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ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಾಾನ (ಸಿ.ಐ.ಐ.ಎಲ್.) 

(ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ) 
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರ, 

ಮಾನ್ಸಗಂಗೆ ೋತ್ರಿ, ಹುಣಸ ರು ರಸ್ೆೆ, ಮೈಸ ರು - 570006 
F.No. F.No. CESCK/ PD / Recruitment/2022                                                                                                                        Date 22/07/2022 

ಶಾಸಿರೀಯ ಕನನಡ ಅತ್ಯುನನತ್ ಅಧ್ುಯನ ಕ ೀಂದ್ರದ್ (ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಕ .) ಯೀಜನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಯದ್  ೆ
 
ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತುುನ್ನತ ಅಧ್ುಯನ್ ರ್ೆೋಂದ್ಿವು (ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.) ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ್ ಉಪಕಿಮವಾಗಿದ್ುು, 
ಕನ್ನಡರ್ೆೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಸ್ಾಮನ್ಮಾನ್ವನ್ುನ ಡೋದದ್ ನ್ಂತರ “ಗಯತಿಗ  ಆಧಾರ”ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ ಹುದ್ೆುಯನ್ುನ ಭತ್ರಾ 
ಮಾಡಬೆೋರ್ಾಗಿದ್ೆ. 
 
ಮೈಸ ರಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ರೋಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಾಮನ್ ಸಂಸ್ೆಮಯು ಗುರುತ್ರಸುವ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತುೆ 
ಚಟುವಟಿರ್ೆಗಳನ್ುನ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯು ಡವಾಹಿಸಲ್ಲದ್ುು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡರ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ದ್ 
ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆ, ದ್ಾಖಲ್ಲೋಕರಣ, ಪಿಚಾರ ಮತುೆ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಸ್ೆೋರಿವೆ. ಇದ್ು ಭಾರತದ್ ರಾಜುಗಳು/ರ್ೆೋಂದ್ಾಿಡಳಿತ 
ಪಿದ್ೆೋಶಗಳ ಮತುೆ ವಿದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವುಕ್ತೆಗಳು, ಸಂಸ್ೆಮಗಳು ರ್ೆೈಗೆ ಳುುವ ಇಂತಹ ರ್ೆಲಸವನ್ುನ 
ಸಂಯೋಜಿಸುತೆದ್ೆ ಮತುೆ ಪಿಪಂಚದ್ ಇತರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರೆರುವ ಅಧ್ುಯನ್ಗಳ ೆಂದಿಗ  
ಸಂಪಕಾ ಸ್ಾಧಿಸುತೆದ್ೆ. 
 

ಕರ.ಸಂ. ಹಯದ್ ೆಯ ಹ ಸರಯ ಹಯದ್ ೆಗಳ 
ಸಂಖ್ ು 

ಮಾಸಿಕ ಕ ್ರೀಢೀಕೃತ್ 
ವ ೀತ್ನ/ ಗೌರವಧ್ನ 

 ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಯದ್  ೆ   
1 ಯೀಜನಾ ನಿದ್ ೀೇಶಕರಯ 01 Rs.70,000/- 

 
ಯೀಜನ ಯ ನಿದ್ ೀೇಶಕರಯ: 
ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡದ್ ಅಭಿವೃದಿಗಿಾಗಿ ಮೈಸ ರಿನ್ ಭಾರತ್ರೋಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಾಮನ್ದ್ 
ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಹಾಗ  ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯವರ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮತುೆ 
ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗ  ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರದ್ ಸಮನ್ಿಯದ್ೆ ಂದಿಗೆ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡುತ್ಾೆರೆ. ಇವರು 
ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿರ್ೆಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ುನ ಯೋಜಿಸಲು ಮತುೆ ಈ ಪಿಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ರ್ೆ ಂದರುವವರು ಉತೆಮ ಗುಣಮಟಟದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ 
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ಮಾಡುತ್ಾೆರೆ ಹಾಗ  ಅದ್ನ್ುನ ಖಚಿತಪದಸ್ತ್ರ್ೆ ಳುುತ್ಾೆರೆ. ಸದ್ರಿ ಹುದ್ೆುಗೆ ಡೋಡಲಾಗುವ ಹಣರ್ಾಸ್ತ್ನ್ 
ಜವಾಬಾುರಿಗಳು ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿರ್ೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತುೆ ಆಯವುಯವನ್ುನ ರ ಪಿಸಲು ಸ್ತ್ೋಮಿತವಾಗಿರುತೆವೆ. 
ಇವರು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಅನ್ುಮೋದ್ನೆಯಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ‘ಯೋಜನೆ ಹಾಗ  ಡವಾಹಣಾ ಮಂಡಳಿ 
(ಪಿ.ಎಂ.ಬಿ.)’ ಮತುೆ ಇತರೆ ಸಭೆಗಳನ್ುನ ಕರೆಯಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ ಮತುೆ ಸಂಘಟಿಸಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆ ಇವರು 
ಇತರೆ ಸರ್ಾಾರಿ ಮತುೆ ಸರ್ಾಾರೆೋತರ ಸಂಸ್ೆಮಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುೆ ಇತರೆ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ಸಂಸ್ೆಮಗಳು 
ಇತ್ಾುದಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ರ್ೆಲಸವನ್ುನ ಸ್ಾರ್ಾರಗೆ ಳಿಸಲು ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಬೆೋಕು. 
 
ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರ ನೆೋಮರ್ಾತ್ರಯು ಗುತ್ರೆಗೆ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ವರ್ಾದ್ವರೆಗೆ ಇದ್ುು, ವಾರ್ಷಾಕ 
ಪರಿೋಶಿೋಲನೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟದ್ುು ಗರಿರ್ಠ 3 ವರ್ಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸೆರಿಸಬಹುದ್ಾಗಿರುತೆದ್ೆ. ಈ ಹುದ್ೆುಗೆ ರ್. 70,000/- 
(ಡಗದಿತ) ಮಾಸ್ತ್ಕ ರ್ೆ ಿೋಢೋಕೃತ ವೆೋತನ್ವನ್ುನ ಡೋಡಲಾಗುವುದ್ು. ಈ ಹುದ್ೆುಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ 
ಅಭುರ್ಥಾಗಳು ಅಜಿಾಯನ್ುನ ಸ್ತ್ಿೋಕರಿಸುವ ರ್ೆ ನೆಯ ದಿನಾಂಕದ್ಂದ್ು 65 ವರ್ಾಕ್ತೆಂತ ಕದಮ 
ವಯಸ್ತ್ಿನ್ವರಾಗಿರಬೆೋಕು . 
 
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹೇತ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ದ್ಂತ್ೆ ಭಾಷಾಶಾಸರ ಅಥವಾ ಸ್ಾಹಿತುದ್ಲ್ಲಿ ಡಾಕಟರೆೋಟ್ ಪದ್ವಿ, 
ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಕಡರ್ಠ 15 ವರ್ಾಗಳ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆ/ಬೆ ೋಧ್ನಾ ಅನ್ುಭವ ಮತುೆ ಪಿತ್ರರ್ಷಠತ ಸಂಸ್ೆಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸ್ೆಮಯಲ್ಲಿ ಕಡರ್ಠ 3 ವರ್ಾಗಳ ಆಡಳಿತ್ಾತಮಕ ಅನ್ುಭವ ಹೆ ಂದಿರಬೆೋಕು. 
 
ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರಿಗೆ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯನ್ುನ ನ್ಡೆಸ್ತ್ರ್ೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗಲು ರ್ೆೋಂದ್ಿ ಸರ್ಾಾರದ್ ಡಯಮಗಳು 
ಮತುೆ ಡಬಂಧ್ನೆಗಳ ತ್ರಳಿವಳಿರ್ೆ ಅತುಗತು. ಅಭುರ್ಥಾಗಳು ಸಕ್ತಿಯರಾಗಿದ್ುು ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಆಧ್ುತ್ೆ 
ಡೋಡುವವರಾಗಿರಬೆೋಕು ಮತುೆ ರ್ೆೋಂದ್ಿವನ್ುನ ಅದ್ರ ಗುರಿ ಮತುೆ ಉದ್ೆುೋಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು 
ಸಮಥಾರಾಗಿರಬೆೋಕು. ಇವರು 30 ಡಾಕಟರಲ್ ಮತುೆ ಪೋಸ್ಟ-ಡಾಕಟರಲ್ ಫೆಲೆ ೋಗಳ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ 
ವಿದ್ಾಿಂಸರು, ಹಿರಿಯ ಮತುೆ ಕ್ತರಿಯ ಫೆಲೆ ೋಗಳು ಮತುೆ 6 ಕಚೆೋರಿ ಸ್ತ್ಬಬಂದಿಯಂದಿಗೆ ಸಮನ್ಿಯ ಹಾಗ  
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯಂದಿಗೆ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
ಅಪ ೀಕ್ಷಣಿೀಯ: ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಭಾಷೆಯ ತ್ರಳಿವಳಿರ್ೆಯುಳುವರಿಗೆ ಆದ್ುತ್ೆ. 
 
ಯೀಜನಾ ನಿದ್ ೀೇಶಕರ ಜವಾಬ್ಾೆರಿಗಳು ಮತ್ಯಿ ಕತ್ೇವುಗಳು: 
 
i. ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಮುಖುಸಮರಾಗಿದ್ುರ  ಸಹ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಹಣರ್ಾಸು 
ಮತುೆ ಆಡಳಿತ್ಾತಮಕ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ದ್ಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ 
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ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿದ್ುು ಇವರು ರ್ೆೋಂದ್ಿದ್ ರ್ೆಲಸಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷಾಠನ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ಾೆರೆ, ಹಿೋಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ 
ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತ್ರೋಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ೆಮಯ ಡದ್ೆೋಾಶಕರಿಗೆ ವರದಿ 
ಮಾದರ್ೆ ಳುಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ.  
 
ii. ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಪಿ.ಎಂ.ಬಿ.ಯ 
ಡಧಾಾರಗಳನ್ುನ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ಾೆರೆ ಹಾಗ  ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುತ್ಾೆರೆ. ಇವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧಿಸ್ತ್ದ್ 
ಪಿಗತ್ರಯ ಕುರಿತು ಮಾಸ್ತ್ಕ ವರದಿಯನ್ುನ ಪೂಣಾಗೆ ಂಡ ತ್ರಂಗಳ ನ್ಂತರದ್ 3ನೆೋ ದಿನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ್ 
ರ್ೆಲಸದ್ ದಿನ್ದ್ೆ ಳಗೆ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಗೆ ಡೋಡಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
iii ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಅನ್ುಮೋದ್ನೆಯಂದಿಗೆ ಪಿ.ಎಂ.ಬಿ. 
ಸಭೆಗಳ  ಸ್ೆೋರಿದ್ಂತ್ೆ ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಸಭೆಗಳನ್ುನ ಕರೆಯಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
iv. ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಗಾಗಿ ಆಯವುಯವನ್ುನ 
ರ ಪಿಸಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
v. ಸ್ತ್.ಐ.ಐ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ೆಮಯು ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರಿಗೆ ಹುದ್ೆುಯ ಅಧಿರ್ಾರ ವಹಿಸ್ತ್ರ್ೆ ಡುವುದ್ರಿಂದ್ ಇವರು 
ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ /ಸ್ತ್.ಐ.ಐ.ಎಲ್.ನ್ ದ್ಾಖಲೆಗಳು ಮತುೆ ಪಿಕಟಣೆಗಳು/ಇ-ಪಿಕಟಣೆಗಳು ಮತುೆ ಇತರೆ 
ಸಿತುೆಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ಾೆರೆ. 
 
vi. ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಆಗಾಗ ಕರಾರುಗಳು, ಸಹಯೋಗದ್ ಉದ್ೆುೋಶಗಳು, 
MOUಗಳು ಮತುೆ ಡಯೋಜನಾ ರ್ಾಯಾಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲು ಹಿನೆನಲೆ-ರ್ೆಲಸ ಮತುೆ ಪತಿವುವಹಾರವನ್ುನ 
ಮಾಡಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
vii. ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯು ರ್ಾಲರ್ಾಲರ್ೆೆ ಡಯೋಜಿಸಲಾಗುವ 
ಯಾವುದ್ೆೋ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನ್ುನ ಡವಾಹಿಸಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 
 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ಯಿ ನಿಬ್ಂಧ್ನ ಗಳು: 
01. ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತುುನ್ನತ ಅಧ್ುಯನ್ ರ್ೆೋಂದ್ಿವು ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ್ ಉಪಕಿಮವಾಗಿದ್ುು ಗುತ್ರೆಗೆ 
ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ಹುದ್ೆುಗಳನ್ುನ ಭತ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲದ್ೆ. 
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02. ಸ್ತ್.ಐ.ಐ.ಎಲ್ ಡದ್ೆೋಾಶಕರು ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯ ಯೋಜನಾ ಸ್ತ್ಬಬಂದಿಯ ನೆೋಮರ್ಾತ್ರ ಪ್ಾಿಧಿರ್ಾರವಾಗಿದ್ುು, 
ಇವರು ನೆೋಮಕವಾದ್ ಸ್ತ್ಬಬಂದಿಯ ಸ್ೆೋವೆಯು ಅತೃಪಿಕೆರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ಅಥವಾ 
ಹಣದ್ ದ್ುರುಪಯೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದ್ು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಹುದ್ೆುಯಂದ್ ತ್ೆಗೆದ್ುಹಾಕುವ ಅಧಿರ್ಾರವನ್ುನ 
ಸಹ ಹೆ ಂದಿರುತ್ಾೆರೆ. 
03. ಆಡಳಿತ್ಾತಮಕ ಸ್ತ್ಬಬಂದಿಯ ಅಧಿರ್ಾರಾವಧಿಯು ಆರಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ವರ್ಾದ್ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತೆದ್ೆ ಮತುೆ 
ವಾರ್ಷಾಕವಾಗಿ ಅವರ ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತ್ೆ ಮತುೆ ಪರಿಶಿೋಲನೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಮತೆರ್ುಟ ವಿಸೆರಿಸಬಹುದ್ು. 
04. ಆಸಕೆ ಮತುೆ ಅಹಾ ಅಭುರ್ಥಾಗಳು ತಮಮ ಅಜಿಾಯನ್ುನ ಸ್ಾರಾಂಶ ಮತುೆ ಲಗತುೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ನಿದ್ ೀೇಶಕರಯ, 
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಾಾನ (ಸಿ.ಐ.ಐ.ಎಲ್.) ಮಾನಸಗಂಗ ್ ೀತರ, ಹಯಣಸ್ರಯ ರಸ್ ,ಿ ಮೈಸ್ರಯ - 570006 
ಇವರಿಗ  ಕಳುಹಿಸಬ್ಹಯದ್ಯ. 
05. ಆಸಕೆ ಮತುೆ ಅಹಾ ಅಭುರ್ಥಾಗಳು ತಮಮ ಅಜಿಾಯನ್ುನ ಆನ ಲೆೈನ ಅಪಿಿರ್ೆೋಶನ ಪೋಟಾಲ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ
https://apply.ciil.org ಮ ಲಕ ಲಗತುೆಗಳನ್ುನ ಸಲ್ಲಸಿಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ada-

ciilmys@gov.in  ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
06. ಅಜಿಾಯನ್ುನ ಸ್ತ್ಿೋಕರಿಸಲು ರ್ೆ ನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15 ಆಗಸ್ಟ 2022. 
07. ಡಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ್ ನ್ಂತರ ಸ್ತ್ಿೋಕರಿಸ್ತ್ದ್ ಅಜಿಾಗಳನ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
08. ಅರ್ಜೇಗಳನಯನ ಸಿವೀಕರಿಸಯವ ಅಥವಾ ತರಸಕರಿಸಯವ ಹಕಕನಯನ ಸಂಸ್ ಾ ಕಾಯೆ್ದರಿಸಿಕ ್ಂಡಿದ್  ಮತ್ಯಿ ಸಂಸ್ ಾಯ 
ನಿಧಾೇರವು ಅಂತಮವಾಗಿರಯತ್ಿದ್ . 
09. ಅತುುತೆಮವಾದ್ ಅಹಾ ಅಭುರ್ಥಾಗಳ ಲಭುತ್ೆಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ೆಯ ಮಾನ್ದ್ಂಡದ್ಲ್ಲಿ ವಿನಾಯೆ 
ಡೋಡುವ ಹಕೆನ್ುನ ಸಂಸ್ೆಮ ರ್ಾಯುರಿಸ್ತ್ದ್ೆ. 
10. ಅಪೂಣಾ ಅಜಿಾ ಮತುೆ ಡಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ್ ನ್ಂತರ ಸ್ತ್ಿೋಕರಿಸ್ತ್ದ್ ಅಜಿಾಗಳನ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
11. ಈಗಾಗಲೆೋ ಸ್ೆೋವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮಮ ಅಜಿಾಗಳನ್ುನ ತಮಮ ಉದ್ೆ ುೋಗದ್ಾತರ ಮತುೆ ಡಗದಿತ 
ದಿನಾಂಕದ್ೆ ಳಗೆ ರ್ೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾದದ್ವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ್ೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದ್ು. 
12. ಸಂದ್ಶಾನ್ರ್ೆೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಯಾವುದ್ೆೋ TA/DA ಯನ್ುನ ಪ್ಾವತ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
13. ಅಜಿಾ ನ್ಮ ನೆಯನ್ುನ ಸ್ತ್.ಐ.ಐ.ಎಲ್. ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್ ಡಂದ್ ಡೌನ ಲೆ ೋಡ್ ಮಾದರ್ೆ ಳುಬಹುದ್ು (www.ciil.org) 
14.ಅಭುರ್ಥಾಯ ಆಯೆೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ದ್ ಯಾವುದ್ೆೋ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಾಿಧಿರ್ಾರದ್ 
ಡಧಾಾರವು ಅಂತ್ರಮವಾಗಿರುತೆದ್ೆ. 
 
ಕ ಲಸದ್ ಸಾಳ: ಮೈಸ ರು, ಕನಾಾಟಕ  
ಮೀಲಿನ ಹಯದ್ ೆಯ ಆಯ್ಕಕಗಾಗಿ ಸಂದ್ಶೇನದ್ ಸಾಳ: ಅಹಾ ಮತುೆ ಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾದ್ ಅಭುರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ತ್ರಳಿಸಲಾಗುವುದ್ು. 
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ಶಾಸ್ತ್ರೋಯ ಕನ್ನಡ ಅತುುನ್ನತ ಅಧ್ುಯನ್ ರ್ೆೋಂದ್ಿರ್ೆೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತುವಿರುವ ಎಲಾಿ ಹುದ್ೆುಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ್ 
ಅಧಿಸ ಚನೆ 

ಕರ.ಸಂ. ಹಯದ್ ೆಯ ಹ ಸರಯ ಹಯದ್ ೆಯ 
ಸಂಖ್ ುಗಳು 

ಮಾಸಿಕ 
ಕ ್ರೀಢೀಕೃತ್ 

ವ ೀತ್ನ/ 
ಗೌರವಧ್ನ 

ವಯಸಿಿನ ಮಿತ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ಯಿ ಇತ್ರ  ವಿದ್ಾುಹೇತ  ಇತ್ರ  

       
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಯದ್ ೆಗಳು 

1 ಯೋಜನಾ 
ಡದ್ೆೋಾಶಕರು 

01 70,000 65 ವರ್ಾ 
ಮಿೋರಿರಬಾರದ್ು 

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹೇತ : 
1) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ್ದ್ಂತ್ೆ ಭಾಷಾಶಾಸರ 
ಅಥವಾ ಸ್ಾಹಿತುದ್ಲಿ್ಲ ಡಾಕಟರೆೋಟ್ ಪದ್ವಿ, ಜೆ ತ್ೆಗೆ 
ಕಡರ್ಠ 15 ವರ್ಾಗಳ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆ/ಬೆ ೋಧ್ನಾ 
ಅನ್ುಭವ ಮತುೆ ಪಿತ್ರರ್ಷಠತ ಸಂಸ್ೆಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸ್ೆಮಯಲ್ಲಿ ಕಡರ್ಠ 3 ವರ್ಾಗಳ ಆಡಳಿತ್ಾತಮಕ 
ಅನ್ುಭವ. 
2) ಸ್ತ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್ತ್.ರ್ೆ.ಯನ್ುನ ನ್ಡೆಸ್ತ್ರ್ೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗಲು 
ರ್ೆೋಂದ್ಿ ಸರ್ಾಾರದ್ ಡಯಮಗಳು ಮತುೆ ಡಬಂಧ್ನೆಗಳ 
ತ್ರಳಿವಳಿರ್ೆ ಅತುಗತು. ಅಭುರ್ಥಾಗಳು 
ಕ್ತಿಯಾತಮಕರಾಗಿದ್ುು ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ಹೆಚಿಿನ್ ಆಧ್ುತ್ೆ 
ಡೋಡುವವರಾಗಿರಬೆೋಕು ಮತುೆ ರ್ೆೋಂದ್ಿವನ್ುನ ಅದ್ರ 
ಗುರಿ ಮತುೆ ಉದ್ೆುೋಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ 
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಮಥಾರಾಗಿರಬೆೋಕು. ಇವರು 30 
ಡಾಕಟರಲ್ ಮತುೆ ಪೋಸ್ಟ-ಡಾಕಟರಲ್ ಫೆಲೆ ೋಗಳ 
ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ವಿದ್ಾಿಂಸರು, ಹಿರಿಯ ಮತುೆ ಕ್ತರಿಯ 
ಫೆಲೆ ೋಗಳು ಮತುೆ 6 ಕಚೆೋರಿ ಸ್ತ್ಬಬಂದಿಯಂದಿಗೆ 
ಸಮನ್ಿಯ ಹಾಗ  ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆಯಂದಿಗೆ ರ್ೆಲಸ 
ಮಾಡಬೆೋರ್ಾಗುತೆದ್ೆ. 

 

 


