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ರ್ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ರದ್ ಟುಲಿಪ್ (TULIP) ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ಇೇಂಟನಿಶ ್ಪ್ ಗೆ
ಅವಕಾಶ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನ್ಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ವ
ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿರುವ The Urban Learning Internship
Program (TULIP) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದ್ವೋಧರರಿಗೆ ಸಥ ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೂ ರ್ಟಾ
ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಗರ ಯೋಜನೆ, ಹಣರ್ಕಸು, ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಷಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ತಮಕೂರು ಸ್ಮೂ ರ್ಟಾ ಸಿಟಿಯು ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 17 ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಹುದೆೆ ಗಳಗೆ ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದ್ದೆ
ಈ ಬಗೆೆ ಅಹಾ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಾಗಳೇಂದ್ ಅ್ಾಯ್ನು  ಹಹಾವಾನ ರ್ನ್ಸಲಾಗಿದೆ.
Civil Engineering – 10
Environmental Engineering – 02
Information Technology – 04
Commerce – 01
ಅರ್್ತಾ ಷರತುೆ ಗಳು:
1. ಭಾರತಿೋಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತರ ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ
2. ಅೇಂತಿಮ ವಷಾದ್ ಫಲ್ಲತೇಂಶವ್ನು  ಘೋಷಿಸಿದ್ ದ್ಧನಾೇಂಕದ್ಧೇಂದ್ ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಪಡೆಯಲು
ಬಯಸಿದ್ ದ್ಧನಾೇಂಕದ್ವರೆಗೆ 36 ತಿೇಂಗಳುಗಳಗಿೇಂತ ಹೆಚಿಿ ರುವಂತಿಲಿ .
ಅವಧಿ: ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ನ್ ಅವಧಿಯು 6 ತಿೇಂಗಳುಗಳು.
ವಿದ್ಯಯ ರ್್ತೆ: ಬಿ.ಇ. / ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಸಿವಲ್, ಎರ್ನ್ವಾನ ರಾನೊ ೇಂರ್ಟ, ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ), ಬಿ.ಸಿ.ಎ., ಬಿ.ರ್ಕೇಂ
ಹಾಗೂ ಎೇಂ.ರ್ಕೇಂ ಪದ್ವಯಲ್ಲಿ ತೇಗಾಡೆ ಹೊೇಂದ್ಧದ್ ವದ್ಯಯ ರ್ಥಿಾಗಳು ಅ್ಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದ್ಯಗಿರುತು ದೆ.
ಅೇಂತಿಮ ವಷಾದ್ ಪದ್ವ ಫಲ್ಲತೇಂಶದ್ ರ್ನ್ರಿೋಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ ರುವ ವದ್ಯಯ ರ್ಥಿಾಗಳು ಕೂಡ TULIP
ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಗೆ ಅ್ಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದ್ದ. ಹದ್ರೆ ಫಲ್ಲತೇಂಶ ಪರ ಕಟಗೇಂಡ ನಂತರ ಉತಿು ೋಣಾರಾದ್
ವದ್ಯಯ ರ್ಥಿಾಗಳ್ನು  ಮಾತರ TULIP ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದ.
ಅರ್ಜ್ ಸಲಿಿ ಸುವ ವಿಧಾನ: ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ನ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಾಹಿತಿಯ್ನು  TULIP ಪೋಟಾಲ್
https://internship.aicte-india.org/ ಜಾಲತಣದ್ಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ದ ಹಾಗೂ ಅ್ಾಗಳ್ನು  ಈ ಪೋಟಾಲ್
ಮೂಲಕ ಮಾತರ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅವರ್ಕಶವದೆ. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಾಯು ತನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ವ್ನು  ನ್ಡೆಸಿದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಿೇಂದ್ ಶಿಫಾರಸ್ನು  ಒಳಗೇಂಡಿರಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸುಗಳಲಿ ದಂತಹ ಅ್ಾಗಳ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅ್ಾದ್ಯರ್ ತಮೂ
ಅ್ಾಯೇಂದ್ಧಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ್ನು 
ಸಲ್ಲಿ ಸತಕಕ ದ್ದೆ .
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1. ನ್ಗರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ಅವಲೋಕನ್ (1000 ಪದ್ಗಳಗಿೇಂತ ಹೆಚಿಿ ಲಿ ದಂತೆ)
2. ಅ್ಾದ್ಯರರ ಹಸಕ್ತು ಯ ಕೆೆ ೋತರ ಗಳು, ಪ್ರರ ಸ್ಮು ವಕ ಕೆಲಸದ್ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಕೈಗಳುು ವ
ಉದೆೆ ೋಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಕ್ತೆ ಪು ವಾಗಿ ವವರಿಸಿ ಸ್ಮರಾೇಂಶವ್ನು  ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.
ನಿಯಮಗಳು:
1. ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಅವಧಿಯ್ನು 
ಅಹಾರಾಗಿರುತು ರೆ.

ಯಶಸಿವಾನ ಯಾಗಿ ಪ್ಯಣಾಗಳಸಿದ್ ನಂತರ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಕೆಕ

2. ಈ ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಪ್ಯಣಾಗೇಂಡ ನಂತರ ಸ್ಮೂ ರ್ಟಾ ಸಿಟಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯ ೋಗ/
ಉದ್ಯ ೋಗದ್ ಭ್ರವಸ್ಥಯ್ನು  ರ್ನ್ೋಡುವುದ್ಧಲಿ .
ಪ್ರ ೀತಾಾ ರ್ ಧನ: ಹಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಾಗಳಗೆ ರೂ. 10,000/- (ಪರ ತಿ ಮಾಹೆಗೆ) ಪರ ೋತ್ ಹ
ಧನ್ವನಾನು  ಗಿ ಸ್ಮೂ ರ್ಟಾ ಸಿಟಿ ವತಿಯೇಂದ್ ರ್ನ್ೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಾಗಳು ಬೋಡಿಾೇಂಗ್/ ವಸತಿ/
ಸ್ಮರಿಗೆಯ್ನು  ತಮೂ ವಾಸು ವಯ ದ್ ಸಥ ಳದ್ಧೇಂದ್ ಇೇಂಟರ್ನ್ಶ ಾಪ್ ಸಥ ಳಕೆಕ ತವೇ ಸವಾನ ತಃ ವಯ ವಸ್ಥಥ
ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕೊಳು ಬೇಕು.
ಅಹಾ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಾಗಳು ಅ್ಾ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ದ್ಧನಾೇಂಕ 31.07.2021 ಕೊನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾಗಿದ್ದೆ , ಈ ಬಗೆೆ
ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಾಹಿತಿಯ್ನು  https://internship.aicte-india.org/ ಜಾಲತಣದ್ಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.

Sd/ವಯ ವಸ್ಮಥ ಪಕ ರ್ನ್ದೇಾಶಕರು ಮತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾರ್ನ್ವಾಹಣಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು,
ತ್ತಮಕೂರು ಸ್ಮೂ ರ್ಟಾ ಸಿಟಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್,
ತ್ತಮಕೂರು.
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Tumakuru Smart City Limited
Reg. Office: Sri Mahalakshmi Arcade, S.S.Puram Main Road, Coffee Board Colony, Tumakuru-572102
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Internship Opportunity under The Urban Learning Internship
Programme (TULIP)
The Urban Learning Internship Programme (TULIP) is an initiative by the Ministry
of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Ministry of Human Resource Development
(MHRD) of the Government of India aimed at providing an opportunity to fresh graduates
to undergo practical training at Local Bodies and Smart Cities in various fields such as
engineering, environment, information technology, commerce etc. and thereby enhance
their professional development and problem solving skills.
Under this scheme, Tumakuru Smart City Limited has created following 17
internship posts and eligible candidates may apply in accordance with the instructions
specified.
Civil Engineering – 10
Environmental Engineering – 02
Information Technology – 04
Commerce – 01
Eligibility Criteria:
1. Only Indian Citizens can apply;
2. Not more than 36 months should have elapsed from the date of declaration of final year
results to the date from which the internship is sought by the candidate.
Duration: The duration of internship is six months.
Qualifications: B.E/ B.Tech (Civil, Environment, Computer Science), B.C.A, B.Com and
M.Com passed candidates can apply for the internship.
The final year degree students who are awaiting for results may also apply for the
TULIP internship. However their applications will be considered only after announcement
of exam results subject to passing of exams by the candidates.
Mode of Application:
More information about the internship can be obtained from TULIP Portal
https://internship.aicte-india.org/ and the applications should be submitted on that portal
only. The candidates should furnish the Letter of Recommendation from the College where
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the degree was completed. The applications without the recommendation of college will be
rejected. The applicant shall also submit the following while submitting the application:
1. Synopsis on Urban Issues (not more than 1000 words)
2. A brief about area of interest and proposed area of work.
Other Conditions:
1. The Certificate of Completion will be issued only on successful completion of internship.
2. This internship is neither a job nor an assurance of job in the Smart City.
Stipend:
The selected candidates will be paid a stipend of Rs. 10,000/- p.m. by the Smart City. The
Candidates shall arrange boarding/ accommodation and transportation from their place to
the place of internship on their own.
The eligible candidates may apply for the internship on or before 31.07.2021 on TULIP
Portal https://internship.aicte-india.org/.

Sd/Managing Director &
Chief Executive Officer,
Tumakuru Smart City Limited,
Tumakuru.
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