2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 09
ವಿಶ್ವ ೇವವ ರಯಯ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
ರ ಕರಣಗಳ ಟ್ಟಿ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು ಭತ್ತತ ಪ್ರರ ರಂಬ
2. ರಿಭಾಷೆಖಳು
3. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥಾ ನೆ ಭತ್ತತ ನಿಖಭನ
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳು
5. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು
6. ಎಲ್ಲಾ ಖಯಖಳ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಮುಔತ ವಾಗಿರುವುದು
7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ಬೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಸಂಶೇಧನೆ
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು
9. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
10. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು
11. ದ್ಯಧಿ ಭತ್ತತ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನಖಳು
12. ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿ
13. ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್
14. ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು
15. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ
16. ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಭತ್ತತ ವಾಯ ಸ್ಥಾಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳು
17. ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖಖಳು
18. ಅಧಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಖಳು
19. ಇತರೆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು
20. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು
21. ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
22. ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
23. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರು
24. ನಿದಯವಔ
25. ನಿದಯವಔಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು
26. ಕುಲಷಚಿರು
27. ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔ
28. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
29. ಕುಲಷಚಿ, ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದೄದ ಖಳಲ್ಲಾ ಖಾಲ್ಲ
ಸ್ಥಾ ನವಿರುವಾಖ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮ ಯ ಸೄಾ
30. ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳ ಡೇನ್ಖಳು
31. ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು
32. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ರ ವಶಾತಿ
33. ಗೌಯ ದವಿಖಳು
34. ದವಿಖಳು ಅಥವಾ ಡಪ್ಲಾ ಮಾಖಳನ್ನನ ಹಾಂತೆಗೆದುಕೇಳುು ವುದು
35. ನೇಭಕಾತಿ ಭತ್ತತ ಮುಾಂಫಡತ ಗಾಗಿನ ಔನಿಶೀ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು, ಗಿೇಯಔಯಣ ಭತ್ತತ ವಿಧಾನ
36. ಬೇಧಔಯ ಔತಯಯ ಖಳು
37. ರಿೇಕಾಿ ಕಾಮಯನಿಯಹಸು ಬಾಧಯ ತೆ
38. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಧಿ
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39. ವಾರ್ಷಯಔ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳು ಭತ್ತತ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನೆ
40. ಸಣಕಾಸು ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳು
41. ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನೆಗೆ ನಿದಯಶಿಷಲು ಷಕಾಯಯದ ಅಧಿಕಾಯ
42. ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಯಚಿಸು ಅಧಿಕಾಯ
43. ಆಡಯನೆನ್ ಗ ಳ ಯಚನೆ
44. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿಷರ್ಯನೆ ಅಥವಾ ಷಮಾನೆ
45. ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಖಳು, ಇತ್ಯಯ ದಿಖಳಿಾಂದ ಕಾಮಯಖಳು ಭತ್ತತ ಯ ಸಯಣೆಖಳು
ಅಸಾಂಧುಗಳುು ವಂತಿಲಾ
46. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾರ್ಷಯಔ ಯದಿ
47. ಷಕಾಯಯಖಳಿಗೆ ಮಾಹತಿ ದಗಿಸುವುದು
48. ಮಾಹತಿ ಸಕುೆ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯವಾಗಿರುವುದು
49. ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೄ
50. ಪಾಂಚಣಿ ಭತ್ತತ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಖಳು
51. ಸ್ಥಾಂದರ್ಭಯಔ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಖಳ ಬತಿಯ
52. ತಪ್ರಷಣೆ ಭತ್ತತ ನಿಯಂತರ ಣ
53. ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಇತಯ ಅಧಿನಿಮಮಿತಿಖಳ ಮೇಲೆ ರ ಭಾ ಹಾಂದಿರುವುದು
54. ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಔ ಉಬಂಧಖಳು
55. ಕೄಲವು ರಿೇಕೄಿ ಖಳನ್ನನ ಉಳಿಸುವುದು
56. ತಾಂದರೆಖಳ ನಿವಾಯಣಾ ಅಧಿಕಾಯ
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ಉದ್ದ ೇವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ
2022ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ :೦9 ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ

ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್

ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ), ಬಾಂಖಳೂರು, ಭಾಯತದ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಖಳಲ್ಲಾ
ಾಂದ್ಯಗಿದುದ ,

ಇದು

1917ಯಲ್ಲಾ

ಭಾಯತ

ಯತನ

ಷರ್

ಎಾಂ.

ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ

ಅರಿಾಂದ

ಸ್ಥಾ ಪಷಲ ಟ್ಟಿ ರುತತ ದೄ. ಇದು 1964 ರಿಾಂದ ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಾಂದು ಸಂಯೇಜಿತ
ಕಾಲೇಜು ಆಗಿರುತತ ದೄ. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ),
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ನ ಸಲವಾರು ಶಾಖೆಖಳಲ್ಲಾ ಅನೇಔ ಸ್ಥನ ತಔ, ಸ್ಥನ ತಕೇೇತತ ಯ ಭತ್ತತ ಡಾಔಿ ಯಲ್
ದವಿಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುತಿತ ದೄ. ಸ್ಥವಿರಾರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳು ಈ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಸಂಸೄಾ ಯಾಂದ ದವಿ ಡೆದು
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಕೆಗಾರಿಕಾ, ಸವಾ, ಸಂಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ
ಸ್ಥಾ ನಮಾನಖಳನ್ನನ

ಭಸತತ ಯವಾದ

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯವು ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ದ್ಯಯಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಖಳಿಗೆ ತಔೆ ಾಂತೆ

ಮುನನ ಡೆಮಲು ಭತ್ತತ ಷದರಿ ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ
ಸ್ಥಾ ನಕೄೆ

ಷಕಾಯರಿ ಲಮಖಳಲ್ಲಾ

ಕೇಾಂಡೊಮಯ ಲು

ಮೇಲದ ರ್ಜಯಗೇರಿಸುವುದು

ರಾಶಿ ರದ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಖಳಲೆಾ ೇ ಅಖರ

ರ ಸುತ ತ

ಸೂಔತ ವೄಾಂದು

ಷ ಧಾಯತಮ ಔ

ಭಾವಿಸರುತತ ದೄ.

ರಿಷಯದಲ್ಲಾ

ಈ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ

ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ
ಷಕಾಯಯವು

ಶಿರ ೇ

ಎಸ್.ವಿ.ರಂಖನಾಥ್, ಭಾ.ಆ.ಸ (ನಿವೃತತ ), ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರು, ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಶತ್ತತ ,
ಬಾಂಖಳೂರು

ಇಯ

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಾ

ಾಂದು

ಷಮಿತಿಮನ್ನನ

ಯಚಿಸತ್ತ.

ಷಮಿತಿಯು

ತನನ

ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯುವಿಸಇಮನ್ನನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಪುಣೆ (ಸಒಇಪ) ಮಾದರಿಮಲ್ಲಾ
“ಐಐಟ್ಟ ಮಾದರಿ”ಮ ಾಂದು ಸ್ಥವ ಮತತ ಸಂಸೄಾ ಮನಾನ ಗಿ ರಿಯತಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದೄ.
ಈ ವಿಧೇಮಔವು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ

ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ)

ಬಾಂಖಳೂರು ಇದನ್ನನ ಇಾಂಡಮನ್ ಇನ್್ ಸಿ ಟ್ಯಯ ಟ್್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ, ಇಾಂಡಮನ್ ಇನ್್ ಸಿ ಟ್ಯಯ ಟ್್
ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇತಯ ರಾರ್ಷಿ ರೇಮ ಭಸತವ ದ ಸಂಸೄಾ ಖಳ ಮಾದರಿಮಲ್ಲಾ
ರೂಪಸುವುದರಿಾಂದ:
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್

ಹಾಗೂ

ಸಂಬಂಧಿತ

ಜ್ಞಾ ನ

ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ

ಜ್ಞಖತಿಔ

ಉತೃಶೀ

ಗುಣಭಟಿ ಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಲು, ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ ಷವಔತ ಗಳಿಸು ದೃರ್ಷೀ ಯಾಂದ ಸ್ಥವ ಮತತ ತೆಮನ್ನನ
ನಿೇಡಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ) ಬಾಂಖಳೂರು,
ಇದನ್ನನ

ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ, (ಯುವಿಸಇ) ಬಾಂಖಳೂರು,

ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಘೇರ್ಷಸ ಯಚಿಸುವುದು ಅವಯ ಔವೄಾಂದು ರಿಖಣಿಸದೄ.
ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ವಿಧೇಮಔ.
[2021ಯ ವಿಧಾನಷಭೆಮ ವಿಧೇಮಔ ಸಂಖೆಯ :46, ಔಡತ ಸಂಖೆಯ :ಸಂಯ ಶಾಇ 48 ಶಾಷನ 2021]
[ಭಾಯತ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಿಮ 3ನೇ ಟ್ಟಿ ಮ 25ನೇ ನಮೂದನೆಮಡ ಫರುತತ ದೄ.]
[ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ ತರ ದ ಭಾಖ IVಎ ವಿಶೇಶ ತರ ಸಂಖೆಯ :91, ದಿನಾಾಂಔ:28.02.2022]
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(2022 ರ ಫೆಫರ ರಿ ತಿಂಗಳ 28ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ)

ವಿಶ್ವ ೇವವ ರಯಯ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2022ರ ಫೆಫರ ರಿ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ)

ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ) ಬಾಂಖಳೂರು ಇದನ್ನನ
ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ (ಯುವಿಸಸ) ಬಾಂಖಳೂರು ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿ
ಘೇರ್ಷಸ, ಯಚಿಸು ಾಂದು ಅಧಿನಿಮಭ;
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ), ಬಾಂಖಳೂರು
ಭಾಯತದ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಖಳಲ್ಲಾ ಾಂದ್ಯಗಿದುದ , ಇದು 1917ಯಲ್ಲಾ ಭಾಯತ ಯತನ
ಷರ್ ಎಾಂ. ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಅರಿಾಂದ ಸ್ಥಾ ಪಷಲ ಟ್ಟಿ ರುತತ ದೄ. ಇದು 1964ರಿಾಂದ ಬಾಂಖಳೂರು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಾಂದು ಸಂಯೇಜಿತ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿರುತತ ದೄ. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ), ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ನ ಸಲವಾರು ಶಾಖೆಖಳಲ್ಲಾ ಅನೇಔ
ಸ್ಥನ ತಔ, ಸ್ಥನ ತಕೇೇತತ ಯ ಭತ್ತತ ಡಾಔಿ ಯಲ್ ದವಿಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುತಿತ ದೄ. ಸ್ಥವಿರಾರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳು
ಈ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಸಂಸೄಾ ಯಾಂದ ದವಿ ಡೆದು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಕೆಗಾರಿಕಾ, ಸವಾ, ಸಂಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ
ಷಕಾಯರಿ ಲಮಖಳಲ್ಲಾ ಭಸತತ ಯವಾದ ಸ್ಥಾ ನಮಾನಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯವು
ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ದ್ಯಯಯ ನಿರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗೆ ತಔೆ ಾಂತೆ ಮುನನ ಡೆಮಲು ಭತ್ತತ ಷದರಿ ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ ರಾಶಿ ರದ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಖಳಲೆಾ ೇ ಅಖರ ಸ್ಥಾ ನಕೄೆ ಕೇಾಂಡೊಮಯ ಲು ರ ಸುತ ತ ಷ ಧಾಯತಮ ಔ
ರಿಷಯದಲ್ಲಾ
ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ
ಮೇಲದ ರ್ಜಯಗೇರಿಸುವುದು ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಸರುತತ ದೄ. ಈ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ , ಷಕಾಯಯವು ಶಿರ ೇ ಎಸ್. ವಿ. ರಂಖನಾಥ್, ಭಾ.ಆ.ಸ (ನಿವೃತತ ), ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರು,
ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಶತ್ತತ , ಬಾಂಖಳೂರು ಇಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಾ ಾಂದು
ಷಮಿತಿಮನ್ನನ ಯಚಿಸತ್ತ. ಷಮಿತಿಯು ತನನ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ಯುವಿಸಇಮನ್ನನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಪುಣೆ (ಸಒಇಪ) ಮಾದರಿಮಲ್ಲಾ “ಐಐಟ್ಟ ಮಾದರಿ”ಮ ಾಂದು ಸ್ಥವ ಮತತ
ಸಂಸೄಾ ಮನಾನ ಗಿ ರಿತಿಯಸುವಂತೆ ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದೄ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಇಾಂಡಮನ್ ಇನ್್ ಸಿ ಟ್ಯಯ ಟ್್
ಆಪ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ, ಇಾಂಡಮನ್ ಇನ್್ ಸಿ ಟ್ಯಯ ಟ್್ ಆಪ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇತಯ ರಾರ್ಷಿ ರೇಮ
ಭಸತವ ದ ಸಂಸೄಾ ಖಳ ಮಾದರಿಮಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ)
ಬಾಂಖಳೂರು ಇದನ್ನನ ರೂಪಸು ಾಂದು ವಿಧೇಮಔ.
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಜ್ಞಾ ನ ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ
ಜ್ಞಖತಿಔ ಉತೃಶೀ
ಗುಣಭಟಿ ಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಲು ಸಂಸೄಾ ಮನ್ನನ ಷವಔತ ಗಳಿಸು ದೃರ್ಷೀ ಯಾಂದ ಸ್ಥವ ಮತತ ತೆಮನ್ನನ
ನಿೇಡಲು ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಯುವಿಸಇ) ಬಾಂಖಳೂರು ಇದನ್ನನ
ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ, (ಯುವಿಸಇ)
ಬಾಂಖಳೂರು,
ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಘೇರ್ಷಸ, ಯಚಿಷಲು ಭತ್ತತ ಅದಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷಂಗಿಔವಾದ ಕೄಲವು
ವಿಶಮಖಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು ಯುಔತ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ;
ಇದು ಭಾಯತ ಖಣರಾರ್ಯ ದ ಎ ತೆತ ಯಡನೇ ಶಯದಲ್ಲಾ
ಮಂಡಲದಿಾಂದ ಈ ಮುಾಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಮಮಿತವಾಖಲ್ಲ:

ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ

ವಿಧಾನ
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ಅಧ್ಯಯ ಯ-I
ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ು ಹೆಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನನ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2021 ಎಾಂದು ಔರೆಮತಔೆ ದುದ .
(2) ಇದು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಷಕಾಯರಿ ರಾರ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಾ 1[ಅಧಿಸೂಚನೆಮ]1 ಮೂಲಔ
ಗತ್ತತ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ದಿನಾಾಂಔದಂದು ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔೆ ದುದ .
1. ಈ ಅಧಿನಿಮಭವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಇಡ 59 ಯುಬಿವಿ 2020(ಭಾಖ-1) ದಿನಾಾಂಔ: 25.03.2022ಯ ಮೂಲಔ ದಿನಾಾಂಔ:
25.03.2022ರಿಾಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಿರುತತ ದೄ. (ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನನ ಅಧಿನಿಮಭದ ಕೇನೆಮಲ್ಲಾ ನೇಡಫಹುದು).

2.ರಭಾಷೆಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ ಸಂದಬಯವು ಅನಯ ಥಾ ಅಖತಯ ಡಸದ ಹಯತ್ತ,(i)
“ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್;
(ii)
“ಔಯನಿಧಯಯಣಾ ಶಯ” ಎಾಂದರೆ ಯಾ ಸಣಕಾಸು ಶಯದಲ್ಲಾ ಆದ್ಯಮದ ಔಯ
ನಿಧಯರಿಷಲ್ಲಗಿದೄಯೇ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಷಲ್ಲಗಿದೄಯೇ ಅದಯ ಮುಾಂದಿನ
ಶಯ;
(iii)
“ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು;
(iv)
“ಮಂಡಳಿ” ಅಥವಾ “ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ಪಷಲ್ಲದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ;
(v)
“ಅಧಯ ಕ್ಷ” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷ;
(vi)
“ಡೇನ್ಖಳು” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳ ಅಥವಾ
ಬೇಧನಾ ಕಾಂದರ ಖಳ ಡೇನ್ಖಳು;
(vii)
“ನಿದಯವಔ” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿದಯವಔ;
(viii) “ಸಣಕಾಸು ಶಯ” ಎಾಂದರೆ ರ ತಿ ಶಯದ ಏಪರ ಲ್ 1ನೇ ದಿನದಿಾಂದ ಪ್ರರ ರಂಬವಾದ
ಸನೆನ ಯಡು ನಿರಂತಯ ತಿಾಂಖಳುಖಳ ಅಧಿ;
(ix)
“ಆಡಯನೆನ್್ ” “ರಿನಿಮಭಖಳು” “ವಿನಿಮಭಖಳು” ಹಾಗೂ “ನಿಮಭಖಳು”
ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಮಲ್ಲಾ ಅನ್ನಔರ ಭವಾಗಿ ಯಚಿಸದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಆಡಯನೆನ್್ , ರಿನಿಮಭಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳು ಹಾಗೂ ನಿಮಭಖಳು;
(x)
“ಾಂದು ಸಂಸೄಾ ಮಲ್ಲಾ
ಖಭನಾಸಯ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಮನ್ನನ
ಹಾಂದಿರು ಯ ಕ್ಷತ ”
ಎಾಂಬುದು ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭದ 13ನೇ ರ ಔಯಣದ 9ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ
ವಿಯಣೆ 3ಯಲ್ಲಾ
ಈ ದ್ಯಳಿಖಳಿಗೆ ಗತ್ತತ ಡಸರು ಅದ ಅಥಯನ್ನನ
ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ;
(xi)
“ಹಾಂದಿನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ” ಎಾಂದರೆ ಯಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಿಾಂದ ಹಷ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನ್ನನ
ಸೃಜಿಷಲ್ಲಗಿದೄ
ಭತ್ತತ
ಸ್ಥಾ ಸಲ್ಲಗಿದೄಯೇ
ಆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ;
(xii)
“ಹಾಂದಿನ ಶಯ” ಎಾಂದರೆ ಔಯನಿಧಯಯಣೆ ಶಯಕೄೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಯಕೄೆ
ನಿಔಟಪೂಯದ ಔಯನಿಧಯಯಣಾ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಯ;
(xiii) “ಕುಲಷಚಿರು” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ 26ನೇ ರ ಔಯಣದಡಮಲ್ಲಾ
ನೇಭಔಗಾಂಡ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿ;
(xiv) “ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯ” ಎಾಂದರೆ ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯ;
(xv)
“ಅಧಾಯ ಔರು” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಶಿಕ್ಷಣನ್ನನ
ನಿೇಡುತಿತ ರು
ಗೌಯ/ವಿಶಾರ ಾಂತ/ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು, ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು, ಷಹಾಮಔ
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಳಗಾಂಡಂತೆ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಫಬ ಾಂದಿ;
(xvi) “ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಧನಷಹಾಮ ಆಯೇಖ (ಯುಜಿಸ)” ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ
ಧನಷಹಾಮ ಆಯೇಖ ಅಧಿನಿಮಭ, 1956 (1956ಯ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖೆಯ :
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03) ಯ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಕಾಂದರ ಷಕಾಯಯವು ಸ್ಥಾ ಪಸದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಧನಷಹಾಮ ಆಯೇಖ; ಭತ್ತತ
(xvii) “ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ” ಅಥವಾ “ಯುವಿಸಇ” ಎಾಂದರೆ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ 3ನೇ
ರ ಔಯಣದಡಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ಪಷಲ್ಲದ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ, ಬಾಂಖಳೂರು.
ಅಧ್ಯಯ ಯ-II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ
3.ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಸ್ಥಾ ನೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ.- (1) 4ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಲದಂತೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳ ಮುಾಂದುರಿಕೄಗಾಗಿ ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಸಂಯೇರ್ನೆಯೇತಯ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ, ಬಾಂಖಳೂರು ಅನ್ನನ
ಸ್ಥಾ ಪಷತಔೆ ದುದ . ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನ್ನನ
ರಾರ್ಯ ದ ಾಂದು
ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಸಂಸೄಾ ಮನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಯಗಿದೄ.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ
ಷವ ತನ್ನನ
ಆಜಿಯಸು ಭತ್ತತ ಧಾಯಣ ಮಾಡು, ಔರಾರು ಮಾಡಕೇಳುು  ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಅವಯ ಔವಾದ ಇತರೆ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ಕೆಗಳುು  ಅಧಿಕಾಯದೇಾಂದಿಗೆ ಶಾವವ ತ
ಉತತ ರಾಧಿಕಾಯ ಭತ್ತತ ಮೊಸಯನ್ನನ ಹಾಂದಿರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಷರಿನ ಾಂದು ನಿಖಮಿತ
ನಿಕಾಮವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಷದರಿ ಹೆಷರಿನಿಾಂದ ದ್ಯವೄ ಹೂಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ದ್ಯವೄಗೆ
ಗುರಿಯಾಖತಔೆ ದುದ .
(3) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ನಿಔಟ ಪೂಯದಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಖಳೂರು ಅದರಿಾಂದ ಅಥವಾ ಅದಯ ವಿರುದಧ ಹೂಡಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ
ದ್ಯವೄಖಳು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಕಾನೂನ್ನ ಯ ಸಯಣೆಖಳು ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಿಾಂದ
ಅಥವಾ ಅದಯ ವಿರುದಧ ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ . ಅಾಂಥ ದ್ಯವೄಖಳು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಕಾನೂನ್ನ
ಯ ಸಯಣೆಖಳಿಗಾಗಿನ ವಾದ ತರ ಖಳು ಕುಲಷಚಿರಿಾಂದ ಷಹ ಮಾಡ ಷತ್ಯಯ ನೆ ಮಾಡತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ ಅಾಂತಸ ದ್ಯವೄಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯ ಸಯಣೆಖಳಲ್ಲಾ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆದಶಿಕೄಖಳನ್ನನ ಕುಲಷಚಿರಿಗೆ
ನಿೇಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅರಿಗೆ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕಾಂದರ ಸ್ಥಾ ನವು ಬಾಂಖಳೂರಿನಲ್ಲಾ ಯತಔೆ ದುದ .
(5) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ದಿನಾಾಂಔದಂದು ಭತ್ತತ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ,(i) ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಖಳೂರು ಇದಯ ಷವ ತ್ತತ ಖಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದ ಔರಾರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಲ್ಲಖಿತ ತರ ದಲ್ಲಾ ನ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ (ಯುವಿಸಇ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದ ಉಲೆಾ ೇಕನ್ನನ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ
(ಯುವಿಸಇ)ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ
ಉಲೆಾ ೇಕವೄಾಂಬುದ್ಯಗಿ
ಭಾವಿಷತಔೆ ದುದ ;
(ii) ರ ಸುತ ತವಿರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು,
ಬಾಂಖಳೂರು ಇದಕೄೆ ಸರಿರು ಭತ್ತತ ಇದಕೄೆ ಮಿೇಷಲ್ಲರಿಸದ ಕೄ.ಆರ್ ವೃತತ , ಡಾ.
ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ ವಿೇಧಿ, ಬಾಂಖಳೂರು-560001 ಭತ್ತತ ಜ್ಞಾ ನಭಾಯತಿ
ಕಾಯ ಾಂಸ್,
ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ, ಬಾಂಖಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಯಡು
ಕಾಯ ಾಂಸ್ಖಳು ಸರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಯ ಹಾಗೂ ಸಾ ಯ ಷವ ತ್ತತ ಖಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ
(ಯುವಿಸಇ)ದಲ್ಲಾ ನಿಹತವಾಖತಔೆ ದುದ ;
(iii) ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಖಳೂರು ಇದಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಕುೆ ಖಳು,
ಋಣಖಳು ಭತ್ತತ
ಇತರೆ ಹಣೆಗಾರಿಕೄಖಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ (ಯುವಿಸಇ)ಗೆ
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ಗಾಯಣೆಯಾಖತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅವು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ (ಯುವಿಸಇ)ದ ಸಕುೆ ಖಳು
ಹಾಗೂ ಹಣೆಗಾರಿಕೄಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(iv) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ದಿನಾಾಂಔಕೄೆ
ಮುಾಂಚೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ
ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಖಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ನಿಯೇಜಿತರಾದ
ಎಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಾರಿಖಳು
ಹಾಗೂ
ಉದೇಯ ೇಗಿಖಳು,
ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ
ಅರು
ಈ
ಅಧಿನಿಮಭವು
ಅಧಿನಿಮಮಿತವಾಗಿಯದಿದದ ರೇ ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ ಅದ ಸಂಭಾನೆಮಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಅದ
ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಖಳಾಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಂಚಣಿ, ಯರ್ಜ, ಉಧಾನ,
ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅದ ಸಕುೆ ಖಳು ಹಾಗೂ
ವಿಶೇಶ ಅಧಿಕಾಯಖಳಾಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ತಭಮ
ಹುದೄದ
ಅಥವಾ
ಸವೄಮನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಯ ಉದೇಯ ೇಖನ್ನನ ಕೇನೆಗಳಿಸದ
ಹಯತ್ತ ಭತ್ತತ ಅಲ್ಲಾ ಮರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಅಾಂತಸ ಅಧಿ,
ಸಂಭಾನೆ ಭತ್ತತ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಖಳನ್ನನ ಔರ ಭವಾಗಿ ಯ ತಯ ಸೄಾ
ಗಳಿಸುರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ ಅಥವಾ ಅಯ ಸವೄಖಳನ್ನನ
ಗಾಯಣೆ ಮಾಡಕೇಳು ಲು ಆಯ್ಕೆ ನಿೇಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಅರಿಗೆ ರ ದತತ ವಾದಂತಸ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಾಂತಸ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
(6) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸ್ಥಾ ನೆಯು ಲ್ಲಬಯಹತ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪೂರ್ಣ ಆದ್ಯಮ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನನ ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ಸಾ ಯ ಅಥವಾ ಚಯ ಷವ ತತ ನ್ನನ ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ಗಾಯಣೆ
ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪೂಣಯ ಆದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ಭಾಖದ
ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ಚಯ ಅಥವಾ ಸಾ ಯ ಷವ ತಿತ ನ ಮೇಲೆ ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ
ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ನಿೇಡು ಯಾವುದ ಸಔೆ ನ್ನನ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ನಿೇಡತಔೆ ದದ ಲಾ .
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉದ್ದ ೇವಗಳು.-ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಎಲ್ಲಾ
ಹಂತ (ಸ್ಥನ ತಔ,
ಸ್ಥನ ತಕೇೇತತ ಯ ಭತ್ತತ ಡಾಔಿ ರ್ ದವಿ ಹಂತಖಳು) ಖಳಲ್ಲಾ ಭೌತಿಔವಾಗಿ (face to face) ಭತ್ತತ ಆನ್
ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡಜಿಟಲ್ ನಮೂನೆಮನ್ನನ ಫಳಸ ತ್ಯನ್ನ ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಔಲ್ಲಕಾ
ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ
ಔಲ್ಲಕೄ, ಜ್ಞಾ ನದ ಮುಾಂದರಿಕೄ ಹಾಗೂ ರ ಸ್ಥಯ
ಭತ್ತತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ
ತಯಬೇತಿಮನ್ನನ (ಉನನ ತ ಹಾಗೂ ನಿರಂತಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿದಂತೆ) ನಿೇಡುವುದು ಭತ್ತತ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ ದೇಡು ರ ಮಾಣದಲ್ಲಾ ಷಮಾರ್ಕೄೆ ಸವೄ ಷಲ್ಲಾ ಸು ಹಣೆಗಾರಿಕೄಮ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಮನ್ನನ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಸಂಶೇಧನಾ ವಿದ್ಯವ ಾಂಷಯಲ್ಲಾ ಮೂಡಸುವುದು, ಷಮಾಲೇಚನೆ ಹಾಗೂ
ರ ಮುಕ ಕಾಮಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄ ಸರಿದಂತೆ ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಉದೄದ ೇವವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಹಾಂದೄ
ಹೇಳಿದ
ಸ್ಥಮಾನಾಯ ನವ ಮಕೄೆ
ಭಾದಔವಾಖದಂತೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳು ಈ ಮುಾಂದಿನವುಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ,(i)

(ii)

ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಸಂಬಂಧಿತ ಔಲೆ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ (ಭೌತಿಔ,
ಸ್ಥಮಾಜಿಔ
ಹಾಗೂ ಜಿೇಶಾಸತ ರೇಮ ವಿಜ್ಞಾ ನಖಳು),
ಅಾಂತಯ
ಶಿಸತ ೇಮ
ಅಧಯ ಮನಖಳ ಎಲ್ಲಾ
ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ
ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಮುಕ
ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಮ ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ ಉತತ ಭ ಗುಣಭಟಿ ದ ಶಿಕ್ಷಣನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು;
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಸಂಬಂಧಿತ ಔಲೆ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ (ಖಣಿತ,
ಜಿೇಶಾಸತ ರೇಮ, ಭೌತಿಔ ಭತ್ತತ ಷಮಾರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಖಳು) ಹಾಗೂ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ನ
ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಮುಕ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಮ ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ ಹಷ ಜ್ಞಾ ನ
ಹಾಗೂ ನಾವಿನಯ ತೆಮನ್ನನ ಮುಾಂದುರೆಷಲು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಖತಿಔ ನಾಮಔತವ ನ್ನನ
ಔಲ್ಲ ಷಲು ಅವು ರೂಪುಗಳುು ವಾಖಲೆಲ್ಲಾ
ಸಂಶೇಧನೆ, ರ ಔಟಣೆಖಳು,
ಷಮಾಲೇಚನೆ ಹಾಗೂ ಷಲಹಾತಮ ಔ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು;
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)

ರಾರ್ಷಿ ರೇಮವಾಗಿ
ಹಾಗೂ
ಅಾಂತರಾರ್ಷಿ ರೇಮವಾಗಿ ಉತತ ಭ
ರ ತಿಭೆಯುಳು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳನ್ನನ ಹಾಗೂ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದಯನ್ನನ (Faculty) ಸೄಳೆಯುವುದು;
ಉದಯ ಭದೇಾಂದಿಗೆ ನಿಔಟ ಸಂಔಯಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು;
ಉದಯ ಭ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಸೄಾ ಖಳಾಂದಿಗೆ, ರಾರ್ಷಿ ರೇಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಅಾಂತರಾರ್ಷಿ ರೇಮವಾಗಿ ಷಸಯೇಗಾತಮ ಔ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳನ್ನನ ರೂಪಸುವುದು;
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೄೆ ತ್ತತ ನಿೇಡುವುದು;
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಯ ಮನ
ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ಾಂಸ್ಖಳನ್ನನ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ ಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು;
ಶಿಕ್ಷಣ, ಭೇದನೆ ಹಾಗೂ ಔಲ್ಲಕೄ, ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ ಮುಾಂದುರೆದ
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳು ಹಾಗೂ
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ (Faculty)ಖಳನ್ನನ
ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಡಸುವುದು;
ನನವಿೇನ
ಮಾದರಿಮ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ,
ವಾಯ ಸಂಖ
ವಿಭಾಖ,
ಪ್ರಲುದ್ಯಯ
 ಾಂದನ್ನನ ರೂಪಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅವಯ ಔವಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವಯ ಔವಾದ್ಯಖ
ನನವಿೇನ ಜ್ಞಾ ನ ಕೄಿ ೇತರ ಖಳನ್ನನ ಅನೆವ ೇರ್ಷಸುವುದು; ಭತ್ತತ
ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ಹಾಗೂ ಲ್ಲಾಂಖ ಷಮಾನತೆಮನ್ನನ ರ ಧಿಯಸು ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳನ್ನನ
ಬಾಂಫಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಡಸುವುದು.

5. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರ ಕಾಯಯಗಳು.-ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
ಈ
ಮುಾಂದಿನ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಈ ಮುಾಂದಿನ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನೆಯವರಿಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ,(i)
(ii)

ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ನಿಯಸಣೆ ಭತ್ತತ ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ ಮಾಡುವುದು;
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ದೂಯಔಲ್ಲಕೄ ಹಾಗೂ ಡಜಿಟಲ್ ಔಲ್ಲಕೄ ವದಿಕೄಖಳ ಮುಖಾಾಂತಯ,
ಅದು ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ, ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ,
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಔಲ್ಲ ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಾಂಥ ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾ ನದ ಔಲ್ಲಕೄ
ಭತ್ತತ ರ ಸ್ಥಯದ ಮುಾಂದುರಿಕೄಗಾಗಿ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸ್ಯಖಳನ್ನನ , ತಯಬೇತಿ ಹಾಗೂ
ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನನ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಡೆಸುವುದು;
(iii)
ಕ್ಷರ ಯಾಶಿೇಲ
ಜ್ಞಖತಿಔ
ದದ ತಿಖಳಿಗೆ
ಷರಿಹಾಂದುವಂತಸ
ನಾವಿನಯ ತ್ಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಔಲೆಖಳನ್ನನ ರೂಪಸುವುದು;
(iv)
ತತ್ಯೆ ಲದಲ್ಲಾ ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಾ ರು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ನರೂವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಧಯ ಮನ
ಕೇೇಸ್ಯಖಳಿಗೆ ಅಬಯ ರ್ಥಯಖಳ ರ ವಶಾತಿಗಾಗಿ ಮಾನದಂಡನ್ನನ ರೂಪಸುವುದು;
(v)
ನಾಯ ಯೇಚಿತ ಭತ್ತತ ಪ್ರಯದರ್ವಔ ಯ ಸೄಾ ಖಳ ಮುಖಾಾಂತಯ ಮೌಲಯ ಮಾನಕಾೆ ಗಿ
ಹಾಗೂ ಕಾಮಯ ಕ್ಷಭತೆ ನಿಧಯಯಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯ ಅಥವಾ
ಬಿರುದುಖಳಿಗಾಗಿ ರಿೇಕೄಿ ಖಳನ್ನನ
ನಡೆಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಕಾಮಯವಿಧಾನಖಳನ್ನನ
ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು;
(vi)
ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ೇಮಾಖಳು, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಬಿರುದುಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು;
(vii)
ಪೆಲೇರ್ಷಪ್, ಶಿಶಯ ವತನಖಳು, ಪ್ರರಿತೇಶಔಖಳು ಹಾಗೂ ದಔಖಳನ್ನನ
ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು ಭತ್ತತ ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗೌಯ ದವಿಖಳನ್ನನ ಭತ್ತತ ಇತರೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳನ್ನನ ರ ಧಾನ ಮಾಡುವುದು;
(viii) ಮಾಹತಿ ಭತ್ತತ ಸಂಸನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ನವಿೇನ ವಿಧಾನಖಳನ್ನನ
ಫಳಸು ಮೂಲಔ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೄಚಚ ನ್ನನ
ತಗಿಗ ಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಶಿಕ್ಷಣನ್ನನ
ಎಲಾ ರಿಗೂ ತಲಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು;
(ix)
ಷಭಾಾಂಖಣಖಳು, ಷತಿ ನಿಲಮ ಮುತ್ಯಾಂದವುಖಳಂಥ ಅವಯ ಔವಾಖಫಹುದ್ಯದ
ಮೂಲ ಸೌಔಮಯನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸ, ನಿಯಹಸುವುದು;
(x)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದೇಾಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸ ಅದು ಯುಔತ ವೄಾಂದು
ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ, ಅದು ದಗಿಸು ತಯಬೇತಿ, ಷಮಾಲೇಚನೆ ಹಾಗೂ ಷಲಹಾ
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ಸವೄಖಳು ಸರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಸವೄಖಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳಿಾಂದ ಹಾಗೂ
ಯಾರೇ ಇತರೆ ಯ ಕ್ಷತ ಯಾಂದ, ಸಂಸೄಾ ಅಥವಾ ನಿಖಮಿತ ನಿಕಾಮದಿಾಂದ ಶುಲೆ ಖಳನ್ನನ
ಭತ್ತತ
ಇತರೆ ಚಾಜ್ಯಖಳನ್ನನ
ನಿಧಯರಿಸುವುದು, ನಿದಿಯಶಿ ಡಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಸವ ೇಔರಿಸುವುದು;
(xi)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ಸರಿರು ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ನಿಹತವಾಗಿರು
ಷವ ತತ ನ್ನನ , ಮಂಡಳಿಮ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಡೆದು ಹಾಗೂ ಸಾ ಯ ಷವ ತಿತ ನ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ
ಅಾಂಥ ಷವ ತತ ನ್ನನ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಖಶಃವಾಗಿ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ
ಷಕಾಯಯಖಳಿಾಂದ
ಡೆಮಲ್ಲಗಿಲಾ ವೄಾಂಫ
ಶಯತಿತ ಗಳಟ್ಟಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಉದೄದ ೇವಖಳ ಮುಾಂದುರಿಕೄಗಾಗಿ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಪೂಯ ಮಾಹತಿ ನಿೇಡು ಮೂಲಔ
ಅಾಂಥ ಷವ ತತ ನ್ನನ
ಸ್ಥವ ಧಿೇನಡಸಕೇಳುು ವುದು, ಧಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತತ
ಯ ಸರಿಸುವುದು:
ರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ಭೂಮಿಮನ್ನನ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ನಿೇಡರುಲ್ಲಾ , ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಪೂವಾಯನ್ನಮೊೇದನೆಯಾಂದಿಗೆ ಮಾತರ
ಅಾಂಥ
ಭೂಮಿಮನ್ನನ ವಿಲೇ ಮಾಡಫಹುದು;
(xii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ಷತಿಮನ್ನನ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ ಮಾಡುವುದು ಭತ್ತತ
ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಯಲ್ಲಾ ಶಿಷತ ನ್ನನ ಮೂಡಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅಯ ಆರೇಖಯ ,
ಸ್ಥಮಾನಯ ಕೄಿ ೇಮಾರ್ಭವೃದಿಧ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಾಂಷೆ ೃತಿಔ ಹಾಗೂ ಕಾಪ್ಲೇಯರೇಟ್ ಜಿೇನನ್ನನ
ಉತೆತ ೇಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಏಪ್ರಯಡುಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(xiii) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಔ, ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ, ಲ್ಲಪಔ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹುದೄದ ಖಳನ್ನನ ಸೃಜಿಸ ಅವುಖಳಿಗೆ
ನೇಭಕಾತಿಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(xiv) ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು, ರಿನಿಮಭಖಳು ಹಾಗೂ ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಅವುಖಳನ್ನನ
ಯ ತಯ ಷಾ ಗಳಿಸುವುದು,
ಮಾಪ್ರಯಡು
ಮಾಡುವುದು
ಅಥವಾ
ಯದುದ ಗಳಿಸುವುದು;
(xv) ಷಕಾಯಯದಿಾಂದ
ಅನ್ನದ್ಯನಖಳನ್ನನ ,
ಕಾಣಿಕೄಖಳನ್ನನ ,
ದಣಿಗೆಖಳನ್ನನ
ಅಥವಾ
ವಂತಿಕೄಖಳನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ಉಯಲುದ್ಯಯರು, ದ್ಯನಿಖಳು
ಅಥವಾ ಸಸ್ಥತ ಾಂತಯಣದ್ಯಯರಿಾಂದ ಚಯ ಅಥವಾ ಸಾ ಯ ಷವ ತ್ತತ ಖಳ ಭಯಣದ್ಯನಖಳು ಭತ್ತತ
ಸಸ್ಥತ ಾಂತಯಣಖಳನ್ನನ
ಡೆಯುವುದು
ಅಥವಾ
ಅಾಂಥ
ಎಲಾ
ನಿಧಿಖಳನ್ನನ
ಅರ್ಭಯಕ್ಷಿ ಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅದಯ ಔತಯಯ ಖಳ ನಿಯಸಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಯ ರ ಕಾಮಯಖಳ
ಚಲ್ಲಣೆ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ತಖಲು ಬಂಡವಾಳ ವೄಚಚ ಭತ್ತತ ಕರ್ಚಯಖಳು ಸರಿದಂತೆ
ಕರ್ಚಯವೄಚಚ ಖಳನ್ನನ ಬರಿಸುವುದು:
ರಂತ್ತ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಆವಮ ಭತ್ತತ
ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ ಶಯತ್ತತ ಖಳು ಭತ್ತತ ಬಾಧಯ ತೆಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡದೄಯ್ಕಾಂದು
ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಟಿ ಲ್ಲಾ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯಾವುದ ಷವ ತಿತ ನ ಭಯಣದ್ಯನ, ದ್ಯನ
ಅಥವಾ ಸಸ್ಥತ ಾಂತಯಣನ್ನನ ಡೆಮತಔೆ ದದ ಲಾ ;
(xvi) ಶಿಕ್ಷಔರು ಭತ್ತತ
ವಿದ್ಯವ ಾಂಷಯನ್ನನ
ಯಷ ಯ ಫದಲ್ಲಯಸುವುದಯ ಮೂಲಔ ಆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಂತೆಯೇ
ಪೂಣಯವಾಗಿ
ಅಥವಾ
ಭಾಖಶಃ
ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ
ಹಾಂದಿರು ರ ಪಂಚದ ಯಾವುದ ಭಾಖದಲ್ಲಾ ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂಸೄಾ ಖಳು
ಭತ್ತತ ಕೆಗಾರಿಕೄಯಾಂದಿಗೆ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಯ ಸ್ಥಮಾನಯ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗೆ
ಅನ್ನಕೂಲಔಯವಾಖಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷಸಔರಿಸುವುದು;
(xvii) ಬಾಯ ಾಂಕುಖಳು ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಸಂಸೄಾ ಖಳಿಾಂದ ಸಣನ್ನನ ಸ್ಥಲ ಡೆಯುವುದು;
(xviii)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅವಯ ಔವೄಾಂದು ರಿಖಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಲುದ್ಯರಿಕೄ,
ಸಂಯೇರ್ನೆ ಭತ್ತತ ಇತಯ ವೃತಿತ ೇಮ ಅಥವಾ ಗೌಯವಾನಿವ ತ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಷದಷಯ ತವ
ಅಥವಾ ಹುದೄದ ಮ ಇತಯ ಖಯಖಳನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದು;
(xix) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷಲು ಷಮಿತಿಖಳನ್ನನ
ನೇಭಔ
ಮಾಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(xx)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಧಿಸುವುದಕೄೆ
ಅಶ್ಮಔ, ಪ್ರರ ಸಂಗಿಔ ಅಥವಾ ಷಹಾಮಔವಾಖಫಹುದ್ಯದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಯಖಳು,
ರ ಕಾಮಯಖಳು ಭತ್ತತ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸುವುದು.
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6. ಎಲ್ಲಾ
ಗಯಗಳ ಯ ಕ್ಷು ಗಳಿಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಮುಕು ವಾಗಿರುವುದು.- (1)
ಯಾವುದ ಲ್ಲಾಂಖ, ರ್ನಾಾಂಖ, ಪಂಥ, ಜ್ಞತಿ ಅಥವಾ ಖಯವಾಖಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೂ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಮುಔತ ವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಶಿಕ್ಷಔನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಯಾಗಿ ಅದಕೄೆ
ದ್ಯಕಲ್ಲಖಲು ಅಥವಾ ಅದಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಲು ಅಥವಾ ಅದಯಲ್ಲಾ ದವಿ
ಡೆಮಲು ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಾವುದ ವಿಶೇಶ ಸಔೆ ನ್ನನ ಅನ್ನಬವಿಷಲು ಅಥವಾ ಚಲ್ಲಯಷಲು
ಅನನ್ನನ ಸಕುೆ ಳು ನನಾನ ಗಿ ಮಾಡು ನಿಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ಧಾಮಿಯಔ ನಂಬಿಕೄ ಅಥವಾ
ವೃತಿತ ಮ ಯಾವುದ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನನ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವುದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ಕಾನೂನ್ನ ಷಭಮ ತವಾಗಿಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(2) ಶೇಔಡಾ 75ಯಷ್ಟಿ ಸೇಟ್ಟಖಳನ್ನನ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ನಡೆಸು ಸ್ಥಮಾನಯ ರ ವವ
ರಿೇಕೄಿ ಮ ಮೂಲಔ ತ್ತಾಂಫತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಶೇಔಡಾ 25ಯಷ್ಟಿ ಸೇಟ್ಟಖಳನ್ನನ ರಾಶಿ ರಭಟಿ ದಲ್ಲಾ
ನಡೆಸು ಜಂಟ್ಟ ರ ವವ ರಿೇಕೄಿ ಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ತ್ತಾಂಫತಔೆ ದುದ .
(3) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ
ಯಾವುದ ವಿಶೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ ಆದವಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳಾಗಿ ರ ವವ ಹಾಂದು ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ ಸೇಟ್ಟಖಳನ್ನನ ಈ ಮುಾಂದಿನ ಖಯದರೂ
ಸರಿದಂತೆ ವಿಶೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಮಾನಯ ಆದವಖಳಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಲದಂಥ ಖಯಖಳ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೆ
ಮಿೇಷಲ್ಲಡತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜ್ಞತಿಖಳು ಭತ್ತತ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಪಂಖಡಖಳು;
(ii) ಇತಯ ಹಾಂದುಳಿದ ಖಯಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಸ್ಥಮಾಜಿಔವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔವಾಗಿ ಅಥವಾ
ಆರ್ಥಯಔವಾಗಿ ಹಾಂದುಳಿದ ಖಯಖಳು;
(iii) ಕಾಂದರ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ನಾಭ ನಿದಯಶಿತರು;
(iv) ಯಕ್ಷಣಾ ಸಫಬ ಾಂದಿ ಭತ್ತತ ಮಾಜಿ ಸೆನಿಔರು ಭತ್ತತ ಅಯ ಭಔೆ ಳು;
(v) ಅಾಂಖವಿಔಲ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ (ಷಮಾನ ಅಕಾವಖಳು, ಸಕುೆ ಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ ಭತ್ತತ ಸಂಪೂಣಯ
ಭಾಖಹಸುವಿಕೄ) ಅಧಿನಿಮಭ, 1995 (1996ಯ ಕಾಂದರ
ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖೆಯ .1)ಯಲ್ಲಾ
ರಿಭಾರ್ಷಷಲ್ಲದಂತೆ ದೆಹಔ ಅಾಂಖವಿಔಲರು.
(vi) ಭಹಳೆಮರು ಭತ್ತತ ತೃತಿೇಮಲ್ಲಾಂಗಿಖಳು: ಭತ್ತತ
(vii) ಕ್ಷರ ೇಡಾಟ್ಟಖಳು.
(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಹಯಡಸು ಆದವಖಳಿಗೆ
ಳಟ್ಟಿ , ಉ-ರ ಔಯಣ (3)ಯಲ್ಲಾ ಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲದ ಖಯಖಳಿಗೆ ಸರಿದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳಿಗೆ ಶುಲೆ ಖಳ
ಪ್ರತಿ, ಊಟ, ಷತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ ವೄಚಚ ಖಳಿಾಂದ ವಿನಾಯತಿ ನಿೇಡಫಹುದು ಅಥವಾ
ವಿಶೇಶ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ವತನಖಳನ್ನನ ದಗಿಷಫಹುದು.
7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲ್ಲಾ ಬೇಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೇಧನೆ.- (1) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ನ
ನಿಯಂತರ ಣಕೄೆ ಳಟ್ಟಿ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕೇೇಸ್ಯಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಯ ತೆ
ಡೆದ ಬೇಧನೆಮನ್ನನ , ವಿನಿಮಭಖಳಿಾಂದ ನಿಮಮಿಸದ ಠ್ಯ ಔರ ಭಕೄೆ
ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶಿಕ್ಷಔರಿಾಂದ ನಡೆಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಇದಯಲ್ಲಾ ಉನಾಯ ಷ, ರ ಯೇಗಾಲಮ
ಕಾಮಯ ಭತ್ತತ ಇತಯ ಬೇಧನಾ ವಿಧಾನವು ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಅಾಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಧನೆಮನ್ನನ , ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಆಯೇಜಿಷತಔೆ ದುದ .
(3) ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳು, ಕೇೇಸ್ಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಠ್ಯ ಔರ ಭವು,
ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಖದಿಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .

ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು

ಭತ್ತತ
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ಅಧ್ಯಯ ಯ- III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಕೄಳಕಂಡವುಖಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ;
(ii) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್;
(iii) ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ;
(iv) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ಬೇಧನಾ ಕಾಂದರ ಖಳು;
(v) ಅಧಯ ಮನ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಖಳು; ಭತ್ತತ
(vi) ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ಯಚಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು.
9. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ.- (1) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ
ಕಾಮಯಕಾರಿ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕೄಳಕಂಡ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;(i) ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಯ ಸ್ಥಾ ನ ಅಥವಾ ಕೆಗಾರಿಕಾ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಟಿ ಇತಯ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ ಹೆಷರು ಮಾಡರು ಸುರ ಸದಧ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಪೈಕ್ಷ ಫಬ
ಅಧಯ ಕ್ಶ;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿದಯವಔ;
(iii) ಕಾಮಯದಶಿಯ ಅಥವಾ ರ ಧಾನ ಕಾಮಯದಶಿಯ ಅಥವಾ ಅಯ ಮುಕಯ ಕಾಮಯದಶಿಯ,
ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ, ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯ, ದನಿಮಿತತ ಷದಷಯ ;
(iv)
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಂದ ನಾಭನಿದಯಶಿತರಾದ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ,
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೆಗಾರಿಕೄ, ಯ ಸ್ಥಾ ನಾ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ ತಭಮ ನ್ನನ ತ್ಯವು ಗುರುತಿಸಕೇಾಂಡರು ನಾಲವ ರು
ಶ್ರ ೇಶೀ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು, ಅದಯಲ್ಲಾ
ಔನಿಶೀ ಕ್ಷ ಫಬ ರು ರಿಶಿಶಿ
ಜ್ಞತಿ ಅಥವಾ ರಿಶಿಶಿ
ಪಂಖಡದರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಫಬ ರು ಇತರೆ ಹಾಂದುಳಿದ ಖಯ ಅಥವಾ ಅಲ ಸಂಖಾಯ ತ
ಷಮುದ್ಯಮಖಳಿಗೆ ಸರಿದರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ :
(v) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಂದ ನಾಭನಿದಯಶಿತರಾದ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ,
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಥವಾ ಕೆಗಾರಿಕೄ ಅಥವಾ ಯ ಸ್ಥಾ ನಾ ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇತಯ ಅಾಂತಸ
ಕೄಿ ೇತರ ಖಳಲ್ಲಾ ತಭಮ ನ್ನನ ತ್ಯವು ಗುರುತಿಸಕೇಾಂಡರು ಯುವಿಸಮ ಸಳೆಮ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ಪೈಕ್ಷ
ಇಫಬ ರು ರ ಸದದ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು;
(vi) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಂದ ನಾಭನಿದಯಶಿತರಾದ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಅಥವಾ
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ ತಭಮ ನ್ನನ ತ್ಯವು ಗುರುತಿಸಕೇಾಂಡರು, ಭತತ ಾಂದು ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ಸಂಸೄಾ ಮ ಫಬ ಶ್ರ ೇಶೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಯ ಕ್ಷತ ;
(vii)
ವಿನಿಮಭಖಳಿಾಂದ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಲ್ಲದ
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ಮಂಡಳಿಯಾಂದ
ನಾಭನಿದಯಶಿಸು ಫಬ ಡೇನ್ ಭತ್ತತ ಫಬ ಬೇಧಔ;
(Viii) ನಿದಯವಔರಿಾಂದ ನಾಭನಿದಯಶಿಸು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನಾಗಿರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಫಬ ಷದಷಯ : ಭತ್ತತ
ರಂತ್ತ, (iv), (v), (vi), (vii) ಭತ್ತತ (viii)ನೇ ಖಂಡಖಳಡ ನಾಭನಿದಯಶಿಸು ಷದಷಯ ಯ ಪೈಕ್ಷ
ಮೂರು ಭಹಳೆಮರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಕಾಮಯದಶಿಯಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ, ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ರ ಥಭ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ
ಅಧಯ ಕ್ಷ ಭತ್ತತ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ನಾಭ ನಿದಯವನಮಾಡತಔೆ ದುದ .

12

(4) ಮೇಲೆ ಾಂಡ (3)ನೇ ಉ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಉಬಂಧಿಸದಂತೆ ಹಯತ್ತಡಸ ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ , (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ
ನಿಖದಿಡಷದಿರುಶಿ ಯ ಭಟ್ಟಿ ಗೆ
ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಖದಿಡಸದ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಭನಿದಯವನ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(5) ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಷಭೆಖಳಲ್ಲಾ ಭಾಖಹಸ ತಭಮ ರಿಣಿತಿಮ ನಿದಿಯಶಿ
ವಿಶಮಖಳ ಫಗೆಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೆಯವು ನಿೇಡಲು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ರಾಗಿಯದ
ಸಂಬಂಧಟಿ ತಜ್ಞಯನ್ನನ ಆಹಾವ ನಿಷಲು ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ , ಆದರೆ ಅಾಂಥ
ಆಹಾವ ನಿತರು ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಭತ ಚಲ್ಲಯಷಲು ಸಕುೆ ಳು ರಾಗಿಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(6) ಸಂಬಂಧಟಿ ನಾಭ ನಿದಯಶಿತ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಉ-ರ ಔಯಣ (2)ಯ (iii) ರಿಾಂದ (viii)ನೇ
ಖಂಡಖಳಲ್ಲಾ
ಷದಷಯ ಯ ಯಾವುದ ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಔ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನನ್ನನ
ಬತಿಯ ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ
ಯ ಕ್ಷತ ಮನ್ನನ ನಾಭ ನಿದಯಶಿಷಫಹುದು.
(7) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಷಭೆಖಳಲ್ಲಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ಹಷತಔೆ ದುದ . ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷನ ಅನ್ನಸಾ ತಿಮ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ , ಅಧಯ ಕ್ಷರು ನಿದಯವಔಯನ್ನನ ಮಂಡಳಿಮ
ಷಭೆಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನಾನ ಗಿ ನಾಭನಿದಯಶಿಷಫಹುದು.
(8)
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ರ ತಿಯಾಂದು ಶಯದಲ್ಲಾ ಔನಿಶೀ ನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಷಭೆ
ಸಯತಔೆ ದುದ . ಎಯಡು ನಿರಂತಯ ಷಭೆಖಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಯು ಮೂರು ತಿಾಂಖಳುಖಳನ್ನನ
ಮಿೇಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(9) ನಿದಿಯಶೀ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿಶಿೇಲನಾಾಂವಖಳ ಫಗೆಗ
ಚಚಿಯಷಲು ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಮ ಷಭೆಖಳನ್ನನ
ನಡೆಸುವಂತೆ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ಷವ ತಃ ತ್ಯವ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯದೇಾಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸ ಆದವದ ಮೂಲಔ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ನಿದಯವನ
ನಿೇಡಫಹುದು ಭತ್ತತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಅಾಂಥ ನಿದಯವನಖಳನ್ನನ ಪ್ರಲ್ಲಷತಔೆ ದುದ .
10.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು
ರ ಕಾಯಯಗಳು.- (1) ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ , ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಯ ಸಯಣೆಖಳ
ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ, ನಿದಯವನ ಭತ್ತತ ನಿಯಂತರ ಣಕಾೆ ಗಿ ರ್ವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ
ಹಾಗೂ 4ನೇ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಧಿಷಲು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಸಯಣೆಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸು ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಯಚಿಸು ಅಥವಾ
ತಿದುದ ಡ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಾಪ್ರಯಡು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಯದುದ ಡಸು ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ
ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ , ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ಮಾಡದ ನಿಮಭ, ವಿನಿಮಭಖಳು
ಅಥವಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳಲ್ಲಾ ಅನಯ ಥಾ ಉಬಂಧಿಸದುದನ್ನನ ಳಿದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹೆಚಿಚ ನ ದಕ್ಷತೆಮ ನಿಯಸಣೆಗಾಗಿ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಗೆ ಅಾಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಸು
ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಉ-ರ ಔಯಣ (1)ಯ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ
ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ಷಸ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:-
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(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ನಿೇತಿಮ
ರ ಶ್ನ ಖಳ ಮೇಲೆ ತಿೇಮಾಯನನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೇಳುು ವುದು ಭತ್ತತ ನಿೇತಿ ಉದೄದ ೇವಖಳ ಸ್ಥಧನೆಮನ್ನನ
ಪುನರ್ ಅಲೇಕ್ಷಸುವುದು;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯವಾಗಿ ಔರಾರುಖಳನ್ನನ ಮಾಡಕೇಳುು ವುದು, ಫದಲ್ಲಯಸುವುದು
ಭತ್ತತ ಯದುದ ಡಸುವುದು;
(iii)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮುಾಂದಿನ ಸಣಕಾಸು ಶಯಕಾೆ ಗಿ ವಾರ್ಷಯಔ ಆಮಯ ಮ
ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳು, ವಾರ್ಷಯಔ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳು ಭತ್ತತ ವಾರ್ಷಯಔ ಯದಿಖಳನ್ನನ ಯಾಯಲೇಚಿಸುವುದು
ಭತ್ತತ ಅನ್ನಮೊೇದಿಸುವುದು;
(iv)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕಾೆ ಗಿ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಯೇರ್ನೆಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅಖತಯ ವೄಾಂದು ರಿಖಣಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಯೇರ್ನೆಖಳ ಅನ್ನಷ್ಠೀ ನಕೄೆ
ಸಣಕಾಸು ಮೂಲಖಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸುವುದು;
(v)
ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ನಿಯಹಷಬೇಕಾದ ಯಾವುದ
ರ ಕಾಮಯಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಅಖತಯ ವಿದದ ಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೆ ಷಲಹೆಮನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು;
(vi) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ಬೇಧನ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ಅಧಯ ಮನ ಕಾಂದರ ಖಳು, ವಿಶಮ
ವಿಭಾಖಖಳು ಭತ್ತತ ಕಾಂದರ ಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧಯ ಮನದ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತತ
ಕೇೇಸ್ಯಖಳನ್ನನ ಆರಂರ್ಭಸುವುದು;
(vii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತತ
ರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಷಬೇಕಾದ ಶುಲೆ ಖಳು, ವಿಶಮ ವಿಭಾಖಖಳ ಸ್ಥಾ ನೆಮ ವಿಧಾನ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ
ವತನಖಳು, ಫೆಲೇಶಿಫ್ಖಳು, ಸುತ ರ ದವಯನಖಳು, ದಔಖಳು ಭತ್ತತ ಫಹುಮಾನಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡುವುದು, ಸಲವು ಹುದೄದ ಖಳ ನೇಭಕಾತಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು, ನೌಔಯಯ ರ ಯೇರ್ನಕಾೆ ಗಿ
ಪಾಂಚಣಿ, ವಿಮ ಭತ್ತತ
ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ ಮುಾಂತ್ಯದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಹಾಯಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಸು
ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ
ಯಚಿಸುವುದು,
ತಿದುದ ಡ
ಮಾಡುವುದು
ಭತ್ತತ
ಯದುದ ಡಸುವುದು;
(viii) ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಔ, ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಭತ್ತತ
ಇತಯ ಹುದೄದ ಖಳನ್ನನ
ಸೃಜಿಸುವುದು ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ ಹುದೄದ ಖಳಿಗೆ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳನ್ನನ ನೇಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಾಂಥ ಹುದೄದ ಖಳ
ಔತಯಯ ಖಳು ಭತ್ತತ
ಸವಾ ಶಯತ್ತತ ಖಳನ್ನನ
ಗತ್ತತ ಡಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಷಕಾಯಯದ
ಮಾಖಯಸೂಚಿಖಳನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿೇಕತಯ ಸಫಬ ಾಂದಿಖಳ ವತನ ಶ್ರ ೇಣಿಖಳನ್ನನ
ರೂಪಸುವುದು;
(ix) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಣ ಭತ್ತತ ನಿಧಿಖಳನ್ನನ ಹೂಡಕೄ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕಾೆ ಗಿ ನಿಧಿಖಳನ್ನನ ಸರಿಸುವುದು;
(x) ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿ, ನಿದಯವಔ, ಕುಲಷಚಿ ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ
ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಖಳಿಗೆ ತನನ ಕೄಲವು ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಸುವುದು;
(xi) ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ೇಭಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳು ಅಥವಾ ಬಿರುದುಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಖಳು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ವತನಖಳು, ಫಹುಮಾನಖಳು ಭತ್ತತ
ದಔಖಳನ್ನನ ಪ್ರರ ರಂರ್ಭಸುವುದು ಭತ್ತತ ರ ಧಾನ ಮಾಡುವುದು;
(xii) ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಗೌಯ ದವಿಖಳನ್ನನ
ರ ಧಾನ ಮಾಡುವುದು;
(xiii) ಗೌಯ ರ ವಸತ ಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಗೌಯಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(xiv) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ಯಚಿಸದ ನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ
ವಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳಲ್ಲಾ
ಅದಕೄೆ
ರ ದತತ ಗಳಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ
ಹಷಫಹುದದ್ಯಾಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ ಇತಯ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸುವುದು.
(4) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ , ಮಂಡಳಿಯು ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ತ್ಯನ್ನ ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನಿದಯವಔರಿಗೆ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಸುವುದು.
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(5) ಮಂಡಳಿಯು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ
ಸ್ಥಧಿಸು ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ
ನಿದಯವಔಯ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮ ವಾರ್ಷಯಔ ಪುನರಾಲೇಔನನ್ನನ ನಡೆಷತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ,
ಅಾಂಥ
ಪುನರಾಲೇಔನವು,
ಮಂಡಳಿಯು
ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ
ಮಾನದಂಡಖಳು, ಆತಯಔತೆ ಭತ್ತತ ರಿಶಿೇಲನಾಾಂವಖಳ ಮೇಲೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಬೇಧನ
ವಿಭಾಖದ ಷದಷಯ ಯ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮ ರಿಶಿೇಲನೆಮನ್ನನ ಳಗಳು ತಔೆ ದುದ .
(6) ಮಂಡಳಿಯು, ಖಾಷಗಿ ಏರ್ಜನಿ್
ಅಥವಾ ತಜ್ಞಯ ಷಮೂಸದ ಮೂಲಔ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಿಖಮಿತಗಾಂಡ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ಮೂರು ಶಯಖಳ ಅಧಿಯಳಗಾಗಿ, ಭತ್ತತ
ಆನಂತಯ ಔನಿಶಿ ಕ್ಷ ರ ತಿ ಮೂರು ಶಯಖಳಿಗಮಮ ಅದಯ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳನ್ನನ
ಳಗಾಂಡಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಧಿೇರ್ಘಯಧಿ ತಂತರ ಯ ಸೄಾ ಭತ್ತತ
ರ ಖತಿಮಲ್ಲಾ ರು
ಯೇರ್ನೆಖಳ ಮಾನದಂಡಖಳ ಮೇಲೆ ಭತ್ತತ ಮಂಡಳಿಯು ತಿಮಾಯನಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಇತಯ
ಮಾನದಂಡಖಳ ಮೇಲೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲದ ಬೇಧನ ವಿಭಾಖವೂ ಸರಿದಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮನ್ನನ ಮೌಲಯ ಮಾನ ಭತ್ತತ ಪುನರಾಲೇಔನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ಹಾಗೂ
ಅಾಂತ ಪುನರಾಲೇಔನದ ಯದಿಮನ್ನನ ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ ಜ್ಞಲತ್ಯಣಖಳಲ್ಲಾ (Public domain)
ರ ಔಟ್ಟಷತಔೆ ದುದ .
(7) (6)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸದ ಖಾಷಗಿ ಏರ್ಜನಿ್
ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು,
ಅನ್ನಬ
ಭತ್ತತ
ಆಯ್ಕೆ
ವಿಧಾನವು,
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .

ಅಥವಾ ತಜ್ಞಯ ಷಮೂಸದ
ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ

(8) (6)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ನ ಮೌಲಯ ಮಾನ ಭತ್ತತ
ಪುನರಾಲೇಔನ
ಯದಿಮನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯು ಅದಯ ಮೇಲೆ ಕೆಗಾಂಡ ಔರ ಭದ ಯದಿಯಾಂದಿಗೆ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ
ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
(9) ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಥವಾ ನಿದಯವಔಯ ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮದಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ
ತಿೇಮಾಯನನ್ನನ ಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಅವಯ ಔತೆಖಳಿವೄಯ್ಕಾಂಫ ತ್ತತ್ತಯ ಷನಿನ ವವವಿದದ ರೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ
ನಿದಯವಔರಾಂದಿಗೆ
ಷಮಾಲೇಚಿಸ,
ಅಯ
ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಕೄೆ
ಕಾಯಣಖಳನ್ನನ
ದ್ಯಕಲ್ಲಸ,
ಅವಯ ವಿಯಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಆದವಖಳನ್ನನ ಹಯಡಷಫಹುದು;

ರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ಆದವಖಳನ್ನನ ಮಂಡಳಿಮ ಮುಾಂದಿನ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಸಾ ರಿೇಔಯಣಕಾೆ ಗಿ
ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
(10) ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಾಂಥ ಷಮಿತಿಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಯಚಿಷಫಹುದು ಹಾಗೂ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ರ ತಿಯಾಂದು ಅಾಂಥ ಷಮಿತಿಖಳು ಭತ್ತತ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಖಳ ಔತಯಯ ಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದು.
11.
ದ್ಯಧಿ
ಮತ್ತು
ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನಗಳು.(1)
ಈ
ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ
ಉಬಂಧಿಸದುದನ್ನನ ಳಿದು, ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ದ್ಯಧಿಯು ನಾಲುೆ ಶಯಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರೇತಯ ಷದಷಯ ಯ ದ್ಯಧಿಯು ಅಯ ನಾಭನಿದಯವನ
ಅಥವಾ ರ್ಚನಾಣೆಮ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ಮೂರು ಶಯಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ದನಿಮಿತತ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಹಯತ್ತಡಸದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರು
ಅಥವಾ ಇತಯ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಭತತ ಾಂದು ಅಧಿಗೆ ನೇಮಿಷಫಹುದು
ಅಥವಾ ನಾಭನಿದಯಶಿಷಫಹುದು:
ಭತ್ತತ
ರಂತ್ತ, ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ
ಹಯತ್ತಡಸ ರ ಥಭ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ
ಅಧಿಕಾರೇತಯ ಷದಷಯ ಯ ದ್ಯಧಿಯು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
ನಿಖದಿಡಸದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
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(2) ದನಿಮಿತತ ಷದಷಯ ನ ದ್ಯಧಿಯು ಆತನ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿರು ಕಾಯಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಅನ್ನ
ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಿರುರೆಗೆ ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ .
(3) ಸ್ಥಾಂದರ್ಭಯಔ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನನ್ನನ (Casual vacancy) ತ್ತಾಂಫಲು ನಾಭ ನಿದಯಶಿತನಾದ
ಅಥವಾ ರ್ಚನಾಯತನಾದ ಷದಷಯ ನ ದ್ಯಧಿಯು ಯಾ ಷದಷಯ ನ ಸ್ಥಾ ನಕೄೆ ಆತನ್ನ ನಾಭ
ನಿದಯಶಿತನಾಗಿರುನೇ ಅಥವಾ ರ್ಚನಾಯತನಾಗಿರುನೇ ಅನ ಉಳಿದಿರು ಅಧಿಗಾಗಿ
ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ .
(4) ಈ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಏನೇ ಳಗಾಂಡದದ ರೂ, ನಿಖಯಮಿಸು ಷದಷಯ ನ್ನ ಆತನ ಸ್ಥಾ ನಕಾೆ ಗಿ
ಭತತಫಬ ಯ ಕ್ಷತ ಯು ನಾಭ ನಿದಯಶಿತನಾಗುರೆಗೆ ಹುದೄದ ಮಲ್ಲಾ ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ .
(5) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ರು ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಬತೆಯ ಖಳಿಗೆ
ಅಸಯರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ , ಆದರೆ 9 (2)ನೇ ರ ಔಯಣದ (iii)ನೇ ಖಂಡದಿಾಂದ (vi)ನೇ ಖಂಡದರೆಗೆ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸದ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಹಯತ್ಯಗಿ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನ್ನ ಈ ಉ ರ ಔಯಣದ ಕಾಯಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಯಾವುದ ಬತೆಯ ಗೆ
ಅಸಯನಾಗಿಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(6) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ನ್ನ,(i) ರಾಜಿೇನಾಮಮನ್ನನ ನಿೇಡದುದ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ರಾಜಿೇನಾಮಯು ಅಾಂಗಿೇಕಾಯವಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ ;
ಅಥವಾ

(ii)
ಅಷವ ಷಾ ಚಿತತ ನಾಗಿದದ ರೆ ಭತ್ತತ ಷಕ್ಷಭ ಕಾನೂನ್ನ ನಾಯ ಯಾಲಮವು ಹಾಗೆಾಂದು
ಘೇರ್ಷಸದದ ಲ್ಲಾ ;
ಅಥವಾ
(iii) ಅವಿಮುಔತ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ ; ಅಥವಾ
(iv) ನೈತಿಔ ಅಧಃತನನ್ನನ ಳು ಅರಾಧದಲ್ಲಾ ಅರಾಧ ನಿಣಿಯತನಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ
-ಷದಷಯ ನಾಗಿರುವುದು ನಿಾಂತ್ತ ಹೇಖತಔೆ ದುದ .
ಯಾವುದ ಅಾಂಥ ನಿಾಂತ್ತಹೇಗುವಿಕೄಯು ಸ್ಥಾಂದರ್ಭಯಔ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನನ್ನನ
ಉಾಂಟ್ಟ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(7) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನ್ನ ಆತನ ಹುದೄದ ಗೆ ರಾಜಿೇನಾಮಮನ್ನನ ಲ್ಲಖಿತದ
ಮೂಲಔ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷಫಹುದು ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ರಾಜಿೇನಾಮಯು ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಅಾಂಗಿೇಔರಿಸದ
ದಿನಾಾಂಔದಂದು ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔೆ ದುದ , ಅದು ಅಾಂಥ ಷದಷಯ ನ್ನ ಲ್ಲಖಿತ ರಾಜಿೇನಾಮಮ
ಮಾಹತಿಮನ್ನನ
ಅಧಯ ಕ್ಷನಿಗೆ
ನಿೇಡದ
ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ
ಎಯಡು
ವಾಯಖಳಿಗಿಾಂತ
ವಿಳಂಫವಾಖತಔೆ ದದ ಲಾ .
(8) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಮಂಡಳಿಮ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನಿಗೆ ಆತನ ವಿರುದದ ಮಾಡಲ್ಲದ
ಆರೇಖಳ ಫಗೆಗ ತಿಳಿಸ ಅಾಂತಸ ಆರೇಖಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಅಸವಾಲು ಹೇಳಿಕೇಳು ಲು ಆತನಗೆ
ಸೂಔತ ಅಕಾವನನ ನಿೇಡ, ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಆತನ ವಿರುದಧ ವಿಚಾಯಣೆಮನನ
ನಡೆಸ, ಫಹುಭತದ ಮೂಲಔ ಅಾಂಥ ಷದಷಯ ನನ್ನನ ತೆಗೆದು ಹಾಔಫಹುದು.
(9)
ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳಡ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಸುಲ್ಲಾ
ಉದೄದ ೇವಪೂಯಔವಾಗಿ ಲೇ ಎಷಗಿದ ಅಥವಾ ಔತಯಯ ಖಳಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷಲು ನಿರಾಔರಿಸದ
ಕಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡ ನಿಹತವಾದ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ದುರುಯೇಖಡಸಕೇಾಂಡರುವುದಕಾೆ ಗಿ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆದಶಿಸದ ವಿಚಾಯಣಾ
ಯದಿಮನ್ನನ ರಿಖಣಿಸ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ನಿೇಡದ ಷಲಹೆಮ ಮೇಲೆ ಹಯಡಷಲ್ಲದ ಆದವದ
ಮೂಲಔ ದನಿಮಿತತ ಷದಷಯ ನನ್ನನ ಹಯತ್ತಡಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷನನ್ನನ ಅಥವಾ
ಯಾರೇ ಷದಷಯ ನನ್ನನ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ . ಈ
ರ ಔಯಣದಡ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ ನಡೆಸು ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಉಚಚ ನಾಯ ಯಾಲಮದ
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ಅಥವಾ ಷವೇಯಚಚ
ನಾಯ ಯಾಲಮದ ನಾಯ ಯಾಧಿೇವರಾಗಿರು ಫಬ
ಯ ಕ್ಷತ ಮನನ
ನೇಭಔ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ . ವಿಚಾಯಣಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯವು ಸಂಬಂಧಟಿ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ತನನ ನಿವದನೆಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷಲು
ಅಕಾವನನ ನಿೇಡದ ನಂತಯ ವಿಚಾಯಣೆಮನನ ನಡೆಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ವಿಧಿಷಬೇಕಾದ ದಂಡನೆ
ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಾ ಆ ದಂಡನೆಯೂ ಸರಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೇಳು ಬೇಕಾದ ಔರ ಭದ ಫಗೆಗ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಯದಿಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಯದಿಮನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಷಲಹೆಮನನ ನಿೇಡತಔೆ ದುದ . ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ಅಾಂಥ ಷಲಹೆಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಮೂರು
ತಿಾಂಖಳ ಳಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟಿ ಬೇಖನೆ ಔರ ಭ ಹಷತಔೆ ದುದ .
12. ಕಾಯಯಕಾರ ಷಮಿತಿ.- (1) ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಯು ಈ ಮುಾಂದಿನ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ
ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;(i) ನಿದಯವಔರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(ii) ಾಂದು ಶಯದ ಅಧಿಗಾಗಿ ಷಯದಿಮ ಮೂಲಔ ಅರುಖಳ ಪೈಕ್ಷಯಾಂದ
ನಾಭನಿದಯಶಿತರಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಮೂರು ಇತಯ ಷದಷಯ ರು (ಫಬ ಡೇನ್, ಫಬ
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ ಭತ್ತತ ಫಬ ನಾಭನಿದಯಶಿತ ಷದಷಯ ); ಭತ್ತತ
(iii) ಕುಲಷಚಿರು - ಷದಸ್ಮ ಕಾಮಯದಶಿಯ
(2) ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಯು ಾಂದು ಶಯದಲ್ಲಾ ಔನಿಶಿ ಆರು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಷಭೆ
ಸಯತಔೆ ದುದ . ನಿದಯವಔನ್ನ ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಮ ಎಲ್ಲಾ ಷಭೆಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ನಿದಯವಔನ ಗೈರು ಹಾರ್ರಿಮ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ , ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ನಾಗಿರು
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದ ಅಥವಾ ಅಧಯ ಮನ ಕಾಂದರ ದ ಡೇನ್ ಷಭೆಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ
ಹಷತಔೆ ದುದ .
(3) ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಯು ಈ ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಈ
ಮುಾಂದಿನ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;(i) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ನಿಔಟ ತರುವಾಮದ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಂದ
ಸಾ ರಿೇಔಯಣ ಡೆಯುವುದಕೄೆ ಳಟ್ಟಿ ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿಖಧಿಡಷಲ್ಲದಂಥ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಮ ಯವಾಗಿ ತಿೇಮಾಯನನ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೇಳು ಲು
ಷಕ್ಷಭವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(ii) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಸದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ನೆಯವರಿಷಲು ಅವಯ ಔವಾಗುವಂಥ
ಕರ್ಚಯಖಳನ್ನನ
ಬರಿಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡ
ಎಲಾ
ತಿೇಮಾಯನಖಳನ್ನನ ಕಾಮಯಖತಗಳಿಷತಔೆ ದುದ ;
(iii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾರ್ಷಯಔ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಭತ್ತತ ಆರ್ಥಯಔ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧಿತ ಯದಿಖಳನ್ನನ
ಅವುಖಳ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಮುಾಂದೄ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ ;ಭತ್ತತ
(iv) ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳು, ರ ಕಾಮಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ಅದು ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ .
13. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆನೆಟ್.- (1) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ನಿಕಾಮವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಅದು ಈ ಮುಾಂದಿನ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿದಯವಔನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್-ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(ii) ರ ಸದಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ತಜ್ಞಯ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು
ನಾಭ ನಿದಯಶಿಸದ, ಹಾಂದಿನ ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲರು ಭತ್ತತ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರಾದ ಐರು ರ ಸದಧ ಶಿಕ್ಷಣ
ತಜ್ಞರು,
ಅಯಲ್ಲಾ
ಫಬ ರು
ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಜ್ಞತಿಖಳು/
ಅನ್ನಸೂಚಿತ
ಪಂಖಡಕೄೆ
ಸರಿದರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ , ಫಬ ರು ಇತಯ ಹಾಂದುಳಿದ ಖಯ ಅಥವಾ ಧಾಮಿಯಔ ಅಲ ಸಂಖಾಯ ತ
ಖಯಕೄೆ ಸರಿದರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ . ಐರು ಷದಷಯ ಯಲ್ಲಾ ಇಫಬ ರು ಭಹಳೆಮರಿಯತಔೆ ದುದ ;
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(iii) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ, ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ
ನಾಭನಿದಯಶಿಸದ ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಅರ್ಭವೃದಿಧ , ವಾಣಿರ್ಯ ಭತ್ತತ ಕೆಗಾರಿಕೄಖಳು, ಬಾಯ ಾಂಕ್ಷಾಂಗ್
ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ ಆಡಳಿತಕೄೆ ಸರಿರು ಇಫಬ ರು ರ ಸದಧ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು;
(iv) ನಿದಯವಔರಿಾಂದ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ನಾಭ ನಿದಯಶಿಷಲ ಟಿ
ಇತಯ
ಸಂಸೄಾ ಖಳು ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳ ಇಫಬ ರು ರ ಸದಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ತಜ್ಞರು;
(v) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೇಧನೆ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ಯ ಹಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ
ಇತಯ ರ ಕಾಮಯಖಳ ರ ಭಾಯದಲ್ಲಾ ರು ಡೇನ್ಖಳು;
(vi) ಬೇಧಾನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳ ಎಲ್ಲಾ ಡೇನ್ಖಳು;
(vii) ಎಲ್ಲಾ ಪೇಠ್ಖಳು ಅಥವಾ ವಿಶಮ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ಶಾಖೆಖಳ ಮುಕಯ ಷಾ ರು ಭತ್ತತ
ಕಾಂದರ ಖಳ ಷಭನವ ಮಕಾಯರು;
(viii) ನಿದಯವಔರು ಜೇಶೀ ತೆಮ ಮೇರೆಗೆ ಷಯದಿಮ ಮೂಲಔ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ
ನಾಭ ನಿದಯಶಿಸದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮೂರು ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು;
(ix) ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದಂತೆ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ನಿದಯವಔರು
ನಾಭನಿದಯಶಿಸದ (ಷಹಾಮಔ ಭತ್ತತ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔಯ) ಪೈಕ್ಷ ಮೂರು ಯು ಉದಯ ಭಶಿೇಲ
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದರು.
(x) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔರು; ಭತ್ತತ
(xi) ಕುಲಷಚಿರು, ಷದಸ್ಮ ಕಾಮಯದಶಿಯಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ನಾಭನಿದಯಶಿತ ಅಧಿಕಾರೇತಯ ಷದಷಯ ಯ ದ್ಯಧಿಯು ಅಯ ನಾಭ ನಿದಯವನದ
ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ಎಯಡು ಶಯಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಧಿಕೃತ ಷದಷಯ ದ್ಯಧಿಯೂ ಷಸ
ಎಯಡು ಶಯಖಳು ಅಥವಾ ಅರು ಷದಷಯ ರಾಗಿರು ಕಾಯಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ
ಹಾಂದಿರುರೆಗೂ ಇಯತಔೆ ದುದ .
(4) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಾಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಶಯದಲ್ಲಾ ನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಷಭೆ
ಸಯತಔೆ ದುದ , ಹಾಗೆ ಎಯಡು ನಿರಂತಯ ಷಭೆಖಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಯು ಸನೆನ ಯಡು ವಾಯಖಳನ್ನನ
ಮಿೇಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(5) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಯವಾಗಿ ಯಾವುದ ತ್ತತ್ತಯ ವಿಶಮಖಳನ್ನನ ತಿೇಮಾಯನಿಷಲು
ಸ್ಥಾ ಯ ಷಮಿತಿಯು ಇಯತಔೆ ದುದ , ಅದು ನಿದಯವಔ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟನ ಷದಷಯ ರಾಗಿರು ಬೇಧನಾ
ವಿಭಾಖಖಳ
ಅಥವಾ
ವಾಯ ಸಂಖ
ಕಾಂದರ ಖಳ ಡೇನ್ಖಳನ್ನನ
ಭತ್ತತ
ಕುಲಷಚಿಯನ್ನನ
ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ ;
ರಂತ್ತ, ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡ ತಿೇಮಾಯನಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡಂತೆ ಸ್ಥಾ ಯಷಮಿತಿಮ ಅಾಂಥ
ಷಭೆಖಳ ನಡಾಳಿಖಳನ್ನನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಮುಾಂದಿನ ನಿಔಟ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಸಾ ರಿೇಔಯಣಕಾೆ ಗಿ
ಮಂಡಸುವುದು.
(6) ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ , ನಿದಯವಔರು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ವಿಶೇಶ ಷಭೆಖಳನ್ನನ
ಔರೆಮಫಹುದು.
(7) ವಿನಿಮಭಖಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಾ ಯ ಷಮಿತಿಮ ಷಭೆಖಳನ್ನನ
ಕಾಮಯವಿಧಾನನ್ನನ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದು.

ನಡೆಸು

(8)
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
ಅಥವಾ
ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು
ಆದವದ
ಮೂಲಔ,
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿಶಿೇಲ್ಲಾಂವಖಳನ್ನನ ಚಚಿಯಷಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಷಭೆಖಳನ್ನನ
ನಡೆಷಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ನಿದಯಶಿಷಫಹುದು ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ನಿದಯವನಖಳನ್ನನ ನಿದಯವಔರು
ಪ್ರಲ್ಲಷತಔೆ ದುದ .
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14. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆನೆಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರ ಕಾಯಯಗಳು.- (1) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ನಿಕಾಮವಾಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಮ ಮೂಲಔ ಅದಕೄೆ ರ ದತತ ವಾಖಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ ಇತಯ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ . ಅದು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಬೇಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ಗುಣಭಟಿ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸುವುದಕಾೆ ಗಿ
ರ್ವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಹಾಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳ ಸ್ಥಮಾನಯ ನವ ಮಕೄೆ ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳ ಮೂಲಔ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಶಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ
ಳಟ್ಟಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಈ ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ಹಷ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ನಿೇಡುವುದು ಭತ್ತತ ಅಸಾ ತವ ದಲ್ಲಾ ರು
ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳಿಗೆ ಫದಲ್ಲಣೆಖಳು ಅಥವಾ ಮಾಪ್ರಯಡುಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಿೇಡು ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳಿಗೆ
ರ ವವದ ಮಾನದಂಡಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಮನ್ನನ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸುವುದು;
(iii) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಕಾಮಯಔರ ಭಖಳು ಭತ್ತತ
ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳ ಠ್ಯ ಔರ ಭ
ಸುತ ವಿಶಮನ್ನನ ವಿನಾಯ ಷಗಳಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಡಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದಯಲ್ಲಾ
ಮಾಪ್ರಯಡುಖಳನ್ನನ ಕೆಗಳುು ವುದು;
(iv) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ್, ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನನ
ನಡೆಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಮಾಖಯಸೂಚಿಖಳನ್ನನ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಸುವುದು;
(v) ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ಮಾಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳು ಅಥವಾ ಬಿರುದುಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡಲು ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡುವುದು;
(vi) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳನ್ನನ
ಹಯಡಷಲು
ರ ಸ್ಥತ ನೆಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು;
(vii) ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳು, ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ಯೇರ್ನೆ ಭತ್ತತ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳು ರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗೆ,
ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ಮಾಖಳು, ರ ಮಾಣತರ ಖಳು ಅಥವಾ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯ ದವಿಖಳಿಗೆ
ರ ವವನ್ನನ
ಡೆಮಲು ಇಯತಔೆ
ಶಯತ್ತತ ಖಳು ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ರಿೇಕೄಿ ಖಳ
ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂವಖಳ ಘೇಶಣೆ, ಇವುಖಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿನಿಮಭಖಳಿಗಾಗಿ ರ ಸ್ಥತ ನೆಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು;
(viii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದೇಳಗೆ ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನನ ಉತೆತ ೇಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಅಥವಾ ಇತಯ
ವಿಶೇಶ ಅಧಯ ಮನಖಳನ್ನನ ಉತೆತ ೇಜಿಷಲು ಯೇರ್ನೆಖಳನ್ನನ ರೂಪಸುವುದು;
(ix) ಭೇಧಾನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳಿಗೆ ವಿಶಮಖಳನ್ನನ
ಹಂರ್ಚವುದಕಾೆ ಗಿ ರ ಸ್ಥತ ನೆಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು ಭತ್ತತ ಭೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ
ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳಿಗೆ ಅದಯದ ಷದಷಯ ರುಖಳನ್ನನ ನಿಯೇಜಿಸುವುದು;
(x) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳು ರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗೆ ರ ವವನ್ನನ
ಡೆಯುವುದಕೄೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ
ವಿನಾಯತಿಖಳನ್ನನ ನಿೇಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ಮಾನದಂಡಖಳನ್ನನ ನಿಧಯರಿಸುವುದು;
(xi) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಅಖತಯ ವಿರು ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು, ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು, ಷಹಾಮಔ
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಬೇಧಔ ಹುದೄದ ಖಳನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಹಾಗೂ ಅಾಂಥ ಹುದೄದ ಖಳ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಮಮಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ರ ಸ್ಥತ ನೆಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು;
(xii) ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಖಳು, ರ ವಾಸ ಫೆಲೇರ್ಷಪ್ಖಳು, ಸ್ಥೆ ಲರ್ಶಿಪ್ಖಳು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯವತನಖಳು,
ಬೇಧನಾ/ ಸಂಶೇಧನಾ ನೆಯವು ವತನಖಳು ಅಥವಾ ಸುತ ರ ದವಯನಖಳನ್ನನ ಆರಂರ್ಭಷಲು
ಭತ್ತತ ರ ದ್ಯನಮಾಡಲು ರ ಸ್ಥತ ನೆಖಳನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಸುವುದು;
(xiii) ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ತತ್ ಮಾನತೆಮನ್ನನ ನಿಮಮಿಸು ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(xiv) ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ಮಾಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳಿಗೆ ಅಸಯರಾಖಲು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಅನ್ನಮೊೇದಿತ
ಅಧಯ ಮನ
ಕೇೇಸುಯಖಳಿಾಂದ
ವಿನಾಯತಿಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(xv) ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಔಲ್ಲಕೄಮ ಸುಧಾಯಣೆ ಹಾಗೂ ರ ಸ್ಥಯ ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ
ಯುಔತ ವಾಖಫಹುದ್ಯದಂಥ ಔಲ್ಲಕಾ ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳಲ್ಲಾ ಬೇಧನೆ,
ಔಲ್ಲಕೄ ಭತ್ತತ ತಯಬೇತಿಖಳಿಗಾಗಿ ಅಕಾವ ಔಲ್ಲ ಸುವುದು;
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(xvi) ವಾರ್ಷಯಔ ಆರ್ಥಯಔ ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು;
(xvii)
ಯಾವುದ
ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ
ತಿದುದ ಡ
ಮಾಡುವುದು
ಅಥವಾ
ನಿಯಷನಗಳಿಸುವುದು;
(xviii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಲವು ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳಿಗೆ ಅಖತಯ ವಿರುವಂತೆ ಷದಷಯ ರುಖಳನ್ನನ
ನಾಭನಿದಯವನ ಮಾಡುವುದು;
(xix) ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶ ಅಧಯ ಮನ ವಿಭಾಖಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು ಭತ್ತತ
ನಿಯಹಸುವುದು;
(xx) ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಷಲಹೆಖಳನ್ನನ
ನಿೇಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(xxi) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ಮಾಡದ ವಿನಿಮಭಖಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು
ಅಥವಾ ರಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಅದಕೄೆ ರ ದತತ ವಾದ ಅಥವಾ ಹಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತರೆ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಇತಯ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸುವುದು;
15. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ.- (1) ಈ ಮುಾಂದಿನ ಷದಷಯ ರುಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡ ಸಣಕಾಸು
ಷಮಿತಿಯು ಇಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ನಿದಯವಔರು – ಅಧಯ ಕ್ಷ;
(ii) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಭನಿದಯಶಿಸು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಸಣಕಾಸು ಅಥವಾ
ಲೆಔೆ ತರ ಸವಾ ವಿಶಮದ ಫಬ ತಜ್ಞ;
(iii) ರ ತಿಯಾಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭತ್ತತ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನಿಾಂದ ಫಬ ಷದಷಯ ;
(iv) ಕುಲಷಚಿ; ಭತ್ತತ
(v) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ - ಷದಷಯ ಕಾಮಯದಶಿಯ.
(2) ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಔನಿಶಿ ಮೂರು ತಿಾಂಖಳಿಗಮಮ ಷಭೆ ಸಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಈ ಮುಾಂದಿನ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಾರ್ಷಯಔ ಆಮಯ ಮ ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ ಭತ್ತತ ವಾರ್ಷಯಔ
ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು, ವಾರ್ಷಯಔ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನೆಮ ಯದಿಖಳನ್ನನ
ಪುನಯಲೇಕ್ಷಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅದಯ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(ii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ನ ಹುದೄದ ಖಳ ಸೃರ್ನೆ, ಮೇಲದ ರ್ಜಯಗೇರಿಸುವುದು ಭತ್ತತ
ಯದಧ ತಿ ಳಗಾಂಡಂತೆ, ಆಮಯ ಮದ ಉಬಂಧನ್ನನ
ಮಿೇರಿದ ಅಥವಾ ಅದಕೄೆ
ಆಮಯ ಮದಲ್ಲಾ
ಯಾವುದ
ಉಬಂಧ
ಔಲ್ಲ ಸದ
ವೄಚಚ ನ್ನನ
ಳಗಾಂಡ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾ ರ ಸ್ಥತ ಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಭತ್ತತ ಅವುಖಳ ಮೇಲೆ
ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು;
(iii) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ನಿಧಿಖಳನ್ನನ ಸಂಖರ ಹಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರರ ಯೇಗಿಔ ಭತ್ತತ
ಅನ್ನಷ್ಠೀ ನಸ್ಥಧಯ ಕಾಮಯತಂತರ ಖಳನ್ನನ
ಯೇಜಿಸುವುದು ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ವದಲ್ಲಾ ರು ಹೆರ್ಚಚ ರಿ ನಿಧಿಖಳ ಹೂಡಕೄಗೆ ಸೂಔತ ಯೇರ್ನೆಖಳನ್ನನ ಸದಧ ಡಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಅದಯ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(iv) ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ರ ಕಾಮಯಖಳು:
ರಂತ್ತ, ಮೇಲ್ಲನ ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ
ಯಾಯಲೇಚನೆಗಾಗಿ ಇರಿಷತಔೆ ದುದ .

ಆಡಳಿತ

ಮಂಡಳಿಮ

ಷಭೆಖಳಲ್ಲಾ

ಅದಯ

(4) 15ನೇ ರ ಔಯಣದ (2)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ನ (i)ನೇ
ಬಾಬುತ ವಿನಲ್ಲಾ
ಏನೇ
ಳಗಾಂಡದದ ರೂ, ನಿದಯವಔರು, ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಾ ದ್ಯಕಲ್ಲಷಬೇಕಾದ
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ಕಾಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಡೆಮದೄ, ಆಮಯ ಮದಲ್ಲಾ
ಸಣ
ದಗಿಸಲಾ ದ ಅಥವಾ ಆಮಯ ಮದಲ್ಲಾ ದಗಿಸದ ಸಣಕ್ಷೆ ಾಂತ ಹೆರ್ಚಚ ರಿಯಾದ ಯಾವುದ ಾಂದು
ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ , ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದ ಮಿತಿಮರೆಗೆ ಯಾವುದ ವೄಚಚ ನ್ನನ
ಬರಿಷಫಹುದು:
ರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ವೄಚಚ ನ್ನನ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಮುಾಂದೄ ಅದಯ ತಕ್ಷಣದ ಮುಾಂಫರು
ತೆರ ೈಮಾಸಔ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಸಾ ರಿೇಔಯಣಕಾೆ ಗಿ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ :
ಭತ್ತತ
ರಂತ್ತ,
ನಿದಯವಔಯ
ಮೂಲಔ
ಆದ
ವೄಚಚ ದ
ಬರಿಸುವಿಕೄಯು
ತೃಪತ ಔಯವಾಗಿಲಾ ದಿದದ ಲ್ಲಾ , ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಯು ಅದನ್ನನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಔಳುಹಷಫಹುದು
ಭತ್ತತ ಈ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಅದಯ ತಿೇಮಾಯನವ ಅಾಂತಿಭವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
16. ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯ ಸ್ಥಂಗ ಕಂದರ ಗಳು.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
ವಾಸುತ ಶಿಲ , ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭತ್ತತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ (Management) ಭತ್ತತ
ವಿನಿಮಭದ ಮೂಲಔ ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಅಧಯ ಮನ ಶಿಸುತ ಖಳ
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ಬೇಧನಾ ಕಾಂದರ ಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ರ ತಿಯಾಂದು ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ವು ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ
ಅದಕೄೆ
ಹಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಸಂಖೆಯ ಮ
ಅಧಯ ಮನ
ವಿಭಾಖಖಳನ್ನನ
ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ .
(3) ರ ತಿಯಾಂದು ಬಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು / ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳು ಈ ಮುಾಂದಿನ
ಷದಷಯ ರುಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ / ವಾಯ ಸ್ಥಾಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಡೇನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(ii) ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ನಿಯಂತರ ಔಔರು;
(iii) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ / ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದಲ್ಲಾ ನ ಅಧಯ ಮನ ವಿಭಾಖಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರುಖಳು;
(iv) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ನ ರ ತಿಯಾಂದು ವಿಭಾಖದಿಾಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಭತ್ತತ
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔಯ ಗೈರುಹಾರ್ರಿಮಲ್ಲಾ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು;
(v) ನಿದಯವಔರು ಜೇಶೀ ತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಷಯದಿಮ ಮೂಲಔ ಎಯಡು ಶಯದ
ಅಧಿಗಾಗಿ ನಾಭನಿದಯಶಿಸದ ರ ತಿಯಾಂದು ಅಧಯ ಮನ ವಿಭಾಖಖಳಲ್ಲಾ ನ ಫಬ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ
ಭತ್ತತ ಫಬ ಷಹಾಮಔ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ;
(vi) ನಿದಯವಔಯ ಎಯಡು ಶಯದ ಅಧಿಗಾಗಿ ನಾಭನಿದಯಶಿಸದ ರಾರ್ಯ ದಲ್ಲಾ ನ ಇತಯ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇಫಬ ರು ತಜ್ಞರು; ಭತ್ತತ
(vii) ಮೇಲೆ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದ ಷದಷಯ ರುಖಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿದಯವಔರು ಸಂಬಂಧಿತ ಬೇಧನಾ
ವಿಭಾಖದ ಡೇನ್ ಷಲಹೆ ಮಾಡರು ಔನಿಶಿ ಐರು ಷದಷಯ ಯ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ, ರ ತಿಯಾಂದು
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ / ವಾಯ ಸಂಖಕಾಂದರ ಖಳು ವಿಶಮಖಳ ಭತ್ತತ /ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶಮಖಳು
ಅಥವಾ ಕೆಗಾರಿಕೄಖಳ ಮೂರು ತಜ್ಞಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ . ಅರುಖಳ ದ್ಯಧಿಯು ಎಯಡು
ಶಯಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಟ್ಟಪ ಣಿ: ಈ ನಾಭನಿದಯವನಖಳನ್ನನ
ಸಂಬಂಧಟಿ
ವಿಶಮಖಳಿಾಂದ
ಅಲಾ ದ
ರಿಖಣಿಷಫಹುದ್ಯಗಿದೄ.

ಮಾಡುವಾಖ
ಸಂಬಂಧಿತ

ರ ಸದಧ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು ಕಲ
ವಿಶಮಖಳಿಾಂದಲೂ
ಷಸ

(4) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳು ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಶಯಕೇೆ ಮಮ
ಅಥವಾ ನಿದಯವಔರು ನಿಖದಿಡಸದಂಥ ಷಭಮಖಳಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ನಿದಯವಔಯ ಪೂಯ
ಅನ್ನಭತಿಯಾಂದಿಗೆ ಡೇನ್-ಯ ಭನವಿಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಹಾರ್ರಿಯಲು
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ಅಸಯರಾದ ಐರು ಷದಷಯ ಯ ಲ್ಲಖಿತ ಭನವಿಮ ಮೇರೆಗೆ ಷಭೆ ಸಯತಔೆ ದುದ . ಡೇನ್ ಯರು
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸ್ಥಾಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ಹಷತಔೆ ದುದ . ಡೇನ್
ಗೈರುಹಾರ್ರಾತಿಮಲ್ಲಾ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಹಾರ್ರಿರು ಅತಿ ಹರಿಮ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನ್ನ ಷಭೆಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ
ಹಷತಔೆ ದುದ .
(5) ನಿದಯವಔರು ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾದ ಯಾವುದ ವಿಶಮದ ಯಾಯಲೇಚನೆಗಾಗಿ ಎಯಡು
ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ಬೇಧನಾ
ವಿಭಾಖಖಳ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖಕಾಂದರ ಖಳ ಜಂಟ್ಟ ಷಭೆಖಳನ್ನನ
ಔರೆಮಫಹುದು ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ ಷಭೆಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ
ಹಷತಔೆ ದುದ
ಹಾಗೂ ಅಯ
ಗೈರುಹಾರ್ರಿಮಲ್ಲಾ ಅತಿ ಹರಿಮ ಡೇನ್ ಷಭೆಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ಹಷತಔೆ ದುದ .
(6) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಷಭೆಗೆ, ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಹಾರ್ರಿಯಲು
ಅಸಯರಾದ ಷದಷಯ ಯ ಸಂಖೆಯ ಮ ಮೂಯನೇ ಾಂದಯಷ್ಟಿ ಷದಷಯ ರು ಕೇೇರಂ ಆಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(7) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಖಳು ಈ ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಅದಕೄೆ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸದ ಯಾವುದ
ವಿಶಮನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ ಆ ಫಗೆಗ ಯದಿ ನಿೇಡುವುದು;
(ii) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದೇಳಗೆ ಳಗಾಂಡರು
ಅಧಾಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಭತ್ತತ
ಯದಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ ವಿಶಮನ್ನನ
ಉಲೆಾ ೇಖಿಸುವುದು;
(iii) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದ ಶಿಫಾಯಷ್ ನ್ನನ ಔಳುಹಸು ಮೊದಲು ಅಧಯ ಮನಖಳ
ಮಂಡಳಿಯು ಅದಕೄೆ ಔಳುಹಸದ ಯಾವುದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇಲೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ ಆ ಫಗೆಗ ಯದಿ
ನಿೇಡುವುದು; ಭತ್ತತ
(iv)
ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಳಗಾಂಡರು ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ಬೇಧನೆ, ತಯಬೇತಿ,
ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ಕುರಿತ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ಗೆ ಷಲಹೆಖಳನ್ನನ ನಿೇಡವುದು ಅಥವಾ
ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ ಮಾಡುವುದು.
17. ಅಧಯ ಯನಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು.- (1) ರ ತಿಯಾಂದು ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ
ವಾಯ ಸಂಖ
ಕಾಂದರ ದಲ್ಲಾ
ಅಧಯ ಮನಖಳ
ವಿಭಾಖವು
ಈ
ಮುಾಂದಿನ
ಷದಷಯ ಯನ್ನನ
ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(i) ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖದ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಧಔರು,
(ii) ವಿಭಾಖಕೄೆ ಸರಿರು ಗೌಯ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಾ , ಅರು;
(iii) ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಸಂಶೇಧನೆಮನ್ನನ ನಡೆಷಲು ನೇಮಿಸದ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು; ಭತ್ತತ
(iv) ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನೇಮಿಷಫಹುದ್ಯದ ವಿಭಾಖಖಳ ಷದಷಯ ರಾಗಿರು ಅಾಂಥ ಇತಯ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು.
(2) ಯಾವುದ ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖನ್ನನ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ಸ್ಥಾ ಪಷಫಹುದು
ಅಥವಾ ಯದುದ ಡಷಫಹುದು.
(3) ರ ತಿಯಾಂದು ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖವು ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ , ಅರೇ
ವಿಭಾಗಿೇಮ ಕೌನಿ್ ಲ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಷಸ ಆಗಿಯತಔೆ ದುದ . ವಿಭಾಗಿೇಮ ಕೌನಿ್ ಲ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಆ
ವಿಶಮದ ಅಧಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷನೂ ಷಸ ಆಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(4) ರ ತಿಯಾಂದು ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖವು
ವಿಭಾಗಿೇಮ ಕೌನಿ್ ಲನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ,-

ಈ

ಮುಾಂದಿನಯನ್ನನ

ಳಗಾಂಡ
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(i) ವಿಭಾಖದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಭತ್ತತ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು; ಭತ್ತತ
(ii) ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ನ ಅತಿ ಹರಿಮ ಇಫಬ ರು ಷಹಾಮಔ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು.
(5) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಗಾಗಿ ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖಖಳು ಭತ್ತತ
ಮಂಡಳಿಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ ನೇಮಿಷತಔೆ ದುದ :(6) ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖದ ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ವಿಭಾಖದ ಆಡಳಿತದ ರ ಭಾಯದಲ್ಲಾ ಯತಔೆ ದುದ .
ವಿಭಾಗಿೇಮ ಕೌನಿ್ ಲ್ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಅಧಯ ಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾಯಖಳು, ಔತಯಯ ಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು
ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿಮಮಿಷಲ್ಲದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
18. ಅಧಯ ಯನಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳು.- (1) ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಷಲ್ಲದಂತೆ
ರ ತಿಯಾಂದು ವಿಶಮ ಅಥವಾ ವಿಶಮಖಳ ಷಮೂಸಕಾೆ ಗಿ ಅಧಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಯು
ಇಯತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಥನ ತಔ ದವಿ ಅಧಯ ಮನಖಳಿಗೆ ಭತ್ತತ ಸ್ಥನ ತಕೇೇತತ ಯ
ದವಿ ಅಧಯ ಮನಖಳಿಗೆ ರ ತೆಯ ೇಔವಾಗಿ ಅಧಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಮನ್ನನ ಯಚಿಷಫಹುದು.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ ಅಧಯ ಮನಖಳ ಮಂಡಳಿಮ
ಯಚನೆ, ರ ಕಾಮಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಅಧಿಕಾಯಖಳು ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಸದಂತೆ
ಇಯತಔೆ ದುದ .
19. ಇತರೆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದವುಖಳನ್ನನ
ಹಯತ್ತಡಸ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಯಚನೆ, ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ಔತಯಯ ಖಳು ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ -IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು
20. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಮುಾಂದಿನರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಅಧಿಕಾರಿಖಳಾಗಿಯತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;
(i) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು;
(II) ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು;
(iii) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರು;
(iv) ನಿದಯವಔರು;
(v) ಡೇನ್ಖಳು;
(vi) ಕುಲಷಚಿರು;
(vii) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔರು;
(viii) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ; ಭತ್ತತ
(ix) ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಕಾರಿಖಳಾಗಿಯಬೇಕೄಾಂದು ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ ಘೇರ್ಷಷಫಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
ಗತ್ತತ ಡಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು.
21.
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.(1)
ಔನಾಯಟಔದ
ರಾರ್ಯ ಪ್ರಲರು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಅರು
ತಭಮ
ಹುದೄದ ಮ
ಫಲದಿಾಂದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಮುಕಯ ಷಾ ರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅರು ಹಾರ್ರಾಗಿದ್ಯದ ಖ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ
ಗಟ್ಟಕೇೇತ್ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ದವಿಖಳು, ಡಪ್ಲಾ ೇಭ ಅಥವಾ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ಗೌಯಖಳನ್ನನ ಅವುಖಳನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಷಲು ಸಕುೆ ಳು ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೆ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
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(2) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಥಭ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ನಾಭ ನಿದಯವನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ,
(3) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ಷವ ತಃ ತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಆಖಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಜಿಯಮ ಮೇಲ್ಲಖಲ್ಲೇ ಯಾವುದ
ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ ಯ ಸಯಣೆಖಳ ಷಔರ ಭತೆ ಅಥವಾ ಕೆಗಳು ಲ್ಲದ ಯಾವುದ
ತಿಮಾಯನದ ಯಾಥಾರ್ಥಯತೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಷಭಮ ತತೆ, ಅಥವಾ ಓಚಿತಯ ದ ಫಗೆಗ ತ್ಯವ ಭನದಟ್ಟಿ
ಮಾಡಕೇಳು ಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವೇಫಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ
ದ್ಯಕಲೆಖಳನ್ನನ ತರಿಸಕೇಾಂಡು ರಿೇಕ್ಷಿ ಷಫಹುದು ಭತ್ತತ ಯಾವುದ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ
ಯಾವುದ
ತಿೇಮಾಯನ
ಅಥವಾ
ಆದವನ್ನನ
ಮಾಪ್ರಯಡುಗಳಿಷಫಹುದು.
ಯದುದ ಗಳಿಷಫಹುದು, ರಿಶೆ ಯಣೆಗಳಿಷಫಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಹಾಂದಕೄೆ
ಔಳುಹಷಬೇಕೄಾಂದು ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ತೇರಿದರೆ, ಅರು ತದನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಿಫಾಯಸು್
ಮಾಡಫಹುದು.
22. ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು.- (1) ಔನಾಯಟಔದಲ್ಲಾ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ರ ಭಾಯನ್ನನ ಹಾಂದಿರು
ಮಂತಿರ ಯು, ಆತನ್ನ ಹಾಂದಿರು ಹುದೄದ ಮ ಫಲದಿಾಂದ್ಯಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಷಸ
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷಯ ಅನ್ನಸಾ ತಿಮಲ್ಲಾ , ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಿತಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ
ಗಟ್ಟಕೇೇತ್ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
23. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು.- (1) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪೂಣಯಕಾಲ್ಲಔ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದದ ಲಾ .
(2) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ, ಕೆಗಾರಿಕೄ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ಇತಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೄಿ ೇತರ ದಲ್ಲಾ ನ ಸುರ ಸದದ ಯ ಕ್ಷತ ಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಶ್ರ ೇಶೀ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಪೈಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದ ಮೂರು ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನ್ನನ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು
ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ,
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು,
ಹಾಗೆ
ಶಿಫಾಯಸು್
ಮಾಡದ
ಯಾರೇ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳನ್ನನ
ಅನ್ನಮೊೇದಿಷದಿದದ ರೆ,
ಅರು
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯಾಂದ
ಹಷ
ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ
ಕೇೇಯಫಹುದು.
(4) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷಯ ಹಾಗೂ ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷಖಳಿಫಬ ಯ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಗಟ್ಟಕೇೇತ್ ಖಳಲ್ಲಾ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ಹಸಕೇಳು ತಔೆ ದುದ .

ಅನ್ನಸಾ ತಿಮಲ್ಲಾ

(5) ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ಯಚಿಸದ ನಿಮಭಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳು
ಅಥವಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಮೂಲಔ ಅರಿಗೆ ಗತ್ತತ ಡಷಫಹುದ್ಯಾಂಥ ಇತಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಇತಯ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
(6) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡ ತಿೇಮಾಯನಖಳನ್ನನ
ಎಾಂಬುದನ್ನನ ಕಚಿತಡಸುವುದು ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ಔತಯಯ ವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .

ಅನ್ನಷ್ಠೀ ನಗಳಿಷಲ್ಲಗಿದೄ

(7) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ನಾಲುೆ ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ :
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ರಂತ್ತ, ತನನ ದ್ಯಧಿಯು ಮುಕಾತ ಮವಾದ್ಯಗೂಯ , ಅಧಯ ಕ್ಷರು ತಭಮ ಉತತ ರಾಧಿಕಾರಿಯು
ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಸಕೇಳುು ರೆಗೆ ಹುದೄದ ಮಲ್ಲಾ ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ .
(8) ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಮಂಡಳಿಗೆ, ತನನ ಕೆ ಫಯಸದಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಮನ್ನನ ನಿೇಡು ಮೂಲಔ ತನನ
ಹುದೄದ ಗೆ ರಾಜಿೇನಾಮ ಕೇಡಫಹುದು.
24.
ನಿರ್ದಯವಕ.(1)
ನಿದಯವಔರು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಕಾಮಯಕಾರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ನಾಮಔತವ ನ್ನನ ದಗಿಷತಔೆ ದುದ ಹಾಗೂ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ತಿೇಮಾಯನಖಳ ಅನ್ನಷ್ಠಿ ನಕಾೆ ಗಿ ರ್ವಾಬಾದ ಯನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಆತನ್ನ ಅತ್ತಯ ನನ ತ ಭಟಿ ದ ಷಕ್ಷಭತೆ, ಅಖಂಡತೆ, ನೈತಿಔತೆ ಭತ್ತತ
ಸ್ಥಾಂಸಾ ಔ
ಫದದ ತೆಯುಳು ಯ ಕ್ಷತ ಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಅಲಾ ದೄ ನಿದಯವಔನ್ನ, ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ,
ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಯ ಸ್ಥಾ ನೆ ಅಥವಾ ಇತಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶಮಖಳಲ್ಲಾ ವಿಶೇಶ ಪ್ರಾಂಡತಯ
ಡೆದಿದುದ ಎಐಸಟ್ಟಇ/ಯುಜಿಸ/ ಕಾಂದರ ವಿನಿಮಭಖಳು/ ಮಾಖಯಸೂಚಿಖಳನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಔನಿಶೀ
ಸತ್ತತ ಶಯಖಳು ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನಾಗಿ ಅಥವಾ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಸಂಶೇಧನೆ ಭತ್ತತ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಅಥವಾ
ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಔ ಸಂಗಟನೆಖಳಲ್ಲಾ ತತ್ ಮಾನವಾದ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಿರು ಫಬ ಶ್ರ ೇಶೀ
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ತಜ್ಞನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು, ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು
ಭತ್ತತ ಶಯತ್ತತ ಖಳ ಮೇಲೆ ನಿದಯವಔಯನ್ನನ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(4) ನಿದಯವಔಯನ್ನನ , ಈ ಮುಾಂದಿನ ಕಾಮಯವಿಧಾನದಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಯಚಿಸದ
ಶೇಧನಾ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಷಮಿತಿಯಾಂದ ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡಲ ಟಿ
ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ
ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ;(i) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಸ್ಥಾ ನಿಔ ನಿದಯವಔಯ ದ್ಯಧಿಯು ಮುಕಾತ ಮಗಳುು 
ಔನಿಶೀ ಮೂರು ತಿಾಂಖಳಿಗೆ ಮುಾಂಚೆ ನಿದಯವಔಯ ನೇಭಔಕಾೆ ಗಿ ಶೇಧನಾ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ
ಷಮಿತಿಮನ್ನನ ಯಚಿಷತಔೆ ದುದ .
(ii) ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಷಮಿತಿಯು ಮೂರು ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ .
ಅಯಲ್ಲಾ ರ ತಿಯಫಬ ರು ರ ತಿರ್ಷಿ ತ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ರಾರ್ಷಿ ರೇಮ ಪ್ರರ ಮುಕಯ ತ್ಯ ಸಂಸೄಾ ಮ
ಮುಕಯ ಷಾ ರಾಗಿರು ಶ್ರ ೇಶೀ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ರಿಣಿತ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾಯನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ
ಅಥವಾ ರ ತಿರ್ಷೀ ತ ಕೆಗಾರಿಕೇೇದಯ ಮಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಈ ಷದಷಯ ಯಲ್ಲಾ ಫಬ ಯನ್ನನ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ನಾಭ ನಿದಯವನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಇಫಬ ರು
ಷದಷಯ ಯನ್ನನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಾಭ ನಿದಯವನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ . ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ
ಷದಷಯ ಯಲ್ಲಾ
ಫಬ ಯನ್ನನ
ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ
ಆಯ್ಕೆ
ಷಮಿತಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷಯನಾನ ಗಿ ನೇಭಔ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
ರಂತ್ತ, ಷಭೆಮ ಕೇೇರಂ ಪೂಣಯ ಷಮಿತಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಭತ್ತತ
ರಂತ್ತ,
ನಾಭ
ನಿದಯಶಿತರಾದ
ಅಾಂಥ
ಷದಷಯ ರು,
ಅರಿಗೆ
ನೇಭಔವಾಗಿರುವುದನ್ನನ ತಿಳಿಸದ ಾಂದು ತಿಾಂಖಳ ಳಗಾಗಿ ಷಕಾರಾತಮ ಔವಾಗಿ ಷ ಾಂದಿಷದಿದದ ರೆ,
ಅಯ ಷದಷಯ ತವ ವು ತನನ ಾಂತ್ಯನೇ ಯದ್ಯದ ಖತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಯ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಾ ಬೇರಫಬ ಯನ್ನನ ನಾಭ
ನಿದಯವನ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ಅಯನ್ನನ ಫದಲ್ಲಷತಔೆ ದುದ .
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(iii) ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯ ಸಯಣೆಖಳಾಂದಿಗೆ ರ ಸುತ ತ
ಸಂಬಂಧವಿರು ಯಾವೇಫಬ ಯ ಕ್ಷತ ಮನ್ನನ ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ಯನಾನ ಗಿ
ನಾಭ ನಿದಯವನ ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ .
(iv) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕುಲಷಚಿರು ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ
ಆಯ್ಕೆ
ಷಮಿತಿಮ
ಸಂಚಾಲಔರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಸಂಚಾಲಔನ್ನ ಷಮಿತಿಮ ಕಾಮಯನಿಯೇರ್ನೆಮಲ್ಲಾ ಷಮಿತಿಗೆ
ನೆಯವು ನಿೇಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ನಿದಯವಔಯ ಹುದೄದ ಗಾಗಿ ಅಜಿಯಖಳನ್ನನ ಆಹಾವ ನಿಸುವುದು ಭತ್ತತ ಶ್ರ ೇಶೀ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ನಾಭ ನಿದಯವನಖಳನ್ನನ
ಸವ ೇಔರಿಸದ ತರುವಾಮ ಎಲ್ಲಾ
ಅಸಯ ಅಬಯ ರ್ಥಯಖಳ
ಲಬಯ ವಿರು ದತ್ಯತ ಾಂವನ್ನನ ಷಸ ಷಮಿತಿಮ ಮುಾಂದೄ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ . ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡಲ್ಲದ ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ ಆಕಾರಾದಿ ಔರ ಭದಲ್ಲಾ ಜೊೇಡಷತಔೆ ದುದ .
ರಂತ್ತ, ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಷಮಿತಿಯು ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದ ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಯು
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತೃಪತ ಔಯವಾಖದಿದದ ಲ್ಲಾ , ಅದು ಶೇಧನಾ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಷಮಿತಿಗೆ ನೂತನ
ಶಿಫಾಯಸು್ ಖಳನ್ನನ ಮಾಡಲು ಕೇೇಯಫಹುದು.
(v) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಕಾರಾದಿ ಔರ ಭದಲ್ಲಾ ಮೂರು ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯಕೄೆ
ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ
ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ಅಸಯತೆ, ಷಮಾನತೆ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ನಾಯ ಮನ್ನನ
ಖಭನದಲ್ಲಾ ಟ್ಟಿ ಕೇಾಂಡು ಭತ್ತತ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಷಸಭತಿಯಾಂದಿಗೆ ಹೆಷರುಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ
ಫಬ ಯ ಕ್ಷತ ಮನ್ನನ ನಿದಯವಔನನಾನ ಗಿ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
ರಂತ್ತ, ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಷಸಭತಿಯಾಂದಿಗೆ ತ್ಯವು ಅಖತಯ ವೄಾಂದು
ಭಾವಿಸದದ ಲ್ಲಾ
ಎಯಡನೆಮ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ
ಔಳುಹಸುವಂತೆ ಕೇೇಯಫಹುದು ಭತ್ತತ
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯು ಎಯಡನೇ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದು ಅಾಂತಿಭವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ಪಸಲ್ಲದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ಥಭ
ನಿದಯವಔನನ್ನನ , ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಅದು ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ನಿಬಂಧನೆಖಳು ಭತ್ತತ
ಶಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(5)
ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಮನ್ನನ , ಆತನಿಗೆ ಎ ತ್ತತ ಶಯ ಮಸ್ಥ್ ಗಿದದ ಲ್ಲಾ
ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಧಾಯಣ ಮಾಡಲು ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ .

ನಿದಯವಔಯ

(6) ನಿದಯವಔನ್ನ (5) ಉ ರ ಔಯಣದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ ನಾಲುೆ ಶಯಖಳ
ಅಧಿಗಾಗಿ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ . ಆತನ್ನ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಎಯಡನೇ ಅಧಿಗಾಗಿ
ಪುನರ್ ನೇಭಔಕೄೆ ಅಸಯರಾಖಫಹುದು.
(7) ನಿದಯವಔನ್ನ, ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ಮೂಲಔ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಭೇದಿಸ ತನನ ಕೆಫಯಸದ
ಸೂಚನೆಮನ್ನನ ನಿೇಡು ಮೂಲಔ ಯಾವುದ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ತನನ ಹುದೄದ ಗೆ ರಾಜಿೇನಾಮ
ನಿೇಡಫಹುದು.
(8) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ನಿದಯವಔನ್ನ,(ಎ) ದಿವಾಳಿ ಎಾಂದು ನಾಯ ಮನಿಣಿಯತನಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಮಂಡಳಿಮ ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮದಲ್ಲಾ , ನೈತಿಔ ಅಧಃತನವುಳು ಅರಾಧದ ಅರಾಧಿ ಎಾಂದು
ನಿಣಿಯತನಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ ; ಅಥವಾ
(ಸ) ನಿದಯವಔನ್ನ ಕಾಮಯನಿಯಹಸುವುದಕೄೆ
ದೆಹಔವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಔವಾಗಿ
ಅಷಭಥಯನಾಗಿದದ ಲ್ಲಾ ; ಅಥವಾ
(ಡ) ನಿದಯವಔನ್ನ ತನನ
ರ ಕಾಮಯಖಳಿಗೆ ರ ತಿಕೂಲ ರಿಣಾಭನ್ನನ ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡು
ಸಂದಬಯವಿರುವಂಥ ಸಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಮನ್ನನ ಹಾಂದಿದದ ಲ್ಲಾ ; ಅಥವಾ
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(ಇ) ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ ಹತ್ಯಷಕ್ಷತ ಗೆ ಬಾಧಔವಾಗುವಂತೆ ಹುದೄದ ಮಲ್ಲಾ ಮುಾಂದುರಿಯುವುದಕಾೆ ಗಿ
ತನನ ಸ್ಥಾ ನನನ ದುರುಯೇಖಡಸಕೇಾಂಡದದ ಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೇಾಂಡದದ ಲ್ಲಾ
- ಆತನನ್ನನ ಹುದೄದ ಯಾಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಔಫಹುದು:

ರಂತ್ತ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಯಾರೇ ನಿದಯವಔನನ್ನನ , ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲದ
ಆರೇಖಳ ಫಗೆಗ ತಿಳಿಸ ಅಾಂತಸ ಆರೇಖಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಅಸವಾಲು ಹೇಳಿಕೇಳು ಲು ಆತನಿಗೆ
ಸೂಔತ ಅಕಾವನ್ನನ ನಿೇಡ, ವಿನಿಮಭಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಆತನ ವಿರುದಧ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ
ನಡೆಸ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡದ ಆದವ ಮೂಲಔ ಹಯತ್ತಡಸ ಹುದೄದ ಯಾಂದ ತೆಗೆದು
ಹಾಔತಔೆ ದದ ಲಾ .
(9) ಯರ್ಜ ಅಥವಾ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಬತಿಯಯಾಖದಿರು ಕಾಯಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ನಿದಯವಔಯ
ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಔ ಅನ್ನಸಾ ತಿಮಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಫಬ ನಿಮತ ನಿದಯವಔನನ್ನನ
ನೇಭಔ
ಮಾಡುರೆಗೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ರು ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಮ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ
ರ ಭಾರಿ
ನಿದಯವಔನಾಗಿ ನಿಯೇಜಿಷಫಹುದು.
ರಂತ್ತ, ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಮ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನ್ನ ರ ಭಾರಿ ನಿದಯವಔ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ಧಾಯಣ
ಮಾಡಲು ಇಚಿಚ ಷದಿದದ ರೆ, ಆಖ ನಂತಯದ ಅತಯ ಾಂತ ಹರಿಮ ನಿದಯವಔನಾಖಲು ಇಚೆಚ ಯುಳು
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ ರ ಭಾರಿ ನಿದಯವಔರಾಗಿ ಗತ್ತತ ಡಷಫಹುದು.
(10) ನಿದಯವಔಯ ಉಲಫಧ ಖಳು ಹಾಗೂ ಇತಯ ಸವಾ ಶಯತ್ತತ ಖಳು ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ ನಿಧಯರಿಸದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
(11)
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿಯು,
ಈ
ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳು
ಹಾಗೂ
ಉದೄದ ೇವಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಕಾಮಯನಿಯಹಷದಿರು ನಿದಯವಔಯ ವಿರುದಧ ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಎಾಂದು
ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ ಕೆಗಳು ಫಹುದು.
(12) ಮಂಡಳಿಯು, ಅಾಂಥ ವಿಚಾಯಣೆಮ ನಿಣಯಮಖಳ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ, ನಿದಯವಔನನ್ನನ
ತೆಗೆದು ಹಾಔಫಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದ ಯಾವುದ ಇತಯ
ಔರ ಭನ್ನನ ಕೆಗಳು ಫಹುದು.
25. ನಿರ್ದಯವಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರ ಕಾಯಯಗಳು,- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ರ ದ್ಯನ ಕಾಮಯಕಾರಿ ಭತ್ತತ
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಿದಯವಔರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಯ ಹಾಯಖಳ
ಮೇಲೆ
ಸ್ಥಮಾನಯ
ನಿಯಂತರ ಣನ್ನನ
ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ,
ಆತನ್ನ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಶಿಸುತ
ಪ್ರಲನೆಗಾಗಿ
ಅಖತಯ ವಾದ
ಎಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ .
(2) ನಿದಯವಔನ್ನ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ದನಿಮಿತತ ಷದಷಯ ನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ಉಬಂಧಿಷಲ್ಲದಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತರೆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳು ಅಥವಾ ನಿಕಾಮಖಳಿಗೆ
ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಆತನ್ನ ಕುಲ್ಲಧಿತಿ, ಷಸ ಕುಲ್ಲಧಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ
ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ಅನ್ನಸಾ ತಿಮಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಗಟ್ಟಕೇೇತ್ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ಹಷತಔೆ ದುದ ,
ಆತನ್ನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಅಥವಾ ನಿಕಾಮಖಳ ಷಭೆಖಳಿಗೂ ಷಸ
ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಮನ್ನನ ಹಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಆತನ್ನ ಭತಚಲ್ಲಯಷಲು ಸಕುೆ ಳು ನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಆತನ್ನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ
ತಿೇಮಾಯನಖಳನ್ನನ ಅನ್ನಷ್ಠೀ ನಗಳಿಷತಔೆ ದುದ .

ಅಥವಾ

ನಿಕಾಮಖಳ

ಎಲ್ಲಾ
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(4) ಆತನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲ್ಲಾ
ಉಬಂಧಖಳು
ಭತ್ತತ
ವಿನಿಮಭಖಳು,
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಹಾಗೂ ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಪ್ರಲ್ಲಷಲ್ಲಗುತಿತ ದೄ
ಎಾಂಬುದನ್ನನ ಕಚಿತಡಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಆ ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ ಅಖತಯ ವಿರು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ .
(5) ಅನ್ನ ತ್ಯನಾಗಿಯೇ ಆಖಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನಿನ ಾಂದ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕೃತನಾದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವೇಫಬ ಅಧಿಕಾರಿಮ ಮೂಲಔವ ಆಖಲ್ಲ, ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ಸೄನೆಟ್, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ದನಿಮಿತತ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಭತ್ತತ ನಿಕಾಮಖಳ ಷಭೆಖಳನ್ನನ ಔರೆಮಫಹುದು ಭತ್ತತ ಈ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ
ತಿೇಮಾಯಖಳನ್ನನ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಯಲು ಭತ್ತತ ಕಾಮಯಖತಗಳಿಷಲು ಅವಯ ವಾಖಫಹುದ್ಯದ ಅಾಂಥ ಎಲಾ
ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನೆಯವರಿಷತಔೆ ದುದ .
(6) ನಿದಯವಔರು, ತವ ರಿತ ಔರ ಭವು ಅಖತಯ ವೄಾಂದು ಅನ್ನ ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಡು ಯಾವುದ
ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಅವಯ ಔವೄಾಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಔರ ಭನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೇಳು ತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ ಆ ತರುವಾಮ ಅತಿ ಶಿೇಗರ ವಾಗಿ ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಯ ಸರಿಸುತಿತ ದದ ಾಂಥ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಕೄೆ
ಅಥವಾ ನಿಕಾಮಕೄೆ ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡ ಔರ ಭದ ಫಗೆಗ ಯದಿ ಮಾಡತಔೆ ದುದ
ರಂತ್ತ, ಈ ಉರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ನಿಹತವಾದ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ನೌಔಯಯ ವತನ ಶ್ರ ೇಣಿಖಳನ್ನನ ರಿಶೆ ರಿಷಲು ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
(7) ನಿದಯವಔನ್ನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭನಖಳ ಮೂಲಔ
ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಮ
ಅಧಯ ಕ್ಷರು
ಆತನ್ನ/ಆಕೄಗೆ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇಜಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಇತಯ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ ಇತಯ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ
ಭತ್ತತ
ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
ರಂತ್ತ, ನಿದಯವಔನ್ನ ತನನ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಸುವಾಖ ಹಾಗೂ ತನನ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಸುವಾಖ ಅನ್ನಷರಿಷಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಖಳನ್ನನ
ಮಂಡಳಿಯು
ರೂಪಷಫಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಅದನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯು ವಾರ್ಷಯಔವಾಗಿ ಮೌಲಯ ಮಾನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಮಾನದಂಡಖಳನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಷಲ್ಲಗುತಿತ ಲಾ ವೄಾಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಟಿ ರೆ,
ಆಖ ಮಂಡಳಿಯು ನಿದಯವಔನಿಗೆ ಅಸವಾಲನ್ನನ ಹೇಳಿಕೇಳು ಲು ಾಂದು ಅಕಾವನ್ನನ ನಿೇಡದ
ತರುವಾಮ 24ನೇ ರ ಔಯಣದ (12)ನೇ ಉ
ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ
ನಿದಯವಔನನ್ನನ
ದರ್ಚಯ ತಗಳಿಸುವುದಕೄೆ ಔರ ಭ ಕೆಗಳು ಫಹುದು.
26.
ಕುಲಷಚಿರು.(1)
ಕುಲಷಚಿರು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಪೂಣಯಕಾಲ್ಲಔ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿನಿಮಭಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಸೂಔತ
ಅನ್ನಬನ್ನನ ಹಾಂದಿರು ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಾಂದ ಅಜಿಯಖಳನ್ನನ ಅಹಾವ ನಿಸ ನಿದಯವಔರು ಶಿಫಾಯಸು್
ಮಾಡದ ಮೂರು ಸೂಔತ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ ಮೂರು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗೆ ಕುಲಷಚಿಯನಾನ ಗಿ
ನೇಭಔಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(2) ಕುಲಷಚಿರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ದನಿಮಿತತ ಕಾಮಯದಶಿಯ,
ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಭತ್ತತ ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ಕಾಮಯದಶಿಯ ಹಾಗೂ ಸಣಕಾಸು
ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಕುಲಷಚಿಯ ಔತಯಯ ಖಳು,-
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(i) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದ್ಯಕಲೆಖಳ, ಸ್ಥಮಾನಯ ಮೊಸರಿನ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ಅಥವಾ ನಿದಯವಔನ್ನ ಅನ ವಕೄೆ ಪ ಸುವಂಥ ಇತಯ ಷವ ತಿತ ನ ಅರ್ಭಯಕ್ಷಔನಾಗಿರುವುದು;
(ii) ಆತನ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ
ಸೂಔತ ವಾಗಿ ನಿಯಹಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ನಿದಯವಔನಿಗೆ
ರ್ವಾಬಾದ ಯನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(iii) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ನಿದಯವಔಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಮನ್ನನ ಡೆದು
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್, ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖಖಳ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ
ಕಾಂದರ ಖಳ, ಅಧಯ ಮನ ಮಂಡಳಿಖಳ ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ ಅಥವಾ ನಿಕಾಮಖಳ ಷಭೆಖಳನ್ನನ ಔರೆಯು ನೇಟ್ಟೇಸುಖಳನ್ನನ ಹಯಡಸುವುದು
ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಷಭೆಖಳ ನಡಳಿಖಳನ್ನನ ಇಡುವುದು;
(iv) ಅನ್ನ ಕಾಮಯದಶಿಯಯಾಗಿರು ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಭತ್ತತ ನಿಕಾಮಖಳ ಅಧಿಕೃತ
ತರ ಯ ಹಾಯನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು; ಭತ್ತತ
(v) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಭತ್ತತ
ನಿಕಾಮಖಳ ಷಭೆಖಳ
ಕಾಮಯಸೂಚಿಮ ರ ತಿಖಳನ್ನನ , ಅವುಖಳನ್ನನ ಹಯಡಸದ ಕೂಡಲೇ, ಭತ್ತತ ಷಭೆಖಳನ್ನನ ನಡೆಸದ
ಾಂದು ತಿಾಂಖಳಳಗಾಗಿ ಅವುಖಳ ನಡಳಿಖಳನ್ನನ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಭತ್ತತ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ
ದಗಿಸುವುದು.
(4) ಕುಲಷಚಿರು ವಿನಿಮಭಖಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು ಅಥವಾ ರಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಭತ್ತತ ನಿದಯವಔರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ
ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಇತಯ
ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನೆಯವರಿಷತಔೆ ದುದ .
(5) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳ ರ ಮಾಣ ಭತ್ತತ ವಿಸ್ಥತ ಯದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ
ಕುಲಷಚಿರು ಫಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ಉ ಭತ್ತತ / ಅಥವಾ ಷಹಾಮಔ ಕುಲಷಚಿರಿಾಂದ
ಷಹಾಮನ್ನನ ಡೆದುಕೇಳು ಫಹುದು.
27. ರೇಕಾಿ
ನಿಯಂತರ ಕ.- (1) ರಿೇಕಾಿ
ನಿಯಂತರ ಔನನ್ನನ , ಮೂರು ರ್ಶಖಳ
ಅಧಿಗಾಗಿ ನಿದಯವಔರು ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔಯ ಪೈಕ್ಷ ಆ
ವೃಾಂದದಲ್ಲಾ ಔನಿಶೀ ಐದು ಶಯಖಳ ಅನ್ನಬನ್ನನ ಹಾಂದಿರು ಮೂರು ಸೂಔತ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ
ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(2) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔನ್ನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಷದಷಯ ನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಆತನ್ನ ಅಖತಯ ವಿದ್ಯದ ಖಲೆಲಾ ಕಾಮನಿವಾಯಸಔ ಷಮಿತಿಮ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ಷಭೆಖಳಿಗೆ
ಆಹಾವ ನಿತನಾಗಿಯಫಹುದು.
(3) ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔನ್ನ ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನನ ನಡೆಸು ಭತ್ತತ ಅದಕೄೆ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಔವಾದ
ಹಾಗೂ ಅದಕೄೆ ಪೂಯಔವಾಗಿರು ಎಲ್ಲಾ ಇತಯ ವಿಶಮಖಳ ರ ಭಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ವಿನಿಮಭಖಳು ಅಥವಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಮೂಲಔ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಅಥವಾ ನಿದಯವಔರು
ಆತನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ ಅಾಂಥ ಇತಯ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳ ರ ಮಾಣ ಭತ್ತತ ವಿಸ್ಥತ ಯದ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ
ರಿೇಕಾಿ
ನಿಯಂತರ ಔರು ಫಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ಉ/ ಷಹಾಮಔ ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔಯ
ಷಹಾಮನ್ನನ ಡೆದುಕೇಳು ಫಹುದು.
28. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಪೂಣಯಕಾಲ್ಲಔ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮೂರು ಶಯಖಳ
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ಅಧಿಗಾಗಿ, ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಅನ್ನಬವುಳು ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಾಂದ ಅಜಿಯಖಳನ್ನನ ಆಹಾವ ನಿಸದ
ತರುವಾಮ ನಿದಯವಔರು
ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡದ ಮೂರು ಸೂಔತ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳ ಟ್ಟಿ ಯಾಂದ
ನೇಭಔಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(2) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ನಿಯಂತರ ಣಕೇೆ ಳಟ್ಟಿ ,
ರಿನಿಮಭಖಳ, ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ
ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ನಿದಯವಔರು ಕಾಲ ಕಾಲಕೄೆ ಅಖತಯ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ
ಅಾಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ
ಭತ್ತತ
ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
ಆತನ್ನ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಮ ದನಿಮಿತತ
ಕಾಮಯದಶಿಯಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅಖತಯ ವಿಯಫಹುದ್ಯದಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಇತಯ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಅಥವಾ ನಿಕಾಮಖಳ ಷಭೆಖಳಲ್ಲಾ ಆಹಾವ ನಿತನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
29. ಕುಲಷಚಿ, ರೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಕ ಮತ್ತು ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಹುದ್ದ ಗಳಲ್ಲಾ
ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನವಿರುವಾಗ ಕಾಯಯನಿಯಸಣೆಯ ಯ ಸೆಾ .- (1) ಕುಲಷಚಿ, ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔ
ಅಥವಾ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮಯ ಭಯಣ, ಅಮಾನತ್ತತ ಅಥವಾ ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಔ ಗೈರುಹಾರ್ರಿಮ
ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಕುಲಷಚಿ, ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔ
ಅಥವಾ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮಯ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷಲು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾರೇ
ಇತಯ ಸೂಔತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾಯ ನಿೇಡಫಹುದು.
(2) ಕುಲಷಚಿ, ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔ ಅಥವಾ ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮಯ ಹುದೄದ ಖಳಲ್ಲಾ ನ
ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನನ್ನನ ತ್ತಾಂಫಲು ಸೂಔತ ಅಧಿಕಾರಿಮ ನೇಭಕಾತಿಯು ಬಾಕ್ಷಯರುವಾಖ, ನಿದಯವಔರು
ಅಾಂಥ ಖಾಲ್ಲಸ್ಥಾ ನದ ನೇಭಕಾತಿಯಾಗುರೆಗೆ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷಲು ಯಾರೇ
ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನನ
ಅಧಿಕೃತಗಳಿಷಫಹುದು. ಈ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ
ನಿದಯವಔರು
ಅರಿಾಂದ ಕೆಗಾಂಡ ಔರ ಭದ ಕುರಿತ್ತ ತಕ್ಷಣವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯದಿಮನ್ನನ ನಿೇಡತಔೆ ದುದ .
30. ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಗ ಕಂದರ ಗಳ ಡೇನ್ಗಳು .- (1) ವಾಯ ಸಂಖ
ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದ ರ ತಿಯಫಬ ಡೇನ್ ಸಂಬಂಧಟಿ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ
ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಮುಕಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯತಔೆ ದುದ . ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ರ ತಿಯಾಂದು ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಫಬ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ
ಜೇಶಿ ತೆಮನ್ನಸ್ಥಯ ಷಯದಿಮ ಮೇರೆಗೆ ಎಯಡು ಶಯಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ
ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಡೇನ್ ಆಗಿ ನೇಭಔ ಮಾಡತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔರು ಇಲಾ ದಿದದ ರೆ, ಅತಿ ಹರಿಮನಾದ ಷಸ
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ ಡೇನ್ ಆಗಿ ನೇಭಔ ಮಾಡಫಹುದು:
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ ಅಥವಾ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ
ಇಲಾ ದಿದದ ರೆ, ಸಂಬಂಧಟ್ಟ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ನ ಯಾರೇ ಇತಯ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ ಆ ವಾಯ ಸಂಖ
ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔ ಅಥವಾ ಷಸ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔಯ ನೇಭಔವಾಗುರೆಗೆ ಡೇನ್ ಆಗಿ ಔತಯಯ
ನಿಯಹಷಲು ನೇಭಔ ಮಾಡಫಹುದು:
ಭತ್ತತ ರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಡೇನ್ ಆಗಿ
ಕಾಮಯನಿಯಹಷಲು ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಯು ಲಬಯ ವಿಲಾ ದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯಾವುದ
ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ಕಾೆ ಗಿ
ಅಾಂಥ ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖನ್ನನ
ಹಾಂದಿಲಾ ದಿದದ ರೆ, ಆಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಯ ಮನಖಳ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ನ ಅಥವಾ ಸೇೇದಯ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಔನನ್ನನ ವಾಯ ಸಂಖ ವಿಭಾಖ ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ ಕಾಂದರ ದ ಡೇನ್ ಆಗಿ
ಕಾಮಯನಿಯಹಷಲು ನೇಭಔ ಮಾಡಫಹುದು.
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(2) ಡೇನ್, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖ
ವಿಭಾಖದ ಷಭೆಖಳ ಅಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .

ಅಥವಾ ವಾಯ ಸಂಖ

(3) ಡೇನ್, ವಿನಿಮಭಖಳ ಅಥವಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಇತಯ ರ ಕಾಮಯಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
31. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಅಖತಯ ವಿರು ಇತಯ ಅಧಿಕಾರಿಖಳು ಭತ್ತತ
ಅಯ ದನಾಭಖಳು, ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ
ಔತಯಯ ಖಳು ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ
ನಿಧಯರಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ-V
ನೇಂದಣಿ ಮತ್ತು ದವಿಗಳ ರ ಧ್ಯನ
32. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆೆ
ರ ವೇಶಾತಿ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಭತ್ತತ
ರಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ
ಮುಔತ ವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ :

ರ ವಶಾತಿಯು ಈ
ಎಲ್ಲಾ
ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೆ

ರಂತ್ತ,
ಈ
ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ರುವುದ್ಯವುದೂ ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದ
ಸಂಖೆಯ ಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಮ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳನ್ನನ ಅಥವಾ ಔಡಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಥವಾ ಇತಯ
ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಯರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳನ್ನನ
ಯಾವುದ ಅಧಯ ಮನ ಕೇೇಸುಯಖಳಿಗೆ ರ ವಶಾತಿ
ಡೆಯುವಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನ್ನನ ಅಖತಯ ಡಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
33. ಗೌರ ದವಿಗಳು.- (1)
ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಮ ಶ್ರ ೇಶೀ ಸ್ಥಧನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾ ನದ
ಕಾಯಣದಿಾಂದ ಆತನ್ನ ಗೌಯಖಳನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಷಲು ಯುಔತ ಅಥವಾ ಸೂಔತ ವಾಗಿದ್ಯದ ನೆಾಂಫ ಕಾಯಣದ
ಮೇಲೆ ಅಾಂಥ ದವಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯಖಳನ್ನನ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಫಹುದೄಾಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ
ಸೄನೆಟ್, ತನನ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಹಾರ್ರಿರು ಮೂಯನೇ ಎಯಡಯಷ್ಟಿ ಷದಷಯ ಯ ಫಹುಭತದ ನಿಣಯಮದ
ಮೂಲಔ ಹಾಗೆ ಶಿಫಾಯಸು್
ಮಾಡದದ ರೆ,
ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಬಂಧಟಿ
ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ಅಾಂಥ
ದವಿಮನ್ನನ
ರ ದ್ಯನ
ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗೆ ಶಿಫಾಯಸು್
ಮಾಡಫಹುದು.
(2) ಗೌಯ ದವಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗೌಯನ್ನನ ಅಸ್ಥಧಾಯಣ ಸಂದಬಯಖಳಲ್ಲಾ ಮಾತರ
ರ ದ್ಯನ
ಮಾಡಫಹುದು.
ಇದು
ಮಥಾಥಯ
ಔರ ಭವಾಗಿ
ರ ದ್ಯನ
ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ .
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ಬೇಧನಾಾಂಖಕೄೆ ಗತ್ತತ ಡಸರು ಯಾವುದ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ
ಖಣನಿೇಮ ಕೇಡುಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಸರು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಹಾಗೂ ಸಂಶೇಧನೆಗೆ ನಿರಂತಯ ಸವೄ
ಷಲ್ಲಾ ಸರು ಅನ್ನಮೊೇದಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳನ್ನನ ಮಾತರ ಅಾಂಥ ಗೌಯ ದವಿಖಳ ನಿೇಡಕೄ
ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ ಗುರುತಿಷತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ಮೂರಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ಲಾ ದ
ದವಿಖಳನ್ನನ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಫಹುದು.

ಶ್ರ ೇಶೀ

ಯ ಕ್ಷತ ಖಳಿಗೆ

ಏಔ

ಕಾಲದಲ್ಲಾ

ಗೌಯ

(3) ವಿಜ್ಞಾ ನ ಅಥವಾ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಯಾವುದ ವಿಭಾಖದಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ವೆಜ್ಞಾ ನಿಔ ಭತ್ತತ
ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಸಂಸೄಾ ಖಳನ್ನನ ಯೇಜಿಸುವುದು, ಆಯೇಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಡಸುವುದಯಲ್ಲಾ ,
ತನನ ನ್ನನ ತ್ಯನ್ನ ರ್ಭನನ ವೄಾಂದು ಗುರುತಿಸಕೇಾಂಡರುವಂಥ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಡಾಔಿ ರೇಟ್
ಗೌಯ ದವಿಮನ್ನನ ನಿೇಡಫಹುದು.
34. ದವಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಪ್ಲಾ ಮಾಗಳನ್ನು ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು.- (1) ದವಿ
ಅಥವಾ ಡಪ್ಲಾ ೇಮಾ ಅಥವಾ ರ ಮಾಣ ತರ ಖಳನ್ನನ ಮೊೇಷದಿಾಂದ ಡೆದಿರು ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಯು,
ಸುಳುು ಜ್ಞತಿ ರ ಮಾಣ ತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಅಾಂಥ ಕೄಾ ೈಮಿನ ಮೂಲಔ ರ ವವನ್ನನ
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ಡೆದಿದ್ಯದ ನೆಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಾ , ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಟ್ಟಿ ಷದಷಯ ಯ, ಷಯಳ ಫಹುಭತದ
ಮೂಲಔ ಭತ್ತತ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಹಾರ್ರಿದುದ ಭತ ಚಲ್ಲಯಸು ಮೂಯನೇ ಎಯಡಯಷ್ಟಿ ಷದಸ್ಮಯ
ಫಹುಭತದಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತವಾದ ನಿಣಯಮದ ಮೂಲಔ ಅಾಂಥ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲ್ಲದ
ಅಥವಾ ನಿೇಡಲ್ಲದ ಯಾವುದ ಗೌಯ ದವಿ, ಡಪ್ಲಾ ಮಾ ಅಥವಾ ವಿಶೇಶ ಸ್ಥಾ ನಮಾನಖಳನ್ನನ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಉಸಾ ತರಿರು ತನನ
ಷದಷಯ ಯ ಮೂಯನೇ ಎಯಡಷ್ಟಿ
ಷದಷಯ ಯ
ಫಹುಭತದಿಾಂದ ಬಂದಿರು ತಿೇಮಾಯನಖಳ ಮೂಲಔ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೄನೆಟ್ನ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ
ಹಾಂತೆಗೆದುಕೇಳು ಫಹುದು.
(2) ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೆಗಳು ಬೇಕೄಾಂದು ಉದೄದ ೇಶಿಷಲ್ಲದ ಔರ ಭದ ವಿರುದಧ
ಕಾಯಣ ತೇರಿಷಲು ಾಂದು ಅಕಾವನ್ನನ ನಿೇಡದ ಹಯತ್ತ, ಆ ಯ ಕ್ಷತ ಮ ವಿರುದಧ ಈ ರ ಔಯಣದ
ಅಡಮಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ಔರ ಭನ್ನನ ಕೆಗಳು ತಔೆ ದದ ಲಾ .
(3) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಾಂಗಿೇಔರಿಸದ ನಿಣಯಮದ ಾಂದು ರ ತಿಮನ್ನನ ಕಾಯಣ ಕಳು
ನೇಟ್ಟೇಸನಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಟಿ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ .
(4) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡರು ತಿೇಮಾಯನದಿಾಂದ ಬಾಧಿತನಾಗಿರು ಯಾರೇ
ಯ ಕ್ಷತ ಯು ಅಾಂಥ ನಿಣಯಮ ಅಥವಾ ಕಾಯಣ ಕಳು ನೇಟ್ಟಷನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಸದ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ
ಮೂತ್ತತ ದಿಷಖಳ ಳಗಾಗಿ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷ ರಿಗೆ ಅಪೇಲು ಷಲ್ಲಾ ಷಫಹುದು.
(5) ಅಾಂಥ ಅಪೇಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷಯ ತಿೇಮಾಯನವು ಅಾಂತಿಭವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ - VI
ಬೇಧಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ
35. ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡು ಗಾಗಿನ ಕನಿಶಠ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಗಳು, ಗಿೇಯಕರಣ
ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯನ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಬೇಧಔರು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಫಬ ಾಂದಿ, ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಔ,
ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಭತ್ತತ ಇತಯ ಬೇಧಕತಯ ಸಫಬ ಾಂದಿಖಳ ನೇಭಕಾತಿ ಭತ್ತತ ಮುಾಂಫಡತ ಗಾಗಿನ ಔನಿಶೀ
ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು, ಗಿೇಯಔಯಣ, ವಿಧಾನ ಭತ್ತತ ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು
ಈ ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶೀ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಇಯತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ-VII
ರೇಕಾಿ ಕಾಯಯನಿಯಸಣೆಯ ಕತಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧಯ ತೆಗಳು
36. ಬೇಧಕರ ಕತಯಯ ಗಳು.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರ ತಿ ಬೇಧಔನ್ನ ಬೇಧನೆ,
ಸಂಶೇಧನೆ, ರಿೇಕೄಿ ಅಥವಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ಆತನಿಗೆ ಹಷಫಹುದ್ಯದ
ಯಾವುದ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಕೄಲಷನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
(2) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದ ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸವೄಮಲ್ಲಾ ರು ಬೇಧಔ
ಹಾಗೂ ಬೇಧಕತಯ ಸಫಬ ಾಂದಿಖಳು ಇಫಬ ರೂ ಆಡಳಿತ್ಯತಮ ಔವಾಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಾ ಯತಔೆ ದುದ . ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ಹಯಡಸು ಸೂಚನೆಖಳು ಭತ್ತತ
ಆದವಖಳಿಗೆ ಅರು ಫದಧ ರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
37. ರೇಕಾಿ ಕಾಯಯನಿಯಹಸು ಬಾಧಯ ತೆ.- (1) ರಿೇಕಾಿ ಕಾಮಯಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ
ರ ಶ್ನ ತಿರ ಕೄ ಸದಧ ಡಸುವುದು, ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾಯಣೆ, ಉತತ ಯ ರ ತಿಖಳ ಮೌಲಯ ಮಾನ,
ಪ್ರರ ಯೇಗಿಔ ರಿೇಕೄಿ ಖಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು, ರ ಶ್ನ ತಿರ ಕೄಖಳು ಭತ್ತತ ಉತತ ಯದ ಖಾಲ್ಲ ಪುಷತ ಔಖಳ
ಮುದರ ಣ, ಅಾಂಔಖಳನ್ನನ ಲೆಔೆ ಹಾಕುವುದು ಭತ್ತತ ಅಾಂಔಟ್ಟಿ ಖಳನ್ನನ ಸದಧ ಡಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಅದಕೄೆ ಸಂಬಂಧಸದ ಭತ್ತತ
ಅನ್ನಷಂಗಿಔವಾದ ಎಲ್ಲಾ
ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳನ್ನನ
ನಿಯಹಷಲು
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ನೇಮಿಸದ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಗುಣಭಟಿ ನ್ನನ ಸ್ಥಧಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ವಿವಔಯುಔತ ಹಾಗೂ
ಅತಯ ಾಂತ ನಿೇತಿನಿಷೆೀ ಯಾಂದ ಔತಯಯ ಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ .
(2) (1)ನೇ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ರಿೇಕಾಿ ಕೄಲಷನ್ನನ ಹಷಲ್ಲದ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಯು,
ಔತಯಯ ಖಳ
ಉಲಾ ಾಂಗನೆಮ
ತಪ ತಷಾ ನೆಾಂದು
ಅಥವಾ
ಯಾವುದ
ದುನಯಡತೆಮಲ್ಲಾ
ತಡಗಿದ್ಯದ ನೆಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಾ ಅರಾಧ ನಿಣಯಮವಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಶಯಖಳಿಗೆ
ವಿಷತ ರಿಷಫಹುದ್ಯದಂತಸ
ಅಧಿಮ
ಕಾರಾವಾಷದಿಾಂದ
ಅಥವಾ
ಸತ್ತತ
ಸ್ಥವಿಯ
ರೂಪ್ರಯಖಳರೆಗಿನ ಜುಲ್ಲಮ ನೆಯಾಂದ ಅಥವಾ ಎಯಡರಿಾಂದಲೂ ದಂಡತನಾಖತಔೆ ದುದ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಿೇಕಾಿ ನಿಯಂತರ ಔನ್ನ ಷಲ್ಲಾ ಸದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹಯತ್ತ, ಈ
ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ನ ಶಿಕಾಿ ಸಯವಾದ ಅರಾಧ ಅಥವಾ ಅಾಂಥ ಅರಾಧಕೄೆ ದುಷೆ ರೇಯಣೆ
ಮಾಡದ ಅರಾಧದ ಸಂರ್ಜಾ ೇಮತೆಮನ್ನನ ಯಾವುದ ನಾಯ ಯಾಲಮವು ತೆಗೆದುಕೇಳು ತಔೆ ದದ ಲಾ .
(4) ಅರಾಧಖಳ ದುಷೆ ರೇಯಣೆಗಾಗಿ ದಂಡನೆ: ಯಾರಾದರೂ ಅರಾಧ ಮಾಡಲು
ರ ಚೇದಿಸದಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ದುಷೆ ರೇರೇಪಸದಲ್ಲಾ
ಅರಾಧ ನಿಣಯಮವಾದ ಮೇಲೆ (2)ನೇ
ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಉಬಂಧಿಷಲ್ಲದಂತಸ ದಂಡನೆಯಾಂದ ಶಿಕಾಿ ಸಯನಾಖತಔೆ ದುದ .
(5)
ಖಾಷಗಿ
ಪ್ರಠ್ದ
ನಿಷೇಧ.-(i)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಯಾರೇ
ಬೇಧಔನ್ನ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನನ ನೇಮಿಸದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ ಅನ್ನಭತಿಯಲಾ ದೄ ಖಾಷಗಿ
ಪ್ರಠ್ದಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತರೆ ಉದೇಯ ೇಖದಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ವಿಧಾನದ ಕೄಲಷದಲ್ಲಾ
ತನನ ನ್ನನ ತಡಗಿಸಕೇಳು ತಔೆ ದದ ಲಾ .
(ii) ಯಾರೇ ಬೇಧಔನ್ನ, ಮೇಲ್ಲನ (i)ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಷಲ್ಲದಂತೆ ಖಾಷಗಿ ಪ್ರಠ್ದಲ್ಲಾ
ತಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಾ , ಸಂಬಂಧಟಿ ಶಿಸುತ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯ ಎಾಂದರೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆತನ ವಿರುದಧ ಶಿಸುತ ಔರ ಭನ್ನನ ಕೆಗಳು ತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ-VIII
ಅನ್ನದ್ಯನಗಳು, ಲೆಕೆ ತರ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕೆ ರಶೇಧನೆ
38. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನಿಧಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಾಂದು
ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದಕೄೆ ಈ ಮುಾಂದಿನವುಖಳನ್ನನ ರ್ಮ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ,-

ನಿಧಿಮನ್ನನ

(ಎ) ರಾರ್ಯ ಭತ್ತತ ಕಾಂದರ ಷಕಾಯಯಖಳು ದಗಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಸಣಕಾಸು;
(ಬಿ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಸವ ೇಔರಿಸದ ಎಲಾ ಶುಲೆ ಖಳು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಚಾಜುಯಖಳು;
(ಸ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಅನ್ನದ್ಯನಖಳು, ಕೇಡುಗೆಖಳು, ದಣಿಗೆಖಳು, ಉಕಾಯ ಧನಖಳು,
ಉಯಲು ದ್ಯನಖಳು ಹಾಗೂ ಗಾಯಣೆಮ ರೂದಲ್ಲಾ ಸವ ೇಔರಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಫಲಗು;
(ಡ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಸಂಶೇಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಥವಾ ಷಲಹೆಮನ್ನನ ನಿೇಡುವುದು
ಅಥವಾ ಅದಯ ಷಮಾಲೇಚನಾ ಸವೄಖಳ ಮೂಲಔ ಪ್ರರ ತ ವಾಗು ತನನ ಬೌದಿಧ ಔ ಆಸತ ಮ
ಉಯೇಖದಿಾಂದ ಸವ ೇಔರಿಸು ಎಲಾ ಸಣಕಾಸು; ಭತ್ತತ
(ಇ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಯಾವುದ ಇತರೆ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತರೆ
ಮೂಲದಿಾಂದ ಸವ ೇಔರಿಷಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸಣಕಾಸುಖಳು.
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಧಿಗೆ ರ್ಮಯಾದ ಎಲ್ಲಾ
ಸಣಖಳನ್ನನ
ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ
ಬಾಯ ಾಂಕುಖಳಲ್ಲಾ
ಇಡತಔೆ ದುದ ಅಥವಾ ಹೂಡತಔೆ ದುದ .

ಮಂಡಲ್ಲಯು
ಠೇಣಿಯಾಗಿ
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(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ತನನ ದಿೇಗಯಕಾಲ್ಲಔ ಸುಸಾ ಯತೆಗಾಗಿ ಾಂದು ಮೂಲ ನಿಧಿಮನ್ನನ
ಸ್ಥಾ ಪಸ, ಅದಕೄೆ ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು ಅಧಿಸೂಚಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿವ ಳ ಆದ್ಯಮದ ಅಾಂಥ
ಶೇಔಡಾವಾರು ರ ಮಾಣ ಭತ್ತತ ವಿಶೇಶವಾಗಿ
ಮೂಲನಿಧಿಗೆ ನಿೇಡದ ದಣಿಗೆಖಳನ್ನನ ರ್ಮ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ಮಂಡಳಿಯು
ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ದತಿತ ನಿಧಿಖಳನ್ನನ

ನಿದಿಯಶಿ ವಾಗಿ ನಿೇಡಫಹುದ್ಯದ ದಣಿೇಗೆಖಳ
ಸೃಜಿಷಫಹುದು.

ನಿದಿಯಶಿ

(4)
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ನಿಧಿಮನ್ನನ ,
ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೇಗಿಷತಔೆ ದುದ .
(ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಿಕಾಯಖಳನ್ನನ
ಚಲ್ಲಯಸುಲ್ಲಾ
ಭತ್ತತ
ಅದಯ ರ ಕಾಮಯಖಳು
ಇತ್ಯಯ ದಿಖಳನ್ನನ ನಿಯಹಸುಲ್ಲಾ , ತಖಲು ವೄಚಚ ಖಳು ಸರಿದಂತೆ ಅದಯ ವೄಚಚ ಖಳಿಗಾಗಿ);
(5) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಮಾನದ ಯಾವುದ ಭಾಖನ್ನನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾರೇ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಯು ಅಥವಾ ಅದಕೄೆ ಖಣನಿೇಮ
ಕೇಡುಗೆ ನಿೇಡದ ಯಾರೇ
ಯ ಕ್ಷತ ಯು ಅಥವಾ ಅಾಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯ ಕ್ಷತ ಮ ಸಂಬಂಧಿಯು ರ ತೆಯ ೇಕ್ಷವಾಗಿ
ಅಥವಾ ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ತನನ ಷವ ಾಂತ ಲ್ಲಬಕಾೆ ಗಿ ಫಳಸಕೇಳು ತಔೆ ದದ ಲಾ .
39. ವಾರ್ಷಯಕ ಲೆಕೆ ತರ ಗಳು ಮತ್ತು
ಲೆಕೆ ರಶೇಧನೆ.- (1) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು,
ಆದ್ಯಮ ಭತ್ತತ ವೄಚಚ ದ ವಿಯಣೆ ತರ ಖಳು, ಆಾಂತರಿಔ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನಾ ಯದಿ ಭತ್ತತ ಆಾಂತರಿಔ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧಔನ್ನ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧಿಸದ ನಿದಿಯಶಿ ಡಸರು ಹೂಡಕೄಖಳ ವಿಯ ತರ ಖಳು ಭತ್ತತ
ಇತರೆ
ಸಂಬಂಧಿತ
ದ್ಯಕಲೆಖಳನ್ನನ
ಳಗಾಂಡ
ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ
ಷಭಯಔವಾಗಿ
ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ ಹಾಗೂ ರಾರ್ಯ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳು ಭತ್ತತ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನಾ ಇಲ್ಲಖೆಮ ರ ಧಾನ
ನಿದಯವಔರಾಂದಿಗೆ ಷಮಾಲೇಚಿಸ,
ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ಮೂಲಔ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತಸ ಲೆಔೆ ತರ ದ ಮಾನದಂಡಖಳಿಖನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ
ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ
ನಮೂನೆಮಲ್ಲಾ
ರ್ಮಾ ಕರ್ಚಯಟ್ಟಿ ಯು ಸರಿದಂತೆ ಅದಯ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳ ವಾರ್ಷಯಔ ವಿಯಣೆ
ತರ ನ್ನನ ಸದಧ ಡಷತಔೆ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆದ್ಯಮ ಭತ್ತತ ವೄಚಚ ಹಾಗೂ ರ್ಮಾ ಕರ್ಚಯಖಳ ಟ್ಟಿ ಮ
ವಿಯಣೆ ತರ ವು ಲೆಔೆ ತರ ದ ಮಾನದಂಡನ್ನನ ಅನ್ನಷರಿಷದ ಇದದ ರೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ
ಆದ್ಯಮ ಭತ್ತತ
ವೄಚಚ
ಹಾಗೂ ರ್ಮಾ ಕರ್ಚಯ ಟ್ಟಿ ಮನ್ನನ
ಈ ಮುಾಂದಿನಂತೆ
ಫಹರಂಖಗಳಿಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ:(ಎ) ಲೆಔೆ ತರ ದ ಮಾನದಂಡಖಳಿಾಂದ್ಯದ ಮಾಗಾಯಾಂತಯ;
(ಬಿ) ಅಾಂಥ ಮಾಗಾಯಾಂತಯದ ಕಾಯಣಖಳು;
(ಸ) ಅಾಂಥ ಮಾಗಾಯಾಂತಯದಿಾಂದ ಉದಭ ವಿಸದ ಆರ್ಥಯಔ ರಿಣಾಭಖಳು, ಯಾವುದ್ಯದರೂ
ಇದದ ಲ್ಲಾ ಅವುಖಳು.
(3)
ಹಾಗೆ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧಿಸದ
ವಾರ್ಷಯಔ
ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನಾ
ಯದಿಯಾಂದಿಗೆ ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನಾ ಷಮಿತಿ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಮುಾಂದೄ ಇರಿಷತಔೆ ದುದ
ಹಾಗೂ ತದನಂತಯ ವಾರ್ಷಯಔವಾಗಿ ರ ತಿ ಶಯದ ಸೄಪೆಿ ಾಂಫರ್ ಮುಕಾತ ಮಕೄೆ
ಮೊದಲು
ಟ್ಟ ಣಿಖಳಾಂದಿಗೆ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯಕೄೆ
ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ . ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು ಅದನ್ನನ
ನಿರೂಪಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ರಾರ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಬಮ ಷದನಖಳ
ಮುಾಂದೄ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ .
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(4) (1)ನೇ ಉರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಷಲ್ಲದ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳ ವಿಯ ತರ ನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯು
ಅನ್ನಮೊೇದಿಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದನ್ನನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಜ್ಞಲತ್ಯಣದಲ್ಲಾ ರ ಔಟ್ಟಷತಔೆ ದುದ .
(5) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭದ 11 ಭತ್ತತ 12ನೇ ರ ಔಯಣಖಳ
ಉಬಂಧಖಳನ್ನನ ಜ್ಞರಿಗಳಿಷದ ಆ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಾ
ಲೆಔೆ ಮಾಡದಂತೆ ತನನ
ಟ್ಟಿ ಆದ್ಯಮವು ಹಾಂದಿನ ಯಾವುದ ಶಯದಲ್ಲಾ ನ ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ ಖರಿಶಿ
ಮೊತತ ನ್ನನ ಮಿೇರಿದದ ಲ್ಲಾ , ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭದ 288ನೇ
ರ ಔಯಣದ
(2)ನೇ
ಉರ ಔಯಣದ ವಿಯಣೆಮಲ್ಲಾ ರಿಭಾರ್ಷಸದಂತೆ ಫಬ ಅಕೌಾಂಟೆಾಂಟ್ನ ಮೂಲಔ ಆ ಶಯದ
ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನೆ ಮಾಡಷತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಸಂಬಂಧಟಿ
ನಿಧಯಯಣಾ
ಶಯಕಾೆ ಗಿನ ಆದ್ಯಮದ ತನನ
ರಿಟನ್ಯಖಳಾಂದಿಗೆ, ಅಾಂಥ ಅಕೌಾಂಟೆಾಂಟ್ಟನ ಮೂಲಔ
ಯುಔತ ವಾದ ಷಹ ಮಾಡರು ಭತ್ತತ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸರು ನಿಮಮಿಸದ ನಮೂನೆಮಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧನೆಮ ಯದಿಮನ್ನನ ಭತ್ತತ ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭ 12ಎ ರ ಔಯಣದ (1)
ನೇ ಉರ ಔಯಣದ (ಬಿ) ಭತ್ತತ (ಬಿಎ) ಖಂಡಖಳಿಗೆ ಅನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ವಿಯಖಳನ್ನನ ನಮೂದಿಸ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
(6) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ಕಾಮಯರೂಕೄೆ ತರುವುದಕಾೆ ಗಿ ಮಾತರ ತನನ
ಆದ್ಯಮನ್ನನ ಭತ್ತತ ಚಯ ಭತ್ತತ ಸಾ ಯ ಷವ ತತ ನ್ನನ ಉಯೇಗಿಸಕೇಳು ತಔೆ ದುದ , ಆದ್ಯಮ ತೆರಿಗೆ
ಅಧಿನಿಮಭ 11ನೇ ರ ಔಯಣದ (3)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಸರು ಯಾವುದ
ನಮೂನೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನನ್ನನ
ಹಯತ್ತಡಸ ಭಾಯತದಲ್ಲಾ ನ ಧಮಾಯಥಯ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗೆ
ವಿನಿಯೇಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಕೂರ ಡೇಔರಿಷಲ್ಲದ ಯಾವುದ ಆದ್ಯಮನ್ನನ ಹೂಡಕೄ ಮಾಡತಔೆ ದುದ
ಅಥವಾ ಠೇಣಿ ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ ಭತ್ತತ ಲ್ಲಬದ ರೂದಲ್ಲಾ ಲ್ಲಭಾಾಂವ ಭತ್ತತ ಫಡು ಮನ್ನನ
ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ತನನ ಆದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಷವ ತತ ನ್ನನ ವಿತಯಣೆ
ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ .
40.ಸಣಕಾಸು ಅಂದ್ಯಜುಗಳು.- (1) ಕಾಮಯಕಾರಿ ಷಮಿತಿಯು, ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮ
ನೆಯವಿನಾಂದಿಗೆ, ರ್ನರಿ 15ಕೄೆ ಮೊದಲು
ಮುಾಂಫರು ಆರ್ಥಯಔ ಶಯಕಾೆ ಗಿ ಸಣಕಾಸು
ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ ಸದಧ ಡಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ
ಮೂಲಔ ಅವುಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲನೆ ಮಾಡಷತಔೆ ದುದ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಮುಾಂದೄ ಅದನ್ನನ
ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ . ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಸಣಕಾಸು ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ, ಅದು ಸೂಔತ ವೄಾಂದು
ಭಾವಿಸುವಂಥ ಮಾಪ್ರಯಡುಖಳಾಂದಿಗೆ ಅದನ್ನನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅದಯ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಗಾಗಿ
ರ ತಿ ಶಯದ ಮಾರ್ಚಯ ತಿಾಂಖಳ ಕೇನೆಯಳಗೆ ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ .
(2) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಮಯ ಮದಲ್ಲಾ ದಗಿಷಲ್ಲದ ಮೊಫಲಗಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ
ಕಚಯನ್ನನ ಬರಿಷಬೇಕಾಗಿರುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಕಾಯಣಖಳನ್ನನ ಲ್ಲಖಿತದಲ್ಲಾ
ದ್ಯಕಲ್ಲಸ
ರಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಸದ
ಅಾಂಥ
ನಿಫಯಾಂಧಖಳು
ಭತ್ತತ
ಶಯತ್ತತ ಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ ವೄಚಚ ನ್ನನ ಬರಿಷಫಹುದು. ಅಾಂಥ ಹೆಚಿಚ ನ ವೄಚಚ ಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ,
ಆಮಯ ಮದಲ್ಲಾ
ಯಾವುದ ಅಕಾವನ್ನನ ಮಾಡಲಾ ದಿದದ ರೆ, ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿಗೆ ಅದಯ
ರಿಖಣನೆ ಭತ್ತತ ಷಲಹೆಗಾಗಿ ಅದಯ ಮುಾಂದಿನ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಯದಿಮನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
(3) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಮಯ ಮ ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ , ತನನ
ಸಂನೂಮ ಲಖಳ
ಕೇರ ೇಢೇಔಯಣನ್ನನ ಮಾಡುವುದೂ ಳಗಾಂಡಂತೆ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯ ಭತ್ತತ ಎಲ್ಲಾ ಇತಯ
ಮೂಲಖಳಿಾಂದ ನಿರಿೇಕ್ಷಿ ಷಲ್ಲದ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳನ್ನನ ಖಭನದಲ್ಲಾ ಟ್ಟಿ ಕೇಾಂಡು ತಯಾರಿಷತಔೆ ದುದ .
ಆದ್ಯಗೂಯ , ಪೂಯಔ ಆಮಯ ಮ ಅಾಂದ್ಯಜುಖಳನ್ನನ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳ ನಿರಿೇಕೄಿ ಯಾಂದ ರ ತಿ
ಶಯ ಅಕೇಿ ೇಫರ್ನಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಮ ಮುಾಂದೄ ಮಂಡಷಫಹುದು;.
ರಂತ್ತ, ಅಾಂಥ ಹೆರ್ಚಚ ರಿ ಅನ್ನದ್ಯನಖಳನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಸದ ಹಯತ್ತ, ಈ ಭಾಖದ ಮೇಲ್ಲನ
ಯಾವುದ ವೄಚಚ ನ್ನನ ಬರಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
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(4) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಪೂವಾಯನ್ನಮೊೇದನೆ ಡೆಮದ ಮಿೇಷಲ್ಲಟಿ
ನಿಧಿಖಳನ್ನನ ಇತಯ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ ಫದಲ್ಲಯಷತಔೆ ದದ ಲಾ ಅಥವಾ ಅದಯ ಸಫಬ ಾಂದಿ ಖಯದ
ವತನ ಶ್ರ ೇಣಿಖಳನ್ನನ ರಿಶೆ ರಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ ಅಥವಾ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದಿಾಂದ ಯಾವುದ ಷರಿಷಮಾನ
ವಂತಿಗೆಖಳನ್ನನ
ಳಗಳುು ವಂಥ ಯಾವುವ ಯೇರ್ನೆಖಳನ್ನನ
ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಯೇಜಿತ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳಿಾಂದ ಷಹಾಮವು ನಿಾಂತ್ತಹೇದ ತರುವಾಮ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಮೇಲೆ ಆರ್ತಔ
ಹಣೆಗಾರಿಕೄಮನ್ನನ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಯಾವುದ ಯೇರ್ನೆಮನ್ನನ ಕಾಮಯಖತಗಳಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ :
ರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಮೇಲೆ ಆತಯಔ ಹಣೆಗಾರಿಕೄಮನ್ನನ ವಿಧಿಸು ಆದರೆ,
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅನ್ನದ್ಯನ ಆಯೇಖ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ಷಕಾಯಯದಿಾಂದ ಧನ ಷಹಾಮ ನಿೇಡದ
ಯೇರ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಯಔರ ಭಕೄೆ ಖಾಷಗಿ ಲಮ ಅಥವಾ ಉದಯ ಭ ಅಥವಾ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳು ಅಥವಾ
ಸಂಸೄಾ ಖಳು ಸ್ಥಾ ಪಸದ ಮೂಲ ಧನದಿಾಂದ ಪ್ರರ ತ ವಾಗು ಫಡು ಯಾಂದ ಅಥವಾ ವಂತಿಗೆಯಾಂದ
ಅಥವಾ ದಣಿಗೆಯಾಂದ ಅಥವಾ ದತಿತ ಯಾಂದ ನಿಯಹಸುಲ್ಲಾ
ಪೂವಾಯನ್ನಮೊೇದನೆಮ
ಅವಯ ಔತೆ ಇರುವುದಿಲಾ ಹಾಗೂ ಅಾಂಥ ಆತಯಔ ಹಣೆಗಾರಿಕೄಯು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಯಾವುದ
ಹರೆಯಾಗುವುದಿಲಾ ಭತ್ತತ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೄಚಚ ನ್ನನ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ನಿಧಿಯಾಂದ ಬರಿಷತಔೆ ದುದ .
41. ಲೆಕೆ ರಶೇಧನೆಗೆ ನಿರ್ದಯಶಿಷಲು ಷಕಾಯರದ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳ ರಿಶೇಧನೆ ಅವಯ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಸದ್ಯಖಲೆಲ್ಲಾ
ಅದು
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಲೆಔೆ ರಿಶೇಧಔರಿಾಂದ
ಲೆಔೆ
ರಿಶೇಧನೆಯಾಖಬೇಕೄಾಂದು
ನಿದಯಶಿಷಲು ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಅಧಿಕಾಯವಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) ಭಹಾಲೇಕಪ್ರಲರಿಾಂದ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಲೆಔೆ ತರ ಖಳ ರಿಶೇಧನೆಯಾದ್ಯಖ ಭತ್ತತ
ರಿಶಿೇಲನಾಾಂವಖಳಡನೆ (observations) ಯದಿಮನ್ನನ ಅಥವಾ ಷ ರ್ಷಿ ೇಔಯಣಖಳಿಗಾಗಿ ತಡೆಹಡದ
ಬಾಬುತ ಖಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಚ ನ ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಖಳು ಅಥವಾ ಶರಾಖಳಿಗಾಗಿ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ಲಬಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಔೆ ದುದ . ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅಾಂಥ ಯದಿಮನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಸದ ದಿನದಿಾಂದ
ಮೂತ್ತತ ದಿನಖಳ ಳಗಾಗಿ ತನನ ಅರ್ಭಪ್ರರ ಮಖಳನ್ನನ ಅಥವಾ ಶರಾಖಳನ್ನನ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ
ಮೂಲಔ ಭಹಾಲೇಕಪ್ರಲರಿಗೆ ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ .
ಅಧ್ಯಯ ಯ – IX
ವಿನಿಯಮಗಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
42. ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸು ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಮಂಡಳಿಯು ಅಧಿಸೂಚನೆಮ
ಮೂಲಔ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭಕೄೆ ಅಸಂಖತಲಾ ದ ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ ಭತ್ತತ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ
ಉಬಂಧಖಳನ್ನನ
ಕಾಮಯಖತಗಳಿಷಲು
ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ
ಯಚಿಸದ
ನಿಮಭಖಳನ್ನನ
ಯಚಿಷಫಹುದು.
(2) ನಿದಿಯಶಿ ವಾಗಿ ಭತ್ತತ
ಹಾಂದೄ
ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾಯದ ಸ್ಥಮಾನಾಯ ನವ ಮಕೄೆ
ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ, ಅಾಂಥ ವಿನಿಮಭಖಳನ್ನನ , ಮುಾಂದಿನ ಎಲಾ
ಅಥವಾ ಯಾವುದ
ವಿಶಮಖಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದು, ಎಾಂದರೆ:(ಎ) ಅಸತ ತವ ದಲ್ಲಾ ರು ಯುವಿಸಇ ಮ ನೌಔಯಯ ಅಧಿ, ರಿವರ ಭಧನ ಭತ್ತತ ನಿಬಂಧನೆಖಳು
ಹಾಗೂ ಶಯತ್ತತ ಖಳು;
(ಬಿ) ವಿವಿಧ ಅಧಯ ಮನ ಔರ ಭಖಳಿಗೆ ಅಬಯ ರ್ಥಯಖಳ ದ್ಯಕಲ್ಲತಿ;
(ಸ) ಗೌಯ ದವಿಖಳ ರ ದ್ಯನ;
(ಡ) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಆಡಳಿತ, ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಸಫಬ ಾಂದಿಮ ಹುದೄದ ಖಳ ಸಂಖೆಯ ಭತ್ತತ
ಉಲಬಿದ ಖಳು ಔತಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ಸವಾ ಶಯತ್ತತ ಖಳು;
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(ಇ) ಯ ತ್ಯಯ ಷವಾಖಫಹುದ್ಯದ ವತನನ್ನನ ನಿದಯವಔರಿಗೆ ಸಂದ್ಯಮ ಮಾಡಫಹುದ್ಯದ
ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ನೆಯವರಿಸುವುದನ್ನನ ನಿಧಯರಿಸುವುದು;
(ಎಫ್) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಧಯ ಮನ ಔರ ಭ ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಷಫಹುದ್ಯದ
ಫೇಜುಖಳನ್ನನ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದು;
(ಜಿ) ಬೇಧನಾ ವಿಭಾಖಖಳ ಯಚನೆಮ ರಿೇತಿ;
(ಹೆರ್ಚ) ಸಂಶೇಧನಾ ವತನಖಳು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ವತನಖಳು, ಷ್ಠಯವನಖಳು, ದಔಖಳು
ಭತ್ತತ ಫಹುಮಾನಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಸುವುದು;
(ಐ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಆಡಳಿತ, ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಭತ್ತತ
ಇತರೆ ಸಫಬ ಾಂದಿಮ
ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು, ಗಿೇಯಔಯಣ, ದ್ಯಧಿ ಭತ್ತತ ನೇಭಕಾತಿ ವಿಧಾನ;
(ರ್ಜ) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ, ಆಡಳಿತ, ತ್ಯಾಂತಿರ ಔ ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಸಫಬ ಾಂದಿಮ ರ ಯೇರ್ನಕಾೆ ಗಿ ಪಾಂಚಣಿ,
ವಿಮ ಭತ್ತತ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಖಳ ಸ್ಥಾ ನೆ;
(ಕೄ) ಸಫಬ ಾಂದಿ ಭತ್ತತ ಔಟಿ ಡಖಳ ನಿಯಸಣೆ;
(ಎಲ್) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ನಿವಾಷದ ರಿಸಾ ತಿಖಳು ಭತ್ತತ ಹಾಲ್ಖಳು
ಹಾಗೂ ಹಾಸೄಿ ಲುಖಳಲ್ಲಾ ನಿವಾಷಕಾೆ ಗಿ ಫೇಜುಖಳು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ವೄಚಚ ಖಳನ್ನನ ವಿಧಿಸುವುದು;
(ಎಾಂ) ಮಂಡಳಿಮ ಆದವಖಳು ಭತ್ತತ ತಿೇಮಾಯನಖಳನ್ನನ ಅಧಿರ ಮಾಣಿೇಔರಿಸು ರಿೇತಿ;
(ಎನ್) ಮಂಡಳಿಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಷಮಿತಿಮ ಷಭೆಖಳು ಅಾಂಥ
ಷಭೆಖಳಲ್ಲಾ ನ ಕೇೇರಂ ಭತ್ತತ ಅವುಖಳು ಯ ಹಾಯಖಳನ್ನನ ನಡೆಸುಲ್ಲಾ ಅನ್ನಷರಿಷಬೇಕಾದ
ಕಾಮಯವಿಧಾನ;
() ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಸಣಕಾಸು ಹಣೆಗಾರಿಕೄ;
(ಪ) ನಿದಯವಔರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಮ ಅಾಂಥ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ
ರ ಕಾಮಯಖಳ
ರ ತ್ಯಯ ಯೇರ್ನೆ;
(ಕೂಯ ) (10)ನೇ ರ ಔಯಣದ (6)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮೇರೆಗೆ ಷವ ತಂತರ ಏರ್ಜನಿ್ ಅಥವಾ ತಜ್ಞ
ಗುಾಂಪನ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆಖಳು, ಅನ್ನಬ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಮ ರಿೇತಿ;
(ಆರ್) ಷಭೆಖಳಿಗೆ ಹಾರ್ರಾಗಿರುವುದಕಾೆ ಗಿ ಮಂಡಳಿಮ ಷದಷಯ ರುಖಳ ಬತೆಯ ಖಳು;
(ಎಸ್) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ನ ಅಾಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ರ ಕಾಮಯಖಳು;
(ಟ್ಟ) ನಿದಯವಔಯ ಅಧಿಕಾಯಖಳು ಭತ್ತತ ಔತಯಯ ಖಳು;
(ಯು) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಅಾಂಥ ಷಮಿತಿಖಳು ಭತ್ತತ ಇತರೆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯಖಳ ಯಚನೆ ಭತ್ತತ
ಅವುಖಳ ಔತಯಯ ಖಳು ಹಾಗೂ ರ ಕಾಮಯಖಳು;
(ವಿ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಧಿಗೆ ರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲದ ಸಣನ್ನನ ಠೇಣಿ ಇಡು ಅಥವಾ
ಹೂಡಕೄ ಮಾಡು ರಿೇತಿ;
(ಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ನಿಧಿಮನ್ನನ ಫಳಸುವಿಕೄಮ ರಿೇತಿ;
(ಎಕ್್ ) ಕುಲಷಚಿಯ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಮ ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕ;
(ವೆ) ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಮ ವಿದ್ಯಯ ಸಯತೆ ಭತ್ತತ ಆಯ್ಕೆ ಮ ರ ಕ್ಷರ ಯ್ಕ;
(ಝೆಡ್) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಯಾರೇ ಷದಷಯ ಯ ವಿರುದಧ ನಡೆಷಲ್ಲಗು ವಿಚಾಯಣೆಮನ್ನನ
ನಿಯಹಸು ನಿಮಭಖಳು; ಭತ್ತತ
(ಎಎ)
ವಿನಿಮಭಖಳ
ಮೂಲಔ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಬೇಕಾದ
ಅಥವಾ
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದ ಯಾವುದ ಇತರೆ ವಿಶಮ.
43. ಆಡಯನೆನ್ ಗ ಳ ರಚನೆ.- (1) ಈ ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಅನಯ ಥಾ ಉಬಂಧಿಸದುದನ್ನನ ಳಿದು,
ಅದ್ಯಯ ದವಖಳನ್ನನ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಮೂಲಔ ಯಚಿಷತಔೆ ದುದ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತ್ತತ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ ಯಚಿಸದ ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ವಿನಿಮಭಖಳ
ಉಬಂಧಖಳಿಗಳಟ್ಟಿ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳನ್ನನ ಕೄಳಕಂಡ ಎಲಾ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ವಿಶಮಖಳಿಗಾಗಿ ಉಬಂಧಿಸುವುದು, ಎಾಂದರೆ:(ಎ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ದ್ಯಕಲ್ಲತಿ;
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(ಬಿ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಎಲಾ ದವಿಖಳು ಭತ್ತತ ಡಪ್ಲಾ ೇಭಖಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲದ ಅಧಯ ಮನ
ಔರ ಭಖಳು;
(ಸ) ಅಾಂಥ ರಿಸಾ ತಿಖಳಲ್ಲಾ ರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳನ್ನನ , ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ದವಿ ಅಥವಾ
ಡಪ್ಲಾ ೇಮಾ ಕೇೇಸ್ಯಖಳಿಗೆ ಭತ್ತತ ರಿೇಕೄಿ ಖಳಿಗೆ ದ್ಯಕಲು ಮಾಡಕೇಳು ತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅರು
ದವಿಖಳು ಹಾಗೂ ಡಪ್ಲಾ ೇಮಾಖಳಿಗಾಗಿ ಅಸಯರಾಗಿಯತಔೆ ದುದ ;
(ಡ) ಸಂಶೇಧನಾ ವತನಖಳು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ವತನಖಳು, ಷ್ಠಯವನಖಳು, ದಔಖಳು ಭತ್ತತ
ಫಹುಮಾನಖಳ ನಿೇಡಕೄಮ ಶಯತ್ತತ ಖಳು;
(ಇ) ರಿೇಕಾಿ ನಿಕಾಮಖಳು, ರಿೇಕ್ಷಔರು ಭತ್ತತ ಮಾಡರೇಟರ್ಖಳ ಶಯತ್ತತ ಖಳು ಭತ್ತತ
ನೇಭಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಭತ್ತತ ಔತಯಯ ಖಳು;
(ಎಫ್) ರಿೇಕೄಿ ಖಳನ್ನನ ನಡೆಸುವುದು;
(ಜಿ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳಲ್ಲಾ
ಶಿಸುತ
ಪ್ರಲನೆಮನ್ನನ
ಕಾಪ್ರಡಕೇಾಂಡು
ಫರುವುದು;
(ಹೆರ್ಚ) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಾಗಿಾಂಗ್(Ragging) ಅನ್ನನ ತಡೆಖಟಿ ಲು ರಾಗಿಾಂಗ್ ವಿರೇಧಿ
ಷಮಿತಿ (Anti Ragging Committee)ಮನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು.
(ಐ) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ಲೈಾಂಗಿಔ ಕ್ಷರುಕುಳ ತಡೆಖಟ್ಟಿ ವಿಕೄಮನ್ನನ
ಕಚಿತಡಸಕೇಳು ಲು
ಷಮಿತಿಮನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು;
(ರ್ಜ) ಠ್ಯ ೇತಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಂಷೆ ೃತಿಔ ವಿಶಮಖಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯ ರಿಶತತ ನ್ನನ ಯಚಿಸುವುದು;
(ಕೄ) ಕೄಳಕಂಡ ಕೇೇವ/ವಿಭಾಖಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ನಿಯಹಷತಔೆ ದುದ , ಎಾಂದರೆ;(i) ಷಮಾನ ಅಕಾವ ಕೇೇವ;
(ii) ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇೇವ;
(iii) ಆಾಂತರಿಔ ಗುಣಭಟಿ ಖಾತರಿ ಕೇೇವ (ಐಕೂಯ ಎಸ)
(iv) ಸಳೆಮ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳ ಕೇೇವ; ಭತ್ತತ
(v) ಭಹಳಾ ಕೇೇವ.
(ಎಲ್) ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳ ಮೂಲಔ ಉಬಂಧಿಷಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಉಬಂಧಿಷಫಹುದ್ಯದ
ಯಾವುದ ಇತರೆ ವಿಶಮ;
(3) ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸೄನೆಟ್ ಮೂಲಔ ಯಚಿಸದ ಎಲಾ ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು, ಅದು ನಿದೄಯಶಿಷಫಹುದ್ಯದ
ಅಾಂಥ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔೆ ದುದ , ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಯಚಿಸದ ರ ತಿಯಾಂದು ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನನ ,
ಆದಷ್ಟಿ ಬೇಖನೆ, ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದಯ ಮುಾಂದಿನ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯು
ಅದನ್ನನ ರಿಖಣಿಷತಔೆ ದುದ .
(4) ಮಂಡಳಿಯು, ಯಾವುದ ಅಾಂಥ ಆಡಯನೆನ್ ನ್ನನ ಮಾಪ್ರಯಟ್ಟ ಮಾಡು ಅಥವಾ
ಯದುದ ಗಳಿಸು ನಿಣಯಮದ ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ ಆಡಯನೆನ್ನ್ , ಅಾಂಥ
ನಿಣಯಮದ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ತದನ್ನಸ್ಥಯವಾಗಿ ಮಾಪ್ರಯಟಾಖತಔೆ ದುದ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ
ಯದ್ಯದ ಖತಔೆ ದುದ .
44. ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿಷರ್ಯನೆ ಅಥವಾ ಷಮಾನೆ.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮನ್ನನ
ವಿಷಜಿಯಸು ಅಥವಾ ಷಮಾನೆಗಳಿಸು ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ , ವಿಷರ್ಯನೆಮ ದಿನಾಾಂಔದಂದು ಉಳಿದ
ಷವ ತ್ತತ ಖಳನ್ನನ ಯಾವುದ ಷನಿನ ವವಖಳಲ್ಲಾ ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮ ಅಥವಾ ಸಣಕಾಸು
ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ಯ ಪೈಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೄ ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ , ಆದರೆ ಅದನ್ನನ , ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಅಥವಾ ಈ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಷಮಾನವಾದ ಉದೄದ ೇವಖಳನ್ನನ ಹಾಂದಿರು ಭತತ ಾಂದು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಅನ್ನಮೊೇದನೆಯಾಂದಿಗೆ ಗಾಯಣೆ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
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ಅಧ್ಯಯ ಯ – X
ಸಂಕ್ಷೇಣಯ ಉಬಂಧಗಳು
45.ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳು, ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಿಂದ ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ತು
ಯ ಸರಣೆಗಳು
ಅಸಂಧುಗೊಳುು ವಂತಿಲಾ .- ಈ ಅಧಿನಿಮಭ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಭಖಳ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ಪಸದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಮ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೄನೆಟ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ
ನಿಕಾಮದ ಯಾವುದ ಕಾಮಯನ್ನನ ,(ಎ) ಯಾವುದ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಮ ಅಥವಾ ಅದಯ ಯಚನೆಮಲ್ಲಾ ನ ದೇೇಶದ; ಅಥವಾ
(ಬಿ)
ರ ಔಯಣದ
ಗುಣಾಗುಣಖಳ
ಮೇಲೆ
ರಿಣಾಭವುಾಂಟ್ಟಮಾಡದ
ಅದಯ
ಕಾಮಯವಿಧಾನದಲ್ಲಾ ನ ಯಾವುದ ಅಔರ ಭತೆಮ; ಅಥವಾ
(ಸ) ಅದಯ ಷದಷಯ ನಾಗಿ ಕಾಮಯನಿಯಹಸುತಿತ ರು ಯ ಕ್ಷತ ಮ ಆಯ್ಕೆ , ನಾಭನಿದಯವನ
ಅಥವಾ
ನೇಭಕಾತಿಮಲ್ಲಾ ನ
ಯಾವುದ
ದೇೇಶದ
ಕಾಯಣ
ಮಾತರ ದಿಾಂದ
ಅಸಾಂಧುಗಳಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
46.ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಾರ್ಷಯಕ ರದಿ.(1) ಸಣಕಾಸು ಶಯಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ವಾರ್ಷಯಔ
ಯದಿಮನ್ನನ
ಮಂಡಳಿಮ
ನಿದಯವನಖಳ
ಮೇರೆಗೆ
ಸದಧ ಡಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದು ಇತಯ ವಿಶಮಖಳಾಂದಿಗೆ, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಉದೄದ ೇವಖಳ
ಈಡೇರಿಕೄಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೇಾಂಡ ಔರ ಭಖಳನ್ನನ
ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ
ಕೆಗಳುು 
ಸಂಶೇಧನೆಮ ಮೌಲಯ ಮಾನನಾನ ಧರಿಸದ ನಿಣಯಮನ್ನನ ಳಗಾಂಡಯತಔೆ ದುದ . ಅದು
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಕಾಮಯಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳನ್ನನ , ಅದಯ ಗುರಿಖಳನ್ನನ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಧನೆಖಳನ್ನನ ಷಸ
ತೇರಿಷತಔೆ ದುದ .
ವಿರಣೆ:
ಈ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಉದೄದ ೇವಖಳಿಗಾಗಿ, ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂಶಾಧಾರಿತ ಸಂಶೇಧನೆಮ
ಮೌಲಯ ನಿಣಯಮ ಎಾಂಫ ದ್ಯಳಿಯು ಕೆಗಾಂಡ ಸಂಶೇಧನೆಮ ವಿಷತ ಯಣೆ ಭತ್ತತ ವಿಶ್ಾ ೇಶಣೆಮ
ಹಾಗೂ ಅಾಂಥ ಸಂಶೇಧನೆಮ ರಿಣಾಭದ ಅಾಂವ ಭತ್ತತ ಸ್ಥಮಾಜಿಔ ನಿಣಯಮಖಳಾಂದಿಗೆ ಅದಯ
ಗುಣಾತಮ ಔ ಭತ್ತತ ರಿಮಾಣಾತಮ ಔ ನಿಣಯಮ ಎಾಂಫ ಅಥಯವಿಯತಔೆ ದುದ .
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸದಧ ಡಷಲ್ಲದ ವಾರ್ಷಯಔ ಯದಿಮನ್ನನ ಮಂಡಳಿಯು
ನಿದಿಯಶಿ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ದಿನಾಾಂಔದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕೄೆ
ಮುಾಂಚೆ ಮಂಡಳಿಗೆ
ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ತನನ ಷಭೆಮಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯು ಆ ಯದಿಮನ್ನನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷತಔೆ ದುದ .
(3) ಮಂಡಳಿಯು ವಾರ್ಷಯಔ ಯದಿಮನ್ನನ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಜ್ಞಲತ್ಯಣದಲ್ಲಾ ರ ಔಟ್ಟಷತಔೆ ದುದ .

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸದ

ನಂತಯ,

ಅದನ್ನನ

(4) ವಾರ್ಷಯಔ ಯದಿಮನ್ನನ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದು ಸ್ಥಧಯ ವಿದದ ಷ್ಟಿ
ಬೇಖನೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಎಯಡೂ ಷದನಖಳ ಮುಾಂದೄ ಅದನ್ನನ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ .
47.ಷಕಾಯರಗಳಿಗೆ ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.- ಕಾಲ ಕಾಲಕೄೆ
ರಾರ್ಯ
ಭತ್ತತ
ಕಾಂದರ
ಷಕಾಯಯಖಳು ಭತ್ತತ ಇತಯ ಶಾಷನಾತಮ ಔ ನಿಕಾಮಖಳು ಅಖತಯ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಯದಿಖಳನ್ನನ ,
ಷಲ್ಲಾ ಕೄಖಳನ್ನನ , ವಿಯಟ್ಟಿ ಖಳನ್ನನ , ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ ಅಥವಾ ಇತಯ ಮಾಹತಿಮನ್ನನ ಅವುಖಳಿಗೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ದಗಿಷತಔೆ ದುದ . ಅದು, ಕಾಲಕಾಲಕೄೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲಕೄೆ ಯದಿ ಮಾಡು
ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ
ಅಥವಾ
ಕಾಮಯನಿೇತಿ
ಯಚಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ,
ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು
ಅಖತಯ ಡಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ,
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಆಡಳಿತಕೄೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ
ಅದಯ
ಕಾಮಯನಿೇತಿಖಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಯಚಟ್ಟಟ್ಟಕೄಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಯದ ಗಿಯಫಹುದು.
48.ಮಾಹತಿ ಸಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಯಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ಸ್ಥಯರ್ನಿಕ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವಾಗಿರುವುದು.-(1)ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು, ಮಾಹತಿ ಸಕುೆ ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯ 2ನೇ
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ರ ಔಯಣದ (ಹೆರ್ಚ) ಖಂಡದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಹಯಡಸದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡದ ಆದವದ
ಮೂಲಔ ಸ್ಥಾ ಪತವಾದ ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯವಾಗಿದದ ರೆ ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ, ಸ್ಥಯರ್ನಿಔ-ಖಾಷಗಿ
ಷಸಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾ ಪತವಾದ ಸಂಸೄಾ ಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡಂತೆ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ ಮಾಹತಿ ಸಕುೆ
ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯ ಉಬಂಧಖಳು ಅನವ ಮವಾಖತಔೆ ದುದ .
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಲ್ಲಾ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸದ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಹಯಡಷಬೇಕಾದ
ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರ ತಿಯಾಂದು ಉದೄದ ೇಶಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಆದವ ರ ತಿಮನ್ನನ ,
ಾಂದು ಅಧಿವವನದಲ್ಲಾ
ಅಥವಾ ಎಯಡು ಅಥವಾ ಹೆರ್ಚಚ
ನಿರಂತಯ ಅಧಿವವನಖಳಲ್ಲಾ
ಳಗಳು ಫಹುದ್ಯದ ಟ್ಟಿ
ಮೂತ್ತತ
ದಿನಖಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಅಧಿವವನದಲ್ಲಾ ರುವಾಖ
ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ರ ತಿಯಾಂದು ಷದನದ ಮುಾಂದೄ ಔಯಡು ರೂದಲ್ಲಾ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವವನದ ಅಥವಾ ನಿಔಟೇತತ ಯ ಅಧಿವವನದ ಮುಕಾತ ಮಕೄೆ ಮೊದಲು,
ಎಯಡೂ ಷದನಖಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಆದವನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೇದಿಷದಿರು ನಿಣಯಮನ್ನನ
ಕೆಗಾಂಡರೆ ಅಥವಾ ಎಯಡೂ ಷದನಖಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಆದವದಲ್ಲಾ ಯಾವುದ
ಮಾಪ್ರಯಡು ಮಾಡಲು ಪ ದರೆ, ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಆದವನ್ನನ
ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ ಅಥವಾ ಹಯಡಷತಔೆ ದದ ಲಾ ಹಾಗೂ ಎಯಡೂ ಷದನಖಳು  ಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಮಾಯಡತ ರೂದಲ್ಲಾ ಮಾತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಮನ್ನನ ಹಯಡಷತಔೆ ದುದ ಅಥವಾ ಆದವನ್ನನ
ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
49. ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ.- (1) ಬೇಧಔ
ಭತ್ತತ
ಬೇಧಕತಯ ಸಫಬ ಾಂದಿಮ (ಬೇಧಕತಯ ಹುದೄದ ಖಳಲ್ಲಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಫಬ ಾಂದಿಮನ್ನನ
ಳಗಾಂಡು) ಸವಾ ನಿಬಂಧನೆಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ
ನಿರೂಪಸದಂತಿಯತಔೆ ದುದ . ಮೂಲ
ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್
ಕಾಲೇಜ್
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
(ಯುವಿಸಇ)
ರ ಸುತ ತ
ನಿಯೇಜಿಸಕೇಾಂಡರು ನೌಔಯರು ಈ ಮೊದಲ್ಲನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ
ಸವೄ ಭತ್ತತ
ನಿವೃತಿತ
ರ ಯೇರ್ನಖಳನ್ನನ ಡೆಯುವುದು ಮುಾಂದುರಿಮತಔೆ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾರೇ ಬೇಧಔ ಅಥವಾ ಬೇಧಕತಯ ಸಫಬ ಾಂದಿ ಷದಷಯ ನನ್ನನ
ಆತನ ವಿರುದಧ ಮಾಡದ ಆರೇಖಳನ್ನನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಭತ್ತತ ಆ ಆರೇಖಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ
ತನನ ಅಸವಾಲನ್ನನ ಹೇಳಿಕೇಳುು  ಸೂಔತ ಅಕಾವನ್ನನ ಆತನಿಗೆ ನಿೇಡ ಮಾಡದ ವಿಚಾಯಣೆಮ
ನಂತಯ ಹಯತ್ತ, ಆತನನ್ನನ ಸವೄಯಾಂದ ಜ್ಞಗಳಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಔತಔೆ ದದ ಲಾ
ಅಥವಾ ಕೄಳಗಿನ ದರ್ಜಯಗೆ ಇಳಿಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
(3) (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಗಳಿಸು, ತೆಗೆದುಹಾಕು ಅಥವಾ ಕೄಳಗಿನ
ದರ್ಜಯಗೆ ಇಳಿಸು ಅಥವಾ ದರ್ಚಯ ತಗಳಿಸು ಆದವದಿಾಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಯ ಕ್ಷತ ಯು ಆ ಆದವದ
ವಿರುದದ ಷಲ್ಲಾ ಸು ಅಪೇಲನ್ನನ , ಅಾಂಥ ಆದವನ್ನನ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞರಿಮಾಡದ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ
ತಾಂಫತ್ತತ
ದಿನಖಳ ಳಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಾಂದೄ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಅಾಂಥ
ಅಪೇಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಅದಯ ನಿಣಯಮವು ಅಾಂತಿಭವಾಗಿಯತಔೆ ದುದ .
50. ಪಂಚಣಿ ಮತ್ತು
ಭವಿಶಯ ನಿಧಿಗಳು.- ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ತನನ
ನೌಔಯಯ
ರ ಯೇರ್ನಕಾೆ ಗಿ ವಿನಿಮಭಖಳ ಮೂಲಔ ನಿಮಮಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭತ್ತತ ಅಾಂಥ
ಶಯತ್ತತ ಖಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಿ ಅದು ಸೂಔತ ವೄಾಂದು ಭಾವಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಪಾಂಚಣಿ, ವಿಮ ಭತ್ತತ
ಬವಿಶಯ ನಿಧಿಖಳನ್ನನ ಸ್ಥಾ ಪಷತಔೆ ದುದ :
ರಂತ್ತ, ಹಾಲ್ಲ ನೌಔಯರು, ತ್ಯವು ರ ಸುತ ತವಿರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ
ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಾ (ಯುವಿಸಇ) ಡೆಮಲು ಸಕುೆ ಳು ಾಂಥ ಸಳೆಮ ಪಾಂಚಣಿ ಅಥವಾ
ಹಷ ಪಾಂಚಣಿ ಯೇರ್ನೆಮ ರ ಯೇರ್ನಖಳನ್ನನ ಡೆಯುವುದು ಮುಾಂದುರೆಮತಔೆ ದುದ .
ಇದನ್ನನ ಅರಿಗೆ ಅನಾನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಯಡಷತಔೆ ದದ ಲಾ .
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51.ಸ್ಥಂದಭಿಯಕ ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳ ಭತಿಯ.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಲ್ಲಾ
ಅನಯ ಥಾ
ಉಬಂಧಿಷದುದನ್ನನ ಳಿದು, ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾವುದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ ಅಥವಾ ಇತಯ
ನಿಕಾಮದ ಅಧಿಕಾರೇತಯ ಷದಷಯ ನ ದ್ಯಧಿಮ ಮುಕಾತ ಮಕೄೆ ಮೊದಲು, ಅಾಂಥ ಷದಷಯ ನ
ದದಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ಖಾಲ್ಲಹುದೄದ ಸೃರ್ನೆಯಾದ್ಯಖ, ಆ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಮನ್ನನ ನಾಭನಿದಯವನ,
ನೇಭಕಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂದಭಾಯನ್ನಸ್ಥಯ, ಷದಷಯ ನ ಷಸ-ಷದಷಯ ತವ ದ ಮೂಲಔ ಅನ್ನಕೂಲಔಯವಾಗಿ
ಸ್ಥಧಯ ವಿದದ ಷ್ಟಿ ಬೇಖನೆ ಬತಿಯ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ
ಆತನ್ನ, ಅಾಂಥ ಖಾಲ್ಲ ಹುದೄದ ಯು
ಸೃರ್ನೆಯಾಖದಿದದ ರೆ, ಯಾ ಷದಷಯ ನ ಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಾ ಆತನನ್ನನ ನಾಭನಿದಯಶಿಷಲ್ಲಗಿದೄಯೇ,
ನೇಭಔ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೄಯೇ ಅಥವಾ ಷಸ-ಷದಷಯ ನನಾನ ಗಿ ಸರಿಸಕೇಳು ಲ್ಲಗಿದೄಯೇ ಆ
ಸ್ಥಾ ನನ್ನನ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಂದಿಯಫಹುದ್ಯದಷ್ಟಿ ಕಾಲ ಮಾತರ ವ ದಧಾಯಣ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
52.ತಪ್ರಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ.- (1) ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷನ್ನ, ಷವ ಯಂಪೆರ ೇರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ
ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯದ ಶಿಫಾಯಸ್ ನ ಮೇರೆಗೆ, ಬ್ಫ ಅಥವಾ ಹೆರ್ಚಚ ಯ ಕ್ಷತ ಖಳನ್ನನ ಳಗಾಂಡ
ವಿಚಾಯಣಾ ಆಯೇಖವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಪ್ರಷಣೆಮನ್ನನ , ಆತನಿಗೆ ನಿದಯಶಿಷಫಹುದ್ಯದಂತೆ,
ಔಟಿ ಡಖಳ, ರ ಯೇಗಾಲಮಖಳ, ಖರ ಾಂಥಾಲಮಖಳ, ಸುತ ಸಂಖರ ಹಾಲಮಖಳ, ಕಾಮಯಗಾಯಖಳ
ಭತ್ತತ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು
ನಿಯಹಸದ,
ನೇಡಕೇಳುು ತಿತ ರು,
ಗುರುತಿಸದ
ಅಥವಾ
ಅನ್ನಮೊೇದಿಸದ ಸ್ಥಧನ-ಷಲಔಯಣೆಮನ್ನನ
ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಡೆಸದ ಅಥವಾ
ಮಾಡದ ರಿೇಕೄಿ ಖಳು, ಬೇಧನೆ ಭತ್ತತ
ಇತಯ ಕಾಮಯದ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಥವಾ ಅದಕೄೆ ಪೂಯಔವಾದ ಯಾವುದ ವಿಶಮದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ಯಾರೇ ನೌಔಯನ ವಿರುದಧ ದ ಯಾವುದ ನಿದಿಯಶಿ ಆರೇಖಳ
ತಪ್ರಷಣೆ ಮಾಡಫಹುದು.
(2) (1)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ
ತಪ್ರಷಣೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾಯಣೆ ಮಾಡಲು
ನಿದಯಶಿಸದ ಆಯೇಖವು, ಆ ಉದೄದ ೇವಕಾೆ ಗಿ, ಸಂಬಂಧಟಿ
ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳಿಗೆ ಅಥವಾ
ವಿಭಾಖಖಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ ಖಳಿಗೆ, ಆಯಣಖಳಿಗೆ ರ ವವ ಹಾಂದಿಯತಔೆ ದುದ
ಭತ್ತತ
ಅವಯ ವಿಯಫಹುದ್ಯದಂಥ
ಲೆಔೆ ತರ ಖಳನ್ನನ
ಅಥವಾ
ಇತಯ
ದ್ಯಕಲೆಖಳನ್ನನ
ಡೆಯುವಂತಿಯತಔೆ ದುದ .
(3) ಆಯೇಖವು, ತಪ್ರಷಣೆಮ ಅಥವಾ ವಿಚಾಯಣೆಮ ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂವದ ಯದಿಮನ್ನನ
ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷನಿಗೆ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಅದಯ ರ ತಿಮನ್ನನ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಔಳುಹಷತಔೆ ದುದ .
(4) ಯದಿಮನ್ನನ ಸವ ೇಔರಿಸದ ಕೂಡಲೇ, ಕುಲ್ಲಧಯ ಕ್ಷನ್ನ, ಅವಯ ವಿಯಫಹುದ್ಯದಂತೆ ಅಥವಾ
ಆತನ್ನ ಶಿಫಾಯಸು ಮಾಡಫಹುದ್ಯದಂತೆ, ಅದಯ ಮೇಲ್ಲನ ತನನ ನಿಣಯಮಖಳನ್ನನ ದ್ಯಕಲ್ಲಸ,
ಮುಾಂದಿನ ಔರ ಭ ತೆಗೆದುಕೇಳುು ವುದಕಾೆ ಗಿ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯಕೄೆ ಅದನ್ನನ ಷಲ್ಲಾ ಷತಔೆ ದುದ .
(5) ವಿಚಾಯಣಾ ಅಥವಾ ತಪ್ರಷಣಾ ಯದಿಮಲ್ಲಾ ನ ನಿಣಯಮಖಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ರಾರ್ಯ
ಷಕಾಯಯವು ನಿದಯಶಿಷಫಹುದ್ಯದಂಥ ಔರ ಭನ್ನನ ಪ್ರರ ರಂರ್ಭಷಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ
ನಿದಯವಔರಿಗೆ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು ಶಿಫಾಯಸು್ ಮಾಡತಔೆ ದುದ ಭತ್ತತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು
ಷಕಾಯಯದ ನಿದಯವನಖಳನ್ನನ ಅನ್ನಷ್ಠೀ ನಗಳಿಷತಔೆ ದುದ .
53. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವು ಇತರ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರ ಭಾ ಹಂದಿರುವುದು.ತತ್ಯೆ ಲದಲ್ಲಾ ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಾ ರು ಯಾವುದ ಇತಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿನಿಮಭನ್ನನ
ಹಯತ್ತಡಸ, ಯಾವುದ ಕಾನೂನಿನ ಕಾಯಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಜ್ಞರಿಯಾಗುತಿತ ರು ಯಾವುದ ಲ್ಲಖಿತ
ತರ ದಲ್ಲಾ ಅಸಂಖತಲಾ ದ ಯಾವುದನೂನ ಳಗಾಂಡದದ ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳು
ಭತ್ತತ ಅದಯಡ ಯಚಿಸದ ಯಾವುದ ನಿಮಭ/ವಿನಿಮಭ ರಿಣಾಭಕಾರಿಯಾಖತಔೆ ದುದ .
54. ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಕ ಉಬಂಧಗಳು.- ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ
ಬಾಧಔವಾಖದಂತೆ, ರ ಸುತ ತ ಇರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್
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(ಯುವಿಸಇ) ಅನ್ನನ
ಈಗಾಖಲೇ ಯುವಿಸಇಮಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆಯುತಿತ ರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಖಳು
ಳಗಾಂಡಂತೆ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಕೄೆ
ಸುಖಭ
ಗಾಯಣೆ
ಮಾಡುವುದಕೄೆ
ಅಖತಯ ವಿಯಫಹುದ್ಯದಂಥ ಔರ ಭಖಳನ್ನನ ತೆಗೆದುಕೇಳುು ವುದು ಅಖತಯ ವೄಾಂದು ಹಾಗೂ ವಿಹತವೄಾಂದು
ರಿಖಣಿಸದರೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಔ ಹಾಗೆ ಮಾಡಫಹುದು.
55. ಕೆಲವು ರೇಕೆಿ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು.- ಈ ಅಧಿನಿಮಭ, ರಾರ್ಯ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ
ಅಧಿನಿಮಭ 2000 ಅಥವಾ ಅದಯಡಮಲ್ಲಾ
ಯಚಿಸದ ರಿನಿಮಭಖಳು, ಆಡಯನೆನ್್ ಖಳು,
ವಿನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಾ ಏನೇ ಇದದ ರೂ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ನಿಔಟ
ಪೂಯದಲ್ಲಾ ,(ಎ) ಜ್ಞರಿಮಲ್ಲಾ ರು ರಿನಿಮಭಖಳು, ಆಡಯನೆನ್್
ಖಳು, ವಿನಿಮಭಖಳು ಭತ್ತತ
ನಿಮಭಖಳ ಅನ್ನಸ್ಥಯ ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದಲ್ಲಾ ದವಿಗಾಗಿ ಯಾರೇ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಯಯು
ವಾಯ ಸಂಖ ಮಾಡುತಿತ ದದ ರೆ ಈ ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಅಾಂಥ ರಿೇಕಾಿ ಯ ಸೄಾ ಮನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಸುರೆಗೆ
ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮದ ರಿೇಕೄಿ ಗೆ ಆತನ್ನ ರ ವವ ಡೆಮಫಹುದು ಭತ್ತತ ಆತನ್ನ ಅಾಂಥ
ರಿೇಕೄಿ ಖಳ ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂವವಾಗಿ ಯಾವುದಕೄೆ ಅಸಯನಾಗುನೇ ಅಾಂಥ ದವಿಖಳು ಅಥವಾ
ಡಪ್ಲಾ ೇಭಖಳನ್ನನ ಆತನಿಗೆ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡತಔೆ ದುದ .
(ಬಿ) ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ಯಾವುದ ರಿೇಕೄಿ ಮನೂನ ನಡೆಸದುದ , ಅದಯ
ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂವನ್ನನ ರ ಔಟ್ಟಷಲ್ಲಗಿದುದ , ಆದರೆ ಅದಕೄೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ದವಿಖಳನ್ನನ ಅಥವಾ
ಡಪ್ಲಾ ೇಭಖಳನ್ನನ ರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾ ದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ನಿೇಡಲಾ ದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಅಾಂಥ ಯಾವುದ
ರಿೇಕೄಿ ಮ ಪಲ್ಲತ್ಯಾಂವನ್ನನ ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ರ ಔಟ್ಟಸಲಾ ದಿದದ ರೆ, ಆಖ ಅಾಂಥ
ರಿೇಕೄಿ ಮನ್ನನ ಬಾಂಖಳೂರು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮವು ನಡೆಸದೄ ಎಾಂದು ಭಾವಿಷತಔೆ ದುದ .
56. ತಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳನೂನ
ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುಲ್ಲಾ ಯಾವುದ ತಾಂದರೆಯು ಉದಭ ವಿಸದರೆ ರಾರ್ಯ ಷಕಾಯಯವು
ಷಕಾಯರಿ
ರಾರ್ಯ ತರ ದಲ್ಲಾ
ರ ಔಟ್ಟಸದ ಆದವದ ಮೂಲಔ ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉಬಂಧಖಳಿಗೆ
ಅಸಂಖತವಾಖದಂಥ, ತಾಂದರೆಖಳ ನಿವಾಯಣೆಗೆ ಅಖತಯ ವೄಾಂದು ಅಥವಾ ವಿಹತವೄಾಂದು
ಕಂಡುಫರುವಂಥ ಉಬಂಧಖಳನ್ನನ ಔಲ್ಲ ಷಫಹುದು:
ರಂತ್ತ, ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಪ್ರರ ರಂಬದ ದಿನಾಾಂಔದಿಾಂದ ಐದು ಶಯಖಳ ಮುಕಾತ ಮವಾದ
ತರುವಾಮ ಈ ರ ಔಯಣದಡಮಲ್ಲಾ ಅಾಂಥ ಯಾವುದ ಆದವನ್ನನ ಮಾಡತಔೆ ದದ ಲಾ .
(2) ಈ ರ ಔಯಣದ ಅಡಮಲ್ಲಾ ಹಯಡಸದ ರ ತಿಯಾಂದು ಆದವನ್ನನ ಅದನ್ನನ
ಹಯಡಸದ ತರುವಾಮ ಆದಷ್ಟಿ ಬೇಖನೆ ರಾರ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮುಾಂದೄ ಮಂಡಷತಔೆ ದುದ .

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ,

(ಜಿ. ಶಿರ ೇಧರ್)
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ
ಸಂಸದಿೋಯ ಯ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ.

42
ಕನಾಯಟಕ ಷಕಾಯರ

ಸಂಖೆಯ : ಇಡ 59 ಯುಬಿವಿ 2020 (ಭಾಖ-1)

ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯದ ಷಚಿವಾಲಮ
ಫಹುಭಸಡಖಳ ಔಟಿ ಡ,
ಬಾಂಖಳೂರು, ದಿನಾಾಂಔ: 25.03.2022

ಅಧಿಸೂಚನೆ
ವಿಶ್ವ ೇವವ ಯಮಯ ಇಾಂಜಿನಿೇಮರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮ ಅಧಿನಿಮಭ, 2021
(2022ಯ ಔನಾಯಟಔ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖೆಯ : 09)ಯ 1ನೇ ರ ಔಯಣದ (2)ನೇ ಉ-ರ ಔಯಣದಡ
ರ ದತತ ವಾದ ಅಧಿಕಾಯನ್ನನ ಚಲ್ಲಯಸ, ಔನಾಯಟಔ ಷಕಾಯಯವು ಈ ಮೂಲಔ ಷದರಿ
ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲ್ಲಾ ಉಬಂಧಖಳು ದಿನಾಾಂಔ: 25/03/2022 ರಂದು ಜ್ಞರಿಗೆ ಫಯತಔೆ ದೄದ ಾಂದು
ಗತ್ತತ ಡಸುತತ ದೄ.

ಔನಾಯಟಔ ರಾರ್ಯ ಪ್ರಲಯ ಆಜ್ಞಾ ನ್ನಸ್ಥಯ
ಭತ್ತತ ಅಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ

(ಮಹೇಶ್ ಆರ್.)
ಷಕಾಯಯದ ಅಧಿೇನ ಕಾಮಯದಶಿಯ,
ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ (ವಿವವ ವಿದ್ಯಯ ಲಮಖಳು-2)

