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

 

ಫ್ರರಢನಶನಲನ ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕನ ವಿಡಿಯೋ ತ್ಯನರಿಕೆ 
ನಿರೂಪಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಜಾ ಆಹ್ನಾನ 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸೆ್ೆಯನದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ 
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅರ್ನಡಮೆಿಯ ವತಿಯಂದ ಪ್ರರಢಶನಲನ ವಿದ್ನಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರಸ್ನಯನಶನಸರ, ಭರತ್ಶನಸರ 
ಮತ್ತು ಜೀವಶನಸರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ನ ವಿಡಿಯೀಗಳನತು ತ್ಯನರಿಸಲತ 
ಕರಮರ್ೈೆಗೆೊಳಳಲನಗತತಿುದ್ೆ. ವಿಡಿಯೀಗಳನತು ರನಜ್ಾದ ಗನರಮಿೀಣ ಪ್ರದ್ೀೆಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ 
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರ್ೆೊಡಲನಗತವುದತ. ಈಗನಗಲೆೀ 8, 9 ಮತ್ತು 10ರ್ೆೀ ತ್ರಗತಿಯ 
ಪ್ಠ್ಾಕರಮಕಕನತಗತಣವನಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ 04 ವಿಡಿಯೋ ಶೀರ್ಷಾರ್ೆಗಳನತು ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಲನಗಿದದು, ಸದ ರಿ  
ಶೋರ್ಷಾರ್ೆಗಳಡಿಯ ಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯ ೋ ತಯಾರಿಸಲದ ಸ್ಕ್ಕಿಪ್ಟ್ ಅನ್ದನ ಆಯಾಯ ವಿಷಯ ದಲ್ಲ ಿ
ಬ  ೋಧಿಸದತ್ತರಿ ದವ ಅಧ್ಾಾಪಕರ  ಮ ಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ .  
 
ವಿಡಿಯೀಗಳನತು ಅರ್ನಡಮೆಿಯ ಸತುಡಿಯೀದಲ್ಲ ಿ ಚಿತಿರೀಕರಿಸಲನಗತವುದತ. ಆದತದರಿಂದ ಸಿೆಿಪ್ಟು ಗ ೆ
ಅನತಗತಣವನಗಿ ಅವುಗಳನತು ನಿರ  ಪಣ  ಮಾಡಲದ ಸ ಕಿ ಪರತ್ತಭಾನಿಿತ ವಾಕ್ತಿಗಳ ನ್ದನ ಆಯ್ಕ ಕ ಮಾಡಲಾಗದತ್ತಿದ . 
ಈ ಕ ಳಕಂ ಡ ಅರ್ಹತ ಗಳ ನ್ದನ ಒಳ ಗ  ಂ ಡ ಆಸಕಿರ ದ ತಮಮ ಅರ್ಜಹಯ ನ್ದನ ಕಳ ಹಿಸ್ಕ್ಕ  ಡಬರ್ದದಾಗಿದ : 

1. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದಲಲ್ಲತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದವ ಕಲ ಯ ನ್ದನ ಹ  ಂ ದಿರ ಬ ೋಕದ 
2. ನಿರ  ಪಣ ಯ ನ್ದನ ಮಾಡಿ ಅನ್ದಭವ ಹ  ಂ ದಿರ ದವವರ ದ. ಆದರ  ಕಡ್ಾಾಯ ವಲಿ 
3. ಪ್ರರಢಶಾಲ ಯಲ್ಲಿ ಬ  ೋಧಿ ಸದತ್ತಿರ ದವ ಶಕ್ಷಕರಿಗ  ಆಧ್ಾತ   

(ವಿಶ ೋಷ ಪರಿಸ್ಕ್ಿತ್ತಗಳ ಲ್ಲಿ, ತದಂ ಬಾ ಪರತ್ತಭಾನಿಿತರಿದುರ , ಪದವಿ ಪ ವಹ ರ್ಂತದಲ್ಲಿ 
ಬ  ೋಧಿ ಸದತ್ತರಿ ದವವರದ ಅಥವಾ ನಿರ ದದ  ಾೋಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪದವಿೋಧ್ರ ರನ್ ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದವುದದ) 
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ಅರ್ಜಾ ಕಳುಹಿಸತವ ವಿಧನನ 

ಕ  ೋವಿಡ್19 ಪಿಡದಗಿನ್ ಹಿನ್ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹಗಳ ನ್ದನ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ . 
ಅರ್ಜಹದಾರರ ದ ತಮಮ ವಿವರಗಳ ಜ  ತ ಗ  ಫ್ರರಢಶಾಲಾ ಪಠ್ಾಕಕನ್ದಗದಣವಾಗಿ ರ ಸಾಯ ನ್ಶಾಸರ, ಭರತಶಾಸರ 
ಮತದಿ ರ್ಜೋ ವಶಾಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ  ಂ ದದ ಪಠ್ಾ ವಿಷಯ ವನ್ದನ ಆಯ್ಕ ಕ ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡದ 2 
ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯ ೋವನ್ದನ ತಯ ಾರಿಸ್ಕ್ ನ್ಮಮ ಇ-ಮೋಲ್ video.ksta@gmail.com ಗ  ಕಳ ುಹಿಸಲ ದ 
ಕ  ೋರ ಲಾಗಿದ . 

ಅರ್ಜಾದ್ನರರತ ಕಳುಹಿಸಬೋೆಕನದ ವಿವರ 

1. ಹ ಸರ ದ: 
2. ವಿದಾಾರ್ಹತ : 
3. ವೃತ್ತಯಿ ವಿವರ: 
4. ವಿಳಾಸ: 
5. ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್  ಾ: 
6. ನಿರ  ಪಕರಾಗಿ ಅನ್ದಭವ (ಕಡ್ಾಾಯ ವಲಿ): 

 

ಅರ್ಜಹಯ ಂ ದಿಗ  ವಿಡಿಯ ೋವನ್ದನ ಕಳ ುಹಿಸಬ ೋಕಾದ ಇ-ಮೋಲ್ : video.ksta@gmail.com 

ಸೂಚರೆ್ 

• ವಿಡಿಯ ವನ್ದನ ತಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಚಿತ್ತರೋಕರಿ ಕಳ ುಹಿಸದವುದದ 
• ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಸದವಾಗ ಸಕಾಹರ ಸ ಚಿಸ್ಕ್ರ ದವ ಎಲಾಿ ಕ  ೋವಿಡ್19 ನಿಬಂ ಧ್ನ ಗಳು ಮತದಿ 

ಮಾಗಹಸ ಚಿಯನ್ದನ ತಪಿದ  ಅನ್ದಸರಿಸದವುದದ 

  

 

 

 


