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2015ನೆೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗ್ಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಅರ್ಜಷ
1.

ಲೆದಖಕರ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ವಿಳನಸ

:

2. ಪುಸುಕದ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಪುಟಸಂಖೆೆ

:

3. ಪುಸುಕದ ಪರಕಟಾನ ವರ್ಾ

:

4. 1000 ಪರತಿಗಳಿಗೆ ತ್ಗತಲಿದ ಮತದರಣದ ವೆಚ್ಚ

:

(ಮತದರಣ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಲ್ಲನ್ತನ ಮತದರಾನಲ್ಯದಂದ
ಪಡೆದತ ಲ್ಗತಿುಸಿರಬೆದಕತ)
5. ಪುಸುಕದ ಮೂರತ ಪರತಿಗಳನ್ತನ ಲ್ಗತಿುಸಲನಗಿರೆಯದ?

:

6. ಈ ಹಂರೆಈ ಪುಸುಕರ್ೆೆ ಯನವುರೆದ ಬಗೆಯ

:

ಧನ್ಸಹನಯ ಸಿಕ್ಕೆರೆಯದ? ಸಿಕ್ಕೆದದಲಿಲ ಮನಹತಿ
ಒದಗಿಸತವುದತ
7. ಈ ಯದಜರ್ೆಯಡಿ ಎರ್ತು ಬನರಿ ಧನ್ಸಹನಯ

:

ಪಡೆದದದದರಿ; ಪಡೆದದದಲಿಲ ಧನ್ಸಹನಯ ಪಡೆದ
ಪುಸುಕದ ಶದರ್ಷಾರ್ೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಸಹನಯ ಪಡೆದ ವರ್ಾ
ಮದಲೆ ಒದಗಿಸಿರತವ ಎಲನಲ ಮನಹತಿಗಳು ಸತ್ೆವೆಂದತ ಮತ್ತು ಈ ಯದಜರ್ೆಯಡಿ ವಿಧಿಸಿರತವ ಎಲನಲ ನಿಯಮ
ಹನಗೂ ನಿಬಂಧರ್ೆಗಳಿಗೆ ಬದಧರ್ನಗಿರತವೆರ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲ್ಕ ಪರಮನಣದಕರಿಸಿರತತೆುದರ್ೆ.

ದರ್ನಂಕ :

ಸಹ

:

ಸಥಳ:

ಹೆಸರತ :
ವಿಳನಸ ಮತ್ತು ದೂರವನಣ :

2015 ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗ್ಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ-ಯೇಜನೆಯ ನಿಯಮಗ್ಳು
(ಸರ್ನಾರದ ಆರೆದಶ ಸಂಖೆೆ:ಕಸಂವನ/340/ಕಸಧ/2015, ಬೆಂಗಳೂರತ, ದರ್ನಂಕ:18.09.2015)

1.

ಪರಕಟಿತ್ ಕನ್ನಡ ಗರಂಥಗಳ ಲೆದಖಕರಿಂದ ಮನತ್ರ ಅರ್ಜಾಯನ್ತನ ಸಿವದಕರಿಸಲನಗತವುದತ. ಯನವುರೆದ ಪರರ್ನಶನ್
ಇಲ್ಲವೆದ ಪರಕಟಾನ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಸಲಿಲಸತವ ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದಲ್ಲ.

2. ಪರಕಟಿತ್ ಗರಂಥಗಳ ಒಟತು 1000 ಪರತಿಗಳಿಗೆ ತ್ಗತಲಿದ ಮತದರಣ ವೆಚ್ಚದ ಅಧಾದರ್ತು ಇಲ್ಲವೆದ ರೂ.20,000/-ಗಳು
ಇದರಲಿಲ ಯನವುದತ ಕಡಿಮಯದ ಅರ್ುನ್ತನ ಮನತ್ರ ಸಹನಯ ಧನ್ವರ್ನನಗಿ ನಿದಡಲನಗತವುದತ.
3. ಸೃಜರ್ೆದತ್ರ ಪರರ್ನರರ್ೆೆ ಜನನ್ಪದ, ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ, ಐತಿಹನಸಿಕ, ಸ್ನಂಸೃತಿಕ, ಪರವನಸ ಕಥನ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಕು ವಿಶೆದರ್
ಕತರಿತ್ ಸ್ನಹತ್ೆಕ ಮೌಲ್ೆವುಳಳ ವಿಮಶನಾತ್ಮಕ ಗರಂಥಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಧನ್ಸಹನಯ

ನಿದಡಲನಗತವುದತ.

ಸೃಜನ್ಶದಲ್ ಪರರ್ನರರ್ೆೆ ಸ್ೆದರಿದ ಅಂದರೆ ಕಥೆ, ರ್ನದಂಬರಿ, ರ್ನವೆ, ರ್ನಟಕ, ಹರಟೆ, ಮಕೆಳ ಸ್ನಹತ್ೆ ಹನಗೂ
ಭನಷನಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಯನವುರೆದ ಪರಿಶರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಪನದತ್ ಸಂಗರಹಗಳು (ವಿದವತ್ಪೂಣಾ, ವನೆಖನೆನ್,
ವಿಮಶೆಾ, ಮತನ್ತನಡಿಗಳಿಲ್ಲದ) ಸಂಭನವರ್ನಗರಂಥ, ಸಂಸಮರಣ ಗರಂಥ, ಅಭಿನ್ಂದರ್ನ ಗರಂಥ, ರ್ೆನ್ಪಿನ್ ಸಂಚಿರ್ೆಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ಧನರ್ಮಾಕ ಗರಂಥಗಳನ್ತನ ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದಲ್ಲ.
4. ಪಠ್ೆ ಪುಸುಕಗಳು, ರ್ೆೈಪಿಡಿಗಳು, ಮನಗಾದಶಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯನವುರೆದ ಪದವಿಗನಗಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ
ಗರಂಥಗಳನ್ತನ ಸಹನಯಧನ್ರ್ೆೆ ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದಲ್ಲ.
5. ಬೆದರೆ ಮೂಲ್ಗಳಿಂದ ಧನ್ಸಹನಯ ಪಡೆದತ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದಲ್ಲ.
6. ಈ ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾದ ಹಂದನ್ ಸ್ನಲಿನ್ಲಿಲ ಪರಥಮನವೃತಿುಯನಗಿ ಪರಕಟವನದ ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ಮನತ್ರ ಸಲಿಲಸಬೆದಕತ.
ಸಲಿಲಸತವ ಕೃತಿ ಕನಿರ್ಠ 100 ಪುಟಗಳರ್ೊನಳಗೊಂಡಿರಬೆದಕತ.
7. ಧನ್ಸಹನಯರ್ನೆಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಲಸತವವರತ ಕೃತಿ ವಿಮಶೆಾಗನಗಿ ವಿಮಶಾಕರ ಸಂಭನವರ್ೆಯನ್ತನ ಪನವತಿಸಲ್ತ
ಪರಿಶದಲ್ರ್ನ ಶತಲ್ೆವನ್ತನ ಕಟುಬೆದರ್ನಗತತ್ುರೆ. 100 ಪುಟ ಕೃತಿಗೆ ರೂ.100/- ರೂಪನಯಿಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ನ್ಂತ್ರದ
100 ಪುಟಗಳಿಗೆ ರೂ.50/- ರೂಪನಯಿಗಳಂತೆ ಲೆಕೆಹನಕ್ಕ ಮೊತ್ುವನ್ತನ ನಿರೆದಾಶಕರತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ
ಇಲನಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ, ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ೆುದಟ್ ಬನೆಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನ್ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ತನ ಪಡೆದತ ಅರ್ಜಾಯಂದಗೆ
ಲ್ಗತಿುಸತವುದತ.
8. ಲೆದಖಕರತ ಕೃತಿಯ 3 ಪರತಿಗಳನ್ತನ ಮನತ್ರ ಅರ್ಜಾ ಜೊತೆ ಸಲಿಲಸಬೆದಕತ. ಈಗನಗಲೆದ 3 ಸಲ್ ಧನ್ಸಹನಯ
ಪಡೆದವರತ, ಪರಸತುತ್ ಯದಜರ್ೆಯಡಿ ಪುನ್ಃ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿಲಸತವಂತಿಲ್ಲ.
9. ಗರಂಥದ ಒಟತು 1000 ಪರತಿಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ತ್ಗತಲಿದ ಮತದರಣ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಲ್ಲನ್ತನ ಮತದರಾನಲ್ಯದಂದ ಪಡೆದತ
ಅರ್ಜಾಯ ಜೊತೆ ಲ್ಗತಿುಸಬೆದಕತ.
10. ಮದಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿುರತವ ಗರಂಥಗಳನ್ತನ ಆಯನ ವಿರ್ಯ ಪರಿಣತ್ರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಅಭಿಪನರಯ
ಪಡೆಯಲನಗತವುದತ. ಪರಿಣತ್ರಿಂದ ಶಫನರಸ್ನಾದ ಗರಂಥಗಳಿದಗೆ ಮನತ್ರ ಸಹನಯಧನ್ ನಿದಡಲನಗತವುದತ.
11. ಮದಲೆ ತಿಳಿದಸಿರತವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟತು ಬಂದ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ತನ ಮನತ್ರ ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದತ. ಯನವುರೆದ
ರ್ನರಣಕೂೆ ಪುಸುಕಗಳನ್ತನ ಹಂದರತಗಿಲನಗತವುದಲ್ಲ.
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12. ಅರ್ಜಾ ನ್ಮೂರ್ೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧರ್ೆಗಳನ್ತನ ಇಲನಖೆಯತ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ www.kannadasiri.co.in ನ್ಲಿಲ
ಪಪಡೆಯಬಹತರನಗಿರೆ. ಅರ್ಜಾ, ರನಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸುಕಗಳ 3 ಪರತಿಯನ್ತನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆ,
ಕನ್ನಡ ಭವನ್, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ೆು, ಬೆಂಗಳೂರತ-02 ಅವರಿಗೆ ದರ್ನಂಕ:30.08.2016ರೊಳಗೆ ಕಳುಹಸತವುದತ.
13. ನಿಗದತ್ ದರ್ನಂಕರೊಳಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹತಿಯತಳಳ ಅರ್ಜಾಗಳು ಬನರದದದಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ತನ
ಪರಿಗಣಸಲನಗತವುದಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆೆ ಪರತೆೆದಕವನಗಿ ಪತ್ರ ವೆವಹನರರ್ೆೆ ಅವರ್ನಶವಿರತವುದಲ್ಲ. ಪುಸುಕಗಳನ್ತನ
ಹಂದರತಗಿಸಲನಗತವುದಲ್ಲ.
14. ಇಲನಖೆಯತ ಪರಕಟಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅರ್ಜಾಯನ್ತನ ಸಲಿಲಸಲ್ತ ಅವರ್ನಶವಿರತತ್ುರೆ.

-ಸಹನಿರೆದಾಶಕರತ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರತ
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