
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ 

(ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ) 

 

ಕನನಡದಲ್ಲ ಿಸ್ಟೀಮ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲ ಿಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಜೀವಮನನ ಸನಧರ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ುಗೆ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನ 

 

 
 
 

ಪ್ರರಫನಮನಾ 

 

................................................ಗಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ________ ವರ್ೇದಲ್ಲಿ ಕನನಡದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞಾನ 

ಸಂವಹನಕ್ಾಾಗಿ ಕ್್ಎಸ್ಟಿಎ ಜದವಮಾನ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ ಿ

1. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿವರಗಳು 
 

1.1 ಹ್ಸರು  

1.2 ಹುಟಿಿದ ದಿನಾಂಕ*  

1.3 ಹುಟಿಿದ ಸಥಳ ಮತ್ುಿ ರಾಜ್ಯ  

1.4 ಕನಾೇಟಕದಲ್ಲ ಿವಾಸಿವಯದ ಅವಧಿ**  

1.5 ಪ್ರಸುಿತ್ ಸಾಥನ  

1.6 ವಿಳಾಸ: (ಕಚ್ದರಿ ಮತ್ುಿ ನಿವಾಸ  

1.7 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯ: (ಕಚ್ದರಿ: ನಿವಾಸ: ಮತ್ುಿ 
ಮೊಬ್ೈಲ್) 

 

1.8 ಇ-ಮದಲ್  

ಸೂಚರ್ೆ:* ವಯಸ್ತಿನ ಪ್ುರಾವ್ ಲಗತ್ತಿಸ್ತ  

** ಕನಾೇಟಕದಲ್ಲ ಿವಾಸಿವಯದ ಅವಧಿಯನುನ ಸಪರ್ಿವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಸವಯಂ-ದೃಢದಕರಿಸ್ತದ ನಿವಾಸ 

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನುನ ಲಗತ್ತಿಸ್ತ. ಕನಾೇಟಕದಲ್ಲ ಿಜ್ನಿಸದವರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನವಯಿಸುತ್ಿರ್ (ಅನತಬಂಧ -Iರಂತ್)  
 

2. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತೆಗಳು 
(ಇತ್ತಿದಚಿನದರಿಂದ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹೇತ್ಗಳನುನ ಸೂಚಿಸ್ತ) 

ಅವಧಿ ಅಹೇತ್: ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ / ಸಂಸ್ಥ / ಮಂಡಳಿ ವಿರ್ಯ / ಕ್್ದತ್ರ 
    

 

 

 

ಇತ್ತಿದಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ 



3. ವೃತ್ತುಜೀವನ  

ಇತ್ತಿದಚಿನದರಿಂದ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತ, ಕಳ್ದ 20 ವರ್ೇಗಳ ವೃತ್ತಿಜದವನವನುನ ಸೂಚಿಸ್ತ. 

ಅವಧಿ ವರ್ೇಗಳು ಸಂಸ್ಥ ಹುರ್ೆ ಕ್್ಲಸದ ಸವರೂಪ್ / ಜ್ವಾಬಾೆರಿ  

     
 

4. ವೃತ್ತುಜೀವನದ ಕ್ತರತಪ್ರಿಚಯ / ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ: (ಬರಹ 300 ಪ್ದಗಳನತನ ಮಿೀರಬನರದತ. 
(ಬರಹವನುನ ದಯವಿಟುಿ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಸಿ್ತ) 

 

5. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ವರ್ೇದ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದವು ಮಾತ್ರ) 
5.1 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸನರನಂಶ (ದಯವಿಟತಟ ಸಂಖೆೆಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಸೂಚಿಸ್) 

 

 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಂಖೆೆಗಳು 
a.  ಜ್ನೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು  

b.  ಸಮೇಳನಗಳು / ಸ್ಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು   

c.  ಸುದಿೆಪ್ತ್ರ / ಬುಲ್ಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲ್ದಖನಗಳು  

d.  ಪ್ುಸಿಕಗಳು   

e.  ಪ್ುಸಿಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಾಯಯಗಳು  

f.  ವರದಿಗಳು  

g.  ಸಾಮಾನಯ / ಜ್ನಪ್ರರಯ ಲ್ದಖನಗಳು   

h.  ಇತ್ರ ಪ್ರಕ್ಾರದ ಪ್ರಕಟಣ್ಗಳು, ಯಾವುರಾದರೂ ಇದೆರ್  

i.  ಅಂಗಿದಕೃತ್ ಪ್್ದಟ್ಂಟ್ಗಳು  

j.  ಒಟುಿ ಉಲ್ಿದಖಗಳು / h- ಸೂಚ್ಯಂಕ / i- ಸೂಚ್ಯಂಕ  

 

5.2 ಕನನಡ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು: (ದಯವಿಟತಟ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸ್ದಂತೆ ವಿವರಗಳನತನ ನಿೀಡಿ) 

 

5.2.1 ಕನನಡ ಜನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಲ್ದಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲ್ದಖಕರು, ಜ್ನೇಲ್, 

ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣ್ಯ ವರ್ೇ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಂಖ್್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟುಿ ಉಲ್ಿದಖ) 

5.2.2 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು / ಸೆಮಿರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ದ ಕನನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಸಮೇಳನ / 

ಸ್ಮಿನಾರ್, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ುಿ ಸಥಳ, ಪ್ುಟ ಸಂಖ್್ಯಗಳು) 
5.2.3 ಸತದ್ದಿಪ್ತ್ರ / ಬತಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ ಕನನಡ ಲೆೀಖನಗಳು (ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಲ್ದಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-

ಲ್ದಖಕರು, ಜ್ನೇಲ್, ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣ್ಯ ವರ್ೇ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಂಖ್್ಯಗಳು) 
5.2.4 ಕನನಡ ಪ್ುಸುಕಗಳು / ಅಧ್ನೆಯಗಳು (ಪ್ುಸಿಕ / ಅಧ್ಾಯಯದ ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಲ್ದಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲ್ದಖಕರು, 

ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣ್ಯ ವರ್ೇ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ ಸಂಖ್್ಯಗಳು) 



5.2.5 ಕನನಡದ ವರದ್ದಗಳು / ಜನಪ್ರರಯ ಲೆೀಖನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪ್ರಕನರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಯನವುರನದರೂ 

ಇದಿರೆ (ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಲ್ದಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲ್ದಖಕರು, ಪ್ರಕ್ಾಶಕರು, ವರ್ೇ) 
5.2.6 ಎಲೆಕನಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೊೀಷಿಯಲ್ ಮಿೀಡಿಯನ ಹನಗೂ ಅರ್ೌಪ್ಚನರಿಕ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞನನ 

ಪ್ರಸನರದ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳು 
 

6. ಕನನಡದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಹನ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ೆಗನಗಿ ವಿರನೆರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ (ಸನನತ್ಕೊೀತ್ುರ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಎಚ್ಡಿ) (ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ್ದ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಮತ್ುಿ ಇನೂನ ಕ್್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 

ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ಸಂಖ್್ಯ)  
 

7. ವೃತ್ತುಪ್ರ ಸಂಸೆೆಗಳ ಫೆಲೊೀಶಿಪ್ / ಸದಸೆತ್ವ (ವೃತ್ತಜಿದವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) 
 

8. ಕನನಡದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಹನಕನಾಗಿ ವೃತ್ತುಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ನಾನ ಪ್ತ್ರಗಳು 
(ವಿರಾಯರ್ಥೇ ಜದವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಡ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನುನ ದಯವಿಟುಿ 
ಸ್ದರಿಸಬ್ದಡಿ)  

 

9. ಕನನಡದ ಐದತ ಪ್ರಮತಖ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಅಂತ್ಹ ಎಲಿ 
ಪ್ರಕಟಣ್ಗಳ ಪ್ರತ್ತಗಳನೂನ ಅನುಬಂಧ -3 ರಂತ್ ಲಗತ್ತಿಸಬ್ದಕು) 
(ಶದರ್ಷೇಕ್್, ಲ್ದಖಕ ಮತ್ುಿ ಸಹ-ಲ್ದಖಕರು, ಜ್ನೇಲ್, ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣ್ಯ ವರ್ೇ ಮತ್ುಿ ಪ್ುಟ 

ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನ ಇದು ಒಳಗ್ೂಂಡಿರಬ್ದಕು) 
 

10. ಪ್ರಶಸ್ುಗನಗಿ ನಿಮಾ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನವನತನ ಸಮರ್ಥಾಸಲತ ನಿೀವು ಒದಗಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಇನಿನತ್ರ 

ಯನವುರೆೀ ಮನಹಿತ್ತ (ಪ್ೂರಕ ಕಡತ್ಗಳು, ಯಾವುರಾದರೂ ಇದೆರ್, ಅನುಬಂಧ IVರಂತ್ 
ಲಗತ್ತಿಸಬ್ದಕು) 
 

11. ಘೂೀಷಣೆ 
 

____ ವರ್ೇದ ಕ್್ಎಸ್ಟಿಎ ........................................ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಾಾಗಿ ನಾನು, 
..................................................., ಈ ಪ್ರರಫಾಮಾೇದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತರುವ ಎಲಿ ಮಾಹಿತ್ತಯೂನನಗ್ ತ್ತಳಿದ 

ಮಟಿಿಗ್ ಸತ್ಯವಾದದುೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೂದರ್ಷಸುತ್ಿದನ್. ಅಗತ್ಯವಿದೆರ್ ನಾನು ಮೂಲ ರಾಖಲ್ಗಳನುನ 
ಒದಗಿಸುತ್ಿದನ್.  
 

ದಿನಾಂಕ: 

ಸಥಳ:  

          ಸಹಿ 



12. ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನಗಳನತನ ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಮತಖೆ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕತ 
 

ಮುಖಯ ಕ್ಾಯೇನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕ್ಾರಿ  

ಕನಾೇಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಾಡ್ಮಿ (ಕ್್ಎಸ್ಟಿಎ)  

ಪ್ರರ. ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತ್ೂದಟಗಾರಿಕ್್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕ್ಾಲ್ದಜ್ು ಆವರಣ,  

ಜಕ್್ವಿಕ್್ ಕ್ಾಯಂಪ್ಸ್, ಮದಜ್ರ್ ಸಂದಿದಪ್ ಉನಿನಕೃರ್ಣನ್ ರಸ್ಿ,  
ರ್ೂಡಡಬ್ಟಿಹಳಿಿ ಬಡಾವಣ್, ವಿರಾಯರಣಯಪ್ುರ, ಬ್ಂಗಳೂರು - 560097 

 


