ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ

ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಪರಕಟಿಸಿರತವ
ಲೆೀಖಕರಿಗೆ ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ್ ‘ಶೆರೀಷಠ ಪುಸುಕ’ ಪರಶಸಿು
ಮನಗಾಸೂಚಿ
ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷಯದ್ ಪುಸುಕಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯನತನ ಪ್ರೀತ್ನಾಹಿಸಲತ ಹನಗೂ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನದ್ ಪುಸುಕಗಳು ಹೆಚ್ತು

ಹೆಚ್ನುಗಿ ಹೊರಬರಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಡತವ ಸಲತವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿಯ ವತಿಯಂದ್
2009-10ನ ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ್ ಶೆರೀಷಠ ಲೆೀಖಕರನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಸರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಪರಶಸಿುಯನತನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಈ
ಪರಶಸಿುಯನತನ ಪರತಿ ಎರಡು ವಷಾಗಳಿಗೊಮ್ಮಾ ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲನಗತತಿುದೆ.
ಸರ್ನಾನ ಮತ್ತು ಪುರಸನಾರ
ಪುಸುಕಗಳ ಸಂಖೆಯಗನತಗತಣವನಗಿ ಪರತಿ ವಿಷಯಕೆಾ ಗರಿಷಠ 02 ಪರಶಸಿುಗಳನತನ ನೀಡಲನಗತವುದ್ತ. ಆಯ್ಕಾಯನದ್ ಲೆೀಖಕರಿಗೆ
ರೂ. 25 ಸನವಿರಗಳ ಪುರಸನಾರ ಹನಗೂ ಪರಶಸಿು ಪತ್ರವನತನ ನೀಡಿ ಸರ್ನಾನಸಲನಗತವುದ್ತ.
ಪುಸುಕಗಳನತನ ಸಿವೀಕರಿಸಲತ ಕೊರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕ : ಜನವರಿ 04, 2023
ಪುರಸನಾರಕೆಾ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸತವ ವಿಧನನ: ಪರಶಸಿುಗೆ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಲೆೀಖಕರತ ಪುಸುಕದ್
ರ್ನಲತಾ ಪರತಿಗಳನತನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳನಸಕೆಾ ಕಳುಹಿಸತವುದ್ತ:
ಮತಖಯ ಕನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ, ಪ್ರ. ಯತ. ಆರ್. ರನವ್ ವಿಜ್ಞನನ ಭವನ
ಮ್ಮೀಜ್ರ್ ಸಂದಿೀಪ್ ಉನನಕೃಷಣನ್ ರಸೆು, ತ್ೊೀಟಗನರಿಕೆ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ಕನಲೆೀಜ್ತ ಆವರಣ,

ದೊಡಡಬೆಟಟಹಳಿಿ ಬಡನವಣೆ ಬಸ್ ನಲನಾಣದ್ ಹತಿುರ, ವಿದನಯರಣಯಪುರ ಪ್ೀಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರತ - 560 097.
ಅಹಾತ್ೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕಾ ಮನಡತವನಗ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವ ಅಂಶಗಳು
•
•
•
•

ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟಗೊಂಡ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಪರಶಸಿುಗೆ ಅಹಾ.
ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನವರಿ 2021 ರಿಂದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ
ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿರತವ ಪುಸುಕಗಳು ಅಹಾ.

ಯನವುದೆೀ ತ್ರಗತಿ, ಪದ್ವಿ-ಪೂವಾ, ಪದ್ವಿ, ಸನನತ್ಕೊೀತ್ುರ ಪದ್ವಿ ಅಥವನ ಇನನತ್ರ ಯನವುದೆೀ ಕೊೀರ್ಸ್ ಗಳ
ಪಠ್ಯ ಪುಸುಕಗಳು ಅನಹಾವನಗಿದ್ತಾ, ಪರಶಸಿುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದಿಲಿ.
ಪರಶಸಿುಗೆ

ಪುಸುಕಗಳನತನ

ಆಹನವನಸಿ

ನೀಡಿರತವ

ಪರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ

ಸೂಚಿಸಿರತವ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಪುಸುಗಳು

ಪರಕಟಗೊಂಡಿರತವ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿರತವ ಕೊರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕದೊಳಗೆ ಅಕನಡೆಮಿ ಕಛೆೀರಿಗೆ ತ್ಲತಪಿರತವ
•
•
•

ಪುಸುಕಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಪರಶಸಿುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ತ.

ಪುಸುಕಗಳು ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿತ್ವನಗಿರಬೆೀಕತ.
ಮತದ್ರಣ ರೂಪ (Printed) ದ್ಲ್ಲಿರತವ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ತ. ಕ ೈಬರಹ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವನ
ಆಡಿಯೀ ವಿಜುಯಲ್ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದಿಲಿ.

ಈಗನಗಲೆೀ ಪರಕಟಗೊಂಡಿರತವ ಪುಸುಕದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪು/ಮತಖ್ಯಾಂಶ ಅಥವನ ಆಯಾ ಭನಗಗಳನತನ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸುಕವು
ಪರಶಸಿುಗೆ ಅಹಾವನಗಿರತವುದಿಲಿ.

•
•
•
•
•
•

ಹಲವು ಲೆೀಖಕರ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಪತ್ರ (Research Paper)/ ಲೆೀಖನಗಳನತನ (Articles) ಒಳಗೊಂಡತ ಸಂಪನದ್ಕ
ಗರಾಂಥ ಅಥವನ ಪುಸುಕಗಳು ಅಹಾವನಗಿರತವುದಿಲಿ.

2017 ರಿಾಂದ ಈಚ ಗ ಅಕನಡೆಮಿಯಂದ್ ಯನವುದೆೀ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಶೆರೀಷಠ ಲೆೀಖಕ ಪರಶಸಿುಯನತನ ಪಡೆದ್ ಲೆೀಖಕರನತನ
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದಿಲಿ (2017ಕ್ಕಾಂತ ಹಾಂದ ಅಕ್ಡ ಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಶಸ್ತತ ಪಡ ದ ಲ ೇಖಕರು ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು)

ಪುಸುಕ ಪನರಧಿಕನರ, ಕನನಡ ಸನಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಥವನ ಇರ್ನನವುದೆೀ ಸಂಸೆೆಗಳ ಪರಶಸಿುಗೆ ಆಯ್ಕಾಗೊಂಡ
ಪುಸುಕಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವಂತಿಲಿ.

ಸಕನಾರಿ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲನಖೆಗಳು/ವಿಭನಗಗಳು ನಯಮಿತ್ವನಗಿ/ವನಡಿಕೆಯನಗಿ ಹೊರತ್ರತತಿುರತವ
ಲೆೀಖನಗಳು/ವರದಿಗಳು ಇತ್ನಯದಿಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವಂತಿಲಿ.

ಪದ್ ಕೊೀಶ ಮತ್ತು ಅನತವನದಿತ್ ಕೃತಿಗಳನತನ ಗಣರ್ೆಗೆ ತ್ೆಗೆದ್ತಕೊಳುಿವಂತಿಲಿ.
ಅಪರನಧ

ಹಿರ್ೆನಲೆಯಲ್ಲಿ

ಆರೊೀಪಕೊಾಳಪಟಿಟರತವ/

ವಿಚ್ನರಣೆಗೊಳಪಟಿಟರತವ/

ಕನನೂನತ

ಕರಮ

ಎದ್ತರಿಸತತಿುರತವ/ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಟಿಟರತವ ಅಥವನ ಇನನತ್ರ ಸಮನಜ್ ಬನಹಿರ ಕರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪನಲೊಗಂಡಿರತವ ಲೆೀಖಕರತ
ಪರಶಸಿುಗೆ ಅನಹಾರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಒಂದ್ತ ವೆೀಳೆ ಲೆೀಖಕರತ ಪರಶಸಿುಗೆ ಆಯ್ಕಾಯನಗಿ ಅಕನಡೆಮಿಯತ

ಪರಕಟಿಸಿದ್

ನಂತ್ರ ಲೆೀಖಕರತ ಮ್ಮೀಲಾಂಡ ಅನಹಾತ್ೆ ಹೊಂದಿರತವ ಬಗೆಗ ತಿಳಿದ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ್ವರಿಗೆ ಪರಶಸಿುಯನತನ
•
•
•

ನೀಡಲನಗತವುದಿಲಿ.

ಈ ಪರಶಸಿುಯ ಪನವಿತ್ರತ ಯನತನ ಕನಪನಡತವಲ್ಲಿ ಲೆೀಖಕರತ ಸಹಕರಿಸತವುದ್ತ. ಯನವುದೆೀ ರಿೀತಿಯನದ್
ಪರಭನವ/ಮಧಯಸಿುಕೆ ವಹಿಸತವ ಲೆೀಖಕರನತನ ಯನವುದೆೀ ಮತನೂಾಚ್ರ್ೆ ಇಲಿದೆ ಅನಹಾಗೊಳಿಸಲನಗತವುದ್ತ.

ಪರಶಸ್ತತಗ ಸ್ಲ್ಲಿಕ ಯ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನುು ಅಕ್ಡ ಮಿಯ ತಜ್ಞ ಸ್ಮಿತಿಯು ಅಕ್ಡ ಮಿಯ ಮ್ಗ್ಸ್ೂಚಿಯ ಪರಕ್ರ
ವಿಷಯವ್ರು ಆಯ್ಕಕ ಮ್ಡಿ ಪರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು/ಮೂರು ಪರಿಣಿತರಿಗ ಮೌಲ್ಯಮ್ಪನಕ ಕ ಕಳುಹಸ್ುವುದು.
ಪರಶಸಿುಗೆ ಪುಸುಕಗಳನತನ ಆಯ್ಕಾ ಮನಡತವನಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೀಕನದ್ ಮನನದ್ಂಡಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಾಂತಿವೆ:
ಮೌಲಯಮನಪನದ್ ಮನನದ್ಂಡ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳು
ಉಪಯತಕುತ್ೆ

ಸ್ವಾಂತಿಕೆ

(ಗರಿಷಠ 50 ಅಂಕ)

(ಗರಿಷಠ 30 ಅಂಕ)

ಸರಳತ್ೆ

(ಗರಿಷಠ 20 ಅಂಕ)

ಒಟತಟ ಅಂಕಗಳು
(100)

ಉಪಯತಕುತ್ೆ: ಪುಸುಕವು ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗೆ ಉಪಯೀಗವನಗಲ್ಲದೆಯ್ಕೀ. ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪರಗತಿಗೆ ಹನಗೂ
ಜ್ನಜಿೀವನ

ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ

ಸಹಕನರಿಯನಗಿದೆಯ್ಕೀ.
ಸವಂತಿಕೆ

ಸತಧನರಣೆಯನಗಲ್ಲದೆಯ್ಕೀ.

ವಿಜ್ಞನನ

ಮತ್ತು

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ

ಸಂವಹನಕೆಾ

: ಪುಸುಕದ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸವಂತಿಕೆಯದೆಯ್ಕೀ. ಪುಸುಕದ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ
ವಿಶೆಿೀಷಿಸಲನಗಿದೆಯ್ಕೀ. ವಿಷಯದ್ ಮಂಡರ್ೆಗೆ/ಸ್ಾಂವಹನಕೆಾ/ದ್ೃಢೀಕರಣಕೆಾ ಸವಂತ್ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ೆಯ ಅಂಕ
ಅಂಶಗಳನತನ ಉಪಯೀಗಿಸಲನಗಿದೆಯ್ಕೀ.

ಸರಳತ್ೆ

: ಪುಸುಕವನತನ ಜ್ನಸನಮನನಯರ ಮಟಟಕೆಾ ಸರಳವನಗಿ ಬರೆಯಲನಗಿದೆಯ್ಕೀ. ಭನಷೆಯ ಶೆೈಲ್ಲ, ವನಕಯಗಳ ರಚ್ರ್ೆ,
ಪದ್ಗಳ

ಬಳಕೆ

ಮತ್ತು ವಿಷಯದ್

ಯಶಸಿವಯನಗಿದನಾರೆ.

ಸಂವಹನ

ತ್ಂತ್ರ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ

ಎಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ

ಲೆೀಖಕರತ

