ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರ
ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ

ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 73 ಯುಆರ್ಸಿ 2019, ದಿರ್ಾಂಕ: 18-12-2019.

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ ಕರ್ಯಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಿಂ.21)ರ 61ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ (೧)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತತವಯದ ಅಧಿಕಯರಗಳನನು ಚಲಯಯಿಸ,
ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಮನಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನನು ರಚಿಸನತತದ್ . ಎಿಂದರ :೧.

ಶಿೀರ್ಷಾರ್ೆ ಮತುು ಪ್ಾಾರಂಭ- (೧) ಈ ನಿಯಮಗಳನನು ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ

ನಿಯಮಗಳು, 2019 ಎಿಂದನ ಕರ ಯತಕಕದನು.
(೨) ಅವು, ಸಕಯಾರಿ ರಯಜ್ಾ ಪ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣ ಯ ದಿರ್ಯಿಂಕದಿಿಂದ ಜಯರಿಗ ಬರತಕಕದನು.
೨.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂದರ್ಾವು ಅನಾಥಯ ಅಗತಾಪ್ಡಿಸದ ಹ ೂರತನ (ಎ)

‘ಅಧಿನಿಯಮʼ ಎಿಂದರ , ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012

(2013ರ ಕರ್ಯಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಿಂ. 21);
(ಬಿ)

ʼಪ್ರಕರಣʼ ಎಿಂದರ , ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ;

(ಸ)

ʼಪ್ರಿಷತನತʼ ಎಿಂದರ , ಕರ್ಯಾಟಕ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಷತನತ;

(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸದ ಆದರ ಪ್ರಿಭಯಷಿಸಲಿದ ಪ್ದಗಳು ಹಯಗೂ ಪ್ದ್ಯವಳಿಗಳು, ಆ
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗ ನಿೇಡಿರನವಿಂತಹ ಅರ್ಾವರ್ ುೇ ಹ ೂಿಂದಿರತಕಕದನು.

೩.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಮತುು ರ್ೌಕರರ ವೆೀತನ್ ಮತುು ಭತ್ೆೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆೀವಾ ಷರತುುಗಳು

- (೧) ಬ ೂೇಧಕ ವಿಭಯಗಕ ಕ ಸಿಂದ್ಯಯ ಮಯಡಬ ೇಕಯದ ವ ೇತನ ಮತನತ ರ್ತ್ ಾಗಳು ಯನ.ಜಿ.ಸ. ವ ೇತನ ಶ ರೇಣಿಗ
ಸರಿಸಮಯನವಯಗಿರತಕಕದನು;
(೨)

ಇತರ ರ್ೌಕರರ ವ ೇತನ ಮತನತ ರ್ತ್ ಾಗಳು, ತತಸಮಯನ ಶ ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರನವ ಇತರ ರಯಜ್ಾ
ಸಕಯಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ಸರಿಸಮಯನವಯಗಿರತಕಕದನು.
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(೩)

ಬ ೂೇಧಕ ಸಬಬಿಂದಿಯ ರ್ ೇಮಕಯತ್ಮ ವಿಧ್ಯನವು, ಕಯಲಕಯಲಕ ಕ ಹ ೂರಡಿಸದ

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗನನಸಯರವಯಗಿರತಕಕದನು.
ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರವಯಗಿ

ಅಹಾತ್

ಬ ೂೇಧಕ ೇತರ
ಹಯಗೂ

ಸಬಬಿಂದಿಗ

ರಯಜ್ಾ

ಸಕಯಾರದ

ರ್ೊೀಸುಾಗಳ

ಪರಿಚಯ-

ಯನಜಿಸ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತ್ ,

ರ್ ೇಮಕಯತ್ಮ

ಕಯಯಾನಿೇತ್ಮಗ

ಅನನಸಯರವಯಗಿರತಕಕದನು.
೪.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ

ಹೊಸ

(೧)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು,

ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರವಯಗಿ, ಯನ.ಜಿ.ಸ. ಎ.ಐ.ಸ.ಟಿ.ಇ ಮತನತ ಇತರ ರಯಷಿರೇಯ ಮಯನಾತ್ಯ ಸಿಂಸ ೆಗಳ
ಕ ೂೇಸನಾಗಳ ವಿವರಣ ಗನನಸಯರವಯಗಿ ಹ ೂಸ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಪ್ಯರರಿಂಭಿಸನವುದಕಯಕಗಿ ಪ್ರತ್ಮ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾ
ಪ್ಯರರಿಂರ್ವಯಗನವುದಕ ಕ ಸಯಕಷನು ಮನಿಂಚಿತವಯಗಿ ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಮತನತ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿಯ
ಅನನಮೇದರ್ ಯಿಂದಿಗ ಪ್ರಿಷತ್ಮತಗ ಪ್ರಸಯತವರ್ ಯನನು ಕಳುಹಿಸತಕಕದನು;
ಪ್ರಿಂತನ, ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಮತನತ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿಗಳ ಹ ೂಸ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಪ್ರಿಚಯಿಸನವ
ಪ್ರಸಯತವರ್ ಯನನು ಅನನಮೇದಿಸನವುದಕ ಕ ಮನಿಂಚ ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟು ನಿಯಮಿಂತರಣ ಪ್ಯರಧಿಕಯರಗಳ ಗನಣಮಟು
ಮತನತ ನಿಗದಿತ ಮಯದರಿಗನನಸಯರವಯಗಿ ಅವಶ್ಾಕವಯದ ಹ ಚನುವರಿ ಸೌಲರ್ಾಗಳನನು ಕಲ್ಲಿಸಲಯಗಿದ್ ಮತನತ
ಅಗತಾ ಸಬಬಿಂದಿಯನನು ರ್ ೇಮಕ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ ಎಿಂಬನದನನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ೂಳಳತಕಕದನು.
(೨)

(೧)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಅಜಿಾಯನನು ಸವೇಕರಿಸದ ತರನವಯಯ, ಪ್ರಿಷತನತ, ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಮಗ

ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ ಮಯಡನವಿಂತ್ ನಿದ್ ೇಾಶಿಸತಕಕದನು;
ಪ್ರಿಂತನ, ಪ್ರಿಷತನತ ರಚಿಸದ ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಮಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಪ್ಕ್ಷ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಒಬಬರನ ಮಯಜಿ ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತ್ಮಯನ ಇರತಕಕದನು.
(೩)

ಪ್ರಿಷತ್ಮತನ ಕಯಯಾನಿವಯಾಹಕ ನಿದ್ ೇಾಶ್ಕರನ, ಅಜಿಾಯನನು ಮತನತ ಅದರ ನಕಲನ ಪ್ರತ್ಮಗಳನನು ಹಯಗೂ

ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಮಯ ವರದಿಯನನು, ಅದರ ಮೇಲ ತ್ಮೇಮಯಾನವನನು ಕ ೈಗ ೂಳುಳವುದಕಯಕಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕ ಕ
ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದನು.
(೪)

ರಯಜ್ಾ

ಸಕಯಾರವು,

ತಜ್ಞ

ಸಮಿತ್ಮಯ

ಶಿಫಯರಸನಸಗಳ

ಹಿರ್ ುಲ ಯಲ್ಲಿ

ಅಿಂರ್

ಅಜಿಾಗಳನನು

ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕದನು ಮತನತ ಅಿಂರ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ ಯ ತರನವಯಯ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕ ಕ ಅಗತಾವ ಿಂದನ ಕಿಂಡನಬಿಂದರ ,
ದ್ಯಖಲಯತ್ಮಯಲ್ಲಿನ
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ಸ ೇರಿದಿಂತ್

ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರ,

ಹ ೂಸ

ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು

ಪ್ಯರರಿಂಭಿಸಲನ

ಅರ್ವಯ

ಪ್ರಸಯತವರ್ ಯನನು ತ್ಮರಸಕರಿಸಲನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ ಕ ಅನನಮತ್ಮ ನಿೇಡತಕಕದನು.
(೫) (೧)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಸಲ್ಲಿಸದ ಯಯವುದ್ ೇ ಅಜಿಾಯನನು (೪)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ
ಅನನಮತ್ಮ ನಿೇಡನವುದಕ ಕ ಅರ್ವಯ ತ್ಮರಸಕರಿಸನವುದಕ ಕ ಮದಲನ ಯಯವುದ್ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು
ಹಿಿಂದಕ ಕ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಮುಚುುವುದು- (೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಹಯಲ್ಲ

ಇರನವ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಅದರ ಸಯಮರ್ಾಾಕಕನನಸಯರವಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಹಣಕಯಸನ ಕಯಯಾಸಯಧಾತ್ ಅರ್ವಯ
ದ್ಯಖಲಯತ್ಮಯ ಕ ೂರತ್ ಯಿಿಂದ್ಯಗಿ ಮನಚುಲನ ಉದ್ ುೇಶಿಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ ಕ ಕಯರಣಗಳನನು ತ್ಮಳಿಸ ಉದ್ ುೇಶಿತ
ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಮನಚನುವುದಕ ಕ ಮದಲನ ೩ ತ್ಮಿಂಗಳುಗಳಿಗ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಿಂತ್ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕ ಕ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಯನನು ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದನು.
(೨)

ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರವು, ಅದನನು ಪ್ರಿಗಣಿಸದ ಮೇಲ , ಮನಚನುವ ಅನನಮತ್ಮಯನನು ನಿೇಡಿ ಅರ್ವಯ

ಮನಚನುವುದನನು ತ್ಮರಸಕರಿಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ ಕ ನಿದ್ ೇಾಶ್ನಗಳನನು ನಿೇಡತಕಕದನು.
(೩)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಪ್ರಸಕತ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತನತ ಸದರಿ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಅಧಾಯನ

ಮಯಡನತ್ಮತರನವ ಕ ೂರ್ ಯ ಬಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಕ ೂೇಸಾನನು ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಿಸನವವರ ಗೂ ಮತನತ
ಅಧಾಯನ ಕ ೂೇಸನಾಗಳಿಗ

ಅರ್ವಯ ಅದಕೂಕ ಮಿಗಿಲಯದವುಗಳಿಗ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತ್

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು

ನಡ ಸನವ ವಯಷಿಾಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗಳು ಮನಗಿಯನವವರ ಗೂ ಸದರಿ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಮನಕಯತಯ ಮಯಡತಕಕದುಲಿ.
೬.

ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು - ೪ರ್ ೇ ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಹ ಚಿುಸನವುದಕ ಕ ಅರ್ವಯ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸನವುದಕ ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತ್ ಯೂ
ಸಹ ಯಥ ೂೇಚಿತ ವಾತ್ಯಾಸಗಳ ಿಂದಿಗ ಅನವಯವಯಗತಕಕದನು.
೭.

ಪರಿಶಿೀಲರ್ೆ ಮಾಡಲು ಮತುು ನಿದ್ೆೀಾಶ್ನ್ಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಾಾರದ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು -

(೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ ಕ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತ್

ಬ ೂೇಧರ್ ಯ

ಗನಣಮಟು,

ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಮತನತ

ಸಿಂಶ ೇಧರ್

ಅರ್ವಯ
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ಯಯವುದ್ ೇ ವಿಷಯಗಳನನು ನಿದಿಾಷುಪ್ಡಿಸನವ ಉದ್ ುೇಶ್ಕಯಕಗಿ, ಸಕಯಾರವು, ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತ್ಮಗಳ ಿಂದಿಗ
ಸಮಯಲ ೂೇಚಿಸದ ನಿಂತರ ೩ ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನನು ಒಳಗ ೂಿಂಡ ಸಕಯಾರದಿಿಂದ ರಚಿತವಯದ ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಮಯ
ಮೂಲಕ ಮೌಲಾನಿಣಾಯ ಮಯಡತಕಕದನು. ಸದರಿ ಸಮಿತ್ಮಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರನ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಮಯಜಿ ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತ್ಮಯಯಗಿರತಕಕದನು.
೨)

ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಮಯಿಿಂದ ವರದಿಯನನು ಸವೇಕರಿಸದ ತರನವಯಯ, ಸಕಯಾರವು, ಸರಿಯಯದ ಕರಮಗಳನನು

ತ್ ಗ ದನಕ ೂಳುಳವುದಕಯಕಗಿ ಮೌಲಾನಿಧಾರಣ ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಫಲ್ಲತ್ಯಿಂಶ್ದ ಬಗ ೆ ಅದರ ಶಿಫಯರಸನಸಗಳನನು
ತ್ಮಳಿಸತಕಕದನು ಮತನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಶಿಫಯರಸನಸಗಳನನು ಪ್ಯಲ್ಲಸರನವ ಬಗ ೆ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ೂಳಳಲನ
ಅಗತಾವಯದಿಂತ ಸರಿಯಯದ ಕರಮಗಳನನು ತ್ ಗ ದನಕ ೂಳಳತಕಕದನು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಯನಕತ ಕಯಲದ್ ೂಳಗ
(2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಮಯಡಿದ ಶಿಫಯರಸನಸಗಳನನು ಪ್ಯಲ್ಲಸಲನ ವಿಫಲವಯದರ , ಸಕಯಾರವು ತ್ಯನನ
ಸೂಕತವ ಿಂದನ ಭಯವಿಸಬಹನದ್ಯದಿಂತ್ ಅಿಂತಹ ನಿದ್ ೇಾಶ್ನಗಳನನು ನಿೇಡಬಹನದನ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅದಕ ಕ
ಬದಧವಯಗಿರತಕಕದನು.
8.

ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನ್ಬದಧ ದತ್ತು ನಿಧಿ- (1) ಶಯಶ್ವತ ಶಯಸನಬದಧ ದತ್ಮತ ನಿಧಿಯನನು, ನಿದ್ ೇಾಶ್ಕರನ, ಕಯಲ ೇಜ್ನ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಕರ್ಯಾಟಕ ಇವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡತಕಕದನು, ಅವರನ ಶಯಶ್ವತ ಶಯಸನಬದಧ ದತ್ಮತ ನಿಧಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಎಲಿ
ದಸಯತವ ೇಜ್ನಗಳು ಮತನತ ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ತರಗಳಿಗ ಮತನತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳಿಗನನಸಯರವಯಗಿ ರಯಷಿರೇಕೃತ
ಬಯಾಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೂಡಿಕ ಗಳಿಗ ಅಭಿರಕ್ಷಕರಯಗಿರತಕಕದನು.
(2)
ಅಧ್ಯಾದ್ ೇಶ್,

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ವಯ ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಯಯವುದ್ ೇ ಅಧಿನಿಯಮ, ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು,
ವಿನಿಯಮಗಳು

ಅರ್ವಯ

ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಯದ

ನಿಯಮಗಳ

ಯಯವುದ್ ೇ

ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳನನು ಉಲಿಿಂಘಿಸದ ಸಿಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ದತ್ಮತ ನಿಧಿಯ ಒಿಂದನ ಭಯಗ ಅರ್ವಯ ಸಿಂಪ್ೂಣಾ ನಿಧಿಯನನು
ಸಕಯಾರವು ಮನಟನುಗ ೂೇಲನ ಹಯಕಿಕ ೂಳಳಬಹನದನ. ಆದರ ಹಯಗ ಮನಟನುಗ ೂೇಲನ ಹಯಕಿಕ ೂಳುಳವ ಮದಲನ,
ಸಕಯಾರವು, ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರ ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ ಕ ಕಯರಣ ಕ ೇಳುವ
ರ್ ೂೇಟಿೇಸನನು ಜಯರಿ ಮಯಡತಕಕದನು;
(3)

ಸಕಯಾರವು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಿೇಡಿದ

ಉತತರವನನು ಕರಮಬದಧವಯಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತಕಕದನು.
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(4)

ಪ್ಯರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ

ನಿೇಡಲಯದ ಕಯರಣ ಕ ೇಳುವ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಗ , ರ್ ೂೇಟಿೇಸನನು ನಿೇಡಿದ 45 ದಿನಗಳ ಳಗಯಗಿ ಉತತರವನನು
ನಿೇಡದಿದು ಸಿಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಕಯಾರವು, ಅಿಂರ್ ಉತತರಕಯಕಗಿ ಕಯಯದ್ ೇ ಪ್ರಕರಣವನನು ತ್ಮೇಮಯಾನಿಸಬಹನದನ.
(5)

ಮನಟನುಗ ೂೇಲನ

ನಿಹಿತಗ ೂಳಿಸತಕಕದನು

ಮತನತ

ಹಯಕಿಕ ೂಿಂಡ
ಅದನನು,

ಶಯಶ್ವತ

ದತ್ಮತ

ಮನಟನುಗ ೂೇಲನ

ನಿಧಿಯ

ಮತತವನನು,

ಹಯಕಿಕ ೂಳುಳವ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಕಯಾರದಲ್ಲಿ
ಸಕಯಾರವು

ನಿಧಿಾಷುಪ್ಡಿಸಬಹನದ್ಯದ ರಿೇತ್ಮಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಕ ೂಳಳತಕಕದನು.
(6)

49ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಸಯಮಯನಾ ನಿಧಿ ಮತನತ 50ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಯಿಂದನ ಕರ ಯಲಯಗನವ ಎಲಿ ಇತರ ನಿಧಿಗಳನನು ದಿವಗನಣ ನಮೂದನ ಲ ಕಕವನನು ಇಡನವ ವಿಧ್ಯನದಲ್ಲಿ
(Double entry book keeping method) ನಿವಾಹಿಸತಕಕದನು ಮತನತ ರಯಷಿರೇಕೃತ ಅರ್ವಯ ಅನನಸೂಚಿತ
ಬಯಾಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡತಕಕದನು.
(7)

ಶಯಶ್ವತ

ಶಯಸನಬದಧ

ಲ ಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧಕರಿಿಂದ ಲ ಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧರ್

ನಿಧಿ,

ಸಯಮಯನಾ

ನಿಧಿ

ಮತನತ

ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಯನನು,

ಮಯಡಿಸತಕಕದನು ಮತನತ ಲ ಕಕಪ್ರಿಶ ೇಧರ್ಯ ವರದಿಯಿಂಧಿಗ

ಲ ಕಕಪ್ತರಗಳ ವಯಷಿಾಕ ವಿವರಣ ಪ್ಟಿು ಮತನತ ಅದರ ಅನನಸರಣ ಯನನು ವಯಷಿಾಕವಯಗಿ ಕಯಲ ೇಜ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿದ್ ೇಾಶ್ಕರ ಮನಖ್ಯಿಂತರ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕ ಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕದನು.
9.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ಅಮಾನ್ತು ಅಥವಾ ರದಿಿಯಾತ್ತ - (1) ಅಧಿನಿಯಮದ 58ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದ (4)ರ್ ೇ

ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಿಂತನಕದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಯದ ಕಯರಣ ಕ ೇಳುವ ರ್ ೂೇಟಿೇಸಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಿಂದ
ಉತತರವನನು ಸವೇಕರಿಸದ ಮೇಲ , ಅಧಿನಿಯಮ ಅರ್ವಯ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತನತ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಲಯದ ಅಧ್ಯಾದ್ ೇಶ್ಗಳ ಎಲಿ ಅರ್ವಯ ಯಯವುವ ೇ ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳ ಉಲಿಿಂಘರ್ ಯಯಗಿದ್ ಯಿಂದನ ಅರ್ವಯ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೂರಡಿಸಲಯದ ನಿದ್ ೇಾಶ್ನಗಳು ಉಲಿಿಂಘರ್ ಯಯಗಿದ್ ಯಿಂದನ ಅರ್ವಯ ಹಣಕಯಸನ
ದನವಿಾನಿಯೇಗ ಅರ್ವಯ ದನರಯಡಳಿತ ಅರ್ವಯ ಅಶಿಸನತ ಕಿಂಡನಬಿಂದಿದ್ ಯಿಂದನ ಮೇಲ ೂುೇಟಕ ಕ ಸಕಯಾರಕ ಕ
ಮನವರಿಕ ಯಯದಲ್ಲಿ ಅದನ ಅವಶ್ಾವ ಿಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದ್ಯದಿಂತ್ , ಅಿಂರ್ ವಿಚಯರಣ ನಡ ಸಲನ ಆದ್ ೇಶ್ವನನು
ಹ ೂರಡಿಸತಕಕದನು.
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ಸಕಯಾರವು, ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣ (1)ರ ಮೇರ ಗ ಯಯವುದ್ ೇ ವಿಚಯರಣ ಯನನು ನಡ ಸನವ ಉದ್ ುೇಶ್ಕಯಕಗಿ,

ಯಯವುದ್ ೇ ಆಪ್ಯದರ್ ಗಳ ವಿಚಯರಣ ನಡ ಸ ಅದರ ಬಗ ೆ ವರದಿಯನನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ನಿವೃತತ ಸರ್ೇಾಚಛ

ರ್ಯಾಯಯಲಯದ ಅರ್ವಯ ಉಚಛ ರ್ಯಾಯಯಲಯದ ರ್ಯಾಯಯಧಿೇಶ್ರ ರ್ ೇತೃತವದಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ವಿಚಯರಣಯ
ಆಯೇಗವನನು ರಚಿಸತಕಕದನು.
(3)

(2)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ ರ್ ೇಮಕವಯದ ಅಧಿಕಯರಿಯಿಿಂದ ವಿಚಯರಣಯ ವರದಿಯನನು ಸವೇಕರಿಸದ

ತರನವಯಯ, ಸಕಯಾರವು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಯಿ ಅರ್ವಯ ಯಯವುದ್ ೇ ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳನನು
ಅರ್ವಯ

ನಿಯಮಗಳು,

ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು

ಅರ್ವಯ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಯದ

ಆದ್ಯಾದ್ ೇಶ್ಗಳನನು

ಉಲಿಿಂಘಿಸದ್ ಯಿಂದನ ಅರ್ವಯ ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ ಹ ೂರಡಿಸದ ಯಯವುವ ೇ ನಿದ್ ೇಾಶ್ನಗಳನನು
ಉಲಿಿಂಘಿಸದ್ ಯಿಂದನ ಅರ್ವಯ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 8ರ್ ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಲಯದಿಂತ್ ಅದನ ಅಧಿಕಯರಗಳು
ಮತನತ ಪ್ರಕಯಯಾಗಳನನು ನಿವಾಹಿಸನವುದನನು ನಿಲ್ಲಿಸದ್ ಯಿಂದನ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಗನಣಮಟುಕ ಕ ಬಯಧಕವಯಗನವಿಂತಹ ಹಣಕಯಸನ ದನವಿಾನಿಯೇಗ ಮತನತ ದನರಯಡಳಿತದ ಪ್ರಿಸೆತ್ಮಯನ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಭವವಯಗಿದ್ ಎಿಂದನ ಸಕಯಾರಕ ಕ ಮನವರಿಕ ಯಯದರ , ಅದನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಸಮಯಪ್ನಕಯಕಗಿ ಪ್ಯರರ್ಮಿಕ ಆದ್ ೇಶ್ವನನು ಹ ೂರಡಿಸತಕಕದನು ಮತನತ ಒಬಬ ಆಡಳಿತಗಯರರನನು ರ್ ೇಮಕ
ಮಯಡತಕಕದನು.
(4)

(3)

ರ್ ೇ

ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ

ಮೇರ ಗ

ರ್ ೇಮಕವಯದ

ಆಡಳಿತಗಯರನನ

ಎಲಿ

ಅಧಿಕಯರಗಳನನು

ಹ ೂಿಂಧಿರತಕಕದನು ಮತನತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರ ಗ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿ ಮತನತ ನಿವಾಹಣಯ ಮಿಂಡಳಿಯ ಎಲಿ
ಕತಾವಾಗಳಿಗ

ಒಳಪ್ಟಿುರತಕಕದನು ಮತನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯತ ಕ ೂೇಸನಾಗಳ ಕ ೂರ್ ಯ ಬಯಾಚಿನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಕ ೂೇಸನಾಗಳನನು ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಿಸನವವರ ಗೂ ಮತನತ ಅವರನ ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರ ಪ್ದವಿ,
ಡಿಪ್ಿೇಮಯ, ಅವಯಡನಾ(ಪ್ಯರಿತ್ ೂೇಷಕ)ಗಳನನು ಹ ೂಿಂದನವವರ ಗೂ, ಆಡಳಿತಗಯರನನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ವಾವಹರಣ ಗಳನನು ನಿವಾಹಿಸತಕಕದನು.
(5)

ಅವಾವಹಯರಗಳನನು ಸರಿಪ್ಡಿಸದ ನಿಂತರ ಅರ್ವಯ ನಿಯತ ಕ ೂೇಸನಾಗಳ ಕ ೂರ್ ಯ ಬಯಾಚನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗ ಸಿಂದಭಯಾನನಸಯರ ಪ್ದವಿ, ಡಿಪ್ಿೇಮಯ ಅರ್ವಯ ಅವಯಡನಾ (ಪ್ಯರಿತ್ ೂೇಷಕ)ಗಳನನು ನಿೇಡಿದ
ನಿಂತರ ಆಡಳಿತಗಯರನನ ಸಕಯಾರಕ ಕ ವರದಿಯನನು ಮಯಡತಕಕದನು.
(6)

(5)ರ್ ೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರ ಗ , ವರದಿಯನನು ಸವೇಕರಿಸದ ಮೇಲ , ಸಕಯಾರವು, ಅಧಿಕೃತ

ರಯಜ್ಾಪ್ತರದಲ್ಲಿ
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ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯನನು

ಹ ೂರಡಿಸನವ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನನು ರದನುಪ್ಡಿಸನವ ಬಗ ೆ ಅಿಂತ್ಮಮ

ಆದ್ ೇಶ್ವನನು ಹ ೂರಡಿಸತಕಕದನು

ಮತನತ

ಅಿಂತಹ

ಅಧಿಸೂಚರ್ ಯ

ಪ್ರಕಟಣ ಯ

ದಿರ್ಯಿಂಕದಿಿಂದ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರದ್ಯುಗತಕಕದನು ಮತನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲಿ ಆಸತಗಳು ಮತನತ ಹ ೂಣ ಗಯರಿಕ ಗಳು ಅಿಂತಹ
ದಿರ್ಯಿಂಕದಿಿಂದ ಪ್ರಯೇಜ್ಕ ಸಿಂಸ ೆಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಯಗತಕಕದನು.
(7)

ಹಯಗ ರದ್ಯುದ ತರನವಯಯ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಿಂಧಗಳಿಗ ಅನನಸಯರವಯಗಿ ಕರಮತ್ ಗ ದನಕ ೂಳಳಲನ

ಮತನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳ ತಮಿ ಕ ೂೇಸನಾಗಳು ಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಿಸಕ ೂಳುಳವವರ ಗೂ ಮತನತ ಅವರನ ಪ್ದವಿಗಳು
ಅರ್ವಯ ಡಿಪ್ಿೇಮಯಗಳನನು ಪ್ಡ ಯನವವರ ಗೂ ಸಯವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ಯಸಕಿತಯಿಿಂದ ಮತನತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳ
ಹಿತ್ಯಸಕಿತಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನನು ನಡ ಸನವುದನ ಮತನತ ಅವರಿಗ ಎಲಿ ಸೌಲರ್ಾಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ
ಸಕಯಾರಕ ಕ ಸಕ್ಷಮವಯಗಿರತಕಕದನು.
ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರ ಆದ್ ೇಶಯನನಸಯರ ಮತನತ
ಅವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಮಹ ೇಶ್ಆರ್)
ಸಕಯಾರದ ಅಧಿೇನ ಕಯಯಾದಶಿಾ
ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖ್ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2)

