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................................................ ಅವರ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನ 

1. ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಿವರಗಳು 
 

1.1 ಹೆಸರತ  

1.2 ಹತಟಿಟದ್ ದಿರ್ನಂಕ*  

1.3 ಹತಟಿಟದ್ ಸಥಳ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ  

1.4 ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲ ಿವನಸುವಯದ್ ಅವಧಿ**  

1.5 ಪ್ರಸತುತ್ ಸನಥನ  

1.6 ವಿಳನಸ: (ಕಚೆೀರ ಮತ್ತು ನಿವನಸ  

1.7 ದ್ೂರವನಣಿ ಸಂಖೆಯ: (ಕಚೆೀರ: ನಿವನಸ: ಮತ್ತು 
ಮೊಬೆೈಲ್) 

 

1.8 ಇ-ಮೀಲ್  

 

ಸೂಚರ್ೆ:* ವಯಸಿಿನ ಪ್ುರನವೆ ಲಗತ್ತುಸಿ  

** ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲ ಿವನಸುವಯದ್ ಅವಧಿಯನತು ಸಪರ್ಟವನಗಿ ಸೂಚಿಸತವ ಸವಯಂ-ದ್ೃಢೀಕರಸಿದ್ ನಿವನಸ 

ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನತು ಲಗತ್ತುಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲ ಿಜ್ನಿಸದ್ವರಗೆ ಮನತ್ರ ಅನವಯಿಸತತ್ುರೆ (ಅನತಬಂಧ -Iರಂತೆ)  
 

2. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತೆಗಳು 
(ಇತ್ತುೀಚಿನದ್ರಂದ್ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಾತೆಗಳನತು ಸೂಚಿಸಿ) 

 
 

ಅವಧಿ ಅಹಾತೆ: ವಿಶವವಿರನಯಲಯ / ಸಂಸೆಥ / ಮಂಡಳಿ ವಿರ್ಯ / ಕ್ೆೀತ್ರ 
    

 

 

ಇತ್ತುೀಚಿನ 

ಭನವಚಿತ್ರ 



3. ವೃತ್ತುಜಿೀವನ  

ಇತ್ತುೀಚಿನದ್ರಂದ್ ಪ್ನರರಂಭಿಸಿ, ಕಳೆದ್ 20 ವರ್ಾಗಳ ವೃತ್ತುಜಿೀವನವನತು ಸೂಚಿಸಿ. 

 

ಅವಧಿ ವರ್ಾಗಳು ಸಂಸೆಥ ಹತರೆೆ ಕೆಲಸದ್ ಸವರೂಪ್ / ಜ್ವನಬನೆರ  

     
 

4. ವೃತ್ತುಜಿೀವನದ್ ಕ್ತರತಪ್ರಚಯ / ಜಿೀವನ ಚಿತ್ರಣ 

(ಬರಹ 300 ಪ್ದ್ಗಳನತು ಮಿೀರಬನರದ್ತ. ಬರಹವನತು ದ್ಯವಿಟತಟ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಷಿ್ ಭನಷೆಗಳೆರಡರಲೂ ಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿ) 

 
 

5. ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು / ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು  
(ವರ್ಾದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದ್ತ ಅಥವನ ಮೊದ್ಲತ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮನತ್ರ) 

 

5.1 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸನರನಂಶ (ದ್ಯವಿಟತಟ ಸಂಖೆಯಗಳನತು ಮನತ್ರ ಸೂಚಿಸಿ) 

 

 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಂಖೆಯಗಳು 
a.  ಜ್ನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು  

b.  ಸಮೇಳನಗಳು / ಸೆಮಿರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು  
 

c.  ಸತದಿೆಪ್ತ್ರ / ಬತಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಲೆೀಖನಗಳು  

d.  ಪ್ುಸುಕಗಳು   

e.  ಪ್ುಸುಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ನಯಯಗಳು  

f.  ವರದಿಗಳು  

g.  ಸನಮನನಯ / ಜ್ನಪ್ರರಯ ಲೆೀಖನಗಳು   

h.  ಇತ್ರ ಪ್ರಕನರದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಯನವುರನದ್ರೂ ಇದ್ೆರೆ  

i.  ಅಂಗಿೀಕೃತ್ ಪ್ೆೀಟೆಂಟ್ಗಳು  

j.  ಒಟತಟ ಉಲೆಿೀಖಗಳು / h- ಸೂಚಯಂಕ / i- ಸೂಚಯಂಕ  

 

5.2 ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ದ್ಯವಿಟತಟ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ಂತೆ ವಿವರಗಳನತು ನಿೀಡಿ) 

 

5.2.1 ಜ್ನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶೀಷಿಾಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೆೀಖಕರತ, ಜ್ನಾಲ್, 

ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಾ ಮತ್ತು ಪ್ುಟ ಸಂಖೆಯಗಳು ಹನಗೂ ಒಟತಟ ಉಲೆಿೀಖ) 

5.2.2 ಸಮೇಳನಗಳು / ಸೆಮಿರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲ ಿಮಂಡಿಸಿದ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಶೀಷಿಾಕೆ, ಸಮೇಳನ / ಸೆಮಿರ್ನರ್, 

ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ತು ಸಥಳ, ಪ್ುಟ ಸಂಖೆಯಗಳು) 
5.2.3 ಸತದಿಪೆ್ತ್ರ / ಬತಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವನದ್ ಲೆೀಖನಗಳು (ಶೀಷಿಾಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೆೀಖಕರತ, 

ಜ್ನಾಲ್, ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಾ ಮತ್ತು ಪ್ುಟ ಸಂಖೆಯಗಳು) 



5.2.4 ಪ್ುಸುಕಗಳು / ಅಧ್ನಯಯಗಳು (ಪ್ುಸುಕ / ಅಧ್ನಯಯದ್ ಶೀಷಿಾಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೆೀಖಕರತ, ಸಂಪ್ುಟ, 

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಾ ಮತ್ತು ಪ್ುಟ ಸಂಖೆಯಗಳು) 
5.2.5 ವರದಿಗಳು / ಜ್ನಪ್ರರಯ ಲೆೀಖನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪ್ರಕನರದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಯನವುರನದ್ರೂ ಇದ್ರೆೆ 

(ಶೀಷಿಾಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೆೀಖಕರತ, ಪ್ರಕನಶಕರತ, ವರ್ಾ) 
 

6. ಪ್ೆೀಟೆಂಟ್ಗಳು (ದ್ಯವಿಟತಟ ವಿವರಗಳನತು ಸೂಚಿಸಿ: ಶೀಷಿಾಕೆ, ಪ್ೆೀಟೆಂಟ್ ಸಂಖೆಯ, ವರ್ಾ ಮತ್ತು ರೆೀಶ) 

 

7. ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾನ (ಸನುತ್ಕೊೀತ್ುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಎಚ್ಡಿ) (ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆದ್ ವಿರನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ಮತ್ತು ಇನೂು ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖೆಯ)  

8. ವೃತ್ತುಪ್ರ ಸಂಸೆಥಗಳ ಫೆಲೊೀಶಪ್ / ಸದ್ಸಯತ್ವ (ವೃತ್ತುಜಿೀವನದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ) 
 

9. ವೃತ್ತುಜಿೀವನದ್ಲ್ಲ ಿಪ್ಡೆದ್ ಪ್ರಶಸಿುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ನಾನ ಪ್ತ್ರಗಳು (ವಿರನಯರ್ಥಾ ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ 

ಚಟತವಟಿಕೆಗಳಿಗನಗಿ ಪ್ಡೆದ್ ಪ್ರಶಸಿುಗಳನತು ದ್ಯವಿಟತಟ ಸೆೀರಸಬೆೀಡಿ)  

 

10. ಐದ್ತ ಪ್ರಮತಖ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಅಂತ್ಹ ಎಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರತ್ತಗಳನೂು 
ಅನತಬಂಧ-IIIರಂತೆ ಲಗತ್ತುಸಬೆೀಕತ) 
(ಶೀಷಿಾಕೆ, ಲೆೀಖಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೆೀಖಕರತ, ಜ್ನಾಲ್, ಸಂಪ್ುಟ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವರ್ಾ ಮತ್ತು ಪ್ುಟ ಸಂಖೆಯಗಳು ಹನಗೂ 

ಒಟತಟ ಉಲೆೀಿಖ ಮತ್ತು ಕೊಡತಗೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ಕೆಲಸದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿವರಣೆಯನತು ಇದ್ತ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೆೀಕತ) 
 

11. ಪ್ರಶಸಿುಗನಗಿ ನಿಮಾ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನವನತು ಸಮರ್ಥಾಸಲತ ನಿೀವು ಒದ್ಗಿಸಲತ ಬಯಸತವ ಇನಿುತ್ರ 

ಯನವುರೆೀ ಮನಹಿತ್ತ (ಪ್ೂರಕ ಕಡತ್ಗಳು, ಯನವುರನದ್ರೂ ಇದ್ೆರೆ, ಅನತಬಂಧ IVರಂತೆ ಲಗತ್ತುಸಬೆೀಕತ) 
 

12. ಘೂೀರ್ಣೆ 
 

____ ವರ್ಾದ್ ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ........................................ಗನಗಿ ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನಕನಾಗಿ ರ್ನನತ, 
..................................................., ಈ ಪ್ರರಫನಮನಾದ್ಲ್ಲ ಿಒದ್ಗಿಸಿರತವ ಎಲ ಿಮನಹಿತ್ತಯೂನನಗೆ ತ್ತಳಿದ್ 

ಮಟಿಟಗೆ ಸತ್ಯವನದ್ದ್ತೆ ಎಂದ್ತ ಈ ಮೂಲಕ ಘೂೀಷಿಸತತೆುೀರ್ೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ೆರೆ ರ್ನನತ ಮೂಲ ರನಖಲೆಗಳನತು 
ಒದ್ಗಿಸತತೆುೀರ್ೆ.  
 

ದಿರ್ನಂಕ: 

ಸಥಳ:                              ಸಹಿ 

 
ಗಮನಿಸಿ: 

• ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನಗಳನತು ಹನರ್ಡಾ ಕನಪ್ರ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲ ಿಮನತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕತ. 
• ಅಗತ್ಯಬಿರನೆಗ ಮೂಲ ರನಖಲೆಗಳನತು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕತ. 
• ಯನವುರೆೀ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಚನರ ಮನಡತವುದ್ತ ಅನಹಾತೆಗೆ ಕನರಣವನಗತತ್ುರೆ. 
• ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತ್ತಯ ನಿಧ್ನಾರವು ಅಂತ್ತಮ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪತ್ಕಾರನೆಗಿರತತ್ುರೆ 

 
 



13. ರ್ನಮನಿರೆೀಾಶನಗಳನತು ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಮತಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಯವರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕತ 
 

ಸನಫ್ಟಟ ನಮೂರ್ೆಯನತು afm.ksta@gmail.com ಗೆ 
ಹನರ್ಡಾ ನಮೂರ್ೆಯನತು : 
ಮತಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ್ಟಿಎ),  

ಪ್ರರ. ಯತ. ಆರ್. ರನವ್ ವಿಜ್ಞನನ ಭವನ, ತೊೀಟಗನರಕೆ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ಕನಲೆೀಜ್ತ ಆವರಣ,  

ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕನಯಂಪ್ಸ್, ಮೀಜ್ರ್ ಸಂದಿೀಪ್ ಉನಿುಕೃರ್ಣನ್ ರಸೆು,  
ರೊಡಡಬೆಟಟಹಳಿಿ ಬಡನವಣೆ, ವಿರನಯರಣಯಪ್ುರ, ಬೆಂಗಳೂರತ - 560097 

 


