवत। 

36. विश्वविद्यालयस्य विश्वविद्यालयद्वारा संचावलतस्य कस्यवचत ्महाविद्यालयस्य संस्र्ानस्य िा प्रत्येकं कमथचाररणः 

छारस्य िा एतदवधवनयमवनवहतायां यस्यां कस्यां िाताथयां सत्यां, तादृशसमयाभ्यन्तरे, यर्ा पररवनयम ः वनधाथरवयतुं 

शक्यत,े कायथकाररपररषवद आिेदवयतमुवधकारो भविष्ट्यवत। विश्वविद्यालयस्य कस्यवचत ्अवधकाररणः प्रावधकाररणः 

अर्िा कस्यवचत ् महाविद्यालयस्य संस्र्ानस्य प्राचायथस्य प्रबन्धकस्य िा वनणथयः कायथकाररपररषदा दृढीकतुं 

संशोधवयतुं पररितथवयतुं िा शक्यते। 

37 (1) विश्वविद्यालयः स्िीयकमथचाररणां लाभाय तादृशस्य भविष्ट्यवनधेः वनिवृत्तवनधेिाथ वनमाथणं कररष्ट्यवत अर्िा 

तादृश्या अवभरिायोजनायाः अन्यस्य कल्याणकाररणः, सामावजकासरुिायाि उपायान ्कल्पयेत,् यद ्उवचतवमवत 

भाियेत,्एिांरीत्या उपायान ्कल्पयेत ्यत ्पररपनयमैः पनधामररतपनयमानसुारां भिेत।् 

(2) यर एतादृशभविष्ट्यवनधेः गठनं इत्र्ं प्रकारेण विवहतमवस्त तर केन्रसिथकारः घोषणां कतुं प्रभिवत यत् 

भविष्ट्यवनधेः अवधवनयम-1925 इत्यस्य प्रािधानं तर्ा एतादृशवनधीनामपुरर प्रयकंु्त भविष्ट्यवत यर्ा एते वनधयः 

सिथकारीयाः वनधय आसन्। 

38. कावचत ्व्यवक्तः सम्यग्रपूेण वनिाथवचता मनोनीता वनयकु्ता अवस्त िा न िा, अर्िा विश्वविद्यालयस्य कस्यावप 

प्रावधकरणस्य उत अन्यवनकायस्य सदस्यः भवितुमहथवत िा न िा इवत प्रश्नो यवद उदवेत चेत ्अयं विषयः कुलावधपतये 

प्रेष्ट्यते यस्य वनणथयोंऽवतमो भिेत।् 

39. पिश्वपिद्यालयस्य कस्यपचत ्प्रापधकरणस्य अथिा अन्यपनकायस्य सदस्यानां (पदने सदस्यान ् विहाय) मध्ये 

आकवस्मकररक्तयो तया व्यक्त्या तेन वनकायेन िा यािचछीघ्रं या व्यवक्तः यि वनकायः सदस्यान ्वचनोवत, वनयोजयवत 

सहयोजयवत िा। सः सदस्यः यस्य स्र्ानं ररकं्त जातम ् एिम ् आकवस्मकररक्तये च वनयकु्त-वनिाथवचत-मनोनीत-

सहयोवजतव्यवक्तः तस्य अिधेः अिशेषार्ं तस्य प्रावधकरणस्य वनकायस्य िा सदस्यो भविष्ट्यवत यस्य स्र्ानं पयूथते 

सः सदस्यः भिेत।् 

40. विश्वविद्यालये यस्य कस्यावप अवधकाररणः अर्िा प्रशासकसवमतेः शासनमर्िा वनणथयः, एकस्य अर्िा बहूनां, 

सभ्यस्य अर्िा सभ्यानाम ्एकस्याः ररके्तः ररक्तीनां िा कारणेन वितर्ं न भिवत। 



41. विश्वविद्यालयावधकाररवभः अर्िा कमथचाररवभः एतदवधवनयमस्य पररवनमयस्य िा उपबन्धानसुरणार्ं 

सद्भािपिूमकां  कृतस्य कररष्यमाणस्य िा कायमस्य पिषये, तेषाां विश्वविद्यालयावधकररणाम ्अर्िा कमथचाररणां विरोधे, 

िादो िा न्यायसम्बद्धान्यवििादो न भविष्ट्यवत। 

42. 1872 तम िषथस्य भारतीयसाक्ष्यसम्बद्धयन्यायावधवनयमेन अर्िा अन्येन केनावप तत्कालप्रितृ्तन्यायवनयमेन िा 

विसंिावदवन विषये - या कावप धनसम्प्रावप्तपरस्य प्रवतः, आिेदनपरं, विषयसचूना, आदशेः,प्राशासवनकवनयमः, 

अर्िा यस्य कस्यावप अवधकाररणः िा विश्वविद्यालयस्य सवमतेः िा किन सान्दवभथकवनियः अर्िा यवत्कमवप 

विश्वविद्यलयीयप्रामावणकपरम् अर्िा विश्वविद्यालयस्य वनयतावभलेिे पसु्तके समलु्लेवितांशः 

तवद्वश्वविद्यालयकुलसवचिेन प्रमाणीकृतिेत ् तत ् प्रावप्तपरं, तदािेदनपरं, तत्सचूनापरं, सः आदशेः, सः 

प्राशासवनकवनयमः, सः वनियः, तत ्परं, तत ्प्रमाणीकृतप्रकिनं िा विश्वसनीयसाक्ष्यरूपेण तेष ुतेष ुपरेष ुविद्यमानाः 

अंशाः सिेवप भशंृ विश्वसनीयसाक्ष्यांशत्िेन पररगण्यन्ते। 

43. (1) यवद अनेन अवधवनयमेन पररकवल्पतानां प्रािधानानां सम्पादने कोऽवप क्लेशः भिवत चेत ्तवहथ केन्रसिथकारः 

राजपरे प्रकावशतादशेद्वारा एतादृशं प्रािधानं कतुथमहथवत यदस्य पररवनयमस्य प्रािधान ः सह असङ्गतं न भिेत,् यर्ा 

तेन प्रतीयते, क्लेशमपाकतुथम् आिश्यकं तर्ा समीचीनं भिेत।् परन्त ु एतस्य अवधवनयमस्य प्रारम्भप्रभवृत 

िषथरयसमाप्तेरनन्तरं एतद्धारान्तगथततया न कोऽप्यादशेः दातुं शक्यते। 

(2) एतदवधवनयमस्य उपधारायां (1) कृताः सिेप्यादशेाः वनमाथणानन्तरं यािचछीघ्रं संसदः प्रत्येकं सदनस्य परुतः 

संसदः सरकाले, वरंशतः वदनानां कृते प्रस्ततुाः भविष्ट्यवन्त। संसदः उभयसभयोः प्रवतसमािेशमवप एतेषाम् 

आदशेानाम ्उपस्र्ापनं भिेत।् एकस्य समािेशस्य अिवधः अवधकावधकं वरंशविनावत्मका भिेत ्एतेषाम ्आदशेानां 

प्रस्तािा एकवस्मन ् अर्िा द्वयोः अर्िा वरष ु न रन्तयथसमािेशेष ु प्रयकु्ताः भिेयुः। प्रर्मप्रविष्टसमािेशे िा 

तदनतु्तरसमािेशे िा सभाद्वये एतेष ुआदशेेष ुपररितथनावन यवद सवूचतावन अर्िा सम्पणूथतया एते आदशेाः वतरस्कृताः, 

ततः परम ्एते आदशेाः सभ्य ः सवूचतपररितथनानसुारं पालनीयाः अर्िा वतरस्कृतािेत ्एतेषां पालनमेि न भिेत।् अतः 

सभयोः सवूचतपररितथनावन अर्िा वतरस्कारि दृवष्टि षम्यं विना तस्य आदशेस्य आद्यवस्र्तेः व्यवतररक्ततया न भिेयःु। 

44. (1) सिे पररवनयमाः, अध्यादशेाः, विवनयमाि, ये ये अवस्मन ् अवधवनयमे विद्यन्ते ते आवधकाररकराजपरे 

प्रकिवयष्ट्यन्ते। 

(2) सिे पररवनयमः, अध्यादेशाः, विवनयमावन च, ये ये अवस्मन ् अवधवनयमे विद्यन्ते ते संसदः उभयसभयोः 

प्रवतसमािेशमवप उपस्र्ावपताः भिेयुः। एकस्य समामेशस्य अिवधः अवधकावधकं वरंशत ्वदनावत्मका भिेत।् तेषाम ्

पररवनयमानाम,् अध्यादशेाना,ं विवनयमानां प्रस्तािः एकवस्मन् अर्िा द्वयोः अर्िा वरषु न रन्तयथसमािेशेष ुप्रयकु्ताः 

भिेयुः। प्रर्मप्रविष्टसमािेशे िा तदनतु्तरसमािेशे िा सभाद्वये एतेष ु पररवनयमाध्यादशेविवनयमेष ु पररितथनावन यवद 

सवूचतावन अर्िा सम्पणूथतया एते वतरस्कृताः, ततः परम ् एते सभ्य ः सवूचतपररितथनानुसारं पालनीयाः अर्िा 

वतरस्कृतािेत ्एतेषां पालनमेि न स्यात।् अतः सभ्ययोः सूवचतपररितथनावन अर्िा वतरस्कारि दृवष्टि षम्यं विना तस्य 

आदशेस्य आद्यवस्र्तेः व्यवतररक्ततया न भिेयःु। 



(3)पररवनयमानाम ् अध्यादशेानां विवनयमानां च वनमाथणस्य शवक्तः अस्यावधवनयमस्य 

आरम्भवदनाङ्कात्पिूथवदनाङ्कप्रभवृत पिूथव्यावपप्रभािप्रदशवक्तः सवम्मवलता भविष्ट्यवत वकन्त ुकिन पिूथव्यापी प्रभािः 

न भविष्ट्यवत। पररवनयमानाम ् अध्यादशेानां विवनयमानां च रचनोवचतावधकारः तर्ा वनवमथतसंविध्यादीनां रचना 

पिूथतोऽवप तेषां प्रभािः यर्ा भिेत ्तर्ा श्रद्धा दयेा। अवस्मन ्प्रयत्ने एतस्य अवधवनयमस्य समारम्भकालाभ्यन्तर एि 

एतेषां प्रभािवदनाङ्कः अवप अन्तभथिेत।् निकवल्पतानां पररवनयमाध्यादशेविवनयमानां अन्ियनं यस्याः कस्याः अवप 

व्यके्तः प्रयोजनघातं यर्ा न कल्पयेत ्तर्ा ते पररवनयमाध्यादशेविवनयमादयः ग्राह्ाः।  

45. (1) अवस्मन ्अवधवनयमे तर्ा च पररवनयमे यवत्कमवप विद्यते चेदवप — 

(a) अस्यावधवनयमस्य प्रितथनाव्यिवहतपिंू प्रत्येकं मावनतविश्वविद्यालयस्य कुलावधपवतः, कुलपवतः तर्ा 

अन्यकमथकताथरि पिूथवनयमानुसारेण ि स्िसम्बवन्धकायथकाले अर्ाथदिवशष्टकायथकालपयथन्तं कायथभारग्रहणं कुयुथः। स 

एि वनयमः समयि भिवत यः स्िकायथकालस्य प्राङ्वनधाथररतः आसीत।् 

(b) अस्यावधवनयमस्य प्रितथनात्पिंू कायथकाररपररषदः, श िवणकसवमतेः, योजनासवमतेः, वित्तसवमतेः, 

महायोजनाप्रदशथकमण्डलम ् (Planning and Monitoring Board) इत्यस्य च वनयकु्ताः सदस्याः तर्ा 

समस्तमावनतविश्वविद्यालये कमथरताः पररषदः अस्यावधवनयमस्य प्रितथनसमये तर्ा पररितथनसमयेऽवप 

अिवशष्टकायथकालपयथन्तं स्िस्िपद े पिूथवनयमानसुारेण ि कायं वनिथहयेःु। अवस्मन्नवधवनयमे सिाथसां शक्तीनां प्रयोगं 

तर्ा प्रावधकाररणः सिेषामादेशानां पलनं कररष्ट्यवन्त।  

(c)प्रर्मन्यायालये एकवरंशदवधकाः सदस्याः न भिेयुः, येषां वनधाथरणं केन्रीयसिथकारेण भिेत् ते िषथरयािधौ 

वनयकु्ताः भविष्ट्यवन्त।  

वकन्त ु (a) (b) इत्यनयोः वनवदथष्टकायाथलयेष ु प्रावधकाररषु िा यवद किन ररक्तो भिेत ् तदा तस्य स्र्ान े

आगन्तकुपरामशथकद्वारा अर्िा केन्रसिथकारद्वारा नामाङ्वकतायाः व्यके्तवनथयवुक्तः भविष्ट्यवत। सा व्यवक्तः ताित्पयथन्तं 

वनयकु्ता मनोन्नीता िा तवस्मन ्पद ेभविष्ट्यवत याित्पयथन्तं तवस्मन ्पद ेकस्यवचदवधकाररणः सदस्यस्य िा वनयवुक्तनथ 

भिेत।् 

वकन्त ुइदमप्यिधेयं यत ्अस्य अवधवनयमस्य प्रारम्भात ्प्राग ्िण्ड (a) (b) इत्यनयोः वनवदथष्ट ेकवस्मंविदवप प्रावधकरणे 

वनयकु्ता कावचदवप व्यवक्तः सदस्यो िा अवधवनयमस्य प्रािधानानरुूपा न ितथते तदा तस्य वनयवुक्तः सदस्यता िा समाप्ता 

भविष्ट्यवत। 

(2) अस्य अवधवनयमस्य प्रितथनात्पिंू वनयकु्ताः समस्ता मावनतविविश्वविद्यालयस्य तर्ा अन्यर पद े विद्यामानाः 

कमथचाररणः अिवशष्टकायथकालपयथन्तं पिूथवनयमानामर्ाथत ्पिूथवनवितसमयानामेि पररपालनं कुयुथः। 

(3) अस्य अवधवनयमस्य प्रारम्भात ्पिंू कस्यवचत ्मावनतविश्वविद्यालयस्य कवस्मन्नवप कायथिमे पाठ्यिमे िा किन 

छारः प्रविशवत चेत ्पिूथपाठ्यिमवनयमानसुारेण पिूथकायथिमवनयमानसुारेण िा तस्य छारस्य स्र्ानान्तरं करणीयम।् 



(4) अस्य अवधवनयमस्य प्रितथनात ् पिंू मावनतविश्वविद्यालयद्वारा यवत्कमवप कायं कृतं विवहतं िा या काऽवप 

वडग्री(पदिी) प्रदत्ता श िवणकविवशष्टता िा प्रदता ितथते तत्सि ं मान्यं भविष्ट्यवत। अर् च एतदवधवनयमद्वारा 

न्यायालयस्य संगठने कृते कवस्मंविदवप पररितथने सवत कायथकाररपररषत,् श िवणकसवमवतः, वित्तसवमवतः, 

महायोजनाप्रदशथकमण्डलम ् (Planning and Monitoring Board) सङ्कायः, अन्ये अवधकाररणि मान्याः 

भविष्ट्यवन्त। 

(5) अस्य अवधवनयमस्य प्रारम्भात ्पिंू वकमवप प्रविधानं, किनावप विवनयमः अर्िा आदेशः दृश्यते चेत ्ते यवद 

धारा ३०(वरंशत)् इत्यनेन संम्बवधताः भिवन्त चेत ्ते यर्ापिंू पालवयष्ट्यन्ते। 

(6) केन्रीयसिथकारः अस्य अवधवनयमस्य प्रािधानेष ु प्रवतकूलप्रभािं विना यवद सः एिं कतुं यकंु्त मन्यते तदा 

अवधसचूनाद्वारा एिमपुायान ्विधातुं शक्नोवत यवद्वश्वविद्यालयस्य संचालने अनकूुलतां भजन्ते। 

46. विश्वविद्यालयः आिश्यकतायां सत्यां स्िीयकायथप्रगतये पररषदः, मण्डलस्य, स्र्ावयसवमवतनां केन्राणाञ्च 

सङ्गठनं कतुं प्रभिवत। 

47. यर विश्वविद्यालयस्य कस्म वचत ्प्रावधकरणाय एतदवधवनयमद्वारा विवधद्वारा िा वस्मवतवनयकु्त्यर्ं शवक्तः प्रत्ता 

ितथते तर अन्यर्ोपबवन्धतान ्िजथवयत्िा तादृशीनां सवमतीनां प्रावधकरणसदस्यानां कस्यवचत्प्रावधकरनस्य अन्यस्या 

व्यके्तिाथ वनयवुकं्त कतुं विश्वविद्यालयः अहो भविष्ट्यवत।  


