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2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಪ�ಕ�ತ ಗ�ಂಥಗ��ೆ ಧನಸ�ಾಯ ಅ��
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:

2. ಪ�ಸ�ಕದ �ೆಸರು ಮತು� ಪ�ಟಸಂ�ೆ�

:

3. ಪ�ಸ�ಕದ ಪ�ಕಟ�ಾ ವಷ�

:

4. 1000 ಪ��ಗ��ೆ ತಗು�ದ ಮುದ�ಣದ �ೆಚ�
(ಮುದ�ಣ �ೆಚ�ದ �ಲ�ನು� ಮುದ��ಾಲಯ�ಂದ ಪ�ೆದು

:

ಲಗ��ಸ�ೇಕು)
5. ಪ�ಸ�ಕದ ಮೂರು ಪ��ಗಳನು� ಲಗ��ಸ�ಾ��ೆ�ೕ

:

6. ಈ �ಂ�ೆ ಈ ಪ�ಸ�ಕ�ೆ� �ಾವ��ೇ ಬ�ೆಯ ಧನಸ�ಾಯ
����ೆ�ೕ ? ���ದ�� �ಾ�� ಒದ�ಸುವ�ದು

:

7. ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಎಷು� �ಾ� ಧನಸ�ಾಯ ಪ�ೆ���ೕ� :
ಪ�ೆ�ದ��� ಪ�ಸ�ಕದ ����ೆ ಮತು� ಧನಸ�ಾಯ ಪ�ೆದ ವಷ�
�ೕ�ೆ ಒದ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ಗಳ� ಸತ��ೆಂದು ಮತು� ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ���ರುವ ಎ�ಾ� �ಯಮ
�ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರು�ೆ�ೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ��ಾ�ೕಕ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ.
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2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಪ�ಕ�ತ ಗ�ಂಥಗ��ೆ ಧನಸ�ಾಯ-�ೕಜ�ೆಯ �ಯಮಗಳ�
(ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ�ೆ�:ಕಸಂ�ಾ/340/ಕಸಧ/2015, �ೆಂಗಳ�ರು, ��ಾಂಕ:18.09.2015)

1.

ಪ�ಕ�ತ ಕನ�ಡ ಗ�ಂಥಗಳ �ೇಖಕ�ಂದ �ಾತ� ಅ��ಯನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಶನ ಇಲ��ೇ
ಪ�ಕಟ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಸ��ಸುವ ಕೃ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

2. ಪ�ಕ�ತ ಗ�ಂಥಗಳ ಒಟು� 1000ಪ��ಗ��ೆ ತಗು�ದ ಮುದ�ಣ �ೆಚ�ದ ಅಧ�ದಷು� ಇಲ��ೇ ಗ�ಷ� ರೂ.25.000/-ಗಳ�
ಇದರ�� �ಾವ�ದು ಕ���ೕ ಅಷ�ನು� �ಾತ� ಸ�ಾಯ ಧನವ�ಾ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
3. ಸೃಜ�ೇತರ ಪ��ಾರ�ೆ� �ೇ�ದ �ಾನಪದ, �ೈ�ಾ�ಕ, ಐ��ಾ�ಕ, �ಾಂಸ��ಕ, ಪ�ವಸ ಕಥನ ಮತು� ವ��� ��ೇಷ
ಕು�ತ �ಾ���ಕ �ೌಲ�ವ�ಳ� �ಮ�ಾ�ತ�ಕ ಗ�ಂಥಗ��ೆ �ಾತ� ಧನಸ�ಾಯ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಸೃಜನ�ೕಲ
ಪ��ಾರ�ೆ� �ೇ�ದ ಅಂದ�ೆ ಕ�ೆ, �ಾದಂಬ�, �ಾವ�, �ಾಟಕ, ಹರ�ೆ, ಮಕ�ಳ �ಾ�ತ� �ಾಗೂ �ಾ�ಾಂತರ ಕೃ�ಗಳ�,
�ಾವ��ೇ ಪ�ಶ�ಮ�ಲ�ದ ಸಂ�ಾ�ತ ಸಂಗ�ಹಗಳ�(�ದ�ತಪ�ಣ�, �ಾ��ಾ�ನ,�ಮ�ೆ�,ಮುನು��ಗ�ಲ�ದ)ಸಂ�ಾವ�ಾ
ಗ�ಂಥ, ಸಂಸ�ರಣ ಗ�ಂಥ, ಅ�ನಂದ�ಾ ಗ�ಂಥಗಳನು� ಸ�ಾಯಧನ�ೆ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
4. ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, �ೈ��ಗಳ�, �ಾಗ�ದ�� ಸೂತ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಪದ��ಾ� �ದ�ಪ��ದ ಗ�ಂಥಗಳನು�
ಸ�ಾಯ ಧನ�ೆ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
5. �ೇ�ೆ ಮೂಲಗ�ಂದ ಧನಸ�ಾಯ ಪ�ೆದು ಪ�ಕ��ರುವ ಕೃ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
6. ಈ ಆ��ಕ ವಷ�ದ �ಂ�ನ �ಾ�ನ�� ಪ�ಥ�ಾವೃ���ಾ� ಪ�ಕಟ�ಾದ ಕೃ�ಗಳನು� �ಾತ� ಸ��ಸ�ೇಕು. ಸ��ಸುವ
ಕೃ� ಕ�ಷ� 100ಪ�ಟಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂ�ರ�ೇಕು.
7. ಧನಸ�ಾಯ�ಾ�� ಅ�� ಸ��ಸುವವರು ಕೃ� �ಮ�ೆ��ಾ� �ಮಶ�ಕರ ಸಂ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾವ�ಸಲು ಪ��ೕಲ�ಾ
ಶುಲ�ವನು� ಕಟ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 100ಪ�ಟಗಳ ಕೃ��ೆ ರೂ.100/-ಗಳಂ�ೆ ಮತು� ನಂತರದ 100ಪ�ಟಗ��ೆ ರೂ.50/ರೂ�ಾ�ಗಳಂ�ೆ �ೆಕ� �ಾ� �ತ�ವನು� ��ೇ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�� ಇ�ಾ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ಇವರ �ೆಸ��ೆ
�ಾರ�ೕಯ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ (State Bank Of India) �.�.ಯನು� ಪ�ೆದು ಅ���ಂ��ೆ ಲಗ��ಸುವ�ದು.
8. �ೇಖಕರು ಕೃ�ಯ 3ಪ��ಗಳನು� �ಾತ� ಅ�� �ೊ�ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. ಈ�ಾಗ�ೇ 3ಸಲ ಧನಸ�ಾಯ ಪ�ೆದವರು ಪ�ಸು�ತ
�ೕಜ�ೆಯ� ಅ�� ಸ��ಸುವಂ�ಲ�.
9. ಗ�ಂಥದ ಒಟು� 1000ಪ��ಗ��ೆ �ಾತ� ತಗು�ದ ಮುದ�ಣ �ೆಚ�ದ �ಲ�ನು� ಮುದ��ಾಲಯ�ಂದ ಪ�ೆದು ಅ��ಯ �ೊ�ೆ
ಲಗ��ಸ�ೇಕು.
10. �ೕ�ನ

�ಯಮಗ��ೆ

ಒಳಪ��ರುವ

ಗ�ಂಥಗಳನು�

ಆ�ಾ

�ಷಯ

ಪ��ತ��ೆ

ಕಳ���

ಅ��ಾ�ಯ

ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. ಪ��ತ�ಂದ ��ಾರ�ಾ�ದ ಗ�ಂಥಗ��ೆ �ಾತ� ಸ�ಾಯಧನ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
11. �ೕ�ೆ ���ರುವ ಅಂಶಗ��ೆ ಒಳಪಟು� ಬಂದ ಅ��ಗಳನು� �ಾತ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ��ೇ �ಾರಣಕೂ�
ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
12. ಅ��

ನಮೂ�ೆ

ಮತು�

�ಬಂಧ�ೆಗಳನು�

ಇ�ಾ�ೆಯ

�ೆಬ್

�ೈಟ್

www.kannadasiri.inನ��

��ಾಂಕ:14.11.2019ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. ಅ��, �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು� 3 ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�� ಇ�ಾ�ೆ,
ಕನ�ಡ ಭವನ, �ೆ.�.ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು-02 ಅವ��ೆ ��ಾಂಕ:14.12.2019�ೊಳ�ೆ ಕಳ����ೊಡತಕ�ದು�.

13. �ಗ�ತ

��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
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ಅ��ಗಳನು�

ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�.

ಪ�ಸ�ಕಗಳನು�

�ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.
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