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ಕುಭಾಪ್ಾಾ/19/ಕುವ ೆಂಪು ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್/2022-23

ದಿನಾೆಂಕ:05.05.2022

ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಲ ಹಿರಿಯ (2) ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ(1)
ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ ನೋಡಲ್ು ಅಹಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳ್ಳೆಂದ ಸೂಕತ ಪಾಸ್ಾತವನ ಗಳನುು ಆಹಾಾನಸುತಿತದ . ಹಿರಿಯರ ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ಪಿಗ್
ವಯೋಮಿತಿ 35 ವಷ್ಟ್ಹ ಪೂರ್ಹಗ್ ೂೆಂಡಿರಬ ೋಕು. ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ಪಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಮೂರು ಲ್ಕ್ಷ. ಕಿರಿಯರ ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ಪಿಗ್
ನಗದಿತ್ ಗರಿಷ್ಟ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಗರಿಷ್ಟ್ಟ 35 ವಷ್ಟ್ಹ. ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ಪಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಎರಡು ಲ್ಕ್ಷ. ಆಸಕತರು ಫ ಲ ೂೋಷಿಪ್ಪಿನ
ನಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ಅರ್ಜಹನಮೂನ ಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಜಾಲ್ತಾರ್ www.kuvempubhashabharathi.karnataka.gov.in
ದಿೆಂದ ದಿನಾೆಂಕ: 06.05.2022ರಿೆಂದ ಪಡ ಯಲ್ು ತಿಳ್ಳಸಿದ . ಜಾಲ್ತಾರ್ದಲ್ಲಲ ನೋಡಲಾದ ಅರ್ಜಹ ನಮೂನ ಯನುು ಭ್ತಿಹ
ಮಾಡಿ ಅೆಂಚ / ಕ ೂೋರಿಯರ್ ಮೂಲ್ಕ ರಿರ್ಜಸ್ಾರರ್ ಅವರಿಗ್ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ವಿಳಾಸಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ ೂಡಲ್ು ಕ ೂೋರಿದ . ಅರ್ಜಹ
ಸಲ್ಲಲಕ ಯ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕ: 06.06.2022. ಅಪೂರ್ಹ ಅರ್ಜಹ ಹಾಗು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತ್ರ ಸಲ್ಲಲಕ ಯಾಗುವ
ಅರ್ಜಹಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಹಿ/ರಿರ್ಜಸ್ಾರರ್
ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಬ ೆಂಗಳೂರು

ಕತವೆಂಪು ಫೆಲೆ ೋಷಿಪ್
ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದಿೆಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಲ ನೋಡಲಾಗುವ ಹಿರಿಯ ಮತ್ುತ ಕಿರಿಯ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್ ಗ್ಾಗಿ
ಆಸಕತರಿೆಂದ ಅರ್ಜಹ ಆಹಾಾನಸಲಾಗಿದ .
ಕತವೆಂಪು ಫೆಲೆ ೋಶಿಪ್ (ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ) : ನಿಯಮಗಳು
1.

ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ, ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಂತ್ನ ಗಳ್ಳಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸೆಂಶ ೋಧನಾ ಯೋಜನ ಗಳು, ಕುವ ೆಂಪು ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಅನುವಾದ
ಯೋಜನ ಗಳು ಮುೆಂತಾದ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ ೆ ಕನಷ್ಟ್ಟ 5 ಪುಟಗಳ ಸೂಕತ ಪಾಸ್ಾತವನ ಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಹಯೆಂದಿಗ್ (ಹಾರ್ಡಹ
ಕಾಪ್ಪ) ನಗದಿತ್ ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ಒಳಗ್ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ೆ ತ್ಲ್ುಪ್ಪಸಬ ೋಕು.

2.

ಪಾಸ್ಾತವನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಹಯನುು ಕಳುಹಿಸಬ ೋಕಾದ ವಿಳಾಸ: ರಿರ್ಜಸ್ಾರರ್, ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ, ಕಲಾಗ್ಾಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅೆಂಚ ,
ಬ ೆಂಗಳೂರು-560056. ದೂ:080-23183311 / 12

3.

ಅರ್ಜಹ ನಮೂನ ಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಜಾಲ್ತಾರ್ದಿೆಂದ ಪಡ ದುಕ ೂಳಿಬಹುದು.

4.

ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಪಡ ಯುವ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳಲ್ಲಲ ಖಾಯೆಂ ಉದ ೂಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಸೆಂಶ ೋಧನ ಇತಾಯದಿ ಕಾಯಹಗಳ್ಳಗ್ಾಗಿ
ಶಿಷ್ಟ್ಯವ ೋತ್ನ ಪಡ ಯುತಿತದದವರು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮೋಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳೆಂದ ನರಾಕ್ ೋಪಣಾಪತ್ಾವನುು ಪಡ ದು ಅರ್ಜಹಯ ಜ ೂತ ಗ್ ಸಲ್ಲಲಸತ್ಕೆದುದ.

5.

ಹಿರಿಯ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್ಪಿಗ್ ಅರ್ಜಹದಾರರ ವಯಸುು ಕನಷ್ಟ್ಠ 35 ವಷ್ಟ್ಹ ಪೂರ್ಹವಾಗಿರಬ ೋಕು. (ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾದ ಪಾತಿ ಲ್ಗತಿತಸುವುದು)

6.

ಕಿರಿಯ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್ಪಿಗ್ ಅರ್ಜಹದಾರರ ವಯಸುು ಕನಷ್ಟ್ಠ 18 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಟ್ಠ 35 ವಷ್ಟ್ಹ. (ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪಾಮಾರ್ಪತ್ಾದ ಪಾತಿ ಲ್ಗತಿತಸುವುದು)

7.

ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್ಪಿನ ಯೋಜನ ಯಲ್ಲಲ ಕ ೈಗ್ ೂಳುಿವ ಕ ಲ್ಸಕಾೆಗಿ ಬ ೋರ ಇಲಾಖ /ವಿಶ್ಾದಾಯನಲ್ಯಗಳ್ಳೆಂದ ಅನುದಾನ ಪಡ ದಿರಬಾರದು.

8.

ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ನಗದಿಪಡಿಸುವ ದಿನಾೆಂಕದ ಒಳಗ್ ಯೋಜನ ಯನುು ಪೂರ ೈಸಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ೆ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೋಕು. ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ಸೂಚಸಿದ ಎರಡು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ
ಉಪನಾಯಸ ನೋಡಬ ೋಕು.

9.

ಹಕುೆಸ್ಾಾಮಯಕ ೆ ಒಳಪಟಟ ಸೆಂದಭ್ಹದಲ್ಲಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲ್ು ಹಾಗೂ ಅದನುು ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ಪಾಕಟಿಸಲ್ು ಮೂಲ್ಲ ೋಖಕರ
ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದ . ಅೆಂಥ ಅನುಮತಿಯನುು ಪಡ ಯಲ್ು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ಯತಿುಸಬಹುದಾದರೂ ಅನುಮತಿ ದ ೂರ ಯದ ಇದದರ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು
ಹ ೂಣ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಅನುಮತಿ ದ ೂರ ಯದ ಸೆಂದಭ್ಹಗಳಲ್ಲಲ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್ ರದುದಗ್ ೂಳುಿತ್ತದ .

10. ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ್ಳಗ್ ೂಮೆ ಯೋಜನ ಯ ಪಾಗತಿವರದಿಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ೆ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೋಕು. ಯೋಜನ ಯನುು ವಹಿಸಿದ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗ್ ತ್ೃಪ್ಪತಕರ
ಪಾಗತಿಯನುು ತ ೂೋರಿಸದಿದದರ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪಿನುು ರದುದಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
11. ಅನುವಾದದ ಯೋಜನ ಯಾದರ ಸಾತ್ೆಂತ್ಾವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದವಾಗಿರತ್ಕೆದುದ. ಸೆಂಶ ೋಧನಾ ಯೋಜನ ಯಾದರ ಸಾತ್ೆಂತ್ಾ ಸೆಂಶ ೋಧನ ಯಾಗಿರಬ ೋಕು.
12. ಯೋಜನ ಯನುು ಪೂರ ೈಸಿ ಅನುವಾದದ/ಯೋಜನಾ ವರದಿ/ಮಹಾಪಾಬೆಂಧದ ಪಠ್ಯವನುು ನುಡಿ ಏಕಭಾಷ

ತ್ೆಂತಾಾೆಂಶ್ದಲ್ಲಲ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಗದಿತ್

ಅವಧಿಯಳಗ್ ಹಾರ್ಡಹ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಫ್ಟಟ ಪಾತಿಯನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ೆ ಸಲ್ಲಲಸಬ ೋಕು.
13. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳು ಯೋಜನ ಯನುು ಪೂರ್ಹಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಪಠ್ಯವನುು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ/ತ್ಜ್ಞರು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬಳ್ಳಕ ಫ ಲ ೂೋಶಿಪ್
ಮೊತ್ತವನುು ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನ ಯನುು ತ್ೃಪ್ಪತಕರವಾಗಿ ಪೂರ ೈಸದಿದದರ ಯಾವುದ ೋ ಮೊತ್ತವನುು ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14.

ಯೋಜನ ಯ ಮಧಯದಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೋ ಮೊತ್ತವನುು ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

15. ಯೋಜನ ಯ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಪಠ್ಯದ ಹಕುೆಗಳು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದಾದಗಿರುತ್ತವ . ಅವುಗಳನುು ಪಾಕಟಿಸುವ ಹಕೆನುು ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ಕಾಯ್ದದರಿಸಿದ . ಪಾಕಟಣ ಗ್ಾಗಿ
ಯಾವುದ ೋ ಪಾತ ಯೋಕ ರಾಯಧನ ಅಥವಾ ಸೆಂಭಾವನ ಯನುು ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
16. ಮೊದಲ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಲ ಪಾಸ್ಾತವನ ಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ನಡ ಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನುು ಸೆಂದಶ್ಹನಕ ೆ ಕರ ಯಲಾಗುವುದು. ಸೆಂದಶ್ಹನದ ಬಳ್ಳಕ ಅೆಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನುು
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳು ಸಾೆಂತ್ ವ ಚ್ಚದಲ್ಲಲ ಸೆಂದಶ್ಹನಕ ೆ ಹಾಜರಾಗಬ ೋಕಾಗುತ್ತದ .
17. ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ರ್ೆ ರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕ:06.06.2022 ಸಂಜೆ 5.30
18. ಅಪೂರ್ಹ ಅರ್ಜಹ ಹಾಗು ಕ ೂನ ಯ ದಿನಾೆಂಕದ ನೆಂತ್ರ ಸಲ್ಲಲಕ ಯಾಗುವ ಮನವಿಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಿರ್ಜಸ್ಾರರ್
ಕುವ ೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

