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ಕ ರೇ ವಿಡ್ 19 : ಸಯಾ ಟಜಿ ಅಿಂ ಡ್ ವ ೇ  ಫಯವಿಡ್ ಫಯರ್ ಕ ನಯಿ ಟಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ 
ಯೋಜರ್ೆ, ರ್ನರ್ಾಕರಮ 
ಸಂಯೋಜರ್ೆ, ಮತ್ತು 
ಸನಂಖ್ಯಿಕ ಇಲನಖೆರ್ 
ಸಹಯೋಗದೆ ಂದಿಗೆ 
ರ್ೆ ೋವಿಡ್ 19 ಬಗೆೆ 
ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ತ 
ಹೆ ರತ್ಂದಿರತವ 

ಮೊದಲರ್ೆೋ ಕ್ರರಯನತ್ಂತ್ರ ವರದಿ ಇದನಗಿದೆ. ಸದರಿ 
ವರದಿರ್ನ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರರ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದತು, ಮನನ್ಿ 
ಮತಖ್ಿ ರ್ನರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು ಈ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತಿರ್ ವರದಿರ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಇಲನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಶಫನರಸತುಗಳನ್ತು 
ಅಳವಡಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲತ ಕರಮ ರ್ೆೈಗೆ ಳಳಬೆೋರ್ೆಂದತ ಎಲನಿ 
ಇಲನಖೆಗಳಿಗೆ ಸ ಚರ್ೆ ನೋಡಿದನುರೆ (ಪತ್ರ ಸಂಖೆಿ: ರ್ೆಇಎ 04 
ಇವಿಎನ್ 2020 ದಿರ್ನಂಕ. 11.08.2020) 

ರ್ನವೆಲರಿ  ಶತ್ಮನನ್ದಲ್ಲ ಿ ಹಂದೆಂದ  ಕಂಡರಿರ್ದ 
ಜೆೈವಿಕ ವಿಪತ್ತು, ರ್ೆ ೋವಿಡ್ 19 ಸನಂರ್ನರಮಿಕ ಪಿಡತಗಿನ್ 
ನ್ಡತವೆ ಇದತು, ನ್ಮಮ ಜೋವನ್ ಮತ್ತು ಜೋವರ್ೆ ೋಪನರ್ದ 
ಮೋಲ ೆ ಅತ್ಿಂತ್ ಪರಿಣನಮವನ್ತು ಎದತರಿಸತತಿುದೆುೋವೆ. 
ಸಮಯೋಚಿತ್ವಂೆಬಂತ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಯೋಜರ್ೆ, 
ರ್ನರ್ಾಕರಮ ಸಂಯೋಜರ್ೆ, ಮತ್ತು ಸನಂಖ್ಯಿಕ ಇಲನಖೆರ್ 
ಸಹಯೋಗದೆ ಂದಿಗೆ ಜ ನ್ 19, 2020 ರಂದತ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿ “ರ್ೆ ೋವಿಡ್ 19: ಸನಾಟಜ ಅಂಡ್ ವೆೋ 
ಫನವಾಡ್ಾ ಫನರ್ ಕರ್ನಾಟಕ” ಎಂಬ ಸಭೆರ್ನ್ತು ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. 
ಸರ್ನಾರದ ಹರಿರ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಆರೆ ೋಗಿ, ಕೃಷಿ, 
ರ್ೆೈಗನರಿರ್ೆ, ರ್ಶಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್, ಸನವಾಜನಕ 
ವಿವಹನರ ಮತ್ತು ನೋತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳ 
ಪರಮತಖ್ ತ್ಜ್ಞರತ ಹನಗ  ಬಳರ್ೆದನರ ಸಂಸೆೆಗಳನದ 
ಎಪ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಮತ್ತು ರ್ೆ.ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಚರ್ಾೆರ್ಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಸಿದುರತ. ಈ ಸಭೆರ್ ಪಲ್ಲತನಂಶವು 
ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ ಮೊದಲ ಸನಾಟಜ ಪೆೋಪರ್ ಆಗಿ ಪರಕಟವನಗಿದೆ. 
ವಿಜ್ಞನನ್, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ನೆರ/ರ್ನವಿೋನ್ಿತೆಗಳ ನ್ಮಮ 
ಜೋವನ್ವನ್ತು ಪರಿವತಿಾಸತತಿುವೆ. ಪರಸತುತ್ ಸನುವೆೋಶದ 
ಅವಲೆ ೋಕನ್ ಹನಗ  ಮತ್ತು ಅನ್ತಭವಗಳೂ ಸಹ ಇವುಗಳ 
ಮಹತ್ವವನ್ತು ಸನರಿವೆ. ಈ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಲ್ಲಿ, ಸನಮನಜದ 
ಉನ್ುತಿಗನಗಿ ತ್ವರಿತ್ ಗತಿರ್ ಉತನಾದರ್ೆ ಮತ್ತು ಹೆ ಸ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ಗಳ ಅಳವಡಿರ್ೆಗನಗಿ ಪನಲತದನರಿರ್ೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಹಯೋಗಗಳು ನಣನಾರ್ಕ ಪನತ್ರ ವಹಸತತ್ುವೆ. ಒಂದೆಡೆ 
ವೃದಿುಯನಗತತಿುರತವ ಬಹತ-ವಲರ್ಗಳ ಅಗತ್ಿಗಳು ಹನಗ  
ಮತೆ ುಂದೆಡೆ ಶೃಂಗಿೋರ್ ರ್ೆೈಪತಣಿತೆಗಲ್ಲಂದನಗಿ, 
ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿಯನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಯಿನಗಲ್ಲ, 
ಪರಿಹನರಗಳು ಬಹತಶನಸಿರೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿೋಮಿತ್ಗಳನ್ತು 
ಮಿೋರಿದತದನಗಿರಬೋೆಕತ. ಪರತಿ ಉದಿಮವು, ರ್ನರ್ಾ ದಕ್ಷತೆರ್ 
ವಧಿಾರ್ೆ ಮತ್ತು ಉತನಾದರ್ನ ವೆಚಚವನ್ತು ಕಡಿಮ ಮನಡತವ 

ಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ತು ಹೆ ಂದಿರತವ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳ 
ನೋರಿೋಕ್ಷಣೆರ್ಲ್ಲವಿೆ. 
ಈ ಹನ್ುಲೆರ್ಲ್ಲ,ಿ ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ತ ಸಮನಜದ ಎಲನಿ 
ಸೆರಗಳಲ್ಲ ಿ ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಮರ್ೆ ೋಭನವವನ್ತು ಬೆಳಸೆತವ, 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಪರಸರಣರ್ೆೆ ಅನ್ತಕ ಲಕರವನದ 
ವನತನವರಣವನ್ತು ಕಲ್ಲಾಸತವ, ಸನಮನಜದ ಏಳಿಗೆಗನಗಿ 
ಆವಿಷ್ನೆರ/ರ್ನವಿೋನ್ಿತೆಗಳನ್ತು ಉತೆುೋಜಸತವ ಮತ್ತು 
ಉದಿಮರ್ಶೋಲತೆರ್ನ್ತು ವೃದಿುಸತವ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಹೆ ಂದಲತ 
ಉದೆುೋರ್ಶಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞನನ್, ಎಂಜನರ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲನಿ್ ಸನವಾಜನಕ ಮತ್ತು 
ರ್ನಪೆ ಾರೆೋಟ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಸಹಯೋಗರ್ೆೆ ಆದಿತೆ 
ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ. ಅದರಂತ,ೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲರಿತವ ಹಲವನರತ 
ಸಂಸೆೆಗಳ ಜೆ ತೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ನರ್ಾಕರಮಗಳು, 
ಸಂಶ ೆೋದರ್ಗೆಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿಗಳು ಹನಗ  ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗರ್ನೆಗಿ ಒಡಂಬಡಿರ್ೆರ್ನ್ತು 
ಮನಡಿರ್ೆ ಳಳಲನಗಿದೆ. 
ಓಟ್ನಾಗಿ ಸೆೋರಿ ಬದಲನವಣೆರ್ನ್ತು ತ್ರಬಹತದತ ಎಂಬತದತ 
ನ್ನ್ು ನ್ಂಬಿರ್ೆ. ವಿಜ್ಞನನ್-ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್-ಆವಿಷ್ನೆರ ಹನಗ  
ಸಹಭನಗಿತ್ವದ ಮರ್ೆ ೋಭನವದ ಮ ಲಕ ಸಮನಜರ್ೆೆ ನ್ಮಮ 
ರ್ೆ ಡತಗೆ ನೋಡಲತ ರ್ನವು ರ್ೆೈಜೆ ೋಡಿಸೆ ೋಣ. 

- ಎಸ್. ಅರ್ಿಪಾನ್ 
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ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್  

ವರ ದಿ ವಿ ೇಕ್ಷಿಸ ಲ್ು ಸಯಾನ್  
ಮ ಯಡಿ 

ನಹಿ ವಿಜ್ಞಾನ ೇನ ಸದೃಶಂ 



ದೆೋಶದ ಬಹತತೆೋಕ ಶನಲನ-ರ್ನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಠ್ಿಕರಮದಂತೆ 
ಪನಠ್ ಮನಡತವ ಪರಿಪನಠ್ವಿದೆ. ರ್ೆಲವೆೋ ಅಧ್ನಿಪಕರತ 
ತ್ಯನರಿಸಿದ ಅಥವನ ಬೆೋರೆ ಕಡೆಯಂದ ಆಮದನದ ಈ 
ಪಠ್ಿಕರಮದಲ್ಲ ಿ ವಿದನಿರ್ಥಾರ್ನ್ತು ಚಿಂತ್ರ್ೆಗೆ ಒರೆ ಹಚತಚವ 
ಅಂಶಗಳು ಆಶರ್ಗಳು ಕಡಿಮ. ಉಪನಧ್ನಿರ್ರತ ಸಹ 
ಪತಸುಕದಲ್ಲರಿತವುದನ್ತು ಮನತ್ರ ಓದಿಸತವ ಗತರತಗಳನಗತತನುರೆ
-ಯನಂತಿರಕವನಗಿ. ಈ ರಿೋತಿರ್ ಬೆ ೋಧರ್ನ ವಿಧ್ನನ್ದ 
ಬದಲನಗಿ ಪಠ್ಿದಲ್ಲಿ  ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿರ್ೆ ಂಡತ 
ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಜರಗತವ ಆಗತ ಹೆ ೋಗತಗಳ ಬಗೆೆ 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳನ್ತು ಆಕಷಿಾಸಿದರೆ, ನತ್ಿಜೋವನ್ದಲ್ಲ ಿ ಪಡೆದ 
ಜ್ಞನನ್ವನ್ತು ಅಳವಡಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲತ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳನ್ತು 
ಪೆರೋರೆೋಪಿಸಿದಲ್ಲ,ಿ ಸಮನಜದಲ್ಲರಿತವ ಸಮಸೆಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ಬ ೆೋಧರ್ೆ ಮನಡಿ, ಸಮಸೆಿಗಳನ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲತ 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳನ್ತು ಸಂಶ ೆೋಧರ್ಗೆ ೆ ತ ೆಡಗಿಸಿದಲ್ಲ ಿ - 
ಸಮನಜರ್ೆೆ, ವಿಜ್ಞನನ್ರ್ೆೆ ಅದರಿಂದನಗತವ ಲನಭ ಊಹಸಲತ 
ಅಸನಧಿ. 
ಸದನ ರ್ನಲ ಶನಲನ-ರ್ನಲೋೆಜತ ರ್ೆ ಠ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೆೋ ಪನಠ್ 
ಮನಡತವ ಬದಲನಗಿ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳನ್ತು ಹೆ ರಗಡೆ 
ರ್ೆ ಂಡೆ ರ್ತು ಜೋವಶನಸರ, ರಸನರ್ನ್ಶನಸರ, ಭೌತ್ಶನಸರ 
ಕ್ರರಯೆ ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ ೆ ಜರತಗತವ ಬಗೆರ್ನ್ತು 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಲ್ಲ ಿ ಅವರಿಗೆ ನಜವನದ 
ಕತತ್ ಹಲರ್ನರಿ ಜ್ಞನನ್ ಅನ್ತಭವ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇದೋೆ 
ಅನ್ತಭವದ ಜ್ಞನನ್ ಮತೆ ುಂದತ ದಿನ್ ಸಮನಜದಲ್ಲನಿ್ 
ಸಮಸೆಿಗಳನ್ತು ಪರಿಹರಿಸತವಂತ್ಹ ವೈೆಜ್ಞನನಕ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ೆ
-ಫಲ ಲಭಿಸಬಹತದತ. ಜೆ ತೆಗೆ ಮನನ್ವ-ಪನರಣಿ-ಪರಕೃತಿ 
ಸಂಬಂಧಗಳು, ವನತನವರಣದ ಪನರಮತಖ್ಿತೆ, ಇಂಧನ್ದ 
ಸಮಸೆಿ ಇತನಿದಿಗಳನ್ತು ವಿವರಿಸಿದನಗ ಮತಂದೆ ಂದತ ದಿನ್ 
ಯನವುದ ೆೋ ಒಬಬ ವಿದನಿರ್ಥಾ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ಗೆ,ೆ ಆವಿಷ್ನೆರರ್ೆೆ 
ಅಣಿಯನಗಬಹತದತ. ರ್ನರಣ ಯನವ ರ್ೆೋರಿರ್ಲ್ಲಿ, 
ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೋ ಇದನುರ್ೆ ೋ ತಿಳಿರ್ದತ. 
ಆದತದರಿಂದ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳನ್ತು ಆವಿಷ್ನೆರದತ್ು 
ಪೆರೋರೆೋಪಿಸತವುದತ ಅಧ್ನಿಪಕರ ಹೆ ಣೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು 
ಭನರತ್ದಂತ್ಹ ದೆೋಶರ್ೆೆ ಇದರ ಅವಶಿಕತೆ ಇದೆ. 
ರ್ನನ್ತ ಮ ಲತ್ಹ ಒಬಬ ಜೋವ ವಿಜ್ಞನನ 
ಆಗಿರತವುದರಿಂದ,  ಜೋವಶನಸರದ ಉದನಹರಣೆಗಳ 
ಮ ಲಕ ಕತತ್ ಹಲ, ಸಂಶ ೆೋಧರ್,ೆ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳ 
ಮ ಲಕ ಹೆೋಗೆ ಮನನ್ವನ್ ಕಲನಿಣ ಸನಧಿ ಎಂಬತದನ್ತು 
ವಿವರಿಸಲತ ಈ ಲೋೆಖ್ನ್ದಲ್ಲ ಿಪರರ್ತಿುಸಿದೆುೋರ್ೆ.  
ಟಯಡಿಿ ಗ ರೇ ಡ್: ರ್ನವು ಅಷ್ನಾಗಿ ರ್ೆೋಳರಿರ್ದ ಈ 
ಸ ಕ್ಷಮಗನತ್ರದ ಪನರಣಿಗಳ ದೆೋಹ ರಚರ್ೆ, ಜರಗತವ ಜೆೈವಿಕ 
ಕ್ರರಯೆಗಳೋೆ ಒಂದತ ಸೆ ೋಜಗ. 20 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲುರ್ಸ್ 
ಉಷಣತೆಗೆ ಬಹತ ಚಳಿ, 40 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲುರ್ಸ್ ಬಹತ ಸೆರ್ೆ 
ಎನ್ತುವ ರ್ನವು ಟ್ನಿಡಿಗರೆೋಡ್ ಜೋವಿಗಳು - 4 ಡಿಗಿರ 
ಸೆಲ್ಲುರ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ, 150 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲುರ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಬದತಕಬಲವಿು ಎಂಬತದತ ಆಶಚರ್ಾವನ್ತುಂಟತಮನಡತತ್ುದೆ. 
ನವನಾತ್ದಲ್ಲಿ, ಬನಹನಿರ್ನಶದಲ್ಲ,ಿ ಅತಿ ರ್ೆೋರಳ ೆಬೆಳಕ್ರನ್ಲ ಿ 
ಬದತಕ ಬಲವಿು. ಸಮತದರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವನತನವರಣದ 
ಒತ್ುಡ 1200 ಪಟತಾ ಹೆರ್ನಚದರ  ಸಹ ಜೋವದಿಂದ 
ಇರಬಲವಿು, ಸಂಪ ಣಾವನಗಿ ಒಣಗಿದರ  ಸಹ 
(ನಜಾಲ್ಲೋಕರಣ) ಒಣಗಿದ ಪನಚಿರ್ಲ್ಲಿ ನ್ ರಿಪಾತ್ತು 
ವಷಾದ ನ್ಂತ್ರ ಬದತಕ್ರ ಬಂದ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ  
ಟ್ನಡಿಾಗೆರೋಡ್.ಗಳ ಹೆಸರತ ಮಿಲೆುೋಸಿರ್ಮ್ 
ಟ್ನಡಿಾಗನರಡಮ್ (Milnesium tadrigradum), ಗನತ್ರ 0.5 
ಮಿಲ್ಲ ಮಿೋಟರ್ ಗಿಂತ್ಲ  ಕಡಿಮ. ಸಮತದರದ ಆಳದಲ್ಲಿ 

ಶೆೈವಲಗಳ ಮೋಲ,ೆ ಇತ್ರೆ ಸಸಿಗಳ ಮೋಲ ೆ ವನಸಿಸತತ್ುವೆ. 
ಇವುಗಳ ದೆೋಹ ರಚರ್ೆ ಆರ್ನರದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ತು 
”ಸಮತದರ ಕರಡಿ”  ಎನ್ತುವರತ. ಈ ಪನರಣಿಗಳ ದೆೋಹ 
ರಚರ್ೆ,  ಜೆೈವಿಕ ಕ್ರರಯೆಗಳು, ಬದತಕತವ ಶಕ್ರುರ್ ಅರಿವೆೋ 
ಅರ್ೋೆಕ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ಗೆಳಿಗ ೆಸ ಾತಿಾದನರ್ಕ. 
ಈ ಜೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗತವ ಜೆೈವಿಕ ಕ್ರರಯೆಗಳ ಅರಿವು, 
ಮನನ್ವ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಜೋವಿಗಳು, ಪರಕೃತಿ ವಿರ್ೆ ೋಪ 
ಪರಿಸಿೆತಿಗಳಲ್ಲಿರ್  ಸಹ ಜೋವ ಹಡಿದಿಟತಾರ್ೆ ಳಳಲತ ಒಂದತ 
ದಿನ್ ಉಪಯೋಗವನಗಬಲತದಿತ (ಚಿತ್ರ 1) 
ಫನಂಗ್ ಬೆನಿ ಮಿೋನ್ತ: ಇನ್ತು ಫನಂಗ್ ಬೆನಿ ಮಿೋನನ್ ಕಥೆ 
ಅತ್ಿಂತ್ ರೆ ೋಚಕವನದದತು.  ಆಸೆಾೋಲ್ಲಯನದ ಹವಳದ 
ಬಂಡಗೆಳಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತವ ಈ ಮಿೋನ್ತ ತ್ನ್ಗೆ ಜೋವರ್ೆೆ 
ಅಪನರ್ ಬಂದನಗ ಅಥವನ ತ್ನ್ುನ್ತು ತಿನ್ುಲತ ಬರತವ 
ದೆ ಡಡ ಮಿೋನ್ತಗಳನ್ತು ಅದರ ಬನಚಣಿರ್ೆ-ರ್ೆ ೋರೆ 
ಹಲತಿಗಳಿಂದ ಕಚಿಚ ತ್ಪಿಾಸಿರ್ೆ ಳುಳವ ರ್ೌಶಲಿ ಹೆ ಂದಿದೆ. 
ವೆೈರಿಗಳನ್ತು ತ್ನ್ು ಹಲ್ಲಿನಂದ ಕಚಿಚದನಕ್ಷಣ ಒಪಿಯನಡ್ 
ಪೆಪೆಾೈಡ್ು ಎಂಬ ವಿಷರ್ನರಕ ಅಮಲತ ಬರಿಸತವ 
ರನಸನರ್ನಕಗಳನ್ತು ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಈ 
ರನಸನರ್ನಕಗಳಿಂದ ದೆ ಡಡ ಮಿೋನನ್ ರಕುದೆ ತ್ುಡ ಏರತ 
ಪೆೋರನಗಿ ಅದರ ಚಲರ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ವಿತ್ಿರ್ ಉಂಟ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದೋೆ ಸಮರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ೆ ಂಡತ ಫನಂಗ್ ಬೆನಿ 
ತ್ಪಿಾಸಿರ್ೆ ಂಡತ ತ್ನ್ು ಜೋವ ರ್ನಪನಡಿರ್ೆ ಳುಳತ್ುದೆ. 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿೋನನ್ ಬದತಕತವ ಕಲ ೆಅರಿವನದಲ್ಲಿ 
ಮತಂದೆ ಅವರತ ಜೋವ ವಿಜ್ಞನನಗಳನಗಿ ಒಪಿಯನಡ್ 
ಪಪೆಾೆೈಡ್ು ಬಗೆೆ ಇನ್ ು ಹಚೆಿಚನ್ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ ೆರ್ೈೆಗ ೆಳುಳವುದರ್ೆೆ 
ಫನಂಗ್ ಬೆಿನ ಸ ಾತಿಾದನರ್ಕವನದಿೋತ್ತ. ಹನಗೆಯೆೋ 
ಒಪಿಯನಡ್ ಪೆಪೆಾೈಡ್ು.ಗಳನ್ತು ವೆೈದಿಕ್ರೋರ್ 
ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ತೆ ಡಗಿಸಿರ್ೆ ಳಳಬಹತದತ (ಚಿತ್ರ 2). 
ರ ತ್ ಮ ಯ ರ ೇತ್ ಮ್: ಈ ಗಿಡವನ್ತು ತಿಂದನಗ ಒಂಟ್ೆರ್  
ಸತಂದನಗತತ್ುದ!ೆ!!. ಎಂಬತದತ ಜನ್ಪದ 
ನ್ಂಬಿರ್ೆ.  ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಹೆೋಗೆ?  
ಇದತ ಮರತಭ ಮಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಪೆ ದೆರ್ಂತೆ ಬೆಳರೆ್ತವ 
ಸಸಿ.  ಉತ್ುರ ಆಫ್ರರರ್ನದ ಸಹರನ ಮರತಭ ಮಿ,  ಸೌದಿ 
ಅರೆೋಬಿಯನ ಹನಗ  ಇತ್ರೆ ಮಧಿಪನರಶಚ ಪರದೆೋಶಗಳ 
ಮರತಭ ಮಿರ್ಲ್ಲ ಿಸಹಜವನಗಿ ಬೆಳರೆ್ತತ್ುದೆ.  ಒಂಟ್ಗೆಳು 
ತಿನ್ತುತ್ುವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ಪದ ನ್ಂಬಿರ್ೆ ಪರರ್ನರ, ಈ 
ಪೆ ದೆರ್ನ್ತು, ಅದರ ಹ , ರ್ನಯಗಳನ್ತು ಒಂಟ್ಗೆಳು 
ಅತಿ ಹೆಚತಚ ತಿಂದನಗ ಒಂಟ್ಗೆಳು ಸತಂದನಗತವುದನ್ತು ಜನ್ 
ಕಂಡಿದನುರೆ. ರ್ನನ್  ಸಹ ಜನ್ರ ಈ ಮನತ್ನ್ತು ರ್ೆೋಳಿ 
ಚಕ್ರತ್ಗೆ ಂಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಹನಗನದರೆ ಈ ಜನ್ಪದ ಜ್ಞನನ್ರ್ೆೆ 
ವಿಜ್ಞನನ್ ಏನ್ತ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ? ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ರ್ೆದಕ್ರ 

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಿಗಳ ನ್ುು ಆವಿಷ್ಯಾ ರದತ್ತ ಪ ರೇರ ೇ ಪಿಸ ುವ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಬ ೇಕಯಗಿದ್  

 ಗನತ್ರ - 5 ಮಿ.ಮಿೋ ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ 
 ನವನಾತ್ದಲಿ್ಲ ಮತ್ತು ಬನಹನಿರ್ನಶದಲಿ್ಲರ್  
ಬದತಕಬಲಿದತ 

 ತಿೋವರ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ತನಪಮನನ್ದಲಿ್ಲ     
(-2000 C ಮತ್ತು + 1500 C) ಬದತಕಬಲಿದತ 

 120 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ ವಿಪರಿೋತ್ ನಜಾಲ್ಲೋಕರಣ 
ವನತನವರಣದಲಿ್ಲ ಬದತಕಬಲಿದತ, ಇದರೆ್ ೆಅವುಗಳ 
ಪೆ ರರೆ್ಲಿ್ಲರತವ ಟ್ೆರಹಲ ೆೋಸ್ ರ್ನರಣ 

 ಇತ್ರ ಪನರಣಿಗಳಿಗಿಂತ್ 1000 ಪಟತಾ ಹಚೆತಚ 
ವಿಕ್ರರಣವನ್ತು ತ್ಡದೆತರೆ್ ಳಳಬಲಿದತ 

 ಈವರಗೆ ೆತಿಳಿದಿರತವ ಪನರಣಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಬನಹನಿರ್ನಶದಲಿ್ಲ ಬದತಕಬಲಿ ಮೊದಲತ ಪನರಣಿ  

ಚಿತ್ರ 1: ಟ್ನಡಿಾಗೆರೋಡ್  (ಮಿಲುೆೋಸಿರ್ಮ್ 
ಟ್ನಡಿಾಗನರಡಮ್)   

Source:  https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade 

ಎರಡತ ಇಂಚತ ಉದುದ ಈ ಉಷಣವಲರ್ದ 
ಮಿೋನ್ತಗಳು ಕಚತಚವುದತ ಆತ್ಂಕದ ವಿಷರ್ವಲಿ. 
ಆದರ,ೆ ಈ ಜೋವಿಗಳು ನೋಡತವ ಒಪಿಯನಡ್ 
ಎಂಬ ವಿಷರ್ನರಿ ಹೆ ಡೆತ್ ದೆ ಡಡ ಭಕ್ಷಕ ಮಿೋನನ್ 
ರಕುದೆ ತ್ುಡವನ್ತು ಏರತ ಪೋೆರತ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಈ 
ವಿಷವು ಮ ರತ ಪರಮತಖ್ ಅಂಶಗಳನ್ತು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ: ರ್ೆೋಳಿನ್ ವಿಷವನ್ತು ಹೆ ೋಲತವ 
ಕ್ರಣವ, ರೆ್ ೋನ್ ಬಸವನ್ಂತ್ಹ ನ್ ಿರೆ ೋಆಕ್ರಾವ್ 
ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹೆರನಯನ್ ತ್ರಹದ ಒಪಿಯನಡ್ 

ಚಿತ್ರ 2: ಫನಂಗ್ ಬೆನಿ: ಪನಿಜಯಟ್ೆರಮಸ್ ರೈೆರೆ್ ೋ 
ರೈೆಂರ್ ೆೋಸ್ 

Source:  https://en.wikipedia.org/wiki/Bluestriped_fangblenny; 

https://www.docseducation.com/blog/fang-blenny-pint-sized-

toxicological-terror  

ಫುಟ 2 ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ 

ಪ್ರೊ. ರಾಜಾಸಾಬ್ ಎ. ಹ ಚ್. 

ಚಿತ್ರ 3: ರೆತೆಮನ ರೆೋತ್ಮ್ 
ಪರಭೆೋದ: ರಟೆ್ಮೆನ ರೆೈತ್ಮ್ 
ಕತಟತಂಬ: ಪನಿಪಿಲ್ಲಯರೆ್ೋಸಿ 
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ರ್ೆ ೋಡಿದರೆ, ಹೌದತ ಈ ಸಸಿದ ಕಷ್ನರ್ವನ್ತು ಇಲ್ಲಗಳ 
ಮೋಲ ೆ ಪರಯೋಗಿಸಿದನಗ, ಅವುಗಳ ರಕುದಲ್ಲ ಿ ಸಕೆರೆ 
ಪರಮನಣ ಇಳಿಮತಖ್ವನಗಿರತವುದತ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ಯೆಂದ 
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಧತಮೋಹರ್ೆೆ ಈ ಗಿಡ 
ಮದನುಗಬಹತದತ. ಪತಸುಕ ಜ್ಞನನ್, ಪರಕೃತಿ ಅಧಿರ್ನ್, 
ಜನ್ಪದ ಜ್ಞನನ್ ಇವೆಲಿವನ್ ು ಮೈಗ ಡಿಸಿರ್ೆ ಂಡತ 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳು ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳನ್ತು 
ಮನಡತವಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸತವುದತ ನಜವನದ ರ್ಶಕ್ಷಣ. (ಚಿತ್ರ 
3) ಈ ಲೆೋಖ್ನ್ದ ಆಶರ್ವೂ ಇದೋೆ ಆಗಿದೆ.  
ಅನ್ಸ ತೇ ಶಿ ಯಯ ( ಅರ ವಳಿಕ  )  ಔ ರ್ ದಿಯ ಅನ ವ ೇರ್ಣ : 
ಅಮರಿಕದ ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು ಎಂಬ ದಂತ್ ವೆೈದಿ ತ್ನ್ು 
ಕ್ರರಿವರ್ಸಿುನ್ಲೆಿೋ ಒಂದತ ರ್ೌತ್ತಕವನ್ತು ರ್ೆ ೋಡಿ 
ಅನ್ಸೆುೋರ್ಶಯನದ ಅರ್ೆವೋಷಣೆಗೆ ರ್ನಂದಿ ಹನಡತತನುರ್ೆ. 
ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು  ಜೋವನವಧಿ (1815 ರಿಂದ 1848), 
ರ್ೆೋವಲ 33 ವಷಾ. ತನರ್ೆ ಬಬ ದಂತ್ ವೆೈದಿರ್ನಗಿ ಅವನ್ 
ರೆ ೋಗಿಗಳ ಹಲತಿ ಕ್ರೋಳುವನಗ ಅವರತ ಪಡತವ ರ್ೆ ೋವಿನ್ 
ಯನತ್ರ್ೆ ಅರಿವಿದು ರ್ನರಣ ಒಂದತ ದಿನ್ ಒಂದತ 
ಪವನಡವೋೆ ನ್ಡೆಯತ್ತ. ಆಗಿನ್ ರ್ನಲಮನನ್ದಲ್ಲಿ ರ್ೆೈಟರಸ್ 
ಆರ್ೆುೈಡ್ ಉಸಿರನಡಿ ನ್ಗತವ, ನ್ಲ್ಲದನಡತವ, ಕತಣಿದನಡತವ, 
ಪನರ್ಟಾಗಳು ಸನಮನನ್ಿವನಗಿದುವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರ 
ಒಂದತ ರನತಿರ (1844) ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು ಆತ್ನ್ 
ಪತಿುಯಡರ್ೆ ಪನರ್ಟಾರ್ಲ್ಲಿ ಅಕಸನಮತನಗಿ ಒಂದತ 
ಸೆ ೋಜಗ ಗಮನಸಿದ. ಸನಿಮತಿಯೆಲ್ಸ ಎ. ಕ ಲ್ಲ ಎಂಬ 
ಒಬಬ ವಿಕ್ರು ತ್ನ್ು ರ್ನಲ್ಲಗೆ ಏಟತ  ಬಿದಿುದುರ  ನ್ಗತ ನ್ಗತತನು 
ಡನಿನ್ು ಮನಡತತಿುದು ರ್ನರಣ ಎಲರಿ  ರ್ೆೈಟರಸ್ ಆರ್ೆುೈಡ್ 
(N2O)  ಸೆೋವಿಸಿದುರತ. ಇದನ್ತು ಗಮನಸಿ ಪೆರೋರಿತ್ರ್ನದ 
ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು ಮರತದಿನ್ ತ್ನ್ು ಹನಸಿಾಟಲ್ಸ.ಗೆ ಬಂದತ 
ರ್ೆೈಟರಸ್ ಆರ್ೆುೈಡ್ ಸೆೋವಿಸಿ ದಂತ್ ವೆೈದಿರನದ ಜನನ್ ರಿಗ್ು 
ರವರ ಸಹನರ್ದಿಂದ ತ್ನ್ುದೆೋ ಆದ ಒಂದತ ಹಲಿನ್ತು 
ಬಲವಂತ್ವನಗಿ ಕ್ರತ್ತುರ್ೆ ಂಡರ  ಯನವುದೆೋ ರ್ೆ ೋವಿನ್ 
ಅರಿವನಗತವುದಿಲ.ಿ ನ್ಂತ್ರ ತ್ನ್ು 12 ಜನ್ 
ರೆ ೋಗಿಗಳಿಗ ೆ ರ್ೆೈಟರಸ್ ಆರ್ೆುೈಡ್ ಪರಯೋಗಿಸಿ ಅವರ 
ಹಲತಿಗಳನ್ತು ಕ್ರತನುಗಲತ ಅವರಿಗೆ ರ್ೆ ೋವಿನ್ 
ಅರಿವನಗತವುದಿಲ.ಿ ಮತಂದಿನ್ ಇತ್ರೆೋ ಅರ್ೆೋಕ 
ಅನ್ಸೆೆೋರ್ಶಯನ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ಗೆಳಿಗ ೆ ಇದತ 
ರ್ನಂದಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಯನವುದೆೋ ಸಜಾರಿರ್ನ್ತು 
ಅನ್ಸೆೆೋರ್ಶಯನ ಇಲದಿೆ ಮನಡತವುದತ ಅಸನಧಿ, ರ್ೆೋವಲ 
ಒಂದತ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು.ನ್ನ್ತು 
ಅಜರನಮರವನಗಿಸಿತ್ತ. ನ್ಮಮ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಪರಸತುತ್ 
ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಸಮಸೆಿಗಳನ್ತು ರ್ನವು 
ಭ ೆೋದಿಸಿದಲ್ಲಿ  ಅವರತ  ಸ ಕ್ಷಮವನಗಿ ಗಮನಸತವ ರ್ೈೆತ್ನ್ಿ 
ಹಲವು ಆವಿಷ್ನೆರಗಳಿಗೆ ದನರಿ ಆಗಬಹತದತ. 
ಇಂತ್ಹ ಅಮ ಲಿವನದ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ರೆ್ನ್ತು ನೋಡಿದ 
ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು ಜೋವನ್ ಅರ್ೆೋಕ ರ್ನರಣಗಳಿಂದ 
ದತರಂತ್ವನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನ್ು 33ರ್ೆೋ ವರ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸು ಬನತ್ 
ಟಬ್.ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೋಿರೆ ಫನಮ್ಾ ಸೆೋವಿಸಿ ರ್ೆೈರ್ಲ್ಲಿನ್ 
ರಕುರ್ನಳವನ್ತು ರ್ೆ ರ್ತುರ್ೆ ಂಡತ ಯನವುದೆೋ ರ್ೆ ೋವಿಲಿದೆ 
ಸನರ್ತತನುರ್ೆ. 1840 ರಿಂದ ಎರಡರ್ೆೋ ಮಹನರ್ತದು 
ನ್ಡೆರ್ತವವರೆಗ  (1939-45) ಗನರ್ಗೆ ಂಡ ಸೆೈನಕರ 
ಅಂಗರ್ೆೋದ ಮನಡತವನಗ ರ್ೆ ೋಿರೆ ಫನಮ್ಾ.ನ್ 
ಉಪಯೋಗವನಗಿದೆ. ಹೆ ರೆೋಸ್ ವೆಲ್ಸು ನ್ ಒಂದತ ಆಕಸಿಮಕ 
ಅರ್ೆವೋಷಣೆ ಸಜಾರಿರ್ ಇತಿಹನಸವರ್ೆುೋ ಬದಲ್ಲಸಿದೆ 
ರ್ೆ ೋಿರೆ ಫನಮ್ಾ ಸೆೋವಿಸಿ ಬಗೆದತರ್ೆ ಂಡ ಸನವೂ ಸಹ, 
ಒಂದತ ವೆೈದಿಕ್ರೋರ್ ರ್ೆನ್ಪತ. 

ವಸಿಂ ತ್ ಋ ತ್ು ಅರ್ಯ ಿತ್  ಜಿ ೇವ ದ ಸ ಲ  : ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ 
ವಸಂತ್ ಋತ್ತವಿನ್ ಆಗಮನ್ ಎಂದರೆ ಅದೆ ಂದತ 
ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಜರತಗತವ ಉತ್ುವ, ಜೋವದ ಸೆಲೆ, 
ಪಿರೋತಿರ್ ಉಗಮ.  ನ್ಮಮ ಕವಿಗಳು ವಸಂತ್ 
ಮನಸದಲ್ಲಿ, ಮನವು ಚಿಗತರತವುದನ್ತು, ರ್ೆ ೋಗಿಲೆ 
ಇಂಪನದ ಧವನಗೆ ಪರವಶರನಗತತನುರೆ. 
ವಸಂತೆ ೋತ್ುವವನ್ತು ವೆೈಜ್ಞನನಕ ದೃಷಿಾಯಂದ 
ರ್ೆ ೋಡತವುದ  ಸಹ ಮನ್ರ್ೆೆ ಮತದ ನೋಡತವ 
ಸಂಭರಮ. ಮರಗಳು ಹಳರೆ್ ಎಲೆಗಳನ್ತು ಉದತರಿಸಿ 
ಚಿಗತರೆಲಗೆಳೂೆಂದಿಗೆ ಕಂಗೆ ಳಿಸತತ್ುವೆ. ವರತಣನ್ 
ಆಗಮನ್ದಿಂದ ಭ ಮಿ ತ್ಂಪನಗಿ ಹಸಿರತ-ಕ್ರರಮಿ 
ಕ್ರೋಟಗಳ ಆಹನರವನಗಿ ಅವುಗಳ ವಂಶನಭಿವೃದಿಿ 
ಯನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಕ್ರರಮಿ ಕ್ರೋಟಗಳನ್ತು ತಿಂದತ ಹಕ್ರೆ 
ಪಕ್ಷಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪಿರರ್ಕರರ್ೆ ಂದಿಗೆ ನ್ಲ್ಲದತ 
ಗ ಡತಕಟತಾತ್ುವೆ. ರ್ೈೆತ್ರದ ಚಿಗತರತ, ಫಲ ಪತಷಾಗಳಿಗೆ 
ಮರಿದತಂಬಿಗಳು ಜೆ ೋಗತಳ ಹನಡತತ್ುವೆ. ಇದಲೆಿವೂ 
ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ಜರಗತವ ಸಹಜ ಕ್ರರಯೆ.  ಈ ಎಲನಿ 
ಕ್ರರಯೆಗಳು ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ ಒಂದರ್ೆ ುಂದತ ಅವಲಂಬಿಸಿ 
ಜರಗತತ್ುವೆ. ಈ ಅವಲಂಬಿತ್ ಕ್ರರಯೆ ಅರ್ೆೋಕ ವೆೈಜ್ಞನನಕ 
ಅರ್ೆವೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪೆರೋರಣೆ ನೋಡತತ್ುವೆ. ಈ ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಜೋವಿಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ನ್ಂಟತ- ಅದನ್ತು ಅಥಾ 
ಮನಡಿರ್ೆ ಂಡರೆ,  ಮನ್ತಷಿ ಪರಕೃತಿರ್ನ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲತ 
ಸನಧಿವನಗತತ್ುದೆ. ಉದನಹರಣೆಗೆ - ಚಳಿಗನಲದಲ್ಲಿ 
ಉದತರಿದ ಎಲೆಗಳು ಗೆ ಬಬರವನಗತವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ 
ಮಳ ೆ ನೋರಿನಂದ ರ್ೆ ಚಿಚರ್ೆ ಂಡತ ಹಳಳ-ರ್ೆ ಳಳಗಳ 
ಮ ಲಕ ಹರಿದತ ನ್ದಿ ಸೆೋರಿ, ನ್ದಿಯಂದ ಸಮತದರ 
ಸೆೋರತತ್ುವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ತು ರ್ನವು ಗಮನಸತವುದೆೋ 
ಇಲಿ -ಬಿದು ಎಲಗೆಳು, ರ್ೆ ಳತೆ್ ಎಲಗೆಳು 
ಎಂದತ.  ಆದರೆ ಸಮತದರದ ಮತಖ್ಜ ಭ ಮಿರ್ಲ್ಲ,ಿ 
ಅಂದರೆ ನ್ದಿಗಳು ಸಮತದರ ಸೆೋರತವ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಮಿೋನ್ತಗಳು ಈ ಎಲೆಗಳಿಗನಗಿ ರ್ನರ್ತತಿುರತತ್ುವೆ. ಈ 
ಎಲೆಗಳು, ನೋರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹರಿದತ ಬರತವ ಕ್ರರಮಿ ಕ್ರೋಟ 
ಹನಗ  ಇತ್ರೆೋ ಸಸನರಜನ್ಕ ವಸತುಗಳು, ಚಿಕೆ ಪತಟಾ 
ಕಳೋೆಬರಗಳು ಮಿೋನನ್ ಆಹನರ. ಹೋಗೆ 
ವಸಂತನಗಮನ್ಕ ೆ-ರ್ೈೆತ್ರದ ಚಿಗತರಿಗ -ಉದತರತವ 
ಎಲೆಗ -ವಸಂತೆ ೋತ್ುವ ಮತಗಿಸಿ  ಮರಣ 
ಹೆ ಂದತವ ಕ್ರರಮಿ ಕ್ರೋಟಗಳಿಗ -ಮತಂಗನರಿನ್ ಮಳಗೆ 
-ಸಮತದರ ಮಿೋನನ್ ಜೋವನ್-ವಂಶನಭಿವೃದಿಿಗ  
ಜೋವದ ರ್ೆ ಂಡಿ ಬೆಸೆದಿದೆ.  ಇದತ ಕ ಡ ಪರಕೃತಿರ್ 
ಒಂದತ ವಿಸಮರ್. ಹೋಗೆ ಪರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ, ಆರ್ನಶದಲ್ಲಿ, 
ಸಮತದರದಲ್ಲಿ ಅರ್ೆೋಕ ವಿಸಮರ್ಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಸಮರ್ಗಳು 
ಜ್ಞನನ್ ಸೆಲೆಗಳನಗ ಬಲತವಿು. ಆದರೆ 
ಅವುಗಳನ್ತು  ರ್ನಣತವ ಮನ್ಸತು ಮತ್ತು ದೃಷಿಾ ಮತಖ್ಿ. 
ಪರಕೃತಿಯಂದ, ಜನ್ಪದ ಜ್ಞನನ್ದಿಂದ ಅಧ್ನಿಪಕರತ 
ಪೆರೋರಣೆಗೆ ಂಡತ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞನನಕ 
ಮರ್ೆ ೋಭನವ, ಆವಿಷ್ನೆರ  ಬಗೆೆ ತ್ತಡಿತ್ 
ಹತಟತಾಹನಕಬೆೋಕತ. ಸಮನಜದಲ್ಲ ಿ ಇರತವ ಕಷಾ 
ಸಮಸೆಿಗಳೋೆನ್ತ? ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಅರ್ೆವೋಷಣೆ ಮ ಲಕ 
ಪರಿಹನರ ಹೆೋಗೆ ಎಂಬತದನ್ತು ಬೆ ೋಧಿಸಬೆೋಕತ. 
ಪಠ್ಿದಲ್ಲಿ ಅದತ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಬೆೋಕತ. ಆಗ 
ರ್ೆಲವನದರ  ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳು ಮತಂದೆ ಂದತ ದಿನ್ 
ಆವಿಷ್ನೆರಗಳಿಗೆ ರ್ನಂದಿಯನಗಬಹತದತ. 
ಕಳದೆ ವಷಾ ರ್ತರ್ೆೈಟ್ೆಡ್ ಕ್ರಂಗಡಮ್.ನ್ಲ್ಲಿರತವ 
ಎಡಿನ್ಬಗ್ಾ.ಗೆ ಭೆೋರ್ಟ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ರ್ನಿಸಾಲ್ಸ 
ರ್ೆ ೋಡತವನಗ ಅದರ ಸತತ್ು ಇರತವ ರ್ೆ ೋಟ್ರೆ್ 
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ದನರಿರ್ಲ್ಲ ಿ ರ್ನಣತವ ಫಲಕ ನ್ನ್ು ಗಮನ್ 
ಸೆಳಯೆತ್ತ.  ಅದರ ಮೋಲೆ ಹೋಗೆ 
ಬರೆದಿದನುರೆ.  

ಎಡಿನ್ಬ ರ್ಗಿ ಒಿಂದು ಪರತಿ ಭ ಯ ತ್ ಯಣ 
ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯಲ್ಯವನ್ುು 158 3 ರಲ್ಲ ಿಸಯಾಪಿಸ ಲಯಯತ್ ು. 

ಜ ರ ೇಸ  ಫ್ ಬಯಿಾಕ್  CO2  ಅನ್ುು ಕ ಿಂಡುಹಿ ಡಿದನ್ು 
ಡಯಲ್ಲ ತ್ ದರ ರಪಿ ಕ ುರಿ ಸ ಿಂತ್ ಯನ್ವು ಇ ಲ  ಿಹ ತಿ ತರದಲ ೇಿ  

ಜನಿಸಿ ತ್ ು. 
ಆ ಧ್ುನಿಕ  ಭರ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಸಿಂ ಸಯಾಪ ಕ ನಯದ ಜಯನ್  ಹ ಟ ಟನ್ 

ಫ ಲ ರ ೇ ಸ್ ಆ ಫ್ ರಯ ಯಲ್ ಸ  ರಸ  ೈಟಿ,  ಎಡಿನ್ಬ ರ್ಗಿ.ನ್ 
ಸ ದಸ ಯ 

ಸ ರ್ ಜ ೇ ಮ್ ್ಬಯಿಾಕ್ - β ಬಯಿಕರ್ ಹೃ ದ್ ರ ರೇ ಗ 
ಔರ್ ಧಿಯ ಸ ಿಂಶ   ೇ ಧ್ಕ, 

ಆ ಡಮ್ ಸಿಿ ತ್ - ಆ ಧ್ುನಿಕ  ಅರ್ಿ ಶಯಸ ರ ದ ಪಿತ್ ಯಮಹ . 
ಜ ೇ ಮ್್ ಕಕಿ್ ಿ ಮಯಯಕ್ ್ ವ ಲ್  - ಎಲ ಕ  ರ ಾೇ  ಮ ಯಯಗ ುಟಿ ಕ್ 

ಪರತಿ ಪಯಧ್ನ ಯ ಹ ರಿಕ ಯರ  

ಎಡಿನ್ಬಗ್ಾ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಚಿಕೆ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ೆ ಾಂದತ ಆವಿಷ್ನೆರಗಳು ಜರತಗಿವೆ. 
ಭನರತ್ದಲ್ಲ ಿಏರ್ೆ ಇದತ ಸನಧಿವಿಲ ಿಎಂಬತದೆೋ 
ದೆ ಡಡ ಪರಶೆು. 

- ಪ ರರ. ರಯಜ ಯಸಯ ಬ್ ಎ. ಹ  ಚ್. 
ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲಪತಿಗಳು,  

ತ್ತಮಕ ರತ ವಿಶವವಿದನಿನಲರ್, ತ್ತಮಕ ರತ/ 
ಸದಸಿರತ, ಕವಿತ್ಂಅ 

rajasab55@gmail.com  

ಡಾ. ಹ ೊರ ೇಸ್ ವ ಲ್ಸ್  

https:// www.ancient-origins.net/horace-wells  

https://wellcomecollection.org/works/j8femfjv 
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ಅ. ಶಿಕ್ಷ ಣ  ಕ್  ೇತ್ರ 
ನ್ಮಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೋ ಮತನ್ ುಚರ್ೆ ಇಲದೆಿೋ ಸಂಪ ಣಾ ನಬಾಂಧವನ್ತು 
ಹೆೋರಿದುರಿಂದ (Lockdown) ವಿವಿಧ ಸೆರಗಳ ರ್ಶಕ್ಷಣ ವಿವಸೆೆರ್ಲ್ಲ ಿ ಬಹಳಷತಾ 
ಬದಲನವಣೆಗಳನಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮತಖನಮತಖ್ಯ ಬೆ ೋಧರ್ೆಗೆ ಬದಲನಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ರ್ಶಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ನೋಡಲನಗತತಿುದತು, ಹಲವನರತ ರ್ನರಣಗಳಿಂದ ಈ ರಿೋತಿರ್ 
ಬೆ ೋಧರ್ೆ ತ್ೃಪಿುದನರ್ಕವನಗಿಲಿ: 
 ಭನರತಿೋರ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಿ ಸನಮನನ್ಿವನಗಿ ರ್ಶಕ್ಷಣದ ಎಲನ ಿ ಸೆರಗಳಲ ಿ 
ಸನಂಪರದನಯಕವನದ ಮತಖನಮತಖ್ಯ ಬ ೆೋಧರ್ೆ ರ್ನಲ್ಲುರ್ಲ್ಲದಿ.ೆ ನ್ಮಮ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ 
ಈ ರಿೋತಿರ್ ಬ ೆೋಧರ್ನ ವಿಧ್ನನ್ರ್ೆೆ ಹೆ ಂದಿರ್ೆ ಂಡಿದತು, ಅದರಲ್ಲ ಿ ಮನತ್ರ 
ಸಮಥಾರನಗಿದನುರೆ. ಆದರೆ, ಇತಿುೋಚಿಗೆ ಜನಗತಿಕವನಗಿ ಗಣಕರ್ಂತ್ರ-ಆಧ್ನರಿತ್ 
ರ್ಶಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಆಧಿತ ೆನೋಡಲನಗತತಿುದತು, ಈ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಅಳವಡಿರ್ೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ್ 
ವಚೆಚವನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಸನವಾಜನಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಖನಸಗಿ 
ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಗಮರ್ನಹಾವನಗಿ ಮತ್ತು  ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಇದತ ವನಸುವ, ಏರ್ಂೆದರೆ ಹಲವನರತ ಖನಸಗಿ ಕಂಪನಗಳು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಆಧ್ನರಿತ್ 
ಮತ್ತು ವಿಷಯನಧ್ನರಿತ್ ವಿದತಿರ್ನಮನ್ ಪರಿಹನರಗಳನ್ತು (e-solutions) ಅತಿ ಹೆಚತಚ 
ಬಲೆೆಗ ೆ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗ ೆ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದತು, ಅವುಗಳನ್ತು 
ರ್ೆ ಂಡತರ್ೆ ಳಳಲತ ಸನಧಿವಿರತವ ಖನಸಗಿ ಸಂಸೆೆಗಳು ಮನತ್ರ ಖ್ರಿೋದಿಸತತಿುವೆ. 
ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ತದನನ್ ರಹತ್ ಸಂಸೆೆಗಳಲ  ಿ ಸಹ, ಆದನರ್ರ್ೆೆ ಶತಲೆವರ್ೆುೋ 
ಅವಲಂಭಿಸಿರತವ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸನವಾಜನಕ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ುವನಗಿಲ.ಿ 

 ಆದನಗ ಿ, ಸರ್ನಾರವು ಸರ್ನಾರಿ-ಅನ್ತದನನತ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ರ್ಶಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೆೋತಿರ್ನ್ತು  
(ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲ)ಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್-ಆಧ್ನರಿತ್ ಕಲ್ಲರ್ನ ಯೋಜರ್ೆರ್ಡಿ 
(Technology Aided Learning Program– TALP) ನೋಡಲತ 
ಪರರ್ತಿುಸತತಿುದರೆ್ಲಿದೋೆ, ಚಳಳರ್ೆರರೆ್ಲ್ಲರಿತವ ಭನರತಿೋರ್ ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂಸೆೆರ್ 
ಘಟಕವು ಸಹ ವಿಷಯನಧ್ನರಿತ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್-ಆಧ್ನರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿರ್ನ್ತು 
(ಸಿದನಿಂತ್ ಮತ್ತು ಪರಯೋಗ) ಶನಲನ ರ್ಶಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪ ವಾ 
ರ್ನಲೆೋಜತಗಳ ಉಪರ್ನಿಸಕರತಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಸನಕಷತಾ ಉತುೆೋಜನ್ವನ್ತು ನೋಡಿದೆ. ಈ 
ತ್ರಬೋೆತಿರ್ತ ಶೆರೋಣಿೋಕೃತ್ ಪರಿಣನಮ (Spiralling Effect) ಹೆ ಂದಿದತು, ನ್ಮಮ 
ಹಲವನರತ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಉಪರ್ನಿಸಕರತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಆಧ್ನರಿತ್ ಕಲ್ಲರ್ನ 
ರ್ನರ್ಾಕರಮವನ್ತು (TALP) ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಿರತವುದುಲದೆಿೋ, ತ್ಮಮ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ 
ಹಂದಿರತಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಉಪರ್ನಿಸಗಳ ಹಲವನರತ ವಿೋಡಿಯೋಗಳನ್ತು 
ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳ ಅನ್ತಕ ಲರ್ನೆಗಿ ರ್ ಟ ಿಬ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಅಪೆ ೋಿಡ್ ಮನಡಿದನುರೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಹಲವನರತ ವಿೋಡಿಯೋಗಳು ಬಹಳ ಜನ್ಪಿರರ್ವನಗಿವ ೆ ಮತ್ತು 
ಹಲವನರತ ಸರ್ನಾರಿ ಶನಲನ/ರ್ನಲೆೋಜತ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಮ ಇಂತ್ಹ ಪರರ್ತ್ುಗಳಿಗೆ 
ರನಜಿ ಮತ್ತು ರನಷಾಮಟಾದ ಪರಶಸಿುಗಳನ್ ು ಪಡದೆಿದನುರೆ. 

 ರ್ೆ ೋವಿಡ್ ಸಮರ್ದ ಲನಕ ಡೌನ್ ಪರಿಸಿೆತಿಯಂದ ರ್ಶಕ್ಷಣದ ಎಲನ ಿ ಸೆರಗಳ 
ಎಲನ ಿ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್-ಆಧ್ನರಿತ್ ಬೆ ೋಧರ್ೆ-ಕಲ್ಲರ್ ೆ ಪರರ್ತ್ುಗಳನ್ತು 
ಅನವನರ್ಾವನಗಿ ಮನಡಬೋೆರ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ ರ್ಶಕ್ಷಕರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ರ್ಶಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆಗಳನಗಲ್ಲ ಇದರ್ೆೆ ಸಿಧದವನಗಿಲವಿೋೆರ್ೆಂದರೆ, ಹಲವರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆತಿ/ಪರಿಣಿತಿ 
ಇಲಿದಿರತವುದರಿಂದ ಹನಗ  ಮನಹತಿ-ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ್ರ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕರ್ಾದ ಅಲಭಿತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ/ 
ತನಂತಿರಕ ಬಂೆಬಲದ ರ್ೆ ರತಗೆಳು ರ್ನರಣವನಗಿವ.ೆ ಅಲದಿೋೆ, ಹಲವು ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ 
ಸನಮಗಿರಗಳು ಬೈೆಜತಸ್/ ಖನನ್ ಅರ್ನಡಮೆಿ/ ಟ್ನಟ್ನ ಸಾೆೈಡ್ ಮತಂತನದ 
ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ ದ ೆರಕತತಿುದತು, ನ್ಮಮ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ಆಸಕ್ರುಗೆ ಅನ್ತಗತಣವನಗಿ ಡೌನ್ ಲೆ ೋಡ್ ಮನಡಿರ್ ೆಳುಳತಿುದನುರೆ ಹನಗ  ಸ ಕು 
ಸರ್ಚಾ ಇಂಜನ್ ಗಳಿಂದ ಮನಗಾದಶಾನ್ವನ್ ು ಸಹ ಪಡೆದತರ್ ೆಳುಳತಿುದನುರೆ. ಈ 
ಅಭನಿಸವು ರ್ೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರ್ನಲ್ಲುರ್ಲ್ಲದಿತು, ರ್ೆ ೋವಿಡ್ ಸಮರ್ದ 
ಲನಕ ಡೌನ್ ಗ  ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ.ಿ ಇಂತ್ಹ ಪರರ್ತ್ುಗಳನ್ತು, ಬದಲನವಣೆ 
ತ್ರಲತ ಇರೆ್ೆಯರತವ ರ್ೆಲವು ಉತನುಹ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಮನಡಿರತವುದತ 
ವನಸುವವನದರ , ಎಲನ ಿರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಇಂತ್ಹ ಪರರ್ತ್ುಗಳನ್ತು ಮನಡಿರತವುದಿಲಿ.  

 ಈ ಹರ್ೆುಲರೆ್ಲ್ಲ ಿ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿದತು, 
ಸ ಕುವನಗಿ ಯೋಜಸಿದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಕಲ್ಲರ್ರೆ್ ಬದಲನಗಿ ರ್ೋೆವಲ 
ದತಬಾಲವನದ "ತ್ತತ್ತಾ ದ ರ ಬ ೆೋಧರ್ೆ ಕಲ್ಲರ್ೆ" ರ್ನ್ತು (Emergency 
Remote Teaching Learning – ERTH) ಅಳವಡಿಸಿದನುರ ೆ ಎಂಬತದತ 
ಯೋಚಿಸಬೋೆರ್ನದ ವಿಷರ್ವನಗಿದ.ೆ ಒಂದತ ಸರಿಯನದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೆೆ 
ಬಹಳಷತಾ ಪ ವಾಭನವಿ ತ್ಯನರಿರ್ ಅಗತ್ಿವಿದತು, ರೆ್ರ್ನುಗಿ ಯೋಜಸಿ 

ತ್ಯನರಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳು, ಯೋಜತ್ ವೆೋಳನಪರ್ಟಾ ಮತ್ತು ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ಲಭಿವಿರತವ ರ್ೆಟ್ ವಕಾ ಸಂಪಕಾ ಹನಗ  ದ ರಕಲ್ಲರ್ನ (Distance 
Learning) ರ್ನರ್ಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಿವಿರತವ ಇತ್ರ ಪರಿಕರಗಳ ಅವಶಿಕತೆ 
ಇಂದತ ವಿಶನವದಿಂತ್ ಬೆೋರ್ನಗಿರತವುದತ. ಸಂಪ ಣಾವನಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೆೆ 
ಬದಲನಗಿ ಸಂಯೋಜರ್ೆ ಕಲ್ಲರ್ ೆ (Blended Learning) ಅಥವನ ಹೆೈಬಿರಡ್ 
ಕಲ್ಲರ್ನ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು  ಹೆಚತಚ ಪರಿಣನಮರ್ನರಿ ಎಂದತ ಪರತಿಪನದಿಸಲನಗತತಿುದೆ. 
ಇದಕ ೆ ಸಹ ವಿವಸನೆಪಕರತ/ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಬಹಳಷತು 
ಯೋಜಸಿ ತೆ ಡಗಿಸಿರೆ್ ಳುಳವ ಅಗತ್ಿವಿದೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಲನಕ ಡೌನ್ ನಂದ 
ಆದಂತ್ಹ ಅನ್ತಭವವನ್ತು ಆಧರಿಸಿ, ಈಗ ಸ ಕು ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ತು 
ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕರ್ಾಗಳ ಅಳವಡಿರ್ಯೆಂದ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜತ್ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ರ್ಶಕ್ಷಣರ್ೆೆ ಕನಷಾ ಪಕ್ಷ ಭನಗಶ: ಬದಲನವಣೆಗೆ ಳಳಲತ 
ಅನ್ತವನಗತವುದತ. ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಆಧ್ನರಿತ್ ಕಲ್ಲರ್ನ ಯೋಜರ್ೆ ಮತ್ತು ಸಮನನ್ 
ರ ಪದ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಂಶಗಳನ್ತು ಎಲ ಿ ರ್ಶಕ್ಷಕರಿಗ  ಕಡನಡರ್ಗ ೆಳಿಸಿ 
(ಸರ್ನಾರಿ, ಅನ್ತದನನತ್ ಮತ್ತು ಅನ್ತದನನ್ರಹತ್ ಖನಸಗಿ ಸಂಸೆೆ), ಅವರ 
ಬೆ ೋಧರ್ನ ರ್ೌಶಲಿವನ್ತು ಉತ್ುಮಗೆ ಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಅವರತಗಳು ತ್ಮಮ 
ವಿಕ್ರು ಚಿತ್ರದ ಮೌಲಿವನ್ತು ಹಚೆಿಚಸಿರ್ ೆಳಳಲತ ಮನತ್ರವಲದೆಿೋ, ಸಾಧ್ನಾತ್ಮಕ 
ಮೌಲಿವನ್ತು ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಲ್ಲ ಿಹಚೆಿಚಸಲತ ಅನ್ತವನಗತವುದತ. 

ಈಗ ಬಹಳ ಮತಖ್ಿವನದ ವಿಷರ್ವೆಂದರೆ, ಲನಕ ಡೌನ್ ತೆರವುಗೆ ಳಿಸಿದ 
ನ್ಂತ್ರ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳನ್ತು ಪತನ್: ತೆರೆರ್ಲತ ಬಹಳಷತಾ ಪ ವಾಸಿದಿತೆ 
ಮನಡಿರ್ ೆಂಡತ, ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಬೆೋರ್ನಗತವುದತ.  ಅಲದೆಿೋ, ಒಂದೆೋ ತೆರೆರ್ನದ 
ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರ ಎಲನ ಿ ಪರಿಸಿೆತಿಗ  ಹೆ ಂದತವುದಿಲ ಿ ಎಂಬತದನ್ತು 
ಅಥಾಮನಡಿರ್ ೆಳಳಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಪ ವಾ ಬನಲನಿವಧಿ ರ್ಶಕ್ಷಣದಿಂದ (Early 
Childhood Education) ಪನರರಂಭಿಸಿ ಪರತಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ್ದಲ ,ಿ ಅಂದರೆ 
ನ್ಸಾರಿ, ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಮತ್ತು ಉನ್ುತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣಗಳನ್ತು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ 
ಪರತಿಯಂದತ ಹಂತ್ಕ ೆ ತ್ನ್ುದೆೋ ಆದ ವಿರ್ಶಷಾ ಸನುವೋೆಶ, ಅಗತ್ಿ ಮತ್ತು 
ಪೆ ೋಷಕರ ಆತ್ಂಕಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಪರತಿ ಸನುವೋೆಶವನ್ ು 
ಸಂಪ ಣಾವನಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ, ಅತ್ತಿತ್ುಮ ಫಲ್ಲತನಂಶವನ್ತು ನೋಡತವಂತೆ 
ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರವನ್ತು ರ ಪಿಸಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಇದರ್ನೆಗಿ ಉಸತುವನರಿ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ, 
ಸಂಸೆೆರ್ ಮತಖ್ಿಸೆರತ ಹನಗ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಯನ ಸಂಸೆೆಗಳ 
ಶತದಿೆೋಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸೆೆರ್ಲ್ಲರಿತವ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿವಿದನಿರ್ಥಾಗಳು ಸನಮನಜಕ 
ಅಂತ್ರವನ್ತು ರ್ನಪನಡಲತ, ಕಲ್ಲರ್ನ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ತು ಹಂಚತವನಗ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದಿ 
ರ್ೋೆಮರ್ನತಿರ್ಲಿ್ಲ ಸಂಸೆೆಗೆ ಪರತೆಿೋಕವನದ ಮತ್ತು ನದಿಾಷಾ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಂತ್ರ್ೆೆ 
ಹೆ ಂದತವ ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರವನ್ತು ರ ಪಿಸಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಮ ಲ ಸೌಕರ್ಾ ಮತ್ತು 
ಬೆ ೋಧಕರ ಲಭಿತೆರ್ತ ಬಹಳ ವೆೈವಿಧಿಮರ್ವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು 
ನೋಡತವ ಸನಮನನ್ಿ ಮನಗಾಸ ಚಿರ್ಂತೆ ಕರಡತ ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು ಪರತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆೆರ್ತ ರ ಪಿಸಿ, ಸ ಕುವನದ ಕಲ್ಲರ್ನ ಪರಿಸರವನ್ತು ನಮಿಾಸಿ, ಗರಿಷಾಮಟಾದ 
ಸತರಕ್ಷತೆರ್ನ್ತು ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೆೆರ್ ಇತ್ರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಪರತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆರ್  ಸನುವೋೆಶದ ಸ ಕ್ಷಮತೆರ್ನ್ತು 
ಅರಿತ್ತ, ಎಲನ ಿ ಸಮರ್ದಲ ಿ ತ್ನಖಗೆೆ ಮತಕುವನಗಿರಬೆೋಕತ, ಸಂಸೆೆ ಗೆ 
ನದಿಾಷಾವನದ ಅಪನರ್ ನವಾಹಣನ ತ್ಂಡರ್ೆೆ ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರವನ್ತು 
ಯೋಜಸತವ ಹ ೆಣೆಗನರಿರ್ಯೆರಬೆೋಕತ ಹನಗ  ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮನಹತಿಗನಗಿ 
ಮತ್ತು ಅಗತ್ಿವಿದನುಗ ಅನ್ತವನಗತವಂತೆ ನರಂತ್ರವನಗಿ ವರದಿರ್ನ್ತು 
ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋರ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಪೆ ೋಷಕರ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲನಿ್ ಭರ್ ಮತ್ತು ಮ ಲ ಸೌಕರ್ಾದ ರ್ ೆರತೆಯಂದ 
ಕಡನಡರ್ ಸನಮನಜಕ ಅಂತ್ರವನ್ತು ರ್ನಪನಡಲತ ಸನಧಿವಿಲವೆಿಂಬ ಆತ್ಂಕದಿಂದ 
ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲ ಿಪರವೆೋಶ ಕಡಿಮಯನಗತವ ಮತನ್ ುಚರ್ರೆ್ನ್ತು ಗರಹಸಿ, ಸ ಕುವನದ 

ಕ ರೇ ವಿಡ್-೧೯ ನ್ ಿಂತ್ ರದ ಶಿ ಕ್ಷಣ, ಪಯರಣಿಶ ಯಸರ ದಲ್ಲ ಿ ಸಿಂಶ   ೇಧ್ನ   ಮತ್ ುತ ಜನ ಯರ  ರ ೇಗ ಯ ಸಿಂ ರಕ್ಷಣ  

ಫುಟ 4 ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ 

ಪ್ರೊ. ಕತ್ ೊ ಶಕ ಂತ್ಲಾ 

ಸಿಂಪುಟ 0 1 ;  ಸಿಂ ಚಿ ಕ   02    

ಇಂಗಿೋಿಶ್ ಲೋೆಖ್ನ್ “Post COVID Education, Research in Animal Sciences and Healthcare” ಅನ್ತು ಕನ್ುಡರೆ್ೆ ಅನ್ತವನದ ಮನಡಿರೆ್ ರ್ಟಾದರೆ್ೆ  
ಡನ. ಎ. ಎಂ. ರಮೋಶ್, ಮತಖ್ಿ ರ್ನರ್ಾನವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಿವನದಗಳು 



ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರವನ್ತು ಪರತಿ ಸಂಸೆೆರ್ತ ರ ಪಿಸಿ, ಆದನರ್ದಲ್ಲನಿ್ ನ್ಷಾವನ್ತು 
ತ್ಗಿೆಸತವುದತ ಅಗತ್ಿವನಗಿದೆ. 
ಈ ಹರ್ೆುಲರೆ್ಲ್ಲ,ಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ತ ವಿಜ್ಞನನ್ 
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ವಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ (ಕನಷಾ ಪಕ್ಷ ಶನಲನ ಮಟಾದಲ್ಲಿ) 
ಮಲ್ಲಾಮಿೋಡಿರ್ ಸನಮಗಿರಗಳನ್ತು ದಿವಭನಷ್ನ ಮನಧಿಮದಲ್ಲ ಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವ 
ಹೆ ಣೆಗನರಿರೆ್ರ್ನ್ತು ನೋಡತವುದತ ಸ ಕು. ಅಂತ್ಹ ಸನಮಗಿರಗಳು ಪಠ್ಿಕರಮರ್ೆೆ ಮನತ್ರ 
ಸಿೋಮಿತ್ವನಗಿರದೆ ಅದರಿಂದನರೆ್ಗಿನ್ ಪ ರಕ ಮನಹತಿರ್ನ್ತು ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ನೋಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞನನ್, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಹನಗ  ರ್ೌಶಲಿ-ಅಭಿವೃದಿಿರ್ನ್ತು ತ್ಮಮ ಆಯೆೆರ್ 
ಕ್ೋೆತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಮತಂದತವರೆಸಲತ ಉತುೆೋಜನ್ ನೋಡಿದಂತನಗತವುದತ. ಈ ರಿೋತಿರ್ 
ಮನಹತಿರ್ನ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸತವನಗ ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ತ ಹೆಸರನಂತ್ ರ್ಶಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು 
ವಿದನವಂಸರ ಸಲಹೆರ್ನ್ತು ಪರತಿ ಹಂತ್ದಲ  ಿ ಪಡೆದತ ಮಲ್ಲಾಮಿೋಡಿಯನ 
ಸನಮಗಿರಗಳನ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದತ. ಆನ್ಂತ್ರ ಉನ್ುತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳನ್ತು ಪರಿಶೆ ೋಧಿಸಲತ ಮತ್ತು ಅನ್ತಮೊೋದಿಸಲತ 
ಹೆ ರಗಿನ್ ತ್ಜ್ಞರನ್ತು ಬಳಸಿರೆ್ ಳುಳವುದತ. ಇದರಿಂದ ರ್ಶಕ್ಷಣದ ಎಲನ ಿಹಂತ್ಗಳಲ  ಿ
ಗತಣಮಟಾದ ಕಲ್ಲರ್ನ ಸಂಪನ್ ಮಲ ದೆ ರೆರ್ಲತ ಅನ್ತವನಗತವುದತ. 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್-ಆಧ್ನರಿತ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೆೆ ಪನರಮತಖ್ಿತೆ ನೋಡತವ ಬದಲನವಣಗೆಳು 
ಆಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಎಲನ ಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತ್ಗಳಲ  ಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ 
ಆಧತನೋಕರಣಗೆ ಳಳಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ್ತು ಎದತರಿಸಲತ 
ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕು ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರಗಳು/
ಮನದರಿಗಳನ್ತು ರ ಪಿಸತವ ಮ ಲಕ ಸನಧಿತನ ಯೋಜರ್ೆಯಂದನ್ತು 
ಹೆ ರತ್ರತವುದತ ಅಗತ್ಿವನಗಿದೆ. 
ಲನಕ ಡೌರ್ ೆೋತ್ುರದ ಯನವುದೆೋ ಸನುವೋೆಶದಲ್ಲ ಿರ್ಶಕ್ಷಕರತ, ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು 
ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಪರವೆೋಶ, ಸಮನನ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲರಿನ್ತು ಒಳಗೆ ಳುಳವಿರ್ರೆ್ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ 
ಹರಿಸಬೆೋರ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ವೆೈರ್ಕ್ರುಕ ಕಲ್ಲರ್,ೆ ಸನಮಥಿಾ ಆಧ್ನರಿತ್ ಮತ್ತು 
ಫಲ್ಲತನಂಶ ಆಧ್ನರಿತ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೆೆ ಒತ್ತು ನೋಡತವ ಸಮನರ್ನಂತ್ರ ಬದಲನವಣೆರ್ 
ಅಗತ್ಿವಿದೆ. ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ರ್ಳೆಹಂತ್ಗಳ ರ್ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ರ್ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹತ ಬತದಿಿವಂತಿರ್ೆ 
ಸಿದನಿಂತ್ವನ್ತು (Multiple Intelligence) ಅಳವಡಿಸಿರೆ್ ಳಳಲತ ತ್ರಬೆೋತ್ತಗೆ ಳಿಸಿ, 
ಕಲ್ಲರ್ನ ವೆೈಕಲಿವಿರತವ ಮತ್ತು ಅಂಗ ವೆೈಕಲಿವಿರತವ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳಿಗ  ಸಹ ಸ ಕು 
ತ್ರಬೆೋತಿ ನೋಡಲತ ಅನ್ತವು ಮನಡಿರ್ ೆಡಬೆೋಕತ. ಲ್ಲಂಗ-ಆಧ್ನರಿತ್ 
ಒಳಗೆ ಳುಳವಿರ್ರೆ್ತ ಸ ಕ್ಷಮ ವಿಷರ್ವನಗಿದುರ  ಸಹ ಸ ಕು ಬಹತ ಮತಖ್ಿ 
ಅಗತ್ಿವೆಂಬತವುದನ್ತು ಮನ್ಗನಣಬೆೋಕತ. 
ಆ)  ಪ ಯರಣಿಶ ಯಸ ರದ  ಸ ಿಂಶ   ೇಧ್ ನ  
 ಅನ್ತದನನ್ ಸಂಸೆೆಗಳು ಪನರಣಿಶನಸರರ್ೆೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಮ ಲ ಸಂಶೆ ೋಧರ್ಗೆೆ 
ಅನ್ತದನನ್ ನೋಡಲತ ಮತಂದ ೆ ಬರಬೋೆಕತ (ಸ ಕ್ಷಮ ಜೋವಿ ವಿಜ್ಞನನ್, ಸನಂಕರಮಿಕ 
ಅಧಿರ್ನ್, ವೈೆರಸ್ ಅಧಿರ್ನ್, ರ್ೆ ೋಶಜೋವ ವಿಜ್ಞನನ್, ಆನ್ತವಂರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞನನ್ 
ಮತಂತನದವುಗಳು) 

 ಮ ಲ ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ಯೋಜರ್ಗೆಳಲ್ಲ ಿ ರ್ನರ್ಾನವಾಹಸತತಿುರತವ 
ಹಸೆರನಂತ್ ಸಂಶೆ ೋಧಕರ ನ್ಡತವ ೆಹನಗ  ಅನ್ವಯಕ ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ಸಂಸೆೆಗಳು/
ಉದಿಮಗಳಲ್ಲ ಿ ರ್ನರ್ಾನವಾಹಸತತಿುರತವವರೆ ಂದಿಗೆ ಅಥಾಪ ಣಾ 
ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ಸಹಯೋಗವನ್ತು ಹಚೆತಚ ಪರರ್ನರ ನೋಡತವ ಮ ಲಕ 
ಉತುೆೋಜಸತವುದಲದಿೋೆ, ಸಹಯೋಗ ಹನಗ  ಗತರತತಿಸತವಿರ್ಗೆ ೆ ಅನ್ತವು 
ಮನಡಿರ್ೆ ಡತವುದತ 

 ಭನರತಿೋರ್ ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂಸೆೆ ಮತ್ತು ಜವನಹರಲನಲ್ಸ ರ್ೆಹರತ ಉನ್ುತ್ 
ಅಧಿರ್ನ್ಗಳ ಸಂಸೆೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಮನಡಲ್ಲಂಗ್ ರ್ನರ್ಾವನ್ತು ನವಾಹಸತತಿುರತವ 
ವಿಜ್ಞನನಗಳಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಪರರ್ನರವನ್ತು ದ ೆರಕ್ರಸಿರ್ೆ ಟತಾ ಜನ್ಸನಮನನ್ಿರಿಗ ೆಅದರಲ ಿ 
ಮತಖ್ಿವನಗಿ ಆಸಕುರ ಪರಯೋಜನ್ರ್ನೆಗಿ ಮನಹತಿ ದೆ ರೆರ್ತವಂತ ೆಮನಡತವುದತ 

ಇ)  ಆರ  ರೇಗಯ ಸ ಿಂರಕ್ಷಣ  
 ಹಲವು ಆರೆ ೋಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಪರಿಣಿತ್ರತ ಈಗನಗಲೆೋ ಮನಡಬಹತದನದ 
ಮತ್ತು ಮನಡದಿರತವ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿವಳಿರ್ೆರ್ನ್ತು ನೋಡಿದನುರೆ. ರ್ ೆೋವಿಡ್ 
ಮತ್ತು ಲನಕ ಡೌರ್ ೆೋತ್ುರ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಆರೆ ೋಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಸಂಸೆೆಗಳು 
ಸನ್ುದಿವನಗಿದುರೆ, ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ರ್ನರ್ಾತ್ಂತ್ರರ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಮೌಲಿವನ್ತು 
ನೋಡಿದಂತನಗತವುದತ 

 ಮತಂಬರತವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸನಂರ್ನರಮಿಕ ರ ೆೋಗದ ಹರಡತವಿರ್ರೆ್ 
ಮತನ್ ುಚರ್ೆರ್ನ್ತು ಬಹಳಷತಾ ಅಂಕ್ರ ಸಂಖೆಿ ಮನಹತಿರ್ ಮ ಲಕ ನ್ಮಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದೆರ್ಲದೆಿೋ, ಜನ್ಸನಮನನ್ಿರತ ಮತ್ತು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಏನ್ತ 
ಮನಡಬೆೋರ್ಂೆಬತವುದರ ಬಗೆೆರ್  ತಿಳಿದತ ಬಂದಿದೆ 

 ಗಮನ್ ಹರಿಸದಿರತವ ಒಂದತ ವಿಶೆೋಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲಿ 
ಜನ್ರ ಮನ್ಸಿೆತಿ ಹೆೋಗಿರತವುದೆಂಬತದನಗಿದೆ. ಅದರಲ  ಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಹದಿಹರೆರ್ದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನುಗಿದತು, ಅವರಲ್ಲ ಿಅತಿ ಹೆಚತಚ ಪರಮನಣದ 
ಆತ್ಮಹತೆಿ ಪರಕರಣಗಳು ಭನರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಕಂಡತಬಂದಿದೆ. ಶನಲನ ರ್ನಲೆೋಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಇತಿುೋಚಿನ್ ಪರವೃತಿುಯೆಂದರೆ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ನ್ಡತವೆ ಗನಢವನದ 
ಗೆಳೆತ್ನ್ವನ್ತು ಬೆಳೆಸಿರೆ್ ಳುಳವುದತ ಹನಗ  ಸಂಬಂಧವನ್ತು ಸಹ 
ಹೆ ಂದತವುದನಗಿದೆ. ರ್ ೆೋವಿಡ್ ನದಿಾಷಾಮನನ್ರ್ೆೆ ಅನ್ತಗತಣವನಗಿ ಸನಮನಜಕ 
ಅಂತ್ರ, ಲನಕ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಸ ೆೋಂಕತ ತ್ಗಲತವ ಭರ್ ಸನಕಷತಾ ಮನನ್ಸಿಕ 
ಪರಿಣನಮಗಳನ್ತುಂಟತಮನಡತತಿುದೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಎಲನ ಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸಂಸೆೆಗಳಲ  ಿ ಸನಮನನ್ಿವನಗಿ ಎಲನ ಿ ವಿದನಿರ್ಥಾಗಳ ಮನನ್ಸಿಕ ಆಪು 
ಸಮನಲ ೆೋಚರ್ೆರ್ ಅಗತ್ಿತೆರ್ನ್ತು ಪ ರೈೆಸತವ  ಮತ್ತು ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಗತರತತಿಸಲಾರ್ಟಾರತವ ಗಂಭಿೋರ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ದತರನದೃಷಾಕರ ಘಟರ್ಗೆಳು 
ನ್ಡೆರ್ದಂತೆ ತ್ಡೆರ್ತವ ಅಗತ್ಿವಿದೆ. 

 ಪೆ ೋಷಕರಿಗ  ಸಹ ಆಪು ಸಮನಲೆ ೋಚರ್ೆ ಅಗತ್ಿವಿದತು, ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ 
ಇದನ್ತು ವಿವಸೆೆ ಗೆ ಳಿಸಲತ ಸನಧಿವನಗತವುದಿಲವಿನದುರಿಂದ ವಚತಾರ್ಲ್ಸ 
ರ್ನಯನಾಗನರಗಳಲ್ಲ ಿ ಆಪು ಸಮನಲೆ ೋಚರ್ೆರ್ನ್ತು ನರ್ಮಿತ್ವನಗಿ 
ಏಪಾಡಿಸಿ, ಉತ್ುಮ ಬನಂಧವಿವನ್ತು ಹೆ ಂದತವ ಮತ್ತು ಉಪರ್ತಕುವನದ 
ಪರತ್ತಿತ್ುರವನ್ತು ಪಡೆರ್ತವ ಅವಶಿಕತೆಯದೆ. 

 ಸನಮನನ್ಿವನಗಿ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ರ್ ೆೋವಿಡ್ ಸ ೆೋಂಕ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಬಹಳಷತಾ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳನ್ತು ನೋಡಲನಗತತಿುದುರ , ಸನವಿನ್ ಪರಮನಣವೂ 
ಏರಿರ್ಯೆನಗತತಿುದೆ. ಇದರಿಂದ ಹತ್ತು ವಷಾಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವರ್ಸಿುನ್ ಮಕೆಳ 
ಪೆ ೋಷಕರತ ಮತ್ತು ೬೦-೬೫ ವಷಾ ವರ್ಸಿುನ್ ವಯೋವೃದಿರ ಮನನ್ಸಿಕ 
ಸಮತ ೆೋಲನ್ದ ಮೋಲ  ಪರಭನವ ಬಿೋರತತಿುದೆ. ಈ ವಯೋಮನನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಇತ್ರೆ ರ್ನಯಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲತತಿುರತವವರಲ್ಲ ಿ ಮನತ್ರ ಮನರಣನಂತಿಕ 
ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚತಚ ಎಂಬ ಮನಹತಿರ್ನ್ತು ನೋಡಿ, ಹಚೆಿಚನ್ ಪರರ್ನರವನ್ತು 
ನೋಡಿದರೆ ಹರಿರ್ ರ್ನಗರಿೋಕರಲ್ಲ ಿಮನ್ಸೆೆೈರ್ಾ ಹರೆ್ನಚಗತತ್ುದೆ. 

 ವೆೈರ್ಕ್ರುಕ ರೆ ೋಗ ನರೆ ೋಧಕ ಶಕ್ರುರ್ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿರ್ನ್ತು ನೋಡಿದರೆ 
ಓದತಗರಿಗೆ ಅನ್ತಕ ಲವನಗತವುದತ. 

 ಮತೆ ುಂದತ ಗಂಭಿೋರವನಗಿ ಆಲೆ ೋಚಿಸಬೆೋರ್ನದ ವಿಷರ್ವೆಂದರೆ (ನ್ನ್ು 
ಮರ್ಟಾಗೆ) ಪರಿಸಿೆತಿರ್ ಗಂಭಿೋರತೆರ್ ಅರಿವಿಲದೆಿೋ, ಜನ್ಸನಮನನ್ಿರ 
ಬೆೋಜವನಬನುರಿ ಮರ್ೆ ೋಭನವರ್ೆ, ಧಿಕೆರಿಸತವ ಪರವೃತಿು ಅಥವನ ಮನನ್ವ 
ದತಬಾಲತೆಯಂದ ವೆೈರ್ಕ್ರುಕ ಲನಭರ್ನೆಗಿ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ್ತು ಬಳಸಿರೆ್ ಳಳಲತ 
ಸತಳುಳ ಹೆೋಳುವ ವತ್ಾರ್ೆಗಳಿಂದ ಸನಂರ್ನರಮಿಕ ರೆ ೋಗವು ವಿವರಿಸಲನಗದಷತಾ 
ಹೆಚತಚ ಹರಡತತಿುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ನ್ತು ರ್ನವು ಹೆೋಗೆ ನರಿೋಕ್ಷಿಸತವುದತ 
ಅಥವನ ನಭನಯಸತವುದತ? 

 ರ್ ೆೋವಿಡ್ ಪರಿಸಿೆತಿರ್ತ ಎಷತಾ ರ್ನಲನವಧಿರ್ವರೆಗೆ 
ಮತಂದತವರೆರ್ತವುದೆಂಬತದತ ಅನರ್ಶಚತ್ತೆಗಳಲೆ ಂಿದನಗಿದೆ. ಜನ್ಸನಮನನ್ಿರಿಗೆ 
ಬಹಳ ಹಂದಿನ್ ರ್ನಲದ ಯನವುದೆೋ ವೆೈರಸ್ ಸನಂರ್ನರಮಿಕದಂತೆ ರ್ ೆೋವಿಡ್ 
ಸಹ ಒಂದತ ಎಂಬತವುದರ ಬಗೆೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿ, ಸ ಕುವನಗಿ 
ತ್ಮಮ ಜೋವನ್ ಶೆೈಲ್ಲರ್ನ್ತು ಬದಲನಯಸಿರ್ ೆಂಡತ ಬದತಕತವುದನ್ತು 
ಕಲ್ಲರ್ಬೆೋರ್ಂೆಬತದನ್ತು ಮನ್ವರಿರ್ ೆ ಮನಡಿರ್ ೆಡಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಈ ವಿಷರ್ರೆ್ೆ 
ಹೆಚಿಚನ್ ರಿೋತಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಪರರ್ನರವನ್ತು ನೋಡಿ ಜನ್ರಲ್ಲರಿತವ ಭರ್ವನ್ತು 
ಹೆ ೋಗಲನಡಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಹಚೆತಚ ಜವನಬನಿರಿರ್ತತ್ವನಗಿ ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿೆತಿರ್ಲ್ಲ ಿ ವತಿಾಸಬೆೋರ್ೋೆ ವಿನ್ಹ ಭರ್ದಿಂದಲ.ಿ ಇದೆೋ 
ರೆ ೋಗನರೆ ೋಧಕ ಶಕ್ರುರ್ನ್ತು ಹಚೆಿಚಸಲತ ಸಹರ್ನರಿಯನಗತವುದತ.  

 ನಗದಿತ್ ಮರ್ೆ ೋವೆೈಜ್ಞನನಕ ಆಪು ಸಲಹನ ರ್ೋೆಂದರಗಳನ್ತು ಸನೆಪಿಸಿ, 
ಜನ್ಸನಮನನ್ಿರಿಗೆ ಅವಶಿಕವಿರತವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಹನರ್ವನ್ತು 
ಪಡೆರ್ಲತ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಅನ್ತವು ಮನಡಿರ್ ೆಡಬೆೋಕತ. ಇನ್ ು ಹೆಚಿಚನ್ 
ಚಿಕ್ರತೆುರ್ ಅಗತ್ಿವಿರತವವರ ಅನ್ತಕ ಲರ್ನೆಗಿ ಮ ಲ ಸೌಕರ್ಾವನ್ತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬೆೋರ್ೆಂಬತದತ ನ್ನ್ು ವೆೈರ್ಕ್ರುಕ ಅಭಿಪನರರ್ವನಗಿದೆ. 

- ಪ  ರರ. ಕತ್  ರ ಶಕು ಿಂತ್ಲ ಯ 
ನವೃತ್ು ಡಿೋನ್ (ವಿಜ್ಞನನ್) ಮತ್ತು ಮತಖ್ಿಸೆರತ  
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ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ ರಿಂದ ಎಲನ ಿ ಕ್ೋೆತ್ರಗಳೂ ಪರತಿಭನವಿತ್ವನಗಿದತು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ೋೆತ್ರಗಳ ಮೋಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರ ಪರಿಣನಮವನ್ತುಂಟತ ಮನಡಿದೆ. 
ರೆೈತ್ರತ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಾನ್ುಗಳನ್ತು ಮನರನಟ 
ಮನಡಲತ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಸಂಕಷಾವನ್ತು ಎದತರಿಸತತಿುದನುರೆ. ಇಂದಿನ್ ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ರ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿ ಈ ಸಮಸೆಿ ಮತ್ುಷತಾ ಹೆಚಿಚ, ಹಲವು ರೆೈತ್ರತ ತನವು ಬೆಳದೆ ಕೃಷಿ 
ಉತ್ಾನ್ುಗಳನದ ಹಣತಣ, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವು ಮತಂತನದವುಗಳನ್ತು ಕಟ್ನವು ಮನಡತತಿುಲ,ಿ 
ಏರ್ಂೆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋಡತವ ಬೆಲೆ ಸನಗತವಳಿ ವೆಚಚವನ್ತು ಸಹ ಸರಿದ ಗಿಸಲತ 
ಸನಧಿವನಗತತಿುಲ.ಿ ರ್ಲೆವು ಅತಿರೆೋಕದ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ,ಿ ಹಚೆಿಚನ್ ಸಂಖೆಿರ್ ರೆೈತ್ರತ 
ಆತ್ಮಹತೆಿ ಮನಡಿರ್ ೆಂಡಿದನುರೆ ಹನಗ  ಅಂತ್ಹ ರೆೈತ್ರ ಬಗೆೆ ದನಖ್ಲಗೆಳು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲನಗಿಲ್ಲ ರನಷಾ ಮಟಾದಲನಗಿಲ್ಲ ಇರತವುದಿಲ.ಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರವು 
ಕಳೆದ ಎರಡತ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಿಹನರವನ್ತು ನೋಡಿದರ , ನ್ಷಾವನ್ತು ಸರಿದ ಗಿಸಲತ 
ಕಷಾಸನಧಿವೆೋರ್ಂೆದರೆ ಅದರ್ೆೆ ಹಲವು ಸಹಸನರರತ ರ್ ೆೋರ್ಟ ರ ಪನಯಗಳ ಅಗತ್ಿವಿದೆ. 
ಹಮತಮಖ್ ವಲಸೆಯಂದ ಮತೆ ುಂದತ ಅನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಉದಬವವನಗಿದೆ. 
ಗನರಮಗಳನ್ತು ತೆ ರೆದಿದು ಹಲವು ರ್ತವಕರತ ಅವುಗಳನ್ತು ವೃದನಿಶರಮಗಳರ್ನುಗಿಸಿ, 
ಈಗ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಪರಿಸಿೆತಿ ಮತ್ತು ರ್ನರಣಗಳಿಂದ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಹಳಿಳಗಳಿಗೆ 
ಹಂದಿರತಗತತಿುದನುರೆ. ಈ ರ್ತವಕರತ ಹಳಿಳಗಳನ್ತು ತೆ ರೆರ್ಲತ ಕೃಷಿ ಲನಭನದನರ್ಕ 
ಉದಿಮವಲವೆಿಂಬ ಮತಖ್ಿ ರ್ನರಣವಲದೆಿೋ, ವಧತ ಅರ್ೆವೋಷಣೆಗೆ ತೆ ಡರ್ನಗಿರತವುದತ, 
ನರ್ಶಚತ್ವನದ ಮತ್ತು ಭರವಸರೆ್ ಸಮಯೋಚಿತ್ ಮನಗಾದಶಾನ್ 
ದೆ ರೆರ್ದಿರತವುದತ ಹನಗ  ಗನರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲರಿತವ ಕಳಪೆ ಸೌಲಭಿಗಳು. 
ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿ ರ್ಲೆವು ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯಂದ ರೆೈತ್ರತ 
ಸಮರ್ರ್ೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟತವರ್ಟರ್ೆಗಳನ್ತು ನವಾಹಸಲನಗದೆ, ಅದರಲ  ಿ
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕಬತಬ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ತು ಕಟ್ನವು ಮನಡದೆ ಸಂಕಷಾರ್ೆೆ 
ಸಿಲತಕ್ರದನುರೆ. 
ಮುನ್ು ುಡಿ: ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರಿಣನಮದಿಂದನಗಿ ಈ ಎಲನ ಿ ಸಮಸೆಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪ ಣಾ ಪರಿಹನರವನ್ತು ನೋಡಲತ ಸನಧಿವಿಲವೆಿೋರ್ಂೆದರೆ, ದಿರ್ೋೆ ದಿರ್ೋೆ 
ಸನಂರ್ನರಮಿಕದ ಹರಡತವಿರ್ ೆ ಹೆಚತಚತಿುದೆ. ಈ ಲೆೋಖ್ನ್ದಲ್ಲ ಿ ಕಡಿಮ ಬಂಡವನಳ 
ಹ ಡಿರೆ್ರ್ಲ್ಲ ಿಸನಧಿವಿರತವ ಪರಿಹನರಗಳನ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಿಲರ್ದ 
ರ್ಶಸಿವ ಅನ್ತಭವಗಳನ್ತು ಆಧರಿಸಿ ನೋಡಲನಗಿದೆ.  
ಆಹನರ ಮತ್ತು ಪೆ ೋಷಣೆ ಭದರತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಆದಿತೆ ನೋಡಬೆೋಕತ, ಏರ್ಂೆದರೆ 
ಆರೆ ೋಗಿಕರ ಆಹನರದಿಂದ ದೆೋಶದ ರ್ನಗರಿೋಕರಲ್ಲ ಿ ರೆ ೋಗ ನರೆ ೋಧಕ ಶಕ್ರು 
ಹೆರ್ನಚಗತತ್ುದೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಪರತಿ ಪರರ್ತ್ುದಲ  ಿಅಗತ್ಿವಿರತವ ಆಹನರ ಉತನಾದರ್ೆ 
ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಾನ್ುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪೌಷಿಾರ್ನಂಶದಲ್ಲ ಿ ಸಮೃದಿವನಗಿರತವ ಹನಲತ, 
ಮನಂಸ, ಮಿೋನ್ತ ಇತನಿದಿಗಳನ್ತು ಹೆಚತಚ ಉತನಾದಿಸಬೆೋರ್ನಗತತ್ುದೆ. 
1. ಹಿ ಮು ಿಖ ವಲ್ಸ   
ನ್ಗರ ಪರಿಸರದ ರ್ಟೆಾ ಅನ್ತಭವಗಳಿಂದ ಹಳಿಳಗಳಿಗೆ ಹಂದಿರತಗಿದ ಬಹತತೆೋಕ 
ರ್ತವಕರತ ಅಲೆೋಿ ಉಳಿದತರ್ ೆಳುಳವ ಇರೆ್ೆರ್ನ್ತು ಹೆ ಂದಿದನುರೆ. ಭ  ರಹತ್ರತ 
ಹನಗ  ಕಡಿಮ ಭ ಮಿ ಮತ್ತು ಸರನಸರಿ ಭ ಮಿ ಹೆ ಂದಿರತವ ಕತಟತಂಬರ್ೆೆ 
ಸೋೆರಿದ ವಲಸೆ ರ್ತವಕರತ ಹನಗ  ಅಲಾ ಮತ್ತು ಮಧಿಮ ರ್ಶಕ್ಷಿತ್ ರ್ತವಕರತ 
ಇವರಲ್ಲ ಿಸೋೆರಿದನುರೆ. 
ಈಗ ಅಲಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಿಲಾ ಭ  ಒಡೆತ್ನ್ ಹೆ ಂದಿರತವ ಎಲನ ಿರ್ತವಕರಿಗೆ ಸಮಗರ 
ಕೃಷಿರ್ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನೋಡತವುದತ ಅವಶಿವನಗಿದೆ. ಆಯನ ಜಲೆಗಿಳಲ್ಲರಿತವ ಕೃಷಿ 
ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳು ಸಮಗರ ಕೃಷಿರ್ನ್ತು ರ್ೈೆಗೆ ಂಡಿರತವ ಪರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ 
ಮತ್ತು ಸಂದಶಾನ್ ಭೆೋರ್ಟರ್ನ್ತು ರ್ೈೆಗೆ ಳುಳವುದತ ಒಳಿತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಕೃಷಿ 
ವಿಶವವಿದನಿಲರ್ವು ೨೦೧೧ ರಿಂದ ಪರತಿವಷಾ ಕೃಷಿ ಮೋಳದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿ ಸಮಗರ 
ಕೃಷಿರ್ನ್ತು ಪನಲ್ಲಸತತಿುರತವ ಒಬಬ ರ್ತವಕ ಮತ್ತು ಒಬಬಳು ರ್ತವತಿರ್ನ್ತು 
ಗತರತತಿಸಿ, ಪರಶಸಿುರ್ನ್ತು ನೋಡತತಿುದೆ. ಈ ಪರಶಸಿು ವಿಜೆೋತ್ರತ ಪರತಿಯಂದತ 
ಪಂರ್ನರ್ತಿರ್ಲ ಿ ಲಭಿವಿದತು, ಹೆ ಸದನಗಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಡೆದ ರ್ತವಕರೆ ಂದಿಗೆ 
ತ್ಮಮ ಅನ್ತಭವವನ್ತು ಹಂಚಿರ್ ೆಳುಳತಿದನುರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹೆ ಂದಿದ 
ರ್ತವಕರಿಗೆ ಎಲನ ಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖಗೆಳು ಬೆಂಬಲ ನೋಡಬೆೋಕತ. ಈ 
ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆೈನ್ತಗನರಿಗೆ, ರ್ ೆೋಳಿ ಸನರ್ನಣ,ೆ ಕತರಿ, ಆಡತ, ಹಂದಿ, ಜೆೋನ್ತ 
ಸನರ್ನಣ,ೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿರ್ಲದೆಿೋ, ಸಿರಿಧ್ನನ್ಿಗಳು, ದಿವದಳಧ್ನನ್ಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಣೆಣ 
ಬಿೋಜಗಳು, ಹಪಾರ್ೋೆರಳೆ, ಮೋವು ಕೃಷಿ, ದಿೋಘಾರ್ನಲ್ಲಕ ಮರಗಳನದ ಹಲಸತ, ರ್ೋೆರಳೆ 
ಮತಂತನದವುಗಳನ್ತು ರ್ೆಡತವುದತ ಹನಗ  ಪರತಿ ಕತಟತಂಬರ್ೆೆ ಈ ಎಲನ ಿಉದಿಮಗಳ 

ಸಂಯೋಜರ್ೆರ್ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿ ರ್ ೆಡತವುದರ್ೆೆ ಒತ್ತು ನೋಡತವುದತ. ಈ 
ಪರಕ್ರರಯೆರ್ತ ಆರ್ಥಾಕತೆರ್ನ್ತು ಸಿೆರಗೆ ಳಿಸಲತ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಉದ ೆಿೋಗ 
ಸೃಷಿಾಸಲತ, ಉತನಾದರ್ನ ವೆಚಚವನ್ತು ತ್ಗಿೆಸಲತ ಹನಗ  ಆಹನರ ಮತ್ತು ಪೆ ೋಷಣೆ 
ಭದರತೆ ಸನಧಿಸಲತ ಸಹರ್ನರಿಯನಗತವುದತ. 
2. ಮ ೌಲ್ಯ  ವ ಧ್ಿನ  ಮತ್ುತ ಸಿಂಸಾ ರಣ   
ನರತದೆ ಿೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ ೆಿೋಗ, ಕಡಿಮ ಉದ ೆಿೋಗಸೆ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಉದ ೆಿೋಗ 
ಹನಗ  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹೆಚತಚವರಿ ಭರವಸ ೆಆದನರ್ವನ್ತು ಮೌಲಿ ವಧಾರ್ೆ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೆರಣೆ ಮ ಲಕ ಹಚೆಿಚಸತವ ದೆ ಡಡ ಅವರ್ನಶ ರನಜಿರ್ೆೆ ದೆ ರೆತಿದೆ. 
ಸನಮನನ್ಿವನಗಿ ರನಜಿ ಮತ್ತು ರನಷಾದಲ್ಲ ಿ ವನಷಿಾಕವನಗಿ ರ್ ೆಯೋಿತ್ುರ ನ್ಷಾ 
ಗಣನೋರ್ವನಗಿದೆ. ರ್ಲೆವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಾನ್ುಗಳನದ ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧನ್ ಮತ್ತು ಹತಣಸ ೆ
ಹಣಿಣನ್ ಫಸಲತಗಳ ಮ ರರ್ೆೋ ಎರಡಷಾನ್ತು ಕಟ್ನವು ಮನಡತವುದಿಲ.ಿ  
ಹನಗೆಯೆೋ ಶೆೋ. ೫೦ ರಷತಾ ಹಲಸಿನ್ ಹಣತಣಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರರ್ನರಿ ಫಸಲತಗಳಲ್ಲನಿ್ 
ವಿತ್ಿರ್ವನಗತವ ಪರಮನಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ನ್ಷಾ ಇವೆರಡರ ಖ್ಚಿತ್ವನದ ಅಂಕ್ರ 
ಅಂಶಗಳನ್ತು ಪಡೆರ್ಬೆೋಕತ.  
ಬೆಂಗಳೂರತ ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಿಲರ್ವು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿರತವ ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧನ್, 
ಹತಣಸ ೆಹಣತಣ, ಹಲಸತ ಮತ್ತು ತೆಂಗತ ಮತಂತನದವುಗಳ ಕೃಷಿ ಮನದರಿರ್ಂತೆ 
ರನಜನಿದನಿಂತ್ ರ್ಲೆವು ಅಗತ್ಿವನದ ಮನಪನಾಡತಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ  
ಪತನ್ರನವತಿಾಸಬಹತದನಗಿದೆ. 
ಈ ಮನದರಿರ್ ಬಹತ ಮತಖ್ಿ ವೆೈರ್ಶಷಾಯವೆಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಗರಹಣೆರ್ನ್ತು 
ಹನಲತ ಉತನಾದಕರ ಸಹರ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಮ ಲಕ ಶೆೋ. ೫-೮ ರಷತಾ 
ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ವೆಚಚವನ್ತು ಭರಿಸಿ ಖ್ರಿೋದಿಸತವುದಲದೆಿೋ, ರೆೈತ್ರನ್ತು ಗತಂಪತಗಳನಗಿ 
ಸಂಘರ್ಟಸಲತ ಸಹರ್ನರಿಯನಗತವುದತ. ಹನಲತ ಉತನಾದಕ ಸಹರ್ನರ ಸಂಘಗಳು 
ಬೆಳಗೆೆ ೨ ಗಂಟೆ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ೨ ಗಂಟೆ್ ರ್ನರ್ಾನವಾಹಸತತಿುದತು, ಬೆಳಗೆೆ ೧೦ 
ರಿಂದ ಮಧ್ನಿಹು ೩ರ ರವರೆಗೆ ಬಿಡತವನಗಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿಕರ್ನಾಟಕ 
ಹನಲತ ಉತನಾದಕರ ಮಹನ ಮಂಡಳಿಯಂದಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಸಂಸೆೆಗಳು ಒಡಂಬಡಿರ್ ೆ
ಮನಡಿರ್ ೆಂಡತ ಲಭಿವಿರತವ ಸೌಕರ್ಾವನ್ತು ಬಳಸಿರೆ್ ಳಳಬಹತದನಗಿದೆ. 
ತೆ ೋಟಗಳ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ಸಂಗರಹಸತವಲ್ಲ ಿ ನರತ್ವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ 
ಉತ್ಾನ್ುಗಳನ್ತು ಸಹ ಸಂಗರಹಸಬಹತದನಗಿದತು, ಮತೆ ುಂದತ 
ಮ ಲಸೌಕರ್ಾವನ್ತು ಸೃಷಿಾಸತವ ಅಗತ್ಿವಿರತವುದಿಲ.ಿ ಈ ಮನದರಿಗಳು ಕೃಷಿ 
ವಿಶವವಿದನಿಲರ್ದಲ್ಲ ಿಲಭಿವಿದತು, ಗತರತತಿಸಿದ ರ್ತವಕರತ ಹನಗ  ಸವಸಹನರ್ 
ಗತಂಪತಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳಲ್ಲ ಿ ತ್ರಬೆೋತಿರ್ನ್ತು ನೋಡಿದರೆ, ಆಯನ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲನಖಗೆಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆೆಗಳನದ ನ್ಬನಡ್ಾ, ಹಣರ್ನಸತ 
ಸಂಸೆೆಗಳು ಮತಂತನದವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ತು ನೋಡಬಹತದನಗಿದೆ.  
೩. ಅ) ಒಕ ಾಣ  ಅಿಂ ಗಳ ಮ ತ್ುತ ಅಗ ತ್ಯಕ  ಾ ಅನ್ುಸಯ ರ ವಯಗಿ ಎ ರವ ಲ್ು ಸ ೇವ ಗ ಳು 
ಇತಿುೋಚಿನ್ ಅಂದನಜನ್ ಪರರ್ನರ ಭನರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರ್ ೆೋರ್ಟ 
ರ ಪನಯಗಳಷತಾ ಕಟ್ನವಿನ್ ನ್ಂತ್ರ ನ್ಷಾವನಗತತಿುದೆ. ನಖ್ರವನದ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ 
ಲಭಿವಿಲದಿಿದುರತ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ  ಿ ಸಹ ಕಟ್ನವಿನ್ ನ್ಂತ್ರ ವನಷಿಾಕವನಗಿ 
ಹಲವನರತ ಸನವಿರ ರ್ ೆೋರ್ಟ ರ ಪನಯಗಳಷತಾ ನ್ಷಾವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ 
ಅಂದನಜಸಬಹತದನಗಿದೆ. 
ಹಂದಿನ್ ರ್ನಲದಲ್ಲ ಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಾನ್ುಗಳನ್ತು ಒಕೆಣೆ ಮನಡಲತ ಪರತಿ ಕತಟತಂಬವು 
ಒಕೆಣೆ ಅಂಗಳವನ್ತು ಹೆ ಂದಿರತತಿುತ್ತು. ಇತಿುೋಚಿನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲ ಿ ದೆೋಶನದಿಂತ್ 
ಬಹತತೆೋಕ ರೆೈತ್ರತ ಒಕೆಣರೆ್ನ್ತು ರಸುೆಗಳಲ್ಲ ಿಮನಡತತಿುದತು, ಇದರ್ೆೆ ಸಣಣ ಮತ್ತು 
ಅತಿ ಸಣಣ ಹಡತವಳಿಗಳು ಹೆಚತಚತಿುರತವುದಲದೆಿೋ, ವೆೈರ್ಕ್ರುಕವನಗಿ ಒಕೆಣೆ 
ಅಂಗಳವನ್ತು ನಮಿಾಸಿರ್ ೆಳಳಲತ ತ್ಗಲತವ ದತಬನರಿ ವೆಚಚ ರ್ನರಣವನಗಿವೆ. ರೆೈತ್ರ 
ಈ ಕರಮದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಧ್ನನ್ಿಗಳು ನ್ಷಾವನಗತವುದಲದೆಿೋ, ಸಿೋಮಿತ್ 
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ಇಂಗಿೋಿಶ್ ಲೋೆಖ್ನ್ “Covid19 Impact and Way Forward” ಅನ್ತು ಕನ್ುಡರೆ್ೆ ಅನ್ತವನದ ಮನಡಿರೆ್ ರ್ಟಾದರೆ್ೆ ಡನ. ಎ. ಎಂ. ರಮೋಶ್, ಮತಖ್ಿ ರ್ನರ್ಾನವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಿವನದಗಳು 
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ಶೆೋಖ್ರಣನ ಸನಮಥಿಾ, ಧ್ನನ್ಿಗಳ ಗತಣಮಟಾ ಹನಗ  ಪೆಟೆ್ ರೋಲ್ಸ, ಡಿೋಸೆಲ್ಸ ಎಣೆಣ, 
ಮ ತ್ರ, ಸಗಣಿ ಮತಂತನದವು ಮೋವಿರ್ೆ ಂದಿಗೆ ಬೆರೆರ್ತವ ಬಿೋತಿಯಂದ 
ಮಳಗೆನಲದಲ್ಲ ಿ ಹತನಶೆರ್ ಮನರನಟ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ರಿೋತಿರ್ ಧ್ನನ್ಿಗಳ 
ಸೋೆವರ್ೆಯಂದ ಮನನ್ವನಗೆ ಹನಗ  ಮೋವನ್ತು ಸೋೆವಿಸತವ ಜನನ್ತವನರತಗಳಿಗೆ 
ಹಲವು ಆರೆ ೋಗಿರ್ೆೆ ಸಮಸೆಿಗಳು ಎದತರನಗತತಿುವೆ.  
ಆದರ್ನರಣ, ಮೊದಲತ ಪರತಿ ಪಂರ್ನರ್ತಿರ್ಲ ಿ ಒಕೆಣೆ ಅಂಗಳವನ್ತು ಸನೆಪಿಸಲತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದತು, ಆನ್ಂತ್ರ ಪಂರ್ನರ್ತಿರ್ ಇತ್ರೆ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ 
ವಿಸುರಿಸಬಹತದನಗಿದೆ.  
ಒಕೆಣೆ ಅಂಗಳವನ್ತು ನ್ರೆೋಗನ ಮತ್ತು ಪರಧ್ನನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಂತ್ರಧ್ನರ 
ಯೋಜರ್ೆರ್ಗಳ ಸಹನರ್ದಿಂದ ಸನೆಪಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಕಡಿಮ ವೆಚಚದ 
ರ್ ೆರ್ಟಾಗಗೆಳು, ರ್ನಂಪೌಂಡ್, ಸಂಗರಹಣನ ಕಟಾಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಅಗತ್ಿಗಳಿಗೆ ಅಲಾ 
ಅನ್ತದನನ್ವನ್ತು ನೋಡಬೆೋರ್ನಗತವುದತ. ಕನಷಾ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲರೆ್ನ್ತು ಘ ೋಷಿಸಿದ 
ಕೃಷಿ ಉತ್ಾನ್ಗಳನ್ತು ಪಂರ್ನಯತಿ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ಮನರನಟ ಮನಡತವ 
ರ್ನರ್ಾವಿಧ್ನನ್ವನ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ಒಕೆಣೆರ್ಲದೆಿೋ, ಈ ಅಂಗಳದ 
ಸೌಕರ್ಾವನ್ತು ಕ್ರರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸನಂಸೃತಿಕ ರ್ನರ್ಾಕರಮಗಳಿಗ  ಸಹ 
ಪಂರ್ನಯತಿಗಳಲ್ಲ ಿಬಳಸಿರೆ್ ಳಳಬಹತದನಗಿದೆ.  
ಪಂರ್ನಯತಿ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ಉಳುಮ, ಬಿತ್ುರ್ೆ, ಕತಳಿ ಮನಡತವಿರ್,ೆ ರ್ನರ್ಟ, ಕಳೆ 
ಕ್ರೋಳುವುದತ, ಸಿಂಪಡರ್ೆ, ಕಟ್ನವು, ಸನಗಣೆೋ ಮತಂತನದವುಗಳಿಗೆ ಸನಂಪರದನಯಕ 
ಕ ಲ್ಲ ಸೋೆವೆಗಳನ್ತು ಪಡೆರ್ಬಹತದನಗಿದೆ.  
ಬಹತತೆೋಕ ಭ ರಹತ್ರತ, ಕಡಿಮ ಹಡತವಳಿ ಹೆ ಂದಿರತವ ರ್ತವಕರತ ಮತ್ತು 
ಸವಸಹನರ್ ಗತಂಪತಗಳನ್ತು ಒಕೆಣೆ ಮತ್ತು ಅವಶಿಕತೆಗೆ ಅನ್ತಸನರವನಗಿ ಎರವಲತ 
ಸೋೆವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿರೆ್ ಳಳಬಹತದತ. ಈ ರ್ತವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸವಸಹನರ್ ಗತಂಪತಗಳಿಗೆ 
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳಲ್ಲ ಿ ರ ಡ್ ಸಟೆ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರ್ಂತ್ರ ಉತನಾದಕರ 
ಸಹನರ್ದಿಂದ ರ್ನರ್ಾನವಾಹಣ,ೆ ನವನಾಹ ಮತ್ತು ದತರಸಿೆ ರ್ನರ್ಾಗಳಲ್ಲ ಿ
ತ್ರಬೆೋತಿ ನೋಡಬಹತದನಗಿದೆ. 
ಪರತಿ ಪಂರ್ನಯತಿರ್ಲ ಿ ಇದನ್ತು ಒಮಮ ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಿದರೆ, ರೆೈತ್ರ 
ಆದನರ್ವನ್ತು ಹೆಚಿಚಸಲತ, ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಾದ ಧ್ನನ್ಿಗಳನ್ತು ಗನರಹಕರಿಗೆ 
ನೋಡಲತ, ಜನನ್ತವನರತಗಳಿಗೆ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಾದ ಮೋವು, ೫೦ ರಿಂದ ೬೦ 
ರ್ತವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ೨೫ ರಿಂದ ೩೦ ಸವಸಹನರ್ ಗತಂಪತಗಳಿಗೆ ವಷ್ನಾದಿಂತ್ 
ಉದ ೆಿೋಗವನ್ತು ನೋಡಲತ ಸಹರ್ನರಿಯನಗತವುದತ. ಸಮರ್ರ್ೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ವಿವಿಧ 
ಕೃಷಿ ರ್ನರ್ಾಚಟತವರ್ಟರ್ೆಗಳನ್ತು ನವಾಹಸಲತ, ಕಳಳತ್ನ್ದ ಸಮಸೆಿರ್ನ್ತು ತ್ಗಿೆಸಲತ 
ಹನಗ  ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಸನಮನಜಕ ಸನಮರಸಿವನ್ತು ರ್ನಪನಡಲತ ಅನ್ತವನಗತವಂತೆ 
ಕ ಲ್ಲ ರ್ನಮಿಾಕರಿಗನಗಿ ಪರಯನಸ ಪಡತತಿುರತವ ಹರಿರ್ ರ್ನಗರಿೋಕರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ 
ಸಹರ್ನರಿಯನಗತವುದತ. 
೩. ಆ) ಮಕ  ಾ ಜ  ರೇ ಳದ ಮ ೇವನ್ು ು ಉ ತ್ತ ಮವಯ ಗಿ ಬ ಳಸಿಕ  ರಳ ುುವು ದು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಿಮರ್ೆೆ ಜೆ ೋಳವನ್ತು ೨೦೧೯-೨೦ ರ ಆರ್ಥಕ ವಷಾದಲ್ಲಿ ೧೪.೩೦ ಲಕ್ಷ 
ಹೆರೆ್ಾೋರ್ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲ ಿ ಬೆಳೆರ್ಲನಗಿತ್ತು. ಮರ್ೆೆ ಜೆ ೋಳವನ್ತು ಬೆಳೆರ್ತವ ಪರದೆೋಶ 
ವಷ್ನಾನ್ತ ವಷಾ, ಅದರಲ  ಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ್ಲತ ಸಿೋಮರ್ಲ್ಲ ಿ
ಹೆರ್ನಚಗತತಿುದೆ. ಆದರೆ, ಮರ್ೆೆ ಜೆ ೋಳವನ್ತು ಕಟ್ನವು ಮನಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ರ್ನಂಡವನ್ತು 
ಸರಿಯನಗಿ ಬಳಸಿರೆ್ ಳಳದಿರತವುದತ, ಬೆೋಸರದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಇದತ ವನಷಿಾಕವನಗಿ 
ಹಲವನರತ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳನದರ , ನ್ಷಾದ ಪರಮನಣ ಎಷೆ್ಾಂಬತದತ ಖ್ಚಿತ್ವನಗಿ 
ತಿಳಿದಿಲ.ಿ ಬೆೋಸಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ ಿ ಮತ್ತು ಬರದ ವಷಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಮೋವನ್ತು ರ್ೆರೆರ್ 
ರನಜಿಗಳಿಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿರ್ ೆಳಳಲತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ುವನ್ತು ವೆಚಚ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆರ್ಲದೆಿೋ, ನ್ಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲ ಿಗತಣಮಟಾದ ಮೋವಿಗನಗಿ ಪರಯನಸ 
ಪಡಲನಗತತಿುದೆ. ಆದರ್ನರಣ, ಬೃಹತ್ ಪರಮನಣದ ಮರ್ೆೆ ಜೆ ೋಳದ ಮೋವನ್ತು 
ರನಜಿದಲ್ಲ ಿ ವಿಥಾ ಮನಡತವಿದನ್ತು ತ್ಡೆರ್ಲತ ಬೃಹತ್ ಪರಮನಣದ ಹಗೆೋವನ್ತು 
(silage) ನಮಿಾಸಲತ ಪರಸನೆಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಮದಿಂದ ಜನನ್ತವನರತಗಳಿಗೆ 
ಗತಣಮಟಾದ ಮೋವನ್ತು ನೋಡಲತ, ಮರ್ೆೆ ಜೆ ೋಳದ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಹಚೆತಚವರಿ 
ಆದನರ್ ಮತ್ತು ನರತದೆ ಿೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದೆ ಿೋಗ ದೆ ರೆರ್ತವುದತ. 

೪. ಕ ೃ ಷಿಯಲಿ್ಲ ಯುವಕರ ನ್ುು ಆಕಷಿಿ ಸಿ ಮತ್ುತ ಉ ಳಿಸಿಕ ರಳುು ವುದು 
ಭನರತಿೋರ್ ಕೃಷಿ ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ಮಂಡಳಿರ್ತ ‘ಆರ್ಾ’ (ARYA) ಎಂಬ 
ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು ದೆೋಶದಲ್ಲರಿತವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳ ಮ ಲಕ 
ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸತತಿುದೆ. ೨೦೧೫ ರಲ್ಲ ಿ ೨೫ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದತು, ಅದರ ಉದುೆೋಶ ರ್ತವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ 
ಹೆಚತಚ ಲನಭದನರ್ಕ ಮತ್ತು ನರ್ಶಚತ್ವನದ ಆದನರ್ವನ್ತು ನೋಡತವ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ಗಳನ್ತು ಗತರತತಿಸತವುದನಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜರ್ೆರ್ಲ್ಲ ಿ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಆದನರ್ ಮತ್ತು ಉದ ೆಿೋಗವನ್ತು ರ್ತವಕರಿಗೆ ನೋಡತವ ಪೆ ರೋತನುಹದನರ್ಕ 
ಫಲ್ಲತನಂಶ ಬಂದರೆ, ಅವರತ ಹಳಿಳಗಳಲೆೋಿ ಉಳಿರ್ಲತ ಉತುೆೋಜತ್ರನಗತತನುರೆ, 
ಸದರಿ ಆರ್ಾ ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು ೨೦೧೮ರಲ್ಲ ಿದೆೋಶನದಿಂತ್ ೧೦೦ ಜಲೆಗಿಳಲ್ಲ ಿಕೃಷಿ 
ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳ ಮ ಲಕ ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲನಗಿದತು, ಪರಸಕು ವಷಾ 
(೨೦೨೦) ೫೦೦ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲತ 
ಉದೆುೋರ್ಶಸಲನಗಿದೆ. 
ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ವತಿಯಂದ ೨೦೨೦ರ ಜ ನ್ ೧೬ ರಂದತ ಆಯೋಜಸಲನಗಿದು 
ಆರ್ಾ ಮೌಲಿಮನಪನ್ ರ್ನಯನಾಗನರ ಸಭೆರ್ಲ್ಲ,ಿ ಬಹತತೆೋಕ ರ್ತವಕರತ 
ಹಳಿಳಗಳಿಗೆ ಹಂದಿರತಗಿರತವ ಇಂದಿನ್ ರ್ ೆೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಿ ದೆೋಶದ 
ಎಲನ ಿ ೭೧೮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ರ್ೋೆಂದರಗಳ ಮ ಲಕ ಆರ್ಾ ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು 
ವಿಸುರಿಸಲತ ರ್ನನ್ತ ಸಲಹೆರ್ನ್ತು ನೋಡಿದೆ. ರ್ವೆಿರ್ಗೆಳು ರ್ತವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಮಗರ 
ಕೃಷಿರ್ಲ್ಲ ಿ ತ್ರಬೆೋತಿರ್ನ್ತು ನೋಡಲತ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಉದಿಮಗಳಲ್ಲ ಿ
ಉತ್ಾನ್ುಗಳ ಮೌಲಿ ವಧಾರ್ೆರ್ನ್ತು ಮನಡಲತ ರ್ವೆಿರ್ ೆವಿವಸೆೆರ್ಲ್ಲರಿತವ ಬಹತ 
ಶನಸಿರೋರ್ ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡ ಅನ್ತವು ಮನಡಿರ್ ೆಡಲ್ಲದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಿದಲ್ಲ ಿ ರ್ನರ್ಾನವಾಹಸತತಿುರತವ ೩೩ ರ್.ೆವಿ.ರೆ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ್ 
ಅನ್ತದನನ್ವನ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲತ ಆಗರಹಸತತೆುೋವೆ. ಇದರಿಂದ ರನಜಿದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಿಚನ್ ಪರಮನಣದ ಹಮತಮಖ್ ವಲಸೆ ಆಗಿರತವ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ 
ರ್ತವಕರತ ಹೆ ಸ ಉದಿಮಗಳನ್ತು ಪನರರಂಬಿಸಿ, ತ್ಮಮ ಆದನರ್ವನ್ತು 
ಹೆಚಿಚಸಿರ್ ೆಳಳಲತ ಮತ್ತು ಉದ ೆಿೋಗನವರ್ನಶವನ್ತು ಕಲ್ಲಾಸಲತ ಅನ್ತವನಗಲ್ಲದೆ. 
೫. ಪಿಂ ಚ ಯಯ ತಿ ಮ ಟಟದ  ರ ೈ ತ್ ಮಿತ್ರ ಕ ೇಿಂ ದರಗಳ ಲ್ಲ ಿನ ೇಮಕ ಯತಿ 
ಪಂರ್ನಯತಿ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿಗನರಮ ಸೋೆವಕರತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಹನರ್ಕರತ ನೋಡಿದ 
ತನಂತಿರಕ ಮನಗಾದಶಾನ್ದಿಂದ ರೆೈತ್ರತ ತ್ೃಪಿು ವಿಕುಪಡಿಸಿರತತನುರೆ. ಪರಧ್ನನ್ 
ಕಛೆೋರಿರ್ನ್ತು ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಗೆ ವಗನಾಯಸಲನಗಿದತು, ಶೆೋ. ೯೦ ಕ್ರೆಂತ್  
ಹೆಚಿಚರತವ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣಣ  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹೆಚತಚ ಉಪರ್ತಕುವನಗಿಲ ಿಹನಗ   
ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದುೆೋಶಗಳಿಗೆ ಭೆೋರ್ಟ ನೋಡತವುದತ ಸಹ ಕಷಾ ಸನಧಿ. 
ಆದರ್ನರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಮನನ್ಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಅಪೆೋಕ್ರೆ್ಂತೆ ರೆೈತ್ 
ಮಿತ್ರ ರ್ೋೆಂದರಗಳನ್ತು ಆದಷತಾ ಬೆೋಗ ಆಯೆೆ ಮನಡಿ, ಉದ ೆಿೋಗದ 
ತ್ರಬೆೋತಿರ್ನ್ತು ನೋಡಿ ಪಂರ್ನಯತಿ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ತನತನೆಲ್ಲಕವನಗಿ 
ರ್ೋೆಮಿಸಿರ್ ೆಳಳಬೆೋಕತ. ಈ ವಿವಸೆೆರ್ತ ಪಂರ್ನಯತಿ ಮಟಾದಲ್ಲ ಿ ಕೃಷಿ 
ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ  ಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹೆಚಿಚನ್  ನರಿೋಕ್ಯೆಂದ ಹಳಿಳಗಳಿಗೆ 
ಹಂದಿರತಗಿರತವವರನ್ತು ಉತುೆೋಜಸಿ, ಸ ಾತಿಾ ನೋಡತವುದಲದೆಿೋ ಸಮರ್ರ್ೆೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಮನಗಾದಶಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ತು ನೋಡಿದಂತನಗತವುದತ.  
ರನಜಿ ಸರ್ನಾರದಿಂದ ಈ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲ ಿ ಯೋಜರ್ೆರ್ನ್ತು ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಅನ್ತಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲತ ಅಗತ್ಿವಿರತವ ತನಂತಿರಕ ಸಹನರ್ವನ್ತು ವಿಶವವಿದನಿಲರ್ವು 
ಸಂತ್ಸದಿಂದ ನೋಡಲ್ಲದೆ. 

- ಪ  ರರ. ಕ . ನಯರ ಯಯಣ ಗ ೌಡ 
ವಿಶನರಂತ್ ಕತಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಿನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರತ 

knarayanagowda@yahoo.co.in  
ಮತ್ತು 

- ಪ  ರರ. ಎಸ್ . ರ ಯಜ ೇಿಂದ ರ ಪರಸ ಯದ್ 
ಕತಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಿನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರತ 

srprasad1989@yahoo.co.in 
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ರ್ನವು ಉಸಿರನಡತವ ಗನಳಿರ್  ಒಂದತ ವೆೈರ್ಶಷಾ; ಇದತ ಶೆೋಖ್ಡ 21 ರಷತಾ 
ಆಮಜಿನ್ಕವನ್ತು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಈ ಎಲನ ಿ ಆಮಜಿನ್ಕ ಎಲ್ಲಂಿದ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಆಶಚರ್ಾ ಪಡತತಿುೋರನ? ಹನಗೆಯೆೋ ಊಹಸೆ ೋಣ, ಮರಗಳು! ನಜವೆೋ?. 
ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್ ಎಂದತ ಕರೆರ್ಲಾಡತವ ಸ ಕ್ಷಮ, ಏಕ ರ್ೆ ೋಶ ಜೋವಿಗಳಿವೆ 
ಜಲಮ ಲಗಳ ಮೋಲೈೆರ್ಲ್ಲಿ ತೆೋಲತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಭ ಮಿರ್ ಆಮಜಿನ್ಕದ 
ಪ ರೆೈರ್ೆರ್ ಶೆೋಖ್ಡ 50 ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ್ ಆಂಶ ಇವುಗಳ ರ್ೆ ಡತಗೆ ಎಂದತ ರ್ನನ್ತ 
ಹೆೋಳಿದರೆ!!. ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್  ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ತಿಳಿರ್ದಿದುರ  ಸಹ 
ರ್ನವನಡತವ ಎರಡತ ಉಸಿರತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ೆೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಿವನದ ಹೆೋಳಬೆೋಕತ. 
ಭ ಮಿರ್ತ ‘ಸನಮನನ್ಿ’ ಮತ್ತು ‘ವನಸಯೋಗಿ’ ಎಂಬತದತ ನ್ಮಮ ವನಿಖನಿನ್. 
ನ್ಮಗೆ ಗೆ ೋಚರಿಸತವ ಹೆಚಿಚನ್ ಜೋವಿಗಳು 50C ನಂದ 400C ತನಪಮನನ್ದಲ್ಲಿ 
ಸಿೋಮಿತ್ ವನಿಪಿುರ್ಲ್ಲ ಿ ವನಸಿಸತತ್ುವೆ ಹನಗ  ನ್ಮಮ ವನತನವರಣದಿಂದನಗಿ 
ಸ ರ್ಾನ್ ಹನನರ್ನರಕ ವಿಕ್ರರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಡತತ್ುವೆ. ಭ ಮಿರ್ ಮೋಲೆ 
ಜೋವದ ಆರಂಭಿಕ ಪತರನವೆಗಳು 3.5 ಶತ್ರ್ೆ ೋರ್ಟ ವಷಾಗಳಷತಾ ಹಂದಿನ್ವು 
ಹನಗ  ಅವೆಲಿವು ಕಡಿಮ ಅಥವನ ಆಮಜಿನ್ಕದ ರಹತ್ ಜಗತಿುನ್ಲನದಿತವಂತ್ಹವು. 
ಆಮಜಿನ್ಕರಹತ್ ಏಕರ್ೆ ೋರ್ಶೋರ್ ಪೆ ರರ್ನಯೋಾಟ್ ಗಳನಗಿ ‘ಎಕು ಟ್ೆರಮೊೋಫ್ರಲ್ಸು’ 
ಎಂದತ ಕರೆರ್ಲಾಡತವ ಈ ಜೋವಿಗಳು ಚಯನಪಚರ್ ಕ್ರರಯೆಗೆ ಆಮಜಿನ್ಕವನ್ತು 
ಅವಲಂಬಿಸತವುದಿಲ.ಿ ಬದಲನಗಿ, ಅವುಗಳು ಗಂಧಕ, ಕಬಿಬಣ ಮತ್ತು ಹೆೈಡೆ ರೋಜನ್ 
ನ್ಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಅಣತಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ ಶಕ್ರುರ್ನ್ತು ಉತನಾದಿಸತತ್ುವೆ. ಈ 
ಆಮಜಿನ್ಕರಹತ್ ಚಯನಪಚರ್ ಕ್ರರಯೆಯಂದನಗಿ ಭ ಮಿರ್ ಮೋಲ ೆ ಜೋವದ 
ಉಗಮ ಸನಧಿವನಯತ್ತ.  
ವಿಜ್ಞನನಗಳು ಭ ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಮತ್ತು ಆನ್ತವಂರ್ಶಕ ಸನಕ್ಷಯಗಳ ಸಹನರ್ದಿಂದ 
ಭ ಮಿರ್ ಸತಮನರತ 4.6 ಶತ್ರ್ೆ ೋರ್ಟ ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸವನ್ತು 
ಪತನ್ನಾಮಿಾಸಿದನುರೆ. ಗಮರ್ನಹಾವೆಂದರೆ, ಏಕರ್ೆ ೋಶ ದತಿತಿಸಂಶೆೋಿಷಕ 
ಜೋವಿಗಳನದ ‘ಸೆೈರ್ೆ ೋಬನಿಕ್ರಾೋರಿಯನ’ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತವ ಅತ್ಿಂತ್ ಹಂದಿನ್ 
ಬನಿಕ್ರಾೋರಿಯನಗಳನಗಿದತು, ಭ ಪರಿಸರ, ಸನಗರ, ವನತನವರಣವನ್ತು ತಿೋವಾವನಗಿ 
ಪರಿವತಿಾಸಿ, ಈ ಭ ಮಿರ್ನ್ತು ವನಸಯೋಗಿವನಗಿಸಲತ ರ್ನರಣಿೋಕೃತ್ವನಗಿವೆ. 
ವಿಪರಿೋತ್ತೆ ಎಲೆಡಿೆ ಈಗಲ  ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ಷಮಜೋವಿಗಳ 
ಪನರಬಲಿವಿದೆ. ಹಮನಲರ್, ಯೆಲ ೆಿಸೆ ಾೋನ್ ರನಷಿಾೋರ್ ಉದನಿನ್, ಐಸನಿಯಂಡ್, 
ಕಮಚಟ್ನೆ, ನ್ ಿಜಲಂೆಡ್, ಇಟಲ್ಲ, ಮೌಂಟ್ ಲನಿಸೆನ್ ಹನಗ  ಅತಿ ಲವಣರ್ತಕು 
ಗೆರೋಟ್ ಸನಲ್ಸಾ ಲೋೆಕ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಸಿೋ ಹನಗ  ಮತಂತನದ ಸೆಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಅವು 
ಪರಪಂಚದನದಿಂತ್ ಕಂಡತಬರತತ್ುವೆ. 
ಈ ದತಿತಿಸಂಶೆೋಿಷಕ ಜೋವಿಗಳು ಭ ಮಿರ್ ಸಸಿಗಳಂತೆಯೆೋ ಸ ರ್ಾನ್ 
ಬೆಳಕನ್ತು ಬಳಸತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗನಲದ ಡೆೈಆರ್ೆುೈಡ್ (CO2), ನೋರತ (H2O) ಮತ್ತು 
ಖ್ನಜಗಳನ್ತು ಸನವರ್ವ ವಸತು ಮತ್ತು ಆಮಜಿನ್ಕಗಳನಗಿ ಪರಿವತಿಾಸತತ್ುವೆ. 
ಅಷ್ೆಾೋ ಅಲಿ, ರ್ೆಲವು ವಿರ್ಶಷಾ ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್.ಗಳು ಮೊೋಡಗಳ ರಚರ್ೆಗೆ 
ಅಗತ್ಿವನದ, ಹನನರ್ನರಕ ರ್ೆೋರಳನತಿೋತ್ ಕ್ರರಣಗಳನ್ತು ಚದತರಿಸಿ ನ್ಮಮ ಗರಹವನ್ತು 
ತ್ಂಪನಗಿಡಲತ ಬೆೋರ್ನದ ಡೆೈಮಿಥೆೈಲ್ಸ ಸಲಫೆೈಡ್ (ಡಿಎಂಎಸ್), ಸಲಫೆೋಟ್ 
ಏರ ೆೋಸನಲೆಳು ಮತ್ತು ಮೊೋಡದ ಘನೋಕರಣ ನ್ ಿಕಿ್ರರ್ಸೆಳು (ಸಿಸಿಎನ್) 
ಗಳಂತ್ಹ ಲೋೆಶನನಲಗಳ ರಚರ್ೆಗೆ ಸಹಕರಿಸತತ್ುವೆ. ಅಲಿದ,ೆ ಅವು ಸಮತದರದ 
ಅಯೋಡಿನ್ ಚಕರರ್ೆೆ, ಸನಗರದಿಂದ ಭ ಮಿಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಚಲರ್ೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಉಷಣವಲರ್ ಮತ್ತು ವನರ್ತಮಂಡಲದ ನ್ಡತವಿನ್ ಓಝೋನ್ ಮಟಾವನ್ತು 
ಸಮತೆ ೋಲನ್ಗೆ ಳಿಸಲತ ರ್ ೆಡತಗೆ ನೋಡತತ್ುವೆ. 
ಪನಯಿಂಕಾನ್.ಗಳು ಕ ಡ ಪಳರೆ್ತಳಿರ್ೆ ಇಂಧನ್ಗಳ ಅತಿದೆ ಡಡ ಪ ರೆೈರ್ೆದನರ. ಈ 
ಜೋವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹ ತ್ತಹೆ ೋಗಿ ಸಂಕತಚಿತ್ಗೆ ಳುಳತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವನಗಿ ತೆೈಲ 
ಮತ್ತು ಅನಲದ ನಕ್ೆೋಪಗಳನಗಿ ಬದಲನಗತತ್ುವೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ರ್ನವು ಸನಗರದ 
ತ್ಳದಲ್ಲ ಿ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ದಶಲಕ್ಷ ವಷಾಗಳ ರ್ನಲ ಹ ತ್ತಹ ೆೋದ 
ಪನಯಿಂಕಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮನನ್ವನದ ತೆೈಲವನ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸತತೆುೋವೆ. 
ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್, ರ್ ಫೆ ೋರ್ಟಕ ವಲರ್ದಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತತ್ುವೆ. ರ್ ಫೆ ೋರ್ಟಕ 

ಅಂದರೆ ಸ ರ್ಾನ್ ಬೆಳಕತ ಸಮತದರದ ಮೋಲೈೆ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿ್ವರೆಗೆ 
ನ್ತಗೆಬಲಿದೆ  ಆ ವಲರ್. ಹೋಗೆ ಮೋಲೆೈ ಪದರದಲ್ಲ ಿ ರ ಪತಗ ೆಂಡ 
ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್  ಬೃಹತ್ ಜೋವರನರ್ಶಯನಗಿ ಆಹನರ ಸರಪಳಿರ್ 
ತ್ಳಹದಿಯನಗಿದತು, ದೆ ಡಡ ಜೋವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೋಲ ೆಅವಲಂಬಿತ್ವನಗಿವೆ. 
ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್ ಅನ್ತು ಝ ಪನಯಿಂರ್ೆ ಾೋನಕ ಪನರಣಿಗಳ ಗತಂಪಿಗೆ ಸೆೋರಿದ 
ಪೆ ರರ್ಟಸ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲನವನಾಗಳು ಸೆೋವಿಸತತ್ುವೆ. ಈ ಜೋವಿಗಳು ದೆ ಡಡ 
ಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ – ಜೆಲ್ಲಫಿ್ರಶ್, ಮಿೋನ್ತಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮತದರ ಸಸುನಗಳು, 
ಮನನ್ವರತ ಇತನಿದಿಗಳಿಗೆ ಆಹನರ. 
ಇತಿುೋಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮ ಲಗಳು ಕಲತಷಿತ್ಗೆ ಳುಳತಿುರತವುದರಿಂದ, 
ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್ ನರ್ಂತ್ರಣವಿಲಿದೆ ಬೆಳದೆತ ಹನನರ್ನರಕ ಪನಚಿಯನಗಿ 
ರ ಪಿತ್ಗೆ ಳುಳತಿುವೆ. ಈ ಪನಚಿಗಳು ಅತ್ಿಂತ್ ವಿಷರ್ನರಿ ಸಂರ್ತಕುಗಳನ್ತು 
ಉತನಾದಿಸತತ್ುವೆ ಹನಗ  ಮಿೋನ್ತ, ಚಿಪತಾಮಿೋನ್ತ, ಸಸುನಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಜನ್ರ ಮೋಲ ೆಹನನರ್ನರಕ ಪರಿಣನಮಗಳನ್ತು ಉಂಟತಮನಡತತ್ುದೆ. 
ಇಲ್ಲ ಿಒಂದತ ಪರಶೆು, ಮಳರೆ್ನಡತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ಂತೆ ರ್ನವು ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಂಿಕಾನ್ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎರ್ನದರ  ಮನಡತತಿುದೆುೋವೆಯೆೋ? ಜಗತಿುನ್ ಹತ್ತು ಸನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಂಟರಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞನನಗಳು ಫೆೈಟ್ ೆಪನಿಂಕಾನ್ ಸನಂದರತರೆ್ಲ್ಲ ಿ ಕತಸಿತ್ವನ್ತು 
ಗಮನಸಿದನುರೆ ಹನಗ  ಇದತ ಜನಗತಿಕವನಗಿ ಕಳದೆ 50 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ವಷಾರ್ೆೆ 
ಸರಿಸತಮನರತ ಶೆೋಖ್ಡ 1.0 ರಷಿಾದೆ ಎಂದತ ಅಂದನಜಸಿದನುರೆ. ಇದಕ ೆ ನ್ಮಮ 
ವನತನವರಣದಲ್ಲನಿ್ ಹವನಮನನ್ ಬದಲನವಣೆಗ  ಪರಸಾರ ಸಂಬಂಧ 
ಕಲ್ಲಾಸಬಹತದನಗಿದೆ.  
ಆದತದರಿಂದ ಪನಯಿಂಕಾನ್ ಕಡಿಮ ಅಥವನ ನ್ರ್ಶಸಿದರೆ, ಆಹನರ ಸರಪಳಿರ್ಲ್ಲಿ 
ವಿರ್ನಶರ್ನರಿ ಪರತಿಕ್ರರಯೆರ್ನ್ತು ಉಂಟತಮನಡತತ್ುದೆ; ಆಹನರ ಮ ಲವನಗಿ 
ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಜಲಸಿರಿರ್ನ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಿರತವ ಕರನವಳಿರ್ 60 ಕ್ರ.ಮಿೋ 
ವನಿಪಿುರ್ಲ್ಲಿ ವನಸಿಸತವ ಸತಮನರತ ಶೆೋಖ್ಡ 70 ರಷತಾ ಜನ್ಸಂಖೆಿರ್ ಮೋಲೆ 
ಪರಿಣನಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ. ವನತನವರಣದಲ್ಲನಿ್ ಆಮಜಿನ್ಕದ ಅತಿದೆ ಡಡ 
ರ್ೆ ಡತಗೆರ್ನ್ತು ನೋಡತತಿುರತವ ಪನಯಿಂಕಾನ್ ನ್ರ್ಶಸಿದರೆ ವನತನವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ 
ಆಮಜಿನ್ಕವನ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚತಚ ಇಂಗನಲದ ಡೆೈಆರ್ೆುೈಡ್ ಶೆೋಖ್ರಣೆಯಂದ 
ಮತಂದಿನ್ ಹಮರ್ತಗರ್ೆೆ ರ್ನರಣವನಗಬಹತದತ.  
ಹನಗನದರೆ ಏನ್ತ ಮನಡಬೆೋಕತ? ಇಂಗನಲದ ಹೆಜೆೆಗತರತತ್ನ್ತು ಕಡಿಮ 
ಮನಡಲತ ಮತ್ತು ನವಾಹಸಲತ ಏಜೆನುಗಳು ಹೆೋಗೆ ನೋತಿಗಳನ್ತು 
ನರ ಪಿಸತತಿುವೆಯೋ ಹನಗೆಯೆೋ, ನೋರಿನ್ ಮನಲ್ಲನ್ಿವನ್ತು ನವಾಹಸಲತ 
ಪನರರಂಭಿಸಬೆೋಕತ. ಬಿಕೆಟಾನ್ತು ನವಾಹಸಲತ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆಯನಗಿ ರ್ನಗರಿಕರಲ್ಲಿ 
ಜನಗೃತಿ ಮ ಡಿಸಬೆೋಕತ. 
ಹನಗನದರೆ, ಆ ಒಂದತ ಉಸಿರನಟರ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಫೆೈಟ್ೆ ಪನಿಂಕಾನ್ ಗೆ ಧನ್ಿವನದ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೋೆ?  

- ಅನ್ಘಾ  ರಘು ನ್ಿಂ ದನ್ 
10ರ್ೆೋ ತ್ರಗತಿ, ರ್ೆನ್ರನ ಪೌರಢ  ಶನಲ,ೆ ಊವಾ, ಮಂಗಳೂರತ 

anagha_r@icloud.com 

ಮಳ  ಕಯಡುಗಳ  ಸಿಂರಕ್ಷಣ  ಯಲ್ಲಿ ರುವಿಂತ್ಃ ಕಯಳ ಜಿ ಫ ೈಟ ರಪಯಿ ಿಂಕಟ ನ್ ಮೇ ಲ ಯರ ಇ ರಬ ೇ ಕಲ್ಿ ವ ೇ? 
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ಅಕಯಡ ಮಿ ಸ ಭ ಗಳ ು 
ಕ ಯಯಿಕ ಯರಿ ಸ ಮಿತಿ ಸಭ  :  ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ 10ರ್ೆೋ ರ್ನರ್ಾರ್ನರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆರ್ನ್ತು ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ ಅಧಿಕ್ಷರನದ ಪೆ ರ. ಎಸ್. ಅರ್ಿಪಾನ್.ರವರ ಅಧಿಕ್ಷತೆರ್ಲ್ಲ ಿ2020ರ 
ಆಗಸ್ಾ 26 ರಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 11:00 ರಿಂದ ರಿಂದ ಮದನಿಹು 1:30ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲನಯತ್ತ.  
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ಇಂಗಿೋಿಶ್ ಲೋೆಖ್ನ್ “Shouldn’t we care as much about phytoplankton as we do about the rainforests?” ಅನ್ತು ಕನ್ುಡರ್ೆ ೆಅನ್ತವನದ ಮನಡಿರ್ೆ ರ್ಟಾದರ್ೆ ೆ                    
ಡನ. ಆನ್ಂದ್ ಆರ್, ಹರಿರ್ ವೆೈಜ್ಞನನಕ ಅಧಿರ್ನರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ ಇವರಿಗ ೆಧನ್ಿವನದಗಳು 

ಅನಘಾ ರಘುನಂದನ್ 



ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2020-’21ರ ಎರಡನ ೇ ತ್ ೈಮಯಸಿಕದಲ್ಲಿ  ( ಜುಲ ೈ-ಸ ಪ ಟ ಿಂಬರ್)  ನ್ಡ ಸಿದ ಕ ಯಯಿಕರಮ ಗಳ ು 

ಕರ. 
ಸಂ ದಿರ್ನಂಕ ರ್ನರ್ಾಕರಮ ಫಲನನ್ತಭವಿಗಳು 

(ನ್ಂ.) 
1 ಜತಲೈೆ 3, 2020  ಔಷಧ ಅಭಿವೃದಿಿರ್ ಸಮಿೋಕ್ೆ: ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಪನತ್ರ 289 
2 ಜತಲೈೆ 13, 2020  ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪೌಷಿಾಕತೆರ್ ಪನತ್ರ  120 
3 ಜತಲೈೆ 14 -16 , 2020  ಜಯೋಇನ್ಫಮನಿಾರ್ಟಕು ಅನ್ವಯಕಗಳು  40 

4 ಆಗಸ್ಾ 4-6 , 2020  ಆವಿಷ್ನೆರ/ರ್ನವಿೋನ್ಿತ ೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಆರ್—ಸಹಯೋಗ  ರ್ೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ರ್ಟ ಮತ್ತು 
ಶೆೋಷ್ನದಿರಪತರಂ ರ್ನಲೋೆಜತ, ರ್ಲಹಂಕ  

131 

5 ಆಗಸ್ಾ 7,2020  ರ್ೆ ೋವಿಡ್ 19 ನ್ಂತ್ರದ ಜೋವನ್ 33 
6 ಆಗಸ್ಾ 18-21, 2020  ಸಂಶ ೆೋಧರ್ನ ವಿಧ್ನನ್ ಮತ್ತು ಆತ್ರ್ಶಾಪ್.ಲನಿಬ್ ರ್ನಯನಾಗನರ ಸಹಯೋಗ 

ಐ.ಇ.ಇ.ಇ - ಸಿಓಎಂಓಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ  
30 

7 ಆಗಸ್ಾ 26-28, 2020  3ರ್ೆೋ ಅಂತ್ರನಷಿಾೋರ್ ಸಮೇಳನ್: ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಸಂಗಮ, ಎಐ, ಹ ಿಮರ್ನರ್ಡ, 
ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್, ರ್ನಿರ್ೆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್, ವಚತಾವಲ್ಸ ರಿಯನಲ್ಲರ್ಟ, ಬನಿಕ ರ್ೆೈನ್, 
ಕ್ರರಪೆ ಾೋ-ಕರೆನು, ರೆ ಬೆ ರ್ಟಕು, ಆಟ್ೆ ಮೋಷನ್, ಸೆೈಬರ್ ಸೆಕತಿರಿರ್ಟ ಮತ್ತು ರ್ನವಂಟಮ್ 
ಫ್ರಸಿಕು” ಸಹಯೋಗ - ಶೆೋಶನದಿರಪತರಂ ರ್ನಲೋೆಜತ, ರ್ಲಹಂಕ; ಮಂತನರಕು 
ಇಂಟರ್ನಿಾಷನ್ಲ್ಸ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚಾ ಫೌಂಡೆೋಶನ್ ಇಂಡಿಯನ, ದಹಲ್ಲ 

106 

8 ಆಗಸ್ಾ 29, 2020  ಭನರತಿೋರ್ ಬನಹನಿರ್ನಶ ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಸಂಶ ೆೋಧರ್:ೆ ಹಂದ,ೆ ಇಂದತ 
ಮತ್ತು ಮತಂದ ೆ- ಡನ.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ರರಣ್ ಕತಮನರ್ ಸರ್, ಮನಜ ಅಧಿಕ್ಷರತ, ಇಸೆ ರೋ  

120 

9 ಸೆಪೆಾಂಬರ್ 22 -25, 
2020  

ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದಲ್ಲ ಿಇತಿುೋಚಿನ್ ಬೆಳವಣಿಗಗೆಳು - ಸಹಯೋಗ ಶೆೋಶನದಿರಪತರಂ 
ರ್ನಲೆೋಜತ, ರ್ಲಹಂಕ  

115 
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2020ರ ಜತಲೆೈ—ಸೆಪಾೆಂಬರ್ ತೆೈಮನಸಿಕದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಮತಂಚತಣಿ ವಿಷರ್ದಲ್ಲ ಿ 09 ರ್ನರ್ಾಕರಮಗಳನ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರ್ನರ್ೆಫರೆನ್ು ಮ ಲಕ 
ಸಂಶ ೆೋಧರ್ನ ಸಂಸೆೆ/ವಿಜ್ಞನನ್ ವೋೆದಿರ್/ೆ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲ ಿಆಯೋಜಸಿದತು, ರ್ಶಭಿರನರ್ಥಾಗಳ ಪರತಿಕ್ರರಯೆರ್ತ ಬಹಳ ಪ ೆರತನುಹದನರ್ಕವನಗಿದ.ೆ  

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ ು  ಮ ತ್ುತ ಸ ಹಯೇ ಗಗಳ ು 
2020ರ ಜತಲೈೆ – ಸೆಪೆಾಂಬರ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ರ್ೆಳಕಂಡ 09 ಸಂಸೆೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಿದವರೆಗೆ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ್ ಉದೆುೋಶಗಳಿಗನಗಿ ಒಡಂಬಡಿರ್ೆರ್ನ್ತು 
ಮನಡಿರ್ೆ ಳಳಲನಗಿದೆ:  
• ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂವಹನ್ದ ಮ ಲಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜದ ಎಲನ ಿಸೆರಗಳಲ್ಲ ಿವೆೈಜ್ಞನನಕ ಮರ್ ೆೋಭನವವನ್ತು ಬೆಳೆಸತವುದತ 
• ಗನರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲ ಿಅರ್ನಡೆಮಿ-ಫನಮ್ಾ-ಇಂಡಸಿಾ ಮ ಲಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಪರಸರಣ  
• ಆವಿಷ್ನೆರ/ರ್ನವಿೋನ್ಿತ ೆಮತ್ತು ಉದಿಮರ್ಶೋಲತೆರ್ ಬೆಳವಣಿಗರೆ್ ಮ ಲಕ ಸನಮನಜದ ಏಳಿಗೆ 
• ಸಮೇಳನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನರ್ಾಕರಮಗಳ ಆಯೋಜರ್ೆ 
• ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ದ ಮತಂಚ ಣಿ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲ ಿಸನಮಥಿಾ ವಧಾರ್ೆ 

ಕರ.ಸಿಂ . ಸಿಂ ಸ ಾ ದಿನ ಯಿಂ ಕ 
1 ಆದಿಚತಂಚನ್ಗಿರಿ ವಿಶವವಿದನಿಲರ್, ಬಿ.ಜ. ನ್ಗರ, ಮಂಡಿ 01.07.2020 
2 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಿ ದ ರ ಸಂವೆೋದಿ ಅನ್ವಯಕ ರ್ೆೋಂದರ (ರ್.ೆಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ.ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರತ 01.07.2020 
3 ಐಸಿಎಆರ್-ರ್ನಿಷನ್ಲ್ಸ ಇನುಿ ಟ ಿಟ್ ಆಫ್ ಅನಮಲ್ಸ ನ್ ಿರ್ಟರಷನ್ & ಫ್ರಸಿಯನಲಜ, ಬಂೆಗಳೂರತ 01.07.2020 
4 ಬನಪತಜ ಇನುಿ ಟ ಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜನರ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ೆರ್ನುಲಜ, ದನವಣಗರೆೆ  02.07.2020 
5 ಐಸಿಎಆರ್-ರ್ನಿಷನ್ಲ್ಸ ಬ ಿರೆ ೋ ಆಫ್ ಅಗಿರಕಲಚರಲ್ಸ ಇರ್ೆುಕಾ ರಿಸೆ ೋಸ್ಾ, ಬೆಂಗಳೂರತ 15.07.2020 
6 ಸಿದಿಗಂಗ ಇನುಿ ಟ ಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ೆರ್ನುಲಜ, ತ್ತಮಕ ರತ 24.07.2020 
7 ಮೈಸ ರತ ವಿಶವವಿದನಿಲರ್, ಮೈಸ ರತ 25.07.2020 
8 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ವಿಶವವಿದನಿಲರ್, ರನರ್ಚ ರತ 27.07.2020 
9 ಎಸ್.ಜೆ.ಸಿ.ಇನುಿ ಟ ಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ೆರ್ನುಲಜ, ಚಿಕೆಬಳನಳಪತರ 10.09.2020 
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ವಿಡಿಯ ೇ ವಿೇಕ್ಷಿ ಸಲ್ು 
ಸಯಾನ್ ಮ ಯಡಿ 



ನಿಮಗಿದು  ಗ  ರತ್ ತೇ ?  
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ಭನರತಿೋರ್ ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂಸೆೆರ್ ಸಂಶ ೆೋಧರ್ನ ತ್ಂಡವು 
ಕಂಪ ಿಟರ್ ಇಂಟಫೆೋಾಸ್ ಬಳಸಿ ಕಣಿಣನ್ ಚಲರ್ೆಯಂದ 
ರ್ನರ್ಾ ನವಾಹಸಬಲ ಿ ರೆ ೋಬನಟ್ ರ್ೆೈರ್ನ್ತು 
ವಿರ್ನಿಸಗೆ ಳಿಸಿದೆ, ಮನತ್ತ ಮತ್ತು ನ್ರಗಳ ಅತಿಯನದ 
ದತಬಾಲತೆ ಹೆ ಂದಿರತವ ವಿಕಲ ರ್ೆೋತ್ನ್ ಮಕೆಳಿಗೆ ಈ 
ಸಂಶ ೆೋಧರ್ ೆಆಶನಧ್ನರ್ಕವನಗದ.ೆ 
ಈ ಸಂಶ ೆೋಧರ್,ೆ ಇತ್ರ ೆ ಕಣಿಣನ್ ಟ್ನರಕ್ರಂಗ್ ವಿವಸೆೆಗಳಿಗಿಂತ್ 
ವಿಭಿನ್ುವನಗಿದತು, ತ್ಲೆಗೆ ಅಳವಡಿಸತವ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಬದಲನಗಿ ವೆಬ್ ರ್ನಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ ಿಟರ್ ಮನತ್ರ 
ಬಳಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಈವರಗೆೆ ವಿಕಲ ರ್ೋೆತ್ನ್ರಿಗೆ ಜನಯ ಸಿಾಕ, 
ಮೌಸ್ ಅಥವನ ಟ್ನರಯಕ ಬನಲ್ಸ ನ್ಂತ್ಹ ಸನಧನ್ಗಳನ್ತು 
ಭೌತಿಕವನಗಿ ನವಾಹಸತವುದತ ಅಥವನ ಮನತ್ನ್ತು 
ಗತರತತಿಸಬಲ ಿ ಸಿಾೋರ್ಚ ರೆಕಗಿುೋಷನ್ ವಿವಸೆೆಗಳನ್ತು 
ಬಳಸತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಾಕರವನಗಿತ್ತು.  
ಸೆಂಟರ್ ಫನರ್ ಪೆ ರಡಕಾ ಡಿಸೆೈನ್ ಅಂಡ್ 
ಮನಿನ್ ಿಫನಿಕಚರಿಂಗ್ (ಸಿಪಿಡಿಎಂ) ನ್ಲ್ಲಿ ಪೆ ರ. ಪರದಿೋಪನು 
ಬಿಸನವಸ್ ರ್ೋೆತ್ೃತ್ವದ ಸಂಶ ೆೋಧಕರ ತ್ಂಡವು ವಿರ್ನಿಸಗ ೆಳಿಸಿದ 
ರೆ ಬೆ ರ್ಟಕ ರ್ೆೈರ್ನ್ತು ಬಳಸಿ, ವಿಕಲರ್ೆೋತ್ನ್ರತ ತ್ಮಮ ಕಣಿಣನ್ 
ರ್ೆ ೋಟವನ್ತು ಯನಂತಿರಕ ರ್ನರ್ಾಗಳನ್ತು ನವಾಹಸಲತ 
ಬಳಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಇದತ ಫನಿಬಿರಕ ಪಿರಂರ್ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ 
ಕರಕತಶಲ ವಸತುಗಳ ಮೋಲ ೆ ಸವತ್ಂತ್ರವನಗಿ ಸನಮನನ್ಿರಂತೆ 

ರ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ ಸಹನರ್ ಮನಡತತ್ುದೆ. 
ಈ ವಿವಸೆೆರ್ನ್ತು ಚರ್ೆೈನ್ಲ್ಲಿರತವ ವಿದನಿ ಸನಗರ್ (ಸನಾಸಿಾಕು 
ಸೆ ಸೆೈರ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ) ಸಂಸೆೆರ್ಲ್ಲಿ 
ನಯೋಜಸಲನಗಿದತು, ಬಳರ್ೆರ್ಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕಲರ್ೆೋತ್ನ್ರಲ್ಲಿ 
ಅರ್ೆೋಕರತ (ಸೆರೆಬರಲ್ಸ ಪನಲ್ಲು ಹೆ ಂದಿರತವವರತ) ಕಣಿಣನ್ 
ಅನರ್ಂತಿರತ್ ಚಲರ್ೆಯಂದನಗಿ ತ್ಮಮ ದೃಷಿಾಗೆ ೋಚರ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆೋ ಕಡೆ ನಖ್ರವನಗಿ ಗಮನ್ಹರಿಸಲತ ಸನಧಿವನಗತವುದಿಲಿ. 
ಅಲಿದ,ೆ ದೃಶಿ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಎಲನ ಿ ಭನಗಗಳನ್ತು ಸಮನನ್ವನಗಿ 
ರ್ೆ ೋಡಲತ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸನಧಿವನಗತವುದಿಲ.ಿ ಪೆ ರ. ಬಿಸನವಸ್ 
ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಂಡವು ಮತಖ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆೈವ್ 
ಫ್ರೋಡ್ ಗಳನ್ತು ವಿಶೆೋಿಷಿಸಲತ ಕಂಪ ಿಟರ್ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು 
ಮಷಿೋನ್ ಲನಾಂಗ್ ಆಲೆರಿದಮ್ು ಬಳಸಿ, ಅವರತ ಎಲ್ಲಿ 
ರ್ೆ ೋಡತತಿುದನುರೆಂದತ ಅಂದನಜತ ಮನಡಿ, ನ್ಂತ್ರ 
ಅಗಮಂಟ್ಡೆ್ ರಿಯನಲ್ಲರ್ಟ ಅಪಿಿರ್ೆೋಶನ್ ಮ ಲಕ ರೆ ಬೆ ರ್ಟಕ 
ರ್ೆೈರ್ನ್ತು ಬಳಸಿ ವಸತುಗಳನ್ತು ಎತಿುರ್ೆ ಳುಳವ ಮತ್ತು 
ಬಿಡತವಂತ್ಹ ರ್ನರ್ಾಗಳನ್ತು ರ್ೆೈಗೆ ಳಳಬಹತದನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ತೆ ೋರಿಸಿರ್ೆ ರ್ಟಾದನುರೆ.  
ಸಂಶ ೆೋಧರ್ನ ತ್ಂಡವು ಈ ಹ ೆಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ವನ್ತು ಕಲ್ಲಸಲತ 
ವಿಡಿಯ ಗೆೋಮ್ು.ನ್ತು  ಮನಧಿಮವನಗಿ ಬಳಸತತಿುದತು, 
ಮತಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲರ್ೆೋತ್ನ್ರತ ಇ-ಕಲ್ಲರ್ೆಗನಗಿ ಇದನ್ತು 
ಬಳಸಲತ ಅನ್ತಕ ಲವನಗಬಹತದತ. 
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ಇಂದಿನ್ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ರ್ತಗ ಮತ್ತು ಮರ್ೆಯಂದ ರ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವ (ವಕಾ ಫಮ್ಾ ಹೆ ಂಮ್) ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ, 
ಡೆೋಟ್ನ ಸತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ ಕ್ಷಮ ಮನಹತಿರ್ ರಕ್ಷಣೆರ್ ಬಗೆೆ 
ಗಂಭಿೋರ ರ್ನಳಜ ವಹಸಬೆೋರ್ನಗಿದೆ. ನಮಮ ಡೆೋಟ್ನ ಮತ್ತು 
ಸಂದೆೋಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರತಿದಿನ್ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ವಿಧ್ನನ್ಗಳು 
ಅಥವನ ಕರಮನವಳಿಗಳನ್ತು ಬಳಸಲನಗತತಿುದುರ  ಸಹ ಡೆೋಟ್ನ 
ಮತ್ತು ಸಂದೆೋಶಗಳನ್ತು ಕದಿರ್ಲತ ಮತ್ತು ಹನಿಕ ಮನಡಲತ 
ಅಸನಧಿವನಗಿಸತವುದತ ಸನಧಿವನಗಿಲ.ಿ 
ಬಿರಸಾಲ್ಸ ವಿಶವವಿದನಿನಲರ್ದ ಹೆರ್ಚ. ಹೆರ್ಚ. ವಿಲ್ಸು ಫ್ರಸಿಕಲ್ಸ 
ಲನಿಬೆ ರೆೋಟರಿ ಹನಗ  ವಿದತಿತ್ ಮತ್ತು ವಿದತಿರ್ನಮನ್ 
ವಿಭನಗದ ಕ ಿ.ಇ.ರ್ಟ ಲನಿಬ್.ನ್  ಪೆ ರ. ಸಿದನುರ್ಥಾ ರ್ೆ ಡ ರತ 
ಜ ೆೋರ್ಶ ಮತ್ತು ತ್ಂಡವು ರ್ನವಂಟಮ್ ಇಂಟರ್ೆಾಟ್ ಒಂದತ 
ಹೆ ಸ ಪರರ್ನರದ ಅಂತ್ಜನಾಲ ಮತ್ತು ಜನಗತಿಕ ರ್ೆಟ್ ವಕ ಾನ್ 
ಆಗಿದತು, ಇದರಲ್ಲ ಿ ನಮಮ ಡೆೋಟ್ನ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ, 
ಸಂಪಕಾಗಳು ಖನಸಗಿಯನಗಿರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಮನಹತಿರ್ನ್ತು 
ಕದಿರ್ಲತ ಸನದಿವಿಲಿ ಎಂದತ ತೆ ೋರಿಸಿರ್ೆ ಟಾದನುರೆ. ಅವರತ 
28 ಜೆ ೋಡಿರ್, ಎಂಟತ ಬಳರ್ೆದನರರ ನ್ಡತವೆ  ಏಕರ್ನಲ್ಲಕ 
ಮತ್ತು ಸತರಕ್ಷಿತ್ ಸಂಪಕಾವನ್ತು ಕಲ್ಲಾಸಿ ಪರದರ್ಶಾಸಿದನುರೆ. 
ಅಲಿದ,ೆ ಈ ಹೆ ಸ ರ್ೆಟ್ ವಕಾ ಟ್ೆ ೋಪೆ ೋಲಜರ್ನ್ತು ಬಹತ 
ಬಳರ್ೆದನರರಿಗೆ ಸತಲಭವನಗಿ ಪರಿವತಿಾಸಹತದನಗಿದತು, 
ಮನಹತಿ ಸಂರ್ನರ ನವಾಹಣೆ ವೆೈರ್ಶಷಾಯಗಳನ್ತು 
ಹೆ ಂದಿರತವುದಲಿದೆ ಅಗತ್ಿವಿರತವ ಮ ಲಸೌಕರ್ಾಗಳೂ 
ಸಹ ಕಡಿಮ ಎಂದತ ತೆ ೋರಿಸಿರ್ೆ ರ್ಟಾದನುರೆ.  
ಪರಸತುತ್ ಆನ್ ಲೈೆನ್ ಡೆೋಟ್ನವನ್ತು ಸತಲಭವನದ ಗಣಿತ್ದ 
ಸಮಸೆಿಗಳನ್ತು ಬಳಸಿರ್ೆ ಂಡತ ಎನ್ ಕ್ರರಪ್ಾ ಮನಡಲನಗತತಿುದತು, 
ಇದನ್ತು ಅರ್ನಕಿ ಮನಡತವುದತ ಸತಲಭ. ರ್ನವಂಟಮ್ 

ಸಂವಹನ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕ್ರೋಲ್ಲಗಳನ್ತು ಫೆ ೋಟ್ನನ್ ಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ 
ರಚಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರ್ನವಂಟಮ್ ಭೌತ್ಶನಸರದ ತ್ತ್ವಗಳ 
ಪರರ್ನರ ಫೆ ೋಟ್ನನ್ ಗಳ ನಖ್ರವನದ ನ್ಕಲನ್ತು ಮನಡತವುದತ 
ಅಸನಧಿ. ಈ ಕ್ರೋಲ್ಲಗಳನ್ತು ನ್ಕಲ್ಲಸತವ ಯನವುದೆೋ 
ಪರರ್ತ್ುಗಳನ್ತು ಪತೆು ಮನಡಬಹತದನಗಿದತು, ಉನ್ುತ್ ಮಟಾದ 
ಕಂಪ ಿಟರ್ ಗಳನ್ತು ಹೆ ಂದಿರತವ ಹನಿಕರ್ ಗಳು ರ್ನವಂಟಮ್ 
ಕ್ರೋಲ್ಲರ್ನ್ತು ನ್ಕಲತ ಮನಡಲತ ಅಥವನ ಎನ್ ಕ್ರರಪ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿರತವ 
ಸಂದೆೋಶವನ್ತು ಓದಲತ ಸನಧಿವಿಲಿ. 
ಈ ಪರಿಕಲಾರ್ೆರ್ತ ಪರಸತುತ್ ಉಪಗರಹ ಸಂವಹನ್ ಮತ್ತು 
ಫೆೈಬರ್-ಆಪಿಾಕ ರ್ೆೋಬಲ್ಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದುರ  ಸಹ ಈ 
ಎರಡತ-ಬಳರ್ೆದನರ ಕ ಿರ್ೆಡಿ ಪೆ ರೋಟ್ೆ ೋರ್ನಲ್ಸ ಗಳನ್ತು ಅರ್ೆೋಕ 
ಬಳರ್ೆದನರರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಕಷಾಸನಧಿ. ಇದರಿಂದನಗಿ  
ಈವರೆಗೆ ರ್ನವಂಟಮ್ ಸಂವಹನ್ವನ್ತು ದೆ ಡಡ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲತ ಸನಧಿವನಗಿಲ.ಿ 
ಆದರೆ, ಪೆ ರ. ಸಿದನುರ್ಥಾ ಮತ್ತು ತ್ಂಡವು ಆಕ್ರಾೋವ್ ಸಿವಚಿಂಗ್ 
ಅಥವನ ಟರಸಾಡ್ ರ್ೆ ಡ್ು.ಗಳಿಲಿದ ೆ ಸಿರ್ಟ-ವೆೈಡ್ ರ್ನವಂಟಮ್ 
ಸಂವಹನ್ ಜನಲವನ್ತು ರ್ಶಸಿವಯನಗಿ ಪರದರ್ಶಾಸಿದತು, ಪರಸತುತ್ 
ಅಂತ್ಜನಾಲದಂತೆಯೆೋ ವನಿಪಕವನದ ಸಂಪಕಾವನ್ತು 
ಕಂಪ ಿಟ್ೆೋಶನ್ಲ್ಸ ವಿಧ್ನನ್ಗಳ ಬದಲನಗಿ ಭೌತ್ಶನಸರದ 
ನರ್ಮಗಳ ಆಧ್ನರದ ಸತರಕ್ಷತೆಯಂದಿಗೆ, 
ಸಕ್ರರರ್ಗೆ ಳಿಸಬಹತದೆಂದತ ತೆ ೋರಿಸಿರ್ೆ ರ್ಟಾದನುರೆ.  
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ವಿಜ್ಞಯನ್, ಕೃ ಷಿ, ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಯನ್ ಮತ್ು ತ ವ ೈದಯಕೇ ಯ ವಿರ್ಯದ ಕನ್ುಡ ಪು ಸ ತಕಗಳಿಗ  ಪರಶ ಸಿತ 
ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞನನ್, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಮತ್ತು ವೆೈದಿಕ್ರೋರ್ ವಿಷರ್ದ ಪತಸುಕಗಳ ಪರಕಟಣೆಗೆ ಪೆ ರೋತನುಹಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಅರ್ನಡಮೆಿರ್ತ ಪರತಿ 02 ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮಮ 
‘ಶೆರೋಷಾ ಪತಸುಕ’ ಪರಶಸಿುರ್ನ್ತು ನೋಡಲನಗತತಿುದೆ. ಲೋೆಖ್ಕರತ ಜನ್ವರಿ 2019 ರಿಂದ ನ್ವೆಂಬರ್ 2020ರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ವತಿಯಂದ ಪತಸುಕದ 04 ಪರತಿಗಳನ್ತು ಪರಶಸಿುಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ್ ಮನಹತಿರ್ನ್ತು ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಿ ಪಡೆರ್ಬಹತದನಗಿದೆ. 
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ಅಕಯಡ ಮಿ ಗಿೇ ತ್  
ಆಗಸ್ಾ 26, 2020 ರಂದತ ‘ಅರ್ನಡೆಮಿ ಗಿೋತೆ’ರ್ನ್ತು ಅರ್ನವರಣ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಈ ಗಿೋತೆರ್ನ್ತು ಖನಿತ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ಗಿೋತ್ರಚರ್ೆರ್ನರರನದ                
ಪೆ ರ. ದೆ ಡಡರಂಗೆೋ ಗೌಡರವರತ ರಚಿಸಿದತು, ಖನಿತ್ ಗನರ್ಕ್ರ ರ್ಶರೋಮತಿ ಎಂ. ಡಿ. ಪಲಿವಿರ್ವರತ ಈ ಗಿೋತೆಗೆ ಸಂಗಿೋತ್ ಸಂಯೋಜರ್ೆ, ಹನ್ುಲೆ ಗನರ್ನ್ವನ್ತು ಮತ್ತು 
ರೆರ್ನಡಿಾಂಗ್.ರ್ನರ್ಾವನ್ತು ನ್ಡೆಸಿರ್ೆ ರ್ಟಾದನುರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ ಕೃತ್ಜ್ಞನತೆಗಳು. ಈ ಗಿೋತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸವರ ಪವನ್ತು ಒದಗಿಸಿರ್ೆ ಳಳಲನಗಿದತು ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ 
ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಸ್ಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  

ವಿಜ್ಞಯನ್ ಲ ರೇಕ  ದ್ ವೈಮಯಸಿಕ ಸ ಿಂಚಿಕ  
2020ರ ಸೆಪಾೆಂಬರ್ ಸಂಚಿರ್ೆ ಸಿದಿವನಗಿದತು, ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2020-’21ರಲ್ಲಿ ಇನ್ತು ಮ ರತ ಸಂಚಿರ್ೆಗಳನ್ತು 2020ರ ನ್ವೆಂಬರ್ ಹನಗ  2021ರ ಜನ್ವರಿ ಮತ್ತು 
ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ರತ್ಂದತ, ಪದವಿ ರ್ನಲೋೆಜತಗಳು, ಗರಂಥನಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ವಿಜ್ಞನನ್ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕಳುಹಸಿರ್ೆ ಡಲನಗತವುದತ. ವಿಜ್ಞನನ್ 
ಲ ೆೋಕದ ಎಲ ಿಸಂಚಿರ್ೆಗಳು ಅರ್ನಡೆಮಿರ್ ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಿವಿದೆ. 

ಮ ಹ ಯ ಪ ರೇ ರ್ ಕ ರು 
ಪ ರ ರ.  ಎಸ್. ಅಯಯಪಪ ನ್,  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು,  ಕ ವಿತ್ ಿಂಅ 

 
ಪ ರ ೇ ರ್ಕ ರು 

ಡಯ.  ಪರಕ ಯಶ್ ಎಿಂ.  ಸ  ರೇ ಬರದ್, ಸ ದಸ ಯ ಕಯಯಿದಶಿ ಿ ಗಳು,  ಕ ವಿತ್ ಿಂಅ 
ಡಯ.  ಎ.  ಎಿಂ.  ರಮೇ ಶ್,  ಮುಖ ಯ ಕ ಯಯಿ  ನಿವಯಿ ಹ ಕ ಅಧಿಕ ಯರಿಗಳು, ಕ ವಿತ್ ಿಂಅ 

 
ವಿಜ್ಞಯನ್ ವಯಹಿ ನಿ ಸ ಿಂಪಯದಕರು 

ಡಯ.  ಆ ನ್ಿಂದ್ ಆರ್,  ಹಿ ರಿಯ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಅಧಿಕ ಯರಿ,  ಕ ವಿತ್ ಿಂಅ 


