ಸಂಪುಟ 1 : ಸಂಚಿಕೆ 04

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021

ಕರ್ಾ್ಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ
ನಹಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನೆೇನ ಸದೃಶಿಂ

ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತುು ತಿಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ
ಜ ನ ವ ರಿ 2 02 1 ರಿಂ ದ ಮಾರ್ಚ್ 2 02 1

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ

ಪರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪ್ಪನ್

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಒಳಗೆ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು
2-6
ಸಿಂಶೇಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಉತಕೃಷ್ಟತೆಯ ಪೇಷ್ಣೆ
ಪೆರೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮರಲ್ಲಮನಿ &
ಪೆರೊ. ಜೆ. ತೆರಣನನವರ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು

7

ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ
ಕೇಿಂದರ

7

ಪರ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್
ಜೇವಮಾನ ಸಾಧ್ನೆ ಪ್ರಶಸ್ತು

7

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಿಂವಹನಕಾಕಗಿ
ಜೇವಮಾನ ಸಾಧ್ನೆ ಪ್ರಶಸ್ತು

8

ಫೆಲೇ (FKSTA)

8

ಸಾಿಂಸ್ತಿಕ್ ಸದಸಯರು

9

ವಿಷ್ನ್ 2030 ಕ್ನನಡ ಆವೃತಿು
ಮತುು ಕಾಯಯಕ್ರಮದ
ಮಾಗಯಸೂಚಿ

9

ಒಡಿಂಬಡಿಕ & ಸಹಯೇಗ

9

ನಾಲ್ಕನೆೇ ತೆರೈಮಾಸ್ತಕ್ದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸ್ತದ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು

9

ಆರ್ಥಯಕ್ ವಷ್ಯ 2021-22 ರಲ್ಲಿ
ಯೇಜಸ್ತರುವ
ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು

10

ಹೆಲಸ ವರ್ೆವು ಉದ್ಯಿಸುತಿುದ್ುಂತೆ, ಕಳೆದ್ ವರ್ೆದ್
ಕನಸುಗಳನುು
ಪ್ಲರೆೈಸಿಕೆಲಳುಳವ
ಮತ್ುು
ನಮೂ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ೃರ್ಿತೆಯನುು ಸಾಧಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು
ಸಹ ಹೆಚುಿತಿವ
ು ೆ. ಪ್ರತಿಕಲಲ್ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಗಳನುು ಎದ್ುರಿಸುವಲ್ಲೂ
ಅರ್ಥವಾ ವೃತಿುಪ್ರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಲಸ ದ್ಧಗಂತ್ಗಳನುು
ಮುಟುಿವಲ್ಲೂ
ರ್ಾವಿನಯತೆಗಳು
ಜಗತಿುರ್ಾದ್ಯಂತ್
ಯಶಸಿವ
ಸಮಾಜಗಳ ಹೆಗುುರುತ್ುಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ುಗಳಿಗೆ
ಕಳೆದ್ಲ್ವು ವರ್ೆಗಳಿಂದ್ ಹಲ್ವಾರು ವೆೇದ್ಧಕೆಗಳು ಲ್ಭಯವಿದ್ುು,
ಅರ್ಥೆವಯವಸೆಿ, ಮಲಲ್ಸೌಕಯೆ, ವಯವಸೆಿ, ಸಪಂದ್ನ ಶೇಲ್
ಮಾನವಸಂಪ್ನಲೂಲ್ ಮತ್ುು ಬೆೇಡಿಕೆಯಂತ್ಹ ಐದ್ು ಆಧಾರ
ಸುಂಭಗಳನುು ಒಳಗೆಲಂಡ ಆತ್ೂನಿಭೆರ ಭಾರತ್, 2020,
ಒಂದ್ು
ಹೆಲಸ
ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನವನುು
ತ್ಂದ್ಧದೆ. ಇದ್ು
ಅರ್ಥೆವಯವಸೆಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನುು ಒಳಗೆಲಂಡಂತೆ
ಪ್ರಿಕಲ್ಪರ್ೆಗಳು,
ಉನುತಿೇಕರಣ
ಮತ್ುು
ಮಾರುಕಟ್ೆಿಗೆ
ಬೆಂಬಲ್ವನುು ನಿೇಡುತ್ುದೆ.
ಈ ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲೂ 'ಒಂದ್ು ಜಿಲೊ ಒಂದ್ು ಉತ್ಪನು'
ಮಾನದ್ಂಡವು
ಸಿಳಿೇಯ
ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ಗಳ
ಉದ್ಯಮಶೇಲ್ತೆಗಲ ಒತ್ುು ನಿೇಡುತ್ುದೆ. ಸಾಮರ್ಥಯೆಗಳು
ಯಶಸ್ನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ು ದ್ಲರದ್ೃಷ್ಟಿ

ಎಂಬ
ಜತೆಗೆ
ಮತ್ುು
ಮತ್ುು

ಕೌಶಲ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆನಡೆಸಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಒಂದ್ು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ುು, ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಆಫ್
ಥಂಗ್ಸ್, ಕೃತ್ಕ ಬುದ್ಧಧಮತೆ, ಬಾೂಕ್ ಚೆೈನ್, ಸೆರ್ಾ್ರಗಳು ಮತ್ುು
ರೆಲೇಬೆಲೇಟಿಕ್್ ನಂತ್ಹ ಹೆಲಸ ಪೇಳಿಗೆಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು
ಅಭಲತ್ಪ್ಲವೆ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸುತ್ುವೆ. ಯುವ
ಜರ್ಾಂಗವು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ್
ಹೆಲಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕಲ್ು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆಲಡುವ
ನಿಟಿಿನಲ್ಲೂ
ಸಾಮರ್ಥಯೆವೃದ್ಧಧ
ಮತ್ುು
ಮಾಗೆದ್ಶೆನ
ಪ್ಾರಮುಖಯತೆಯನುು ಪ್ಡೆದ್ುಕೆಲಂಡಿದೆ.
ಬಹು-ಪ್ಾಲ್ುದಾರರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳೆ ಂದ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯು
ಸುಗಮಗೆಲಳಿಸುವ
ಮತ್ುು
ಸಂಘಟಿಸುವ
ಪ್ಾತ್ರ
ನಿವೆಹಿಸುತ್ುದೆ. ಹೆಲಸ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಾದ್ ತ್ರಬೆೇತ್ುದಾರರ
ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತ್ುು ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ ಸೃಜರ್ಾ ಕೆೇಂದ್ರಗಳ
ಮಲಲ್ಕ ನಮೂ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್
ಅನುಷ್ಾಾಗೆಲಳಳಲ್ಲವೆ. ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲೂ ಕೆೈ ಜೆಲೇಡಿಸೆಲೇಣ.
2021ರ ವರ್ೆದ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
- ಎಸ್. ಅಯಯಪ್ಪನ್

ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಿಂದರದ ಉದಾಾಟನೆ ಮತುು ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಿಂಭ
ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ,
ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಧ, ಉದ್ಯಮಶೇಲ್ತೆ ಮತ್ುು ಜಿೇವರ್ೆಲೇಪ್ಾಯ
ಸಚ್ಚವರಾದ್ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶವಥ್ ರ್ಾರಾಯಣರವರು
ತ್ರಬೆೇತ್ುದಾರರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರವನುು ಉದಾಾಟಿಸಿ,
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿು ಮತ್ುು ಫೆಲೆಲೇಶಪ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.

2021ರ ಮಾರ್ಚೆ 02 ರಂದ್ು ಅಪ್ರಾಹು 3:20 ರಿಂದ್
5:30ರವರೆಗೆ
ತ್ರಬೆೇತ್ುದಾರರಿಗೆ
ತ್ರಬೆೇತಿ
ಕೆೇಂದ್ರದ್
ಉದಾಾಟರ್ೆ ಹಾಗಲ ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನುು
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತ್ು.
ಕರ್ಾೆಟಕ ಸಕಾೆರದ್ ಸರ್ಾೂನಯ ಉಪ್ ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು
ಹಾಗಲ ಉನುತ್ ಶಕ್ಷಣ, ವಿದ್ುಯರ್ಾೂನ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ,

ಈ ಸಮಾರಂಭದ್ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುು ಯಲ್ಹಂಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಮಾನಯ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗಲ ಬೆಂಗಳ ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ್
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ್ ಶರೇ ಎಸ್. ಆರ. ವಿಶವರ್ಾಥ್ರವರು ವಹಿಸಿದ್ುು,
ಮುಖಯ ಅತಿಥಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ರಾಜಯಸಭಾ ಸದ್ಸಯರು ಹಾಗಲ
ಇಸೆಲರೇ ಸಂಸೆಿಯ ನಿವೃತ್ು ಅಧಯಕ್ಷರಾದ್ ಪ್ದ್ೂವಿಭಲರ್ಣ
ಡಾ.
ಕೆ.
ಕಸಲುರಿರಂಗನ್ರವರು
ಪ್ಾಲೆಲುಂಡಿದ್ುರು.
ಸಮಾರಂಭದ್ಲ್ಲೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ್ ಪ್ೆಲರ. ಎಸ್.
ಅಯಯಪ್ಪನ್ ರವರು ಹಾಗಲ ಮುಖಯ ಕಾಯೆ ನಿವಾೆಹಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್
ಡಾ.
ಎ.
ಎಂ.
ರಮೇಶ್ ರವರು
ಉಪ್ಸಿಿತ್ರಿದ್ುರು.
.

.

. . . . ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟ 7ರಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಮತುು ಸಿಂಶೇಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತಕೃಷ್ಟತೆಯ ಪೇಷ್ಣೆ

ಪರ. ಬಿ. ಜ. ಮೂಲ್ಲಮನಿ

ಪರ. ಜೆ. ತೊಣನನವರ್

“ರ್ಾನು ಬನ್ೆ ನ ಪ್ೆೇಟ್ೆಂಟ್
.

ಆಫೇಸಿನಲ್ಲೂ ಕುಚ್ಚೆಯಲ್ಲೂ
ಕುಳಿತಿದಾುಗ ಇದ್ುಕ್ತೊದ್ುಂತೆ ಒಂದ್ು
ಯೇಚರ್ೆ ಬಂತ್ು: ಒಬಬ ವಯಕ್ತು
ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಬದ್ುರೆ ಅವನ
ತ್ಲಕವು ಅವನಿಗೆ
ಅನುಭವವಾಗುವುದ್ಧಲ್ೂ. ರ್ಾನು
ಚಕ್ತತ್ಗೆಲಂಡೆ. ಈ ಸರಳ
ಆಲೆಲೇಚರ್ೆ ನನು ಮೇಲೆ
ಗಾಢವಾದ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿತ್ು.
ಅದ್ು ನನುನುು ಗುರುತಾವಕರ್ೆಣೆಯ
ಸಿದಾಧಂತ್ದ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೆಲಯಿುತ್ು”
- ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್.ಸೆೈಟ ನ್

ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ು ವಿಭಾಗಲ್ಲೂಯಲ ಜ್ಞಾನದ್ ಸಿೇಮಗಳು ಹಿಂದೆಂದ್ಲ ಕಂಡರಿಯದ್ ವೆೇಗದ್ಲ್ಲೂ ಚಲ್ಲಸುತಿುವೆ. ಪ್ರತಿಯಂದ್ು
ದೆೇಶದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಧಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೆೇ ಅಡಿಪ್ಾಯ. ನಮೂ ಗಣಿತ್ಶಾಸರಜ್ಞರಾದ್ ಬರಹೂಗುಪ್ು, ಭಾಸೊರ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು, 'ಸಂಖ್ೆಯ - ಸೆಲರ್ೆು'
ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ, ಗಣಿತ್ಕೆೊ ನಿೇಡಿರುವ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಕೆಲಡುಗೆಗಳು ಮಾನವನ ಅತಿ ದೆಲಡಡ ಆವಿಷ್ಾೊರಗಳು ಎಂಬುದ್ನುು ರ್ಾವು
ಮರೆಯಬಾರದ್ು. ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ಾರಜ್ಞ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಹೆಲರತಾಗಿಯಲ ಸಹ ಇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯಲ್ಲೂ
'ಉತ್ೃರ್ಿತೆ'ಯನುು ಉತೆುೇಜಿಸುವುದ್ು ಹೆೇಗೆಂಬ ಸಂದ್ಧಗಧ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲೂ ರ್ಾವಿದೆುೇವೆ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಸವೆಗಾರಹಿ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ
ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕಗಳ ಪ್ರಕಟರ್ೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಂದ್ಧಗಧತೆ ಎದ್ುು ಕಾಣುತಿುದೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲೂ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಗೆ ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯು
ಮಾನದ್ಂಡವನುು ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ವು ಉದಾರಿೇಕರಣ, ಖ್ಾಸಗಿೇಕರಣ ಮತ್ುು ಜಾಗತಿೇಕರಣದ್ ಯುಗವನುು ದಾಟಿ
ಮುರ್ೆುಡುಯುತಿುರುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಲೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ೃರ್ಿತೆಯನುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚಾಿಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಧ
ಹೆಲಂದ್ಧದ್ ರಾರ್ರವಾಗುವ ಭಾರತ್ದ್ ದ್ಲರದ್ೃಷ್ಟಿಯನುು ಸಾಕಾರಗೆಲಳಿಸಲ್ು ಹಾಕ್ತಕೆಲಂಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿೇತಿಗಳ
ಯಶಸಿವ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾೊಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ವನುು ವೃದ್ಧಧಸಲ್ು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲೂ ಉತ್ೃರ್ಿತೆಯನುು ಸಾಧಿಸುವುದ್ು
ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲೂ ಉನುತ್ ಶಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಾತಾವರಣದ್ಲ್ಲೂ ಬೆೇರಲರಿರುವ ಒಂದ್ು ಕ್ತೂರ್ಿ ರಚರ್ೆಯನುು
ಹೆಲಂದ್ಧದ್ುು, ಪ್ರಸುುತ್ ಲೆೇಖನವು ಖ್ಾಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ೆರೇರಣೆ ಮತ್ುು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು, ನಮೂ ದ್ೃಷ್ಟಿಕಲ
ೆ ೇನಗಳು ಮತ್ುು
ಸಲ್ಹೆಗಳರ್ೆಲುಳಗೆಲಂಡ ಒಂದ್ು ಸಂಕಲ್ನವಾಗಿದೆ.

ಬಹಳಕಾಲ್ದ್ಧಂದ್, ಮಾನವ ಜಿೇವನ ಮತ್ುು ಸಮಾಜವು, ಧಮೆ
ಮತ್ುು ಪ್ಾರುಪ್ತ್ಯ ಶಕ್ತುಗಳಿಂದ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕೆಲೊಳಪ್ಟಿಿದ್ುವು.
ಇತಿುೇಚೆಗೆ,
ಹೆಲಸ
ಚ್ಚಂತ್ರ್ೆ-ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ವಿಧಾನದ್
ಉಗಮದ್ಧಂದಾಗಿ ರ್ಾವು ಯೇಚ್ಚಸುವ ಮತ್ುು ಬದ್ುಕುವ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮೂ ಜಿೇವನದ್
ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದ್ು ಬಗೆಯ
ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, 17ರ್ೆೇ ಶತ್ಮಾನದ್ಲ್ಲೂ ಪ್ಲಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲ್ಲೂ
ಮುಂಚುಣಿಗೆ ಬಂದ್ು, ಅದ್ರ ಜೆಲತೆಗೆ ಒಂದ್ು ನಿರುದೆವೇಗದ್
ವೆೈಚಾರಿಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನವನುು ತ್ಂದ್ಧತ್ು. ಇಂದ್ು ಸಾಮಾನಯ
ಮನುರ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರಲ್ಲೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಮರ್ೆಲೇಭಾವವನುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವತ್ು ಪ್ರಚಲ
ೆ ೇದ್ಧಸುವುದ್ಕ್ತೊಂತ್ ಹೆಚಾಿಗಿ,
ತಾಂತಿರಕ ಬಳುವಳಿಗಳನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇಯಿಂದ್
ನಮಗೆ ಬಂದ್ಂತ್ಹದ್ು, ಅವರು 'ಮಹತ್ವದ್ ಸಂಗತಿಗಳನುು
ಗಮನಿಸುವುದ್ು,
ಊಹಾಸಿದಾಧಂತ್ದ್
ರಚರ್ೆ,
ಅದ್ು
ನಿಜವಾಗಿದ್ುರೆ, ವಾಸುವಾಂಶಗಳು ಮತ್ುು ಊಹೆಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ
ಅದ್ರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದ್ು' ಅದ್ರ
ಆಧಾರವೆಂದ್ು ಪ್ುಷ್ಟಿೇಕರಿಸಿದಾುರೆ. ನಲಯಟನ್ ತ್ನು ಚಲ್ರ್ೆಯ
ನಿಯಮಗಳನುು ಗಣಿತ್ದ್ ರಲಪ್ದ್ಲ್ಲೂ ಲೆಕೊಹಾಕ್ತರುವುದ್ು,
ಅವಗಳನುು ತ್ಕೆಬದ್ಧ, ಪ್ರಿಶೇಲ್ರ್ಾಯುಕು ಮತ್ುು ಊಹಿಸಬಲ್ೂ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರುವುದ್ು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಕೆೊ ಒಂದ್ು
ಉತ್ುಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಮತೆಲುಂದೆಡೆ, ಜಿೇವಶಾಸರಜ್ಞ ಚಾರ್ಲ್್ೆ
ಡಾವಿೆನ್ ಪ್ರಭೆೇದ್ಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ುು ವಿಕಾಸ ಸಿದಾಧಂತ್ವನುು
ವಿವರಿಸುವ ಕಾಯೆವಿಧಾನದ್ ಒಂದ್ು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ್
ಪ್ುರಾವೆಯನುು ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರೆ. 'ಸರಳವಾದ್ ಆದ್ಧಅಂತ್ಯವಿಲ್ೂದ್
ರಲಪ್ಗಳಿಂದ್, ಅತ್ಯಂತ್ ಸುಂದ್ರವಾದ್ ಮತ್ುು ಅತ್ಯಂತ್ ಅದ್ುುತ್
ರಲಪ್ಗಳು ವಿಕಸನಗೆಲಂಡಿವೆ, ಮತ್ುು ವಿಕಸನಗೆಲಳುಳತಿುವ'
ಎಂದ್ು ಅವರು ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ಧಸಿದಾುರೆ. ಡಾವಿೆನ್ ನ ನಂತ್ರ, ವಿಕಾಸ
ಸಿದಾಧಂತ್ವು ಹಲ್ವಾರು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಿ, ಅದ್ರ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಅಹೆತೆಯನುು
ಸಾಬೇತಾಗಿದೆ.
ತ್ಳಿವಿಜ್ಞಾನಿ
ಥೇಯೇಡೆಲೇಸಿಯಸ್
ಡಾಬಾಾನಿ್ಿರವರ
ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲೂ
ಕೆೇಳಬೆೇಕೆಂದ್ರೆ, 'ಜಿೇವಶಾಸರದ್ಲ್ಲೂ ವಿಕಾಸದ್ ಬೆಳಕು ಬಟಿರೆ ಬೆೇರೆ
ಯಾವದ್ಕಲೊ ಅರ್ಥೆವಿಲ್ೂ'. ಮಾಟ್ ರಿಡಿೂ ತ್ಮೂ ಇತಿುೇಚ್ಚನ ಪ್ುಸುಕ
'ದ್ಧ ಎವಲ್ಲಯರ್ನ್ ಆಫ್ ಎವರಿಥಂಗ್ಸ' ನಲ್ಲೂ, ರ್ಾವು ಈಗ
ಕರಮೇಣವಾಗಿ ಎಲ್ೂದ್ರ ವಿಕಾಸವನುು ಅರ್ಥೆಮಾಡಿಕೆಲಳಳಬಹುದ್ು
ಅರ್ಥವಾ ವಿವರಿಸಬಹುದ್ು: ಅದ್ು ಶಕ್ಷಣವಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಂಸೃತಿ,
ನಿೇತಿ, ಧಮೆ, ಹಣ ಅರ್ಥವಾ ಅಂತ್ಜಾೆಲ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂದ್ು
ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಟಿಿದಾುರೆ. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಕೆೊ ಮತೆಲುಂದ್ು ಹೆಲಸ
ಆಯಾಮವನುು ಸೆೇರಿಸಿದ್ ಆಲ್ಬಟ್ೆ ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ರವರು,
ಆಲೆಲೇಚರ್ಾ ಪ್ರಯೇಗಗಳ ಶಕ್ತುಯನುು ತೆಲೇರಿಸಿಕೆಲಟಿಿದಾುರೆ,
.
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ಅಂದ್ರೆ, ಭೌತ್ಶಾಸರದ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ
ಸನಿುವೆೇಶಗಳನುು ಹೆಲಸ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆಲಳುಳವುದ್ು. ಅವರ
ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲೂ ಹೆೇಳುವುದಾದ್ರೆ, "ರ್ಾನು ಬನ್ೆ ನ ಪ್ೆೇಟ್ೆಂಟ್
ಆಫೇಸಿನಲ್ಲೂ ಕುಚ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಕುಳಿತಿದಾುಗ ಇದ್ುಕ್ತೊದ್ುಂತೆ ಒಂದ್ು
ಯೇಚರ್ೆ ಬಂತ್ು: ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಬದ್ುರೆ ಅವನ
ತ್ಲಕವು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದ್ಧಲ್ೂ. ರ್ಾನು ಚಕ್ತತ್ಗೆಲಂಡೆ.
ಈ ಸರಳ ಆಲೆಲೇಚರ್ೆ ನನು ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ್ ಪ್ರಭಾವ
ಬೇರಿತ್ು. ಅದ್ು ನನುನುು ಗುರುತಾವಕರ್ೆಣೆಯ ಸಿದಾಧಂತ್ದ್ ಕಡೆಗೆ
ಕರೆದೆಲಯಿುತ್ು". ಮಲಲ್ತ್ಃ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು 17ರ್ೆೇ
ಶತ್ಮಾನದ್ಧಂದ್ಲ್ಲ ಇಂದ್ಧಗಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ್ಧದೆ, ಆದ್ರೆ
ಕೆಲ್ವು ಸಂದ್ಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಅನವಯಿಕತೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆಗಳು
ಅತಿ ಜಟಿಲ್. ಭೌತ್ಶಾಸರವು ಹೆಚುಿ ನಿಖರವಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ
ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಗಣಿತ್ದ್ ತ್ತ್ವಗಳನುು
ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ್ುದೆ.
ರಸಾಯನಶಾಸರದ್
ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲೂ
ಇದ್ು
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಣು ಇದ್ರ ಮಲಲ್ವಾಗಿದ್ುು, ಅದ್ರ ಅಭಾಯಸವು
ಎರ್ುಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಷ್ೆಿೇ ಕಲೆಯಲ ಆಗಿದೆ. ರಸಾಯನಶಾಸರವು
ಒಂದ್ು ಮಲಲ್ಭಲತ್ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಒಂದ್ು ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ
ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ು ವಿಭಾಗದ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲೂದೆ. ಸಮಾಜ
ವಿಜ್ಞಾನದ್ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಲಡ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ್
ಅನವಯಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗುತಿುವೆ.
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಮರ್ೆಲೇಭಾವ
ಎಂಬುದ್ು
ಮನಸಿ್ನ
ಧೆಲೇರಣೆಯಾಗಿದ್ುು,
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ವಿಧಾನದ್ಧಂದ್
ಒಂದ್ು
ಮಾನಸಿಕ
ಅಭಾಯಸವಾಗಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆಲಳಳಬೆೇಕು.
ಇದ್ು
ಅಂಧಶರದಧೆ ಗಳು
ಮತ್ುು
ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳಿಂದ್
ಮನಸ್ನುು
ಮುಕುಗೆಲಳಿಸುತ್ುದೆ
ಎಂದ್ು
ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನವು ಧಮೆ, ರ್ೆೈತಿಕತೆ, ಸಮಾಜ, ಮರ್ೆಲೇವಿಜ್ಞಾನ,
ಶಕ್ಷಣ, ಸಾವೆಜನಿಕ ನಿೇತಿ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಬೇರಬಹುದಾದ್ ಮಟಿಿಗೆ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ್ ಪ್ಾತ್ರವನುು
ಉಲೆೇೂ ಖಿಸುತ್ುದೆ. ಒಂದ್ು ರಾರ್ರದ್ ಬೌದ್ಧಧಕ ಮತ್ುು ಆಥೆಕ
ಪ್ರಿಣಿತಿಯನುು
ಅದ್ರ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ್
ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನುು ಅಲ್ೂಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ೂ.
ಪ್ರಪ್ಂಚದ್
ರ್ಾಗರಿಕತೆಗಳ
ಜಿೇವನದ್ಲ್ಲೂ
ಕಲೆ
ಬಹಳ
ಪ್ಾರಚ್ಚೇನವಾಗಿದೆಯಾದ್ರಲ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಇತಿುೇಚ್ಚನದ್ು, ಆದ್ರೆ
ಆಧುನಿಕ ರ್ಾಗರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರಭಾವವು ಗಾಢ
ಮತ್ುು ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದ್ುವರಿಯುತ್ುದೆ.
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಸೆಲಪೇಟ ಮತ್ುು
ಅದ್ರ ಬಳುವಳಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ,
ಸಾಂಸೃತಿಕ, ಬೌದ್ಧಧಕ ಮತ್ುು ಆಥೆಕ ಜಿೇವನದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಬೇರಿವೆ. ಫಾರನಿ್ಸ್ ಬೆೇಕನ್ ನುಡಿದ್ಂತೆ 'ಜ್ಞಾನವೆೇ ಶಕ್ತು' ಎಂದ್ು
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಂತಿ ತೆಲೇರಿಸಿಕೆಲಟಿಿತ್ು. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು
.
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ಕೆಲೇಪ್ನಿೆಕಸ್, ಕೆಪ್ರ
ಲ , ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇ ಮತ್ುು ನಲಯಟನ್ ರೆಲಂದ್ಧಗೆ
ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲ್ರ್ೆಗಳನುು ಅರ್ಥೆಮಾಡಿಕೆಲಳುಳವ ಒಂದ್ು
ಕ್ತರಯಯಾಗಿ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿ ತಿೇಕ್ಷ್ಣದ್ೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಧಾವಿತ್ನದೆಲಂದ್ಧಗೆ
ಪ್ಾರುಪ್ತ್ಯ
ಮತ್ುು
ಅರಿಸೆಲಿೇಟ್ೆಲ್ಲಯನ್ ನ
ಲೆಲೇಕದ್ೃಷ್ಟಿಗೆ
ಸವಾಲೆಲಡುಡವಂತ್ಹ ಸಲಕು ಪ್ರಶೆುಗಳನುು ಕೆೇಳಿ, ಆ ಮಲಲ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ
ರಹಸಯಗಳನುು ಬಚ್ಚಿಡುತಿುದ್ುರು. ಈ ಮಹನಿೇಯರ ಬಗೆು ಬಟ್ಾರೆಂಡ್
ರಸೆರ್ಲ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಾುರೆ: 'ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೂ ರಸಾಭಿಜ್ಞತೆಯ
ಪ್ಲವೆಗರಹಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ ಒಂದ್ು ಅಪ್ರಲಪ್ದ್ ತಿೇವರತಯ
ೆ
ಪ್ಲವೆಗರಹಪೇಡಿತ್ವಲ್ೂದ್ ಅವಲೆಲೇಕನದ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತಾ್ಹದ್
ಅವಶಯಕತೆಯಿತ್ುು'. ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಈ ಮಹನಿೇಯರು ತ್ಮೂ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಗಳ
ತ್ತ್ ಕ್ಷಣದ್ ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಅನವಯಯಿಕಗಳ ಬಗೆು ತ್ಲೆಕೆಡಿಸಿಕೆಲಳಳಲ್ಲಲ್ೂ;
ಬದ್ಲ್ಲಗೆ, ಅವರು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲ್ರ್ೆಯ ಮಲಲ್ಭಲತ್
ನಿಯಮಗಳನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ರ್ೆ ಮತ್ುು ವಾಯಖ್ಾಯಯನಕೆೊ ಒಳಪ್ಡಿಸಿ
ಅವೆೈಯಕ್ತುಕ ಲೆಲೇಕದ್ೃಷ್ಟಿಯನುು ನಿಣೆಯಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸಿದ್ರು.
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದ್ುವರಿದ್ು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧಯಯವನುು
ಆನಂದ್ಧಸುವಲ್ಲೂ, ಜ್ಞಾನವನುು ಪ್ಡೆಯುವಲ್ಲೂ ಮತ್ುು ಅದ್ನುು ಬಳಕೆಗೆ
ತ್ರುವಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏರ್ೆಂಬುದೆಂದ್ು 18 ಮತ್ುು 19ರ್ೆೇ
ಶತ್ಮಾನದ್ಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಬೆೇಗರ್ೆ ಅರ್ಥೆಮಾಡಿಕೆಲಳಳಲಾಯಿತ್ು. ಈ
ಮೌಲ್ಯಗಳು 'ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನ' ಎಂದ್ು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುವೆ. ಅವನುು
ಒಂದ್ು ಸಂಸೃತಿ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ು ಅಹೆವಾಗಿದ್ುು, ಉದಾರ ಶಕ್ಷಣ
ನಿೇಡುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮರ್ಾಗಿದೆ. ಅಮರಿಕನ್ ಅಸೆಲೇಸಿಯೇರ್ನ್
ಫಾರ ದ್ಧ ಅಡಾವನ್್ ಮಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆೈನ್್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಉದಾರವಾದ್ಧ
ಶಕ್ಷಣವು ಮುಕು ಮನಸಿ್ನ ಹಾಗಲ ಪ್ಾರಂತಿಯತೆ, ತ್ತ್ವ, ಪ್ಲವೆಗರಹತೆ
ಮತ್ುು ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳಿಂದ್ ಮುಕುವಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಉಗಮಕೆೊ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ. ತ್ಮೂ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳು ಮತ್ುು ತಿೇಪ್ುೆಗಳ ಅರಿವು,
ಅವರ ಆಲೆಲೇಚರ್ಾಪ್ರ ಕ್ತರಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುು ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ
ಪ್ರಪ್ಂಚಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಾಿನಕುರಿತ್ು ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲೂರುತ್ುದೆ'. 19ರ್ೆೇ
ಶತ್ಮಾನದ್ವರೆಗಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿೇತಿ, ತ್ತ್ವಶಾಸರ, ಇತಾಯದ್ಧಗಳ
ಬೆಲೇಧರ್ೆಯಿಂದ್ ಮನುರ್ಯನ ಮನಸು್ ಸಂಸೊರಣಗೆಲಂಡು ಉನುತ್
ಸಂಸೃತಿಯ ರಲಪ್ಕೆೊೇರಿತ್ು ಎಂದ್ು ನಂಬಲಾಗಿತ್ುು. ಉದಾರ ಶಕ್ಷಣದ್
ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಲೇಧರ್ೆಯು ಸಪರ್ಿವಾಗಿ ತ್ನು ಸರಿಯಾದ್
ಸಾಿನವನುು ಕಂಡುಕೆಲಳಳಲ್ಲಲ್ೂ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ು ಮೇಟ್ಾರುಗಳು,
ವಿಮಾನಗಳು, ಟ್ೆಲ್ಲಗಾರಫ ಮತ್ುು ಔರ್ಧಗಳಂತ್ಹ ಪ್ರಯೇಜರ್ಾತ್ೂಕ
ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆಲಂಡಿದ್ುು, ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಾನವನ ಮನಸ್ನುು
ಕಲೆ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಸೊರಿಸಲಾರವು ಎಂಬ ತ್ಪ್ುಪ
ಗರಹಿಕೆ ಮತ್ುು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿತ್ುು. ಆದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯವು
ಸಾಹಿತ್ಯದ್ಷ್ೆಿೇ ಶೆರೇರ್ಾವಾದ್ ಮಾನಸಿಕ ಶೆರೇರ್ಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ು
ಪ್ರಯೇಜರ್ಾತ್ೂಕ
ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನದ್ಧಂದ್
ರ್ೆಲೇಡಿದಾಗ,
ವಿಜ್ಞಾನದ್
ಬೆಲೇಧರ್ೆಯು ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಮತ್ುು ಆಥೆಕ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿತ್
ಮಾನವ ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ವಾಗಿ ಪ್ುರುರ್ರು ಮತ್ುು ಮಹಿಳೆಯರನುು
ಸಿದ್ಧಗೆಲಳಿಸುತ್ುದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ, ಕಲೆ ಮತ್ುು
ಗಣಿತ್ ಬೆಲೇಧರ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ ಉನುತ್ ಶಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲೂ ಒತ್ುು
ಕೆಲಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ, ಶಾಲೆ ಮತ್ುು ಕಾಲೆೇಜು ಭೆಲೇದ್ರ್ಾಶಾಸರದ್ಲ್ಲೂ
ಈ ವಿರ್ಯಗಳ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆಯು ರ್ೆೇರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿೇತಿಗಳ ಯಶಸಿವ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾೊಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ದ್
ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ುು.
ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದ್ು ನಿದ್ಧೆರ್ಿ ರಿೇತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ುು, ಮಹತ್ವದ್
ಆಧಾರಾಂಶಗಳನುು ಗಮನಿಸುವ ಮಲಲ್ಕ ಮತ್ುು ಆಧಾರಾಂಶಗಳಿಂದ್
ರ್ಾವು ಸಾಮಾನಯ ತ್ತ್ವಗಳನುು ನಿರಲಪಸುತೆೇು ವೆ. ಆದ್ುರಿಂದ್, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ವಿಧಾನವು
ಮದ್ಲ್ರ್ೆಯದಾಗಿ,
ಆಧಾರಾಂಶಗಳನುು
ಅವಲೆಲೇಕ್ತಸುವಿಕೆಯನುು ಒಳಗೆಲಂಡಿರುತ್ುದೆ; ಎರಡರ್ೆಯದಾಗಿ, ಈ
ಆಧಾರಾಂಶಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಬಲ್ವಾಗಿ
ಊಹಾಸಿದಾಧಂತ್ವನುು
ರಲಪ್ುಗೆಲಳುಳತ್ುವೆ;
ಮಲರರ್ೆಯದಾಗಿ,
ಊಹೆ
ನಿಜವಾಗಿದ್ುರೆ,
ಊಹೆಯಿಂದಾದ್ ಉತ್ಪತಿುಗಳನುು ಪ್ಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದ್ನುು
ಒಳಗೆಲಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಅನುಗಮನ ವಿಧಾನದ್ ಮಲಲ್ಕ, ಒಂದ್ು
ಸಾಮಾನಯ ತ್ತ್ವವು ಆಧಾರಾಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ುದೆ. ಸಾಮಾನಯ
ತ್ತ್ವವನುು
ಬಳಸಿಕೆಲಂಡು
ನಿಗಮರ್ಾತ್ೂಕವಾಗಿ,
ನಿದ್ಧೆರ್ಿ
ಆಧಾರಾಂಶಗಳನುು ತ್ಲ್ುಪ್ುವವರೆಗೆ ರ್ಾವು ಹಿಮುೂಖ ಕರಮದ್ಲ್ಲೂ
.

.

.
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ಮುಂದ್ುವರಿಯುತೆೇು ವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಯು
ಒಂದ್ು
ನಿಯಮವನುು
ಅನುಗಮನದ್ ವಿಧಾನದ್ ಮಲಲ್ಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಾುರ್ೆ ಮತ್ುು
ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಶಕ್ಷಕರು ಅನುಗಮನವನುು ಬಳಸಿಕೆಲಂಡು ತ್ತ್ವದ್
ಸತ್ಯವನುು ಪ್ರದ್ಶೆಸುತಾುರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಗುವಿನಂತ್ಹ ಕುತ್ಲಹಲ್ವಿದೆ
ಮತ್ುು ಪ್ರಶೆುಗಳನುು ಕೆೇಳುವುದ್ು ಅವರ ಕೆಲ್ಸ. ಏನಿದ್ು? ಯಾಕೆ ಹಿೇಗೆ?
ಇದ್ು ಹೆೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನುು ಹುಡುಕುವುದ್ರ
ಮಲಲ್ಕ ಅವರು ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಾುರೆ. ಐನ್ ಸೆಿೈನ್
ಚ್ಚಕೊ ಹುಡುಗರ್ಾಗಿದಾುಗ 'ರ್ಾನು ಬೆಳಕ್ತನ ವೆೇಗದ್ಲ್ಲೂ ಚಲ್ಲಸುತಿುದ್ುರೆ
ಏನನುು ರ್ೆಲೇಡುತೆೇು ರ್ೆ?' ಎಂದ್ು ಕೆೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇದ್ರ ಉತ್ುರಕಾೊಗಿ
ಮಾಡಿದ್ ಹುಡುಕಾಟದ್ಲ್ಲೂ ಅವರು 'ಸಾಪ್ೆೇಕ್ಷ ಸಿದಾಧಂತ್'ವನುು
ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಖ್ಾಯತ್ ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸರಜ್ಞ ಇ. ಬೆೈಟ್ ವಿಲ್್ನ್
ಜಲನಿಯರ ಹೆೇಳುವಂತೆ, "ಅರ್ೆೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತ್ಮೂ ಶೆೇರ ರ್ಾತೆಯನುು
ಮರೆದ್ಧರುವುದ್ು ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲ್ಲೂ ತೆಲರುವ ಕೌಶಲ್ಯಕೊಲ್ೂ,
ಅವರು ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಆಯೊ ಮಾಡಿಕೆಲಳುಳವುದ್ರಲ್ಲೂ ತೆಲೇರಿರುವ
ಬುದ್ಧಧಮತ್ಕಾೊಗಿ”. ಈ ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ್ರತ್ು ಪ್ೆಲರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ.
ರಾವ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅನುಕರಣಿೇಯ. ತ್ಮೂ ಆತ್ೂಚರಿತೆರ 'ಲೆೈಫ್ ಇನ್
ಸೆೈನ್್' ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಿೇಗೆ ರ್ೆನಪಸಿಕೆಲಳುಳತಾುರೆ: 'ರ್ಾನು ನನು
ವೃತಿುಜಿೇವನವನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ರ್ಾನು ಗಣನಿೇಯ ಕೆಲಡುಗೆ
ನಿೇಡಬಹುದಾದ್ ಒಂದ್ು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನುು ಆಯೊ ಮಾಡಲ್ು
ಪ್ರಯತಿುಸಿದೆ. ರ್ಾನು ಜನದ್ಟಿಣೆ ಇಲ್ೂದ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರವಂದ್ನುು ಹುಡುಕಲ್ು
ರ್ೆಲೇಡಿದೆ ಮತ್ುು ರಾಬಟ್ೆ ಫಾರಸ್ಿ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆಯಿಂದ್
ಮಾಗೆದ್ಶೆನ ಪ್ಡೆದೆ:
.

.

ಶರದ್ೃತ್ುವಿನ ಅರಣಯದೆಡೆಗೆ ಕವಲೆಲಡೆದ್ ಎರಡು ದಾರಿ
ಕ್ಷಮಿಸಿ, ರ್ಾನು ಎರಡು ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕರಮಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ೂ
ರ್ಾನು ಕಡಿಮ ಕರಮಿಸಿದ್ ದಾರಿಯನುು ಆಯೊ ಮಾಡಿಕೆಲಂಡೆ
ಅದ್ು ಈ ಎಲಾೂ ವಯತಾಯಸಗಳನುು ತ್ಂದ್ಧತ್ು
ಏಕಾಂಗಿ ರಸೆುಯ ಆಯೊ ಒಂದ್ು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನುು ಆಯೊ
ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಲ್ು ಇನಲು ಒಂದ್ು ಉತ್ುಮ ಮಾಗೆವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ು
ಇತಿುೇಚ್ಚನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚುಿ ವಿಭಿನುವಾಗುತಿುದ.ೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಾಗುವ
ವಿಜ್ಞಾನದ್ ವಿಕಸನ ಅರ್ೆೇಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನಗಳನುು ಹೆಲಂದ್ಧರುತ್ುದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದ್ಕೆೊ, ಅದ್ನುು ಹೆೇಗೆ ಅನುಸರಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುು ಅದ್ು
ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಗನಿಸುತ್ುದೆ ಎನುುವ ಬಗೆು ವಿವಿಧ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಏನು
ಹೆೇಳುತಾುರೆ
ಎಂಬುದ್ನುು
“ಅರ್ೆೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತ್ಮೂ
ರ್ೆಲೇಡೆಲೇಣ.
ಸಿಎಸ್ ಐಆರ ನ
ನಿವೃತ್ು
ಮಹಾನಿದೆೇೆಶಕರಾದ್ ಡಾ. ರಘುರ್ಾರ್ಥ ಮಶೆೇಲ್ೊರ ಶೆರೇರ್ಾತಯ
ೆ ನುು ಮರೆದ್ಧರುವುದ್ು
ಮಾತ್ರ್ಾಡಿ, 'ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನಕೆೊ ಮದ್ಲ್ು ದೆಲಡಡ ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲ್ಲೂ
ಸವಾಲ್ು ಎಂದ್ರೆ, ಸವಲ್ಪ ಮಟಿಿಗೆ ಅವಿಧೆೇಯತೆಯನುು
ತೆಲರುವ ಕೌಶಲ್ಯಕೊಲ್ೂ, ಅವರು
ತ್ರುವುದ್ು'. ನಮೂ ವಿದಾಯಥೆಗಳು ತ್ುಂಬಾ ವಿಧೆೇಯರು.
ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಆಯೊ
ವಿಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂ ಸಾಿನವಿಲ್ೂದ್ ಪ್ಾರುಪ್ತ್ಯವನುು ಪ್ರಶುಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿಕೆ
ಲಳುಳವುದ್ರಲ್ಲೂ ತೆಲೇರಿರುವ
ವಿದಾಯಥೆಗಳನುು
ಪ್ೆಲರೇತಾ್ಹಿಸಬೆೇಕು.
ಇದ್ಕೆೊ
ಐಐಎಸಿ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ೆಲರ. ಗೌತ್ಮ್ ದೆೇಸಿೇರಾಜು
ಬುದ್ಧಧಮತ್ಕಾೊಗಿ”
ಹೆೇಳುವಂತೆ, 'ಭಾರತಿೇಯರು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ
ಪ್ಾರುಪ್ತ್ಯವನುು
ಪ್ರಶೆು
ಮಾಡಲ್ು
ಬಹಳ - ಇ. ಬ್ೆೈರ್ಟ ವಿಲ್ಸನ್ ಜರನಿಯರ್
ಭಯಪ್ಡುತಾುರೆ. ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಭಿರ್ಾುಭಿಪ್ಾರಯಕೆೊ
ಒಳಗಾಗದೆ ಅಲೆಯಂದ್ಧಗೆ ಈಜಲ್ು ಬಯಸುತಾುರೆ.
ಅವರ ಆಲೆಲೇಚರ್ೆ ಭಿನುವೆಂದ್ು ತೆಲೇರಿಸಲ್ು ಧೆೈಯೆಮಾಡುವುದ್ಧಲ್ೂ.
ಇವೆಲ್ೂವೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಲ್ುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ುು, ಅದ್ು ಪ್ರಶುಸುವ,
ರಲಪಸುವ, ಪ್ರಯೇಗಕೆೊ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸುವ
ಮಾಗೆದ್ಲ್ಲೂ ಕರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ುದೆ. ಪ್ೆಲೇಲ್ಲಷ್ ಮಲಲ್ದ್ ಬರಟಿಷ್
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ುು ಲೆೇಖಕ ಜಾಕುಬ್ ಬೆಲರರ್ೆಲಸಿೊ ಅವರು 'ಒಂದ್ು ತ್ರಲೆ
ಪ್ರಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ನಿೇವು ಒಂದ್ು ಸಮಂಜಸ ಉತ್ುರದ್
ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲೂರುತಿುೇರಿ' ಇದೆೇ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಸಾರ ಎಂದ್ು ಹೆೇಳುತಾುರೆ.
ಜಪ್ಾನಿ ಮಲಲ್ದ್ ಅಮರಿಕನ್ ರ್ೆಲಬೆರ್ಲ್ ಪ್ರಶಸಿು ವಿಜೆೇತ್ ಲ್ಲಯೇ
ಎಸಾಕ್ತ, ಬೆರ್ಲ್ ಲಾಯಬ್್ ನ ಮುಖಯ ದಾವರದ್ಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೂಸಿರುವ ಅಲೆಕಾ್ಂಡರ
ಗರಹಾಂ
ಬೆರ್ಲ್ ನ
ಪ್ರತಿಮಯ
ಕೆಳಗಿನ
ಈ
ಪ್ದ್ಗಳಿಂದ್
ಸಲೂತಿೆಗೆಲಂಡರು: ಆಗಾಗ ತ್ುಳಿದ್ ಪ್ರಿಚ್ಚತ್ವಾದ್ ಮಾಗೆ ಬಟುಿ
ಕಾಡಿರ್ೆಡಗ
ೆ ೆ/ಅಪ್ರಿಚ್ಚತ್
ಮಾಗೆದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ನಿೇವು
.

.

.

.
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ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯಲ ಹಿಂದೆಂದ್ಲ ರ್ೆಲೇಡಿರದ್ ಏನರ್ಾುದ್ರೆಲಂದ್ನುು ನಿೇವು
ಕಂಡುಕೆಲಳುಳತಿುೇರಿ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಪ್ೆರೇರೆೇಪತ್ರಾದ್ ಎಸಾಕ್ತ, ನಲಯಯಾಕ್ೆ ನ
ಐಬಎಂ ಟಿ. ಜೆ. ವಾಯಟ್ನ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕೆೇಂದ್ರಕೆೊ ಸೆೇರಿಕೆಲಂಡರು, ಅಲ್ಲೂ
ಅವರು ಎಲೆಕಾರನ್ ಟನಲ್ಲಂಗ್ಸ, ಒಂದ್ು ನವಿೇನ, ಕೆಲ್ವು ವಿಶೆೇರ್
ಪ್ರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯವಿರುವ ಕಾವಂಟಮ್ ಮಕಾನಿಕರ್ಲ್ ಅನುು
ಪ್ರದ್ಶೆಸುವ ಡಯೇಡ್ ಅನುು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಯಾರಲ
ತ್ುಳಿಯದ್ ಹಾದ್ಧಯನುು ಆಯೊ ಮಾಡಿಕೆಲಳುಳವುದ್ರಿಂದ್ ಈ ಎಲ್ೂ
ವಯತಾಯಸಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ುದೆ. ಇರ್ೆಲುಂದ್ು ಹಂತ್ದ್ಲ್ಲೂ, ವಿಜ್ಞಾನವು
ಏನನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಬಯಸುತ್ುದೆ? ಇಂಗಿೂಷ್ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಬೆಟ್ೆ ಸೆಪನ್ರ
'ವಿಜ್ಞಾನವು ವಯವಸಿಿತ್ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಿದಾುರೆ. ಅಮರಿಕದ್ ಸಲಕ್ಷಮ
ಜಿೇವವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ೆೆಲ್ಲಯಸ್ ವಾನ್ ನಿೇರ್ಲ್ ರವರು, ವಿಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಧವಂತಿಕೆ
ಮತ್ುು ರ್ಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತಿುನ ಸಮಗರ ಗರಹಿಕೆಯ ಸಂಯೇಜರ್ೆಯ
ನಿರಂತ್ರ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದ್ು ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿದಾುರೆ. ಆಸಿರಯಾದ್
ಪ್ಾರಣಿಶಾಸರಜ್ಞ ಕೆಲರ್ಾರಡ್ ಲೆಲರೆಂಜ್ ರವರು ಸತ್ಯದ್ ಹುಡುಕಾಟವನುು ಹಿೇಗೆ
ಆಲೆಲೇಚ್ಚಸುತಾುರೆ - ಒಂದ್ು ಕಾಯೆಶೇಲ್ ಊಹಾಸಿದಾಧಂತ್ದ್ ಉತ್ುಮ
ಅಳವಡಿಕೆಯು
ಮುಂದ್ಧನ
ಅತ್ುಯತ್ುಮವಾದ್
ಊಹಾಸಿದಾಧಂತ್ಕೆೊ
ದಾರಿಯಾಗುವುದ್ು ವಿಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂನ ಸತ್ಯವೆಂದ್ು ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಬಹುದ್ು.
ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನುು ಅಣಿಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಪ್ೆರೇರಣೆಗಳು ನಿಣಾೆಯಕ ಪ್ಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ುವೆ. ಪ್ೆಲರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ. ರಾವ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜಿೇವನವನುು
ಅವಲೆಲೇಕ್ತಸಿದ್ರೆ
ಸಲೂತಿೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳ ರಿನಲ್ಲೂ
ಹುಟಿಿ,
ವಿದಾಯಭಾಯಸ
ಮಾಡಿದ್
ಅವರು
ಕಲ್ಲತ್
ತ್ಂದೆ
ತಾಯಿಗಳಿಂದ್
ಪ್ರಯೇಜನವಾಯಿತ್ಲ್ೂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂಯಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ೆರೇರಕ ಭೌತ್ಶಾಸರ
ಮತ್ುು ರಸಾಯನಶಾಸರ ಶಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಕಲ್ಲತಿದ್ುರು. ಬೆಂಗಳ ರಿನ ಸೆಂಟರರ್ಲ್
ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೂ 17ರ್ೆೇ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆದ್
ನಂತ್ರ, ಅವರ ಅಧಾಯಪ್ಕರುಗಳೆ ಬಬರು ಭಾರತಿೇಯ
“ಭೌತ್ವಿಜ್ಞಾನವನುು
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆಿ (ಐಐಎಸಿ್)ಯನುು ಸೆೇರುವ ಆಸೆಯ
ಬದ್ಲ್ು ಬರ್ಾರಸ್ ಹಿಂದ್ಲ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ಲ್ಲೂ
ಮಾಡಬೆೇಕೆಂಬ
ಭೌತ್ಶಾಸರ
ಮತ್ುು
ರಸಾಯನಶಾಸರದ್ಲ್ಲೂ
ಕಡುಬಯಕೆಯನುು
ಸಾುತ್ಕೆಲೇತ್ುರ ಪ್ದ್ವಿಗೆ ಸೆೇಪ್ೆಡೆಯಾಗಲ್ು ಸಲ್ಹೆ
ಹೆಲಂದ್ಧದೆುೇರ್ೆ. ರ್ಾನು
ನಿೇಡಿದ್ರು. ಎಂಎಸಿ್ಯ ನಂತ್ರ ಐಐಎಸಿ್ಯಲ್ಲೂ
ಯಾವತಾುದ್ರಲ ಅದ್ನುು ಕೆಲ್ಕಾಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ ಅವರು ನಂತ್ರ ಖರಗ್ಸ
ಮಾಡುತೆೇು ರ್ೆ ಮತ್ುು
ಪ್ುರದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿಿಟಲಯಟ್ ಆಫ್
ಮಾಡಲೆೇಬೆೇಕು'. ಅದೆಲಂದೆೇ ಟ್ೆಕಾುಲ್ಜಿ (ಐಐಟಿ)ಯಲ್ಲೂ ಅಧಾಯಪ್ಕರಾಗಿ ಸೆೇರಿದ್ರು.
ರ್ೆಲಬೆರ್ಲ್ ಪ್ರಶಸಿು ವಿಜೆೇತ್ ಲೆೈನಸ್ ಪ್ೌಲ್ಲಂಗ್ಸ ಅವರ
ನನು ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ”
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ುಸುಕ 'ದ್ಧ ರ್ೆೇಚರ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕರ್ಲ್
- ಹೆರಮಿ ಜೆ. ಭಾಭಾ
ಬಾಂಡ್' ನಿಂದ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ರಾದ್ರು. ಅಣುಗಳು
ಮತ್ುು
ಅಣುಗಳ
ರಚರ್ೆಯ
ಮಲಲ್ಕ
ರಸಾಯನಶಾಸರದ್ ಮೇಲ್ಲನ ಆ ಪ್ುಸುಕದ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನ ಅವರನುು
ಆಕಷ್ಟೆಸಿತ್ು. ಪ್ೌಲ್ಲಂಗ್ಸ ಅವರ ಪ್ೆರೇರಣೆಯಂತೆ ಆಧುನಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸರದ್ಲ್ಲೂ
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂಬ ಅವರ ಬಯಕೆ, ಐಐಟಿಯ ನಿದೆೇೆಶಕರಾಗಿದ್ು ಸರ
ಜೆ.ಸಿ. ಘಲೇಷ್ ಅವರು ದೆೇಶದ್ ಹೆಲರಗೆ ಅದ್ನುು ಮುಂದ್ುವರಿಸುವಂತೆ
ನಿೇಡಿದ್ ಸಲ್ಹೆ ಅವರನುು 1954ರಲ್ಲೂ ಅಮರಿಕಾಗೆ ಕರೆದೆಲಯಿಯತ್ು.
ಮಸಾಚುಸೆಟ್್ ಇನ್ ಸಿಿಟಲಯಟ್ ಆಫ್ ಟ್ೆಕಾುಲ್ಜಿ (MIT) ಮತ್ುು ಪ್ಡಲಯೆ
ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ
ಪ್ರವೆೇಶ
ಪ್ಡೆದ್
ನಂತ್ರ,
ಅವರು
ಎರಡರ್ೆಯದ್ನುು ಆರಿಸಿಕೆಲಂಡರು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ು ಲ್ಲನಸ್ ಪ್ೌಲ್ಲಂಗ್ಸ ನ
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಗುಂಪನ ಸೆೇರಿದ್ ಪ್ಾರಧಾಯಪ್ಕನ ಜೆಲತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು
ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಿತ್ು. ಬಕೊೆಯ ಕಾಯಲ್ಲಫೆಲೇನಿೆಯಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ಲ್ಲೂ
ಅಲ್ಪಕಾಲ್ ನಡೆಸಿದ್ ಪ್ೆಲೇಸ್ಿ ಡಾಕೆಲಿೇರರ್ಲ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯ ನಂತ್ರ
ಬೆಂಗಳ ರಿನ ಐಐಎಸಿ್ ಸೆೇರಿದ್ರು. ಅವರ ಜಿೇವನವನುು ಮಲರು
ನಿದೆೇೆಶಾಂಕಗಳಾದ್ (1) ವಿಜ್ಞಾನವು ಜಿೇವನ ಒಂದ್ು ದಾರಿಯಾಗಿ; (2)
ನಂಬಕೆಯು ಶಕ್ತುಯ ಮಲಲ್ವಾಗಿ ಮತ್ುು (3) ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳು ಹೆಲಸ
ಜ್ಞಾನವನುು
ಪ್ಡೆಯಲ್ು
ಆಕರ್ೆಕೆೇಂದ್ರಗಳು
ಎಂಬುದಾಗಿ
ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ೆಲಬೆರ್ಲ್ ಪ್ರಶಸಿು ವಿಜೆೇತ್ ಅಹೂದ್ ಝೈವೆೈರ್ಲ್ ಅವರು
'ಯಶಸಿ್ನ ಯಾನ ಮತ್ುು ಶೆರೇರ್ಾತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಕೆಯಿರುವ ಆದ್ರೆ
ಮಿಡಿಯೇಕ್ತರಟಿ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಂಬಕೆ ಇಲ್ೂದ್ ವಯಕ್ತು' ಎಂದ್ು
ಪ್ೆಲರ. ರಾವ್ ರವರ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಿೇವನವನುು ವಿವರಿಸುತಾುರೆ: ಉತ್ುಮ ಶಾಲೆ
ಮತ್ುು ಕಾಲೆೇಜು, ಪ್ೆಲೇರ್ಕರ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳು ಮತ್ುು ಮಕೊಳಾಗಿದಾುಗ
.

.

.

.

Page 4

ಗಣಯವಯಕ್ತುಗಳ ಜತೆ ಆಕಸಿೂಕ ಭೆೇಟಿಯಂತ್ಹ ಅನುಕಲಲ್ಕರ ಸನಿುವೆೇಶಗಳಲ್ಲೂ
ತ್ಮೂನುು ತಾವು ಕಂಡುಕೆಲಂಡ ನಿೇರ್ಲ್್ ಬೆಲೇರ, ಹೆಲೇಮಿ ಭಾಭಾ ಮತ್ುು
ಸರ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ರಂವರಂತೆ ವಿದಾಯವಂತ್ ತ್ಂದೆತಾಯಿಗಳ
ಆಶೆಯದ್ಲ್ಲೂ ಬೆಳಯ
ೆ ುವುದ್ು ಒಂದ್ು ಅದ್ೃರ್ಿ. ಬೆಲೇರ ನ ತ್ಂದೆ ಶಕ್ಷಣ
ತ್ಜ್ಞರಾಗಿದ್ುರು ಮತ್ುು ಅವರ ಸಹೆಲೇದ್ರ ಖ್ಾಯತ್ ಗಣಿತ್ತ್ಜ್ಞರಾದ್ರು. ಭಾಭಾ
ಒಬಬ ಶರೇಮಂತ್ ವಕ್ತೇಲ್ರ ಮಗ, ಅವರ ತ್ಂದೆ ಅದ್ುುತ್ ಪ್ುಸುಕಗಳ
ಸಂಗರಹದೆಲಂದ್ಧಗೆ, ಯುವ ಭಾಭಾ ಅವರನುು ಪ್ೆಲರತಾ್ಹಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ
ಅವರು ಬಹು ಆಸಕು ಓದ್ುಗರಾದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ರಾಗಿದ್ು ಭಾಭಾ
ತ್ಮೂ ಹದ್ಧರ್ಾರರ್ೆೇ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಪ್ೆೇಕ್ಷತಾ ಸಿದಾಧಂತ್ವನುು ಅಧಯಯನ
ಮಾಡಿದ್ರು. ತ್ಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಉದ್ಯಮವನುು ನಡೆಸಲ್ು ಎಂಜಿನಿಯರ
ಆಗಬೆೇಕೆಂದ್ು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವರು ತ್ಮೂ ತ್ಂದೆಗೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ರು,
'ರ್ಾನು
ಭೌತ್ವಿಜ್ಞಾನವನುು
ಮಾಡಬೆೇಕೆಂಬ
ಕಡುಬಯಕೆಯನುು
ಹೆಲಂದ್ಧದೆುೇರ್ೆ. ರ್ಾನು ಯಾವತಾುದ್ರಲ ಅದ್ನುು ಮಾಡುತೆೇು ರ್ೆ ಮತ್ುು
ಮಾಡಲೆೇಬೆೇಕು.
ಅದೆಲಂದೆೇ
ನನು
ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ’.
ಈ
ಕಡುಬಯಕೆಯಂದ್ಧಗೆ ಭಾಭಾ ಅವರು ಕೆೇವಲ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಯಶಸಿವ ಅಣು ಶಕ್ತು
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ೂದೆ, ಎರಡು ಸಂಸೆಿಗಳನುು ಸಹ ನಿಮಿೆಸಿದ್ರು,
ಒಂದ್ು ಅಣು ಶಕ್ತುಯ ಶಾಂತಿಯುತ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಈಗ ಅದ್ು ಭಾಭಾ ಅಣು
ಶಕ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕೆೇಂದ್ರ (BARC) ಎಂದ್ು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಟ್ಾಟ್ಾ
ಇನಿ್ಿಟಲಯಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮಂಟರ್ಲ್ ರಿಸರ್ಚೆ (TIFR) ಎಂದ್ು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ
ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯನುು ಕೆೈಗೆಲಳುಳವ ಸಂಸೆಿ. ರಾಮನ್ ಒಬಬ
ವಿದಾಯಥೆಯಾಗಿ ಓದ್ಧದ್ ಅರ್ೆೇಕ ಪ್ುಸುಕಗಳಲ್ಲೂ, ಅವರ ಆಧಾಯತಿೂಕ ಮತ್ುು
ಬೌದ್ಧಧಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿದ್ ಮಲರು ಪ್ುಸುಕಗಳೆಂದ್ರೆ:
ಎಡಿವನ್ ಅರ್ಾೆರ್ಲ್ಡ ರವರ ಬಗವಾನ್ ಬುದ್ುನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ ‘ದ್ಧ ಲೆೈಟ್ ಆಫ್
ಏಶಯಾ’, ‘ಎಲ್ಲಮಂಟ್್ ಆಫ್ ಯಲಕ್ತೂಡ್’ ಮತ್ುು ಖ್ಾಯತ್ ಜಮೆನ್
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಮೆನ್ ವಾನ್ ಹೆರ್ಲ್ೂ ಹೆಲೇರ್ಲ್ಿ್ ಅವರ ‘ದ್ಧ ಸೆರ್ೇೆ್ ರ್ನ್್ ಆಫ್
ಟ್ೆಲೇನ್’. ಮದ್ಲ್ರ್ೆಯ ಗರಂರ್ಥದ್ ಬಗೆು ರಾಮನ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಾುರೆ:
'ಸಿದಾಧರ್ಥೆನ ಮಹಾತಾಯಗದ್ ಕಥೆ, ಸತ್ಯದ್ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ುು ಅಂತಿಮ
ಜ್ಞಾರ್ೆಲೇದ್ಯದ್ ಕಥೆಯಿಂದ್ ರ್ಾನು ಬಲ್ವಾಗಿ ಪ್ೆರೇರಣೆ ಪ್ಡೆದ್ದ್ು ನನಗೆ
ರ್ೆನಪದೆ.
ಇದಾದ್ದ್ುು
ರ್ಾನು
ಪ್ರಭಾವಿತ್ರ್ಾಗಬಲ್ೂ
ವಯಸಿ್ನ
ಯುವಕರ್ಾಗಿದಾುಗ. ಈ ಪ್ುಸುಕ ಓದ್ಧದ್ುರಿಂದ್ ಉದಾತ್ು ಗುರಿಗಳ
ಅರ್ೆವೇರ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ತಾಯಗದ್ ಈ ಸಾಮರ್ಥಯೆವೆೇ ಶೆರೇರ್ಾತೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದ್ು ನನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲೂ ದ್ೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ುು. ಎರಡರ್ೆಯ ಪ್ುಸುಕದ್ ಬಗೆು
ಯುವಕ ರಾಮನ್ ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನವು ನಿಜಕಲೊ ಗಮರ್ಾಹೆವಾದ್ುದ್ು,
". . ಯಲಕ್ತೂಡ್ ನ ಕಡಾಡಯ ಅಧಯಯನಕೆೊ ನನು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಗಳು
ಭರವಸೆ ಮಲಡಿಸುವಂತ್ದಾಗಿತ್ುು. ಇದ್ಕೆೊ ಕಾರಣವೆಂದ್ರೆ, ಬೌದ್ಧಧಕ ಶಸುು
ಎಂದ್ು ವಿರ್ಯದ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚನ
ಿ ಒತ್ುು ನಿೇಡುವುದ್ು ಮತ್ುು ಅದ್ರ ವಿಶಾಲ್
ಅಂಶಗಳಿಂದ್ ಭಿನುವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಅನಗತ್ಯ
ಗಮನ ಎಂದ್ು ರ್ಾನು ಭಾವಿಸುತೆೇು ರ್ೆ. 'ಯಲಕ್ತೂಡ್ ನ ಪ್ುಟಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಶೆರೇರ್ಾ ರ್ಾಟಕದ್ ಗಿೇತ್ರಲಪ್ಕದ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಗಿೇತ್ವಿದ್ುಂತೆ. ಅವರು ಅದ್ರ
ಪ್ರದೆಯನುು ಎತಿು ನಮೂ ದ್ೃಷ್ಟಿಗೆ ತ್ನು ಅಧಯಯನಕೆೊ ಕಾಯುತಿುದೆಯರ್ೆಲೇ
ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಒಂದ್ು ವಿಶಾಲ್ವಾದ್ ರ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಜ್ಞಾನದ್ ಒಂದ್ು
ರ್ೆಲೇಟವನುು ತೆಲೇರಿಸುತಾುರೆ ಎಂದ್ು ರಾಮನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ಮೂ
ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಯಕುಪ್ಡಿಸುತಾುರೆ. ಕೆಲರ್ೆಯ ಪ್ುಸುಕದ್ ಬಗೆು ರಾಮನ್ ಹಿೇಗೆ
ಹೆೇಳುತಾುರೆ: 'ಈ ಪ್ುಸುಕವನುು ರ್ಾರ್ೆೇ ಕಂಡುಕೆಲಂಡು ಆಸಕ್ತುಯಿಂದ್ ಓದ್ಧದೆ.
ಇದ್ು ನನು ಬೌದ್ಧಧಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನದ್ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿದೆ
ಎಂದ್ು ಉತೆರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ೂದೆ ಹೆೇಳಬಹುದ್ು. ಮದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ, ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯ ಉದೆುೇಶವೆೇನು ಮತ್ುು ಅದ್ನುು ಹೆೇಗೆ ಕೆೈಗೆತಿುಕೆಲಳಳಬಹುದ್ು
ಎಂಬುದ್ನುು ರ್ಾನು ಅರ್ಥೆಮಾಡಿಕೆಲಂಡೆ. ರ್ಾನು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಗಾಗಿ
ಹಲ್ವಾರು ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಇದ್ರಿಂದ್ ಸಂಗರಹಿಸಿದೆ, ಅವು ನಂತ್ರ ನನು
ಮನಸ್ನುು ಆಕರಮಿಸಿಕೆಲಂಡು ಹಲ್ವಾರು ವರ್ೆಗಳ ಕಾಲ್ ನನುನುು
ಬಡುವಿಲ್ೂದ್ಂತೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಸಪರ್ಿವಾಗಿ, ಹೆರ್ಲ್ೂ ಹೆಲೇರ್ಲ್ಿ್ ನ ಈ ಮೇರುಕೃತಿ,
ಒಬಬ ಸಲೂತಿೆದಾಯಕ ಶಕ್ಷಕನಂತೆ, ಯುವ ರಾಮನ್ ನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ್
ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿತ್ು, ಕನಿರ್ಾ ಪ್ಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲ್ು ಪ್ೆರೇರೆೇಪಸಿತ್ು. ಅಣು
ಭೌತ್ಶಾಸರಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜಾ ರಾಮಣಣ ಕಲಡ ಸಹ ತ್ಂದೆ, ಮೇದಾವಿ
ರ್ಾಯಯಾಧಿೇಶ ಮತ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ಲ್ಲೂ ಅಭಿರುಚ್ಚ ಹೆಲಂದ್ಧದ್ು
ತಾಯಿಯಿಂದ್ ಪ್ಾಲ್ರ್ೆ ಪ್ೆಲೇರ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ುರು. ಕೆಲ್ವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ತ್ಮೂ ಯಶಸಿ್ಗೆ ಪ್ಾಲ್ರ್ೆ ಮತ್ುು ಪ್ುಸುಕಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವೆಂದ್ು
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ಹೆೇಳಿದ್ರೆ, ಶಕ್ಷಕರು, ಆಕಸಿೂಕ ಘಟರ್ೆಗಳು, ಖ್ಾಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗೆು
ತಿಳಿಯುವುದ್ು ಮತ್ುು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವುದ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಭಾವವನುು ಭಿೇರುವಲ್ಲೂ
ತ್ಮೂ ಪ್ಾಲ್ನುು ಹೆಲಂದ್ಧವೆ. 20ರ್ೆೇ ಶತ್ಮಾನದ್ ಭಾರತ್ದ್ ಮಹಾನ್
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಬಬರಾದ್ ಸರ ಜಗದ್ಧೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಲೇಸ್ ರವರು
ಕೆಲೇಲೆಲೊತಾದ್ ಸೆೇಂಟ್ ಕೆೇ್ ವಿಯರ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೂ ತ್ಮೂ ಭೌತ್ಶಾಸರದ್ ಗುರು
ಫಾದ್ರ ಲಾಫಾಂಟ್ ರವರ ಪ್ರಭಾವಕೆೊ ಒಳಗಾಗಿದ್ುರು ಮತ್ುು ಅವರಿಂದ್
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ರಲಪ್ುಗೆಲಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆೇಂಬರಡ್್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್
ಅಧಾಯಪ್ಕರಾಗಿ ಅರ್ೆೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುವ ಬೆಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಬೇರಿದ್ರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸರ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ರವರ ಸಲೂತಿೆದಾಯಕ
ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದ್ಧರದ್ಲ್ಲೂನ ಅವರ ಲಾಯಬ್ ಗೆ
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ೆಲರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ. ರಾವ್ ರವರು 'ನನು
ದೆೇವರೆ, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ರಂತಿದ್ುರೆ ಎರ್ುಿ ಅದ್ುುತ್ವಾಗಿರುತಿುತ್ುು' ಎಂದ್ು
ಹೆೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಬಹುಶಃ ಆಗಲೆೇ ರ್ಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ
ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಜಗಳನುು ಬತ್ುಲಾಯಿತ್ು ಎಂದ್ು ಸಹ ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಟಿರು.
ವಕ್ತೇಲ್ ವೃತಿುಯಲ್ಲೂದ್ು ತ್ಂದೆ ಮತ್ುು ಶರೇಮಂತ್ ಕುಟುಂಬದ್ಲ್ಲೂ ಜನಿಸಿದ್
ಜೆೇಮ್್ ಕೂಕ್ೆ ಮಾಯಕ್್ ವೆರ್ಲ್ ರವರು ಕೆೇಂಬರಡ್್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ಲ್ಲೂ
ಶಕ್ಷಣವನುು ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ುರು. ಅವರ ವಿದ್ುಯತಾೊಂತಿೇಯ ಸಿದಾಧಂತ್ವು ವಿಜ್ಞಾನದ್
ಅತ್ಯಂತ್ ಉನುತ್ ಆವಿಷ್ಾೊರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನುು ರಲಪಸುವ ಈ
ಏಕರಲಪ್ ಮಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ವಾದ್ಗಳಿವೆ. ಆಲ್ಬಟ್ೆ ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ಮಧಯಮ
ವಗೆದ್ ಕುಟುಂಬದ್ಲ್ಲೂ ಜನಿಸಿದ್ುರಲ ಸಹ ಸಿವಜಲೆೆಂಡ್ ನ ವಾಯಯಾಮ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ಷಣವನುು ಪ್ಡೆದ್ರು (ಅವರ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ
ವಯೇಲ್ಲನ್ ನುಡಿಸಲ್ು ಕಲ್ಲಸಿದ್ರು). ಚಾರ್ಲ್್ೆ ಡಾವಿೆನ್ ನ ಪ್ರಕರಣದ್ಲ್ಲೂ
ತ್ಂದೆ ವೆೈದ್ಯರಾಗಿದ್ುರು, ತ್ನು ತ್ಂದೆಯ ದಾರಿಯರ್ೆುೇ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಅವರಿಗೆ
ಪ್ೆಲರೇತಾ್ಹಿಸಲಾಯಿತಾದ್ರಲ ಅವರು ನಿಸಗೆವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲ್ು ಬಯಸಿದ್ರು.
ಕೆೇಂಬರಡ್್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ಧಂದ್ ಕೆೇವಲ್ ಪ್ಾಸ್ ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆದ್ರಲ,
ಡಾವಿೆನ್ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ್ ಬಗೆು ತ್ನು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಿದಾಧಂತ್ದ್ಧಂದ್ ಶೆೇರ ರ್ಾ
ಜಿೇವವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ರು. ಐಸಾಕ್ ನಲಯಟನ್ ಯಾವುದೆೇ ಅನುಕಲಲ್ಗಳನುು
ಹೆಲಂದ್ಧಲ್ೂದ್ ಒಂದ್ು ಕೃಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ್ಧಂದ್ ಬಂದ್ವರಾಗಿದ್ುರಲ ಸಹ
ಮಕಾನಿಕ್್
ಮತ್ುು
ಆಪಿಕ್್ ನಲ್ಲೂ
ಮಾಡಿದ್
ಮಲಲ್ಭಲತ್
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೆರೇರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ರು. ನಲಯಟ್ೆಲೇನಿಯನ್
ಯುಗದ್ಲ್ಲೂ ಇವರನುು ಉಲೊೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ್ದ್ ಮೇಧಾವಿ ಶರೇನಿವಾಸ್
ರಾಮಾನುಜನ್ ರವರ ತ್ಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ
ಶಕ್ಷಿತ್ರಲ್ೂದ್ಧದ್ುರಲ, ಅವರು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಗೆ ಒಬಬ ಗಣಿತ್ಶಾಸರಜ್ಞರಾಗಿ
ಹೆಲರಹೆಲಮಿೂ ತ್ಮೂ ಆವಿಷ್ಾೊರಗಳಿಂದ್ ಪ್ರತಿೇ ದ್ಧನ ಎಲಾೂ ಗಣಿತ್ಶಾಸರಜ್ಞರನುು
ಬಡುವಿಲ್ೂದ್ಂತೆ ಮಾಡುತಿುದ್ುರು.
ಮಾನವ ಮತ್ುು ಅವನ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲೂ ಸಂಸೃತಿಗಿರುವಷ್ೆಿೇ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆಯನುು
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಲಂದ್ಧದೆ ಎಂಬುದ್ನುು ವಿಜ್ಞಾನದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇ,
ನಲಯಟನ್, ಡಾವಿೆನ್, ಐನ್ ಸಿಿೇನ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರರ ಕಾಲ್ದ್ಧಂದ್ಲ್ಲ
ಸಾಕ್ಷಿೇಯಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರಲಪಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ್ಶಾಸರಜ್ಞ ಹೆನಿರ
ಪ್ೆಲಯಿನ್ ಕೆೇರ ಅವರ ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲೂ, 'ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯನುು ಅದ್ು
ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದ್ಧಲ್ೂ, ಅದ್ರಿಂದ್
ಖುಷ್ಟಯನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಅವರು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಅದ್ು
ಸುಂದ್ರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಖುಷ್ಟ ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ
ಸುಂದ್ರವಾಗಿರದ್ಧದ್ುರೆ, ಅದ್ನುು ಅರಿಯುಲ್ು ಯೇಗಯವಾಗಿರುತಿುರಲ್ಲಲ್ೂ ಮತ್ುು
ಈ ಜಿೇವನ ಜಿೇವಿಸಲ್ು ಯಲಗಯವಾಗಿರುತಿುರಲ್ಲಲ್ೂ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮೂ
ವಿಶವದ್ೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿದ್ರಲ, ಧಮೆದೆಲಂದ್ಧಗಿನ ಅದ್ರ
ಬಂಧನವು ಸಲಕ್ಷಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅರ್ೆೇಕ ವೆೇಳೆ ಸಂಘಷ್ಾೆತ್ೂಕವಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ುದೆ. ಧಮೆದ್ ಅಂತ್ರಂಗದ್ಲ್ಲೂ ನಂಬಕೆ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂ
ನಂಬಕೆಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿಡಿದ್ಧದಾುರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬಹುದಾದ್
ಪ್ುರಾವೆಗಳಿಂದ್ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿಿದೆ, ಧಮೆದ್ಲ್ಲೂ ಅದ್ು ಭಾವರ್ಾರಲಢ. ಇಲ್ಲೂ
ಐನ್ ಸೆಿೈನ್ ಹೆೇಳಿರುವುದ್ನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದ್ು ಮುಖಯ: ಒಬಬ ಧಾಮಿೆಕ
ವಯಕ್ತುಯು ಆ ವಿಶರ್ಿವಾದ್ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಗುರಿಗಳ ಮಹತ್ವದ್
ಬಗೆು ಯಾವುದೆೇ ಸಂದೆೇಹವಿಲ್ೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥೆದ್ಲ್ಲೂ ಧಮೆನಿರ್ಾರ್ಾಗಿರುತಾುರ್ೆ
ಮತ್ುು ಅದ್ಕೆೊ ಯಾವುದೆೇ ತ್ಕೆಬದ್ಧ ಅಡಿಪ್ಾಯದ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಅರ್ಥವಾ
ಸಮರ್ಥೆತೆ ಇರುವುದ್ಧಲ್ೂ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಧಮೆಗಳ ನಡುವೆ
ರ್ಾಯಯಯುತ್ವಾದ್ ಸಂಘರ್ೆವು ಅಸಿುತ್ವದ್ಲ್ಲೂರಲಾರದ್ು. ಧಮೆವಿಲ್ೂದ್
ವಿಜ್ಞಾನವು ಕುಂಟು, ವಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ೂದ್ ಧಮೆ ಕುರುಡು'. ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು
ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೆಲಂದ್ಧಗೆ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನವನುು ಸಂಯೇಜಿಸುವ
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ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಈ ತ್ತ್ವಬೆಲೇಧರ್ೆ ಸದ್ೃಢ ಭಾರತ್ವನುು ನಿಮಿೆಸುತ್ುದೆ. ಈ
ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂವಿಧಾನವು (42ರ್ೆೇ ತಿದ್ುುಪ್ಡಿ ಕಾಯಿದೆ,
1976) ಅನುಚೆಛೇದ್ 51ಎ ಅನುು ಸೆೇರಿಸಿ, ಭಾರತ್ದ್ ರ್ಾಗರಿಕರ ಮಲಲ್ಭಲತ್
ಕತ್ೆವಯಗಳಲ್ಲೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ೆಲೇಭಾವ, ಮಾನವತಾವಾದ್ ಹಾಗಲ
ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಸುಧಾರಣೆಯ ಮರ್ೆಲೇಭಾವವನುು ಬೆಳಸಿ
ೆ ಕೆಲಳಳಲ್ು
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಿರುವುದ್ು ಉಲೊೇಖರ್ಾತ್ೂಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ವು ಬಡವರು ವಾಸಿಸುವ ಶರೇಮಂತ್ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ
ಸಂಪ್ತ್ುನುು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ತಿುನ ಸಾಮರ್ಥಯೆ ಅರ್ಥೆವಾಗಿಲ್ೂ. ರ್ಾವು
ಜ್ಞಾನದ್ ಗಾರಹಕರಾಗಿದೆುೇವೆಯೇ ಹೆಲರತ್ು ಜ್ಞಾನದ್ ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ೆರಲ್ೂ. ನಮೂ
ಉನುತ್ ಶಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಿಯಲ್ಲೂನ ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಅವಶಯಕತೆಯನುು ರ್ಾವು
ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸುತೆೇು ವೆ? ಪ್ಾಶಾಿತ್ಯರಿಗಿಂದ್ ಕ್ತೇಳು ಎಂಬ ಭಾವರ್ೆಯಿಲ್ೂದೆ
ಭಾರತಿೇಯ
ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲೂ
ಅಡಕವಾಗಿರುವ
ಸೃಜನಶೇಲ್ತೆಯ
ಸಂಸೃತಿಯನುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಮನ್ ರವರು ಈ ಆತ್ೂವಿಶಾವಸದ್
ಕೆಲರತೆಯನುು ಪ್ರಶಂಸನಿೇಯವಾಗಿ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದಾುರೆ: ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲೂ ಮಾನವ
ಸಂಪ್ನಲೂಲ್ಗಳು ಹೆೇರಳವಾಗಿವೆ. ಒಬಬ ಶಕ್ಷಕರ್ಾಗಿ 24 ವರ್ೆಗಳ
ಅನುಭವದ್ಧಂದ್ ಮಾತ್ರ್ಾಡುತಿುದೆುೇರ್ೆ. ರ್ಾನು, ಭಾರತಿೇಯ ಮನಸಿ್ನ
ಗುಣಮಟಿವು ಯಾವುದೆೇ ಟುಯಟ್ೆಲೇನಿಕ್, ರ್ಾಡಿೆಕ್ ಅರ್ಥವಾ ಆಂಗೆಲೂೇ ಸಾಯಕ್ನ್ ಮನಸಿ್ನ ಗುಣಮಟಿಕೆೊ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ರ್ಾನು ಖಚ್ಚತ್ವಾಗಿ
ಹೆೇಳಬಲೆ.ೂ
ಬಹುಶಃ ನಮಲ್ಲೂರುವ ಕೆಲರತೆಯು ಧೆೈಯೆ ಮತ್ುು
ಎಲ್ಲೂಂದೆಲ್ಲೂಗೆಲೇ ಕರೆದೆಲಯಯಬಲ್ೂ ಪ್ೆರೇರಕ ಶಕ್ತು. ರ್ಾವು ಕ್ತೇಳರಿಮಯನುು
ಬೆಳಸಿಕೆಲಂಡಿದೆುೇವೆ ಎಂದ್ು ರ್ಾನು ಭಾವಿಸುತೆುೇರ್ೆ. ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲೂ ಇಂದ್ು
ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದ್ು ಆ ಸೆಲೇಲ್ಲನ ಮರ್ೆಲೇಭಾವದ್ ರ್ಾಶ. ನಮಗೆ ಜಯದ್
ಚೆೈತ್ನಯ ಬೆೇಕು, ನಮೂನುು ಈ ಭಲಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮೂ ಹಕ್ತೊನ ಸಾಿನಕೆೊ
ಕೆಲಂಡೆಲಯುಯವ ಚೆೈತ್ನಯ ಬೆೇಕು. ಆ ಅದ್ಮಯ
ಚೆೇತ್ನವು ಉದ್ಯಿಸಿದ್ರೆ, ರ್ಾವು ಸರಿಯಾದ್
ಗುರಿಯನುು
ಸಾಧಿಸುವುದ್ನುು
ಯಾವುದ್ಲ
“ದೆೇವರೆ,
ತ್ಡೆಯಲಾರದ್ು.
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್.ರಂತಿದ್ುರೆ
ಖ್ಾಯತ್
ಖಭೌತ್
ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಸುಬರಹೂಣಯಂ
ಎರ್ುಿ ಅದ್ುುತ್ವಾಗಿರುತಿುತ್ುು.
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರರವರು
1920
ರಿಂದ್
1925ರ
ಬಹುಶಃ ಆಗಲೆೇ ರ್ಾನು
ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ, ಜೆ.ಸಿ. ಬೆಲೇಸ್, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್,
ಎಂ.ಎನ್. ಸಹಾ, ಎಸ್.ಎನ್. ಬೆಲೇಸ್, ಪ.ಸಿ. ರೆೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲೂ
ಹಿೇಗೆ ಮುಂತಾದ್ವರು ಅರ್ೆೇಕ ಶೆರೇಷ್ೆಲರೇತ್ುಮರ
ಬೇಜಗಳನುು ಬತ್ುಲಾಯಿತ್ು”
ಹಠಾತ್
ಉಗಮಕೆೊ
ಸವ-ಅಭಿವಯಕ್ತು
ಮತ್ುು
ಭಾರತಿೇಯರು
ತ್ಮೂದೆೇ
ಆದ್
ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೂ
- ಪೆರೊ. ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್
ಪ್ಾಶಿಮಾತ್ರಿಗೆ
ಸಮಾನವೆಂದ್ು
ತೆಲೇರಿಸುವ
ಉದೆುೇಶವೆೇ ಕಾರಣವೆಂದ್ು ವಿಶೆೇಷ್ಟಸಿರುವುದ್ು
ರ್ಾವು ಇಲ್ಲೂ ತಿಳಿದ್ುಕೆಲಳಳಬೆೇಕು. ಕೆಲ್ವರನುು
ಉಲೆೇೂ ಖಿಸುವುದಾದ್ರೆ,
ರಾಮನ್ ರವರಿಂದ್ಧೇಚೆಗೆ
ವಿಕರಮಸರಾಬಾಯಿ,
ವೆಘೇೆಸ್ ಕುರಿಯನ್, ಸತಿೇಶ್ ಧವನ್, ಡಾ.ಎ.ಪ.ಜೆ. ಅಬುುರ್ಲ್ ಕಲಾಂ, ಡಾ.
ಎಂ..ಎಸ್. ಸಾವಮಿರ್ಾರ್ಥನ್, ಡಾ. ಯಶಾಪರ್ಲ್ ಮತ್ುು ಡಾ.ರಘುರ್ಾರ್ಥ ಮಶೆೇಲ್ೊರ
ರವರುಗಳ ಕುಂದ್ಧಲ್ೂದ್ ಉತಾ್ಹ, ದ್ಲರದ್ೃಷ್ಟಿ ಮತ್ುು ಬದ್ಧತೆ ಭಾರತ್ವನುು
ಅರ್ೆೇಕ ಸಾಧರ್ೆಗಳ ರಾರ್ರವರ್ಾುಗಿ ಮಾಪ್ೆಡಿಸಿತ್ು ಎಂಬುದ್ನುು ರ್ಾವು
ಒಪ್ಪಲೆೇಬೆೇಕು. ಬಾಹಾಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಸಂವಹನದ್ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ
ಕಾರಣರಾದ್ವರು ವಿಕರಮ್ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಮತ್ುು ಸತಿೇಶ್ ಧವನ್. ವಘೇೆಸ್
ಕುರಿಯನ್ ಅವರು 'ವೆೈಟ್ ರೆವಲ್ಲಯರ್ನ್' ಅಡಿ ಅತಿ ದೆಲಡಡ ಡೆೈರಿ
ಕಾಯೆಕರಮವನುು ಮತ್ುು ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಬಾರಯಂಡ್ ಗಳನುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ
ಎದ್ುರಿಸಿದ್ 'ಅಮುರ್ಲ್' ಬಾರಯಂಡ್ ಅನುು ಹುಟುಿಹಾಕ್ತದ್ರು. ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ
ಕಾಯೆಕರಮಕೆೊ ಡಾ. ಅಬುುರ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರ್ಾಯಕತ್ವ ನಿೇಡಿದ್ರು.
'ಹಸಿರು ಕಾರಂತಿ'ಗೆ ಭಾರತ್ ಡಾ. ಸಾವಮಿರ್ಾರ್ಥನ್ ರವರನುು ಸೂರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಡಾ.ಮಶೆೇಲ್ೊರ ರವರು ಪ್ೆೇಟ್ೆಂಟ್ ಮತ್ುು ಬೌದ್ಧಧಕ ಆಸಿು ಹಕುೊಗಳ ಶಾಸರ್ಾತ್ೂಕ
ಚೌಕಟಿಿನ ರಲವಾರಿಯಾಗಿದ್ುು, 'ಪ್ರಕಾಶಸಿ ಮತ್ುು ನಶಸಿ' ಎಂಬುದ್ನುು
'ಪ್ೆೇಟ್ೆಂಟ್, ಪ್ರಕಾಶಸಿ ಮತ್ುು ಸಮೃದ್ಧಧ ಹೆಲಂದ್ಧ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಲಸಿದ್ರು.
ಅವರು ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುು ಆಥೆಕ ಪ್ರಿವತ್ೆರ್ೆಯನುು
ಸಾಧಿಸಲ್ು ವಿಜ್ಞಾನದ್ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ವದ್ಲ್ಲೂ ರ್ಾವಿನಯತೆ ಎಂಬುದ್ನುು
ಬಲ್ವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ಧಸಿದ್ರು. ರ್ಾವು ದ್ುಬೆಲ್ವಾಗಿರುವ ದೆೇಶೇಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂ
ಸಾಧರ್ೆ ಮಾಡಲ್ು ಯಶಸು್ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಾದ್ ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ,
ವೆೈದ್ಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಯವಹಾರ, ಫಾಮಾೆ ಮತ್ುು ಟ್ೆಲ್ಲಕಾಂ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು
ಅನುಕರಣಿೇಯ ಎಂದ್ು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿದಾುರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂ
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ಪ್ರಿೇದ್ಧಯಿಂದ್ ಹೆಲರಗೆ ಯೇಚ್ಚಸುವ ಸಂಸೃತಿಯಿಂದ್ ತಾಂತಿರಕ
ಆವಿಷ್ಾೊರಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ುದೆ ಎಂದ್ು ಅವರು ವಾದ್ಧಸುತಾುರೆ. ರಾಷ್ಟರೇಯ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೇಗಾಲ್ಯದ್ ನಿದೆೇೆಶಕರಾಗಿ ಡಾ. ಮಶೆೇಲ್ೊರ ರವರು
ಕೆೈಟ್ ಪ್ೆೈೂ ಯಿಂಗ್ಸ ಫಂಡ್ ಮಲಲ್ಕ ಈ ಸಂಸೃತಿಯನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ್ರು,
ಇದ್ು ಯಶಸ್ನುು ಲೆಕ್ತೊಸದೆ ಹೆಲಸ ಸಂಭಾವಯ ವಿಚಾರಗಳನುು ಉತೆೇು ಜಿಸಿದ್ವು.
ಸಿಎಸ್ಐಆರ ನ ಮಹಾ ನಿದೆೇೆಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ನಲಯ
ಐಡಿಯಾ ಫಂಡ್ ಅನುು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ್ರು, ಇದ್ು ಹೆಲಸ ಆಲೆಲೇಚರ್ೆಗಳ
ಕೆಲರತೆಯನುು ಹೆಲರತ್ಂದ್ಧತ್ು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಡಾ. ಮಶೆಲ್ೊರ ಹೆಲಸ ಮೌಲ್ಯ
ವಯವಸೆಿಯನುು ಪ್ರಸಾುಪಸಿದ್ರು. ಇದ್ು ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ,
ಪ್ರಿವತ್ೆರ್ೆ ಮಾಡುವ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಸಮಾಜದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಬೇರುವ ರ್ಾವಿನಯತೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನುು
ಆಥೆಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿೆಸುವ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ತ್ರುತ್ುದೆ. ಇವೆಲ್ೂವೂ
ನಮೂ ಶಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಿಯನುು ಪ್ುನರ ವಿಮಷ್ಟೆಸುವ ಅಗತ್ಯವನುು ಎತಿು
ಸಲಚ್ಚಸುತ್ುದ.ೆ ಈ ಲೆೇಖನದ್ಲ್ಲೂನ ಅಂಶವನುು ಸವತ್ಂತೆಲರೇತ್ುರ ಭಾರತ್ದ್ ಖ್ಾಯತ್
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞ ಪ್ೆಲರ. ಯಶಾಪರ್ಲ್ ರವರು ಬಹಳ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ತ್ಮೂ ಅಭಿಪ್ಾರಯದ್ಲ್ಲೂ ಹಿೇಗೆ ವಯಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾುರೆ: "ಕ್ತಂಡರ
ಗಾಟೆನ್ ನಿಂದ್ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯದ್ ಮಟಿದ್ವರೆಗೆ ನಮೂ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ುು
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಸವರಲಪ್ವನುು ತಿೇವರವಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸುವ ಒಂದ್ು
ಪ್ರಮುಖ ನಿದೆೇೆಶನವನುು ಹೆಸರಿಸಲ್ು ನನಗೆ ಕೆೇಳಿದ್ರೆ: "ವೆೈಯಕ್ತುಕ
ಸಾಮರ್ಥಯೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶೆ ೇಧರ್ೆಯ ಮೇಲೆ ರಲಪಸಿ ಮತ್ುು ನಿಮೂ
ಸುತ್ುಲ್ಲರುವ ಜಿೇವನದೆಲಂದ್ಧಗೆ ಜೆಲತೆಗಲಡಿಸಿ" ಎಂದ್ು ಹೆೇಳುತೆೇು ರ್ೆ. ಈ
ಸಲ್ಹೆಯನುು
ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ,
ಕಲ್ಲಕೆಯನುು
ತ್ಲ್ುಪಸಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ೂ;
ಅದ್ನುು
ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ
ಎಂಬುದಾದ್
ಅರ್ಥೆಕೆಲಡುತ್ುದೆ. 'ಸಾವವಲ್ಂಬರ್ೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಪ್ುತೆ
ಮತ್ುು ಆವಿಷ್ಾೊರ ಎಂಬ ಧೆಯೇಯದೆಲಂದ್ಧಗೆ 1990ರಲ್ಲೂ
ನಡೆಸಿದ್ ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗೆರಸ್ ನ ಉದಾಾಟರ್ಾ
“ಕಲ್ಲಕೆಯನುು
ಸಮಾರಂಭದ್ಲ್ಲೂ
ಭಾರ್ಣ
ಮಾಡಿದ್
ಪ್ೆಲರ.
ಯಶಾಪ
ರ್ಲ್
ರವರು,
ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತ್ುು
ತ್ಂತ್ರ
ಜ್ಞ
ಾನದ್ಲ್ಲೂ
ತ್ಲ್ುಪಸಲಾಗುವುದ್ಧಲ್ೂ; ಅದ್ನುು
ರ್ಾವಿನಯತೆ ತ್ರುವುದ್ು ಎಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೆವೆೇನು? ಎಂದ್ು
ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ”
ಕೆೇಳಿ,
ತಾವೆೇ
ಹಿೇಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ರು:
'ನಮೂ
- ಪೆರೊ. ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಬೆಲೇಧರ್ೆಯು ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳವಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾ
ಅತಾಯಧುನಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ,
ನಮೂ
ಸಮಸೆಯಗಳನುು
ನಿದ್ಧೆರ್ಿವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಬೆೇಕು' ಎಂದ್ು ಅರ್ಥೆ. ಈ
ನಿಟಿಿನಲ್ಲೂ
ರ್ಾವು
ನಮೂ
ಸಾಧರ್ೆಗಳನುು
ಈಗ
ಹಿಮುೂಖವಾಗಿ
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ತದೆ. ಇದ್ಕೆೊ ಡಾ. ಮಶೆೇಲ್ೊರ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ಒತಿು
ಹೆೇಳಿದ್ಂತೆ, ನಮೂ ಮುಂದ್ಧರುವ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲ್ು, ಅವಿಧೆೇಯತೆ
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾುತಿೇತ್ತೆಯನುು ಉತೆೇು ಜಿಸುವುದ್ು. ಇದ್ು 'ರ್ಾವಿೇನಯತೆ ಪ್ರಿಸರ
ವಯವಸೆಿ'ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ರ್ಾಂದ್ಧಯಾಗುತ್ುದೆ. ಸರಿಯಾದ್ ಚ್ಚಂತ್ರ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ
ಪ್ರಶುಸುವ ಮರ್ೆಲೇಭಾವವು ವಿದಾಯಥೆಗಳನುು ಸೃಜನಶೇಲ್/ರ್ಾವಿನಯತೆಯ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲ್ು ಪ್ೆಲರೇತಾ್ಹಿಸುವುದ್ು. ಸರಿಯಾದ್ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಶೆುಗಳನುು
ಕೆೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥಯೆವು,
ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿಯಾದ್ರಲ ಕಲಡ, ಸಮಸೆಯಗಳ
ಪ್ರಿಹಾರಕ್ತೊಂತ್ಲ್ಲ ಮುಖಯವಾಗಿರುತ್ುದೆ ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಬಹುದ್ು. 'ಜ್ಞಾನಕ್ತೊಂತ್
ಕಲ್ಪರ್ೆ ಮುಖಯ' ಎನುುತಾುರೆ ಐನ್ ಸೆಿೈನ್.
ಭಾರತ್ವನುು ನಿಮಿೆಸುವ ತ್ನು ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನದ್ಲ್ಲೂ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಪರ್ಿವಾಗಿ
ಮತ್ುು ನಿರಗೆಳವಾಗಿ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದಾುರೆ: ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನದ್ ನಿಜವಾದ್
ಪ್ಾರಮುಖಯತೆ ಮತ್ುು ಎಲ್ೂ ಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಮಲಲ್ಭಲತ್
ಪ್ರಭಾವವನುು ಸಾಕಾರಗೆಲಳಿಸದ್ ಮತ್ುು ಕರಮಕೆೈಗೆಲಳಳದ್ ಹೆಲರತ್ು, ಭಾರತ್ವು
ಯಾವುದೆೇ ದ್ಧಕ್ತೊನಲ್ಲೂ ಮುನುಡೆಯಲಾರದ್ು ಮತ್ುು ಜಗತಿುನ ರಾರ್ರಗಳ ನಡುವೆ
ತ್ನು ಸರಿಯಾದ್ ಸಾಿನವನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ೂ. ಮುಂದ್ುವರಿದ್ು,
ಭಾರತ್ಕೆೊ ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದ್ು ವಿಜ್ಞಾನ, ಹೆಚುಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಮತ್ುರ್ುಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಎಂದ್ು ಅವರು ಆಗೆಹಿಸಿದ್ರು. ರಾಮನ್ ರವರ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೆಲೇನದ್ ನಿಜವಾದ್
ಹುರುಪ್ನುು ಅರ್ಥೆಮಾಡಿಕೆಲಂಡರೆ 'ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಿ' ಆವಿಷ್ಾೊರದ್
ಸವಿರ್ೆನಪಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದ್ಧನವನುು ಆಚರಿಸುವುದ್ಕೆೊ ಸಾರ್ಥೆಕತೆ
ತ್ರುತ್ುದೆ.
ಪ್ರತಿಯಂದ್ು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನುು ಕಾಣುತಿುರುವ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲೂ
ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಒಂದ್ು ಚ್ಚಂತ್ರ್ಾ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಬೆೇಕು ಮತ್ುು, ವಿಜ್ಞಾನ
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ಬೆಲೇಧರ್ೆಯನುು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಒಂದ್ು ಪ್ರಕ್ತರಯ ಎಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು –
ಕಲ್ಲಯುವ ಒಂದ್ು ವಿಧಾನ ಮತ್ುು ಹೆೇಗೆ ಆಲೆಲೇಚ್ಚಸುವುದ್ು ಎಂದ್ು
ಆಲೆಲೇಚ್ಚಸುವ ವಿಧಾನ 'ಥಂಕ್ತಂಗ್ಸ ಅಬೆಲೇಟ್ ಥಂಕ್ತಂಗ್ಸ ಈಸ್ ಥಂಕ್ತಂಗ್ಸ'.
ಈ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲೂ ನಮೂ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ಜ್ಞಾನವಾಕಯಗಳನುು ರ್ೆನಪಸಿಕೆಲಳುಳವುದ್ು
ಕಲಡ ಅಷ್ೆಿೇ ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. ಯುಜಿಸಿಯು 'ನಹಿ ಜ್ಞಾರ್ೆೇನ ಸದ್ೃಶಂ
(ಜ್ಞಾನಕೆೊ ಹೆಲೇಲ್ಲಕೆ ಯಾವುದ್ಲ ಇಲ್ೂ) ಎಂಬ ಧೆಯೇಯವಾಕಯವನುು
ಅಚೆಲಿತಿದ
ು ಾುರೆ. ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಮುಕುಯೇ (ಜ್ಞಾನ ದ್ಧಂದ್ ವಿಮುಕುತೆ)
ಮತ್ುು 'ಆರ್ೆಲೇ ಭದಾರ ಕೃತ್ವೇ ಯಂತ್ು ವಿಶವತ್ಃ' (ಎಲ್ೂ ಕಡೆಯಿಂದ್ಲ್ಲ
ಉದಾತ್ು
ಚ್ಚಂತ್ರ್ೆಗಳು
ನಮಗೆ
ಬರಲ್ಲ)
ನಮೂ
ಪ್ರಯತ್ುಗಳಿಗೆ
ಮಾಗೆದ್ಶೆನಕವಾಗಿವೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿದಾಯಥೆಗಳನುು ಉತ್ೃರ್ಿತೆಯತ್ು ಮುನುಡೆಯಿಸಲ್ು, ಅವರು
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ವೃತಿುಯನುು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನು ಮಹಾನ್ ಮನಸು್ಗಳ
ಕೃತಿಗಳನುು ಬೆಲೇಧಿಸಬೆೇಕು ಅರ್ಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವಕೆೊ ಒಳಪ್ಡಿಸಬೆೇಕು. ಈ
ಬಗೆು ಐನ್ ಸೆಿೈನ್, ನನುಂತ್ಹ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸಿುತ್ವದ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯತೆಯು ಅವನು ಏನು
ಯೇಚ್ಚಸುತಾುರ್ೆ ಮತ್ುು ಅವನು ಹೆೇಗೆ ಯೇಚ್ಚಸುತಾುರ್ೆ ಎಂಬುದ್ರ ಮೇಲೆ
ಅಡಗಿದೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತಾುರ್ೆ ಅರ್ಥವಾ ಯಾತ್ರ್ೆ ಪ್ಡುತಾುರ್ೆ
ಎಂಬುದ್ಲ್ೂ. ವಿದಾಯಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಆವಿಷ್ಾೊರ/ರ್ಾವಿನಯತೆ ಸಂಸೃತಿಯ ಬಗೆು
ಆಸಕ್ತುಯನುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವುದ್ಕಾೊಗಿ ಶಕ್ಷಕರು ಬೆಲೇಧರ್ಾ-ಕಲ್ಲಕೆಯನುು ಒಂದ್ು
ಪ್ರಕ್ತರಯಯಾಗಿ
ಸಂಘಟಿಸಬೆೇಕು.
ನಮೂ
ಕಾಲೆೇಜುಗಳು
ಮತ್ುು
ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯಗಳು
ಭಾರತ್ದ್
ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು
ಕಂಡುಕೆಲಳುಳವಲ್ಲೂ
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ, ಆವಿಷ್ಾೊರ
ಮತ್ುು
ರ್ಾವಿನಯತೆಗಳ
ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಬೆೇಕು.
.

ಉಲೆಲೇಖ ಗ್ರಂಥಗ್ಳು:
C.N.R. Rao, Life In Science, 2016, Penguin Random House
India.
Matt Ridley, The Evolution of Everything, 2015, Fourth
Estate, London.
Ragunath Mashelkar, Reinventing India, 2011, Sahyadri
Prakashan, Pune; www.mashelkar.com.
Gautam R. Desiraju, Science Education and Research in
India, 2008, pp37-43, Economic and Political Weekly
Biman Basu, Yash Pal: A Life in Science, 2006, Yigyan
Prasar, Dept of Science and Technology, New Delhi.
Verghese Kurien, Too had a Dream, 2005, Rolli Books.
A.P.J. Abdul Kalam with Y.S. Rajan, India 2020: A vision for
the New Millennium, 1998, Penguin Books India.
G.Venkataraman,
Bhabha
and
His
Magnificent
Obsessions,1994, Universities Press Hyderabad (India).
Kameshawar C. Wali, CHANDRA: A Biography of
S.Chandrasekhar, 199l, Viking Penguin, India.
G. Venkataraman, Journey Into Light, 1988, Indian
Academy of Sciences, Bangalore.
T. Abraham Pais, Subtle Is the Lord: The science and the
life of Albert Einstein, 1982, Oxford University Press, New
York.
Bertrand Russell, The Scientific Outlook, l931, George Allen
&Unwin Ltd, London.

ಪೆರೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮರಲ್ಲಮನಿ

ಸದ್ಸಯರು, ಕರ್ಾೆಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿಶಾರಂತ್ ಕುಲ್ಪ್ತಿಗಳು, ಗುಲ್ಬಗೆ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ, ಕಲ್ಬುರಗಿ
ಇ-ಮೇರ್ಲ್: bgmulimani70@gmail.com

ಪೆರೊ. ಜೆ. ತೆರಣಣನನವರ್

ನಿವೃತ್ು ಮುಖಯಸಿರು, ಭೌತ್ಶಾಸರ ವಿಭಾಗ,
ಕರ್ಾೆಟಕ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ, ಕಲ್ಬುರಗಿ
ಇ-ಮೇರ್ಲ್ : : jtonannavar.kud.phys@gmail.com
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ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು

ಕಾಯೆಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಅಕಾಡೆಮಿಯ 12ರ್ೆೇ ಕಾಯೆಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ್ ಪ್ೆಲರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪ್ಪನ್ ರವರ
ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ 2021ರ ಫೆಬರವರಿ 15 ರಂದ್ು ಮದಾಯಹು 3:00 ರಿಂದ್ 4:15ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು.
.

ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೇಿಂದರ

ತ್ರಬೆೇತ್ುದಾರರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿರ್ಯದ್ ಮುಂಚಲಣಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು ಹಾಗಲ ಇತಿುೇಚ್ಚನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆು
ವಿದಾಯಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗಲ ಬೆಲಧಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುವ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೇಧರ್ಾ ವಯವಸೆಿ ಮತ್ುು ಕಾಯೆತ್ಂತ್ರವನುು ವಿರ್ಾಯಸಗೆಲಳಿಸುವುದ್ು ಹಾಗಲ ಬೆಲೇಧಕರಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಧ ಹಾಗಲ
ಬದ್ಲಾಗುತಿುರುವ ಪ್ಠ್ಯಕರಮಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರ ವಿಶೆೇರ್ ತ್ರಬೆೇತಿಯನುು ನಿೇಡುವ ಉದೆುೇಶವನುು ಹೆಲಂದ್ಧದೆ.

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತಿಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್, ಕ್ೃಷಿ ಮತುು ವೈದಯಕೇಯ (ಸ್ತಟೇಮ್) ದಲ್ಲಿ ಪರ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜೇವಮಾನ ಸಾಧ್ನೆ

2019 ಮತ್ುು 2020 ಸಾಲ್ಲಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ, ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ುು ವೆೈದ್ಯಕ್ತೇಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅನನಯ ಕೆಲಡುಗೆ ನಿೇಡಿದ್ ರ್ಾಲ್ುೊ
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ/ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನುು ಪ್ೆಲ.ರ ಸಿ.ಎನ್. ಆರ. ರಾವ್ ಜಿೇವಮಾನ ಸಾಧರ್ೆ ಪ್ರಶಸಿುಗೆ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಪ್ರಶಸಿುಯು ಚ್ಚನುದ್ ಪ್ದ್ಕ,
ಒಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ನಗದ್ು ಪ್ುರಸಾೊರ ಹಾಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಫೆಲೆಲೇಶಪ್ ಹೆಲಂದ್ಧದೆ.

ಡಾ. ಗೇಡ್ಬೇಲೆ ರೇಹಿಣಿ
ಡಾ. ಕೆ. ಕ್ಸತತರಿರೆಂಗನ್

ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಸ್ರೊ

ಮಧ್ುಸತದನ್

ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್
ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ,್

ಐಐಎಸಿಸ ., ಬೆಂಗಳೂರು
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ಡಾ. ಎೆಂ. ಮಹದೇವಪ್ಪ

ವಿಶಾೊೆಂತ್ ಕುಲಪ್ತಿಗಳು, ಕ್ೃಷಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಯಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್

ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಸಯಶಾಸರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಯಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪುಟ 1 : ಸಂಚಿಕೆ 04
ಕ್ನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತ್ೆಂತ್ೊಜ್ಞ
ಾ ನ, ಎೆಂರ್ಜನಿಯರಿೆಂಗ್, ಕ್ೃಷಿ ಮತ್ುತ ವೈದಯವಿಜ್ಞ
ಾ ನ (ಸಿಟೇಮ್) ಕೆಷ ೇತ್ೊದಲ್ಲಿ ಸೆಂವಹನಕಾಾಗಿ ರ್ಜೇವಮ್ಹನ ಸಾಧ್ನೆ ಪ್ೊಶ್ಸಿತ
2019 ಮತ್ುು 2020 ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕನುಡದ್ಲ್ಲೂ ಸಿಿೇಮ್ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲೂಸಿದ್ ಸೆೇವೆಗಾಗಿ ಇಬಬರು ಹೆಸರಾಂತ್ ಸಂವಹನಕಾರರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ ಟಿಎ ಜಿೇವಮಾನ
ಸಾಧರ್ೆ ಪ್ರಶಸಿುಯನುು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು. ಪ್ರಶಸಿುಯು ಚ್ಚನುದ್ ಪ್ದ್ಕ, ರಲ. ಒಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ನಗದ್ು ಪ್ುರಸಾೊರ ಮತ್ುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಫೆಲಲ
ೆ ೇಶಪ್ ಹೆಲಂದ್ಧದೆ.

ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚೆಂದೊಶೇಖರ್
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಧಾಯಪ್ಕ್ರು, ಮನೇವೈದಯಶಾಸರ ,
ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೇ ನಾಗೇಶ್ ಹಗೆ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸೆಂಪ್ರದಕ್ರು, ಪ್ರಿಸರ ಪ್ತ್ೊಕ್ತ್ಿ
ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸೆಂವಹನಕಾರರು

ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ. ಎ ಫೆಲೇಶಿಪ್ (FKSTA)
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಅಹೆತೆ ಮತ್ುು ಸಿಿೇಮ್ಗೆ ನಿೇಡಿದ್ ಕೆಲಡುಗೆಯನುು ಆಧರಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಟಿಎ-ಪ್ರಶಸಿುಗಳು ಮತ್ುು ಫೆಲೆಲೇಶಪ್ ಆಯೊ ಸಮಿತಿಯು
(ಎಎಫ್ಎಸ್ಸಿ) ಫೆಲೆಲೇಗಳನುು ಆಯೊ ಮಾಡುತ್ುದೆ (ಅರ್ಥವಾ ರ್ಾಮನಿದೆೇೆಶನ ಮಾಡುತ್ುದ)ೆ .
ಮ್ಹರ್ಚಿ 31, 2021 ರ ವರೆಗ (ಇೆಂಗಿಿೇಷ್ ವರ್ಿಮ್ಹಲೆಯೆಂತೆ ಪ್ಟಿಟ ಮ್ಹಡಲಾಗಿದ)
ಕರ. ಸಂ.

ಹೆಸರತ

1

ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಅಮುಲ್ಯ ಕೆ. ಎನ್. ರೆಡ್ಡಿ

2

ಡಾ. ವಿ. ಕೆ ಅತ್ರೊ

3

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

4

ಕರ. ಸಂ.

ಹೆಸರತ

ಕರ. ಸಂ.

ಹೆಸರತ

26

ಡಾ. ಎಂ. ಮಹದೀವಪ್ಪ

52

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್

27

ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್

53

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಜೆ. ರಾವ್

28

54

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಬಾಲ್ವಿೀರರೆಡ್ಡಿ .

ಪ್ರೊ. ಮಾಥುರ್ ಆರ್. ಎನ್. ಮೂತಿೆ

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಆರ್. ಎಸ್. ರಾವ್

29

55

5

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಂ. ಬುಜುಕೆೆ

ಡಾ. ಮೃತುಯಂಜಯ್

ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ರವಿಶಂಕರ್

30

ಡಾ. ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ

ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಮುಕಂದ್

56

6

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ರುದ್ೊಯ್ಯ

31

57

7

ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ೊಶೀಖರ್

ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಜಿ.ಮೂಲಿಮನಿ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಕೆ. ಸೈದಾಪುರ

32

58

8

ಡಾ. ಡ್ಡ. ಚನ್ನೀಗೌಡ

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ

ಡಾ. ಎಂ. ಸಂಜಪ್ಪ

33

ಡಾ. ಕೆ. ಚಿದಾನಂದ್ಗೌಡ .

ಪ್ರೊ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ

59

9

ಡಾ. ಪಿ. ಸತಿೀಶಚಂದ್ೊ

34

60

10

ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಸ್. ದೀಶಪಂಡೆ

ಶ್ರೀ ನಾಗೀಶ ಹಗಡೆ

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಐ. ಸವದ್ತಿೂ

35

61

11

ಡಾ. ಎ. ಇ. ಏಕನಾಥ್

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಮುಕಂದ್

ಪ್ರೊ.(ಶ್ರೀಮತಿ) ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಾವಿತಿೊ

36

ಡಾ. ಜಿ. ಕೆ. ನಾರಾಯ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ

62

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಷ್ಡಕಷ ರಸಾವಮಿ

12

ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ)ಗೀಡ್ಬೀಲೆ ರೀಹಿಣಿ
ಮಧುಸೂಧನ್

37

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಆರ್. ನಿರಂಜನ

63

ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್

38

ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ಪ್ೊಭು

64

ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಶರತಚಂದ್ೊ

39

ಡಾ. ವಿ. ಪ್ೊಕಾಶ್

65

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಸಿ. ಶಮಾೆ

40

ಡಾ. ಪ್ೊಕಾಶ್ ಎಂ. ಸೊಬರಡ್

66

ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಶಟ್ಟಟ

41

ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಪ್ೊತಿಮಾ ಮೂತಿೆ

67

ಡಾ. ಟ್ಟ. ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ

42

ಡಾ. ರಾಘವೀಂದ್ೊ ಭಟ್ಟ

68

ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಶಿವಪ್ೊಸಾದ್

43

ಪ್ರೊ. ರಾಘವೀಂದ್ೊ ಗದ್ಗಕರ್

69

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ

44

ಪ್ರೊ. ಎ. ಹಚ್. ರಾಜಾಸಾಬ್

70

ಡಾ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಶ್ರೀನಾಥ್

45

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ೊ

71

ಡಾ. ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

46

ಪ್ರೊ. ಹಚ್. ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ೊರಾವ್

72

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ವಿ. ಸುಬೊಹಮಣಯಂ

47

ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ

73

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೆ. ಸೂರಪ್ಪ

48

ಡಾ. ಈ. ವಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿ

74

ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಸುರೆೀಶ್

49

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ರಾಮಶೀಷ್

75

ಪ್ರೊ. ವಿ. ಜಿ. ತಳವಾರ್

50

ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಎ. ರಂಗನಾಥ್

76

ಪ್ರೊ. ಬಿ. ವಂಕಟೀಶ್

51

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ

77

ಡಾ. ವಿನಯ್ ಎಲ್. ದೀಶಪಂಡೆ

13

ಡಾ. ಗೀವಿಂದ್ ಆರ್. ಕಡಂಬಿ

14

ಡಾ. ಜಿ. ಗುರುರಾಜ್ .

15

ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಹೀಮಲ್ತಾ ಬಲ್ರಾಮ್

16

ಡಾ. ಎಚ್. ಹೊನ್ನೀಗೌಡ

17

ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಇಂದಾೊಣಿ ಕರುಣಾಸಾಗರ

18

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಕಾಮೀಶವರ ರಾವ್

19

ಡಾ. ಕೆ. ಕಸೂೂರಿರಂಗನ್

20

ಪ್ರೊ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಕತ್ರೊ ಶಕಂತಲಾ

21

ಡಾ. ಎ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕಮಾರ್

22

ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಮಾರ್

23

ಡಾ. ಎಚ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿೆ

24

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಯ್ು. ಕಲ್ಕಣಿೆ

25

ಪ್ರೊ. ಕಶಾಲ್ ಕಾಂತಿ ದಾಸ್
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ಕೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎ. ಸಾೆಂಸಿಿಕ್ ಸದಸಯತ್ವ
ಕಾಪ್ೆಲೆರೆೇಟ್ ಸೆೇರಿದ್ಂತೆ ಶಕ್ಷಣ, ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆಲಡಗಿರುವ ಮತ್ುು ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಕಾಯೆಕರಮಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತು
ಹೆಲಂದ್ಧರುವ ಸಂಸೆಿಗಳು ಸಾಂಸಿಿಕ ಸದ್ಸಯತ್ವಕೊೆ ಅಹೆವಾಗಿರುತ್ುವೆ. ಸಾಂಸಿಿಕ ಸದ್ಸಯತ್ವವನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಬಯಸುವ ಸಂಸೆಿಗಳು, ರಲ. 1,00,000/(ಒಂದ್ು ಲ್ಕ್ಷ ರಲಪ್ಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಶುಲ್ೊ ಮತ್ುು ಆಸಕ್ತುಯ ಪ್ತ್ರವನುು ವರ್ೆದ್ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲೂಸಬಹುದ್ು. 2021ರ ಮಾರ್ಚೆ
ಅಂತ್ಯಕೆೊ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 04 ಸಂಸೆಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಾಂಸಿಿಕ ಸದ್ಸಯತ್ವವನುು ಪ್ಡೆದ್ಧದಾುರೆ.
ಕರ.ಸಂ.

ಸಂಸ್ೆೆ

1

ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ್, ರಾಯ್ಚೂರು

2

ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್. ಆದ್ಶೆಕಾಲೆೀಜು, ಬಂಗಳೂರು

3

ಸುರಾನ ಕಾಲೆೀಜು, ಬಂಗಳೂರು

4

ಗಾಡೆನ್ ಸಿಟ್ಟ ಕಾಲೆೀಜು, ಬಂಗಳೂರು

ವಿಷನ್ 2030 ಕ್ನನಡ ಆವೃತಿತ ಮತ್ುತ ಕಾಯಿಕ್ೊಮದ ಮ್ಹಗಿಸತಚಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ವಿರ್ನ್ 2030 ಕನುಡ ಆವೃತಿು
ಮತ್ುು ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಮಾಗೆಸಲಚ್ಚಯನುು
ಕರ್ಾೆಟಕ
ಸಕಾೆರದ್
ಸರ್ಾೂನಯ
ಉಪ್ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳಾದ್ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವಥ್
ರ್ಾರಾಯಣರವರು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ
ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲೂ ಯಲ್ಹಂಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ ಮಾನಯ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದ್ಸಯರಾದ್ ಶರೇ ಎಸ್. ಆರ.
ವಿಶವರ್ಾಥ್. ಇಸೆಲರೇ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕೆ.
ಕಸುುರಿರಂಗನ್,
ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಎ
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ್
ಪ್ೆಲರ.ಎಸ್.ಅಯಪ್ಪನ್
ಮತ್ುು
ಸಿಇಒ
ಡಾ.ಎ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಉಪ್ಸಿಿತ್ರಿದ್ುರು.

ಒಡಿಂಬಡಿಕಗಳು ಮತುು ಸಹಯೇಗಗಳು

2020-21 ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಒಟುಿ 27 ಸಂಸೆಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನುು ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಲಾಗಿದೆ:
• ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ್ ಮಲಲ್ಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ ಎಲಾೂ ಸಿರಗಳಲ್ಲೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ೆಲೇಭಾವವನುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವುದ್ು
• ಗಾರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಫಾಮ್ೆ-ಇಂಡಸಿರ ಮಲಲ್ಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ
• ಸಾಮಾಜದ್ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಆವಿಷ್ಾೊರ/ರ್ಾವಿೇನಯತೆ ಮತ್ುು ಉದ್ಯಮಶೇಲ್ತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
• ಸಮೇಳನಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಆಯೇಜರ್ೆ
• ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ ಮುಂಚುಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮರ್ಥಯೆ ವಧೆರ್ೆ

ಆರ್ಥಯಕ್ ವಷ್ಯ 2020-’21ರ ನಾಲ್ಕನೆೇ ತೆರೈಮಾಸ್ತಕ್ದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ - ಮಾರ್ಚಯ ) ನಡೆಸ್ತದ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳು
2020-21ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜನವರಿ—ಮಾರ್ಚೆ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ ಮುಂಚುಣಿ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲೂ 6 ಕಾಯೆಕರಮಗಳನುು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಸಂಸೆಿ/
.

ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದ್ಧಕೆ/ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಿಗಳ ಸಹಯೇಗದ್ಲ್ಲೂ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ುು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
ಕರ.ಸಂ

ದಿರ್ಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಸಹಯೋಗ

ವಿಧಾನ

ಫಲಾನತಭವಿಗಳು

1

ಜನವರಿ 16, 2021

ಮಾಸಿಕ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಉಪ್ನಾಯಸ ಸರಣಿ 06: ಫ್ಲೈಟ್
ಫಿಸಿಕ್ಸ್

ಗಾೊವಿಟ್ಟ ಸೈನ್ಸ್ ಫಂಡೆೀಶನ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಆನ್.ಲೆೈನ್

63

2

ಜನವರಿ 19-21,
2021-

ರಸಾಯ್ನಿಕ ವಿಜಾ
ಾ ನದ್ಲಿಲ ಇತಿೂೀಚಿನ ಮುನನಡೆಗಳು

ಆನ್.ಲೆೈನ್

164

3

ಜನವರಿ 24, 2021

ಪೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ವೀಶಾ: ಕೃಷಿ ಯ್ಲಿಲ ಇತಿೂೀಚಿನ
ಸಂಶೀಧನಾ ಪ್ೊವೃತಿೂ

ವಿಜಯ್ನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೀವರಾಯ್
ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
ರೀಟ್gÁåಕ್ಟ್ ಕಲಬ್, ಶೀಷಾದ್ರೊಪುರಂ,
ಬಂಗಳೂರು

ಆನ್.ಲೆೈನ್

35

4

ಜನವರಿ 2729,2021

ಎಂಜಿನಿಯ್ರಿಂಗ್ & ತಂತೊಜಾ
ಾ ನದ್ಲಿಲ ಇತಿೂೀಚಿನ
ಮುನನಡೆಗಳು & ವೃತಿೂ ಅವಕಾಶಗಳು

-

ಆನ್.ಲೆೈನ್

107

ಮಾಸಿಕ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಉಪ್ನಾಯಸ ಸರಣಿ 07: ಮಾನವನ
ಶರಿೇರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೆ ೇಗ್ಯ

5

ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2021

6

ಮಾರ್ಚ್ 9—10, 2021 ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರರಕೆ ೇದ್ಯಮ
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ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಆನ್.ಲೆೈನ್

82

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಸಾರ, ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರ,
ನವದೆಹಲಿ

ಭೌತ್ರಕ

63

ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ

ಆರ್ಥಿಕ್ ವಷಿ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೇರ್ಜಸಿರುವ ಕಾಯಿಕ್ೊಮಗಳು

ಕರ್ಾ್ಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ೊಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ ಕೆೇಂದ್ರ ವಿರ್ಯದ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳ ರಿನಲ್ಲೂ ನವೆಂಬರ 2021
ರಿಂದ್ ಜನವರಿ 2022 ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ು.

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ೊಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಕನುಡದ್ಲ್ಲೂ ರ್ಾಲ್ೊರ್ೆೇ ಸಮೇಳನವನುು ನವೆಂಬರ 2021 ಮಾಹೆಯಲ್ಲೂ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದ್ು.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೊಶಸಿು/ಪುರಸಾಾರಗಳು:
 ಪೆರೊ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜಿೀವಮಾನ ಸಾಧರ್ೆ ಪೊಶಸಿು : ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲ್ಲೂ ಶೆರೇರ್ಾ ಸಾಧರ್ೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗಲ ನಮೂ
ರಾರ್ರದ್ಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನನಯ ಕೆಲಡುಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ರಾಜಯದ್ ಶೆರೇರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಬಬರಿಗೆ ಜಿೇವಮಾನ ಸಾಧರ್ೆ ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡಿ
ಸರ್ಾೂನಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ಆಯೊ ಮಾಡಿದ್ ಶೆರೇರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚ್ಚನುದ್ ಪ್ದ್ಕ, ರಲ. 2.0 ಲ್ಕ್ಷ ನಗದ್ು ಪ್ುರಸಾೊ, ಸರ್ಾೂನ ಮತ್ುು ಪ್ರಶಸಿು
ನಿೇಡಲಾಗುವುದ್ು.
 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಜಿೀವಮಾನ ಸಾಧರ್ೆ ಪೊಶಸಿು: ಕನುಡದ್ಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ುು ಸಂವಹನಕೆೊ ಅನನಯ ಕೆಲಡುಗೆಯನುು ನಿೇಡಿರುವ
ಸಂವಹನಕಾರರನುು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಾೂನ ಮತ್ುು ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡಲಾಗುವುದ್ು.ಆಯೊ ಮಾಡಿದ್ ಶೆೇರ ರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚ್ಚನುದ್ ಪ್ದ್ಕ, ರಲ. 1.0 ಲ್ಕ್ಷ ನಗದ್ು
ಪ್ುರಸಾೊ, ಸರ್ಾೂನ ಮತ್ುು ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡಲಾಗುವುದ್ು.
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೆೀಷ ಉಪರ್ಾಾಸ ಮಾಲೆ/ ವಿಶೆೀಷ ಕಾರ್ಾ್ಗಾರ: ಸಾುತ್ಕೆಲೇತ್ುರ ಪ್ದ್ವಿ ವಿದಾಯಥೆಗಳಿಗೆ 03 ದ್ಧನಗಳ ವಿಶೆೇರ್ ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಮಾಲೆ
ಮತ್ುು 02 ದ್ಧನಗಳ ವಿಶೆೇರ್ ಕಾಯಾೆಗಾರಗಳನುು 2020-‘21ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಟ್ಫಿಕೆೀರ್ಟ ಕೆರೀರ್ಸ್ಗಳು: 2010-22ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ 12 ಕಾಯೆಕರಮಗಳನುು
ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆರೀಕ ದೆವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚ್ಚಕೆ: : ಒಟುಿ 6 ಸಂಚ್ಚಕೆಗಳನುು 2021ರ ಮೇ, ಜುಲೆೈ, ಸೆಪ್ೆಿಂಬರ, ನವೆಂಬರ ಮತ್ುು 2022ರ ಜನವರಿ ಮತ್ುು
ಮಾರ್ಚೆ ಮಾಹೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಲರತ್ಂದ್ು, ಪ್ದ್ವಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು, ಗರಂಥಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆಲಡಲಾಗುವುದ್ು.
ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ೊ: ಬಡಿ ಪ್ರತಿಗೆ ರಲ .50/-; ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮತ್ುು ಸಾಂಸಿಿಕ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕರಮವಾಗಿ ರಲ. 300/- ಮತ್ುು ರಲ. 500/ವಾಷ್ಟೆಕ ಚಂದಾ; ಆಜಿೇವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕರಮವಾಗಿ ರಲ. 4,000/- ಮತ್ುು ರಲ. 5,000/ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ - ತೆೈಮಾಸಿಕ ಇ- ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ೊ: ಆಥೆಕ ವರ್ೆ 2020-21ರಲ್ಲೂ 04 ಸಂಚ್ಚಕೆಗಳನುು ಕನುಡ ಮತ್ುು ಇಂಗಿೂೇಷ್ ನಲ್ಲೂ
ಹೆಲರತ್ರಲಾಗುವುದ್ು. ಪ್ರತಿ ಸಂಚ್ಚಕೆಯು ಆಹಾವನಿತ್ ಲೆೇಖನಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯೆಕರಮಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುದ್ಧುಗಳನುು
ಒಳಗೆಲಂಡಿರುತ್ುದೆ. ಈ ಸುದ್ಧಧಪ್ತ್ರವನುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಮತ್ುು ರ್ೆಲೇಂದಾಯಿಸಿದ್ವರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಲ್ಲದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ, ಸಂವಾದ ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ಜನಪ್ರೊಯಗೆರಳಿಸುವುದು: ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಾಯಾೆಗಾರಗಳು,
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆೇಖಕರು ಮತ್ುು ಪ್ತ್ರಕತ್ೆರೆಲಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಾದ್, ಮಾಧಯಮದೆಲಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ುು ಕನುಡದ್ಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಜನಪರಯಗೆಲಳಿಸುವ
ಕಾಯೆಕರಮಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದ್ು.
ಆವಿಷ್ಾಾರ ವೆೀದ್ಧಕೆ ಹಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ & ತ್ಂತ್ೊಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೀಯ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳ ಪೆರೊೀತಾಸಹಕೆಾ ಆವಿಷ್ಾಾರ ವೆೀದ್ಧಕೆ ಮತ್ುು ಉದಾಮಶೀಲ್ತೆ
ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತೆುೀಜನ: ರಾಜಯದ್ಲ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಾರಮಿೇಣ ಭಾಗದ್ ಜನರ ವಿನಲತ್ನ ಆವಿಷ್ಾೊರಗಳನುು ಗುರಿತಿಸಿ, ಮುಖಯವಾಹಿನಿಗೆ
ತ್ರುವುದ್ು ಈ ಕಾಯೆಕರಮದ್ ಉದೆುೇಶವಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿರು ಚ್ಚತ್ೊಗಳು/ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚ್ಚತ್ೊಗಳ ತ್ರ್ಾರಕೆ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂಚಲಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ
ಡಿಜಿಟರ್ಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಹಾಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನಡೆಸಲ್ಲರುವ ಸಟಿೆಫಕೆೇಟ್ ಕೆಲೇಸ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳನುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಧಡಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ತ್ಜ್ಞ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಗಳು, ಕ್ತರು ಚ್ಚತ್ರಗಳು ಹಾಗಲ ಸಾಕ್ಷ ಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೂಯೇ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದ್ು. ರಾಜಯದ್
ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ/ಸಿ.ಡಿ ಮಲಲ್ಕ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದ್ು.
ಇತ್ರೆ ಕಾಯ್ಕೊಮಗಳು:
 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಕೆೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ುು ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ದ್ಧರ್ಾಚರಣೆ
 ಪ್ೌರಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡರ್ಲ್ ಪ್ರದ್ಶೆನ ಸಪಧೆ
ೆ
 ಸಾೂರ್ಲ್ ಗಾರಂಟ್್: ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ೆಲರೇತಾ್ಹಕ ಕಾಯೆಕರಮಗಳನುು ರಾಜಾಯದ್ಯಂತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಿಗಳು, ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯಗಳು ಹಾಗಲ ಇತ್ರೆ ಸಂಘ
ಸಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ುದ್ ಅನುದಾನ ನಿೇಡಿ ಪ್ೆಲರೇತಾ್ಹಿಸಲಾಗುವುದ್ು.
 ಕಾಯೆನಿೇತಿ / ಕಾಯೆತ್ಂತ್ರ / ಅಪ್ೆಲರೇರ್ಚ / ಸೆೇಿ ಟಸ್ ಪ್ೆೇಪ್ರ ಹೆಲರತ್ರುವುದ್ು
 ಸದ್ಸಯತ್ವ, ಫೆಲೆಲೇಷ್ಟಪ್ ಮತ್ುು ಎಮರಿಟಸ್ ಸಾಿನಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುವುದ್ು.
 ಕಾಪ್ೆಲೆರೆೇಟ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಸಂಸೆಿಗಳೆ ಡರ್ೆ ಸಹಯೇಗ
 ಕೆಲೇವಿಡ್ 19 ನಂತ್ರದ್ ಪ್ುನರ ನಿಮಾೆಣ ಗೆಲೇಷ್ಟಾಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಕಟಣೆ
 ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ
.
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ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳಸಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ

ಎಲ್ಿ ರಿ ಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತುು ತಿಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ

ಕನಾೆಟ್ಕ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಮತುೂ ತಂತೊಜಾ
ಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ್ಟ್ಟಎ) ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರದ್ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಮತುೂ
ತಂತೊಜಾ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಡ್ಡಯ್ಲಿಲ ಒಂದ್ು ಸಾವಯ್ತೂ ಸಂಸೆಯಾಗಿದ್ುದ , 2005ರ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 05ರಂದ್ು
ಸಾೆಪ್ನ್ಯಾಯಿತು. ರಾಜಯದ್ಲಿಲ ವಿಜಾ
ಾ ನವನುನ ಪ್ೊಚಾರಪ್ಡ್ಡಸುವ ಹಾಗೂ ಜನಪಿೊಯ್ಗಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಯದೀಶವನುನ
ಹೊಂದ್ರರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ು 'ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಮತುೂ ತಂತೊಜಾ
ಾ ನಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡ್ಡಸುವುದ್ು ಮತುೂ
ಸಶಕೂಗಳಿಸುವುದ್ು' ಹಾಗೂ 'ವಿಜಾ
ಾ ನ ಪ್ೊಚಾರ, ತಂತೊಜಾ
ಾ ನ ಪ್ೊಸಾರ ಮತುೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ
ನಾವಿೀನಯತ್ರಗಳನುನ ಬಳೆಸುವಲಿಲ ಪ್ೊಮುಖ ಪತೊ ವಹಿಸುವುದ್ು' ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ ಧ್ಯೀಯ್ವಾಗಿದ. ವಿಶೀಷ್ವಾಗಿ
ಕನನಡದ್ಲಿಲ ವಿಜಾ
ಾ ನ ಸಂವಹನದ್ ಮೂಲ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಾದ್ಯಂತ ವೈಜಾ
ಾ ನಿಕ ಮನೀಭಾವವನುನ
ಬಳೆಸುವುದ್ು; ಗಾೊಮಿೀಣ ಪ್ೊದೀಶಗಳನುನ ಕೆೀಂದ್ೊವಾಗಿಟ್ುಟಕಂಡು ಶಿಕಷ ಣ ಸಂಸೆಗಳು-ಕೃಷಿಕರು-ಉದ್ರದಮಗಳ
ಸಂಪ್ಕೆ ಏಪ್ೆಡ್ಡಸುವ ಮೂಲ್ಕ ತಂತೊಜಾ
ಾ ನ ಪ್ೊಸಾರವನುನ ಸುಲ್ಭಗಳಿಸುವುದ್ು; ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕಾಾಗಿ
ನಾವಿೀನಯತ್ರ ಮತುೂ ಉದ್ಯಮಶಿೀಲ್ತ್ರಗಳನುನ ಬಳೆಸುವುದ್ು; ಪ್ೊಶಸಿೂಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೊತಿಭ ಮತುೂ ಕಡುಗಗಳನುನ
ಗುರುತಿಸುವುದ್ು; ಸಮಾವೀಶಗಳು ಮತುೂ ಸಂಪ್ಕೆ ಕಾಯ್ೆಕೊಮಗಳನುನ ಆಯೀಜಿಸುವುದ್ು; ವಿಜಾ
ಾ ನ ಮತುೂ
ತಂತೊಜಾ
ಾ ನದ್
ಮುಂಚೂಣಿ
ಕೆಷ ೀತೊಗಳಲಿಲ
ಸಾಮಥಯೆ
ವೃದ್ರಿಗಾಗಿ
ಸಂಪ್ನೂಮಲ್
ಕೆೀಂದ್ೊವಾಗಿ
ಕಾಯ್ೆನಿವೆಹಿಸುವುದ್ು; ಮತುೂ ರಾಜಯಕೆಾ ವಿಜಾ
ಾ ನ, ತಂತೊಜಾ
ಾ ನ ಮತುೂ ನಾವಿೀನಯತ್ರ ಕಾಯ್ೆನಿೀತಿಯ್ (ಎಸ್ಟ್ಟಐ)
ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ೆನಿವೆಹಿಸುವುದ್ು ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ ಉದದೀಶಗಳ್ಳಗಿವ.

ಸಿಂಪ್ಕ್ಯ

ಮುಖ್ಾ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರ

ಕರ್ಾ್ಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ೊಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ೆಲರ. ಯು. ಆರ. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತೆಲೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೆೇಜು
ದಾವರ, ಮೇಜರ ಸಂದ್ಧೇಪ್ ಉನಿುಕೃರ್ಣನ್ ರಸೆ,ು ದೆಲಡಡಬಟ
ೆ ಿಹಳಿಳ ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್
ನಿಲಾುಣದ್ ಹತಿುರ, ವಿದಾಯರಣಯಪ್ುರ ಪ್ೆಲೇಸ್ಿ, ಬೆಂಗಳ ರು – 560 097
ಇ-ಮೇರ್ಲ್: ksta.gok@gmail.com
ದ್ಲರವಾಣಿ: 91 80 29721549/50
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ಮಹಾ ಪೇಷ್ಕ್ರು
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್, ಅಧಯಕಷರು, ಕವಿತಂಅ
ಪೇಷ್ಕ್ರು
ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೀ., ಸದ್ಸಯ ಕಾಯ್ೆದ್ಶಿೆಗಳು, ಕವಿತಂಅ
ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೀಶ್, ಮುಖಯ ಕಾಯ್ೆನಿವಾೆಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕವಿತಂಅ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ವಾಹಿನಿ ವಿನಾಯಸ & ಸಿಂಪಾದಕ್
ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ್ ವೈಜಾ
ಾ ನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕವಿತಂಅ

ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ
www.kstacademy.in

