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ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ಪ್ರ ಕರಣಗಳು
ಅಧ್ಯೂ ಯ - I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1.
2.

ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು, ವ್ಯೂ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ
ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.

ಅಧ್ಯೂ ಯ- II
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ಪ್ನೆಗೆ ಪ್ಾ ಸ್ಥತ ವ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ಪ್ನೆ
ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತ್ತತ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು
ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾೂ ಾಂಪ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಕಾಂದಾ ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಅಧ್ೂ ಯನ
ಕಾಂದಾ ಗಳನುು ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಧ್ೂ ೋಯೋದ್ದ ೋಶ್ಗಳು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.

9.

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ

ವಗಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಾಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ಾ

ಎಲಾ ರಿಗೂ ಮುಕತ ವ್ಯಗಿರತಕೆ ದ್ದದ .
10. ರಾಷ್ಟ್ ಾ ೋಯ ಅಧಿಮಾನೂ ತೆ
11. ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಅಧ್ಯೂ ಯ - III
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
12. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
13. ಸಂದಶ್ಗಕರು.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ಸಹ-ಸಂದಶ್ಗಕರು
ಕುಲ್ಲಧಿಪ್ತಿಗಳು
ಸಹ-ಕುಲ್ಲಧಿಪ್ತಿಗಳು
ಕುಲಪ್ತಿಗಳು
ಸಹಕುಲಪ್ತಿಗಳು
ವ್ಯೂ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ್ಗಳು
ಕುಲಸಚಿವರು
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಧ್ಯೂ ಯ - IV
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು

23. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
24. ಪ್ಾ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
25. ವೂ ವಸ್ಥೆ ಪ್ನಾ ಮಂಡಳಿ

ಭೇದವಿಲಾ ದ್

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಿಷ್ಟತ್ತತ
ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷ್ಟಣಾ ಪ್ರಿಷ್ಟತ್ತತ
ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ
ಇತರ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸದಸೂ ತವ ಕ್ಕೆ ಅನಹಗತೆ
ಖಾಲಸ್ಥೆ ನ ಇರುವ ಕಾರಣದಾಂದ್ಯಗಿ ವೂ ವಹರಣೆಗಳು ಅಸಾಂಧುವ್ಯಗತಕೆ ದದ ಲಾ
ಕಾಯಗಸೂಚಿ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆೆ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳು
ಅಧ್ಯೂ ಯ –V
ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು
ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ
ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಯ ಅಧಿಕಾರ
ವಿನಿಯಮಗಳು
ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ
ವಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ಶುಲೆ ನಿಗಧಿ
ಅಧ್ಯೂ ಯ - VI
ಸಂಕ್ಷೋಣಗ
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46.
47.
48.
49.
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55.
56.
57.
58.
59.
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ನೌಕರರ ಸೇವ್ಯ ಷ್ಟರತ್ತತ ಗಳು
ಮೇಲಮ ನವಿ ಹಕುೆ
ಭವಿಷ್ಟೂ ಅಥವ್ಯ ನಿವೃತಿತ ವೇತನ ನಿಧಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು
ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ
ಆಕಸಮ ಕವ್ಯಗಿ ಖಾಲಯಾದ ಸ್ಥೆ ನಗಳನುು ತ್ತಾಂಬುವುದ್ದ
ಸದ್ಯಾ ವನೆಯಾಂದ ಕೈಗಾಂಡ ಕಾ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ
ತಾತಾೆ ಲಕ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳು
ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸನಬದಧ ದತಿತ ನಿಧಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ
ಸ್ಥಮಾನೂ ನಿಧಿ
ಅಭಿವೃದಧ ನಿಧಿ
ನಿಧಿಗಳ ನಿವಗಹಣೆ
ವ್ಯಷ್ಟಗಕ ವರದ
ಲೆಕೆ ಪ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೋಧ್ನೆ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರುಜುವ್ಯತಿನ ಮಾದರಿ
ನಿದೇಗಶ್ನಗಳನುು ನಿೋಡಲು ರಾಜೂ ಸಕಾಗರದ ಅಧಿಕಾರ
ದಂಡಗಳು
ಪ್ಾ ವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತತ ಪ್ರಿಶೋಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವನುು ಸಮಾಪ್ನಗಳಿಸಲು ನಿದೇಗಶ್ನವನುು ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಾರ
ಸಮಾಪ್ನೆಯ ಸಂದಭಗದಲಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ವೆಚು ಗಳು
ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ರಾಜೂ ಸಕಾಗರದ ನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ

ಉದ್ದ ೋಶ್ಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕ
2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಾಂಗಳೂರು, ಇದು ರಾಜೂ ದಲ್ಲಿ

23.-ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಟ್ರ ಸ್ಟ್ ,

ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವನ್ನು

ಸಾ ಪಿಸ್ಲು ಮಾಂದೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೆಸ್ರಾಾಂತ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಮೂಲಕ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವು ಸಾ ಪನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿ
ಅವಶ್ೂ ವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯೂ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್್ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು

ಪಸ್ರಿಸ್ಲು ನೆರವಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಉನ್ು ತ

ಶಿಕ್ಷಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ್ ಪರ ವೇಶಾತಿಯ ಪರ ಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತವ ರಿಗೊಳಿಸುತು ದೆ.
ನ್ಯೂ

ಹೊರೈಜನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಟ್ರ ಸ್ಟ್ , ಬಾಂಗಳೂರು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂ

ಹೊರೈಜನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ಎಾಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಏಕಾತಮ ಕ ಸ್ವ ರೂಪಕ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ
ಸಾ ಪನೆಗೆ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಅವಶ್ೂ ವಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವು ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಗಳು, ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ನ್ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳು, ಕಲೆ,
ವೂ ವಸಾ ಪನೆ, ವಾಣಿಜೂ ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಕುಚೆಲುಿ ತು ದೆ.
ಅದಕಕ ನ್ನಸರವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಟ್ರ ಸ್ಟ್ , ಬಾಂಗಳೂರು, ಇದರ
ಮೂಲಕ

ಖಾಸ್ಗಿವಲಯದಲ್ಲಿ

ನಿಗಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಏಕಾತಮ ಕ
ಒಾಂದು

ಸ್ವ ರೂಪದ

ಹೊಸ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ

ಶಾಸ್ನ್ವನ್ನು

ಸಾ ಪನೆ

ಮತ್ತು

ಅಧಿನಿಯಮಗೊಳಿಸುವುದು

ಅತ್ಸೂ ವಶ್ೂ ಕವಾಗುತು ದೆ.

ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ.
[2021ರ ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ವಿಧೇಯಕ ಸಂಖೊ : 09, ಕಡತ ಸಂಖೊ : ಸಂವೂ ಶಾಇ 04 ಶಾಸ್ನ್ 2021]
[ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಯ 3ನೇ ಪಟ್ಟ್ ಯ 25ನೇ ನ್ಮೂದನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತು ದೆ]
[ಕರ್ನಿಟ್ಕ ರಾಜೂ
ಪರ ಕಟ್ಣೆಗೊಾಂಡಿದೆ]

ಪತರ ದ ಭಾಗ-IVA, ವಿಶೇಷ ಪತಿರ ಕೆ ಸಂಖೊ : 434 ದಿರ್ನಾಂಕ: 16.04.2021ರಲ್ಲಿ

2021ರ ಕನಾಗಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೂ :23
(2021 ರ ಏಪ್ರಿ ಲ್ ತಿಂಗಳ 16ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ಿ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪಿ ಕಟವಾಗಿದೆ)
ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021

(2021ರ ಏಪ್ರಿ ಲ್ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನುು
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)
ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು, ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳು, ಕಲೆ, ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನವ ಯಿಕ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿ ಗತಯನುು

ಪ್ಿ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಅದಕೆೆ

ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಯ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಹೊರೈಜ್ನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿಂಸೆ ೃತಕ ಟಿ ಸ್ಟ್ ನ

ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮ ಕ ಸವ ರೂಪದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿ

ನಿಗಮಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಒಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನುು ಮಿಂದೆ ಕಂಡುಬರುವ್ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು, ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳು,
ಕಲೆ, ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನವ ಯಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಿ ಗತಯನುು

ಪ್ಿ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು

ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ ಆನುಷಿಂಗಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಯ
ಹೊರೈಜ್ನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿಂಸೆ ೃತಕ ಟಿ ಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ

ಏಕಾತ್ಮ ಕ ಸವ ರೂಪದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿ ನಿಗಮಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಯುಕು ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ;
ಇದು ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಎಪಪ ತ್ತು ರಡನೇ ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ

ಮಿಂದಿನಂತ್ತ ಅಧಿನಿಯಮಿತ್ವಾಗಲ್ಲ:-

ಅಧ್ಯೂ ಯ - I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಹೆಸರು, ವ್ಯೂ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವ್ನುು ನ್ಯಯ ಹೊರೈಜ್ನ್
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕೆ ದುದ .
(2)

ಇದು ಇಡೋ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆೆ ವಾಯ ಪು ವಾಗತ್ಕೆ ದುದ .

(3)

ಇದು

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ಸಕಾಾರ

ರಾಜ್ಯ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ

ಮೂಲಕ

ಗೊತ್ತು ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ದಿನಿಂಕದಂದು ಜ್ಞರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದುದ .
2. ಪ್ರಿಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ , ಸಂದರ್ಾವು ಅನಯ ಥಾ ಅಗತ್ಯ ಪಡಸಿದ ಹೊರತ್ತ,(ಎ)

``ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರಷತ್ತು

(ಅಕೆಡೆಮಿಕ್

ಕೌನಿಾ ಲ್)''

ಎಿಂದರೆ,

26ನೇ

ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಲಾದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ;
(ಬಿ)

``ಕಾಯಾಸೂಚಿ ವಿಷಯಗಳು'', ಎಿಂದರೆ, ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಸಬಹುದ್ಯದ ಮತ್ತು

ಒಿಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನುು

ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳನುು

ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದೆಿಂದು ತ್ಮಮ

ಸಮಮ ತ ಸೂಚಿಸಿ ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಮಿಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನುಮೋದನೆಯನುು ಕೊಟ್ಟ್ ದ್ಯದ ಗ
ಮಾತ್ಿ ವೇ, ಪಿ ಬಂಧಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು
ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಇತ್ರ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ಯಾವುದೇ

ಸಮಿತಯವ್ರು ಕಾಯಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಸಬಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ತ್ತಗೆದುಕೊಿಂಡು
ನಿಣಾಯವ್ನುು ಕೊಡಬಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳು;
(ಸಿ)

``ಪಿ ಬಂಧಕರ

ಮಂಡಳಿ''

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಬಂಧಕರ ಮಂಡಳಿ;

ಎಿಂದರೆ,

24ನೇ

ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿರುವ್

(ಡ)

``ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿ’’

ಎಿಂದರೆ

25ನೇ

ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿರುವ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ;
(ಇ)

``ಕುಲಾಧಿಪತ'',

``ಕುಲಪತ'',

``ಸಹಕುಲಪತ''

ಎಿಂದರೆ,

ಅನುಕಿ ಮವಾಗಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತ, ಕುಲಪತ ಮತ್ತು ಸಹಕುಲಪತ;
(ಎಫ್) ``ಕಾಯ ಿಂಪಸ್ಟ'' ಎಿಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿ ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಇರುವ್
ಒಿಂದು ಕಾಯ ಿಂಪಸ್ಟ;
(ಜಿ)

``ಸಮಿತಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಯಲ್ಲಿ ರೂಪ್ರಸಲಾದ ಸಮಿತಗಳು ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಕರು ರಚಿಸಿರುವ್ ಸಮಿತಗಳು
ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಸಮಿತ, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಸಮಿತಗಳು
ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ವೆ;
(ಎಚ್) ``ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿ ನಿವ್ಾಹಿಸುತು ರುವ್ ಒಿಂದು
ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ;
(ಐ)

``ಹಣಕಾಸು

ಸಮಿತ''

ಎಿಂದರೆ,

28ನೇ

ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿರುವ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ;
(ಜೆ) ``ಸಕಾಾರ'' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಸಕಾಾರ;
(ಕೆ)

``ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅನುದ್ಯನಗಳ

ಆಯೋಗ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ತ್ಸಿಂತಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಷತ್ತು , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಪರಷತ್ತು ,
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಕಾ ಸಂಶೋಧನ ಪರಷತ್ತು , ವಾಸುು ಶಿಲಪ ಪರಷತ್ತು ಇಿಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಉನು ತ್
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತ್ತ ನೋಡಕೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ ಗುಣಮಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳನುು

ವಿಧಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ, ಕಿಂದಿ ಸಕಾಾರವು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿರುವ್ ಒಿಂದು ಸಂಸ್ಥಾ

ಮತ್ತು ಇದು

ಸಕಾಾರವ್ನುು ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ು ದೆ;
(ಎಲ್) ``ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಯಲ್ಲಿ

ಸಕಾಾರವು ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು;
(ಎಿಂ)

``ಒಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಿಂತ್ತ ಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರು'' ಎಿಂದರೆ, ಘಟಕ

ಕಾಲೇಜಿನ ಮಖ್ಯ ಸಾ ರು ಮತ್ತು ಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರು ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮಕವಾದ ಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರ
ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ , ಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕತ್ಾವ್ಯ ನಿವ್ಾಹಿಸಲು ತ್ಸತ್ಸೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಿಂಡರುವ್
ಉಪಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವ್ಯ ಕ್ತು ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ಸು ರೆ;
(ಎನ್) ``ಕುಲಸಚಿವ್ರು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ್ರು;
(ಒ)

``ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ '' ಎಿಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪಿ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ನ ಅಧಯ ಯನ

ಕಿಂದಿ ಗಳ ಕಾಯಾವ್ನುು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸುವ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ್ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ

ಮತ್ತು

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ವ್ಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ

ಅಿಂಥ ಕಿಂದಿ ಕೆೆ

ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು

ನೆರವೇರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿದ

ಅಥವಾ

ನಿವ್ಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡುಬರುವ್ ಒಿಂದು ಕಿಂದಿ ;
(ಪ್ರ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ``ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ'' ಅಥವಾ ``ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ
ಸಂಸ್ಥಾ '' ಎಿಂದರೆ ನ್ಯಯ ಹೊರೈಜ್ನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿಂಸೆ ೃತಕ ಟಿ ಸ್ಟ್ ;
(ಕ್ಯಯ ) ``ರಾಜ್ಯ '' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ;
(ಆರ್) ``ಪರನಿಯಮಗಳು''

ಮತ್ತು

``ವಿನಿಯಮಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಅನುಕಿ ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪರನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳು;

(ಎಸ್ಟ) ``ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ '' ಎಿಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ
ನೆರವ್ನುು

ಸಲಹೆಗಳನುು

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ

ನಿೋಡುವ್, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ

ನಿೋಡುವ್ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಿದ ಮತ್ತು ನಿವ್ಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡುಬಂದ

ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗಿನ ಒಿಂದು ಕಿಂದಿ ;
(ಟ್ಟ)

``ಅಧಾಯ ಪಕರು'' ಎಿಂದರೆ, ಒಬಬ

ಪಾಿ ಧಾಯ ಪಕರು, ಸಹಪಾಿ ಧಾಯ ಪಕರು, ಸಹಾಯಕ

ಪಾಿ ಧಾಯ ಪಕರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆೆ
ಅಥವಾ

ಸಂಶೋಧನೆ

ನಡೆಸುವುದಕೆೆ

ಅಥವಾ

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ

ಮಾಗಾದಶ್ಾನ

ನಿೋಡುವುದಕೆೆ

ನೇಮಕವಾದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ವ್ಯ ಕ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅನುದ್ಯನ ಆಯೋಗವು ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ
ಗುಣಮಟ್ ಗಳಿಗೆ

ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ಇರುವ್

ಘಟಕ

ಕಾಲೇಜಿನ

ಪಾಿ ಿಂಶುಪಾಲರು

ಇದರಲ್ಲಿ

ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ಸು ರೆ;
(ಯು)

ಟಿ ಸ್ಟ್

ಎಿಂದರೆ,

ಭಾರತೋಯ

ಟಿ ಸ್ಟ್

ಅಧಿನಿಯಮ,

1882ರಡ

(1882ರ

ಕಿಂದಿ

ಅಧಿನಿಯಮ2) ನಿಂದ್ಯಯಿಸಲಾದ ನ್ಯಯ ಹೊರೈಜ್ನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿಂಸೆ ೃತಕ ಟಿ ಸ್ಟ್ ;
(ವಿ) ``ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ'' ಎಿಂದರೆ, `` ನ್ಯಯ ಹೊರೈಜ್ನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ'';
(ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ )

``ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

ಅನುದ್ಯನಗಳ

ಆಯೋಗ''

ಎಿಂದರೆ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

ಅನುದ್ಯನಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ (1956ರ ಕಿಂದಿ ಅಧಿನಿಯಮ 3) 4ನೇ ಪಿ ಕರಣದ
ಅಡಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರತ್ವಾದ ಆಯೋಗ;
(ಎಕ್ಾ ) ``ಸಂದಶ್ಾಕರು'' ಎಿಂದರೆ, 13ನೇ ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಸಂದಶ್ಾಕರು.
ಅಧ್ಯೂ ಯ- II
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ
3. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ಪ್ನೆಗೆ ಪ್ಾ ಸ್ಥತ ವ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟ್

ಮತ್ತು

ಅದಕೆ ನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ಒಿಂದು

ಏಕಾತ್ಮ ಕ

ಸವ ರೂಪದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವ್ ಹಕೆ ನುು ಟಿ ಸ್ಟ್ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಟಿ ಸ್ಟ್ , ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರಕೆೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವ್ ಪಿ ಸ್ಥು ವ್ವ್ನುು ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ಪಿ ಸ್ಥು ವ್ವು ಈ ಮಿಂದಿನ ವಿವ್ರಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಟಿ ಸಿ್ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳು;

(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಾಯ ಪ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾ ನಮಾನ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಲರ್ಯ ತ್ತ;

(iii)

ಪಾಿ ರಂರ್ದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕೆಿಂದಿರುವ್

ನಿಕಟ

ಐದು

ಅಧಯ ಯನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಮತ್ತು

ವ್ಷಾಗಳ

ಸಂಶೋಧನ

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳ

ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಗೆಗಳು;
(iv)

ಪಾಿ ರಂಭಿಸಬೇಕೆಿಂದು ಪಿ ಸ್ಥು ಪ್ರಸಿರುವ್ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳು) ಸವ ರೂಪ

ಅಧಯ ಯನ ಕಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ;
(v)

ಕಟ್ ಡಗಳು,

ಸಲಕರಣೆಗಳು

ಮತ್ತು

ರಚನ

ಸೌಕಯಾಗಳನುು

ಒದಗಿಸುವಂಥ

ಕಾಯ ಿಂಪಸ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ;
(vi)

ಪಾಿ ರಂರ್ದ ದಿನಿಂಕದ ನಿಕಟ ಐದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಷಾಗಳ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ

ವೆಚಚ ದ ಹಂತ್ಗಳು;

(vii)

ಬಾಬುವಾರು ಆವ್ತ್ಾಕ ವೆಚಚ , ಆರ್ಥಾಕ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ ತಯಬಬ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗೆ

ತ್ಗಲುವ್ ಅಿಂದ್ಯಜು ವೆಚಚ ;
(viii)

ಸಂಪನ್ಯಮ ಲ ಸಂಗಿ ಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ

ಬಂಡವಾಳದಿಿಂದ ತ್ಗಲುವ್

ವೆಚಚ ಹಾಗೂ ಪಿ ತಯಿಂದು ಮೂಲಕ್ಯೆ ಮರು ಸಂದ್ಯಯ ಮಾಡುವ್ ರೋತ;
(ix)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಿಂದ

ಯೋಜ್ನೆ, ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು

ಶುಲೆ

ವ್ಸೂಲು

ಮಾಡ

ಆಿಂತ್ರಕವಾಗಿ

ನಿಧಿ

ಸಂಗಿ ಹಿಸುವ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ

ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಿಂದ ನಿರೋಕ್ತಿ ತ್ ವ್ರಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿರೋಕ್ತಿ ತ್ ವ್ರಮಾನಗಳು;
(x)

ಘಟಕವಿಂದಕೆೆ

ತ್ಗಲುವ್

ವೆಚಚ ದ

ವಿವ್ರಗಳು,

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ

ದುಬಾಲವಾದ

ವ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸೇರದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಲೆ , ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರಿ ಶಿಪ್) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ವೇತ್ನದಲ್ಲಿ
ನಿೋಡುವ್ ರಯಾಯಿತ ಅಥವಾ ವಿನಯತಯ ಪರಮಿತಯ ವಿವ್ರಗಳನುು

ಮತ್ತು

ಅನಿವಾಸಿ

ಭಾರತೋಯರು ಅಥವಾ ಭಾರತೋಯ ಮೂಲದ ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋಯರು ಅಥವಾ
ಭಾರತೋಯ ಮೂಲದ ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಪಾಿ ಯೋಜಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ವ್ನುು ಳಿದು ಇತ್ರ
ರಾಷ್ ್ ರಗಳ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತ್ಕೆ ಶುಲೆ ದ ದರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದದ ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವ್
ಶುಲೆ ರಚನೆಯ ವಿವ್ರಗಳು;
(xi)

ಸಂಬಂಧಪಟ್

ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಟಿ ಸ್ಟ್

ದೊರಕ್ತಸಿಕೊಡಲ್ಲರುವ್

ವ್ಷಾಗಳ ಅನುರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪರಣಿತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಯಮ ಲಗಳು;
(xii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಅಧಯ ಯನ

ಕಿ ಮಗಳಿಗೆ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳನುು

ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ಇರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ; ಮತ್ತು
(xiii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾಗುವುದಕೆೆ ಮದಲು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ

ನೆರವೇರಸಬೇಕೆಿಂದು

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು

ಅಗತ್ಯ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಇತ್ರ

ಷರತ್ತು ಗಳ

ನೆರವೇರಕೆಯ ಹಂತ್.
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಶಿಫ್ಯರಸುಾ ಗಳನುು ಮಾಡಲು ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ
ಟಿ ಸ್ಟ್ ನಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಪಿ ಸ್ಥು ವ್ಗಳನುು

ಪರಶಿೋಲ್ಲಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಷತು ನ ಪದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯ ರಾದ ಮೂವ್ರು ಸದಸಯ ರುಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡ ಒಿಂದು
ಶೋಧನ ಸಮಿತಯನುು ರಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
4. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ಪ್ನೆ.- (1) ರಾಜ್ಯ
ಶಿಫ್ಯರಸುಾ ಗಳನುು

ಪರಶಿೋಲ್ಲಸಿದ

ವಿಚಾರಣೆಯನುು

ನಡೆಸಿದ

ತ್ರುವಾಯ

ತ್ರುವಾಯ,

ಸಕಾಾರವು ಶೋಧನ ಸಮಿತಯು ಮಾಡದ

ಮತ್ತು
ಈ

ತ್ಸನು

ಅವ್ಶ್ಯ ವೆಿಂದು

ಮಿಂದಿನವುಗಳನುು

ಭಾವಿಸುವಂಥ

ಹೊಿಂದಿದೆ

ಎಿಂದು

ಮನಗಾಣತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ಸ್ಥಕಷ್ಟ್

ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳಿಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ನಡೆಸಲು ಟಿ ಸ್ಟ್ ನ

ಸ್ಥಮಥಯ ಾ;
(ii) ಅದು ಇರುವ್ ಸಾ ಳದ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ
ಮಾಲ್ಲಕತ್ವ ವ್ನುು ಹೊಿಂದಿದೆ, ಎಿಂದರೆ :(ಎ) ಅದು ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಮಿತಯಳಗಿದದ ರೆ ಇಪಪ ತ್ತು ೈದು ಎಕರೆ
ಭೂಮಿ;
(ಬಿ) ಅದು ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಮಿತಯ ಹೊರಗೆ ಆದರೆ ಬಿಂಗಳೂರು
ಮೆಟ್ಿ ೋಪಾಲ್ಲಟನ್ ಪಿ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಪಿ ದೇಶ್ದ ಒಳಗಿದದ ರೆ ನಲವ್ತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ;

(ಸಿ) (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ ಸಾ ಳಗಳನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ ಇತ್ರ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಐವ್ತ್ತು ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟ್ ಭೂಮಿ.
(iii) ಮೇಲೆ
ಮತ್ತು

ಇದು

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ ಭೂಮಿಯು ಏಕ ಘಟಕ (ಸಿಿಂಗಲ್ ಬಾಿ ಕ್) ದಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದುದ
ಸಂಬಂಧಪಟ್

ಸೊಸೈಟ್ಟ

ಅಥವಾ

ಸಂಸ್ಥಾ

ಅಥವಾ

ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದುದ . 3ನೇ ಪಿ ಕರಣದ (3)ನೇ ಉಪಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಗತ್ಯ ಪಡಸಲಾದಂತ್ತ ಒದಗಿಸಿದ

ವಿವ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಾರವು 48ನೇ ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿರುವ್ ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ
ದತು ನಿಧಿಯನುು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಬೇಕೆಿಂದು ಟಿ ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿದೇಾಶ್ನ ನಿೋಡಬಹುದು;
(iv)

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ

ಶಾಸನಬದಿ

ನಿಧಿಗಳ

ಸೃಜಿಸಲು

ಮತ್ತು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳನುು ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಕಷ್ಟ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಯಮ ಲಗಳು: ಮತ್ತು
(v) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲಿ ಅನುರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪರಣಿತ.
(2) ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾ ಪನೆಯ ತ್ರುವಾಯ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ಸಕಾಾರ
ರಾಜ್ಯ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ನ್ಯಯ ಹೊರೈಜ್ನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಎಿಂಬ ಹೆಸರನ ಒಿಂದು
ಏಕಾತ್ಮ ಕ ಸವ ರೂಪದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವುದಕೆೆ

ಮಂಜೂರಾತಯನುು

ನಿೋಡಬಹುದು.
(3)
ಸಕಾಾರದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕಿಂದಿ
ಪೂವಾಾನುಮತಯನುು

ಕಾಯಾಸ್ಥಾ ನವು ಬಿಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ

ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕೊೆ ಳಪಟ್ಟ್

ಇರತ್ಕೆ ದುದ .

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

ಅನುದ್ಯನಗಳ ಆಯೋಗದ ಗುಣಮಟ್ ಗಳಿಗನುಸ್ಥರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ಪನೆಯ ಐದು
ವ್ಷಾಗಳ

ತ್ರುವಾಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು

ತ್ನು

ಕಾಯ ಿಂಪಸುಾ ಗಳನುು

ಅಥವಾ

ಪಾಿ ದೇಶಿಕ

ಕಿಂದಿ ಗಳನುು , ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ಗಳನುು ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ಮದಲ ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು, ಮದಲ ಕುಲಪತಯವ್ರು, ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ
ಮದಲ

ಸದಸಯ ರುಗಳು,

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಮತ್ತು ಇನುು

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿಯ

ಹಾಗೂ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರಷತು ನ

ಮದಲ

ಮಿಂದೆ, ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸಯ ರುಗಳಾಗಬಹುದ್ಯದಂಥ

ಎಲಾಿ ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಅಿಂಥ ಹುದೆದ
ಒಿಂದು ನಿಗಮಿತ್ ನಿಕಾಯವ್ನುು

ಅಥವಾ ಸದಸಯ ತ್ವ ವ್ನುು ಹೊಿಂದಿರುವುದು ಮಿಂದುವ್ರೆಯುವ್ವ್ರೆಗೆ,
ರಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅದು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ದ್ಯವೆ

ಹೂಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದ್ಯವೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
(5) (2)ನೇ ಉಪಪಿ ಕರಣದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಯಾದ
ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ, ಟಿ ಸ್ಟ್ ಆಜಿಾಸಿದ, ಸೃಜಿಸಿದ, ಏಪಾಾಟ್ಟ ಮಾಡಕೊಿಂಡ
ಅಥವಾ ಕಟ್ ಲಪ ಟ್

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು

ಇತ್ರ ಸಿಾ ರ ಮತ್ತು

ಚರ ಸವ ತ್ತು , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ

ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(6) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಹೂಡದ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದಿ ಹೂಡಲಾದ ಎಲಾಿ ದ್ಯವೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕಾನ್ಯನು ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಪತ್ಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಲಸಚಿವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡ ಸತ್ಸಯ ಪನೆ
ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ದ್ಯವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಮತ್ತು ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ

ಆದೇಶಿಕೆಗಳನುು

ಕುಲಸಚಿವ್ರಗೆ ನಿೋಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅವ್ರಗೆ ಜ್ಞರ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
(7) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ನ ಭೂಮಿ, ಕಟ್ ಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸವ ತ್ತು ಗಳನುು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗೆ

ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿರುವುದನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ

ಇತ್ರ

ಯಾವುದೇ

ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ

ಬಳಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
5. ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತ್ತತ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸವ ಿಂತ್ ಧನಮೂಲವುಳಳ
ಲಾರ್ರಹಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ

ರಾಜ್ಯ ದಿಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ ಒಡೆತ್ನದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಥವಾ

ನಿಯಂತ್ಿ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಥವಾ ನಿಗಮದಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿವ್ಾಹಣಾ ಸಹಾಯ
ಅನುದ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ನೆರವ್ನುು

ಹಕ್ತೆ ನಿಿಂದ ಕಳತ್ಕೆ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನುು

ಪಡೆಯಲು ಹಕೆ ನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದದ ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ವು,(ಎ) ಇತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವ್ನುು

ಒದಗಿಸುತು ರುವಂಥದೆದ ೋ

ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತು ತ್ರ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗಾಗಿ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದಿಿಂದ ನೆರವ್ನುು ಪಡೆಯುವ್ ಯಾವುದೇ ನಿದಿಾಷ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ
ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ; ಅಥವಾ
(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ

ಕಾಯಾನಿೋತಯ ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್

ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಇದೇ ಬಗೆಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ ಪಿ ಯೋಜ್ನಕಾೆ ಗಿ,
- ಅನುದ್ಯನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಹಣಕಾಸು ಬಿಂಬಲವ್ನುು ಒದಗಿಸಬಹುದು:
ಮತ್ತು ಪರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೂಲದಿಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಾಕ
ನೆರವ್ನುು ಸಿವ ೋಕರಸಬಹುದು.
6. ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾೂ ಾಂಪ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಕಾಂದಾ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಅಧ್ೂ ಯನ ಕಾಂದಾ ಗಳನುು

ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸುವುದಕ್ಕೆ

ಅಧಿಕಾರ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪನೆಯಾದ

ತ್ರುವಾಯ ಐದು ವ್ಷಾಗಳನುು ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅನುದ್ಯನ ಆಯೋಗದ
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ , ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ
ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು,

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ತ್ನಗೆ

ಸೂಕು ವೆನಿಸುವಂಥ

ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರ ಕಾಯ ಿಂಪಸ್ಟಗಳು, ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಯ ಯನ
ಕಿಂದಿ ಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರಬಹುದು.
7. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಧ್ೂ ೋಯೋದ್ದ ೋಶ್ಗಳು.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ತ್ನು
ಮತ್ತು ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ರ್ವಿಷಯ ದ ದೃಷ್ಟ್

ಸ್ಥಧಿಸಲು ಈ ಮಿಂದಿನಂತ್ತ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಯಾತಂತ್ಿ ಗಳನುು

ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದು:(i)

ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಿ ೋತ್ಿ ಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ತ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಸಿಂತಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ,

ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ಬೋಧನೆ ಕಲ್ಲಕೆ, ಮಕು ಕಲೆಗಳು, ಮಾನವಿಕಗಳು, ಕಲೆ, ವಿವಿಧ
ವಾಯ ಸಂಗ

ಕಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ,

ಬೋಧನೆ

ತ್ರಬೇತ,

ಸಂಶೋಧನೆ,

ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಮತ್ತು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಿ ೋತ್ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪಿ ಗತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನ ಪಿ ಸ್ಥರಕೆೆ
ಉಪಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(ii)

ಉನು ತ್ ಮತ್ತು ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಗಾಗಿ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರರಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರ,

ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ತು

ಖಾಸಗಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ್ ವೃತು ನಿರತ್ರಗಾಗಿ ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

ವೃತು ನಿರತ್ರಗಾಗಿ ಉನು ತ್ ಗುಣಮಟ್ ದ ತ್ರಬೇತ, ಸ್ಥಮಥಯ ಾ ವೃದಿಿ

ಹಾಗೂ ಬಳವ್ಣಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಗಳನುು ವಿನಯ ಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಿ ಚ್ಚರಪಡಸುವುದು ;
(iii)

ಗುಣಮಟ್ ದ

ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ

ಕೊಡುಗೆಯನುು

ನಿೋಡಲು

ಸಂಪನ್ಯಮ ಲ

ಕಿಂದಿ ಗಳನುು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಸುವುದು;
(iv)

ಕಾಯ ಿಂಪಸ್ಟಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು ಐದು ವ್ಷಾಗಳ ತ್ರುವಾಯ ಕನಾಟಕದ

ಹಲವು ಸಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ಗಳು, ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ ಗಳನುು
ಹೊಿಂದುವುದು

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ

ಅನುದ್ಯನಗಳ ಆಯೋಗದ ಗುಣಮಟ್ ಗಳ

ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ತ್ಸಿಂತಿ ಕ ಮತ್ತು ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತು
ಅದರ ಅರ್ಥಾಸುವಿಕೆಯನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ

ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುು

ವಿವಿಧ

ವಿಧಾನಗಳ

ಮೂಲಕ

ಮಾಡದ

ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕೆೆ

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪದವಿಗಳನುು ,

ಡಪ್ಿ ೋಮೋಗಳನುು , ಪಿ ಮಾಣಪತ್ಿ ಗಳನುು

ಮತ್ತು

ಯಶೋಪತ್ಿ

ಪಿ ದ್ಯನದಂಥ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳನುು ಪಾಿ ರಂಭಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಬೋಧಕ ವೃಿಂದದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ) ಸದಸಯ ರಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಗೆ ನಿದಿಾಷ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳನುು , ತ್ರಬೇತ ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳನುು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ
ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳನುು

ಪರಕಲ್ಲಪ ಸಲು, ವಿನಯ ಸಗೊಳಿಸಲು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಸಲು ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು, ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು, ಲಾರ್ರಹಿತ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು, ಕೈಗಾರಕಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು,
ವೃತು ಪರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವ್ನುು ಹೊಿಂದುವುದು;
(vii)

ಉಪನಯ ಸ ಮಾಲ್ಲಕೆಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳು, ಸಮೆಮ ೋಳನಗಳು, ಕಾಯಾಾಿಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳು, ಸಮದ್ಯಯ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳು, ಪಿ ಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು

ತ್ರಬೇತ

ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಾಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾ ನ ಪಿ ಸ್ಥರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು

ತ್ತ್ಾ ಿಂಬಂಧಿತ್

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಿ ೋತ್ಿ ಗಳ

ವಿಷಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ಸ್ಥವ್ಾಜ್ನಿಕ

ಚರ್ಚಾಯನುು

ಏಪಾಡಸುವುದು;
(viii)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ ಪೂವ್ಾ

ಅನುಮತಯಿಂದಿಗೆ,

ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟ್ ದ ಇತ್ರ

ಯಾವುವೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಬೋಧಕ ವೃಿಂದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ) ಮತ್ತು
ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ತ್ರಬೇತಗಾಗಿ ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(ix)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ

ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ,

ಯಾವುದೇ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯಿಂದಿಗೆ

ಸಹಯೋಗ ಹೊಿಂದಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನುು ಮತ್ತು ಹೊಸತ್ನವ್ನುು ಬಳಕ್ತಗೆ ತ್ರುವುದು;
(x)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ಮಿಂದುವ್ರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ಮತ್ತು

ಉತ್ತು ೋಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಅವ್ಶ್ಯ ಕವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕು ವಾದ ಕಿ ಮಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(xi)

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ

ವ್ಲಯಗಳನುು

ವಿಸು ರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಸಕಾಾರವು

ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಯಾವುವೇ ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು ಮಿಂದುವ್ರಸುವುದು.
8. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು
ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಸಕಾಾರದ ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅನುದ್ಯನ

ಆಯೋಗದ ಗುಣಮಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ಪನೆಯ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಐದು
ವ್ಷಾಗಳ ತ್ರುವಾಯ ಕಾಯ ಿಂಪಸುಾ ಗಳು, ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ಗಳನುು
ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು;
(ii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದೆದ ೋಶ್ವ್ನುು

ಕಾಯಾರೂಪಕೆೆ

ತ್ರುವ್ಲ್ಲಿ

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಬಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ ಕಾಯಾಸ್ಥಧಯ ವಾಗಬಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(iii) ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟ್
ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳನುು ಪಿ ದ್ಯನಮಾಡುವುದು;

ಪದವಿಗಳು

(iv) ಪರನಿಯಮಗಳನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನ ವೇತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ
ವೇತ್ನಗಳು

ಮತ್ತು

ಬಹುಮಾನಗಳು,

ಅವಾಡುಾಗಳು,

ಪಾರತೋಷಕಗಳು

ಇತ್ಸಯ ದಿಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿೋಡುವುದು;
(v)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಗದಿಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಶುಲೆ ಗಳು, ಬಿಲುಿ ಗಳು, ಖ್ರೋದಿ ಪಟ್ಟ್ ಗಳನುು ಕಳಿಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು
ಮತ್ತು ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಜುಾಗಳನುು ವ್ಸೂಲು ಮಾಡುವುದು;
(vi) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ೋತ್ರ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂಧಗಳನುು
ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(vii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ, ಕಾಯ ಿಂಪಸುಗಳ, ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ ಗಳ,
ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ಗಳ ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ , ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳನುು ನೇಮಕ ಮಾಡಕೊಳುಳ ವುದು;
(viii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಥವಾ ಕಾಯ ಿಂಪಸಿಾ ನ, ಪಾಿ ದೇಶಿಕ
ಕಿಂದಿ ದ ಮತ್ತು ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ದ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ, ತ್ತ್ಸೆ ಲದಲ್ಲಿ
ಕಾನ್ಯನಿನ

ಮೂಲಕ

ಕೊಡುಗೆಗಳನುು

ನಿಷೇಧಿಸದಿರುವ್,

ಯಾವುದೇ

ರೋತಯ

ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ

ಸವ ಯಂ

ದೇಣಿಗೆಗಳು

ಮತ್ತು

ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಮತ್ತು ಟಿ ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದತು ಸವ ತ್ತು ಗಳೂ ಸೇರದಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಚರ

ಅಥವಾ ಸಿಾ ರ ಸವ ತ್ು ನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು, ಹೊಿಂದಿರುವುದು, ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು, ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು

ಹಸ್ಥು ಿಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು;
(ix) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾನಿಲಯಗಳನುು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವ್ಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬರುವುದು ಹಾಗೂ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವ್ಸತ ಸಾ ಳಗಳನುು ಗುರುತಸುವುದು;
(x) ವ್ಸತಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು

ನಿಯಂತ್ಿ ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಪಿ ವ್ಗಾಗಳ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ನಿಯಂತ್ಿ ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡತ್ತ ಸಂಹಿತ್ತಯನುು ರೂಪ್ರಸುವುದೂ ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ತ, ಅಿಂಥ
ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳ ಸೇವಾಷರತ್ತು ಗಳನುು ನಿರೂಪ್ರಸುವುದು;
(xi) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತ್ಸತ್ಮ ಕ ಮತ್ತು ಬಿಂಬಲ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ಹುದೆದ ಗಳನುು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅವ್ಶ್ಯ
ಹುದೆದ ಗಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದು;
(xii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ
ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಇತ್ರ

ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ಯದಂಥ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಡನೆ

ಸಹಕರಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಸಹಯೋಗ

ಹೊಿಂದುವುದು;
(xiii) ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ, ಪಠ್ಯ
ಪುನಮಾನನ

ಬರಹಗಾರರಗೆ, ಮೌಲಯ ಮಾಪಕರಗೆ ಮತು ತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ

ವಾಯ ಸಂಗಕಿ ಮಗಳು,

ಪರಚಯಾತ್ಮ ಕ

ವಾಯ ಸಂಗ

ಕಿ ಮಗಳು,

ಕಾಯಾಾಗಾರಗಳು,

ವಿಚಾರಗೊೋಷ್ಟಿ ಗಳು ಮತು ತ್ರ ಕಾಯಾಕಿ ಮಗಳನುು ಏಪಾಡಸುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವುದು;
(xiv)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತು ನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ

ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಪಾಿ ದೇಶಿಕ ಕಿಂದಿ ಗಳಿಗೆ, ಅಧಯ ಯನ ಕಿಂದಿ ಗಳಿಗೆ ಪಿ ವೇಶ್ವ್ನುು
ಗುಣಮಟ್ ಗಳನುು

ನಿಧಾರಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ ಘಟಕ

ನಿೋಡುವುದಕೆೆ
ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ

ಮಾನಕ

ವಾಯ ಪ್ರು ಗಿಿಂತ್

ಕಡಮೆಯಿಲಿ ದಂತ್ತ ಕನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪಿ ವೇಶ್ವ್ನುು ನಿೋಡುವುದು;
(xv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ಕಾಯಾರೂಪಕೆೆ

ತ್ರಲು

ಅವ್ಶ್ಯ ವಾಗಬಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಕಿ ಮಗಳನುು ಅಥವಾ ಕಾಯಾಗಳನುು , ಅವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ
ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಪಾಿ ಸಂಗಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;

(xvi) ಪರೋಕೆಿ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದಿಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ್ವಾದ ಇತ್ರ
ಯಾವುದೇ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿೋಡಲು ಪದವಿಗಳು, ಡಪ್ಿ ೋಮಾಗಳು,
ಪಿ ಮಾಣಪತ್ಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳನುು ಪಾಿ ರಂಭಿಸುವುದು;
(xvii)

ಫ್ರಲಂಗಳು, ಕಾಯ ಸ್ಥಟ್ಗಳು, ಧವ ನಿಸುರುಳಿಗಳು, ದೃಶ್ಯ ಸುರುಳಿಗಳು, ಸಿ.ಡ., ವಿ.ಸಿ.ಡ. ಪೆನ್

ಡೆಿ ೈವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ತಂತ್ಸಿ ಿಂಶ್ಗಳೂ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿದುಯ ನಮ ನ ಮತ್ತು ಮದಿ ಣ
ಮಾಧಯ ಮ ಸೇರದಂತ್ತ ಬೋಧಕ ಸ್ಥಮಗಿಿ ಗಳನುು ತ್ಯಾರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಅವ್ಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(xviii)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಡನೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸವ ತ್ತು ಗಳನುು

ರ್ದಿ ತ್ತಯಾಗಿ ನಿೋಡ ಅಥವಾ ನಿೋಡದೆ ಹಣವ್ನುು

ಪಡೆಯುವುದು,

ಸಂಗಿ ಹಿಸುವುದು, ಚಂದ್ಯದ್ಯರರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಲ ಪಡೆಯುವುದು;
(xix)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರದ

ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ವ್ಶ್ಪಡಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು ತ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವುದು;
(xx)

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿ

ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಸವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು; ಮತ್ತು
(xxi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾಿ ಸಂಗಿಕವಾದ

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
9. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಗಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಾಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ ಾ ದ ಎಲಾ ರಿಗೂ
ಮುಕತ ವ್ಯಗಿರತಕೆ ದ್ದದ .- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ವೇಶ್ಗಳು ವ್ಗಾ, ಜ್ಞತ, ಮತ್, ಲ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ರಾಷ್ ರದ
ಎಲಾಿ

ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೂ

ಮಕು ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .

ಎಲಾಿ

ಪಿ ವೇಶ್ಗಳನುು

ಅಹಾತ್ಸ

ಪರೋಕೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನ

ಅಹಾತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಎಲಾಿ ಕೊೋಸುಾಗಳ ಪಿ ವೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಲವ್ತ್ು ರಷ್ ನುು
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಪಿ ವೇಶ್ಗಳನುು

ಕಿಂದಿ ಸಕಾಾರವು

ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಅದರ ಏಜೆನಿಾ ಯು ನಡೆಸುವ್ ಸ್ಥಮಾನಯ
ಪಿ ವೇಶ್ ಪರೋಕೆಿ ಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಸಿೋಟ್ಟಗಳನುು ಅಹಾತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು
ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ರೂಪ್ರಸುವ್ ಮಿೋಸಲಾತ ನಿೋತಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ :
ಮತ್ತು

ಪರಂತ್ತ,

ಯಾವುದೇ

ಕೊೋಸಿಾನಲ್ಲಿ

ಹತ್ು ಕ್ತೆ ಿಂತ್

ಕಡಮೆ

ಸ್ಥು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ, ಪ್ರಹೆಚ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಇಿಂಥ ಕೊೋಸುಾಗಳನುು
ಮೂಲಕ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಯಾವುದೇ ಕೊೋಸಿಾನಲ್ಲಿ

ಸಿೋಟ್ಟಗಳು

ಇರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಒಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಿಂದುಗೂಡಸುವ್

ಮೂರು ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಮೆ

ಇರುವ್ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳನುು ಸರದಿ ಸುತು ನಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲ್ಲಡತ್ಕೆ ದುದ .
10. ರಾಷ್ಟ್ ಾ ೋಯ ಅಧಿಮಾನೂ ತೆ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಪಾಿ ರಂರ್ವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಆದಷ್ಟ್
ಬೇಗನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಶಾಸನತ್ಮ ಕ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಿಂದ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ತಯನುು
ಕೊೋರತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಎಲಾಿ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ

ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
11. ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ತಯಿಂದನುು

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ತ್ನು ವಿವೇಚನನುಸ್ಥರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರನುು

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ

ಅವ್ರ ನೇಮಕಾತಯನುು ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಥಮ ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯನುು ರಚಿಸುವುದು;

(iii)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪಿ ಥಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರನುು ನಮನಿದೇಾಶಿಸುವುದು;

(iv)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಮೂರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು ನಮನಿದೇಾಶಿಸುವುದು;

(v)

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಇಬಬ ರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು ನಮ ನಿದೇಾಶಿಸುವುದು;

(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನಿೋಡಲು ನಿಧಿ ಮೂಲಗಳನುು ನಿಧಾರಸುವುದು;

(vii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಹಣದ

ವಿನಿಯೋಗ

ಮತ್ತು

ವೆಚಚ

ಮಾಡುವುದನುು

ನಿಧಾರಸುವುದು; ಮತ್ತು
(viii)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯ ವಿವಾದಗಳನುು ಬಗೆಹರಸುವುದು.

ಅಧ್ಯೂ ಯ - III
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
12.

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-

ಈ

ಮಿಂದಿನವ್ರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಸಂದಶ್ಾಕರು;

(ii)

ಸಹ-ಸಂದಶ್ಾಕರು;

(iii)

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು;

(iv)

ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು;

(v)

ಕುಲಪತಗಳು;

(vi)

ಸಹಕುಲಪತಗಳು;

(vii)

ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ ಡೋನ್ಗಳು;

(viii)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು;

(ix)

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ; ಮತ್ತು

(x)

ಪರನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದು

ಘೋಷ್ಟಸಬಹುದ್ಯದಂಥ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.
13.

ಸಂದಶ್ಗಕರು.-

ಸಂದಶ್ಾಕರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ

(1)

ಮತ್ತು

ಕನಾಟಕದ
ಸಂದಶ್ಾಕರು

ಮಾನಯ

ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಣೆಯ

ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿೋಡಬಹುದು.
(2)

ಸಂದಶ್ಾಕರು,

ಪದವಿಗಳನುು

ಮತ್ತು

ಡಪ್ಿ ೋಮಗಳನುು

ಪಿ ದ್ಯನ

ಮಾಡಲು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ವ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ಸಂದಶ್ಾಕರು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ಿ ಅಥವಾ

ಮಾಹಿತಯನುು ತ್ರಸಿಕೊಳುಳ ವುದು; ಮತ್ತು
(ii)

ಸಂದಶ್ಾಕರು, ಅವ್ರು ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮಾಹಿತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ

ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರವು ಮಾಡದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ್, ನಡೆಸಿದ ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಿಂಡ
ತೋಮಾಾನಗಳು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ವಿನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲಿ ವೆಿಂದು
ಮನಗಂಡರೆ ಅವ್ರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಹಿತ್ಸಸಕ್ತು ಯಿಿಂದ ತ್ಸವು ಸೂಕು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ

ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು

ಹೊರಡಸಬಹುದು

ಮತ್ತು

ಹಾಗೆ

ಹೊರಡಸಿದ

ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು

ಸಂಬಂಧಪಟ್ ವ್ರೆಲಿ ರೂ ಪಾಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದುದ .
14. ಸಹ-ಸಂದಶ್ಗಕರು.- (1) ಕನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಮಾನಯ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತಿ ಗಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸಹ-ಸಂದಶ್ಾಕರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(2)

ಸಂದಶ್ಾಕರ

ಡಪ್ಿ ೋಮಗಳನುು

ಅನುಪಸಿಾ ತಯಲ್ಲಿ

ಸಹ-ಸಂದಶ್ಾಕರು

ಪದವಿಗಳನುು

ಪಿ ದ್ಯನ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ವ್ದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು

ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
15.

ಕುಲ್ಲಧಿಪ್ತಿಗಳು.-

(1)

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರನುು

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯು

ನೇಮಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಟಿ ಸಿ್ ಯು ಮದಲನೇ ಕುಲಾಧಿಪತಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಅವ್ರು ತ್ಮಮ
ಜಿೋವ್ನಪಯಾಿಂತ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತ್ಮಮ

ಪದವ್ನುು

ಬಿಟ್ಟ್ ಕೊಡುವ್ವ್ರೆಗೆ ಕುಲಾಧಿಪತಗಳಾಗಿ

ಪದಧಾರಣ ಮಾಡರತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ತ್ದನಂತ್ರದ ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು, ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಸಮಿತಯ
ಟಿ ಸಿ್ ಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯನುು ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಆತ್ನು ಪಾಿ ಯೋಜಿಕ
ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಟಿ ಸಿ್ ಯಾಗಿತ್ಕೆ ದುದ .
(5)

ಹಾಗೆ

ನೇಮಕಗೊಿಂಡ

ತ್ದನಂತ್ರದ

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯು

ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಪದಧಾರಣ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
(6) ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರಡಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪರನಿಯಮಗಳ
ಅಡಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಗೆ ಪಿ ದ್ಯನ ಮಾಡಬಹುದ್ಯದಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಮಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು;

(ii)

ಸಂದಶ್ಾಕರ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂದಶ್ಾಕರಬಬ ರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಎಲಾಿ ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು ವ್ಹಿಸುವುದು;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು;

(iv)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪರನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಸಹ-

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು, ಕುಲಪತಗಳನುು

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನನೇಾಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ

ನೇಮಕಾತಯನುು ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ಸಹಕುಲಪತಗಳು,

ಡೋನ್,

ಕುಲಸಚಿವ್ರು

ಹಾಗೂ

ಹಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಗಳ

ನೇಮಕಾತಯನುು ಪೂವಾಾನುಮೋದಿಸುವುದು;
(vi)

ಮದಲ ಸಹಕುಲಪತಗಳನುು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಯನುು ನೇಮಿಸುವುದು;

(vii)

ಮದಲ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ, ಸಂಶೋಧನ ಪರಷತ್ತು ಹಾಗೂ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು;
(viii)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಸೂಚಿ ವಿಷಯಗಳನುು

ಪೂವಾಾನುಮೋದಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
(ix)

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

(ಪಿ ಬಂಧಕ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಿಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳನುು ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ) ವಿವಾದಗಳನುು ಪರಹರಸುವುದು.

ಮಂಡಳಿಯ

(7) ಪದ್ಯಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ

ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಪದ್ಯಧಿಕಾರ

ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಿಂಟಾದಲ್ಲಿ , ಆ ವಿವಾದವ್ನುು
ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಅಿಂಥ

ವಿವಾದದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರಗೆ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ

ತೋಮಾಾನವು

ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಬದಿ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
16.

ಸಹ-ಕುಲ್ಲಧಿಪ್ತಿಗಳು.-

(1)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್

ಹೇಳಬಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಇತ್ರ

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ನಿಯಮಿಸಿದ ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ,

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಗಳನುು ನೇಮಕ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯು, ಕುಲಾಧಿಪತಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು
ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಆತ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ

ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯು, ಕುಲಾಧಿಪತಯ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸಮಿತಗಳು, ಸಭೆಗಳು
ಮತ್ತು ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ವ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
17.

ಕುಲಪ್ತಿಗಳು.-

(1)

(2)ನೇ

ಉಪಪಿ ಕರಣದ

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ನಮನಿದೇಾಶ್ಕ ಸಮಿತಯು ಶಿಫ್ಯರಸುಾ ಮಾಡದ ಮೂರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಿಂದ ಒಬಬ ರನುು ಮೂರು
ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಗಾಗಿ

ಕುಲಪತಗಳನು ಗಿ,

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ನೇಮಿಸತ್ಕೆ ದುದ . ಮೂರು ವ್ಷಾಗಳ
ಅವ್ಧಿಯು

ಮಗಿದ

ತ್ರುವಾಯ,

ಇದನುು

ಮೂರು

ವ್ಷಾಗಳ

ಮತು ಿಂದು

ಅವ್ಧಿಗೆ

ನವಿೋಕರಸಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ಕುಲಪತಯವ್ರು, ತ್ಮಮ
ಸೇರಕೊಳುಳ ವ್ವ್ರೆಗೆ ಪದದಲ್ಲಿ

ಅವ್ಧಿ ಮಗಿದ ನಂತ್ರವೂ ಹೊಸ ಕುಲಪತಯವ್ರು

ಮಿಂದುವ್ರೆಯತ್ಕೆ ದುದ .

ಆದ್ಯಗೂಯ

ಈ ಅವ್ಧಿಯು ಯಾವುದೇ

ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವ್ಷಾವ್ನುು ಮಿೋರತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿರುವ್ ನಮನಿದೇಾಶ್ಕ ಸಮಿತಯಲ್ಲಿ

ಈ ಮಿಂದಿನ

ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಇರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ನಮನಿದೇಾಶಿಸಿದ ಒಬಬ ವ್ಯ ಕ್ತು ;

(ii)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಇಬಬ ರು ನಮ ನಿದೇಾಶಿತ್ರು, ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರನುು ಪಿ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು ಸಮಿತಯ ಸಂಚಾಲಕರೆಿಂದು ನಮನಿದೇಾಶಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಸಮಿತಯು, ಅಹಾತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಲಪತಯ ಹುದೆದ ಗೆ
ಸೂಕು ವಾದ ಮೂರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಹೆಸರನುು
ವ್ಯ ಕ್ತು ಯ ವಿದ್ಯಯ ಹಾತ್ತ ಮತು ತ್ರ ವಿಶಿಷ್

ಶಿಫ್ಯರಸುಾ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ

ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳನುು

ಮತ್ತು ಅದನುು

ಪಿ ತಯಬಬ

ತಳಿಸುವ್ ಒಿಂದು ಸಂಕ್ತಿ ಪು ವ್ರದಿಯಿಂದಿಗೆ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ಕುಲಪತಯವ್ರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಧಾನ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಮತ್ತು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಅಧಿಕಾರಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ಮತ್ತು

ನಿಯಂತ್ಿ ಣವ್ನುು

ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ

ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಜ್ಞರಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಯನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ ಕ್ಯಡಲೇ ಕಿ ಮವ್ನುು

ತ್ತತ್ತಾ ಸವ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನುು

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕಾದ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ

ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಇದಕಾೆ ಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದದ ಯಾವಬಬ ಅಧಿಕಾರ
ಅಥವಾ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಕ್ಯಡಲೇ ಕಿ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದು ಸ್ಥಧಯ ವಿರದಿರುವಾಗ

ಕುಲಪತಯವ್ರು ತ್ಸನು ಸೂಕು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ ಕಿ ಮವ್ನುು ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್
ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯನುು ಪಡೆದು ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ .
(5) ಕುಲಪತಯವ್ರು ಪರನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ
ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ನೆರವೇರಸತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ,

ಕುಲಪತಗಳ

ಅಭಿಪಾಿ ಯದಲ್ಲಿ ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಯಾವುದೇ ನಿಣಾಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅದರಡಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ

ರಚಿಸಿದ ಪರನಿಯಮಗಳು,

ವಿನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಹೊರಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಹಿತ್ಸಸಕ್ತು ಗೆ ಪಿ ತಕ್ಯಲವಾಗಬಹುದ್ಯಗಿದದ ರೆ, ಅದರ ನಿಣಾಯದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ
ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತ್ನು
ಆತ್ನು ಕೊೋರತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ನಿಣಾಯವ್ನುು

ಪರಷೆ ರಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್

ಪಾಿ ಧಿಕಾರವು ಅಿಂಥ ನಿಣಾಯವ್ನುು

ಪಾಿ ಧಿಕಾರವ್ನುು

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಥವಾ

ಭಾಗಶ್:ವಾಗಿ ಪರಷೆ ರಸಲು ನಿರಾಕರಸಿದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಳಗೆ ಯಾವುದೇ
ನಿಣಾಯವ್ನುು

ತ್ತಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ , ನಂತ್ರ ಅಿಂಥ ವಿಷಯವ್ನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ಇವ್ರ ತೋಮಾಾನವೇ ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(6) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೈಸಗಿಾಕ ನಯ ಯದ ತ್ತ್ವ ಗಳನುು
ಅನುಸರಸಿದ ನಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಸಿು ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವ್ ಸಂದರ್ಾವೂ ಸೇರದಂತ್ತ,
ಪಿ ಕರಣದ ಬಗೆೆ ಕುಲಪತಯು ತ್ನು

ಅಹವಾಲನುು

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು ಸೂಕು ಅವ್ಕಾಶ್ವ್ನುು

ನಿೋಡದ

ತ್ರುವಾಯ, ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು, ಕುಲಪತಯವ್ರ ಸೇವೆಗಳನುು ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸಬಹುದು.
(7)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಘಟ್ಟಕೊೋತ್ಾ ವ್ದಲ್ಲಿ

ಸಂದಶ್ಾಕರು,

ಸಹ-ಸಂದಶ್ಾಕರು,

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಇವ್ರುಗಳ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಕುಲಪತಯವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
18. ಸಹಕುಲಪ್ತಿಗಳು.- ಕುಲಪತಯವ್ರು, ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನುಮೋದನೆಯನುು
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು ಮೂರು ಜ್ನರನುು

ಮಿೋರದಂತ್ತ ಸಹಕುಲಪತಗಳನುು

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು
ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ನೆರವೇರಸತ್ಕೆ ದುದ .
19. ವ್ಯೂ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ್ಗಳು.- ಕುಲಪತಯವ್ರು, ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ ಲ್ಲಖಿತ್
ಅನುಮೋದನೆಯನುು
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ

ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ್ಗಳನುು

ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ನೆರವೇರಸತ್ಕೆ ದುದ .
20.

ಕುಲಸಚಿವರು.-

(1)

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು,
ಮತ್ತು

ಅಿಂಥ

ನಿಬಂಧನೆ

ಪರನಿಯಮಗಳ
ಮತ್ತು

ಮೂಲಕ

ಷರತ್ತು ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಕುಲಸಚಿವ್ರನುು ನೇಮಕ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಭಾಷ್ಟಸಿರುವಂಥ ಎಲಾಿ

ಕರಾರುಗಳನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಪರವಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವ್ರು ಮಾಡಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಾಕತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು

ಅಧಿಕಾರವ್ನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಪರವಾಗಿ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನುು

ಪರನಿಯಮಗಳಿಿಂದ

ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸುವ್

ಪಿ ದತ್ು ಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯದಂಥ

ಅಥವಾ ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು, ಅಥವಾ ಕುಲಪತಯವ್ರು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಅಗತ್ಯ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ
ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ನೆರವೇರಸತ್ಕೆ ದುದ .

(4) ಕುಲಸಚಿವ್ರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮಹರನುು ಸರಯಾದ
ರೋತಯಲ್ಲಿ

ರಕ್ತಿ ಸಿಕೊಿಂಡು

ಬರುವ್

ಹೊಣೆಗಾರಕೆಯನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು, ಕುಲಪತಯವ್ರು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರವು ಕೊೋರದಂಥ ಎಲಾಿ
ಅಿಂಥ ಮಾಹಿತಯನುು ಮತ್ತು ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನುು ಅವ್ರ ಮಿಂದೆ ಮಂಡಸಲು ಬದಿ ರಾಗಿತ್ಕೆ ದುದ .
21.

ಹಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿ.-

ಕುಲಪತಯವ್ರು,

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಅನುಮೋದನೆಯನುು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು, ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಹಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಯನುು

ನೇಮಕ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಅವ್ರು

ಅಿಂಥ

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳನುು ನೆರವೇರಸತ್ಕೆ ದುದ .
22. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನೇಮಕಾತಯ ವಿಧಾನ,
ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು

ಷರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು

ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳು

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯೂ ಯ - IV
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
23.

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.-

ಈ

ಮಿಂದಿನವುಗಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿ;

(ii)

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ;

(iii)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ;

(iv)

ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಷಣಾ ಪರಷತ್ತು ;

(v)

ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ; ಮತ್ತು

(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳಿಂದು

ಪರನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ಘೋಷ್ಟಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳು.
24. ಪ್ಾ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.-(1) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಈ
ಮಿಂದಿನವ್ರನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:-

ಶಿಕ್ಷಣ

(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು

-

(ii)

ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು

-

(iii)

ಕುಲಪತಯವ್ರು

-

(iv)

ರಾಜ್ಯ

ಇಲಾಖೆ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು;
ಸದಸಯ ರು;
ಸದಸಯ ರು;

ಸಕಾಾರದ ಪಿ ಧಾನ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು, ಉನು ತ್

ಅಥವಾ

ಉಪ

ಕಾಯಾದಶಿಾ

ದಜೆಾಗಿಿಂತ್

ಕಡಮೆಯಲಿ ದ

ದಜೆಾಯ

ಆತ್ನ

ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ – ಪದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯ ರು ;
(v)

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡದ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು

ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ತ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕೆಿ ೋತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ನ ಒಬಬ ರು ತ್ಜ್ಞರು- ಸದಸಯ ರು;
(vi)

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ನಮನಿದೇಾಶಿಸಿದ ಮೂವ್ರು ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅವ್ರ ಪೈಕ್ತ ಒಬಬ ರು

ಮಹಿಳಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ - ಸದಸಯ ರು;
(vii)

ಸಹ ಕುಲಪತಯವ್ರು ಮತ್ದ್ಯನದ ಹಕ್ತೆ ಲಿ ದ ಸದಸಯ ರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ;

(viii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅನುದ್ಯನ ಆಯೋಗದ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ ಒಬಬ

ತ್ಜ್ಞರು – ಸದಸಯ ರು;

ಸುಪಿ ಸಿದಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

(2)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು

ಪಿ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯ

ಮತ್ದ್ಯನದ

ಹಕ್ತೆ ರದ

ಸದಸಯ

ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರ ಪದ್ಯವ್ಧಿ, ಸಕಾಾರದಿಿಂದ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರಾದ
ಸದಸಯ ರನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ,

ಸದಸಯ ರ

ನೇಮಕಾತ,

ನವಿೋಕರಣ

ಮತ್ತು

ತ್ತಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮಿಂತ್ಸದವುಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಿ
ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಯಾರಾದರೂ

ಒಬಬ ರು

ವ್ಹಿಸುವುದಕೆೆ

ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅವ್ರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ
ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರಿಂದ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರಾದ

ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಯಾವಬಬ

ಅಿಂಥ

ವ್ಯ ಕ್ತು ಯನ್ಯು

ಸಭೆಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು

ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡರದಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರುವ್ ಸದಸಯ ರು ಸರಳ ಬಹುಮತ್ದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರುಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಿಂದಲೇ ಆ ಸಭೆಗೆ
ಮಾತ್ಿ ವೇ ಅಧಯ ಕ್ಷನನುು ಚ್ಚನಯಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(5) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಿ

ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಅಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರಾಗುವ್ ಮತ್ತು

ಮತ್ದ್ಯನ ನಿೋಡುವ್ ಮೂರು ಜ್ನ ಸದಸಯ ರು ಕೊೋರಂ ಆಗಿರತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯ ಕೊೋರಂ ಪೂಣಾವಾಗಬೇಕಾದರೆ
ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಅಥವಾ ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಒಬಬ

ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರರುವುದು

ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಅಥವಾ ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರಾಗದೇ
ಇದ್ಯದ ಗ ಕುಲಪತಯವ್ರು ಹಾಜ್ರರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ಶ್ಯ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(6) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಧಾನ ಪಿ ಬಂಧಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಶಾಸನಬದಿ ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧಕರನುು ನೇಮಕಗೊಳಿಸುವುದು;

(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಅನುಸರಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಾನಿೋತಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು;

(iii)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಪರನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಪುನರೋಕ್ತಿ ಸುವುದು;
(iv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆಯವ್ಯ ಯ ಮತ್ತು ವಾಷ್ಟಾಕ ವ್ರದಿಗಳನುು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು;

(v)

ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರ ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ಇರುವ್

ಪರನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತು

ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ

ತದುದ ಪಡ

ಮಾಡುವುದು

ಅಥವಾ

ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಸವ ಯಂ

ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸುವ್

ನಿಧಾಾರವ್ನುು

ತ್ತಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು;
(vii)

ಸಕಾಾರಕೆೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಪಿ ಸ್ಥು ವ್ಗಳನುು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು;

(viii)

ಶುಲೆ ನಿಯಂತ್ಿ ಣ ಸಮಿತಗೆ ಮೂವ್ರು ಸದಸಯ ರನುು ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡುವುದು;

(ix)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಮತ್ತು
ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯವೆಿಂದು ಕಂಡುಬರುವಂಥ ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಮತ್ತು ಕಿ ಮಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
(7)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಒಿಂದು ವ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಿ ಮೂರು ಸಲ ಸಭೆ ಸೇರತ್ಕೆ ದುದ .

(8)

ಪಿ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾ ಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರತ್ಕೆ ದುದ .

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

25. ವೂ ವಸ್ಥೆ ಪ್ನಾ ಮಂಡಳಿ.- (1) ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನವ್ರನುು
ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಪತಗಳು;

(ii)

ಸಹಕುಲಪತಗಳು;

(iii)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು;

(iv)

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಇಬಬ ರು ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು;

(v)

ಕುಲಪತಗಳು ನಮನಿದೇಾಶಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಬಬ ರು ಡೋನ್ಗಳು;

(2) ಕುಲಪತಯವ್ರು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವ್ರು
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕಾಯಾಕಾರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು

ಪಿ ಕಾಯಾಗಳು

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಲಪತಯವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ
ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಕುಲಪತಯವ್ರ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯು

ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡದವ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಯಾರನ್ಯು
ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದದ

ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರುವ್ ಸದಸಯ ರು ಚ್ಚನಯಿಸಿದ

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನುು ವ್ಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(5) ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಉಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ಸದರ ವಿಷಯವ್ನುು

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವ್ನುು

ಕುರತ್ತ ವಿವಾದ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ವಿಷಯದ

ಬಗೆೆ ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಅದಕೆೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು

ಬದಿ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
26. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಿಷ್ಟತ್ತತ .-(1) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ಈ ಮಿಂದಿನವ್ರನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ ,
ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಪತಯವ್ರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಸಹಕುಲಪತಯವ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(iii)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು

- ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು

(iv) ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು.
(2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರ ತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ, ಪರನಿಯಮಗಳ, ವಿನಿಯಮಗಳ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ ,
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಾನಿೋತಗಳನುು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆೆ

ಸ್ಥಮಾನಯ (ಸರಪಡಸಿ) ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುದ .
27. ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷ್ಟಣಾ ಪ್ರಿಷ್ಟತ್ತತ .- (1) ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಷಣಾ
ಪರಷತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಿ ಧಾನ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಷಣಾ ಸಮಿತಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ
ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನ ಕೆಿ ೋತ್ಿ ಗಳ ಆದಯ ತ್ತಯೂ ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕಾದ
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು ವಾಯ ಪಕವಾದ ಪರಪೂಣಾ ರ್ವಿಷಯ ದ ದೃಷ್ಟ್ ಯನುು ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುದ . ಈ
ಪರಷತ್ತು , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ, ಪರನಿಯಮಗಳ, ವಿನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟ್ ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಸಂಶೋಧನೆ

ಮತ್ತು

ಅನೆವ ೋಷಣಾ

ಕಾಯಾನಿೋತಗಳನುು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಿ ಧಾನ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುದ .

(2) ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಷಣಾ ಪರಷತ್ತು ಈ ಮಿಂದಿನವ್ರನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ ,
ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಪತಯವ್ರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಸಹಕುಲಪತಯವ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(iii)

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಡೋನ್

- ಕಾಯಾದಶಿಾ

(iv)

ಅನೆವ ೋಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮಖ್ಯ ಸಾ ರು

- ಸದಸಯ ರು

(v)

ಎಲಾಿ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೋನ್ಗಳು

- ಸದಸಯ ರು

(vi)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು.

28. ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ.- (1) ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ ಈ ಮಿಂದಿನವ್ರನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ ,
ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಸಹ-ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(iii)

ಕುಲಪತಯವ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(iv)

ಕುಲಸಚಿವ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(v)

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ

- ಕಾಯಾದಶಿಾ

(vi)

ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಒಬಬ ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು

- ಸದಸಯ ರು

(vii)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು.

(2) ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನುು ನೋಡಕೊಳುಳ ವ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಪಿ ಧಾನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ
ಪರನಿಯಮಗಳ

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು

ಒಳಪಟ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಹಣಕಾಸು

ವಿಷಯಗಳನುು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುದ .
29. ಇತರ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಹಾಗೂ ಪಿ ಕಾಯಾಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳಿಿಂದ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
30. ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸದಸೂ ತವ ಕ್ಕೆ ಅನಹಗತೆ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಯಾವುವೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ ಒಬಬ ವ್ಯ ಕ್ತು ಯು,(ಎ)

ಅಸವ ಸಾ ಚಿತ್ು ನಗಿದುದ ಹಾಗೆಿಂದು ಸಕ್ಷಮ ನಯ ಯಾಲಯದಿಿಂದ ಘೋಷ್ಟಸಲಪ ಟ್ಟ್ ದದ ರೆ;

(ಬಿ)

ಅವಿಮಕು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ;

(ಸಿ)

ನೈತಕ ಅಧ:ಪತ್ನವ್ನು ಳಗೊಳುಳ ವ್ ಒಿಂದು ಅಪರಾಧಕಾೆ ಗಿ ಅಪರಾಧಿ

ಎಿಂದು ನಿಣಿೋಾತ್ನಗಿದದ ರೆ;
(ಡ)

ಖಾಸಗಿ ಬೋಧನ ತ್ರಗತಗಳನುು ನಡೆಸುತು ದದ ರೆ ಅಥವಾ ಸವ ತ್: ನಿರತ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಇ)

ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಿ ಯೇ, ಯಾವುದೇ ಪರೋಕೆಿ ಯನುು

ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ್

ಅಭಾಯ ಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಕಾೆ ಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತು ೋಜಿಸಿದದ ಕಾೆ ಗಿ ದಂಡತ್ನಗಿದದ ರೆ; ಮತ್ತು
(ಎಫ್) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುವೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಯಾವಬಬ
ಸದಸಯ ನನುು

ಆ ಹುದೆದ ಯನುು

ಹೊಿಂದಿರುವುದಕೆೆ

ನಿೋಡದ್ಯಗಲೆಲಾಿ ,
-ಸದಸಯ ನಗಿರುವುದಕೆೆ ಅನಹಾನಗತ್ಕೆ ದುದ .

ಅಹಾನಲಿ ನೆಿಂದು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ

ಅಭಿಪಾಿ ಯ

31. ಖಾಲಸ್ಥೆ ನ ಇರುವ ಕಾರಣದಾಂದ್ಯಗಿ ವೂ ವಹರಣೆಗಳು ಅಸಾಂಧುವ್ಯಗತಕೆ ದದ ಲಾ .ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳು ಕವ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನ ಇದೆ ಎಿಂಬ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೊೋಷವಿದೆ
ಎಿಂಬ ಕಾರಣದಿಿಂದ ಮಾತ್ಿ ವೇ ಅಸಿಿಂಧುವಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
32. ಕಾಯಗಸೂಚಿ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆೆ
ವಿಷಯಗಳನುು
ಮಂಡಳಿಯ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರ
ಅಥವಾ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಕಾಯಾಸೂಚಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳು.- (1) ಯಾವುವೇ ಕಾಯಾಸೂಚಿ

ಪೂವಾಾನುಮೋದನೆಯನುು
ಮಂಡಳಿಯ

ಸೇರಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ

ಪಡೆಯದೇ

ಯಾವುದೇ

ಪಿ ಬಂಧಕ

ಸಮಿತಯ

ಅಥವಾ ಚರ್ಚಾಗೆ ತ್ತಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದದ ಲಿ

ಸಭೆಗಳ
ಮತ್ತು

ತೋಮಾಾನಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳನುು

ಪಾಲ್ಲಸದೆ ಇರುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ತ್ತಗೆದುಕೊಿಂಡ
ಎಲಾಿ

ತೋಮಾಾನಗಳನುು

ವಿಪಯಾಯಗೊಳಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಪರಹಾರ ಕಿ ಮಗಳನುು

ಕ್ಯಡಲೇ

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ಪರಹಾರ ಕಿ ಮದ
ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನುು

ಪಾಲ್ಲಸದೇ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪದ್ಯಧಿಕಾರ

ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಕೈಗೊಿಂಡದದ ಎಲಾಿ ಅಿಂಥ ಕಿ ಮಗಳು, ಮದಲ್ಲನಿಿಂದಲೂ ಶೂನಯ ಮತ್ತು ಅಕೃತ್
ಎಿಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ ತ್ತ್ಪ ರಣಾಮವಾಗಿ, ಉಪಬಂಧ ಪಾಲ್ಲಸದೇ ಇದದ

ವಿಷಯ ಅಥವಾ

ನಿಧಾಾರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕೆೆ ಮಿಂರ್ಚ ಇದದ ವ್ಸುು ಸಿಾ ತಯೇ ಮಿಂದುವ್ರಯತ್ಕೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯೂ ಯ - V
ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು
33. ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ , ಪರನಿಯಮಗಳು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ

ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆೆ

ಈ

ಕೆಳಗಿನಂತ್ತ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಸಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳನುು

ನಡೆಸುವ್ ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸದಿರುವ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ;
(ii)

52ನೇ ಪಿ ಕರಣಕೆೆ ಒಳಪಟ್ಟ್

ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ

ದತು ನಿಧಿ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ದತು

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

ಕುಲಪತಗಳು, ಕುಲಸಚಿವ್ರು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಇವ್ರ ನೇಮಕಾತಯ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ ಕಾಯಾಗಳು;
(iv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳ, ಅಧಾಯ ಪಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತ

ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು;
(v)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ )

ಸದಸಯ ರು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಡುವೆ ಉಿಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳನುು

ಪರಹರಸುವ್

ಕಾಯಾವಿಧಾನ;
(vi)

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳ) ಸೃಜ್ನೆ, ರದಿ ತ ಅಥವಾ

ಪುನರಚನೆ;
(vii)

ಇತ್ರ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು

ಅಥವಾ

ಉನು ತ್

ಸಹಕರಸಬೇಕಾದ ರೋತ;
(viii)

ಗೌರವ್ ಪದವಿಗಳ ನಿೋಡಕೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ;

ಕಲ್ಲಕಾ

ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ

ಜೊತ್ತಯಲ್ಲಿ

(ix)

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರಿ ಶಿಪ್) ಮತ್ತು

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವೇತ್ನ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪಬಂಧಗಳು;
(x)

ವಿವಿಧ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸಿೋಟ್ಟಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಾನಿೋತಗಳು

ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪಿ ವೇಶ್ಕೆೆ ಕಾಯಾವಿಧಾನ;
(xi)

ವಿವಿಧ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯದ ಶುಲೆ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕಾಯಾನಿೋತ;
(xii)

ಸಂಶೋಧನ ವೇತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವೇತ್ನಗಳು, ಶಿಷಯ ವೇತ್ನಗಳು,

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು, ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ಪಾಿ ರಂಭಿಸುವುದು;
(xiii)

ಹುದೆದ ಗಳ ಸೃಜ್ನೆ ಮತ್ತು ರದಿ ತಗಾಗಿನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ; ಮತ್ತು

(xiv)

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ತ್ತಯುಳಳ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು.
34. ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ರಚಿಸಿದ ಮದಲ
ಪರನಿಯಮಗಳನುು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2)

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿಯು

ಮಂಡಳಿಯು

ಪರಗಣಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ
ತ್ಸನು

ಮದಲ

ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ಅವ್ಶ್ಯ ವೆಿಂದು

ಪಿ ಬಂಧಕ

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದ

ಅಿಂಥ

ಮಾಪಾಾಡುಗಳು, ಯಾವುದ್ಯದರು ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳಡನೆ ತ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯನುು ನಿೋಡತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು,

ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ಪಿ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ

ಅನುಮೋದಿಸಿದ

ಪಿ ಕಟ್ಟಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮದಲ

ಮತ್ತು ತ್ದನಂತ್ರ

ಮದಲ ಪರನಿಯಮಗಳ ಪಿ ಕಟಣೆಯ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಜ್ಞರಗೆ ಬರತ್ಕೆ ದುದ .
35. ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಯ ಅಧಿಕಾರ.- ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ ಅಥವಾ
ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರ ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರನಿಯಮಗಳ ತದುದ ಪಡ ಮಾಡಬಹುದು

ಅಥವಾ ಅವ್ನುು ನಿರಸನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
36.

ವಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ , ವಿನಿಯಮಗಳು ಈ

ಮಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಸಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪಿ ವೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾ ಪಟ್ಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳ

ದ್ಯಖ್ಲಾತ ಹಾಗೂ ಮಿಂದುವ್ರಕೆ;
(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಎಲಾಿ

ಪದವಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ

ನಿಗದಿಪಡಸತ್ಕೆ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳು;
(iii)

ಪದವಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳ ಪಿ ದ್ಯನ;

(iv)

ಸಂಶೋಧನ ವೇತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾವೇತ್ನಗಳು, ಶಿಷಯ ವೇತ್ನಗಳು,

ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು
(v)

ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಷರತ್ತು ಗಳು;

ಪರೋಕೆಿ ಗಳನುು

ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೋಕೆಿ

ನಡೆಸುವ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು, ಪರೋಕ್ಷಕರು,

ಪರೋಕಾಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು, ಟಾಯ ಬುಲೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಕತ್ಾವ್ಯ ಗಳು;
(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪರೋಕೆಿ ಗಳಿಗೆ, ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಿ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ

ಪಿ ವೇಶ್ಕೆೆ ವಿಧಿಸತ್ಕೆ ಶುಲೆ ;
(vii)
ಷರತ್ತು ಗಳು;

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಿವಾಸಕಾೆ ಗಿ

(viii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ಪಾಲನೆ;
ಮತ್ತು
(ix) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ನ ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧ ಕಲ್ಲಪ ಸಬಹುದ್ಯಿಂಥ ಇತ್ರ
ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು.
37. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- ವಿನಿಯಮಗಳನುು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಷತ್ತು ರಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ
ಹಾಗೂ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
38.

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಅನುಮೋದನೆಯಡನೆ
ವಿನಿಯಮಗಳನುು

ತಿದ್ದದ ಪ್ಡಗೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರಷತ್ತು

ಅಧಿಕಾರ.ಹೊಸ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ವಿನಿಯಮಗಳನುು

ಮಂಡಳಿಯ

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರ

ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಯಮಗಳ ತದುದ ಪಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ

ನಿರಸನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
39. ಶುಲೆ ನಿಗಧಿ.- (1) 9ನೇ ಪಿ ಕರಣದ ಪರಂತ್ತಕದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದ ಅಥವಾ
ಅದರ ಏಜೆನಿಾ ಯು ನಡೆಸುವ್ ಸ್ಥಮಾನಯ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಎಲಾಿ

ಪಿ ವೇಶ್ ಪರೋಕೆಿ ಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಪಿ ವೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಕೊೋಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶೇಕಡಾ ನಲವ್ತ್ು ರಷ್ಟ್

ಪಿ ವೇಶ್ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಶುಲೆ ವು ಸಕಾಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸಮಮ ತ್ಸಭಿಪಾಿ ಯದ ಒಪಪ ಿಂದದ ಪಿ ಕಾರ ಕನಾಟಕ
ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ (ಪಿ ವೇಶ್ ನಿಯಂತ್ಿ ಣ ಮತ್ತು ಶುಲೆ

ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006ರ (2006ರ

ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 8) ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಸಕಾಾರ ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ
ನಿಗದಿಪಡಸಿದಂತ್ತ ಇರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಸಿೋಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಕನಾಟಕ ವೃತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು
(ಪಿ ವೇಶ್, ನಿಯಂತ್ಿ ಣ ಮತ್ತು ಶುಲೆ ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006ರ (2006ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 8)
6ನೇ ಪಿ ಕರಣದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಉಚಛ
ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯ

ಅಡಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಾದ

ಶುಲೆ

ನಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ು ನಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ

ನಿಯಂತ್ಿ ಣ

ಸಮಿತಯ

ನಿಗದಿಪಡಸತ್ಕೆ ದುದ . ಈ ಪಿ ಕರಣದ ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಮೂಲಕ

ಶುಲೆ ವ್ನುು

ಖಾಸಗಿ ಅನುದ್ಯನರಹಿತ್

ವೃತು ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯೂ ಯ – VI
ಸಂಕ್ಷೋಣಗ
40.

ನೌಕರರ ಸೇವ್ಯ ಷ್ಟರತ್ತತ ಗಳು.- (1) ಪರನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು,

ನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ

ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್

ನೌಕರನು ಲ್ಲಖಿತ್ ಕರಾರನ ಅಡಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅದನುು

ಅಿಂಥ

ಪಿ ತಯಬಬ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ

ಇಟ್ಟ್ ಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಿ ತಯನುು ಸಂಬಂಧಪಟ್ ನೌಕರನಿಗೆ ನಿೋಡತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ನೌಕರರ ವಿರುದಿ

ಶಿಸುು

ಕಿ ಮವ್ನುು

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ

ಕಾಯಾವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ಕರಾರನಿಿಂದ್ಯಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು ನೌಕರನ ಮಧಯ ದಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸಬಹುದ್ಯದ

ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವ್ನುು , ಲ್ಲಖಿತ್ ಕರಾರನಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರನಿಯಮಗಳ
ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಪರಹರಸತ್ಕೆ ದುದ .

41. ಮೇಲಮ ನವಿ ಹಕುೆ .- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ತ್ನು ನೌಕರರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ ವಿರುದಿ
ಶಿಸುು ಕಿ ಮ ಕೈಗೊಿಂಡ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ , ಬಾಧಿತ್ ನೌಕರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿದ ಅಿಂಥ ಪಾಿ ಧಿಕಾರಕೆೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಹಕೆ ನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
42.

ಭವಿಷ್ಟೂ

ಪಿ ಯೋಜ್ನಕಾೆ ಗಿ,

ಅಥವ್ಯ ನಿವೃತಿತ
ಪರನಿಯಮಗಳು

ವೇತನ ನಿಧಿ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ತ್ನು
ಮತ್ತು

ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರುವ್

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ನೌಕರರ

ಕಾನ್ಯನುಗಳ

ಮೂಲಕ

ಅಿಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್

ತ್ಸನು

ಸೂಕು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ರ್ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತು ವೇತ್ನ ನಿಧಿಯನುು ರಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ
ಹಾಗೂ ಅಿಂಥ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಒದಗಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
43. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು.ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಸದಸಯ ನಗಿ ಯಾವಬಬ ವ್ಯ ಕ್ತು ಯು
ಸೂಕು ವಾಗಿ

ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಅಹಾನಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ ಎಿಂಬ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಶ್ನು

ನೇಮಕಗೊಿಂಡದ್ಯದ ನೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಆ ವಿಷಯವ್ನುು

ಅದಕೆೆ

ತೋಮಾಾನಕಾೆ ಗಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
44.

ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.- 23ನೇ ಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರವು ತ್ಸನು ಸೂಕು ವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು
ಸದಸಯ ರನುು

ಒಳಗೊಿಂಡ ಅಿಂಥ ಪಾಿ ಧಿಕಾರದ ಒಿಂದು ಸಮಿತಯನುು

ಹೊಿಂದಿರುವ್ ಅಿಂಥ

ರಚಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
45.

ಆಕಸಮ ಕವ್ಯಗಿ

ಖಾಲಯಾದ

ಸ್ಥೆ ನಗಳನುು

ತ್ತಾಂಬುವುದ್ದ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಯಾವುದೇ ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಪದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯ ರನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ, ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ತ

ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾ ನವು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದರೆ, ಯಾರ ಸ್ಥಾ ನವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ತ್ತಿಂಬಬೇಕಾಗಿ
ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಸದಸಯ ನನುು

ಯಾವ್ ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಆರಸಲಾಗಿತುೋ ಅದೇ ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಹೊಸ

ಸದಸಯ ನನುು ಆರಸಿ ರ್ತಾ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ಥಾ ನವ್ನುು ರ್ತಾ ಮಾಡದ ವ್ಯ ಕ್ತು ಯು
ಆತ್ನು ಯಾವ್ ಸದಸಯ ನ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ರ್ತಾಯಾಗಿರುವ್ನೋ ಆ ಸದಸಯ ನು ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ
ಸದಸಯ ನಗಿ ಉಳಿಯುತು ದದ ಬಾಕ್ತ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ಿ ಸದಸಯ ನಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
46.

ಸದ್ಯಾ ವನೆಯಾಂದ

ಕೈಗಾಂಡ

ಕಾ ಮದ

ರಕ್ಷಣೆ.-

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮ

ಅಥವಾ

ಪರನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ಸದ್ಯಭ ವ್ನೆಯಿಿಂದ ಮಾಡದ ಅಥವಾ
ಮಾಡಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಕಾೆ ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವಬಬ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ
ಇತ್ರ ನೌಕರರ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದೇ ದ್ಯವೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಕಾನ್ಯನು ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆಗಳನುು

ನಡೆಸಲು

ಅವ್ಕಾಶ್ ಇರತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
47. ತಾತಾೆ ಲಕ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪರನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ
ಉಪಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ,(i)

ಮದಲ

ಕುಲಪತ

ಮತ್ತು

ಸಹಕುಲಪತ,

ಯಾರಾದರೂ

ಇದದ ರೆ,

ಅವ್ರನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ;
(ii)

ಮದಲ

ಕುಲಸಚಿವ್ರನುು

ಮತ್ತು

ಮದಲ

ಹಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಯವ್ರನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ ; ಮತ್ತು
(iii)
ಮತ್ತು

ಮದಲ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ, ಮದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತ, ಮದಲ ಸಂಶೋಧನೆ

ಅನೆವ ೋಷಣಾ

ರಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ .

ಪರಷತ್ತು

ಹಾಗೂ

ಮದಲ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರಷತ್ು ನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯವ್ರು

48. ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸನಬದಧ

ದತಿತ ನಿಧಿ.- (1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ಕನಿಷಿ ಇಪಪ ತ್ತು ೈದು ಕೊೋಟ್ಟ

ರೂಪಾಯಿಗಳನುು ಳಳ ಒಿಂದು ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ
ಕನಿಷಿ

ದತು ನಿಧಿಯನುು

ಹದಿನೈದು ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ

ಇದರ ಪೈಕ್ತ

ಮತ್ತು ಇನುು ಳಿದದುದ

ಗಾಯ ರಂಟ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಇದನುು ತ್ಸನಗಿಯ್ಕ ಹೆಚಿಚ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದುದ

ಬಾಯ ಿಂಕ್

ಆದರೆ ಕಡಮೆ

ಮಾಡತ್ಕೆ ದದ ಲಿ :
ಪರಂತ್ತ,

ಬಿಂಗಳೂರು

ಅಥವಾ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಗಾಿ ಮಾಿಂತ್ರ

ಜಿಲೆಿ ಯ

ಹೊರಗಿರುವ್

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಿ ಹತ್ತು ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದುದ
ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಐದು ಕೊೋಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಗಾಯ ರಂಟ್ಟಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ ದತು
ನಿಧಿಯ ಹಣವ್ನುು ಹೂಡಲು ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದೇ

ಮಬಲಗನುು ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಗೆ ವ್ಗಾಾವ್ಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು
ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸುವ್ ಸಂದರ್ಾವ್ನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ, ಇತ್ರ ಯಾವ್ ಸಂದರ್ಾಗಳಲೂಿ

ಶಾಸನಬದಿ

ಯಾವುದೇ

ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ಮಬಲಗನ್ಯು

ಇತ್ರ

ಶಾಶ್ವ ತ್

ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ವ್ಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(4)

ಶಾಶ್ವ ತ್

ಎಪಪ ತ್ತು ೈದರಷ್ ನುು

ಶಾಸನಬದಿ

ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ

ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ

ವ್ರಮಾನದ

ಶೇಕಡಾ

ಕೆಲಸಗಳ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ . ಉಳಿದ ಶ್ನಕಡಾ ಇಪಪ ತ್ತು ೈದರಷ್ ನುು ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನ:
ತಡಗಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
49. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ.- (1) ಪಾಿ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ನಿಧಾರಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ
ನಿಧಿಗಳನುು

ಒಳಗೊಿಂಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ .

ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸಿವ ೋಕರಸಬಹುದ್ಯದ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡರತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಬಹುದ್ಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯನುು ಹೂಡುವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ದತು

ನಿಧಿಯು,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು

ತ್ನು

ಸ್ಥಮಾಜಿಕ

ನೆರವೇರಸುವ್ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಮಿಂಗಾಣದ ಸನಿು ವೇಶ್ದಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸಬಹುದ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸವಾಲುಗಳಿಿಂದ ತ್ನು ನುು

ರಕ್ತಿ ಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕಾೆ ಗಿ, ಸವ ಇರ್ಚಛ ಯಿಿಂದ

ನಿವ್ಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬರಲು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಬಾದ ರಯಿಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಕೆ ಮಾಡಲು ಇರ್ಚಛ ಯುಳಳ ವ್ರಾಗಿ
ಸವ ಯಂ ವಿಧಿಸಿಕೊಿಂಡ ನಿಧಿಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ಸ್ಥಮಾನಯ
ಮಬಲಗನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಸಮಾಪಣೆಗೊಳಿಸುವ್
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ದತು

ಸಂದರ್ಾವ್ನುು
ದತು

ನಿಧಿಯಿಿಂದ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಧಿಗೆ

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಯಾವುದೇ

ವ್ಗಾಾಯಿಸಬಹುದು.

ಹೊರತ್ತಪಡಸಿ,
ಯಾವುದೇ

ಇತ್ರ

ಮಬಲಗನುು

ಯಾವ್
ಇತ್ರ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಸಂದರ್ಾಗಳಲೂಿ
ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ವ್ಗಾಾಯಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(5) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಬರುವ್ ವ್ರಮಾನದ ಶೇಕಡಾ ಎಿಂರ್ತ್ು ರಷ್ ನುು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಕೆಲಸದ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ .

ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ ಇಪಪ ತ್ು ರಷ್ ನುು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಡಗಿಸತ್ಕೆ ದುದ .

50.

ಸ್ಥಮಾನೂ

ನಿಧಿ.-

(1)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು,

ಒಿಂದು

ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿಯನುು

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮಬಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ಶುಲೆ ಗಳು;
(ii) ತ್ತ್ಸೆ ಲದಲ್ಲಿ

ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಯನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸದೇ ಇರುವ್

ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೂಲದಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಮತ್ು ;
(iii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ದೇಣಿಗೆಗಳು;
(iv) ತ್ತ್ಸೆ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಯನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸದೇ ಇರುವ್
ಯಾವಬಬ ಇತ್ರ ವ್ಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಎಲಾಿ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ
ವಂತಗೆಗಳು;
(2) ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡುವ್ ನಿಧಿಗಳನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಎಲಾಿ ಆವ್ತ್ಾಕ

ವೆಚಚ ಗಳನುು ರ್ರಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ .
51. ಅಭಿವೃದಧ

ನಿಧಿ.- (1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು, ಒಿಂದು ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಯನುು

ಸಹ

ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮಬಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳಿಿಂದ ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶುಲೆ ಗಳು;

(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಎಲಾಿ ಮತ್ು ;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ವಂತಗೆಗಳು;

(iv)

ತ್ತ್ಸೆ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಯನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸದೇ ಇರುವ್

ಯಾವಬಬ ಇತ್ರ ವ್ಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಎಲಾಿ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ
ವಂತಗೆಗಳು; ಮತ್ತು
(v)

ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಲಾದ ಎಲಾಿ ವ್ರಮಾನಗಳು.

(2) ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ

ಜ್ಮಾ ಮಾಡದ ನಿಧಿಯನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ .
52. ನಿಧಿಗಳ ನಿವಗಹಣೆ.- 48, 49, 50 ಮತ್ತು 51ನೇ ಪಿ ಕರಣಗಳಡಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಲಾದ
ನಿಧಿಗಳನುು

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಿ ಣಕೆೆ

ಒಳಪಟ್ಟ್

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ನಿವ್ಾಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
53. ವ್ಯಷ್ಟಗಕ ವರದ.- (1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ವ್ರದಿಯನುು
ಮಂಡಳಿಯ ನಿದೇಾಶ್ನದಲ್ಲಿ

ಸಿದಿ ಪಡಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಅದರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪಿ ಬಂಧಕ

ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಾಷ್ಟಾಕ ವ್ರದಿಯನುು

ತ್ನು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಗಣಿಸತ್ಕೆ ದುದ

ಹಾಗೂ ಅದನುು ಮಾಪಾಾಡುಗಳಡನೆ ಅಥವಾ ಮಾಪಾಾಡುಗಳಿಲಿ ದೆ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.
(3) ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಕು ವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವಾಷ್ಟಾಕ ವ್ರದಿಯ ಒಿಂದು
ಪಿ ತಯನುು ಪಿ ತವ್ಷಾದ ಮಾಚ್ಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳುಳ ವ್ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷಾದ ತ್ರುವಾಯ ಬರುವ್
ಡಸ್ಥಿಂಬರ್ 31ಕೆೆ ಮದಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
54. ಲೆಕೆ ಪ್ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೋಧ್ನೆ.- (1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕೆ ಪತ್ಿ
ಮತ್ತು ಜ್ಮಾ ಖ್ಚ್ಚಾ ಪಟ್ಟ್ ಯನುು

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ನಿದೇಾಶ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದಿ ಪಡಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ ಎಲಾಿ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ಪಾಿ ಪು ವಾಗುವ್ ಅಥವಾ ಸಿವ ೋಕರಸಲಾಗುವ್ ಎಲಾಿ

ನಿಧಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ವಿತ್ರಸಿದ

ಅಥವಾ

ಸಂದ್ಯಯ

ಮಾಡದ

ಎಲಾಿ

ಮಬಲಗುಗಳನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ಲೆಕೆ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕೆ ಪತ್ಿ ಗಳನುು

ಅಕೌರ್ಟಿಂಟ್ಗಳ

ಸಂಸ್ಥಾ ಯ

ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ್

ಒಬಬ

ಪಿ ತ ವ್ಷಾವೂ ಭಾರತ್ದ ಚಾರ್ಟಾಡ್

ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧಕರಿಂದ

ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧನೆ

ಮಾಡಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ವಾಷ್ಟಾಕ

ಲೆಕೆ ಪತ್ಿ ಗಳು

ಮತ್ತು

ಜ್ಮಾ

ಖ್ಚ್ಚಾ

ಪಟ್ಟ್ ಯನುು

ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧನ

ವ್ರದಿಯಡನೆ, ಪಿ ತ ವ್ಷಾದ ಮಾಚ್ಾ 31ಕೆೆ ಕೊನೆಗೊಳುಳ ವ್ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಷಾದ ತ್ರುವಾಯ ಬರುವ್
ನವೆಿಂಬರ್ 30ಕೆೆ ಮದಲು ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕೆ ಪತ್ಿ ಗಳು, ಜ್ಮಾಖ್ಚ್ಚಾ ಪಟ್ಟ್

ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧನ ವ್ರದಿಯನುು

ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸತ್ಕೆ ದುದ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿಯು
ಅದನುು ತ್ನು ಅಭಿಪಾಿ ಯಗಳಡನೆ ಸಂದಶ್ಾಕರಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಪಿ ತ ವ್ಷಾದ ಡಸ್ಥಿಂಬರ್ 31ಕೆೆ
ಮದಲು ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(5) ಲೆಕೆ ಪರಶೋಧಕರ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಖ್ಯ
ಅವುಗಳನುು

ಬದಲಾವ್ಣೆ ಇದದ

ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ,

ಸರಪಡಸಲು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು

ನಿೋಡಬಹುದು

ಮತ್ತು ಅಿಂಥ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕಾರಯಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
55. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರುಜುವ್ಯತಿನ ಮಾದರಿ.- ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಯಾವುದೇ
ಪಾಿ ಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮಿತಯ ಯಾವುದೇ ರಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ, ಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ್, ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆ ಅಥವಾ
ಗೊತ್ತು ವ್ಳಿಯು

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಸ್ಥವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವ್

ಇತ್ರ

ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳು

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಯುಕು ವಾಗಿ ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ರಜಿಸ್ ರ್ನಲ್ಲಿ ಯ ಯಾವುದೇ ನಮೂದುಗಳ
ಪಿ ತಯನುು , ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಲಸಚಿವ್ರು ಪಿ ಮಾಣಿೋಕರಸಿದದ ರೆ, ಅದನುು

ಅಿಂಥ ರಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ,

ಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ್, ವ್ಯ ವ್ಹರಣೆ, ಗೊತ್ತು ವ್ಳಿ ಅಥವಾ ದ್ಯಖ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಜಿಸ್ ರ್ನಲ್ಲಿ
ನಮೂದನುು

ಮೇಲು ೋಟದ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಯ ವೆಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಿವ ೋಕರಸತ್ಕೆ ದುದ

ಇರುವ್

ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಥಕ್ತಿ ಯಾಗಿ

ಅಿಂಗಿೋಕರಸತ್ಕೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದ್ಯಖ್ಲೆಗಳನೆು ೋ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದದ ರೆ ಅದನುು , ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸಿರುವ್ ವಿಷಯಗಳು
ಮತ್ತು ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ಸ್ಥಕ್ಷಿ ಯ ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಸಲಾಗುತು ತು ೋ, ಅದೇ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಇವ್ನ್ಯು ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವಾಗಿ
ಅಿಂಗಿೋಕರಸತ್ಕೆ ದುದ .
56.

ನಿದೇಗಶ್ನಗಳನುು

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ನಿೋಡಲು ರಾಜೂ

ಸಕಾಗರದ ಅಧಿಕಾರ.- ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು, ಈ

ಈಡೇರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಇರುವ್

ಯಾವುವೇ

ಉಪಬಂಧಗಳನುು ಅಥವಾ ಅದರಡಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುವೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ಗಳನುು
ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ
ಅಭಿಪಾಿ ಯಪಟ್ ಲ್ಲಿ
ಪಿ ಬಂಧಕ

ನಿದೇಾಶ್ನ

ನಿೋಡುವುದು

ಅದು ಅಿಂಥ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು

ಮಂಡಳಿ

ಅಥವಾ

ಅವ್ಶ್ಯ ವೆಿಂದು

ಅಥವಾ

ನಿೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನ

ಉಚಿತ್ವೆಿಂದು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಮಂಡಳಿಯು

ಅಿಂಥ

ಪಿ ತಯಿಂದು ನಿದೇಾಶ್ನವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸತ್ಕೆ ದುದ .
57.

ದಂಡಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಯಲ್ಲಿ

ರಚಿತ್ವಾದ

ನಿಯಮಗಳು ಉಪಬಂಧಗಳನುು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರೋಕಾಿ ವಿಷಯಗಳನುು ಅಥವಾ ಪದವಿಗಳನುು
ನಿೋಡುವುದಕೆೆ

ಅಥವಾ

ಉಲಿ ಿಂಘನೆಗಳನುು

ಅಿಂಕಪಟ್ಟ್ ಗಳನುು

ಮಾಡುವ್ ಯಾವಬಬ

ನಿೋಡುವುದಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಪಟ್

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ವ್ಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಐವ್ತ್ತು

ಸ್ಥವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯಲಿ ದ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸು ರಸಬಹುದ್ಯದ
ಜುಲಾಮ ನೆಯಿಿಂದ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವ್ಧಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಮೆಯಲಿ ದ ಆದರೆ ಎರಡು ವ್ಷಾಗಳ

ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ

ವಿಸು ರಸಬಹುದ್ಯದ

ಕಾರಾವಾಸದಿಿಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ

ದಂಡತ್ನಗತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ,

ಅಪರಾಧವ್ನುು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಎಸಗುವ್ಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವೂ

ಸಹ

ಪಾಿ ರಂಭಿಸಲು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ

ಒಳಗೊಿಂಡರುವ್ಲ್ಲಿ ,

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ

ಅನುಮತ ಪತ್ಿ ವ್ನುು ಹಿಿಂತ್ತಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕೆ ದುದ .
(2)

ಈ ಪಿ ಕರಣದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಯ ದಂಡವ್ನುು

ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಲಾದ ದಂಡಕೆೆ ಬಾಧಕವಾಗದಂತ್ತ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
58.

ಪ್ಾ ವೇಶಿಸುವ

ಮತ್ತತ

ಪ್ರಿಶೋಧಿಸುವ

ಅಧಿಕಾರ.-

ಈ

ಉದೆದ ೋಶ್ಕಾೆ ಗಿ,

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರದಿಿಂದ ಪಾಿ ಧಿಕೃತ್ಗೊಿಂಡ `ಎ' ಸಮೂಹದ ಅಧಿಕಾರ ದಜೆಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಮೆಯಲಿ ದ
ದಜೆಾಯ ಯಾವಬಬ

ಅಧಿಕಾರಯು, ಕನಾಟಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ (ಕಾಯ ಪ್ರಟೇಶ್ನ್ ಶುಲೆ ನಿಷೇಧ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ (1984ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 37) ಅಡಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಸಿರಬಹುದ್ಯದ
ಅಿಂಥ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ್ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಅಧಿನಿಯಮದ 9ನೇ
ಪಿ ಕರಣದ

ಅಡಯಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಲಾದಂತ್ಹವೇ

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು

ಚಲಾಯಿಸಲು

ಮತ್ತು

ಪಿ ಕಾಯಾಗಳನುು ನೆರವೇರಸಲು ಅಧಿಕೃತ್ನದ ಅಧಿಕಾರ ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಭಾವಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
59.

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯವನುು

ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ತ್ನು
ಅನುಸ್ಥರವಾಗಿ ತ್ನು

ಸಮಾಪನವ್ನುು

ಸಮಾಪ್ನಗಳಿಸಲು

ನಿದೇಗಶ್ನವನುು

ರಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮನವ್ನುು

ನಿೋಡುವ

ನಿಯಂತಿ ಸುವ್ ಕಾನ್ಯನಿಗೆ

ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅದು ಕನಿಷಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪೂವ್ಾ

ಸೂಚನೆಯನುು (ನೋಟ್ಟಸು) ಸಕಾಾರಕೆೆ ನಿೋಡತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಷತ್ತು , ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬಗೆೆ , ಎಿಂದರೆ:(i) ಪದವಿಯನುು ನಿೋಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ಬೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ ;
(ii) ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ ;
(iii) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯ ಪಾರೋಕರಣವ್ನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಟ್ ವುದು;
(iv) ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲಿ ಿಂಘನೆಯ ಬಗೆೆ , ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ ,
- ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಪರವಿೋಕ್ಷಣೆಯನುು

ನಡೆಸತ್ಕೆ ದುದ

ಮತ್ತು

ಸಕಾಾರಕೆೆ ವ್ರದಿಯನುು ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3) ದುವ್ಯ ಾವ್ಹರಣೆ, ದುರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು
ಸಕಾಾರವು,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಶಿಸುು

ಆಡಳಿತ್ವ್ಗಾದವ್ರಗೆ

ಆಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುು
ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು

ಗುರುತಸಿದರೆ,

ಸರಪಡಸಬೇಕೆಿಂದು

ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು ನಿೋಡತ್ಕೆ ದುದ . ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಆ ನಿದೇಾಶ್ನಗಳನುು
ಪಾಲ್ಲಸದಿದದ ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮವ್ನುು (ಕೊೋಸ್ಟಾ)
ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸುವ್ ಬಗೆೆ ತೋಮಾಾನವ್ನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವ್ ಹಕುೆ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು
ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸುವ್

ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮವ್ನುು

ವಿಧಾನವು,

ಸಕಾಾರವು

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

(ಕೊೋಸ್ಟಾ)

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದಂತ್ತ

ಇರತ್ಕೆ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ತ್ನು ಕಾರಣಗಳನುು ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು ಸಮಂಜ್ಸ ಅವ್ಕಾಶ್ಗಳನುು
ನಿೋಡದ ಹೊರತ್ತ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಿ ಮವ್ನುು ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(5) (1)ನೇ ಉಪಪಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ನೋಟ್ಟಸನುು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಂತ್ಿ ಣಾ

ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸಲು

ಅಥವಾ

ಪಾಿ ಧಿಕಾರದೊಡನೆ
ವಾಯ ಸಂಗ

ಕಿ ಮವ್ನುು

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಕಾಾರವು

ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವ್ನುು

ಪರಸಮಾಪನಗೊಳಿಸಲು

ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಕೊನೆಯ

ತಂಡ

ನಿಯತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ

(ಬಾಯ ಚ್)

ತ್ನು

ವಾಯ ಸಂಗ

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತು ರುವ್

ಕಿ ಮವ್ನುು

ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ

ಮಗಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ

ಸೂಕು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಯನುು

ಮಾಡತ್ಕೆ ದುದ .
60. ಸಮಾಪ್ನೆಯ ಸಂದಭಗದಲಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯೂ ಲಯದ ವೆಚು ಗಳು.- (1) 59ನೇ ಪಿ ಕರಣದ
(5)ನೇ

ಉಪಪಿ ಕರಣದ

ಅಡಯಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಡಳಿತ್ಸತ್ಮ ಕ ವೆಚಚ ಗಳನುು

ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು

ಶಾಶ್ವ ತ್ ಶಾಸನಬದಿ

ಹಸ್ಥು ಿಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ್

ದತು ನಿಧಿ, ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿ

ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಯಿಿಂದ ನಿಯಮಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ಹಸ್ಥು ಿಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ವೆಚಚ ವ್ನುು
ಸ್ಥಕಷ್ಟ್

ರ್ರಸಲು 48, 49, 50 ಮತ್ತು 51ನೇ ಪಿ ಕರಣಗಳ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ ನಿಧಿಯು
ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅಿಂಥ ವೆಚಚ ವ್ನುು

ಸಕಾಾರವು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು

ಆಸಿು ಗಳನುು ವಿಲೇ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ರ್ರಸತ್ಕೆ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಗಿದದ ರೆ,

ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ್

ಸಮಾಪನೆಯು

ಸಕಾಾರವು

ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು

ಅಿಂಥ

ಗುರುತಸುವ್

ದುವ್ಯ ಾವ್ಹರಣೆ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ದ

ದುವ್ಯ ಾವ್ಹಾರಕೆೆ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ಕೆೆ

ಮತ್ತು

ಅವ್ರ

ಮೇಲೆ

ತ್ಸನು

ಸೂಕು ವೆಿಂದು

ಭಾವಿಸಬಹುದ್ಯದ ಅಿಂಥ ದಂಡನೆಯನುು ವಿಧಿಸಲು ಸವ ತಂತ್ಿ ವಾಗಿರತ್ಕೆ ದುದ .
61. ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳನುು
ಜ್ಞರಗೊಳಿಸುವ್

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ

ತಿಂದರೆ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು,

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಥವಾ ಆದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ ತಿಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವ್ಶ್ಯ ಕ ಹಾಗೂ
ಸಮಂಜ್ಸವೆಿಂದು

ತ್ನಗೆ

ಕಂಡುಬರುವಂಥ

ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ

ಅಸಂಗತ್ವ್ಲಿ ದ ಉಪಬಂಧಗಳನುು ರಚಿಸಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ಪಾಿ ರಂರ್ವಾದ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಐದು

ವ್ಷಾಗಳು

ಮಕಾು ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಈ ಪಿ ಕರಣದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ
ಆದೇಶ್ವ್ನುು ಹೊರಡಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪಿ ಕರಣದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಪಿ ತಯಿಂದು ಆದೇಶ್ವ್ನುು ಅದನುು ರಚಿಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಿಂದೆ ಮಂಡಸತ್ಕೆ ದುದ .
62.

ರಾಜೂ

ಸಕಾಗರದ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳ

ರಚನಾಧಿಕಾರ.- (1) ರಾಜ್ಯ

ಸಕಾಾರವು, ಈ

ಈಡೇರಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪಿ ತಯಿಂದು ನಿಯಮವ್ನುು , ಅದನುು ರಚಿಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟ್
ಅಧಿವೇಶ್ನದಲ್ಲಿ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ
ಅಥವಾ

ಅಡಕವಾಗಿರಬಹುದ್ಯದ ಒಟ್ಟ್
ಮಂಡಸತ್ಕೆ ದುದ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪಿ ತಯಿಂದು ಸದನದ ಮಿಂದೆ, ಒಿಂದು

ಎರಡು

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚಚ

ನಿರಂತ್ರ

ಅಧಿವೇಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂವ್ತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವೇಶ್ನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ

ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಅಥವಾ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವೇಶ್ನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವಾಯದ ಅಧಿವೇಶ್ನವು ಮಕಾು ಯವಾಗುವುದಕೆೆ ಮದಲು ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡಲು ಒಪ್ರಪ ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿಯಮವ್ನುು

ರಚಿಸತ್ಕೆ ದದ ಲಿ ವೆಿಂದು

ಉರ್ಯ ಸದನಗಳು ಒಪ್ರಪ ದರೆ ತ್ದನಂತ್ರ ಅಿಂಥ ನಿಯಮವು ಹಾಗೆ ಮಾಪಾಾಟಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗತ್ಕೆ ದುದ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸ್ಥರವಾಗಿ

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .

ಆದ್ಯಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ಅಿಂಥ ಮಾಪಾಾಡು ಅಥವಾ ರದಿ ತಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಿ
ಮದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾದ ಮಾನಯ ತ್ತಗೆ ಬಾಧಕವ್ನುು ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡತ್ಕೆ ದದ ಲಿ .
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸ್ಥರ
ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,

(ಕ್ಕ.ದ್ಯವ ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಸಕಾಾರದ ಕಾಯಾದಶಿಾ
ಸಂಸದಿೋಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ

ಈ

