ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ
ದಿನಾಂಕ 13.09.2021ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ
ಗಂಟೆ 10.00ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಸಾಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಡಿಕೇಟಿನ
2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
ಉಪಸಿ ತರು:
ಅನುಪಸಿ ತರು:
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ
ಪ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು ಸಭಧಾ ಕ್ಷರಾದ ಮಾನಾ
ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸದಸಾ ರುಗಳನುನ ಸಭೆಗೆ ಸಾವ ಗತಸದರು.

ಕುಲಪತಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾ ಸ್ತಾ ವಿಕ
ಮಾನಾ ಕುಲಪತಗಳು ಪ್ರಾ ಸಾಾ ವಿಕರ್ವಗಿ ಮಾತನಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನುನ
ಸಭೆಗೆ ತಳಿಸದರು.
1. ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ – 2020 ರ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಬಗೆೆ ಸಭೆಗೆ ತಳಿಸುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾ
2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾ ಥಮ ವಷಾದ ಮಾದರಿ ಪಠ್ಾ ಕಾ ಮ ರಚನೆಯಾಗಿದುು , ಶಿೀಘ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಸದರಿ ಮಾದರಿ ಪಠ್ಾ ಕಾ ಮಗಳನುನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಾ ಯನ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಕಾಯಗಳು
ಹಾಗೂ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮಂಡಳಿ
ಸಭೆಗೆ
ಮಂಡಿಸ,
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲ್ಲಗುವ ಬಗೆೆ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೀಡಿದರು.
2. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿ
ಸಭೆಯು ಇತಾ ೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದುು , ಸದರಿ ಸಭೆಯ ವರದಿಯನುನ ಮಾಂದಿನ ಸಾಂಡಿಕೇಟು
ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲ್ಲಗುವುದು ಎಾಂದು ತಳಿಸುತ್ತಾ , ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಾಂದೆ
ನಡೆಸಲ್ಲಗುತಾ ದು ಬಿ.ಬಿ.ಎ. (ಟಿ.&ಟಿ.) ಪದವಿ ತರಗತಗಳನುನ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಿಾಂದ
ಪುನರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲ್ಲಗುವುದೆಾಂಬ ವಿಷಯವನುನ
ಸಭೆಗೆ ತಳಿಸದರು.
ಸದರಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾ ಸಹ್ಕಾರ ಸಂಘ್ ಪುನರಾರಂಭಗೊಾಂಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನನ
ಸಭೆಗೆ ತಳಿಸದರು.
3. ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಬನನ ಡೆ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಗೊಳುು ತಾ ರುವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಘ್ಟಕ
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರನುನ
ನೇಮಕಾತ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಪಾ ಸಾಾ ವಿಸುತ್ತಾ ,
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಘ್ಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮಾನಾ ಜೇಷಾ ತ್ತ ಪಟಿ್ ಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತ ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿ ತಳಿಸದರು.
4. ದಿನಾಂಕ 15.09.2021 ರಿಾಂದ ದಿನಾಂಕ 17.09.2021ರವರೆಗೆ ಕನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತಾ
ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನ
ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಸಹ್ಯೀಗದಾಂದಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಲಗುತಾ ರುವ 16ನೇ ಕನನ ಡ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸದಸಾ ರುಗಳನುನ ಆಮಂತಾ ಸದರು.
5. ದಿನಾಂಕ 22.09.2021ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ 41ನೇ ಸಂಸಾಿ ಪನ
ದಿನಚರಣೆಯನುನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದ್ಯಗಿ ತಳಿಸದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಚರಣೆಯನುನ
ಸದರಿ ದಿನದಂದೇ ನಡೆಸಲ್ಲಗುವುದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿಯೂ
ತಳಿಸದರು. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ . ಕ್ಕ. ಆರ್. ಶಿಾ ೀಧರ್, UGC BSR Faculty and Adjunct
Professor, ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ಜಿೀವವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಗ ಮತ್ತಾ ಪ್ರಾ . ವಿಶಾಲ್ಲಕ್ಷಿ ಬಿ.,
ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ
ರಸಾಯನಶಾಸಾ ರ
ವಿಭಗ
ಇವರುಗಳನುನ
ಗೌರವಿಸಲ್ಲಗುವುದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿಯೂ ತಳಿಸದರು.
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6. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಸಾನ ತಕ ಮತ್ತಾ
ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ಪದವಿಗಳ
ಪರಿೀಕ್ಕಿ ಗಳನುನ ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ ತಳಿಸುತ್ತಾ ಪಾ ಸುಾ ತ ಸಾನ ತಕ ಮತ್ತಾ ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ
ಪದವಿಗಳ ಅಾಂತಮ ತರಗತಗಳ ಪರಿೀಕ್ಕಿ ಗಳನುನ ಶಿೀಘ್ಾ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಲಗುವುದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿ
ತಳಿಸದರು.
I.

ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟು ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸರುವ ಕಾಯಯಸೂಚಿಗಳು.
ಕಾಯಾಸೂಚಿ
ಸಂಖ್ಯಾ :
ವಿಷಯ:

ನಿಣಾಯ:

ಕಾಯಾಸೂಚಿ
ಸಂಖ್ಯಾ :
ವಿಷಯ:

ನಿಣಾಯ:

ಸಬಬ ಾಂದಿ: ವಿ.ಸ. 3:1(2021)
ಡಾ. ಅನಿತ್ತ ರವಿಶಂಕರ್, ಸಮಾಜಶಾಸಾ ರದ ಸಹ್ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ ಇವರ ಮೇಲ್ಲನ ಮಂಗಳೂರು
ಲೀಕಾಯುಕಾ
ಪ್ರಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮೊಕದು ಮ್ – ಅಪರಾಧ
ನಿಣಾಯದ ಬಗೆೆ .
ಪಾ ಸಾಾ ವನೆಯ ಬಗೆೆ ಸಮಿತಯು ಸಲ್ಲಿ ಸದ ವರದಿಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ,
ಈ ಬಗೆೆ ಸುಧಿೀಘ್ಾರ್ವಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಅಾಂತಮರ್ವಗಿ,
ಸದರಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಾ
ಕನಾಟಕ ರಾಜಾ
ಉಚಛ
ನಾ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸರುವುದರಿಾಂದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಾಗಳ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷಾ ದ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ ಯನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟು್ ಕಾಂಡು,
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ
ಗೌರವವನುನ
ಎತಾ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ್
ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ನಿಣಾಯವನುನ ಕೈಗೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಮಾನಾ
ಕುಲಪತಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಸಬಬ ಾಂದಿ: ವಿ.ಸ. 3:2(2021)
ಡಾ.
ಎಾಂ.
ಜಯಶಂಕರ್,
ಸೂಕಾಿ ಮ ಣು
ಜಿೀವವಿಜ್ಞಾ ನದ
ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ ಇವರನುನ ಸೇವೆಯಿಾಂದ ಅಮಾನತ್ತಾ ಗೊಳಿಸದ
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗೆೆ .
ಪಾ ಸಾಾ ವನೆಯನುನ ಕೂಲಂಕುಷರ್ವಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಡಾ. ಎಾಂ.
ಜಯಶಂಕರ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ತ ಆದೇಶ್ವನುನ
ಹಿಾಂಪಡೆದು,
ಸದರಿಯವರನುನ ತಕ್ಷಣದಿಾಂದ ಅನವ ಯರ್ವಗುವಂತೆ, ಸದರಿಯವರ
ಮಾತೃ ವಿಭಗರ್ವದ ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ಸೂಕಾಿ ಮ ಣುಜಿೀವವಿಜ್ಞಾ ನ
ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಗ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ಕೇಾಂದಾ ,
“ಜ್ಞಾ ನ ಕಾವೇರಿ”, ಚಿಕೆ ಅಳುರ್ವರ, ಕಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
ಮಾಂದುವರಿದು,
ಮಾಂದಿನ
ಆದೇಶ್ದವರೆಗೆ
ಸದರಿಯವರಿಗೆ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ
ಆಡಳಿತ್ತತಮ ಕ
ಜರ್ವಬ್ದು ರಿಗಳನುನ
ನಿೀಡಬ್ದರದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿಯೂ
ಸಾಂಡಿಕೇಟು
ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
ಹಾಗೂ ಅಮಾನತಾ ನ ಅವಧಿಯ ವೇತನದ
ವಾ ತ್ತಾ ಸವನುನ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ಪ್ರವತಸಬಹುದೆಾಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪಡಲ್ಲಯಿತ್ತ.
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ಕಾಯಾಸೂಚಿ
ಸಂಖ್ಯಾ :
ವಿಷಯ:

ನಿಣಾಯ:

ಕಾಯಾಸೂಚಿ
ಸಂಖ್ಯಾ :
ವಿಷಯ:

ನಿಣಾಯ:

ಸಬಬ ಾಂದಿ: ವಿ.ಸ. 3:3(2021)
ಡಾ.
ಎಾಂ.
ಜಯಶಂಕರ್,
ಸೂಕಾಿ ಮ ಣು
ಜಿೀವವಿಜ್ಞಾ ನದ
ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ
ಇವರ ಮೇಲ್ಲನ ಆರೀಪಗಳ ಬಗೆೆ
–
ಸಮಜ್ಞಯಿಷ್ಟಕ್ಕ ಕುರಿತ್ತ.
ಪಾ ಸಾಾ ವನೆಯನುನ ಕೂಲಂಕುಷರ್ವಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಡಾ. ಎಾಂ.
ಜಯಶಂಕರ್ ಇವರು ನಿೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ
05.08.2021ರ
ಸಮಜ್ಞಯಿಷ್ಟಕ್ಕಯನುನ
ಅಸಂಮಂಜಸವೆಾಂದು
ಪರಿಗಣಿಸ
ತರಸೆ ರಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಮಾಂದುವರಿದು,
ಸದರಿಯವರ
ಮೇಲೆ
ಮಾಡಲ್ಲಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಆರೀಪಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಗಾ ಇಲ್ಲಖಾ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
ಸಬಬ ಾಂದಿ: ವಿ.ಸ. 3:4(2021)
ಡಾ. ಕರುಣಾಕರ ಎನ್.ವಿ., ತ್ತತ್ತೆ ಲ್ಲಕ/ಅತರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರು,
ಕನನ ಡ ವಿಭಗ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷಾಲ್ಡ ಕ್ಕ.ಎಾಂ. ಕಾಯಾಪಪ ಕಾಲೇಜು,
ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಪಾ ಸಾಾ ವನೆ ಬಗೆೆ .
ಪಾ ಸಾಾ ವನೆಯನುನ ವಿಸಾ ೃತರ್ವಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಅಾಂತಮರ್ವಗಿ,
ಡಾ. ಕರುಣಾಕರ ಎನ್. ವಿ. ಅವರ ಮನವಿಯನುನ
ಭಗಶಃ
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ. ಶಿಾ ೀಯುತರ ಸೇವೆಯನುನ
ಕ್ಕಲಸಕ್ಕೆ
ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ ಸಕಾ ಮಗೊಳಿಸಲು (ಆರ್ಥಾಕ
ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ) ತೀಮಾಾನಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಾಕ ಹಾಗೂ ಸೇರ್ವ ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ
ಇಾಂದಿನ (ದಿನಾಂಕ
13.09.2021)
ಸಾಂಡಿಕೇಟು
ಸಭೆಯ
ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ
ಅನವ ಯರ್ವಗುವಂತೆ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ
ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲು
ತೀಮಾಾನಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಈ ಬಗೆೆ ಕನಾಟಕ ರಾಜಾ ಸರಕಾರದ
ಅನುಮೊೀದನೆಯನುನ ಪಡೆಯಲು ನಿಣಾಯಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಈ
ತೀಮಾಾನವನುನ ಪೂರ್ೀಾದ್ಯರಣೆಯಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕೆ ದು ಲಿ
ಎಾಂದು ಸಪ ಷ್ ಪಡಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಈ ನಿಣಾಯದ ಬಗೆೆ ಮಾನಾ ಉಚಛ
ನಾ ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಸಹ್ ನಿಣಾಯಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಮೇಲ್ಲನ ನಿಣಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸದಸಾ ರಾದ ಪ್ರಾ . ಕರುಣಾಕರ್
ಎ. ಕೀಟೆಗಾರ್ ಇವರು ತಮಮ ಅಸಮಮ ತ (Dissent Note)ಯನುನ
ಸಲ್ಲಿ ಸದರು.
ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿ ಸದ Dissent Note ಈ
ಕ್ಕಳಗಿನಂತದೆ.
1. There are many such cases in the University and Justice
should be given to all the affected teachers not only for the
people who have financial capacity to go to the Court.
2. I anticipate serious violation of rules of UGC Recruitment in
future.
3. It may set bad precedent in future and the University may get
affected financially.
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ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:
1. ದಿನಾಂಕ 27.08.2021ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 23.04.2021ರಂದು
ನಡೆದ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸಭೆಯ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ
ಅನುಮೊೀದಿಸುವ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ : ಸಬಬ ಾಂದಿ ಸಾ.ಸ.3:33 (2021) ರ ಅನುಸರಣಾ
ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ನಿದೇಾಶ್ನವನುನ ನಿೀಡಿರುತಾ ದೆ.

“ಹುದೆು ಸಹಿತ ವಗಾಾವಣೆಗೊಾಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಾಾ ಪಕರನುನ ಅವರ ದ್ಯಖಲೆಯನುನ
ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ, ಸದರಿಯವರು ಆಯೆ ಯಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಹುದೆು ಗೆ ಹುದೆು ಸಮೇತ
ವಗಾಾಯಿಸ ದಿನಾಂಕ 08.09.2021ರಳಗಡೆ ಆದೇಶ್ ನಿೀಡುವ ನಿಣಾಯವನುನ
ಕೈಗೊಾಂಡು, ಈ ಬಗೆೆ ಕಾ ಮಕೈಗೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಮಾನಾ ಕುಲಪತಗಳಿಗೆ
ನಿೀಡಲ್ಲಯಿತ್ತ.”

ಅದರಂತೆ ಕಾಯಾಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ : ಸಬಬ ಾಂದಿ ಸಾ.ಸ.3:33 (2021)ರ ಅನುಬಂಧ 1ರಲ್ಲಿ
“ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ
ಘ್ಟಕ
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಾಂದ
ಬೀಧಕ
ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳನುನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ವಿಭಗಗಳಿಗೆ ಹುದೆು ಸಹಿತ
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ರಚಿಸಲ್ಲದ ಸಮಿತಯು
ದಿನಾಂಕ
08.04.2021ರಂದು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲಿ ಸದ
ವರದಿಯ
ಶಿಫಾರಸುು ಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಕಾಂಡು, ಸಾವಾಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ ಯಿಾಂದ, ಅನುಬಂಧ
2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸರುವ “ಹುದೆು ಸಹಿತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಘ್ಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಾಂದ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ
ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ
ವಿಭಗಗಳಿಗೆ
ವಗಾಾವಣೆಗೊಾಂಡಿರುವ
ಅಧಾಾ ಪಕರ ಪಟಿ್ ”ಯಿಾಂದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಅಧಾಾ ಪಕರುಗಳನುನ
ಸದರಿಯವರು
ಆಯೆ ಗೊಾಂಡಿರುವ ಮೂಲ ಹುದೆು ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ್
ಹೊರಡಿಸಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
ಕಾ .
ಸಂ.
1.

2.

3.

4.

ಹೆಸರು

ಪ್ಾ ಸ್ತಾ ತ
ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ತತ್ತಾ ರುವ
ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ರಾಜ್ ಪಾ ವಿೀಣ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಸ.ಎಾಂ.
ರಾಜಾ ಶಾಸಾ ರ ವಿಭಗ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ .
ಡಾ. ವಜಿೀದ್ಯ ಬ್ದನೊ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು,
ಅಥಾಶಾಸಾ ರ ವಿಭಗ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ .
ಡಾ.
ನಗಪಪ ಗೌಡ ಸಹ್ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು, ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.
ಆರ್.
ಕನನ ಡ ಅಧಾ ಯನ ಸಂಸ್ಥಿ ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ .
ಡಾ.
ದಯಾನಂದ ಸಹ್ ಪ್ರಾ ಧಾಾ ಪಕರು, ರಾಜಾ ಶಾಸಾ ರ
ನಯ್ಕೆ
ವಿಭಗ, ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ .
(ಪಾ ಸುಾ ತ ಪಾ ಥಮ ದಜೆ ಾ ಕಾಲೇಜು,
ಮಂಗಳಗಂಗೊೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾ ಭರ
ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ.)
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ಮೂಲ
ನೇಮಕಾತ್ತಯಾದ
ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ
ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷಾಲ್ಡ
ಕ್ಕ.ಎಾಂ. ಕಾಯಾಪಪ
ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ
ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷಾಲ್ಡ
ಕ್ಕ.ಎಾಂ. ಕಾಯಾಪಪ
ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ

2. ಮೇಲೆ ಾಂಡ
ನಿಣಾಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ,
ಮೇಲ್ಲನ
ನಲುೆ
ಅಧಾಾ ಪಕರು
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ
ವಿರುದಿ ರ್ವಗಿ
ನಾ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ದ್ಯವೆ
ಹೂಡುವ
ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಕುರಿತ್ತಗಿ ನಾ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಶಿೀಘ್ಾ ರ್ವಗಿ CAVEAT
ಅಜಿಾಯನುನ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಸೂಕಾ
ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಾಂಡಿಕೇಟು
ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
3. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಸಾನ ತಕ ಮತ್ತಾ ಸಾನ ತಕೀತಾ ರ ಪದವಿಗಳ ಅಾಂತಮ
ತರಗತಗಳ ಪರಿೀಕ್ಕಿ ಗಳನುನ Offline ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 30.09.2021ರಿಾಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು
ಸೂಕಾ ಕಾ ಮಕೈಗೊಳು ಬಹುದೆಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ. ಮಾಂದುವರಿದು,
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬ್ದಕ್ಷ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಿ
ಉತಾ ರ ಪತಾ ಕ್ಕಗಳ
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ
ಕಾಯಾವನುನ
ಶಿೀಘ್ಾ ದಲ್ಲಿ
ಆರಂಭಿಸಲು
ಕಾ ಮಕೈಗೊಳು ಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿಯೂ ಸಾಂಡಿಕೇಟು ನಿಣಾಯಿಸತ್ತ.
4. ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸದಸಾ ರು ಇತರೇ ಸಮಿತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ
ಸಾಂಡಿಕೇಟು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವತಸುವ ಪಾ ಯಾಣ ಮತ್ತಾ ಉಪಸಿ ತ ಭತೆಾ ಯನೆನ ೀ ಪ್ರವತಸಲು
ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕ್ಕಾಂಬುದ್ಯಗಿ ನಿಣಾಯಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.
ಕುಲಸಚಿವರು ಸದಸಾ ರ ಸಲಹೆ
ಸಭೆಯನುನ ಮಕಾಾ ಯಗೊಳಿಸದರು.

ಸಹ್ಕಾರಗಳಿಗೆ

ಸಹಿ/-

ಧನಾ ರ್ವದಗಳನುನ

ಅಪಿಾಸ

ಸಹಿ/-

ಕುಲಸಚಿವರು

ಕುಲಪತಗಳು.
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