ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರ
ಅಧಿಸೂಚರ್ೆ

ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 81 ಯುಆರ್ಸಿ 2019, ದಿರ್ಾಂಕ: 09-06-2020

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ ಕರ್ಾಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ.43)ರ 61ರ್ೆೇ ಪ್ರಕರಣದ (೧)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ುವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನತು
ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಮತಂದಿನ ನಿಯಮಗಳನತು ರಚಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಎಂದರೆ:೧.

ಶಿೀರ್ಷಾರ್ೆ ಮತುು ಪ್ಾಾರಂಭ- (೧) ಈ ನಿಯಮಗಳನತು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಎಂದತ ಕರೆಯತ್ಕಕದತು.
(೨) ಅವು, ಸಕಾಾರಿ ರಾಜ್ಾ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿರ್ಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರತ್ಕಕದತು.
೨.

ಪರಿಭಾಷೆಗಳು- ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಾವು ಅನಾಥಾ ಅಗತ್ಾಪ್ಡಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ (ಎ)

‘ಅಧಿನಿಯಮʼ ಎಂದರೆ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ವಿಜ್ಞಾನ

ಮತ್ತು

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ

ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂ.43);
(ಬಿ)

ʼಪ್ರಕರಣʼ ಎಂದರೆ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ;

(ಸಿ)

ʼಪ್ರಿಷತ್ತುʼ ಎಂದರೆ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಷತ್ತು;

(2)

ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಸಿದ ಆದರೆ ಪ್ರಿಭಾಷಿಸಿಲಿದ ಪ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ದ್ಾವಳಿಗಳು, ಆ
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಅರ್ಾವರ್ೆುೇ ಹೊಂದಿರತ್ಕಕದತು.

೩.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು ಮತುು ರ್ೌಕರರ ವೆೀತನ್ ಮತುು ಭತ್ೆೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆೀವಾ ಷರತುುಗಳು

- (೧) ಬೊೇಧಕ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸಂದ್ಾಯ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ರ್ತ್ೆಾಗಳು ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿಗೆ
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರತ್ಕಕದತು;
(೨)

ಇತ್ರ ರ್ೌಕರರ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ರ್ತ್ೆಾಗಳು, ತ್ತ್ಸಮಾನ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿರತವ ಇತ್ರ ರಾಜ್ಾ
ಸಕಾಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರತ್ಕಕದತು.

(೩)

ಬೊೇಧಕ ಸಿಬಬಂದಿಯ ರ್ೆೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನವು, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಹೊರಡಿಸಿದ

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗನತಸಾರವಾಗಿರತ್ಕಕದತು.

ಬೊೇಧಕೆೇತ್ರ

ಸಿಬಬಂದಿಗೆ

ಯತಜಿಸಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ,

ಸಂದಭಾಾನತಸಾರವಾಗಿ

ಅಹಾತ್ೆ

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಾ

ಸಕಾಾರದ

ರ್ೊೀಸುಾಗಳ

ಪರಿಚಯ-

ರ್ೆೇಮಕಾತಿ

ಕಾಯಾನಿೇತಿಗೆ

ಅನತಸಾರವಾಗಿರತ್ಕಕದತು.
೪.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ

ಹೊಸ

(೧)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು,

ಸಂದಭಾಾನತಸಾರವಾಗಿ, ಯತ.ಜಿ.ಸಿ. ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರಾಷಿರೇಯ ಮಾನಾತ್ಾ ಸಂಸೆೆಗಳ
ಕೊೇಸತಾಗಳ ವಿವರಣೆಗನತಸಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಪ್ಾರರಂಭಿಸತವುದಕಾಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾ
ಪ್ಾರರಂರ್ವಾಗತವುದಕೆಕ ಸಾಕಷತು ಮತಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ
ಅನತಮೇದರ್ೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಷತಿುಗೆ ಪ್ರಸಾುವರ್ೆಯನತು ಕಳುಹಿಸತ್ಕಕದತು;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಹೊಸ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಪ್ರಿಚಯಿಸತವ
ಪ್ರಸಾುವರ್ೆಯನತು ಅನತಮೇದಿಸತವುದಕೆಕ ಮತಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ನಿಯಮಂತ್ರಣ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ ಗತಣಮಟು
ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ್ ಮಾದರಿಗನತಸಾರವಾಗಿ ಅವಶ್ಾಕವಾದ ಹೆಚತುವರಿ ಸೌಲರ್ಾಗಳನತು ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ತು
ಅಗತ್ಾ ಸಿಬಬಂದಿಯನತು ರ್ೆೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದನತು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳತ್ಕಕದತು.
(೨)

(೧)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿಾಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ತ್ರತವಾಯ, ಪ್ರಿಷತ್ತು, ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಗೆ

ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ೆ ಮಾಡತವಂತ್ೆ ನಿದ್ೆೇಾಶಿಸತ್ಕಕದತು;
ಪ್ರಂತ್ತ, ಪ್ರಿಷತ್ತು ರಚಿಸಿದ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠ ಪ್ಕ್ಷ ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ
ಒಬಬರತ ಮಾಜಿ ಉಪ್-ಕತಲಪ್ತಿಯತ ಇರತ್ಕಕದತು.
(೩)

ಪ್ರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ಕರತ, ಅಜಿಾಯನತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಕಲತ ಪ್ರತಿಗಳನತು ಹಾಗೂ

ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿೇಮಾಾನವನತು ಕೆೈಗೊಳುಳವುದಕಾಕಗಿ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದತು.
(೪)

ರಾಜ್ಾ

ಸಕಾಾರವು,

ತ್ಜ್ಞ

ಸಮಿತಿಯ

ಶಿಫಾರಸತಸಗಳ

ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲಿ

ಅಂರ್

ಅಜಿಾಗಳನತು

ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ಅಂರ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲರ್ೆಯ ತ್ರತವಾಯ, ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಕೆಕ ಅಗತ್ಾವೆಂದತ ಕಂಡತಬಂದರೆ,
ದ್ಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿನ ವಾತ್ಾಾಸವೂ ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ ಸಂದಭಾಾನತಸಾರ, ಹೊಸ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲತ
ಅರ್ವಾ ಪ್ರಸಾುವರ್ೆಯನತು ತಿರಸಕರಿಸಲತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆಕ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತ್ಕಕದತು.
(೫) (೧)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದ್ೆೇ ಅಜಿಾಯನತು (೪)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತವುದಕೆಕ ಅರ್ವಾ ತಿರಸಕರಿಸತವುದಕೆಕ ಮದಲತ ಯಾವುದ್ೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು
ಹಿಂದಕೆಕ ಪ್ಡೆಯಬಹತದತ.

5.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಮುಚುುವುದು- (೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು, ಹಾಲ್ಲ

ಇರತವ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಾಾಕಕನತಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಯಾಸಾಧಾತ್ೆ ಅರ್ವಾ
ದ್ಾಖಲಾತಿಯ ಕೊರತ್ೆಯಿಂದ್ಾಗಿ ಮತಚುಲತ ಉದ್ೆುೇಶಿಸಿದಲ್ಲಿ. ಅದಕೆಕ ಕಾರಣಗಳನತು ತಿಳಿಸಿ ಉದ್ೆುೇಶಿತ್
ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಮತಚತುವುದಕೆಕ ಮದಲತ ೩ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿದಂತ್ೆ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಕೆಕ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ
ಅಜಿಾಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದತು.
(೨)

ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರವು, ಅದನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಮತಚತುವ ಅನತಮತಿಯನತು ನಿೇಡಿ ಅರ್ವಾ

ಮತಚತುವುದನತು ತಿರಸಕರಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆಕ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ನಗಳನತು ನಿೇಡತ್ಕಕದತು.
(೩)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು, ಪ್ರಸಕು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಅಧಾಯನ

ಮಾಡತತಿುರತವ ಕೊರ್ೆಯ ಬಾಾಚ್ನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಕೊೇಸಾನತು ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸತವವರೆಗೂ ಮತ್ತು
ಅಧಾಯನ ಕೊೇಸತಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅದಕೂಕ ಮಿಗಿಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು
ನಡೆಸತವ ವಾಷಿಾಕ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತಗಿಯತವವರೆಗೂ ಸದರಿ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಮತಕಾುಯ ಮಾಡತ್ಕಕದುಲಿ.
೬.

ರ್ೊೀಸುಾಗಳನ್ುನ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು - ೪ರ್ೆೇ ನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಹೆಚಿುಸತವುದಕೆಕ ಅರ್ವಾ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆಯೂ
ಸಹ ಯಥೊೇಚಿತ್ ವಾತ್ಾಾಸಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಅನವಯವಾಗತ್ಕಕದತು.
೭.

ಪರಿಶಿೀಲರ್ೆ ಮಾಡಲು ಮತುು ನಿದ್ೆೀಾಶ್ನ್ಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಲು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಾಾರದ ಅಧಿರ್ಾರಗಳು -

(೧) ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ

ಬೊೇಧರ್ೆಯ

ಗತಣಮಟು,

ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು

ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ್ೆೇ ವಿಷಯಗಳನತು ನಿದಿಾಷುಪ್ಡಿಸತವ ಉದ್ೆುೇಶ್ಕಾಕಗಿ, ಸಕಾಾರವು, ಉಪ್-ಕತಲಪ್ತಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲೊೇಚಿಸಿದ ನಂತ್ರ ೩ ಖ್ಾಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರನತು ಒಳಗೊಂಡ ಸಕಾಾರದಿಂದ ರಚಿತ್ವಾದ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ
ಮೂಲಕ ಮೌಲಾನಿಣಾಯ ಮಾಡತ್ಕಕದತು. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ ರಾಜ್ಾ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ
ಮಾಜಿ ಉಪ್-ಕತಲಪ್ತಿಯಾಗಿರತ್ಕಕದತು.
೨)

ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ತ್ರತವಾಯ, ಸಕಾಾರವು, ಸರಿಯಾದ ಕರಮಗಳನತು

ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುಳವುದಕಾಕಗಿ ಮೌಲಾನಿಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶ್ದ ಬಗೆೆ ಅದರ ಶಿಫಾರಸತಸಗಳನತು
ತಿಳಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು, ಶಿಫಾರಸತಸಗಳನತು ಪ್ಾಲ್ಲಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ
ಅಗತ್ಾವಾದಂತ್ ಸರಿಯಾದ ಕರಮಗಳನತು ತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳತ್ಕಕದತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಯತಕು ಕಾಲದ್ೊಳಗೆ
(2)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸತಸಗಳನತು ಪ್ಾಲ್ಲಸಲತ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸಕಾಾರವು ತ್ಾನತ

ಸೂಕುವೆಂದತ ಭಾವಿಸಬಹತದ್ಾದಂತ್ೆ ಅಂತ್ಹ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ನಗಳನತು ನಿೇಡಬಹತದತ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಅದಕೆಕ
ಬದಧವಾಗಿರತ್ಕಕದತು.
8.

ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನ್ಬದಧ ದತ್ತು ನಿಧಿ- (1) ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಸನಬದಧ ದತಿು ನಿಧಿಯನತು, ನಿದ್ೆೇಾಶ್ಕರತ, ಕಾಲೆೇಜ್ತ

ಶಿಕ್ಷಣ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದತು, ಅವರತ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಾಸನಬದಧ ದತಿು ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ
ದಸಾುವೆೇಜ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗನತಸಾರವಾಗಿ ರಾಷಿರೇಕೃತ್
ಬಾಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿರಕ್ಷಕರಾಗಿರತ್ಕಕದತು.
(2)
ಅಧಾಾದ್ೆೇಶ್,

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ ಅರ್ವಾ ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಯಾವುದ್ೆೇ ಅಧಿನಿಯಮ, ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು,
ವಿನಿಯಮಗಳು

ಅರ್ವಾ

ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಾದ

ನಿಯಮಗಳ

ಯಾವುದ್ೆೇ

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನತು ಉಲಿಂಘಿಸಿದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ದತಿು ನಿಧಿಯ ಒಂದತ ಭಾಗ ಅರ್ವಾ ಸಂಪ್ೂಣಾ ನಿಧಿಯನತು
ಸಕಾಾರವು ಮತಟತುಗೊೇಲತ ಹಾಕಿಕೊಳಳಬಹತದತ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮತಟತುಗೊೇಲತ ಹಾಕಿಕೊಳುಳವ ಮದಲತ,
ಸಕಾಾರವು, ಸಂದಭಾಾನತಸಾರ ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಅರ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಕೆಕ ಕಾರಣ ಕೆೇಳುವ
ರ್ೊೇಟಿೇಸನತು ಜಾರಿ ಮಾಡತ್ಕಕದತು;
(3)

ಸಕಾಾರವು, ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಅರ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ನಿೇಡಿದ

ಉತ್ುರವನತು ಕರಮಬದಧವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸತ್ಕಕದತು.
(4)

ಪ್ಾರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆ ಅರ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು (2)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ

ನಿೇಡಲಾದ ಕಾರಣ ಕೆೇಳುವ ರ್ೊೇಟಿೇಸಿಗೆ, ರ್ೊೇಟಿೇಸನತು ನಿೇಡಿದ 45 ದಿನಗಳೆ ಳಗಾಗಿ ಉತ್ುರವನತು
ನಿೇಡದಿದು ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸಕಾಾರವು, ಅಂರ್ ಉತ್ುರಕಾಕಗಿ ಕಾಯದ್ೆೇ ಪ್ರಕರಣವನತು ತಿೇಮಾಾನಿಸಬಹತದತ.
(5)

ಮತಟತುಗೊೇಲತ

ನಿಹಿತ್ಗೊಳಿಸತ್ಕಕದತು

ಮತ್ತು

ಹಾಕಿಕೊಂಡ
ಅದನತು,

ಶಾಶ್ವತ್

ಮತಟತುಗೊೇಲತ

ದತಿು

ನಿಧಿಯ

ಹಾಕಿಕೊಳುಳವ

ಮತ್ುವನತು,
ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ
ಸಕಾಾರವು

ನಿಧಿಾಷುಪ್ಡಿಸಬಹತದ್ಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳತ್ಕಕದತು.
(6)

49ರ್ೆೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಮಾನಾ ನಿಧಿ ಮತ್ತು 50ರ್ೆೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಯಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತವ ಎಲಿ ಇತ್ರೆ ನಿಧಿಗಳನತು ದಿವಗತಣ ನಮೂದತ ಲೆಕಕವನತು ಇಡತವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
(Double entry book keeping method) ನಿವಾಹಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ರಾಷಿರೇಕೃತ್ ಅರ್ವಾ ಅನತಸೂಚಿತ್
ಬಾಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡತ್ಕಕದತು.

(7)

ಶಾಶ್ವತ್

ಶಾಸನಬದಧ

ನಿಧಿ,

ಸಾಮಾನಾ

ನಿಧಿ

ಮತ್ತು

ಅಭಿವೃದಿಧ

ನಿಧಿಯನತು,

ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧಕರಿಂದ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮಾಡಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ಾ ವರದಿಯಂಧಿಗೆ
ಲೆಕಕಪ್ತ್ರಗಳ ವಾಷಿಾಕ ವಿವರಣೆಪ್ಟಿು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನತಸರಣೆಯನತು ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ಕಾಲೆೇಜ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿದ್ೆೇಾಶ್ಕರ ಮತಖ್ಾಂತ್ರ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾಾರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕಕದತು.
9.

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

ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಂತ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣ ಕೆೇಳುವ ರ್ೊೇಟಿೇಸಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಿಂದ
ಉತ್ುರವನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅಧಿನಿಯಮ ಅರ್ವಾ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಲಾದ ಅಧಾಾದ್ೆೇಶ್ಗಳ ಎಲಿ ಅರ್ವಾ ಯಾವುವೆೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಉಲಿಂಘರ್ೆಯಾಗಿದ್ೆಯಂದತ ಅರ್ವಾ
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ನಗಳು ಉಲಿಂಘರ್ೆಯಾಗಿದ್ೆಯಂದತ ಅರ್ವಾ ಹಣಕಾಸಿನ
ದತವಿಾನಿಯೇಗ ಅರ್ವಾ ದತರಾಡಳಿತ್ ಅರ್ವಾ ಅಶಿಸತು ಕಂಡತಬಂದಿದ್ೆಯಂದತ ಮೇಲೊುೇಟಕೆಕ ಸಕಾಾರಕೆಕ
ಮನವರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದತ ಅವಶ್ಾವೆಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹತದ್ಾದಂತ್ೆ, ಅಂರ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲತ ಆದ್ೆೇಶ್ವನತು
ಹೊರಡಿಸತ್ಕಕದತು.
(2)

ಸಕಾಾರವು, ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣ (1)ರ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದ್ೆೇ ವಿಚಾರಣೆಯನತು ನಡೆಸತವ ಉದ್ೆುೇಶ್ಕಾಕಗಿ,

ಯಾವುದ್ೆೇ ಆಪ್ಾದರ್ೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ವರದಿಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಲತ ನಿವೃತ್ು ಸರ್ೇಾಚಛ
ರ್ಾಾಯಾಲಯದ ಅರ್ವಾ ಉಚಛ ರ್ಾಾಯಾಲಯದ ರ್ಾಾಯಾಧಿೇಶ್ರ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಿಚಾರಣಾ
ಆಯೇಗವನತು ರಚಿಸತ್ಕಕದತು.
(3)

(2)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೆೇಮಕವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ

ತ್ರತವಾಯ, ಸಕಾಾರವು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಎಲಾಿ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ್ೆೇ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನತು
ಅರ್ವಾ

ನಿಯಮಗಳು,

ಪ್ರಿನಿಯಮಗಳು

ಅರ್ವಾ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಲಾದ

ಆದ್ಾಾದ್ೆೇಶ್ಗಳನತು

ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ೆಯಂದತ ಅರ್ವಾ ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದತ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವುವೆೇ ನಿದ್ೆೇಾಶ್ನಗಳನತು
ಉಲಿಂಘಿಸಿದ್ೆಯಂದತ ಅರ್ವಾ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 8ರ್ೆೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಾದಂತ್ೆ ಅದತ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಯಾಗಳನತು ನಿವಾಹಿಸತವುದನತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ೆಯಂದತ ಅರ್ವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ
ಗತಣಮಟುಕೆಕ ಬಾಧಕವಾಗತವಂತ್ಹ ಹಣಕಾಸಿನ ದತವಿಾನಿಯೇಗ ಮತ್ತು ದತರಾಡಳಿತ್ದ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯತ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಭವವಾಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಸಕಾಾರಕೆಕ ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ
ಸಮಾಪ್ನಕಾಕಗಿ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ಆದ್ೆೇಶ್ವನತು ಹೊರಡಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ಒಬಬ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನತು ರ್ೆೇಮಕ
ಮಾಡತ್ಕಕದತು.

(4)

(3)

ರ್ೆೇ

ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ

ಮೇರೆಗೆ

ರ್ೆೇಮಕವಾದ

ಆಡಳಿತ್ಗಾರನತ

ಎಲಿ

ಅಧಿಕಾರಗಳನತು

ಹೊಂಧಿರತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಿ
ಕತ್ಾವಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿುರತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ನಿಯತ್ ಕೊೇಸತಾಗಳ ಕೊರ್ೆಯ ಬಾಾಚಿನ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳು ಅವರ ಕೊೇಸತಾಗಳನತು ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸತವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಅವರತ ಸಂದಭಾಾನತಸಾರ ಪ್ದವಿ,
ಡಿಪ್ಿೇಮಾ, ಅವಾಡತಾ(ಪ್ಾರಿತ್ೊೇಷಕ)ಗಳನತು ಹೊಂದತವವರೆಗೂ, ಆಡಳಿತ್ಗಾರನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ
ವಾವಹರಣೆಗಳನತು ನಿವಾಹಿಸತ್ಕಕದತು.
(5)

ಅವಾವಹಾರಗಳನತು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅರ್ವಾ ನಿಯತ್ ಕೊೇಸತಾಗಳ ಕೊರ್ೆಯ ಬಾಾಚತ

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಂದಭಾಾನತಸಾರ ಪ್ದವಿ, ಡಿಪ್ಿೇಮಾ ಅರ್ವಾ ಅವಾಡತಾ (ಪ್ಾರಿತ್ೊೇಷಕ)ಗಳನತು ನಿೇಡಿದ
ನಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್ಗಾರನತ ಸಕಾಾರಕೆಕ ವರದಿಯನತು ಮಾಡತ್ಕಕದತು.
(6)

(5)ರ್ೆೇ ಉಪ್-ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ, ವರದಿಯನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಕಾಾರವು, ಅಧಿಕೃತ್

ರಾಜ್ಾಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಸೂಚರ್ೆಯನತು

ಹೊರಡಿಸತವ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವನತು ರದತುಪ್ಡಿಸತವ ಬಗೆೆ

ಅಂತಿಮ ಆದ್ೆೇಶ್ವನತು ಹೊರಡಿಸತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಅಧಿಸೂಚರ್ೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿರ್ಾಂಕದಿಂದ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವು ರದ್ಾುಗತ್ಕಕದತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಎಲಿ ಆಸಿುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ್ಹ
ದಿರ್ಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಯೇಜ್ಕ ಸಂಸೆೆಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗತ್ಕಕದತು.
(7)

ಹಾಗೆ ರದ್ಾುದ ತ್ರತವಾಯ, ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನತಸಾರವಾಗಿ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕೊಳಳಲತ

ಮತ್ತು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ತ್ಮಮ ಕೊೇಸತಾಗಳು ಪ್ೂಣಾಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಅವರತ ಪ್ದವಿಗಳು
ಅರ್ವಾ ಡಿಪ್ಿೇಮಾಗಳನತು ಪ್ಡೆಯತವವರೆಗೂ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ
ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯವನತು ನಡೆಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ ಸೌಲರ್ಾಗಳನತು ಒದಗಿಸತವುದತ
ಸಕಾಾರಕೆಕ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರತ್ಕಕದತು.

ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಾಪ್ಾಲರ ಆದ್ೆೇಶಾನತಸಾರ ಮತ್ತು
ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
(ಮಹೆೇಶ್ಆರ್)
ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೇನ ಕಾಯಾದಶಿಾ

ಉನುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ೆ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳು-2)

