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നിയമ (നിയമനിർമ്മാണ-ഐ) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പർ 1118/െലഗ്.ഐ2/2020/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ഒേക്ടാബർ 30
1197 തുലാം 14
1943 കാർത്തികം 8.

േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട താെഴപ്പറയുന്ന ആക്റ്റ് െപാതുജനങ്ങളുെട
അറിവിേലക്കായി ഇതിനാൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ്രപകാരമുള്ള
ബില്ലിന് 2021 ഒേക്ടാബർ 29-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുെട അനുമതി ലഭിച്ചു.
ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവിൻ്രപകാരം,

വി. ഹരി നായർ,
നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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2021-െല 10-ാം ആക്റ്റ്
2021-െല േകരള ഡിജിറ്റൽ ശാസ്്രത സാേങ്കതിക നൂതനവിദ്യ
സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റ്
ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതിക വിദ്യയിലും അതിെൻ്റ ്രപേയാഗ രംഗങ്ങളിലും പഠനം, ഗേവഷണം,
െതാഴിൽ്രപാപ്തി, വിജ്ഞാനവ്യാപനം എന്നിവ

സുഗമമാക്കുന്നതിനും

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ രംഗങ്ങളിലും അനുബന്ധേമഖലകളിലും
മി ക വ് ൈക വ രി ക്കു ന്ന തി നു മാ യി േക ര ള സം സ്ഥാ ന ത്ത്
േനാൺ-അഫിലിേയറ്റിംഗ് ആയ ഒരു ശിക്ഷണ-ഗേവഷണ
സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
ഏകാംഗീകൃതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള
ഒരു
ആക്റ്റ്
പീഠിക.―പരിശീലനം
വിചക്ഷണെരയും
അഭിവൃദ്ധിയിൽ

സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധെരയും

സജ്ജമാക്കുന്നതിനും,
േനതൃപരമായ

പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും,
നാണ്യവിളകൾ,

സിദ്ധിച്ച

കൃഷി,

േനാേളജ്ജ്

പങ്കുവഹിക്കുവാൻ

ഇ-ഗേവണൻസിന്
മത്സ്യബന്ധനം

വിദ്യാഭ്യാസ

എേക്കാസിസ്റ്റത്തിെൻ്റ

സംസ്ഥാന

സർക്കാരിെന

സഹായകമാകുന്നതിനും

എന്നിവ

േപാെലയുള്ള

കയർ,

സംസ്ഥാനത്തിെൻ്റ

പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾക്കും നൂതന വ്യവസായങ്ങൾക്കും അവയുെട പരിശീലനം,
ഗേവഷണം, ്രപേയാഗം എന്നിവയിലൂെട സാേങ്കതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത പരിപാലനത്തിന്
സഹായമുറപ്പാക്കുന്നതിനും േവണ്ടി േകരള സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൽ ശാസ്്രതത്തിലും
സാേങ്കതികവിദ്യയിലും

മാനവികവിഷയങ്ങളുെട

്രപേയാഗങ്ങളിലും

ഉന്നത

നിലവാരത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാപനത്തിനും നൂതന ഗേവഷണ പരിപാടികൾക്കുമായി ഒരു
സർവ്വകലാശാല

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും

ഏകാംഗീകൃതമാക്കുന്നതിനും

അതുമായി

ബന്ധെപ്പട്ടേതാ അതിന് ആനുഷംഗികമായേതാ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടി വ്യവസ്ഥ
െചേയ്യണ്ടത് യുക്തമായിരിക്കുകയാൽ;
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ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തിൽ താെഴപ്പറയും ്രപകാരം
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:―
അദ്ധ്യായം 1

്രപാരംഭം
1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.― (1)

ഈ ആക്റ്റിന് 2021-െല േകരള ഡിജിറ്റൽ

ശാസ്്രത സാേങ്കതിക നൂതനവിദ്യ സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റ് എന്ന് േപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2020

ജൂൈല

1-ാം

തീയതി

്രപാബല്യത്തിൽ

വന്നതായി

കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
2. നിർവ്വചനങ്ങൾ.―ഈ ആക്റ്റിൽ സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തിൽ ആവശ്യെപ്പടാത്ത
പക്ഷം,―
(എ) “അക്കാഡമിക സ്റ്റാഫ്” എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയുെട അക്കാഡമിക
സ്റ്റാഫ് ആയി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട അത്തരം വിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട സ്റ്റാഫ്
എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ബി) “േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ്” എന്നാൽ 18-ാം വകുപ്പിൻ കീഴിൽ
രൂപവത്ക്കരിച്ച സർവ്വകലാശാലയുെട േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(സി) “ക്യാംപസ്” എന്നാൽ അദ്ധ്യാപനത്തിേനാ ഗേവഷണത്തിേനാ രണ്ടിനും
കൂടിേയാ

േവണ്ടി

സജ്ജീകരണങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകേയാ

ഒരുക്കുന്നതിനായി

രൂപവത്ക്കരിക്കെപ്പടുകേയാ

സർവ്വകലാശാലയാൽ

െചയ്തിട്ടുള്ള

ഒരു

ഇടം

എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഡി)

“ചാൻസലർ”

എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാലയുെട

ചാൻസലർ

എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഇ) “കമ്പനി” എന്നാൽ 2013-െല കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൻ (2013-െല 18) കീഴിൽ
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു കമ്പനി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എഫ്) “കൗൺസിൽ” എന്നാൽ 17-ാം വകുപ്പിൻ കീഴിൽ രൂപവത്ക്കരിച്ച
സർവ്വകലാശാലയുെട ജനറൽ കൗൺസിൽ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ജി) “ഡീൻ” എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയുെട ഡീൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
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(എച്ച്) “ഫണ്ട്” എന്നാൽ 30-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാല
ഫണ്ട് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഐ) “സർക്കാർ” എന്നാൽ േകരള സർക്കാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(െജ)

“ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ”

വിനിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള,
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

ഒരു

എന്നാൽ

ഈ

സർവ്വകലാശാലയുെട
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി

ആക്റ്റിെല

ഒരു

3-ാം

അദ്ധ്യായത്തിൽ

ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ

നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട

അെല്ലങ്കിൽ

മേറ്റെതങ്കിലും

ആേളാ

എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(െക)

“ഉത്തരവ്”

എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാല

പുറെപ്പടുവിച്ച

ഉത്തരവ്

എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എൽ) “നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട” എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാലും െറഗുേലഷനുകളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എം) “േ്രപാ-ചാൻസലർ” എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയുെട േ്രപാ-ചാൻസലർ
എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എൻ) “െറഗുേലഷനുകൾ” എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട
സർവ്വകലാശാലയുെട െറഗുേലഷനുകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഒ) “പട്ടികജാതികൾ” എന്നതിന് ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട 366-ാം
അനുേച്ഛദത്തിെൻ്റ (24)-ാം ഖണ്ഡത്തിൽ അതിനു നൽകിയിട്ടുള്ള അേത അർത്ഥം
തെന്നയായിരിക്കുന്നതാണ്;
(പി) “പട്ടികേഗാ്രതവർഗ്ഗങ്ങൾ” എന്നതിന് ഭാരതത്തിെൻ്റ ഭരണഘടനയുെട
366-ാം അനുേച്ഛദത്തിെൻ്റ (25)-ാം ഖണ്ഡത്തിൽ അതിനു നൽകിയിട്ടുള്ള അേത അർത്ഥം
തെന്നയായിരിക്കുന്നതാണ്;
(ക്യൂ)

“സ്കൂൾ”

എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാല

സ്ഥാപിച്ച

പഠനസ്കൂൾ

എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ആർ) “െസനറ്റ്” എന്നാൽ 21-ാം വകുപ്പിൻ കീഴിൽ രൂപവത്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള
സർവ്വകലാശാലയുെട െസനറ്റ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
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(എസ്) “സ്േപാൺസറിംഗ് എൻ്റിറ്റി” എന്നാൽ 7-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്േപാൺസറിംഗ് എൻ്റിറ്റി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(റ്റി) “സംസ്ഥാനം” എന്നാൽ േകരള സംസ്ഥാനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(യു)

“സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ”

എന്നാൽ

ഈ

ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച്

സർവ്വകലാശാല ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(വി) “വിദ്യാർത്ഥി” എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലയുെട ഒരു ഡി്രഗി, ഡിേപ്ലാമ
അെല്ലങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠന്രകമേമാ ഗേവഷണേമാ
നടത്തുന്നതിനായി

െറഗുേലഷനുകൾക്കനുസൃതമായി

സർവ്വകലാശാലയിേലാ

സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗേവഷണ വിദ്യാഭ്യാസ േക്രന്ദങ്ങളിേലാ സർവ്വകലാശാല
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള

സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ

ഒരു

ഫുൾൈടം

അെല്ലങ്കിൽ

പാർട്ട്

ൈടം

വിദ്യാർത്ഥിയായി യഥാവിധി ്രപേവശനം ലഭിച്ചിട്ടുളള ഒരാൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഡബ്ല്യു)
നടത്തുന്നതിേനാ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

“അദ്ധ്യാപകർ”
ഗേവഷണം

എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാലയിൽ

നടത്തുന്നതിേനാ

അദ്ധ്യാപകരായി

േവണ്ടി

നിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ

അദ്ധ്യാപനം

നിയമിക്കെപ്പട്ടതും
െ്രപാഫസർമാർ,

അേസാസിേയറ്റ് െ്രപാഫസർമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് െ്രപാഫസർമാർ, അതുേപാെലയുള്ള മറ്റ്
ആളുകൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എക്സ)്

“സർവ്വകലാശാല”

എന്നാൽ

ഈ

ആക്റ്റിൻ

കീഴിൽ

സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതും ഏകാംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതുമായ േകരള ഡിജിറ്റൽ ശാസ്്രത
സാേങ്കതിക നൂതനവിദ്യ സർവ്വകലാശാല എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ൈവ)

“ൈവസ്-ചാൻസലർ”

എന്നാൽ

സർവ്വകലാശാലയുെട

ൈവസ്-

ചാൻസലർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.
അദ്ധ്യായം 2

സർവ്വകലാശാല
3. സർവ്വകലാശാലയുെട സ്ഥാപനവും ഏകാംഗീകരണവും.―(1) “േകരള ഡിജിറ്റൽ
ശാസ്്രത സാേങ്കതിക നൂതനവിദ്യ സർവ്വകലാശാല” എന്ന േപരിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാല
സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതും ഏകാംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നതുമാണ്.
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(2)

സർവ്വകലാശാലയുെട

ആസ്ഥാനം

തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലയിൽ

ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3)

സർവ്വകലാശാലയിൽ, ഈ ആക്റ്റിൽ ്രപതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപകാരേമാ

അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ വ്യവസ്ഥ െചയ്തിട്ടുള്ള ്രപകാരേമാ,
ചാൻസലറും േ്രപാ-ചാൻസലറും ൈവസ്-ചാൻസലറും ഡീനും രജിസ്്രടാറും ജനറൽ
കൗൺസിലും േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സും െസനറ്റും മറ്റ് അധികാരസ്ഥാനങ്ങളും
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും ഉൾെപ്പടുന്നതാണ്.
(4)

സർവ്വകലാശാല,

ഈ

ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

വിേധയമായി,

സ്ഥാവരവും ജംഗമവുമായ വസ്തു ആർജ്ജിക്കുന്നതിനും ൈകവശം വയ്ക്കുന്നതിനും
സർവ്വകലാശാലയുെട ആവശ്യത്തിനായി അതിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളേതാ അത്
ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളേതാ ആയ സ്ഥാവരേമാ ജംഗമേമാ ആയ ഏെതാരു വസ്തുവും
പാട്ടത്തിന്

നൽകുന്നതിേനാ

വിൽക്കുന്നതിേനാ

മറ്റുവിധത്തിൽ

ൈകമാറ്റം

െചയ്യുന്നതിേനാ, േക്രന്ദസർക്കാരിൽ നിേന്നാ മേറ്റെതങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ
നിേന്നാ സർക്കാരിനാൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും ഏകാംഗീകൃത നികായത്തിൽ
നിേന്നാ

പണം

കടംവാങ്ങുന്നതിനും,

ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾക്കായി
അധികാരേത്താടുകൂടി

കരാറിേലർെപ്പടുന്നതിനും

േവണ്ടതായ
ശാശ്വതമായ

മെറ്റല്ലാ

ഈ

കാര്യങ്ങളും

ആക്റ്റിെൻ്റ

െചയ്യുന്നതിനും

പിൻതുടർച്ചാവകാശേത്താടും

ഒരു

െപാതു

മു്രദേയാടും കൂടിയ ഒരു ഏകാംഗീകൃത നികായം ആയിരിക്കുന്നതും ്രപസ്തുത േപരിൽ
വ്യവഹരിക്കുകേയാ വ്യവഹരിക്കെപ്പടുകേയാ െചേയ്യണ്ടതുമാണ്.
(5)

സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുേവണ്ടിേയാ

വ്യവഹാരങ്ങളിെലയും

മറ്റ്

നിയമനടപടികളിെലയും

രജിസ്്രടാേറാ അേദ്ദഹം ഇതിേലക്കായി
ഒപ്പുവയ്േക്കണ്ടതും
വ്യവഹാരങ്ങളിെലയും

അതിന്

എതിരാേയാ

വാദ്രപതിവാദ

ഉള്ള

എല്ലാ

പ്രതികകളിൽ

അധികാരെപ്പടുത്തിയ മേറ്റെതങ്കിലും ആേളാ

സത്യേബാധെപ്പടുേത്തണ്ടതും
നടപടികളിെലയും

എല്ലാ

േ്രപാസസ്സുകളും

അങ്ങെനയുള്ള
രജിസ്്രടാർക്ക്

നൽേകണ്ടതും നടേത്തണ്ടതുമാണ്.
(6) സർവ്വകലാശാല നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിെല
ദരി്രദരും

നിർദ്ധനരുമായ

വിഭാഗങ്ങൾക്ക്

സബ്സിഡി

നിരക്കിൽ

നൽകണെമന്ന്

സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ബാദ്ധ്യതയാകുന്ന സബ്സിഡി
തുക സർക്കാർ വഹിേക്കണ്ടതാണ്.
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4.

സർവ്വകലാശാലയുെട

ലക്ഷ്യങ്ങൾ.―സർവ്വകലാശാലയുെട

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

താെഴപ്പറയുന്നവയായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(എ)

വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയിലും

ആപ്ലിേക്കഷനുകളിലും

ബിരുദാനന്തര

അതിെൻ്റ

വിദ്യാഭ്യാസം,

മൾട്ടി

ഡിസിപ്ലിനറി

ഗേവഷണം,

പരിശീലനം,

കൺസൾട്ടൻസി േജാലികൾ എന്നിവ സൗകര്യെപ്പടുത്തുകയും േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുക;
(ബി) ൈവവിധ്യങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ ഗേവഷണ പരിപാടികൾ, ൈനപുണ്യ
വികസന
ഡിജിറ്റൽ

സംരംഭങ്ങൾ,

വ്യവസായ

സാേങ്കതികവിദ്യ

്രപസക്തമായ

രംഗത്ത്

ഉന്നത

േകാഴ്സുകൾ

നിലവാരമുള്ള

എന്നിവയിലൂെട

മാനവവിഭവേശഷി

സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക;
(സി) ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യയിലും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടേതാ അതിന്
ആനുഷംഗികമായേതാ ആയ കാര്യങ്ങളിലും മികവ് ൈകവരിക്കുക;
(ഡി) െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േമഖലകളിെല േസവനവിതരണം െമച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ
കഴിയുന്നവിധത്തിൽ വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയിലും ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യയിലും ഒരു
മാതൃകാപരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുക;
(ഇ) അത്യന്താധുനികമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൂതനവിദ്യകളും േസവനങ്ങളും
വികസിപ്പിെച്ചടുക്കുന്നതിന് വ്യവസായ േമഖലെയ ്രപാപ്തമാക്കുക;
(എഫ്)

ഇന്ത്യയിലും

വിേദശത്തുമുള്ള

സഹഅക്കാഡമിക

സമൂഹത്തിൽ

ശക്തമായ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുക; കൂടാെത
(ജി) േലാകത്തിെല മികച്ച ്രപതിഭാശാലികെള ആകർഷിക്കുകയും തികഞ്ഞ
ആേഗാള സമന്വയം സാധ്യമാക്കുകയും െചയ്യുക.
5. സർവ്വകലാശാലയുെട അധികാരങ്ങൾ.―സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് താെഴപ്പറയുന്ന
അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(എ) സർവ്വകലാശാല കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പഠനശാഖകളിൽ
അദ്ധ്യാപനം

നൽകുക,

വിവിധ

പഠനസ്കൂളുകൾ
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ഗേവഷണത്തിനും

വിജ്ഞാനത്തിെൻ്റയും

ൈനപുണ്യത്തിെൻ്റയും

ഉന്നമനത്തിനും

വ്യാപനത്തിനും േവണ്ടി വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക;
(ബി)

സർവ്വകലാശാല

നിശ്ചയിക്കുന്ന

അത്തരം

നിബന്ധനകൾക്ക്

വിേധയമായി ഡിേപ്ലാമകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകുക, കൂടാെത പരീക്ഷകളുെടേയാ
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിെൻ്റേയാ

അെല്ലങ്കിൽ

ഒരാളുെട

മേറ്റെതങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിെൻ്റേയാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

കഴിവ്

പരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള

ബിരുദങ്ങളും മറ്റ് അക്കാഡമിക

ബഹുമതികളും നൽകുക;
(സി) സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ ഓണററി ബിരുദങ്ങേളാ
മറ്റ് ബഹുമതികേളാ നൽകുക;
(ഡി)

സർവ്വകലാശാലയുെട

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കനുസൃതമായി

സ്വത്രന്തമായ

മികവിെൻ്റ േക്രന്ദങ്ങളും സ്വത്രന്തമായ പരിശീലന േക്രന്ദങ്ങളും ഔട്ട് റീച്ച് െസൻ്ററുകളും
സാമ്പത്തിക ്രപവർത്തന സ്വയംഭരണാധികാരേത്താടുകൂടിയുള്ളതും ഗേവഷണത്തിലും
പരിശീലനത്തിലും

വിദഗ്േധാപേദശം

നൽകുന്നതിലും

ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുമായ

അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തുക;
(ഇ) സംസ്ഥാനത്തിെൻ്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സർക്കാരിെൻ്റ അനുമതിേയാടുകൂടി
ഭാരതത്തിെൻ്റ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഗേവഷണ വിദ്യാഭ്യാസ േക്രന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക;
(എഫ്)
പരിശീലന

സർക്കാരിെൻ്റ

േക്രന്ദങ്ങെളയും

അംഗീകാരമുള്ള

ഗേവഷണ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കനുസൃതമായി,

സ്ഥാപനങ്ങേളയും
സർവകലാശാലയുെട

എക്െസ്റ്റൻഷൻ െസൻ്ററുകളായും സ്വത്രന്തമായ മികവിെൻ്റ േക്രന്ദങ്ങളായും പരിശീലന
േക്രന്ദങ്ങളായും ഔട്ട് റീച്ച് െസൻ്ററുകളായും ്രപവർത്തിക്കുന്നതിനായി അംഗീകാരം
നൽകുക;
(ജി)

വിഷയപരിമിതികളില്ലാത്തതായ

പഠനങ്ങളും

വിജ്ഞാനവ്യാപന

േസവനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഏെറ്റടുക്കുകയും െചയ്യുക;
(എച്ച്)

സർവ്വകലാശാലയിൽ

ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളേതാ

കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളേതാ

മിനിസ്റ്റീരിയേലാ

മറ്റുള്ളേതാ

ആയ

ഭരണപരമായ
തസ്തികകൾ

സൃഷ്ടിക്കുകയും അത്തരം തസ്തികകളിൽ ആളുകെള നിയമിക്കുകയും െചയ്യുക;

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

9

(ഐ) യൂണിേവഴ്സിറ്റി ്രഗാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, ആൾ ഇൻഡ്യ കൗൺസിൽ േഫാർ
െടക്നിക്കൽ

എഡ്യൂേക്കഷൻ

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

മുതലായ

പാലിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി

െറഗുേലറ്ററി
(എച്ച്)

േബാഡികളുെട

ഖണ്ഡത്തിൽ

കുറഞ്ഞ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

തസ്തികകൾക്കുള്ള ബത്തകളും േ്രപാവിഡൻ്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് ബത്തകളും ഉൾെപ്പെട
ശമ്പളഘടന

നിശ്ചയിക്കുക,

എന്നാൽ

അറ്റശമ്പളം

െറഗുേലറ്ററി

േബാഡികൾ

നിർണ്ണയിച്ചതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതാകാവുന്നതും പെക്ഷ ഒരു കാരണവശാലും എല്ലാ
അക്കാഡമികവും

അദ്ധ്യാപനവും

മറ്റ്

ജീവനക്കാർക്കും

േവണ്ടിയുള്ള കരാറുമായി

േചർന്നുെകാണ്ടുള്ള കരാർ നിബന്ധനകൾക്കും കരാറിെൻ്റ ൈദർഘ്യം, കാലാവധി,
്രപതീക്ഷകൾ,

ചുമതലകൾ,

കുറവായിരിക്കുവാൻ

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ

എന്നിവ

നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ

പാടില്ലാത്തതുമാെണന്നുറപ്പാക്കുക;

അതിെൻ്റ

എല്ലാ

ജീവനക്കാരുമായി വരുമാനം പങ്കിടൽ രീതി ഉണ്ടാക്കുക;
(െജ)

മേറ്റെതങ്കിലും

സർവ്വകലാശാലകളിേലാ

സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ

്രപവർത്തിക്കുന്ന ആളുകെള ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിേലക്ക് സർവ്വകലാശാലയിൽ
അദ്ധ്യാപകരായി നിയമിക്കുക;
(െക) േലാേകാത്തര നിലവാരമുള്ള ്രപതിഭകെള സർവ്വകലാശാലയിേലക്കും
സ്കൂളുകളിേലക്കും

ഗേവഷണേക്രന്ദങ്ങളിേലക്കും

ആകർഷിക്കുന്നതിനും

നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ്രപകടനാധിഷ്ഠിത േ്രപാത്സാഹന സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക;
(എൽ)

െമച്ചെപ്പട്ട

േപാകുന്നതിനായി
സ്ഥാപനങ്ങളുമായും

െചയർ

ഗേവഷണവും
െപാസിഷനുകൾ

സർക്കാേരതര

പരിശീലനവും

തുടർന്നുെകാണ്ടു

സജ്ജമാക്കുന്നതിേലക്ക്

സംഘടനകളുമായും

വ്യവസായ

മറ്റ്

ഗേവഷണ

സംഘടനകളുമായും സഹവർത്തിക്കുക;
(എം) ഇന്ത്യയിലും വിേദശത്തുമുള്ള മറ്റ് സർവ്വകലാശാലകളുമായി വിജ്ഞാനം,
സാേങ്കതികവിദ്യ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഫാക്കൽറ്റികൾ എന്നിവയുെട ൈകമാറ്റം ഉൾെപ്പടുത്തി
െകാണ്ട്

പരസ്പര്രപേയാജനകരമായ

ബന്ധങ്ങൾ

സയൻസിലും

സാേങ്കതികവിദ്യയിലും

െകാണ്ടുള്ള

ഗേവഷണേക്രന്ദങ്ങളുെട

സ്ഥാപിക്കുകയും

മാനവികവിഷയങ്ങളിലും

െചയ്യുക;
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(എൻ)

ഡിജിറ്റൽ

ഇെന്നാേവഷൻ,

സയൻസ്,

സംരംഭകത്വം,

സാേങ്കതികവിദ്യ,

ലിബറൽ

ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി

ആർട്സ്,

മാനവികവിഷയങ്ങൾ

എന്നിവയിൽ ഗേവഷണവും പഠനവും ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനായി അന്തർേദ്ദശീയ ഗേവഷണ
ഏജൻസികളുമായും

ധനസഹായ

ഏജൻസികളുമായും

ഫൗേണ്ടഷനുകളുമായും

സഹവർത്തിക്കുക;
(ഒ)

ഗേവഷണത്തിലൂെടയും

കൺസൾട്ടിംഗിലൂെടയും

ബൗദ്ധിക

സ്വത്ത്

സൃഷ്ടിക്കുകയും ധനസമാഹരണം നടത്തുകയും െചയ്യുക;
(പി)
േവണ്ടി,

സർവ്വകലാശാല

അ്രപകാരമുള്ള

സർവ്വകലാശാല,

രീതിയിൽ,

ഉന്നത

വ്യവസായ-േകാർപ്പേററ്റ്

നിശ്ചയിേച്ചക്കാവുന്ന
മുൻനിരയിൽ

പഠനത്തിനുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങൾ,

അത്തരം

ആവശ്യങ്ങൾക്ക്

്രപവർത്തിക്കുന്ന

അേതാറിറ്റി

മേറ്റെതങ്കിലും

അെല്ലങ്കിൽ

പരീക്ഷണശാല

സംഘടന,

എന്നിവയുമായി

സഹകരിക്കുകേയാ േയാജിച്ചു ്രപവർത്തിക്കുകേയാ സഹവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യുക;
(ക്യൂ)
കൂടിേയാ

അദ്ധ്യാപനത്തിേനാ ഗേവഷണ േമൽേനാട്ടത്തിേനാ അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടിനും

(പി)

ഖണ്ഡത്തിൽ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

സംഘടനകളിൽ

്രപവർത്തിക്കുന്ന

ആളുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അ്രപകാരമുള്ള അംഗീകാരം
പിൻവലിക്കുകേയാ െചയ്യുക;
(ആർ)

അക്കാഡമിക

ചുമതലകൾ

നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി

ഒരു

പഠന

ഗേവഷണ വിഭാഗം സജ്ജമാക്കുകയും അവർക്ക് നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ
്രപതിഫലം നൽകുകയും െചയ്യുക;
(എസ്)

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

ചുമേത്തണ്ട

ഫീസും

മറ്റ്

ചാർജ്ജുകളും

നിർണ്ണയിക്കുക;
(റ്റി)

കമ്പ്യൂട്ടർ

െസൻ്ററുകൾ,

പരീക്ഷണശാലകൾ,

്രഗന്ഥശാല

മുതലായ

സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക;
(യു) വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പാഠ്യപദ്ധതി വികസന േക്രന്ദങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കുക;
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(വി)
മൂല്യനിർണ്ണയം

സർവ്വകലാശാലയിേലക്കുള്ള
അെല്ലങ്കിൽ

മേറ്റെതങ്കിലും

്രപേവശനത്തിനുേവണ്ടി,
രീതിയിലുള്ള

പരീക്ഷ,

െതരെഞ്ഞടുപ്പ്

എന്നിവ

ഉൾെപ്പടാവുന്ന നിലവാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക;
(ഡബ്ല്യു) െഫേലാഷിപ്പുകളും സ്േകാളർഷിപ്പുകളും െമഡലുകളും സമ്മാനങ്ങളും
ഏർെപ്പടുത്തുകയും നൽകുകയും െചയ്യുക;
(എക്സ)് വിജ്ഞാനവ്യാപന ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള ഫീസുകളും മറ്റ്
ചാർജ്ജുകളും ആവശ്യെപ്പടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യുക;
(ൈവ) സർവ്വകലാശാലയിെല വിദ്യാർത്ഥികളുെട താമസത്തിന് േമൽേനാട്ടം
വഹിക്കുകയും

അവരുെട

ആേരാഗ്യവും

െപാതുേക്ഷമവും

അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്ന

തിനാവശ്യമായ ്രകമീകരണങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക;
(ഇസഡ്) വിദ്യാർത്ഥിനികളുെട കാര്യത്തിൽ, സർവ്വകലാശാല അഭികാമ്യെമന്ന്
കരുതുന്ന, അ്രപകാരമുള്ള ്രപേത്യക ്രകമീകരണങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തുക;
(ഇസഡ്-എ)

സർവ്വകലാശാലയിെല

വിദ്യാർത്ഥികളുെട

െപരുമാറ്റം

നിയ്രന്തിക്കുക;
(ഇസഡ്-ബി) സർവ്വകലാശാലയിെല അദ്ധ്യാപകരുെടയും ജീവനക്കാരുെടയും
േജാലി ്രകമീകരിക്കുകയും െപരുമാറ്റം നിയ്രന്തിക്കുകയും െചയ്യുക;
(ഇസഡ്-സി) സർവ്വകലാശാലയിെല ജീവനക്കാരുെടയും വിദ്യാർത്ഥികളുെടയും
ഇടയിൽ അച്ചടക്കം നിയ്രന്തിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും, ഇതിേലക്കായി ആവശ്യെമന്ന്
കരുതുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യുക;
(ഇസഡ്-ഡി) സർവ്വകലാശാലയിെല അദ്ധ്യാപകരുെടയും ജീവനക്കാരുെടയും
ആേരാഗ്യവും െപാതുേക്ഷമവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ്രകമീകരണങ്ങൾ
ഏർെപ്പടുത്തുക;
(ഇസഡ്-ഇ)

ആളുകളിൽ

സ്ഥാപനങ്ങൾ,

്രടസ്റ്റുകൾ,

സഹായങ്ങളും

സംഭാവനകളും

നിന്നും,

സർക്കാേരതര
ദാനങ്ങളും
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കമ്പനികൾ,
സംഘടനകൾ

സർക്കാർ-സർക്കാേരതര
എന്നിവയിൽ

സ്വീകരിക്കുകയും

നിന്നും

സർവ്വകലാശാല
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തീരുമാനിക്കും്രപകാരം

െചയറുകൾക്കും

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

െകട്ടിടങ്ങൾക്കും

അതുേപാെലയുള്ളവയ്ക്കും നാമകരണം നടത്തുകയും െചയ്യുക;
(ഇസഡ്-എഫ്) സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുേവണ്ടി, ്രടസ്റ്റും എൻേഡാവ്െമൻ്റുകളുമായ
വസ്തുക്കൾ

ഉൾെപ്പെടയുള്ള

ആർജ്ജിക്കുകയും

സ്ഥാവരേമാ

ൈകവശം

ജംഗമേമാ

വയ്ക്കുകയും

ആയ

വസ്തുക്കൾ

ൈകകാര്യം

െചയ്യുകയും

ൈകെയാഴിയുകയും െചയ്യുക:
എന്നാൽ സർക്കാരിെൻ്റ സഹായേത്താെട സ്ഥലം ആർജ്ജിക്കുകേയാ െകട്ടിടം
പണിയുകേയാ

െചയ്ത

വയ്ക്കുന്നതിനും

അ്രപകാരമുള്ള

ൈകകാര്യം

സ്ഥാവര-ജംഗമ

െചയ്യുന്നതിനും

വസ്തുക്കൾ

ൈകെയാഴിയുകയും

ൈകവശം

െചയ്യുന്നതിന്

സർക്കാരിെൻ്റ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ളതാകുന്നു;
(ഇസഡ്-ജി) സർവ്വകലാശാലയുെട നടത്തിപ്പിെൻ്റയും വികസനത്തിെൻ്റയും
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി,

സർക്കാരിെൻ്റ

അനുമതിേയാെട,

സർവ്വകലാശാലയുെട

വസ്തുവിെൻ്റ ഈടിേന്മൽ, പണം വായ്പെയടുക്കുക;
(ഇസഡ്-എച്ച്)
വിദ്യാഭ്യാസത്തിെൻ്റ

വിഷയങ്ങൾ,
തലം,

എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമായി

ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെൻ്റ

ആളുകൾക്കുള്ള

േമഖലകൾ,

സാേങ്കതിക

്രഹസ്വ-ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ

പരിശീലനം
ആവശ്യങ്ങൾ

വിലയിരുത്തുക, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു യുക്തമായ പരിപാടികൾ
ആരംഭിക്കുക;
(ഇസഡ്-ഐ)
േബാധനം

സംേവദനാത്മകരീതിയിലുള്ള

നൽകുകയും,

ഓൺൈലൻ

ഔപചാരിക-അനൗപചാരിക

പഠനത്തിലൂെട

(തുറന്നപഠനം)

വിദ്യാഭ്യാസ

ധാരകളിേലക്ക് പരസ്പരം മാറാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യെമാരുക്കുകയും െചയ്യുക;
കൂടാെത
(ഇസഡ്-െജ) സർവ്വകലാശാലയുെട എല്ലാേമാ ഏെതങ്കിലുേമാ അധികാരങ്ങൾ
വിനിേയാഗിക്കുന്നതിന്
സർവ്വകലാശാലയുെട
ആവശ്യമായേതാ

ആവശ്യമാേയക്കുന്നേതാ
എല്ലാേമാ

ഉതകുന്നേതാ

ഏെതങ്കിലുേമാ
ആയ

കാര്യങ്ങളും െചയ്യുക.
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ആനുഷംഗികമാേയക്കുന്നേതാ
ലക്ഷ്യങ്ങൾ

അങ്ങെനയുള്ള

ൈകവരിക്കുന്നതിന്

മെറ്റല്ലാ

്രപവൃത്തികളും
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6.

സർവ്വകലാശാലയിേലയ്ക്കുള്ള

്രപേവശനം.―(1)

ഈ

ആക്റ്റിേലയും

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിെലയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായും കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള
സംവരണ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും, ഏതു വംശത്തിലും മതവിശ്വാസത്തിലും ജാതിയിലും
വർഗ്ഗത്തിലും

െപടുന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും

എല്ലാ

ലിംഗക്കാർക്കും

സർവ്വകലാശാലയിെല

ഒരു

സർവ്വകലാശാലയിൽ
അദ്ധ്യാപകൻ

്രപേവശനം

ആകുന്നതിേനാ

അവിടെത്ത ഏെതങ്കിലും പദവി വഹിക്കുന്നതിേനാ അെല്ലങ്കിൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ
വിദ്യാർത്ഥിയായി ്രപേവശനം േനടുന്നതിേനാ അവിെടനിന്നും ബിരുദം േനടുന്നതിേനാ
അവിടെത്ത

ഏെതങ്കിലും

വിേശഷാധികാരം

അനുഭവിക്കുന്നതിേനാ

ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതിേനാ േവണ്ടി, സർവ്വകലാശാല ഏെതങ്കിലും ആളിെൻ്റേമൽ
ഏെതങ്കിലും

മതവിശ്വാസേമാ

െതാഴിേലാ

രാ്രഷ്ടീയ

അഭി്രപായേമാ

സംബന്ധിച്ച്

പരിേശാധന നടത്തുവാേനാ നിർബന്ധിക്കുവാേനാ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(2)

സർവ്വകലാശാലയിൽ

്രപേവശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും

ഏതു

േദശീയതയിെലയും

അവെര

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

രീതിയിൽ

്രപേവശിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്.

(3) ഈ വകുപ്പിെല യാെതാന്നുംതെന്ന, വനിതകൾേക്കാ സമൂഹത്തിെല മറ്റ്
പിേന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുന്നവർേക്കാ, പട്ടികജാതിയിലും പട്ടികേഗാ്രതവർഗ്ഗത്തിലും
െപടുന്നവർേക്കാ, നിയമനത്തിേനാ ്രപേവശനത്തിേനാ േവണ്ടി ഏെതങ്കിലും ്രപേത്യക
വ്യവസ്ഥ

ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ

നിന്നും

സർവ്വകലാശാലെയ

തടയുന്നതായി

കരുതെപ്പടുന്നതല്ല.

7.
1-ാം

സ്േപാൺസറിംഗ് എൻ്റിറ്റി.―(1) 1956-െല കമ്പനീസ് ആക്ടിെൻ്റ (1956-െല

േക്രന്ദ

ആക്റ്റ്)

25-ാം

വകുപ്പിൻകീഴിൽ,

5-9-2000-െല

09-14187/2000

നമ്പർ

സർട്ടിഫിക്കേറ്റാെട ഒരു കമ്പനിയായി ഏകാംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ദി ഇൻഡ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ്

ഇൻഫർേമഷൻ

െടക്േനാളജി

ആൻ്റ്

മാേനജ്െമൻ്റ്-േകരള

(IIITM-K)

സർവ്വകലാശാലയുെട സ്േപാൺസറിംഗ് എൻ്റിറ്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

(2)

സർവ്വകലാശാല

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

ആവശ്യമാേയക്കാവുന്ന

എല്ലാ

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സ്േപാൺസറിംഗ് എൻ്റിറ്റി െചയ്തുെകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
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അദ്ധ്യായം 3

ചാൻസലറും േ്രപാ-ചാൻസലറും സർവ്വകലാശാലയിെല
മറ്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
8.

ചാൻസലർ.―(1)

േകരള

ഗവർണർ,

അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ

ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം

േഹതുവായി, സർവ്വകലാശാലയുെട ചാൻസലർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) ചാൻസലർ സർവ്വകലാശാലയുെട തലവനായിരിക്കുന്നതും, സന്നിഹിത
നായിരിക്കുേമ്പാൾ സർവ്വകലാശാലയുെട ജനറൽ

കൗൺസിലിെൻ്റ േയാഗങ്ങളിലും

ബിരുദദാന സേമ്മളനത്തിലും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(3) ചാൻസലറുെട അംഗീകാരമില്ലാെത സർവ്വകലാശാല യാെതാരാൾക്കും
ഓണററി ബിരുദേമാ ബഹുമതികേളാ നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
(4) ഈ വകുപ്പിെല േമൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഭംഗം വരാെത, ഈ ആക്േറ്റാ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകേളാ
ഏെതാരു

െറഗുേലഷനുകേളാ
നടപടി്രകമവും

അനുസരിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത

ചാൻസലർക്ക്

സർവ്വകലാശാലയുെട

േരഖാമൂലമുള്ള

ഉത്തരവിനാൽ

റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ് :
എന്നാൽ അ്രപകാരം ഏെതങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
അ്രപകാരമുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം കാണിക്കാൻ
ചാൻസലർ സർവ്വകലാശാലേയാട് ആവശ്യെപ്പേടണ്ടതാണ്.
(5)

െതറ്റായ

സർവ്വകലാശാലയുെട
അധികാരം

്രപവൃത്തികൾ
മറ്റ്

അേന്വഷണം

ഉേദ്യാഗസ്ഥെരേയാ

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

വിനിേയാഗിക്കുേമ്പാൾ,

െചയ്യുന്നപക്ഷം

ൈവസ്-ചാൻസലെറേയാ

നീക്കംെചയ്യുന്നതിന്

അ്രപകാരം

ചാൻസലർക്ക്

നീക്കംെചയ്യലിനുള്ള

അധികാരം

നീക്കംെചയ്യാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ആളിെനതിെര ഉചിതമായ

നടത്തിയതിെൻ്റ

അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

ചാൻസലർ

സർക്കാരിെൻ്റ

അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ

ശിപാർശെയ
അഭി്രപായം

രൂപവത്ക്കരിേക്കണ്ടതാണ്.
(6) ചാൻസലർ, ഈ ആക്റ്റ് ്രപകാരേമാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ ്രപകാരേമാ അവയ്ക്ക്
കീഴിേലാ, നൽകെപ്പട്ടേതാ നിക്ഷിപ്തമായേതാ ആയ അങ്ങെനയുള്ള മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ
കൂടി

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും

അങ്ങെനയുള്ള

നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
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9. േ്രപാ-ചാൻസലർ.―(1) സംസ്ഥാനെത്ത വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ
ചുമതലയുള്ള

മ്രന്തി,

അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ

ഔേദ്യാഗിക

സ്ഥാനം

വകുപ്പിെൻ്റ
േഹതുവായി,

സർവ്വകലാശാലയുെട േ്രപാ-ചാൻസലർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) ചാൻസലറുെട അഭാവത്തിേലാ അേദ്ദഹത്തിന് ്രപവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത
അവസരത്തിേലാ, സർവ്വകലാശാലയുെട ബിരുദദാന സേമ്മളനങ്ങളിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നതുൾെപ്പെട,

ചാൻസലറുെട

എല്ലാ

അധികാരങ്ങളും

േ്രപാ-ചാൻസലർ

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(3)

ചാൻസലർ

ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്ന,
േ്രപാ-ചാൻസലർ

േരഖാമൂലമുള്ള
ചാൻസലറുെട

ഉത്തരവിനാൽ

അങ്ങെനയുള്ള

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും

േ്രപാ-ചാൻസലർക്ക്

അധികാരങ്ങൾ

കൂടി

ചുമതലകൾ

കൂടി

അങ്ങെനയുള്ള

നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതും അ്രപകാരമുള്ള ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കൽ അ്രപകാരമുള്ള ഉത്തരവിൽ
വിനിർേദ്ദശിക്കാവുന്ന

അങ്ങെനയുള്ള

നിയ്രന്തണങ്ങൾക്കും

നിബന്ധനകൾക്കും

വിേധയമാകാവുന്നതുമാണ്.
10. സർവ്വകലാശാലയിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥർ.―താെഴപ്പറയുന്നവർ സർവ്വകലാശാലയിെല
ഉേദ്യാഗസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ൈവസ്-ചാൻസലർ;
(ii) ഡീനുകൾ;
(iii) രജിസ്്രടാർ;
(iv) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ; കൂടാെത
(v)

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അനദ്ധ്യാപകരും

സേപ്പാർട്ട്

സ്റ്റാഫും ഉൾെപ്പെട സർവ്വകലാശാലയുെട േസവനത്തിലുള്ള മറ്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥർ.
11. ൈവസ്-ചാൻസലർ.―(1) ൈവസ്-ചാൻസലർ, സാേങ്കതികവിദ്യ അെല്ലങ്കിൽ
സയൻസ് അെല്ലങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അെല്ലങ്കിൽ മാേനജ്െമൻ്റ് രംഗെത്ത ഒരു പണ്ഡിത
േ്രശഷ്ഠനും

ഒരു

ഉന്നത

പഠന

സ്ഥാപനത്തിൽ

ഭരണപരിചയവും

ഉള്ള

ആളായിരിേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെത ഏെതങ്കിലും ഒരു യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ െ്രപാഫസർ
എന്ന നിലയിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് വർഷെത്ത ്രപവർത്തന പരിചയേമാ അെല്ലങ്കിൽ
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്രപശസ്തമായ ഒരു റിസർച്ച് അെല്ലങ്കിൽ അക്കാഡമിക് അെല്ലങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്േ്രടറ്റീവ്
ഓർഗൈനേസഷനിൽ

തത്തുല്യമായ

വിധത്തിൽ

്രപവർത്തന

പരിചയേമാ

ഉള്ള

ആളുമായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) ൈവസ്-ചാൻസലർ സർവ്വകലാശാലയുെട ്രപധാന അക്കാഡമിക തലവനും
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ആയിരിക്കുന്നതും ഈ ആക്റ്റിനാേലാ അതിൻ
കീഴിേലാ ഉള്ള, സർവ്വകലാശാലയുെട കാര്യങ്ങളുെട േമൽേനാട്ടവും നിയ്രന്തണവും
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(3) ചാൻസലർ നിയമിക്കുന്നതും താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ
െസർച്ച്-കം-െസലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുെട ശിപാർശയിേന്മൽ അേദ്ദഹം ൈവസ്-ചാൻസലെറ
നിയമിേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:―
(എ)

സംസ്ഥാന

ചീഫ്

െസ്രകട്ടറി,

അേദ്ദഹം

കമ്മിറ്റിയുെട

കൺവീനറായിരിക്കുന്നതാണ് ;
(ബി) ഇലേ്രക്ടാണിക്സും വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയും വ്യവസായ രംഗത്തു
നിന്നുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധ അംഗം;
(സി) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ്

െസലക്ട്

െചയ്യുന്ന പഠന ഗേവഷണ

രംഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധ അംഗം;
(ഡി) യൂണിേവഴ്സിറ്റി ്രഗാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ഒരാൾ;
കൂടാെത
(ഇ) സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ഒരാൾ.
(4) ൈവസ്-ചാൻസലറുെട ഒഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള തീയതിയ്ക്ക്
കുറഞ്ഞത്

മൂന്ന്

മാസം

തുടങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതും

ചാൻസലർ

പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതുമാണ്.
സാഹചര്യങ്ങളിൽ
സമയപരിധി
കാലയളവ്

മുെമ്പങ്കിലും

െചയ്യുന്നത്

ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
മൂന്നു

പൂർത്തിയാേക്കണ്ടതാണ്.

െചയ്ത
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ചാൻസലർക്ക്,
ആവശ്യമാെണങ്കിൽ

പാനൽ
്രപകാരം

നടപടി

സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ

എന്നിരുന്നാലും,

മാസത്തിനകം

വ്യവസ്ഥ

തയ്യാറാക്കുന്ന

നിശ്ചയിച്ച

എന്നിരുന്നാലും,

അങ്ങെന

ഉൾെപ്പെട

പാനൽ

അനിവാര്യമായ
അ്രപകാരമുള്ള

അങ്ങെന

ദീർഘിപ്പിച്ച

തയ്യാറാക്കുന്ന

ഏകകണ്ഠമായ

നടപടി
ശിപാർശ
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െചയ്യുവാൻ

െസർച്ച്-കം-െസലക്ഷൻ

കമ്മിറ്റിയിെല

ഓേരാ

അംഗത്തിനും

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

കമ്മിറ്റി

പരാജയെപ്പടുന്ന

ഒരാളുെട

കമ്മിറ്റിയിെല

േപര്

സംഗതിയിൽ,

വീതം

ഏെതങ്കിലും

ചാൻസലർക്ക്

ഒരംഗം

േപര്

സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ൈവസ് -ചാൻസലറുെട നിയമനം അസാധുവാക്കുന്നതല്ല.
(5) ഈ ആക്റ്റിേലാ െറഗുേലഷനുകളിേലാ എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും
്രപഥമ

ൈവസ്-ചാൻസലെറ,

നിബന്ധനകളിേന്മലും,

വിനിർേദ്ദശിക്കെപ്പടാവുന്ന

സർക്കാരിെൻ്റ

വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും

ശിപാർശയിേന്മൽ

ചാൻസലർ

നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
(6) അറുപത്തിെയാന്ന് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ്രപായമുളള യാെതാരാെളയും
ൈവസ്-ചാൻസലറായി

നിയമിക്കാൻ

പാടില്ലാത്തതും

നിയമനത്തിനുേശഷം

അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ നിയമന നിബന്ധനകൾക്കും ഉപാധികൾക്കും വിേധയമായി, അേദ്ദഹം
ഉേദ്യാഗത്തിൽ
അെല്ലങ്കിൽ

്രപേവശിക്കുന്ന

അേദ്ദഹത്തിന്

തീയതി

മുതൽ

അറുപത്തിയഞ്ച്

നാല്

വയസ്സ്

വർഷക്കാലയളവിേലേക്കാ

പൂർത്തിയാകുന്നതുവെരേയാ,

ഏതാേണാ ആദ്യം, അതുവെര ഉേദ്യാഗം വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(7) ഏെതങ്കിലും സംഗതിയിൽ സത്വര നടപടി ആവശ്യമാെണന്ന്
ചാൻസലർക്ക്

അഭി്രപായമുള്ളപക്ഷം

അേദ്ദഹത്തിന്

ഈ

ൈവസ്-

ആക്റ്റിനാേലാ

അതിൻകീഴിേലാ സർവ്വകലാശാലയുെട ഏത് അധികാരസ്ഥാനത്തിനും നൽകിയിട്ടുള്ള
അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കാവുന്നതും, അങ്ങെനയുള്ള സംഗതിയിൽ അേദ്ദഹം
എടുത്ത നടപടി ബന്ധെപ്പട്ട അധികാരസ്ഥാനത്തിെൻ്റ സാധൂകരണത്തിനായി റിേപ്പാർട്ട്
െചേയ്യണ്ടതുമാണ്:
എന്നാൽ ഈ ഉപവകുപ്പിൻകീഴിൽ ൈവസ്-ചാൻസലർ എടുത്ത നടപടിയാൽ
സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന,

സർവ്വകലാശാലയുെട

സർവ്വീസിലിരിക്കുന്ന

ഏെതാരാൾക്കും

അ്രപകാരമുള്ള നടപടിെയ സംബന്ധിച്ച് അയാെള അറിയിച്ച തീയതി മുതൽ െതാണ്ണൂറ്
ദിവസത്തിനകം

അ്രപകാരമുള്ള

നടപടിെക്കതിെര

നൽകുന്നതിന്

അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും

ചാൻസലർ
അേത

മുമ്പാെക

തുടർന്ന്

അപ്പീൽ

ചാൻസലറിന്

ൈവസ്-ചാൻസലർ എടുത്ത നടപടി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകേയാ അസ്ഥിരെപ്പടുത്തുകേയാ
േഭദഗതി വരുത്തുകേയാ െചയ്യാവുന്നതുമാണ്.
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(8) ൈവസ്-ചാൻസലർ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാലും െറഗുേലഷനുകളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന
്രപകാരമുള്ള മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും അ്രപകാരമുള്ള മറ്റ് ചുമതലകൾ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(9)

സർവ്വകലാശാല

ഫണ്ടിെൻ്റ

ദുർവിനിേയാഗം,

െപരുമാറ്റദൂഷ്യം

എന്നിവയിേന്മൽ, ചാൻസലർക്ക് േബാധ്യമാകുന്നപക്ഷം േരഖാമൂലമായ ഒരു ഉത്തരവ്
വഴി,

ൈവസ്-ചാൻസലെറ

ഔേദ്യാഗിക

സ്ഥാനത്തുനിന്നും

നീക്കം

െചയ്യുന്നതിന്

ചാൻസലർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാൽ ചാൻസലർ ഈ ആവശ്യത്തിന് നിയമിക്കുന്ന ൈഹേക്കാടതിയിെല ഒരു
ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന ആേളാ അെല്ലങ്കിൽ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ആേളാ നടത്തുന്ന ഒരു
അേന്വഷണ വിചാരണ വഴി അങ്ങെനയുള്ള കുറ്റാേരാപണം െതളിയിേക്കണ്ടതാണ്:
എന്നുമാ്രതമല്ല തനിെക്കതിരായി എടുക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന നടപടിെക്കതിരായി
കാരണം കാണിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന് ന്യായമാെയാരു അവസരം നൽകാത്തപക്ഷം ഈ
വകുപ്പിൻ കീഴിൽ ൈവസ്-ചാൻസലെറ നീക്കം െചയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
(10)

ഏെതങ്കിലും

മുൻകൂട്ടി

കാരണങ്ങളാൽ

ൈവസ്-ചാൻസലർ

ഉണ്ടാകുകേയാ,

അേദ്ദഹത്തിന്

കാണാത്തേതാ
സ്ഥാനത്ത്

ആകസ്മികേമാ

ആയ

താൽക്കാലികമായ

തൽസ്ഥാനത്ത്

നിന്ന്

ഒഴിവ്

താൽക്കാലികമായി

ഒഴിഞ്ഞുനിൽേക്കണ്ടിവരികേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ, സർക്കാർ ശിപാർശ െചയ്യുന്ന മറ്റ്
ഏെതങ്കിലും സർവ്വകലാശാലയുെട ൈവസ്-ചാൻസലെറേയാ വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ
വകുപ്പ് െസ്രകട്ടറിെയേയാ െമാത്തം ആറ് മാസത്തിൽ കവിയാത്ത കാലയളവിേലക്ക്
ൈവസ്-ചാൻസലർ ആയി ചാൻസലർക്ക് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
(11)

ഏെതങ്കിലും

്രകമെപ്പടുേത്തണ്ട
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകേളാ

വിഷയം

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകേളാ

ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും

െറഗുേലഷനുകേളാ

െറഗുേലഷനുകേളാ

എന്നാൽ

മുേഖന

അക്കാര്യത്തിനായി

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാതിരിക്കുകയും

െചയ്യുന്നിടത്ത്,

തൽസമയം ആവശ്യമാെണന്ന് ൈവസ്-ചാൻസലർ കരുതുന്ന അത്തരം നിർേദ്ദശങ്ങൾ
പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ട്
േവഗം

വിഷയം

അംഗീകാരത്തിനായി

്രകമെപ്പടുേത്തണ്ടതും
അവ

േബാർഡ്

അതിനുേശഷം

ഓഫ്

കഴിയുന്ന്രത

ഗവർേണഴ്സിേനാ

അധികാരസ്ഥാനത്തിേനാ ബന്ധെപ്പട്ട നികായത്തിേനാ സമർപ്പിേക്കണ്ടതുമാണ്.
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12.

ഡീനുകൾ.―ഡീനുകളുെട

നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.

എണ്ണം

േബാർഡ്

െ്രപാഫസ്സർമാരിൽ

നിന്നും

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സ്

സീനിേയാറിറ്റിയുെട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരമാവധി മൂന്ന് വർഷക്കാലയളവിേലക്കാണ് ഓേരാ ഡീനിേനയും
േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സ്

നിയമിേക്കണ്ടത്.

സർവ്വകലാശാലയിെല

മെറ്റല്ലാ

െ്രപാഫസ്സർമാരും ഡീൻ പദവി വഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ േബാർഡ് ഓഫ്
ഗവർേണഴ്സ്

പുനർനിയമനത്തിനായി

ഒരു

അസാധാരണ

േകസ്സിൽ

തീരുമാനെമടുക്കുകേയാ െചയ്താൽ മാ്രതം ഡീൻ ആയി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ
ഒരാെള ഡീൻ പദവിയിൽ പുനർനിയമിക്കാവുന്നതാണ്. യാെതാരു സാഹചര്യത്തിലും
മൂന്നു വർഷം വീതമുള്ള രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരാെള ഡീൻ ആയി നിയമിക്കാൻ
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.
13. രജിസ്്രടാർ.―(1) രജിസ്്രടാർ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ്രപകാരമുള്ള
രീതിയിലും അ്രപകാരമുള്ള േസവന വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും നിയമിക്കെപ്പേടണ്ടതും അേദ്ദഹം
അ്രപകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും അ്രപകാരമുള്ള ചുമതലകൾ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(2)
രജിസ്്രടാർക്ക്

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സ്

സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുേവണ്ടി

അധികാരെപ്പടുത്തുന്നതനുസരിച്ച്

കരാറുകളിൽ

ഏർെപ്പടുന്നതിനും

ഒപ്പ്

വയ്ക്കുന്നതിനും േരഖകൾ ്രപമാണീകരിക്കുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
14. പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ.―(1) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ സർവ്വകലാശാലയുെട
പരീക്ഷകളുെടയും

െടസ്റ്റുകളുെടയും

നടത്തിപ്പിെൻ്റയും

അവയുെട

ഫല്രപഖ്യാപനത്തിെൻ്റയും ചുമതലയുളള ്രപധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആയിരിക്കുന്നതും
ൈവസ്-ചാൻസലറുെട

േമൽേനാട്ടത്തിലും

നിർേദ്ദശത്തിലും

മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശത്തിലും

ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(2) പരീക്ഷാ കൺേ്രടാളർ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന ്രപകാരമുള്ള
രീതിയിലും അ്രപകാരമുള്ള േസവന വ്യവസ്ഥകളിേന്മലും നിയമിക്കെപ്പേടണ്ടതും അേദ്ദഹം
അ്രപകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും അ്രപകാരമുള്ള ചുമതലകൾ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
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15. മറ്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥർ.―സർവ്വകലാശാലയിെല മറ്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട നിയമനരീതിയും
്രപതിഫലവും അധികാരങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന
്രപകാരത്തിലായിരിക്കുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 4

സർവ്വകലാശാലയുെട അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ
16. സർവ്വകലാശാലയുെട അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ.―സർവ്വകലാശാലയുെട അധികാര
സ്ഥാനങ്ങൾ താെഴപ്പറയുന്നവയായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ജനറൽ കൗൺസിൽ;
(ii) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ;്
(iii) െസനറ്റ്;
(iv) ൈഫനാൻസ് കമ്മിറ്റി;
(v) അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ;
(vi) റിസർച്ച് കൗൺസിൽ; കൂടാെത
(vii)

സർവ്വകലാശാലയുെട

സ്ഥാനനിർേദ്ദശിക്കെപ്പടാവുന്ന

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളായി

സർവ്വകലാശാലയുെട,

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

അങ്ങെനയുള്ള

മറ്റ്

നികായങ്ങളും.
17. ജനറൽ കൗൺസിൽ.―(1) സർക്കാർ, ഔേദ്യാഗിക ഗസറ്റിെല വിജ്ഞാപനം വഴി,
സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്

േവണ്ടി,

ചാൻസലർ

തലവനായിട്ടുള്ളതും

വിദഗ്ദ്ധേരാ

സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥേരാ ആയ ഇരുപത്തിെയട്ടിൽ അധികരിക്കാത്ത അത്തരം മറ്റ്
അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ജനറൽ കൗൺസിൽ രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ജനറൽ കൗൺസിലിെല അംഗങ്ങളുെട നിയമന വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാർ ഔേദ്യാഗിക
ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്ന ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
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(2) ജനറൽ കൗൺസിലിൽ താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്,
അതായത്:―
(i) ചാൻസലർ—െചയർേപഴ്സൺ;
(ii) േ്രപാ-ചാൻസലർ—ൈവസ്-െചയർേപഴ്സൺ;
(iii) സംസ്ഥാനെത്ത ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിെൻ്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന
മ്രന്തി—അംഗം;
(iv) നിയമസഭാ സാമാജികർ, അവർക്കിടയിൽ നിന്നും െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
രണ്ട് അംഗങ്ങൾ—അംഗങ്ങൾ;
(v) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ െചയർേപഴ്സൺ—അംഗം;
(vi) ൈവസ്-ചാൻസലർ—അംഗം;
(vii) ൈവസ്-ചാൻസലർ, എ.പി.െജ.അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത
സർവ്വകലാശാല, േകരള—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(viii)

യൂണിേവഴ്സിറ്റി ്രഗാൻ്റ്സ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുതിർന്ന

്രപതിനിധി—അംഗം;
(ix)

വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ വകുപ്പ് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി അെല്ലങ്കിൽ

െസ്രകട്ടറി—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(x)

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

വകുപ്പ്

്രപിൻസിപ്പൽ

െസ്രകട്ടറി

അെല്ലങ്കിൽ

െസ്രകട്ടറി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xi) ധനകാര്യ വകുപ്പ് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി അെല്ലങ്കിൽ െസ്രകട്ടറി—
എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xii)

േകരള

സർക്കാരിെൻ്റ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഒരാൾ—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
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(xiii) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െടക്േനാളജി, പാലക്കാട്—
എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xiv) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ്, േകാഴിേക്കാട്—
എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xv) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, എഡ്യൂേക്കഷൻ ആൻ്റ്
റിസർച്ച്, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xvi) ഡയറക്ടർ,

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്േപസ് സയൻസ് ആൻ്റ്

െടക്േനാളജി, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xvii) ഡയറക്ടർ, ്രശീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ െമഡിക്കൽ
സയൻസസ് ആൻ്റ് െടക്േനാളജി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xviii) ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർ-ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ്
ആൻ്റ് െടക്േനാളജി, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xix) സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ആറ് ്രപമുഖ വ്യക്തികൾ, അവരിൽ
മൂന്ന് േപർ വിവരസാേങ്കതിക വിദ്യയിേലാ അനുബന്ധ േമഖലകളിേലാ അെല്ലങ്കിൽ
വ്യവസായരംഗത്ത് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ പദവിയിേലാ അതിനുമുകളിേലാ ഉള്ള പദവി
വഹിക്കുന്ന

അന്തർേദ്ദശീയ

തലത്തിൽ

അറിയെപ്പടുന്ന

വ്യക്തികളും,

ഒരാൾ

പട്ടികജാതിയിേലാ പട്ടിക േഗാ്രതവർഗ്ഗത്തിേലാെപട്ടയാളും ഒരാൾ വനിതയും ഒരാൾ ഒരു
സംരംഭകനും ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്—അംഗങ്ങൾ;
(xx)

ൈവസ്-ചാൻസലർ

നാമനിർേദ്ദശം

െചയ്യുന്ന

രണ്ട്

ഫാക്കൽറ്റി

അംഗങ്ങൾ—അംഗങ്ങൾ;
(xxi) ൈവസ്-ചാൻസലർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ—
അംഗങ്ങൾ.
(3) രജിസ്്രടാർ കൗൺസിലിെൻ്റ െസ്രകട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) ഈ ആക്റ്റിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, ജനറൽ കൗൺസിലിന്
താെഴപ്പറയുന്ന അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
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(i) പുതിയ ്രപവണതകളും ദിശാമാറ്റങ്ങളും സ്വേമധയാ തിരിച്ചറിയുകയും,
സർവ്വകലാശാലക്കുേവണ്ടി
അത്തരം

പദ്ധതിയുെട

ത്രന്ത്രപധാനമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും;
നിർവ്വഹണം

ആസൂ്രതണം

െചയ്യുകയും

േമൽേനാട്ടം

വഹിക്കുകയും; സർവ്വകലാശാലയുെട വീക്ഷണവും ദൗത്യവും പുതിയ ്രപവണതകൾക്കും
ദിശാമാറ്റങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും;
(ii) ത്രന്ത്രപധാനമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നയങ്ങൾക്ക്
രൂപം നൽകുകയും;
(iii) സർവ്വകലാശാലയുെട വിശാലനയങ്ങെളക്കുറിച്ചും പരിപാടികെളക്കുറിച്ചും
കാലാകാലങ്ങളിൽ അവേലാകനം നടത്തുകയും, സർവ്വകലാശാലയുെട പുേരാഗതിക്കും
വികസനത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും;
(iv) സർവ്വകലാശാലയുെട വാർഷിക റിേപ്പാർട്ടും വാർഷിക കണക്കുകളും
പരിഗണിക്കുകയും

്രപേമയം

പാസ്സാക്കുകയും

അത്തരം

കണക്കുകളിേന്മലുള്ള

ആഡിറ്ററുെട റിേപ്പാർട്ട് പരിഗണിക്കുകയും;
(v) ഉപേദശമാരാഞ്ഞുെകാണ്ട് അതിേലക്ക് ൈകമാറിേയക്കാവുന്ന ഏെതാരു
വിഷയങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ച് ചാൻസലെറ ഉപേദശിക്കുകയും ; കൂടാെത
(vi)

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുള്ള

മറ്റ്

ചുമതലകൾ

നിർവ്വഹിക്കുകയും,
െചയ്യുക.
18.

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സ.് ―(1)

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിൽ

താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:―
(i) വിവരസാേങ്കതിക വ്യവസായരംഗത്ത് ഗണ്യമായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളതും
സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്നതുമായ രാജ്യാന്തര മികവുള്ള ഒരു വിദഗ്ധൻ—
െചയർേപഴ്സൺ;
(ii) ൈവസ്-ചാൻസലർ—ൈവസ്-െചയർേപഴ്സൺ;
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(iii) നിയമസഭാ സാമാജികർ, അവർക്കിടയിൽ നിന്നും െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഒരംഗം—അംഗം;
(iv) ൈവസ്-ചാൻസലർ, എ.പി.െജ. അബ്ദുൾ കലാം സാേങ്കതികശാസ്്രത
സർവ്വകലാശാല, േകരള—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(v) വിവരസാേങ്കതികവിദ്യ വകുപ്പ് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി അെല്ലങ്കിൽ
െസ്രകട്ടറി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(vi) ധനകാര്യ വകുപ്പ് ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി അെല്ലങ്കിൽ െസ്രകട്ടറി—
എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(vii)

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

വകുപ്പ്

്രപിൻസിപ്പൽ

െസ്രകട്ടറി

അെല്ലങ്കിൽ

െസ്രകട്ടറി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം ;
(viii)

േകരള

സർക്കാരിെൻ്റ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ

കൗൺസിലിൽ

നിന്നും

നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഒരാൾ—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(ix) ഭാരത സർക്കാരിെൻ്റ ഇലേ്രക്ടാണിക്സും വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയും
മ്രന്താലയത്തിെൻ്റ ഒരു ്രപതിനിധി—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(x) ഭാരത സർക്കാരിെൻ്റ ശാസ്്രത-സാേങ്കതിക വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു
്രപതിനിധി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xi) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െടക്േനാളജി, പാലക്കാട്—എക്സ-്
ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xii) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, എഡ്യൂേക്കഷൻ ആൻ്റ്
റിസർച്ച്, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xiii) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്േപസ് സയൻസ് ആൻ്റ്
െടക്േനാളജി, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xiv) ഡയറക്ടർ, ്രശീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ െമഡിക്കൽ
സയൻസസ് ആൻ്റ് െടക്േനാളജി—എക്സ്-ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
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(xv) ഡയറക്ടർ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാേനജ്െമൻ്റ്, േകാഴിേക്കാട്—
എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xvi) ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർ-ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ്
ആൻ്റ് െടക്േനാളജി, തിരുവനന്തപുരം—എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ അംഗം;
(xvii)

ൈവസ്-ചാൻസലർ

സമർപ്പിക്കുന്ന,

വിദ്യാഭ്യാസം,

ഗേവഷണം,

വിവരസാേങ്കതികവിദ്യയും ്രപേയാഗവും, അതിെൻ്റ അനുബന്ധ വിജ്ഞാനശാഖകൾ
എന്നീ േമഖലകളിൽ ്രപാഗത്ഭ്യം െതളിയിച്ചിട്ടുള്ള നാല് വിദഗ് ദ്ധരുെട പാനലിൽ നിന്നും
രണ്ട് േപരും, െചയർേപഴ്സൺ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ്രപസ്തുത േമഖലകളുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധരും—അംഗങ്ങൾ;
(xviii) ൈവസ്-ചാൻസലർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന സർവ്വകലാശാലയിെല
രണ്ട് െ്രപാഫസർമാർ—അംഗങ്ങൾ;
(xix) ൈവസ്-ചാൻസലർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി—അംഗം.
(2) രജിസ്്രടാർ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ െസ്രകട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന
താണ്.
(3) സർവ്വകലാശാലയുെട ആദ്യ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെന സർക്കാർ,
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വഴി നിയമിേക്കണ്ടതാണ്.
19. േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെല അംഗങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക കാലാവധിയും
നൽേകണ്ട ബത്തകളും.―(1) ഈ ആക്റ്റിൽ

മറ്റുവിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥെചയ്തിട്ടില്ലാത്ത

പക്ഷം, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെല അംഗങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക കാലാവധി
താെഴപ്പറയും ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i)

ഒരു

എക്സ-് ഒഫീേഷ്യാ

അംഗം

അേദ്ദഹം

ഏത്

പദവിയുെട

അടിസ്ഥാനത്തിലാേണാ അംഗമായത്, ആ പദവി വഹിക്കുന്നതുവെര തുടരുന്നതാണ്;
(ii) ഒരു വിദഗ്ദ്ധ അംഗം അേദ്ദഹെത്ത നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട തീയതി
മുതൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനം വഹിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും
അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ കാലാവധി രണ്ട് വർഷക്കാലയളവിേലക്ക് കൂടി നീട്ടിനൽകാവുന്നതാണ്;

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

26

(iii)

വിദ്യാർത്ഥി

അംഗം

ഒരു

വർഷേത്തക്ക്

ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം

വഹിേക്കണ്ടതാണ്; കൂടാെത
(iv)

18-ാം

വകുപ്പിെൻ്റ

(1)-ാം

ഉപവകുപ്പിെൻ്റ

(xvii)-ാം

ഖണ്ഡ്രപകാരം

നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന അംഗങ്ങൾ രണ്ട് വർഷേത്തക്ക് ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം
വഹിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) ആകസ്മികമായുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിനായി നാമനിർേദ്ദശം
െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരംഗത്തിെൻ്റ കാലാവധി, അേദ്ദഹം ആരുെട സ്ഥാനേത്തക്കാേണാ
നാമനിർേദ്ദശം

െചയ്യെപ്പട്ടത്

ആ

അംഗത്തിന്

അവേശഷിക്കുന്ന

കാലേത്തക്ക്

മാ്രതമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) ഈ വകുപ്പിൽ എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും 18-ാം വകുപ്പിെൻ്റ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പ്

്രപകാരം

അംഗങ്ങളാകുന്നവർ,

നാമനിർേദ്ദശം
ഔേദ്യാഗിക

വഴി

സ്ഥാനം

േബാർഡ്
ഒഴിയുന്ന

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിൽ

സംഗതിയിൽ,

അയാളുെട

സ്ഥാനത്തു മെറ്റാരാൾ അംഗമായി നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്നതുവെരേയാ അെല്ലങ്കിൽ
മൂന്ന്

മാസം

വെരേയാ

ഏതാേണാ

ആദ്യം

അതുവെര

അയാൾ

അംഗമായി

തുടേരണ്ടതാണ്.
(4) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെല അംഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ബത്തകൾ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ വ്യവസ്ഥ െചയ്യുന്ന ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
20. േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും.―(1) ഈ
ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, സർവ്വകലാശാലയുെട ്രപവർത്തനങ്ങളുെട

െപാതുവായ
േബാർഡ്

േമൽേനാട്ടം,

ഓഫ്

േനതൃത്വം

ഗവർേണഴ്സ്

നൽകൽ,

നിയ്രന്തണം

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും

ഈ

എന്നിവയിൽ
ആക്റ്റിേലാ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിേലാ െറഗുേലഷനുകളിേലാ മറ്റുവിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥെചയ്തിട്ടില്ലാത്തതായ,
സർവ്വകലാശാലയുെട
െസനറ്റിെൻ്റ

എല്ലാ

അധികാരങ്ങളും

്രപവർത്തനങ്ങെള

അവേലാകനം

അത്

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും,

െചയ്യുന്നതിന്

അതിന്

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാെത േബാർഡ് ഓഫ്
ഗവർേണഴ്സിന് താെഴപ്പറയുന്ന അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―

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

27

(i)

സർവ്വകലാശാലയുെട

ഭരണവും

്രപവർത്തനങ്ങളും

സംബന്ധിച്ച

നയപരമായ ്രപശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനെമടുക്കുക;
(ii)

പഠന

നിശ്ചയിക്കുകയും

സ്കൂളുകൾ

്രപേവശന

സ്ഥാപിക്കുകയും

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

പഠന

നിശ്ചയിക്കുകയും

േകാഴ്സുകൾ
സ്വത്രന്തമായ

മികവിെൻ്റ േക്രന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യുക;
(iii) വിവിധ േകാഴ്സുകൾക്കുള്ള ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുക;
(iv)

സ്വേമധേയാ,

സർവ്വകലാശാലാ

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളുെട

ശിപാർശയിേന്മേലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകേയാ േഭദഗതി െചയ്യുകേയാ റദ്ദാക്കുകേയാ
െചയ്യുക;
(v)

സർവ്വകലാശാലയിൽ

അക്കാഡമികവും

അതുേപാെല

മറ്റുതരത്തി

ലുള്ളതുമായ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, നിയമനം നടത്തുക, അവരുെട േസവന-േവതന
വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കുക;
(vi)

െറഗുേലഷനുകൾ

പരിഗണിക്കുകേയാ

പരിഷ്കരിക്കുകേയാ

റദ്ദാക്കുകേയാ െചയ്യുക;
(vii) സർവ്വകലാശാലയുെട വാർഷിക റിേപ്പാർട്ട്, വാർഷിക കണക്കുകൾ,
അതിന് അനുേയാജ്യെമന്ന് കരുതുന്ന, സർവ്വകലാശാലയുെട വികസനരൂപേരഖെയ
കുറിച്ചുള്ള ്രപസ്താവനേയാടുകൂടിയ, അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷേത്തക്കുള്ള ബജറ്റ്
എസ്റ്റിേമറ്റ് എന്നിവ പരിഗണിക്കുകയും പാസ്സാക്കുകയും; കൂടാെത
(viii) ഈ ആക്േറ്റാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകേളാ വഴി അതിന് നൽകിേയക്കാവുന്നേതാ
ബാധ്യസ്ഥമാക്കിേയക്കാവുന്നേതാ ആയ മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കുകയും, മറ്റ്
ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്യുക.
(3) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ
വിനിേയാഗിക്കാനും അതിെൻ്റ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാനും അതിന് ആവശ്യെമന്ന്
കരുതുന്ന അ്രപകാരമുള്ള കമ്മിറ്റികെള നിയമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിെലാരിക്കൽ
േയാഗം േചേരണ്ടതാണ്.
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(5) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ ഒരു േയാഗം േചരുന്നതിനുള്ള ക്വാറം
െമാത്തം അംഗങ്ങളുെട മൂന്നിെലാന്നായിരിക്കുന്നതാണ്.
21.

െസനറ്റ്.―(1)

െസനറ്റ്

േബാഡിയായിരിക്കുന്നതും,

സർവ്വകലാശാലയുെട

ഈ

്രപധാന

ആക്റ്റിെലയും

അക്കാഡമിക

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിെലയും

െറഗുേലഷനുകളിെലയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി,―
(i) സർവ്വകലാശാലയുെട ത്രന്ത്രപധാനമായ പദ്ധതികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള
അക്കാഡമിക നയങ്ങളും പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ൈവസ്-ചാൻസലർ
മുഖാന്തരം, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സുമായി പരസ്പര്രപവർത്തനം നടത്തുന്നതിന്
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും;
(ii) സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുള്ളിൽ േബാധനത്തിെൻ്റയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിെൻ്റയും
പരീക്ഷയുെടയും നിലവാരപരിപാലനം നിയ്രന്തിേക്കണ്ടതും; കൂടാെത
(iii)

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ

മാക്കിേയക്കാവുന്നേതാ

ആയ

വഴി
മറ്റ്

അതിന്

നൽകിേയക്കാവുന്നേതാ

അധികാരങ്ങൾ

ബാധ്യസ്ഥ

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും

മറ്റ്

കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(2)

െസനറ്റിെൻ്റ

രൂപീകരണവും

അതിെല

അംഗങ്ങളുെട

ഔേദ്യാഗിക

കാലാവധിയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) എല്ലാ അക്കാഡമിക സംഗതികളിലും, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെന
ഉപേദശിക്കുവാനുള്ള അവകാശം െസനറ്റിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
22.

ൈഫനാൻസ്

കമ്മിറ്റി.―(1)

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിനാൽ

രൂപവത്കരിക്കെപ്പടുന്ന, താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന, ഒരു ൈഫനാൻസ്
കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ൈവസ്-ചാൻസലർ;
(ii)

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സ്

നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന രണ്ട് അംഗങ്ങൾ; കൂടാെത
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(iii)

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അങ്ങെനയുള്ള

മറ്റ്

അംഗങ്ങൾ.
(2) ൈവസ്-ചാൻസലർ ഒഴിെക, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിൽ നിന്നും
നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, ൈഫനാൻസ് കമ്മിറ്റിയിെല അംഗങ്ങൾ, അവർ േബാർഡ്
ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിെല

വർഷക്കാലേത്തേക്കാ,

അംഗങ്ങളായി
ഏതാേണാ

തുടരുന്നിടേത്താളേമാ

ആദ്യം,

അതുവെര

അെല്ലങ്കിൽ

ഔേദ്യാഗിക

രണ്ട്
പദവി

വഹിേക്കണ്ടതാണ്.
(3) ൈഫനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുെട ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും

താെഴപ്പറയും

്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) സർവ്വകലാശാലയുെട വാർഷിക ബജറ്റ് പരിേശാധിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ
പരിേശാധന നടത്തുകയും സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളിൽ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിന്
ശിപാർശകൾ നൽകുകയും;
(ii) എല്ലാ പുതിയ ധനവ്യയ നിർേദ്ദശങ്ങളും പരിഗണിക്കുകയും േബാർഡ്
ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിന് ശിപാർശകൾ നൽകുകയും;
(iii)

കണക്കുകളുെട

ആനുകാലിക

േസ്റ്ററ്റ്െമൻ്റ്

പരിഗണിക്കുകയും,

സർവ്വകലാശാലയുെട കണക്കുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവേലാകനം െചയ്യുകയും
പുനർധനവിനിേയാഗ

പ്രതികകൾ

പരിഗണിക്കുകയും

അത്

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിന് സമർപ്പിക്കുകയും; കൂടാെത
(iv) സർവ്വകലാശാലെയ ബാധിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും സാമ്പത്തിക്രപശ്നം
സംബന്ധിച്ച്, സ്വേമധേയാ, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിൽ നിന്നും അഭി്രപായം
ആരായുേമ്പാേഴാ,

അതിെൻ്റ

വീക്ഷണങ്ങളും

ശിപാർശകളും

േബാർഡ്

ഓഫ്

ഗവർേണഴ്സിന് നൽകുകയും,
െചയ്യുക.
(4) ൈഫനാൻസ് കമ്മിറ്റി വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് തവണ േയാഗം
േചേരണ്ടതാണ്.

ൈഫനാൻസ്

കമ്മിറ്റി

േയാഗംേചരുന്നതിനുള്ള ക്വാറം

അംഗങ്ങളുെട മൂന്നിെലാന്നായിരിേക്കണ്ടതാണ്.

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

െമാത്തം

30

(5)

ൈഫനാൻസ്

ആദ്ധ്യക്ഷ്യം

കമ്മിറ്റിയുെട

വഹിേക്കണ്ടതും,

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന
സംഗതിയിൽ

േയാഗങ്ങളിൽ

അേദ്ദഹത്തിെൻ്റ

ഒരംഗം

ആദ്ധ്യക്ഷ്യം

അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ

ൈവസ്-ചാൻസലർ

അഭാവത്തിൽ,

േയാഗത്തിൽവച്ച്

വഹിേക്കണ്ടതുമാണ്.

ഏെതങ്കിലും

ഭിന്നാഭി്രപായമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം,

േയാഗത്തിൽ

ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിെൻ്റ അഭി്രപായം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
23. അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ.―(1) അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൽ താെഴപ്പറയുന്ന
അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ൈവസ്-ചാൻസലർ—െചയർേപഴ്സൺ;
(ii) ൈവസ്-ചാൻസലറുെട ശിപാർശയിേന്മൽ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ്
നിയമിക്കുന്ന ശാസ്്രതം, സാേങ്കതികവിദ്യ, മാനവികവിഷയങ്ങൾ എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള മൂന്ന് അക്കാഡമിക വിദഗ്ദ്ധർ;
(iii) അക്കാഡമിക വിഭാഗത്തിെൻ്റ ഡീൻ;
(iv) ഗേവഷണ വിഭാഗത്തിെൻ്റ ഡീൻ;
(v) സർവ്വകലാശാലയിെല എല്ലാ െ്രപാഫസർമാരും; കൂടാെത
(vi) സർവ്വകലാശാലയിെല വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ നാമനിർേദ്ദശം
െചയ്യുന്ന

രണ്ട്

വിദ്യാർത്ഥി

്രപതിനിധികൾ,

അവരിൽ

ഒരാൾ

വിദ്യാർത്ഥിനി

ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) രജിസ്്രടാർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിെൻ്റ െസ്രകട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ, ൈവസ്-ചാൻസലർ തീരുമാനിക്കുന്ന ്രപകാരം
േയാഗം േചേരണ്ടതും

രണ്ട്

േയാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടേവള ഒരു കാരണവശാലും

അറുപത് ദിവസത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
(4) അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിെൻ്റ ഒരു േയാഗത്തിെൻ്റ ക്വാറം െമാത്തം
അംഗങ്ങളുെട മൂന്നിെലാന്നായിരിക്കുന്നതാണ്.
(5)
തുടർച്ചയായ

നാമനിർേദ്ദശം
രണ്ട്

െചയ്യെപ്പട്ട

അദ്ധ്യയന

വർഷം
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മറ്റ്
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അംഗങ്ങളുെട
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ഔേദ്യാഗിക കാലാവധി അവരുെട ഔേദ്യാഗിക സ്ഥാനം അവസാനിക്കുന്നതുവെരേയാ
അെല്ലങ്കിൽ

തുടർച്ചയായ

രണ്ട്

അദ്ധ്യയന

വർഷം

പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവെരേയാ,

ഏതാേണാ ആദ്യം, അതുവെര ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(6) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ അനുമതിേയാെട, സർവ്വകലാശാല
കാലാകാലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം, വിജ്ഞാനവ്യാപനം തുടങ്ങി
സർവ്വകലാശാലയുെട

എല്ലാ

അക്കാഡമിക

പരിപാടികളുെടയും

ഉത്തരവാദിത്വം

അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിനായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ ്രപകാരമുള്ള വിവിധ
വിദ്യാഭ്യാസ ശാഖകൾക്കുേവണ്ടിയും കൂടാെത വിവിധ പരിപാടികൾക്കുേവണ്ടിയും
അക്കാഡമിക്

കൗൺസിലിന്

െവേവ്വെറ

േബാർഡ്

ഓഫ്

സ്റ്റഡീസുകൾ

രൂപവത്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്.
24. റിസർച്ച് കൗൺസിൽ.―(1) താെഴപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു
റിസർച്ച് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) ൈവസ്-ചാൻസലർ;
(ii) ഡീനുകൾ;
(iii) ഗേവഷണരംഗെത്ത സ്വത്രന്തമായ മികവിെൻ്റ േക്രന്ദങ്ങളുെട േമധാവികൾ,
ഗേവഷണരംഗെത്ത

ഇൻ്റർ-ഡിസിപ്ലിനറി

െസൻ്റർ

ഓഫ്

എക്സലൻസുകളുെട

േമധാവികൾ, സർവ്വകലാശാലയുെട വിവിധ സ്കൂളുകളിെല ഗേവഷണേക്രന്ദങ്ങളുെട
േമധാവികൾ;
(iv) ഡിജിറ്റൽ സയൻസ്, സാേങ്കതികവിദ്യ, ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ഇേന്നാേവഷൻ,
ലിബറൽ

ആർട്സ്

അെല്ലങ്കിൽ

മാനവികവിഷയങ്ങൾ

എന്നീ

േമഖലകളിെല

ഗേവഷണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് നാമനിർേദ്ദശംെചയ്യുന്ന
രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർ അെല്ലങ്കിൽ ശാസ്്രതജ്ഞർ; കൂടാെത
(v) സർവ്വകലാശാലയിെല ഗേവഷണ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ
നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി ്രപതിനിധികൾ, അവരിൽ ഒരാൾ വിദ്യാർത്ഥിനി
ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്.
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(2) ൈവസ്-ചാൻസലർ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന റിസർച്ച് വിഭാഗം ഡീൻ
റിസർച്ച് കൗൺസിലിെൻ്റ േകാ-ഓർഡിേനറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) സർവ്വകലാശാലയുെട എല്ലാ ഗേവഷണ ്രപവർത്തനങ്ങളും േമൽേനാട്ടം
വഹിച്ച്

നയിേക്കണ്ട

ഉത്തരവാദിത്വം

സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ
കൗൺസിൽ

ഗേവഷണത്തിന്

ൈവേദശികമായ

സംസ്ഥാനത്തിെൻ്റ
െചയ്യുന്നതാണ്.

റിസർച്ച്

വിവിധ

സഹായകരമാകുന്നതിനായി

ഗേവഷണ

ഭാഗങ്ങളിൽ

േ്രപാജക്ടുകൾ

സർവ്വകലാശാലകളുമായും

റിസർച്ച്

സ്ഥാപിക്കുകയും

ഉന്നതനിലവാരമുള്ള

രാജ്യേത്തയും

ഗേവഷണം

വിേദശേത്തയും

ഏജൻസികളുമായും

ഡിജിറ്റൽ

ക്ഷണിക്കുകയും,

ഗേവഷണേക്രന്ദങ്ങൾ

സർവ്വകലാശാലയിൽ

സുഗമമാക്കുന്നതിേലക്ക്

കൗൺസിലിനായിരിക്കും.

മുൻനിര

സംഘടനകളുമായും

ബന്ധം

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും റിസർച്ച് കൗൺസിലിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) റിസർച്ച് കൗൺസിലിെൻ്റ കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന
്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
25. മറ്റ് അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ.―സർവ്വകലാശാലയുെട അധികാരസ്ഥാനങ്ങളായി
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ

്രപഖ്യാപിേച്ചക്കാവുന്ന

മറ്റ്

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളുെട

ഘടന,

അധികാരങ്ങൾ, ചുമതലകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
അദ്ധ്യായം 5

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും െറഗുേലഷനുകളും
26. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ.―ഈ ആക്റ്റിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ
താെഴപ്പറയുന്ന

എല്ലാേമാ

ഏെതങ്കിലുേമാ

കാര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി

വ്യവസ്ഥ

െചയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i)

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളുേടയും

കാലാകാലങ്ങളിൽ

സർവ്വകലാശാലയിൽ

രൂപവത്ക്കരിക്കെപ്പേടണ്ടത് ആവശ്യമാെണന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് നികായങ്ങളുേടയും ഘടന,
അധികാരങ്ങൾ, ചുമതലകൾ;
(ii)

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിേലയും

മറ്റ്

നികായങ്ങളിേലയും

അംഗങ്ങളുെട

െതരെഞ്ഞടുപ്പും, ഔേദ്യാഗികപദവികളിൽ തുടരലും, അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വ്യവസ്ഥ
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െചേയ്യണ്ടത് ആവശ്യെമേന്നാ അഭികാമ്യെമേന്നാ സർവ്വകലാശാല കരുതുന്ന മെറ്റല്ലാ
കാര്യങ്ങളും;
(iii)

സർവ്വകലാശാലയിെല

ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട

നിയമനരീതി,

അവരുെട

േസവനവ്യവസ്ഥകൾ, അധികാരങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ, േവതനങ്ങൾ;
(iv) അദ്ധ്യാപകർ, അക്കാഡമിക സ്റ്റാഫ്, മറ്റ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത
വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള

തസ്തികകൾ

സൃഷ്ടിക്കൽ,

അവരുെട

നിയമനരീതി,

അവരുെട

േസവന-േവതന വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കൽ, ബത്തകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള ശമ്പളഘടന,
മറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ;
(v) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്േകാളർഷിപ്പുകൾ, അസിസ്റ്റൻ്റ്ഷിപ്പ്, ക്യാംപസ്
േജാലികൾ, സമാനസ്വഭാവത്തിലുള്ള മറ്റ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കൽ, അവരുെട
േയാഗ്യതയും

അേതാെടാപ്പം

കർത്തവ്യങ്ങളും

ചുമതലകളും

വ്യവസ്ഥകളും

നിബന്ധനകളും നിശ്ചയിക്കൽ;
(vi) മറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിേലാ േദശീയ തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിേലാ
േജാലി െചയ്യുന്ന, അദ്ധ്യാപകെരയും മറ്റ് അക്കാഡമിക സ്റ്റാഫിെനയും ഒരു ്രപേത്യക
കാലയളവിേലക്ക് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിയമിേക്കണ്ട രീതിയും അവരുെട േസവന
വ്യവസ്ഥകളും േവതനവും;
(vii) സർവ്വകലാശാലയിെല ജീവനക്കാർക്ക് ്രപേയാജന്രപദമാകുന്നതിനുേവണ്ടി
െപൻഷൻ

ഫണ്ട്,

േ്രപാവിഡൻ്റ്

ഫണ്ട്

തുടങ്ങിയവയുെട

രൂപവത്ക്കരണവും

ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏർെപ്പടുത്തലും;
(viii) സർവ്വകലാശാലയിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥരാേലാ അദ്ധ്യാപകരാേലാ ജീവനക്കാരാേലാ
മറ്റ് അക്കാഡമിക ജീവനക്കാരാേലാ വിദ്യാർത്ഥികളാേലാ അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള
നടപടി്രകമം;
(ix) ഓണററി ബിരുദങ്ങൾ നൽകൽ;
(x) െമഡലുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, മറ്റ് േ്രപാത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഏർെപ്പടുത്തൽ;
(xi) സർവ്വകലാശാലാ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ അച്ചടക്കം നിലനിർത്തൽ;
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(xii) െചയറുകൾ, പഠന സ്കൂളുകൾ, വകുപ്പുകൾ, െസൻ്ററുകൾ, അനുബന്ധ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ;
(xiii) സർവ്വകലാശാലയിെല അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിേലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥരിേലാ
നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ;
കൂടാെത
(xiv) സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ടേതാ ഈ ആക്റ്റിെൻ്റ വ്യവസ്ഥകൾ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായേതാ ആയ മേറ്റെതാരു കാര്യവും.
27. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി്രകമം.―(1) ഈ ആക്റ്റ് ്രപാബല്യത്തിൽ
വന്നാലുടൻതെന്ന, ചാൻസലറുെട മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതിേയാടുകൂടി, സർക്കാർ ആദ്യ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാേക്കണ്ടതാണ്.
(2) േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിന്, കാലാകാലങ്ങളിൽ, പുതിയേതാ അധിക
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകേളാ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും, (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ
േഭദഗതി െചയ്യുകേയാ റദ്ദാക്കുകേയാ െചയ്യാവുന്നതുമാണ്:
എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റെത്തപ്പറ്റി, അങ്ങെനയുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്തിന് അതിെൻ്റ
അഭി്രപായം

േരഖാമൂലം

്രപകടിപ്പിക്കുവാൻ

ന്യായമായ

ഒരവസരം

നൽകാെത

സർവ്വകലാശാലയിെല ഏെതങ്കിലും അധികാരസ്ഥാനത്തിെൻ്റ പദവി, അധികാരം, ഘടന
ഇവെയ ബാധിക്കുന്നരീതിയിൽ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് ഏെതങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കുകേയാ േഭദഗതിെചയ്യുകേയാ റദ്ദാക്കുകേയാ െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.
(3)

എല്ലാ

പുതിയ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിെല

കൂട്ടിേച്ചർക്കലിനും

അതിനുള്ള ഏെതങ്കിലും േഭദഗതികൾക്കും റദ്ദാക്കലിനും ചാൻസലറുെട അനുമതി
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും അേദ്ദഹത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കുകേയാ അേദ്ദഹം നടത്തിയ
ഏെതങ്കിലും

നിരീക്ഷണങ്ങളുെട

െവളിച്ചത്തിൽ

വീണ്ടും

പരിഗണിക്കുന്നതിനായി

േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിന് തിരിച്ചയക്കുകേയാ െചയ്യാവുന്നതുമാണ്.
(4)

ചാൻസലറുെട

അനുമതി

ലഭിക്കാത്തപക്ഷം

പുതിയ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിേനാ

നിലവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിെന േഭദഗതി െചയ്തുെകാേണ്ടാ റദ്ദാക്കിെക്കാേണ്ടാ ഉള്ള ഒരു
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിേനാ സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
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28. െറഗുേലഷനുകൾ.―(1) ഈ ആക്റ്റിേലയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിേലയും വ്യവസ്ഥകൾക്ക്
വിേധയമായി,

െറഗുേലഷനുകളിൽ

താെഴപ്പറയുന്ന

ഏെതങ്കിലുേമാ

എല്ലാേമാ

കാര്യങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി വ്യവസ്ഥ െചയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:―
(i) വിദ്യാർത്ഥികളുെട ്രപേവശനം, പഠനേകാഴ്സുകളും അവയുെട ഫീസും,
ബിരുദങ്ങൾ, ഡിേപ്ലാമകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് അക്കാഡമിക ബഹുമതികൾ എന്നിവ
നൽകുന്നത്

സംബന്ധിച്ചുള്ള

േയാഗ്യതകൾ,

െഫേല്ലാഷിപ്പുകളും

അവാർഡുകളും

അതുേപാെലയുള്ളവയും നൽകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ;
(ii) പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, പരീക്ഷകരുേടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും നിയമനം,
അവർക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും;
(iii) വിദ്യാർത്ഥികളുെട താമസം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും അവരുെട
െപാതു അച്ചടക്കവും;
(iv)

സർവ്വകലാശാലയും

ജീവനക്കാരും

തമ്മിേലാ

വിദ്യാർത്ഥികളും

സർവ്വകലാശാലയും തമ്മിേലാ ഉള്ള തർക്ക പരിഹാരത്തിനുള്ള നടപടി്രകമം;
(v) സർവ്വകലാശാലയിെല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കൽ;
(vi) സർവ്വകലാശാലയിെല അദ്ധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ, മറ്റ് അക്കാഡമിക
സ്റ്റാഫ്,

വിദ്യാർത്ഥികൾ

തുടങ്ങിയവരുെട

െപരുമാറ്റം,

കർത്തവ്യങ്ങൾ,

ഇവയുെട

്രകമീകരണങ്ങൾ;
(vii) ഈ ആക്റ്റിെൻ്റേയാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുെടേയാ െറഗുേലഷനുകളുെടേയാ
കീഴിൽ

നടപടികൾ

സ്വീകരിക്കാവുന്നതായ

െപരുമാറ്റദൂഷ്യങ്ങളുെട

വിഭാഗങ്ങൾ;

കൂടാെത
(viii) ഈ ആക്റ്റിേലേയാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിേലേയാ വ്യവസ്ഥകളാേലാ അവയ്ക്ക്
കീഴിേലാ,

െറഗുേലഷനുകളാൽ

വ്യവസ്ഥ

െചേയ്യണ്ടേതാ

െചയ്യാവുന്നേതാ

ആയ

മേറ്റെതാരു കാര്യവും.
(2) സർക്കാരിേൻ്റേയാ േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിേൻ്റേയാ അംഗീകാരേത്താെട,
ൈവസ്-ചാൻസലർ ആദ്യ െറഗുേലഷൻ ഉണ്ടാേക്കണ്ടതും, അങ്ങെന ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന
െറഗുേലഷൻ,

ഏതുസമയത്തും

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന്രപകാരം,
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ഗവർേണഴ്സിന്

േഭദഗതി

െചയ്യുകേയാ

റദ്ദുെചയ്യുകേയാ

കൂട്ടിേച്ചർക്കുകേയാ

െചയ്യാവുന്നതുമാണ്.
29.

വാർഷിക

റിേപ്പാർട്ട്.―(1)

ൈവസ്-ചാൻസലറുെട

നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച്

വിഷയങ്ങേളാെടാപ്പം,
ജനറൽ

സർവ്വകലാശാലയുെട

തയ്യാറാേക്കണ്ടതും,

സർവ്വകലാശാലയുെട

കൗൺസിൽ

െപാതുനയങ്ങൾക്കും

വാർഷിക

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

റിേപ്പാർട്ട്,

അതിൽ

മറ്റ്

ൈകവരിക്കുന്നതിനായി

ആകമാന

നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കും

അനുസൃതമായി സർവ്വകലാശാല സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ കൂടി

ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്.
(2)

അങ്ങെന

ഗവർേണഴ്സ്

തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്ന

അംഗീകരിച്ചതിനുേശഷം

വാർഷിക

റിേപ്പാർട്ട്,

േബാർഡ്

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

ഓഫ്

്രപകാരമുള്ള

തീയതിയിൽ ചാൻസലർക്ക് സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
30. സർവ്വകലാശാലയുെട ഫണ്ട്.―(1) സർവ്വകലാശാലാ ഫണ്ട് എന്ന േപരിൽ
സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്

ഒരു

ഫണ്ട്

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും

അതിൽ

താെഴപ്പറയുന്നവ

ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായിരിക്കും,―
(i) േക്രന്ദ സർക്കാേരാ സംസ്ഥാന സർക്കാേരാ നൽകുന്ന ഏെതങ്കിലും
ധനവിഹിതേമാ ്രഗാേൻ്റാ;
(ii)

യൂണിേവഴ്സിറ്റി

്രഗാൻ്റ്സ്

കമ്മീഷൻ

നൽകുന്ന

ഏെതങ്കിലും

ധനവിഹിതേമാ ്രഗാേൻ്റാ;
(iii) വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, േകാർപ്പേററ്റുകൾ, വാണിജ്യ േക്രന്ദങ്ങൾ
എന്നിവ നൽകുന്ന ഏെതങ്കിലും സംഭാവനേയാ ്രഗാേൻ്റാ;
(iv) സ്വകാര്യ വ്യക്തികേളാ, െപാതുേവാ സ്വകാര്യേമാ ആയ മറ്റ് ്രടസ്റ്റുകേളാ
നൽകുന്ന ഒസ്യത്തുകൾ, സംഭാവനകൾ, എൻേഡാവ്െമൻ്റുകൾ, മറ്റ് സഹായധനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവ;
(v) ഫീസുകളിൽ നിന്നും ചാർജ്ജുകളിൽ നിന്നും സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക്
ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം; കൂടാെത
(vi) മറ്റ് ഏെതാരു േ്രസാതസ്സിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ.
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(2) ഫണ്ടിെല തുക, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ്രപകാരം,
ഏെതങ്കിലും ഒരു െഷഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിേലാ ബാങ്കുകളിലാേയാ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
(3)

ഫണ്ടുകൾ

വിധത്തിലും

െറഗുേലഷനുകളാൽ

സർവ്വകലാശാലയുെട

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അത്തരം

ആവശ്യത്തിനായും

അത്തരം
വിനിേയാഗി

ക്കാവുന്നതാണ്.
31. വാർഷിക കണക്കുകൾ.―(1) സർവ്വകലാശാലയുെട വാർഷിക കണക്കുകളും,
ആസ്തിബാധ്യതാ

പട്ടികയും,

ൈവസ്-ചാൻസലറുെട

നിർേദ്ദശ്രപകാരം

തയ്യാറാ

േക്കണ്ടതും, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സ് അംഗീകരിേക്കണ്ടതും കംപ്േ്രടാളർ ആൻ്റ്
ആഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യേയാ, അേദ്ദഹം ഇതിേലക്കായി അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന
അ്രപകാരമുള്ള

ആേളാ

തവണെയങ്കിലും,

ആളുകേളാ

പതിനഞ്ച്

ഓേരാ

മാസത്തിൽ

വർഷത്തിലും

കവിയാത്ത

കുറഞ്ഞത്

ഇടേവളകളിൽ,

ഒരു

ആഡിറ്റ്

െചേയ്യണ്ടതുമാണ്.
(2) വാർഷിക കണക്കുകളുെട പകർപ്പ്, ആഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് സഹിതവും േബാർഡ്
ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ, അതും ഉൾെപ്പെട
ചാൻസലർക്ക് സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
(3)

വാർഷിക

കണക്കുകെളക്കുറിച്ച്

ചാൻസലർ

നടത്തുന്ന

ഏെതാരു

നിരീക്ഷണവും, േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണഴ്സിെൻ്റ ്രശദ്ധയിൽെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
(4) ചാൻസലർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതുേപാെല, വാർഷിക കണക്കുകളുെട ഒരു
പകർപ്പ്,

ആഡിറ്റ്

റിേപ്പാർട്ട്

സഹിതം

സർക്കാരിന്

സമർപ്പിേക്കണ്ടതും,

ആയത്

ആവശ്യമായ അംഗീകാരത്തിനുേശഷം േകരള നിയമസഭ മുമ്പാെക വയ്േക്കണ്ടതുമാണ്.
32.

സർവ്വകലാശാല

അപ്പേലറ്റ്

ൈ്രടബ്യൂണൽ.―(1)

ഈ

ആക്റ്റിെൻ്റ

ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഒരു അപ്പേലറ്റ് ൈ്രടബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കുകേയാ,
അ്രപകാരം വിജ്ഞാപനം െചയ്തിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഏെതങ്കിലും ൈ്രടബ്യൂണലിെന
വിജ്ഞാപനം െചയ്യുകേയാ െചേയ്യണ്ടതാണ്.
(2)
നാമനിർേദ്ദശം

ചാൻസലർ,
െചയ്യുന്ന,

േകരള
ജില്ലാ

ൈഹേക്കാടതിയുമായി
ജഡ്ജിയുെട

ന്യായാധിപനായിരിക്കണം അപ്പേലറ്റ് ൈ്രടബ്യൂണൽ.
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കൂടിയാേലാചിച്ചുെകാണ്ട്

പദവിയിൽ

കുറയാത്ത

ഒരു
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(3)

അപ്പേലറ്റ്

ൈ്രടബ്യൂണലിെൻ്റ

ഔേദ്യാഗിക

കാലാവധി

അതിെന

നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) അപ്പേലറ്റ് ൈ്രടബ്യൂണലിന് സർക്കാരിെൻ്റ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതിേയാടു
കൂടി

അതിെൻ്റ

നടപടി്രകമം

്രകമെപ്പടുത്തുന്നതിനും

കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനും

േവണ്ടിയുള്ള െറഗുേലഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
അ്രപകാരം

ഉണ്ടാക്കിയ

െറഗുേലഷനുകൾ

ഔേദ്യാഗിക

ഗസറ്റിൽ

്രപസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
(5)

അപ്പേലറ്റ്

ൈ്രടബ്യൂണലിെൻ്റ

േവതനവും,

മറ്റ്

േസവനവ്യവസ്ഥകളും

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളാൽ നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
33.

േ്രപാവിഡൻ്റ്

ജീവനക്കാർക്കുള്ള

ഫണ്ടും

ഫണ്ടും.―സർവ്വകലാശാല

െപൻഷൻ

ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

അതിെൻ്റ
്രപകാരമുള്ള

രീതിയിലും അ്രപകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിേധയമായി, അതിന് യുക്തെമന്ന്
േതാന്നുന്ന അത്തരം െപൻഷൻ ഫേണ്ടാ േ്രപാവിഡൻ്റ് ഫേണ്ടാ രൂപവത്ക്കരിക്കുകേയാ
അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ ഏർപ്പാടാക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതാണ്.
34. ചാൻസലർ തർക്കങ്ങൾ തീരുമാനിേക്കണ്ടതാെണന്ന്.―യഥാവിധി നിയമിക്കെപ്പട്ടേതാ
നാമനിർേദ്ദശം

െചയ്യെപ്പട്ടേതാ

ആയ

ഒരാൾ

സർവ്വകലാശാലയുെട

ഏെതങ്കിലും

അധികാരസ്ഥാനത്തിെൻ്റേയാ നികായത്തിെൻ്റേയാ ഒരു അംഗമാകാൻ അർഹനാേണാ
എന്നതിെന

കുറിച്ച്

ഈ

ആക്റ്റിെലേയാ

ഏെതങ്കിലും

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിെലേയാ

െറഗുേലഷനുകളിേലേയാ വ്യവസ്ഥകളുെട വ്യാഖ്യാനം സംബന്ധിച്ച് എെന്തങ്കിലും തർക്കം
ഉണ്ടാകുകയാെണങ്കിൽ,

ആ

സംഗതി

േനരിട്ട്

ബാധിക്കെപ്പട്ട

ആളുെടേയാ

നികായത്തിെൻ്റേയാ ഹർജിയിേന്മേലാ അെല്ലങ്കിൽ ൈവസ്-ചാൻസലർക്ക് സ്വേമധേയാ
ചാൻസലറുെട അഭി്രപായത്തിന് അയച്ചുെകാടുക്കാവുന്നതും, അേദ്ദഹം ആവശ്യെമന്ന്
കരുതുന്ന അങ്ങെനയുള്ള ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചേശഷം, സർക്കാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച്
തർക്കവിഷയത്തിൽ

തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടതും

അങ്ങെനയുള്ള

തീരുമാനം

അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
35.

ആകസ്മിക

ഒഴിവുകൾ

നികത്തൽ.―സർവ്വകലാശാലയുെട

ഏെതങ്കിലും

അധികാരസ്ഥാനത്തിെലേയാ മറ്റ് നികായത്തിെലേയാ അംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ
ആകസ്മിക ഒഴിവുകളും, ഏതംഗത്തിെൻ്റ സ്ഥാനമാേണാ ഒഴിഞ്ഞത് ആ അംഗത്തിെന
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നിയമിക്കുകേയാ

െതരെഞ്ഞടുക്കുകേയാ

െചേയ്യണ്ട

ആൾ

അെല്ലങ്കിൽ

നികായം

സൗകര്യ്രപദമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നികേത്തണ്ടതും, അങ്ങെനയുള്ള
ഒരു

ആകസ്മിക

ഒഴിവിേലക്ക്

നിയമിക്കെപ്പടുകേയാ

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുകേയാ

െചയ്യുന്ന ഏെതാരാളും അയാൾ ആർക്ക് പകരമായാേണാ നിയമിക്കെപ്പട്ടത്, അയാൾ
അംഗമായിരുെന്നങ്കിൽ

അവേശഷിക്കുമായിരുന്ന

കാലേത്തക്ക്

മാ്രതം

അത്തരം

അധികാരസ്ഥാനത്തിെൻ്റേയാ നികായത്തിെൻ്റേയാ അംഗമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
36.

ഒഴിവുകൾമൂലം

സ്ഥാനങ്ങളുെടേയാ
ഏെതങ്കിലും

സർവ്വകലാശാലയുെട

നടപടികൾ

നികായങ്ങളുെടേയാ

അധികാര

അസാധുവാകുന്നതെല്ലന്ന്.―സർവ്വകലാശാലയുെട

അധികാരസ്ഥാനത്തിെലേയാ

മറ്റ് നികായത്തിെലേയാ, അംഗങ്ങളുെട

ഏെതങ്കിലും ഒഴിേവാ ഒഴിവുകേളാ നിലവിലുണ്ട് എന്ന കാരണം െകാണ്ടുമാ്രതം, അതിെൻ്റ
്രപവൃത്തികേളാ നടപടി്രകമങ്ങേളാ അസാധുവാകുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.
37.

ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവ്വം

െചയ്ത

നടപടികൾക്ക്

സംരക്ഷണം.―ഈ

ആക്റ്റിെലേയാ അതിൻകീഴിലുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിേലേയാ െറഗുേലഷനുകളിേലേയാ
വ്യവസ്ഥകൾ ്രപകാരം ഉത്തമവിശ്വാസപൂർവ്വം െചയ്തേതാ െചയ്യാൻ ഉേദ്ദശിച്ചേതാ ആയ
ഏെതങ്കിലും കാര്യം സംബന്ധിച്ച്, സർവ്വകലാശാലയ്േക്കാ ഏെതങ്കിലും അധികാര
സ്ഥാനത്തിേനാ സർവ്വകലാശാലയിെല ഏെതങ്കിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ ജീവനക്കാരേനാ
സർവ്വകലാശാലയുെട ഏെതങ്കിലും

അധികാരസ്ഥാനത്തിെൻ്റേയാ ഉേദ്യാഗസ്ഥെൻ്റേയാ

മറ്റ് ജീവനക്കാരെൻ്റേയാ ഉത്തരവിെൻ്റേയാ നിർേദ്ദശത്തിെൻ്റേയാ കീഴിൽ ്രപവർത്തിച്ച
ഏെതങ്കിലും

ആളിേനാ

കമ്മിറ്റിേക്കാ

എതിരായി,

യാെതാരു

വ്യവഹാരേമാ

മറ്റ്

നിയമനടപടികേളാ യാെതാരു േകാടതിയിലും നിലനിൽക്കുന്ന തല്ലാത്തതാകുന്നു.
38. സർവ്വകലാശാല േരഖകൾ െതളിയിക്കുന്ന രീതി.―1872-െല ഇന്ത്യൻ െതളിവ്
നിയമത്തിേലാ (1872-െല 1),

തത്സമയം നിലവിലുള്ള മേറ്റെതങ്കിലും നിയമങ്ങളിേലാ

എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഏെതങ്കിലും രസീതിെൻ്റേയാ അേപക്ഷയുെടേയാ
അറിയിപ്പിെൻ്റേയാ, സർവ്വകലാശാലയുെട ഏെതങ്കിലും അധികാരസ്ഥാനത്തിേൻ്റേയാ
കമ്മിറ്റിയുെടേയാ നടപടി്രകമങ്ങളുെടേയാ ്രപേമയത്തിെൻ്റേയാ, സർവ്വകലാശാലയുെട
ൈകവശമുള്ള
ഏെതങ്കിലും

മറ്റ്

േരഖകളുെടേയാ,

രജിസ്റ്ററിെല

സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയാൽ

ഏെതങ്കിലും
ആയതിെൻ്റ
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സർവ്വകലാശാല

യഥാവിധി

ഉൾക്കുറിപ്പിെൻ്റേയാ
അസ്സൽ

സൂക്ഷിക്കുന്ന

പകർപ്പ്

ഹാജരാക്കിയാൽ,

രജിസ്്രടാർ
െതളിവിൽ

40

സ്വീകരിക്കുന്നതുേപാെല, അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുെടയും ഇടപാടുകളുെടയും
െതളിവായി സ്വീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ൈവഷമ്യങ്ങൾ

39.

വ്യവസ്ഥകൾ

നീക്കം

െചയ്യുന്നതിനുള്ള

നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്

എെന്തങ്കിലും

അധികാരം.―ഈ
ൈവഷമ്യം

ആക്റ്റിെല

ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം,

സർക്കാരിന്, ഔേദ്യാഗിക ഗസറ്റിൽ ്രപസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവുമൂലം, ആ ൈവഷമ്യം നീക്കം
െചയ്യുന്നതിന് ആവശ്യെമേന്നാ യുക്തെമേന്നാ അതിനു േതാന്നുന്നതും ഈ ആക്റ്റിെല
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റ് ്രപാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷം
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം ഈ വകുപ്പു്രപകാരം യാെതാരു ഉത്തരവും പുറെപ്പടുവിക്കാൻ
പാടുള്ളതല്ല.
40. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും െറഗുേലഷനുകളും ഔേദ്യാഗിക ഗസറ്റിൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതും
നിയമസഭ

വയ്േക്കണ്ടതുമാെണന്ന്.―(1)

മുമ്പാെക

ഉണ്ടാക്കുന്ന

എല്ലാ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും

ഈ

െറഗുേലഷനുകളും

ആക്റ്റിൻ

ഔേദ്യാഗിക

കീഴിൽ
ഗസറ്റിൽ

്രപസിദ്ധെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
(2) ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും െറഗുേലഷനുകളും
അതുണ്ടാക്കിയതിനുേശഷം
സേമ്മളനത്തിേലാ

കഴിയുന്ന്രതേവഗം

തുടർച്ചയായ

രണ്ട്

നിയമസഭ

സേമ്മളനങ്ങളിലാേയാ

ദിവസക്കാലം സഭ സേമ്മളിക്കുന്ന േവളയിൽ വയ്േക്കണ്ടതും,

മുമ്പാെക,
ആെക

ഒരു

പതിനാല്

അ്രപകാരം അത് ഏത്

സേമ്മളനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നുേവാ ആ സേമ്മളനേമാ െതാട്ടടുത്തുവരുന്ന സേമ്മളനേമാ
അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിയമസഭ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിേലാ െറഗുേലഷനിേലാ ഏെതങ്കിലും
േഭദഗതി

വരുത്തുകേയാ

അഥവാ

ആ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്

അെല്ലങ്കിൽ

െറഗുേലഷൻ

ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് തീരുമാനിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നപക്ഷം, ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് അെല്ലങ്കിൽ
െറഗുേലഷന് അതിനുേശഷം, അതതുസംഗതിേപാെല, അങ്ങെന േഭദഗതി വരുത്തിയ
രൂപത്തിൽ മാ്രതം ്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുകേയാ അഥവാ യാെതാരു ്രപാബല്യവുമില്ലാതി
രിക്കുകേയാ

െചയ്യുന്നതുമാകുന്നു;

എന്നിരുന്നാലും

അങ്ങെനയുള്ള

ഏെതങ്കിലും

േഭദഗതിേയാ റദ്ദാക്കേലാ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ്രപകാരേമാ അെല്ലങ്കിൽ െറഗുേലഷൻ ്രപകാരേമാ
മുമ്പ്

െചയ്തിട്ടുള്ള

എന്തിെൻ്റെയങ്കിലും

വിധത്തിലായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
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41. റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.―(1) 2021-െല േകരള ഡിജിറ്റൽ ശാസ്്രത സാേങ്കതിക
നൂതനവിദ്യ

സർവ്വകലാശാല

ഓർഡിനൻസ്

(2021-െല

113)

ഇതിനാൽ

റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങെന റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽത്തെന്നയും, ്രപസ്തുത ഓർഡിനൻസ് ്രപകാരം
െചയ്തേതാ െചയ്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും കാര്യേമാ എടുത്തേതാ
എടുത്തതായി കരുതെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഏെതങ്കിലും നടപടിേയാ ഈ ആക്റ്റ് ്രപകാരം
െചയ്തതാേയാ എടുത്തതാേയാ കരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-I) Department
NOTIFICATION
No. 1118/Leg.I2/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 30th October, 2021
14th Thulam, 1197
8th Karthika, 1943.

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 Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology
Act , 2021 (10 of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-െല േകരള ഡിജിറ്റൽ ശാസ്്രത സാേങ്കതിക
നൂതനവിദ്യ സർവ്വകലാശാല ആക്റ്റ്” published under the authority of the Governor.]

ACT 10 OF 2021
THE KERALA UNIVERSITY OF DIGITAL SCIENCES, INNOVATION AND
TECHNOLOGY ACT, 2021
An Act to establish and incorporate a non-affiliating research and teaching University in the
State of Kerala to facilitate and promote studies, research, incubation and knowledge
extension work in Digital Technologies and its application domains and also to achieve
excellence in the said fields and allied areas.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to establish and incorporate a University for
advanced teaching and innovative research programmes in Digital Sciences, Technology and
Humanities applications to supply trained technology professionals and academicians and to
extend support to the State Government for leadership in development of knowledge
ecosystem, to assist in e-governance, to support in technology enabled management of State's
traditional industries such as coir, cash crops, agriculture, fisheries and emerging industries
through its training, research and application in the State of Kerala and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto;
BE it enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—
CHAPTER 1

PRELIMINARY
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala University of
Digital Sciences, Innovation and Technology Act, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2020.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “Academic staff” means such categories of staff as are designated by Statutes to
be the academic staff of the University;
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(b) “Board of Governors” means the Board of Governors of the University
constituted under section 18;
(c) “Campus” means the unit established or constituted by the University for making
arrangements for instruction or research or both;
(d) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
(e) “Company” means a Company established under the Companies Act, 2013
(No. 18 of 2013);
(f) “Council” means the General Council of the University constituted under
section 17;
(g) “Dean” means the Dean of the University;
(h) “Fund” means the University Fund referred to in section 30;
(i) “Government” means the Government of Kerala;
(j) “Officer” means an officer of the University specified in Chapter 3 of this Act or any
other person designated as an officer by the Statutes;
(k) “Order” means the order issued by the University;
(l) “Prescribed” means prescribed by Statutes and Regulations made under this Act;
(m) “Pro-Chancellor” means Pro-Chancellor of the University;
(n) “Regulations” means the regulations of the University made under this Act;
(o) “Scheduled Castes” shall have the same meaning assigned to it in clause (24) of
Article 366 of the Constitution of India;
(p) “Scheduled Tribes” shall have the same meaning assigned to it in clause (25) of
Article 366 of the Constitution of India;
(q) “School” means the school of study established by the University;
(r) “Senate” means the Senate of the University constituted under section 21;
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(s) “Sponsoring Entity” means the sponsoring entity as described in section 7;
(t) “State” means the State of Kerala;
(u) “Statutes” means the Statutes made in accordance with the provisions of this Act;
(v) “Student” means a person duly admitted as a full time or part time student in the
University or educational research centres established by the University or institutions
recognised by the University, in accordance with the regulations for undergoing a course of
study or research, for obtaining a degree, diploma or certificate of the University;
(w) “Teachers” means professors, associate professors, assistant professors and such
other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the
Institute and are designated as teachers by the Statutes;
(x) “University” means the Kerala University of Digital Sciences, Innovation and
Technology established and incorporated under this Act;
(y) “Vice-Chancellor” means the Vice-Chancellor of the University.
CHAPTER 2

THE UNIVERSITY
3. Establishment and Incorporation of the University.—(1) There shall be established and
incorporated a University by the name “Kerala University of Digital Sciences, Innovation and
Technology”.
(2) The headquarters of the University shall be in Thiruvananthapuram District.
(3) The University shall consist of Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor,
Dean, Registrar, General Council, Board of Governors, Senate, other authorities and officers
as set forth in this Act or as provided in the Statutes made thereunder.
(4) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a
common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property
both movable and immovable, to lease or sell or otherwise transfer any movable or immovable
property which may have become vested in or have been acquired by it for the purpose of the
University, to borrow money from the Central Government or any other State Government or
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from any body corporate approved by the Government, to contract and to do all other things
necessary for the purposes of this Act and shall by the said name sue or be sued.
(5) 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 authorized by him in this behalf
and all the processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.
(6) Where the Government decide that the educational facilities offered by the
University shall be given on a subsidised rate to the needy and deprived sections of the society,
the Government shall make good the amount of subsidy incurred by the University.
4. Objects of the University.—The objects of the University shall be as follows,
namely:—
(a) to facilitate and promote post graduate education, research, training and
consultancy works in information technology and its multidisciplinary applications;
(b) to support creation of high quality human resources in the field of digital
technology through variety of education and research programs, skill development initiatives
and industry relevant courses;
(c) to achieve excellence in digital technology and matters connected therewith or
incidental thereto;
(d) to create a paradigm shift in the way of information technology and digital
technologies that can be used for improving the delivery of services in selected domains;
(e) to enable industrial sector to develop futuristic products, innovations and
services;
(f) to create an impact on the fellow academic community in India and abroad; and
(g) to attract best minds of the world and to be completely globally integrated.
5. Powers of the University.—The University shall have the following powers, namely:—
(a) to provide instruction in such branches of learning and to set up various schools
of study as the University may, from time to time, determine and to make provisions for
research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
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(b) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas
and certificates and to confer degrees and other academic distinctions on the basis of
examinations, evaluation or any other method to test one’s ability;
(c) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the
Statutes;
(d) to set up Independent Centers of Excellence (ICOEs), Independent Training and
Outreach Centers and other such entities involved in research, training and consulting with
independent financial and operational autonomy in compliance with the Statutes of the
University;
(e) to set up education and research centres in other parts of the State and with the
permission of the Government, in other parts of India;
(f) to give recognition to the government recognized research organizations and
training centres to work as Extension Centres, Independent Centres of Excellence, Training
Centres and Outreach Centres of the University in compliance with the Statutes;
(g) to organize and undertake extramural studies and knowledge extension services;
(h) to create contractual, administrative, ministerial and other posts in the University
and to appoint persons in such posts;
(i) to fix the salary structure including allowances, provident fund and other
allowances of the posts mentioned in clause (h) so as to meet the minimum norms of regulatory
bodies, such as University Grants Commission and All India Council for Technical Education
etc., provided that the net salaries may be higher than those prescribed by the regulatory bodies
but in no case lower to determine the contractual terms, length and tenure of contract,
expectations, roles, responsibilities etc., associated with the contract for all academic, teaching
and other employees; to establish revenue sharing mechanisms with all its employees;
(j) to appoint persons working in any other Universities or organizations as teachers
of the University for a specified period;
(k) to create performance based incentive system to attract and retain world class
talents in the University, schools and research centres;
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(l) to associate with industrial establishments, non-governmental organizations and
other research organizations to set up chair positions to pursue advanced research and practice;
(m) to form mutually beneficial relationships with other Universities in India and
abroad involving exchange of knowledge, technology, students and faculties and to facilitate
mutual establishment of research centers focused on digital sciences, technology and
humanities;
(n) to associate with international research agencies, funding agencies and
foundations for taking up research and studies in Digital Sciences, technology, interdisciplinary
innovation, entrepreneurship, liberal arts and humanities;
(o) to generate and monetize the intellectual property through research and
consulting;
(p) to co-operate, collaborate or associate with any other University, authority or
organization of higher learning, industry and corporate house, laboratory engaged in cuttingedge work, in such manner and for such purposes as the University may determine;
(q) to approve persons working in organizations mentioned in clause (p) for
imparting instruction or supervising research or both or to withdraw such approval;
(r) to set up a body of academia to perform academic functions and to pay them
remuneration in the manner prescribed;
(s) to prescribe fee and other charges to be levied on the students;
(t) to set up facilities like computer centers, laboratories, library etc.;
(u) to set up curriculum development centers for different subjects;
(v) to determine standards for admission to the University which may include
examination, evaluation or any other method of selection;
(w) to institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;
(x) to demand and receive fee or other charges for knowledge extension work;
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(y) to supervise the residence of students of the University and to make arrangements
for promoting their health and general welfare;
(z) to make such special arrangements in respect of women students as the University
may consider desirable;
(za) to regulate the conduct of the students of the University;
(zb) to regulate the work and conduct of the teachers and employees of the
University;
(zc) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the
University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;
(zd) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the
teachers and employees of the University;
(ze) to receive benefactions, donations and gifts from persons, companies,
governmental and non-governmental institutions, Trusts and Non-Governmental Organisations
and to name such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine;
(zf) to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable
including Trust and endowment properties, for the University:
Provided that the prior permission of the Government is necessary to acquire, hold,
manage and dispose of such property, movable or immovable for which the land was acquired
or the building was constructed with the assistance of Government;
(zg) to borrow money, with the approval of the Government, on security of the
property of the University, for the purposes of the management and development of the
University;
(zh) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, level of
education and training of technical manpower, both on short and long term basis and to initiate
suitable programmes to meet these needs;
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(zi) to provide for instruction through online interactive learning and to provide
mobility of students from the non-formal (open learning) stream to the formal stream and
vice-versa; and
(zj) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the
exercise of all or any of the powers of the University or necessary or conducive to the
attainment of all or any of the objects of the University.
6. Admission to the University.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes
and in compliance with the principles of reservation in force, from time to time, admission to
the University shall be open to persons of all gender and of whatever race, creed, caste or class
and the University shall not enquire or insist on any person, whatsoever of religious belief or
profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the
University or to hold any office therein or to be admitted as a student of the University, or to
graduate there, or to enjoy or exercise any privilege thereof.
(2) The University shall be open to students of any nationality and they may be
admitted in the manner, as may be prescribed.
(3) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any
special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to Other
Backward Classes of the society and persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
7. Sponsoring Entity.—(1) The Indian Institute of Information Technology and
Management—Kerala (IIITM-K), a company incorporated under section 25 of the Companies
Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) with certificate No. 09-14187 of 2000 dated 5-9-2000, shall
be the Sponsoring Entity of the University.
(2) The Sponsoring Entity shall facilitate all the infrastructural facilities as may be
required for the establishment of the University;
CHAPTER 3

CHANCELLOR, PRO-CHANCELLOR AND OTHER
OFFICERS OF THE UNIVERSITY
8. Chancellor.—(1) The Governor of Kerala shall, by virtue of his Office, be the
Chancellor of the University.
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(2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall, when present,
preside over the meetings of the General Council and the convocation of the University.
(3) No honorary degree or distinctions shall be conferred by the University upon any
person without the approval of the Chancellor.
(4) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may,
by order in writing, annul any proceedings of the University which is not in conformity with
this Act or the Statutes or the Regulations:
Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University
to show cause why such an order should not be made.
(5) The Chancellor shall have the power to remove the Vice-Chancellor or any other
officers of the University in the event of malfeasance. In exercising such power of removal, the
Chancellor shall form his opinion based on the recommendation of the Government, which in
turn shall be based on due inquiry against the person, who is proposed to be removed.
(6) The Chancellor shall also exercise such other powers and perform such other
duties as may be conferred upon or vested with the Chancellor by or under this Act or the
Statutes.
9. Pro-Chancellor.—(1) The Minister in-charge of Electronics and Information
Technology Department of 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 the powers and perform all the functions of the Chancellor including presiding
over the convocation of the University.
(3) The Pro-Chancellor shall also exercise such powers and perform such functions
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:—

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

52

(i) the Vice-Chancellor;
(ii) the Deans;
(iii) the Registrar;
(iv) the Controller of Examinations; and
(v) such other officers including non-teaching and support staff in the service of the
University, as may be prescribed by the Statutes.
11. The Vice-Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in the
area of Technology or Science or Engineering or Management and having administrative
experience in an institution of higher learning. He shall be a person having a minimum of ten
years of experience as Professor in a University or experience of equivalent position in a
reputed research or academic or administrative organisation.
(2) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and the chief executive
officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the
University by or under this Act.
(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation
of the Search-cum-Selection Committee appointed by him, consisting of the following
members, namely:—
(a) Chief Secretary to State, he shall be the Convener of the committee;
(b) one expert member from Electronics and Information Technology Industry;
(c) one expert member from Academia selected by the Board of Governors;
(d) one nominee of the University Grants Commission; and
(e) one nominee of the State Government.
(4) The process of preparing the panel shall begin atleast three months before the
probable date of occurrence of the vacancy of the Vice-Chancellor and shall be completed
within the time-limit fixed by the Chancellor. The Chancellor, may however extend such timelimit, if, in the exigency of the circumstances, it is necessary to do so. However, the process of
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preparation of the panel shall be completed within a period of three months, including the
period so extended. In case the search-cum-selection committee fails to make a unanimous
recommendation as provided, each member of the committee may submit the name of one
person each to the Chancellor. The non-submission of the name by any member of the
Committee shall not invalidate the appointment of the Vice-Chancellor.
(5) Notwithstanding anything contained in this Act or the regulations, the first
Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the
Government on such terms and conditions as may be specified.
(6) No person who is more than sixty one years of age shall be appointed as
Vice-Chancellor and after the appointment, he shall, subject to the terms and conditions of his
appointment, hold office for a period of four years from the date on which he enters upon his
office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(7) The Vice-Chancellor may, if he is of opinion that immediate action is necessary
on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this
Act and shall report the authority concerned, the action taken by him on such matter, for
ratification:
Provided that any person in the service of the University who is aggrieved by the action
taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such
action to the Chancellor within ninety days from the date on which such action is
communicated to him and thereupon the Chancellor may confirm or reverse or modify the
action taken by the Vice-Chancellor.
(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other
functions as may be prescribed by the Statutes and the Regulations.
(9) The Chancellor shall have the power to remove the Vice-Chancellor, from his
office, on the satisfaction of the Chancellor, by an order in writing on charges of
misappropriation of fund of the University and misconduct:
Provided that, such charges are proved by an enquiry conducted by a person who is or
has been a judge of the High Court appointed by the Chancellor for the purpose:
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Provided further that the Vice-Chancellor, 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.
(10) In the event that a temporary vacancy occurs in the post of Vice- Chancellor
due to any unforeseen or casual reason or if the Vice-Chancellor has to be temporarily abstained
himself from the said position, the Chancellor may appoint the Vice-Chancellor of any other
University or the Secretary of Electronics and Information Technology Department, as
recommended by the Government, to be the Vice-Chancellor, for a period of not exceeding six
months, in the aggregate.
(11) Where any matter is required to be regulated by Statutes or Regulations but no
Statutes or Regulations have been made in that behalf,the Vice-Chancellor shall, for the timebeing, regulate the matter by issuing such directions as he thinks necessary, and shall, as soon
as may be, submit them before the Board of Governors or other authority or the body concerned
for approval.
12. The Deans.—The number of Deans shall be determined by the Board of Governors.
Every Dean shall be appointed by the Board of Governors from the Professors based on
seniority for a maximum period of three years. A person who completes his tenure as Dean
may be re-appointed as Dean only if all other Professors of the University had occupied the
position already and/or the Board of Governors had taken a decision on re-appointment in an
exceptional case. Under no circumstance, a person shall be appointed as a Dean for more than
two terms of three years each.
13. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed in such manner, on such terms
and conditions of service and shall exercise such powers and perform such functions, as may
be prescribed by the Statutes.
(2) The Registrar as empowered by the Board of Governors shall have the power to
enter into and sign agreements and authenticate records on behalf of the University.
14. The Controller of Examinations.—(1) The Controller of Examinations shall be the
principal officer-in-charge of the conduct of examinations and tests of the University and
declaration of their results and shall discharge the functions under the superintendence,
direction and guidance of the Vice-Chancellor.
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(2) The Controller of Examinations shall be appointed in such manner, on such terms
and conditions of service and shall exercise such powers and perform such functions, as may
be prescribed, by the Statutes.
15. Other Officers.—The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the
other officers of the University shall be such as may be prescribed, by the Statutes.
CHAPTER 4

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
16. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the
University, namely:—
(i) the General Council;
(ii) the Board of Governors;
(iii) the Senate;
(iv) the Finance Committee;
(v) the Academic Council;
(vi) the Research Council; and
(vii) such other bodies of the University as may be designated by the Statutes to be
the authorities of the University.
17. The General Council.—(1) The Government shall, by notification in the official
gazette, constitute a General Council for the University to be headed by the Chancellor and
such other members not exceeding twenty eight, and who shall be experts or officers of the
Government. The terms and conditions of appointment of members of the General Council
shall be as notified by the Government in the official gazette.
(2) The General Council shall have the following members, namely:—
(i) Chancellor—Chairperson;
(ii) Pro-Chancellor—Vice Chairperson;
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(iii) Minister-in-charge of Higher Education Department, Government of
Kerala—Member;
(iv) two members elected by the members of Legislative Assembly from among
themselves—members;
(v) Chairperson of the Board of Governors —Member;
(vi) Vice- Chancellor—Member;
(vii) Vice-Chancellor, A. P. J. Abdul Kalam Technological University, Kerala—
Ex-officio Member;
(viii) One senior representative from University Grants Commission—Member;
(ix) Principal Secretary or Secretary to Government, Electronics and Information
Technology Department—Ex-officio Member;
(x) Principal Secretary or Secretary to Government, Higher Education
Department—Ex-officio Member;
(xi) Principal Secretary or Secretary to Government, Finance Department—Exofficio Member;
(xii) one person nominated from the Higher Education Council, Government of
Kerala—Ex-officio Member;
(xiii) Director, Indian Institute of Technology, Palakkad—Ex-officio Member;
(xiv) Director, Indian Institute of Management, Kozhikode—Ex-officio Member;
(xv) Director, Indian

Institute of Science Education and Research,

Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xvi)

Director,

Indian

Institute

of

Space

Science

and

Technology,

Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xvii) Director, Sree Chithira Thirunal Institute for Medical Sciences and
Technology —Ex-officio Member;
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(xviii) Director, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology,
Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xix) six prominent persons nominated by the Government, three of them shall
be persons of international repute in information technology or allied sectors or holding
position at the level of Managing Director or above in industrial sector and one of them shall
be a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and one shall be a woman and
one shall be an entrepreneur—Members;
(xx) two faculty members nominated by the Vice-Chancellor—Members;
(xxi) two students nominated by the Vice-Chancellor—Members.
(3) The Registrar shall be the Secretary to the Council.
(4) Subject to the provisions of this Act, the General Council shall have the following
powers and functions, namely:—
(i) to proactively identify the trends and directions and develop a strategic plan
for the University; to plan and monitor the execution of such plan; to keep the vision and
mission of the University relevant to the emerging trends and directions;
(ii) to formulate policies to execute the strategic plans;
(iii) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the
University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
(iv) to consider and pass resolution on the annual report and the annual accounts
of the University and also consider report of the auditor on such accounts;
(v) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it
for advice; and
(vi) to perform such other functions as may be prescribed.
18. Board of Governors.—(1) The Board of Governors shall have the following members,
namely:—
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(i) an expert of international eminence with substantial experience in information
technology industry, nominated by the Government—Chairperson;
(ii) Vice-Chancellor—Vice-Chairperson;
(iii) one member elected by the members of Legislative Assembly from among
themselves—member;
(iv) Vice-Chancellor, A. P. J. Abdul Kalam Technological University, Kerala—
Ex-officio Member;
(v) Principal Secretary or Secretary to Government, Department of Electronics
and Information Technology—Ex-officio Member;
(vi) Principal Secretary or Secretary to Government, Department of Finance—
Ex-officio Member;
(vii) Principal Secretary or Secretary to Government, Department of Higher
Education—Ex-officio Member;
(viii) one person nominated from the Higher Education Council, Government of
Kerala—Ex-officio Member;
(ix) one representative of the Ministry of Electronics and Information
Technology, Government of India—Ex-officio Member;
(x) one representative of the Department of Science and Technology, Government
of India—Ex-officio Member;
(xi) Director, Indian Institute of Technology, Palakkad—Ex-officio Member;
(xii) Director, Indian Institute of Science Education and Research,
Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xiii)

Director,

Indian

Institute

of

Space

Science

and

Technology,

Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xiv) Director, Sree Chithira Thirunal Institute for Medical Sciences and
Technology—Ex-officio Member;
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(xv) Director, Indian Institute of Management, Kozhikode—Ex-officio Member;
(xvi) Director, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology,
Thiruvananthapuram—Ex-officio Member;
(xvii) two persons from the panel of four experts submitted by the ViceChancellor with proven expertise in education, research or information technology and
application and allied disciplines, two experts related to the said fields, nominated by the
Chairperson—Members;
(xviii) two professors of the University nominated by the Vice-Chancellor—
Members; and
(xix) one student nominated by the Vice-Chancellor—Member.
(2) Registrar shall be the Secretary of the Board of Governors.
(3) The first Board of Governors of the University shall be appointed by the
Government, through Gazette notification.
19. Term of office and allowances payable to the members of the Board of
Governors.—(1) Save as otherwise provided in this Act, the term of office of the members of
the Board of Governors shall be as follows, namely:—
(i) an ex-officio Member shall continue so long as he holds the office by virtue of
which he is a member;
(ii) an expert member shall hold office for a period of three years from the date
of his nomination. However, his term may be extended for a further period of two years;
(iii) the student member shall hold office for one year; and
(iv) the members nominated as per clause (xvii) of sub-section (1) of section 18 shall
hold office for two years.
(2) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be for
the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.
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(3) Notwithstanding anything contained in this section, in case the members
nominated by the Board of Governors as per sub-section (1) of section 18, vacate the office, he
shall continue as a member until another person is nominated as a member in his place or
up to three months, whichever is earlier.
(4) The allowances that are entitled to the members of the Board of Governors shall
be such as may be provided in the Statutes.
20. Powers and Functions of the Board of Governors.—(1) Subject to the provisions of
this Act, the Board of Governors shall be responsible for the general superintendence, direction
and control of the affairs of the University and it shall exercise all the powers of the University
not otherwise provided for by this Act, the Statutes or the Regulations, and it shall have the
power to review the functions of the Senate.
(2) Without prejudice to the provisions in sub-section (1), the Board of Governors
shall have the following powers, namely:—
(i) to take decisions on questions of policy relating to the administration and
functions of the University;
(ii) to set up schools of study, to determine the courses of study and decide the
admission criteria and to set up Independent Centres of Excellence;
(iii) to fix the fee for various courses;
(iv) to make, amend or repeal Statutes on its own motion or on the
recommendation of the authorities of the University;
(v) to create academic as well as other posts in the University, make appointments
and determine their terms and conditions of service;
(vi) to consider, modify or cancel Regulations;
(vii) to consider and pass annual report, annual accounts and the budget estimates
of the University for the next financial year, together with a statement of its development plans
as it thinks fit; and
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(viii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be
conferred or imposed upon it by this Act or the Statutes.
(3) The Board of Governors shall have the power to appoint such committees as it
considers necessary for the exercise of its powers and perform its duties under this Act.
(4) The Board of Governors shall meet at least once in three months.
(5) The quorum for a meeting of the Board of Governors shall be one third of the
total members.
21. The Senate.—(1) The Senate shall be the principal academic body of the University
and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations, it shall,—
(i) be responsible for interacting with the Board of Governors through the ViceChancellor for formulation of academic policies and programmes to materialise the strategic
plan of the University;
(ii) control the maintenance of standards of instruction, education and
examination within the University; and
(iii) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred
or imposed upon it by the Statutes.
(2) The constitution of the Senate and the term of office of its members shall be as
prescribed in the Statutes.
(3) The Senate shall have the right to advise the Board of Governors on all academic
matters.
22. Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee constituted by the
Board of Governors consisting of the following members, namely:—
(i) Vice-Chancellor;
(ii) two members nominated by the Board of Governors from its members; and
(iii) such other members as may be prescribed by the Statutes.
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(2)

The members of the Finance Committee nominated from the Board of

Governors, other than the Vice-Chancellor, shall hold office so long as they continue as
members of the Board of Governors or for a period of two years, whichever is earlier.
(3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows,
namely:—
(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make
recommendations on financial matters to the Board of Governors;
(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations
to the Board of Governors;
(iii) to consider the periodical statement of accounts and to review the accounts
of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and to submit
to the Board of Governors; and
(iv) to give its views and recommendations to the Board of Governors on any
financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the
Board of Governors.
(4) The Finance Committee shall meet at least four times in a year. The quorum for
the meeting of the Finance Committee shall be one third of the total members.
(5) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee
and in his absence, a member elected at the meeting shall preside over. In the case of difference
of opinion among the members on any matter, the opinion of the majority of members present
shall prevail.
23. Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following
members, namely:—
(i) Vice-Chancellor—Chairperson;
(ii) three Experts from the field of Science, Digital Technology and Humanities
nominated by the Board of Governors on the recommendation of the Vice Chancellor;
(iii) Dean of the academic wing;
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(iv) Dean of the research wing;
(v) all Professors of the University; and
(vi) two student representatives from the students of the University nominated
by the Government and one of them shall be a girl student.
(2) The Registrar shall be the Secretary of the Academic Council.
(3) The Academic Council shall meet as decided by the Vice-Chancellor and in any
case, the interval between two meetings shall not exceed sixty days.
(4) The quorum for the meeting of the Academic Council shall be one-third of the
total members.
(5) The term of office of the nominated members of the Academic Council shall be
two consecutive academic years. The term of office of other members shall be till the end of
their official position or on completion of two consecutive academic years, whichever is
earlier.
(6) The Academic Council shall be responsible for all academic programmes of the
University including education, training and extension programs which the University may
conduct from time to time with the approval of the Board of Governors. The Academic Council
may set up separate Board of Studies for various streams of education as well as for various
programmes as per the Statutes.
24.

Research Council.—(1) There shall be a Research Council consisting of the

following members, namely:—
(i) Vice-Chancellor;
(ii) Deans;
(iii) Heads of Independent Centres of Excellence in Research, Heads of
Interdisciplinary Centres of Excellence in Research and Heads of Research Centres of various
Schools of the University; and
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(iv) two directors or scientists from research institutions in the area of digital
sciences, technology, interdisciplinary innovations, liberal arts or humanities, nominated by the
Board of Governors;
(v) two student representatives from the students of the University nominated by
the Government and one of them shall be a girl student.
(2) the Dean of Research wing nominated by the Vice-Chancellor shall be the
co-ordinator of the Research Council.
(3) the Research Council shall be responsible for stewarding of all research activities
of the University. The Research Council shall also solicit external research projects and shall
set up research centers in various parts of the State to support research in digital technologies.
The Research Council shall also be responsible for creating linkage with leading national and
international universities, agencies and organizations to facilitate high quality research in the
University.
(4) The duties of the Research Council shall be as may be prescribed by the Statutes.
25. Other Authorities.—The constitution, powers and functions of the other authorities
that may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may
be prescribed.
CHAPTER 5

STATUTES AND REGULATIONS
26. Statutes.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or
any of the following matters, namely:—
(i) constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the
University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
(ii) election and continuance in office of the members of the authorities and other
bodies and all other matters relating thereto which the University may deem necessary or
desirable to provide;
(iii) manner of appointment of officers of the University, their terms and conditions
of service, powers, duties and emoluments;
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(iv) creation of posts in different cadre of teachers, academic staff and other
employees, manner of their appointment, determination of their terms and conditions of
service, salary structure including allowances and other connected matters;
(v) creation of scholarships, assistantships, campus jobs, other opportunities of
similar nature for students, fixing their value along with roles, responsibilities, terms and
conditions;
(vi) manner of appointment of teachers and other academic staff working in any
other Universities or national level institutions to the University for a specified period, their
terms and conditions of service and emoluments;
(vii) constitution of the pension fund and provident fund and the establishment of an
insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
(viii) the procedure for preferring appeal by officers, teachers, employees, other
academic staff or students of the University;
(ix) conferment of honorary degrees;
(x) institution of medals, prizes and other incentives;
(xi) maintenance of discipline among the employees of the University;
(xii) establishment of chairs, schools of studies, departments, centres and allied
institutions;
(xiii) matters relating to the delegation of powers vested in the authorities or the
officers of the University; and
(xiv) any other matters as prescribed by the Statutes or which is necessary to give
effect to the provisions of this Act.
27. Procedure for making Statutes.—(1) The first Statute shall be made by the
Government, with the prior approval of the Chancellor, immediately after the commencement
of this Act.
(2) The Board of Governors may, from time to time, make new or additional Statutes
or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

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

66

Provided that the Board of Governors shall not make, amend or repeal any Statutes
affecting the status, power and constitution of any authority of the University until such
authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the
proposed change.
(3) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal thereof
shall require the approval of the Chancellor, who may assent or remit it to the Board of
Governors for reconsideration in the light of the observations, if any made by him.
(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be
valid unless it has received the assent of the Chancellor.
28. Regulations.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, Regulations
may be provided for all or any of the following matters, namely:—
(i) admission of the students, the courses of study and the fee thereof, the
qualification pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic
distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like;
(ii) conduct of examination, appointment of examiners and others and their terms
and conditions;
(iii) conditions regarding the residence of students and their general discipline;
(iv) procedure for the settlement of dispute between the employees and the
University or between the students and the University;
(v) maintenance of discipline among the students of the University;
(vi) regulations of the conduct and duties of the teachers, employees, other
academic staff and students of the University;
(vii) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act
or the Statutes or the Regulations; and
(viii) any other matter which, by or under the provisions of this Act or the Statutes,
is to be or may be provided for by the Regulations.
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(2) The first Regulation shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of
the Government or Board of Governors and the Regulation so made may be amended, repealed
or added to, at any time by the Board of Governors in such manner as may be prescribed.
29. Annual Report.—(1) The annual report of the University shall be prepared under the
direction of the Vice-Chancellor and shall include among other matters, the steps taken by the
University towards the fulfillment of its objectives in accordance with the overall directions
and general policies set by the General Council.
(2) The annual report so prepared shall, after the approval of the Board of Governors,
be submitted to the Chancellor by such date as may be prescribed.
30. Funds of the University.—(1) There shall be a fund for the University to be called the
University Fund, which shall include,—
(i) any contribution or grant provided by the Central or State Government;
(ii) any contribution or grant provided by the University Grants Commission;
(iii) any contribution or grant provided by the Industrial establishments,
corporates or business houses;
(iv) any bequests, donations, endowments or other grants provided by private
individuals and other Trusts, public or private;
(v) income received by the University from fee and charges; and
(vi) amounts received from any other source.
(2) The amount in the Fund shall be kept in a scheduled bank or banks as decided
by the Board of Governors.
(3) The Funds may be utilized for such purpose of the University and in such manner
as may be prescribed by regulations.
31. Annual Accounts.—(1) The annual accounts and the balance sheet of the University
shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and approved by the Board of
Governors and shall, at least once in every year and at intervals of not more than fifteen months,
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be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such person or persons as he
may authorize in this behalf.
(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted
to the Chancellor along with the observations, if any, of the Board of Governors.
(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought
to the notice of the Board of Governors.
(4) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the
Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall after necessary approval be
laid before the Legislative Assembly of the State of Kerala.
32. University Appellate Tribunal.—(1) The Government shall constitute an Appellate
Tribunal or notify any other existing tribunal so notified, for the purposes of this Act.
(2) The Appellate Tribunal shall be a judicial officer not below the rank of a District
Judge nominated by the Chancellor in consultation with the High Court of Kerala.
(3) The term of office of the Appellate Tribunal shall be three years from the date
of its nomination.
(4) The Appellate Tribunal shall have the power to make regulations with the prior
permission of the Government for regulating its procedure and transaction of its business. The
regulations so made shall be published in the Official Gazette.
(5) The remuneration and other conditions of service of the Appellate Tribunal shall
be such as may be prescribed by the Statutes.
33. Provident Fund and Pension Funds.—The University shall constitute for the benefit
of its employees such provident fund or pension fund or establishment of such other schemes
as it may deem fit in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.
34. Chancellor to decide disputes.—If any question arises regarding the interpretation of
any provisions of this Act or of any Statutes or Regulations as to whether any person who has
been duly appointed or nominated is entitled to be a member of any authority or body of the
University, the matter may be referred, on petition by any person or body directly affected, or
suo moto by the Vice-Chancellor to the Chancellor, who shall after taking such advice as
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deemed necessary, decide the question in consultation with the Government and such decision
shall be final.
35. Filling up of casual vacancies.—All casual vacancies among the members of any
authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the
person or body who appoints or elects the members, whose place has become vacant and any
person appointed or elected to a casual vacancy shall be a member of such authority or body
for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a
member.
36. Proceedings of the authorities or bodies of the University not invalidated by
vacancies.—No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be
invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies of members.
37. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie
in any court against the University or against any authority, officer or employee of the
University or against any person or body of persons acting under the order or direction of any
authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith
done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the
Regulations.
38. Mode of proof of University records.—A copy of any receipt, application, notice,
other proceedings and resolution of any authority or committee of the University or other
documents in the possession of the University or any entry in any register duly maintained by
the University, if certified by the Registrar shall, notwithstanding anything contained in the
Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, be
admitted as evidence of the matters and transactions specified therein, where the original
thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
39. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make
such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary
or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years
from the date of commencement of this Act.
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40. Statutes and Regulations to be published in the official Gazette and to be laid before
the Legislature.—(1) Every Statutes and Regulations made under this Act, shall be published
in the Official Gazette.
(2) Every Statutes and Regulations 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 amendment in the Statutes or Regulations or decides that
Statutes or Regulations should not be made, the Statutes or Regulations shall, thereafter, have
effect only in such form as amended or be of no effect, as the case may be; so, however, that
any such amendment or annulment shall be without prejudice to the validity of anything
previously done under that Statutes or Regulations.
41. Repeal and saving.—(1) The Kerala University of Digital Sciences, Innovation and
Technology Ordinance, 2021 (113 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any
action taken or deemed to have been taken under the said Ordinance shall be deemed to have
been done or taken under this Act.
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