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ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ  

 

��ಾಂಕ 08.11.2022ರಂದು ಪ��ಾ�ಹ� ಗಂ�ೆ 10.00�ೆ� ಸ��ಾ� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 

ಆಡ�ತ �ೌಧದ �ಂ��ೇ�  ಸ�ಾಂಗಣದ�� ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ �ಾ�ನ ಏಳ�ೆಯ 

�ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯ ನಡವ�ಗಳ�. 

ಉಪ��ತರು: 

ಕ�.ಸಂ.   ಸ� 

1.  ��. �. ಸುಬ�ಹ�ಣ� ಯಡಪ��ಾ�ಯ ಅಧ��ರು  

2.  �ಾ. �ೆ�ಫ�  �ೋ��ಾ �.,  

ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

(�ಾ�ೇಜು ��ಣ ಆಯುಕ�ರ ಪರ�ಾ�) 

ಸದಸ�ರು  

3.  ��ೕ ರ�ಚಂದ� �. ಎಂ. ಸದಸ�ರು  

4.  ��. ಮಂಜು�ಾಥ ಪ�ಾ�� 

�ೕನರು, ��ಾನ ಮತು� ತಂತ��ಾನ ��ಾಯ 

ಸದಸ�ರು  

5.  ��ೕ �ೆ��  �ʼ�ೋಜ ಸದಸ�ರು  

6.  �ಾ. ಶಂಕರ ಭ�  �. ಸದಸ�ರು  

7.  ��ೕಮ� ಸು�ಾ�� ��ೕವತ� ಸದಸ�ರು  

8.  ��ೕ �ೆ. ರ�ೕಶ ಸದಸ�ರು  

9.  ��ೕ ��ೇ�ಾನಂದ ಪ��ಾಳ ಸದಸ�ರು  

10.  ��ೕ ರ�ೕಂದ��ಾಥ �ೈ ಸದಸ�ರು  

11.  �ಾ. ಎಂ. ಎ�.  ತಳ�ಾರ ಸದಸ�ರು  

12.  ��ೕ�ೕಹ�  ಪ��ಾ� ಸದಸ�ರು  

13.  �ಾ. ಎ. �ಾವ�� ಅಪ�ಯ� ಸದಸ�ರು  

14.  ��. �ಶ��ಾ�  

�ಾ��ಾ�ಪಕರು,  

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಥ��ಾಸ� ��ಾಗ 

ಸದಸ�ರು  

15.  �ಾ. ���ಯ�  �ಂ�ೇ�ೋ 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, ��ಕರ ��ಣ ಮ�ಾ��ಾ�ಲಯ,  

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಆಯುಕ�ರ ಪರ�ಾ� 

ಸದಸ�ರು  

16.  ��. �ೈ ಸಂಗಪ� 

ಹಣ�ಾಸು ಅ��ಾ� (ಪ��ಾರ) 

��ೇಷ 

ಆ�ಾ��ತರು 

 

17.  ��. ��ೆ�ೕ�  ಕು�ಾ�  �. �ೆ. 

ಕುಲಸ�ವರು (ಆಡ�ತ) 

ಸದಸ� 

�ಾಯ�ದ�� 
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�ಾ�ರಂ�ಕ 
 

�ಾ�ರಂಭದ�� ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ಾಧ���ಾದ �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಎ�ಾ� �ಂ��ೇಟು 

ಸದಸ�ರುಗಳನು� ಸ�ೆ�ೆ �ಾ�ಗ��ದರು.   
 

 �ಾ�ಗತ: 

I. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಶ���ಾ��ಲಯ ಅ��ಯಮ 2000ದ ಪ�ಕರಣ 28(1)(�) ಪ��ಾರ 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ��ೆ �ೕನರ �ೆ�ೆಯ�� ಸದಸ��ಾ� 

�ಾಮ��ೇ�ಶನ�ೊಂ�ರುವ ��. ಮಂಜು�ಾಥ ಪ�ಾ��, �ೕನರು, ��ಾನ ಮತು� ತಂತ��ಾನ 

��ಾಯ �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ವಸು���ಾನ ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯ, ಮಂಗಳಗಂ�ೋ�� ಇವರನು� ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ೆ�ೆ �ಾ�ಗ��ದರು. 

II. ಕುಲಸ�ವರ ಕ�ೇ� ಅ�ಕೃತ �ಾಪನ ಸಂ�ೆ�: ಮಂ�/ಕುಸ/�ಬ�ಂ�(ಇ3)/15/2022 ��ಾಂಕ 

15.10.2022ರನ�ಯ ��ಾಂಕ 15.10.2022ರಂದು ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಹಣ�ಾಸು 

ಅ��ಾ� ಹು�ೆ�ಯ ಪ��ಾರವನು� ವ��ರುವ ��. ಸಂಗಪ�, �ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 

�ೌತ�ಾಸ� ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಇವರು ��ೇಷ ಆ�ಾ��ತರ 

�ೆ�ೆಯ�� �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ ಆಗ��ದು�, ಇವರನು� ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ೆ�ೆ �ಾ�ಗ��ದರು. 
 

 ಕೃತ��ೆ: 

I. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಶ���ಾ��ಲಯ ಅ��ಯಮ 2000ದ ಪ�ಕರಣ 28(1)(�) ಪ��ಾರ 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ��ೆ �ೕನರ �ೆ�ೆಯ�� ಸದಸ��ಾ� 

�ಾಮ��ೇ�ಶನ�ೊಂ�ದ�, �ಾ. �ೆ�ಾ�� ಸಂ�ೋ� �ʼ�ೋಜ, �ೕನರು, ��ಣ ��ಾಯ, 

�ಾಗೂ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೈ�ಕ ��ಣ ಮತು� ��ೕ�ಾ ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ, 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಇವರ ಸದಸ�ತ�ದ ಅವ�ಯು ��ಾಂಕ 06.11.2022ರಂದು 

�ೊ�ೆ�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ�ಯವರನು� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ತ��ಂದ ಮುಕ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.   

II. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಹಣ�ಾಸು ಅ��ಾ� ಹು�ೆ�ಯ ಪ��ಾರವನು� ವ�� ��ೇಷ 

ಆ�ಾ��ತರ �ೆ�ೆಯ�� �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗು��ದ� ��. �ೆ. ಎ�. ಜಯಪ�, 

�ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ಾಗರ ಭೂ��ಾನ ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯ, ಇವರು ��ಾಂಕ 15.10.2022ರ ಅಪ�ಾಹ��ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಅ��ಾ� ಹು�ೆ�ಯ 

ಪ��ಾರ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ�ೊಂ�ರುವ �ಷಯವನು� ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ೆ�ೆ ���ದರು.   

ಇವರುಗಳ� ತಮ� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ತ�ದ ಅವ�ಯ�� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 

ಸವ��ೋಮುಖ ಪ�ಗ��ೆ �ಾಗೂ ಉನ�ತ ��ಣದ ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ ಅ�ವೃ���ೆ ಪ�ರಕ ಸಲ�ೆ ಮತು� 

ಸಹ�ಾರಗಳನು� �ೕ�ರುವ�ದ�ಾ�� ಇವ��ೆ �ಂ��ೇ�  �ಾಗೂ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 

ಪರ�ಾ� ಕೃತ��ಾಪ�ವ�ಕ ಅ�ನಂದ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸ�ಾ�ತು. 
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I. ನಡವ�ಗಳ ದೃ�ೕಕರಣ 
 

1. ��ಾಂಕ 15.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ �ಾ�ನ ಆರ�ೇ �ಾ�ಾನ� 

ಸ�ೆಯ ನಡವ�ಯ ದೃ�ೕಕರಣ. 

- ದೃ�ೕಕ�ಸ�ಾ�ತು. –  

 

II. ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ 
 

1. ��ಾಂಕ 23.07.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ �ಾ�ನ ಐದ�ೇ �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯ 

�ಣ�ಯದ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಕ�ಮದ ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ. 

 

ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� 5 �ೆ� ಸಂಬಂ��, ��. ಉದಯಕು�ಾ�, �ಕಟಪ�ವ� �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, 

�ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇವ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ ಪತ� �ೕ� ಸದ� ಪತ�ದ 

ಪ��ಯನು� �ಾ� �ಾ�ಂಶು�ಾಲ��ೆ �ೕಡುವ�ದು.  ಉ�ದಂ�ೆ ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

III. ಈ �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ��ರುವ �ಾಯ�ಸೂ�ಗಳ�. 
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಪ.�ಾ.ಪ.ಪಂ.ಘಟಕ: �ಾ.ಸ.7:1(2022) 

�ಷಯ: ��ೕ ಮ�ೆ�ೕ� ಕವಸರ, ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ಾ���, �ೌತ�ಾಸ� ��ಾಗ ಇವರು 

��ೇಶದ�� ನ�ೆಯುವ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಸ��ಳನದ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 

ಪ���ೆಯನು� ಮಂ�ಸಲು ಅನುಮ� �ಾಗೂ ತತ�ಬಂಧ ತಗಲುವ ಆ��ಕ 

ಸ�ಾಯಧನ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ೕ ಮ�ೆ�ೕ� ಕವಸರ, ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ಾ���, �ೌತ�ಾಸ� ��ಾಗ ಇವ��ೆ 

ರೂ.2,44,200.00 (ರೂ�ಾ� ಎರಡು ಲ�ದ ನಲವತ��ಾಲು� �ಾ�ರದ 

ಇನೂ�ರು �ಾತ�) ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾನೂನು ಘಟಕ : �ಾ.ಸ.7:2(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೌತ�ಾಸ� ��ಾಗದ�� 

�ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು��ದ� �ಾ. ಧಮ�ಪ��ಾ� ಇವರು ತಮ� 

ವ�ೕ�ವೃ�� ವ�ೕ�ಾನವನು� 62 ವಷ��ಂದ 65 ವಷ��ೆ�ೕ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 

�ೋ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸರ�ಾರ �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ 

�ಾಗೂ ಇತರರ �ರುದ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾನ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ�� 
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ಹೂ�ರುವ �� ಅ�� ಸಂ. 9011/2022�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಪರ�ಾ� ಹೂ�ರುವ ಆ�ೇಪ�ಾ �ೇ��ೆಗಳ 

ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಘಟ�ೋತ�ರ�ಾ� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  ಮಧ�ಂತರ ಆ�ೇಶವನು� 

ತು�ಾ�� �ೆರವ��ೊ�ಸಲು ಮತು� ಇದರ ಸ�ಾ�ಸತ��ೆಯನು� �ಾ��ಾಲಯದ 

ಗಮನ�ೆ� ತರಲು �ಣ���, ಪ�ಕರಣದ ಬ�ೆ� ಸಮಗ� �ಾ��ಯನು� 

ಸರ�ಾರದ ಗಮನ�ೆ� ತರ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ�ಯೂ �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.  

�ಾ��ಯನು� ಮುಂ�ನ �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ�ಯೂ 

�ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

ಇಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� ಮರುಕ�ಸದಂ�ೆ 

ಮು�ೆ�ಚ���ೆ ವ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�, �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೇ�ೆ�ಂದ 

ಸ�ೊ�ೕಭ�ಷ�ದ�� ವ�ೕ�ವೃ�� �ೊಂದ�ರುವ �ಾ��ಾ�ಪಕರುಗ��ೆ 

ವ�ೕ�ವೃ�� �ೊಂದುವ ಬ�ೆ� �ೊರ�ಸುವ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯನ�ಯ CAVEAT 

�ಾಖ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾನೂನು ಘಟಕ : �ಾ.ಸ.7:3(2022) 

�ಷಯ: ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ�� �ಾ. ಅರ� ಯು., �ಾ��ಾ�ಪಕರು, 

ಅಥ��ಾಸ� ��ಾಗ ಇವರು ಹೂ�ರುವ �� ಅ�� ಸಂ�ೆ�: 15070/2020�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕ�ರುವ �ೕಪ�ನು� ಪ���� ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯವ� ಹೂ�ರುವ �� ಅ�ೕ� ಸಂ�ೆ�: 1081/2021�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಪರ ವ�ೕಲ�ಾದ ಅರುಣ �ಾ�ಂ 

ಅ�ೋ���� ಇವರ ���ನ �ತ� �ಾವ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾನೂನು ಘಟಕ : �ಾ.ಸ.7:4(2022) 

�ಷಯ: ��ೕ ಗ�ೇ� ಎ�. �ಾ� ಇವರು ತಮ� �.ಎ��. (�.�.ಎ�.) ಪದ�ಯನು� 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ಯತ� �ಾ�ೇಜು ಆ�ರುವ ಸಂತ 

ಅ�ೋ�ಯ� �ಾ�ೇಜು ಮಂಗಳ�ರು �ಾ�ಸಂಗ �ಾಡು��ದು� ತಮ� 

ವ�ಾ�ವ�ೆ ಪ��ೇ�ಾನುಮ� �ೋ� ಈ ಬ�ೆ� ಸೂಕ� ��ೇ�ಶನ �ೕಡುವಂ�ೆ 

ಸ���ರುವ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ�� ಹೂ�ದ� �� ಅ�� 

ಸಂ. 22575/2021(S-RES) ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಪ�ೕ�ಾಂಗ : �ಾ.ಸ.7:5(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಎ���/�ೕ 2022ರ ಪದ� ಪ�ೕ�ೆಗಳ 

�ೌಲ��ಾಪನ �ೇಂದ�ಗಳ�� M.L. Officer ಗಳ �ೇ�ೆಯನು� 

ಬಳ��ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� �ಬ�ಂ�ಗ��ೆ ಸಂ�ಾವ�ೆ �ಗ�ಪ�ಸುವ 

ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಪ�ೕ�ಾಂಗ : �ಾ.ಸ.7:6(2022) 

�ಷಯ: ಸ�ಾಜ�ಾಯ� ��ಾಗದ �ೋಧಕರ ನಡು�ನ ��ಾ���ಾ�ಯ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��, ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಪರಸ�ರ ದೂರುಗಳ� ಬರು��ರುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಸ�ಾಜ�ಾಯ� ಅಧ�ಯನ ��ಾಗಗ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ದೂರುಗಳನು� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� ಇತ�ಥ��ೊ��ರುವ �ಷಯವನು� ಸ�ೆ�ೆ 

���ದರು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:7(2022) 

�ಷಯ: �ೈ��ಕ ವಷ� 2022-23�ೇ �ಾ��ೆ �ಾ�ತ�ೋ�ತರ/�.�. ����ಾ / 

ಸ����ೇಟು �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪ�ೕ�ಾ ಶುಲ� �ಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ಗ�ಪ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 03.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಶುಲ� ಪ�ಷ�ರ�ಾ ಸ��ಯ 

��ಾರಸ�ನು� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:8(2022) 

�ಷಯ: �ಶ���ಾ��ಲಯ ಸಂ�ಾ� �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇ�� ಸ����ೇ� / 

���ೕ�ಾ ��ೕ�ಾ�ಂ ಇ� ಗೂ�� ಆಂ� ಸ��� �ಾ���                            

(�.ಎ�.�.) �ಾಗೂ ಸ����ೇ� ಇ� ಎ���ಾ�ೆ�ಂಟ� �ಾ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ��ಾ��� ಪ��� �ಗ�ಪ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ೈ��ಕ ವಷ� 2022-23�ೇ �ಾ��ಂದ Diploma in French Language, 

Diploma in German Language �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಅನುಮ� 

�ೕಡ�ಾ�ತು.   ಸ����ೇ� / ���ೕ�ಾ ��ೕ�ಾ�ಂ ಇ� ಗೂ�� ಆಂ� 

ಸ��� �ಾ��� (�.ಎ�.�.) �ಾಗೂ ಸ����ೇ� ಇ� ಎ���ಾ�ೆ�ಂಟ� 

�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ತ�ಾ 90 ��ಾ��� ಪ���ಯನು� 
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�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ತು.   

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:9(2022) 

�ಷಯ: �ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ನ ��ೇಷ �ೋ�ಾದ�ಯ�� 

ಬರುವ �ೕಟುಗಳನು� UUCMS ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� ನಮೂ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:10(2022) 

�ಷಯ: ಏಕ�ಾಲದ�� ಎರಡು �ೈ��ಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅಧ�ಯನ �ಾಡಲು 

ಅವ�ಾಶ ಕ����ೊಡುವ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:11(2022) 

�ಷಯ: �.�. �ೆ�� �ಾ�ೇ� ಆ� ���ೆ� �ಾ��ೇ��ಂ�, �ಾಬುಕ�ಾ, 

ಉಡು� ��ಾ�ಸಂ�ೆ�ಯ ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ಬದ�ಾವ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:12(2022) 

�ಷಯ: ಸೂ�� ಆ� �ೋ�ಯ� ವ��, �ೋಶ� �ಲಯ (�ಾ�ಯತ�), ಮಂಗಳ�ರು 

ಇ�� B.Com. �ಾ�ತಕ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಮತು� M.Sc. in 

Criminology and Forensic Science �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� 10 

�ೆಚು�ವ� ��ಾ��� ಪ��� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:13(2022) 

�ಷಯ: ಸಂತ ಆ�ೆ�� �ಾ�ೇಜು (�ಾ�ಯತ�), ಮಂಗಳ�ರು ಇ�� �.ಎ. ಮತು� �.ಎ��. 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� �ೊಸ �ೋ��ಗಳನು� �ಾಗೂ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� �ೆಚು�ವ� ��ಾ��� ಪ��� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 
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ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:14(2022) 

�ಷಯ: ಸಂತ ಆ�ೆ�� �ಾ�ೇಜು (�ಾ�ಯತ�), ಮಂಗಳ�ರು �ೈ��ಕ ವಷ� 2022-

23�ೇ �ಾ��ಂದ ಎಂ.�.ಎ. ಮತು� ಎಂ.�.ಎ. �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ�ಯತ� 

�ಾ�ನ�ಾನ�ೊಂ��ೆ �ಾ�ರಂ�ಸುವ ಕು�ತು.   

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:15(2022) 

�ಷಯ: ಸಂತ ಆ�ೆ�� �ಾ�ೇಜು (�ಾ�ಯತ�), ಮಂಗಳ�ರು ಇ�� �ೈ��ಕ ವಷ�                         

2022-23�ೇ �ಾ��ಂದ �.�.ಎ. �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� 70 ��ಾ��� 

ಪ����ಂ��ೆ �ೆಚು�ವ� ��ಾಗ�ೆ� (�ಾ�ಯತ� �ಾ�ನ�ಾನ�ೊಂ��ೆ) 

ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:16(2022) 

�ಷಯ: ��ೕ ಧಮ�ಸ�ಳ ಮಂಜು�ಾ�ೇಶ�ರ �ಾ�ೇಜು (�ಾ�ಯತ�), ಉ��ೆ ಇ�� �ೈ��ಕ 

ವಷ� 2022-23�ೇ �ಾ��ಂದ �.�ಾಂ. �ಾಯ�ಕ�ಮದ 80 ��ಾ���ಗಳ 

��ಾಗ�ೆ� 10 �ೆಚು�ವ� ��ಾ��� ಪ��� (�ಾ�ಯತ� �ಾ�ನ�ಾನ�ೊಂ��ೆ) 

�ೕಡುವ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:17(2022) 

�ಷಯ: ಸಂತ ಅ�ೋ�ಯ� �ಾ�ೇಜು (�ಾ�ಯತ�), ಮಂಗಳ�ರು ಇ�� M.Sc. Data 

Science ಎಂಬ �ೊಸ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾ�ರಂ�ಸುವ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 27.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ೈ��ಕ ಮಂಡ� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:18(2022) 

�ಷಯ: Manel Srinivas Nayak Institute of Management, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ರುವ  

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ ವ�ವ�ಾರ ಆಡ�ತ ��ಾಗವನು� ��ೆ�.�. �ಾ�ಸಂಗದ 

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ವ�ಾ�� �ಾನ��ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:19(2022) 

�ಷಯ: ಎ.�ೆ. ಇ���ಟೂ�� ಆ� �ಾ��ೇ�ೆ�ಂ�, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ರುವ 

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ ವ�ವ�ಾರ ಆಡ�ತ ��ಾಗವನು� ��ೆ�.�. �ಾ�ಸಂಗ�ೆ� 

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ವ�ಾ�� �ಾನ��ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:20(2022) 

�ಷಯ: ಪ�ಣ�ಪ�� �ಾ�ೇಜು, ಉಡು�, ಇ��ರುವ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ Commerce/ 

Management �ಾಗೂ Mathematics ��ಾಗಗಳನು� ��ೆ�.�. �ಾ�ಸಂಗ�ೆ� 

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ವ�ಾ�� �ಾನ��ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:21(2022) 

�ಷಯ: ಸಂತ ��ೋ�ನ �ಾ�ೇಜು, ಪ�ತೂ�ರು ಇ��ರುವ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೌತ�ಾಸ� 

��ಾಗವನು� ��ೆ�.�. �ಾ�ಸಂಗ�ೆ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ವ�ಾ�� �ಾನ��ೆ 

�ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:22(2022) 

�ಷಯ: SDM College of Business Management Post Graduate Centre for 

Management Studies and Research, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ರುವ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 

ವ�ವ�ಾರ ಆಡ�ತ ��ಾಗವನು� ��ೆ�.�. �ಾ�ಸಂಗದ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 

�ೇಂದ�ವ�ಾ�� �ಾನ��ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ�� : �ಾ.ಸ.7:23(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ�� ಬಹು���ೕಯ (Multi disciplinary) 

�ಾ�ತಕ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ��ಾ��� ಪ���ಯನು� �ಗ�ಪ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ�� ಬಹು���ೕಯ (Multi 

disciplinary)�ಾ�ತಕ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� 60 ��ಾ��� ಪ���ಯನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ : �ಾ.ಸ.7:24(2022) 

�ಷಯ: The 25th edition of Tech Fest – Bengaluru Tech Summit 2022 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾಗವ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ರೂ. 5,00,000.00 (ರೂ�ಾ� ಐದು ಲ� �ಾತ�) �ಾ��ೕಜಕತ� ಶುಲ� 

�ೕಡುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ� : �ಾ.ಸ.7:25(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೈ�ಕ ತಂತ��ಾನ 

ಅಧ�ಯನ ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ಾಗ �ಾ�ಪ�ೆ ಮತು� ಹು�ೆ�ಗಳ ಸೃಜ�ೆ ಬ�ೆ� 

ರ��ದ ಪ��ಯಮದ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ� : �ಾ.ಸ.7:26(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �� �ಾಯ�� ಮತು� 

ನೂ���ಷ� ಅಧ�ಯನ ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ಾಗ �ಾ�ಪ�ೆ ಮತು� ಹು�ೆ�ಗಳ 

ಸೃಜ�ೆ ಬ�ೆ� ರ��ದ ಪ��ಯಮದ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ� : �ಾ.ಸ.7:27(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ��ೕನ ಇ��ಾಸ ಮತು� 

ಪ��ಾತತ��ಾಸ� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ  ��ಾಗ �ಾ�ಪ�ೆ ಮತು� ಹು�ೆ�ಗಳ ಸೃಜ�ೆ ಬ�ೆ� 

ರ��ದ ಪ��ಯಮದ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ� : �ಾ.ಸ.7:28(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. �. ಜಗ� �ಮ�ಯ�, ಪ��ಾರ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು �ಾಗೂ ಸಹ 

�ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ೕ�� �ಾಷ�� �ೆ.ಎಂ. �ಾಯ�ಪ� �ಾ�ೇಜು, ಮ��ೇ� 

ಇವ��ೆ �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೇ�ೆ�ಂದ ಸ�ಯಂ �ವೃ�� �ೊಂದಲು 

ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ� : �ಾ.ಸ.7:29(2022) 

�ಷಯ: ��ೕ �ೆ. ಸು�ಾಕರ, �ೕಘ����ಾರರು, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ 

ಇವರನು� �ಾನ� �ೋಕಸ�ಾ ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ನ�� ಕು�ಾ� ಕ�ೕ� 

ಇವರ ಆಪ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ� ��ೕಜ�ೆ �ೕ�ೆ�ೆ �ೇ��ರುವ ಅವ�ಯನು� 

�ಸ��ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ� : �ಾ.ಸ.7:30(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು� ಲ��ೕ ��ೕ�ಯ� �ಾ�ೇ� ಆ� 

���ೕ�ೆರ�, ಮಂಗಳ�ರು ಇವ�ೊಂ��ೆ ಒಡಂಬ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ 

ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ� : �ಾ.ಸ.7:31(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು� Sharada Yoga & Naturopathy Medical 

College, Hospital and Research Centre, Mangaluru ಇವ�ೊಂ��ೆ 

ಒಡಂಬ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾನೂನು ಘಟಕ : �ಾ.ಸ.7:32(2022) 

�ಷಯ: ��ೕಮ� ಸು�ಾ ಯು., H.O.D., �ಾಜ��ಾಸ� ��ಾಗ, �ೋ�ಂದ�ಾ� 

�ಾ�ೇಜು, ಸುರತ�� ಇವರು State of Karnataka Commissioner represented 

by Department of Collegiate Education, Bangalore �ಾಗೂ ಇತರರ �ರುದ� 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯದ�� ಹೂ�ರುವ �� ಅ�� ಸಂ. 

3446/2021(S-RES) ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:33(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಐ�ಾ� �ಹಮ�� �ಾ�, �ಂ�ನ ಕುಲಸ�ವರು �ಾಗೂ 

�ಾ��ಾ�ಪಕರು, ಇ�ೆ�ಾ���� ��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಇವರ 

�ೕ�ನ ಕತ�ವ� �ೋಪದ ಆ�ೋಪದ ಬ�ೆ�ನ ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ�ೆ ಕು�ತು. 

�ಣ�ಯ: ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ಸ�ತ�ಾ� ಚ��ಸ�ಾ�ತು.  ಈ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ನ ಸೂಕ� 

ಕ�ಮವನು� �ಯ�ಾನು�ಾರ �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ��ೆ ಅ��ಾರ 

�ೕಡ�ಾ�ತು.    

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:34(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� ��ೕಜ�ೆ �ೕ�ೆ�ೆ 

��ೇ�ಾ��ಾ�ಗ�ಾ� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ �ೋಧಕ �ಬ�ಂ�ಗ��ೆ 

ಆಡ�ತದ�� ಸ���ದ �ೇ�ೆಯ ��ೕಜ�ೆ ಅವ�ಯನು� �ೆ�ೕ�ಕರಣದ 

(ಎ.�.ಎ. ಅಂಕ) �ೌಲ��ಾಪನ�ಂದ �ೊರ�ಟು� ಪ�ೋನ�� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಗಮ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:35(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಹಣ�ಾಸು ಅ��ಾ� ಹು�ೆ�ಯ ಪ��ಾರವನು� 

ವ��ದ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಘಟ�ೋತ�ರ�ಾ� ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:36(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಉ�ೕಶ �ಾ��, ಸ�ಾಯಕ �ಾ��ಾ�ಪಕರು, ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಮತು� 

�ಾ�� ��ಾನ ��ಾಗ ಇವ��ೆ �.ಎ.ಎ�.ನ�ಯ�� ಸ�ಾಯಕ 

�ಾ��ಾ�ಪಕ ಹಂತ 3 �ಂದ ಸಹ �ಾ��ಾ�ಪಕರು ಹಂತ 4�ೆ� ಪ�ೋನ�� 

�ೕಡುವ ಬ�ೆ� ಆ�� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:37(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಐ.�ೆ. ಮಂಜು�ಾ, ಸೂ�ಾ�ಣು �ೕವ��ಾನ ��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೇಂದ�, ಇವ��ೆ �ೆ�ಯ�                    

ಅ�ಾ����ಂ� ��ೕಂನ�ಯ�� �ೕ�ರುವ ಪ�ೋನ�� ��ಾಂಕವನು� 
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ಮರು�ಗ�ಪ��ದ ���ೕ�ಂ�-ಕಂ-ಇ�ಾ�ಲು��ೇಶ� ಸ��ಯ 

��ಾರಸ�ನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.7:38(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ��ಕು�ಲ� ಬ�ೕಲ� 

(Molecular Biology) ��ಾಗ �ಾ�ಪ�ೆ ಮತು� ಹು�ೆ�ಗಳ ಸೃಜ�ೆ ಬ�ೆ� ರ��ದ 

ಪ��ಯಮದ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಆಡ�ತ : �ಾ.ಸ.7:39(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ��ರುವ ಹ� ೕೆ �ೕ�ೋಪಕರಣಗಳ� �ಾಗೂ 

Laboratory Waste ಗಳನು� ��ೇ�ಾ� �ಾಡಲು ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಆಡ�ತ : �ಾ.ಸ.7:40(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� BSNL ಸಂ�ೆ��ಂದ ಅಳವ�ಸ�ಾದ 

��ರದೂರ�ಾ� ಸಂಪಕ�ವನು� ದುರ���ೊ�ಸುವ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು : �ಾ.ಸ.7:41(2022) 

�ಷಯ: �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಸ�ಾಜ �ಾಯ� ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� ಪ�ನರ��ಸುವ 

ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಸ�ಾಜ �ಾಯ� ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� ಪ�ನರ��ಸುವ 

ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು : �ಾ.ಸ.7:42(2022) 

�ಷಯ: ��. �ಶ��ಾಥ, �ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ರು – ಇವರು ಸ���ರುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಬ�ೆ�.  

ಪ��ಾ�ವ�ೆ 1 ��ಾಂಕ 23.12.2016ರಂದು �ೕ� �ಾ��ೇಜ� T.F.C.E.C. Branch, State 

Bank of Mysore, �ೆಂಗಳ�ರು ಇವರು ಎ��ಕೂ��� ಇಂ��ಯ�, 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಇವ��ೆ ಬ�ೆ�ರುವ ಪತ�ದ ಪ��ಾರ ಮುಂ�ನ 

ಸೂಕ� ಕ�ಮ�ಾ�� ಸಂಬಂ�ತ ಕಡತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸುವ�ದು. 
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�ಣ�ಯ: ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ��ದ ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ��, ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ಸ�ತ�ಾ� 

ಚ��ಸ�ಾ�ತು.  �ೕ� �ಾ��ೇಜ� T.F.C.E.C. Branch, State Bank of 

Mysore, �ೆಂಗಳ�ರು ಇವರ ಪತ�ದ�� ನಮೂ��ರುವ �ಾ�ಂ� �ಾ�ರಂ�ಗಳ� 

ನಕ��ಾ�ರುವ��ಾ� ���ರುವ�ದ�ಂದ ಈ �ೆಳ�ನ ಗು���ೆ�ಾರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

�ೕ�ೆ ���ನ�  �ಕದ��ಯನು� �ಾಖ�� ಮುಂ�ನ �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ 

�ಾ�� ಒದ�ಸುವಂ�ೆ �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.    

1. M/s. SSR Interifor & Exterior, #1, Ramakrishnappa Layout, ‘B’ Block, 

Mangala Main Road, Nagarabhavi, 2nd Stage, Bangalore,  

2. M/s. Net Systems, 1st Floor, Shivabagh Commercial Complex Kadri, 

Mangalore,  

3. M/s. Total IT Solution #7, Annapoorneswari Nilaya, 9th Cross, 20th 

Main, BTM Layout, Ist Stage, Bengaluru,   

4. Sri Nimishamba Interiors, # 31/5, 60 Feet Road, 7th block, 

Muddayyanapalya Ext. Layout, Vishwaneedam post, Bangalore – 

560091. 

ಪ��ಾ�ವ�ೆ 2 ��ಾಂಕ 01.01.2015�ಂದ 31.7.2022ರವ�ೆ�ನ ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ “Pension Fund” ನ �ಾ��ಕ�ಾರು �ೇವ� ಮತು� �ೆಚ�ದ 

�ವರಗಳನು� ಸೂಕ� �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸುವ�ದು.  

�ಣ�ಯ: 01.01.2015�ಂದ 31.7.2022ರವ�ೆ�ೆ ಸರ�ಾರ�ಂದ ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುವ 

“Pension Fund” �ೇವ�ಾ� ಮತು� ಖಚು�ಗಳ �ವರಗಳ�, �ಾವ 

ಉ�ೇಶ�ಾ�� �ೇವ�ಗಳನು� ಬಳಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬ �ವರಗಳ ತಃ�ೆ�ಯನು� 

ಮುಂ�ನ �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

ಪ��ಾ�ವ�ೆ 3 1.07.2014 �ಂದ 31.07.2022 ರವ�ೆ�ನ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� 

�ೊರಗು���ೆ ಮತು� �ಾ�ಾ��ಕ �ೆ�ೆಯ�� �ೇಮಕ�ೊಂ�ರುವ �ೋಧ�ೇತರ 

�ೌಕರರ �ವರಗಳನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೆಸರು ��ಾ�ಹ��ೆ, ಹು�ೆ�, ಹು��ದ 

��ಾಂಕ, ಅವರು ಬರುವ �ೕಸ�ಾ� ಪ�ವಗ� �ಾಗೂ ಅವರ ��ಾಸಗಳ 

ಸ�ತ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಮತು� �ೊರಗು���ೆ �ೇಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� 

�ಾ�ೆ ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶಗಳನು� ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸುವ�ದು.   

�ಣ�ಯ: ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ�, ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ�ಾ��ಕ ಮತು� �ೊರಗು���ೆ �ೇಮ�ಾ�ಗಳ�� 

ಸರ�ಾರದ �ಯಮಗಳ��ಾರ �ೕಸ�ಾ� ವ�ಾ��ಾರು �ಾ���ಧ��ೆ 
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ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ�ರದ �ಯಮಗಳಂ�ೆ ಮುಂ�ನ �ೇಮ�ಾ�ಗಳ�� ಈ 

ವ�ಾ��ಾರು �ೕಸ�ಾ� �ಾರತಮ�ಗಳನು� �ೋಗ�ಾ�� ಎ�ಾ� �ೕಸ�ಾ� 

ವಗ�ಗ��ೆ (ಎ�.�./ಎ�.�., cat-1, IIA, IIB, IIIA, IIIB ವಗ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ) �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಗ�ೇ�ಾದ �ಾ���ಧ�ವನು� �ಾ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.    

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.7:43(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ��ಧ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಧ�ಯನ  

��ಾಗಗ��ೆ ಅಧ��ರುಗಳ �ೇಮ�ಾ� ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಧ�ಯನ 

��ಾಗಗ��ೆ ��ಾಂಕ 01.01.2023�ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಎರಡು 

ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶದವ�ೆ�ೆ ಸೂ��ರುವ 

ಅಧ��ರುಗಳನು� �ೇಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ�ತು.   

ಕ�. ಸಂ. �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 

ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ 

ಅಧ��ರ �ೆಸರು 

1.  ಅಥ��ಾಸ� ��. �ಶ��ಾಥ 

2.  ಸ�ಾಜ �ಾಯ� �ಾ. �ೕಹ�  ಎ�.  �ಂ� 

3.  ಇ��ಾಸ  ��. �ೆ. ಎಂ. �ೋ�ೇ�  

(��ಾಂಕ 30.06.2023ರವ�ೆ�ೆ 

(ವ�ೕ�ವೃ�� ��ಾಂಕ)) 

4.  ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��. ��ಾ�ಾ� �. 

5.  �ೌತ�ಾಸ� ��. ಸಂಗಪ� 

6.  ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಮತು� 

�ಾ�� ��ಾನ  

�ಾ. ಉ�ೕ�  �ಾ�� 

7.  ಆನ��ಕ ಸಸ��ಾಸ� ��. �ಾಜು ಕೃಷ� ಚಲನ�ವ� 
 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾನೂನು ಘಟಕ: �ಾ.ಸ.7:44(2022) 

�ಷಯ: �ಾ��ೕಣ �ಾ�ಂ�ಂ� ಮತು� �ವ�ಹ�ಾ �ೕಠ, ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯ ಇ�� �ಾ�ಾ��ಕ �ೆ�ೆಯ�� �ೆರಳಚು��ಾರ-�ಾ-

ಗು�ಾಸ��ಾ� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ದ� ��ೕ �ೕ�ಾ�ಾಮ ಎಂ., ಇವರು ತಮ� 
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�ವೃ�� �ೌಲಭ�, �ಾ�ಕ �ಂಚ� �ಾಗೂ �ೇತನ ವ��ಾ�ಸದ �ತ� 

�ೇ��ೆಯ ಕು�ತು ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ರುದ� �ಾನ� ಉಚ� 

�ಾ��ಾಲಯದ�� �� ಅ�� ಸಂ. : 9330/2022(S-RES) ಯ�� �ೋ�ರುವ 

�ವೃ�� �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:45(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು� ಇಂ�ಯ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� �ೈ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು ಇವ�ೊಂ��ೆ ಒಡಂಬ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ 

ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:46(2022) 

�ಷಯ: Proposed construction of toilet building for Health Center at Mangalore 

University Campus – ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

                                                 ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 8.20 ಲ� 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:47(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ “ಇ” �ಾದ� ವಸ�ಗೃಹ �ಾ�� 

ಸಂ�ೆ� 1 ಮತು� 6 ರ ಅಗತ�ದ ದುರ�� �ಾಗೂ �ವ�ಹ�ಾ �ಾಮ�ಾ� - 

ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

                                           ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 38.30 ಲ�ಗಳ� 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:48(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ “�” �ಾದ� ವಸ�ಗೃಹ �ಾ�� 

ಸಂ�ೆ� 1 �ಂದ 8 �ಾಗೂ “ಇ” �ಾದ� ವಸ�ಗೃಹ �ಾ�� ಸಂ�ೆ� 2 ಮತು� 4 ರ 

���ಲು �ೊಠ�ಗ��ೆ �ಾಗೂ ಮುಂ�ಾಗದ �ಾವ�ಯ ಅಂ��ೆ �ೕ� 

�ಾವ� ಅಳವ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ� – ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

                                            ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 13.20 ಲ�ಗಳ� 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:49(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ಾ 

ವಸ��ಲಯ ಮತು� ಮ��ಾ ವಸ��ಲಯಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾಗುವಂ�ೆ 100KLD 

�ಾಮಥ��ದ STP ಯನು� �ೆ��ೇ� ವ�ವ�ೆ��ಂ��ೆ ಅಳವ�ಸುವ�ದು.  

                                              ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 98.00 ಲ� 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:50(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣದ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ಾ 

ವಸ��ಲಯ�ೆ� 35,000 �ೕ �ಾಮಥ��ದ (RCC over head tank) ಎತ�ರದ 

�ೕ�ನ �ೊ��ಯನು� ಅಗತ�ದ ಸಂಪಕ� �ೊಳ�ೆಗಳ ಸ�ೕತ ���ಸುವ�ದು 

– ಅಂ�ಾಜುಪ�� ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

                                               ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 38.20 ಲ� 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
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ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:51(2022) 

�ಷಯ: �ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ನ ಆವರಣದ�� 35,000 

�ೕಟ� �ಾಮಥ��ದ RCC ಎತ�ರದ �ೕ�ನ �ೊ�� (RCC OH tank) ಯನು� 

���ಸುವ�ದು ಮತು� ಅಗತ�ದ �ೕರು ಸರಬ�ಾಜು �ೊಳ�ೆಗಳನು� 

ಅಳವ�ಸುವ�ದು. 

                                         ಅಂ�ಾಜು �ತ� ರೂ. 37,50,000.00 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:52(2022) 

�ಷಯ: Construction of Shree Narayana  Guru Adhyayana Peeta Building at 

Mangalore University Campus Mangalagangothri – Extension Work – 

�ೆಂಡರು ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:53(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಅ�ೕನ�ೆ� ಒಳಪ��ರುವ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 

�ೇಂದ� �ಕ� ಅಳ��ಾರ ಇ��ನ ಆವರಣ�ೊಳ�ನ ರ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಸ�ಾ� 

�ದು�� ಕಂಬ�ೆಟು� �ಾ��ೕಪಗಳನು� ಅಳವ�ಸುವ �ಾಮ�ಾ�- �ೆಂಡ� 

ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಮುಂದೂಡ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:54(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ�� Food Court ��ಾ�ಣ�ಾ�� 

ಮಂಗಳ �ಾ�ಂ�ೕ� �ಂ�ಾಗದ�� �ಸ�ರ�ಾ �ಾಮ�ಾ� – �ೆಂಡರು 

ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:55(2022) 

�ಷಯ: Supplying and commissioning of 250 KVA DG set to Mangala Auditorium 

at Mangalore University Campus – �ೆಂಡರು ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ ಉಪಕರಣವನು� ಅಳವ�ಸುವ ಷರ��ನ �ೕ�ೆ�ೆ 

��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:56(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಗು���ೆ 

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ��ಾಂಕ 18.07.2022 �ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ಾವ�ಜ�ಕ ಸಂಗ�ಹ�ೆಗಳ�� ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ಾ �ೆ��ೆಗಳನು� 12% �ಂದ 

18% �ೆ� ಪ�ಷ��ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಇ�: �ಾ.ಸ.7:57(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಆವರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಗು���ೆ   

�ಾಮ�ಾ�ಗಳ�� ��ಾಂಕ 18.07.2022 �ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಪ�ಷ�ತ   

�.ಎ�.�. �ಂ�ಾ� ರೂ. 5.00 ಲ� �ೕ�ದ ಪ�ಸು�ತ �ಾ��ಯ��ರುವ 2021-

22 ದರಪ��ಯಂ�ೆ ತ�ಾ�ಸ�ಾದ ಪ�ಷ�ತ ಅಂ�ಾಜುಪ�� �ಾಗೂ �ೆಂಡರು 

�ಾಮ�ಾ�ಗ��ೆ ಯ�ಾ���ಯ�� ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 28.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಕಟ�ಡ ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಮುಂದುವ�ದು, �ಾಮ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಮ�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ ಬ�ೆ� 

ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.7:58(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಶಂಕರ ಭ�  �., �ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ರು  ಸ���ರುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆ – 

ಸರ�ಾ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� �ಾ�ೇಜುಗ��ೆ   ವ�ಾ�ವ�ೆ   ಪ��ೇಶ 

ಪ�ೆಯುವವ��ೆ ಶುಲ� ��ಾ�� �ಾಡುವ ಕು�ತು.  

ಪ��ಾ�ವ�ೆ 1 ಸರ�ಾ� �ಾ�ೇ��ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ ಪ��ೇಶ�ೆ� ಶುಲ� ��ಾ�� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಮಂಗಳ�ರು � ಶ���ಾ��ಲಯದ ಎ�ಾ� ಸಂ�ೕ�ತ �ಾ�ೇಜುಗಳ�� 

ವ�ಾ�ವ�ಾ ಪ��ೇ�ಾ� ಶುಲ�ವನು� ರೂ.1,000.00 (ರೂ�ಾ� ಒಂದು �ಾ�ರ 

�ಾತ�) ಎಂದು �ಗ�ಪ�� ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಶುಲ� ಪ�ಷ�ರ�ಾ ಸ���ೆ 

ಮಂ�ಸಲು �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:59(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ ಅಲು�� ಅ�ೋ��ೕಶ�  ವ��ಂದ ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ ಜ�ೕ�ನ�� ಮಂಗ�ಾ ಅಲು�� ಭವನ 

���ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ತತ�ಂಬಂಧ, � ಶ���ಾ��ಲಯದ ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡವ� ಮಂಗಳ ಅಲು�� 

ಭವನ ���ಸಲು ಸೂಕ� ಸ�ಳವನು� �ಧ��ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಣ��ಸ�ಾ�ತು.     



Page 20 of 26 

 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ: �ಾ.ಸ.7:60(2022) 

�ಷಯ: �ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು, ಇ��ನ �ಾ��ಕ ಸಂ��ೆ “ಮಂಗಳ 

ಗಂ�ೆ” ಮು��ಸುವ ಕು�ತು. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ: �ಾ.ಸ.7:61(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾ���ಗಳ� 

�ಾಸ�ವ��ರುವ ಎ.ಎ� .�ೆ. ಟವ�� , �ಾ�ೆಕ�  ಇ��ಯ ಕಟ�ಡದ 08 ಸಂ�ೆ� 

�ಾ�� ಗಳ ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದದ ಅವ�ಯನು� ಮುಂ�ನ 11 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ 

ಮುಂದುವ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದವನು� ಮೂರು �ಂಗಳ ಅವ� (ಜನವ� 2023ರವ�ೆ�ೆ)�ೆ 

�ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ: �ಾ.ಸ.7:62(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ��ಾ���ಗಳ� 

�ಾಸ�ವ��ರುವ �ೆಂಕ�  �ೆ��ೆ�� ಕಟ�ಡದ ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದದ ಅವ�ಯನು� 

ಮುಂ�ನ 11 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ ಮುಂದುವ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಕ�ಾರು ಒಪ�ಂದವನು� ಮೂರು �ಂಗಳ ಅವ� (ಜನವ� 2023ರವ�ೆ�ೆ)�ೆ 

�ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಆಡ�ತ: �ಾ.ಸ.7:63(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 2023�ೇ �ಾ�ನ �ೈ� ಮತು� �ೋ�ೆ 

�ಾ��ೆಂಡ�  ಮುದ�ಣದ ಕು�ತು ದರಪ���ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಆಡ�ತ: �ಾ.ಸ.7:64(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ��ರುವ �ಾಯ��ಾ� 

ಅ�ಯಂತರರ ಕ�ೇ��ೆ �ೕ�ೋಪಕರಣಗಳ ಖ�ೕ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ 

ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 
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ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:65(2022) 

�ಷಯ: NMR Instrumentation Centre ಉಪಕರಣ�ೆ� ����  �ೕ�ಯಂ ���ಂ�  

�ಾಂ�ಾ��� �ಾ� ಸ���ರುವ ಅ���ಂ�  ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:66(2022) 

�ಷಯ: NMR Instrumentation Centre ನ Jeol JNM ECZ 400MHz NMR Instrument 

ನ �ಾ��ಕ �ವ�ಹ�ೆಯ ಬ�ೆ�.   

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:67(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� �ಾ���ರುವ ��ಧ �ೇಂದ� / �ೕಠಗಳ 

ಮತು� ಅಧ�ಯನ �ೇಂದ�ಗಳ ಸಲ�ಾ ಸ�� ಸ�ೆಯ ನಡವ�ಗಳ 

ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:68(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಪ��ಾ�ಾಂಗದ ಸಲ�ಾ ಸ�� ಸ�ೆಯ 

ನಡವ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:69(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೇಂದ�, �ಾನ �ಾ�ೇ�, 

�ಕ� ಅಳ��ಾರ ಇ��ನ �ೕವರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��ಾಗದ ಪ��ೕ�ಾಲಯ�ೆ� 

ಅಗತ��ರುವ UV-Visible Double beam Spectrophotometer ಉಪಕರಣ 

ಖ�ೕ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:70(2022) 

�ಷಯ: �ಾ�ೇಜು ಅ�ವೃ�� ಸ��ಯ ರೂಪ��ೇ�ೆ, �ಾಯ��ಾ��� ರೂ�ಸಲು 

ರ�ಸ�ಾದ ಸ��ಯ ��ಾರಸು�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.7:71(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ೈ�ಾ��ಾ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� 

��ಾಗ�ೆ� ಅಧ��ರ �ೇಮ�ಾ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��. �. �ೆ. ಸ�ೋ��, �ಾ��ಾ�ಪಕರು, ಇವರನು� ��ಾಂಕ 08.11.2022�ಂದ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಮುಂ�ನ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ನ 

ಆ�ೇಶದವ�ೆ�ೆ ��ಾಗದ ಅಧ��ರ�ಾ�� �ೇಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ�ತು.    

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:72(2022) 

�ಷಯ: ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��ಾಗ�ೆ� ಪ��ೕ�ಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸುವ 

ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:73(2022) 

�ಷಯ: �ೈ�ಾ��ಾ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��ಾಗ�ೆ� �ೇ�ಾ�ರುವ Rotary Evaporator with 

Vacuum pump ಉಪಕರಣಗಳ ಖ�ೕ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:74(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 500 Mbps ಇಂಟ�ೆ��  �ೕ��  �ೈ�  

ಸಂಪಕ�ದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:75(2022) 

�ಷಯ: UGC XII Plan �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೈ�ಕ 

��ಣ ��ಾಗ�ೆ� Bicycle Ergometer ಎಂಬ ಉಪಕರಣದ ಖ�ೕ� ಪ��ಾ�ವ�ೆ 

ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:76(2022) 

�ಷಯ: UGC XII Plan �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೈ�ಕ 

��ಣ ��ಾಗ�ೆ� Motorised Treadmill ಎಂಬ ಉಪಕರಣದ ಖ�ೕ� ಪ��ಾ�ವ�ೆ 

ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:77(2022) 

�ಷಯ: DSTY PURSE �ಾ��  - Rigaku Saturn 724 HG Single Crystal XRD 

ಉಪಕರಣದ �ಾ��ಕ �ವ�ಹ�ೆ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:78(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು� BReT Solutifons Pvt. Ltd., Bangalore 

ಇವ�ೊಂ��ೆ ಒಡಂಬ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:79(2022) 

�ಷಯ: DST PURSE �ಾ��  - Carl Zeiss FESEM ಉಪಕರಣದ �ಾ��ಕ 

�ವ�ಹ�ೆಯ ಕ�ಾ�ನ ಇಂ�ೆಂ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:80(2022) 

�ಷಯ: �ೈ�ಾ��ಾ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��ಾಗ�ೆ� �ೇ�ಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಖ�ೕ� 

ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:81(2022) 

�ಷಯ: �ೈದ��ೕಯ �ೌತ�ಾಸ� �ೋಸು��ೆ ಅ�ೕ ತು�ಾ�� �ೇ�ಾ�ರುವ 

ಉಪಕರಣಗಳ ಖ�ೕ� ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:82(2022) 

�ಷಯ: DST PURSE �ಾ��  -TGA Instrument Dual Beam Thermocouple Kit (SDT 

Q 600)ನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:83(2022) 

�ಷಯ: SERB �ಾ��ೆ�� , ಆನ��ಕ �ಾ���ಾಸ� ��ಾಗ – Nanodrop One 

Microvolume UV-Vis Spectrophotometer ಉಪಕರಣ ಖ�ೕ� ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:84(2022) 

�ಷಯ: DST PURSE �ಾ��  -Liquid Nitrogen Plant ನ Consumable Spare Parts 

(���ಾಗಗಳನು�) ಬದ�ಾ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.7:85(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಪ��ಾ�ಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಪದ� 

�ೋಸು�ಗಳ (ಎರಡ�ೇ �ಾತು�ಾ�ಸ) ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� 

ಮುದ�ಣ�ೊ�ಸುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 29.10.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

 

ಇತರ �ಷಯಗಳ� 

 

1. �ಾ��ೕಯ ��ಣ �ೕ� 2020 ರನ�ಯ ಪದ� ಮಟ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಪಠ�ಕ�ಮದ�� SEC 

�ೋಸು�ಗಳ� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ Financial Education ನು� �ೋ�ಸುವ ಉಪ�ಾ�ಸಕರ 

�ೋಧ�ಾಹ��ೆಯನು� �ಗ�ಪ�ಸಲು �ಾ�ಜ�, ವ�ವ�ಾರ ಆಡ�ತ ಮತು� ಅಥ��ಾಸ� 

�ಷಯತ�ರುಳ� Interdisciplinary ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ��ೆ ಈ ಬ�ೆ� �ಾಯ�ಸೂ� ಮಂ��, ಕ�ಮ 

�ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   ಈ�ಾಗ�ೇ ಕುಲಸ�ವರ ಕ�ೇ��ಂದ ಈ ಬ�ೆ� 

�ೊರ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�: MU/ACC/CR16/2022-23/A8 Dtd.31.10.2022 

ಯನು� �ಂಪ�ೆಯ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ�ಯೂ �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

2. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� Double Entry System ಬ�ೆ� ಪ�ಗ�ಯ ಬ�ೆ� ಸ�ೆಯ�� 

ಚ��ಸ�ಾ�ತು.  ಅಂ�ಮ�ಾ�, ��ಾಂಕ 15.11.2022�ೊಳ�ಾ� ಸದ� ಪ����ಯನು� 

ಅಂ�ಮ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

3. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ತಕ ಪದ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅಂ�ಮ �ೆ�ಸ�� ನ 

ಪ�ೕ�ೆಗಳ�� ಅನು��ೕಣ��ಾದ ಮತು� ಅಂ�ಮ �ೆ�ಸ��  ಪ�ೕ�ೆಗಳ�� ಉ��ೕಣ��ಾ�ದು�, 

�ಂ�ಾ� ಉ���ೊಂ�ರುವ ��ಾ���ಗ��ೆ ಉನ�ತ ��ಣದ ಅವ�ಾಶವನು� ಕ��ಸುವ 

ದೃ���ಂದ ��ೇಷ ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸಲು ಸೂಕ� ವ�ವ�ೆ� �ಾಡುವಂ�ೆ �ಂ��ೇಟು 

�ಣ���ತು.   

4. ಮಂಗಳ�ರು � ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ���ಯ��ನ ��ಾ���ಗಳ �ಾಜ�ಾ� �ೊರ�ೆ �ಷಯದ 

ಬ�ೆ�, �ಾಜ�ಾ� �ೊರ�ೆಯನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಾ����ೆ ಪತ� ಮು�ೇನ, ಅ�ಕೃತ�ಾ� 2 

�ಂಗ��ೊ�� ��ಾ���ಗಳ ಗಮನ�ೆ� ತರ�ೇಕು ಎಂದು �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.  ಈ ಬ�ೆ� 

ತ�ಣ ಎ�ಾ� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಧ�ಯನ ��ಾಗಗಳ ಮುಖ�ಸ�ರು ಮತು� �ಾ�ೇಜುಗಳ 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲರುಗ��ೆ ಪತ� ಮು�ೇನ ��ಸಲು �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   
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5. M.Sc. Psychology, M.Sc. Forensic Science and Criminology and M.Sc. Big Data Analytics 

��ಾಗಳನು� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� ಮುಂ�ನ �ೈ��ಕ ವಷ��ಂದ ಆರಂ�ಸಲು 

�ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

6. ��ಾಂಕ 30.11.2022ರಂದು ಉಪಕುಲಸ�ವರ ಹು�ೆ�ಯ ಆ�� ಪ����ಯನು� ಪ�ಣ��ೊ�ಸಲು 

ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

7. ಎ�ಾ� ���ೇತರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ ಮುಂಬ��ಯನು� �ೇಷ��ಾ ಪ��ಯ ಪ��ಾರ ��ೆಂಬ� 15, 2022 

�ೊಳ�ಾ� ಅಂ�ಮ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.    

8. ��ಾಂಕ 13.09.2021ರಂದು ನ�ೆದ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ�ನ ತೃ�ೕಯ 

��ೇಷ ಸ�ೆಯ �ಾಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�: �ಬ�ಂ� �.ಸ.3:4(2021)ರ�� �ಾ. ಕರು�ಾಕರ ಎ�.�., 

�ಾ�ಾ��ಕ/ ಅ�� ಉಪ�ಾ�ಸಕರು, ಕನ�ಡ ��ಾಗ, �ೕ�� �ಾಷ��  �ೆ. ಎಂ. �ಾಯ�ಪ� 

�ಾ�ೇಜು, ಮ��ೇ� ಇವರ �ೇ�ೆಯನು� �ಾಯಂ�ೊ�ಸುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಅನು�ೕ��ದು�, 

ಸದ�ಯವರ �ೇ�ೆಯನು� �ೕಘ�ದ�� �ಾಯಂ�ೊ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

9. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ��ರುವ Food Court ನ ���ಯನು� ಉತ�ಮಪ�ಸುವ 

ಬ�ೆ� ಸ�ೆಯ�� ಚ��ಸ�ಾ�, ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�ೕಕ��ೆ �ೋ�ೕಸು �ೕಡ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

10. ��ಾಂಕ 15.09.2022ರಂದು ನ�ೆದ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ�ನ ಆರ�ೆಯ 

�ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯ �ಾಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�: �ಾವ���ಕ �ಾ.ಸ.6:18(2022)ರ�� �ಶ���ಾ��ಲಯ 

�ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇ��ಯ ��ೕ�ಾ �ೖ�ಾನವನು� ಬಳಸಲು ಕ�ಾವ� ���ೆ�  ����  

ಇವ�ೊಂ��ನ ಕ�ಾರು ಪತ�ವನು� ಮರು ಪ��ೕ�ಸಲು ರ�ಸ�ಾದ ಸ��ಯು ಸ���ದ 

ವರ�ಯನು� ಒ���ೊಳ��ಾ�ತು.  ಈ �ಂ�ನ ಸಂ�ೆ��ಂ��ನ ಒಡಂಬ��ೆಯು 5 

ವಷ�ಗಳನು� ಪ��ೈ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯವ� ಇನು� ಮುಂ�ೆ 

Mangalore Sports Club ಸಂ�ೆ��ೆ ಮುಂ�ನ 5 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ ��ೕ�ಾಂಗಣ 

ಒದ�ಸಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಧ��ಸ�ಾ�ತು.  ಈ ಬ�ೆ� ತ�ಣ ಸೂಕ� ಒಡಂಬ��ೆಯನು� 

�ಾಡಲು �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� ಸದಸ�ರ ಸಲ�ೆ ಸಹ�ಾರಗ��ೆ ಧನ��ಾದಗಳನು� ಅ��� ಸ�ೆಯನು� 

ಮು�ಾ�ಯ�ೊ��ದರು.  

 

   ಸ�/-                       ಸ�/- 

ಕುಲಸ�ವರು               ಕುಲಪ�ಗಳ�.  




