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ಪ್ರೊ. (ಡಾ.) ಪಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ 
 

        ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನುು ಜೀವನ ಪಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕಟ್ುುವವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಓದುವಿಕೆಯ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು 

ಅನಿವಾಯಯ ಸಾಧನ.  ನ್ಾಾಯದ ಹೊಸಿಿಲಿಗೆ ಹೊೀಗಲು ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯು ದಾರಿ ತೊೀರುತ್ಿದೆಯಾದದರಿಂದ ಕಾನೂನು 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಯ ಕಾನೂನಿೀನ ಸೆೀವೆಯನುು ಕೊಡುತಾ ಿಒಟ್ಾುರೆ ಸಮಾಜವನುು ಸಶ್ಕಿಗೊಳಿಸುವ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುು ಹೊತ್ತದಿಾದರೆ.  

       ಹುಬ್ಬಳಿಿಯಲಿಿರುವ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಪೊತ್ತಯೊಬ್ಬ 

ವಿದಾಾರ್ಥಯಗೂ ಸಂದಶ್ಯಕರಿಗೂ ನ್ಾನು ತ್ುಂಬ್ು ಹೃದಯದ ಸಾವಗತ್ವನುು ಬ್ಯಸುತೆಿೀನ್ೆ.   ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಕನ್ಾಯಟ್ಕ 

ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಎಲಿ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ುಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಯಕೊಮಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುಿ ಸಂಶೆ ೀದನ್ಾ 

ಪೊಕಟ್ಣೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸಂದಶ್ಯಕರಿಗೆ ನಿೀಡುತ್ಿದೆ.  ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಸಂಬ್Aಧಿಸಿದ, ಪೊಮುಖವಾದ ಮತ್ು ಿ

ಕಾಯಯಗತ್ಗೊಳಿಸಬೆೀಕಾದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುು ಬಿತ್ಿರಿಸುವ ಈ ಜಾಲತಾಣವು ವಾಸವಿಪ್ಾೊಯದ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಫಲಕವೆೀ ಆಗಿದೆ. 

 ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವನುು ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ಸರಕಾರವು ೨೦೦೯ರಲಿಿ ಸಾಾಪಿಸಿತ್ು. ಕಾನೂನು 

ಕ್ೆೀತ್ೊದಲಿಿ ವಾವಸಿಾತ್ ಅಧಾಯನ ಬೊೀಧನ್ೆ, ತ್ರಬೆೀತ್ತ, ಸಂಶೆ ೀದನ್ೆ ಮತ್ುಿ ಕೌಶ್ಲಾವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತಾಿ ಸಾಮಾಜಕ, ಆರ್ಥಯಕ 

ಮತ್ುಿ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಾಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಜಾಪೊಭುತ್ವದ ವಾವಸೆಾಗೆ ತ್ುಂಬ್ು ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುವ ಮಹದುದೆದೀಶ್ಕೆೆ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ 

ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯ ತ್ನುನುು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ಸಮಥಯ ಕಾನೂನು ಪದವಿೀಧರರನುು ತ್ಯಾರು 

ಮಾಡುವ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿಯುವಿಕೆಯನುು ಹಬಿಬಸುವ, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೀತ್ತಯನಿುಯುವ, ನ್ಾಾಯದಾನದ ಬ್ದಲಿೀ 

ಮಾಗಯಗಳನುು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ುಿ ಕಾನೂನು ಪೂರಕ ಸೆೀವಕರನುು ಸಿದದಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದೀಶ್ಗಳನುು ಕನ್ಾಯಟ್ಕ 
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ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಹೊಂದ್ಧದೆ.  ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶ್ಕದಲಿಿ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು 

ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ೆೀತ್ೊದಲಿಿ ಕನ್ಾಯಟ್ಕದ ಉದದಗಲಕೂೆ ವಾಾಪಿಸಿದ ಕೆೀಂದೊ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.  ೧೦೬ 

ಸಂಯೊೀಜತ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದಾಾಲಯಗಳಲಿಿ ಅಂದಾಜು ೨೬,೦೦೦ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳು ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು 

ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಆಶ್ೊಯದಲಿ ಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದಾದರೆ. ಇದಲಿದೆ ತ್ನುದೆ ಆದ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯ 

ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯನುು ಇದು ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. (೩ವರ್ಯ); 

ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ; ಬಿ.ಕಾಮ್.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. (೫ವರ್ಯ) ಮತ್ು ಿ ಬಿ.ಎ.,ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. ಮತ್ು ಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಎಲ್ಎಲ್.ಬಿ. (ಹಾನರ್ಸಯ ೫ವರ್ಯ) ಕೊೀಸುಯಗಳನುು, ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ ಎಲ್ಎಲ್.ಎಂ. ಮತ್ುಿ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಿ ಹಲವಾರು ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ ಸಟಿಯಪಿಕೆೀಟ್ ಮತ್ುಿ ಡಿಪ್ರಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ನಿೀಡುತ್ಿದೆ. 

 ವೃತ್ತಿ ತ್ರಬೆೀತ್ತ, ಕಾನೂನು ನ್ೆರವು ಚಟ್ುವಟಿಕೆ, ಚರ್ಾಯಕೂಟ್, ಭಾಷಾ ಕೌಶ್ಲಾವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ 

ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ವಿಶೆೀರ್ ಉತೆಿೀಜನ ನಿೀಡುತ್ಿದೆ. ಸುಸಜಿತ್ವಾದ ಗೊಂಥಾಲಯವಿದುದ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು 

ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆಗೆ ಪ್ರೊೀತಾಾಹ ನಿೀಡುತ್ಿದೆ.  ಜಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ುಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಕ್ೆೀತ್ೊಗಳಲಿಿ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆ 

ಮಾಡುವ ೨ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ಾ ಕೆೀಂದೊಗಳನುು ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಹೊಂದ್ಧದೆ.  

ನಿಯತ್ಕಾಲಿಕೆಗಳಾದ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಲಾ ಜನಯಲ್, ಸೂುಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವೂಾ ಇತಾಾದ್ಧಗಳು 

ಸಂಶೆ ೀಧನ್ಾ ಲೆೀಖನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಿಪಿವಾಗಿ ಪೊಕಟ್ಗೊಳುಿತ್ತಿವೆ. ಅಣುಕು ನ್ಾಾಯಾಲಯ ಮತ್ತಿತ್ರ ಸಪಧೆಯಗಳು ಮತ್ುಿ 

ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಾಾಸಗಳು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಯಯವೆಸಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾನೂನು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲಿಿ ದ್ಧವಭಾಷಾ 

ನಿೀತ್ತಯನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದುದ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಸಾಮಾನಾ ದಜೆಯಯ ನ್ಾಗರಿಕರನುು ವಾಾಪಕವಾಗಿ ತ್ಲಪುತ್ದಿೆ.  

ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ಸರಕಾರವು ಸಾಾಪಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ್ೆೀಶ್ವರ ಅಧಾಯನ ಪಿೀಠವು ಪರಂಪರೆಗೂ ಪೊಸುಿತ್ ಸಮಾಜಕೂೆ ಇರುವ 

ಕೊಂಡಿಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸುವ ಅಧಾಯನ ಮಾಡಲು ಗುರಿಯಿಟಿುದೆ. 

 ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯ ಪಠೆಾೀತ್ರ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕೊೀಡೆ, ರಾಷ್ೊೀಯ ಸೆೀವಾ ಯೊೀಜನ್ೆ, 

ರೆಡ್ಕಾೊರ್ಸ, ಯುವಹಬ್ಬ ಇತಾಾದ್ಧಗಳನುು ಆಯೊೀಜಸುತ್ಿದೆ. ವಲಯ ಮತ್ುಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಮಟ್ುದಲಿಿ ಹಲವಾರು 

ಕಾಯಯಕೊಮಗಳನುು ಸಂಘಟಿಸುತ್ಿದೆ.  ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ೫೪ ಎಕರೆಯರ್ುು ಹಿರಿದಾದ ವಿಶಾಲ ಕಾಾಂಪರ್ಸನಲಿ ಿ

ಆಕರ್ಯಕವಾದ ಲಾಸೂೆಲ್ ಕಟ್ುಡ, ಹುಡುಗರ ಮತ್ುಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಸತ್ತನಿಲಯ, ಬೊೀಧಕ ವಗಯ ಮತ್ುಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ವಸತ್ತಗಳು, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ, ಗೊಂಥಾಲಯ, ಪರಿೀಕ್ಾಭವನ ಇತಾಾದ್ಧ ಕಟ್ುಡಗಳನುು ಹೊಂದ್ಧದೆ.  ಅದು ಕೊೀಡಾ 

ಸಮುಚಛಯವನುು ನಿರ್ಮಯಸುವ ಉದೆದೀಶ್ವನುು ಹೊಂದ್ಧದೆ.  ಒಟಿುನಲಿಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಬೆೀಕಾದ ಸವಾಯಂಗಿೀಣ ಸವಲತ್ಿನುು 

ಹೊಂದ್ಧ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ರಾಜಾ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಅತ್ುಾನುತ್ ವಾತಾವರಣವನುು 

ಹೊಂದ್ಧದೆ.  
   

                                   ಪಿೊಯ ಸಂದಶ್ಯಕರೆೀ, ನಿಮಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪೊಯತ್ುಕೆೆ ಶ್ುಭವಾಗಲಿ.  
 


