ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆ

ಕತವೆಂಪು ಭನಷನ ಭನರತಿ ಪ್ನಾಧಿರ್ನರ
ಕಲಾಗ್ಾಾಮ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ , ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬ ೆಂಗಳೂರು-560056 ದೂ: 080-23183311/ 23183312
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ಕುಭಾಪ್ಾಾ/19/ಕುವ ೆಂಪು ಫ ಲ ೋಷಿಪ್/2022-23

ದಿನಾೆಂಕ:05.05.2022

ಪಾಕಟಣೆ
ಕುವ ೆಂಪು ಫ ಲ ೋಷಿಪ್ (ಕಿರಿಯ)
ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದೆಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಿರಿಯ ಫೆಲ ೀಶಿಪ್ ಗಾಗಿ
ಆಸಕತರಿೆಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ಾಾನಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುವೆಂಪು ಫೆಲ ೀಶಿಪ್ (ಕಿರಿಯ) : ನಯಮಗಳು
1. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಂತ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸೆಂಶ ೀಧನಾ
ಯೀಜನೆಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುವಾದ ಯೀಜನೆಗಳು ಮುೆಂತಾದ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕನಷ್ಟ್ಟ 5 ಪುಟಗಳ
ಸ ಕತ ಪಾಸಾತವನೆಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಗಳು ಹ್ಾಗ

ಅರ್ಜಿಯೆಂದಗೆ (ಹ್ಾರ್ಡಿ ಕಾಪಿ) ನಗದತ್

ಕ ನೆಯ ದನಾೆಂಕದ ಒಳಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆ ತ್ಲುಪಿಸಬೀಕು.
2. ಪಾಸಾತವನೆ ಹ್ಾಗ

ಅರ್ಜಿಯನುು ಕಳುಹಿಸಬೀಕಾದ ವಿಳಾಸ: ರಿರ್ಜಸಾರರ್, ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ,

ಕಲಾಗಾಾಮ, ಮಲಿತ್ತಹಳಿಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅೆಂಚೆ, ಬೆಂಗಳ ರು-560056. ದ :080-23183311 / 12
3. ಅರ್ಜಿ ನಮ ನೆಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಜಾಲತಾಣದೆಂದ ಪಡೆದುಕ ಳಿಬಹುದು.
4. ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ
ಸೆಂಶ ೀಧನೆ ಇತಾಯದ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಯವೋತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೋಲಧಿಕಾರಿಗಳಂದ್
ನಿರಾಕ್ಷೋಪಣಾಪತರವನುು ಪಡೆದ್ು ಅರ್ಜಿಯ ಜ ತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ುದ.
5. ಕಿರಿಯ ಫೆಲ ೀಶಿಪಿಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸುು ಕನಷ್ಟ್ಠ 18 ಹ್ಾಗ

ಗರಿಷ್ಟ್ಠ 35 ವಷ್ಟ್ಿ. (ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ.

ಪಾಮಾಣಪತ್ಾದ ಪಾತಿ ಲಗತಿತಸುವುದು)
6. ಫೆಲ್ೋಶಿಪ್ಪಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗ್ಳುುವ ಕಲಸಕಾಕಗಿ ಬೋರೆ ಇಲಾಖೆ/ವಿಶ್ವದಾಯನಿಲಯಗಳಂದ್ ಅನುದಾನ
ಪಡೆದಿರಬಾರದ್ು.
7. ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ನಗದಪಡಿಸುವ ದಿನಾಂಕ್ದ ಒಳಗ ಯೋಜನೆಯನುು ಪೂರೆೈಸಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕ್ು.
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ಸ ಚಸಿದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಸ ನೀಡಬೀಕು.
8. ಹಕ್ುಕಸ್ಾವಮ್ಯಕಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗ್ ಅದ್ನುು ಕ್ುವಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತ್ತ
ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಪರಕ್ಟಿಸಲು ಮ್್ಲಲೋಖಕ್ರ ಅನುಮ್ತ್ತಯ ಅಗತಯವಿರುತಿದ. ಅಂಥ ಅನುಮ್ತ್ತಯನುು ಪಡೆಯಲು
ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಯತ್ತುಸಬಹುದಾದ್ರ್ ಅನುಮ್ತ್ತ ದ್ರೆಯದ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಹ್ಣೆಯಾಗುವುದಿಲಿ
ಮ್ತುಿ ಅನುಮ್ತ್ತ ದ್ರೆಯದ್ ಸಂದ್ರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ೋಶಿಪ್ ರದ್ುದಗೆ ಳುಿತ್ತದೆ.

9. ಮ್್ರು ತ್ತಂಗಳಗ್ಮೆ ಯೋಜನೆಯ ಪರಗತ್ತವರದಿಯನುು ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕ್ು. ಯೋಜನೆಯನುು
ವಹಿಸಿದ್

ಮ್್ರು

ತ್ತಂಗಳ

ಒಳಗ

ತೃಪ್ಪಿಕ್ರ

ಪರಗತ್ತಯನುು

ತ್ೋರಿಸದಿದ್ದರೆ

ಫೆಲ್ೋಶಿಪಿನುು

ರದ್ುದಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು.
10. ಅನುವಾದ್ದ್

ಯೋಜನೆಯಾದ್ರೆ

ಸವತಂತರವಾಗಿ

ಮಾಡಿದ್

ಅನುವಾದ್ವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ುದ.

ಸಂಶ್ೋಧನಾ

ಯೋಜನೆಯಾದ್ರೆ ಸವತಂತರ ಸಂಶ್ೋಧನೆಯಾಗಿರಬೋಕ್ು.
11. ಯೋಜನೆಯನುು ಪೂರೆೈಸಿ ಅನುವಾದ್ದ್/ಯೋಜನಾ ವರದಿ/ಮ್ಹಾಪರಬಂಧದ್ ಪಠ್ಯವನುು ನುಡಿ ಏಕ್ಭಾಷೆ
ತಂತಾರಂಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗ ಹಾರ್ಡಭ ಮ್ತುಿ ಸ್ಾಫ್ಟಟ ಪರತ್ತಯನುು ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕಕ
ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕ್ು.
12. ಅರ್ಯರ್ಥಭಗಳು ಯೋಜನೆಯನುು ಪೂರ್ಭಗ್ಳಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಪಠ್ಯವನುು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಸಮಿತ್ತ/ತಜ್ಞರು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ ಬಳಕ್ ಫೆಲ್ೋಶಿಪ್ ಮೊತಿವನುು ಪ್ಾವತ್ತಸಲಾಗುವುದ್ು. ಯೋಜನೆಯನುು ತೃಪ್ಪಿಕ್ರವಾಗಿ
ಪೂರೆೈಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಮೊತಿವನುು ಪ್ಾವತ್ತಸಲಾಗುವುದಿಲಿ.
13. ಯೋಜನೆಯ ಮ್ಧಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೊತಿವನುು ಪ್ಾವತ್ತಸಲಾಗುವುದಿಲಿ.
14. ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಪಠ್ಯದ್ ಹಕ್ುಕಗಳು ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಾದಗಿರುತಿವ. ಅವುಗಳನುು ಪರಕ್ಟಿಸುವ
ಹಕ್ಕನುು ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ. ಪರಕ್ಟ್ಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಪರತಯೋಕ್ ರಾಯಧನ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಯನುು
ಪ್ಾವತ್ತಸಲಾಗುವುದಿಲಿ.
15. ಮೊದಲ

ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ

ಪಾಸಾತವನೆಗಳನುು

ಪರಿಶಿೀಲನೆ

ನಡೆಸಿ

ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನುು

ಸೆಂದರ್ಿನಕೆ

ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಸೆಂದರ್ಿನದ ಬಳಿಕ ಅೆಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನುು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾೆಂತ್
ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೆಂದರ್ಿನಕೆ ಹ್ಾಜರಾಗಬೀಕಾಗುತ್ತದೆ.
16. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ ನೆಯ ದನಾೆಂಕ:06.06.2022 ಸೆಂಜ 5.30 ಗಂಟ
17. ಅಪೂರ್ಭ ಅರ್ಜಭ ಹಾಗು ಕ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ್ದ್ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಕಯಾಗುವ ಮ್ನವಿಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟ್ಾಾರ್
ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಬ ೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆ

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

ಕುವ ೆಂಪು ಫ್ೆಲೊೋಷಿಪ್ ಅರ್ಜಾ (ಕಿರಿಯ)
1.

ಹ ಸರು

:

2. ವಿಳಾಸ

:

3. ಜನಮ ದಿನಾೆಂಕ

:

4. ವಯಸುು

5. ಜಾತಿ

:

6. ವಿದ್ಾಾಹಹತ

:

7. ವೃತಿತ

:

8. ಅಧ್ಾಯನ ಶೀರ್ಷಹಕ

:

9. ಇದುವರ ಗಿನ ಪಾಕಟಣ

:

(ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲಲ ಪಾತ ಾೀಕ ಹಾಳ ಲ್ಗತಿತಸುವುದು)

10. ಅಗತ್ಾವಿದದಡ ನಿರಪ್ ೀಕ್ಷಣಾ :
ಪತ್ಾವನುು ಲ್ಗತಿತಸಲಾಗಿದ್ ಯೀ

11. ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖ್ ಾ

:

ಇತ್ತ ೀಚಿನ
ಭಾವಚಿತ್ರ

12. ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳಾಸ

:

ಮೀಲ ನಿೀಡಲಾದ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದುದ, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಲಸಲಾಗುವ ಯಾವದ್ ೀ ದ್ಾಖಲ ಗಳು
ಸುಳುಿ ಎೆಂದು ಕೆಂಡಬೆಂದಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ುತಗಳ್ಳಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಯಹನಿವಹಹಿಸದ್ ೀ ಇದದಲ್ಲಲ
ಯಾವದ್ ೀ ಸೆಂದರ್ಹದಲ್ಲಲ ನನು ಅಜಿಹಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ತಿರಸಕರಿಸಿ ಕಾನೂನು ರಿೀತ್ಾ ಕಾಮಕ ೈಗ್ ೂಳಿಬಹುದ್ಾಗಿದ್ .

ಸಥಳ:

ಸಹಿ:

ದಿರ್ನಂಕ:

ಹೆಸರತ:

ಸೂಚನೆಗಳು:
1.

ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಂತ್ನ ಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸೆಂಶ ೋಧನಾ ಯೋಜನ ಗಳು, ಕುವ ೆಂಪು
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುವಾದ ಯೋಜನ ಗಳು ಮುೆಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ ಕನಿಷಟ 5 ಪುಟಗಳ ಪಾಸಾಾವನ ಯನುು ಸಲ್ಲಲಸುವುದು.

2.

ಅಜಿಹದ್ಾರರ ವಯೀಮಿತಿ: 18 ರಿೆಂದ 35 ವಷಹ

3.

ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದಿೆಂದ ಸೆಂದರ್ಹನಕ ಕ ಹಾಜರಾಗಲ್ು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಲ ಕ ಳಕೆಂಡ ಮೂಲ್ ದ್ಾಖಲ ಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ೃಢೀಕೃತ್ ನಕಲ್ು ಪಾತಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ್
ಹಾಜರಾಗತ್ಕಕದುದ.
1.

ವಯಸಿುನ ದೃಡೀಕರಣ ದ್ಾಖಲ (SSLC ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ)

2.

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ದ್ಾಖಲ ಗಳು

3.

ಜಾತಿ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ (ಪರಿಶಷಠ ಜಾತಿ / ಪೆಂಗಡಕ ಕ ಸ್ಟ್ ೀರಿದದಲ್ಲಲ)

4.

ಸಲ್ಲಲಸಲ್ು ಉದ್ ದೀಶಸಿರುವ ಅಧ್ಾಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಬ ೀರ ಇಲಾಖ್ / ಸೆಂಸ್ಟ್ ೆ/ ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲ್ಯಗಳ್ಳೆಂದ ಅನುದ್ಾನ ಪಡ ದಿಲ್ಲ
ಎೆಂಬ ಬಗ್ ೆ ನ ೂೀಟರಿ ಪಾಮಾಣಪತ್ಾ.

5.

ಖ್ಾಯೆಂ ವೃತಿತಯಲ್ಲಲದದರ ಅಥವಾ ಶಷಾವ ೀತ್ನ ಪಡ ಯುತಿತದದರ ಈ ಫ ಲ ೂೀರ್ಷಪ್ ಪಡ ಯಲ್ು ಯಾವ ಆಕ್ ೀಪಣ ಯೂ
ಇಲ್ಲವ ೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪತ್ಾವನುು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮೀಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳೆಂದ/ಮಾಗಹದರ್ಹಕರಿೆಂದ ಪಡ ದು ಸಲ್ಲಲಸಬ ೀಕು.

4.

ಅಜಿಹಯನುು ರ್ತಿಹಮಾಡ ಸಹಿಯೆಂದಿಗ್ ಹಾರ್ಡಹ ಪಾತಿಯನುು ರಿಜಿಸ್ಟ್ಾಾರ್, ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ, ಕಲಾಗ್ಾಾಮ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅೆಂಚ , ಬ ೆಂಗಳೂರು- 560056 ಈ ವಿಳನಸರ್ೆೆ ದಿರ್ನಂಕ: 06.06.2022 ರ ಸ್ಟ್ಾಯೆಂಕಾಲ್ 5.30 ಗೆಂಟ ಯ
ಒಳಗ್ಾಗಿ ಸಲ್ಲಲಸುವುದು. ಅಪೂಣಹ ಅಜಿಹ ಹಾಗೂ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತ್ರ ಸಲ್ಲಲಕ ಯಾಗುವ ಅಜಿಹಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

