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CCHHAAPPTTEERR--II  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  VVIISSIITTIINNGGSS  PPRROOFFEESSSSOORRSS//SSCCHHOOLLAARRSS..  

  

11..  DDiissttiinngguuiisshheedd  sscchhoollaarrss//pprrooffeessssiioonnaallss,,  hhaavviinngg  ssppeecciiaall  ccoommppeetteennccee  

iinn  oonnee  oorr  ootthheerr  ffiieellddss  ooff  ssttuuddyy  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  mmaayy,,  

wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  bbee  iinnvviitteedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss,,  iinn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  TThheessee  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss  //sscchhoollaarrss  ccaann  bbee  ddrraawwnn  

eeiitthheerr  ffrroomm  wwiitthhiinn  IInnddiiaa  oorr  aabbrrooaadd..  

  

22..  SSuucchh  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss  wwiillll  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

aarrrraannggeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  iinn  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ccaassee,,  ddeelliivveerr  aa  

ccoouurrssee  ooff  lleeccttuurreerrss  oorr  ttaakkee  sseemmiinnaarrss  oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ssuucchh  ootthheerr  

mmaannnneerr  aass  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  iinn  tteeaacchhiinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh  

wwoorrkk  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

33..  PPeerrssoonnss  iinnvviitteedd  aass  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss  mmaayy  bbee  ppaaiidd  ssuucchh  

ssaallaarryy  //  hhoonnoorraarriiuumm,,  ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess,,  aaccccoorrddeedd  hhoossppiittaalliittyy  

eettcc..  aass  ppeerr  UUGGCC  nnoorrmmss  aanndd  pprroovviiddeedd  ssuucchh  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  aass  mmaayy  

bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff    tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..    

  

44..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  aatt  

hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn  ssuucchh  ootthheerr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  mmaayy  bbee  

rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aannyy  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorr//sscchhoollaarr,,  iinncclluuddiinngg  

tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt..  
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CCHHAAPPTTEERR--II  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  VVIISSIITTIINNGGSS  PPRROOFFEESSSSOORRSS//SSCCHHOOLLAARRSS..  

  

11..  DDiissttiinngguuiisshheedd  sscchhoollaarrss//pprrooffeessssiioonnaallss,,  hhaavviinngg  ssppeecciiaall  ccoommppeetteennccee  

iinn  oonnee  oorr  ootthheerr  ffiieellddss  ooff  ssttuuddyy  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  mmaayy,,  

wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  bbee  iinnvviitteedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss,,  iinn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  TThheessee  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss  //sscchhoollaarrss  ccaann  bbee  ddrraawwnn  

eeiitthheerr  ffrroomm  wwiitthhiinn  IInnddiiaa  oorr  aabbrrooaadd..  

  

22..  SSuucchh  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss  wwiillll  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

aarrrraannggeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  iinn  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ccaassee,,  ddeelliivveerr  aa  

ccoouurrssee  ooff  lleeccttuurreerrss  oorr  ttaakkee  sseemmiinnaarrss  oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ssuucchh  ootthheerr  

mmaannnneerr  aass  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  aapppprroopprriiaattee  iinn  tteeaacchhiinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh  

wwoorrkk  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

33..  PPeerrssoonnss  iinnvviitteedd  aass  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorrss//sscchhoollaarrss  mmaayy  bbee  ppaaiidd  ssuucchh  

ssaallaarryy  //  hhoonnoorraarriiuumm,,  ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess,,  aaccccoorrddeedd  hhoossppiittaalliittyy  

eettcc..  aass  ppeerr  UUGGCC  nnoorrmmss  aanndd  pprroovviiddeedd  ssuucchh  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  aass  mmaayy  

bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff    tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..    

  

44..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  aatt  

hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn  ssuucchh  ootthheerr  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  mmaayy  bbee  

rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aannyy  vviissiittiinngg  pprrooffeessssoorr//sscchhoollaarr,,  iinncclluuddiinngg  

tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt..  



 6 

CCHHAAPPTTEERR--  IIII  

OORRDDIINNAANNCCEE::    EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE..  

  

11..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  tthhee  

EEssttaabblliisshhmmeenntt  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aass  ffoolllloowwss::--  

  

  ((ii))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  CChhaaiirrmmaann;;  

((iiii))  OOnnee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr;;  

((iiiiii))  OOnnee  ooff  tthhee  PPrrooffeessssoorrss  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr;;  

((iivv))  EExxppeerrtt((ss))  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  wwhheenneevveerr  

ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  bbyy  hhiimm//hheerr;;  aanndd  

  ((vv))  RReeggiissttrraarr,,  MMeemmbbeerr--SSeeccrreettaarryy..  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthheerree  aarree  mmoorree  tthhaann  oonnee  eexxppeerrtt  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  

eexxppeerrttss  ffaaiillss  ttoo  ttuurrnn  uupp  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  

CCoommmmiitttteeee  aafftteerr  aacccceeppttiinngg  tthhee  iinnvviittaattiioonn  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ssaammee,,  tthhee  

pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  iinnvvaalliiddaatteedd..  

  

22..  TThhee  nnoommiinnaatteedd  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss..  

  

33..  AAnnyy  mmeemmbbeerr  wwhhoo  cceeaasseess  ttoo  hhoolldd  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  bbyy  vviirrttuuee  ooff  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwaass  nnoommiinnaatteedd  aass  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  cceeaassee  ttoo  bbee  aa  mmeemmbbeerr  tthheerreeooff..    

  

44..  5500%%  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  FFrraaccttiioonn  wwiillll  bbee  

iiggnnoorreedd..  

  

55..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoowweerrss  aanndd  dduuttiieess::--  

aa))  ttoo  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  oonn  aappppooiinnttmmeennttss  

aanndd  pprroommoottiioonnss  ttoo  tthhee  ppoossttss,,  ootthheerr  tthhaann  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhee  



 7 

tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  SSuuppddtt..  oorr  

eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  aabboovvee..  

bb))  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ttoo  rreeccoommmmeenndd  oonn  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  

oorrggaanniizzaattiioonn,,  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  eettcc..  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  mmiinniisstteerriiaall  ssttaaffff,,  ootthheerr  ssttaaffff  ccoommiinngg  

wwiitthhiinn  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aass  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  

ttoo  iitt,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  oorr  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ffoorr  ooppiinniioonn  aanndd  aaddvviiccee..  
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CCHHAAPPTTEERR--IIIIII  

  

OORRDDIINNAANNCCEE::    LLIIBBRRAARRYY  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

11..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  tthhee  ggeenneerraall  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  LLiibbrraarryy  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

ooff  tthhee  LLiibbrraarryy  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  LLiibbrraarryy  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  

ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  

  ((11))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr      CChhaaiirrmmaann  

  ((22))  RReeggiissttrraarr        MMeemmbbeerr  

  ((33))  AAllll  tthhee  DDeeaannss  ooff  FFaaccuullttiieess    MMeemmbbeerr  

  ((44))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppttss..    MMeemmbbeerr  

  ((55))  TTwwoo  tteeaacchheerrss  nnoommiinnaatteedd    MMeemmbbeerr  

    bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  ((66))  LLiibbrraarriiaann      MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  

  

TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  aassssoocciiaattee  aannyy  ootthheerr  ffuunnccttiioonnaarryy//eexxppeerrtt  

wwiitthh  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

22..  TThhee  nnoommiinnaatteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  

ttwwoo  yyeeaarrss..  

33..  TThhee  LLiibbrraarryy  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll::--  

((aa))  ffrraammee  rruulleess  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy,,  ssuubbjjeecctt  

ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

  ((bb))  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  SSttoocckk  TTaakkiinngg  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy..  

((cc))  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy  

ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  

tthhee  DDeecceemmbbeerr  eevveerryy  yyeeaarr..  

((dd))  pprreeppaarree  tthhee  aannnnuuaall  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ccoonncceerrnneedd..  

((ee))  aallllooccaattee  aannnnuuaall  ggrraannttss  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  bbooookkss  aanndd  

ppeerriiooddiiccaallss  ((bbootthh  rreeccuurrrriinngg  aanndd  nnoonn--rreeccuurrrriinngg))  aammoonngg  tthhee  

ssuubbjjeeccttss  ooff  ssttuuddyy  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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((ff))  mmaakkee  pprroovviissiioonn  ooff  aauuddiioo//vviiddeeoo  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  

iinn  tthhee  LLiibbrraarryy..  

((gg))  lliiaaiissee  wwiitthh  ootthheerr  UUnniivveerrssiittiieess  iinn  IInnddiiaa..  

((hh))  sseettuupp  aa  BBooookk  BBaannkk  aanndd  mmoonniittoorr  iittss  ffuunnccttiioonniinngg  

  

  TTwwoo  ffiifftthhss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

44..  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  LLiibbrraarriiaann  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  

tthhee  LLiibbrraarryy  CCoommmmiitttteeee  aanndd  hhee//sshhee  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  aallll  ssuucchh  aalllliieedd  

dduuttiieess  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
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CCHHAAPPTTEERR--  IIVV  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  AAPPPPOOIINNTTEEDD  TTEEAACCHHEERRSS  

  

11..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  tthhee  SSttaattuutteess,,  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  ooff  tteeaacchheerrss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  

sshhaallll  bbee  tthhoossee  eemmbbooddiieedd  iinn  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  ooff  SSeerrvviiccee,,  aannnneexxeedd  

hheerreettoo,,  oorr  aann  aaggrreeeemmeenntt,,  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ttoo  lliikkee  eeffffeecctt,,  aanndd  eevveerryy  

tteeaacchheerr  sshhaallll  ssiiggnn  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  jjooiinniinngg  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee..  

  IInn  ssoo  ffaarr  aass  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt//pprroommoottiioonn  lleetttteerr  iiss  nnoott  aann  eexxhhaauussttiivvee  

ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  oonnee’’ss  aappppooiinnttmmeenntt  

//pprroommoottiioonn,,  tthhee  ssaammee  aass  aarree  pprreessccrriibbeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  iinn  tthhee  

AAcctt,,  SSttaattuutteess,,  OOrrddiinnaanncceess,,  aanndd//oorr  RRuulleess  &&  RReegguullaattiioonnss,,  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  

ccoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt//pprroommoottiioonn  lleetttteerr..  

  

22..  EEvveerryy  ppeerrssoonn  oonn  hhiiss//hheerr  ffiirrsstt  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  

ggeett  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  eexxaammiinneedd  bbyy  tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  ooff  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  aanndd  ffuurrnniisshh  aa  MMeeddiiccaall  

CCeerrttiiffiiccaattee  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm..  IInn  ccaassee  ooff  ddoouubbtt//rreejjeeccttiioonn  bbyy  

tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  rreeffeerr  tthhee  ssaammee  ttoo  aa  

ssppeecciiaallllyy  ccoonnssttiittuutteedd  ppaanneell  ooff  ddooccttoorrss..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  ttoo  aannyy  ppoosstt  uunnlleessss  

hhee//sshhee  ppoosssseesssseess  ggoooodd  cchhaarraacctteerr  aanndd  aanntteecceeddeennttss  wwhhiicchh  sshhaallll  aallssoo  

bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  aafftteerr  

aappppooiinnttmmeenntt  bbuutt  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ddaattee  ooff  ccoonnffiirrmmaattiioonn..  

  HHoowweevveerr,,  aa  ppeerrssoonn  oonn  hhiiss//hheerr  ffiirrsstt  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aann  aaffffiiddaavviitt  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  hhee//sshhee  

wwaass  nnoott  ddiissmmiisssseedd  ffrroomm  aannyy  GGoovvtt..//SSeemmii--GGoovvtt..  sseerrvviiccee  aanndd  hhaass  
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nnoott  bbeeeenn  ppuunniisshheedd  iinn  aannyy  aacctt  ooff  mmoorraall  ttuurrppiittuuddee..  NNoo  tteeaacchheerr  sshhaallll  

iinnvvoollvvee  iinn  aannyy  aacctt  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn..  

  

33..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ccllaauusseess  66,,77,,88  aanndd  99  ooff  AAggrreeeemmeenntt  ooff  

sseerrvviiccee,,  aa  ppeerrssoonn,,  aappppooiinntteedd  aass  ppeerrmmaanneenntt  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

uunnttiill  hhee//sshhee  ccoommpplleetteess  tthhee  aaggee  ooff  ssiixxttyy..  

PPrroovviiddeedd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy,,  oonn  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffrroomm  aa  

tteeaacchheerr  oorr  aatt  iittss  oowwnn,,  rree--eemmppllooyy  aa  tteeaacchheerr  uuppttoo  tthhee  aaggee  ooff  SSiixxttyy  

FFiivvee  yyeeaarrss,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  mmaaddee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinn  tthhee  RRuulleess..  

  

44..  AA  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchheerr  mmaayy,,  sseeeekk  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  aafftteerr  ttwweennttyy  

yyeeaarrss  sseerrvviiccee  oorr  oonn  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  ffiiffttyy--ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  wwiitthh  

tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy..  

  

55..  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  tthheeiirr  ssccaallee  ooff  ppaayy  

aanndd  ccaatteeggoorriieess  ooff  ppoossttss  sshhaallll  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill..  

66..  TThhee  tteeaacchheerrss,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  pprrooffeessssoorr((ss)),,  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  

ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  tthheeiirr  SSeellff  

AApppprraaiissaall  RReeppoorrtt,,  oonn  tthhee  ffoorrmmaatt  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill,,  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  eexxppiirryy  

ooff  pprreecceeddiinngg  aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonn,,  ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn..  TThhee  pprrooffeessssoorrss,,  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  DDeeaannss  ooff  FFaaccuullttiieess  

sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  SSeellff  AApppprraaiissaall  RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  ssttiippuullaatteedd  aabboovvee..  

77..  PPrreevviioouuss  rreegguullaarr  sseerrvviiccee,,  wwhheetthheerr  nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  aass  aa  

tteeaacchheerr  iinn  aa  UUnniivveerrssiittyy,,  CCoolllleeggee,,  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorriieess  oorr  ootthheerr  

sscciieennttiiffiicc//pprrooffeessssiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  CCSSIIRR,,  IICCAARR,,  

DDRRDDOO,,  UUGGCC,,  IICCSSSSRR,,  IICCHHRR,,  IICCMMRR,,  DDBBTT  eettcc..  mmaayy  bbee  ccoouunntteedd    

ffoorr  ssccrruuttiinnyy  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt//pprroommoottiioonn  

uunnddeerr  CCAASS  ttoo  aa  tteeaacchhiinngg  ppoosstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ;;  
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aa))  TThhee  eesssseennttiiaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  ppoosstt  hheelldd  wweerree  nnoott  

lloowweerr  tthhaann  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  rreelleevvaanntt  tteeaacchhiinngg  ppoosstt..  

bb))  TThhee  ppoosstt  iiss  //  wwaass  iinn  aann  eeqquuiivvaalleenntt  ggrraaddee  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  

ppoosstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

cc))  TThhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  hhaass  aapppplliieedd  

tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell  oonnllyy..  

dd))  TThhee  ccoonncceerrnneedd  ppeerrssoonn  ssuucchh  ppoosssseessss  tthhee  ssaammee  mmiinniimmuumm  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUGGCC  //  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  

aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  tteeaacchhiinngg  ppoosstt..  

ee))  TThhee  ppeerrssoonn  wwaass  aappppooiinntteedd  wwiitthh  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  sseelleeccttiioonn  pprroocceedduurree  aass  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  aa  tteeaacchhiinngg  ppoosstt..  

ff))  TThhee  pprreevviioouuss  aappppooiinnttmmeenntt  wwaass  nnoott  aa  gguueesstt  lleeccttuurreerr  ffoorr  

aannyy  dduurraattiioonn  oorr  aann  aaddhhoocc  oorr  iinn  aa  lleeaavvee  vvaaccaannccyy  ooff  lleessss  

tthhaann  oonnee  yyeeaarr  dduurraattiioonn..  AAddhhoocc  oorr  tteemmppoorraarryy  sseerrvviiccee  ooff  

mmoorree  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  dduurraattiioonn  ccaann  bbee  ccoouunntteedd  pprroovviiddeedd  

tthhaatt::  

ii))  TThhee  ppeerriioodd  ooff  sseerrvviiccee  wwaass  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  

dduurraattiioonn;;  

iiii))  TThhee  iinnccuummbbeenntt  wwaass  aappppooiinntteedd  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  dduullyy  ccoonnssttiittuutteedd  sseelleeccttiioonn  

ccoommmmiitttteeee;;  aanndd  

iiiiii))  TThhee  iinnccuummbbeenntt  wwaass  sseelleecctteedd  ttoo  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  

ppoosstt  iinn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ttoo  tthhee  aaddhhoocc  oorr  tteemmppoorraarryy  

sseerrvviiccee  wwiitthhoouutt  aannyy  bbrreeaakk..  

gg))    NNoo  ddiissttiinnccttiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  nnaattuurree  

ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheerree  tthhee  pprreevviioouuss  

sseerrvviiccee  wwaass  rreennddeerreedd  ((pprriivvaattee  //  llooccaall  bbooddyy  //  GGoovvtt..))  ffoorr  

ccoouunnttiinngg  ooff  ppaasstt  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee..  
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AANNNNEEXXUURREE  

  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  SSIIRRSSAA  

FFOORRMM  OOFF  AAGGRREEEEMMEENNTT  OOFF  SSEERRVVIICCEE  FFOORR  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

TTEEAACCHHEERRSS..  

  

MMeemmoorraanndduumm  ooff  aaggrreeeemmeenntt  mmaaddee  tthhiiss  __________________  ddaayy  ooff  ____________  

bbeettwweeeenn  ______________________________  hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ““tteeaacchheerr””  ooff  tthhee  

ffiirrsstt  ppaarrttyy,,  aanndd  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  bbeeiinngg  aa  bbooddyy  

ccoorrppoorraattee  CCoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  AAcctt  

((HHaarryyaannaa  AAcctt  NNoo..  99  ooff  22000033,,))  hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ooff  tthhee  

SSeeccoonndd  PPaarrttyy..  

  

  TThhee  tteeaacchheerr  hhaass  jjooiinneedd  oonn  ____________  ((DDaattee))  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  

sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  jjooiinniinngg..  

  IItt  iiss  hheerreebbyy  aaggrreeeedd  aass  ffoolllloowwss::  

11..  TThhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  hheerreebbyy  aappppooiinnttss  ________________________((nnaammee))  ttoo  bbee  

aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  ddaattee  

ooff  tthhee  ssaaiidd  ____________________________((nnaammee))  ttaakkeess  cchhaarrggee  ooff  tthhee  dduuttiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

ooffffiiccee  aanndd  tthhee  ssaaiidd__________________________((nnaammee))  hheerreebbyy  aacccceeppttss  tthhee  

eennggaaggeemmeenntt,,  aanndd  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  ppaarrtt  aanndd  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  dduuttiieess  iinn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAcctt,,  tthhee  

SSttaattuutteess,,  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  aanndd  tthhee  RRuulleess  &&  RReegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  

iinn  ffoorrccee,,  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhheetthheerr  tthhee  ssaammee  rreellaattee  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  

iinnssttrruuccttiioonn,,  oorr  tteeaacchhiinngg  oorr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  oorr  tthheeiirr  ddiisscciipplliinnee  oorr  

tthheeiirr  wweellffaarree,,  aanndd  ggeenneerraallllyy  ttoo  aacctt  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittiieess  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  tteeaacchheerr  sshhaallll  bbee  oonn  pprroobbaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  22  

yyeeaarrss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eexxtteennddeedd  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  iinn  ccaassee  

ooff  uunnssaattiissffaaccttoorryy  ppeerrffoorrmmaannccee..  
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  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaassee  ffoorr  ccoonnffiirrmmaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinniittiiaatteedd  aanndd  

ppllaacceedd  bbeeffoorree  tthhee  AAppppooiinnttiinngg  AAuutthhoorriittyy  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  aafftteerr  

ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  22  yyeeaarrss  oorr  ssuucchh  ootthheerr  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  aass  mmaayy  

bbee  pprreessccrriibbeedd,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ssiixx  mmoonntthhss  oorr  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  wwhhiicchheevveerr  iiss  lleessss..  

  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  iiff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  eexxttrraa--oorrddiinnaarryy  lleeaavvee  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  dduurriinngg  tthhee  pprroobbaattiioonnaarryy  ppeerriioodd  iiss  uuppttoo  

1155  ddaayyss  iinn  oonnee  yyeeaarr,,  iitt  bbee  nnoott  aaddddeedd  ttoo  tthhee  pprroobbaattiioonn  ppeerriioodd  bbuutt  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  iitt..  BBuutt  iinn  tthhee  ccaassee  tthhee  ppeerriioodd  ooff  eexxttrraa--oorrddiinnaarryy  lleeaavvee  eexxcceeeeddss  

tthhee  lliimmiitt  ooff  1155  ddaayyss  iinn  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  pprroobbaattiioonn  ppeerriioodd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhaatt  

eexxtteenntt..  

  IIff  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrtt  ooff  aa  

tteeaacchheerr  iiss  nnoott  ffoouunndd  ssaattiissffaaccttoorryy  oorr  iiff  hhee//sshhee  wwaannttss  ttoo  lleeaavvee  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ccaann  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  wwiitthh  aa  nnoottiiccee  ooff  oonnee  

mmoonntthh  ffrroomm  eeiitthheerr  ssiiddee  oorr  eemmoolluummeennttss  ooff  oonnee  mmoonntthh  iinn  lliieeuu  tthheerreeooff..  

  

22..  TThhaatt  tthhee  ssaaiidd____________________________((nnaammee))  sshhaallll  bbee    wwhhoollee  ttiimmee  

tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  uunnlleessss  tthhee  ccoonnttrraacctt  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  oorr  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr,,  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd,,  sshhaallll  

ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  uunnttiill  hhee//sshhee  ccoommpplleetteess  tthhee  aaggee  ooff  

ssiixxttyy..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ddaattee  ooff  rreettiirreemmeenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  

tteeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss  ((eexxcceepptt  tthhoossee  wwhhoossee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  ffaallllss  oonn  ffiirrsstt  ddaayy  

ooff  tthhee  mmoonntthh))  sshhaallll  bbee  tthhee  aafftteerrnnoooonn  ooff  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  ddaatteess  ooff  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt  ffaallll,,  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  aaccttuuaall  ddaattee  ooff  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn..  IInn  ccaassee  ooff  tthhoossee  tteeaacchheerrss  wwhhoossee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  ffaallllss  oonn  tthhee  

ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh,,  tthhee  ddaattee  ooff  rreettiirreemmeenntt  wwiillll  bbee  tthhee  aafftteerrnnoooonn  ooff  tthhee  

llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  pprreecceeddiinngg  tthhee  mmoonntthh  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  

ffaallllss..  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  TTeeaacchheerr        SSiiggnnaattuurree  ooff  RReeggiissttrraarr  
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33..  TThhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  ppaayy________________________________  dduurriinngg  tthhee  

ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  hhiiss//hheerr  eennggaaggeemmeenntt,,  hheerreeuunnddeerr,,  aass  aa  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  

hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  aass  sshhaallll  bbee  ooff  RRss..__________________  ppeerr  mmeennsseemm  rriissiinngg  bbyy  aannnnuuaall  

iinnccrreemmeenntt  ooff  RRss..  __________________  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ssaallaarryy  ooff  RRss..______________________  

ppeerr  mmeennsseemm..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheerreevveerr  tthheerree  iiss  aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  

aappppooiinnttmmeenntt  oorr  iinn  tthhee  eemmoolluummeennttss  ooff  tthhee  tteeaacchheerr,,  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  

cchhaannggee  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  sscchheedduullee--11,,  aannnneexxeedd  hheerreettoo,,  uunnddeerr  tthhee  

ssiiggnnaattuurreess  ooff  bbootthh  ppaarrttiieess  aanndd  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  aappppllyy,,  

mmuuttaattiiss  mmuuttaannddiiss,,  ttoo  tthhee  nneeww  ppoosstt  aanndd  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aattttaacchheedd  

ttoo  tthhaatt  ppoosstt..  

  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  nnoo  iinnccrreemmeenntt  sshhaallll  bbee  wwiitthhhheelldd  oorr  

ppoossttppoonneedd,,  ssaavvee  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  oonn  tthhee  

rreeffeerreennccee  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ttoo  iitt,,  aanndd  aafftteerr  tthhee  tteeaacchheerr  hhaass  bbeeeenn  

ggiivveenn  ssuuffffiicciieenntt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  hhiiss//hheerr  wwrriitttteenn  rreepprreesseennttaattiioonn..  

  

44..  TThhaatt  tthhee  ssaaiidd  ________________________________((nnaammee))  aaggrreeeess  ttoo  bbee  bboouunndd  bbyy  

tthhee  OOrrddiinnaanncceess  aanndd  RReegguullaattiioonnss,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  iinn  ffoorrccee,,  iinn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  bbyy  tthhoossee  rreellaattiinngg  ttoo  PPrroovviiddeenntt  ffuunndd,,  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  cchhaannggee  iinn  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  RReegguullaattiioonn,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  

sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  tthhee  tteeaacchheerrss..  

55..  ((ii))  TThhaatt  tteeaacchheerr  sshhaallll  ddeevvoottee  hhiiss//hheerr  wwhhoollee  ttiimmee  ttoo  tthhee  

sseerrvviiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  aanndd  sshhaallll  nnoott  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  eennggaaggee,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  iinn  aannyy  ttrraaddee  oorr  bbuussiinneessss  

wwhhaattssooeevveerr  oorr  iinn  aannyy  pprriivvaattee  ttuuiittiioonn  oorr  ootthheerr  wwoorrkk  ttoo  wwhhiicchh  aannyy  

eemmoolluummeenntt  oorr  hhoonnoorraarriiuumm  iiss  aattttaacchheedd,,  bbuutt  tthhiiss  pprroohhiibbiittiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  

ttoo  aannyy  wwoorrkk  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonnss  ooff    
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UUnniivveerrssiittiieess,,  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonnss  aanndd  wwhheerree  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  ttoo  aannyy  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  wwoorrkk,,  

nnoorr  sshhaallll  tthhee  pprroohhiibbiittiioonn  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aannyy  lliitteerraarryy  wwoorrkk  oorr  ppuubblliiccaattiioonn..  

  ((iiii))  TThhaatt  tthhee  tteeaacchheerr  sshhaallll  rreeffrraaiinn  ffrroomm  aannyy  aaccttiivviittyy  wwhhiicchh  iiss  

aannttii--sseeccuullaarr  oorr  wwhhiicchh  tteennddss  ttoo  ccrreeaattee  ccoommmmuunnaall  ddiisshhaarrmmoonnyy..  TThhee  tteeaacchheerr  

ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  ssuucchh  aaccttiivviittyy  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  sseerrvviiccee..  

  ((iiiiii))  TThhaatt  tthhee  tteeaacchheerrss  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  UUnniivveerrssiittyy  

EExxaammiinnaattiioonnss  aass  iitt  wwiillll  bbee  ccoommppuullssoorryy  dduuttyy  aanndd  nnoo  eexxeemmppttiioonn  wwiillll  bbee  

ggiivveenn  uunnlleessss  hhee//sshhee  pprroodduucceess  tthhee  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  MMeeddiiccaall  

OOffffiicceerr  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy..  TThhee  rruulleess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwoorrkk  aass  

ffrraammeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  

tteeaacchheerrss..  

  ((iivv))  AA  tteeaacchheerr  mmaayy  bbeeccoommee  mmeemmbbeerr,,  rreepprreesseennttaattiivvee  oorr  ooffffiiccee  

bbeeaarreerr  ooff  aannyy  rreeggiisstteerreedd  aanndd  rreeccooggnniizzeedd  AAssssoocciiaattiioonn  rreepprreesseennttiinngg  oorr  

ppuurrppoorrttiinngg  ttoo  rreepprreesseenntt  hhiiss//hheerr  GGrroouupp  ooff  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iittss  

ddeelliibbeerraattiioonnss  aanndd  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  hhoolldd  iittss  

mmeeeettiinngg  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  pprroovviiddeedd  ssuucchh  AAssssoocciiaattiioonn  

ssaattiissffiieess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

aa..  IIttss  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  ccoonnffiinneedd  ttoo  aa  ddiissttiinncctt  GGrroouupp  

ooff  eemmppllooyyeeeess  aanndd  iitt  iiss  ooppeenn  ttoo  aallll  ssuucchh  rreegguullaarr  

eemmppllooyyeeeess..  

bb..  IItt  iiss  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  aannyy  ppoolliittiiccaall  

ppaarrttyy  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ddooeess  nnoott  eennggaaggee  iinn  aannyy  

ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittyy..  
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((vv))  NNoo  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  aacctt  aass  

RReeppoorrtteerr//CCoorrrreessppoonnddeenntt//EEddiittoorr//SSttiinnggeerr//JJoouurrnnaalliisstt  ooff  NNeewwssppaappeerrss  //  

MMaaggaazziinneess//PPeerriiooddiiccaallss  ootthheerr  tthhaann  lliitteerraarryy,,  sscciieennttiiffiicc  oorr  aaccaaddeemmiicc  jjoouurrnnaallss  

oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssuucchh  NNeewwss  ppaappeerrss  //  

MMaaggaazziinneess//PPeerriiooddiiccaallss//OOtthheerr  mmeeddiiaa  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ppaayymmeenntt  eexxcceepptt  wwiitthh  

tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  aa..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  iiff  aa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

wwhhiicchh  iiss  ooff  lliitteerraarryy,,  aarrttiissttiicc,,  sscciieennttiiffiicc  oorr  ggeenneerraall  AAccaaddeemmiicc  cchhaarraacctteerr  aanndd  

ddooeess  nnoott  ffoorrmm  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn..  

  bb..  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  wwiitthhddrraaww  

aatt  aannyy  ttiimmee  ssaannccttiioonn  ssoo  ggrraanntteedd  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn..  

  cc..  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchheerr  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  wwiilldd  

aalllleeggaattiioonnss  aammoouunnttiinngg  ttoo  ddeeffaammaattiioonn,,  bbaasseelleessss  ccrriittiicciissmm  aanndd  uunnccaalllleedd  ffoorr  

oobbsseerrvvaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iittss  aauutthhoorriittiieess..  

  dd..  TThhee  tteeaacchheerr  mmaayy  wwrriittee  ffoorr  rreeddrreessssaall  ooff  tthheeiirr  ggrriieevvaanncceess  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy//bbooddyy..  

  ee..  IIff  tthhee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchheerr  aarree  nnoott  mmeett  

wwiitthh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aabboovvee  pprroocceedduurree  wwiitthhiinn  tthhee  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  tthheenn  

tthheeyy  mmaayy  mmaakkee  rreepprreesseennttaattiioonnss  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  aauutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

pprroovviiddeedd  iitt  iiss  rroouutteedd  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  cchhaannnneell..  

((vvii))    AA  tteeaacchheerr  ((ootthheerr  tthhaann  LLeeccttuurreerr  iinn  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn))  

sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  55  hhoouurrss  ddaaiillyy  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  LLeeccttuurreerr  iinn  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ggrroouunnddss  aatt  lleeaasstt  ffoorr  oonnee  hhoouurr  

iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  ttwwoo  hhoouurrss  iinn  tthhee  eevveenniinngg  ssoo  tthhaatt  tthheeiirr  ssttaayy  iinn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  iiss  ooff  66  hhoouurrss..  
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66..  ((ii))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  hheerreeiinnbbeeffoorree  ccoonnttaaiinneedd,,  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ssuummmmaarriillyy  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  mmiissccoonndduucctt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  hheerreeiinnaafftteerr  sseett  ffoorrtthh..  

  ((iiii))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  wwhheenn  hhee//sshhee  ddeeeemmss  iitt  

nneecceessssaarryy,,  ssuussppeenndd  tthhee  tteeaacchheerr  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  mmiissccoonndduucctt..  WWhheenn  

hhee//sshhee  ssuussppeennddss  tthhee  tteeaacchheerr,,  hhee//sshhee  sshhaallll  rreeppoorrtt  iitt  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  iinn  iittss  nneexxtt  mmeeeettiinngg..  

  ((iiiiii))  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sshhaallll  iinnvveessttiiggaattee  aallll  mmaatttteerrss  

rreeppoorrtteedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aabboouutt  tthhee  mmiissccoonndduucctt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  

wwhheetthheerr  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  ssuussppeennddeedd  oorr  nnoott..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy  

aappppooiinntt  aa  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  TThhee  tteeaacchheerr  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd,,  iinn  

wwrriittiinngg,,  ooff  tthhee  cchhaarrggeess  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  aanndd  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  nnoott  lleessss  tthhaann  

tteenn  ddaayyss  ttiimmee  ttoo  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  eexxppllaannaattiioonn  iinn  wwrriittiinngg..  

    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  oorr  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  hheeaarr  tthhee  

tteeaacchheerr  aanndd  ttaakkee  ssuucchh  eevviiddeennccee  iitt  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  nneecceessssaarryy..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  wwhheerree  iitt  ddeeeemmss  

tthhaatt  tthhee  mmiissccoonndduucctt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  ddeesseerrvveess  ttoo  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh,,  iinn  tthhaatt  

mmaannnneerr,,  aafftteerr  iitt  hhaass  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  aanndd  tthhee  eevviiddeennccee,,  iiff  aannyy  

aanndd  //oorr  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  ccoommmmiitttteeee,,  iiff  oonnee  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd..  

  ((iivv))  WWhheerree  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  

mmiissccoonndduucctt,,  iiss  aafftteerr  ssuussppeennssiioonn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  aass  aaffoorreessaaiidd,,  tthhee  

tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  sseerrvviiccee  mmaayy  bbee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuussppeennssiioonn,,  iiff  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  ssoo  ddiirreeccttss..  

77..  TThhee  eennggaaggeemmeenntt  uunnddeerr  tthheessee  pprroovviissiioonnss,,  sshhaallll  nnoott,,  ssaavvee  aass  

aaffoorreessaaiidd,,  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  eexxcceepptt  bbyy  aa  rreessoolluuttiioonn  

ssttaattiinngg  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn..  BBeeffoorree  aa  rreessoolluuttiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  

ccllaauussee  iiss  ppaasssseedd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sshhaallll  ggiivvee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  ooff  

tthhee  pprrooppoossaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  aanndd  nnoott  lleessss  tthhaann  tteenn  ddaayyss’’  

ttiimmee  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  rreepprreesseennttaattiioonn  aass  tthhee  tteeaacchheerr  mmaayy  lliikkee  ttoo  mmaakkee..  
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  EEvveerryy  rreessoolluuttiioonn  tteerrmmiinnaattiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee,,  sshhaallll  bbee  

ppaasssseedd,,  oonnllyy  aafftteerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn,,  iiff  aannyy,,  ooff  tthhee  

tteeaacchheerr..  TThhee  tteeaacchheerr,,  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  tteerrmmiinnaatteedd  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee,,  

sshhaallll  bbee  ggiivveenn  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  nnoottiiccee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  iiss  nnoottiiffiieedd  oorr  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  sseerrvviiccee  oorr  nnoott  

lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  ssaallaarryy  iinn  lliieeuu  ooff  nnoottiiccee..  

  IInn  ccaassee  tthhee  ooffffiiccee  ooff  aa  tteeaacchheerr  iiss  ddeeccllaarreedd  vvaaccaanntt  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  ssaallaarryy  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  oonnee  mmoonntthh//tthhrreeee  mmoonntthh  iinn  lliieeuu  ooff  nnoottiiccee  

ppeerriioodd,,  iinn  ccaassee  tteeaacchheerrss  oonn  pprroobbaattiioonn//ccoonnffiirrmmeedd  rreessppeeccttiivveellyy  sshhaallll  bbee  

rreeccoovveerreedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  tthhee  tteeaacchheerr  ccoonncceerrnneedd..  

((aa))  AA  tteeaacchheerr  wwhhoo  iiss  ppllaacceedd  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  uunnddeerr  ccllaauussee  66((ii))  sshhaallll  

ddrraaww  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  hhaallff  tthhee  rraattee  wwhhiicchh  iiss  

aaddmmiissssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  

tthhee  ssuussppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  aalllloowwaanncceess  bbaasseedd  oonn  hhaallff  ppaayy..  

CCoommppeennssaattoorryy  aalllloowwaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  oonnllyy  iiff  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  tteeaacchheerr  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmeeeett  

tthhee  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ssaannccttiioonneedd..  TThhee  rraattee  ooff  

ccoommppeennssaattoorryy  aalllloowwaannccee,,  iiff  aaddmmiissssiibbllee  wwoouulldd  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  oonn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ppaayy  wwhhiicchh  tthhee  tteeaacchheerr  wwaass  iinn  rreecceeiipptt  ooff  oonn  tthhee  

ddaattee  ooff  ssuussppeennssiioonn..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheerree  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuussppeennssiioonn  

eexxcceeeeddss  1122  mmoonntthhss  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  

vvaarryy  tthhee  aammoouunntt  ooff  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  

ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ffiirrsstt  1122  mmoonntthhss,,  aass  ffoolllloowwss::--  

((ii))  TThhee  aammoouunntt  ooff  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  aa    

ssuuiittaabbllee  aammoouunntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  5500%%  ooff  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  

aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ffiirrsstt  1122  

mmoonntthhss  iiff,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  tthhee  ppeerriioodd  

ooff  ssuussppeennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  pprroolloonnggeedd  ffoorr  rreeaassoonnss,,  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  

iinn  wwrriittiinngg,,  nnoott  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  
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((iiii))  TThhee  aammoouunntt  ooff  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  mmaayy  bbee  rreedduucceedd  bbyy  aa  

ssuuiittaabbllee  aammoouunntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  5500%%  ooff  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  

aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ffiirrsstt  1122  

mmoonntthhss  iiff,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  tthhee  ppeerriioodd  

ooff  ssuussppeennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  pprroolloonnggeedd  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  

iinn  wwrriittiinngg,,  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr..  

((iiiiii))TThhee  rraattee  ooff  ddeeaarrnneessss  aalllloowwaannccee  wwiillll  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee      

iinnccrreeaasseedd//ddeeccrreeaasseedd  aammoouunntt,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ooff  

ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee//aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  CCllaauussee  ((ii))  &&  ((iiii))  

aabboovvee..  

((bb))  NNoo  ppaayymmeenntt  uunnddeerr  ((aa))  aabboovvee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  uunnlleessss  tthhee  tteeaacchheerr  

ffuurrnniisshheess  aa  cceerrttiiffiiccaattee  tthhaatt  hhee//sshhee  iiss  nnoott  eennggaaggeedd  iinn  aannyy  ootthheerr  

eemmppllooyymmeenntt,,  bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonn  oorr  vvooccaattiioonn..  

88..  TThhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  

eennggaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss  uunnddeerr  ccllaauussee  66  oorr  77  ooff  tthhee  AAggrreeeemmeenntt,,  sshhaallll  

bbee  ppaasssseedd  bbyy  aa  vvoottee  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  aa  ttwwoo--tthhiirrdd  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  

pprreesseenntt  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ttwwoo--tthhiirrdd  mmaajjoorriittyy  iiss  nnoott  lleessss  

tthhaann  hhaallff  tthhee  ttoottaall  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..  

99..  TThhee  ccoonnffiirrmmeedd  tteeaacchheerr  mmaayy  ,,  aatt  aannyy  ttiimmee  tteerrmmiinnaattee  hhiiss//hheerr  

eennggaaggeemmeenntt  bbyy  ggiivviinngg  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  tthhrreeee  mmoonntthh’’ss  nnoottiiccee,,  iinn  

wwrriittiinngg,,  oorr  bbyy  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  ssaallaarryy  iinn  lliieeuu  

ooff  nnoottiiccee..  

1100..  AA  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchheerr  sshhaallll  nnoott  oorrddiinnaarriillyy,,  bbee  aalllloowweedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  sseessssiioonn..  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff    TTeeaacchheerr        SSiiggnnaattuurree  ooff  RReeggiissttrraarr  
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1111..  ((ii))  AAnnyy  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  

ooff  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  tteeaacchheerr,,  eexxcceepptt  wwhheenn  oonn  pprroobbaattiioonn,,  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  sshhaallll  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr,,  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  TTrriibbuunnaall  ooff  

AArrbbiittrraattiioonn,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnee  mmeemmbbeerr  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill,,  oonnee  mmeemmbbeerr  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd  oonnee  rreeffeerreeee  wwhhoo  

sshhaallll  bbee  aa  nnoommiinneeee  ooff  tthhee  CChhaanncceelllloorr..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  TTrriibbuunnaall  sshhaallll  

bbee  ffiinnaall  aanndd  nnoo  ssuuiitt  sshhaallll  lliiee  iinn  aannyy  CCiivviill  CCoouurrtt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  mmaatttteerr  

ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  TTrriibbuunnaall..  

  ((iiii))  TThhee  IInnddiiaann  AArrbbiittrraattiioonn  AAcctt,,  11994400,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aann  

aarrbbiittrraattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee..  

1122..  OOnn  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  eennggaaggeemmeenntt  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffoorr  wwhhaatteevveerr  tthhee  ccaauussee,,  tthhee  tteeaacchheerr  sshhaallll  ddeelliivveerr  uupp  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aallll  

bbooookkss,,  aappppaarraattuuss,,  rreeccoorrddss,,  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  aarrttiicclleess,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  aass  mmaayy  bbee  dduuee  ffrroomm  hhiimm//hheerr..  

1133..  AAllll  lleeggaall  pprroocceeeeddiinngg  wwoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  CCoouurrttss  aatt  

SSiirrssaa..  

  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  TTeeaacchheerr        SSiiggnnaattuurree  ooff  RReeggiissttrraarr  

  

  



 22 

  

SSCCHHEEDDUULLEE--II  

NNaammee  ooff  tteeaacchheerr  iinn  FFuullll  ::  ____________________________________________________  

AAddddrreessss    ::  ____________________________________________________  

        ____________________________________________________  

DDeessiiggnnaattiioonn    ::  ____________________________________________________  

SSaallaarryy  RRss..  ______________________________  iinn  tthhee  ggrraaddee  ooff  __________________________________  

  

NNoottee::--  TThhee  cchhaannggeess  iinn  ggrraaddee,,  ssaallaarryy  oorr  ddeessiiggnnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  bbrriieeffllyy  

ddeessccrriibbeedd..  

CChhaannggee  ooff  ddeessiiggnnaattiioonn  oorr  ggrraaddee  ________________________________________________________________  

DDaattee  ooff  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill________________________________________________  

DDaattee  ffrroomm  wwhhiicchh  cchhaannggee  ttaakkeess  eeffffeecctt________________________________________________________  

  

  

          SSiiggnnaattuurree  ooff  TTeeaacchheerr  

  

  

  

          SSiiggnnaattuurree  ooff  RReeggiissttaarr..  
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**CHAPTER-IV-A 
  

**OORRDDIINNAANNCCEE  ::    TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  SSEERRVVIICCEE  

OOFF  NNOONN--TTEEAACCHHIINNGG  EEMMPPLLOOYYEEEESS  OOFF  

TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

  
PART-I 

  
RRuulleess  rreellaattiinngg  ttoo  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ooff  SSeerrvviiccee  ooff  NNoonn--TTeeaacchhiinngg  
EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
  

11..11  TThheessee  rruulleess  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  tthhee  CCDDLLUU  NNoonn--TTeeaacchhiinngg  EEmmppllooyyeeeess’’  

SSeerrvviiccee  ((tteerrmmss  &&  ccoonnddiittiioonnss))  RRuulleess,,  hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  ‘‘RRuulleess’’..  

11..22  PPrroovviissiioonn  ffoorr  EExxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess..  

EEvveerryy  ppeerrssoonn  hhoollddiinngg  aa  ppoosstt  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthheessee  RRuulleess  sshhaallll,,  oonn  ssuucchh  ccoommmmeenncceemmeenntt,,  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  

RRuulleess  aanndd  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ssuucchh  ppaayy  aass  ddrraawwnn  bbyy  hhiimm//hheerr  

iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeeffoorree  ssuucchh  ccoommmmeenncceemmeenntt..  

22..  DDeeffiinniittiioonnss  aanndd  IInntteerrpprreettaattiioonnss::  
IInn  tthheessee  RRuulleess,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteerrmmss  aanndd  eexxpprreessssiioonnss  sshhaallll  hhaavvee  
tthhee  mmeeaanniinngg  hheerreebbyy  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm::  

ii))  TThhee  ““AAcctt””  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  SSiirrssaa,,  AAcctt,,  
22000033  ((HHaarryyaannaa  AAcctt  NNoo..  99))  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

iiii))  ‘‘AAccttiivvee  SSeerrvviiccee’’  mmeeaannss  tthhee  ttiimmee  ssppeenntt::--  
  aa))  oonn  dduuttyy;;  
  bb))  oonn  ssuubbssiiddiiaarryy  lleeaavvee;;  
  cc))  oonn  rreeccooggnniizzeedd  vvaaccaattiioonn  oorr  eeaarrnneedd  lleeaavvee  oorr  mmeeddiiccaall  lleeaavvee..  
iiiiii))  ‘‘AAppppooiinnttiinngg  AAuutthhoorriittyy’’  mmeeaannss  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  mmaakkee  

aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  aa  ppoosstt  wwhhiicchh  aann  eemmppllooyyeeee  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  
hhoollddss..  

iivv))  ‘‘AAvveerraaggee  MMoonntthhllyy  SSaallaarryy’’  mmeeaannss  tthhee  ssaallaarryy  wwhhiicchh  aann  eemmppllooyyeeee  
hhaass  eeaarrnneedd  dduurriinngg  aaccttiivvee  sseerrvviiccee  ooff  oonnee  yyeeaarr  iimmmmeeddiiaatteellyy    

  
  
  
  

**IInncclluuddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  ooff  2222..77..22001111  
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pprreecceeddiinngg  tthhee  ddaayy  oonn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  pprroocceeeeddss  oonn  lleeaavvee,,  ddiivviiddeedd  bbyy  
1122  mmoonntthhss  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  iiss  mmaaddee..  

vv))  ‘‘CCaaddrree’’  mmeeaannss  eessttaabblliisshhmmeenntt  ssttrreennggtthh  ooff  aa  sseerrvviiccee  oorr  aa  ppaarrtt  ooff  aa  

sseerrvviiccee  ssaannccttiioonneedd  aass  aa  sseeppaarraattee  UUnniitt..  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoorrmmiinngg  

ccaaddrreess,,  tthhee  eennttiirree  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  ssiinnggllee  uunniitt..  

vvii))  ‘‘CCoommppeennssaattoorryy  AAlllloowwaannccee’’  mmeeaannss  aann  aalllloowwaannccee  ggrraanntteedd  ttoo  mmeeeett  

ppeerrssoonnaall  eexxppeennddiittuurree  nneecceessssiittaatteedd  bbyy  tthhee  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  

wwhhiicchh  dduuttyy  iiss  ppeerrffoorrmmeedd..  IItt  iinncclluuddeess  TT..AA  aanndd  ddeeaarrnneessss  

AAlllloowwaannccee,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  ssuummppttuuaarryy  aalllloowwaannccee  nnoorr  tthhee  

ggrraanntt  ooff  aa  ffrreeee  ppaassssaaggee  bbyy  sseeaa,,  rrooaadd  aanndd  aaiirr  ttoo  oorr  ffrroomm  aannyy  ppllaaccee  

iinn  IInnddiiaa..  

vviiii))  ‘‘DDaayy’’  mmeeaannss  aa  ccaalleennddaarr  ddaayy,,  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  eennddiinngg  aatt  mmiiddnniigghhtt..  

HHoowweevveerr,,  aabbsseennccee  ffrroomm  hheeaaddqquuaarrtteerrss,,  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  

ttwweennttyy--ffoouurr  hhoouurrss,,  sshhaallll  bbee  rreecckkoonneedd  ffoorr  aallll  ppuurrppoosseess  aass  oonnee  ddaayy,,  

aatt  wwhhaatteevveerr  hhoouurrss  tthhee  aabbsseennccee  bbeeggiinnss  oorr  eennddss..  

vviiiiii))  ‘‘DDuuttyy’’  mmeeaannss  aanndd  iinncclluuddeess::--  

aa))  SSeerrvviiccee  aass  aa  pprroobbaattiioonneerr  oorr  aapppprreennttiiccee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  

sseerrvviiccee  aass  aa  pprroobbaattiioonneerr  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy  ccoonnffiirrmmaattiioonn  

wwiitthhoouutt  aa  bbrreeaakk..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aapppprreennttiiccee,,  

oonn  ccoonnffiirrmmaattiioonn,,  eeiitthheerr  iinn  tthhee  ppoosstt  ffoorr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwaass  

uunnddeerrggooiinngg  aapppprreennttiicceesshhiipp  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ppoosstt,,  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  aapppprreennttiicceesshhiipp  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ppuurrppoossee  

ooff  lleeaavvee  aass  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  ssuubbssttaannttiivveellyy  iinn  aa  ppeerrmmaanneenntt  

ppoosstt..  

  bb))  JJooiinniinngg  TTiimmee..  

  cc))  CCaassuuaall  ttiimmee..  
  
iixx))  ‘‘EEmmppllooyyeeee’’  mmeeaannss::--    

aa))  AAnnyy  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhiicchh  

iinncclluuddeess  aannyy  ssuucchh  ppeerrssoonn  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  tteemmppoorraarriillyy  

ppllaacceedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  aannootthheerr  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy;;  aanndd  
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bb))  aallssoo  aannyy  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  aa  SSttaattee  GGoovvtt..  oorr  CCeennttrraall  

GGoovvtt..  oorr  aa  llooccaall  oorr  ootthheerr  aauutthhoorriittyy,,  oorr  aannyy  ootthheerr  

aauuttoonnoommoouuss  bbooddyy  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  tteemmppoorraarriillyy  ppllaacceedd  

aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

xx))  ‘‘FFaammiillyy’’  mmeeaannss  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee’’ss  wwiiffee  oorr  hhuussbbaanndd,,  aass  tthhee  

ccaassee  mmaayy  bbee,,  rreessiiddiinngg  wwiitthh  aanndd  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeee  

aanndd  lleeggiittiimmaattee  cchhiillddrreenn  aanndd  sstteepp  cchhiillddrreenn  rreessiiddiinngg  wwiitthh  aanndd  

wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeee..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  TTrraavveelllliinngg  

AAlllloowwaannccee  RRuulleess,,  iitt  iinncclluuddeess,,  iinn  aaddddiittiioonn,,  ppaarreennttss,,  ssiisstteerrss,,  aanndd  

mmiinnoorr  bbrrootthheerrss,,  iiff  rreessiiddiinngg  wwiitthh  aanndd  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  

eemmppllooyyeeee..  

NNOOTTEE::  

11..  TThhee  tteerrmm  ‘‘lleeggiittiimmaattee  cchhiillddrreenn’’  iinn  tthheessee  rruulleess  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  aaddoopptteedd  cchhiillddrreenn  eexxcceepptt  tthhoossee  aaddoopptteedd  uunnddeerr  tthhee  

HHiinndduu  llaaww//  PPeerrssoonnaall  llaaww  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

22..  TThhee  tteerrmm  ‘‘ddeeppeennddeenntt  cchhiilldd’’  oorr  ‘‘ddeeppeennddeenntt  cchhiillddrreenn’’  uusseedd  

iinn  tthheessee  rruulleess  iinncclluuddeess  mmaajjoorr  ssoonnss  aanndd  mmaarrrriieedd  ddaauugghhtteerrss  

ssoo  lloonngg  aass  tthheeyy  aarree  rreessiiddiinngg  wwiitthh  aanndd  aarree  wwhhoollllyy  

ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ppaarreenntt  ((tthhee  eemmppllooyyeeee))  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  

ffuullffiillllmmeenntt  ooff  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn,,  iitt  iinncclluuddeess  wwiiddoowweedd  

ddaauugghhtteerr  aallssoo..  

33..  NNoott  mmoorree  tthhaann  oonnee  wwiiffee//hhuussbbaanndd  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  tteerrmm  

  ‘‘ffaammiillyy’’..  

44..  AAnn  aaddoopptteedd  cchhiilldd  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  lleeggiittiimmaattee  

cchhiilldd  iiff  uunnddeerr  tthhee  ppeerrssoonnaall  llaaww  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  aaddooppttiioonn  

iiss  lleeggaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  aass  ccoonnffeerrrriinngg  oonn  iitt  tthhee  ssttaattuuss  ooff  aa  

nnaattuurraall  cchhiilldd..  

xxii))  ‘‘FFeeee’’  mmeeaannss  rreeccuurrrriinngg  oorr  nnoonn--rreeccuurrrriinngg  ppaayymmeenntt  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  

ffrroomm  aa  ssoouurrccee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhheetthheerr  

mmaaddee  ddiirreeccttllyy  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  tthhrroouugghh  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaarryy  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  
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xxiiii))  ‘‘FFoorreeiiggnn  SSeerrvviiccee’’  mmeeaannss  sseerrvviiccee  iinn  wwhhiicchh  aann  eemmppllooyyeeee  rreecceeiivveess  

hhiiss//hheerr  ppaayy  wwiitthh  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aa  ssoouurrccee  

ootthheerr  tthhaann  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

xxiiiiii))  ‘‘HHoonnoorraarriiuumm’’  mmeeaannss  rreeccuurrrriinngg  oorr  nnoonn--rreeccuurrrriinngg  ppaayymmeenntt  ggrraanntteedd  

ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  rreemmuunneerraattiioonn  

ffoorr  ssppeecciiaall  wwoorrkk  ooff  aann  ooccccaassiioonnaall  oorr  iinntteerrmmiitttteenntt  nnaattuurree..  

xxiivv))  ‘‘JJooiinniinngg  TTiimmee’’  mmeeaannss  tthhee  ttiimmee  aalllloowweedd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  jjooiinn  aa  

nneeww  ppoosstt  oorr  ttoo  ttrraavveell  ttoo  oorr  ffrroomm  oonnee  ssttaattiioonn  ttoo  aannootthheerr  ttoo  jjooiinn  aa  

ppoosstt..  

xxvv))  ‘‘LLeeaavvee  SSaallaarryy’’  mmeeaannss  tthhee  mmoonntthhllyy  aammoouunntt  ppaaiidd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  oonn  lleeaavvee..  

xxvvii))  ‘‘LLiieenn””  mmeeaannss  tthhee  ttiittllee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  hhoolldd  ssuubbssttaannttiivveellyy  

eeiitthheerr  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  oorr  oonn  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aa  ppeerriioodd  oorr  ppeerriiooddss  

ooff  aabbsseennccee,,  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt,,  iinncclluuddiinngg,,  aa  tteennuurree  ppoosstt,,  ttoo  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  ssuubbssttaannttiivveellyy..  

xxvviiii))  ‘‘MMoonntthh’’  mmeeaannss  aa  ccaalleennddaarr  mmoonntthh..  IInn  ccaallccuullaattiinngg  aa  ppeerriioodd  

eexxpprreesssseedd  iinn  tteerrmmss  ooff  mmoonntthhss  aanndd  ddaayyss,,  ccoommpplleettee  ccaalleennddaarr  

mmoonntthhss,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  iinn  eeaacchh,,  sshhoouulldd  bbee  

ffiirrsstt  ccaallccuullaatteedd  aanndd  tthhee  oodddd  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  ccaallccuullaatteedd  

ssuubbsseeqquueennttllyy..  

xxvviiiiii))  OOffffiicciiaattiinngg’’  mmeeaannss  aann  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ooffffiicciiaattee  iinn  aa  ppoosstt  wwhheenn  

hhee//sshhee  ppeerrffoorrmmss  tthhee  dduuttyy  ooff  aa  ppoosstt  oonn  wwhhiicchh  aannootthheerr  ppeerrssoonn  hhoollddss  

lliieenn..  AAnn  eemmppllooyyeeee  mmaayy  aallssoo  ooffffiicciiaattee  iinn  vvaaccaanntt  ppoosstt  oonn  wwhhiicchh  nnoo  

ootthheerr  eemmppllooyyeeee  hhoollddss  aa  lliieenn..  

xxiixx))  ‘‘PPaayy’’  mmeeaannss  tthhee  aammoouunntt  ddrraawwnn  mmoonntthhllyy  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee  aass  tthhee  

ppaayy  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ssaannccttiioonneedd  ffoorr  tthhee  ppoosstt  hheelldd  bbyy  hhiimm//hheerr  

ssuubbssttaannttiivveellyy  oorr  iinn  aann  ooffffiicciiaattiinngg  ccaappaacciittyy  aanndd  iinncclluuddeess  ddeeaarrnneessss  

ppaayy,,  ssppeecciiaall  ppaayy  oorr  aa  ppeerrssoonnaall  ppaayy  iiff  aannyy,,  bbuutt  nnoo  aalllloowwaannccee..  

xxxx))  ‘‘PPeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee’’  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  ppeerrmmaanneenntt  

ppoosstt..  
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xxxxii))  ‘‘PPeerrmmaanneenntt  ppoosstt’’  mmeeaannss  aa  ppoosstt  ccaarrrryyiinngg  ddeeffiinniittee  rraattee  ooff  ppaayy  

ssaannccttiioonneedd  wwiitthhoouutt  lliimmiitt  ooff  ttiimmee  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  

ssaannccttiioonneedd  ppoossttss  

xxxxiiii))  ‘‘PPeerrssoonnaall  PPaayy’’  mmeeaannss  aaddddiittiioonnaall  ppaayy  ggrraanntteedd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  

eeiitthheerr::  

aa))  ttoo  ssaavvee  hhiimm//hheerr  ffrroomm  aa  lloossss  ooff  ssuubbssttaannttiivvee  ppaayy  iinn  rreessppeecctt  

ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt  dduuee  ttoo  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy  oorr  ttoo  aannyy  

ootthheerr  rreedduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  ssuubbssttaannttiivvee  ppaayy  ootthheerrwwiissee  tthhaann  aass  

aa  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurree  oorr  

bb))  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess  oonn  ootthheerr  ppeerrssoonnaall  

ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  

xxxxiiiiii))  ‘‘PPrreessccrriibbeedd  AAuutthhoorriittyy’’::  SSaavvee  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd,,  ““PPrreessccrriibbeedd  

AAuutthhoorriittyy””  mmeeaannss  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr//RReeggiissttrraarr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  

bbee,,  oorr  tthhee  aauutthhoorriittyy  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  rruulleess  aass  aa  wwhhoollee  oorr  ffoorr  aannyy  ssppeecciiffiicc  rruullee..  

xxxxiivv))  ‘‘PPrreessuummppttiivvee  PPaayy’’  mmeeaannss  tthhee  ppaayy  ttoo  wwhhiicchh  aann  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  

bbee  eennttiittlleedd  hhaadd  hhee//sshhee  hheelldd  tthhee  ppoosstt  ssuubbssttaannttiivveellyy  wwhhiillee  

ppeerrffoorrmmiinngg  iittss  dduuttiieess;;  bbuutt  iitt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ssppeecciiaall  ppaayy  iiff  tthhee  

eemmppllooyyeeee  ppeerrffoorrmmss  oorr  ddiisscchhaarrggeess  tthhaatt  vveerryy  wwoorrkk  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

oonn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ssppeecciiaall  ppaayy  wwaass  ssaannccttiioonneedd..  

xxxxvv))  ‘‘PPrroobbaattiioonn’’::  AA  ppeerrssoonn  oonn  pprroobbaattiioonn  oonn  aa  ppoosstt  iiss  oonnee  aappppooiinntteedd  

((bbyy  sseelleeccttiioonn))  ttoo  aa  ppoosstt  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  hhiiss//hheerr  ffiittnneessss  ffoorr  

eevveennttuuaall  ssuubbssttaannttiivvee  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhaatt  ppoosstt..  

xxxxvvii))  ‘‘SSaallaarryy””  mmeeaannss  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  mmoonntthhllyy  ppaayy  aalllloowwaanncceess  

ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee..  

xxxxvviiii))  ‘‘SSeerrvviiccee’’  mmeeaannss  tthhee  wwhhoollee  ppeerriioodd  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  sseerrvviiccee  

iinncclluuddiinngg  ppeerriioodd  ssppeenntt  oonn  lleeaavvee..  

xxxxvviiiiii))  ‘‘SSppeecciiaall  PPaayy’’  mmeeaannss  aann  aaddddiittiioonn  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  ppaayy  ttoo  tthhee  

eemmoolluummeennttss  ooff  ppoosstt  ggrraanntteedd  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ((aa))  ssppeecciiaall  dduuttiieess  

oorr  ((bb))  aa  ssppeecciiffiicc  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrkk  oorr  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

xxxxiixx))  ‘‘SSuubbssiisstteennccee  AAlllloowwaannccee’’  mmeeaannss  mmoonntthhllyy  aalllloowwaannccee  ppaaiidd  ttoo  aann  

eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  nnoott  iinn  rreecceeiipptt  ooff  ppaayy  oorr  lleeaavvee  ssaallaarryy..  
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xxxxxx))  ‘‘SSuubbssttaannttiivvee  PPaayy’’  mmeeaannss  tthhee  ppaayy  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ssppeecciiaall  ppaayy  oorr  

ppeerrssoonnaall  ppaayy  ttoo  wwhhiicchh  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  eennttiittlleedd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  

hhoollddiinngg  aa  ppoosstt  ttoo  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  ssuubbssttaannttiivveellyy..  

xxxxxxii))  ‘‘TTeemmppoorraarryy  PPoosstt’’  mmeeaannss  aa  ppoosstt  ccaarrrryyiinngg  aa  ddeeffiinniittee  rraattee  ooff  ppaayy  

ssaannccttiioonneedd  ffoorr  lliimmiitteedd  ttiimmee..  

xxxxxxiiii))  ‘‘TTiimmee  SSccaallee  PPaayy’’  mmeeaannss  ppaayy  wwhhiicchh  rriisseess  bbyy  ppeerriiooddiiccaall  

iinnccrreemmeennttss  ffrroomm  mmiinniimmuumm  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm..  

xxxxxxiiiiii))  ‘‘QQuuaalliiffiiccaattiioonnss’’  mmeeaannss  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  aa  ppoosstt..  

TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ttoo  

pprreessccrriibbee  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  

xxxxxxiivv))  ‘‘TTrraavveelliinngg  AAlllloowwaannccee’’  mmeeaannss  aann  aalllloowwaannccee  ggrraanntteedd  ttoo  aann  

eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoovveerr  tthhee  eexxppeennsseess  ggrraanntteedd  ttoo  hhiimm//hheerr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  

iinnccuurrss  wwhhiillee  ttrraavveelliinngg  oonn  ooffffiicciiaall  dduuttyy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

xxxxxxvv))  ‘‘TThhee  tteerrmm  eexxppeerriieennccee’’  mmeeaannss  tthhee  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt//  ooffffiiccee  aafftteerr  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  oonn  tthhee  ppoosstt..  

xxxxxxvvii))  ‘‘UUnniivveerrssiittyy’’  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  
  

PART - II 

33..  PPoowweerr  ttoo  IInntteerrpprreett  aanndd  IImmpplleemmeenntt  RRuulleess  

IInn  ccaassee  ooff  aammbbiigguuiittyy  aass  ttoo  tthhee  mmeeaanniinngg  aanndd  iimmppoorrtt  ooff  aannyy  

pprroovviissiioonn,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  iinntteerrpprreett  

tthheessee  rruulleess  aanndd  iissssuuee  ssuucchh  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnssttrruuccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  

nneecceessssaarryy  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthheemm..  

  
44..  EExxtteenntt  ooff  AApppplliiccaattiioonn  
    

TThheessee  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  nnoonn--tteeaacchhiinngg  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eexxcceepptt  tthhoossee  ffaalllliinngg  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::  

aa))  PPeerrssoonnss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  ffrroomm  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa//aannyy  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  SSttaattuuttoorryy  BBooaarrdd  oorr  CCoorrppoorraattiioonn  wwhhoo  wwiillll  bbee  

ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ddeeppuuttaattiioonn..  

bb))  PPeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  oonn  ppaarrtt  ttiimmee  bbaassiiss..  
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cc))  PPeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  oonn  ccoonnttrraacctt  wwhhoo  wwiillll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  

tteerrmmss  ooff  ccoonnttrraacctt;;  

dd))  WWoorrkk  cchhaarrggee  eemmppllooyyeeeess;;  

ee))  CCaassuuaall  llaabboouurr..  

ff))  PPeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  tthhee  SSeellff  FFiinnaanncciinngg  SScchheemmee,,  wwhhoo  sshhaallll  

bbee  ggoovveerrnneedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  tthhee  rruulleess  ffrraammeedd  uunnddeerr  tthhee  SScchheemmee..  

gg))  AAnnyy  GGrroouupp  ooff  eemmppllooyyeeeess  oorr  aannyy  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeee  sseerrvviinngg  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhoo  mmaayy  bbee  

ssppeecciiffiiccaallllyy  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthheessee  rruulleess..  

  
TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  

aabboovvee  ccaatteeggoorriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill..  

  
55..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  CCaatteeggoorriieess  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess..  

ii))  CCllaassss  II::    TThhee  ppoosstt  ooff  DDeeppuuttyy  RReeggiissttrraarr,,  eeqquuiivvaalleenntt  aanndd    

    aabboovvee..  

iiii))  CCllaassss  IIII::  PPeerrssoonnss  ffrroomm  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  

    uupp  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarr  bbuutt  nnoott    

    iinncclluuddeedd  iinn  ((ii))  aabboovvee..  

iiiiii))                CCllaassss  IIIIII::  PPeerrssoonnss  ffrroomm  CClleerrkk  aanndd  uuppttoo  tthhee  lleevveell  ooff  DDeeppuuttyy  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  eeqquuiivvaalleenntt  bbuutt  nnoott  iinncclluuddeedd  

iinn  ((ii))  aanndd  ((iiii))  aabboovvee..  

iivv))                    CCllaassss  IIVV::  PPeerrssoonnss  iinncclluuddiinngg  aallll  ootthheerr  ccllaassss--IIVV  eemmppllooyyeeeess  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  
66..11      AAppppooiinnttiinngg  //PPuunniisshhiinngg  AAuutthhoorriittyy..  

TThhee  aappppooiinnttiinngg//  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  vvaarriioouuss  ccaatteeggoorriieess  ooff  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr::--  

ii))  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  --  FFoorr  CCllaassss  II  aanndd  IIII  ppoossttss..  

iiii))  VViiccee  CChhaanncceelllloorr    --  FFoorr  CCllaassss  IIIIII  ppoossttss..  

iiiiii))  RReeggiissttrraarr    --  FFoorr  CCllaassss  IIVV  ppoossttss  ooff  tthhee    

          aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceess  
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          iinncclluuddiinngg  SSeeccuurriittyy  SSttaaffff  iinn  tthhee  

          CCoorrrreessppoonnddiinngg  SSccaallee  ooff  

          PPaayy  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss..  

          WWiitthh  tthhee  eexxpplliicciitt  aapppprroovvaall  

          ooff  tthhee  VViiccee  CChhaanncceelllloorr..  

66..22  TThhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  ssuussppeenndd,,  ssiiggnn  cchhaarrggee--sshheeeett  aanndd  sshhooww  

ccaauussee  nnoottiiccee  aaggaaiinnsstt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr::--  

aa))  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  --  AAllll  CCllaassss  II  aanndd  IIII  OOffffiicceerrss  eexxcceepptt  aass  
ddeeffiinneedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  99  ooff  tthhee  AAcctt  bbuutt  
tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  
EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..  

bb))  RReeggiissttrraarr    --  AAllll  CCllaassss  IIIIII  aanndd  IIVV  ooffffiicciiaallss  wwiitthh  tthhee  
pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  
uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  
aanndd  SSttaattuutteess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

66..33  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy,,  uunnlleessss  

ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  aanndd  SSttaattuutteess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

66..44  AAllll  nnoonn--tteeaacchhiinngg  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  uunnddeerr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..  oorr  tthhee  BBrraanncchh  OOffffiicceerr  ttoo  

wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  aattttaacchheedd..  
  

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  AAggee  LLiimmiitt  ffoorr  AAppppooiinnttmmeenntt    

77..11  TThhee  aaggee,,  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ootthheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  

aa  ppoosstt  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  tthheerreettoo  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  tthhee  AAppppooiinnttiinngg  AAuutthhoorriittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
77..22  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  RRuullee  --77..11  aabboovvee,,  nnoo  

oonnee  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  aannyy  ppoosstt  uunnlleessss  hhee//sshhee  hhaass  aattttaaiinneedd  tthhee  

aaggee  ooff  1188  yyeeaarrss  aanndd  mmoorree  tthhaann  5500  yyeeaarrss  aass  oonn  cclloossiinngg  ddaattee  

pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppoosstt..  

77..33  RReellaaxxaattiioonn  iinn  AAggee  LLiimmiitt..  

ii))  uuppppeerr  aaggee  iiss  rreellaaxxaabbllee  --  
((aa))  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  ffoorr  SScchheedduulleedd  CCaassttee//SScchheedduulleedd  

TTrriibbee//BBaacckkwwaarrdd  CCllaassss  ccaannddiiddaatteess  oorr  aass  mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd//nnoottiiffiieedd  

bbyy  tthhee  GGoovvtt..  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ffoorr  ppeerrssoonnss  ooff  HHaarryyaannaa  ddoommiicciillee;;  
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((bb))  ffoorr  eexx--SSeerrvviicceemmeenn  --  aass  ppeerr  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  HHaarryyaannaa  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

((cc))  ffoorr  tthhoossee  aallrreeaaddyy  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  tteemmppoorraarryy//aaddhhoocc  

bbaassiiss  ––  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ppoosstt  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  

bbyy  tthheemm  oonn  aaddhhoocc//tteemmppoorraarryy  bbaassiiss;;  

((dd))  ((ii))  iiff  ffoorr  cceerrttaaiinn  ppoossttss,,  tthhee  uuppppeerr  aaggee  lliimmiitt  aallrreeaaddyy  pprreessccrriibbeedd  iiss  

hhiigghheerr  tthhaann  5500  yyeeaarrss  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aannyy  ssppeecciiffiicc  

ggrroouunndd//qquuaalliiffiiccaattiioonnss//eexxppeerriieennccee,,  ssuucchh  pprroovviissiioonnss  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  

ttoo  rreemmaaiinn  iinn  ffoorrccee..  

iiii))  UUppppeerr  aaggee  lliimmiitt  sshhaallll  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaasseess,,    

((aa))  iinn  ––sseerrvviiccee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  hhoollddiinngg  ppoossttss  lloowweerr  tthhaann  

tthhoossee  ooff  CClleerrkkss//SStteennoo--ttyyppiissttss  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo;;  

((bb))  wwiiddoowwss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ddiiee  iinn  hhaarrnneessss;;  

((cc))  wwiiddoowwss  ooff  ddeeffeennccee  ppeerrssoonnnneell,,  iinncclluuddiinngg  BBSSFF//CCRRPPFF,,  wwhhoo  ddiiee  iinn  

hhaarrnneessss..  

  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  

rreeaacchh  tthhee  aaggee  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  ppoosstt..  

  
CChhaarraacctteerr  VVeerriiffiiccaattiioonn  
  
88..11  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  aannyy  ppoosstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  

uunnlleessss  hhee//sshhee  ssaattiissffiieess  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  hhee//sshhee  

ppoosssseesssseess  ggoooodd  cchhaarraacctteerr  aanndd  ddooeess  nnoott  bbeeaarr  aannyy  aanntteecceeddeennttss  

wwhhiicchh  rreennddeerr  hhiimm//hheerr  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  tthheerreettoo..  FFuurrtthheerr  

pprroovviiddeedd  tthhaatt;;  

((ii))  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  aallssoo  ggeett  tthhee  aanntteecceeddeennttss  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeee  vveerriiffiieedd  ffrroomm  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy  aass  ppeerr  

pprroocceedduurree  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..,,  aass  ssoooonn  aafftteerr  aappppooiinnttmmeenntt  

aass  ppoossssiibbllee  bbuutt  bbeeffoorree  hhiiss//hheerr  ccoonnffiirrmmaattiioonn  bbeeccoommeess  dduuee;;  

((iiii))  iinn  ccaassee,,  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt,,  aannyy  ccoonncceeaallmmeenntt  ooff  

aaddvveerrssee  ffaaccttss  ccoommee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  rreeggaarrddiinngg  

hhiiss  //  hheerr  cchhaarraacctteerr  aanndd  aanntteecceeddeennttss,,  hhiiss  //  hheerr  sseerrvviicceess  sshhaallll  bbee  
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lliiaabbllee  ttoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  ffoorrtthhwwiitthh,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  

ccoonnffiirrmmaattiioonn..  

  
MMeeddiiccaall  FFiittnneessss  

99..11  EEvveerryy  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  oonn  pprroobbaattiioonn  sshhaallll  ggeett  hhiimmsseellff  eexxaammiinneedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  oorr  bbyy  aannyy  ootthheerr  MMeeddiiccaall  

ooffffiicceerr  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess,,  aanndd  ffuurrnniisshh  

aa  FFiittnneessss  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  pprrooffoorrmmaa..    

  
99..22  IInn  ccaassee  tthheerree  iiss  aannyy  rreeaassoonnaabbllee  ddoouubbtt  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ffiittnneessss  ooff  

aa  ccaannddiiddaattee,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  rreeffeerr  ssuucchh  aa  ccaassee((ss))  ttoo  tthhee  

ppaanneell  ooff  ddooccttoorrss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee,,  wwhhoossee  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ffiinnaall..  

  
99..33  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  wwoommeenn  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  ffoouunndd  pprreeggnnaanntt  ooff  1122  

wweeeekkss  oorr  aabboovvee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  mmeeddiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  bbeeffoorree  

aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  ppoossttss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  pphhyyssiiccaall  ttrraaiinniinngg,,  

tthheeyy  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  mmeeddiiccaallllyy  ffiitt  aanndd  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  

tthhee  ppoosstt..  

  
1100..  TTeemmppoorraarryy  &&  PPeerrmmaanneenntt  SSeerrvviiccee..  

ii))  TThhee  sseerrvviiccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreemmaaiinn  tteemmppoorraarryy  uunnttiill  hhee//sshhee  

iiss  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

iiii))  AAnn  eemmppllooyyeeee  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  aannyy  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt  uunnddeerr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

****1111..  EExxcclluuddeedd..  

  
1122..  MMooddee  ooff  RReeccrruuiittmmeenntt..  

  RReeccrruuiittmmeenntt  ttoo  aa  ppoosstt  mmaayy  bbee  mmaaddee::  

ii))  bbyy  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  

iiii))  bbyy  pprroommoottiioonn;;  aanndd  

****EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  
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iiiiii))  bbyy  ddeeppuuttaattiioonn  ffrroomm  GGoovvtt..  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ootthheerr  
UUnniivveerrssiittiieess//IInnssttiittuuttiioonnss..  

1133..11  PPrroocceedduurree  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  
ii))  DDiirreecctt  aappppooiinnttmmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  iinnvviittiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  

tthhrroouugghh  aaddvveerrttiisseemmeenntt  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  
EEssttaabblliisshhmmeenntt  CCoommmmiitttteeee  oorr  aannyy  ootthheerr  CCoommmmiitttteeee  ssppeecciiffiiccaallllyy  
ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr//EExxeeccuuttiivvee  
CCoouunncciill  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

iiii))  IIff  ssuuiittaabbllee  ccaannddiiddaatteess  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthhee      
UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppoosstt((ss)),,  tthhee  ppoosstt((ss))  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  
tthhrroouugghh  ooppeenn  ccoommppeettiittiioonn  bbyy  iinnvviittiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  tthhrroouugghh  
aaddvveerrttiisseemmeenntt  wwhheerree  iinntteerrnnaall  ccaannddiiddaatteess  mmaayy  aallssoo  ccoommppeettee  wwiitthh  
ootthheerrss..  

**iiiiii))IInn  ccaassee  ooff  iinntteerrnnaall  ccaannddiiddaatteess,,  mmaaxxiimmuumm  aaggee  mmaayy  bbee  rreellaaxxeedd  
uuppttoo  ffiivvee  yyeeaarrss  aanndd  tthhiiss  ffaacctt  sshhoouulldd  bbee  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  
aaddvveerrttiisseemmeenntt..  RReellaaxxaattiioonn  iinn  eexxppeerriieennccee  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  
iinntteerrnnaall  eemmppllooyyeeee..  

1133..22  TThhee  ppoosstt  ssuucchh  aass  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss,,  FFiinnaannccee  
OOffffiicceerr,,  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  EEssttaattee  OOffffiicceerr,,  LLaaww  OOffffiicceerr,,  
MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr,,  PPrrooggrraammmmeerr  eettcc..,,  bbeeiinngg  sseelleeccttiioonn  ppoossttss,,  sshhaallll  bbee  
ffiilllleedd  uupp  bbyy  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  aafftteerr  iinnvviittiinngg  aapppplliiccaattiioonnss  aass  ppeerr  
pprroocceedduurree  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  ccllaauussee  1133..11  aabboovvee..  TThhee                                    
VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  sseelleeccttiioonn  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  
ccoonnssiiddeerriinngg  aapppplliiccaattiioonnss  rreecceeiivveedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aaddvveerrttiisseemmeenntt  
aanndd  ffoorr  mmaakkiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..  TThhee  
mmiinniimmuumm  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ffoorr  tthheessee  ppoossttss  sshhaallll  bbee  ssuucchh  aass  mmaayy  bbee  
pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

****1133..33  The post of Assistant Registrar/Deputy Registrar shall be filled 
up as under: 
a)    i) By promotion   :   75% 

           ii) By direct recruitment   :   25%  
****1133..44  EExxcclluuddeedd..  
++1133..44((aa))AAllll  ppoossttss  uuppttoo  tthhee  lleevveell  ooff  SSuuppeerriinntteennddeennttss  ((ootthheerr  tthhaann  

CClleerrkkss//SStteennoo--TTyyppiissttss))  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  pprroommoottiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  
ooff  sseenniioorriittyy--ccuumm--mmeerriitt..  

++13.4(b) The post of Clerk-cum-DEO shall be filled as under: 
1.  By direct recruitment     :  80% 
2.  By promotion from amongst confirmed employees :  20% 
     of the cadre of Peons and Daftries  
____________________________________________________________________________________________________________________  
**  AAmmeennddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  

****  IInncclluuddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  1100  ((IIVV))  oonn  3300..0033..22001133  

******EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  

++  IInncclluuddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  2277  oonn  2222..77..22001111  

++++  IInncclluuddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  88  oonn  3300..0033..22001133  
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1133..55  SSeenniioorriittyy  wwiillll  nnoott  bbee  tthhee  ssoollee  ccrriitteerriioonn  ffoorr  pprroommoottiioonn..  TThhee  
pprroommoottiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  sseenniioorriittyy--ccuumm--mmeerriitt  bbaassiiss..  TThhee  mmeerriitt  wwiillll  
bbee  jjuuddggeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  aannnnuuaall  ccoonnffiiddeennttiiaall  rreeppoorrtt  ooff  aann  
eemmppllooyyeeee  ffoorr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss,,  ((iiff  hhee  //  sshhee  hhaass  tteenn  yyeeaarr  oorr  mmoorree  
sseerrvviiccee))  oouutt  ooff  wwhhiicchh  sseevveennttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  sshhoouulldd  bbee  aattlleeaasstt  
ggoooodd..  
TTrraannssffeerr  

1144..11  ((aa))  TThhee  ppoowweerr  ttoo  ttrraannssffeerr  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  uuppttoo  tthhee  rraannkk  ooff  

AAssssiissttaanntt  sshhaallll  rreesstt  wwiitthh  tthhee  RReeggiissttrraarr;;  aanndd    

((bb))  TThhee  ppoowweerr  ttoo  ttrraannssffeerr  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  rraannkk  ooff  DDeeppuuttyy  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  aabboovvee  sshhaallll  rreesstt  wwiitthh  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

((cc))    AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ccaannnnoott  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ssuubbssttaannttiivveellyy  

ttoo  aa  ppoosstt  ccaarrrryyiinngg  aa  ssccaallee  ooff  ppaayy  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  oorr  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  

ppoosstt  oonn  wwhhiicchh  hhee  hhoollddss  aa  lliieenn,,  eexxcceepptt  aatt  hhiiss  oowwnn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  

oorr  oonn  aaccccoouunntt  ooff  pprroovveenn  iinneeffffiicciieennccyy  aanndd  //  oorr  mmiissbbeehhaavviioouurr..  

NNoottee  ::  

11..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  rraannkk  ooff  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  bbeellooww  sshhoouulldd  oorrddiinnaarriillyy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  aatt  

lleeaasstt  oonnccee  iinn  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

22..  FFuurrtthheerr  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnootthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSuubb  CCllaauussee  ((cc))  

aabboovvee  sshhaallll  pprreevveenntt  rree--ttrraannssffeerr  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  tthhee  ppoosstt  oonn  

wwhhiicchh  hhee  hhoollddss  aa  lliieenn..  

JJooiinniinngg  TTiimmee  
  
1144..22  JJooiinniinngg  ttiimmee  wwiillll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  oonn  ttrraannssffeerr  ttoo  

eennaabbllee  hhiimm//hheerr  ttoo  jjooiinn  aa  ppoosstt  aatt  aannootthheerr  ssttaattiioonn..  

CCaallccuullaattiioonn  ooff  JJooiinniinngg  TTiimmee  
  
1144..22  OOnn  ttrraannssffeerr,,  jjooiinniinngg  ttiimmee  sshhaallll  bbee  ccaallccuullaatteedd  aass  ffoolllloowwss::  

  aa))  FFrroomm  oonnee  ppoosstt  ttoo  aannootthheerr  iinn    NNiill  

    tthhee  ssaammee  ooffffiiccee  

  bb))  FFrroomm  oonnee  ppoosstt  ttoo  aannootthheerr  nnoott  

    iinnvvoollvviinngg  aannyy  cchhaannggee    OOnnee  ddaayy  iinncclluuddiinngg  

    ooff  ssttaattiioonn      ggaazzeetttteedd  hhoolliiddaayy..  

  cc))  FFrroomm  oonnee  ssttaattiioonn  ttoo  aannootthheerr::  
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  ii))  FFoorr  pprreeppaarraattiioonn    SSiixx  ddaayyss  

    iiii))  FFoorr  JJoouurrnneeyy    OOnnee  ddaayy  ffoorr  115500  KK..MM    

bbyy  rraaiill  oorr  bbyy  rrooaadd  bbyy  

mmoottoorr  vveehhiiccllee..  

NNOOTTEE::  
  
11..  TTrraavveell  bbyy  rrooaadd  ttoo  oorr  ffrroomm  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  oorr  eenndd  

ooff  tthhee  jjoouurrnneeyy  ddooeess  nnoott  ccoouunntt  ffoorr  jjooiinniinngg  ttiimmee..  

22..  IIff  aann  eemmppllooyyeeee  ttaakkeess  lleeaavvee  wwhhiillee  iinn  ttrraannssiitt  ffrroomm  oonnee  ppoosstt  ttoo  

aannootthheerr,,  tthhee  ppeerriioodd  wwhhiicchh  hhaass  eellaappsseedd  ssiinnccee  hhee//sshhee  hhaannddeedd  oovveerr  

cchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  oolldd  ppoosstt,,  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  hhiiss//hheerr  lleeaavvee..  OOnn  

eexxppiirryy  ooff  lleeaavvee,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  nnoorrmmaall  jjooiinniinngg  

ttiimmee..  

33..  WWhheenn  hhoolliiddaayyss  ffoollllooww  jjooiinniinngg  ttiimmee,,  tthhee  nnoorrmmaall  jjooiinniinngg  ttiimmee  mmaayy  

bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  ccoovveerr  ssuucchh  hhoolliiddaayyss..  

44..  SSuunnddaayyss  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  jjooiinniinngg  ttiimmee..  

55..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  pprriivviilleeggee  lleeaavvee,,  jjooiinniinngg  ttiimmee  iiss  aaddmmiissssiibbllee  eevveenn  iiff  

tthhee  oorrddeerrss  ooff  ttrraannssffeerrss  aarree  rreecceeiivveedd  wwhhiillee  oonn  lleeaavvee..  

  
PPaayymmeenntt  dduurriinngg  JJooiinniinngg  TTiimmee  
  
1144..44  AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  jjooiinniinngg  ttiimmee  sshhaallll  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  oonn  dduuttyy  aanndd  

sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  ppaaiidd  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  OOnn  ttrraannssffeerr  ttoo  aa  nneeww  ppoosstt  wwhhiillee  oonn  dduuttyy  iinn  tthhee  oolldd  ppoosstt::  

ppaayy  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwoouulldd  hhaavvee  ddrraawwnn  oonn  tthhee  oolldd  ppoosstt  oorr  

ppaayy  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  ddrraaww  oonn  ttaakkiinngg  cchhaarrggee  ooff  tthhee  nneeww  

ppoosstt,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  lleessss..  

bb))  DDuurriinngg  jjooiinniinngg  ttiimmee  oonn  rreettuurrnn  ffrroomm  lleeaavvee::  ppaayy  eeqquuaall  ttoo  

lleeaavvee  ssaallaarryy  aaddmmiissssiibbllee  iiff  hhee//sshhee  hhaadd  bbeeeenn  oonn  pprriivviilleeggee  

lleeaavvee  ffoorr  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  jjooiinniinngg  ttiimmee..  

  
OOvveerrssttaayy  ooff  JJooiinniinngg  TTiimmee  

1144..55  AAnn  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ddooeess  nnoott  jjooiinn  hhiiss//hheerr  ppoosstt  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  

jjooiinniinngg  ttiimmee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppaayy  oorr  lleeaavvee  ssaallaarryy  aafftteerr  tthhee  
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eexxppiirryy  ooff  jjooiinniinngg  ttiimmee..  NNoott  jjooiinniinngg  dduuttyy  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  

jjooiinniinngg  ttiimmee  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  mmiissccoonndduucctt  aanndd  wwiillllffuull  

aabbsseennccee  ffrroomm  dduuttyy..  

****1155..  EExxcclluuddeedd..  

  
PPrroobbaattiioonn  aanndd  CCoonnffiirrmmaattiioonn..  
  
1166..11  EEvveerryy  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  ppeerrmmaanneennttllyy  ttoo  aa  ppoosstt  uunnddeerr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aafftteerr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthheessee  rruulleess,,  wwhheetthheerr  bbyy  

pprroommoottiioonn  oorr  bbyy  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt,,  sshhaallll  bbee  oonn  pprroobbaattiioonn  iinn  ssuucchh  

ppoosstt  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr,,  aafftteerr  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplleettiioonn  ooff  

wwhhiicchh  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy,,  bbyy  aann  oorrddeerr  iinn  wwrriittiinngg  

ccoonnffiirrmm  hhiimm//hheerr,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn  

iinncclluuddiinngg  eexxtteennssiioonn  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ttwwoo  yyeeaarrss..  

  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  aallllooww  

ccoonnttiinnuuoouuss  ppeerriioodd  ssppeenntt  oonn  dduuttyy,,  iiff  aannyy,,  oonn  tthhee  ssaammee  ppoosstt  oonn  

aaddhhoocc  bbaassiiss  oorr  oonn  tteemmppoorraarryy//lleeaavvee  vvaaccaannccyy//ddeeppuuttaattiioonn  wwhheenn  

ffoolllloowweedd  bbyy  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  ccoouunntt  ttoowwaarrddss  ppeerriioodd  ooff  

pprroobbaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoonnffiirrmmaattiioonn..  

1166..22  IIff  iitt  aappppeeaarrss  ttoo  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  oorr  

aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn  aa  pprroobbaattiioonneerr  hhaass  nnoott  mmaaddee  

ssuuffffiicciieenntt  uussee  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  oorr  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  

hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ffoouunndd  ssaattiissffaaccttoorryy  aanndd  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  

ffeeeellss  tthhaatt  tthhee  pprroobbaattiioonneerr  iiss  nnoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhaatt  ppoosstt  oorr  

hhaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  tthhee  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn  ssaattiissffaaccttoorryy,,  tthhee  

aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy::--  

ii))  IInn  ccaassee  ooff  aa  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  bbyy  pprroommoottiioonn::  rreevveerrtt  
hhiimm//hheerr  ttoo  tthhee  ppoosstt  hheelldd  bbyy  hhiimm//hheerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  pprriioorr  ttoo  
ssuucchh  pprroommoottiioonn  oorr  eexxtteenndd  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiiss//hheerr  pprroobbaattiioonn  
ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aass  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess..  

____________________________________________________________________________________________________________________  
****  EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  



 37 

iiii))  IInn  ccaassee  ooff  aa  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  bbyy  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt::  tteerrmmiinnaattee  

hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  oorr  eexxtteenndd  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiiss//hheerr  pprroobbaattiioonn  ttoo  tthhee  

eexxtteenntt  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ccllaauussee1166..11  ooff  tthheessee  rruulleess..  

1166..33  AA  pprroobbaattiioonneerr  rreevveerrtteedd  oorr  rreemmoovveedd  ffrroomm  sseerrvviiccee  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  

aaddddiittiioonnaall  ccoommppeennssaattiioonn  wwhhaattssooeevveerr  ootthheerr  tthhaann  uussuuaall  

eemmoolluummeennttss  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  rruulleess..  

DDaattee  ooff  CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  PPrroobbaattiioonn  ooff  ppeerrssoonn  ffiirrsstt  aappppooiinntteedd  
TTeemmppoorraarriillyy..  
  
1177..  IIff  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  tteemmppoorraarriillyy  ttoo  aa  ppoosstt  iiss  

ssuubbsseeqquueennttllyy  aappppooiinntteedd  oonn  pprroobbaattiioonn  aaggaaiinnsstt  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt  iinn  

tthhee  ssaammee  ccaaddrree,,  hhee//sshhee  sshhaallll  ccoommmmeennccee  hhiiss//hheerr  pprroobbaattiioonn  ffrroomm  

tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  ssuubbsseeqquueenntt  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  ffrroomm  ssuucchh  eeaarrlliieerr  

ddaattee  aass  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..  

  
NNoottiiccee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn//ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn//rreessiiggnnaattiioonn  ffrroomm  
sseerrvviiccee..  
  
1188..11  AA  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee  ccaann  lleeaavvee  oorr  ddiissccoonnttiinnuuee  hhiiss//hheerr  sseerrvviicceess  

iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  ggiivviinngg  aa  tthhrreeee  mmoonntthhss  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  

RReeggiissttrraarr//VViiccee  CChhaanncceelllloorr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ooff  hhiiss//hheerr  

iinntteennttiioonn  ttoo  lleeaavvee  oorr  ddiissccoonnttiinnuuee  sseerrvviiccee..  TThhee  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy  mmaayy  ffoorr  ggoooodd  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg  rreellaaxx  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn..  
PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  iinn  lliieeuu  ooff  ssuucchh  nnoottiiccee,,  sshhaallll  

bbee  lliiaabbllee  ttoo  ppaayy  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  aa  ssuumm  eeqquuaall  ttoo  hhiiss//hheerr  ppaayy  aanndd  

aalllloowwaanncceess  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ffaalllliinngg  sshhoorrtt  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd..  

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddeedduucctt//aaddjjuusstt  aannyy  
aammoouunntt  dduuee  ttoo  hhiimm//hheerr  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  tthhiiss  aaccccoouunntt,,  iiff  

aannyy..  

1188..22  TThhee  sseerrvviicceess  ooff  aa  tteemmppoorraarryy//ccoonnttrraaccttuuaall  eemmppllooyyeeee  mmaayy  bbee  

tteerrmmiinnaatteedd  wwiitthh  ssuucchh  nnoottiiccee  aass  mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tteerrmmss  ooff  

hhiiss//hheerr  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  iinn  lliieeuu  

ooff  ssuucchh  nnoottiiccee  bbyy  eeiitthheerr  ssiiddee..  TThhee  ppeerriioodd  ooff  nnoottiiccee  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  
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bbee  wwaaiivveedd  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  ggoooodd  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  

rreeaassoonnss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  nnoottiiccee  ooff  rreessiiggnnaattiioonn  sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  ––  

((ii))  WWoorrkk  cchhaarrggeedd  ssttaaffff;;  

((iiii))  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  tteemmppoorraarryy  nnaattuurree  wwiitthhoouutt  aannyy  ssppeecciiffiicc  

ppeerriioodd  oorr  ttiillll  ffuurrtthheerr  oorrddeerrss..  

****1188..33..  EExxcclluuddeedd..  

HHaannddiinngg  oovveerr  cchhaarrggee::  

1199..  AAnn  eemmppllooyyeeee  bbeeffoorree  lleeaavviinngg  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee  oorr  oonn  ttrraannssffeerr  

sshhaallll  hhaanndd  oovveerr  tthhee  cchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  ppoosstt  ttoo  aa  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  

eemmppllooyyeeee  aanndd  sshhaallll  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aallll  bbooookkss,,  aappppaarraattuuss,,  

ffuurrnniittuurree,,  eettcc..  iissssuueedd  ttoo  hhiimm//hheerr..  HHee//sshhee  sshhaallll  aallssoo  ppaayy  aallll  cchhaarrggeess  

dduuee  ffrroomm  hhiimm//hheerr  ffoorr  ooccccuuppaattiioonn  ooff  rreessiiddeennttiiaall  qquuaarrtteerr,,  wwaatteerr,,  

ccoonnsseerrvvaannccyy  aanndd  eelleeccttrriicciittyy  cchhaarrggeess,,  eettcc..  IIff  hhee//sshhee  ffaaiillss  ttoo  ddoo  ssoo,,  

UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  rreeccoovveerr  tthhee  aammoouunntt  dduuee  ffrroomm  hhiimm//hheerr  oonn  aaccccoouunntt  

ooff  tthheessee  aanndd  aannyy  ootthheerr  ssuucchh  cchhaarrggee  ffrroomm  hhiiss//hheerr  llaasstt  ssaallaarryy  oorr  

ffrroomm  aannyy  aammoouunntt  dduuee  ttoo  hhiimm//hheerr..    

IInnccrreemmeennttss::  

2200  ii))  AAnn  iinnccrreemmeenntt  sshhaallll  bbee  ddrraawwnn  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  ccoouurrssee  bbuutt  

tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  wwiitthhhhoolldd  aann  

iinnccrreemmeenntt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  mmiissccoonndduucctt  oorr  uunnssaattiissffaaccttoorryy  wwoorrkk  aanndd  

bbeeffoorree  ddooiinngg  ssoo,,  sshhaallll  ggiivvee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  

mmaakkee  aannyy  rreepprreesseennttaattiioonn  tthhaatt  hhee//sshhee  mmaayy  ddeessiirree  ttoo  mmaakkee  aanndd  

sshhaallll  ttaakkee  ssuucchh  rreepprreesseennttaattiioonn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aass  ppeerr  pprroocceedduurree  

llaaiidd  ddoowwnn  iinn  PPaarrtt--IIIIII  ooff  tthhee  rruulleess..  IInn  oorrddeerriinngg  tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  ooff  

aann  iinnccrreemmeenntt,,  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  ssttaattee  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  

wwhhiicchh  iitt  iiss  wwiitthhhheelldd  aanndd  wwhheetthheerr  tthhee  ppoossttppoonneemmeenntt  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  

eeffffeecctt  ooff  ppoossttppoonniinngg  aannyy  ffuuttuurree  iinnccrreemmeennttss..  

  iiii))  IInnccrreemmeenntt  sshhaallll  aaccccrruuee  oonn  tthhee  11sstt  ooff    JJuullyy  eevveerryy  yyeeaarr..  

____________________________________________________________________________________________________________________  
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SSeerrvviiccee  ccoouunnttiinngg  ffoorr  iinnccrreemmeenntt::  

2211..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sseerrvviiccee  sshhaallll  ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  iinn  aa  ttiimmee  ssccaallee::  

ii))    ((aa))  AAllll  dduuttyy  oonn  aa  ppoosstt  ooff  aa  ttiimmee  ssccaallee  ccoouunnttss  ffoorr  
iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhaatt  ttiimmee  ssccaallee;;  
((bb))  IIff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  hhoollddiinngg  oonnee  ppoosstt  iiss  
aappppooiinntteedd  ttoo  ooffffiicciiaattee  oonn  aa  hhiigghheerr  ppoosstt,,  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaattiinngg  
oorr  tteemmppoorraarryy  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  hhiigghheerr  ppoosstt,,  sshhaallll,,  iiff  hhee//sshhee  iiss  
rreeaappppooiinntteedd  ttoo  tthhee  lloowweerr  ppoosstt,,  ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  
ttiimmee  ssccaallee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  lloowweerr  ppoosstt;;  
((cc))  SSeerrvviiccee  rreennddeerreedd  oonn  aa  ppoosstt  ccaarrrryyiinngg  lloowweerr  ttiimmee  ssccaallee  
wwiillll  nnoott  ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt;;  

iiii))  ppeerriioodd  ssppeenntt  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  oorr  ddeeppuuttaattiioonn  sshhaallll  ccoouunntt  

ffoorr  iinnccrreemmeenntt  aanndd  rreelleeaasseedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  

rreejjooiinniinngg  oonn  hhiiss//hheerr  ssuubbssttaannttiivvee  ppoosstt..  

iiiiii))  SSeerrvviiccee  rreennddeerreedd  iinn  aa  tteemmppoorraarryy  ppoosstt  sshhaallll  ccoouunntt  ffoorr  

iinnccrreemmeenntt  pprroovviiddeedd  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  ppoosstt  hhaadd  bbeeeenn  

mmaaddee  iinn  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee  ssccaallee..  

iivv))  LLeeaavvee  ootthheerr  tthhaann  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  LLeeaavvee  wwiitthhoouutt  ppaayy,,  

ccoouunnttss  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  ttiimmee  ssccaallee  ooff  tthhee  ppoosstt  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnffiirrmmeedd..  IItt  sshhoouulldd  aallssoo  

ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  ttiimmee  ssccaallee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  

ppoosstt  hheelldd  oonn  rreegguullaarr  oorr  ooffffiicciiaattiinngg  ccaappaacciittyy  pprroovviiddeedd  tthhee  

eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ooffffiicciiaattee  bbuutt  ffoorr  

hhiiss//hheerr  pprroocceeeeddiinngg  oonn  lleeaavvee..  

NNoottee::  

11..  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  LLeeaavvee  wwiitthhoouutt  ppaayy  mmaayy  ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  uunnddeerr  

tthhee  oorrddeerrss  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  uunnddeerr  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  aass  

ddeettaaiilleedd  iinn  lleeaavvee  rruulleess..  

22..  SSeerrvviiccee  rreennddeerreedd  oonn  aa  ppoosstt  iinn  aa  ttiimmee  ssccaallee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

pprroobbaattiioonn  sshhaallll  ccoouunntt  aass  sseerrvviiccee  ttoowwaarrddss  iinnccrreemmeenntt..  

33..  AA  ppeerriioodd  ooff  oovveerrssttaayy  ooff  lleeaavvee  ddooeess  nnoott  ccoouunntt  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  

uunnlleessss  tthhee  ppeerriioodd  iiss  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ttoo  bbee  
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ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  lleeaavvee  ootthheerr  tthhaann  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  LLeeaavvee  ((wwiitthhoouutt  

ppaayy))  oonn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ggrraavviittyy  ooff  cciirrccuummssttaanncceess..  
  
HHiigghheerr  SSttaarrtt//AAddvvaannccee  IInnccrreemmeenntt((ss))::  

2222..11  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ssaannccttiioonn  aa  hhiigghheerr  ssttaarrtt  tthhaann  tthhee  

mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  ggrraaddee  oonn  tthhee  ffiirrsstt  aappppooiinnttmmeenntt  iiff  iitt  ddeeeemmss  ffiitt  aanndd  

pprrooppeerr..  SSuucchh  hhiigghheerr  ssttaarrtt  sshhaallll  bbee  ssppeecciiffiieedd  aass  bbeeiinngg  eeqquuaall  ttoo  aa  

ssppeecciiffiicc  nnuummbbeerr  ooff  ggrraaddee  iinnccrreemmeennttss  iinn  tthhee  ttiimmee  ssccaallee  ooff  tthhee  ppoosstt..  

NNOOTTEE::  

11..  IInn  ccaasseess  wwhheerree  hhiigghheerr  ssttaarrtt  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee,,  

hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  iiff  

hhee//sshhee  hhaadd  rreeaacchheedd  hhiiss//hheerr  ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  ssccaallee  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  

ccoouurrssee  aanndd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssppeecciiffiicc  oorrddeerr  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  hhee//sshhee  

sshhoouulldd  bbee  ppllaacceedd  iinn  eexxaaccttllyy  tthhee  ssaammee  ppoossiittiioonn  aass  rreeggaarrddss  ffuuttuurree  

iinnccrreemmeennttss  aass  aann  eemmppllooyyeeee  hhaass  ssoo  rreeaacchheedd..  

22    ((ii))  TThhee  ggrraanntt  ooff  ssppeecciiaall  iinnccrreemmeenntt((ss))  ttoo  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  

oobbttaaiinniinngg  hhiigghheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  

aannnnuuaall  iinnccrreemmeenntt..  

((iiii))  SSuucchh  iinnccrreemmeenntt((ss))  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ssttrriiccttllyy  aass  ppeerr  HHaarryyaannaa  

GGoovveerrnnmmeenntt  RRuulleess//PPoolliiccyy..  

2222..22  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ssaannccttiioonn  aa  hhiigghheerr  ssttaarrtt  tthhaann  tthhee  

mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  ggrraaddee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ppeerrssoonn  jjooiinniinngg  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy  aafftteerr  lleeaavviinngg  rreegguullaarr  sseerrvviiccee  oonn  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt  iinn  

HHaarryyaannaa  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  iinn  aauuttoonnoommoouuss  bbooddyy//iinnssttiittuuttiioonn//  

ccoorrppoorraattiioonn  eessttaabblliisshheedd  bbyy  HHaarryyaannaa  GGoovvtt..,,  oonn  pprroodduuccttiioonn  ooff  LLaasstt  

PPaayy  CCeerrttiiffiiccaattee  pprroovviiddeedd  tthheerree  iiss  nnoo  bbrreeaakk  ooff  sseerrvviiccee  wwhhiillee  

jjooiinniinngg  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  ppeerrssoonn  hhaass  aapppplliieedd  tthhrroouugghh  pprrooppeerr  

cchhaannnneell..    

FFiixxaattiioonn  ooff  PPaayy  

2233..11  UUnnlleessss  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  ggrraannttss  iinn  aann  iinnddiivviidduuaall  ccaassee  aa  

hhiigghheerr  ssttaarrttiinngg  ssaallaarryy  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee,,  aa  

ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  ttoo  aa  ppoosstt,,  sshhaallll  oonn  aassssuummiinngg  

dduuttiieess,,  ddrraaww  tthhee  mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  aass  hhiiss//hheerr  iinniittiiaall  ppaayy  
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2233..22  TThhee  iinniittiiaall  ppaayy  ooff  aann  eemmppllooyyeeee,,  wwhhoo  iiss  aappppooiinntteedd  ttoo  aannootthheerr  

hhiigghheerr  ppoosstt,,  sshhaallll  bbee  rreegguullaatteedd  aass  uunnddeerr::--  

IIff  hhee//sshhee  hhoollddss  aa  lliieenn  oonn  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt,,  aatt  tthhee  ssttaaggee  nneexxtt  

aabboovvee  hhiiss//hheerr  ssuubbssttaannttiivvee  ppaayy  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  oolldd  ppoosstt  bbuutt  iiff  tthhee  

mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  nneeww  ppoosstt  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  hhiiss//hheerr  ssuubbssttaannttiivvee  ppaayy  

iinn  tthhee  oolldd  ppeerrmmaanneenntt  ppoosstt,,  hhee//sshhee  wwiillll  ddrraaww  tthhee  mmiinniimmuumm  aass  

iinniittiiaall  ppaayy..  

NNOOTTEE::  

11..  IIff  tthhee  ppaayy  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  iinn  hhiiss//hheerr  ssuubbssttaannttiivvee  ppoosstt  iiss  iinnccrreeaasseedd  

bbyy  tthhee  ggrraanntt  ooff  aann  aannnnuuaall  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhaatt  ppoosstt,,  hhiiss//hheerr  ppaayy  sshhaallll  

bbee  aaccccoorrddiinnggllyy  rree--ffiixxeedd  ffrroomm  tthhaatt  ddaattee  iinn  tthhee  hhiigghheerr  ppoosstt  iinn  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  iiss  ooffffiicciiaattiinngg..  

2233..33  TThhee  hhoollddeerr  ooff  aa  ppoosstt,,  tthhee  ppaayy  ooff  wwhhiicchh  iiss  cchhaannggeedd  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  

aass  iiff  hhee//sshhee  wwaass  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aa  nneeww  ppoosstt  iinn  tthhee  nneeww  ppaayy,,  ssuubbjjeecctt  

ttoo  ssuucchh  rreessttrriiccttiioonn  aass  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  iinn  eeaacchh  ccaassee  

llaayy  ddoowwnn..  NNoorrmmaallllyy,,  iitt  sshhaallll  bbee  ffiixxeedd  iinn  nneeww  ssccaallee  aatt  tthhee  ssttaaggee  

nneexxtt  aabboovvee  tthhee  ppaayy  ddrraawwnn  iinn  tthhee  oolldd  ssccaallee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt    

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  aatt  hhiiss//hheerr  ooppttiioonn  rreettaaiinn  hhiiss//hheerr  oolldd  ppoosstt  

uunnttiill  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  nneexxtt  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  oolldd  ssccaallee..  

FFiixxaattiioonn  ooff  PPaayy  oonn  RReedduuccttiioonn  ttoo  aa  LLoowweerr  PPoosstt..  

2244..  OOnn  ttrraannssffeerr  ttoo  aa  lloowweerr  ggrraaddee  oorr  ppoosstt,,  aass  aa  ppeennaallttyy,,  aann  eemmppllooyyeeee  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  oorrddeerriinngg  tthhee  ttrraannssffeerr  aannyy  ppaayy  

nnoott  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  ssuucchh  lloowweerr  ggrraaddee  oorr  ooff  tthhee  ppaayy  

ssccaallee  ooff  ssuucchh  lloowweerr  ppoosstt..  IIff  hhee//sshhee  iiss  rreedduucceedd  ttoo  aa  lloowweerr  ggrraaddee  oorr  

ppoosstt  oorr  ttoo  aa  lloowweerr  ssttaaggee  iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  ttiimmee  ssccaallee,,  tthhee  aauutthhoorriittyy  

oorrddeerriinngg  tthhee  rreedduuccttiioonn  sshhaallll  aallssoo  ssttaattee  iinn  tthhee  ssaammee  oorrddeerr  tthhee  

ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  wwhheetthheerr  iitt  sshhaallll  ooppeerraattee  

ttoo  ppoossttppoonnee  ffuuttuurree  iinnccrreemmeenntt  aanndd  iiff  ssoo  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt..  

  
SSppeecciiaall  ppaayy,,  PPeerrssoonnaall  ppaayy,,  HHoonnoorraarriiuumm  aanndd  FFeeee::  

2255..  ((aa))  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill//VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ssaannccttiioonn  ttoo  aann  

eemmppllooyyeeee  iinn  aannyy  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  ssuucchh  ssppeecciiaall  ppaayy,,  
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ppeerrssoonnaall  ppaayy,,  hhoonnoorraarriiuumm  oorr  ffeeee  oonn  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  mmaayy  

ddeeeemm  ffiitt  oonn  ssaattiissffaaccttoorryy  ddiisscchhaarrggiinngg  ooff  cceerrttaaiinn  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  

ggeenneerraall  oorr  ssoommee  ssppeecciiaall  nnaattuurree  dduurriinngg  oorr  oouuttssiiddee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  

hhiiss//hheerr  oowwnn  nnoorrmmaall  dduuttiieess..  

((bb))  EExxcceepptt  wwhheenn  tthhee  aauutthhoorriittyy  ssaannccttiioonniinngg  iitt  oorrddeerrss  ootthheerrwwiissee,,  

ppeerrssoonnaall  ppaayy  sshhaallll  bbee  rreedduucceedd  bbyy  aann  aammoouunntt  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  

rreecciippiieenntt’’ss  ppaayy  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd..    

DDaattee  ooff  rreecckkoonniinngg  ooff  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess..  

2266..  AAnn  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ccoommmmeennccee  ttoo  ddrraaww  tthhee  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  

aa  ppoosstt  ffrroomm  tthhee  ddaattee  hhee//sshhee  aassssuummeess  tthhee  cchhaarrggee  ooff  tthhaatt  ppoosstt,,  iiff  tthhee  

cchhaarrggee  iiss  aassssuummeedd  iinn  tthhee  ffoorreennoooonn,,  ootthheerrwwiissee  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ddaattee  aanndd  sshhaallll  cceeaassee  ttoo  ddrraaww  tthhee  ssaammee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  hhee//sshhee  cceeaasseess  

ttoo  hhoolldd  tthhaatt  cchhaarrggee  oonn  wwhhaatteevveerr  aaccccoouunntt..  

****2277..  PPaayy  aanndd  AAlllloowwaanncceess  ffoorr  hhoollddiinngg  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggeess    ooff  aa  ppoosstt::  

  DDeelleetteedd..    

PPaayymmeenntt  dduurriinngg  ssuussppeennssiioonn;;  

2288..11  DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuussppeennssiioonn,,  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreecceeiivvee  oonnllyy  

ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  aatt  tthhee  rraattee  hhaallff  ooff  hhiiss//hheerr  ppaayy  aanndd  

aalllloowwaanncceess  aaddmmiissssiibbllee  oonn  tthhee  aammoouunntt  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwaass  ddrraawwiinngg  

iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  hhiiss//hheerr  ssuussppeennssiioonn..  

2288..22  AA  ssuussppeennddeedd  ppeerrssoonn  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  lleeaavvee  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  ssuussppeennssiioonn..  

2288..33  WWhheerree  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuussppeennssiioonn  eexxcceeeeddss  ssiixx  mmoonntthhss,,  tthhee  

ssuussppeennddiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  vvaarryy  tthhee  aammoouunntt  ooff  ssuubbssiisstteennccee  

aalllloowwaannccee  ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ffiirrsstt  ssiixx  

mmoonntthhss  aass  ffoolllloowwss::  

((ii))  TThhee  aammoouunntt  ooff  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  aa  

ssuuiittaabbllee  aammoouunntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ssuubbssiisstteennccee    
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aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt  ssiixx  mmoonntthhss  iiff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

ssuussppeennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  pprroolloonnggeedd  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg  nnoott  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

((iiii))  IInn  ccaassee  tthhee  pprroolloonnggaattiioonn  iiss  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  mmaayy  bbee  rreedduucceedd  bbyy  ssuuiittaabbllee  

aammoouunntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  

aaddmmiissssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssiixx  mmoonntthhss..  

2288..44  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ssuussppeennddiinngg  aann  eemmppllooyyeeee  sshhoouulldd  sseerrvvee  aa  

cchhaarrggee  sshheeeett  uuppoonn  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  tthhee  

iissssuuee  ooff  ssuussppeennssiioonn  oorrddeerrss..  

2288..55  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  rreeppllyy  ooff  tthhee  cchhaarrggee--sshheeeett  ffrroomm  tthhee  ssuussppeennddeedd  

eemmppllooyyeeee,,  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  aappppooiinntt  aann  EEnnqquuiirryy  

OOffffiicceerr  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  ooff  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  rreeppllyy..  

2288..66  NNoo  ppaayymmeenntt  uunnddeerr  rruullee  2288..11  &&  2288..33  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  aann  

eemmppllooyyeeee  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  uunnlleessss  hhee//sshhee  ffuurrnniisshheess  aa  cceerrttiiffiiccaattee  

tthhaatt  hhee//sshhee  iiss  nnoott  eennggaaggeedd  iinn  aannyy  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt,,  bbuussiinneessss,,  

pprrooffeessssiioonn  oorr  vvooccaattiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  ddiissmmiisssseedd  oorr  

rreemmoovveedd  ffrroomm  sseerrvviiccee,,  bbuutt  iiss  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  oorr  

ccoonnttiinnuueedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuucchh  

ddiissmmiissssaall  oorr  rreemmoovvaall  aanndd  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  pprroodduuccee  ssuucchh  aa  cceerrttiiffiiccaattee  

ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  oorr  ppeerriiooddss  dduurriinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  ssoo  ddeeeemmeedd  ttoo  

hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  oorr  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  hhaavvee  rreemmaaiinneedd  uunnddeerr  

ssuussppeennssiioonn,,  hhee//sshhee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aanndd  

ootthheerr  aalllloowwaanncceess  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aammoouunntt  bbyy  wwhhiicchh  hhiiss//hheerr  eeaarrnniinngg  

ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aanndd  ootthheerr  aalllloowwaannccee  tthhaatt  wwoouulldd  

ootthheerrwwiissee  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  wwhheerree  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aanndd  ootthheerr  aalllloowwaanncceess  

aaddmmiissssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  aarree  eeqquuaall  ttoo  oorr  lleessss  tthhaann  tthhee  aammoouunntt  eeaarrnneedd  

bbyy  hhiimm//hheerr,,  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  pprroovviissoo  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  

hhiimm//hheerr..  
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PPaayymmeenntt  oonn  rreeiinnssttaatteemmeenntt..  

2299..  AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  rreeiinnssttaatteemmeenntt  aafftteerr  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  

ssuussppeennssiioonn  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaayymmeenntt  bbyy  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  oorrddeerr  rree--iinnssttaatteemmeenntt::  

((aa))    IIff  hhee//sshhee  iiss  hhoonnoouurraabbllyy  aaccqquuiitttteedd  ooff  tthhee  cchhaarrggee((ss))::  FFuullll  

ppaayy  aanndd  bbyy  aann  oorrddeerr  ttoo  bbee  sseeppaarraatteellyy  rreeccoorrddeedd,,  aannyy  

aalllloowwaanncceess  ddrraawwnn  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeeffoorree  rreemmoovvaall,,  

ddiissmmiissssaall  oorr  ssuussppeennssiioonn..  TThhee  wwhhoollee  ppeerriioodd  ooff  aabbsseennccee  

wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  dduuttyy..  

((bb))    IIff  nnoott  hhoonnoouurraabbllyy  aaccqquuiitttteedd::  

SSuucchh  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  aass  tthhee  rreeiinnssttaattiinngg  

aauutthhoorriittyy  mmaayy  oorrddeerr  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  pprrooppoorrttiioonn  sshhaallll  

nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  tthhee  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  

dduurriinngg  ssuussppeennssiioonn..  TThhee  ppeerriioodd  ooff  aabbsseennccee  wwiillll  nnoott  bbee  

ttrreeaatteedd  aass  dduuttyy  uunnlleessss  tthhee  rree--iinnssttaattiinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  

rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  ssoo  ddiirreeccttss..  

NNOOTTEE::  

11..  TThhee  ggrraanntt  ooff  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  uunnddeerr  tthhiiss  rruullee  ddooeess  nnoott  

ccaanncceell  aannyy  aaccttiinngg  aarrrraannggeemmeenntt  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  

dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  ssuussppeennssiioonn,,  rreemmoovvaall,,  

ddiissmmiissssaall  oorr  rreedduuccttiioonn..    

22..  TThhee  rreeiinnssttaattiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy,,  oonn  ggoooodd  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  

rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd,,  aallllooww  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

ssuussppeennssiioonn  iinnttoo  oonnee  ooff  lleeaavvee  ooff  tthhee  kkiinndd  dduuee  aanndd  

aaddmmiissssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  iinn  aa  ccaassee  ffaalllliinngg  uunnddeerr  ((bb))  iiff  tthhee  

eemmppllooyyeeee  mmaakkeess  aa  wwrriitttteenn  ssuubbmmiissssiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

  
CCeessssaattiioonn  ooff  PPaayy  aanndd  AAlllloowwaanncceess::  
  
3300..  PPaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  aann  eemmppllooyyeeee,,  wwhhoo  iiss  ddiissmmiisssseedd  oorr  

rreemmoovveedd  ffrroomm  sseerrvviiccee,,  sshhaallll  cceeaassee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuucchh  

ddiissmmiissssaall  oorr  rreemmoovvaall..  
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OOffffiiccee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ddeeccllaarreedd  vvaaccaanntt::  
  
3311..  IIff  aann  eemmppllooyyeeee  aabbsseennttss  hhiimmsseellff  ffrroomm  dduuttyy  ffoorr  sseevveenn  ddaayyss  

ccoonnsseeccuuttiivveellyy  wwiitthhoouutt  eexxpprreessss  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy,,  tthhee  ooffffiiccee  hheelldd  bbyy  hhiimm//hheerr  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  vvaaccaanntt,,  

aafftteerr  ffoolllloowwiinngg  dduuee  pprroocceessss,,  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ffoorrffeeiitt  ssaallaarryy  

ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuucchh  aabbsseennccee..  

  
AAbboolliittiioonn  ooff  PPoosstt..  
  
3322..  AA  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  aa  ppeerrmmaanneenntt  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  bbeeffoorree  hhiiss//hheerr  sseerrvviicceess  aarree  ddiissppeennsseedd  wwiitthh  oonn  tthhee  

aabboolliittiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  ppoosstt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  rreettrreenncchhmmeenntt  oorr  ootthheerrwwiissee..  

IInn  ccaassee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffaaiillss  ttoo  ggiivvee  tthhee  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  nnoottiiccee  aanndd  

tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  wwiitthh  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt,,  

hhiiss//hheerr  eemmoolluummeennttss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  nnoottiiccee  aaccttuuaallllyy  

ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  ssttiippuullaatteedd  tthhrreeee  mmoonntthhss,,  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  hhiimm//hheerr  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ttoo  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  

eennttiittlleedd  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess..  

  
  

RReessiiggnnaattiioonn::  

3333..11  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  rreessiiggnn  hhiiss//hheerr  jjoobb,,  bbyy  sseerrvviinngg  aa  tthhrreeee  

mmoonntthhss’’  nnoottiiccee  oorr  bbyy  ggiivviinngg  ssuucchh  nnoottiiccee  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  

uunnddeerr  tthhee  tteerrmmss  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  hheelldd  bbyy  hhiimm//hheerr  wwiitthh  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy..  

3333..22  RReessiiggnnaattiioonn  ffrroomm  aa  sseerrvviiccee  oorr  aa  ppoosstt,,  uunnlleessss  iitt  iiss  aalllloowweedd  ttoo  bbee  

wwiitthhddrraawwnn  iinn  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy,,  sshhaallll  

eennttaaiill  ffoorrffeeiittuurree  ooff  ppaasstt  sseerrvviiccee..  

3333..33  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  iinn  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  ttoo  bbee  ssttaatteedd  iinn  

wwrriittiinngg  ppeerrmmiitt  aa  ppeerrssoonn  ttoo  wwiitthhddrraaww  hhiiss//hheerr  rreessiiggnnaattiioonn  oonn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

((ii))  tthhaatt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonn  wwaass  tteennddeerreedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffoorr  

ssoommee  ccoommppeelllliinngg  rreeaassoonnss  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  rreefflleecctt  oonn  hhiiss//hheerr  
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iinntteeggrriittyy,,  eeffffiicciieennccyy  oorr  ccoonndduucctt  aanndd  tthhee  rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  

mmaaddee  dduuee  ttoo  cchhaannggee  iinn  tthhoossee  cciirrccuummssttaanncceess;;  

((iiii))  tthhaatt  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvveenniinngg  

ppeerriioodd  wwaass  iinn  nnoo  wwaayy  iimmpprrooppeerr  oorr  uunnbbeeccoommiinngg  ooff  aa  

uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee;;  

((iiiiii))    tthhaatt  tthhee  ppoosstt,,  wwhhiicchh  wwaass  vvaaccaatteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  oonn  tthhee  

aacccceeppttaannccee  ooff  rreessiiggnnaattiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  ccoommppaarraabbllee  oorr  

hhiigghheerr  oorr  ssuuiittaabbllee  ppoosstt  iiss  aavvaaiillaabbllee;;  aanndd    

((iivv))    tthhaatt  tthhee  ppeerriioodd  ooff  iinntteerrrruuppttiioonn  sshhaallll  nnoott  ccoouunntt  aass  

qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee,,  uunnlleessss  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  ddiirreeccttss  ootthheerrwwiissee..  

RReettiirreemmeenntt::  

3344..  AAllll  wwhhoollee  ttiimmee  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  rreettiirree  oonn  ccoommpplleettiinngg  tthhee  aaggee  ooff  

6600  yyeeaarrss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy,,  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  eexxtteenndd  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  

aannyy  eemmppllooyyeeee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  aass  ggiivveenn  iinn  tthhee  RRuulleess  pprreessccrriibbeedd  bbyy  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sseeppaarraatteellyy..  

  

  
PPrreemmaattuurree//VVoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt::  
  
3355..11  AA  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  sseeeekk  pprreemmaattuurree  rreettiirreemmeenntt  

eevveenn  bbeeffoorree  ccoommpplleettiinngg  2200  yyeeaarrss  ooff  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  oonn  

mmeeddiiccaall  ggrroouunnddss  iiff  tthhee  iinnccuummbbeenntt  iiss  cceerrttiiffiieedd  ttoo  bbee  ssuuffffeerriinngg  

ffrroomm  ssoommee  iinnccuurraabbllee  ddiisseeaassee  oorr  ppeerrmmaanneenntt  ddiissaabbiilliittyy  wwhhiicchh  

rreennddeerrss  hhiimm//hheerr  uunnffiitt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  sseerrvviiccee..  

IInn  ccaassee  aannyy  eennqquuiirryy  iinnvvoollvviinngg  cchhaarrggee((ss))  ooff  ccoorrrruuppttiioonn  oorr  

ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  sseerriioouuss  nnaattuurree  iiss  //aarree  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  

hhiimm//hheerr,,  tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  pprreemmaattuurree  rreettiirreemmeenntt  oonn  mmeeddiiccaall  

ggrroouunnddss  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonnllyy  aafftteerr  hhee//sshhee  iiss  cclleeaarreedd  ooff  tthhee  

cchhaarrggee((ss))..  

3355..22  AA  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  ppuutt  iinn  nnoott  lleessss  tthhaann  2200  yyeeaarrss’’  ooff  

qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  mmaayy,,  bbyy  ggiivviinngg  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  nnoottiiccee,,  iinn  
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wwrriittiinngg,,  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy,,  rreettiirree  ffrroomm  tthhee  sseerrvviiccee  

vvoolluunnttaarriillyy..  AA  nnoottiiccee  ooff  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd  

bbyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess..  

****3355..33  EExxcclluuddeedd..  

3355..44  AA  nnoottiiccee  ooff  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt,,  ggiivveenn  bbeeffoorree  ccoommpplleettiioonn  ooff  2200  

yyeeaarrss’’  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  sshhaallll  rreeqquuiirree  aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy  iiff  tthhee  ddaattee  ooff  rreettiirreemmeenntt,,  oorr  tthhee  ddaattee  ooff  

eexxppiirryy  ooff  nnoottiiccee,,  wwoouulldd  bbee  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  

eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  ccoouulldd  hhaavvee  rreettiirreedd  vvoolluunnttaarriillyy  uunnddeerr  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  rruulleess..  SSuucchh  aacccceeppttaannccee  sshhaallll  ggeenneerraallllyy  bbee  

ggiivveenn  iinn  aallll  ccaasseess,,  eexxcceepptt  tthhoossee  ((aa))  iinn  wwhhiicchh  ddiisscciipplliinnaarryy  

pprroocceeeeddiinnggss  aarree  ppeennddiinngg  oorr  ccoonntteemmppllaatteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  eemmppllooyyeeee  

ffoorr  iimmppoossiittiioonn  ooff  aa  mmaajjoorr  ppeennaallttyy  ooff  rreemmoovvaall,,  ddiissmmiissssaall  oorr  

rreedduuccttiioonn  iinn  rraannkk  wwoouulldd  bbee  wwaarrrraanntteedd  iinn  tthhee  ccaassee;;  oorr  ((bb))  iinn  wwhhiicchh  

pprroosseeccuuttiioonn  iiss  ccoonntteemmppllaatteedd  oorr  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  llaauunncchheedd  iinn  aa  

ccoouurrtt  ooff  llaaww..  

NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ggeenneerraalliittyy  ooff  pprroovviissiioonn  ssttaatteedd  aabboovvee,,  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy,,  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  eeaacchh  ssuucchh  

ccaassee,,  aacccceepptt  tthhee  nnoottiiccee  ooff  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  eevveenn  wwhheerree  nnoottiiccee  ooff  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  

ggiivveenn  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee  rreeqquuiirreess  aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  

aauutthhoorriittyy,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  mmaayy  pprreessuummee  aacccceeppttaannccee  aanndd  

tthhee  rreettiirreemmeenntt  sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  iinn  tteerrmmss  ooff  nnoottiiccee,,  uunnlleessss  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr//aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy  iissssuueess  aann  oorrddeerr  ttoo  tthhee  

ccoonnttrraarryy  bbeeffoorree  tthhee  eexxppiirryy  ooff  ppeerriioodd  ooff  nnoottiiccee..  

  
3355..55  AAnn  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  rreettiirreess  vvoolluunnttaarriillyy,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreettrriiaall  

bbeenneeffiittss  ssuucchh  aass  ggrraattuuiittyy,,  ppeennssiioonn,,  eennccaasshhmmeenntt  ooff  eeaarrnneedd  lleeaavvee  aass  

iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  rreettiirree  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  aass  mmaayy  bbee  

aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  rruulleess//ssttaattuutteess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

____________________________________________________________________________________________________________________  
****  EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  
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CCoommppuullssoorryy  RReettiirreemmeenntt::  

  
3366..11  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll,,  iiff  oonn  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  mmaatteerriiaall  

ppllaacceedd  bbeeffoorree  hhiimm//hheerr  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  iinn  tthhee  ppuubblliicc  

iinntteerreesstt  ttoo  ddoo  ssoo,,  hhaavvee  tthhee  aabbssoolluuttee  rriigghhtt  ttoo  oorrddeerr  ccoommppuullssoorriillyy  

rreettiirreemmeenntt  ffrroomm  sseerrvviiccee  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  bbyy  ggiivviinngg  

hhiimm//hheerr  nnoottiiccee  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  iinn  wwrriittiinngg  oorr  tthhrreeee  

mmoonntthhss’’  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  iinn  lliieeuu  ooff  ssuucchh  nnoottiiccee::  

((ii))  IIff  hhee//sshhee  iiss  aa  CCllaassss  --  II  eemmppllooyyeeee  ::  aafftteerr  hhee//sshhee  hhaass  aattttaaiinneedd  tthhee  

aaggee  ooff  5500  yyeeaarrss;;  

((iiii))  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  CCllaassss  ––  IIII  &&  IIIIII  eemmppllooyyeeee::  aafftteerr  hhee//sshhee  hhaass  

aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  5555  yyeeaarrss..  

  
3366..22  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  ssttaanndd  rreettiirreedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  oonn  

ppaayymmeenntt  ooff  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  iinn  lliieeuu  ooff  nnoottiiccee  

aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  iinn  sseerrvviiccee  tthheerraafftteerr..  

  
SSeerrvviiccee  bbeenneeffiittss::  
  
3377..  EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ((ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  

44))  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttoorryy  pprroovviiddeenntt  

ffuunndd  ggrraattuuiittyy,,  eettcc..  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  

SSttaattuutteess  aanndd  ttoo  ppeennssiioonn  aanndd  iinnssuurraannccee  sscchheemmee  aass  mmaayy  bbee  

iinnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  
TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  SSeerrvviicceess::  

3388..  TThhee  sseerrvviiccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  oonn  

aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggrroouunnddss::  

  aa))  GGrroossss  nneegglliiggeennccee  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  dduuttyy;;  

  bb))  MMiiss--CCoonndduucctt;;  

  cc))  IInnssuubboorrddiinnaattiioonn  oorr  aannyy  bbrreeaacchh  ooff  ddiisscciipplliinnee;;  

  dd))  AAbbsseennccee  ffrroomm  dduuttyy  wwiitthhoouutt  lleeaavvee;;  

  ee))  PPhhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  uunnffiittnneessss  ffoorr  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  dduuttyy;;  
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ff))  AAnnyy  aacctt  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iittss  

pprrooppeerrttyy..  

  
PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee,,  aann  oorrddeerr  

ppaasssseedd  uunnddeerr  tthhiiss  RRuullee  eexxcceepptt  uunnddeerr  SSuubb--rruullee  ((ee))  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  

aass  aa  mmaajjoorr  ppeennaallttyy  aanndd  tthhee  pprroocceedduurree  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  PPaarrtt--IIIIII  ooff  

tthheessee  rruulleess  sshhaallll  bbee  ffoolllloowweedd..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  wwhheerree  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  rreemmoovveedd  ffrroomm  

sseerrvviiccee  ffoorr  aa  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSuubb--rruullee((SS))  hhee//sshhee  

sshhaallll  bbee  ggiivveenn  tthhrreeee  mmoonntthhss’’  nnoottiiccee  iinn  wwrriittiinngg  oorr  bbee  ppaaiidd  tthhrreeee  

mmoonntthhss’’  ssaallaarryy  iinn  lliieeuu  ooff  nnoottiiccee  ppeerriioodd..  

SSeerrvviiccee  BBooookk::  

3399..11  AA  rreeccoorrdd  ooff  sseerrvviiccee  iinn  rreessppeecctt  ooff  eevveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  

bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  bbooookk..  TThhee  sseerrvviiccee  bbooookk  sshhaallll  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  aanndd  kkeepptt  iinn  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr..  

TThhee  sseerrvviiccee  bbooookk  sshhaallll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  

pprroocceeeeddiinngg  oonn  lleeaavvee  oorr  wwhhoo  qquuiittss  UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee..  AA  cceerrttiiffiieedd  

ccooppyy  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  bbooookk,,  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  bbee  ssuupppplliieedd  oonn  rreeqquueesstt  

ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  oonn  rreettiirreemmeenntt,,  ddiisscchhaarrggee  oorr  rreessiiggnnaattiioonn..  

3399..22  EEvveerryy  sstteepp  iinn  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  ooffffiicciiaall  lliiffee  iinncclluuddiinngg  tthhee  tteemmppoorraarryy  

oorr  ooffffiicciiaattiinngg  pprroommoottiioonnss  ooff  aallll  kkiinnddss,,  iinnccrreemmeennttss  aanndd  lleeaavvee  eettcc..  

sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  bbooookk  aanndd  eeaacchh  eennttrryy  aatttteesstteedd  

uunnddeerr  tthhee  ddaatteedd  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  BBrraanncchh  oorr  tthhee  

RReeggiissttrraarr  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

****3399..33  EExxcclluuddeedd..  

NNOOTTEE::  

11..  SSppeecciiaall  pprreeccaauuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiilllliinngg  

uupp  ppaaggee  11  ooff  tthhee  SSeerrvviiccee  BBooookk  ssppeecciiaallllyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  

ddaattee  ooff  bbiirrtthh,,  aass  iitt  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ffiinnaall  ddaattee  ooff  

rreettiirreemmeenntt  ooff  aann  eemmppllooyyeeee..  TThhee  ooffffiicceerr  aauutthhoorriizzeedd  ttoo    

____________________________________________________________________________________________________________________  
****  EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  
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mmaaiinnttaaiinn  sseerrvviiccee  bbooookkss  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  

ffuunnccttiioonn  hhiimmsseellff  ppeerrssoonnaallllyy  aanndd  aatttteesstt  tthhee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  

eennttrryy  iinn  ttookkeenn  ooff  hhiiss//hheerr  hhaavviinngg  ddoonnee  ssoo  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

pphhyyssiiccaall  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  rreeccoorrdd..  IItt  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  

oonn  MMaattrriiccuullaattiioonn//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  CCeerrttiiffiiccaattee  oorr  aann  

eeqquuiivvaalleenntt  cceerrttiiffiiccaattee  wwhheerree  tthhee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  iiss  iinnddiiccaatteedd,,  

aanndd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  CCllaassss  ––  IIVV  eemmppllooyyeeee  oorr  hhoollddeerr  ooff  ootthheerr  

ppoosstt,,  wwhheerree  tthhee  mmiinniimmuumm  aaccaaddeemmiicc  qquuaalliiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  

llaaiidd  ddoowwnn  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoott  ppaasssseedd  

MMaattrriicc//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  EExxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  oorr  aa  MMeeddiiccaall  

OOffffiicceerr  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  iinn  RRuullee  99  sshhaallll  

bbee  aacccceepptteedd  aass  aa  pprrooooff  ooff  aaggee..  

22..  IInn  ccaassee  wwhheerree  oonnllyy  tthhee  yyeeaarr  ooff  bbiirrtthh  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  

eenntteerreedd,,  tthhee  11sstt  ooff  JJuullyy  ooff  tthhaatt  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  bbee  

tthhee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh..  IIff  tthhee  mmoonntthh  iiss  aallssoo  ggiivveenn,,  bbuutt  nnoott  tthhee  

ddaattee,,  1166tthh  ooff  tthhee  mmoonntthh  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  bbee  tthhee  ddaattee..  

33..  DDaattee  ooff  bbiirrtthh  ccaannnnoott  bbee  aalltteerreedd  uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeeee  

ccoonncceerrnneedd  aapppplliieess  ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  aaggee  aass  

rreeccoorrddeedd,,  wwiitthhiinn  ttwwoo  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  eennttrryy  

iinnttoo  UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee..  UUnniivveerrssiittyy  aauutthhoorriittiieess,,  hhoowweevveerr,,  

rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  aa  ccoorrrreeccttiioonn  iinn  tthhee  rreeccoorrddeedd  aaggee  

aatt  aannyy  ttiimmee  aaggaaiinnsstt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee’’ss  iinntteerreesstt  

wwhheenn  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  aaggee  rreeccoorrddeedd  hhaass  bbeeeenn  

iinnccoorrrreeccttllyy  eenntteerreedd  wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee  

mmaayy  ddeerriivvee  ssoommee  uunnffaaiirr  aaddvvaannttaaggee  tthheerreeffrroomm..  TThhee  

RReeggiissttrraarr  wwiillll  hhoowweevveerr,,  hhaavvee  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  rreeffuussee  ttoo  

ggrraanntt  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  nnoo  aalltteerraattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  

uunnlleessss  iitt  iiss  pprroovveedd  ttoo  hhiiss//hheerr  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt  tthhee  ddaattee  ooff  

bbiirrtthh  aass  oorriiggiinnaallllyy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt  wwaass  bboonnaaffiiddee  

mmiissttaakkee  aanndd  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  ddeerriivveedd  nnoo  uunnffaaiirr  aaddvvaannttaaggee  

tthheerreeffrroomm..  
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3399..44  IItt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ttoo  sseeee  tthhaatt  hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  bbooookk  

iiss  pprrooppeerrllyy  mmaaiinnttaaiinneedd..  HHee//sshhee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppuutt  

hhiiss//hheerr  ssiiggnnaattuurree  iinn  ccooll..  88  aass  aanndd  wwhheenn  tthheerree  iiss  aannyy  cchhaannggee  iinn  

hhiiss//hheerr  eemmoolluummeennttss,,  aass  aa  pprrooooff  ooff  hhiiss//hheerr  hhaavviinngg  vveerriiffiieedd  tthhee  

eennttrriieess..  TThhee  ooffffiicceerr--iinn--cchhaarrggee  ooff  sseerrvviiccee  bbooookkss  mmaayy  ppeerrmmiitt  tthhee  

eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  ttoo  eexxaammiinnee  hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  bbooookk  sshhoouulldd  

hhee//sshhee  ddeessiirree  ttoo  ddoo  ssoo  aatt  aannyy  ttiimmee..  

PPeerrssoonnaall  FFiilleess::  

4400..  BBeessiiddeess  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  aann  

ooffffiicciiaall,,  ccooppiieess  ooff  ddooccuummeennttss//ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssppeecciiffiieedd  bbeellooww  

sshhaallll  aallssoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  hhiiss//hheerr  ppeerrssoonnaall  ffiilleess..  

aa))  AAllll  oorrddeerrss  iimmppoossiinngg  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  aass  mmeennttiioonneedd  iinn  ppaarrtt--
IIIIII  ooff  tthheessee  RRuulleess..  

  bb))  AAllll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ccoonnvveeyyiinngg  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss..  
cc))  LLeetttteerrss  ooff  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  oouuttssttaannddiinngg  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  
aann  oovveerraallll  aasssseessssmmeenntt  ooff  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  dduurriinngg  tthhee  
yyeeaarr..  

  dd))  AAnnyy  ootthheerr  lleetttteerr//oorrddeerr,,  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ddiirreecctt..  
CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss::  

4411..  TThhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  aannyy  ootthheerr  

ooffffiicceerr  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddoo  ssoo  sshhaallll  rreeppoorrtt  ccoonnffiiddeennttiiaallllyy  oonn  tthhee  wwoorrkk  

aanndd  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RRuulleess  mmaaddee  

bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sseeppaarraatteellyy  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff..  

WWiitthhoollddiinngg  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  eemmoolluummeennttss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyyeeeess  
ssuussppeecctteedd  ooff  hhaavviinngg  ccoommmmiitttteedd  eemmbbeezzzzlleemmeenntt::  
  
4422..  WWhheenn  aann  ooffffiicceerr  iiss  ssuussppeecctteedd  ooff  bbeeiinngg  ccoonncceerrnneedd  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  iinn  tthhee  eemmbbeezzzzlleemmeenntt  ooff  UUnniivveerrssiittyy  mmoonneeyy,,  ssttoorree  eettcc..,,  

aanndd  iiss  ppllaacceedd  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn,,  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  oorrddeerr  

hhiiss//hheerr  rreemmoovvaall  mmaayy  ddiirreecctt  tthhaatt,,  uunnlleessss  hhee//sshhee  ffuurrnniisshheess  sseeccuurriittyy  

ffoorr  tthhee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthhee  ssaaiidd  mmoonneeyy,,  vvaalluuee  ooff  ssttoorreess  eettcc..  ttoo  

tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ssuumm  dduuee  ttoo  

hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  ssuussppeennssiioonn  sshhaallll  bbee  
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ddeeffeerrrreedd  uunnttiill  ssuucchh  ttiimmee  aass  tthhee  ssaaiidd  aauutthhoorriittyy  ppaasssseess  ffiinnaall  oorrddeerrss  

oonn  tthhee  cchhaarrggeess  ffrraammeedd  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ppaayymmeenntt  

ooff  ssuubbssiisstteennccee  aalllloowwaannccee  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh,,  tthhee  

aaddmmiissssiibbllee  eemmoolluummeennttss,,  iiff  aannyy,,  aarree  wwiitthhhheelldd..  

  
RReessiidduuaarryy  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee::  

4433..  AAnnyy  ccaassee  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthheessee  RRuulleess,,  

mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  RRuulleess  ffrraammeedd  bbyy  tthhee  

HHaarryyaannaa  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  iittss  oowwnn  eemmppllooyyeeeess  oorr  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  

aass  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr//EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  

ddeeeemm  ffiitt  aanndd  pprrooppeerr  iinn  eeaacchh  ccaassee..  

4444..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy  pprreessccrriibbee  RRuulleess  ffoorr  pprroovviiddiinngg  

ccoommppaassssiioonnaattee  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ddeeppeennddeennttss  ooff  ddeecceeaasseedd//mmiissssiinngg  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  oonn  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  RRuulleess  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff..  

PART-III 
  
((PPuunniisshhmmeenntt  &&  AAppppeeaall  RRuulleess))  
  
SSHHOORRTT  TTIITTLLEE::  

11..  TThheessee  rruulleess  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  NNoonn--

TTeeaacchhiinngg  EEmmppllooyyeeeess  ((PPuunniisshhmmeenntt  &&  AAppppeeaall))  RRuulleess..  

  

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS::  

22..  IInn  tthheessee  rruulleess,,  uunnlleessss  tthhee  ccoonntteexxtt  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreess::--  

((aa))  ““AAppppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy””  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

mmeeaannss--  

  
((ii))    tthhee  aauutthhoorriittyy  eemmppoowweerreedd  ttoo  mmaakkee  aappppooiinnttmmeennttss  

ttoo  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

iiss  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  aa  mmeemmbbeerr;;  oorr,,  ttoo  tthhee  

ccaatteeggoorryy  ooff  tthhee  SSeerrvviiccee  ooff  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  iiss  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinncclluuddeedd;;  oorr  



 53 

((iiii))    tthhee  aauutthhoorriittyy  eemmppoowweerreedd  ttoo  mmaakkee  aappppooiinnttmmeennttss  

ttoo  tthhee  ppoosstt  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ffoorr  

tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  hhoollddss;;  oorr  

((iiiiii))    tthhee  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  aappppooiinntteedd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  ttoo  ssuucchh  sseerrvviiccee,,  ccaatteeggoorryy  oorr  ppoosstt,,  aass  

tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

  
((bb))  ““CChhaanncceelllloorr””  mmeeaannss  tthhee  CChhaanncceelllloorr  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  

  
((cc))  ““PPuunniisshhiinngg  AAuutthhoorriittyy””  mmeeaannss  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  uunnddeerr  

tthheessee  RRuulleess  ttoo  iimmppoossee  oonn  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  aannyy  ooff  tthhee  

ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  55..  

  
((dd))  ““SSeerrvviiccee””  mmeeaannss  aa  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  
((ee))  ““UUnniivveerrssiittyy””  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  

  
((ff))  ““UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee””  mmeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  ttoo  aa  nnoonn--

tteeaacchhiinngg  oorr  aannyy  ootthheerr  ppoosstt  ootthheerr  tthhaann  aa  tteeaacchhiinngg  ppoosstt  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  uunniivveerrssiittyy..  

  
EEXXPPLLAANNAATTIIOONN::  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  

ppllaacceedd  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  aannootthheerr  UUnniivveerrssiittyy,,  GGoovveerrnnmmeenntt,,  

CCoorrppoorraattiioonn  oorr  aa  llooccaall  aauutthhoorriittyy,,  sshhaallll,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthheessee  

RRuulleess,,  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sseerrvviinngg  uunnddeerr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhaatt  hhiiss//hheerr  ssaallaarryy  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  

ssoouurrcceess  ootthheerr  tthhaann  tthhee  FFuunnddss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  
  ((gg))    ““VViiccee--CChhaanncceelllloorr””  mmeeaannss  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ooff  CChhaauuddhhaarryy  

DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  

  
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN::  
  
33..11  TThheessee  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  eevveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  bbuutt  sshhaallll  

nnoott  aappppllyy  ttoo  --  
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  ((aa))  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee;;  

  ((bb))  aannyy  ppeerrssoonn  iinn  ccaassuuaall  eemmppllooyymmeenntt;;  

((cc))  aannyy  ppeerrssoonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscchhaarrggee  ffrroomm  sseerrvviiccee  oonn  lleessss  tthhaann  oonnee  

mmoonntthh’’ss  nnoottiiccee;;  

((dd))  aannyy  ppeerrssoonn  ffoorr  wwhhoomm  ssppeecciiaall  pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  iinn  rreessppeecctt  ooff  

mmaatttteerrss  ccoovveerreedd  bbyy  tthheessee  rruulleess  oorr  uunnddeerr  aannyy  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  

bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee  oorr  bbyy  oorr  uunnddeerr  aannyy  aaggrreeeemmeenntt  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  oorr  

wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  mmaatttteerrss  

ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhoossee  ssppeecciiaall  pprroovviissiioonnss..  
  
33..22  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ssuubb--rruullee  33..11,,  tthheessee  rruulleess  

sshhaallll  aappppllyy  ttoo  eevveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  tteemmppoorraarriillyy  ttrraannssffeerrrreedd  

ttoo  aa  sseerrvviiccee  oorr  ppoosstt  ccoommiinngg  wwiitthhiinn  ssuubb  ccllaauussee  ((dd))  ooff  ssuubb--rruullee  ((11))  

ooff  rruullee  33  ttoo  wwhhoomm,,  bbuutt  ffoorr  ssuucchh  ttrraannssffeerr,,  tthheessee  RRuulleess  wwoouulldd  

aappppllyy..  
  
33..33  IInn  ccaassee  aannyy  ddoouubbtt  aarriisseess  wwhheetthheerr  tthheessee  rruulleess  oorr  aannyy  pprroovviissiioonn((ss))  

ooff  tthheemm  aappppllyy  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  nnoott,,  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwhhoo  sshhaallll  ddeecciiddee  tthhee  ssaammee..  

SSUUSSPPEENNSSIIOONN  ::  

44..11  TThhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  ttoo  wwhhiicchh  ssuucchh  

aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  ssuubboorrddiinnaattee  oorr  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  oorr  

aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  eemmppoowweerreedd  iinn  tthhaatt  bbeehhaallff  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  bbyy  aa  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  rreessoolluuttiioonn,,  mmaayy  ppllaaccee  aa  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn--  

((aa))  wwhheerree  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinngg  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  iiss  

ccoonntteemmppllaatteedd  oorr  iiss  ppeennddiinngg;;  oorr  

((bb))  wwhheerree  aa  ccaassee  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  ccrriimmiinnaall  

ooffffeennccee  iiss  uunnddeerr  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  iinnqquuiirryy  oorr  ttrriiaall..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheerree  tthhee  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn  iiss  mmaaddee  bbyy  aann  

aauutthhoorriittyy  lloowweerr  tthhaann  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy,,  ssuucchh  aauutthhoorriittyy  

sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  oorrddeerr  wwaass  mmaaddee..  
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44..22  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  

uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  bbyy  aann  oorrddeerr  ooff  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy--  

((ii))  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  ddeetteennttiioonn,,  iiff  hhee//sshhee  iiss  

ddeettaaiinneedd  iinn  ccuussttooddyy  wwhheetthheerr  oonn  aa  ccrriimmiinnaall  cchhaarrggee  oorr  ootthheerrwwiissee,,  

ffoorr  aa  ppeerriioodd  eexxcceeeeddiinngg  ffoorrttyy--eeiigghhtt  hhoouurrss;;  

((iiii))  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  ccoonnvviiccttiioonn,,  iiff,,  iinn  tthhee  eevveenntt  

ooff  aa  ccoonnvviiccttiioonn  ffoorr  aann  ooffffeennccee,,  hhee//sshhee  iiss  sseenntteenncceedd  ttoo  aa  tteerrmm  ooff  

iimmpprriissoonnmmeenntt  eexxcceeeeddiinngg  ffoorrttyy--eeiigghhtt  hhoouurrss  aanndd  iiss  nnoott  ffoorrtthhwwiitthh  

ddiissmmiisssseedd  oorr  rreemmoovveedd  oorr  ccoommppuullssoorriillyy  rreettiirreedd  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  ssuucchh  

ccoonnvviiccttiioonn..  

  
EEXXPPLLAANNAATTIIOONN  

TThhee  ppeerriioodd  ooff  ffoorrttyy--eeiigghhtt  hhoouurrss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ccllaauussee  ((iiii))  ooff  tthhiiss  

ssuubb--rruullee  sshhaallll  bbee  ccoommppuutteedd  ffrroomm  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

iimmpprriissoonnmmeenntt  aafftteerr  ccoonnvviiccttiioonn  aanndd,,  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  iinntteerrmmiitttteenntt  

ppeerriiooddss  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  

  
44..33  WWhheerree  aa  ppeennaallttyy  ooff  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  ccoommppuullssoorryy  rreettiirreemmeenntt  

ffrroomm  sseerrvviiccee  iimmppoosseedd  uuppoonn  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  uunnddeerr  

ssuussppeennssiioonn  iiss  sseett  aassiiddee  iinn  aappppeeaall  oorr  oonn  rreevviieeww  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess  

aanndd  tthhee  ccaassee  iiss  rreemmiitttteedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnqquuiirryy  oorr  aaccttiioonn  oorr  wwiitthh  aannyy  

ootthheerr  ddiirreeccttiioonn,,  tthhee  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

ccoonnttiinnuueedd  ttoo  bbee  iinn  ffoorrccee,,  oonn  aanndd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  

oorrddeerr  ooff  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  ccoommppuullssoorryy  rreettiirreemmeenntt  aanndd  sshhaallll  

rreemmaaiinn  iinn  ffoorrccee,,  ttiillll  ffuurrtthheerr  oorrddeerrss..  

  
44..44  WWhheerree  aa  ppeennaallttyy  ooff  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  ccoommppuullssoorryy  rreettiirreemmeenntt  

ffrroomm  sseerrvviiccee  iimmppoosseedd  uuppoonn  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  sseett  aassiiddee  oorr  

ddeeccllaarreedd  oorr  rreennddeerreedd  vvooiidd  iinn  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  oorr  bbyy  aa  ddeecciissiioonn  ooff  aa  

ccoouurrtt  ooff  llaaww  aanndd  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy,,  ddeecciiddeess  ttoo  hhoolldd  aa  

ffuurrtthheerr  iinnqquuiirryy  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  oonn  tthhee  aalllleeggaattiioonn  oonn  wwhhiicchh  tthhee  

ppeennaallttyy  ooff  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  ccoommppuullssoorryy  rreettiirreemmeenntt  wwaass    
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oorriiggiinnaallllyy  iimmppoosseedd,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

bbeeeenn  ppllaacceedd  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  ffrroomm  tthhee  ddaattee  

ooff  oorriiggiinnaall  oorrddeerr  ooff  ddiissmmiissssaall,,  rreemmoovvaall  oorr  ccoommppuullssoorryy  rreettiirreemmeenntt,,  aass  tthhee  

ccaassee  mmaayy  bbee,,  aanndd  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreemmaaiinn  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  uunnttiill  ffuurrtthheerr  

oorrddeerrss..  

  
44..55  AAnn  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn  mmaaddee  oorr  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  uunnddeerr  tthhiiss  

rruullee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  ffoorrccee  uunnttiill  iitt  iiss  mmooddiiffiieedd  oorr  rreevvookkeedd  bbyy  

tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  ddoo  ssoo..  

  
44..66  WWhheerree  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  ssuussppeennddeedd  oorr  iiss  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  

ssuussppeennddeedd  wwhheetthheerr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  oorr  

ootthheerrwwiissee,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  iiss  iinnssttiittuutteedd  aaggaaiinnsstt  

hhiimm//hheerr  dduurriinngg  tthhee  ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  tthhaatt  ssuussppeennssiioonn,,  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ccoommppeetteenntt  ttoo  ppllaaccee  hhiimm//hheerr  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  mmaayy,,  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  

rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg,,  ddiirreecctt  tthhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

bbee  uunnddeerr  ssuussppeennssiioonn  uunnttiill  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aallll  oorr  aannyy  ooff  ssuucchh  

pprroocceeeeddiinnggss..  

  
44..77  AAnn  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn  mmaaddee  oorr  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  uunnddeerr  tthhiiss  

RRuullee  mmaayy,,  aatt  aannyy  ttiimmee,,  bbee  mmooddiiffiieedd  oorr  rreevvookkeedd  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  

mmaaddee  oorr  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  mmaaddee  tthhee  oorrddeerr  oorr  bbyy  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  ttoo  

wwhhiicchh  tthhaatt  aauutthhoorriittyy  iiss  ssuubboorrddiinnaattee..  

  
PENALTIES: 

The following penalties may, for good and sufficient reasons, and as 

hereinafter provided be imposed on a University employee. 

Minor Penalties 
i) Warning; 
ii) Censure; 
iii) Withholding of grade increment(s), without cumulative 

effect; 
iv) Withholding of promotion; 
v) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss 

caused to the University by negligence or breach of orders. 
Major Penalties 

vi) Withholding of grade increment(s) with cumulative effect; 
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vii) Reduction to a lower stage in the time scale of pay with further 

directions that as to whether or not the University employee will 

earn grade increments beyond that lower stage after such 

reduction; 

viii) Reduction to lower time-scale, grade, post or service shall be a 

demotion which shall essentially carry with it a bar for future 

promotion of the University employee to the time-scale of pay, 

grade. Post or service from which he/she has been so reduced, 

with or without mention of any specific conditions in the order 

imposing this penalty. 

ix) Compulsory retirement; 

x) Removal from service which shall not be a disqualification for 

future employment under the University; 

xi) Dismissal from service, which shall ordinarily be a 

disqualification for future employment under any public interest. 

Explanations: The following shall not amount to a penalty within the meaning 

of this Rule: 

i) Withholding grade increment(s) of an employee for failure to 

pass departmental examination or non fulfillment of any  such 

condition in accordance with the Rules or orders governing the 

service or post or the terms of his/her appointment; 

ii) Stoppage of an employee at the efficiency bar in the time scale 

on grounds of his/her unfitness to cross the bar. 

iii) non-promotion of an employee whether in a substantive or 

officiating capacity, after consideration of his/her case to a 

service, grade or post for promotion to which he/she may be 

otherwise eligible; 

iv) reversion to a lower service, grade or post of an employee 

officiating in a higher service, grade or post on the ground  that 

he/she is considered after trial to be unsuitable for such higher 

service, grade or post or on administrative grounds unconnected 

with his/her conduct. 
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v) reversion to his/her permanent service, grade or post of an 

employee appointed on probation to another grade or post during 

or at the end of the period of probation in accordance with the 

term of his/her appointment or the Rules and orders governing 

probation; 

vi) suspension pending enquiry; 

vii) Termination of the service; 

a) of an employee appointed on probation, during or at the end 

of the period of probation, in accordance with the term of his/her 

appointment or the Rules and order governing probation; 

b) of a person engaged under a contract: in accordance with the 

term of the contract; 

c) of a temporary employee appointed otherwise than under a 

contract: on the expiry of the period of appointment or on 

abolition of the post before the due time in accordance with the 

term of appointment. 

d) of a temporary employee engaged on a tenure post or offered 

term appointment : at the expiry of the tenure or term of 

appointment as specified in the order of appointment or earlier if 

the post on which such appointment has been made is abolished. 

viii) Compulsory retirement of University employee in accordance 

with the   provisions relating to superannuation or retirement.       

PPUUNNIISSHHIINNGG  AAUUTTHHOORRIITTYY::  

66..11  EExxcceepptt,,  wwhheerree  ootthheerrwwiissee  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  ssttaattuutteess  aanndd  tthhee  oorrddiinnaanncceess  ooff  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  aappppooiinntt  sshhaallll  aallssoo  bbee  

ccoommppeetteenntt  ttoo  iimmppoossee  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  55  uuppoonn  tthhee  

ppeerrssoonnss  ttoo  wwhhoomm  tthheessee  RRuulleess  aappppllyy..  

****66..22  EExxcclluuddeedd..  

____________________________________________________________________________________________________________________  
****  EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ddrraafftt  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  99  oonn  2222..77..22001111  
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AAUUTTHHOORRIITTYY  TTOO  IINNSSTTIITTUUTTEE  PPRROOCCEEEEDDIINNGGSS::  

  
77..11  EExxcceepptt  wwhheerree  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  oorr  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  eemmppoowweerreedd  bbyy  iitt,,  bbyy  aa  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  

oorrddeerr,,  mmaayy  

((aa))  iinnssttiittuuttee  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  aaggaaiinnsstt  aannyy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee;;  

((bb))  ddiirreecctt  aa  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ttoo  iinnssttiittuuttee  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  aaggaaiinnsstt  

aannyy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  wwhhoomm  tthhaatt  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  ccoommppeetteenntt  

ttoo  iimmppoossee  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  55..  
  

77..22  AA  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess  ttoo  iimmppoossee  aannyy  ooff  tthhee  

ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauussee  ((ii))  ttoo  ((vv))  ooff  RRuullee  55  mmaayy  iinnssttiittuuttee  ddiisscciipplliinnaarryy  

pprroocceeeeddiinnggss  aaggaaiinnsstt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ffoorr  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  aannyy  ooff  

tthhee  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauusseess  ((vvii))  ttoo  ((xxii))  ooff  RRuullee  55  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ssuucchh  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  nnoott  ccoommppeetteenntt  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess  

ttoo  iimmppoossee  aannyy  ooff  tthhee  llaatttteerr  ppeennaallttiieess..  
  

PART-IV 

PPRROOCCEEDDUURREE  FFOORR  IIMMPPOOSSIINNGG  MMAAJJOORR  PPEENNAALLTTYY::  
  
88..11  NNoo  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  aannyy  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauusseess  ((vvii))  ttoo  

((xxii))  ooff  rruullee  55  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aaggaaiinnsstt  aa  ppeerrssoonn  ttoo  wwhhoomm  tthheessee  RRuulleess  aarree  

aapppplliiccaabbllee  uunnlleessss  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aa  ffuullll  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  

ooff  bbeeiinngg  hheeaarrdd,,  sshhoowwiinngg  ccaauussee  aanndd  ooff  ddeeffeennddiinngg  hhiimmsseellff  aaggaaiinnsstt  tthhee  

aaccttiioonn  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr..  

88..22  WWhheenneevveerr  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthheerree  aarree  ggrroouunnddss  

ffoorr  iinnqquuiirriinngg  iinnttoo  ttrruutthh  ooff  aannyy  iimmppuuttaattiioonn  ooff  mmiissccoonndduucctt  oorr  mmiissbbeehhaavviioouurr  

aaggaaiinnsstt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  iitt  mmaayy  iittsseellff  iinnqquuiirree  iinnttoo  oorr  aappppooiinntt  aann  

aauutthhoorriittyy  ttoo  iinnqquuiirree  iinnttoo  tthhee  ttrruutthh  tthheerreeooff  ttoo  iittss  ssaattiissffaaccttiioonn..  

88..33  WWhheerree  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  hhoolldd  aann  iinnqquuiirryy  aaggaaiinnsstt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess,,  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ddrraaww  uupp  oorr  ccaauussee  ttoo  bbee  

ddrraawwnn  uupp--  

ii))  ggrroouunndd  oonn  wwhhiicchh  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  aaccttiioonn  sshhaallll  bbee  rreedduucceedd  iinn  

wwrriittiinngg  iinnttoo  ddeeffiinniittee  aanndd  ddiissttiinncctt  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggeess;;  
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iiii))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonnss  oonn  wwhhiicchh  eeaacchh  cchhaarrggee  iiss  bbaasseedd  aanndd  ooff  aannyy  

ootthheerr  cciirrccuummssttaanncceess  oonn  wwhhiicchh  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  ttaakkee  uupp  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  

bbeeffoorree  ppaassssiinngg  oorrddeerrss  iinn  tthhee  ccaassee;;  

iiiiii))  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  aallll  rreelleevvaanntt  ffaaccttss  iinncclluuddiinngg  aannyy  aaddmmiissssiioonn  oorr  

ccoonnffeessssiioonn  hhaavviinngg  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee;;  

iivv))  aa  lliisstt  ooff  ddooccuummeennttss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  aanndd  aa  lliisstt  ooff  wwiittnneesssseess  bbyy  

wwhhoomm,,  tthhee  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggee  aarree  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ssuussttaaiinneedd..  

88..44  TThhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  ddeelliivveerr  oorr  ccaauussee  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggee,,  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonnss  

aanndd  lliisstt  ooff  ddooccuummeennttss  aanndd  wwiittnneesssseess  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  eeaacchh  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggee  

aanndd  rreeqquuiirree  hhiimm//hheerr  ttoo  ssuubbmmiitt,,  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  oorrddiinnaarriillyy  nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  ttwwoo  wweeeekkss,,  ttoo  ssttaattee  iinn  wwrriittiinngg,,  wwhheetthheerr  hhee//sshhee  aaddmmiittss  tthhee  ttrruutthh  

ooff  aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  aalllleeggaattiioonnss,,  wwhhaatt  eexxppllaannaattiioonn  oorr  ddeeffeennccee,,  iiff  aannyy,,  

hhee//sshhee  hhaass  ttoo  ooffffeerr  aanndd  wwhheetthheerr  hhee//sshhee  ddeessiirreess  ttoo  bbee  hheeaarrdd  iinn  ppeerrssoonn..  

88..55  IIff  oonn  rreecceeiipptt  ooff  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  ooff  ddeeffeennccee,,  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  ooff  

tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  iimmppoossiittiioonn  ooff  oonnee  ooff  tthhee  mmiinnoorr  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  

ccllaauussee  ((ii))  ttoo  ((vv))  ooff  RRuullee  55  oonn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  ssuuffffiiccee  aanndd  

ffoorr  tthhaatt  rreeaassoonn  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ddooeess  nnoott  ccoonnssiiddeerr  iitt  ffiitt  aanndd  

nneecceessssaarryy  ttoo  iinnqquuiirree  iinnttoo  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggeess  aannyy  ffuurrtthheerr  ffoorr  iimmppoossiinngg  oonnee  

ooff  tthhee  mmaajjoorr  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauusseess((vvii))  ttoo    ((xxii))  ooff  RRuullee  55,,  iittsseellff  

mmaakkee  aann  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  aannyy  ooff  tthhee  mmiinnoorr  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauussee  ((ii))  

ttoo  ((vv))  ooff  RRuullee  55..  

88..66  ((aa))  IIff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  ggiivveenn  

bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  cchhaarrggeedd  oorr  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ddeessiirreess  ttoo  bbee  hheeaarrdd  iinn  ppeerrssoonn,,  

aann  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  hhoolldd  aa  rreegguullaarr  eennqquuiirryy;;  

((bb))  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  aappppooiinntt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  aa  

lleeggaall  pprraaccttiittiioonneerr  ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  ‘‘PPrreesseennttiinngg  OOffffiicceerr’’  ttoo  pprreesseenntt  oonn  

hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  tthhee  ccaassee  aanndd  lleeaadd  eevviiddeennccee  bbeeffoorree  tthhee  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  iinn  

ssuuppppoorrtt  ooff  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonnss//aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggee((ss));;  

((cc))  TThhee  eemmppllooyyeeee  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  aa  cchhaarrggee  iiss  bbeeiinngg  eennqquuiirreedd  iinnttoo,,  sshhaallll  bbee  

aalllloowweedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  aann  iinn--sseerrvviiccee  oorr  rreettiirreedd  UUnniivveerrssiittyy  
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eemmppllooyyeeee,,  iiff  hhee//sshhee  ssoo  ddeessiirreess  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleeaadd  hhiiss//hheerr  ddeeffeennssee  bbeeffoorree  tthhee  

eennqquuiirryy  ooffffiicceerr..  

((dd))  IInn  ccaassee  ooff  ccoouunnsseell  iiss  eennggaaggeedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ttoo  pprreesseenntt  

hhiiss//hheerr  ccaassee  bbeeffoorree  tthhee  EEnnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aallssoo  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  eennggaaggee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aa  ccoouunnsseell  ttoo  rreepprreesseenntt  hhiiss//hheerr  ccaassee  iinn  

ddeeffeennccee..  

((ee))  TThhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ccrroossss--eexxaammiinnee  tthhee  

wwiittnneesssseess,,  ttoo  ggiivvee  eevviiddeennccee  iinn  ppeerrssoonn  aanndd  ttoo  hhaavvee  ssuucchh  wwiittnneesssseess  ccaalllleedd,,  

aass  hhee//sshhee  mmaayy  wwiisshh,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  EEnnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy,,  ffoorr  rreeaassoonnss  

ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg,,  rreeffuussee  ttoo  ccaallll  aannyy  ssuucchh  ppaarrttiiccuullaarr  wwiittnneessss..  

88..77  IIff  aannyy  qquueessttiioonn  aarriisseess  wwhheetthheerr  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  pprraaccttiiccaabbllee  ttoo  ggiivvee  ttoo  aannyy  

ppeerrssoonn  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeeffeenndd  hhiimmsseellff  uunnddeerr  RRuullee  88..33,,  tthhee  ddeecciissiioonn  

tthheerreeoonn  ooff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

88..88  AAllll  nnoottiicceess  ffrroomm  tthhee  EEnnqquuiirryy  OOffffiicceerr  sshhaallll,,  uunnlleessss  ppeerrssoonnaallllyy  sseerrvveedd,,  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  sseerrvveedd  wwhheenn  sseenntt  bbyy  rreeggiisstteerreedd  ppoosstt  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeee  aatt  hhiiss//hheerr  llaasstt  kknnoowwnn  aaddddrreessss..  

88..99  IIff  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  ttoo  wwhhoomm  aa  ccooppyy  ooff  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess  hhaass  bbeeeenn  

ddeelliivveerreedd  ddooeess  nnoott  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  ooff  ddeeffeennccee  oonn  oorr  

bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  oorr  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  iinn  ppeerrssoonn  

bbeeffoorree  tthhee  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  oorr  ootthheerrwwiissee  ffaaiillss  oorr  rreeffuusseess  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  RRuullee,,  tthhee  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  sshhaallll  pprroocceeeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  

iinnqquuiirryy  eexx  ppaarrttee..  

88..1100  TThhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aappppeeaarr  iinn  ppeerrssoonn  bbeeffoorree  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  

oonn  ssuucchh  ddaattee  aanndd  ttiimmee  aanndd  aatt  ssuucchh  vveennuuee  aass  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy,,  bbyy  aa  

nnoottiiccee  iinn  wwrriittiinngg,,  ssppeecciiffyy  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff..  

88..1111  OOnn  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee,,  oorraall  aanndd  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  cchhaarrggeess  aarree  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  pprroovveedd  sshhaallll  bbee  pprroodduucceedd  bbyy  oorr  

oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  bbeeffoorree  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr..  TThhee  

wwiittnneesssseess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  PPrreesseennttiinngg  OOffffiicceerr  

aanndd  mmaayy  bbee  ccrroossss  eexxaammiinneedd  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee..  

TThhee  PPrreesseennttiinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rree--eexxaammiinnee  tthhee  wwiittnneesssseess  oonn  

aannyy  ppooiinnttss  oonn  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ccrroossss  eexxaammiinneedd,,  bbuutt  nnoott  oonn  aannyy  nneeww  
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mmaatttteerr,,  wwiitthhoouutt  tthhee  lleeaavvee  ooff  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr..  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy  

aallssoo  ppuutt  ssuucchh  qquueessttiioonnss  ttoo  tthhee  wwiittnneesssseess  aass  hhee//sshhee  tthhiinnkkss  ffiitt  aanndd  pprrooppeerr  

ffoorr  aa  ffaaiirr  iinnvveessttiiggaattiioonn..  

88..1122  BBeeffoorree  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  ccaassee,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy,,  tthhee  

IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  mmaayy  iinn  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn  aallllooww  tthhee  PPrreesseennttiinngg  OOffffiicceerr  ttoo  

pprroodduuccee  eevviiddeennccee  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  lliisstt  ggiivveenn  ttoo  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  

oorr  mmaayy  hhiimmsseellff  ccaallll  ffoorr  nneeww  eevviiddeennccee  oorr  rreeccaallll  oorr  rree--eexxaammiinnee  aannyy  

wwiittnneesssseess  aanndd  iinn  ssuucchh  ccaassee  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  

sseeeekk,,  iiff  hhee//sshhee  ssoo  ddeemmaannddss,,  aanndd  aaddjjoouurrnnmmeenntt  ffoorr  tthhrreeee  cclleeaarr  ddaayyss  bbeeffoorree  

tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  nneeww  eevviiddeennccee..  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  sshhaallll  ggiivvee  ttoo  

tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  iinnssppeeccttiinngg  ssuucchh  aaddddiittiioonnaall  

ddooccuummeennttss  ssuubbmmiitttteedd//ccaalllleedd  iinn  eevviiddeennccee  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  ttaakkeenn  oonn  rreeccoorrdd..  

88..1133  WWhheenn  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoott  aaddmmiitttteedd  iinn  hhiiss//hheerr  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  

aannyy  ooff  tthhee  cchhaarrggeess  oorr  hhaass  nnoott  ssuubbmmiitttteedd  aannyy  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeennttss  iinn  hhiiss//hheerr  

ddeeffeennccee,,  tthhee  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  sshhaallll  aasskk  hhiimm//hheerr  ttoo  ssttaattee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  

hhee//sshhee  pplleeaaddss  gguuiillttyy  oorr  hhaass  aannyy  ddeeffeennccee  ttoo  mmaakkee..  IIff  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  

pplleeaaddss  gguuiillttyy  ttoo  aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  cchhaarrggeess,,  tthhee  iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr  sshhaallll  rreeccoorrdd  

hhiiss//hheerr  pplleeaa,,  ssiiggnn  tthhee  rreeccoorrdd  aanndd  oobbttaaiinn  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  

tthheerreeoonn..  
  

88..1144  TThhee  iinnqquuiirriinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  rreettuurrnn  aa  ffiinnddiinngg  ooff  gguuiilltt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhoossee  

ooff  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggeess  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  pplleeaaddss  gguuiillttyy..  
  

88..1155  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  sshhaallll  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  bbeeffoorree  hhiimm//hheerr  

wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ttiimmee,,  oorr  hhaavviinngg  rreeppoorrtteedd  rreeffuusseess  oorr  oommiittss  ttoo  pplleeaadd,,  

rreeqquuiirree  tthhee  pprreesseennttiinngg  ooffffiicceerr  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  pprrooppoosseess  ttoo  pprroovvee  tthhee  cchhaarrggeess  aanndd  sshhaallll  aaddjjoouurrnn  tthhee  ccaassee  

aanndd  aaffffoorrdd  ttoo  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  aannootthheerr  bbuutt  ffiinnaall  ooppppoorrttuunniittyy;;  

ii))  TToo  iinnssppeecctt  tthhee  ddooccuummeennttss  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonnss;;  

iiii))  TToo  ssuubbmmiitt  aa  lliisstt  ooff  wwiittnneesssseess  ttoo  bbee  eexxaammiinneedd  aanndd  ttoo  oobbttaaiinn//sseeee  aa  

lliisstt  ooff  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  aarree  iinn  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  

iinnddiiccaattiinngg  rreelleevvaannccyy  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  rreeqquuiirreedd  bbyy  hhiimm//hheerr;;  

iiiiii))  aappppllyy  oorraallllyy  oorr  iinn  wwrriittiinngg  ffoorr  tthhee  ssuuppppllyy  ooff  ccooppiieess  ooff  tthhee  

ssttaatteemmeennttss,,  iiff  aannyy  rreeccoorrddeedd  ooff  wwiittnneesssseess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  lliisstt  
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rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  iinnqquuiirriinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  

ffuurrnniisshh  ttoo  hhiimm//hheerr  ssuucchh  ccooppiieess  aass  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee  bbuutt,,  iinn  aannyy  

ccaassee,,  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  wwiittnneesssseess  

oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy..  

88..1166  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  sshhaallll,,  oonn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  nnoottiiccee  ffrroomm  tthhee  cchhaarrggeedd  

eemmppllooyyeeee  ffoorr  tthhee  ddiissccoovveerryy  oorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ssaammee  

ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  iinn  wwhhoossee  ccuussttooddyy  oorr  ppoosssseessssiioonn  tthhee  ddooccuummeennttss  aarree  kkeepptt,,  

wwiitthh  aa  rreeqquuiissiittiioonn  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  bbyy  ssuucchh  ddaattee  aass  

mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuucchh  rreeqquuiissiittiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg,,  rreeffuussee  tthhee  rreeqquuiissiittiioonnss  ooff  ssuucchh  ddooccuummeennttss  aass  aarree  iinn  hhiiss//hheerr  

ooppiinniioonn  nnoott  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccaassee..  
  

88..1177  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  rreeqquuiissiittiioonn  rreeffeerrrreedd  iinn  RRuullee  88..1155  ((iiii  &&  iiiiii)),,  tthhee  aauutthhoorriittyy  

hhaavviinngg  tthhee  ccuussttooddyy  oorr  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  rreeqquuiissiittiioonneedd  ddooccuummeennttss  sshhaallll  

pprroodduuccee  tthhee  ssaammee  bbeeffoorree  tthhee  EEnnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  uunnlleessss  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  

iiss  ssaattiissffiieedd  oonn  wwrriitttteenn  rreeqquuiissiittiioonn  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  hhaavviinngg  tthhee  ccuussttooddyy  oorr  

ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  rreeqquuiissiittiioonneedd  ddooccuummeennttss  tthhaatt  ssuucchh  ddooccuummeenntt  aarree  ooff  aa  

ccoonnffiiddeennttiiaall  nnaattuurree  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  pprroodduucceedd..  
  
88..1188  WWhheenn  tthhee  ccaassee  ffoorr  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  iiss  cclloosseedd,,  tthhee  cchhaarrggeedd  

eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  eevviiddeennccee  iinn  hhiiss//hheerr  ddeeffeennccee  oorraallllyy,,  

oorr  iinn  wwrriittiinngg  aass  hhee//sshhee  mmaayy  pprreeffeerr..  IIff  tthhee  ddeeffeennccee  iiss  mmaaddee  oorraallllyy,,  iitt  sshhaallll  

bbee  rreeccoorrddeedd  bbyy  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  aanndd  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ssiiggnn  tthhee  rreeccoorrdd..  
  
88..1199  TThhee  eevviiddeennccee//wwiittnneessss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  tthheenn  bbee  

pprroodduucceedd..  TThhee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  eexxaammiinnee  ssuucchh  eevviiddeennccee//wwiittnneessss  hhiimmsseellff  oonn  

hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  iiff  hhee//sshhee  ssoo  pprreeffeerrss..  TThhee  wwiittnneesssseess  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  

eemmppllooyyeeee  sshhaallll  tthheenn  bbee  eexxaammiinneedd  aanndd  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ccrroossss--

eexxaammiinnaattiioonn,,  rree--eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr..  

  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy,,  ffoorr  tthhee  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg,,  rreeffuussee  

ttoo  ccaallll  aannyy  wwiittnneesssseess  cciitteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee..  
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88..2200  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy  aafftteerr  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  cclloosseess  hhiiss//hheerr  ccaassee  

aanndd  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoott  eexxaammiinneedd  tthhee  eevviiddeennccee//wwiittnneessss  hhiimmsseellff,,  sshhaallll  

ggeenneerraallllyy  qquueessttiioonn  hhiimm//hheerr  oonn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess,,  aappppeeaarriinngg  aaggaaiinnsstt  

hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  eevviiddeennccee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eennaabblliinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  

eexxppllaaiinn  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eevviiddeennccee  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr..  
  
88..2211  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  mmaayy  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  

eevviiddeennccee,,  hheeaarr  tthhee  pprreesseennttiinngg  ooffffiicceerr,,  iiff  aannyy,,  aappppooiinntteedd  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  

oorr  ppeerrmmiitt  tthheemm  ttoo  ffiillee  wwrriitttteenn  bbrriieeffss  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccaasseess,,  iiff  tthheeyy  ssoo  

ddeessiirree..  
  
88..2222  WWhheenn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  sshhoowwss  

tthhaatt  hhiiss//hheerr  ggeenneerraall  bbeehhaavviioouurr  hhaass  bbeeeenn  ssuucchh  aass  ttoo  bbee  uunnbbeeccoommiinngg  ooff  

hhiiss//hheerr  ppoossiittiioonn,,  oorr  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  rreeaacchh  oorr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  

rreeaassoonnaabbllee  ssttaannddaarrdd  ooff  eeffffiicciieennccyy,,  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd  aaccccoorrddiinnggllyy,,  

aanndd  aa  ffiinnddiinngg  oonn  ssuucchh  aa  cchhaarrggee  mmaayy  bbee  aa  vvaalliidd  ggrroouunndd  ffoorr  tthhee  iinnfflliiccttiioonn  ooff  

aannyy  ooff  tthhee  ppuunniisshhmmeennttss  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  RRuullee  55  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ssuuiittaabbllee  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccaassee..  
  
88..2233  IItt  sshhaallll  nnoott  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ffrraammee  aannyy  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggeess  wwhheenn  iitt  iiss  

pprrooppoosseedd  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  ssttaatteemmeenntt  ooff  aalllleeggaattiioonnss  mmaaddee  

bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  cchhaarrggeedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  hhiiss//hheerr  ddeeppoossaall  iinn  ddeeffeennccee..  
  
88..2244  TThheessee  pprroovviissiioonnss  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  wwhheerree  aa  ppeerrssoonn  iiss  rreemmoovveedd  oorr  rreedduucceedd  iinn  

rraannkk  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  hhaadd  lleedd  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnvviiccttiioonn  oonn  aa  

ccrriimmiinnaall  cchhaarrggee,,  oorr  wwhheerree  aann  aauutthhoorriittyy  eemmppoowweerreedd  ttoo  rreemmoovvee  hhiimm//hheerr  oorr  

rreedduuccee  hhiimm//hheerr  iinn  rraannkk  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt,,  ffoorr  ssoommee  rreeaassoonn,,  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  

iinn  wwrriittiinngg  iitt  iiss  nnoott  rreeaassoonnaabbllyy  pprraaccttiiccaabbllee  ttoo  ggiivvee  hhiimm//hheerr  aann  ooppppoorrttuunniittyy  

ooff  sshhoowwiinngg  ccaauussee  aaggaaiinnsstt  aaccttiioonn  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  oorr  

iiff  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  eexxppeeddiieenntt  nnoott  ttoo  ggiivvee  tthhaatt  ppeerrssoonn  aann  ooppppoorrttuunniittyy..  

88..2255  WWhheenneevveerr  aann  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  aafftteerr  hhaavviinngg  hheeaarrdd  aanndd  rreeccoorrddeedd  tthhee  wwhhoollee  

oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  eevviiddeennccee,,  iiss  uunnaabbllee  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  iinnqquuiirryy  ffoorr  aannyy  

rreeaassoonn  wwhhaattssooeevveerr,,  aanndd  iiss  ssuucccceeeeddeedd  bbyy  aannootthheerr  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  tthhee  
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IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  ssoo  ssuucccceeeeddiinngg,,  mmaayy  aacctt  oonn  tthhee  eevviiddeennccee  aallrreeaaddyy  rreeccoorrddeedd  

bbyy  hhiiss//hheerr  pprreeddeecceessssoorr..  IIff  tthhee  pprreeddeecceessssoorr  IInnqquuiirryy  ooffffiicceerr  hhaass  ppaarrttllyy  

rreeccoorrddeedd  bbyy  hhiimmsseellff  tthhee  eevviiddeennccee  oonn  aannyy  cchhaarrggee,,  tthhee  ssuucccceessssoorr  IInnqquuiirryy  

OOffffiicceerr  mmaayy  aacccceepptt  aanndd  aacctt  oonn  tthhee  ssaammee  aanndd  pprroocceeeedd  ffuurrtthheerr  wwiitthh  tthhee  

pprroocceessss  ffrroomm  tthhaatt  ssttaaggee  oonnwwaarrdd..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  IInnqquuiirryy  ooffffiicceerr  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  

ffuurrtthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ooff  tthhee  wwiittnneesssseess  wwhhoossee  eevviiddeennccee  hhaass  aallrreeaaddyy  

bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  iiss  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  jjuussttiiccee,,  hhee//sshhee  mmaayy  rreeccaallll,,   

eexxaammiinnee,,  ccrroossss--eexxaammiinnee  aanndd  rree--eexxaammiinnee  aannyy  ssuucchh  wwiittnneessss  aass  

hheerreeiinnbbeeffoorree  pprroovviiddeedd..  

  
88..2266  AAfftteerr  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy,,  aa  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  IInnqquuiirryy  

OOffffiicceerr  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoonnttaaiinn--  

((aa))  tthhee  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggeess  aanndd  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  iimmppuuttaattiioonnss  ooff  

mmiissccoonndduucctt  oorr  mmiissbbeehhaavviioouurr;;  

((bb))  tthhee  ddeeffeennccee  ooff  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  iinn  rreessppeecctt  ooff  eeaacchh  aarrttiiccllee  ooff  

cchhaarrggeess;;  

((cc))  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  eevviiddeennccee  aadddduucceedd  aanndd  eexxaammiinneedd  iinn  rreessppeecctt  ooff  

eeaacchh  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess;;  

((dd))  tthhee  ffiinnddiinngg  oonn  eeaacchh  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess  aanndd  ddeettaaiilleedd  rreeaassoonnss  tthheerreeffoorr..  

  
88..2277  IIff,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  

eessttaabblliisshh  aannyy  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess  iiss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall  aarrttiicclleess  ooff  

tthhee  cchhaarrggeess,,  hhee//sshhee  mmaayy  rreeccoorrdd  hhiiss//hheerr  ffiinnddiinnggss  oonn  ssuucchh  ppaarrttiiccuullaarr  aarrttiiccllee  

ooff  cchhaarrggeess..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ffiinnddiinnggss  oonn  ssuucchh  aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeccoorrddeedd  

uunnlleessss  tthhee  cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  hhaass  eeiitthheerr  aaddmmiitttteedd  tthhee  ffaaccttss  oonn  wwhhiicchh  ssuucchh  

aarrttiiccllee  ooff  cchhaarrggeess  iiss  bbaasseedd  oorr  hhaass//hhaadd  bbeeeenn  aaffffoorrddeedd  aa  rreeaassoonnaabbllee  

ooppppoorrttuunniittyy  ooff  ddeeffeennddiinngg  hhiimmsseellff  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssaammee..  

  
88..2288  TThhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  wwhheerree  hhee//sshhee  iiss  nnoott  hhiimmsseellff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy,,  

sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  iinnqquuiirryy  wwhhiicchh  

sshhaallll  iinncclluuddee--  
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  ii))  tthhee  iinnqquuiirryy  rreeppoorrtt;;  

iiii))  tthhee  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  ooff  ddeeffeennccee,,  iiff  aannyy,,  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  cchhaarrggeedd  

eemmppllooyyeeee;;  

iiiiii))  tthhee  oorraall  aanndd  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  pprroodduucceedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  

iinnqquuiirryy;;  

iivv))  wwrriitttteenn  bbrriieeffss,,  iiff  aannyy,,  ffiilleedd  bbyy  tthhee  PPrreesseennttiinngg  OOffffiicceerr  aanndd  //oorr  tthhee  

cchhaarrggeedd  eemmppllooyyeeee  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iinnqquuiirryy;;  

vv))  tthhee  oorrddeerrss,,  iiff  aannyy,,  mmaaddee  bbyy  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  

iinnqquuiirryy..  

  
AACCTTIIOONN  OONN  TTHHEE  EENNQQUUIIRRYY  RREEPPOORRTT::  
  
99..11  TThhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy,,  iiff  iitt  iiss  nnoott  iittsseellff  tthhee  iinnqquuiirriinngg  aauutthhoorriittyy  mmaayy,,  ffoorr  

rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd,,  iinn  wwrriittiinngg,,  rreemmiitt  tthhee  ccaassee  ttoo  tthhee  iinnqquuiirriinngg  

aauutthhoorriittyy  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnqquuiirryy  aanndd  rreeppoorrtt  aanndd  tthhee  iinnqquuiirriinngg  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  

tthheerreeuuppoonn  pprroocceeeedd  ttoo  hhoolldd  ffuurrtthheerr  iinnqquuiirryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  rruullee  88,,  aass  ffaarr  aass  mmaayy  bbee..  

  
99..22  AAfftteerr  iinnqquuiirryy  aaggaaiinnsstt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd,,  aanndd  

aafftteerr  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  hhaass  aarrrriivveedd  aatt  aa  tteennttaattiivvee  ccoonncclluussiioonn  iinn  

rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ppeennaallttyy  ttoo  bbee  iimmppoosseedd,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  iiff  tthhee  ppeennaallttyy  ttoo  

bbee  iimmppoosseedd  iiss  aa  mmaajjoorr  ppeennaallttyy  pprroovviiddee  iinn  ssuubb--ccllaauussee  ((vvii))  ttoo  ((xxii))  ooff  RRuullee  55,,  

bbee  ssuupppplliieedd  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  OOffffiicceerr  aanndd  bbee  ccaalllleedd  

uuppoonn  ttoo  sshhooww  ccaauussee,,  wwiitthhiinn  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  nnoott  oorrddiinnaarriillyy  eexxcceeeeddiinngg  oonnee  

mmoonntthh  aasskkiinngg  hhiimm//hheerr  ttoo  sshhooww  ccaauussee  aass  ttoo  wwhhyy  tthhee  iinnqquuiirryy  rreeppoorrtt  bbee  nnoott  

aacccceepptteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ppeennaallttyy  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  iinnfflliicctteedd  uuppoonn  

hhiimm//hheerr..  AAnnyy  rreepprreesseennttaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff  sshhaallll  bbee  

ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbeeffoorree  ffuurrtthheerr  oorrddeerrss  aarree  ppaasssseedd..  

  
99..33  IIff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ddiissaaggrreeeess  wwiitthh  aannyy  ppaarrtt  oorr  wwhhoollee  ooff  tthhee  

ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  tthhee  ppooiinntt  oorr  ppooiinnttss  ooff  ssuucchh  ddiissaaggrreeeemmeenntt,,  

ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  aanndd  bbrriieeff  

ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  ssuucchh  ddiissaaggrreeeemmeenntt  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  

tthhee  eemmppllooyyeeee  ccaalllliinngg  uuppoonn  hhiimm//hheerr  ttoo  sshhooww  ccaauussee,,  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  
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ttiimmee,,  nnoott  oorrddiinnaarriillyy  eexxcceeeeddiinngg  oonnee  mmoonntthh,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  wwhheetthheerr  tthhee  

rreeppoorrtt  iiss  iinn  ffaavvoouurr  oorr  aaggaaiinnsstt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  aass  ttoo  wwhhyy  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ppeennaallttyy  pprrooppoosseedd  bbee  nnoott  iinnfflliicctteedd  uuppoonn  hhiimm//hheerr..  

  
99..44  TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn,,  iiff  aannyy,,  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff  bbeeffoorree  pprroocceeeeddiinngg  

ffuurrtthheerr  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuubb--rruulleess  ((55))  aanndd  ((66))  ooff  tthhiiss  rruullee..  

  
99..55  IIff  ddiisscciipplliinnaarryy  aauutthhoorriittyy  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  oonn  

aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  aarrttiicclleess  ooff  cchhaarrggeess  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  aannyy  ooff  tthhee  

ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauusseess  ((ii))  ttoo  ((vv))  ooff  RRuullee  55  sshhoouulldd  bbee  iimmppoosseedd  oonn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  iitt  sshhaallll  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  

RRuullee  1100,,  mmaakkee  aann  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  ssuucchh  ppeennaallttyy..    

  
99..66  IIff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  oonn  

aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  aarrttiicclleess  ooff  tthhee  cchhaarrggeess  aanndd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eevviiddeennccee  

aadddduucceedd  dduurriinngg  tthhee  iinnqquuiirryy,,  iiss  ooff  ooppiinniioonn  tthhaann  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  

ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauussee  ((vvii))  ttoo  ((xxii))  ooff  RRuullee  55  sshhoouulldd  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  iitt  sshhaallll  mmaakkee  aann  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  ssuucchh  ppeennaallttyy  aanndd  iitt  sshhaallll  nnoott  

bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ggiivvee  tthhee  eemmppllooyyeeee  aannyy  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  mmaakkiinngg  

rreepprreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  ppeennaallttyy  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  iimmppoosseedd..  

  
PPRROOCCEEDDUURREE  FFOORR  IIMMPPOOSSIINNGG  MMIINNOORR  PPEENNAALLTTIIEESS;;  
  
1100..11  SSuubbjjeecctt  ttoo  rruullee  88..44  aanndd  99..22,,  nnoo  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  oonn  aann  eemmppllooyyeeee  aannyy  ooff  tthhee  

ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  ccllaauussee  ((ii))  ttoo  ((vv))  ooff  RRuullee  55  sshhaallll  bbee  mmaaddee  eexxcceepptt  

aafftteerr--  

((aa))  iinnffoorrmmiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  
aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  aanndd  ooff  tthhee  iimmppuuttaattiioonnss  ooff  mmiissccoonndduucctt  ooff  mmiissbbeehhaavviioouurr  oonn  
wwhhiicchh  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn,,  aanndd  ggiivviinngg  hhiimm//hheerr  aa  rreeaassoonnaabbllee  
ooppppoorrttuunniittyy  ooff  mmaakkiinngg  ssuucchh  rreepprreesseennttaattiioonn  aass  hhee//sshhee  mmaayy  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  
aaggaaiinnsstt  tthhee  pprrooppoossaall;;  

((bb))  hhoollddiinngg  aann  eennqquuiirryy  aass  iinn  rruullee  88..11  ttoo  88..2277  iinn  eevveerryy  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
aauutthhoorriittyy  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  ssuucchh  aann  iinnqquuiirryy  iiss  nneecceessssaarryy;;  
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((cc))  ttaakkiinngg  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn,,  iiff  aannyy,,  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  uunnddeerr  
ccllaauussee  ((aa))  aanndd  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  iinnqquuiirryy,,  iiff  aannyy,,  hheelldd  uunnddeerr  ccllaauussee  ((bb))  iinnttoo  
ccoonnssiiddeerraattiioonn;;  

((dd))  rreeccoorrddiinngg  aa  ffiinnddiinngg  oonn  eeaacchh  iimmppuuttaattiioonn  ooff  mmiissccoonndduucctt  oorr  
mmiissbbeehhaavviioouurr..  

  
1100..22  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  1100..11,,  iiff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  

aauutthhoorriittyy  aafftteerr  ggiivviinngg  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  sshhooww  

ccaauussee  aaggaaiinnsstt  tthhee  iimmppuuttaattiioonnss  ooff  mmiissccoonndduucctt  oorr  mmiissbbeehhaavviioouurr  lleevveelleedd  

aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr,,  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  mmiinnoorr  ppeennaallttiieess  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  

ccllaauussee  ((ii))  ttoo  ((vv))  ooff  rruullee  55  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  ppaarrtt  sshhoouulldd  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  wwiitthhoouutt  hhoollddiinngg  aann  iinnqquuiirryy  iinn  tthhee  mmaannnneerr  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  rruullee  88..11  

ttoo  88..2277,,  hhee//sshhee  sshhaallll  rreeccoorrdd  tthhee  rreeaassoonnss  tthheerreeffoorree,,  iinn  wwrriittiinngg,,  aanndd  sshhaallll  

ppaassss  aa  ssppeeaakkiinngg  oorrddeerr  aaccccoorrddiinnggllyy..  

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  OOFF  OORRDDEERR;;  
1111..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  oorrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  aalloonngg  wwiitthh  aa  ccooppyy  

ooff  tthhee  iinnqquuiirryy  rreeppoorrtt,,  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  

ttooggeetthheerr  wwiitthh  bbrriieeff  rreeaassoonnss  ffoorr  iittss  ddiissaaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  

IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  iiff  aannyy  ((uunnlleessss  aallrreeaaddyy  ssuupppplliieedd))  sshhaallll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeee  eeiitthheerr  bbyy  hhaanndd  oorr  bbyy  rreeggiisstteerreedd  ppoosstt..  

CCOOMMMMOONN  PPRROOCCEEEEDDIINNGGSS;;  
1122..11  WWhheerree  ttwwoo  oorr  mmoorree  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  aarree  iimmpplliiccaatteedd  iinn  aannyy  ccaassee,,  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  iimmppoossee  tthhee  ppeennaallttyy  ooff  ddiissmmiissssaall  oorr  rreemmoovvaall  ffrroomm  

sseerrvviiccee  oonn  aallll  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess,,  mmaayy  mmaakkee  aann  oorrddeerr  ddiirreeccttiinngg  tthhaatt  

ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aallll  ooff  tthheemm  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  iinn  aa  ccoommmmoonn  

pprroocceeeeddiinnggss..  

1122..22  IIff  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ccoommppeetteenntt  ttoo  iimmppoossee  tthhee  ppeennaallttyy  ooff  ddiissmmiissssaall  oorr  

rreemmoovvaall  ffrroomm  sseerrvviiccee  oonn  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddiiffffeerreenntt,,  aann  oorrddeerr  ffoorr  

ttaakkiinngg  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  iinn  aa  ccoommmmoonn  pprroocceeeeddiinngg  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  

hhiigghheesstt  ooff  ssuucchh  aauutthhoorriittiieess..  

  
1122..33    AAnn  oorrddeerr  mmaaddee  uunnddeerr  rruullee  1122..11  sshhaallll  ssppeecciiffyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  

ffuunnccttiioonn  aass  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ssuucchh  ccoommmmoonn  

pprroocceeeeddiinnggss..  
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PART-V 
  
AAPPPPEEAALLSS  
  
RRIIGGHHTT  TTOO  AAPPPPEEAALL;;  
1133..  SSuubbjjeecctt  ttoo  pprroovviissiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  RRuullee  1144,,  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ttoo  wwhhoomm  

tthheessee  rruulleess  aappppllyy,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ffiillee  aann  aappppeeaall,,  aaggaaiinnsstt  aannyy  ooff  tthhee  

oorrddeerrss  nnoott  bbeeiinngg  aann  oorrddeerr  ooff  CChhaanncceelllloorr,,  ttoo  ssuucchh  ssuuppeerriioorr  aauutthhoorriittyy,,  aass  

mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  AAcctt//SSttaattuutteess..  AAnn  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  aann  

oorrddeerr//ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sshhaallll  lliiee  wwiitthh  tthhee  CChhaanncceelllloorr  aass  

pprroovviiddeedd  iinn  AAcctt  aanndd  SSttaattuutteess..  

OORRDDEERRSS  AAGGAAIINNSSTT  WWHHIICCHH  NNOO  AAPPPPEEAALL  LLIIEESS;;  
1144..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  rruulleess,,  nnoo  aappppeeaall  

sshhaallll  lliiee  aaggaaiinnsstt--  

  ((ii))    aannyy  oorrddeerr  mmaaddee  bbyy  tthhee  CChhaanncceelllloorr;;  

((iiii))  aannyy  oorrddeerr  ooff  iinntteerrllooccuuttoorryy  nnaattuurree  oorr  tthhee  nnaattuurree  ooff  sstteepp--iinn--aaiidd  ooff  

eeffffiicciieenntt  ddiissppoossaall  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinngg  ootthheerr  tthhaann  oorrddeerr  ooff  

ssuussppeennssiioonn;;  

((iiiiii))  aannyy  oorrddeerr  ppaasssseedd  bbyy  aann  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aannyy  

IInnqquuiirryy  uunnddeerr  RRuullee  88..  

OORRDDEERRSS  AAGGAAIINNSSTT  WWHHIICCHH  AAPPPPEEAALL  LLIIEESS;;  
  
1155..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff    RRuullee  1144,,  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  pprreeffeerr  

aann  aappppeeaall  wwiitthh  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  aauutthhoorriittyy  aaggaaiinnsstt  aannyy  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  

aass  pprroovviiddeedd  iinn  sseeccttiioonn  1100((1144))  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  AAcctt  aanndd  ddeecciissiioonn  ooff  ssuucchh  

AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

PPEERRIIOODD  OOFF  LLIIMMIITTAATTIIOONN;;  

1166..  AAnn  aappppeeaall  uunnddeerr  tthhiiss  ppaarrtt  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  oonnllyy  iiff  ssuucchh  aappppeeaall  iiss  

pprreeffeerrrreedd  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhiirrttyy  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  aa  ccooppyy  ooff  

tthhee  oorrddeerr  aappppeeaalleedd  aaggaaiinnsstt  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  aappppeellllaanntt..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy  iinn  aa  ssuuffffiicciieenntt  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  ccaauussee  

mmaayy  eenntteerrttaaiinn  aann  aappppeeaall  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  ssaaiidd  ppeerriioodd,,  wwiitthh  rreeaassoonnss  

ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  aappppeellllaanntt  hhaass  sshhoowwnn  
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ssoommee  bboonnaaffiiddee  aanndd  ssuuffffiicciieenntt  rreeaassoonn  aass  aa  pprrooooff  ooff  hhiiss//hheerr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  

pprreeffeerr  tthhee  ssaammee  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee  lliimmiitt..  

  
CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  OOFF  AAPPPPEEAALL;;  
1177..11  IInn  ccaassee  ooff  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  aann  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn,,  tthhee  aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy  

sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  rruullee  44  aanndd  hhaavviinngg  

rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccaassee,,  tthhee  oorrddeerr  ooff  ssuussppeennssiioonn  iiss  

jjuussttiiffiieedd  oorr  nnoott  aanndd  ccoonnffiirrmm  oorr  rreevvookkee  tthhee  oorrddeerr  aaccccoorrddiinnggllyy..  

1177..22  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  aann  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  

ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  55  oorr  eennhhaanncciinngg  aannyy  ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  uunnddeerr  tthhee  ssaaiidd  

rruulleess,,  tthhee  aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr--  

((aa))  WWhheetthheerr  tthhee  pprroocceedduurree  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthheessee  rruulleess  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplliieedd  

wwiitthh  aanndd  iiff  nnoott,,  wwhheetthheerr  ssuucchh  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  

vviioollaattiioonn  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa  oorr  iinn  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  

jjuussttiiccee;;  

((bb))  wwhheetthheerr  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy  aarree  vviittiiaatteedd  bbyy  tthhee  

eevviiddeennccee  oonn  tthhee  rreeccoorrdd;;  aanndd  

((cc))  wwhheetthheerr  tthhee  ppeennaallttyy  oorr  tthhee  eennhhaanncceedd  ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  iiss  aaddeeqquuaattee,,  

iinnaaddeeqquuaattee  oorr  ttoooo  sseevveerree;;  aanndd  ppaassss  oorrddeerrss--  

((ii))  eeiitthheerr  ccoonnffiirrmmiinngg,,  eennhhaanncciinngg,,  rreedduucciinngg  oorr  sseettttiinngg  aassiiddee  tthhee  
ppeennaallttyy  wwiitthh  ssuuffffiicciieenntt  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg;;  oorr  
((iiii))  rreemmiittttiinngg  tthhee  ccaassee  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  iimmppoosseedd  oorr  
eennhhaanncceedd  tthhee  ppeennaallttyy  oorr  ttoo  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  wwiitthh  ssuucchh  
ddiirreeccttiioonnss  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccaassee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  aann  eennhhaanncceedd  ppeennaallttyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  

uunnlleessss  tthhee  aappppeellllaanntt  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sshhooww  

ccaauussee  wwhhyy  ssuucchh  aa  ppeennaallttyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  iinnccrreeaasseedd..  

  
1177..33  EEvveerryy  eemmppllooyyeeee  aaggggrriieevveedd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ooff  ppuunniisshhiinngg  aauutthhoorriittyy,,  pprreeffeerrrriinngg  

aann  aappppeeaall  sshhaallll  ddoo  ssoo  sseeppaarraatteellyy  iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  nnaammee  aanndd  nnoott  ccoolllleeccttiivveellyy..  

RREEVVIIEEWW::  

1188..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthheessee  rruulleess::  

((ii))  tthhee  aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy,,  wwiitthhiinn  4455  ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  oorrddeerr  

pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  rreevviieewweedd;;  oorr  
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((iiii))  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy,,  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff,,  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  bbyy  aa  

ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr,,  aanndd  wwiitthhiinn  ssuucchh  ttiimmee  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  iinn  

ssuucchh  oorrddeerr,,  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee,,  eeiitthheerr  oonn  iittss  oowwnn  mmoottiioonn  oorr  ootthheerrwwiissee  ccaallll  
ffoorr  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  aannyy  iinnqquuiirryy  aanndd  rreevviieeww  aannyy  oorrddeerr  mmaaddee  uunnddeerr  tthheessee  

rruulleess  ffrroomm  wwhhiicchh  aann  aappppeeaall  iiss  aalllloowweedd,,  bbuutt  ffrroomm  wwhhiicchh  nnoo  aappppeeaall  hhaass  

bbeeeenn  pprreeffeerrrreedd,,  aanndd  mmaayy--  

((aa))  ccoonnffiirrmm,,  mmooddiiffyy  oorr  sseett  aassiiddee  tthhee  oorrddeerr;;  oorr  

((bb))  ccoonnffiirrmm,,  rreedduuccee,,  eennhhaannccee  oorr  sseett  aassiiddee  tthhee  ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  bbyy  

tthhee  oorrddeerr  oorr  iimmppoossee  aannyy  ppeennaallttyy  wwhheerree  nnoo  ppeennaallttyy  hhaass  bbeeeenn  

iimmppoosseedd;;  oorr  

((cc))  rreemmiitt  tthhee  ccaassee  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  wwhhiicchh  mmaaddee  tthhee  oorrddeerr  oorr  ttoo  

aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy  ddiirreeccttiinngg  ssuucchh  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  

ffuurrtthheerr  iinnqquuiirryy  aass    iitt  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  pprrooppeerr  iinn  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  ooff  tthhee  ccaassee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  oorrddeerr  iimmppoossiinngg  oorr  eennhhaanncciinngg  aannyy  ppeennaallttyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  

bbyy  tthhee  rreevviieewwiinngg  aauutthhoorriittyy  uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  hhaass  bbeeeenn  

ggiivveenn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  mmaakkiinngg  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  

pprrooppoosseedd//eennhhaanncceedd  ppeennaallttyy  aanndd  hhoollddiinngg  aann  iinnqquuiirryy  iinn  tthhee  mmaannnneerr  llaaiidd  

ddoowwnn  uunnddeerr  tthhee  rruulleess..  

  
MMAANNNNEERR  OOFF  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  AAPPPPEEAALL  FFOORR  RREEVVIIEEWW;;  
  
1199..  EEvveerryy  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreevviieeww  pprreeffeerrrreedd  uunnddeerr  tthheessee  RRuulleess,,  sshhaallll  

ccoonnttaaiinn  mmaatteerriiaall  ssttaatteemmeennttss  aanndd  aarrgguummeennttss  rreelliieedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  aappppeellllaanntt  

oorr  aapppplliiccaanntt,,  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  nnoo  ddiissrreessppeeccttffuull  oorr  iimmpprrooppeerr  llaanngguuaaggee  aanndd  

sshhaallll  bbee  ccoommpplleettee  iinn  iittsseellff..  EEvveerryy  ssuucchh  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  oorr  rreevviieewwss  

sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  tthhrroouugghh  tthhee  HHeeaadd  ooff  ooffffiiccee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  aappppeellllaanntt  oorr  

aapppplliiccaanntt  bbeelloonnggss  //  bbeelloonnggeedd..  

WWIITTHHHHOOLLDDIINNGG  OOFF  AAPPPPEEAALLSS  OORR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  
RREEVVIIEEWW;;  

2200..  AAnn  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreevviieeww  mmaayy  bbee  wwiitthhhheelldd  iiff::--  

((aa))  iitt  iiss  aann  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreevviieeww  iinn  aa  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  nnoo  aappppeeaall  

oorr  rreevviieeww  lliieess  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess;;  
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((bb))  iitt  iiss  ffiilleedd  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  lliimmiittaattiioonn  aanndd  nnoo  

ssuuffffiicciieenntt  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  ccaauussee  iiss  sshhoowwnn  ffoorr  tthhee  ddeellaayy;;  

((cc))  iitt  iiss  aa  rreeppeettiittiioonn  ooff  aa  pprreevviioouuss  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreevviieeww  wwhhiicchh  

hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  aappppeellllaattee  oorr  rreevviieewwiinngg  aauutthhoorriittyy  aanndd  

nnoo  nneeww  ffaaccttss  oorr  ggrroouunndd  ssttrriiccttllyy  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccaassee  aarree  aadddduucceedd  

wwhhiicchh  mmaayy  wwaarrrraanntt  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccaassee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  eevveerryy  ccaassee  tthhee  aappppeeaall  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreevviieeww  iiss  

wwiitthhhheelldd,,  tthhee  aappppeellllaanntt//aapppplliiccaanntt  sshhaallll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  ffaacctt  aanndd  tthhee  

rreeaassoonnss  tthheerreeffoorree  uunnddeerr  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhee  aappppeellllaattee  //rreevviieewwiinngg  

aauutthhoorriittyy..  

OORRDDEERR  OOFF  RREEIINNSSTTAATTEEMMEENNTT::  
2211..  WWhheenn  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ddiissmmiisssseedd  oorr  ssuussppeennddeedd  iiss  rreeiinnssttaatteedd,,  

tthhee  aauutthhoorriittyy  rreeiinnssttaattiinngg  hhiimm//hheerr  sshhaallll  mmaakkee  aann  oorrddeerr  ssppeecciiffyyiinngg  tthheerreeiinn;;  

((ii))  WWhheetthheerr  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ddrraaww,,  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  

ffrroomm  dduuttyy,,  aanndd  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ppaayy  aanndd  

aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  RRuulleess..  

((iiii))  WWhheetthheerr  ssuucchh  ppeerriioodd  mmaayy  bbee  ttrreeaatteedd  aass  dduuttyy  ffoorr  aallll  oorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  

ppuurrppoossee..  

RREEVVIISSIIOONN::  

2222..  AAfftteerr  aann  aappppeeaall  oorr  sseeccoonndd  aappppeeaall  pprroovviiddeedd  iinn  RRuullee  1133  hhaass  bbeeeenn  rreejjeecctteedd,,  

aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  wwhhoomm  tthheessee  rruulleess  aappppllyy,,  mmaayy  aappppllyy  ffoorr  rreevviissiioonn  ttoo  ssuucchh  

ssuuppeerriioorr  aauutthhoorriittyy  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  oonn  

ggrroouunnddss    ooff  aannyy  mmaatteerriiaall  iirrrreegguullaarriittyy  iinn  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss//ccoonndduucctt  ooff  tthhee  

iinnqquuiirryy  ooffffiicceerr//aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy  oorr  oonn  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  nneeww  aanndd  

iimmppoorrttaanntt  ffaaccttss//eevviiddeennccee  wwhhiicchh  ccoouulldd  nnoott,,  wwiitthh  dduuee  ddiilliiggeennccee,,  bbee  

pprroodduucceedd  bbyy  hhiimm//hheerr  wwhheenn  tthhee  oorrddeerrss  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  wweerree  ppaasssseedd  oorr  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  ssoommee  mmiissttaakkee  oorr  eerrrroorr  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  rreeccoorrdd,,  bbuutt  ssuucchh  nneeww  aanndd  

iimmppoorrttaanntt  ffaaccttss//eevviiddeennccee  aarree  ssttrriiccttllyy  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccaassee..  

  
PPOOWWEERR  OOFF  SSUUPPEERRIIOORR  AAUUTTHHOORRIITTYY  TTOO  RREEVVIISSEE  OORRDDEERRSS  OOFF  
SSUUBBOORRDDIINNAATTEE  AAUUTTHHOORRIITTYY;;  
  
2233..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  ggrroouunndd  ooff  ssuuffffiicciieenntt  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg,,  mmaayy  ccaallll  ffoorr  aanndd  eexxaammiinnee  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  aannyy  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  aa  



 73 

ssuubboorrddiinnaattee  aauutthhoorriittyy  hhaass  ppaasssseedd  aannyy  oorrddeerr  uunnddeerr  RRuullee  1100  oorr  hhaass  iinnfflliicctteedd  

aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  RRuullee  55  oorr  iinn  wwhhiicchh  nnoo  oorrddeerr  hhaass  bbeeeenn  

ppaasssseedd  oorr  ppeennaallttyy  iinnfflliicctteedd  aanndd  aafftteerr  mmaakkiinngg  ffuurrtthheerr  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  iiff  aannyy,,  

mmaayy  ccoonnffiirrmm,,  rreemmiitt,,  rreedduuccee,,  iinnccrreeaassee  oorr  iimmppoossee  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  

ssppeecciiffiieedd  iinn    RRuullee  55..  

  
SSAAVVIINNGGSS  &&  PPOOWWEERR  TTOO  RREELLAAXX  RRUULLEESS::  
  
2244..11  NNootthhiinngg  iinn  tthheessee  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy  iinnssooffaarr  aass  iitt  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  SSttaattuutteess  aanndd  OOrrddiinnaanncceess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  

aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  
2244..22  AAnnyy  mmaatttteerr  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ffoorr  wwhhiicchh  

nnoo  pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess,,  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  HHaarryyaannaa  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuulleess  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VV  

OORRDDIINNAANNCCEE::    EEMMPPLLOOYYEEEESS  CCOONNDDUUCCTT  RRUULLEESS  

  

11..  SShhoorrtt  ttiittllee,,  ccoommmmeenncceemmeenntt  aanndd  aapppplliiccaattiioonn..  

((11))  TThheessee  rruulleess  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyyeeeess  ((CCoonndduucctt))  RRuulleess..  

  

22..  TThheeyy  sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  aatt  oonnccee..  

  

33..  TThheessee  RRuulleess  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ––  tteeaacchhiinngg,,  iinn  

ssoo  ffaarr  aass  tthheessee  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthheemm  

eellsseewwhheerree,,  nnoonn--tteeaacchhiinngg  aanndd  aallll  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  iinn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy::  

    PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnootthhiinngg  iinn  tthheessee  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy  ttoo::  

aa))  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  SSeerrvviiccee  wwhhoo  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

AAllll  IInnddiiaa  SSeerrvviicceess  ((CCoonndduucctt))  RRuulleess,,  11995544;;  aanndd    

bb))  hhoollddeerrss  ooff  aannyy  ppoosstt  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

mmaayy,,  bbyy  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr,,  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthheessee  rruulleess  

ddoo  nnoott  aappppllyy..  

  

22..  DDeeffiinniittiioonnss  

  

  IInn  tthheessee  rruulleess,,  uunnlleessss  tthhee  ccoonntteexxtt  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreess;;  

  

((aa))  ‘‘tthhee  UUnniivveerrssiittyy’’  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  

SSiirrssaa..  

((bb))  ‘‘UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee’’  mmeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  ttoo  aannyy  

sseerrvviiccee  oorr  ppoosstt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  
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EExxppllaannaattiioonn::  

  

  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  sseerrvviicceess  aarree  ppllaacceedd  aatt  tthhee  ddiissppoossaall  

ooff  aa  CCoommppaannyy,,  CCoorrppoorraattiioonn,,  OOrrggaanniizzaattiioonn  oorr  aa  llooccaall  AAuutthhoorriittyy  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  sshhaallll  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  rruulleess  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sseerrvviinngg  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhaatt  

hhiiss//hheerr  ssaallaarryy  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  ssoouurrcceess  ootthheerr  tthhaann  ffrroomm  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  

FFuunndd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

((cc))  ‘‘mmeemmbbeerrss  ooff  ffaammiillyy’’  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

iinncclluuddeess::--  

    ((ii))  tthhee  wwiiffee  oorr  tthhee  hhuussbbaanndd,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  wwhheetthheerr  rreessiiddiinngg  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  

nnoott  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  wwiiffee  oorr  hhuussbbaanndd,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  sseeppaarraatteedd  

ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  bbyy  aa  ddeeccrreeee  oorr  oorrddeerr  ooff  aa  ccoommppeetteenntt  ccoouurrtt;;  

    ((iiii))  SSoonn  oorr  ddaauugghhtteerr  oorr  sstteepp--ssoonn  oorr  sstteepp--ddaauugghhtteerr  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  aanndd  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  hhiimm//hheerr,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  aa  cchhiilldd  oorr  sstteepp  cchhiilldd  wwhhoo  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iinn  aannyy  wwaayy  ddeeppeennddeenntt  oonn  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  ooff  wwhhoossee  ccuussttooddyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  hhaass  

bbeeeenn  ddeepprriivveedd  bbyy  oorr  uunnddeerr  aannyy  llaaww;;  

    ((iiiiii))  AAnnyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  rreellaatteedd,,  wwhheetthheerr  bbyy  bblloooodd  oorr  

mmaarrrriiaaggee,,  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee’’ss  

wwiiffee  oorr  hhuussbbaanndd  aanndd  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee..  

  

33..  GGeenneerraall  

11..  EEvveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aatt  aallll  ttiimmeess;;  

  ((ii))  mmaaiinnttaaiinn  aabbssoolluuttee  iinntteeggrriittyy  

  ((iiii))  mmaaiinnttaaiinn  ddeevvoottiioonn  ttoo  dduuttyy;;  aanndd  

((iiiiii))  ddoo  nnootthhiinngg  wwhhiicchh  iiss  uunnbbeeccoommiinngg  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

oorr  wwhhiicchh  iiss  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  tthhee  iinntteerreessttss  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aass  aa  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonn..  
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22..  ((ii))  EEvveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  hhoollddiinngg  aa  ssuuppeerrvviissoorryy  ppoosstt  sshhaallll  

ttaakkee  aallll  ppoossssiibbllee  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  ddeevvoottiioonn  ttoo  

dduuttyy  ooff  aallll  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  uunnddeerr  hhiiss//hheerr  ccoonnttrrooll  aanndd  

aauutthhoorriittyy..  

((iiii))  nnoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss//hheerr  

ooffffiicciiaall  dduuttiieess,,  oorr  iinn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  oonn  hhiimm//hheerr  

aacctt  ootthheerrwwiissee  tthhaann  iinn  hhiiss//hheerr  bbeesstt  jjuuddggmmeenntt,,  eexxcceepptt  wwhheenn  hhee//sshhee  

iiss  aaccttiinngg  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  ssuuppeerriioorr..  

((iiiiii))  TThhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ooffffiicciiaall  ssuuppeerriioorr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  iinn  

wwrriittiinngg,,  OOrraall  ddiirreeccttiioonn  ttoo  ssuubboorrddiinnaattee  sshhaallll  bbee  aavvooiiddeedd,,  aass  ffaarr  aass  

ppoossssiibbllee..  WWhheenn  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  oorraall  ddiirreeccttiioonn  bbeeccoommeess  

uunnaavvooiiddaabbllee  iinn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  ooffffiicciiaall  sshhaallll  ccoonnffiirrmm  iitt  

iinn  wwrriittiinngg  iimmmmeeddiiaatteellyy  tthheerreeaafftteerr..  

((iivv))  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  rreecceeiivveedd  oorraall  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  

hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  ssuuppeerriioorr  sshhaallll  sseeeekk  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  iinn  

wwrriittiinngg  aass  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  wwhheerreeuuppoonn  iitt  sshhaallll  bbee  dduuttyy  ooff  tthhee  

ooffffiicciiaall  ssuuppeerriioorr  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iinn  wwrriittiinngg..  

  

EExxppllaannaattiioonn::  

  NNootthhiinngg  iinn  CCllaauussee  ((iiii))  ooff  ssuubb--rruullee  ((22))  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  

eemmppoowweerriinngg  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  eevvaaddee  hhiiss//hheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbyy  

sseeeekkiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  oorr  aapppprroovvaall  ooff,,  aa  ssuuppeerriioorr  ooffffiicceerr  oorr  aauutthhoorriittyy  

wwhheenn  ssuucchh  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  nnoott  nneecceessssaarryy  uunnddeerr  tthhee  sscchheemmee  ooff  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppoowweerrss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

44..  EEmmppllooyymmeenntt  ooff  nneeaarr  rreellaattiivveess  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  iinn  

CCoommppaanniieess  ooff  ffiirrmm  eennjjooyyiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ppaattrroonnaaggee  //pprriivviilleeggeess..  

11..  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  uussee  hhiiss//hheerr  ppoossiittiioonn  oorr  iinnfflluueennccee  

ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ttoo  sseeccuurree  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  

hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  iinn  aannyy  ccoommppaannyy  oorr  ffiirrmm  eennjjooyyiinngg  UUnniivveerrssiittyy  

ppaattrroonnaaggee//pprriivviilleeggeess..  
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22..  ((ii))  NNoo  GGrroouupp  AA  OOffffiicceerr  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ppeerrmmiitt  hhiiss//hheerr  ssoonn,,  ddaauugghhtteerr  oorr  ootthheerr  

ddeeppeennddeenntt  ttoo  aacccceepptt  eemmppllooyymmeenntt  iinn  aannyy  ccoommppaannyy  oorr  ffiirrmm  wwiitthh  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ccoommppaannyy  oorr  

ffiirrmm  hhaavviinngg  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy::  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheerree  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ccaannnnoott  

aawwaaiitt  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iittss  ootthheerrwwiissee  

ccoonnssiiddeerreedd  uurrggeenntt,,  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  bbuutt  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  aanndd  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd  pprroovviissiioonnaallllyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

    

  ((iiii))  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  aass  ssoooonn  aass  hhee//sshhee  bbeeccoommeess  

aawwaarree  ooff  tthhee  aacccceeppttaannccee  bbyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  ooff  aann  

eemmppllooyymmeenntt  iinn  aannyy  ccoommppaannyy  oorr  ffiirrmm  iinnttiimmaattee  ssuucchh  aacccceeppttaannccee  ttoo  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy  aanndd  sshhaallll  aallssoo  iinnttiimmaattee  wwhheetthheerr  hhee//sshhee  

hhaass  oorr  hhaadd  aannyy  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhaatt  ccoommppaannyy  oorr  ffiirrmm..  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  ssuucchh  iinnttiimmaattiioonn  sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

GGrroouupp  BB  OOffffiicceerr,,  iiff  hhee//sshhee  hhaass  aallrreeaaddyy  oobbttaaiinneedd  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff,,  

oorr  sseenntt  aa  rreeppoorrtt  ttoo,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  uunnddeerr  CCllaauussee  ((ii))  

  

33..  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  

ooffffiicciiaall  dduuttiieess  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  mmaatttteerr  oorr  ggiivvee  oorr  ssaannccttiioonn  aannyy  

ccoonnttrraacctt  ttoo  aannyy  uunnddeerrttaakkiinngg  oorr  aannyy  ppeerrssoonn,,  iiff  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  

hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  iiss  DDiirreeccttoorr//CCEEOO//OOwwnneerr  iinn  tthhaatt  uunnddeerrttaakkiinngg  oorr  

uunnddeerr  tthhaatt  ppeerrssoonn  oorr  iiff  hhee//sshhee  oorr  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  iiss  

ddiirreeccttllyy  iinntteerreesstteedd  aass  aa    ppaarrttnneerr  iinn  ssuucchh  mmaatttteerr  ooff  ccoonnttrraacctt  iinn  aannyy  

ootthheerr  mmaannnneerr  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreeffeerr  eevveerryy  ssuucchh  

mmaatttteerr  oorr  ccoonnttrraacctt  ttoo  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  ssuuppeerriioorr  aanndd  tthhee  mmaatttteerr  oorr  

ccoonnttrraacctt  sshhaallll  tthheerreeaafftteerr  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  wwhhoomm  tthhee  rreeffeerreennccee  iiss  mmaaddee..  
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55..  TTaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  PPoolliittiiccss  aanndd  EElleeccttiioonnss..  

11))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  oorr  bbee  ootthheerrwwiissee  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannyy  PPoolliittiiccaall  PPaarrttyy  oorr  aannyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  

ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  ppoolliittiiccss  nnoorr  sshhaallll  hhee//sshhee  ttaakkee  ppaarrtt  iinn,,  ssuubbssccrriibbee  iinn  aaiidd  

ooff  oorr  aassssiisstt  iinn  aannyy  ootthheerr  mmaannnneerr;;  ppoolliittiiccaall  mmoovveemmeenntt  oorr  aaccttiivviittyy..  

22))  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  eevveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  eennddeeaavvoorr  

ttoo  pprreevveenntt  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  ffrroomm  ttaakkiinngg  ppaarrtt,,  iinn  

ssuubbssccrriibbiinngg  iinn  aaiidd  ooff  oorr  aassssiissttiinngg  iinn  aannyy  ootthheerr  mmaannnneerr  aannyy  

mmoovveemmeenntt  oorr  aaccttiivviittyy  wwhhiicchh  iiss  oorr  tteennddss  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ttoo  

bbee  ,,  ssuubbvveerrssiivvee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  bbyy  llaaww  eessttaabblliisshheedd  aanndd  wwhheerree  

aa  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  pprreevveenntt  aa  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  

ffaammiillyy  ffoorrmm  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  oorr  ssuubbssccrriibbiinngg  iinn  aaiidd  ooff  oorr  aassssiissttiinngg  iinn  

aannyy  ootthheerr  mmaannnneerr  aannyy  ssuucchh  mmoovveemmeenntt  oorr  aaccttiivviittyy,,  hhee//sshhee  sshhaallll  

mmaakkee  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

33))  iiff  aannyy  qquueessttiioonn  aarriisseess  wwhheetthheerr  aa  ppaarrttyy  iiss  aa  ppoolliittiiccaall  ppaarrttyy  oorr  

wwhheetthheerr  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn  ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  ppoolliittiiccss  oorr  wwhheetthheerr  aannyy  

mmoovveemmeenntt  oorr  aaccttiivviittyy  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  ssuubb--rruullee  ((22)),,  tthhee  

ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

44))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ccaannvvaassss  oorr  ootthheerrwwiissee  iinntteerrffeerree  

wwiitthh,,  oorr  uussee  hhiiss//hheerr  iinnfflluueennccee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  oorr  ttaakkee  ppaarrtt,,  iinn  

aann  eelleeccttiioonn  ttoo  aannyy  lleeggiissllaattuurree  oorr  llooccaall  aauutthhoorriittyy::  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt::  

aa))  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  qquuaalliiffiieedd  ttoo  vvoottee  aatt  ssuucchh  eelleeccttiioonn  

mmaayy  eexxeerrcciissee  hhiiss//hheerr  rriigghhtt  ttoo  vvoottee,,  bbuutt  wwhheerree  hhee//sshhee  ddooeess  

ssoo,,  hhee//sshhee  sshhaallll  ggiivvee  nnoo  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  mmaannnneerr  iinn  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  pprrooppoosseess  ttoo  vvoottee  oorr  hhaass  vvootteedd;;  

bb))  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

ccoonnttrraavveenneedd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ssuubb--rruullee  bbyy  rreeaassoonn  

oonnllyy  tthhaatt  hhee//sshhee  aassssiissttss  iinn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  aann  eelleeccttiioonn  iinn  

tthhee  dduuee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  dduuttyy  iimmppoosseedd  oonn  hhiimm//hheerr  bbyy  oorr  

uunnddeerr  aannyy  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee..  
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EExxppllaannaattiioonn;;  

TThhee  ddiissppllaayy  bbyy  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  hhiiss//hheerr  ppeerrssoonnaall  

vveehhiiccllee  oorr  rreessiiddeennccee  ooff  aannyy  eelleeccttoorraall  ssyymmbbooll  sshhaallll  aammoouunntt  ttoo  

uussiinngg  hhiiss//hheerr  iinnfflluueennccee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aann  eelleeccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  

mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  ssuubb--rruullee..  

  

55))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonn,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  

mmaayy  ppeerrmmiitt  aa  tteeaacchheerr  ttoo  ccoonntteesstt  eelleeccttiioonn  ttoo  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt//SSttaattee  

LLeeggiissllaattiivvee  AAsssseemmbbllyy  oorr  ssuucchh  lliikkee  BBooddiieess  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  oorr  oonn  

ssuucchh  tteerrmm  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  aapppprroopprriiaattee..  

  

66..  JJooiinniinngg  ooff  AAssssoocciiaattiioonnss  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  

NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  jjooiinn,,  oorr  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  aa  mmeemmbbeerr  

ooff  aann  aassssoocciiaattiioonn  tthhee  oobbjjeeccttss  oorr  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  aarree  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  

tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  IInnddiiaa  oorr  ppuubblliicc  

oorrddeerr  oorr  mmoorraalliittyy..  

  

77..  DDeemmoonnssttrraattiioonn  aanndd  SSttrriikkeess..  

  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll;;  

ii))  eennggaaggee  hhiimmsseellff  oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  ddeemmoonnssttrraattiioonn  wwhhiicchh  iiss  

pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  

IInnddiiaa,,  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  SSttaattee,,  ffrriieennddllyy  rreellaattiioonnss  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  

SSttaattee,,  ppuubblliicc  oorrddeerr,,  ddeecceennccyy  oorr  mmoorraalliittyy  oorr  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  

ccoonntteemmpptt  ooff  ccoouurrtt,,  ddeeffaammaattiioonn  oorr  iinncciitteemmeenntt  ttoo  aann  ooffffeennccee,,  oorr    

iiii))  rreessoorrtt  ttoo  oorr  iinn  aa  wwaayy  aabbeett  aannyy  ffoorrmm  ooff  ssttrriikkee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  

wwiitthh  aannyy  mmaatttteerr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  hhiiss//hheerr  sseerrvviiccee  oorr  tthhaatt  ooff  aannyy  

ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee..  

  

88..  CCoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  PPrreessss  oorr  RRaaddiioo..  

11))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhoollllyy  oorr  iinn  ppaarrtt,,  ccoonndduucctt  oorr  
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ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  eeddiittiinngg  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff,,  aannyy  

nneewwssppaappeerr  oorr  ootthheerr  ppeerriiooddiiccaall  ppuubblliiccaattiioonn..  

  

22))    NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy  oorr  

eexxcceepptt  iinn  tthhee  bboonnaaffiiddee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess::  

  

aa))  ppuubblliisshh  aa  bbooookk  hhiimmsseellff  oorr  tthhrroouugghh  aa  ppuubblliisshheerr,,  oorr  

ccoonnttrriibbuuttee  aann  aarrttiiccllee  ttoo  aa  bbooookk  oorr  ccoommppiillaattiioonn  ooff  aarrttiicclleess;;  

oorr  

bb))  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  rraaddiioo  bbrrooaaddccaasstt  oorr  ccoonnttrriibbuuttee  aann  aarrttiiccllee  oorr  

wwrriittee  aa  lleetttteerr  ttoo  aa  nneewwssppaappeerr  oorr  ppeerriiooddiiccaall;;  eeiitthheerr  iinn  

hhiiss//hheerr  oowwnn  nnaammee  oorr  aannoonnyymmoouussllyy  oorr  ppsseeuuddoonnyymmoouussllyy  

oorr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn;;  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  ssuucchh  ssaannccttiioonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd::  

  

ii))  iiff  ssuucchh  ppuubblliiccaattiioonn  iiss  tthhrroouugghh  aa  ppuubblliisshheerr  aanndd  iiss  ooff  ppuurreellyy  

lliitteerraarryy,,  aarrttiissttiicc  oorr  sscciieennttiiffiicc  cchhaarraacctteerr;;  oorr  

iiii))  iiff  ssuucchh  ccoonnttrriibbuuttiioonn;;  bbrrooaaddccaasstt  oorr  wwrriittiinngg  iiss  ooff  aa  ppuurreellyy  

lliitteerraarryy,,  aarrttiissttiicc  oorr  sscciieennttiiffiicc  cchhaarraacctteerr..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  wwiitthhddrraaww  aatt  aannyy  

ttiimmee  tthhee  ssaannccttiioonn  ssoo  ggrraanntteedd  iiff  tthheerree  aarree  rreeaassoonnss  ttoo  bbeelliieevvee  

tthhaatt  tthhee  ssaannccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  mmiissuuttiilliisseedd  aafftteerr  aaffffoorrddiinngg  

rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  bbeeiinngg  hheeaarrdd..  

  

99..  CCrriittiicciissmm  ooff  UUnniivveerrssiittyy..  

NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  iinn  aannyy  rraaddiioo  bbrrooaaddccaasstt  oorr  iinn  aannyy  

ddooccuummeenntt  ppuubblliisshheedd  iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  nnaammee  oorr  aannoonnyymmoouussllyy,,  

ppsseeuuddoonnyymmoouussllyy  oorr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  oorr  iinn  aannyy  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  tthhee  pprreessss  oorr  iinn  aannyy  ppuubblliicc  uutttteerraannccee  mmaakkee  aannyy  

ssttaatteemmeenntt  ooff  ffaacctt  oorr  ooppiinniioonn::  
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ii))  WWhhiicchh  hhaass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aannyy  aaddvveerrssee  ccrriittiicciissmm  ooff  aannyy  

ccuurrrreenntt,,  rreecceenntt  ppoolliiccyy  oorr  aaccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

  

iiii))  WWhhiicchh  iiss  ccaappaabbllee  ooff  eemmbbaarrrraassssiinngg  tthhee  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  GGoovvtt..;;  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aannyy  

ssttaatteemmeennttss  mmaaddee  oorr  vviieewwss  eexxpprreesssseedd  bbyy  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  iinn  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  ccaappaacciittyy  oorr  iinn  tthhee  dduuee  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr..  

  

1100..  EEvviiddeennccee  bbeeffoorree  CCoommmmiitttteeee  oorr  AAnnyy  ootthheerr  aauutthhoorriittyy..  

  

11))  SSaavvee  aass  pprroovviiddeedd  iinn  ssuubb--rruullee  ((33)),,  nnoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  

eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ggiivvee  

eevviiddeennccee  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  IInnqquuiirryy  ccoonndduucctteedd  bbyy  aannyy  

ppeerrssoonn,,  ccoommmmiitttteeee  oorr  aauutthhoorriittyy..  

  

22))  WWhheerree  aannyy  ssaannccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  aaccccoorrddeedd  uunnddeerr  ssuubb--rruullee  ((11)),,  nnoo  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhiillee  ggiivviinngg  ssuucchh  eevviiddeennccee  sshhaallll  ccrriittiicciizzee  

aannyy  ppoolliiccyy  oorr  aannyy  aaccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

  33))  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo::  

  

aa))  eevviiddeennccee  ggiivveenn  aatt  IInnqquuiirryy  bbeeffoorree  aann  aauutthhoorriittyy  aappppooiinntteedd  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaarrlliiaammeenntt  oorr  aa  SSttaattee  LLeeggiissllaattuurree;;  oorr  

bb))  eevviiddeennccee  ggiivveenn  iinn  aannyy  jjuuddiicciiaall  IInnqquuiirryy;;  oorr  

cc))  eevviiddeennccee  ggiivveenn  aatt  aannyy  ddeeppaarrttmmeennttaall  IInnqquuiirryy  oorrddeerreedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  oorr  aauutthhoorriittiieess  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

1111..  UUnnaauutthhoorriisseedd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn..  
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  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  eexxcceepptt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aannyy  

ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  ggoooodd  

ffaaiitthh  ooff  tthhee  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr,,  ccoommmmuunniiccaattee,,  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy,,  aannyy  ooffffiicciiaall  ddooccuummeenntt  oorr  aannyy  ppaarrtt  tthheerreeooff;;  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  

aannyy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ttoo  wwhhoomm  hhee//sshhee  iiss  nnoott  

aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  ssuucchh  ddooccuummeenntt  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

1122..  SSuubbssccrriippttiioonnss..  

  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy,,  aasskk  ffoorr  oorr  aacccceepptt  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  oorr  ootthheerrwwiissee  aassssoocciiaattee  hhiimmsseellff  wwiitthh  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  aannyy  

ffuunnddss  oorr  ootthheerr  ccoolllleeccttiioonnss  iinn  ccaasshh  oorr  iinn  kkiinndd  ppuurrssuuaannccee  ooff  aannyy  oobbjjeecctt  

wwhhaattssooeevveerr..  

  

1133..  GGiiffttss  

11..  SSaavvee  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  iinn  tthheessee  rruulleess,,  nnoo  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aacccceepptt  oorr  ppeerrmmiitt  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  

ffaammiillyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  aaccttiioonn  oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  ttoo  

aacccceepptt,,  aannyy  ggiifftt..  

EExxppllaannaattiioonn  

TThhee  eexxpprreessssiioonn  ““ggiifftt””  sshhaallll  iinncclluuddee  ffrreeee  ttrraannssppoorrtt,,  bbooaarrddiinngg,,  

llooddggiinngg  oorr  ootthheerr  sseerrvviiccee  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeeccuunniiaarryy  aaddvvaannttaaggee  wwhheenn  

pprroovviiddeedd  bbyy  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  nneeaarr  rreellaattiivvee  oorr  ppeerrssoonnaall  

ffrriieenndd  hhaavviinngg  nnoo  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee..  

  

NNOOTTEE  

  

ii))  AA  ccaassuuaall  mmeeaall,,  ggiifftt  oorr  ootthheerr  ssoocciiaall  hhoossppiittaalliittyy  sshhaallll  nnoott  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  ggiifftt..  

  

iiii))  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aavvooiidd  aacccceeppttiinngg  llaavviisshh  

hhoossppiittaalliittyy  oorr  ffrreeqquueenntt  hhoossppiittaalliittyy  ffrroomm  aannyy  iinnddiivviidduuaall,,  
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iinndduussttrriiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ffiirrmmss,,  oorrggaanniizzaattiioonnss  eettcc..  hhaavviinngg  

ooffffiicciiaall  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  UUnniivveerrssiittyy..  

  

22))  OOnn  ooccccaassiioonnss  ssuucchh  aass  wweeddddiinnggss,,  aannnniivveerrssaarriieess,,  ssoocciiaall  oorr  

rreelliiggiioouuss  ffuunnccttiioonnss,,  wwhheenn  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  aa  ggiifftt  iiss  iinn  

ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  pprreevvaaiilliinngg  rreelliiggiioouuss  oorr  ssoocciiaall  pprraaccttiiccee,,  aa  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  aacccceepptt  ggiiffttss  ffrroomm  hhiiss//hheerr  nneeaarr  

rreellaattiivveess  aanndd  ffrriieennddss  bbuutt  hhee//sshhee  sshhaallll  mmaakkee  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  iiff  tthhee  vvaalluuee  ooff  aannyy  ssuucchh  ggiifftt  eexxcceeeeddss  RRss..  550000//--  

  

33))  IInn  aannyy  ootthheerr  ccaassee,,  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  

aacccceepptt,,  oorr  ppeerrmmiitt  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  oorr  aannyy  

ootthheerr  ppeerrssoonn  aaccttiinngg  oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  ttoo  aacccceepptt  aannyy  ggiifftt  

wwiitthhoouutt  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  iiff  tthhee  vvaalluuee  

tthheerreeooff  eexxcceeeeddss::  

ii))  RRss..  1100,,000000//--  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

hhoollddiinngg  aannyy  GGrroouupp  AA  oorr  GGrroouupp  BB  ppoosstt::  aanndd    

iiii))  RRss..  55,,000000//--  iinn    tthhee  ccaassee  ooff    aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

hhoollddiinngg  aannyy  GGrroouupp  CC  oorr  GGrroouupp  DD  ppoosstt..  

  

1133..    PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  DDoowwrryy  

  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll::  

  ((ii))  ggiivvee  oorr  ttaakkee  oorr  aabbeett  tthhee  ggiivviinngg  oorr  ttaakkiinngg  ooff  ddoowwrryy  oorr  

((iiii))  ddeemmaanndd,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  ffrroomm  tthhee  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaann  

ooff  aa  bbrriiddee  oorr  bbrriiddeeggrroooomm,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  aannyy  ddoowwrryy..  

  

EExxppllaannaattiioonn  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rruullee,,  ““ddoowwrryy””  hhaass  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinngg  aass  iinn  

tthhee  DDoowwrryy  PPrroohhiibbiittiioonn  AAcctt,,  11996611  ((2288  ooff  11996611)),,  aass  aammeennddeedd,,  iinn  iittss  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  SSttaattee  ooff  HHaarryyaannaa..  
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1144..  PPuubblliicc  DDeemmoonnssttrraattiioonn  iinn  hhoonnoouurr  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess..  

  

NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  rreecceeiivvee  aannyy  ccoommpplliimmeennttaarryy  oorr  vvaalleeddiiccttoorryy  

aaddddrreessss  oorr  aacccceepptt  aannyy  tteessttiimmoonniiaall  oorr  aatttteenndd  aannyy  mmeeeettiinngg  oorr  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  hheelldd  iinn  hhiiss//hheerr  hhoonnoouurr  oorr  iinn  tthhee  hhoonnoouurr  ooff  aannyy  

ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee..  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo::  

  

aa))  aa  ffaarreewweellll  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  ssuubbssttaannttiiaallllyy  pprriivvaattee  aanndd  

iinnffoorrmmaall  cchhaarraacctteerr  hheelldd  iinn  hhoonnoouurr  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  

aannyy  ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  

rreettiirreemmeenntt  oorr  ttrraannssffeerr  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  rreecceennttllyy  qquuiitt  tthhee  

sseerrvviiccee  ooff  UUnniivveerrssiittyy::  oorr  

  

bb))  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  ssiimmppllee  aanndd  iinneexxppeennssiivvee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  

aarrrraannggeedd  bbyy  ppuubblliicc  bbooddiieess  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss..  

  

NNOOTTEE::  

  EExxeerrcciissee  ooff  pprreessssuurree  oorr  iinnfflluueennccee  ooff  aannyy  ssoorrtt  oonn  aannyy  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  ttoo  iinndduuccee  hhiimm//hheerr  ttoo  ssuubbssccrriibbee  ttoowwaarrddss  aannyy  ffaarreewweellll  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  eevveenn..  IIff  iitt  iiss  ooff  aa  ssuubbssttaannttiiaallllyy  pprriivvaattee  oorr  iinnffoorrmmaall  

cchhaarraacctteerr,,  aanndd  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ssuubbssccrriippttiioonnss  ffrroomm  GGrroouupp  CC  oorr  GGrroouupp  DD  

eemmppllooyyeeeess  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess  ffoorr  tthhee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ooff  aannyy  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  nnoott  bbeelloonnggiinngg  ttoo  GGrroouupp  CC  oorr  GGrroouupp  DD,,  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  

  

1155..  PPrriivvaattee  ttrraaddee  oorr  EEmmppllooyymmeenntt..  

  

11))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  eennggaaggee  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  
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iinn  aannyy  ttrraaddee  oorr  bbuussiinneessss  oorr  nneeggoottiiaattee  ffoorr,,  oorr  uunnddeerrttaakkee,,  

aannyy  ootthheerr  eemmppllooyymmeenntt;;  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy,,  wwiitthhoouutt  ssuucchh  

ssaannccttiioonn  uunnddeerrttaakkee  hhoonnoorraarryy  wwoorrkk  ooff  aa  ssoocciiaall  oorr  

cchhaarriittaabbllee  nnaattuurree  oorr  ooccccaassiioonnaall  wwoorrkk  ooff  aarrttiissttiicc  oorr  

sscciieennttiiffiicc  cchhaarraacctteerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt::  

  

ii))  hhee//sshhee  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  mmoonntthh  ooff  

hhiiss//hheerr  uunnddeerrttaakkiinngg  aannyy  ssuucchh  wwoorrkk,,  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ggiivviinngg  ffuullll  ddeettaaiillss..  

iiii))  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  dduuttiieess  ddoo  nnoott  tthheerreebbyy  ssuuffffeerr;;  

iiiiii))  hhee//sshhee  sshhaallll  ddiissccoonnttiinnuuee  aannyy  ssuucchh  wwoorrkk  iiff  ssoo  

ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt,,  iiff  tthhee  uunnddeerrttaakkiinngg  ooff  aannyy  ssuucchh  

wwoorrkk  iinnvvoollvveess  hhoollddiinngg  ooff  aann  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee,,  hhee//sshhee  sshhaallll  

nnoott  sseeeekk  eelleeccttiioonn  ttoo  aannyy  ssuucchh  ooffffiiccee  wwiitthhoouutt  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

EExxppllaannaattiioonn  ––CCaannvvaassssiinngg  bbyy  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee..  

  

ii))  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  iinnssuurraannccee  aaggeennccyy,,  

ccoommmmiissssiioonn  aaggeennccyy,,  eettcc..,,  oowwnneedd  oorr  mmaannaaggeedd  bbyy  hhiiss//hheerr  

wwiiffee  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy;;  oorr    

iiii))  ffoorr  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhee  

sseeccoonndd  pprroovviissoo,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  bbrreeaacchh  ttoo  tthhiiss  

ssuubb--rruullee..  

  

22..  EEvveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  oonnee  

mmoonntthh  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  iiff  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  

iiss  eennggaaggeedd  iinn  aa  ttrraaddee  oorr  bbuussiinneessss  oorr  oowwnnss  oorr  mmaannaaggeess  aann  

iinnssuurraannccee  aaggeennccyy  oorr  ccoommmmiissssiioonn  aaggeennccyy..  
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33..  NNoo  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  wwiitthhoouutt  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  eexxcceepptt  iinn  dduuee  ddiisscchhaarrggee  ooff  

hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  dduuttiieess,,  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn,,  

pprroommoottiioonn  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aannyy  bbaannkk  oorr  ootthheerr  ccoommppaannyy  

wwhhiicchh  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  ccoommppaanniieess  

AAcctt,,  11995566  ((AAcctt  11  ooff  11995566)),,  oorr  aannyy  ootthheerr  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  

bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee  oorr  aannyy  ccooooppeerraattiivvee  ssoocciieettyy  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  

ppuurrppoosseess..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  

rreeggiissttrraattiioonn,,  pprroommoottiioonn  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aa  ccooooppeerraattiivvee  ssoocciieettyy  

ssuubbssttaannttiiaallllyy  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  oorr  ooff  aa  

lliitteerraarryy,,  sscciieennttiiffiicc  oorr  cchhaarriittaabbllee  ssoocciieettyy  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  

SSoocciieettiieess  RReeggiissttrraattiioonn  AAcctt,,  11886600,,  ((2211  ooff  11886600))  oorr  aannyy  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt::  

  

ii))  hhee//sshhee  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  mmoonntthh  ooff  

hhiiss//hheerr  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  ssuucchh  aaccttiivviittyy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ggiivviinngg  ffuullll  ddeettaaiillss;;  

iiii))  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  dduuttiieess  ddoo  nnoott  tthheerreebbyy  ssuuffffeerr;;  

iiiiii))  hhee//sshhee  sshhaallll  ddiissccoonnttiinnuuee  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aannyy  ssuucchh  

aaccttiivviittyy  iiff  ssoo  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt,,  iiff  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  aannyy  ssuucchh  aaccttiivviittyy  

iinnvvoollvveess  hhoollddiinngg  ooff  aann  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee,,  hhee//sshhee  sshhaallll  nnoott  

sseeeekk  eelleeccttiioonn  ttoo  aannyy  ssuucchh  ooffffiiccee  wwiitthhoouutt  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

EExxppllaannaattiioonn  II::  

AA  ““CCoo--ooppeerraattiivvee  SSoocciieettyy””  mmeeaannss  aa  ssoocciieettyy  rreeggiisstteerreedd  oorr  ddeeeemmeedd  

ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhee  CCoo--ooppeerraattiivvee  SSoocciieettiieess  AAcctt,,  11991122  ((22  ooff  
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11991122))  oorr  aannyy  ootthheerr  rreellaattiinngg  ttoo  CCoo--ooppeerraattiivvee  ssoocciieettiieess  ffoorr  tthhee  ttiimmee  

bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee  iinn  aannyy  ssttaattee..  

  

EExxppllaannaattiioonn  IIII::  

  

CCaannvvaassssiinngg  ffoorr  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  

tthhee  sseeccoonndd  pprroovviissoo  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss  ssuubb--rruullee..  

  

44))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aacccceepptt  aannyy  ffeeee  ffoorr  aannyy  

wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  hhiimm//hheerr  ffoorr  aannyy  ppuubblliicc  bbooddyy  oorr  aannyy  pprriivvaattee  

ppeerrssoonn  wwiitthhoouutt  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy..  

  

1166..  IInnvveessttmmeenntt  lleennddiinngg  aanndd  bboorrrroowwiinngg  

  

11..  NNoo  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  iinndduullggee  iinn  ssppeeccuullaattiivvee  

bbuussiinneessss  ooff  aannyy  ssoorrtt  oorr  ootthheerr  ssppeeccuullaattiivvee  iinnvveessttmmeennttss..  

  

  

EExxppllaannaattiioonn::  

  

FFrreeqquueenntt  ppuurrcchhaassee  oorr  ssaallee  oorr  bbootthh  ooff  sshhaarreess  sseeccuurriittiieess  oorr  ootthheerr  

iinnvveessttmmeennttss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ssppeeccuullaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  

mmeeaanniinngg  ooff  tthhiiss  ssuubb--rruullee..  

  

22..  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  mmaakkee,,  oorr  ppeerrmmiitt  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  

hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  oorr  aannyy  ppeerrssoonn  aaccttiinngg  oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  ttoo  mmaakkee  

iinnvveessttmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  lliikkeellyy  ttoo  eemmbbaarrrraassss  oorr  iinnfflluueennccee  hhiimm//hheerr  iinn  

tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  ooffffiicciiaall  dduuttiieess..  

  

33..  IIff  aannyy  qquueessttiioonn  aarriisseess  wwhheetthheerr  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn  iiss  ooff  tthhee  nnaattuurree  

rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubb--rruullee  ((11))  oorr  ssuubb--rruullee  ((22)),,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  
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44..  ((ii))  NNoo  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  ssaavvee  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  ooff  

bbuussiinneessss  wwiitthh  bbaannkk  oorr  aa  ffiirrmm  ooff  ssttaannddiinngg  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

ccoonndduucctt  bbaannkkiinngg  bbuussiinneessss,,  eeiitthheerr  hhiimmsseellff  oorr  tthhrroouugghh  aannyy  mmeemmbbeerr  

ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  aaccttiinngg  oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff::  

  

aa))    lleenndd  oorr  bboorrrrooww  mmoonneeyy  aass  PPrriinncciippaall  oorr  AAggeenntt,,  ttoo  

oorr  ffrroomm  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  wwiitthh  wwhhoomm  hhee//sshhee  iiss  

lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ppllaaccee  

hhiimmsseellff  uunnddeerr  aannyy  ppeeccuunniiaarryy  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ssuucchh  

ppeerrssoonn,,  oorr  

  

bb))    lleenndd  mmoonneeyy  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  aatt  iinntteerreesstt  oorr  iinn  aa  

mmaannnneerr  wwhheerreebbyy  rreettuurrnn  iinn  mmoonneeyy  oorr  iinn  kkiinndd  iiss  

cchhaarrggeedd  oorr  ppaaiidd;;  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  wwiitthh  tthhee  

pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eenntteerr  iinnttoo  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn  

rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubb--ccllaauussee((aa))  oorr  ssuubb--ccllaauussee((bb))..  

  

iiii))  wwhheenn  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  aappppooiinntteedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  

ttoo  aa  ppoosstt  ooff  ssuucchh  nnaattuurree  aass  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  bbrreeaacchh  

ooff  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssuubb  rruullee  ((22))  oorr  ssuubb  ((44)),,  hhee//sshhee  sshhaallll  

ffoorrtthhwwiitthh  rreeppoorrtt  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy  

aanndd  sshhaallll  tthheerreeaafftteerr  aacctt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssuucchh  oorrddeerr  aass  mmaayy  bbee  

ssuucchh  aauutthhoorriittyy..  

  

1177..  IInnssoollvveennccyy  aanndd  HHaabbiittuuaall  IInnddeebbtteeddnneessss..  

  

AA  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ssoo  mmaannaaggee  hhiiss//hheerr  pprriivvaattee  aaffffaaiirrss  aass  

ttoo  aavvooiidd  hhaabbiittuuaall  iinnddeebbtteeddnneessss,,  oorr  iinnssoollvveennccyy..  AA  uunniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  aannyy  lleeggaall  pprroocceeeeddiinnggss  iiss  iinnssttiittuutteedd  ffoorr  
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tthhee  rreeccoovveerryy  ooff  aannyy  ddeebbtt  dduuee  ffrroomm  hhiimm//hheerr  oorr  ffoorr  aaddjjuuddggiinngg  

hhiimm//hheerr  aass  aann  iinnssoollvveenntt  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  rreeppoorrtt  tthhee  ffuullll  ffaaccttss  ooff  tthhee  

lleeggaall  pprroocceeeeddiinnggss  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

NNOOTTEE::  

TThhee  bbuurrddeenn  ooff  pprroovviinngg  tthhaatt  iinnssoollvveennccyy  iinnddeebbtteeddnneessss  wwaass  tthhee  

rreessuulltt  ooff  cciirrccuummssttaanncceess  wwhhiicchh  wwiitthh  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  oorrddiinnaarryy  

ddiilliiggeennccee,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  ffoorreesseeeenn,,  oorr  

oovveerr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaadd  nnoo  ccoonnttrrooll,,  aanndd  hhaadd  nnoott  pprroocceeeeddeedd  ffrroomm  

eexxttrraavvaaggaanntt  oorr  ddiissssiippaatteedd  hhaabbiittss,,  sshhaallll  bbee  uuppoonn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee..  

  

1188..  MMoovvaabbllee,,  iimmmmoovvaabbllee  aanndd  vvaalluuaabbllee  pprrooppeerrttyy..  

  

11))    EEvveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  oonn  hhiiss//hheerr  aappppooiinnttmmeenntt  

ttoo  aannyy  sseerrvviiccee  oorr  ppoosstt  aanndd  tthheerreeaafftteerr  aatt  ssuucchh  iinntteerrvvaallss  aass  

mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ssuubbmmiitt  aa  rreettuurrnn  ooff  

hhiiss//hheerr  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess,,  iinn  ssuucchh  ffrroomm  aass  mmaayy  bbee  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ggiivviinngg  tthhee  ffuullll  ppaarrttiiccuullaarrss  

rreeggaarrddiinngg::  

  

aa))    tthhee  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  iinnhheerriitteedd,,  oowwnneedd,,  aaccqquuiirreedd  oorr  

hheelldd  oonn  lleeaassee  oorr  mmoorrttggaaggee,,  bbyy  hhiimm//hheerr  oorr  hhiiss//hheerr  ssppoouussee  

oorr  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy,,  eeiitthheerr  iinn  tthheeiirr  oowwnn  

nnaammee  oorr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn;;  

bb))    SShhaarreess,,  ddeebbeennttuurreess  aanndd  ccaasshh  iinncclluuddiinngg  bbaannkk  ddeeppoossiittss  

iinnhheerriitteedd  oorr  ssiimmiillaarrllyy  oowwnneedd,,  aaccqquuiirreedd  oorr  hheelldd  bbyy  

hhiimm//hheerr  oorr  hhiiss//hheerr  ssppoouussee  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  

ffaammiillyy..  
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cc))    OOtthheerr  mmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  iinnhheerriitteedd  oorr  ssiimmiillaarrllyy  oowwnneedd,,  

aaccqquuiirreedd  oorr  hheelldd  bbyy  hhiimm//hheerr  oorr  hhiiss//hheerr  ssppoouussee  oorr  aannyy  

ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy;;  aanndd    

  

dd))    DDeebbttss  aanndd  ootthheerr  lliiaabbiilliittiieess  iinnccuurrrreedd  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  

bbyy  hhiimm//hheerr  oorr  hhiiss//hheerr  ssppoouussee  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  

hhiiss//hheerr  ffaammiillyy..  

  

NNOOTTEE::  --  

II..  SSuubb--rruullee  ((11))  sshhaallll  nnoott  oorrddiinnaarriillyy  aappppllyy  ttoo  GGrroouupp  DD  

eemmppllooyyeeeess,,  bbuutt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  ddiirreecctt  tthhaatt  iitt  sshhaallll  

aappppllyy  ttoo  aannyy  ssuucchh  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oorr  GGrroouupp  ooff  

eemmppllooyyeeeess..  

  

IIII..  IInn  aallll  rreettuurrnnss,,  tthhee  vvaalluuee  ooff  iitteemm  mmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  wwoorrtthh  

lleessss  tthhaann  RRss..  1100,,000000  mmaayy  bbee  aaddddeedd  aanndd  sshhoowwnn  aass  aa  lluummpp  

ssuumm..  TThhee  vvaalluuee  ooff  aarrttiicclleess  ooff  ddaaiillyy  uussee  ssuucchh  aass  ccllootthheess,,  

uutteennssiillss,,  ccrroocckkeerryy,,  bbooookkss,,  eettcc..  nneeeedd  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  

ssuucchh  rreettuurrnn..  

  

IIIIII..  EEvveerryy  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  iinn  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  ddaattee  

ooff  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthheessee  rruulleess  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aa  

rreettuurrnn  uunnddeerr  tthhiiss  ssuubb  rruullee  oonn  oorr  bbeeffoorree  ssuucchh  ddaattee  aass  mmaayy  

bbee  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  ssuucchh  

ccoommmmeenncceemmeenntt..  

  

22))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy,,  aaccqquuiirree  oorr  

ddiissppoossee  ooff  aannyy  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  bbyy  lleeaassee,,  mmoorrttggaaggee,,  

ppuurrcchhaassee,,  ssaallee,,  ggiifftt  oorr  ootthheerrwwiissee  eeiitthheerr  iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  

nnaammee  oorr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiimm//hheerr  ffaammiillyy;;  
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PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiff  aannyy  

ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonn  iiss  ::--  

  

ii))  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  oorr  

iiii))  ootthheerrwwiissee  tthhaann  tthhrroouugghh  aa  rreegguullaarr  oorr  rreeppuutteedd  

ddeeaalleerr..  

33))  WWhheerree  aa  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  eenntteerrss  iinnttoo  aa  ttrraannssaaccttiioonn  iinn  

rreessppeecctt  ooff  mmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  eeiitthheerr  iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  nnaammee  

oorr  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aa  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy,,  hhee//sshhee  

sshhaallll  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oorr  ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonn,,  

rreeppoorrtt  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy,,  iiff  tthhee  vvaalluuee  

ooff  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  eexxcceeeeddss  RRss..  1100,,000000..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  oobbttaaiinneedd  iiff  aannyy  ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonn  iiss::  

ii))  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  ooffffiicciiaall  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee;;  oorr  

iiii))  ootthheerrwwiissee  tthhaann  tthhrroouugghh  aa  rreeggiisstteerreedd  oorr  rreeppuutteedd  

ddeeaalleerr..  

  

44..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy  mmaayy  aatt  aannyy  

ttiimmee,,  bbyy  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr,,  rreeqquuiirree  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  ttoo  ffuurrnniisshh,,  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  

oorrddeerr,,  aa  ffuullll  aanndd  ccoommpplleetteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  ssuucchh  mmoovvaabbllee  oorr  

iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy  hheelldd  oorr  aaccqquuiirreedd  bbyy  hhiimm//hheerr  oonn  

hhiiss//hheerr  bbeehhaallff  oorr  bbyy  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  aass  

mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  oorrddeerr..  SSuucchh  ssttaatteemmeenntt  sshhaallll,,  iiff  ssoo  

rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  bbyy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy,,  

iinncclluuddee  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh,,  oorr  tthhee  ssoouurrccee  

ffrroomm  wwhhiicchh,,  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  wwaass  aaccqquuiirreedd..  
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55..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  eexxeemmpptt  aannyy  ccaatteeggoorryy  ooff  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  GGrroouupp  CC  oorr  GGrroouupp  DD  ffrroomm  aannyy  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  rruullee  eexxcceepptt  ssuubb--rruullee  ((44))..  NNoo  ssuucchh  eexxeemmppttiioonn  

sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  bbee  mmaaddee  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnccuurrrreennccee  ooff  tthhee  

ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

EExxppllaannaattiioonn::  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rruullee::  

11))  TThhee  eexxpprreessssiioonn  ““  mmoovvaabbllee  pprrooppeerrttyy””  iinncclluuddeess::  

ii))    JJeewweelllleerryy,,  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess,,  tthhee  aannnnuuaall  pprreemmiiuumm  wwhhiicchh  

eexxcceeeeddss  RRss..  1100,,000000  oorr  oonnee--ssiixxtthh  ooff  tthhee  ttoottaall  aannnnuuaall  

eemmoolluummeennttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhiicchheevveerr  iiss  

lleessss,,  sshhaarreess,,  sseeccuurriittiieess  aanndd  ddeebbeennttrreess;;  

iiii))    LLooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess  bbyy  ssuucchh  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

wwhheetthheerr  sseeccuurreedd  oorr  nnoott;;  aanndd    

iiiiii))    MMoottoorr  ccaarrss,,  mmoottoorr  ccyycclleess,,  hhoorrsseess,,  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeeaannss  ooff  

ccoonnvveeyyaannccee;;  aanndd    

iiiiii))  RReeffrriiggeerraattoorrss,,  rraaddiiooss,,  rraaddiiooggrraammss  aanndd  ootthheerr  

eelleeccttrroonniicc  ggooooddss..  

22))  ““PPrreessccrriibbeedd  AAuutthhoorriittyy””  mmeeaannss::  

aa))  ((ii))    tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  hhoollddiinngg  aannyy  GGrroouupp  AA  aanndd  BB  ppoosstt  eexxcceepptt  wwhheerree  

aannyy  lloowweerr  aauutthhoorriittyy  iiss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  

aannyy  ppuurrppoossee..  

        ((iiii))    VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

hhoollddiinngg  aannyy  GGrroouupp  CC  ppoosstt;;  

        ((iiiiii))    RReeggiissttrraarr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  hhoollddiinngg  

aannyy  GGrroouupp  DD  ppoosstt;;  

bb))    iinn  rreessppeecctt  ooff  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  oorr  

oonn  ddeeppuuttaattiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aannyy  ootthheerr  

UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  PPaarreenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  oonn  tthhee  ccaaddrree  ooff  wwhhiicchh  

ssuucchh  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  iiss  bboorrnnee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  aaddmmiinniissttrraattiivveellyy  ssuubboorrddiinnaattee  aass  mmeemmbbeerr  

ooff  tthhaatt  ccaaddrree..  
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1199..  VViinnddiiccaattiioonn  ooff  AAccttss  aanndd  CChhaarraacctteerr  ooff  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyyeeeess..  

11))  NNoo  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  hhaavvee  rreeccoouurrssee  ttoo  aannyy  ccoouurrtt  oorr  ttoo  tthhee  

pprreessss  ffoorr  vviinnddiiccaattiioonn  oonn  ooff  aannyy  ooffffiicciiaall  aacctt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  tthhee  

ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  aaddvveerrssee  ccrriittiicciissmm,,  oorr  aann  aattttaacckk  ooff  aa  ddeeffaammaattoorryy  

cchhaarraacctteerr..  

22))  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  rruullee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  pprroohhiibbiitt  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  ffrroomm  vviinnddiiccaattiinngg  hhiiss//hheerr  pprriivvaattee  cchhaarraacctteerr  oorr  aannyy  aacctt  

ddoonnee  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  hhiiss//hheerr  pprriivvaattee  ccaappaacciittyy  aanndd  wwhheerree  aannyy  aaccttiioonn  

ffoorr  vviinnddiiccaattiinngg  hhiiss//hheerr  pprriivvaattee  cchhaarraacctteerr  oorr  aannyy  aacctt  ddoonnee  bbyy  

hhiimm//hheerr  iinn  pprriivvaattee  ccaappaacciittyy  iiss  ttaakkeenn,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  

sshhaallll  ssuubbmmiitt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aauutthhoorriittyy  rreeggaarrddiinngg  ssuucchh  

aaccttiioonn..  

2200..  CCaannvvaassssiinngg  

NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbrriinngg  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  bbrriinngg  aannyy  

ppoolliittiiccaall  oorr  ootthheerr  iinnfflluueennccee  ttoo  bbeeaarr  uuppoonn  aannyy  ssuuppeerriioorr  aauutthhoorriittyy  ttoo  

ffuurrtthheerr  hhiiss//hheerr  iinntteerreesstt  iinn  rreessppeecctt  ooff  aa  mmaatttteerr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  hhiiss//hheerr  

sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

2211..  BBiiggaammoouuss  MMaarrrriiaaggeess..  

11))  NNoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  eenntteerr  iinnttoo,,  oorr  ccoonnttrraacctt,,  aa  

mmaarrrriiaaggee  wwiitthh  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  aa  ssppoouussee  lliivviinngg;;  aanndd  

22))  NNoo  uunniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee,,  hhaavviinngg  aa  ssppoouussee  lliivviinngg  sshhaallll  

eenntteerr  iinnttoo,,  oorr  ccoonnttrraacctt  aa  mmaarrrriiaaggee  wwiitthh  aannyy  ppeerrssoonn;;  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  ppeerrmmiitt  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee  ttoo  eenntteerr  iinnttoo,,  oonn  ccoonnttrraacctt  aannyy  ssuucchh  mmaarrrriiaaggee  aass  

iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubb--rruullee  ((11))  oorr  ssuubb--rruullee  ((22))  iiff  iitt  iiss  

ssaattiissffiieedd  tthhaatt::--  

aa))  ssuucchh  mmaarrrriiaaggee  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  ccuussttoommaarryy  aanndd  

//oorr  ppeerrssoonnaall  llaaww  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  GGoovveerrnnmmeenntt  

eemmppllooyyeeee  aanndd  tthhee  ootthheerr  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  mmaarrrriiaaggee;;  aanndd    

    bb))  tthheerree  aarree  ootthheerr  ggrroouunnddss  ffoorr  ssoo  ddooiinngg..  
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2222..  CCoonnssuummppttiioonn  ooff  IInnttooxxiiccaattiinngg  DDrriinnkkss  aanndd  DDrruuggss..  

  AA  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll::  

aa))  ssttrriiccttllyy  aabbiiddee  bbyy  aannyy  llaaww  rreellaattiinngg  ttoo  iinnttooxxiiccaattiinngg  ddrriinnkk  oorr  

ddrruuggss  iinn  ffoorrccee  iinn  aannyy  aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  hhaappppeenn  ttoo  bbee  

ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg;;  

bb))  ttaakkee  dduuee  ccaarree  tthhaatt  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  iiss  nnoott  

aaffffeecctteedd  iinn  aannyy  wwaayy  bbyy  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aannyy  iinnttooxxiiccaattiinngg  

ddrriinnkkss  oorr  ddrruuggss;;  

cc))  nnoott  ccoonnssuummee  iinnttooxxiiccaattiinngg  ddrriinnkkss  oorr  ddrruuggss  iinn  ppuubblliicc;;  

dd))  nnoott  aappppeeaarr  iinn  aa  ssttaattee  ooff  iinnttooxxiiccaattiioonn  iinn  ppuubblliicc  ppllaaccee;;  

ee))  nnoott  bbee  pprreesseenntt  oonn  dduuttyy  iinn  aa  ssttaattee  iinnttooxxiiccaattiioonn;;  aanndd  

ff))  nnoott  hhaabbiittuuaallllyy  uussee  aannyy  iinnttooxxiiccaattiinngg  ddrriinnkkss  oorr  ddrruuggss  ttoo  eexxcceessss..  

2233..  IInntteerrpprreettaattiioonn  

IIff  aannyy  qquueessttiioonn  aarriisseess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthheessee  rruulleess,,  

iitt  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ffoorr  aa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  

wwhhoossee  ddeecciissiioonn  tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

2244..  DDeelleeggaattiioonn  ooff  PPoowweerr  

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy,,  bbyy  aa  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr,,  ddiirreecctt  tthhaatt  aannyy  

ppoowweerr  eexxeerrcciissaabbllee  bbyy  iitt  oorr  aannyy  ootthheerr  ooffffiicceerr  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  

((eexxcceepptt  tthhee  ppoowweerrss  uunnddeerr  rruullee  2233))  sshhaallll  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  

ccoonnddiittiioonnss,,  iiff  aannyy,,  aass  mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  oorrddeerr,,  bbee  

eexxeerrcciissaabbllee  aallssoo  bbyy  ssuucchh  ooffffiicceerr  oorr  aauutthhoorriittyy  aass  mmaayy  bbee  ssppeecciiffiieedd  

iinn  tthhee  oorrddeerr..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VVII  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE  CCOOUURRTT                                          

        11..    TThhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoouurrtt  sshhaallll,,  uunnlleessss  
ootthheerrwwiissee  ddiirreecctteedd,,  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaarrcchh  
eeaacchh  yyeeaarr  aatt  wwhhiicchh  tthhee  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  
eennssuuiinngg  yyeeaarr  aanndd  ootthheerr  bbuussiinneessss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  

          PPrroovviiddeedd  tthhaatt  oorrddiinnaarryy  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  mmaayy  
bbee  ccoonnvveenneedd,,  aatt  aannyy  ttiimmee,,  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  uunnddeerr  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  ffoorr  tthhee  dduuee  
ddiissppoossaall  ooff  bbuussiinneessss..  

AAnnnnuuaall  
MMeeeettiinngg  

        22..      AAnn  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  aannyy  
ttiimmee  bbyy  tthhee  CChhaanncceelllloorr,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  hhiimmsseellff  
oorr  oonn  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  bbyy  ffoouurr//ffiifftthhss  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
CCoouurrtt..  TThheeyy  sshhaallll  iinnffoorrmm  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  
iinnttiimmaattiinngg  tthhee  ppuurrppoossee  ffoorr  wwhhiicchh  ssuucchh  mmeeeettiinngg  iiss  
ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  nneecceessssaarryy..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  cciirrccuullaattee  
tthhee  nnoottiiccee  ooff  ssuucchh  ddaattee,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  bbuussiinneessss  
wwhhiicchh  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg,,  ttoo  
tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  ddaayyss  bbeeffoorree  
tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  ssuucchh  mmeeeettiinngg..  

SSppeecciiaall  
MMeeeettiinnggss  

        33..    TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  
VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  ggiivvee  nnoott  lleessss  tthhaann  ffiifftteeeenn  ddaayyss  
nnoottiiccee  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  aann  oorrddiinnaarryy  mmeeeettiinngg;;  pprroovviiddeedd  
tthhaatt  iinn  aa  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  
mmaayy  ccoonnvveennee  aann  oorrddiinnaarryy  mmeeeettiinngg  aatt  aa  sshhoorrtteerr  nnoottiiccee..  

PPeerriioodd  ooff  
NNoottiiccee  

        44..      EExxcceepptt  iinn  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinnggss,,  nnoott  lleessss  tthhaann  
sseevveenn  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  aa  mmeeeettiinngg,,  tthhee  
RReeggiissttrraarr  sshhaallll,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee    
VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iissssuuee  ttoo  eevveerryy  mmeemmbbeerr,,  AAggeennddaa  
PPaappeerrss,,  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  ddaattee,,  hhoouurr  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  
mmeeeettiinngg  aanndd  tthhee  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  bbeeffoorree  tthhee  
mmeeeettiinngg..  

AAggeennddaa  
PPaappeerrss  

    55..  ((ii))  AAtt  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  ttwwoo  ffiifftthhss  
mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  aa  qquuoorruumm..  

QQuuoorruumm  
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      ((iiii))  IIff  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  ffoorr  

ppuurrppoosseess  ooff  qquuoorruumm  iiss  nnoott  pprreesseenntt  hhaallff  aann  

hhoouurr  aafftteerr  tthhee  aappppooiinntteedd  ttiimmee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg,,  

tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  hheelldd  aanndd  tthhee  

RReeggiissttrraarr  sshhaallll  mmaakkee  aa  rreeccoorrdd  ooff  tthhaatt  ffaacctt..      

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt    

tthhee  MMeeeettiinnggss  
        66..  TThhee  CChhaanncceelllloorr  oorr  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  tthhee    

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

CCoouurrtt  aatt  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  pprreesseenntt  bbuutt  iinn  tthhee  

aabbsseennccee  ooff  bbootthh  tthhee  CChhaanncceelllloorr  aanndd  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  

eelleecctt  aa  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess  ttoo  

pprreessiiddee  aatt  ssuucchh  mmeeeettiinnggss..      

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  
        77..  EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  

tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  

vvootteess,,  bbeeiinngg  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  

hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  vvoottee  aass  aa  

mmeemmbbeerr..  

SSiiggnniinngg  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  

MMeeeettiinnggss  

        88..  AAllll  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oorr  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  aass  tthhee  ccaassee  

mmaayy  bbee..  

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
        99..    TThhee  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  hhaavviinngg  bbeeeenn  dduullyy  

ccoonnffiirrmmeedd  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  CChhaanncceelllloorr  aanndd  

tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoouurrtt  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  

wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VVIIII  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE  

EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOUUNNCCIILL    

  

        11..        TThhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  wwiillll,,   

oorrddiinnaarriillyy,,  bbee  hheelldd  oonnccee  iinn  ttwwoo  mmoonntthhss,,  oonn  aa  ddaattee  

aanndd  ttiimmee  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

DDuurraattiioonn  ooff  

MMeeeettiinnggss  

        22..      TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll,,  nnoott  lleessss  tthhaann  sseevveenn  ddaayyss  

bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg,,  iissssuuee  ttoo  eeaacchh  

mmeemmbbeerr  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  AAggeennddaa  aanndd  tthhee  rreellaatteedd  

ppaappeerrss..  

          PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinnggss,,  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ssuussppeenndd  oorr  mmooddiiffyy  tthhee  

ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee..  

PPeerriioodd  ooff  NNoottiiccee  

        33..      TTwwoo  ffiifftthhss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  

qquuoorruumm..  

QQuuoorruumm  

        44..    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn    

ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  aanndd  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  tthhee  

mmeeeettiinnggss..      

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt    

tthhee  MMeeeettiinnggss  

        55..      EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll      bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa    

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    IInn  

tthhee  ccaassee  ooff  vvootteess,,  bbeeiinngg  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  aaddddiittiioonn  

ttoo  hhiiss//hheerr  oowwnn  vvoottee  aass  mmeemmbbeerr..  

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  

        66..  TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee    

rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

SSiiggnniinngg  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss    

ooff  MMeeeettiinnggss  
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      77..    TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  hhaavviinngg  bbeeeenn  dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee  

CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  CChhaanncceelllloorr,,  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  aanndd  tthhee  CCoouurrtt  

oorrddiinnaarriillyy  wwiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ddaayyss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss        
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CCHHAAPPTTEERR--  VVIIIIII  
RREEGGUULLAATTIIOONNSS    FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE    

AACCAADDEEMMIICC  CCOOUUNNCCIILL      

                    

      11..    TThhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  wwiillll  

oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  oonnccee  iinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  oonn  aa  ddaattee  

aanndd  ttiimmee  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

DDuurraattiioonn  ooff  

MMeeeettiinnggss  

      22..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll,,  oorrddiinnaarriillyy,,  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  

ddaayyss  bbeeffoorree  eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

iissssuuee  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  aa  nnoottiiccee,,  ccoonnvveenniinngg  tthhee  

mmeeeettiinngg  aanndd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  AAggeennddaa  aanndd  rreellaatteedd  

ppaappeerrss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinngg  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ssuussppeenndd  oorr  mmooddiiffyy  tthhee  

ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee..  

PPeerriioodd  ooff  NNoottiiccee  

      33..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  

RReeggiissttrraarr  sshhaallll  ggiivvee  ssuucchh  pprreevviioouuss  nnoottiiccee  ooff  tthhee  

ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aass  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  

iinn  eeaacchh  ccaassee  ppeerrmmiitt..  

SSppeecciiaall  MMeeeettiinnggss  

      44..    TTwwoo  ffiifftthhss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  ffoorrmm  aa  

qquuoorruumm..  

QQuuoorruumm  

      55..      TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  tthhee  

mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt    

tthhee  MMeeeettiinnggss  

      66..      EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  

ooff  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  

vvootteess  bbeeiinngg  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  

hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  oowwnn  

vvoottee  aass  mmeemmbbeerr..  

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  
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      77..      TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd,,  

iinn  wwrriittiinngg,,  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  

ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

RReeccoorrddiinngg  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  

      88..        TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill  hhaavviinngg  bbeeeenn  dduullyy  ccoonnffiirrmmeedd,,  sshhaallll  bbee  

cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  CChhaanncceelllloorr  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  oorrddiinnaarriillyy  wwiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ddaayyss  ooff  

tthhee  mmeeeettiinngg..  

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
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CCHHAAPPTTEERR--  IIXX  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  CC OO NN DD UU CC TT   OO FF   MM EE EE TT II NN GG SS   OO FF   TT HH EE    

FFIINNAANNCCEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE    

        11..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  tthhee  

mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee..    
CChhaaiirrmmaann  aatt  tthhee  

MMeeeettiinnggss  

        22..    TThhrreeee  mmeemmbbeerrss,,  oouutt  ooff  wwhhoomm  aattlleeaasstt  oonnee  sshhaallll  

bbee  aa  GGoovvtt..  nnoommiinneeee  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

QQuuoorruumm  

        33..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  iissssuuee  aa  nnoottiiccee  ooff  tthhee  

mmeeeettiinnggss  aalloonnggwwiitthh  tthhee  AAggeennddaa,,  nnoott  lleessss  tthhaann  sseevveenn  

ddaayyss  pprriioorr  ttoo  eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  

CCoommmmiitttteeee,,  ssttaattiinngg  tthhee  ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  

mmeeeettiinngg..  

PPeerriioodd    ooff    NNoottiiccee  

        44..  TThhee  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  

oonnccee  eevveerryy  yyeeaarr  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  aannnnuuaall  aaccccoouunnttss  

aanndd  tthhee  bbuuddggeett  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  wwiitthh  iittss  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

NNuummbbeerr  ooff  

MMeeeettiinnggss  

        55..    EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  

ooff  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    WWhheenn  tthhee  

vvootteess  aarree  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  

hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  vvoottee  aass  aa  

mmeemmbbeerr..  

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  

        66..  TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd,,  

iinn  wwrriittiinngg,,  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  

ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

SSiiggnniinngg  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  

MMeeeettiinngg  

  77..    TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  
CCoommmmiitttteeee,,  hhaavviinngg  bbeeeenn  ccoonnffiirrmmeedd,,  sshhaallll  bbee  
cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  ooff  
tthhee  mmeeeettiinngg..    

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
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CCHHAAPPTTEERR--  XX  
RREEGGUULLAATTIIOONNSS    FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE  

FFAACCUULLTTIIEESS  

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt          

tthhee  MMeeeettiinnggss  
11..  TThhee  DDeeaann  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  

tthhee  FFaaccuullttyy..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  DDeeaann,,  tthhee  SSeenniioorr--

mmoosstt  aammoonnggsstt  tthhee  PPrrooffeessssoorrss  oorr  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..    

MMeeeettiinnggss  ooff  

FFaaccuullttiieess  
22..  TThhee  mmeeeettiinnggss  ooff  FFaaccuullttiieess  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  

lleeaasstt  oonnccee  aa  yyeeaarr..  HHoowweevveerr,,  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

ffaaccuullttyy  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..    

QQuuoorruumm  33..  TTwwoo  ffiifftthhss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  

qquuoorruumm..  

NNoottiiccee  ooff  tthhee  

MMeeeettiinnggss  
44..  TThhee  DDeeaann,,  sshhaallll,,  nnoott  lleessss  tthhaann  sseevveenn  ddaayyss  

pprriioorr  ttoo  eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFaaccuullttyy,,  iissssuuee  ttoo  eeaacchh  

mmeemmbbeerr  aa  nnoottiiccee,,  ssttaattiinngg  tthhee  ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  

tthhee  mmeeeettiinngg  aalloonnggwwiitthh  tthhee  AAggeennddaa  aanndd  rreellaatteedd  ppaappeerrss..  

IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinngg,,  tthhee  DDeeaann,,  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ssuussppeenndd  oorr  

mmooddiiffyy  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  rruullee..    

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  
55..  EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    WWhheenn  

tthhee  vvootteess  aarree  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  DDeeaann  sshhaallll  hhaavvee  aa  

ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  vvoottee  aass  aa  mmeemmbbeerr..  

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
66..  TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  

cciirrccuullaatteedd  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXII  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE                                                                                                        

BBOOAARRDDSS  OOFF  SSTTUUDDIIEESS  

  

11..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  

DDeeaann  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  FFaaccuullttyy  ((iinn  ccaassee  tthheerree  iiss  nnoo  

PPoosstt  GGrraadduuaattee  tteeaacchhiinngg  aatt  tthhee  uunniivveerrssiittyy  lleevveell))  sshhaallll  

aacctt  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  IInn  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

oorr  tthhee  DDeeaann,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  

sshhaallll  eelleecctt  aa  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffrroomm  aammoonngg  tthheemmsseellvveess..  

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt  

tthhee  MMeeeettiinnggss  

22..  IIff  ttwwoo  oorr  mmoorree  BBooaarrddss  mmeeeett  jjooiinnttllyy  tthhee  

SSeenniioorr--mmoosstt  PPrrooffeessssoorr  aanndd  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  aacctt  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt  tthhee  jjooiinntt  

sseessssiioonn..  

JJooiinntt  MMeeeettiinnggss  ooff  

BBooaarrddss  ooff  SSttuuddiieess  

33..  TThhrreeee  mmeemmbbeerrss,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ssiinnggllee  BBooaarrdd  

aanndd  ssiixx  mmeemmbbeerrss,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ttwwoo  BBooaarrddss  

mmeeeettiinngg  jjooiinnttllyy,,  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthhee  ttoottaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aa  

ssiinnggllee  BBooaarrdd  iiss  tthhrreeee,,  ttwwoo  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  

qquuoorruumm..  

QQuuoorruumm  

44..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll,,  nnoott  

lleessss  tthhaann  sseevveenn  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

BBooaarrdd,,  iissssuuee  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr,,  aa  nnoottiiccee  ssttaattiinngg  tthhee  

ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aalloonnggwwiitthh  

aaggeennddaa  ppaappeerrss..  

NNoottiiccee  ooff  tthhee  

MMeeeettiinngg  

55..      EEvveerryy  BBooaarrdd  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  yyeeaarr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  

NNuummbbeerr  ooff  

MMeeeettiinnggss  
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bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr..    

TThhee  BBooaarrdd  mmaayy  ddiissppoossee  ooff  iittss  bbuussiinneessss  bbyy  

mmeeeettiinnggss  oorr  bbyy  cciirrccuullaattiioonn  oorr  bbyy  bbootthh  

66..      EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  

mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..    IInn  

tthhee  ccaassee  ooff  vvootteess,,  bbeeiinngg  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy,,  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  aaddddiittiioonn  

ttoo  hhiiss//hheerr  vvoottee  aass  mmeemmbbeerr..  

DDeecciissiioonnss  bbyy  

MMaajjoorriittyy  VVoottee  

77..    TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

SSttuuddiieess  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd,,  oorrddiinnaarriillyy,,  wwiitthhiinn  aa  

wweeeekk  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..      

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXIIII  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS    FFOORR  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE    

AACCAADDEEMMIICC  PPLLAANNNNIINNGG  BBOOAARRDD    

CChhaaiirrppeerrssoonn  aatt          

tthhee  MMeeeettiinnggss  
      11..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  

mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  

NNoottiiccee  ooff  MMeeeettiinngg        22..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll,,  oorrddiinnaarriillyy,,  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  

ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg,,  iissssuuee  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  aa  

nnoottiiccee  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  vveennuuee  ooff  tthhee  

mmeeeettiinngg  aalloonnggwwiitthh  aaggeennddaa  aanndd  rreellaatteedd  ppaappeerrss..  

RReeccoorrddiinngg  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
      33..  TThhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  

wwrriittiinngg  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

CCiirrccuullaattiioonn  ooff  

PPrroocceeeeddiinnggss  
      44..  TThhee  mmiinnuutteess  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  oorrddiinnaarriillyy  wwiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ddaayyss  ooff  tthhee  

mmeeeettiinngg..    
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXIIIIII  

EELLEECCTTIIOONN  RRUULLEESS  AANNDD  CCOOUUNNTTIINNGG  PPRROOCCEEDDUURREE  

EElleeccttiioonn  ooff  TTeeaacchheerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  ((ootthheerr  tthhaann  PPrrooffeessssoorrss))  ttoo  tthhee  CCoouurrtt  

aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill::--  

11..  TThheerree  sshhaallll  bbee  eelleeccttiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ((ootthheerr  tthhaann  PPrrooffeessssoorrss))  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  **  ssuubb--ccllaauussee  ((iiiiii))  

ooff    ccllaauussee  11((BB))  ooff  SSttaattuuttee  99  aanndd  ****ssuubb--ccllaauussee((ee))  ooff  ccllaauussee  --IIII  ooff  

SSttaattuuttee  1111  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  AAcctt,,  22000033  ttoo  

tthhee  CCoouurrtt  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  rreessppeeccttiivveellyy..    

IInn  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  eelleeccttiioonn  iiss  ttoo  bbee  hheelldd,,  tthhee  RReeggiissttrraarr    sshhaallll  

ccaallll  uuppoonn  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  ((FFoorrmm--11))  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  nnaammeess  ooff  eelliiggiibbllee  tteeaacchheerrss..  

TThhee  nnaammeess  rreecceeiivveedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  aabboovvee  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  

tthhee  PPrreelliimmiinnaarryy  EElleeccttoorraall  RRoollll  aanndd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  

aaffffiixxeedd  oonn  tthhee  nnoottiiccee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  aann  iinnttiimmaattiioonn  

((FFoorrmm--IIII))  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  aalloonnggwwiitthh  aa  ccooppyy  ooff  RRoollll  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  nnoottiiffyyiinngg    

________________________________________________________________________________________________________  
**  EExxttrraacctt//  ccooppyy  ooff  SSttaattuuttee--99((BB))((iiiiii))  

99..  TThhee  ccoouurrtt  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss,,  nnaammeellyy::--  

  ((AA))  xxxx    xxxx    xxxx  

  ((BB))  OOtthheerr  mmeemmbbeerrss------  

  ((ii))  ((iiii))  xxxx    xxxx    xxxx  

((iiiiii))  ffiivvee  tteeaacchheerrss  ttoo  bbee  eelleecctteedd  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  rreeaaddeerrss  aanndd  lleeccttuurreerrss  
ooff  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ooff  wwhhoomm  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  sshhaallll  bbee  RReeaaddeerrss..  

  ****  EExxttrraacctt  ccooppyy  ooff  SSttaattuuttee  1111((IIII))((ee))  

  1111..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonn,,        
nnaammeellyy  ::--  

    ((II))  xxxx    xxxx    xxxx  

    ((IIII))   OOtthheerr  mmeemmbbeerrss——  

    ((aa))--((dd))  xxxx    xxxx    xxxx  

  ((ee))  TTwwoo  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  ootthheerr  tthhaann  
pprrooffeessssoorrss,,  ttoo  bbee  eelleecctteedd  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess,,  oouutt  ooff  wwhhiicchh  aatt  
lleeaasstt  oonnee  sshhaallll  bbee  RReeaaddeerr..  
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ffoolllloowwiinngg  ddaatteess::--  

((aa))  LLaasstt  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  ccllaaiimm  ffoorr  iinncclluussiioonn  ooff  nnaammee  iinn  tthhee  

PPrreelliimmiinnaarryy  EElleeccttoorraall  RRoollll;;  

((bb))  LLaasstt  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  oobbjjeeccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  eennttrriieess  iinn  tthhee  

PPrreelliimmiinnaarryy  EElleeccttoorraall  RRoollll;;  

((cc))  DDaattee  ooff  ddeecciiddiinngg  ccllaaiimmss  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiioonnss,,  iiff  aannyy,,  

rreecceeiivveedd..  

TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  ddeecciiddee  aallll  ccllaaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiioonnss  rreecceeiivveedd  aanndd  

hhiiss//hheerr  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  bbee  ppuutt  uupp  oonnllyy  oonn  tthhee  nnoottiiccee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  OObbjjeeccttiioonnss,,  iiff  aannyy,,  rreecceeiivveedd  iinn  wwrriittiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr  wwiitthhiinn  ttwwoo  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  VViiccee  

CChhaanncceelllloorr  

22..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  bbee  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr..  

33..  TThhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  lliisstt  ooff  vvootteerrss..  TThhee  lliisstt  sshhaallll  

bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  vvaarriioouuss  tteeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  2200  

ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn..  

44..  TThhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  tteeaacchheerrss,,  oonn  tthhee  lliisstt  

pprreeppaarreedd  uunnddeerr  aabboovvee  rruullee,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess,,  tthhee  ddaattee  aanndd  

tthhee  ttiimmee  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm  sshhoouulldd  rreeaacchh  tthhee  

RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr..  TThhee  nnoottiiccee  sshhaallll  aallssoo  ssppeecciiffyy  tthhee  sscchheedduullee  ffoorr  

vvaarriioouuss  pprroocceesssseess  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  eelleeccttiioonn,,  aass  uunnddeerr::--  

((aa))  LLeetttteerrss  iinnvviittiinngg  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr——uuppttoo  1155  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  

eelleeccttiioonn..  

((bb))  NNoommiinnaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  sshhaallll  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  

tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr——uuppttoo  1100  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  

eelleeccttiioonn..  
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((cc))  LLiisstt  ooff  pprrooppoosseedd  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  aallll  tthhee  

TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss——88  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  eelleeccttiioonn..  

((dd))  WWiitthhddrraawwaall  ooff  nnoommiinnaattiioonn——66  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  

eelleeccttiioonn..  

((ee))  FFiinnaall  LLiisstt  ooff  ccoonntteessttiinngg  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd——44  

ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn..  

TThhee  eelleeccttiioonn  ooff  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  bbyy  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  vvoottiinngg  bbyy  

bbaalllloott..  

55..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  aappppooiinntt  oonnee  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  ttoo  aassssiisstt  

tthhee  RReettuurrnniinngg  ooffffiicceerr  ffoorr  ssuuppeerrvviissiioonn//ccoonndduucctt  ooff  eelleeccttiioonn..  

66..  TThhee  pprrooppoossaall  ffoorr  nnoommiinnaattiioonn  ooff  eevveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  bbyy  aa  

tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

aannootthheerr  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  oonn  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ((FFoorrmm--IIIIII))..  

TThhee  ccaannddiiddaattee  pprrooppoosseedd  sshhaallll  ssiiggnn  hhiiss//hheerr  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm  iinn  

ttookkeenn  ooff  hhiiss//hheerr  ccoonnsseenntt  ttoo  ssttaanndd  ffoorr  eelleeccttiioonn  aanndd  aallssoo  aa  

ddeeccllaarraattiioonn  ((FFoorrmm--IIIIII))..  AAllll  eelliiggiibbllee  vvootteerrss  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  

pprrooppoossee  aass  mmaannyy  ppeerrssoonnss  ffoorr  eelleeccttiioonn  aass  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

vvaaccaanncciieess..  

77..  AA  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  iinnvvaalliidd  iiff::--  

((aa))  tthhee  eennttrriieess  iinn  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerr  aarree  nnoott  dduullyy  aanndd  

ccoorrrreeccttllyy  ffiilllleedd  iinn;;    

((bb))  aa  pprrooppoosseerr  oorr  aa  sseeccoonnddeerr  hhaass  ssiiggnneedd  nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerr  ooff  

mmoorree  ccaannddiiddaatteess  tthhaann  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess..  

((cc))  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerr  iiss  nnoott  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  oorr  

bbyy  tthhee  pprrooppoosseerr  oorr  bbyy  tthhee  sseeccoonnddeerr;;  

((dd))  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerr  iiss  nnoott  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  RReettuurrnniinngg  

OOffffiicceerr  bbyy  nnaammee  aanndd  ddooeess  nnoott  rreeaacchh  hhiimm//hheerr  uunnddeerr  aa  
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rreeggiisstteerreedd  ccoovveerr  oorr  iiss  nnoott  ddeelliivveerreedd  ttoo  hhiimm//hheerr  ppeerrssoonnaallllyy  

bbyy  tthhee  ddaattee  aanndd  hhoouurr  nnoottiiffiieedd..  

((ee))  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  cceeaasseedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  rreeqquuiissiittee  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oorr  ccaappaacciittyy  bbyy  vviirrttuuee  ooff  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  

sseeeekkiinngg  eelleeccttiioonn..  

((ff))  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  nnoott  aattttaaiinneedd  oorr  sshhaallll  nnoott  aattttaaiinn,,  oonn  tthhee  

ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn,,  tthhee  aaggee  ooff  2255  yyeeaarrss..  

88..  AA  ccaannddiiddaattee  oorr  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  aappppooiinntteedd  bbyy  

hhiimm//hheerr  iinn  wwrriittiinngg  mmaayy  bbee  pprreesseenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssccrruuttiinnyy  ooff  

nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmmss..  

AA  lliisstt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoossee  nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  

ddeeccllaarreedd  vvaalliidd  sshhaallll  bbee  ppuubblliisshheedd  bbyy  aaffffiixxiinngg  tthhee  ssaammee  oonn  tthhee  

nnoottiiccee  bbooaarrdd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  oonn  tthhee  ssaammee  

ddaayy..  AAnnyy  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  iinn  

rreeggaarrdd  ttoo  iittss  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  oorr  ootthheerrwwiissee,,  oorr  tthhee  iinnvvaalliiddiittyy  ooff  aa  

nnoommiinnaattiioonn  ppaappeerr  mmuusstt  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn  ttwwoo  ddaayyss  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  

ooff  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr,,  iinncclluussiivvee  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn,,  ttoo  

tthhee  VViiccee--  CChhaanncceelllloorr  aanndd  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  ccoommmmiitttteeee  

aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  wwiitthhddrraaww  hhiiss//hheerr  nnaammee  ffrroomm  ccoonntteessttiinngg  aann  

eelleeccttiioonn  bbyy  sseennddiinngg  aa  lleetttteerr  ooff  wwiitthhddrraawwaall  dduullyy  ssiiggnneedd  bbyy  

hhiimm//hheerr..  TThhee  lleetttteerr  ooff  wwiitthhddrraawwaall  sshhoouulldd  bbee  ddeelliivveerreedd  ppeerrssoonnaallllyy  

ttoo  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  bbyy  nnaammee,,  wwiitthhiinn  tthhee  ddaattee  aanndd  hhoouurr  ffiixxeedd  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  AA  wwiitthhddrraawwaall  oonnccee  mmaaddee  ccaannnnoott  bbee  ccaanncceelllleedd..  

IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoonntteessttiinngg  ccaannddiiddaatteess  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  lleessss  tthhaann  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess,,  aallll  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  

dduullyy  eelleecctteedd..  IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuucchh  ccaannddiiddaattee  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  tthhee  vvaaccaanncciieess,,  tthhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  iissssuuee  aa  ffrreesshh  nnoottiiccee  

uunnddeerr  rruullee  44,,  ttoo  ffiillll  tthhee  rreemmaaiinniinngg  vvaaccaanncciieess..  IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
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ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  eexxcceeeeddss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess  ttoo  bbee  ffiilllleedd,,  tthhee  

RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  aarrrraannggee  eelleeccttiioonn  tthhrroouugghh  ppoolllliinngg  bbooootthh..  

99..  OOnn  tthhee  ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn  tthhee  vvootteerrss  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  bbaalllloott  ppaappeerr  

((FFoorrmm--IIVV))  wwhhoo  wwiillll  rreettuurrnn  tthhee  ssaammee  aafftteerr  eexxeerrcciissiinngg  tthheeiirr  vvootteess  

aanndd  ddeeppoossiitt  tthhee  ssaammee  iinn  tthhee  bbaalllloott  bbooxx  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  

PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  aatt  tthhee  

ppoolllliinngg  bbooootthh..  TThhee  pprroocceedduurree  ffoorr  iissssuueedd  ooff  bbaalllloott  ppaappeerrss  aanndd  tthheeiirr  

ccoolllleeccttiioonn  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::--  

((aa))  EEaacchh  bbaalllloott  ppaappeerrss  sshhaallll  bbeeaarr  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ssttaammpp  ooff  tthhee  

RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  aanndd  tthhee  ssiiggnnaattuurreess  iinn  ffuullll  ((iinn  hhiiss//hheerr  

oowwnn  hhaanndd))  ooff  tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr..  

((bb))  EEaacchh  eelleeccttoorr  sshhaallll  rreecceeiivvee,,  aatt  tthhee  ppoolllliinngg  cceennttrree,,  oonn  tthhee  

ppoolllliinngg  ddaayy,,  aa  bbaalllloott  ppaappeerr  ((FFoorrmm--IIVV))  oonn  ssiiggnniinngg  aann  

aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  ((FFoorrmm--IIVV))..  

((cc))  TThhee  eelleeccttoorr  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  BBaalllloott  PPaappeerr  sshhaallll  nnoott  

lleeaavvee  tthhee  rroooomm  ooff  tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr  wwiitthhoouutt  

ddeeppoossiittiinngg  tthhee  bbaalllloott  ppaappeerr  iinn  tthhee  bbaalllloott  bbooxx..  

((dd))  NNoo  bbaalllloott  ppaappeerr  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  ttoo  aa  vvootteerr  wwhhoo  iiss  nnoott  

pprreesseenntt  aatt  tthhee  ppoolllliinngg  cceennttrree  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  ffiixxeedd  ffoorr  

ppoolllliinngg..  

1100..  AAnn  eelleeccttoorr  wwhhoo  hhaass  iinnaaddvveerrtteennttllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  hhiiss//hheerr  bbaalllloott  ppaappeerr  

iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iitt  ccaann  nnoott  pprrooppeerrllyy  bbee  uusseedd,,  mmaayy,,  aafftteerr  

ddeelliivveerriinngg  tthhee  ssppooiilltt  bbaalllloott  ppaappeerr  ttoo  tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr,,  oobbttaaiinn  

aannootthheerr  bbaalllloott  ppaappeerr  iinn  ppllaaccee  ooff  tthhee  ssppooiilltt  ppaappeerr..  TThhee  ssppooiilltt  bbaalllloott  

ppaappeerrss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthheeiirr  ccoouunntteerrffooiillss  sshhaallll  bbee  mmaarrkkeedd  bbyy  tthhee  

PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr  aass  ““CCaanncceelllleedd””..  TThhee  bbaalllloott  ppaappeerr  ssuupppplliieedd  

iinnsstteeaadd,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  iittss  ccoouunntteerrffooiill,,  sshhaallll  bbee  mmaarrkkeedd  dduupplliiccaattee..  

1111..  OOnn  eexxppiirryy  ooff  tthhee  ttiimmee  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  rruullee  44  aabboovvee  ffoorr  vvoottiinngg  tthhee  

RReettuurrnniinngg  ooffffiicceerr  aanndd  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  rruullee  55  sshhaallll  ooppeenn  

tthhee  bbaalllloott  bbooxx  aanndd  ssccrruuttiinniizzee  tthhee  bbaalllloott  ppaappeerrss..    
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  TThhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  aa  bbaalllloott  ppaappeerr  iiss  

vvaalliidd  oorr  iiss  iinnvvaalliidd..  TThhee  BBaalllloott  PPaappeerrss  sshhaallll  bbee  iinnvvaalliidd::--  

((aa))  iiff  aa  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘XX’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  ooppppoossiittee  tthhee  nnaammeess  ooff  

mmoorree  ccaannddiiddaatteess  tthhaann  tthhee  vvaaccaanncciieess  oorr  iiff  nnoo  ccrroossss  mmaarrkk  

‘‘xx’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  ooppppoossiittee  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  ccaannddiiddaattee;;  

((bb))  iiff  tthhee  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘xx’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  iinn  aa  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  

ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeecciiddee  ccoonncclluussiivveellyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  wwhhiicchh  aa  

vvoottee  hhaass  bbeeeenn  ccaasstt;;  

((cc))  iiff  iitt  bbeeaarrss  aannyy  mmaarrkk  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  oorr  aannyy  wwrriittiinngg  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘xx’’;;  

((dd))  iiff  iitt  ddooeess  nnoott  bbeeaarrss  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ssttaammpp  ooff  tthhee  RReettuurrnniinngg  

OOffffiicceerr  aanndd  tthhee  ssiiggnnaattuurree  iinn  ffuullll  ((iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  hhaanndd))  ooff  

tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr..  

1122..  TThhee  ccaannddiiddaattee  oorr  aann  aaggeenntt  wwhhoo  mmuusstt  bbee  aa  vvootteerr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  

hhiimm//hheerr  ((ccaannddiiddaattee))  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbee  pprreesseenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ccoouunnttiinngg  ooff  bbaalllloott  ppaappeerrss..  

1133..  AAfftteerr  tthhee  ssccrruuttiinnyy  iiss  ccoommpplleetteedd  aanndd  tthhee  vvootteess  hhaavvee  bbeeeenn  ccoouunntteedd,,  

tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  sseeccuurriinngg  tthhee  hhiigghheesstt  nnuummbbeerr  ooff  vvootteess  

sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  bbyy  tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  aass  eelleecctteedd..  IInn  ccaassee  ooff  

ttiiee,,  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy  aanndd  tthhee  ppeerriioodd  sshhaallll  

bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  ddrraaww  ooff  lloottss..  

1144..  TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  rreettaaiinn  tthhee  uusseedd  aanndd  uunnuusseedd  eelleeccttiioonn  mmaatteerriiaall  

vviizz..  vvootteerr  lliisstt,,  bbaalllloott  ppaappeerrss  eettcc..,,  uunnttiill  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  ssiixx  

mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  eelleeccttiioonn,,  iinn  aa  ccoovveerr  ttoo  bbee  sseeaalleedd  iinn  tthhee  

pprreesseennccee  ooff  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  oorr  tthheeiirr  

rreepprreesseennttaattiivveess  ((iiff  pprreesseenntt))  aanndd  sshhaallll  tthheenn  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  ccaauussee  tthheemm  ttoo  bbee  ddeessttrrooyyeedd..  

1155..  AAllll  nnoottiicceess  ttoo  bbee  iissssuueedd  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  bbyy  

aaffffiixxiinngg  tthheemm  oonn  tthhee  nnoottiiccee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ii..ee..  tthhee  nnoottiiccee  

bbooaarrdd  oouuttssiiddee  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr..  
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FFOORRMM  ––II  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  ,,  SSIIRRSSAA  

NNoo………………………………..  

DDaatteedd…………………………..  

TToo  

    TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  
    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  ………………………………………………....  
    CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  
    SSiirrssaa..  

SSuubbjjeecctt  ::  EElleeccttiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ((ootthheerr  tthhaann  pprrooffeessssoorrss))  ffrroomm  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  ssuubb--ccllaauussee  ((iiiiii))  ooff  

ccllaauussee--BB  ooff  SSttaattuuttee--99  aanndd  ssuubb--ccllaauussee  ((ee))  ooff  ccllaauussee  IIII  ooff  SSttaattuuttee--1111  

ooff    CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa,,  AAcctt  22000033,,  ttoo  tthhee  CCoouurrtt  

aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  rreessppeeccttiivveellyy..  

DDeeaarr  SSiirr,,  

    II  aamm  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  tthhaatt  tthhee  eelleeccttiioonn  cciitteedd  aass  ssuubbjjeecctt  wwiillll  

bbee  hheelldd  ssoooonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess,,  aa  ccooppyy  ooff  wwhhiicchh  iiss  

eenncclloosseedd  hheerreewwiitthh..  

    YYoouu  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  eelleeccttoorraall  

rroollll,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  tteeaacchheerrss  wwoorrkkiinngg  

iinn  yyoouurr  DDeeppaarrttmmeenntt,,  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  rruulleess  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee..  

11..  NNaammee::  **  MMrr..//MMrrss//MMiissss……………………………………………………………………....  

22..  FFaatthheerr’’ss  NNaammee  ……………………………………………………………………………………....  

33..  DDeessiiggnnaattiioonn………………………………………………………………………………………………  

44..  WWhheetthheerr  tteemmppoorraarryy  oorr  rreegguullaarr……………………………………………………......  

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aasskkeedd  ffoorr  aabboovvee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  

UUnnddeerrssiiggnneedd  ((bbyy  nnaammee))  uuppttoo  …………………………  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  

tthhee  nnaammeess  wwiillll  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  eelleeccttoorraall  rroollll..  TThhee  
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iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbee  sseenntt  tthhrroouugghh  aa  ssppeecciiaall  mmeesssseennggeerr,,  ttoo  

eennssuurree  ttiimmeellyy  ddeelliivveerryy..  

YYoouu  aarree  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  

eevveerryy  eelliiggiibbllee  tteeaacchheerr  ffoorr  bbeeiinngg  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  eelleeccttoorraall  

rroollll  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  aanndd  oobbttaaiinn  hhiiss//hheerr  ssiiggnnaattuurree  iinn  ttookkeenn  

ooff  tthhiiss..  

        YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy  

            RREEGGIISSTTRRAARR  
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FFOORRMM--IIII  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  SSIIRRSSAA..  

NNoo…………………………………………..  

DDaatteedd……………………………………  

TToo  

    TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  
    DDeepptt..  ooff  ………………………………………………..  
    CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveessiittyy,,  SSiirrssaa..  
  
SSuubbjjeecctt::  EElleeccttiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ((ootthheerr  tthhaann  pprrooffeessssoorrss))  ffrroomm  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  ssuubb--ccllaauussee  ((iiiiii))  ooff  

ccllaauussee--BB  ooff  SSttaattuuttee--99  aanndd  ssuubb--ccllaauussee  ((ee))  ooff  ccllaauussee  IIII  ooff  SSttaattuuttee--1111  

ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa,,  AAcctt  22000033,,  ttoo  tthhee  CCoouurrtt  

aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  rreessppeeccttiivveellyy..  

DDeeaarr  SSiirr,,  

    II  aamm  ddiirreecctteedd  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  tthhaatt  tthhee  PPrreelliimmiinnaarryy  

EElleeccttoorraall  RRoollll  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  cciitteedd  aass  ssuubbjjeecctt  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  aanndd  aa  

ccooppyy  tthheerreeooff  hhaass  bbeeeenn  aaffffiixxeedd  oonn  tthhee  NNoottiiccee--bbooaarrdd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  OOnnee  

ccooppyy  iiss  sseenntt  hheerreewwiitthh  ffoorr  rreeccoorrdd//nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  aallll  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  yyoouurr  

ddeeppaarrttmmeenntt..  

    TThhee  llaasstt  ddaatteess  ffoorr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  oobbjjeeccttiioonnss//  ccllaaiimmss  eettcc..,,  

aarree  ggiivveenn  bbeellooww::--  

  ((aa))  LLaasstt  ddaattee  ooff  tthhee  rreecceeiipptt  ooff    

    ccllaaiimmss  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  FFiinnaall    

    EElleeccttoorraall  RRoollll..        ………………………………....  

((bb))  LLaasstt  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  oobbjjeeccttiioonnss  

aaggaaiinnsstt  tthhee  eennttrriieess  iinn  tthhee  PPrreelliimmiinnaarryy  

EElleeccttoorraall  RRoollll        ………………………………....  

((cc))  DDaattee  aanndd  ttiimmee  ffoorr  ddeecciiddiinngg      
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OObbjjeeccttiioonnss//CCllaaiimmss        ………………………………....  

YYoouu  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  aallll  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  yyoouurr  

ddeeppaarrttmmeenntt  hhoollddiinngg  tthheeiirr  aappppooiinnttmmeennttss  iinn  aa  ssuubbssttaannttiivvee  ccaappaacciittyy..  

              YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy  

  

              RREEGGIISSTTRRAARR  
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FFOORRMM--IIIIII  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  SSIIRRSSAA..  

NNoommiinnaattiioonn  PPaappeerr  

EElleeccttiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  ((ootthheerr  tthhaann  PPrrooffeessssoorr))  ttoo  tthhee  CCoouurrtt//EExxeeccuuttiivvee  
CCoouunncciill  uunnddeerr  SSttaattuuttee  **99//1111  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  
AAcctt,,  22000033..  

____________________________________________________________________________________________________________________  

NNaammee  ooff  CCaannddiiddaattee      PPrreesseenntt  AAddddrreessss  &&  SSeerriiaall  NNoo..  

((aass  iinn  tthhee  FFiinnaall  EElleeccttoorraall  RRoollll))  

          PPrreesseenntt  OOffffiicciiaall  AAddddrreessss  

NNaammee………………………………………………....    ……………………………………………………………………  

          ……………………………………………………………………  

          SSrr..NNoo..  iinn  tthhee  FFiinnaall  

SSttaattiioonn………………………………....      EElleeccttoorraall  RRoollll……………………………………..  

DDaattee……………………………………....      SSiiggnn  ooff  CCaannddiiddaattee…………………………....  

  

NNaammee  aanndd  AAddddrreessss  ooff  tthhee    NNaammee  &&  AAddddrreessss  ooff  tthhee    

PPrrooppoosseerr        SSeeccoonnddeerr  

NNaammee………………………………………………....    NNaammee……………………………………………………....  

AAddddrreessss…………………………………………....    AAddddrreessss………………………………………………....  

………………………………………………………………    ……………………………………………………………………  

SSrr..NNoo..  iinn  tthhee  FFiinnaall      SSrr..  NNoo..  iinn  tthhee  FFiinnaall  

EElleeccttoorraall  RRoollll………………………………    EElleeccttoorraall  RRoollll……………………………………..  

…………………………………………………………....    ……………………………………………………………………  

SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  PPrrooppoosseerr    SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  SSeeccoonnddeerr  

SSttaattiioonn………………………………....      SSttaattiioonn……………………………………………………  

DDaattee……………………………………....      DDaattee…………………………………………………………  

CCaannddiiddaattee’’ss  DDeeccllaarraattiioonn  

II  hheerreebbyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  II  aaggrreeee  ttoo  ssttaanndd  ffoorr  eelleeccttiioonn  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

CCoouurrtt//  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  iinn  
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tteerrmmss  ooff  SSttaattuuttee  **  99//1111..  II  ffuurrtthheerr  cceerrttiiffyy  tthhaatt  II  ccoonnttiinnuuee  ttoo  sseerrvvee  iinn  tthhee  

ccaappaacciittyy  iinn  wwhhiicchh  mmyy  nnaammee  hhaass  bbeeeenn  eenntteerreedd  iinn  tthhee  FFiinnaall  EElleeccttoorraall  RRoollll  

aatt  SSrr..  NNoo…………………………………………..  

  

          SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  CCaannddiiddaattee  

PPllaaccee…………………………....      NNaammee  ooff  tthhee    

DDaatteedd…………………………..      DDeeppaarrttmmeenntt………………………………....  

  

**  SSttrriikkee  oouutt  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee..
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FFOORRMM--IIVV  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  SSIIRRSSAA  

SSeerriiaall  NNoo………………………………  

II  hheerreebbyy  aacckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  BBaalllloott  ppaappeerr  ffoorr  eelleeccttiioonn  ooff  MMeemmbbeerr((ss))  
ooff  tthhee  CCoouurrtt//EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..  

            ………………………………………………......  

            SSiiggnnaattuurree  ooff  VVootteerr  

            AAddddrreessss………………………………....  

            ………………………………………………......  

            DDaatteedd……………………………………..  

………………………………………………....  

((SSiiggnnaattuurree  ooff  PPrreessiiddiinngg  

OOffffiicceerr  iinn  ttookkeenn  ooff  iissssuuee  ooff  

tthhee  BBaalllloott  PPaappeerr))  

____________________________________________________________________________________________________________________  

            SSrr..  NNoo..  iinn  tthhee  FFiinnaall  

            EElleeccttoorraall  RRoollll……………………
  CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEESSIITTYY,,  SSIIRRSSAA  

BBaalllloott  PPaappeerr  

SSrr..NNoo…………………………..  

EElleeccttiioonn  ooff  MMeemmbbeerr  ((ss))  ooff  CCoouurrtt//EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  

  II      IIII        IIIIII                  IIVV  

SSrr..NNoo..  

  
NNaammee  ooff  
CCaannddiiddaattee  

DDeessiiggnnaattiioonn  &&  
AAddddrreessss  

SSppaaccee  ffoorr  CCrroossss  
MMaarrkk  ‘‘xx’’  

11        

22        

33        

44        

55        

………………………………………………………………..      …………………………………………......    

((SSiiggnnaattuurree  ooff            ((SSiiggnnaattuurree  SSttaammpp  ooff  
PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr))        RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr))  
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RReevveerrssee  ooff  tthhee  BBaalllloott  PPaappeerr  

IInnssttrruuccttiioonnss..  

11..  PPlleeaassee  ppuutt  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘xx’’  wwiitthh  tthhee  ppeenn,,  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee,,  ooppppoossiittee  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee((ss))  yyoouu  wwiisshh  ttoo  

vvoottee  ffoorr,,  iinn  ccoolluummnn  44..  

22..  PPlleeaassee  aallssoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  BBaalllloott  PPaappeerr  bbeeaarrss  ssiiggnnaattuurree  ssttaammpp  ooff  

tthhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  aanndd  tthhee  ssiiggnnaattuurree  iinn  ffuullll  ((iinn  hhiiss//hheerr  

oowwnn  hhaanndd))  ooff  tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr..  

33..  TThhee  BBaalllloott  PPaappeerr  sshhaallll  bbee  iinnvvaalliidd  iiff::--  

((aa))  tthhee  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘xx’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  ooppppoossiittee  tthhee  nnaammeess  ooff  

mmoorree  ccaannddiiddaatteess  tthhaann  tthhee  vvaaccaanncciieess  oorr  iiff  nnoo  ccrroossss  mmaarrkk  

‘‘xx’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  ooppppoossiittee  tthhee  nnaammeess  ooff  aannyy  ccaannddiiddaattee;;  

((bb))  aa  ccrroossss  mmaarrkk  ‘‘xx’’  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  iinn  aa  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  

ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeecciiddee  ccoonncclluussiivveellyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  wwhhiicchh  aa  

vvoottee  hhaass  bbeeeenn  ccaasstt;;  

((cc))  iitt  bbeeaarrss  aannyy  mmaarrkk  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  oorr  aannyy  wwrriittiinngg  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  ccrroossss  mmaarrkk’’xx’’;;  

((dd))  iitt  ddooeess  nnoott  bbeeaarr  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ssttaammpp  ooff  tthhee  RReettuurrnniinngg  

OOffffiicceerr  aanndd  tthhee  ssiiggnnaattuurree  iinn  ffuullll  ((iinn  hhiiss//hheerr  oowwnn  hhaanndd))  ooff  

tthhee  PPrreessiiddiinngg  OOffffiicceerr..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXIIVV  

RRUULLEESS  FFOORR  WWRRIITTIINNGG  OOFF  AANNNNUUAALL  CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  RREEPPOORRTTSS  OONN  

TTHHEE  WWOORRKK  AANNDD  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  OOFFFFIICCIIAALLSS  WWOORRKKIINNGG  IINN  TTHHEE  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFFFFIICCEESS  

TThhee  AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ooffffiicciiaallss  sshhaallll  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  BBrraanncchh  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ::  

11..    CClleerrkkss  

22..    AAssssiissttaannttss  

33..    SStteennoo--TTyyppiisstt  ((WWoorrkkiinngg  ffoorr  SSuuppddtt..))  

44..    GGrroouupp  DD  EEmmppllooyyeeeess  

  AAfftteerr  tthhee  BBrraanncchh  SSuuppeerriinntteennddeenntt  hhaass  wwrriitttteenn  tthhee  rreeppoorrtt,,  tthhee  BBrraanncchh  

OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  rreeccoorrdd  hhiiss//hheerr  iimmpprreessssiioonnss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  

ccoonndduucctt  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ooffffiicciiaallss  oonn  tthhee  rreeppoorrtt,,  ssoo  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  

BBrraanncchh  SSuuppeerriinntteennddeenntt..    AAfftteerr  tthhee  BBrraanncchh  OOffffiicceerr  hhaass  rreeccoorrddeedd  hhiiss//hheerr  

iimmpprreessssiioonnss  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiinnaall  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy  iinn  tthhee  ccaassee  

ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ffuunnccttiioonnaarriieess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  OOffffiiccee..  

            AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  ssiimmiillaarr  ooffffiicciiaallss,,  

wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss..//ootthheerr  OOffffiicceess,,  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  HHeeaaddss  ooff  

TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss//ootthheerr  OOffffiicceess,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  AA  dduupplliiccaattee  ccooppyy  ooff  

tthhee  rreeppoorrtt,,  ssoo  wwrriitttteenn,,  sshhaallll  bbee  sseenntt  bbyy  tthheemm  ccoonnffiiddeennttiiaallllyy  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr,,  bbyy  

nnaammee,,  ffoorr  rreeccoorrdd  iinn  hhiiss//hheerr  ooffffiiccee..  

          AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  BBrraanncchh  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  BBrraanncchh  OOffffiicceerrss  ccoonncceerrnneedd..    TThhee  

RReeggiissttrraarr,,  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiinnaall  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy  iinn  tthheeiirr  ccaasseess..      

          IInn  tthhee  ccaassee  ooff  BBrraanncchh  OOffffiicceerrss,,  tthhee  AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss  sshhaallll  bbee  

iinniittiiaallllyy  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr  aanndd  tthhee  ffiinnaall  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy  iinn  tthheeiirr  ccaasseess  

sshhaallll  bbee  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

          IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  SSttaaffff,,  wwoorrkkiinngg  iinn  vvaarriioouuss  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss//ootthheerr  ooffffiicceess,,  tthhee  AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  
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iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppttss..//BBrraanncchh  OOffffiicceerrss  

wwhhoo  sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  aa  dduupplliiccaattee  ccooppyy  ooff  tthhee  rreeppoorrtt,,  ssoo  wwrriitttteenn,,  ttoo  tthhee  

RReeggiissttrraarr,,  bbyy  nnaammee,,  ccoonnffiiddeennttiiaallllyy  ffoorr  rreeccoorrdd  iinn  hhiiss//hheerr  ooffffiiccee..  

            IInn  tthhee  ccaassee  ooff  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr,,  tthhee  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  

RReeggiissttrraarr  aanndd  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr//HHeeaaddss  ooff  ootthheerr  OOffffiicceess,,  tthhee  rreeppoorrttss  sshhaallll  

bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

          TThhee  AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  

SStteennooggrraapphheerrss//SStteennoo  TTyyppiissttss  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

OOffffiicceerrss//CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  uunnddeerr  wwhhoomm  tthheeyy  aarree  wwoorrkkiinngg  aanndd  

tthhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  bbee  tthhee  ffiinnaall  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

tthhee  SStteennooggrraapphheerr//SStteennoo  TTyyppiissttss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr’’ss  OOffffiiccee..  

IInn  tthheessee  ccaasseess,,  tthhee  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  VViiccee  

CChhaanncceelllloorr  aanndd  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  tthhee  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy..  

          IInn  tthhee  ccaasseess  ooff  PPeerrssoonnaall  AAssssiissttaannttss  aanndd  PPrriivvaattee  SSeeccrreettaarryy,,  tthhee  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  

wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  OOffffiicceerr  uunnddeerr  wwhhoomm  tthheeyy  aarree  wwoorrkkiinngg  aanndd  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..          

            NNoo  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  rreeccoorrdd  hhiiss//hheerr  rreemmaarrkkss  iinn  tthhee  

CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrtt  ooff  aann  ooffffiicciiaall,,  wwoorrkkiinngg  uunnddeerr  hhiimm//hheerr,,  uunnlleessss  hhee//sshhee  

hhaass  sseeeenn  hhiiss//hheerr  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ffoorr  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  mmoonntthhss..    IIff  tthhee  

ooffffiicciiaall  hhaass  sseerrvveedd  uunnddeerr  tthhee  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr  ffoorr  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss,,  tthhee  ooffffiicceerr((ss))  uunnddeerr  wwhhoomm  hhee//sshhee  hhaass  pprreevviioouussllyy  sseerrvveedd  ffoorr  aatt  

lleeaasstt  tthhrreeee  mmoonntthhss  sshhaallll  wwrriittee  tthhee  rreeppoorrtt..  

          AAnn  OOffffiicceerr  mmaayy,,  iiff  hhee//sshhee  hhaadd  nnoott  ddoonnee  ssoo  pprreevviioouussllyy  wwiitthhiinn  ssiixx  

mmoonntthhss,,  rreeccoorrdd  rreemmaarrkkss  ffoorr  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  ffiilleess  ooff  ooffffiicciiaallss,,  

ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  hhiimm//hheerr,,  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  hhiiss//hheerr  rreelliinnqquuiisshhiinngg  tthhee  

cchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  ppoosstt  oorr  ooffffiiccee,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

  

          IIff  aann  ooffffiicceerr  wwiisshheess  ttoo  rreeccoorrdd  hhiiss//hheerr  rreemmaarrkkss  eeiitthheerr  oonn  aaccccoouunntt  ooff  

hhiiss//hheerr  oowwnn  ttrraannssffeerr  oorr  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  iinn  tthhee  
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mmiiddddllee  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  tthheerree  iiss  nnoo  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ddooiinngg  ssoo  aanndd  hhee//sshhee  

mmaayy  bbee  ssuupppplliieedd  wwiitthh  bbllaannkk  ffoorrmmss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  iiff  hhee//sshhee  aasskkss  ffoorr  

tthheemm..  

          TThhee  rreemmaarrkkss  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  ssuuppeerrsseeddee  tthhee  rreemmaarrkkss  ooff  

tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceerrss  aanndd  ffoorr  ppuurrppoossee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiinngg  tthhee  

rreemmaarrkkiinngg  ooff    tthhee    hhiigghheesstt  aauutthhoorriittyy  aalloonnee  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  

ccoonnssiiddeerraattiioonn..  AAddvveerrssee  rreemmaarrkkss,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  bbee  pprroommppttllyy  

ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  aanndd  sshhaallll  iinnddiiccaattee,,  iinn  ssuuiittaabbllee  

llaanngguuaaggee,,  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ddeeffeeccttss  iinn  qquueessttiioonn..  

  AAnn  ooffffiicciiaall  mmaayy,,  wwiitthhiinn  1144  ddaayyss  ooff  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ccoonnvveeyyiinngg  tthhee  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss,,  aasskk  ffoorr  mmaatteerriiaall  oonn  wwhhiicchh  tthheessee  rreemmaarrkkss  

wweerree  bbaasseedd..  TThhii  mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  hhiimm//hheerr  ffrroomm  tthhee  RReeggiissttrraarr  

OOffffiiccee..  TThheerreeaafftteerr,,  hhee//sshhee  mmaayy  wwiitthhiinn  1144  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  

mmaatteerriiaall  bbyy  hhiimm//hheerr,,  mmaakkee  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aaggaaiinnsstt  

tthhee  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss..    IInn  ccaassee  rreemmaarrkkss  aarree  ooff  vveerryy  sseerriioouuss  nnaattuurree  ccllaarriiffiiccaattiioonn  

ccoouulldd  bbee  ssoouugghhtt  ffrroomm  tthhee  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr..  IIff  nnoo  aapppplliiccaattiioonn  iiss  rreecceeiivveedd  ffoorr  

tthhee  ssuuppppllyy  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  oorr  nnoo  rreepprreesseennttaattiioonn  iiss  mmaaddee,,  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

ppeerriioodd,,  aafftteerr  tthhee  mmaatteerriiaall  hhaavvee  bbeeeenn  ssuupppplliieedd  ttoo  hhiimm//hheerr,,  iitt  wwiillll  bbee  aassssuummeedd  

tthhaatt  tthhee  ooffffiicciiaall  aacccceeppttss  tthhee  rreemmaarrkkss..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr//RReeggiissttrraarr  mmaayy  eenntteerrttaaiinn  aa  

rreepprreesseennttaattiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  1100  ddaayyss  

aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  aabboovvee  ppeerriioodd  ooff  1144  ddaayyss,,  iiff  hhee//sshhee  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  

ooffffiicceerr//ooffffiicciiaall  ccoouulldd  nnoott  ssuubbmmiitt  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  ffoorr  rreeaassoonnss  bbeeyyoonndd  

hhiiss//hheerr  ccoonnttrrooll..  

  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  iiff  ssaattiissffiieedd  aafftteerr  iinnvviittiinngg  tthhee  

ccoommmmeennttss  ooff  tthhee  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr((ss))  ccoonncceerrnneedd,,  oonn  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  aann  ooffffiicciiaall,,  eexxppuunnggee  tthhee  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss  rreepprreesseenntteedd  

aaggaaiinnsstt..    HHiiss//hheerr  ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  
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  BBeessiiddeess  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaall  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  aann  ooffffiicciiaall,,  

ccooppiieess  ooff  ddooccuummeennttss//  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ssppeecciiffiieedd  bbeellooww,,  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  

oonn  tthhee  ppeerrssoonnaall  ffiilleess  ::--  

((aa))  AAllll  oorrddeerrss,,  iimmppoossiinngg  aannyy  ooff  tthhee  ppeennaallttiieess  ttoo    bbee    pprreessccrriibbeedd,,  uunnddeerr    tthhee    

UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess..  

((bb))  AAllll      ccoommmmuunniiccaattiioonnss      ccoonnvveeyyiinngg  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss..  

((cc))  LLeetttteerrss    ooff    aapppprreecciiaattiioonn    wwhhiicchh    ddeeaall    wwiitthh  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  nnaattuurree  

ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  oonn  aann  oovveerr--aallll  aasssseessssmmeenntt  ooff  

hhiiss//hheerr  wwoorrkk  aanndd  ccoonndduucctt  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  

((dd))  AAnnyy  ootthheerr  LLeetttteerr//OOrrddeerr,,  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ddiirreecctt..  

  AA  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr,,  wwhheenn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd  uuppoonn,,  sshhaallll  

aallwwaayyss  rreeccoorrdd  tthhee  ffaacctt  ooff  hhiiss//hheerr  rreellaattiioonnsshhiipp  oonn  tthhee  rreeppoorrtt..  

          TThhee  ppeerrssoonnaall  ffiilleess  ooff  aallll  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  

ccuussttooddyy  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  ppeerrssoonnaall  ffiilleess  ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr  

sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

          TThhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  rreecceeiivvee  aannnnuuaall  ccoonnffiiddeennttiiaall  rreeppoorrttss  aanndd  ccoonnvveeyy  

aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss  ccoonnttaaiinneedd  tthheerreeiinn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyyeeeess  wwhhoossee  ppeerrssoonnaall  ffiilleess  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr..  

  OOvveerr  aallll  ggrraaddiinngg  ooff  eeaacchh  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::  

OOuuttssttaannddiinngg//EExxcceelllleenntt        VVeerryy  GGoooodd        GGoooodd        AAvveerraaggee          

  AA++                                                                            AA                                BB++                          BB    

BBeellooww  AAvveerraaggee  

                    CC  

NNoottee  ::  
11..  AAvveerraaggee  aanndd  BBeellooww  AAvveerraaggee  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ‘‘AAddvveerrssee’’  aanndd  tthhiiss  wwiillll  

bbee  ccoonnvveeyyeedd  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  ccoonncceerrnneedd  aass  ‘‘AAddvveerrssee  RReemmaarrkkss’’..  

22..  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuulleess  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee  wwhheerree  tthhee  aabboovvee  RRuulleess  aarree  ssiilleenntt..  

33..  TThhee  pprrooffoorrmmaa    ffoorr  AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  iinn  

AAppppeennddiixx--II  &&  AAppppeennddiixx--IIII..  
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AAppppeennddiixx--II  

AANNNNUUAALL  CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  RREEPPOORRTT  OONN  TTHHEE  WWOORRKK  

AANNDD  CCOONNDDUUCCTT  OOFF  OOFFFFIICCIIAALLSS//OOFFFFIICCEERRSS  FFOORR  TTHHEE  

YYEEAARR  ……………………  

((PPeerriioodd  ffrroomm  ………………………………ttoo………………………………....))  

NNoottee  ::    11..    RReeppoorrttiinngg  ooffffiicceerr((ss))    sshhaallll    ffiillll  tthhiiss  ffoorrmm    ccaarreeffuullllyy..    NNoo  

ccoolluummnn  iiss  ttoo  bbee  lleefftt  bbllaannkk..    IInn  ccoolluummnnss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  

rreelleevvaanntt,,  mmaayy  wwrriittee  ‘‘NNoott  AApppplliiccaabbllee’’..  

22..  AAnnyy  ssppeecciiaall  rreemmaarrkkss  ffoorr  wwhhiicchh  aa  ppllaaccee  ccaannnnoott  bbee  ffoouunndd,,  oorr  

wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  mmaaddee  bbeeffoorree  nneexxtt  yyeeaarr’’ss  rreeppoorrtt  iiss  

ffiilllleedd,,  ccaann  bbee  eenntteerreedd  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  ffoorrmm..  

33..  NNoo  aaddvviissoorryy  rreemmaarrkkss  aarree  ttoo  bbee  eenntteerreedd  iinn  tthhiiss  RReeppoorrtt..  

44..  TThheerree  mmuusstt  bbee  ccoonnssiisstteennccyy,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  iinn  oovveerraallll  

aasssseessssmmeenntt  aanndd  rreemmaarrkkss//aasssseessssmmeenntt  iinn  vvaarriioouuss  ccoolluummnnss..    

55..  CCoolluummnn  NNoo..11  ttoo  55  aarree  ttoo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy  tthhee  ooffffiiccee..  

  

11..  NNaammee                                  ……………………………………………………..  

22..  DDeessiiggnnaattiioonn                                ……………………………………………………..  

33..  SSccaallee  ooff  PPaayy                              ……………………………………………………..  

44..  AAccttuuaall  PPaayy                                ……………………………………………………..  

55..  DDeeppaarrttmmeenntt//BBrraanncchh                              ……………………………………………………..  

66..  IInndduussttrryy                                ……………………………………………………..  

77..  HHaannddwwrriittiinngg  aanndd  NNeeaattnneessss                              ……………………………………………………  

88..  PPuunnccttuuaalliittyy  aanndd  RReegguullaarriittyy                              ……………………………………………………  

99..  RReeppuuttaattiioonn  ffoorr  HHoonneessttyy                              ……………………………………………………  

1100..  CCaappaacciittyy  ffoorr  WWoorrkk  aanndd  IInntteelllliiggeennccee        ……..………………..…………………………..  

1111..  AAccqquuaaiinnttaannccee  wwiitthh  RRuulleess  aanndd  OOrrddeerrss    ……........……………………………………....  

1122..  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  SSkkiillll  iinn  ddeeaalliinngg                  ……………………………………………………  
            wwiitthh  AAccccoouunnttss  mmaatttteerrss        
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**1133..    WWhheetthheerr  tthhee  ooffffiicceerr//ooffffiicciiaall  ddeelliivveerr              ………………………………………………  
  tthhee  sseerrvviicceess  oorr  ddiissppoossee  ooff  tthhee  ccaassee  iinn    
  aa  ggiivveenn  ttiimmee  ffrraammee??  ((RReeppllyy  iinn  ‘‘YYeess’’  oorr  ‘‘NNoo’’))  
  
1144..    PPrrooffiicciieennccyy  iinn  TTyyppeewwrriittiinngg                                          …………………………………………                              

aanndd  SShhoorrtthhaanndd    

1155..    CCaappaacciittyy  ffoorr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ootthheerrss                  ..…………………………………………..  
1166..          PPoowweerr  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoonnttrrooll            ……  ..…………………………....……  
                        ((AApppplliiccaabbllee  iinn  rreessppeecctt  ooff    
                            SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  oonnllyy))  
1177..          DDeeffeeccttss,,  iiff  aannyy,,  ppooiinntteedd  oouutt                                  ……………………………………....……  

                  ((ii))        OOrraallllyy                                                                                    ……………………………………………………  

                  ((iiii))    IInn  wwrriittiinngg                                                  ......………………………………………………  

1188..        PPuunniisshhmmeennttss  aawwaarrddeedd,,  iiff  aannyy                            ……………………………………………………  

1199..        WWhheetthheerr  tthhee  OOffffiicceerr//OOffffiicciiaall              ……………………………………………………  

                  rreemmaaiinnss  aatt  HHeeaaddqquuaarrtteerr  oorr  nnoott  

2200..        FFiittnneessss  ffoorr  pprroommoottiioonn                                    ……………………………………………………..  

2211..        GGeenneerraall  RReemmaarrkkss,,  oorr  ssoommee  ssppeecciiaall    
                    ttrraaiitt,,  iiff  aannyy                                ..……………………………………………………  
2222..        OOvveerraallll  aasssseessssmmeenntt//ggrraaddiinngg::  

                  ((OOuuttssttaannddiinngg//EExxcceelllleenntt,,  VVeerryy  GGoooodd,,  

                    GGoooodd,,  AAvveerraaggee  oorr  BBeellooww  AAvveerraaggee))    ……....……......……………………………………  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
…………………………………………..…………....      ..…………..…………………………………………  

                  SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  11sstt  RReeppoorrttiinngg      SSiiggnnaattuurree    ooff      tthhee  22nndd    
                  OOffffiicceerr  wwiitthh  ddaattee  &&  SSttaammpp      RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerr  wwiitthh  
            ddaattee  &&  SSttaammpp          

                  ………………………………………………………………....  
                  SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  33rrdd    RReeppoorrttiinngg              RReemmaarrkkss  iiff  aannyy  ooff  AAcccceeppttiinngg  
                  OOffffiicceerr,,  iiff    aannyy,,    wwiitthh    ddaattee    &&              AAuutthhoorriittyy..  
                  SSttaammpp      

NNaammee  aanndd  SSiiggnnaattuurree  ooff  AAcccceeppttiinngg  
AAuutthhoorriittyy  wwiitthh  DDeessiiggnnaattiioonn  aanndd  
ddaattee..  

  NNoottee  ::    --  
‘‘AAvveerraaggee’’  aanndd  ‘‘BBeellooww  AAvveerraaggee’’  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aann  ‘‘aaddvveerrssee’’  eevveenn  iiff  

tthhee  rreeppoorrtt  ddooeess  nnoott  ccoonnttaaiinn  aannyy  ootthheerr  aaddvveerrssee  eennttrryy,,  aanndd  tthheessee  wwiillll  bbee  ccoonnvveeyyeedd  
ttoo  tthhee  ooffffiicciiaallss  ccoonncceerrnneedd  aass  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss..      
____________________________________________________________________________________________________________________  

  aammeennddeedd  vviiddee  rreessoolluuttiioonn  nnoo..  44  ooff  4400tthh    mmeeeettiinngg  ooff  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  hheelldd  oonn  
1177..0022..22001122  
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AAPPPPEENNDDIIXX--IIII  

AANNNNUUAALL  CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  RREEPPOORRTT  OONN  TTHHEE  WWOORRKK  AANNDD  
CCOONNDDUUCCTT  OOFF  GGRROOUUPP  DD  OOFFFFIICCIIAALLSS  FFOORR  TTHHEE  YYEEAARR  

……………………  

  RReeppoorrttiinngg  OOffffiicceerrss  sshhaallll  ffiillll  tthhiiss  ffoorrmm  ccaarreeffuullllyy..    AAnnyy  ssppeecciiaall  

rreemmaarrkkss  ffoorr  wwhhiicchh  aa  ppllaaccee  ccaannnnoott  bbee  ffoouunndd,,  oorr  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  

mmaaddee  bbeeffoorree  nneexxtt  yyeeaarr’’ss  rreeppoorrtt  iiss  ffiilllleedd,,  ccaann  bbee  eenntteerreedd  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  

ffoorrmm..  TThheerree  mmuusstt  bbee  ccoonnssiisstteennccyy  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  iinn  oovveerraallll  aasssseessssmmeenntt  

aanndd  rreemmaarrkkss//aasssseessssmmeenntt  uunnddeerr  vvaarriioouuss  ccoolluummnnss..  

11..      NNaammee                          …………………………………………………………  

22..      DDeessiiggnnaattiioonn                                    …………………………………………………………  

33..      SSccaallee  ooff  PPaayy                        …………………………………………………………  

44..      AAccttuuaall  PPaayy                          …………………………………………………………  

55..      QQuuaalliiffiiccaattiioonnss                        …………………………………………………………  

66..      IInndduussttrryy                          …………………………………………………………  

77..      PPuunnccttuuaalliittyy  aanndd  RReegguullaarriittyy                      …………………………………………………………  

88..      RReeppuuttaattiioonn  ffoorr  HHoonneessttyy                      …………………………………………………………  

99..      CCaappaacciittyy  ffoorr  WWoorrkk                        …………………………………………………………  

1100..      QQuuiicckknneessss  iinn  ppeerrffoorrmmiinngg                            …………………………………………………………                  

                tthhee  dduuttyy  aassssiiggnneedd    

1111..      OObbeeddiieennccee                                  …………………………………………………………  

1122..      CCaappaacciittyy  ffoorr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ootthheerrss    …………………………………………………………  

1133..      DDeeffeeccttss,,  iiff  aannyy,,  ppooiinntteedd  oouutt                      …………………………………………………………  

((ii))      OOrraallllyy                          …………………………………………………………  

    ((iiii))    IInn  wwrriittiinngg                        …………………………………………………………  

1144..      FFiittnneessss  ffoorr  PPrroommoottiioonn                      …………………………………………………………  

1155..      GGeenneerraall  RReemmaarrkkss,,  iiff  aannyy                      …………………………………………………………  

1166..      SSiiggnnaattuurree  aanndd  ddaattee  ooff  RReeppoorrttiinngg      …………………………………………………………..  
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                OOffffiicceerr  wwiitthh  DDeessiiggnnaattiioonn    

1177..      SSiiggnnaattuurree  ooff  AAcccceeppttiinngg  AAuutthhoorriittyy  

                wwiitthh  DDeessiiggnnaattiioonn      ……………………………………………………..  

  

  

  

          ((RReemmaarrkkss  ooff  aaddvviissoorryy  nnaattuurree  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  

AAnnnnuuaall  CCoonnffiiddeennttiiaall  RReeppoorrtt..    HHoowweevveerr,,  ‘‘AAvveerraaggee’’  aanndd  ‘‘BBeellooww  

AAvveerraaggee’’  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aann  ‘‘aaddvveerrssee’’  eevveenn  iiff  tthhee  rreeppoorrtt  ddooeess  nnoott  

ccoonnttaaiinn  aannyy  ootthheerr  aaddvveerrssee  eennttrryy  aanndd  tthheessee  wwiillll  bbee  ccoonnvveeyyeedd  ttoo  tthhee  

ooffffiicciiaall  ccoonncceerrnneedd  aass  aaddvveerrssee  rreemmaarrkkss))..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXVV  

TTHHEE  RRUULLEESS  FFOORR  FFOORRWWAARRDDIINNGG  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  OOFF    

EEMMPPLLOOYYEEEESS  FFOORR  OOUUTTSSIIDDEE  JJOOBBSS  EETTCC..  

    11..  ((ii))    AA  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aann  oouuttssiiddee  

jjoobb  oorr  ffoorr  aa    sscchhoollaarrsshhiipp,,  ffeelllloowwsshhiipp,,  eettcc..,,  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  

tthhrreeee  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  oouuttssiiddee  jjoobbss  aanndd  tthhrreeee  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  

sscchhoollaarrsshhiippss,,  ffeelllloowwsshhiippss,,  eettcc..,,  wwiillll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  dduurriinngg  aa  

CCaalleennddaarr  yyeeaarr..  HHoowweevveerr,,  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee                                    

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aannyy  nnuummbbeerr  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aann  oouuttssiiddee  

jjoobb//sscchhoollaarrsshhiipp//ffeelllloowwsshhiipp  ccaann  bbee  ffoorrwwaarrddeedd..  TThhee  

aapppplliiccaattiioonn((ss))  ffoorr  tthhee  ssaammee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ppoosstt((ss))  mmaayy  nnoott  bbee  

ffoorrwwaarrddeedd..  

((iiii))  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreessttrriiccttiioonn  oonn  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  oonnllyy  

oonn  AAdd  hhoocc//LLeeaavvee  aarrrraannggeemmeennttss,,  pprroovviiddeedd  tthheeyy  aarree  nnoott  hhoollddiinngg  

aannyy  ppeerrmmaanneenntt  lloowweerr  ppoosstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmuusstt  rreeaacchh  

tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  BBrraanncchh,,  ccoommpplleettee  iinn  aallll  rreessppeeccttss  iinncclluuddiinngg  

ccooppiieess  ooff  cceerrttiiffiiccaatteess,,  tteessttiimmoonniiaallss,,  aatt  lleeaasstt  tteenn  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  

cclloossiinngg  ddaattee..    TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  aann  aapppplliiccaattiioonn  

bbeeiinngg  sseenntt  aass  aann  AAddvvaannccee  CCooppyy,,  aanndd  tthhiiss  ffaacctt  mmuusstt  bbee  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  mmeeaanntt  ffoorr  ““tthhrroouugghh  pprrooppeerr  

cchhaannnneell””,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  AAddvvaannccee  CCooppyy..  

                ((iiiiii))  AA  ccooppyy  ooff  rreelleevvaanntt  aaddvveerrttiisseemmeenntt  sshhoouulldd  iinnvvaarriiaabbllyy  bbee  

aattttaacchheedd  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ttoo  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  tthhrroouugghh  

pprrooppeerr  cchhaannnneell  

22..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ccoonnffiirrmmeedd  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  aapppplliiccaattiioonn  hhaass  

bbeeeenn  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbeeiinngg  sseelleecctteedd,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  

ggrraanntteedd  ssuucchh  lleeaavvee  aass  mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  BBuutt  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  aa  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ffoorr  oouuttssiiddee  jjoobb  oonnllyy  

eexxttrraa  oorrddiinnaarryy  lleeaavvee  ((wwiitthhoouutt  ppaayy))  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  hhiimm//hheerr,,  
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wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  rreettaaiinn  lliieenn  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuucchh  lleeaavvee  oorr  

hhee//sshhee  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  rreessiiggnn  aass  ppeerr  rruulleess..    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

wwiillll  ddeecciiddee  eeaacchh  ccaassee  oonn  iittss  mmeerriitt..  

33..  AAnn  eemmppllooyyeeee,,  nnoott  ccoovveerreedd  iinn  CCllaauussee  ((11))  aabboovvee,,  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ffoorr  aann  

oouuttssiiddee  jjoobb  oorr  ffoorr  aa  sscchhoollaarrsshhiipp,,  ffeelllloowwsshhiipp,,  eettcc..,,  uunnlleessss  hhee//sshhee  

rreessiiggnnss  hhiiss//hheerr  ppoosstt  iinn  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aafftteerr  ggiivviinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  

nnoottiiccee  oorr  ssaallaarryy  iinn  lliieeuu  tthheerreeooff..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  

cciirrccuummssttaanncceess  ooff  aa  ccaassee,,  rreellaaxx  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss..  

44..      IIff  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthhaatt  aannyy  eemmppllooyyeeee  hhaass  sseenntt  

aannyy  aapppplliiccaattiioonn  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthheessee  rruulleess,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  

ssuucchh  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  aass  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  ddeeeemm  ssuuiittaabbllee..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXVVII  

GGRRAANNTT  OOFF  PPEERRMMIISSSSIIOONN  TTOO  NNOONN--TTEEAACCHHIINNGG  SSTTAAFFFF    

FFOORR  AAPPPPEEAARRIINNGG  IINN  TTHHEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

WWhhoollee  ttiimmee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhoo  hhaavvee  ppuutt  iinn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  

yyeeaarrss  ccoonnttiinnuuoouuss  sseerrvviiccee  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  ppeerrmmiissssiioonn  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  ttoo  aatttteenndd  rreegguullaarr  ccllaasssseess,,  oouuttssiiddee  hhiiss//hheerr  ooffffiiccee  hhoouurrss  ooff  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  ffoorr  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  oorr  aannyy  ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy,,  

aass  aa  pprriivvaattee  ccaannddiiddaattee,,  iiff  ootthheerrwwiissee  eelliiggiibbllee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  

ppeerrmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  iiff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  iitt  

wwoouulldd  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  eeffffiicciieenntt  ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  

ppeerrssoonnss  ccoonncceerrnneedd..  

11..  NNoonn--TTeeaacchhiinngg  eemmppllooyyeeeess  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  ddiisscciipplliinnaarryy  

pprroocceeeeddiinnggss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  CChhaarrggee  SShheeeett//EEnnqquuiirryy  aarree  ppeennddiinngg,,  

mmaayy  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  ssuucchh  ccaasseess  mmaayy  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  llaatteerr  oonn,,  iiff  rreeqquuiirreedd,,  aafftteerr  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeennttaall  pprroocceeeeddiinnggss..  IIff  aannyy  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ppeennaallttiieess  iiss  

iimmppoosseedd,,  tthhee  ccoonncceerrnneedd  eemmppllooyyeeee  ((ss))  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

ddeeppaarrttmmeennttaall  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr..  

22..  TThhee  ppeerrmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  tthhee  

ooffffiiccee  wwoorrkk  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  nnoott  ssuuffffeerr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  ggrraanntteedd  ttoo  hhiimm//hheerr  aanndd  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  

mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd..  

33..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhiinn  aa  ccaatteeggoorryy  ggrraanntteedd  tthhiiss  

ppeerrmmiissssiioonn  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  rraattiioo  ooff  2200%%  oorr  aa  ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff  

ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  ccaatteeggoorryy..  HHoowweevveerr  ttoo  aavvooiidd  

hhaarrddsshhiipp,,  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  uuppttoo  2255%%  iinn  aannyy  

ppaarrttiiccuullaarr  ccaatteeggoorryy  iinn  ssppeecciiaall  ccaasseess,,  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  

44..  WWhhiillee  ggiivviinngg  ppeerrmmiissssiioonn,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  sshhaallll  nnoorrmmaallllyy  bbee  ggiivveenn  

ttoo  iinntteerr--ssee--sseenniioorriittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
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55..  AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ggrraanntt  ooff  ppeerrmmiissssiioonn  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  RReeggiissttrraarr  

aatt  lleeaasstt  ttwwoo  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sseessssiioonn  iinn  wwhhiicchh  

aaddmmiissssiioonn  iiss  ssoouugghhtt..  

  

66..  LLeeaavvee  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  

BBrraanncchh  OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd  ffoorr  tthhee  ddaayyss  oonn  wwhhiicchh  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonnss  aarree  aaccttuuaallllyy  hheelldd  oorr  aa  ddaayy  eeaarrlliieerr  ffoorr  eeaacchh  ppaappeerr  aanndd  

nnoo  lleeaavvee  ooff  aannyy  kkiinndd  eexxcceepptt  tthhee  ccaassuuaall  lleeaavvee  oorr  lleeaavvee  oonn  mmeeddiiccaall  

ggrroouunndd  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd..  

  

77..  OOvveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  nnoorrmmaall  qquuoottaa  ooff  2200%%  ffiixxeedd,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

wwhhoo  wwiisshh  ttoo  sseeeekk  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  ccllaasssseess  hheelldd  iinn  tthhee  

eevveenniinngg  ffoorr  LLLL..BB..  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  jjooiinn  tthheessee  ccoouurrsseess  wwiitthh  

tthhee  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  TThhee  lliimmiitt  ooff  2200%%  

qquuoottaa  wwiillll  aallssoo  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  jjooiinniinngg  

ccoouurrsseess  tthhrroouugghh  DDiissttaannccee  EEdduuccaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  

sseeeekk  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee  CChhaanncceelllloorr  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

  

88..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  ttaakkee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrssuuee  rreegguullaarr  

ccoouurrsseess  oonn  wwhhoollee  ttiimmee  bbaassiiss  wwiillll  nnoott  bbee  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthheessee  

rruulleess..    TThheeyy  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ppeerrmmiissssiioonn  oonnllyy  iiff  tthheeyy  ttaakkee  lleeaavvee  

ffoorr  tthhee  eennttiirree  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreessuummee  dduuttiieess  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  uunnlleessss  tthheeyy  ddiissccoonnttiinnuuee  tthhee  

ccoouurrssee..    

99..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  jjooiinn  eevveenniinngg//wweeeekk  eenndd  

ccoouurrsseess,,  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  

1100..  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ttaakkee  eexxaammiinnaattiioonn  aa  sseeccoonndd  ttiimmee  

uunnlleessss  tthheerree  iiss  aa  ggaapp  ooff  oonnee  yyeeaarr..        
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1111..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  aappppeeaarr  aafftteerr  ggeettttiinngg  ppeerrmmiissssiioonn,,  wwiillll  

nnoott  bbee  ggiivveenn  sseeccoonndd  ooppppoorrttuunniittyy  uunnlleessss    

tthheerree  iiss  aa  ggaapp  ooff  oonnee  yyeeaarr,,  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aass  aa  ssppeecciiaall  ccaassee..  

  

1122..        IIff  aann  eemmppllooyyeeee  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonnsseeccuuttiivveellyy  ffoorr  ttwwoo  

yyeeaarrss,,  hhee//sshhee  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

ssaammee  eexxaammiinnaattiioonn  uunnlleessss  tthheerree  iiss  ggaapp  ooff  oonnee  yyeeaarr,,  eexxcceepptt  wwiitthh  

tthhee  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  pprroovviiddeedd  tthhiiss  iiss  

nnoott  hhiiss//hheerr  llaasstt  cchhaannccee  aass  ppeerr  rruulleess  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

  

1133..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ggrraanntteedd  ppeerrmmiissssiioonn  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess  ffoorr  

aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ccoouurrssee  ssuucchh  aass  BB..AA..((TThhrreeee  YYeeaarrss))  MM..AA..((TTwwoo  

YYeeaarrss)),,  LLLL..BB..  eettcc..  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppllyy  aaffrreesshh  ffoorr  tthhee  ssaaiidd  

ccoouurrssee,,  ttiillll  iittss  ccoommpplleettiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthheeyy  ddoo  nnoott  ffaaiill  iinn  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  ccoonnsseeccuuttiivveellyy  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss,,  oorr  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  

wwiitthhddrraawwnn  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhiimmsseellff  

ggiivveess  uupp  tthhee  ccoouurrssee..  

  

1144..  AAnn  eemmppllooyyeeee,,  nnoott  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  aabboovvee  rruulleess,,  sshhaallll  nnoott  aappppeeaarr  

iinn  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ttaakkee  uupp  aannyy  ccoouurrssee  uunnlleessss  hhee//sshhee  rreessiiggnnss  

hhiiss//hheerr  ppoosstt  iinn  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  ggeettss  lleeaavvee  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  

RRuulleess..    IIff  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthhaatt  aannyy  

eemmppllooyyeeee  hhaass  aappppeeaarreedd  iinn  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  hhaass  ttaakkeenn  uupp  aa  

ccoouurrssee  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  iinn  

vviioollaattiioonn  ooff  tthheessee  rruulleess  hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ggrraanntt  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aann  

eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  
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rreellaaxxaattiioonn  ooff  tthheessee  rruulleess  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  aa  

ccaassee  ssuucchh  aass::  

  

((aa))  ttoo  ppeerrmmiitt  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  aavvaaiill  ooff  tthhee  llaasstt  cchhaannccee  

iiff  tthhee  cchhaanncceess  ttoo  ppaassss  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ttoo  

iimmpprroovvee  tthhee  ddiivviissiioonn  aarree  lliimmiitteedd,,  aanndd  wwhhoo  iiss  nnoott  

eelliiggiibbllee  ffoorr  ppeerrmmiissssiioonn  uunnddeerr  tthhee  aabboovvee  rruulleess..  

  

((bb))  ttoo  ppeerrmmiitt  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoommpplleettee  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  

ccoouurrssee  oonn  hhiiss//hheerr  hhaavviinngg  ppaasssseedd  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssaaiidd  

ccoouurrssee  bbeeffoorree  jjooiinniinngg  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXVVIIII  
  

TTHHEE  GGRRAANNTT  OOFF  PPEERRMMIISSSSIIOONN  TTOO  TTEEAACCHHEERRSS  
FFOORR  AAPPPPEEAARRIINNGG  IINN  TTHHEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

11..    WWhhoollee  ttiimmee  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhoo  hhaavvee  ppuutt  iinn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  

yyeeaarrss  sseerrvviiccee  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ppeerrmmiissssiioonn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ttoo  

aatttteenndd  rreegguullaarr  ccllaasssseess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy,,  

aass  aa  pprriivvaattee  ccaannddiiddaattee,,  iiff  ootthheerrwwiissee  eelliiggiibbllee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  

ppeerrmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  iiff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  ssaattiissffiieedd  

tthhaatt  iitt  wwoouulldd  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  eeffffiicciieenntt  ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  dduuttiieess  ooff  

tthhee  tteeaacchheerr  ccoonncceerrnneedd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss  sseerrvviiccee  

wwiillll  nnoott  aappppllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  tteeaacchheerr  aappppllyyiinngg  ffoorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  

PPhh..DD..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  tteeaacchheerrss  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  eevveenn  bbeeffoorree  

ccoommpplleettiioonn  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  iinn  rreessppeecctt  ooff  ccoouurrsseess  rruunn  bbyy  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy..    

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  eevveenn  tthhee  tteeaacchheerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  ppuutt  iinn  ttwwoo  yyeeaarrss  

sseerrvviiccee  mmaayy  aallssoo  bbee  ggrraanntteedd  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  CCeennttrraall//SSttaattee  

sseerrvviicceess  eexxaammiinnaattiioonn..  

22..      NNoo  wwhhoollee  ttiimmee  tteeaacchheerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  

ffoorr  aa  wwhhoollee  ttiimmee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  ddeeggrreeee,,  eexxcceepptt  aa  PPhh..DD..  DDeeggrreeee,,  

uunnlleessss  hhee//sshhee  pprroocceeeeddss  oonn  lloonngg  lleeaavvee  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  

33..  TThhee  tteeaacchheerr  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  jjooiinn  eevveenniinngg//wweeeekk  eenndd  ccoouurrsseess,,  wwiitthh  

tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

44..      AApppplliiccaattiioonn      ffoorr  tthhee      ggrraanntt      ooff  ppeerrmmiissssiioonn  uunnddeerr  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  
mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  RReeggiissttrraarr  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  
tthhee  sseessssiioonn  iinn  wwhhiicchh  aaddmmiissssiioonn  iiss  ssoouugghhtt..  

55..        LLeeaavvee  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  ddaayyss  oonnllyy..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXVVIIIIII  

RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  TTEEAACCHHEERRSS  FFOORR  FFOORREEIIGGNN  

AASSSSIIGGNNEEMMEENNTTSS..  

11..  NNoo  tteeaacchheerr  mmyy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ggeett  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  

ffoorreeiiggnn  aassssiiggnnmmeennttss  uunnlleessss  hhee//sshhee  hhaass  ccoommpplleetteedd  ffiivvee  yyeeaarrss  

ccoonnttiinnuuoouuss  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

22..  OOrrddiinnaarriillyy,,  nnoo  tteeaacchheerr  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ffoorreeiiggnn  

aassssiiggnnmmeenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss..  HHoowweevveerr,,  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  

cciirrccuummssttaanncceess  tthhee  ppeerriioodd  ccaann  bbee  eexxtteennddeedd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  aatt  aa  ttiimmee,,  

bbuutt  iinn  nnoo  ccaassee  sshhoouulldd  tthhee  ttoottaall  ppeerriioodd  eexxcceeeedd  ffiivvee  yyeeaarrss  iinn  aallll..  

33..  BBeeffoorree  aacccceeppttiinngg  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt,,  aa  tteeaacchheerr  wwiillll  hhaavvee  ttoo  eexxeeccuuttee  aa  

bboonndd  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  sseerrvviinngg  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  rreettuurrnn  

ffrroomm  aabbrrooaadd  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  lleeaavvee  aavvaaiilleedd  ooff  bbyy  

hhiimm//hheerr  oonn  ffoorreeiiggnn  aassssiiggnnmmeenntt..  IInn  ccaassee  ssuucchh  aa  tteeaacchheerr  ffaaiillss  ttoo  

sseerrvvee  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppeerriioodd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  hhee//sshhee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  

ppaayy  tthhee  aammoouunntt,,  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  ppeerr  rruulleess..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXIIXX  

TTHHEE  CCAASSUUAALL  LLEEAAVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  CCaassuuaall  lleeaavvee  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  bbyy  tthhee  

aauutthhoorriittiieess  ssppeecciiffiieedd  iinn  AAppppeennddiixx--II  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreegguullaattiioonnss  

ddeettaaiilleedd  bbeellooww  ::  

11..      CCaassuuaall  lleeaavvee  ccaannnnoott  bbee  ccllaaiimmeedd  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  rriigghhtt  bbuutt  ccaann  bbee  

ggrraanntteedd  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  ssaannccttiioonniinngg  aauutthhoorriittyy..  

22..    NNoorrmmaallllyy  1155  ddaayyss  CCaassuuaall  lleeaavvee  ttoo  MMaallee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  2200  ddaayyss  ttoo  

FFeemmaallee  eemmppllooyyeeeess  iinn  aa  yyeeaarr  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  

eemmppllooyyeeeess  jjooiinniinngg//lleeaavviinngg  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  SSeerrvviiccee  dduurriinngg  tthhee  ccooaarrssee  ooff  aa  

yyeeaarr,,  tthhee  ccaassuuaall  lleeaavvee  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  aass  uunnddeerr::--  

          CCaassuuaall  LLeeaavvee  aaddmmiissssiibbllee  

11..  OOnn  jjooiinniinngg  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr    

oorr  lleeaavviinngg  dduurriinngg  tthhee  ffoouurrtthh  qquuaarrtteerr..    FFuullll  

22..  OOnn  jjooiinniinngg  dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  qquuaarrtteerr  

oorr  lleeaavviinngg  dduurriinngg  tthhee  tthhiirrdd  qquuaarrtteerr..      33//44tthh    

      33..          OOnn  jjooiinniinngg  dduurriinngg  tthhee  tthhiirrdd  qquuaarrtteerr  

                      oorr  lleeaavviinngg  dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  qquuaarrtteerr..    HHaallff  

      44..          OOnn  jjooiinniinngg  dduurriinngg  tthhee  ffoouurrtthh  qquuaarrtteerr  

                      oorr  lleeaavviinngg  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr..      11//44tthh    

  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  uunnddeerrggooiinngg  vvaasseeccttoommyy  ooppeerraattiioonnss  mmaayy  bbee  

ggrraanntteedd  ssppeecciiaall  CCaassuuaall  lleeaavvee  ffoorr  66  ddaayyss  oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthheeiirr  nnoorrmmaall  

qquuoottaa  oonn  pprroodduuccttiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  

MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  77  ddaayyss  SSppeecciiaall  CCaassuuaall  lleeaavvee  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  

eemmppllooyyeeeess  wwhhoossee  wwiivveess  uunnddeerrggoo  ttuubbeeccttoommyy  ooppeerraattiioonn  dduurriinngg  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  tthhee  ssaaiidd  ooppeerraattiioonn  oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  nnoorrmmaall  eennttiittlleemmeenntt  

oonn    pprroodduuccttiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  MMeeddiiccaall  

OOffffiicceerr..  
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33..      CCaassuuaall  lleeaavvee  ccaannnnoott  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  kkiinndd  ooff  lleeaavvee  

((eexxcceepptt  ssppeecciiaall  ccaassuuaall  lleeaavvee  aanndd  aaccaaddeemmiicc  lleeaavvee))..  IItt  ccaann  bbee  

ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ppuubblliicc  hhoolliiddaayyss;;  pprroovviiddeedd  tthhee  ttoottaall  ppeerriioodd,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  hhoolliiddaayyss,,  aatt  aannyy  oonnee  ttiimmee,,  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd      1100  

ddaayyss..  

  44..      HHoolliiddaayyss  oorr  SSuunnddaayyss  iinntteerrvveenniinngg  bbeettwweeeenn  ssppeellllss  ooff  CCaassuuaall  lleeaavvee      

    aarree  nnoott  ccoouunntteedd  ttoowwaarrddss  tthhee  CCaassuuaall  lleeaavvee..  BBuutt  iinn  rreecckkoonniinngg  tthhee        

ppeerriioodd  ooff  1100  ddaayyss,,  mmeennttiioonneedd  iinn  rruullee  33,,  oonnee  SSuunnddaayy  eeiitthheerr  aatt  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  oorr  eenndd  ooff  tthhee  lleeaavvee,,  mmaayy  bbee  eexxcclluuddeedd  bbuutt  ootthheerr  

hhoolliiddaayyss  iinncclluuddeedd..    

  55..  CCaassuuaall  LLeeaavvee  sshhaallll  nnoott  bbee  ccaarrrriieedd  oovveerr  ttoo  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr..  

  

  66..  SSppeecciiaall  CCaassuuaall  LLeeaavvee  ccaann  nnoott  bbee  aaccccuummuullaatteedd  nnoorr  ccaann  iitt  bbee  

ccoommbbiinneedd  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  kkiinndd  ooff  lleeaavvee  eexxcceepptt  ccaassuuaall  lleeaavvee..  IItt  

mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  hhoolliiddaayyss  oorr  tthhee  vvaaccaattiioonn..  

  

  77..  AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  ccaassuuaall  lleeaavvee  oorr  oonn  ssppeecciiaall  ccaassuuaall  lleeaavvee  iiss  nnoott  

ttrreeaatteedd  aass  aabbsseenntt  ffrroomm  dduuttyy  aanndd  hhiiss//hheerr  ppaayy  iiss  nnoott  iinntteerrmmiitttteedd..  

  

88..        SShhoorrtt  lleeaavvee  ooff  uupp  ttoo  ttwwoo  hhoouurrss  dduurraattiioonn  wwiillll  bbee  ccoouunntteedd  aass  oonnee--  

  tthhiirrdd    ccaassuuaall  lleeaavvee;;  ffrroomm  ttwwoo  hhoouurrss  ttoo  tthhrreeee  hhoouurrss  aass  oonnee--hhaallff    

  ccaassuuaall  lleeaavvee;;  aanndd  aabboovvee  tthhrreeee  hhoouurrss  aass  oonnee  ccaassuuaall  lleeaavvee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  rruullee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  nnoonn--tteeaacchhiinngg  eemmppllooyyeeeess    

oonnllyy,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  HHeeaalltthh  

CCeennttrree..  

  

99..    DDeeaann//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhee  BBrraanncchh  OOffffiicceerr  

ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  CCaassuuaall  lleeaavvee  

ttaakkeenn  dduurriinngg  aa  CCaalleennddaarr  yyeeaarr  bbyy  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ooffffiicciiaall  ooff  

hhiiss//hheerr  DDeeppaarrttmmeenntt//OOffffiiccee..  
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AAUUTTHHOORRIITTIIEESS  CCOOMMPPEETTEENNTT  TTOO  GGRRAANNTT  CCAASSUUAALL  LLEEAAVVEE  

SSrr..  
NNoo..  

CCaatteeggoorryy  ooff  OOffffiicciiaallss  ttoo  wwhhoomm  
lleeaavvee  iiss  ttoo  bbee  ggrraanntteedd  

AAuutthhoorriittyy  
eemmppoowweerreedd  ttoo  
ssaannccttiioonn  tthhee  
lleeaavvee  

EExxtteenntt  
ooff  
ppoowweerr  
ttoo  
ssaannccttiioonn  
lleeaavvee  

11  22  33  44  

11))  RReeggiissttrraarr,,  PPrrooffeessssoorrss,,  

CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppttss..,,  

LLiibbrraarriiaann,,  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaamm,,  

RReessiiddeenntt  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr,,  

UUnniivveerrssiittyy  EEnnggiinneeeerr  

VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  

FFuullll  

PPoowweerrss  

22))  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr,,  RReeaaddeerr  ((nnoott  
wwoorrkkiinngg  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt)),,DDeeppuuttyy  RReeggiissttrraarrss,,  
AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarrss,,    LLeeccttuurreerrss,,  
AAsssstttt..  LLiibbrraarriiaannss,,  BBrraanncchh  
OOffffiicceerrss..  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

DDeepptt..//RReeggiissttrraarr

//OOffffiicceerr  

ccoonncceerrnneedd  

FFuullll  

PPoowweerrss  

33))  NNoonn--TTeeaacchhiinngg  ssttaaffff  ootthheerr  tthhaann  

iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  EEsstttt..  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  
tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  
ccoonncceerrnneedd  
//lliibbrraarriiaann  
//RReessiiddeenntt  
MMeeddiiccaall  
OOffffiicceerr  
//UUnniivveerrssiittyy  
EEnnggiinneeeerr    

FFuullll  

PPoowweerrss  

44))  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  BBrraanncchh  OOffffiicceerr  FFuullll  

PPoowweerrss  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXXX  

  
EEMMPPLLOOYYEEEESS’’  FFOORREEIIGGNN  SSEERRVVIICCEE  RRUULLEESS  

  
11..    TThheessee  RRuulleess  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyyeeeess  FFoorreeiiggnn  SSeerrvviiccee  RRuulleess..  

22..  TThheessee  RRuulleess  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aacccceepptt  eemmppllooyymmeenntt  oonn  

ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee..  

33..  IInn  tthheessee  rruulleess,,  uunnlleessss  tthhee  ccoonntteexxtt  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreess  ::--  

((aa))  ‘‘FFoorreeiiggnn  SSeerrvviiccee’’  mmeeaannss  sseerrvviiccee  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  wwiitthh  

CCeennttrraall  oorr  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ootthheerr  

UUnniivveerrssiittiieess  aanndd  aauuttoonnoommoouuss  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiitthhiinn  IInnddiiaa  

aanndd  aabbrrooaadd..  

((bb))  ‘‘UUnniivveerrssiittyy’’  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy..  

((cc))  ‘‘EEmmppllooyyeeee’’  mmeeaannss  aa  ccoonnffiirrmmeedd,,  ppeerrmmaanneenntt  eemmppllooyyeeee  ooff  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy..  

((dd))  ‘‘CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy’’  mmeeaannss  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  ooff  

aann  eemmppllooyyeeee..  

44..  NNoo  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  sseenntt  oonn  FFoorreeiiggnn  SSeerrvviiccee  aaggaaiinnsstt  hhiiss//hheerr  wwiillll..  

55..  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ssaannccttiioonn  eemmppllooyymmeenntt  oonn  ffoorreeiiggnn  

sseerrvviiccee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss,,  iiff  aannyy,,  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheessee  RRuulleess  aass  iitt  mmaayy  lliikkee  ttoo  ssppeecciiffyy..  

66..  EEmmppllooyymmeenntt  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  sshhaallll  iinniittiiaallllyy  bbee  ssaannccttiioonneedd  ffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  eexxtteennddeedd  bbyy  nnoott  mmoorree  tthhaann  

oonnee  yyeeaarr  aatt  aa  ttiimmee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  eexxtteenndd  tthhee  ddeeppuuttaattiioonn  ffoorr  

tthhee  ffoouurrtthh  aanndd  ffiifftthh  yyeeaarr  iinn  vveerryy  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  bbuutt  iinn  nnoo  

ccaassee  tthhee  ttoottaall  ppeerriioodd  ooff  ddeeppuuttaattiioonn  wwiillll  eexxcceeeedd  ffiivvee  yyeeaarrss..  TThhee  bbeenneeffiitt  

ooff  FFoorreeiiggnn  SSeerrvviiccee  iinn  pprroommoottiioonnss  uunnddeerr  CCaarreeeerr  AAddvvaanncceemmeenntt  
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SScchheemmee  ((CCAASS))  wwiillll,,  hhoowweevveerr,,  bbee  lliimmiitteedd  oonnllyy  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  ppeerriioodd  ssppeenntt  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  oonn  ootthheerr  tthhaann  

tteeaacchhiinngg//rreesseeaarrcchh  aassssiiggnnmmeennttss,,  wwiillll  nnoott  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  

tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  pprroommoottiioonn  uunnddeerr  CCAASS..  

  

77..    AAnn  eemmppllooyyeeee  ggooiinngg  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  jjooiinneedd  

ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  hhee//sshhee  rreelliinnqquuiisshheess  cchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  

ppoosstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    HHiiss//hheerr  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  

hhaavvee  eennddeedd  wwhheenn  hhee//sshhee  rreessuummeess  cchhaarrggee  ooff  hhiiss//hheerr  ppoosstt  iinn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

  88..    AAnn  eemmppllooyyeeee  jjooiinniinngg  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  wwhhiillee  oonn  lleeaavvee  ooff  aannyy  kkiinndd  

wwiillll  cceeaassee  ttoo  bbee  oonn  ssuucchh  lleeaavvee  wwhheenn  hhee//sshhee  rreelliinnqquuiisshheess  cchhaarrggee  ooff  

hhiiss//hheerr  ppoosstt  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

99..  AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  sshhaallll  nnoott  aacccceepptt  aannyy  aassssiiggnnmmeenntt  

ootthheerr  tthhaann  tthhee  oonnee  ffoorr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  ffoorreeiiggnn  

sseerrvviiccee  eexxcceepptt  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..  

1100..  IIff  aann  eemmppllooyyeeee  wwaannttss  ttoo  rreettuurrnn  ffrroomm  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  bbeeffoorree  

ccoommpplleettiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  tteerrmm,,  hhee//sshhee  wwiillll  ggiivvee  aaddvvaannccee  nnoottiiccee  ooff  aatt  lleeaasstt  

oonnee  mmoonntthh  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1111..        ((aa))    WWhheerree  eemmppllooyymmeenntt  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  iinnvvoollvveess  aa  

cchhaannggee  ooff  ssttaattiioonn  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  jjooiinniinngg  

ttiimmee  ooff  ssiixx  ddaayyss,,  pplluuss  aaccttuuaall  ddaayyss  ooff  jjoouurrnneeyy..  

((bb))  WWhheenn  hhoolliiddaayy((ss))  ffoollllooww((ss))  jjooiinniinngg  ttiimmee,,  tthhee  nnoorrmmaall  

jjooiinniinngg  ttiimmee  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  

ccoovveerr  ssuucchh  hhoolliiddaayy((ss))..  

((cc))  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy,,  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  

rreedduuccee  tthhee  jjooiinniinngg  ttiimmee  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhiiss  rruullee..  
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1122..  AAnn  eemmppllooyyeeee  jjooiinniinngg  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ggeett  

hhiiss//hheerr  ppaayy  ffiixxeedd  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  tthhee  ppoosstt  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  uunnddeerr  

iittss  nnoorrmmaall  rruulleess,,  oorr  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddrraaww  tthhee  ssaammee  ppaayy  aanndd  

aalllloowwaanncceess  aass  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  pplluuss  aa  ddeeppuuttaattiioonn  aalllloowwaannccee..    

    

1133..  TThhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ddeeaarrnneessss  aalllloowwaannccee  aass  aaddmmiissssiibbllee  

iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  oorr  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ppaayy  

ssccaallee  ffoorr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  ooppttss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  LLooccaall  aalllloowwaanncceess  lliikkee  CCiittyy  CCoommppeennssaattoorryy  

AAlllloowwaannccee,,  HHiillll  AAlllloowwaannccee,,  HHoouussee  RReenntt  AAlllloowwaannccee  eettcc..  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  

ttoo  hhiimm//hheerr  aass  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr..  

1144..  TThhee  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  oorr  mmeeddiiccaall  

rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  aass  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  tthhaatt  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  uunnddeerr  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess..    

1155..  TThhee  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ccllaaiimm  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  

ppaayy  ffoorr  tthhee  jjooiinniinngg  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  jjooiinniinngg  aanndd  aafftteerr  rreelliinnqquuiisshhmmeenntt  ooff  

tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  aanndd  ttrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  ffoorr  

jjoouurrnneeyy  ttoo  hhiiss//hheerr  ppllaaccee  ooff  ppoossttiinngg  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  aanndd  ffoorr  rreettuurrnn  

jjoouurrnneeyy  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  ddeeppuuttaattiioonn  aass  

aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  rruulleess  ooff    tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr..    

1166..((aa))  WWhhiillee  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee,,  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoowwaarrddss  

hhiiss//hheerr  CCoonnttrriibbuuttoorryy  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd//PPeennssiioonn,,  GGrraattuuiittyy  aanndd  

LLeeaavvee  SSaallaarryy,,  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  tthhee  ffoorreeiiggnn  

eemmppllooyyeerr  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthhee  ssaammee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  

hhiimmsseellff..  

  ((bb))  TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccccoouunntt  ooff  lleeaavvee  ssaallaarryy  iinn  rreessppeecctt  ooff  aann  

eemmppllooyyeeee  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  sshhaallll  bbee  1111%%  oorr  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  ooff  tthhee  ppaayy  ddrraawwnn  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  
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TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaayy  bbee  ppaaiidd  aannnnuuaallllyy  wwiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ddaayyss  ffrroomm  

tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee,,  iiff  iitt  

eexxppiirreess  oorr  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  eeaarrlliieerr  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  iinntteerreesstt  oonn  uunnppaaiidd  

aammoouunntt  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonn  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aatt  tthhee  

rraattee  ooff  tthhrreeee  ppaaiissee  ppeerr  ddaayy  ppeerr  RRss..110000//--  ffrroomm  tthhee  dduuee  ddaattee  uupp  ttoo  

tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  aammoouunntt  iiss  ffiinnaallllyy  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  oorr  

tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

((cc))  TThhee    ccoonnttrriibbuuttiioonn        ttoowwaarrddss      CCoonnttrriibbuuttoorryy    PPrroovviiddeenntt  FFuunndd  ((iinn  

ccaassee  ooff  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  oopptteedd  ffoorr  CCoonnttrriibbuuttoorryy  PPrroovviiddeenntt  

FFuunndd))  aanndd  ggrraattuuiittyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aatt  tthhee  rraattee  ooff  1100%%  aanndd  11//2244  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  ppaayy  

ddrraawwnn  iinn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee..  

TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoowwaarrddss  ppeennssiioonn--ccuumm--ggrraattuuiittyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  

eemmppllooyyeeee,,  wwhhoo  hhaass  oopptteedd  ffoorr  ppeennssiioonn,,  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aatt  tthhee  rraatteess  pprreessccrriibbeedd  iinn  AAnnnneexxuurree--‘‘CC’’  rreeffeerrrreedd  ttoo  rruullee  

1100..1100  ooff  PPbb..  CCSSRR  VVooll..  II,,  PPaarrtt--II  aapppplliiccaabbllee  ttoo  HHaarryyaannaa  GGoovvtt..  

eemmppllooyyeeeess  aanndd  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

1177..    AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee  oouutt  ooff  IInnddiiaa  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  lleeaavvee  bbyy  

hhiiss//hheerr  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  oonn  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  aass  tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  

mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..    TThhee  lleeaavvee  ssaallaarryy  iinn  rreessppeecctt  ooff  ssuucchh  lleeaavvee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  

bbyy  tthhee  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  aanndd  tthhee  lleeaavvee  nnoott  bbee  ddeebbiitteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  

lleeaavvee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  lleeaavvee  iiss  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthhee  rruulleess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  uunnddeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthhee  ffoorreeiiggnn  

eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ppaayy  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthhee  lleeaavvee  ssaallaarryy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aatt  

tthhee  rraattee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  RRuullee  1166..  

1188..  AAnn  eemmppllooyyeeee  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee,,  sshhaallll  nnoott,,  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy,,  aacccceepptt  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ffoorreeiiggnn  eemmppllooyyeerr  aannyy  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd//PPeennssiioonn  oorr  GGrraattuuiittyy  oonn  rraatteess  ootthheerr  

tthhaann  tthhoossee  pprreessccrriibbeedd  iinn  rruulleess  1166  aabboovvee..  



 143 

1199..  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  rreellaaxx  aannyy  pprroovviissiioonn  iinn  tthheessee  RRuulleess  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  

bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg..  

2200..  AAnnyytthhiinngg  nnoott  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  aabboovvee  RRuullee  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  aass  ppeerr  tthhee    

RRuullee  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovvtt..  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXII  

RRUULLEESS  FFOORR  PPRROOVVIIDDIINNGG  CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE  AASSSSIISSTTAANNCCEE                              

TTOO  TTHHEE  DDEEPPEENNDDEENNTTSS  OOFF  DDEECCEEAASSEEDD                                                                                      

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  EEMMPPLLOOYYEEEE  

SShhoorrtt  ttiittllee  aanndd  CCoommmmeenncceemmeenntt  ::  

11..  ((11))    TThheessee  rruulleess  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  tthhee  ‘‘CCoommppaassssiioonnaattee  AAssssiissttaannccee    

  ttoo  tthhee  DDeeppeennddeennttss  ooff  DDeecceeaasseedd  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyyeeeess  RRuulleess..’’        

          ((22))            TThheeyy  sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  aatt  oonnccee..  

OObbjjeeccttss  ooff  rruulleess  

22..    TThhee  oobbjjeecctt  ooff  tthhee  rruulleess  iiss  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ffaammiillyy  ooff  aa  ddeecceeaasseedd//mmiissssiinngg  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ooff  GGrroouupp  AA,,  BB,,  CC  &&DD  ccaatteeggoorryy,,  iinn  ttiiddiinngg  oovveerr  

tthhee  eemmeerrggeenntt  ssiittuuaattiioonn,,  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  lloossss  ooff  tthhee  bbrreeaadd  eeaarrnneerr  

wwhhiillee  iinn  rreegguullaarr  sseerrvviiccee  bbyy  ggiivviinngg  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..  

EElliiggiibbiilliittyy  

33..    TThhee  eelliiggiibbiilliittyy  ttoo  rreecceeiivvee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess  sshhaallll  

bbee  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  ppeennssiioonn//ffaammiillyy  ppeennssiioonn  sscchheemmee,,  11996644..  

SSuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonn  

44..  AAnn  eelliiggiibbllee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd//mmiissssiinngg  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  

mmaakkee  aann  aapppplliiccaattiioonn  iinn  FFoorrmm  AA  ffoorr  ccoommppaassssiioonnaattee  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee..  

CCrriitteerriiaa  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  

55..  ((11))    OOnn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  aannyy    eemmppllooyyeeee,,  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreecceeiivvee  aass  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee    aa    ssuumm    eeqquuaall    ttoo  tthhee  ppaayy      

aanndd  ootthheerr  aalllloowwaanncceess  tthhaatt  wwaass  llaasstt  ddrraawwnn  bbyy  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  

iinn  tthhee  nnoorrmmaall  ccoouurrssee  wwiitthhoouutt  rraaiissiinngg  aa  ssppeecciiffiicc  ccllaaiimm::--  

((aa))      ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeaatthh  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  ddeeaatthh  hhaadd  nnoott  

aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  tthhiirrttyy--ffiivvee  yyeeaarrss;;  
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((bb))    ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwweellvvee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeaatthh  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeee,,  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  ddeeaatthh  hhaadd  

aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  tthhiirrttyy  ffiivvee  yyeeaarrss  bbuutt  hhaadd  nnoott  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  

ooff  ffoorrttyy--eeiigghhtt  yyeeaarrss;;  

((cc))    ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  sseevveenn  yyeeaarrss  oorr  ttiillll  tthhee  ddaattee  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  

hhaavvee  rreettiirreedd  ffrroomm  UUnniivveerrssiittyy  sseerrvviiccee  oonn  aattttaaiinniinngg  tthhee  aaggee  ooff  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  lleessss,,  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaadd  aattttaaiinneedd  

tthhee  aaggee  ooff  ffoorrttyy--eeiigghhtt  yyeeaarrss;;  

((22))      TThhee  ffaammiillyy  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  rreecceeiivvee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  aass  ppeerr  tthhee  

nnoorrmmaall  rruulleess  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  ppeerriioodd  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  rreecceeiivvee  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aass  aabboovvee  iiss  ccoommpplleetteedd..  

      ((33))    TThhee  ffaammiillyy  ooff  aa  ddeecceeaasseedd  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  wwaass  iinn  

ooccccuuppaattiioonn  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  aaccccoommmmooddaattiioonn  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreettaaiinn  

tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  nnoorrmmaall  rreenntt//lliicceennssee  ffeeee  ffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeaatthh  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

      ((44))    WWiitthhiinn  ffiifftteeeenn  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeaatthh  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeee,,  aann  EExx--ggrraattiiaa  aassssiissttaannccee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovvtt..  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  

eemmppllooyyeeee  ttoo  mmeeeett  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  nneeeeddss  oonn  tthhee  lloossss  ooff  tthhee  bbrreeaadd  

eeaarrnneerr;;  

        ((55))    HHoouussee  RReenntt  AAlllloowwaannccee  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  ppaarrtt  ooff  aalllloowwaannccee  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoosseess  ooff  ccaallccuullaattiioonn  ooff  aassssiissttaannccee..    

  

RReemmoovvaall  ooff  ddoouubbttss  

66..      IIff  aannyy  ddoouubbtt  aarriisseess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  

ssccooppee  ooff  tthheessee  rruulleess,,  iitt  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwhhoossee  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

FFrreeee  MMeeddiiccaall  AAiidd    

FFrreeee  MMeeddiiccaall  AAiidd//AAssssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ddeeppeennddeenntt  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ffaammiillyy  ((hheerree  ffaammiillyy  mmeeaannss  hhuussbbaanndd//wwiiffee))  iinncclluuddiinngg  

mmiinnoorr  cchhiillddrreenn  ddeeccllaarreedd  aass  ssuucchh  bbyy  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  dduurriinngg  hhiiss//hheerr  
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lliiffee  ttiimmee,,  aass  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeee  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ooff  

mmeeddiicciinneess  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppuurrcchhaasseedd  ffrroomm  tthhee  mmaarrkkeett  ffoorr  

ttrreeaattmmeenntt  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd..  

  

  EEdduuccaattiioonnaall  FFaacciilliittiieess    

((ii))  TTuuiittiioonn  ffeeee  aatt  tthhee  rraattee  aass  aaddmmiissssiibbllee  iinn  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  tthhee  uunnmmaarrrriieedd  cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  

ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  uupp  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ccoouurrsseess  ((iinncclluuddiinngg  

PPrrooffeessssiioonnaall  CCoouurrsseess))  pprroovviiddeedd  tthhee  cchhiillddrreenn  ggeett  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  

ssaaiidd  ccoouurrssee  aanndd  ppaassss  tthhee  AAnnnnuuaall  EExxaammiinnaattiioonn  hheelldd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  

  

((iiii))  TThhee  bbeenneeffiitt  wwiillll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeaatthh  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  ccoonncceerrnneedd  ttoo  hhiiss//hheerr  wwiiddooww//cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  

aaccttuuaallllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthheeiirr  gguuaarrddiiaann..  

  AAccccoommmmooddaattiioonn    

IInn  ccaassee  wwhheerree  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  wwaass  iinn  ppoosssseessssiioonn  ooff  

UUnniivveerrssiittyy  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreettaaiinn  

tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  aafftteerr  hhiiss//hheerr  ddeeaatthh,,  tthhee  rraattee  ooff  rreenntt  

bbeeiinngg  tthhee  ssaammee  aass  wwaass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss//hheerr  

ddeeaatthh..    IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  tthhee  hhoouussee  rreenntt  aalllloowwaannccee  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  tthhee  

ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee,,  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  ffoorr  oonnee  

yyeeaarr  aafftteerr  hhiiss//hheerr  ddeeaatthh..  

NNoottee  ::  --    ((ii))        IIff  tthhee    ffaammiillyy    ooff  aa    ddeecceeaasseedd    UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  vvaaccaatteess  

tthhee  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  rreettaaiinneedd  bbyy  iitt  bbeeffoorree  tthhee  

eexxppiirryy  ooff  oonnee  yyeeaarr  ooff  iittss  oowwnn  aaccccoorrdd  tthheenn  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  

hhoouussee  rreenntt  aalllloowwaannccee  wwiillll  nnoott  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinniinngg  ppeerriioodd..  

                          ((iiii))        IIff  tthhee  ffaammiillyy  lleeaavveess  tthhee  ppllaaccee  ooff  ppoossttiinngg  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  

UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  bbeeffoorree  tthhee  eexxppiirryy  ooff  oonnee  yyeeaarr  wwhhiicchh  

aauuttoommaattiiccaallllyy  aammoouunnttss  ttoo  ssuurrrreennddeerr  ooff  UUnniivveerrssiittyy  
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aaccccoommmmooddaattiioonn  aatt  tthhaatt  ppllaaccee,,  tthhee  hhoouussee  rreenntt  aalllloowwaannccee  ffoorr  

tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppeerriioodd  wwiillll  nnoott  bbee  aaddmmiissssiibbllee..  

                          ((iiiiii))    IIff  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  aallllootttteedd  ttoo  tthhee  ddeecceeaasseedd  

eemmppllooyyeeee,,  iiss  ggoott  vvaaccaatteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  hhiiss//hheerr  

ffaammiillyy  dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  tthheenn  aalltteerrnnaattiivvee  

aaccccoommmmooddaattiioonn,,  iiff  aavvaaiillaabbllee,,  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  ssuucchh  aa  

ffaammiillyy..  

                        ((iivv))          IIff  nnoo  aaccccoommmmooddaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aass  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  iitteemm  ((iiiiii))  

aabboovvee,,  tthheenn  hhoouussee  rreenntt  aalllloowwaannccee  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppeerriioodd  

wwoouulldd  bbee  ggrraanntteedd  pprroovviiddeedd  tthhee  ffaammiillyy  lliivveess  aatt  tthhaatt  ssttaattiioonn..  

((vv))  WWhheenn  bbootthh  hhuussbbaanndd  aanndd  wwiiffee  aarree  iinn  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddeeaatthh  ooff  tthhee  ppaarrttnneerr  iinn  

wwhhoossee  nnaammee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aaccccoommmmooddaattiioonn  ssttoooodd  aallllootttteedd  

tthhee  ssuurrvviivviinngg  ppaarrttnneerr  mmaayy  bbee  aallllootttteedd  aaccccoommmmooddaattiioonn  aass  

ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  hhiiss//hheerr  ssttaattuuss..  

  PPrroocceedduurree  ffoorr  GGrraanntt  ooff  aabboovvee  ffaacciilliittiieess    

((ii))    TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee  aanndd  hhiiss//hheerr  

ffaammiillyy  wwoouulldd  bbee  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  pprrooffoorrmmaa  ((CCoommmmoonn  pprrooffoorrmmaa  

ffoorr  PP..FF..,,  DDeeaatthh--ccuumm--RReettiirreemmeenntt  GGrraattuuiittyy  aanndd  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt,,  

iiss  ggiivveenn  uunnddeerr  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd  RRuulleess))  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  pprrooppeerrllyy  

aatttteesstteedd  aanndd  ccoonnttaaiinn  nneecceessssaarryy  aaffffiiddaavviitt  aass  aa  rreeaassoonnaabbllee  pprrooooff  ooff  

ttiittllee  ttoo  ggrraanntt  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

((iiii))    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  mmiinnoorr  ddeeppeennddeennttss  tthhee  aammoouunntt  bbee  ddiissbbuurrsseedd  aafftteerr  

ttaakkiinngg  aallll  pprreeccaauuttiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthhee  rreelliieeff  aaffffoorrddeedd  iiss  ppaaiidd  iinn  aa  

mmaannnneerr  tthhaatt  wwoouulldd  pprreevveenntt  iittss  mmiissuussee..  

AAmmeennddmmeennttss  

  TThhee  aammeennddmmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovvtt..  ttoo  tthheessee  RRuulleess  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

eemmppllooyyeeeess..  
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FFOORRMM--AA  

((SSeeee  rruullee  44))  

AApppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ffoorr  ccoommppaassssiioonnaattee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  

11..    FFuullll  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd//mmiissssiinngg  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  ::  

((ii))    NNaammee        ::  
((iiii))    DDaattee  ooff  BBiirrtthh        ::  
((iiiiii))    DDaattee  ooff  jjooiinniinngg  ooff  EEmmppllooyyeeee    ::  
((iivv))    DDaattee  ooff  ddeeaatthh  ((wwiitthh  pprrooooff))    ::  
((vv))  DDaattee  ooff  mmiissssiinngg      ::  
((vvii))  DDeessiiggnnaattiioonn  aanndd  PPaayy  SSccaallee    ::  

22..  FFuullll  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  AApppplliiccaanntt  

((ii))      NNaammee          ::  
((iiii))      FFuullll  AAddddrreessss        ::  
((iiiiii))      RReellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ddeecceeaasseedd//  

    mmiissssiinngg  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyyeeee  ::  
((iivv))      DDeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

    DDeeppeennddeennttss  ooff  ddeecceeaasseedd//mmiissssiinngg  
    UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyyeeee      ::  

  

SSrr..NN

oo..  

NNaamm

ee  

RReellaattiioo

nn  

AAggee//ddaatt

ee  ooff  

bbiirrtthh  

OOccccuuppaattiioo

nn  

MMaarrrriieedd//UUnnmmaarrrrii

eedd  

11  22  33  44  55  66  

  

  

  

          

  

33..  MMoonntthhllyy  iinnccoommee  ooff  ffaammiillyy  ffrroomm  aallll  
  ssoouurrcceess          ::  
44..      AAnnyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn      ::  

      
PPllaaccee  ::  ……....………………  

  

DDaattee  ::  ……………………....                                                                                        SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  IINN  SSEEMMIINNAARRSS//CCOONNFFEERREENNCCEESS//WWOORRKKSSHHOOPPSS  EETTCC..  

BBYY  TTEEAACCHHEERRSS  OOFF  UUNNIIVVEESSIITTYY  TTEEAACCHHIINNGG  

DDEEPPRRAARRTTMMEENNTTSS  

  

11..  TThhee  rreegguullaarr  tteeaacchheerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  mmaayy  

bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  sseemmiinnaarrss//ccoonnffeerreenncceess//  wwoorrkksshhooppss  //  

ssyymmppoossiiaa  //  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  eettcc..  aanndd  bbee  ppaaiidd  TT..AA,,  ddeelleeggaattiioonn  

ffeeee  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eennttiittlleemmeenntt  iiff  tthhee  ssaammee  hhaass  

nnoott  bbeeeenn  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  hhoossttiinngg  IInnssttiittuuttiioonn//OOrrggaanniissaattiioonn..  

HHoowweevveerr,,  ttrraavveell  bbyy  ttaaxxii//oowwnn  ccaarr  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  iiff  tthhee  tteeaacchheerr  iiss  

eennttiittlleedd  ttoo  iitt  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess..  

  

22..  OOnnllyy  tthhoossee  tteeaacchheerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvviitteedd  aass  KKeeyy  nnoottee  

ssppeeaakkeerr//CChhaaiirrppeerrssoonn//CCoo--CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  TTeecchhnniiccaall  SSeessssiioonn  ffoorr  

ttaallkk//lleeccttuurreess,,  eettcc..  OORR  WWhhoossee  ppaappeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  aacccceepptteedd  ffoorr  

oorraall//ppoosstteerr  pprreesseennttaattiioonn  iinn  tthhee  ccoonnffeerreennccee  oorr  wwhhoo  aarree  tthhee  ooffffiiccee  

bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniissaattiioonn//SSoocciieettyy//AAssssoocciiaattiioonn  wwhhiicchh  oorrggaanniizzeess  

ccoonnffeerreennccee  //  sseemmiinnaarr  //wwoorrkksshhooppss//ssyymmppoossiiaa//ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd..  

  

33..  SSuucchh  ppeerrmmiissssiioonnss  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhee  ccoonnffeerreenncceess  //  sseemmiinnaarrss  //  

wwoorrkksshhooppss  //ssyymmppoossiiaa//ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmeess  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ffuunnddss..  

  

44..  EEvveerryy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhee  ccoonnffeerreennccee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  

ooffffiiccee  ffiifftteeeenn  ddaayy  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  jjoouurrnneeyy  dduullyy  rreeccoommmmeennddeedd  

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

  

55..  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  wwhheenn  aalllloowweedd  TTAA//DDAA  ttoo  aatttteenndd  tthhee  

ccoonnffeerreenncceess  eettcc  mmaayy  bbee  ttrreeaatteedd  oonn  dduuttyy  lleeaavvee..  
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66..  FFoorreeiiggnn  ttoouurrss  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess..  

  

77..  AA  tteeaacchheerr  wwhhoo  hhaass  aavvaaiilleedd  ooff  tthhiiss  ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

tthhee  ssaammee  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  iinn  ccaassee  ooff  ffoorreeiiggnn  

sseemmiinnaarrss  aanndd  ccoonnffeerreenncceess..  

  

88..  TThhee  DDaaiillyy  AAlllloowwaannccee  mmaayy  bbee  ppaaiidd  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhee  

sseemmiinnaarr//ccoonnffeerreenncceess  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddss..  

  

99..  TThhee  ffuunnddss  aallllootttteedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  wwiillll  bbee  aappppoorrttiioonneedd  oonn  5500::5500  

bbaassiiss  ttoo  aatttteenndd  NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeemmiinnaarrss//CCoonnffeerreenncceess..  
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RRUULLEESS  FFOORR  RREE--EEMMPPLLOOYYEEMMEENNTT  OOFF  NNOONN--TTEEAACCHHIINNGG  

EEMMPPLLOOYYEEEESS  AANNDD  FFIIXXAATTIIOONN  OOFF  TTHHEEIIRR  PPAAYY..  

11..  AAllll  rreegguullaarr  wwhhoollee  ttiimmee  nnoonn--tteeaacchhiinngg  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  rreettiirree  oonn  

aattttaaiinniinngg  tthhee  aaggee  ooff  ssiixxttyy  yyeeaarrss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  mmaayy  

eennggaaggee  aannyy  eemmppllooyyeeee  ffoorr  aannyy  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  bbuutt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  

tthhrreeee  yyeeaarrss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  eexxtteennddeedd  bbyy  aannootthheerr  ttwwoo  yyeeaarrss  

iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  ssuucchh  eexxtteennssiioonn  iiss  iinn  tthhee  

iinntteerreesstt  ooff  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeeee  

iiss  mmeeddiiccaallllyy  aanndd  mmeennttaallllyy  ffiitt..  

22..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  mmaayy,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  aallssoo  eennggaaggee  aannyy  ssuuppeerraannnnuuaatteedd  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  

ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  SSttaattee  uuppttoo  tthhee  aaggee  ooff  ssiixxttyy  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  eexxtteennddeedd  uuppttoo  ttwwoo  yyeeaarrss  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  

ccaasseess,,  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  ssuucchh  eexxtteennssiioonn  iiss  iinn  

tthhee  iinntteerreesstt  ooff  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  mmeennttaallllyy  

aanndd  mmeeddiiccaallllyy  ffiitt..  

33..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo  ssuucchh  rree--eemmppllooyyeedd  ppeerrssoonn,,  

wwhheerreeaass  tthhee  ppeerrssoonn  ccoovveerreedd  iinn  ((11))  aabboovvee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggeett  

wwhhaatt  hhee//sshhee  hhaadd  bbeeeenn  ggeettttiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  rreettiirreemmeenntt;;  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  ccaatteeggoorryy  ((22))  aabboovvee,,  ssuucchh  aa  ppeerrssoonn  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

ggeett  wwhhaatt  hhee//sshhee  wwaass  ddrraawwiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  rreettiirreemmeenntt  

mmiinnuuss  ggrroossss  bbaassiicc  ppeennssiioonn,,  DD..AA  oonn  ggrroossss  bbaassiicc  ppeennssiioonn  aanndd  

MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  oorr  bbee  ppaaiidd  ffiixxeedd  ssaallaarryy  //  rreemmuunneerraattiioonn..  

44..  TThhee  rree--eemmppllooyyeedd  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  

dduuttiieess  aanndd  ffuunnccttiioonnss  aass  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  iinn  aa  mmaannnneerr  aass  iiff  hhee//sshhee  wweerree  nnoott  rreettiirreedd..  
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RRUULLEESS  FFOORR  RREE--EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  OOFF  TTEEAACCHHEERRSS  AAFFTTEERR  

AATTTTAAIINNIINNGG  TTHHEE  AAGGEE  OOFF  SSUUPPPPEERRAANNNNUUAATTIIOONN  

11..  AAllll  wwhhoollee--ttiimmee  tteeaacchheerrss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  rreettiirree  

oonn  aattttaaiinniinngg  tthhee  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  mmaayy,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,                  

rree--eemmppllooyy  aannyy  tteeaacchheerr  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  eexxtteennddeedd  bbyy  aannootthheerr  ttwwoo  yyeeaarrss  iinn  

eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  ssuucchh  eexxtteennssiioonn  iiss  iinn  tthhee  

iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ssuucchh  aa  tteeaacchheerr  

iiss  mmeennttaallllyy  aanndd  mmeeddiiccaallllyy  ffiitt..  HHoowweevveerr,,  iinn  vveerryy  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ccaann  rree--eemmppllooyy  aa  rreettiirreedd  tteeaacchheerr  eevveenn  ffoorr  ffiivvee  yyeeaarrss  

iinn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee..  

22..  TThhee  rree--eemmppllooyyeedd  tteeaacchheerr  sshhaallll  nnoott  bbee  rreettaaiinneedd  iinn  sseerrvviiccee  bbeeyyoonndd  

tthhee  aaggee  ooff  6655  yyeeaarrss..  

33..  RRee--eemmppllooyymmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  oonnllyy  ttoo  tteeaacchheerrss  ooff  oouuttssttaannddiinngg  

mmeerriitt  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  mmaaddee  aa  mmaarrkk  iinn  tthheeiirr  ffiieelldd  ooff  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  

aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss,,  mmoonnooggrraapphhss,,  bbooookkss  ppuubblliisshheedd,,  

gguuiiddaannccee  ooff  rreesseeaarrcchh  eettcc..  

44..  AA  tteeaacchheerr  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  rree--eemmppllooyymmeenntt  sshhoouulldd  eenncclloossee  aa  sseellff--

aasssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt  wwiitthh  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn,,  hhiigghhlliigghhttiinngg  hhiiss//hheerr  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  TThhiiss  aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwhhoo  sshhaallll  ppllaaccee  iitt  bbeeffoorree  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  

wwiitthh  hhiiss//hheerr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  iiff  hhee//sshhee  

ssoo  ddeessiirreess,,  rreeffeerr  tthhee  ccaassee  ooff  aa  tteeaacchheerr  ttoo  aann  aaddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  

ttoo  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  hhiimm//hheerr..  

55..  TThhee  rree--eemmppllooyyeedd  tteeaacchheerr  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggeett  ssaallaarryy  wwhhaatt  hhee//sshhee  

hhaadd  bbeeeenn  ddrraawwiinngg  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  rreettiirreemmeenntt..  

66..  TThhee  rreettiirreedd  tteeaacchheerr  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  dduuttiieess  aanndd  

ffuunnccttiioonnss  aass  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee  iinn  aa  mmaannnneerr  aass  iiff  hhee//sshhee  wweerree  nnoott  rreettiirreedd..    
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RRUULLEESS  FFOORR  CCAARRRRYYIINNGG  CCOONNSSUULLTTAANNCCYY  WWOORRKK  BBYY  TTHHEE  

AACCAADDEEMMIICC  SSTTAAFFFF  OOFF  TTHHEE  TTEEAACCHHIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS    

11..  TThhee  AAccaaddeemmiicc//TTeecchhnniiccaall  SSttaaffff  ((hheenncceeffoorrtthh  ttoo  bbee  ccaalllleedd  aass  ssttaaffff))  

wwhhoo  aarree  GGrroouupp  ‘‘AA’’  OOffffiicceerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  uunnddeerrttaakkee  

ccoonnssuullttaannccyy,,  oorr  pprroovviiddee  tteecchhnniiccaall  sseerrvviicceess  ttoo  iinndduussttrryy  aanndd  ootthheerr  

oorrggaanniizzaattiioonnss,,  uuttiilliizziinngg,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

22..  TThhee  sseerrvviiccee//ccoonnssuullttaannccyy  pprroovviiddeedd  mmaayy  bbee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess::  

  

  ((aa))  IInnssttiittuuttiioonnaall  CCoonnssuullttaannccyy  

  ((bb))  IInnddiivviidduuaall  CCoonnssuullttaannccyy  

  ((cc))  TTeecchhnniiccaall  SSeerrvviicceess  

  

22..11  IInnssttiittuuttiioonnaall  ccoonnssuullttaannccyy  rreellaatteess  ttoo  aaddvviiccee  rreennddeerreedd  ttoo  aann  

iinndduussttrryy//oorrggaanniissaattiioonn,,  oorr  wwoorrkk  ddoonnee  ffoorr  tthheemm,,  bbyy  aa  

DDeeppaarrttmmeenntt//GGrroouupp//iinnddiivviidduuaall  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    TThhee  

PPrriinncciippaall  CCoonnssuullttaanntt  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oorr  aa  

ppeerrssoonn  oorr  ggrroouupp  ooff  ppeerrssoonnss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  hhiimm//hheerr..  

22..22  IInnddiivviidduuaall  ccoonnssuullttaannccyy  rreellaatteedd  ttoo  ccoonnssuullttaannccyy  oorr  wwoorrkk  uunnddeerrttaakkeenn  

bbyy  aann  aaccaaddeemmiicc  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  iinn  hhiiss//hheerr  iinnddiivviidduuaall  ccaappaacciittyy..  

22..33  TTeecchhnniiccaall  sseerrvviicceess  rreellaattee  ttoo  pprroovviiddiinngg  ooff  rroouuttiinnee  tteecchhnniiccaall  ddaattaa//  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  aannaallyyssiiss  eettcc..  aanndd  ttoo  ffaabbrriiccaattiioonn  ooff  eeqquuiippmmeenntt  eettcc..  

wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  rreessuullttss  oorr  aaddvviiccee..  

33..  AA  rreeqquueesstt  ffoorr  ccoonnssuullttaannccyy  sseerrvviicceess  sshhaallll  nnoorrmmaallllyy  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  IItt  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  bbee  rreecceeiivveedd  ddiirreeccttllyy  bbyy  aa  

ssttaaffff  mmeemmbbeerr  aanndd  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ffoorr  iittss  

ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
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44..  PPeerrmmiissssiioonn  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ccoonnssuullttaannccyy  wwoorrkk  uupp  ttoo  oonnee  llaacc  rruuppeeeess  

mmaayy  bbee  ggiivveenn  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  bbyy  aann  ooffffiicceerr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ttoo  ddoo  

ssoo..    CCoonnssuullttaannccyy  wwoorrkk  ooff  aabboovvee  oonnee  llaacc  ooff  rruuppeeeess  sshhaallll  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  

44..11  WWhhiillee  aapppprroovviinngg  ooff  aa  ccoonnssuullttaannccyy  pprrooppoossaall  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwiillll  bbee  

ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn::  

((aa))  TThhee  nnoorrmmaall  dduuttyy  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  aanndd  tthhee  

iinntteerreesstt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ddoo  nnoott  ssuuffffeerr;;  

((bb))  AAnn  iinnddiivviidduuaall  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  ddooeess  nnoott  uunnddeerrttaakkee  ccoonnssuullttaannccyy  

wwoorrkk  ffoorr  mmoorree  tthhaann  6600  ddaayyss  ((6600  ddaayyss  iinn  aa  CCaalleennddaarr  yyeeaarr  

iinncclluuddiinngg  hhoolliiddaayyss));;  

((cc))  TThhee  ttoottaall  aannnnuuaall  iinnccoommee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  ffrroomm  ccoonnssuullttaannccyy  

wwoorrkk  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  hhiiss//hheerr  ttoottaall  eemmoolluummeennttss  ffoorr  ssiixx  mmoonntthhss  

iinn  tthhee  CCaalleennddaarr  yyeeaarr..  

55..  WWhhiillee  wwoorrkkiinngg  oouutt  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoonnssuullttaannccyy  pprroojjeecctt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbee  

ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn::  

55..11        CCoosstt  ooff  ccoonnssuullttaannttss’’  ttiimmee  iinncclluuddiinngg  iinntteelllleeccttuuaall  ffeeee..  

55..22  CCoosstt  ooff  mmaann  ddaayyss  ooff  tthhee  ssttaaffff  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  eexxcclluuddiinngg  

tthhee  ccoonnssuullttaanntt((ss))..  

55..33  TTAA  aanndd  DDAA  ((aass  ppeerr  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  cclliieenntt))..  

55..44  CCoosstt  ooff  iinnppuuttss  ((lliikkee  cchheemmiiccaallss,,  rraaww  mmaatteerriiaall  aanndd  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  

ccoonnssuummaabblleess))  aanndd  eeqquuiippmmeennttss..  

55..55  UUssaaggee  cchhaarrggeess  oonn  eeqquuiippmmeenntt  ((iinncclluuddiinngg  ddeepprreecciiaattiioonn  aanndd  uuttiilliittiieess,,  

iinntteerr--aalliiaa))..  

55..66  PPaayymmeennttss  ttoo  oouuttssiiddee  ccoonnssuullttaannttss  

55..77  CCoosstt  ooff  SSttaattiioonnaarryy  

55..88  CCoommppuutteerr  CChhaarrggeess  

55..99  MMiisscceellllaanneeoouuss  
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55..1100  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CChhaarrggeess  ((1100%%  ooff  55..22  ttoo  55..99))..  

66..  TThhee  cclliieenntt  sshhaallll  ppaayy  5500%%  ooff  tthhee  ttoottaall  pprroojjeecctt  ccoosstt  oorr,,  ccoosstt  ooff  tthhee  

iitteemmss  22  ttoo  99  aabboovvee,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

CCoonnssuullttaannccyy..    AAllll  ppaayymmeennttss  wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

uunnddeerr  aa  sseeppaarraattee  bbuuddggeett  HHeeaadd..    

77..  TThhee  CCoonnssuullttaannccyy  SSeerrvviiccee  mmaayy  bbee  ccaatteeggoorriizzeedd  iinnttoo  33  ccllaasssseess::  

77..11  AAddvviissoorryy  ccoonnssuullttaannccyy  iinn  wwhhiicchh  UUnniivveerrssiittyy  ffaacciilliittiieess  aarree  nnoott  uusseedd..    

77..22  SSeerrvviiccee  ccoonnssuullttaannccyy,,  iinn  wwhhiicchh  UUnniivveerrssiittyy  eeqquuiippmmeenntt  iiss  uusseedd,,  bbuutt  

ccoonnssuummaabblleess  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd..  

77..33  SSeerrvviiccee  ccoonnssuullttaannccyy,,  iinn  wwhhiicchh  UUnniivveerrssiittyy  eeqquuiippmmeenntt  iiss  uusseedd  aanndd  

mmaatteerriiaall  aanndd  ccoonnssuummaabblleess  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

88..  OOnnccee  tthhee  tteerrmmss  ooff  ccoonnssuullttaannccyy  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd,,  aanndd  ccoonnttrraacctt  

ssiiggnneedd,,  aanndd  aaddvvaannccee  rreecceeiivveedd,,  iitt  bbeeccoommeess  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  

ccoonnssuullttaanntt  ttoo  eennssuurree  ssaattiissffaaccttoorryy  pprrooggrreessss  aanndd  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt  iinn  ttiimmee..    FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  hhee//sshhee  mmaayy  mmaakkee  tteemmppoorraarryy  

aappppooiinnttmmeennttss  ooff  ffuullll  ttiimmee  oorr  ppaarrtt  ttiimmee  ssttaaffff  ffoorr  aa  ppeerriioodd  uupp  ttoo  ssiixx  

mmoonntthhss,,  ddrraaww  aaddvvaanncceess  aanndd  mmaakkee  eexxppeennddiittuurree  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  tthhee  pprroojjeecctt  pprrooggrreesssseess..    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr’’ss  

aapppprroovvaall  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  ssttaaffff  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  

mmoorree  tthhaann  ssiixx  mmoonntthhss..      

99..  TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ccoonnssuullttaannccyy  aammoouunnttss  rreecceeiivveedd  wwiillll  bbee  aass  uunnddeerr  

::--  

99..11  IInn  ccaassee  ooff  aaddvviissoorryy  ccoonnssuullttaannccyy  ((77..11  aabboovvee))  5500%%  ooff  tthhee  aammoouunntt  

rreecceeiivveedd  ffoorr  ((iitteemm  55..11));;  ccoosstt  ooff  ccoonnssuullttaanntt’’ss  ttiimmee  iinncclluuddiinngg  

iinntteelllleeccttuuaall  ffeeee))  wwiillll  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ccoonnssuullttaanntt((ss))  aanndd  5500%%  wwiillll  aaccccrruuee  

ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

99..22  SSiimmiillaarrllyy  iinn  ccaassee  ooff  sseerrvviiccee  ccoonnssuullttaannccyy  ((77..22  aanndd  77..33  aabboovvee))  5500%%  

ooff  tthhee  aammoouunntt  rreecceeiivveedd  ffoorr  ((55..11  aabboovvee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  

ccoonnssuullttaanntt((ss))  iinnvvoollvveedd  aanndd  5500%%  wwiillll  aaccccrruuee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1100..  IInn  aallll  ccaasseess  ((77..11,,  77..22  aanndd  77..33  aabboovvee)),,  tthhee  aappppoorrttiioonniinngg  ooff  

ccoonnssuullttaannccyy  aammoouunnttss  wwiillll  bbee  aass  uunnddeerr::  
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1100..11  OOuutt  ooff  tthhee  ttoottaall  sshhaarree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  1100%%  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aass  aaddmmiinniissttrraattiivvee  cchhaarrggeess,,  4400%%  wwiillll  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  5500%%  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  

ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd//oorr  mmaatteerriiaall,,  oorr  ffoorr  aannyy  aaccaaddeemmiicc  

aaccttiivviittyy  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  iinndduussttrryy  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

1100..22  TThhee  aammoouunntt  ttoo  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ssttaaffff  wwiillll  bbee  aass  ppeerr  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  CCoonnssuullttaanntt,,  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ssoo  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  hhiimm//hheerr..  

1111..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  uunnddeerrttaakkee  oouuttssiiddee  wwoorrkk  rreeqquuiirriinngg  sseerrvviicceess  ooff  

tthhee  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  nnoorrmmaall  

dduuttyy  oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

1122..  AAllll  pprrooppoossaallss  ccoonncceerrnniinngg  CCoonnssuullttaannccyy  AAssssiiggnnmmeennttss,,  DDiirreeccttiinngg  tthhee  

pprroojjeeccttss,,  ppaatteennttss,,  RR  &&  DD  pprroodduuccttss  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerrss,,  eettcc..  

nneeeedd  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbeeffoorree  tthheessee  aarree  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  

tthhee  ggrraannttiinngg  aaggeenncciieess..  

1133..  OOuutt  ooff  tthhee  ssaalleess  mmaaddee  ffoorr  aa  ppaatteenntt  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  ccoonnssuullttaannccyy  

wwoorrkk,,  aann  aannnnuuaall  rrooyyaallttyy  ((ttoo  bbee  ddiivviiddeedd  eeqquuaallllyy  bbeettwweeeenn  tthhee  

ccoonnssuullttaannttss  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy))  ooff  aa  ffiixxeedd  ppeerrcceennttaaggee  ((ttoo  bbee  

ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr))  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  

tthhee  cclliieenntt..  

1144..  OOnn  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaannccyy  pprroojjeecctt  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

ssyynnooppssiiss  ooff  tthhee  wwoorrkk  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ccllaauussee  

ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  tthhee  aauuddiitteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss  wwiillll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

1155..  TThheessee  gguuiiddeelliinneess  sshhaallll  aallssoo  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  nnoonn--tteeaacchhiinngg  

eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhoo  mmaayy  uunnddeerrttaakkee  ssuucchh  aassssiiggnnmmeennttss  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  tthheessee  aassssiiggnnmmeennttss  

wwiillll  nnoott  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  dduurriinngg  tthhee  ooffffiiccee  hhoouurrss..  

1166..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  aammbbiigguuiittyy  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  wwiillll  bbee  ffiinnaall..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXVVII  

RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  AASSSSIIGGNNMMEENNTT  OOFF  DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS  OOFF  

SSTTUUDDIIEESS  TTOO  FFAACCUULLTTIIEESS  

  IInn  tteerrmmss  ooff  SSttaattuuttee  2299  ooff    CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  

AAcctt  22000033,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  SSttuuddiieess  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  

ffaaccuullttiieess  aass  uunnddeerr::--  

II..  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess    

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnngglliisshh  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  JJoouurrnnaalliissmm  aanndd  MMaassss  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

IIII..  FFaaccuullttyy  ooff  SSoocciiaall  SScciieenncceess  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoonnoommiiccss  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

IIIIII..  FFaaccuullttyy  ooff  LLiiffee  SScciieenncceess  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBiiootteecchhnnoollooggyy  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFoooodd  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  

33..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SScciieennccee  

IIVV..  FFaaccuullttyy  ooff  PPhhyyssiiccaall  SScciieenncceess  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhyyssiiccss  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CChheemmiissttrryy  

33..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  

44..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd  AApppplliiccaattiioonnss  

VV..  FFaaccuullttyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  

VVII..  FFaaccuullttyy  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  

VVIIII..  FFaaccuullttyy  ooff  LLaaww  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  

VVIIIIII..  FFaaccuullttyy  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  

11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

22..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommmmeerrccee  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXVVIIII  

RRUULLEESS  FFOORR  WWRRIITTIINNGG  OOFFFF  LLOOSSSSEESS    OOFF  SSTTOORREE  AARRTTIICCLLEESS,,  CCAASSHH,,  

DDEEMMUURRRRAAGGEE,,  EETTCC  AANNDD  FFOORR  DDEETTEERRMMIINNIINNGG  SSTTOORREE  AARRTTIICCLLEESS  

SSUURRPPLLUUSS,,  OOBBSSOOLLEETTEE  AANNDD  UUNNSSEERRVVIICCEEAABBLLEE  AANNDD  TTHHEEIIRR  

DDIISSPPOOSSAALL  

    

11..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  CCoommmmiitttteeeess  mmaayy  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  

tthhee  ssttoorree  aarrttiicclleess  ssuurrpplluuss,,  oobbssoolleettee  aanndd  uunn--sseerrvviiccaabbllee..  

  

  

11 CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..  ccoonncceerrnneedd    
22 OOnnee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr  

33 FFiinnaannccee  OOffffiicceerr..  
44 UUnniivveerrssiittyy  EEnnggiinneeeerr    
55 EEssttaattee  OOffffiicceerr  
66 BBrraanncchh  OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd  

ii))  FFoorr  bbooookk  vvaalluuee  oorr  
eessttiimmaatteedd  mmaarrkkeett  vvaalluuee,,  
aabboovvee  RRss..  1100,,000000//--  

77 AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarr  ((GGeenneerraall))  
11 CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..  //  BBrraanncchh  

OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd    
22 AAccccoouunnttss  OOffffiicceerr  
33 UUnniivveerrssiittyy  EEnnggiinneeeerr  oorr  hhiiss//hheerr  

nnoommiinneeee  nnoott  bbeellooww  tthhee  rraannkk  ooff  SSDDEE..  

iiii))  FFoorr  bbooookk  vvaalluuee  oorr  
eessttiimmaatteedd  mmaarrkkeett  vvaalluuee  
aabboovvee  RRss..  11,,000000//--  aanndd  
uuppttoo  RRss..  1100,,000000//--  

44 AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarr  ((GGeenneerraall))  
iiiiii))  11 CChhaaiirrppeerrssoonn  //  BBrraanncchh  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  

DDeepptt..//BBrraanncchh  ccoonncceerrnneedd  
  22 AAccccoouunnttss  OOffffiicceerr  
  

FFoorr  bbooookk  vvaalluuee  oorr  
eessttiimmaatteedd  mmaarrkkeett  vvaalluuee  
uuppttoo  RRss..  11,,000000//--  

33 SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((GGeenneerraall))  
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22..  ii))  TThhee  ppoowweerr  ttoo  ssaannccttiioonn  wwrriittee  ooffff  tthhee  lloosssseess  sshhaallll  bbee  eexxeerrcciisseedd  aass  

uunnddeerr::--  

SSrr..  
NNoo  

NNaattuurree  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr  

RReeggiissttrraarr  DDSSWW//DDYYWW//  
DDiirreeccttoorr,,  
DDiissttaannccee  EEdduu..  
//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  
tthhee  DDeepptt..//  SSeeccttyy..  
SSppoorrttss  CCoouunncciill  //  
CChhiieeff  WWaarrddeenn//  
CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammss//FFiinnaannccee  
OOffffiicceerr//  LLiibbrraarriiaann    

DDyy..  
RReeggiissttrraarr  
AAsstttt..  
RReeggiissttrraarrss  
aanndd  
BBrraanncchh  
OOffffiicceerrss..  

11  22  33  44  55  66  
((aa))    LLoossss  nnoott  dduuee  

ttoo  tthheefftt  oorr  
nneegglliiggeennccee  

RRss..  
1100,,000000//--  iinn  
eeaacchh  ccaassee  
aanndd  
2255,,000000//--  
ccaassee  aafftteerr  
ccoonndduuccttiinngg  
eennqquuiirryy  

RRss..  
22,,000000//--  iinn  
eeaacchh  ccaassee  

RRss..  11,,000000//--  iinn  
eeaacchh  ccaassee  

RRss..  550000//--  
iinn  eeaacchh  
ccaasshh  

((bb))  OOtthheerrwwiissee  RRss..  55,,000000//--  
iinn  eeaacchh  
ccaassee  

RRss..  
11,,000000//--  iinn  
eeaacchh  ccaassee  

RRss..  550000//--  iinn  eeaacchh  
ccaasseess  

NNiill  

((cc))  DDeeffiicciieenncciieess,,  
DDeepprreecciiaattiioonnss  
iinn  vvaalluuee  ooff  
SSttoorreess  
iinncclluuddeedd  iinn  
ssttoocckk  &&  ootthheerr  
aaccccoouunnttss  aatt  
tthhee  ttiimmee  ooff  
pprreesseerrvvaattiioonn  
ooff  SSttoocckk  

RRss..1100,,000000//
--  iinn  eeaacchh  
ccaassee  

RRss..22,,000000//--  RRss..  550000//--  iinn  eeaacchh  
ccaassee  

RRss..225500//--  
iinn  eeaacchh  
ccaassee  

  

NNoottee::--  11..  IIff  aa  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  aarree  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  ooffff  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn      

tthhee  ttoottaall  vvaalluuee  ooff  tthhee  ssttoorreess  aatt  tthhaatt  ttiimmee  aanndd  nnoott  

uunnddiivviiddeedd  aarrttiicclleess  ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  lloott,,  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  

aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  aabboovvee  ccllaauussee..  

22..  TThhee  vvaalluuee  ooff  SSttoorreess  mmeeaannss  bbooookk  vvaalluuee,,  rreeppllaacceemmeenntt  

vvaalluuee  oorr  tthhee  eessttiimmaatteedd  mmaarrkkeett  vvaalluuee  wwhhiicchheevveerr  iiss  hhiigghheerr..  

33..  LLoosssseess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  bbrreeaakkaaggee  ooff  CCrroocckkeerryy  //UUtteennssiillss  iinn  

UUnniivveerrssiittyy  GGuueesstt  HHoouussee  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  ooffff  bbyy  tthhee  
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ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  oonn  aaccttuuaall  bbaassiiss  aanndd  iinn  rreessppeecctt  ooff  

UUnniivveerrssiittyy  CCaanntteeeenn  uuppttoo  tthhee  lliimmiittss  ooff  22  ppeerrcceenntt  ooff  ttoottaall  

aannnnuuaall  iinnccoommee..    

TThheessee  ppoowweerrss  sshhaallll  bbee  eexxeerrcciisseedd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt::  

((aa))  tthhee  lloossss  ddooeess  nnoott  eennttaaiill  aa  ddeeffeecctt  iinn  ssyysstteemm;;  

((bb))  tthheerree  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aannyy  sseerriioouuss  nneegglliiggeennccee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  

aannyy  iinnddiivviidduuaall  OOffffiicceerr//OOffffiicciiaall  wwhhiicchh  mmaayy  ccaallll  ffoorr  

ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  rreeqquuiirriinngg  oorrddeerrss  ooff  tthhee  hhiigghheerr  

aauutthhoorriittyy;;  

((cc))  iinn  ccaassee  wwhheerree  lloossss  aass  ccaauusseedd  tthhrroouugghh  ffrraauudd,,  ffoorrggeerryy,,  

ddeeffaallccaattiioonn  oorr  sseerriioouuss  nneegglliiggeennccee  ooff  aannyy  eemmppllooyyeeee  

wwaarrrraannttiinngg  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  oorr  tthhrroouugghh  ffllaaww  iinn  rruulleess  

aanndd  pprroocceedduurree  rreeqquuiirriinngg  rreeccttiiffiiccaattiioonn  oorr  aammeennddmmeenntt,,  tthhee  

FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  wwiillll  ffiirrsstt  rreevviieeww  ssuucchh  aa  ccaassee  aanndd  mmaakkee  aa  

rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr//VViiccee  CChhaanncceelllloorr  ffoorr  ffuurrtthheerr  

aaccttiioonn//  oorrddeerrss;;  aanndd    

((dd))  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ssaannccttiioonn  ttoo  wwrriittee  ooffff  sshhaallll  bbee  eennddoorrsseedd  ttoo  

tthhee  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  

rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  pprrooffoorrmmaa..  

iiii))  AAllll  pprrooppoossaallss  ttoo  wwrriittee  ooffff  wwiillll  bbee  sseenntt  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

pprrooffoorrmmaa..  

SSrr..NNoo  PPaarrttiiccuullaarr  

ooff  SSttoorreess  

QQttyy..  UUnniitt  

RRaattee  

CCoosstt  DDaattee  ooff  

PPuurrcchhaassee  

PPrreessccrriibbeedd  

lliiffee,,  iiff  aannyy  

11  22  33  44  55  66  77  

  

BBrriieeff  

rreeaassoonnss  ffoorr  

wwrriittee  ooffff  

AAccttiioonn  ttaakkeenn  ttoo  ffiixx  

rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  iiff  aannyy  

OOrrddeerrss  ooff  tthhee  

ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy  ttoo  wwrriittee  

ooffff  

RReemmaarrkkss  

88  99  1100  1111  

((aa))  TThhee  ssaannccttiioonn  sshhaallll  aallssoo  ccoonnttaaiinn  aa  cceerrttiiffiiccaattee  rreeqquuiirreedd  aass  aatt  ((aa))  

            aanndd  ((bb))  aabboovvee..  
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((bb))  tthhee  ppoowweerrss  aatt  22((ii))  aabboovvee  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  wwrriittee  ooffff  ssttoorree  aarrttiicclleess    

oonnllyy  aanndd  nnoott  ttoo  lloossss  ooff  uunniivveerrssiittyy  mmoonneeyy,,  iirrrreeccoovveerraabbllee  llooaannss        

aanndd  aaddvvaanncceess  eettcc..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ppoowweerrss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  

wwrriittiinngg  ooffff  tthhee  lloosssseess  ooff  ccaasshh  sshhaallll  bbee  eexxeerrcciisseedd  bbyy  tthhee  VViiccee  

CChhaanncceelllloorr  oonnllyy..  

((cc))  AA  lliisstt  ooff  ssuurrpplluuss  uunnsseerrvviicceeaabbllee  aanndd  oobbssoolleettee  ssttoorreess  iinnddiiccaattiinngg    

tthheeiirr  qquuaannttiittiieess  aanndd  bbooookk--vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  eeaacchh  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  eettcc..  ttoo  tthhee  AAsssstttt..  RReeggiissttrraarr  

((GGeenneerraall))  aalloonnggwwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

TThhee  ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee  ooff  aarrttiicclleess  aanndd  iittss  pprreessccrriibbeedd  lliiffee  sshhoouulldd  

bbee  mmeennttiioonneedd  wwhheenn  iitt  iiss  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

iitteemm  ooff  SSttoorreess  iiss  nnoott  dduuee  ttoo  iittss  nnoorrmmaall  wweeaarr  aanndd  tteeaarr  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  lloossss,,  iiff  aannyy  sshhoouulldd  bbee  ffiixxeedd  aanndd  rreeccoovveerryy  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee  eeffffeecctteedd  ffrroomm  tthhee  ddeeffaauulltteerr..  

  

TThhee  ddiissppoossaall  bbyy  aauuccttiioonn  ooff  uunnsseerrvviicceeaabbllee  aanndd  oobbssoolleettee  aarrttiicclleess  

wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::  

11..  RReeggiissttrraarr  oorr  hhiiss//hheerr  nnoommiinneeee..  

22..  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..  ccoonncceerrnneedd..  

33..  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  

44..  UUnniivveerrssiittyy  EEnnggiinneeeerr..  

55..  OOnnee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iiff  tthhee  ttoottaall  vvaalluuee  oorr  tthhee  eessttiimmaatteedd  

mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee((ss))  eexxcceeeeddss  RRss..1100,,000000//--..  

66..  EEssttaattee  OOffffiieerr..  

77..  AAsssstttt..  RReeggiissttrraarr  ((GGeenneerraall))..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXVVIIIIII  
TTHHEE  VVIICCEE--CCHHAANNCCEELLLLOORR’’SS  DDIISSCCRREETTIIOONNAARRYY  FFUUNNDD  

  

11..  TThhee  FFuunndd  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  ““CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  VViiccee--CChhaanncceelllloorr’’ss  DDiissccrreettiioonnaarryy  

FFuunndd””..  

  

22..  TThhee  FFuunndd  sshhaallll  ccoommpprriissee  tthhee  aallllooccaattiioonnss  mmaaddee  aannnnuuaallllyy  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oouutt  ooff  iittss  ffuunnddss..  

  

33..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aatt  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn  mmaayy  ssaannccttiioonn  

eexxppeennddiittuurree  oouutt  ooff  tthhiiss  FFuunndd  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  SSttuuddeennttss  

aanndd  EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXXXIIXX  

  
TTHHEE  VVIICCEE--CCHHAANNCCEELLLLOORR''SS  FFUUNNDD  RRUULLEESS  

  

11..  SShhoorrtt  TTiittllee  aanndd  CCoommmmeenncceemmeenntt  

((ii))  TThheessee  rruulleess  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  ""CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy                              

VViiccee--CChhaanncceelllloorr''ss  FFuunndd  RRuulleess..""  

  ((iiii))  TThheessee  rruulleess  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  ffrroomm  tthhee  

ddaattee  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  aapppprroovveess  tthhee  ssaammee..  

22..  DDeeffiinniittiioonnss  

  IInn  tthheessee  rruulleess,,  uunnlleessss  tthhee  ccoonntteexxtt  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreess  ::    

((11))  ''FFuunndd''  mmeeaannss  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy                                                              

VViiccee--CChhaanncceelllloorr''ss  FFuunndd..  

((22))  ''SSuubbssccrriibbeerr''  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  vvoolluunnttaarriillyy  ppaayyss  aanndd  iinncclluuddeess  

aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  aauutthhoorriisseess  hhiiss//hheerr  eemmppllooyyeerr  ttoo  ppaayy,,  oonn  

hhiiss//hheerr  bbeehhaallff,,  ffrroomm  oouutt  ooff  hhiiss//hheerr  eeaarrnneedd  ssaallaarryy  iinnttoo  tthhee  

''FFuunndd''..  

((33))  ''CCaasshh''  iinncclluuddeess  LLeeggaall  TTeennddeerr  CCooiinn,,  CCuurrrreennccyy  aanndd  BBaannkk  NNootteess,,  

CChheeqquueess  ppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd,,  RReesseerrvvee  BBaannkk  GGoovveerrnnmmeenntt  

DDrraaffttss,,  DDeemmaanndd  DDrraaffttss  aanndd  RReevveennuuee  ssttaammppss  aanndd  aallssoo  aa  ''PPuurrssee''..  

((44))  ''CCoommmmiitttteeee''  mmeeaannss  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  ffoorr  

aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  ''FFuunndd''..  

((55))  ''CChhaaiirrppeerrssoonn''  mmeeaannss  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

((66))  ''SSeeccrreettaarryy''  mmeeaannss  tthhee  HHoonnoorraarryy  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

((77))  ''DDrraawwiinngg  aanndd  DDiissbbuurrssiinngg  OOffffiicceerr''  mmeeaannss  tthhee  ''SSeeccrreettaarryy''  oorr  aannyy  

ootthheerr  ooffffiicceerr  wwhhoo  mmaayy  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ddrraaww  aanndd  ddiissbbuurrssee  

mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  ''FFuunndd''..  

((88))  ''CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy''  mmeeaannss  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oorr  ssuucchh  ootthheerr  

aauutthhoorriittyy  ttoo  wwhhoomm  ppoowweerrss  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff  mmaayy  bbee  ddeelleeggaatteedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  
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((99))  ''YYeeaarr''  mmeeaannss  ''AAccaaddeemmiicc  yyeeaarr''  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

((1100))    ''AAuuddiittoorr''    mmeeaannss    tthhee    DDyy..  DDiirreeccttoorr  ((AAuuddiitt))    ddeeppuutteedd    bbyy    tthhee  

DDiirreeccttoorr  LLooccaall  AAuuddiitt,,  DDeeppaarrttmmeenntt  HHaarryyaannaa,,  ffoorr  aauuddiittiinngg  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  AAccccoouunnttss..  

33..  IInnccoorrppoorraattiioonn  

  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhoo  iiss  tthhee  eexx--ooffffiicciioo  

CChhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  aallll    ppeerrssoonnss  wwhhoo  mmaayy  hheerreeaafftteerr  bbeeccoommee  oorr  bbee  aappppooiinntteedd  

aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ssoo  lloonngg  aass  tthheeyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhoolldd  ssuucchh  

ooffffiiccee  oorr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ''bbooddyy''  kknnoowwnn  aass,,  ''CChhaauuddhhaarryy  

DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  VViiccee--CChhaanncceelllloorr''ss  FFuunndd  CCoommmmiitttteeee''..    

  

44..  FFuunndd  

              ((11))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ''ffuunndd''  ::––  

AAnnyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oorr  ggrraanntt,,  iinn  ccaasshh,,  bbyy  aa  ppeerrssoonn  oorr  ggrroouupp  ooff  

ppeerrssoonnss,,  iinnssttiittuuttiioonn,,  llooccaall  bbooddyy  oorr  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

bbeeqquueesstt,,  ddoonnaattiioonn  oorr  eennddoowwmmeenntt..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt,,  nnoo  bbeenneeffaaccttiioonn  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd,,  wwhhiicchh,,  iinn  

tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  iinnvvoollvveess  ccoonnddiittiioonnss  oorr  oobblliiggaattiioonnss  

ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  oobbjjeeccttss  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy..  

((22))  TThhee  ''FFuunndd  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ttrruusstt  aanndd  sshhaallll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  aa  

CCoommmmiitttteeee  aass  uunnddeerr::––  

    ((ii))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  EExx--ooffffiicciioo  CChhaaiirrppeerrssoonn,,    

    ((iiii))  TTwwoo  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill,,  

    ((iiiiii))  TTwwoo  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,    

    ((iivv))  TTwwoo  nnoommiinneeeess  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

    ((vv))  PPrrooccttoorr..  

    ((vvii))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  

OOnnee  ooff  tthheessee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  aass  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  
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55..  CCuussttooddyy  ooff  tthhee  ''FFuunndd''  

TThhee  ''FFuunndd''  sshhaallll  bbee  kkeepptt  sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  ffuunnddss  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  iinn  aa  BBaannkk  oorr  iinnvveesstteedd  iinn  sseeccuurriittiieess  aauutthhoorriisseedd  bbyy  tthhee  

IInnddiiaann  TTrruusstt  AAcctt,,  11888822..  

  

66..  PPeerriiooddiiccaall  RReevviieeww  

TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonndduucctt  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieewwss  ooff  tthhee  iinnccoommee  aanndd  

eexxppeennddiittuurree  aanndd  wwiillll  ddeevviissee  mmeeaannss  ffoorr  sstteeppppiinngg  uupp  tthhee  rreessoouurrcceess  ooff  

tthhee  ''ffuunndd''..  

77..  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  pprreeppaarree  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ffoorr  iittss  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  

tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill..  

88..  DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  

TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ttaakkee  aallll  sstteeppss,,  ddoo  aallll  aaccttss,,  aanndd  eexxeerrcciissee  aallll  

ppoowweerrss,,  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  pprrooppeerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ''ffuunndd''..  

  

99..  DDuuttiieess  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  

IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ––  

((ii))  ttoo  bbee  tthhee  ccuussttooddiiaann  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  

bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ‘‘FFuunndd’’,,  aass  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  ccoommmmiitt  ttoo  

hhiiss//hheerr  cchhaarrggee;;  

            ((iiii))  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  ooffffiicciiaall  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee;;  

((iiiiii))  ttoo  iissssuuee  aallll  nnoottiicceess  aanndd  ccoonnvveennee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee;;  aanndd  

            ((iivv))  ttoo  kkeeeepp  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss..  

1100..    MMeeeettiinnggss  

((ii))  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  oonnccee  iinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  aanndd  aatt  ssuucchh  

ootthheerr  ttiimmee,,  wwhheenn  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  ffoorr  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  bbuussiinneessss..  
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((iiii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  iiff  pprreesseenntt,,  aanndd  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee,,  aa  mmeemmbbeerr  

eelleecctteedd  bbyy  tthhoossee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  

mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

            ((iiiiii))  FFoouurr  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  aa  qquuoorruumm..  

  

((iivv))  AAllll  qquueessttiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  vvootteess  ooff  tthhee  

mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  hhaavvee  aa  vvoottee  aanndd  iinn  ccaassee  

ooff  eeqquuaalliittyy,,  hhee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  aa  sseeccoonndd  oorr  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  

1111..    PPrroocceeeeddiinnggss  nnoott  iinnvvaalliiddaatteedd  bbyy  vvaaccaanncciieess  

NNoo  aacctt  oorr  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  iinnvvaalliiddaatteedd  

mmeerreellyy  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  vvaaccaannccyy  oorr  vvaaccaanncciieess  

aammoonngg  iittss  mmeemmbbeerrss..  

1122..    RReessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  MMaaiinntteennaannccee  ooff  AAccccoouunnttss  

((ii))  IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ttoo  sseeee  tthhaatt  aallll  

ppeerrssoonnss  wwhhoo  rreecceeiivvee  oorr  ppaayy  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  

mmaaiinnttaaiinn  aanndd  rreennddeerr  pprrooppeerr  aaccccoouunnttss  tthheerreeooff  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  tthhaatt  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  aallll  rreecceeiippttss  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ccoouulldd  bbee  

ddeedduucceedd  tthheerreeffrroomm,,  aass  rreeqquuiirreedd,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AAllll  aaccccoouunnttss  

sshhaallll  bbee  kkeepptt  ssoo  cclleeaann,,  tthhee  ddeettaaiillss  ssoo  ffuullllyy  rreeccoorrddeedd  aanndd  tthhee  iinniittiiaall  

rreeccoorrdd  ooff  ppaayymmeennttss  mmaaddee  ssoo  cclleeaarr,,  eexxpplliicciitt  aanndd  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  aass  

mmaayy  pprroodduuccee  aa  ccoonnvviinncciinngg  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy  eevviiddeennccee  ooff  ffaaccttss  iinn  aa  

ccoouurrtt  ooff  llaaww..  

((iiii))  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  rreennddeerr  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill  aaccccuurraatteellyy  aanndd  pprroommppttllyy,,  ssuucchh  aaccccoouunnttss  aanndd  rreettuurrnnss,,  

eexxhhiibbiittiinngg  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhoossee  ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  

''ffuunndd''  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  hhiimm//hheerr,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((iiiiii))  AAllll  mmoonneeyy  rreecceeiivveedd  aanndd  eexxppeennddeedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  

wwiillll  bbee  ccrreeddiitteedd  iinnttoo  aanndd  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  ''ffuunndd'',,  aanndd  

((iivv))  NNoo  eerraassuurree  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  aannyy  AAccccoouunntt  bbooookk,,  RReeggiisstteerr,,  FFoorrmm  

oorr  VVoouucchheerr,,  aanndd  iiff  aannyy  ccoorrrreeccttiioonn  hhaass  ttoo  bbee  mmaaddee,,  iitt  sshhaallll  bbee  

mmaaddee  nneeaattllyy  aanndd  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  
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1133..    AApppplliiccaattiioonn  ooff  ''FFuunndd''  

    TThhee  ''ffuunndd''  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  mmaatttteerrss  eennuummeerraatteedd  bbeellooww  

aanndd  ccoonnnneecctteedd  tthheerreewwiitthh  ::––  

((11))  tthhee  pprroovviissiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ooffffiiccee;;  

((22))  ssaallaarriieess  aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  tthhee  ppeerrssoonnss  aappppooiinntteedd  aanndd  aaccttuuaall  

eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  oonn  

jjoouurrnneeyyss,,  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ''ffuunndd''  aanndd  ootthheerr  bbuussiinneessss  ooff  

tthhee  CCoommmmiitttteeee;;  

((33))  ssttaattiioonneerryy  aanndd  pprriinnttiinngg  cchhaarrggeess  ffoorr  tthhee  ooffffiiccee;;  

((44))  aauuddiitt  ffeeee,,  iiff  aannyy;;  

((55))  pprroovviiddiinngg  rreelliieeff  ttoo  ddeesseerrvviinngg  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

((66))  aaddvveerrttiisseemmeenntt  cchhaarrggeess;;  

((77))  eexxppeennsseess  ooff  aa  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg,,  ffuunnccttiioonn  oorr  eexxhhiibbiittiioonn,,  aarrrraannggeedd  iinn  

rreellaattiioonn  ttoo  rraaiissiinngg  tthhee  ''ffuunndd'';;  

((88))  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  bbeeccoommiinngg  aa  mmeemmbbeerr  ooff  aannyy  ootthheerr  bbooddyy  oorr  

ssoocciieettyy,,  hhaavviinngg  oobbjjeeccttss  ssiimmiillaarr  wwiitthh  tthhee  ''ffuunndd'';;  aanndd  

((99))  aannyy  ootthheerr  eexxttrraa--oorrddiinnaarryy  cchhaarrggeess  ooff  lliikkee  nnaattuurree..  

1144..    GGrraanntt  ooff  RReecceeiippttss  

    AA  rreecceeiipptt  iinn  dduupplliiccaattee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oouutt  bbyy  ccaarrbboonn  pprroocceessss,,  wwiitthh  

aann  iinnddeelliibbllee  ppeenncciill..  TThhee  oorriiggiinnaall  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  ppaayyiinngg  tthhee  

ssuubbssccrriippttiioonn  aanndd  dduupplliiccaattee  ccaarrbboonn  ccooppyy  rreettaaiinneedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  aass  OOffffiiccee  

ccooppyy..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  ssaattiissffyy  hhiimmsseellff  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ssoo  

rreecceeiivveedd  hhaass  bbeeeenn  pprrooppeerrllyy  eenntteerreedd  iinn  tthhee  ''CCaasshh  BBooookk''..  TThhee  rreecceeiipptt  wwiillll  

bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  oorr  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  aauutthhoorriisseedd  bbyy  hhiimm//hheerr  ttoo  ddoo  

ssoo..  

1155..    RReecceeiipptt  ooff  PPaayymmeenntt  bbyy  CChheeqquuee  

    IIff  tthhee  ppaayymmeenntt  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  aa  CChheeqquuee  oorr  DDeemmaanndd  DDrraafftt,,  tthhee  

SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ccaauussee  aann  eennttrryy  ooff  tthhee  CChheeqquuee  oorr  DDeemmaanndd  ddrraafftt  ttoo  bbee  mmaaddee  

iinn  tthhee  RReeggiisstteerr  ooff  CChheeqquueess  aanndd  ddrraaffttss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  aa  pprreessccrriibbeedd  

''ffoorrmm''  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  NNoo  rreecceeiipptt  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  uunnttiill  tthhee  CChheeqquuee  oorr  
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DDeemmaanndd  ddrraafftt  hhaass  bbeeeenn  eennccaasshheedd..  TThhee  CChheeqquueess  aanndd  tthhee  DDeemmaanndd  ddrraaffttss,,  

mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  aanndd  ffiinnaall  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  aammoouunntt  bbee  

iissssuueedd  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  aammoouunntt  iiss  bbrroouugghhtt  ttoo  aaccccoouunntt  iinn  tthhee  ''CCaasshh  BBooookk''..  IIff  

tthhee  ppaayymmeenntt  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  CChheeqquuee,,  ddrraawwnn  oonn  aa  BBaannkk,,  iitt  sshhaallll  bbee  

eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  wwhhoossee  ffaavvoouurr  iitt  iiss  ddrraawwnn  wwiitthh  tthhee  wwoorrddss,,  

""RReecceeiivveedd  ppaayymmeenntt  bbyy  ttrraannssffeerr--ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr''ss  FFuunndd"",,  

bbeeffoorree  iitt  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  bbaannkk  wwhheerree  tthhee  ffuunndd  iiss  kkeepptt..  

1166..    WWiitthhddrraawwaallss  

    AAllll  CChheeqquueess  ffoorr  wwiitthhddrraawwaallss  ooff  mmoonneeyy,,  sshhaallll  bbee  ddrraawwnn  aanndd  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  aafftteerr  hhee//sshhee  hhaass  ssaattiissffiieedd  hhiimmsseellff  tthhaatt  tthhee  

aammoouunnttss  eenntteerreedd  tthheerreeiinn  aarree  tthhee  ssaammee  aass  aarree  sshhoowwnn  iinn  tthhee  bbiillllss..  

  

1177..    RReeggiisstteerr  ooff  DDeeppoossiittss  

    AA  rreeggiisstteerr  ooff  ddeeppoossiittss  iinn  ccaasshh  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  

bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm..  

1188..    AAuuddiitt  

    TThhee  aaccccoouunnttss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ''ffuunndd''  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aauuddiitt  

aannnnuuaallllyy  bbyy  tthhee  AAuuddiittoorr..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXXX  

TTHHEE  SSTTUUDDEENNTTSS  AAIIDD  FFUUNNDD  

11..  NNaammee  ooff  tthhee  FFuunndd  
TThhiiss  ffuunndd  sshhaallll  bbee  nnaammeedd  aass  ""CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  

SSiirrssaa  SSttuuddeennttss''  AAiidd  FFuunndd"",,  hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  

CCDDLLUU..SS..AA..FF..  

22..  AAiimmss  aanndd  OObbjjeeccttss  

TThhee  oobbjjeecctt  ooff  tthhiiss  FFuunndd  iiss  ttoo  rreennddeerr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  ppoooorr  

ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  ttuuiittiioonn  oorr  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeeess  oorr  ttoo  ppuurrcchhaassee  

bbooookkss  oorr  ttoo  mmeeeett  oouutt  ssiimmiillaarr  ootthheerr  eexxppeennsseess..  LLiimmiitteedd  aassssiissttaannccee  

mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  hhoosstteell,,  mmeessss,,  ccllootthhiinngg  

oorr  mmeeddiiccaall  eexxppeennsseess,,  iiff  tthheeiirr  nneeeeddss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ggeennuuiinnee..  NNoo  

sscchhoollaarrsshhiipp  oorr  ssttiippeenndd  oorr  rreewwaarrdd  oorr  pprriizzee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffrroomm  oouutt  

tthhiiss  FFuunndd..    

IInnddiivviidduuaall  ccaasseess  ffoorr  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  oonn  mmeerriitt--ccuumm--

mmeeaannss  bbaassiiss  aanndd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aallrreeaaddyy  

eennjjooyyiinngg  aannyy  kkiinndd  ooff  ccoonncceessssiioonn//sscchhoollaarrsshhiipp  wwiillll  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhiiss  ffuunndd..  TThhee  eexxcceeppttiioonn,,  

hhoowweevveerr,,  ccaann  bbee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iinn  rreeaall  hhaarrdd  

ccaasseess..  

33..  FFuunndd  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  FFuunndd  ::––  

((ii))  SSuubbssccrriippttiioonn  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  @@  RRss..55//--  ppeerr  ssttuuddeenntt  ppeerr  

yyeeaarr  oorr  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((iiii))  VVoolluunnttaarryy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  bbyy  tthhee  ssttuuddeennttss,,  eexx--ssttuuddeennttss,,  ssttaaffff  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

((iiiiii))  DDoonnaattiioonnss  ffrroomm  ootthheerr  ssoouurrcceess,,  ppeerrmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  UU..GG..CC..  

RRuulleess..  

((iivv))  MMaattcchhiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn//ggrraannttss  ffrroomm  tthhee  UU..GG..CC..  aass  ppeerrmmiissssiibbllee  

uunnddeerr  tthheeiirr  RRuulleess..  
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    TThhiiss  aaiidd  wwiillll  bbee  ppaaiidd  iinn  ccaasshh  oorr  kkiinndd  ttoo  tthhee  nneeeeddyy  

ssttuuddeennttss  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  sshhaallll  nnoott  nnoorrmmaallllyy  eexxcceeeedd  RRss..11000000//--  ppeerr  

ssttuuddeenntt  ppeerr  yyeeaarr,,  iinn  lluummpp  ssuumm  oorr  iinn  iinnssttaallmmeennttss,,  aass  tthhee  

CCoommmmiitttteeee  mmaayy  ddeecciiddee..  

44..  MMaannaaggeemmeenntt  

TThhee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  ffrroomm  tthhee  ‘‘ffuunndd’’  wwiillll  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  

CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  aass  uunnddeerr::--  

((aa))  DDeeaann,,  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree..  

((bb))  FFoouurr  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss,,  

nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

((cc))  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr..  

  

TThhee  DDeeaann,,  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  FFuunndd..    

55..  AAuuddiitt  

TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  CCDDLLUU..SS..AA..FF..  wwiillll  bbee  aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  

DDiirreeccttoorr((AAuuddiitt)),,  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunnddss  AAccccoouunnttss,,  

HHaarryyaannaa..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXXXII  

DDEEPPRREECCIIAATTIIOONN  RREESSEERRVVEE  FFUUNNDD  RRUULLEESS  

11..  GGeenneerraall    

11..11  TThhee  DDeepprreecciiaattiioonn  RReesseerrvvee  FFuunndd  AAccccoouunntt  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ttoo  ccoovveerr  tthhee  ccoosstt  ooff  rreeppllaacceemmeenntt  dduuee  ttoo  

ddeepprreecciiaattiioonn  ooff  aappppaarraattuuss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  ffuurrnniittuurree,,  ppllaanntt,,  

mmaacchhiinneerryy,,  vveehhiiccllee,,  bbuuiillddiinngg  eettcc..  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

11..22  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  eeaarrmmaarrkk  aa  ssuumm  ooff  RRss..2255..0000  llaacc  iinn  tthhee  ffiirrsstt  

yyeeaarr  aanndd  tthhiiss  ssuumm  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  2200%%  eevveerryy  yyeeaarr  iinn  tthhee    

AAnnnnuuaall  BBuuddggeett  uunnddeerr  tthhee  HHeeaadd  ooff  AAccccoouunntt  ''DDeepprreecciiaattiioonn  

RReesseerrvvee  FFuunndd''  ttoowwaarrddss  ddeepprreecciiaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  aappppaarraattuuss,,  

eeqquuiippmmeenntt,,  ffuurrnniittuurree,,  ppllaanntt,,  mmaacchhiinneerryy,,  vveehhiiccllee,,  bbuuiillddiinngg  eettcc..  TThhee  

DDeepprreecciiaattiioonn  RReesseerrvvee  FFuunndd  sshhaallll  bbee  mmaaddee  uupp  ooff  ::--  

((ii))  TTrraannssffeerr  ooff  ffuunnddss  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aannnnuuaall  ssaannccttiioonneedd  bbuuddggeett  

aass  mmeennttiioonneedd  iinn  rruullee  11..22;;  

((iiii))  TThhee  ssaallee  pprroocceeeeddss  ooff  uunnsseerrvviicceeaabbllee//ccoonnddeemmnneedd  aarrttiicclleess;;  

((iiiiii))  TThhee  aammoouunntt  ooff  oovveerrhheeaadd  cchhaarrggeess  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  

ggrraannttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  vvaarriioouuss  ffuunnddiinngg  AAggeenncciieess;;  

((iivv))  IInntteerreesstt  oonn  iinnvveessttmmeenntt  ooff  tthhee  ffuunndd..  

22..  CCuussttooddyy  ooff  FFuunndd    

((ii))  TThhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ffuunndd  sshhaallll  bbee  kkeepptt  iinn  aa  sseeppaarraattee//RReevvoollvviinngg  

AAccccoouunntt  iinn  tthhee  BBaannkk..  

((iiii))  TThhee  ssuurrpplluuss  aammoouunntt  ooff  tthhee  ffuunndd  wwiillll  bbee  iinnvveesstteedd  rreegguullaarrllyy  iinn  

ffiixxeedd  ddeeppoossiittss..  

33..  UUttiilliizzaattiioonn  ooff  FFuunndd    

  TThhee  ffuunndd  mmaayy  bbee  uuttiilliizzeedd  ffoorr  tthhee  pprreesseenntt  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss::  

  ((ii))  RReeppllaacceemmeenntt  ooff  oolldd  oorr  wwoorrnn  oouutt  oorr  ddaammaaggeedd  aappppaarraattuuss,,  

eeqquuiippmmeenntt,,  ffuurrnniittuurree,,  ppllaanntt,,  mmaacchhiinneerryy,,  vveehhiiccllee,,  bbuuiillddiinngg  eettcc..  tthhee    
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              ccoosstt  ooff  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  ootthheerrwwiissee  mmeett  ffrroomm  tthhee  nnoorrmmaall  bbuuddggeett  

aalllloottmmeenntt  oorr  aannyy  ootthheerr  hheeaadd  oorr  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  ssoouurrccee..  

((iiii))  AAnnyy  ootthheerr  ssppeecciiaall  ppuurrppoossee  tthhaatt  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  

NNoo  eexxppeennddiittuurree  oouutt  ooff  tthhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  

yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  ffuunndd..  

44..  SSaannccttiioonn  ooff  FFuunnddss    

((ii))  FFuunnddss  oouutt  ooff  DDeepprreecciiaattiioonn  RReesseerrvvee  FFuunndd  sshhaallll  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

((iiii))  TThhee  aammoouunntt  oouutt  ooff  DDeepprreecciiaattiioonn  RReesseerrvvee  FFuunndd  AAccccoouunntt  mmaayy  

bbee  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  ffuurrnniisshhiinngg  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn//ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  //  

BBrraanncchh  OOffffiicceerr  ::  

((aa))  DDaattee  ooff  ppuurrcchhaassee  ooff  tthhee  iitteemmss  ccoonnddeemmnneedd  aass  

uunnsseerrvviicceeaabbllee//oobbssoolleettee..  

((bb))  OOrriiggiinnaall  ccoosstt  ((aass  ppeerr  ssttoocckk//pprrooppeerrttyy  rreeggiisstteerr))  aanndd  tthhee  

ccuurrrreenntt  pprriiccee  oonn  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  tthheerreeooff..  

((cc))  SSuurrvveeyy  RReeppoorrtt..  

((dd))  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  WWrriittee  OOffff  CCoommmmiitttteeee..  

((ee))  DDeecciissiioonn  ((iiff  aannyy))  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  bbooddyy  ffoorr  wwrriittiinngg  ooffff  tthhee  

uunnsseerrvviicceeaabbllee  iitteemmss..  

((ff))  MMooddee  ooff  ddiissppoossaall  ooff  ccoonnddeemmnneedd  aarrttiicclleess..    

((iiiiii))  TThhee  ppuurrcchhaassee  ffoorr  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  iitteemmss  ccoonnddeemmnneedd  //  

uunnsseerrvviicceeaabbllee//oobbssoolleettee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess..  

((iivv))  TThhee  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  DDiirreeccttoorr  

((aauuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunndd  AAccccoouunnttss,,  

HHaarryyaannaa..  



 173 

CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXXXIIII  

TTHHEE  NN..CC..CC..  FFUUNNDD  RRUULLEESS  

  11..  TThheerree  sshhaallll  bbee  aann  NN..CC..CC..  FFuunndd  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  ooffffeerriinngg  NN..CC..CC..  

  22..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  aaddmmiitttteedd  ttoo  aa  ccoouurrssee//ccllaassss  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  ppaayy  tthhee  NN..CC..CC..  FFeeee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  33..    TThhiiss  FFuunndd  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn..  

44..  TThhiiss  FFuunndd  sshhaallll  bbee  uuttiilliizzeedd  ffoorr  NN..CC..CC..  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  CChhiieeff  

WWaarrddeenn  sshhaallll  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  ssaannccttiioonn  aallll  iitteemmss  ooff  eexxppeennddiittuurree  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  NN..CC..CC..  aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  cceelleebbrraattiioonn  ooff  NN..CC..CC..  

DDaayy  aanndd  ootthheerr  ooccccaassiioonnss  nnoottiiffiieedd  bbyy  NN..CC..CC..  DDiirreeccttoorraattee  wwhheerree  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  mmaayy  bbee  ooffffeerreedd  ttoo  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  NN..CC..CC..  

CCaaddeettss  aanndd  gguueessttss..  TThhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  wwiillll  aallssoo  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  

ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  aawwaarrddiinngg  pprriizzeess  aanndd  ttrroopphhiieess  ttoo  ccaaddeettss  

wwhhoo  aacchhiieevvee  ddiissttiinnccttiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ccoommppeettiittiioonnss  aanndd  ssuucchh  

ttrraavveelllliinngg  aanndd  ootthheerr  eexxppeennsseess  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ccaaddeettss  

ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  vvaarriioouuss  ccoommppeettiittiioonnss,,  ccoouurrsseess,,  ppaarraaddeess  aanndd  GGuuaarrddss  

ooff  HHoonnoouurr..  

55..  TThhee  EExxppeennsseess  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ffoorr  

ssttoorriinngg  NN..CC..CC..  aarrttiicclleess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  

CChhiieeff  WWaarrddeenn..  

66..  TThhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  aannyy  ootthheerr  iitteemmss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  NN..CC..CC..  

aaccttiivviittiieess  nnoott  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee  wwiillll  bbee  iinnccuurrrreedd  wwiitthh  tthhee  ssaannccttiioonn  

ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXXXXXIIIIII  

  

TTHHEE  AAMMAALLGGAAMMAATTEEDD  FFUUNNDD  RRUULLEESS  FFOORR  CCOONNSSTTIITTUUEENNTT  //  

RREECCOOGGNNIISSEEDD  CCOOLLLLEEGGEESS  AANNDD  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  TTEEAACCHHIINNGG  

DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS  

11..  TThheessee  rruulleess  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  ““AAmmaallggaammaatteedd  FFuunndd  RRuulleess  ffoorr  

CCoonnssttiittuueenntt//RReeccooggnniizzeedd  CCoolllleeggeess  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa””  

hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ‘‘ffuunndd’’..  

22..  TThhee  ffuunndd  sshhaallll  bbee  ooppeerraatteedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy//PPrriinncciippaall  ooff  CCoolllleeggee  ccoonncceerrnneedd  aanndd  uuttiilliizzeedd  oonn  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttss  ::––  

  ((11))  PPuurrcchhaassee  ooff  ssppoorrttss  mmaatteerriiaall  ffoorr  vvaarriioouuss  ggaammeess..  

((22))  WWaatteerriinngg,,  lleevveelllliinngg,,  cclleeaanniinngg,,  ttuurrffiinngg  aanndd  rreeppaaiirriinngg  ooff  

tthhee  ppllaayy  ggrroouunnddss,,  mmaaiinntteennaannccee  ooff  sswwiimmmmiinngg  ppooooll  uupp  ttoo  

RRss..22550000//--  aatt  aa  ttiimmee..  

((33))  AAmmeenniittiieess  ffoorr  NN..CC..CC..  CCaaddeettss  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  eexxppeennddiittuurree  

oonn  NN..CC..CC..  aass  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  

SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  

((44))  GGeenneerraall  eexxppeennddiittuurree  oonn  aanndd  ggrraannttss  ttoo  SSoocciieettiieess,,  CClluubbss,,  

AAssssoocciiaattiioonnss,,  CCoommmmiitttteeeess  eettcc..,,  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss//  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess..  

((55))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  HHoouussee  eexxaammiinnaattiioonn  

wwhhiicchh  iinncclluuddeess  pprriinnttiinngg  ooff  qquueessttiioonn--ppaappeerrss,,  ppuurrcchhaassee  ooff  

aannsswweerr--bbooookkss,,  ssttaattiioonneerryy  aanndd  ootthheerr  ccoonnttiinnggeenntt  

eexxppeennddiittuurree  ccoonnnneecctteedd  tthheerreewwiitthh..  

((66))  PPrriinnttiinngg  ooff  ppaammpphhlleettss,,  ppoosstteerrss,,  bbrroocchhuurreess  eettcc..  iinncclluuddiinngg  

ssuubbssiiddyy  ttoo  tthhee  MMaaggaazziinnee  FFuunndd,,  iiff  nneecceessssaarryy..  

((77))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ttrriippss  ttoo  ppllaacceess  ooff  

HHiissttoorriiccaall,,  GGeeooggrraapphhiiccaall,,  SScciieennttiiffiicc  oorr  ootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  
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iinntteerreessttss  oorr  mmoouunnttaaiinneeeerriinngg  ttrriippss  oorr  vviissiittss  ttoo  iimmppoorrttaanntt  

iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  cceennttrreess  ooff  iinndduussttrryy  wwiitthhiinn  IInnddiiaa..  

NNoottee  ::––  TThhee  ssttuuddeennttss  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  hhaallff  ooff  tthhee  

ccoonncceessssiioonnaall  22nndd  ccllaassss..  RRaaiill  ffaarree  aanndd  ffoorr  ssttaattiioonnss  

nnoott  ccoonnnneecctteedd    bbyy    RRaaiillwwaayy    hhaallff    ooff    aaccttuuaall    BBuuss    

  ffaarree..  TThheeyy  mmaayy  aallssoo  bbee  ppaaiidd  ssuucchh  ootthheerr  cchhaarrggeess  

ffoorr  ccoonnvveeyyaannccee  aanndd  ttrraannssppoorrtt  aass  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  

bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  OOnnee  

tteeaacchheerr  ffoorr  3300  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

aaccccoommppaannyy  tthhee  ttoouurr..  IInn  ccaassee  ooff  ggiirrll  ssttuuddeennttss  oonnee  

llaaddyy  tteeaacchheerr  wwiillll  aallssoo  bbee  aalllloowweedd  bbuutt  iinn  tthhiiss  ccaassee  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  wwoommeenn  ssttuuddeennttss  mmuusstt  eexxcceeeedd  ffiivvee..  

IInn  ccaassee  tthheerree  iiss  nnoo  llaaddyy  tteeaacchheerr  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  oonnllyy  mmaallee  tteeaacchheerr  wwiillll  bbee  eennoouugghh..  

HHoowweevveerr,,  iinn  ccaassee  ooff  ssttuuddyy  ttoouurr,,  wwhheerree  mmoorree  tthhaann  

oonnee  tteeaacchheerr  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall,,  tthhee  

DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree//PPrriinncciippaall  mmaayy  aallllooww  

mmoorree  tthhaann  oonnee  mmaallee  tteeaacchheerr  ttoo  aaccccoommppaannyy  tthhee  

ttoouurr..  JJoouurrnneeyyss  bbyy  MMaaiill  TTrraaiinnss//BBuuss  bbeettwweeeenn  

ssttaattiioonnss  ccoonnnneecctteedd  bbyy  RRaaiill  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  

tthhee  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree//PPrriinncciippaall  iinn                                    

ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyyeeeess  aaccccoommppaannyyiinngg  ssuucchh  ssttuuddeennttss  sshhaallll  bbee  

aalllloowweedd  uussuuaall  ttrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  rruulleess  ggoovveerrnniinngg  tthheeiirr  sseerrvviiccee..  

((88))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ffuunnccttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  

eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  lliikkee  

ddeeccllaammaattiioonn,,  mmuussiicc,,  ddrraammaattiicc  oorr  ppaappeerr--rreeaaddiinngg  ccoonntteessttss  

eettcc..,,  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ttrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  

aanndd  tthhee  tteeaacchheerrss  aaccccoommppaannyyiinngg  tthheemm  ttoo  ccoommppeettee  iinn  ssuucchh  
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ccoonntteessttss  aatt  oouuttssiiddee  ppllaacceess..  TThhee  ttrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  wwiillll  

bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  rraatteess  mmeennttiioonneedd  iinn  ppaarraa  ((1133))  bbeellooww..  

  ((99))  EExxppeennddiittuurree  aass  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  

WWeellffaarree//PPrriinncciippaall  oonn  tteeaa  aanndd  rreeffrreesshhmmeenntt  ttoo  ssttuuddeennttss,,  

ppllaayyeerrss,,  ccoommppeettiittoorrss  aanndd  gguueesstt  iinnvviitteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ccoolllleeggee  

//ddeeppaarrttmmeenntt  ffuunnccttiioonnss  @@  RRss..1100//--  ppeerr  ssttuuddeenntt  aanndd  RRss..1155//--  

ppeerr  gguueesstt..  

((1100))  CCoonnvveeyyaannccee,,  rreeffrreesshhmmeenntt,,  mmeessss  aanndd  bbooaarrddiinngg  cchhaarrggeess  ooff  

oouuttssiiddee  lleeccttuurreerrss,,  pprroommiinneenntt  cciittiizzeennss,,  ppooeettss,,  aarrttiissttss  aanndd  

ssttuuddeennttss  vviissiittiinngg  ffrroomm  oouuttssiiddee  aass  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeenntt''ss  WWeellffaarree..  

((1111))  TTrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  aatt  UUnniivveerrssiittyy  rraatteess  ttoo  ppeerrssoonnss  

iinnvviitteedd  ttoo  LLeeccttuurree  aatt  tthhee  CCoolllleeggee//DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  ttoo  

pprreessiiddee  oovveerr  SSppoorrttss//SSoocciiaall  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoolllleeggee//  

DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  aallssoo  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  aannyy  ccoommmmiitttteeee,,  

eexxcceepptt  iinnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

((1122))  EExxppeennddiittuurree  oonn  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  ooff  GGrroouupp  CC  &&  DD  

EEmmppllooyyeeeess  aappppooiinntteedd  ffoorr  SSppoorrttss,,  NN..CC..CC..,,  CCyyccllee//SSccooootteerr  

SShheedd,,  CCoommmmoonn  RRoooomm,,  SSttuuddeenntt  RReeaaddiinngg  RRoooomm  oorr  ffoorr  

ootthheerr  ppuurrppoosseess  ((ii..ee..,,  llooaann  eettcc..  oouutt  ooff  tthhee  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd  

CCoonnttrriibbuuttiioonn))..  

NNoottee::        11..      PPoossttss  wwiillll  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  

SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree..  TThhee  rraatteess  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhoossee  

ssaannccttiioonneedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  

iittss  GGrroouupp  CC  oorr  DD  eemmppllooyyeeeess..  PPeerrmmaanneenntt  

aappppooiinnttmmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr//DDiirreeccttoorr,,  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn,,  

HHaarryyaannaa//MMaannaaggiinngg  CCoommmmiitttteeee..  
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22..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  EEaarrnneedd  LLeeaavvee  aanndd  

CCaassuuaall  LLeeaavvee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSeerrvviiccee  RRuulleess  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess..  

33..  TThhee  ppaarrtt--ttiimmee  eemmppllooyyeeeess  ((wwhhiicchh  tteerrmm  aallssoo  iinncclluuddeess  

GGrroouupp  CC  ssttaaffff  eemmppllooyyeedd  oonn  kkeeeeppiinngg  aaccccoouunntt  ooff  

AAmmaallggaammaatteedd  FFuunndd)),,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaaffff  ddeeppuutteedd  

ffoorr  ssoommee  ootthheerr  wwoorrkk  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ffuunndd  wwiillll  bbee  

ppaaiidd  ssuucchh  rreemmuunneerraattiioonn  aass  mmaayy  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  

PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss//CCoolllleeggee  ppuurreellyy  tteemmppoorraarryy  aappppooiinnttmmeennttss  

ffoorr  vveerryy  eesssseennttiiaall  jjoobbss,,  mmaayy  bbee  mmaaddee  ffoorr  ssppeecciiffiicc  

ppeerriiooddss  bbyy  tthhee  DDeeaann  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree//PPrriinncciippaall  

wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aatt  rraatteess  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppuuttyy  CCoommmmiissssiioonneerr  oorr  tthhoossee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ffoorr  ppoossttss  ffoorr  wwhhiicchh  

tthheerree  aarree  nnoo  DD..CC..  aapppprroovveedd  rraatteess..  TToottaall  eexxppeennddiittuurree  

oonn  ssuucchh  aappppooiinnttmmeennttss  wwiillll  iinn  nnoo  ccaassee  eexxcceeeedd  2200%%  ooff  

tthhee  aannnnuuaall  rreecceeiippttss  uunnddeerr  tthhee  AAmmaallggaammaatteedd  ffuunndd  ooff  

tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr..  

((1133))  TTrraavveelllliinngg  aalllloowwaannccee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rraatteess  

ttoo  ssppoorrttss  tteeaammss,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaaffff  oorr  sseerrvvaannttss  

aaccccoommppaannyyiinngg  tthhee  tteeaammss  oorr  ssttuuddeennttss//mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ssttaaffff  ddeeppuutteedd  ffoorr  ssoommee  ootthheerr  wwoorrkk  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  

ffuunndd..  

  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaaffff  wwiillll  aallssoo  iinncclluuddee  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  

tthhee  tteeaamm  oorr  hhiiss//hheerr  rreepprreesseennttaattiivvee,,  tthhee  LLeeccttuurreerr  iinn  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  aanndd  ssoommee  aatttteennddaannttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

nneeeedd..  
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FFoorr  SSttuuddeennttss  

RRaaiillwwaayy  JJoouurrnneeyy        ::  CCoonncceessssiioonnaall  22nndd  CCllaassss                                                                                                          

RRaaiillwwaayy  ffaarree  eeaacchh  wwaayy..  

  RRooaadd          JJoouurrnneeyyss        ::    AAccttuuaall  BBuuss  FFaarree            

  ffoorr  ppllaaccee      nnoott          

  ccoonnnneecctteedd  bbyy  RRaaiill    

  LLooccaall  CCoonnvveeyyaannccee  AAccttuuaall  BBuuss//RRiiccsshhaaww  ffaarree  ttoo    

        bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttuuddeennttss  aanndd    

ooffffiicciiaallss  aaccccoommppaannyyiinngg  tthheemm  

ffoorr  aallll  mmaattcchheess  //  ccuullttuurraall  

ffuunnccttiioonnss  

DDiieett  AAlllloowwaannccee  ::  RRss..110000//--  ppeerr  hheeaadd  ppeerr  ddaayy  aanndd  

RReeffrreesshhmmeenntt  @@RRss..2255//--  ppeerr  hheeaadd  ppeerr  

mmaattcchh..  TThhee  rraattee  ooff  rreeffrreesshhmmeenntt  iinn  

iinnddiivviidduuaall  eevveennttss  sshhaallll  bbee  RRss..1155//--  

ppeerr  bboouutt//eevveenntt..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  

rreeffrreesshhmmeenntt,,  ddiieett  aalllloowwaannccee  mmaayy  

aallssoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  llooccaall  ppllaayyeerrss  aatt  ppaarr  

wwiitthh  ppllaayyeerrss  ooff  oouutt  ssttaattiioonn  ccoolllleeggeess  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  iinntteerr  ccoolllleeggiiaattee  

ttoouurrnnaammeennttss..  

FFoorr  SSttaaffff  MMeemmbbeerrss  

((aa))  TT..AA..//DD..AA..  ttoo  MMeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff  aanndd  aatttteennddaannttss//  sseerrvvaannttss  

aaccccoommppaannyyiinngg  tthhee  tteeaammss//ttoouurrss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  

eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

            NNoottee  ::––  ((ii))  JJoouurrnneeyyss  bbeettwweeeenn  ssttaattiioonnss  ccoonnnneecctteedd  bbyy  rraaiillss  mmaayy  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  bbyy  mmaaiill  ttrraaiinn  oorr  bbuuss  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  ssaannccttiioonn  

ooff  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  
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((iiii))  TThhee  tteeaammss  oorr  tthhee  ssttuuddeennttss  ggiivveenn  mmeeaallss  bbyy  tthhee  

hhoossttss//ccoolllleeggeess  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ddaaiillyy  aalllloowwaannccee..  

  ((1144))    EExxppeennddiittuurree  oonn  rreeffrreesshhmmeenntt//mmeeaallss  eettcc  ttoo  tthhee  ppllaayyeerrss  ffoorr  

ffrriieennddllyy  mmaattcchheess//UUnniivveerrssiittyy  mmaattcchheess  aanndd  ootthheerr  mmaattcchheess  

oonn  tthhee  ccoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  ccaammppuuss..  

WWhheenn  tthhee  tteeaammss  aalloonnggwwiitthh  tthheeiirr  mmaannaaggeerrss  aanndd  ccooaacchheess  

aarree  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo  DD..AA..,,  tthheeyy  mmaayy  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  

rreeffrreesshhmmeenntt  @@  RRss..2200//--  ppeerr  hheeaadd  ppeerr  ddaayy  ffoorr  ffrriieennddllyy  //  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  ootthheerr  mmaattcchheess  ppllaayyeedd  oonn  

CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  ggrroouunnddss..  

  NNuummbbeerr  ooff  ppllaayyeerrss  eennttiittlleedd  ttoo  rreeffrreesshhmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

ffrriieennddllyy  aanndd  ootthheerr  mmaattcchheess  ooff  hhoommee  tteeaamm  aanndd  tthhee  vviissiittiinngg  

tteeaamm  iinn  ffoolllloowwiinngg  ggaammeess  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  nnuummbbeerr  

nnootteedd  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ::––  

  HHoocckkeeyy,,  

FFoooottbbaallll  &&  CCrriicckkeett..  

3322  ffoorr  bbootthh  tteeaammss  iinn  eeaacchh  

ggaammee..  

VVoolllleeyy--bbaallll,,  BBaasskkeett--

bbaallll,,  HHaanndd--bbaallll,,  KKhhoo--

KKhhoo,,  KKaabbaaddddii    &&    

WWaatteerr      PPoolloo..  

2244  ffoorr  bbootthh  tteeaammss  iinn  eeaacchh  

ggaammee..  

WWrreessttlliinngg,,  AAtthhlleettiiccss,,  

JJuuddoo,,  GGyymmnnaassttiiccss,,  

SSwwiimmmmiinngg,,  BBooxxiinngg,,  

WWeeiigghhtt--lliiffttiinngg,,  RReellaayy  

RRaacceess,,  CCyycclliinngg,,  CCrroossss--

ccoouunnttrryy  aanndd  YYooggaa..  

AAccttuuaall  nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttiicciippaannttss..  

**BBaaddmmiinnttoonn,,  TTaabbllee  

TTeennnniiss,,  TTeennnniiss  &&  

CChheessss..  

1100  ffoorr  bbootthh  tteeaamm  iinn  eeaacchh  

ggaammee..  
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TThhee  vviissiittiinngg  CCrriicckkeett  tteeaammss  ffrroomm  oouuttssiiddee  mmaayy  bbee  

eenntteerrttaaiinneedd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  RRss..3300//--  ppeerr  hheeaadd  ppeerr  mmeeaall  aanndd  

RRss..1100//--  ppeerr  hheeaadd  ffoorr  tteeaa..  HHoowweevveerr,,  iinn  ssppeecciiaall  ccaasseess  

aaddddiittiioonnaall      eexxppeennddiittuurree      mmaayy      bbee      iinnccuurrrreedd  wwiitthh      pprriioorr  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..    

((1155))  PPhhoottooggrraapphhss  ooff  vvaarriioouuss  SSppoorrttss  CClluubbss,,  SSttuuddeennttss''  

AAssssoocciiaattiioonn,,  DDrraammaattiicc  CClluubb,,  HHoosstteell  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee,,  

MMaaggaazziinnee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ootthheerr  cclluubbss  oorr  ssoocciieettiieess  wwiitthh  

iimmppoorrttaanntt  ddiiggnniittaarriieess  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff,,  aarree  aalllloowweedd  

aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  

((1166))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aawwaarrdd  ooff  CCoolllleeggee  

CCoolloouurrss  ttoo  ddiissttiinngguuiisshheedd  ppllaayyeerrss..  

((1177))  PPuurrcchhaassee  ooff  SSttoocckk  RReeggiisstteerrss,,  CCaasshh  BBooookkss,,  SSttaattiioonneerryy  aanndd  

eexxppeennddiittuurree  oonn  ppoossttaaggee  ssttaammppss,,  tteelleeggrraammss,,  tteelleepphhoonneess  

eettcc..,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ffuunndd..  

((1188))  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  CCyyccllee  ssttaanndd,,  OOppeenn--aaiirr--tthheeaattrree,,  

SSwwiimmmmiinngg  ppooooll,,  BBaaddmmiinnttoonn  aanndd  TTeennnniiss  ccoouurrttss  aanndd  

ppllaayyggrroouunnddss..  

((1199))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  ssppoorrttss  iinncclluuddiinngg  

eenntteerrttaaiinnmmeennttss  ooff  ppaarreennttss,,  gguueessttss  aanndd  pprriizzee  wwiinnnneerrss,,  

ssoocciiaall  aanndd  yyoouutthh  wweellffaarree  aanndd  ootthheerr  ffuunnccttiioonnss  oorrggaanniisseedd  

bbyy  tthhee  CCoolllleeggeess//  DDeeppaarrttmmeennttss..  

((2200))  EExxppeennsseess  oonn  mmeeddiicciinneess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  

ssttuuddeennttss  wwhhiillee  aatt  oouuttssttaattiioonnss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  

ttoouurrnnaammeennttss  eettcc..  WWhhiillee  ppllaayyiinngg  mmaattcchheess  aatt  ssttaattiioonn,,  tthhee  

mmeeddiicciinneess  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  HHeeaalltthh  CCeennttrree  mmaayy  bbee  

rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  tthhee  ppllaayyeerrss..  

((2211))  PPuurrcchhaassee  ooff  ffuurrnniittuurree  aanndd  ssoofftt  ffuurrnniisshhiinngg  ffoorr  CCoommmmoonn  

RRoooommss,,  rraaddiioo  sseettss,,  aarrttiicclleess  ffoorr  iinnddoooorr  ggaammeess  aanndd  

eexxppeennddiittuurree  oonn  tthheeiirr  rreeppaaiirrss  aanndd  oonn  ppeettttyy  ccoonnttiinnggeenncciieess..  

PPuurrcchhaassee  ooff  mmuussiiccaall  iinnssttrruummeennttss,,  aammpplliiffiieerr,,  ttaappee--
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rreeccoorrddeerr,,  pphhoottooggrraapphhiicc  ccaammeerraass,,  wwaatteerr  ccoooolleerrss,,  

pphhoottooggrraapphhiicc  mmaatteerriiaall  aanndd  ootthheerr  ppeerrffoorrmmaanncceess  aanndd  

ggeenneerraall  wweellffaarree  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  eexxppeennddiittuurree  oonn  tthheeiirr  

hhiirree  aanndd  rreeppaaiirrss  aanndd  oonn  ccoonnttiinnggeenncciieess..  

((2222))  UUnniiffoorrmmss  oorr  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  vvaarriioouuss  

tteeaammss  aanndd  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  

PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  

NNoottee  ::––  TThhee  uunniiffoorrmmss  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

vvaarriioouuss  cclluubbss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

yyeeaarr  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  wwhhoo  

wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeggiisstteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  AA  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaamm  wwhhoo  ppaayyss  hhaallff  tthhee  ccoosstt  ooff  

tthhee  uunniiffoorrmmss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttaakkee  iitt  wwiitthh  

hhiimm//hheerr  wwhheenn  hhee//sshhee  lleeaavveess  tthhee  

CCoolllleeggee//DDeeppaarrttmmeenntt..  

((2233))  LLuummpp  ssuumm  ggrraannttss  ttoo  ppoooorr  aatthhlleetteess  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  mmiillkk,,  

eeggggss  aanndd  ootthheerr  nnuuttrriittiioouuss  ffoooodd  aanndd  ttoo  ddeesseerrvviinngg  ssttuuddeennttss  

ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  bbooookkss  aanndd  ssttaattiioonneerryy,,  tthhee  ggrraanntt  iinn  

iinnddiivviidduuaall  ccaasseess  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  RRss..330000//--  iinn  aa  yyeeaarr..  

((2244))  EExxppeennddiittuurree  oonn  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  ooff  

ootthheerr  UUnniivveerrssiittiieess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss  aarrrraannggeedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  

aanndd  ssoocciiaall  eexxcchhaannggee..  

((2255))  EExxppeennddiittuurree  oonn  bbooookkss,,  ppeerriiooddiiccaallss  aanndd  nneewwssppaappeerrss  ffoorr  

tthhee  ssttuuddeennttss''  rreeaaddiinngg--rroooomm..  

((2266))  AAnnyy  ootthheerr  oobbjjeecctt  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss''  aaccttiivviittiieess  

ooff  SSppoorrttss//eedduuccaattiioonnaall  cchhaarraacctteerr  aass  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  

  ((2277))  UUpp  ttoo  2200%%  ooff  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  tthhee  AAmmaallggaammaatteedd  FFuunndd  

mmaayy  bbee  ssppeenntt  ::  
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((ii))  oonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  PPaavviilliioonn,,  SSttaaddiiuumm,,  SSwwiimmmmiinngg  

PPooooll,,  GGyymmnnaassiiuumm,,  OOppeenn--aaiirr--tthheeaattrree;;  SSttuuddeennttss''  

CCeennttrree;;  CCllaassss  RRoooommss;;  aanndd  

((iiii))  oonn  aannyy  ootthheerr  PPrroojjeecctt  ooff  ddiirreecctt  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  

iinn  tthheeiirr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aanndd  pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  

aaccttiivviittiieess  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoouunncciill..  

((2288))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  CCoommmmuunniittyy  PPrroojjeeccttss  oorr  

SSoocciiaall  SSeerrvviiccee  aaccttiivviittiieess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall//DDeeaann  

SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree..  

((2299))  RReenntt  ooff  PPllaayyggrroouunnddss..  

((3300))  EExxppeennddiittuurree  oonn  HHoobbbbiieess..  

((3311))  EExxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  rreeffeerreeeeiinngg  ooff  UUnniivveerrssiittyy  

MMaattcchheess..  

((3322))  PPaayymmeenntt  ooff  pprrootteesstt  ffeeee  oorr  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeee,,  nnoommiinnaattiioonn  ffeeee,,  

eennttrryy  ffeeee,,  llaattee  ffeeee,,  ffiinnee  oorr  ssuubbssccrriippttiioonn  ffoorr  ssppoorrttss,,  yyoouutthh  

wweellffaarree  aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..  

((3333))  EExxppeennsseess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ttuucckk  sshhoopp  ((eexxcclluuddiinngg  

BBuuiillddiinngg))..  

((3344))  YYoouutthh  WWeellffaarree  AAccttiivviittiieess..  

((3355))  EEdduuccaattiioonnaall  MMeellaass,,  eexxhhiibbiittiioonnss,,  ffeessttiivvaall,,  ((TThhiiss  sshhoouulldd  

iinncclluuddee  oonnllyy  iinncciiddeennttaall  eexxppeennsseess  bbuutt  nnoott  rreeffrreesshhmmeenntt))..  

((3366))  PPuurrcchhaassee  ooff  ccrroocckkeerryy  eettcc..,,  ffoorr  sseerrvviinngg  rreeffrreesshhmmeenntt  ttoo  

ssttuuddeennttss  aanndd  ootthheerr  gguueessttss..  

((3377))  TThhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  uunniiffoorrmm  ttoo  GGrroouupp  --DD  eemmppllooyyeeeess  oonn  

SSttaattee  GGoovvtt..  ppaatttteerrnn..  

((3388))  SSuucchh  ootthheerr  eexxppeennddiittuurree  nnoott  eexxcceeeeddiinngg                                                

RRss..1100,,000000//--  oonn  aa  ssiinnggllee  iitteemm  ooff  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  

bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  rruulleess  aabboovvee,,  

mmaayy  bbee  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree  iinn  tthhee  
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ccaassee  ooff  ssttuuddeennttss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  eexxppeennddiittuurree  eexxcceeeeddiinngg  RRss..1100,,000000//--  wwiillll  bbee  

ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess  

rreellaaxx  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  rruulleess..  

  ((3399))  TThhee  aauuddiitt  ooff  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  

wwhheerreevveerr  ffoouunndd  nneecceessssaarryy  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  

DDiirreeccttoorr  ((aauuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunndd  

AAccccoouunnttss,,  HHaarryyaannaa..    
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXXXIIVV  

TTHHEE  MMAAGGAAZZIINNEE  FFUUNNDD  RRUULLEESS  FFOORR  TTHHEE  CCOONNSSTTIITTUUEENNTT//RREECCOOGGNNIISSEEDD  

CCOOLLLLEEGGEESS,,  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  TTEEAACCHHIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS  AANNDD  

DDIIRREECCTTOORRAATTEE  OOFF  DDIISSTTAANNCCEE  EEDDUUCCAATTIIOONN  

11..  TThheessee  rruulleess  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  MMaaggaazziinnee  FFuunndd  RRuulleess  ffoorr  tthhee  

CCoonnssttiittuueenntt//RReeccooggnniizzeedd  CCoolllleeggeess,,  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  UUnniivveerrssiittyy  CCeennttrree  ffoorr  DDiissttaannccee  

LLeeaarrnniinngg((UUCCDDLL))  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  

hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  aass  ““MMaaggaazziinnee  FFuunndd””..  

22..  TThhee  MMaaggaazziinnee  ffeeee  rreeaalliizzeedd  ffrroomm  tthhee  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  

CCoolllleeggeess//TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss//UUnniivveerrssiittyy  CCeennttrree  ffoorr  DDiissttaannccee  

LLeeaarrnniinngg  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  ttoo  tthhee  MMaaggaazziinnee  FFuunndd..  

TThhee  ffuunndd  wwiillll  bbee  ooppeerraatteedd  bbyy  tthhee  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess  ooff  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy//PPrriinncciippaall  ooff  CCoolllleeggee//DDiirreeccttoorr,,  UUCCDDLL  ..  

33..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss//CCoolllleeggee//  

UUCCDDLL  sshhaallll  ssuubbssccrriibbee  ttoo  tthhiiss  ffuunndd  aatt  tthhee  rraattee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

44..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  MMaaggaazziinnee  pprriinntteedd  oouutt  ooff  tthhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ssuupppplliieedd  

ttoo  eeaacchh  ssttuuddeenntt..  CCooppiieess  sshhaallll  aallssoo  bbee  sseenntt  iinn  eexxcchhaannggee  ttoo  vvaarriioouuss  

ccoolllleeggeess  aanndd  UUnniivveerrssiittiieess  iinn  tthhee  SSttaattee  aanndd  eellsseewwhheerree  aanndd  aallssoo  

ddiissttrriibbuutteedd  aammoonngg  ssuucchh  ootthheerr  ppeerrssoonnss  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  

tthhee  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee//DDiirreeccttoorr,,  UUCCDDLL..  

55..  TThhee  MMaaggaazziinnee  FFuunndd  sshhaallll  bbee  uuttiilliizzeedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbjjeeccttss  ::  

((ii))  PPuurrcchhaassee  ooff  ssttaattiioonneerryy  ffoorr  pprreeppaarriinngg  tthhee  mmaannuussccrriipptt  ooff  tthhee  

MMaaggaazziinnee..  

((iiii))  PPuubblliiccaattiioonn  ccoosstt  ssuucchh  aass  ccoosstt  ooff  ppaappeerr,,  pprriinnttiinngg,,  ccoommppoossiinngg,,  

bbiinnddiinngg  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  eexxppeennsseess,,  wwhhiicchh  aarree  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhee  

eeddiittiinngg,,  pprriinnttiinngg  aanndd  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  mmaaggaazziinnee  aanndd  

nneecceessssaarryy  bbuulllleettiinnss//bbrroocchhuurreess..  



 185 

((iiiiii))  AAwwaarrdd  ooff  pprriizzeess  ttoo  ssttuuddeennttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggeess  ttoo  

eennccoouurraaggee  tthheemm  ttoo  wwrriittee  aarrttiicclleess  ffoorr  tthhee  MMaaggaazziinnee  oonn  

ccoommppeettiittiivvee  bbaassiiss..  

((iivv))  AAlllloowwaannccee  ffoorr  ttyyppiinngg  aanndd  ootthheerr  wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  ppaarrtt--ttiimmee  

CClleerrkk//PPeeoonn  ffoorr  tthhee  MMaaggaazziinnee  aass  ssaannccttiioonneedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  

bbyy  tthhee  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee//DDiirreeccttoorr,,  UUCCDDLL..  

        ((vv))  PPaayymmeenntt  ooff  hhoonnoorraarriiuumm  ttoo  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  aanndd  EEddiittoorrss  ((bbootthh  

tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss))  ppeerr  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  aatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rraatteess  ::––  

((aa))  CChhiieeff  EEddiittoorr                                                  NNiill  

((bb))  TTeeaacchheerr  EEddiittoorrss  ((HHiinnddii,,                    
  EEnngglliisshh,,  PPaannjjaabbii,,  SSaannsskkrriitt,,  
  SSppoorrttss,,  NNeewwss  CChhrroonniiccllee))            NNiill  

                                    ((cc))  SSttuuddeenntt  EEddiittoorrss  ((HHiinnddii,,                RRss..550000//--  eeaacchh  ppeerr  iissssuuee  
  EEnngglliisshh,,                    PPuunnjjaabbii,,      
  SSaannsskkrriitt,,  SScciieennccee))  

                                  ((dd))  TThhrreeee  bbeesstt  ccoonnttrriibbuuttoorrss  ::  
  11sstt  PPrriizzee  RRss..550000//--  ppeerr  iissssuuee  
  22nndd  PPrriizzee  RRss..330000//--  ppeerr  iissssuuee  
  33rrdd  PPrriizzee  RRss..220000//--  ppeerr  iissssuuee  

                                  ((ee))              PPaarrtt--ttiimmee  CClleerrkk  RRss..550000//--ppeerr  mmoonntthh                                                                                                                        

                                                        PPaarrtt--ttiimmee  PPeeoonn  RRss..330000//--ppeerr  mmoonntthh  

NNoottee::  11..    EEddiittoorr  mmuusstt  ccoonnttrriibbuuttee  oonnee  WWrriittee  UUpp//AArrttiiccllee  eeaacchh  iinn  

tthhee  MMaaggaazziinnee..  

  22..    AA  sseeppaarraattee  SScciieennccee  SSeeccttiioonn  wwiillll  aallssoo  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  

MMaaggaazziinnee..  

((vvii))  AAnnyy  ootthheerr  eexxppeennddiittuurree  tthhaatt  iiss  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  ffoorr  

ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  MMaaggaazziinnee  ssuucchh  aass  

ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess,,  ppoossttaaggee,,  tteelleeggrraammss  wwiitthh  pprriioorr  ssaannccttiioonn  ooff  

tthhee  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee//DDiirreeccttoorr,,  UUCCDDLL..  
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXXXXVV  

HHOOSSTTEELL  FFUUNNDDSS  RRUULLEESS  

11..      TThhee  WWaarrddeenn  ooff  hhoosstteell  sshhaallll  pprreeppaarree  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill  eeaacchh  yyeeaarr  

aann  AAnnnnuuaall  EEssttiimmaattee  ooff  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  uunnddeerr  tthhee  vvaarriioouuss  

HHeeaaddss  ffoorr  tthhee  nneexxtt  aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonn  aanndd  oobbttaaiinn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhiieeff  

WWaarrddeenn  aanndd  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aanndd  tthheenn  iinnccuurr  tthhee  eexxppeennddiittuurree  aass  

ffoolllloowwss  ::––  

HHeeaadd  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  NNaattuurree  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  FFiinnaanncciiaall  PPoowweerrss  

UUtteennssiillss  aanndd  
FFuurrnniittuurree  
FFuunndd  

((aa))  RReeppaaiirr  ooff  
ffuurrnniittuurree,,                        
uutteennssiillss,,  ffiittttiinnggss  
aanndd  ffiixxttuurreess  eettcc..  

  ((aa))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--,,  
CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((bb))  RReeppllaacceemmeenntt  ooff  
eexxiissttiinngg  ffuurrnniittuurree,,  
uutteennssiillss,,  ffiittttiinnggss  
aanndd  ffiixxttuurreess  eettcc..  

((bb))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss  aafftteerr  tthhee  aarrttiicclleess  
hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  
uunnsseerrvviicceeaabbllee  bbyy  tthhee  
CChhiieeff  WWaarrddeenn  aanndd  
wwrriitttteenn  ooffff  aass  ppeerr  rruulleess..  

  ((cc))  AAnnnnuuaall  ssuubbssiiddyy  
ttoo  tthhee  MMeessss  
ccoonnttrraaccttoorrss  ffoorr  
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  
ccrroocckkeerryy,,  ttiinnnniinngg  
ooff  uutteennssiillss  eettcc..  

((cc))  NNoott  eexxcceeeeddiinngg  RRss..44//--  ppeerr  
bbooaarrddeerr  ppeerr  aannnnuumm  oonn  
tthhee  ttoottaall  ssttrreennggtthh  aass  oonn  
3311sstt    AAuugguusstt  ooff  tthhee  yyeeaarr..  

  ((dd))  PPuurrcchhaassee  ooff  
ffuurrnniittuurree,,  ccrroo--
cckkeerryy,,  uutteennssiillss,,  
ffiixxttuurreess  aanndd  
ffiittttiinnggss  

((dd))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss  ssuubbjjeecctt  ttoo  
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddss..  

  ((ee))  EExxppeennddiittuurree  rree--
ggaarrddiinngg  AAddvveerr--
ttiisseemmeenntt  aanndd  
tteennddeerrss  iinn  tthhee  
nneewwssppaappeerrss..  

((ee))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
aanndd  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  
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HHeeaadd  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  NNaattuurree  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  FFiinnaanncciiaall  PPoowweerrss  

EEssttaabblliisshh--
mmeenntt  FFuunndd  

((aa))  SSaallaarryy  ooff  MMeessss  
sseerrvvaannttss//WWaarrdd  
BBeeaarreerrss  
((aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  
bbee  aapppprroovveedd  bbyy  
tthhee  CChhiieeff  
WWaarrddeenn))    

((aa))  WWaarrddeenn  FFuullll  PPoowweerrss  

  

  ((bb))  SSaallaarryy  ooff  HHoosstteell  
EEssttaabblliisshhmmeenntt  
ootthheerr  tthhaann  tthhee  
MMeessss  sseerrvvaannttss  aanndd  
WWaarrdd  BBeeaarreerrss  
((aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  
bbee  aapppprroovveedd  bbyy  ((ii))  
CChhiieeff  WWaarrddeenn  iinn  
ccaassee  ooff  GGrroouupp  DD  
ppoosstt  aanndd  ((iiii))  bbyy  
tthhee  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr  iinn  
ootthheerr  ccaasseess))  

  ((bb))  WWaarrddeenn  FFuullll  PPoowweerrss  

  ((cc))  UUnniiffoorrmm  ttoo  
SSwweeeeppeerrss  aanndd  
ootthheerr  GGrroouupp  DD  
eemmppllooyyeeeess  ppaaiidd  
oouutt  ooff  tthhiiss  ffuunndd..  

((cc))  WWaarrddeenn;;  AAss  ppeerr  ssccaalleess  
llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  GGrroouupp  DD  
eemmppllooyyeeee  

  ((dd))  UUnniiffoorrmm  ttoo  MMeessss  
sseerrvvaannttss  aanndd  
WWaarrdd  BBeeaarreerrss  

((dd))  CChhiieeff  WWaarrddeenn;;  AAss  ppeerr  
ssccaallee  ggiivveenn  bbeellooww::--  
((ii))  TTwwoo  ssuummmmeerr  
uunniiffoorrmmss  ((ii..ee  TTwwoo  BBuusshh  
SShhiirrttss  &&  TTwwoo  PPeennttss  
eevveerryy  yyeeaarr))..  

((iiii))  OOnnee  wwoooolleenn  jjeerrsseeyy  iinn  
eevveerryy  aalltteerrnnaattee  yyeeaarr  
((iiiiii))  CCaannvvaass//RRuubbbbeerr  
SShhooeess  eevveerryy  yyeeaarr  
((iivv))  OOnnee  wwhhiittee  bbeeaarreerr’’ss  
uunniiffoorrmm  eevveerryy  yyeeaarr  ffoorr  
uussee  aatt  ssppeecciiaall  ffuunnccttiioonnss  
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  ((ee))  LLeeaavvee  
ssaallaarryy//PPrroovviiddeenntt  
FFuunndd  CCoonnttrriibbuuttiioonn  
ooff  UUnniivveerrssiittyy  
eemmppllooyyeeeess  lleenntt  ttoo  
tthhee  HHoosstteell  aanndd  
ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  
ppaaiidd  oouutt  ooff  ffuunndd  

((ee))  WWaarrddeenn  aass  ppeerr  
UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess..  

  ((ff))  CCoonnttiinnggeenncciieess  iinn--
cclluuddiinngg  ppoossttaaggee,,  
FFlliitt,,  PPhheennyyll,,  VViimm  
aanndd  ootthheerr  aarrttiicclleess  
ffoorr  ssaanniittaattiioonn  iinn  
tthhee  HHoosstteellss,,  
rreeppllaacceemmeenntt  aanndd  
ppuurrcchhaassee  ooff  
BBuullbbss  oorr  EElleeccttrriicc  
TTuubbeess  ((ootthheerr  tthhaann  
ssttuuddeennttss  rroooommss)),,  
TTaabbllee  CCllootthhss,,  
CCuurrttaaiinnss,,  HHeeaattiinngg  
aanndd  CCoooolliinngg  
eeqquuiippmmeenntt,,  
LLoocckkss  aanndd  
FFlloowweerr  PPoottss  eettcc  

((ff))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
ppeerr  iitteemm..  CChhiieeff  WWaarrddeenn  
ffuullll  ppoowweerrss..  

  ((gg))  HHoorrttiiccuullttuurree  
aarrttiicclleess,,  ssuucchh  aass  
mmaannuurree,,  DD..DD..TT..,,  
KKaassssii,,  KKhhuurrppaa,,  
TTaallwwaarr,,  SScciissssoorr,,  
GGrraassss--ccuuttttiinngg  MMaa--
cchhiinnee,,  CCuuttttiinngg  
PPllaass,,  RRuubbbbeerr  
WWaatteerr  PPiippeess,,  
BBaasskkeettss,,  SShhoowweerr,,  
FFlloowweerr  PPllaannttss  eettcc..,,  
ffoorr  tthhee  uussee  ooff  
MMaalliiss..  

  ((gg))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
aanndd  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  
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HHeeaadd  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  NNaattuurree  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  FFiinnaanncciiaall  PPoowweerrss  

  ((hh))  DDuussttbbiinnss    ((hh))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((ii))  LLooookkiinngg  ggllaassss,,  
SSooaapp,,  TToowweellss,,  
RReexxiinn  ccllootthh  eettcc..  

((ii))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((jj))  WWaasshhiinngg  CChhaarrggeess  
ooff  SSooffaa--ccoovveerrss,,  
CCuurrttaaiinnss,,  
uunniiffoorrmmss    eettcc..  

((jj))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
aanndd  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((kk))  TTeelleepphhoonneess  ((kk))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
aanndd  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

CCoommmmoonn  
rroooomm  ffuunndd  

((aa))  NNeewwssppaappeerrss  aanndd  
MMaaggaazziinneess  eettcc..  
((LLiisstt  ttoo  bbee  
aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
CChhiieeff  WWaarrddeenn))..  

((aa))  WWaarrddeenn  ffuullll  ppoowweerrss,,  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreeqquuiirree--
mmeennttss  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddss..  

  ((bb))  PPuurrcchhaassee  &&  rreeppaaiirr  
ooff  CCoommmmoonn  RRoooomm  
ssoofftt  ffuurrnniisshhiinnggss  
iinncclluuddiinngg  PPaaiinnttiinnggss,,  
RRaaddiioo,,  TT..VV..  SSeettss,,  
RRaaddiioo  &&  TT..VV..  
aapppplliiaanncceess,,  ddeeccoo--
rraattiioonn  ppiieecceess  eettcc..  

((bb))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo    
RRss..  11000000//--  ((ffoorr  rreeppaaiirr  
oonnllyy))..    
CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((cc))  EExxppeennddiittuurree  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  
AAccaaddeemmiicc,,  SSoocciiaall  
aanndd  CCuullttuurraall  
ffuunnccttiioonnss  
iinncclluuddiinngg  pprriizzeess  
aanndd  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  
ooff  ppaarrttiicciippaannttss..  

((cc))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  
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HHeeaadd  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  NNaattuurree  ooff  
EExxppeennddiittuurree  

  FFiinnaanncciiaall  PPoowweerrss  

  ((dd))  PPuurrcchhaassee  ooff  
ggaammeess  mmaatteerriiaall  
ffoorr  oouuttddoooorr  aanndd  
iinnddoooorr  ggaammeess..  

((dd))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  ((ee))  CChhaarrggeess  ooff  
PPhhoottooggrraapphhss  ooff  
ppaarrttiicciippaannttss..  

((ee))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo    
RRss..11000000//--  aanndd  CChhiieeff  
WWaarrddeenn  ffuullll  ppoowweerrss..  

  ((ff))  SSaallaarryy  ooff  
CCoommmmoonn  RRoooomm  
PPeeoonn  
((aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  
bbee  aapppprroovveedd  bbyy  
tthhee  CChhiieeff  
WWaarrddeenn))  

((ff))  WWaarrddeenn;;  PPaayymmeenntt  aass  
ffiixxeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  
ffoorr  GGrroouupp  DD  eemmppllooyyeeeess..  

  ((gg))  UUnniiffoorrmm  ooff  
CCoommmmoonn  RRoooomm  
PPeeoonn  

((gg))  WWaarrddeenn;;  AAss  ppeerr  ssccaallee  
llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  GGrroouupp  DD  
eemmppllooyyeeeess    

  ((hh))  LLeeaavvee  SSaallaarryy,,  PP..FF  
CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  
CCoommmmoonn  RRoooomm  
PPeeoonn  

((hh))  WWaarrddeenn;;  AAss  ppeerr  
UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess  

  ((ii))  AAnnyy  ootthheerr  iitteemm  ooff  
ddiirreecctt  aanndd  
iinnddiirreecctt  bbeenneeffiitt  ttoo  
tthhee  ssttuuddeennttss,,  aanndd  
nnoott  ccoovveerreedd  
uunnddeerr  aabboovvee  
ppooiinnttss..  

((ii))  VViiccee--CChhaanncceelllloorr;;  ffuullll  
ppoowweerr  

SSppeecciiaall  
FFiinnee  aanndd  
DDeellaayy  FFiinnee  
FFuunndd  

((aa))  AAnnyy  ootthheerr  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  
tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  
ssttuuddeennttss  
wwhheenneevveerr  
nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  
HHoosstteell..  

((aa))  WWaarrddeenn  uupp  ttoo  RRss..11000000//--  
aanndd  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffuullll  
ppoowweerrss..  

  22..  TThhee  WWaarrddeennss  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  CCuurrrreenntt//  SSaavviinngg  AAccccoouunnttss  wwiitthh  

tthhee  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  oorr  aannyy  ppuubblliicc  sseeccttoorr  bbaannkk  iinnttoo  wwhhiicchh  aallll  iinnccoommee  

rreeaalliizzeedd  oonn  aa  ddaayy  oonn  aaccccoouunntt  ooff  HHoosstteell  FFuunnddss  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  iinn  ffuullll..  AAllll  
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ppaayymmeennttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  tthhrroouugghh  cchheeqquueess  aanndd  aafftteerr  ggeettttiinngg  tthheessee  pprree--

aauuddiitteedd  bbyy  tthhee    DDyy..  DDiirreeccttoorr  ((aauuddiitt))  aanndd//oorr  iinntteerrnnaallllyy  cchheecckkeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee..  TThhee  WWaarrddeennss  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss  dduullyy  

aauuddiitteedd  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  yyeeaarr  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

            TThhee  WWaarrddeennss  mmaayy  aallssoo  cchheecckk  tthhee  ddaaiillyy  iinnccoommee  aanndd  

eexxppeennddiittuurree  aanndd  ssiiggnn  tthhee  CCaasshh  BBooookk..  TThhee  bbaallaannccee  wwoouulldd  aallssoo  bbee  

rreeccoonncciilleedd  wwiitthh  bbaannkk  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ssttaatteemmeenntt,,  BBaannkk  PPaassss  BBooookk  eevveerryy  

mmoonntthh  aanndd  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  vveerriiffiiccaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeccoorrddeedd  bbyy  tthhee  WWaarrddeenn  

eevveerryy  mmoonntthh..  

  33..  PPrriioorr  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn//VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  

oobbttaaiinneedd  wwhheenneevveerr  nneecceessssaarryy..  

  44..  QQuuoottaattiioonnss//tteennddeerrss  sshhaallll  bbee  iinnvviitteedd  ffoorr  aallll  ppuurrcchhaasseess  eexxcceeeeddiinngg  

RRss..22000000//--..  TThhee  WWaarrddeenn  sshhaallll  pprreeppaarree  aa  ccoommppaarraattiivvee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  rraatteess  

oobbttaaiinneedd  aanndd  ppllaaccee  tthhee  oorrddeerr  ooff  hhiiss//hheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt  

qquuootteeee  //  tteennddeerreerr..  WWhheerree  tthhee  lloowweesstt  qquuoottaattiioonn//tteennddeerr  iiss  nnoott  aacccceepptteedd,,  tthhee  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  sshhaallll  bbee  oobbttaaiinneedd  ggiivviinngg  rreeaassoonnss  ffoorr  

aacccceeppttiinngg  tthhee  hhiigghheerr  rraatteess  bbeeffoorree  tthhee  oorrddeerr  iiss  ppllaacceedd..  

  55..  TThhee  WWaarrddeennss  sshhaallll  kkeeeepp  aa  ssttoocckk  rreeggiisstteerr  ooff  ppuurrcchhaasseess  mmaaddee  

aanndd  sshhaallll  wwaattcchh  tthhee  ffllooww  ooff  eexxppeennddiittuurree  iinn  tthhee  rreeggiisstteerr  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ttoo  aavvooiidd  eexxcceessss  eexxppeennddiittuurree  oovveerr  tthhee  pprroovviissiioonn..  

  66..  AAllll  ttyyppeess  ooff  dduurraabblleess//aarrttiicclleess  ppuurrcchhaasseedd  eeiitthheerr  oouutt  ooff  HHoosstteell  

FFuunnddss  oorr  UUnniivveerrssiittyy  FFuunnddss  sshhaallll  bbee  wwrriitttteenn  ooffff  bbyy  tthhee  WWrriittee  OOffff  

CCoommmmiitttteeee  dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  77..  WWaarrddeenn  ccaann  iimmppoossee  oorr  rreemmiitt  tthhee  ffiinnee  uupp  ttoo  RRss..5500//--  aanndd  tthhee  

CChhiieeff  WWaarrddeenn  ccaann  iimmppoossee  oorr  rreemmiitt  aabboovvee  RRss..5500//--..  

  88..  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ccaann  ssaannccttiioonn  uupp  ttoo  RRss..22,,550000//--  ffoorr  tthhee  

eexxppeennddiittuurree  ooff  aannyy  iitteemm  wwhhiicchh  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  eexxppeennddiittuurree  

hheeaadd..  
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FFuurrtthheerr  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn;;  

((aa))  ccaann  ssaannccttiioonn  ffoorr  tthhee  rree--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  hheeaadd  
ttoo  aannootthheerr  oouutt  ooff  tthhee  aapppprroovveedd  bbuuddggeett  ooff  tthhee  hhoosstteell..  

((bb))  ccaann  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  bbeeyyoonndd  RRss..11,,000000//--  bbuutt  uupp  ttoo  
RRss..55,,000000//--  ooff  aannyy  iitteemm((ss))  wwhhiicchh  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  
eexxppeennddiittuurree  hheeaadd,,  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr..  

  99..  TThhee  WWaarrddeenn  ooff  eeaacchh  HHoosstteell  ccaann  kkeeeepp  tthhee  iimmpprreesstt  mmoonneeyy  ooff      

RRss..11000000//--  oouutt  ooff  HHoosstteell  FFuunnddss..  

              1100..  TThhee  WWaarrddeennss  ooff  tthhee  HHoosstteellss  sshhaallll  ddeeppoossiitt  iinn  tthhee  CChhiieeff  

WWaarrddeenn''ss  AAccccoouunntt  tthhee  uunnssppeenntt  bbaallaannccee  lleefftt  iinn  tthhee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  FFuunndd  ooff  

tthhee  HHoosstteellss  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  

  1111..  EExxppeennddiittuurree  oonn  iitteemmss  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  iinn  tthheessee  

rruulleess  ccaann  bbee  iinnccuurrrreedd  wwiitthh  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ssuubbjjeecctt  ttoo  

CCllaauussee  88  aabboovvee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  bbaallaannccee  uunnddeerr  CCoommmmoonn  RRoooomm  FFuunndd  ooff  aa  hhoosstteell  

ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  ffuunnddss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aannyy  eexxppeennddiittuurree  ttoo  bbee  iinnccuurrrreedd  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  CCoommmmoonn  RRoooomm,,  ssppeecciiffiicc  ffuunnddss  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  

ffrroomm  tthhee  hhoosstteell  EEssttaabblliisshhmmeenntt  FFuunndd  ttoo  CCoommmmoonn  RRoooomm  FFuunndd  ooff  tthhaatt  

hhoosstteell  bbyy  tthhee  WWaarrddeenn  ooff  tthhee  hhoosstteell  ccoonncceerrnneedd..  IIff  hhoowweevveerr,,  ffuunnddss  ssttiillll  ffaallll  

sshhoorrtt  ooff  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  aannyy  hhoosstteell  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd  

iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  CCoommmmoonn  RRoooomm,,  ssppeecciiffiicc  ffuunnddss  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  

ffrroomm  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn''ss  AAccccoouunntt  ttoo  tthhee  hhoosstteell  bbyy  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn..  

FFuurrtthheerr  aallllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss//ttrraannssffeerr  ooff  ffuunnddss  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  RRss..1100,,000000//--  

mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  oouutt  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  AAccccoouunntt  ttoo  aannyy  

hhoosstteell  aanndd  nnoott  ttoo  sseeeekk  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  FFoorr  

eexxppeennddiittuurree  oorr  ttrraannssffeerr  eexxcceeeeddiinngg  RRss..1100,,000000//--  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  oobbttaaiinneedd..  

  1122..  TThhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aa  ddeettaaiilleedd  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ttoo  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aabboouutt  tthhee  hhoosstteell  aaffffaaiirrss  wwiitthh  ssppeecciiaall  rreeffeerreennccee  ttoo  

aammeenniittiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  hhoossttlleerrss  aanndd  tthhee  ppuurrcchhaassee  mmaaddee//eexxppeennddiittuurree  

iinnccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  
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RRUULLEESS  FFOORR    SSUUPPPPLLYY  OOFF  LLIIVVEERRIIEESS  TTOO  EEMMPPLLOOYYEEEESS..  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  uunniiffoorrmmss  aass  ppeerr  ssccaallee  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  sscchheedduullee  

aannnneexxeedd  bbeellooww  ::––  

((aa))        DDrriivveerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  VVeehhiicclleess..  

((bb))  PPeeoonnss  aanndd  WWaattcchhmmeenn..  

TThhee  LLaabb  AAtttteennddaannttss,,  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  iinn  UUnniivveerrssiittyy  HHeeaalltthh  CCeennttrree  aanndd  

tthhee  CCooookkss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  oonnee  aapprroonn  aafftteerr  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss..  

AAllll  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  uunniiffoorrmmss  sshhaallll  wweeaarr  tthheemm  

wwhhiillee  oonn  dduuttyy,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  

ttoo  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  uunniiffoorrmm  aanndd//oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  

TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss//BBrraanncchh  sshhaallll  sseenndd  tthheeiirr  

rreeqquuiissiittiioonnss  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee((ss))  

wwhhoo  iiss//aarree  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  ggrraanntt  ooff  lliivveerryy  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJaannuuaarryy  ffoorr  

SSuummmmeerr  UUnniiffoorrmmss  aanndd  JJuullyy  ffoorr  WWiinntteerr  UUnniiffoorrmmss..  

TThhee  SSuummmmeerr  UUnniiffoorrmmss  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  bbyy  tthhee  

1155tthh  MMaarrcchh  aanndd  tthhee  WWiinntteerr  UUnniiffoorrmmss  bbyy  tthhee  1155tthh  OOccttoobbeerr..  

TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  CChh..  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  sshhaallll  bbee  eemmbbrrooiiddeerreedd  

iinn  rreedd  ccoottttoonn  tthhrreeaadd  ((‘‘wwhhiittee  ttiillllaa’’  iinn  ccaassee  ooff  ddrriivveerrss))oonn  tthhee  ffrroonntt  

ppoocckkeett  ooff  tthhee  CCooaatt  oorr  tthhee  BBuusshh  CCooaatt  oorr  oonn  tthhee  aapprroonn,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  

bbee..  

TThhee  ccoosstt  ooff  tthhee  uunniiffoorrmmss  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  
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SSCCHHEEDDUULLEE  

CCaatteeggoorryy  ooff  
EEmmppllooyyeeeess  SSccaallee  ooff  UUnniiffoorrmmss  

——————————————————————————————————————————  
WWiinntteerr  UUnniiffoorrmmss                                                  SSuummmmeerr  UUnniiffoorrmmss  

DDrriivveerrss  OOnnee  SShhiirrtt  aanndd  OOnnee  PPaanntt  
((wwoooolleenn))  aafftteerr  eevveerryy  
tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  
ooff  iissssuuee..  
  
  
  

11..  TThhrreeee  SShhiirrttss  aanndd  tthhrreeee  
ppaannttss  ((tteerrrryyccoott))  aafftteerr  eevveerryy  
ttwwoo  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  
iissssuuee..  
    

    22..    OOnnee  PPaaiirr  ooff  bbllaacckk  sshhooee  
((DDeerrbbyy))  wwiitthh  rruubbbbeerr  
ssoollee    

      
PPeeoonnss  aanndd  
WWaattcchhmmeenn  
((MMaallee))  

OOnnee  sseett  ooff  WWiinntteerr  
UUnniiffoorrmm  aass  ddeettaaiilleedd  bbeellooww  
aafftteerr  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss,,            
((aa))    SShhoorrtt      bbuuttttoonneedd  uupp  

CCooaatt  
((bb))    PPaanntt  
((cc))    CCaappss//TTuurrbbaannss                            

((iinn  ccaassee  ooff  SSiikkhh  
eemmppllooyyeeeess))  

((dd))  OOnnee  WWoooolleenn  JJeerrsseeyy,,  
BBlluuee--bbllaacckk  oorr  OOlliivvee  
GGrreeeenn  wwiitthh  ''VV''  nneecckk  
ppllaaiinn  kknniitttteedd..    

((ee))  OOnnee      ppaaiirr    ooff  wwaarrmm  
ssoocckkss..    

((ff))    OOnnee        ppaaiirr      ooff    BBllaacckk  
BBoooottss  ((DDuurrbbyy))  wwiitthh  
rruubbbbeerr  ssoollee..    

((gg))  OOnnee  CCaapp,,  wwhhiissttllee,,  &&  
bbeelltt  ((ffoorr  wwaattcchhmmeenn  
oonnllyy))  

TTwwoo  sseettss  ooff  uunniiffoorrmm  
TTeerryyccoott  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ::––  
((aa))  TTwwoo    BBuusshh--sshhiirrttss    aanndd

ttwwoo  PPaannttss  ooff  TTeerrrryyccoott
aafftteerr  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

((bb))  OOnnee  ppaaiirr  ooff  bbllaacckk  lliinneedd
cchhaappppaallss  wwiitthh  rruubbbbeerr
ssoollee  ((wwiitthh  SSuummmmeerr
UUnniiffoorrmm))..    

((cc))  OOnnee  ccaapp//ttuurrbbaann  iinn  ccaassee
ooff  ssiikkhh  eemmppllooyyeeeess..    

PPeeoonnss//  
WWaattcchhwwoommeenn  
((FFeemmaallee))  

OOnnee  sseett  ooff  UUnniiffoorrmm  aafftteerr  
eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  ::––  

TTwwoo  sseettss  ooff  SSuummmmeerr
UUnniiffoorrmmss  aafftteerr  aann  iinntteerrvvaall
ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  ccoonnssiissttiinngg  ooff
::––  
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((aa))  OOnnee    WWoooolllleenn    SShhiirrtt    
  aanndd  SSaallwwaarr;;  
((bb))    OOnnee  SShhaawwll;;  
((cc))  OOnnee  WWoooolllleenn  JJeerrsseeyy  

BBlluuee  BBllaacckk  oorr  OOlliivvee  
GGrreeeenn  wwiitthh  ''VV''  nneecckk  
ppllaaiinn  kknniitttteedd..    

((dd))  OOnnee    ppaaiirr    ooff  wwaarrmm  
SSoocckkss..    

((ee))  OOnnee      LLaaddyy      BBeellllyy  
wwiitthh  rruubbbbeerr  ssoollee..    

((ff))  OOnnee  CCaapp,,  wwhhiissttllee,,  &&  
bbeelltt                                                          
((ffoorr  WWaattcchhwwoommeenn  
oonnllyy))  

((aa))  TTwwoo  SShhiirrttss;;  
((bb))  TTwwoo  SSaallwwaarrss;;  
((cc))  TTwwoo  dduuppaattttaass  aanndd;;  
((dd))  OOnnee  ppaaiirr  ooff  bbllaacckk  lliinneedd

cchhaappppaall  wwiitthh  rruubbbbeerr
ssoollee  ((wwiitthh  UUnniiffoorrmm))..  
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RRUULLEESS  FFOORR  EEMMPPLLOOYYEEEESS''  WWEELLFFAARREE  FFUUNNDD  

11..        DDeeffiinniittiioonn  

TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  wweellffaarree  ffuunndd  ccaalllleedd  ''CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyyeeeess''  WWeellffaarree  FFuunndd''  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

22..      AAiimmss  &&  OObbjjeeccttiivveess  

  TThhee  oobbjjeecctt  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ffuunndd  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  sshhaallll  bbee  ::  ––  

((aa))  TToo  pprroovviiddee  aa  rreelliieeff  ooff  RRss..2255000000//--  iinn  ccaassee  ooff  pprreemmaattuurree  ddeeaatthh  

ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  aanndd  ttoo  rreennddeerr  ssuucchh  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee  oorr  rreelliieeff  aass  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy,,  ttoo  tthhee  

wwiiddooww//ddeeppeennddeennttss  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee,,  ssuucchh  aass  

sscchhoollaarrsshhiippss  ttoo  tthhee  wwaarrddss  ooff  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeee..  

  ((bb))      TToo    pprroovviiddee    aa    mmaaxxiimmuumm    rreelliieeff    ooff  RRss..1100,,000000//--  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeee  iinn  ccaassee  ooff  ((ii))  PPeerrmmaanneenntt  ddiissaabbiilliittyy  rreessuullttiinngg  iinnttoo  

ddiisscchhaarrggee  ffrroomm  sseerrvviiccee  ((iiii))  SSeerriioouuss  aaiillmmeenntt    ((iiiiii))  hhaarrdd  ccaasseess  

ooff  MMeeddiiccaall  CCllaaiimmss  ooff  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  ddeeppeennddeenntt  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerrss  nnoott  aaddmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  MMeeddiiccaall  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  

rruulleess  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  

33..        SSoouurrcceess  ooff  FFuunndd  

  TThhee  ffuunndd  sshhaallll  bbee  ccrreeaatteedd  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssoouurrcceess  ::––  

((ii))    GGrroouupp  AA  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  RRss..3355//--  pp..mm..,,  GGrroouupp  

BB  &&  CC  eemmppllooyyeeeess  RRss..2200//--  pp..mm..  aanndd  GGrroouupp  DD  eemmppllooyyeeeess  

RRss..1100//--  pp..mm..  ttoowwaarrddss  tthhiiss  ffuunndd..  

((iiii))  UUnniivveerrssiittyy  wwiillll  ppaayy  mmaattcchhiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  RRss..5500000000//--  

ppeerr  aannnnuumm..  

((iiiiii))  DDoonnaattiioonnss,,  iiff  aannyy,,  ffrroomm  oouuttssiiddee  bbooddiieess,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  

ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  
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((iivv))  VVoolluunnttaarryy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

44..  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss  ffoorr  

ooppeerraattiioonn  ooff  tthhiiss  ffuunndd  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee::--..  

11..  RReeggiissttrraarr,,    

22..  OOnnee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss..((ttoo  bbee  

nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee  CChhaanncceelllloorr..))..  

33..  TTwwoo  TTeeaacchheerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss  ttoo  bbee  

nnoommiinnaatteedd  bbyy  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

44..  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  

55..  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  

55..  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  FFuunnddss  

TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  ffuunnddss  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  

FFiinnaannccee  OOffffiicceerr..  TThhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ffuunndd  wwiillll  bbee  kkeepptt  iinn  tthhee  SSaavviinngg  

BBaannkk  AAccccoouunntt  aanndd  aa  ppaarrtt  ooff  iitt  wwiillll  bbee  iinnvveesstteedd  iinn  lloonngg--tteerrmm  ddeeppoossiittss  

ssoo  aass  ttoo  ffeettcchh  mmoorree  iinntteerreesstt..    TThhee  ppoolliiccyy  ooff  iinnvveessttmmeenntt  wwiillll  bbee  

ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  FFuunndd  OOppeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ffiinnaallllyy  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..    TThhee  aammoouunntt  ooff  tthhiiss  ffuunndd  wwiillll  bbee  ooppeenn  ffoorr  

iinnssppeeccttiioonn  bbyy  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  CCoommmmiitttteeee..  

66..  TThhee  mmoonntthhllyy  ssuubbssccrriippttiioonn  wwiillll  bbee  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarryy  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess..  

77..  TThhee  FFuunndd  wwiillll  bbee  bbuuiilltt  uupp  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  oouutt  ooff  tthhee  iinntteerreesstt  

aaccccrruuiinngg  oonn  tthhee  ddeeppoossiittss  ooff  tthhee  FFuunndd..    HHoowweevveerr,,  ttiillll  ssuucchh  ttiimmee  aass  tthhee  

FFuunndd  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  bbuuiilltt  uupp,,  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  oouutt  

ooff  pprriinncciippaall  aammoouunntt..  

  88..    FFoorr  aannyy  ppooiinntt  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  aabboovvee  rruulleess,,  tthhee  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  oorrddeerrss  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg..  

  

  



 198 

CCHHAAPPTTEERR  ––  XXXXXXVVIIIIII  

  

HHOOSSTTEELL  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

11..  AAddmmiissssiioonn  

    

SSttuuddeennttss,,  sseeeekkiinngg  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  HHoosstteell  mmuusstt  aappppllyy  sseeppaarraatteellyy  

oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ttoo  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  

  

IIII..  AAtttteennddaannccee  aanndd  LLeeaavvee  ((OOnnllyy  ffoorr  GGiirrll  HHoosstteellss))  

aa))  AAllll  tthhee  rreessiiddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  iinn  tthheeiirr  rroooomm  aatt                    

tthhee  ttiimmee  ooff  rroollll--ccaallll  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  PPrreeffeeccttss  

oonn  ttiimmiinngg  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  

  

bb))  RReessiiddeennttss,,  ddeessiirriinngg  ttoo  bbee  aawwaayy  ffrroomm  hhoosstteell,,  ffoorr  aa  bboonnffiiddee  

ppuurrppoossee,,  aafftteerr  tthhee  rroollll--ccaallll  mmuusstt  oobbttaaiinn  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  

ooff  tthhee  WWaarrddeenn((iinn  tthhee  ccaassee  ooff  wwoommeenn  ssttuuddeennttss))..  SSuucchh  

ppeerrmmiissssiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  oonnllyy  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  

aanndd  iinn  wwrriittiinngg..  

    

cc))  LLeeaavvee  ffrroomm  tthhee  HHoosstteell  ffoorr  tthhee  nniigghhtt  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  

ffrroomm  tthhee  WWaarrddeenn,,  oonn  wwoorrkkiinngg  ddaayyss,,  nnoo  lleeaavvee  ffrroomm  tthhee  

HHoosstteell  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  uunnlleessss  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  oobbttaaiinneedd  

lleeaavvee  ffrroomm  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthheessee  ddaayyss..  

  

dd))  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  aabbsseennccee  ffrroomm  tthhee  HHoosstteell,,  ffoorr  mmoorree  tthhaann  

ffoouurr  ddaayyss,,  mmuusstt  oorrddiinnaarriillyy  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  rreessiiddeenntt’’ss  

gguuaarrddiiaann..  
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ee))  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aannyy  kkiinndd  ooff  lleeaavvee,,  mmuusstt  bbee  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  PPrreeffeecctt  oorr  AAssssiissttaanntt  PPrreeffeecctt  bbeeffoorree  

tthheeiirr  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  WWaarrddeenn  ((iinn  tthhee  ccaassee  ooff  wwoommeenn  

ssttuuddeennttss  bbyy  tthhee  WWaarrddeenn  oonnllyy))..  

  

ff))  LLeeaavvee  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  bbeeffoorree  aa  ssttuuddeenntt  aavvaaiillss  hhiimmsseellff  ooff  iitt..  

RReessiiddeennttss,,  wwhhoo  aabbsseenntt  tthheemmsseellvveess,,  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  

ssaannccttiioonn,,  wwiillll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aabbsseenntt  wwiitthhoouutt  

lleeaavvee..  

  

gg))  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbeeaarr  tthhee  nnaammee,,  rroollll  nnuummbbeerr,,  

ccllaassss,,  ddaattee,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  rroooomm  aanndd  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  ddaattee  ooff  lleeaavvee  pprreevviioouussllyy  eennjjooyyeedd..  

  

hh))  CCoommiinngg  llaattee  ttoo  tthhee  HHoosstteell  oorr  aabbsseennttiinngg  ffoorr  tthhee  nniigghhtt  ffrroomm  

tthhee  HHoosstteell,,  wwiitthhoouutt  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn,,  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  

sseerriioouuss  ooffffeennccee..  TThhee  bbooaarrddeerrss,,  wwhhoo  aarree  gguuiillttyy  oorr  rreeppeeaatteedd  

vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  rruullee,,  wwiillll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  CChhiieeff  

WWaarrddeenn  aanndd  wwiillll  rreennddeerr  tthheemmsseellvveess  lliiaabbllee  ttoo  eexxppuullssiioonn  

ffrroomm  tthhee  HHoosstteellss..  

  

AAbbsseennccee  wwiitthhoouutt  lleeaavvee  ffrroomm  tthhee  HHoosstteell  aatt  nniigghhtt  sshhaallll  eennttaaiill  aa  ffiinnee  

ooff  RRss..  2200//--  ppeerr  nniigghhtt,,  BBooaarrddeerrss  rreeaacchhiinngg  tthhee  HHoosstteell,,  aafftteerr  tthhee  rroollll--

ccaallll,,  wwiitthhoouutt  pprriioorr  lleeaavvee,,  wwiillll  bbee  ffiinneedd  aass  uunnddeerr::--  

    

  UUppttoo  ttoo  1100::0000  PP..MM    RRee..  55..0000  

  UUppttoo  ttoo  1111::0000  PP..MM    RRee..  1100..0000  

    

AA  ppeerrssoonn  ccoommiinngg  aafftteerr  1111..0000  PP..MM  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  bbeeiinngg  

aabbsseenntt  ffoorr  tthhee  nniigghhtt..  
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CCoonnttiinnuueess  aabbsseennccee  ffrroomm  tthhee  HHoosstteell  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  mmoorree  

tthhaann  aa  wweeeekk  wwiillll  rreennddeerr  aa  rreessiiddeenntt’’ss  nnaammee  lliiaabbllee  ttoo  ssttrruucckk  ooffff  tthhee  

rroollllss..  

AA  nniigghhtt  rreeggiisstteerr  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  bbyy  tthhee  

CChhoowwkkiiddaarr  iinn  wwhhiicchh  eennttrriieess  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbyy  bbooaarrddeerrss  ccoommiinngg  

aafftteerr  rroollll--ccaallll..  

  

IIIIII..  MMeeaallss..  

  

aa))  AAllll  tthhee  rreessiiddeennttss  aarree  oorrddiinnaarriillyy  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  tthheeiirr  

mmeeaallss  iinn  tthhee  HHoosstteell  mmeessss..  

bb))  MMeeaallss  wwiillll  bbee  sseerrvveedd  oonnllyy  iinn  tthhee  ddiinniinngg  hhaallll  dduurriinngg  tthhee  

hhoouurrss  nnoottiiffiieedd..  HHoowweevveerr,,  iinn  ccaassee  ooff  iillllnneessss,,  mmeeaallss  ccaann  bbee  

sseerrvveedd  iinn  tthhee  rroooomm  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  

OOffffiicceerr..  

cc))  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss,,  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  mmeessss,,  sshhoouulldd  bbee  

sseeppaarraatteellyy  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  MMeessss  MMaannaaggeerr//WWaarrddeenn,,  aass  

tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

dd))  RReessiiddeennttss,,  ggooiinngg  oouutt  ooff  ssttaattiioonn  ffoorr  ttwwoo  oorr  mmoorree  ddaayyss,,  ccaann  

ssttoopp  tthheeiirr  mmeeaallss  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhiiss  

eeffffeecctt,,  dduullyy  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  PPeerrffeecctt,,  aatt  lleeaasstt  2244  hhoouurrss  iinn  

aaddvvaannccee..  TThhee  rreebbaattee,,  ffoorr  tthhee  ddaayyss  ffoorr  wwhhiicchh  mmeeaallss  aarree  

ssttooppppeedd,,  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rraatteess  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

ee))  GGuueessttss  ccaann  bbee  sseerrvveedd  mmeeaallss  oonn  ppuurrcchhaassee  ooff  ccaasshh  ccoouuppoonnss  

wwhhiicchh  aarree  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthhee  MMeessss  MMaannaaggeerr  oorr  hhiiss//hheerr  

rreepprreesseennttaattiivvee  aatt  tthhee  ggaattee  ooff  tthhee  ddiinniinngg  hhaallll  aanndd  iinn  ccaassee  ooff  

wwoommeenn  ssttuuddeennttss,,  tthhrroouugghh  HHoosstteell  WWaarrddeenn..  

  

  AAllll  pprroovviissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  MMeessss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  

tthhee  HHoosstteell  PPrroossppeeccttuuss..  
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IIVV..  GGuueessttss  

aa))  NNoorrmmaallllyy,,  gguueessttss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssttaayy  iinn  tthhee  HHoosstteell  

ffoorr  tthhee  nniigghhtt..  OOnnllyy  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess,,  bblloooodd  rreellaattiioonn  

((ffaatthheerr,,  bbrrootthheerr,,  uunnccllee))  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ffoorr  oonnee  nniigghhtt  

oonnllyy,,  ttoo  ssttaayy  iinn  tthhee  gguueesstt  rroooomm,,  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

tthhee  WWaarrddeenn..  SSuucchh  ppeerrmmiissssiioonn  sshhoouulldd  nnoorrmmaallllyy  bbee  

oobbttaaiinneedd  bbeeffoorree  rroollll--ccaallll..  UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  ccaann  

gguueesstt  bbee  llooddggeedd  ffoorr  tthhee  nniigghhtt  iinn  aa  rreessiiddeenntt’’ss  rroooomm..  

  

bb))  WWoommeenn  gguueessttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  vviissiitt  tthhee  mmaallee  

rreessiiddeenntt’’ss  rroooomm..  TThheeyy  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  WWaarrddeenn’’ss  

ooffffiiccee..  UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  ccaann  tthheeyy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

ssttaayy  iinn  tthhee  HHoosstteell  ffoorr  tthhee  nniigghhtt..  

  

cc))  AAllll  vviissiittoorrss,,  eexxcceepptt  gguueesstt  ppeerrmmiitttteedd  ffoorr  tthhee  nniigghhtt,,  mmuusstt  

lleeaavvee  HHoosstteell  bbeeffoorree  rroollll--ccaallll  ttiimmee..  

  

VV..  GGeenneerraall  

  

aa))  RReessiiddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoonndduucctt  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  

ddiiggnniittyy  aanndd  ddeeccoorruumm  aatt  aallll  ttiimmeess  iinn  tthhee  HHoosstteell..  

  

bb))  TThheeyy  sshhoouulldd  nnoott  ddiissttuurrbb  ootthheerr  rreessiiddeennttss  bbyy  mmaakkiinngg  nnooiissee  

oorr  bbyy  rruusshhiinngg  aabboouutt  nnooiissiillyy  iinn  tthhee  ccoorrrriiddoorrss..  

    

cc))  TThheeyy  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  UUnniivveerrssiittyy  pprrooppeerrttyy  ii..ee  bbuuiillddiinnggss  

eelleeccttrriiccaall  aanndd  ssaanniittaarryy  ffiittttiinnggss,,  ffuurrnniittuurree  eettcc..  aass  tthheeiirr  oowwnn  

aanndd  nnoott  ttrryy  ttoo  ddaammaaggee  iitt,,  iinn  aannyy  wwaayy..  RReessiiddeennttss  aarree  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwaarrnneedd  nnoott  ttoo  ssccrriibbbbllee  aannyytthhiinngg  oonn  wwaallllss  aanndd  

ddoooorrss..  

dd))  RReessiiddeennttss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  rreeppaaiirr  ooff  

pprrooppeerrttyy  ddaammaaggeedd  bbyy  tthheemm..  
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ee))  uussee  ooff  aabbuussiivvee  llaanngguuaaggee,,  tteeaarriinngg  ooff  lleeaavveess  ffrroomm  

mmaaggaazziinneess,,  ppeerriiooddiiccaallss  aanndd  nneewwssppaappeerrss,,  ppllaayyiinngg  ooff  ccaarrddss  

oorr  aannyy  ootthheerr  aacctt  ooff  bbrreeaacchh  ooff  HHoosstteell  ddiisscciipplliinnee  sshhoouulldd  bbee  

aavvooiiddeedd..  

    

ff))  GGaammbblliinngg  aanndd  uussee  ooff  aallccoohhoolliicc  ddrriinnkk,,  iinn  aannyy  ffoorrmm,,  wwiitthhiinn  

oorr  oouuttssiiddee  tthhee  HHoosstteell,,  aarree  ssttrriiccttllyy  pprroohhiibbiitteedd..  TThhoossee  

iinnffrriinnggiinngg  tthhiiss  rruullee  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  eexxppeelllleedd  ffrroomm  tthhee  

HHoosstteell..  

  

gg))  RReessiiddeennttss  aarree  nnoott  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ppuunniisshh  hhoosstteell  sseerrvvaannttss..  

AAnnyy  ccoommppllaaiinntt  ooff  iinnddiisscciipplliinnee  oorr  iinnssoolleennccee  aaggaaiinnsstt  tthheemm  

mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  wwaarrddeenn..  

  

hh))  RReessiiddeennttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  vviissiitt  tthhee  cciinneemmaa  hhaallllss  ffoorr  

tthhee  llaattee  nniigghhtt  sshhooww..  RReessiiddeennttss,,  wwhhoo  wwaanntt  ssttaayy  oouutt  aafftteerr  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  hhoouurr,,  mmuusstt  oobbttaaiinn  tthhee  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

tthhee  WWaarrddeenn..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  WWoommeenn--SSttuuddeenntt,,  tthhee  WWaarrddeenn  

wwiillll  ddeecciiddee  uuppoonn  ddaatteess  aanndd  ttiimmee..  

  

ii))  IIff  aannyy  rreessiiddeenntt  wwaannttss  ttoo  mmaakkee  aannyy  rreepprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  

CChhiieeff  WWaarrddeenn,,  hhee//sshhee  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitt  tthhaatt  tthhrroouugghh  

pprrooppeerr  cchhaannnneell  tthhrroouugghh  tthhee  WWaarrddeenn..  

  

jj))  LLiigghhtt  sshhoouulldd  bbee  sswwiittcchheedd  ooffff  aanndd  ttaappss  sshhoouulldd  bbee  cclloosseedd  

wwhheenn  nnoott  rreeqquuiirreedd..  TTeeaa  lleeaavveess  oorr  ootthheerr  rruubbbbiisshh  sshhoouulldd  

nnoott  bbee  tthhrroowwnn  iinnttoo  tthhee  ssiinnkkss..  

  

kk))  NNoo  oonnee  iiss  aalllloowweedd  ttoo  uussee  eelleeccttrriicc  aapppplliiaanncceess;;  ssuucchh  aass  

eelleeccttrriicc  hheeaatteerrss,,  eelleeccttrriicc  rrooddss,,  eelleeccttrriicc  iirroonn  eettcc..  iinn  rroooommss..  

IInn  ccaassee  aannyy  bbooaarrddeerr  iiss  ffoouunndd  uussiinngg  tthheessee  aapppplliiaanncceess,,  
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hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ffiinneedd  hheeaavviillyy  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  

bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr..    

ll))  BBooaarrddeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  ssuurrrroouunnddiinnggss  nneeaatt  

aanndd  cclleeaann  aanndd  mmaakkee  pprrooppeerr  uussee  ooff  dduussttbbiinnss..  SSppiittttiinngg  iinn  

HHoosstteell  ccoommppoouunnddss  aanndd  ccoorrrriiddoorrss,,  pplluucckkiinngg  ooff  fflloowweerrss,,  

ccrroossssiinngg  ooff  fflloowweerr  bbeeddss  aanndd  llaawwnnss  iiss  pprroohhiibbiitteedd..  

  

mm))  RReessiiddeennttss  sshhoouulldd  lloocckk  tthheeiirr  rroooommss  wwhheenneevveerr  tthheeyy  ggoo  oouutt  

eevveenn  ffoorr  aa  sshhoorrtt  dduurraattiioonn..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  lloossss  ffrroomm  rroooommss  

wwhhiicchh  aarree  uunnlloocckkeedd,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiillll  bbee  ooff  tthhee  

ooccccuuppaannttss  ooff  tthhee  rroooomm..  TThheeyy  aarree  aaddvviisseedd,,  iinn  tthheeiirr  

iinntteerreesstt,,  ttoo  ooppeenn  aaccccoouunnttss  iinn  tthhee  PPoosstt  ooffffiiccee  aanndd  kkeeeepp  aa  

ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  aass  ppoossssiibbllee,,  wwiitthh  tthheemm..  IInn  nnoo  

ccaassee  mmaayy  tthhee  bbooaarrddeerrss  bbrriinngg  vvaalluuaabblleess  oorr  jjeewweelllleerryy  wwiitthh  

tthheemm..  

  

nn))  RReessiiddeenntt  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  oobbsseerrvvee  ppeerrffeecctt  ssiilleennccee  iinn  tthhee  

rreeaaddiinngg  rroooommss..  GGaammeess  mmuusstt  bbee  ppllaayyeedd  iinn  oorrddeerrllyy  

mmaannnneerr..  NNootthhiinngg  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  rreeaaddiinngg  

rroooomm  oorr  tthhee  ccoommmmoonn  rroooomm  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

WWaarrddeenn..  

  

oo))  RReessiiddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  iinn  pprrooppeerr  ddrreessss,,  wwhheenn  tthheeyy  

ggoo  ttoo  ccoommmmoonn  rroooomm  oorr  DDiinnnniinngg  HHaallll..  

  

pp))  TThhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  mmaayy  eexxppeell  aannyy  bbooaarrddeerr,,  aatt  aannyy  ttiimmee  iiff  

hhee//sshhee  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  hhiiss//hheerr  hheeaalltthh  oorr  ccoonndduucctt..  

  

qq))  AAnnyy  ootthheerr  oorrddeerr,,  wwhhiicchh  iiss  nnoottiiffiieedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  

wwiillll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  bbooaarrddeerrss..  

  



 204 

rr))  NNoo  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttaayy  iinn  

UUnniivveerrssiittyy  hhoosstteell  bbeeyyoonndd  44  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  rreeggiissttrraattiioonn  

oorr  aafftteerr  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  tthheessiiss  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..  

  

SSPPEECCIIAALL  RRUULLEESS  FFOORR  TTHHEE  WWOOMMEENN  HHOOSSTTEELL..  

11..  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  mmuusstt  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  WWaarrddeenn  aa  lliisstt  ooff  

rreellaattiivveess//vviissiittoorrss  aalloonnggwwiitthh  tthhee  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphh,,  wwhhoo  

aarree  aalllloowweedd  ttoo  sseeee  tthhee  wwoommeenn  ssttuuddeennttss  aanndd  wwhhoo  ccaann  ttaakkee  tthheemm  

oouutt..  TThhee  vviissiittoorrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ssiiggnn  tthhee  VViissiittoorr’’ss  RReeggiisstteerr  aanndd  

ssttaattee  tthheeiirr  rreellaattiioonn..  

  

22..  SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  vviissiittoorrss  iinn  tthhee  vviissiittoorr’’ss  rroooomm  

oonnllyy  dduurriinngg  pprreessccrriibbeedd  hhoouurrss..  

  

33..  IInn  ssppeecciiaall  ccaasseess,,  wwhheenn  wwoommeenn  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  

ssttaattiioonn,,  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..  

ccoonncceerrnneedd  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  WWaarrddeenn..  

  

44..  GGuueessttss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssttaayy  iinn  tthhee  HHoosstteell..  

  

55..  TThhee  wwoommeenn  ssttuuddeennttss  mmaayy  lleeaavvee  tthhee  HHoosstteell  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  WWaarrddeenn  eexxcceepptt  ffoorr  DDeeppaarrttmmeenntt  wwhheenn  tthhee  ttiimmee  

iiss  ffiixxeedd..  

  

66..  PPrriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  WWaarrddeenn  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy  wwoommaann  

ssttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  vviissiitt  ppeerrssoonnss  oorr  ffaammiilliieess  lliivviinngg  oonn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  CCaammppuuss..  

  

77..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  wwoommaann  ssttuuddeenntt  ccoommiinngg  llaattee  ttoo  tthhee  HHoosstteell  oorr  

aabbsseennttiinngg  iinn  tthhee  nniigghhtt  ffrroomm  HHoosstteell  wwiitthhoouutt  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn,,  tthhee  

HHoosstteell  WWaarrddeenn  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnffoorrmm  ttoo  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  
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aanndd  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  ooff  ssuucchh  wwoommaann  ssttuuddeenntt  tthhrroouugghh  rreeggiisstteerreedd  

lleetttteerr..  

88..  WWhhiillee  mmaakkiinngg  eennttrryy  iinn  tthhee  HHoosstteell  aanndd  ggooiinngg  oouutt  ooff  tthhee  HHoosstteell  ffoorr  

aannyy  ppuurrppoossee,,  eennttrryy  iinn  tthhee  rreeggiisstteerr  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  GGaattee  iiss  

mmaannddaattoorryy  ootthheerrwwiissee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  wwhhiicchh  mmaayy  

iinncclluuddee  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  HHoosstteell..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXXXXXIIXX  

  

UUNNIIVVEERRSSIITTYY  FFAACCUULLTTYY  HHOOUUSSEE  

  

11..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  rraatteess  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffrroomm  tthhee  ppeerrssoonnss  ssttaayyiinngg  iinn  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  FFaaccuullttyy  HHoouussee::--  

  

    AACC  
((PPEERR  
DDAAYY))  

NNOONN  AACC  

11..11  PPeerrssoonnss  CCoommiinngg  oonn  UUnniivveerrssiittyy  dduuttyy  7755//--  3355//--  
11..22  PPeerrssoonnss  ccoommiinngg  oonn  dduuttyy  ootthheerr  tthhaann  

UUnniivveerrssiittyy  dduuttyy    
  

115500//--  7755//--  

11..33              PPRRIIVVAATTEE      
aa))  EEmmppllooyyeeeess  ooff  CCDDLLUU//ootthheerr  UUnniivveerrssiittiieess  //  

aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggeess  nnoott  oonn  ooffffiicciiaall  dduuttyy  //  
pprriivvaattee  ppeerrssoonn  

330000//--  115500//--  

bb))  MMeemmbbeerrss  ooff  EECC//SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  
//EEsstttt..  CCoommmmiitttteeee  wwhhiillee  oonn  dduuttyy  

FFrreeee  ooff  CCoosstt  

cc))  PPeerrssoonnss//OOffffiicciiaallss  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr  ttoo  ttrreeaatteedd  aass  UUnniivveerrssiittyy  GGuueessttss  
  

FFrreeee  ooff  CCoosstt  

  
11..44              DDiinniinngg  HHaallll  ((PPEERR  DDAAYY))      

ii))  FFoorr  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess  ssttrriiccttllyy  ffoorr  tthhee  
mmaarrrriiaaggee  sseellff//CChhiillddrreenn((ssoonn//ddaauugghhtteerr))  

55000000//--  PPeerr  ddaayy  

iiii))  DDeeppeennddeennttss  77550000//--  PPeerr  ddaayy  
iiiiii))  FFoorr  ooffffiicciiaall  eennggaaggeemmeenntt  //  ffaarreewweellll  

ffuunnccttiioonnss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  rreettiirriinngg  eemmppllooyyeeee  
ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  
  

FFrreeee  ooff  CCoosstt  

11..55  UUnniivveerrssiittyy  FFaaccuullttyy  HHoouussee  LLoouunnggee  
//LLaawwnnss((ccaann  bbee  aalllloowweedd  ttoo  uusseedd  oonnllyy  iinn  
eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr//VViiccee  
CChhaanncceelllloorr  

55000000//--    ++  EElleeccttrriicciittyy  
cchhaarrggeess  aass  ppeerr  aaccttuuaall  

((ffoorr  UUnniivveerrssiittyy  
eemmppllooyyeeeess))..  

77550000//--  ++  EElleeccttrriicciittyy  
CChhaarrggeess  aass  ppeerr  aaccttuuaall  

((ffoorr  ootthheerrss))  
  

22..  PPaayymmeenntt  ooff  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  rroooomm((ss))  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  rreemmiitttteedd  iinn  

aaddvvaannccee..  FFoorr  rreeqquueessttss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  ppoosstt,,  rreenntt  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  

oonn  ooccccuuppaattiioonn  ooff  rroooomm..  
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33..  OOffffiicceerrss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa//HHaarryyaannaa  aanndd  ootthheerr  SSttaatteess  

eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  aabboovvee  tthhee  rraannkk  ooff  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  wwiillll  bbee  

eennttiittlleedd  ffoorr  aaccccoommmmooddaattiioonn  aatt  rraatteess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ccaatteeggoorryy  ‘‘11..11’’  

iiff  tthheeyy  ccoommee  oonn  ooffffiicciiaall  dduuttyy..  

44..  CChheecckk  oouutt  ttiimmee  wwiillll  bbee  1122::0000  nnoooonn..  
  

55..  OOrrddiinnaarriillyy  nnoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ooccccuuppyy  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  eexxcceeeeddiinngg  1100  ddaayyss  eexxcceepptt  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  CCDDLLUU  eemmppllooyyeeeess  jjooiinniinngg  oonn  ffiirrsstt  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  oonn  

ttrraannssffeerr..  SSttaayy  bbeeyyoonndd  tthhiiss  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  BBeessiiddeess,,  RRss..  330000//--  ppeerr  mmoonntthh  

aass  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  wwaatteerr  cchhaarrggeess  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  iinn  aaddddiittiioonn  iinn  

ccaassee  ooff  ssttaayy  eexxcceeeeddiinngg  1100  ddaayyss..  

  
66..  TTeelleepphhoonnee  cchhaarrggeess  aatt  tthhee  rraattee  ooff  RRss..  33//--  ppeerr  ccaallll  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaaiidd  

ffoorr  pprriivvaattee  llooccaall  ccaallllss  aanndd  ffuullll  cchhaarrggeess  ffoorr  TTrruunnkk  CCaallllss..  

  
77..  OOffffiicceerrss  aappppllyyiinngg  ffoorr  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  aaccccoommmmooddaattiioonn  sshhoouulldd  

iinnddiiccaattee  wwhheetthheerr  tthheeyy  wwiillll  bbee  oonn  dduuttyy  oorr  oonn  lleeaavvee  oonn  tthhee  ddaatteess  ffoorr  

wwhhiicchh  rreesseerrvvaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  
88..  OOffffiicceerrss  ffoorr  wwhhoomm  aaccccoommmmooddaattiioonn  iiss  rreesseerrvveedd  mmuusstt  iinnffoorrmm  tthhee  

rreesseerrvvaattiioonn  aauutthhoorriittyy  wweellll  iinn  ttiimmee  iinn  ccaassee  tthheeyy  ddoo  nnoott  iinntteenndd  ttoo  

ooccccuuppyy  tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  rreesseerrvveedd  ffoorr  tthheemm  ssoo  tthhaatt  

aaccccoommmmooddaattiioonn  ccaann  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ootthheerr  ooffffiicceerrss..  IInn  ccaassee  

rreesseerrvveedd  aaccccoommmmooddaattiioonn  iiss  nnoott  aavvaaiilleedd  ooff  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  aanndd  nnoo  

iinnttiimmaattiioonn  ooff  aannyy  cchhaannggee  iinn  pprrooggrraammmmee  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  

rreesseerrvvaattiioonn  aauutthhoorriittyy,,  tthhee  rreesseerrvvaattiioonn  mmaaddee  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  

ccaanncceelllleedd..  

  

99..  FFaaccuullttyy  HHoouussee  iiss  mmeeaanntt  ffoorr  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeeess..  IItt  sshhaallll,,  tthhuuss,,  

nnoott  nnoorrmmaallllyy  bbee  uusseedd  aass  GGuueesstt  HHoouussee  nnoorr  aa  ttrraannssiitt  ffaacciilliittyy  bbyy  aannyy  

ootthheerr  kkiinndd  ooff  gguueesstt  eexxcceepptt  iinn  eexxttrraa--oorrddiinnaarryy  ssiittuuaattiioonnss..  



 208 

  

99..  CCOONNSSUUMMPPTTIIOONN  OOFF  LLIIQQUUOORR  IISS  SSTTRRIICCTTLLYY  

PPRROOHHIIBBTTEEDD  IINN  TTHHEE  FFAACCUULLTTYY  HHOOUUSSEE..  

1100..  MMeeaall  sseerrvviicceess  wwiillll  nnoott  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  rroooommss  ooff  tthhee  FFaaccuullttyy  

HHoouussee..  

1111..  OOnnllyy  ppeerrssoonnss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ssttaayy  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttaayy  iinn  tthhee  

FFaaccuullttyy  HHoouussee..  

1122..  EEnnttrryy  iinnttoo  tthhee  FFaaccuullttyy  HHoouussee  aafftteerr  1100::0000  PPMM  bbyy  tthhee  GGuueessttss  iiss  

pprroohhiibbiitteedd..  

1133..  AAllll  tthhee  dduueess  mmuusstt  bbee  cclleeaarreedd  bbyy  tthhee  gguueessttss  aanndd  kkeeyy  mmuusstt  bbee  

hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  wwaaiitteerr  aafftteerr  hhaannddiinngg  oovveerr  tthhee  iitteemmss  

ttoo  tthhee  wwaaiitteerr  aanndd  bbeeffoorree  lleeaavviinngg  tthhee  rroooommss..  

MMEEAALLSS  CCHHAARRGGEESS..  

  

SSrr..NNoo..  DDeessccrriippttiioonn    
11..  BBrreeaakk  FFaasstt    

aa))  22  PPrroonntthhaass((ssttuuffffeedd))++CCuurrdd  110000ggmm  3355//--  
bb))  BBuutttteerr++TTooaasstt  44  ppiieecceess++225500ggmm  SSwweeeett  MMiillkk  3355//--  

22..  LLUUNNCCHH//DDIINNNNEERR    
aa))  CChhaappppaattii  oorr  RRiiccee  
bb))  CCuurrdd  oonnllyy  iinn  LLuunncchh  
cc))  DDaaaall  
dd))  SSaallaadd  ((SSeeaassoonnaall))  
ee))  SSeeaassoonnaall  VVeeggeettaabblleess  
ff))  SSwweeeett  DDiisshh  ((OOnnllyy  ffoorr  DDiinnnneerr  

5500//--  ((ppeerr  mmeeaall))  

33..  RRAATTEESS  FFOORR  MMIISSCC//EEXXTTRRAA  IITTEEMMSS    
aa))  TTeeaa  55//--  
bb))  MMiillkk  SSwweeeett  ((330000  ggmm))  1155//--  
cc))  PPrroonntthhaass((SSttuuffffeedd))  1155//--  
dd))  OOmmeelleettttee  ooff  22  EEggggss  2200//--  

33..  ((aa))  MMeeaallss::--    
ii))  ZZaallzzeeeerraa  1100//--  

iiii))  SSoouupp  ((TToommaattoo  oorr  VVeegg..))  1155//--  
iiiiii))  PPaallaakk  PPaanneeeerr  oorr  MMaattaarr  PPaanneeeerr    4400//--  
iivv))  DDaaaall//CChhhhoolllleeyy//RRaajjmmaahh  2255//--  
vv))  SSeeaassoonnaall  VVeegg..//MMiixx  VVeegg  3300//--  

vvii))  RRiiccee  PPuullaaoo  3300//--  
vviiii))  RRaaiittaa  1155//--  

vviiiiii))  SSaallaadd  1100//--  
iixx))  CChhaappaattii//PPuurrii  ((ppllaaiinn))  55//--  
xx))  CCuussttaarrdd//KKhheeeerr  2200//--  
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IInn  ccaassee  ooff  ggrroouupp  mmeeaall  tthhee  SSppeecciiaall  sseerrvviiccee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  aass  uunnddeerr::--  

  
ii))  GGrroouupp  ooff  1155  ttoo  2200  ppeerrssoonnss  550000//--  

iiii))  GGrroouupp  ooff  mmoorree  tthhaann  2200  bbuutt  lleessss  tthhaann  5500  
ppeerrssoonnss  

11000000//--  

iiiiii))  FFoorr  aa  ggrroouupp  ooff  5500  ttoo  110000    ppeerrssoonnss  22000000//--  
  

TThhee  CCaarree--TTaakkeerr  wwiillll  ddeeppoossiitt  tthhee  ttoottaall  iinnccoommee  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  CCaasshhiieerr  

ddaaiillyy..  

TThhee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aallllooww  aaccccoommmmooddaattiioonn  iinn  tthhee  FFaaccuullttyy  HHoouussee  

eexxcceepptt  aaiirr  ccoonnddiittiioonneedd  rroooommss  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr..  RRoooommss  

pprroovviiddeedd  wwiitthh  aaiirr--ccoonnddiittiioonneerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonnllyy..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLL  

  

TTHHEE  FFAACCUULLTTYY  CCLLUUBB  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  

NNaammee  

TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  CClluubb  ccaalllleedd  ""CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  

FFaaccuullttyy''  CClluubb""  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  CClluubb))  wwiitthh  iittss  vveennuuee  aatt  tthhee  

pprreemmiisseess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  

AAiimmss  aanndd  OObbjjeeccttss  

  TThhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee——  

  ((11))  ttoo  pprroommoottee  ffrraatteerrnniittyy  aammoonngg  tthhee  tteeaacchheerrss;;  

  ((22))  ttoo  pprroommoottee  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss;;  

((33))  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  ssppoouusseess  ooppppoorrttuunniittiieess  

ffoorr  rreeccrreeaattiioonn  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess  ssoo  aass  ttoo  uuttiilliizzee  

lleeiissuurree  hhoouurrss  iinn  aa  hheeaalltthhyy  wwaayy;;  

((44))  ttoo  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

mmeemmbbeerrss  tthhrroouugghh  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  ssppoorrttss  aanndd  ggaammeess..  

((55))  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucciivvee  ttoo  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  

aabboovvee  oobbjjeeccttss..  

PPaattrroonn  

11..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  

sshhaallll  bbee  tthhee  PPaattrroonn  ooff  tthhee  CClluubb..  

22..  AAnnyy  iinnssttrruuccttiioonnss//ddiirreeccttiivveess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

oorr  aannyy  ooffffiicceerr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  hhiimm//hheerr  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  aallll  

tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  cclluubb  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  

ccoonnttrraarryy  ccoonnttaaiinn  iinn  tthheessee  RRuulleess,,  ffoorr  ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  

aanndd  pprrooppeerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess..  

33..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  bbyy  ssppeecciiaall  oorrddeerr,,  aauutthhoorriissee  aannyy  

ppeerrssoonn  ttoo  uussee  tthhee  FFaaccuullttyy  CClluubb  pprreemmiisseess  aanndd  tthhee  ffaacciilliittiieess  

pprroovviiddeedd  tthheerreeiinn  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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MMeemmbbeerrsshhiipp  

  TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee  ooff  ffiivvee  kkiinnddss,,  nnaammeellyy::––  

  ((aa))  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  ::  

AAllll  tthhee  tteeaacchheerrss  aappppooiinntteedd  bbyy  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  

SSiirrssaa  aanndd  tthhee  tteeaacchheerrss  ddeeppuutteedd  ttoo  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  iippssoo  ffaaccttoo  

bbee  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CClluubb..  TThheessee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  

tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ooff  tthhee  CClluubb,,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  vvoottiinngg  rriigghhtt..  

  

  ((bb))  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrss  ::  

RReesseeaarrcchh  AAssssiissttaannttss,,  RReesseeaarrcchh  FFeelllloowwss,,  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarrss,,  

OOffffiicceerrss  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  rraannkk  ooff  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  aabboovvee  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  bbeeccoommee  AAssssoocciiaattee  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CClluubb..  SSuucchh  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrss  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  

vvoottiinngg  rriigghhttss..  

  ((cc))  SSppeecciiaall  MMeemmbbeerrss  ::  

PPrroommiinneenntt  CCiittiizzeennss  ooff  SSiirrssaa  DDiissttrriicctt  aanndd  aallll  ggaazzeetttteedd  ooffffiicceerrss  ooff  

HHaarryyaannaa//CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ssttaattiioonneedd  aatt  SSiirrssaa  mmaayy  aallssoo  bbee  

iinnvviitteedd  ttoo  bbeeccoommee  ssppeecciiaall  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  ssoollee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

  ((dd))  TTeemmppoorraarryy  MMeemmbbeerrss  ::  

TTeemmppoorraarryy  MMeemmbbeerrss  mmaayy  bbee  eennrroolllleedd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd  oonn  

tthhee  ssuurreettyy  ooff  aann  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerr..  

  ((ee))  HHoonnoorraarryy  MMeemmbbeerrss  ::  

  AAllll  rreettiirreedd  oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CClluubb..  

  

MMeemmbbeerrsshhiipp  FFeeee  

  MMeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  sshhaallll  bbee  aass  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aafftteerr  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  IInnccoommee  aanndd  EExxppeennddiittuurree  aatt  eevveerryy  

aannnnuuaall  GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  PPaattrroonn..  
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PPoowweerrss  aanndd  FFuunnccttiioonnss  

PPaattrroonn  

  TThhee  PPaattrroonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  PPoowweerrss  ::--  

((ii))  ttoo  ccoonnvveennee  aann  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg  oorr  EExxttrraa--OOrrddiinnaarryy  

GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg,,  wwhheenn  wwaarrrraanntteedd..  

((iiii))  ttoo  aaddvviissee  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ttoo  ttaakkee  eeffffeeccttiivvee  sstteeppss  aass  mmaayy  bbee  

nneecceessssaarryy  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  CClluubb..  

GGeenneerraall  BBooddyy  

TThhee  GGeenneerraall  BBooddyy  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aallll  tthhee  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss..  IItt  sshhaallll  

bbee  tthhee  SSuupprreemmee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  CClluubb..  

  TThhee  GGeenneerraall  BBooddyy  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerrss  ::  

  ((ii))  ttoo  mmaakkee  aammeennddmmeennttss  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn;;  

((iiii))  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  bbyyee--llaawwss  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee;;  

  ((iiiiii))  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  AAnnnnuuaall  BBuuddggeett;;  

  

((iivv))  ttoo  aaccqquuiirree  aanndd  ddiissppoossee  ooff  pprrooppeerrttyy  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  

CClluubb;;  aanndd  

  ((vv))  ttoo  ppaassss  tthhee  aauuddiitteedd  aannnnuuaall  bbaallaannccee  sshheeeett..  

OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  hhoonnoorraarryy  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  CClluubb  ::  

  ((11))  PPrreessiiddeenntt  ((ttoo  bbee  eelleecctteedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy))  

  ((22))  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  ((ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt))  

  ((33))  SSeeccrreettaarryy    ——ddoo——  

  ((44))  TTrreeaassuurreerr    ——ddoo——  

  ((55))  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  ——ddoo——  
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EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aallll  tthhee  ooffffiiccee  

bbeeaarreerrss  aanndd  ttwwoo  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  

  

FFUUNNCCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  AANNDD  TTHHEE  

OOFFFFIICCEE  BBEEAARREERRSS  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

((11))  TToo  ffrraammee  ssuuiittaabbllee  bbyyee--llaawwss  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammee--wwoorrkk  ooff  tthhiiss  

CCoonnssttiittuuttiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  CClluubb  aanndd  ttoo  

ggeett  tthhee  ssaammee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy..  

((22))  TToo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  CClluubb  aarree  rraaiisseedd  aanndd  eexxppeennddeedd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  AAnnnnuuaall  BBuuddggeett  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  

BBooddyy..  

((33))  TToo  rraaiissee  ffuunnddss,,  ddoonnaattiioonnss  aanndd//oorr  ggrraannttss  iinn  ccaasshh  oorr  kkiinndd  ffoorr  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  CClluubb..  

((44))  TToo  aappppooiinntt  aauuddiittoorrss  ffoorr  tthhee  CClluubb  aaccccoouunnttss..  

((55))  TToo  aaddoopptt  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrttss,,  

AAnnnnuuaall  BBuuddggeett  aanndd  AAnnnnuuaall  BBaallaannccee  SShheeeett..  

((66))  TToo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  ootthheerr  ffuunnccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm  bbyy  

tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  oorrddeerrllyy  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  

CClluubb..  

OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  

PPrreessiiddeenntt  ::  HHee//sshhee  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  aallll  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ooff  tthhee  CClluubb..  HHee//sshhee  

sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  iinnccuurr  aann  eexxppeennddiittuurree  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  

tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  uuppttoo  RRss..11000000//--  oonn  

iinnddiivviidduuaall  iitteemmss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  CClluubb..  

VViiccee--PPrreessiiddeenntt  ::  TThhee  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhee  dduuttiieess  ooff  

tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  tthhee  ccaassuuaall  aabbsseennccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ((nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  33  mmoonntthhss  aatt  aa  ttiimmee))..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  vvaaccaattiioonn  ooff  tthhee  
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ooffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  tthhee  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  ccaallll  aann  eemmeerrggeenntt  

EExxttrraa  OOrrddiinnaarryy  MMeeeettiinngg  ooff  GGeenneerraall  BBooddyy  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  tthhee  

PPrreessiiddeenntt..  

SSeeccrreettaarryy  ::  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  llooookk  aafftteerr  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  CClluubb  

aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iittss  ooffffiiccee  rreeccoorrdd..  HHee//sshhee  sshhaallll  ccaallll  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ooff  tthhee  CClluubb  oonn  

tthhee  aaddvviiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  HHee//sshhee  sshhaallll  ccoorrrreessppoonndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  

tthhee  CClluubb..  HHee//sshhee  sshhaallll  pprreeppaarree  tthhee  aannnnuuaall  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  CClluubb,,  ggeett  

iitt  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  ttoo  

tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  ffoorr  aapppprroovvaall..  

TTrreeaassuurreerr  ::  TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  

CClluubb  aanndd  sshhaallll  pprreeppaarree  AAnnnnuuaall  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  ffoorr  tthhee  

ccuurrrreenntt  yyeeaarr  aanndd  tthhee  BBuuddggeett  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aapppprroovvaall..  

AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  ::  TThhee  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhee  

dduuttiieess  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  llaatttteerr..  HHee//sshhee  sshhaallll  

ppeerrffoorrmm  aannyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

MMEEEETTIINNGGSS  

GGeenneerraall  BBooddyy  

  TThhee  GGeenneerraall  BBooddyy  sshhaallll  aasssseemmbbllee  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  yyeeaarr..  TThhiiss  

mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  aanndd  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  

AAuugguusstt  eevveerryy  yyeeaarr..  HHoowweevveerr,,  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  mmaayy  

bbee  ccaalllleedd  oonn  aa  wwrriitttteenn  rreeqquuiissiittiioonn  mmaaddee  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwweennttyy  

oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CClluubb  oorr  oonn  aa  rreessoolluuttiioonn  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CClluubb..  AA  ggeenneerraall  nnoottiiccee  ttoo  hhoolldd  aa  mmeeeettiinngg  

sshhaallll  bbee  iissssuueedd  2200  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee  ssoo  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  aarree  ggiivveenn  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ffoorrwwaarrdd  aannyy  iitteemmss  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  

GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg..  TThhee  nnoottiiccee  ooff  aa  mmeeeettiinngg  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  bbuussiinneessss  

ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  sseevveenn  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee..  EEmmeerrggeenntt  EExxttrraa--

oorrddiinnaarryy  MMeeeettiinngg  ccaann,,  hhoowweevveerr,,  bbee  ccoonnvveenneedd  aatt  aa  nnoottiiccee  ooff  2244  hhoouurrss..  
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AAggeennddaa  ffoorr  tthhee  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  

  TThhee  AAggeennddaa  sshhaallll  iinncclluuddee  aammoonngg  ootthheerr  iitteemmss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ::  

((ii))  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  

((iiii))  TThhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrtt  aalloonnggwwiitthh  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  

pprreevviioouuss  yyeeaarr  aanndd  tthhee  BBuuddggeett  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  

((iiiiii))  OOtthheerr  iitteemmss  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  77  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee..  

QQuuoorruumm  

OOnnee--FFoouurrtthh  ooff  tthhee  ttoottaall  OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  ffoorrmm  

tthhee  qquuoorruumm..  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  mmoonntthh  ((eexxcceepptt  

tthhee  SSuummmmeerr  VVaaccaattiioonnss))..  AA  nnoottiiccee  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ddaayyss  sshhaallll  bbee  

ggiivveenn..  TThhee  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

PPrreessiiddeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  JJuullyy  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt,,  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrtt  ,,tthhee  

SSttaatteemmeenntt  ooff  AAccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr  aanndd  tthhee  BBuuddggeett  eessttiimmaattee  

ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  FFoouurr  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

EElleeccttiioonn  

TThhee  GGeenneerraall  BBooddyy  sshhaallll  eelleecctt  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aatt  iittss  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

BBooddyy  MMeeeettiinngg..  TThhee  tteerrmm  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  bbee  22  

yyeeaarrss  oorr  ttiillll  tthhee  nneexxtt  eelleeccttiioonn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..  

  

RReemmoovvaall  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  

TThhee  PPrreessiiddeenntt  ccaann  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  oonn  aa  vvoottee  ooff  nnoo--

ccoonnffiiddeennccee  ppaasssseedd  iinn  EExxttrraa  OOrrddiinnaarryy  oorr  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  BBooddyy  

MMeeeettiinngg  bbyy  ttwwoo--tthhiirrdd  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  vvoottiinngg,,  pprroovviiddeedd  tthhee  ttwwoo--tthhiirrdd  

iiss  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  OOrrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrsshhiipp..  IInn  tthhee  

eevveenntt  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  bbeeiinngg  rreemmoovveedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy,,  iitt  sshhaallll  

eelleecctt  aann  aadd  hhoocc  PPrreessiiddeenntt  ttoo  llooookkaafftteerr  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  CClluubb  ttiillll  aa  

PPrreessiiddeenntt  iiss  eelleecctteedd  aatt  tthhee  nneexxtt  GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg..  
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RReemmoovvaall  ooff  aa  MMeemmbbeerr  

AA  mmeemmbbeerr  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uunnbbeeccoommiinngg  bbeehhaavviioouurr  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  

bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aa  rreeppoorrtt  mmaaddee  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  wwiitthhiinn  aa  

mmoonntthh  ((eexxcceepptt  vvaaccaattiioonn  ppeerriiooddss))  ffoorr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

RReemmoovvaall  ooff  tthhee  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  aanndd  //  oorr  NNoommiinnaatteedd  MMeemmbbeerrss  ooff                
tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  
  

TThhee  PPrreessiiddeenntt  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  rreemmoovvee  oorr  ssuubbssttiittuuttee  aannyy  oorr  aallll  ooff  tthhee  

aabboovvee  mmeennttiioonneedd  mmeemmbbeerrss..  

FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  

TThhee  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee  rreecckkoonneedd  ffrroomm                                          

11sstt  AAuugguusstt    eevveerryy  yyeeaarr..  

  

AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

  TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  aatt  ::  

((ii))  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  BBooddyy  MMeeeettiinngg,,  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  

aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg;;  

((iiii))  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  

pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  aarree  cciirrccuullaatteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aass  ppaarrtt  ooff  

tthhee  AAggeennddaa  ooff  ssuucchh  aa  mmeeeettiinngg..  TThhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  

bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  pprroovviiddeedd  oonnllyy  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrss  

vvoottiinngg  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  aammeennddmmeenntt  oorr  aammeennddmmeennttss  ttoo  

aammeennddmmeennttss,,  iiff  aannyy,,  iiss  nnoott  lleessss  tthhaann  5500%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ssttrreennggtthh  ooff  

OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  CClluubb  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  

DDiissssoolluuttiioonn  

  IIff  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  tthhee  CClluubb  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  wwoouunndd  uupp,,  tthhee  nneett  

aasssseettss  sshhaallll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  mmaannnneerr  ttoo  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  

BBooddyy  oorr,,  iinn  aabbsseennccee  ooff  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy,,  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  

ooff  tthhee  PPaattrroonn..  
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AAccccoouunnttss  &&  AAuuddiitt  

  

11..  TThhee  mmoonneeyy  oobbttaaiinneedd  bbyy  wwaayy  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  eettcc..  sshhaallll  bbee  

kkeepptt  iinn  aann  aaccccoouunntt  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  aa  bbaannkk  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  PPaattrroonn  aanndd  tthhee  aaccccoouunnttss  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  

FFaaccuullttyy  CClluubb,,  CCDDLLUU,,  SSiirrssaa..  TThhee  aaccccoouunntt  sshhaallll  bbee  ooppeerraatteedd  

jjooiinnttllyy  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  tthhee  TTrreeaassuurreerr  ooff  tthhee  CClluubb..  

  

22..  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee  aauuddiitteedd  aafftteerr  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss  

bbyy  tthhee  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  nnoommiinnaatteedd  bbyy  

hhiimm//hheerr..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLII  
  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  YYOOUUTTHH  WWEELLFFAARREE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

11..  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  

YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee,,  ccoonnssttiittuutteedd  aass  ffoolllloowwss  ::––  

  ((aa))  VViiccee--CChhaanncceelllloorr    CChhaaiirrppeerrssoonn  

  ((bb))  DDeeaann  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss  

((cc))  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree      

  ((dd))  PPrrooccttoorr  

  ((ee))  CChhiieeff  WWaarrddeenn  

  ((ff))  RReeggiissttrraarr  

((gg))  OOnnee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  UUnniivveerrssiittyyTTeeaacchhiinngg  DDeepptt..    

((hh))  TTwwoo  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  

((ii))  DDiirreeccttoorr,,  YYoouutthh  WWeellffaarree    MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  

TThhee  nnoommiinnaatteedd  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  

oonnee  yyeeaarr  bbeeggiinnnniinngg  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  JJuullyy..    

    FFiivvee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

22..  TThhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll                              

bbee  ::––  

((aa))  ttoo  oorrggaanniissee  aann  aannnnuuaall  UUnniivveerrssiittyy  YYoouutthh  FFeessttiivvaall  aanndd  ttoo  sseenndd  

uupp  eennttrriieess  ffoorr  IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy  YYoouutthh  FFeessttiivvaall//IInntteerr--

UUnniivveerrssiittyy  CCuullttuurraall  MMeeeett  oorr  aannyy  ootthheerr  CCuullttuurraall  FFuunnccttiioonn  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  tthhiinnkkss  iitt  pprrooppeerr  ttoo  ssppoonnssoorr  

UUnniivveerrssiittyy  tteeaamm;;  

((bb))  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  aanndd  rreeccoommmmeenndd  sscchheemmeess  ooff  YYoouutthh  WWoorrkk  

CCaammppss,,  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn;;      
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((cc))  ttoo  aasskk  ffoorr  ggrraannttss  ffoorr  YYoouutthh  WWeellffaarree  WWoorrkk  ffrroomm  tthhee  SSttaattee  aanndd  

CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeennttss;;  

((dd))  ttoo  oorrggaanniissee  aanndd  rreegguullaattee  YYoouutthh  WWeellffaarree  PPrrooggrraammmmeess  

iinncclluuddiinngg  YYoouutthh  TTrraavveell,,  HHiikkeess,,  MMoouunnttaaiinneeeerriinngg  CCaammppss,,  

EEdduuccaattiioonnaall  aanndd  CCuullttuurraall  ttoouurrss  eettcc..;;  

                      ((ee))      ttoo  sseeccuurree  ggrroouunnddss  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn;;  

((ff))  ttoo  pprroovviiddee  aa  wwoorrkksshhoopp  aanndd  hhoobbbbiieess  cceennttrree  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;    

((gg))  ttoo  hhoolldd  YYoouutthh  LLeeaaddeerrsshhiipp  TTrraaiinniinngg  CCaammppss  ffoorr  UUnniivveerrssiittyy;;  

((hh))  ttoo  ttaakkee  uupp  aannyy  ootthheerr  PPrroojjeeccttss  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  YYoouutthh;;  

((ii))  ttoo  oorrggaanniissee  ccuullttuurraall  pprrooggrraammmmeess,,  ffeessttiivvaallss,,  eexxtteennssiioonn  lleeccttuurreess  

eettcc..;;  

((jj))  ttoo  rreegguullaattee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  yyoouutthh  cclluubb,,  hhiikkiinngg  aanndd  ttrreekkkkiinngg  

cclluubb  aanndd  ootthheerr  cclluubbss  aanndd  ssoocciieettiieess  ffoorrmmeedd  ffoorr  wweellffaarree  ooff  

ssttuuddeennttss;;  

((kk))  ttoo  oorrggaanniissee  ssuucchh  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  tthhoossee  aarree  ooff  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  

bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  

SSiirrssaa;;  

((ll))  ttoo  oorrggaanniissee,,  ccoonndduucctt  aanndd  ccoonnttrrooll  YYoouutthh  WWeellffaarree  AAccttiivviittiieess  

iinncclluuddiinngg  YYoouutthh  FFeessttiivvaall  aanndd  ootthheerr  ccoommppeettiittiioonnss  aanndd  ttoo  

oorrggaanniissee  vvaarriioouuss  UUnniivveerrssiittyy  YYoouutthh  WWeellffaarree  CClluubbss  aanndd  ttoo  

ffrraammee  rruulleess  ffoorr  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  ccoonndduucctt  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  

YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommppeettiittiioonnss  aanndd  aallssoo  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  

aammeennddmmeennttss//aaddddiittiioonnss  iinn  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  

YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

((mm))  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aaddoopptt  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aanndd  AAuuddiitteedd  

SSttaatteemmeennttss  ooff  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

((nn))  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ppaassss  tthhee  AAnnnnuuaall  BBuuddggeett  ooff  tthhee  YYoouutthh  

WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  PPrrooggrraammmmee  ooff  tthhee  

YYoouutthh  WWeellffaarree  AAccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  ddeettaaiilleedd  pprrooppoossaallss  iitteemm--
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wwiissee  aanndd  HHeeaaddss  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  aalloonnggwwiitthh  nneecceessssaarryy  

FFiinnaanncciiaall  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  eettcc..  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd;;  

((oo))  ttoo  rraaiissee  aanndd  ssppeenndd  ffuunnddss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  BBuuddggeett  EEssttiimmaatteess  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  

YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee,,  ttoo  ssaannccttiioonn  rree--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  

ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  bbuuddggeett  hheeaadd  ttoo  aannootthheerr;;  ttoo  wwrriittee  ooffff  

iirrrreeccoovveerraabbllee  dduueess..  

((pp))  TToo  aawwaarrdd  ccuullttuurraall  ssttiippeennddss  ttoo  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  ssttuuddeennttss  iinn  

ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  aanndd  aallssoo  ttoo  aawwaarrdd  ccoolloouurrss//bbllaazzeerrss  ttoo  tthhee  

wwiinnnneerrss  ooff  vvaarriioouuss  iitteemm  aass  ppeerr  nnoorrmmss  ffiixxeedd  bbyy  YYoouutthh  

WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee..  

33..  TThhee  dduuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss  

::––  

((ii))  ttoo  pprreessiiddee  oovveerr  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  

aanndd  ttoo  ddiisscchhaarrggee  ssuucchh  ffuunnccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  

hhiimm//hheerr  iinn  tthhaatt  ccaappaacciittyy..  

((iiii))  ttoo  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  uupp  ttoo  tthhee  aammoouunntt  ooff  bbuuddggeett  pprroovviissiioonn  

uunnddeerr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  hheeaaddss  ooff  eexxppeennddiittuurree  aanndd  ttoo  aapppprroovvee                                

rree--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  bbuuddggeett  hheeaadd  ttoo  aannootthheerr  iinn  

aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee;;  

((iiiiii))  ttoo  aallllooww//ssaannccttiioonn  pprroovviissiioonnaall  ppaayymmeennttss  oouutt  ooff  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee  ffuunnddss  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  YYoouutthh  

WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

((iivv))  ttoo  wwrriittee  ooffff  lloosssseess  aanndd  ttoo  ccoonnddoonnee  ddeellaayy  iinn  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  

eennttrriieess;;  

((vv))  ttoo  ssaannccttiioonn  aannyy  aammoouunntt  oouutt  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  

ffuunnddss  ffoorr  pprroommoottiioonn  ooff  wweellffaarree  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss;;  aanndd  

                      ((vvii))    ttoo  ddeecciiddee  aannyy  mmaatttteerrss  nnoott  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  rruulleess..  
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44..            TThhee  MMeemmbbeerr--SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ––  

((aa))  ccaarrrryy  oonn  ccoorrrreessppoonnddeennccee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  ooff  tthhee  

CCoommmmiitttteeee;;  

((bb))  iissssuuee  nnoottiicceess  ooff  mmeeeettiinnggss  aanndd  rreeccoorrdd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  ssaammee  aanndd  

bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee;;  

((cc))  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ootthheerr  rreeccoorrddss  aanndd  

rreeggiisstteerrss  aass  wweellll  aass  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  aallll  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  YYoouutthh  

WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

  ((dd))  ccaarrrryy  oouutt  ootthheerr  dduuttiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eennttrruusstteedd  ttoo  hhiimm//hheerr  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn    ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

((ee))  hhaavvee  aann  iimmpprreesstt  ooff  RRss..11000000//--  ttoo  mmeeeett  ppeettttyy  eexxppeennddiittuurree;;  

    ((ff))  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  iinnccuurr  aann  eexxppeennddiittuurree  uupp  ttoo  RRss..55,,000000//--  aatt  aa  

ttiimmee;;  ttoo  wwrriittee  ooffff  lloosssseess  ooff  aarrttiicclleess  ccoossttiinngg  uupp  ttoo  RRss..550000//--  aanndd  

ttoo  ppaassss  pprroovviissiioonnaall  ppaayymmeennttss  uupp  ttoo  RRss..55,,000000//--  oonn  aann  iitteemm  aatt  aa  

ttiimmee  ttiillll  tthhee  bbuuddggeett  iiss  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee..  

((gg))  bbee  iinn--cchhaarrggee  ooff  tthhee  ffiinnaanncceess  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee;;  

((hh))        iissssuuee  rreecceeiippttss  ffoorr  aallll  ssuummss  rreecceeiivveedd;;  

((ii))  mmaakkee  ppaayymmeennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprrooppoossaallss  iitteemm--wwiissee  

iinn  rreessppeecctt  ooff  eeaacchh  hheeaadd  ooff  eexxppeennddiittuurree  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

((jj))  mmaaiinnttaaiinn  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee''ss  ffuunnddss  

aanndd  pprreesseenntt  ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss  dduullyy  aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  AAuuddiittoorrss;;  
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((kk))  ttoo  ooppeerraattee  uuppoonn  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  ssiiggnn  aallll  cchheeqquueess  ffoorr  aallll  eexxppeennddiittuurree  dduullyy  

ssaannccttiioonneedd  aanndd  pprree--aauuddiitteedd;;  

((ll))  ssaannccttiioonn  jjoouurrnneeyy((ss))  ooff  tthhee  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  YYoouutthh  

WWeellffaarree  DDeeppaarrttmmeenntt;;  

((mm))  ttoo  ccoonnddoonnee  tthhee  ddeellaayy  iinn  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  eennttrriieess  eettcc..;;  aanndd  

  ((nn))  ttoo  eennggaaggee  LLaabboouurr,,  SSwweeeeppeerrss,,  PPeeoonnss,,  CClleerrkkss  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff  

ppuurreellyy  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss  ffoorr  nnoott  mmoorree  tthhaann  8899  ddaayyss  aatt  oonnee  

iinnssttaannccee  oonn  DD..CC..  aapppprroovveedd  rraatteess..  FFoorr  ootthheerr  ssppeecciiaalliizzeedd  jjoobbss  

nnoott  ccoovveerreedd  uunnddeerr  DD..CC..  rraatteess  aatt  aa  ffiixxeedd  SSaallaarryy  ppuurreellyy  oonn  

ccoonnttrraacctt  bbaassiiss  ffoorr  nnoott  mmoorree  tthhaann  8899  ddaayyss  aatt  oonnee  iinnssttaannccee,,  oouutt  

ooff  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  FFuunnddss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbuuddggeetteedd  

ppoosstt((ss))  wwiitthh  dduuee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall    

//  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn                                        

((VViiccee--CChhaanncceelllloorr))  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee..  

55..  AAnn  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll,,   

uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  JJuunnee,,  eevveerryy  yyeeaarr,,  oonn  aa  ddaattee,,  ppllaaccee  aanndd  ttiimmee  ttoo  bbee  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthheeCChhaaiirrppeerrssoonn..  TThhee  nnoottiiccee  aanndd  tthhee  AAggeennddaa  ffoorr  

tthhiiss  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  sseenntt  aatt  lleeaasstt  tteenn  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

mmeeeettiinngg..  

  TThhee  bbuussiinneessss  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  sshhaallll  iinncclluuddee––  

((ii))  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aanndd  tthhee  AAuuddiitteedd  SSttaatteemmeennttss  

ooff  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee;;  

((iiii))  ttoo  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  aammeennddmmeenntt((ss))  ttoo  tthhiiss  

CCoonnssttiittuuttiioonn;;  

((iiiiii))  EEnnaaccttmmeenntt  ooff  rruulleess//bbyyee--llaawwss  aanndd  aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo;;  aanndd  

((iivv))  pprrooppoossaallss  oorr  rreessoolluuttiioonnss  bbrroouugghhtt  uupp  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  

aannyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ssaammee  
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iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CChhaarriippeerrssoonn  aatt  lleeaasstt  oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  

tthhee  mmeeeettiinngg..  

66..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  mmaayy,,  aatt  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn,,  ccaallll  oonnee  oorr  mmoorree  

oorrddiinnaarryy  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  iiff  ccoonnssiiddeerreedd  

nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  yyeeaarr..    EExxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

eemmeerrggeenntt  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  nnoottiiccee  aanndd  tthhee  AAggeennddaa  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssuucchh  

aa  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  aatt  lleeaasstt  oonnee  wweeeekk..  

77..  AAllll  tthhee  ddeecciissiioonnss  aatt  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  

mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aanndd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ttiiee,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  

hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  

88..  TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  pprree--

aauuddiitteedd  ddiirreecctt  bbyy  tthhee  DDyy..  DDiirreeccttoorr  ((AAuuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  

DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunndd  AAccccoouunnttss,,  HHaarryyaannaa..  

99..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  

eexxeerrcciissee  ggeenneerraall  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  sshhaallll  ddeecciiddee  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  cchhaannggeess  tthhaatt  aarree  

ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLIIII  
    

NNAATTIIOONNAALL  SSEERRVVIICCEE  SSCCHHEEMMEE    

II..  NNaammee  aanndd  CCoommppoossiittiioonn  

  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  ""CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  NNaattiioonnaall  

SSeerrvviiccee  SScchheemmee  CCoommmmiitttteeee""  hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  ‘‘NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee’’  ffoorr  

rreegguullaattiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaaffff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    IItt  sshhaallll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aass                        

ffoolllloowwss  ::--  

11..  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,          CChhaaiirrmmaann      

22..  DDeeaann  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree,,        VViiccee--CChhaaiirrmmaann      

33..  RReeggiissttrraarr            MMeemmbbeerr..  

44..  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerr,,  HHaarryyaannaa    MMeemmbbeerr  

55..  AAsssstttt..//DDyy..  PPrrooggrraammmmee  AAddvviisseerr,,        MMeemmbbeerr  

  NN..SS..SS..  ZZoonnaall  CCeennttrree,,  NNeeww  DDeellhhii  

66..  SSttaattee  LLiiaaiissoonn  OOffffiicceerr,,  NN..SS..SS..  OOffffiiccee          MMeemmbbeerr  

  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonneerr,,    

  HHaarryyaannaa,,  PPaanncchhkkuullaa  

77..  DDiirreeccttoorr  PPrriinncciippaall,,        MMeemmbbeerr  
  CCDDLLMM  GGoovvtt..  EEnngggg..  CCoolllleeggee  
  PPaannnniiwwaallaa  MMoottaa..  
88..  PPrrooggrraammmmee  OOffffiicceerr,,  ((NN..SS..SS))      MMeemmbbeerr  
  CCDDLLMM  GGoovvtt..  EEnngggg..  CCoolllleeggee  
  PPaannnniiwwaallaa  MMoottaa..  
  
99..  PPrrooggrraammmmee  OOffffiicceerr  ((NN..SS..SS))      MMeemmbbeerr  
  CCDDLLUU,,  SSiirrssaa..  
1100..  PPrrooggrraammmmee  CCoo--oorrddiinnaattoorr,,..                    MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  

((NN..SS..SS))..  
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IIII..    OObbjjeeccttiivveess  

    TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  tthhaatt  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  wwhhiicchh  aarree  aass  ffoolllloowwss  ::––  

((aa))  OOvveerraallll  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  iiss  eedduuccaattiioonnaall;;  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  aaccttiivviittyy  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ssoouugghhtt  

ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..  TThhee  mmoorree  ssppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

SSeerrvviiccee  SScchheemmee  aarree  ttoo  aarroouussee  tthhee  ssttuuddeennttss’’  ssoocciiaall  ccoonnsscciieennccee  aanndd  

ttoo  pprroovviiddee  hhiimm//hheerr  wwiitthh  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ::––  

  11..      TToo  wwoorrkk  wwiitthh  aanndd  aammoonngg  ppeeooppllee;;  

  22..      TToo  eennggaaggee  iinn  ccrreeaattiivvee  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssoocciiaall  aaccttiioonn;;  

33..  TToo  eennhhaannccee  hhiiss//hheerr  kknnoowwlleeddggee  ooff  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  aanndd  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  tthhrroouugghh  aa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  wwiitthh  rreeaalliittyy;;  

44..  TToo  ppuutt  hhiiss//hheerr  sscchhoollaarrsshhiipp  ttoo  pprraaccttiiccaall  uussee  iinn  mmiittiiggaattiinngg  aatt  

lleeaasstt  ssoommee  ooff  tthhee  ssoocciiaall  pprroobblleemmss;;  aanndd  

55..  TToo  ggaaiinn  sskkiillllss  iinn  pprrooggrraammmmee  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  eennaabbllee  hhiimm//hheerr  

ttoo  ggeett  sseellff--eemmppllooyyeedd..  

IIIIII..      PPrrooggrraammmmeess  aanndd  AAccttiivviittiieess  

TToo  aacchhiieevvee  tthhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttss  eennuummeerraatteedd  iinn  ppaarraa  IIII  aabboovvee,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammmmeess  aanndd//oorr  aaccttiivviittiieess  mmaayy  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreessoouurrcceess  ffiinnaanncciiaall  oorr  ootthheerrwwiissee  ::––  

((aa))  PPrroojjeeccttss  iinn  tthhee  AArreeaa  ooff  EEdduuccaattiioonn  ::  

((ii))  HHeellppiinngg  yyoouunnggeerr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ssttuuddiieess;;  

((iiii))  OOrrggaanniissiinngg  sscciieennccee  cclluubbss;;  

((iiiiii))  OOrrggaanniissiinngg  aa  lliibbrraarryy  aanndd//oorr  aa  bbooookk  bbaannkk;;  aanndd  

((iivv))  OOrrggaanniissiinngg  eexxhhiibbiittiioonnss,,  eettcc..  

((bb))  PPrroojjeeccttss  iinn  tthhee  AArreeaa  ooff  RReeccrreeaattiioonn  ::  

((ii))  MMaakkiinngg,,  rreennoovvaattiinngg,,  ccoolllleeccttiinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttiinngg  ttooyyss,,  

ppiiccttuurree  bbooookkss  eettcc..  ttoo  ssmmaallll  cchhiillddrreenn  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss,,  

hhoossppiittaallss  eettcc..;;  
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((iiii))  CCoonndduuccttiinngg  ppllaayy  ggrroouuppss  ffoorr  cchhiillddrreenn;;  

((iiiiii))  OOrrggaanniissiinngg  ccoommppeettiittiioonnss  aanndd  ccoonntteessttss;;  

((iivv))  OOrrggaanniissiinngg  ssttuuddeenntt  sshhoowwss  aass  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ffoorr    

iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  ppeerrssoonnss;;  

((vv))  OOrrggaanniissiinngg  hhoobbbbyy  cclluubbss,,  ccrraaffttss  ttrraaiinniinngg,,  ddrraammaattiicc    

ggrroouuppss//cclluubbss  eettcc..;;  aanndd  

((vvii))  OOrrggaanniissiinngg  cceelleebbrraattiioonnss  oonn  iinntteerr--ccoommmmuunniittyy  bbaassiiss  eettcc..  

((cc))  PPrroojjeeccttss  iinn  tthhee  AArreeaa  ooff  HHeeaalltthh  ::  

IInn  aanndd  oouuttssiiddee  hhoossppiittaallss--  aassssiissttiinngg  ppaattiieennttss  iinn  tthhee  hhoossppiittaallss,,  

aassssiissttaannccee  iinn  bblloooodd  bbaannkk,,  ddrruugg  bbaannkk  aanndd  ffoollllooww  uupp  ooff  ppaattiieennttss  

ddiisscchhaarrggeedd  ffrroomm  tthhee  hhoossppiittaallss..  

((dd))  CCaammppaaiiggnn  PPrroojjeeccttss::  

((ii))    LLiitteerraaccyy  ccaammppaaiiggnn;;  

((iiii))    NNaattiioonnaall  iinntteeggrraattiioonn  ccaammppaaiiggnn..  

((iiiiii))    CClleeaannlliinneessss  iinn  sslluummss  aanndd  ddiisseeaassee  eerraaddiiccaattiioonn  ccaammppaaiiggnn  

eettcc....  

((ee))  CCaammpp  PPrroojjeeccttss  ::  

WWoorrkk  ccaammppss  ((RRooaadd  bbuuiillddiinngg,,  llaakkee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eettcc..))  iinn  wwhhiicchh  

pphhyyssiiccaall  llaabboouurr  oorr  ssrraammaaddaann  iiss  iinnvvoollvveedd,,  wweeeekk--eenndd  ccaammppss,,  

vvaaccaattiioonnss  ccaammpp  eettcc..  

((ff))  AAnnyy  ootthheerr  pprroojjeecctt  oorr  aaccttiivviittyy  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

CCaammppuuss,,  ssuuggggeesstteedd  bbyy  tthhee  OOffffiicceerr--iinn--cchhaarrggee  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

CCoommmmiitttteeee..  

IIVV..  DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  tthhee  NN..SS..SS..CCoommmmiittttee....  

TThhee  dduuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  CCoommmmiitttteeee  

sshhaallll  bbee  ::––  

((11))  ttoo  mmaakkee  rruulleess  ffoorr  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  ccoonndduucctt  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  

NN..SS..SS..  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  GGoovvtt..  SScchheemmeess,,  iinnssttrruuccttiioonnss  

aanndd  ddiirreeccttiioonnss;;  
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((22))  ttoo  iinntteerrpprreett  aanndd  eennffoorrccee  iittss  rruulleess  aanndd  ttoo  ggiivvee  ddeecciissiioonnss  aanndd  

rruulliinnggss  oonn  aannyy  ppooiinntt  ooff  tthheessee  rruulleess;;  

((33))  ttoo  ffrraammee  bbyyee--llaawwss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  rruulleess  aanndd  GGoovvtt..  

ddiirreeccttiivveess  aanndd  ttoo  aappppooiinntt  ssuubb--ccoommmmiitttteeee//ccoommmmiitttteeeess;;  

((44))  ttoo  rreecceeiivvee  aanndd  ssppeenndd//uuttiilliizzee  GGoovvtt..  ((bbootthh  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  

GGoovvttss..))  ggrraannttss  aanndd  nneecceessssaarryy  ffuunnddss  oorr  hheellpp  ffrroomm  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  aaccttiivviittiieess  aanndd  uuttiilliizzee  

tthhee  ssaammee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rruulleess  aanndd  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess;;  

((55))  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ppaassss  iittss  aannnnuuaall  bbuuddggeett  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  

pprrooggrraammmmee  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ggrraannttss  aanndd  ootthheerr  

rreessoouurrcceess;;  

((66))  ttoo  aappppooiinntt  wwhhoollee--ttiimmee  oorr  ppaarrtt--ttiimmee  ssttaaffff  aanndd  ddeecciiddee,,  eennhhaannccee  

oorr  rreedduuccee  tthheeiirr  ppaayy  aanndd  ggrraaddeess  oorr  rreemmuunneerraattiioonn//hhoonnoorraarriiuumm  

iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  pprroovviissiioonnss  mmaaddee  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  

SScchheemmee  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt;;  

((77))  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonnss  oonn  aannyy  mmaatttteerr  ccoonncceerrnniinngg  NN..SS..SS..  wwhhiicchh  aarree  

nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  oorr  rruulleess  ffrraammeedd  tthheerreeuunnddeerr;;  

((88))  ttoo  rraaiissee  aanndd  ssppeenndd  ffuunnddss  aanndd  ttoo  ssaannccttiioonn  rree--aapppprroopprriiaattiioonnss  ooff  

ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  bbuuddggeett  hheeaadd  ttoo  aannootthheerr;;  

((99))  ttoo  wwrriittee  ooffff  iirrrreeccoovveerraabbllee  dduueess  aanndd  iitteemmss  ooff  ssttoocckk  eettcc..  ccoossttiinngg  

mmoorree  tthhaann  RRss..550000//--;;  

((1100))  ttoo  ssaannccttiioonn  aallll  ppaayymmeennttss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  mmaaddee  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  pprrooggrraammmmeess;;  

((1111))  ttoo  aallllooccaattee  ffuunnddss  ttoo  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  ddeevveelloopp  ssyysstteemm  ooff  aauuddiitt;;  

((1122))            ttoo  ffiixx  qquuoottaa  ooff  ssttuuddeennttss  ffoorr  ccoolllleeggeess;;  

((1133))            ttoo  ssppoonnssoorr  sseerrvviiccee  pprroojjeeccttss  oonn  iinntteerr--ccoolllleeggiiaattee  bbaassiiss;;  

((1144))  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  aa  lliiaaiissoonn  aaggeennccyy  bbeettwweeeenn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

EEdduuccaattiioonn,,  SSttaattee  GGoovvtt..  aanndd  tthhee  CCoolllleeggeess;;  aanndd  

((1155))              ttoo  ccoo--oorrddiinnaattee  NN..SS..SS..  PPrrooggrraammmmee  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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VV..      DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  tthhee  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  

  TThhee  dduuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ::––  

  ((aa))  CChhaaiirrppeerrssoonn  ::  

11..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  aallll  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee    

NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  CCoommmmiitttteeee..  

22..  HHee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ssaannccttiioonn  aass  eexxppeennddiittuurree  oovveerr  

RRss..11000000//--  aatt  aa  ttiimmee  iinn  ccaassee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  iitteemm  aanndd//oorr  aannyy  

aammoouunntt  ssuubbjjeecctt  ttoo  bbuuddggeett  rreessttrriiccttiioonnss..  

33..  HHee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  mmaakkee  aappppooiinnttmmeennttss,,  ffiixxiinngg  

ssaallaarryy//rreemmuunneerraattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddss  iinn  

aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee..  

44..  HHee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ssaannccttiioonn  aallll  jjoouurrnneeyyss  

ccoonncceerrnniinngg  NN..SS..SS..  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  PPrrooggrraammmmee  CCoo--

oorrddiinnaattoorr  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee..    

          ((bb))  PPrrooggrraammmmee  CCoo--oorrddiinnaattoorr//SSeeccrreettaarryy  ::    

11..  HHee//sshhee  sshhaallll  aatttteenndd  ttoo  aallll  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  

NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  aanndd  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  ooff  

tthhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee..  

22..  HHee//sshhee  sshhaallll  iissssuuee  aaggeennddaa  aanndd  nnoottiicceess  ooff  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  pprriioorr  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  rreeccoorrdd  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  

ssaammee  aanndd  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee..  

33..  HHee//sshhee  sshhaallll  bbee  tthhee  oovveerr--aallll  iinn--cchhaarrggee  ooff  aallll  rreeccoorrddss  aanndd  

rreeggiisstteerrss  ooff  NN..SS..SS..  

44..  HHee//sshhee  sshhaallll  bbee  ccuussttooddiiaann  ooff  aallll  pprrooppeerrttyy  ooff  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  

SScchheemmee..  

55..  HHee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  aann  iimmpprreesstt  ooff  RRss..550000//--  wwiitthh  hhiimm//hheerr  ttoo  bbee  

rreeccoouuppeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  HHee//sshhee  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  iinnccuurr  

aann  eexxppeennddiittuurree  uuppttoo  RRss..11000000//--  oonn  aannyy  iitteemm  aatt  aa  ttiimmee..    HHee//sshhee  

sshhaallll  aallssoo  bbee  iinn--cchhaarrggee  ooff  aallll  ffiinnaanncceess  ooff  tthhee  NN..SS..SS..    HHee//sshhee  
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sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aaccccoouunnttss  aanndd  pprreesseenntt  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  

aaccccoouunnttss  dduullyy  aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aauuddiittoorrss..  

66..  TThhee  PPrrooggrraammmmee  CCoo--oorrddiinnaattoorr  sshhaallll  aapppprroovvee  tthhee  ttoouurr  

pprrooggrraammmmee  ooff  hhiiss//hheerr  ooffffiiccee  ssttaaffff..  

77..  TThhee  PPrrooggrraammmmee  CCoo--oorrddiinnaattoorr  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

rreelleeaassee  ooff  NN..SS..SS..  ggrraannttss  ttoo  tthhee  CCoolllleeggeess  aanndd  sshhaallll  aallssoo  

ssuuppeerrvviissee  aanndd  gguuiiddee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  iinn  tthhee  

ccoolllleeggeess..  

88..  HHee//sshhee  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  BBaannkk  AAccccoouunntt  ooff  tthhee  

NN..SS..SS..  

VVII..  BBaannkk  AAccccoouunntt  

TThhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeerrvviiccee  SScchheemmee  sshhaallll  bbee  kkeepptt  iinn  aa  SSaavviinngg  

BBaannkk  AAccccoouunntt  iinn  tthhee    nnaammee  ooff  tthhee  PPrrooggrraammmmee  CCoo--oorrddiinnaattoorr  NN..SS..SS..  

VVIIII..      AAuuddiitt  

TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  wwiillll  bbee  pprree--aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  DDiirreeccttoorr  

((AAuuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunndd  AAccccoouunnttss,,  HHaarryyaannaa..  

HHee//sshhee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aauuddiitt  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  aaccccoouunnttss  

ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  rreecceeiivviinngg  NN..SS..SS..  ggrraannttss  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  NNaattiioonnaall  

SSeerrvviiccee  SScchheemmee..    TThhee  aauuddiitteedd  aaccccoouunnttss  sshhaallll  aallssoo  bbee  ppllaacceedd  ffoorr  

aapppprroovvaall  aatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinnggss..  

VVIIIIII..    GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  

((aa))  AAnnnnuuaall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  FFeebbrruuaarryy  oorr  aass  ssoooonn  tthheerreeaafftteerr  aass  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee  

eevveerryy  yyeeaarr..    IItt  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  oonn  tthhee  ddaattee  aanndd  aatt  aa  ppllaaccee  aanndd  

ttiimmee  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn..    TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  

ggiivvee  sseevveenn  ddaayyss  nnoottiiccee  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  ddiissppaattcchheedd  bbyy  ppoosstt,,  

UUnnddeerr  PPoossttaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  oorr  ddeelliivveerreedd  bbyy  hhaanndd,,  

iinn  ccaassee  ooff  llooccaall  mmeemmbbeerrss..    TThhee  bbuussiinneessss  ttrraannssaacctteedd  aatt  tthhiiss  

mmeeeettiinngg  sshhaallll  iinncclluuddee  ppaassssiinngg  ooff  tthhee  BBuuddggeett  EEssttiimmaatteess  aanndd  tthhee  

ggeenneerraall  pprrooggrraammmmee  ooff  NN..SS..SS..  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tthhee  eennssuuiinngg  yyeeaarr  
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aanndd  aammeennddmmeenntt  ooff  oolldd  rruulleess  oorr  eennaaccttmmeenntt  ooff  nneeww  rruulleess  oorr  bbyyee--

llaawwss  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee..  

((bb))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  mmaayy  ccaallll  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NN..SS..SS..  

CCoommmmiitttteeee  ttoo  ttrraannssaacctt  tthhee  uunnffiinniisshheedd  bbuussiinneessss  aass  mmaayy  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  yyeeaarr..  AAtt  lleeaasstt  sseevveenn  

ddaayyss  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  rreeggaarrddiinngg  ssuucchh  

mmeeeettiinnggss..  

((cc))  FFoouurr  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ffoorrmm  aa  qquuoorruumm..    

((dd))  AAllll  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  vvoottee  aanndd  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  ttiiee,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  

((ee))  VVoottiinngg  bbyy  pprrooxxyy  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiissssiibbllee..  

((ff))  NNoo  aacctt  oorr  pprroocceeeeddiinngg  ooff  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  iinnvvaalliiddaatteedd  

mmeerreellyy  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  vvaaccaanncciieess  aammoonngg  iittss  

mmeemmbbeerrss..  

((gg))  TThhee  NN..SS..SS..  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonnss  

oonn  ccaallll  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  NN..SS..SS..  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  

aabboovvee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  aallssoo  ttoo  aammeenndd  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  iiff  aanndd  

wwhheenn  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLIIIIII  

  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  FFIILLMM  CCLLUUBB..  

  

11..  TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  FFiillmm  CClluubb  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  

ssttuuddeennttss,,  ssttaaffff  ((TTeeaacchhiinngg  aanndd  NNoonn--tteeaacchhiinngg))  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

aanndd  aannyy  ssuucchh  ppeerrssoonnss  aass  aarree  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  PPaattrroonn  ttoo  bbee  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CClluubb..  

  

22..  TThheerree  sshhaallll  bbee  aann  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  CClluubb  ccoonnssttiittuutteedd  

aass  uunnddeerr::--  

((aa))    VViiccee--CChhaanncceelllloorr            PPaattrroonn  

((bb))    DDeeaann,,  SSttuuddeennttss''  WWeellffaarree      CChhaaiirrppeerrssoonn  

    ((cc))      RReeggiissttrraarr                          --ddoo--  

  ((dd))  DDeeaann  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss          mmeemmbbeerr  

((ee))    CChhiieeff  WWaarrddeenn                              --ddoo--  

((ff))    PPrrooccttoorr                              --ddoo--  

((gg))    DDiirreeccttoorr,,  YYoouutthh  WWeellffaarree            --ddoo--  

((hh))    OOnnee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeepptt..        ((TToo  bbee  nnoommiinnaatteedd  

    ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg              bbyy  tthhee  PPaattrroonn,,  

    DDeeppaarrttmmeennttss                FFiillmm  SSoocciieettyy))  

((ii))    FFiinnaannccee  OOffffiicceerr                  mmeemmbbeerr  

      ((jj))    EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr                                        --ddoo--  

  ((kk))      OOnnee  sseenniioorr  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy    SSeeccrreettaarryy  

    TTeeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss  ((nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  PPaattrroonn))  

                  

  FFiivvee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  qquuoorruumm..  
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33..  TThhee  aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttss  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  sshhaallll  bbee  ::––  

  

((aa))  TToo  aaddvvaannccee  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccuullttuurree  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  

ffiillmmss..  

  

((bb))  TToo  ccrreeaattee  aanndd  ddeevveelloopp  aammoonnggsstt  ssttuuddeennttss  aann  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  

ffiillmmss  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  hheeaalltthhyy  eenntteerrttaaiinnmmeenntt..  

  

((cc))  TToo  eennccoouurraaggee  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ffiillmmss  aass  aann  aaeesstthheettiicc  aarrtt  aass  aa  

mmeeddiiaa  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

ppeerrssoonnaall  ppeerrssoonnaalliittyy..  

  

((dd))  TToo  pprroommoottee  tthhee  ssttuuddyy  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  ffiillmmss  bbyy  mmeeaannss  ooff  

lleeccttuurreess,,  sseemmiinnaarrss,,  ssyymmppoossiiaa,,  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  eexxhhiibbiittiioonnss  

aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  LLiibbrraarryy  ooff  ffiillmmss  aanndd  bbooookkss..  

  

((ee))  FFoorr  tthhee  rreeaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  oobbjjeeccttss,,  tthhee  CClluubb  mmaayy  

uunnddeerrttaakkee  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittyy  iinn  ccoonnssoonnaannccee  wwiitthh  tthhee  aabboovvee..  

  

44..  TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssuubbssccrriippttiioonn  ooff  tthhee  CClluubb  sshhaallll  bbee  ffiixxeedd  bbyy  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  

  

55..  TThhee  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ffiillmm--sshhoowwss  sshhaallll  bbee  oonnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss  ffoorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  ffoorr  ssttuuddeennttss  

tthhrroouugghh  IIddeennttiittyy  ccaarrddss  bbeeaarriinngg  tthhee  ssttaammpp  ""FFIILLMM  FFEEEE  PPAAIIDD""  

wwiitthh  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  iissssuueedd  

ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss..  AAnnyy  mmeemmbbeerrss  ddeessiirriinngg  ttoo  hhaavvee  aaddddiittiioonnaall  

sseeaatt  iinn  aannyy  sshhooww  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  aa  ffeeee  ppeerr  sshhooww  aass  ffiixxeedd  bbyy  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  
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66..  TThhee  ooffffiicciiaall  yyeeaarr  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  sshhaallll  bbee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  ooff  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

77..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  mmaayy  ccaallll  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  bbuuddggeett  aanndd  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  

CClluubb  aanndd  ootthheerr  bbuussiinneessss..  

TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  iissssuuee  tthhee  nnoottiiccee  ttoo  ccoonnvveennee  tthhee  mmeeeettiinngg  

ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

88..      TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ooppeerraattee  tthhee  AAccccoouunnttss  ooff  tthhee  

FFiillmm  CClluubb  tthhrroouugghh  aa  SSaavviinngg  BBaannkk  AAccccoouunntt..    

99..    AAnn  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  tthhee  CClluubb  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  

sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  iittss  aapppprroovvaall..  

1100..    TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  sshhaallll  bbee  aannnnuuaallllyy  aauuddiitteedd        bbyy  

tthhee  DDyy..  DDiirreeccttoorr  ((AAuuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  

FFuunnddss  AAccccoouunnttss,,  HHaarryyaannaa..  

            1111..  ((aa))    TThhee  dduuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss  

::––  

((ii))  TToo  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  uupp  ttoo  tthhee  aammoouunntt  ooff  bbuuddggeett  

pprroovviissiioonn  uunnddeerr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  HHeeaaddss  ooff  eexxppeennddiittuurreess  

aanndd  ttoo  aapppprroovvee  rree--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  

HHeeaadd  ttoo  aannootthheerr  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

((iiii))  TToo  wwrriittee  ooffff  lloosssseess..  

((iiiiii))  TToo  aapppprroovvee  tthhee  jjoouurrnneeyy  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  ootthheerrss  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  ooff  FFiillmm  CClluubb..  

((iivv))  TToo  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  PPaattrroonn  tthhee  pprrooppoossaall((ss))  ffoorr  

ssaannccttiioonn  ooff  aammoouunntt  oouutt  ooff  tthhee  FFuunnddss  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  

ffoorr  pprroommoottiioonn  ooff  wweellffaarree  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss..  
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  1111..    ((bb))  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll    

((ii))  ccoorrrreessppoonndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb  aanndd  ggiivvee  

eeffffeecctt  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

((iiii))  iissssuuee  nnoottiicceess  ooff  mmeeeettiinnggss  aanndd  rreeccoorrdd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  

ssaammee  aanndd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee..  

((iiiiii))  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreeccoorrddss  aanndd  

RReeggiisstteerrss  aass  wweellll  aass  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  aallll  pprrooppeerrttyy..  

((iivv))  sshhaallll  ooppeerraattee  aann  IImmpprreesstt  ooff  RRss..11000000//--  ttoo  mmeeeett  ppeettttyy  

eexxppeennddiittuurree..  

  ((vv))  bbee  iinncchhaarrggee  ooff  tthhee  ffiinnaanncceess  ooff  tthhee  FFiillmm  CClluubb..  

                ((vvii))            iissssuuee  rreecceeiippttss  ffoorr  aallll  ssuummss  rreecceeiivveedd..  

((vviiii))      ooppeerraattee  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  FFiillmm  CClluubb  aanndd  ssiiggnn  aallll    

cchheeqquueess  ffoorr  eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd  aanndd  dduullyy  

ssaannccttiioonneedd  ffoorr  ppaayymmeenntt..  

((vviiiiii))  ssaannccttiioonn  jjoouurrnneeyy((ss))  ooff  tthhee  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  uunnddeerr  

hhiimm//hheerr..  

((iixx))  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  aallllooww  rreeffuunndd  ooff  ssuubbssccrriippttiioonn  

rreecceeiivveedd  iinn  ccaassee  ooff  rriigghhttffuull  ccllaaiimmss..  

((xx))  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  ppaassss  pprroovviissiioonnaall  ppaayymmeennttss  wwiitthh  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ttiillll  tthhee  bbuuddggeett  iiss  ppaasssseedd..  

((xxii))    ccaarrrryy  oouutt  ootthheerr  dduuttiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eennttrruusstteedd  ttoo  

hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn..  

            ((xxiiii))              nnoott  bbee  ppaaiidd  aannyy  rreemmuunneerraattiioonn//aalllloowwaannccee..  

1122..  FFiillmm  SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ::––  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  

FFiillmm  SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  eevveerryy  yyeeaarr  wwhhiicchh  wwiillll  sseelleecctt  tthhee  ffiillmmss  

ffoorr  ssccrreeeenniinngg  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..  TTiillll  tthhee  nneeww  lliisstt  ooff  ffiillmm  iiss  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  nneeww  FFiillmm  SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  eeaarrlliieerr  

SSeelleeccttiioonn  sshhaallll  rreemmaaiinn  vvaalliidd..  
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        1133..    TThhee  BBuuddggeett  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  HHeeaaddss  ooff  EExxppeennddiittuurree  ::  

((aa))  HHiirree  CChhaarrggeess  ooff  ffiillmmss  eettcc..  

((bb))  RReemmuunneerraattiioonn//HHoonnoorraarriiuumm  ttoo  tthhee  OOppeerraattoorrss,,  SSuuppeerrvviissoorr,,  

EElleeccttrriicciiaann,,  GGaattee--kkeeeeppeerrss,,  BBooookkiinngg--CClleerrkk,,  HHeellppeerr  aanndd  ootthheerr  

ffuunnccttiioonnaarriieess  eettcc..  

  TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  ppeerrssoonnss  wwiillll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

PPaattrroonn  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

((cc))  PPaayymmeenntt  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  BBooookkeerr..  

((dd))  MMaaiinntteennaannccee,,  WWeeaarr  aanndd  TTeeaarr  ooff  mmaatteerriiaallss  eettcc..  

((ee))  PPuurrcchhaassee  ooff  FFiillmmss  RReeeellss,,  RReeccoorrddss,,  AArrcc--CCaarrbboonnss,,  CCiinneemmaassccooppee  

LLeennsseess  aanndd  VViiddeeoo--SSeettss  FFuurrnniittuurree  eettcc..  

((ff))  TT..AA..//DD..AA..  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff,,  SSeeccrreettaarryy  aanndd  ootthheerrss  wwiillll  bbee  

ppaaiidd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess..  

((gg))  PPoooorr  SSttuuddeennttss''  AAiidd  FFuunndd..  

((hh))  CCoonnttiinnggeenncciieess,,  PPuurrcchhaassee  ooff  ssttaattiioonneerryy  aarrttiicclleess,,  PPoossttaaggeess,,  

FFrreeiigghhtt  CChhaarrggeess,,  EElleeccttrriicciittyy  BBiillll,,  TTeelleepphhoonnee  BBiillll,,  RReeffrreesshhmmeenntt  

aanndd  ootthheerr  mmiisscceellllaanneeoouuss  aanndd  uunnffoorreesseeeenn  eexxppeennddiittuurree..  

((ii))  AAnnyy  ootthheerr  eexxppeennddiittuurree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  oobbjjeeccttss  uunnddeerr  RRuullee  33..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLIIVV  

  
TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    

AANNDD  GGUUIIDDAANNCCEE  BBUURREEAAUU  

FFUUNNCCTTIIOONNSS::  

11..  TThhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyymmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

GGuuiiddaannccee  BBuurreeaauu  aarree  ::  

((ii))  ttoo  ggiivvee  eemmppllooyymmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aaddvviiccee  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aalluummnnii;;  

((iiii))  ttoo  rreeggiisstteerr  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  ppoosstt--ggrraadduuaatteess  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  

aassssiissttaannccee;;  

((iiiiii))  ttoo  pprroovviiddee  vvooccaattiioonnaall  gguuiiddaannccee  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ccoouunnsseelllliinngg  

ttoo  iittss  rreeggiissttrraannttss  aass  wweellll  aass  ttoo  ootthheerrss  wwhhoo  sseeeekk  iitt;;  

((iivv))  ttoo  ccoolllleecctt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  hhiigghheerr  

eedduuccaattiioonnaall,,  tteecchhnniiccaall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouurrsseess  iinn  IInnddiiaa  aanndd  

aabbrrooaadd;;  

((vv))  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  sscchhoollaarrsshhiippss,,  ffeelllloowwsshhiippss  aanndd  

llooaannss  ttoo  ssttuuddeennttss;;  

((vvii))  ttoo  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  iinn  ffiinnddiinngg  ppaarrtt--ttiimmee  eemmppllooyymmeenntt;;  

((vviiii))  ttoo  bbrriinngg  oouutt  ccaarreeeerr  lliitteerraattuurree  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  

aalluummnnii  ooff  UUnniivveerrssiittyy;;  aanndd  

((vviiiiii))  ttoo  ccoonndduucctt  ssuurrvveeyyss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  gguuiiddaannccee  aanndd  mmaannppoowweerr..  

TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  hhaavvee  ccaarreeeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  rruullee  aanndd  wwiillll  pprroovviiddee  

vvooccaattiioonnaall  gguuiiddaannccee  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  ccoouunnsseelllliinngg  ffaacciilliittiieess  aass  ffaarr  

aass  ppoossssiibbllee..  WWhheerreevveerr  tthheerree  aarree  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  ppaarrtt--ttiimmee  

eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  uunnddeerr--ggrraadduuaatteess  llooccaallllyy,,  tthhee  BBuurreeaauu  mmaayy  aallssoo  

aarrrraannggee  ffoorr  ssuuiittaabbllee  ccaannddiiddaatteess  sseeeekkiinngg  ssuucchh  eemmppllooyymmeenntt..  

22..    TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  ffuunnccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee                                              

VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  IItt  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  cchhaarrggee  ooff  aa  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
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tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhoo  wwiillll  wwoorrkk  oonn  aa  ppaarrtt  ttiimmee  bbaassiiss  

aanndd  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ssuuiittaabbllee  rreemmuunneerraattiioonn  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  ffoorr  tthhiiss  sseerrvviiccee..  HHee//sshhee  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  ffoorr  tthhee  ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkk  ooff  tthhee  BBuurreeaauu..  TThhee  ssttaaffff  ffoorr  tthhee  

BBuurreeaauu  ((DDiivviissiioonnaall  EEmmppllooyymmeenntt  OOffffiicceerr--11,,  TTeecchhnniiccaall  AAssssiissttaanntt--11,,  

CClleerrkk--22,,  SStteennoo--TTyyppiisstt--11,,  PPeeoonnss--22,,  eettcc..))  oorr  aass  ppeerr  nneeeedd  wwiillll  bbee  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  SSttaattee  GGoovvtt....  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  

    33..    TThheerree  wwiillll  bbee  aann  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee                                  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ccoonnssiissttiinngg  ooff  1100  ttoo  1155  mmeemmbbeerrss  aanndd  iinncclluuddiinngg  

aammoonngg  ootthheerrss  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffaaccuullttiieess,,  tthhee  SSttaattee  

DDiirreeccttoorr  ooff  EEmmppllooyymmeenntt,,  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  

TTrraaiinniinngg  ((GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa)),,  eettcc..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  aaddvviissee  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  aallll  mmaatttteerrss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  

tthhee  BBuurreeaauu..  TThhee  EEmmppllooyymmeenntt  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  BBuurreeaauu  wwiillll  bbee  eexx--

ooffffiicciioo  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee..  

RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  

44..                    ((aa))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess  ooff  aapppplliiccaannttss  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  

rreeggiissttrraattiioonn  aatt  tthhee  BBuurreeaauu  ::––  

((ii))  PPeerrssoonnss  hhoollddiinngg  BBaacchheelloorr  oorr  hhiigghheerr  ddeeggrreeee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  

DDiipplloommaa  iinn  aa  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ssppeecciiaalliisstt  ccoouurrssee,,  ssuucchh  aass  

EEnnggiinneeeerriinngg,,  MMeeddiicciinnee,,  AAggrriiccuullttuurree,,  VVeetteerriinnaarryy  SScciieennccee,,  

TTeecchhnnoollooggyy,,  LLaaww,,  EEdduuccaattiioonn  eettcc..;;  aanndd  

((iiii))  PPeerrssoonnss  hhoollddiinngg  aa  MMaasstteerr''ss  oorr  hhiigghheerr  ddeeggrreeee  oorr                                        

PPoosstt--ggrraadduuaattee  DDiipplloommaa  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  iinn  ootthheerr  ssuubbjjeeccttss..    

((bb))  IInnddeexx  CCaarrdd  ooff  aann  aapppplliiccaanntt  rreeggiisstteerreedd  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

EEmmppllooyymmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  GGuuiiddaannccee  BBuurreeaauu  wwiillll  bbee  

pprreeppaarreedd  iinn  dduupplliiccaattee,,  oonnee  ccooppyy  bbeeiinngg  rreettaaiinneedd  aanndd  tthhee  ootthheerr  

bbeeiinngg  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  SSttaattee  EEmmppllooyymmeenntt  EExxcchhaannggee,,  

HHaarryyaannaa,,  MMaanniimmaajjrraa  ((PPrrooffeessssiioonnaall  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  BBrraanncchh))  

wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss..  IInn  ccaassee  ooff  sscciieennttiissttss  aanndd  tteecchhnniiccaall  ppeerrssoonnss,,  
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wwhhoo  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  tthhee  SSppeecciiaall  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  SScciieennttiiffiicc  

aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh,,  NNeeww  DDeellhhii,,  GG--CCaarrdd  iinn  rreessppeecctt  ooff  

tthheemm  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  UUnniitt  aatt  NNeeww  DDeellhhii..  

((cc))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  MM..AA..,,  MM..EEddss  oorr  MM..AA..,,  BB..EEdd//BB..TT  wwhhoo  aallssoo  

ddeessiirree  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  aa  tteeaacchheerr  iinn  

HHiigghh//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  IInnddeexx  CCaarrdd  

wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  EEmmppllooyymmeenntt  EExxcchhaannggee  sseerrvviinngg  tthhee  aarreeaa  ssoo  

tthhaatt  tthheeiirr  nnaammeess  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  vvaaccaanncciieess  ooff  

tteeaacchheerrss..  

VVAACCAANNCCIIEESS  AANNDD  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  

55..    TThhee  SSttaattee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TThhee  DDiirreeccttoorraattee  

GGeenneerraall  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg  ooff  tthhee  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  

((AAppppooiinnttmmeennttss  BBrraanncchh  OOffffiicceess  ccoonncceerrnneedd))  wwiillll  cciirrccuullaattee  ttoo  tthhee  

BBuurreeaauu  vvaaccaanncciieess  tthhaatt  aarree  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhoossee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  

tthhee  BBuurreeaauu..  TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  ssuubbmmiitt  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  ssuuiittaabbllee  

ppeerrssoonnss  oonn  iittss  rreeggiisstteerrss  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  

nnoottiiffiiccaattiioonn..  

    IItt  wwiillll  aallssoo  bbee  llooccaall  ttoo  tthhee  BBuurreeaauu  ttoo  ssuubbmmiitt  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  

ssuuiittaabbllee  ppeerrssoonnss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ssppeecciiffiicc  iinnqquuiirreess  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  

BBuurreeaauu  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerrss..  

  

FFOORRMMSS  AANNDD  PPRROOCCEEDDUURREE  

66..    TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  ssaammee  pprroocceedduurree  aanndd  uussee  tthhee  ssaammee  

ffoorrmmss  aass  tthhee  NNaattiioonnaall  EEmmppllooyymmeenntt  SSeerrvviiccee..  WWhheerree  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

aarree  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  tthheessee  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  DD..GG..EE  &&  TT..  

    SSttaattiissttiiccss  ooff  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  BBuurreeaauu  wwiillll  bbee  rreennddeerreedd  iinn  tthhee  ffoorrmmss  

pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee,,  aass  uunnddeerr::--  

    ((ii))            EE..SS..  11..11  iinn  rreessppeecctt  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ffiigguurreess..  

((iiii))  EE..SS..  33..11..  
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((iiiiii))  PPBB--6688  ttoo  MMaannaaggeerr  ooff  PPuubblliiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii..  

((iivv))  EE..SS..  33..22..  

((vv))  MMoonntthhllyy  NNaarrrraattiivvee  RReeppoorrtt..  

((vvii))  RReeppoorrtt  oonn  GG--CCaarrddss  sseenntt  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  UUnniitt  ooff  CCoouunncciill      

ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh,,  NNeeww  DDeellhhii..  

((vviiii))  RReeppoorrtt  oonn  OOccccuuppaattiioonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  mmaatteerriiaall  ccoolllleecctteedd..  

      TThhee  DD..GG..EE  &&  TT  wwiillll  eeffffeecctt  tthhee  nneecceessssaarryy  ccoooorrddiinnaattiioonn  aatt  tthhee  aallll  

IInnddiiaa  lleevveell  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  cciirrccuullaattiioonn  ooff  

vvaaccaanncciieess  ttoo  tthhee  BBuurreeaauu..  

66..  TThhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmss  uusseedd  iinn  VV..GG..  SSeeccttiioonn  ooff  tthhee  EEmmppllooyymmeenntt  

EExxcchhaannggee  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  EEmmppllooyymmeenntt  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  GGuuiiddaannccee  BBuurreeaauu..  

EEXXPPEENNDDIITTUURREE  

88..    TThhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiillll  pprroovviiddee  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  ffuurrnniittuurree  ttoo  tthhee  

BBuurreeaauu  aatt  iittss  oowwnn  ccoosstt..  TThhee  rreesstt  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  wwiillll  bbee  bboorrnnee  

bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

99..      TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  bbrriinngg  oouutt  rreesseeaarrcchh  wwoorrkkss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  

gguuiiddaannccee  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  aass  wweellll  aass  iinn  MMaannppoowweerr  PPllaannnniinngg..  

1100..      TThhee  BBuurreeaauu  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbrriinnggiinngg  oouutt  tthhee  ppuubblliiccaattiioonnss  

iinn  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinneess..  TThhee  EEaacchh  BBuurreeaauu  wwiillll  ddrraaww  yyeeaarrllyy  

SScchheedduullee  ooff  PPuubblliiccaattiioonnss  aanndd  ggeett  iitt  aapppprroovveedd  ffrroomm  tthhee  

DDiirreeccttoorraattee  wweellll  iinn  ttiimmee..  TThhee  ddrraafftt  ffoorr  eevveerryy  ppuubblliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  

ggoott  aapppprroovveedd  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  bbeeffoorree  iittss  ppuubblliiccaattiioonn..  SSiimmiillaarr  

pprroocceedduurree  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  RReesseeaarrcchh//SSuurrvveeyyss  ttoo  

bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  BBuurreeaauu..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLVV  

  

CCAASSUUAALL  SSTTUUDDEENNTTSS  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

CCaassuuaall  AAddmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  oorr  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  

ddeeffiicciieennccyy  ooff  lleeccttuurreess  eettcc  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  CCaassuuaall  bbaassiiss  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr..  FFaaiilluurree  SScciieennccee  SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  bbee  

aaddmmiitttteedd  aass  CCaassuuaall  ssttuuddeennttss..  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  lliimmiitt  ffoorr  tthhee  

aaddmmiissssiioonn  ooff  ssuucchh  ssttuuddeennttss  aanndd  nnoorrmmaall  ffeeee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  

ffrroomm  tthhee  ccaassuuaall  ssttuuddeennttss  aass  iiss  bbeeiinngg  cchhaarrggeedd  ffrroomm  tthhee  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLVVII  

  

PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  OOFF  TTEEXXTT  BBOOOOKKSS  

  

PPuubblliiccaattiioonn  aanndd  PPrreessccrriippttiioonn  ooff  TTeexxtt  

  

11..  TThhee  ppuubblliisshheerrss  wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  ssuubbmmiitt//ppuubblliisshh  bbooookkss  aass  aanndd  wwhheenn  

rreeqquuiirreedd..  

22..  OOnnllyy  tthhoossee  ppuubblliisshheerrss  wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  bbyy  tthhee  uunniivveerrssiittyy  wwhhoo  hhaavvee  aatt  

lleeaasstt  pprriinnttiinngg  eexxppeerriieennccee  ooff  220000  ttiittlleess  ttoo  tthheeiirr  ccrreeddiitt..  

33..  TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess//FFaaccuullttyy//AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  TTeexxtt  BBooookkss..  

44..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  BBooookkss::  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  bbooookk  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  

ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  aanndd  aaddvveerrttiisseemmeenntt  wwiillll  

bbee  sseenntt  ttoo  nnaattiioonnaall  ddaaiilliieess  bbyy  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ooffffiiccee  aasskkiinngg  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  1100  ccooppiieess  ooff  eeaacchh  tteexxtt,,  uunnddeerr  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhee  

CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  

wwiillll  sseelleecctt  tthhee  tteexxtt  ffoorr  eeaacchh  ccllaassss  ffoorr  pprreessccrriippttiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  ffiinnaallllyy  

bbee  aapppprroovveedd  bbyy  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

55..  PPuubblliiccaattiioonn  ooff  bbooookkss::  FFoorr  tthhee  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ppuubblliisshheerrss  ffoorr  tthhee  

PPuubblliiccaattiioonn  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  bbooookk  aa  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  44  oorr  55  

mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  ffrroomm  

aammoonnggsstt  iittss  mmeemmbbeerrss  ffoorr  sseelleeccttiinngg  aa  ppaanneell  ooff  ppuubblliisshheerrss  hhaavviinngg  

aattlleeaasstt  220000  ttiittlleess  ttoo  tthheeiirr  ccrreeddiitt  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  aannyy  tteennddeerr  rreecceeiivveedd  oorr  

nnoott..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  wwhhoo  iiss  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill,,  wwiillll  ffiinnaallllyy  aapppprroovvee  tthhee  ppuubblliisshheerr((ss))  oouutt  ooff  tthhee  ppaanneell  

pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  jjoobb  ooff  

pprroodduuccttiioonn  ooff  tteexxttss..  

66..  TThhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  wwiillll  sseettttllee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

ssuuppppllyy  aanndd  pprriiccee  ooff  tteexxttss..  IIff  aatt  aannyy  ttiimmee  aa  bbooookk  iiss  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  

ssoolldd  bbyy  aa  ppuubblliisshheerr  aatt  aa  hhiigghheerr  pprriiccee  tthhaann  tthhee  pprriiccee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  
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UUnniivveerrssiittyy  oorr  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssuubbssttaannddaarrdd  iinn  pprroodduuccttiioonnss  aass  ppeerr  

ssppeecciiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  pprriiccee  ffoorrmmuullaa  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  ccaanncceell  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

77..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  oonn  

sseelleeccttiioonn//pprreessccrriippttiioonn//rreejjeeccttiioonn//rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tteexxttss  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  

aanndd  bbiinnddiinngg  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  cchhaalllleennggeedd  iinn  aannyy  ccoouurrtt..  

88..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  ccllaauussee--77  tthhee  tteexxttss  aacccceepptteedd  ffoorr  

pprreessccrriippttiioonn  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  nnoorrmmaallllyy  ffoorr  nnoott  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss  aatt  

aa  ttiimmee..  

99..  AAuutthhoorrss//ccoommppiilleerrss//EEddiittoorrss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  rrooyyaallttyy  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  

mmuuttuuaallllyy  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  ppuubblliisshheerrss..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLVVIIII  

  

RRUULLEESS  FFOORR  PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  TTEEXXTT--BBOOOOKKSS  AANNDD  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  OOFF  

SSAALLEE  AAGGEENNCCIIEESS  FFOORR  SSAALLEE  OOFF  TTEEXXTT  BBOOOOKKSS    //  FFOORRMMSS  

AA--  PPuubblliiccaattiioonn  ooff  TTeexxtt  BBooookkss  

11..  TThhee  BBooaarrddss  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  wwiillll  llaayy  ddoowwnn  tthhee  oouuttlliinneess  ooff  tthhee  

ssyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  UUnnddeerr  GGrraadduuaattee  CCllaasssseess//PPoosstt  GGrraadduuaattee  ccllaasssseess  

iinnddiiccaattiinngg  aallssoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sshhoorrtt--SSttoorriieess//PPooeemmss//PPrroossee  //PPaassssaaggee  

eettcc..  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  aanndd  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee  nnuummbbeerr  ooff  ppaaggeess  ttoo  bbee  

ddeevvootteedd  ttoo  tteexxtt,,  nnootteess,,  iinnttrroodduuccttiioonn  eettcc..  

22..  EEaacchh  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EEddiittoorriiaall  BBooaarrdd  ccoonnssiissttiinngg  

ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aass  CChhiieeff  EEddiittoorr  aanndd  ttwwoo  

ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  aammoonngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess,,  

oonnee  ooff  wwhhoomm  sshheellll  bbee  tteeaacchheerr  ooff  aa  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggee..  TThhee  

EEddiittoorriiaall  BBooaarrdd  sshhaallll  aappppooiinntt  CCoommppiilleerrss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  tteexxtt  bbooookk  

ttoo  bbee  pprriinntteedd..  

33..  TThhee  ccoommppiilleerr  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  3300  ddaayyss  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  TTaabbllee  ooff  

ccoonntteennttss..  BBeeffoorree  ssttaarrttiinngg  tthhee  wwoorrkk,,  hhee//sshhee  wwiillll  mmeeeett  tthhee  CChhiieeff  

EEddiittoorr  ttoo  hhoolldd  pprreelliimmiinnaarryy  ddiissccuussssiioonn..  TThhee  TTaabbllee  ooff  ccoonntteennttss  wwiillll  

bbee  ppllaacceedd  bbeeffoorree  tthhee  EEddiittoorriiaall  BBooaarrdd  ffoorr  aapppprroovvaall  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss..  

44..  AAfftteerr  tthhee  TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee    

EEddiittoorriiaall  BBooaarrdd,,  tthhee  CCoommppiilleerr  wwiillll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr,,  ttwwoo  

ttyyppeedd  ccooppiieess  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt,,  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  6600  ddaayyss..  AAnn  

eexxtteennssiioonn  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  1100  ddaayyss  mmaayy  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  CChhiieeff  

EEddiittoorr  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  cciirrccuummssttaanncceess..  TThhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  wwiillll  ffiinnaalliissee  

tthhee  mmaannuussccrriipptt  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt  aanndd  

ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  hhee//sshhee  mmaayy,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  ccaallll  tthhee  CCoommppiilleerr  ffoorr  

ddiissccuussssiioonn..  IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  mmaannuussccrriipptt  iiss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CChhiieeff  

EEddiittoorr  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  hhee//sshhee  wwiillll  ffiinnaalliissee  eeaacchh  mmaannuussccrriipptt  wwiitthhiinn  

1100  ddaayyss  ooff  iittss  rreecceeiipptt..  
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55..  TThhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  mmaayy,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  rreeffeerr  tthhee  mmaannuussccrriipptt  ttoo  aa  

ssppeecciiaalliisstt  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt  ddooeess  nnoott  ttaakkee  

mmoorree  tthhaann  3300  ddaayyss..  

66..  WWhhiillee  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  TTaabbllee  ooff  ccoonntteennttss,,  tthhee  ccoommppiilleerr  sshhaallll  aallssoo  

ggiivvee  tthhee  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  tthhee  CCooppyyrriigghhtt  hhoollddeerrss  ssoo  tthhaatt  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  tthhee  CCooppyyrriigghhtt  ppeerrmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd..  

77..  AAss  ssoooonn  aass  tthhee  mmaannuussccrriipptt  iiss  ffiinnaallllyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr,,  

iitt  wwoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  PPrriinntteerrss..  

IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ppllaaccee  tthhee  mmaannuussccrriipptt  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

SSttuuddiieess  oorr  aannyy  hhiigghheerr  bbooddyy..  TThhee  pprriinnttiinngg  pprreesssseess  ttoo  wwhhoomm  tthhee  wwoorrkk  

iiss  ttoo  bbee  aassssiiggnneedd,,  wwiillll  bbee  ffiinnaalliisseedd  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  tthhee  mmaannuussccrriipptt  iiss  

bbeeiinngg  pprreeppaarreedd..  

88..    TThhee  rraatteess  ooff  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  CCoommppiilleerrss  aanndd  CChhiieeff  EEddiittoorrss  wwiillll  bbee  

aass  uunnddeerr  ::  

  CCoommppiilleerr  CChhiieeff  EEddiittoorr  

AAnntthhoollooggiieess  ooff  PPooeettrryy    

((2200xx3300//1166))  

  

RRss..2255//--  ppeerr  

pprriinntteedd  ppaaggee  

RRss..55//--  ppeerr  

pprriinntteedd  ppaaggee  

AAnntthhoollooggiieess  ooff  PPrroossee    ..  

((iinncclluuddiinngg  SShhoorrtt  SSttoorriieess,,  

OOnnee  --AAcctt--PPllaayyss,,  EEssssaayyss))  

((2200xx3300//1166))  

  

RRss..1188//--  ppeerr  

pprriinntteedd  ppaaggee  

RRss..  33//--  ppeerr  

pprriinntteedd  ppaaggee  

IIff  tthhee  mmaannuussccrriipptt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aa  SSppeecciiaalliisstt  iinn  tteerrmmss  ooff  SSuubb--ccllaauussee  

((55))  aabboovvee,,  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  sshhaallll  bbee  

sshhaarreedd  eeqquuaallllyy  bbyy  hhiimm//hheerr  aanndd  tthhee  SSppeecciiaalliisstt..  

TTyyppiinngg  cchhaarrggeess  oonn  tthhee  rraatteess  aass  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ffoorr  ttwwoo  

ttyyppeedd  ccooppiieess  ooff  ffiinnaall  mmaannuussccrriipptt  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee    

CCoommppiilleerrss..  
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IIff  aa  bbooookk  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  iiss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aannootthheerr  

UUnniivveerrssiittyy//BBooaarrdd  aallssoo,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  rrooyyaallttyy  @@55%%  oonn  tthhee  aannnnuuaall  

((JJaannuuaarryy--DDeecceemmbbeerr))  ssaallee  pprriiccee  ooff  ssoolldd  ccooppiieess  ttoo  tthhee  ccoommppiilleerr  ((ttoo  bbee  

eeqquuaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd))  wwiillll  bbee  ppaaiidd..  

99..  TThhee  ssaallee  pprriiccee  ooff  tthhee  bbooookkss  mmaayy  bbee  ffiixxeedd  aatt  22½½  ttiimmeess  tthhee  ccoosstt  ooff  

pprroodduuccttiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  ppaaiidd  ttoo  tthhee  

ccoommppiilleerrss//EEddiittoorrss,,  rrooyyaallttyy  ttoo  ccooppyyrriigghhtt  hhoollddeerrss,,  ccoosstt  ooff  ppaappeerr,,  

ccoommppoossiinngg,,  pprriinnttiinngg,,  bbiinnddiinngg,,  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ootthheerr  iinncciiddeennttaall  

cchhaarrggeess  uupp  ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhee  bbooookk  iiss  rreelleeaasseedd  ffoorr  ssaallee..  

1100..    TThhee  ssiizzee  ffoorr  aallll  tthhee  bbooookkss  sshhoouulldd,,  ssoo  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  bbee  2200xx  3300//1166  

aanndd  tthheessee  sshhoouulldd  bbee  ppaappeerr--bbaacckk  bbooookkss..  

1111..    TThhee  ttrraaddee  ddiissccoouunntt  ttoo  rreeggiisstteerreedd  bbooookk--sseelllleerr  sshhoouulldd  bbee  1122½½%%  ooff  tthhee  

ssaallee  pprriiccee..  PPaacckkiinngg  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  eexxttrraa..  

FFoorr  bbooookk--sseelllleerr//iinnssttiittuuttiioonnss//iinnddiivviidduuaallss  nnoott  rreeggiisstteerreedd  aass  SSaallee  

AAggeenntt  nnoo  ddiissccoouunntt  wwiillll  bbee  ggiivveenn..  

1122..      TThhee  bbooookkss  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhiicchh  hhaavvee  ttoo  bbee  rree--

pprriinntteedd,,  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  tthhee  EEddiittoorrss//CChhiieeff  EEddiittoorr  ccoonncceerrnneedd  wwiillll    

bbee  ppaaiidd  rreemmuunneerraattiioonn  iinncclluuddiinngg  pprrooooff--rreeaaddiinngg  @@RRss..2255..0000  aanndd  

RRss..1155..0000  ppeerr  ppaaggee  rreessppeeccttiivveellyy..  

1133..    TThhee  ssaallee  pprriiccee  ffoorr  tthhee  rree--pprriinntteedd  bbooookkss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  rreemmaaiinn  tthhee  

ssaammee  aass  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  eeddiittiioonn..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheenn  tthheerree  iiss  

ccoonnssiiddeerraabbllee  cchhaannggee  iinn  tthhee  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

mmaayy  rreevviissee  tthhee  ssaallee  pprriiccee  ooff  aa  rree--pprriinntteedd  bbooookk..  

BB..  TTeerrmmss  &&  CCoonnddiittiioonnss  ooff  AAssssiiggnnmmeenntt  ooff  SSeelleeccttiioonnss//  AAnntthhoollooggiieess  

ttoo  bbee  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  VVaarriioouuss  CCoouurrsseess  

11..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aassssiiggnneeee''ss  aacccceeppttaannccee  nnoott  bbeeiinngg  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  

ddaattee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  lleetttteerr,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ooffffeerr..  

22..    TThhee  ccoommppiilleerr  sshhaallll  mmeeeett  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  aanndd  ssuubbmmiitt  aa  

tteennttaattiivvee  TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
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EEddiittoorrss  ffoorr  tthheeiirr  aapppprroovvaall  wwhhoo  mmaayy  ssuuggggeesstt  cchhaannggee  ((ss))  iinn  tthhee  

TTaabbllee..  TThhee  tteennttaattiivvee  TTaabbllee  wwiillll  iinncclluuddee  aatt  lleeaasstt  2255%%  eexxttrraa  

mmaatttteerr  ttoo  eennaabbllee  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  mmaakkee  aa  cchhooiiccee..  HHee//sshhee  sshhaallll  aallssoo  

ssuuggggeesstt  tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  TTiittlleess  ffoorr  tthhee  bbooookkss,,  oouutt  ooff  wwhhiicchh  oonnee  

mmaayy  bbee  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  

33..  FFoorr  ccooppyyrriigghhtt  ppiieecceess  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  aanntthhoollooggyy,,  ppaayymmeenntt  sshhaallll  

bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  hhoollddeerrss  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbaassiiss  ::  

((aa))  FFoorr  IInnddiiaann  CCooppyyrriigghhtt  HHoollddeerrss  ::  

55%%  pprroo--rraattaa  rrooyyaallttyy  ii..ee..  55%%  ooff  tthhee  ppuubblliisshheedd  pprriiccee  ttoo  bbee  

ddiivviiddeedd  aammoonnggsstt  CCooppyyrriigghhtt  hhoollddeerrss  iinn  tthhee  rraattiioo  wwhhiicchh  

tthheeiirr  ppiieecceess  bbeeaarr  ttoo  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ppaaggeess  ooff  tthhee  

aanntthhoollooggyy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ppiieecceess  aarree  iinncclluuddeedd;;  oorr  LLuummppssuumm  

ffeeeess,,  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  tthhrroouugghh  nneeggoottiiaattiioonn..  

((bb))        FFoorr  FFoorreeiiggnn  CCooppyyrriigghhtt  HHoollddeerrss  ::  

    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ((PPrroo--rraattaa  rrooyyaallttyy  oorr  lluummppssuumm  

  ffeeeess))  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  tthhrroouugghh  nneeggoottiiaattiioonn..  

44..  OOnn  ffiinnaall  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  tthhee  CCoommppiilleerr  sshhaallll  

pprreeppaarree  tthhee  mmaannuussccrriipptt..  

55..  AA  tteesstt  iinnssttaallmmeenntt  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eeqquuiivvaalleenntt  

ttoo  aabboouutt  11//1100tthh  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaannuussccrriipptt,,  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  

tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  TTaabbllee  ooff  

CCoonntteennttss..  

66..  TThhee  CCoommppiilleerr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ffiinnaall  mmaannuussccrriipptt  dduullyy  ttyyppeedd  iinn  

dduupplliiccaattee  ttoo  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  wwhhoo  mmaayy  aapppprroovvee  iitt  aafftteerr  vveettttiinngg  

oorr  mmaayy  aasskk  tthhee  CCoommppiilleerr  ttoo  rreevviissee  tthhee  aannnnoottaattiioonnss  eettcc..  TThhee  ssiizzee  

ooff  tthhee  ppaappeerr  wwiillll  bbee  88½½""XX  1133½½  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  aa  mmaarrggiinn  ooff  22""  

oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee..  

77..  AAfftteerr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt  bbyy  tthhee  CChhiieeff  EEddiittoorr  aanndd    

aafftteerr  ppeerrmmiissssiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  aallll  ccooppyyrriigghhtt  



 247 

hhoollddeerrss,,  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  bbooookkss  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd..  NNoo  

cchhaannggeess  iinn  tthhee  mmaannuussccrriipptt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  aatt  tthhee  pprrooooff--rreeaaddiinngg  

ssttaaggee..  

88..      IIff  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  aa  cceerrttaaiinn  ccooppyyrriigghhtt  ppiieeccee  iiss  nnoott  oobbttaaiinnaabbllee  oorr  

iiff  iitt  iiss  oobbttaaiinnaabbllee  oonn  tteerrmmss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  ppiieeccee  sshhaallll  bbee  cchhaannggeedd..  

99..      CCooppyyrriigghhtt  sshhaallll  bbee  oobbttaaiinneedd  aafftteerr  tthhee  TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  hhaass  

bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEddiittoorrss..  

1100..      TThhee  rraatteess  ooff  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  CCoommppiilleerrss  aarree  aass  uunnddeerr  ::    

AAnntthhoollooggiieess  ooff  PPooeettrryy  RRss..2255//--  ppeerr  pprriinntteedd  ppaaggee..  

              ((2200XX3300//1166))  

              AAnntthhoollooggiieess  ooff  PPrroossee  RRss..1188//--  ppeerr  pprriinntteedd  ppaaggee..  

              ((iinncclluuddiinngg  SShhoorrtt  SSttoorriieess,,  

            OOnnee  --AAcctt--PPllaayyss,,  EEssssaayyss))  

            ((2200XX3300//1166))  

TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  tthhee  CCoommppiilleerr  iinncclluuddeess  oonnee  pprrooooff--rreeaaddiinngg..  

TTyyppiinngg  cchhaarrggeess  aatt  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  rraattee  ooff  RRss..22//--  ppeerr  ffoooollssccaapp..  TTyyppeedd  

ppaappeerr  ((TTwwoo  ccooppiieess))  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  CCoommppiilleerr  eexxttrraa..  

NNoo  ppaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  ppaaggeess  pprriinntteedd  lleessss  tthhaann  hhaallff..  

HHoowweevveerr,,  ffuullll  ppaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  ppaaggeess  pprriinntteedd  hhaallff  oorr  

mmoorree  tthhaann  hhaallff..  

1111..    PPaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  rreecceeiipptt  ooff  nneecceessssaarryy  ccllaaiimmss  ffrroomm  tthhee  

CCoommppiilleerrss  aanndd  tthhaatt  aafftteerr  tthhee  bbooookk  iiss  pprriinntteedd..  IInn  ccaassee,,  hhoowweevveerr,,  

tthhee  pprriinnttiinngg  ooff  tthhee  bbooookk  iiss  hheelldd  uupp  iinnddeeffiinniitteellyy  bbeeyyoonndd  JJuunnee  ooff  

tthhee  yyeeaarr  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  mmaannuussccrriipptt,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

mmaayy  aallllooww  aa  ppaarrtt  ppaayymmeenntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  

rreemmuunneerraattiioonn..  
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1122..    TThhee  ffiinnaall  pprrooooff--rreeaaddiinngg  sshhaallll  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  CCoommppiilleerr..  IIff  aannyy  

rreeaassoonn,,  iitt  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  aalltteerrnnaattiivvee  aarrrraannggeemmeennttss  

ffoorr  pprrooooff--rreeaaddiinngg  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  bbeetttteerr  oorr  mmoorree  eexxppeeddiittiioouuss  

pprriinnttiinngg  ooff  tthhee  bbooookk,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  

ddeedduucctt  tthhee  cchhaarrggeess  ffoorr  ssuucchh  pprrooooff--rreeaaddiinngg  ffrroomm  tthhee  

rreemmuunneerraattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  CCoommppiilleerr..  TThhee  pprrooooffss  dduullyy  ccoorrrreecctteedd  

wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  BBuurreeaauu  pprroommppttllyy..  OOnnee  ddaayy  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  

ffoorr  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  1155  ppaaggeess  ooff  pprrooooff..  

1133..      AAllll  rriigghhttss  iinn  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  sshhaallll  vveesstt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1144..    TThhee  wwoorrkk  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  aass  ssppeecciiffiieedd  bbyy    

tthhee  BBuurreeaauu  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  bbee  

ccoommppeetteenntt  ttoo  iimmppoossee  ssuucchh  ppeennaallttyy  aass  hhee//sshhee  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  aanndd  

mmaayy  aallssoo  ccaanncceell  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt..  

1155..    FFoorr  aannyy  ootthheerr  ppooiinntt  wwhhiicchh  mmaayy  aarriissee  ffrroomm  tthheessee  tteerrmmss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  oorr  ootthheerrwwiissee,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg..  

CC    SSeelleeccttiioonn  ooff  TTeexxtt  BBooookkss  ooff  PPrriivvaattee  PPuubblliisshheerrss  

AAllll  tteexxtt  bbooookkss  nnoott  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  iittsseellff  sshhaallll  bbee    

sseelleecctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  ::  

((aa))  TThhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  wwiillll  llaayy  ddoowwnn  tthhee  oouuttlliinneess  

ooff  tthhee  SSyyllllaabbii  ffoorr  eeaacchh  ccoouurrssee  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  

ttoo  wwhhiicchh  tthhee  bbooookkss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  

ppuubblliisshheerrss  sshhoouulldd  ccoonnffoorrmm..  

((bb))  TThhee  ppuubblliisshheerrss  ((iinncclluuddiinngg  aauutthhoorr  ppuubblliisshheerrss))  sshhaallll  bbee    

rreeggiisstteerreedd  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aa  ffeeee  RRss..2200//--  ppeerr  aannnnuumm  wwhhiicchh  

wwiillll  bbee  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee..  

((cc))  WWhheenneevveerr  rreeqquuiirreedd,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiillll  iinnvviittee  bbooookkss  ffrroomm  

PPuubblliisshheerrss  tthhrroouugghh  aa  PPrreessss  NNoottiiffiiccaattiioonn..  CCooppiieess  ooff  tthhee  

nnoottiiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  aallssoo  bbee  sseenntt  bbyy  RReeggiisstteerreedd  PPoosstt  ttoo  tthhee  
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RReeggiisstteerreedd  PPuubblliisshheerrss..  BBooookkss  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd  oonnllyy  ffrroomm  

RReeggiisstteerreedd  PPuubblliisshheerrss..  

((dd))  WWhheenneevveerr  iinnvviitteedd,,  tthhee  RReeggiisstteerreedd  PPuubblliisshheerrss  sshhaallll  sseenndd  bbyy  

RReeggiisstteerreedd  PPoosstt  oorr  tthhrroouugghh  mmeesssseennggeerr,,  oonnee  ccooppyy  ooff  eeaacchh  

bbooookk  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

SSttuuddiieess..  OOnnee  CCooppyy  eeaacchh  bbooookk  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd,,  sshhaallll  aallssoo  

bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  BBuurreeaauu  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aalloonngg  

wwiitthh  aa  NNoonn--rreeffuunnddaabbllee  ffeeee  ooff  RRss..1100//--  ppeerr  bbooookk  ssuubbmmiitttteedd..  

TThhee  ffiirrmmss  sshhaallll  aallssoo  ssuuppppllyy  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwiitthh  rreeggaarrdd  

ttoo  tthhee  bbooookkss  ssuubbmmiitttteedd,,  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((ee))  AAllll  tthhee  bbooookkss  ssuubbmmiitttteedd  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

SSttuuddiieess  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  tthhee  SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  CCoouurrssee  

ccoonncceerrnneedd..  IIff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  BBooaarrdd  aarree  uunnaanniimmoouuss  tthhee  

ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  IInn  ccaassee  ooff  aa  ddiiffffeerreennccee  

ooff  ooppiinniioonn,,  tthhee  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  wwhhoossee  ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  ffiinnaall..  

((ff))  TThhee  ssaallee  pprriiccee  ooff  tthhee  PPuubblliisshheerrss  bbooookkss  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee    

UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmuullaa  ffiixxeedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  pprriiccee  ffoorrmmuullaa  wwiillll  bbee  sseenntt  

ttoo  tthhee  rreeggiisstteerreedd  PPuubblliisshheerrss  bbeeffoorree  tthheeyy  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  bbooookkss..  

FFoorr  tthhee  pprreesseenntt,,  tthhee  ffoorrmmuullaa  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  PPaannjjaabb  

UUnniivveerrssiittyy  ffiixxiinngg  tthhee  ssaallee  pprriiccee  ooff  bbooookkss  ooff  pprriivvaattee  

ppuubblliisshheerrss  mmaayy  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aallssoo..  

DD    SSaallee  ooff  TTeexxtt--BBooookkss//FFoorrmmss  bbyy  SSaallee  AAggeenncciieess..  

  TThhee  RReeggiissttrraarr,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  sshhaallll  

aappppooiinntt  tthhee  SSaallee  AAggeenntt  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeerr  ((PP&&PP))  aass  

ppeerr  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  ::  
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EElliiggiibbiilliittyy  

11..  GGeennuuiinnee  aanndd  bboonnaaffiiddee  bbooookk--sseelllleerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  iinn  tthhee  

bbooookk  sseelllliinngg  ttrraaddee  oorr  aa  CCoolllleeggee  CCoo--ooppeerraattiivvee..  

22..  TThhee  FFiirrmm  sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  bbllaacckklliisstteedd//ddeebbaarrrreedd  bbyy  aannyy  

BBooaarrdd//UUnniivveerrssiittyy//aannyy  AAggeennccyy  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt//  SSeemmii  

GGoovveerrnnmmeenntt..  

CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  AAggeennccyy  

11..  TThhee  ppaarrttyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aappppllyy  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  bbeeffoorree  

3311sstt  MMaarrcchh  ooff  eevveerryy  yyeeaarr,,  ttoo  bbeeccoommee  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ssaallee  aaggeenntt  

ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

22..  II tt   wwiill ll   hhaavvee  tt oo  ffuurr nniiss hh  aa   nnoonn--rr eeffuu nnddaabb llee   rr eeggiiss tt rr aa tt iioonn  

ff eeee  ooff   RRss..55,,000000//  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm,,  tthhrroouugghh  DDeemmaanndd  DDrraafftt  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  

RReeggiissttrraarr,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  

33..  TThhee  rreeggiisstteerreedd  ssaallee  aaggeenntt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddeeppoossiitt  tthhee  rreenneewwaall  ffeeee  

@@RRss..110000//--  eevveerryy  yyeeaarr  bbeeffoorree  3311sstt  MMaarrcchh,,  iiff  ootthheerrwwiissee  ffoouunndd  

eelliiggiibbllee,,  iinn  tthhee  sshhaappee  ooff  BBaannkk  ddrraafftt..  

44..  TThhee  rreeggiisstteerreedd  ssaallee  aaggeenntt  wwiillll  bbee  bboouunndd  ttoo  ppuurrcchhaassee  tthhee    

ppuubblliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aass  uunnddeerr::  

((ii))  TTeexxtt--BBooookkss  wwoorrtthh  RRss..1100,,000000//--  dduurriinngg  aa  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

((iiii))  IItt  wwiillll  bbee  bboouunndd  ttoo  ppuurrcchhaassee  8800%%  ooff  qquuoottaa  uupp  ttoo  1100tthh  

OOccttoobbeerr  aanndd  rreemmaaiinniinngg  uupp  ttoo  tthhee  cclloossee  ooff  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  

ttoo  ssaattiissffyy  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aatt  44((ii))  aabboovvee..  

55..  BBooookkss//FFoorrmmss  wwiillll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  kkeeeeppiinngg  iinn  

vviieeww  tthhee  ssttoocckk  ppoossiittiioonn  aanndd  ootthheerr  ffaaccttoorrss  ccoonnssiiddeerreedd  ssuuiittaabbllee  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

66..  TThhee  rreeggiisstteerreedd  SSaallee  AAggeenntt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ddiissccoouunntt  oonn  tthhee  

pprriinntteedd  ssaallee  pprriiccee,,  aass  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  



 251 

77..  TThhee  ssaallee  aaggeenntt  sshhaallll  bbee  bboouunndd  ttoo  sseellll  aallll  tthhee  ppuubblliiccaattiioonnss  oonn  

pprriinntteedd  pprriiccee..  TThheeyy  sshhaallll  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ccoovveerr  oorr  

bbiinnddiinngg  ttoo  tthhee  bbooookkss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  cchhaarrggee  eexxttrraa  pprriiccee  oorr  ttoo  

aaddvveerrttiissee  aannyy  bbooookk((ss))  wwhhaatt  ssoo  eevveerr..  

88..  TThhee  ssaallee  aaggeenntt  sshhaallll  nnoott  wwrriittee//pprriinntt  rruubbbbeerr  ssttaammpp  oorr  ppaassttee  aannyy  

mmaatttteerr  wwhhaatt  ssoo  eevveerr  ((iinncclluuddiinngg  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  oorr  nnaammee  ooff  

aannyy  ootthheerr  bbooookkss  oorr  ggooooddss  oonn  aannyy  ppaaggee  ooff  tthhee  bbooookkss  iinncclluuddiinngg  

ttiittllee  ppaaggeess)),,  nnoorr  sshhaallll  ppllaaccee  aannyy  bbooookk--mmaarrkk  hhaanndd  bbiillll  oorr  

ppoosstteerr  ooff  aannyy  kkiinndd  iinn  aannyy  UUnniivveerrssiittyy  PPuubblliiccaattiioonnss  oorr  ccrreeaattee  

sshhoorrttaaggee,,  sshhaallll  nnoott  iinndduullggee  iinn  sseelllliinngg  dduupplliiccaattee  eeddiittiioonn  ooff  

bbooookkss..  

99..  TThhee  ssaallee  aaggeenntt  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinnssttaallll  aa  bbooaarrdd  oonn  aa  

pprroommiinneenntt  ppllaaccee  aatt  iittss  sshhoopp  sshhoowwiinngg  tthhaatt  tthhee  tteexxtt  bbooookkss  aanndd  

ffoorrmmss  ooff  CC..DD..LL..UU,,  SSiirrssaa  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  pprreessccrriibbeedd  rraatteess..  

PPUUNNIISSHHMMEENNTT//PPEENNAALLTTYY  

11..  TThhee  ssaallee  aaggeennccyy  ooff  tthhee  ppaarrttyy  mmaayy  bbee  tteerrmmiinnaatteedd//ssuussppeennddeedd  

aannyy  ttiimmee  oonn  aaccccoouunntt  ooff  bbrreeaacchh  ooff  aannyy  ccoonnddiittiioonn((ss))  pprreessccrriibbeedd  

iinn  tthheessee  rruulleess  oorr  tthhee  ppaarrttyy  iinndduullggee  iinn  aaccttiivviittyy  wwhhiicchh  iiss  

ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

22..  TThhee  ssuussppeennddeedd  //  tteerrmmiinnaatteedd  ssaallee  aaggeennccyy  mmaayy  bbee  rreevvookkeedd  

//rreessttoorreedd  aass    ppeerr  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  ::  

((ii))  FFoorr  vviioollaattiioonn  ooff  ccllaauussee  44((iiii))  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennaallttyy  ooff  

RRss..550000//--  aass  wweellll  aass  ppuurrcchhaassee  ooff  pprreessccrriibbeedd  qquuoottaa  ooff  

bbooookkss  ffoorr  tthhee  ffuullll  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  cclloossee  ooff  tthhaatt  

ppaarrttiiccuullaarr  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

((iiii))  FFoorr  vviioollaattiioonn  ooff  ccllaauussee  44((ii))  ooff  ""CCoonnddiittiioonnss""  oonn  ppaayymmeenntt  

ooff  ppeennaallttyy  ooff    RRss..11000000//--  aass  wweellll  aass  ppuurrcchhaassee  ooff  

pprreessccrriibbeedd  qquuoottaa  ooff  bbooookkss  ooff  pprreevviioouuss  yyeeaarr  pplluuss  

pprreessccrriibbeedd  qquuoottaa  ooff  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  

ooff  tthhee  RReeggiissttrraarr..  NNoo  rreeqquueesstt  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  ooff  ssaallee  
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aaggeennccyy  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aafftteerr  aa  ggaapp  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  

tthhee  ddaattee  ooff  ssuussppeennssiioonn//tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ssaallee  aaggeennccyy..  

((iiiiii))  FFoorr  ootthheerr  rreeaassoonnss,,  ppeennaallttyy  mmaayy  bbee  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  

aauutthhoorriittiieess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  

qquuaannttuumm  ooff  ffaauulltt  iinnvvoollvveedd..  

22..  EEvveerryy  aaggeenntt  wwiillll  bbee  iissssuueedd  aann  iiddeennttiittyy  ccaarrdd  aatt  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt    ooff  SSaallee  AAggeennccyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  kkeepptt  bbyy  tthhee  

pprroopprriieettoorr  oorr  iittss  aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt  wwiitthh  hhiimm//hheerr  aass  aanndd  wwhheenn  

ccoommee  ttoo  ppuurrcchhaassee  UUnniivveerrssiittyy  ppuubblliiccaattiioonnss..  FFoorr  iissssuuaannccee  ooff  

dduupplliiccaattee  aaggeennccyy  ccaarrdd,,  tthhee  aaggeenntt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  aa  nnoonn--

rreeffuunnddaabbllee  ffeeee  ooff  RRss..5500//--..  

SSAAVVIINNGG  CCLLAAUUSSEE  

11..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr//RReeggiissttrraarr  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aapppprroovvee  
oorr  rreejjeecctt  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  ssaallee  aaggeennccyy  aanndd  aallssoo  hhaass  tthhee  
rriigghhtt  ttoo  ccaanncceell  aannyy  aaggeennccyy,,  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonnss..  

22..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aalltteerr//cchhaannggee//mmooddiiffyy  oorr  

aadddd  ttoo  tthheessee  tteerrmmss  ooff  ssaallee--aaggeennccyy  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee..  

HHoowweevveerr,,  aannyy  aalltteerrnnaattiioonn,,  cchhaannggee,,  mmooddiiffiiccaattiioonn  oorr  aaddddiittiioonn  

ttoo  tthheessee  tteerrmmss  ooff  ssaallee  aaggeennccyy  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  SSaallee  

AAggeennttss  iinn  dduuee  ccoouurrssee  ooff  ttiimmee..  

33..  FFoorr  aannyy  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd//oorr  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthheessee  

rruulleess,,  tthhee    oorrddeerrss  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  RReeggiissttrraarr//                                                

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg  

oonn  tthhee  ssaallee  aaggeenntt..  

44..  GGooooddss  oonnccee  ssoolldd  sshhaallll  nnoott  bbee  ttaakkeenn  bbaacckk..  

55..  AAllll  ddiissppuuttee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSiirrssaa  JJuurriissddiiccttiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXLLVVIIIIII  

  

TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

FFOORR  SSAALLEE  //  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  OOFF  GGEENNEERRAALL    BBOOOOKKSS  

((OOTTHHEERR  TTHHAANN  TTEEXXTT--BBOOOOKKSS,,  CCAALLEENNDDAARRSS,,  HHAANNDDBBOOOOKK  

OOFF  IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  SSYYLLLLAABBII  EETTCC..))  PPUUBBLLIISSHHEEDD  

BBYY  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

  

II..  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss  ooff  BBuussiinneessss  ((FFoorr  SSaallee  ooff  BBooookkss))  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttrraaddee  ddiissccoouunntt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ::  

  ((ii))  OOnn  oorrddeerrss  uupp  ttoo  55  bbooookkss                              2255%%  

  ((iiii))  FFoorr  oorrddeerrss  ffrroomm  66  ttoo  1100  bbooookkss                            3300%%  

  ((iiiiii))  FFoorr  oorrddeerrss  ffrroomm  1111  ttoo  2200  bbooookkss                            4400%%  

  ((iivv))  FFoorr  oorrddeerrss  ffrroomm  2211  ttoo  5500  bbooookkss                            4455%%  

  ((vv))  FFoorr  oorrddeerrss  ffrroomm  5511  ttoo  110000  bbooookkss                            5500%%  

  ((vvii))  FFoorr  oorrddeerrss  aabboovvee  110000  bbooookkss                            5555%%  

  ((vviiii))  OOrrddeerrss  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  lloott  ooff  aa  PPaarrttiiccuullaarr  bbooookk            6600%%  

((vviiiiii))  FF..OO..RR..  ffaacciilliittiieess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  eexxttrraa  iinn  ccaassee  ooff    

ccaatteeggoorriieess  ((iiii))  ttoo  ((vviiii)),,  iiff  tthhee  bbooookkss  aarree  ddeessiirreedd  ttoo  bbee  

ddeessppaattcchheedd  tthhrroouugghh  rraaiillwwaayy..  IIff  tthheessee  aarree  ddeessiirreedd  ttoo  bbee  

ddeessppaattcchheedd  bbyy  ppoosstt,,  aaccttuuaall  ppoossttaaggee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffrroomm  

tthhee  ccuussttoommeerrss  ooff  aallll  ccaatteeggoorriieess,,  bbuutt  ffoorr  tthheemm  ppaacckkiinngg  wwiillll  

bbee  ffrreeee..  

((iixx))  AAllll  ssuupppplliieess  wwiillll  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  bbaannkk  oorr  VVPPPP  oorr  oonn    

  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  bbooookkss  oorrddeerreedd  iinn  aaddvvaannccee..    

  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  PPuubblliiccaattiioonn  mmaayy  bbee  ggiivveenn  oonn  ccrreeddiitt  ffoorr    

  112200  ddaayyss  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  wwiitthh  tthhee  pprriioorr    

  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  
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IIII..  CCoommpplliimmeennttaarryy  CCooppiieess  

((ii))  UUpp  ttoo  3300  ccooppiieess  ooff  tthhee  bbooookkss  mmaayy  bbee  ssuupppplliieedd  aass  

ccoommpplliimmeennttaarryy  ccooppiieess  ii..ee..  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  eeaacchh  bbooookk  mmaayy  

bbee  sseenntt  ttoo  1155  lleeaaddiinngg  nneewwss--ppaappeerrss//jjoouurrnnaallss  ffoorr  

ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  bbooookk..  TThhee  nnaammeess  ooff    tthhee  

jjoouurrnnaallss  aanndd  nneewwssppaappeerrss  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  LLiibbrraarriiaann,,  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  aanndd  tthhee  

AAuutthhoorr..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  pprreesseenntt  

ccoommpplliimmeennttaarryy  ccooppiieess  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  NNoottee  ::  TThheessee  rruulleess  sshhaallll  aallssoo  aappppllyy  ttoo  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  

ccoommpplliimmeennttaarryy  ccooppiieess  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaallss..  

((iiii))  1122  ccoommpplliimmeennttaarryy  ccooppiieess  wwiillll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee    

aauutthhoorr..  

IIIIII..  FFiixxaattiioonn  ooff  PPrriiccee  

SSaallee  pprriiccee  ooff  tthhee  bbooookk  wwiillll  bbee  ffiixxeedd  aatt  44  ttiimmeess  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff    

pprroodduuccttiioonn  ttoo  bbee  ccaallccuullaatteedd  aafftteerr  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ccoommpplliimmeennttaarryy  

ccooppiieess..  

IIVV..  RRooyyaallttyy  ttoo  AAuutthhoorr  

TThhee  AAuutthhoorr  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  rrooyyaallttyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ffiinnaanncciiaall  

yyeeaarr  oonn  tthhee  ccooppiieess  ssoolldd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  1155%%  ooff  tthhee  pprriinntteedd  pprriiccee..    
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CCHHAAPPTTEERR  ––XXLLIIXX  

  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  CCUULLTTUURRAALL  CCOOUUNNCCIILL  

11..  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  UUnniivveerrssiittyy  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  ccoonnssttiittuutteedd  aass  

ffoolllloowwss  ::  ──  

  ((ii))      EExx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerrss──  

  ((aa))  VViiccee--CChhaanncceelllloorr                                              ……..CChhaaiirrppeerrssoonn  

  ((bb))  DDeeaann,,  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree  ……  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn  

  ((cc))  RReeggiissttrraarr..      

  ((dd))  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess..  

  ((ee))  PPrrooccttoorr..  

  ((ff))  DDiirreeccttoorr,,  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss..  

  ((gg))  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  JJoouurrnnaalliissmm  &&  MMaassss  

CCoommmmuunniiccaattiioonn..  

  ((hh))  TTwwoo  tteeaacchheerrss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchhiinngg  ddeeppttss..  ttoo  bbee  

nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  ffoorr  oonnee  yyeeaarr..  

  ((ii))  DDiirreeccttoorr,,  YYoouutthh  WWeellffaarree,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  eexx--ooffffiicciioo          

MMeemmbbeerr  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CCoouunncciill..  

((iiii))  OOtthheerr  mmeemmbbeerrss──     

((aa))    PPrriinncciippaallss  ooff  tthhee  hhoosstt  ccoolllleeggeess  ooff  tthhee  ZZoonnaall  YYoouutthh  

FFeessttiivvaall..  

((bb))    CCoonnvveenneerr  PPrriinncciippaall  ooff  eeaacchh  ZZoonnee  ffoorrmmeedd  ffoorr  tthhee  yyoouutthh  

wweellffaarree  aaccttiivviittiieess..  

((cc))    LLeeccttuurreerr  CCoonnttiinnggeenntt  IInn--cchhaarrggeess  ooff  tthhee  wwiinnnneerr  ooff  tthhee  

oovveerraallll  TTrroopphhyy  ooff  tthhee  ZZoonnaall  YYoouutthh  FFeessttiivvaall..    

((dd))    LLeeccttuurreerr  ccoonnttiinnggeenntt  IInn--cchhaarrggee  ooff  tthhee  wwiinnnneerr  ooff  tthhee  

oovveerraallll  TTrroopphhyy  ooff  tthhee  IInntteerr  ZZoonnaall  YYoouutthh  FFeessttiivvaall..  
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((ee))    FFiivvee  sseenniioorr  PPrriinncciippaallss  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess//  IInnssttiittuutteess  

aaffffiilliiaatteedd  ttoo  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy  ttoo  bbee  

nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  aa  rroottaattiioonn  bbaassiiss  

ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  oonnee  yyeeaarr  eeaacchh  wwiitthh  oonnee  pprriinncciippaall  eeaacchh  

bbeeiinngg  ffrroomm  ::--  

((ii))        GGoovveerrnnmmeenntt  CCoolllleeggeess  

((iiii))      GGiirrllss  CCoolllleeggeess  

((iiiiii))    TTrraaddiittiioonnaall  CCoolllleeggeess  

((iivv))    PPrrooffeessssiioonnaall  CCoolllleeggeess  ((TTeecchhnniiccaall//MMeeddiiccaall))  

((vv))      EEdduuccaattiioonn  CCoolllleeggeess  

FFiivvee  aarrttiissttss//wwrriitteerrss//eexxppeerrttss  ooff  nnaattiioonnaall  rreeppuuttee  ttoo  bbee  

eelleecctteedd//nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  HHoouussee  ooff  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill,,  ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  22  yyeeaarrss..    

((ff))    OOnnee  MMaallee  &&  oonnee  FFeemmaallee  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  wwiitthh  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoouunncciill,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy  ZZoonnaall  

YYoouutthh  FFeessttiivvaall,,  ffoorr  aa  tteerrmm  ooff  oonnee  yyeeaarr  eeaacchh..  

22..  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  ::  

  ((ii))    GGeenneerraall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill──  

  

    ((aa))  AAnn  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  

sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy//AAuugguusstt  eevveerryy  

yyeeaarr  oorr  aass  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee  oonn  tthhee  ddaattee,,  hhoouurr  aanndd  vveennuuee  

ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn..    AAtt  lleeaasstt  ffiifftteeeenn  ddaayyss’’  

nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhiiss  mmeeeettiinngg..  

  

    ((bb))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  aatt  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn,,  

ccaallll  oonnee  oorr  mmoorree  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill..  
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    ((cc))  22//55tthh  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..  

  

    ((dd))  AAllll  tthhee  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  

vvoottee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aanndd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ttiiee,,  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  tthhee  VViiccee--

CChhaaiirrppeerrssoonn,,  sshhaallll  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee..  

  

((ee))        TThhee  TTrraavveelllliinngg  aanndd  hhaallttiinngg  aalllloowwaannccee  ffoorr  aatttteennddiinngg  tthhee  

GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  IInnssttiittuuttee..  

  

  ((iiii))      TThhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhiiss  mmeeeettiinngg  sshhaallll  iinncclluuddee──  

  ((aa))      EElleeccttiioonn  ooff  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

((bb))    AAddooppttiioonn  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrttss  aanndd  tthhee  aauuddiitteedd  

ssttaatteemmeennttss  ooff  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  

vvaarriioouuss  UUnniivveerrssiittyy  YYoouutthh  &&  CCuullttuurraall  cclluubbss,,  aass  

pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

    ((cc))  TThhee  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  aanndd  GGeenneerraall  FFiixxttuurreess  lliisstt  ffoorr  tthhee  

eennssuuiinngg  yyeeaarr..  

  

((iiiiii))  TThhee  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  sshhaallll    

bbee──  

((aa))    TToo  pprroommoottee  ccoorree  hhuummaann  vvaalluueess  ffoosstteerriinngg  ccoo--ooppeerraattiioonn  

uunnddeerrssttaannddiinngg,,  ffeellllooww  ffeeeelliinngg  aanndd  ssoolliiddaarriittyy  iinn  ssoocciieettyy..  

((bb))    TToo  pprroommoottee  IInnddiiaann  ccuullttuurree  iinn  aallll  iittss  pplluurraalliittyy  aanndd  

ddiivveerrssiittyy..  

((cc))    TToo  pprroommoottee  aa  sscciieennttiiffiicc  tteemmppeerr  aanndd  hhuummaanniissmm  ssoo  aass  ttoo  

cclleeaannssee  ssoocciieettyy  ooff  oouuttddaatteedd  ddooggmmaass  aanndd  ssuuppeerrssttiittiioonnss..  
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((dd))    TToo  pprroommoottee  lliibbeerraall,,  sseeccuullaarr  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  vvaalluueess  

eemmpphhaassiizziinngg  ttoolleerraannccee  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  ootthheerrss  ffaaiitthh  aanndd  

wwaayy  ooff  lliiffee..  

((ee))    TToo  pprroommoottee  aanndd  iinnccuullccaattee  mmoorraall  aanndd  eetthhiiccaall  vvaalluueess  

aammoonngg  yyoouutthhss..  

((ff))    TToo  pprroommoottee  HHaarryyaannaa’’ss  ccuullttuurree  aanndd  iittss  hheeaalltthhyy  

ttrraaddiittiioonnss..  

((gg))    TToo  pprroommoottee  aanndd  iinnssttiill  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  

tthhee  ootthheerr  ggeennddeerr..  

((hh))    TToo  oorrggaanniizzee  tthhee  ZZoonnaall  YYoouutthh  FFeessttiivvaallss,,  IInntteerr  ZZoonnaall  

YYoouutthh  FFeessttiivvaallss,,  HHaarryyaannaa  DDaayy  CCeelleebbrraattiioonnss,,  TTaalleenntt  

SSeeaarrcchh  CCoommppeettiittiioonn,,  NNaattiioonnaall  aanndd    IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy  

YYoouutthh  FFeessttiivvaall  aanndd  aannyy  ootthheerr  CCuullttuurraall//YYoouutthh  aaccttiivviittyy..  

((ii))    TToo  ccrreeaattee  aa  sseennssee  ooff  ccuullttuurraall  lleeaaddeerrsshhiipp  aammoonngg  tthhee  

yyoouutthh  ooff  tthhee  SSttaattee..  

((jj))    TToo  oorrggaanniizzee  ssuucchh  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  aarree  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  bbeenneeffiicciiaall  aanndd  uusseeffuull  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  

ssttuuddeennttss..  

((kk))    TToo  mmaakkee  rruulleess  ffoorr  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  ccoonndduucctt  aanndd  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ccuullttuurraall  ccoommppeettiittiioonnss..  

((ll))    TToo  iinntteerrpprreett  aanndd  eennffoorrccee  iittss  rruulleess  aanndd  ttoo  ggiivvee  ddeecciissiioonnss  

aanndd  rruulliinngg  oonn  aannyy  ppooiinntt  nnoott  ccoovveerreedd  bbyy  tthhoossee  rruulleess..  

((mm))    TToo  aapppprroovvee  bbyyee--llaawwss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  rruulleess  aanndd  ttoo  

aappppooiinntt  ssuubb--ccoommmmiitttteeee((ss)),,  iiff  aanndd  wwhheenn  nneecceessssaarryy  aanndd  

ffiixx  tthheeiirr  tteerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee..  

((nn))    TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ppaassss  tthhee  AAnnnnuuaall  BBuuddggeett,,  AAnnnnuuaall  

RReeppoorrtt,,  aauuddiitteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss,,  pprrooppoosseedd  aanndd  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill..  
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((oo))    TToo  eelleecctt  oonnccee  aa  yyeeaarr,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ffrroomm  

aammoonnggsstt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  tthhee  

VViiccee--PPrreessiiddeenntt  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  ccoonnttiinnggeenntt  iinn--

cchhaarrggeess..    TToo  eelleecctt  sseevveenn  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill  ttoo  bbee  oonn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill..    FFoouurr  ooff  tthheessee  wwiillll  bbee  ffrroomm  aammoonnggsstt  

tthhee  PPrriinncciippaallss  aanndd  tthhrreeee  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  lleeccttuurreerrss..  

((pp))    TToo  rraaiissee  aanndd  ssppeenndd  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  

aanndd  mmaakkee  rruulleess  ffoorr  ppuurrcchhaassee  aanndd  ppaayymmeennttss  aanndd  ttoo  

ddeecciiddee  tthhee  rraatteess  ooff  hhoonnoorraarriiuumm,,  TTAA//DDAA  aanndd  ootthheerr  

ffiinnaanncciiaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

((qq))    TToo  aarrrraannggee  ggrraannttss  ffrroomm  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss  

aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  pprroommoottee  yyoouutthh  aanndd  ccuullttuurraall  

aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  iittss  aaffffiilliiaatteedd  ccoolllleeggeess..    

((rr))    TToo  oorrggaanniizzee  ssuummmmeerr  ccaammppss,,  aaddvvaannccee  yyoouutthh  lleeaaddeerrsshhiipp  

ccaammppss,,  ttrreekkkkiinngg  ccaammppss,,  wwoorrkksshhooppss,,  sseemmiinnaarrss,,  tthheeaattrree  

wwoorrkksshhooppss  aanndd  iinntteerr  ccoolllleeggee  eedduuccaattiioonnaall  ccuumm  ccuullttuurraall  

ttrriippss..    

((ss))    TToo  ccoooorrddiinnaattee  aanndd  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ppaanneell  ooff  jjuuddggeess//  

eexxppeerrttss  ffoorr  vvaarriioouuss  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess..  

((tt))    TToo  wwrriittee  ooffff  pprrooppeerrttiieess  aanndd  iirrrreeccoovveerraabbllee  dduueess  ooff  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  ttoo  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  

aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  tthhee  

pprrooppeerrttiieess,,  aarrttiicclleess  aanndd  iitteemmss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..    

((uu))    TToo  ttaakkee  ssuucchh  ootthheerr  aaccttiioonn  aass  mmaayy  bbee  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  

aanndd  pprrooppeerr  ffoorr  tthhee  ffuurrtthheerraannccee  oorr  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  tthhee  

aaiimmss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee..  

33..  FFuunnccttiioonnss  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ::  

  AA..  TThhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  

bbyy  aann  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ccoonnssiissttiinngg  ooff──  
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((ii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  CCuullttuurraall  CCoouunncciill,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee                                      

eexx--ooffffiicciioo  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

((iiii))  TThhee  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn,,  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

((iiiiii))  DDeeaann,,  FFaaccuullttyy  ooff  HHuummaanniittiieess..  

((iivv))  TTwwoo  tteeaacchheerrss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tteeaacchhiinngg  ddeeppttss..  wwhhoo  

aarree  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

((vv))  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  CCuullttuurraall  CCoouunncciill,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee                                  

eexx--ooffffiicciioo  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

((vvii))  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  sshhaallll  

iinncclluuddee  sseevveenn  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill  bbyy  iittss  mmeemmbbeerrss..  FFoouurr  ooff  tthheessee  sshhaallll  

bbee  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  PPrriinncciippaallss  aanndd  tthhrreeee  ffrroomm  

aammoonnggsstt  tthhee  lleeccttuurreerrss..  

((vviiii))  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  

bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn,,  aass  oofftteenn  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy..    

OOrrddiinnaarriillyy,,  sseevveenn  ddaayyss  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  ssuucchh  

mmeeeettiinnggss,,  bbuutt  iinn  eemmeerrggeenntt  ccaasseess  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  

rreessiiddeenntt  mmaayy  ccaallll  aa  mmeeeettiinngg  aatt  aa  sshhoorrtteerr  nnoottiiccee,,  iiff  

nneecceessssaarryy..  

((vviiiiii))  TThhee  qquuoorruumm  ffoorr  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  

sshhaallll  bbee  22//55tthh  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..  

((iixx))  TTAA//DDAA  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  sshhaallll  

bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

  BB..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  sshhaallll  aallssoo──  

    ((aa))  nnoommiinnaattee  tthhee  CCoonnvveenneerr  PPrriinncciippaallss  ooff  tthhee  ZZoonneess  

ffoorrmmeedd  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  YYoouutthh  WWeellffaarree  aaccttiivviittiieess..  

    ((bb))  oorrggaanniizzee,,  ccoonndduucctt  aanndd  ccoonnttrrooll  tthhee  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess..  
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    ((cc))  rraaiissee  aanndd  ssppeenndd  ffuunnddss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  BBuuddggeett  eessttiimmaatteess  ssaannccttiioonneedd  bbyy  

tthhee  GGeenneerraall  HHoouussee..  

    ((dd))    ffrraammee  bbyyee--llaawwss  ttoo  mmeeeett  aannyy  eemmeerrggeennccyy  tthhaatt  mmaayy  

aarriissee  iinn  tthhee  bboonnaaffiiddee  ddiisscchhaarrggee  ooff  iittss  dduuttiieess,,  pprroovviiddeedd  

tthhaatt  ssuucchh  aaccttiioonn  iiss  dduullyy  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  AAnnnnuuaall  

GGeenneerraall  HHoouussee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

    ((ee))  ccoonnssiiddeerr  aanndd  rreeccoommmmeenndd,,  ffoorr  aaddooppttiioonn  bbyy  tthhee  

AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  HHoouussee  MMeeeettiinngg  wwiitthh  iittss  aapppprroopprriiaattee  

ccoommmmeennttss,,  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  CCoouunncciill  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  oonn  tthhee  yyeeaarr’’ss  aaccttiivviittiieess,,  

tthhee  aauuddiitteedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr,,  tthhee  

aannnnuuaall  bbuuddggeett  eessttiimmaatteess  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  FFiixxttuurreess  

lliisstteedd  ffoorr  tthhee  eennssuuiinngg  yyeeaarr..  

    ((ff))  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  wwhheerree  tthhee  aammoouunntt  eexxcceeeeddss  

RRss..1100,,000000//--  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  iitteemm  aanndd  ttoo  aallllooww                                    

rree--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  oonnee  bbuuddggeett  hheeaadd  ttoo  

aannootthheerr..  

    ((gg))  nnoommiinnaattee  oonnee  mmaallee  aanndd  oonnee  ffeemmaallee  ssttuuddeenntt  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  IInntteerr  ZZoonnaall  YYoouutthh  

FFeessttiivvaall  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill,,   

ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr..    

44..  DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill──  

  ((ii))    OOvveerr  aanndd  aabboovvee  aallll  tthhaatt  iiss  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  nnoorrmmss//gguuiiddeelliinneess  

ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  wwiillll  bbee  tthhee  ffiinnaall  

aauutthhoorriittyy  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  

iittss  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  HHee//sshhee  mmaayy  ssuummmmoonn  ffoorr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  aannyy  rreeccoorrdd  oorr  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill  oorr  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ooff  hhiiss//hheerr  rreevviieeww..  
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  ((iiii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

((iivv))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  mmaayy  rreeffeerr  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  tthhee  mmaatttteerrss  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  ddeeeemm  nneecceessssaarryy  

ffoorr  iittss  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

55..  DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn::  

      TThhee  VViiccee--CChhaaiirrmmaann  sshhaallll,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann  

oorr  wwhheenn  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  eexxeerrcciissee  aallll  ppoowweerrss  

vveesstteedd  iinn  tthhee  CChhaaiirrmmaann  iinn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  aallll  dduuttiieess  vveesstteedd  iinn  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann..  

66..  TThhee  dduuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  bbee──  

  ((aa))  ttoo  ddeecciiddee  tthhee  ddaattee  aanndd  ttiimmee  ooff  tthhee  GGeenneerraall  BBooddyy  mmeeeettiinngg  ooff  

tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  VViiccee--

CChhaaiirrppeerrssoonn..  

  ((bb))  ttoo  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

  ((cc))    ttoo  ssaannccttiioonn  tthhee  eexxppeennddiittuurree  uuppttoo  ttoo  aammoouunntt  ooff  BBuuddggeett  

pprroovviissiioonn  uunnddeerr  ddiiffffeerreenntt  hheeaaddss  ooff  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  ZZoonnaall  

aanndd  IInntteerr--ZZoonnaall  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ootthheerr  yyoouutthh  aanndd  ccuullttuurraall  

aaccttiivviittiieess,,  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

  ((dd))  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonnss  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  bbee  

rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  nneexxtt  ((ssuubbsseeqquueenntt))  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

BBooaarrdd  ffoorr  ccoonnffiirrmmaattiioonn//aapppprroovvaall..  

  ((ee))  ttoo  ppuurrcchhaassee  nneecceessssaarryy  iitteemmss  aanndd  aarrttiicclleess  ffoorr  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill  ooffffiiccee..  

  ((ff))  ttoo  ccoonnssttiittuuttee  ppaanneell  ooff  jjuuddggeess//eexxppeerrttss  ffoorr  vvaarriioouuss  ccuullttuurraall  

aaccttiivviittiieess..  
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  ((gg))  ttoo  eennggaaggee  llaabboouurreerrss,,  sswweeeeppeerrss,,  ppeeoonnss,,  cclleerrkkss  aanndd  ootthheerr  

ssttaaffff  ffoorr  tteemmppoorraarryy  nnaattuurree  ooff  wwoorrkk,,  oouutt  ooff  tthhee  ccuullttuurraall  

CCoouunncciill  FFuunndd..      

  ((hh))  TToo  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  uupp  ttoo  RRss..1100,,000000//--  aatt  ttiimmee..  

    TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  hhaavvee  aa  ccaassttiinngg  vvoottee  iinn  mmaatttteerrss  

wwiitthhiinn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  wwhhiicchh  mmaayy  rreeqquuiirree  ddeecciissiioonn  

77..  DDuuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill  ::  

                  TThhee  VViiccee--CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  sshhaallll  ffuunnccttiioonn  

aass  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  aanndd  sshhaallll  eexxeerrcciissee  tthhee  ppoowweerrss  vveesstteedd  iinn  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn    iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  

88..  DDuuttiieess  aanndd  ppoowweerrss  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  ::  

  ((aa))  CCaarrrryy  oonn  ccoorrrreessppoonnddeennccee  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  

aanndd  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  ooff  GGeenneerraall  HHoouussee  aanndd  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..  

  ((bb))  IIssssuuee  nnoottiicceess  ooff  mmeeeettiinnggss  aanndd  rreeccoorrdd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  ssaammee  

aanndd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee..  

  ((cc))  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ootthheerr  rreeccoorrddss  aanndd  

rreeggiisstteerrss  aass  wweellll  aass  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  aallll  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  

CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

  ((dd))  CCaarrrryy  oouutt  ootthheerr  dduuttiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  eennttrruusstteedd  ttoo  hhiimm//hheerr  

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

  ((ee))  IIssssuuee  aallll  rreecceeiippttss  ooff  iinnccoommee  aanndd  ppaayymmeennttss  rreecceeiivveedd  oonn  

bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill..  

  ((ff))  EExxeeccuuttiivvee  ppoowweerrss  ttoo  iinnccuurr  eexxppeennddiittuurree  uuppttoo  RRss..1100,,000000//--  aatt  

aa  ttiimmee..  

  ((gg))  MMaaiinnttaaiinn  aallll  aaccccoouunnttss  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill  FFuunndd  aanndd  pprreeppaarree  bbuuddggeett,,  aauuddiitteedd  aaccccoouunnttss,,  
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aannnnuuaall  rreeppoorrtt  aanndd  pprreesseenntt  ssttaatteemmeenntt  iinn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

BBooaarrdd..    

  ((hh))  SSiiggnn  aallll  cchheeqquueess  ooff  tthhee  CCoouunncciill..  

  ((ii))  HHaavvee  aann  iimmpprreesstt  ooff  RRss..11,,000000//--  ttoo  mmeeeett  ppeettttyy  eexxppeennddiittuurree  ttoo  

bbee  rreeccoouuppeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee....  

  ((jj))  SSaannccttiioonn  jjoouurrnneeyy((ss))  ooff  tthhee  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  YYoouutthh  &&  

CCuullttuurraall  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt..    

  ((kk))  HHaavvee  ppoowweerr  ttoo  iinnccuurr  aann  eexxppeennddiittuurree  uuppttoo  RRss..22,,000000//--  

wwiitthhoouutt  qquuoottaattiioonn  oonn  qquuaalliittyy  bbaassiiss..    

  ((ll))  TToo  wwrriittee  ooffff  lloosssseess  uuppttoo  RRss..11,,000000//--..  

  ((mm))  TToo  ccoonnddoonnee  tthhee  ddeellaayy  iinn  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  eennttrriieess//ddeeppoossiittss  

eettcc..  

  ((nn))  HHaavvee  aann  iimmpprreesstt  ooff  RRss..22,,000000//--  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  MMiinnii  

BBuuss  eexxppeennddiittuurree  ttoo  bbee  rreeccoouuppeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

  ((oo))  TToo  aallllooww//ssaannccttiioonn  pprroovviissiioonnaall  ppaayymmeennttss,,  oouutt  ooff  CCuullttuurraall  

CCoouunncciill  FFuunndd  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd..        

99..  TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  sshhaallll  bbee  aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  

DDiirreeccttoorr  ((AAuuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  LLooccaall  FFuunnddss  AAccccoouunnttss,,  

HHaarryyaannaa,,  PPaanncchhkkuullaa..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ppllaaccee  tthhee  aannnnuuaall  aauuddiitt  

rreeccoorrdd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  

aanndd  aaddooppttiioonn..  

1100..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  eexxeerrcciissee  ggeenneerraall  

ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  CCuullttuurraall  CCoouunncciill  aanndd  sshhaallll  

ddeecciiddee  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  cchhaannggeess  tthhaatt  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  LL  

  

CCHHAAUUDDHHAARRYY  DDEEVVII  LLAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  UUNNIIFFEETTEE  SSOOCCIIEETTYY  

11..  AAiimmss  &&  OObbjjeeccttss::  

  ii))  TThhee  pprriinncciippaall  aaiimm  ooff  tthhee  SSoocciieettyy  wwiillll  bbee  ttoo  oorrggaanniizzee  

aannnnuuaall  FFeettee  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  ootthheerr  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  ttoo  

iinnccuullccaattee  aa  sseennssee  ooff  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  

aammoonngg  tthhee  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  FFeettee  aanndd  ootthheerr  ffuunnccttiioonnss  wwiillll  

uunnddoouubbtteeddllyy  pprreeppaarree  tthhee  yyoouunngg  ssttuuddeennttss  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ffuuttuurree  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

    

  iiii))  IInnccoommee  aaccccrruuiinngg  ffrroomm  tthhee  FFeettee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ttoo  bbee  ssppeenntt  oonn  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ffoorrmm  

ooff  sscchhoollaarrsshhiipp,,  ffiinnaanncciiaall  hheellpp  ttoo  ppoooorr  aanndd  nneeeeddyy  ssttuuddeennttss..  

  

22..  OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee::  

  TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss  oobbjjeecctt  aann  OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  sseett  uupp  iinn  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr::--  

  11..  VViiccee--CChhaanncceelllloorr    PPaattrroonn  

  22..  DDeeaann  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree    CChhaaiirrppeerrssoonn  

  33..  RReeggiissttrraarr      EExx--ooffffiicciioo--mmeemmbbeerr  

  44..  CChhiieeff  WWaarrddeenn        --ddoo--  

  55..  DDiirreeccttoorr,,  YYoouutthh  WWeellffaarree      --ddoo--  

  66..  DDiirreeccttoorr,,  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss    --ddoo--  

  77..  EExxeeccuuttiivvee  EEnnggiinneeeerr      --ddoo--  

  88..  88((eeiigghhtt))  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  aammoonngg  tthhee  MMeemmbbeerr  

    UUnniivveerrssiittyy  OOffffiicceerrss//tteeaacchheerrss  ttoo  bbee    

    nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  PPaattrroonn..  

  99..  88((eeiigghhtt))  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  ssttuuddeennttss    MMeemmbbeerr  
    ffrroomm  tthhee  UU..TT..DD  ((ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  
    bbyy  tthhee  DD..SS..WW))  
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TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  wwiillll  aappppooiinntt  aa  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  

CCoommmmiitttteeee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  dduuttiieess  mmeennttiioonneedd  bbeellooww::--  

ii))  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  

CCoommmmiitttteeee;;  

iiii))  ttoo  iissssuuee  nnoottiiccee  ooff  mmeeeettiinnggss  aanndd  rreeccoorrdd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  

ssaammee..  HHee//sshhee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  rreeccoorrdd..  

iiiiii))  TToo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm//hheerr  

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn..  

FFoorr  bbeetttteerr  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ssppeeeeddyy  wwoorrkk  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  

CCoommmmiitttteeee  mmaayy  aappppooiinntt  ssuubb--ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  ttaakkiinngg  uupp  vvaarriioouuss  

ssppeecciiffiicc  aassssiiggnnmmeennttss..  

  

TThhee  OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  ttrreeaassuurreerr  wwhhoo  

wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  aaccccoouunnttss..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ooppeenn  aann  aaccccoouunntt  

iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ““UUnniiffeettee  SSoocciieettyy””  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  wwiitthh  tthhee  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  

LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa..  TThhiiss  aaccccoouunntt  wwiillll  bbee  ooppeerraatteedd  jjooiinnttllyy  bbyy  

tthhee  TTrreeaassuurreerr  aanndd  SSeeccrreettaarryy..  

TThhee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  ““UUnniiffeettee  SSoocciieettyy””  sshhaallll  bbee  aannnnuuaallllyy  

aauuddiitteedd  bbyy  tthhee  DDyy..  DDiirreeccttoorr  ((AAuuddiitt))  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  

LLooccaall  FFuunnddss  AAccccoouunnttss,,  HHaarryyaannaa..  

  

33..  DDuuttiieess  aanndd  PPoowweerrss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn::  

  

ii))  ttoo  ssaannccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  wwiitthhiinn  tthhee  bbuuddggeett  pprroovviissiioonn;;  

iiii))  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  jjoouurrnneeyy  ooff  SSeeccrreettaarryy  aanndd  ootthheerrss  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  ooff  UUnniiffeettee  SSoocciieettyy;;  

iiiiii))  ttoo  ddeecciiddee  aannyy  mmaatttteerr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  UUnniiffeettee  SSoocciieettyy..  
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44..  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee::  

  

ii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  wwiillll  ccaallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  OOrrggaanniissiinngg  

CCoommmmiitttteeee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

iiii))  QQuuoorruumm  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  22//55tthh  ooff  ttoottaall  mmeemmbbeerrss..  

iiiiii))  MMeemmbbeerrss  wwhhoo  ddoo  nnoott  aatttteenndd  tthhrreeee  ccoonnsseeccuuttiivvee  mmeeeettiinnggss  

ooff  tthhee  UUnniiffeettee  SSoocciieettyy  sshhaallll  aauuttoommaattiiccaallllyy  cceeaassee  ttoo  bbee  iittss  

mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  PPaattrroonn//CChhaaiirrppeerrssoonn  sshhaallll  ffiillll  uupp  

vvaaccaannccyy  ooff  ssuucchh  mmeemmbbeerrss..  



 268 

CCHHAAPPTTEERR  ––  LLII  
  

THE BUILDING COMMITTEE 
 

1. The Building Committee shall consist of the following members :– 

  

 (i) Vice-Chancellor ... Chairman 
 
 (ii) Pro-Vice-Chancellor   
 
 (iii) Engineer-in-Chief ... P.W.D. (B & R), Haryana, or 

his nominee. 
 
 (iv) Technical Advisor to the Vice -Chancellor 
   
 (v) Registrar      …   Member Secretary 
 

(vi) One member of the Executive Council to be nominated 

by the Vice-Chancellor. 

 (vii) Chief Warden. 

(viii) Dean Students’ Welfare. 

 (ix) University Architect. 

 (x) Finance Officer. 

 (xi) Executive Engineer. 

2. The Building Committee shall :– 
 

(i) assist and advise the Executive Council in matters relating to 

construction; 

(ii) approve plans and estimates of all new construction works or 

additions or alterations; 

(iii) scrutinise and approve such tenders for allotment of works as 

are referred by the Vice-Chancellor; 

(iv) advise on items of works not covered by the tenders i.e., 

extra items; and 

(v) advise on such other matters as may be referred by the Vice-

Chancellor.  


