ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರ

ಜರಣ ಜರಣೆಯರ ಬಳಗ ಅರ್ಜಿ ನ್ಮೂನೆ 2019-20
ಕಾ.

ವಿವರ

ಸ್ಂ
1.

ದೂರವರಣಿ ಸ್ಂಖ್ೆೆ /

ಹೆಸ್ರು / ವಿಳರಸ್

ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆೆ

ಸ್ಹಿ/-

ಕಾಲ ೇಜಿನ ಹ ಸರು /
ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ / ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಖ್ ೆ
ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂಖ್ ೆ

2.

ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಹ ಸರು

3.

ಕನನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ೆಸಥರ ಹ ಸರು

4.

1.

ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ವಿದಾೆರ್ಥಣಗಳ) ಸಂಖ್ ೆ (5 ರಿಂದ 15 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ) ಅಧ್ೆಕ್ಷರು /
ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷರನ ೂನಳಗ ೂಂಡಂತ

2.

ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ಕಾಯಣಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸೆರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬಬರಾದರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ ೆ
ಸ ೇರಿದವರಾಗಿರಬ ೇಕು.
ಪದನರಮ

1.

ಅಧ್ೆಕ್ಷರು / ಅಧ್ೆಕ್ಷ

2.

ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ /

ಹೆಸ್ರು

ತರಗತಿ

ವಗಿ

ದೂರವರಣಿ

ಸ್ಹಿ

ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ
3.

ಖ್ಜಾಂಚಿ

4.

ಸದಸೆರು

5.

ಸದಸೆರು

6.

ಸದಸೆರು

7.

ಸದಸೆರು

8.

ಸದಸೆರು

9.

ಸದಸೆರು

10.

ಸದಸೆರು

11.

ಸದಸೆರು

12.

ಸದಸೆರು

13.

ಸದಸೆರು

14.

ಸದಸೆರು

15.

ಸದಸೆರು
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5.

ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಂದ 2019-20ನ ೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಮಮ ಕಾಲ ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಕ ೂಳಳಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ೆ ಕಾಯಣಕರಮಗಳ ವಿವರ
ಕರಯಿಕಾಮ

ಕರಯಿಕಾಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳಳಬೆೇಕರದ
ತಿಂಗಳು

1.

ನ್ನ್ನ ಮಚ್ಚಿನ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ರೆರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಸ್ಪರ್ೆಿ

2.

ಪುಸ್ತಕ ಪಾಕರಶನ್, ಕರಡಚ್ುಿ ತಿದುುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಸ್ಥಳೇಯ ಪಾಕರಶಕರೊಂದಿಗ್ೆ ಒಂದು ಸ್ಂವರದ ಏಪಿಡಿಸ್ುವುದು

3.

ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗದ ಕಾಯಣಕರಮದ ವ ಚ್ಚವನುನ RTGS ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ತ್ಮಮ
ಕಾಲ ೇಜಿನ ಬಾೆಂಕ್ ಖ್ಾತ ಯ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ಕೆನ ಪರಥಮ ಪುಟದ ಅಥವಾ ಚ ಕ್ ಲ್ಲೇಫ್ ನ ಜ ರಾಕ್್ ಪರತಿ
ಲಗತಿಿಸುವುದು.
ಮೇಲೆಂಡ ಎಲಿ ವಿವರಗಳೂ ಸತ್ೆವಾಗಿರುತ್ಿವ ಯಂದೂ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಯಾವುದ ೇ ತ ೂಡಕುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರ
ನಿರ್ಣಯಾನುಸಾರ ನಿವಣಹಿಸುತ ಿೇವ ಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸುತ ಿೇವ .
ದಿನಾಂಕ :
ಸಥಳ

:
ತ್ಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸಿ,

ಪಾರಂಶುಪಾಲರ

ಕನನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ೆಸಥರ

ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ೆಕ್ಷರ /

ಹ ಸರು

ಹ ಸರು

ಅಧ್ೆಕ್ಷ ಹ ಸರು /

ಸಹಿ

ಸಹಿ

ಸಹಿ

ಮೊಹರು

ಮೊಹರು

ವಿ. ಸೂ. : ಈ ಅಜಿಣ ನಮೂನ ಯನುನ ಭತಿಣ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ೂಂದಿಗ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನನಡ ಪುಸಿಕ
ಪಾರಧಿಕಾರ, ಕನನಡ ಭವನ, ಜ .ಸಿ. ರಸ ,ಿ ಬ ಂಗಳೂರು-560 002 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ ೆ: 080-22107704 / 22484516 ಇವರಿಗ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರ

ಜರಣ ಜರಣೆಯರ ಬಳಗ ರಚ್ನೆ
ವಿದಾೆರ್ಥಣ ಯುವಜನರನುನ ಸಾಹಿತಾೆಭಿರುಚಿಗ ಆಕರ್ಷಣಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ೆದ ಕ್ಕರಯಾಶಿೇಲತ ಯನುನ ಬ ಳ ಸಲು ಪದವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಹಾಗೂ
ಸಾನತ್ಕ ೂೇತ್ಿರ ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗಗಳನುನ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ .

1)

ಹೆಸ್ರು ಮತುತ ಸ್ವರೂಪ :
I.

2)

ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ ನ ೇರ ಉಸುಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಗಣದಶಣನದಲ್ಲಿ ‘ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗ’ ಕಾಯಣ ನಿವಣಹಿಸುತ್ಿದ .

ಪದ್ರಧಿಕರರತವ:
I. ಬಳಗವು ಪರತಿ ಕಾಲ ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಣಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನುನ ರಚಿಸಿಕ ೂಳುಳತ್ಿದ . ಅಧ್ೆಕ್ಷ / ಅಧ್ೆಕ್ಷ , (ಅಗತ್ೆವಿರುವ ಕಡ ಗೌರವಾಧ್ೆಕ್ಷ/
ಗೌರವಾಧ್ೆಕ್ಷ ರನೂನ ಆಯೆ ಮಾಡಬಹುದು) ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ /ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ (ಅಗತ್ೆವಿರುವ ಕಡ ಒಬಬರಿಗಿಂತ್ ಹ ಚ್ುಚ, ಜನರನುನ ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ /
ಉಪಾಧ್ೆಕ್ಷ ಯರನುನ ಆಯುುಕ ೂಳಳಬಹುದು.
II. ಆಯಾ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಯಾವುದ ೇ ವೆಕ್ಕಿ ಈ ಬಳಗದ ಸದಸೆರಾಗಬಹುದು.
III. ಆಯಾ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಮುಖ್ೆಸಥರ ಮೂಲಕ ಅನುಮೊೇದನ ಗ ೂಂಡ ವಿದಾೆರ್ಥಣಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದು
ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗುತ್ಿದ .
IV. ಈ ಬಳಗದ ಆಶಯಗಳಿಗ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಪರತಿಯೊಬಬ ಸದಸೆ/ಸದಸ ೆ ಸಾಮರ್ಥಾೆಣನುಸಾರ ಸಾಯಂ ಪ ರೇರಣ ಯಂದ ಕಾಯಣ ನಿವಣಹಿಸಿ
ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗವನುನ ಸಕ್ಕರಯವಾಗಿಡಬ ೇಕು.
V. ಆಯಾ ಕಾಲ ೇಜುಗಳ ಪಾರಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕನನಡ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ೆಸಥರು ಇದರ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸದಸೆರಾಗಿರುತಾಿರ .
VI. ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ ೂತ ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ ೆಗ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 15 ಸಂಖ್ ೆಯೊಳಗ ಕ್ಕರಯಾಶಿೇಲರನುನ ಕಾಯಣಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
ಸದಸೆರನಾನಗಿ ಆಯೆ ಮಾಡಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕು.

3) ಪದ್ರಧಿಕರರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗ್ೆ ಸರಮರನ್ೆ ನಿಯಮರವಳಗಳು:
ಆಯಾ ವಾರ್ಷಣಕ ಸಾಲ್ಲಗ ಆಯೆಯಾಗುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾದರೂ ವಿದಾೆರ್ಥಣನಿ, ಒಬಬರಾದರೂ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಣದವರು,
ಒಬಬರಾದರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡಕ ೆ ಸ ೇರಿದವರು ಇರುವುದು ಅಗತ್ೆವಾಗಿರುತ್ಿದ . ಆಯಾ ವಗಣದ ವಿದಾೆರ್ಥಣ / ವಿದಾೆರ್ಥಣನಿಯರು
ಕಾಲ ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲುಗ ೂಂಡಿಲಿದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಸಡಲ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದ .

4) ಬಳಗದ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು :
I. ಪಾರಧಿಕಾರವು ನಿದಣಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕಾಯಣಕರಮಗಳಿಗ ತ್ಲಾ ರೂ.5000-00ಗಳಂತ

ಒಟುಟ ರೂ.10,000-00ಗಳ ವ ಚ್ಚವನುನ

ಭರಿಸುವುದು.
II. ಇದನುನ

ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿದಂತ

ಸಾಹಿತಿೆಕ

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ

ಹಮಿಮಕ ೂಂಡು

ಕಾಲ ೇಜಿನಲ್ಲಿ

ಸಾಹಿತಿೆಕ

ವಾತಾವರರ್ವನುನ

ಕ್ಕರಯಾಶಿೇಲವಾಗಿರಿಸುವುದು. ಈ ಕಾಯಣಕರಮಗಳನುನ ಜಾರ್ ಜಾಣ ಯರ ಬಳಗವು ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ೆ ಪರಿಷ್ತ್ುಿ, ಕನನಡ ಮತ್ುಿ ಸಂಸೃತಿ
ಇಲಾಖ್ ಮತಿಿತ್ರರ ಜ ೂತ ಸಹಯೊೇಗದಲೂಿ ಕಾಯಣಕರಮ ರೂಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ .
III. ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರವು, ವಾಚ್ನಾಭಿರುಚಿ ಕಮಮಟ, ಯುವ ಲ ೇಖ್ಕರ ಸಮೇಳನ, ಪುಸಿಕ ಮೇಳ, ಕಾಲ ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾೆರ್ಥಣಗಳಿಗಾಗಿ
“ನನನ ಮಚಿಚನ ಪುಸಿಕ” ವಿಷ್ಯ ಮಂಡನ ಸಪರ್ ಣ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಣಕರಮಗಳನುನ ಹಮಿಮಕ ೂಂಡಾಗ ಸಕ್ಕರಯ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುವುದು.
IV. ಪುಸಿಕ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ, ಸಾಹಿತ್ೆ ರಸ ಗರಹರ್ದ ಆಸಕ್ಕಿ ಹ ಚಿಚಸಲು ಹ ೂಸ ತ್ಲ ಮಾರಿನವರಿಗಾಗಿ ರಚ್ನಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾವುದ ೇ ಬಗ ಯ
ಸೂಕಿ ಸಾಹಿತಿೆಕ ಕಾಯಣ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ ಪಾರಧಿಕಾರಕ ೆ ಅಜಿಣ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡ ಯುವ ಮೂಲಕ ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ
ಸಹಯೊೇಗದ ೂಂದಿಗ ಕ ೈಗ ತಿಿಕ ೂಳಳಬಹುದಾಗಿದ .

5) ಜರಣ ಜರಣೆಯರ ಬಳಗದ ನಿವಿಹಣೆ – ಮರಗಿದಶಿನ್ :
ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಸದಸೆರು ಆಯಾ ಪಾರದ ೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ , ಕಾಯಣಚ್ಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ ಅಗತ್ೆ ಮಾಗಣದಶಣನ ಹಾಗೂ
ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸುತಾಿರ .
ಸಹಿ/ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
ಕನನಡ ಪುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಬ ಂಗಳೂರು

