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

ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸ್ನಮನನಾರಿಗೆ ಪರಬಂಧ ಸಪರ್ೆಾ 2020
(ಕನಾಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೋಷ್)
ಸಪರ್ೆಾಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ ಚರ್ೆಗಳು
1.0 ಪೋಠಿಕೆ
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯತಗದಲ್ಲಲ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವು ನಮಮ ದ್ೆೈನಂದಿನ ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಹನಸತ ಹೆ ಕನಾಗ್ದತು,
ಪದ

ಸಂಸಾರಣೆಯಲ್ಲಲ

ಸತಲಭೋಕರಣ,

ವಿವಿಧ ಸ್ನಧನಗಳ

ಮಧಾ ನಮಮ

ಕೆಲಸವನತಾ

ಸಂಯೋಜಿಸಲತ ಅಭವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರತವ ತ್ಂತ್ನರಶಗಳು, ಕೆೈಬರಹದ ಉದ್ೆುೋಶವನತಾ ಬಹತತ್ೆೋಕವನಗ್
ಕಡಿಮೆ

ಮನಡಿದ್ೆ.

ಆದರೆ,

ಕೆೈಬರಹವು

ರ್ನವು

ಅಂದತಕೆ ಂಡಿರತವುದಕ್ಾಂತ್

ಹೆಚ್ಚಿನ

ಉಪಯತಕುತ್ೆಯನತಾ ಹೆ ಂದಿದ್ೆ. ಇದತ ನಮಮ ಓದತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭನಷನ ಸಂಸಾರಣೆ ಕೌಶಲಾಗಳನತಾ
ಬಲಪಡಿಸತತ್ುದ್ೆ, ನಮಮ ಜ್ಞನಪಕ ಶಕ್ುಯನತಾ ಸತರ್ನರಿಸತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ನವ ಆಲೆ ೋಚರ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಕೆಲಸ ಮನಡತವನಗ ಬೆರಳಚ್ಚಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ರ್ನವು ಕೆೈಬರಹದ ಮ ಲಕ ಕಲ್ಲತ್ದುನತಾ
ರ್ೆನಪನಲ್ಲಲಟತುಕೆ ಳಳಬಹತದತ. ಅಲಲದ್ೆ, ಬರವಣಿಗೆಯತ ಮೆದತಳಿನಲ್ಲಲ ವಿಶಿಷುವನದ ಪಥಗಳನತಾ
ಸೃಷ್ಟುಸತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಅದತ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿದವರಿಗ್ಂತ್ ಹೆಚತಿ ವಿಷಯವನತಾ ರ್ೆನಪನಲ್ಲಟತುಕೆ ಳಳಲತ
ಸಹನಯಕವನಗ್ದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಸಂಶೆ ೋಧರ್ೆಯಂದ ದೃಢಪಟ್ಟುದ್ೆ.
ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲಗಳನತಾ ಸತರ್ನರಿಸಲತ ಪರಬಂಧವು ಒಂದತ ಪರಮತಖ ಸ್ನಧನವನಗ್ದ್ೆ. ಅದತ ಒಂದತ
ವನದವನತಾ ಮಂಡಿಸತವ ಸ್ನಮಥಾಾ ಹನಗ

ಸಪಷು, ಸತಸಂಬದಿ ಮತ್ತು ಮನವೊಲ್ಲಸತವ

ರ್ನರಣಶಕ್ುಯನತಾ ಅಭವೃದಿಿಪಡಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಇದತ ಕೌಶಲಾ ಮತ್ತು

ಬೌದಿಿಕ/ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯ

ಸ್ನಮಥಾಾವನತಾ ನೋಡತತ್ುದ್ೆ.
ಈ ದೃಷ್ಟುಕೆ ೋನವನತಾ ಗಮನದಲ್ಲಲರಿಸಿಕೆ ಂಡತ ಅಕನಡೆಮಿಯತ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ಪದವಿ ಮತ್ತು
ಜನಸ್ನಮನನಾರಿಗನಗ್ ಕನಾಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೋಷ್ ನಲ್ಲಲ ಪರಬಂಧ ಸಪರ್ೆಾ ನಡೆಸತತ್ತುದ್ೆ.

1

2.0

ಪರಬಂಧ ಸಪರ್ೆಾಯ ವಿಷಯಗಳು 2020
ಪದವಿ ಹಂತ್

• Post Covid 19: Socioeconomic Challenges
• ಕ ೋವಿಡ್ 19 ನಂತರದ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸವಾಲುಗಳು

3.0

ಸ್ನಾತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ಹಂತ್

ಜನಸ್ನಮನನಾರಿಗೆ

• Post Covid 19: Role of
Science and Technology
in Economic Revival
• ಕ ೋವಿಡ್ 19 ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ
ಪುನಶೋಚ ತನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳ ಪಾತರ

• Covid 19: Lessons for the
Future
• ಕ ೋವಿಡ್ 19: ಭವಿಷ್ಯಕೆ ಪಾಠ

ಪರಬಂಧ ಗನತ್ರ

ಪರಬಂಧವು A4 ಗನತ್ರದ ಪುಟದಲ್ಲಲ ಡಬಲ್ ಲ ೈನ್ ಸ ಪೇಸ್ ರ್ೆ ಂದಿಗೆ 3000 ಪದಗಳು ಅಥವನ 10
ಪುಟಗಳನತಾ ಮಿೋರತವಂತ್ತಲಲ. ಯನವುದ್ೆೋ ಕೆಳಮಿತ್ತ ಸ ಚ್ಚಸತತ್ತುಲಲವನದರ

750 ಪದಗಳಿಗ್ಂತ್

ಕಡಿಮೆ ಇರತವ ಪರಬಂಧಗಳನತಾ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತವುದಿಲಲ
4.0

ಪರಬಂಧ ಸವರ ಪದ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ

ಪರಬಂಧವನತಾ

ವಿವಿಧ

ವಿಭನಗಗಳನದ

ಪರಸ್ನುವರ್ೆ/ಪೋಠಿಕೆ,

ವಿಷಯ

ನಿರೂಪಣ ,

ಉಪಸಂಹನರ/ನಣಾಯ ಮತ್ತು ಉಲೆಲೋಖಗಳ ಪಟ್ಟುಯರ್ೆ ಾಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ ರಚ್ಚಸಬಹತದತ. ಇದತ
ಕೆೋವಲ ಒಂದತ ಸ ಚ್ಚತ್ ಮತ್ತು ಕನಷಠ

ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಸವರ ಪವನಗ್ದತು,

ಅಗತ್ಾ ಮತ್ತು

ಸಮಂಜಸವೆನಸತವ ಇತ್ರ ವಿಭನಗಗಳನತಾ ಸಪರ್ಧಾಯತ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹತದತ.
5.0

ಮೌಲಾಮನಪನ ಮನನದಂಡ

ಈ ಕೆಳಗ್ನ ಮನನದಂಡಗಳ ಆರ್ನರದ ಮೆೋಲೆ ಪರಬಂಧಗಳನತಾ ಮೌಲಾಮನಪನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ:
✓ ವಿಷಯಕ್ಾರತವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸವಂತ್ತಕೆ (30%)
✓ ಸಂಪಕಾ ಮತ್ತು ಸುಸಂಬದ್ಧತ , ರಚರ್ೆ ಮತ್ತು ಪದಮಿತ್ತಯ ಪನಲರ್ೆ (20%)
✓ ಸೃಜನಶಿೋಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಪರಸತುತ್ತ (30%)
✓ ಭನಷೆ, ಅನತಸಂರ್ನನ, ನರಗಾಳತ್ೆ, ಸ್ನಮಥಾಾ (ಅಕ್ಷರಗಳು, ಪದಗಳು ಮತ್ತು ರೆೋಖೆಗಳ
ನಡತವಿನ ಅಂತ್ರ; ಅಕ್ಷರಗನತ್ರ ಮತ್ತು ಸವರ ಪಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಿರತ್ೆ; ಅಚತಿಕಟತು ಮತ್ತು ಸ್ೆ ಬಗತ)
(20%)
6.0

ನಮಮ ಪರಬಂಧವನತಾ ಸಲ್ಲಲಸತವುದತ ಹೆೋಗೆ
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• ನಮಮ ಕೆೈ ಬರಹದ ಪರಬಂಧವನತಾ (ಹನರ್ಡಾ ಕನಪ) ಅಂಚೆಯ ಮ ಲಕ ಕೆಳಗ್ನ ವಿಳನಸಕೆಾ
ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಾನ್ ಮನಡಿದ ಪರತ್ತಯನತಾ (pdf ಸವರ ಪ) ನಮಮ ಇ-ಮೆೋಲ್ ಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ : essay.ksta@gmail.com
• ವಿಳನಸ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ, ಪ್ರರ.ಯತ.ಆರ್.ರನವ್ ವಿಜ್ಞನನ
ಭವನ, ಮೆೋಜರ್ ಸಂದಿೋಪ್ ಉನಾಕೃಷಣನ್ ರಸ್ೆು, ತ್ೆ ೋಟಗನರಿಕೆ ವಿಜ್ಞನನ ಕನಲೆೋಜತ ಪರವೆೋಶ
ದ್ನವರ ಬಳಿ, ಜಿಕೆವಿಕೆ, ವಿದ್ನಾರಣಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರತ – 560 097
• ಸ್ನಾಾನ್ ಮನಡಿದ ಫೆೈಲ್.ನ ಹೆಸರನತಾ (pdf ಸವರ ಪ ಮನತ್ರ) [name-category]
ನಮ ರ್ೆಯಲ್ಲಲ ಹೆಸರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಲ ಹೆಸರತ = ನಮಮ ಹೆಸರತ (initials ಹೆ ರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು
ವಗಾ = ಪದವಿ (UG), ಸ್ನಾತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ಪದವಿೋಧರ (PG) ಮತ್ತು ಜನಸ್ನಮನನಾರತ (GP)
ಉದ್ನ: ನಮಮ ಹೆಸರತ Vivekananda ಮತ್ತು ನೋವು ಪದವಿ (UG) ವಗಾದಲ್ಲಲ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಲಸತತ್ತುದುರೆ - ಫೆೈಲ್ ನ ಹೆಸರತ Vivekananda-UG ಎಂದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.
• ನಮಮ ಪರಬಂಧದ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಗತರತತ್ತನ ಚ್ಚೋಟ್ಟ, ವಿಳನಸ ಮತ್ತು ವಯಸಿಿನ (ಆರ್ನರ್,
ವೊೋಟರ್ ಐಡಿ) ಪುರನವೆ (ಪ್ರೋಸ್ಟು ಮ ಲಕ ಹನರ್ಡಾ ಕನಪ ಮತ್ತು ಸ್ನಫ್ಟು ಕನಪ ಯನತಾ
ಮೆೋಲೆ ನೋಡಿರತವ ಇಮೆೋಲ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಲಸಿ). ಸ್ನಾಾನ್ ಮನಡಿದ ಫೆೈಲ್ (jpeg ಸವರ ಪದಲ್ಲಲ)ನತಾ
ಹೆಸರಿಸತವನಗ ಮೆೋಲ್ಲನ ರ್ನಮಕರಣ ವಿರ್ನನವನತಾ ಅನತಸರಿಸಿ.
7.0

ವಿಶೆೋಷ ಸ ಚರ್ೆ

• ಈ ದ್ನಖಲೆಯಲ್ಲಲ ಒದಗ್ಸಲನದ ಸ ಚರ್ೆಗಳು/ಮನಗಾಸ ಚ್ಚಗಳು ಈಗನಗಲೆೋ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್
ನಲ್ಲಲ ಪರಕಟ್ಟತ್ ಸ ಚರ್ೆಗಳು/ಮನಗಾಸ ಚ್ಚಗಳ ಮತಂದತವರಿದ ಭನಗ.
• ಕೃತ್ತಚೌಯಾಕೆಾ ಸಿವೋಕನರವಿಲಲ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೌಲಾಮನಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ
ಕಟತುನಟ್ನುಗ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲನಗತವುದತ ಮತ್ತು ಅದನತಾ ತ್ತರಸಾರಿಸಲನಗತವುದತ.
• ಪರತ್ತ ಸಪರ್ಧಾಗೆ ಒಂದತ ಸಲ್ಲಲಕೆಗೆ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶ ನೋಡಲನಗ್ದ್ೆ. ಒಬಬ ಸಪರ್ಧಾಯತ ಕನಾಡ
ಅಥವನ ಇಂಗ್ಲೋಷ್, ಯನವುದ್ನದರೆ ಂದರಲ್ಲಲ ಪರಬಂಧವನತಾ ಸಲ್ಲಲಸಬಹತದತ. ಒಂದತ ವೆೋಳೆ
ಯನವುದ್ೆೋ ಸಪರ್ಧಾಯತ ಒಂದತ ನದಿಾಷು ಭನಷೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದಕ್ಾಂತ್ ಹೆಚತಿ ನಮ ದತಗಳನತಾ
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ಸಲ್ಲಲಸಿರತವುದತ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಲ, ಆ ಸಪರ್ಧಾಯತ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ಎಲನಲ ನಮ ದತಗಳನತಾ
ಅಸಿಂಧತವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.
• ಯನವುದ್ೆೋ ಬನಲ್ ಪನಯಂಟ್ ಪೆನ್ ಅಥವನ ಫೌಂಟ್ೆನ್ ಪೆನ್ ಬಳಸಿ ಪರಬಂಧ
ಬರೆಯತವುದತ. ದಯವಿಟತು ಕಪುಪ ಶನಯ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಕನಗದವನತಾ (ಸ್ನದ್ನ ಅಥವನ
ಸ್ನಲತಗಳನತಾ ಹೆ ಂದಿರತವ) ಮನತ್ರ ಬಳಸಿ.
• ನಮಮ ಪರಬಂಧದ ಕೆ ರ್ೆಯಲ್ಲಲ (ಮತಂಭನಗದಲ್ಲಲ ಅಲಲ), ನಮಮ ಹೆಸರತ, ವಿಳನಸ, ಜನವರಿ 1,
2021ರಂದತ ತ್ಮಗನಗಲ್ಲರತವ ವಯಸತಿ (ವಯಸಿಿನ ಪುರನವೆಯನತಾ ಲಗತ್ತುಸಬೆೋಕತ),
ಸಂಪಕಾ ಸಂಖೆಾ ಮತ್ತು ಇ-ಮೆೋಲ್ ವಿವರಗಳನತಾ ನೋಡತವುದತ.
• ಗ್ೋಚತವುದತ ಅಥವನ ಅಳಿಸತವುದನತಾ ಮನಡಬೆೋಡಿ. ಕರಡತ ಪರತ್ತಗಳನತಾ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಡಿ.
ನೋವು ತ್ಪುಪ ಮನಡಿದರೆ, ಆ ಪುಟವನತಾ ಪುನಃ ಆರಂಭಸಿ.
• ಆಯ್ಕಾಯನದ ಪರಬಂಧಗಳ ಸಪರ್ಧಾಗಳ ಹೆಸರತ, ಫೋಟ್ೆ ೋ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನತಾ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್
ನಲ್ಲಲ ಪರಕಟ್ಟಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಇದಕೆಾ ಯನವುದ್ೆೋ ಪೂವನಾನತಮತ್ತಯನತಾ ಕೆ ೋರಲನಗತವುದಿಲಲ.
ನಮಮ ಪರಬಂಧವನತಾ ಸಪರ್ೆಾಗೆ ಕಳುಹಿಸತವುದರ ಮ ಲಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಥವನ ಡಿಜಿಟಲ್
ಮನಾಗಜಿನ್ ಗಳಲ್ಲಲ ಪರಕಟ್ಟಸತವ ಅರ್ಧಕನರ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ,
ಲೆೋಖನವನತಾ ಎಲ್ಲಲಯ ಪರಕಟ್ಟಸತವ ಆಸಕ್ುಯನತಾ ತ್ನವು ಹೆ ಂದಿಲಲದಿದುರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಲಯ್ಕೋ
ತ್ಮಮ ನರನಸಕ್ುಯನತಾ ಸ ಚ್ಚಸತವುದತ.
•

ಎಲನಲ

ನಮ ದತಗಳು

ಅಕನಡೆಮಿಯ

ಆಸಿುಯನಗತತ್ುದ್ೆ

ಮತ್ತು

ಅದನತಾ

ಹಿಂದಿರತಗ್ಸಲನಗತವುದಿಲಲ
8.0

ಪರಮತಖ ದಿರ್ನಂಕಗಳು

• ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಲಸಲತ ಕೆ ರ್ೆಯ ದಿರ್ನಂಕ: ಜನವರಿ 11, 2021
• ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಪರಕಟ: ಫೆಬರವರಿ 28, 2021; ಇಮೆೋಲ್, ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್, ಫೆೋಸ್ಟ ಬತಕ್ ಮ ಲಕ
• ಬಹತಮನನ ಮತ್ತು ಪರಮನಣಪತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ: ಫೆಬರವರಿ 28, 2021; ವಿೋಡಿಯ ಕನನಫರೆನ್ಿ
ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮ ಲಕ
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