
ಆನ್ಲ ೈನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ ೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ
“ಸುಸಿ್ಥ ರ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಸಮಗ್ರ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಅಳವಡಿಕೆ”

➢ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ೆಿಯ ದಿನ ನಿರೂಪಿಸ್ುವ ವಿಜ್ಞಯನದ
ವಿಷಯವನುು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸ್ಬೆೀಕು

➢ ಚಿತ್ರಕಲಯ ಸ್ಪರ್ೆಿಗೆ A3 ಗಯತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಲಯ ಕಯಗದವನುು
ಬಳಸ್ಬೆೀಕು

➢ ಯಯವುದ್ೆೀ ಶೆೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿರ್ಯನವನುು ಬಳಸ್ಬಹುದು.
➢ ನೊೀೋಂದ್ಯಯಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಯತ್ರ ಸ್ಪರ್ೆಿಯಲಿಿ

ಭಯಗವಹಿಸ್ಬಹುದು.
➢ ವಿಜೆೀತ್ರನುು 28 ಫೆಬರವರಿ 2022 ರೋಂದು ಘೂೀರ್ಷಸಿ, ನಗದು

ಬಹುಮಯನದ್ೊೋಂದಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಮಯಣಪ್ತ್ರವನುು ನಿೀಡಲಲಯಗುವುದು. 

ಕೆಳಗಿನ ಗೂಗಲ್ ಫಯರ್ ಿ ಮೂಲಕ ನೊೀೋಂದ್ಯಯಿಸಿ
https://forms.gle/7XtnMJBZVFDTckNR9

12
ಫ ಬ್ರವರಿ

ಶನಿವಯರ

ನೊೀೋಂದ್ಯಯಿಸಿ
ಕೊಳಳಲು ಕೊನೆಯ

ದಿನಯೋಂಕ
7 ಫೆಬರವರಿ 2022 

Karnataka State Council for Science and Technology

ಕರ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ

ಹ ಚಿಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಂಪರ್ಕೆಸಿ:

ಶರೀಮತಿ. ಅೋಂಜನಿ (8722262281) & 

ಶರೀಮತಿ. ಪಿರಯಯೋಂಕ (8105747283)

ಪ್ರಥಮ ರೂ.3,000

ದಿವೀತಿಯ ರೂ.2,500

ತ್ೃತಿೀಯ ರೂ.2,000

ಸ್ಮಯರ್ಯನಕರ ರೂ.1,000

➢ ಅಡೊೀಬ್ ಸ್ಕಯಯಾನ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಅಥವಯ ಯಯವುದ್ೆೀ ಇತ್ರ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಅನುು ಬಳಸಿ
ಬರೆದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನುು .pdf ನಲಿಿ ಸ್ಕಯಯಾನ್ ಮಯಡಿ, ಸ್ಪರ್ೆಿಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ
ಒದಗಿಸ್ಲಯಗುವ ಗೂಗಲ್ ಲಿೋಂಕ್ ಮೂಲಕ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಲಿಿಸಿತ್ಕಯದುು.

https://forms.gle/7XtnMJBZVFDTckNR9


ON-LINE SCIENCE PAINTING COMPETITION

Theme

“Integrated Approach in Science and 

Technology for Sustainable Future”

➢ Students should paint based on the narrated science 

concept. 

➢ Must use A3 Size drawing sheets for the painting 

competition. 

➢ The drawing can be of free style, may use crayons, 

water color, paint and other related accessories. 

➢ Scan the painted sheet using Adobe Scan App or any 

other App in .pdf format and submit to KSCST within 

30 minutes through Google link provided during the 

competition.   

➢ Only registered students can participate in the 

competition. 

For information contact:  

Mrs. Anjani (M: 8722262281) 

Mrs. Priyanka (M: 8105747283)

Register through google link:

https://forms.gle/7XtnMJBZVFDTckNR9

12
February 

Saturday

Last date for 

registration

7 February 

2022 at 

5.00pm 

First Prize Rs.3,000

Second Prize Rs. 2,500

Third Prize Rs. 2,000

Consolation 
Prize

Rs. 1,000

➢ The winners of the competition will be awarded with e-

Certificate and cash prize on National Science Day

2022 programme to be held on 28th February 2022

(Monday) – through online platform.

Karnataka State Council for Science and Technology

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮಂಡಳಿ

https://forms.gle/7XtnMJBZVFDTckNR9
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