ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ

ಅರ್ಜಾ ನಮ ರ್ೆ

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
ಸ್ನಾತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ/ನಕವಿನ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರರ. ಯತ. ರನವ್ ಪ್ರಶಸ್ತು ಮತ್ತು
ಪದವಿ ವಿದ್ಕಯರ್ಥೀಗಳಿಗೆ ಡನ. ಎಸ್. ಕೆ, ಶಿವಕತಮಕರ್ ಪರಶಸ್ತು

1. ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:
2. ಜನ್ಮ ದಿನ ಾಂಕ & ವಯಸುು:
3. ಪರಸುುತ ಆಭ್ ಾಸ್ ಮ ಡಸತ್ತಿರಸವ
ವರ್ಷ
4. ಸಾಂಪಕಣ ವಿಳ ಸ

5. ಕ ಲೇಜಸ/ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾನಿಲಯ ಹಸ್ರಸ
& ವಿಳ ಸ್
6. ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ ಾರ/ನ ವಿನ್ಾತ
ಯೇಜನಯ ವಿವರ
7. ತಮ್ಮ ಯೇಜನಯನ್ಸಾ ನ್ಡಸಿದ
ಕ ಲೇಜಸ/ವಿಶ್ವವಿದ್ ಾನಿಲಯದ
ಹಸ್ರಸ
8. ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಯ ವುದ ದರೂ
ಅನ್ುದ ನ್ ಪಡೆದಿದಿದೋರ ?
9. ಯೋಜನೆಗೆ ನೋವು ಯ ವುದ ದರೂ
ಪರಶಸ್ತುಯನ್ುು ಪಡೆದಿದಿದೋರ ?:
10. ಸಾಂಪಕಣ ವಿಳ ಸ

ದಿನ ಾಂಕ :

ವಯಸ್ಸು:

ದೂರವ ಣಿ/ ಮೊಬೈಲ್:
ಇಮೇಲ್ :

ನಿಮ್ಮ ಯೇಜನಯಸ ಪದವಿಯೇ? ಅಥವ ಸ್ ಾತಕೂೇತಿರ ಪದವಿಯೇ?:
⎕ ಪದವಿ

⎕ ಸ್ ಾತಕೂೇತಿರ

⎕ ಹೌದಸ

⎕ ಇಲಲ

⎕ ಹೌದಸ

⎕ ಇಲಲ

ಹೌದ್ ದರ ಅನ್ಸದ್ ನ್ ಸ್ಾಂಸ್ೆಯ ಹಸ್ರಸ:
ಪರಶ್ಸಿಿ ಹಸ್ರಸ:
ಪರಶ್ಸಿಿ ನಿೇಡಿದ ಸ್ಾಂಸ್ೆ/ಇಲ ಖ:

ದೂರವ ಣಿ/ ಮೊಬೈಲ್:
11. ಆವಿಷ್ ಾರ/ನ ವಿನ್ಾತ ಯೇಜನಯ
ಶೋರ್ಷಣಕೆ:
12. ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ ಾರ/ನ ವಿನ್ಾತ
ಯೇಜನಯನ್ಸಾ 100 ಪದಗಳಿಗ
ಮೇರದಾಂತ ಸೃಜನ್ಶೋಲತೆ ಮತುು
ವಚ್ಚ ಮ ಡಿದ ಮೊತಿವನ್ಸಾ
ಒಳಗೂಾಂಡಾಂತ ವಿವರಿಸಿ:
13. ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ ಾರ/ ನ ವಿನ್ಾತ
ಯೇಜನಯ ಮ ದರಿ ಅಥವ
ಸ್ತದಧವಸುುವಿನ್ ಪರಮುಖ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು
14. ನೋವು ಎಾಂದ ದರೂ ಬಾಂಧನ್ಕಾ /
ಕಟಟಲಗ/ ಶಕ್ಷೆಗೊಳಗ ಗಿದಿದೇರ ?

ಇಮೇಲ್ :

ವಿವರವನ್ಸಾ ಪರತಾೇಕ ಪಸಟದಲ್ಲಲ ಅನ್ಸಬಾಂಧ 1 ರಲ್ಲಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್.
⎕ ಹೌದಸ

⎕ ಇಲಲ

ನ್ವಿೋನ್ ಅಾಂಶಗಳು, ವಿಶಷ್ಟ ವಿನ ಾಸ ವೆೈಶಷ್ಟಯ ಮತುು ಸಮ ಜಕೆೆ ಉಪಯುಕುತೆ ಬಗೆ 250
ಪದಗಳಿಗ ಮೇರದಾಂತ ವಿವರ ನಿೇಡಿ (ದಯವಿಟ್ುಟ ಪರತೆಾೋಕ ಪುಟ್ದಲ್ಲಲ ಲಗತ್ತುಸ್ತ):
ವಿವರವನ್ಸಾ ಪರತಾೇಕ ಪಸಟದಲ್ಲಲ ಅನ್ಸಬಾಂಧ 1 ರಲ್ಲಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್.
⎕ ಹೌದಸ

⎕ ಇಲಲ

(ಹೌದು ಅಥವ ಇಲಲ ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸ್ತ)
⎕ ಹೌದಸ

⎕ ಇಲಲ

ದೃಡೀಕರಣ

ಮೋಲೆ ನೋಡಿರುವ ಮ ಹಿತ್ತಯು ನ್ನ್ು ತ್ತಳುವಳಿಕ ಮತುು ನ್ಾಂಬಿಕೆಯನ್ವಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತುು ಸರಿ ಎಾಂದು ನ ನ್ು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡಿೇಕರಿಸ್ಸತೇಿ ನ.
ಸ್ದರಿ ಆವಿಷ್ ಾರ/ನ ವಿನ್ಾತ ಯೇಜನಯನ್ುು ಯ ವುದೆೋ ಸ್ಾಂಸ್ೆಯಲ್ಲಲ ಕೈಗೂಾಂಡಿರಬ ರದ್ಾಂಬ ರ್ರತಸಿ ನ್ನ್ಗ ತ್ತಳಿದಿದ್ ಹ ಗೂ ಪರಶ್ಸಿಿಗ ಪರಭ ವವನ್ಸಾ
ತರಸವ ಯ ವುದೆೋ ಪರಯತುವನ್ೂು ಅನ್ರ್ಣ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ ಗುತುದೆ ಮತುು ಅಾಂತರ್ ವಾಕ್ತುಯ ಯೋಜನೆಯನ್ುು ಯ ವುದೆೋ ಮ ಹಿತ್ತಯಿಲಲದೆ
ತ್ತರಸೆರಿಸಲ ಗುತುದೆ ಎಾಂದು ನ್ನ್ಗ ತ್ತಳಿದಿದ್.
ಸಥಳ:

ದಿನ ಾಂಕ:
ಹೆಸರು:
ಸಹಿ:

