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ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ
ಸ್ಥಮಾನಾ ನಿಧಿ
ಅಭಿವೃದಧ ನಿಧಿ
ನಿಧಿಗಳ ನಿಗಸಣೆ
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ಉದ್ದ ೋವಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕ
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2021ರ ಕನಾಗಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ : 20
(2021 ಯ ಏನಆರ ಲ್ ತಿಂಗಳ 16ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ರ ಕಟವಾಗಿದೄ)

ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
(2021ಯ ಏನಆರ ಲ್

ಗಳ 15ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು ಡೆಮಲಾಗಿದೄ)

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಭತ್ತು ಇಿಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ನ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗಗಳು, ಕಲೆ, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ,
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಆನವ ಯಿಕ

ಕೈಗೊಳಳ ಲು

ಹಾಗೂ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಶಿಕ್ಷಣನುು
ಅವುಗಳಿಗೆ

ಪರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಷಲು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅಥವಾ

ಭತ್ತು

ಅವುಗಳಿಗೆ

ವಿಶಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ನಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟರ ಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖಾಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಿ
ಷವ ರೂದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ರ ಗತಮನುು

ಆನುಷಂಗಿಕವಾದ
ಿಂದು ಏಕಾತ್ಮ ಕ

ಸ್ಥಾ ನಆಸಿ ನಿಗಮಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಿಂದು ಅಧಿನಿಮಭ.
ಇಲ್ಲಿ

ಇನುು ಮಿಂದೄ

ಇಿಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ನ ಎಲಾಿ

ಕಂಡುಫರು

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು

ವಿಭಾಗಗಳು, ಕಲೆ, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಶಿಕ್ಷಣನುು ಪರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಷಲು ಭತ್ತು ರ ಗತಮನುು

ಭತ್ತು
ಆನವ ಯಿಕ

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾದ ವಿಶಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ನಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟರ ಸ್ಟ್
ಮೂಲಕ ಖಾಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಿ ಿಂದು ಏಕಾತ್ಮ ಕ ಷವ ರೂದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿ ನಿಗಮಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು

ಭಾಯತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪ ತ್ು ಿಂದನೇ

ಶಾದಲ್ಲಿ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:ಅಧ್ಯಾ ಯ - I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನುು

ವಿದ್ಯಯ ಶಿಲ್ಪ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2020 ಎಿಂದು ಕರೆಮತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಇದು ಇಡೋ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಾ ವಾಯ ು ವಾಗತ್Àಕಾ ದುದ .
(3)

ಇದು

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು

ಷಕಾಾರ

ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ

[ಅಧಿಸೂಚನೆಮ]

ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತು ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ದಿನಿಂಕದಂದು ಜ್ಞರಗೆ ಫಯತ್ಕಾ ದುದ .
1. ಈ

:

121

2021

.(

: 20.06.2022
ಡ

: 20.06.2022

.)

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.Š ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ , ಸಂದಬಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಡಸಿದ ಹೊಯತ್ತ,Š
(ಎ)

``ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು (ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ಕೌನಿಾ ಲ್)'' ಎಿಂದರೆ, 26ನೇ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಾ ನಆಷಲಾದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ;
(ಬಿ)

``ಕಾಮಾಸೂಚಿ

ವಿಶಮಗಳು'',

ಭತ್ತು ಿಂದು ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಮಗಳನುು
ತ್ಭಮ

ಎಿಂದರೆ,

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು ಕಲಾಗಳನುು

ಹೆಷರಷಫಹುದ್ಯದ

ಅನುಮೊೋದಿಷಫಹುದೄಿಂದು

ಷಭಮ ತ ಸೂಚಿಸಿ ಕುಲಾಧಿತಮರು ಮಿಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು

ಕೊಟ್ಟ್ ದ್ಯದ ಗ ಮಾತ್ರ ವ ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥಯ ರ ಬಂಧಕಯ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿ
ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ಷಮಿತಮರು

ಕಾಮಾಸೂಚಿಮಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ನಿಣಾಮನುು
``ರ ಬಂಧಕಯ

(ಸಿ)

ಸರಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ

ಚರ್ಚಾಗೆ

ಕೊಡಫಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ವಿಶಮಗಳು ಭತ್ತು ಕಲಾಗಳು;
ಮಂಡಳಿ''

ಎಿಂದರೆ,

24ನೇ

ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿರು

25ನೇ

ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದಂತೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಬಂಧಕಯ ಮಂಡಳಿ;
(ಡ)

``ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಮಂಡಳಿ”

ಎಿಂದರೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿ;
(ಇ)

``ಕುಲಾಧಿತ'',

``ಕುಲತ'',

ಎಿಂದರೆ,

``ಷಸಕುಲತ''

ಅನುಕರ ಭವಾಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಾಧಿತ, ಕುಲತ ಭತ್ತು ಷಸಕುಲತ;
(ಎಫ್) ``ಕಾಯ ಿಂಸ್ಟ'' ಎಿಂದರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಇರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದÀ,
ನಿಾಹಿಸು ಿಂದು ಕಾಯ ಿಂಸ್ಟ;
(ಜಿ)
ಅಥವಾ

``ಷಮಿತಗಳು''

ಎಿಂದರೆ,

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಷಮಿತಗಳು ಭತ್ತು ಅದಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಡಮಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಿವಿಧ

ರೂನಆಷಲಾದ

ಷಮಿತಗಳು

ಕಾಮಾಕತ್ಾರು

ಯಚಿಸಿರು

ಶೋಧನ ಷಮಿತ, ನಭನಿದಾವನ ಷಮಿತ, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತ,

ಸಣಕಾಸು ರಶತ್ತು ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಷಮಿತಗಳು ಳಗೊಳುಳ ತ್ು ವೄ;
(ಎಚ್) ``ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿ ನಿಾಹಿಸುತು ರು ಿಂದು
ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ;
(ಐ)

``ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತ''

ಎಿಂದರೆ,

28ನೇ

ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತ;
(ಜೆ) ``ಷಕಾಾಯ'' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಷಕಾಾಯ;
(ಕೆ)

``ರಾಷ್ಟ್ ರೋಮ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸೄಾ ಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನುದ್ಯನ

ಆಯೋಗ, ಅಖಿಲ ಭಾಯತ್ ತ್ಸಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರಶತ್ತು , ರಾಷ್ಟ್ ರೋಮ ಬೋಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರಶತ್ತು ,
ವೆಜ್ಞಾ ನಿಕ ಭತ್ತು ಕೈಗಾರಕಾ ಸಂಶೋಧನ ರಶತ್ತು , ವಾಸುು ಶಿಲಪ
ಳಗೊಿಂಡು ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ರಶತ್ತು ಭತ್ತು ಷಕಾಾಯನುು

ಗುಣಭಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಕೊಳುಳ ವುದಕಾಾ ಗಿ

ಗುಣಭಟ್ ಗಳು ಭತ್ತು ಶಯತ್ತು ಗಳನುು

ವಿಧಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ, ಕಿಂದರ ಷಕಾಾಯವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿರು ಿಂದು

ಸಂಸೄಾ ;
(ಎಲ್) ``ನಿಮಮಿಷಲಾದುದು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಮಲ್ಲಿ ಷಕಾಾಯವು ಯಚಿಷಲಾದ
ನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಲಾದುದು;
(ಎಿಂ) ``ಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಟ್ ಿಂತೆ ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು'' ಎಿಂದರೆ, ಘಟಕ
ಕಾಲೇಜಿನ

ಮಖ್ಯ ಷಾ ರು

ಭತ್ತು

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು

ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ನೇಭಕವಾದ

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ , ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರಾಗಿ ಕತ್ಾಯ

ನಿಾಹಿಷಲು ತ್ಸತ್ಸಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ

ನೇಭಕಗೊಿಂಡರು

ಇತ್ಯ

ಳಗೊಳುಳ ತ್ಸು ರೆ;

ಉನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು

ಅಥವಾ

ಯಾವುದ

ಯ ಕ್ತು ಯೂ

ಇದಯಲ್ಲಿ

(ಎನ಄) ``ಕುಲಷಚಿರು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿರು;
``ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ '' ಎಿಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳ ಕಾಮಾನುು

()

ಷಭನವ ಮಗೊಳಿಸು ಭತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡು ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ಕಿಂದರ ಕೆಾ
ಕಾಮಾಕಾರ ರಶತ್ತು ಹಿಸಿಕೊಡಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆಯವರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ ಅಥವಾ ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡುಫರು ಿಂದು ಕಿಂದರ ;
ಈ

(ನಆ)

ಅಧಿನಿಮಭಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

``ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ನಅರ ಧಿಕಾಯ''

ಅಥವಾ

``ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ '' ಎಿಂದರೆ ವಿದ್ಯಯ ನಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟರ ಸ್ಟ್ ;
(ಕ್ಯಯ ) ``ರಾಜ್ಯ '' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ;
(ಆರ್) ``ರನಿಮಭಗಳು''

ಭತ್ತು

ಎಿಂದರೆ,

``ವಿನಿಮಭಗಳು''

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದ ಅನುಕರ ಭವಾಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತು ವಿನಿಮಭಗಳು;
(ಎಸ್ಟ) ``ಅಧಯ ಮನ
ಷಲಹೆಗಳನುು

ನಿೋಡು

ಕಿಂದರ ''
ಅಥವಾ

ಎಿಂದರೆ,
ಇತ್ಯ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ಯಾವುದ

ಅಗತ್ಯ ವಾದ

ನೆಯನುು

ನಿೋಡು

ಬುದಿಿ ವಾದ,
ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾ ನಆಸಿದ ಭತ್ತು ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡುಬಂದÀ ಿಂದು ಕಿಂದರ ;
``ಅಧಾಯ ಕರು''

(ಟ್ಟ)

ಎಿಂದರೆ,

ಫಬ

ನಅರ ಧಾಯ ಕರು,

ನಅರ ಧಾಯ ಕರು,

ಅಥವಾ

ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಾ

ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದಕೆಾ

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಷಸನಅರ ಧಾಯ ಕರು,
ಿಂದು

ಘಟಕ

ಷಹಾಮಕ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಗಾದವಾನ

ನೇಭಕವಾದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಯ ಕ್ತು ಭತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನುದ್ಯನ ಆಯೋಗವು

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದ ಗುಣಭಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಇರು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು
ಇದಯಲ್ಲಿ ಳಗೊಳುಳ ತ್ಸು ರೆ;
(ಯು) ``ಟರ ಸ್ಟ್ ''

ಎಿಂದರೆ,

ಭಾಯತೋಮ

ಟರ ಸ್ಟ್

ಅಧಿನಿಮಭ,

1882ಯ

(1882ಯ

ಕಿಂದರ

ಅಧಿನಿಮಭ 2) ಅಡಮಲ್ಲಿ ನೋಿಂದ್ಯಯಿತ್ವಾದ ವಿದ್ಯಯ ನಿಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟರ ಸ್ಟ್ ;
(ವಿ) ``ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ'' ಎಿಂದರೆ, `` ವಿದ್ಯಯ ಶಿಲ್ಪ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ'';
(ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ )

``ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನುದ್ಯನಗಳ

ಆಯೋಗ''

ಎಿಂದರೆ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನುದ್ಯನಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಮಭ, 1956ಯ (1956ಯ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 3) 4ನೇ ರ ಕಯಣದ
ಅಡಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನಆತ್ವಾದ ಆಯೋಗ; ಭತ್ತು
(ಎಕ್ಾ )

``ಸಂದವಾಕರು'' ಎಿಂದರೆ, 13ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸಂದವಾಕರು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ- II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಮತ್ತತ
3.
ಳಟ್ಟ್

ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ನೆಗೆ ಾ ಸ್ಥತ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಭತ್ತು

ಅದಕಾ ನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಿಂದು

ಏಕಾತ್ಮ ಕ

ಷವ ರೂದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಸು ಸಕಾ ನುು ಟರ ಸ್ಟ್ ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಟರ ಸ್ಟ್

ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯಕೆಾ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಸು

ರ ಸ್ಥು ನುು

(3) ರ ಸ್ಥು ವು ಈ ಮಿಂದಿನ ವಿಯಗಳನುು ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಟರ ಸ್ಟ್ ವಿಯಗಳಿಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳು;

(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಯ ನಆು ಭತ್ತು ಸ್ಥಾ ನಮಾನ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಮ ಲಬಯ ತೆ;

(iii)

ನಅರ ರಂಬದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕೆಿಂದಿರು

ನಿಕಟ

ಐದು

ಅಧಯ ಮನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಭತ್ತು

ಶಾಗಳ

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಸಂಶೋಧನ

ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳ

ವಿಭಾಗಗಳು

(ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳು),

ಸೌಕಮಾಗಳನುು

ದಗಿಸುವಂಥ

ಷವ ರೂ ಭತ್ತು ಫಗೆಗಳು;
(iv)

ನಅರ ರಂಭಿಷಬೇಕೆಿಂದು

ರ ಸ್ಥು ನಆಸಿರು

ವಾಯ ಸಂಗ

ಅಧಯ ಮನ ಕರ ಭಗಳು ಭತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಷವ ರೂ;
(v)

ಕಟ್ ಡಗಳು,

ಷಲಕಯಣೆಗಳು

ಭತ್ತು

ಯಚನ

ಕಾಯ ಿಂಸ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ;
(vi)

ನಅರ ರಂಬದ ದಿನಿಂಕದ ನಿಕಟ ಐದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಗಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ

ವೄಚಚ ದ ಹಂತ್ಗಳು;
(vii)

ಬಾಬುವಾರು ಆತ್ಾಕ ವೄಚಚ , ಆರ್ಥಾಕ ಮೂಲಗಳು ಭತ್ತು ರ ತಯಫಬ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗೆ

ತ್ಗಲು ಅಿಂದ್ಯಜು ವೄಚಚ ;
(viii)

ಸಂನ್ಮಮ ಲ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜ್ನೆ ಭತ್ತು ಅದಕೆಾ

ಬಂಡವಾಳದಿಿಂದ ತ್ಗಲು

ವೄಚಚ ಹಾಗೂ ರ ತಯಿಂದು ಮೂಲಕ್ಯಾ ಭರು ಸಂದ್ಯಮ ಮಾಡು ರೋತ;
(ix)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಿಂದ

ಯೋಜ್ನೆ, ಷಲಹಾ ಸವೄ ಭತ್ತು

ಶುಲಾ

ಸೂಲು

ಮಾಡ

ಆಿಂತ್ರಕವಾಗಿ

ನಿಧಿ

ಸಂಗರ ಹಿಸು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ಯ

ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳಿಿಂದ ನಿರೋಕ್ತಿ ತ್ ಯಮಾನಗಳು ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ನಿರೋಕ್ತಿ ತ್ ಯಮಾನಗಳು;
(x)

ಘಟಕವೇಿಂದಕೆಾ

ತ್ಗಲು

ವೄಚಚ ದ

ವಿಯಗಳು,

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ

ದುಫಾಲವಾದ

ಗಾಗಳಿಗೆ ಸರದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಲಾ , ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಭತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ವತ್ನದಲ್ಲಿ
ನಿೋಡು ರಯಾಯಿತ ಅಥವಾ ವಿನಮತಮ ರಮಿತಮ

ವಿಯಗಳನುು

ಭತ್ತು

ಅನಿವಾಸಿ

ಭಾಯತೋಮರು ಅಥವಾ ಭಾಯತೋಮ ಮೂಲದ ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾಯತೋಮರು ಅಥವಾ
ಭಾಯತೋಮ ಮೂಲದ ಯ ಕ್ತು ಗಳು ನಅರ ಯೋಜಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಭತ್ತು ಭಾಯತ್ನುು ಳಿದು ಇತ್ಯ
ರಾಶ್ ್ ರಗಳ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಷತ್ಕಾ ಶುಲಾ ದ ದಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದದ ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು ಸೂಚಿಸು
ಶುಲಾ ಯಚನೆಮ ವಿಯಗಳು;
(xi)

ಸಂಬಂಧಟ್

ವಿದ್ಯಯ

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಟರ ಸ್ಟ್ ದೊಯಕ್ತಸಿಕೊಡಲ್ಲರು

ಶಾಗಳ ಅನುಬ ಭತ್ತು ರಣಿತ ಹಾಗೂ ಅದಯ ಸಣಕಾಸಿನ ಸಂನ್ಮಮ ಲಗಳು;
(xii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ರು

ಅಧಯ ಮನ

ಕರ ಭಗಳಿಗೆ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳನುು

ಆಯ್ಕಾ

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಇರು ಯ ಸೄಾ ;
(xiii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನೆಯಾಗುವುದಕೆಾ

ಮೊದಲು ನೆಯವರಷಬೇಕೆಿಂದು ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು ಅಗತ್ಯ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಶಯತ್ತು ಗಳ ನೆಯವರಕೆಮ ಹಂತ್À.
(4) ಟರ ಸ್ಟ್ ನಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ರ ಸ್ಥು ಗಳನುು
ರಾಜ್ಯ

ರೋಕ್ತಿ ಷಲು ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು, ಕನಾಟಕ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರಶತು ನ ದನಿಮಿತ್ು ಷದಷಯ ರಾದ ಮೂರು ಷದಷಯ ರುಗಳನುು

ಿಂದು ಶೋಧನ ಷಮಿತಮನುು
ಷಕಾಾಯಕೆಾ ಶಿಫ್ಯಯಷಾ ನುು

ಳಗೊಿಂಡ

ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

4.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಶಿಫ್ಯಯಸುಾ ಗಳನುು

ಸ್ಥೆ ನೆ.- (1) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯವು ಶೋಧನ ಷಮಿತಯು ಮಾಡದ

ರಶಿೋಲ್ಲಸಿದ

ತ್ರುವಾಮ

ಭತ್ತು

ತ್ಸನು

ಅವಯ ವೄಿಂದು

ಭಾವಿಸುವಂಥ

ವಿಚಾಯಣೆಮನುು ನಡೆಸಿದ ತ್ರುವಾಮ,(i)

ಟರ ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಕಷ್ಟ್

ಮೂಲ ಸೌಕಮಾದೊಿಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವೇಿಂದನುು

ನಡೆಷಲು

ಷಭಥಾವಾಗಿದೄ ಎಿಂದು ಅದು ಭನಗಂಡರೆ;
(ii)

ರ ದವಕಾ ನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಕೆಳಗೆ

ನಿದಿಾಶ್

ಡಸಿದ

ವಾಯ ನಆು ಗೆ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಭಹಾನಗಯ

ನಅಲ್ಲಕೆಮ

ಭಹಾನಗಯ

ನಅಲ್ಲಕೆಮ

ಭೂಮಿಮ

ಡೆತ್ನನುು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:ಭೂಮಿಯು

(ಎ)

ಬೃಸತ್

ಮಿತಯಳಗಿದದ ರೆ ಇಪ ತೆು ೈದು ಎಕರೆಗಳು;
(ಬಿ)

ಭೂಮಿಯು

ಮಿತಯಿಿಂದ

ಹೊಯಗೆ

ಬೃಸತ್
ಇದುದ ,

ಬಿಂಗಳೂರು

ಆದರೆ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಭಹಾನಗಯ

ರ ದವ

ಅಭಿವೃದಿಿ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ರ ದವದ ಳಗೆ ಇದದ ರೆ ನಲತ್ತು ಎಕರೆಗಳು;
(ಸಿ) ಭೂಮಿಯು (ಎ) ಭತ್ತು
ಷಾ ಳಗಳನುು

(ಬಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿದದ ರೆ

ಐತ್ತು

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದ

ಎಕರೆಗಳಿಗಿಿಂತ್

ಕಡಮೆ

ಇಯತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(iii) ಮೇಲೆ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದ ಭೂಮಿಯು ಏಕ ಘಟಕ (ಸಿಿಂಗಲ್ ಬಾಿ ಕ್) ದಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಇದು ಸಂಬಂಧಟ್ ಟರ ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ

ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಾ ದುದ .

3ನೇ ರ ಕಯಣದ (3)ನೇ ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಡಷಲಾದಂತೆ ದಗಿಸಿದ ವಿಯಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ
ಷಕಾಾಯವು 48ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿರು ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ದತು

ನಿಧಿಮನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಷಬೇಕೆಿಂದು ನಯ ಷಕೆಾ ನಿದಾವನ ನಿೋಡಫಹುದು;
(iv) ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿದ ಶಾಷನಫದಿ

ನಿಧಿಮನುು

ಸೃಜಿಷಲು ಭತ್ತು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯ ಹಾಯಗಳನುು ನಡೆಷಲು ಸ್ಥಕಷ್ಟ್ ಸಣಕಾಸಿನ ಸಂನ್ಮಮ ಲಗಳು; ಭತ್ತು
(v) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಗಳನುು ನಡೆಸುಲ್ಲಿ ಅನುಬ ಅಥವಾ ರಣಿತ.
(2) ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ
ರಾಜ್ಯ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಿಂದು

ದತು

ನಿಧಿಮ ಸ್ಥಾ ನೆಮ ತ್ರುವಾಮ, ಷಕಾಾಯವು, ಷಕಾಾರ

ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ, “ವಿದ್ಯಯ ಶಿಲ್ಪ

ಏಕಾತ್ಮ ಕ

ಷವ ರೂದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ”

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಎಿಂಫ ಹೆಷರನ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದಕೆಾ

ಮಂಜೂರಾತಮನುು ನಿೋಡಫಹುದು.
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಕಾಯ ಿಂಸುಾ ಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ನೆಮ

ಕಿಂದರ
ಐದು

ಕಾಮಾಸ್ಥಾ ನವು
ಶಾಗಳ

ಬಿಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ

ತ್ರುವಾಮ

ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಅಥವಾ ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ ಗಳನುು , ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳನುು

ತ್ನು

ಕನಾಟಕದ

ಯಾವುದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಆ ಫಗೆೆ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಪೂವಾಾನುಭತಮನುು
ಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕೊಾ ಳಟ್ಟ್

ಹಾಗೂ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನುದ್ಯನಗಳ

ಆಯೋಗದ

ಗುಣಭಟ್ ಗಳಿಗನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಮೊದಲ ಕುಲಾಧಿತಮರು, ಮೊದಲ ಕುಲತಮರು, ರ ಬಂಧಕÀ ಮಂಡಳಿಮ
ಮೊದಲ

ಷದಷಯ ರುಗಳು,

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಮಂಡಳಿಮ

ಹಾಗೂ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಶತು ನ

ಮೊದಲ

ಷದಷಯ ರುಗಳು ಭತ್ತು ಇನುು

ಮಿಂದೄ, ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಷದಷಯ ರುಗಳಾಗಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಎಲಾಿ ಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಅಿಂಥ ದ ಅಥವಾ ಷದಷಯ ತ್ವ ನುು
ಿಂದು ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಮನುು

ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಹೊಿಂದಿರುವುದು ಮಿಂದುರೆಯುರೆಗೆ,

ಭತ್ತು ಅದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ

ದ್ಯವೄ ಹೂಡಫಹುದು ಭತ್ತು ದ್ಯವೄಗೊಳಗಾಗಫಹುದು.
(5) (2)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಯಾದ
ಮೇಲೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ, ನಯ ಷವು ಆಜಿಾಸಿದÀ, ಸೃಜಿಸಿದ, ಏನಅಾಟ್ಟ ಮಾಡಕೊಿಂಡ
ಅಥವಾ ಕಟ್ ಲಪ ಟ್

ಭೂಮಿ ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ ಸಿಾ ಯ ಭತ್ತು

ಚಯ ಷವ ತ್ತು , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತ್ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಹೂಡದ ಅಥವಾ ಅದಯ ವಿರುದಿ ಹೂಡಲಾದ ಎಲಾಿ ದ್ಯವೄಗಳಲ್ಲಿ
ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ಕಾನ್ಮನು ಯ ಸಯಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕುಲಷಚಿರು ಷಹಿ ಮಾಡ ಷತ್ಸಯ ನೆ
ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ದ್ಯವೄಗಳಲ್ಲಿ ನ ಭತ್ತು ಯ ಸಯಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ

ಆದಶಿಕೆಗಳನುು

ಕುಲಷಚಿರಗೆ ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅರಗೆ ಜ್ಞರ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ನ

(7)

ಭೂಮಿ,

ಕಟ್ ಡ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿರುವುದನುು

ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ

ಷವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ ಇತ್ಯ ಯಾವುದ

ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ ಫಳಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
ಅನುದ್ಯನಗಳು

5.

ಧನಮೂಲವುಳಳ

ಮತ್ತತ

ಸಣಕಾಸು

ನೆರವು.-

ಲಾಬಯಹಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ರಾಜ್ಯ ದಿಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ

ಡೆತ್ನದಲ್ಲಿ ರು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಸಂಸೄಾ

ಅಥವಾ ನಿಗಭದಿಿಂದ

ಯಾವುದ ನಿಾಸಣಾ ಷಹಾಮ ಅನುದ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಸಣಕಾಸು ನೆಯನುು
ಕಳತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನುು

ಡೆಮಲು ಸಕಾ ನುು

ಷವ ಿಂತ್

ಸಕ್ತಾ ನಿಿಂದ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದದ ಲಿ :

ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ವು,(ಎ) ಇತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಣಕಾಸು ನೆಯನುು

ದಗಿಸುತು ರುವಂಥದೄದ ೋ

ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಭತು ತ್ಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಾಗಿ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯದಿಿಂದ ನೆಯನುು

ಡೆಯು ಯಾವುದ ನಿದಿಾಶ್

ಸಂಶೋಧನೆ

ಅಥವಾ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳಿಗಾಗಿ; ಭತ್ತು
(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ

ಕಾಮಾನಿೋತಮ ಫದಲಾಣೆಗೆ ಳಟ್ಟ್

ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಇದ ಫಗೆಮ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳಿಗೆ ಅಕಾವನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಕೆಾ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರ ಯೋಜ್ನಕಾಾ ಗಿ,
- ಅನುದ್ಯನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಸಣಕಾಸು ಬಿಂಫಲನುು ದಗಿಷಫಹುದು:
ಭತ್ತು ರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಮೂಲದಿಿಂದ ಯಾವುದ ಆರ್ಥಾಕ
ನೆಯನುು

ಸಿವ ೋಕರಷಫಹುದು.

6. ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಕಾಾ ಾಂಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಕಾಂದಾ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಅಧಾ ಯನ ಕಾಂದಾ ಗಳನುನ ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ.ತ್ರುವಾಮ

ಐದು

ಶಾಗಳನುು

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
ನಂತ್ಯ,

ಸ್ಥಾ ನೆಯಾದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನುದ್ಯನ

ಆಯೋಗದ ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಮ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಗುಣಭಟ್ ಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್ , ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯದ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ,

ಸೂಕು ವೄನಿಸುವಂಥ

ಷಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಘಟಕ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,

ಕಾಲೇಜುಗಳು,

ಕಿಂದರ ಗಳು ಭತ್ತು ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳನುು

ಹೆಚ್ಚಚ ರ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಕಾಯ ಿಂಸ್ಟಗಳು,

ನಅರ ದಶಿಕ

ಹೊಿಂದಿಯಫಹುದು.

7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಧ್ಾ ೋಯೋದ್ದ ೋವಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ತ್ನು
ಭತ್ತು ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ತ್ನಗೆ

ಬವಿಶಯ ದ್ದೃಷ್ಟ್

ಸ್ಥಧಿಷಲು ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ ಕಾಮಾತಂತ್ರ ಗಳನುು

ಕೈಗೊಳಳ ಫಹುದು:(i) ಇತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಿ ೋತ್ರ ಗಳನುು

ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಸಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ,

ಸಣಕಾಸು, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ಬೋಧನೆ ಕಲ್ಲಕೆ, ಮಕು ಕಲೆಗಳು, ಮಾನವಿಕಗಳು, ಕಲೆ, ವಿವಿಧ
ವಾಯ ಸಂಗ

ಕರ ಭಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ,

ಬೋಧನೆ

ತ್ಯಬೇತ,

ಸಂಶೋಧನೆ,

ಷಮಾಲೋಚನೆ

ಭತ್ತು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಿ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ರ ಗತ ಭತ್ತು ಜ್ಞಾ ನ ರ ಸ್ಥಯಕೆಾ
ಉಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(ii) ಉನು ತ್ ಭತ್ತು ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತ್ಗಾಯರಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಷಕಾಾರ,
ಸ್ಥಾಜ್ನಿಕ ಭತ್ತು

ಖಾಷಗಿ ಲಮದಲ್ಲಿ

ಯ ಸೄಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಲಷ ಮಾಡು ವೃತು ನಿಯತ್ರಗಾಗಿ ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ

ವೃತು ನಿಯತ್ರಗಾಗಿ ಉನು ತ್ ಗುಣಭಟ್ ದ ತ್ಯಬೇತ, ಸ್ಥಭಥಯ ಾ ವೃದಿಿ

ಹಾಗೂ ಬಳಣಿಗೆ ಯ ಸೄಾ ಗಳನುು ವಿನಯ ಷಗೊಳಿಸುವುದು ಭತ್ತು ರ ಚ್ಚಯಡಸುವುದು ;
(iii)

ಗುಣಭಟ್ ದ

ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ

ಕೊಡುಗೆಮನುು

ನಿೋಡಲು

ಸಂನ್ಮಮ ಲ

ಕಿಂದರ ಗಳನುು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಸುವುದು;
(iv) ಕಾಯ ಿಂಸ್ಟಗಳನುು ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತು ಐದು ಶಾಗಳ ತ್ರುವಾಮ ಕನಾಟಕದ ಸಲವು
ಷಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಅಧಯ ಮನ

ಹೊಿಂದುವುದು

ಕಿಂದರ ಗಳು,

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಯ

ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಷಕಾಾಯದ

ಭತ್ತು

ನಅರ ದಶಿಕ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಅನುದ್ಯನಗಳ ಆಯೋಗದ ರೂಢಿಗಳ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ತ್ಸಿಂತರ ಕ ಭತ್ತು

ಕಿಂದರ ಗಳನುು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ವೃತು

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಭತ್ತು ಮಾನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫದಲಾಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವುದು ಭತ್ತು
ಅದಯ ಅರ್ಥಾಸುವಿಕೆಮನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ಮೌಲಯ ಮಾನದ

ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣನುು

ವಿವಿಧ

ವಿಧಾನಗಳ

ಮೂಲಕ

ಮಾಡದ

ಮೌಲಯ ಮಾನಕೆಾ

ಮವಸಿವ ಯಾಗಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದುದಯ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ದವಿಗಳನುು ,

ಡಪಿ ೋಮೊೋಗಳನುು , ರ ಮಾಣತ್ರ ಗಳನುು

ಭತ್ತು

ಮಶೋತ್ರ

ರ ದ್ಯನದಂಥ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರ ವಸಿು ಗಳನುು ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(vi) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಬೋಧಕ ವೃಿಂದದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ) ಷದಷಯ ರಗೆ ಭತ್ತು ಇತ್ಯರಗೆ ನಿದಿಾಶ್
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳನುು , ತ್ಯಬೇತ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳನುು ಭತ್ತು ವಿನಿಭಮ
ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳನುು

ರಕಲ್ಲಪ ಷಲು, ವಿನಯ ಷಗೊಳಿಷಲು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಡಷಲು ಇತ್ಯ ಯಾವುದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳು, ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ಲಾಬಯಹಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ಕೈಗಾರಕಾ ಸಂಸೄಾ ಗಳು,
ವೃತು ಯ ಸಂಸೄಾ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಷಸಯೋಗನುು ಹೊಿಂದುವುದು;
(vii) ಉನಯ ಷ ಮಾಲ್ಲಕೆಗಳು, ವಿಚಾಯ ಸಂಕ್ತಯಣಗಳು, ಷಮೆಮ ೋಳನಗಳು, ಕಾಯಾಾಿಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳು, ಷಮದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳು, ರ ಕಟಣೆಗಳು ಭತ್ತು

ತ್ಯಬೇತ

ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳು ಭತ್ತು ಕಾಮಾಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾ ನ ರ ಸ್ಥಯ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಭತ್ತು

ತ್ತ್ಾ ಿಂಬಂಧಿತ್

ಏಾಡಸುವುದು;

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಿ ೋತ್ರ ಗಳ

ವಿಶಮಗಳ

ಫಗೆೆ

ಸ್ಥಾಜ್ನಿಕ

ಚರ್ಚಾಮನುು

(viii) ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಪೂಾ ಅನುಭತಯಿಂದಿಗೆ, ಉತ್ು ಭ ಗುಣಭಟ್ ದ ಇತ್ಯ ಯಾವುವ
ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ

ಷಸಭಾಗಿಗಳಾಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಬೋಧಕ

ವೃಿಂದ

(ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ )

ಭತ್ತು

ಸಂಶೋಧಕಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಭತ್ತು ತ್ಯಬೇತಗಾಗಿ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(ix)

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯದ

ಪೂಾ

ಅನುಮೊೋದನೆಯಡನೆ,

ಯಾವುದ

ಸಂಸೄಾ ಯಿಂದಿಗೆ

ಷಸಯೋಗ ಹೊಿಂದಿ ಸಂಶೋಧನೆಮನುು ಭತ್ತು ಹೊಷತ್ನನುು ಬಳಕ್ತಗೆ ತ್ರುವುದು;
(x)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಮಿಂದುರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಭತ್ತು

ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅವಯ ಕವಾದ ಭತ್ತು ಯುಕು ವಾದ ಕರ ಭಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(xi)

ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಲಮಗಳನುು

ವಿಷು ರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ

ಷಕಾಾಯವು

ಅನುಮೊೋದಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಯಾವುವ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು ಮಿಂದುರಸುವುದು.
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು
ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)
ಆಯೋಗದ
ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ

ಷಕಾಾಯದ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಭತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅನುದ್ಯನ
ಗುಣಭಟ್ ಗಳಿಗೆ

ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ಯದಂತೆÀ

ಹೇಳಲಾದ

ರೋತಮಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸ್ಥಾ ನೆಮ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಐದು ಶಾಗಳ ತ್ರುವಾಮ ಕಾಯ ಿಂಸುಾ ಗಳು, ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ ಗಳು ಭತ್ತು
ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳನುು ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತು ನಿಾಹಿಸುವುದು;
(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಫಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ಉದೄದ ೋವನುು

ಕಾಮಾರೂಕೆಾ

ಕಾಮಾಸ್ಥಧಯ ವಾಗಫಹುದ್ಯದ

ಎಲಾಿ

ತ್ರುಲ್ಲಿ
ಅಿಂಥ

ಇತ್ಯ

ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(iii)

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ

ರೋತಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು

ಶಯತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಟ್ಟ್

ದವಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ ವಸಿು ಗಳನುು ರ ದ್ಯನಮಾಡುವುದು;
(iv)
ವತ್ನಗಳು

ರನಿಮಭಗಳನವ ಮ ಸಂಶೋಧನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ
ಭತ್ತು

ಫಹುಮಾನಗಳು,

ಅವಾಡುಾಗಳು,

ನಅರತ್ೋಶಕಗಳು

ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತು ನಿೋಡುವುದು;
(v)

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಡಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಶುಲಾ ಗಳು,

ಬಿಲುಿ ಗಳು,

ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ಖ್ರೋದಿ

ಟ್ಟ್ ಗಳನುು

ಕಳಿಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಭತ್ತು ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಜುಾಗಳನುು ಸೂಲು ಮಾಡುವುದು;
(vi)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಭತ್ತು ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಠ್ಯ ೋತ್ಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕಾವಗಳನುು

ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(vii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಥವಾ

ಘಟಕ

ಕಾಲೇಜಿನ,

ಕಿಂದರ ಗಳ, ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳ ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ , ಅಧಿಕಾರಗಳು ಭತ್ತು

ಕಾಯ ಿಂಸುಗಳ,

ನಅರ ದಶಿಕ

ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗಳನುು

ನೇಭಕ

ಮಾಡಕೊಳುಳ ವುದು;
(viii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಥವಾ

ಿಂದು

ಘಟಕ

ಕಾಲೇಜಿನ

ಅಥವಾ

ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ ದ ಭತ್ತು ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ದ ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ, ತ್ತ್ಸಾ ಲದಲ್ಲಿ

ಕಾಯ ಿಂಸಿಾ ನ,

ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು

ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದಿರು, ಯಾವುದ ರೋತಮ ಷವ ಯಂ ದಣಿಗೆಗಳು ಭತ್ತು

ಕೊಡುಗೆಗಳನುು

ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಭತ್ತು ನಯ ಷ ಭತ್ತು ದತು ಷವ ತ್ತು ಗಳೂ ಸರದಂತೆ, ಯಾವುದ ಚಯ

ಅಥವಾ ಸಿಾ ಯ ಷವ ತ್ು ನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು, ಹೊಿಂದಿರುವುದು, ನಿಾಹಿಸುವುದು, ನಡೆಸುವುದು ಭತ್ತು

ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ಯ ಮಾಡುವುದು;
(ix)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾನಿಲಮಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದು

ಭತ್ತು

ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು

ಫರುವುದು

ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಷತ ಷಾ ಳಗಳಾಗಿ ಮಾನಯ ತೆ
ನಿೋಡುವುದು;
(x)

ಷತಮ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡುವುದು

ಹಾಗೂ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಭತ್ತು ಎಲಾಿ ರ ಗಾಗಳ ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಭತ್ತು

ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆಮನುು

ರೂನಆಸುವುದೂ ಳಗೊಿಂಡಂತೆ,

ಅಿಂಥ ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗಳ ಸವಾಶಯತ್ತು ಗಳನುು ನಿರೂನಆಸುವುದು;
(xi)
ಅವಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತ್ಸತ್ಮ ಕ ಭತ್ತು ಬಿಂಫಲ ಸಿಫಬ ಿಂದಿಮ ಹುದೄದ ಗಳನುು

ಭತ್ತು ಇತ್ಯ

ಹುದೄದ ಗಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದು;
(xii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರೋತಮಲ್ಲಿ ಭತ್ತು ಅಿಂಥ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಇತ್ಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳಡನೆ

ಷಸಕರಸುವುದು

ಭತ್ತು

ಷಸಯೋಗ

ಹೊಿಂದುವುದು;
(xiii)

ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ,

ನಅಠಗಳನುು

ಯಚಿಸುರಗೆ,

ಮೌಲಯ ಮಾಕರಗೆ

ಭತು ತ್ಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗೆ ಪುನಭಾನನ ವಾಯ ಸಂಗಕರ ಭಗಳು, ಅಭಿಮಖ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳು, ಕಾಯಾಾಗಾಯಗಳು,
ವಿಚಾಯಗೊೋಷ್ಟಿ ಗಳು ಭತು ತ್ಯ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳನುು ಏಾಡಸುವುದು ಭತ್ತು ನಡೆಸುವುದು;
(xiv)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತು ನ ಅನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ

ಕಾಲೇಜಿಗೆÀ, ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೆ, ಅಧಯ ಮನ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೆ ರ ವವನುು
ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ

ವಾಯ ನಆು ಗಿಿಂತ್

ಕಡಮೆಯಿಲಿ ದಂತೆ

ಅಥವಾ ಘಟಕ

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ ಭತ್ತು ಈ

ಕನಾಟಕದ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರ ವವನುು ನಿೋಡುವುದಕೆಾ ಮಾನಕ ಗುಣಭಟ್ ಗಳನುು ನಿಧಾರಸುವುದು;
(xv)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಅವಯ ವಾಗಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ಯ ಎಲಾಿ

ಕರ ಭಗಳನುು

ಕಾಮಾರೂಕೆಾ

ತ್ಯಲು

ಅಥವಾ ಕಾಮಾಗಳನುು , ಅವು ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ನಅರ ಸಂಗಿಕವಾಗಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿಯಲ್ಲ, ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(xvi) ರೋಕೆಿ ಗಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಷಕಾಾಯದಿಿಂದ ಅನುಮೊೋದಿತ್ವಾದ ಇತ್ಯ
ಯಾವುದ ಮೌಲಯ ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿೋಡಲು ದವಿಗಳು, ಡಪಿ ೋಮಾಗಳು,
ರ ಮಾಣತ್ರ ಗಳು ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ ವಸಿು ಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಸುವುದು;

(xvii) ಫ್ರಲಂಗಳು, ಕಾಯ ಸೄಟ್ಗಳು, ಧವ ನಿಸುರುಳಿಗಳು, ದೃವಯ ಸುರುಳಿಗಳು, ಸಿ.ಡ., ವಿ.ಸಿ.ಡ. ಭತ್ತು
ಇತ್ಯ ತಂತ್ಸರ ಿಂವಗಳೂ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿದುಯ ನಮ ನ ಭತ್ತು

ಮದರ ಣ ಮಾಧಯ ಭ

ಸರದಂತೆ ಬೋಧಕ ಸ್ಥಭಗಿರ ಗಳನುು ತ್ಯಾರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅಕಾವ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(xviii)

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಮ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಷವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಅನುಮೊೋದನೆಯಡನೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಬದರ ತೆಯಾಗಿ ನಿೋಡ ಅಥವಾ ನಿೋಡದೄ ಸಣನುು

ಡೆಯುವುದು, ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ಚಂದ್ಯದ್ಯಯರಾಗುವುದು ಭತ್ತು ಸ್ಥಲ ಡೆಯುವುದು;

(xix)

ಷಕಾಾಯದ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಆಡಳಿತ್ನುು

ವಡಸಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಭತ್ತು ನಡೆಸುವುದು;
ಯ ಸ್ಥಾ ನಮಂಡಳಿಮ

(xx)

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಷವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು;
(xxi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮೇಲ್ಲನ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಅರ ಸಂಗಿಕವಾದ

ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಗಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಾಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಶ್ ಾ ಭೇದವಿಲಾ ದ್
ಎಲಾ ರಿಗೂ ಮುಕತ ವ್ಯಗಿರತಕೆ ದ್ದದ .- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ವವಗಳು ಗಾ, ಜ್ಞತ, ಭತ್, ಲ್ಲಿಂಗ
ಅಥವಾ ರಾಶ್ ರ ಭೇದವಿಲಿ ದೄ ಎಲಾಿ

ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೂ ಮಕು ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ . ಎಲಾಿ

ರ ವವಗಳನುು

ಅಸಾತ್ಸ ರೋಕೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಸಾತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಕೊೋಸುಾಗಳ ರ ವವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಲತ್ು ಯಶ್ ನುು
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಿೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ
ಅಥವಾ ಅದಯ ಏಜೆನಿಾ ಯು ನಡೆಸು ಸ್ಥಮಾನಯ
ಭತ್ತು ಸಿೋಟ್ಟಗಳನುು

ಅಸಾತ್ ಭತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಭತ್ತು ರ ವವಗಳನುು

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು

ರ ವವ ರೋಕೆಿ ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ

ರೂನಆಸು ಮಿೋಷಲಾತ

ನಿೋತಗೆ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ :
ಭತ್ತು

ರಂತ್ತ,

ಯಾವುದ

ಕೊೋಸಿಾನಲ್ಲಿ

ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ು ಯ ಇಿಂಥ ಕೊೋಸುಾಗಳನುು

ಸತ್ು ಕ್ತಾ ಿಂತ್

ಕಡಮೆ

ಸಿೋಟ್ಟಗಳು

ಇರುಲ್ಲಿ ,

ಟ್ಟ್ ಗೆ ಿಂದುಗೂಡಸು ಮೂಲಕ ಮಿೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಯಾವುದ ಕೊೋಸಿಾನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಮೆ ಇರುಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳನುು

ಷಯದಿ

ಸುತು ನಲ್ಲಿ ಮಿೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ .
10. ರಾಷ್ಟ್ ಾ ೋಯ ಅಧಿಮಾನಾ ತೆ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಅರ ರಂಬವಾದ ತ್ರುವಾಮ ಆದಷ್ಟ್
ಬೇಗನೆ

ಸಂಬಂಧಟ್

ಶಾಷನತ್ಮ ಕ

ಅಧಿಮಾನಯ ತೆಮನುು

ಕೊೋಯತ್ಕಾ ದುದ

ವಾಯ ಸಂಗ

ರಾಷ್ಟ್ ರೋಮ

ಕರ ಭಗಳು

ಭತ್ತು

ರಾಷ್ಟ್ ರೋಮ
ಖಾಷಗಿ

ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ

ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳು

ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಿಂದ
ನಡೆಸು

ವಿನಿಮಭಗಳಿಗೆ

ಎಲಾಿ

ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
11. ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರ ತಯಿಂದನುು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ತ್ನು ವಿವಚನನುಸ್ಥಯÀ ಚಲಾಯಿಷಫಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿತಮಯನುು

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ

ಅಯ ನೇಭಕಾತಮನುು ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಥಭ ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮನುು ಯಚಿಸುವುದು;

(iii)

ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು ನಭನಿದಾಶಿಸುವುದು;

(iv)

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಮಂಡಳಿಮ

ಷದಷಯ ರಾಗಿ

ಇಫಬ ರು

ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು

ನಭ

ನಿದಾಶಿಸುವುದು;
(v)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತು ನಿಧಿಗೆ ದಣಿಗೆ ನಿೋಡಲು ನಿಧಿ ಮೂಲಗಳನುು ನಿಧಾರಸುವುದು;

(vi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಿಧಾರಸುವುದು;

ಸಣದ

ವಿನಿಯೋಗ

ಭತ್ತು

ವೄಚಚ

ಮಾಡುವುದನುು

(vii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಮ ವಿವಾದಗಳನುು

ಉಬಂಧಿಸಿರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ

ಫಗೆಸರಸುವುದು.

ಅಧ್ಯಾ ಯ - III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
12.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-

ಈ

ಮಿಂದಿನರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಸಂದವಾಕರು;

(ii)

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು;

(iii)

ಕುಲಾಧಿತಗಳು;

(iv)

ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಗಳು

(v)

ಕುಲತಗಳು;

(vi)

ಷಸಕುಲತಗಳು;

(vii)

ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಮ ಡೋನ಄ ಗಳು;

(viii)

ಕುಲಷಚಿರು;

(ix)

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ; ಭತ್ತು

(x)

ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದು ಘೋಷ್ಟಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.
13.

ಸಂದವಗಕರು.- (1) ಕನಾಟಕದ ಘನತೆವೄತ್ು

ಸಂದವಾಕರಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಸುಧಾಯಣೆಗಾಗಿ ಷಲಹೆಗಳನುು
(2)

ಸಂದವಾಕರು,

ಸಂದವಾಕರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕಾಮಾನಿಾಸಣೆಮ

ನಿೋಡಫಹುದು.
ದವಿಗಳನುು

ಭತ್ತು

ಡಪಿ ೋಮೊಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು

ರ ದ್ಯನ

ಮಾಡಲು

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

(3) ಸಂದವಾಕರು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು
(i)

ರಾಜ್ಯ ನಅಲರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಹಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದ ತ್ರ

ಅಥವಾ

ಮಾಹಿತಮನುು ತ್ರಸಿಕೊಳುಳ ವುದು.
(ii)

ಸಂದವಾಕರು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳ

ಯಾವುದ

ಅರು

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು

ಮಾಹಿತಮ

ಮಾಡದ

ಯಾವುದ

ಆಧಾಯದ

ಮೇಲೆ

ಆದವ,

ನಡೆಸಿದ

ಯ ಸಯಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಿಂಡ ತೋಮಾಾನಗಳು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ವಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ
ನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಪೂಯಕವಾಗಿಲಿ ವೄಿಂದು ಭನಗಂಡರೆ ಅರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಿತ್ಸಷಕ್ತು ಯಿಿಂದ
ತ್ಸವು ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿದಾವನಗಳನುು

ಹೊಯಡಷಫಹುದು ಭತ್ತು ಹಾಗೆ

ಹೊಯಡಸಿದ ನಿದಾವನಗಳನುು ಸಂಬಂಧಟ್ ರೆಲಿ ರೂ ನಅಲ್ಲಷತ್ಕಾ ದುದ .
14.

ಷಸ-ಸಂದವಗಕರು.- (1) ಕನಾಟಕ ಷಕಾಾಯದ ಮಾನಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಷಸ-ಸಂದವಾಕರಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು

ಸಂದವಾಕಯ

(2)

ಡಪಿ ೋಮೊಗಳನುು

ಅನುಸಿಾ ತಮಲ್ಲಿ

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು

ದವಿಗಳನುು

ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ದಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
15.

ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-

ಕುಲಾಧಿತಮಯನುು

(1)

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ನೇಮಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ರ ಸುು ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮೊದಲನೇ ಕುಲಾಧಿತಗಳಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ ,
ಅರು

ತ್ಭಮ

ಜಿೋನಮಾಿಂತ್

ಅಥವಾ

ಅರು

ತ್ಭಮ

ದನುು

ಬಿಟ್ಟ್ ಕೊಡುರೆಗೆ

ಕುಲಾಧಿತಗಳಾಗಿ ದಧಾಯಣ ಮಾಡಯತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ತ್ದನಂತ್ಯದ ಕುಲಾಧಿತಗಳು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ಟರ ಸಿ್ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಮಯನುು

ನೇಮಿಷಫಹುದು ಭತ್ತು ಅರು

ರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ಟರ ಸಿ್ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(5)

ಹಾಗೆ

ನೇಭಕಗೊಿಂಡ

ತ್ದನಂತ್ಯದ

ಕುಲಾಧಿತಗಳು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ದಧಾಯಣ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ಕುಲಾಧಿತಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದ ರನಿಮಭಗಳ
ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಅರಗೆ

ರ ದ್ಯನ

ಮಾಡಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ ,

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮಖ್ಯ ಷಾ ರಾಗಿ ಕಾಮಾ ನಿಾಹಿಸುವುದು;

(ii)

ಸಂದವಾಕಯ ಭತ್ತು ಷಸ-ಸಂದವಾಕರಫಬ ಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಎಲಾಿ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು ಹಿಸುವುದು;
(iii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಮಾ ನಿಾಹಿಸುವುದು;

(iv)

ಈ

ಕುಲತಗಳನುು

ಅಧಿನಿಮಭ

ಭತ್ತು

ರನಿಮಭಗಳ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನನೇಾಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಯ ನೇಭಕಾತಮನುು

ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ಷಸಕುಲತಗಳು,

ಡೋನ಄,

ಕುಲಷಚಿರು

ಹಾಗೂ

ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಗಳ

ನೇಭಕಾತಮನುು ಪೂವಾಾನುಮೊೋದಿಸುವುದು;
(vi)

ಮೊದಲ ಷಸಕುಲತಗಳು ಭತ್ತು ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ನೇಮಿಸುವುದು;

(vii)

ಮೊದಲ ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿ, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತ, ಸಂಶೋಧನ ರಶತ್ತು ಹಾಗೂ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ಗಳನುು ಯಚಿಸುವುದು;
(viii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಸೂಚಿ ವಿಶಮಗಳನುು

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದಿಸುವುದು; ಭತ್ತು
(ix)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

(ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡÀಳಿಮ

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಉಿಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳನುು ಹೊಯತ್ತಡಸಿ) ವಿವಾದಗಳನುು ರಸರಸುವುದು.
(7) ದ್ಯಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ

ಭತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ದ್ಯಧಿಕಾರ

ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಮ ನಡುವೄ ವಿವಾದಗಳು ಉಿಂಟಾದಲ್ಲಿ , ಆ ವಿವಾದನುು

ಕುಲಾಧಿತಮಯ

ಯಾಾಲೋಚನೆಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ವಿವಾದದ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಧಿತಮಯ

ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಭವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅದಕೆಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಫದಿ ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
16.

ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-

ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಭತ್ತು

(1) ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಯಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇತ್ಯ

ಶಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ

ಳಟ್ಟ್ ,

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಮ

ಮೂಲಕ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಧಿಗಾಗಿ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಮಯನುು

ನೇಭಕ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಕುಲಾಧಿತಮಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಮರು ಕುಲಾಧಿತಮಯ
ಎಲಾಿ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಕುಲಾಧಿತಮಯ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದ ಹೆಚಿಚ ನ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಕುಲಾಧಿತಮಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ

ಷಸ-ಕುಲಾಧಿತಮರು ಎಲಾಿ

ಷಮಿತಗಳ,

ಷಭೆಗಳ ಭತ್ತು ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
17.

ಕುಲತಿಗಳು.-

(1)

ಉರ ಕಯಣದ

(2)ನೇ

ನಭನಿದಾವಕ ಷಮಿತಯು ಶಿಫ್ಯಯಸುಾ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಮಾಡದ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಿಂದ ಫಬ ಯನುು

ಮೂರು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಕುಲತಗಳನು ಗಿ, ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತು ಶಯತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಲಾಧಿತಮರು ನೇಮಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ಮೂರು ಶಾಗಳ
ಅಧಿಯು

ಮಗಿದ

ತ್ರುವಾಮ,

ಇದನುು

ಮೂರು

ಶಾಗಳ

ಭತ್ು ಿಂದು

ಅಧಿಗೆ

ನವಿೋಕರಷಫಹುದು:
ರಂತ್ತ, ಕುಲತಮರು, ತ್ಭಮ
ಸರಕೊಳುಳ ರೆಗೆ ದದಲ್ಲಿ

ಅಧಿ ಮಗಿದ ನಂತ್ಯವೂ ಹೊಷ ಕುಲತಮರು

ಮಿಂದುರೆಮತ್ಕಾ ದುದ .

ಆದ್ಯಗೂಯ

ಈ ಅಧಿಯು ಯಾವುದ

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಿಂದು ಶಾನುು ಮಿೋಯತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿರು ನಭನಿದಾವಕ ಷಮಿತಮಲ್ಲಿ

ಈ ಮಿಂದಿನ

ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಇಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ನಭನಿದಾಶಿಸಿದ ಫಬ ಯ ಕ್ತು ;

(ii)

ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಇಫಬ ರು ನಭ ನಿದಾಶಿತ್ರು, ಇಯಲ್ಲಿ ಫಬ ಯನುು ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು ಷಮಿತಮ ಸಂಚಾಲಕರೆಿಂದು ನಭನಿದಾಶಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ನಭನಿದಾವನ ಷಮಿತಯು, ಅಸಾತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಕುಲತಮ ಹುದೄದ ಗೆ
ಸೂಕು ವಾದ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಷಯನುು
ಯ ಕ್ತು ಮ ವಿದ್ಯಯ ಸಾತೆ ಭತು ತ್ಯ ವಿಶಿಶ್

ಶಿಫ್ಯಯಸುಾ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ರ ವಸಿು ಗಳನುು

ಭತ್ತು ಅದನುು

ರ ತಯಫಬ

ತಳಿಸು ಿಂದು ಸಂಕ್ತಿ ು ಯದಿಯಿಂದಿಗೆ

ಕುಲಾಧಿತಮರಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಕುಲತಮರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನÀ ಕಾಮಾನಿವಾಾಸಕ ಭತ್ತು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಹಾಯಗಳ ಫಗೆೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ
ಭತ್ತು

ನಿಯಂತ್ರ ಣನುು

ತೋಮಾಾನಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ :

ರಂತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಕಯ ನೇಭಕಾತಮನುು

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ ಕ್ಯಡಲೇ ಕರ ಭನುು

ತ್ತತ್ತಾ ಷವ ರೂದ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತು ಅದನುು

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕಾದ

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ

ಅದಯ

ಅಧಿಕಾರ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ನಅರ ಧಿಕಾಯ

ಅಥವಾ

ಇದಕಾಾ ಗಿ

ಇತ್ಯ

ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದದ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ಕ್ಯಡಲೇ

ಯಾವೇಫಬ

ಕರ ಭಕೈಗೊಳುಳ ವುದು

ಸ್ಥಧಯ ವಿಯದಿರುವಾಗ ಕುಲತಮರು ತ್ಸನು ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂತ್ಸ ಕರ ಭನುು
ಕುಲಾಧಿತಮಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಮನುು

ಡೆದು ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .

(5) ಕುಲತಮರು ರನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ
ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು
ರಂತ್ತ,

ಕುಲತಗಳ

ಅಭಿನಅರ ಮದಲ್ಲಿ ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯಾವುದ ನಿಣಾಮವು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ

ನೆಯವರಷತ್ಕಾ ದುದ :
ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದ

ಯಚಿಸಿದ ರನಿಮಭಗಳು,

ವಿನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ರ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿಕಾಯದ ಹೊಯಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಿತ್ಸಷಕ್ತು ಗೆ ರ ತಕ್ಯಲವಾಗಫಹುದ್ಯಗಿದದ ರೆ, ಅದಯ ನಿಣಾಮದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ
ಸದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಳಗೆ ತ್ನು
ಆತ್ನು ಕೊೋಯತ್ಕಾ ದುದ
ಭಾಗವ:ವಾಗಿ
ಯಾವುದ

ಭತ್ತು

ರಶಾ ರಷಲು
ನಿಣಾಮನುು

ನಿಣಾಮನುು

ರಶಾ ರಷಲು ಸಂಬಂಧಟ್

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಅಿಂಥ ನಿಣಾಮನುು
ನಿರಾಕರಸಿದ

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು

ಅಥವಾ

ವಿಪಲವಾದಲ್ಲಿ ,

ನಅರ ಧಿಕಾಯನುು

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಸದಿನೈದು

ನಂತ್ಯ

ಅಿಂಥ

ದಿನಗಳಳಗೆ
ವಿಶಮನುು

ಕುಲಾಧಿತಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಈ ಫಗೆೆ ಇಯ ತೋಮಾಾನವ ಅಿಂತಭವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ಕುಲತಮಯ ಸವೄಗಳನುು , ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಅನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಭತ್ತು
ಷಸಜ್

ನಯ ಮದ

ತ್ತ್ವ ಗಳನುು

ಅನುಷರಸಿದ

ನಂತ್ಯ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸು ಸಂದಬಾವೂ ಸರದಂತೆ, ರ ಕಯಣದ ಫಗೆೆ
ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು

ಸೂಕು

ಅಕಾವನುು

ನಿೋಡದ

ಶಿಸಿು ನ

ಆಧಾಯದ

ಕುಲತಯು ತ್ನು
ತ್ರುವಾಮ,

ಮೇಲೆ

ಅಸವಾಲನುು

ಕುಲಾಧಿತಮರು

ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಷಫಹುದು.
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

(7)

ಕುಲಾಧಿತಮರು ಭತ್ತು

ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ದಲ್ಲಿ

ಸಂದವಾಕರು,

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು,

ಷಸ-

ಕುಲಾಧಿತಮರು ಇರುಗಳ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಮ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ

ಕುಲತಮರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
18.

ಷಸಕುಲತಿಗಳು.-

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು

ಕುಲತಮರು,

ಡೆದುಕೊಿಂಡು

ಮೂರು

ಕುಲಾಧಿತಮಯ

ಜ್ನಯನುು

ಮಿೋಯದಂತೆ

ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಅರು

ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಷಸಕುಲತಗಳನುು

ನೇಭಕಮಾಡÀತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂಥ

ಭತ್ತು

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆಯವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
19.

ವ್ಯಾ ಸಂಗ

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ವಿಭಾಗಗಳ

ಡೋನ್ಗಳು.- ಕುಲತಮರು, ಕುಲಾಧಿತಮಯ ಲ್ಲಖಿತ್

ಡೆದುಕೊಿಂಡು ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ

ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ಄ಗಳನುು

ನೇಭಕಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಅರು ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ನೆಯವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
20.

ಕುಲಷಚಿರು.-

(1)

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಕುಲಷಚಿಯನುು ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

ಕುಲಾಧಿತಮರು,
ಭತ್ತು

ಅಿಂಥ

ನಿಬಂಧನೆ

ರನಿಮಭಗಳ
ಭತ್ತು

ಮೂಲಕ

ಶಯತ್ತು ಗಳ

ಮೇಲೆ

(2) ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ರಭಾಷ್ಟಸಿರುವಂಥÀ ಎಲಾಿ

ಕರಾರುಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯವಾಗಿ ಕುಲಷಚಿರು ಮಾಡಕೊಳಳ Àತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅದಕೆಾ ಷಹಿ ಹಾಕತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ಕುಲಷಚಿರು

ಅಧಿಕಾಯನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಯವಾಗಿ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನುು

ರನಿಮಭಗಳಿಿಂದ

ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸು

ರ ದತ್ು ಗೊಳಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಅಥವಾ ಕುಲಾಧಿತಮರು ಭತ್ತು ಕುಲತಮರು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ಅಗತ್ಯ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ
ಇತ್ಯ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂಥ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು

ಇತ್ಯ

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆಯವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಕುಲಷಚಿರು

ಷರಯಾದ ರೋತಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು

ಯಕ್ತಿ ಸಿಕೊಿಂಡು ಫರು ಹೊಣೆಗಾರಕೆಮನುು

ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮೊಸಯನುು

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಕುಲಾಧಿತಮರು, ಕು¯ತಮರು ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಕೊೋರದಂಥ ಎಲಾಿ
ಅಿಂಥ ಮಾಹಿತಮನುು ಭತ್ತು ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನುು ಅಯ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಷಲು ಫದಿ ರಾಗಿತ್ಕಾ ದುದ .
21.

ಸಣಕಾಸು

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು

ಅಧಿಕಾರಿ.-

ಡೆದುಕೊಿಂಡು,

ಕುಲತಮರು,

ಕುಲಾಧಿತಮಯ

ಲ್ಲಖಿತ್

ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ರ ದತ್ು ಗೊಳಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಮನುು

ನೇಭಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಅರು ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು ಚಲಾಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ನೆಯವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
22. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನೇಭಕಾತಮ ವಿಧಾನ,
ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತು

ಶಯತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತು

ಕತ್ಾಯ ಗಳು

ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ - IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
23.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಮಿಂದಿನವುಗಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿ;

(ii)

ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿ;

(iii)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ;

(iv)

ಸಂಶೋಧನ ಭತ್ತು ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಶತ್ತು ;

(v)

ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತ; ಭತ್ತು

(vi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳಿಂದು

ರನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ಘೋಷ್ಟಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳು.
24.

ಾ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಈ

ಮಿಂದಿನಯನುು ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿತಮರು

-

ಅಧಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಷಸ- ಕುಲಾಧಿತಮರು

-

ಷದಷಯ ರು;

(iii)

ಕುಲತಮರು

-

ಷದಷಯ ರು;

(iv)
ಶಿಕ್ಷಣ

ರಾಜ್ಯ

ಇಲಾಖೆ

ಷಕಾಾಯದ ರ ಧಾನ ಕಾಮಾದಶಿಾಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಾದಶಿಾಗಳು, ಉನು ತ್

ಅಥವಾ

ಉ

ಕಾಮಾದಶಿಾ

ದಜೆಾಗಿಿಂತ್

ಕಡಮೆಮಲಿ ದ

ದಜೆಾಮ

ಆತ್ನ

ನಭನಿದಾಶಿತ್-ದನಿಮಿತ್ು ಷದಷಯ ರು;
(v)

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು ನಭ ನಿದಾವನ ಮಾಡದ ಆಡಳಿತ್ನುು

ಳಗೊಿಂಡಂತೆ

ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ, ಸಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ವಿಶೇಶ ಕೆಿ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ ಫಬ ರು ತ್ಜ್ಞರು-ಷದಷಯ ರು;
(vi) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ನಭನಿದಾಶಿಸಿದ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅಯ ಪೈಕ್ತ ಫಬ ರು
ಭಹಿಳಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ - ಷದಷಯ ರು;
(vii) ಷಸ ಕುಲತಮರು ಭತ್ದ್ಯನದ ಸಕ್ತಾ ಲಿ ದ ಷದಷಯ ರಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ ;
(viii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನುದ್ಯನ ಆಯೋಗದ ನಭನಿದಾಶಿತ್ ಫಬ

ಸುರ ಸಿದಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ತ್ಜ್ಞರು- ಷದಷಯ ರು.
(2)

ಕುಲಷಚಿರು

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಮ

ಭತ್

ದ್ಯನದ

ಸಕ್ತಾ ಯದ

ಷದಷಯ

ಕಾಮಾದಶಿಾಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ಯ ದ್ಯಧಿ, ಷಕಾಾಯದಿಿಂದ ನಭನಿದಾಶಿತ್ರಾದ
ಷದಷಯ ಯನುು

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ,

ಷದಷಯ ಯ

ನೇಭಕಾತ,

ನವಿೋಕಯಣ

ಭತ್ತು

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮಿಂತ್ಸದವುಗಳು ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಎಲಾಿ

ಷಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಅಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ

ಯಾರಾದರೂ

ಫಬ ರು

ಹಿಸುವುದಕೆಾ

ಕುಲಾಧಿತಮರು ಯಾವೇಫಬ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು

ಕುಲಾಧಿತಮರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು

ಕುಲಾಧಿತಮರಿಂದ ನಭನಿದಾಶಿತ್ರಾದ

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
ಯ ಕ್ತು ಮನ್ಮು

ಅಿಂಥ

ಷಭೆಮ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು

ನಭನಿದಾವನ ಮಾಡಯದಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರು ಷದಷಯ ರು ಷಯಳ ಫಹುಭತ್ದ ಮೂಲಕ ಅರುಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಿಂದಲೇ ಆ
ಷಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ ಅಧಯ ಕ್ಷನನುು

ಚ್ಚನಯಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

(5) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಎಲಾಿ

ಷಭೆಗಳಿಗೆ, ಅಿಂಥ ಷಭೆಮಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರಾಗು ಭತ್ತು

ಭತ್ದ್ಯನ ನಿೋಡು ಮೂರು ಜ್ನ ಷದಷಯ ರು ಗಣಪೂತಾ (ಕೊೋರಂ) ಆಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಯಾವುದ ಷಭೆಮ ಕೊೋರಂ ಪೂಣಾವಾಗಬೇಕಾದರೆ
ಕುಲಾಧಿತಮರು ಅಥವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ಫಬ

ನಭನಿದಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರರುವುದು

ಭತ್ತು ಕುಲಾಧಿತಮರು ಅಥವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ನಭನಿದಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರಾಗದ
ಇದ್ಯದ ಗ ಕುಲತಮರು ಹಾಜ್ರರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಯ ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ರ ಬಂಧಕ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ
ಭತ್ತು ಅದು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶಾಷನಫದಿ ಲೆಕಾ ರಶೋಧಕಯನುು ನೇಭಕಗೊಳಿಸುವುದು;

(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅನುಷರಷಬೇಕಾದ ಕಾಮಾನಿೋತಗಳನುು ಯಚಿಸುವುದು;

(iii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ರನಿಮಭಗಳ ಅಥವಾ ನಿಮಭಗಳ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಯದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳ ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಪುನರೋಕ್ತಿ ಸುವುದು;
(iv)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಮಯ ಮ ಭತ್ತು ವಾಷ್ಟಾಕ ಯದಿಗಳನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದು;

(v)
ಇರು

ಹೊಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ ರ ರನಿಮಭಗಳನುು
ರನಿಮಭಗಳು

ಭತ್ತು

ನಿಮಭಗಳನುು

ಯಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ

ತದುದ ಡ

ಮಾಡುವುದು

ಅಥವಾ

ನಿಯಷನಗೊಳಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಷವ ಯಂಷಮಾನಗೊಳಿಸು

ನಿಧಾಾಯನುು

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು;
(vii)

ಷಕಾಾಯಕೆಾ ಷಲ್ಲಿ ಸು ರ ಸ್ಥು ಗಳನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದು;

(viii)

ಶುಲಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಷಮಿತಗೆ ಮೂರು ಷದಷಯ ಯನುು ನಭನಿದಾವನ ಮಾಡುವುದು;

(ix)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗಿ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಮವೄಿಂದು ಕಂಡುಫರುವಂಥ ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಭತ್ತು ಕರ ಭಗಳನುು
(7)

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ಿಂದು

ಶಾದಲ್ಲಿ

ಕನಿಶಿ

ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
ಮೂರು

ಷಲ

ಷಭೆ

ಸಯತ್ಕಾ ದುದ .
(8)

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಷಭಮ ಭತ್ತು ಷಾ ಳದಲ್ಲಿ ಷಭೆ ಸಯತ್ಕಾ ದುದ .
25.

ಾ ಸ್ಥೆ ನಾ

ಮಂಡಳಿ.- (1) ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನಯನುು

ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಗಳು;

(ii)

ಷಸಕುಲತಗಳು;

(iii)

ಕುಲಷಚಿರು;

(iv)

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ಇಫಬ ರು ನಭನಿದಾಶಿತ್ರು;

(v)

ಕುಲತಗಳು ನಭನಿದಾಶಿಷಫಹುದ್ಯದ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳ ಇಫಬ ರು ಡೋನ಄ಗಳು;

(2)

ಕುಲತಮರು

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಮಂಡಳಿಮ

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಕುಲಷಚಿರು ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಮ ಕಾಮಾದಶಿಾಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕಾಮಾಕಾರ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತು

ರ ಕಾಮಾಗಳು ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಷÀಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ಹಿಷÀತ್ಕಾ ದುದ
ನಭನಿದಾವನ
ಯಾಯನ್ಮು

ಮಂಡಳಿಮ

ಎಲಾಿ

ಷಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವಾಗಲೂ

ಹಾಗೂ ಕುಲತಮಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಮಲ್ಲಿ

ಮಾಡದರು

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ

ನಭನಿದಾವನ ಮಾಡದ ಇದದ

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಕುಲತಮರು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು
ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರು ಷದಷಯ ರು

ಚ್ಚನಯಿಸಿದ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಷದಷಯ ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಮ ಷಭೆಮಲ್ಲಿ
ಉಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ಷದರ ವಿಶಮನುು

ಯಾವುದ ವಿಶಮನುು

ಕುರತ್ತ ವಿವಾದ

ಕುಲಾಧಿತಮರಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ವಿಶಮದ

ಫಗೆೆ ಕುಲಾಧಿತಮಯ ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಭವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಅದಕೆಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಫದಿ ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
26.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತ್ತತ .-

ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:-

(1)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಶತ್ತು

ಈ

ಮಿಂದಿನಯನುು

(i)

ಕುಲತಮರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಷಸಕುಲತಮರು

- ಷದಷಯ ರು

(iii) ಕುಲಷಚಿರು
(iv)

- ಕಾಮಾದಶಿಾಗಳು

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಷದಷಯ ರು.
(2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯÀತ್ಕಾ ದುದ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ,

ರನಿಮಭಗಳ,

ವಿನಿಮಭಗಳ

ಹಾಗೂ

ಳಟ್ಟ್ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಮಾನಿೋತಗಳನುು

ನಿಮಭಗಳ

ಭತ್ತು

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಷಭನವ ಮಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಅದಯ ಫಗೆೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನುು ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
27. ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಿಶತ್ತತ .- (1) ಸಂಶೋಧನ ಭತ್ತು ಅನೆವ ೋಶಣಾ
ರಶತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಸಂಶೋಧನ ಭತ್ತು ಅನೆವ ೋಶಣಾ ಷಮಿತಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ
ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನ ಕೆಿ ೋತ್ರ ಗಳ ಆದಯ ತೆಯೂ ಳಗೊಿಂಡಂತೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕಾದ
ಸಂಶೋಧನೆಮ ಫಗೆೆ ಿಂದು ವಾಯ ಕವಾದ ರಪೂಣಾ ಬವಿಶಯ ದ್ ದೃಷ್ಟ್ ಮನುು
ಈ

ರಶತ್ತು ,

ಈ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅಧಿನಿಮಭದ,
ಳಟ್ಟ್ ,

ಕಾಮಾನಿೋತಗಳನುು

ರನಿಮಭಗಳ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಷಭನವ ಮಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ವಿನಿಮಭಗಳ
ಸಂಶೋಧನೆ

ದಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಭತ್ತು

ನಿಮಭಗಳ

ಭತ್ತು

ಭತ್ತು ಅದಯ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಅನೆವ ೋಶಣಾ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನುು

ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಸಂಶೋಧನ

ಭತ್ತು

ಅನೆವ ೋಶಣಾ

ರಶತ್ತು

ಈ

ಮಿಂದಿನಯನುು

ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಮರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಷಸಕುಲತಮರು

- ಷದಷಯ ರು

(iii)

ಸಂಶೋಧನೆಮ ಡೋನ಄

- ಕಾಮಾದಶಿಾ

(iv)

ಅನೆವ ೋಶಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮಖ್ಯ ಷಾ ರು

- ಷದಷಯ ರು

(v)

ಎಲಾಿ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ಄ಗಳು

(vi)

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಷದಷಯ ರು.

28.

ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿ.-

(1)

ಸಣಕಾಸು

- ಷದಷಯ ರು
ಷಮಿತ

ಈ

ಮಿಂದಿನಯನುು

ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿತಮರು ಅಥವಾ ಅಯ ನಭನಿದಾಶಿತ್ರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಷಸ ಕುಲಾಧಿತಮರು

- ಷದಷಯ ರು

(iii)

ಕುಲತಮರು

- ಷದಷಯ ರು

(iv)

ಕುಲಷಚಿರು

- ಷದಷಯ ರು

(v)

ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ

- ಕಾಮಾದಶಿಾ

(vi)

ನಅರ ರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಮ ಫಬ ನಭನಿದಾಶಿತ್ರು

- ಷದಷಯ ರು; ಭತ್ತು

(vii)

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ಯ ಷದಷಯ ರು.

(2) ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಯು ಸಣಕಾಸಿನ ವಿಶಮಗಳನುು
ರ ಧಾನ ಸಣಕಾಸು ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ

ಕೈಗೊಳುಳ  ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತು

ರನಿಮಭಗಳ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಳಟ್ಟ್

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸಣಕಾಸು

ವಿಶಮಗಳನುು

ಷಭನವ ಮಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನುು ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
29. ಇತರ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳ ಯಚನೆ, ಅಧಿಕಾಯಗಳು
ಹಾಗೂ ರ ಕಾಮಾಗಳು ರನಿಮಭಗಳಿಿಂದ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷÀಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
30. ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಷದಷಾ ತವ ಕ್ಕೆ ಅನಸಗತೆ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಯಾವುವ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳÀ ಫಬ ಯ ಕ್ತು ಯು,(ಎ)

ಅಷವ ಷಾ ಚಿತ್ು ನಗಿದುದ ಹಾಗೆಿಂದು ಷಕ್ಷಭ ನಯ ಯಾಲಮದಿಿಂದ
ಘೋಷ್ಟಷಲಪ ಟ್ಟ್ ದದ ರೆ;

(ಬಿ)

ಅವಿಮಕು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ;

(ಸಿ)

ನೈತಕ ಅಧ:ತ್ನನು ಳಗೊಳುಳ  ಿಂದು ಅರಾಧಕಾಾ ಗಿ ಅರಾಧಿ
ಎಿಂದು ನಿಣಿೋಾತ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಡ)

ಖಾಷಗಿ ಬೋಧನ ತ್ಯಗತಗಳನುು ನಡೆಸುತು ದದ ರೆ ಅಥವಾ ಷವ ತ್: ನಿಯತ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಇ)

ಯಾವುದ

ವಿಧದಲ್ಲಿ ,

ಎಲ್ಲಿ ಯೇ,

ಯಾವುದ

ರೋಕೆಿ ಮನುು

ನಡೆಸುಲ್ಲಿ

ಅನುಚಿತ್

ಅಭಾಯ ಷದಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿದದ ಕಾಾ ಗಿ ಅಥವಾ ಉತೆು ೋಜಿಸಿದದ ಕಾಾ ಗಿ ದಂಡತ್ನಗಿದದ ರೆ;
(ಎಫ್) ನಅರ ಯೋಜಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಯು ಯಾವುವ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಯಾವೇಫಬ
ಷದಷಯ ನನುು

ಆ

ದನುು

ಹೊಿಂದಿರುವುದಕೆಾ

ಅಸಾನಲಿ ನೆಿಂದು

ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ಅಭಿನಅರ ಮ

ನಿೋಡದ್ಯಗಲೆಲಾಿ ,
-ಷದಷಯ ನಗಿರುವುದಕೆಾ ಅನಸಾನಗತ್ಕಾ ದುದ .
31. ಖಾಲಸ್ಥೆ ನ ಇರು ಕಾರಣದಾಂದ್ಯಗಿ ಾ ಸರಣೆಗಳು ಅಸಾಂಧುವ್ಯಗತಕೆ ದದ ಲಾ .ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಕಾಮಾ ಅಥವಾ ಯ ಸಯಣೆಗಳು ಕಲ ಅದಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನ ಇದೄ ಎಿಂಫ ಕಾಯಣದಿಿಂದ ಅಥವಾ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ದೊೋಶವಿದೄ
ಎಿಂಫ ಕಾಯಣದಿಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ ಅಸಿಿಂಧುವಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
32. ಕಾಯಗಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆೆ
ವಿಶಮಗಳನುು
ಮಂಡಳಿಮ

ಕುಲಾಧಿತಮಯ
ಅಥವಾ

ಕಾಮಾಕಾರ

ಕಾಮಾಸೂಚಿ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಗಳು.- (1) ಯಾವುವ ಕಾಮಾಸೂಚಿ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಮನುು
ರಶತ್ತು

ಸರಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ

ಡೆಮದ

ಯಾವುದ

ರ ಬಂಧಕ

ಷಮಿತಮ

ಷಭೆಗಳ

ಅಥವಾ ಚರ್ಚಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಭತ್ತು

ತೋಮಾಾನಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಯಾವುದ ಉಬಂಧಗಳÀನುು
ಕುಲಾಧಿತಮರು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯಾವುದ

ನಅಲ್ಲಷದೄÀ ಇರು ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ,

ದ್ಯಧಿಕಾರ

ಅಥವಾ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಎಲಾಿ ತೋಮಾಾನಗಳನುು

ವಿಮಾಮಗೊಳಿಸು ಮೂಲಕ ರಹಾಯ ಕರ ಭಗಳನುು

ಕ್ಯಡಲೇ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಅಧಿಕಾಯನುು

ಎಲಾಿ

ರಹಾಯ

ಕರ ಭದ

ರಣಾಭವಾಗಿ

ಷಭಮದಲ್ಲಿ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ
ಉಬಂಧಗಳನುು

ಭತ್ತು

ಅಿಂಥ

ನಅಲ್ಲಷದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದ್ಯಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಕೈಗೊಿಂಡದದ

ಎಲಾಿ

ಮೊದಲ್ಲನಿಿಂದಲೂ ಶೂನಯ

ಹಾಗೂ ತ್ತ್ಪ ರಣಾಭವಾಗಿ,

ಭತ್ತು

ಅಕೃತ್ ಎಿಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಅಿಂಥ ಕರ ಭಗಳು,

ಉಬಂಧ ನಅಲ್ಲಷದ ಇದದ

ವಿಶಮ ಅಥವಾ ನಿಧಾಾಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಾ

ಮಿಂರ್ಚ ಇದದ

ಸುು ಸಿಾ ತಯೇ ಮಿಂದುರಮತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ –V
ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು
33.

ರಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್ , ರನಿಮಭಗಳು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ

ಭತ್ತು ಸಿಫಬ ಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಿಶಮಕೆಾ

ಈ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಷಫಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಅರ ಧಿಕಾಯಗಳ ಕಾಮಾಕಲಾಗಳನುು

ನಡೆಸು ಭತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷದಿರು ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಯಚನೆಮ ಕಾಮಾವಿಧಾನ;
(ii)

52ನೇ ರ ಕಯಣಕೆಾ ಳಟ್ಟ್

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ದತು ನಿಧಿ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ದತು

ನಿಧಿ, ಸ್ಥಮಾನಯ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಗಳ ನಿಾಸಣೆ;
(iii)

ಕುಲತಗಳು, ಕುಲಷಚಿರು ಹಾಗೂ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಇಯ ನೇಭಕಾತಮ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಯತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಯ ಅಧಿಕಾಯಗಳು ಭತ್ತು ರ ಕಾಮಾಗಳು;
(iv)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ, ಅಧಾಯ ಕಯ ಭತ್ತು ನೌಕಯಯ ನೇಭಕಾತ

ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತು ಶಯತ್ತು ಗಳು;
(v)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಹಾಗೂ ಅದಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ )

ಷದಷಯ ರು, ನೌಕಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಡುವೄ ಉಿಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳನುು

ರಸರಸು

ಕಾಮಾವಿಧಾನ;
(vi)

ವಿಭಾಗಗಳು ಭತ್ತು ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳ) ಸೃಜ್ನೆ, ಯದಿ ತ ಅಥವಾ

ಪುನಯಚನೆ;
(vii)

ಇತ್ಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಗಳು

ಅಥವಾ

ಉನು ತ್

ಕಲ್ಲಕಾ

ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಜೊತೆಮಲ್ಲಿ

ಷಸಕರಷಬೇಕಾದ ರೋತ;
(viii)

ಗೌಯ ದವಿಗಳ ನಿೋಡಕೆಮ ಕಾಮಾವಿಧಾನ;

(ix)

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಭತ್ತು

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವತ್ನ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಬಂಧಗಳು;
(x)

ವಿವಿಧ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸಿೋಟ್ಟಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಾನಿೋತಗಳು

ಭತ್ತು ಅಿಂಥ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ರ ವವಕೆಾ ಕಾಮಾವಿಧಾನ;
(xi)

ವಿವಿಧ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಶುಲಾ ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕಾಮಾನಿೋತ;
(xii)

ಸಂಶೋಧನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವತ್ನಗಳು, ಶಿಶಯ ವತ್ನಗಳು,

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಫಹುಮಾನಗಳನುು ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(xiii)

ಹುದೄದ ಗಳ ಸೃಜ್ನೆ ಭತ್ತು ಯದಿ ತಮ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ; ಭತ್ತು

(xiv)

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ನಿಧಾರಷÀಫಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಷಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ತೆಯುಳಳ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ
ವಿಶಮಗಳು.
34.

ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಯು ಯಚಿಸಿದ ಮೊದಲ

ರನಿಮಭಗಳನುು ಅನುಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .

(2)

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಮಂಡಳಿಯು

ಮಂಡಳಿಯು

ರಗಣಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮಾನಅಾಡುಗಳು,

ಹಾಗೂ

ಯಾವುದ್ಯದರು

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ
ತ್ಸನು

ಮೊದಲ

ರನಿಮಭಗಳನುು

ಅವಯ ವೄಿಂದು

ಇದದ ಲ್ಲಿ ,

ಅವುಗಳಡನೆ

ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ರ ಬಂಧಕ

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ

ತ್ನು

ಅಿಂಥ

ಅನುಮೊೋದನೆಮನುು

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,

ರನಿಮಭಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲ್ಲಿ

ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ

ರ ಕಟ್ಟಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮೊದಲ

ಭತ್ತು ತ್ದನಂತ್ಯ

ಮೊದಲ ರನಿಮಭಗಳ ರ ಕಟಣೆಮ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಜ್ಞರಗೆ ಫಯತ್ಕಾ ದುದ .
35. ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಯ ಅಧಿಕಾರ.- ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಷ ಅಥವಾ
ಹೆಚ್ಚಚ ರ ರನಿಮಭಗಳನುು

ಯಚಿಷಫಹುದು ಅಥವಾ ರನಿಮಭಗಳ ತದುದ ಡ ಮಾಡಫಹುದು

ಅಥವಾ ಅನುು ನಿಯಷನಗೊಳಿಷಫಹುದು.
36.

ವಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್ , ವಿನಿಮಭಗಳು ಈ

ಮಿಂದಿನ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಉಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಷಫಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ರ ವವ ಭತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ಟ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಅರುಗಳ

ದ್ಯಖ್ಲಾತ ಹಾಗೂ ಮಿಂದುರಕೆ;
(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಎಲಾಿ

ದವಿಗಳು

ಭತ್ತು

ಇತ್ಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರ ವಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ

ನಿಗದಿಡಷತ್ಕಾ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳು;
(iii)

ದವಿಗಳ ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ ವಸಿು ಗಳ ರ ದ್ಯನ;

(iv)

ಸಂಶೋಧನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವತ್ನಗಳು, ಶಿಶಯ ವತ್ನಗಳು,

ದಕಗಳು ಭತ್ತು
(v)
ರೋಕಾಿ

ಫಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಶಯತ್ತು ಗಳು;

ರೋಕೆಿ ಗಳನುು

ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಕೆಿ

ನಡೆಸು ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ರೋಕ್ಷಕರು,

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಕರು, ಟಾಯ ಬುಲೇಟರ್ಗಳು ಭತ್ತು ಮಾಡರೇಟರ್ಗಳ ನೇಭಕಾತ ಶಯತ್ತು ಗಳು

ಭತ್ತು ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅಯ ಕತ್ಾಯ ಗಳು;
(vi)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರೋಕೆಿ ಗಳಿಗೆ, ದವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ ವಸಿು ಗಳಿಗೆ

ರ ವವಕೆಾ ವಿಧಿಷತ್ಕಾ ಶುಲಾ ;
(vii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಿವಾಷಕಾಾ ಗಿ

ಶಯತ್ತು ಗಳು;
(viii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ನಅಲನೆ;
(ix) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ನ ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಷಫಹುದ್ಯಿಂಥ

ಇತ್ಯ ಎಲಾಿ ವಿಶಮಗಳು.
37. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- ವಿನಿಮಭಗಳನುು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಶತ್ತು ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ
ಹಾಗೂ ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೊೋದಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
38.

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಅನುಮೊೋದನೆಯಡನೆ
ವಿನಿಮಭಗಳನುು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ತಿದ್ದದ ಡಗೆ
ರಶತ್ತು

ಅಧಿಕಾರ.ಹೊಷ

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ವಿನಿಮಭಗಳನುು

ಮಂಡಳಿಮ

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚಚ ರ

ಯಚಿಷಫಹುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಗಳ ತದುದ ಡ ಮಾಡಫಹುದು ಅಥವಾ

ನಿಯಷನಗೊಳಿಷಫಹುದು.
39. ಶುಲೆ
ಕಿಂದರ

ನಿಗಧಿ.- (1) 9ನೇ ರ ಕಯಣದ ರಂತ್ತಕದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯದ ಅಥವಾ

ಷಕಾಾಯದ ಅಥವಾ ಅದಯ ಏಜೆನಿಾ ಯು ನಡೆಸು ಸ್ಥಮಾನಯ ರ ವವ ರೋಕೆಿ ಮ ಮೂಲಕ

ಮಾಡಲಾದ ರ ವವಗಳಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ

ರ ವವಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಶುಲಾ ವು ಷಕಾಾಯ ಭತ್ತು

ಕೊೋಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶೇಕಡಾ ನಲತ್ು ಯಷ್ಟ್
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಷಭಮ ತ್ಸಭಿನಅರ ಮದ

ಪ ಿಂದದ ರ ಕಾಯ ಕನಾಟಕ ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಗಳ (ರ ವವ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಭತ್ತು ಶುಲಾ ನಿಗದಿ)
ಅಧಿನಿಮಭ, 2006ಯ (2006ಯ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 8) ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಷಕಾಾರ ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ
ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ನಿಗದಿಡಸಿದಂತೆ ಇಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತ್ಯ ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾಟಕ ವೃತು
ಸಂಸೄಾ ಗಳು (ರ ವವ, ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಭತ್ತು ಶುಲಾ

ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2006ಯ (2006ಯ ಕನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಮಭ 8) 6ನೇ ರ ಕಯಣದ ಉಬಂಧಗಳ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಉಚಛ
ನಯ ಯಾಧಿೋವಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಶುಲಾ ನುು

ನಿಗದಿಡಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಶಿಕ್ಷಣ

ಯಚಿಷಲಾದ ಶುಲಾ

ನಯಾಲಮದ ನಿವೃತ್ು

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಷಮಿತಮ ಮೂಲಕ

ಈ ರ ಕಯಣದ ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಖಾಷಗಿ

ಅನುದ್ಯನಯಹಿತ್ ವೃತು ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಎಿಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಅಧ್ಯಾ ಯ - VI
ಸಂಕ್ಷೋಣಗ
40. ನೌಕರರ ಸೇವ್ಯ ಶರತ್ತತ ಗಳು.- (1) ರನಿಮಭಗಳ ಭತ್ತು ವಿನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭತ್ತು ಶಯತ್ತು ಗಳು,
ನೌಕಯನು

ಲ್ಲಖಿತ್

ನಿಮಭಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್

ಕರಾರನ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ನೇಭಕಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ್ ಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅದಯ ರ ತಮನುು

ಅಿಂಥ

ರ ತಯಫಬ

ಭತ್ತು

ಅದನುು

ಸಂಬಂಧಟ್

ನೌಕಯನಿಗೆ

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ನೌಕಯಯ ವಿರುದಿ

ಶಿಸುು

ಕರ ಭನುು

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ

ಕಾಮಾವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತರ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಕರಾರನಿಿಂದ್ಯಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಭತ್ತು
ಯಾವುದ

ವಿವಾದನುು ,

ಲ್ಲಖಿತ್

ನೌಕಯನ ಭಧಯ ದಲ್ಲಿ

ಕರಾರನಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸಿದ

ಉದಭ ವಿಷಫಹುದ್ಯದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ರನಿಮಭಗಳ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ರಸರಷತ್ಕಾ ದುದ .
41. ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕುೆ .- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತ್ನು ನೌಕಯಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ವಿರುದಿ
ಶಿಸುು ಕರ ಭ ಕೈಗೊಿಂಡ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ , ಬಾಧಿತ್ ನೌಕಯÀ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕಾ ನುು
42.

ಭವಿಶಾ

ರ ಯೋಜ್ನಕಾಾ ಗಿ,

ಅಥವ್ಯ

ನಿವೃತಿತ

ರನಿಮಭಗಳು

ವೇತನ

ಭತ್ತು

ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಸೂಕು ವೄಿಂದು

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .

ಅಿಂಥ

ನಿಧಿ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ತ್ನು

ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು
ಭತ್ತು

ಬವಿಶಯ

ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು

ಕಾನ್ಮನುಗಳ

ಮೂಲಕ

ಅಿಂಥ ಶಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್
ಅಥವಾ

ನಿವೃತು

ದಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ವತ್ನ

ನೌಕಯಯ
ತ್ಸನು

ನಿಧಿಮನುು

43. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು.ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಮ ಷದಷಯ ನಗಿ ಯಾವೇಫಬ
ಯ ಕ್ತು ಯು ಸೂಕು ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾ ಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ ಅಥವಾ ನೇಭಕಗೊಿಂಡದ್ಯದ ನೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದಕೆಾ
ಅಸಾನಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ ಎಿಂಫ ಯಾವುದ ರ ಶ್ನು

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಆ ವಿಶಮನುು

ತೋಮಾಾನಕಾಾ ಗಿ

ಕುಲಾಧಿತಮರಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಅಯ ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಭವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
44.

ಷಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.- 23ನೇ ರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ತ್ಸನು ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾಯನುು
ಷದಷಯ ಯನುು

ಳಗೊಿಂಡ ಅಿಂಥ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಿಂದು ಷಮಿತಮನುು

ಹೊಿಂದಿರು ಅಿಂಥ

ಯಚಿಷಲು ಅಧಿಕಾಯನುು

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
45.

ಆಕಸಮ ಕವ್ಯಗಿ

ಖಾಲಯಾದ

ಸ್ಥೆ ನಗಳನುನ

ತ್ತಾಂಬುವುದ್ದ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಮ ದನಿಮಿತ್ು ಷದಷಯ ಯನುು

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ, ಷದಷಯ ಯ ಪೈಕ್ತ

ಯಾವುದ ಸ್ಥಾ ನವು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದರೆ, ಯಾಯ ಸ್ಥಾ ನವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ತ್ತಿಂಫಬೇಕಾಗಿ
ಬಂದಿದೄಯೋ ಆ ಷದಷಯ ನನುು
ಷದಷಯ ನನುು

ಯಾ ರೋತಮಲ್ಲಿ

ಆರಸಿ ಬತಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಯ ಕ್ತು ಯು ಆತ್ನು ಯಾ ಷದಷಯ ನ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ

ಆರಷಲಾಗಿತ್ುೋ ಅದ ರೋತಮಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ಥಾ ನನುು

ಹೊಷ

ಬತಾ ಮಾಡದ

ಬತಾಯಾಗಿರುನೋ ಆ ಷದಷಯ ನು ನಅರ ಧಿಕಾಯ

ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಮ ಷದಷಯ ನಗಿ ಉಳಿಯುತು ದದ ಬಾಕ್ತ ಅಧಿಮರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಷದಷಯ ನಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
46.

ಷದ್ಯಾ ನೆಯಾಂದ

ಕೈಗಾಂಡ

ಕಾ ಮದ

ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ

ರನಿಮಭಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ಷದ್ಯಭ ನೆಯಿಿಂದ ಮಾಡದ ಅಥವಾ
ಮಾಡಲು ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ ಯಾವುದ ಕಾಮಾಕಾಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವೇಫಬ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ
ಇತ್ಯ ನೌಕಯಯ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದ ದ್ಯವೄ ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಕಾನ್ಮನು ಯ ಸಯಣೆಗಳನುು

ನಡೆಷಲು

ಅಕಾವ ಇಯತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
47.

ತಾತಾೆ ಲಕ ಉಬಂಧಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತು ರನಿಮಭಗಳ ಯಾವುದ

ಇತ್ಯ ಉಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ,(i)

ಮೊದಲ ಕುಲತ ಭತ್ತು ಷಸಕುಲತ, ಯಾರಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅಯನುು ಕುಲಾಧಿತಮರು

ನೇಭಕಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ ;
(ii)

ಮೊದಲ

ಕುಲಷಚಿಯನುು

ಭತ್ತು

ಮೊದಲ

ಸಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಮಯನುು

ಕುಲಾಧಿತಮರು ನೇಭಕಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ ; ಭತ್ತು
(iii)
ಭತ್ತು

ಮೊದಲ ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿ, ಮೊದಲ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತ, ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನೆವ ೋಶಣಾ

ರಶತ್ತು

ಹಾಗೂ

ಮೊದಲ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಶತ್ು ನುು

ಕುಲಾಧಿತಮರು

ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
48. ಶಾವವ ತ ಶಾಷನಬದಧ

ದತಿತ ನಿಧಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಕನಿಶಿ ಇಪ ತೆು ೈದು ಕೊೋಟ್ಟ

ರೂನಅಯಿಗಳನುು ಳಳ ಿಂದು ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ
ಕನಿಶಿ

ದತು ನಿಧಿಮನುು

ಸದಿನೈದು ಕೊೋಟ್ಟ ರೂನಅಯಿಗಳು ನಗದು ರೂದಲ್ಲಿ

ಗಾಯ ರಂಟ್ಟ ರೂದಲ್ಲಿ

ಇಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ಇದನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ

ಇದಯ ಪೈಕ್ತ

ಭತ್ತು ಇನುು ಳಿದದುದ

ಬಾಯ ಿಂಕ್

ತ್ಸನಗಿಯ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಷಫಹುದ್ಯಗಿದುದ

ಆದರೆ

ಕಡಮೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ,
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಅಥವಾ

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಕನಿಶಿ

ಸತ್ತು

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ಯ
ಕೊೋಟ್ಟ

ಜಿಲೆಿ ಮ

ಹೊಯಗಿರು

ರೂನಅಯಿಗಳು

ನಗದು

ರೂದಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಉಳಿದ

ಐದು

ಕೊೋಟ್ಟ

ರೂನಅಯಿಗಳು

ಬಾಯ ಿಂಕ್

ಗಾಯ ರಂಟ್ಟಮ

ರೂದಲ್ಲಿ ಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ದತು ನಿಧಿಮ ಸಣನುು ಹೂಡಲು ಅಧಿಕಾಯನುು ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮೊಫಲಗನುು

ಶಾವವ ತ್

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು
ಸಂದಬಾಗಳಲೂಿ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಾಷನಫದಿ

ದತು

ಷಮಾನಗೊಳಿಸು

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ನಿಧಿಗೆ

ಸಂದಬಾನುು

ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದ

ಗಾಾಣೆ

ಮಾಡಫಹುದು.

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ,

ಇತ್ಯ

ಯಾ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದ ಮೊಫಲಗನ್ಮು

ಇತ್ಯ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಾಯಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(4)

ಶಾವವ ತ್

ಎಪ ತೆು ೈದಯಶ್ ನುು

ಶಾಷನಫದಿ

ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ

ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಫಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ . ಉಳಿದ ಶ್ನಕಡಾ ಇಪ ತೆು ೈದಯಶ್ ನುು

ಯಮಾನದ

ಶೇಕಡಾ

ಕೆಲಷಗಳÀÀ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ದತು

ನಿಧಿಮಲ್ಲಿ

ಪುನ: ತ್ಡಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
49.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ನಿಧಾರಷಫಹುದ್ಯದಂತೆÀ

ದತಿತ

ನಿಧಿಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ

ನಿಧಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು
ಳಗೊಿಂಡ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ದತು

ನಿಧಿಮನುು

ಸಿವ ೋಕರಷಫಹುದ್ಯದ ದಣಿಗೆಗಳು ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ನಿಧಿಗಳನುು

ಳಗೊಿಂಡಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ರನಿಮಭಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತು ನಿಧಿಮನುು
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಹೂಡು ಅಧಿಕಾಯನುು
ದತು

ನಿಧಿಯು,

ಹೊಿಂದಿಯತ್ಕಾ ದುದ .

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ತ್ನು

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ

ನೆಯವರಸು ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಭತ್ತು /ಅಥವಾ ಮಿಂಗಾಣದ ಷನಿು ವವದÀಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಸಣಕಾಸು ಷವಾಲುಗಳಿಿಂದ ತ್ನು ನುು

ಯಕ್ತಿ ಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕಾಾ ಗಿ, ಷವ ಇರ್ಚಛ ಯಿಿಂದ

ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಫಯಲು ಭತ್ತು ಜ್ವಾಬಾದ ರಯಿಿಂದ ಸಣ ಹೂಡಕೆ ಮಾಡಲು ಇರ್ಚಛ ಯುಳಳ ರಾಗಿ
ಷವ ಯಂ ವಿಧಿಸಿಕೊಿಂಡ ನಿಧಿಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಸ್ಥಮಾನಯ
ಮೊಫಲಗನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಷಮಾಣೆಗೊಳಿಸು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ದತು

ಸಂದಬಾನುು
ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಧಿಗೆ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದ

ಗಾಾಯಿಷಫಹುದು.

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ,
ಯಾವುದ

ಇತ್ಯ

ಮೊಫಲಗನುು

ಯಾ
ಇತ್ಯ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಸಂದಬಾಗಳÀಲೂಿ
ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಗಾಾಯಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(5) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತು ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಫರು ಯಮಾನದÀ ಶೇಕಡಾ ಎಿಂಬತ್ು ಯಶ್ ನುು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ ತ್ು ಯಶ್ ನುು
50.

ಸ್ಥಮಾನಾ

ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಕೆಲಷದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಫಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತು ನಿಧಿಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತ್ಡಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ನಿಧಿ.- (1)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಿಂದು ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿಮನುು

ಸ್ಥಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮೊಫಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:-

(i)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ಶುಲಾ ಗಳು;

(ii)

ತ್ತ್ಸಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಮೂಲದಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ು ;
(iii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಗಳು;

(iv)

ತ್ತ್ಸಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವೇಫಬ

ಇತ್ಯ ಯ ಕ್ತು

ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಕೊಟ್

ಎಲಾಿ

ದಣಿಗೆಗಳು

ಅಥವಾ ವಂತಗೆಗಳು;
(2) ಸ್ಥಮಾನಯ
ವೄಚಚ ಗಳನುು
51.

ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡು ನಿಧಿಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಆತ್ಾಕ

ಬರಷಲು ಉಯೋಗಿಷಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಭಿವೃದಧ

ನಿಧಿ.-

(1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಿಂದು ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಮನುು

ಷಸ

ಸ್ಥಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮೊಫಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ತ್ತ್ಸಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಿಂದ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶುಲಾ ಗಳು;
(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ ಇತ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ು ;
(iii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ವಂತಗೆಗಳು;

(iv)

ತ್ತ್ಸಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಮಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವೇಫಬ ಇತ್ಯ ಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ
ವಂತಗೆಗಳು; ಭತ್ತು
(v)

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ ದತು ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಯಮಾನಗಳು.

(2) ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ

ಜ್ಮಾ ಮಾಡದ ನಿಧಿಮನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಉಯೋಗಿಷಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
52. ನಿಧಿಗಳ ನಿಗಸಣೆ.- 48, 49, 50 ಭತ್ತು 51ನೇ ರ ಕಯಣಗಳಡಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನಆಷಲಾದ
ನಿಧಿಗಳನುು

ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಭತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆಾ

ಳಟ್ಟ್

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತರ ಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ನಿಾಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
53.

ವ್ಯಷ್ಟಗಕ

ರದ.-

ಮಂಡಳಿಮ ನಿದಾವನದಲ್ಲಿ

(1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಯದಿಮನುು

ತ್ಯಾರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ಅದಯ ಅನುಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಾಷ್ಟಾಕ ಯದಿಮನುು

ತ್ನು

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ರಗಣಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ ಅದನುು ಮಾನಅಾಡುಗಳಡನೆ ಅಥವಾ ಮಾನಅಾಡುಗಳಿಲಿ ದೄ ಅನುಮೊೋದಿಷಫಹುದು.
(3) ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಕು ವಾಗಿ ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಯದಿಮ ಿಂದು
ರ ತಮನುು

ರ ತಶಾದ ಮಾಚ್ಾ 31ಕೆಾ

ಕೊನೆಗೊಳುಳ  ಆರ್ಥಾಕ ಶಾದ ತ್ರುವಾಮ ಫರು

ಡಸೄಿಂಫರ್ 31ಕೆಾ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯಕೆಾ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
54.

ಲೆಕೆ ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕೆ ರಿಶೋಧನೆ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ತ್ರ

ಭತ್ತು ಜ್ಮಾ ಖ್ಚ್ಚಾ ಟ್ಟ್ ಮನುು

ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಮಂಡಳಿಮ ನಿದಾವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ ಎಲಾಿ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ನಅರ ು ವಾಗು ಅಥವಾ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾಗು ಎಲಾಿ

ನಿಧಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ವಿತ್ರಸಿದ

ಅಥವಾ

ಸಂದ್ಯಮ

ಮಾಡದ

ಎಲಾಿ

ಮೊಫಲಗುಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಿಾಹಿಸು ಲೆಕಾ ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ತ್ರ ಗಳನುು

(2)

ಅಕೌರ್ಟಿಂಟ್ಗಳ

ಸಂಸೄಾ ಮ

ಷದಷಯ ರಾಗಿರು

ಫಬ

ರ ತ ಶಾವೂ ಭಾಯತ್ದ ಚಾರ್ಟಾಡ್

ಲೆಕಾ ರಶೋಧಕರಿಂದ

ಲೆಕಾ ರಶೋಧನೆ

ಮಾಡಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಾಷ್ಟಾಕ

ಲೆಕಾ ತ್ರ ಗಳು

ಭತ್ತು

ಜ್ಮಾ

ಖ್ಚ್ಚಾ

ಟ್ಟ್ ಮನುು

ಲೆಕಾ ರಶೋಧನ

ಯದಿಯಡನೆ, ರ ತ ಶಾದ ಮಾಚ್ಾ 31ಕೆಾ ಕೊನೆಗೊಳುಳ  ಆರ್ಥಾಕ ಶಾದ ತ್ರುವಾಮ ಫರು
ನವೄಿಂಫರ್ 30ಕೆಾ ಾ ಮೊದಲು ರ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ತ್ರ ಗಳು, ಜ್ಮಾಖ್ಚ್ಚಾ ಟ್ಟ್
ರ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ಮಂಡಳಿಯು ಅದನುು

ತ್ನು

ತ್ನು

ಷಭೆಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತು ಲೆಕಾ ರಶೋಧನ ಯದಿಮನುು

ಯಾಾಲೋಚಿಷÀತ್ಕಾ ದುದ

ಭತ್ತು

ರ ಬಂಧಕ

ಅಭಿನಅರ ಮಗಳಡನೆ ಸಂದವಾಕರಗೆ ಹಾಗೂ ಷಕಾಾಯಕೆಾ

ರ ತ

ಶಾದ ಡಸೄಿಂಫರ್ 31ಕೆಾ ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಲೆಕಾ ರಶೋಧಕಯ ಯದಿಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಮಖ್ಯ
ಅವುಗಳನುು

ಷರಡಷಲು,

ಹೊಯಡಫಹುದು

ರಾಜ್ಯ

ಭತ್ತು

ಷಕಾಾಯವು

ಅಿಂಥ

ಫದಲಾಣೆ ಇದದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೆಾ

ನಿದಾವನಗಳು

ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ,

ನಿದಾವನಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಮೇಲೆ

ಬಂಧನಕಾರಯಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
55.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ

ದ್ಯಖಲೆಗಳ

ರುಜುವ್ಯತಿನ

ಮಾದರಿ.-

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಷಮಿತಮ ಯಾವುದ ಯಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ, ಸೂಚನೆ, ಆದವ, ಯ ಸಯಣೆ
ಅಥವಾ

ಗೊತ್ತು ಳಿಯು

ಅಥವಾ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸ್ಥವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರು

ಇತ್ಯ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು

ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯುಕು ವಾಗಿ ನಿಾಹಿಸು ಯಾವುದ ರಜಿಷ್ ರ್ನಲ್ಲಿ ಮ ಯಾವುದ
ನಮೂದುಗಳ ರ ತಮನುು , ಅದಯ ಮೇಲೆ ಕುಲಷಚಿರು ರ ಮಾಣಿೋಕರಸಿದದ ರೆ, ಅದನುು

ಅಿಂಥ

ಯಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ, ಸೂಚನೆ, ಆದವ, ಯ ಸಯಣೆ, ಗೊತ್ತು ಳಿ ಅಥವಾ ದ್ಯಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಜಿಷ್ ರ್ನಲ್ಲಿ
ಇರು ನಮೂದನುು
ಸ್ಥಕ್ತಿ ಯಾಗಿ

ಮೇಲು ೋಟದ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಯ ವೄಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಿವ ೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಅಿಂಗಿೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಮೂಲ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನೆು ೋ

ಭತ್ತು

ವಿಶಮಗಳ

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದದ ರೆ

ಅದನುು ,

ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸಿರು ವಿಶಮಗಳು ಭತ್ತು ಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಯ ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಷಲಾಗುತು ತ್ುೋ, ಅದ
ರೋತಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಮು ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ .
56.

ನಿದೇಗವನಗಳನುನ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ನಿೋಡಲು ರಾಜಾ

ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ಉಬಂಧಗಳನುು

ಅಥವಾ

ಷಕಾಗರದ ಅಧಿಕಾರ.- ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯವು, ಈ

ಈಡೇರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ
ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಚಿಸಿದ

ಅದಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುವ

ಇರು

ಯಾವುವ

ನಿಮಭಗಳು

ಅಥವಾ

ಆದವಗಳನುು

ಕಾಮಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ನಿದಾವನ ನಿೋಡುವುದು ಅವಯ ವೄಿಂದು ಅಥವಾ

ಉಚಿತ್ವೄಿಂದು

ಅಭಿನಅರ ಮಟ್ ಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ರ ಬಂಧಕ

ಅದು

ಮಂಡಳಿ

ಅಿಂಥ
ಅಥವಾ

ಮಂಡಳಿಯು ಅಿಂಥ ರ ತಯಿಂದು ನಿದಾವನನುು
57.
ನಿಮಭಗಳು

ನಿದಾವನಗಳನುು

ನಿೋಡಫಹುದು

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಯ ಸ್ಥಾ ನ

ನಅಲ್ಲಷತ್ಕಾ ದುದ .

ದಂಡಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಉಬಂಧಗಳನುು

ಅಥವಾ

ಭತ್ತು

ಯಾವುದ

ರೋಕಾಿ

ವಿಶಮಗಳನುು

ಯಚಿತ್ವಾದ
ಅಥವಾ

ದವಿಗಳನುು

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಉಲಿ ಿಂಘನೆಗಳನುು

ಅಿಂಕಟ್ಟ್ ಗಳನುು

ಮಾಡು ಯಾವೇಫಬ

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಟ್

ಯ ಕ್ತು ಯು, ಅರಾಧ ನಿಣಾಮವಾದ

ಮೇಲೆ, ಐತ್ತು ಸ್ಥವಿಯ ರೂನಅಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಸತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಗಳರೆಗೆ
ವಿಷು ರಷಫಹುದ್ಯದ ಜುಲಾಮ ನೆಯಿಿಂದ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅಧಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ
ಎಯಡು

ಶಾಗಳ

ಅಧಿಮರೆಗೆ

ವಿಷು ರಷಫಹುದ್ಯದ

ಕಾರಾವಾಷದಿಿಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೄಯಡರಿಂದಲೂ ದಂಡತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ಅರಾಧನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಎಷಗುಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವೂ ಷಸ

ನಅರ ರಂಭಿಷಲು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಳಗೊಿಂಡರುಲ್ಲಿ ,

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ

ಅನುಭತ ತ್ರ ನುು ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಈ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮ ದಂಡನುು

ಇತ್ಯ ಯಾವುದ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಡಷಲಾದ ದಂಡಕೆಾ ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ ವಿಧಿಷಫಹುದು.
58.

ಾ ವೇಶಿಸು

ರಾಜ್ಯ ಷಕಾಾಯದಿಿಂದ
ದಜೆಾಮ ಯಾವೇಫಬ

ಮತ್ತತ

ರಿಶೋಧಿಸು

ನಅರ ಧಿಕೃತ್ಗೊಿಂಡ

`ಎ'

ಷಮೂಸದ

ಅಧಿಕಾರ.ಅಧಿಕಾರ

ಈ

ದಜೆಾಗಿಿಂತ್

ಉದೄದ ೋವಕಾಾ ಗಿ,
ಕಡಮೆಇಲಿ ದ

ಅಧಿಕಾರಯು, ಕನಾಟಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳ (ಕಾಯ ನಆಟೇವನ಄ ಶುಲಾ ನಿಷೇಧ)

ಅಧಿನಿಮಭ, 1984ಯ (1984ಯ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಮಭ 37) ಅಡಮಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಡಸಿಯಫಹುದ್ಯದ
ಅಿಂಥ ಶಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟ್ , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಅಧಿನಿಮಭದ 9ನೇ
ರ ಕಯಣದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಷಲಾದಂತ್ಸವ

ಅಧಿಕಾಯಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಷಲು

ಭತ್ತು

ರ ಕಾಮಾಗಳನುು ನೆಯವರಷಲು ಅಧಿಕೃತ್ನದ ಅಧಿಕಾರ ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
59.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯನುನ

ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತ್ನು
ಅನುಸ್ಥಯವಾಗಿ ತ್ನು

ಷಮಾನನುು

ಷಮಾನಗಳಿಷಲು

ನಿದೇಗವನನುನ

ನಿೋಡು

ಯಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಗಭನನುು ನಿಯಂತರ ಸು ಕಾನ್ಮನಿಗೆ
ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅದು ಕನಿಶಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪೂಾ

ಸೂಚನೆಮನುು (ನೋಟ್ಟಸು) ಷಕಾಾಯಕೆಾ ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರಶತ್ತು , ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಫಗೆೆ , ಎಿಂದರೆ:(i) ದವಿಮನುು ನಿೋಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ಬೋಧನೆಮ ಗುಣಭಟ್ ;
(ii) ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಭಟ್ ;
(iii) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯ ನಅರೋಕಯಣನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಟ್ ವುದು;
(iv) ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳ ಉಲಿ ಿಂಘನೆಮ ಫಗೆೆ , ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ ,
- ಇವುಗಳ ಫಗೆೆ ನಿಮತ್ಕಾಲ್ಲಕ ರವಿೋಕ್ಷಣೆಮನುು

ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ ಭತ್ತು ಷಕಾಾಯಕೆಾ ಯದಿಮನುು

ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ದುಯ ಾಸಯಣೆ, ದುರಾಡಳಿತ್ ಭತ್ತು
ಷಕಾಾಯವು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಿದಾವನಗಳನುು
ನಿದಾವನಗಳನುು
ಕರ ಭನುು

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
ನಅಲ್ಲಷದಿದದ ಲ್ಲಿ

(ಕೊೋಸ್ಟಾ)

ಆಡಳಿತ್ಗಾದರಗೆ

ಆಗಿದೄ ಎಿಂಬುದನುು
ಆಡಳಿತ್ನುು

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ಷಮಾನಗೊಳಿಸು

ಷಕಾಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .

ಅಶಿಸುು

ಫಗೆೆ

ಅಿಂಥ

ಗುರುತಸಿದರೆ,

ಷರಡಷಬೇಕೆಿಂದು
ಅಧಿಯಳಗೆ

ಆ

ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಗ
ತೋಮಾಾನನುು

ಕೈಗೊಳುಳ 

ಸಕುಾ

(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು
ಷಮಾನಗೊಳಿಸು

ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭನುು

ವಿಧಾನವು,

ಷಕಾಾಯವು

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

(ಕೊೋಸ್ಟಾ)

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ಇಯತ್ಕಾ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ತ್ನು

ಕಾಯಣಗಳನುು

ಅಕಾವಗಳನುು ನಿೋಡದ ಹೊಯತ್ತ ಅಿಂಥ ಯಾವುದ ಕರ ಭನುು
(5)

ಷಮಂಜ್ಷ

ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

(1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ ನೋಟ್ಟಷನುು ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಷಕಾಾಯವು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ

ಷಮಾನಗೊಳಿಷಲು

ನಅರ ಧಿಕಾಯದೊಡನೆ

ಅಥವಾ

ವಾಯ ಸಂಗ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಕೊನೆಮ

ರನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ

ತಂಡ

ಷಮಾಲೋಚಿಸಿ,

ಕರ ಭನುು

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನುು

ರಷಮಾನಗೊಳಿಷಲು

ನಿಮತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಭಗಳಲ್ಲಿ

(ಬಾಯ ಚ್)

ತ್ನು

ವಾಯ ಸಂಗ

ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಸೂಕು ಯ ಸೄಾ ಮನುು

ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ

ಅಭಾಯ ಷ ಮಾಡುತು ರು

ಕರ ಭನುು

ಮಗಿಸುರೆಗೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

60. ಷಮಾನೆಯ ಸಂದಭಗದಲಾ
(5)ನೇ

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು

ಉರ ಕಯಣದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ವೆಚು ಗಳು.- (1) 59ನೇ ರ ಕಯಣದ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಅದಯ ಆಡಳಿತ್ಸತ್ಮ ಕ ವೄಚಚ ಗಳನುು

ಆಡಳಿತ್ನುು

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಫದಿ

ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ಯಗೊಳಿಸು

ದತು ನಿಧಿ, ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿ

ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರಷತ್ಕಾ ದುದ .
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

(2)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವೄಚಚ ನುು
ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ

ನಿಧಿಯು

ಆಡಳಿತ್ನುು

ಸಸ್ಥು ಿಂತ್ಯಗೊಳಿಸು

ಬರಷಲು 48, 49, 50 ಭತ್ತು
ಸ್ಥಕಷ್ಟ್

ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

51ನೇ ರ ಕಯಣಗಳ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಅಿಂಥ

ವೄಚಚ ನುು

ಷಕಾಾಯವು,

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಷವ ತ್ತು ಗಳು ಭತ್ತು ಆಸಿು ಗಳನುು ವಿಲೇ ಮಾಡು ಮೂಲಕ ಬರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಹೊಣೆಯಾಗಿರು

ಆಗಿದದ ರೆ,

ಷಮಾನೆಯು

ಷಕಾಾಯವು

ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು

ಅಿಂಥ

ಗುರುತಸು

ದುಯ ಾಸಯಣೆ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ದ

ದುಯ ಾಹಾಯಕೆಾ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ಕೆಾ

ಭತ್ತು

ಅಯ

ಮೇಲೆ

ತ್ಸನು

ಸೂಕು ವೄಿಂದು

ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ದಂಡನೆಮನುು ವಿಧಿಷಲು ಷವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿಯತ್ಕಾ ದುದ .
61.

ತಾಂದರೆಗಳ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸು

ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಗಳನುು

ಯಾವುದ

ತ್ಿಂದರೆ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು,

ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಅಥವಾ ಆದವದ ಮೂಲಕ ತ್ಿಂದರೆಮ ನಿವಾಯಣೆಗಾಗಿ ಅವಯ ಕ ಹಾಗೂ
ಷಮಂಜ್ಷವೄಿಂದು

ತ್ನಗೆ

ಕಂಡುಫರುವಂಥ

ಭತ್ತು

ಅಸಂಗತ್ಲಿ ದ ಉಬಂಧಗಳÀನುು ಯಚಿಷಫಹುದು:

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಬಂಧಗಳಿಗೆ

ರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭವು

ನಅರ ರಂಬವಾದ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಐದು

ಶಾಗಳು

ಮಕಾು ಮವಾದ ತ್ರುವಾಮ ಈ ರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ
ಆದವನುು ಹೊಯಡಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಕಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಮಾಡದ ರ ತಯಿಂದು ಆದವನುು

ಅದನುು

ಯಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಮ, ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಷತ್ಕಾ ದುದ .
62.

ರಾಜಾ

ಷಕಾಗರದ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳ

ರಚನಾಧಿಕಾರ.-

(1) ರಾಜ್ಯ

ಷಕಾಾಯವು, ಈ

ಈಡೇರಸುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಕ ನಿಮಭಗಳನುು

ಯಚಿಷಫಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಯಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಮ, ಆದಷ್ಟ್
ಿಂದು

ಅಧಿವವನದಲ್ಲಿ

ಮಂಡಷತ್ಕಾ ದುದ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ರ ತಯಿಂದು ಷದನದ ಮಿಂದೄ,

ಅಥವಾ

ಅಡಕವಾಗಿಯಫಹುದ್ಯದ ಟ್ಟ್

ಯಚಿಸಿದ ರ ತಯಿಂದು ನಿಮಭನುು , ಅದನುು

ಎಯಡು

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚಚ

ನಿರಂತ್ಯ

ಅಧಿವವನಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಧಿಮರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವವನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ

ಭತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವವನ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ಯ ಅಧಿವವನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವಾಮದ ಅಧಿವವನವು ಮಕಾು ಮವಾಗುವುದಕೆಾ ಮೊದಲು ಉಬಮ ಷದನಗಳು ನಿಮಭದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಮಾನಅಾಡು ಮಾಡಲು ನಆಪ ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿಮಭನುು

ಯಚಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ವೄಿಂದು

ಉಬಮ ಷದನಗಳು ನಆಪ ದರೆ ತ್ದನಂತ್ಯ ಅಿಂಥ ನಿಮಭವು ಹಾಗೆ ಮಾನಅಾಟಾದ ರೋತಮಲ್ಲಿ
ರಣಾಭಕಾರಯಾಗತ್ಕಾ ದುದ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥಯವಾಗಿ

ರಣಾಭಕಾರಯಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

ಆದ್ಯಗೂಯ , ಯಾವುದ ಅಿಂಥ ಮಾನಅಾಡು ಅಥವಾ ಯದಿ ತಯು ಆ ನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ಕಾಮಾದ ಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬಾಧಕನುು ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಅಲಯ ಆದಶಾನುಸ್ಥಯ
ಭತ್ತು ಅಯ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ,

(ಕ್ಕ.ದ್ಯವ ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಷಕಾಾಯದ ಕಾಮಾದಶಿಾ
ಸಂಷದಿೋಮ ಯ ಹಾಯಗಳು ಭತ್ತು
ಶಾಷನ ಯಚನೆ ಇಲಾಖೆ
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