ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರ
ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ

ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 97 ಯುಆರ್ಸಿ 2019, ದಿರ್ಾಂಕ: 18-12-2019.
ಫ್ರೆಸಿಡರನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನ್ಸಯಮ, 2013 (2013ರ ಕರ್ಯಾಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂ. 41)ರ 61ರ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣದ
(೧)ರ್ರೇ ಉಪ್-ಪ್ೆಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ೆದತ್ತವಯದ ಅಧಿಕಯರಗಳನ್ನು ಚಲಯಯಿಸಿ, ಕರ್ಯಾಟಕ ಸಕಯಾರವು ಈ ಮೂಲಕ
ಮನಂದಿನ್ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸನತ್ತದ್ರ. ಎಂದರರ:೧. ಶಿೀರ್ಷಾರ್ೆ ಮತುು ಪ್ಾಾರಂಭ- (೧) ಈ ನ್ಸಯಮಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಸಿಡರನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನ್ಸಯಮಗಳು, 2019
ಎಂದನ ಕರರಯತ್ಕಕದನು.
(೨) ಅವು, ಸಕಯಾರಿ ರಯಜ್ಾ ಪ್ತ್ೆದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ೆಕಟಣರಯ ದಿರ್ಯಂಕದಿಂದ ಜಯರಿಗರ ಬರತ್ಕಕದನು.
೨. ಪರಿಭಾಷೆಗಳು- ಈ ನ್ಸಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಾವು ಅನ್ಾಥಯ ಅಗತ್ಾಪ್ಡಿಸಿದ ಹರೂರತ್ನ (ಎ)

‘ಅಧಿನ್ಸಯಮʼ

ಎಂದರರ,

ಫ್ರೆಸಿಡರನ್ಸಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಅಧಿನ್ಸಯಮ,

2013

(2013

ರ

ಕರ್ಯಾಟಕ ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಸಂ. 41);
(ಬಿ)

ʼಪ್ೆಕರಣʼ ಎಂದರರ, ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಪ್ೆಕರಣ;

(ಸಿ)

ʼಪ್ರಿಷತ್ನತʼ ಎಂದರರ, ಕರ್ಯಾಟಕ ಉನ್ುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಷತ್ನತ;

(2)

ಈ ನ್ಸಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸಿದ ಆದರರ ಪ್ರಿಭಯಷಿಸಿಲಿದ ಪ್ದಗಳು ಹಯಗೂ ಪ್ದ್ಯವಳಿಗಳು, ಆ
ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗರ ನ್ಸೇಡಿರನವಂತ್ಹ ಅರ್ಾವರ್ರುೇ ಹರೂಂದಿರತ್ಕಕದನು.

೩. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಮತುು ರ್ೌಕರರ ವೆೀತನ್ ಮತುು ಭತ್ೆೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆೀವಾ ಷರತುುಗಳು (೧) ಬರೂೇಧಕ ವಿಭಯಗಕರಕ ಸಂದ್ಯಯ ಮಯಡಬರೇಕಯದ ವರೇತ್ನ್ ಮತ್ನತ ರ್ತ್ರಾಗಳು ಯನ.ಜಿ.ಸಿ. ವರೇತ್ನ್ ಶರೆೇಣಿಗರ
ಸರಿಸಮಯನ್ವಯಗಿರತ್ಕಕದನು;
(೨)

ಇತ್ರ ರ್ೌಕರರ ವರೇತ್ನ್ ಮತ್ನತ ರ್ತ್ರಾಗಳು, ತ್ತ್ಿಮಯನ್ ಶರೆೇಣಿಯಲ್ಲಿರನವ ಇತ್ರ ರಯಜ್ಾ

ಸಕಯಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗರ ಸರಿಸಮಯನ್ವಯಗಿರತ್ಕಕದನು.
(೩)

ಬರೂೇಧಕ

ಸಿಬಬಂದಿಯ

ರ್ರೇಮಕಯತಿ

ವಿಧಯನ್ವು,

ಕಯಲಕಯಲಕರಕ

ಹರೂರಡಿಸಿದ

ಯನಜಿಸಿ

ವಿನ್ಸಯಮಗಳಿಗನ್ನಸಯರವಯಗಿರತ್ಕಕದನು. ಬರೂೇಧಕರೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ, ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರವಯಗಿ ಅಹಾತ್ರ
ಹಯಗೂ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರದ ರ್ರೇಮಕಯತಿ ಕಯಯಾನ್ಸೇತಿಗರ ಅನ್ನಸಯರವಯಗಿರತ್ಕಕದನು.

೪. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರ್ೊೀಸುಾಗಳ ಪರಿಚಯ- (೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರವಯಗಿ,
ಯನ.ಜಿ.ಸಿ. ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ರಯಷಿರೇಯ ಮಯನ್ಾತ್ಯ ಸಂಸರೆಗಳ ಕರೂೇಸನಾಗಳ ವಿವರಣರಗನ್ನಸಯರವಯಗಿ ಹರೂಸ
ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯೆರಂಭಿಸನವುದಕಯಕಗಿ ಪ್ೆತಿ ಶರೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾ ಪ್ಯೆರಂರ್ವಯಗನವುದಕರಕ ಸಯಕಷನು ಮನಂಚಿತ್ವಯಗಿ
ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ

ಸಂಸರೆ

ಮತ್ನತ

ಆಡಳಿತ್

ಮಂಡಳಿಯ

ಅನ್ನಮೇದರ್ರಯಂದಿಗರ

ಪ್ರಿಷತಿತಗರ

ಪ್ೆಸಯತವರ್ರಯನ್ನು

ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದನು;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆ ಮತ್ನತ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಹರೂಸ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸನವ
ಪ್ೆಸಯತವರ್ರಯನ್ನು ಅನ್ನಮೇದಿಸನವುದಕರಕ ಮನಂಚರ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ನ್ಸಯಮಂತ್ೆಣ ಪ್ಯೆಧಿಕಯರಗಳ ಗನಣಮಟು ಮತ್ನತ
ನ್ಸಗದಿತ್

ಮಯದರಿಗನ್ನಸಯರವಯಗಿ

ಅವಶ್ಾಕವಯದ

ಹರಚನುವರಿ

ಸೌಲರ್ಾಗಳನ್ನು

ಕಲ್ಲಿಸಲಯಗಿದ್ರ

ಮತ್ನತ

ಅಗತ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯನ್ನು ರ್ರೇಮಕ ಮಯಡಲಯಗಿದ್ರ ಎಂಬನದನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕರೂಳಳತ್ಕಕದನು.
(೨) (೧)ರ್ರೇ ಉಪ್-ನ್ಸಯಮದ ಮೇರರಗರ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ತ್ರನವಯಯ, ಪ್ರಿಷತ್ನತ, ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಗರ
ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ರ ಮಯಡನವಂತ್ರ ನ್ಸದ್ರೇಾಶಿಸತ್ಕಕದನು;
ಪ್ರಂತ್ನ, ಪ್ರಿಷತ್ನತ ರಚಿಸಿದ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಷಠ ಪ್ಕ್ಷ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಾಜ್ನ್ಸಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬಬರನ
ಮಯಜಿ ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತಿಯನ ಇರತ್ಕಕದನು.
(೩) ಪ್ರಿಷತಿತನ್ ಕಯಯಾನ್ಸವಯಾಹಕ ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ಕರನ, ಅಜಿಾಯನ್ನು ಮತ್ನತ ಅದರ ನ್ಕಲನ ಪ್ೆತಿಗಳನ್ನು ಹಯಗೂ ತ್ಜ್ಞ
ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲರ ತಿೇಮಯಾನ್ವನ್ನು ಕರೈಗರೂಳುಳವುದಕಯಕಗಿ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕರಕ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನು.
(೪) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರವು, ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫ್ಯರಸನಿಗಳ ಹಿರ್ರುಲರಯಲ್ಲಿ ಅಂರ್ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕಕದನು
ಮತ್ನತ ಅಂರ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ರಯ ತ್ರನವಯಯ, ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕರಕ ಅಗತ್ಾವರಂದನ ಕಂಡನಬಂದರರ, ದ್ಯಖಲಯತಿಯಲ್ಲಿನ್
ವಾತ್ಯಾಸವೂ ಸರೇರಿದಂತ್ರ ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರ, ಹರೂಸ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯೆರಂಭಿಸಲನ ಅರ್ವಯ ಪ್ೆಸಯತವರ್ರಯನ್ನು
ತಿರಸಕರಿಸಲನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕರಕ ಅನ್ನಮತಿ ನ್ಸೇಡತ್ಕಕದನು.
(೫) (೧)ರ್ರೇ ಉಪ್-ನ್ಸಯಮದ ಮೇರರಗರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಯವುದ್ರೇ ಅಜಿಾಯನ್ನು (೪)ರ್ರೇ ಉಪ್-ನ್ಸಯಮದ ಮೇರರಗರ
ಅನ್ನಮತಿ ನ್ಸೇಡನವುದಕರಕ ಅರ್ವಯ ತಿರಸಕರಿಸನವುದಕರಕ ಮದಲನ ಯಯವುದ್ರೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹಿಂದಕರಕ
ಪ್ಡರಯಬಹನದನ.
5. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಮುಚುುವುದು- (೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಹಯಲ್ಲ ಇರನವ
ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಯಮರ್ಾಾಕಕನ್ನಸಯರವಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಹಣಕಯಸಿನ್ ಕಯಯಾಸಯಧಾತ್ರ ಅರ್ವಯ ದ್ಯಖಲಯತಿಯ
ಕರೂರತ್ರಯಿಂದ್ಯಗಿ ಮನಚುಲನ ಉದ್ರುೇಶಿಸಿದಲ್ಲಿ. ಅದಕರಕ ಕಯರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಉದ್ರುೇಶಿತ್ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಮನಚನುವುದಕರಕ
ಮದಲನ ೩ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗರ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಂತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕರಕ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನು.

(೨) ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರವು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲರ, ಮನಚನುವ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನ್ಸೇಡಿ ಅರ್ವಯ
ಮನಚನುವುದನ್ನು ತಿರಸಕರಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕರಕ ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ನ್ಗಳನ್ನು ನ್ಸೇಡತ್ಕಕದನು.
(೩) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಪ್ೆಸಕತ ಶರೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಸದರಿ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಅಧಾಯನ್
ಮಯಡನತಿತರನವ ಕರೂರ್ರಯ ಬಯಾಚ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಕರೂೇಸಾನ್ನು ಪ್ೂಣಾಗರೂಳಿಸನವವರರಗೂ ಮತ್ನತ ಅಧಾಯನ್
ಕರೂೇಸನಾಗಳಿಗರ ಅರ್ವಯ ಅದಕೂಕ ಮಿಗಿಲಯದವುಗಳಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನ್ಡರಸನವ ವಯಷಿಾಕ
ಪ್ರಿೇಕ್ಷರಗಳು ಮನಗಿಯನವವರರಗೂ ಸದರಿ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಮನಕಯತಯ ಮಯಡತ್ಕಕದುಲಿ.
೬. ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು - ೪ರ್ರೇ ನ್ಸಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು ಹರಚಿುಸನವುದಕರಕ ಅರ್ವಯ ಕಡಿತ್ಗರೂಳಿಸನವುದಕರಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರಯೂ ಸಹ
ಯಥರೂೇಚಿತ್ ವಾತ್ಯಾಸಗಳರ ಂದಿಗರ ಅನ್ವಯವಯಗತ್ಕಕದನು.
೭. ಪರಿಶಿೀಲರ್ೆ ಮಾಡಲು ಮತುು ನಿದ್ೆೀಾಶ್ನ್ಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಾಾರದ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು - (೧)
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕರಕ
ಯಯವುದ್ರೇ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಬರೂೇಧರ್ರಯ

ನ್ಸದಿಾಷುಪ್ಡಿಸನವ

ಗನಣಮಟು,

ಉದ್ರುೇಶ್ಕಯಕಗಿ,

ಪ್ರಿೇಕ್ಷರ ಮತ್ನತ
ಸಕಯಾರವು,

ಸಂಶರ ೇಧರ್ರ ಅರ್ವಯ
ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತಿಗಳರ ಂದಿಗರ

ಸಮಯಲರೂೇಚಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ೩ ಖ್ಯಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗರೂಂಡ ಸಕಯಾರದಿಂದ ರಚಿತ್ವಯದ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ
ಮೂಲಕ ಮೌಲಾನ್ಸಣಾಯ ಮಯಡತ್ಕಕದನು. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರನ ರಯಜ್ಾ ಸಯವಾಜ್ನ್ಸಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಯಜಿ
ಉಪ್-ಕನಲಪ್ತಿಯಯಗಿರತ್ಕಕದನು.
೨) ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ತ್ರನವಯಯ, ಸಕಯಾರವು, ಸರಿಯಯದ ಕೆಮಗಳನ್ನು
ತ್ರಗರದನಕರೂಳುಳವುದಕಯಕಗಿ ಮೌಲಾನ್ಸಧಾರಣರಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ್ದ ಬಗರೆ ಅದರ ಶಿಫ್ಯರಸನಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸತ್ಕಕದನು
ಮತ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ಶಿಫ್ಯರಸನಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಲ್ಲಸಿರನವ ಬಗರೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕರೂಳಳಲನ ಅಗತ್ಾವಯದಂತ್ ಸರಿಯಯದ
ಕೆಮಗಳನ್ನು ತ್ರಗರದನಕರೂಳಳತ್ಕಕದನು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಯನಕತ ಕಯಲದ್ರೂಳಗರ (2)ರ್ರೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರರಗರ
ಮಯಡಿದ ಶಿಫ್ಯರಸನಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಲ್ಲಸಲನ ವಿಫಲವಯದರರ, ಸಕಯಾರವು ತ್ಯನ್ನ ಸೂಕತವರಂದನ ಭಯವಿಸಬಹನದ್ಯದಂತ್ರ ಅಂತ್ಹ
ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ನ್ಗಳನ್ನು ನ್ಸೇಡಬಹನದನ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅದಕರಕ ಬದಧವಯಗಿರತ್ಕಕದನು.
8. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನ್ಬದಧ ದತ್ತು ನಿಧಿ- (1) ಶಯಶ್ವತ್ ಶಯಸನ್ಬದಧ ದತಿತ ನ್ಸಧಿಯನ್ನು, ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ಕರನ, ಕಯಲರೇಜ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಕರ್ಯಾಟಕ ಇವರ ಹರಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನು, ಅವರನ ಶಯಶ್ವತ್ ಶಯಸನ್ಬದಧ ದತಿತ ನ್ಸಧಿಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ
ದಸಯತವರೇಜ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ತ್ೆಗಳಿಗರ ಮತ್ನತ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನ್ನಸಯರವಯಗಿ ರಯಷಿರೇಕೃತ್
ಬಯಾಂಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೂಡಿಕರಗಳಿಗರ ಅಭಿರಕ್ಷಕರಯಗಿರತ್ಕಕದನು.
(2) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ವಯ ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆ ಯಯವುದ್ರೇ ಅಧಿನ್ಸಯಮ, ಪ್ರಿನ್ಸಯಮಗಳು, ಅಧಯಾದ್ರೇಶ್,
ವಿನ್ಸಯಮಗಳು ಅರ್ವಯ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಯದ ನ್ಸಯಮಗಳ ಯಯವುದ್ರೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ

ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ದತಿತ ನ್ಸಧಿಯ ಒಂದನ ಭಯಗ ಅರ್ವಯ ಸಂಪ್ೂಣಾ ನ್ಸಧಿಯನ್ನು ಸಕಯಾರವು ಮನಟನುಗರೂೇಲನ
ಹಯಕಿಕರೂಳಳಬಹನದನ. ಆದರರ ಹಯಗರ ಮನಟನುಗರೂೇಲನ ಹಯಕಿಕರೂಳುಳವ ಮದಲನ, ಸಕಯಾರವು, ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರ
ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕರಕ ಕಯರಣ ಕರೇಳುವ ರ್ರೂೇಟಿೇಸನ್ನು ಜಯರಿ ಮಯಡತ್ಕಕದನು;
(3) ಸಕಯಾರವು, ಇತ್ರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನ್ಸೇಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು
ಕೆಮಬದಧವಯಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕಕದನು.
(4) ಪ್ಯೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (2)ರ್ರೇ ಉಪ್-ನ್ಸಯಮದ ಮೇರರಗರ ನ್ಸೇಡಲಯದ ಕಯರಣ
ಕರೇಳುವ ರ್ರೂೇಟಿೇಸಿಗರ, ರ್ರೂೇಟಿೇಸನ್ನು ನ್ಸೇಡಿದ 45 ದಿನ್ಗಳರ ಳಗಯಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನ್ಸೇಡದಿದು ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಕಯಾರವು,
ಅಂರ್ ಉತ್ತರಕಯಕಗಿ ಕಯಯದ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣವನ್ನು ತಿೇಮಯಾನ್ಸಸಬಹನದನ.
(5) ಮನಟನುಗರೂೇಲನ ಹಯಕಿಕರೂಂಡ ಶಯಶ್ವತ್ ದತಿತ ನ್ಸಧಿಯ ಮತ್ತವನ್ನು, ಸಕಯಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಸಹಿತ್ಗರೂಳಿಸತ್ಕಕದನು ಮತ್ನತ
ಅದನ್ನು,

ಮನಟನುಗರೂೇಲನ

ಹಯಕಿಕರೂಳುಳವ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಕಯಾರವು

ನ್ಸಧಿಾಷುಪ್ಡಿಸಬಹನದ್ಯದ

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಬಳಸಿಕರೂಳಳತ್ಕಕದನು.
(6) 49ರ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣದ ಮೇರರಗರ ಸಯಮಯನ್ಾ ನ್ಸಧಿ ಮತ್ನತ 50ರ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣದ ಮೇರರಗರ ಅಭಿವೃದಿಧ ನ್ಸಧಿಯಂದನ
ಕರರಯಲಯಗನವ ಎಲಿ ಇತ್ರರ ನ್ಸಧಿಗಳನ್ನು ದಿವಗನಣ ನ್ಮೂದನ ಲರಕಕವನ್ನು ಇಡನವ ವಿಧಯನ್ದಲ್ಲಿ (Double entry book
keeping method) ನ್ಸವಾಹಿಸತ್ಕಕದನು ಮತ್ನತ ರಯಷಿರೇಕೃತ್ ಅರ್ವಯ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಬಯಾಂಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದನು.
(7) ಶಯಶ್ವತ್ ಶಯಸನ್ಬದಧ ನ್ಸಧಿ, ಸಯಮಯನ್ಾ ನ್ಸಧಿ ಮತ್ನತ ಅಭಿವೃದಿಧ ನ್ಸಧಿಯನ್ನು, ಲರಕಕಪ್ರಿಶರ ೇಧಕರಿಂದ
ಲರಕಕಪ್ರಿಶರ ೇಧರ್ರ ಮಯಡಿಸತ್ಕಕದನು ಮತ್ನತ ಲರಕಕಪ್ರಿಶರ ೇಧರ್ಯ ವರದಿಯಂಧಿಗರ ಲರಕಕಪ್ತ್ೆಗಳ ವಯಷಿಾಕ ವಿವರಣರಪ್ಟಿು
ಮತ್ನತ ಅದರ ಅನ್ನಸರಣರಯನ್ನು ವಯಷಿಾಕವಯಗಿ ಕಯಲರೇಜ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ಕರ ಮನಖ್ಯಂತ್ರ ರಯಜ್ಾ ಸಕಯಾರಕರಕ
ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದನು.
9. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ಅಮಾನ್ತು ಅಥವಾ ರದಿಿಯಾತ್ತ - (1) ಅಧಿನ್ಸಯಮದ 58ರ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣದ (4)ರ್ರೇ ಉಪ್ಪ್ೆಕರಣದ ಪ್ರಂತ್ನಕದಲ್ಲಿ ಉಲರಿೇಖಿಸಲಯದ ಕಯರಣ ಕರೇಳುವ ರ್ರೂೇಟಿೇಸಿಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲರ, ಅಧಿನ್ಸಯಮ ಅರ್ವಯ ನ್ಸಯಮಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಯಮಗಳು ಮತ್ನತ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಯದ
ಅಧಯಾದ್ರೇಶ್ಗಳ ಎಲಿ ಅರ್ವಯ ಯಯವುವರೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಉಲಿಂಘರ್ರಯಯಗಿದ್ರಯಂದನ ಅರ್ವಯ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರೂರಡಿಸಲಯದ ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ನ್ಗಳು ಉಲಿಂಘರ್ರಯಯಗಿದ್ರಯಂದನ ಅರ್ವಯ ಹಣಕಯಸಿನ್ ದನವಿಾನ್ಸಯೇಗ ಅರ್ವಯ
ದನರಯಡಳಿತ್ ಅರ್ವಯ ಅಶಿಸನತ ಕಂಡನಬಂದಿದ್ರಯಂದನ ಮೇಲರೂುೇಟಕರಕ ಸಕಯಾರಕರಕ ಮನ್ವರಿಕರಯಯದಲ್ಲಿ ಅದನ ಅವಶ್ಾವರಂದನ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹನದ್ಯದಂತ್ರ, ಅಂರ್ ವಿಚಯರಣರ ನ್ಡರಸಲನ ಆದ್ರೇಶ್ವನ್ನು ಹರೂರಡಿಸತ್ಕಕದನು.

(2) ಸಕಯಾರವು, ಉಪ್-ಪ್ೆಕರಣ (1)ರ ಮೇರರಗರ ಯಯವುದ್ರೇ ವಿಚಯರಣರಯನ್ನು ನ್ಡರಸನವ ಉದ್ರುೇಶ್ಕಯಕಗಿ,
ಯಯವುದ್ರೇ ಆಪ್ಯದರ್ರಗಳ ವಿಚಯರಣರ ನ್ಡರಸಿ ಅದರ ಬಗರೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲನ ನ್ಸವೃತ್ತ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ಯಾಯಯಲಯದ
ಅರ್ವಯ ಉಚಛ ರ್ಯಾಯಯಲಯದ ರ್ಯಾಯಯಧಿೇಶ್ರ ರ್ರೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ವಿಚಯರಣಯ ಆಯೇಗವನ್ನು ರಚಿಸತ್ಕಕದನು.
(3) (2)ರ್ರೇ ಉಪ್-ಪ್ೆಕರಣದ ಮೇರರಗರ ರ್ರೇಮಕವಯದ ಅಧಿಕಯರಿಯಿಂದ ವಿಚಯರಣಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ
ತ್ರನವಯಯ, ಸಕಯಾರವು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಎಲಯಿ ಅರ್ವಯ ಯಯವುದ್ರೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ವಯ
ನ್ಸಯಮಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಯಮಗಳು ಅರ್ವಯ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಯದ ಆದ್ಯಾದ್ರೇಶ್ಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ರಯಂದನ ಅರ್ವಯ
ಈ ನ್ಸಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ ಹರೂರಡಿಸಿದ ಯಯವುವರೇ ನ್ಸದ್ರೇಾಶ್ನ್ಗಳನ್ನು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ರಯಂದನ ಅರ್ವಯ ಈ
ಅಧಿನ್ಸಯಮದ 8ರ್ರೇ ಪ್ೆಕರಣದಲ್ಲಿ ಹರೇಳಲಯದಂತ್ರ ಅದನ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮತ್ನತ ಪ್ೆಕಯಯಾಗಳನ್ನು ನ್ಸವಾಹಿಸನವುದನ್ನು
ನ್ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಯಂದನ ಅರ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶರೈಕ್ಷಣಿಕ ಗನಣಮಟುಕರಕ ಬಯಧಕವಯಗನವಂತ್ಹ ಹಣಕಯಸಿನ್ ದನವಿಾನ್ಸಯೇಗ
ಮತ್ನತ ದನರಯಡಳಿತ್ದ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಭವವಯಗಿದ್ರ ಎಂದನ ಸಕಯಾರಕರಕ ಮನ್ವರಿಕರಯಯದರರ, ಅದನ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಯಪ್ನ್ಕಯಕಗಿ ಪ್ಯೆರ್ಮಿಕ ಆದ್ರೇಶ್ವನ್ನು ಹರೂರಡಿಸತ್ಕಕದನು ಮತ್ನತ ಒಬಬ ಆಡಳಿತ್ಗಯರರನ್ನು
ರ್ರೇಮಕ ಮಯಡತ್ಕಕದನು.
(4) (3) ರ್ರೇ ಉಪ್-ಪ್ೆಕರಣದ ಮೇರರಗರ ರ್ರೇಮಕವಯದ ಆಡಳಿತ್ಗಯರನ್ನ ಎಲಿ ಅಧಿಕಯರಗಳನ್ನು ಹರೂಂಧಿರತ್ಕಕದನು
ಮತ್ನತ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಮೇರರಗರ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ನತ ನ್ಸವಾಹಣಯ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಿ ಕತ್ಾವಾಗಳಿಗರ ಒಳಪ್ಟಿುರತ್ಕಕದನು
ಮತ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನ್ಸಯತ್ ಕರೂೇಸನಾಗಳ ಕರೂರ್ರಯ ಬಯಾಚಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಕರೂೇಸನಾಗಳನ್ನು
ಪ್ೂಣಾಗರೂಳಿಸನವವರರಗೂ ಮತ್ನತ ಅವರನ ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರ ಪ್ದವಿ, ಡಿಪ್ಿೇಮಯ, ಅವಯಡನಾ(ಪ್ಯರಿತ್ರೂೇಷಕ)ಗಳನ್ನು
ಹರೂಂದನವವರರಗೂ, ಆಡಳಿತ್ಗಯರನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾವಹರಣರಗಳನ್ನು ನ್ಸವಾಹಿಸತ್ಕಕದನು.
(5) ಅವಾವಹಯರಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಅರ್ವಯ ನ್ಸಯತ್ ಕರೂೇಸನಾಗಳ ಕರೂರ್ರಯ ಬಯಾಚನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗರ
ಸಂದಭಯಾನ್ನಸಯರ ಪ್ದವಿ, ಡಿಪ್ಿೇಮಯ ಅರ್ವಯ ಅವಯಡನಾ (ಪ್ಯರಿತ್ರೂೇಷಕ)ಗಳನ್ನು ನ್ಸೇಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್ಗಯರನ್ನ
ಸಕಯಾರಕರಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮಯಡತ್ಕಕದನು.
(6) (5)ರ್ರೇ ಉಪ್-ಪ್ೆಕರಣದ ಮೇರರಗರ, ವರದಿಯನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲರ, ಸಕಯಾರವು, ಅಧಿಕೃತ್ ರಯಜ್ಾಪ್ತ್ೆದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಸೂಚರ್ರಯನ್ನು

ಹರೂರಡಿಸನವ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ರದನುಪ್ಡಿಸನವ ಬಗರೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ರೇಶ್ವನ್ನು

ಹರೂರಡಿಸತ್ಕಕದನು ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಸೂಚರ್ರಯ ಪ್ೆಕಟಣರಯ ದಿರ್ಯಂಕದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ರದ್ಯುಗತ್ಕಕದನು
ಮತ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲಿ ಆಸಿತಗಳು ಮತ್ನತ ಹರೂಣರಗಯರಿಕರಗಳು ಅಂತ್ಹ ದಿರ್ಯಂಕದಿಂದ ಪ್ೆಯೇಜ್ಕ ಸಂಸರೆಯಲ್ಲಿ
ನ್ಸಹಿತ್ವಯಗತ್ಕಕದನು.
(7) ಹಯಗರ ರದ್ಯುದ ತ್ರನವಯಯ, ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗರ ಅನ್ನಸಯರವಯಗಿ ಕೆಮತ್ರಗರದನಕರೂಳಳಲನ ಮತ್ನತ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳ

ತ್ಮಮ

ಡಿಪ್ಿೇಮಯಗಳನ್ನು

ಕರೂೇಸನಾಗಳು

ಪ್ಡರಯನವವರರಗೂ

ಪ್ೂಣಾಗರೂಳಿಸಿಕರೂಳುಳವವರರಗೂ

ಮತ್ನತ

ಅವರನ

ಸಯವಾಜ್ನ್ಸಕ

ಮತ್ನತ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳ

ಹಿತ್ಯಸಕಿತಯಿಂದ

ಪ್ದವಿಗಳು

ಅರ್ವಯ

ಹಿತ್ಯಸಕಿತಯಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು

ನ್ಡರಸನವುದನ

ಮತ್ನತ

ಅವರಿಗರ

ಎಲಿ

ಸೌಲರ್ಾಗಳನ್ನು

ಒದಗಿಸನವುದನ

ಸಕಯಾರಕರಕ

ಸಕ್ಷಮವಯಗಿರತ್ಕಕದನು.

ಕರ್ಯಾಟಕ ರಯಜ್ಾಪ್ಯಲರ ಆದ್ರೇಶಯನ್ನಸಯರ ಮತ್ನತ
ಅವರ ಹರಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
(ಮಹರೇಶ್ಆರ್)
ಸಕಯಾರದ ಅಧಿೇನ್ ಕಯಯಾದಶಿಾ
ಉನ್ುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖ್ರ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2)

