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ದಿನಾಾಂಕ:05.05.2022

ಪಾಕಟಣೆ
ಕುವೆಾಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಾಂದ ವಿಶೆೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿಯ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 1 ಫೆಲೆ ೇಷಿಪ್ ನೋಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಾಂದ ಸ ಕತ ಪಾಸ್ಾತವನೆಗಳನ್ುು
ಆಹ್ಾಾನಸುತಿತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 40 ವಷ್ಹ ವಯೋಮಿತಿ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ನಿಗದಿತ್ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನ ಯನುು ಭತಿಿ ಮಾಡಿ, ಅೆಂಚ /ಕ ೂೋರಿಯರ್ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ ೂಡಲ್ು ಕ ೂೋರಿದ .
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಲಕ ಯ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕ:06.06.2022. ಅಪೂರ್ಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತ್ರ
ಸಲ್ಲಲಕ ಯಾಗುವ ಮನವಿಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಿರ್ಜಸ್ಟ್ಾಾರ್
ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಬ ೆಂಗಳೂರು

ಇತ್ತ ೀಚಿನ
ಭಾವಚಿತ್ರ

.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆ

ಕತವೆಂಪು ಭನಷನ ಭನರತಿ ಪ್ನಾಧಿರ್ನರ
ಕಲನಗ್ನಾಮ, ಜ್ಞನನ್ಭನರತಿ ಅಂಚೆ, ಮಲ್ಲತ್ುಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ-560056
ದೂ:080-23183312/23183311 (ಟೆಲಿಫ್ನಾಕ್ಸ್) Email: kbbp-bengaluru@ka.gov.in

ವಿಶೆೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ (ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಗ್ೆ ಸೆೇರಿದ ಅಭ್ಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಗ್ೆ) ಫ್ೆಲೊೇಷಿಪ್ ಅರ್ಜಾ
1. ಹ ಸರು

:

2. ವಿಳಾಸ

:

3. ಜನಮ ದಿನಾೆಂಕ

:

4. ವಯಸುು
5. ಜಾತಿ

:

6. ವಿದಾಾಹಿತ

:

7. ವೃತಿತ ವಿವರಗಳು

:

8. ಅಧ್ಾಯನ ಶೋರ್ಷಿಕ

:

9. ಇದುವರ ಗಿನ ಪಾಕಟಣ

:

(ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲಲ ಪಾತ ಾೋಕ ಹಾಳ ಲ್ಗತಿತಸುವುದು)

10. ಅಗತ್ಾವಿದದಡ ನಿರಪ್ ೋಕ್ಷಣಾ

:

ಪತ್ಾವನುು ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ ಯೋ?
11. ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ್ ಾ

:

12. ಇ-ಮೋಲ್ ವಿಳಾಸ

:
-2-

-2ಮೋಲ ನಿೋಡಲಾದ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದುದ, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಲಸಲಾಗುವ ಯಾವದ ೋ ದಾಖಲ ಗಳು
ಸುಳುಿ ಎೆಂದು ಕೆಂಡಬೆಂದಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ುತಗಳ್ಳಗ್ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸದ ೋ ಇದದಲ್ಲಲ
ಯಾವದ ೋ ಸೆಂದಭಿದಲ್ಲಲ ನನು ಅರ್ಜಿಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ತಿರಸೆರಿಸಿ ಕಾನೂನು ರಿೋತ್ಾ ಕಾಮಕ ೈಗ್ ೂಳಿಬಹುದಾಗಿದ .
ಸಥಳ:

ಸಹಿ:

ದಿರ್ನಂಕ:

ಹೆಸರತ:

ಸೂಚರ್ೆಗಳು:
1.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗರಿಷಟ ವಯೋಮಿತಿ 4೦ ವಷಿಗಳು.

2. ಅರ್ಜಿಯೆಂದಿಗ್ ವಯಸಿುನ ದೃಡಿೋಕರರ್ ದಾಖಲ (SSLC ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾ)ಮತ್ುತ ಜಾತಿ ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾದ ಪಾತಿ ಸಲ್ಲಲಸುವುದು.
ಕನಿಷಠ 150 ಪುಟಗಳ ಪಠ್ಾವನುು ಇತ್ರ ಭಾಷ ಗಳ್ಳೆಂದ ಕನುಡಕ ೆ ಅಥವಾ ಕನುಡದಿೆಂದ ಇತ್ರ ಭಾಷ ಗಳ್ಳಗ್ ಅನುವಾದಿಸುವ
ಯೋಜನ ಯನುು ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪೂರ ೈಸಬ ೋಕಾಗುತ್ತದ .
3. ಮೊದಲ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಲ ಆಯೆಯಾದ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳನುು ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಖತ್ಃ ಸೆಂದರ್ಿನಕ ೆ
ಕರ ಯಲಾಗುವುದು. ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ಸವೆಂತ್ ವ ಚ್ಚದಲ್ಲಲ ಸೆಂದರ್ಿನಕ ೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
4. ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದಿೆಂದ ಸೆಂದರ್ಿನಕ ೆ ಹಾಜರಾಗಲ್ು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಲ ಕ ಳಕೆಂಡ ಮೂಲ್ ದಾಖಲ ಗಳು ಹಾಗು ಧ್ೃಢೋಕೃತ್ ನಕಲ್ು
ಪಾತಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ್ ಹಾಜರಾಗತ್ಕೆದುದ.
1.

ವಯಸಿುನ ದೃಡಿೋಕರರ್ ದಾಖಲ (SSLC ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾ)

2. ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲ ಗಳು
3. ಜಾತಿ ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾ
4. ಸಲ್ಲಲಸಲ್ು ಉದ ದೋಶಸಿರುವ ಅಧ್ಾಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಬ ೋರ ಇಲಾಖ್ / ವಿರ್ವವಿದಾಾಲ್ಯಗಳ್ಳೆಂದ ಅನುದಾನ ಪಡ ದಿಲ್ಲ
ಎೆಂಬ ಬಗ್ ೆ ನ ೂೋಟರಿ ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾ.
5. ಖ್ಾಯೆಂ ವೃತಿತಯಲ್ಲಲದದರ ಅಥವಾ ಶಷಾವ ೋತ್ನ ಪಡ ಯುತಿತದದರ ಈ ಫ ಲ ೂೋರ್ಷಪ್ ಪಡ ಯಲ್ು ಯಾವ
ಆಕ್ ೋಪಣ ಯೂ ಇಲ್ಲವ ೆಂದು ದೃಢೋಕರಿಸುವ ಪತ್ಾವನುು ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಟ ಮೋಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು /
ಮಾಗಿದರ್ಿಕರ ೂೆಂದಿಗ್ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೋಕು.
5. ಅರ್ಜಿಯೆಂದಿಗ್ ಅಭಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯುದಕ ೂೆಂಡ ಕೃತಿಯ ಕನಿಷಠ 5 ಪುಟಗಳನುು ಅನುವಾದಿಸಿ ಮೂಲ್ ಭಾಷ ಯ ಪಠ್ಾದ ೂೆಂದಿಗ್
ಸಲ್ಲಲಸುವುದು.
6. ಅರ್ಜಿಯನುು ಮೋಲ್ೆೆಂಡ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ವಿಳಾಸಕ ೆ ಅಥವಾ ಭತಿಿಮಾಡಿ ಸಹಿಯೆಂದಿಗ್ ದಿನಾೆಂಕ:06.06.2022 ರ ಸೆಂಜ 5.30
ಗೆಂಟ ಯ ಒಳಗ್ಾಗಿ ಸಲ್ಲಲಸುವುದು. ಅಪೂರ್ಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತ್ರ ಸಲ್ಲಲಕ ಯಾಗುವ ಮನವಿಗಳನುು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

