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ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ರ ಕ್ರಣಗಳು:
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು, ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಭ.2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.3. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ ರ ಸ್ಥತ .4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ನೆ.5. ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ನೆರವು.6. ಘಟಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಕಾಯ ಾಂಸ್ಗಳು, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ಕಾಂದರ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಅಧಯ ಯನ ಕಾಂದರ ಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಂದರ ಗಳನುನ ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸು ಅಧಿಕಾರ
7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದ್ದ ೋವಗಳು.8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಗಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಾಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಶ್ ರ ದ ಎಲಾ ರಿಗೂ
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .10. ರಾಷ್ಟ್ ರ ೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತೆ.11. ಪ್ರರ ಯೋಜಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.12. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.13. ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.14. ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.15. ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.16. ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.17. ಕುಲತಿಗಳು.18. ಷಸಕುಲತಿಗಳು.19. ವ್ಯಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಥವ್ಯ ಕಾಂದರ ಗಳ ಡೋನ್ಗಳು.20. ಕುಲಷಚಿರು.21. ಕುಲಷಚಿರು ( ಮೌಲಯ ಮಾನ):22. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ.23. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.24. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.25. ಕೋರ್ಟಗ:26. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ .27. ಯ ಸ್ಥಾ ನಾ ಮಂಡಳಿ.28. ವಿದ್ಯಯ ವಿಶಯಕ್ ರಿಶತ್ತತ .29. ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಿಶತ್ತತ .30. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ.31. ಸಂದಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಷಮಿತಿ.-

32. ಇತರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.33. ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಷದಷಯ ತವ ದ ಅನಸಗತೆ.34. ಖಾಲಸ್ಥಾ ನ ಇರು ಕಾರಣದಾಂದ್ಯಗಿ ಯ ಸರಣೆಗಳು ಅಸಾಂಧುವ್ಯಗತಕ್ಕ ದದ ಲಾ .35. ಕಾಯಗಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆೆ ಉಬಂಧಗಳು.36. ಆಾಂಬುಡಸ ಮನ್.37. ರಿನಿಯಮಗಳು.38. ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನಾ ವಿಧಾನ.39. ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಗೆ ಅಧಿಕಾರ.40. ವಿನಿಯಮಗಳು.41. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನಾ ವಿಧಾನ.42. ವಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಗೆ ಅಧಿಕಾರ.43. ಆಡಗನೆನ್ಸ ಗಳು.44. ಶುಲಕ ನಿಗಧಿ.45. ನೌಕ್ರರ ಸೇವ್ಯ ಶರತ್ತತ ಗಳು.46. ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕುಕ .47. ಭವಿಶಯ ಅಥವ್ಯ ನಿವೃತಿತ ವೇತನ ನಿಧಿ.48. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು.49. ಷಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.50. ಸ್ಥಾಂದರ್ಭಗಕ್ ಖಾಲಸ್ಥಾ ನಗಳನುನ ಭತಿಗ ಮಾಡುವುದ್ದ.51. ಷದ್ಯಾ ನೆಯಾಂದ ಕೈಗಾಂಡ ಕ್ರ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ.52. ತಾತಾಕ ಲಕ್ ಉಬಂಧಗಳು.53. ಶಾವವ ತ ಮತ್ತತ ಶಾಷನಬದಧ ದತಿತ ನಿಧಿ.54. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ.55. ಸ್ಥಮಾನಯ ನಿಧಿ.56. ಅರ್ಭವೃದಧ ನಿಧಿ.57. ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಧಿ.58. ನಿಧಿಗಳ ನಿಗಸಣೆ.59. ವ್ಯಷ್ಟಗಕ್ ರದ.60. ಲೆಕ್ಕ ತರ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕ್ಕ ರಿಶೋಧನೆ.61. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರುಜುವ್ಯತಿನ ಮಾದರಿ.62. ನಿದೇಗವನ ನಿೋಡಲು ರಾಜಯ ಷಕಾಗರದ ಅಧಿಕಾರ.63. ದಂಡಗಳು.64. ರ ವೇಶಿಸು ಮತ್ತತ ರಿಶೋಧಿಸು ಅಧಿಕಾರ.65. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯನುನ ಷಮಾನಗಳಿಷಲು ನಿದೇಗವನನುನ ನಿೋಡು ಅಧಿಕಾರ.66. ಷಮಾನೆಯ ಸಂದಭಗದಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವೆಚು .67. ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆ.68. ರಾಜಯ ಷಕಾಗರದ ನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ.-

.

ಉದ್ದ ೋವಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ

37.-ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್

ಸ್ವ ಡೋಸ್ (ರಿ) ಸೇಸೆಟಿ, ಬೆಂಖಳೂರು ಇದು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ಲು

ಮೆಂದೄ ಬಂದಿದೄ. ಹೆಸ್ರಾೆಂತ ಸಂಸೄಥ ಮ ಮೂಲಔ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು
ಕಚಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಗುಣಭಟಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ ಸ್ರಿಸ್ಲು ನೆಯವಾಗುತತ ದೄ. ಇದು
ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣವಲಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ

ರ ವಶಾತಿಮ ರ ಮಾಣಾನ್ನನಅತದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೄಮನ್ನನ

ಕೂಡ

ತವ ರಿತಗೊಳಿಸುತತ ದೄ.
ಮೇಲಕ ೆಂಡ ಹಿನೆನ ಲೆಮ ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್ ಸ್ವ ಡೋಸ್ (ರಿ)
ಸೇಸೆಟಿ, ಬೆಂಖಳೂರು ಇದಯ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವೇೆಂದಯ ಸ್ಥಥ ನೆಗೆ ಉಬಂಧ
ಔಲ್ಲ ಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೄೆಂದು ರಿಖಣಿಸ್ಲಾಗಿದೄ.
ಈ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ವಿಜ್ಞಾ ನಖಳು, ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಔಲೆ,
ಮಾನವಿಔ, ಸ್ಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ, ವೆದಯ ಕೋಮ,ಆರೋಖಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮೆಂತಾದ ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಭತ್ತತ

ತತಸ ೆಂಬಂಧಿತ ವಲಮಖಳ್ಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಜೌಷಧ

ಬೋಧನೆ,

ತಯಬೇತಿ,

ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ರ ಖತಿಮ ಫಗೆೆ ಹಾಗೂ ಅದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೄಕ ನಅರ ಸಂಗಿಔವಾದ
ಇತಯ ವಿಷಮಖಳ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಕು ಚೆಲುಿ ತತ ದೄ.
ಆದದ ರಿೆಂದ ಈ ವಿಧೇಮಔ.
[2021ಯ ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಮ ವಿಧೇಮಔ ಸಂಖ್ಯಯ : 40, ಔಡತಸಂಖ್ಯಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 44 ಶಾಸ್ನ 2021]
[ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮ 3ನೇ ಟಿಟ ಮ 25ನೇ ನಮೂದನೆಯಡಮಲ್ಲಿ ಫರುತತ ದೄ]
[ಔರ್ನಿಟಔ

ರಾಜ್ಯ ತರ ದ

ರ ಔಟಣೆಗೊೆಂಡದೄ]

ಭಾಖ-IVA, ವಿಶೇಷ

ತಿರ ಕೄ

ಸಂಖ್ಯಯ : 829 ದಿರ್ನೆಂಔ:11.10.2021ಯಲ್ಲಿ
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(2021 ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ11 ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2021ರ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ11ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಔಲೆ, ಮಾನವಿಔ, ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ವಿಜ್ಞಾ ನ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ,

ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ,

ವೆದಯ ಕೋಮ,

ಆರೋಖಯ

ಮೆಂತಾದವುಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನ,

ಓಷಧ

ವಿಜ್ಞಾ ನ(ಫಾಭಿಸಿ)

ಜ್ಞಾ ನದ ಎಲೆಿ ಖಳ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮನ್ನನ

ಪರ ೋತಾಸ ಹಿಸ್ಲು

ಹಾಗೂ ಕೆಗೊಳ್ಳ ಲು ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್ ಸ್ಟ ಡೋಸ್ ಮೂಲಔ ಖಾಸ್ಗಿ
ವಲಮದಲ್ಲಿ

ಏಕಾತಮ ಔ

ಸ್ವ ರೂದ

ನಿಖಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ
ಅದಕೄಕ

ಔರ್ನಿಟಔ

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೄಕ

ಸ್ಥಥ ನಆಸಿ,

ಆನ್ನಷಂಗಿಔವಾದ

ವಿಷಮಖಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧಔಲ್ಲ ಸ್ಲು ೆಂದು ಅಧಿನಿಮಭ.
ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್ ಸ್ಟ ಡೋಸ್ ಮೂಲಔ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಮದಲ್ಲಿ
ಏಕಾತಮ ಔ ಸ್ವ ರೂದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಥ ನಆಸಿ, ನಿಖಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು
ವಿಹಿತವಾಗಿದೄ. ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಔಲೆ, ಮಾನವಿಔ, ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ವಿಜ್ಞಾ ನ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ,

ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ,

ವೆದಯ ಕೋಮ,

ಆರೋಖಯ

ವಿಜ್ಞಾ ನ,

ಓಷಧ

ವಿಜ್ಞಾ ನ

(ಫಾಭಿಸಿ)

ಮೆಂತಾದವುಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ಅಭಾಯ ಸ್ವನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಂತೆ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಜ್ಞಾ ನದ ರಿಶ್ರ ಭಖಳು ಭಾಯತ ಹಾಗೂ ಭಾಯತಿೋಮ ಜ್ಞಾ ನ ವಯ ವಸೄಥ ಖಳ್ನ್ನನ
ಆಳ್ವಾಗಿ ಅಧಯ ಮನ ಮಾಡುವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿೋತಿ, 2020ಯ ನೈಜ್ ಆಶ್ಮವನ್ನನ ಸ್ಥಕಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ;
ಇದು ಭಾಯತ ಖಣರಾಜ್ಯ ದ ಎ ತೆತ ಯಡನೇ ವಷಿದಲ್ಲಿ ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿೆಂದ
ಈ ಮೆಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತವಾಖಲ್ಲ:ಅಧಾಯ ಯ - I
ಪ್ರರ ರಂರ್ಭಕ್
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ

ಹೆಷರು, ವ್ಯಯ ಪ್ತತ

ಮತ್ತತ

ಪ್ರರ ರಂಭ.-(1)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭವನ್ನನ

ಚಾಣಔಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2021 ಎೆಂದು ಔರೆಮತಔಕ ದುದ .
(2) ಇದು ಇಡೋ ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ಕೄಕ ವಾಯ ತ ವಾಖತಔಕ ದುದ .
(3) ಇದು

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯವು ಸ್ಕಾಿರಿ ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಿ

1

[ಅಧಿಸೂಚನೆಮ]1

ಮೂಲಔ

ಗೊತ್ತತ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ದಿರ್ನೆಂಔದಂದು ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔಕ ದುದ .
1. ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಇಡ/308/ಯುಆರ್ಸಿ/2021 ದಿರ್ನೆಂಔ: 05.03.2022 ಯ ಮೂಲಔ ದಿರ್ನೆಂಔ: 05.03.2022 ರಿೆಂದ
ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಿರುತತ ದೄ. (ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನನ ಅಧಿನಿಮಭದ ಕೇನೆಮಲ್ಲಿ ನೋಡಫಹುದು.)

2. ರಿಭಾಷೆಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ , ಸಂದಬಿವು ಅನಯ ಥಾ ಅಖತಯ ಡಸಿದ ಹೊಯತ್ತ,(ಎ)

``ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ

ರಿಷತ್ತತ ''

ಎೆಂದರೆ,

28ನೇ

ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ ರಿಷತ್ತತ ;
(ಬಿ)

``ಕಾಮಿಸೂಚಿ ವಿಷಮಖಳು'', ಎೆಂದರೆ, ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತತ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಭತ್ತತ ೆಂದು ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಮಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ಔಲಾಖಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ಫಹುದೄೆಂದು ತಭಮ
ಸ್ಭಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿ ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಮೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲ್ಲಖಿತ ಅನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ ಕೇಟಿಟ ದ್ಯದ ಖ

ಮಾತರ ವ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಿನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ
ಯಾವುದ ಸ್ಮಿತಿಮವರು ಕಾಮಿಸೂಚಿಮಲ್ಲಿ

ಸರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ

ಚಚೆಿಗೆ

ತೆಗೆದುಕೇೆಂಡು ನಿಣಿಮವನ್ನನ ಕೇಡಫಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ವಿಷಮಖಳು ಭತ್ತತ ಔಲಾಖಳು;
(ಸಿ)

``ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿ''

ಎೆಂದರೆ,

26ನೇ

ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಲಾದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ;
(ಡ)

``ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿ’’ ಎೆಂದರೆ 27ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಲಾದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿ;
(ಇ)

``ಕಾಯ ೆಂಸ್'' ಎೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನಆಸಿದ, ನಿವಿಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾನಯ ತೆ

ನಿೋಡದ ರಾಜ್ಯ ದೊಳ್ಗಿರುವ ೆಂದು ಕಾಯ ೆಂಸ್;
(ಎಫ್) ``ಕುಲಾಧಿತಿ'',

“ಸ್ಹ

ಕುಲಾಧಿತಿ”,

``ಕುಲತಿ'',

``ಸ್ಹಕುಲತಿ''

ಎೆಂದರೆ,

ಅನ್ನಔರ ಭವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಾಧಿತಿ, ಸ್ಹ ಕುಲಾಧಿತಿ, ಕುಲತಿ ಭತ್ತತ ಸ್ಹಕುಲತಿ;
(ಜಿ)

``ಸ್ಮಿತಿಖಳು''

ನಿಮಭಖಳು

ಎೆಂದರೆ,

ಅಥವಾ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭ

ವಿನಿಮಭಖಳ್ಡಮಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ರಿನಿಮಭಖಳು

ಅಥವಾ

ಸ್ಮಿತಿಖಳು

ಅಥವಾ

ಯಚಿಸ್ಲಾದ

ಸಂದಭಾಿನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಿನಿವಾಿಹಔರು ಯಚಿಸಿರುವ ಸ್ಮಿತಿಖಳು
ಭತ್ತತ

ಅದಯಲ್ಲಿ

ಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ

ಆಯ್ಕಕ

ಸ್ಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ ಭತ್ತತ

ಅೆಂಥ ಇತಯ

ಸ್ಮಿತಿಖಳ್ನ್ನನ ಳ್ಗೊಳುಳ ತತ ವೄ;
(ಎಚ್) ``ಗಟಔ ಕಾಲೇಜು'' ಎೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನಆಸಿ, ನಿವಿಹಿಸುತಿತ ರುವ ೆಂದು
ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ;
(ಐ)

“ಕೇೋಟ್ಟಿ”

ಎೆಂದರೆ

25ನೇ

ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕೇೋಟ್ಟಿ;
(ಜೆ)

``ಹಣಕಾಸು

ಸ್ಮಿತಿ''

ಎೆಂದರೆ,

30ನೇ

ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿರುವ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ;
(ಕೄ) ``ಸ್ಕಾಿಯ'' ಎೆಂದರೆ, ಔರ್ನಿಟಔ ಸ್ಕಾಿಯ;
(ಎಲ್) ``ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಅಧಿಮಾನಯ ತಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳು'' ಎೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್
ಆಯೋಖ, ಅಖಿಲ ಭಾಯತ ತಾೆಂತಿರ ಔ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷತ್ತತ , ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷಿಟ ರೋಮ ರಿಷತ್ತತ ,
ಭಾಯತಿೋಮ ವೆದಯ ಕೋಮ ರಿಷತ್, ಭಾಯತಿೋಮ ಓಷಧಿೋಮ ರಿಷತ್,

ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಮೌಲಯ ಮಾನ

ಭತ್ತತ ಅಧಿಮಾನಯ ತ ರಿಷತ್, ಭಾಯತಿೋಮ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧರ್ನ ರಿಷತ್, ದೂಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷತ್,
ಭಾಯತಿೋಮ ವೆಜ್ಞಾ ನಿಔ ಭತ್ತತ
ಗುಣಭಟಟ ಖಳ್ನ್ನನ

ಸಂಶೋಧರ್ನ ರಿಷತ್ತತ ,

ಖಾತಿರ ಡಸುವುದಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಖಳಂಥಹ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಧಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ, ಕೆಂದರ ಸ್ಕಾಿಯವು ಸ್ಥಥ ನಆಸಿರುವ ೆಂದು ಸಂಸೄಥ

ಭತ್ತತ ಷಯತ್ತತ ಖಳ್ನ್ನನ

ಭತ್ತತ ಇದು ಸ್ಕಾಿಯವನ್ನನ

ಳ್ಗೊಳುಳ ತತ ದೄ;
(ಎೆಂ) “ಒೆಂಫಡಸ ಭನ಄” ಎೆಂದರೆ 36ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ
ಒೆಂಫಡಸ ಭನ಄;
(ಎನ಄) ``ನಿಮಮಿಸ್ಲಾದುದು'' ಎೆಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಕಾಿಯವು ಯಚಿಸಿದ

ನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಸ್ಲಾದುದು;
()

``ೆಂದು ಗಟಔ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಟಟ ೆಂತೆ ನಅರ ೆಂಶುನಅಲರು'' ಎೆಂದರೆ, ಗಟಔ

ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕಯ ಸ್ಥ ರು ಭತ್ತತ ನಅರ ೆಂಶುನಅಲರು ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಭಔವಾದ ನಅರ ೆಂಶುನಅಲಯ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಮಲ್ಲಿ , ನಅರ ೆಂಶುನಅಲರಾಗಿ ಔತಿವಯ ನಿವಿಹಿಸ್ಲು ತಾತಾಕ ಲ್ಲಔವಾಗಿ ನೇಭಔಗೊೆಂಡರುವ
ಉನಅರ ೆಂಶುನಅಲರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತಯ ವಯ ಕತ ಯೂ ಇದಯಲ್ಲಿ ಳ್ಗೊಳುಳ ತಾತ ರೆ;
(ನಆ)

``ನಅರ ದಶಿಔ ಕೆಂದರ '' ಎೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ದೊಳ್ಗಿನ ಯಾವುದ ರ ದಶ್ದಲ್ಲಿ ನ ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳ್ ಕಾಮಿವನ್ನನ

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸುವ ಭತ್ತತ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡುವ ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ

ಭತ್ತತ

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಯು ವಹಿಸಿಕೇಡಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ

ಅೆಂಥ ಕೆಂದರ ಕೄಕ

ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ

ನೆಯವರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಸ್ಥಥ ನಆಸಿದ

ಅಥವಾ

ನಿವಿಹಿಸಿಕೇೆಂಡುಫರುವ ೆಂದು ಕೆಂದರ ;
(ಕೂಯ ) ``ಕುಲಸ್ಚಿವರು''

ಭತ್ತತ

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

(ಮೌಲಯ ಮಾನ)”

ಎೆಂದರೆ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಸ್ಚಿವರು ಭತ್ತತ ಕುಲಸ್ಚಿವರು (ಮೌಲಯ ಮಾನ);
(ಆರ್) “ಸಂಶೋಧರ್ನ ಕೆಂದರ ” ಎೆಂದರೆ ಯಾವುದ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಮ
ಕಾಮಿಔರ ಭವನ್ನನ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ ಸಂಶೋಧನೆಮನ್ನನ ಕೆಗೊಳ್ಳ ಲು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮವು
ಸ್ಥಥ ನಆಸಿದ, ನಿವಿಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾನಯ ತೆ ನಿೋಡದ ರಾಜ್ಯ ದೊಳ್ಗಿನ ೆಂದು ಕೆಂದರ ;
(ಎಸ್) “ಸೇಸೆಟಿ” ಎೆಂದರೆ ಔರ್ನಿಟಔ ಸೇಸೆಟಿಖಳ್ ನೋೆಂದಣಿ ಅಧಿನಿಮಭ 1960 ( 1960ಯ
ಔರ್ನಿಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ

17)ಯ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ನೋೆಂದ್ಯಯಿತವಾದ “ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್

ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್ ಸ್ಟ ಡೋಸ್”;
(ಟಿ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭಕೄಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ``ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ನಅರ ಧಿಕಾಯ'' ಅಥವಾ ``ನಅರ ಯೋಜ್ಔ
ಸಂಸೄಥ '' ಎೆಂದರೆ “ಸೄೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಅೆಂಡ್ ಸೇೋಷಿಮಲ್ ಸ್ಟ ಡೋಸ್”;
(ಯು) ``ರಾಜ್ಯ '' ಎೆಂದರೆ, ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ;
(ವಿ)
ಎೆಂದರೆ,

``ರಿನಿಮಭಖಳು'', “ವಿನಿಮಭಖಳು”, “ನಿಮಭಖಳು”
ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಯಚಿಸಿದ

ಭತ್ತತ

“ಆಡಿನೆನ಄ಸ ಖಳು “

ಅನ್ನಔರ ಭವಾಗಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ರಿನಿಮಭಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ಆಡಿನೆನ಄ಸ ಖಳು;
(ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ )
ಸ್ಲಹೆಖಳ್ನ್ನನ

``ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ''

ಎೆಂದರೆ,

ಶಿಕ್ಷಣದ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ

ನಿೋಡುವ, ಸ್ಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಅಖತಯ ವಾದ ಯಾವುದ

ಇತಯ ನೆಯವನ್ನನ

ನಿೋಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನಆಸಿದ ಭತ್ತತ ನಿವಿಹಿಸಿಕೇೆಂಡುಬಂದ

ರಾಜ್ಯ ದೊಳ್ಗಿನ ೆಂದು ಕೆಂದರ ;
(ಎಕ್ಸಸ ) ``ಅಧಾಯ ಔರು'' ಎೆಂದರೆ, ಫಬ
ನಅರ ಧಾಯ ಔರು

ಅಥವಾ

ರಿೋಡರ್

ನಅರ ಧಾಯ ಔರು, ಸ್ಹ ನಅರ ಧಾಯ ಔರು, ಸ್ಹಾಮಔ

ಅಥವಾ

ಉರ್ನಯ ಸ್ಔರು

ಅಥವಾ

ನಅಯ ಔಲ್ಲಟ

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ೆಂದು ಗಟಔ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದಕೄಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ
ನಡೆಸುವುದಕೄಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಖಿದಶ್ಿನ ನಿೋಡುವುದಕೄಕ ನೇಭಔವಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ವಯ ಕತ
ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನ್ನದ್ಯನ

ಆಯೋಖವು

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ

ನಿಮಮಾವಳಿಖಳಿಗೆ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಇರುವ ಗಟಔ ಕಾಲೇಜಿನ ನಅರ ೆಂಶುನಅಲರು ಇದಯಲ್ಲಿ ಳ್ಗೊಳುಳ ತಾತ ರೆ;
(ವೆ)

``ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ''

ಎೆಂದರೆ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಥ ನಆಸಿ,

ನಿಖಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ``ಚಾಣಔಯ ''ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ;
(ಜ್ಡ್) ``ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್ ಆಯೋಖ'' ಎೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್
ಆಯೋಖ ಅಧಿನಿಮಭ, 1956 (1956ಯ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 3)ಯ 4ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಥ ನಆತವಾದ ಆಯೋಖ;

(ಎಎ) ``ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷ'' ಎೆಂದರೆ, 13ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷ.
ಅಧಾಯ ಯ- II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತತ ಪ್ರರ ಯೋಜಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ
3.
ಳ್ಟ್ಟಟ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ
ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಾ ನೆಗೆ

ಅದಔಕ ನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ರ ಸ್ಥತ .-(1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ

ೆಂದು

ಏಕಾತಮ ಔ

ಸ್ವ ರೂದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವ ಹಔಕ ನ್ನನ ಸೇಸೆಟಿ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
(2)

ಸೇಸೆಟಿ,

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವ

ರ ಸ್ಥತ ವವನ್ನನ

ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ರ ಸ್ಥತ ವವು ಈ ಮೆಂದಿನ ವಿವಯಖಳ್ನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಸೇಸೆಟಿಮ ವಿವಯಖಳೆಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳು;

(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಯ ನಆತ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಥ ನಮಾನ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಮ ಲಬಯ ತೆ;

(iii)

ನಅರ ರಂಬದ ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ ನಿಔಟ ಐದು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ವಷಿಖಳ್ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕೆಗೊಳ್ಳ ಬೇಕೄೆಂದಿರುವ ಅಧಯ ಮನ ಭತ್ತತ

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ ಸ್ವ ರೂ ಭತ್ತತ ಫಗೆ;
(iv)

ನಅರ ರಂಭಿಸ್ಲು ರ ಸ್ಥತ ನಆಸಿರುವ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳ್ (ಫಾಯ ಔಲ್ಲಟ ಖಳು) ಅಥವಾ
ಶಾಲೆಖಳು, ಅಧಯ ಮನ ಕೇೋಸುಿಖಳು ಭತ್ತತ ಸಂಶೋಧನೆ;

(v)

ಔಟಟ ಡಖಳು, ಸ್ಲಔಯಣೆಖಳು ಭತ್ತತ ಯಚರ್ನ ಸೌಔಮಿಖಳ್ನ್ನನ

ದಗಿಸುವಂಥ

ಕಾಯ ೆಂಸ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ;
(vi)

ನಅರ ರಂಬದ ದಿರ್ನೆಂಔದ ನಿಔಟ ಐದು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ವಷಿಖಳ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ್
ವೄಚು ದ ಹಂತಖಳು;

(vii)

ಬಾಬುವಾರು ಆವತಿಔ ವೄಚು , ಆರ್ಥಿಔ ಮೂಲಖಳು ಭತ್ತತ

ರ ತಿಯಫಬ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗೆ ತಖಲುವ ಅೆಂದ್ಯಜು ವೄಚು ;
(viii) ಸಂನ್ಮಮ ಲ

ಸಂಖರ ಹಣೆಗಾಗಿ

ಯೋಜ್ನೆ ಭತ್ತತ

ಅದಕೄಕ

ಬಂಡವಾಳ್ದಿೆಂದ

ತಖಲುವ ವೄಚು ಹಾಗೂ ರ ತಿಯೆಂದು ಮೂಲಕೂಕ ಭರು ಸಂದ್ಯಮ ಮಾಡುವ
ರಿೋತಿ;
(ix)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿೆಂದ ಶುಲಕ

ವಸೂಲು ಮಾಡ ಆೆಂತರಿಔವಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಖರ ಹಿಸುವ

ಯೋಜ್ನೆ, ಸ್ಲಹಾ ಸವೄ ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳಿೆಂದ ನಿರಿೋಕಷ ತ ರಾಜ್ಸ್ವ ಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ
ನಿರಿೋಕಷ ತ ವಯಮಾನಖಳು;
(x)

ಗಟಔವೇೆಂದಕೄಕ
ವಖಿಖಳಿಗೆ

ತಖಲುವ ವೄಚು ದ ವಿವಯಖಳು, ಆರ್ಥಿಔವಾಗಿ ದುಫಿಲವಾದ

ಸರಿದ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ

ಶುಲಕ ದಲ್ಲಿ ನ

ರಿಯಾಯಿತಿ

ಅಥವಾ

ವಿರ್ನಮತಿಮ ರ ಮಾಣ, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವತನದ
ವಿವಯಖಳು ಭತ್ತತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾಯತಿೋಮರು ಅಥವಾ ಭಾಯತಿೋಮ ಮೂಲದ
ವಯ ಕತ ಖಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾಯತಿೋಮರು ಅಥವಾ ಭಾಯತಿೋಮ ಮೂಲದ
ವಯ ಕತ ಖಳು ನಅರ ಯೋಜಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಭತ್ತತ ಭಾಯತವನ್ನನ ಹೊಯತ್ತಡಸಿ

ಇತಯ ರಾಷಟ ಟ ರಖಳ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಔಕ

ಶುಲಕ ದ ದಯಖಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ

ಇದದ ಲ್ಲಿ ಅವುಖಳ್ನ್ನನ ಸೂಚಿಸುವ ಶುಲಕ ಯಚನೆಮ ವಿವಯಖಳು;
(xi) ನಅರ ಯೋಜ್ಔ

ಸೇಸೆಟಿ

ಹಾಗೂ

ಹಣಕಾಸಿನ

ಸಂನ್ಮಮ ಲಖಳ್

ನಿದಿಶ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಟಟ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಬವ ಭತ್ತತ ತಜ್ಞತೆ;
(xii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ರುವ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೋಸುಿಖಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ನ್ನನ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಇರುವ ವಯ ವಸೄಥ ; ಭತ್ತತ

(xiii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಥಥ ನೆಯಾಗುವುದಕೄಕ

ನೆಯವರಿಸ್ಬೇಕೄೆಂದು ರಾಜ್ಯ

ಮದಲು

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಸ್ಕಾಿಯವು ಅಖತಯ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಅೆಂಥ ಇತಯ ಷಯತ್ತತ ಖಳ್ ನೆಯವರಿಕೄಮ ಹಂತ.
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥಥ ನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ಶಿಫಾಯಸುಸ ಖಳ್ನ್ನನ ಮಾಡಲು ನಅರ ಯೋಜ್ಔ
ಸಂಸೄಥ ಯಿೆಂದ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಲಾದ ರ ಸ್ಥತ ವಖಳ್ನ್ನನ

ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯವು, ಔರ್ನಿಟಔ

ರಾಜ್ಯ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷತಿತ ನ ದನಿಮಿತತ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾದ ಮೂವರು ಸ್ದಸ್ಯ ರುಖಳ್ನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡ

ೆಂದು ಶೋಧರ್ನ ಸ್ಮಿತಿಮನ್ನನ ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ನೆ.-(1) ರಾಜ್ಯ
ಶಿಫಾಯಸುಸ ಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಕಾಿಯವು ಶೋಧರ್ನ ಸ್ಮಿತಿಯು ಮಾಡದ

ಯಾಿಲೋಚಿಸಿದ ತರುವಾಮ ಭತ್ತತ ತಾನ್ನ ಅವಶ್ಯ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ

ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಸಿದ ತರುವಾಮ,(i) ಸೇಸೆಟಿಯು ಸ್ಥಔಷ್ಟಟ

ಮೂಲ ಸೌಔಮಿಖಳೆಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ನಡೆಸುವ

ಸ್ಥಭಥಯ ಿ ಹೊೆಂದಿದೄಯ್ಕೆಂದು;
(ii) ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥ ಳ್ದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಕೄಳ್ಗೆ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ವಿಸಿತ ೋಣಿದ ಭೂಮಿಮನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿದೄಯ್ಕೆಂದು, ಎೆಂದರೆ :(ಎ) ಅದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲ್ಲಕೄಮ ವಾಯ ನಆತ ಯಳ್ಗಿದದ ರೆ ಇ ತೆತ ೈದು
ಎಔರೆ ಭೂಮಿ;
(ಬಿ) ಅದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಖಳೂರು ಭಹಾನಖಯ ನಅಲ್ಲಕೄ ವಾಯ ನಆತ ಮ ಹೊಯಗಿದುದ , ಬೆಂಖಳೂರು
ಮೆಟ್ರ ೋನಅಲ್ಲಟನ಄ ರ ದಶ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ರ ದಶ್ದ ಳ್ಗಿದದ ರೆ ನಲವತ್ತತ ಎಔರೆ ಭೂಮಿ;
(ಸಿ) (ಎ) ಭತ್ತತ (ಬಿ) ಖಂಡಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ಸ್ಥ ಳ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ ಇತಯ

ಸ್ಥ ಳ್ಖಳ್ಲ್ಲಿ ಐವತ್ತತ ಎಔರೆಖಳಿಗೆ ಔಡಮೆಯಿಲಿ ದಷ್ಟಟ ಭೂಮಿ.
(iii ) ಮೇಲೆ
ಭತ್ತತ

ಇದು

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ಭೂಮಿಯು ಏಔಗಟಔ (ಸಿೆಂಖಲ್ ಬಾಿ ಕ್ಸ) ದಲ್ಲಿ ಯತಔಕ ದುದ
ಸಂಬಂಧಟಟ

ಸೇಸೆಟಿ

ಅಥವಾ

ಸಂಸೄಥ

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂನ್ಮಮ ಲಖಳ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿದೄಯ್ಕೆಂದು:

ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯತಔಕ ದೄದ ೆಂದು;
(iv)

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ

ವಯ ವಹಾಯಖಳ್ನ್ನನ

ಶಾಸ್ನಫದಧ

ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಔಷ್ಟಟ

ನಿಧಿಖಳ್

ಸೃಜ್ನೆಗಾಗಿ

ಭತ್ತತ
(v)

ಉನನ ತ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಬವ

ಅಥವಾ

ರಿಣಿತಿಮನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿದೄಯ್ಕೆಂದು,
-ಭನಗಂಡಲ್ಲಿ , ಸ್ಕಾಿಯವು 3ನೇ ರ ಔಯಣದ (3)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ಅಖತಯ ಡಸ್ಲಾದಂತೆ
ದಗಿಸಿದ ವಿವಯಖಳ್ರ್ನನ ಧರಿಸಿ 53ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿರುವ ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ
ನಿಧಿಮನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವಂತೆ ಸೇಸೆಟಿಗೆ ನಿದಿಶ್ನ ನಿೋಡಫಹುದು.

ದತಿತ

(2) ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ ನಿಧಿಮ ಸ್ಥಥ ನೆಮ ತರುವಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು, ಸ್ಕಾಿರಿ
ರಾಜ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ, ಸ್ಥಥ ನಆತ ರ ಕರ ಯ್ಕಮನ್ನನ

ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ, ಅದಕಾಕ ಗಿನ

ಅಖತಯ ತೆಖಳ್ನ್ನನ ಕಚಿತಡಸಿದ ತರುವಾಮ, ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ “ಚಾಣಔಯ ” ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಎೆಂಫ ಹೆಸ್ರಿನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದಕೄಕ ಅನ್ನಭತಿಮನ್ನನ ನಿೋಡಫಹುದು.
(3) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕೆಂದರ

ಕಾಮಿಸ್ಥಥ ನವು ಬೆಂಖಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಸ್ಕಾಿಯದ ಪೂವಾಿನ್ನಭತಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ

ಇಯತಔಕ ದುದ .

ರಾಜ್ಯ

ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್ ಆಯೋಖದ

ನಿಮಮಾವಳಿಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥಥ ನೆಯಾದ ಐದು ವಷಿಖಳ್ ತರುವಾಮ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ

ಕಾಯ ೆಂಸುಸ ಖಳ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ನಅರ ದಶಿಔ ಕೆಂದರ ಖಳ್ನ್ನನ , ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳ್ನ್ನನ ಔರ್ನಿಟಔದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
(4)

ಮದಲ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು,

ಮದಲ

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು,

ಮದಲ

ಕುಲತಿಮವರು, ಮದಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ದಸ್ಯ ರು, ಮದಲ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ
ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರಿಷತಿತ ನ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಭತ್ತತ
ಸ್ದಸ್ಯ ರುಖಳಾಖಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಎಲಾಿ

ಇನ್ನನ

ವಯ ಕತ ಖಳು,

ಮೆಂದೄ, ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಅಥವಾ
ಅೆಂಥ

ದ

ಅಥವಾ

ಸ್ದಸ್ಯ ತವ ವನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವುದು ಮೆಂದುವರೆಯುವವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ೆಂದು ನಿಖಮಿತ ನಿಕಾಮವನ್ನನ
ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(5) (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನೆಗೆ ಅನ್ನಭತಿ ದೊರೆತ

ತರುವಾಮ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ, ಸೇಸೆಟಿಯು ಆಜಿಿಸಿದ, ಸೃಜಿಸಿದ, ಏನಅಿಟ್ಟ
ಮಾಡಕೇೆಂಡ

ಅಥವಾ

ನಿಮಿಿಸಿದ

ಭೂಮಿ

ಭತ್ತತ

ಇತಯ

ಸಿಥ ಯ

ಭತ್ತತ

ಚಯ

ಸ್ವ ತ್ತತ ಖಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(6) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಹೂಡದ ಅಥವಾ ಅದಯ ವಿರುದಧ ಹೂಡಲಾದ ಎಲಾಿ ದ್ಯವೄಖಳ್ಲ್ಲಿ
ಭತ್ತತ ಇತಯ ಕಾನ್ಮನ್ನ ವಯ ವಹಯಣೆಖಳ್ಲ್ಲಿ ವಾದ ತರ ಖಳಿಗೆ ಕುಲಸ್ಚಿವರು ಸ್ಹಿ ಮಾಡ ಸ್ತಾಯ ನೆ
ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ದ್ಯವೄಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಭತ್ತತ ವಯ ವಹಯಣೆಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ

ಆದಶಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ

ಕುಲಸ್ಚಿವರಿಗೆ ನಿೋಡತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡತಔಕ ದುದ .
(7) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ ನ ಭೂಮಿ, ಔಟಟ ಡ ಭತ್ತತ ಇತಯ ಸ್ವ ತ್ತತ ಖಳ್ನ್ನನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗೆ

ಆನ್ನಷಂಗಿಔವಾಗಿರುವುದನ್ನನ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ

ಇತಯ

ಯಾವುದ

ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ

ಫಳ್ಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ .
5.

ಅನುದ್ಯನಗಳು

ಧನಮೂಲವುಳ್ಳ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಮತ್ತತ

ಸಣಕಾಸು

ನೆರವು.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಲಾಬಯಹಿತ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ

ಸ್ವ ೆಂತ

ರಾಜ್ಯ ದಿೆಂದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ

ಡೆತನದಲ್ಲಿ ರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದ ಇತಯ ಸಂಸೄಥ

ಅಥವಾ ನಿಖಭದಿೆಂದ

ಯಾವುದ ನಿವಿಹಣಾ ಸ್ಹಾಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಹಣಕಾಸು ನೆಯವನ್ನನ

ಹಕಕ ನಿೆಂದ

ಕಳ್ತಔಕ ದದ ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ ಡೆಮಲು ಹಔಕ ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ವು,(ಎ) ಇತಯ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯದ ಸಂಗಟನೆಖಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆಯವನ್ನನ

ದಗಿಸುತಿತ ರುವಂಥದೄದ ೋ

ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ ಭತಿತ ತಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳಿಗಾಗಿ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯದಿೆಂದ ನೆಯವನ್ನನ ಡೆಯುವ ಯಾವುದ ನಿದಿಿಷಟ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ
ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳಿಗಾಗಿ;
(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ

ಕಾಮಿನಿೋತಿಮ ಫದಲಾವಣೆಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳ್ ರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ;

ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಇದ ಫಗೆಮ

(ಡ)

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಅೆಂಥ

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ

ಅೆಂತಹುದ

ಸಂಸೄಥ ಖಳಿಗಾಗಿ

ಸ್ಕಾಿಯವು

ದಗಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ನಿವಿಹಣ ಅನ್ನದ್ಯನ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ
ನೆಯವನ್ನನ ಬೆಂಫಲ್ಲಸುವುದಕಾಕ ಗಿ; ಭತ್ತತ
(ಇ) ಭಾಯತ ಸ್ಕಾಿಯ ಭತ್ತತ ಔರ್ನಿಟಔ ಸ್ಕಾಿಯವು ಅಳ್ವಡಸಿಕೇೆಂಡರುವ ಹೊಸ್ ರಾಷಿಟ ರೋಮ
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ 2020ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂನಆಸ್ಲಾದ ರಂತ್ತಔಖಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ,
- ಅನ್ನದ್ಯನದ ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಫಲವನ್ನನ ದಗಿಸ್ಫಹುದು:
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಯಾವುದ ಇತಯ ಮೂಲದಿೆಂದ ಯಾವುದ ಆರ್ಥಿಔ
ನೆಯವನ್ನನ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಫಹುದು.
6. ಘಟಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್ಚು ರಿ ಕಾಯ ಾಂಸ್ಗಳು, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ್ ಕಾಂದರ ಗಳು ಅಥವ್ಯ
ಅಧಯ ಯನ

ಕಾಂದರ ಗಳು

ಮತ್ತತ

ಸಂಶೋಧನಾ

ಕಾಂದರ ಗಳನುನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನೆಯಾದ ತರುವಾಮ ಐದು ವಷಿಖಳ್ನ್ನನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೋಖದ ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸು

ಅಧಿಕಾರ.-

ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತಯ,

ಇತಯ ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಅಧಿಮಾನಯ ತಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್

ನಿಮಮಾವಳಿಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ , ಸ್ಕಾಿಯದ ಪೂವಾಿನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,
ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ತನಗೆ ಸೂಔತ ವೄನಿಸುವಂಥ ಸ್ಥ ಳ್ಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ಕೆಂದರ ಖಳು,

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ

ಗಟಔ ಕಾಲೇಜುಖಳು, ನಅರ ದಶಿಔ ಕೆಂದರ ಖಳು,

ಕಾಯ ೆಂಸ್ಖಳು,

ಭತ್ತತ

ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿಯಫಹುದು.
7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದ್ದ ೋವಗಳು.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳು,(i) ರ ಸುತ ತವಿರುವ ಸ್ ಧಾಿತಮ ಔ ಯುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಗುಣಭಟಟ ದ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ
ನಿೋಡುವುದು;
(ii)
ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಖಖಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸೌಲಬಯ ವನ್ನನ

ದಗಿಸುವ ಮೂಲಔ ಜ್ಞಾ ನದ ರ ಸ್ಥಯ ಭತ್ತತ

ರ ಖತಿ

ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಕೇೋಸುಿಖಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು ಭತ್ತತ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ

ಅೆಂತರ್ಶಿಸಿತ ೋಮ,ಫಹುಶಿಸಿತ ೋಮ ಭತ್ತತ ಟ್ರರ ನ಄ಸ ಶಿಸಿತ ೋಮ ಅಧಯ ಮನಖಳ್ನ್ನನ

ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಮನ್ನನ ಪರ ೋತಾಸ ಹಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸೂಔತ ಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;
(iii) ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರ ವಶಾವಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾನತೆಗೆ ಉತೆತ ೋಜ್ನ ನಿೋಡುವ ಭತ್ತತ ಹೊಸ್
ಹೊಸ್ ಜ್ಞಾ ನದ ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್ಲ್ಲಿ ಉತಕ ೃಷಟ ತೆಮನ್ನನ ಪರ ೋತಾಸ ಹಿಸುವ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಧಾನಖಳು
ಹಾಗೂ ರೂಡಖಳು, ಕೇೋಸುಿಖಳ್ ಸಂಯೋಜ್ನೆ, ದ್ಯಕಲಾತಿಗಾಗಿನ ಅಹಿತೆ, ದ್ಯಕಲಾತಿ ವಮಸುಸ ,
ರಿೋಕೄಷ ಖಳ್ನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು ಭತ್ತತ ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ
ಭಟಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ , ನಭಯ ಹಾಗೂ ಮಔತ ತೆಮ ನ್ಮತನ ವಯ ವಸೄಥ ಮನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು;
(iv)

ಭಾಯತಿೋಮ ವಿಚಾಯಧಾರೆಮ ಸ್ತವ ವನ್ನನ

ಹಿರಿಮೆಮನ್ನನ

ಸ್ಥಕಾಯಗೊಳಿಸುವುದಕೄಕ

ಅನ್ನಕೂಲ

ರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸುವ, ನಅರಂರಿಔ ಮಾನವ

ಔಲ್ಲ ಸುವುದಯ

ಜೊತೆಗೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ

ಹಾಗೂ

ಅನವ ಯಿಔ ಆಧಾರಿತ ಔಲ್ಲಕೄಗೆ ಸ್ಮಾನ ತ್ತತ ನಿೋಡುವುದು;
(v)

ಕಾಲಔಕ ನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ಜ್ಞಾ ನದ

ರಿಮಿತಿಖಳು

ಹಾಗೂ

ಅದಯ

ಅನವ ಯಿಕೄಮನ್ನನ

ವಿಸ್ತ ರಿಸ್ಲು ಸ್ಭಕಾಲ್ಲೋನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ವಿಭಾಖಖಳೆಂದಿಗೆ ಭಾಯತಿೋಮ ಜ್ಞಾ ನ ದಧ ತಿಮನ್ನನ
ಸ್ಭನವ ಯಿಔರಿಸುವುದು;
(vi)

ತನನ ಎಲಾಿ ಹಿತಾಸ್ಕತ ದ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಏಔತೆಗೆ ಭತ್ತತ ಮಾನವ ವಯ ಕತ ತವ ದ ಸ್ಭಖರ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಉತೆತ ೋಜ್ನ ನಿೋಡುವುದು;

(vii) ಇತಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್ನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡಂತೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್

ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಔಲೆ, ಮಾನವಿಔ, ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ವಾಣಿಜ್ಯ , ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ, ವೆದಯ ಕೋಮ,
ಆರೋಖಯ

ವಿಜ್ಞಾ ನ,

ವಿಭಾಖಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಓಷಧ

ಶಿಕ್ಷಣ,

ವಿಜ್ಞಾ ನ(ಫಾಭಿಸಿ)

ಬೋಧನೆ,

ತಯಬೇತಿ,

ಮೆಂತಾದವುಖಳಂತಹ

ಸಂಶೋಧನೆ,

ವಿವಿಧ

ಸ್ಮಾಲೋಚನೆ,

ವಿಷಮ

ವಿಸ್ತ ಯಣೆ

ಭತ್ತತ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಮನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್ಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ರ ಖತಿ ಭತ್ತತ ಜ್ಞಾ ನ ರ ಸ್ಥಯಕೄಕ
ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು;
(viii)

ಉನನ ತ ಭತ್ತತ ವೃತಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಔರಿಗಾಗಿ, ಸ್ಕಾಿರಿ, ಸ್ಥವಿಜ್ನಿಔ ಭತ್ತತ ಖಾಸ್ಗಿ

ವಲಮದಲ್ಲಿ ನ ಆಡಳಿತಗಾಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೃತಿತ ನಿಯತರಿಗಾಗಿ ಭತ್ತತ ಇತಯ ವಯ ವಸೄಥ ಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಅಭಿವೃದಿಧ
ವೃತಿತ

ನಿಯತರಿಗಾಗಿ

ಉನನ ತ

ಗುಣಭಟಟ ದ

ತಯಬೇತಿ,

ಸ್ಥಭಥಯ ಿ

ವೃದಿಧ

ಹಾಗೂ

ಸುಧಾಯಣೆ

ವಯ ವಸೄಥ ಖಳ್ನ್ನನ ವಿರ್ನಯ ಸ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ರ ಚ್ಚಯಡಸುವುದು ;
(ix)

ಔರ್ನಿಟಔದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥ ಳ್ಖಳ್ಲ್ಲಿ ಕಾಯ ೆಂಸ್ಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳು, ಗಟಔ ಕಾಲೇಜುಖಳು ಭತ್ತತ ನಅರ ದಶಿಔ ಕೆಂದರ ಖಳ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದುವುದು.
(x)

ಮೌಲಯ ಮಾನದ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ

ವಿವಿಧ

ವಿಧಾನಖಳ್

ಮೂಲಔ

ಮಾಡದ

ಮೌಲಯ ಮಾನಕೄಕ

ಮಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದುದಯ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ದವಿಖಳ್ನ್ನನ ,

ಡಪಿ ಮೋಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರ ಶ್ಸಿತ ಖಳ್ನ್ನನ ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(xi)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ, ಬೋಧಔ ವೃೆಂದದ (ಫಾಯ ಔಲ್ಲಟ ) ಸ್ದಸ್ಯ ರಿಗೆ ಭತ್ತತ ಇತಯರಿಗೆ ನಿದಿಿಷಟ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತ್ತತ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ , ತಯಬೇತಿ ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ವಿನಿಭಮ
ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ

ರಿಔಲ್ಲ ಸ್ಲು, ವಿರ್ನಯ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲು, ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಸ್ಲು ಇತಯ ಯಾವುದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳು, ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸೄಥ ಖಳು, ಲಾಬಯಹಿತ ಸಂಸೄಥ ಖಳು, ಕೆಗಾರಿಕಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳು,
ವೃತಿತ ಯ ಸಂಸೄಥ ಖಳು ಅಥವಾ ಇತಯ ಸಂಸೄಥ ಖಳೆಂದಿಗೆ ಸ್ಹಯೋಖವನ್ನನ ಹೊೆಂದುವುದು;
(xii)

ಉರ್ನಯ ಸ್ ಮಾಲ್ಲಕೄಖಳು, ವಿಚಾಯ ಸಂಕಯಣಖಳು, ಸ್ಮೆಮ ೋಳ್ನಖಳು, ಕಾಯಾಿೆಂಖ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳು, ಸ್ಮದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳು, ರ ಔಟಣೆಖಳು ಭತ್ತತ

ತಯಬೇತಿ

ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತತ ಕಾಮಿಸೂಚಿಖಳ್ ಮೂಲಔ ಜ್ಞಾ ನ ರ ಸ್ಥಯ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಭತ್ತತ

ತತಸ ೆಂಬಂಧಿತ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್

ವಿಷಮಖಳ್

ಫಗೆೆ

ಸ್ಥವಿಜ್ನಿಔ

ಚಚೆಿಮನ್ನನ

ಏಿಡಸುವುದು;
(xiii)

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯದ

ಪೂವಿ

ಅನ್ನಭತಿಯೆಂದಿಗೆ,

ಉತತ ಭ ಗುಣಭಟಟ ದ ಇತಯ

ಯಾವುವ ಸಂಸೄಥ ಖಳೆಂದಿಗೆ ಸ್ಹಭಾಗಿಖಳಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಬೋಧಔ ವೃೆಂದ (ಫಾಯ ಔಲ್ಲಟ ) ಭತ್ತತ
ಸಂಶೋಧಔಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಭತ್ತತ ತಯಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;
(xiv)

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯದ ಪೂವಿ ಅನ್ನಮೋದನೆಯಡನೆ, ಯಾವುದ ಸಂಸೄಥ ಯೆಂದಿಗೆ

ಸ್ಹಯೋಗಾತಮ ಔ ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ವಕಾಲತತ ನ್ನನ (advocacy) ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;
(xv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಕಂನಿಖಳ್ ಅಧಿನಿಮಭ,

2013 (2013ಯ ಕೆಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ 18)ಯ 8ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಲಾಬಯಹಿತ ಸಂಸೄಥ ಖಳು
ವಿಶೇಷ ಉದೄದ ೋಶ್ದ ವಾಹನಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತತ ನಿವಿಹಿಸುವುದು;
(xvi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಖರ ೆಂಥಾಲಮಖಳು,

ರ ಔಟಣಾ

ಸಂಸೄಥ ಖಳು,

ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಮಾಧಯ ಭ

ಕಾಮಿಸಂಸೄಥ

ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಂದರ ಖಳು,

ಮೆಂತಾದವುಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು;
(xvii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ
ಅವಶ್ಯ ಔ ಅಥವಾ ಯುಔತ ಔರ ಭವನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;

ಮೆಂದುವರೆಸ್ಲು ಭತ್ತತ

ಉತೆತ ೋಜಿಸ್ಲು

(xviii) ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತತಸ ಬಂಧಿತ ಉದಯ ಭಖಳ್ನ್ನನ ವೃದಿಧ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಸೂಔತ ವಾದಂತೆ
ಹಾಗೂ

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಯು

ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದಂತೆ

ಯಾವುದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಈಡೇರಿಸುವುದು;
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ
ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳ್

ಈಡೇರಿಕೄಗಾಗಿ

ಅವಶ್ಯ ಔವಾಖಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತ ಯಣೆಗಾಗಿ ಅೆಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ ಆಡಳಿತ ನಿವಿಹಣೆ ಭತ್ತತ ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ ಮಾಡುವುದು;
(ii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಜ್ಞಾ ನ ಅಥವಾ ಔಲ್ಲಕೄಮ ಅೆಂಥ
ವಿಭಾಖಖಳ್ಲ್ಲಿ ,
ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಬೋಧನೆಗೆ

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ

ಔಲ್ಲ ಸುವುದು

ಭತ್ತತ

ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಆನ಄ ಲೈನ಄ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಖಾೆಂತಯ ಅೆಂಥ ಜ್ಞಾ ನ

ಅಭ್ಯಯ ದಮಕಾಕ ಗಿ ಭತ್ತತ ರ ಸ್ಥಯಕಾಕ ಗಿ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು;
(iii)

ದವಿಖಳು,

ಡಪಿ ಮಾಖಳು,

ರ ಮಾಣ

ತರ ಖಳಿಗಾಗಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದ

ಇತಯ

ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೋಸುಿಖಳ್ನ್ನನ ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವುದು.
(iv) ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತ ಯಣಾ ಸವೄಖಳ್ನ್ನನ

ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ

ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;
(v) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ಕಾಮಿನಿವಿಹಣೆ ಮೌಲಯ ಮಾನ ಮಾಡುವುದು
ಭತ್ತತ ನಿಧಿರಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ನಿಧಿರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ

ಳ್ಟ್ಟಟ

ವಯ ಕತ ಖಳಿಗೆ

ಡಪಿ ಮಾ ರ ಮಾಣತರ ಖಳ್ನ್ನನ ನಿೋಡುವುದು ಭತ್ತತ ದವಿಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯವಖಳ್ನ್ನನ
ರ ದ್ಯನ ಮಾಡುವುದು;
(vii) ರಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಲಾದ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ವಯ ಕತ ಖಳಿಗೆ ಗೌಯವ
ದವಿಖಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯವಖಳ್ನ್ನನ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡುವುದು;
(viii) ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ರಿಭಾಷಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ, ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ
ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಿ ರುವ

ಕಾನ್ಮನಿನ

ಮೂಲಔ

ನಿಷೇಧಿಸ್ದ

ಶುಲಕ

ಭತ್ತತ

ಇತರೆ

ಚಾಜುಿಖಳ್ನ್ನನ

ನಿಧಿರಿಸುವುದು;
(ix) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ಕೄಷ ೋಮಾಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಸ್ಭಾೆಂಖಣಖಳ್ನ್ನನ

ಭತ್ತತ ವಸ್ತಿ ನಿಲಮಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿವಿಹಿಸುವುದು;
(X)

ಗಟಔ

ಕಾಲೇಜುಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸಿ,

ನಿವಿಹಿಸುವುದು

ಭತ್ತತ

ಅವುಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿೋಡುವುದನ್ನನ ಮೇಲುಸುತ ವಾರಿ ಮಾಡುವುದು;
(xi) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ ಗುರಿಖಳ್ ಈಡೇರಿಕೄಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಔವೄೆಂದು ಅಭಿನಅರ ಮ ಡುವಂತೆ
ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯ ೆಂಸ್ಖಳು, ವಿಶೇಷ ಕೆಂದರ ಖಳು, ವಿಶೇಷ ಅಧಯ ನಮ ಕೆಂದರ ಖಳು,
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಕೆಂದರ ಖಳು, ವಿಶೇಷ ರ ಯೋಗಾಲಮಖಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಗಟಔಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಮಾನಯ ತೆ ನಿೋಡುವುದು;
(xii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತ ನ್ನನ ಮೂಡಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು;
(xiii)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್

ಆರೋಖಯ

ಏನಅಿಡುಖಳ್ನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;

ಭತ್ತತ

ಕೄಷ ೋಮಾಭಿವೃದಿಧ ಮನ್ನನ

ಉತೆತ ೋಜಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

(xiv) ಭಹಿಳೆಮರು, ಇತರೆ ಸ್ಮಾಜೊೋ-ಆರ್ಥಿಔ ಹಿೆಂದುಳಿದ ವಖಿಖಳು ಹಾಗೂ ಅೆಂಖವಿಔಲ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ವಸ್ತಿ, ಶಿಸುತ

ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಅಖತಯ

ಏನಅಿಡುಖಳ್ನ್ನನ

ಮಾಡುವುದು;
(xv) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ಅಖತಯ ವಿರುವ ನಅರ ಧಾಯ ಔ, ಸ್ಹನಅರ ಧಾಯ ಔ, ಸ್ಹಾಮಔ ನಅರ ಧಾಯ ಔ,
ರಿೋಡರ್, ಉರ್ನಯ ಸ್ಔ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೋಧಔ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕತಯ
ಹುದೄದ ಖಳ್ನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದು, ಅಮಾನತ್ತತ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯದುದ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(xvi) ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಅರ ಧಾಯ ಔರಾಗಿ, ಸ್ಹನಅರ ಧಾಯ ಔರಾಗಿ, ಸ್ಹಾಮಔ

ನಅರ ಧಾಯ ಔರಾಗಿ, ರಿೋಡರ್ಖಳಾಗಿ, ಉರ್ನಯ ಸ್ಔರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ಅಧಾಯ ಔರಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಸಂಶೋಧಔರಾಗಿ ನೇಭಔ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಯ ತೆ ನಿೋಡುವುದು;
(xvii) ರಿನಿಮಭಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ತಾೆಂತಿರ ಔ, ಆಡಳಿತಾತಮ ಔ, ಲ್ಲನಆಔ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಹುದೄದ ಖಳ್ನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅವುಖಳಿಗೆ ನೇಭಕಾತಿ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು;
(xviii) ಭಾಯತದಿೆಂದ ಅಥವಾ ವಿದಶ್ದಿೆಂದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ, ಗಟಔ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಯ ೆಂಸ್,
ನಅರ ದಶಿಔ ಕೆಂದರ ಖಳು, ಸಂಶೋಧನ ಕೆಂದರ ಖಳ್, ಅಧಯ ಮನ ಕೆಂದರ ಖಳ್ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದವಯನ್ನನ ,
ಅಧಿಕಾರಿಖಳ್ನ್ನನ ಹಾಗೂ ನೌಔಯಯನ್ನನ ನೇಭಔ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು;
(xix) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನೌಔಯಯಲ್ಲಿ ನಿೋತಿಸಂಹಿತೆ ಳ್ಗೊೆಂಡಂತೆ ಶಿಸ್ತ ನ್ನನ
ನೌಔಯಯ

ಎಲಾಿ

ವಖಿಖಳ್

ಸವಾ

ಷಯತ್ತತ ಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಧಿಸುವುದು

ಭತ್ತತ

ಅಳ್ವಡಸ್ಲು
ಅವಶ್ಯ ಔವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಶಿಸುತ ಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು;
(xx) ಫೆಲೋಶಿಪ್ಖಳು, ಶಿಷಯ ವತನ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿವತನ, ಅಸಿಸೄಟ ೆಂಟ್ಶಿಪ್, ಸೄಟ ೋ ಫಂಡ್ಖಳು,
ಬೋಧನ

ಶುಲಕ

ವಿರ್ನಯಿತ ಖಳು

(tuition

waivers),

ದಔಖಳು

ಹಾಗೂ

ನಅರಿತೋಷಔಖನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿೋಡುವುದು;
(xxi) ಸಂಶೋಧನೆ, ಜ್ನಿಲ್ಖಳ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೃತಿಖಳ್ ಮದರ ಣ, ಭರು ಸೃಜ್ನೆ ಹಾಗೂ
ರ ಔಟಣೆಗಾಗಿ

ಉಬಂಧ

ಔಲ್ಲ ಸುವುದು

ಹಾಗೂ

ಅೆಂಥ

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ

ರ ದಶ್ಿನಖಳ್ನ್ನನ

ಆಯೋಜಿಸುವುದು;
(xxii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲವು ವಿಷಮಖಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಯಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಮಖಳ್ಲ್ಲಿ
ಅದು

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ನಿಧಿರಿಸ್ಫಹುದ್ಯೆಂಥ

ನಿಬಂಧನೆಖಳು

ಭತ್ತತ

ಷಯತ್ತತ ಖಳ್

ಮೇಲೆ

 ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಸೂಔರ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಯಾವುದ ಇತರೆ
ಸಂಗಟನೆ,

ಸಂಸೄಥ ,

ಸ್ಥವಿಜ್ನಿಔ-ಖಾಸ್ಗಿ

ನಅಲುದ್ಯರಿಕೄ

ಸರಿದಂತೆ

ರಾಷಿಟ ರೋಮ

ಹಾಗೂ

ಅೆಂತರಾಷಿಟ ರೋಮ ಸಂಸೄಥ ಯೆಂದಿಗೆ ನಅಲುದ್ಯಯರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಹಔರಿಸುವುದು;
(xxiii) ಸಂದಶ್ಿಔ ನಅರ ಧಾಯ ಔರು, ವಿಶಾರ ೆಂತ ನಅರ ಧಾಯ ಔರು, ಹಂಗಾಮಿ ನಅರ ಧಾಯ ಔರು,
ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದ ಸ್ದಯ ಸ್ರು (faculty), ಅತಿರ್ಥ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು (Guest faculty),
ಸ್ಮಾಲೋಚಔರು,

ಔಲಾವಿದರು,

ವೃತಿತ ಖರು,

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳ್

ಮೆಂದುವರಿಕೄಗೆ

ಕೇಡುಗೆ

ವಿದ್ಯವ ೆಂಸ್ರು

ಹಾಗು

ನಿೋಡಫಹುದ್ಯದಂಥ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಇತರೆ

ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ

ಅಹಾವ ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ/ಭತ್ತತ ನೇಭಔ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು;
(xxiv) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅವಶ್ಯ ಔವೄೆಂದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವುದಕೄಕ ಯಾಿತ ವೄೆಂದು
ರಿಖಣಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ನಿವಿಹಿಸುವುದು

ತಯಖತಿ

ಕೇಠಡಖಳ್ನ್ನನ

ಆವಯಣದೊಳ್ಗೆ
ಭತ್ತತ

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ

ಹಾಗೂ
ಬೇರೆ

ಅಧಯ ಮನ

ಔಡೆಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಅನ್ನಕೂಲ

ಸ್ಭಾೆಂಖಣಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು
ಅಥವಾ

ಹಾಗೂ

ಅವಶ್ಯ ಔವೄೆಂದು

ಕಂಡುಫಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ಖರ ೆಂಥಾಲಮಖಳ್ನ್ನನ ಹಾಗೂ ವಾಚರ್ನಲಮಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಹಾಗೂ
ನಿವಿಹಿಸುವುದು;
(xxv) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕಚ್ಚಿವೄಚು ವನ್ನನ

ವಿನಿಮಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲೆಔಕ ತರ ಖಳ್ನ್ನನ

ನಿವಿಹಿಸುವುದು;
(xxvi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ಯಾವ

ಉದೄದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ಲಾಗಿದೄಯೋ ಆ ಉದೄದ ೋಶ್ಕೄಕ ಸುಸಂಖತವಾಗಿ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳು, ಧನಸ್ಹಾಮಖಳು,
ವಂತಿಕೄಖಳು, ದಣಿಖಳು ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ ಸಿವ ೋಔರಿಸುವುದು;
(xxvii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಔ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕೂಲವಾಖಫಹುದ್ಯದ
ಯಾವುದ

ಭೂಮಿ

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಅಥವಾ

ಔಟಟ ಡ

ಅಥವಾ

ಸ್ಥಧನಸ್ಲಔಯಣೆಖಳ್ನ್ನನ

ನಿಬಂಧನೆಖಳು

ಹಾಗೂ

ಷಯತ್ತತ ಖಳ್

ಮೇಲೆ

ಅದು

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು

ಕರಿೋದಿಸುವುದು,

ಗುತಿತ ಗೆ

ಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ದಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ರೂದಲ್ಲಿ ಸಿವ ೋಔರಿಸುವುದು;
(xxviii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಿಥ ಯ ಸ್ವ ತ್ತತ ಖಳ್ ಯಾವುದ ಭಾಖ ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ವ ತತ ನ್ನನ
ಅದು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಿತಾಸ್ಕತ ಹಾಗೂ
ಕಾಮಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳಿಗೆ ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ, ಸ್ಕಾಿಯದ ಪೂವಿ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಡೆದು ಸ್ಥವ ಧಿನ
ಡಸಿಕೇಳುಳ ವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ವಿನಿಭಮ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು, ಗುತಿತ ಗೆ ನಿೋಡುವುದು
ಅಥವಾ ಅನಯ ಥಾ ವಿಲೇ ಮಾಡುವುದು;
(xxix) ಭಾಯತ ಸ್ಕಾಿಯದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರ ೈಭಸ್ರಿ ನೋಟ್ಟಖಳು, ವಿನಿಭಮ ತರ ಖಳು,
ಚೆಕುಕ ಖಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಗಾಿವಣೆಮ ಲ್ಲಖಿತ ತರ ಖಳ್ನ್ನನ ಸೄಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿವ ೋಔರಿಸುವುದು,
ಯಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಭಮ ತಿಸುವುದು, ಸೇೋಡ ಹಾಗೂ ಚೌಕಾಸಿ (discount and negociate)
ಮಾಡುವುದು;
(xxx)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಯ ವಹಾಯವನ್ನನ

ಲ್ಲಖಿತ

ತರ ವನ್ನನ

ಜ್ಞರಿಮಾಡುವ/ಫರೆದುಕೇಡುವ

ಅಥವಾ

ನಡೆಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅದು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಯಾವುದ

ವಯ ಕತ ಮನ್ನನ ನೇಭಔ ಮಾಡುವುದು;
(xxxi) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯಾವುದ ತಯಖತಿಖಳ್ನ್ನನ
ಕೆಂದರ ಖಳ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ವಿಭಾಖಖಳ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ

ನಡೆಸುವುದರಿೆಂದ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಕಾತ ಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು;
(xxxii)

ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್

ಸಿವ ೋಔರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಆಯೋಖ

ಅಥವಾ

ಕೆಂದರ
ಇತರೆ

ಸ್ಕಾಿಯ,

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯಖಳು,

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳೆಂದಿಗೆ

ಯಾವುದ

 ೆಂದವನ್ನನ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು;
(xxxiii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ

ಭತ್ತತ

ಅದಕೄಕ

ನಿೋಡಲಾದ ಹಣವನ್ನನ

ಅದು

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಬದರ ತೆಖಳ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಕೄ ಮಾಡುವುದು
ಭತ್ತತ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಅಖತಯ ವಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದ ಹೂಡಕೄಮನ್ನನ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡುವುದು;
(xxxiv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಯ ವಹಾಯಖಳ್ನ್ನನ

ಹಾಗೂ

ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆಮನ್ನನ

ವಿನಿಮಮಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಅವಶ್ಯ ಔವೄೆಂದು ರಿಖಣಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ
ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ಯಚಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅವುಖಳ್ನ್ನನ

ವಯ ತಯ ಸ್ಥ ಗೊಳಿಸುವುದು, ಮಾನಅಿಡು

ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತತ ಯದುದ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(xxxv) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೌಔಯರಿಗಾಗಿ ಠ್ಯ ೋತಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು;

(xxxvi) ಅಧಾಯ ಔರಿಗಾಗಿ, ಮೌಲಯ ಮಾಔರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಖಳಿಗಾಗಿ
ಪುನರ್ ಭನನ (Refresher) ಕೇೋಸುಿಖಳ್ನ್ನನ , ಕಾಮಿಗಾಯಖಳ್ನ್ನನ , ಸೄಮಿರ್ನರ್ಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ಇತರೆ
ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ನಡೆಸುವುದು;
(xxxvii)
ಕಾಲೇಜು,

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರಿಷತಿತ ನ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ಗಟಔ

ನಅರ ದಶಿಔ

ಕೆಂದರ ಖಳು,

ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳಿಗೆ

ರ ವಶಾತಿ

ಮಾನದಂಡಖಳ್ನ್ನನ

ನಿಧಿರಿಸುವುದು;
(xxxviii) ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅೆಂಥ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತತ

ಅೆಂಥ

ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೊಳ್ಟ್ಟಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ತಾೆಂತಿರ ಔ, ಆಡಳಿತಾತಮ ಔ ಭತ್ತತ ಇತಯ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಮ ರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ
ತಾನ್ನ

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು

ಉದ್ಯನಖಳ್ನ್ನನ

ಭಾವಿಸುವ

ಅೆಂಥ

ವಿಶಾರ ೆಂತಿ

ವತನ,

ವಿಮಾ,

ಬವಿಷಯ ನಿಧಿ

ಭತ್ತತ

ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು ಭತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಮ ರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ ತಾನ್ನ

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅೆಂಥ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ್ನ್ನನ

ನಿೋಡುವುದು ಭತ್ತತ

ಸಂಗಖಳು, ನಿೋಧಿಖಳು,

ರ್ನಯ ಸ್ಖಳ್ ಸ್ಥಥ ನೆ ಭತ್ತತ ಬೆಂಫಲಾಥಿವಾಗಿ ನೆಯವು ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಿಫಬ ೆಂದಿ
ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರ ಯೋಜ್ನೆವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಖಣೆಮನ್ನನ (Conveyance) ಲೆಔಕ ಹಾಕುವುದು;
(xxxix) ಚಿೆಂತಔಯನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡ ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಭತ್ತತ ಅೆಂತರಾಷಿಟ ರೋಮ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳು,
ಸಂಸೄಥ ಖಳು ಭತ್ತತ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸೄಥ ಖಳೆಂದಿಗೆ; ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್ ಉದಯ ಭ ಭತ್ತತ
ವೃತಿತ ಯ ಸಂಸೄಥ ಖಳೆಂದಿಗೆ ಡಂಫಡಕೄ ಭತ್ತತ ನಅಲುದ್ಯರಿಕೄ ತರ ವನ್ನನ ಮಾಡಕೇಳುಳ ವುದು ಭತ್ತತ
ಬೋಧರ್ನೆಂಖದ
ಕಾಮಿಗಾಯಖಳು,

ಸ್ದಯ ಸ್ಯ
ಜ್ಞಾ ನ,

ವಿನಿಭಮ,

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್

ಸಂನ್ಮಮ ಲ

ಭತ್ತತ

ವಿನಿಭಮ,
ರ ಔಟಣೆಖಳ್

ಬೋಧರ್ನೆಂಖ
ಹಂಚಿಕೄ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ಮದಲಾದಂಥ

ಕಾಮಿಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಹಮಿಮ ಕೇಳುಳ ವುದು;
(xl) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಮೇಲಕ ೆಂಡ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ ಅಥವಾ ಅವುಖಳ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯದರೆಂದು
ಉದೄದ ೋಶ್ದ

ಈಡೇರಿಕೄ

ಅಥವಾ

ವಿಸ್ತ ಯಣೆಗೆ

ಅಖತಯ ,

ಪೂಯಔ

ಅಥವಾ

ನಅರ ಸಂಗಿಔವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಎಲಾಿ ಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತತ ಕಾಮಿಖಳ್ನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(xli) ಅಖತಯ ಬಿದದ ರೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಹ ಕುಲತಿಗೆ (ಖಳಿಗೆ) ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ಸ್ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಉ ಸ್ಮಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಫಬ

ಅಥವವಾ ಹೆಚಿು ನ

ಸ್ಧಸ್ಯ ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಯ ಸಂಸೄಥ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳಿಗೆ ಅದಯ ಎಲಾಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ರ ತಿಯೋಜಿಸುವುದು;
(xlii) ಸ್ಕಾಿಯದ ಪೂವಿ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಯಾವುದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್
ಆಡಳಿತವನ್ನನ ಆಜಿಿಸುವುದು, ವಹಿಸಿಕೇಳುಳ ವುದು ಭತ್ತತ ನಡೆಸುವುದು;
(xliii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ
ಹಣವನ್ನನ ಎತ್ತತ ವುದು, ಸಂಖರ ಹಿಸುವುದು, ವಂತಿಕೄ ಡೆಯುವುದು ಭತ್ತತ ಸ್ಥಲ ಡೆಯುವುದು; ಭತ್ತತ
(xliv) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮೇಲಕ ೆಂಡ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಅರ ಸಂಗಿಔವಾದ
ಇತಯ ಯಾವುದ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು.
9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಗಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಾಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಶ್ ರ ದ ಎಲಾ ರಿಗೂ
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಗಿರತಕ್ಕ ದ್ದದ .-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ವಶ್ಖಳು ವಖಿ, ಜ್ಞತಿ, ಭತ, ಲ್ಲೆಂಖ ಅಥವಾ ರಾಷಟ ರದ
ಎಲಾಿ

ವಯ ಕತ ಖಳಿಗೂ

ಮಔತ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .

ಎಲಾಿ

ರ ವಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಅಹಿತಾ

ರಿೋಕೄಷ ಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ

ಅಹಿತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಕೇೋಸುಿಖಳ್ ರ ವಶ್ದಲ್ಲಿ ಶೇಔಡಾ ನಲವತತ ಯಷಟ ನ್ನನ
ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಮಿೋಸ್ಲ್ಲಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ರ ವಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಕೆಂದರ ಸ್ಕಾಿಯವು

ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಿನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಅದಯ ಏಜೆನಿಸ ಯು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಮಾನಯ
ರ ವಶ್ ರಿೋಕೄಷ ಮ ಮೂಲಔ ಮಾಡತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಸಿೋಟ್ಟಖಳ್ನ್ನನ ಅಹಿತೆ ಭತ್ತತ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು
ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರೂನಆಸುವ ಮಿೋಸ್ಲಾತಿ ನಿೋತಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡತಔಕ ದುದ :
ಭತ್ತತ

ರಂತ್ತ,

ಯಾವುದ

ಕೇೋಸಿಿನಲ್ಲಿ

ಹತತ ಕಕ ೆಂತ

ಔಡಮೆ

ಸಿೋಟ್ಟಖಳು

ಇರುವಲ್ಲಿ ,

ಸ್ಥನ ತಕೇೋತತ ಯ ಇೆಂಥ ಕೇೋಸುಿಖಳ್ನ್ನನ ಟಿಟ ಗೆ ೆಂದುಗೂಡಸುವ ಮೂಲಔ ಮಿೋಸ್ಲ್ಲಡತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ
ಯಾವುದ ಕೇೋಸಿಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿೋಟ್ಟಖಳಿಗಿೆಂತ ಔಡಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ , ಅವುಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಯದಿ ಸುತಿತ ನಲ್ಲಿ

ಮಿೋಸ್ಲ್ಲಡತಔಕ ದುದ .
10. ರಾಷ್ಟ್ ರ ೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತೆ.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಅರ ರಂಬವಾದ ತರುವಾಮ ಆದಷ್ಟಟ
ಬೇಖನೆ ಸಂಬಂಧಟಟ ಶಾಸ್ರ್ನತಮ ಔ ರಾಷಿಟ ರೋಮ ಅಧಿಮಾನಯ ತಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳಿೆಂದ ಅಧಿಮಾನಯ ತೆಮನ್ನನ
ಕೇೋಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಈ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ನಡೆಸುವ

ಎಲಾಿ

ಕೇೋಸುಿಖಳು

ರಾಷಿಟ ರೋಮ

ಅಧಿಮಾನಯ ತಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಇಯತಔಕ ದುದ .
11. ಪ್ರರ ಯೋಜಕ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.-ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಇವುಖಳ್ಲ್ಲಿ ರ ತಿಯೆಂದನ್ನನ

ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ತನನ ವಿವಚರ್ನನ್ನಸ್ಥಯ ಚಲಾಯಿಸ್ಫಹುದು, ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ

ಅವಯ ನೇಭಕಾತಿಮನ್ನನ ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ ಕೇೋಟಿಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸುವುದು;

(iii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ ಮದಲನೇ ಕೇೋಟಿನ್ನನ ಯಚಿಸಿವುದು;
(iv) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಥಭ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು;
(v)

ಕೇೋಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ವಯ ವಸ್ಥಥ ನ ಮಂಡಳಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರಿಷತ್,

ಸ್ಮಿತಿ, ಎಸೄಟ ೋಟ್ಖಳು ಭತ್ತತ ಕಾಭಗಾರಿಖಳ್

ಸ್ಮಿತಿ

ಭತ್ತತ

ಹಣಕಾಸು

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತತ

ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿದಿಿಷಾ ಡಸಿದಂತೆ ಅೆಂಥ
ಇತಯ ನಿಕಾಮಖಳ್ ಸ್ದಸ್ಯ ಯರ್ನನ ಗಿ ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತಿತ ನಿಧಿಗೆ ಅಖತಯ ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ ದಗಿಸುವುದು; ಭತ್ತತ

(vii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ರ ಬಂಧಔ ಮಂಡಳಿಮ

ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಮ ವಿವಾದಖಳ್ನ್ನನ ಫಗೆಹರಿಸುವುದು.
ಅಧಾಯ ಯ - III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
12.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-ಈ

ಅಧಿಕಾರಿಖಳಾಗಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಸ್ಹ- ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು;

(iii)

ಕುಲಾಧಿತಿಖಳು;

(iv)

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಖಳು;

(v)

ಕುಲತಿಖಳು;

(vi)

ಸ್ಹಕುಲತಿಖಳು;

(vii)

ವಾಯ ಸಂಖ/ಅಧಯ ಮನ ವಿಭಾಖಖಳ್ ಡೋನ಄ಖಳು;

ಮೆಂದಿನವರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

(viii)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು;

(ix)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು ( ಮೌಲಯ ಮಾನ)

(x)

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ; ಭತ್ತತ

(xi)

ರಿನಿಮಭಖಳ್

ಮೂಲಔ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಧಿಕಾರಿಖಳೆೆಂದು

ಘೋಷಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು.
13.

ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.-(1)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಔರ್ನಿಟಔದ

ಮಾನಯ

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು

ರಾಜ್ಯ ನಅಲರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕಾಮಿನಿವಿಹಣೆಮ

ಸುಧಾಯಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಲಹೆಖಳ್ನ್ನನ ನಿೋಡಫಹುದು.
(2)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು,

ದವಿಖಳ್ನ್ನನ

ಭತ್ತತ

ಡಪಿ ೋಮಖಳ್ನ್ನನ

ರ ದ್ಯನ

ಮಾಡಲು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಗಟಿಕೇೋತಸ ವದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಯ ವಹಾಯಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದ ತರ

ಅಥವಾ

ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ ತರಿಸಿಕೇಳುಳ ವುದು; ಭತ್ತತ
(ii)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು, ಅವರು ಸಿವ ೋಔರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳ್

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಮಾಡದ ಯಾವುದ ಆದಶ್, ನಡೆಸಿದ ವಯ ವಹಯಣೆಖಳು ಅಥವಾ ಕೆಗೊೆಂಡ
ತಿೋಮಾಿನಖಳು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ವಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಪೂಯಔವಾಗಿಲಿ ವೄೆಂದು
ಭನಗಂಡರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಿತಾಸ್ಕತ ಯಿೆಂದ ತಾವು ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ
ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ

ಹೊಯಡಸ್ಫಹುದು

ಭತ್ತತ

ಹಾಗೆ

ಹೊಯಡಸಿದ

ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ

ಸಂಬಂಧಟಟ ವರೆಲಿ ರೂ ನಅಲ್ಲಸ್ತಔಕ ದುದ .
14. ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.-(1) ಔರ್ನಿಟಔ ಸ್ಕಾಿಯದ ಮಾನಯ

ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಖಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಹ- ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(2)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷಯ

ಡಪಿ ೋಮಖಳ್ನ್ನನ

ರ ದ್ಯನ

ಅನ್ನಸಿಥ ತಿಮಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲು

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ದವಿಖಳ್ನ್ನನ

ಗಟಿಕೇೋತಸ ವದ

ಭತ್ತತ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ

ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
15. ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-(1) ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯನ್ನನ ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ನೇಮಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(2) ಕುಲಾಧಿತಿಯು ಸ್ಮಾಜ್ಕೄಕ

ರ ಮಕ ಕೇಡುಗೆಮನ್ನನ

ನಿೋಡರುವ ಬ್ಫ ಖಾಯ ತ

ವಯ ಕತ ಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(3) ಕುಲಾಧಿತಿಮ ದ್ಯವಧಿಯು ಐದು ವಷಿಖಳ್ ಅವಧಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಖರಿಷಾ

ಭತತ ೆಂದು ಅವಧಿಗೆ ನವಿೋಔಯಣಗೊಳ್ಳ ಫಹುದು.
(4) ಕುಲಾಧಿತಿಖಳು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದ ರಿನಿಮಭಖಳ್
ಅಡಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಅವುಖಳ್ಲ್ಲಿ
ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮಕಯ ಸ್ಥ ರಾಗಿ ಕಾಮಿ ನಿವಿಹಿಸುವುದು;

(ii)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷಯ

ಅಥವಾ

ಸ್ಹ-

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರಿಫಬ ಯ

ಅನ್ನಸಿಥ ತಿಮಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಗಟಿಕೇೋತಸ ವಖಳ್ಲ್ಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ವಹಿಸುವುದು;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಿವಿಹಿಸುವುದು;

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ

ಕಾಮಿ

(iv)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಖಳು, ಕುಲತಿಖಳ್ನ್ನನ

ನೇಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನನೇಿಮಿಸುವುದು

ಅಥವಾ ಅವಯ ನೇಭಕಾತಿಮನ್ನನ ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ಸ್ಹಕುಲತಿ(ಖಳು),

ಮೌಲಯ ಮಾನ)

ಡೋನ಄(ಖಳು),

ಹಾಗೂ

ಕುಲಸ್ಚಿವರು,

ಹಣಕಾಸು

ಅಧಿಕಾರಿಖಳ್

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

(

ನೇಭಕಾತಿಮನ್ನನ

ಪೂವಾಿನ್ನಮೋದಿಸುವುದು;
(vi)

ಮದಲ

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ

ಮಂಡಳಿ,

ಸಂಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ರ್ನವಿನಯ ತಾ ರಿಷತ್ತತ ,

ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ

ರಿಷತ್ತತ ,

ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ, ಭತ್ತತ ಎಸೄಟ ೋಟ್ ಭತ್ತತ

ಕಾಭಗಾರಿಖಳ್ ಸ್ಮಿತಿಖಳ್ನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು;
(vii) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ
ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಲಾದಂತೆ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ

ಅೆಂಥ

ನಿಕಾಮಖಳ್

ಅೆಂಥ

ಸ್ದಸ್ಯ ರುಖಳ್ನ್ನನ ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡುವುದು;
(viii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ (ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ

ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಉೆಂಟ್ರದ ವಿವಾದಖಳ್ನ್ನನ ಹೊಯತ್ತಡಸಿ) ವಿವಾದಖಳ್ನ್ನನ ರಿಹರಿಸುವುದು;
ಭತ್ತತ
(ix)

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸಿದ

ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ

ಕಾಮಿಸೂಚಿ

ವಿಷಮಖಳ್ನ್ನನ ಪೂವಾಿನ್ನಮೋದಿಸುವುದು.
(5) ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಅಥವಾ ನಿಕಾಮ ಭತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಥವಾ ನಿಕಾಮ ನಡುವೄ ವಿವಾದಖಳು ಉೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ , ಆ ವಿವಾದವನ್ನನ
ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಅೆಂಥ ವಿವಾದದ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರಿಗೆ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ ತಿೋಮಾಿನವು

ಅೆಂತಿಭವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಫದಧ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
16.

ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-(1)

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಹೇಳ್ಫಹುದ್ಯದ

ಅೆಂಥ

ಇತಯ

ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ಅವಧಿಗಾಗಿ,
ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಖಳ್ನ್ನನ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔಕ ದುದ .
(2) ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಯು, ಕುಲಾಧಿತಿಮ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ
ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಕುಲಾಧಿತಿಮ ಲ್ಲಖಿತ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದ

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಯು, ಕುಲಾಧಿತಿಮ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಮಿತಿಖಳು, ಸ್ಭೆಖಳು
ಭತ್ತತ ಗಟಿಕೇೋತಸ ವದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
17. ಕುಲತಿಗಳು.-(1) ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ
ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ

ಐದು ವಷಿಖಳ್ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಕುಲತಿಮವಯನ್ನನ

ನೇಮಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(2) 49ನೇ ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಯಚನೆಯಾದ ಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕಕ
ಸ್ಮಿತಿಯು ಶಿಫಾಯಸುಸ

ಮಾಡರುವ ಮೂವರು ವಯ ಕತ ಖಳ್ ಪೈಕ ಫಬ ಯನ್ನನ

ಕುಲತಿಮರ್ನನ ಗಿ

ನೇಮಿಸ್ತಔಕ ದುದ
(3) ಕುಲತಿಮವಯ ದ್ಯವಧಿಯು ಐದು ವಷಿಖಳಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಖರಿಷಾ ಭತತ ೆಂದು
ಅವಧಿಗೆ ನವಿೋಔರಿಸ್ಫಹುದು:

ರಂತ್ತ, ಕುಲತಿಮವರು, ತಭಮ

ಅವಧಿ ಮಗಿದ ನಂತಯವೂ ಹೊಸ್ ಕುಲತಿಮವರು

ದಧಾಯಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ದದಲ್ಲಿ ಮೆಂದುವರೆಮತಔಕ ದುದ . ಆದ್ಯಗೂಯ ಈ ಅವಧಿಯು ಯಾವುದ
ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ೆಂದು ವಷಿವನ್ನನ ಮಿೋಯತಔಕ ದದ ಲಿ .
(4)

(2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ಲಾದ ಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕಕ

ಮೆಂದಿನ ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಮಿತಿಯು ಈ

ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:-

(i)

ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸಿದ ಫಬ ಖಾಯ ತ ವಯ ಕತ ;

(ii)

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಇಫಬ ರು ರ್ನಭ ನಿದಿಶಿತರು, ಇವಯಲ್ಲಿ ಫಬ ಯನ್ನನ

ಸ್ಮಿತಿಮ ಸಂಚಾಲಔರೆೆಂದು ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(5) ಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ
ಹುದೄದ ಮನ್ನನ
ಅದನ್ನನ

ಆಯ್ಕಕ

ಸ್ಮಿತಿಯು, ಅಹಿತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ, ಕುಲತಿಮ

ಹೊೆಂದಲು ಸೂಔತ ವಾದ ಮೂವರು ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರಿಗೆ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

ಶಿಫಾಯಸುಸ

ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಮೂವಯಲ್ಲಿ ಫಬ ಯನ್ನನ

ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಆ ವಯ ಕತ ಮನ್ನನ ಕುಲತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(6) ಕುಲಾಧಿತಿಯು ಪುನರ್ ರಿಖಣನೆಗಾಗಿ ಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕಕ

ಸ್ಮಿತಿಗೆ ಮೇಲ್ಲನ

ಟಿಟ ಮನ್ನನ ಹಿೆಂದಿರುಗಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(7) ಕುಲತಿಮವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಕಾಮಿನಿವಾಿಹಔ ಭತ್ತತ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಯ ವಹಾಯಖಳ್ ಫಗೆೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ
ಭತ್ತತ

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಹಾಗೂ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್

ತಿೋಮಾಿನಖಳ್ನ್ನನ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ಅಧಾಯ ಔಯ

ನೇಭಕಾತಿಮನ್ನನ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ

ಕೂಡಲೇ

ಕೆಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ತ್ತತ್ತಿ ಸ್ವ ರೂದ ಯಾವುದ ಇತಯ ವಿಷಮಖಳ್ಲ್ಲಿ
ಅಧಿನಿಮಭದ

ಮೂಲಔ

ಅಥವಾ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದದ ಯಾವೇಫಬ
ಔರ ಭಕೆಗೊಳುಳ ವುದು

ಅದಯ

ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಭತ್ತತ

ಔರ ಭವನ್ನನ
ಅದನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಈ

ಇದಕಾಕ ಗಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಇತಯ ಸಂಸೄಥ ಯು ಕೂಡಲೇ

ಸ್ಥಧಯ ವಿಯದಿರುವಾಖ

ಕುಲತಿಮವರು

ತಾನ್ನ

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಔರ ಭವನ್ನನ ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ ಲ್ಲಖಿತ ಪೂವಾಿನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ ಡೆದು
ಕೆಗೊಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ ;
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ ಕುಲತಿಯು ಖರಿಷಾ
ಅಧಾಯ ಔ

ಅಥವಾ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ
ಹೇಳ್ಲಾದ

ಇತಯ

ೆಂದು ವಷಿದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ
ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನನ

ರ ಕರ ಯ್ಕಖಳಿಗೆ

ನೇಭಔ

ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಮಾಡಫಹುದು

ಸಂಬಂಧಟಟ

ಭತ್ತತ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದ

ಅನ್ನಸ್ಭಥಿನೆಗಾಗಿ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(8) ಕುಲತಿಮವರು ರಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಲಾದ ಅೆಂಥ ಇತಯ
ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ನೆಯವರಿಸ್ತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ಕುಲತಿಖಳ್

ಅಭಿನಅರ ಮದಲ್ಲಿ ,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯಾವುದ ನಿಣಿಮವು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದ

ಯಚಿಸಿದ ರಿನಿಮಭಖಳು,

ವಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯದ ಹೊಯಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಿತಾಸ್ಕತ ಗೆ ರ ತಿಕೂಲವಾಗುವ ಸಂಬವವಿದದ ರೆ, ಅದಯ ನಿಣಿಮದ ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ
ಹದಿನೈದು ದಿನಖಳ್ ಳ್ಗೆ ತನನ ನಿಣಿಮವನ್ನನ ಪುನಿರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಲು ಸಂಬಂಧಟಟ ನಅರ ಧಿಕಾಯವನ್ನನ
ಆತನ್ನ ಕೇೋಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಅೆಂಥ ನಿಣಿಮವನ್ನನ

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಥವಾ

ಭಾಖಶ್:ವಾಗಿ ರಿಷಕ ರಿಸ್ಲು ನಿರಾಔರಿಸಿದ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿನಖಳಳ್ಗೆ ಯಾವುದ

ನಿಣಿಮವನ್ನನ

ತೆಗೆದುಕೇಳ್ಳ ಲು ವಿಪಲವಾದಲ್ಲಿ , ನಂತಯ ಅೆಂಥ ವಿಷಮವನ್ನನ

ಕುಲಾಧಿತಿಖಳಿಗೆ

ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಈ ಫಗೆೆ ಇವಯ ತಿೋಮಾಿನವ ಅೆಂತಿಭವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(9) ಕುಲತಿಮವಯ ಸವೄಖಳ್ನ್ನನ , ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಭತ್ತತ
ಸ್ಹಜ್ ರ್ನಯ ಮದ ತತವ ಖಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿದ ನಂತಯ ಹಾಗೂ ಶಿಸಿತ ನ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸುವ
ಸಂದಬಿವೂ ಸರಿದಂತೆ, ರ ಔಯಣದ ಫಗೆೆ ಕುಲತಿಯು ತನನ

ಅಹವಾಲನ್ನನ

ಹೇಳಿಕೇಳ್ಳ ಲು ಸೂಔತ

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ ನಿೋಡದ ತರುವಾಮ, ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಅೆಂತಯ ಗೊಳಿಸ್ಫಹುದು.
(10)

ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು,

ಅನ್ನಸಿಥ ತಿಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು,

ಕುಲತಿಮವರು

ಕುಲಾಧಿತಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಭತ್ತತ

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ

ಗಟಿಕೇೋತಸ ವದಲ್ಲಿ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ

ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
18. ಷಸಕುಲತಿಗಳು.-ಕುಲತಿಮವರು, ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ ಲ್ಲಖಿತ ಅನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ
ಡೆದುಕೇೆಂಡು ಮೂರು ಜ್ನಯನ್ನನ
ಭತ್ತತ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಮಿೋಯದಂತೆ ಸ್ಹಕುಲತಿಖಳ್ನ್ನನ

ಕುಲತಿಮವರು

ನೇಭಔಮಾಡತಔಕ ದುದ

ನಿದಿಶಿಸುವ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಭತ್ತತ ಅವರು ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ

ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ನೆಯವರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
19.

ವ್ಯಯ ಸಂಗ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ

ವಿಭಾಗಗಳ

ಲ್ಲಖಿತ

ಅಥವ್ಯ

ಕಾಂದರ ಗಳ

ಅನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ

ಡೋನ್ಗಳು.-ಕುಲತಿಮವರು,

ಡೆದುಕೇೆಂಡು

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳ್ ಅಥವಾ ಕೆಂದರ ಖಳ್ ಡೋನ಄ಖಳ್ನ್ನನ
ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಅವರು ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ಭತ್ತತ

ಕುಲತಿಮವರು ನಿದಿಶಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ

ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ನೇಭಔ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ

ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ನಿವಿಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
20. ಕುಲಷಚಿರು.-(1) ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಷಯತ್ತತ ಖಳ್ ಮೇಲೆ ಭತ್ತತ
ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ ಲ್ಲಖಿತ ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಭತ್ತತ

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ನಿದಿಶಿಸುವಂತೆ ಕುಲತಿಮವರು ಕುಲಸ್ಚಿವಯನ್ನನ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔಕ ದುದ ,
(2) ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ರಿಭಾಷಿಸಿರುವಂಥ ಎಲಾಿ

ಔರಾರುಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಯವಾಗಿ ಕುಲಸ್ಚಿವರು ಮಾಡಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಸ್ಹಿ ಹಾಔತಔಕ ದುದ .
(3)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

ಅಧಿಕಾಯವನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ

ಯವಾಗಿ

ದ್ಯಕಲೆಖಳ್ನ್ನನ

ಹಾಗೂ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ

ಹೇಳಿಯಫಹುದ್ಯೆಂಥ

ಅಥವಾ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು, ಅಥವಾ ಕುಲತಿಮವರು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಅಖತಯ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ
ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ನೆಯವರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(4) ಕುಲಸ್ಚಿವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದ್ಯಕಲೆಖಳು ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮಹಯನ್ನನ ಸ್ರಿಯಾದ
ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ

ಯಕಷ ಸಿಕೇೆಂಡು

ಫರುವ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೄಮನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು, ಕುಲತಿಮವರು ಅಥವಾ ಇತಯ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ಕೇೋರಿದಂಥ ಎಲಾಿ
ಅೆಂಥ ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ ಭತ್ತತ ದ್ಯಕಲೆಖಳ್ನ್ನನ ಅವಯ ಮೆಂದೄ ಮಂಡಸ್ಲು ಫದಧ ರಾಗಿತಔಕ ದುದ .
(5) ಕುಲಸ್ಚಿವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮದ ಯವಾಗಿ ದ್ಯವೄಗೆ ಳ್ಗಾಖಲು ಅಥವಾ ದ್ಯವೄ
ಹೂಡಲು ನಅರ ಧಿಕೃತರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ
21.

ಕುಲಷಚಿರು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ರ ಮಾಣತರ

(

ರಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ

ಮೌಲಯ ಮಾನ):-(1)
ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ಡೆಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಭತ್ತತ

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

ದವಿ

ಅಥವಾ

(ಮೌಲಯ ಮಾನ)
ಡಪಿ ಮಾ

ಅಥವಾ

ಇತಯ ತತಸ ೆಂಬಂದಿತ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ

ಅಖತಯ ಡಸ್ಲಾದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ಎಲಿ

ಮೌಲಯ ನಿಧಿಯಣೆ, ಮೌಲಯ ಮಾನ

ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಹೊಣೆಗಾಯರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ;
(2) ಕುಲಸ್ಚಿವರು (ಮೌಲಯ ಮಾನ) ಮೌಲಯ ಮಾನ ಅಥವಾ ಮೌಲಯ

ನಿಧಿಯಣೆ ಭತ್ತತ

ರಿೋಕೄಷ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ಯಕಲೆಖಳು ದಸ್ಥತ ವಜುಖಳು ಇತಾಯ ಧಿಖಳ್ನ್ನನ ಯಕಷ ಸಿಕೇೆಂಡು ಫಯತಔಕ ದುದ ;
22. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ.-(1)ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು,
ಅೆಂಥ

ಷಯತ್ತತ ಖಳು

ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮ ಹಣಕಾಸು

ನಿಬಂಧನೆಖಳ್

ಮೇರೆಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನನ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಕುಲತಿಮವಯ

ನೇಮಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

ಉಬಂಧಿಸಿದ

ಶಿಫಾಯಸಿಸ ನ

ಹಣಕಾಸು

ಮೇಲೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯು

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ರ ದತತ ವಾದ ಭತ್ತತ / ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಕುಲತಿಮವರು ನಿದಿಶಿಸಿದಂಥ
ಎಲಿ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ
(2)

ಹಣಕಾಸು

ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ

ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಭತ್ತತ

ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ಔತಿವಯ ಖಳ್ನ್ನನ ನಿವಿಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ;
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅದಯ

ನಿಯಂತರ ಣ

ಹಣಕಾಸಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ

ಎಲಿ

ಕೆಗೊಳ್ಳ ಲು

ಹೊಣೆಗಾಯರ್ನಗಿಯತಔಕ ದುದ .
23. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳ್ ನೇಭಕಾತಿಮ ವಿಧಾನ,
ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ

ಷಯತ್ತತ ಖಳು ಹಾಗೂ ಅವಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ

ಔತಿವಯ ಖಳು

ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .
ಅಧಾಯ ಯ - IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು
24.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.-ಈ

ಮೆಂದಿನವುಖಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳಾಗಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕೇೋಟ್ಟಿ;

(ii)

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

(iii)

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿ;

(iv)

ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ ರಿಷತ್ತತ ;

(v)

ಸಂಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷಣಾ ರಿಷತ್ತತ ;

(vi)

ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ; ಭತ್ತತ

(vii)

ಸಂದ ಭತ್ತತ ಕಾಭಗಾರಿಖಳ್ ಸ್ಮಿತಿ

(viii) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳೆೆಂದು ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ಘೋಷಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ
ಅೆಂಥ ಇತಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳು.
25. ಕೋರ್ಟಗ:-(1) ಕೇೋಟಿಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ
ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಅಥವಾ

ಆಹಾವ ನಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ನಅರ ಯೋಜಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ

ಭತ್ತತ

ರ್ನಯ ಯಾಲಮದ

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ರ ಸಿದಧ

ವಯ ಕತ ಯಾಗಿಯಬೇಕು.
(2)

ಕೇೋಟಿಿನ

ಸ್ದಸ್ಯ ತವ

ಅವಯ

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ

ಭತ್ತತ

ಅೆಂಥ

ಇತಯ

ಷಯತ್ತತ ಖಳು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಾ ಡಸಿದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ ;
(3) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ
ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಿಖಳ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ;-

ಕೇೋಟ್ಟಿ ಈ ಕೄಳ್ಕಂಡ ಅಧಿಕಾಯಖಳು

(ಎ) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥೆಂಸಿಥ ಔ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜ್ನೆ (IDP) ಭತ್ತತ ವಾಷಿಿಔ ವಯದಿಮನನ
ಯಾಿಲೋಚಿಸುವುದು ಭತ್ತತ

ಆ ಫಗೆೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲಹೆ ಭತ್ತತ

ಸೂಚನೆಖಳ್ನ್ನನ

ನಿೋಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(ಬಿ)

ರಿನಿಮಭಖಳ್

ಮೂಲಔ

ದಗಿಸ್ಫಹುದ್ಯೆಂಥ

ಇತಯ

ರ ಕಾಮಿಖಳ್ನ್ನನ

ನಿವಿಹಿಸುವುದು
26.

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿ

.-(1)

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಯು

ಈ

ಮೆಂದಿನವಯನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಸ್ಹ-ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು;

(iii)

ಕುಲತಿಮವರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು;

(iv)

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯದ ರ ಧಾನ ಕಾಮಿದಶಿಿಖಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಿದಶಿಿಖಳು, ಉನನ ತ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ವೆದಯ ಕೋಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉ ಕಾಮಿದಶಿಿ ದಜೆಿಗಿೆಂತ ಔಡಮೆಮಲಿ ದ ದಜೆಿಮ
ಆತನ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರು - ದನಿಮಿತತ ಸ್ದಸ್ಯ ರು;
(v)

ನಅರ ಯಜಿಔ ಸಂಸೄಥ

ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡದ ಆಡಳಿತವನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡಂತೆ,

ಕೆಗಾರಿಔ ಕೄಷ ೋತರ ದಿೆಂದ ಅಥವಾ ವಯ ವಸ್ಥಥ ನೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ ವಿಶೇಷ ಕೄಷ ೋತರ ದಿೆಂದ
ಬಂದಿರುವ ಫಬ ರು ತಜ್ಞರು - ಸ್ದಸ್ಯ ರು;
(vi)

ನಅರ ಯಜಿಔ ಸಂಸೄಥ

ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡದ ಐವರು ಸುರ ಸಿದದ

ವಯ ಕತ ಖಳು -

ಸ್ದಸ್ಯ ರು;
(vii)

ಸ್ಹ ಕುಲತಿಮವರು ಭತದ್ಯನದ ಹಕಕ ಲಿ ಿ ದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ; ಭತ್ತತ

(viii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೋಖದ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತ ಫಬ ರ ಸಿದಧ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು.
(2)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ಭತದ್ಯನದ

ಹಕಕ ಯದ

ಸ್ದಸ್ಯ

ಕಾಮಿದಶಿಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(3) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ದಸ್ಯ ಯ ದ್ಯವಧಿ, ಸ್ಕಾಿಯದಿೆಂದ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರಾದ ಇಫಬ ರು
ಸ್ದಸ್ಯ ಯನ್ನನ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ,

ಸ್ದಸ್ಯ ಯ

ನೇಭಕಾತಿ,

ನವಿೋಔಯಣ

ಭತ್ತತ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮೆಂತಾದವುಖಳು ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .
(4)

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಯಾರಾದರೂ

ಫಬ ರು

ವಹಿಸುವುದಕೄಕ

ಎಲಾಿ

ಸ್ಭೆಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಅವಯ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಮಲ್ಲಿ
ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರಿೆಂದ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರಾದ

ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಯಾವೇಫಬ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ವಯ ಕತ ಮನ್ಮನ

ಸ್ಭೆಮ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ

ರ್ನಭನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡಯದಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರಿರುವ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಸ್ಯಳ್ ಫಹುಭತದ ಮೂಲಔ ಅವರುಖಳ್ ಪೈಕಯಿೆಂದಲೇ

ಫಬ ಯನ್ನನ

ಅಧಯ ಕ್ಷಯರ್ನನ ಗಿ ಆಯ್ಕಕ

ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಆ ವಯ ಕತ ಯು ಆ ಸ್ಭೆಗೆ ಮಾತರ ವ

ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ನಗಿಯತಔಕ ದುದ ;
(5) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಎಲಾಿ ಸ್ಭೆಖಳಿಗೆ, ಅೆಂಥ ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಾಗುವ ಭತ್ತತ ಭತದ್ಯನ
ನಿೋಡುವ ಐದು ಜ್ನ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಕೇೋರಂ ಆಗಿಯತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ಯಾವುದ

ಸ್ಭೆಮ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಅಥವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಮ ಫಬ

ಕೇೋರಂ

ಪೂಣಿವಾಖಬೇಕಾದರೆ

ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರು ಹಾಜ್ರಿರುವುದು

ಭತ್ತತ ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಅಥವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಮ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತಯ ಅನ್ನಸಿಥ ತಿಮಲ್ಲಿ
ಕುಲತಿಮವರು ಹಾಜ್ರಿರುವುದು ಯಾವಾಖಲೂ ಅವಶ್ಯ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(6) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಆಡಳಿತ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ
ಅದು ಈ ಮೆಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಕಾಮಿನಿೋತಿಖಳ್ನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು;

(ii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಅಥವಾ ನಿಮಭಖಳ್, ಉಬಂಧಖಳು

ಅಥವಾ

ಆಡಿಮನ಄ಸ ಖಳಿಗೆ

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ಇಯದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಇತಯ

ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್

ತಿೋಮಾಿನಖಳ್ನ್ನನ ಪುನರ್ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಮವಯ ಮ ಭತ್ತತ ವಾಷಿಿಔ ವಯದಿಖಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಮೋದಿಸುವುದು;

(iv)

ಹೊಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ಯಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಖಲೇ

ಇರುವ ರಿನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ಆಡಿನೆನ಄ಸ ಖಳ್ನ್ನನ ತಿದುದ ಡ ಮಾಡುವುದು
ಅಥವಾ ನಿಯಸ್ನಗೊಳಿಸುವುದು;
(v)

ನಅರ ಯೋಜಿತ ಸಂಸೄಥ ಗೆ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸ್ವ ಯಂ

ಸ್ಮಾನಕೄಕ

ಶಿಫಾಯಸುಸ

ಮಾಡುವುದು.
(vi)

ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕಾದ ರ ಸ್ಥತ ವನೆಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡುವುದು;

(vii)

ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತತ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳು

ಭತ್ತತ ಸ್ಮಿತಿಖಳಿಗೆ ಸ್ದಸ್ಯ ಯನ್ನನ ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡುವುದು;
(viii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಮಕೄಕ

ಶಾಸ್ನಫದದ

(ix)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧಔಯನ್ನನ

ನೇಭಔ ಮಾಡುವುದು;

ಭತ್ತತ
ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಗಿ

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವುದಕೄಕ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಮವೄೆಂದು ಕಂಡುಫರುವಂಥ ತಿೋಮಾಿನಖಳ್ನ್ನನ ಭತ್ತತ ಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವುದು.
(7)

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಯು

ೆಂದು

ವಷಿದಲ್ಲಿ

ಔನಿಷಾ

ರ್ನಲುಕ

ಸ್ಲ

ಅಥವಾ

ಅಖತಯ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯೆಂಥೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಭೆ ಸಯತಔಕ ದುದ .
(8)

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಯು ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ

ಸ್ಭಮ ಭತ್ತತ ಸ್ಥ ಳ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಭೆ ಸಯತಔಕ ದುದ .
27. ಯ ಸ್ಥಾ ನಾ ಮಂಡಳಿ.-(1) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೆಂದಿನವಯನ್ನನ
ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿಖಳು;

(ii)

ಸ್ಹಕುಲತಿ(ಖಳು);

(iii)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು;

(iv)

ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಮ ಇಫಬ ರು ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರು; ಭತ್ತತ

(v)

ಕುಲತಿಖಳು ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಬೋಧರ್ನ

ವಖಿ ಅಥವಾ ಅಧಯ ಮನ

ಕೆಂದರ ಖಳ್ ಇಫಬ ರು ಡೋನ಄ಖಳು;
(2) ಕುಲತಿಮವರು ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಕುಲಸ್ಚಿವರು
ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ಕಾಮಿದಶಿಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(3) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಮೂಲಔ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .

ರ ಕಾಮಿಖಳು ರಿನಿಮಭಖಳ್

(4) ವಯ ವಸ್ಥಥ ನ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ಭೆಖಳ್ ನಡವಳಿಕೄಖಳ್ನ್ನನ ಸಿಥ ರಿೋಔಯಣಕಾಕ ಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಔಕ ದುದ .
(5) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ಎಲಾಿ ಸ್ಭೆಖಳ್ಲ್ಲಿ ಯಾವಾಖಲೂ ಕುಲತಿಮವರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಕುಲತಿಮವಯ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಮಲ್ಲಿ

ನಅರ ಯೋಜ್ಔ

ಸಂಸೄಥ ಯು

ರ್ನಭನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡದವರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ಯಾಯನ್ಮನ
ರ್ನಭನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡದ ಇದದ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿರುವ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಚ್ಚರ್ನಯಿಸಿದ
ಯಾವುದ ಇತಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ವಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(6) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ವಿಷಮವನ್ನನ ಕುರಿತ್ತ ಬಿರ್ನನ ಭಿನಅರ ಮ
ಉೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ದರಿ ವಿಷಮವನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರಿಗೆ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ವಿಷಮಕೄಕ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಕೆಗೊಳುಳ ವ ತಿೋಮಾಿನವು ಅೆಂತಿಭವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಅದಕೄಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಫದಧ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
28.

ವಿದ್ಯಯ ವಿಶಯಕ್ರಿಶತ್ತತ .-(1)

ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ

ರಿಷತ್ತತ

ಈ ಮೆಂದಿನವಯನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿಮವರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಸ್ಹಕುಲತಿ(ಮವರು)

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(iii)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

- ಕಾಮಿದಶಿಿಖಳು

(iv) ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರು.
(2) ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ ರಿಷತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ
ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ, ರಿನಿಮಭಖಳ್, ವಿನಿಮಭಖಳ್ ಹಾಗೂ ನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ
ಳ್ಟ್ಟಟ , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಕಾಮಿನಿೋತಿಖಳ್ನ್ನನ

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ಅದಯ ಫಗೆೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಸ್ತಔಕ ದುದ .
29. ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಿಶತ್ತತ .- (1) ಸಂಶೋಧರ್ನ ಭತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷಣಾ
ರಿಷತ್ತತ ಈ ಮೆಂದಿನವಯನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:-

ಭತ್ತತ

(i)

ಕುಲತಿಮವರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಸ್ಹಕುಲತಿ(ಮವರು)

- ಸ್ದಸ್ಯ (ರು;)

(iii)

ಸಂಶೋಧನೆಮ ಡೋನ಄

- ಕಾಮಿದಶಿಿ;

(iv)

ಎಲಾಿ ಬೋಧನ ವಿಭಾಖ/ಕೆಂದರ ಖಳ್ ಡೋನ಄ಖಳು - ಸ್ದಸ್ಯ ರು; ಭತ್ತತ

(v)

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರು.

(2)

ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷಣಾ ರಿಷತ್ತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಸಂಶೋಧನೆ

ಅನೆವ ೋಷಣಾ

ಸ್ಮಿತಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ ,

ಭತ್ತತ

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ಕೄಷ ೋತರ ಖಳ್

ಆಧಯ ತೆಮನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕೆಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಫಗೆಮ ಕುರಿತ್ತ ವಾಯ ಔ ಸ್ಭಖರ
ದೃಷಿಟ ಕೇೋನವನ್ನನ

ದಗಿಸ್ತಔಕ ದುದ . ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷಣಾ ರಿಷತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ

ರಿನಿಮಭಖಳ್, ವಿನಿಮಭಖಳ್ ಹಾಗೂ ನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಅನೆವ ೋಷಣೆ

ಭತ್ತತ

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ನಿೋತಿಖಳಿಗೆ

ಅನ್ನವು

ಮಾಡಕೇಡತಔಕ ದುದ ,

ಅವುಖಳ್ನನ

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ , ಅವುಖಳ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತತ ಅನೆವ ೋಷಣಾ ರಿಷತ್ತತ ಉದಯೋನ್ನಮ ಕತೆ ಭತ್ತತ ಉದಯ ಭಶಿೋಲತವ ಕೄಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕಾಮಿಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ನನ

ಉತೆತ ೋಜಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡತಔಕ ದುದ .

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ ,

30. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ.-(1) ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ ಈ ಮೆಂದಿನವಯನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ ,
ಎೆಂದರೆ:(i)

ಕುಲತಿಮವರು

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ದಸ್ಯ ಯ ಪೈಔಯಿೆಂದ ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು

ಫಬ ರ್ನಭ ನಿದಿಶಿತ ವಯ ಕತ
(iii)

ಕುಲಸ್ಚಿವರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(iv)

ನಅರ ಯೋಜಿತ ಸಂಸೄಥ ಮ ಫಬ ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು

(v)

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

- ಕಾಮಿದಶಿಿ

(vi)

ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರು.

(2)

ಹಣಕಾಸು

ಸ್ಮಿತಿಯು

ಎಲಿ

ಹಣಕಾಸಿನ

ವಿಷಮಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ

ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಮಭ,

ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ
ಕಾಮಿಚಯಣೆಖಳ್

ಮೇಲೆ

ಸ್ಥಮಾನಯ

ನೋಡಕೇಳುಳ ವ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹಣಕಾಸು

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ

ಭತ್ತತ

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನನ

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
31. ಸಂದಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಷಮಿತಿ.-(1) ಸಂದಖಳು ಭತ್ತತ ಕಾಭಗಾರಿಖಳ್
ಸ್ಮಿತಿಯು ಈ ಮೆಂದಿನವರುಖಳ್ನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ . ಎೆಂದರೆ
(i) ಕುಲತಿ

- ಅಧಯ ಕ್ಷರು;

(ii) ನಅರ ಯೋಜಿತ ಸಂಸೄಥ ಯು ರ್ನಭನಿದಿಶಿಸಿದ ಇಫಬ ರು ಸ್ದಸ್ಯ ರು;
(iii) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರ್ನಭ ನಿದಿಶಿಸಿದ ಫಬ ರು ತಜ್ಞರು;
(iv) ಕುಲಸ್ಚಿವರು

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು;

(v) ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

- ಸ್ದಸ್ಯ ರು;

(vi) ಸಂದ ಅಧಿಕಾರಿ

- ಕಾಮಿದಶಿಿ; ಭತ್ತತ

(vii) ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಇತಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರು.
(2) ಸಂದ ಭತ್ತತ ಕಾಭಗಾರಿಖಳ್ ಸ್ಮಿತಿಯು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ದೊಡಡ ಭತ್ತತ ಸ್ಣಣ
ಔಟಟ ಡಖಳ್ ನಿಮಾಿಣಖಳು ಭತ್ತತ ಔಟಟ ಡಖಳ್ ನಿವಿಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಔಮಿ ಸೌಲಬಯ ಖಳ್
ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಮನನ
ರಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ

ಹೊೆಂದಿರುವ ಸಂಸೄಥ ಯಾಗಿದುದ , ಇದು ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ
ಳ್ಟ್ಟಟ

ಸ್ಭನವ ಮಗೊಳಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅೆಂಥ

ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಮಾನಯ

ಚಟ್ಟವಟಿಕೄಖಳ್ನನ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಭತ್ತತ

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
32. ಇತರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್ ಯಚನೆ, ಅಧಿಕಾಯಖಳು
ಹಾಗೂ ರ ಕಾಮಿಖಳು ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .
33. ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಷದಷಯ ತವ ದ ಅನಸಗತೆ.-ಯಾರೇ ವಯ ಕತ ಯು,(ಎ)

ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಚಿತತ ರ್ನಗಿದುದ ಹಾಗೆೆಂದು ಸ್ಕ್ಷಭ ರ್ನಯ ಯಾಲಮದಿೆಂದ ಘೋಷಿಸ್ಲ ಟಿಟ ದದ ರೆ;

(ಬಿ)

ಅವಿಮಔತ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ;

(ಸಿ)

ನೈತಿಔ ಅಧ:ತನವನನ ಳ್ಗೊಳುಳ ವ ೆಂದು ಅರಾಧಕಾಕ ಗಿ ಅರಾಧಿ

ಎೆಂದು ನಿಣಿೋಿತರ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಡ)

ಖಾಸ್ಗಿ ಬೋಧರ್ನ ತಯಖತಿಖಳ್ನ್ನನ ನಡೆಸುತಿತ ದದ ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವ ತ: ನಿಯತರ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಇ)

ಯಾವುದ ವಿಧದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಿ ಯೇ, ಯಾವುದ ರಿೋಕೄಷ ಮನ್ನನ

ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನಚಿತ

ಅಭಾಯ ಸ್ದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಅಥವಾ ಉತೆತ ೋಜಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ದಂಡತರ್ನಗಿದದ ರೆ; ಭತ್ತತ
(ಎಫ್) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುವ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ ಯಾರೇ
ಸ್ದಸ್ಯ ನನ್ನನ ಆತನ್ನ ಆ ದವನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವುದಕೄಕ ಅನಹಿನೆೆಂದು ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಣಖಳ್ನ್ನನ

ದ್ಯಕಲ್ಲಸಿ ತಿೋಮಾಿನವನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೇೆಂಡರೆ
-ಆತನ್ನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ್ನಗಿರುವುದಕೄಕ
ಅನಹಿರ್ನಗಿಯತಔಕ ದುದ .
34. ಖಾಲಸ್ಥಾ ನ ಇರು ಕಾರಣದಾಂದ್ಯಗಿ ಯ ಸರಣೆಗಳು ಅಸಾಂಧುವ್ಯಗತಕ್ಕ ದದ ಲಾ .ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಕಾಮಿ ಅಥವಾ ವಯ ವಹಯಣೆಖಳು ಕವಲ ಅದಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಥ ನ ಇದೄ ಎೆಂಫ ಕಾಯಣದಿೆಂದ ಅಥವಾ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ದೊೋಷವಿದೄ
ಎೆಂಫ ಕಾಯಣದಿೆಂದ ಮಾತರ ವ ಅಸಿೆಂಧುವಾಖತಔಕ ದದ ಲಿ .
35. ಕಾಯಗಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆೆ
ವಿಷಮಖಳ್ನ್ನನ , ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ
ಮಂಡಳಿಮ

ಅಥವಾ

ಉಬಂಧಗಳು.-(1) ಯಾವುವ ಕಾಮಿಸೂಚಿ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವಯ ಪೂವಾಿನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ ಡೆಮದ ಆಡಳಿತ

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ

ಕಾಮಿಸೂಚಿ ವಿಷಮಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಮಂಡಳಿಮ

ಸರಿಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ

ಅಥವಾ

ಯಾವುದ

ಸ್ಮಿತಿಮ

ಸ್ಭೆಖಳ್

ಅಥವಾ ಚಚೆಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದದ ಲಿ

ಭತ್ತತ

ತಿೋಮಾಿನಿಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ .
(2) ಉಲಿ ೆಂಗನೆಮ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ , ಕುಲಾಧಿತಿಖಳು ಎಲಾಿ ಸ್ಭಮಲೂಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಯಾವುದ ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ

ದ್ಯಧಿಕಾರಿಖಳು ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ
ವಿಮಿಮಗೊಳಿಸುವ
ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ

ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳು ತೆಗೆದುಕೇೆಂಡ ಎಲಾಿ

ಮೂಲಔ

ಭತ್ತತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ದ್ಯಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ

ಕೂಡಲೇ

ಅೆಂಥ

ರಿಹಾಯ

ರಿಹಾಯ

ಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ

ಔರ ಭದ

ತಿೋಮಾಿನಖಳ್ನ್ನನ
ಕೆಗೊಳುಳ ವ

ರಿಣಾಭವಾಗಿ

ಹಕುಕ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಲಿ ೆಂಘಿಸಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದ್ಯಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ದ್ಯಧಿಕಾರಿಖಳು ಅಥವಾ

ಸಂಸೄಥ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಖಳು ಕೆಗೊೆಂಡ ಅೆಂಥ ಎಲಾಿ ಔರ ಭಖಳ್ನ್ನನ
ಅಕೃತ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಮದಲ್ಲನಿೆಂದಲೂ ಶೂನಯ ಭತ್ತತ

ಹಾಗೂ ತತ ರಿಣಾಭವಾಗಿ, ಉಬಂಧ ನಅಲ್ಲಸ್ದ ಇದದ

ವಿಷಮ

ಅಥವಾ ನಿಧಾಿಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕೄಕ ಮೆಂಚೆ ಇದದ ವಸುತ ಸಿಥ ತಿಯೇ ಮೆಂದುವರಿಮತಔಕ ದುದ .
36. ಆಾಂಬುಡಸ ಮನ್.- (1)ನಅರ ಯೋಜಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಔತ ಮಾಹಿತಿ ವಯ ವಸೄಥ ಮ ಮೂಲಔ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಕಾಮಿಚಯಣೆಖಳ್ನನ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ

ಮಾಡಲು

ಅಸ್ಥಧಾಯಣ

ವಯ ಕತ ಮನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ಫಬ ಆೆಂಬುಡಸ ಭನ಄ ಆಗಿ ರ್ನಭ ನಿದಿಶ್ನ ಮಾಡತಔಕ ದುದ . ಆೆಂಬುಡಸ ಭನ಄
ನಿಷ್ಠಾ , ನಿಷ ಕ್ಷನಅತತೆ, ನಅಯದಶ್ಿಔತೆ, ಸ್ಮಾನತೆ ಭತ್ತತ ರ್ನಯ ಮದ ರ ಮಕ ಮೌಲಯ ಖಳ್ ಫಗೆಗಿನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಮತನ ಖಳ್ನನ ಕಚಿತಡಸಿಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ .
(2)

ಆೆಂಬುಡಸ ಭನ಄ನ

ರ ಕಾಮಿಖಳು

ನಿದಿಿಷಾ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯೆಂಥೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .

ಭತ್ತತ

ದ್ಯವಧಿಯು

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಅಧಾಯ ಯ - V
ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ಆಡಗನೆನ್ಸ ಗಳು
37. ರಿನಿಯಮಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ , ರಿನಿಮಭಖಳು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ

ಭತ್ತತ ಸಿಫಬ ೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಿಷಮಕೄಕ

ಈ

ಕೄಳ್ಗಿನಂತೆ ಉಬಂಧ ಔಲ್ಲ ಸ್ಫಹುದು, ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಅರ ಧಿಕಾಯಖಳ್ ಕಾಮಿಔಲಾಖಳ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುವ ಭತ್ತತ

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ದಿರುವ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ ಯಚನೆಮ ಕಾಮಿವಿಧಾನ;
(ii)

53ನೇ ರ ಔಯಣದಡ

ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ

ದತಿತ ನಿಧಿ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ದತಿತ ನಿಧಿ,

ಸ್ಥಮಾನಯ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಧಿಖಳ್ ನಿವಿಹಣೆ;
(iii)

ಕುಲತಿ, ಸ್ಹ ಕುಲತಿ(ಖಳು), ಕುಲಸ್ಚಿವರು, ಕುಲಸ್ಚಿವರು (ಮೌಲಯ ಮಾನ),

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಯ

ನೇಭಕಾತಿಮ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಹಾಗೂ

ಷಯತ್ತತ ಖಳು ಭತ್ತತ ಅವಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಿಖಳು;
(iv)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳ್, ಅಧಾಯ ಔಯ ಭತ್ತತ ನೌಔಯಯ ನೇಭಕಾತಿ

ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಷಯತ್ತತ ಖಳು;
(v)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಹಾಗೂ ಅದಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು, ಬೋಧರ್ನ

ವಿಭಾಖದ (ಫಾಯ ಔಲ್ಲಟ )

ಸ್ದಸ್ಯ ರು, ನೌಔಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ನಡುವೄ ಉೆಂಟ್ರದ ವಿವಾದಖಳ್ನ್ನನ

ಫಗೆಹರಿಸುವ

ಕಾಮಿವಿಧಾನ;
(vi)

ವಿಭಾಖಖಳು ಭತ್ತತ

ಬೋಧನ ವಿಭಾಖಳು/ಅಧಯ ಮನ ಕೆಂದರ ಖಳ್ ಯಚನೆ, ಯದುದ ,

ಅಥವಾ ಪುರ್ನಯಚನೆ;
(vii)

ಇತಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳು ಅಥವಾ

ಉನನ ತ

ಔಲ್ಲಕಾ

ಸಂಸೄಥ ಖಳ್

ಜೊತೆಮಲ್ಲಿ

ಸ್ಹಔರಿಸ್ಬೇಕಾದ ರಿೋತಿ;
(viii)

ಗೌಯವ ದವಿಖಳ್ ನಿೋಡಕೄಮ ಕಾಮಿವಿಧಾನ;

(ix)

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಭತ್ತತ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿವತನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಬಂಧಖಳು;
(x)

ವಿವಿಧ

ಅಧಯ ಮನ ಕೇೋಸ್ಿಖಳಿಗಾಗಿ

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಶುಲಕ ಕೄಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಿನಿೋತಿ;
(xi)

ಸಂಶೋಧರ್ನ ವತನಖಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಖಳು), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿವತನಖಳು, ಶಿಷಯ ವತನಖಳು,

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣಖಳು, ದಔಖಳು ಹಾಗೂ ಫಹುಮಾನಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ಥಥ ನಆಸುವುದು;
(xii)

ಹುದೄದ ಖಳ್ ಸೃಜ್ನೆ ಭತ್ತತ ಯದಧ ತಿಗಾಗಿನ ಕಾಮಿವಿಧಾನ; ಭತ್ತತ

(xiii)

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯ ಇತಯ ವಿಷಮಖಳು.

38. ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನಾ ವಿಧಾನ.-(1) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಯು ಯಚಿಸಿದ ರ ಥಭ
ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ ಅನ್ನಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಔಕ ದುದ .
(2) ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ರ ಥಭ ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ಯಾಿಲೋಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಅದಕೄಕ

ತಾನ್ನ

ಅವಶ್ಯ ವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ

ಮಾನಅಿಡುಖಳು, ಯಾವುದ್ಯದರು ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಖಳಡನೆ ತನನ ಅನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ ನಿೋಡತಔಕ ದುದ .
(3) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ರ ಥಭ ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮಲ್ಲಿ ರ ಔಟಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ತದನಂತಯ ರ ಥಭ ರಿನಿಮಭಖಳು
ಅವುಖಳ್ನ್ನನ ರ ಔಟಿಸಿದ ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔಕ ದುದ .

39.

ರಿನಿಯಮಗಳ

ತಿದ್ದದ ಡಗೆ

ಅಧಿಕಾರ.-ಈ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ

ಅಸಂಖತವಾಖದಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ
ಯಚಿಸ್ಫಹುದು

ಅಥವಾ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ತಿದುದ ಡ

ಮಾಡಫಹುದು

ಅಥವಾ

ನಿಯಸ್ನಗೊಳಿಸ್ಫಹುದು.
40. ವಿನಿಯಮಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ ,
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಭತ್ತತ

ಸಿಫಬ ೆಂದಿ ಭತಿತ ತಯ ವಿಷಮಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ಯಚಿಸ್ಲು ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸ್ಫಹುದು, ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ರ ವಶ್ ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ಟಿಟ ಮಲ್ಲಿ ಅವರುಖಳ್

ದ್ಯಕಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂದುವರಿಕೄ;
(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಎಲಾಿ

ದವಿಖಳು

ಭತ್ತತ

ಇತಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಔ

ರ ಶ್ಸಿತ ಖಳಿಗಾಗಿ

ನಿಖದಿಡಸ್ತಔಕ ವಾಯ ಸಂಖ ಔರ ಭಖಳು;
(iii)

ವಿವಿಧ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೋಸುಿಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಸಿೋಟ್ಟಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಿನಿೋತಿಖಳು

ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ಕೇೋಸುಿಖಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ರ ವಶ್ ರ ಕರ ಯ್ಕ;
(iv) ದವಿಖಳ್ ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರ ಶ್ಸಿತ ಖಳ್ ರ ದ್ಯನ;
(v)

ಸಂಶೋಧರ್ನ ವತನಖಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್), ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿವತನಖಳು, ಶಿಷಯ ವತನಖಳು,

ದಔಖಳು ಭತ್ತತ
(vi)

ಫಹುಮಾನಖಳ್ನ್ನನ ನಿೋಡಲು ಷಯತ್ತತ ಖಳು;

ರಿೋಕೄಷ ಖಳ್ನ್ನನ

ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಿೋಕೄಷ

ನಡೆಸುವ ಸಂಸೄಥ ಖಳು, ರಿೋಕ್ಷಔರು,

ರಿೋಕಾಷ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಔರು, ಟ್ರಯ ಬುಲೇಟರ್ಖಳು ಭತ್ತತ ಮಾಡರೇಟರ್ಖಳ್ ನೇಭಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಭತ್ತತ
ಷಯತ್ತತ ಖಳು ಹಾಗೂ ಅವಯ ಔತಿವಯ ಖಳು;
(vii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಿೋಕೄಷ ಖಳಿಗೆ, ದವಿಖಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರ ಶ್ಸಿತ ಖಳಿಗೆ

ರ ವಶ್ಕೄಕ ವಿಧಿಸ್ತಔಕ ಶುಲಕ ;
(viii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ೆಂದು ಗಟಔ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ ನಿವಾಸ್ಕಾಕ ಗಿ

ಷಯತ್ತತ ಖಳು;
(ix) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ೆಂದು ಗಟಔ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್ಲ್ಲಿ ಶಿಸುತ ನಅಲನೆ;
41. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನಾ ವಿಧಾನ.-ವಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರಿಷತ್ತತ ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ
ಭತ್ತತ ಅದಕೄಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದನೆಮನ್ನನ ನಿೋಡತಔಕ ದುದ .
42. ವಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಗೆ ಅಧಿಕಾರ.-ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ ರಿಷತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ
ಅನ್ನಮೋದನೆಯೆಂದಿಗೆ ಹೊಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ಯಚಿಸ್ಫಹುದು ಅಥವಾ

ವಿನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ ತಿದುದ ಡ ಮಾಡಫಹುದು ಅಥವಾ ನಿಯಸ್ನಗೊಳಿಸ್ಫಹುದು.
43.

ಆಡಗನೆನ್ಸ ಗಳು.-ಆಡಳಿತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ಮಂಡಳಿಯು

ತರುವಾಮದ

ಆಡಿನೆನ಄ಸ ಖಳ್ನ್ನನ

ಸಿಥ ರಿೋಔಯಣಕೄಕ

ಳ್ಟ್ಟಟ ,

ಯಚಿಸ್ಫಹುದು

ತಿದುದ ಡ

ಮಾಡಫಹುದು ಅಥವಾ ನಿಯಸ್ನಗೊಳಿಸ್ಫಹುದು.
44. ಶುಲಕ ನಿಗಧಿ.-(1) 9ನೇ ರ ಔಯಣದ ರಂತ್ತಔದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯದ ಅಥವಾ
ಅದಯ ಏಜೆನಿಸ ಯು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಮಾನಯ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ

ರ ವಶ್ ರಿೋಕೄಷ ಮ ಮೂಲಔ ಮಾಡಲಾದ ರ ವಶ್ಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಕೇೋಸುಿಖಳ್ಲ್ಲಿ ನ ಶೇಔಡಾ ನಲವತತ ಯಷ್ಟಟ

ರ ವಶ್ಖಳ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

ಶುಲಕ ವು ಸ್ಕಾಿಯ ಭತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಭಮ ತಾಭಿನಅರ ಮದ  ೆಂದದ ರ ಕಾಯ ಔರ್ನಿಟಔ
ವೃತಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ (ರ ವಶ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಭತ್ತತ ಶುಲಕ

ನಿಖದಿ) ಅಧಿನಿಮಭ, 2006ಯ (2006ಯ

ಔರ್ನಿಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 8) ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಸ್ಕಾಿರಿ ಸಿೋಟ್ಟಖಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ
ನಿಖದಿಡಸಿದಂತೆ ಇಯತಔಕ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ ಸಿೋಟ್ಟಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಮ
ರ ಭಾಯದಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಕಾಿಯದ ರ ಧಾನ ಕಾಮಿದಶಿಿಮವರು/ಕಾಮಿದಶಿಿಮವರು ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿರುವ
ಭತ್ತತ

ಉಚಛ

ರ್ನಯಾಲಮದ ನಿವೃತತ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿೆಂದ

ರ್ನಭನಿದಿಶಿತರಾಗಿರುವ ಇತಯ ಮೂವರು ಸ್ದಸ್ಯ ಯನನ ಳ್ಗೊೆಂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಯಚಿಸಿದ
ಶುಲಕ ನಿಯಂತರ ಣ ಸ್ಮಿತಿಮ ಮೂಲಔ ಶುಲಕ ವನ್ನನ ನಿಖದಿಡಸ್ತಔಕ ದುದ .
45.

ನೌಕ್ರರ ಸೇವ್ಯ ಶರತ್ತತ ಗಳು.-(1) ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಅಥವಾ

ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಷಯತ್ತತ ಖಳು,

ನಿಮಭಖಳ್

ಮೂಲಔ

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ಅವುಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ

ಅೆಂಥ

ರ ತಿಯಫಬ

ನೌಔಯನ್ನ ಲ್ಲಖಿತ ಔರಾರಿನ ಅಡಮಲ್ಲಿ ನೇಭಔಗೊಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದನ್ನನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟಟ ಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ ಹಾಗೂ ಅದಯ ರ ತಿಮನ್ನನ ಸಂಬಂಧಟಟ ನೌಔಯನಿಗೆ ನಿೋಡತಔಕ ದುದ .
(2) ನೌಔಯಯ ವಿರುದಧ

ಶಿಸುತ

ಔರ ಭವನ್ನನ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಕಾಮಿವಿಧಾನಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿಯಂತಿರ ಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ಔರಾರಿನಿೆಂದ್ಯಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಭತ್ತತ ನೌಔಯನ ಭಧಯ ದಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಯಾವುದ ವಿವಾದವನ್ನನ , ಲ್ಲಖಿತ ಔರಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿನಿಮಭಖಳ್
ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ರಿಹರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
46. ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕುಕ .-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ

ನೌಔಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಮ ವಿರುದಧ

ಶಿಸುತ ಔರ ಭ ಕೆಗೊೆಂಡ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ , ಬಾಧಿತ ನೌಔಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯು ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ
ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿದ ಅೆಂಥ ನಅರ ಧಿಕಾಯಕೄಕ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಹಔಕ ನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
47.

ಭವಿಶಯ

ರ ಯೋಜ್ನಕಾಕ ಗಿ,

ಅಥವ್ಯ

ನಿವೃತಿತ

ರಿನಿಮಭಖಳು

ವೇತನ
ಭತ್ತತ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ನಿಧಿ.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,

ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಿ ರುವ
ಭತ್ತತ

ತನನ

ಕಾನ್ಮನ್ನಖಳ್

ನೌಔಯಯ
ಮೂಲಔ

ಅೆಂಥ ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ ಳ್ಟ್ಟಟ

ತಾನ್ನ

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಬವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತಿತ ವತನ ನಿಧಿಮನ್ನನ ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ
ಹಾಗೂ ಅೆಂಥ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಖಳ್ನ್ನನ ದಗಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
48. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು.ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಇತಯ ಸಂಸೄಥ ಮ ಸ್ದಸ್ಯ ರ್ನಗಿ ಯಾವೇಫಬ ವಯ ಕತ ಯು
ಸೂಔತ ವಾಗಿ

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಅಹಿರ್ನಗಿದ್ಯದ ನೆಯೇ ಎೆಂಫ ಯಾವುದ ರ ಶ್ನನ

ನೇಭಔಗೊೆಂಡದ್ಯದ ನೆಯೇ

ಅಥವಾ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ಆ ವಿಷಮವನ್ನನ

ಅದಕೄಕ

ತಿೋಮಾಿನಕಾಕ ಗಿ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರಿಗೆ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಅವಯ ತಿೋಮಾಿನವು ಅೆಂತಿಭವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
49.

ಷಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ.-32ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿಕಾಯವು ತಾನ್ನ ಸೂಔತ ವೄೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ಅಧಿಕಾಯವನ್ನನ
ಸ್ದಸ್ಯ ಯನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡ ಅೆಂಥ ನಅರ ಧಿಕಾಯದ ೆಂದು ಸ್ಮಿತಿಮನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿರುವ ಅೆಂಥ

ಯಚಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾಯವನ್ನನ

ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
50. ಸ್ಥಾಂದರ್ಭಗಕ್ ಖಾಲಸ್ಥಾ ನಗಳನುನ ಭತಿಗ ಮಾಡುವುದ್ದ.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ
ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಮ ದನಿಮಿತತ ಸ್ದಸ್ಯ ಯನ್ನನ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ, ಸ್ದಸ್ಯ ಯ ಪೈಕ ಯಾವುದ

ಸ್ಥಥ ನವು ಸ್ಥೆಂದಭಿಿಔವಾಗಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದರೆ, ಯಾಯ ಸ್ಥಥ ನವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ತ್ತೆಂಫಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೄಯೋ
ಆ ಸ್ದಸ್ಯ ನನ್ನನ

ಯಾವ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಲಾಗಿತತ ೋ ಅದ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ ಸ್ದಸ್ಯ ನನ್ನನ

ಆರಿಸಿ

ಬತಿಿ ಮಾಡತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಹಾಗೆ ಖಾಲ್ಲ ಸ್ಥಥ ನವನ್ನನ

ಬತಿಿ ಮಾಡದ ವಯ ಕತ ಯು ಆತನ್ನ ಯಾವ

ಸ್ದಸ್ಯ ನ ಸ್ಥಥ ನದಲ್ಲಿ ಬತಿಿಯಾಗಿರುವನೋ ಆ ಸ್ದಸ್ಯ ನ್ನ ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಮ ಸ್ದಸ್ಯ ರ್ನಗಿ
ಉಳಿಯುತಿತ ದದ ಬಾಕ ಅವಧಿಮವರೆಗೆ ಮಾತರ ಸ್ದಸ್ಯ ರ್ನಗಿಯತಔಕ ದುದ .
51.

ಷದ್ಯಾ ನೆಯಾಂದ

ಕೈಗಾಂಡ

ಕ್ರ ಮದ

ರಕ್ಷಣೆ.-

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭ

ಅಥವಾ

ರಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಸ್ದ್ಯಭ ವನೆಯಿೆಂದ ಮಾಡದ ಅಥವಾ
ಮಾಡಲು ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ ಯಾವುದ ಕಾಮಿಕಾಕ ಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವೇಫಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ
ಇತಯ ನೌಔಯಯ ವಿರುದಧ ಯಾವುದ ದ್ಯವೄ ಅಥವಾ ಇತಯ ಕಾನ್ಮನ್ನ ವಯ ವಹಯಣೆಖಳ್ನ್ನನ

ಹೂಡಲು

ಅವಕಾಶ್ ಇಯತಔಕ ದದ ಲಿ .
52. ತಾತಾಕ ಲಕ್ ಉಬಂಧಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತತ ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಯಾವುದ ಇತಯ
ಉಬಂಧಖಳ್ಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದದ ರೂ,(i)

ರ ಥಭ

ಕುಲತಿ

ಭತ್ತತ

ಸ್ಹಕುಲತಿ,

ಯಾರಾದರೂ

ಇದದ ರೆ,

ಅವಯನ್ನನ

ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ನೇಭಔಮಾಡತಔಕ ದುದ ;
(ii)

ರ ಥಭ ಕುಲಸ್ಚಿವರು ಭತ್ತತ ರ ಥಭ ಕುಲಸ್ಚಿವರು (ಮೌಲಯ ಮಾನ) ಹಾಗೂ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮವಯನ್ನನ ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ನೇಭಔಮಾಡತಔಕ ದುದ ; ಭತ್ತತ
(iii)

ರ ಥಭ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ರ ಥಭ ವಿದ್ಯಯ ವಿಷಮಔ ರಿಷತ್ತತ , ರ ಥಭ ರ್ನವಿನಯ ತಾ

ಭತ್ತತ ಸಂಸೇೋಧರ್ನ ರಿಷತ್ತತ , ರ ಥಭ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ರ ಥಭ ಎಸೄಟ ೋಟ್ ಭತ್ತತ
ಕಾಮಿಕಾರಿ ಸ್ಮಿತಿಮನ್ನನ ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
53. ಶಾವವ ತ ಮತ್ತತ ಶಾಷನಬದಧ

ದತಿತ ನಿಧಿ.-(1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಔನಿಷಾ ಇ ತೆತ ೈದು

ಕೇೋಟಿ ರೂನಅಯಿಖಳ್ನ್ನನ ಳ್ಳ ೆಂದು ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ ನಿಧಿಮನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ತಔಕ ದುದ

ಇದಯ

ಪೈಕ ಔನಿಷಾ ಹದಿನೈದು ಕೇೋಟಿ ರೂನಅಯಿಖಳು ನಖದು ರೂದಲ್ಲಿ ಭತ್ತತ ಇನ್ನನ ಳಿದದುದ ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ
ಗಾಯ ರಂಟಿ ರೂದಲ್ಲಿ ಇಯತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಇದನ್ನನ ತಾರ್ನಗಿಯ್ಕ ಹೆಚಿು ಸ್ಫಹುದ್ಯಗಿದುದ ಆದರೆ ಔಡಮೆ
ಮಾಡತಔಕ ದದ ಲಿ :
ರಂತ್ತ,

ಬೆಂಖಳೂರು

ಅಥವಾ

ಬೆಂಖಳೂರು

ಗಾರ ಮಾೆಂತಯ

ಜಿಲೆಿ ಮ

ಹೊಯಗಿರುವ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಔನಿಷಾ ಹತ್ತತ ಕೇೋಟಿ ರೂನಅಯಿಖಳು ನಖದು ರೂದಲ್ಲಿ ಯತಔಕ ದುದ
ಭತ್ತತ ಉಳಿದ ಐದು ಕೇೋಟಿ ರೂನಅಯಿಖಳು ಬಾಯ ೆಂಕ್ಸ ಗಾಯ ರಂಟಿಮ ರೂದಲ್ಲಿ ಯತಔಕ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ
ನಿಧಿಮ ಹಣವನ್ನನ ಹೂಡಲು ಅಧಿಕಾಯವನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದ

ಮಫಲಖನ್ನನ ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಫಹುದು. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ
ಸ್ಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂದಬಿವನ್ನನ
ಶಾಸ್ನಫದಧ

ದತಿತ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ, ಇತಯ ಯಾವ ಸಂದಬಿಖಳ್ಲೂಿ
ಯಾವುದ

ಮಫಲಖನ್ನನ

ಇತಯ

ಶಾಶ್ವ ತ

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ

ವಗಾಿಯಿಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ .
(4)

ಶಾಶ್ವ ತ

ಶಾಸ್ನಫದಧ

ದತಿತ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ಸಿವ ೋಔರಿಸಿದ

ವಯಮಾನದ

ಶೇಔಡಾ

ಎ ತೆತ ೈದಯಷಟ ನ್ನನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ ಕಾಮಿಖಳ್ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ
ಫಳ್ಸಿಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ . ಉಳಿದ ಶೇಔಡಾ ಇ ತೆತ ೈದಯಷಟ ನ್ನನ ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ ನಿಧಿಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ
ತಡಗಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

54. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ.-(1) ನಅರ ಯೋಜ್ಔ ಸಂಸೄಥ ಯು ನಿಧಿರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ
ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ

ಳ್ಗೊೆಂಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತಿತ ನಿಧಿಮನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ತಔಕ ದುದ .

ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ದಣಿಗೆಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ ಳ್ಗೊೆಂಡಯತಔಕ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ರಿನಿಮಭಖಳ್ ಮೂಲಔ ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಫಹುದ್ಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತಿತ ನಿಧಿಮನ್ನನ ಹೂಡುವ ಅಧಿಕಾಯವನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಯತಔಕ ದುದ .
(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ದತಿತ

ನಿಧಿಯು,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ತನನ

ಸ್ಥಮಾಜಿಔ

ನೆಯವರಿಸುವ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಭತ್ತತ /ಅಥವಾ ಅನಿರಿೋಕಷ ತ ಸ್ನಿನ ವಶ್ಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವಾಲುಖಳಿೆಂದ ತನನ ನ್ನನ

ಯಕಷ ಸಿಕೇಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ, ಸ್ವ ಇಚೆಛ ಯಿೆಂದ

ನಿವಿಹಿಸಿಕೇೆಂಡು ಫರುವ ಭತ್ತತ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯಿೆಂದ ಹಣ ಹೂಡಕೄ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕೄಷ ಯುಳ್ಳ ಸ್ವ ಯಂ
ವಿಧಿಸಿಕೇೆಂಡ ನಿಧಿಯಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಸ್ಥಮಾನಯ
ಮಫಲಖನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸ್ಮಾಣೆಗೊಳಿಸುವ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ದತಿತ

ಸಂದಬಿವನ್ನನ
ದತಿತ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಧ
ನಿಧಿಗೆ

ವಗಾಿಯಿಸ್ಫಹುದು.

ಹೊಯತ್ತಡಸಿ,
ಯಾವುದ

ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಯಾವುದ

ಇತಯ

ಯಾವ

ಮಫಲಖನ್ನನ

ಇತಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಸಂದಬಿಖಳ್ಲೂಿ
ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ

ವಗಾಿಯಿಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ .
(5) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತಿತ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಫರುವ ವಯಮಾನದ ಶೇಔಡಾ ಎೆಂಬತತ ಯಷಟ ನ್ನನ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ ಕಾಮಿದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ ಫಳ್ಸಿಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ .
ಉಳಿದ ಶೇಔಡಾ ಇ ತತ ಯಷಟ ನ್ನನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದತಿತ ನಿಧಿಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಡಗಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
55.

ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿ.-(1)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,

ೆಂದು

ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿಮನ್ನನ

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ತಔಕ ದುದ . ಇದಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂದಿನ ಮಫಲಗುಖಳ್ನ್ನನ ಜ್ಮಾ ಮಾಡತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ವಿಧಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಎಲಾಿ ಶುಲಕ ಖಳು;

(ii)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಔ ನಿಷೇಧಿಸ್ದ ಇರುವ

ಯಾವುದ ಇತಯ ಮೂಲದಿೆಂದ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಲಾದ ಎಲಾಿ ಮಫಲಗುಖಳು;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಖಳು; ಭತ್ತತ

(iv)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಔ ನಿಷೇಧಿಸ್ದ ಇರುವ

ಯಾವೇಫಬ ಇತಯ ವಯ ಕತ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಟಟ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಖಳು ಅಥವಾ
ವಂತಿಗೆಖಳು;
(2) ಸ್ಥಮಾನಯ

ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾಿ ಆವತಿಔ

ವೄಚು ಖಳ್ನ್ನನ ಬರಿಸ್ಲು ಉಯೋಗಿಸಿಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ .
56.

ಅರ್ಭವೃದಧ

ನಿಧಿ.-(1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ೆಂದು ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಮನ್ನನ

ಸ್ಹ

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ತಔಕ ದುದ . ಇದಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂದಿನ ಮಫಲಗುಖಳ್ನ್ನನ ಜ್ಮಾ ಮಾಡತಔಕ ದುದ , ಎೆಂದರೆ:(i)

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳಿೆಂದ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶುಲಕ ಖಳು;

(ii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ ಇತಯ ಮೂಲಖಳಿೆಂದ

ಸಿವ ೋಔರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮತತ ;
(iii)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ವಂತಿಗೆಖಳು;

(iv)

ತತಾಕ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಿ ರುವ ಯಾವುದ ಕಾನ್ಮನಿನ ಮೂಲಔ ನಿಷೇಧಿಸ್ದ ಇರುವ

ಯಾವೇಫಬ ಇತಯ ವಯ ಕತ ಅಥವಾ ಸಂಸೄಥ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಟಟ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಖಳು ಅಥವಾ
ವಂತಿಗೆಖಳು; ಭತ್ತತ

(v)

ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದದ ದತಿತ ನಿಧಿಯಿೆಂದ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಲಾದ ಎಲಾಿ ವಯಮಾನಖಳು.

(2) ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೄಕ

ಜ್ಮಾ ಮಾಡದ ನಿಧಿಮನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಉಯೋಗಿಸ್ಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ .
57.

ಯಾವುದೇ

ಕಾಮಿನಿವಾಿಹಔರು

ಇತರ

ನಿಧಿ.-ಆಡಳಿತ

ನಿಧಿರಿಸಿದಂತೆ

ಯಾವುದ

ಮಂಡಳಿಯು
ಇತಯ

ಭತ್ತತ

ನಿಧಿಮನ್ನನ

ಅನ್ನಮೋದಿತ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ಫಹುದು ಭತ್ತತ ಈ ನಿಧಿಖಳ್ ಕಾಮಿನಿವಿಹಣೆಮನ್ನನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡತಔಕ ದುದ .
58. ನಿಧಿಗಳ ನಿಗಸಣೆ.-54, 55, 56 ಭತ್ತತ 57ನೇ ರ ಔಯಣಖಳ್ಡಮಲ್ಲಿ
ನಿಧಿಖಳ್ನ್ನನ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಸ್ಥಮಾನಯ

ರಿನಿಮಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಉಬಂಧಿಸ್ಲಾದಂಥ

ಸ್ಥಥ ನಆಸ್ಲಾದ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಭತ್ತತ ನಿಯಂತರ ಣಕೄಕ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ನಿಯಂತಿರ ಸ್ತಔಕ ದುದ

ಳ್ಟ್ಟಟ
ಹಾಗೂ

ನಿವಿಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
59.

ವ್ಯಷ್ಟಗಕ್

ರದ.-(1)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ವಾಷಿಿಔ

ವಯದಿಮನ್ನನ

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ ನಿದಿಶ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದಧ ಡಸ್ತಔಕ ದುದ ಭತ್ತತ ಸ್ಲಹೆಖಳ್ನ್ನನ ಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೇೋಟಿಿಗೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಔಕ ದುದ .
(2) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನನ
ಸ್ಹಿತ

ಯಾಿಲೋಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ವಾಷಿಿಔ ವಯದಿಮನ್ನನ
ಹಾಗೂ

ಅದನ್ನನ

ಕೇೋಟಿಿನ ಸ್ಲಹೆಖಳ್

ಮಾನಅಿಡುಖಳಡನೆ

ಅಥವಾ

ಮಾನಅಿಡುಖಳಿಲಿ ದೄ ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ಫಹುದು.
(3) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಔತ ವಾಗಿ ಅನ್ನಮೋದಿಸಿದ ವಾಷಿಿಔ ವಯದಿಮ ೆಂದು
ರ ತಿಮನ್ನನ ರ ತಿವಷಿದ ಮಾಚ್ಿ ತಿೆಂಖಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇನೆಗೊಳುಳ ವ ಆರ್ಥಿಔ ವಷಿದ ತರುವಾಮ ಫರುವ
ಡಸೄೆಂಫರ್ 31ಕೄಕ ಮದಲು ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಮ ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
60.

ಲೆಕ್ಕ ತರ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕ್ಕ ರಿಶೋಧನೆ.-(1) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಷಿಿಔ ಲೆಔಕ ತರ

ಭತ್ತತ ಜ್ಮಾ ಕಚ್ಚಿ ಟಿಟ ಮನ್ನನ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ ಮಂಡಳಿಮ ನಿದಿಶ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದಧ ಡಸ್ತಔಕ ದುದ
ಭತ್ತತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ಎಲಾಿ ಮೂಲಖಳಿೆಂದ ನಅರ ತ ವಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ಲಾಗುವ ಎಲಾಿ
ನಿಧಿಖಳು

ಹಾಗೂ

ವಿತರಿಸಿದ

ಅಥವಾ

ಸಂದ್ಯಮ

ಮಾಡದ

ಎಲಾಿ

ಮಫಲಗುಖಳ್ನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಿವಿಹಿಸುವ ಲೆಔಕ ತರ ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ತಔಕ ದುದ ;
(2)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾಷಿಿಔ ಲೆಔಕ ತರ ಖಳ್ನ್ನನ

ಅಕೌರ್ಟೆಂಟ್ಖಳ್

ಸಂಸೄಥ ಮ

ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿರುವ

ಫಬ

ರ ತಿ ವಷಿವೂ ಭಾಯತದ ಚಾರ್ಟಿಡ್

ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧಔರಿೆಂದ

ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧನೆ

ಮಾಡಸ್ತಔಕ ದುದ ;
(3)

ವಾಷಿಿಔ

ಲೆಔಕ ತರ ಖಳು

ಭತ್ತತ

ಜ್ಮಾ

ಕಚ್ಚಿ

ಟಿಟ ಮ

ೆಂದು

ರ ತಿಮನ್ನನ

ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧರ್ನ ವಯದಿಯಡನೆ, ರ ತಿ ವಷಿದ ಮಾಚ್ಿ 31ಕೄಕ ಕೇನೆಗೊಳುಳ ವ ಆರ್ಥಿಔ ವಷಿದ
ತರುವಾಮ ಫರುವ ನವೄೆಂಫರ್ 30ಕೄಕ ಮದಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತಔಕ ದುದ ;
(4) ವಾಷಿಿಔ ಲೆಔಕ ತರ ಖಳು, ಜ್ಮಾಕಚ್ಚಿ ಟಿಟ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನನ

ಭತ್ತತ ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧರ್ನ ವಯದಿಮನ್ನನ

ಸ್ಭೆಮಲ್ಲಿ ಯಾಿಲೋಚಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು

ಅದನ್ನನ ತನನ ಅಭಿನಅರ ಮಖಳಡನೆ ಕುಲಾಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ರ ತಿ ವಷಿದ ಡಸೄೆಂಫರ್ 31
ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕೂಕ ಮದಲು ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ ; ಭತ್ತತ
(5) ಲೆಔಕ ರಿಶೋಧಔಯ ವಯದಿಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಮಕಯ

ಫದಲಾವಣೆ ಇದದ

ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ,

ಅವುಖಳ್ನ್ನನ ಸ್ರಿಡಸ್ಲು, ಕುಲಾಧಿತಿಮವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ ನಿೋಡಫಹುದು
ಭತ್ತತ ಅೆಂಥ ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಫದಧ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .

61. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರುಜುವ್ಯತಿನ ಮಾದರಿ.-ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ
ನಅರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ಮಿತಿಮ ಯಾವುದ ಯಶಿೋದಿ, ಅಜಿಿ, ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂವಹನ, ಸೂಚನೆ, ಆದಶ್,
ವಯ ವಹಯಣೆ

ಅಥವಾ

ಗೊತ್ತತ ವಳಿಯು

ಅಥವಾ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಸ್ಥವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರುವ

ಇತಯ

ದ್ಯಕಲೆಖಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯುಔತ ವಾಗಿ ನಿವಿಹಿಸುವ ಯಾವುದ ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲ್ಲಿ ಮ
ಯಾವುದ ನಮೂದುಖಳ್ ರ ತಿಮನ್ನನ , ಅದಯ ಮೇಲೆ ಕುಲಸ್ಚಿವರು ರ ಮಾಣಿೋಔರಿಸಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನನ
ಅೆಂಥ ಯಶಿೋದಿ, ಅಜಿಿ, ಸೂಚನೆ, ಆದಶ್, ವಯ ವಹಯಣೆ, ಗೊತ್ತತ ವಳಿ ಅಥವಾ ದ್ಯಕಲೆ ಅಥವಾ
ರಿಜಿಸ್ಟ ರ್ನಲ್ಲಿ

ಇರುವ ನಮೂದನ್ನನ

ಮೇಲನ ೋಟದ ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವೄೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಿವ ೋಔರಿಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ

ವಿಷಮಖಳ್ ಸ್ಥಕಷ ಯಾಗಿ ಅೆಂಗಿೋಔರಿಸ್ತಔಕ ದುದ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದ್ಯಕಲೆಖಳ್ನೆನ ೋ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದದ ರೆ ಅದನ್ನನ ,
ದ್ಯಕಲ್ಲಸಿರುವ ವಿಷಮಖಳು ಭತ್ತತ ವಹಿವಾಟ್ಟಖಳ್ ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಅೆಂಗಿೋಔರಿಸ್ಲಾಗುತಿತ ತತ ೋ, ಅದ
ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ ಇವನ್ಮನ ಸ್ಥಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಅೆಂಗಿೋಔರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
62.

ನಿದೇಗವನ

ಅಧಿನಿಮಭದ

ನಿೋಡಲು

ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ರಾಜಯ

ಷಕಾಗರದ

ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ

ಅಧಿಕಾರ.-ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು,

ಅಥವಾ

ಅದಯಲ್ಲಿ

ಇರುವ

ಈ

ಯಾವುವ

ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದ ಯಾವುವ ನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ಆದಶ್ಖಳ್ನ್ನನ
ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಅಭಿನಅರ ಮಟಟ ಲ್ಲಿ
ಆಡಳಿತ

ನಿದಿಶ್ನ

ನಿೋಡುವುದು

ಅದು ಅೆಂಥ ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ

ಮಂಡಳಿ

ಅಥವಾ

ಅವಶ್ಯ ವೄೆಂದು

ಅಥವಾ

ನಿೋಡಫಹುದು ಭತ್ತತ

ಸಂದಭಾಿನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನ

ವಿಹಿತವೄೆಂದು

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಮಂಡಳಿಯು

ಅೆಂಥ

ರ ತಿಯೆಂದು ನಿದಿಶ್ನವನ್ನನ ನಅಲ್ಲಸ್ತಔಕ ದುದ .
63. ದಂಡಗಳು.-(1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿತವಾದ ನಿಮಭಖಳ್
ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ
ನಿೋಡುವುದಕೄಕ

ಅಥವಾ

ಅಥವಾ

ಉಲಿ ೆಂಗನೆಖಳ್ನ್ನನ

ಯಾವುದ

ರಿೋಕಾಷ

ಅೆಂಔಟಿಟ ಖಳ್ನ್ನನ

ಮಾಡುವ ಯಾವೇಫಬ

ವಿಷಮಖಳ್ನ್ನನ

ನಿೋಡುವುದಕೄಕ

ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಟಟ

ದವಿಖಳ್ನ್ನನ
ವಿಷಮಖಳ್ಲ್ಲಿ

ವಯ ಕತ ಯು, ಅರಾಧ ನಿಣಿಮವಾದ ಮೇಲೆ, ಐವತ್ತತ

ಸ್ಥವಿಯ ರೂನಅಯಿಖಳಿಗೆ ಔಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಹತ್ತತ ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಿಖಳ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತ ರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ
ಜುಲಾಮ ನೆಯಿೆಂದ ಅಥವಾ ಆರು ತಿೆಂಖಳ್ ಅವಧಿಗಿೆಂತ ಔಡಮೆಮಲಿ ದ ಆದರೆ ಎಯಡು ವಷಿಖಳ್
ಅವಧಿಮವರೆಗೆ

ವಿಸ್ತ ರಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ

ಕಾರಾವಾಸ್ದಿೆಂದ

ಅಥವಾ

ಅವೄಯಡರಿೆಂದಲೂ

ದಂಡತರ್ನಖತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ,

ಅರಾಧವನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ಎಸ್ಗುವಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವೂ ಸ್ಹ ಳ್ಗೊೆಂಡರುವಲ್ಲಿ ,

ನಅರ ರಂಭಿಸ್ಲು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ

ಅನ್ನಭತಿ ತರ ವನ್ನನ ಹಿೆಂತೆಗೆದುಕೇಳ್ಳ ತಔಕ ದುದ .
(2)

ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮ ದಂಡವನ್ನನ

ಇತಯ ಯಾವುದ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸ್ಲಾದ ದಂಡಕೄಕ ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ ವಿಧಿಸ್ಫಹುದು.
64.

ರ ವೇಶಿಸು

ಮತ್ತತ

ರಿಶೋಧಿಸು

ಅಧಿಕಾರ.-ಈ

ಫಗೆೆ

ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕಾಿಯವು

ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ `ಎ' ಸ್ಮೂಹದ ಅಧಿಕಾರಿ ದಜೆಿಗಿೆಂತ ಔಡಮೆಮಲಿ ದ ದಜೆಿಮ ಯಾವೇಫಬ
ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಔರ್ನಿಟಔ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಸೄಥ ಖಳ್ (ಕಾಯ ನಆಟೇಶ್ನ಄ ಶುಲಕ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1984ಯ
(1984ಯ ಔರ್ನಿಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ 37) ಅಡಮಲ್ಲಿ

ನಿದಿಿಷಟ ಡಸಿಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ಷಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ

ಳ್ಟ್ಟಟ , ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಅಧಿನಿಮಭದ 9ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಉಬಂಧಿಸ್ಲಾದಂತಹವ ಅಧಿಕಾಯಖಳ್ನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಿಖಳ್ನ್ನನ ನೆಯವರಿಸ್ಲು
ಅಧಿಕೃತರ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎೆಂಬುದ್ಯಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

65. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯನುನ ಷಮಾನಗಳಿಷಲು ನಿದೇಗವನನುನ ನಿೋಡು ಅಧಿಕಾರ.(1)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು

ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ತನನ

ತನನ

ಯಚನೆ

ಸ್ಮಾನವನ್ನನ

ಅಥವಾ

ನಿಖಭನವನ್ನನ

ನಿಯಂತಿರ ಸುವ

ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅದು ಔನಿಷಾ

ಕಾನ್ಮನಿಗೆ

ಆರು ತಿೆಂಖಳ್ ಪೂವಿ

ನೋಟಿೋಸ್ನ್ನನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ನಿೋಡತಔಕ ದುದ .
(2) ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಷತ್ತತ , ಈ ಕೄಳ್ಕಂಡ ವಿಷಮಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಎೆಂದರೆ:(i) ದವಿಮನ್ನನ ನಿೋಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ಬೋಧನೆಮ ಗುಣಭಟಟ ;
(ii) ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಭಟಟ ;
(iii) ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯ ನಅರಿೋಔಯಣವನ್ನನ ತಡೆಖಟ್ಟಟ ವುದು; ಭತ್ತತ
(iv) ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳ್ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಉಲಿ ೆಂಗನೆ,
- ಇವುಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಮತಕಾಲ್ಲಔ ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆಮನ್ನನ

ನಡೆಸ್ತಔಕ ದುದ

ಭತ್ತತ ಸ್ಕಾಿಯಕೄಕ ವಯದಿಮನ್ನನ ಔಳುಹಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(3) ದುವಯ ಿವಹಯಣೆ, ದುರಾಡಳಿತ ಭತ್ತತ
ಸ್ಕಾಿಯವು,

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ

ಅಶಿಸುತ

ಆಡಳಿತವಖಿದವರಿಗೆ

ನಿೋಡಫಹುದು.

ಆಗಿದೄ ಎೆಂಬುದನ್ನನ
ಆಡಳಿತವನ್ನನ

ಗುರುತಿಸಿದರೆ,

ಸ್ರಿಡಸ್ಬೇಕೄೆಂದು

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ಅವಧಿಯಳ್ಗೆ ಆ ನಿದಿಶ್ನಖಳ್ನ್ನನ

ನಅಲ್ಲಸ್ದಿದದ ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಖ ಔರ ಭವನ್ನನ (ಕೇೋಸ್ಿ)
ಸ್ಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಫಗೆೆ ತಿೋಮಾಿನವನ್ನನ ಕೆಗೊಳುಳ ವ ಹಕುಕ ಸ್ಕಾಿಯದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
(4) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ
ಸ್ಮಾನಗೊಳಿಸುವ

ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಖ ಔರ ಭವನ್ನನ

ವಿಧಾನವು,

ಸ್ಕಾಿಯವು

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ

(ಕೇೋಸ್ಿ)

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂತೆ

ಇಯತಔಕ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄಕ ತನನ ಅಹವಾಲುಖಳ್ನ್ನನ ಹೇಳಿಕೇಳ್ಳ ಲು ಯುಔತ ಅವಕಾಶ್ಖಳ್ನ್ನನ
ನಿೋಡದ ಹೊಯತ್ತ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಔರ ಭವನ್ನನ ಕೆಗೊಳ್ಳ ತಔಕ ದದ ಲಿ .
(5) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ಲಾದ ನೋಟಿಸ್ನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಂತರ ಣಾ

ಸ್ಮಾನಗೊಳಿಸ್ಲು

ಅಥವಾ

ನಅರ ಧಿಕಾಯದೊಡನೆ
ವಾಯ ಸಂಖ

ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಖಳ್

ಕೇನೆಮ

ತಂಡ

ಔರ ಭವನ್ನನ

ಸಿವ ೋಔರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕಾಿಯವು

ಸ್ಮಾಲೋಚಿಸಿ,

ರಿಸ್ಮಾನಗೊಳಿಸ್ಲು

ನಿಮತ ವಾಯ ಸಂಖ ಔರ ಭಖಳ್ಲ್ಲಿ

(ಬಾಯ ಚ್)

ತನನ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವನ್ನನ

ವಾಯ ಸಂಖ

ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡುತಿತ ರುವ

ಔರ ಭವನ್ನನ

ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದ ಅೆಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತಕೄಕ

ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ

ಮಗಿಸುವವರೆಗೆ

ಸೂಔತ ವಯ ವಸೄಥ ಮನ್ನನ

ಮಾಡತಔಕ ದುದ .
66. ಷಮಾನೆಯ ಸಂದಭಗದಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವೆಚು .-(1) 65ನೇ ರ ಔಯಣದ (5)ನೇ
ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತವನ್ನನ

ಹಸ್ಥತ ೆಂತಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ

ಅದಯ ಆಡಳಿತಾತಮ ಔ ವೄಚು ವನ್ನನ ಶಾಶ್ವ ತ ಶಾಸ್ನಫದಧ ದತಿತ ನಿಧಿ, ಸ್ಥಮಾನಯ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಧ
ನಿಧಿಯಿೆಂದ ನಿಮಮಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .
(2) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತವನ್ನನ ಹಸ್ಥತ ೆಂತಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ವೄಚು ವನ್ನನ ಬರಿಸ್ಲು 53, 54, 55, 56 ಭತ್ತತ 57ನೇ ರ ಔಯಣಖಳ್ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಸ್ಲಾದ ನಿಧಿಯು
ಸ್ಥಔಷ್ಟಟ

ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅೆಂಥ ವೄಚು ವನ್ನನ

ಸ್ಕಾಿಯವು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ವ ತ್ತತ ಖಳು ಭತ್ತತ

ಆಸಿತ ಖಳ್ನ್ನನ ವಿಲೇ ಮಾಡುವ ಮೂಲಔ ಬರಿಸ್ತಔಕ ದುದ .

(3)

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ

ಕಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ

ಆಗಿದದ ರೆ,

ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವ

ಸ್ಮಾನೆಯು

ಸ್ಕಾಿಯವು

ವಯ ಕತ ಖಳ್ನ್ನನ

ಅೆಂಥ

ಗುರುತಿಸುವ

ದುವಯ ಿವಹಯಣೆ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತದ

ದುವಯ ಿವಹಾಯಕೄಕ

ಅಥವಾ

ದುರಾಡಳಿತಕೄಕ

ಭತ್ತತ

ಅವಯ

ಮೇಲೆ

ತಾನ್ನ

ಸೂಔತ ವೄೆಂದು

ಭಾವಿಸ್ಫಹುದ್ಯದಂಥ ದಂಡನೆಮನ್ನನ ವಿಧಿಸ್ಲು ಸ್ವ ತಂತರ ವಾಗಿಯತಔಕ ದುದ .
67. ತಾಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆ.-(1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ತೆಂದರೆ ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ
ಆದಶ್ದ

ಮೂಲಔ ತೆಂದರೆಮ ನಿವಾಯಣೆಗಾಗಿ

ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವ

ಸ್ಕಾಿಯವು, ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಅಥವಾ

ಅವಶ್ಯ ಔ

ಹಾಗೂ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವೄೆಂದು ತನಗೆ

ಕಂಡುಫರುವಂಥ ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಅಸಂಖತವಲಿ ದ ಉಬಂಧಖಳ್ನ್ನನ
ಯಚಿಸ್ಫಹುದು:
ರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಮಭವು

ನಅರ ರಂಬವಾದ

ದಿರ್ನೆಂಔದಿೆಂದ

ಐದು

ವಷಿಖಳು

ಮಕಾತ ಮವಾದ ತರುವಾಮ ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಅೆಂಥ ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ
ಆದಶ್ವನ್ನನ ಹೊಯಡಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ರ ತಿಯೆಂದು ಆದಶ್ವನ್ನನ ಅದನ್ನನ ಯಚಿಸಿದ
ತರುವಾಮ, ಆದಷ್ಟಟ ಬೇಖನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮೆಂದೄ ಮಂಡಸ್ತಔಕ ದುದ .
68.

ರಾಜಯ

ಷಕಾಗರದ

ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೄದ ೋಶ್ಖಳ್ನ್ನನ

ನಿಯಮಗಳ

ರಚನಾಧಿಕಾರ.-(1)

ರಾಜ್ಯ

ಸ್ಕಾಿಯವು,

ಈ

ಈಡೇರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ ನಿಮಭಖಳ್ನ್ನನ

ಯಚಿಸ್ಫಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದ ರ ತಿಯೆಂದು ನಿಮಭವನ್ನನ , ಅದನ್ನನ ಯಚಿಸಿದ
ತರುವಾಮ, ಆದಷ್ಟಟ
ಅಧಿವಶ್ನದಲ್ಲಿ

ಬೇಖನೆ, ರಾಜ್ಯ
ಅಥವಾ

ಅಡಔವಾಗಿಯಫಹುದ್ಯದ ಟ್ಟಟ
ಮಂಡಸ್ತಔಕ ದುದ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ರ ತಿಯೆಂದು ಸ್ದನದ ಮೆಂದೄ, ೆಂದು

ಎಯಡು

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚು

ನಿರಂತಯ

ಅಧಿವಶ್ನಖಳ್ಲ್ಲಿ

ಮೂವತ್ತತ ದಿನಖಳ್ ಅವಧಿಮವರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವಶ್ನದಲ್ಲಿ ರುವಾಖ

ಭತ್ತತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವಶ್ನ ಅಥವಾ ನಿರಂತಯ ಅಧಿವಶ್ನಖಳ್ ನಿಔಟ

ತರುವಾಮದ ಅಧಿವಶ್ನವು ಮಕಾತ ಮವಾಗುವುದಕೄಕ ಮದಲು ಉಬಮ ಸ್ದನಖಳು ನಿಮಭದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಮಾನಅಿಡು ಮಾಡಲು ನಆ ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಿಮಭವನ್ನನ

ಯಚಿಸ್ತಔಕ ದದ ಲಿ ವೄೆಂದು

ಉಬಮ ಸ್ದನಖಳು ನಆ ದರೆ ತದನಂತಯ ಅೆಂಥ ನಿಮಭವು ಹಾಗೆ ಮಾನಅಿಟ್ರದ ರಿೋತಿಮಲ್ಲಿ
ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಖತಔಕ ದುದ

ಅಥವಾ

ಸಂದಭಾಿನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ

ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಖತಔಕ ದದ ಲಿ .

ಆದ್ಯಗೂಯ , ಯಾವುದ ಅೆಂಥ ಮಾನಅಿಡು ಅಥವಾ ಯದಧ ತಿಯು ಆ ನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಿ
ಮದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ಕಾಮಿದ ಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬಾಧಔವನ್ನನ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡತಔಕ ದದ ಲಿ .

ಕನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,
ಜಿ.ಶಿರ ೋಧರ್
ಸರ್ಕಾರದರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ
ಸಂಸದಿೋಯಯ ಹಾರಗಳುಮತ್ತು
ಶಾಸನರಚನೆಇಲಾಖೆ.

ಈ

ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಷಕಾಗರ

ಇ-ಔಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯಯ : ಇಡ/308/ಯುಆರ್ಸಿ/2021

ಔರ್ನಿಟಔ ಸ್ಕಾಿಯದ ಸ್ಚಿವಾಲಮ
ಫಹುಭಹಡ ಔಟಟ ಡ
ಬೆಂಖಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಔ: 5ನೇ ಮಾಚ್ಿ 2022.

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಚಾಣಔಯ

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2021 (2021ಯ ಔರ್ನಿಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ಯಯ :

37)ಯ 1ನೇ ರ ಔಯಣದ (3)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಡ ರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾತವನ್ನನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಔರ್ನಿಟಔ
ಸ್ಕಾಿಯವು ಈ

ಮೂಲಔ ಸ್ದರಿ ಅಧಿನಿಮಭವು ದಿರ್ನೆಂಔ: 5ನೇ ಮಾಚ್ಿ 2022 ರಿೆಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ

ಫಯತಔಕ ದೄದ ೆಂದು ಗೊತ್ತತ ಡಸುತತ ದೄ.

ಔರ್ನಿಟಔ ರಾಜ್ಯ ನಅಲಯ ಆಜ್ಞಾ ನ್ನಸ್ಥಯ
ಭತ್ತತ ಅವಯ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ

(ಮಹೇಶ್ ಆರ್)
ಸ್ಕಾಿಯದ ಅಧಿೋನ ಕಾಮಿದಶಿಿ,
ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ (ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳು-2)

