ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಸರ್ಕಾಾ ರ
ಅಧಿಸೂಚರ್ನಾೆ
ಸಂಖೆ : ಇಡಿ 90 ಯುಆರ್ಸಿ 2019, ದಿರ್ನಾಾಂಕ: 18-12-2019.
ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018 ರ ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ. 18)ರ
62 ರ್ನಾೆ6 ಪ್ರಕರಣದ (೧)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿರ್ಕಾಾರಗಳನು್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಸರ್ಕಾಾ ರವು
ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ:೧.

ಶಿ6ರ್ಷಿ ರ್ಕಾೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರರಂಭ- (೧) ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ನಿಯಮಗಳು,

2019 ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದುM.
(೨) ಅವು, ಸರ್ಕಾಾ ರಿ ರಾಜ ಪತ್ರದಲ್ಲಿR ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನಾಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದುM .
೨.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿR, ಸಂದಭ ವು ಅನ ಥಾ ಅಗತ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು (ಎ)

‘ಅಧಿನಿಯಮ ʼ  ಎಂದರೆ, ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018 ರ

ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ. 18);
(ಬಿ)

ʼ  ಪ್ರಕರಣ ʼ  ಎಂದರೆ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ;

(ಸಿ)

ʼ  ಪರಿಷತು್ತʼ  ಎಂದರೆ, ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತು್ತ;

(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿR, ಬಳಸಿದ ಆದರೆ ಪರಿಭಾರ್ಷಿಸಿಲRದ ಪದಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾವಳಿಗಳು, ಆ
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿR ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿ6ಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ವರ್ನಾೆ್ನ6 ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದುM.

೩.

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಅಧಿರ್ಕಾಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ರ್ನಾೌಕರರ ವೆ6ತನ ಮತು್ತ ಭತೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆ6ವಾ ಷರತು್ತಗಳು - (೧)

ಬೊ6ಧಕ ವಿಭಾಗರ್ಕಾೆ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೆ6ರ್ಕಾಾದ ವೆ6ತನ ಮತು್ತ ಭತೆ ಗಳು ಯು .ಜಿ.ಸಿ. ವೆ6ತನ ಶೆ್ರ6ಣಿಗೆ
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕದುM;
(೨)

ಇತರ ರ್ನಾೌಕರರ ವೆ6ತನ ಮತು್ತ ಭತೆ ಗಳು , ತತ್ಸಮಾನ ಶೆ್ರ6ಣಿಯಲ್ಲಿRರುವ ಇತರ ರಾಜ

ಸರ್ಕಾಾ ರಿ ರ್ನಾೌಕರರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕದುM .
(೩)

ಬೊ6ಧಕ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ

ರ್ನಾೆ6ಮರ್ಕಾಾತಿ ವಿಧಾನವು ,

ರ್ಕಾಾಲರ್ಕಾಾಲರ್ಕಾೆ್ಕ ಹೊರಡಿಸಿದ

ಯುಜಿಸಿ

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕದುM. ಬೊ6ಧರ್ಕಾೆ6ತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂದಭಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ಅಹ ತೆ
ಹಾಗೂ ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರದ ರ್ನಾೆ6ಮರ್ಕಾಾತಿ ರ್ಕಾಾಯ ನಿ6ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕದುM .

೪.

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದಲ್ಲಿR ಹೊಸ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳ ಪರಿಚಯ - (೧) ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು, ಸಂದಭಾ ನುಸಾರವಾಗಿ,

ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮತು್ತ ಇತರ ರಾರ್ಷಿs6ಯ ಮಾನ ತಾ ಸಂಸೆtಗಳ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳ ವಿವರಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಸ
ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಶೆvಕ್ಷಣಿಕ ವಷ
ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ

ಸಂಸೆt ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಯ

ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಸಾಕಷುw ಮುಂಚಿತವಾಗಿ

ಅನುಮೋ6ದರ್ನಾೆಯೋಂದಿಗೆ

ಪರಿಷತಿ್ತಗೆ

ಪ್ರಸಾ್ತವರ್ನಾೆಯನು್ನ

ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದುM;
ಪರಂತು, ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆt ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಹೊಸ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ
ಪ್ರಸಾ್ತವರ್ನಾೆಯನು್ನ ಅನುಮೋ6ದಿಸುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟw ನಿಯಮಂತ್ರಣ ಪಾ್ರಧಿರ್ಕಾಾರಗಳ ಗುಣಮಟw ಮತು್ತ
ನಿಗದಿತ

ಮಾದರಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವಶ ಕವಾದ

ಹೆಚು|ವರಿ ಸೌಲಭ ಗಳನು್ನ ಕಲ್ಲಿ}ಸಲಾಗಿದೆ

ಮತು್ತ ಅಗತ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನು್ನ ರ್ನಾೆ6ಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರ್ಕಾೊಳ್ಳತಕ್ಕದುM .
(೨)

(೧)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಅಜಿ ಯನು್ನ ಸಿ್ವ6ಕರಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಪರಿಷತು್ತ, ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಗೆ ಪರಿಶಿ6ಲರ್ನಾೆ

ಮಾಡುವಂತೆ ನಿದೆ6 ಶಿಸತಕ್ಕದುM;
ಪರಂತು, ಪರಿಷತು್ತ ರಚಿಸಿದ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿR ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ರಾಜ ಸಾವ ಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಒಬ್ಬರು
ಮಾಜಿ ಉಪ-ಕುಲಪತಿಯು ಇರತಕ್ಕದುM.
(೩)

ಪರಿಷತಿ್ತನ ರ್ಕಾಾಯ ನಿವಾ ಹಕ ನಿದೆ6 ಶಕರು, ಅಜಿ ಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ

ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನು್ನ, ಅದರ ಮೇ6ಲೆ ತಿ6ಮಾ ನವನು್ನ ರ್ಕಾೆvಗೊಳು್ಳವುದರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ಸಲ್ಲಿRಸತಕ್ಕದುM .
(೪)

ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು್ಸಗಳ ಹಿರ್ನಾೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿR ಅಂರ್ಥ ಅಜಿ ಗಳನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದುM ಮತು್ತ

ಅಂರ್ಥ ಪರಿಶಿ6ಲರ್ನಾೆಯ ತರುವಾಯ, ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ಅಗತ ವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ , ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿRನ ವ ತಾ ಸವೂ
ಸೆ6ರಿದಂತೆ ಸಂದಭಾ ನುಸಾರ, ಹೊಸ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಥವಾ ಪ್ರಸಾ್ತವರ್ನಾೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು
ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯರ್ಕಾೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ನಿ6ಡತಕ್ಕದುM .
(೫) (೧)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿRಸಿದ ಯಾವುದೆ6 ಅಜಿ ಯನು್ನ (೪)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ನಿ6ಡುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಅರ್ಥವಾ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಮೋದಲು ಯಾವುದೆ6

ಸಮಯದಲ್ಲಿR ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು

ಹಿಂದರ್ಕಾೆ್ಕ

ಪಡೆಯಬಹುದು.
5.

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದಲ್ಲಿR ಹಾಲ್ಲಿ ಇರುವ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಮುಚು|ವುದು - (೧) ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು, ಹಾಲ್ಲಿ ಇರುವ

ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ ಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ ಹಣರ್ಕಾಾಸಿನ ರ್ಕಾಾಯ ಸಾಧ ತೆ ಅರ್ಥವಾ ದಾಖಲಾತಿಯ

ರ್ಕಾೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಚ|ಲು ಉದೆM6ಶಿಸಿದಲ್ಲಿR . ಅದರ್ಕಾೆ್ಕ ರ್ಕಾಾರಣಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಉದೆM6ಶಿತ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಮುಚು|ವುದರ್ಕಾೆ್ಕ
ಮೋದಲು ೩ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೇಯಿಲRದಂತೆ ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ಲ್ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿR ಅಜಿ ಯನು್ನ ಸಲ್ಲಿRಸತಕ್ಕದುM .
(೨)

ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಅದನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇ6ಲೆ, ಮುಚು|ವ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ನಿ6ಡಿ ಅರ್ಥವಾ ಮುಚು|ವುದನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯರ್ಕಾೆ್ಕ ನಿದೆ6 ಶನಗಳನು್ನ ನಿ6ಡತಕ್ಕದುM .
(೩)

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೆvಕ್ಷಣಿಕ ವಷ ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿR ಮತು್ತ ಸದರಿ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಅಧ ಯನ

ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ರ್ಕಾೊರ್ನಾೆಯ ಬಾ ಚ್ನ ವಿದಾ ರ್ಥಿ ಗಳು ತಮ್ಮ ರ್ಕಾೊ6ಸ ನು್ನ ಪೂಣ ಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಅಧ ಯನ
ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಅದಕೂ್ಕ ಮಿಗಿಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ನಡೆಸುವ ವಾರ್ಷಿ ಕ
ಪರಿ6ಕ್ಷೆೆಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸದರಿ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಮುರ್ಕಾಾ್ತಯ ಮಾಡತಕ್ಕದMಲR .
೬.

ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ|ಸುವುದು

ಅರ್ಥವಾ

ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು

- ೪ರ್ನಾೆ6

ನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದಲ್ಲಿR ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ|ಸುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಅರ್ಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ್ಕಾೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ
ಯಥೊ6ಚಿತ ವ ತಾ ಸಗಳೆ‘ ಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದುM.
೭.

ಪರಿಶಿ6ಲರ್ನಾೆ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ನಿದೆ6 ಶನಗಳನು್ನ ನಿ6ಡಲು ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರದ ಅಧಿರ್ಕಾಾರಗಳು - (೧)

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯರ್ಕಾೆ್ಕ
ಯಾವುದೆ6

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಬೊ6ಧರ್ನಾೆಯ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿದಿ ಷwಪಡಿಸುವ

ಗುಣಮಟw ,

ಉದೆM6ಶರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ,

ಪರಿ6ಕ್ಷೆೆ ಮತು್ತ
ಸರ್ಕಾಾ ರವು,

ಸಂಶೆ“6ಧರ್ನಾೆ ಅರ್ಥವಾ
ಉಪ-ಕುಲಪತಿಗಳೆ‘ ಂದಿಗೆ

ಸಮಾಲೊ6ಚಿಸಿದ ನಂತರ ೩ ಖಾ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾಾ ರದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ
ಮೂಲಕ ಮೌಲ ನಿಣ ಯ ಮಾಡತಕ್ಕದುM. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿR ಒಬ್ಬರು ರಾಜ ಸಾವ ಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಮಾಜಿ
ಉಪ-ಕುಲಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದುM.
೨)

ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಿಂದ

ವರದಿಯನು್ನ ಸಿ್ವ6ಕರಿಸಿದ

ತರುವಾಯ , ಸರ್ಕಾಾ ರವು,

ಸರಿಯಾದ

ಕ್ರಮಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುರ್ಕಾೊಳು್ಳವುದರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ಮೌಲ ನಿಧ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲ್ಲಿತಾಂಶದ ಬಗೆ• ಅದರ ಶಿಫಾರಸು್ಸಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದುM
ಮತು್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು , ಶಿಫಾರಸು್ಸಗಳನು್ನ ಪಾಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗೆ• ಖಚಿತಪಡಿಸಿರ್ಕಾೊಳ್ಳಲು ಅಗತ ವಾದಂತ ಸರಿಯಾದ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುರ್ಕಾೊಳ್ಳತಕ್ಕದುM . ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ಯುಕ್ತ ರ್ಕಾಾಲದೊಳಗೆ

(2)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ಪರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ

ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸು್ಸಗಳನು್ನ ಪಾಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾಾ ರವು ತಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅಂತಹ
ನಿದೆ6 ಶನಗಳನು್ನ ನಿ6ಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ಅದರ್ಕಾೆ್ಕ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದುM.
8.

ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದತಿ್ತ ನಿಧಿ - (1) ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದತಿ್ತ ನಿಧಿಯನು್ನ , ನಿದೆ6 ಶಕರು, ರ್ಕಾಾಲೆ6ಜು ಶಿಕ್ಷಣ,

ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿR ಇಡತಕ್ಕದುM , ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದತಿ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲR

ದಸಾ್ತವೆ6ಜುಗಳು ಮತು್ತ ಲ್ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರಾರ್ಷಿs6ಕೃತ
ಬಾ ಂಕಿನಲ್ಲಿR ಅದರ ಹೂಡಿರ್ಕಾೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿರಕ್ಷಕರಾಗಿರತಕ್ಕದುM .
(2)

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯ ಅರ್ಥವಾ ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆt ಯಾವುದೆ6 ಅಧಿನಿಯಮ , ಪರಿನಿಯಮಗಳು,

ಅಧಾ ದೆ6ಶ, ವಿನಿಯಮಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿR ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೆ6 ಉಪಬಂಧಗಳನು್ನ
ಉಲRಂಘಿಸಿದ ಸಂದಭ ದಲ್ಲಿR, ದತಿ್ತ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪೂಣ ನಿಧಿಯನು್ನ ಸರ್ಕಾಾ ರವು ಮುಟುwಗೊ6ಲು
ಹಾಕಿರ್ಕಾೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮುಟುwಗೊ6ಲು ಹಾಕಿರ್ಕಾೊಳು್ಳವ ಮೋದಲು, ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಸಂದಭಾ ನುಸಾರ
ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆt ಅರ್ಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯರ್ಕಾೆ್ಕ ರ್ಕಾಾರಣ ರ್ಕಾೆ6ಳುವ ರ್ನಾೊ6ಟಿ6ಸನು್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದುM ;
(3)

ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿR ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆt ಅರ್ಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ನಿ6ಡಿದ

ಉತ್ತರವನು್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದುM .
(4)

ಪಾ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆt ಅರ್ಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು (2)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ನಿಯಮದ ಮೇ6ರೆಗೆ ನಿ6ಡಲಾದ

ರ್ಕಾಾರಣ ರ್ಕಾೆ6ಳುವ ರ್ನಾೊ6ಟಿ6ಸಿಗೆ, ರ್ನಾೊ6ಟಿ6ಸನು್ನ ನಿ6ಡಿದ 45 ದಿನಗಳೆ‘ ಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರವನು್ನ ನಿ6ಡದಿದM ಸಂದಭ ದಲ್ಲಿR ,
ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಅಂರ್ಥ ಉತ್ತರರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ರ್ಕಾಾಯದೆ6 ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ತಿ6ಮಾ ನಿಸಬಹುದು.
(5)

ಮುಟುwಗೊ6ಲು ಹಾಕಿರ್ಕಾೊಂಡ ಶಾಶ್ವತ ದತಿ್ತ ನಿಧಿಯ ಮೋತ್ತವನು್ನ, ಸರ್ಕಾಾ ರದಲ್ಲಿR ನಿಹಿತಗೊಳಿಸತಕ್ಕದುM

ಮತು್ತ ಅದನು್ನ , ಮುಟುwಗೊ6ಲು ಹಾಕಿರ್ಕಾೊಳು್ಳವ ಸಮಯದಲ್ಲಿR ಸರ್ಕಾಾ ರವು ನಿಧಿ ಷwಪಡಿಸಬಹುದಾದ ರಿ6ತಿಯಲ್ಲಿR
ಬಳಸಿರ್ಕಾೊಳ್ಳತಕ್ಕದುM.
(6)

50 ರ್ನಾೆ6 ಪ್ರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಸಾಮಾನ ನಿಧಿ ಮತು್ತ 51 ರ್ನಾೆ6 ಪ್ರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಧಿಯೆಂದು

ಕರೆಯಲಾಗುವ ಎಲR ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳನು್ನ ದಿ್ವಗುಣ ನಮೂದು ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಇಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿR

(Double entry book

keeping method) ) ನಿವ ಹಿಸತಕ್ಕದುM ಮತು್ತ ರಾರ್ಷಿs6ಕೃತ ಅರ್ಥವಾ ಅನುಸೂಚಿತ ಬಾ ಂಕ್ನಲ್ಲಿR ಇಡತಕ್ಕದುM .
(7)

ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿ , ಸಾಮಾನ ನಿಧಿ ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಧಿಯನು್ನ , ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ“6ಧಕರಿಂದ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ“6ಧರ್ನಾೆ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದುM ಮತು್ತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆ“6ಧರ್ನಾಾ ವರದಿಯೋಂಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿ ಕ ವಿವರಣೆಪಟಿw
ಮತು್ತ ಅದರ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ವಾರ್ಷಿ ಕವಾಗಿ ರ್ಕಾಾಲೆ6ಜು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೆ6 ಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ
ಸಲ್ಲಿRಸತಕ್ಕದುM.
9.

ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಅಮಾನತು ಅರ್ಥವಾ ರದಿMಯಾತಿ - (1) ಅಧಿನಿಯಮದ 59 ರ್ನಾೆ6 ಪ್ರಕರಣದ (4)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-

ಪ್ರಕರಣದ ಪರಂತುಕದಲ್ಲಿR ಉಲೆR6ಖಿಸಲಾದ ರ್ಕಾಾರಣ ರ್ಕಾೆ6ಳುವ ರ್ನಾೊ6ಟಿ6ಸಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಸಿ್ವ6ಕರಿಸಿದ ಮೇ6ಲೆ, ಅಧಿನಿಯಮ ಅರ್ಥವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಪರಿನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿR ರಚಿಸಲಾದ

ಅಧಾ ದೆ6ಶಗಳ ಎಲR ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುವೆ6 ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲRಂಘರ್ನಾೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿR ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿದೆ6 ಶನಗಳು ಉಲRಂಘರ್ನಾೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾ ಹಣರ್ಕಾಾಸಿನ ದುವಿ ನಿಯೋ6ಗ ಅರ್ಥವಾ
ದುರಾಡಳಿತ ಅರ್ಥವಾ ಅಶಿಸು್ತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಮೇ6ಲೊ್ನ6ಟರ್ಕಾೆ್ಕ ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ಮನವರಿರ್ಕಾೆಯಾದಲ್ಲಿR ಅದು ಅವಶ ವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಅಂರ್ಥ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆದೆ6ಶವನು್ನ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕದುM .
(2)

ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (1)ರ ಮೇ6ರೆಗೆ ಯಾವುದೆ6 ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವ ಉದೆM6ಶರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ, ಯಾವುದೆ6

ಆಪಾದರ್ನಾೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಬಗೆ• ವರದಿಯನು್ನ ಸಲ್ಲಿRಸಲು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ವೋ6 ಚ್ಛ ರ್ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥವಾ ಉಚ್ಛ
ರ್ನಾಾ ಯಾಲಯದ ರ್ನಾಾ ಯಾಧಿ6ಶರ ರ್ನಾೆ6ತೃತ್ವದಲ್ಲಿR ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋ6ಗವನು್ನ ರಚಿಸತಕ್ಕದುM .
(3)

(2)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ ರ್ನಾೆ6ಮಕವಾದ ಅಧಿರ್ಕಾಾರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನು್ನ ಸಿ್ವ6ಕರಿಸಿದ

ತರುವಾಯ, ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾR ಅರ್ಥವಾ ಯಾವುದೆ6 ಉಪಬಂಧಗಳನು್ನ ಅರ್ಥವಾ
ನಿಯಮಗಳು, ಪರಿನಿಯಮಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿR ರಚಿಸಲಾದ ಆದಾ ದೆ6ಶಗಳನು್ನ ಉಲRಂಘಿಸಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾ
ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿR ಅದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುವೆ6 ನಿದೆ6 ಶನಗಳನು್ನ ಉಲRಂಘಿಸಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದ 8 ರ್ನಾೆ6 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿR ಹೆ6ಳಲಾದಂತೆ ಅದು ಅಧಿರ್ಕಾಾರಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರರ್ಕಾಾಯ ಗಳನು್ನ ನಿವ ಹಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲ್ಲಿRಸಿದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಶೆvಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟwರ್ಕಾೆ್ಕ ಬಾಧಕವಾಗುವಂತಹ ಹಣರ್ಕಾಾಸಿನ ದುವಿ ನಿಯೋ6ಗ
ಮತು್ತ ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಿಸಿtತಿಯು ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದಲ್ಲಿR ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ಮನವರಿರ್ಕಾೆಯಾದರೆ , ಅದು
ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಸಮಾಪನರ್ಕಾಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರರ್ಥಮಿಕ ಆದೆ6ಶವನು್ನ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕದುM ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರರನು್ನ
ರ್ನಾೆ6ಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕದುM.
(4)

(3) ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ ರ್ನಾೆ6ಮಕವಾದ ಆಡಳಿತಗಾರನು ಎಲR ಅಧಿರ್ಕಾಾರಗಳನು್ನ ಹೊಂಧಿರತಕ್ಕದುM

ಮತು್ತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇ6ರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತು್ತ ನಿವ ಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲR ಕತ ವ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿwರತಕ್ಕದುM
ಮತು್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ನಿಯತ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳ ರ್ಕಾೊರ್ನಾೆಯ ಬಾ ಚಿನ ವಿದಾ ರ್ಥಿ ಗಳು ಅವರ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳನು್ನ
ಪೂಣ ಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಅವರು ಸಂದಭಾ ನುಸಾರ ಪದವಿ , ಡಿಪ್ಲR6ಮಾ, ಅವಾಡು (ಪಾರಿತೊ6ಷಕ)ಗಳನು್ನ
ಹೊಂದುವವರೆಗೂ, ಆಡಳಿತಗಾರನು ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ವ ವಹರಣೆಗಳನು್ನ ನಿವ ಹಿಸತಕ್ಕದುM .
(5)

ಅವ ವಹಾರಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಥವಾ ನಿಯತ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳ ರ್ಕಾೊರ್ನಾೆಯ ಬಾ ಚು ವಿದಾ ರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ

ಸಂದಭಾ ನುಸಾರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲR6ಮಾ ಅರ್ಥವಾ ಅವಾಡು (ಪಾರಿತೊ6ಷಕ)ಗಳನು್ನ ನಿ6ಡಿದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಗಾರನು
ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ ವರದಿಯನು್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದುM .
(6)

(5)ರ್ನಾೆ6 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇ6ರೆಗೆ, ವರದಿಯನು್ನ ಸಿ್ವ6ಕರಿಸಿದ ಮೇ6ಲೆ , ಸರ್ಕಾಾ ರವು, ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ ಪತ್ರದಲ್ಲಿR

ಅಧಿಸೂಚರ್ನಾೆಯನು್ನ

ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ , ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವನು್ನ ರದುMಪಡಿಸುವ ಬಗೆ• ಅಂತಿಮ ಆದೆ6ಶವನು್ನ

ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕದುM ಮತು್ತ ಅಂತಹ ಅಧಿಸೂಚರ್ನಾೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿರ್ನಾಾಂಕದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವು ರದಾMಗತಕ್ಕದುM
ಮತು್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯದ ಎಲR ಆಸಿ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಹೊಣೆಗಾರಿರ್ಕಾೆಗಳು ಅಂತಹ ದಿರ್ನಾಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಯೋ6ಜಕ ಸಂಸೆtಯಲ್ಲಿR
ನಿಹಿತವಾಗತಕ್ಕದುM.
(7)

ಹಾಗೆ ರದಾMದ ತರುವಾಯ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮತೆಗೆದುರ್ಕಾೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ

ವಿದಾ ರ್ಥಿ ಗಳ

ತಮ್ಮ ರ್ಕಾೊ6ಸು ಗಳು

ಡಿಪ್ಲR6ಮಾಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ
ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯವನು್ನ ನಡೆಸುವುದು

ಪೂಣ ಗೊಳಿಸಿರ್ಕಾೊಳು್ಳವವರೆಗೂ

ಮತು್ತ ಅವರು

ಸಾವ ಜನಿಕ

ಮತು್ತ ವಿದಾ ರ್ಥಿ ಗಳ

ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ

ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯಿಂದ

ಪದವಿಗಳು

ಎಲR ಸೌಲಭ ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು

ಅರ್ಥವಾ

ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯಲ್ಲಿR
ಸರ್ಕಾಾ ರರ್ಕಾೆ್ಕ

ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತಕ್ಕದುM.

ಕರ್ನಾಾ ಟಕ ರಾಜ ಪಾಲರ ಆದೆ6ಶಾನುಸಾರ ಮತು್ತ
ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿR
(ಮಹೆ6ಶ್ ಆರ·)
ಸರ್ಕಾಾ ರದ ಅಧಿ6ನ ರ್ಕಾಾಯ ದಶಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ವವಿದಾ ಲಯಗಳು-2)

