
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 

ಕನನಿಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ 

(ವಿಜ್ಞನನ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕನನಿಟಕ ಸಕನಿರ) 
 

ಪ್ರಖನಾತಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು: ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ನನಾಸ ಸಪರ್ೆಿ . 
1. ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರು:  

2. ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕ & ವಯಸುು  

3. ಸ್ಥಿತಿ ⎕ ವಿದಾಾರ್ಥಿ ⎕  ಭೆ ೋದಕರು  ⎕  ಸಾಂಶೆ ೋಧಕರು  ⎕  
ಸಾಂಶೆ ೋಧನಾ ವಿದಾಾರ್ಥಿ  ⎕  ಜನಸಾಮಾನಾರು 

4. ವಿಳಾಸ: 
 

 
 
 
 

 

ಇಮೋಲ್:  
ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ೆಾ.:  
ಫ್ಾಾಕ್ಸು:  

 

5. ವಿೋಡಿಯೊ ಉಪನಾಾಸದ ಶೋರ್ಷಿಕೆ  
 

6. ಭಾಷೆ  
 

7. ಶೋರ್ಷಿಕೆಯ ಇಾಂಗ್ಲೋಷ್ ಅರ್ಿ  
 

8. ವಿಷಯ ⎕ ಆರೆ ೋಗ್ಾ & ನೆೈರ್ಿಲ್ಾ ⎕  ಆಹಾರ ಭದರತೆ  ⎕  
ಜಲ್ಪರಪಾಂಚ  ⎕ ಖಗೆ ೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ  ⎕  ಶಕ್ತ ಿ

9. ವಿೋಡಿಯೊ ಪೋಸಟರ್ (jpeg/png; ಗಾತ್ರ- 
2mbಗ್ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ) 

ಲ್ಗ್ತಿಿಸ್ಥದ ⎕  ಹೌದು  ⎕  ಇಲ್ಲ 

10. ವಿೋಡಿಯೊ ಸಾರಾಾಂಶ (2ನಿಮಿಷಕ್ತಕಾಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು) MP4/MOV/MPEG /FLV  
/AVI ನರ್ ನೆ; ರೆಸಲ್ ಾಶನ್ - 1920x1080 
ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕಾಂತ್ ಹೆಚುಿ  

ಲ್ಗ್ತಿಿಸ್ಥದ ⎕  ಹೌದು  ⎕  ಇಲ್ಲ 

11. ಒಟ್ುಟ ಸರ್ಯ (mm/ss)  

12. ಆಸೆೆಕ್ಸಟ ಅನುಪಾತ್ (Aspect Ratio)  

13. ಉಪನಾಾಸದ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ ಿಸಾರಾಾಂಶ (ಗ್ರಿಷಠ. 100  
ಪದಗ್ಳು): 

 

ವಿವರಗ್ಳನುು ಅನುಬಾಂಧ 1 ರಲ್ಲಲ ಪರತೆಾೋಕ ಪುಟ್ದಲ್ಲಲ 
ಲ್ಗ್ತಿಿಸಲಾಗ್ದೆ  
⎕ ಹೌದು  ⎕  ಇಲ್ಲ 

 

ನಿಮಮ ವಿೋಡಿಯವನತು ನಮಮ ಇಮೋಲ್:  video.ksta@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 



ನಿಯರ್ಗ್ಳು & ನಿಭಾಂದನೆಗ್ಳು: 

1. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರದ್ನುಗಧೊಳಿಸ್ನವ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತನ್ು ವಿವಧೇಚನಧಗಧ ತಕ್ಕಂತಧ ಮಾರ್ೆಡಿಸ್ನವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆಕಾಡಧಮಿ 

ಕಾಯ್ದುರಿಸಿದಧ. ಅಕಾಡಧಮಿಯ ನಿರ್ಾೆರಗಳು ಅಂತಿಮ ಮತನು ಪಾಲನಿೇಯ     

2. ಒಬ್ಬರಿಗಧ ಒಂದ್ನ ರ್ರವಧೇಶ. ಒಂದ್ಕ್ಕಂತ ಹಧಚನು ಸ್ಲ್ಲಿಕಧಯಾದ್ರಧ ಅನ್ಹೆಗಧೊಳಿಸ್ಲಾಗನತುದಧ 
3. ವಿೇಡಿಯೇ ಸ್ವಂತಿಕಧಯಾಗಿರಬಧೇಕ್ನ ಮತನು ಅದ್ರ ಹಕ್ನಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಧ ಸಧೇರಿದಾುಗಿರಬಧೇಕ್ನ 
4. ವಿೇಡಿಯದ್ಲ್ಲಿ ತಧೊೇರಿಸ್ಲಾದ್ ಯಾವುದಧೇ ಸ್ಥಳ ಸ್ಂಬ್ಂರ್ಧಸ್ದ್ವರಿಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ರ್ಡಧಯ್ದರಿ 

5. ಸ್ಲ್ಲಿಕಧಗಳು ಇತರ ವಿಡಿಯೇಗಳು ಮರನ-ಸ್ಂಪಾದಿಸ್ಲಾದ್ ಆವೃತಿುಗಳಾಗಿರಬಾರದ್ನ 
6. ವಿಡಿಯೇಗಳಲ್ಲಿ ರ್ರಕ್ಟಿತ ರ್ಠ್ಯ, ಸ್ಂದ್ಶೆನ್ಗಳು, ವಿೇಡಿಯ ರಧಕಾರ್ಡೆ ಅಥವಾ 3ನಧೇ ಪಾಟಿೆ ಕ್ೃತಿಗಳ ಬ್ಳಸಿಕಧೊಂಡಿದ್ುಲ್ಲಿ (ಉದಾ. 

ಪಾರಪ್ ಗಳು, ಸ್ಂಗಿೇತ, ಫೇಟಧೊೇಗಳು, ಇತಾಯದಿ), ಅವುಗಳ ಬ್ಳಕಧಗಧ ಸ್ಮಮತಿ, ರ್ರವಾನ್ಗಿ, ಹಕ್ನಕಸಾವಮಯ ರ್ಡಧದಿರನವ ಬ್ಗಧೆ ಲ್ಲಖಿತ 

ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿದ್ ಸ್ಮಮತಿ ರ್ಡಧದಿರಬಧೇಕ್ನ 
7. ಬೌದಿಿಕ್ ಆಸಿು ಹಕ್ನಕಗಳ ವಿವಾದ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗಧೊಂಡಿರನವ ಸ್ಲ್ಲಿಕಧಗಳು ರ್ರವಧೇಶದಾರನ್ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿರಬಧೇಕ್ನ ಮತನು ಸ್ಂಘಟಕ್ರನ 

ಯಾವುದಧೇ ರಿೇತಿ ಇದ್ಕಧಕ ಸ್ಂಬ್ಂಧ ಹಧೊಂದಿರನವುದಿಲಿ 
8. ವಿಜಧೇತರನ ಬೌದಿಿಕ್ ಆಸಿು ಹಕ್ನಕಗಳಿಗಧ ಸ್ಂಬ್ಂರ್ಧಸಿದ್ ಕಾನ್ೊನ್ನಗಳು ಮತನು ನಿಬ್ಂಧನಧಗಳ ಉಲಿಂಘನಧಗಳಿಗಧ ಒಳರ್ಟಟರಧ, ಅವರಿಗಧ 

ನಿೇಡಿರನವ ರ್ರಮಾಣರ್ತರಗಳು, ಟಧೊರೇಫಿಗಳು/ ರ್ದ್ಕ್ಗಳು ಮತನು ಬ್ಹನಮಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರನಗಿಸ್ಬಧೇಕ್ನ 
9. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಧ ವಿಡಿಯೇ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ನವ ಮೊಲಕ್, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ ವಿೇಡಿಯ ಮೊಲ ಕ್ೃತಿ ತನ್ುದಧಂದ್ನ ಎಲಾಿ ಹಕ್ನಕಗಳ ಹಧೊಂದಿರನವ ಏಕಧೈಕ್ 

ಮಾಲ್ಲೇಕ್ನಧಂದ್ನ ದ್ೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿದ್ಂತಾಗನತುದಧ. ಈ ಮೊದ್ಲನ ವಿಡಿಯೊ ಎಲೊಿ ರ್ರಕ್ಟಿಸಿರಬಾರದ್ನ, ಯಾವುದಧೇ ಕ್ೃತಿಚೌಯೆ, ಎರವಲನ, 
ನ್ಕ್ಲನ ಅಥವಾ ಮಾಡಲನ ಅನ್ನಮತಿಸ್ನವುದಿಲಿ 

10. ವಿೇಡಿಯ ಮತನು ಅದ್ರ ವಿಷಯದ್ ಹಕ್ನಕಸಾವಮಯವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರ್ರವಧೇಶದಾರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕಧೊಂಡಿದ್ುರೊ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರ್ರವಧೇಶಿಸ್ನವ 

ಮೊಲಕ್ ಅಕಾಡಧಮಿಯನ ವಿೇಡಿಯವನ್ನು ಆನ್ ಲಧೈನ್ ಮತನು/ಅಥವಾ ಯಾವುದಧೇ ಸಾವೆಜನಿಕ್ ಯಾವುದಧೇ ನಿಬ್ೆಂಧವಿಲಿದಧ 
ರ್ರದ್ಶಿೆಸ್ನವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ಂತಾಗನತುದಧ 

11. ವಿಡಿಯೇ ತಲನರ್ದಿರನವ, ತಡವಾಗಿ ಬ್ಂದ್, ಬಧೇರಧ ವಿಳಾಸ್ಕಧಕ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ್ ಅಥವಾ ಅಂಚಧಯ ವಿಳಂಬ್ಗಳಿಗಧ ಅಕಾಡಧಮಿಯನ 
ಜವಾಬಾುರಿಯಲಿ. 

12. ತಾವು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕಧೊಂಡ ಚಿತಿರೇಕ್ರಣ ಸ್ಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೇಕ್ರಿಸ್ಲನ ಅನ್ನಮತಿ ರ್ಡಧಯನವ ಜವಾಬಾುರಿ ತಮಮದಧೇ. ನಿಷಧೇರ್ಧಸ್ಲಪಟಟ 
ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನಿನಿಂದ್ ನಿಬ್ೆಂರ್ಧಸ್ಲಪಟಿಟರನವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತಿರೇಕ್ರಿಸಿದ್ ವಿಡಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಧ ಅನ್ಹೆ 

13. ಅಕಾಡಧಮಿಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಧಸ್ರನ್ನು ವಧಬ್ ಸಧೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳಸ್ಲನ ಒರ್ಪಬಧೇಕ್ನ ಮತನು ಇದ್ಕಧಕ ಯಾವುದಧೇ ಸ್ಂಭಾವನಧ ಇಲಿರನವುದಿಲಿ 
14. ಅಕಾಡಧಮಿ ಮತನು ಸ್ಹ-ಸ್ಂಘಟಕ್ರನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಿಡಿಯೇವನ್ನು ರ್ರಚಾರ ಚಟನವಟಿಕಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಳಸ್ನವ ಹಕ್ಕನ್ನು 

ಹಧೊಂದಿರನತಾುರಧ 
15. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 18 ವಷೆಕ್ಕಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವಯಸಿಿನ್ವರಾಗಿದ್ುರಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಧೊೆಳಳಲನ ಪೇಷಕ್ರನ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೊನ್ನ ಬ್ದ್ಿ 

ಪಾಲಕ್ರಿಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ರ್ಡಧದಿರಬಧೇಕ್ನ 

 ಘೂೋಷಣೆ  

ಮೆೇಲಧ ನಿೇಡಿರನವ ಮಾಹಿತಿಯನ ನ್ನ್ು ತಿಳುವಳಿಕಧ ಮತನು ನ್ಂಬಿಕಧಯನ್ವಯ ರ್ರಿರ್ೂಣೆ ಮತನು ಸ್ರಿ ಎಂದ್ನ ನಾನ್ನ ಈ ಮೊಲಕ್ 

ದ್ೃಡಿೇಕ್ರಿಸ್ನತಧುೇನಧ. ರ್ರಭಾವವನ್ನು ತರನವ ಯಾವುದಧೇ ರ್ರಯತುವನ್ೊು ಅನ್ಹೆ ಎಂದ್ನ ರ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗನತುದಧ ಮತನು ಅಂತಹ 

ವಯಕ್ುಯ ಯೇಜನಧಯನ್ನು ಯಾವುದಧೇ ಮಾಹಿತಿಯ್ದಲಿದಧ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲಾಗನತುದಧ ಎಂದ್ನ ನ್ನ್ಗಧ ತಿಳಿದಿದಧ.  

ಸಥಳ: 
ದಿನನಂಕ: 
 

(ಅರ್ಜಿದನರರ ಹೆಸರತ) :  
         ಸಹಿ: 

 


