
ಅಪೆೇಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಾಾ ಸತರಗಳ ಆಸ್ೆೆದಾರರಲ್ಲಾ 
ತರನವುದನ; ಗ್ಾಾಮೇಣ ಕರ್ಾಾಟಕದಲ್ಲಾ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆ ಮತನತ 
ತಾಾಂತ್ರಾಕ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾ ವರ್ಥಾರ್ೆ; ದೆೈನ್ಾಂದಿಕ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಉಪಯೇಗಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ 
ಅನ್ನಭವಿಸಲನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ; ರಾಜ್ದಲ್ಲಾ ಶೆಾೇಷ್ಠ ಸ್ಾಾಂಸ್ಥೆಕ 
ಮತನತ ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗ್ೆಮಳಿಸನವುದನ; 
ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಾ ಪಾಕಟಣೆಗಳು ಮತನತ ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಒಳಿತನಗಳನ್ನು 
ಒಳಗ್ೆಮಾಂಡಾಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಾ ರಾಜ್ ಮನಾಂದಾಳತವ ವಹಿಸಲನ 
ಸಮರ್ಥಾಗ್ೆಮಳಿಸನವುದನ; ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ರ್ಾವಿನ್್ತೆ 
ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಮಗಳು ಮತನತ ಸಹಭಾಗಿತವಗಳನ್ನು ಸ್ಾೆಪಿಸನವುದನ; 
ಅಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಖೇಯ ಒಕಮೂಟ ಮತನತ ಜಾಲ ವೆ್ವಸ್ೆೆಯ 
ನಿಮಾಾಣ; ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮತನತ ಕಾಪೆಮಾರೆೇಟ್ ಬಾಂಡವಾಳ 
ಹಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚಿ್ಚಸಲನ ನಿೇತ್ರಗಳು. 

ಇದನ ಮನಾಂಬರನವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಯ ಯೇಜರ್ೆಗಳು 
ಮತನತ ಕಾಯಾಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ ಉಲ್ಾೆೇಖದ ದಾಖಲ್ೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

- ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 

ಕೆಮೇವಿಡ್-19 ಪಿಡನಗಿನ್ ವಷ್ಾವೆಾಂದೆೇ 
ಕನಖ್ಾ್ತ್ರಗ್ೆಮಳಗ್ಾದ 2020ರ ಅಾಂತ್ದಲ್ಲಾ ರ್ಾವಿದೆದೇವೆ.  
‘ಸ್ೆಮೇಾಂಕಿನ್ ಪತೆತಯಾಂದ ಚ್ಚಕೆತೆವೆರೆವಿಗಮ' ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ 
ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾ ಮತನತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ 
ಸನವ್ಕತವಾಯತನ, ಇದನ ಹೆಮಸ ಮಾಗಾಗಳನ್ನು 
ಕಾಂಡನಹಿಡಿದನ, ಸವಾಲನಗಳನ್ನು ಎದನರಿಸ್ಥದ ವಷ್ಾವೂ ಸಹ 
ಆಗಿತನತ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ರ  (NEP-2020) ಇದೇೆ 
ವಷ್ಾ ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗಿ, ಹೆಮಸ ಸ್ಾಧ್ತೆಗಳು ಮತನತ 
ಅವಕಾಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ ದೆೇಶಾದ್ಾಂತ ವಾ್ಪಕ  ಚರ್ೆಾಗಳು 
ನ್ಡೆದವು. ಇದಲಾದೆ, ಬಹನಆಸ್ೆೆದಾರರ ಸಮಾಲ್ೆಮೇಚರ್ೆ 
ಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್, ರ್ಾವಿೇನ್್ತೆಯ ನಿೇತ್ರಯನ್ಮು 
(STIP-2020) ಸಹ ರಮಪಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.  

ಪಾತ್ರಯಾಂದನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯನ ತನ್ು ಆಧಾ್ದೆೇಶ, 
ಸಾಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅಗತ್ಗಳು ಮತನತ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾಗಳನ್ನು 
ಗಣರ್ೆಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದನಕೆಮಾಂಡನ ಪಾಸನತತತೆಯ ಜೆಮತೆಗ್ೆ 
ಉತೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಹೆಮಸ ದಿಗಾಂತಗಳನ್ನು ಎದನರನ 
ರ್ೆಮೇಡನತತದೆ, ಸನಸ್ಥೆರ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಗನರಿಯನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ 
ಹಾಕಿಕೆಮಾಂಡಿರನವ ಕಾಲಮತ್ರಗ್ೆ ಇನ್ಮು ಒಾಂದನ ದಶಕವಿದನದ,  
ಪಾಮನಖ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟನವಟಿಕೆ ಮತನತ ಸ್ಾಮಾಜಕ 
ಪರಿಸೆತ್ರಯನ್ನು ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಾಟನಟಕೆಮಾಂಡನ ರಾಜ್ದ 
ಆಶ ೆೇತತರಗಳನ್ನು ಸ್ಾಕಾರಗ್ಮೆಳಿಸನವತತ ಅಕಾಡಮೆಯನ ವಿಷ್ನ್ 
ಅನ್ನು ರಮಪಿಸ್ಥಕೆಮಳಳಲನ ಇದನ ಸದಾವಕಾಶ ಅನಿಸ್ಥತನ.  

ಅದರಾಂತ,ೆ ಅಕಾಡೆಮಯ ವಿಷ್ನ್-2030 ರಮಪಿಸ್ಥ 
ಹೆಮರತರಲ್ಾಗಿದನದ, ಇದರ ಗನರಿಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು 
ಬಾಹ್ಕಿೂಾಂತ ಅಾಂತಗಾತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೆಮಳುಳವ 

ವಿಶವವೆೇ ಕೆಮರೆಮರ್ಾವೆೈರಸ್ 
ಪಿಡನಗಿನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಾದನದ, 
ಜೇವ-ಜೇವರ್ೆಮೇಪಾಯದ 
ಮೇಲ್ ೆ ಅದನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  
ಹಾನಿಯನಾಂಟನಮಾಡನತ್ರತದೆ. 
ಜೇವ ಹಾನಿಯ ಹೆಮರತಾಗಿ, 
ಕೆಮೇವಿಡ್-19 ಒಾಂದನ 
ಅಸಾಂಭವನಿೇಯ ಆರ್ಥಾಕ 

ಬಿಕೂಟಟನ್ನು ಸಹ ಉಾಂಟನಮಾಡಿದೆ.  
ಸ್ಾಾಂಕಾಾಮಕ ರೆಮೇಗದಾಂತಹ ಅಸ್ಾಧಾರಣ ಸನಿುವೆೇಶದಲ್ಲಾ 

ಆರೆಮೇಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನತ ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ವಿವಿಧ 
ವಿಭಾಗಗಳ ನ್ಡನವೆ ಮತನತ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 
ನ್ಡನವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಒಾಂದನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ರ್ಾಯಕತವವು ಅಗತ್ವಾಗಿದೆ. 
ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್, ಮಮಲಭಮತ ಸ್ೌಕಯಾ, 

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳು ಮತನತ ಸಮಾಜದ ಸಮಗಾತೆಯಾಂದಿಗ್ೆ 

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಈ ಸಿಂಚಿಕೆಯ್ ಒಳಗೆ 

ಜೇವನದ ಪ್ರಿಚೆ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ !!! 
- ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಚನ್ನೇಗೌಡ 

2 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು 4 

ವಿಷನ್ 2030 5 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಿಂವಹನ ಕಾಯ್ಯನಿೇತಿ: 
ಲಕ್ಷ ಯ ಕ್ರ್ನಯಟಕ್  

5 
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ಮೂರನ್ೇ ತ್ೊೈಮಾಸಿಕ್ದಲಿಿ  
ನಡೆಸಿದ ಕಾಯ್ಯಕ್ೊಮಗಳು 
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ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಹಯೇಗಗಳು 
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ಪ್ೊಚಲಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ 
- ಡಾ. ಆನಿಂದ್ ಆರ್ 
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ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಯಕ್ೊಮಗಳು/
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ಕ್ರ್ನಯಟಕ್ದಲಿಿ ಕೇವಿಡ್ 19 ನಿವಯಹಣೆ: ರ್ನಯ್ಕ್ತ್ವ ನಿೇತಿ & ಕಾಯ್ಯತ್ಿಂತ್ೊ 

ನಹಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ೇನಸದೃಶಿಂ 
ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ  
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕ್ರ್ನಯಟಕ್ ಸಕಾಯರ  

ಎಲಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ 
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“ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳು ಪಾಿಸಿಿಕ್, 
ಎಲಾಸಿಮಸ್ಯ.ಗಳು, 

ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೇಿಂಟ್ 
ಹಾಗೂ  ವಾನಿಯಶ್, ಈ 

ರ್ನಲತು ಪ್ೊಮತಖ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ 

ಬೆನ್ನಲತಬಾಗಿದೆ.”  

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಚನೆನೇಗೌಡ 

ಜೇವನದ ಪ್ರಿಚೆ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ !!! 
ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಾ ಮನ್ನಕನಲವು ಬಳಸನವ 

ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ ಸಾಂಖ್ೆ್ ಲ್ಕೊವಿಲಾದಷ್ನಟ. ಈ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ 
ಆವಿಷ್ಾೂರ ಮತನತ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತಾಗಳಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ 
ಅನ್ವಯಕೆಯಲಾದಿದದಲ್ಲಾ ನ್ಮೂ ದಿನ್ನಿತ್ದ ಜೇವನ್ವು ಇಷ್ನಟ 
ಸನಲಭ ಮತನತ ವಣಾಮಯವಾಗಿರನತ್ರತರಲ್ಲಲಾ. ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ 
ಬಕೆಟ್.ಗಳು, ಕಪ್ ಮತನತ ಸ್ಾಸರ್, ಮಕೂಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, 
ಪಾ್ಕಿಾಂಗ್ ಬಾ್ಗ್.ಗಳು, ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ ಬಟ್ಟೆಯ ವಸನತಗಳು, 
ಆಟ್ೆಮೇಮೊಬೆೈಲ್ ಟ್ೆೈರ್.ಗಳು, ಗ್ೆೇರ್.ಗಳು ಮತನತ ಸ್ಥೇಲ್.ಗಳು, 
ವಿದನ್ತ್ ನಿರೆಮೇಧಕ ವಸನತಗಳು ಮತನತ ಯಾಂತಾ ಭಾಗಗಳ 
ಉತಾಿದರ್ೆಯಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಬಳಕೆಯಾಗನತ್ರತದನದ, ನ್ಮೂ 

ಜೇವನ್ ಮತನತ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕಾ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾ ಕಾಾಾಂತ್ರಯರ್ೆುೇ 
ಉಾಂಟನಮಾಡಿದೆ (ಚ್ಚತಾ 1). ವಾಸತವಿಕವಾಗಿ, ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು 
ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್, ಎಲ್ಾಸಟಮಸ್ಾ.ಗಳು, ಫೆೈಬರ್ ಮತನತ ಪೆೇಾಂಟ್ ಹಾಗಮ  
ವಾನಿಾಶ್, ಈ ರ್ಾಲನೂ ಪಾಮನಖ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆಗಳ ಬೆರ್ೆುಲನಬಾಗಿದೆ. 
ಜೇವ ವ್ವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಾಯಮ ಸಹ ಕಾಬಮೆೇಾಹೆೈಡೆಾೇಟ್.ಗಳು, 
ಪೆಮಾೇಟಿೇನ್.ಗಳು, ನ್ಮ್ಕಿಾಯಕ್ ಆಮಾಗಳು, ಲ್ಲಪಿಡ್.ಗಳು, 
ಮನಾಂತಾದ ಜಟಿಲ ಅಣನಗಳಿಾಂದ (ಪಾಲ್ಲಮರ್) 
ಆದಾಂತಹನದಾಗಿದೆ. 

ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ರಾತೆಮಾೇರಾತ್ರಾ ಪತೆತಯಾದನದಲಾ. ಅರ್ೆೇಕ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದಿೇರ್ಾ ಮತನತ ನಿರಾಂತರ ಅಧ್ಯನ್ಗಳಿಾಂದ 
ಹೆಮರಬಾಂದದಾದಗಿದನದ, ಅವರನಗಳ ಶಾಮ ಮಾನ್ವನ್ 
ಜೇವನ್ವನ್ನು ಉತೃಷ್ಟಗ್ೆಮಳಿಸ್ಥದೆ. ಇಾಂದನ, ಪಾಲ್ಲಮರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಒಟ್ಾಟರೆ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ನಟ ಆಳವಾಗಿದೆ 
ಎಾಂದರೆ, ಒಬಬ ವಸನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ ಹೆಮಸ ವಸನತಗಳ ಅಪರಿಮತ 

ಶೆಾೇಣಿಯನ್ನು ರಚ್ಚಸಬಲಾವರಾಗಿದಾದರೆ. ಗ್ಾಜನ್ಾಂತೆ 
ಪಾರದಶಾಕತೆ ಮತನತ ಉಕಿೂನ್ ಬಲದ ಸಾಂಯೇಜರ್ೆಯನ್ನು 
ಹೆಮಾಂದಿರನವ ಪಾಲ್ಲಕಾಬೆಮಾರ್ೆೇಟ್.ನ್ಾಂತಹ ಗನಾಂಡನ ನಿರೆಮೇದಕ 
ವಸನತ ಇದಕೊ ಉದಾರಣೆ. ಭವಿಷ್್ದಲ್ಲಾ, ರ್ಾವು ಇನ್ಮು ಹೆಚನಿ 
ಅದನುತ  ಉಪಯನಕತತೆಯನಳಳ ಸಾಂಯೇಜರ್ೆಗಳನ್ನು 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹನದನ ಹಾಗ್ೆಯೇ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ರಸ್ಾಯನ್ಶಾಸರಜ್ಞರನ 
ಇನ್ಮು ಉತತಮ  'ಅಣನಗಳ ವಾಸನತಶಿಲ್ಲಿ'ಗಳು 
ಹೆಮರಹೆಮಮೂಬಹನದನ. 

ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಭಾರಿ ಸಾಂಖ್ೆ್ಯ ಸರಳ ಅಣನಗಳು 
ಅರ್ಥವಾ ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳ ಸಾಂಯೇಗದಿಾಂದ ರಮಪನಗ್ೆಮಾಂಡ 

ಅತ್ರ ಅಣನತಮಕದ ಸಾಂಯನಕತಗಳಾಗಿವೆ 
(103-107u). ಎಲ್ಾಾ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು 
ಸಮೆಲ ಅಣನಗಳಾಗಿರನತತವೆ. 
ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ 
ಕಿಾಯಯ ಮಮಲಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯಲ್ಾಗನತತದೆ. ಸಮಕತ 
ಪರಿಸ್ಥೆತ್ರಯಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಮರ್ 
ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಮಪಿಸಲನ ಒಾಂದೆೇ 
ರಿೇತ್ರಯ ಅರ್ಥವಾ ಬೆೇರೆ ರಿೇತ್ರಯ 
ಅಣನವಿರ್ೆಮಾಂದಿಗ್ೆ ಪಾತ್ರಕಿಾಯಸನವ 
ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾವನ್ನು ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳು 

ಹೆಮಾಂದಿರನತತವೆ. ಪಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಯನವ ಈ 
ಕಿಾಯಯ ಮಮಲಕ ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ 
ರಚರ್ೆಯಾಗನತತದೆ ಹಾಗ್ೆಯೇ ಕೃತಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಮಾನ್ವ 
ನಿಮಾತ. ಇಾಂದನ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆಯನ ಕ್ಷಿಪಾವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆಮಾಂದನತ್ರತದನದ, ತಾಮಾ, ಉಕನೂ, ಅಲಮ್ಮನಿಯಾಂ 
ಮತನತ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೆೈಗ್ಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಾಂತ ದೆಮಡಡದಾಗಿದೆ.  

ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳನ್ನು ಅನ್ನವುಗ್ೆಮಳಿಸನವುದನ ಮತನತ ಅಧಿಕ 
ಆಣವ ತಮಕದ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯನವುದನ, ಪಾಲ್ಲಮರ್ 
ರಸ್ಾಯನ್ಶಾಸರದಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಮನಖ್ವಾದನದನ. ಸರಿಯಾಗಿ 
ಅನ್ನವುಗ್ೆಮಳಿಸ್ಥದ ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳು ಉಕಿೂಗಿಾಂತ ಪಾಬಲ 
ಮತನತ ಉತತಮ ವಿದನ್ತ್ ವಾಹಕವಾಗಿವೆ. ವಿದನ್ತ್ ವಹನ್ ಶಕಿತ 
ತಾಮಾಕಿೂಾಂತ ಅಧಿಕ. ಡೆೈನಿೇಮಾ, ಅತ್ಾಂತ ಪಾಬಲವಾದ 
ವಾಣಿಜೇಕೃತ ವಸರವು ಅನ್ನವುಗ್ೆಮಳಿಸ್ಥದ ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ ಪಾಲ್ಲಮರ್ 
ಆಗಿದೆ. ಅಣನವಿನ್ ತಮಕವು ಅಧಿಕ ಸ್ಾಾಂದಾತೆಯ ಪಾಲ್ಲರ್ಥನ್ 
(HDPE) ಗಿಾಂತ 100 ಪಟನಟ ಹೆಚನಿ. ಡೆೈನಿೇಮಾದಿಾಂದ 
ತಯಾರಿಸಲ್ಾದ ಹಗಗವು ಸನಮಾರನ 60000 ಕಿ.ಗ್ಾಾಾಂ 
ತಮಕವನ್ನು ಎತತಬಲಾದನ, ಅದೆೇ ಗ್ಾತಾದ ಉಕಿೂನ್ ಹಗಗವು 6500 
ಕಿ.ಗ್ಾಾಾಂ ಅನ್ನು ತಲನಪನವ ಮೊದಲ್ೇೆ ವಿಫಲವಾಗನತತದೆ. ಕಾಲ್ಾ 
ಜೇಗಾರ್ ಮತನತ ಗಿಯನಲ್ಲಯ ನ್ಟ್ಾಟ ರವರಿಾಂದಾದ ಜೇಗಾರ್-
ನ್ಟ್ಾಟ ವೆೇಗವಧಾಕಗಳ (1:1 ಅನ್ನಪಾತದಲ್ಲಾ Et3Al:TiCl4) 
ಪರಿಚಯವು ಪಾಲ್ಲಮರಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾ ಕಾಾಾಂತ್ರಯರ್ೆುೇ 

ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ವಾ ಹಿ ನಿ  

ಚ್ಚತಾ 1. ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ ಬಹನಆಯಾಮದ ಅನ್ವಯಕಗಳು 

ಇಾಂಗಿಾೇಶ್ ಲ್ೇೆಖನ್ “Life is Polymeric in Nature !!!” ಅನ್ನು ಕನ್ುಡಕೊ ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿಕೆಮಟಿಟದಕೊ ಡಾ. ಆನ್ಾಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವೈೆಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕವಿತಾಂಅ ಇವರಿಗೆ್ ಧನ್್ವಾದಗಳು 
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ಉಾಂಟನಮಾಡಿದನದಲಾದೆ ಅತ್ರಅನ್ನವುಗ್ೆಮಾಂಡ ಮತನತ ಅಧಿಕ ಆಣವ 
ತಮಕದ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ ಉತಾಿದರ್ೆಗ್ೆ ರ್ಾಾಂದಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗ್ೆ ರ್ೆಮಬೆಲ್ 
ಪಾಶಸ್ಥತ ಪಡೆಯಲನ ಕಾರಣವಾಯತನ. 

ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಮಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ೆ 
ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ, ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ ಮತನತ ಅರ ೆ ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ ಎಾಂದನ; ಅವುಗಳ 
ಅಾಂತರ-ಅಣನ ಶಕಿತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ೆ ಫೆೈಬರ್.ಗಳು, 
ಎಲ್ಾಸಟಮರ್.ಗಳು ಮತನತ ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ಗಳಾೆಂದನ; ಅವುಗಳಲ್ಲಾರನವ 
ಮಾರ್ೆಮಮರ್.ಗಳ ಸವರಮಪವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಥ ಏಕ ಮತನತ ಸಹ-
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳಾೆಂದನ ವಗಿೇಾಕರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳು ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ 
ಅರ್ಥವಾ ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ, ಅಜೆೈವಿಕ ಅರ್ಥವಾ ಜೆೈವಿಕವಾಗಿರಬಹನದನ ಮತನತ 
ಅವು ನ್ಮೂ ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಾ ಹಲವಾರನ ಅನ್ವಯಕೆಗಳನ್ನು 
ಹೆಮಾಂದಿವೆ.  

ಜೆೈವಿಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಜೇವಿಗಳಲ್ಲಾ ಮಮಲಭಮತ ರಚರ್ಾತೂಕ 
ವಸನತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಮತನತ ಜೇವದ ಪಾಮನಖ ಪಾಕಿಾಯಗಳಲ್ಲಾ 
ಭಾಗವಹಿಸನವ ನಿಣಾಾಯಕ ಪಾತಾವಹಿಸನತತವೆ. ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾಾ 
ಗಡನಸ್ಥನ್  ಭಾಗಗಳು ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಿಟಿಟದೆ, ಉದಾ., 
ಸ್ೆಲನ್ಲ್ಮೆೇಸ್, ಲ್ಲಗಿುನ್.ಗಳು ಮತನತ ವಿವಿಧ ರೆಸ್ಥನ್/ರಾಳಗಳು. ಮರದ 
ರಾಳಗಳು ಸರಳ ಹೆೈಡೆಮಾೇಕಾಬಾನ್ ಆದ ಐಸ್ೆಮೇಪಿಾನ್.ನ್ 
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು. ರಬಬರ್, ಮತೆಮತಾಂದನ ಪರಿಚ್ಚತ ಐಸ್ೆಮೇಪೆಾನ್ 
ಪಾಲ್ಲಮರ್. ಅಮೈರ್ೆಮೇ ಆಮಾಗಳ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಆದ ಪೆಮಾೇಟಿೇನ್.ಗಳು; 
ಮತನತ ನ್ಮ್ಕಿಾಯಟ್ೈೆಡ್.ಗಳ (ಪಾತಾ್ಮಾಗಳಿಾಂದ ಕಮಡಿದ 
ಸ್ಾರಜನ್ಕವನ್ನು ಹೆಮಾಂದಿರನವ ಜಟಿಲ ಅಣನ) ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಆದ 
ನ್ಮ್ಕಿಾಯಕ್ ಆಮಾಗಳು, ಸಕೂರೆ ಮತನತ ರಾಂಜಕದ ಆಮಾ ಇತರೆ ಪಾಮನಖ 
ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು. ಸಸ್ಗಳಿಾಂದ ಪಡೆಯಲ್ಾದ ಮತನತ ಆಹಾರ 
ಶಕಿತಯ ಪಾಮನಖ ಮಮಲವಾದ ಪಿಸಟ, ಗನಾಕೆಮೇಸ್.ನಿಾಂದ ರಚ್ಚತವಾದ 
ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳಾಗಿದೆ. ಪಾಾಣಿಗಳ ಶೆೇಖರಣೆಯ ಆಹಾರವಾದ 
ಗ್ೆಾೈಕೆಮೇಜೆನ್, ಗನಾಕೆಮೇಸ್.ನ್ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಾಾಪೈೆಟ್ ಮತನತ ವಜಾ, 
ಇಾಂಗ್ಾಲದಿಾಂದ ರಚ್ಚತವಾಗಿರನವ ಎರಡಮ ಅಜೆೈವಿಕ ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ 
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಸಾಂಕಲನ್ ಮತನತ ರ್ನಿೇಕರಣದಾಂತಹ 
ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ರಸ್ಾಯನಿಕ ಕಿಾಯಗಳಿಾಂದ ಉತಿತ್ರತಯಾಗನತತವೆ. ಅವು  
ಫ್ಾೇ ರಾಡಿಕಲ್,  ಧನ್ ವಿದನ್ದಾವಹಿೇಕಣ ಮತನತ ಋಣ ವಿದನ್ದಾವಹಿೇಕಣ 
ಅರ್ಥವಾ ಸಮನ್ವಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬಹನದನ. 
ಮಾನ್ವ ನಿಮಾತ ಪಾಲ್ಲಮರ್ (ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ) ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ೆಣೆಗಳು 
ಅಸಾಂಖ್ಾ್ತ. ಅವು ಪಾಲ್ಲರ್ಥೇನ್, ಪಾಲ್ಲಪೆಮಾಪೆೈಲ್ಲನ್, ಪಾಲ್ಲಸ್ೆಟೈರಿನ್, 
ಪಾಲ್ಲವಿರ್ೆೈಲ್ ಕೆಮಾೇರೆೈಡ್ (PVC), ಪಾಲ್ಲಟ್ೆಟ್ಾಾಫಮಾರೆಮೇಇರ್ಥಲ್ಲೇನ್ 
(PTFE, TEFLON), ಪಾಲ್ಲಅಕಮೆಾರ್ೈೆಟಿಾಲ್ (PAN, ಓಲ್ಾಾನ್), ಫ್ರ್ಾಲ್
-ಫಾಮಾಾಲ್ಲಡಹೆೈಡ್ ರಾಳ (ಬೆೇಕಲ್ೆೈಟ್, ರ್ೆಮವೊಲ್ಾಕ್), ಮಲಮೈನ್-
ಫಾಮಾಾಲ್ಲಡಹೆೈಡ್ ರಾಳಗಳು, ಯಮರಿಯಾ-ಫಾಮಾಾಲ್ಲಡಹೆೈಡ್ 
ರಾಳಗಳು, ಪಾಲ್ಲಮೇಥೆೈಲ್ ಮಟ್ಾಕಿಾಲ್ೆೇಟ್ೆ (PMMA), ಪಾಲ್ಲಯಸಟರ್ 
(ಟ್ೆರಿಲ್ಲೇನ್ ಅರ್ಥವಾ ಡಾಕೆಮಾನ್ ಅರ್ಥವಾ ಮೈಲ್ಾರ್), ಗ್ೆಾೈಪಟಲ್, 
ರ್ೆೈಲ್ಾನ್.ಗಳು, ಎಪಾಕೆಿ ರಾಳಗಳು, ಪಾಲ್ಲಕಾಬಮೆಾರ್ೆೇಟ್.ಗಳು, 

ವಾಲೂರ್ೆೈಸ್ಡ ರಬಬರ್ (ಎಬೆಮರ್ೆೈಟ್), ನಿಯೇಪೆೈನ್, ಬನರ್ಾ-ಎನ್, ಬನರ್ಾ
-ಎಸ್, ಬನ್ಟ್ೆೈಲ್ ರಬಬರ್, ಪಾಲ್ಲಯನರೆೇಥೆೇನ್ ರಬಬರ್, ಇತಾ್ದಿ.  
ಅಜೆೈವಿಕ ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ತ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಕನಟನಾಂಬದ ಅತ್ಾಂತ ಪಾಮನಖ 
ಪಾಾತ್ರನಿಧ್ವೆಾಂದರೆ ಸ್ಥಲ್ಲಕಾನ್ ಮತನತ ಗ್ಾಜನ. 

ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಕ್ೆೇತಾಗಳಲ್ಲಾ 
ಅನ್ವಯಸಲ್ಾಗನತ್ರತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಕೆಲವು: 
 ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ೆೇತಾ: ಮಲ್ಲಿಾಂಗ್ ಫ್ಲ್ೂ್.ಗಳು, ಗಿಾೇನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲ್ೂ.ಗಳು, 
ಇತಾ್ದಿ. 

 ವೆೈದ್ಕಿೇಯ ಕ್ೆೇತಾ: ಸ್ಥರಿಾಂಜ್.ಗಳು ಕಾ್ಪಮಲೆ್.ಗಳು, ಔಷ್ಧ 
ಪಾ್ಕೆೇಜಾಂಗ್ ಇತಾ್ದಿ. 

 ಸ್ಾರಿಗ್ೆ ಕ್ೆೇತಾ: ಕಾರ್ ಬಾಂಪರ್, ವಿೇಲ್ ಕವರ್.ಗಳು, ಇತಾ್ದಿ. 
 ವಿದನ್ತ್ ಕ್ೆೇತಾ: ವೆೈರ್ ಕೆಾೇಟಿಾಂಗ್, ಸ್ಥವಚ್.ಗಳು, ಇತಾ್ದಿ. 
 ಗೃಹ ಅನ್ವಯಕಗಳು: ಬಟಟಲನಗಳು, ಅಡನಗ್ೆ ಮರ್ೆಯ 
ಪರಿಕರಗಳು, ಇತಾ್ದಿ. 

 ವಿಶೆೇಷ್ತೆ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು: ವಿಮಾನ್, ಇತಾ್ದಿ. 
ರ್ಾವು ಮರ, ಲ್ಮೆೇಹ, ಗ್ಾಜನ ಅರ್ಥವಾ ಪಿಾಂಗ್ಾಣಿಗಳ 

ಬದಲ್ಲಗ್ೆ ವಸನತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲನ ಹೆರ್ಾಗಿಿ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಬಯಸನತೆತೇವೆ, ಇದನ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳ ಹಿರಿಮಯನ್ನು 
ತೆಮೇರಿಸನತತದೆ. ಬಹನತೆೇಕ  ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಹಗನರವಾಗಿರನತತವೆ, 
ಮನರಿಯಲನ ಕಠಿಣ, ದಿೇರ್ಾಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರನತತವೆ, ಮರನಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆಮಳಳಬಹನದನ, ಆಕಾರಕೊ ಸನಲಭವಾಗಿ ರಮಪನಗ್ೆಮಳಳಬಲಾವು, 
ಸನರಕ್ಷಿತ, ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಾ ಮತನತ ಅಗಗವಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ರಿೇತ್ರಯ 
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ನ್ ಆಯೂ ಮಾಡನವ ಮಮಲಕ, ಮೃದನ ಅರ್ಥವಾ ಗಟಿಟ, 
ಬಳುಕನವ ಅರ್ಥವಾ ಬಳುಕದ, ಹಿೇಗ್ೆ ನ್ಮಗ್ೆ ಬೆೇಕಾದ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಾ 
ಉತಿನ್ುಗಳನ್ನು ಹೆಮಾಂದಬಹನದನ.  ಬಹನತೆೇಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಬಹಳ 
ಬಹಳ ವಷ್ಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರನತತವೆ. ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಜಾರ್.ಗಳು, 
ಕನಚ್ಚಾಗಳು ಇತಾ್ದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲನ ಬಳಸ್ಥದರೆ ಅವುಗಳು 
ಲ್ಾಭದಾಯಕ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸ್ೆದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕೆಲವು 
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು ಮರನಬಳಕೆ ಮಾಡನವುದನ ಸನಲಭ. ತಾ್ಜ್ 
ಭಮಭತ್ರಾಗಳು ಬೆೇಗ ಭತ್ರಾಗ್ೆಮಳಳದಾಂತೆ ತಡೆಯಲನ ಪಾಲ್ಲಮರ್ 
ವಸನತಗಳನ್ನು ಮರನಬಳಕೆ ಮಾಡನವುದನ ಮನಖ್. 

ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ಯ ಪಾಲ್ಲಮಾರ್.ಗಳ ಅತ್ರ ದೆಮಡಡ ಅನ್ವಯಕವು ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್. 
ಇದರಲ್ಲಾ ಕೆಲವೊಾಂದನ ಭಾಗ ಬಿಸ್ಾಡನವ ಪಾತೆಾಗಳು ಮತನತ ಪಾ್ಕೆೇಜಾಂಗ್ 
ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗನತತದೆ. ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ ತಾವಾಗಿಯೇ 
ವಿರ್ಟರ್ೆಯನ್ನು ಹೆಮಾಂದನವುದಿಲಾ. ಅಾಂದರೆ, ಅವು 
ಜೆೈವಿಕವಿರ್ಟನಿೇಯವಲಾ. ಈ  ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಪರಿಸರಕೊ  
ಹಾನಿಯನ್ನುಾಂಟನಮಾಡನತತವೆ. ಭಾರತ ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ಬಹನತೆೇಕ ರಾಷ್ರಗಳು 
ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ೆೇಧಿಸನತ್ರತವೆ. ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ಗಳು ಪಾಾಣಿಗಳ ಜೇವಕೊ 
ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಾಂಟನಮಾಡನತತವೆ, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಸಮನದಾ ಜಗತ್ರತನ್ 
ಪರಿಸರವು ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ನಿಾಂದ ತನಾಂಬಿರನವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳ ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ 
ಆವಾಸಸ್ಾೆನ್ಗಳ ಮೇಲ್ ೆ ಪಾತ್ರಕಮಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರನತತದೆ ಮತನತ 
ಮನಖ್ವಾಗಿ ಉಸ್ಥರನಗಟನಟವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಜಲಚರಗಳ ಸ್ಾವಿಗ್ೆ 

“ಜೈವಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್.ಗಳು 
ಜೇವಿಗಳಲಿಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ರಚರ್ನತ್ಮಕ್ ವಸತುಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸತವ ಮತ್ತು ಜೇವದ 
ಪ್ೊಮತಖ ಪ್ೊಕ್ರೊಯೆಗಳಲಿಿ 
ಭಾಗವಹಿಸತವ 
ನಿರ್ಣಯಯ್ಕ್ 
ಪಾತ್ೊವಹಿಸತತ್ುವೆ” 
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“ನಮಮ ಜೇವನವು ಸತಿಂದರ, 
ಅರ್ಯಪೂರ್ಯ ಮತ್ತು 

ವರ್ಯರಿಂಜತ್ವಾಗಿದೆ. 
ಏಕೆಿಂದರೆ, ಪ್ೊಕ್ೃತಿ ಮಾತ್ 

ನಮಗೆ 'ಪಾಲಿಮರ್' ಎಿಂಬ 
ಅದತುತ್ ಉಡತಗೊರೆಯ್ನತನ 

ನಿೇಡಿದ್ದಾರೆ. ರ್ನವು 
ಮಾನವರಾಗಿ ಅವುಗಳನತನ 

ಜ್ಞಣೆಮಯಿಂದ 
ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ”  

ಜೇವನದ ಪ್ರಿಚೆ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ !!!    ಮತಿಂದತವರೆದಿದೆ . . .  

ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ಮೆಾೇಲ್ಲಯಾಂನಿಾಂದ ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸನತ್ರತರನವುದರಿಾಂದ  ಆವಾಸಸ್ಾೆನ್ದ ರ್ಾಶ, ಕರ್ಾ ಿತೆೈಲ 
ಹೆಮರತೆಗ್ೆಯನವುದನ, ಭದಾತಾ ಸಮಸ್ೆ್ಗಳು, ರಾಸ್ಾಯನಿಕ 
ನಿವಾಹಣೆ, ಇತಾ್ದಿ ಹಲವಾರನ ಸಮಸ್ೆ್ಗಳನ್ನು ತರನತತದೆ  
(ಚ್ಚತಾ 2). 

ಈ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆ ಬೌದಿಿಕ ಮಾನ್ವ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಳಕೆ 
ಮತನತ ಸ್ಾಕಷ್ನಟ ಅನ್ನದಾನ್ದ ವ್ಯವಾಗನತತದೆ. ಇದರರ್ಥಾ, 
ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ಗ್ೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾ ಸ್ಾೆನ್ವಿಲಾವೆಾಂದಲಾ, ಅದರ ಸರಿಯಾದ 
ಬಳಕೆ, ವಿಲ್ೇೆವಾರಿ ಮತನತ ನಿವಾಹಣೆಯಾಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು 
ಆರೆಮೇಗ್ಕರವಾಗಿರಿಸಬಹನದನ. ಆದದರಿಾಂದ ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ 

ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ೆೇಧಿಸನವುದರ ಬದಲನ ಅವುಗಳ ವಿಲ್ೇೆವಾರಿಗ್ೆ 
ಪರಿಹಾರ ಕಾಂಡನ ಹಿಡಿಯನವುದನ್ನು ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಯೆ 
ಮಮಲಕ ಮನಾಂದನವರಿಸಬೆೇಕನ. ಉತಿನ್ುಕೊ ಮನನ್ು ಒಾಂದನ 
ಉತತಮ ಯೇಜರ್ೆಯನ ಅತ್ಗತ್ವಾಗಿದೆ. ಉತತಮ 
ಯೇಜರ್ೆಯ ಕೆಮರತೆಯಾಂದ ಉತಿನ್ುವನ್ನು 
ಕಾಯಾಗತಗ್ೆಮಳಿಸ್ಥದದರಿಾಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಕೊ ಉದಾ.,  
LHRH (ಲಮ್ಟಿರ್ೆೈಸ್ಥಾಂಗ್ ಹಾಮೊೇಾನ್ನ ರಿಲ್ಲೇಸ್ಥಾಂಗ್ 
ಹಾಮೊೇಾನ್). 

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಾ, ಪಾಪಾಂಚದ ಬಹನತೆೇಕ 
ಪಾಯೇಗ್ಾಲಯಗಳು ಫಲವತತತೆಯನ್ನು ನಿಯಾಂತ್ರಾಸಲನ 
LHRH ಸ್ಾದೃಶ್ಗಳನ್ನು ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ಸನವಲ್ಲಾ ನಿರತವಾಗಿದದವು. 
ಫಲವತತತೆಗ್ೆ ಕಾರಣವಾದ LH ಮತನತ FSH ಅನ್ನು 
ಪಾತ್ರಬಾಂಧಿಸಲನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೆೈರನಧ್ವನ್ನು ಸಾಂಶೆಾೇಷ್ಟ್ಸನವಲ್ಲಾ 
ಯಶಸ್ಥವಯಾದರನ. ಆದರ,ೆ LH (ಲಮ್ಟಿರ್ೆೈಸ್ಥಾಂಗ್ 
ಹಾಮೊೇಾನ್) ಮತನತ FSH (ಫಾಲ್ಲಕಲ್-ಪಾರ್ಮೆೇದಕ 
ಹಾಮೊೇಾನ್)   ಬಿಡನಗಡೆಯಾಗದಿದದರೆ ಆಗನವ ಅಡಡ 
ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ೆಗ ಅವರನ ಎಾಂದಮ ಯೇಚ್ಚಸಲ್ಲಲಾ. ಈ 
ಹಾಮೊೇಾನ್ನಗಳು ಪಾತ್ರಬಾಂಧಿಸಲಿಟ್ಾಟಗ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಎಡಿಮಾ ರಚರ್ೆಯಾಗಿ ಅರ್ೆೇಕ ತೆಮಡಕನಗಳಿಗ್ ೆ
ಎಡೆಮಾಡಿಕೆಮಟಿಟತನ. ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ, ಸ್ಾದೃಶ್ಗಳು 
ಉದೆದೇಶವನ್ನು ಪಮರೆೈಸದೆ ಇದದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ 
ನಿಾಂತನಹೆಮೇಯತನ. ಆದದರಿಾಂದ,  ಯಾವುದೆೇ ವಿರ್ಾರವನ್ನು 
ಕಾಯಾರಮಪಕೊ ತರನವ ಮೊದಲನ ಸರಿಯಾದ 
ಯೇಜರ್ೆಯನ ಅತ್ಾಂತ ಅವಶ್ಕವಾಗಿದೆ. ತ್ರಳಿದವರನ 
ಹೆೇಳುವಾಂತೆ "ಸರಿಯಾದ ಯೇಜಸ್ಥದ ಕೆಲಸವು 
ಅಧಾಮನಗಿದಾಂತೆ".  

ಒಟ್ಾಟರೆಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳನ್ನು (ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ 
ನ್ಾಂತಹ) ಅವುಗಳ ಬಹನಆಯಾಮ ಅನ್ವಯಕತೆಯನ್ನು 

ಸಾಂಪಮಣಾವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಥ ನಿಷ್ೆೇಧಿಸಲನ ಸ್ಾಧ್ವಿಲಾ. ಇಾಂದನ 
ಪಾಲ್ಲಮರ್.ಗಳು ಮಾನ್ವ ಜೇವನ್ದ ಒಾಂದನ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಹೆಮೇಗಿರಬಹನದನ ಆದರ,ೆ ಮನಾಂಬರನವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಜನ್ರನ 
ವಿವೆೇಕರಾಗಬೆೇಕನ ಹಾಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ ಕಾಮಗಳನ್ನು 
ಮತನತ ಮನರ್ೆುಚರಿಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗ್ೆದನಕೆಮಳಳಬೆೇಕನ.  

ನ್ಮೂ ಜೇವನ್ವು ಸನಾಂದರ, ಅರ್ಥಾಪಮಣಾ ಮತನತ 
ವಣಾರಾಂಜತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪಾಕೃತ್ರ ಮಾತೆ ನ್ಮಗ್ೆ 
'ಪಾಲ್ಲಮರ್' ಎಾಂಬ ಅದನುತ ಉಡನಗ್ೆಮರೆಯನ್ನು ನಿೇಡಿದಾದರೆ. 
ರ್ಾವು ಮಾನ್ವರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಣೊಯಾಂದ ನಿಭಾಯಸ್ಥ 
ಭವಿಷ್್ಕಮೂ ಉಳಿಸ್ಥಟನಟ ನ್ಮೂ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ನು 
ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಚನ್ನೇಗೌಡ 
ಪಾಾಧಾ್ಪಕರನ (ನಿವೃತತ) ರಸ್ಾಯನ್ಶಾಸರ ಅಧ್ಯನ್ 

ಮತನತ ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಾ ವಿಭಾಗ,  
ಮೈಸಮರನ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಮಾನ್ಸಗಾಂಗ್ೆಮೇತ್ರಾ, 

ಮೈಸಮರನ-570 006 
ಇ-ಮೇಲ್: dchannegowda@yahoo.co.in  

 

ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ವಾ ಹಿ ನಿ  

ಚ್ಚತಾ 2. ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್.ನ್ (ಪಾಲ್ಲಮರ್) ದನಬಾಳಕೆ ಮತನತ ಅವೆ್ವಸೆ್ೆ ಮಾನ್ವ ಜೇವನ್ಕೊ ಕನಾಂದನ ತರನತತದೆ 

 ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು 
ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮತ್ರ ಸಭೆ: ಅಕಾಡೆಮಯ 11ರ್ೆೇ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಯ ಅಧ್ಕ್ಷರಾದ          
ಪೆಮಾ. ಎಸ್. ಅಯ್ಪಿನ್ ರವರ ಅಧ್ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾ 2020ರ ಡಿಸ್ೆಾಂಬರ್ 23 ರಾಂದನ ಮದಾ್ಹು 3:00 ರಿಾಂದ 5:00ರವರೆಗ್ೆ 
ನ್ಡೆಸಲ್ಾಯತನ.  



ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಿಂವಹನ ಕಾಯ್ಯನಿೇತಿ: ಲಕ್ಷ ಯ ಕ್ರ್ನಯಟಕ್  
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ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಸಾಂವಹನ್ವು, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ 
ಫಲ್ಾನ್ನಭವಿಗಳು ಮತನತ ಒಟ್ಾಟರೆ 
ಸಮಾಜ ಇವುಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ 
ಫಲಕಾರಿ ಸಾಂಪಕಾದ ಕೆಮರ್ೆಯ 
ಮತನತ ಮಹತವದ ಕೆಮಾಂಡಿ. ಸವಚಛ 
ಭಾರತ, ಸವಸೆಭಾರತ, 
ಆತೂನಿಭಾರ್ ಭಾರತ್, ಲ್ಾ್ಬ್ 
ಟನ ಲ್ಾ್ಾಂಡ್ ಮತನತ ಸಮರ್ಥಾ 
ಭಾರತ ಇತಾ್ದಿ ಎಲ್ಾಾ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆಗಳ 
ಯಶಸನ ೆ ಮಮಲಭಮತವಾಗಿ 

ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದೆದೇಶಿಸ್ಥ ರ್ಾವು ಮಾಡನವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂವಹನ್ವನ್ನು ಅವಲಾಂಬಿಸ್ಥದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟಟಗಳು 
ಹೆರ್ಾಗಿನತ್ರತರನವಾಗಲಮ (ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಪಾಸನತತ ಜನ್ಸಾಂಖ್ೆ್ಯ 74%ಕಮೂ ಹೆಚನಿ, 
ಕರ್ಾಾಟಕದಲ್ಲಾ ಒಾಂದೆರಡನ ಹೆಜೆೆ ಮನಾಂದೆ, ಎಾಂದರೆ 76%ರಷ್ನಟ) ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆ 

ಇನ್ಮು ಕಡಿಮ ಮಟಟದಲ್ಲಾಯೇ ಇದ.ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸ್ಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೆಚಿ್ಚಸಲನ, ಮತನತ 
ಅಾಂಧಶಾದೆಿ ಮತನತ ಕನರನಡನ ನ್ಾಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಾಾಲನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ 
ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಉತತಮ ತರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೆಮಳುಳವಾಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮತನತ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ಗ್ೆಮಳಿಸ್ಥ 
ಅಭಿವೃದಿಿಯ ವೆೇಗವನ್ನು ವಧಿಾಸಲನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂವಹನ್ವು 
ಬಹಳ ಮನಖ್.  

ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮ, ಇನಿೆಿಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ 
ಪಾಾಾಂಟಿಯರ್ ಸ್ೆೈನ್ೆ ಅಾಂಡ್ ಅಪಿಾಕೆೇಷ್ನ್, ಬಾೆಂಗಳ ರನ ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಾ 
ಜೇವನ್ದ ಎಲಾ ರಾಂಗಗಳಲ್ಲಾ ಮತನತ ಸಮಾಜದ ಎಲಾ ಸತರಗಳಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ 
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ೆಮೇವೃತ್ರತಯನ್ನು ಉತೆತೇಜಸನವುದಕಾೂಗಿ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ ಸ್ಾಧ್ವಾದ 
ಮತನತ ಸವಾಾಾಂತಗಾತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂವಹನ್ ಕಾಯಾನಿೇತ್ರಯನ್ನು 
ರಮಪಿಸನವ ಧೆ್ೇಯದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಒಾಂದನ ಕಾಯಾನಿೇತ್ರ ದಾಖಲ್ೆಯನ್ನು ರಮಪಿಸ್ಥ 
ಹೆಮರತಾಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂವಹನ್ದಲ್ಲಾರನವ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಸಮಸ್ೆ್ಗಳು 
ಸ್ಾಮಾನ್್ವಾಗಿದದರಮ ಹಲವು ಪಾಾದೇೆಶಿಕ ಸವಭಾವದ ಸಮಸ್ೆ್ಗಳ  ಇವೆ. ಈ 
ದಾಖಲ್ಯೆನ ಕರ್ಾಾಟಕವನ್ನು ಲಕ್ಷಯವಾಗಿಟನಟಕೆಮಾಂಡನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 
ಶಿಫಾರಸನೆಗಳನ್ನು ನಿೇಡನತತದೆ. 

ಕ್ರ್ನಯಟಕ್ದಲಿಿ ಕೇವಿಡ್ 19 ನಿವಯಹಣೆ: ರ್ನಯ್ಕ್ತ್ವ ನಿೇತಿ & ಕಾಯ್ಯತ್ಿಂತ್ೊ   ಮತಖ ಪುಟದಿಿಂದ ಮತಿಂದತವರೆದಿದೆ . . .  

ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರವು ಸ್ೆಮೇಕಿನ್ ಪತೆತ, ಚ್ಚಕಿತೆ,ೆ ಪನನ್ವಾಸತ್ರ ಮತನತ ಸಾಂವಹನ್ದ 
ಮಮಲಕ ಬಹನ-ಆಯಾಮದ ವಿಧಾನ್ಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಕೆಮೇವಿಡ್-19 ಸ್ಾಾಂಕಾಾಮಕ 
ರೆಮೇಗವನ್ನು ಹತ್ರತಕೂಲನ ಪಾಯತ್ರುಸನತ್ರತದೆ.  

ಗ್ೌರವಾನಿವತ ಸರ್ಾೂನ್್ ಮನಖ್ಮಾಂತ್ರಾಗಳಾದಶಿಾೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯಮರಪಿ 
ರವರನ ಮತನತ ಮಾನ್್ ಉಪ ಮನಖ್ಮಾಂತ್ರಾಗಳಾದ ಡಾ. ಸ್ಥ.ಎನ್. ಅಶವಥ್ 
ರ್ಾರಾಯಣರವರ ಮನಾಂದಾಳತವವು ಪಾತ್ರಯಾಂದನ ಹಾಂತದಲಮಾ ಎದನದ ಕಾಣನತತದೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾಧ್ಮಗಳು ರಾಜ್ದ ನಿವಾಹಣಾ ತಾಂತಾಕೊ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ 
ಅರ್ೆೇಕ ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲಾ ಡಾ. ಸ್ಥ.ಎನ್. ಅಶವಥ್ ರ್ಾರಾಯಣರವರ ಜೆಮತೆಗ್ೆ 
ಸಾಂದಶಾನ್ವನ್ನು ನ್ಡೆಸ್ಥರನವುದನ ಇದಕೊ ನಿದಶಾನ್. 

ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಯನ 'ರ್ಾಯಕತವ ನಿೇತ್ರ & 
ಕಾಯಾತಾಂತಾ' ಎಾಂಬ ಸ್ೆಟೇಟಸ್ ಪೆೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಥ ಹೆಮರತಾಂದಿದೆ. 

ಕೆಮೇವಿಡ್19 ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಒಾಂದನ 
ಅಸ್ಾಮಾನ್್ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆಮೇನ್ ಮತನತ ಸಮನ್ವಯತೆ ಪಾದಶಿಾಸ್ಥದೆ ಹಾಗಮ ಇದನ 
ದೆೇಶಕೊ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಾ ಕಿಾಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥೆತ್ರಯನ್ನು ನಿಭಾಯಸನವಲ್ಲಾ ನಿೇತ್ರ ಮತನತ 
ಕಾಯಾತಾಂತಾಗಳರೆಡರಲಮಾ ಮನಾಂದಾಳತವವು ಹೆೇಗ್ೆ ಮಹತವದ ಪಾತಾ ವಹಿಸನತತದೆ 
ಎಾಂಬನದರ ಪಾಾಯೇಗಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೆಮಾಂಡ ಜ್ಞಾನ್ ಬಾಂಢಾರವಾಗಿ ಈ 
ಸ್ೆಟೇಟಸ್ ಪೆೇಪರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸನತತ ಪಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ 
ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ಕೊ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದಾಂತೆ ಮನಾಂಚನಣಿಯಲ್ಲಾರನವ ಕರ್ಾಾಟಕವು ವಿನ್ಮತನ್ 
ರ್ಾಯಕತವದ ಸಾಂಯೇಜರ್ೆಯಾಂದಾಗಿ ಅಗ್ಾಧವಾದ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾವನ್ನು 
ಹೆಮರಹೆಮಮೂಸಲನ ಸ್ಾಧ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಕಟಣೆಯನ ಎಲ್ಾಾ ರಾಜ್ಗಳಿಗಮ ಒಾಂದನ 
ಉಲ್ೆಾೇಖದ ದಾಖಲ್ಯೆಾಗಬಹನದೆಾಂದನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ಾಾಟಕವು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತನತ ತಾಾಂತ್ರಾಕ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತನತ 2005 ರಿಾಂದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸನತ್ರತರನವ ಅಕಾಡೆಮಯಮ 
ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಜನ್ಪಿಾಯಗ್ೆಮಳಿಸನವ ಮತನತ ಪೆಮಾೇತಾಹೆಿಸನವ ಕೆೇಾಂದಾಗಳ ಉಪಸ್ಥೆತ್ರಯಾಂದಿಗ್ೆ ಮನಾಂಚಮಣಿಯಲ್ಲಾದೆ. 
ಪಾತ್ರಯಾಂದನ ಆರ್ಥಾಕ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾ ಜಗತ್ರತರ್ಾದ್ಾಂತ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳು ಆಗನತ್ರತರನವ ಹಿರ್ೆುಲ್ೆಯಲ್ಲಾ, ಇತ್ರತೇರ್ಗೆ್ೆ ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ರ-2020 ಮತನತ ಮನಾಂಬರನವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಆವಿಷ್ಾೂರ ನಿೇತ್ರ-2020 ಗಳ ಮಮಲಕ 
ಭಾರತ ಯನವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕೊ ಮನಾಂದಾಗಿದನದ, '21ರ್ೆೇ ಶತಮಾನ್ಕೊ ಕೌಶಲ್ಗಳು' ಎಾಂಬ ಅಾಂಶಕೊ ಒತನತ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದನದ,  
2030ರ ಉದೆದೇಶಿತ ಸನಸ್ಥೆರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗನರಿಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಕರ್ಾಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಯ ವಿಷ್ನ್ 
ನಿರಮಪಣೆಗ್ೆ ಇದನ ಒಾಂದನ ಉತತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 
ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ಆವಿಷ್ಾೂರ ಕ್ೆೇತಾದ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಗಳ ಬಗ್ೆಗ ಅಕಾಡೆಮಯನ ಮನಾಂದಿನ್ ಒಾಂದನ ದಶಕದ 

ಕಾಲಮತ್ರಯಾಂದಿಗ್ ೆರಾಜ್ದ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾ ಮತನತ ಜನ್ರ ಆಶ ೆೇತತರಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಾಟನಟಕಮೆಾಂಡನ ವಿಷ್ನ್-
2030 ಅನ್ನು ರಮಪಿಸ್ಥ ಹೆಮರತಾಂದಿದೆ. 

ವಿಷನ್  2030 
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2020ರ ಅಕೆಮಟೇಬರ್ - ಡಿಸ್ೆಾಂಬರ್.ನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಮನಾಂಚನಣಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ 17 ಕಾಯಾಕಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಾ ಸಾಂಸ್ೆೆ/ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ವೆೇದಿಕೆ/ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಾ ಆಯೇಜಸ್ಥದನದ, ವಿವರ ಕೆಳಕಾಂಡಾಂತ್ರದೆ:  

ಆರ್ಥಯಕ್ ವಷಯ 2020-’21ರ ಮೂರನ್ೇ ತ್ೊೈಮಾಸಿಕ್ದಲಿಿ (ಅಕಿೇಬರ್ - ಡಿಸಿಂಬರ್ ) ನಡೆಸಿದ ಕಾಯ್ಯಕ್ೊಮಗಳು 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ದಿನ ಂಕ್ ವಿಷಯ್ ಸಹಯೇಗ ಸಂಸ್್ೆ ಫಲ ನುಭವಿಗಳು 

1 ಸೆ್ಪೆಟಾಂಬರ್ 22-25, 2020 ಜೆೈವಿಕ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಾ ಇತ್ರತೇಚ್ಚನ್ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗೆಳು ಶೆೇಷ್ಾದಿಾಪನರಾಂ ಪಾರ್ಥಮ ದಜೆಾ ಕಾಲ್ೇೆಜನ, ಯಲಹಾಂಕ 60 
2 ಅಕೆಮಟೇಬರ್ 27, 2020 ತ್ರಾಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಸರಣಿ - 03 "ಪಾಾಸ್ಥಟಕ್ 

ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ & ಅವಕಾಶಗಳು 
ಗ್ಾಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಾತ್ರಷ್ಾಠನ್, ರ್ಾಮರಾಜನ್ಗರ 125 

3 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 2-3, 2020 KSTA ರ್ೆಮಬೆಲ್ ಪಾಶಸ್ಥತ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಸರಣಿ - 2020 ಅಕಾಡೆಮ 100 
4 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 7, 2020 ಸರ್ ಸ್ಥ ವಿ ರಾಮನ್ ಜನ್ೂ ದಿರ್ಾಚರಣ ೆವಿಶೇೆಷ್ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಗ್ಾಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಾತ್ರಷ್ಾಠನ್, ರ್ಾಮರಾಜನ್ಗರ 167 
5 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 17, 2020 ಸತನ್ ಕಾ್ನ್ರೆ್ & ಕೌರ್ೆೆಲ್ಲಾಂಗ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಉದೆಮ್ೇಗ್ಾವಕಾಶಗಳು ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 100 
6 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 18, 2020 ವೆೈದ್ಕಿೇಯ ದತಾತಾಂಶ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ 

ಉದೆಮ್ೇಗ್ಾವಕಾಶಗಳು 
ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 177 

7 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 19, 2020 ಬಯೇಇನ್ಫಮಾ್ಾಟಿಕ್ ೆನ್ಲ್ಲಾ ಉದೆಮ್ೇಗ್ಾವಕಾಶಗಳು  ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 177 
8 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 20, 2020 ಔಷ್ಧ ಉದ್ಮದಲ್ಲಾ ಉದೆಮ್ೇಗ್ಾವಕಾಶಗಳು ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 177 
9 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 21, 2020 ತ್ರಾಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಸರಣಿ - 04 : "ಹವಾಮಾನ್ 

ಬದಲ್ಾವಣೆ: ಮಮಲಗಳು, ಪಾಭಾವ ಮತನತ ನಿವಾಹಣೆ" 
ಗ್ಾಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಾತ್ರಷ್ಾಠನ್- ರ್ಾಮರಾಜನ್ಗರ 108 

10 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 24-26, 2020 "ಭೌತ್ರಕ ರಸ್ಾಯನ್ಶಾಸರ" ಕನರಿತನ ಮಮರನ ದಿನ್ಗಳ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆಬಿರ್ಾರ್ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸ್ಥ.ಎ.ಎಸ್ಥ,ೆ ತನಮಕಮರನ ಮತನತ ಬಿ.ವಿ ಭಮಮರಡಿಡ 
ಕಲ್ಾ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ವಾಣಿಜ್ ಮಹಾವಿದಾ್ಲಯ, ಬಿೇದರ್  

80 

11 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 5, 2020 ವಿಶವ ಮಣನು ದಿನ್ ವೆಬಿರ್ಾರ್ -"ಮಣಿುನ್ ದಿನ್ದ ಮಹತವ & 
ಮಣಿುನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ" 

ಕೆಎಸ್ ಟಿಎ 145 

12 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 8-11, 2020 ಬೌದಿಿಕ ಆಸ್ಥತ ಹಕನೂಗಳು ಕೆಎಸ್ ಸ್ಥಎಸ್ ಟಿ & ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್.  ಆದಶಾ ಕಾಲ್ೇೆಜನ, 
ಬೆಾಂಗಳ ರನ 

326 

13 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 10, 2020 ವಿಪತನತ ನಿವಾಹಣೆ: ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಕೆಮೇವಿಡ್ 
19ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 160 

14 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 18, 2020 ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ಅದರ ವಾ್ಪಿತಯ ಪರಿಚಯ ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 160 
15 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 19, 2020 ತ್ರಾಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಸರಣಿ -5: ಆಟಿಾಫ್ಶಿಯಲ್ 

ಇಾಂಟ್ೆಲ್ಲಜೆನೆ್ ಮತನತ ಅದರ ಅನ್ವಯಕಗಳು 
ಗ್ಾಾವಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಾತ್ರಷ್ಾಠನ್, ರ್ಾಮರಾಜನ್ಗರ . 145 

16 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 22-24, 2020 ಶಿಾೇನಿವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಸ್ಾೂರಕ ಉಪರ್ಾ್ಸ ಸರಣಿ ಸನರನ್ ಕಾಲ್ೇೆಜನ, ಬೆಾಂಗಳ ರನ ಮತನತ ಪಾವಟ್ೆ ಇನ್ 
ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾ್ರ್ಥಮಟಿಕಲ್ ಸೆ್ೈನ್ಸೆ್, ಕರ್ಾಾಟಕ 
ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಧಾರವಾಡ 

188 

17 ಡಿಸೆ್ಾಂಬರ್ 23-24,  2020 ಮಣನು ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ & ಭಮಮ ಬಳಕೆ ಯೇಜರ್ೆ - 
ಭಮಗ್ೆಮೇಳಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ೆಗ ಇಾಂಟರ್ಾ್ಾಷ್ನ್ಲ್ ವೆಬಿಬರ್ಾರ್ 

ಭಮಗ್ೆಮೇಳ ಶಾಸರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಾಂಗಳ ರನ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ   

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೇಗಗಳು 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಸಂಸ್್ೆಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ್ ದಿನ ಂಕ್ 

1 ಇನ್ ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ ಮಾ್ರ್ೆೇಜ್ ಮಾಂಟ್ ರಿಸಚ್ಾ, ಬೆಾಂಗಳ ರನ 08.09.2020 
2 ಶಿಾೇ ಜಗದನಗರನ ಚಾಂದಾಶೆೇಖರರ್ಾರ್ಥ ಸ್ಾವಮೇಜ ಇನ್ ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ೆಕಾುಲಜ, ಚ್ಚಕೂಬಳಾಳಪನರ 10.09.2020 
3 ಗ್ಾಡಾನ್ ಸ್ಥಟಿ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಬಾೆಂಗಳ ರನ 25.09.2020 
4 ಶಿಾೇನಿವಾಸ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯ, ಮನಕೂ, ಮಾಂಗಳ ರನ 06.10.2020 

2020ರ ಅಕೆಮಟೇಬರ್ - ಡಿಸ್ೆಾಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  ಕೆಳಕಾಂಡ 07 ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಒಡಾಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೆಮಳಳಲ್ಾಗಿದೆ:  
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂವಹನ್ದ ಮಮಲಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಾಾ ಸೆರಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ೆಮೇಭಾವವನ್ನು ಬೆಳಸೆನವುದನ 
• ಗ್ಾಾಮೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮ-ಫಾರ್ಮಾ-ಇಾಂಡಸ್ಥರ ಮಮಲಕ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಪಾಸರಣ  
• ಆವಿಷ್ಾೂರ/ರ್ಾವಿೇನ್್ತೆ ಮತನತ ಉದ್ಮಶಿೇಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಯ ಮಮಲಕ ಸ್ಾಮಾಜದ ಏಳಿಗ್ೆ 
• ಸಮೇಳನ್ಗಳು ಮತನತ ಕಾಯಾಕಾಮಗಳ ಆಯೇಜರ್ೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಮನಾಂಚನಣಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾ ವಧಾರ್ೆ 



ಸಾಗರದ್ದಳದ ಅಧ್ಯಯ್ನಕೆು  ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಬಾ ಸಿಂಯೇಜತ್ ವೆೈಮಾನಿಕ್ ಸೇರ್ನರ್ ವಯವಸೆ  

ಪು ಟ  7  ಸುಂ ಪು ಟ  0 1  ;  ಸುಂ ಚಿ ಕೆ  0 3    

ನ್ಮಗ್ೆಲ್ಾಾ ತ್ರಳಿದಿರನವಾಂತೆ ಈಗಿರನವ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಮಮಲಕ ಸ್ಾಗರ ಮತನತ 
ಅದರ ತಳದ ಅಧ್ಯನ್ವು ತಾಾಂತ್ರಾಕ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಒಟನಟ ಜಾಗತ್ರಕ ವಾ್ಪಿತಯ 
ಕೆೇವಲ ಶೆೇಖಡ 5 ರಷ್ಟಕೊ ಮಾತಾ ಸ್ಥೇಮತವಾಗಿದೆ. ಪಾಸನತತ ಸ್ೆಮರ್ಾರ್ ನಿೇರಿನ್ 
ಮೇಲ್ೈೆ ಮತನತ ಆಳದ ಅಧ್ಯನ್ಕೊ ಆಶಾಧಾಯಕವಾಗಿದದರಮ, ಅದನ ನಿೇಡನವ 
ಜತಾಗಳು ಹೆಚಿ್ಚನ್ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವಲ್ಲಾ ಅಸ್ಾಮರ್ಥ್ಾವಾಗಿದನದ, ವಿಶಾಲತೆಯ 
ವಾ್ಪಿತ ಸ್ಥೇಮತವಾಗಿದೆ. ಮತೆಮತಾಂದೆಡೆ, ವೆೈಮಾನಿಕ ಸ್ಥಾಂತೆಟಿಕ್ ಅಪಚಾರ್ 
ರೆೇಡಾರ್ ವ್ವಸ್ೆೆಗಳು ಇಡಿೇ ಭಮಮಯ ಭಮದೃಶ್ದ ಹೆೈ-ರೆಸಲಮ್ಶನ್ 
ಚ್ಚತಾಗಳನ್ನು ಮೊೇಡಗಳ ಒಳಗ್ೆ ನ್ನಸನಳಿ ಒದಗಿಸನತ್ರತದದರಮ ಸಹ ನಿೇರಿರ್ಾಳಕೊ 
ನ್ನಸನಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅಸಮರ್ಥಾವಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಾಟಾನ್ ಫೆಮೇಡ್ಾ ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯದ ಎಾಂಜನಿಯರ್.ಗಳಾದ ಏಡನ್ ಫ್ಟ್ೆ 
ಪಾ್ಟಿಾಕ್, ಅಜಯ್ ಸ್ಥಾಂಘ್ವಿ ಮತನತ ಅಮನ್ ಅಬೆೇಾಬಿಯನ್.ರವರ ತಾಂಡ 

ಸ್ಾಗರದಾಳದ ಅಧ್ಯನ್ಕೊ ಬೆಳಕನ ಮತನತ ಶಬಿ ಸಾಂಯೇಜತ ವಾಯನಗ್ಾಮ 
ಸ್ೆಮೇರ್ಾರ್ ವ್ವಸ್ೆೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಥದಾದರೆ. ಈ ವ್ವಸ್ೆೆಯನ್ನು ಡೆಮಾೇನ್.ಗಳ 
ತಳಭಾಗಕೊ ಅಳವಡಿಸಬಹನದನ ಹಾಗಮ ಇದರಿಾಂದ ಉನ್ುತ-ರೆಸಲಮ್ಶನ್ 
ಚ್ಚತಾಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಸಮನದಾದಾಳದ ಅಧ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ಕೆೈಗ್ೆಮಳಳಬಹನದಾಗಿದೆ. 
ಈವರೆಗಿನ್, ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಸ್ಾಗರದಾಳದ ನ್ಕ್ೆಗಳನ್ನು ನಿದಿಾಷ್ಟ ಆಸಕಿತಯ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾ 
ಹಡಗನಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ೆಮರ್ಾರ್ ವ್ವಸ್ೆೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಥ ತಯಾರಿಸಲ್ಾಗನತ್ರತದೆ. ಆದರೆ 
ಈ ವಿಧಾನ್ವು ತನಾಂಬಾ ನಿಧಾನ್ ಮತನತ ದನಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತನತ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಪಾದೆೇಶಗಳ ಅಧ್ಯನ್ಕೊ ಅಸಮರ್ಥಾವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಬೆಳಕನ ಮತನತ ಶಬಿ ಸಾಂಯೇಜತ ವೆೈಮಾನಿಕ ಸ್ೆಮೇರ್ಾರ್ ವ್ವಸ್ೆೆಯ 
ಮಮಲಕ ಮನಾಂದೆಮಾಂದನ ದಿನ್ ದೆಮಾಣ್ ಮಮಲಕ ವೆೈಮಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಗರದ 
ಜಲಚರಗಳ ಅಧ್ಯನ್, ಮನಳುಗಡೆಯಾದ ಹಡಗನ ಮತನತ ವಿಮಾನ್ಗಳ ಪತೆತ, 
ಭಮ ಪಾದೆೇಶಗಳಾಂತೆ ವಿವರವುಳಳ ಸ್ಾಗರದ ನ್ಕ್ೆಗಳನ್ನು ತವರಿತವಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸಬಹನದೆಾಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವಿಶವವಿದಾ್ಲಯದ ಎಾಂಜನಿಯರ್.ಗಳು 
ವ್ಕತಪಡಿಸ್ಥದಾದರೆ. 

ಧಾತ್ತಗಳನತನ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡತವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ 
ಕಳದೆ ಸ್ಾಲನ ರ್ಾವು ಆವತಾಕ ಧಾತನಗಳ ಕೆಮೇಷ್ಟಕದ 150ರ್ೆೇ 

ವಾಷ್ಟ್ಾಕೆಮೇತೆವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಥದೆವು. ಈ ಆವತಾಕೆಮೇಷ್ಟಕದ ಮಮಲ 
ಪರಿಕಲಿರ್ೆಯನ್ನು ರಷ್್ನ್ ರಸ್ಾಯನ್ಶಾಸರಜ್ಞ ಡಿಮಟಿಾ ಮಾಂಡಲ್ಲೇವ್ (1834-
1907) 1969ರಲ್ಲಾ ತ್ರಳಿಸ್ಥಕೆಮಟಟರನ.  
ಮಾಂಡಲ್ಲೇವ್.ನ್ ಆವತಾಕೆಮೇಷ್ಟಕವು ಮೊದಲ್ಲಗ್ೆ ಒಾಂದೆೇ ತರಹದ ರಸ್ಾಯನಿಕ 

ಗನಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ೆಪಟಿಟ ಮಾಡಿದ ದಾತನಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ೆಮಾಂಡಿತನತ. 
20ರ್ೆೇ ಶತಮಾನ್ದ ಆರಾಂಭದಲ್ಲಾ, ಅಣನವಿನ್ ರಚರ್ೆಯ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ಮತನತ 
ಕಾವಾಂಟರ್ಮ ಸ್ಥದಾಿಾಂತದ ಪಾತ್ರಪಾದರ್ೆ ಮತನತ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಯ ನ್ಾಂತರ, ಧಾತನಗಳನ್ನು 
ಪರಮಾಣನ ಸಾಂಖ್ೆ್ಗ್ೆ (ಧನ್ವಿದನ್ದಾವಹಿ ಪೆಮಾಟ್ಾನ್ ಗಳ ಸಾಂಖ್ೆ್) ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ 
ಪಟಿಟಯನ್ನು ನ್ವಿೇಕರಿಸಲ್ಾಯತನ. ಇದನ ಆಧನನಿಕ ಆವತಾಕೆಮೇಷ್ಟಕದ  

. . . . . . . .ಮುುಂದುವರೆದಿದೆ 
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ಪ್ೊಚಲಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ   - ಡಾ. ಆನಿಂದ್ ಆರ್., ಹಿರಿಯ್ ವೆೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಸಂಸ್್ೆಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕಯ್್ ದಿನ ಂಕ್ 

5 ಎಾಂಐಇಟಿ (ಮಾಂಗಳ ರನ ಇನ್ ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ೆಕಾುಲಜ & ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್), ಮಮಡಬಿದಿರೆ 17.10.2020 

6 ಸೆ್ಾಂಟಾಲ್ ಇನ್ ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಡಿಸ್ಥನ್ಲ್ ಅಾಂಡ್ ಅರೆಮೇಮಾ್ಟಿಕ್ ಪಾಾಾಂಟ್ ೆ(CSIR-CMAP), ಬೆಾಂಗಳ ರನ 9.11.2020 

7 ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮ, ಧಾರವಾಡ 26.11.2020 



ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಯಕ್ೊಮಗಳು/ಪ್ೊಕ್ಟಣೆಗಳು 

ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ರ್ಾಾಂಧಿಯಾಯತನ. 1940ರ ಹೆಮತ್ರತಗ್ೆ, ಬಹನತೆೇಕ ಪಠ್್ಪನಸತಕಗಳು 
ರ್ಾವು ಇಾಂದನ ಕಾಣನವಾಂತಹ ಆವತಾಕ ಕೆಮೇಷ್ಟಕವನ್ನು ಒಳಗ್ೆಮಾಂಡಿತನತ. 
ಈ ಆವತಾಕ ಕೆಮೇಷ್ಟಕವು ಧಾತನಗಳನ್ನು ಪಟಿಟ ಮಾಡನವ ಒಾಂದನ 

ಅಪಾತ್ರಮ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿರಬಹನದನ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಮೇಷ್ಟಕದಲ್ಲಾ ಕಡಿಮ 
ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಸ್ಾಮ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಮಾಂದಿರನವ ಧಾತನಗಳು ಅಕೂಪಕೂದಲ್ಲಾ 
ಇರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಹಾಗಮ ಒಾಂದೆೇ ಕಾಲಾಂನ್ಲ್ಲಾ ಕಾಂಡನಬರನವ ಕೆಲವು ಧಾತನಗಳು 
ಯಾವುದೆೇ ಹತ್ರತರದ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಬಿಾಂಬಿಸನವುದಿಲಾ - ಉದಾಹರಣೆಗ್ೆ 
ಇಾಂಗ್ಾಲ ಮತನತ ಸ್ಥೇಸ.  
ಮಾಸ್ೆಮೂೇದ ಸ್ೆಮೂೇಲ್ಮೊವೊ ಇನ್ ಸ್ಥಟಟಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ೆೈನ್ೆ ಅಾಂಡ್ ಟ್ೆಕಾುಲಜ 

ಕೆೇಾಂದಾದ ಜಹೆೇದ್ ಅಲ್ಾಾಹ್ರಿ ಮತನತ ಆಟ್ೆಾರ್ಮ ಒಗ್ಾರ್ೆಮವ್ ಧಾತನಗಳನ್ನು 
ಪಟಿಟ ಮಾಡನವ ಹೆಮಸ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಪಾಸ್ಾತಪಿಸ್ಥದಾದರೆ. ಮಮಲಧಾತನಗಳನ್ನು 
ಒಾಂದೆೇ ರೆೇಖ್ಾತೂಕ ಕಾಮದಲ್ಲಾ, ಪಾತ್ರಯಾಂದನ ಅನ್ನಕಾಮ ಜೆಮೇಡಿಯ ನ್ಡನವಿನ್ 
ಗನಣಗಳಲ್ಲಾ ಅತ್ಲಿ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಇರನವಾಂತೆ ಜೆಮೇಡಿಸನವ ಹೆಮಸ 
ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ಪಾಸ್ಾತಪಿಸ್ಥದಾದರೆ. ಈ ರಚರ್ಾ ಕಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೆಮಾಂಡನ, ಯಾವ 
ಯಾವ ಸರಳ ಸಾಂಯನಕತಗಳು ಒಾಂದೆೇ ರಿೇತ್ರಯ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಹೆಮಾಂದಿರನತತವೆ ಎಾಂದನ ಊಹಿಸಲನ ಸ್ಾಧ್ವಿರನವುದಾಗಿ ಹಾಗಮ ಗಡಸನತನ್ 
ಅರ್ಥವಾ ಕಾಾಂತ್ರೇಯ ನ್ಡವಳಿಕೆಯಾಂತಹ ಉಪಯನಕತ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಹೆಮಾಂದಿರನವ ಹೆಮಸ ಹೆಮಸ ವಸನತಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸಲನ ಸಹ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡನತತದೆ ಎಾಂದನ ಅವರನ ಅಭಿಪಾಾಯಪಟಿಟದಾದರೆ. 
ಜನ್ಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಸ್ಥಕಲ್ ಕೆಮಸ್ಥರ ಎಾಂಬ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಾ ಪಾಕಟಿಸ್ಥರನವ 

ಜಹೆೇದ್ ಅಲ್ಾಾಹ್ರಿ ಮತನತ ಆಟ್ೆಾರ್ಮ ಒಗ್ಾರ್ೆಮವ್.ರವರ ಪಾಸ್ಾತವರ್ೆಯನ 
ಇತರೆ ಹಿಾಂದಿನ್ ಪದಿತ್ರಗಳಾಂತೆ ಪಾತ್ರಯಾಂದನ ಮಮಲಧಾತನವಿಗ್ೆ ಮಾಂಡಲ್ಲೇವ್ 
ಸಾಂಖ್ೆ್ (MN)ಯನ್ನು ನಿೇಡನವುದನ. ಮಾಂಡಲ್ಲೇವ್ ಸಾಂಖ್ೆ್ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲನ 
ಹಲವಾರನ ಪದಿತ್ರಗಳಿದನದ, ಇತ್ರತೇಚ್ಚನ್ ಇವರ ಅಧ್ಯನ್ದಲ್ಲಾ ರ್ೆೇರವಾಗಿ 
ಅಳಯೆಬಹನದಾದ ಎರಡನ ಮಮಲಭಮತ ಪರಿಮಾಣಗಳ 
ಸಾಂಯೇಜರ್ೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೆಮಾಂಡಿದಾದರೆ. ಒಾಂದನ ಧಾತನವಿನ್ ಪರಮಾಣನ 
ತ್ರಾಜ್ (R)  ಮತನತ ಮತೆಮತಾಂದನ ಒಾಂದನ ಪರಮಾಣನವು ಎಷ್ನಟ ಪಾಬಲವಾಗಿ 
ಎಲ್ೆಕಾರನ್.ಗಳನ್ನು ತರ್ೆುಡೆಗ್ೆ ಆಕಷ್ಟ್ಾಸನತತದೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸನವ 
ವಿದನ್ದೃಣತೆ (χ). 
ಇವರ ಈ ಮನನ್ುಡೆಯಾಂದಾಗಿ ಆವತಾಕ ಕೆಮೇಷ್ಟಕ ಕೆೇವಲ ಒಾಂದನ 

ಪಾಮನಖ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಅಾಂಶವಾಗಿ ಉಳಿಯದ ೆ ಸಾಂಶ ೆೇಧಕರ ಅಗತ್ವಾದ 
ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಿ ಹೆಮಸ ಹೆಮಸ ಅವಶ್ಕ ವಸನತಗಳ ಅರ್ೆವೇಷ್ಣೆಗ್ೆ ಬಹಳ 
ಉಪಯನಕತವಾಗಿದೆ. ಅಲಾದ,ೆ ಧಾತನಗಳ ಗನಣಗಳು ಮತನತ ಅವುಗಳು ಹೆೇಗ್ೆ 
ವತ್ರಾಸನತತವೆ ಎಾಂಬನದರ ಬಗ್ೆಗ ನ್ಮೂ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃದಿಿಸನತತದೆ. ಈಗ 
ಆವತಾಕ ಕೆಮೇಷ್ಟಕವನ್ನು ರ್ೆಮೇಡನವುದೆೇ ಒಾಂದನ ವಿರ್ೆಮೇದವಲಾವೆ ? 

ಅಲಪಮೊತ್ುದ ಅನತದ್ದನ/ಅಲಾಪವಧಿ ಅಧ್ಯಯ್ನ 

ವಿದಾ್ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಗೃತ್ರಯನ್ನು ಮಮಡಿಸಲನ; ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಹೆಮಸ ದಿಗಾಂತಗಳನ್ನು ಬೆಮೇಧಕರಿಗ್ೆ ಪರಿಚಯಸಲನ; ಮತನತ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತನತ ಸಮಾಜಕೊ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ಥದ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆಗ ಜಾಗೃತ್ರಯನ್ನು ಮಮಡಿಸಲನ ಅಕಾಡೆಮಯ ವತ್ರಯಾಂದ ಕಾಯಾಾಗ್ಾರಗಳು, ವಿರ್ಾರ 
ಸಾಂಕಿರಣಗಳು ಮತನತ ಅಲ್ಾಿವಧಿ ಅಧ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ಪೆಮಾತಾಹೆಿಸಲ್ಾಗನತ್ರತದ ೆಅಜಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಕೆಮರ್ೆಯ ದಿರ್ಾಾಂಕ ಜನ್ವರಿ 11, 2021. ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು 
ಅಕಾಡೆಮಯ ವೆಬ್.ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. 

ವಿೇಡಿಯೇ ಉಪ್ರ್ನಯಸ ಸಪರ್ಧಯ 
ವಿದಾ್ರ್ಥಾಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರನ, ಸಾಂಶ ೆೇಧಕರನ ಮತನತ ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಾ ವಿದಾ್ರ್ಥಾಗಳು ಮತನತ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್್ರನ ತಮೂ ಜ್ಞಾನ್, ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತ,ೆ ವಿಶಾೆೇಷ್ಣಾ ಶಕಿತ 

ಹಾಗಮ ಪಾಸನತತ್ರ ಮತನತ ಸಾಂವಹನ್ ಕೌಶಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾದಶಿಾಸಲನ ಒಾಂದನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ "ಪಾಖ್ಾ್ತ್ರಗ್ೆ ಹತನತ ನಿಮಷ್ಗಳು: ವಿೇಡಿಯ ಉಪರ್ಾ್ಸ 
ಸಿಧೆಾ" ಯನ್ನು ಆಯೇಜಸಲ್ಾಗನತ್ರತದೆ. ನಿಮೂ ವಿೇಡಿಯವನ್ನು ನ್ಮೂ ಇಮೇಲ್  : video.ksta@gmail.com ಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥ. ಅಜಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಕೆಮರ್ೆಯ 
ದಿರ್ಾಾಂಕ ಜನ್ವರಿ 11, 2020. ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಯ ವೆಬ್.ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಕ್ೃಷಿ, ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ್ ವಿಷಯ್ದ ಕ್ನನಡ ಪುಸುಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ೊಶಸಿು 

ಕನ್ುಡದಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ವೆೈದ್ಕಿೇಯ ವಿಷ್ಯದ ಪನಸತಕಗಳ ಪಾಕಟಣೆಗ್ೆ ಪೆಮಾೇತಾಹೆಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಯ ವತ್ರಯಾಂದ ಪಾತ್ರ 
02 ವಷ್ಾಗಳಿಗ್ೆಮಮೂ ‘ಶೆಾೇಷ್ಟ ಪನಸತಕ’ ಪಾಶಸ್ಥತಯನ್ನು ನಿೇಡಲ್ಾಗನತ್ರತದೆ. ಲ್ೇೆಖಕರನ ಜನ್ವರಿ 2019 ರಿಾಂದ ನ್ವೆಾಂಬರ್ 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಪಾಕಟಿಸ್ಥರನವ 
ಪನಸತಕದ 04 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಶಸ್ಥತಗ್ೆ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಪನಸತಕ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಕೆಮರ್ೆಯ ದಿರ್ಾಾಂಕ ಜನ್ವರಿ 11, 2021. ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಯ 
ವೆಬ್.ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೇಕ್ ದೆವೈಮಾಸಿಕ್ ಸಿಂಚಿಕೆ 

2020ರ ಸ್ೆಪಟೆಾಂಬರ್ ಸಾಂಚ್ಚಕೆ ಸ್ಥದಿವಾಗಿದನದ, ಇದನವರೆವಿಗನ ಸನಮಾರನ 2000 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ್ಉ ಪದವಿ ಕಾಲ್ೇೆಜನಗಳು, ಗಾಾಂಥಾಲಯಗಳು ಮತನತ ಇತರೆ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಗ್ೆ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕೆಮಡಲ್ಾಗನತ್ರತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲ್ೆಮೇಕದ ಎಲಾ ಸಾಂಚ್ಚಕೆಗಳು ಅಕಾಡೆಮಯ ವೆಬ್.ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಲಭ್ವಿದೆ. ಆಸಕತ 
ಸಾಂಶ ೆೇದಕರನ/ಸಾಂಶ ೆೇಧರ್ಾ ವಿದಾ್ರ್ಥಾಗಳು ತಮೂ ಲ್ೇೆಖನ್ವನ್ನು ಪಾಕಟಿಸಲನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕಮೆಡಬಹನದಾಗಿದ.ೆ 

ಪು ಟ  8  
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ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಯಕ್ೊಮಗಳು/ಪ್ೊಕ್ಟಣೆಗಳು        ಮತಿಂದತವರೆದಿದೆ . . . . . 

ಪ್ದವಿ, ಸಾನತ್ಕೇತ್ುರ ಪ್ದವಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಪ್ೊಬಿಂಧ್ ಸಪರ್ಧಯ 

 ಕನ್ುಡ ಮತನತ ಇಾಂಗಿಾಷ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪಾಬಾಂಧ ಸಿಧೆಾಯನ್ನು ಪದವಿ ಮತನತ ಸ್ಾುತಕೆಮೇತತರ ವಿದಾ್ರ್ಥಾಗಳಿಗ್ೆ ಹಾಗಮ ಜನ್ಸ್ಾಮಾನ್್ರಿಗ್ೆ ಏಪಾಡಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪಾಬಾಂಧ 
ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಕೆಮರ್ೆಯ ದಿರ್ಾಾಂಕ ಜನ್ವರಿ 11, 2021. ನಿಮೂ ಪಾಬಾಂಧವನ್ನು ನ್ಮೂ ಇಮೇಲ್ essay.ksta@gmail.com ಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥ. ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು 
ಅಕಾಡೆಮಯ ವೆಬ್.ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. 2020ರ ಸಿಧೆಾಯ ವಿಷ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತ್ರವೆ. 

ಪದವಿ ಹಂತ 
Under Graduate Level 

ಸ್ನಾತಕೋತತರ ಹಂತ 
Post Graduate Level 

ಜನಸ್ನಮಾನಯರಿಗೆ 
General Public 

ಕೆಮೇವಿಡ್ 19 ನ್ಾಂತರದ ಸ್ಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ 
ಸವಾಲನಗಳು 

ಕೆಮೇವಿಡ್ 19 ನ್ಾಂತರದ ಆರ್ಥಾಕ ಪನನ್ಶೆೇಿತನ್ದಲ್ಲಾ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ತಾಂತಾಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಪಾತಾ 

ಕೆಮೇವಿಡ್ 19: ಭವಿಷ್್ಕೊ ಪಾಠ್ 

Post Covid 19: Socio-economic 
Challenges 

Post Covid 19: Role of Science and 
Technology in Economic Revival 

Covid 19: Lessons for the Future 

ಪ್ದವಿ, ಸಾನತ್ಕೇತ್ುರ ಪ್ದವಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನಯರ ರ್ನವಿನಯತ್/ಆವಿಷ್ಕುರಗಳಿಗೆ ಪ್ೊಶಸಿು 
ಸಮಾಜದ ಅದರಲಮಾ ಗ್ಾಾಮೇಣ ಪಾದೆೇಶದ ಜನ್ಜೇವನ್ವನ್ನು ಪರಿವತ್ರಾಸಲನ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅರ್ಥವಾ ಉದ್ಮಗಳು ಹಾಗಮ ಉದೆಮ್ೇಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟಗ್ೆ ಕಾರಣವಾದ 

ಅನ್ನಕರಣಿೇಯ ಆವಿಷ್ಾೂರಗಳು / ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ರಸ್ಥ ಪಾಶಸ್ಥತ ನಿೇಡಲ್ಾಗನವುದನ. ಪಾಶಸ್ಥತಯನ ರಮ. 10,000/-ಗಳ ನ್ಗದನ ಪನರಸ್ಾೂರ ಮತನತ ಪಾಮಾಣ 
ಪತಾವನ್ನು ಹೆಮಾಂದಿರನತತದೆ. ಅಜಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಕೆಮರ್ೆಯ ದಿರ್ಾಾಂಕ ಜನ್ವರಿ 11, 2021. ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಯ ವೆಬ್ .ಸ್ೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. 
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