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ಸೈೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021

ರ

:
ಅಧ್ಯಾ ಯ - I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ
2. ರಿಭಾಷೆಗಳು
ಅಧ್ಯಾ ಯ- II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸೆೆ
3. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ನೆಗೆ ಾ ಸ್ಥತ 
4. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ನೆ
5. ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
6. ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಾ ೈಂಸ್ ಹೊರಗೆ ಕೈಂದಾ ಗಳನುನ ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸು
ಅಧಿಕಾರ
7. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಧ್ಾ ೋಯೋದ್ದ ೋವಗಳು
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಾ ಕಾಯಿಗಳು
9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಗಿ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲೈಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಶ್ ಾ ಭೇದವಿಲಾ ದ್
ಎಲಾ ರಿಗೂ ಮುಕತ ವ್ಯಗಿರತಕಕ ದ್ದದ
10. ರಾಷ್ಟ್ ಾ ೋಯ ಅಧಿಮಾನಾ ತೆ
11. ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸೆೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಅಧ್ಯಾ ಯ - III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
12. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
13. ಸಂದವಿಕರು
14. ಷಸ-ಸಂದವಿಕರು
15. ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು
16. ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು
17. ಕುಲತಿಗಳು
18. ಷಸಕುಲತಿಗಳು
19. ಡೋನ್ ಅಥವ್ಯ ನಿರ್ದಿವಕ
20. ಕುಲಷಚಿರು
21. ರಿೋಕಾಿ ೈಂಗದ ನಿಯಂತಾ ಕರು
22. ಸಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
23. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಧ್ಯಾ ಯ - IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
24. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
25. ಾ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು
26. ಾ ಸ್ಥೆ ನಾ ಮಂಡಳಿ

27. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಶತ್ತತ
28. ಸಣಕಾಸು ಷಮಿತಿ
29. ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಿಶತ್ತತ
30. ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು
31. ಇತರ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
32. ಒೈಂದ್ದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೆೆ ಯ ಷದಷಾ ತವ ಕ್ಕಕ ಅನಸಿತೆ
33. ಖಾಲಸ್ಥೆ ನ ಇರು ಕಾರಣದೈಂದ್ಯಗಿ ಾ ಸರಣೆಗಳು ಅಸೈಂಧುವ್ಯಗತಕಕ ದದ ಲಾ
34. ಕಾಯಿಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆೆ ಉಬಂಧಗಳು
ಅಧ್ಯಾ ಯ –V
ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು
35. ರಿನಿಯಮಗಳು
36. ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ
37. ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಯ ಅಧಿಕಾರ
38. ವಿನಿಯಮಗಳು
39. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ
40. ವಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಗೆ ಅಧಿಕಾರ
41. ಶುಲಕ ನಿಗಧಿ
ಅಧ್ಯಾ ಯ - VI
ಸಂಕ್ಷೋಣಿ
42. ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧ್ಯನ ಮತ್ತತ ಸೇವ್ಯ ಶರತ್ತತ ಗಳು
43. ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕುಕ
44. ಭವಿಶಾ ಅಥವ್ಯ ನಿವೃತಿತ ವೇತನ ನಿಧಿ
45. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು
46. ಷಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ
47. ಆಕಸಮ ಕವ್ಯಗಿ ಖಾಲಯಾದ ಸ್ಥೆ ನಗಳನುನ ತ್ತೈಂಬುವುದ್ದ
48. ಷದ್ಯಾ ನೆಯೈಂದ ಕೈಗೈಂಡ ಕಾ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ
49. ತಾತಾಕ ಲಕ ಉಬಂಧಗಳು
50. ಶಾವವ ತ ಶಾಷನಬದಧ ದತಿತ ನಿಧಿ
51. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ದತಿತ ನಿಧಿ
52. ಸ್ಥಮಾನಾ ನಿಧಿ
53. ಅಭಿವೃದಧ ನಿಧಿ
54. ನಿಧಿಗಳ ನಿಿಸಣೆ
55. ವ್ಯಷ್ಟಿಕ ರದ
56. ಲೆಕಕ ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕಕ ರಿಶೋಧನೆ
57. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ರುಜುವ್ಯತಿನ ಮಾದರಿ
58. ನಿರ್ದಿವನಗಳನುನ ನಿೋಡಲು ಷಕಾಿರದ ಅಧಿಕಾರ
59. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಶತಿತ ನಿೈಂದ ನಿಯತಕಾಲಕ ತಪ್ರಷಣೆ
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ದಂಡಗಳು
ಾ ವೇಶಿಸು ಮತ್ತತ ರಿಶೋಧಿಸು ಅಧಿಕಾರ
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯನುನ ಷಮಾನಗಳಿಷಲು ನಿರ್ದಿವನನುನ ನಿೋಡು ಅಧಿಕಾರ
ಷಮಾನೆಯ ಸಂದಭಿದಲಾ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ವೆಚಚ ಗಳು
ತೈಂದರೆಗಳ ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ರಾಜಾ ಷಕಾಿರದ ನಿಯಮಗಳ ರಚನಾಧಿಕಾರ

ಉದ್ದ ೋವಗಳು ಮತ್ತತ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕ
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2021ರ ಕನಾಿಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಾ : 24
(2021 ರ

ತಿಂಗಳ 16ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದ ವಿಶೇಶ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು
ಪರ ಕಟವಾಗಿದೄ)

ಸೈೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021
(2021ರ

ತಿಂಗಳ 15ನೇ ದಿನಿಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯ ನಅಲರಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೄ)

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿಂದರ ಷರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನಿತ್ವಾದ, ಏರ್ಕತ್ಮ ಕ
ಷವ ರೂಪದ ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಖಾಷಗಿ ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಸೆಿಂಟ್ ಜೋಸೄಫ್ಸ್ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ,
ಸಾಾ ನಆಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಿಂದು ಅಧಿನಿಯಮ.
ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಸಾವ ಯತ್ು

ರ್ಕಲೇಜ್ನುು

ಮಂತ್ರರ ಲಯ (ಎಮ್ಹೆಚ್ಆರ್ ಡಿ), ಭಾರತ್ ಷರ್ಕಾರವು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ

ಉನು ತೋಕರಣಗೊಳಿಸು ಘಟಕ-1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಉಚ್ಛ ತ್ರ್ ಶಿರ್ಕಾ ಅಭಿಯಾನ಄ (ರೂಸಾ) 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಬಿಂಗಳೂರು

ಜೇಸುಯ ಟ್

ಎಜುಕವನಲ್

ಸೇಸೆಟಿಯಿಂದ

(ಬಿಜೆಇಎಸ್)

ಷದರ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸಾಾ ಪನೆಯನುು ಅನುಮೊೋದಿಸಿರುವುದರಿಂದ;
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನುು

ಮಿಂದೄ ಕಂಡುಬರು ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲೆ, ಮಾನವಿಕಗಳು, ಷಮಾಜ್

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು, ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಯ ಸಾಾ ಪನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಾರ್ಮಾಕ
ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು, ತ್ತ್ವ ಶಾಷು ರ, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಶಣಾ ಉದಯ ಮ
(Foster Industry) ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು, ಸಂಶೋಧ್ನ ಮತ್ತು ನವಿನಯ ತೆಯ
ಕೆಾ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಷದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಮ ತು ರು ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಷಮಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಶ್ ರಕೆಾ
ಸವೄ ಷಲ್ಲಿ ಷಲು ಉತ್ು ಮ ಆಷಪ ದ ಮತ್ತು

ಅರ್ಕವಗಳನುು

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸಾು ತ್ಕ ಪದವಿಯ

ಅಧ್ಯ ಯನದಿಿಂದ ಮಿಂದುರೆಯು ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ, ಡಾಕೊ್ ೋರಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್್ ಡಾಕೊ್ ೋರಲ್
ಪದವಿಯರೆಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ಷಮರ್ಾವಾಗಿ

ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು, ಸಂಶೋಧ್ನೆ, ಕೌವಲಾಯ ಭಿವೃದಿದ , ನವಿೋನಯ ತೆಯ ಮಿಂದುರೆದ
ಜ್ಞಾ ನ ಪರಪೋಶಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಾ ೃಶ್
ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಷಲು

ಕಿಂದರ ನು ಗಿ ಅದನುು

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿಸುವುದಕೆಾ

ಏರ್ಕತ್ಮ ಕ

ಹೆಚ್ಚು

ಷವ ರೂಪದ

ಷದರ

ಕನಾಟಕ

ರಾಜ್ಯ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು ಸಾಾ ನಆಸುವುದು ವಿಹಿತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಇದು

ಭಾರತ್

ಗಣರಾಜ್ಯ ದ

ಎಪಪ ತೆು ರಡನೇ

ಶಾದಲ್ಲಿ

ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಿಂದ ಈ ಮಿಂದಿನಂತೆ ಅಧಿನಿಯರ್ಮತ್ವಾಗಲ್ಲ:ಅಧ್ಯಾ ಯ - I
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
1. ಸಂಕ್ಷಿ ತ ಹೆಷರು, ವ್ಯಾ ಪ್ತತ ಮತ್ತತ ಪ್ರಾ ರಂಭ.- (1)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮನುು

ಸೆಿಂಟ್

ಜೋಸೄಫ್ಸ್ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 ಎಿಂದು ಕರೆಯತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಇದು ಇಡಿೋ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಾ ವಾಯ ಪು ವಾಗತ್ಕಾ ದುದ .

(3)

ಇದು

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರವು

ಷರ್ಕಾರ

ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ

ಗೊತ್ತು ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ದಿನಿಂಕದಂದು ಜ್ಞರಗೆ ಬರತ್ಕಾ ದುದ .

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ

ಮೂಲಕ

2.

ರಿಭಾಷೆಗಳು.Š

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ,

ಸಂದಭಾವು

ಅನಯ ಥಾ

ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಸಿದ

ಹೊರತ್ತ,Š
(1) ``ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ” “ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ” “ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ” ಮತ್ತು ʼ ಸಣರ್ಕಸು
ಷರ್ಮತ” ಎಿಂದರೆ, ಕರ ಮವಾಗಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದಂತೆ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಪರಶತ್ತು , ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ, ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತ;
(2) ``ರ್ಕಯಾಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳು'', ಎಿಂದರೆ, ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಷರಷಬಹುದಾದ ಮತ್ತು
ಿಂದು ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಯಗಳನುು
ಷಮಮ ತ

ಸೂಚಿಸಿ

ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು

ಅನುಮೊೋದಿಷಬಹುದೄಿಂದು ತ್ಮಮ

ಮಿಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು

ಕೊಟಿ್ ದಾದ ಗ ಮಾತ್ರ ವ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ ಪರ ಬಂಧ್ಕರ ಮಂಡಳಿ ಅರ್ವಾ ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ
ಅರ್ವಾ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ಪರಶತ್ತು

ಅರ್ವಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಸರಷಬಹುದಾದ

ಅರ್ವಾ

ಇತ್ರ

ಷಭೆಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದ
ಚ್ರ್ಚಾಗೆ

ಷರ್ಮತಗಳು
ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು

ನಿಣಾಯನುು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ವಿಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳು;
(3) ``ಪರ ಬಂಧ್ಕರ ಮಂಡಳಿ'' ಎಿಂದರೆ, ಅಧಿನಿಯಮದ

25ನೇ ಪರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

26ನೇ ಪರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ಬಂಧ್ಕರ ಮಂಡಳಿ;
(4) ``ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ” ಎಿಂದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ
ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಸಿದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ;
``ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್'' ಎಿಂದರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಇರು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ನಆಸಿದ,

(5)

ನಿಾಹಿಸು ಿಂದು ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್;
``ಕುಲಾಧಿಪತ'', ಷಸಕುಲಾಧಿಪತ

(6)
ಅಧಿರ್ಕರ”

``ಕುಲಪತ'', ``ಷಸಕುಲಪತ'' ಮತ್ತು

“ಸಣರ್ಕಸು

ಎಿಂದರೆ, ಅನುಕರ ಮವಾಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತ, ಷಸಕುಲಾಧಿಪತ,

ಕುಲಪತ

ಷಸಕುಲಪತ ಮತ್ತು ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರ;
(7)

``ಷರ್ಮತಗಳು''

ಎಿಂದರೆ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ

ರೂನಆಷಲಾದ

ಷರ್ಮತಗಳು

ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಿವಿಧ್ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಸಕರು

ರಚಿಸಿರು

ಷರ್ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ

ಶೋಧ್ನ ಷರ್ಮತ, ನಮನಿದಾವನ ಷರ್ಮತ, ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತ,

ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಷರ್ಮತಗಳು ಳಗೊಳುಳ ತ್ು ವೄ;
``ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ನಆಸಿ ನಿಾಹಿಸುತು ರು ಿಂದು

(8)

ರ್ಕಲೇಜು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ;
(9)

“ಗುತು ಗೆ'' ಎಿಂದರೆ ರಜಿಸಾ್ ರರ್ ಮೂಲಕ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಮತ್ತು

ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್

ಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲಕ ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ನಡುವೄ ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಪಪ ಿಂದ;
(10)

“ಘಟಿಕೊೋತ್್  “ ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪದವಿ

ಪಡೆದ ಗೌರದ ರ್ಕರಣಗಳ ಬಿರುದುಗಳನುು ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಪದವಿಗಳು, ಗೌರ ಪದವಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಪರ ವಸಿು ಗಳು,
ಘಟಿಕೊೋತ್್ ;

ಬಿರುದುಗಳು

ಮತ್ತು

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನುು

ನಿೋಡುವಂರ್

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

(11)

``ಷರ್ಕಾರ'' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರ;

(12)

“ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ” ಎಿಂದರೆ 10+2 ಹಂತ್ದ ನಂತ್ರದ ಜ್ಞಾ ನನುು

ಪಡೆಯುವುದರ್ಕಾ ಗಿ

ಪಠ್ಯ ವಿಶಯದ ಅಧ್ಯ ಯನ ಅರ್ವಾ ಕೊೋಸುಾಗಳು;
(13)

“ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು ” (KSHEC) ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ 2010ರ (2010 ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 26) 3ನೇ ಪರ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚ್ನೆಯಾದ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು ;
(14)

“ಮಖಯ ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್” ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ನಿಾಹಿಸುತು ರು ಮಖಯ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್,

ಅದರಲ್ಲಿ

ತ್ನು

ಕಿಂದರ ಸಾಾ ನವಾಗಿ ಸಾಾ ನಆಸಿ

ಪರ ಮಖ ಸೌಕಯಾಗಳು,

ಬೋಧ್ಕ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ,

ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ಗಾ, ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇರುವುದು;
(15)

``ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಮಾನಯ ತ್ರ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC), ಅಖಿಲ ಭಾರತೋಯ ತ್ರಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು (AICTE), ವೆಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು
ಕೈಗಾರರ್ಕ ಸಂಶೋಧ್ನ ಪರಶತ್ತು

(CSIR), ಭಾರತೋಯ ಷಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಂಶೋಧ್ನ

ಪರಶತ್ತು , ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನಯ ತ್ರ ಪರಶತ್ತು (NAAC), ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಮಾನಯ ತ್ರ
ಮಂಡಳಿ (NBA), ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಬೋಧ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು (NCTE), ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು , ಭಾರತ್ದ
ವಾಸುು ಶಿಲಪ

ಜಿೋರ್ೋಾದಾಿ ರ ಪರಶತ್ತು , ಇವುಗಳನುು

ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಹಾಗೂ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಗುಣಮಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ ವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಗುಣಮಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತು ಗಳನುು
ವಿಧಿಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಕಿಂದರ ಷರ್ಕಾರವು ಸಾಾ ನಆಸಿರು ಿಂದು ಸಂಸೄಾ

ಮತ್ತು ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣನುು

ನಿಯಂತರ ಸು ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ಕಿಂದರ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಸಾಾ ನಆಸಿದ ಅರ್ವಾ
ಅಧಿಮಾನಯ ಗೊಿಂಡ ಅಿಂತ್ಸ ಇತ್ರ ಶಾಷನಬದಿ ಸಂಸೄಾ ಗಳು;
(16)

“ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್ ಹೊರಗಿನ ಕಿಂದರ ಗಳು” ಎಿಂದರೆ, ಷರ್ಕಾರ ಮತ್ತು

ಅನುಮೊೋದಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಿಿಂದ ಮಖಯ

ಯುಜಿಸಿಯಿಂದ

ಹೊಿಂದಿರು ಹೆಚ್ಚು ರ ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್ ಆಗಿ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸಿನ ಹೊರಗೆ ಸಾಾ ನಆಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಾಹಿಸುತು ರು ಿಂದು

ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರಕ ಸೌಕಯಾಗಳು, ಬೋಧ್ಕ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ, ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು
ಅದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇರುವುದು.
(17)

“ಔಟ್ರೋಚ್ ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳು” ಎಿಂದರೆ, ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ

ಯುಜಿಸಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಪರನಿಯಮಗಳ

ಷರ್ಕಾರ ಮತ್ತು

ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದಂತೆ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸವೄಯಲ್ಲಿ ನ ವಿಷು ರಣಾ ಚ್ಟುಟಿಕೆ;
(18)

``ನಿಯರ್ಮಷಲಾದುದು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರ್ಕಾರವು ರಚಿಷಲಾದ

ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಲಾದುದು;
(19)
ರ್ಕಲೇಜಿನ

``ಿಂದು ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಿಂತೆ ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು'' ಎಿಂದರೆ, ಘಟಕ
ಮಖಯ ಷಾ ರು

ಮತ್ತು

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ , ಘಟಕ
ನೇಮಕಗೊಿಂಡಿರು
ಳಗೊಳುಳ ತ್ರು ರೆ;

ಉಪನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು

ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ

ರ್ಕಲೇಜಿನ ಕತ್ಾಯ
ಅರ್ವಾ

ಯಾವುದ

ಅರ್ವಾ

ನೇಮಕವಾದ

ನಿಾಹಿಷಲು ತ್ರತ್ರಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಇತ್ರ

ಯ ಕ್ತು ಯೂ

ಇದರಲ್ಲಿ

“ಸಾಾಜ್ನಿಕ-ಖಾಷಗಿ ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ” ಎಿಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿಂದರ

(20)

ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಧ್ನ ಷಹಾಯ ಪಡೆಯು ಮತ್ತು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ್
ನಡೆಷಲಪ ಡು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ;
(21)

``ಕುಲಷಚಿರು'' ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಕುಲಷಚಿರು;

(22)

``ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ '' ಎಿಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ಗಳ ರ್ಕಯಾನುು

ಷಮನವ ಯಗೊಳಿಸು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡು ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ ಕಿಂದರ ಕೆಾ
ಯ ಸಾಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿಯು

ಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್

ಇತ್ರ

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆರವರಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ನಆಸಿದ ಅರ್ವಾ ನಿಾಹಿಸು ಿಂದು ಕಿಂದರ ;
“ಸಂಸೄಾ ” ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಿಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960 ರ (1960 ರ

(23)

ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಿಂದಾಯತ್ವಾದ ಬಿಂಗಳೂರು ಜೇಷಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ
(BJES);
ಈ

(24)

ಅಧಿನಿಯಮಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

``ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರ''

ಅರ್ವಾ

``ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ '' ಎಿಂದರೆ ಕನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಿಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960ರ (1960ರ
ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 17) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಿಂದಾಯತ್ವಾದ ಬಿಂಗಳೂರು ಜೇಷಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ
(ಬಿಜೆಇಎಸ್);
(25)

``ರಾಜ್ಯ '' ಎಿಂದರೆ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ;

(26)

``ಪರನಿಯಮಗಳು''

ಮತ್ತು

``ವಿನಿಯಮಗಳು'' ಎಿಂದರೆ, ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಅನುಕರ ಮವಾಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮಗಳು;
“ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ“ ಎಿಂದರೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಮತ್ತು

(27)
ಅರ್ವಾ

ಸಂಶೋಧ್ನ ಪದವಿಯನುು

ಸಾಾ ನಆಸಿದ

ಯಾವುದ

ಇತ್ರ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪದವಿ, ಡಿಪಿ ಮಾ

ಳಗೊಿಂಡಂತೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಿಿಂದ
ಪರ ವಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ

ಅಧ್ಯ ಯನದ

ಕರ ಮಬದದ ವಾಗಿ

ಯಾವುದ

ಕೊೋಷಾನುು

ಪಡೆಯುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಯಾರೇ ಯ ಕ್ತು ಯನುು ಳಗೊಳುಳ ತ್ು ದೄ;
``ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ '' ಎಿಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

(28)
ಷಲಹೆ

ಮತ್ತು

ಷಮಾಲೋಚ್ನೆಯ

ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ

ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದ

ನೆರನುು

ನಿೋಡುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಸಾಾ ನಆಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಾಹಿಸುತು ರು ಿಂದು ಕಿಂದರ ;
(29)

``ಅಧಾಯ ಪಕರು''

ಎಿಂದರೆ,

ಬಬ

ನಅರ ಧಾಯ ಪಕರು,

ನಅರ ಧಾಯ ಪಕರು,

ಅರ್ವಾ

ಬೋಧಿಸುವುದಕೆಾ

ಅರ್ವಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ನಡೆಸುವುದಕೆಾ

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಷಸನಅರ ಧಾಯ ಪಕರು,
ಿಂದು

ಘಟಕ

ಷಹಾಯಕ
ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆಗೆ ಮಾಗಾದವಾನ

ನೇಮಕವಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಯ ಕ್ತು ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗವು

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಸಿದ

ನಿಯಮಾಳಿಗಳಿಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಇರು

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು

ಇದರಲ್ಲಿ

ಳಗೊಳುಳ ತ್ರು ರೆ;
(30)

“ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ “ಎಿಂದರೆ ರೂಸಾ 2.0 ನ ಉಪಬಂಧ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸೆಿಂಟ್

ಜೋಸೄಫ್ಸ ರ್ಕಲೇಜ್ (ಸಾವ ಯತ್ು ), ಬಿಂಗಳೂರು, ಉನು ತೋಕರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಾಜ್ನಿಕ – ಖಾಷಗಿ ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ದ ಏರ್ಕತ್ಮ ಕ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಸಾಾ ನಆತ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಗರ್ಮತ್ವಾದ ಸೆಿಂಟ್ ಜೋಸೄಫ್ಸ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ,
``ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

(31)

ಅನುದಾನಗಳ

ಆಯೋಗ''

ಎಿಂದರೆ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ಅನುದಾನಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ (1956ರ ಕಿಂದರ ಅಧಿನಿಯಮ 3) 4ನೇ ಪರ ಕರಣದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಾ ನಆತ್ವಾದ ಆಯೋಗ; ಮತ್ತು
(32)

``ಸಂದವಾಕರು''

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದಂತ್

ಎಿಂದರೆ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಸಂದವಾಕರು

ಮತ್ತು

ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

13ನೇ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ 14ನೇ

ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದಂತ್ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಷಸ ಸಂದವಾಕರು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ- II
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಮತ್ತತ
3.

ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸೆೆ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಸ್ಥೆ ನೆಗೆ ಾ ಸ್ಥತ .- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿಲಿ ದ

ಿಂದು ಏರ್ಕತ್ಮ ಕ ಷವ ರೂಪದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಸಾಾಜ್ನಿಕ ಖಾಷಗಿ ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಸಾಾ ನಆಸು ಸಕಾ ನುು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ
ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ನಅರ ಯೋಜಿಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರಕೆಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಸಾಾ ನಆಸು

ಪರ ಸಾು ನುು ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಪರ ಸಾು ವು ಈ ಮಿಂದಿನ ವಿರಗಳನುು ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ಸಂಸೄಾ

ವಿರಗಳಿಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳು;

(ii) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಾಯ ನಆು ಮತ್ತು ಸಾಾ ನಮಾನ ಹಾಗೂ ಭೂರ್ಮಯ ಲಭಯ ತೆ;
(iii)

ನಅರ ರಂಭದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕೆಿಂದಿರು

ನಿಕಟ

ಐದು

ಅಧ್ಯ ಯನ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಮತ್ತು

ಶಾಗಳ

ಸಂಶೋಧ್ನ

ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ

ಷವ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬಗೆಗಳು;
(iv) ನಅರ ರಂಭಿಷಬೇಕೆಿಂದು ಪರ ಸಾು ನಆಸಿರು ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳು), ಅಧ್ಯ ಯನ
ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳ ಷವ ರೂಪ;
(v) ಕಟ್ ಡಗಳು, ಷಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚ್ನ ಸೌಕಯಾಗಳನುು

ದಗಿಸುವಂರ್ ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್

ಅಭಿವೃದಿಿ ;
(vi) ನಅರ ರಂಭದ ದಿನಿಂಕದ ನಿಕಟ ಐದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಗಳ ಅಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೄಚ್ು ದ
ಹಂತ್ಗಳು;
(vii) ಬಾಬುವಾರು ಆತ್ಾಕ ವೄಚ್ು , ಆರ್ಥಾಕ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ತಯಬಬ
ತ್ಗಲು ಅಿಂದಾಜು ವೄಚ್ು ;

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗೆ

(viii) ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸಂಗರ ಸಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಬಂಡವಾಳದಿಿಂದ ತ್ಗಲು ವೄಚ್ು
ಹಾಗೂ ಪರ ತಯಿಂದು ಮೂಲಕ್ಕಾ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡು ರೋತ;
(ix) ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಿಂದ ಶುಲಾ ಸೂಲು ಮಾಡಿ ಆಿಂತ್ರಕವಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗರ ಹಿಸು ಯೋಜ್ನೆ,
ಷಲಹಾ ಸವೄ ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ
ನಿರೋಕ್ತಾ ತ್ ರಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿರೋಕ್ತಾ ತ್ ರಮಾನಗಳು;
(x) ಘಟಕವೇಿಂದಕೆಾ ತ್ಗಲು ವೄಚ್ು ದ ವಿರಗಳು, ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ದುಬಾಲವಾದ ಗಾಗಳಿಗೆ
ಸರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಲಾ , ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿೋಡು
ರಯಾಯತ ಅರ್ವಾ ವಿನಯತಯ ಪರರ್ಮತಯ

ವಿರಗಳನುು

ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋಯರು

ಅರ್ವಾ ಭಾರತೋಯ ಮೂಲದ ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋಯರು ಅರ್ವಾ ಭಾರತೋಯ
ಮೂಲದ ಯ ಕ್ತು ಗಳು ನಅರ ಯೋಜಿಸಿದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ನುು ಳಿದು ಇತ್ರ ರಾಶ್ ್ ರಗಳ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಷತ್ಕಾ

ಶುಲಾ ದ ದರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದದ ಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುು

ಸೂಚಿಸು ಶುಲಾ

ರಚ್ನೆಯ ವಿರಗಳು;
(xi) ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ವಿದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಘ ದೊರಕ್ತಸಿಕೊಡಲ್ಲರು ಶಾಗಳ
ಅನುಭ ಮತ್ತು ಪರಣಿತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಣರ್ಕಸಿನ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳು;
(xii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ರು

ಅಧ್ಯ ಯನ

ಕರ ಮಗಳಿಗೆ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳನುು

ಆಯ್ಕಾ

ಮಾಡುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಇರು ಯ ಸೄಾ ; ಮತ್ತು
(xiii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ಪನೆಯಾಗುವುದಕೆಾ

ಮೊದಲು ನೆರವರಷಬೇಕೆಿಂದು ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಶರತ್ತು ಗಳ ನೆರವರಕೆಯ ಹಂತ್;
4.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಸ್ಥೆ ನೆ.-

(1)

ಅಧಿನಿಯರ್ಮತಯ

ನಂತ್ರ,

ಷರ್ಕಾರವು,

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದಂತೆ ಿಂದು ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯನುು ಸಾಾ ನಆಸು
ಉದೄದ ೋವದ ಪತ್ರ ದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಿಂದು ಆದವದ ಮೂಲಕ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯನುು

ನಿದಾಶಿಷಬಹುದು.
(2) ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ

ದತು ನಿಧಿಯ ಸಾಾ ಪನೆಯ ನಂತ್ರ, ನಅರ ಯೋಜಿಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಿಂದು

ಶಾದ ರ್ಕಲಾಧಿಯ ಳಗಾಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳನುು

ಆರಂಭಿಷಲು ಷರ್ಕಾರಕೆಾ

ಅದರ ಸಿದಿ ವಾಗಿರುವಿಕೆಯನುು ತಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯಿಂದ ಅದರ ಸಿದಿ ವಾಗಿರುವಿಕೆಯ ಪತ್ರ ನುು ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ನಂತ್ರ 3 ನೇ
ಪರ ಕರಣ ಮತ್ತು (1) ಮತ್ತು (2) ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರ್ಕಾರವು, ಕೆಳಕಂಡ ಷದಷಯ ರನುು
ಳಗೊಿಂಡಿರು ಿಂದು ಪರಶಿೋಲನ ಷರ್ಮತಯನುು ರಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

ಅಪರ ಮಖಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
- ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ;
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತು ನ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರ
ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಷರ್ಕಾರನುು ಪರ ತನಿಧಿಸು ಇಬಬ ರು ಷದಷಯ ರು
- ಪದನಿರ್ಮತ್ು
ಷದಷಯ ರು;
ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಗಳ ಸವೄಯ ದಜೆಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಇಬಬ ರು ಹಿರಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಾ ರು - ಷದಷಯ ರು;
ಮತ್ತು
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತು ನ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಸಕ
ನಿದಾವಕರು
-ಷದಷಯ
ರ್ಕಯಾದಶಿಾ;

(4) ಯುಜಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಭಾಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳು
ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಸಿದ
ನಿಯಮಾಳಿಗಳು,
ಮತ್ತು
ಮಾನದಂಡಗಳ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಅರ್ವಾ ಕೊೋಸುಾಗಳ ಆರಂಭಕೆಾ
ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಸಿದಿ ತೆಯನುು
ಪರಶಿೋಲ್ಲಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅದು ಅವಯ ಕವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಬಹುದಾದಂತ್ಸ ವಿಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸಿದ
ತ್ರುವಾಯ ಅದರ ರದಿಯನುು ಷಲ್ಲಿ ಸುವುದು, ಪರಶಿೋಲನ ಷರ್ಮತಯ ರದಿಯನುು ಪರಗಣಿಸಿದ
ನಂತ್ರ ಷರ್ಕಾರವು, ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ, “ಸೆಿಂಟ್ ಜೋಸೄಫ್ಸ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ” ಎಿಂಬ
ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಏರ್ಕತ್ಮ ಕ ಷವ ರೂಪದ ಸಾಾಜ್ನಿಕ-ಖಾಷಗಿ ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಸಾಾ ಪನೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಯನುು ನಿೋಡಬಹುದು.
(5) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಕಿಂದರ ಕಛೇರಯು ಬಿಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಖಯ ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ
ಇರತ್ಕಾ ದುದ . ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ಪನೆಯಾದ ಐದು ಶಾಗಳ ನಂತ್ರ ಷರ್ಕಾರದ ಪೂವಾಾನುಮತ
ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಅದರ ಹೊರ-ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್,
ಕಿಂದರ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಗಳನುು ಹೊಿಂದಬಹುದು.
ಮೊದಲ

(6)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು,

ಮೊದಲ

ಷಸಕುಲಾಧಿಪತಯರು,

ಮೊದಲ

ಕುಲಪತಯರು, ಮೊದಲ ಕುಲಷಚಿರು, ಮೊದಲ ಪರೋರ್ಕಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು, ಮೊದಲ ಸಣರ್ಕಸು
ಅಧಿರ್ಕರ, ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಷದಷಯ ರು, ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಷದಷಯ ರುಗಳು,
ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತು ನ ಷದಷಯ ರುಗಳು ಮತ್ತು ಇನುು
ಅಿಂರ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಅರ್ವಾ ಷದಷಯ ರುಗಳಾಗಬಹುದಾದಂರ್ ಎಲಾಿ
ಅರ್ವಾ

ಷದಷಯ ತ್ವ ನುು

ನಿರ್ಕಯನುು

ಹೊಿಂದಿರುವುದು

ಮಿಂದೄ,

ಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಅಿಂರ್ ಪದ

ಮಿಂದುರೆಯುರೆಗೆ,

ಿಂದು

ನಿಗರ್ಮತ್

ರಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ಮತ್ತು ಅದು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ದಾವೄ ಹೂಡಬಹುದು

ಮತ್ತು ದಾವೄಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
(7) (4)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ದೊರೆತ್ನಂತ್ರ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಸಾಾ ಪನೆಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ, ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಅಜಿಾಸಿದ, ಸೃಜಿಸಿದ,

ಏನಅಾಟು ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಅರ್ವಾ ನಿರ್ಮಾಸಿದ ಭೂರ್ಮ ಮತ್ತು

ಇತ್ರ ಸಿಾ ರ ಮತ್ತು ಚ್ರ ಷವ ತ್ತು ಗಳು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದೊಿಂದಿಗೆ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(8) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಹೂಡಿದ ಅರ್ವಾ ಅದರ ವಿರುದಿ ಹೂಡಲಾದ ಎಲಾಿ ದಾವೄಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರ್ಕನ್ಮನು ಯ ಸರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಪತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕುಲಷಚಿರು ಷಹಿ ಮಾಡಿ ಷತ್ರಯ ಪನೆ
ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ ದಾವೄಗಳಲ್ಲಿ ನ ಮತ್ತು ಯ ಸರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಎಲಾಿ

ಆದಶಿಕೆಗಳನುು

ಕುಲಷಚಿರಗೆ ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅರಗೆ ಜ್ಞರ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
(9)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ ನ

ಭೂರ್ಮ,

ಕಟ್ ಡ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿರುವುದನುು

ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

ಷವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಯಾವುದ

ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ಬಳಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
5. ಅನುದ್ಯನಗಳು ಮತ್ತತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು.- (1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ ಕಿಂದರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಸಣರ್ಕಷನುು ದಗಿಷಬಹುದು.
(2) ಭಾರತ್ ಷರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟ್ ನಅಲ್ಲನ ನಿಧಿಗಳ ಲಭಯ ತೆಗೆ ಳಪಟು್
ಅಿಂರ್ ಅನುದಾನನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಷಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮಂತ್ರರ ಲಯದ ರೂಸಾ ಸಿಾ ೋರ್ಮನ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಷಹಾಯಾನುದಾನ ಪಡೆಯುತು ರು
ಕೊೋಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ವತ್ನ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರು ಬೋಧ್ಕ ಮತ್ತು ಬೋದಕತ್ರ

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳನುು ಬಿಂಬಲ್ಲಷಲು ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರವು ರೂಸಾ 2.0ರ ಘಟಕ-1ರ್ಕಾ ಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ
ಅದರ ನಅಲ್ಲನ ಶೇಕಡಾ 40ರಶ್ ನುು ಕೊಡಬಹುದು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ಗಾದ ಯಾವುದ
ಹುದೄದ ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದ ಷಹಾಯಾನುದಾನನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(3) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಮಾನ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂತ್ರರ ಲಯದಿಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅರ್ವಾ ಕಿಂದರ ಡೆತ್ನದ ಅರ್ವಾ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಹೊಿಂದಿದ
ಯಾವುದ ಇತ್ರ ನಿಗಮದಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಖಾಷಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಸೄಾ ಗಳು
ಇತ್ರಯ ದಿಗಳಿಿಂದ ಮತ್ತು
ಇಲಿ ದಿದದ ರೆ ಲೋಕೊೋಪರ್ಕರದ ಮೂಲಕ ರೂಸಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅನುದಾನಗಳನುು ಸಿವ ೋಕರಷಲು ಸಕುಾ ಳಳ ದಾದ ಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಸೆಿಂಟ್ ಜೋಸೄಫ್ಸ್ ರ್ಕಲೇಜು (ಸಾವ ಯತ್ು ), ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜುಗಳ
ಅನುದಾನಿತ್ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ, ಬೋಧ್ಕ ಮತ್ತು ಬೋಧ್ಕತ್ರ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ಇಬಬ ರ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾ
ಶರತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ವತ್ನ, ನಆಿಂಚ್ಣಿ, ಉಪದಾನ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅನುದಾನಗಳನುು ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜ್ಞಗಿ
ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಸಂರಕ್ತಾ ಷಬಹುದು ಮತ್ತು ದಗಿಸುವುದನುು ಮಿಂದುರೆಷಬಹುದು.
(5) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಕಿಂದರ ಷರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣರ್ಕಸು ಏಜೆನಿ್ ಗಳಿಿಂದ,(ಎ) ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ; ಅರ್ವಾ
(ಬಿ) ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ನೆರನುು ಪಡೆಯು ಯಾವುದ ನಿದಿಾಶ್ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಅರ್ವಾ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ,
- ಸಣರ್ಕಷನುು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಸಿವ ೋಕರಷಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಯಾವುದ ರ್ಕನ್ಮನತ್ಮ ಕ
ನೆರನುು

ಮೂಲದಿಿಂದ ಯಾವುದ ಆರ್ಥಾಕ

ಸಿವ ೋಕರಷಬಹುದು.

6. ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಾ ೈಂಸ್ ಹೊರಗೆ ಕೈಂದಾ ಗಳನುನ
ಅಧಿಕಾರ.-ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಾ ಪನೆಯಾದ ತ್ರುವಾಯ ಐದು ಶಾಗಳನುು
ನಂತ್ರ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಮತ್ತು
ಸಂಸೄಾ ಗಳ

/

ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ನಿರ್ಕಯಗಳ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ,
ಷಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಘಟಕ

ರ್ಕಲೇಜುಗಳು,

ನಅರ ದಶಿಕ

ಳಪಟು್ ,

ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಕಿಂದರ ಗಳು,

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ

ಇತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ರ

ಗುಣಮಟ್ ಗಳಿಗೆ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು,

ಸ್ಥೆ ಪ್ತಸು

ತ್ನಗೆ

ಹೆಚ್ಚು ರ

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರದ

ಸೂಕು ವೄನಿಸುವಂರ್

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್ಗಳು

ಮತ್ತು

ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ಗಳು/ಸಂಸೄಾ ಗಳನುು ಹಾಗೂ ರ್ಕಯ ಿಂಪಸ್ ಹೊರಗಿನ ಕಿಂದರ ಗಳು ಹೊಿಂದಿರಬಹುದು.
7.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಧ್ಾ ೋಯೋದ್ದ ೋವಗಳು,-

ವಿಶೇಶವಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಷಮದಾಯದ ಉನು ತಗಾಗಿ ಜ್ಞಾ ನನುು ಸೃಜಿಸುವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಸಂರಕ್ತಾ ಸುವುದು
ಹಾಗೂ ಪರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳಿಂದಿಗೆ ನೈತಕ ಮೌಲಯ ಗಳನುು ದಗಿಸುವುದು ಸರದಂತೆ ತ್ನು ದೃಷ್ಟ್ ಕೊೋನನುು
ಸಾಧಿಷಲು ವಿಶಾಲ ಪರ ಮಾಣದ ರ್ಕಯಾತಂತ್ರ ಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ ,(i) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧ್ನೆ, ತ್ರಬೇತ,
ಷಮಾಲೋಚ್ನೆ, ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧ್ನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾ ರ ಉನು ತ ಜ್ಞಾ ನದ ಪರ ಸಾರರ್ಕಾ ಗಿ ಉಪಬಂಧ್ನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು
ಮತ್ತು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಷರ್ಕಾರದ ಪೂಾನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆದು ಯುಕು ವೄಿಂದು
ಭಾವಿಷಬಹುದಾದಂತೆ ಇತ್ರ ಉದೄದ ೋವಗಳು;

(ii) ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ ಇತ್ರೆ ಯ ಸೄಾ ಗಳಲ್ಲಿ

ಬೋಧ್ಕರಗಾಗಿ, ವೃತು ನಿರತ್ರಗಾಗಿ ಮತ್ತು

ಆಡಳಿತ್ಗಾರರಗಾಗಿ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟ್ ದ ತ್ರಬೇತ, ಸಾಮರ್ಯ ಾ ರೂಪಣ ಹಾಗೂ ಬಳಣಿಗೆ
ಯ ಸೄಾ ಗಳನುು ವಿನಯ ಷಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ ಚ್ಚರಪಡಿಸುವುದು;
(iii)

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ

ಕಿಂದರ ಗಳನುು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಉತ್ು ಮ

ಗುಣಮಟ್ ನುು ದಗಿಸುವುದು;
(iv)
ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ವಿವಿಧ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕೆಾ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣನುು ಯವಸಿವ ಯಾಗಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪದವಿಗಳನುು ,
ಡಿಪಿ ೋಮೊೋಗಳನುು , ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನುು ಮತ್ತು ಯಶೋಪತ್ರ ಪರ ದಾನದಂರ್ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಪರ ವಸಿು ಗಳನುು ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು;
(v) ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಬೋಧ್ಕ ವೃಿಂದದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ) ಷದಷಯ ರಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರರಗೆ ನಿದಿಾಶ್
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧ್ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು , ತ್ರಬೇತ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು

ಪರಕಲ್ಲಪ ಷಲು, ವಿನಯ ಷಗೊಳಿಷಲು, ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಷಲು ಇತ್ರ ಯಾವುದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು, ಸಂಶೋಧ್ನ ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ಲಾಭರಹಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ಕೈಗಾರರ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳು,
ವೃತು ಪರ ಸಂಸೄಾ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಂದಿಗೆ ಷಸಯೋಗನುು ಹೊಿಂದುವುದು;
(vi) ಉಪನಯ ಷ ಮಾಲ್ಲಕೆಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣಗಳು, ಷಮೆಮ ೋಳನಗಳು, ರ್ಕಯಾಾಿಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಷಮದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಿ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು, ಪರ ಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು

ತ್ರಬೇತ

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಷಮಾರಂಭಗಳ ಮಖಾಿಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು

ತ್ತ್್ ಿಂಬಂಧಿತ್

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ

ವಿಶಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ಸಾಾಜ್ನಿಕ

ಚ್ರ್ಚಾಯನುು

ಏಪಾಡಿಸುವುದು;
(vii)

ಯಾವುದ

ಇತ್ರೆ

ಗುಣಮಟ್ ದ

ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಷಸಭಾಗಿತ್ವ ದಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಬೋಧ್ಕವೇಿಂದರ ತ್ರಭೇತಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು
ಸರ್ಮಮ ಕೊಳುಳ ವುದು;
(viii) ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಷಸರ್ಕರದೊಿಂದಿಗೆ ಆಿಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಆಿಂತ್ರಕ –
ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಶಯಗಳ ಷಸಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧ್ನೆಯನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
(ix)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಮಿಂದುರಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ

ಮತ್ತು

ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಅವಯ ಕವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕು ವಾದ ಕರ ಮಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(x)

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ

ಉನು ತ್

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುು

ವೃದಿಿ ಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ

ಷರ್ಕಾರವು ಶಿಫ್ಯರಸು್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ್ ಯಾವುದ ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು ಈಡೇರಸುವುದು.
8. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ

ಾ ಕಾಯಿಗಳು.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಈ

ಮಿಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಮತ್ತು ಪರ ರ್ಕರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(1)

ಷರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆ

ಪಡೆದು ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅನುದಾನಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಾಳಿ,
ಮತ್ತು

ಮಾನದಂಡಗಳು

ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ನಿಧ್ಾರಷಬಹುದಾದಂತೆ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸು್ ಗಳು,

ನಅರ ದಶಿಕ

ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಾಾ ನಆಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಾಹಿಸುವುದು;

ಕಿಂದರ ಗಳು

ಮತ್ತು

(2)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಬಹುದಾದ

ಉದೄದ ೋವನುು

ಅರ್ವಾ

ರ್ಕಯಾರೂಪಕೆಾ

ರ್ಕಯಾಸಾಧ್ಯ ವಾಗಬಹುದಾದ

ತ್ರುಲ್ಲಿ

ಎಲಾಿ

ಅಿಂರ್

ಇತ್ರ

ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(3)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಹೇಳಲಾದ

ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೊಳಪಟು್

ಪದವಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ವಸಿು ಗಳನುು ಪರ ದಾನಮಾಡುವುದು;
(4)

ಪರನಿಯಮಗಳನವ ಯ ಸಂಶೋಧ್ನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ

ವತ್ನಗಳು ಮತ್ತು

ಬಹುಮಾನಗಳು, ನಅರತೋಶಕಗಳು ಇತ್ರಯ ದಿಗಳನುು

ಸಾಾ ನಆಸುವುದು ಮತ್ತು

ನಿೋಡುವುದು;
(5)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಶುಲಾ ಗಳು, ಬಿಲುಿ ಗಳು, ಖರೋದಿ ಪಟಿ್ ಗಳು
ಮಾನಯ ವಾದವುಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು

ರ್ಕನ್ಮನು

ಕಳಿಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಜುಾಗಳನುು

ಸೂಲು ಮಾಡುವುದು;
(6)

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರ ಷಸಪಠ್ಯ

ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ೋತ್ರ

ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕವಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(7)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅರ್ವಾ

ಕಿಂದರ ಗಳ, ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ಗಳು

ಮತ್ತು

ಘಟಕ

ರ್ಕಲೇಜಿನ,

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸತ್ರ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸುಗಳ,

ನಅರ ದಶಿಕ

ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ , ಅಧಿರ್ಕರಗಳು

ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳನುು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು;
(8)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅರ್ವಾ

ಿಂದು

ಘಟಕ

ರ್ಕಲೇಜಿನ

ಅರ್ವಾ

ನಅರ ದಶಿಕ ಕಿಂದರ ದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ದ ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ, ತ್ತ್ರಾ ಲದಲ್ಲಿ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸಿ್ ನ,

ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರು

ಯಾವುದ ರ್ಕನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದಿರು, ಯಾವುದ ರೋತಯ ಷವ ಯಂ ದಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕೊಡುಗೆಗಳನುು

ಸಿವ ೋಕರಸುವುದು ಮತ್ತು ನಯ ಷ ಮತ್ತು ದತು ಷವ ತ್ತು ಗಳೂ ಸರದಂತೆ, ಯಾವುದ ಚ್ರ

ಅರ್ವಾ ಸಿಾ ರ ಷವ ತ್ು ನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು, ಹೊಿಂದಿರುವುದು, ನಿಾಹಿಸುವುದು, ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು

ಸಸಾು ಿಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು;
(9)

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾನಿಲಯಗಳನುು

ಸಾಾ ನಆಸುವುದು

ಮತ್ತು

ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು

ಹಾಗೂ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅರ್ವಾ ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜಿನ ಅರ್ವಾ

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸತ್ರ

ಬರುವುದು
ಕಿಂದರ ಗಳ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಷತ ಷಾ ಳಗಳಾಗಿ ಮಾನಯ ತೆ ನಿೋಡುವುದು;
(10)

ಷತಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡುವುದು

ಹಾಗೂ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಪರ ಗಾಗಳ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆಯನುು

ರೂನಆಸುವುದೂ ಳಗೊಿಂಡಂತೆ,

ಅಿಂರ್ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳ ಸವಾಶರತ್ತು ಗಳನುು ನಿರೂನಆಸುವುದು;
(11)
ಅವಯ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತ್ರತ್ಮ ಕ ಮತ್ತು ಬಿಂಬಲ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ಹುದೄದ ಗಳನುು

ಹುದೄದ ಗಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದು;

ಮತ್ತು ಇತ್ರ

(12)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ ನಿಧ್ಾರಷಬಹುದಾದಂರ್ ರೋತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಿಂರ್

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಇತ್ರ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳಡನೆ

ಷಸಕರಸುವುದು

ಮತ್ತು

ಷಸಯೋಗ

ಹೊಿಂದುವುದು;
(13)

ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ,

ವಾಯ ಸಂಗಕರ ಮಗಳು,

ಮೌಲಯ ಮಾಪಕರಗೆ

ಅಭಿಮಖ

ಮತು ತ್ರ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು
(14)

ವಾಯ ಸಂಗ

ಮತು ತ್ರ
ಕರ ಮಗಳು,

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ

ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು,

ವಿಚಾರಗೊೋಷ್ಟಿ ಗಳು

ಏಪಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವುದು;

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತು ನ ಅನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ

ರ್ಕಲೇಜಿಗೆÀ, ಪರ ವವನುು

ಪುನಮಾನನ

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ಮತ್ತು

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದಂತೆ ಕನಾಟಕದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರ ವವನುು

ಅರ್ವಾ ಘಟಕ

ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ ವಾಯ ನಆು ಗಿಿಂತ್

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ಮಾನದಂಡಗಳನುು

ನಿಧ್ಾರಸುವುದು;
(15)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಅವಯ ವಾಗಬಹುದಾದಂರ್ ಇತ್ರ ಎಲಾಿ

ಕರ ಮಗಳನುು

ರ್ಕಯಾರೂಪಕೆಾ

ತ್ರಲು

ಅರ್ವಾ ರ್ಕಯಾಗಳನುು , ಅವು ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳಿಗೆ ನಅರ ಸಂಗಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಇಲಿ ದಿರಲ್ಲ, ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು;
(16) ಪರೋಕೆಾ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ವಾ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ಅನುಮೊೋದಿತ್ವಾದ ಇತ್ರ
ಯಾವುದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿೋಡಲು ಪದವಿಗಳು, ಡಿಪಿ ೋಮಾಗಳು,
ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ವಸಿು ಗಳನುು
(17)

ವಿದುಯ ನಮ ನ

ಮತ್ತು

ಮದರ ಣ

ಸಾಾ ನಆಸುವುದು;

ಮಾಧ್ಯ ಮದಲ್ಲಿ

ಬೋಧ್ಕ

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನುು

ತ್ಯಾರಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಅರ್ಕವ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು;
(18)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಮಂಡಳಿಯ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ಅನುಮೊೋದನೆಯಡನೆ

ಭದರ ತೆಯನುು

ನಿೋಡಿ

ಅರ್ವಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ನಿೋಡದೄ

ಸಣನುು

ಪಡೆಯುವುದು, ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು, ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು;
(19)

ಷರ್ಕಾರದ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಆಡಳಿತ್ನುು

ವಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು, ಹಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು ನಿಾಹಿಸುವುದು;
ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

(20)

ಸಂಸೄಾ ಯ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಷವ ತ್ತು ಗಳನುು

ಆಜಿಾಸುವುದು;
(21)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ವಾ ನಅರ ಸಂಗಿಕವಾದ

ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಚ್ಟುಟಿಕೆಗಳನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
9. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಗಿ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಲೈಂಗ ಅಥವ್ಯ ರಾಶ್ ಾ ಭೇದವಿಲಾ ದ್
ಎಲಾ ರಿಗೂ ಮುಕತ ವ್ಯಗಿರತಕಕ ದ್ದದ .- (1)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಗಾ, ಜ್ಞತ, ಮತ್, ಲ್ಲಿಂಗ ಅರ್ವಾ

ರಾಶ್ ರ ಭೇದವಿಲಿ ದೄ ಎಲಾಿ ಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೂ ಮಕು ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ವವಗಳನುು

ಮೇಲೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ :

ಅಸಾತ್ರ ಪರೋಕೆಾ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಸಾತೆಯ ಆಧಾರದ

ಪರಂತ್ತ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಎಲಾಿ

ಅನುದಾನಿತ್ಲಿ ದ

ಕೊೋಸುಾಗಳು

ಪರ ೋಗಾರ ಮಗಳ ಪರ ವವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಅರತ್ು ರಶ್ ನುು ಮತ್ತು ಎಲಾಿ
ಮತ್ತು

ಪರ ೋಗಾರ ಮಗಳ ಪರ ವವಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ಮೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಪರ ವವಗಳನುು
ಸಾಮಾನಯ
ರಾಜ್ಯ

ಶೇಕಡಾ 90ರಶ್ ನುು

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ಅನುದಾನಿತ್ ಕೊೋಸುಾಗಳು

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರವು ಅರ್ವಾ ಅದರ ಏಜೆನಿ್ ಯು ನಡೆಸು

ಪರ ವವ ಪರೋಕೆಾ ಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಷರ್ಕಾರವು

ಅರ್ವಾ

ರೂನಆಸು

ಮತ್ತು ಸಿೋಟುಗಳನುು

ರ್ಮೋಷಲಾತ

ನಿೋತಗೆ

ಅಸಾತೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಮತ್ತು
ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ :
ಮತ್ತು

ಪರಂತ್ತ, ಯಾವುದ ಕೊೋಸುಾ

ಅರ್ವಾ

ಸಿೋಟುಗಳು ಇರುಲ್ಲಿ , ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ಇಿಂರ್ ಕೊೋಸುಾಗಳನುು
ರ್ಮೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ಯಾವುದ ಕೊೋಸಿಾನಲ್ಲಿ

ಪರ ೋಗಾರ ರ್ಮನಲ್ಲಿ

ಸತ್ು ಕ್ತಾ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ

ಟಿ್ ಗೆ ಿಂದುಗೂಡಿಸು ಮೂಲಕ

ಮೂರು ಸಿೋಟುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುಲ್ಲಿ ,

ಅವುಗಳನುು ಷರದಿ ಸುತು ನಲ್ಲಿ ರ್ಮೋಷಲ್ಲಡತ್ಕಾ ದುದ :
ಅಲಿ ದೄ ಪರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಂಸೄಾ

ಎಿಂದು ಗುರುತಷಲಪ ಟ್ ರೆ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್

ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗು ರ್ಕನ್ಮನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಗಳನುು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
10.
ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್

ರಾಷ್ಟ್ ಾ ೋಯ
ಶಾಷನತ್ಮ ಕ

ಅಧಿಮಾನಾ ತೆ.ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ರ

ನಅರ ರಂಭವಾದ

ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಿಂದ

ತ್ರುವಾಯ

ಅಧಿಮಾನಯ ತೆಯನುು

ಕೊೋರತ್ಕಾ ದುದ . ಮತ್ತು ನಡೆಸು ಎಲಾಿ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳು ಅರ್ವಾ ಅಧ್ಯ ಯನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ ರೋಯ ಅಧಿಮಾನಯ ತ್ರ ಸಂಸೄಾ

ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ನಿರ್ಕಯಗಳ ವಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಅನುಸಾರವಾದ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
11. ಪ್ರಾ ಯೋಜಕ ಸಂಸೆೆ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ತಯಿಂದನುು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚ್ಲಾಯಷಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರನುು

ನೇರ್ಮಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಪುನರ್ನೇರ್ಮಸುವುದು ಅರ್ವಾ

ಅರ ನೇಮರ್ಕತಯನುು ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವುದು;
(ii)

ಷಸಕುಲಾಧಿಪತಗಳ

ನೇಮಕ

ಅರ್ವಾ

ಮರು

ನೇಮಕ

ಅರ್ವಾ

ಮರ್ಕು ಯಗೊಳಿಸುವುದು;
(iii)

ಪರ ರ್ಮ ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯನುು ರಚಿಸುವುದು;

(iv)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನುು

(v)

ಬಬ ರು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೄಾ ಯ ಹೊರಗಿನರಾದ ಬಬ ರಿಂದಿಗೆ ಮೂರನುು

ನಮನಿದಾಶಿಸುವುದು;

ನಮನಿದಾಶಿಸುವುದು.
(vi)

ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಷದಷಯ ರಾಗಿ ಇಬಬ ರು ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು ನಮ ನಿದಾಶಿಸುವುದು;

(vii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಗೆ ದಣಿಗೆ ನಿೋಡಲು ನಿಧಿ ಮೂಲಗಳನುು ನಿಧ್ಾರಸುವುದು;

(viii)
ನಿಧ್ಾರಸುವುದು; ಮತ್ತು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸಣದ ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು

ವೄಚ್ು

ಮಾಡುವುದನುು

(ix)

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಯ ವಿವಾದಗಳನುು

ಉಪಬಂಧಿಸಿರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ

ಬಗೆಸರಸುವುದು.
ಅಧ್ಯಾ ಯ - III
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

12.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.-

ಈ

ಮಿಂದಿನರು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಸಂದವಾಕರು;

(ii)

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು;

(iii)

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು;

(iv)

ಷಸ-ಕುಲಾಧಿಪತಗಳು

(v)

ಕುಲಪತಗಳು;

(vi)

ಷಸಕುಲಪತಗಳು;

(vii)

ಡಿೋನ಄/ ವಿದಾಯ ಲಯದ ನಿದಾವಕರು;

(viii)

ಕುಲಷಚಿರು;

(ix)

ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು;

(x)

ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರ; ಮತ್ತು

(xi)

ಪರನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳೆಿಂದು

ಘೋಷ್ಟಷಬಹುದಾದಂರ್ ಇತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು.
13.

ಸಂದವಿಕರು.-

ಸಂದವಾಕರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ

(1)

ಮತ್ತು

ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಷಲಹೆಗಳನುು

ಕನಾಟಕದ
ಸಂದವಾಕರು

ಮಾನಯ

ರಾಜ್ಯ ನಅಲರು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ರ್ಕಯಾನಿಾಸಣೆಯ

ನಿೋಡಬಹುದು.

(2) ಸಂದವಾಕರು, ಘಟಿಕೊೋತ್್ ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು
(3) ಸಂದವಾಕರು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು
(i)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:-

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದ ಪತ್ರ

ಅರ್ವಾ

ಮಾಹಿತಯನುು ತ್ರಸಿಕೊಳುಳ ವುದು.
(ii)

ಸಂದವಾಕರು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ

ಯಾವುದ

ಅರು

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರವು

ಮಾಹಿತಯ

ಮಾಡಿದ

ಯಾವುದ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ

ಆದವ,

ನಡೆಸಿದ

ಯ ಸರಣೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಕೈಗೊಿಂಡ ತೋಮಾಾನಗಳು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ವಿನಿಯಮಗಳು ಅರ್ವಾ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಪೂರಕವಾಗಿಲಿ ವೄಿಂದು

ಮನಗಂಡರೆ

ಸಂದವಾಕರು

ಹಿತ್ರಷಕ್ತು ಯಿಂದ ತ್ರವು ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಬಹುದಾದಂರ್ ನಿದಾವನಗಳನುು
ಮತ್ತು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಹೊರಡಿಷಬಹುದು,

(iii)

ಹಾಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿದಾವನಗಳನುು ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ರೆಲಿ ರೂ ನಅಲ್ಲಷತ್ಕಾ ದುದ .

14.

ಷಸ-ಸಂದವಿಕರು.- (1) ಕನಾಟಕ ಷರ್ಕಾರದ ಮಾನಯ

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಷಸ-ಸಂದವಾಕರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಸಂದವಾಕರ ಅನುಪಸಿಾ ತಯಲ್ಲಿ ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು ಘಟಿಕೊೋತ್್ ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು
ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(ಎ) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ ಪತ್ರ ಅರ್ವಾ ಮಾಹಿತ
ಕೊೋರುವುದು;
(ಬಿ) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯ ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ /ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ
ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ಷಭೆ ಕರೆಯುವುದು; ಮತ್ತು
(ಸಿ) ಷಸ-ಸಂದವಾಕರಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮಾಹಿತಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಹಿತ್ರಷಕ್ತು ಗೆ ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಸು ಅಿಂರ್ ನಿದಾವನಗಳನುು ಅರು ಹೊರಡಿಷಬಹುದು.
15.

ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-

(1)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರನುು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ನೇರ್ಮಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯ

ಪರ ಸುು ತ್

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರ ರ್ಮ

ಕುಲಾಧಿಪತಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಅರ ಅಧಿಯನುು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ನಿಧ್ಾರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ತ್ದನಂತ್ರದ ಕುಲಾಧಿಪತಯು ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಷದಷಯ ರಾಗಿತ್ಕಾ ದುದ

ಅರ್ವಾ

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ನಿಧ್ಾರಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಶ್ರ ೋಶಿ ಯ ಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಾ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ದಶಾದಯ ಿಂತ್ ಖಾಯ ತ ಹೊಿಂದಿದರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಹಾಗೆ

ನೇಮಕವಾದ

ತ್ದನಂತ್ರದ

ಕುಲಾಧಿಪತಯು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯಿಂದ

ನಿಧ್ಾರಷಲಾದ ಅಧಿರ್ಕರನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(5)

ಕುಲಾಧಿಪತಯು,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅರ್ವಾ

ಅದರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಷಲಾದ

ಪರನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಿಂರ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಅವು ಈ ಮಿಂದಿನ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಳಗೊಳಳ ಬಹುದು; ಎಿಂದರೆ:(i) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಮಖಯ ಷಾ ನಗಿ ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸುವುದು;
(ii) ಸಂದವಾಕರು ಮತ್ತು ಷಸ-ಸಂದವಾಕರ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಎಲಿ
ಘಟಿಕೊೋತ್್ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಸುವುದು;
(iii) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನಗಿ ರ್ಕಯಾನಿಾಹಿಸುವುದು;
(iv) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು

ಪರನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ-

ಕುಲಪತಯ ನೇಮಕ ಅರ್ವಾ ಮರುನೇಮಕ ಅರ್ವಾ ಸವೄ ಮರ್ಕು ಯಗೊಳಿಸುವುದು.
(v) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದನವ ಯ

ನಮನಿದಾವನ ಷರ್ಮತಯ ಷದಷಯ ನಗಿ ಬಬ

ನಮನಿದಾಶಿಸುರು;
(vi) ಕುಲಷಚಿರು ಮತ್ತು ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರಯನುು ನೇರ್ಮಸುವುದು;
(vii) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಬಬ ರು ಶಿಕ್ಷಣತ್ಜ್ಾ ರನುು ನಮನಿದಾಶಿಸುವುದು;

ಯ ಕ್ತು ಯನುು

(viii) ಷಸಕುಲಪತಗಳ ನೇಮರ್ಕತಯನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದು;
(ix) ಮೊದಲ ಯ ಸಾಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು , ಆರ್ಥಾಕ ಷರ್ಮತ ಮತು ತ್ರೆ

ಷರ್ಮತಗಳನುು ಸಾಾ ನಆಸುವುದು;
(x)

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಷಲಾದ

ವಿಧಾನದಂತೆ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನ

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳನುು ಪೂವಾಾನುಮೊೋದಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
(xi) ಈ ಅಧಿನಿಯದಲ್ಲಿ
ಭಿನು ಭಿನಅರ ಯ

ಷಭೆಯ

ಉಪಬಂಧಿಷಲಾದ ವಿಧಾನದಂತೆ (ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಷಭೆಯ
ಭಿನು ಭಿನಅರ ಯನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)

ಭಿನು ಭಿನಅರ ಯನುು

ಪರಸರಸುವುದು.
(6)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ರ್ಕಯಾನಿಾಸಕ

ಅರ್ವಾ

ಸಂಸೄಾ

ಮತ್ತು

ಯಾವುದ

ಇತ್ರ

ರ್ಕಯಾನಿಾಸಕ ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯ ನಡುವೄ ಪರಷಪ ರ ವಿವಾದಾತ್ಮ ಕ ಘಟನೆ ಉಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ,
ವಿವಾದಾಿಂವನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರಗೆ

ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ತೋಮಾಾನವು

ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್

ವಿವಾದಾಿಂವಕೆಾ

ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಅದಕೆಾ ಬದಿ ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
16.

ಷಸ-ಕುಲ್ಲಧಿತಿಗಳು.-

(1)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಮೂದಿಸಿರಬಹುದಾದಂತೆ

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್ , ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ಷಸ-ಕುಲಾಧಿಪತಯನುು
ನೇರ್ಮಷತ್ಕಾ ದುದ .
ಷಸ-ಕುಲಾಧಿಪತಯು

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳ

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳಿಗೆ ಷಹಾಯಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮೂಲಕ

ಅವಯ ಕವಾದ

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಅಿಂರ್

ವಿಶಯಗಳಿಗೆ

ನಮೂದಿಸಿರಬಹುದಾದಂತೆ ಷಸ

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳ ನಅತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಬಾದ ರಗಳಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಸಂದವಾಕರು,

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು

ಮತ್ತು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಷಸ-ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಘಟಿಕೊೋತ್್ ದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಕುಲಾಧಿಪತಯರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ ಷಸ-ಕುಲಾಧಿಪತಯು ಎಲಿ ಷರ್ಮತಗಳು, ಷಭೆಗಳು
ಮತ್ತು ಘಟಿಕೊೋತ್್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿೋನರಾಗತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಕುಲಾಧಿಪತಯು

ತ್ನಗೆ

ಸೂಕು ವೄಿಂದು

ಭಾವಿಸಿ

ಯಾವುದ

ಷಮಯದಲ್ಲಿ

ಷಸ-

ಕುಲಾಧಿಪತಯ ಸವೄಯನುು ಮರ್ಕು ಯಗೊಳಿಷಬಹುದು.
17.

ಕುಲತಿಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶೋಧ್ನ

ಷರ್ಮತಯು ಶಿಫ್ಯರಸು್

ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಂದ ಬಬ ರನುು

ನಲುಾ

ಶಾಗಳ

ಅಧಿಗಾಗಿ ಕುಲಪತಗಳನು ಗಿ, ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಶರತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ನೇರ್ಮಷತ್ಕಾ ದುದ .
ತ್ರುವಾಯ, ಅಧಿರ್ಕರದಲ್ಲಿ ರು

ಕುಲಪತಯರು

ನಲುಾ

ನಲುಾ

ಶಾಗಳ ಅಧಿಯು ಮಗಿದ

ಶಾಗಳ

ಮತು ಿಂದು ಅಧಿಗೆ

ಅಸಾರಾಗತ್ಕಾ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ಕುಲಪತಯರು, ತ್ಮಮ
ಸರಕೊಳುಳ ರೆಗೆ ಪದದಲ್ಲಿ

ಅಧಿ ಮಗಿದ ನಂತ್ರವೂ ಹೊಷ ಕುಲಪತಯರು

ಮಿಂದುರೆಯತ್ಕಾ ದುದ .

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಿಂದು ಶಾನುು ರ್ಮೋರತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

ಆದಾಗೂಯ

ಈ ಅಧಿಯು ಯಾವುದ

(2) (1)ನೇ ಉಪ ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು

ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ ಶೋಧ್ನ ಷರ್ಮತಯು ಈ ಮಿಂದಿನ

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ ,

ಎಿಂದರೆ:-

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯ

ಮೂರು

ನಮನಿದಾಶಿತ್ರಲ್ಲಿ ಬಬ ರು ಷರ್ಕಾರ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು ಮತು ಬಬ ರು ಹಿರಯ ಅರ್ವಾ ಪರ ಖಾಯ ತ್
ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಾ ರಾಗಿದುದ

ಅರಲ್ಲಿ ಬಬ ರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ . ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯ ಮೂರು ನಮನಿದಾಶಿತ್ರಲ್ಲಿ ಬಬ ರನುು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನು ಗಿ ನೇರ್ಮಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಶೋಧ್ನ ಷರ್ಮತಯು, ಮೆರಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪದದ ತಯಲ್ಲಿ
ನಅರ ದಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಕನಿಶಿ ಸತ್ತು ಶಾಗಳ ಅನುಭದೊಿಂದಿಗಿನ ವಿಶಿಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಾ ರಾಗಿರು ಅರ್ವಾ
ಪರ ತಷ್ಟಿ ತ್ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಅರ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಯಲ್ಲಿ ಷಮಾನವಾದ ಸಾಾ ನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು
ಶಾಗಳ ಅನುಭಹೊಿಂದಿರು ಷಕ್ಷಮತೆ, ನಿಷೆಿ , ನೈತಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಿಂಸಿಾ ಕ ಬದದ ತೆಯ ಅತ್ತಯ ನು ತ್
ಮಟ್ ದೊಿಂದಿಗಿನ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು ಶಿಫ್ಯರಸು್ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಕುಲಪತಯರು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಸಕ ಮತ್ತು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಅಧಿರ್ಕರಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯ ಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ
ಮತ್ತು

ನಿಯಂತ್ರ ಣನುು

ತೋಮಾಾನಗಳನುು

ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ :

ಪರಂತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮರ್ಕತಯನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕ್ಕಡಲೇ ಕರ ಮನುು

ತ್ತತ್ತಾ ಷವ ರೂಪದ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನುು
ಅರ್ವಾ

ಅದರ

ಅಧಿರ್ಕರ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ನಅರ ಧಿರ್ಕರ

ಅರ್ವಾ

ಇತ್ರ

ಇದರ್ಕಾ ಗಿ

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ

ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸಿದದ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ಕ್ಕಡಲೇ

ಯಾವೇಬಬ

ಕರ ಮಕೈಗೊಳುಳ ವುದು

ಸಾಧ್ಯ ವಿರದಿರುವಾಗ ಕುಲಪತಯರು ತ್ರನು ಸೂಕು ವೄಿಂದು ಭಾವಿಷಬಹುದಾದಂತ್ಸ ಕರ ಮನುು
ಕುಲಾಧಿಪತಯರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯನುು

ಪಡೆದು ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .

(5) ಕುಲಪತಯರು ಪರನಿಯಮಗಳು ಅರ್ವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ
ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು
ಪರಂತ್ತ,

ಕುಲಪತಗಳ

ಅಭಿನಅರ ಯದಲ್ಲಿ ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಯಾವುದ ನಿಣಾಯವು, ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅರ್ವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ನೆರವರಷತ್ಕಾ ದುದ :
ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ

ರಚಿಸಿದ ಪರನಿಯಮಗಳು,

ವಿನಿಯಮಗಳು ಅರ್ವಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ ದತ್ು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರದ ಹೊರಗಿದದ ರೆ ಅರ್ವಾ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಹಿತ್ರಷಕ್ತು ಗೆ ಪರ ತಕ್ಕಲವಾಗಬಹುದಾಗಿದದ ರೆ, ಅದರ ನಿಣಾಯದ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ
ಸದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಳಗೆ ತ್ನು
ಆತ್ನು ಕೊೋರತ್ಕಾ ದುದ
ಭಾಗವ:ವಾಗಿ
ಯಾವುದ

ಮತ್ತು

ಪರಶಾ ರಷಲು
ನಿಣಾಯನುು

ನಿಣಾಯನುು

ಪರಶಾ ರಷಲು ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್

ನಅರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಿಂರ್ ನಿಣಾಯನುು
ನಿರಾಕರಸಿದ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು

ಅರ್ವಾ

ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ,

ನಅರ ಧಿರ್ಕರನುು

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅರ್ವಾ
ಸದಿನೈದು

ನಂತ್ರ

ಅಿಂರ್

ದಿನಗಳಳಗೆ
ವಿಶಯನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆೆ ಇರ ತೋಮಾಾನವ ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ಕುಲಪತಯರ ಸವೄಗಳನುು , ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು
ಷಸಜ್

ನಯ ಯದ

ತ್ತ್ವ ಗಳನುು

ಅನುಷರಸಿದ

ನಂತ್ರ

ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸು ಸಂದಭಾವೂ ಸರದಂತೆ, ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ

ಹಾಗೂ

ಶಿಸಿು ನ

ಆಧಾರದ

ಕುಲಪತಯು ತ್ನು

ಮೇಲೆ

ಅಸವಾಲನುು

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು

ಸೂಕು

ಅರ್ಕವನುು

ನಿೋಡಿದ

ತ್ರುವಾಯ,

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು

ಅಿಂತ್ಯ ಗೊಳಿಷಬಹುದು.
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

(7)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಮತ್ತು

ಘಟಿಕೊೋತ್್ ದಲ್ಲಿ

ಸಂದವಾಕರು,

ಷಸ-ಸಂದವಾಕರು,

ಷಸ-

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಇರುಗಳ ಗೈರು ಹಾಜ್ರಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಕುಲಪತಯರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
18.

ಷಸಕುಲತಿಗಳು.-

ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು

ಕುಲಪತಯರು,
ಮೂರು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ಜ್ನರನುು

ರ್ಮೋರದಂತೆ

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಅರು

ಅಿಂರ್

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಷಸಕುಲಪತಗಳನುು

ನೇಮಕಮಾಡÀತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂರ್

ಮತ್ತು

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆರವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
19.ಡೋನ್

ಅಥವ್ಯ

ನಿರ್ದಿವಕ.-

ಕುಲಪತಯರು,

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಡಿೋನ಄

ನಿದಾವಕರನುು

ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ಅರು ಅಿಂರ್

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂರ್ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ನೆರವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
20.

ಕುಲಷಚಿರು.-

(1)

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು,
ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್

ಪರನಿಯಮಗಳ

ನಿಬಂಧ್ನೆ

ಮತ್ತು

ಮೂಲಕ

ಶರತ್ತು ಗಳ

ಮೇಲೆ

ಕುಲಷಚಿರನುು ಮೂರು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಭಾಷ್ಟಸಿರುವಂರ್ ಎಲಾಿ

ಕರಾರುಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರವಾಗಿ ಕುಲಷಚಿರು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ ಷಹಿ ಹಾಕತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ಕುಲಷಚಿರು

ಅಧಿರ್ಕರನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಪರವಾಗಿ

ದಾಖಲೆಗಳನುು

ಪರನಿಯಮಗಳಿಿಂದ

ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಳಿಸು

ಪರ ದತ್ು ಗೊಳಿಷಬಹುದಾದಂರ್

ಅರ್ವಾ ಷಸಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅರ್ವಾ ಕುಲಪತಯರು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ಅಗತ್ಯ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್

ಇತ್ರ

ಇತ್ರ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಅಿಂರ್

ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು

ನೆರವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಕುಲಷಚಿರು

ಷರಯಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ದಾಖಲೆಗಳು

ಮತ್ತು

ರಕ್ತಾ ಸಿಕೊಿಂಡು ಬರು ಹೊಣೆಗಾರಕೆಯನುು

ಸಾಮಾನಯ

ಮೊಸರನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು, ಷಸಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅರ್ವಾ ಕುಲಪತಯರು ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದ
ನಅರ ಧಿರ್ಕರವು ಕೊೋರದಂರ್ ಎಲಾಿ ಅಿಂರ್ ಮಾಹಿತಯನುು

ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನುು

ಅರ ಮಿಂದೄ

ಮಂಡಿಷಲು ಬದಿ ರಾಗಿತ್ಕಾ ದುದ .
21. ರಿೋಕಾಿ ೈಂಗದ ನಿಯಂತಾ ಕರು.- (1) ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಕರನುು

ಕುಲಪತಯರು

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಶರತ್ತು ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

(2)

ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ

ನಿಯಂತ್ರ ಕರು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರೋಕೆಾ ಗಳನುು

ನಡೆಸು

ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರ ಪದದಲ್ಲಿ ದುದ ಮತ್ತು ಫಲ್ಲತ್ರಿಂವನುು ಘೋಷ್ಟಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇರು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಪೂಣಾಾಧಿ ವತ್ನದ ಅಧಿರ್ಕರಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಕುಲಪತಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ

ನೇರವಾಗಿ

ರ್ಕಯಾಾಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಕರ ಮೂರು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗೆ ನೇಮಕಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ತ್ದನಂತ್ರದ ಅಧಿಗೆ ಮರುನೇಮಕವಾಗಲು ಅರು ಅಸಾರಾಗತ್ಕಾ ದುದ .
(4)

ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ

ಏನಅಾಡುಗಳನುು

ನಿಯಂತ್ರ ಕರು,

ಮಾಡುವುದಕೆಾ

ಪರೋಕೆಾ ಗಳನುು

ಹೊಣೆಗಾರನಗಿರತ್ಕಾ ದುದ

ನಡೆಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ

ಅವಯ ಕ

ಮತ್ತು ಪರೋಕೆಾ ಗಳ ರ್ಕಯ ಲೆಿಂಡರ್ನುು

ರೂನಆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಫಲ್ಲತ್ರಿಂವಗಳನುು ಘೋಷ್ಟಷತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು, ಪರೋಕ್ಷಯ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ದುರಾಚ್ರಣೆಯನುು

ತ್ಡೆಯಲು

ಅವಯ ಕ ಕರ ಮಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಹೊಣೆಗಾರನಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಕುಲಷಚಿ ಮತ್ತು ಕುಲಪತ
ಅವಯ ವಿರುರಡನೆ ಷಮಾಲೋಚಿಸಿ ರ್ಕನ್ಮನು ಯ ಸರಣೆಯನುು

ಳಗೊಿಂಡು ಶಿಸುು ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳಳ ವುದು.
(6)

ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ

ನಿಯಂತ್ರ ಕರು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರೋಕೆಾ ಗಳ

ಫಲ್ಲತ್ರಿಂವಗಳನುು

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ ಪುನರಾಲೋಚಿಷಲು ಹೊಣೆಗಾರನಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ರದಿಯನುು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(7) ಪರೋರ್ಕಾ ಿಂಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ಗೊತ್ತು ಪಡಿಷಬಹುದಾದ

ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಿದ ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್ ಇತ್ರೆ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಕುಲಪತಯು

ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ . ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್ ಇತ್ರೆ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ನಿಾಹಿಸುವುದು.
22.

ಸಣಕಾಸು

ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು

ಅಧಿಕಾರಿ.-

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡು,

ಕುಲಪತಯರು,

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ಲ್ಲಖಿತ್

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ ದತ್ು ಗೊಳಿಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರಯನುು

ನೇಮಕ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ಅರು ಅಿಂರ್

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಚ್ಲಾಯಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂರ್ ಕತ್ಾಯ ಗಳನುು ನೆರವರಷತ್ಕಾ ದುದ .
23. ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ನೇಮರ್ಕತಯ ವಿಧಾನ,
ಸವಾ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು

ಶರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು

ಕತ್ಾಯ ಗಳು

ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ - IV
ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು
24.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿ;

(ii)

ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿ;

(iii)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ;

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- ಈ ಮಿಂದಿನವುಗಳು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

(iv)

ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತ;

(v)

ಸಂಶೋಧ್ನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಶಣಾ ಪರಶತ್ತು ;

(vi)

ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು/ಶಾಲೆಗಳು;ಮತ್ತು

(vii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳೆಿಂದು

ಪರನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ಘೋಷ್ಟಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳು.
25.

ಾ ಬಂಧಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು.- (1) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ಈ

ಮಿಂದಿನರನುು ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು

-

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಷಸ- ಕುಲಾಧಿಪತಯರು

-

ಷದಷಯ ರು;

(iii)

ಕುಲಪತಯರು

-

ಷದಷಯ ರು;

(iv)

ಷರ್ಕಾರದ ಪರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು, ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ವಾ ಉಪ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ದಜೆಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ ದಜೆಾಯ ಆತ್ನ ನಮನಿದಾಶಿತ್-ಪದನಿರ್ಮತ್ು ಷದಷಯ ರು;
(v)

ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್

ಇಲಾಖೆಯ ಷರ್ಕಾರದ ಪರ ಧಾನ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು

ಅರ್ವಾ ಉಪ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ದಜೆಾಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಲಿ ದ ದಜೆಾಯ ಆತ್ನ ನಮನಿದಾಶಿತ್ಷದಷಯ ರು;
(vi)

ಷರ್ಕಾರವು ನಮ ನಿದಾವನ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ್ನುು ಳಗೊಿಂಡಂತೆ ಯ ಸಾಾ ಪನೆ,

ಸಣರ್ಕಸು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ವಿಶೇಶ ಕೆಾ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನ ಬಬ ರು ತ್ಜ್ಾ ರು-ಷದಷಯ ರು;
(vii) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು ನಮನಿದಾಶಿಸಿದ ಮೂರು ಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅರ ಪೈಕ್ತ ಬಬ ರು
ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಬಬ ರು ಸಂಸೄಾ ಗೆ ಹೊರಗಿನರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ;- ಷದಷಯ ರು;
(viii)
(ix)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ನಮ ನಿದಾಶಿಸಿದ ಇಬಬ ರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತ್ಜ್ಾ ರು-ಷದಷಯ ರು;
ಜೇಶಿ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗಾಗಿ, ಷರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ನಮ ನಿದಾಶಿಸಿದ ಬಬ ರು ಷಸಕುಲಪತಗಳು,

ಮತ್ದಾನದ ಸಕ್ತಾ ಲಿ ದ

ಷದಷಯ ರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ; ಮತ್ತು
(x)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ನಮನಿದಾಶಿತ್ ಬಬ

ಸುಪರ ಸಿದಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ತ್ಜ್ಾ ರು- ಷದಷಯ ರು.
(2)

ಕುಲಷಚಿರು

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯ

ಮತ್ದಾನದ

ಸಕ್ತಾ ರದ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಷದಷಯ ರ ಪದಾಧಿ, ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರಾದ
ಷದಷಯ ರನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ಷದಷಯ ರ

ನೇಮರ್ಕತ,

ನವಿೋಕರಣ

ಮತ್ತು

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು

ಮಿಂತ್ರದವುಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಿ
ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಷಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು

ಷಸಕುಲಾಧಿಪತಯರು

ಅರ್ವಾ

ಅರು

ಗೈರುಹಾಜ್ರಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ , ಕುಲಾಧಿಪತಯರಿಂದ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರಾದ ಮಂಡಳಿಯ ಯಾರಾದರೂ
ಬಬ ರು ಷದಷಯ ರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ಅಿಂರ್ ಷಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಸುವುದಕೆಾ
ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಯಾವೇಬಬ

ಯ ಕ್ತು ಯನ್ಮು

ನಮನಿದಾವನ ಮಾಡಿರದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಷಭೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರರು ಷದಷಯ ರು ಷರಳ ಬಹುಮತ್ದ ಮೂಲಕ ಅರುಗಳ ಪೈಕ್ತಯಿಂದಲೇ ಆ ಷಭೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ವ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನನುು ಚ್ಚನಯಷತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಿ

ಷಭೆಗಳಿಗೆ, ಅಿಂರ್ ಷಭೆಯಲ್ಲಿ

ಹಾಜ್ರಾಗು ಮತ್ತು

ಮತ್ದಾನ ನಿೋಡು ಐದು ಜ್ನ ಷದಷಯ ರು ಗಣಪೂತಾ (ಕೊೋರಂ) ಆಗಿರತ್ಕಾ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ, ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದ ಷಭೆಯ ಕೊೋರಂ ಪೂಣಾವಾಗಬೇರ್ಕದರೆ
ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅರ್ವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಬಬ

ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರರುವುದು

ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅರ್ವಾ ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು ಹಾಜ್ರಾಗದ
ಇದಾದ ಗ ಕುಲಪತಯರು ಹಾಜ್ರರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಯ ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ಧಾನ ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ
ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಮಿಂದಿನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಶಾಷನಬದಿ ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ಕರನುು ನೇಮಕಗೊಳಿಸುವುದು;

(ii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ಅನುಷರಷಬೇರ್ಕದ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಇತ್ರ

ರ್ಕಯಾನಿೋತಗಳನುು

ರಚಿಸುವುದು;
(iii)
ನಿಯಮಗಳ

ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅರ್ವಾ ಪರನಿಯಮಗಳ ಅರ್ವಾ ವಿನಿಯಮಗಳ ಅರ್ವಾ
ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರದ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳ

ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಪುನರೋಕ್ತಾ ಸುವುದು;
(iv)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಆಯಯ ಯ,

ವಾಷ್ಟಾಕ

ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳು

ಮತ್ತು

ವಾಷ್ಟಾಕ

ರದಿಯನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದು;
(v)
ಇರು

ಹೊಷ ಅರ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ರ ಪರನಿಯಮಗಳನುು
ಪರನಿಯಮಗಳು

ಮತ್ತು

ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಈಗಾಗಲೇ

ತದುದ ಪಡಿ

ಮಾಡುವುದು

ಅರ್ವಾ

ನಿರಷನಗೊಳಿಸುವುದು;
(vi)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಷವ ಯಂಷಮಾಪನಗೊಳಿಸು

ನಿಧಾಾರನುು

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು;
(vii)

ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ಷಲ್ಲಿ ಸು ಪರ ಸಾು ಗಳನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದು;

(viii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ಪರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗಿ

ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋಯವೄಿಂದು ಕಂಡುಬರುವಂರ್ ತೋಮಾಾನಗಳನುು ಮತ್ತು ಕರ ಮಗಳನುು

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ
ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.

(7)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ಿಂದು ಶಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಶಿ ಎರಡು ಷಲ ಷಭೆ ಸರತ್ಕಾ ದುದ .

(8)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಷಮಯ ಮತ್ತು ಷಾ ಳದಲ್ಲಿ ಷಭೆ ಸರತ್ಕಾ ದುದ .

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್

26.

ಾ ಸ್ಥೆ ನಾ

ಮಂಡಳಿ.- (1) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮಿಂದಿನರನುು

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i) ಕುಲಪತಗಳು ಷದಷಯ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ;
(ii) ಷಸಕುಲಪತಗಳು;
(iii) ಕುಲಷಚಿರು-ಷದಷಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ;
(iv) ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಇಬಬ ರು ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು ಅರಲ್ಲಿ

ಕನಿಶಿ

ಬಬ ರು

ಸಂಸೄಾ ಯಲ್ಲಿ ಶಾವವ ತ್ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ;
(v) ಕುಲಪತಗಳು ನಮನಿದಾಶಿಷಬಹುದಾದ ಇಬಬ ರು ಡಿೋನ಄ಗಳು ಅರ್ವಾ ನಿದಾವಕರು;
(vi) ಮೂರು ಶಾದ ಅಧಿಗಾಗಿ ಜೇಶ್ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷರದಿಯ ಮೂಲಕ
ಕುಲಪತಯರಿಂದ ನಮ ನಿದಾಶಿಷಲಾಗು ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜಿನ ಬಬ ರು ನಅರ ಿಂಶುನಅಲರು.
(2) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು

ಕತ್ಾಯ ಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
ಯ ಸಾಾ ಪನ

(3)
ಹಿಷÀತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ನಮನಿದಾವನ
ಯಾರನ್ಮು

ಮಂಡಳಿಯ

ಎಲಾಿ

ಕುಲಪತಯರ

ಮಾಡಿದರು

ಷಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಕುಲಪತಯರು

ಗೈರುಹಾಜ್ರಯಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ನಮನಿದಾವನ ಮಾಡದ ಇದದ

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಮತ್ತು

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ
ಸಂಸೄಾ ಯು

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ಷಸಕುಲಪತಯರು

ಷಭೆಯ

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೈರುಹಾಜ್ರಾದಲ್ಲಿ ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರರು
ಷದಷಯ ರು ಚ್ಚನಯಸಿದ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಷದಷಯ ರು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುು
(4)

ಯ ಸಾಾ ಪನ

ತೋಮಾಾನನುು

ಮಂಡಳಿಯ

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರಗೆ

ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಷಭೆಯಲ್ಲಿ
ವಿವಾದ

ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್

ಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಯಾವುದ
ಉಿಂಟಾದರೆ
ವಿಶಯದ

ವಿಶಯನುು
ಷದರ
ಬಗೆೆ

ಕುರತ್ತ

ವಿಶಯನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ತೋಮಾಾನವು ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ಿಂದು ಶಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಶಿ ನಲುಾ ಷಲ ಷಭೆ ಸರತ್ಕಾ ದುದ .
(6) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ತಯಿಂದು ಷಭೆಯ ಕೊೋರಂ ಷಭೆಯ ಷದಷಯ ತ್ವ ದ ಮೂರನೇ
ಿಂದು ಆಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
27.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ರಿಶತ್ತತ .-

(1)

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರಶತ್ತು

ಈ

ಮಿಂದಿನರನುು

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಪತಯರು

- ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು;

(ii)

ಷಸಕುಲಪತಯರು

- ಷದಷಯ ರು;

(iii) ಕುಲಷಚಿರು

- ಷದಷಯ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ;

(iv) ಪರೋಕೆಾ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು

- ಷದಷಯ ರು;

(v) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಬಬ ರು ನಮ ನಿದಾಶಿತ್ರು

- ಷದಷಯ ರು;

(vi) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಬಬ ರು ನಮ ನಿದಾಶಿತ್ರು - ಷದಷಯ ರು;

(vii) ಡಿೋನ಄ ಅರ್ವಾ ನಿದಾವಕರು
(viii)

- ಷದಷಯ ರು ; ಮತ್ತು

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಷದಷಯ ರು.

(2) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ಧಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿರÀತ್ಕಾ ದುದ
ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ,

ಪರನಿಯಮಗಳ,

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಹಾಗೂ

ಳಪಟು್ , ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಕಯಾನಿೋತಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ತು

ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ

ಷಮನವ ಯಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತು ನ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ಕತ್ಾಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಲಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ಕನಿಶ್ ಪಕ್ಷ ಶಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರ ಷಭೆ ಸರತ್ಕಾ ದುದ .
(5) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತು ನ ಪರ ತಯಿಂದು ಷಭೆಗಾಗಿ ಪರಶತು ನ ಷದಷಯ ತ್ವ ದ ಮೂರನೇ ಿಂದರಷ್ಟ್
ಕೊೋರಂ ಆಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
28.

ಸಣಕಾಸು

ಷಮಿತಿ.-

ಸಣರ್ಕಸು

(1)

ಷರ್ಮತ

ಈ

ಮಿಂದಿನರನುು

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಾಧಿಪತಯರು ಅರ್ವಾ ಅರ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು

- ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಕುಲಪತಯರು

- ಷದಷಯ ರು

(iii)

ಕುಲಷಚಿರು

- ಷದಷಯ ರು

(iv)

ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರ

- ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

(v)

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯ ಬಬ ನಮನಿದಾಶಿತ್ರು

- ಷದಷಯ ರು;

(vi)

ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್,

ತ್ಜ್ಾ ರಾಗಿರು

ಸಣರ್ಕಸು

ಅರ್ವಾ

ಲೆಕಾ ಶಾಷು ರದಲ್ಲಿ

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ ಬಬ ರು ನಮ ನಿದಾಶಿತ್ರು
- ಷದಷಯ ರು; ಮತ್ತು
(vii)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಷದಷಯ ರು.

(2) ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತಯು ಸಣರ್ಕಸಿನ ವಿಶಯಗಳನುು

ಕೈಗೊಳುಳ  ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರ ಧಾನ ಸಣರ್ಕಸು ಸಂಸೄಾ ಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮ, ಪರನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳ

ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ

ಳಪಟು್

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಸಣರ್ಕಸು

ವಿಶಯಗಳನುು

ಷಮನವ ಯಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತಯು ಿಂದು ಶಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಶ್ ನಲುಾ ಬಾರ ಷಭೆ ಸರತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ಸಣರ್ಕಸು ಷರ್ಮತಯ ಪರ ತಯಿಂದು ಷಭೆಗೆ ಪರಶತು ನ ಷದಷಯ ತ್ವ ದ ಮೂರನೇ ಿಂದು
ಕೊೋರಂ ಆಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
29. ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತತ ಅನೆವ ೋಶಣಾ ರಿಶತ್ತತ .- (1) ಸಂಶೋಧ್ನ ಮತ್ತು ಅನೆವ ೋಶಣಾ
ಪರಶತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರ ಧಾನ ಸಂಶೋಧ್ನ ಷರ್ಮತಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧ್ನ
ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ ಆದಯ ತೆಯೂ ಳಗೊಿಂಡಂತೆ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಕೈಗೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ ಸಂಶೋಧ್ನೆಯ ಬಗೆೆ

ಿಂದು ವಾಯ ಪಕವಾದ ಪರಪೂಣಾ ಭವಿಶಯ ದ್ ದೃಷ್ಟ್ ಯನುು

ದಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ಈ ಪರಶತ್ತು , ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ, ಪರನಿಯಮಗಳ, ವಿನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್ ,
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಸಂಶೋಧ್ನೆ

ಮತ್ತು

ಅನೆವ ೋಶಣಾ

ಷಮನವ ಯಗೊಳಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು
(2)

ಸಂಶೋಧ್ನ

ಮತ್ತು

ಅನೆವ ೋಶಣಾ

ಪರಶತ್ತು

ರ್ಕಯಾನಿೋತಗಳನುು
ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
ಈ

ಮಿಂದಿನರನುು

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ಕುಲಪತಯರು

- ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು

(ii)

ಷಸಕುಲಪತಯರು

- ಷದಷಯ ರು

(iii)

ಸಂಶೋಧ್ನೆಯ ಡಿೋನ಄

- ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

(iv)

ಅನೆವ ೋಶಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮಖಯ ಷಾ ರು

- ಷದಷಯ ರು

(v)

ಎಲಾಿ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿೋನ಄ಗಳು

- ಷದಷಯ ರು ಮತ್ತು

(vi)

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಇತ್ರ ಷದಷಯ ರು.

30. ವ್ಯಾ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು.- ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅರ್ವಾ ಶಾಲೆಗಳು
ನಅರ ರಂಭದಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ

ಆಧ್ರಸಿರತ್ಕಾ ದುದ , ಆದಾಗೂಯ

ಇಿಂರ್ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ರು ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದು

ಹೆಚ್ಚು ರ ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳು ಅರ್ವಾ ಶಾಲೆಗಳನುು

ನಅರ ರಂಭಿಷಲು ಮಕು ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .

ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ ಅರ್ವಾ ಶಾಲೆಗಳ ರಚ್ನೆ, ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳು, ಕತ್ಾಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಲಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
31. ಇತರ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳ ರಚ್ನೆ, ಅಧಿರ್ಕರಗಳು
ಹಾಗೂ ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳಿಿಂದ ನಿಯರ್ಮಷÀಬಹುದಾದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
32. ಒೈಂದ್ದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸೆೆ ಯ ಷದಷಾ ತವ ಕ್ಕಕ ಅನಸಿತೆ.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಯಾವುವ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳÀ ಬಬ ಯ ಕ್ತು ಯು,(ಎ)

ಅಷವ ಷಾ ಚಿತ್ು ನಗಿದುದ ಹಾಗೆಿಂದು ಷಕ್ಷಮ ನಯ ಯಾಲಯದಿಿಂದ
ಘೋಷ್ಟಷಲಪ ಟಿ್ ದದ ರೆ;

(ಬಿ)

ಅವಿಮಕು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದದ ರೆ;

(ಸಿ)

ನೈತಕ ಅಧ್:ಪತ್ನನು ಳಗೊಳುಳ  ಿಂದು ಅಪರಾಧ್ರ್ಕಾ ಗಿ ಅಪರಾಧಿ
ಎಿಂದು ನಿಣಿೋಾತ್ನಗಿದದ ರೆ;

(ಡಿ)

ಖಾಷಗಿ

ಬೋಧ್ನ

ತ್ರಗತಗಳನುು

ನಡೆಸುತು ದದ ರೆ

ಅರ್ವಾ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಷವ ತ್:

ನಿರತ್ನಗಿದದ ರೆ;
(ಇ)

ಯಾವುದ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ , ಎಲ್ಲಿ ಯೇ, ಯಾವುದ ಪರೋಕೆಾ ಯನುು

ನಡೆಸುಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ್

ಅಭಾಯ ಷದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ರ್ಕಾ ಗಿ ಅರ್ವಾ ಉತೆು ೋಜಿಸಿದದ ರ್ಕಾ ಗಿ ದಂಡಿತ್ನಗಿದದ ರೆ; ಮತ್ತು

(ಎಫ್ಸ) ನಅರ ಯೋಜಿತ್ ಸಂಸೄಾ ಯು ಯಾವುವ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳ ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಗಳ ಯಾವೇಬಬ
ಷದಷಯ ನನುು

ಆ ಪದನುು

ಹೊಿಂದಿರುವುದಕೆಾ

ಅಸಾನಲಿ ನೆಿಂದು ಲ್ಲಖಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಅರ ಯ

ನಿೋಡಿದಾಗಲೆಲಾಿ ,
-ಷದಷಯ ನಗಿರುವುದಕೆಾ ಅನಸಾನಗತ್ಕಾ ದುದ .
33. ಖಾಲಸ್ಥೆ ನ ಇರು ಕಾರಣದೈಂದ್ಯಗಿ ಾ ಸರಣೆಗಳು ಅಸೈಂಧುವ್ಯಗತಕಕ ದದ ಲಾ .ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ರ್ಕಯಾ ಅರ್ವಾ ಯ ಸರಣೆಗಳು ಕಲ ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಖಾಲ್ಲಸಾಾ ನ ಇದೄ ಎಿಂಬ ರ್ಕರಣದಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೊೋಶವಿದೄ
ಎಿಂಬ ರ್ಕರಣದಿಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ ಅಸಿಿಂಧುವಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
34. ಕಾಯಿಸೂಚಿ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆೆ

ಉಬಂಧಗಳು.- (1) ಯಾವುವ ವಿಶಯಗಳನುು

ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ವಾ ಪರಶತು ನ ಅರ್ವಾ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ಅರ್ವಾ ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ ಷರ್ಮತಯ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯನುು ಪಡೆಯದ ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ವಾ ಯ ಸಾಾ ಪನ
ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ
ಷರ್ಮತಯ

ಷಭೆಗಳ

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿ

ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ

ಸರಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ

ಅರ್ವಾ

ಚ್ರ್ಚಾಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ಅರ್ವಾ ತೋಮಾಾನಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಯಾವುದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳÀನುು
ಕುಲಾಧಿಪತಯರು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಯಾವುದ

ನಅಲ್ಲಷದೄÀ ಇರು ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಪದಾಧಿರ್ಕರ

ಅರ್ವಾ

ಸಂಸೄಾ ಯು

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಎಲಾಿ ತೋಮಾಾನಗಳನುು

ವಿಪಯಾಯಗೊಳಿಸು ಮೂಲಕ ಪರಹಾರ ಕರ ಮಗಳನುು

ಕ್ಕಡಲೇ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಅಧಿರ್ಕರನುು

ಎಲಾಿ

ಪರಹಾರ

ಕರ ಮದ

ಪರಣಾಮವಾಗಿ

ಷಮಯದಲ್ಲಿ

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು

ಮತ್ತು

ಅಿಂರ್

ನಅಲ್ಲಷದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪದಾಧಿರ್ಕರ ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಕೈಗೊಿಂಡಿದದ

ಎಲಾಿ

ಮೊದಲ್ಲನಿಿಂದಲೂ ಶೂನಯ

ಹಾಗೂ ತ್ತ್ಪ ರಣಾಮವಾಗಿ,

ಉಪಬಂಧ್ ನಅಲ್ಲಷದ ಇದದ

ಮತ್ತು

ಅಕೃತ್ ಎಿಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಅಿಂರ್ ಕರ ಮಗಳು,

ವಿಶಯ ಅರ್ವಾ ನಿಧಾಾರದ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಾ

ಮಿಂರ್ಚ ಇದದ

ಸುು ಸಿಾ ತಯೇ ಮಿಂದುರಯತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ –V
ರಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತತ ವಿನಿಯಮಗಳು
35.

ರಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್ , ಪರನಿಯಮಗಳು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ

ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ವಿಶಯಕೆಾ

ಈ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉಪಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಪ ಷಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರಗಳ ರ್ಕಯಾಕಲಾಪಗಳನುು

ನಡೆಸು ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷದಿರು ಸಂಸೄಾ ಗಳ ರಚ್ನೆಯ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;
(ii)

ಪದವಿಗಳು

ಏಪಾಡಿಸುವುದು;

ಅರ್ವಾ

ಡಿಪಿ ಮಾಗಳ

ಪರ ದಾನ

ಮಾಡಲು

ಘಟಿಕೊೋತ್್ ಗಳನುು

(iii)

ಕುಲಪತಗಳು, ಕುಲಷಚಿರು ಹಾಗೂ ಸಣರ್ಕಸು ಅಧಿರ್ಕರ ಇರ ನೇಮರ್ಕತಯ

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶರತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳು;
(iv)

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರವು

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂರ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಳಪಟು್

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳ, ಅಧಾಯ ಪಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನೇಮರ್ಕತ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ
ಸವಾ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತು ಗಳು;
(v)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗದ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ )

ಷದಷಯ ರು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಡುವೄ ಉಿಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳನುು

ಪರಸರಸು

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;
(vi)

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯ ಸಂಗ ವಿಭಾಗಗಳ (ಫ್ಯಯ ಕಲ್ಲ್ ಗಳ) ಸೃಜ್ನೆ, ರದಿ ತ ಅರ್ವಾ

ಪುನರಚ್ನೆ;
(vii)

ಇತ್ರ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು

ಅರ್ವಾ

ಉನು ತ್

ಕಲ್ಲರ್ಕ

ಸಂಸೄಾ ಗಳ

ಜತೆಯಲ್ಲಿ

ಷಸಕರಷಬೇರ್ಕದ ರೋತ;
(viii)

ಗೌರ ಪದವಿಗಳ ನಿೋಡಿಕೆಯ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;

(ix)

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಫ್ರರ ಶಿಪ್) ಮತ್ತು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವತ್ನ ಮಂಜೂರಾತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪಬಂಧ್ಗಳು;
(x)

ವಿವಿಧ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸಿೋಟುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕಯಾನಿೋತಗಳು

ಮತ್ತು ಅಿಂರ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪರ ವವಕೆಾ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ;
(xi)

ವಿವಿಧ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಷಬಹುದಾದ ಶುಲಾ ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ರ್ಕಯಾನಿೋತ;
(xii)

ಸಂಶೋಧ್ನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು), ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವತ್ನಗಳು, ಶಿಶಯ ವತ್ನಗಳು,

ಉಚಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಅರ ರಂಭಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
(xiii)

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ನಿಧ್ಾರಷÀಬಹುದಾದ

ಅರ್ವಾ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಪ ಷಬೇರ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ತೆಯುಳಳ ಯಾವುದ ಇತ್ರ
ವಿಶಯಗಳು.
36.

ರಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- (1) ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ

ಪರನಿಯಮಗಳನುು ಅನುಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಯ ಸಾಾ ಪನ

ಮಂಡಳಿಯು

ಮಂಡಳಿಯು

ಪರಗಣಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮಾನಅಾಡುಗಳು,

ಹಾಗೂ

ಯಾವುದಾದರು

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದ
ತ್ರನು

ಮೊದಲ

ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ಅವಯ ವೄಿಂದು

ಇದದ ಲ್ಲಿ ,

ಅವುಗಳಡನೆ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಭಾವಿಷಬಹುದಾದ

ತ್ನು

ಅಿಂರ್

ಅನುಮೊೋದನೆಯನುು

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು,

ಪರನಿಯಮಗಳನುು
ಪರ ಕಟಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ

ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ
ಮತ್ತು

ಮೊದಲ

ಜ್ಞಲತ್ರಣದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ತ್ದನಂತ್ರ ಮೊದಲ ಪರನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕಟಣೆಯ ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ ಜ್ಞರಗೆ

ಬರತ್ಕಾ ದುದ . ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ

ನಲುಾ ವಾರದೊಳಗೆ

ಮಾಹಿತಗಾಗಿ

ಮತ್ತು

ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತು ಗೆ ಮತ್ತು ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ಮೊದಲ ಪರನಿಯಮಗಳ
ಪರ ತಯನುು ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
37. ರಿನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದದ ಡಯ ಅಧಿಕಾರ.- ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊಷ ಅರ್ವಾ
ಹೆಚ್ಚು ರ ಪರನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಷಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಪರನಿಯಮಗಳ ತದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಅರ್ವಾ ಅಗಳನುು ನಿರಷನಗೊಳಿಷಬಹುದು.
38.

ವಿನಿಯಮಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್ , ವಿನಿಯಮಗಳು ಈ

ಮಿಂದಿನ ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು ಕಲ್ಲಪ ಷಬಹುದು, ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ಪರ ವವ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಪಟಿ್ ಯಲ್ಲಿ ಅರುಗಳ

ದಾಖಲಾತ ಹಾಗೂ ಮಿಂದುರಕೆ;
(ii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಎಲಾಿ

ಪದವಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಇತ್ರ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಪರ ವಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ

ನಿಗದಿಪಡಿಷತ್ಕಾ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳು;
(iii)

ಪದವಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ವಸಿು ಗಳ ಪರ ದಾನ;

(iv)

ಸಂಶೋಧ್ನ ವತ್ನಗಳು (ಫೆಲೋಶಿಪ್), ವಿದಾಯ ರ್ಥಾವತ್ನಗಳು, ಶಿಶಯ ವತ್ನಗಳು,

ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು
(v)
ಪರೋರ್ಕಾ

ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲು ಶರತ್ತು ಗಳು;

ಪರೋಕೆಾ ಗಳನುು

ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರೋಕೆಾ

ನಡೆಸು ಸಂಸೄಾ ಗಳು, ಪರೋಕ್ಷಕರು,

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರು, ಟಾಯ ಬುಲೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟರ್ಗಳ ನೇಮರ್ಕತ ಶರತ್ತು ಗಳು

ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅರ ಕತ್ಾಯ ಗಳು;
(vi)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಪರೋಕೆಾ ಗಳಿಗೆ, ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ವಸಿು ಗಳಿಗೆ

ಪರ ವವಕೆಾ ವಿಧಿಷತ್ಕಾ ಶುಲಾ ;
(vii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅರ್ವಾ ಿಂದು ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ನಿವಾಷರ್ಕಾ ಗಿ

ಶರತ್ತು ಗಳು;
(viii)
(ix)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅರ್ವಾ ಿಂದು ಘಟಕ ರ್ಕಲೇಜಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸುು ನಅಲನೆ;
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧ್ ಕಲ್ಲಪ ಷಬಹುದಾಿಂರ್

ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ವಿಶಯಗಳು.
39. ವಿನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ವಿಧ್ಯನ.- ವಿನಿಯಮಗಳನುು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಶತ್ತು ರಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ
ಹಾಗೂ ಯ ಸಾಾ ಪನ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೊೋದಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
40.

ವಿನಿಯಮಗಳ

ಅನುಮೊೋದನೆಯಡನೆ
ವಿನಿಯಮಗಳನುು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ತಿದ್ದದ ಡಗೆ
ಪರಶತ್ತು

ಅಧಿಕಾರ.ಹೊಷ

ಯ ಸಾಾ ಪನ

ವಿನಿಯಮಗಳನುು

ಮಂಡಳಿಯ

ಅರ್ವಾ

ಹೆಚ್ಚು ರ

ರಚಿಷಬಹುದು ಅರ್ವಾ ವಿನಿಯಮಗಳ ತದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ

ನಿರಷನಗೊಳಿಷಬಹುದು.
41. ಶುಲಕ

ನಿಗಧಿ.- (1) 9ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಪರಂತ್ತಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರ ಅರ್ವಾ

ಅದರ ಏಜೆನಿ್ ಯು ನಡೆಸು ಸಾಮಾನಯ ಪರ ವವ ಪರೋಕೆಾ ಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾದ ಪರ ವವಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಎಲಾಿ ಅನುದಾನಿತ್ ಕೊೋಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ನ ಶೇಕಡಾ ತಿಂಬತ್ು ರಷ್ಟ್
ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ

ಶುಲಾ ವು ಷರ್ಕಾರ ಮತ್ತು

ಪರ ವವಗಳ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಷಮಮ ತ್ರಭಿನಅರ ಯದ ಪಪ ಿಂದದ

ಪರ ರ್ಕರ

ಕನಾಟಕ

ವೃತು

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸೄಾ ಗಳ

(ಪರ ವವ

ನಿಯಂತ್ರ ಣ

ಮತ್ತು

ಶುಲಾ

ನಿಗದಿ)

ಅಧಿನಿಯಮ, 2006ರ (2006ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 8) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಷರ್ಕಾರ ಸಿೋಟುಗಳಿಗಾಗಿ
ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರವು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಇತ್ರ ಸಿೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾಟಕ ವೃತು
ಸಂಸೄಾ ಗಳು (ಪರ ವವ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು ಶುಲಾ

ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006ರ (2006ರ ಕನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮ 8) 6ನೇ ಪರ ಕರಣದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಚ್ಛ
ನಯ ಯಾಧಿೋವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಶುಲಾ ನುು

ನಿಗದಿಪಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

ಶಿಕ್ಷಣ

ರಚಿಷಲಾದ ಶುಲಾ

ನಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ು

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಷರ್ಮತಯ ಮೂಲಕ

ಈ ಪರ ಕರಣದ ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಖಾಷಗಿ

ಅನುದಾನರಹಿತ್ ವೃತು ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೄಾ ಎಿಂದು ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಧ್ಯಾ ಯ - VI
ಸಂಕ್ಷೋಣಿ
42. ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧ್ಯನ ಮತ್ತತ ಸೇವ್ಯ ಶರತ್ತತ ಗಳು.- (1) ಪರನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮಗಳ
ಷರ್ಕಾರವು
ಆದವದ
ಮತ್ತು

ಮೂಲಕ

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ
ಮೂಲಕ ಪರ ತಯಬಬ

ಅದನುು

ರ್ಕಯಾನಿೋತಯ

ಅಿಂರ್

ಅರ್ವಾ

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ತು

ಇಟು್ ಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ

ರ್ಮೋಷಲಾತಗೆ

ಳಪಟು್

ಅದರ

ಅನುದಾನಿತ್

ಕೊೋಸುಾಗಳ

ರಾಜ್ಯ

ಶರತ್ತು ಗಳನು ಳಗೊಿಂಡ

ನೌಕರನು ಲ್ಲಖಿತ್ ಕರಾರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ

ಮೂಲಕ

ನೇಮಕಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರದ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್

ನೌಕರನಿಗೆ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ಅನುದಾನ

ಪರ ತಯನುು

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
ಪರಂತ್ತ,
ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ

ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರದ

ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಷರ್ಕಾರ

ಸಾಾ ನಆತ್

ವಿವವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳು ಅನುಷರಸು ಇತ್ರ ರಾಜ್ಯ

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೋಧ್ಕ

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯನುು

ಬೋಧ್ಕತ್ರ

ನೇಮಕ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

ಆದರೆ

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ಷರ್ಕಾರವು ನಿಯರ್ಮಸಿದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ಅನುನಅತ್ ನುು ಅನುಷರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ನೌಕರರ ವಿರುದಿ

ಶಿಸುು

ಕರ ಮನುು

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತರ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ವಿವಾದನುು ,

ಲ್ಲಖಿತ್

ಮತ್ತು

ಕರಾರನಲ್ಲಿ

ನೌಕರನ

ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಸಿದ

ಉದಭ ವಿಷಬಹುದಾದ

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ಯಾವುದ

ಪರನಿಯಮಗಳ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಸರಷತ್ಕಾ ದುದ .
43. ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಕುಕ .- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ತ್ನು ನೌಕರರ ಅರ್ವಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ ವಿರುದಿ
ಶಿಸುು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಿಂಡ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ , ಬಾಧಿತ್ ನೌಕರÀ ಅರ್ವಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಪರನಿಯಮಗಳ

ಮೂಲಕ

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂರ್

ನಅರ ಧಿರ್ಕರಕೆಾ

ಮೇಲಮ ನವಿ

ಷಲ್ಲಿ ಸು

ಸಕಾ ನುು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .
44.

ಭವಿಶಾ

ಪರ ಯೋಜ್ನರ್ಕಾ ಗಿ,

ಅಥವ್ಯ

ನಿವೃತಿತ

ಪರನಿಯಮಗಳು

ವೇತನ

ಮತ್ತು

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಸೂಕು ವೄಿಂದು

ಭಾವಿಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್

ನಿಧಿ.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ತ್ನು

ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರು
ಮತ್ತು

ಭವಿಶಯ

ಮೂಲಕ

ಅಿಂರ್ ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್
ಅರ್ವಾ

ರಚಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಹಾಗೂ ಅಿಂರ್ ವಿಮಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು

ರ್ಕನ್ಮನುಗಳ

ನೌಕರರ

ನಿವೃತು

ವತ್ನ

ತ್ರನು

ನಿಧಿಯನುು

ದಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

45. ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತತ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವ್ಯದಗಳು.ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ಸಂಸೄಾ ಯ ಷದಷಯ ನಗಿ ಯಾವೇಬಬ
ಯ ಕ್ತು ಯು ಯುಕು ವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಿಂಡಿದಾದ ನೆಯೇ ಎಿಂಬ ಯಾವುದ ಪರ ಶ್ು
ವಿಶಯನುು

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ಆ

ತೋಮಾಾನರ್ಕಾ ಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಯರಗೆ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಅರ ತೋಮಾಾನವು

ಅಿಂತಮವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
46.

ಷಮಿತಿಗಳ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ
ಅಧಿರ್ಕರನುು

ರಚನೆ.- ಈ

ಯಾವುದ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರವು

ತ್ರನು

ಹೊಿಂದಿರು ಅಿಂರ್ ಷದಷಯ ರನುು

ಷರ್ಮತಯನುು ರಚಿಷಲು ಅಧಿರ್ಕರನುು
47.

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಆಕಸಮ ಕವ್ಯಗಿ

24ನೇ ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ

ಸೂಕು ವೄಿಂದು

ನಮೂದಿಸಿದ

ಭಾವಿಷಬಹುದಾದ

ಅಿಂರ್

ಳಗೊಿಂಡ ಅಿಂರ್ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ಿಂದು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .

ಖಾಲಯಾದ

ಸ್ಥೆ ನಗಳನುನ

ತ್ತೈಂಬುವುದ್ದ.- ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರ ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯ ಪದನಿರ್ಮತ್ು ಷದಷಯ ರನುು

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಷದಷಯ ರ ಪೈಕ್ತ

ಯಾವುದ ಸಾಾ ನವು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಖಾಲ್ಲಯಾದರೆ, ಯಾರ ಸಾಾ ನವು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ತ್ತಿಂಬಬೇರ್ಕಗಿ
ಬಂದಿದೄಯೋ ಆ ಷದಷಯ ನನುು
ಷದಷಯ ನನುು

ಯಾ ರೋತಯಲ್ಲಿ

ಆರಸಿ ಭತಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಯ ಕ್ತು ಯು ಆತ್ನು ಯಾ ಷದಷಯ ನ ಸಾಾ ನದಲ್ಲಿ

ಆರಷಲಾಗಿತುೋ ಅದ ರೋತಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಖಾಲ್ಲ ಸಾಾ ನನುು

ಹೊಷ

ಭತಾ ಮಾಡಿದ

ಭತಾಯಾಗಿರುನೋ ಆ ಷದಷಯ ನು ನಅರ ಧಿರ್ಕರ

ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯ ಷದಷಯ ನಗಿ ಉಳಿಯುತು ದದ ಬಾಕ್ತ ಅಧಿಯರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಷದಷಯ ನಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
48. ಷದ್ಯಾ ನೆಯೈಂದ ಕೈಗೈಂಡ ಕಾ ಮದ ರಕ್ಷಣೆ.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಅರ್ವಾ ಪರನಿಯಮ
ಅರ್ವಾ ವಿನಿಯಮ ಅರ್ವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಷದಾಭ ನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅರ್ವಾ
ಮಾಡಲು ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ ಯಾವುದ ರ್ಕಯಾರ್ಕಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯಾವೇಬಬ ಅಧಿರ್ಕರ ಅರ್ವಾ
ಇತ್ರ ನೌಕರರ ವಿರುದಿ

ಯಾವುದ ದಾವೄ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ರ್ಕನ್ಮನು ಯ ಸರಣೆಗಳನುು

ನಡೆಷಲು

ಅರ್ಕವ ಇರತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
49.

ತಾತಾಕ ಲಕ ಉಬಂಧಗಳು.- ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಳಗೊಿಂಡಿದದ ರೂ, ಮೊದಲ

ಕುಲಪತಯರು,
ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು

ಕುಲಾಧಿಪತಯರ

ಪೂವಾಾನುಮೊೋದನೆಯಿಂದಿಗೆ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನೆರವರಸು ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯಾವುದ ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳನುು

ನಿಾಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ಆ ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಉಪಬಂಧಿಷಲಾದಂತೆ ಅಿಂರ್
ನಅರ ಧಿರ್ಕರವು ಅಸಿಾ ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಬರುರೆಗೆ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರದ ಮೂಲಕ ಈ
ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಚ್ಲಾಯಷಬೇರ್ಕದ ಅರ್ವಾ ನಿಾಹಿಷಬೇರ್ಕದ ಯಾವುದ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚ್ಲಾಯಷಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ಕತ್ವ ಯ ಗಳನುು ನಿಾಹಿಷಬಹುದು:

ಮತ್ತು ಸಂಸೄಾ ಗೆ ಅರ್ವಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ ಪರ ವವ ಪಡೆದ ಅಿಂರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು
ಮೂಲ(parent) ವಿವವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಿಿಂದ ತ್ಮಮ ಪದವಿಗಳನುು ಸಿವ ೋಕರಸು ಅಸಾತೆಯನುು ಅರು
ಪಡೆಯುರೆಗು ರ್ಕಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ

ಕೊೋಸುಾ ಅರ್ವಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮನುು

ಪೂಣಾಗೊಳಿಷಲು

ಮಿಂದುರೆಯತ್ಕಾ ದುದ .
50. ಶಾವವ ತ ಶಾಷನಬದಧ

ದತಿತ ನಿಧಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಕನಿಶಿ ಇಪಪ ತೆು ೈದು ಕೊೋಟಿ

ರೂನಅಯಗಳನುು ಳಳ ಿಂದು ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ
ಕನಿಶಿ

ದತು ನಿಧಿಯನುು

ಸದಿನೈದು ಕೊೋಟಿ ರೂನಅಯಗಳು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಗಾಯ ರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಇರತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ಇದನುು

ಸಾಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ

ಇದರ ಪೈಕ್ತ

ಮತ್ತು ಇನುು ಳಿದದುದ

ಬಾಯ ಿಂಕ್

ತ್ರನಗಿಯ್ಕ ಹೆಚಿು ಷಬಹುದಾಗಿದುದ

ಆದರೆ

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ :
(2) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯ ಸಣನುು ಹೂಡಲು ಅಧಿರ್ಕರನುು
(3)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಸಾಮಾನಯ

ಮೊಬಲಗನುು

ಶಾವವ ತ್

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು
ಸಂದಭಾಗಳಲೂಿ

ನಿಧಿ ಅರ್ವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಾಷನಬದಿ

ದತು

ಷಮಾಪನಗೊಳಿಸು

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ

ನಿಧಿಗೆ

ಸಂದಭಾನುು

ದತು

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .
ನಿಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದ

ಗಾಾಣೆ

ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ಇತ್ರ

ಯಾ

ನಿಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದ ಮೊಬಲಗನ್ಮು

ಇತ್ರ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಾಯಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(4)

ಶಾವವ ತ್

ಎಪಪ ತೆು ೈದರಶ್ ನುು

ಶಾಷನಬದಿ

ದತು

ನಿಧಿಯಿಂದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ

ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನಯ

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ . ಉಳಿದ ಶ್ಕಡಾ ಇಪಪ ತೆು ೈದರಶ್ ನುು

ರಮಾನದ

ಶೇಕಡಾ

ಕೆಲಷಗಳÀÀ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ

ದತು

ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ಪುನ: ತಡಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
51.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ

ನಿಧ್ಾರಷಬಹುದಾದಂತೆÀ

ದತಿತ

ನಿಧಿಗಳನುು

ಸಾಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ನಿಧಿ.- (1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ನಅರ ಯೋಜ್ಕ ಸಂಸೄಾ ಯು
ಳಗೊಿಂಡ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ದತು

ನಿಧಿಯನುು

ಸಿವ ೋಕರಷಬಹುದಾದ ದಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿಧಿಗಳನುು

ಳಗೊಿಂಡಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಪರನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯನುು
(3)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯ

ಧ್ಯ ೋಯೋದೄದ ೋವಗಳನುು

ಹೂಡು ಅಧಿರ್ಕರನುು
ದತು

ನಿಧಿಯು,

ಹೊಿಂದಿರತ್ಕಾ ದುದ .

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ತ್ನು

ಸಾಮಾಜಿಕ

ನೆರವರಸು ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು /ಅರ್ವಾ ಮಿಂಗಾಣದ ಷನಿು ವವದÀಲ್ಲಿ

ಉದಭ ವಿಷಬಹುದಾದ ಸಣರ್ಕಸು ಷವಾಲುಗಳಿಿಂದ ತ್ನು ನುು

ರಕ್ತಾ ಸಿಕೊಳುಳ ವುದರ್ಕಾ ಗಿ, ಷವ ಇರ್ಚಛ ಯಿಂದ

ನಿಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬರಲು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಬಾದ ರಯಿಂದ ಸಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇರ್ಚಛ ಯುಳಳ ರಾಗಿ
ಷವ ಯಂ ವಿಧಿಸಿಕೊಿಂಡ ನಿಧಿಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .

(4) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಸಾಮಾನಯ
ಮೊಬಲಗನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಷಮಾಪಣೆಗೊಳಿಸು
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ದತು

ಸಂದಭಾನುು
ದತು

ನಿಧಿ ಅರ್ವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ
ನಿಧಿಗೆ

ಗಾಾಯಷಬಹುದು.

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,

ನಿಧಿಯಿಂದ

ಯಾವುದ

ನಿಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದ

ಇತ್ರ

ಮೊಬಲಗನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಯಾ

ಸಂದಭಾಗಳÀಲೂಿ

ಇತ್ರ

ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ

ಗಾಾಯಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(5) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯಿಂದ ಬರು ರಮಾನದÀ ಶೇಕಡಾ ಎಿಂಭತ್ು ರಶ್ ರರೆಗೆ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನಯ

ಕೆಲಷದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .

ಉಳಿದ ರಮಾನನುು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ದತು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತಡಗಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
52.

ಸ್ಥಮಾನಾ

ನಿಧಿ.- (1)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಿಂದು ಸಾಮಾನಯ

ನಿಧಿಯನುು

ಸಾಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮೊಬಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ವಿಧಿಷಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಶುಲಾ ಗಳು;

(ii)

ತ್ತ್ರಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ರ್ಕನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಮೂಲದಿಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ು ;
(iii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಗಳು; ಮತ್ತು

(iv)

ತ್ತ್ರಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ರ್ಕನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವೇಬಬ

ಇತ್ರ ಯ ಕ್ತು

ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ

ಕೊಟ್

ಎಲಾಿ

ದಣಿಗೆಗಳು

ಅರ್ವಾ ವಂತಗೆಗಳು;
(2) ಸಾಮಾನಯ
ವೄಚ್ು ಗಳನುು
53.

ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡು ನಿಧಿಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಎಲಾಿ ಆತ್ಾಕ

ಭರಷಲು ಉಪಯೋಗಿಷಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಭಿವೃದಧ

ನಿಧಿ.-

(1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು, ಿಂದು ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಯನುು

ಷಸ

ಸಾಾ ನಆಷತ್ಕಾ ದುದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಂದಿನ ಮೊಬಲಗುಗಳನುು ಜ್ಮಾ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ , ಎಿಂದರೆ:(i)

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ವಿಧಿಷಬಹುದಾದ ಮತ್ತು

ಅರಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಷಲಾದ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶುಲಾ ಗಳು;
(ii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ

ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಎಲಾಿ ಮೊತ್ು ;
(iii)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ವಂತಗೆಗಳು;

(iv)

ತ್ತ್ರಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞರಯಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದ ರ್ಕನ್ಮನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಷದ ಇರು

ಯಾವೇಬಬ ಇತ್ರ ಯ ಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೄಾ ಯು ಈ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ ಎಲಾಿ ದಣಿಗೆಗಳು ಅರ್ವಾ
ವಂತಗೆಗಳು; ಮತ್ತು
(v)

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ ದತು ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾದ ಎಲಾಿ ರಮಾನಗಳು.

(2) ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಿಧಿಗೆ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಾ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಷಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .

ಜ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

(3) ಯಾವುದ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ನಿಧಿಗಳನುು ನಅರ ಯೋಜಿಕ ಸಂಸೄಾ ಯ
ಇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳಿಗೆ ಗಾಾಣೆ ಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
54. ನಿಧಿಗಳ ನಿಿಸಣೆ.- 50, 51, 52 ಮತ್ತು 53ನೇ ಪರ ಕರಣಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಾ ನಆಷಲಾದ
ನಿಧಿಗಳನುು
ರಾಜ್ಯ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಮಾನಯ

ಷರ್ಕಾರವು

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆಾ

ಅಿಂರ್

ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ನಿಯಂತರ ಷತ್ಕಾ ದುದ

ಳಪಟು್
ಹಾಗೂ

ನಿಾಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
55.

ವ್ಯಷ್ಟಿಕ

ರದ.-

ಮಂಡಳಿಯ ನಿದಾವನದಲ್ಲಿ

(1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ರದಿಯನುು

ತ್ಯಾರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಯ ಸಾಾ ಪನ

ಅದರ ಅನುಮೊೋದನೆಗಾಗಿ ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ವಾಷ್ಟಾಕ ರದಿಯನುು

ತ್ನು

ಷಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಗಣಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ ಅದನುು ಮಾನಅಾಡುಗಳಡನೆ ಅರ್ವಾ ಮಾನಅಾಡುಗಳಿಲಿ ದೄ ಅನುಮೊೋದಿಷಬಹುದು.
(3) ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಯು ಯುಕು ವಾಗಿ ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ ವಾಷ್ಟಾಕ ರದಿಯ ಿಂದು
ಪರ ತಯನುು ಪರ ತಯಿಂದು ಸಣರ್ಕಸು ಶಾದ ಮರ್ಕುಯದ ಮೊದಲು ಸಂದವಾಕರಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತು ಗೆ ಹಾಗೂ ಷರ್ಕಾರಕೆಾ
ಶಾದ ಮರ್ಕು ಯಕೆಾ

ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮೊದಲು ಸಂದವಾಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ

ಮತ್ತು ಪರ ತಯಿಂದು ಸಣರ್ಕಸು
ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಪರ ತಯಿಂದು

ಷದನದ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ . ವಾಷ್ಟಾಕರದಿಯನುು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಜ್ಞಲತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯೂ
ಕ್ಕಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .
56.

ಲೆಕಕ ತಾ ಗಳು ಮತ್ತತ ಲೆಕಕ ರಿಶೋಧನೆ.- (1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ

ಮತ್ತು ಜ್ಮಾ ಖಚ್ಚಾ ಪಟಿ್ ಯನುು

ಸಣರ್ಕಸು

ಷರ್ಮತಯ ನಿದಾವನದಲ್ಲಿ

ತ್ಯಾರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ ಎಲಾಿ ಮೂಲಗಳಿಿಂದ ನಅರ ಪು ವಾಗು ಅರ್ವಾ ಸಿವ ೋಕರಷಲಾಗು ಎಲಾಿ
ನಿಧಿಗಳು

ಹಾಗೂ

ವಿತ್ರಸಿದ

ಅರ್ವಾ

ಸಂದಾಯ

ಮಾಡಿದ

ಎಲಾಿ

ಮೊಬಲಗುಗಳನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ನಿಾಹಿಸು ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳನುು

ಅಕೌಟ್ಟಿಂಟ್ಗಳ

ಸಂಸೄಾ ಯ

ಷದಷಯ ರಾಗಿರು

ಬಬ

ಪರ ತ ಶಾವೂ ಭಾರತ್ದ ಚಾಟ್ಟಾಡ್

ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ಕರಿಂದ

ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ನೆ

ಮಾಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಾಷ್ಟಾಕ

ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳು

ರದಿಯಡನೆ, ಪರ ತ ಆರ್ಥಾಕ

ಮತ್ತು

ಶಾವು

ಜ್ಮಾ

ಖಚ್ಚಾ

ಪಟಿ್ ಯನುು

ಕೊನೆಗೊಳುಳ  ಮೊದಲು

ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ನ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ ಮಂಡಳಿಗೆ

ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ವಾಷ್ಟಾಕ ಲೆಕಾ ಪತ್ರ ಗಳು, ಜ್ಮಾಖಚ್ಚಾ ಪಟಿ್
ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯು

ತ್ನು

ಷಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ನ ರದಿಯನುು

ಪಯಾಾಲೋಚಿಷÀತ್ಕಾ ದುದ

ಮತ್ತು

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಮಂಡಳಿಯು ಅದರ ಪರ ತಗಳನುು ಸಂದವಾಕರಗೆ ಹಾಗೂ ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ಮತ್ತು ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್
ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತು ಗೆ ತ್ನು ಅಭಿನಅರ ಯಗಳಡನೆ ಸಂದವಾಕರಗೆ ಹಾಗೂ ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .

(5) ಲೆಕಾ ಪರಶೋಧ್ಕರ ರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಆಕೆಾ ೋಪಣೆಗಳು
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ,

ತ್ಪುಪ ಗಳನುು

ನಿದಾವನಗಳನುು

ಷರಪಡಿಷಲು,

ಹೊರಡಿಬಹುದು ಮತ್ತು

ರಾಜ್ಯ

ಮತ್ತು

ಷರ್ಕಾರವು

ಷಲಹೆಗಳು ಇದದ
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯಕೆಾ

ಅಿಂರ್ ನಿದಾವನಗಳು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಮೇಲೆ

ಬಂಧ್ನರ್ಕರಯಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
57.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ

ದ್ಯಖಲೆಗಳ

ರುಜುವ್ಯತಿನ

ಮಾದರಿ.-

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಯಾವುದ ನಅರ ಧಿರ್ಕರ ಅರ್ವಾ ಷರ್ಮತಯ ಯಾವುದ ರಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ, ಸೂಚ್ನೆ, ಆದವ, ಯ ಸರಣೆ
ಅರ್ವಾ

ಗೊತ್ತು ಳಿಯು

ಅರ್ವಾ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಸಾವ ಧಿೋನದಲ್ಲಿ ರು

ಇತ್ರ

ದಾಖಲೆಗಳು

ಅರ್ವಾ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಯುಕು ವಾಗಿ ನಿಾಹಿಸು ಯಾವುದ ರಜಿಷ್ ರ್ನಲ್ಲಿ ಯ ಯಾವುದ
ನಮೂದುಗಳ ಪರ ತಯನುು , ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಲಷಚಿರು ಪರ ಮಾಣಿೋಕರಸಿದದ ರೆ, ಅದನುು

ಅಿಂರ್

ರಶಿೋದಿ, ಅಜಿಾ, ಸೂಚ್ನೆ, ಆದವ, ಯ ಸರಣೆ, ಗೊತ್ತು ಳಿ ಅರ್ವಾ ದಾಖಲೆ ಅರ್ವಾ ರಜಿಷ್ ರ್ನಲ್ಲಿ
ಇರು ನಮೂದನುು
ಸಾಕ್ತಾ ಯಾಗಿ

ಮೇಲು ೋಟದ ಸಾಕ್ಷಯ ವೄಿಂಬುದಾಗಿ ಸಿವ ೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಅಿಂಗಿೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ

ಹಾಗೂ

ಮೂಲ

ದಾಖಲೆಗಳನೆು ೋ

ಮತ್ತು

ವಿಶಯಗಳ

ಷಲ್ಲಿ ಸಿದದ ರೆ

ಅದನುು ,

ದಾಖಲ್ಲಸಿರು ವಿಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿವಾಟುಗಳ ಸಾಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಷಲಾಗುತು ತುೋ, ಅದ
ರೋತಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮು ಸಾಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಷತ್ಕಾ ದುದ .
58.

ನಿರ್ದಿವನಗಳನುನ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ನಿೋಡಲು

ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು

ಅರ್ವಾ

ಷಕಾಿರದ

ಈಡೇರಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರ.- (1)

ಅರ್ವಾ

ರಚಿಸಿದ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಯಾವುವ

ಷರ್ಕಾರವು, ಈ

ಇರು

ಯಾವುವ

ನಿಯಮಗಳು

ಅರ್ವಾ

ಆದವಗಳನುು

ರ್ಕಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ನಿದಾವನ ನಿೋಡುವುದು ಅವಯ ವೄಿಂದು ಅರ್ವಾ

ಉಚಿತ್ವೄಿಂದು

ಅಭಿನಅರ ಯಪಟ್ ಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಪರ ಬಂಧ್ಕ

ಅದು

ಮಂಡಳಿ

ಅಿಂರ್
ಅರ್ವಾ

ಮಂಡಳಿಯು ಅಿಂರ್ ಪರ ತಯಿಂದು ನಿದಾವನನುು
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ನಿದಾವನಗಳನುು
ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ
ಆಡಳಿತ್ರಧಿರ್ಕರಯನುು

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ

ಅಶಿಸುು

ಆಡಳಿತ್ಗಾದರಗೆ

ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .
ಅಿಂರ್

ನಅರ ಯೋಜ್ಕ
ಅಧಿಯಳಗೆ

ನಿೋಡಬಹುದು

ಮತ್ತು

ಯ ಸಾಾ ಪನ

ನಅಲ್ಲಷತ್ಕಾ ದುದ .

(2) ದುಯ ಾಸರಣೆ, ದುರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು
ಷರ್ಕಾರವು

ನಿದಾವನಗಳನುು

ಆಗಿದೄ ಎಿಂಬುದನುು
ಆಡಳಿತ್ನುು

ಸಂಸೄಾ
ಆ

ಅರ್ವಾ

ಷರಪಡಿಷಬೇಕೆಿಂದು
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ನಿದಾವನಗಳನುು

ನೇರ್ಮಸು ಅರ್ವಾ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಗುರುತಸಿದರೆ,

ನಅಲ್ಲಷದಿದದ ಲ್ಲಿ

ಷಮಾಪನಗೊಳಿಸು ಅರ್ವಾ

ಅದರ ಕುರತ್ತ ಇತ್ರ ಕರ ಮನುು ಕೈಗೊಳುಳ  ಸಕುಾ ಷರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .

59.

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಾ

ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಿಶತಿತ ನಿೈಂದ ನಿಯತಕಾಲಕ ತಪ್ರಷಣೆ.- (1)

ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಶತ್ತು ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಿಿಂದ ಪರ ತ ಶಾ ವಾಷ್ಟಾಕ ರದಿಗಳ
ಷಲ್ಲಿ ಕೆಗಾಗಿನಡಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳನುು ರೂನಆಷತ್ಕಾ ದುದ ಮತ್ತು ವಿನಿಯರ್ಮಷತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಕನಾಟಕ

ಕಿಂದರ ಗಳನುು

ರಾಜ್ಯ

ಉನು ತ್

ಳಗೊಿಂಡು ಕನಿಶ್

ಶಿಕ್ಷಣ

ಪರಶತ್ತು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಐದು ಶಾಗಳಿಗೆ ಮೆಮ

ನಿಯತ್ರ್ಕಲ್ಲಕ ತ್ನಅಷಣೆಯನುು

ನಡೆಷತ್ಕಾ ದುದ .
(i) ಪದವಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಿ ೋಮಾಗಳ ಮಂಜೂರಾತಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ ;
(ii) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಿಿಂದ ನಿೋಡಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ ;

ರ್ಕಯ ಿಂಪಸೄ್ ೋತ್ರ

(iii) ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಯ ನಅರಕರಣನುು ತ್ಡೆಗಟು್ ವುದು;
(iv) ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳ ಉಲಿ ಿಂಘನೆಯ ಬಗೆೆ , ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ರದಿಯನುು ಕಳುಹಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3) ದುಯ ಾಸರಣೆ, ದುರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು
ಷರ್ಕಾರವು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಶಿಸುು

ಆಡಳಿತ್ಗಾದರಗೆ

ಆಗಿದೄ ಎಿಂಬುದನುು
ಆಡಳಿತ್ನುು

ಗುರುತಸಿದರೆ,

ಷರಪಡಿಷಬೇಕೆಿಂದು

ನಿದಾವನಗಳನುು ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ . ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ಅಧಿಯಳಗೆ ಆ ನಿದಾವನಗಳನುು
ನಅಲ್ಲಷದಿದದ ಲ್ಲಿ ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು ಅರ್ವಾ ಅದರ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮನುು (ಕೊೋಸ್ಾ)
ಷಮಾಪನಗೊಳಿಸು ಬಗೆೆ ತೋಮಾಾನನುು ಕೈಗೊಳುಳ  ಸಕುಾ ಷರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತ್ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .
(4) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಅರ್ವಾ ಅದರ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮನುು

(ಕೊೋಸುಾ)

ಷಮಾಪನ ಪಡಿಸು ವಿಧಾನವು ಷರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂತೆ ಇತ್ರಕಾ ದುದ .
ಪರಂತ್ತ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ತ್ನು ರ್ಕರಣಗಳನುು ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು ಷಮಂಜ್ಷ ಅರ್ಕವಗಳನುು
ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ ಅಿಂರ್ ಯಾವುದ ಕರ ಮನುು ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(5)

(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ ನೋಟಿಷನುು ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಷರ್ಕಾರವು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ

ಷಮಾಪನಗೊಳಿಷಲು

ನಅರ ಧಿರ್ಕರದೊಡನೆ

ಅರ್ವಾ

ವಾಯ ಸಂಗ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಕೊನೆಯ

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ಕರ ಮನುು

ನಿಯತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳಲ್ಲಿ

(ಬಾಯ ಚ್)

ತ್ನು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಪರಷಮಾಪನಗೊಳಿಷಲು
ವಾಯ ಸಂಗ

ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ

ಅಭಾಯ ಷ ಮಾಡುತು ರು

ಕರ ಮನುು

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಸೂಕು ಯ ಸೄಾ ಯನುು
60.

ತಂಡ

ಷಮಾಲೋಚಿಸಿ,

ಮಗಿಸುರೆಗೆ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

ದಂಡಗಳು.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಯಮಗಳು

ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು

ಪದವಿಗಳನುು

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ

ಅರ್ವಾ
ಅರ್ವಾ

ಉಲಿ ಿಂಘನೆಗಳನುು

ಮೇಲೆ, ಐತ್ತು

ಯಾವುದ

ಪರೋರ್ಕಾ

ಅಿಂಕಪಟಿ್ ಗಳನುು

ಮಾಡು ಯಾವೇಬಬ

ಸಾವಿರ ರೂನಅಯಗಳ, ಸತ್ತು

ರಚಿತ್ವಾದ

ವಿಶಯಗಳನುು

ನಿೋಡುವುದಕೆಾ

ಅರ್ವಾ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್

ಯ ಕ್ತು ಯು, ಅಪರಾಧ್ ನಿಣಾಯವಾದ

ಲಕ್ಷ ರೂನಅಯಗಳರೆಗೆ ವಿಷು ರಷಬಹುದಾದ

ಜುಲಾಮ ನೆಯಿಂದ ದಂಡಿತ್ನಗತ್ಕಾ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ,
ಳಗೊಿಂಡಿರುಲ್ಲಿ ,

ಮೇಲ್ಲನ

ಅಪರಾಧ್ನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಎಷಗುಲ್ಲಿ

ನಅರ ರಂಭಿಷಲು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವೂ

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಷಸ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಅನುಮತ ಪತ್ರ ನುು ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ ತ್ಕಾ ದುದ .
(2)

ಈ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯ ದಂಡನುು

ಇತ್ರ ಯಾವುದ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಷಲಾದ ದಂಡಕೆಾ ಬಾಧ್ಕವಾಗದಂತೆ ವಿಧಿಷಬಹುದು.
61.

ಾ ವೇಶಿಸು

ರಾಜ್ಯ ಷರ್ಕಾರದಿಿಂದ
ದಜೆಾಯ ಯಾವೇಬಬ

ಮತ್ತತ

ನಅರ ಧಿಕೃತ್ಗೊಿಂಡ

ರಿಶೋಧಿಸು
`ಎ'

ಷಮೂಸದ

ಅಧಿಕಾರ.ಅಧಿರ್ಕರ

ಈ

ದಜೆಾಗಿಿಂತ್

ಉದೄದ ೋವರ್ಕಾ ಗಿ,
ಕಡಿಮೆಇಲಿ ದ

ಅಧಿರ್ಕರಯು, ಕನಾಟಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೄಾ ಗಳ (ರ್ಕಯ ನಆಟೇವನ಄ ಶುಲಾ ನಿಷೇಧ್)

ಅಧಿನಿಯಮ, 1984ರ (1984ರ ಕನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 37) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಶ್ ಪಡಿಸಿರಬಹುದಾದ
ಅಿಂರ್ ಶರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಳಪಟು್ , ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೄದ ೋವಗಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಅಧಿನಿಯಮದ 9ನೇ
ಪರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಉಪಬಂಧಿಷಲಾದಂತ್ಸವ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು

ಚ್ಲಾಯಷಲು

ಮತ್ತು

ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳನುು ನೆರವರಷಲು ಅಧಿಕೃತ್ನದ ಅಧಿರ್ಕರ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
62.

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯನುನ

ಷಮಾನಗಳಿಷಲು

ಅಧಿಕಾರ.- (1) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ತ್ನು
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತ್ನು

ಷಮಾಪನನುು

ಪೂಾ ಸೂಚ್ನೆಯನುು

ನಿೋಡು

ರಚ್ನೆ ಅರ್ವಾ ನಿಗಮನನುು ನಿಯಂತರ ಸು ರ್ಕನ್ಮನಿಗೆ
ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ , ಅದು ಕನಿಶಿ

ಿಂದು

ಶಾದ

ಲ್ಲಖಿತ್

(ನೋಟಿಸು) ಷರ್ಕಾರಕೆಾ ನಿೋಡತ್ಕಾ ದುದ .

(2) ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು
ಷಮಾಪನಗೊಳಿಸು

ನಿರ್ದಿವನನುನ

ಅರ್ವಾ ಅದರ ಯಾವುದ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮನುು

ವಿಧಾನವು,

ಷರ್ಕಾರವು

ಈ

ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ

(ಕೊೋಸ್ಾ)

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದಂತೆ

ಇರತ್ಕಾ ದುದ :
ಪರಂತ್ತ,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯವು

ತ್ನು

ರ್ಕರಣಗಳನುು

ಅರ್ಕವಗಳನುು ನಿೋಡಿದ ಹೊರತ್ತ ಅಿಂರ್ ಯಾವುದ ಕರ ಮನುು
(3)

ಷಮಂಜ್ಷ

ಕೈಗೊಳಳ ತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

(1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ ನೋಟಿಷನುು ಸಿವ ೋಕರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಷರ್ಕಾರವು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ

ಷಮಾಪನಗೊಳಿಷಲು

ಅರ್ವಾ

ನಅರ ಧಿರ್ಕರದೊಡನೆ
ವಾಯ ಸಂಗ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ, ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲ್ಲಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ

ಕೊನೆಯ

ಪರನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ

ತಂಡ

ಷಮಾಲೋಚಿಸಿ,

ಕರ ಮನುು

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯನುು

ಪರಷಮಾಪನಗೊಳಿಷಲು

ನಿಯತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಕರ ಮಗಳಲ್ಲಿ

(ಬಾಯ ಚ್)

ತ್ನು

ವಾಯ ಸಂಗ

ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

ಸೂಕು ಯ ಸೄಾ ಯನುು

ಉದೄದ ೋಶಿಸಿದ

ಅಭಾಯ ಷ ಮಾಡುತು ರು

ಕರ ಮನುು

ಮಗಿಸುರೆಗೆ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ

ಮಾಡತ್ಕಾ ದುದ .

63. ಷಮಾನೆಯ ಸಂದಭಿದಲಾ
(3)ನೇ

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ಲು

ಉಪಪರ ಕರಣದ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ವಿವವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ವೆಚಚ ಗಳು.- (1) 62ನೇ ಪರ ಕರಣದ

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಡಳಿತ್ರತ್ಮ ಕ ವೄಚ್ು ಗಳನುು

ಆಡಳಿತ್ನುು

ಶಾವವ ತ್ ಶಾಷನಬದಿ

ಸಸಾು ಿಂತ್ರಗೊಳಿಸು

ದತು ನಿಧಿ, ಸಾಮಾನಯ

ನಿಧಿ

ಅರ್ವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಯರ್ಮಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭರಷತ್ಕಾ ದುದ .
ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

(2)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವೄಚ್ು ನುು
ಉಲೆಿ ೋಖಿಷಲಾದ

ನಿಧಿಯು

ಆಡಳಿತ್ನುು

ಭರಷಲು 50,
ಸಾಕಷ್ಟ್

51,

ಸಸಾು ಿಂತ್ರಗೊಳಿಸು

ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

52 ಮತ್ತು 53ನೇ ಪರ ಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಇಲಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ,

ಅಿಂರ್

ವೄಚ್ು ನುು

ಷರ್ಕಾರವು,

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಷವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಿು ಗಳನುು ವಿಲೇ ಮಾಡು ಮೂಲಕ ಭರಷತ್ಕಾ ದುದ .
(3)

ವಿವವ ವಿದಾಯ ಲಯದ

ರ್ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ
ಹೊಣೆಯಾಗಿರು

ಆಗಿದದ ರೆ,

ಷಮಾಪನೆಯು

ಷರ್ಕಾರವು

ಯ ಕ್ತು ಗಳನುು

ಅಿಂರ್

ಗುರುತಸು

ದುಯ ಾಸರಣೆ

ಅರ್ವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ದ

ದುಯ ಾಹಾರಕೆಾ

ಅರ್ವಾ

ದುರಾಡಳಿತ್ಕೆಾ

ಮತ್ತು

ಅರ

ಮೇಲೆ

ಭಾವಿಷಬಹುದಾದ ಅಿಂರ್ ದಂಡನೆಯನುು ವಿಧಿಷಲು ಷವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿರತ್ಕಾ ದುದ .

ತ್ರನು

ಸೂಕು ವೄಿಂದು

64.

ತೈಂದರೆಗಳ

ಜ್ಞರಗೊಳಿಸು

ನಿವ್ಯರಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಾರ.- (1) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳನುು

ಯಾವುದ

ತಿಂದರೆ

ಉದಭ ವಿಸಿದರೆ,

ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರವು,

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಅರ್ವಾ ಆದವದ ಮೂಲಕ ತಿಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವಯ ಕ ಹಾಗೂ
ಷಮಂಜ್ಷವೄಿಂದು

ತ್ನಗೆ

ಕಂಡುಬರುವಂರ್

ಮತ್ತು

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮದ

ಉಪಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ

ಅಸಂಗತ್ಲಿ ದ ಉಪಬಂಧ್ಗಳÀನುು ರಚಿಷಬಹುದು:
ಪರಂತ್ತ,

ಈ

ಅಧಿನಿಯಮವು

ನಅರ ರಂಭವಾದ

ದಿನಿಂಕದಿಿಂದ

ಐದು

ಶಾಗಳು

ಮರ್ಕು ಯವಾದ ತ್ರುವಾಯ ಈ ಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಿಂರ್ ಯಾವುದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಅರ್ವಾ
ಆದವನುು ಹೊರಡಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
(2) (1)ನೇ ಉಪಪರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಡಿದ ಪರ ತಯಿಂದು ಆದವನುು

ಅದನುು

ರಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಿಂದೄ ಮಂಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ .
65.

ರಾಜಾ

ಷಕಾಿರದ

ಅಧಿನಿಯಮದ ಉದೄದ ೋವಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳ

ರಚನಾಧಿಕಾರ.-

(1) ರಾಜ್ಯ

ಷರ್ಕಾರವು, ಈ

ಈಡೇರಸುವುದರ್ಕಾ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನುು

ರಚಿಷಬಹುದು.
(2) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ, ಆದಷ್ಟ್
ಿಂದು

ಅಧಿವವನದಲ್ಲಿ

ಮಂಡಿಷತ್ಕಾ ದುದ

ಬೇಗನೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಪರ ತಯಿಂದು ಷದನದ ಮಿಂದೄ,

ಅರ್ವಾ

ಅಡಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಟು್

ರಚಿಸಿದ ಪರ ತಯಿಂದು ನಿಯಮನುು , ಅದನುು

ಎರಡು

ಅರ್ವಾ

ಹೆಚ್ಚು

ನಿರಂತ್ರ

ಅಧಿವವನಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಧಿಯರೆಗೆ ಅದು ಅಧಿವವನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ

ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿವವನ ಅರ್ವಾ ನಿರಂತ್ರ ಅಧಿವವನಗಳ ನಿಕಟ

ತ್ರುವಾಯದ ಅಧಿವವನವು ಮರ್ಕು ಯವಾಗುವುದಕೆಾ ಮೊದಲು ಉಭಯ ಷದನಗಳು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ ಮಾನಅಾಡು ಮಾಡಲು ನಆಪ ದರೆ ಅರ್ವಾ ಆ ನಿಯಮನುು

ರಚಿಷತ್ಕಾ ದದ ಲಿ ವೄಿಂದು

ಉಭಯ ಷದನಗಳು ನಆಪ ದರೆ ತ್ದನಂತ್ರ ಅಿಂರ್ ನಿಯಮವು ಹಾಗೆ ಮಾನಅಾಟಾದ ರೋತಯಲ್ಲಿ
ಪರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗತ್ಕಾ ದುದ

ಅರ್ವಾ

ಸಂದಭಾಾನುಸಾರವಾಗಿ

ಪರಣಾಮರ್ಕರಯಾಗತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .

ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದ ಅಿಂರ್ ಮಾನಅಾಡು ಅರ್ವಾ ರದಿ ತಯು ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ ರ್ಕಯಾದ ಮಾನಯ ತೆಗೆ ಬಾಧ್ಕನುು ಉಿಂಟುಮಾಡತ್ಕಾ ದದ ಲಿ .
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಅಲರ ಆದಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅರ ಹೆಷರನಲ್ಲಿ ,

(ಕ್ಕ.ದ್ಯವ ರಕನಾಥ್ ಬಾಬು)
ಷರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ
ಸಂಷದಿೋಯ ಯ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಷನ ರಚ್ನೆ ಇಲಾಖೆ

ಈ

