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ರ ಕರಣಗಳ ಟ್ಟಿ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು ಭತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಬ
2. ರಿಭಾಷೆಗಳು
3. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸ್ಥಾ ನೆ ಭತ್ತತ ನಿಗಭನ
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಗಳು
5. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು
6. ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಾ ಪ್ತತ , ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯ ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳಿಗೆ ಾ ವೇಶಾಕಾವ
7. ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಅಧಿಕಾಯ
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಆದವಗಳನ್ನು ಯದ್ದದ ಗಳಿಷಲು ಅಧಿಕಾಯ
9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
10. ಕುಲಾಧಿತಿ
11. ರಿಶೇಲನೆ
12. ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಿ
13. ಕುಲತಿ
14. ಕುಲತಿಮ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು
15. ಕುಲತಿಮ ಹುದೄದ ಯು ಖಾಲಿ ಇರು ಕಾಲದಲಿಿ ಕಾಮಯಾ ಸೄಾ
16. ಕುಲಷಚಿರು
17. ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕ
18. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
19. ಡೇನ್
20. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು
21. ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ
22. ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ದ್ಯಧಿ
23. ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು
24. ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಷಭೆಗಳು
25. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ
26. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಿಕಾಯಗಳು
27. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ
28. ಇತ್ಯ ಮಂಡಲಿಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಭತ್ತತ ರಿಶತ್ತತ ಗಳು
29. ರಿನಿಮಭಗಳು
30. ರಿನಿಮಭಗಳ ಯಚನೆ ಭತ್ತತ ಅವುಗಳ ಅಧಿನಿಮಮಿತಿ
31. ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು
32. ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಯಚನೆಮ ಕಾಮಯವಿಧಾನ
33. ವಿನಿಮಭಗಳು

34. ನಿಮಭಗಳ ಯಚನಾಧಿಕಾಯ
35. ಯಚನೆ, ರಿಕತ ಸ್ಥಾ ನ ಭತ್ತತ ಇತ್ರೆ ದೇಶದ ಕಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಾ ವೇ ಕಾಮಯವು
ಅಸಿಂಧುವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ
36. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನಿಧಿಗಳು
37. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿಘಟನೆ ಅಥವ್ಯ ಷಮಾಪ್ತತ
38. ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳು ಭತ್ತತ ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆ
39. ಸಣಕಾಸು ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳು
40. ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆಗೆ ನಿದಯಶಷಲು ಷಕಾಯಯದ ಅಧಿಕಾಯ
41. ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಯದಿ
42. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೇಜನೆ
43. ಕೄಲವು ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ ತೆ
44. ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಭತ್ತತ ಯದಿಗಳು
45. ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ
46. ಖರಿೇದಿಗಳ ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಸುವಿಕೄ
47. ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಉಬಂಧಗಳು
48. ಕೄಲವು ರಿೇಕೄಿ ಮ ಉಳಿಸುವಿಕೄಗಳು
49. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು
50. ನಶಟ ಬತಿಯ
51. ಅನ್ನಸೂಚಿಮನ್ನು ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾಯ
52. ಪ್ರಾ ರಂಬದಲಿಿ ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಯರಿಷಲು ಅಧಿಕಾಯ
53. ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 1994ಕೄಕ ತಿದ್ದದ ಡ
54. ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮಿತಿಮ ಯಚನೆ ಭತ್ತತ ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಷಮಿತಿಗಳ ನೇಭಕಾತಿ
55. ಆಯ್ಕಕ ಷಮಿತಿ
56. ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತ್ತತ
57. ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು
58. ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿ
59. ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಾ ತ್ಯಾ ಯೇಜಸುವುದ್ದ
60. ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭತ್ತತ ನೌಕಯರು
61. ಬವಿಶಾ ನಿಧಿ, ಉದ್ಯನ, ನಿವೃತಿತ ವೇತ್ನ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಯಾವುದ ಾ ಯೇಜನಕಾರಿ ಯೇಜನೆ
62. ದವಿ ಅಥವ್ಯ ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ
63. ಶಸುತ
64. ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್ ಯೇಜನೆಗಳು
65. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಬೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಸಂಶೇಧನೆ

ಉದ್ದ ೇವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2022ರ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ಯಯ :೦8

ರಾಜಾ ದಲಿಿ

ನಿರಂತ್ಯವ್ಯಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿತ ರು ಸಂಕ್ಷೇಣಯತೆಮನ್ನು

ಬೆಳಣಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಲಿಿ

ಪೂರೈಷಲು, ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಆರೇಗಾ , ಆಯುಷ್

ಉದಾ ಭ, ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ ಷಷಾ ಸಂನ್ಮೂ ಲದ ಅಭಿವೃದಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಷಕಾಯಯದ ಅಗತ್ಾ ಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುವುದಕೄಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೇಧನಾ, ಷಮಾಲೇಚನಾ ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೄ, ತ್ಯಬೇತಿ ಭತ್ತತ ಜ್ಞಾ ನ
ಾ ಸ್ಥಯದಲಿಿ ಫಹುವಿಧದ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು
ಆಯುಷ್ ದದ ತಿ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಎಿಂದ್ದ

ನಿಯಹಷಲು ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು

ನೆಲೆಗಳಿಸು ಭತ್ತತ

ಶ್ಾ ೇಶಠ ತೆಮ ವಿಶವ ದ್ಯಾ ಲಮನಾು ಗಿ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ

ಕರೆಮಲಾಗು

ಹೊಷ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು

ಆಯುಷ್

ಶಮೊಗಗ ದಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ನಿಗಮಿತ್ಗಳಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಥವ್ಯ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ
ವಿಮಶಗಳಿಗಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ ರಿಗಣಿಸದೄ.
ಆದದ ರಿಿಂದ ಈ ವಿಧೇಮಕ.

[2021ಯ ವಿಧಾನಷಭೆಮ ವಿಧೇಮಕ ಸಂಖ್ಯಾ :44, ಕಡತ್ ಸಂಖ್ಯಾ :ಸಂಾ ಶಾಇ 34 ಶಾಷನ 2021]
[ಭಾಯತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮ 3ನೇ ಟ್ಟಟ ಮ 25ನೇ ನಮೂದನೆಮಡ ಫರುತ್ತ ದೄ.]
[ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ತ್ಾ ದ ಭಾಗ IVಎ ವಿಶೇಶ ತ್ಾ ಸಂಖ್ಯಾ :79, ದಿನಾಿಂಕ:17.02.2022]
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(2022 ರ ಫೆಬ್ರುರಿ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ದಿನ ಿಂಕದಿಂದು ರ ಜ್ಯಪ ಲರಿಿಂದ ಅನುಮತಯನುು ಪಡೆಯಲ ಗಿದೆ)

ಕನಾಯಟಕ

ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು

ಶಮೊಗಗ ದಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ,

ನಿಗಮಿತ್ಗಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಉಬಂಧನ್ನು ಕಲಿಿ ಷಲು ಿಂದ್ದ ಅಧಿನಿಯಮ.
ರಾಜಾ ದಲಿಿ
ಸಂಕ್ಷೇಣಯತೆಮನ್ನು

ಬೆಳಣಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಲಿಿ

ನಿರಂತ್ಯವ್ಯಗಿ

ಹೆಚ್ಚು ತಿತ ರು

ಪೂರೈಷಲು, ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಆರೇಗಾ , ಆಯುಷ್ ಉದಾ ಭ, ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ ಷಷಾ

ಸಂನ್ಮೂ ಲದ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಷಕಾಯಯದ ಅಗತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕೄಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,
ಸಂಶೇಧನಾ, ಷಮಾಲೇಚನಾ, ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೄ, ತ್ಯಬೇತಿ ಭತ್ತತ ಜ್ಞಾ ನ ಾ ಸ್ಥಯದಲಿಿ ಫಹುವಿಧದ
ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ನಿಯಹಷಲು ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು

ನೆಲೆಗಳಿಸು ಭತ್ತತ

ಆಯುವೇಯದ, ಯೇಗ,

ನಾಾ ಚ್ಚರೇತಿ, ಯುನಾನಿ, ಸದದ , ಸೇ ರಿಗಿ ಭತ್ತತ ಹೊೇಮಿಯೇತಿ ವೈದಾ ದಿ ತಿ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ ನ
ಉತ್ಕ ೃಶಟ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನಾು ಗಿ

ಕರೆಮಲಾಗು

ಹೊಷ

ಕನಾಯಟಕ

ರಾಜಾ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು

ನಿಗಮಿತ್ಗಳಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಕೄಕ

ಆಯುಷ್

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಎಿಂದ್ದ

ಶಮೊಗಗ ದಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಥವ್ಯ ಆನ್ನಷಂಗಿಕ ವಿಶಮಗಳಿಗಗಿ

ಉಬಂಧನ್ನು ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ಯುಕತ ವ್ಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ.
ಇದ್ದ ಭಾಯತ್ ಗಣರಾಜಾ ದ ಎಿ ತೆತ ಯಡನೇ ಶಯದಲಿಿ
ಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತ್ವ್ಯಗಲಿ:-

ಕನಾಯಟಕ

ರಾಜಾ

ವಿಧಾನ

ಅಧ್ಯಯ ಯ I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ು ಹೆಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು
ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2021 ಎಿಂದ್ದ ಕರೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಇದ್ದ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು ಷಕಾಯರಿ ರಾಜಾ ತ್ಾ ದಲಿಿ

1

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ

[ಅಧಿಸೂಚನೆಮ]1

ಮೂಲಕ

ಗತ್ತತ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
1. ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಾ : ಆಕುಕ 20 ಪ್ತಟ್ಟಡ 2021 ದಿನಾಿಂಕ: 31.05.2022ಯ ಮೂಲಕ ದಿನಾಿಂಕ: 31.05.2022 ರಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ
ಬಂದಿರುತ್ತ ದೄ. (ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಅಧಿನಿಮಭದ ಕೇನೆಮಲಿಿ ನೇಡಫಹುದ್ದ).

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಅನಾ ತಅ ಅಗತ್ಾ ಡಸದ ಹೊಯತ್ತ,(1) “ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ;

(2) “ಸಂಯೇಜತ್ ಕಾಲೇಜು” ಎಿಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಾ ದವದಳಗೆ ಇರು ಭತ್ತತ
ನಿಮಮಿಸದ ರಿನಿಮಭಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ
ಅಥವ್ಯ

ಸಂಸೄಾ

ಹಾಗೂ

ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯಗಿದೄಯ್ಕಿಂದ್ದ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಭಾವಿಷಲಾದ

ಎಲಾಿ

ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯದ ಕಾಲೇಜು

ಅಡಮಲಿಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ
ಭತ್ತತ

ಸಂಸೄಾ ಗಳನ್ನು

ಳಗಳುು ತ್ತ ದೄ;
(3) “ಗತ್ತತ ಡಸದ ದಿನಾಿಂಕ” ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನು

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಗತ್ತತ ಡಸದ ದಿನಾಿಂಕ;
(4) “ಅಗಾ ನಿಕಾಮ” ಎಿಂದರೆ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭಾಯತಿೇಮ ವೈದಾ ದಿ ತಿ ಆಯೇಗ ಅಧಿನಿಮಭ,
2020ಯ 3ನೇ ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ , ಯಚಿತ್ವ್ಯದ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭಾಯತಿೇಮ ವೈದಾ

ದದ ತಿ ಭತ್ತತ

ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಹೊೇಮಿಯೇತಿ ಆಯೇಗ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020ಯ 3ನೇ ಾ ಕಯಣ
ಅಡಮಲಿಿ ಯಚಿತ್ವ್ಯದ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಹೊೇಮಿಯೇತಿ ಆಯೇಗ;
(5) “ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು;
(6)

“ಆಯುಷ್

ವೈದಾ

ದಿ ತಿ”

ಎಿಂದರೆ

ಾ ತಿಬಂಧಕ,

ಪುನಶ್ು ೇತ್ನಗಳಿಸು ಸವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ

ಾ ಧಯಕ,

ಶಾಖ್ಯಗಳನ್ನು

ನಿವ್ಯಯಕ

ಭತ್ತತ

ಳಗಿಂಡ ಆಯುವೇಯದ,

ಯೇಗ ಭತ್ತತ ಾ ಕೃತಿಚಿಕ್ಷತೆ್ , ಯುನಾನಿ, ಸದಿ , ಸೇವ್ಯ ರಿಗಿ ಭತ್ತತ ಹೊೇಮಿಯೇತಿ;
(7) “ಕುಲಾಧಿತಿ” ಎಿಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕುಲಾಧಿತಿ;
(8) “ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕ” ಎಿಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕ;
(9)

“ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ”

ಎಿಂದರೆ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ;
(10) “ಅಧಿಕಾರಿ” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿ;
(11) “ಷಸ ಕುಲಾಧಿತಿ” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಷಸ ಕುಲಾಧಿತಿ;
(12) “ಕುಲಷಚಿ” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿ;
(13) “ವಿನಿಮಭಗಳು” ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ 30ನೇ ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ಮಾಡದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿನಿಮಭಗಳು;
(14) “ಅನ್ನಸೂಚಿ” ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭಕೄಕ ಲಗತಿತ ಷಲಾದ ಅನ್ನಸೂಚಿ;
(15) “ಅಧಾಾ ಕ” ಎಿಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಥವ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಶಕ್ಷಣ ದಗಿಸು
ಘಟಕ ಕಾಲೇಜನ ಗೌಯ ಅಥವ್ಯ ವಿಶಾಾ ಿಂತ್ (ಎಭರಿಟಸ್) ಅಥವ್ಯ ಷಮಾಲೇಚಕ ಅಥವ್ಯ ಗುತಿತ ಗೆ
ಅಥವ್ಯ ಹಂಗಮಿ(adjunct) ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ, ಷಸ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ ಅಥವ್ಯ ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು
ಇಯನು ಳಗಿಂಡಂತೆ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು;
(16) “ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ” ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲಿಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸದ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ
ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ; ಭತ್ತತ
(17) “ಕುಲತಿ” ಎಿಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕುಲತಿ.

ಅಧ್ಯಯ ಯ II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ
3. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ನೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ.- (1) 4ನೇ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಹೇಳಲಾದಂತೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಗಳ ಮಿಂದ್ದರಿಕೄಗಗಿ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಎಿಂದ್ದ ಕರೆಮಲಾಗು, ಸಂಯೇಜನೆಗಳಿಸು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ ಷವ ತ್ತ ನ್ನು ಆಜಯಸು
ಭತ್ತತ ಧಾಯಣ ಮಾಡು, ಕರಾರು ಮಾಡಕೇಳುು  ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ
ಅವಾ ಕವ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಉತ್ತ ರಾಧಿಕಾಯನ್ನು

ಇತ್ಯ

ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾನಾ ಮೊಸಯನ್ನು

ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಮವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಕೆಗಳುು 

ಅಧಿಕಾಯದಿಂದಿಗೆ

ಶಾವವ ತ್

ಹೊಿಂದಿರು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಷರಿನ ಿಂದ್ದ

ಭತ್ತತ ಅದ್ದ ಷದರಿ ಹೆಷರಿನಿಿಂದ ದ್ಯವ ಹೂಡತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ದ್ಯವಗೆ ಗುರಿಯಾಗತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ವಿರುದಿ ಹೂಡಲಾದ ಎಲಾಿ ದ್ಯವಗಳಲಿಿ ಭತ್ತತ
ಇತ್ಯ

ಕಾನ್ಮನ್ನ

ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಾ ಸಯಣೆಗಳಲಿಿ ,

ವ್ಯದತ್ಾ ಗಳಿಗೆ

ರಿಜಸ್ಥಟ ರಯರು

ಷಹ

ಮಾಡ

ಷತ್ಯಾ ನೆ

ಭತ್ತತ ಅಿಂತ್ಸ ದ್ಯವಗಳಲಿಿ ನ ಭತ್ತತ ಾ ಸಯಣೆಗಳಲಿಿ ನ ಎಲಿ ಆದಶಕೄಗಳನ್ನು

ರಿಜಸ್ಥಟ ರಯರಿಗೆ ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅರಿಗೆ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4) ಇಡೇ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ದ ಅಧಿಕಾಯ ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮನ್ನು

ಹೊಿಂದಿರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಕಿಂದಾ ಸ್ಥಾ ನವು ಶಮೊಗಗ ದಲಿಿ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದ್ದ ೇವಗಳು.- (1) ಆಯುಷ್ ವೈದಾ

ದಿ ತಿ ಭತ್ತತ ಸಂಬಂಧಿತ್

ವಿಶಮಗಳ ಕಲಿಕೄ ಭತ್ತತ ಜ್ಞಾ ನದ ಮನು ಡೆ ಭತ್ತತ ಾ ಸ್ಥಯ (disseminate) ಹಾಗೂ ಆಯುವೇಯದ
ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಗುಣಭಟಟ ದ ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣನ್ನು

ನಿೇಡು ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತ ಭ ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ

ಕೄಿ ೇಭ ದಗಿಸು ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ದಡಡ ಭಟಟ ದಲಿಿ ಷಮಾಜ ಸವಗೈಮಾ ಲು ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿ ಾ ಜ್ಞಾ ಮನ್ನು
ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಲಿಿ

ಭತ್ತತ

ಸಂಶೇಧನಾ

ವಿದ್ಯವ ಿಂಷಯಲಿಿ

ಬೆಳೆಸುಲಿಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಗಳಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ
ಪೇಾ ೇತ್ಯ್ ಹಷಲು

ಉನಾಾ ಷಗಳು,

ವಿಚಾಯಸಂಕ್ಷಯಣಗಳು,

ಅವುಗಳ

ಪ್ರತ್ಾ ವು

ದಿ ತಿಮ ಜ್ಞಾ ನನ್ನು

ಚಚಾಯ

ಗೇರ್ಷಠ ಗಳು

ಭತ್ತತ

ಷಮಾವೇವಗಳನ್ನು ಆಯೇಜಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ದವಿಗಳು ಭತ್ತತ
ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು
ಯಾವುದ ಉದೄದ ೇವಗಳನ್ನು
ಈಡೇರಿಸುವುದಕೄಕ

ಾ ದ್ಯನಮಾಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ

ಭತ್ತತ ಭಾಯತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ ಾ ತಿಷಾಟ ಪ್ತಷಲಾದ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನು

ಆನ್ನಷಂಗಿಕ, ಅವಾ ಕ ಅಥವ್ಯ ನೆಯವ್ಯಗು ಅಿಂಥ ಎಲಾಿ

ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು, ಎಲಾಿ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ, ಎಲಾಿ ಧಭಯದರಿಗೆ ಯಾವುದ ಜನಾಿಂಗ, ಪಂಥ,
ಜ್ಞತಿ ಅಥವ್ಯ ಗಯನ್ನು

ಲೆಕ್ಷಕ ಷದೄ ಮಕತ ವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಅಧಾಾ ಕನಾಗಿ ಅಥವ್ಯ

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಯಾಗಿ ಾ ವೇವ ಡೆಮಲು ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ಯಾವುದ ಹುದೄದ ಮನ್ನು ಧಾಯಣ ಮಾಡಲು
ಅಥವ್ಯ

ಅದಯಲಿಿ

ದವಿೇಧಯನಾಗಲು

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಯಾವುದ

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯನ್ನು

ಅನ್ನಬವಿಷಲು ಅಥವ್ಯ ಚಲಾಯಿಷಲು ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿರುವುದಕೄಕ

ಯಾವುದ ಧಾಮಿಯಕ ನಂಬಿಕೄ

ಅಥವ್ಯ ನಿಷೆಠ ಮ ಫಗೆಗ ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಕಾನ್ಮನ್ನ ಫದಿ ವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಗುರಿಗಳು ಭತ್ತತ ಉದೄದ ೇವಗಳು ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ,ಎಿಂದರೆ:(i) ಅಗಾ ನಿಕಾಮದ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಿ

ರೂಪ್ತಸದಂತೆ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ

ದಿ ತಿ ಭತ್ತತ

ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಜ್ಞಗತಿಕವ್ಯಗಿ ಗುರುತಿಸು ಉತ್ಕ ೃಶಟ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗುವುದ್ದ;
(ii)

ಆಯುಷ್

ವೈದಾ

ದಿ ತಿ

ಭತ್ತತ

ಇತ್ರೆ

ಸಂಬಂಧಿತ್

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ

ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ

ಷಮಾಲೇಚನೆಮನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್ ಕಾಮಯಕಾ ಭಗಳನ್ನು ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸುವುದ್ದ;
(iii)

ಜನಯಲುಗಳು,

ಸಂಶೇಧನಾ

ಲೇಖನಗಳು,

ಕಾಮಯನಿಯಸಣಾ

ತ್ಾ ಗಳು,

ನಿೇತಿ

ಸಂಕೄಿ ೇಗಳು ಭತ್ತತ ಲೇಖನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಳಗಿಂಡಂತೆ ಸ್ಥಿಂದಭಿಯಕ ತಿಾ ಕೄಗಳು, ಜನಯಲುಗಳು,
ನಿಮತ್ಕಾಲಿಕೄಗಳು ಭತ್ತತ ಪುಷತ ಕಗಳ ಾ ಕಟಣೆಮನ್ನು ತ್ಯವ್ಯಗಿಯೇ ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ ಹಾಗೂ ನೆಯನ್ನು
ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ; ಅದಯ ಯಾವುದ ಗುರಿಗಳು ಭತ್ತತ ಉದೄದ ೇವಗಳ ಮಿಂದ್ದರಿಕೄಗಗಿ ಭತ್ತತ ಮನು ಡೆಮ
ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳು ಭತ್ತತ ಗಾ ಿಂತಅಲಮ ಮಾಹತಿ ಸವಗಳನ್ನು

ಹೆಚಿು ಷಲು (augmenting) ಡಜಟಲ್

ಮಾಧಾ ಭಗಳು, ದೃವಾ ಮಾಧಾ ಭಗಳು, ಮದಾ ಣ ಮಾಧಾ ಭಗಳನ್ನು ಫಳಸಕೇಳುು ವುದ್ದ.
(iv) ಆಯುಷ್ ದಿ ತಿ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶಮಗಳಲಿಿ ಬೇಧನೆ, ಸಂಶೇಧನೆ,
ತ್ಯಬೇತಿ ಭತ್ತತ ನಿೇತಿ ಷಭಥಯನೆ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳು, ಸುತ ವಿಶಮಗಳು ಭತ್ತತ
ದತ್ಯತ ಿಂವಗಳನ್ನು

ವಿನಿಭಮಕಾಕ ಗಿ ಏಪ್ರಯಡುಗಳನ್ನು

ಕಾಯಾಯಗಯಗಳು,

ತ್ಯಬೇತಿ,

ಚರ್ಚಯಗಳನ್ನು

ಯೇಜನಾ ಷಮಾಲೇಚನೆಮನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ, ಗೇರ್ಷಠ ಗಳು, ಷಮ್ೂ ೇಳನಗಳು,

ಆಯೇಜಸುವುದ್ದ

ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ ಇವುಗಳಲಿಿ

ಭತ್ತತ

ಸಂಶೇಧನೆ

ಭತ್ತತ

ಅಿಂತ್ಯರಾರ್ಷಟ ೇಮ, ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ,

ರಾಜಾ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಷಾ ಳಿೇಮ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಅಥವ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಂದಿಗೆ ಷಸಕರಿಸುವುದ್ದ,
ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಕೄಲಷ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿಯಹಸುವುದ್ದ;
(v)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಕಾಮಯಕಾ ಭಗಳಲಿಿ

ಭಾಗಹಷಲು

ಷಕಾಯಯಗಳು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಗಳು, ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ನಿೇತಿ ಷಭಥಯನೆ ಷಮೂಸಗಳು ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಭಾಯತಿೇಮ
ಭತ್ತತ ವಿದವಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಾ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭತ್ತತ ಅಿಂತ್ಯ
ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಖಾಾ ತಿಮ ಆಯುಷ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ನಿೇತಿ ಯಚನೆ ಹಾಗೂ ಾ ಹಾಯ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ ಾ ಖಾಾ ತ್ರಾದ
ಾ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸುವುದ್ದ;
(vi) ಮೇಲೆ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾದ ಅಥವ್ಯ ಳಗಿಂಡರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವುದ ಅಥವ್ಯ
ಎಲಾಿ

ಧ್ಯಾ ಯೇದೄದ ೇವಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಧಿಷಲು ಅವಾ ವ್ಯದ ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಕ ಭತ್ತತ

ಅತ್ಾ ಗತ್ಾ

ಅಥವ್ಯ

ಷಹಾಮಕವಿಂದ್ದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ರಿಗಣಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಎಲಾಿ ಕಾನ್ಮನಾತ್ೂ ಕ ಕಾ ಭಗಳು
ಭತ್ತತ ಕೄಲಷಗಳನ್ನು

ತ್ಯನಾಗಿಯೇ ಅಥವ್ಯ ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಇತ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ (entities) ಅಥವ್ಯ

ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(vii) ಆಯುಷ್ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನು ಉತೆತ ೇಜಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು
ಷಕ್ಷಭವ್ಯಗಿರು ಮಿತಿಯಳಗೆ ಅಿಂಥ ಎಲಾಿ ಕಾ ಭಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅನ್ನಮೊೇದಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಎಲಾಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು
ನಿಯಹಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಇತ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳನ್ನು ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ; ಭತ್ತತ
(viii) ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಆರೇಗಾ ದ ಆಯುಷ್ ದದ ತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೇಧನೆ, ಆಯುಷ್ ಉದಾ ಭ
ಭತ್ತತ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ವಿಶಮಗಳ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ ,

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ,

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಇಚಿಿ ಸು ಇತ್ಯ ಕಾಮಯಗಳು ಭತ್ತತ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ , ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯ ಅಥವ್ಯ ಕಿಂದಾ ಷಕಾಯಯ ಅಥವ್ಯ
ಇತ್ಯ ಷಕಾಯರಿ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳು, ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಮಗಳು ಷಕಾಯರಿ ಅಥವ್ಯ ಖಾಷಗಿಯಾಗಿ ಹಸಕೇಡು
ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ.
5.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಮತ್ತು

ರ ಕಾಯಾಗಳು.-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಈ ಮಿಂದಿನವುಗಳಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಭತ್ತತ

ವಿವಿಧ

ಧ್ಯಾ ೇಯೇದೄದ ೇವಗಳ

ಈಡೇರಿಕೄಗಗಿ

ಅವಾ ಕವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದಂಥ ಭತ್ತತ ಸಂಶೇಧನೆ, ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಬೇಧನಾ ಕಿಂದಾ ಗಳ ಆಡಳಿತ್
ನಿಯಸಣೆ ಭತ್ತತ ಾ ಸ್ಥಾ ನೆ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಆಯುಷ್ ದದ ತಿ ಭತ್ತತ
ಸಂಬಂಧಟಟ

ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಜ್ಞಾ ನ ಅಥವ್ಯ ಕಲಿಕೄಮ ಅಿಂಥ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿ ,

ಬೇಧನೆಗೆ ಅಕಾವನ್ನು

ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಈ ವಿಶಮಗಳಲಿಿ

ಸಂಶೇಧನೆಗಗಿ ಜ್ಞಾ ನ

ಅಭ್ಯಾ ದಮಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ತತ ಾ ಸ್ಥಯಕಾಕ ಗಿ ಅಕಾವನ್ನು ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(iii)

ಹೆಚಿು ನ

(extra-mural)

ಸಂಶೇಧನೆ,

ಬೇಧನೆ

ಭತ್ತತ

ವಿಷತ ಯಣಾ

ಸವಗಳನ್ನು

ಆಯೇಜಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ;
(iv)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ

ರಿೇಕೄಿ ಗಳನ್ನು

ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ

ನಡೆಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಡಪೇಿ ಮಾಗಳು, ಾ ಮಾಣತ್ಾ ಅಥವ್ಯ ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಗಳನ್ನು

ನಿೇಡುವುದ್ದ, ದವಿಗಳು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು ಾ ಧಾನ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಉತ್ತ ಭ
ಹಾಗೂ ಯುಕತ ಕಾಯಣಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳು, ಾ ಮಾಣ ತ್ಾ ಗಳು, ದವಿಗಳು
ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ;
(v)

ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಹೇಳಲಾದ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ಗೌಯ ದವಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ

ಗೌಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಧಾನ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(vi)

ಶುಲಕ ಗಳು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಚಾಜುಯಗಳನ್ನು

ನಿಗದಿಡಸುವುದ್ದ, ತ್ಗದೄಮಾಡುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ ಸವ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ;
(vii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು,

ತ್ನು

ದೄಾ ೇಯೇದೄದ ೇವಗಳ

ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಡುವಂತೆ ಸಂಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ

ಈಡೇರಿಕೄಗಗಿ

ಅವಾ ವಿಂದ್ದ

ಬೇಧನೆಗಗಿ ವಿಶೇಶ ಕಿಂದಾ ಗಳು, ವಿಶೇಶವ್ಯದ

ಅಧಾ ಮನ ಕಿಂದಾ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ;
(viii)

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯನಿಮರಿಗಗಿ ನಿವ್ಯಷ, ಶಸುತ ಭತ್ತತ ಬೇಧನೆಮ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅಿಂಥ

ಏಪ್ರಯಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ix)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತ್ಯಿಂತಿಾ ಕ, ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ, ಲಿಪ್ತಕ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಠ ಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಭಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(x)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಫಬ ಿಂದಿಮಲಿಿ

ಶಷತ ನ್ನು

ರೂಪ್ತಸ

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಶಸುತ ಕಾ ಭಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ;
(xi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ಅಗತ್ಾ ಡಸು

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ,

ಷಸಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ,

ಷಹಾಮಕ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಗಳು ಭತ್ತತ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಬೇಧಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವ್ಯ ಸಂಶೇಧನಾ
ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು ಸೃಜಸುವುದ್ದ;

(xii)

ಅಗಾ ನಿಕಾಮದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಷಹಾಮಕ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳನಾು ಗಿ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಅಥವ್ಯ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು,

ಷಸ

ಅಧಾಾ ಕರು

ಭತ್ತತ

ಅನಾ ತಅ

ಸಂಶೇಧಕಯನಾು ಗಿ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದ್ದ;
(xiii) ಾ ತಿಭಾವಂತ್ (Meritorious) ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗಗಿ ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ತಆಯವೇತ್ನಗಳು,
ಫಹುಮಾನಗಳು ಭತ್ತತ ದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ನಿೇಡುವುದ್ದ. ಸಂಶೇಧನೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮದಾ ಣ, ಭರು ಸೃಜನೆ ಭತ್ತತ

ಾ ಕಟಣೆಗೆ ಅಕಾವ ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ಾ ದವಯನಗಳನ್ನು ಆಯೇಜಸುವುದ್ದ;
(xiv) ಆಯುಷ್ನಲಿಿ ನ ಎಲಾಿ

ಅಿಂವಗಳಲಿಿ ಯೂ ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನು

ಪ್ರಾ ಯೇಜಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ;
(xv) ರಾಜಾ
ನಿರೂಪ್ತಸದ

ಷಕಾಯಯ ಭತ್ತತ

ಭಾಯತ್ ಷಕಾಯಯದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ಯಾ ಲಮದ ಮೂಲಕ

ನಿಮಮಾಳಿಗಳಿಗೆ

ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು
ಶಯತ್ತತ ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಿ ಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ ಆಯುಷ್ ಭತ್ತತ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶಮಗಳಲಿಿ ಶಕ್ಷಣ, ತ್ಯಬೇತಿ ಭತ್ತತ ಸಂಶೇಧನೆಮ
ವಿಶಮದಲಿಿ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಷಸಕರಿಸುವುದ್ದ;
(xvi)

ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯ ಭತ್ತತ ಭಾಯತ್ ಷಕಾಯಯದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ಯಾ ಲಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ನಿರೂಪ್ತಸದ ನಿಮಮಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸ್ಥಮಾನಾ ಧ್ಯಾ ೇಯೇದೄದ ೇವಗಳಿಗೆ
ಪೂಣಯವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಷದೃವವ್ಯಗಿರು ವಿವವ ದ ಯಾವುದ ಭಾಗದಲಿಿ ನ ಉನು ತ್ ಕಲಿಕಾ
ಸಂಸೄಾ ಗಳಡನೆ,
ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ

ಶಕ್ಷಕರು
ಷಮಾನ

ಭತ್ತತ

ವಿದ್ಯವ ಿಂಷಯನ್ನು

ಧ್ಯಾ ೇಯೇದೄದ ೇವಕೄಕ

ವಿನಿಭಮಮಾಡಕೇಳುು 

ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಮೂಲಕ,
ರಿೇತಿಮಲಿಿ

ಷಸಕರಿಸುವುದ್ದ;
(xvii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ವಚು ಗಳನ್ನು

ನಿಯಂತಿಾ ಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ನಿಯಹಸುವುದ್ದ;
(xviii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ರಿಗಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ತ್ಯಗತಿ ಕೇಠಡಗಳು

ಭತ್ತತ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಷಭಾಿಂಗಣಗಳನ್ನು
ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮಲಿಿ

ಎಲಿಿ ಯಾದರೂ

ಪ್ತೇಠೇಕಯಣಗಳನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಆಯಣದಳಗೆ ಅಥವ್ಯ ತ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ

ನಿಯಹಸುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಅದಕೄಕ

ಷಜುು ಗಳಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯಿಂಥ ಗಾ ಿಂತಅಲಮಗಳು ಭತ್ತತ

ಅಧಿಕಾಯ

ಷಭಯಕವ್ಯಗಿ

ಅನ್ನಕೂಲಕಯ ಅಥವ್ಯ

ವ್ಯಚನಾಲಮಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ

ನಿಯಹಸುವುದ್ದ;
(xix)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನೆಯಾದ ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಗತ್ವ್ಯಗು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳು, ಸಎಸ್ಆರ್ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳು, ದತಿತ ಗಳು, ದಣಿಗೆಗಳು, ಕೇಡುಗೆಗಳು
ಭತ್ತತ ಕಾಣಿಕೄಗಳನ್ನು ಸವ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ;
(xx)

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ

ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ ಅವಾ ವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ ಯಾವುದ ಭೂಮಿ
ಅಥವ್ಯ ಕಟಟ ಡ ಅಥವ್ಯ ಕಾಭಗರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತ ಭತ್ತತ ಕಾ ಭಫದಿ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ
ಅಿಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಮೇಲೆ ಖರಿೇದಿಸುವುದ್ದ, ಗುತಿತ ಗೆಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ದ್ಯನವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ತಅ ಸವ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ ಕಟಟ ಡಗಳು ಅಥವ್ಯ

ಕಾಭಗರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿಯಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಫದಲಾಯಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ನಿಯಹಸುವುದ್ದ;

(xxi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗಳು ಭತ್ತತ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳಿಗೆ ಬ್ದಧಕವ್ಯಗದಂತೆ ತ್ಯನ್ನ

ಸೂಕತ ಭತ್ತತ ಕಾ ಭಫದಿ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ರಾಜಾ
ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಚಯ ಷವ ತ್ತತ ಗಳ ಎಲಾಿ

ಷಕಾಯಯದ

ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ

ಭಾಗನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ದ, ವಿನಿಭಮ ಮಾಡುವುದ್ದ, ಗುತಿತ ಗೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ತಅ
ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(xxii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಸರಿದ

ಅಥವ್ಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ

ಆಜಯಷಲಾಗು ಷಕಾಯಯದ ಬದಾ ತೆಗಳನ್ಮು ಳಗಿಂಡಂತೆ ಸಾ ಯ ಅಥವ್ಯ ಚಯ ಷವ ತಿತ ನ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ
ಸಸ್ಥತ ಿಂತ್ಯಗಳು,

ಗಯಣೆಗಳು,

ಭರು-ಸಸ್ಥತ ಿಂತ್ಯಣಗಳು,

ಅಡಮಾನಗಳು,

ಗುತಿತ ಗೆಗಳು,

ಯವ್ಯನಗಿಗಳು ಭತ್ತತ ಿ ಿಂದಗಳನ್ನು ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಸುವುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆ ಡೆಮದ ಸಾ ರಾಸತ ಮನ್ನು

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಗಯಯಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(xxiii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ಹಾಯನ್ನು

ಯಾವುದ

ಲಿಖಿತ್

ತ್ಾ ನ್ನು

ನಿಯಹಸು ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸು

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸು
ಯಾವಫಬ

ಅಥವ್ಯ

ಾ ಕ್ಷತ

ಅಥವ್ಯ

ಏಜ್ಞನಿ್ ಮನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದ್ದ;
(xxiv)

ಅನ್ನದ್ಯನಗಳನ್ನು

ಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಕಿಂದಾ

ಷಕಾಯಯ,

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳ ಆಯೇಗ (ಯುಜಸ) ಅಥವ್ಯ ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭಾಯತಿೇಮ ವೈದಾ
ದದ ತಿಮ ಆಯೇಗ (ಎನ್ಸಐಎಸ್ಎಿಂ), ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಹೊೇಮಿಯೇತಿ ಆಯೇಗ (ಎನ್ ಸ ಹೆಚ್)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಗಳು

ಭತ್ತತ

ಇತ್ಯ

ನಿಕಾಮಗಳಿಂದಿಗೆ

ಯಾವುದ

ಿ ಿಂದನ್ನು

ಮಾಡಕೇಳುು ವುದ್ದ;
(xxv)

ತ್ಯನ್ನ

ಯುಕತ ವಿಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಮೇಲೆ

ಸಣದ

ಅನ್ನದ್ಯನಗಳು, ಯಾವುದ ರೂದ ಬದಾ ತೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಷವ ತ್ತ ನ್ನು ಸವ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ;
(xxvi) ಅಿಂಥ ಬದಾ ತೆಗಳಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭತ್ತತ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರಿನಿಮಭಗಳ
ಮೂಲಕ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ
ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ರಿೇತಿಮಲಿಿ

ಹಷಲಾದ ಸಣನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ಹೂಡಕೄಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ರಾಜಾ

ಅಥವ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು

ಹೊಯಡಸು ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಹೂಡಕೄಮನ್ನು

ರಿತಿಯಸುವುದ್ದ;
(xxvii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ನಿಯಂತಿಾ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ
ಯಚಿಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಅವುಗಳನ್ನು

ಾ ಹಾಯಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಾ ಸ್ಥಾ ನೆಮನ್ನು

ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ ರಿಗಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು
ಾ ಸೄಾ ಗಳಿಸುವುದ್ದ,

ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟಮಾಡುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಯದ್ದದ ಗಳಿಸುವುದ್ದ.
(xxviii) ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಿಂಥ ರಿೇತಿಮಲಿಿ

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ತ್ಯಿಂತಿಾ ಕ, ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಸಫಬ ಿಂದಿಮ ಾ ಯೇಜನಕಾಕ ಗಿ
ತ್ಯನ್ನ

ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ

ಉದ್ಯನಗಳನ್ನು

ಭಾವಿಸು

ಅಿಂಥ

ವಿಶಾಾ ಿಂತಿ

ವೇತ್ನ,

ವಿಮಾ,

ಬವಿಶಾ ನಿಧಿ

ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಫಬ ಿಂದಿಮ ಾ ಯೇಜನಕಾಕ ಗಿ ತ್ಯನ್ನ

ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸು ಅಿಂಥ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳನ್ನು

ನಿೇಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಸಂಘಗಳು, ನಿಧಿಗಳು,

ನಾಾ ಷಗಳ ಸ್ಥಾ ನೆ ಭತ್ತತ ಬೆಿಂಫಲಾಥಯವ್ಯಗಿ ನೆಯವು ನಿೇಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಫಬ ಿಂದಿ
ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗೆ ಾ ಯೇಜನವ್ಯಗುವಂತೆ ಸ್ಥಗಣೆಮನ್ನು (Conveyance) ಲೆಕಕ ಹಾಕುವುದ್ದ;

(xxix)

ಕುಲತಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಷಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಉ-ಷಮಿತಿ ಅಥವ್ಯ ತ್ನು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಯಾವಫಬ

ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಹೆಚಿು ನ

ಯಚಿಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಷದಷಾ ರಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ಹೊಯತ್ತಡಸ, ತ್ನು

ತ್ನು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಾ ತ್ಯಾ ಯೇಜಸುವುದ್ದ;
(xxx)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ಯಾವುದ್ಯದರೂ
ಆನ್ನಷಂಗಿಕ

ಿಂದನ್ನು

ಎಿಂದ್ದ

ಮೇಲೆ

ಸ್ಥಧಿಷಲು

ಹೇಳಿದ

ಧ್ಯಾ ೇಯೇದೄದ ೇವಗಳು

ಅಥವ್ಯ ವಿಷತ ರಿಷಲು

ರಿಗಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಎಲಾಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅವಾ ಕ,

ಇತ್ಯ

ಕೄಲಷ

ಅವುಗಳಲಿಿ

ಷಹಾಮಕ

ಭತ್ತತ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ.
6.

ಅಧಿಕಾರ

ವ್ಯಯ ಪ್ತು ,

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ

ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಿಗೆ

ರ ವೇಶಾಕಾವ.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಅನಾ ತಅ ಉಬಂಧಿಸದ್ದದನ್ನು ಳಿದ್ದ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಅಡಮಲಿಿ

ಾ ದತ್ತ ವ್ಯದ

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಭತ್ತತ

ಷದರಿ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಾ ದವದ

ಹೊಯಗಿನ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ
ಯಾವುದ

ಶಕ್ಷಣ

ಾ ದವದಲಿಿ
ಸಂಸೄಾ ಯು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವುವೇ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯಗಳಡನೆ ಷಸತಿಯಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಸಂಯೇಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಈ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಇರುವುದ್ಯವುದೂ, ಷಕಾಯರಿ
ಆಯುವೇಯದ ಕಾಲೇಜು, ಶಮೊಗಗ ಇದಕೄಕ ಅನವ ಮವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ , ಇದ್ದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಘಟಕ
ಕಾಲೇಜು ಆಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರಾ ರಂಬದ ದಿನಾಿಂಕಕೄಕ ಮೊದಲು, ಯಾವುವೇ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ಅನ್ನಬವಿಸುತಿತ ರು
ಯಾವುದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫರುವಂತೆ ಹಿಂಡೆದ್ದಕೇಳು ಲಾಗಿದೄ ಎಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಈ ಹಿಂದೄ
ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಪ್ತಿ ಕೇಿಂಡ

ಅಥವ್ಯ ಅದರಿಂದಿಗೆ ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯಗಿದದ , ಎಲಿ ಆಯುಷ್ ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕನಾಯಟಕ
ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ, ಶಮೊಗಗ ದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಪ್ತಿ ಕೇಿಂಡವ ಎಿಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅದಕೄಕ ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯಗಿವ ಎಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಅಗಾ ನಿಕಾಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸದಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಗಳು,

ರಿನಿಮಭಗಳು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ಳಟ್ಟಟ

ಎಲಿ

ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು

ಹೊಿಂದಿಯದ

ಮಕತ ವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

(3)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ರುವುದ್ಯವುದೂ,-

(ಎ) ನಿಮಮಿಷಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಯತೆಮನ್ನು

ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ ಯಾವುದ ಅಧಾ ಮನ ಕಾ ಭಕೄಕ ಾ ವೇವ ನಿೇಡಲು;
(ಬಿ) ದವಿ, ಡಪೇಿ ಮಾ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯನ್ನು ನಿೇಡಲು ಅಗತ್ಾ ವಿರು ಕನಿಶಠ
ಭಟಟ ಕ್ಷಕ ಿಂತ್

ಕಡಮ್ಮ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಾ ಗತಿಮನ್ನು

ತೇರಿಸು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಹಾಜರಿಟ್ಟಟ ಮಲಿಿ ಉಳಿಸಕೇಳು ಲು; ಅಥವ್ಯ

ಯಾವಫಬ

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಮನ್ನು

(ಸ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ಭತ್ತತ ಅಧಾಾ ಕ ಸಕುಕ ಗಳು
ಭತ್ತತ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಾ ತಿಕೂಲವ್ಯದ ನಡತೆಯುಳು ಯಾವಫಬ

ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ ಾ ವೇವ ನಿೇಡಲು

ಅಥವ್ಯ ಯಾವಫಬ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಮನ್ನು ಉಳಿಸಕೇಳು ಲು,
- ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು ಅಗತ್ಾ ಡಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(5) (4)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದ ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ , ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ಆದವದ ಮೂಲಕ,
ಅಿಂಥ ಆದವದಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜ್ಞತಿಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳು
ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಹಿಂದ್ದಳಿದ ಗಯಗಳಿಗೆ ಸರಿದ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗಗಿ ಅದಯಲಿಿ ನ ಅಿಂಥ ಶೇಕಡಾವ್ಯರು
ಸೇಟ್ಟಗಳನ್ನು

ಮಿೇಷಲಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ

ನಿದಯವನನ್ನು

ಎಿಂದ್ದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ನಿೇಡರುಲಿಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ನಿದಯಶಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಅದಕಕ ನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ಮಿೇಷಲಾತಿಮನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(6) (3)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗಿಂಡದದ ರೂ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಘಟಕ
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯುಕತ ಾ ವೇವನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಷಕಾಯಯ ಭತ್ತತ ಅಗಾ ನಿಕಾಮಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಅಧಿಸೂಚಿಸದಂತೆ ಕಿಂದಾ ಭತ್ತತ ರಾಜಾ ಕೌನೆ್ ಲಿಿಂಗ್ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳು ನಿಯಂತಿಾ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
7. ನಿರ್ದಾವನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲು ಅಧಿಕಾರ.- ಕುಲಾಧಿತಿಯು, ತ್ಯನಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿೇ ಅಥವ್ಯ
ಷಕಾಯಯದ

ಶಫಾಯಸನ

ಮೇಲಾಗಲಿೇ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಆಡಳಿತ್

ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮ ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶವ್ಯಗಿ ಶಾಿಂತಿ ಭತ್ತತ ನೆಭೂ ದಿಮನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಕಾಯುದ ಕೇಿಂಡುಫರು

ದೃರ್ಷಟ ಯಿಿಂದ ಹಾಗೂ ಷವ ತ್ತತ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಾ ಸೄಾ ಮನ್ನು ಸಂಯಕ್ಷಿ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅವಾ ಕ ಅಥವ್ಯ
ಯುಕತ ವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ನಿೇಡಫಹುದ್ದ.
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆರ್ದವಗಳನ್ನು
ರಾಜಾ ತ್ಾ ದಲಿಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ,

ಆದವನ್ನು
ನಿಣಯಮ

ಾ ಕಟ್ಟಸು

ಅಥವ್ಯ

ರದ್ದದ ಗೊಳಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ.- ಷಕಾಯಯವು, ಷಕಾಯರಿ
ಮೂಲಕ

ಯಾವುದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ಸಯಣೆಗಳು,

ಈ

ಯಾವುದ

ಅಧಿನಿಮಭ

ಆದವ,
ಅಥವ್ಯ

ರಿನಿಮಭಗಳು, ವಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವ್ಯ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಗತ್ವ್ಯಗಿಲಿ ವಿಂದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ಅನಾ ತಅ ಷಕಾಯಯದ

ಕಾಮಯನಿೇತಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ್ಯಗಿದೄಯ್ಕಿಂದ್ದ

ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಟಟ ಲಿಿ ,

ಅವುಗಳನ್ನು ಯದ್ದದ ಗಳಿಷಫಹುದ್ದ.
ಅಧ್ಯಯ ಯ -III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
9.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(1) ಕುಲಾಧಿತಿಮರು;
(2) ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಿಮರು;
(3) ಕುಲತಿಮರು;
(4) ಕುಲಷಚಿರು;

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-

ಈ

ಮಿಂದಿನರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

(5) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕರು ;
(6) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ;
(7) ಡೇನ್ (ಡೇನರು);
(8) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಿಂದ್ದ ರಿನಿಮಭಗಳಿಿಂದ ಘೇರ್ಷತ್ರಾಗಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
10.

ಕುಲಾಧಿತಿ.-

(1)

ಕುಲಾಧಿತಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ಮಖಾ ಷಾ ರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಕನಾಯಟಕದ

ಅರು

ಭತ್ತತ

ತ್ಭೂ

ಅರು

ಘಟ್ಟಕೇೇತ್್ ದ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ರಾಜಾ ಪ್ರಲರು

ದದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಫಲದಿಿಂದ

ಹಾಜರಾಗಿದ್ಯದ ಗ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಯಾವುದ

ಭತ್ತತ ದವಿಗಳು, ಡಪೇಿ ಮಾ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಗೌಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸವ ೇಕರಿಷಲು ಸಕುಕ ಳು ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ ಾ ಧಾನ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2)

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳಿಗೆ

ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಾ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು

ನಾಭನಿದಯವನ

ಮಾಡಲು

ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ

ಾ ದತ್ತ ಗಳಿಸರುಲಿಿ , ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಅವಾ ಕವಿರುಶಟ ಯಭಟ್ಟಟ ಗೆ ಸ್ಥಕಷ್ಟಟ

ಪ್ರಾ ತಿನಿಧಾ ಡೆಮದ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ಾ ತಿನಿಧಿಷಲು ಾ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ನಾಭನಿದಯಶಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಷವ ತಃ ತ್ಯವ್ಯಗಿಯೇ

ಆಗಲಿೇ ಅಥವ್ಯ ಅಜಯಮ ಮೇಲಾಗಲಿೇ

ಯಾವುದ ಾ ಸಯಣೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅಿಂಥ ಾ ಸಯಣೆಗಳ ಷಕಾ ಭತೆ ಅಥವ್ಯ ಮತಅಥಯತೆ,
ಕೆಗಳು ಲಾದ ಯಾವುದ ತಿೇಮಾಯನ ಅಥವ್ಯ ಅದಯಲಿಿ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದವದ ಕಾನ್ಮನ್ನ
ಷಭೂ ತ್ತೆ ಅಥವ್ಯ ಔಚಿತ್ಾ ದ ಫಗೆಗ ತ್ಯವೇ ಭನದಟ್ಟಟ ಮಾಡಕೇಳು ಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವಫಬ
ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಸಕೇಿಂಡು ರಿೇಕ್ಷಿ ಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ
ಯಾವುದ

ಸಂದಬಯದಲಿಿ

ಮಾಪ್ರಯಡುಗಳಿಷಬೇಕು,
ರಿಶೇಲನೆಗಗಿ

ಯಾವುದ

ಅಿಂಥ

ಯದ್ದದ ಗಳಿಷಬೇಕು,

ಹಿಂದಕೄಕ

ಕಳುಹಷಬೇಕೄಿಂದ್ದ

ತಿೇಮಾಯನ

ಅಥವ್ಯ

ರಿಶಕ ಯಣಗಳಿಷಬೇಕು
ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ

ಆದವನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಪುನರ್

ತೇರಿದರೆ

ಅರು

ತ್ದನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಆದವಗಳನ್ನು ಮಾಡಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಈ ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ, ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ
ಅಜಯಮನ್ನು ,

ಅಜಯಮ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ

ಾ ಸಯಣೆ,

ತಿೇಮಾಯನ

ಅಥವ್ಯ

ಆದವನ್ನು

ಅಜಯದ್ಯಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಳಗೆ ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ ಾ ತಿಕೂಲವ್ಯದ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನು ಅಿಂಥ ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ
ತ್ನು ಭನವಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷಲು ಅಕಾವನ್ನು ನಿೇಡದದ ಹೊಯತ್ತ, ಜ್ಞರಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
11. ರಿಶೇಲನೆ.- (1) ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ತ್ಯವು ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಾ ಕ್ಷತ ಅಥವ್ಯ
ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಿಂದ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ,

ಸುತ ಸಂಗಾ ಹಾಲಮಗಳ ಭತ್ತತ

ಅದಯ

ಕಟಟ ಡಗಳ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಗಾ ಿಂತಅಲಮಗಳ,

ಉಕಯಣಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ನಿಯಹಷಲಾದ

ಅಥವ್ಯ ಮಾನಾ ತೆ ಡೆದ ಯಾವುವೇ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ನಡೆಷಲಾದ ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಲಾದ ಸಂಶೇಧನೆ, ಬೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಇತ್ರೆ ಕೄಲಷದ ರಿಶೇಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಅಥವ್ಯ ವಿಚಾಯಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದ

ವಿಶಮದ ಫಗೆಗ ವಿಚಾಯಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಸಕಕ ನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಕುಲಾಧಿತಿಮರು,
ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ರಿಶೇಲನೆ ಅಥವ್ಯ ವಿಚಾಯಣೆ ನಡೆಸು ತ್ಭೂ ಆವಮದ ಫಗೆಗ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ನೇಟ್ಟೇಷನ್ನು

ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಅಲಿಿ ಪ್ರಾ ತಿನಿಧಾ

ಡೆಮಲು ಸಕುಕ ಳು ದ್ಯದ ಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2)

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು,

ಅಿಂಥ

ರಿಶೇಲನೆ

ಅಥವ್ಯ

ವಿಚಾಯಣೆಮ

ರಿಣಾಭಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ತ್ಭೂ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅದಯ
ಮೇಲಣ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಕಾ ಭದ ಫಗೆಗ

ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಖಚಿತ್ಡಸಕೇಿಂಡ

ಷಲಹೆಮನ್ನು

ತ್ರುವ್ಯಮ

ನಿೇಡ ಅಿಂಥ ಕಾ ಭನ್ನು

ಕೆಗಳುು ವುದಕೄಕ ಕಾಲಮಿತಿಮನ್ನು ನಿಗದಿಡಷಫಹುದ್ದ.
(3) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಅಿಂಥ ರಿಶೇಲನೆ ಅಥವ್ಯ ವಿಚಾಯಣೆಮ ರಿಣಾಭಗಳ
ಫಗೆಗ

ತ್ಯನ್ನ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಬೇಕೄಿಂದ್ದ

ಉದೄದ ೇಶಷಲಾದ

ಅಥವ್ಯ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಲಾದ

ಕಾ ಭ,

ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲಿಿ , ಆ ಫಗೆಗ ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಯದಿ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಅಿಂಥ ಯದಿಮನ್ನು
ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಕಾಲದಳಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

(2)ನೇ

ಉಾ ಕಯಣದ

ಅಡಮಲಿಿ

ನಿಗದಿಡಷಫಹುದ್ಯದ

ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಷಮಾಧಾನವ್ಯಗುವಂತೆ ಕಾ ಭ ಕೆಗಳು ದಿರುಲಿಿ ,
ಕುಲಾಧಿತಿಮರು,
ಮಾಡಕೇಳು ಲಾದ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ
ಭನವಿಮನ್ನು

ರಿಶತಿತ ನಿಿಂದ

ಷಲಿಿ ಷಲಾದ

ಯಾಯಲೇಚಿಸದ

ತ್ರುವ್ಯಮ,

ವಿಯಣೆ
ತ್ಯವು

ಅಥವ್ಯ

ಉಚಿತ್ವಿಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ಹೊಯಡಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ
ಅಿಂಥ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಲಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಅಿಂಥ
ನಿದಯವನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಲಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಪ್ರಲಿಷದಿರು ಸಂದಬಯದಲಿಿ , ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಅಿಂಥ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು
ಯಾವಫಬ

ಾ ಕ್ಷತ

ಅಥವ್ಯ

ನಿಕಾಮನ್ನು

ನೇಮಿಷಲು

ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಆ ಫಗೆಗಿನ ವಚು ಗಳಿಗಗಿ ಅವಾ ಕವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಆದವಗಳನ್ನು
ಹೊಯಡಷಫಹುದ್ದ.
(5) ಕುಲಾಧಿತಿಮರು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಅಡಮಲಿಿ ತ್ಭಗೆ
ಾ ದತ್ತ ಗಳಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ

ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
12. ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಿ.- ಆರೇಗಾ

ಭತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಫ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಾ ಭಾಯನ್ನು

ಹೊಿಂದಿರು ಮಂತಿಾ ಗಳು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಷಸ ಕುಲಾಧಿತಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
13. ಕುಲತಿ.- (1) ಕುಲತಿಯು ಪೂಣಯಕಾಲಿಕ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಭತ್ತತ ಾ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಆತ್ನ್ನ ಅತ್ತಾ ನು ತ್ ಭಟಟ ದ ಷಕ್ಷಭತೆ, ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಿಂಸಾ ಕ

ಫದಿ ತೆಮನ್ನು ಳು ಾ ಕ್ಷತ ಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಅಲಿ ದ, ಕುಲತಿಯು, ಆಯುಷ್ ದದ ತಿಮ ಯಾವುದ
ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಕನಿಶಠ ಇಿ ತೆತ ೈದ್ದ ಶಯಗಳ ಬೇಧನಾ ಅನ್ನಬನ್ನು
ನಿಕಾಮ ನಿಮಮಾಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಕನಿಶಠ
ಾ ತಿರ್ಷಠ ತ್ ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಸತ್ತತ

ಹೊಿಂದಿದ್ದದ , ಅದಯಲಿಿ ಅಗಾ

ಶಯಗಳು ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕನಾಗಿ ಅಥವ್ಯ

ಅಥವ್ಯ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ ಸಂಸೄಾ ಮಲಿಿ

ಹುದೄದ ಮನ್ನು ಹೊಿಂದಿರು ಶ್ಾ ೇಶಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಜ್ಞನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಷಮಾನವ್ಯದ

(3) ಕುಲತಿಯು, ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನ ಕಾಮಯವಿಧಾನದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ
ನೇಭಕಗಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು, ಕುಲಾಧಿತಿಯಿಿಂದ, ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದಿಿಂದ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೇಗದಿಿಂದ ಭತ್ತತ ಸಿಂಡಕಟ್ನಿಿಂದ ನಾಭ ನಿದಯಶತ್ರಾದ ಆಯುಷ್ ದಿ ತಿ
ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಖಾಾ ತ್ರಾಗಿರು ಬಬ ಫಬ ರಂತೆ ನಾಲುಕ ಮಂದಿ ಷದಷಾ ಯನ್ನು ಳಗಿಂಡ ಿಂದ್ದ ಶೇಧನ
ಷಮಿತಿಮನ್ನು ಯಚಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು, ನಾಲುಕ ಷದಷಾ ಯ ಪೆಕ್ಷ ಫಬ ಷದಷಾ ನನ್ನು ಷಮಿತಿಮ
ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಷಕಾಯಯದ ಾ ಧಾನ ಕಾಮಯದಶಯ, ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಫ
ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಉ ಕಾಮಯದಶಯ ದಜ್ಞಯಗಿಿಂತ್ ಕಡಮ್ಯಿಲಿ ದ ಅಯ ನಾಭ
ನಿದಯಶತ್ನ್ನ ಶೇಧನಾ ಷಮಿತಿಮ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ii)

ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯದ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಥವ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯದ

ಯಾವುದ ಕಾಲೇಜನ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಮ ಾ ಹಾಯಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರು ಯಾರೇ ಾ ಕ್ಷತ ಮನ್ನು
ಶೇಧನ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಾ ನನಾು ಗಿ ನಾಭ ನಿದಯವನ ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(iii)

ಶೇಧನಾ ಷಮಿತಿಯು ಆಯುವೇಯದ ದಿ ತಿ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಿಿಂದ ಖಾಾ ತ್ ಶಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರಾದ

ಹಾಗೂ ಉ ಾ ಕಯಣ (2)ಯಡಮಲಿಿ ನ ಅಗತ್ಾ ತೆಗಳನ್ನು
ಟ್ಟಟ ಮನ್ನು

ಅಕಾರಾಧಿ ಕಾ ಭದಲಿಿ

ಟ್ಟಟ ಮನ್ನು

ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಕಳುಹಷತ್ಕದ್ದದ . ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಅಸಯತೆ, ಷಭದಶಯತ್ವ

ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಮಾಜಕ

ನಾಾ ಮ

ರಾಜಾ

ಪೂರೈಸು ಮೂರು ಾ ಕ್ಷತ ಗಳ ಿಂದ್ದ

ಇವುಗಳನ್ನು

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ರಾಜಾ

ಗಭನದಲಿಿ ಟ್ಟಟ ಕೇಿಂಡು ಭತ್ತತ

ಷಕಾಯಯವು ಆ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ

ಷಸಭತಿಯಡನೆ ಟ್ಟಟ ಯಿಿಂದ ಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಮನ್ನು ಕುಲತಿಯಾಗಿ ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ರಂತ್ತ,

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು

ಷಸಭತಿಯಡನೆ ಎಯಡನೇ ಟ್ಟಟ ಮನ್ನು

ಅವಾ ವಿಂದ್ದ

ರಿಗಣಿಸದರೆ

ತ್ರಿಸಕೇಳು ಫಹುದ್ದ.

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ

ಭತ್ತತ ಶೇಧನಾ ಷಮಿತಿಯು

ಎಯಡನೇ ಟ್ಟಟ ಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಅದ್ದ ಅಿಂತಿಭವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ತ್ಯನ್ನ ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯಿಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತತ
ಶಯತಿತ ಗಳಟ್ಟಟ

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲಿಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತತ್ವ್ಯದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಥಭ

ಕುಲತಿಮಯನ್ನು ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4) ಅಯತೆತ ೈದ್ದ ಶಯಗಳ ಮಷ್ ನ್ನು

ಪೂರೈಸದ ಯಾರೇ ಾ ಕ್ಷತ ಮನ್ನು

ಕುಲತಿಯಾಗಿ

ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(5) ಕುಲತಿಮರು, ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಇರ್ಚಿ ಗೆ ಳಟ್ಟಟ
ಅಧಿಮರೆಗೆ

ದಧಾಯಣ

ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಅರು

ಎಯಡನೇ

ಗರಿಶಠ
ಅಧಿಗೆ

ನಾಲುಕ

ಶಯಗಳ

ಪುನರ್ನೇಭಕಕೄಕ

ಅಸಯರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(6) ಕುಲತಿಮಯನ್ನು , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು

ಉದೄದ ೇವಪೂಯಕವ್ಯಗಿ

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡು ಅಥವ್ಯ ನೆಯವೇರಿಷಲು ನಿರಾಕರಿಸು ಅಥವ್ಯ ಅಯಲಿಿ ನಿಹತ್ವ್ಯದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು
ದ್ದರುಯೇಗಡಸಕೇಿಂಡ ಕಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಿಂದ ಆದಶಷಲಾದ ವಿಚಾಯಣೆಮ
ಯದಿಮನ್ನು ರಿಗಣಿಸದ ತ್ರುವ್ಯಮದ ಹೊಯತ್ತ ಹುದೄದ ಯಿಿಂದ ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(7) ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಷವೇಯಚು

ನಡೆಸು ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಕುಲಾಧಿತಿಯು, ಉಚು

ನಾಾ ಯಾಲಮದ ನಾಾ ಯಾಧಿೇವರಾಗಿರು ಅಥವ್ಯ ಆಗಿದದ

ನಾಾ ಯಾಲಮದ
ಫಬ

ಾ ಕ್ಷತ ಮನ್ನು

ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ . ವಿಚಾಯಣಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯವು, ಕುಲತಿಯು ಭನವಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷಲು ಅಕಾವ
ನಿೇಡದ ನಂತ್ಯ ವಿಚಾಯಣೆ ನಡೆಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ತ್ನು

ತಿೇಪುಯಗಳು ಭತ್ತತ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು

ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಕುಲಾಧಿತಿಮರು, ಅದನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾ ಮದಲಿಿ

ಅಗತ್ಾ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ಸವಿಲ್

ಅಥವ್ಯ

ರಿಗಣಿಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ ತ್ನು
ಕ್ಷಾ ಮಿನಲ್

ಾ ಸಯಣೆಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡಂತೆ ವಿಶಮದ ಮೇಲೆ ಯುಕತ ಕಾ ಭನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(8) ಕುಲತಿಮಯ ಉಲಬಿಿ ಗಳು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತತ ಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಅಖಿಲ
ಭಾಯತ್

ತ್ಯಿಂತಿಾ ಕ

ಶಕ್ಷಣ

ರಿಶತ್ತತ

(ಎಐಸಟ್ಟಇ)

ಹೇಳಲಾದಂಥ

ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗೆ

ಳಟ್ಟಟ

ಕುಲಾಧಿತಿಯು ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
(9)

ನಿವೃತಿತ ಹೊಿಂದಿದ

ಾ ಕ್ಷತ ಮನ್ನು

ಕುಲತಿಯಾಗಿ

ನೇಭಕ

ಮಾಡದದ ರೆ,

ಅರು

ಕುಲತಿಯಾಗಿ ನೇಭಕಗಿಂಡ ಮೇಲೆ ಉಲಬಿಿ ಗಳು ಳಗಿಂಡಂತೆ ಸವ್ಯ ನಿಬಂಧನೆ ಭತ್ತತ
ಶಯತ್ತತ ಗಳು ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ನಿಧಯರಿಸದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(10) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಸವಮಲಿಿ ರು ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯನ್ನು ಕುಲತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸದಲಿಿ ,
ನೇಭಕಾತಿಗೆ

ಮೊದಲು

ಆತ್ನ್ನ

ಹೊಿಂದಿದ

ಹುದೄದ ಮಲಿಿ

ತ್ನು

ಲಿೇನ್

ಅನ್ನು

ಆತ್ನ್ನ

ಉಳಿಸಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ .
14.

ಕುಲತಿಯ

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಮತ್ತು

ರ ಕಾಯಾಗಳು.-

(1)

ಕುಲತಿಯು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಧಾನ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಹಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಮಾನಾ ನಿಯಂತ್ಾ ಣನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಅನ್ನ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಶಸುತ ಪ್ರಲನೆಗೆ ಅವಾ ವ್ಯದ ಎಲಿ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಕುಲತಿಯು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ , ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ
ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸೂಚಿ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಲಾದಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಇತ್ಯ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮಗಳಿಗೆ ಷಸ ದನಿಮಿತ್ತ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಅನ್ನ ಕುಲಾಧಿತಿ
ಭತ್ತತ

ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು
ನಿಕಾಮಗಳ

ಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಷಭೆಗಳ

ಗೈರುಹಾಜರಿಮಲಿಿ
ಅನ್ನ

ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ಇತ್ಯ

ಘಟ್ಟಕೇೇತ್್ ದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಅನ್ನ

ಭತ್

ಅಥವ್ಯ

ಚಲಾಯಿಷಲು

ಸಕುಕ ಳು ನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಅನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ, ರಿನಿಮಭಗಳ, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ ಎಲಾಿ
ಉಬಂಧಗಳ ಪ್ರಲನೆಮನ್ನು ಖಚಿತ್ಡಸಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಆ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಅವಾ ವ್ಯದ ಎಲಿ
ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

ಅನ್ನ

ತ್ಯನಾಗಿಯೇ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವಫಬ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತ್ತತ ,

ಆಗಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ತ್ನಿು ಿಂದ

ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ

ಅಧಿಕೃತ್ನಾದ

ಅಧಿಕಾರಿಮ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ,

ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿ

ಹಾಗೂ

ಅನ್ನ

ದನಿಮಿತ್ತ

ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಇತ್ಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ನಿಕಾಮಗಳ ಷಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಮಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ ಈ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ತಿೇಮಾಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞರಿಗೆ ತ್ಯಲು ಭತ್ತತ ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಷಲು ಅವಾ ವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ
ಅಿಂಥ ಎಲಿ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ನೆಯವೇರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5) ಕುಲತಿಯು, ತ್ವ ರಿತ್ ಕಾ ಭವು ಅಗತ್ಾ ವಿಂದ್ದ ಅನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಡು ಯಾವುದ
ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲಿಿ ಅನ್ನ ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಕಾ ಭನ್ನು

ತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಆ ತ್ರುವ್ಯಮ ಅತಿ ಶೇಘಾ ಷಭಮದಲಿಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಾ ಸರಿಸುತಿತ ದದ ಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಕೄಕ
ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮಕೄಕ ತೆಗೆದ್ದಕೇಿಂಡ ಕಾ ಭದ ಫಗೆಗ ಯದಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ :

ರಂತ್ತ, ಕುಲತಿಯು ತೆಗೆದ್ದಕೇಿಂಡ ಕಾ ಭನ್ನು

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ

ನಿಕಾಮವು ಅನ್ನಮೊೇದಿಷದಿದದ ರೆ, ಅರು ಆ ವಿಶಮನ್ನು ಕುಲಾಧಿತಿಗೆ ಪ್ತಿ ಷಫಹುದ್ದ, ಆ ಫಗೆಗ
ಅಯ ತಿೇಮಾಯನವೇ ಅಿಂತಿಭವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ಭತ್ತತ

ರಂತ್ತ, ಈ ಉಾ ಕಯಣದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲತಿಮ ಯದಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮವು ತೆಗೆದ್ದಕೇಿಂಡ ತಿೇಮಾಯನದಿಿಂದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸವಮಲಿಿ ರು
ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಯು ಬ್ದಧಿತ್ನಾದರೆ, ಆ ಾ ಕ್ಷತ ಯು ಅನಿಗೆ ತಿೇಮಾಯನನ್ನು ತಿಳಿಸದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ
ಮೂತ್ತತ ದಿನಗಳಳಗಗಿ ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಅಪ್ತೇಲು ಷಲಿಿ ಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಅಪ್ತೇಲಿನ
ಮೇಲೆ ಕುಲಾಧಿತಿಮ ತಿೇಮಾಯನವೇ ಅಿಂತಿಭವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ಭತ್ತತ

ರಂತ್ತ,

ಈ

ಉಾ ಕಯಣದ

ಅಡಮಲಿಿ

ನಿಹತ್ವ್ಯದ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನೌಕಯಯ ವೇತ್ನ ಶ್ಾ ೇಣಿಮನ್ನು ರಿಶಕ ರಿಷಲು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಭತ್ತತ ಈ ಉ
ಾ ಕಯಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಸ ರಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭಗಳನ್ನು

ಯಚಿಸದರೆ ಅವು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಸೂಕತ ಉಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲಾಧಿತಿಮ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ
ಳಟ್ಟಟ ಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳನ್ನು ಯಚಿಸದದ ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ
ಅಗತ್ಾ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(6) ಕುಲತಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ
ಮೂಲಕ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ

ಇತ್ರೆ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ನೆಯವೇರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
15.
ಅನಾರೇಗಾ

ಕುಲತಿಯ ಹುದ್ದ ಯು ಖಾಲಿ ಇರು ಕಾಲದಲಿಿ
ಅಥವ್ಯ

ಕುಲತಿಮ

ದದಲಿಿ ನ

ಖಾಲಿ

ಕಾಯಾಯ ಸ್ಥಾ .-

ಸ್ಥಾ ನನ್ನು

ಬತಿಯ

ಯಜ್ಞ,

ಮಾಡದಿರು

ಕಾಯಣದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಕುಲತಿಮ ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಗೈರುಹಾಜರಿಮ ಅಧಿಮಲಿಿ , ಕುಲಾಧಿತಿಯು, ರಾಜಾ
ಷಕಾಯಯದಿಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸ, ಖಾಯಂ ಏಪ್ರಯಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುರೆಗೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಅತ್ಾ ಿಂತ್

ಹರಿಮ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ಭಾಯ

ಕುಲತಿಮನಾು ಗಿ

ನಿಯೇಜಷಫಹುದ್ದ.
16. ಕುಲಷಚಿರು.- (1) ಕುಲಷಚಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನೇಭಕಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿನಾಗಿ ನೇಭಕಗಳು ಬೇಕಾದ ಾ ಕ್ಷತ ಯು ಭಾಯತಿೇಮ ಆಡಳಿತ್
ಸವ ಅಥವ್ಯ ಕನಾಯಟಕ ಆಡಳಿತ್ ಸವಮ (ಹರಿಮ ಶ್ಾ ೇಣಿ) ವೃಿಂದಕೄಕ ಸರಿರು ಾ ಕ್ಷತ ಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಕುಲಷಚಿರಾಗಿ ನೇಭಕಗಿಂಡ ಾ ಕ್ಷತ ಮ ದ್ಯಧಿಯು ಗರಿಶಠ

ಮೂರು ಶಯಗಳು

ಅಥವ್ಯ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನಿಧಯರಿಸದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4) ಕುಲಷಚಿನ್ನ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ದನಿಮಿತ್ತ
ಕಾಮಯದಶಯಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ, ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಷದಷಾ ನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ಷದಷಾ ನಾಗಿರುನೆಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5) ಕುಲಷಚಿನ ಕತ್ಯಾ ಗಳು,(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ,

ಸ್ಥಮಾನಾ

ಮೊಸರಿನ

ಭತ್ತತ

ಕುಲತಿ ಅಥವ್ಯ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅನ ವಕೄಕ ಪ್ತಿ ಸುವಂಥ ಇತ್ಯ ಷವ ತಿತ ನ ಅಭಿಯಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದ್ದ;

(ii) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ,
ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡಲಿಮ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಯಾವುದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ಅಥವ್ಯ
ನಿಕಾಮಗಳ ಷಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯು ನೇಟ್ಟೇಸುಗಳನ್ನು ಹೊಯಡಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಎಲಿ ಷಭೆಗಳ
ನಡಳಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದ್ದ;
(iii)

ಅನ್ನ

ಕಾಮಯದಶಯಯಾಗಿರು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಭತ್ತತ

ನಿಕಾಮಗಳ

ಅಧಿಕೃತ್

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಭತ್ತತ

ನಿಕಾಮಗಳ

ಷಭೆಗಳ

ಹೊಯಡಸದ ಕೂಡಲೇ, ಭತ್ತತ ಷಭೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸದ

ತ್ಾ ಾ ಹಾಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ;
(iv)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಕಾಮಯಸೂಚಿಮ ಾ ತಿಗಳನ್ನು , ಅವುಗಳನ್ನು
ಿಂದ್ದ

ತಿಿಂಗಳಳಗಗಿ

ಅವುಗಳ

ನಡಳಿಗಳನ್ನು

ಕುಲಾಧಿತಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ದಗಿಸುವುದ್ದ;
(v) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ , ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ, ವ್ಯಾ ಸಂಗ
ವಿಭಾಗಗಳು ಭತ್ತತ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಭಕಗಿಂಡ ಯಾವುದ ನಿಕಾಮ ಅಥವ್ಯ ಷಮಿತಿಮ
ಎಲಾಿ ಷಭೆಗಳ ನಡಳಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಟ ಕೇಳುು ವುದ್ದ;
(vi)

ಕುಲತಿ

ಕಾಮಯನಿಯಹಷದಿದ್ಯದ ಗ

ಅಥವ್ಯ

ಯುಕತ ವ್ಯಗಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಿಷಲಾದ

ರಿಶತಿತ ನ

ಷಭೆಮನ್ನು

ಅಧಿಕಾರಿಯು

ಕರೆಯುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕೄಲಷನ್ನು ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಷಲು ಅದಯ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ;
(vii) ಆತ್ನ ಕತ್ಯಾ ಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳ ಷಭಥಯ ನಿಯಸಣೆಗಗಿ ಕುಲತಿಗೆ ನೇಯವ್ಯಗಿ
ಜವ್ಯಬ್ದದ ಯನಾಗಿರುವುದ್ದ;
(viii) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅಥವ್ಯ ಕುಲತಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಹಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನೆಯವೇರಿಸುವುದ್ದ.
(6) ರಿಜಸ್ಥಟ ರಯನ್ನ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಭತ್ತತ

ಕುಲತಿಯು

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಹಂಚಿಕೄ

ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನೆಯವೇರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
17. ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ರ ಕ.- (1) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕನನ್ನು , ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಸೄಾ ಮಲಿಿ
ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕನಾಗಿ ಕನಿಶಠ ಸತ್ತತ ಶಯಗಳ ಅನ್ನಬನ್ನು

ಹೊಿಂದಿರು ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯ

ಪೆಕ್ಷಯಿಿಂದ ಫಬ ಯನ್ನು ಮೂರು ಶಯಗಳ ಅಧಿಗಗಿ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನೇಭಕಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2)

ರಿೇಕಾಿ

ನಿಯಂತ್ಾ ಕನ್ನ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ಷದಷಾ ನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಆತ್ನ್ನ ಅಗತ್ಾ ವಿದ್ಯದ ಗಲೆಲಿ ಕಾಮನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು
ಷಮಿತಿಮ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾವ ನಿತ್ನಾಗಿಯಫಹುದ್ದ.
(3) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕನ್ನ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಕವ್ಯದ ಹಾಗೂ
ಅದಕೄಕ ಪೂಯಕವ್ಯಗಿರು ಎಲಾಿ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳ ಾ ಭಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಗಳು
ಅಥವ್ಯ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ಕುಲತಿಯು ಆತ್ನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೄ
ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
18. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ.- (1) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನು

ರಾಜಾ ಲೆಕಕ ರಿಶೇದನೆ ಭತ್ತತ

ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೆಕ್ಷಯಿಿಂದ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .

(2)

ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿಮ

ನೇಭಕದ

ದ್ಯಧಿಯು

ಮೂರು

ಶಯಗಳಿಗೆ

ಸೇಮಿತ್ಗಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮ ಉಲಬಿಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಭಕಾತಿಮ ಇತ್ಯ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಗಳು ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿಯು,

ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿಮ

ನಿಯಂತ್ಾ ಣಕೇಕ ಳಟ್ಟಟ ,

ರಿನಿಮಭಗಳ, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಥವ್ಯ
ಕುಲತಿಯು ಕಾಲ ಕಾಲಕೄಕ ಅಗತ್ಾ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು
ಷಮಿತಿಮ

ದನಿಮಿತ್ತ

ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಕಾಮಯದಶಯಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ಆತ್ನ್ನ ಸಣಕಾಸು

ಅಗತ್ಾ ವಿಯಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಇತ್ಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮಗಳ ಷಭೆಗಳಲಿಿ ಆಹಾವ ನಿತ್ನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
19. ಡೇನ್.- (1) ಆಯುವೇಯದ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಕೄಕ

ಫಬ

ಡೇನ್ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಆತ್ನ್ನ

ಸಂಬಂಧಟಟ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಮಖಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2)

ಆತ್ನ್ನ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳ

ಪೆಕ್ಷ

ಕುಲತಿಮ

ಮೂಲಕ

ನೇಭಕಗಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಡೇನ್ನ ನೇಭಕಾತಿ ಾ ಕ್ಷಾ ಯ್ಕ, ಆತ್ನ ದ್ಯಧಿ ಭತ್ತತ ಆತ್ನ ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಾ ಕಾಮಯಗಳು,
ಕತ್ಯಾ ಗಳು ಭತ್ತತ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳು ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಅಧ್ಯಯ ಯ-IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು
20. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಮಿಂದಿನ ನಿಕಾಮಗಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(1)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ;

(2)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ;

(3)

ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿ;

(4)

ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತ್ತತ ;

(5)

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ; ಭತ್ತತ

(6)

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳೆಿಂದ್ದ

ಘೇರ್ಷಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ನಿಕಾಮಗಳು.
21. ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಸಕ ರಿಶತ್ತು .- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ
ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಈ ಮಿಂದಿನ ಷದಷಾ ಯನ್ನು ಳಗಿಂಡಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ಕುಲತಿ;
(ii) ಷಕಾಯಯದ ಕಾಮಯದಶಯ, ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಫ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವ್ಯ
ಷಕಾಯಯದ ಉಕಾಮಯದಶಯ ದಜ್ಞಯಗಿಿಂತ್ ಕಡಮ್ಮಲಿ ದ ಆತ್ನ ನಾಭನಿದಯಶತ್;

(iii) ಆಯುಕತ ರು/ನಿದಯವಕರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖ್ಯ;
(iv) ಆಯುಷ್ ವೈದಾ

ದದ ತಿ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ

ವಿಶೇಶ ಆಷಕ್ಷತ ಹೊಿಂದಿರು ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು,

ಆಯುಷ್ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಉದಾ ಭ, ಕಚಾು ಸ್ಥಮಾಗಿಾ ಉತ್ಯಿ ದಕರು ಹಾಗೂ ಖಾಾ ತ್ ವೈದಾ
ವೃತಿತ ಗಯ ಪೆಕ್ಷಯಿಿಂದ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಆರು ಶ್ಾ ೇಶಠ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು,
ಅಯಲಿಿ ಫಬ ರು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಜ್ಞತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಬ ರು ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಕೄಕ
ಸರಿದರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಫಬ ರು ಭಹಳೆಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(v) ಅಧಾ ಕ್ಷರು, ಕನಾಯಟಕ ಆಯುವೇಯದ ಭತ್ತತ ಯುನಾನಿ ವೈದಾ ವೃತಿತ ಗ ಮಂಡಲಿ;
(vi) ಅಧಾ ಕ್ಷರು, ಕನಾಯಟಕ ಹೊೇಮಿಯೇತಆ ವೈದಾ ದಿ ತಿ ಮಂಡಲಿ;
(viii) ಅಯ ಪೆಕ್ಷಯಿಿಂದ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರಾದ ಮೂರು ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು;
(viii)

ಅಯ

ಪೆಕ್ಷಯಿಿಂದ

ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರಾದ

ಮೂರು

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯನ್ನು

ಹೊಯತ್ತಡಸ ಮೂರು ಅಧಾಾ ಕರು;
(ix) ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭಾಯತಿೇಮ ಔಶಧ ದಿ ತಿಮ ಆಯೇಗದಿಿಂದ ಫಬ ರು ಭತ್ತತ
ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ

ಹೊೇಮಿಯೇತಿ

ಆಯೇಗದಿಿಂದ

ಫಬ ರಂತೆ

ಷಕಾಯಯವು

ನಾಭನಿದಯವನ ಮಾಡು ಇಫಬ ರು ಷದಷಾ ರು,
(x) ಆಯುವೇಯದ, ಯುನಾನಿ, ಹೊೇಮಿಯೇತಆ, ಸದಿ ಅಥವ್ಯ ಸ-ರಿಗಿ
ಯೇಗ

ಭತ್ತತ

ಹಾಗೂ ಪೃಕೃತಿಚಿಕ್ಷತೆ್ ಾ ತಿದಿ ತಿಯಿಿಂದ ಫಬ ರಂತೆ, ಕುಲತಿಮಯ

ಷಮಾಲೇಚನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಷಯದಿಮ

ಮೇರೆಗೆ

ಮೂರು

ಶಯಗಳ

ಅಧಿಗಗಿ

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ನಾಭನಿದಯಶಸು ಐರು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಖಾ ಷಾ ರು;
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಯೇಜತ್ ಕಾಲೇಜನ ಯಾವುದ ಬೇಧಕತ್ಯ ನೌಕಯನ್ನ
ಚ್ಚನಾಯಿತ್ನಾಗಲು ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮೂಲಕ ನಾಭನಿದಯಶತ್ನಾಗಲು
ಅಸಯನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(3) ಕುಲಷಚಿರು ಕಾಮಯದಶಯಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
22. ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಸಕ ರಿಶತಿು ನ ದ್ಯಧಿ.- (1) ಯಾವಫಬ

ಾ ಕ್ಷತ ಯು, ಆತ್ನ್ನ

ಹೊಿಂದಿರು ದ ಅಥವ್ಯ ನೇಭಕಾತಿಮ ಕಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ
ಷದಷಾ ನಾಗಿದದ ಲಿಿ , ಆತ್ನ್ನ ಹೊಿಂದಿದ ದ ಅಥವ್ಯ ನೇಭಕಾತಿಯು ಮಕಾತ ಮಗಿಂಡಾಗ, ಆತ್ನ
ಷದಷಾ ತ್ವ ವು ಕೇನೆಗಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಿಕಾರೇತ್ಯ ಷದಷಾ ನ್ನ ರಾಜೇನಾಮ್ಮನ್ನು
ಅಥವ್ಯ ಅಷವ ಷಾ

ನಿೇಡದದ ರೆ

ಚಿತ್ತ ನಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವ್ಯ ಅವಿಮಕತ ದಿವ್ಯಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವ್ಯ ನೈತಿಕ ಅಧಃ

ತ್ನನು ಳಗಿಂಡ ಕ್ಷಾ ಮಿನಲ್ ಅರಾಧ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಅರಾಧ ನಿಣಿೇಯತ್ನಾಗಿದದ ರೆ, ಅಥವ್ಯ
ಕುಲತಿ,

ಡೇನ್

ನೇಭಕಾತಿಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕನ

ಪ್ತಿ ಕೇಿಂಡ

ಹೊಯತ್ಯಗಿ

ಷದಷಾ ನಾಗಿದದ ಲಿಿ

ಅಧಾ ಕ್ಷರಿಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಿಗೆ ಅನ್ನಭತಿಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಪೂಣಾಯಧಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ಡೆಮದೄ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮೂರು

ನಿರಂತ್ಯ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಪಲನಾದಲಿಿ ಅನ ಷದಷಾ ತ್ವ ವು ನಿಿಂತ್ತಹೊೇಗತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಮೇಲಿನ ಉಖಂಡಗಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಷಲಾದಂತೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಯ
ಷದಷಾ ತ್ವ ನ್ನು ಈ ಹಿಂದೄಯೇ ಕೇನೆಗಿಂಡ ಹೊಯತ್ತ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಿೇಕಾರೇತ್ಯ
ಷದಷಾ ರು ಷದಷಾ ರಾದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಮೂರು ಶಯಗಳು ಮಗಿದ ನಂತ್ಯ ತ್ಭೂ

ಷದಷಾ ತ್ವ ನ್ನು

ತ್ಾ ಜಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಆದರೆ ಅರು ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ಪುನರ್ ನಾಭನಿದಯವನಕೄಕ

ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್

ನೇಭಕಾತಿಗೆ ಅಸಯರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

ದನಿಮಿತ್ತ

ಷದಷಾ ನನ್ನು

ಹೊಯತ್ತಡಸ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ಅಧಿಕಾರೇತ್ಯ ಷದಷಾ ನ್ನ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಾ ಕ್ಷನಿಗೆ ತ್ಾ ಫರೆದ್ದ ತ್ನು
ರಾಜೇನಾಮ್ ನಿೇಡಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ನ ಅಿಂಥ ರಾಜೇನಾಮ್ಮನ್ನು

ಫಬ
ದಕೄಕ

ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದ ಕೂಡಲೇ

ಅದ್ದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾ ನನ್ನು

ಅದನ್ನು

ಬತಿಯ

ಮಾಡಲು ಸಕುಕ ಳು ಸಂಬಂಧಟಟ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯವು ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ನೇಭಕಾತಿಮ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿ
ಅಥವ್ಯ ನಾಭನಿದಯವನದ ಮೂಲಕವ್ಯಗಲಿ ಬತಿಯ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾ ನದ ಅಧಿಯು
ಮಗಿದ ನಂತ್ಯ ಅಿಂಥ ನೇಭಕಾತಿ ಅಥವ್ಯ ನಾಭನಿದಯವನವು ಜ್ಞರಿಮಲಿಿ ರುವುದ್ದ ನಿಿಂತ್ತ
ಹೊೇಗತ್ಕಕ ದ್ದದ .
23.

ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಸಕ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿು ನ

ರಿಶತ್ತತ ,

ನಿಕಾಮವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ನಿಯಸಣೆಮ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಅಧಿಕಾರಗಳು
ರಿಶತ್ತತ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಮತ್ತು
ಮಖಾ

ರ ಕಾಯಾಗಳು.-

(1)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ಹಾಯಗಳ

ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ಕಾ ಭಫದಿ ವ್ಯಗಿ ನಿಯಹಷಲು ಜವ್ಯಬ್ದಿ ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಹಿಂದೄ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಮಾನಾಾ ನವ ಮಕೄಕ ಬ್ದಧಕವ್ಯಗದಂತೆ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಈ
ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು , ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ಭತ್ತತ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನಿಧಿಗಳು ಭತ್ತತ ಷವ ತ್ತತ ಗಳನ್ನು ಸವ ೇಕರಿಸುವುದ್ದ, ಆಜಯಸುವುದ್ದ, ಧಾಯಣ
ಮಾಡುವುದ್ದ, ನಿಯಂತಿಾ ಸುವುದ್ದ, ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸುವುದ್ದ, ನಿಯಹಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಮಿಸುವುದ್ದ
ಹಾಗೂ ಆ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಅದ್ದ ಅವಾ ಕ ಭತ್ತತ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಏಜಂಟಯನ್ನು
ನೇಭಕ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಷವ ತ್ತತ ಗಳು ಭತ್ತತ ನಿಧಿಗಳ ಸೂಕತ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಫಾಯಸುಗಳನ್ನು

ನಿಯಹಸುವಂತೆ

ಮಾಡು ಮೊದಲು

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಮಂಡಸದಂತೆ, ಕಳೆದ ಶಯಕಾಕ ಗಿ ಅದಯ ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳು ಭತ್ತತ
ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನಾ

ಯದಿಮನ್ನು

ಹಾಗೂ

ಮಿಂಫರು

ಶಯಕೄಕ

ಅದಯ

ಆಮಾ ಮ

ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನು ರಿಶೇಲಿಸುವುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ
ಿಂದ್ದ ಶಯದಳಗಗಿ ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಸಣಕಾಸು

ಾ ಸ್ಥಾ ನಾ ಾ ಸೄಾ ಮನ್ನು (ಪ್ತಎಫ್ಎಿಂಎಸ್) ಅಳಡಸಕೇಳುು ವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(iii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯವ್ಯಗಿ ಿ ಿಂದಗಳನ್ನು

ಮಾಡಕೇಳುು ವುದ್ದ, ಮಾಯಡಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ ಯದ್ದದ ಗಳಿಸುವುದ್ದ;
(iv)ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸದ

ಅಥವ್ಯ

ನಿಯಹಸುತಿತ ರು

ಕಾಲೇಜುಗಳು,

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯನಿಲಮಗಳು, ಗಾ ಿಂತಅಲಮಗಳು, ಾ ಯೇಗ ಶಾಲೆಗಳು, ಸುತ ಸಂಗಾ ಹಾಲಮಗಳು ಭತ್ತತ
ಇತ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಭತ್ತತ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ;

(v)

ಕಾಾ ಿಂಸ್ನಳಗೆ

ಹಾಗೂ

ಅದಯ

ಅನೆಕ್್ ಗಳಳಗೆ

ಭತ್ತತ

ಎಲಿಿ ಯಾದರೂ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ನಿವ್ಯಷ ಭತ್ತತ ಶಷತ ನ್ನು

ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ, ವಿನಿಮಮಿಸುವುದ್ದ,

ಮೇಲಿವ ಚಾಯಣೆ

ಹಾಗೂ

ಮಾಡುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ನಿಯಂತಿಾ ಸುವುದ್ದ

ಅಯ

ಆರೇಗಾ

ಭತ್ತತ

ಯೇಗಕೄಿ ೇಭಕೄಕ ಉತೆತ ೇಜನ ನಿೇಡಲು ಾ ಸೄಾ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(vi)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನಾು ಧರಿಸ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು

ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಗೌಯ ಅಥವ್ಯ ವಿಶಾಾ ಿಂತ್ (ಇಮ್ರಿಟ್ಟಸ್) ಅಥವ್ಯ
ಹಂಗಮಿ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡಂತೆ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು ಅಥವ್ಯ ಷಸಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು,

ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು, ಉನಾಾ ಷಕರಂಥ ಬೇಧಕ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು
ಯಾವುವೇ

ಇತ್ಯ

ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು

ಸೃಜಸುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂಥ

ನಿಧಯರಿಸುವುದ್ದ, ಅಯ ಕತ್ಯಾ ಗಳು ಭತ್ತತ ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು
ಅವಾ ವಿದದ ಿಂತೆ ಭತ್ತತ

ಅವಾ ವಿದ್ಯದ ಗಲೆಲಾಿ

ಅಯನ್ನು

ಹುದೄದ ಗಳ

ಭತ್ತತ

ಸಂಖ್ಯಾ ಮನ್ನು

ನಿದಿಯಶಟ ಡಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ನೇಮಿಸಕೇಳು ಲು ಸೂಕತ ಕಾ ಭಗಳನ್ನು

ಕೆಗಳುು ವುದ್ದ;
(vii) ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ಳಟ್ಟಟ , ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ
ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ, ಲಿಪ್ತಕ, ಇತ್ಯ ಅವಾ ಕ
ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು ಸೃಜಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಭಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(viii)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಫೆಲೇಶಪ್ಗಳು,

ರಿಶತಿತ ನ

ಶಫಾಯಸ್ ನ

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯ ವೇತ್ನಗಳು,

ಮೇಲೆ

ಫೆಲೇಶಪ್ಗಳು,

ಶಶಾ ವೇತ್ನಗಳು,

ಾ ವ್ಯಸ

ಾ ವೇತ್ನಗಳು,

(Traveling)

ದಕಗಳು

ಭತ್ತತ

ಪ್ರರಿತೇಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ;
(ix)

ರಿನಿಮಭಗಳು,

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ಕಾಾ ಿಂಸ್ನ ಳಗೆ ಭತ್ತತ ಹೊಯಗೆ ಎಲಾಿ ಾ ಗಯಗಳ ಬೇಧಕರು,

ಸಫಬ ಿಂದಿ ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಲಿಿ ಶಷತ ನ್ನು ವಿನಿಮಮಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದ್ದ;
(x) ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಆಡಯನನ್್ ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಠ (ಟ್ಯಾ ಶನ್),
ಕಾಮಯಗಳ

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ,

ಶುಲ್ಕ

ಸಂಶೇಧನೆ, ರಿೇಕೄಿ ,

ತ್ಪ್ರಷಣೆ ಭತ್ತತ

ಷವ ರೂನ್ನು

ವಿಧಿಸುವುದ್ದ

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ಭತ್ತತ

ಇತ್ಯ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ರಿಶಕ ರಿಸುವುದ್ದ;
(xi)

ಆಡಯನೆನ್ನ್ ಗಳು

ಭತ್ತತ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ರಿೇಕೄಿ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ;
(xii) ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ , ರಿೇಕ್ಷಕರು ಭತ್ತತ
ಮಾಡರೇಟರುಗಳನ್ನು ನೇಭಕಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅವಾ ವನಿಸದರೆ ಅಯನ್ನು ಫದಲಾಯಿಸುವುದ್ದ
ಅಥವ್ಯ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಯ ಫೇಜುಗಳು, ಉಲಬಿಿ ಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ವ್ಯಷ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ
ಬತೆಾ ಗಳನ್ನು ಷಸ ನಿಗದಿಡಸುವುದ್ದ;
(xiii)

ಗೌಯ ದವಿಗಳು, ಬಿರುದ್ದಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು

ಾ ದ್ಯನ

ಮಾಡುವುದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಶಫಾಯಸುಗಳನ್ನು ರಿಗಣಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅದಯ
ತಿೇಮಾಯನನ್ನು ಕುಲಾಧಿತಿಗೆ ಕಳುಹಸುವುದ್ದ;
(xiv)

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ

ತ್ಯಬೇತಿ

ಭತ್ತತ

ನೇಭಕಾತಿ,

ಾ ಕಟಣೆಗಳು

ಭತ್ತತ

ಮಾಹತಿ,

ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್ ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಷಮಾಲೇಚನೆ, ಬೌದಿಿ ಕ ಷವ ತ್ತತ ಸಕುಕ ಗಳು, ನಿರಂತ್ಯ ಶಕ್ಷಣ ಭತ್ತತ

ಇತ್ಯ ನಾವಿನಾ ತ್ಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಗಗಿ ಕಿಂದಾ ಗಳನ್ನು

ಯಚಿಸುವುದ್ದ, ಅವುಗಳ

ಆಡಳಿತ್ನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಹಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ನಿಯಂತಿಾ ಸುವುದ್ದ;
(xv)

ರಿನಿಮಭಗಳ,

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಿಂಥ ತ್ನು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಭತ್ತತ

ಮೂಲಕ

ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು

ಕುಲತಿಗೆ ಾ ತ್ಯಾ ಯೇಜಸುವುದ್ದ;
(xvi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ಮದೄಾ ಮನ್ನು

ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅದಯ

ಅಭಿಯಕೄಿ ಭತ್ತತ ಉಯೇಗಕಾಕ ಗಿ ಉಬಂಧ ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(xvii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ವಿರುದಿ

ಕಾನ್ಮನ್ನ ಾ ಸಯಣೆ ನಡೆಷಲು

ಏಪ್ರಯಡು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(xviii)

ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು , ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳನ್ನು

ಯಚಿಸುವುದ್ದ,

ಅಧಿನಿಮಮಿತ್ಗಳಿಸುವುದ್ದ, ಅವುಗಳ ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ನಿಯಷನಗಳಿಸುವುದ್ದ;
(3) ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ಅನ್ನಸೂಚಿ, ರಿನಿಮಭಗಳ, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ
ಮೂಲಕ ತ್ನಗೆ ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ಭತ್ತತ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನಿಯಹಸುವುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, (2)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಳಗಿಂಡರುವುದ್ದ ಯಾವುದೂ, ಯಾವುದ ನೌಕಯಯ
ವೇತ್ನ

ಶ್ಾ ೇಣಿಗಳನ್ನು

ರಿಶಕ ರಿಸು

ಅಥವ್ಯ

ಅರಿಗೆ

ಯಾವುವೇ

ಬತೆಾ ಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಉಲಬಿಿ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡು ಅಧಿಕಾಯನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡರುವುದ್ಯಗಿ
ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ :
24. ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಸಕ ರಿಶತಿು ನ ಷಭೆಗಳು.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಕಡೇ ಕ್ಷ
ಶಯದಲಿಿ ನಾಲುಕ ಬ್ದರಿಯಾದರೂ ಷಭೆ ಸಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಷಭೆಗೆ ಸದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತ್
ಕಡಮ್ ಇಯದಂತೆ ಮಿಂಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ನೇಟ್ಟೇಷನ್ನು

ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಎಯಡು ನಿಕಟ ಷಭೆಗಳ ನಡುವಿನ

ಅಧಿಯು ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಸದಿನೈದ್ದ ವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಮಿೇಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಆರು ಜನ ಷದಷಾ ರು ಅದಯ ಯಾವುದ ಷಭೆಗೆ ಕೇೇರಂ
ಆಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಷದಷಾ ಯ ನಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಭೇದ ಉಿಂಟಾದ ಸಂದಬಯದಲಿಿ ಫಹುಭತ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮವು
ಮಾನಾ ತೆ ಡೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ರಿಶತಿತ ನ

ಾ ತಿಯಫಬ

ಷದಷಾ ರು

ಿಂದ್ದ

ಭತ್ನ್ನು

ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ನಿಧಯರಿಷಬೇಕಾಗಿರು ಯಾವುದ ಾ ಶ್ು ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಭತ್ಗಳು ಷಭವ್ಯಗಿ ಬಂದಿದದ ರೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ನ ಅಥವ್ಯ
ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಆ ಷಭೆಮ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು ಹಸರು ಷದಷಾ ನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಗಿ ಿಂದ್ದ
ನಿಣಾಯಮಕ ಭತ್ನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಷಭೆಗೆ ಕುಲತಿಯು ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು
ಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಆತ್ನ ಗೈರುಹಾಜರಿಮಲಿಿ , ಹಾಜರಿರು ಷದಷಾ ರು ಆ ಸಂದಬಯದಲಿಿ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ
ಹಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡದ ಫಬ ಷದಷಾ ನ್ನ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಮನ್ನು ಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(6)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ರಿಶತ್ತತ
ಷದಷಾ ರಿಗೆ

ತ್ತತ್ತಯ

ಕಾ ಭ

ತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಕೆಗಳುು 
ರಿಚಲನೆ

ಅಗತ್ಾ ತೆ
ಮಾಡು

ಉಿಂಟಾದರೆ,
ಮೂಲಕ

ಕಾಮಯಕಲಾನ್ನು

ನಡೆಷಲು

ಕುಲತಿಯು

ಅನ್ನಭತಿಮನ್ನು

ನಿೇಡಫಹುದ್ದ.

ಕೆಗಳು ಲು

ಉದೄದ ೇಶಸದ ಕಾ ಭನ್ನು , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಷದಷಾ ಯ ಫಹುಭತ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ತಿ ಗೆ
ದರೆತ್ ಹೊಯತ್ತ ಕೆಗಳು ತ್ಕಕ ದದ ಲಿ . ಹಾಗೆ ಕೆಗಿಂಡ ಕಾ ಭನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ

ಎಲಿ ಷದಷಾ ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಸಾ ರಿೇಕಯಣಕಾಕ ಗಿ ಕಾಗದತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
25. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತು .ನಿಕಾಮಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

(1) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಅದ್ದ ಈ ಮಿಂದಿನ ಸಂಯಚನೆಮನ್ನು

ಳಗಿಂಡಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ,

ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

(ii)

ಷಕಾಯಯದ ಅಯ ಮಖಾ ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಾ ಧಾನ

ದನಿಮಿತ್ತ ಷದಷಾ

ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಯದಶಯ ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಫ
ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಉ ಕಾ

ಮಯದಶಯ

ದಜ್ಞಯಗಿಿಂಥ ಕಡಮ್ಮಲಿ ದ ಆತ್ನ ನಾಭನಿದಯಶತ್(iii)

ಆಯುಕತ ರು, ಆಯುಷ್

ದನಿಮಿತ್ತ ಷದಷಾ

(iv)

ಮೂರು ಶಯದ ಅಧಿಗಗಿ ಕುಲಾಧಿತಿಮರು

ಷದಷಾ ರು

ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಆಯುಷ್ ದದ ತಿಮಲಿಿ ಸ್ಥು ತ್ಕೇೇತ್ತ ಯ ದವಿ
ಹೊಿಂದಿರು ಇಫಬ ರು ಶ್ಾ ೇಶಟ ಭತ್ತತ ಅನ್ನಬವಿ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು
(v)

ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಐರು ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು , ಅಯಲಿಿ

ಷದಷಾ ರು

ಮೂರು ಆಯುಷ್ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಲಿಿ ಖಾಾ ತ್ ಶಕ್ಷಣತ್ಜ್ಞರು ಭತ್ತತ ಇಫಬ ರು
ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು ಸ್ಥು ತ್ಕೇೇತ್ತ ಯ ದವಿಮನ್ನು ಹೊಿಂದಿರು ಭತ್ತತ
ಆಯುಷ್

ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಲಿಿ ತಡಗಿರು

ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಇಯಲಿಿ ಫಬ ರು ಅನ್ನಸೂಚಿ ತ್ ಜ್ಞತಿಗಳಿಗೆ /
ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ

,

ಫಬ ರು ಇತ್ಯ ಹಿಂದ್ದಳಿದ

ಗಯಗಳಿಗೆ/ಅಲಿ ಸಂಖಾಾ ತ್ರಿಗೆ ಸರಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಮೂರು
ಸ್ಥಮಾನಾ ಾ ಗಯಕೄಕ ಸರಿದರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

, ಅಯಲಿಿ ಫಬ ರು

ಭಹಳೆಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
(vi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಡೇನ್ (ಡೇನರುಗಳು)

ಷದಷಾ ರು

(vii)

ಕುಲತಿಮರು ಷಯದಿಮ ಮೇರೆಗೆ ಜೇಶಠ ತೆ ಆಧಾಯದಲಿಿ

ಷದಷಾ ರು

ಾ ತಿಯಫಬ ರಿಗೆ ಿಂದ್ದ ಶಯದ ಅಧಿಗಗಿ ನಾಭನಿದಯಶಸದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಇಫಬ ರು ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು

, ಅಯಲಿಿ ಫಬ ರು

ಆದಾ ತ್ಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಭಹಳೆಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಾ ಸುತ ತ್ ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ನದ

ಉದಾ ೇಗದಲಿಿ ರು ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಯು
ಭತ್ತತ

(v)

ಈ ಾ ಕಯಣದ

ಖಂಡಗಳ ಅಡಮಲಿಿ ನಾಭನಿದಯವನಕೄಕ

ಅಸಯನಾಗಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .

(iv)

(viii)

ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕರು

ಷದಷಾ ರು

(ix)

ಕುಲಷಚಿರು

ಷದಷಾ ಕಾಮಯದಶಯ

(x)

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಆಹಾವ ನಿತ್

(2) ಿಂದ್ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಯದಲಿಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಮೂರು ಬ್ದರಿಯಾದರೂ
ಷಭೆ ಸಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಎಯಡು ನಿಕಟ ಷಭೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಯು ಇಿ ತ್ತತ ವ್ಯಯಗಳನ್ನು

ಮಿೇಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ಕುಲತಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಮಾಯನಿಷಬೇಕಾದ ಯಾವುದ ತ್ತತ್ತಯ
ವಿಶಮಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ತ್ಯತ್ತಿ ತಿಯಕ (ಅಡ್-ಹಾಕ್) ಷಮಿತಿಮನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ:
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಅಿಂಥ ತ್ಯತ್ತಿ ತಿಯಕ ಷಮಿತಿಮ ನಿಣಯಮಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡ ಷಭೆಗಳ

ನಡಳಿಗಳನ್ನು ಸಾ ರಿೇಕಯಣಕಾಕ ಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದಿನ ನಿಕಟ ಷಭೆಮ ಮಿಂದಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ತ್ತತ್ತಯ

ಸಂದಬಯದಲಿಿ ,

ಕುಲತಿಯು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ವಿಶೇಶ

ಷಭೆಗಳನ್ನು

ಷಮಿತಿಮ

ಷಭೆಗಳನ್ನು

ಕರೆಮಫಹುದ್ದ.
(4)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ರಿಶತಿತ ನ

ಭತ್ತತ

ನಿಮಭಗಳು

ತ್ಯತ್ತಿ ತಿಯಕ

ಭತ್ತತ

(ಅಡ್-ಹಾಕ್)

ಕಾಮಯವಿಧಾನನ್ನು

ರಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ.
(5)

ಕುಲಾಧಿತಿ

ರಿಶೇಲನಾಿಂವಗಳನ್ನು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಅಥವ್ಯ

ಕುರಿತ್ತ
ಆದವದ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು,

ಚಚಿಯಷಲು
ಮೂಲಕ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದ

ರಿಶತಿತ ನ

ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ದ

ಷಭೆಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ನಡೆಸುವಂತೆ

ಕುಲತಿಯು

ಅಿಂಥ

ನಿದಯವನಗಳನ್ನು ಪ್ರಲಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
26. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿು ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಗಾ
ನಿಕಾಮವು ರೂಪ್ತಸದಂತೆ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಮಾನಾ ವಿನಿಮಭನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಬೇಧನೆ, ಶಕ್ಷಣ ಭತ್ತತ
ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಅದ್ದ

ರಿೇಕೄಿ ಗಳ ಗುಣಭಟಟ ನ್ನು

ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ

ಎಲಾಿ

ಕಾಪ್ರಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿಶಮಗಳ

ಕುರಿತ್ತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಷಲಹೆ ನಿೇಡು ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಮನ್ನು ಷಸ ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಹಿಂದೄ ಹೇಳಿದವುಗಳ ಸ್ಥಮಾನಾ ಅನವ ಮಕೄಕ ಬ್ದಧಕವ್ಯಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಗಳ

ಮೂಲಕ

ಅಥವ್ಯ

ಅದಯ

ಅಡಮಲಿಿ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು , ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ
ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ವಿಶಮಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳನ್ನು

ಹೊಯಡಷಲು

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಗಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(ii) ಅಧಾ ಮನ ಕೇೇಸುಯಗಳು, ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್ ಕೇೇಸುಯಗಳಿಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡುವುದಕೄಕ ,
ಯಾ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗೆ ಾ ವೇಶಾತಿ ಕೇಡತ್ಕಕ ದದ ೇ ಅವುಗಳನ್ನು
ರಿೇಕಾಿ

ಸಕ ೇಮ,

ರಿೇಕಾಿ

ತ್ತ್್ ಮಾನತೆ,

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ
ಅವುಗಳು

ಆಡಯನೆನ್ನ್ ಗಳಲಿಿ

ರಿೇಕಾಿ

ಪಲಿತ್ಯಿಂವಗಳ

ಳಗಿಂಡು

ಘೇಶಣೆ

ಇವುಗಳಿಗೆ

ಅಗಾ ನಿಕಾಮವು ಹೊಯಡಸು ವಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ

ಳಗಳು ದಿರುಶಟ ಯ

ಭಟ್ಟಟ ಗೆ

ದವಿಗಳ

ಡಪೇಿ ಮಾಗಳ,

ಾ ಮಾಣತ್ಾ ಗಳ

ಅಥವ್ಯ

ಇತ್ಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಗೌಯಗಳನ್ನು

ನಿೇಡುವುದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ವಿನಿಮಭಗಳನ್ನು ಯಚಿಸುವುದ್ದ;
(iii) ಸಂಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶ ಅಧಾ ಮನಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ

ನಿಯಹಸುವುದ್ದ;
(iv) ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ ಭತ್ತತ ಮಾನಾ ತೆ ಡೆದ ಸಂಸೄಾ ಗಳಲಿಿ , ಅಧಾ ಮನ ಹಾಗೂ ಬೇಧನೆಕಲಿಕೄಮ ಷಭನವ ಮತೆಗಗಿ ಾ ಸೄಾ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(v)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಳಗೆ, ಅದಯ ಸಂಯೇಜತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ ಭತ್ತತ ಮಾನಾ ತೆ

ನಿೇಡಲಾದ

ಸಂಸೄಾ ಗಳಲಿಿ

ಸಂಶೇಧನೆ

ಕಾಮಯಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳಿಗೆ ಪೇಾ ೇತ್ಯ್ ಸ

ಭತ್ತತ

ನಿೇಡಲು

ಇತ್ಯ

ವಿಶೇಶ

ಸಕ ೇಿಂಗಳನ್ನು

ಅಧಾ ಮನಗಳಿಗೆ

ರೂಪ್ತಸುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಭತ್ತತ

ಇದನ್ನು

ಕೆಗಳು ಲು ಸೂಕತ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲಿಿ ಸುವುದ್ದ ಅಷೆಟ ೇ ಅಲಿ ದೄ ಅದಯ ಪಲಿತ್ಯಿಂವನ್ನು ಾ ಸ್ಥಯ
ಮಾಡುವುದ್ದ;
(vi)

ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಶಮಗಳನ್ನು

ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡಲು ಭತ್ತತ

ವ್ಯಾ ಸಂಗ

ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ತ್ನು ದ ಆದ ಷದಷಾ ರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದಕೄಕ ಾ ಸ್ಥತ ನೆಗಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(vii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಅಗತ್ಾ ವಿರು

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳ,

ಷಸ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳ,

ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳ ಅಥವ್ಯ ಉ-ಅಧಾಾ ಕಯ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಬೇಧಕಯ ಹುದೄದ ಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾ ನೆ

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ಹುದೄದ ಗಳ

ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು

ನಿಮಮಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಗಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(viii) ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಗಳು, ಾ ವ್ಯಸ (Traveling) ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ತಆಯ ವೇತ್ನ, ಶಶಾ ವೇತ್ನ
ಅಥವ್ಯ

ಾ ವೇತ್ನಗಳನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಭತ್ತತ

ಅವುಗಳನ್ನು

ನಿೇಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಗಳನ್ನು ಷಲಿಿ ಸುವುದ್ದ;
(ix)

ಷಭಗಾ ವ್ಯದ

ಕಾಮಯಕಾ ಭಗಳನ್ನು

(broad)

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ನಿೇತಿಗಳನ್ನು

ರಿಶೇಲಿಷಲು

ಹಾಗೂ

ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಅವುಗಳನ್ನು

ಭತ್ತ ಷ್ಟಟ

ಸುಧಾಯಣೆಗಳಿಷಲು ಭತ್ತತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಷಲು ಕಾ ಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದ್ದ;
(x) ಯಾವುದ ವಿನಿಮಭನ್ನು

ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಷನಗಳಿಸುವುದ್ದ;

ಭತ್ತತ
(xi) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಷದಷಾ ರುಗಳನ್ನು

ನಾಭನಿದಯಶಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಅಡಮಲಿಿ ಯಚಿಸದ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು
ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕೄಕ ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಭತ್ತತ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು
ನೆಯವೇರಿಸುವುದ್ದ.
27. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನಯನ್ನು
ಳಗಿಂಡಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿ

(ii)

ಷಕಾಯಯದ ಅಯ ಮಖಾ ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಾ ಧಾನ
ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಯದಶಯ, ಆತಆಯಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವ್ಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು
ದನಿಮಿತ್ತ ಷದಷಾ

ಷಕಾಯಯದ ಉಕಾಮಯದಶಯಮ ದಜ್ಞಯಗಿಿಂತ್ ಕಡಮ್ಯಿಲಿ ದ
ದಜ್ಞಯಮ ಆತ್ನ ನಾಭನಿದಯಶತ್
(iii)

ಷಕಾಯಯದ ಅಯ ಮಖಾ ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಾ ಧಾನ
ಕಾಮಯದಶಯ ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಯದಶಯ

,

ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ

ಕುಟ್ಟಿಂಫ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಯಯದ

ದನಿಮಿತ್ತ ಷದಷಾ

ಉಕಾಮಯದಶಯ ದಜ್ಞಯಗಿಿಂತ್ ಕಡಮ್ಯಿಲಿ ದ ದಜ್ಞಯಮ ಆತ್ನ
ನಾಭನಿದಯಶತ್
(iv)

ಆಯುಕತ ರು, ಆಯುಷ್

ದನಿಮಿತ್ತ ಷದಷಾ ರು

(v)

ಕುಲತಿಯು ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಷದಷಾ

ರಿಶತಿತ ನ ಫಬ ಷದಷಾ
(vi)

ಕುಲಷಚಿರು

ಷದಷಾ

(vii)

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಷದಷಾ ಕಾಮಯದಶಯ

(2)

ಎಲಾಿ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಸಣಕಾಸು

ಸುಸಾ ತಿ

ಭತ್ತತ

ಶಷತ ನ್ನು

ನಿಯಹಸುವುದ್ದ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಯದಲಿಿ ಕನಿಶಠ ಕ್ಷ ನಾಲುಕ ಬ್ದರಿ ಷಭೆ ಸಯತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಭತ್ತತ ಎಯಡು ನಿರಂತ್ಯ ಷಭೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಯು ಸದಿನೈದ್ದ ವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಮಿೇಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(4)

ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿಯು

ಈ

ಮಿಂದಿನ

ಅಧಿಕಾಯಗಳು,

ಾ ಕಾಮಯಗಳು

ಭತ್ತತ

ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(ಎ)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಆಮಾ ಮ ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನು

ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ರಿಶೇಲಿಸುವುದ್ದ,

ವ್ಯರ್ಷಯಕ

ಭತ್ತತ

ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆಮ

ವ್ಯರ್ಷಯಕ

ಯದಿಗಳನ್ನು

ಪುನಯಲೇಕ್ಷಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಮೇಲೆ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಬಿ)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ನ

ಹುದೄದ ಗಳ

ಸೃಜನೆ,

ಮೇಲದ ಜ್ಞಯಗೇರಿಸುವುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಯದಿದ ಯಾತಿಯೂ ಳಗಿಂಡಂತೆ, ಆಮಾ ಮದಲಿಿ ಯಾವುದ ಉಬಂಧ ಕಲಿಿ ಷದಿರು ಭತ್ತತ
ಆಮಾ ಮದಲಿಿ ದಗಿಸದ ಮೊಫಲಗಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿ ವಚು ನ್ನು

ಳಗಿಂಡ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಎಲಿ ಾ ಸ್ಥತ ಗಳನ್ನು ರಿಶೇಲಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಸ)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಅನ್ನಷಾಠ ನಸ್ಥಧಾ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು

ಕಾಮಯತಂತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಸಂಗಾ ಹಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಪ್ರಾ ಯೇಗಿಕ

ಭತ್ತತ

ಯೇಜಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವದಲಿಿ ರು

ಹೆಚ್ಚು ರಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಕೄಗೆ ಸೂಕತ ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು

ಸದಿ ಡಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದಯ ಮೇಲೆ

ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ದ;
(ಡ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಬರಿಷಲು ಉದೄದ ೇಶಸದ ಎಲಾಿ ವಚು ಗಳನ್ನು ರಿಶೇಲಿಸುವುದ್ದ ಭತ್ತತ
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸುವುದ್ದ, ಕನಾಯಟಕ ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಸಂಗಾ ಸಣೆಗಳಲಿಿ ಪ್ರಯದವಯಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 1999ಯ
(2000ಯ

ಕನಾಯಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ

29)

ಅಡಮಲಿಿ

ನಿಮಮಿಷಲಾದ

ನಿಮಭಗಳಿಂದಿಗೆ

ಕೆಗಳು ಲಾಗಿದೄಯೇ ಎಿಂಬುದನ್ನು ಷಸ ಖಚಿತ್ಡಸಕೇಳುು ವುದ್ದ;
(ಇ) ರಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ಾ ಕಾಮಯಗಳು:
ರಂತ್ತ, ಮೇಲಿನ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು
ಯಾಯಲೇಚನೆಗಗಿ ಇರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಷಭೆಗಳಲಿಿ

ಅದಯ

(5) (2)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗಿಂಡದದ ರೂ, ಕುಲತಿಯು, ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯಗಳಲಿಿ
ಭತ್ತತ

ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ

ಫಜ್ಞಟ್ಟಟ ನಲಿಿ

ದ್ಯಖಲಿಷಬೇಕಾದ ಕಾಯಣಗಳಿಗಗಿ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಪ್ತಿ ಗೆ ಇಲಿ ದೄ,

ಸಣ ದಗಿಸಲಿ ದ ಅಥವ್ಯ ಫಜ್ಞಟ್ಟಟ ನಲಿಿ

ದಗಿಸದ ಸಣಕ್ಷಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾದ

ಯಾವುದ ಿಂದ್ದ ಸಂದಬಯದಲಿಿ , ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ ಮಿತಿಮರೆಗೆ ಯಾವುದ
ವಚು ನ್ನು ಬರಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಅಿಂಥ ವಚು ನ್ನು

ಸಾ ರಿೇಕಯಣಕಾಕ ಗಿ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಮಿಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ

ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ಭತ್ತತ

ರಂತ್ತ,

ಕುಲತಿಮಯ

ಮೂಲಕ

ತೃಪ್ತತ ಕಯವ್ಯಗಿಲಿ ದಿದದ ಲಿಿ , ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಅದನ್ನು

ಆದ

ವಚು ದ

ಬರಿಸುವಿಕೄಯು

ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಫಹುದ್ದ,

ಈ ವಿಶಮದಲಿಿ ಅಯ ತಿೇಮಾಯನವೇ ಅಿಂತಿಭವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
28.ಇತ್ರ
ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ

ಮಂಡಲಿಗಳು,

ಷಮಿತಿಗಳು

ಮತ್ತು

ರಿಶತ್ತು ಗಳು.-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು,

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ಮಂಡಲಿಗಳನ್ನು , ಷಮಿತಿಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ರಿಶತ್ತತ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಷಫಹುದ್ದ.
ಅಧ್ಯಯ ಯ -V
ರಿನಿಯಮಗಳು, ಆಡಾನೆನ್್ ಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
29. ರಿನಿಯಮಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳು ಭತ್ತತ ಅಗಾ ನಿಕಾಮದ
ವಿನಿಮಭಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ , ರಿನಿಮಭಗಳು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಈ ಮಿಂದಿನ ಎಲಿ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುವೇ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಭತ್ತತ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳೆಿಂದ್ದ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಘೇರ್ಷಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ನಿಕಾಮಗಳ ಯಚನೆ, ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಾ ಕಾಮಯಗಳು
ಭತ್ತತ ಕತ್ಯಾ ಗಳು;
(ii)

ಮೊದಲಿನ ಷದಷಾ ರು

ದದಲಿಿ

ಮಿಂದ್ದರಿಯುವುದ್ದ

ಳಗಿಂಡಂತೆ

ಷದರಿ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮಗಳ ಷದಷಾ ಯ ನೇಭಕಾತಿ, ಅರು ದದಲಿಿ ಮಿಂದ್ದರೆಯುವಿಕೄ
ಅಥವ್ಯ ಹಿಂಡೆಯುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕುವುದ್ದ ಭತ್ತತ ಷದಷಾ ಯ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನು
ತ್ತಿಂಬುವುದ್ದ

ಹಾಗೂ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ನಿಕಾಮಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಟಟ ಿಂತೆ

ಯಾ

ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಉಬಂಧಿಸುವುದ್ದ ಅವಾ ವ್ಯಗಫಹುದೇ ಅಥವ್ಯ ಅಪಕ್ಷಣಿೇಮವ್ಯಗಫಹುದೇ ಆ
ಎಲಿ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು;
(iii) ಗೌಯ ದವಿಗಳನ್ನು ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡುವುದ್ದ;
(iv) ದವಿ ಭತ್ತತ ಡಪೇಿ ಮಾಗಳನ್ನು ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡಲು ಘಟ್ಟಕೇೇತ್್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ
ಭತ್ತತ ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲಿಿ ಘಟ್ಟಕೇೇತ್್ ಕೄಕ ಮೊದಲು ದವಿ ಾ ಮಾಣತ್ಾ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ದ;
(v) ದವಿಗಳ, ಡಪೇಿ ಮಾಗಳ, ಷಟ್ಟಯಫಕಟ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು
ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದ್ದ;

(vi) ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ತಆಯ ನಿಲಮಗಳ ಸ್ಥಾ ನೆ, ನಿಯಸಣೆ ಭತ್ತತ
ಅವುಗಳನ್ನು ಯದ್ದದ ಡಸುವುದ್ದ;
(vii) ಫೆಲೇಶಪ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ತಆಯ ವೇತ್ನಗಳು, ಶಶಾ

ವೇತ್ನಗಳು, ಾ ವೇತ್ನಗಳು, ದಕಗಳು

ಭತ್ತತ ಪ್ರರಿತೇಶಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುವುದ್ದ;
(viii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಗೌಯ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯನು ಳಗಿಂಡು

ಅಥವ್ಯ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯ

ವಿಶಾಾ ಿಂತ್

ಹುದೄದ ಗಳು,

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು, ಉ-ಅಧಾಾ ಕರು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ

ಅಥವ್ಯ

ಹಂಗಮಿ

ಷಸಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು,

(Adjunct)
ಷಹಾಮಕ

ಲಿಪ್ತಕ ಭತ್ತತ ಬೇಧಕತ್ಯ ಹುದೄದ ಗಳ ಸೃಜನೆ,

ಅಮಾನತ್ತತ ಅಥವ್ಯ ಯದದ ತಿ;
(ix)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಅಧಾಾ ಕಯ ನೇಭಕಾತಿಮ ವಿಧಾನ:

ರಂತ್ತ, ಅಖಿಲ ಭಾಯತ್ ತ್ಯಾ ಿಂತಿಾ ಕ ಶಕ್ಷಣ ರಿಶತಿತ ನ (AICTE) ವೇತ್ನ ಶ್ಾ ೇಣಿಗಳನ್ನು
ಡೆಯುತಿತ ರುಯನ್ನು
ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ,

ಹೊಯತ್ತಡಸ,
ರಾಜಾ

ಷಕಾಯರಿ

ನೌಕಯಯ

ವೇತ್ನ

ನೌಕಯರಿಗೆ

ಶ್ಾ ೇಣಿಗಳು

ಅನವ ಮವ್ಯಗು

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ

ವೇತ್ನ

ಶ್ಾ ೇಣಿಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(x)

ಭಯಣ ಶಾಷನ ಮೂಲಕದ ಷವ ತ್ತತ , ದಣಿಗೆಗಳು ಭತ್ತತ ದತಿತ ಗಳ ಸವ ೇಕಾಯ ಭತ್ತತ

ನಿಯಸಣೆ;
(xi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಾ ವೇವ ಭತ್ತತ ಶುಲಕ

ಷವ ರೂ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ರಿೇಕೄಿ ಗಳು, ದವಿಗಳು ಭತ್ತತ ಡಪೇಿ ಮಾಗಳ ಾ ವೇವಗಳಿಗಗಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ;
(xii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಷಲಿಿ ಸದ ಸವಗಳಿಗಗಿ ವಿಧಿಷಬೇಕಾದ ಶುಲಕ ಗಳು;

(xiii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್ ಸಂಶೇಧನೆ, ಷಮಾಲೇಚನೆ, ಪಟಿಂಟ್ಟಗಳು ಭತ್ತತ
ಬೌದಿಿ ಕ ಷವ ತ್ತತ ಸಕುಕ ಗಳು, ಮಿಂದ್ದರಿಕೄ ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯ ವಿಷತ ಯಣಾ ಸವಗಳ ವಿಧಾನ ಭತ್ತತ
ನಿಯಸಣೆ;
(xiv)

ಉಲಬಿಿ ಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡಂತೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ನೌಕಯಯ

ಜೇಶಠ ತೆಮ

ನಿಧಯಯಣೆಮನ್ನು ಳಗಿಂಡ ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತತ ಗಳು; ಭತ್ತತ
(xv)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ರಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧಿಷಬೇಕಾದ

ಅಥವ್ಯ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು.
(2)

ರಿನಿಮಭಗಳು, ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಮ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಮಾತ್ಾ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ಉಲಬಿಿ ಗಳು

ಳಗಿಂಡಂತೆ

ನೌಕಯಯ

ಸವ್ಯಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ನಿಯಂತಿಾ ಸು

ರಿನಿಮಭಗಳು ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯದ ಕಾಮಯನಿೇತಿಗೆ ಅನ್ನರೂವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
30. ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿ.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ
ರಿಶತ್ತತ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಹೊಷ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ರಿ ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಮೇಲೆ
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸದಂತೆ ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಷನಗಳಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವುದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ಸ್ಥಾ ನಮಾನ, ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ ರಿಣಾಭ ಬಿೇರು ಯಾವುದ ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು

ಅಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಕೄಕ

ಉದೄದ ೇಶತ್

ಫದಲಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು

ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ

ಹೇಳಿಕೇಳುು  ಅಕಾವನ್ನು

ನಿೇಡದ

ಹೊಯತ್ತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ರಿನಿಮಭಗಳ ಯಚನೆ, ತಿದ್ದದ ಡ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಷನನ್ನು
ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಭತ್ತತ ಹಾಗೆ ನಿೇಡದ ಯಾವುದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ರಿಗಣಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ರಿನಿಮಭದ ಕಯಡನ್ನು

ತ್ಯನಾಗಿಯೇ ಅಥವ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತ್ತತ ಮಾಡರು ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮ ಮೇರೆಗೆ ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಫಹುದ್ದ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ
ಕಯಡಗಗಿ ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮನ್ನು

ಷಲಿಿ ಷದಿದ್ಯದ ಗ, ಅದನ್ನು

ರಿಗಣಿಸು ಮೊದಲು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು ಡೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ಸಣಕಾಸು ತಡಕುಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡ ಅಿಂಥ ರಿನಿಮಭಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಡೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ

ರಿನಿಮಭದ

ಕಯಡನ್ನು

ರಿಗಣನೆಗಗಿ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವ್ಯಗ ಅದ್ದ ಅಗತ್ಾ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಯಾವುದ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು ಷಸ ಡೆಮಫಹುದ್ದ.
(5) ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಹೊಷ ರಿನಿಮಭ ಅಥವ್ಯ ರಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಸರಿಸುವಿಕೄ
ಅಥವ್ಯ ರಿನಿಮಭಕೄಕ

ಮಾಡದ ಯಾವುದ ತಿದ್ದದ ಡಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ನಿಯಷನನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಅಯ ಪ್ತಿ ಗೆಗಗಿ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಅರು
ಪ್ತಿ ಗೆಮನ್ನು

ನಿೇಡಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಪ್ತಿ ಗೆಮನ್ನು

ತ್ಡೆಹಡಮಫಹುದ್ದ

ಅಥವ್ಯ

ಎಯಡು

ತಿಿಂಗಳಳಗಗಿ ಭರುರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಷಫಹುದ್ದ.
(6)

ಕುಲಾಧಿತಿಯು

ಪ್ತಿ ಗೆ

ನಿೇಡದ

ಹೊಯತ್ತ

ಯಾವುದ

ರಿನಿಮಭವು

ಭತ್ತತ

ರಿನಿಮಭಗಳ

ಸಿಂಧುವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
31.ಆಡಾನೆನ್್ ಗಳು.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಬಂಧಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ , ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಈ ಮಿಂದಿನ ಎಲಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ವಿಶಮಗಳ ಫಗೆಗ
ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ, ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗೆ ಾ ವೇವ ನಿೇಡುವುದ್ದ;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಎಲಿ

ದವಿಗಳ, ಡಪೇಿ ಮಾಗಳ ಭತ್ತತ

ಾ ಮಾಣತ್ಾ ಗಳ ಫಗೆಗ

ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಕಾ ಭಗಳು;
(iii) ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ಸ್ಥಭಥಾ ಯನ್ನು ಅಳೆಮಲು ಸೄಮಿಷಟ ರ್ ಾ ಸೄಾ , ಆಯ್ಕಕ ಆಧಾರಿತ್ ಶ್ಾ ೇಣಿ
ಾ ಸೄಾ , ಆಧುನಿಕ ಶ್ಾ ೇಣಿ ನಿೇಡಕೄ ದಿ ತಿಗಳು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ನಾವಿನಾ ತೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದ್ದ.
(iv) ದವಿಗಳು, ಡಪೇಿ ಮಾಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಮಾಣತ್ಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗಗಿ ಇತ್ಯ
ಅಗತ್ಾ ತೆಗಳು

ಭತ್ತತ

ಅವುಗಳನ್ನು

ನಿೇಡುವುದಕೄಕ

ಭತ್ತತ

ಡೆಯುವುದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಕಾ ಭಗಳು;
(v) ಫೆಲೇಶಪ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ತಆಯ ವೇತ್ನಗಳು, ಶಶಾ

ವೇತ್ನಗಳು, ಾ ವೇತ್ನಗಳು, ದಕಗಳು

ಭತ್ತತ ಪ್ರರಿತೇಶಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಶಯತ್ತತ ಗಳು;
(vi) ರಿೇಕಾಿ

ನಿಕಾಮಗಳು, ರಿೇಕ್ಷಕರು, ಭತ್ತತ

ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಳಗಿಂಡಂತೆ, ರಿೇಕೄಿ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ್ದ;

ಮಾಡರೇಟರುಗಳ ದ್ಯಧಿ ಹಾಗೂ

(vii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ನಿವ್ಯಷದ ಫಗೆಗ ಶಯತ್ತತ ಗಳು;
(viii) ವಿದ್ಯಾ ತಆಯನಿಮಯ ಭತ್ತತ ವಿಕಲ ಚೇತ್ನ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ನಿವ್ಯಷ, ಶಸುತ ಭತ್ತತ ಬೇಧನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ ವಿಶೇಶ ಾ ಸೄಾ ಗಳು, ಏನಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಅವಾ ವಿರುಲಿಿ ಅರಿಗಗಿ ವಿಶೇಶ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಕಾ ಭಗಳನ್ನು ನಿಮಮಿಸುವುದ್ದ;
(ix) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ನಿಯಹಷದೄ ಇರು ವಿದ್ಯಾ ತಆಯನಿಲಮಗಳ ಮಾನಾ ತೆಗಗಿ ಶಯತ್ತತ ಗಳು;
(x) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಇರು ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ಆರೇಗಾ

ಭತ್ತತ ಶಸುತ ಹಾಗೂ ಅಯ

ವಿರುದಿ ಶಸುತ ಾ ಸಯಣೆಗಳು;
(xi)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಥವ್ಯ

ರಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ,

ಆಡನೆನ್್ ಗಳಿಿಂದ

ಉಬಂಧಿಷಬೇಕಾದ ಅಥವ್ಯ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಎಲಿ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು.
(2) ಜ್ಞರಿಮಲಿಿ ರು ಯಾವುವೇ ವಿನಿಮಭಗಳ ಅಥವ್ಯ ರಿನಿಮಭಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಗಗಿ
ಯಾವುದ ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನು ಯಚಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
32. ಆಡಾನೆನ್್ ಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾಯಾವಿಧ್ಯನ.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ,
ಇದಯಲಿಿ ಇನ್ನು ಮಿಂದೄ ಉಬಂಧಿಸದ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಆಡಯನೆನ್ನ್ ಗಳನ್ನು

ಯಚಿಸುವ್ಯಗ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಈ ಮಿಂದಿನಯನ್ನು

ಷಮಾಲೇಚಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ರಿೇಕ್ಷಕಯ

ಕತ್ಯಾ ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಅಿಂಥ

ಆಡಯನೆನ್ನ್ ಗಳು

ರಿಣಾಭ

ಬಿೇರುಲಿಿ ,

ಸಂಬಂಧಟಟ ಅಧಾ ಮನ ಮಂಡಲಿಗಳಡನೆ; ಭತ್ತತ
(ii) ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಕಾ ಭಗಳು, ಸೄಮಿಷಟ ರ್ ಸಕ ೇಮ ಅಥವ್ಯ ಕೄಾ ಡಟ್ ದಿ ತಿ, ರಿೇಕೄಿ ಗಳನ್ನು
ನಡೆಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳ ಗುಣಭಟಟ ಅಥವ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ನಿವ್ಯಷದ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಿಂಥ
ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ರಿಣಾಭ ಬಿೇರುಲಿಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನಡನೆ.
(3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಾ ಸ್ಥತ ಪ್ತಸದ ಯಾವುದ ಆಡಯನೆನಿ್ ನ ಕಯಡನ್ನು ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡಲು
ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ
ತಿಯಷಕ ರಿಷಫಹುದ್ದ

ರಿಶತಿತ ಗೆ
ಅಥವ್ಯ

ಅಧಿಕಾಯವಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಆದರೆ,

ರಿಶತ್ತತ

ಅದ್ದ

ಾ ಸ್ಥತ ನ್ನು

ಸೂಚಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ತಿದ್ದದ ಡಗಳಿಂದಿಗೆ, ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ಭರುರಿಶೇಲನೆಗಗಿ ಕಯಡನ್ನು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತಿತ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಷಫಹುದ್ದ.
(4) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಯಚಿಸದ ಎಲಾಿ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಅದ್ದ ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ಯದ
ಅಿಂಥ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಎಲಾಿ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಬವಿಶಾ ತಿಯಯಾಗಿ
ಮಾತ್ಾ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ,

ಸಣಕಾಸು

ತಡಕುಗಳುಳು

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮನ್ನು

ಳಗಿಂಡ

ಆಡಯನೆನ್್

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಮನ್ನು ಡೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಾ ಸ್ಥತ ವಿಸದ ಆಡಯನೆನಿ್ ನ ಕಯಡನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ತಿಯಷಕ ರಿಸದಲಿಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ , ಕುಲಾಧಿತಿಮರಿಗೆ ಮೇಲೂ ನವಿಮನ್ನು ಮಾಡಕೇಳು ಫಹುದ್ದ.
(6)

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಟ್ಟೇಕೄ-ಟ್ಟಿ ಣಿಗಳನ್ನು

ತ್ರುವ್ಯಮ, ಮೇಲೂ ನವಿಮನ್ನು

ತಿಯಷಕ ರಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ

ಡೆದ

ಾ ಸ್ಥತ ವಿಸದಂತೆ

ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೇದಿಷಫಹುದ್ದ.

ಅನಂತ್ಯ ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ಯಚಿಸದದ ರೆ ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ ಅದ್ದ ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(7) ಮೊದಲ ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನು
ಕುಲತಿಮರು ಯಚಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಉಬಂಧಿಷಲಾದ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ
ಭತ್ತತ

ವಿಧಾನದಲಿಿ

ಹಾಗೆ ಯಚಿಷಲಾದ ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನು , ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ

ಯಾವುದ

ಷಭಮದಲಿಿ

ತಿದ್ದದ ಡಮನ್ನು ಮಾಡಫಹುದ್ದ, ನಿಯಷನಗಳಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸರಿಷಲ್ಲಫಹುದ್ದ.
33. ವಿನಿಯಮಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ನಮೂದಿಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ
ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು
ಫಗೆಗ

ಈ

ಚಲಾಯಿಷಲು ಉಬಂಧಿಷಲಾದ ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶವ್ಯಗಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ವಿಶಮಗಳ

ಅಧಿನಿಮಭ,

ರಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳಿಗೆ

ಸುಸಂಗತ್ವ್ಯಗಿರು

ವಿನಿಮಭಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ, ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ಾ ವೇಶಾತಿ;
(ii) ಇತ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಗಳ ರಿೇಕೄಿ ಗಳು ಭತ್ತತ ದವಿಗಳನ್ನು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ರಿೇಕೄಿ
ಭತ್ತತ ದವಿಗಳಿಗೆ ತ್ತ್್ ಮಾನವ್ಯದ್ದವುಗಳೆಿಂದ್ದ ಮಾನಾ ತೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ;
(iii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಕಾ ಭಗಳು ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಗಳ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳನ್ನು

ಯಾ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಮೇಲೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ರಿೇಕೄಿ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ದವಿಗಳು, ಡಪೇಿ ಮೊೇಗಳು ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಷಟ್ಟಯಫಕಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ಸರಿಸಕೇಳು ತ್ಕಕ ದದ ೇ ಆ ಶಯತ್ತತ ಗಳು; ಭತ್ತತ
(iv) ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ದ.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಯಚಿಸದ ಎಲಾಿ ವಿನಿಮಭಗಳು ಸಂಬಂಧಟಟ
ಹೊಯಡಸದ

ನಿದಯವನಗಳಿಗೆ

ಹೊಯಡಸದ

ಆದವಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನರೂವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಹಾಗೂ

ಕುಲಾಧಿತಿಮರು

ನಂತ್ಯ

ಅವು,

ಅಗಾ ನಿಕಾಮಗಳು
ರಾಜಾ

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸದ

ಷಕಾಯಯವು

ರಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ವಿರುದಿ ವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(3) ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ವಿನಿಮಭವು, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅದನ್ನು

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸದ

ತ್ಕ್ಷಣದಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
34. ನಿಯಮಗಳ ರಚರ್ನಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ,

ಪೂಯಾ ಕಟಣೆಮ ತ್ರುವ್ಯಮ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲಾಿ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಉದೄದ ೇವಗಳನ್ನು
ಈಡೇರಿಷಲು ನಿಮಭಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲಿಿ ಹೊಯಡಷಲಾದ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ನಿಮಭನ್ನು , ಅದನ್ನು
ಯಚಿಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ, ಆದಷ್ಟಟ
ಿಂದ್ದ

ಅಧಿವೇವನದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ

ಅಡಕವ್ಯಗಿಯಫಹುದ್ಯದ ಟ್ಟಟ
ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಷದನದ ಮಿಂದೄ,
ಎಯಡು

ಅಥವ್ಯ

ಹೆಚ್ಚು

ನಿರಂತ್ಯ

ಅಧಿವೇವನಗಳಲಿಿ

ಮೂತ್ತತ ದಿನಗಳ ಅಧಿಮರೆಗೆ ಅದ್ದ ಅಧಿವೇವನದಲಿಿ ರುವ್ಯಗ

ಭತ್ತತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇವನ ಅಥವ್ಯ ನಿರಂತ್ಯ ಅಧಿವೇವನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವ್ಯಮದ ಅಧಿವೇವನವು ಮಕಾತ ಮವ್ಯಗುವುದಕೄಕ ಮೊದಲು ಉಬಮ ಷದನಗಳು ನಿಮಭದಲಿಿ
ಯಾವುದ ಮಾಪ್ರಯಡು ಮಾಡಲು ಪ್ತಿ ದರೆ ಅಥವ್ಯ ಆ ನಿಮಭನ್ನು

ಯಚಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ವಿಂದ್ದ

ಉಬಮ ಷದನಗಳು ಪ್ತಿ ದರೆ ತ್ದನಂತ್ಯ ಅಿಂಥ ನಿಮಭವು ಹಾಗೆ ಮಾಪ್ರಯಟಾದ ರಿೇತಿಮಲಿಿ

ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಅಥವ್ಯ

ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .

ಆದ್ಯಗೂಾ , ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಮಾಪ್ರಯಡು ಅಥವ್ಯ ಯದಿ ತಿಯು ಆ ನಿಮಭದ ಅಡಮಲಿಿ

ಈ

ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ಕಾಮಯದ ಮಾನಾ ತೆಗೆ ಬ್ದಧಕವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
35. ರಚನೆ, ರಿಕು ಸ್ಥಾ ನ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ದೇಶದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಕಾಯಾವು
ಅಸಿಂಧುವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮನ್ನು

ಯುಕತ ವ್ಯಗಿ ಯಚಿಸಯದಿದದ ರೆ ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ ಕಾಲದಲಿಿ ಅದಯ ಯಚನೆಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಪುನರ್ಯಚನೆಮಲಿಿ ಯಾವುದ ದೇಶವಿದದ ರೆ
ಭತ್ತತ ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ಷದಷಾ ಯ ಸ್ಥಾ ನವು ಖಾಲಿಯಿದದ ರೆ, ಅಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ಅಥವ್ಯ
ನಿಕಾಮದ ಯಾವುದ ಕಾಮಯ ಅಥವ್ಯ ನಿಮಭ ಅಥವ್ಯ ಾ ಸಯಣೆಯು, ಅಿಂಥ ಯಾವುದ ಕಾಯಣ
ಅಥವ್ಯ ಕಾಯಣಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಸಿಂಧುವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(2)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ನಿಣಯಮನ್ನು

ಯಾವುದ

ಯಾವುದ

ಷದಷಾ ನಿಗೆ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ

ನೇಟ್ಟೇಸು

ಅಥವ್ಯ

ಜ್ಞರಿಮಾಡುಲಿಿ

ನಿಕಾಮದ
ಯಾವುದ

ಯಾವುದ
ಅಕಾ ಭತೆ

ಕಾಯಣದಿಿಂದ ಅಸಿಂಧುವಿಂದ್ದ ರಿಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ . ಆದರೆ, ಅಿಂತ್ಸ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಾಮದ
ನಡಳಿಗಳು ಅಿಂಥ ಅಕಾ ಭದಿಿಂದ ಪೂಯಗಾ ಸವ್ಯಗಿ ಬ್ದಧಿತ್ವ್ಯಗಿರುವಂತಿಲಿ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ VI
ಸಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ತ್ರ ಗಳು
36.ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನಿಧಿಗಳು.- (1) ಈ ಕೄಳಕಂಡ ಯಾವುವೇ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ಸವ ೇಕರಿಸದ
ಮೊಫಲಗುಗಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನಿಧಿಮ ಭಾಗವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳ ಆಯೇಗವು ಅಥವ್ಯ ಕಿಂದಾ ಷಕಾಯಯವು ಅಥವ್ಯ
ಯಾವುದ ಷಕಾಯರಿ ನಿಕಾಮಗಳು ನಿೇಡದ ಯಾವುದ ವಂತಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನದ್ಯನ;
(ii) ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು ನಿೇಡದ ಯಾವುದ ವಂತಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅನ್ನದ್ಯನ;
(iii) ಖಾಷಗಿ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗಳು ನಿೇಡದ ಯಾವುದ ಉಯಿಲಿನ ಮೂಲಕವ್ಯಗಿ
ದರೆತ್ ಷವ ತ್ತತ ಗಳು, ದಣಿಗೆಗಳು, ದತಿತ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳು;
(iv) ಶುಲಕ ಗಳು ಭತ್ತತ ಚಾಜುಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಸವ ೇಕರಿಸದ ಆದ್ಯಮ;
(v) ಕೆಗರಿಕೄಗಳು, ವ್ಯಾ ಪ್ರರಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಉದಿದ ಮ್ದ್ಯಯರಿಿಂದ ಯಾವುದ ವಂತಿಗೆ ಅಥವ್ಯ
ಉಯಿಲಿನ ಮೂಲಕವ್ಯಗಿ ದರೆತ್ ಷವ ತ್ತತ ಗಳು;
(vi) ತ್ತ್ಯಕ ಲದಲಿಿ ಜ್ಞರಿಮಲಿಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ ವಿದಶ ಷಕಾಯಯಗಳಿಿಂದ
ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ವಿದಶ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ ಕಂನಿಗಳಿಿಂದ ಸವ ೇಕರಿಸದ ಯಾವುದ ವಂತಿಗೆ
ಅಥವ್ಯ ದತಿತ ಗಳು, ಭತ್ತತ
(vii) ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಮೂಲದಿಿಂದ ಸವ ೇಕರಿಸದ ಮೊಫಲಗುಗಳು.
(2)

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಹೊಯಡಸು

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ತಿೇಮಾಯನಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಷದರಿ ನಿಧಿಮನ್ನು , ಭಾಯತ್ದ ರಿಜವ್ಯ
ಬ್ದಾ ಿಂಕ್ ಅಧಿನಿಮಭ, 1934ಯಲಿಿ ರಿಭಾರ್ಷಸದ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬ್ದಾ ಿಂಕ್ಷನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಬ್ದಾ ಿಂಕ್ಷಿಂಗ್

ಕಂನಿಗಳ (ಉದಾ ಭಗಳ ಅಜಯನೆ ಭತ್ತತ ಗಯಣೆ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1970ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಚಿತ್ವ್ಯದ
ಹೊಷ ಸಂವ್ಯದಿ ಬ್ದಾ ಿಂಕ್ಷನಲಿಿ ಇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನಿಧಿಗಳು ಭತ್ತತ ಆದ್ಯಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಗಳನ್ನು

ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಮಾತ್ಾ ವೇ ಉಯೇಗಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಲಾಬ, ಫಡಡ ಅಥವ್ಯ ಡವಿಡೆಿಂಡ್ಗಳು
ಇತ್ಯಾ ದಿಮ ರೂದಲಿಿ ಟಾ ಸಟ ಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಷದಷಾ ರಿಗೆ ಯಾವುದ ಸಂದ್ಯಮನ್ನು ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(4) ರಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ರಿೇತಿಮಲಿಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಯಾವುದ ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ ಷದರಿ ನಿಧಿಮನ್ನು ವಿನಿಯೇಗಿಷಫಹುದ್ದ.
37. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿಘಟನೆ ಅಥವ್ಯ ಷಮಾಪ್ತು .- ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿಘಟನೆ ಅಥವ್ಯ
ಷಮಾಪ್ತತ ಮ

ಸಂದಬಯದಲಿಿ ,

ವಿಘಟನೆಮ

ದಿನಾಿಂಕದಂದ್ದ

ಉಳಿದ

ಷವ ತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಯಾವುದ

ಷನಿು ವೇವಗಳಲಿಿ ಯೂ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಥವ್ಯ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಾ ಯ ಪೆಕ್ಷ
ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ , ಆದರೆ ಅದನ್ನು , ಈ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಷಮಾನವ್ಯದ ಉದೄದ ೇವಗಳನ್ನು

ಹೊಿಂದಿರು ಭತತ ಿಂದ್ದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಗಯಣೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
38. ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಲೆಕಕ ತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆ.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ
ನಿದಯವನದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಹಾಗೆ ತ್ಯಾರಿಸದ ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು
ನಿಕಟ

ಷಭೆಮಲಿಿ

ರಿಗಣಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಗತ್ತತ ಳಿಮನ್ನು
ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ರಿಗಣಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಕೆಗಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಸಣಕಾಸು

ಅಿಂಗಿೇಕರಿಷಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ತ್ನು

ಷಮಿತಿಯು
ಅದನ್ನು

ಆ

ಸಂಬಂಧವ್ಯಗಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಮಾಡದ ಷಲಹೆಗಳನ್ನು

ಮಿಂದಿನ
ಿಂದ್ದ
ರಿಶತಿತ ಗೆ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ಭತ್ತತ ಅದಯ ಮೇಲೆ ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ರಿೇತಿಮಲಿಿ
ಹಾಗೂ ತ್ಯನ್ನ ಕೆಗಿಂಡ ಕಾ ಭದ ಫಗೆಗ

ಕಾ ಭ

ಅಥವ್ಯ ಕಾ ಭ ಕೆಗಳು ದಿಯಲು ಇರು

ಕಾಯಣಗಳನ್ನು ತ್ನು ಮಿಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು
ಏಪ್ತಾ ಲ್ ತಿಿಂಗಳಲಿಿ ರಾಜಾ

ಶಯಕೇಮ್ೂ , ಆದಾ ತೆಮ ಮೇರೆಗೆ (Preferably)

ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಾ ಧಾನ ನಿದಯವಕರು

ರಿಶೇಧಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4) ಹಾಗೆ ರಿಶೇಧಿಸದ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನಾ ಯದಿಯಡನೆ ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿಮ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ತ್ದನಂತ್ಯ ಾ ತಿ
ಶಯ ಸೄಪೄಟ ಿಂಫರ್ ಕೇನೆಯಳಗೆ ತ್ನು ಆಕೄಿ ೇಗಳಡನೆ ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯಕೄಕ ಕಳುಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ರಾಜಾ
ಷಕಾಯಯವು ಅದನ್ನು

ರಾಜಾ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಬಮ ಷದನಗಳ ಮಿಂದೄ ಶೇಘಾ ದಲಿಿ ಫರು

ಮಿಂದಿನ ಅಧಿವೇವನದಲಿಿ ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
39.ಸಣಕಾಸು
ಮೂಲಕ

ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳು.-

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

(1)

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ದಿನಾಿಂಕದ

ರಿಶತ್ತತ ,

ಮೊದಲು

ರಿನಿಮಭಗಳ

ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿಮ

ನೆಯವಿನಿಂದಿಗೆ, ಮಿಂಫರು ಶಯಕಾಕ ಗಿ ಸಣಕಾಸು ಅಥವ್ಯ ಆಮಾ ಮ ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನು
ಸದಿ ಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಶೇಲನೆ ಮಾಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಹಾಗೂ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದೄ ಅದನ್ನು ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಆಮಾ ಮದಲಿಿ ದಗಿಷಲಾದ ಮೊಫಲಗಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಿು ನ
ಖಚಯನ್ನು

ಬರಿಷಬೇಕಾಗಿರುಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲಿಿ

ಕಾಯಣಗಳನ್ನು

ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ

ದ್ಯಖಲಿಸ ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ ಅಿಂಥ ನಿಫಯಿಂಧಗಳು ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗಳಟ್ಟಟ

ವಚು ನ್ನು

ಬರಿಷಫಹುದ್ದ. ಅಿಂಥ ಹೆಚಿು ನ ವಚು ಕೄಕ

ಅಕಾವನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಫಜ್ಞಟ್ಟಟ ನಲಿಿ

ಯಾವುದ

ಮಾಡಲಿ ದಿದದ ರೆ, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಗೆ ಅದಯ ರಿಗಣನೆ ಭತ್ತತ ಷಲಹೆಗಗಿ ಅದಯ

ಮಿಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ ಯದಿಮನ್ನು ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಕೇಾ ೇಢೇಕಯಣನ್ನು

ಆಮಾ ಮ

ಮಾಡುವುದೂ

ಳಗಿಂಡಂತೆ

ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿ ಷಲಾದ ಅನ್ನದ್ಯನಗಳನ್ನು
ಪೂಯಕ

ಆಮಾ ಮ

ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನು ,

ಅಿಂದ್ಯಜುಗಳನ್ನು

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯ

ಗಭನದಲಿಿ ಟ್ಟಟ

ಹೆಚಿು ನ

ತ್ನು

ಸಂನ್ಮೂ ಲಗಳ

ಭತ್ತತ

ಎಲಾಿ

ಇತ್ಯ

ತ್ಯಾರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಆದ್ಯಗೂಾ ,

ಅನ್ನದ್ಯನಗಳ ನಿರಿೇಕೄಿ ಯಿಿಂದ

ಾ ತಿ

ಶಯ

ಅಕೇಟ ೇಫರ್ನಲಿಿ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದೄ ಇಡಫಹುದ್ದ; ಆದರೆ, ಈ ಫಗೆಗ ಯಾವುದ
ವಚು ನ್ನು , ಅಿಂಥ ಹೆಚಿು ನ ಅನ್ನದ್ಯನ ಸವ ೇಕರಿಸದ ಹೊಯತ್ತ ಬರಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು, ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆ ಡೆಮದ ಮಿೇಷಲಿಟಟ

ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯ ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ ಫದಲಾಯಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಸಫಬ ಿಂದಿ ಗಯದ ವೇತ್ನ
ಶ್ಾ ೇಣಿಗಳನ್ನು
ವಂತಿಗೆಗಳನ್ನು

ರಿಶಕ ರಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ
ಳಗಳುು ವಂಥ

ಅಥವ್ಯ

ರಾಜಾ

ಯಾವುದ

ಷಕಾಯಯದಿಿಂದ

ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳಿಿಂದ ಷಹಾಮವು ನಿಿಂತ್ತಹೊೇದ ತ್ರುವ್ಯಮ ರಾಜಾ

ಯಾವುದ
ಅಥವ್ಯ

ಷರಿಷಮಾನ
ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್

ಷಕಾಯಯದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಕ

ಹೊಣೆಗರಿಕೄಮನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಯಾವುದ ಯೇಜನೆಮನ್ನು ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಕ ಹೊಣೆಗರಿಕೄಮನ್ನು

ವಿಧಿಸು ಆದರೆ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೇಗ ಅಥವ್ಯ ಕಿಂದಾ ಷಕಾಯಯದಿಿಂದ ಧನ ಷಹಾಮ ನಿೇಡದ
ಯೇಜನೆ ಅಥವ್ಯ ಕಾಮಯಕಾ ಭಕೄಕ ಖಾಷಗಿ ಲಮ ಅಥವ್ಯ ಉದಾ ಭ ಅಥವ್ಯ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಸಂಸೄಾ ಗಳು ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸದ ಮೂಲ ಧನದಿಿಂದ ಪ್ರಾ ತ ವ್ಯಗು ಫಡಡ ಯಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ ವಂತಿಗೆಯಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ
ದಣಿಗೆಯಿಿಂದ
ಇರುವುದಿಲಿ

ಅಥವ್ಯ
ಹಾಗೂ

ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲಿ

ದತಿತ ಯಿಿಂದ

ಅಿಂಥ
ಭತ್ತತ

ಆತ್ಯಕ
ಆ

ನಿಯಹಸುಲಿಿ

ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಮ

ಹೊಣೆಗರಿಕೄಯು

ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ರಾಜ್ಮ

ಸಂಪೂಣಯ

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ವಚು ನ್ನು

ಅವಾ ಕತೆ
ಯಾವುದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಬರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
40. ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧನೆಗೆ ನಿರ್ದಾಶಷಲು ಷಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳ ರಿಶೇಧನೆ ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸದ್ಯಗಲೆಲಾಿ ಅದ್ದ ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಲೆಕಕ ರಿಶೇಧಕರಿಿಂದ

ಲೆಕಕ

ರಿಶೇಧನೆಯಾಗಬೇಕೄಿಂದ್ದ

ನಿದಯಶಷಲು

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ಅಧಿಕಾಯವಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಭಹಾಲೇಖಪ್ರಲರಿಿಂದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಲೆಕಕ ತ್ಾ ಗಳ ರಿಶೇಧನೆಯಾದ್ಯಗ ಭತ್ತತ
ರಿಶೇಲನಾಿಂವಗಳಡನೆ (observations) ಯದಿಮನ್ನು
ಬ್ದಬುತ ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ

ಅಥವ್ಯ ಷಿ ರ್ಷಟ ೇಕಯಣಗಳಿಗಗಿ ತ್ಡೆಹಡದ

ಹೆಚಿು ನ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಗಳು ಅಥವ್ಯ ಶರಾಗಳಿಗಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಲಬಾ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ . ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಅಿಂಥ ಯದಿಮನ್ನು
ಮೂತ್ತತ ದಿನಗಳ ಳಗಗಿ ತ್ನು

ಅಭಿಪ್ರಾ ಮಗಳನ್ನು

ಸವ ೇಕರಿಸದ ದಿನದಿಿಂದ

ಅಥವ್ಯ ಶರಾಗಳನ್ನು

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ

ಮೂಲಕ ಭಹಾಲೇಖಪ್ರಲರಿಗೆ ಕಳುಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
41. ವ್ಯರ್ಷಾಕ ರದಿ.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಾ ತಿ ಸಣಕಾಸು ಶಯಕೄಕ ,
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳು, ಗುರಿ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಧನೆಗಳನ್ನು
ವಿಯಗಳನ್ನು

ಳಗಿಂಡ ಿಂದ್ದ ವ್ಯರ್ಷಯಕ ಯದಿಮನ್ನು

ಷಿ ಶಟ ವ್ಯಗಿ ವಿರಿಸು ಎಲಾಿ

ತ್ಯಾರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಾ ತಿ ಶಯ

ಜೂನ್ 30ನೇ ದಿನಾಿಂಕದಳಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಅದಯ ಮೇಲೆ

ಗತ್ತತ ಳಿಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಅಿಂಗಿೇಕರಿಷಫಹುದ್ದ

ಭತ್ತತ

ಅದನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅದರಂತೆ ಕಾ ಭ ಕೆಗಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ರಿಶತಿತ ಗೆ

ಅದಯ ಮೇಲೆ

ಕೆಗಿಂಡ ಕಾ ಭದ ಫಗೆಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ, ಅದಯ ಮಿಂಫರು ಷಭೆಮಲಿಿ ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ . ವ್ಯರ್ಷಯಕ
ಯದಿಮನ್ನು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಜ್ಞಲತ್ಯಣದಲಿಿ ಕೂಡಾ ನಿಮತ್ವ್ಯಗಿ ಅಲೇಡ್ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಗತ್ತತ ಳಿಗಳನ್ನು

ಅಳಡಸದ ವ್ಯರ್ಷಯಕ

ಯದಿಮ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ತೆಗೆದ್ದಕೇಿಂಡ ಕಾ ಭಗಳ ಯದಿಮ ಾ ತಿಗಳನ್ನು
ಸೄಪೄಟ ಿಂಫರ್ 30ನೇ ದಿನಾಿಂಕಕೄಕ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಮ ಷಕಾಯಯಕೄಕ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ಅದನ್ನು

ರಾಜಾ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಉಬಮ

ಷದನಗಳ

ಮಿಂದೄ,

ಾ ತಿ ಶಯದ

ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯವು,

ಅವುಗಳ

ಮಿಂಫರು

ಅಧಿವೇವನದಲಿಿ ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ VII
ಆಯುಷ್ ವೈದಯ ಕ್ಷೇಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೇಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಮಾನಯ ತೆ
42. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೇಜ್ನೆ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಾ ದವದಳಗಿನ ಆಯುಷ್
ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ

ಕಾಲೇಜುಗಳು

(ಈ

ಅಧಾಾ ಮದಲಿಿ

ಇನ್ನು

ಮಿಂದೄ

ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾಗಿದೄ) ಈ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಎಿಂದ್ದ

ಪೂರೈಸು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು ಮಾಡದ ಶಫಾಯಸು್ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಯೇಜತ್ಗಿಂಡ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯಗಫಹುದ್ದ.
(2) ಸಂಯೇಜನೆಗಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಅಜಯ ಷಲಿಿ ಸು ಆಯುಷ್ ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಲೇಜು,
ಅಗಾ

ನಿಕಾಮವು

ಹೊಯಡಸದ

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು,

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿಗದಿಡಸದ

ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಕುಲಷಚಿರಿಗೆ ಅಜಯಮನ್ನು ಕಳುಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ,(ಎ) ಆ ಕಾಲೇಜು ದಗಿಷಲು ಉದೄದ ೇಶಸದ ಶಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಮನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಮಲಿಿ ರು ಇತ್ಯ
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದ ಮಾದರಿಮ ಶಕ್ಷಣಕೄಕ
ಯಾ ಷಾ ಳದಲಿಿ

ಮಾಡರು ಾ ಸುತ ತ್ ಏಪ್ರಯಟನ್ನು

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಷಬೇಕಾಗಿದೄಯೇ ಆ ಷಾ ಳದ ಸೂಕತ ತೆಮನ್ನು

ಭತ್ತತ ಕಾಲೇಜನ್ನು

ಗಭನದಲಿಿ ಟ್ಟಟ ಕೇಿಂಡು, ಆ

ಕಾಲೇಜು ಷಾ ಳಿೇಮ ಅಗತ್ಾ ತೆಮನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತ ದೄಿಂದ್ದ;
(ಬಿ) ಅದ್ದ ಕಾ ಭಫದದ ವ್ಯಗಿ ಯಚಿಷಲಾದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಲಿಮ ಾ ಸ್ಥಾ ನೆಮಡಮಲಿಿ
ಇರುತ್ತ ದೄಯ್ಕಿಂದ್ದ;
(ಸ) ಬೇಧಕ ಸಫಬ ಿಂದಿಮ ಸಂಖಾಾ ಫಲ ಭತ್ತತ ಅಸಯತೆಗಳು ಭತ್ತತ ಅಯ ದ್ಯಧಿಮನ್ನು
ನಿಯಂತಿಾ ಸು ಶಯತ್ತತ ಗಳು ಆ ಕಾಲೇಜನಲಿಿ ಕೆಗಳು ಲಾಗು ಶಕ್ಷಣ, ಬೇಧನೆ ಅಥವ್ಯ ತ್ಯಬೇತಿಗಳ
ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಕಾ ಭಗಳಿಗೆ ತ್ಕಕ ಉಬಂಧನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ಯದ ಗಿದೄ ಎಿಂದ್ದ;
(ಡ) ಯಾ ಕಟಟ ಡಗಳಲಿಿ ಆ ಕಾಲೇಜು ಇಯಬೇಕಾಗಿದೄಯೇ ಆ ಕಟಟ ಡಗಳು ಸೂಕತ ವ್ಯಗಿವ
ಎಿಂದ್ದ ಭತ್ತತ ತಂದೄ ತ್ಯಯಿಗಳ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಲಕರಡನೆ ವ್ಯಷವ್ಯಗಿಯದೄ ಇರು ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗಗಿ ಆ
ಕಾಲೇಜನಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಆ ಕಾಲೇಜು ಅನ್ನಮೊೇದಿಸದ ಷತಿಗಳಲಿಿ ನಿವ್ಯಷಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ತತ ಮೇಲಿವ ಚಾಯಣೆ
ಭತ್ತತ ಕಲಾಾ ಣಕಾಕ ಗಿ ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಉಬಂಧ ಮಾಡಲಾಗುವುದೄಿಂದ್ದ;
(ಇ) ಗಾ ಿಂತಅಲಮಕಾಕ ಗಿ ಸೂಕತ ಾ ಸೄಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದೄಿಂದ್ದ;
(ಎಫ್) ಪ್ರಾ ಯೇಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಯಾವುದ ವಿಭಾಗಕಾಕ ಗಿ ಸಂಯೇಜನೆ ಕೇೇರಿರುಲಿಿ ,
ಸೂಕತ ವ್ಯಗಿ

ಷಜುು ಗಳಿಸದ

ಾ ಯೇಗಲಮ

ಅಥವ್ಯ

ಸುತ

ಸಂಗಾ ಹಾಲಮದಲಿಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನ

ವಿಭಾಗದಲಿಿ

ಶಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವುದಕಾಕ ಗಿ, ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಹಾಗೂ

ಅಗಾ ನಿಕಾಮದ

ವಿನಿಮಭಗಳಿಗನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ

ಾ ಸೄಾ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲಾಗಿದೄ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಲಾಗುವುದೄಿಂದ್ದ;
(ಜ) ಪ್ರಾ ಿಂಶುಪ್ರಲನ ಭತ್ತತ ಬೇಧಕ ಸಫಬ ಿಂದಿ ಷದಷಾ ಯ ನಿವ್ಯಷಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟಟ
ಕಾಲೇಜನ ರಿಮಿತಿಮಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಸತಿತ ಯ ಅಥವ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ನಿವ್ಯಷಕಾಕ ಗಿ ದಗಿಸರು
ಷಾ ಳದಲಿಿ ಷತಿಗಗಿ ಸೂಕತ ಾ ಸೄಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದೄಿಂದ್ದ;
(ಹೆಚ್) ಆ ಕಾಲೇಜನ ಸಣಕಾಸು ಸಂನ್ಮೂ ಲಗಳು ಅದಯ ನಿರಂತ್ಯ ನಿಯಸಣೆ ಭತ್ತತ ದಕ್ಷ
ಕಾಮಯ ನಿಯಸಣೆಗಗಿ ಯುಕತ ಉಬಂಧಮಾಡುಶಟ ಯ ಭಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದೄಯ್ಕಿಂದ್ದ; ಭತ್ತತ
(ಐ) ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳು ಸಂದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಫೇಜು, ಏನಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅದನ್ನು

ನಿಗದಿ

ಮಾಡು ನಿಮಭಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಲಾಗಿದೄ ಅಥವ್ಯ ಯಚಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೄ ಎಿಂದ್ದ,
- ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಭನದಟ್ಟಟ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಅಲಿ ದ ಅಜಯಮಲಿಿ , ಕಾಲೇಜು ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಮ
ಯಾವುದ ಸಸ್ಥತ ಿಂತ್ಯ ಭತ್ತತ ಬೇಧಕ ಸಫಬ ಿಂದಿಮಲಿಿ ನ ಎಲಾಿ ಫದಲಾಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಲಾದ

ಯಾವುದ

ಅವಾ ಕತೆಗಳಿಿಂದ

ಈಡೇರಿಷಲಾಗುವುದಿಲಿ

ಅಥವ್ಯ

ಳಗಿಂಡಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಅದನ್ನು

ಉಿಂಟಾಗು

ಈಡೇರಿಷಲು

ಎಲಾಿ

ಇತ್ಯ

ಫದಲಾಣೆಗಳನ್ನು

ಮಿಂದ್ದರೆಯುತ್ತ ದೄಿಂಫ

ಬಯಸೄಮನ್ನು

ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಭತ್ತತ ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ಅಥವ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಕೄಕ ಯದಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(4)

(2)ನೇ

ಉ

ಾ ಕಯಣದ

ಅಡಮಲಿಿ

ಅಜಯ

ತ್ಾ ನ್ನು

ಸವ ೇಕರಿಸದ

ಮೇಲೆ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ,(ಎ) ಅಗತ್ಾ ಭತ್ತತ ಸುಸಂಗತ್ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಶಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ , ಈ
ಕುರಿತ್ತ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಪ್ರಾ ಧಿೇಕರಿಸದ ಷಕ್ಷಭ ಾ ಕ್ಷತ ಅಥವ್ಯ

ಾ ಕ್ಷತ ಗಳ ಮೂಲಕ

ಷಾ ಳಿೇಮ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿದಯಶಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(ಬಿ)

ಅದಕೄಕ

ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ

ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಹೆಚಿು ನ

ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು

ನಡೆಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ; ಭತ್ತತ
(ಸ) (ಎ) ಭತ್ತತ (ಬಿ) ಖಂಡಗಳ ಅಡಮಲಿಿ ನ ಯಾವುದ ವಿಚಾಯಣೆಮ ರಿಣಾಭನ್ನು
ಉಲೆಿ ೇಖಿಸ, ಅಜಯಮನ್ನು
ಮಾಡುವುದೇ

ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃವ್ಯಗಿಯಾಗಲಿ ಮಂಜೂರು

ಅಥವ್ಯ

ತಿಯಷಕ ರಿಸುವುದೇ

ಎಿಂಫ

ಾ ಶ್ು ಗೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತಿತ ನಿಂದಿಗೆ

ಷಮಾಲೇಚಿಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಅದಯ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು ದ್ಯಖಲಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(5)

ಕುಲಷಚಿರು,

ಷಕಾಯಯವು

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಅಜಯಷಲಿಿ ಸುದಕೄಕ

ಭತ್ತತ

ಅದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಯನಿಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಎಲಿ ಾ ಸಯಣೆಗಳನ್ನು
ಷಕಾಯಯಕೄಕ

ಷಲಿಿ ಷಲು

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಕಂಡುಫರುವಂಥ ವಿಚಾಯಣೆಮ ತ್ರುವ್ಯಮ ಅಜಯಮನ್ನು
ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಲದಳಗೆ

ತ್ನಗೆ

ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ

ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಗನ್ನು

ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ತ್ಭೂ

ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ತ್ದನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಆದವಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(6) ಅಜಯಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಗನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡದರೆ, ಸಂಯೇಜತ್
ಕಾಲೇಜನ ಬೇಧನೆಮ ಕೇೇಸುಯಗಳು ಭತ್ತತ

ಅಧಿಮನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಆದವದಲಿಿ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಹಾಗೂ ಷಕಾಯಯವು ಅಥವ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಅಜಯಮನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅದಯ
ಯಾವುದ ಭಾಗನ್ನು ತಿಯಷಕ ರಿಸದರೆ, ಅಿಂಥ ತಿಯಷಕ ಯಣೆಮ ಕಾಯಣಗಳನ್ನು ಉಲೆಿ ೇಖಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ರಂತ್ತ ಷಕಾಯಯದ ಶಫಾಯಸ್ ನ ಮೇಲೆ, ಐದ್ದ ಶಯಗಳಿಗೆ ಕಡಮ್ಯಿಲಿ ದ ಅಧಿಗಗಿ
ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯಗಿ

ಮಿಂದ್ದರೆಯುತಿತ ರು

ಭತ್ತತ

ಸಂಯೇಜನೆಮ

ಎಲಾಿ

ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸರು ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ನಿಮಮಿಸದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ
ಗುಣಭಟಟ ಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದ್ದ ಕಾಲೇಜಗೆ ಶಾವವ ತ್ ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(7) ಷಕಾಯಯ ಅಥವ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು, ಅದ್ದ ಆದವ ಮಾಡದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟಟ
ಬೇಗನೆ, ಕುಲಷಚಿರು ಅಜಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸಂಪೂಣಯ ಯದಿಮನ್ನು
ಾ ಕಯಣಗಳ ಅಡಮಲಿಿ

ಆ ಫಗೆಗ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಿಂಡ ಕಾ ಭ ಹಾಗೂ

(4) ಭತ್ತತ (6)ನೆಮ ಉ

ಅದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಎಲಾಿ

ನಡಳಿಗಳ ಯದಿಮನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(8) (5)ನೇ ಉ ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ

ಆದವ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಅದ್ದ ಯಾವುದ

ಷಭಮದಲಿಿ (1)ನೇ ಉ ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ನ ಅಜಯಮನ್ನು ಹಿಂಡೆಮಫಹುದ್ದ.
(9) ಕಾಲೇಜು ಸಂಯೇಜತ್ವ್ಯದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ನ ಬೇಧನಾ ಕೇೇಸುಯಗಳನ್ನ ಸರಿಷಲು
ಇಚಿು ಸದರೆ, (2) ರಿಿಂದ (8)ನೇ ಉಾ ಕಯಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಲಾದ ಕಾಮಯವಿಧಾನನ್ನು
ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದಶಟ ಯ ಭಟ್ಟಟ ಗೆ ಅನ್ನಷರಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(10)

(ಎ)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ

ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು

ಡೆಮಫಮಸದರೆ

ಅಸತ ತ್ವ ದಲಿಿ ರು ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೊಷ ಅಧಾ ಮನ ಕೇೇಸಯಗೆ ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು
ಯಾವುದ ಹೊಷ ಕಾಲೇಜಗೆ ಅಿಂಥ ಹೊಷ ಕಾಲೇಜಗೆ ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ಡೆಮಫಮಸದರೆ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡದ

ಹೊಯತ್ತ ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಅಸತ ತ್ವ ದಲಿಿ ರು ಕಾಲೇಜಗೆ ಅಿಂಥ ಅಧಾ ಮನ ಕೇೇಸಯಗೆ
ಸಂಯೇಜನೆಮನ್ನು ಮಾಡದ ಹೊಯತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಿಗೆ ಾ ವೇವ ನಿೇಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ;
(ಬಿ) ಅಧಾ ಮನ ಕೇೇಸಯಗೆ ಾ ವೇಶಾತಿ ಡೆಯು ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳ ಗರಿಶಟ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ಅಥವ್ಯ

ಷಕಾಯಯ

ಭತ್ತತ

ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಅಗಾ ನಿಕಾಮವು ನಿಗದಿಡಸದ ಾ ವೇಶಾತಿಮ ಮಿತಿಮನ್ನು

ಸಂಖ್ಯಾ ಮನ್ನು

ಸಂಬಂಧಿತ್

ಮಿೇಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ,

ಾ ಸೄಾ ಮ

ಾ ವೇಶಾತಿ ಮಿತಿಗಿಿಂತ್

ಹೆಚಿು ಗೆ ಡೆದಿರು ಯಾವುದ ಾ ವೇಶಾತಿಯು ಅಸಿಂಧುವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(ಸ) (ಬಿ) ಖಂಡದ ಅಡಮಲಿಿ ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಮ ಾ ವೇಶಾತಿಯು ಅಸಿಂಧುವ್ಯಗಿರುವುದೇ
ಆ ಯಾರೇ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಯು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ನಡೆಸು ಯಾವುದ ರಿೇಕೄಿ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು
ಅಸಯನಾಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಸೂಚಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
43.

ಕೆಲವು

ಅಧಾ ಮನಗಳನ್ನು
ಅಥವ್ಯ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ

ಮಾನಯ ತೆ.-

ನಡೆಸು ಕಾಲೇಜನ್ನು

ಹೊಯಗೆ

ಇರು

(1)

ಸಂಶೇಧನೆ

ಅಥವ್ಯ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ

ಹೊಯತ್ತಡಸ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಾ ದವದ ಳಗಿರು

ಯಾವುದ

ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನು

ರಿನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಿಂಥ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಶಯತ್ತತ ಗಳಿಗೆ
ಳಟ್ಟಟ , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಮಾನಾ ತೆ ಡೆದ ಸಂಸೄಾ ಮ ರೂದಲಿಿ ಮಾನಾ ತೆಮನ್ನು
ನಿೇಡಫಹುದ್ದ.
(2) ರಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ರಿೇತಿಮಲಿಿ
ಕಾಯಣಗಳಿಗಗಿ,

ಅಿಂಥ ಮಾನಾ ತೆಮನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ಪೂಣಯವ್ಯಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃವ್ಯಗಿಯಾಗಲಿ

ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪ್ರಯಡು ಮಾಡಫಹುದ್ದ.

44. ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರದಿಗಳು.- (1) ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಸಂಯೇಜನೆಗಿಂಡ
ಕಾಲೇಜು, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ
ತ್ರುವ್ಯಮ,

ಆ

ಕಾಲೇಜನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನಡನೆ ಷಮಾಲೇಚನೆ ನಡೆಸದ

ಅಥವ್ಯ

ಸಂಸೄಾ ಮ

ದಕ್ಷತೆಮನ್ನು

ಅಗತ್ಾ ವ್ಯಗಫಹುದ್ಯಿಂಥ ಯದಿಗಳನ್ನು , ವಿಯ ಟ್ಟಟ ಕೄಗಳನ್ನು

ಭತ್ತತ

ತಿೇಮಾಯನಿಸುವುದಕೄಕ
ಇತ್ಯ ಮಾಹತಿಮನ್ನು

ಕುಲಷಚಿರಿಗೆ ದಗಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅದ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ಗಳಸದ
ಫಬ ರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿು ನ ಷಕ್ಷಭ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಕಾಲೇಜನ್ನು , ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ

ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , 42ನೇ ಾ ಕಯಣದ (2)ನೇ ಉ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾದ
ಯಾವುದ ವಿಶಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅದಕೄಕ ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ಕಾ ಭನ್ನು
ಕೆಗಳು ಲು ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಲಾದ ಅಧಿಯಳಗೆ ಹಾಗೆ
ಕಾಲೇಜನ್ನು

ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ

ಕೇೇಯಫಹುದ್ದ.

45. ಸಂಯೇಜ್ನೆಯನ್ನು
ಯಾವುದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು
ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು

ಪ್ರಲಿಷಲು

ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ.- (1) ಕಾಲೇಜು 42ನೇ ಾ ಕಯಣದ

ಪ್ರಲಿಷಲು ವಿಪಲಗಿಂಡರೆ ಅಥವ್ಯ ಸಂಯೇಜನೆಮ ಯಾವುವೇ
ವಿಪಲಗಿಂಡರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಲೇಜನ್ನು

ಶಕ್ಷಣದ

ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗಳಿಗೆ

ಾ ತಿಕೂಲವ್ಯಗು ರಿೇತಿಮಲಿಿ ನಡೆಸಕೇಿಂಡು ಫರುತಿತ ದದ ರೆ, ಸಂಯೇಜನೆಮ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಗೆ
ಾ ದತ್ತ ವ್ಯದ ಸಕುಕ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃವ್ಯಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ
ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಅಿಂಥ ಸಕುಕ ಗಳನ್ನು
ಿಂದ್ದ

ಾ ಸ್ಥತ ನ್ನು

ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದಕೄಕ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟ ಮಾಡುದಕಾಕ ಗಿನ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನಲಿಿ

ಮಾತ್ಾ

ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ,

ಅಿಂಥ

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮನ್ನು ಮಂಡಷಲು ಉದೄದ ೇಶಸು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಷದಷಾ ನ್ನ ಯಾ ಯಾ
ಕಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಅಿಂಥ ಾ ಸ್ಥತ ನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯೇ ಆ ಕಾಯಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ ನಿರೂಪ್ತಸ
ಿಂದ್ದ ನೇಟ್ಟೇಷನ್ನು ಕೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ಷದರಿ

ಾ ಸ್ಥತ ನ್ನು

ಯಾಯಲೇಚನೆಗೆ

ತೆಗೆದ್ದಕೇಳುು ವುದಕೄಕ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ನೇಟ್ಟೇಸನ ಿಂದ್ದ ಾ ತಿಮನ್ನು
ನಮೂದಿಷಲಾದ
ಅಧಿಯಳಗೆ

ಲಿಖಿತ್ಹೇಳಿಕೄಮ ಿಂದ್ದ ಾ ತಿಮನ್ನು
ಆ

ಕಾಲೇಜನ

ಯವ್ಯಗಿ

ಮೊದಲು

ಹಾಗೂ (2)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ

ಅಿಂಥ ಸೂಚನೆಮಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ

ಲಿಖಿತ್ದಲಿಿ

ಷಲಿಿ ಸದ

ಯಾವುದ

ಭನವಿಮನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಯಾಯಲೇಚಿಸವುದ್ದ ಎಿಂಫ ತಿಳಿಳಿಕೄಯಡನೆ ಸಂಬಂಧಟಟ
ಕಾಲೇಜನ ಪ್ರಾ ಿಂಶುಪ್ರಲರಿಗೆ ಕಳುಹತ್ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ

ಹಾಗೆ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದ

ಅಧಿಮನ್ನು

ಅವಾ ವಿದದ ಲಿಿ

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ವಿಷತ ರಿಷಫಹುದ್ದ.
(4) ಭನವಿಮನ್ನು

ಸವ ೇಕರಿಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ (3)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದಲಿಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಷಲಾದ

ಅಧಿಯು ಮಕಾತ ಮವ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮ ನೇಟ್ಟೇಸು, ಹೇಳಿಕೄ
ಹಾಗೂ

ಭನವಿಮನ್ನು

ಯಾಯಲೇಚಿಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಅದರಿಿಂದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕೃತ್ವ್ಯದ ಷಕ್ಷಭ ಾ ಕ್ಷತ ಅಥವ್ಯ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳಿಿಂದ ಅಿಂಥ ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆಮನ್ನು
ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯಿಂಥ ಹೆಚಿು ನ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನು

ಭತ್ತತ

ಅದಕೄಕ

ನಡೆಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತಿತ ನಿಂದಿಗೆ

ಷಮಾಲೇಚಿಸ,

ಅದಯ

ಯದಿಮನ್ನು

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ಗೆ

ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(5) (4)ನೇ ಉ-ಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ಯದಿಮನ್ನು

ಸವ ೇಕರಿಸದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಅವಾ ವಿಂದ್ದ ಕಂಡು ಫಯಫಹುದ್ಯಿಂಥ ಹೆಚಿು ನ ವಿಚಾಯಣೆ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ರೆ,
ಅದನ್ನು ಮಾಡದ ತ್ರುವ್ಯಮ, ಆ ವಿಶಮದಲಿಿ ತ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾ ಮನ್ನು ದ್ಯಖಲಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ, ಸಂಯೇಜನೆಮಲಿಿ ಹಿಂಡೆಯುವುದಕೄಕ ಶಫಾಯಸು್ ಮಾಡು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ
ರಿಶತಿತ ನ ಯಾವುದ ನಿಣಯಮವು, ಅದ್ದ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಷಭೆಮಲಿಿ ಹಾಜರಿರು
ಮೂಯನೇ ಎಯಡಯಷ್ಟಟ

(2/3) ಷದಷಾ ಯ ಬೆಿಂಫಲ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಧಯಕ್ಷಕ ಿಂತ್

ಕಡಮ್ಮಲಿ ದ ಷದಷಾ ಯ ಫಹುಭತ್ ಡೆದ ಹೊಯತ್ತ ಅಿಂಗಿೇಕಾಯವ್ಯಗಿದೄಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(6) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮನ್ನು

ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಾ ಸಯಣೆಗಳು ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ರೇ, ಆ ಎಲಾಿ ಾ ಸಯಣೆಗಳನ್ನು ಕುಲಷಚಿರು,
ಷಕಾಯಯಕೄಕ ಷಲಿಿ ಷತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಷಕಾಯಯವು ಅದಕೄಕ ಅವಾ ವಿಂದ್ದ, ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಚಾಯಣೆ
ನಡೆಸ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ತ್ನು

ಶಫಾಯಸು್ ಗಳನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ , ತ್ದನಂತ್ಯ

ಅದ್ದ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಆದವನ್ನು ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(7)

(6)ನೇ

ಉಾ ಕಯಣದ

ಸಂಯೇಜನೆಯಿಿಂದ
ಹಿಂಡೆದಿದದ ಲಿಿ ,

ಾ ದತ್ತ ವ್ಯದ
ಅಥವ್ಯ

ಅಡಮಲಿಿ

ಮಾಡಲಾದ

ಸಕುಕ ಗಳನ್ನು

ಯಾವುದ

ಸಂಪೂಣಯವ್ಯಗಿ

ಮಾಯಡಸದದ ಲಿಿ ,

ಅಿಂಥ

ಆದವದ

ಅಥವ್ಯ

ಮೂಲಕ

ಭಾಗಶಃವ್ಯಗಿ

ಹಿಂಡಯುವಿಕೄ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಯಡಸುವಿಕೄಗಗಿನ ಕಾಯಣಗಳನ್ನು ಆದವದಲಿಿ ತಿಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ VIII
ಸಂಕ್ಷೇಣಾ ಮತ್ತು ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಉಬಂಧಗಳು
46.

ಖರಿೇದಿಗಳ

ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ಸ್ಥಾ ನೆ

ಭತ್ತತ

ಆಡಳಿತ್ಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ ಖರಿೇದಿಗಳು, ಕನಾಯಟಕ ಸ್ಥಯಜನಿಕ ಸಂಗಾ ಸಣೆಗಳಲಿಿ ಪ್ರಯದವಯಕತೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 1999ಯ (2000ಯ ಕನಾಯಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 29) ಅಡಮಲಿಿ ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
47. ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಉಬಂಧಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗಿಂಡದದ ರೂ,(i)

ಮೊದಲ

ಕುಲತಿಮನ್ನು

ಷಕಾಯಯವು

ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ವಿಧಾನದಲಿಿ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(ii) ಮೊದಲ ಕುಲಷಚಿ, ಮೊದಲ ರಿೇಕಾಿ

ನಿಯಂತ್ಾ ಕ ಭತ್ತತ

ಮೊದಲ ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನು ಷಕಾಯಯವು ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ;
(iii)

ಾ ಥಭ

ಕುಲತಿಯು

ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ

ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಸು ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ಆಯುಷ್
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ

ನಿಯಹಷಫಹುದ್ದ ಭತ್ತತ

ಎಲಾಿ

ಅಥವ್ಯ

ಯಾವುದ

ಾ ಕಾಮಯಗಳನ್ನು

ಆ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಯಾವುದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯವು ಚಲಾಯಿಷಬೇಕಾದ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಹಷಬೇಕಾದ ಯಾವುದ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಕತ್ಯಾ ಗಳನ್ನು

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಉಬಂಧಿಸದಂತೆ ಅಿಂಥ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯವು ಅಸತ ತ್ವ ಕೄಕ

ಫರುರೆಗೆ ಚಲಾಯಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ನೆಯವೇರಿಷಫಹುದ್ದ.
(iv)

ಕನಾಯಟಕ

ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್

ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಅಥವ್ಯ

ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಯೇಜಷಲಾದ ಸಂಯೇಜತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಗೆ
ಅನವ ಮವ್ಯಗತ್ಕಕ , ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಯಚಿಸದ ಎಲಿ

ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು, ವಿನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತತ

ನಿಮಭಗಳನ್ನು

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ ಯಚಿಸದ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು,
ವಿನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತತ ನಿಮಭಗಳೆಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅವು ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ಆಯುಷ್
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ತ್ನು ದ

ಆದ

ರಿನಿಮಭಗಳು,

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು,

ವಿನಿಮಭಗಳು

ಭತ್ತತ

ನಿಮಭಗಳನ್ನು ಯಚಿಸುರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಂದ್ದರಿಮತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ, ಕುಲತಿಯು, ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ, ತ್ಯವು ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ
ರಿಗಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಮಾಪ್ರಯಡುಗಳನ್ನು ಅಥವ್ಯ ಅಳಡಕೄಗಳನ್ನು ಅದಯಲಿಿ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(v) ಷಕಾಯರಿ ಆಯುವೇಯದ ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಲೇಜು, ಶಮೊಗಗ
ಬೇಧಕ

ಭತ್ತತ

ಬೇಧಕತ್ಯ

ಸಫಬ ಿಂದಿಗೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಇಲಿಿ ನ ಅಸತ ತ್ವ ದಲಿಿ ರು

ಮಂಜೂರಾದ

ಹುದೄದ ಗಳಲಿಿ

ಮಿಂದ್ದರೆಮಲು ಆಯ್ಕಕ ಮನ್ನು ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
48. ಕೆಲವು ರಿೇಕೆಿ ಯ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲಿಿ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು
ಜ್ಞರಿಗೆ ಫರು ನಿಕಟಪೂಯದಲಿಿ ಅದಯ ಅಡಮಲಿಿ ಯಚಿಸದ ರಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ , ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳಲಿಿ ,
ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಭತ್ತತ ನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ,(ಎ)

ಜ್ಞರಿಮಲಿಿ ರು

ರಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ,

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳಿಗೆ,

ವಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ದವಿ
ಅಥವ್ಯ ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಯಾವಫಬ
ಅಿಂಥ

ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳಿಗಗಿ ವ್ಯಾ ಸಂಗ

ಮಾಡುತಿತ ರು

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗೆ, ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನು

ಉಬಂಧಿಸುರೆಗೆ,

ರಾಜೇವ್

ಗಿಂಧಿ

ಆರೇಗಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ರಿೇಕೄಿ ಗೆ ಾ ವೇವ ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅಿಂಥ ರಿೇಕೄಿ ಮ ಪಲಿತ್ಯಿಂವದ ಆಧಾಯದ
ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಸಯನಾಗು ದವಿ ಅಥವ್ಯ ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳು ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೌಯಗಳನ್ನು
ಅನಿಗೆ ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ಬಿ) ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಯಾವುದ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನು
ನಡೆಸ

ಅದಯ

ಪಲಿತ್ಯಿಂವವು

ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳು

ಅಥವ್ಯ

ಾ ಕಟ್ಟಸದ್ದದ

ಇತ್ಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಆದರೆ,

ಅದಕೄಕ

ಗೌಯಗಳನ್ನು

ಸಂಬಂಧಟಟ
ಾ ದ್ಯನ

ದವಿ

ಅಥವ್ಯ

ಮಾಡಯದಿದದ ರೆ

ಅಥವ್ಯ

ನಿೇಡಯದಿದದ ರೆ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ರಿೇಕೄಿ ಮ ಪಲಿತ್ಯಿಂವನ್ನು ಎಲಾಿ ಸಂಯೇಜತ್ ಆಯುಷ್
ವೈದಾ ಕ್ಷೇಮ

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ

ರಾಜೇವ್

ಗಿಂಧಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಾ ಕಟ್ಟಸಯದಿದದ ರೆ, ಆಗ ಅಿಂಥ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನು

ಆರೇಗಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ

ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವೇ ನಡೆಸದೄ ಎಿಂದ್ದ ಭಾವಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
49.
ವಿಶಯಗಳು.-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ಅವುಗಳ ಯಚನೆ,

ಇತ್ರ

ಅಧಿಕಾಯಗಳು,

ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಭತ್ತತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭತ್ತತ ಅಯ ನೇಭಕಾತಿ, ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಭತ್ತತ ಅರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಇತ್ಯ
ವಿಶಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಣಕಾಸು, ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಬೇಧನೆ, ಆಡಳಿತ್ ಭತ್ತತ
ಾ ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಿ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ
ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಸರುವಂತೆ ಅಥವ್ಯ

ರಿನಿಮಭಗಳು,

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
50.

ನಶಿ ಭತಿಾ.-

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವ್ಯ ಅದಯ ಮೇರೆಗೆ

ಯಚಿಸದ ಯಾವುದ

ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಿನಿಮಭಗಳ ಅನ್ನಷಯಣೆಮಲಿಿ

ಷದ್ಯಾ ನೆಯಿಿಂದ

ಮಾಡದ ಅಥವ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೄಯ್ಕಿಂದ್ದ ತ್ಯತ್ಿ ಮಯವ್ಯಗು ಯಾವುದ ಕಾಮಯದ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ, ಅದಯ ಕುಲತಿಮ, ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳ ಅಥವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಯಾರೇ
ಾ ಕ್ಷತ ಮ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದ ದ್ಯವ, ಪ್ರಾ ಸಕೂಾ ಶನ್ ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಕಾನ್ಮನ್ನ ಾ ಸಯಣೆಮನ್ನು

ಹೂಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ಭತ್ತತ ಅರಿಿಂದ ಯಾವುದ ನಶಟ ರಿಹಾಯನ್ನು ಕೄಿ ೇಮ ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
51. ಅನ್ನಸೂಚಿಯನ್ನು ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ಶರಿಶತ್ತತ ,
ಕುಲಾಧಿತಿಮಯ ಭತ್ತತ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯದ ಪೂವ್ಯಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ

ಮೂಲಕ ಅನ್ನಸೂಚಿಮನ್ನು ತಿದ್ದದ ಡ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) (1)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಿಂದ್ದ
ಾ ತಿಮನ್ನು , ಅದನ್ನು

ಮಾಡದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಸ್ಥಧಾ ವ್ಯದಷ್ಟಟ

ಬೇಗನೆ ರಾಜಾ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ

ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಷದನದ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
52.

ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿಿ ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವ್ಯರಿಷಲು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಯಾವುದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ಾ ಥಭ ಯಚನೆ ಅಥವ್ಯ, ಪುನರ್ ಯಚನೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಯಾವುದ ತಿಂದರೆ ಉದಾ ವಿಸದರೆ, ರಾಜಾ
ಷಕಾಯಯವು ಅಿಂಥ ತಿಂದರೆಮನ್ನು ನಿವ್ಯರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅವಾ ಕವಿಂದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ತ್ನಗೆ
ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯದ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅಸಂಗತ್ವ್ಯಗಿಯದ

ಅಿಂಥ

ಉಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ:
ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರಾ ರಂಬದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಐದ್ದ ಶಯಗಳ ಅಧಿಯು
ಮಕಾತ ಮವ್ಯದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಅಿಂಥ ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು ಹೊಯಡಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(2)

(1)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದ ಅಡಮಲಿಿ ಹೊಯಡಷಲಾದ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು

ಅದನ್ನು ಹೊಯಡಸದ ತ್ರುವ್ಯಮ ಆದಷ್ಟಟ ಬೇಗನೇ ರಾಜಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಾ ತಿಯಿಂದ್ದ ಷದನದ
ಮಿಂದೄ, ಿಂದ್ದ ಅಧಿವೇವನ ಅಥವ್ಯ ಎಯಡು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚಿು ನ ನಿರಂತ್ಯ ಅಧಿವೇವನಗಳಲಿಿ
ಅಡಕವ್ಯಗಫಹುದ್ಯದ ಟ್ಟಟ

ಮೂತ್ತತ ದಿನಗಳ ಅಧಿಮಲಿಿ

ಅದ್ದ ಅಧಿವೇವನದಲಿಿ ರುವ್ಯಗ

ಮಂಡಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಂಡಸದ ಅಧಿವೇವನ ಅಥವ್ಯ ನಿಕಟೇತ್ತ ಯ ಅಧಿವೇವನಗಳು
ಮಕಾತ ಮವ್ಯಗು ಮೊದಲು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಯಾವುದ ಷದನವು ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲಿಿ
ಯಾವುದ

ಮಾಪ್ರಯಟನ್ನು

ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನು

ಅಥವ್ಯ

ನಿದಯವನನ್ನು

ಮಾಡಬ್ದಯದೄಿಂದ್ದ ತಿೇಮಾಯನಿಸದರೆ

ಮಾಡಬೇಕೄಿಂದ್ದ

ಪ್ತಿ ದರೆ

ಅಥವ್ಯ

ಭತ್ತತ ಇನು ಿಂದ್ದ ಷದನವು ಅಿಂಥ

ಮಾಪ್ರಯಟನ್ನು ಅಥವ್ಯ ನಿದಯವನನ್ನು

ಪ್ತಿ ದರೆ ಆ ತ್ರುವ್ಯಮ ಅಿಂಥ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಅಿಂಥ

ಮಾಪ್ರಯಟಾದ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ಮಾತ್ಾ ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಅಥವ್ಯ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗತ್ಕಕ ದಲಿ . ಆದ್ಯಗೂಾ ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟ ಅಥವ್ಯ ಯದಿದ ಯಾತಿಯು ಆ
ಅಧಿಸೂಚನೆಮ

ಅಡಮಲಿಿ

ಈ

ಹಿಂದೄ

ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವುದ

ಕಾಮಯದ

ಸಿಂಧುತ್ವ ಕೄಕ

ಭಾದಕವ್ಯಗತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
53. ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994ಕೆಕ
ತಿದ್ದದ ಡ.- ರಾಜೇವ್ ಗಿಂಧಿ ಆರೇಗಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 1994ದಲಿಿ ನ
(1994ಯ ಕನಾಯಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ, 44),(ಎ)

ಾ ಸ್ಥತ ನೆಮಲಿಿ

“ದದ ತಿ

ಹಾಗೂ

ಭಾಯತಿೇಮ

ವೈದಾ ”

ಎಿಂಫ

ದಗಳನ್ನು

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ಬಿ) 2ನೇ ಾ ಕಯಣದಲಿಿ ,(i) (ಇ) ಖಂಡದಲಿಿ “ಭತ್ತತ ಅದಯ ಎಲಿ ಶಾಖ್ಯಗಳನು ಳಗಿಂಡ ಭಾಯತಿೇಮ ವೈದಾ
ದಿ ತಿಗಳೂ ಸರುತ್ತ ವ” ಎಿಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ii) (ಜ) ಖಂಡ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಟಟ ನಮೂದ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ಸ) 21ನೇ ಾ ಕಯಣದ (1)ನೇ ಉಾ ಕಯಣದ (vi)ನೇ ಖಂಡ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದ

ನಮೂದ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(ಡ) 24ನೇ ಾ ಕಯಣದ (iv)ನೇ ಖಂಡ ಭತ್ತತ
ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಅದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದ ನಮೂದ್ದಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಸೂಚಿ
(28ನೇ ಭತ್ತತ 51ನೇ ಾ ಕಯಣನ್ನು ನೇಡ)
1. ಸ್ಥಾ ಯಿ ಷಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಷಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.- (1) ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತತ ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಯಚಿಷಲಾದ ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ
ವಿನಿಮಭಗಳ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ
ಯಾವುದ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು

ಚಲಾಯಿಷಲು ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದ ಾ ಕಾಮಯನ್ನು

ನಿಯಹಷಲು

ಅಥವ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದ ವಿಶಮದ ಫಗೆಗ ವಿಚಾಯಣೆ ನಡೆಷಲು, ಯದಿ
ಮಾಡಲು ಅಥವ್ಯ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಲು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಆಲೇಚಿಸು ಅಿಂಥ
ಉದೄದ ೇವಗಳಿಗಗಿ

ಭತ್ತತ

ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳಿಂದಿಗೆ

ನಿಣಯಮದ

ಮೂಲಕ

ಅಿಂಥ

ಸ್ಥಾ ಯಿ

ಷಮಿತಿಗಳನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಅಡ್- ಹಾಕ್ ಷಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಭಕ ಮಾಡಫಹುದ್ದ.
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ರಿಗಣಿಸುವಂಥ ಾ ಕ್ಷತ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾ ಯಿ
ಷಮಿತಿಗೆ

ಅಥವ್ಯ

ಅಡ್-ಹಾಕ್

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ

ಷಮಿತಿಗೆ

ಷಸ-ಷದಷಾ ಯನಾು ಗಿ

ಆಹಾವ ನಿತ್ರಾಗಿ

ಷಭೆಗಳಿಗೆ

ಸರಿಸಕೇಳು ಫಹುದ್ದ

ಹಾಜರಾಗಲು

ಅರಿಗೆ

ಭತ್ತತ

ಅನ್ನಭತಿ

ನಿೇಡಫಹುದ್ದ.
2. ಆಯ್ಕಕ

ಷಮಿತಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರುಗಳು, ಷಸ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು,

ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು, ಬೇಧಕರು, ಬೇಧಕತ್ಯ ಸಫಬ ಿಂದಿ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಬೇಧನಾ ಹುದೄದ ಗಳ
ನೇಭಕಾತಿಗಗಿ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಶಫಾಯಸುಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತ್ತತ ಆಯ್ಕಕ ಷಮಿತಿಮನ್ನು ಯಚಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2) ಆಯ್ಕಕ ಷಮಿತಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನ ಷದಷಾ ರುಗಳನ್ನು ಳಗಿಂಡಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

(ii)

ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಡೇನ್

ಷದಷಾ ರು

(iii)

ಸಂಬಂಧಟಟ

ವಿಶಮದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ

ಲಬಾ ವಿಲಿ ದಿದದ ರೆ

ಅಥವ್ಯ ಷದಷಾ
ಕುಲತಿಯು

ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಇತ್ಯ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕ
(iv)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ ಶಫಾಯಸು್

ಮಾಡದ ಹೆಷರುಗಳ ಟ್ಟಟ ಮ ಷದಷಾ ರು

ಪೆಕ್ಷ ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಕುಲತಿಯಿಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸ
ನಾಭನಿದಯಶಸದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಹೊಯಗಿನ ಇಫಬ ರು
ವಿಶಮ ತ್ಜ್ಞರು.
(2) ಕುಲಷಚಿನ್ನ ಅಗತ್ಾ ವ್ಯದ್ಯಗಲೆಲಿ ಆಯ್ಕಕ ಷಮಿತಿಮ ಷಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಮತ್ಕಕ ದ್ದದ .

3. ಸಂಶೇಧರ್ನ ರಿಶತ್ತು .- (1) ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಾ ಧಾನ
ಸಂಶೇಧನಾ ನಿಕಾಮವ್ಯಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ ಅದ್ದ ಮೂರು ಶಯಗಳ ಅಧಿಗಗಿ ಈ ಮಿಂದಿನ

ಸಂಯಚನೆಮನ್ನು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು

(ii)

ಜಂಟ್ಟ ನಿದಯವಕರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖ್ಯ

ದನಿಮಿತ್ತ
ಷದಷಾ

(iii)

ಮೂರು ಶ್ಾ ೇಶಠ ತ್ಜ್ಞರು

/ಸಂಶೇಧಕರು

ಅಯಲಿಿ

ಷದಷಾ ರು

ಆಯುವೇಯದ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ದಿಿಂದ
ಫಬ ತ್ಜ್ಞಯನ್ನು ಕುಲತಿಯು ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾ ದಶಕ
ಆಯುವೇಯದ ಸಂಶೇಧನ ಸಂಸೄಾ ಯಿಿಂದ
ನಾಭನಿದಯಶಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(iv)

ಸಂಬಂಧಟಟ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಡೇನ್

ಷದಷಾ ರು

(v)

ಕುಲತಿಮರು,

ಷದಷಾ ರು

ಅಯ ಸಂಶೇಧನಾ ಕೇಡುಗೆಮ

ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ

ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಮೂರು

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು /ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು.
(vi)

ಕುಲಷಚಿ

ಷದಷಾ

(vii)

ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕರು ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು

ಆಹಾವ ನಿತ್ರು

ಅಧಿಕಾರಿಮರು ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ಷಭೆಮಲಿಿ
ಆಹಾವ ನಿತ್ರಾಗಿಯಫಹುದ್ದ
(2) ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತ್ತತ , ಿಂದ್ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಯದಲಿಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಮೂರು ಬ್ದರಿ ಷಭೆ
ಸಯತ್ಕಕ ದ್ದದ

ಭತ್ತತ

ಎಯಡು ನಿಕಟ ಷಭೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆ ಅಧಿಯು ಇಿ ತ್ತತ

ವ್ಯಯಗಳನ್ನು

ಮಿೇಯತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(3) ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲಿಿ

ಕುಲತಿಯು ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ವಿಶೇಶ ಷಭೆಮನ್ನು

ಕರೆಮಫಸದ್ದ.
4.

ಸಂಶೇಧರ್ನ

ರಿಶತಿು ನ

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಮತ್ತು

ರ ಕಾಯಾಗಳು.-

(1)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ, ರಿನಿಮಭಗಳ, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಂಶೇಧನಾ ಕಾಮಯ ಭತ್ತತ ಕೇಡುಗೆಗಳ ಗುಣಭಟಟ

ಭತ್ತತ ಮಾನಕಗಳ

ನಿಯಸಣೆಗಗಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಣ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾನಾ ವಿನಿಮಭನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿರುವುದ್ದ ಭತ್ತತ
ಅದಕೄಕ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಯಾಗಿರುವುದ್ದ.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಸಂಶೇಧನಾ ಕಾಮಯ ಭತ್ತತ ಕೇಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ
ವಿಶಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ಗೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡು ಸಕಕ ನ್ನು ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತ್ತತ
ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ಯಚನೆ, ಕಾಲಾಧಿ, ಅಧಿಕಾಯಗಳು, ಾ ಕಾಮಯಗಳು, ಕತ್ಯಾ ಗಳು
ಭತ್ತತ ಜವ್ಯಬ್ದದ ರಿಗಳು ಅನ್ನಸೂಚಿಮಲಿಿ ನಿದಿಯಶಟ ಡಸದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .

(4) ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ಾ ಕಾಮಯಗಳು, ಈ ಮಿಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಳಗಿಂಡದ್ದದ , ಆದರೆ
ಈ ಮಿಂದಿನ ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ ,(i) ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಭತ್ತತ ದವದ್ಯದಾ ಿಂತ್ ಶ್ಾ ೇಶಠ ಸ್ಥಯಜನಿಕರು ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶವ್ಯಗಿ ಆಯುಷ್
ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿಿ ಕಾಮಯನಿಯಹಸು ಖಾಷಗಿ ಸಂಸೄಾ ಗಳು ಭತ್ತತ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಅನ್ನಬಗಳು ಭತ್ತತ
ಯಷಿ ಯ ಚರ್ಚಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನರಾಲೇಕನದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಆದಾ ತೆಮ ಸಂಶೇಧನಾ
ಕೄಿ ೇತ್ಾ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಾ ಸುತ ತ್ ಭತ್ತತ ಾ ಸ್ಥತ ವಿತ್ ಸಂಶೇಧನಾ ಕಾಮಯಕಾ ಭಗಳು ಭತ್ತತ
ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಗಳಿಗಗಿ ಸೂಾ ಲ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ರೂಪ್ತಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸುಧಾಯಣೆಗಗಿ

ಸೂಕತ ಷಲಹೆ ಭತ್ತತ ಮಾಗಯದವಯನನ್ನು ನಿೇಡುವುದ್ದ;
(iii) ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಅಥವ್ಯ ಅಿಂತ್ರಾರ್ಷಟ ರೇಮ ಯೇಜನೆ ಧನಷಹಾಮ ನಿೇಡು ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳ ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ನಡುವ ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಸಂನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು ಕೇಾ ೇಢಕರಿಷಲು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಭತ್ತತ
ಷಭನವ ಮ ವಕ್ಷತ ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುಲಿಿ ನೇಯವು ನಿೇಡುವುದ್ದ; ಭತ್ತತ
(iv) ಆಯುಷ್ ಶಕ್ಷಣ, ಸಂಶೇಧನೆ, ಷಮಾಲೇಚನೆ ಭತ್ತತ ವಿಷತ ಯಣೆ ಸವಗಳಲಿಿ ಶ್ಾ ೇಶಠ
ಕಿಂದಾ ವ್ಯಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ದಿೇರ್ಘಯಧಿ

ಸಂಶೇಧನಾ

ನಿೇತಿ

ಭತ್ತತ

ಕಾಮಯತಂತ್ಾ ಗಳನ್ನು

ರೂಪ್ತಸುಲಿಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮನ್ನು ಷವಕತ ಗಳಿಸುವುದ್ದ.
(5) ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ ಷಭೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ನಿಮಭಗಳು

ಭತ್ತತ ಕಾಮಯವಿಧಾನಗಳಿಗಗಿ ರಿನಿಮಭಗಳನ್ನು ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ದ.
(6)

ಕುಲಾಧಿತಿ

ಅಥವ್ಯ

ರಾಜಾ

ಷಕಾಯಯವು

ಆದವದ

ಮೂಲಕ

ನಿದಿಯಶಟ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇಶೇಲನಾಿಂವಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಯಷಲು ಸಂಶೇಧನಾ ರಿಶತಿತ ನ
ಷಭೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವಂತೆ ನಿದಯಶಷಫಹುದ್ದ ಹಾಗೂ ಕುಲತಿಯು ಅಿಂಥ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು

ಪ್ರಲಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
5. ಅಧಯ ಯನಗಳ ಮಂಡಲಿ.- (1) ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ
ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿಯು ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ, ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ಅಗತ್ಾ ವಿದ್ಯದ ಗಲೆಲಾಿ

ಾ ತೆಾ ೇಕ ಅಿಂತ್ಯ-ಶಸತ ೇಮ

ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿಮನ್ನು ಯಚಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನ ಸಂಯಚನೆಮನ್ನು
ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಸಂಬಂಧಟ್ಟ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಡೇನ್

(ii)

ಕುಲತಿಯು ಎಯಡು ಶಯಗಳ ಅಧಿಗಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಷದಷಾ ರು
ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು

ಭತ್ತತ

ಷಸ

ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕಯ

ಅಧಾ ಕ್ಷರು
ಪೆಕ್ಷ

ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಮೂರು
(iii)

ಕುಲತಿಯು

ಎಯಡು

ಶಯಗಳ

ಅಧಿಗಗಿ

ಷಯದಿಮ ಷದಷಾ ರು

ಆಧಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಭನಿದಯಶಸದ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಫಬ ರು
ಷಹಾಮಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಕರು
(iv)

ಕುಲತಿಯು ಎಯಡು ಶಯಗಳ ಅಧಿಗಗಿ ನಾಭನಿದಯಶಸದ

ಷದಷಾ ರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಹೊಯಗಿನ ಇಫಬ ರು ತ್ಜ್ಞರು
(v)

ಕುಲತಿಯು

ನಾಭನಿದಯಶಸದ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ತಿಾ ಕೄ ಆಹಾವ ನಿತ್ರು

ಅಥವ್ಯ ವಿಶಮಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಫಬ ರು ಆಹಾವ ನಿತ್ರು
(vi)

ಕುಲಷಚಿ

ಷದಷಾ

(vii)

ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತ್ಾ ಕರು

ಷದಷಾ ಕಾಮಯದಶಯ

(viii)

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಆಹಾವ ನಿತ್ರು

(3) ಅಧಾ ಮನಗಳ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತತ ಾ ಕಾಮಯಗಳು ಹಾಗೂ ಷಭೆಗಳ ಆವೃತಿತ ಯು
ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ನಿಮಮಿಸದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
6.

ಕಾಯಾನಿವ್ಯಾಸಕ

ರಿಶತ್ತು

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು

ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಸುವುದ್ದ.-

ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತ ವಿಂದ್ದ ಭಾವಿಸು ಅಿಂಥ ತ್ನು

ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು , ಹಾಗೆ

ಾ ತ್ಯಾ ಯೇಜಷಲಾಗು ಅಧಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುಲಿಿ ಕುಲತಿಯು ಅಥವ್ಯ ಅಿಂಥ ಷಮಿತಿಯು
ಕೆಗಿಂಡ ಕಾ ಭಗಳನ್ನು ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಮಿಂದಿನ ಷಭೆಮಲಿಿ ಯದಿ ಮಾಡತ್ಕಕ ದೄದ ಿಂಫ
ಶಯತಿತ ಗೆ ಳಟ್ಟಟ , ನಿಣಯಮದ ಮೂಲಕ ಕುಲತಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಷಮಿತಿಗೆ ಾ ತ್ಯಾ ಯೇಜಷಫಹುದ್ದ.
7. ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು.- ಸವ್ಯ ಶಯತ್ತತ ಗಳ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಲಾದ
ರಿನಿಮಭಗಳು,

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ಳಟ್ಟಟ ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಾ ತಿಯಫಬ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವ್ಯ ನೌಕಯರು ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಲಾದಂತೆ ಸವ್ಯ
ಶಯತ್ತತ ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪ್ತಸು ಲಿಖಿತ್ ಕರಾರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೇಭಕ ಮಾಡಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಆ ಲಿಖಿತ್
ಕರಾಯನ್ನು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಲಿಿ ಇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಸಂಬಂಧಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ನೌಕಯನಿಗೆ
ಅದಯ ಿಂದ್ದ ಾ ತಿಮನ್ನು ದಗಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
8. ಭವಿಶಯ ನಿಧಿ, ಉದ್ಯನ, ನಿವೃತಿು ವೇತ್ನ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಯಾವುರ್ದ ರ ಯೇಜ್ನಕಾರಿ
ಯೇಜ್ನೆ.- ರಾಜಾ ಷಕಾಯಯದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿಿ
ಯಚಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ

ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಖಾಯಂ ನೌಕಯರು ನಿವೃತಿತ ವೇತ್ನ, ಬವಿಶಾ ನಿಧಿ ಭತ್ತತ ಉದ್ಯನದ
ಾ ಯೇಜನ ಡೆಮಲು ಸಕುಕ ಳು ರಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
9.ದವಿ
ಾ ಕ್ಷತ ಯು,

ಅಥವ್ಯ

ಿಂದ್ದ

ಡಪ್ಿ ೇಮಾಗಳನ್ನು

ಅರಾಧಕಾಕ ಗಿ,

ಕಾನ್ಮನ್ನ

ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ.ನಾಾ ಯಾಲಮದ

ನಿಣಿೇಯತ್ನಾಗಿದದ ಲಿಿ , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತಿತ ನ ಅಭಿಪ್ರಾ ಮದಲಿಿ
ಳಗಿಂಡದ್ದದ

(1)

ಮೂಲಕ

ಯಾವಫಬ
ಅರಾಧ

ನೈತಿಕ ಅಧಃತ್ನನ್ನು

ಅಥವ್ಯ ಅತಿ ದ್ದನಯಡತೆಮ ತ್ಪ್ತಿ ತ್ಷಾ ರೆಿಂದ್ದ ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ , ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ

ರಿಶತಿತ ನ ಟ್ಟಟ ಷದಷಾ ಯ ಫಹುಭತ್ದಿಿಂದ ಭತ್ತತ ಆ ಷಭೆಮಲಿಿ ಹಾಜರಿದ್ದದ ಭತ್ ಚಲಾಯಿಸು
ಮೂಯನೆಮ ಎಯಡು ಅಿಂವಕ್ಷಕ ಿಂತ್ ಕಡಮ್ಯಿಲಿ ದ ಷದಷಾ ಯ ಫಹುಭತ್ದಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೇಕೃತ್ವ್ಯದ
ನಿಣಯಮದ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ಶಫಾಯಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ , ಅಿಂಥ

ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ ಾ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದದ ಅಥವ್ಯ ಕೇಡಲಾಗಿದದ ಅಿಂಥ ಯಾವುದ ಗೌಯ ದವಿ,
ಡಪೇಿ ೇಮಾ ಅಥವ್ಯ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದ್ದಕೇಳು ಲು ತಿೇಮಾಯನಿಷಫಹುದ್ದ.
(2) ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸು ನಿಣಯಮವು, ಈ ವಿಶಮದ ಮೇಲೆ

ಕಾ ಭಕೆಗಳುು  ಮೊದಲು ಕುಲಾಧಿತಿಮರು ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3) ಈ ನಿಮಭದ ಅಡಮಲಿಿ ಯಾವಫಬ ಾ ಕ್ಷತ ಮ ವಿರುದಿ , ಕೆಗಳು ಬೇಕೄಿಂದ್ದ ಾ ಸ್ಥತ ವಿಸದ
ಕಾ ಭದ ಾ ತಿಯಾಗಿ ಅಸವ್ಯಲನ್ನು

ಹೇಳಿಕೇಳು ಲು ಅನಿಗೆ ಅಕಾವನ್ನು

ಕೇಟಟ

ಹೊಯತ್ತ,

ಯಾವುದ ಕಾ ಭನ್ನು ಕೆಗಳು ತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
(4) ಕುಲತಿಮಯ ಹಿಂಫಯಸದ ಜೊತೆಮಲಿಿ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸದ
ನಿಣಯಮದ ಾ ತಿಯಿಂದನ್ನು ಸಂಬಂಧಟಟ ಾ ಕ್ಷತ ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
10. ಶಸುು .- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗಳಲಿಿ

ಶಷತ ನ್ನು

ಕಾಯುದ ಕೇಿಂಡು ಫರು

ಅಿಂತಿಭ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಿಯು ಕುಲತಿಯಾಗಿಯತ್ಕಕ ದ್ದದ . ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಆತ್ನ ನಿದಯವನಗಳನ್ನು
ವಿಭಾಗಗಳ ಭತ್ತತ ಷತಿನಿಲಮಗಳ ಮಖಾ ಷಾ ರು ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(2)

(1)ನೇ ಉ ಖಂಡದಲಿಿ ಏನೇ ಳಗಿಂಡದದ ರೂ, ರಿೇಕೄಿ ಮ ಹಾಜರಾತಿಯಿಿಂದ ಫಬ

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಮನ್ನು

ಡಬ್ದರ್

ಹೊಯಹಾಕು ಶಕೄಿ ಮನ್ನು

ಮಾಡು

ಅಥವ್ಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಷತಿ

ನಿಲಮದಿಿಂದ

ಕುಲತಿಮ ಯದಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಯನಿವ್ಯಯಸಕ ರಿಶತ್ತತ

ರಿಗಣಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ವಿಧಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
ರಂತ್ತ, ಸಂಬಂಧಟಟ

ವಿದ್ಯಾ ತಆಯಗೆ ಆತ್ನ ವಿರುದಿ

ಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಾ ಸ್ಥತ ವಿತ್ ಕಾ ಭದ

ಾ ತಿಯಾಗಿ ಅಸವ್ಯಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೇಳು ಲು ಸೂಕತ ಅಕಾವನ್ನು ನಿೇಡದ ಹೊಯತ್ತ ಅಿಂಥ ಶಕೄಿ ಮನ್ನು
ವಿಧಿಷತ್ಕಕ ದದ ಲಿ .
11. ಪ್ರರ ಯೇಜತ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ, ರಿನಿಮಭಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು
ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳಲಿಿ ಏನೇ ಳಗಿಂಡದದ ರೂ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗಳಿಷಬೇಕ್ಷರು
ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್ ಯೇಜನೆಗೆ ಯಾವುದ ಷಕಾಯಯದಿಿಂದ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೇಗದಿಿಂದ
ಅಥವ್ಯ ಇತ್ಯ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳಿಿಂದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು ಸವ ೇಕರಿಸದ್ಯಗಲೆಲಾಿ ,(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮವು

ಸವ ೇಕರಿಸದ

ಮೊಫಲಗನ್ನು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಾ ತೆಾ ೇಕವ್ಯಗಿಡತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಯೇಜನೆ ಉದೄದ ೇವಕಾಕ ಗಿ ಮಾತ಄ಯ ವಿನಿಯೇಗಿಷತ್ಕಕ ದ್ದದ :
(ii)

ಯೇಜನೆಮನ್ನು

ನೇಮಿಸಕೇಳು ತ್ಕಕ ದ್ದದ
ಪ್ರಾ ಯೇಜತ್

ಕಾಮಯಗತ್ಗಳಿಷಲು

ಅವಾ ಕವಿರು

ಸಫಬ ಿಂದಿಮನ್ನು

ಭತ್ತತ ಯೇಜನೆಮಲಿಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೄಲಷದ ಮೇಲೆ ಬರಿಸು ವಚು ವು,

ಸಂಸೄಾ ಯು

ಗತ್ತತ ಡಸದ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಭತ್ತತ

ಶಯತ್ತತ ಗಳ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ

ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
12.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಬೇಧನೆ

ಮತ್ತು

ಸಂಶೇಧನೆ.-

(1)

ದವಿಗಳು, ಡಪೇಿ ೇಮಾಗಳು ಭತ್ತತ ಷಟ್ಟಯಫಕಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲಾಿ
ಬೇಧನೆಮನ್ನು

ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ

ಮಾನಾ ತೆ ಡೆದ

ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಸದ ಠಾ ಕಾ ಭದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವ್ಯಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತಿತ ನ ನಿಯಂತ್ಾ ಣದ ಅಡಮಲಿಿ
ನಿಯಹಷತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ ಬೇಧಕರು

(2)

ಕೇೇಸುಯಗಳು

ಭತ್ತತ

ಠಾ ವಿಶಮಗಳು

ಹಾಗೂ

ಅಿಂಥ

ಬೇಧನೆಮನ್ನು

ಆಯೇಜಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಜವ್ಯಬ್ದದ ಯರಾಗಿರು ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಕ ದ್ದದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮದ

ಬೇಧಕಯನ್ನು

ಉದಯೇನ್ನೂ ಖ

ಜ್ಞಾ ನಾಭಿವೃದಿಿ ಮ

ಜೊತೆ

ಜೊತೆಗೆಯಾಗಿರಿಷಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಭತ್ತತ ಇತ್ಯ ಏಜ್ಞನಿ್ ಗಳಿಿಂದ ಧನಷಹಾಮದಿಂದಿಗೆ ಅಥವ್ಯ
ಧನ ಷಹಾಮವಿಲಿ ದೄ ಸಂಶೇಧನೆ ನಡೆಷತ್ಕಕ ದ್ದದ ಭತ್ತತ ಮಾಗಯದವಯನ ನಿೇಡತ್ಕಕ ದ್ದದ .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾ ನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ,
ಜ. ಶರ ೇಧರ್
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ
ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಷಕಾಾರ
ಸಂಖ್ಯಾ : ಆಕುಕ 20 ಪ್ತಟ್ಟಡ 2021

ಕನಾಯಟಕ ಷಕಾಯಯದ ಷಚಿವ್ಯಲಮ
ವಿಕಾಷಸೌಧ
ಬೆಿಂಗಳೂರು, ದಿನಾಿಂಕ: 31.05.2022.
ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ

ಆಯುಷ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಮ ಅಧಿನಮಭ, 2021 (2020ಯ ಕನಾಯಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಾ : 08)ಯ 1ನೇ ಾ ಕಯಣದ (2)ನೇ ಉ ಾ ಕಯಣದಡ ಾ ದತ್ತ ವ್ಯದ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸ ಕನಾಯಟಕ ಷಕಾಯಯವು ಈ

ಮೂಲಕ ಷದರಿ ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲಾಿ ಉಬಂಧಗಳು

ದಿನಾಿಂಕ: 31-05-2022 ರಿಿಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತ್ಕಕ ದೄದ ಿಂದ್ದ ಗತ್ತತ ಡಸುತ್ತ ದೄ.
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ ಪ್ರಲಯ ಆಜ್ಞಾ ನ್ನಸ್ಥಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲಿಿ

(ಶೈಲಾ ಆರ್.ಗೊರರ)
ಷಕಾಯಯದ ಅಧಿೇನ ಕಾಮಯದಶಯ,
ಆರೇಗಾ ಭತ್ತತ ಕುಟ್ಟಿಂಫ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ
(ಭಾವೈ ಭತ್ತತ ಷಭನವ ಮ)

