
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ 

(ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ) 

 

ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೆೈದ್ಯವಿಜ್ಞನನದ್ಲ್ಲ ಿಜಿೀವಮನನದ್ 

ಸನಧರ್ೆಗನಗಿ ಪ್ರರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರನವ್ - ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಜಿೀವಮನನ ಸನಧರ್ೆ ಪ್ರಶಸಿುಗನಗಿ 

ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನ  

 

 
 
 
 

ಪ್ರರಫನಮನಾ 

 

ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲ ಿ_______ ವರ್ಷದ ಪ್ರೊ. ಸ್. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ - ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ೊಶಸ್ಿಗಾಗಿ 

................................................ ಅವರ ನಾಮನಿರೆೀಷಶನ 

1. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿವರಗಳು 
 

1.1 ಹೆಸರು  

1.2 ಹುಟಿಟದ ದಿನಾಾಂಕ*  

1.3 ಹುಟಿಟದ ಸಥಳ ಮತ್ುಿ ರಾಜ್ಯ  

1.4 ಕನಾಷಟಕದಲ್ಲ ಿವಾಸಿವಯದ ಅವಧಿ**  

1.5 ಪ್ೊಸುಿತ್ ಸಾಥನ  

1.6 ವಿಳಾಸ: (ಕಚೆೀರಿ ಮತ್ುಿ ನಿವಾಸ  

1.7 ದೂರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ: (ಕಚೆೀರಿ: ನಿವಾಸ: ಮತ್ುಿ 
ಮೊಬೆೈಲ್) 

 

1.8 ಇ-ಮೀಲ್  

 

ಸೂಚರ್ೆ:* ವಯಸ್ಿನ ಪ್ುರಾವೆ ಲಗತ್ತಿಸ್  

** ಕನಾಷಟಕದಲ್ಲ ಿವಾಸಿವಯದ ಅವಧಿಯನುು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಸವಯಾಂ-ದೃಢೀಕರಿಸ್ದ ನಿವಾಸ 

ಪ್ೊಮಾಣಪ್ತ್ೊವನುು ಲಗತ್ತಿಸ್. ಕನಾಷಟಕದಲ್ಲ ಿಜ್ನಿಸದವರಿಗೆ ಮಾತ್ೊ ಅನವಯಿಸುತ್ಿರೆ (ಅನತಬಂಧ -Iರಾಂತೆ)  
 

2. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಾತೆಗಳು 
(ಇತ್ತಿೀಚಿನದರಿಾಂದ ಪ್ಾೊರಾಂಭಿಸ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಷತೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸ್) 

 
 

 

ಇತ್ತಿೀಚಿನ 

ಭಾವಚಿತ್ೊ 



ಅವಧಿ ಅಹಷತೆ: ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ / ಸಾಂಸೆಥ / ಮಾಂಡಳಿ ವಿರ್ಯ / ಕ್ೆೀತ್ೊ 
    

 

3. ವೃತ್ತುಜಿೀವನ  

ಇತ್ತಿೀಚಿನದರಿಾಂದ ಪ್ಾೊರಾಂಭಿಸ್, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನುು ಸೂಚಿಸ್. 

 

ಅವಧಿ ವರ್ಷಗಳು ಸಾಂಸೆಥ ಹುರೆೆ ಕೆಲಸದ ಸವರೂಪ್ / ಜ್ವಾಬಾೆರಿ  

     
 

4. ವೃತ್ತುಜಿೀವನದ್ ಕ್ತರತಪ್ರಚಯ / ಜಿೀವನ ಚಿತ್ರಣ 

(ಬರಹ 300 ಪ್ದಗಳನುು ಮೀರಬಾರದು. ಬರಹವನುು ದಯವಿಟುಟ ಕನುಡ ಮತ್ುಿ ಇಾಂಗಿಷಿ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲೂ ಿ

ಸಲ್ಲಿಸ್) 

 
 

5. ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು / ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು  
(ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 31 ರಾಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಪ್ೊಕಟವಾದ ಪ್ೊಕಟಣೆಗಳು ಮಾತ್ೊ) 

 

5.1 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸನರನಂಶ (ದಯವಿಟುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳನುು ಮಾತ್ೊ ಸೂಚಿಸ್) 

 

 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಂಖೆಯಗಳು 
a.  ಜ್ನಷಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೊಕಟವಾದ ಪ್ೊಬಾಂಧಗಳು  

b.  ಸಮೇಳನಗಳು / ಸೆಮನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಿಸ್ದ 

ಪ್ೊಬಾಂಧಗಳು  

 

c.  ಸುದಿೆಪ್ತ್ೊ / ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೊಕಟವಾದ ಲೆೀಖನಗಳು  

d.  ಪ್ುಸಿಕಗಳು   

e.  ಪ್ುಸಿಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಾಯಯಗಳು  

f.  ವರದಿಗಳು  

g.  ಸಾಮಾನಯ / ಜ್ನಪ್ರೊಯ ಲೆೀಖನಗಳು   

h.  ಇತ್ರ ಪ್ೊಕಾರದ ಪ್ೊಕಟಣೆಗಳು, ಯಾವುರಾದರೂ ಇದೆರೆ  

i.  ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ ಪ್ೆೀಟೆಾಂಟ್ಗಳು  

j.  ಒಟುಟ ಉಲೆಿೀಖಗಳು / h- ಸೂಚ್ಯಾಂಕ / i- ಸೂಚ್ಯಾಂಕ  

 

5.2 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ದ್ಯವಿಟತು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ಂತೆ ವಿವರಗಳನತು ನಿೀಡಿ) 

 

5.2.1 ಜನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲೆೀಖಕರು, ಜ್ನಷಲ್, 

ಸಾಂಪ್ುಟ, ಪ್ೊಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟುಟ ಉಲೆಿೀಖ) 



5.2.2 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು / ಸೆಮಿರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಸಮೇಳನ / ಸೆಮನಾರ್, 

ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ುಿ ಸಥಳ, ಪ್ುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು) 
5.2.3 ಸತದ್ದಿಪ್ತ್ರ / ಬತಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಲೆೀಖನಗಳು (ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲೆೀಖಕರು, 

ಜ್ನಷಲ್, ಸಾಂಪ್ುಟ, ಪ್ೊಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು) 
5.2.4 ಪ್ುಸುಕಗಳು / ಅಧ್ನಯಯಗಳು (ಪ್ುಸಿಕ / ಅಧ್ಾಯಯದ ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲೆೀಖಕರು, ಸಾಂಪ್ುಟ, 

ಪ್ೊಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು) 
5.2.5 ವರದ್ದಗಳು / ಜನಪ್ರರಯ ಲೆೀಖನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪ್ರಕನರದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಯನವುರನದ್ರೂ ಇದ್ಿರೆ 

(ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲೆೀಖಕರು, ಪ್ೊಕಾಶಕರು, ವರ್ಷ) 
 

6. ಪೆೀಟೆಂಟ್ಗಳು (ದಯವಿಟುಟ ವಿವರಗಳನುು ಸೂಚಿಸ್: ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಪ್ೆೀಟೆಾಂಟ್ ಸಾಂಖ್ೆಯ, ವರ್ಷ ಮತ್ುಿ ರೆೀಶ) 

 

7. ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾನ (ಸನುತ್ಕೊೀತ್ುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಎಚ್ಡಿ) (ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ ವಿರಾಯರ್ಥಷಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ 
ಮತ್ುಿ ಇನೂು ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ)  

8. ವೃತ್ತುಪ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳ ಫೆಲೊೀಶಿಪ್ / ಸದ್ಸಯತ್ವ (ವೃತ್ತಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ೊ) 
 

9. ವೃತ್ತುಜಿೀವನದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದ್ ಪ್ರಶಸಿುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ನಾನ ಪ್ತ್ರಗಳು (ವಿರಾಯರ್ಥಷ ಜೀವನದಲ್ಲ ಿಮತ್ುಿ ಇತ್ರ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಡೆದ ಪ್ೊಶಸ್ಿಗಳನುು ದಯವಿಟುಟ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಡಿ)  

 

10. ಐದ್ತ ಪ್ರಮತಖ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಅಾಂತ್ಹ ಎಲಿ ಪ್ೊಬಾಂಧಗಳ ಪ್ೊತ್ತಗಳನೂು 
ಅನುಬಾಂಧ-IIIರಾಂತೆ ಲಗತ್ತಸಿಬೆೀಕು) 
(ಶೀರ್ಷಷಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲೆೀಖಕರು, ಜ್ನಷಲ್, ಸಾಂಪ್ುಟ, ಪ್ೊಕಟಣೆಯ ವರ್ಷ ಮತ್ು ಿಪ್ುಟ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು ಹಾಗೂ 

ಒಟುಟ ಉಲೆೀಿಖ ಮತ್ುಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ ಿವಿವರಣೆಯನುು ಇದು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೆೀಕು) 
 

11. ಪ್ರಶಸಿುಗನಗಿ ನಿಮಾ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನವನತು ಸಮರ್ಥಾಸಲತ ನಿೀವು ಒದ್ಗಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಇನಿುತ್ರ 

ಯನವುರೆೀ ಮನಹಿತ್ತ (ಪ್ೂರಕ ಕಡತ್ಗಳು, ಯಾವುರಾದರೂ ಇದೆರೆ, ಅನುಬಾಂಧ IVರಾಂತೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೆೀಕು) 
 

12. ಘೂೀಷಣೆ 
 

____ ವರ್ಷದ ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ........................................ಗಾಗಿ ನಾಮನಿರೆೀಷಶನಕಾಾಗಿ ನಾನು, 
..................................................., ಈ ಪ್ರೊಫಾಮಾಷದಲ್ಲ ಿಒದಗಿಸ್ರುವ ಎಲ ಿಮಾಹಿತ್ತಯೂನನಗೆ ತ್ತಳಿದ 

ಮಟಿಟಗೆ ಸತ್ಯವಾದದುೆ ಎಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೂೀರ್ಷಸುತೆಿೀನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದೆರೆ ನಾನು ಮೂಲ ರಾಖಲೆಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುತೆಿೀನೆ.  
 

ದಿನಾಾಂಕ: 

ಸಥಳ:                              ಸಹಿ 

 



ಗಮನಿಸಿ: 

• ನಾಮನಿರೆೀಷಶನಗಳನುು ಹಾರ್ಡಷ ಕಾಪ್ರ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿಮಾತ್ೊ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕು. 
• ಅಗತ್ಯಬಿರಾೆಗ ಮೂಲ ರಾಖಲೆಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು. 
• ಯಾವುರೆೀ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೊಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅನಹಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಿರೆ. 
• ಆಯ್ಕಾ ಸಮತ್ತಯ ನಿಧ್ಾಷರವು ಅಾಂತ್ತಮ ಮತ್ು ಿಒಪ್ಪತ್ಕಾರಾೆಗಿರುತ್ಿರೆ 

 

13. ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನಗಳನತು ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಮತಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾರ್ಕ ಅಧಿಕನರಯವರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕತ 
 

ಮುಖಯ ಕಾಯಷನಿವಾಷಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  

ಕನಾಷಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಾಂತ್ೊಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮ (ಕೆಎಸ್ಟಿಎ),  

ಪ್ರೊ. ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾಲೆೀಜ್ು ಆವರಣ,  

ಜಕೆವಿಕೆ ಕಾಯಾಂಪ್ಸ್, ಮೀಜ್ರ್ ಸಾಂದಿೀಪ್ ಉನಿುಕೃರ್ಣನ್ ರಸೆಿ,  
ರೊಡಡಬೆಟಟಹಳಿಿ ಬಡಾವಣೆ, ವಿರಾಯರಣಯಪ್ುರ, ಬೆಾಂಗಳೂರು - 560097 

 


