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ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ  

 

��ಾಂಕ 20.12.2022ರಂದು ಪ��ಾ�ಹ� ಗಂ�ೆ 10.00�ೆ� ಸ��ಾ� ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆಡ�ತ �ೌಧದ �ಂ��ೇ�  ಸ�ಾಂಗಣದ�� ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ 

�ಾ�ನ ಎಂಟ�ೆಯ �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯ ನಡವ�ಗಳ�. 

ಉಪ��ತರು: 

ಕ�.ಸಂ.   ಸ� 

1.  ��. �. ಸುಬ�ಹ�ಣ� ಯಡಪ��ಾ�ಯ 

ಕುಲಪ�ಗಳ� 

ಅಧ��ರು  

2.  ��. ಕರು�ಾಕ�  ಎ. �ೋ�ೆ�ಾ� ಸದಸ�ರು  

3.  ��ೕ ರ�ಚಂದ� �. ಎಂ. ಸದಸ�ರು  

4.  ��. ಜಯ�ಾ�  ಅ�ೕ� 

�ೕನರು, ಕ�ಾ ��ಾಯ 

ಸದಸ�ರು  

5.  ��ೕ �ೆ��  �ʼ�ೋಜ ಸದಸ�ರು  

6.  �ಾ. ಉದಯಕು�ಾ�  �ೆ�� ಸದಸ�ರು  

7.  ��ೕಮ� ನ��ಾ� ಎ. ಎ�.  ಸದಸ�ರು  

8.  ��ೕ �ೆ. ರ�ೕಶ ಸದಸ�ರು  

9.  ��ೕ ��ೇ�ಾನಂದ ಪ��ಾಳ ಸದಸ�ರು  

10.  ��ೕ ರ�ೕಂದ��ಾಥ �ೈ ಸದಸ�ರು  

11.  ��ೕ �ೕಹ�  ಪ��ಾ� ಸದಸ�ರು  

12.  �ಾ. ಎ. �ಾವ�� ಅಪ�ಯ� ಸದಸ�ರು  

13.  ��. �ಶ��ಾಥ 

�ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಥ��ಾಸ� ��ಾಗ 

ಸದಸ�ರು  

14.  �ಾ. ���ಯ�  �ಂ�ೇ�ೋ 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, ��ಕರ ��ಣ ಮ�ಾ��ಾ�ಲಯ,  

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಆಯುಕ�ರ ಪರ�ಾ� 

ಸದಸ�ರು  

15.  ��. �. ಎ�.  ಧಮ� 

ಕುಲಸ�ವರು (ಪ�ೕ�ಾಂಗ) 

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)(ಎ�) ಪ��ಾರ 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ��ೆ ಸಂ�ೕ�ತ �ಾ�ೇಜುಗಳ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರುಗಳ 

�ೇಷ��ೆ �ಾಗೂ ಸರ�ಯ �ೆ�ೆಯ�� ಸದಸ��ಾ� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ�ಂದ 

�ಾಮ��ೇ�ಶನ�ೊಂ�ರುವ �ಾ. ಉದಯಕು�ಾ� �ೆ��, �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, ಸರ�ಾ� ಪ�ಥಮ 

ದ�ೆ� �ಾ�ೇಜು ಮತು� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಧ�ಯನ �ೇಂದ�, ಶಂಕರ�ಾ�ಾಯಣ, ಕುಂ�ಾಪ�ರ 

ಇವರನು� ಕುಲಸ�ವರು ಸ�ೆ�ೆ �ಾ�ಗ��ದರು. 
 

 ಕೃತ��ೆ: 

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

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಂ��ೇ��ೆ ಸಂ�ೕ�ತ �ಾ�ೇಜುಗಳ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರುಗಳ 

�ೇಷ��ೆ �ಾಗೂ ಸರ�ಯ �ೆ�ೆಯ�� ಸದಸ��ಾ� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ�ಂದ 

�ಾಮ��ೇ�ಶನ�ೊಂ�ದ� �ಾ. ಶಂಕರ ಭ�, �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, ಸರ�ಾ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� 

�ಾ�ೇಜು, �ೆಳಂದೂರು, ಕಡಬ �ಾಲೂಕು ಇವರ ಸದಸ�ತ�ದ ಅವ�ಯು ��ಾಂಕ 

13.12.2022ರಂದು �ೊ�ೆ�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ�ಯವರನು� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ತ��ಂದ 

ಮುಕ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.   

ಇವರು 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. 

 
 

�ಾ��ಾ��ಕ 

 

�ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� �ಾ��ಾ��ಕ�ಾ� �ಾತ�ಾಡು�ಾ� ಈ �ೆಳ�ನ �ಷಯಗಳನು� ಸ�ೆ�ೆ 

���ದರು.   

1. ಅ�ಲ �ಾರ�ೕಯ ��ಾ��� ಪ�ಷ�, ಮಂಗಳ�ರು ಇವರು �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ��ೆ ಸ���ದ 

ಮನ� ಪತ� ��ಾಂಕ 20.12.2022ರ�� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಪ�ೕ�ೆ ಮತು� 

ಅಂಕಪ��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೇ ಬ�ೆಹ�ಸುವಂ�ೆ ಆಗ���ರುವ�ದನು� 



Page 3 of 11 

 

�ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂದರು.  ಸದ� ಪತ�ದ�� ���ರುವ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ�� �ಸ�ತ�ಾದ �ಾ��ಯನು� ಕುಲಸ�ವರು (ಪ�ೕ�ಾಂಗ) ಇವರು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ��ದರು.  

ಎರಡು ಮತು� �ಾಲ��ೇ �ೆ�ಸ��ನ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಯ�ವನು� �ೕಘ��ಾ� ಪ�ಣ��ೊ��, 

ಜನವ� 20�ೊಳ�ೆ ಫ��ಾಂಶ �ೕಡ�ಾಗುವ��ೆಂಬು�ಾ�ಯೂ ���ದರು.  �ೌಲ��ಾಪನ 

�ಾಯ��ಾ�� ಅಗತ��ದ��� �ಾ�ೇಜುಗ��ೆ ಒಂದು �ಾರ�ೆ� �ೕರದಂ�ೆ ರ�ೆಯನು� �ೂೕ�ಸಲು 

�ಂ��ೇಟು ಅನುಮ�ಯನು� �ೕ�ತು.  ಸದ� ತರಗ�ಗಳ �ೊರ�ೆಯನು� ಸ�ದೂ�ಸಲು 

ಶ��ಾರ, �ಾನು�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾವ���ಕ ರ�ಾ�ನಗಳಂದು ತರಗ�ಗಳನು� 

ನ�ೆಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ�ಯೂ �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.   

2. ಅಂತ�ಾ��ೕಯ �ಾಂಸ��ಕ �ಾಂಬೂ��ೆ ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಅನು�ಾನ 

ರೂ.10,00,000.00 (ರೂ�ಾ� ಹತು� ಲ� �ಾತ�) ವನು� �ೕಡುವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ಾನ� 

ಕುಲಪ�ಗಳ� ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂದರು.  ಅಂತ�ಾ��ೕಯ �ಾಂಬೂ�ಯು ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಸಂ�ೕ�ತ �ಾ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾ�� �ಾ�ೇಜು, ಮೂಡ�ದ�ೆ ಇ�� 

ನ�ೆಯು��ರುವ�ದು �ಶ���ಾ��ಲಯ�ೆ� �ೆ��ಯ ��ಾರ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಮತು� ಸದ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಮೂಲಕ ��ಾ���ಗ��ೆ ಉ�ೆ�ೕಜನವನು� �ೕಡುವ ಸದು�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಸ�ೆಯು 

ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ ರೂ.10,00,000.00 (ರೂ�ಾ� ಹತು� ಲ� �ಾತ�) ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು ಒ���ೆಯನು� ಸೂ��ತು. 

3. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ಂಪ�ನ�� ನ�ೆಸ�ಾಗು��ರುವ ��ೕ ಗ�ೇ�ೆ�ೕತ�ವ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ಸಂಬಂ��, ��ಾ���ಗ�ಂದ ��ೕಕೃತ�ಾದ ಪತ�ವನು� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� 

ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂದರು.  ಸದ� ಪತ�ದ�� ಪ��ಾ��ಸ�ಾದ �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ಚ��ಸು�ಾ�, 

�ಾ��ೕಯ �ಾ�ೈಕ��ೆ ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ಅ���ೆಯನು� ಉ���ೊಂಡು ಈ �ಂ�ನಂ�ೆ 

ಆಚರ�ೆಯನು� ಮುಂದುವ�ಸಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.  ಮುಂದುವ�ದು, 

��ಾ��� �ೇಮ�ಾಲ�ಾ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ �ೕಲುಸು��ಾ�ಯ���ೕ ಸದ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� 

ನ�ೆಸಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

4. �ಾನ� �ಾಜ��ಾಲರ ಕ�ೇ��ಂದ �ೌರವ �ಾಕ��ೇ� ಪದ��ೆ ಪ�ಗ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಗಣ� 

ವ����ೕವ�ರು ��ಧ �ೇತ�ಗಳ�� ಸ���ದ �ೇ�ಾ �ವರದ �ಾ�� ಮತು� ಸಂಘ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಸದ�ಯವ��ೆ �ೕ�ರುವ ಪ�ಶ��ಗಳ �ವರಗಳನು� ಲಗ��ಸು�ಾ� ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯ�ೆ� ಬ�ೆದ ಪತ�ವನು� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗಳ� �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ��ದರು.   

ಸದ� �ವರಗಳನು� ಸ�ೆಯ�� ಪ��ೕ��, ಪ�ಗ�ಸ�ಾ�ತು.    ಆದ�ೆ, �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆಯು 

ಸದ�ಯರ �ೆಸರನು� �ೌರವ �ಾಕ��ೇ� ಪದ��ೆ ��ಾರಸು� �ಾ�ರುವ��ಲ�.   
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I. ನಡವ�ಗಳ ದೃ�ೕಕರಣ 
 

1. ��ಾಂಕ 02.12.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ �ಾ�ನ ಆರ�ೇ ��ೇಷ ಸ�ೆಯ 

ನಡವ�ಯ ದೃ�ೕಕರಣ. 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�:�.ಸ.6:19(2022) 

�ಷಯ: ನೂತನ �ೊಡಗು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾ�ಪ�ೆ-ಆ��ಕ, �ೌ�ಕ �ಾಗೂ �ಾನವ 

ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�� ಸರ�ಾರ�ಂದ ��ಸ�ಾ�ರುವ 

ಷರತು�ಗಳ ಬ�ೆ�. 

�ದು�ಪ� �ಣ�ಯ: ಸ��ಯ ವರ�ಯನು� ಗಮ�ಸ�ಾ�ತು.  ವರ�ಯನು� ಸರ�ಾರದ ಗಮನ�ೆ� 

ತರಲು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ�ಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.     

 

II. ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ 

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

ಸ�ೆಯ ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ.  

- ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  -  

2. ��ಾಂಕ 08.11.2022ರಂದು ನ�ೆದ �ಂ��ೇ�ನ 2022�ೇ �ಾ�ನ ಏಳ�ೇ �ಾ�ಾನ� 

ಸ�ೆಯ ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ. 

- ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  -  
 

 

 

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

 

 

 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ:�ಾ.ಸ.8:1(2022) 

�ಷಯ: �ಾರ�ೕಯ ಯುವ �ೆ� �ಾ�� ಘಟಕ�ೆ� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ�ಂದ 

�ೋ�ೆ� ಅ��ಾ�ಯನು� ��ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ಾ. ಗಣಪ� �ೌಡ, ಸಹ �ಾ��ಾ�ಪಕರು ಇವರನು� ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶದವ�ೆ�ೆ 

�ಾರ�ೕಯ ಯುವ �ೆ� �ಾ�� ಘಟಕ�ೆ� ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ�ಂದ 

�ೋ�ೆ� ಅ��ಾ�ಯ�ಾ�� �ೇ�ಸಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು 

�ಣ���ತು.       
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಾವ���ಕ:�ಾ.ಸ.8:2(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� M/S Anthropic Technologies LLP, 

Bangalore ಇವರ ಪ��ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ��:�ಾ.ಸ.8:3(2022) 

�ಷಯ: ಘಟಕ �ಾ�ೇಜುಗಳ �ಾ�ತಕ ಪದ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� �ಶ���ಾ��ಲಯದ 

�ಬ�ಂ�ಗಳ ಮಕ���ೆ �ೕಟು �ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ೈ��ಕ ವಷ� 2023-24�ೇ �ಾ��ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಘಟಕ �ಾ�ೇಜುಗಳ �ಾ�ತಕ ಪದ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� 

��� ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಒಂದು �ೕಟನು� (out of the intake) 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ �ಾಯಂ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ ಗ�ಷ� ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ 

�ೕ�ತ�ೊ�� �ೕಸ�ಡಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಣ��ಸ�ಾ�ತು.  

ಮುಂದುವ�ದು, ಪ�ಸು�ತ ಕತ�ವ�ದ��ರುವ �ಬ�ಂ�ಗಳ ಮಕ�ಳ� 

ಲಭ��ಲ��ದ��� �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೇ�ೆ�ಂದ �ವೃತ��ಾ�ರುವ 

�ಬ�ಂ�ಗಳ ಮಕ���ೆ ಸದ� �ೕಟುಗಳನು� ಹಂ��ೆ �ಾಡಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�:�ಾ.ಸ.8:4(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. �.�ೆ. ಸ�ೋ��, �ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ೈ�ಾ��ಾ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ��ಾಗ, 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ, ಮಂಗಳಗಂ�ೋ�� ಇವರ ಸ�ಾ��ಕ� 

ರ�ೆಯನು� ಮು�� ಕತ�ವ��ೆ� �ಾಜ�ಾದ ಬ�ೆ� �ಾಗೂ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 

�ಾಯ�ದ ವರ�ಯನು� ಸ��ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ವರ�ಯನು� �ಂ��ೇಟು ಗಮ��ತು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�:�ಾ.ಸ.8:5(2022) 

�ಷಯ: ��ೕಮ� �ೕ�ಾ �ೆ., �ೕಘ����ಾರರು, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಇವರ 

��ೕಜ�ಾ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಳ����ರುವ�ದ�ಂದ ಸದ�ಯವರ �ೇ�ೆಯನು� 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ�ೆ� ಒದ�ಸುವಂ�ೆ ಸರ�ಾರವನು� �ೋರುವ 

ಬ�ೆ�.  

��ಣಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.8:6(2022) 

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

�ಣ�ಯ: ಸ�ೆ�ೆ ಮಂ�ಸ�ಾದ �ವರಗಳನು� �ಂ��ೇಟು ಅಂ�ೕಕ��ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.8:7(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಆವರಣದ�� “�ೕನ ದ�ಾ� ಉ�ಾ�ಾ�ಯ 

�ೌ�ಾದ� ��ಾ����ಲಯ” ಸಂ�ೕಣ�ವನು� ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು ಜ�ೕನು 

�ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಸದ� ಪ��ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��, �ಾಗವನು� ಗುರು�ಸಲು ಈ �ೆಳ�ನ 

ಸ��ಯನು� ರ�ಸ�ಾ�ತು. 

1. ��. �ಶ��ಾಥ,                                                  ಅಧ��ರು 

�ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ಪಕರು  

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ ಅಥ��ಾಸ� ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ,  

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ 

2. ��ೕ ರ�ಚಂದ� �.ಎಂ.                                          ಸದಸ�ರು 

�ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ರು 

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ 

3. ��. ಜಯ�ಾ�  ಅ�ೕ�                                    ಸದಸ�ರು 

�ಂ��ೇಟು ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ಪಕರು  

�ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ಾಜ��ಾಸ� ಅಧ�ಯನ ��ಾಗ,  

ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ 

4. �ಾಯ��ಾ� ಅ�ಯಂತರರು                           ಸದಸ� ಸಂ�ಾಲಕರು  

ಮಂಗಳ�ರು � ಶ���ಾ��ಲಯ 
 

 

 

ಸ��ಯು ವರ�ಯನು� 15 �ನಗಳ ಒಳ�ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ�ೆ� 

ಸ��ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು. 
 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.8:8(2022) 

�ಷಯ: ಪದ� ಮಟ�ದ ತತ��ಾಸ� ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� ಪ�ನರ��ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಪದ� ಮಟ�ದ ತತ��ಾಸ� ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� ಪ�ನರ��ಸುವ 

ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� ಕುಲಪ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:9(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ��ೕ� �ೕ�� �ʼ�ೋಜ, ಸ�ಾಯಕ �ಾ��ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ಜ��ಾಸ� 

��ಾಗ, ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ, ಇವ��ೆ �ೆ�ಯ� ಅ�ಾ����ಂ� 

��ೕಂನ�ಯ�� ಸ�ಾಯಕ �ಾ��ಾ�ಪಕ �ೈ��ಕ ಹಂತ 12 �ಂದ ಸಹ 

�ಾ��ಾ�ಪಕ �ೈ��ಕ ಹಂತ 13A�ೆ ಪ�ೋನ�� �ೕಡುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ�� 

ಆ�� ಸ��ಯ ��ಾರಸು�ಗಳನು� ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಹಣ�ಾಸು: �ಾ.ಸ.8:10(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ 2018-19�ೇ �ಾ�ನ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧನ 

ವರ� – ಅನು�ಾಲ�ಾ ವರ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ ಕು�ತು. 

�ಣ�ಯ: ವರ�ಯನು� ಪ��ೕ��, ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.  ಸಂಬಂ�ತ ��ೇಷ ತ�ರ 

ಅ��ಾ�ಯದಂ�ೆ ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ವ�ದು. 

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಹಣ�ಾಸು: �ಾ.ಸ.8:11(2022) 

�ಷಯ: 2021-22�ೇ �ಾ�ನ �ಾ��ಕ �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ ಅನು�ೕದ�ೆಯ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

ಅಪ�ಣ� �ವರಗಳನು� �ೕ�ರುವ�ದ�ಂದ  ��ೕ ��ೇ�ಾನಂದ ಪ��ಾಲ 

ಇವರು ಪ��ಾ�ವ�ೆ�ೆ ತಮ� ಅಸಮ��ಯನು� ಸೂ��ದರು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.8:12(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಮತು� ICCR, Government of India 

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

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಇ�: �ಾ.ಸ.8:13(2022) 

�ಷಯ: SERB �ಾ��ೆ��, ಆನ��ಕ �ಾ���ಾಸ� ��ಾಗ – Bioinformatic and 

statistical Analysis Software with System ನ ಖ�ೕ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 16.12.2022ರ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:14(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ, �ಯಂತ�ಣ 

ಮತು� �ೕಲ�ನ� �ಯಮಗಳ� ಪ��ಯಮ�ೆ� �ದು�ಪ� �ಾಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:15(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಕು�ಾರ�ಾ�� ಎಂ., ಸಹ �ಾ��ಾ�ಪಕರು, ಇ��ಾಸ ��ಾಗ, 

�ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಮಂಗಳ�ರು ಇವ��ೆ �ಶ���ಾ��ಲಯದ 

�ೇ�ೆ�ಂದ ಸ�ಯಂ �ವೃ�� �ೊಂದಲು ಅನುಮ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:16(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಘಟಕ �ಾ�ೇಜುಗ��ೆ ಪ��ಾರ 

�ಾ�ಂಶು�ಾಲರ �ೇಮ�ಾ� ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ಸ�ತ ಚ�ೆ�ಯ ಅಗತ��ರುವ�ದ�ಂದ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� 

ಮುಂದೂಡ�ಾ�ತು.  ಸಮಗ� �ಾ���ಂ��ೆ ಮುಂ�ನ �ಂ��ೇಟು 

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

 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಆಡ�ತ: �ಾ.ಸ.8:17(2022) 

�ಷಯ: ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ �ಾ�ೇಜು, ಬನ�ಡ� ಇ���ೆ ಗಣಕಯಂತ�ಗಳನು� 

ಖ�ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ��ಾಂಕ 16.12.2022ರ ಖ�ೕ� ಸ�� ಸ�ೆಯ ��ಾರಸ�ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು. 

  

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   ಎ��: �ಾ.ಸ.8:18(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. �ಾಮಕೃಷ� Former Director, Zoological Survey of India, Kolkatta, 

ಇವ��ೆ �.ಎ��. (Doctor of Sciences) ಪದ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: �ಯ�ಾನು�ಾರ ಪ���� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಂ��ೇಟು ಅನುಮ� �ೕ�ತು.     
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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಂ��ೇಟು: �ಾ.ಸ.8:19(2022) 

�ಷಯ: ಪದ� ಮಟ�ದ Financial Education & Investment Awareness �ೌಶಲ�ವಧ�ಕ 

�ೋ���ೆ ಸಂಬಂ��ದ INTER DISCIPLINARY ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� 

ಪ�ನರ��ಸುವ ಬ�ೆ�. 

�ಣ�ಯ: ಅಧ�ಯನ ಮಂಡ�ಯನು� ಪ�ನರ��ಸುವ ಅ��ಾರವನು� �ಾನ� 

ಕುಲಪ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ�ತು.   
 

�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:20(2022) 

�ಷಯ: �ಾ. ಕರು�ಾಕರ ಎ�.  �., ಅ�� ಉಪ�ಾ�ಸಕರು, ಕನ�ಡ ��ಾಗ, �ೕ��  

�ಾಷ��  �ೆ. ಎಂ. �ಾಯ�ಪ� �ಾ�ೇಜು, ಮ��ೇ� ಇವರ �ೇ�ೆಯನು� 

�ಾಯಂ�ೊ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಚ��ಸ�ಾ�ತು.  ಈ ಕು�ತು �ವರ�ಾದ �ಪ�� �ಾಗೂ 

�ಾರಣಗಳನು� ಲಗ���ದು�, ಅದ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� �ಂ��ೇಟು ಈ �ೆಳ�ನ 

�ಣ�ಯವನು� �ೈ�ೊಂ�ತು.   

The Syndicate resolves to regularize the service of Dr. Karunakar N. V. from the 

date of his appointment itself together with all applicable and consequential 

service benefits accruing from the date of his initial appointment till date and 

including future benefits in accordance with law subject to the following 

conditions.    

ಆದ�ೆ, ಸದ�ಯವರು �ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� �ೇಮ�ಾ� �ೊಂ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಲ��ಕ�ಾ� �ೇತನ �ಗ�ೕಕ��, ಆ��ಕ 

�ೌಲಭ�ವನು� �ೇಮ�ಾ� ಆ�ೇಶದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ೕಡಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

ಸದ� ಪ��ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��, ��. ಕರು�ಾಕ� ಎ. �ೋ�ೆ�ಾ� ಇವರು ಈ 

�ಂ�ೆ �ೕ�ರುವ ತಮ� ಅಸಮ�� (Dissent Note)ಯನು� ಯ�ಾವ�ಾ�� 

�ಾಖ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ನಂ��ದರು.   

��. ಕರು�ಾಕ� ಎ. �ೋ�ೆ�ಾ� ಇವರು ಸ���ದ Dissent Note ಈ 

�ೆಳ�ನಂ��ೆ. 

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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�ಾ ಯ�ಸೂ� ಸಂ�ೆ�:   �ಬ�ಂ�: �ಾ.ಸ.8:21(2022) 

�ಷಯ: DRAFT STATUTES RELATING TO APPOINTMENT AND PROMOTION 

OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF AND MEASURES FOR 

THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION IN THE 

MANGALORE UNIVERSITY AS PER THE UGC REGULATIONS 2018 ನು� 

ಅನು�ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.  

�ಣ�ಯ: ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ತು.   

 

ಇತರ �ಷಯಗಳ� 
 

1. ಪ��ಷ� �ಾ�, ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ �ಾಗೂ �ಂದು�ದ ವಗ�ದ ��ಾ���ಗಳ 

��ಾ����ೇತನ�ೆ� ಅ�� ಸ��ಸಲು �ೊಂದ�ೆ�ಾಗದ �ೕ�ಯ�� ಮಂಗಳ�ರು 

�ಶ���ಾ��ಲಯದ ಫ��ಾಂಶ �ೕಡಲು �ಾಧ��ಲ��ದ��� ಅ�� ಸ��ಸಲು 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುವ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವನು� �ಸ��ಸುವಂ�ೆ �ೋ� ಸಂಬಂಧಪಟ� 

ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಪತ� ಬ�ೆಯಲು ಮತು� ಈ ಬ�ೆ� ಸೂಕ� ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ�ಲು ಪ�ೕ�ಾಂಗ ಕುಲಸ�ವ��ೆ 

��ಸ�ಾ�ತು.   
 

2. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ �ೌಲ��ಾಪಕ��ೆ �ೕಡು��ರುವ ಸಂ�ಾವ�ೆಯ 

�ಾವ��ಾ� ಈ �ಂ�ೆ ಅನುಸ�ಸು��ದ� Spot Payment ��ಾನವನು� 

ಅಳವ���ೊಳ�ಬಹು�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

3. ಅಂಕಪ�� �ೕಡುವ�� ಆ�ರುವ �ಳಂಬದ ಬ�ೆ� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ��ಾದ ��ೕ �ೆ. ರ�ೕಶ 

ಇವರು ಪ��ಾ���ದರು.  ಈ ಬ�ೆ� ಸ�ೆಯ�� ಚ��ಸ�ಾ�, �ೕಘ�ದ�� ಅಂಕಪ�� �ೕಡಲು 

ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ವ��ಾ� ಕುಲಸ�ವರು (ಪ�ೕ�ಾಂಗ) ಇವರು ಸ�ೆ�ೆ ���ದರು.   

 

4. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ ಉಪಕುಲಸ�ವರ ಭ���ೆ ಸಂಬಂ��, ಸರ�ಾರ�ೆ� 

ಬ�ೆಯ�ಾದ ಪತ�ದ ಬ�ೆ� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ��ಾದ ��. �ಶ��ಾಥ ಇವರು ಸ�ೆಯ��  

ಪ��ಾ���ದರು.  ಈ ಬ�ೆ� ಕುಲಸ�ವರು ಸದ� ಪತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ವರಗಳನು� ಸ�ೆ�ೆ 

�ೕಡು�ಾ�, ಸ�ಾ�ರದ ಮುಂ�ನ ��ೇ�ಶನವ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ ಮುಂಭ�� ಪ����ಗಳನು� 

ನ�ೆಸದಂ�ೆ ��� � ಶ���ಾ��ಲಯದ�� ��ೕಕೃತ�ಾದ ಪತ�ವನು� ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� 

ತಂದರು.  ಅಂ�ಮ�ಾ�, ಉಪಕುಲಸ�ವರ ಮುಂಭ���ೆ ಸಂಬಂ��, ಸರ�ಾರ�ೆ� 

ಮಗ�ೊ�� ಪತ� ಬ�ೆಯ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   
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5. ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�� Double Entry system ನು� �ೕಘ��ಾ� ಪ�ಣ��ೊ�ಸಲು 

ಅಗತ��ರುವ �ಬ�ಂ�ಗಳನು� ಸದ� �ಾಯ��ೆ� ��ೕ�ಸಲು ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬು�ಾ� 

�ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು.   

 

6. ��ೕ �ಾದವ ಇವರ �ೆಸ�ನ�� �ಂ��ೇಟು ಸದಸ���ೆ ಬ�ೆದ ಪತ�ವನು� �ಂ��ೇಟು 

ಸದಸ��ಾದ ��ೕ ��ೇ�ಾನಂದ ಪ��ಾಲ ಇವರು ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂದರು.  �ಂ��ೇಟು 

ಸದಸ��ಾದ ��. �ಶ��ಾಥ ಇವರು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, ��ಾಂಕ 06.12.2022ರಂದು ನ�ೆದ 

�ಾ. �. ಆ�.  ಅಂ�ೇಡ�� ರವರ ಪ��� ಅ�ಾವರಣ ಮತು� 66�ೇ ಮ�ಾ ಪ���ಾ�ಣ 

��ಾಚರ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� �ೆಲವ� �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಪ��ಭಟ�ೆ�ೆ ಪ�ಯ���ದರು ಎಂದು 

ಸ�ೆಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂದರು.  ಈ ಬ�ೆ� ಪ��ೕ��, �ಯ�ಾನು�ಾರ ಸೂಕ� ಕ�ಮ 

�ೈ�ೊಳ��ವಂ�ೆ ಕುಲಸ�ವ��ೆ ��ಸ�ಾ�ತು.  ವರ�ಯನು� �ಂ��ೇಟು ಸ�ೆ�ೆ 

ಮಂ�ಸ�ೇ�ೆಂಬು�ಾ� �ಂ��ೇಟು �ಣ���ತು. 

 

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

ಮು�ಾ�ಯ�ೊ��ದರು.  

 

  ಸ�/-              ಸ�/- 

ಕುಲಸ�ವರು               ಕುಲಪ�ಗಳ�.  

 




