
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 

 

ಅಕನಡೆಮಿ ಗೀತೆ 

ಹಿನನಲೆ 
ಅಕನಡೆಮಿಯತ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಹನ, ವಿಜ್ಞನನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಪ್ರಸರಣದ ಹನಗೂ ಇನ್ನನತ್ರೆ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ೂರಕವನದ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರನಜ್ಯದನದಯಂತ್ ನಡೆಸತತ್ತುದತು, ಈ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, ಅಧ್ನಯಪ್ಕರತ ಮತ್ತು ಜ್ನಸನಮನನಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನ್ನಗಳ ಕೊಡತಗೆಯ ಬಗೆೆ ಜನಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸಲತ ಒಂದತ ವಿಜ್ಞನನ ಗೀತೆಯನತನ 
ಹೊಂದಲತ ತ್ತೀಮನಾನ್ನಸಿ, ಅಕನಡೆಮಿಯ ಮೊದಲರ್ೆೀ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಖನಯತ್ ಸನಹಿತ್ತ ಪ್ರರ. ದೊಡಡರಂಗೆೀಗೌಡ 
ರವರತ ರಚಿಸಿದ ವಿಜ್ಞನನ ಗೀತೆಯನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕೊಳಳಲನಗದೆ. ಸದರಿ ಗೀತೆಗೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೀಜ್ರ್ೆ, 
ಗನಯನ ಮತ್ತು  ಆಡಿಯೀ ರೆಕನಡಿಾಂಗನತನ ಖನಯತ್ ಹಿನನಲೆ ಗನಯಕಿ ಶಿರೀಮತ್ತ ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ಲಿವಿ ರವರ ಮೂಲಕ 
ನಡೆಸಲನಗದೆ. ಈ ಗೀತೆಗೆ ಸರಳವನದ ವಿಡಿಯ ಸವರೂಪ್ವನತನ ನ್ನೀಡಿ ಅಕನಡೆಮಿಯ ಕನಯಾಕರಮಗಳ 
ಪ್ನರರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸಲತ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲ ಿಹನಕಲತ ಯೀಜಿಸಲನಗದೆ.  
 
ವಿಡಿಯ ಸಿೆಿಪ್ಟ್  
 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ • ವಿಧ್ನನ ಸೌಧ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ ಲೊೀಗೊೀ, 
ಅಕನಡೆಮಿ ಲೊೀಗೊೀ ಒಂದರ ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಮೂಡತವುದತ 

ಜ್ನ ಜಿೀವನವನತ ನೂತ್ನಗೊಳಿಸಿದೆ 
ಅನತಪ್ಮ ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನ ! 

ವಿನೂತ್ನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ! 
 
 

 
ಕರತರ್ನಡನತನ ಪ್ರಗತ್ತಗೆ ನಡೆಸಿದೆ 

ಇಂದಿನ ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನ 
ನಮಮ ವ್ಯೀಮ-ವಿಜ್ಞನನ ! 

• ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ತ್ಮಮ ದೆೈನಂದಿಕ ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಿಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ಬಳಸತತ್ತುರತವ ದೃಶ್ಯಗಳು, 2 ರಿಂದ 3  ಸಿ್ಲ್ 
ಚಿತ್ರಗಳು 

• ಈ ಸಿ್ಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದನಗ ಮೂಡಿ ದೊಡಡದನಗತತನು 
ಮರೆಯನಗತವುದತ 
 

• ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪ್ಟವನತನ 3ಡಿನಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತಖ ವಿಜ್ಞನನ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಹೆಸರತ ಮೂಡತವುದತ.  

• ಬನಯಲನಳು ಆಂಟೆರ್ನ ತ್ತರತಗತತ್ತುರತವ ವಿಡಿಯೀ ತ್ತಣತಕತ  
• ಇಸೊರ ಸಂಸೆೆಯ ಚಿತ್ರ, ಶಿರೀಹರಿಕೊಟದಿಂದ ಇಸೊರ ಉಪ್ಗರಹ ಉಡವಣೆ 
• ಚಂದರಯನನದ ಉಪ್ಗರಹದ ಚಿತ್ರ ಅಥವನ ವಿಡಿಯ ತ್ತಣತಕತ 

ಯತಗ ಯತಗ ಈ ಜ್ಗ ಹೆೀಗೆಂಬ 

ಚಿಂತ್ರ್ೆ 
ಹೊಸ ಅಧಯಯನಕೆ ಪ್ೆರೀರಣೆ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಶೆ ೀಧರ್ೆ ! 

 

• ನಗರದ ಸಮಸೆಯಗಳು (ವನಹನ ದಟ್ಣೆ, ತನಯಜ್ಯ, ಕೊೀವಿಡ್19, 
ಜ್ನಸಂದಣೆ) ಮತ್ತು ಹಳಿಳಗಳ ಸಮಸೆಯಗಳು (ಪ್ರವನಹ, ಬರ, ಬೆಳ  ೆರ್ನಶ್) 
ಚಿತ್ರಗಳು 
 

 



 

ಮನನವ ಚರಿತೆಗೆ ಜ್ಞನನದ ಬೊೀಧರ್ೆ 
ವಿಜ್ಞನನದ ಅನವಯ ಧ್ನರಣೆ 
ಸಕಲ ಜಿೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ! 

 
• ಸಮಸಯಗಳ ನ್ನವನರಣೆ ತೊೀರಿಸತವ 2 ರಿಂದ 3 ಚಿತ್ರಗಳು 
• ಅರಣಯ, ಪ್ರಿಸರ (ಕತದತರೆೀಮತಖ/ಪ್ಕ್ಷಿಮ ಘಟ್), ಜಿೀವರನಶಿಯನತನ 

ತೊೀರಿಸತವ ಚಿತ್ರ / ವಿಡಿಯೀ ತ್ತಣತಕತ 
ಜ್ಞನನವೆೀ ಶೆ ೀಧರ್ೆ ! ಜ್ಞನನವೆೀ 

ಸನಧರ್ೆ 
ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಧಾರ್ೆ 

ಜ್ಞನನವೆೀ ರಂಜ್ರ್ೆ ಜ್ಞನನವೆೀ ಪ್ೆರೀರಣೆ 
ನ್ನಮಾಲ ಬನಳ ಉದಿುೀಪ್ರ್ೆ ! 

• ದೆೀಶ್ದ ಪ್ರಮತಖ ವಿಜ್ಞನನ್ನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡತವುದತ 
 

ಅನತದಿನ ಅನತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಅರ್ೆವೀಷಣೆ 
ಭನರತ್ದ ಸಿರಿ ಸನಧರ್ೆ 

ಶನಂತ್ತ - ಪ್ರೀತ್ತ - ಸಂವಧಾರ್ೆ ! 
 
 

ಕೃಷಿ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಕಂಡತ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ೆ 
ರ್ನಡ ಮತನನಡೆಯ ನ್ನಶನರ್ೆ 
ರ್ನವೆಲ ಿಒಂದೆಂಬ ಭನವರ್ೆ ! 

• ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ತ್ಯನರಿಸಿದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಚಿತ್ರಗಳು 
• ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ., ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಓ., ಸಿ.ಎಫ್,ಟಿ.ಆರ್.ಐ, ಮ್ಮೈಸೂರತ 

ವಿಶ್ವವಿದನಯಲಯದ ಕನರಫೀಡ್ಾ ಹನಲ್, ಸೆಂಟರಲ್ ಕನಲೆೀಜ್ತ, ಯತವಿಸಿಇ, 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು 

 
• ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಶನಂತ್ತ ಸಂಕೆೀತ್ ತೊೀರಿಸತವ ಚಿತ್ರ 
• ಟಿಶ್ತಯ ಕಲಚರ್, ರೆೈತ್ ಉತನಾದಕ ಸಂಸೆೆ, ಇತ್ರೆ ರೆೈತ್ ಸಂಸೆಗೆಳ ಚಿತ್ರಗಳು 
• ಹಸಿರತ ಕನರಂತ್ತ, ಕ್ಷಿೀರ ಕನರಂತ್ತ ಚಿತ್ರಗಳು 
• ಒಗೆಟಿ್ನ ಸಂಕೆೀತ್ದ ಚಿತ್ರ 

ಜ್ಞನನವೆೀ ಶೆ ೀಧರ್ೆ ; ಜ್ಞನನವೆೀ 
ಸನಧರ್ೆ 

ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಧಾರ್ೆ 
ಜ್ಞನನವೆೀ ರಂಜ್ರ್ೆ ; ಜ್ಞನನವೆೀ 

ಪ್ೆರೀರಣೆ 
ನ್ನಮಾಲ ಬನಳ ಉದಿುೀಪ್ರ್ೆ ! 

• ದೆೀಶ್ದ ಪ್ರಮತಖ ವಿಜ್ಞನನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮತಖ ಉದಯಮಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು 
ಮೂಡತವುದತ 

 

ಕೊರ್ೆಯಲ್ಲಿ  • ವಿಷನ್: ಸವಾರ ಬದತಕಿಗನಗ ಜ್ಞನನ-ವಿಜ್ಞನನ-ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನದ ಬೆಳಕತ 
• ಮಿಷನ್: ಸಮನಜ್ದ ಕಲನಯಣಕನೆಗ ವಿಜ್ಞನನ ಪ್ರರೀತನಾಹ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 

ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ನೆರಗಳನತನ ಪ್ರೀಷಿಸತವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತಖ ಪ್ನತ್ರ 
 

 
 
 

 


