
Karnataka State Council for Science and Technology

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮಂಳಿ

ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ರನಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞನನ ದಿನ 2022 ರ ಅಂಗವನಗಿ, KSCSTಯತ "ಪ್ರಬಂಧ
ಸ್ಪರ್ಧಾ" ಅನತು ಆಯೀಜಿಸಿದಧ.

➢ ಪ್ರಬಂಧವು ವಿಷಯಕ್ಧೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿರಬಧೀಕತ
➢ ಪ್ರಬಂಧವನತು ಕನುಳ ಅಥವನ ಇಂಗಿಿಷ ನಲಿ್ಲ ಬರಧಯಬಹತದತ
➢ ಪ್ರಬಂಧವು ಗರಿಷಠ 500 ಪ್ದದಲಿ್ಲರಬಧೀಕತ
➢ ಪ್ರಬಂಧವನತು ಕೃತಿಚೌಯಾದ ಪ್ರಿಶೀಲರ್ಧಗಧ

(plagiarism check) ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಲನಗತತ್ುದಧ
➢ ಪ್ರಬಂಧವನತು 2 ವಿಭನಗdಲಿ್ಲ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬಹತದತ:

❖ ಪ್ೌರಢಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು (8, 9 ಮತ್ತು 10)

❖ ಪ್ೌರಢಶನಲನ ಶಕ್ಷಕರತ
➢ MS ವರ್ಡಾ ಶಧೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮನತ್ರ

ಸಿವೀಕ್ನರನಹಾವನಗಿದಧ
➢ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಲಿ್ಲಕ್ಧಯ ವಿರ್ನಯಸ್

• ಶೀಷ್ಟ್ಾಕ್ಧ (ವಿಷಯದ ಶೀಷ್ಟ್ಾಕ್ಧ ಆಗಿರಬನರದತ)
• ಮತನತುಡಿ
• ವಿಷಯದ ನಿರೂಪ್ಣಧ
• ಉಪ್ಸ್ಂಹನರ

➢ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಪ್ರಬಂಧವನತು 28 ಫಧಬರವರಿ 2022 ರಂದತ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸಿ, ನಗದತ 
ಬಹತಮನನದಧೂಂದಿಗಧ ಇ-ಪ್ರಮನಣಪ್ತ್ರವನತು ನಿೀಳಲನಗತವುದತ. 

ಹಧಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಿಗನಗಿ ಸ್ಂಪ್ರ್ಕಾಸಿ:

ಶರೀಮತಿ. ಅಂಜ್ನಿ (8722262281) & ಶರೀಮತಿ. ಪ್ರರಯನಂಕ (8105747283)

ಕ್ಧಳಗಿನ ಗೂಗಲ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಂಧವನತು ಸ್ಲಿ್ಲಸಿ
https://forms.gle/VfwMYmhxt1TiXJ976

ವಿಷಯ: ಸ್ುಸಿ್ಥರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಗ್ರ ವಿಜ್ಞಕನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಕನದ ಅಳವಡಿಕ್ಧ

ಪ್ರಥಮ Rs.3,000

ದಿವೀತಿಯ Rs. 2,500

ತ್ೃತಿೀಯ Rs. 2,000

ಸ್ಮನರ್ನನಕರ Rs. 1,000

ಬಹತಮನನ
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಿಗಧ

ಪ್ರಥಮ Rs.5,000

ದಿವೀತಿಯ Rs. 4,000

ತ್ೃತಿೀಯ Rs. 3,000

ಸ್ಮನರ್ನನಕರ Rs. 2,500

ಬಹತಮನನ
ಶಕ್ಷಕರಿಗಧ

https://forms.gle/VfwMYmhxt1TiXJ976


Karnataka State Council for Science and Technology

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮಂಳಿ

On the occasion of National Science Day 2022, KSCST is
organising “Essay Contest”.

➢ Essay should be about theme 

➢ Essay can be written either in Kannada or English

➢ Essay should be of maximum 500 words 

➢ Essay will be subjected to plagiarism check

➢ Essay can be submitted under 2 categories: 

❖ High school students (Class 8, 9 & 10)

❖ High school Teachers  

➢ Only MS word format is acceptable  

➢ Essay submission format

• Title (Name should not be same as theme)

• Introduction

• Body of the essay

• Conclusion 

➢ Best essay will be awarded with cash prize, 

e-certificate on 28 February 2022 and will be published

For any queries contact 

Mrs. Anjani (8722262281) & Mrs. Priyanka (8105747283)

Submit the essay: 

https://forms.gle/VfwMYmhxt1TiXJ976

Theme: Integrated Approach in S&T for Sustainable Future

First Prize Rs.3,000

Second Prize Rs. 2,500

Third Prize Rs. 2,000

Consolation 
Prize

Rs. 1,000

For Students 

First Prize Rs.5,000

Second Prize Rs. 4,000

Third Prize Rs. 3,000

Consolation 
Prize

Rs. 2,500

For Teachers 

https://forms.gle/VfwMYmhxt1TiXJ976
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