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• ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ು ಒಂದು ವಿಚಾರ

ವೆೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಸಂಯೇಜಕರಾಗಿ,
ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ, ಪೆ್ರೇತ್ಾಾಹಕರಾಗಿ,
ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಿಮಳವನುು ಬೇರಲು
ಸನುದಧವಾಗಿದೆ.

• ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನಮಮ

ದೆೈನಂದಿನ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು
ಹೆ್ಕಾಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಳೆಯ್್
ಖಂಡಿರ್ ಉರ್ತಮವಾಗುರ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಪರಿವನರಕ್ಕೆ ಶತಭನಶಯಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ
ಶಕೈಲಿಯೀ ಆಗಿ ಹಕ ೀಗಿರತವ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳಲಿಲ ಆಸಕ್ತು ಹಕ ಂದಿರತವ ಪರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಈ ಪರಿವನರದ ಸದಸಯರತ. ಇದತ, 2020ರ ಏಪ್ರರಲ್ 21
ರಂದತ ಸರಕ್ನರವು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು
ಸದಸಯರನತು ಪತನರ್ ರಚಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಹಕ ರಬ್ರತತಿುರತವ
ಮೊದಲ್ ಇ-ವನರ್ನಾಪತ್ರ, ‘ವಿಜ್ಞನನ ವನಹಿನಿ’ ಯ
ಮೊದಲ್ ಸಂಚಿಕ್ಕ.
ಈ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ, ರನಜ್ಯದ ಸಕೀವಕ ಮನಡಲ್ತ
ಒಂದತ ಸದವಕ್ನಶವನತು ಒದಗಿಸಿಕ್ಕ ಟ್ಟಿರತವ ಕರ್ನಾಟಕ
ರನಜ್ಯದ ಸರ್ನೆನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು; ಮನನಯ ಉಪ
ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗ
ವಿದತಯರ್ನೆನ, ಮನಹಿತಿ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಜಕೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಚಿವರತ; ವಿದತಯರ್ನೆನ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ,
ಜಕೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಇಲನಖಕಯ
ಸಕ್ನಾರದ
ಅಪರ
ಮತಖ್ಯ
ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು;
ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳು
ಮತ್ತು
ಸಹಕ ೀದಕ ಯೀಗಿಗಳಿಗಕ ನವರಚಿತ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ
ವಿರ್ಶಷ್ಿ ಸದಸಯರಕಲ್ಲರ ಪರವನಗಿ ಈ ವಕೀದಿಕ್ಕಯ ಮ ಲ್ಕ
ನಮೆ ಕೃತ್ಜ್ಞರ್ಕಗಳನತು ಸಲಿಲಸ ಬ್ಯಸತರ್ಕೀು ರ್ಕ. ಸತಮನರತ
12 ವಷ್ಾಗಳಿಗ
ಹಕಚ್ತು ಕ್ನಲ್ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ
ಸಂಸನಾಪರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಪರಸಿದಧ ಬನಹನಯಕ್ನಶ ವಿಜ್ಞನನಿ
ಹನಗ
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಇಸಕ ರೀ ಸಂಸಕಾಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಿದದ ದಿವಂಗತ್ ಪಕ ರಫಕಸರ್ ಯತ. ಆರ್.
ರನವ್ ಮತ್ತು ಒಂದ ವರಕ ವಷ್ಾಗಳ ಕ್ನಲ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಇಸಕ ರೀ ಸಂಸಕಾಯ ಯತ. ಆರ್. ರನವ್
ಉಪಗರಹ ಕ್ಕೀಂದರದ ನಿದಕೀಾಶಕರನಗಿದದ ದಿವಂಗತ್ ಡನ.
ಎಸ್. ಕ್ಕ. ರ್ಶವಕತಮನರ್ ಅವರ ರ್ಕೀತ್ೃತ್ವದಲಿಲ ಬಕಳದ
ಕ ತ
ಬ್ಂದ ಈ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಒಡರ್ನಟದಲಿಲ ಕ್ಕಲ್ಸ
ಮನಡಲ್ತ ಸತವರ್ನಾವಕ್ನಶ ಸಿಕ್ತೆರತವುದತ ನನಗಕ
ಹಕಮ್ಮೆಯ ವಿಷ್ಯ.
ಅರ್ ತ್ ಪ ವಾ ಸವನಲ್ತಗಳು, ಜಕ ರ್ಕ
ಜಕ ರ್ಕಗಕ ಮ ಡಿ ಬ್ರತತಿುರತವ ಸಮನಧನನಗಳ ನಡತವಕ
ರ್ನವು ಮನನತಕತಲ್ದ ಪಯಣದ ಕತತ್ ಹಲ್ಕ್ನರಿ
ಘಟಿದಲಿಲದಕದೀವಕ. ಇಂದತ ರ್ನವಕಲ್ಲರ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ,
ನಮೆರ್ಕಲ್ಲರನತು ಆವರಿಸಿರತವ ಹನಗ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ಸಮನಜ್ ಪರಿಹನರಕ್ಕೆ ಯತಿುಸತತಿುರತವ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ 19,
ಅಂತ್ಹ
ಒಂದತ
ಜ್ಲ್ವಂತ್
ಸಮಸಕಯಯ
ಉದನಹರರ್ಕಯನಗಿದಕ. ವಿಜ್ಞನನ ವಕೈರ್ಶವಕ,
ಆದರಕ,
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಪನರಸನುವಿಕ
ಮತ್ತು
ಭೌಗಕ ೀಳಿಕ.
ಇವುಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಆವಿಷ್ನೆರವೂ ಸಕೀರಿಕ್ಕ ಂಡತ, ನಮೆ
ಕ್ಷಿಪರ, ಸತಸಿಾರ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಗಾತ್ಮತಖಿ ಬಕಳವಣಿಗಕಯ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಧಕಯೀಯ ಸನಧ್ರ್ಕಗಕ ತಿರಚ್ಕರ ಪ ರಕ

ಪ್ರಿ. ಎಸ್. ಅಯಯಪಪನ್

ಸನಧ್ನಗಳನಗಿವಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ ಹಲ್ವನರತ ವಷ್ಾಗಳಿಂದ, ಮ ಲ್ರ್ ತ್
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜ್ಞನನ ಪರಸರಣ, ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ವಿಚನರ
ಪರಸನರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕ್ಕ,
ಆವಿಷ್ನೆರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮತಿುತ್ರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಂದ ತ್ನು
ಧಕಯೀಯಗಳನತು ಪ ಣಾಗಕ ಳಿಸತತ್ು ಬ್ಂದಿದಕ. ‘ದ ರದೃಷ್ಟಿ
-ಆವಿಷ್ನೆರ-ಸಹಭನಗಿತ್ವ’ಗಳು
ನಮೆ
ಮತಂದಿನ
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗಕ ಅವಶಯಕ ಹನಗ ಪ ರಕ ಅಂಶಗಳು.
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಕ್ನರಂತಿಯಲಿಲ
ಈಗನಗಲಕೀ
ಮತಂಚ್ ಣಿಯಲಿಲರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ, ಸಕ್ನಾರಿ
ಮತ್ತು ಕ್ನಪಕ ೀಾರಕೀಟ್ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸಕಾ-ಸಂಘಟರ್ಕಗಳ
ಉಪಸಾತಿ, ಸಂದಿಹ ವಷ್ಾಗಳ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಯತವ
ಶಕ್ತುಯಂದನಗಿ ಭನರತ್ದ ವಿಜ್ಞನನ ನಕ್ಷಕಯಲಿಲ ವಿರ್ಶಷ್ಿ
ಸನಾನದಲಿಲದ.ಕ
ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ
ಒಂದತ
ವಿಚನರ
ವಕೀದಿಕ್ಕಯನಗಿ,
ಸಂಯೊೀಜ್ಕರನಗಿ,
ಪರವತ್ಾಕರನಗಿ,
ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕರನಗಿ, ಸಲ್ಹಕಗನರರನಗಿ, ಮರ್ಕ-ಮನಗಳಲಿಲ
ವಿಜ್ಞನನದ ಪರಿಮಳವನತು ಬೀರಲ್ತ ಸನುದಧವನಗಿದಕ.
ಒಟ್ನಿರಕಯನಗಿ,
ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನದ
ಬಕಳಕತ
ನಮೆ
ದಕೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲಿಲ ಹನಸತ ಹಕ ಕ್ನೆದರಕ, ಪರತಿ
ರ್ನಳಕಯ ಖ್ಂಡಿತ್ ಉತ್ುಮವನಗತತ್ುದಕ.
ಈ ದಿಸಕಯಲಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಲ್ಹಕಗಳನತು,
ಕ್ಕ ಡತಗಕ-ದಕೀಣಿಗಕಗಳನತು
ಮತ್ತು
ಸಹಭನಗಿತ್ವವನತು
ಸನವಗತಿಸತತ್ುದಕ ಮತ್ತು ಆಪಕೀಕ್ಷಿಸತತ್ುದಕ. ಬ್ನಿು, ನಿೀವು ಎಲಕಲೀ
ಇರಿ, ಏನರ್ಕುೀ ಮನಡತತಿುರಿ, ಈ ಜ್ಞನನಯನನದಲಿಲ
ಭನಗಿಯನಗಕ ೀಣ. ವಿಜ್ಞನನ ಎಲ್ಲರ ಸವತ್ತು ಮತ್ತು
ಸಂಪತ್ತು, ಕ್ನಳಜ ಮತ್ತು ಕ್ಕೈಂಕಯಾ.
- ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್
ಜ್ ನ್ 30, 2020
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ವಿಜ್ಞನನ, ಸಮನಜ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ ೇಧ್ಮಾ

“ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಬೆೋರೆಯವರು
ಪಿಶ್ನುಸುವ ಅಗತಯವೆೋ ಇಲ್ಲ! ಏಕೆ
ಅಂತ ಹೆೋಳಿದರೆ, ಪಿತಿ
ಹೆಜ್ೆೆಯಲ್ೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತನುನುು
ತಾನು ಪಿಶ್ನುಸಿಕೊಳ್ಳುತತಲೆೋ
ವಿಕಾಸವಾಗುತಾತ
ಹೊೋಗುವಂಥದುು”
- ಕೆ.ಪ್ರ.ಪೂರ್ಾಚಂದಿ ತೆೋಜಸಿಿ

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನ್ೊೋಭಾವವನುು
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲಾಲ
ನ್ಾಗರಿಕರ ಮೂಲ್ಭೂತ
ಕತಾವಯ

ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ತಲಷ್ಿಕರವನದ ಸಮಯದಲಿಲ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್
ವಕೈರನಣತವಿನ ನಿವನರರ್ಕಗನಗಿ ಪರಿಹನರವನತು ಕಂಡತ
ಹಿಡಿಯಬ್ಲ್ಲ ವಿಜ್ಞನನಿಗನಗಿ ಜ್ಗರ್ಕುೀ ಎದತರತ ರ್ಕ ೀಡತತಿುದಕ.
ಪರಪಂಚ್ಕ್ಕೆ ಆಗನಗಕೆ ಬ್ಂದಕರಗಿದ ವಕೈರನಣತಗಳ ಪರಿಹನರ
ವಿಜ್ಞನನಿಗಳಿಂದನಗಿರತವಂರ್ಕಯೀ
ಈಗಲ್
ಅದತ
ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದಕ. ರನಷ್ರಕವಿ ಡನ. ಜ.ಎಸ್.ರ್ಶರತದರಪಪನವರತ
ಇಂಥ ರ್ರವಸಕಯಂದ ತ್ಮೆ `ರ್ಶರೀ ವಿಜ್ಞನನಿಗಕ’ ಎಂಬ್
ಕವನದಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳನತು ತ್ತಂಬನ ಗೌರವದಿಂದ
ಕಂಡಿದನದರಕ. ಅವರ ಕವನದ ಕ್ಕಲ್ವು ಸನಲ್ತಗಳು
ಹಿೀಗಿವಕ :
‘ಸದನ ಪರಶಕುಗಳ ಬನಗಿಲ್ ಬ್ಡಿವ
ಹಕ ಸ ವಿಸೆಯಗಳ ಕ್ತರಣವ ರ್ಕರಕವ
ಸನಕ್ಷನರ್ನೆರಕ್ಕ ಜೀವವರ್ಕರಕವ
ರ್ಶರೀ ವಿಜ್ಞನನಿಗಕ ನಮೊೀ ನಮೊೀ
ಪನಚಿಗಟ್ಟಿರತವ ಮೌಢ್ಯವ ರ್ಕ ಡಕವ
ವಿಚನರ ಶಕ್ತುಯ ಹಕ ನಲ್ನತ ತ್ರತವ
ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯ ವಿಸುರಿಸತವ
ರ್ಶರೀ ವಿಜ್ಞನನಿಗಕ ನಮೊೀ ನಮೊೀ’
ಡನ. ಕ್ಕ.ಪ್ರ.ಪ ಣಾಚ್ಂದರ ರ್ಕೀಜ್ಸಿವ ಅವರತ “ವಿಜ್ಞನನವನತು
ಬಕೀರಕಯವರತ ಪರರ್ಶುಸತವ ಅಗತ್ಯವಕೀ ಇಲ್ಲ! ಏಕ್ಕ ಅಂತ್
ಹಕೀಳಿದರಕ, ಪರತಿ ಹಕಜೆಕಯಲ್ ಲ ವಿಜ್ಞನನ ತ್ನುನತು ರ್ನನತ
ಪರರ್ಶುಸಿಕ್ಕ ಳುುತ್ುಲಕೀ ವಿಕ್ನಸವನಗತರ್ನು ಹಕ ೀಗತವಂಥದತದ.”
ಎಂದತ
ವಿಜ್ಞನನದ
ಅಪನರ
ಶಕ್ತುಯನತು
ಕ್ಕ ಂಡನಡಿದನದರಕ.ಆಧ್ತನಿಕ ಪರಪಂಚ್ವು ಇಂದತ ವಿಜ್ಞನನ
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳ ಯತಗವಕನಿಸಿದಕ. ಆಹನರ, ಗನಳಿ,
ನಿೀರಿನಷ್ಕಿೀ ಇಂದತ ವಿಜ್ಞನನ,ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಇರ್ನಯದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ಅವಶಯಕವಕನಿಸಿವಕ. ಪನರಚಿೀನ
ಕ್ನಲ್ದಿಂದಲ್
ಜ್ನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ರ್ಕರವು ದಕ ರಕಯತತ್ುಲೀಕ ಬ್ಂದಿದಕ. ಮನನವ
ಇದತವರಕಗಕ ಅಜ್ಞನತ್ವನಗಿದದ ಎಷ್ಕ ಿೀ ವಿಷ್ಯಗಳನತು
ಮತ್ತು
ಪರಕೃತಿಯಲಿಲ
ಅಡಗಿರಬ್ಹತದನದ
ಸಮಸು
ರಹಸಯಗಳನತು
ಅರ್ನವರಣಗಕ ಳಿಸಲ್ತ
ಬ್ಹತಮಟ್ಟಿಗಕ
ಶಕುರ್ನಗಿದನದರ್ಕ. ಒಂದಕೀ ಮನತಿನಲಿಲ ಹಕೀಳಬ್ಹತದನದರಕ
ವಿಜ್ಞನನಿಗಳಿಗಕ ಅಗಕ ೀಚ್ರವನದ ಅಥವನ ಅವರ ಅರಿವಿಗಕ
ಬನರದಿರತವ ಕ್ಷಕೀತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ. ರ್ ಮಿಯ
ಎಲ್ಲ ಕ್ೌತ್ತಕಗಳಿಗಕ,ಸಮಸಕಯಗಳಿಗಕ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಿಹನರವನತು
ನಿೀಡಕೀ ನಿೀಡತತ್ುದಕ ಎನುಲ್ತ ಅಸನಧ್ಯ. ಆದರಕ ಎಲ್ಲ
ವಿಷ್ಯಗಳ ಬ್ಗಕೆ ವಿಜ್ಞನನದ ಹತಡತಕ್ನಟ ನಡಕಯತತ್ುಲಕೀ
ಇರತತ್ುದಕ. ಇದತ ಅನವರತ್, ಅನಂತ್.ಭನರತ್ದಲಿಲಯ
ವಿಜ್ಞನನ
ಹನಗ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಕ್ಕೆ
ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಪನರಚಿೀನ ಕ್ನಲ್ದಿಂದಲ್
ಪರಿಚಿತ್ವನದ
ಕ್ಷಕೀತ್ರಗಳಕೀ ಆಗಿದಕ. ಈಗಲ್
ಕ್ಕಲ್ವು ಸಂಗತಿಗಳು
ಭನರತಿೀಯ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಎಂದಕೀ ಹಕಸರತ ಪಡಕದಿದಕ.
ರ್ ಮಿ ಚ್ಪಪಟ್ಕಯನಗಿದತದ, ನಿಂತ್ಲಕೀಲ ನಿಂತಿರತತ್ುದಕ ಎಂದತ
ನಂಬಕ್ಕ ಂಡಿದದ ದಿನಗಳಲಿಲ ರ್ ಮಿ ದತಂಡಗಿದಕ,
ಸ ಯಾನ ಸತತ್ು ಸತತ್ತುತಿುದಕ ಎಂಬ್ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕ
ಭನರತಿೀಯರಲಿಲತ್ತು. ಬ್ಹತಶಃ ಮನನವನ ಲಕಕ್ನೆಚನರಕ್ಕೆ
ಅಡಿಪನಯ ಕ್ಕ ಟ್ಟಿದಕದೀ ಸಕ ರ್ಕುಯ ಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ. ಆಯಾರ್ಟ
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ಕ್ಕ ಟಿ ಈ ಶ ನಯ ಸಂಖಕಯಯ ಮ್ಮೀಲಕಯೀ ಇವತಿುನ
ಸಂಖನಯಶನಸರ ನಿಂತಿದಕ. ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದ ಮ್ಮೀಲಕ ಅರ್ಕೀಕ
ಸಂಶಕ ೀದರ್ನ ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಹನಗ ಆ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು ಕ್ಕ ಡತವ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಕೀಂದರಗಳನ ು
ಸನಾಪ್ರಸಲನಗಿದಕ. ಇದರ ಪರಿರ್ನಮವನಗಿ ಯನವುದಕೀ
ಭನರತಿೀಯನತ
ಹಕಮ್ಮೆ
ಪಡತವಷ್ಿರ
ಮಟ್ಟಿಗಕ
ವಿಜ್ಞನನ,ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕ್ಷಕೀತ್ರ ಅಭಿವೃದಿದ ಸನಧಿಸಿದಕ. ರ್ಕೈಸಗಿಾಕ
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಯವಸನಯ, ಪರಮನಣತ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ, ಬನಹನಯಕ್ನಶ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಹನಗ ರಕ್ಷರ್ನ
ಕ್ಷಕೀತ್ರ
ಮತಂರ್ನದತವುಗಳ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಯಲಿಲ
ಭನರತಿೀಯರತ ಅಪನರವನದ ಯಶಸಾನತು ಗಳಿಸಿದನದರಕ. ಆ
ದಿಸಕಯಲಿಲ ಪರಯತ್ು ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಸನಗತತಿುದಕ. ಆದರಕ ಈ
ಕ್ಷಕೀತ್ರಗಳಲಿಲ ಭನರತ್ ಸಂಪ ಣಾ ಸನವವಲ್ಂಬಯಲ್ಲ.
ಹಲ್ವು ಕ್ಷಕೀತ್ರಗಳಲಿಲ ಭನರತ್ವಿನ ು ಕ್ಕಲ್ಮಟ್ಟಿಗಕ
ಪರನವಲ್ಂಬಯೀ. ಕ್ಕೀಂದರ ಸಕ್ನಾರ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ
ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಸಂಸಕಾಗಳು ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ
ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಹಕ ಂದಿವಕ. ಇವಕಲ್ಲವೂ ದಕೀಶವನತು
ಅಭಿವೃದಿದ ಪಥದಲಿಲ ಕ್ಕ ಂಡಕ ಯಯಲ್ತ ಸಹಕರಿಸತತಿುವಕ.
ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ತಲಷ್ಿಕರ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ ಲ ಪರನವಲ್ಂಬಗಳನಗದಕ
ದಕೀಶದ
ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ
ಅಗತ್ಯಗಳನತು
ಪ ರಕೈಸತವಷ್ ಿ ಸನಮಥಯಾ ಪಡಕಯತವುದಕೀ ಭನರತ್ದ
ಮತಖ್ಯ ಗತರಿಯನಗಿದಕ. ವಿಜ್ಞನನಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತ್ರ್ಕಗಳ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಯ ಫಲ್ಗಳ
ದಕೀಶದ ಜ್ನಸನಮನನಯರ
ಬ್ದತಕ್ತನಲಿಲ ಬೀರಬಕೀಕ್ನದಷ್ತಿ ಪರಿರ್ನಮ ಬೀರಿದಕಯೀ
ಎಂಬ್ತದತ ಪರಶಕುಯನಗಿ ಉಳಿದಿದಕ. ವಯವಸನಯದ
ಕ್ಷಕೀತ್ರದಲಿಲ
ನಮೆ
ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ಮತ್ತು
ರ್ನಂತಿರಕ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಗಳ ಪರಿರ್ನಮವನಗಿ ಇಂದತ ರ್ನವು ಆಹನರ
ಧನನಯಗಳಲಿಲ ಸನವವಲ್ಂಬಗಳ ಮತ್ತು ಸವಪರಿಪ ಣಾರ
ಆಗಿರತರ್ಕುೀವಕ. ಇಂದತ ರ್ನವು ಬ್ರಗನಲ್, ಪರವನಹದಂತ್ಹ
ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕ ೀಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ ಲ ಕಂಗಕಡದಂರ್ಕ
ಅವುಗಳನತು ಎದತರಿಸತವಷ್ತಿ ಆಹನರ ಧನನಯ ಸಂಗರಹದಲಿಲ
ಸಮಥಾರನಗಿದಕದೀವಕ. ಇದರಕ ಂದಿಗಕ ರ್ನವು ಆಹನರ
ಧನನಯವನತು ರಫತು ಮನಡತವ ಸಿಾತಿಯಲಿಲದಕದೀವಕ. ಇದಕ್ಕೆಲನಲ
ಕ್ನರಣ ನಮೆ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಮತ್ತು ನಮೆ
ರಕೈತ್ರತ ನಮೆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದಲಿಲತಿುರತವ ನಂಬಕ್ಕ ಹನಗ
ಅದರ
ಸದತಪಯೊೀಗದಿಂದ
ಸನಧ್ಯವನಯರ್ಕಂದತ
ತಿಳಿಯಬ್ಹತದತ. ಆದರ ಈ ಕ್ಷಕೀತ್ರದಲಿಲ ಸನಂಪರದನಯಕ
ಪದಧತಿಗಳು ಬಟತಿಹಕ ೀಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಗಕಯ ಅರ್ನಯಧ್ತನಿಕ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹಕ ಂದಿ ದಕೀಶದ ಅಭಿವೃದಿದ ಸನಧ್ರ್ಕಗಕ
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ಮಕಕಳ್ಲ್ಲಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ
ಹಲ್ವು
ಪೂವಾಾಗಿಹಗಳಿರುತತವೆ.
ಅವುಗಳ್ನುು ಪರಿಶ್ನೋಲ್ಲಸಿ
ಸೂಕತವಾದದುನುು ಉಳಿಸಿ
ಹೊಸ ಮಾಗಾ ತೊೋರಿಸುತಾತ
ಸಮಥಾ ವಯಕ್ತತಯನ್ಾುಗಿ
ಮಾಡುವುದರ ಜ್ೊತೆಯಲ್ಲಲ
ಭಾರತದ ಅಮೂಲ್ಯ
ನ್ಾಗರಿೋಕರನ್ಾುಗಿ
ಸಜುೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನುು
ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.

ಕೆೋವಲ್ ಸಂಶೆ ೋಧನ್ೆ,
ಅನುಷ್ಾಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾತಿವಲ್ಲ
ಬದಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ
ತಂತಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಆಗಿರುವ
ಸಂಶೆ ೋಧನ್ೆಗಳ್ನುು
ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಮುಂದ್ಧರುವ
ಬಹುದೊಡಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಕರವನಗತತಿುದದರ ಸನಧಿಸಬಕೀಕ್ನದತದತ ಇನ ು ಎಷ್ಕ ಿೀ
ಇವಕ.
ನಮೆ
ಪರಯೊೀಗಗಳು,
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಗಳು
ಜ್ನಸನಮನನಯರನತು ತ್ಲ್ತಪತವುದತ ಅತಿ ಮತಖ್ಯವನದತದತ.
ಸನಮನನಯ ಜ್ನರ ಜೀವನ ಸತಖ್ಮಯವನಗಿ ಅವರ
ಬ್ದತಕತ ಹಸನತ ಮನಡತವುದಕೀ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಮ ಲ್ ಉದಕದೀಶವನಗಿದಕ.
ವಿಜನಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಾನ ಮನನವನನತು ದನಸಯದತ್ು
ಕ್ಕ ಂಡಕ ಯಯಬನರದತ. ಮಹನತ್ೆ ಗನಂಧಿೀಜಯವರತ
ವಿಜ್ಞನನವನತು ಒಪ್ರಪಕ್ಕ ಂಡಿರಲಿಕ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಬ್ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ
ಅವರನತು ವಿಜ್ಞನನ ವಿರಕ ೀಧಿ ಎಂಬಕ ಂದತ ಅಪಕಲ್ಪರ್ಕ
ಇದಕ. ಗನಂಧಿೀಜ ಹಕೀಳಿದ ಏಳು ಸನಮನಜಕ ಪನಪಗಳಲಿಲ
ವಿಜ್ಞನನ
ಐದರ್ಕಯದತದ.
ಅವರತ
ವಿಜ್ಞನನದ
ವಿರಕ ೀಧಿಯೀನಲ್ಲ, ಮನನವಿೀಯರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞನನ
ಪನಪ
ಎಂದತ
ಅವರತ
ಪರತಿಪನದಿಸಿದರತ.
ಗನಂಧಿೀಜಯವರಿಗಕ ತ್ಕರನರತ ಇದದದತದ ಯಂತ್ರಗಳು
ಬ್ರತವುದರ ಬ್ಗಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರಕ ಅವುಗಳಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಯನಗತವ
ಅಸಮನನರ್ಕಯ
ಬ್ಗಕೆ.
ಹಿಂದ್
ಸವರನಜನಲಿಲ ರ್ನಗರಿಕರ್ಕ ಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರಿಸತರ್ನು, ಅವರತ
ಹಕೀಳಿದ ಮನತ್ತಗಳು ರ್ವಿಷ್ಯ ನತಡಿದಂರ್ಕ ಇವಕ. ಮನತಷ್ಯ
ತ್ಮೆ ಕ್ಕೈ-ಕ್ನಲ್ತಗಳನತು ಬ್ಳಸಬಕೀಕ್ನಗಿ ಬ್ರತವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದತ ಬ್ಟನ್ ಒತಿುದರಕ, ಉಡತಪತ ತ್ಮೆಲಿಲಗಕ ಬ್ರತತ್ುದಕ.
ಇರ್ಕ ುಂದತ ಬ್ಟನ್ ಒತಿುದರಕ ನ ಯಸ್ ಪಕೀಪರ್
ಬ್ರತತ್ುದಕ,ಮ ರರ್ಕಯ
ಬ್ಟನ್
ಒತಿುದರಕ,
ಕ್ನರತ
ಅವರಿಗನಗಿ ಕ್ನಯತತಿುರತತ್ುದಕ. ಬಕೀಕತಬಕೀಕ್ನದತದ ಮನತಷ್ಯನ
ಎದತರತ
ಬ್ರತತ್ುವಕ. ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು ಚ್ಟದಂರ್ಕ
ಅಂಟ್ಟಸಿಕ್ಕ ಂಡಿರತವ ಈ ಕ್ನಲ್ದಲಿಲ ಗನಂಧಿ ಮನತ್ತಗಳು
ಇಂದಿನ ಬ್ದತಕ್ತನ
ವಿಮಶಕಾಯಂರ್ಕ ಕ್ನಣತತ್ುದಕ.
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ನಮೆನತು ಅಗನಧ್ವನಗಿ ವನಯಪ್ರಸಿಕ್ಕ ಂಡಿರತವ
ಹಕ ತಿುನಲಿಲ ಮಹನತ್ೆ ಗನಂಧಿ ಅವರ ಮನನವಿೀಯ
ರ್ಕಲಕಯಲಿಲ ವಿಮಶಾಕ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಕ ೀನದ ಅಗತ್ಯವಿದಕ
ಎನಿಸತತ್ುದಕ.
’ವಸತಧಕೈವ
ಕತಟತಂಬ್ಕಂ’
ಎಂಬ್ತದತ
ಸನಧ್ಯವನಗಬಕೀಕ್ನದರಕ ಮನನವರ ದತರನಸಕ ನಿಲ್ಲಬೀಕ ಕತ,
ಎಲ್ಲರಿಗ
ಹಿತ್ ನಿೀಡತವ ವಿಜ್ಞನನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳತ್ು
ಸನಗಬಕೀಕತ, ಮೊದಲ್ತ ಮನನವರ್ನಗಬಕೀಕತ, ರ್ ಮಿಯ
ಮ್ಮೀಲಿನ ಸಕಲ್ ಜೀವಿಗಳ ಬ್ಗಕೆ ಪ್ರರೀತಿ ರ್ಕ ೀರತವುದನತು
ಬಕಳಸಿಕ್ಕ ಳುಬಕೀಕತ.
ಹನಗನದನಗ
ಮನತ್ರ
ರ್ ಮಿ
`ಸತಫಲಕ’ಯನಗಿ, ಸಸಯಶನಯಮಲಕಯನಗಿ ಶಕ ೀಭಿಸತರ್ನುಳ.ಕ
ನಮೆ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ ೆಲ್ ಮತಂದಿನ ಪ್ರೀಳಿಗಕ
ನಮಗಿತಿುರತವ ಕ್ಕ ಡತಗಕ, ಅದನತು ಹನಳುಗಕಡವದಕೀ
ಇನುಷ್ತಿ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಅವರಿಗಕ ದನಟ್ಟಸತವುದತ ನಮೆ
ಜ್ವನಬನದರಿ. ಈ ಸಂಪನ ೆಲ್ಗಳನತು, ಹಿತ್ಮಿತ್ವನಗಿ
ಬ್ಳಸತವುದಷ್ಕಿೀ ಅಲ್ಲದೀಕ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸತವುದನತು
ರ ಢಿಸಕ್ಕ ಳುಬಕೀಕತ. ಆದರಕ, ವಿಜ್ಞನನ ಕಲಿತ್ವರಲಿಲಯೀ
ಕ್ಕಲ್ವರತ, ದಕೀಶ, ಜ್ರ್ನಂಗಗಳರ್ಕುೀ ರ್ನಶಮನಡತವ
ತ್ಂರ್ನರಗಮದಲಿಲ
ರ್ಕ ಡಗಿದನದರಕ.
ಡನ.ಕ್ಕ
ರ್ಶವರನಮಕ್ನರಂತ್ರತ
ಹಕೀಳುವಂರ್ಕ
”ಭನರತ್ದಲಿಲ
ವನಸಿಸತವ ನಮಗಕ ಪರಿಸರವನತು ಕತರಿತ್ ಜ್ಞನನ ತಿೀರ
ಕಡಿಮ್ಮ. ಪಶತ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗ , ಮನನವ ಬ್ಳಗಕ ೆ ಏನತ
ಸಂಬ್ಂಧ್ವಿದಕಯಂದತ ನಮಗಿನ ು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರ
ರ್ನವು ಬ್ತದಧನಿಂದ ಅಹಿಂಸನ ಧ್ಮಾದ ಬಕ ೀಧ್ರ್ಕ
ಪಡಕದವರತ! ನಮೆ ಪತರನತ್ನ ಋಷ್ಟಗಳು ಅತಿ

ಸ ಕ್ಷಮವನದ
ಜೀವನಣತವಿನಲಿಲಯ
ಬ್ರಹೆನಿದನದರ್ಕ
ಎಂದವರತ. ಹಿೀಗಕ ಮತ್ ಧ್ಮಾಗಳ ಪರಭನವ ನಮೆ
ಮ್ಮೀಲಕ ವಿಪರಿೀತ್ ಬದತದದರಿಂದಲಕ ೀ ಏರ್ಕ ೀ. ಆ
ಬ್ರಹೆನನತು ರ್ನವು ನಿಸಗಾದಲಿಲ ಕ್ನಣಲ್ತ ಬ್ಯಸತವುದಿಲ್ಲ!
ಕಲಿಯತಗದಲಿಲ ಬ್ರಹೆನ ಬ್ದಲ್ತ ದತಡಕೀಡ ಸವಾಸವ –
ಎಂಬ್ ಆರನಧ್ರ್ಕಗಕ ರ್ಕ ಡಗಿದಕದೀವಕ. ಪರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ುನತು
ರ್ನವು ಇಂದತ ದಕೈನಂದಿನ ನಮೆ ಲನರ್ಕ್ನೆಗಿ
ಸತಲಿಯತತಿುದದಕ ೀವಕಯೀ ಹಕ ರತ್ತ, ರ್ನಳಿನ ಯೊೀಚ್ರ್ಕ
ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ್ಂರ್ಕ ವತಿಾಸತತಿುದಕದೀವಕ.” ಆದದರಿಂದ
ವಿಜ್ಞನನವನತು ಸಕಲ್ ಜೀವರನರ್ಶಯ ಒಳತಿಗನಗಿ ಹಕಜೆಕ
ಇಡತವತ್ು,
ಬಕಳಕ್ತನತ್ು
ಸನಗಿಸಬಕೀಕ್ತದಕ.
ವಿಜ್ಞನನ
ತಿಳಿಸತವುದಕೀ ಎಲನಲ ಜೀವಿಗಳಕ ಡಗ ಡಿ ಬ್ದತಕತವುದನತು,
ಪರಿಸರ ಸಕುೀಹಿಯನಗಿ ಬ್ದತಕತವ ರಿೀತಿಯನತು, ಸರಳ
ಸಮೃದಿಧ ಜೀವನವನತು ಹನಗ ರ್ಕಮೆದಿಯನಗಿ ಸಹಬನಳಕವ
ನಡಕಸತವುದನತು.
ವಿಜ್ಞನನ
ಬಕ ೀಧಿಸತವುದತ
ನಿೀನ ಬ್ದತಕತ, ಇತ್ರ ಜೀವಿಗಳನತು ಬ್ದತಕಲ್ತ ಬಡತ.
ಪರಸತುತ್
ಸಮನಜ್
ವಿಜ್ಞನನ
ಹನಗ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಜ್ಗತಿುನಲಿಲ ಬ್ದತಕತತಿುದದರ ಅತಿೀ ಕಡಿಮ್ಮ
ಕಡಿಮ್ಮ ಜ್ನರಿಗಕ ಇದರ ಬ್ಗಕಗಕ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕ ಇದಕ ಹಿೀಗನಗಿ
ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು ಹಕ ಸ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಗಳನತು ಜ್ನರಿಗಕ
ತ್ಲ್ತಪ್ರಸತವ ಬ್ಹತದಕ ಡಡ ಸವನಲ್ನತು ಎದತರಿಸತತಿುದನದರಕ
ಇಂದತ ಸನಮನನಯ ಜ್ನರಿಗಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ
ಬ್ಗಕೆ ಸಮಪಾಕವನದ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇತಿುೀಚಕಗಕ
ಕ್ಕ ೀವಿದ್-19ನತು
ಎದತರಿಸತವಲಿಲ
ನಮೆ
ಜ್ನ
ನಡಕದತಕ್ಕ ಂಡ ರಿೀತಿ ಕ ಡ ರ್ಯವನತು ಹತಟ್ಟಿಸತತ್ುದಕ.
ಇದತ ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪನಯಕ್ನರಿ ಏಕ್ಕಂದರಕ
ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಬ್ಗಕಗಕ
ಅರಿವು ಇಲ್ಲವಕಂದನದರಕ ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಜ್ವಲ್ಂತ್ ಸಮಸಕಯಗಳ
ಕತರಿತ್ಂರ್ಕ
ಜ್ನರಿಗಕ
ಪರಜ್ಞಕಯೀ
ಇಲ್ಲವಕಂದನದರಕ
ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಕ್ನಮೊೀಾಡ ಕವಿಯಲಿದಕ ಎಂದಕೀ ಅಥಾ.
ಆಲಕ ೀಚ್ರ್ಕ
ಮನಡದಕೀ
ಮನಹಿತಿ
ವಗನಾವರ್ಕ
ಮನಡತವಲಿಲ ನಮೆ ಜ್ನ ನಿಪತಣರತ.ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ತೆಂತ್
ಹಕಚನುಗಿ ಅಸತ್ಯವಕೀ ಹರಡತತಿುದಕ.ಇಂಥ ಸಂಧ್ರ್ಾದಲಿಲ
ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಎದತರನಗಬ್ಹತದನದ ಸವನಲ್ತಗಳನತು ಹಕೀಗಕ
ಬ್ಗಕ ಹರಿಸಬಕೀಕತ ಎಂಬ್ತದತ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳ ಸಮತದನಯದ
ಮತಂದಕ ಇರತವ ಬ್ಹತದಕ ಡಡ ಸವನಲ್ತ. ಜ್ನರನತು
ಸತರ್ಶಕ್ಷಿತ್ಗಕ ಳಿಸತವುದಕಂದರಕ ಅದತ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಬ್ಗಕಗಕ ಮನಹಿತಿ ಬತ್ತುವುದತ ಹನಗ
ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶ ಕತರಿತ್ಂರ್ಕ ಜ್ನರಲಿಲ ಪರಜ್ಞಕ
ಮ ಡಿಸತವುದತ ಎಂದಕೀ ಅಥಾ. ವಿಜ್ಞನನಿಗಳ ಕ್ಕಲ್ಸ
ಬ್ಹತಮತಖ್ಯವನಗಿರತವುದತ
ಕ್ಕೀವಲ್
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ,
ಅನತಷ್ನಾನ ಹನಗ ಜ್ಞನನದ ವಗನಾವರ್ಕ ಮನತ್ರವಲ್ಲ
ಬ್ದಲನಗಿ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದಲಿಲ ಆಗಿರತವ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಗಳನತು ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗಕ ತಿಳಿಯತವಂರ್ಕ
ಮನಡತವುದತ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳ ಮತಂದಿರತವ ಬ್ಹತದಕ ಡಡ
ಸವನಲನಗಿದಕ. ಡನ.ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯಯ ತ್ಮೆ ‘ವಿಜ್ಞನನ
ಮತ್ತು ಸಮನಜ್’ ಎಂಬ್ ಪರಬ್ಂಧ್ದಲಿಲ ವಿವರಿಸಿರತವಂರ್ಕ
“ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು
ತ್ಮೆ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಗಳನತು
ಮತಂದತವರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡತ ಹಕ ೀಗತವುದರ ಜಕ ರ್ಕಗಕ ಬಕೀರಕ
ಕ್ಕಲ್ವು ಕತ್ಾವಯಗಳನತು ನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಅವಶಯಕ.
ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು
ಹಕಚಿುನ
ರ್ಶಕ್ಷಣವನತು
ಪಡಕದ
ಧಿೀಮಂತ್ರನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರತ ತ್ಮೆ ಜ್ಞನನವನತು
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ಸನಮನನಯ
ವಯಕ್ತುಗಳ
ಮರ್ಕ ೀಭನವವನತು
ತಿದತದವ
ಕ್ನಯಾದಲಿಲ
ಉಪಯೊೀಗಿಸಿ, ಸಮನಜ್ದ ಸತಧನರರ್ಕಗಕ ಸಹನಯಕರನಗಬಕೀಕತ. ವಿಜ್ಞನನದ
ಮತ್ತು ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮನಗಾಗಳು ಜ್ನಪ್ರರಯವನಗತವಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನಿಯ ಪನರಮತಖ್ಯ
ಬ್ಹಳ ಹಿರಿದನದತದತ. ವಿಜ್ಞನನಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂರ್ಕ ಮನತ್ೃಭನಷ್ಕಗಳಲಿಲ,
ಇಂಗಿಲೀಷ್ನಲಿಲ ಜ್ನಪ್ರರಯ ಲಕೀಖ್ನಗಳನತು ಬ್ರಕಯತವುದತ ಮತ್ತು ಉಪರ್ನಯಸ
ಕ್ಕ ಡತವುದತ ಈ ದಿಸಕಯಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು ಪರಯತಿುಸಬಕೀಕತ. ವಿಜ್ಞನನಿಯ
ಮರ್ಕ ೀಭನವವು ಅವನತ ದಂತ್ಗಕ ೀಪತರದಲಿಲರತವ ಅಪ ವಾ ಬ್ತದಿದಶನಲಿ
ಎಂಬ್ ಭನವರ್ಕಯನತು ಜ್ನರಲಿಲ ಉಂಟತ ಮನಡತವ ರಿೀತಿಯಲಿಲ
ಇರಬನರದತದ. ಸನಮನನಯ ಜ್ನರ್ಕ ವಿಜ್ಞನನಿಯನತು ವಿಶಕೀಷ್ ಜನತಿಗಕ ಸಕೀರಿದ
ಪನರಣಿ ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ಕ ಳುುವಂರ್ನಗಬನರದತ. ಒಟತಿ ಸಮನಜ್ದ
ದತಡಿಮ್ಮಯಲಿಲ, ರ್ಶಕ್ಷಣವನತು ಪಡಕದಿರತವ ವಿಜ್ಞನನಿ ಸನಮನನಯ ಜ್ನರ
ಯೊೀಚ್ರ್ನಶಕ್ತುಯನತು ಬಕಳಯ
ಕ ಸತವಲಿಲ ಶರಮಿಸತವುದತ ಆತ್ನ ಕತ್ಾವಯವಕೀ
ಹಕ ರತ್ತ ಉಪಕ್ನರವಕೀನ ಅಲ್ಲ. ಇಂತ್ಹ ಸನಿುವಕೀಶಗಳು ನಡಕಯತವ
ಸಂದರ್ಾಗಳಲಿಲ ಜ್ನಪ್ರರಯ ಉಪರ್ನಯಸಗಳನತು, ಉಪಯತಕು ವಿಜ್ಞನನ
ಪರದಶಾನಗಳನತು
ಏಪಾಡಿಸಿದರಕ
ವಿಜ್ಞನನದಲಿಲ
ಆಸಕುರನಗಿರತವ
ಬ್ಹತಸಂಖನಯತ್ ವಿದನರ್ಥಾಗಳಿಗಕ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗಕ ಸಹನಯಕವನಗತತ್ುದ.ಕ ”
ವಿದಕೀಶದ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು ನಮಗಿಂತ್ ಬ್ಹತಮತಂದಕ ಹಕ ೀಗಿದನದರಕ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನರಣ, ಅವರತ ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗಕ ಅಥಾವನಗತವ
ಭನಷ್ಕಯಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನವನತು ವಿವರಿಸಲ್ತ ವಿಶಕೀಷ್ ಪರಯತ್ು ಮನಡದಿರತವುದತ.
ಅಷ್ಕಿೀ ಅಲ್ಲ ಸನಮನಜಕವನಗಿಯ
ತ್ಮೆನತು ರ್ಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಿದನದರಕ.
ಭನರತ್ದಲಿಲ ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗಕ ವಿಜ್ಞನನದ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸತವುದಷ್ಕಿೀ ಅಲ್ಲದಕ
ಆಗನಗಕೆ ಹಕ ರಬ್ಂದತ ಸನಮನಜಕವನಗಿ ತ್ಮೆನತು ರ್ಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುುವುದ
ಮತಖ್ಯ. ಇತಿುೀಚಕಗಂತ್
ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ ನಂಥ ವಿಚನರಗಳಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನಕ್ತೆಂತ್
ಸನಮನಜಕ ಮನಧ್ಯಮಗಳಕೀ ಸದತದ ಮನಡತತಿುವಕ. ಅದನತು ಸತ್ಯಸಯ ಸತ್ಯವಕಂದತ
ನಂಬಬಡತವ ಜ್ನರ ಇದನದರಕ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ ರಕ ೀಗಿಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಏರತತಿುದಕಯೀ ಹಕ ರತ್ತ ತಿಳಿವಳಿಕಸಾರ ಸಂಖಕಯ ಏರತತಿುಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಲ್ವು
ಉದನಹರರ್ಕಗಳನತು ನಿೀಡಬ್ಹತದತ.
ನಮೆ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು ತ್ಮೆ ಪರಯೊೀಗನಲ್ಯದಲಿಲ ಕತಳಿತ್ತ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ನಡಕಸತವವರತ. ತ್ಮೆ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಫಲಿತ್ಗಳನತು ಇಂಗಿಲೀಷ್
ಭನಷ್ಕಯಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸತರ್ನುರಕ. ಅದತ ಸರಿ, ಆದರಕ ಅದರ್ಕುೀ ದಕೀಶ ಭನಷ್ಕಗಳಲಿಲ
ಸನಮನನಯರಿಗಕ ತಿಳಿವಂರ್ಕ ಮನಡಲ್ತ ಪರಯತಿುಸತವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗಕ
ಅವುಗಳನತು ವಿವರಿಸತವುದರಲಿಲ ಅಥಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬ್ತದತ ಬ್ಹತರ್ಕೀಕ
ವಿಜ್ಞನನಿಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕ. ಇಲಿಲ ನನಗಕ ಡನ. ರ್ಶವರನಮ ಕ್ನರಂತ್ರ
ರ್ಕನಪನಗತತ್ುದಕ. ಅವರತ ಪರಯೊೀಗನಲ್ಯದಲಿಲ ಕ ತ್ ಹಲ್ವು ಪದವಿಗಳನತು
ಪಡಕದ ವಿಜ್ಞನನಿಯಲ್ಲ. ಅವರತ ಮಕೆಳಿಗನಗಿ ಮ ರತ ಸಂಪತಟಗಳ
ಬನಲ್ಪರಪಂಚ್, ನಂತ್ರ ಮ ರತ ಸಂಪತಟಗಳ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಪಂಚ್
ಹಕ ರತ್ಂದರತ. ಈ ಸಂಪತಟಗಳು ಕನುಡ ವಿಜ್ಞನನ ಸನಹಿತ್ಯದ
ಮ್ಮೈಲಿಗಲ್ತಲಗಳು. ರ್ಶವರನಮಕ್ನರಂತ್ರತ ಹಲ್ವು ವಿಜ್ಞನನ ಪತಸುಕಗಳನತು
ಬ್ರಕದರತ. ಮನಸಿಾಗಕ ಮತದ ನಿೀಡಿದ ಇಂಗಿಲೀಷ್ಟನ ವಿಜ್ಞನನ ಪತಸುಕ ದಕ ರಕತ್ರಕ
ಕನುಡದ ಜ್ನರಿಗನಗಿ ಅನತವನದಿಸಲ್ತ ಕ್ನರಂತ್ರತ ಮತಂದನಗತತಿುದದರತ.
ಇಂಗಿಲೀಷ್ಟನಲಿಲ ರನಶಕಲ್ ಕ್ನಸಾನ್ ಸತಪರಸಿದದ ಜ್ನಪ್ರರಯ ವಿಜ್ಞನನ ಲಕೀಖ್ಕರತ.
ಅವರ “ The Sea Around Us” ಪತಸುಕವನತು ಓದಿದ ಕ್ನರಂತ್ರಿಗಕ
ಕನುಡಕ್ಕೆ ಅನತವನದಿಸತವ ಉರ್ನಾಹ ಹತಟ್ಟಿತ್ತ. ಅದರ ಫಲ್ವಕೀ ”ನಮೆ
ಸತತ್ುಲಿನ ಕಡಲ್ತ”, ನಂತ್ರದ ದಿಗಳಲಿಲ ಹಲ್ವನರತ ಪತಸುಕಗಳನತು
ಹಕ ರತ್ಂದತ ವಿಜ್ಞನನ ಸನಹಿತ್ಯ ಬಕಳಸಿ
ಕ ದನದರಕ
ವಿಜ್ಞನನದ
ಬ್ಗಕಗಿನ
ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕಯಷ್ಕಿೀ
ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ಮರ್ಕ ೀಭನವವನತು ಬಕಳಸ
ಕ ಬಕೀಕ್ನದ ಜ್ವನಬನದರಿ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳದ ದ ಆಗಿದಕ.
ಈಗ ಈ ಪರಯತ್ುವನತು ವಿಜ್ಞನನದ ಪದವಿ ಪಡಕಯದವರಕೀ ಹಕಚ್ತು
ಮನಡತತಿುದನದರಕ.
ನಮೆ ಭನರತ್ದ ಸಂವಿಧನನದಲ್ ಲ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ಮರ್ಕ ೀಭನವವನತು ಬಕಳಸಿ
ಕ ಕ್ಕ ಳುುವುದತ ಎಲನಲ ರ್ನಗರಿಕರ ಮ ಲ್ರ್ ತ್

ಕತ್ಾವಯ ಎಂದತ ಹಕೀಳಿದಕ. ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ಕ ೀಭನವ ಎನತುವುದತ ಒಂದತ ಒಂದತ
ನಿಲ್ತವು ಅಥವನ ಜೀವನ ವಿಧನನ.
ಜ್ಞನನವನತು ಬ್ಳಸಲ್ತ ಬ್ತಧಿಿವಂತಿಕ್ಕಯ
ಬಕೀಕತ ರ್ಕೈತಿಕರ್ಕಯ
ಇರಬಕೀಕತ. ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ಕ ೀಭನವದ ಪರಭನವವು
ರ್ಕೀರವನಗಿ ವಿಜ್ಞನನದ ಮ್ಮೀಲಕ ಹಕಚನುಗಿ ಆಗತವುದಕ್ತೆಂತ್ಲ್ , ಸಮನಜ್ ಮತ್ತು
ಮನನವರತ ಯೊೀಚಿಸತವ, ಪರತಿಕ್ತರಯಸತವ ಅಥವನ ವಯವಹರಿಸತವ ವಿವಿಧ್ ವಿಧನನ
ಮ್ಮೀಲಕ ಹಕಚ್ತು ಪರಿರ್ನಮವನತು ಬೀರತತ್ುದಕ.
ಇಂದಿನ ಯತವಜ್ನರ್ಕ ವಿಜ್ಞನನವನತು ಒಂದತ ಶಕ ೀಧ್ದ, ಸೃಜ್ನರ್ಶೀಲ್
ಚ್ಟತವಟ್ಟಕ್ಕಯ ವಿಷ್ಯವರ್ನುಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತವುದಕೀ ಇಲ್ಲ. ಅದತ ಹಣ ಗಳಿಸಿಕ್ಕ ಡತವ
ಒಂದತ ಮನಗಾ ಮನತ್ರವನಗಿದಕ. ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ವಕೈದಯಕ್ತೀಯ ಬಟಿರಕ ಬ್ದತಕ್ಕೀ
ಇಲ್ಲವಕೀರ್ಕ ೀ ಎಂಬ್ ಧಕ ೀರರ್ಕ ಬಕಳದಿ
ಕ ದಕ. ಸಹಜ್ ವಿಜ್ಞನನದ ಕಡಕಗಕ ಗಮನ
ನಿೀಡತವವರ ಸಂಖಕಯ ಇಳಿಮತಖ್ವನಗಿದಕ. ವಿಜ್ಞನನ ಎಂಬ್ತದತ ಪ್ರರೀತಿಯ
ವಸತುವನಗಲಕೀ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮೆ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷಕೀತ್ರ ಮತ್ತು ಸನಮನಜಕ ವಯವಸಕಾ
ಕ್ನರಣವನಗಿದಕ. ಇದರಿಂದ ಯತವಕರನತು ಹಕ ರತ್ರತವ ಕ್ಕಲ್ಸವನಗಬಕೀಕ್ತದಕ.
ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ಕ ೀಧ್ಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗ ಅಗತ್ಯ. ಆದರಕ ವಿಶಕೀಷ್ವನಗಿ
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತು ಈ ಮರ್ಕ ೀಧ್ಮಾಕ್ಕೆ ಹಕ ಂದಿಸಬಕೀಕತ.
ಶನಲಕಗಕ ಬ್ರತವ
ಮಕೆಳಲಿಲ ಸನಮನಜಕವನದ ಹಲ್ವು ಪ ವನಾಗರಹಗಳಿರತತ್ುವಕ. ಅವುಗಳನತು
ಪರಿರ್ಶೀಲಿಸಿ ಸ ಕುವನದದದನತು ಉಳಿಸಿ ಹಕ ಸ ಮನಗಾ ರ್ಕ ೀರಿಸತರ್ನು ಸಮಥಾ
ವಯಕ್ತುಯರ್ನುಗಿ ಮನಡತವುದರ ಜಕ ರ್ಕಯಲಿಲ ಭನರತ್ದ ಅಮ ಲ್ಯ ರ್ನಗರಿೀಕರರ್ನುಗಿ
ಸಜ್ತೆಗಕ ಳಿಸತವ ಕ್ಕಲ್ಸವನತು ಮನಡಬಕೀಕ್ನಗತತ್ುದಕ. ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ಕ ೀವೃತಿು,
ಮನನವ ಹಿರ್ನಸಕ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಕವೀಷ್ರ್ಕ ಮತ್ತು ಸತಧನರರ್ಕಯ ಮರ್ಕ ೀಭನವವನತು
ಬಕಳಸಿ
ಕ ಕ್ಕ ಳುುವುದತ. ಇವು ನಮೆ ಮ ಲ್ರ್ ತ್ ಕತ್ಾವಯಗಳನಗಿವಕ. ಮಹನಕವಿ
ಕತವಕಂಪತ ಅವರ ಮನತ್ತ ಇಲಿಲ ಗಮರ್ನಹಾವನಗಿದಕ. “ಪರತಿಯೊಂದತ ಮಗತವೂ
ಹತಟತಿತ್ುಲಕೀ ವಿಶವಮನನವ, ಬಕಳಯ
ಕ ತರ್ನು ರ್ನವು ಅದನತು ಅಲ್ಪ ಮನನವನರ್ನುಗಿ
ಮನಡತರ್ಕೀು ವಕ. ಮರ್ಕು ಅದನತು ವಿಶವ ಮನನವನರ್ನುಗಿ ಮನಡತವುದತ ರ್ಶಕ್ಷಣದ
ಕತ್ಾವಯವನಗಬಕೀಕತ”. ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ಒಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞನನದಲಿಲ ಆಸಕ್ತು ಮ ಡಿದರಕ ಅದತ
ಸತಲ್ರ್ ಹನಗ ನಿಮೆಲಿಲ ಅರ್ಕವೀಷ್ಟಸತವ, ಅನವಯಸತವ ಸನಮಥಯಾವನತು ಹಕಚಿಸ
ು ತತ್ುದಕ.
ಇದತ ಉನುತ್ ವಿದನಯಭನಯಸದ ಹಂತ್ದಲಿಲ ಯನವುದಕೀ ವಿಭನಗದಲಿಲ ಕಲಿತ್ರ ಆ
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಮ್ಮೀಲಕ ಹಕೀಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನತು ರ್ಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ತ ಸಹನಯಕ.
ಜ್ನರನತು ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಕಯತ್ು ತ್ರಬಕೀಕ್ತದಕ. ವಿಜ್ಞನನಿಗಳು ಈ
ಕ್ಕಲ್ಸ ಮನಡಬಕೀಕ್ತದಕ. ಡನ. ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಅವರ ಮನತ್ನತು
ರ್ಕನಪ್ರಸಬ್ಯಸತರ್ಕೀು ರ್ಕ “ನಮೆ ದಕೀಶವು ನ ರನರತ ವಷ್ಾಗಳಿಂದ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ
ಜ್ಟ್ಟಲ್ವನದ ಸಮಸಕಯಗಳನತು ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮನಗಾಗಳಿಂದ ಮನತ್ರ ಪರಿಹನರಿಸಲ್ತ
ಸನಧ್ಯ. ನಮೆ ಸಮನಜ್ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಜನತಿಯಂತ್ಹ ಸನಮನಜಕ ಪ್ರಡತಗತಗಳ
ಪರಿಹನರ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಮರ್ಕ ೀಭನವಗಳಿಂದ ಮನತ್ರ ಸನಧ್ಯ. ಆಗ
ಮನತ್ರ ಮನನವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿೀತಿ ಅವಲ್ಂಬತ್ ವಿಶವಧ್ಮಾ
ರ ಪ್ರತ್ವನಗಬ್ಹತದತ. ಧ್ಮಾವು ನಿೀತಿಸವರ ಪವನತು ಹಕ ಂದಿರತವಂತ್ಹದತ. ಆ
ರಿೀತಿಯ ಧ್ಮಾವು ರನಷ್ಟರೀರ್ಕಯಗಳ ಮ ಲ್ವನದ ಬಕೀಲಿಯನತು ದನಟ್ಟ
ಸನಾಪ್ರತ್ವನಗಬಕೀಕ್ನದರಕ ವಿಶವಮನನಯರ್ಕಯನತು ಹಕ ಂದಿರತವ ವಿಜ್ಞನನದ ತ್ತ್ವಗಳನತು
ಅನವಯಸತವುದರಿಂದ ಮನತ್ರ ಸನಧ್ಯ. ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಳಕ್ಕಯತ, ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ಮರ್ಕ ೀಧ್ಮಾವನತು ಪಡಕದತ ಕ್ನಯಾ ಪರವೃತ್ುವನದರಕ ಬ್ಡತ್ನದ ನಿಮ ಾಲ್ನ,
ಶಕ ೀಷ್ರ್ಕಯ ರ್ನಶ ಸನಧ್ಯ. ಅದತ ಪರಗತಿವಿರಕ ೀಧಿ ಸಿದನದಂತ್ಗಳನತು,
ಸವಹಿರ್ನಸಕ್ತುಗಳನತು ದ ರಮನಡಬ್ಲ್ಲದತ. ವಿಜ್ಞನನಿಗಳನಗಿ ರ್ನವು ನಮೆ ಆತ್ೆ ಸನಕ್ಷಿಗಕ,
ವಿಜ್ಞನನಕ್ಕೆ
ಹನಗ
ಅದರ
ಮನಗಾಗಳಿಗಕ
ಪನರಮನಣಿಕರನಗಿರಕ ೀಣ.
ಜೀವರ್ಕ ೀಪನಯ ಮನಗಾವನಗಿ ವಿಜ್ಞನನ ಇರತವುದತ ಬಕೀಡ. ನಮಗಕ ಅದರಲಿಲ
ಜೀವಂತ್ ನಂಬಕ್ಕ ಇರಬಕೀಕತ. ರ್ನವು ತ್ಕಾಬ್ದದವನಗಿ ಧಕೈಯಾದಿಂದ ವತಿಾಸಿದನಗ
ಮನತ್ರ ಸಮನಜ್ದ ಸತಧನರರ್ಕ ಸನಧ್ಯ.”
- ಪೆ್ರ ಎಚ್.ಎ.ರಂಗನಾಥ್
ಸದಸಯರತ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕ್ನಡಕಮಿ
ಸಂದಶಾಕ ಪನರಧನಯಪಕರತ, ಮನನವ ತ್ಳಿಶನಸರ ಕ್ಕೀಂದರ, ಬಕಂಗಳ ರತ;
ಪ ವಾತ್ನ ನಿದಕೀಾಶಕ, ರನಷ್ಟರೀಯ ರನಷ್ಟರೀಯ ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮತ್ತು ಮನನಯರ್ನ ಪರಿಷ್ತ್ತು (ರ್ನಯಕ)
ಪ ವಾತ್ನ ಕತಲ್ಪತಿ, ಬಕಂಗಳ ರತ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ
ಇ-ಮ್ಮೀಲ್: haranganath@gmail.com
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(ಈ ಪರಬ್ಂಧ್ದ ಕ್ಕಲ್ವು ವಿಷ್ಯವನತು ಕ್ಕಲ್ವು ಮ ಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲನಗಿದಕ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮ ಲ್ ಲಕೀಖ್ಕರಿಗಕ ಈ ಪರಬ್ಂಧ್ವನತು ಓದಿ ತ್ನು ಅಭಿಪನರಯ
ಸ ಚಿಸಿದ ಗಕಳಯ
ಕ ಡನ.ಸತ್ಯರ್ನರನಯಣ ಅವರಿಗಕ ಕೃತ್ಜ್ಞರ್ಕಗಳು)
ಪ್ರಾಮರ್ತನ ಗರಂರ್ಗಳು:

ವಿಜ್ಞನನ ಸನಹಿತ್ಯದ ಅನತವನದಗಳ ವಕೈವಿಧ್ಯ: ರ್ಶರೀ ಟ್ಟ.ಆರ್. ಅನಂತ್ರನಮತ
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞನನ ಸನಹಿತ್ಯ : ರ್ಶರೀ ರ್ನಗಕೀಶ್ ಹಕಗಡಕ
ಕರ್ನಾಟಕದಲಿಲ ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞನನ: ರ್ಶರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಮಲಿಲಕ್ನಜ್ತಾನ
ಕನುಡ ಸನಹಿತ್ಯ ಪರಿಷ್ತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನ ಪರಸನರ: ರ್ಶರೀ ಎಸ್.ಎಲ್. ರ್ಶರೀನಿವನಸಮ ತಿಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಿಷ್ತ್ತು : ಪಕ .ರ ಕ್ಕ.ಎಸ್. ನಟರನಜ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕ್ನಡಕಮಿ: ಡನ ಎ. ಎಂ. ರಮ್ಮೀಶ್
ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ- ಒಂದತ ಸ ಾಲ್ ರ್ಕ ೀಟ: ರ್ಶರೀ ಜ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮ ತಿಾ
ಸನಮನಜಕ ಜನಲ್ರ್ನಣಗಳು ಮತ್ತು ಸನಮನಜಕ ಪರಿರ್ನಮ: ರ್ಶರೀ ಅವಿರ್ನಶ್ ಬಕೈಪನಡಿರ್ನುಯ
ಸಮಗರ ಗದಯ (ಸಂಪತಟ 1 ಮತ್ತು 2): ರನಷ್ರ ಕವಿ ಕತವಕಂಪತ
ಸೃತಿಪಟಲ್ದಿಂದ (೧,೨,೩): ಡನ ರ್ಶವರನಮ ಕ್ನರಂತ್
ಗನಂಧಿೀಜೀಯವರ ಆತ್ೆ ಚ್ರಿರ್ಕರ – ಸತ್ಯಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ: ಅನತವನದ- ರ್ಶರೀ ಬಕಟಗಕೀರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಮಾ
ರ್ಕರಕದ ಮನ: ಡನ ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯಯ
ಸಮಗರ ಕ್ನವಯ: ಡನ ಜ.ಎಸ್.ರ್ಶವರತದರಪಪ

ಅಕನಡಮಿಯತ 2019-’20ರ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಮಿಿಕ ಿಂಡ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ಪಕ್ಷಿ ರ್ ೇಟ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡಮಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು
ಸಥಳ

ಕೆೇಂದರ ವಿಷಯ್

ದಿನಾಂಕ

ಸಹಯೇಗ ಸಂಸೆಥ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜೀವ, ರಸನಯನ ಮತ್ತು
ಆರಕ ೀಗಯ ವಿಜ್ಞನನಗಳು

2019ರ ಅಕ್ಕ ಿೀಬ್ರ್ ರನಮಯಯ ಕಲಕ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
24-26
ವನಣಿಜ್ಯ ಕ್ನಲಕೀಜ್ತ, ಬಕಂಗಳ ರತ

700 ಪರತಿನಿಧಿಗಳು
300 ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪಕ ೀಸಿರ್ಗಳು

ಐದು ಸಮ್ಮೇಳ್ನಗಳ್ಳ

ಧಾರವಾಡ

2019ರ ನವಕಂಬ್ರ್
07 ಮತ್ತು 08

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ

2800 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಳ

ಗಣಿತ್ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಅದರ
ಅನವಯಕಗಳು

600 ಪರತಿನಿಧಿಗಳು
200 ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪಕ ೀಸಿರ್ಗಳು

ಮೈಸ್ರು

ರಸನಯನ ವಿಜ್ಞನನದಲಿಲ ಹಕ ಸ 2020ರ ಜ್ನವರಿ
ಆವಿಷ್ನೆರಗಳು
30-31

ಮ್ಮೈಸ ರತ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ

500 ಪರತಿನಿಧಿಗಳು
170 ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪಕ ೀಸಿರ್ಗಳು

ಬೇದರ್

ಭೌತ್ಶನಸರ ಹನಗ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ 2020ರ ಮನಚ್ಾ
ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷ್ಯಗಳು
11-13

ಬ.ವಿ. ರ್ ಮರಡಿಡ ಪದವಿ
ಮಹನವಿದನಯಲ್ಯ, ಬೀದರ್

500 ಪರತಿನಿಧಿಗಳು
120 ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪಕ ೀಸಿರ್ಗಳು

790 ಪ್ರೋಸಟರ್ ಪಿದಶಾನ

ಕನಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ಪರತಿ ವಷ್ಾ ಕನುಡದಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಮ್ಮೇಳನವನತು ನಡಕಸಿಕ್ಕ ಂಡತ
ಬ್ರಲನಗತತಿುದಕ. ತ್ೃತಿೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನತು "ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹಕ ಸ ಆಯನಮಗಳು" ಎಂಬ್ ಕ್ಕೀಂದರ ವಿಷ್ಯದ
ಮ್ಮೀಲಕ 2020ರ ಫಕಬ್ವ
ರ ರಿ 18 ಮತ್ತು 19 ರಂದತ ಬ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಸಂಸಕಾಯ ಎಸ್. ಬ. ಕಲನ ಮತ್ತು ಕ್ಕ.ಸಿ.ಪ್ರ. ವಿಜ್ಞನನ
ಮಹನವಿದನಯಲ್ಯದ ವಿಜ್ಯಪತರದಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಆಯೊೀಜಸಲನಯತ್ತ. ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ್ ಜಲಕಲಗಳಿಂದ ಒಟತಿ 500
ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲಿಲ ಭನಗವಹಿಸಿದದರತ. ಭೌತ್ ವಿಜ್ಞನನ, ರಸನಯನ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞನನಗಳಿಗಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ಸತಮನರತ 100 ಕ ೆ ಹಕಚ್ತು ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪನರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ಕಗಳನತು ಕನುಡದಲಿಲ ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.
ವಿಜ್ಞನನ ಲ ೇಕ ದವೈಮನಸಿಕ ಸಿಂಚಿಕ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೊೋಕ ದೆಿೈಮಾಸಿಕದ 6
ಸಂಚಿಕೆಗಳ್ಳ ಬಿಡುಗಡೆ; ಪಿತಿ
ಸಂಚಿಕೆಯ 1950 ಪಿತಿಗಳ್ಳ
ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ
1200 ಸಾುತಕೊೋತತರ ಪದವಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ಳ ವಿಶೆೋಷ
ಉಪನ್ಾಯಸಮಾಲೆಯಲ್ಲಲ ಭಾಗಿ
330 ಶ್ನಬಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತುತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಸರ್ಟಾಫಿಕೆೋಟ್

ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ ಕನುಡದಲಿಲ 2007ರ ಆಗಸ್ಿ ಮನಹಕಯಂದ ನಿರಂತ್ರವನಗಿ ಪರಕಟ್ಟಸತತಿುದಕ. ಪರತಿ ಸಂಚಿಕ್ಕಯ ತ್ಲನ 2000
ಪರತಿಗಳನತು ಮತದಿರಸಿ, ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ್ ಪದವಿ ಪ ವಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲಕೀಜ್ತ, ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಕೀಂದರಗಳು,
ಗರಂಥನಲ್ಯಗಳಿಗಕ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದಕ. ಎಲನಲ ಸಂಚಿಕ್ಕಗಕಗಳು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವಕಬ್ ಸಕೈಟ್ ನಲಿಲ
www.kstacademy.in ನಲಿಲ ಲ್ರ್ಯವಿದಕ.
ಸ್ನಾತ್ಕ ೇತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ವಿಜ್ಞನನ ವಿಶೇಷ ಉಪರ್ನಯಸ ಮನಲ/ ವಿಶೇಷ ಕನರ್ನಾಗನರ
ಆಧ್ತನಿಕ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕಯ ಬ್ಗಕೆ ತ್ಮೆ ಜ್ಞನನಪರಿಧಿಯನತು ವಿಸುರಿಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ತ ಹನಗ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಧಯಲಿಲ ತ್ಮೆ ವೃತಿು ಜೀವನವನತು ಕಂಡತಕ್ಕ ಳುಲ್ತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ಕ ಡಲ್ತ ಸನುತ್ಕ್ಕ ೀತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ
2-3 ದಿನಗಳ ಉಪರ್ನಯಸ ಮನಲಕಯನತು ನಡಕಸಲನಗತತಿುದಕ. 2019-‘20ರ್ಕೀ ಸನಲಿನಲಿಲ 09 ಕ್ನಯಾಕರಗಳನತು ನಡಕಸಲನಗಿದತದ,
ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ್ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯಗಳ ಒಟತಿ 1200 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದರ ಸದತಪಯೊೀಗವನತು ಪಡಕದತಕ್ಕ ಂಡಿದನದರಕ.
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಾಫಿಕೇಟ್ ಕ ೇರ್ಸಾಗಳು
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, ಯತವ ಸಂಶಕ ೀಧ್ಕರತ ಮತ್ತು ಬಕ ೀಧ್ಕರಿಗನಗಿ ಇಂಟ್ಕಲಕಕತುಯಲ್
ಪನರಪಟ್ಟಾರಕೈಟ್ಾ, ಇಂಟ್ಟಗಕರೀಟ್ಕಡ್ ಫನಮಿಾಂಗ್ ಫನರ್ ಫನಮಾಸ್ಾ ಮತ್ತು ಆಟ್ಟಾಫಿಷ್ಟಯಲ್ ಇಂಟ್ಕಲಿಜಕನ್ಾ & ರಕ ಬಕ ೀಟ್ಟಕಾ
ಬ್ಗಕೆ ಸಟ್ಟಾಫಿಕ್ಕೀಟ್ ಕ್ಕ ೀಸ್ಾಗಳನತು ನಡಕಸಲನಗಿದತದ, ಒಟತಿ 330 ರ್ಶಬರನರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಪರಯೊೀಜ್ನವನತು
ಪಡಕದಿದನದರಕ
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ವಿಭನಗ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಮಟಟದ ರ್ನಟಕ, ಗಣಿತ್, ಚಿತ್ರಕಲ/ಪೈಿಂರ್ಟಿಂಗ್ ಹನಗ

ಪರಬಿಂಧ್ ಸಪರ್ಾ

ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ಮೊಟಿ ಮೊದಲ್ ಬನರಿಗಕ ವಿಜ್ಞನನ ಪದವಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ವಿಭನಗ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಮಟಿಗಳಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನ ರ್ನಟಕ, ಗಣಿತ್ ಮನಡಲ್, ಗಣಿತ್
ರಸಪರಶಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಕ/ಪಕೈಂಟ್ಟಂಗ್ ಸಪಧಕಾಗಳನತು ಹನಗ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸನುತ್ಕ್ಕ ೀತ್ುರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ಕನುಡ ಪರಬ್ಂಧ್ ಸಪಧಕಾಯನತು ಯಶಸಿವಯನಗಿ
ಆಯೊೀಜಸಲನಯತ್ತ. ಮೊದಲಿಗಕ ರನಜ್ಯದ ರ್ನಲ್ತೆ ವಿಭನಗಗಳನದ ಬಕಂಗಳ ರತ, ಮ್ಮೈಸ ರತ, ಕಲ್ಬ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ಬಕಳಗನವಿ ವಿಭನಗಗಳಲಿಲ ವಿಭನಗ ಮಟಿದ
ಸಪಧಕಾಗಳನತು ಆಯೊೀಜಸಿ, ನಂತ್ರ ರನಜ್ಯ ಮಟಿದ ಸಪಧಕಾಯನತು 2020ರ ಮನಚ್ಾ 6-7 ರಂದತ ಬಕಂಗಳ ರಿನಲಿಲ ಅಕ್ನಡಕಮಿ ಕಛಕೀರಿಯಲಿಲ ನಡಕಸಲನಯತ್ತ.
ರನಜ್ಯದ ರ್ನಲ್ತೆ ವಿಭನಗಗಳಿಂದ ವಿಭನಗಮಟಿದಲಿಲ ವಿಜಕೀತ್ರನದ 162 ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ವಿವಿಧ್ ಸಪಧಕಾಗಳಲಿಲ ಭನಗವಹಿಸಿದದರತ.
ವಿಶೇಷ ಚೇತ್ನರಗ ವಿಜ್ಞನನ ಕನಯಾಕರಮಗಳು
ವಿಶಕೀಷ್ ಚಕೀತ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮೆ ಪರತಿಭಕಯನತು ಪರದರ್ಶಾಸಲ್ತ ಒಂದತ ವಕೀದಿಕ್ಕಯನತು ಕಲಿಪಸಲ್ತ ಹನಗ ಅವರಲಿಲ ಆತ್ೆವಿಶನವಸ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ ೀಸಕಾೈಯಾವನತು
ತ್ತಂಬ್ಲ್ತ 2019-‘20ರ್ಕೀ ಆರ್ಥಾಕ ವಷ್ಾದಲಿಲ ವಿಶಕೀಷ್ ಚಕೀತ್ನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ರಸಪರಶಕು ಸಪಧಕಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರಕ ಸಪಧಕಾಗಳನತು ಸಮಥಾನಂ ಟರಸ್ಿ, ಬಕಂಗಳ ರತ ಮತ್ತು
ಧನರವನಡ ಪನರದೀಕ ರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಕೀಂದರ, ಧನರವನಡ ಇವರ ಸಹಯೊೀಗದಲಿಲ ನಡಕಸಲನಯತ್ತ.
ಇತ್ರ ಕನಯಾಕರಮಗಳು
 ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ರನಷ್ಟರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂರ್ನರನಷ್ಟರೀಯ ದಿರ್ನಚ್ರರ್ಕ: ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ಅಂರ್ನರನಷ್ಟರೀಯ ಜೀವ ವಕೈವಿಧ್ಯರ್ಕ
ದಿರ್ನಚ್ರರ್ಕ, ಅಂರ್ನರನಷ್ಟರೀಯ ಓಜಕ ೀನ್ ಪದರ ರಕ್ಷರ್ಕ, ಇಂಜನಿಯಸ್ಾ ಡಕೀ ಮತ್ತು ಹಕೈಡಕ ರೀಜ್ನ್ ಬನಂಡಿಂಗ್ ಶತ್ಮನರ್ಕ ೀತ್ಾವಗಳನತು 2019-20ರ್ಕೀ
ಸನಲಿನಲಿಲ ಆಚ್ರಿಸಲನಯತ್ತ.
 ಪೌರಢ್ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲಿಲ ಆವಿಷ್ನೆರಕ ಮರ್ಕ ೀಭನವರ್ಕಯನತು ಗತರತತಿಸಿ ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಿಸತವ ಸಲ್ತವನಗಿ 2020ರ ಜ್ನವರಿ 18 ರಂದತ ಸಿಿಂಗ್ 2020 - ವಿಜ್ಞನನ
ಮನಡಲ್ ಪರದಶಾನ ಸಪಧಕಾಯನತು ಎಗ್ೆ-ಹಕಡ್ಾ ಪಕೈ. ಲಿ., ಬಕಂಗಳ ರತ ಇವರ ಸಹಯೊೀಗದಲಿಲ ಅಕ್ನಡಕಮಿ ಕಛಕೀರಿಯಲಿಲ ಏಪಾಡಿಸಲನಗಿತ್ತು.
 ರ್ನಯರ್ಕ ೀ ಜನರ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮ: ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ಸಕಂಟರ್ ಫನರ್ ರ್ನಯರ್ಕ ೀ ಸಕೈನ್ಾ ಅಂಡ್ ಸನಫ್ಟಿ ಮನಯಟರ್ ಸಕೈನ್ಾ (ಸಿ.ಇ.ಎನ್.ಎಸ್) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಸಕ ಸಕೈಟ್ಟ (ಕ್ಕಸಕಿಪ್ಸಾ) ರವರ ಸಹಯೊೀಗದಲಿಲ 2020ರ ಜ್ನವರಿ 21 ರಂದತ ರ್ನಯರ್ಕ ೀ ಜನರ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು
ಆಯೊೀಜಸಲನಗಿತ್ತು. ಈ ರ್ನಯರ್ಕ ಜನರ್ನ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲಿಲ ಖನಯತ್ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳಿಂದ ರ್ನಯರ್ಕ ೀ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎರಡತ ಉಪರ್ನಯಸಗಳನತು ಹನಗ
ರ್ನಯರ್ಕ ಕ್ತಟ್ನ ಪರದಶಾನ, ಹನಯಂಟ್ಾ-ಆನ್ ತ್ರಬಕೀತಿ ಹನಗ ರಸಪರಶಕು ಸಪಧಕಾಯನ ು ಆಯೊೀಜಸಲನಗಿತ್ತ
 ಸನೆಲ್ ಗನರಂಟ್ಾ: ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲಿಲ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸತವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನವನತು ಜ್ನಪ್ರರಯಗಕ ಳಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ವಿಜ್ಞನನ
ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ರನಜನಯದಯಂತ್ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಕಾಗಳು, ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯಗಳು ಹನಗ ಇತ್ರಕ ಸಂಘ ಸಂಸಕಾಗಳಿಗಕ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ುದ ಅನತದನನ ನಿೀಡಿ
ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಿಸಲನಗತತಿುದಕ.

ಅಕನಡಮಿ ಸಭಗಳು

ಕಾಯ್ತಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ 9ರ್ಕೀ ಕ್ನಯಾಕ್ನರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭಕಯನತು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಪಕ ರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪಪನ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಕಯಲಿಲ
2020ರ ಮ್ಮೀ 11 ರಂದತ ಬಕಳಗಕೆ 11:30 ರಿಂದ ರಿಂದ ಮದನಯಹು 1:30ರವರಕಗಕ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್19 ಪ್ರಡತಗಿನ ನಿಬ್ಾಂಧ್ಗಳ ಕ್ನರಣ ವಿೀಡಿಯೊ ಕ್ನನಫರಕನ್ಾ ಮ ಲ್ಕ
ನಡಕಸಲನಯತ್ತ.
ಸವತ ಸದಸಯರ ಸಭೆ: ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ 10ರ್ಕೀ ಸವಾ ಸದಸಯರ ಸಭಕಯನತು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಪಕ ರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪಪನ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಕಯಲಿಲ 2020ರ ಮ್ಮೀ
27 ರಂದತ ಬಕಳಗಕೆ 11:30 ರಿಂದ ಮದನಯಹು 2:00ರವರಕಗಕ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್19 ಪ್ರಡತಗಿನ ನಿಬ್ಾಂಧ್ಗಳ ಕ್ನರಣ ವಿೀಡಿಯೊ ಕ್ನನಫರಕನ್ಾ ಮ ಲ್ಕ ನಡಕಸಲನಯತ್ತ.

ಅಕನಡಮಿಯತ 2020-’21ರ್ೇ ಸ್ನಲ್ಲನ ಯೇಜಿತ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳು
ಕನಾತಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ುತ ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷತಕ ಸಮೇಳನ: ಪರಚ್ಲಿತ್ ಕ್ಕೀಂದರ ವಿಷ್ಯದ ಮ್ಮೀಲಕ ಬಕಂಗಳ ರಿನಲಿಲ ನವಕಂಬ್ರ್ 2020 ರಿಂದ ಜ್ನವರಿ
2021 ಅವಧಿಯಲಿಲ ನಡಕಸಲನಗತವುದತ.
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ುತ ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮೇಳನ: ಕನುಡದಲಿಲ ರ್ನಲ್ೆರ್ಕೀ ಸಮ್ಮೇಳನವನತು ನವಕಂಬ್ರ್ 2020 ಮನಹಕಯಲಿಲ ಆಯೊೀಜಸಲನಗತವುದತ.
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರರ್ಸಿತ/ಪ್ುರಸಾಾರಗಳು:
 ಜೇವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರರ್ಸಿತ : ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಕ್ಷಕೀತ್ರದಲಿಲ ಶಕರೀಷ್ಾ ಸನಧ್ರ್ಕ ಮನಡಿರತವ ಹನಗ ನಮೆ ರನಷ್ರದಲಿಲ ಅವುಗಳ ಬಕಳವಣಿಗಕಗಕ ಅನನಯ ಕ್ಕ ಡತಗಕ
ನಿೀಡಿರತವ ರನಜ್ಯದ ಶಕರೀಷ್ಾ ವಿಜ್ಞನನಿಯೊಬ್ಬರಿಗಕ ಜೀವಮನನ ಸನಧ್ರ್ಕ ಪರಶಸಿು ನಿೀಡಿ ಸರ್ನೆನಿಸಿಕ್ಕ ಂಡತ ಬ್ರಲನಗತತಿುದತದ, ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವನಷ್ಟಾಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲಿಲ
ಆಯೆ ಮನಡಿದ ಶಕರೀಷ್ಾ ವಿಜ್ಞನನಿಗಕ ಸರ್ನೆನ ಮತ್ತು ಪರಶಸಿು ನಿೀಡಲನಗತವುದತ.
 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಜೇವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರರ್ಸಿತ: ಕನುಡದಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನ ಪರಸರಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅನನಯ ಕ್ಕ ಡತಗಕಯನತು ನಿೀಡಿರತವ ಸಂವಹನಕ್ನರರನತು
ಗತರತತಿಸಿ ಸರ್ನೆನ ಮತ್ತು ಪರಶಸಿು ನಿೀಡಲನಗತವುದತ.
 ವಿಜ್ಞಾನ, ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃರ್ಷ ಮರ್ುತ ವೆೈದಯಕೇಯ್ ವಿಷಯ್ಗಳ ಕನುಡ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರರ್ಸಿತ : ಕನುಡದಲಿಲ ಹಕಚ್ತು ಹಕಚ್ತು ವಿಜ್ಞನನ ಪತಸುಕಗಳ ಪರಕಟರ್ಕಗಕ
ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಿಸತವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲ ಪರತಿ 2 ವಷ್ಾಗಳಿಗಕ ಮ್ಮೆ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ ಆಯದ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನದ ಕನುಡ ಪತಸುಕಗಳಿಗಕ ಪರಶಸಿುಯನತು ನಿೀಡತತಿುದಕ. ಈ ಪರ ಶಸಿುಗಕ 2019ರ
ಜ್ನವರಿ ಮನಹಕಯಂದ 2020ರ ಡಿಸಕಂಬ್ರ್ ಮನಹಕಯಲಿಲ ಪರಕಟಗಕ ಂಡ ಪತಸುಕಗಳು ಅಹಾವನಗಿರತತ್ುವಕ.
 ಯ್ುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ುರಸಾಾರ
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ್ೇಕ ದೆವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ: : ಒಟತಿ 6 ಸಂಚಿಕ್ಕಗಳನತು 2020ರ ಮ್ಮೀ, ಜ್ತಲಕೈ, ಸಕಪಿಕಂಬ್ರ್, ನವಕಂಬ್ರ್ ಮತ್ತು 2021ರ ಜ್ನವರಿ ಮತ್ತು ಮನಚ್ಾ
ಮನಹಕಗಳಲಿಲ ಹಕ ರತ್ಂದತ, ಪದವಿ ಕ್ನಲಕೀಜ್ತಗಳು, ಗರಂಥನಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರಕ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸಕಾಗಳಿಗಕ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ಕ ಡಲನಗತವುದತ.

ಪುಟ 7

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೆೇಷ ಉಪ್ನಾಯಸ ಮಾಲೆ/ ವಿಶೆೇಷ ಕಾಯಾತಗಾರ: ಸನುತ್ಕ್ಕ ೀತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ 03 ದಿನಗಳ 06
ವಿಶಕೀಷ್ ಉಪರ್ನಯಸ ಮನಲಕ ಮತ್ತು 02 ದಿನಗಳ 05 ವಿಶಕೀಷ್ ಕ್ನಯನಾಗನರಗಳನತು 2019-‘20ರ್ಕೀ ಸನಲಿನಲಿಲ
ನಡಕಸಲನಗತವುದತ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ, ಸಂವಾದ ಮರ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಜನಪ್ರರಯ್ಗೆ್ಳಿಸುವುದು: ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ವತಿಯಂದ ವಿಜ್ಞನನ
ಸಂವಹನ ಕ್ನಯನಾಗನರಗಳು, ವಿಜ್ಞನನ ಲಕೀಖ್ಕರತ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕತ್ಾರಕ ಂದಿಗಕ ಸಂವನದ, ಮನಧ್ಯಮದಕ ಂದಿಗಕ ಸಂವಹನ
ಮತ್ತು ಕನುಡದಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನವನತು ಜ್ನಪ್ರರಯಗಕ ಳಿಸತವ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಆಯೊೀಜಸಲನಗತವುದತ.

ಜನಸಾಮಾನಯರ
ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳ್ನುು ಗುರುತಿಸಿ
ಪ್ರಿತಾಾಹಿಸಲ್ು ಆವಿಷ್ಾಕರ
ವೆೋದ್ಧಕೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತಂತಿಜ್ಞಾನದ
ಮುಂಚುಣಿ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲಲ ಜ್ಞಾನ
ಭಂಡಾರ ಸೃಜನ್ೆ ಮತುತ ವಿತರಣೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ುತ ಇಂಜನಿಯ್ರಿಂಗ್ ವಿಷಯ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ನಡಕಸಲನಗತವುದತ.

ಸರ್ಟತಫಿಕೆೇಟ್

ಕೆ್ೇಸ್ತಗಳು:

2020-21ರ್ಕೀ ಸನಲಿನಲಿಲ 06

ವಿಭಾಗ ಮರ್ುತ ರಾಜಯ ಮಟಟದ ನಾಟಕ, ಗಣಿರ್, ಚಿರ್ರಕಲೆ/ಪೆೈಂರ್ಟಂಗ್ ಹಾಗ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸಪಧೆತ ಆಯೇಜನೆ: ರನಜ್ಯದ 6
ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭನಗಗಳಲಿಲ ವಿಭನಗ ಮಟಿದ ಸಪಧಕಾಗಳನತು 2020ರ ಡಿಸಕಂಬ್ರ್ ಮನಹಕಯಲಿಲ ನಡಕಸಿ, ರನಜ್ಯ ಮಟಿದ
ಸಪಧಕಾಯನತು ಬಕಂಗಳ ರಿನಲಿಲ 2021ರ ಜ್ನವರಿ/ಫಕಬ್ರವರಿ ಮನಹಕಯಲಿಲ ಆಯೊೀಜಸಲನಗತವುದತ
ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕರು ಚಿರ್ರಗಳು/ ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿರ್ರಗಳ ರ್ಯಾರಿಕೆ: ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಮತಂಚ್ ಣಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಡಿಜಟಲ್ ಮನಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹನಗ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ ನಡಕಸಲಿರತವ ಸಟ್ಟಾಫಿಕ್ಕೀಟ್
ಕ್ಕ ೀಸ್ಾಗಳಿಗಕ ಬಕೀಕ್ನಗತವ ಜ್ಞನನ ರ್ಂಡನರಗಳನತು ಅಭಿವೃದಿಧಡಿಸಲನಗತವುದತ. ತ್ಜ್ಞ ಉಪರ್ನಯಸಗಳು, ಕ್ತರತ ಚಿತ್ರಗಳು
ಹನಗ ಸನಕ್ಷ ಚಿತ್ರಗಳನತು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯಲಿಲಯೀ ತ್ಯನರಿಸಲನಗತವುದತ. ರನಜ್ಯದ ಹಿಂದತಳಿದ ಪರದಕೀಶಗಳ ವಿವಿಧ್ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಂಸಕಾಗಳಿಗಕ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ/ಸಿ.ಡಿ ಮ ಲ್ಕ ವಿತ್ರಿಸಲನಗತವುದತ.
ಆವಿಷ್ಾಾರ ವೆೇದಿಕೆ ಹಾಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯ್ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳ ಪೆ್ರೇತ್ಾಾಹಕೆಾ ಆವಿಷ್ಾಾರ ವೆೇದಿಕೆ ಮರ್ುತ
ಉದಯಮಶೇಲತ್ೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ೆತೇಜನ: ರನಜ್ಯದಲಿಲ ಅದರಲ್ ಲ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಗನರಮಿೀಣ ಭನಗದ ಜ್ನರ ವಿನ ತ್ನ
ಆವಿಷ್ನೆರಗಳನತು ಗತರಿತಿಸಿ, ಮತಖ್ಯವನಹಿನಿಗಕ ತ್ರತವುದತ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಉದಕದೀಶವನಗಿದಕ.
ಇರ್ರೆ ಕಾಯ್ತಕರಮಗಳು:
 ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ರನಷ್ಟರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂರ್ನರನಷ್ಟರೀಯ ದಿರ್ನಚ್ರರ್ಕ
 ಪೌರಢ್ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ಸಿಿಂಗ್ 2021 ಮತ್ತು ಸಕೈ-ಕ್ನಯಸಕೆೀಡ್ 03: ವಿಜ್ಞನನ ಮನಡಲ್ ಪರದಶಾನ ಸಪಧಕಾ
 ಸನೆಲ್ ಗನರಂಟ್ಾ: ವಿಜ್ಞನನ ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ರನಜನಯದಯಂತ್ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಕಾಗಳು, ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯಗಳು
ಹನಗ ಇತ್ರಕ ಸಂಘ ಸಂಸಕಾಗಳಿಗಕ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ುದ ಅನತದನನ ನಿೀಡಿ ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಿಸಲನಗತವುದತ.
 ಸದಸಯತ್ವ, ಫಕಲಕ ೀಷ್ಟಪ್ಸ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮರಿಟಸ್ ಸನಾನಗಳನತು ಕಲಿಪಸಲನಗತವುದತ.
 ಕ್ನಪಕ ಾರಕೀಟ್ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಂಸಕಾಗಳಕ ಡರ್ಕ ಸಂಯೊೀಜ್ರ್ಕ
 ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ 19 ನಂತ್ರದ ಪತನರ್ ನಿಮನಾಣ ಗಕ ೀಷ್ಟಾಗಳು ಮತ್ತು ಪರಕಟರ್ಕ
 ಅಕ್ನಡಕಮಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ

ಅಕನಡಮಿಯತ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2020-’21ರ ಮೊದಲ ತ್ೈಮನಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರರಲ್-ಜ ನ್) ನಡಸಿದ
ಕನಯಾಕರಮಗಳು
ಕಿ.
ಸಂ.

ದ್ಧನ್ಾಂಕ

ಕಾಯಾಕಿಮ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್
ಸಂಖ್ೆಯ

1

ಮ್ಮೀ 19, 2020

2

ಕ್ಕ ವಿಡ್19 ದಿನಗಳಲಿಲ ಉತ್ುಮ ಸಕೈಬ್ರ್ ರ್ದರರ್ನ ಅಭನಯಸಗಳು : ರನಷ್ಟರೀಯ
ವಕಬರ್ನರ್

ಮ್ಮೀ 27, 2020

ನಮಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್

3

ಕರಕ ೀರ್ನ ವಕೈರಸ್ ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ 19 - ಒಂದತ ಸಮಗರ ಅವಲಕ ೀಕನ ಮತ್ತು
ಇತಿುೀಚಿನ ಮನಹಿತಿಗಳು

ಮ್ಮೀ 28, 2020

375

ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ

ಆಧ್ತನಿೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭನರತಿೀಯ ಸಂಪರದನಯದ ಮಿಶರಣದಕ ಂದಿಗಕ ಪರಿಸರದ
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷರ್ಕಯ ಸಮಗರ ವಿಧನನ : ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ 19

4

ಮ್ಮೀ 29, 2020

243

5

ಪರಸರಣ, ವಕೈರನಲ್ಜ ಮತ್ತು ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರಕ ೀಗಶನಸರದ ಇತಿುೀಚಿನ
ಬಕಳವಣಿಗಕಗಳು: ಕ್ಕ ೀವಿಡ್ 19

ಜ್ ನ್ 2–3, 2020 ರ್ನವಿೀನಯರ್ಕ ಮತ್ತು ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿು ಕ್ನಯಾತ್ಂತ್ರ ಕತರಿತ್ತ 2 ದಿನಗಳ ವಕಬ್
ಸಕಮಿರ್ನರ್

ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಯಾಕಿಮಗಳ್
ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
kstacademy.in

6

7

772
298

139

ಜ್ ನ್ 12, 2020

ಸಕೈಬ್ರ್ ರ್ದರರ್ಕ

117

ಜ್ ನ್ 17–20,
2020

ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ವಿಧನನ ಮತ್ತು ದರ್ನುಂಶ ವಿಶಕೀಲ ಷ್ರ್ಕ

400

ಪುಟ 8

ಕೆ್ೇವಿಡ್19 ನಂರ್ರದ ಕಾಯ್ತರ್ಂರ್ರ: ಜ್ನ್ 19, 2020; ಬೆಳಗೆೆ 11:00 ರಿಂದ ಮದಾಯಹು 03:30 ರವರೆಗೆ

ಯೋಜನ್ಾ ಇಲಾಖ್ೆ ಮತುತ
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಂದ
ವೆಬಿನ್ಾರ್
ಕೊೋವಿಡ್19 ನಂತರದ
ಕಾಯಾತಂತಿಗಳ್ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆಾ

ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಮನನಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಪಕ ರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪಪನ್ ರವರತ ಪನರಸನುವಿಕ ನತಡಿಯೊಂದಿಗಕ ಸಭಕಯಲಿಲ ಭನಗವಹಿಸಿದದ
ಪರತಿನಿಧಿಗಳನತು ಸನವಗತಿಸಿದರತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಯೊೀಜ್ರ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನದ ರ್ಶರೀ ಬ.ಜಕ.ಪತಟಿಸನವಮಿರವರತ
ಕ್ನಯಾಕರಮವನತು ಉದನಾಟ್ಟಸಿ, ತ್ಮೆ ಭನಷ್ಣದಲಿಲ ರ್ಶರೀಯತತ್ರತ, ಕ್ಕ ೀವಿಡ್19 ನಂತ್ರದ ಸನಿುವಕೀಶಗಳನತು ನಿಭನಯಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಜೀವ ಮತ್ತು
ಬ್ದತಕತ ಎರಡನ ು ರಕ್ಷಿಸಲ್ತ ಹನಕ್ತಕ್ಕ ಳುಬಕೀಕ್ನದ ಕರಮಗಳ ಅಗತ್ಯರ್ಕಯನತು ಸಭಕಗಕ ಮನವರಿಕ್ಕ ಮನಡಿಕ್ಕ ಟಿರತ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ಯೊೀಜ್ರ್ಕ, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೊೀಜ್ರ್ಕ, ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ಇಲನಖಕಯ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳನದ
ಡನ (ರ್ಶರೀಮತಿ) ಶನಲಿನಿ ರಜ್ನಿೀಶ್ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಕ್ಕ ೀವಿಟ್19 ಪ್ರಡತಗನತು ಹತಿುಕೆಲ್ತ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬ್ಳಕ್ಕಯ ಮಹತ್ವವನತು
ತಿಳಿಸತರ್ನು, ಭನರತ್ದ ಗೌರವನನಿವತ್ ಪರಧನನಿ ಮಂತಿರಗಳು ಘ ೀಷ್ಟಸಿರತವ ‘ಆತ್ೆನಿರ್ಾರ ಭನರತ್’ ಯೊೀಜ್ರ್ಕಯನತು ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ ಳುುವ ಅಗತ್ಯರ್ಕಯನತು
ಅವರತ ಒತಿು ಹಕೀಳಿದರತ. ಅಲ್ಲದ,ಕ ಆರಕ ೀಗಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕರ್ಕಯ ತ್ವರಿತ್ ಚಕೀತ್ರಿಕ್ಕಗಕ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜನಗತಿಕ
ಸಹಭನಗಿತ್ವದ ಮ ಲ್ಕ ರ್ನವಿೀನಯ ಪರಿಹನರಗಳನತು ಕಂಡತಕ್ಕ ಳುಬಕೀಕ್ಕಂದತ ಕರಕ ನಿೀಡಿದರತ.
ಡನ. ಇ. ವಿ. ರಮಣ ರಕಡಿಡ, ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ಎಲಕಕ್ನರನಿಕಾ, ಐಟ್ಟ, ಬಟ್ಟ ಮತ್ತು ಎಸ್ & ಟ್ಟ ಹನಗ ಉನುತ್
ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲನಖಕ ಇವರತ ಸಭಕಯನತು ಉದಕದೀರ್ಶಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರನಜ್ಯದಲಿಲ ಈ ಪ್ರಡತಗಿನ ಪರಿರ್ನಮಕ್ನರಿ ನಿವಾಹರ್ಕಗನಗಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತು
ಸಮಥಾವನಗಿ ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ ಳುಲನಗತತಿುದಕ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಇಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ ಸಂದರ್ಾದಲಿಲ ಈ ಸಭಕಯನತು ಆಯೊೀಜಸತವಲಿಲ ಯೊೀಜ್ರ್ನ
ಇಲನಖಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಮತಂದನಳತ್ವನತು ಶನಲಘಿಸಿದರತ.
ಸಭಕಯಲಿಲ ಮ ರತ ಆಹನವನಿತ್ ಪರಸತುತಿಗಳನತು ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. ತ್ಜ್ಞರನದ ಡನ. ಸಿ. ಎನ್. ಮಂಜ್ತರ್ನಥ್, ನಿದಕೀಾಶಕರತ, ರ್ಶರೀ
ಜ್ಯದಕೀವ ಇನಿಾಿಟ ಯಟ್ ಆಫ್ಟ ಕ್ನಡಿಾಯೊೀವನಸತೆಲ್ರ್ ಸಕೈನಾಸ್ & ರಿಸಚ್ಾ, ಬಕಂಗಳ ರತ; ಡನ.ಆಕ್ನಶ್ ಪರರ್ತರ್ಕ, ಸಲ್ಹಕಗನರ (ಆರಕ ೀಗಯ),
ಸಕಂಟರ್ ಫನರ್ ಪಬಲಕ ಅಫಕೀಸ್ಾ, ಬಕಂಗಳ ರತ; ಡನ.ಅಲಕ ೀಕ ಕತಮನರ್, ಐಐಎಸಿಾ; ಡನ.ಸಂರ್ಕ ೀಷ್ ಅನತಾಮನಲಿ, ಜಕಎನ್ಸಿಎಎಸ್ಆರ್,
ಡನ.ಮ್ಮಹರ್ ಪರಕ್ನಶ್, ಜಕಎನ್ಸಿಎಎಸ್ಆರ್; ಬಕಂಗಳ ರತ ಮತ್ತು ಡನ. ಛನಯನ ಕ್ಕ. ದಕೀಗನಂವೆರ್, ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮನಪರ್ನಧಿಕ್ನರಿ,
ಕ್ಕಇಎ, ಪ್ರಪ್ರಎಂಎಸ್ಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರ ಇವರತ ಪರಸತುತಿಯನತು ಮಂಡಿಸಿದರತ.
ಸಭಕಯಲಿಲ, ಆರಕ ೀಗಯ; ಉದಯಮ, ಸಂಸಕಾ ಮತ್ತು ನಿೀತಿ; ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಶತವಕೈದಯಕ್ತೀಯ ವಿಜ್ಞನನ; ವಿಪತ್ತು ನಿವಾಹರ್ಕ; ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ; ಬನಯಂಕ್ತಂಗ್; ಪರವನಸಕ ೀದಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಕ್ಷಕೀತ್ರಗಳಲಿಲನ 50 ಕ ೆ ಹಕಚ್ತು ಆಹನವನಿತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಭನಗವಹಿಸಿದದರತ.
ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಡನ.ಎ.ಎಂ.ರಮ್ಮೀಶ್ ರವರತ ವಂದರ್ನಪಾರ್ಕ ಸಲಿಲಸಿದರತ.

ನಿಮಗಿದು ಗೆ್ತ್ೆತೇ ?
ದನರಕ್ಷಿ ಮ್ಮೈಕ ರವೇವನಲ್ಲಿಟ್ನಟಗ ಹಣತ್ಯಿಂತ್ ಬಳಕತ ಚಲತಿತ್ುದ

- ಡಾ ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ದನರಕ್ಷಿಯನತು ಮ್ಮೈಕ್ಕ ವ
ರ ಕೀವ್ ಓವನ್ನಲಿಲ ಇರಿಸಿದನಗ ಹಣರ್ಕಯಂರ್ಕ ಬಕಳಗತತ್ುದಕ ಎಂದತ ರ್ಕ ೀರಿಸತವ ಸಿಡಿು
ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯದ ಭೌತ್ವಿಜ್ಞನನಿ 2011 ರಲಿಲ ಹರಿಬಟಿ ಯ ಟ ಯಬ್ ವಕೈರಲ್ ವಿೀಡಿಯೊೀದ ವಕೈಜ್ಞನನಿಕ
ತ್ಳಹದಿಯನತು ಎರಡತ ದಶಕಗಳ ನಂತ್ರ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದಕ. ಮನಚ್ಾ 05, 2019 ರಲಿಲ
ಪಕ ರಸಿೀಡಿಂಗ್ಾ ಆಫ್ಟ ದಿ ರ್ನಯಷ್ನಲ್ ಅಕ್ನಡಕಮಿ ಆಫ್ಟ ಸಕೈನಾಸ್ನಲಿಲ ಪರಕಟವನದ ಅಧ್ಯಯನವು, ದನರಕ್ಷಿ
ಬಸಿಯನದನಗ ಸಡಿಲ್ವನದ ಎಲಕಕ್ನರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಯನನತಗಳು ಕಲಸಿರ್ ಗಳನಗಿ ಪನಲಸನೆವನತು
ರ ಪ್ರಸತತ್ುವಕ. ಇದರ ಪರಿರ್ನಮವನಗಿ ದನರಕ್ಷಿ ಬಕಂಕ್ತಯ ಉಂಡಕಯಂರ್ಕ ಬಕಳಗತತ್ುದಕ ಎಂದತ ವರದಿ
ಮನಡಿದಕ. ಹಕಚ್ುನ ಮನಹಿತಿಯನತು https://doi.org/10.1073/pnas.1818350116 ನಿಂದ
ಪಡಕಯಬ್ಹತದನಗಿದಕ.

ಚಿತಿ :

pnas.org/content/116/10/4000

ಸೂಚನ್ೆ: ಹಿರಿಯರ ಮಾಗಾದಶಾನದಲ್ಲಲ ಮಾತಿ ಪಿಯತಿುಸುವುದು

ಹಿಂದಕೆ ಹನರಬಲಿ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷಿ
ಹಮಿೆಂಗ್ ಬ್ಡ್ಾಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹನರಬ್ಲ್ಲ ಏಕ್ಕೈಕ ಹಕ್ತೆ. ಸತಮನರತ 5 ಇಂಚ್ತ ಉದದ ಮತ್ತು 31.75
ಗನರಂಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ತ್ ಕವಿರತವ ಈ ಸಣಣ ಪಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಳಿೀಯವನಗಿದತದ, ದಕೀಹದ ತ್ ಕದ
ಸತಮನರತ ಮ ರರ್ಕೀ ಒಂದತ ಭನಗವು ಹನರತವನಗ ಬ್ಳಸತವ ಸನುಯತಗಳದನದಗಿದಕ. ಇವುಗಳ ರಕಕ್ಕೆ
ಮನದರಿಯತ ವಿಭಿನುವನಗಿದತದ, ತ್ನು ರಕಕ್ಕೆಗಳನತು 180 ಡಿಗಿರಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಕ ಎಲನಲ ದಿಕತೆಗಳಲಿಲಯ
ತಿರತಗಿಸಬ್ಲ್ಲದತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ನರಣ ರ್ತಜ್ದಲಿಲರತವ ವಿರ್ಶಷ್ಿವನದ ಗತಂಡತ ಮತ್ತು ಗತಳಿ ವಯವಸಕಾ. ರ್ತಜ್
ಮತ್ತು ಮೊಣಕ್ಕೈ ಕ್ತೀಲ್ತಗಳು ಅವುಗಳ ಸಣಣ ದಕೀಹಗಳಿಗಕ ಬ್ಹಳ ಹತಿುರದಲಿಲದತದ, ರಕಕ್ಕೆಗಳನತು
ಓರಕಯನಗಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ತಿರತಗಿಸಲ್ತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ಕ ಡತತ್ುವಕ. ಸಕಕ್ಕಂಡಿಗಕ ಸತಮನರತ 80 ಬನರಿ
ರಕಕ್ಕೆಗಳನತು ಬೀಸಬ್ಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಕಕ್ಂ
ಕ ಡಿಗಕ 15 - 22 ಮ್ಮೈಲಿ ವಕೀಗದಲಿಲ ಹನರಬ್ಲ್ಲವು.
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ಪನರದರ್ಾಕ ಗನರಾಫಿೇನ್ ವಿದತಯದನವರಗಳಿಿಂದ ಹ ಸ ಪ್ರೇಳಿಗಯ ಹಗತರವನದ, ಬನಗತವ ಸ್ೌರ ಕ ೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರದಗಳು
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ಶತದಧ ಇಂಗನಲ್ದ ಒಂದತ ರ ಪವನದ ಗನರಯಫಿೀನ್, ಷ್ಡತುಜೀಯ ಶಕರೀಣಿಯಲಿಲ
ಸಮತ್ಟ್ನಿದ ಪರಮನಣತ ಜಕ ೀಡರ್ನ ವಕಯವಸಕಾಯನತು ಹಕ ಂದಿದಕ. ಉತ್ೃಷ್ಿ ವಿದತಯತ್
ಮತ್ತು ಯನಂತಿರಕ ಗತಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನತು ಹಕ ಂದಿರತವ ಗನರಯಫಿೀನ್, ಹಕೀರಳವನದ ಅಗೆದ
ವಸತುಗಳಿಂದ ತ್ಯನರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದತದ, ಅತ್ಯಂತ್ ರ್ಕಳಗಿ
ು ರತತ್ುದಕ ಮತ್ತು ಬನಗತವ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನತು
ಹಕ ಂದಿದಕ. ಇದಲ್ಲದ,ಕ ರ್ನಮರವನತು ಸಿೀಡ್ ಪದರವನಗಿ ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ ಂಡತ ರನಸನಯನಿಕ
ಆವಿ ಶಕೀಖ್ರರ್ಕ (ಸಿವಿಡಿ) ಮ ಲ್ಕ ದಕ ಡಡ ಹನಳಕಗಳ ರ ಪದಲಿಲ ಇದನತು ಸತಲ್ರ್ವನಗಿ
ವೃದಿಧಸಬ್ಹತದನಗಿದಕ. ಉತ್ುಮ-ಗತಣಮಟಿದ, ರ್ಕಳುವನದ ಗನರಯಫಿೀನ್ನ ದಕ ಡಡ
ಹನಳಕಗಳನತು ತ್ಯನರಿಸತವ ಈ ಹಕ ಸ ವಿಧನನದಿಂದನಗಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಗತರವನದ,
ಬನಗತವ ಸೌರ ಕ್ಕ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ ಸ ವಗಾದ ಬಕಳಕತ-ಹಕ ರಸ ಸತವ
ಸನಧ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರ್ಕಳು-ಫಿಲ್ೆ ಎಲಕಕ್ನರನಿಕಾಗಳ ತ್ಯನರಿಕ್ಕಗಕ ರ್ನಂದಿಯನಗಲಿದಕ.
ಅಮ್ಮೀರಿಕ್ನದ ಎಂಐಟ್ಟನಲಿಲ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ಪಟಿ ಈ ಹಕ ಸ ಉರ್ನಪದರ್ನ ಪರಕ್ತಯ
ರ ಯತ
ಕ್ಕೈಗನರಿಕ್ನ ಉರ್ನಪದರ್ಕಯ ಕ್ಷಮರ್ಕಯನತು ಹಕ ಂದಿದಕ.

ಸಮರ್ಾ ವಿಜ್ಞನನಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ಗನರ ಡನ. ಹಚ್. ಹ ರ್ಾೇಗೌಡ ಅವರಗ ಧ್ನಯವನದಗಳು
- ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೇಶ್

ಮುಖಯ ಕಾಯ್ತ ನಿವಾತಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕನಾತಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ುತ ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಡಾ. ಹೆಚ್. ಹೊನ್ೆುೋಗೌಡ

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖಕಯ ವಿಶಕೀಷ್ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಸಕ ಸಕೈಟ್ಟಯ ವಯವಸನಾಪಕ ನಿದಕೀಾಶಕರತ ಹನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯ
ಪದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳನಗಿದದ ಡನ. ಹಕಚ್. ಹಕ ರ್ಕುೀಗೌಡ ಅವರತ 2020ರ ಮ್ಮೀ 31 ರಂದತ ಸಕೀವನ
ನಿವೃತ್ುರನದರತ. ರ್ಶರೀಯತತ್ರತ ಸಕ್ನಾರದಲಿಲ 31 ವಷ್ಾಗಳ ಸನಥಾಕ ಸಕೀವಕಯನತು ಸಲಿಲಸಿದತದ, ಅದರಲಿಲ 10 ವಷ್ಾಗಳನತು
ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ಭನರತಿೀಯ ಬನಹನಯಕ್ನಶ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಸಂಸಕಾಯಲಿಲ (ಇಸಕ ರೀ) ವಿಜ್ಞನನಿಯನಗಿ (ವಿಜ್ಞನನಿ S D
ಯಂದ S F) ಹನಗ 20 ವಷ್ಾಗಳನತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದಲಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ದ ರ ಸಂವಕೀದಿ ಅನವಯಕ ಕ್ಕೀಂದರದ
ನಿದಕೀಾಶಕರನಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖಕಯ ವಿಶಕೀಷ್ ರ್ನಂತಿರಕ ನಿದಕೀಾಶಕರನಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಕೀಷ್
ರ್ನಂತಿರಕ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳನಗಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಿದನದರಕ. ಗನರಮಿೀಣ ಭನಗದಿಂದ ಬ್ಂದತ ಸಕ್ನಾರದಲಿಲ
ಉನುತ್ ಹತದಕದಗಳನತು ಅಲ್ಂಕರಿಸಿ, ಸಮಥಾ ವಿಜ್ಞನನಿ, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ಗನರ, ಸಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸಕುೀಹಪರ ವಯಕ್ತುತ್ವದವರಕಂಬ್
ಹಕಗೆಳಿಕ್ಕ ಪನತ್ರರನಗಿದನದರಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ದ ರ ಸಂವಕೀದಿ ಅನವಯಕ ಕ್ಕೀಂದರದ ನಿದಕೀಾಶಕರನಗಿ 2000ರ ಜ್ತಲಕೈನಲಿಲ
ನಿಯೊೀಜ್ರ್ಕಗಕ ಂಡ ಡನ. ಹಕ ರ್ಕುೀಗೌಡ ಅವರತ 2007ರ ಮನಚ್ಾವರಕಗಕ ಆ ಕ್ಕೀಂದರವನತು ಮತನುಡಕಸಿದರತ. ಸದರಿ
ಕ್ಕೀಂದರದಲಿಲದದ ಬ್ಹತ ವಿಷ್ಯ ಸನಮಥರಯ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪರಿಣತಿಯನತು ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ ಂಡತ ರನಜ್ಯದಲಿಲ ಪರಥಮವನಗಿ
ಜಯೊೀರ್ನಫಮನಯಾಟ್ಟಕಾ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಎಂ. ಟ್ಕಕ. ಕ್ಕ ೀಸ್ಾ ಅನತು ಭನರತಿೀಯ ಸವಕೀಾಕ್ಷರ್ನ ಸಂಸಕಾ ಮತ್ತು ವಿಶಕವೀಶವರಯಯ
ರ್ನಂತಿರಕ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯಗಳ ಸಹಯೊೀಗದಕ ಂದಿಗಕ ಪನರರಂಭಿಸಿದರತ. ಅವರತ ಕ್ಕೀವಲ್ ಆರ ವರಕ ವಷ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಯಲಿಲ ಆ ಕ್ಕೀಂದರವನತು ದಕೀಶದಲಕಲೀ ಒಂದತ ಅತ್ತಯತ್ುಮವನದ ದ ರ ಸಂವಕೀದಿ ಕ್ಕೀಂದರವರ್ನುಗಿ ಮನಪಾಡಿಸಿದ
ಕ್ತೀತಿಾ ಅವರಿಗಕ ಸಲ್ತಲತ್ದ
ು ಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕ್ನಡಕಮಿಯನತು ಜ್ತಲಕೈ 2005ರಲಿಲ ಪರಖನಯತ್ ಬನಹನಯಕ್ನಶ ವಿಜ್ಞನನಿ
ಮತ್ತು ಭನರತಿೀಯ ಬನಹನಯಕ್ನಶ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಸಂಸಕಾಯ ನಿವೃತ್ು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದ ಪದೆವಿರ್ ಷ್ಣ ಪಕ ರ. ಯತ. ಆರ್.
ರನವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಕಯಲಿಲ ಪನರರಂಭಿಸತವಲಿಲ ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರವನತು ವಹಿಸಿ, ಪದನಿಮಿತ್ು ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ 13 ವಷ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಯನಗಿ 15 ವಷ್ಾಗಳ ಕ್ನಲ್ ಸಮಥಾವನಗಿ
ಕ್ನಯಾನಿವಾಸಿದನದರಕ.
ಅವರ ಮನಗಾದಶಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶರಮದಿಂದ ಅಕ್ನಡಕಮಿ ಒಂದತ ಮನದರಿ ಸಂಸಕಾಯನಗಿ ಬಕಳದ
ಕ ತ,
ರನಜನಯದಯಂತ್ ವಿಜ್ಞನನ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತು ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಆಯೊೀಜಸಲನಗಿದಕ. ಅಕ್ನಡಕಮಿಗಕ
ಬಕಂಗಳ ರತ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯದ ಜ.ಕ್ಕ.ವಿ.ಕ್ಕ. ಆವರಣದಲಿಲ 2 ಎಕರಕ ಜನಗದಲಿಲ ಒಂದತ ಸತಸಜೆತ್ವನದ ಕಛಕೀರಿ
ಮತ್ತು ತ್ರಬಕೀತಿ ಕ್ಕೀಂದರವನತು ನಿಮಿಾಸಲನಗಿದಕ.
ರ್ಶರೀಯತತ್ರತ ರನಜ್ಯದಲಿಲ ಹಲ್ವು ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸಕಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಕಟ್ಟಿ ಬಕಳಸ
ಕ ತವಲಿಲ ಪರಮತಖ್
ಪನತ್ರವನತು ವಹಿಸಿದನದರಕ. ಅವುಗಳಲಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪಕ ರೀರ್ನಾಹಕ ಸಕ ಸಕೈಟ್ಟ (KSTePS)
ಧನರವನಡ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ರಿನ ಪ್ರಲಿಕತಳದಲಿಲ 2 ಪನರದೀಕ ರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಕೀಂದರಗಳು ಹನಗ ಬ್ಳನುರಿ, ಬೀದರ್,
ರನಯಚ್ ರತ, ಗೌರಿಬದನ ರತ ಮತ್ತು ಕ್ನರವನರಗಳಲಿಲ ಉಪ ಪನರದೀಕ ರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಸನಾಪ್ರಸಲ್ತ ಬ್ಹಳ
ಶರಮಿಸಿದನದರಕ. ಇದಲ್ಲದೀಕ , ರನಜ್ಯದ ಇನ ು 17 ಜಲಕಲಗಳಲಿಲ ಉಪ ಪನರದೀಕ ರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಸನಾಪ್ರಸಲ್ ಸಹ
ಕರಮಕ್ಕೈಗಕ ಂಡಿದನದರಕ. ಪ್ರಲಿಕತಳದಲಿಲ ಏಷ್ನಯದಲಕಲೀ ಮೊದಲ್ ಅರ್ನಯಧ್ತನಿಕ 3ಡಿ ರ್ನರನಲ್ಯವನತು ಸನಾಪ್ರಸತವುದರಲಿಲ
ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರವನತು ವಹಿಸಿದನದರಕ. ಗನರಮನಂತ್ರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ಗತರ್ನತ್ೆಕ ರ್ಶಕ್ಷಣವನತು ನಿೀಡತವ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲ ರನಜ್ಯದ 6
ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಸಂಪನ ೆಲ್ ಕ್ಕೀಂದರಗಳನತು ಸನಾಪ್ರಸಿದನದರಕ. ಅಲ್ಲದೀಕ , ಬಕಂಗಳ ರಿನಲಿಲ ವಿಶವದ ಮ ರರ್ಕೀ ಹನಗ ಏಷ್ನಯದ
ಮೊದಲ್ರ್ಕೀ ವಿಜ್ಞನನ ಗನಯಲ್ರಿಯನತು ಸನಾಪ್ರಸಲನಗತತಿುದತದ, ವಿಜ್ಞನನ ಗನಯಲ್ರಿಯನತು ಬಕಂಗಳ ರಿನಲಿಲ ಸನಾಪ್ರಸಲ್ತ
ರ್ಶರೀಯತತ್ರತ ಮಹತ್ವಪ ಣಾ ಕ್ಕ ಡತಗಕಯನತು ನಿೀಡಿದನದರಕ.
ಡನ ಹಕ ರ್ಕುೀಗೌಡ ಅವರಿಗಕ ಜಯೊೀ ಇರ್ನಪರಕೆಟ್ಟಕಾ ಕ್ಷಕೀತ್ರದಲಿಲ ಸಲಿಲಸಿರತವ ಅಪರತಿಮ ಸಕೀವಕಯನತು ಗತರತತಿಸಿ,
ಹಲ್ವನರತ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ಪತರಸನೆರಗಳನತು ನಿೀಡಲನಗಿದತದ, ಅವುಗಳಲಿಲ ಬ್ೃಹತ್ ಬಕಂಗಳ ರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲಿಕ್ಕಯತ
ನಿೀಡತವ ಪರತಿಷ್ಟಾತ್ ಕ್ಕಂಪಕೀಗೌಡ ಪರಶಸಿು ಮತಖ್ಯವನದದನದಗಿದಕ.
ಡನ ಹಕ ರ್ಕುೀಗೌಡ ಅವರತ ನಿವೃತಿುಯ ನಂತ್ರವೂ ರನಜ್ಯದಲಿಲ ವಿಜ್ಞನನ ರ್ಶಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸರಣಕ್ಕೆ ಇನ ು
ಉತ್ುಮ ಕ್ಕ ಡತಗಕಯನತು ನಿೀಡಲಕಂದತ ಆರ್ಶಸತರ್ನು, ಅವರತ ಉತ್ುಮ ಆರಕ ೀಗಯದಕ ಂದಿಗಕ ಕ್ತರಯನರ್ಶೀಲ್ರನಗಿ ಹಲ್ವನರತ
ವಷ್ಾಗಳ ಕ್ನಲ್ ಕ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಲಕಂದತ ಹನರಕೈಸತರ್ಕೀು ವಕ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡಮಿ
ಪರಮತಖ್ ಇಲನಖಕಗಳ ಸಕ್ನಾರದ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು/ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು ಹನಗ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ
ಕ್ಷಕೀತ್ರದ ಪರಿಣತ್ರರ್ಕ ುಳಗಕ ಂಡ ರ್ನಮನಿದಕೀಾರ್ಶತ್ ಸದಸಯರತ ಸಕೀರಿ ಒಟತಿ 15 ಸದಸಯರನತು ಅಕ್ನಡಕಮಿಯತ ಹಕ ಂದಿದಕ.
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ಕತಲನಧಿಪತಿಗಳು, ಕ್ಕೀಂದಿರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಇಂಫನಲ್ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ು ಮಹನ ನಿದಕೀಾಶಕರತ, ಭನರತಿೀಯ ಕೃಷ್ಟ
ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ನ ಪರಿಷ್ತ್ತು ಹನಗ ನಿವೃತ್ು ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶಕ ೀಧ್ರ್ಕ ಮತ್ತು ರ್ಶಕ್ಷಣ ವಿಭನಗ, ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ

ಶರೇ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆೇ., ಸದಸಯರು
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ಡಾ. ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡಿಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೆೇ., ಸದಸಯರು

ಸಕ್ನಾರದ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ವಿದತಯರ್ನೆನ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ುಜ್ಞನನ, ಜಕೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖಕ

ಡಾ. ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡಿಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೆೇ., ಸದಸಯರು

ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ಉನುತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲನಖಕ

ಡಾ. ಹೆಚ್. ಹೆ್ನೆುೇಗೌಡ, ಸದಸಯ ಕಾಯ್ತದಶತಗಳು

‘ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿ – ತಂತಿಜ್ಞಾನ ಬಳ್ಸಿ’

ವಿಶಕೀಷ್ ಕ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳು (ರ್ನಂತಿರಕ), ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖಕ

ಪೆ್ರ. ಹೆಚ್. ಎ. ರಂಗನಾಥ್, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ಬಕಂಗಳ ರತ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಬಕಂಗಳ ರತ

ಡಾ. ಕೆ. ಬಾಲವಿೇರ ರೆಡಿಿ,

ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ವಿಶಕವೀಶವರಯಯ ರ್ನಂತಿರಕ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಬಕಳಗನವಿ

ಪೆ್ರ . ಬ. ಜ. ಮ್ಲ್ಲಮನಿ, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ಗತಲ್ಬಗಾ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಕಲ್ಬ್ತರಗಿ

ಪೆ್ರ . ಎ. ಹೆ ಚ್ . ರಾಜಾಸಾಬ್, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ತ್ತಮಕ ರತ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ತ್ತಮಕ ರತ

ಪೆ್ರ . ಎಸ್. ಕೆ . ಸೆೈ ದಾಪ್ುರ್, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಧನರವನಡ

ಪೆ್ರ . ವಿ. ಜ. ರ್ಳವಾರ್, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲ್ಪತಿಗಳು, ಮ್ಮೈಸ ರತ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಮ್ಮೈಸ ರತ

ಡಾ. ಎ. ಇ. ಏಕನಾಥ್, ಸದಸಯರು

ನಿವೃತ್ು ಮಹನನಿದಕೀಾಶಕರತ, ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಎ ಹನಗ

ನಿವೃತ್ು ನಿದಕೀಾಶಕರತ, ಸಿ.ಐ.ಎಫ್ಟ.ಎ.

ಡಾ. ಡಿ. ಚನೆುೇಗೌಡ, ಸದಸಯರು

ನಿವೃತ್ು ಪನರಧನಯಪಕರತ, ರಸನಯನ ಶನಸರ ವಿಭನಗ, ಮ್ಮೈಸ ರತ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ, ಮ್ಮೈಸ ರತ

ವಿಶೆೇ ಷ ಆಹಾವ ನಿ ರ್ರು (ಸವತ ಸದಸಯರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ುತ ಕಾಯ್ತಕಾರಿ ಸಮಿತಿ)
ಪೆ್ರ . ಕತ್ೆರ ರ್ಕುಂರ್ಲಾ, ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಡಿೀನ್ (ವಿಜ್ಞನನ) / ಮತಖ್ಯಸಾರತ,
ಪನರಣಿಶನಸರ ವಿಭನಗ, ಬಕಂಗಳ ರತ ವಿಶವವಿದನಯನಿಲ್ಯ

ಪೆ್ರ . ಹೆ ಚ್ . ಎಸ್. ಸಾವಿತಿರ , ಸದಸಯರು

ವಿಶನರಂತ್ ಮತಖ್ಯಸಾರತ, ಜೀವ ರಸನಯನ ಶನಸರ
ವಿಭನಗ ಹನಗ N A S I ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞನನಿ,
ಭನರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸಕಾ, ಬಕಂಗಳ ರತ

ವಿಶೆೇ ಷ ಆಹಾವ ನಿ ರ್ರು (ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ)
ಸಂಪಕಾ:
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾ ನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತಂತಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಮ್ಮೋಜರ್ ಸಂದ್ಧೋಪ್ ಉನಿುಕೃಷಣನ್ ರಸೆತ, ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೆೋಜು ದಾಿರ,
ದೊಡಡಬೆಟಟಹಳಿು ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್ ನಿಲಾುರ್ದ ಹತಿತರ,
ವಿದಾಯರರ್ಯಪುರ ಪ್ರೋಸ್ಟ, ಯಲ್ಹಂಕ,
ಬೆಂಗಳ್ೂರು – 560 097.
ಇ-ಮ್ಮೋಲ್: ksta.gok@gmail.com
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ : kstacademy.in
ದೂರವಾಣಿ: 91 80 29721550

ನಾಡೆ್ೇಜ ಡಾ. ಪ್ರ ಎಸ್ . ರ್ಂಕರ್

ಎಮಿರಿಟಸ್ ಮ್ಮಡಿಸಿನ್ ಪಕ ಫ
ರ ಕಸರ್, ರನಜೀವ್ ಗನಂಧಿ ಆರಕ ೀಗಯ
ವಿಜ್ಞನನ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ/ ವಿಜ್ಞನನ ಲಕ ೀಕ ಪರಧನನ ಸಂಪನದಕರತ

ಶರೇ ನಾಗೆೇ ಶ್ ಹೆ ಗ ಡೆ

ಹಕಸರನಂತ್ ವಿಜ್ಞನನ ಲಕೀಖ್ಕರತ/
ಸಂವಹನಕ್ನರರತ/ ಅಕಂಣಕ್ನರರತ

ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೇಶ್

ಮತಖ್ಯ ಕ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ್ ವೆೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನಾತಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರ್ುತ ರ್ಂರ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆ ಮಿ

