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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಅಕನಡೆಮಿ  

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ 

 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆರ್ ಅಂಗವಾದ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 2005ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುತಿತದುು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಸ್ಟ್ಾರ, 

ಸ್ಟ್ಾಮಾಜಿಕ್ ಲಾಭಕಾಾಗಿ ನಾವಿೋನಯತ್ೆ ಮತ್ುತ ಉದಯಮಶಿೋಲತ್ೆಗಳನುಾ ಬೆಳೆಸುರ್ುದು, ಪರತಿಭೆಗಳನುಾ 

ಗುರುತಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುತ ಸಂಪಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನುಾ ಆಯೋಜಿಸುರ್ುದು, ಸ್ಟ್ಾಮರ್ಥಯಯ ರ್ೃದ್ಧಿ ಹಾಗ  ರಾಜಯಕೆಾ 

ಎಸ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯನೋತಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುರ್ ಮ ಲಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜದಾದಯಂತ್ 

ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಮನೆ ೋಭಾರ್ರ್ನುಾ ಬೆಳೆಸುರ್ ಉದೆುೋಶ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ. 

ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆ, ಮ ಲ ವಿಜ್ಞಾನಕೆಾ ಉತ್ೆತೋಜನ ಹಾಗ  

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಜನಸ್ಟ್ಾಮಾನಯರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನರ್ನುಾ ಜನಪ್ರರರ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ನುಾ 

ಜುಲೆೈ 30, 2005 (ಸಕಾಯರಿ ಆದೆೋಶ ಸಂಖೆಯ: ವಿರ್ಇ 70 ವಿತ್ರಮ 2004)ರಂದು ಪರಸಿದ ಿಬಾಹಾಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ 

ದ್ಧರ್ಂಗತ್ ಪ್ರರ. ರ್ು. ಆರ್. ರಾವ್್ರರ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ತ್ೆರ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಯರರ್ು ಸ್ಟ್ಾಿಪ್ರಸಿತ್ುತ.  

ಪರಸುತತ್ ಪ್ರರ. ಎಸ್ ಅರ್ಯಪಪನ್, ಕ್ುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕೆೋಂದ್ಧರೋರ್ ಕ್ೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಇಂಫಾಲ 

ಮತ್ುತ ನರ್ೃತ್ತ ಮಹಾ ನದೆೋಯಶಕ್ರು, ಭಾರತಿೋರ್ ಕ್ೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್್ನ ಹಾಗ  ನರ್ೃತ್ತ 

ಕಾರ್ಯದಶಿಯಗಳು, ಕ್ೃಷಿ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆ ಮತ್ುತ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ ಇರ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿರ್ು 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರಾಗಿದುು, ಪರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕಾಯರದ ಪರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಶಿಯಗಳು ಹಾಗ  ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಪರಿಣತ್ರನೆ ಾಳಗೆ ಂಡ ನಾಮನದೆೋಯಶಿತ್ ಸದಸಯರು ಮತ್ುತ ವಿಶೆೋಷ ಆಹಾವನತ್ರು ಸ್ಟ್ೆೋರಿ 

ಒಟುು 13 ಸದಸಯರನುಾ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ. 

2020-‘21ನೆೋ ಸ್ಟ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ರ್ತಿಯಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 

ವಿರ್ರ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿದೆ: 

1. ವೆಬಿರ್ನರ್ ಕನರ್ಾಕರಮಗಳು 

ಆರ್ಥಯಕ್ ಸ್ಟ್ಾಲು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಈರ್ರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷರ್ದ ಮುಂಚ ಣಿ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲ ಿ

48 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನುಾ (ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ್ಾರಾಷಿಾೋರ್ & 4 ರಾಷಿಾೋರ್) ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನೆೆರೆನ್್ 

ಮುಖಾಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದರಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲ ಿ

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದುು, ಸುಮಾರು 6227 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಯೋಜನರ್ನುಾ ಪಡೆದ್ಧದಾುರೆ.  
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ಕರ. 
ಸಂ 

ದಿರ್ನಂಕ ಕನರ್ಾಕರಮ ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ೆ ೆ ಫಲನನತಭವಿಗಳು 
(ಸಂಖೆೆ) 

1 ಮೇ 19, 

2020 

ಕರ  ೇನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ ೈಬರ್ 

ಭದರತಾ ಅಭ್ಾುಸಗಳು 
ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ  
382 

2 ಮೇ 27, 

2020 

ಕ  ರ  ೇನಾ ವ ೈರಸ್ ಮತ್ಯತ ಇತ್ತೇಚಿನ 

ಅಪ ಡೇಟ್ ಬಗ್ ೆ ಸಮಗರ ಅವಲ  ೇಕನ  

ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ  
298 

3 ಮೇ 28, 

2020 

ಆಧಯನೇಕರಣ & ಭ್ಾರತ್ೇಯ 

ಸಂಪರದಾಯದ ಮಿಶ್ರಣದ  ಂದ್ರಗ್  ಪರಿಸರ 

ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಮತ್ಯತ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯ ಸಮಗರ 
ವಿಧಾನ  

ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ  
375 

4 ಮೇ 29, 

2020 

ಟ್ಾರನ್್ ಮಿಶ್ನ್, ವ ೈರಾಲಜಿ ಮತ್ಯತ 
ಎಪಿಡ ಮಿಯಾಲಜಿ ಯ ಪರಸಯತತ್ ಅಪ ಡೇಟ್ 

ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ  
243 

5 ಜ ನ್ 2-5, 

2020 

ಆವಿಷಾಾರ ಮತ್ಯತ ಬೌದ್ರಕಿ ಆಸ್ತತ 
ಕಾಯೆತ್ಂತ್ರದ ಕಯರಿತ್ಯ ವ ಬ್ ಸ ಮಿನಾರ್ 

ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ  
140 

6 ಜ ನ್ 12, 

2020 

ಸ ೈಬರ್ ಭದರತಾ ತಾಂತ್ರಕ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೇನ - 117 

7 ಜ ನ್ 17-

20, 2020 

ಸಂಶ  ೇಧನಾ ವಿಧಾನ - 380 

8 ಜಯಲ ೈ 3, 

2020 

ರ್ ೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾತ್ರ: ರ್ ೈವಿಕ ಔಷಧ 

ಅಭಿವೃದ್ರಿಯ ಒಂದಯ ವಿಮಶ ೆ 

- 289 

9 ಜಯಲ ೈ 13, 

2020 

ಯೇಗ ಮತ್ಯತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ದ ಪಾತ್ರ - 120 

10 ಜಯಲ ೈ 14-

16, 2020 

ಜಿಯೇಇನಫರ್ಮಾುೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅನವಯಿಕಗಳು ಎನ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿ್, ಇಸ್ಟ್ೆ ರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 

40 

11 ಆಗಸ್ಿ 4-6, 

2020 

ನಾವಿೇನುತ  ಮತ್ಯತ ಐಪಿಆರ್  ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ & 

ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ 

96 

12 ಆಗಸ್ಿ 
7,2020 

ಕ  ೇವಿಡ್ 19 ನಂತ್ರ ಜಿೇವನ ಇ-ವಿದಾಯ ಅಸ್ಟ್ೆ ೋಸಿಯೋಷನ್ 33 

13 ಆಗಸ್ಿ 18-

21, 2020 

ಸಂಶ  ೇಧನಾ ವಿಧಾನ & ಆತ್ಶಿಯಪ 
ಲಾಯಬ್ ಕಾಯಾಯಗಾರ 

ಐ.ಇ.ಇ.ಇ. ಕಾಂಸ್ಟ್ೆ ಕ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು 

30 

14 ಆಗಸ್ಿ 26-

28, 2020 

ಕಾನಯಫುಯನ್್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಎಐ, 

ಹ್ ುಮನಾಯ್ಡ್ಡ್ , ರ್ ೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 

ನಾುನ  ಟ್ ಕಾಾಲಜಿ, ಆಗ್ ಮಂಟ್ ಡ್ 

ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ, ವರ್ಯೆವಲ್ ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ, ಬಾಿಕ್ಸ 

ಚ ೈನ್, ಕ್ರರಪ್ಿೇ ಕರ ನ್, ರ  ೇಬ  ೇಟಿಕ್ಸ್, 
ಆಟ್  ೇಮೇಷನ್, ಸ ೈಬರ್ ಭದರತ  & 

ಕಾವಂಟಂ ಫಿಸ್ತಕ್ಸ್ ಕಯರಿತ್ 3ನ ೇ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಮೇಳನ  

ಎಸ್.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ, ರ್ಲಹಂಕ್, 
ಮೆನಾಾಕ್್ ಗೆ ೋಿಬಲ್, 
ನರ್ದೆಹಲ್ಲ, ರಿೋಸರ್ಚಯ 
ಪ ಂಡೆೋಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ನರ್ದೆಹಲ್ಲ 

187 

15 ಆಗಸ್ಿ 29, 

2020 

ಭ್ಾರತ್ೇಯ ಬಾಹ್ಾುಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಯತ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶ  ೇಧನ : ಭ ತ್, 

ವತ್ೆರ್ಮಾನ ಮತ್ಯತ ಭವಿಷು- 
ಡಾ.ಎ.ಎಸ್.ಕ್ರರಣ್ ಕಯರ್ಮಾರ್, ರ್ಮಾಜಿ 

ಅಧುಕ್ಷರಯ, ಇಸ  ರೇ, ಬ ಂಗಳೂರಯ . 

ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

120 

16 ಸ ಪ ಿಂಬರ್ 

22-25, 2020 

ಜೆೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಿಇತಿತೋಚಿನ 

ಪರರ್ೃತಿತಗಳು 
ಶ ೇಷಾದ್ರರಪುರಂ ಪರಥಮ ದರ್ ೆ 

ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ 
60 
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ಕರ. 
ಸಂ 

ದಿರ್ನಂಕ ಕನರ್ಾಕರಮ ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ೆ ೆ ಫಲನನತಭವಿಗಳು 
(ಸಂಖೆೆ) 

17 ಅಕ  ಿೇಬರ್ 

27, 2020 

ರ್ಮಾಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ - 03; 

ಪಾಿಸ್ತಿಕ್ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಅವಕಾಶ್ಗಳು 
ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

125 

18 ನವ ಂಬರ್ 

2-3, 2020 

ಕ .ಎಸ್.ಟಿ.ಎ. ನ  ಬ ಲ್ ಪರಶ್ಸ್ತತ 
ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ - 2020 

- 100 

19 ನವ ಂಬರ್ 

7, 2020 

ಸರ್ ಸ್ತ ವಿ ರಾಮನ್ ಜನಮ ದ್ರನಾರ್ರಣ  
ವಿಶ ೇಷ ಉಪನಾುಸ . 

ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

167 

20 ನವ ಂಬರ್ 

17 ರಿಂದ 20, 

2020 

ಜಿೇವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶವವಿದಾಯಲರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು 

177 

21 ನವ ಂಬರ್ 

21, 2020 

ರ್ಮಾಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ - 04 : 

ಹ್ವಾರ್ಮಾನ ಬದಲಾವಣ : ಮ ಲಗಳು, 
ಪರಭ್ಾವ ಮತ್ಯತ ನವೆಹ್ಣ  

ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

108 

22 ನವ ಂಬರ್ 

24-26, 2020 

ಭ್ೌತ್ಕ ರಸಾಯನಶಾಸರದ ಬಗ್  ೆಮ ರಯ 
ದ್ರನಗಳ ರಾಷ್ಟರೇಯ ವ ಬಿನಾರ್ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.ಸಿ, 
ತ್ುಮಕ್ ರು ಮತ್ುತ ಬಿ.ವಿ. 
ಭ ಮಿರೆಡಿಿ ಕ್ಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ & 
ವಾಣಿಜಯ ಕಾಲೆೋಜು, ಬಿೋದರ್  

80 

23 ಡಿಸ ಂಬರ್ 4, 

2020 

ಕ ಮಿಟಿರವಿಯಾ ರಸಪರಶ ಾ 
(ರಸಾಯನಶಾಸರ ರಸಪರಶ ಾ) 
 

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

223 

24 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

5, 2020 

ವಿಶ್ವ ಮಣಯು ದ್ರನ ವ ಬಿನಾರ್  -ಮಣಿುನ 

ಮಹ್ತ್ವ & ಮಣಿುನ ಸಂರಕ್ಷಣ  
- 145 

25 ಡಿಸ ಂಬರ್ 5, 

2020 

ಮಧಯಮೇಹಿಗಳಿಗ್  ಸ್ತರಿಧಾನು ಗಳ 

ಆಹ್ಾರಕರಮದ ಬಗ್  ೆವ ಬಿನಾರ್  

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

120 

26 ಡಿಸ ಂಬರ್ 7, 

2020 

ಮನ  ೇವಿಜ್ಞಾನದ ರಸಪರಶ ಾ ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

46 

30 ಡಿಸ ಂಬರ್ 7, 

2020 

ರಸಪರಶ ಾ: ಫಿಸ್ತಯೇಥ ರಪಿ ತ್ಂತ್ರಗಳ 
ಅನವಯಿಕತ    

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

41 

31 ಡಿಸ ಂಬರ್ 8, 

2020 

ಪ್ೇಸಿರ್ ಮೇಕ್ರಂಗ್ -ಸ ೈಕಾಲಜಿಯಯ 
ಒಂದಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ 

 

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

45 

32 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

9ಮತ್ಯತ 10, 
2020 

ವ ಬಿಿನಾರ್-ಕಂಪಯುಟ್ ೇಷನಲ್ ಸ ೈನ್ಸ್, 

ಲ ೈಫ್ ಸ ೈನ್ಸ್ ಮತ್ಯತ 
ಫಿಸ್ತಯೇಥ ರಪಿಗ್ಾಗಿ 3D ಪಿರಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇತ್ತೇಚಿನ ಪರಗತ್  

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

130 

34 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

8-11, 2020 

ಬೌದ್ರಿಕ ಆಸ್ತತ ಹ್ಕಯಾಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. & 
ಎಸ್.ಆರ್. ಎನ್. ಆದಶಯ 
ಕಾಲೆೋಜು, ಬೆಂಗಳೂರು 

326 

35 ಡಿಸ ಂಬರ್ 9-

10, 2020 

ವಿಪತ್ಯತ ನವೆಹ್ಣ : ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ 

ಮೇಲ  ಕ  ೇವಿಡ್ 19ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

160 

36 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

11, 2020 

ಸಯಸ್ತಿರ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಗಯರಿಗಳಿಗ್ಾಗಿ 

ನಾವಿೇನುತ  
ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

63 

37 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

15, 2020 

ಬುಯಸಿನೆಸ್್ಐಡಿಯಾ್ವಾಯಲ್ಲಡೆೋಶನ್್
ಚಾಲೆಂಜಸ್್ 

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

164 
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ಕರ. 
ಸಂ 

ದಿರ್ನಂಕ ಕನರ್ಾಕರಮ ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ೆ ೆ ಫಲನನತಭವಿಗಳು 
(ಸಂಖೆೆ) 

38 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

16ಮತ್ಯತ 
2020 

ರಸಪರಶ ಾ: ಪರವಾಸ & ಪರವಾಸ  ೇದುಮ 

 

ರೆ ೋಟgÁåಕ್ು ಕಿ್ಬ್, 
ಶೆೋಷ್ಾದ್ಧರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 

35 

39 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

18, 2020 

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಯತ ಅದರ ವಾುಪಿತಯ 
ಪರಿರ್ಯ 

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

107 

40 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

18, 2020 

ವ ಬಿನಾರ್: ಕ  ೇವಿಡ್ 19 ನಂತ್ರ 

ಪರವಾಸ  ೇದುಮದ ಪುನಶ ಚೇತ್ನ 

 

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

63 

41 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

19, 2020 

ರ್ಮಾಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ -5: 

ಆಟಿೆಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟ್ ಲ್ಲರ್ ನ್್ ಮತ್ಯತ ಅದರ 

ಅನವಯಗಳು 

ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

145 

42 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

22-24, 2020 

ಶಿರೇನವಾಸ ರಾರ್ಮಾನಯಜನ್ ಸಾಮರಕ 

ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ 

ಸುರಾನ ಕಾಲೆೋಜು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮತ್ುತ ಪಾರ್ಟೆ ಇಸಿುಟ ಯಟ್ ಆಫ್ 
ಮಾಯತ್ಮೆಟಿಕ್್, ಕ್ನಾಯಟಕ್ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಧಾರವಾಡ 

188 

43 ಡಿಸ ಂಬರ್ 

23-24, 2020 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ವ ಬಿಿನಾರ್: ಮಣಯು 
ಸಂರಕ್ಷಣ  & ಭ ಮಿ ಬಳಕ  ಯೇಜನ  – 

ಭ ಗ್  ೇಳದ ಪರಿಹ್ಾರಗಳು 

ಭ ಗೆ ೋಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್ 

190 

44 ಜನವರಿ 16, 
2021 

ರ್ಮಾಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಾುಸ ಸರಣಿ 06: 

ಫ ಿೈಟ್ ಫಿಸ್ತಕ್ಸ್ 
ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 

63 

45 ಜನವರಿ 19-

21, 2021- 

ರಸ್ಟ್ಾರ್ನಕ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಿಇತಿತೋಚಿನ 
ಮುನಾಡೆಗಳು  

ವಿಜರ್ನಗರ ಶಿರೋ 
ಕ್ೃಷಣದೆೋರ್ರಾರ್ 
ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬಳಾಾರಿ 

164 

46 ಜನವರಿ 24, 

2021 

ಪಾರರ್ ಕ್ಸಿ ಅನ ವೇಶಾ: ಕೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇಚಿನ 
ಸಂಶ  ೇಧನಾ ಪರವೃತ್ತ 

ರೆ ೋಟgÁåಕ್ು ಕಿ್ಬ್, 
ಶೆೋಷ್ಾದ್ಧರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು 

35 

47 ಜನವರಿ 27-

29,2021 

ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 
ಇತ್ತೇಚಿನ ಮಯನಾಡ ಗಳು & ವೃತ್ತ 
ಅವಕಾಶ್ಗಳು 

- 107 

48 03 ಮಾರ್ಚಯ 

2021 

ಮಾಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನಾಯಸ ಸರಣಿ – 08  ಗಾರವಿಟಿ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಫ ಂಡೆೋಶನ್, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ 

31 

 

2. ದೆವೈಮನಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಜ್ಞನನ ಲೆ ೋಕ  

ಅಕಾಡೆಮಿರ್ು 'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ ೋಕ್' ಎಂಬ ದೆವೈಮಾಸಿಕ್ ಸಂಚಿಕೆರ್ನುಾ 2007ರ ಆಗಸ್ು ಮಾಹೆಯಂದ 

ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಕ್ಟಿಸುತಿತದೆ. 2020-21ನೆೋ ಸ್ಟ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 06 ಸಂಚಿಕೆಗಳನುಾ ಪರಕ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರತಿ ಸಂಚಿಕೆರ್ 

ತ್ಲಾ 2000 ಪರತಿಗಳನುಾ ಮುದ್ಧರಸಿ, ರಾಜಯದ ವಿವಿಧ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ಯ ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಕಾಲೆೋಜು, 

ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದರಗಳು, ಗರಂಥಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ುತ ಇನಾತ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ ೋಕ್ದ ಎಲಾಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆಗಳನುಾ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ kstacademy.in ಅಪ ಲೆ ೋಡ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
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3. ಕೆ ೋವಿಡ್ 19: ಕನರ್ಾತ್ಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತಂದಿರತವ ದನರಿ 

ಕನಾೆಟಕ ಸಕಾೆರದ ಯೇಜನ , ಕಾಯೆಕರಮ ಸಂಯೇಜನ , 

ಮತ್ಯತ ಸಾಂಖ್ಯುಕ ಇಲಾಖ ಯ ಸಹ್ಯೇಗದ  ಂದ್ರಗ್  ಕ  ೇವಿಡ್19 ಬಗ್  ೆ

ಅಕಾಡ ಮಿಯಯ ಹ್  ರತ್ಂದ್ರರಯವ ಮೊದಲನ ೇ ಕ್ರರಯಾತ್ಂತ್ರ ವರದ್ರ 

ಇದಾಗಿದ . ಸದರಿ ವರದ್ರಯನಯಾ ಸಕಾೆರಕ ಾ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದಯು, ರ್ಮಾನು ಮಯಖ್ು 

ಕಾಯೆದಶಿೆಗಳು ಈ ತ್ಜ್ಞ ಸಮಿತ್ಯ ವರದ್ರಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಇಲಾಖ ಗ್  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಶಿೇಫಾರಸಯ್ಗಳನಯಾ ಅಳವಡಿಸ್ತಕ  ಳಳಲಯ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ್  ಳಳಬ ೇಕ ಂದಯ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖ ಗಳಿಗ್  ಸ ರ್ನ  ನೇಡಿದಾುರ  (ಪತ್ರ ಸಂಖ ು: 

ಕ ಇಎ 04 ಇವಿಎನ್ 2020 ದ್ರನಾಂಕ. 11.08.2020) 
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4. ವಿಷನ್  2030 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ರ್ು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಮತ್ುತ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಗಳು ಮತ್ುತ 2005 

ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನರ್ಯಹಿಸುತಿತರುರ್ ಅಕಾಡೆಮಿರ್  ಸ್ಟ್ೆೋರಿದಂತ್ೆ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಜನಪ್ರರರ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ ಮತ್ುತ ಪ್ರರೋತ್ಾ್ಹಿಸುರ್ ಕೆೋಂದರಗಳ ಉಪಸಿಿತಿಯಂದ್ಧಗೆ 

ಮುಂಚ ಣಿರ್ಲ್ಲಿದೆ. ಪರತಿಯಂದು ಆರ್ಥಯಕ್ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತಿತನಾದಯಂತ್ 

ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳು ಆಗುತಿತರುರ್ ಹಿನೆಾಲೆರ್ಲ್ಲಿ, ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 

ರಾಷಿಾೋರ್ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ನೋತಿ-2020 ಮತ್ುತ ಮುಂಬರುರ್ ರಾಷಿಾೋರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಾಾರ ನೋತಿ-2020 ಗಳ ಮ ಲಕ್ ಭಾರತ್ ರ್ುರ್ 

ಸಬಲ್ಲೋಕ್ರಣಕೆಾ ಮುಂದಾಗಿದುು, '21ನೆೋ ಶತ್ಮಾನಕೆಾ ಕ ಶಲಯಗಳು' ಎಂಬ 

ಅಂಶಕೆಾ ಒತ್ುತ ನೋಡಲಾಗಿದುು,  2030ರ ಉದೆುೋಶಿತ್ ಸುಸಿಿರ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ವಿಷನ್ ನರ ಪಣೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅರ್ಕಾಶವಾಗಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಆವಿಷ್ಾಾರ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ು ಮುಂದ್ಧನ ಒಂದು 

ದಶಕ್ದ ಕಾಲಮಿತಿಯಂದ್ಧಗೆ ರಾಜಯದ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ ಸ್ಟ್ಾಮರ್ಥಯಯ ಮತ್ುತ ಜನರ ಆಶೆ ೋತ್ತರಗಳನುಾ 

ಗಮನದಲ್ಲಟಿುುಕೆ ಂಡು ವಿಷನ್-2030 ಅನುಾ ರ ಪ್ರಸಿ ಹೆ ರತ್ಂದ್ಧದೆ. 

5. ವಿಜ್ಞನನ ಸಂವಹನ ಕನರ್ಾನೋತಿ: ಲಕ್ಷ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನರ್ು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ುತ ಒಟಾುರೆ ಸಮಾಜ 

ಇರ್ುಗಳ ನಡುವಿನ ಫಲಕಾರಿ ಸಂಪಕ್ಯದ ಕೆ ನೆರ್ ಮತ್ುತ ಮಹತ್ವದ ಕೆ ಂಡಿ. ಸವಚಛ ಭಾರತ್, ಸವಸಿಭಾರತ್, 

ಆತ್ೂನಭಯರ್ ಭಾರತ್, ಲಾಯಬ್ ಟು ಲಾಯಂಡ್ ಮತ್ುತ ಸಮರ್ಥಯ ಭಾರತ್ ಇತ್ಾಯದ್ಧ ಎಲಾಿ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ 

ರ್ಶಸು್ ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳನುಾ ಉದೆುೋಶಿಸಿ ನಾರ್ು ಮಾಡುರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನರ್ನುಾ ಅರ್ಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟ್ಾಕ್ಷ್ರತ್ೆರ್ ಮಟುಗಳು ಹೆಚಾಾಗುತಿತರುವಾಗಲ  (ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 

ಪರಸುತತ್ ಜನಸಂಖೆಯರ್ 74%ಕ್ ಾ ಹೆಚುಾ, ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜೆೆ 

ಮುಂದೆ, ಎಂದರೆ 76%ರಷುು) ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಾಕ್ಷ್ರತ್ೆ ಇನ ಾ ಕ್ಡಿಮೆ 

ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೋ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಾಕ್ಷ್ರತ್ೆರ್ನುಾ ಹೆಚಿಾಸಲು, ಮತ್ುತ 

ಅಂಧ್ಶರದೆಿ ಮತ್ುತ ಕ್ುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ ನಮಾಯಲನ ಮಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ 

ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನರ್ನುಾ ಉತ್ತಮ ತ್ರವಾಗಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಾರ್ಂತ್ೆ 

ಮಾಡಿ, ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ್ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಗಳನುಾ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧರಿ್ ವೆೋಗರ್ನುಾ ರ್ಧಿಯಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನರ್ು ಬಹಳ ಮುಖಯ.  
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ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಇನ್ಿಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಪಾರಂಟಿರ್ರ್ ಸ್ಟ್ೆೈನ್್ ಅಂಡ್ 

ಅಪ್ರಿಕೆೋಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜನಜಿೋರ್ನದ ಎಲಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಸಮಾಜದ ಎಲಿ 

ಸತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಮನೆ ೋರ್ೃತಿತರ್ನುಾ ಉತ್ೆತೋಜಿಸುರ್ುದಕಾಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನ ಸ್ಟ್ಾಧ್ಯವಾದ 

ಮತ್ುತ ಸವಾಯಂತ್ಗಯತ್ವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನ ಕಾರ್ಯನೋತಿರ್ನುಾ ರ ಪ್ರಸುರ್ ಧೆಯೋರ್ದೃಷಿುಯಂದ ಒಂದು 

ಕಾರ್ಯನೋತಿ ದಾಖಲೆರ್ನುಾ ರ ಪ್ರಸಿ ಹೆ ರತ್ಂದ್ಧದೆ. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನದಲ್ಲಿರುರ್ ಹೆಚಿಾನ 

ಸಮಸ್ಟ್ೆಯಗಳು ಸ್ಟ್ಾಮಾನಯವಾಗಿದುರ  ಹಲರ್ು ಪಾರದೆೋಶಿಕ್ ಸವಭಾರ್ದ ಸಮಸ್ಟ್ೆಯಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ದಾಖಲೆರ್ು 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ರ್ನುಾ ಲಕ್ಷ್ರ್ವಾಗಿಟುುಕೆ ಂಡು ವಿಶಿಷುವಾದ ಶಿಫಾರಸು್ಗಳನುಾ ನೋಡುತ್ತದೆ. 

6. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಿಕೆ ೋವಿಡ್ 19 ನವಾಹಣೆ: ರ್ನರ್ಕತ್ವ ನೋತಿ & ಕನರ್ಾತ್ಂತ್ರ  

ವಿಶವವೆೋ ಕೆ ರೆ ನಾ ವೆೈರಸ್ ಪ್ರಡುಗಿನ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲದಿುು, ಜಿೋರ್-

ಜಿೋರ್ನೆ ೋಪಾರ್ದ ಮೆೋಲೆ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಹಾನರ್ುಂಟುಮಾಡುತಿತದೆ. 

ಜಿೋರ್ ಹಾನರ್ ಹೆ ರತ್ಾಗಿ, ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಒಂದು ಅಸಂಭರ್ನೋರ್ ಆರ್ಥಯಕ್ 

ಬಿಕ್ಾಟುನುಾ ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.  

ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆ ೋಗದಂತ್ಹ ಅಸ್ಟ್ಾಧಾರಣ ಸನಾವೆೋಶದಲ್ಲ ಿಆರೆ ೋಗಯ 

ರಕ್ಷ್ಣೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಟ್ಾರ್ಯಜನಕ್ ಸ್ಟ್ೆೋವೆಗಳ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ುತ 

ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನವರ್ರ್ನುಾ ಸ್ಟ್ಾಧಿಸಲು ಒಂದು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾರ್ಕ್ತ್ವರ್ು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 

ಮ ಲಭ ತ್ ಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯ, ಸ್ಟ್ಾರ್ಯಜನಕ್ ಸ್ಟ್ೆೋವೆಗಳು ಮತ್ುತ ಸಮಾಜದ ಸಮಗರತ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಸಕಾಯರರ್ು ಸ್ಟ್ೆ ೋಂರ್ಕನ ಪತ್ೆತ, ಚಿರ್ಕತ್ೆ್, ಪುನರ್ಯಸತಿ ಮತ್ುತ ಸಂರ್ಹನದ ಮ ಲಕ್ ಬಹು-ಆಯಾಮದ 

ವಿಧಾನಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆ ೋಗರ್ನುಾ ಹತಿತಕ್ಾಲು ಪರರ್ತಿಾಸುತಿತದೆ.  

ಸನಾೂನಯ ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳಾದ ಶಿರೋ ಬಿ.ಎಸ್.ರ್ಡಿರ್ ರಪಪ ರರ್ರು ಮತ್ುತ ಮಾನಯ ಉಪ 

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳಾದ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವಥ್ ನಾರಾರ್ಣರರ್ರ ಮುಂದಾಳತ್ವರ್ು ಪರತಿಯಂದು ಹಂತ್ದಲ ಿ 

ಎದುು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಷಿಾೋರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ರಾಜಯದ ನರ್ಯಹಣಾ ತ್ಂತ್ರಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅನೆೋಕ್ 

ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವಥ್ ನಾರಾರ್ಣರರ್ರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಸಂದಶಯನರ್ನುಾ ನಡೆಸಿರುರ್ುದು ಇದಕೆಾ 

ನದಶಯನ. ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ು 'ನಾರ್ಕ್ತ್ವ ನೋತಿ & ಕಾರ್ಯತ್ಂತ್ರ' ಎಂಬ 

ಸ್ಟ್ೆುೋಟಸ್ ಪೆೋಪರ್ ಅನುಾ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹೆ ರತ್ಂದ್ಧದೆ. ಕೆ ೋವಿಡ್19 ನರ್ಯಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಸಕಾಯರ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ಾಮಾನಯ ದೃಷಿುಕೆ ೋನ ಮತ್ುತ ಸಮನವರ್ತ್ೆ ಪರದಶಿಯಸಿದೆ ಹಾಗ  ಇದು ದೆೋಶಕೆಾ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರ್ಕಷಿುಕ್ರ ಪರಿಸಿತಿಿರ್ನುಾ ನಭಾಯಸುರ್ಲ್ಲಿ ನೋತಿ ಮತ್ುತ ಕಾರ್ಯತ್ಂತ್ರಗಳೆರಡರಲ ಿ 

ಮುಂದಾಳತ್ವರ್ು ಹೆೋಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ರ್ಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪಾರಯೋಗಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳನುಾ ಒಳಗೆ ಂಡ 
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ಜ್ಞಾನ ಬಂಢಾರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ೆುೋಟಸ್ ಪೆೋಪರ್ ಅನುಾ ಪರಸುತತ್ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿೋ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಮುಂಚ ಣಿರ್ಲ್ಲಿರುರ್ ಕ್ನಾಯಟಕ್ರ್ು ಸಮರ್ಥಯ ನಾರ್ಕ್ತ್ವದ್ಧಂದ ಕೆ ೋವಿಡ್ 

ಸ್ಟ್ಾಂಕಾರಮಿಕ್ರ್ನುಾ ಸಮಪಯಕ್ವಾಗಿ ನರ್ಯಹಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಶಸಿವಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಕ್ಟಣೆರ್ು ಎಲಾಿ ರಾಜಯಗಳಿಗ  

ಒಂದು ಉಲೆಿೋಖದ ದಾಖಲೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

7. ಅಲಪಮೊತ್ುದ ಅನತದನನ ಮತ್ತು ಅಧ್ೆರ್ನ 

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಜಾಗೃತಿರ್ನುಾ ಪಸರಿಸಲು; ಬೆ ೋಧ್ಕ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧರ್ನುಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆ ಸ ದ್ಧಗಂತ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಸಲು; ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ಸಮಾಜಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ 

ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಸಲು ಕೆಎಸ್್ಟಿಎ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳು, ಸಿಂಪ್ರೋಸಿಯಾ ಮತ್ುತ ಸ್ಟ್ೆಮಿನಾರ್್ಗಳ 

ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಅಲಾಪರ್ಧಿರ್ ಅಧ್ಯರ್ನಗಳನ ಾ ಬೆಂಬಲ್ಲಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಯಕ್ ಸ್ಟ್ಾಲು 2020-21ರಲ್ಲಿ 33 ಅಲಪಮೊತ್ತದ 

ಅನುದಾನ ಪರಸ್ಟ್ಾತರ್ನೆಗಳನುಾ ಹಾಗ  23 ಅಲಪರ್ಧಿ ಅಧ್ಯರ್ನ ಪರಸ್ಟ್ಾತರ್ನೆಗಳನುಾ ಪುರಸಾರಿಸಿ ಅನುದಾನ 

ನೋಡಲಾಗುತಿತದೆ. 

8. ತ್ೆೈಮನಸಿಕ ಇ- ಸತದಿಿ ಪತ್ರ – ವಿಜ್ಞನನ ವನಹಿನ 

ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ರ್ತಿಯಂದ 'ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನ' 

ಇ- ಸುದ್ಧಿ ಪತಿರಕೆರ್ನುಾ ಕ್ನಾಡ ಮತ್ುತ 

ಇಂಗಿಿೋಷ್ ಭಾಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ರತ್ರಲಾಗುತಿತದೆ. 

ಇದರಲ್ಲ ಿ ಆಹಾವನತ್ ಲೆೋಖನಗಳು, 

ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳು ಹಾಗ  

ಪರಚಲ್ಲತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುದ್ಧಿಗಳನುಾ 

ನೋಡಲಾಗುತಿತದೆ. 

 

9. ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿುಗಳು 

9.1 ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಎಂಜಿನರ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೆೈದೆವಿಜ್ಞನನ (ಸಿಟೋಮ್ ) ದಲಿ್ಲ 

ಜಿೋವಮನನ ಸ್ನಧ್ರ್ೆಗನಗಿ ಪ್ರರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರನವ್ - ಕೆಎಸ ಟಿಎ  ಪರಶಸಿು 

ಸಿುೋಮ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆಾ ಅರ್ರ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುಾ ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಮ ಲದ ಒಬಬ ಶೆರೋಷಾ ಹಿರಿರ್ 

ವಿಜ್ಞಾನ/ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನುಾ ಪರತಿ್ ರ್ಷಯ್ ಜಿೋರ್ಮಾನಸ್ಟ್ಾಧ್ನೆ್ ಪರಶಸಿತ್ ನೋಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಆಯಾಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ / 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನುಾ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ವಾಷಿಯಕ್ ಸಮೆೇಳನದ ಉದಾಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾ್ಇನಾತ್ರ್ಪರಮುಖ್
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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನಾದ ಪದಕ್, ರ . 2.00 ಲಕ್ಷ್ ನಗದು ಮತ್ುತ ಪರಶಸಿತ್ ಪತ್ರ್ ಹಾಗ  ಸನಾೂನದೆ ಂದ್ಧಗೆ 

ಗ ರವಿಸಲಾಗುರ್ುದು. 

2019 ಮತ್ುತ 2020 ಸ್ಟ್ಾಲ್ಲಗೆ ತ್ಲಾ ಇಬಬರು ಹಿರಿರ್ ವಿಜ್ಞಾನ/ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರನುಾ ಪ್ರರ. ಸಿ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ 

ಜಿೋರ್ಮಾನ ಸ್ಟ್ಾಧ್ನೆ ಪರಶಸಿತರ್ನುಾ 2021ರ ಮಾರ್ಚಯ 02 ರಂದು ಪರಶಸಿತ ನೋಡಿ ಸನಾೂನಸಲಾಯತ್ು. ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಸಕಾಯರದ ಸನಾೂನಯ ಉಪ ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹಾಗ  ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷ್ಣ, ವಿದುಯನಾೂನ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 

ಜೆೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗ  ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ ಶಲಾಯಭಿರ್ೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶಿೋಲತ್ೆ ಮತ್ುತ 

ಜಿೋರ್ನೆ ೋಪಾರ್ ಸಚಿರ್ರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶವಥ್ ನಾರಾರ್ಣರರ್ರು ಸ್ಟ್ಾಧ್ಕ್ರಿಗೆ ಪರಶಸಿತ ಮತ್ುತ 

ಫೆಲೆ ೋಶಿಪ ಪರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ತ್ೆರ್ನುಾ ರ್ಲಹಂಕ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ ಮಾನಯ ಶಾಸಕ್ರು 

ಹಾಗ  ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರಾದ ಶಿರೋ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಶವನಾಥ್್ರರ್ರು ರ್ಹಿಸಿದುು, 

ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ರಾಜಯಸಭಾ ಸದಸಯರು ಹಾಗ  ಇಸ್ಟ್ೆ ರೋ ಸಂಸ್ಟ್ೆಿರ್ ನರ್ೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರು ಆದ ಡಾ. 

ಕೆ. ಕ್ಸ ತರಿರಂಗನ್್ರರ್ರು ಪಾಲೆ ೆಂಡಿದುರು. 

 

ಕರ. ಸಂ. ವರ್ಾ ಪುರಸೃತ್ರತ 
1 2019 1. ಪದಮಭ ರ್ಣ ಡನ. ಎಂ. ಮಹದೆೋವಪಪ 

ವಿಶಾರಂತ್್ಕ್ುಲಪತಿಗಳು,್ಕ್ೃಷಿ್ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್,್ಧಾರವಾಡ 
2. ಪ್ರರ. ಸಿ. ಕನಮೋಶವರ ರನವ್ 

ನರ್ೃತ್ತ್ಮುಖಯಸಿರು,್ಸಸಯಶಾಸರ್ವಿಭಾಗ,್ಬೆಂಗಳೂರು್ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್ 
3 2020 1. ಪದಮವಿಭ ರ್ಣ ಡನ. ಕೆ. ಕಸ ುರಿರಂಗನ್ 

ನರ್ೃತ್ತ್ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ರು,್ಇಸ್ಟ್ೆ ರ,್ಬೆಂಗಳೂರು 
2. ಪದಮಶ್ರೋ ಡನ. ಗೆ ೋಡೆ ಬೋಲೆ ರೆ ೋಹಿಣಿ ಮಧ್ತಸ ದನ್ 

ಐ.ಐ.ಎಸಿ್.,್ಬೆಂಗಳೂರು 
  
 

9.2  ಕನನಡದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಎಂಜಿನರ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೆೈದೆವಿಜ್ಞನನ (ಸಿಟೋಮ್ ) 

ಸಂವಹನಕನಾಗಿ ಜಿೋವಮನನ ಸ್ನಧ್ರ್ೆ ಪರಶಸಿು 

ಕ್ನಾಡದಲ್ಲ ಿಸಿುೋಮ್ ಅನುಾ ಜನಪ್ರರರ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುಾ ಗುರುತಿಸಿ ಒಬಬ ಹಿರಿರ್ 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನಕಾರರನುಾ ಕೆಎಸ್್ಟಿಎ ಕ್ನಾಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮೆೇಳನದಲ್ಲಿ ಜಿೋರ್ಮಾನ 

ಸ್ಟ್ಾಧ್ನೆ ಪರಶಸಿತಯಂದ್ಧಗೆ ಗ ರವಿಸಲಾಗುರ್ುದು. ಆಯಾಯಾದ ಪುರಸೃತ್ರನುಾ ಕೆಎಸ್್ಟಿಎ ಸಮೆೇಳನದ 

ಉದಾಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲ ಿಅರ್ಥವಾ ಇನಾತ್ರ ಪರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನಾದ ಪದಕ್, ರ . 1.00 ಲಕ್ಷ್ 

ನಗದು ಮತ್ುತ ಪರಶಸಿತ್ಪತ್ರ ಹಾಗ  ಸನಾೂನದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಗ ರವಿಸಲಾಗುರ್ುದು. 

2019 ಮತ್ುತ 2020 ಸ್ಟ್ಾಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ ಹಿರಿರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನಕಾರರನುಾ ಜಿೋರ್ಮಾನ 

ಸ್ಟ್ಾಧ್ನೆ ಪರಶಸಿತಗೆ ಆಯಾ ಮಾಡಿ, 2021ರ ಮಾರ್ಚಯ 02 ರಂದು ಪರಶಸಿತ ನೋಡಿ ಸನಾೂನಸಲಾಯತ್ು. 
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ಕರ. ಸಂ. ವರ್ಾ ಪುರಸೃತ್ರತ 
1 2019 1. ಶ್ರೋ ರ್ನಗೆೋಶ್ ಹೆಗಡೆ 

ಹೆಸರಾಂತ್್ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಂರ್ಹನಕಾರರು,್ಬೆಂಗಳೂರು 
2 2020 2. ಡನ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 

ನರ್ೃತ್ತ್ಪಾರಧಾಯಪಕ್ರು, ನಮಾಾನ್್,್ಬೆಂಗಳೂರು 
 

9.3 ವಿಜ್ಞನನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೆೈದೆಕೋರ್ ವಿಭನಗಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ತೆತ್ುಮ ಕನನಡ 

ಪುಸುಕಗಳಿಗೆ ಪರಶಸಿು  

ವಿಜ್ಞಾನ,್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ,್ ಕ್ೃಷಿ್ ಮತ್ುತ್ ವೆೈದಯರ್ಕೋರ್್ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ್ ಕ್ನಾಡ್ ಪುಸತಕ್ಗಳ್ ರಚನೆ್ ಮತ್ುತ್

ಪರಕ್ಟಣೆರ್ನುಾ್ಉತ್ೆತೋಜಿಸುರ್್ಸಲುವಾಗಿ್ಕ್ನಾಯಟಕ್್ವಿಜ್ಞಾನ್ಮತ್ುತ್ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಅಕಾಡೆಮಿ್ಅತ್ುಯತ್ತಮ್ಪುಸತಕ್್

ಪರಶಸಿತಗಳ್ಯೋಜನೆರ್ನುಾ್ ಸ್ಟ್ಾಿಪ್ರಸಿದೆ.್ ಈ್ ಪರಶಸಿತರ್ನುಾ್ 2009್ ರಿಂದ್ ಪರತಿ್ ಎರಡು್ ರ್ಷಯಗಳಿಗೆ ಮೊ್

ನೋಡಲಾಗುತಿತದೆ.್್ಆಯಾಯಾದ್ಪುಸತಕ್ದ್ಲೆೋಖಕ್ರಿಗೆ್ರ .್25,000/-ಗಳ್ನಗದು್ಪುರಸ್ಟ್ಾಾರ್ಮತ್ುತ್ಪರಶಸಿತ್

ಪತ್ರರ್ನುಾ್ನೋಡಿ್ಗ ರವಿಸಲಾಗುರ್ುದು.್ಪರಶಸಿತ್ವಿತ್ರಣೆರ್ನುಾ್2021ರ್ಜುಲೆೈ್ಮಾಹೆರ್ಲ್ಲಿ್ನಡೆಸಲಾಗುರ್ುದು. 

9.4 ಆವಿಷ್ನಾರ/ರ್ನವಿನೆತ್ೆ ಪರಶಸಿು (ಪದವಿ & ಸ್ನನತ್ಕೆ ೋತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದನೆರ್ಥಾಗಳು) ಮತ್ತು 
ಜನಸ್ನಮನನೆರ ಆವಿಷ್ನಾರ/ರ್ನವಿನೆತ್ೆ ಪರಶಸಿು 

 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವಾ ಆರ್ಥಯಕ್ತ್ೆರ್ ಯಾರ್ುದೆೋ ವಿಭಾಗದ್ಧಂದ ಹೆ ರಹೆ ಮುೂರ್, 

ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜಿೋರ್ನರ್ನುಾ ಪರಿರ್ತಿಯಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿರುರ್ ಅರ್ಥವಾ 

ಉದಯಮಗಳು ಮತ್ುತ ಉದೆ ಯೋಗಾರ್ಕಾಶಗಳನುಾ ಸಶಕ್ತಗೆ ಳಿಸಿದ ಅನುಕ್ರಣಿೋರ್ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳು / 

ಪರಿಹಾರಗಳನುಾ ಪರತಿರ್ಷಯರ್ೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಶಸಿತರ್ ಮ ರು ವಿಭಾಗಗಳು ಹಿೋಗಿವೆ: ಪದವಿ 

ಮಟುದಲ್ಲಿ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ನಾವಿೋನಯತ್ೆಗಾಗಿ ಡಾ ಎಸ್. ಕೆ. ಶಿರ್ಕ್ುಮಾರ್ ಪರಶಸಿತ (3); ಸ್ಟ್ಾಾತ್ಕೆ ೋತ್ತರ ಮಟುದಲ್ಲ ಿ

ಅತ್ುಯತ್ತಮ ನಾವಿೋನಯತ್ೆಗಾಗಿ ಪ್ರರ. ರ್ು. ಆರ್. ರಾವ್ ಪರಶಸಿತ (3); ಮತ್ುತ ಜನಸ್ಟ್ಾಮಾನಯರ ಅತ್ುಯತ್ತಮ 

ನಾವಿೋನಯತ್ೆಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್್ಟಿಎ ಪರಶಸಿತ (3). ಪರತಿಯಂದು ಪರಶಸಿತರ್  ಸನಾೂನಪತ್ರ, ತ್ಲಾ ರ  10,000 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ುತ ಪರಮಾಣಪತ್ರರ್ನುಾ ಒಳಗೆ ಂಡಿವೆ. ಪರಶಸಿತ ವಿತ್ರಣೆರ್ನುಾ 2021ರ ಜುಲೆೈ 

ಮಾಹೆರ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುರ್ುದು. 

9.5 ಅಕನಡೆಮಿ ಫೆಲೆ ೋಶ್ಪ ಗಳು, ಸದಸೆತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಂಸಿೆಕ ಸಹಯೋಗ 

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಘಟಕ್ವಾಗಿರುರ್ುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನ / 

ಜನಪ್ರರರ್ಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪರಸ್ಟ್ಾರಕೆಾ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ತ್ಜ್ಞರು, ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕ್ರು, ಎಂಜಿನರ್ರ್್ಗಳು, ಸಂಸ್ಟ್ೆಿಗಳು 

ಮತ್ುತ ಉದಯಮದಲ್ಲಿರುರ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗ  ಭರರ್ಸ್ಟ್ೆರ್ ರ್ುರ್ ರ್ೃತಿತಪರರ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುಾ ಗುರುತಿಸಲು 

ಫೆಲೆ ೋಶಿಪ ಮತ್ುತ  ಸಹ ಸದಸಯತ್ವರ್ನುಾ ನೋಡಲಾಗುತಿತದೆ.  
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2020-21ರ ಅಂತ್ಯಕೆಾ ಒಟುು 74 ಗ ರರ್ ಫೆಲೆ ೋಶಿಪ, 03 ಫೆಲೆ ೋಶಿಪ, 04 ಸಂಸಿಿಕ್ ಸದಸಯತ್ವ ಮತ್ುತ 

26 ಸಹ ಸದಸಯತ್ವರ್ನುಾ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತ್ೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ: 

ಅ) ಗೌರವ ಫೆಲೆ ೋಶ್ಪ 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
1 ಪ್ರ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ 
2 ಡಾ. ವಿ. ಪರಕಾಶ್  
3 ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶ್ಂಕರ್ 
4 ಪ್ರ. ಎಚ್. ಶ್ರತ್ಚಂದರ  
5 ಡಾ. ವಿ.ಕ . ಅತ ರ  
6 ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಸಯರ ೇಶ್ 
7 ಡಾ. ಎ. ಎಸ್. ಕ್ರರಣ್ ಕಯರ್ಮಾರ್  
8 ಡಾ. ಎಚ್. ಆರ್. ಕೃಷುಮ ತ್ೆ 
9 ಪ್ರ. ಎಚ್. ಎ. ರಂಗನಾಥ್  
10 ಪ್ರರ. ಕೆ. ಬಾಲವಿೋರರೆಡಿ ಿ
11 ಪ್ರರ. ಬಿ. ಜಿ.ಮ ಲ್ಲಮನ 
12 ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಕೆ. ಸ್ಟ್ೆೈದಾಪುರ 
13 ಪ್ರರ. ವಿ. ಜಿ. ತ್ಳವಾರ್ 
14 ಪ್ರರ. ಎ. ಎರ್ಚ. ರಾಜಾಸ್ಟ್ಾಬ್ 
15 ಡಾ. ಡಿ. ಚನೆಾೋಗ ಡ 
16 ಡಾ. ಎ. ಇ. ಏಕ್ನಾಥ್ 
17 ಪ್ರ. ಕತ ರ ಶ್ಕಯಂತ್ಲಾ 
18 ಪ್ರರ. ಎರ್ಚ.ಎಸ್. ಸ್ಟ್ಾವಿತಿರ 
19 ಶಿರೋ. ನಾಗೆೋಶ ಹೆಗಡೆ 
20 ಡಾ. ಇ. ವಿ. ರಮಣರೆಡಿ ಿ
21 ಡಾ. ಪರಕಾಶ್ ಎಂ. ಸ್ಟ್ೆ ಬರದ್ 
22 ಪ್ರ. ಎಸ್. ಅಯುಪಪನ್ 
23 ಡಾ. ಎಂ. ಮಹ್ದ ೇವಪಪ  
24 ಪ್ರ. ಸ್ತ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ 
25 ಡಾ. ಕ . ಕಸ ತರಿರಂಗನ್  
26 ಡಾ. ಗ್  ೇಡ  ಿೇಲ  ರ  ೇಹಿಣಿ ಮಧಯಸ ದನ್ 
27 ಡಾ. ಸ್ತ. ಆರ್. ರ್ಂದರಶ ೇಖ್ರ್  
28 ಪ್ರ. ಎಸ್. ರಾಮಶ ೇಷ 
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ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
29 ಡಾ. ಪಿ. ಸತ್ೇಶ್ಚಂದರ 
30 ಪ್ರ. ಜಿ. ಯಯ. ಕಯಲಕಣಿೆ 
31 ಡಾ. ಪರತ್ರ್ಮಾ ಮ ತ್ೆ 
32 ಡಾ. ಜಿ. ಗಯರಯರಾಜ್  
33 ಪ್ರ. ಎಂ. ಕ . ಸ ರಪಪ 
34 ಪ್ರ. ರ್ಮಾಥಯರ್ ಆರ್.ಎನ್. ಮ ತ್ೆ 
35 ಪ್ರ. ಇಂದಾರನ ಕರಯಣಾಸಾಗರ್ 
36 ಡಾ. ಮಯನವ ಂಕಟಪಪ ಸಂಜಪಪ  
37 ಡಾ. ಹ್ ೇಮಲತಾ ಬಲರಾಮ್ 
38 ಪ್ರ. ಎನ್.ಬಿ. ರಾಮರ್ಂದರ 
39 ಪ್ರ. ಕಯಸಾಲ್ ಕಾಂತ್ ದಾಸ್ 
40 ಡಾ. ಎಚ್ .ಎಲ್. ಶಿರೇನಾಥ್  
41 ಪ್ರ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ  
42 ಪ್ರ. ರಾಘವ ೇಂದರ ಗದಗಾರ್ 
43 ಪ್ರ. ಕ . ಮಯನಯಪಪ  
44 ಡಾ. ಕ . ಚಿದಾನಂದಗ್ೌಡ  
45 ಡಾ. ಜಿ. ಕ . ನಾರಾಯಣ ರ ಡಿಡ 
46 ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಶಿವಪರಸಾದ್  
47 ಡಾ. ಕ . ಭ್ ೈರಪಪ  
48 ಪ್ರ. ಎಸ್. ಸ್ತ. ಶ್ರ್ಮಾೆ 
49 ಡಾ. ಎಂ. ಆರ್. ಶಿರೇನವಾಸನ್ 
50 ಪ್ರ. ಕ  . ರ್ . ರಾವ್ 
51 ಪ್ರ. ಎನ್. ರಯದರಯು 
52 ಪ್ರ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಮಯಕಯಂದ 
53 ಪ್ರ. ಎಂ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮ ತ್ೆ 
54 ಪ್ರ. ಎಸ್. ವಿ. ಸಯಬರಹ್ಮಣುಂ  
55 ಪ್ರ. ಷಡಕ್ಷರಸಾವಮಿ ಎಂ 
56 ಪ್ರ. ನರಸ್ತಂಹ್ಯುಂಗ್ಾರ್ ಮಯಕಯಂದ 
57 ಡಾ. ವಿನಯ್ಡ್ ಎಲ್ ದ ೇಶ್ಪಾಂಡ   
58 ಪ್ರ. ಅಮಯಲು ಕ .ಎನ್. ರ ಡಿಡ  
59 ಪ್ರ. ಎಚ್. ಎನ್. ರಾಮರ್ಂದರರಾವ್ 
60 ಡಾ.ಕ .ವಿ. ಪರಭಯ 
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ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
61 ಡಾ. ಎನ್. ಕ . ಕೃಷು ಕಯರ್ಮಾರ್ 

62 ಡಾ. ಟಿ. ಶಿವಾನಂದಪಪ  
63 ಡಾ.ರಾಮಕೃಷು  
64 ಪ್ರ. ಬಿ. ವ ಂಕಟ್ ೇಶ್ 

65 ಪ್ರ. ಕ .ಎಸ್. ರಂಗಪಪ  
66 ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಶ ಟಿಿ 
67 ಪ್ರ. ಎನ್. ಎಂ. ಬಯಜಯಕ ೆ 

68 ಡಾ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಮಂಜಯನಾಥ್ 

69 ಪ್ರ. ಎಂ. ಐ. ಸವದತ್ತ 
70 ಪ್ರ. ಕ . ಸ್ತದುಪಪ  
71 ಡಾ. ಹ್ ಚ್. ಹ್  ನ ಾೇಗ್ೌಡ 

72 ಪ್ರ. ಆರ್.ಎಸ್. ದ ೇಶ್ಪಾಂಡ  
73 ಡಾ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ 

74 ಪ್ರ. ಎಸ್.ಆರ್. ನರಂಜನ 

ಆ) ಫೆಲೆ ೋಶ್ಪ 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
1 ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ರವಿಶಂಕ್ರ್ 
2 ಡಾ. ರಾಘವೆೋಂದರ ಭಟು 
3 ಡಾ. ಗೆ ೋವಿಂದ ಆರ್. ಕ್ಡಂಬಿ 

ಈ) ಸ್ನಂಸಿೆಕ ಸದಸೆರತ 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
1 ಕ್ೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ರಾರ್ಚ ರು 
2 ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್. ಆದಶಯ ಕಾಲೆೋಜು, ಬೆಂಗಳೂರು 
3 ಸುರಾನಾ ಕಾಲೆೋಜು, ಬೆಂಗಳೂರು 
4 ಗಾಡನ್ಯ ಸಿಟಿ ವಿಶವವಿದಾಯನಲರ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ) ಸಹ ಸದಸೆತ್ವ 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
1 ಡಾ ಕೆ. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ರೆಡಿ ಿ

2 ಡಾ ವೆೋದಮ ತಿಯ ಎ. ಬಿ. 

3 ಪ್ರರ. ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟಿೋಲ್ 

4 ಡಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ 
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ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರತ 
5 ಡಾ ಪ್ರ. ಎಂ. ಪಾಟಿೋಲ್ 

6 ಡಾ ಪರಕಾಶ್್ಗ ಡ ಜಿ. ಪಾಟಿೋಲ್ 

7 ಡಾ ಆರ್. ಎಸ್. ದಾಯರ್ಗಲ್ 

8 ಡಾ ಎಸ್. ಕೆ. ಸ್ಟ್ಾತ್ನ ರ್ 

9 ಡಾ ವಿ. ಎಂ. ಚನಾಶೆಟಿು 
10 ಡಾ ಪ್ರ. ವಿಠಾಲ್ ರೆಡಿ ಿ

11 ಶಿರೋ ಅನಲ್್ಕ್ುಮಾರ್ ಅನಾದೆ ರೆ   
12 ಡಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಕೆ ೋಟೆ 
13 ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾಂತ್ರಾವ್ ವಿ ಬಿರಾದಾರ್ 

14 ಡಾ ಎಸ್. ಬಿ. ಗಾಮಾ 

15 ಡಾ ವಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ 

16 ಡಾ ಶಕ್ುಂತ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಾಯಮ ಯಲ್ನ್  
17 ಶಿರೋ ಪೂಣಯಪರಜ್ಞಾ ಎಂ.ಜಿ. 

18 ಶಿರೋ ಡಿ. ಬಿ. ರಾಥೆ ೋಡ್ 

19 ಡಾ ಎಂ. ಬಿ. ಹಿರೆಮಠ್ 

20 ಡಾ ಕೆ. ವಿ. ಪರಸ್ಟ್ಾದ್ 

21 ಡಾ  ಪರಭಾಕ್ರ್ ಸಂಗ ರ್ ಮಠ್ 

22 ಶಿರೋ ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಎಂ. ಶೆಟುರ್ 

23 ಶಿರೋ ರಾಚರ್ಯ ಸ್ಟ್ಾವಮಿ  

24 ಡಾ. ಆರ್. ಎನ್. ರವಿೋಂದರ 
25 ಡಾ. ಆರ್. ಕ್ೃಷಣವೆೋಣಿ 

26 ಡಾ ಎಸ್. ಆರ್. ರಮೆೋಶ್ 

 

9.6  ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳು 

ಅಕಾಡೆಮಿರ್ು ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆಗಿಳು, ವಿಶವವಿದಾಯಲರ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಕಾಲೆೋಜುಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡ 

ಉದೆುೋಶಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ  ವಿವಿಧ್ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನುಾ ಪರಸಪರ ಸಹಯೋಗದೆ ಂದ್ಧಗೆ 
ಹಮಿೂಕೆ ಳಾಲು 23 ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದೆ.  

• ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂರ್ಹನದ ಮ ಲಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ 
ಮನೆ ೋಭಾರ್ರ್ನುಾ ಬೆಳೆಸುರ್ುದು 

• ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಫಾಮ್ಯ-ಇಂಡಸಿಾ ಮ ಲಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಸರಣ  

• ಆವಿಷ್ಾಾರ/ನಾವಿೋನಯತ್ೆ ಮತ್ುತ ಉದಯಮಶಿೋಲತ್ೆರ್ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆರ್ ಮ ಲಕ್ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ 
• ಸಮೆೇಳನಗಳು ಮತ್ುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ 
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• ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚ ಣಿ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಾಮರ್ಥಯಯ ರ್ಧ್ಯನೆ 
 

ಕರ.ಸಂ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿನ ಂಕ 

1 ನಯಾಸ್, ಬ ಂಗಳೂರಯ 22.06.2020 

2 ಸ್ತ.ಎಂ.ಟಿ.ಐ, ಬ ಂಗಳೂರಯ 23.06.2020 

3 ಐ.ಐ.ಹ್ ಚ್.ಆರ್., ಬ ಂಗಳೂರಯ 24.06.2020 

4 ಸ್ತ.ಎಫ್.ಟಿ.ಆರ್. ಐ, ಮೈಸ ರಯ 25.06.2020 

5 ಆದ್ರರ್ಯಂರ್ನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಬಿ.ಜಿ. ನಗರ 01.07.2020 

6 ಕನಾೆಟಕ ರಾಜು ದ ರ ಸಂವ ೇದ್ರ ಅನವಯಿಕಗಳ ಕ ೇಂದರ (ಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ತ), 

ಬ ಂಗಳೂರಯ . 
01.07.2020 

7 ICAR-ನಾುಷನಲ್ ಇನ್ಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಅನಮಲ್ ನ ುಟಿರಷನ್ & ಫಿಸ್ತಯಾಲಜಿ, 

ಬ ಂಗಳೂರಯ 
01.07.2020 

8 ಬಾಪಯಜಿ ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದಾವಣಗ್ ರ  02.07.2020 

9 ICAR-ನಾುಷನಲ್ ಬ ುರ  ೇ ಆಫ್ ಅಗಿೆಕಲಚರ್ ಇನ ್ಕ್ಸಿ ರಿಸ  ೇರಸ್್, ಬ ಂಗಳೂರಯ 15.07.2020 

10 ಸ್ತದಿಗಂಗ್ಾ ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಟ್ ಕಾಾಲಜಿ, ತ್ಯಮಕ ರಯ 24.07.2020 

11 ಮೈಸ ರಯ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಮೈಸ ರಯ . 25.07.2020 

12 ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ . 27.07.2020 

13 ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲ ೇಜಯ, ಬಿೇದರ್ 28.07.2020 

14 ಕ ವಿಎಎಫ್ ಎಸ್ ಯಯ, ಬಿೇದರ್ 30.07.2020 

15 ರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಕಾಲ ೇಜಯ, ಶಿವಮೊಗೆ . 03.08.2020 

16 ರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ಯತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಮೈಸ ರಯ . 03.08.2020 

17 ಎಸ್ ರ್ ಸ್ತ ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಟ್ ಕಾಾಲಜಿ, ಚಿಕಾಬಳ್ಾಳಪುರ . 10.09.2020 

18 ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಹ್ ಲ್ತ ರ್ಮಾುನ ೇಜ್ ಮಂಟ್ ರಿಸಚ್ೆ, ಬ ಂಗಳೂರಯ 08.09.2020 

19 ಗ್ಾಡೆನ್ ಸ್ತಟಿ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಬ ಂಗಳೂರಯ 25.09.2020 

20 ಶಿರೇನವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದಾುಲಯ, ಮಯಕಾ, ಮಂಗಳೂರಯ 06.10.2020 

21 ಮಂಗಳೂರಯ ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಟ್ ಕಾಾಲಜಿ & ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಮ ಡಬಿದ್ರರ  17.10.2020 

22 CSIR - ಸ ಂಟರಲ್ ಇನ್ ಸ್ತಿಟ ುಟ್ ಆಫ್ ಮಡಿಸ್ತನಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ  ೇರ್ಮಾುಟಿಕ್ಸ 

ಪಾಿಂಟ್್ (CSIR-CMAP), ಬ ಂಗಳೂರಯ 
9.11.2020 

23 ಕನಾೆಟಕ ರಾಜು ಉನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡ ಮಿ, ಧಾರವಾಡ 26.11.2020 
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ಸಂಪಕಾಸಬೆೋಕನದ ವಿಳನಸ: 

ಮುಖಯ ಕಾರ್ಯನವಾಯಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪ್ರರ. ರ್ು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭರ್ನ, ತ್ೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೆೋಜು ಪರವೆೋಶ ದಾವರದ ಹತಿತರ 

ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಆರ್ರಣ, ಮೆೋಜರ್ ಸಂದ್ಧೋಪ ಉನಾಕ್ೃಷಣನ್ ರಸ್ಟ್ೆತ, ದೆ ಡಿಬೆಟುಹಳಿಾ, ವಿದಾಯರಣಯಪುರ ಪ್ರೋಸ್ು, 
ರ್ಲಹಂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560097 

ಪ್ರೋನ್/ಫಾಯಕ್್ : 080-29721550; 080-29721549 
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