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ಕಾರ್ಿನಿೇ ತಿ ಪತೊ 2: ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ  ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ಷ ಣದ ಪು ನಶ ಚ ೇ ತನ  
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತನ್ನ 
ಎರಡನೆೇ ಕಾಯಯನೇತಿ 
ದಾಖಲಯೆನ್ುನ 
ಹೆೊರತಂದಿದೆ. ನ್ುರಿತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕನಾಯಟಕ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ವಿಶಾರಂತ 
ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೊ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸಾರಾದ 
ಪೆೊರ. ಎಸ್. ಕೆ. ಸೆೈದಾಪುರ್ 

ರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಿ ರಚಿಸಲಾದ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯು 
“ಕನಾಯಟಕದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪುನ್ಶೆಚೇತನ್" ಎಂಬ 
ಕಾಯಯನೇತಿ ದಾಖಲೆಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತಿಹಾಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಕಾರಂತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೊ ಉದೆೊಾೇಗ 
ಕ್ೆೇತರದಲಾಗಿುತಿರಿುವ ಸಮಸೆಾಗಳು ಹಾಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಪುನ್ರುಜಿಜೇವನ್ದ ಅಗತಾತೆಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕನಾಯಟಕದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪುನ್ರ್ ರಚಿಸಲು / 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅನ್ುವುಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಒಂದು ಕ್ರರಯಾತಮಕ 
ದಾಖಲ ೆಇದಾಗಿದೆ.  
 ಪದವಿ ಮತುಿ ಸಾನತಕೆೊೇತಿರ ಪದವಿ ಮಟಟಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುನ ಜಾಗತಿಕ 
ಮಾನ್ದಂಡಗಳಿಗನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಆಧ್ುನೇಕರಿಸುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ 
ಮೊಲ ಸೌಕಯಯಗಳು, ಬೆೊೇಧ್ಕ ವಗಯದ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ, 
ಪಠ್ಾಕರಮದ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಬೆೊೇಧ್ನಾ ಮತುಿ ಕಲ್ಲಕಾ 
ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು ಹಾಗೊ ಮೌಲಾಮಾಪನ್, ಸಂಶ ೆೇಧ್ನ ೆಮತು ಿ
ನಾವಿನ್ಾತೆಗಳಿಗೆ ಉತೆೇಿಜನ್, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ ಹಾಗೊ 
ನೆೈತಿಕತೆಯನ್ುನ ಕುರಿತು ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ಿ ಹಲವಾರು 
ನದಿಯಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸುುಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇತಿ 
ಪತಿರಕೆಯನ್ುನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯಗಳು 
ಮತುಿ ಉನ್ನತ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ಸಾವತಂತರಯದ 75ನೆೇ ವರ್ಾಯಚರಣೆಯ ಸಮರಣಾರ್ಯ 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಿೇವಮಾನ್ ಸಾಧ್ನೆ ಪರಶ್ಸಿಿ ಪುರಸೃತರಿಂದ 
ಒಟುಟ 11 ಉಪನಾಾಸಗಳ ಸರಣಿಯನ್ುನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುಿ. 
ಈ 'ಭಾರತ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತುವ ಉಪನಾಾಸ ಮಾಲೆ'ಯಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಖಾಾತನಾಮರು, ದಶ್ಕಗಳಲಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ುನ ಮತುಿ ಮುಂದಿನ್ ಹಾದಿಯನ್ುನ 
ಪರಸುಿತಪಡಿಸಿ, ದೆೇಶ್ಕೆಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿದವತ್ .ಪೊಣಯ 
ಉಪನಾಾಸ ನೇಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ುನ ಹಾಗೊ 
ಈ ಉಪನಾಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲ ಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲಾಿ 
ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಗೆ ನ್ನ್ನ ಮೆಚುಚಗೆಗಳನ್ುನ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಬಯಸುತೆೇಿನೆ. 

ಕೆೊೇವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನಂದಾಗಿ ಶಾಲಗೆಳು ಮತುಿ 
ಕಾಲೇೆಜುಗಳು ಇನ್ೊನ ತೆರೆಯದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ವತಿಯಂದ ವಿವಿಧ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ವೆಬಿನಾರ್.ಗಳನ್ುನ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಹಯೇಗದೆೊಂದಿಗೆ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದುು, ಹೆಚಿಚನ್ ಸಂಖೆಾಯ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ 
ಉತಮಿವಾಗಿ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ಬಂದಿರುತಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯು 
ಆಯೇಜಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಪರ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಶ್ಸಿಿಗಳನ್ುನ 
ಘೊೇಷಿಸಲಾಯತು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್.ಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ 
ನೇಡುವ ಮತುಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಸಪಂದಿಸುವ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ಅತುಾತಿಮವಾಗಿತುಿ. ಇದನ್ುನ 
ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದುಾನಾಮನ್, ಮಾಹಿತಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ್, ಜೆೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ್, ಜಿೇವನೆೊೇಪಾಯ ಮತುಿ ಕೌಶ್ಲಾಾಭಿವೃದಿಿ 
ಸಚಿವರಾದ   ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್.ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ.ಎನ್. ರವರು 
ಸಹ ಟ್ಟವಟರ್.ನ್ಲ್ಲಿ ಶಾಿಘಿಸಿದಾುರೆ. 

ಅಕಾಡೆಮಿಕಯ ಸವಯ ಸದಸಾರ ಸಭೆ ಮತುಿ ಕಾಯಯಕಾರಿ 
ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳರೆಡೊ ಈ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆದವು. 
ಸದಸಾರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ್ ಮತುಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುನ 
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

- ಎಸ್. ಅ ರ್ಯ ಪಪನ್ 
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ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್  

ವರ ದಿ ವಿ ೇಕ್ಷಿಸ ಲು ಸಾಾನ್  
ಮ ಾಡಿ 

ನಹಿ ವಿಜ್ಞಾನ ೇನ ಸದೃಶಂ 



 ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಉಗಮಕೆಕ ಒಂದು ಸಂವೆೇಗವನ್ುನ ತಂದ 
'ಚಕರ' ಅರ್ವಾ 'ಗಾಲ್ಲ' ಯನ್ುನ ಆವಿರ್ಾಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ 
ಮಾನ್ವನಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ 
ಋಣವನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತದಿೆ. 
ಹೆೊೇಮೊೇ ಸೆೇಪಿಯನ್ು ಎನ್ುನವ ಈ ಆಧ್ುನಕ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ು 
100,000 ವಷ್ಯಗಳಷ್ುಟ ಹಳಯೆವನಾದರೊ ಅವನ್ು 
ಪಡೆದ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಷ್ುಟ ವಷ್ಯಗಳಲಾಿದ 
ಅವನ್ ವಿಕಾಸಕೆಕ ಸಾಕ್ಷಿಳಾಗಿವೆ. ಅಲದಿಿದುರೆ, ಆಧ್ುನಕ 
ಮನ್ುಷ್ಾನ್ು ತನ್ನ ಹತಿರಿದ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಿಂದ 
ಬೆೇಪಯಟ್ಟಟರುತಿರಿಲ್ಲಲಿ. 'ಚಕರ'ವು ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ವಿಕಾಸ 
ಪೆರೇರೆೇಪಿತ ಸವಯಂ-ಅಭಿವಾಕ್ರ ಿ ಬಯಕೆಯ ಮೊದಲ 
ಕುರುಹು ಆಗಿದಿುರಬಹುದಾಗಿದುು, ಕಾಲಕರಮೆೇಣ 
ಮೊನ್ಚುಗೆೊಂಡು ವಿನಾಾಸಗೆೊಳಿಸಲಪಟುಟ, ಅನ್ುವತಿಯಗಳಿಗೆ 
ಹಸಾಿಂತರಗೆೊಂಡಿತು. ಡಾವಿಯನಯನ್ ವಿಕಸನ್ ಸಿದಾಿಂತದ 
ಪರಕಾರ, ವಿಕಾಸವನ್ುನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಹೆೊಂದಿದವರು ಮುಂದುವರಿದು 
'ಅತಿಯೇಗಾ ಪರಭೆೇದಗಳು' ಎನಸಿಕೆೊಳುುತವಿೆ ಮತು ಿ
ಉಳಿದವುಗಳು ಹಿಂದುಳಿಯುತವಿೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೊಡುಗಳನ್ುನ 
ನಮಿಯಸಿದುರೆ, ಮನ್ುಷ್ಾರು ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ುನ 
ನಮಿಯಸಿದಾುರೆ, ಕಲೆ, ಧ್ಮಯ ಮತು ಿ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ 
ರಚಿಸಿದಾುರೆ. ಆದುರಿಂದ, ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ಮನ್ುಷ್ಾನಗೆ 
ಬದುಕುಳಿಯುವ ತಂತರ ಹಾಗೊ ಸಂತೆೊೇಷ್ ಮತುಿ 
ಮೌಲಾದ ಅಂತಃಪೆರೇರಣೆಯ ಮೊಲ, ಎರಡೊ 
ಆಗಿರಬೆೇಕು. ಕೆೇಂಬಿರಡ್ಜ ನಘಂಟ್ಟನ್ ಪರಕಾರ, 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು 'ಸವಂತಿಕೆಯ  ಮತು ಿ  ಅಸಾಮಾನ್ಾ  
ಕಲಪನೆಯ ಉತಪತಿ ಿ ಅರ್ವಾ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಾಯವಾಗಿದೆ'. 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ ಪೆೊೇಷಿಸಬಹುದು ಅರ್ವಾ 
ಬೆಳಸೆಬಹುದು, ಇದು ಆವಿರ್ಾಕರಗಳು, ಅನೆವೇಷ್ಣೆಗಳು 
ಮತು ಿನಾವಿನ್ಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆ 
ಪರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಮಾತರವಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೆೇ? ಮಾರ್ಕಯ 
ಟೆವೈನ್ ಹೆೇಳುವಂತೆ 'ನಜವಾಗಿಯೊ ಶೆರೇಷ್ಠ ವಾಕ್ರಗಿಳು ನೇವು 
ಸಹ ಶೆರೇಷ್ಠರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ುನ ನಮಮಲ್ಲಿ 
ತರುತಾಿರೆ'. ವಿದಾವಂಸರು, ಕಲಾವಿದರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, 
ಬರಹಗಾರರು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತುಿ 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರು ಅವರ ಸಹಜಗುಣದಲ್ಲ ಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲರೆೇ. 
ಆದರೆ, ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ ಸವರೊಪ, ತಿೇವರತೆ ಮತುಿ 
ಪರಭಾವವು ವಾಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿದೆ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳ 
ಸೃಷಿಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಕ್ರಿಯ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಗಿಂತ ಹೆಚುಚ 
ವಾಾಪಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಹುದು 
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಕ್ರಯಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆ, ಎರ್ೆಟೇ 
ಚಿಕಕದಾಗಿದುರೊ, ಮೌಲಾಯುತವಾಗಿರುತದಿೆ. ತಂತರಜ್ಞಾನಯು 

ದೆೊಡಡದೆೊಂದು ಸವಾಲನ್ುನ ಎದುರಿಸಲು ಆವಿರ್ಾಕರಿಸಿದರೆ, 
ಕಲಾವಿದನ್ು ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲಾದ ವಣಯಚಿತರವನ್ುನ 
ರಚಿಸುತಾನಿೆ, ರೆೈತ ತನ್ನ ಜಮಿೇನನ್ಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತಿಿರುವ 
ಸಮಸೆಾಯನ್ುನ ಪರಿಹರಿಸುತಾನಿೆ. ಈ ಎಲಾ ಿ ಮೊರು 
ವೃತಿಿಗಳ ಸೃಷಿಟಗಳು ಮೌಲಾಯುತವಾಗಿದುರೊ, ಅವುಗಳ 
ಪರಭಾವದಲ್ಲ ಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೆೇರ್ಾವಿಗಳು ಅಸಾರ್ಾರಣ 
ಹಾಗೊ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಮನ್ಸುನ್ುನ ಹೆೊಂದಿದಾುರೆ ಎಂಬುದು 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ನಜ, ಪರತಿಭೆ ಎಂಬ ಮುದೆರಯು 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆ ಅರ್ವಾ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನ್ನ್ಾತೆಯನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಮತುಿ ಸಮಾಜ ಸುರ್ಾರಕ 
ಬಸವೆೇಶ್ವರರು ಆರ್ಾಾತಿಮಕ ಮೆೇರ್ಾವಿಗಳು; ಗಿರೇರ್ಕ ವಿದಾವಂಸ 
ಪೆೇಿಟೆೊೇ ಮಾನ್ವನ್ ಪಿರೇತಿಯ ಲೊೆೇಕಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ 
ಹೆಚಿಚಸಿದರು; ಕಾಾಥೆೊಲ್ಲರ್ಕ  ಪಾದಿರ ಮತುಿ ಪುನ್ರುಜಿಜೇವನ್ 
ಖಗೆೊೇಳಶಾಸರಜ್ಞ ಕೆೊೇಪನಯಕಸ್ ಸೊಯಯ ಕೆೇಂದಿರತ 
ಸೌರವಯಾಹದ ವಿಚಾರ ವಿಶ್ವದ ಬಗೆಗಿನ್ ನ್ಮಮ 
ದೃಷಿಟಕೆೊೇನ್ವನ್ುನ ಬದಲಾಯಸಿತು; ರ್ೆೇರ್ಕು ಪಿಯರ್ ನ್ 
ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿನ್ ನರೊಪಣೆಗಳು ನ್ಮಮ ಭಾವನಾತಮಕ 
ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಯನ್ುನ ಸಪಶಿಯಸಿದವು; ಮತುಿ ನೆೈಸಗಿಯಕ ವಾದಿ 
ಡಾವಿಯನ್ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅವಲೆೊೇಕನ್ದಿಂದ ಮಾನ್ವನ್ 
ವಂಶಾವಳಿಯ ಗಹನ್ತೆಯನ್ುನ ಪರಕೃತಿಯಂದ 
ಬಿಚಿಚಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ುನ ತೆೊೇರಿಸಿದರು. ಪರಸುಿತ 
ಲೇೆಖನ್ದಲ್ಲ ಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ಮಾನ್ವನ್ 
ಹೆಬಬಯಕೆಯನ್ುನ ಪೊರೆೈಸಲು, ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಲು 
ಮತುಿ ಅವನ್ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೆೇಗೆ ಪರಭಾವ 
ಬಿೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ವಿರ್ೆೇಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ 
ವಿಸಿರಣೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದುು, ಅನಬಾಯಧಿತವಾಗಿ ಆಯೆಕ 
ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕ್ೆೇತರಗಳಿನ್ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಪರಯತನಗಳಿಗೆ 
ಮಾತರ ನ್ಮಮನ್ುನ ಸಿೇಮಿತಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆುೇವೆ. 
 ಕಲಯೆು ಅದರ ಎಲಾ ಿ ರೊಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸೃತಿಗಳನ್ುನ 
ಸೃಷಿಟಸಿತು; ತನ್ನ ಆದಿ ಮತುಿ ಅಂತಾವನ್ುನ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುವ 
ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಬಯಕೆ ಧ್ಮಯವನ್ುನ ಸೃಷಿಟಸಿತು; 
ನ್ಮಗೆಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ವು ಇತಿೇಿಚಿನ್ 
ಮಾನ್ವ ಪರಯತನವಾಗಿದುು, ಪರಕೃತಿಯನ್ುನ ನರಾಕಾರ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೆೊಳುುವುದಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ 
ಮಟಟದಲ್ಲ,ಿ ಪರಕೃತಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತುಿ ಬಲವಾದ 
ಧಿೇಮಂತ ಆಕಷ್ಯಣೆಯನ್ುನ ಹೆೊಂದಿದೆ; ಪಾರಯೇಗಿಕ 
ಮಟಟದಲ್ಲ,ಿ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ು ತಾನ್ು ಗಳಿಸಿದ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ ಪರವಶ್ನಾಗಿದಾುನೆ ಮತುಿ ಸಶ್ಕನಿಾಗಿದಾುನೆ. 
ಕಲ,ೆ ಧ್ಮಯ ಮತುಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಿ ಮನ್ುಷ್ಾ ಏನ್ನ್ುನ 
ಸಾಧಿಸಿದಾುನೆ ಎಂಬುದರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ 
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'ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆ' ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆೇಿವೆ. ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು ಪರಕೃತಿಯ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷ್ುಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುನ 
ಹೆೊಂದಿದಾುರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರೆೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ುನಕ 
ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚಾಲಕರಾಗಿದಾುರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇ. ಬೆೈಟ್ ವಿಲುನ್ 
ಹೇೆಳುವಂತ ೆ 'ವೈೆಜ್ಞಾನಕ ಸಂಶ ೆೇಧ್ನ'ೆ ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕಯೆ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲಿ 
ಆದಕೆಕ ಸವಂತತೆ ಮತುಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಚಿಂತನೆಯ ಅಗತಾವಿದುು, ವಿಜ್ಞಾನಯ 
ಮಾನ್ಸಿಕ ಸಿೆತಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂವೆೇದನಾಶಿೇಲವಾಗಿದೆ. ಜಮಯನ್.ನ್ 
ಮಹಾವಿದಾವಂಸ ಹಮಯನ್ ವಾನ್ ಹೆಲ್ಮ ಹೆೊೇಲ್ಟ್ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ ಮೊರು 
ಹಂತಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಾರಿೆ, 'ಪೊರಣ, ಮನ್ನ್, ಜ್ಞಾನ್ಪರಕಾಶ್''. ಇದಕೆಕ ಫೆರಂಚ್ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆನರ ಪೆೊಯನೆಕೇರ್  'ಪರಿಶಿೇಲನೆ' ಎಂದು ಸೆೇರಿಸಿ, ಹೆೊಸ 
ಆಲೊೆೇಚನೆಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟಟದಾುರೆ. ಈ 
ನಾಲುಕ ಹಂತಗಳನ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ತಮಮ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ 
ಸವರೊಪ ಮತುಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವದಲ್ಲಿ ಇನ್ೊನ ಭಿನ್ನರಾಗಿದಾುರೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಯುತಿದೆ. ಆದುರಿಂದ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆಲವು 
ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ  ನಾವು  ಹಿೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆುೇವೆ:  ದೃಷಿಟಕೆೊೇನ್, ಸೊತಿರೇಕರಣ, 
ಪರಿಹಾರ ಮತುಿ ಏಕ್ರೇಕೃತ ಚಿತರಣ. ಮುಂದಿನ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 
ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ದೃರ್ಾಟಂತಗಳ ಮೊಲಕ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತೆೇಿವೆ. 
 19ನೆೇ  ಶ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ವಿದುಾತ್ ಮತುಿ ಕಾಂತಿೇಯತೆಯ ನಯಮಗಳನ್ುನ 
ಅವುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಾತೆಯನ್ುನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಕೆೇಂಬಿರಡ್ಜ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಅತಾಂತ ಪರಸಿದಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಜೇೆಮ್ಸು ಮಾಾರ್ಕು.ವೆಲ್.ರವರು ಈ ಎರಡೊ ವಿದಾಮಾನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ 
ಮತುಿ ಏಕ್ರೇಕೃತ ಚಿತರವನ್ುನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಂಡರು ಮತುಿ ಎಲಾ ಿನಯಮಗಳು ಅವರ 
ವಿದುಾತಾಕಂತಿೇಯ ಸಿದಾಿಂತದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆೊೇರಿಸಿದರು. 
ಇದಲಿದ,ೆ ಬೆಳಕ್ರನ್ ವಿಕ್ರರಣಗಳು ವಿದುಾತ್ ಮತುಿ ಕಾಂತಿೇಯ ಕ್ೆೇತರಗಳ 
ಕಂಪನ್ದಿಂದ ಉಂಟಾದ  ವಿದುಾತಾಕಂತಿೇಯ ತರಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು 
ತೆೊೇರಿಸಿದರು. ಮಾಾರ್ಕು ವೆಲ್.ರವರು ಯಾವುದೆೇ ನಯಮಗಳನ್ುನ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದುರೊ, ವಿದುಾತ್ ಮತು ಿಕಾಂತಿೇಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿದಾಮಾನ್ಗಳನ್ುನ 
ವಿದುಾತಾಕಂತಿೇಯ ಏಕ್ರೇಕೃತ ಅಭಿವಾಕ್ರಯಿಾಗಿ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಂಡರು. ಇದು 
ವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ ಅತುಾನ್ನತ ರೊಪವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ುನಕ ಸಂವಹನ್ 
ಮತುಿ ಇತರೆ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ವಿದುಾತಾಕಂತಿೇಯ ಸಿದಾಿಂತದಿಂದ 
ಹೆೊರಹೆೊಮುಮತವಿೆ. 19ನೆೇ  ಶ್ತಮಾನ್ದ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನೆೈಸಗಿಯಕ ತಜ್ಞ ಚಾಲ್ುಯ 
ಡಾವಿಯನ್, ಯಾವುದೆೇ ಅಸಾರ್ಾರಣ ಗುಣಗಳನ್ುನ ಹೆೊಂದಿಲದಿಿದುರೊ 
ಪಾರಣಿಗಳು ಮತುಿ ಸಸಾಗಳ ಆಧ್ಾಯನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವುಗಳ 
ಪಳಯೆುಳಿಕಗೆಳನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಶ ೆೇಧಿಸಿದರು, ಹಲವಾರು ವಷ್ಯಗಳ ವರೆಗೆ 
ಚಿಂತನ್ಶಿೇಲರಾಗಿ ಉಳಿದರು ಮತುಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೊಮಿಯ ಮೆೇಲ್ಲನ್ 
ಅಸಂಖಾಾತ ಜಿೇವರೊಪಗಳ ಆರ್ಾರವಾಗಿರುವ ಪರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತಾದ 
ಸಿದಾಿಂತವನ್ುನ ಹೆೊರತಂದರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸರಳ ರಿೇತಿಯ ಜಿೇವನ್ದಿಂದ 
ಪಾರಣಿ ಮತುಿ ಸಸಾಗಳು ಎರಡೊ ಜಟ್ಟಲ ಸವರೊಪಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನ್ಗೆೊಂಡಿದುು,  
ನೆೈಸಗಿಯಕ ಆಯೆಕಯಂದ ಪೆರೇರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳುುವವು 
ಬದುಕುಳಿಯುತಿವೆ ಮತುಿ ಇತರೆ ಅಳಿದುಹೆೊೇಗುತವಿೆ ಎಂದು ಅವರು 
ವಾದಿಸುತಾರಿೆ. ಸಹಸರಮಾನ್ಗಳಿಂದ ನ್ಡೆಯುತಿರಿುವ ಪರಕೃತಿಯ ಕೆೈಚಳಕದ 
ಚಾತುಯಯಗಳ ಸಾರಸವ ಮತುಿ ಡಾವಿಯನ್.ನ್ ಭವಾ ದೃಷಿಟಕೆೊೇನ್ವನ್ುನ ಅವರ 
ಶೆರೇಷ್ಠ ಪುಸಕಿ 'ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸಿಪೇಸಿೇಸ್' ನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 19ನೆೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲ ಿ ಪರಮಾಣು ಸಿದಾಿಂತಗಳ ಉದಯದೆೊಂದಿಗೆ 
ರಸಾಯನ್ಶಾಸರವು ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗುತಿಿದುಂತೆ, ಆವತಯಕ ರ್ಾತುಗಳ ಕೆೊೇಷ್ಟಕವು 
ಅದರ ಪೊವಯವತಿಯಯಾಯತು. ರರ್ಾಾದ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರಜ್ಞ ದಿಮಿತಿರ 
ಮೆಂಡಲ್ಲೇವ್ ಅವರ  ಕನ್ಸು  ಆವತಯಕ ಕೆೊೇಷ್ಟಕದ ರಚನೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯತು. ಅವರು ಘಟನೆಯ ಬಗೆೆ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಾ,ಿ 'ನಾನ್ು 
ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆೊೇಸಟಕವನ್ುನ ನೆೊೇಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾ ಿ ರ್ಾತುಗಳು 
ಸೊಕವಿಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದುವು. ಎದು ಮೆೇಲ ೆ ನಾನ್ು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಅದನ್ುನ 
ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ ೆ ಬರೆದ,ೆ ನ್ಂತರ ಅಗತಾವೆಂದು ತೆೊೇರಿದ ಒಂದು ಸೆಳದಲ್ಲಿ 
ಮಾತರ ತಿದುುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ'. ಮೆಂಡೆಲ್ಲೇವ್ ಕೆೊೇಷ್ಟಕದಲ್ಲ ಿ ರಾಸಾಯನಕ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆರ್ಾರದ ಮೆೇಲ ೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲಾ ಿ ರ್ಾತುಗಳನ್ುನ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಸಾೆನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತಿಿದುಂತೆ, ಹೆೊಸ ರ್ಾತುಗಳಾದ ಜಮೆೇಯನಯಂ, ಗಾಾಲ್ಲಯಮ್ಸ 
ಮತುಿ ಸಾಕಯಂಡಿಯಂಗಳನ್ುನ ಊಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಾವಾಯತು. 
ಮೆಂಡಲ್ಲೇವ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ,ಿ ಮೆೇಲ ೆ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾದ ಎಲಾ ಿ ನಾಲುಕ ಹಂತಗಳು 
ಸಂಭವಿಸಿವೆ: ಕಲಪನೆಯಂದ ಅವನ್ ಮನ್ಸುು ಪೊರಣಗೆೊಂಡ ನ್ಂತರ,  ಮನ್ನ್ 
ಉಂಟಾಗಿ,  ಕನ್ಸಿನ್ ಮೊಲಕ ಜ್ಞಾನ್ಪರಕಾಶ್ಕೆಕ  ಎಡೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಆವತಯಕ ಕೆೊೇಷ್ಟಕವು ಹುಟ್ಟಟಗೆ ಕಾರಣವಾಯತು ಮತುಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟಟತು. 
ಇಂದು ಆವತಯಕ ಕೆೊೇಷ್ಟಕವು ಆಧ್ುನಕ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ಯಾವಾಗಲೊ ಅಂತಾದ ಸಾಧ್ನ್ವಾಗಿರಬೆೇಕಾದ ಅಗತಾವಿಲಿ; 
ಅದು ಸವತಃ ಒಂದು ಅಂತಾವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ುನ 20ನೆೇ  ಶ್ತಮಾನ್ದ 
ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಎ.ಎನ್.ವೆೈಟ್.ಹೆಡ್ ಮತು ಿಬಟಾರಯಂಡ್ ರಸೆುಲ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲ ಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಎಲಾ ಿ ಗಣಿತದ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಂಕೆೇತಿಕ 
ತಕಯಕೆಕ ಮಿತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೆೊೇರಿಸಿಕೆೊಟಟರು ಹಾಗೊ ಅವರ ಜಂಟ್ಟ 
ಅಧ್ಾಯನ್ವು 'ಪಿರನುಪಿಯಾ ಮಾಾರ್ಮೆಟ್ಟಕಾ' ಎಂಬ ಮೊರು ಸಂಪುಟಗಳ 
ಪುಸಕಿಗಳ ಪರಕಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನ್ಂತರ ಕಟ್ಯ ಗೊೆೇಡೆಲ್ ಎಂಬ 
ಇನೆೊನಬಬ ಪರಸಿದಿ ಗಣಿತಜ್ಞ ತನ್ನ ಪರಸಿದಿ ಆವಿರ್ಾಕರ 'ಅಪೊಣಯತೆಯ 
ಪರಮೆೇಯ'ದ ಮೊಲಕ ಎಲಾ ಿ ಗಣಿತವನ್ುನ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಾಂಕೆೇತಿಕ ತಕಯದ 
ಸಿೆರ ವಾವಸೆೆಗೆ ಮಿತಿಗೆೊಳಿಸುವುದನ್ುನ ಸಾಬಿೇತು ಮಾಡಲು ಆಗದೆಂದು 
ತೆೊೇರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ವಾವಸೆೆಯು ಸಾಬಿೇತಾಗದ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನ್ುನ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತಿದೆ. ಮೊದಲು 'ಪಿರನುಪಿಯಾ ಮಾಾರ್ಮೆಟ್ಟಕಾ'ವನ್ುನ  ಅನೆೇಕರು 
ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೃತಿಯೆಂದು ಶಾಘಿಿಸಿದರೆ, ಗೆೊೇಡೆಲ್ ಪರತಿಪಾದನೆಯ 
ನ್ಂತರ, ಇದನ್ುನ ಒಂದು ಅಗಾಧ್ವಾದ ವೆೈಫಲಾ ಎಂದೊ ವಿವರಿಸಲಾಯತು! 
ಆದರೆ, ವೆೈಟ್ ಹೆಡ್-ರಸೆುಲ್ ಜೆೊೇಡಿಯ ಅಧ್ಾಯನ್ವು ಸಾಂಕೆೇತಿಕ ತಕಯ ಮತುಿ 
ಗಣಿತದ ತತವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಪರಗತಿಯನ್ುನ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಶ್ುದಿವಾದಿಗಳ 
ವಾದ. ಹೆೇಗಾದರೊ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಕೆಲಸವು ಮೌಲಾಯುತವಾಗಿ 
ಕಲಯೆ ಶ್ುದಿ ರೊಪದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ.  
 ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ ಸವಲಪ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ ಇತರ 
ಆಯಾಮಗಳನ್ುನ ನೆೊೇಡುವುದಾದರೆ, ಸಾಹಿತಾವು ಉತಮಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ುನ 
ನೇಡುತದಿೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅನೆೇಕ ವಿದಾವಂಸರು ರಾಮಾಯಣ  ಮತುಿ  
ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಕಥೆಯ ಸಾರವನ್ುನ ಹಾಗೆೇ ಉಳಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ರೊಪ ಮತುಿ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ಸೆೇರಿಸಿ ಪುನ್ಲೇೆಯಖನಸಿದಾುರೆ. ಇವಲೆಿವಯ 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯ ಕೃತಿಗಳೇೆ ಆಗಿವ.ೆ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ಎಲಾ ಿ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಸುಹೆೊಕಾಕಗ ಹೆೊಸ ರಾಜಕ್ರೇಯ ಅರ್ವಾ ರ್ಾಮಿಯಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ುನ 
ಉತೆೇಿಜಿಸುವ ಅದರ ಪರವೃತಿಿಯು ಕಾರಂತಿಗಳು, ಸುರ್ಾರಣೆಗಳು ಮತುಿ ಪದೆೇ 
ಪದೆೇ ಆಧಿಪತಾಗಳಿಂದ ಪರತಿರೆೊೇಧ್ವನ್ುನ ಎದುರಿಸುತಿದೆ. ಮಹಾತಾಮ 

ಫುಟ 3 ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಸಿಂಪುಟ 0 2 ;  ಸಿಂ ಚಿ ಕ   02   



ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಆರ್ಾಾತಿಮಕ ಪರತಿಭೆಯು, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ುನ ಮೊಲ ತತವವಾಗಿ 
ಹೆೊಂದಿದು ರಾಜಕ್ರೇಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ುನ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರು 
ಸರಿಯಾದ ನಾಡಿಯನ್ುನ ಮಿೇಟ್ಟ ಲಕ್ಾಂತರ ಭಾರತಿೇಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಮನೆಮಾಡುತಿದಿುಂತೆ, ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಾಮಾರಜಾವು ಭಾರತವನ್ುನ 
ತೆೊರೆಯಬೆೇಕಾಯತು. ಅವರನ್ುನ 'ಭಗವಾನ್ ಬುದಿನ್ ನ್ಂತರದ ಅಹಿಂಸೆಯ 
ಪರವಾದಿ' ಎಂದು ವಣಿಯಸಲಾಗಿದುರೆ, ಜಗತಿಿನ್ ರಾಜಕ್ರೇಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, 
ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಒಬಬ ಮಹಾನ್ ಮುತುದಿು ಮತುಿ ಮೆೇರ್ಾವಿ ಹಾಗೊ ನೆೈತಿಕ 
ತತವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿಅವರು ಅನ್ುಕರಣಿೇಯರಾಗಿದಾುರೆ. 
 'ಆವಶ್ಾಕತೆಯೆೇ ಆವಿರ್ಾಕರದ ಮೊಲ' ಎಂಬ ಹಳಯೆ ಗಾದೆಯು 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಗೆ ಒತು ಿ ನೇಡುತಿದೆ. ಅನ್ುಕರಮ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಂತಿಗಳು ಇದಕೆಕ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಪಾಶಿಚಮಾತಾ ಸಮಾಜಗಳು ಸಮೃದಿವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು 
ಹೆಚುಚ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲವಾಗಿದುು, ಹೆೊಸ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುನ ತಯಾರಿಸಲು ಮತುಿ 
ಅವುಗಳನ್ುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟಟವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 
ಅವರ ಉದಾರ ರಾಜಕ್ರೇಯ ವಾವಸೆೆಯು ಎಲಾ ಿ ಮಾನ್ವ ಪರಯತಿನತ 
ಕ್ೆೇತರಗಳಲ್ಲ ಿಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಅನೆವೇಷ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಕೊಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ 
ಸವಾಯಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ದಮನ್ಗೆೊಂಡಿರುವುದೆೊೇ 
ಆ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್ದ ಪರಗತಿಯು ನಶೆಚೇಷಿಟತಗೆೊಂಡಿದುು, ಇದು 
ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 17ನೆೇ ಶ್ತಮಾನ್ದ ಅತಾಂತ ಶೆರೇಷ್ಠ ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇ ರೆೊೇಮನ್ ಕಾಾಥೆೊಲ್ಲರ್ಕ ಚಚಿಯನ್ ಪಾರುಪತಾದೆದುರು 
ರ್ೆೈಯಯಮಾಡಿ, ಅವಲೊೆೇಕನ್ಗಳು ಮತುಿ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು 
ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ುನ ರೊಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಭೌತಶಾಸರ ಮತುಿ ಖಗೆೊೇಳ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಮೊಲಭೊತ ಆವಿರ್ಾಕರಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿದರು ಮತುಿ 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಭೊಮಿಯು ಸೊಯಯನ್ ಸುತಿಲೊ ಸುತುಿತಿದೆ' ಎಂದು 
ಪರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇದು ಅರಿಸಾಟಟೆಲ್ ತತವದ ಹಿನ್ನಲೆಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷಿಟಕೆೊೇನ್ವನ್ುನ 
ಪರಶಿನಸಿತು. ಅರಿಸಾಟಟೆಲ್ ತತವಕೆಕ ಪರವಾಗಿದು ಚಚಿಯನ್ ಪೆೊೇಪ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇನ್ 
ದಿಟಟ ಪರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ುನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳಿುದರು ಹಾಗೊ ಅಂತಹ 
ಸಮರ್ಯನೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಾಲೊೆೆಳುದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಎಚಚರಿಕೆ ನೇಡಿದರು. ಈ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಚ್ಯ ಯಶ್ಸಿವಯಾಯತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿೇಘಯಕಾಲದವರೆಗೆ 
ಇಟಲ್ಲಯು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೇ ನ್ಂತಹ ಶೆರೇಷ್ಠ ವಾಕಿ್ರಯನ್ುನ ನೆೊೇಡಲ್ಲಲಿ. 
 ಒಂದು ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಪರಿಕಲಪನೆಯು ಪರಬಲ ಪರಿಣಾಮ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಮತೆೊಂಿದನ್ುನ ಹುಟುಟ ಹಾಕಬಹುದು. 1930ರ ದಶ್ಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿಎಲೆಕಾಾನ್ 
ಸೊಕ್ಷಮದಶ್ಯಕವನ್ುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಜಮಯನ್.ನ್ ಯುವ 
ಎಂಜಿನಯರ್ ಅನ್ುಟಯ ರುಸಾಕರವರು ಬಳೆಕ್ರನ್ ಅಲೆಗಳಂತೆಯೆೇ ಎಲಕೆಾಾನ್ ಗಳು 
ಚಲನೆಯನ್ುನ ಹೆೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರು. ಈ ಪರಿಕಲಪನೆಯು ಫೆರಂಚ್ 
ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞ ಲೊಯಸ್ ಡಿ ಬೆೊರಗಿಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿದುು, ಅವರು, 
ಎಲೆಕಾಾನ್ ಗಳು ಸಹ ತರಂಗಗಳಂತೆ ವತಿಯಸುತಿವೆ, ಅವುಗಳ 
ವೆೇಗಕಕನ್ುಗುಣವಾಗಿ ವಿಲೊೆೇಮವಾಗಿ ತರಂಗಾಂತರ (ಆವತಯನ್ ದೊರ)ವು 
ಬದಲಾಗುತಿದೆ ಎಂದಿದುರು. ಎಲೆಕಾಾನ್ ಗಳ ವೆೇಗವನ್ುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 
ಮೊಲಕ, ಬೆಳಕ್ರನ್ ತರಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಐದು ಶೆರೇಣಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾಣದ 
ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ುನ ರುಸಾಕ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಆಪಿಟಕಲ್ 
ಸೊಕ್ಷಮದಶ್ಯಕವನ್ುನ ಮಿೇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಾಯ ಹೆೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕಾಾನ್ 
ಸೊಕ್ಷಮದಶ್ಯಕದ ಆವಿರ್ಾಕರಕೆಕ ಕಾರಣವಾಯತು. ನ್ಲವತುಿ ವಷ್ಯಗಳ ನ್ಂತರ 
ರುಸಾಕ ಅವರಿಗ ೆ ಭೌತಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ನೆೊಬಲೆ್ ಪರಶ್ಸಿಿಯನ್ುನ ನೇಡಲಾಯತು! 
ಕುತೊಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಲೊಯಸ್ ಡಿ ಬೆೊರಗಿಿಯ ಪರಿಕಲಪನೆಯೊ 
ಸಹ ಬೆಳಕ್ರನ್ ತರಂಗವು ಚಲ್ಲಸುವ ಕಣಗಳಾಗಿ ವತಿಯಸುತಿವೆ ಎಂಬ ಐನ್ ಸೆಟೈನ್ 
ನ್ ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕ್ರನ್ ತರಂಗವು ಕಣಗಳಂತೆ 

ವತಿಯಸಿದರೆ, ಎಲೆಕಾಾನ್.ಗಳು ಅಲೆಯಂತೆ ವತಿಯಸುತಿವೆ ಎಂಬುದು ಡಿ ಬೆೊರಗಿಿರವರ 
ವಾದ. ಎರಡೊ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳು ಎಷ್ುಟ ಮೊಲಭೊತವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವು ವಸುಿ 
ಮತುಿ ಶ್ಕಿ್ರಯ ಬಗೆೆ ನ್ಮಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅವಿಭಾಜಾವಾಗಿವೆ. ಇತರೆ 
ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ, ಈ ಎರಡು ಪರಿಕಲಪನೆಗಳು 20 ನೆೇ ಶ್ತಮಾನ್ದ 
ಭೌತಶಾಸರವನ್ುನ ಮುನೆನಡೆಸಿದವು. ಐನ್ ಸೆಟೈನ್ ಮತುಿ ಲೊಯಸ್ ಡಿ ಬೆೊರಗಿಿ 
ಇಬಬರಿಗೊ ನೆೊಬೆಲ್ ಪರಶ್ಸಿ ಿಯನ್ುನ ನೇಡಲಾಯತು.  
 ಮಾನ್ವನ್ ಇತಿಹಾಸದುದುದುಕೊಕ, ರಾಜರು ಮತುಿ ರಾಣಿಯರು 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿ ಆಸಾೆನ್ ಗೌರವಗಳು ಮತುಿ ಅಹಯತೆಗಳನ್ುನ 
ನೇಡಿದರು. ಇದು ಇಂದಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತುಿ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ್ವಾಗಿದೆ. 
ಇದರ ಇನೆೊನಂದು ಮುಖವಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಂಸಾೆನ್ದ ವಿರುದಿ ಮಾಡಲಾದ 
ಶ್ೃಜನ್ಶಿೇಲ ಕೆಲಸಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಕಲಗೆಳು, ಧ್ಮಯಶಾಸರ, ರಾಜಕ್ರೇಯ 
ಸಿದಾಿಂತಗಳು, ಆರ್ಥಯಕ ನೇತಿಗಳು ತಿರಸಾಕರಕೆೊಕಳಗಾದವು ಅರ್ವಾ 
ದುಷ್ಟತಮವಾದವು ಮತುಿ ಅವುಗಳನ್ುನ ನಗರಹಿಸಲಾಯತು. ಪೆೊರ. ವೆಂಡಿ 
ಡೆೊನಗರ್.ರವರ 'ದಿ ಹಿಂದೊಸ್: ಆನ್ ಆಲಟನೆೇಯಟ್ಟವ್ ಹಿಸಟರಿ' ಪುಸಕಿವನ್ುನ 
ಕೆಲವು ಅಪರರ್ಾನ್ ಗುಂಪಿನ್ುನ ಮೆಚಿಚಸುವುದಕಾಕಗಿ ನರ್ೆೇಧಿಸಲಾಯತು. ಆಧ್ುನಕ 
ಜಿತರಕಲಯೆು ಎರ್ೆಟೇ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲವಾಗಿದುರೊ, ಅತಾಂತ ಗೌರವಾನವತ ಪಾರಚಿೇನ್ 
ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾದ ಚಿತರಗಳನ್ುನ ಹೆೊಂದಿದುರೊ ಅದನ್ುನ 
ತಿರಸಕರಿಸಲಾಗುತಿದೆ.  
 ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತುಿ ಸಂಸೃತಿಯ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ, ಶ್ತಮಾನ್ಗಳಿಂದ 
ಸಾೆನ್ಮಾನ್, ಜಾತಿ ಮತುಿ ಲ್ಲಂಗವನಾನರ್ಾರಿಸಿದ ತಾರತಮಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಾವಸೆೆಯನ್ುನ ನ್ಮಗೆ ಹಸಾಂಿತರಿಸಲಾಯತು. ಆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ತಮಾನ್ಗಳಷ್ುಟ 
ಹಳಯೆದಾದ ಈ ತಾರತಮಾವನ್ುನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭದ 
ಕೆಲಸವಾಗಿರಲ್ಲಲ,ಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಇದನ್ುನ ಬದಲಾಯಸಲಾಗದು ಮತುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರಚನೆಯಲ್ಲ ಿಇದು ಸಾಮಾನ್ಾ ಎಂದು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟ್ಟಟತು.ಿ ಆದುದರಿಂದ, ಹಿೇಗೆ 
ಜನ್ರ ಆಚರಣೆ ಮತುಿ ಮನ್ಸಿೆತಿ ಎರಡರಲೊ ಿಆಳವಾಗಿ ಬೆೇರೊರಿರುವ ಪರಚಲ್ಲತ 
ನ್ಂಬಿಕೆಗಳ ವಾವಸೆೆಗಿಂತ ಆಮೊಲಾಗರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ವಿರ್ಾನ್ದ 
ಅಗತಾವಿತುಿ. 12ನೆೇ  ಶ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲ ಿ ಕನಾಯಟಕದ ಉತರಿ ತುದಿಯ 
ಬಸವನ್ಬಾಗೆೇವಾಡಿ ಮೊಲದ ಕವಿ-ತತವಜ್ಞಾನ-ಮುತುದಿು ಬಸವೆೇಶ್ವರರು 
ಸಾಂಪರದಾಯಕ ವೆೈದಿಕ ವಾವಸೆೆಯಂದ ಬೆೇಪಯಟಟ ಹೆೊಸ ರ್ಾಮಿಯಕ ತತವವನ್ುನ 
ಪರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಂಸಿೆಕ ರ್ಾಮಿಯಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ುನ ವೆೈಯಕಿ್ರಕ 
ಕೆೇಂದಿರತ ಆಚರಣೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲ ಿ ಮಾನ್ವ ದೆೇಹವು 
ದೆೇವಾಲಯಕೆಕ ಸಮಾನ್ವಾಗಿದುು, ಇಷ್ಟಲ್ಲಂಗವನ್ುನ ದೆೈವವಾಗಿ ಧ್ರಿಸುವುದು ಮತುಿ 
ಪೊಜಿಸುವುದನ್ುನ ಒಳಗೆೊಂಡಿದುು, ಎಲಾ ಿಪುರುಷ್ರು ಮತುಿ ಮಹಿಳಯೆರು ತಮಮ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾೆನ್ಮಾನ್ವನ್ುನ ಲೆಕ್ರಕಸದೆ ಇದನ್ುನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತುಿ.. 
ಬಸವೆೇಶ್ವರರು ಆರ್ಾಾತಿಮಕ ಅನ್ುಭವದ ಸಭಾಮಂದಿರವಾದ 'ಅನ್ುಭವ 
ಮಂಟಪ'ವನ್ುನ ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾನ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಯಕ ಹಿನೆನಲೆಯ 
ಪುರುಷ್ರು ಮತುಿ ಮಹಿಳಯೆರನ್ುನ ಅವರ ಜಿೇವನ್, ವೃತಿಿ ಮತುಿ ಒಳ ಅರಿವಿನ್ 
ಅನ್ುಭವದಿಂದ ಆಯು ಆರ್ಾಾತಿಮಕತೆಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿಯಸಲು ಒಟುಟಗೊಡಿಸುತಿಿದುರು. 
ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಆರ್ಾಾತಿಮಕ ಆಯಾಮಗಳು, ದೆೇವರು ಮತುಿ 
ಪರಕೃತಿಯಂದಿಗಿನ್ ಅವನ್ ಸಂಬಂಧ್ದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂದ 
ಮಂರ್ನ್ಗೆೊಂಡ, ಅದರ ತತವಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿವಾದ, ವಚನ್ ಸಾಹಿತಾವನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲ ಿ ಪುರುಷ್ರು ಮತುಿ ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ರಚಿಸಲು 
ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಿತು. ಇವೆಲಿವು ಲ್ಲಂಗಾಯತ ಧ್ಮಯದ ಜನ್ನ್ದಲ್ಲ ಿ ಕೆೊನೆಗೆೊಂಡವು. 
ಅವರು ವೃತಿಿಯನ್ುನ ಆರ್ಾಾತಿಮಕ ಪರಿಪೊಣಯತೆಯ ಪಾರಪಿಿಯಂದಿಗೆ 
ಸಮಿೇಕರಿಸಿದರು. ಅದನ್ುನ ಅವರು ತಮಮ ಪರಸಿದಿ ಪಂಕಿ್ರ 'ಕಾಯಕವೆೇ ಕೆೈಲಾಸ' 



ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಾಕಪಿಡಿಸಿದರು. ಬಸವೆೇಶ್ವರರ ಈ ಉದಾರ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ 
ಕಾಯಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ ಪರಚೆೊೇದಿಸಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಂತಿ'ಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯತು ಮತುಿ ಅವರನ್ುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರ್ಾರಣೆಯ 'ಹರಿಕಾರನ್ನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪರಭುತವದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಮಿಯಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು. ಏನೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದಿನಂದ ಅನೆೇಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುಿ 
ಮಹಿಳಯೆರು ಅವರ ಆಲೆೊೇಚನೆಯಂದ ಪೆರೇರಿತರಾಗಿದಾುರೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಾವಾಗಿ 
ನಾವು ಇನ್ೊನ ಅಂತಗಾತ ಸಮಾಜಕಾಕಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತಿಿದೆುೇವೆ. 
 ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ ಕಲ್ಲಸಬಹುದೆೇ? ಅರ್ವಾ ಇದು ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣವೆೇ 
ಅರ್ವಾ ಪರಿಸರದಿಂದ ಪರಭಾವಿತವಾಗಿದೆಯೆೇ? ಎಂಬ ಅದೆೇ ಪರಶೆನಗಳನ್ುನ ಮತೆಿ 
ನಾವು ಕೆೇಳುತೆೇಿವೆ. ಈ ಪರಶೆನಗಳನ್ುನ ಚಚಿಯಸಬಹುದಾಗಿದುರೊ, ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪದುತಿಯ ಪರಿಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಶೆನಗಳನನಟಟರೆ, ಜ್ಞಾನ್ದ ಸಾವಧಿೇನ್ಕೆಕ 
ಅನ್ಗತಾ ಒತು ಿನೇಡುವ ವಿನಾಾಸವನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರುವ ಔಪಚಾರಿಕ ವಾವಸೆೆಯನ್ುನ 
ನಾವು ನೆೊೇಡಬಹುದಾಗಿದುು, ಇದು ಮಕಕಳಲ್ಲ ಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ 
ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎನಸುತಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ವಾವಸೆೆಯ ಹೆೊರಗಿನ್ 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ೊನ ಸಹ ಗುರುತಿಸಬೆೇಕು ಮತುಿ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ್ ನೇಡಬೇೆಕು. 
ಗಣಿತದ ಪರತಿಭೆ ಶಿರೇನವಾಸ ರಾಮಾನ್ುಜನ್ ಒಬಬ ವಿದಾಾರ್ಥಯಯಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ುನ 
ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುನ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆೇ ಆಸಕಿ್ರ 
ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಆದುರಿಂದ ಅವರು ಪದವಿ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಕೆೇಂಬಿರಡ್ಜ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯದ ಖಾಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಜಿ.ಎಚ್.ಹಾಡಿಯ .ರವರು ರಾಮಾನ್ುಜನ್ 
ಅವರ ಪರತಿಭೆಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ್ ನೇಡಿದರು. ಇದಲಿದೆ, 
ಅವರು ವಾವಸಿೆತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ುನ ಬದಿಗೆೊತಿಿ ರಾಮಾನ್ುಜನ್ ರವರನ್ುನ 
ರಾಯಲ್ ಸೆೊಸೆೈಟ್ಟಯ ಫೆಲೊೆೇ ಆಗಿ ಆಯೆಕಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದು 
31 ನೆೇ ವಯಸಿುನ್ಲ್ಲಿ ರಾಮಾನ್ುಜನ್ ರವರಿಗೆ ದಕ್ರಕದ ಉತಮಿ ವೃತಿಿಪರ 
ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ುನ ಎಲಾ ಿ ಸನನವೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಸಲು 
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4 ತುಮಕೊರು ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ತುಮಕೊರು 23.09.2021 

ಅಕಾಡ ಮಿ ಸ ಭ ಗಳ ು 
ಕ ಾರ್ಿಕ ಾರಿ ಸ ಮಿತಿ ಸಭ :  ಅಕಾಡೆಮಿಯ 13ನೆೇ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ುನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾದ ಪೆೊರ. ಎಸ್. ಅಯಾಪಪನ್ ರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2021ರ 
ಆಗಸ್ಟ 06 ರಂದು ಮದಾಾಹನ 2:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:15ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಯತು.  

ಸವಿ ಸದ ಸಯ ರ ಸಭ :  ಅಕಾಡೆಮಿಯ 11ನೆೇ ಸವಯಸದಸಾರ ಸಭೆಯನ್ುನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾದ ಪೆೊರ. ಎಸ್. ಅಯಾಪಪನ್ ರವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಿ2021ರ ಆಗಸ್ಟ 26 
ರಂದು ಮದಾಾಹನ 2:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 3:30ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಯತು.  

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳು  ಮತುು ಸ ಹಯೇ ಗಗಳು 
2021ರ ಜುಲೆೈ – ಸೆಪಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಳಕಂಡ 04 ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆುೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದುು, ಈವರೆವಿಗೊ 
ಒಟುಟ 32 ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ದ ಮೊಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಎಲಾ ಿಸೆರಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೆೊೇಭಾವವನ್ುನ ಬೆಳಸೆುವುದು 
• ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಫಾಮ್ಸಯ-ಇಂಡಸಿಾ ಮೊಲಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಪರಸರಣ  
• ಆವಿರ್ಾಕರ/ನಾವಿೇನ್ಾತೆ ಮತುಿ ಉದಾಮಶಿೇಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ 
• ಸಮೆೇಳನ್ಗಳು ಮತುಿ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಆಯೇಜನೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುಂಚುಣಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಾಯ ವಧ್ಯನೆ 

ಸಾಧ್ಾವಿಲಿವಾದರೊ ಇದರಲ್ಲ ಿ ಕಲ್ಲಯುವ ಪಾಠ್ವಿದೆ. ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ 
ಪೆೊೇಷಿಸಬೇೆಕಾದರೆ ಅದು ಮುಕ ಿಮತು ಿಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸೆೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಅಗತಾಗಳನ್ುನ 
ಪೊರೆೈಸುತಿವೆಯೆೇ ಹೆೊರತು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ 
ಪೆೊೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ಮಾನ್ವ ಸಂಸೃತಿಯ ಮೌಲಾವಾಗಿ ಅನಬಯಂಧಿತ 
ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯನ್ುನ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿರುವಂತೆ 
ಅಂತಗಯತವಾಗಿ ಆರ್ಾಾತಿಮಕವಾಗಿದುು, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಗತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ುನ 
ಪೆೊೇಷಿಸಬೆೇಕು. 
 ಈ ಲೇೆಖನ್ದಲ್ಲ ಿ ನಾವು 'ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆ'ಯು ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಹೆೇಗೆ 
ಮುನ್ನಡೆಸುತಿದ,ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಉಗಮಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗುತಿದೆ 
ಮತುಿ ಮಾನ್ವ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ವೃದಿಿಸುತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ನದಶ್ಯನ್ಗಳ 
ಮೊಲಕ ತೆೊೇರಿಸಿದೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಚಚಿಯಸಲು ಅನೆೇಕ ಪರಶೆನಗಳಿದುು, 
'ಪರತಿಭಾನ್ವರಂತೆ ಹೆೇಗೆ ಯೇಚಿಸುವುದು', ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪರಿಸರ, 
ಜ್ಞಾನ್ ಕ್ೆೇತರದ ಪರಭಾವ ಮತುಿ ಅನ್ುವಂಶಿಯ-ಬಳುವಳಿ ನದಶ್ಯನ್ಗಳ 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲ ಿ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲತೆಯು ಹೆೇಗೆ ಪರಕಟಗೆೊಳುುತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ 
ಮುಂಬರುವ ಲೆೇಖನ್ದಲ್ಲ ಿನಾವು ಚಚಿಯಸಲ್ಲದೆುೇವೆ.  

ಪ ರೊ. ಜ . ತ ರಣಣ ನನವರ್ 
ನವೃತ ಿಮುಖಾಸೆರು, ಭೌತಶಾಸರ ವಿಭಾಗ,  
ಕನಾಯಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ : : jtonannavar.kud.phys@gmail.com   
 

ಪ ರೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮರಲ್ಲಮ ನಿ 
ಸದಸಾರು, ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ವಿಶಾರಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಗುಲಬಗಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ 
ಇ-ಮೆೇಲ್: bgmulimani70@gmail.com 
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ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ  ಕಾರ್ಿಕ್ಷಮತ  ಸ ರಚಯಿಂಕ  ( ಸಿಸಿಪಿಐ) 2021  
ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ದೆೇಶ್ಗಳ ಹವಾಮಾನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ುನ ಪತೆ ಿ ಹಚುಚವ ಸವತಂತರ 
ಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಸಾಧ್ನ್ವಾಗಿದೆ. 
ಅಂತರರಾಷಿಾೇಯ ಹವಾಮಾನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಪರಯತನಗಳಲ್ಲ ಿ ಪಾರದಶ್ಯಕತೆಯನ್ುನ ತರುವ 
ಗುರಿಯನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರುವ ಈ ಸೊಚಾಂಕವು 
ಹವಾಮಾನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಯತನಗಳು ಮತುಿ 
ವೆೈಯಕಿ್ರಕ ದೆೇಶ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಗತಿಯನ್ುನ 
ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುತದಿೆ. 
ಒಟಾಟಗೆಯಾಗಿ ಶೆೇಖಡ 90 ರಷ್ುಟ ಜಾಗತಿಕ 
ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುವ 58 ಆರ್ಥಯಕತೆಗಳನ್ುನ (57 
ದೆೇಶ್ಗಳು + ಯುರೆೊೇಪಿಯನ್ ಯೊನಯನ್) 
ಇದಕೆಕ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ನ್ ಹವಾಮಾನ್ ನೇತಿ ವಿಭಾಗವು ಪಾಾರಿಸ್ ಒಪಪಂದದ ಗುರಿಗಳನ್ುನ 
ಸಾಧಿಸುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ನೇತಿಗಳನ್ುನ ಅನ್ುರ್ಾಠನ್ಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲ ಿ ದೆೇಶ್ಗಳ 
ಪರಗತಿಯನ್ುನ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಮಾಡುತದಿೆ. ಇದು ನಾಲುಕ ವಿಭಾಗಗಳಾದ 
"ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಲ (ಜಿಎಚ್ ಜಿ) ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆ" (ಒಟಾಟರೆ ಅಂಕದಲ್ಲಿ 
ಶೆೇ.40), "ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧ್ನ್" (ಒಟಾಟರೆ ಅಂಕದಲ್ಲ ಿ ಶೆೇ.20), 
"ಶ್ಕಿ್ರಯ ಬಳಕೆ" (ಒಟಾಟರೆ ಅಂಕದಲ್ಲ ಿ ಶೆೇ.20) ಮತುಿ "ಹವಾಮಾನ್ 
ನೇತಿ" (ಒಟಾಟರೆ ಅಂಕದಲ್ಲ ಿಶೆೇ.20) ಹಾಗೊ ಚಿತರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದರಡಿ ಬರುವ 
14 ಸೊಚಕಗಳ ೆಂದಿಗೆ ದೆೇಶ್ಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ುನ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ 
ಮಾಡಿ ಪರತಿ ವಷ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿಿದೆ. 

ಸ ುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಗು ರಿ ( ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ)  ಸ ರಚಾಯಿಂಕ  2021 

ಭಾರತದ ಸಾಧ್ನ  
 ಒಟ್ಾಟರ  ಕ ಾ ರ್ಿಕ್ಷ ಮ ತ :  6 3.9 8  ಅ ಿಂ ಕ ಗಳ  ಿಂ ದಿಗ  ಭ ಾರತ ವು  58   

ಆರ್ಥಿಕತ ಗ ಳಲಿ್ಲ 10ನ ೇ ಸಾೆ ನ ಪಡ ದಿದ   

 ನವಿೇಕ ರಿ ಸಬಹ ುದಾದ  ಇಿಂ ಧ್ನ ವಿಭ ಾಗ :  27ನ ೇ  ಸಾೆ ನ  

 ಜಿ .ಎಚ್.  ಜಿ . ಹ  ರರಸರ ಸುವಿಕ  :  12ನ ೇ  ಸಾೆ ನ 

 ಶ ಕ್ತು ಬ ಳಕ  :  10ನ ೇ  ಸಾೆ ನ 

 ಹವಾಮ ಾನ ನಿೇ ತಿ:  13 ನ ೇ ಸಾೆ ನ 

ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ಸೊಚಾಂಕವು, 17 ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲ ಿಪರತಿ ದೆೇಶ್ವು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಟಾಟರೆ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಅಂಕವಾಗಿದೆ. ಪರತಿ ಗುರಿಗೆ ಸಮಾನ್ 
ತೊಕವನ್ುನ ನೇಡಲಾಗುತದಿೆ ಹಾಗೊ ಅಂಕದ ಆದಾರದ ಮೆೇಲ ೆ'ಕಳಪೆ (0) ಮತುಿ ಅತುಾತಿಮ (100) ನ್ಡುವಿನ್ ದೆೇಶ್ದ ಸಾೆನ್ವನ್ುನ ಸೊಚಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲ ಿ
ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡ ನ್ಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ. ಸೊಚಾಂಕದಲ್ಲ ಿಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ. ಸೊಚಕಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಕೆೊೇವಿಡ್-19 ರ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಪೊಚಲ್ಲತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ ತುು ತಿಂ ತೊಜ್ಞಾನ       ಡಾ.  ಆನಿಂದ್  ಆ ರ್.,  ಹಿರಿರ್ ವ ೈ ಜ್ಞ ಾನಿಕ  ಅಧಿಕ ಾರಿ  
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ಭಾರತದ ಸಾಧ್ನ  
 60.1 ಅಿಂ ಕ ದ ರಿಂ ದಿಗ  16 5 ದ ೇಶ ಗ ಳಲಿ್ಲ  120 ನ ೇ ಸಾೆ ನದಲ್ಲಿ ದ  
 100 ಕ  ಾ 7 0.4 ಸಾಿಂ ಖ್ಯಯಕ  ಕ ಾರ್ಿಕ್ಷ ಮ ತ  ಸರಚ ಯಿಂ ಕ  ಸಾಧಿ ಸಲಾಗಿ ದ  
 17 ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ . ಗ ಳ ಲ್ಲ ಿಭ ಾರ ತದ ಸಾಧ್ ನ  1 1 ' ಪೊಮು ಖ ಸ ವಾ ಲುಗ ಳು' ,  03 ' ಮಹತವದ  ಸ ವಾಲುಗಳ ು'  ಮತುು  01  ' ಸ ವಾಲು ಉಳಿದಿ ವ '  ಮ ತುು 0 1 

' ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ . ಸಾ ಧಿಸ ಲಾಗಿದ '  ಎಿಂ ದು ವ ಗಿೇಿಕರಿ ಸಲಾ ಗಿದ  
 06 ಎ ಸ್.ಡಿ.ಜಿ . ಗ ಳ ಲ್ಲ ಿತಕ ಾ ಮಟ್ಟಟನ ಸು ಧಾರಣ ;  0 5 ನಿಶಚ ಲ;  02  ರ ಲ್ಲ ಿಇಳಿಕ   ಕ ಿಂ ಡುಬ ಿಂ ದಿದ  

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2021-’22ರ ಎರಡನ ೇ ತ ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ  ( ಜುಲ ೈ-ಸ ಪ ಟ ಿಂಬರ್)  ನಡ ಸಿದ ಕ ಾರ್ಿಕೊಮ ಗಳ ು 

ಶ ೊೇ ರ್ಠ ಪುಸುಕ ಪೊಶಸಿು 2020-21 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷ್ಯದ ಪುಸಕಿಗಳ 
ಬರವಣಿಗೆಯನ್ುನ ಪೆೊರೇತಾುಹಿಸಲು ಹಾಗೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಪುಸಕಿಗಳು ಹೆಚುಚ ಹೆಚಾಚಗಿ ಹೆೊರಬರಲು 
ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತುಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಂದ 2009-
10ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಂದ ‘ಶೆರೇಷ್ಠ ಪುಸಕಿ’ ರಾಜಾ ಮಟಟದ 
ಪರಶ್ಸಿಿಯನ್ುನ 2 ವಷ್ಯಗಳಿಗೆೊಮೆಮ ನೇಡಲಾಗುತಿದಿುು, 
2020-21ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಪರಶ್ಸಿಿಯನ್ುನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಸವಯಸದಸಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಿನೇಡಲಾಯತು. 

ಅಕಾಡ ಮಿ ರ್ ು ನಡ ಸಿದ ವಿವಿಧ್ ಸಪಧ ಿಗಳ ವಿಜ ೇತರಿಗ   ಪೊಶಸಿು ವಿತರಣ  
ಅಕಾಡಮೆಿಯ ವತಿಯಂದ ನ್ಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ್ ಸರ್ೆಯಗಳಾದ ‘ಪರಬಂಧ್ ಸಪರ್ೆಯ’, ವಿಡಿಯೇ ಉಪನಾಾಸ ಸಪರ್ೆಯ’ ಮತುಿ ‘ಆವಿರ್ಾಕರ/ನಾವಿನ್ಾತೆ ಪರಶ್ಸಿಿ’ಗಳನ್ುನ 
ವಿತರಿಸಲಾಯತು.           . . . . . .ಪುಟ 8 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ 
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ಕ ೊ.ಸಿಂ . ಹ ಸರು ಸಾೆ ನ ಪೊಶಸಿು ಮೊತು ( ರರ) 
1 ದಿೇಪಿಕ ಎನ್, ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ ಕಾಲೇೆಜು, ತುಮಕೊರು ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ತುಮಕೊರು 1 10,000/- 
2 ಚೈೆತರ, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೆೊೇಮಿನಾ ಕಾಲೇೆಜು, ಪುತೊರಿು 2 7,500/- 
3 ಮುತಿಮಮ, ಗೆೊೇವಿಂದಾದಾಸ್ ಕಾಲೆೇಜು, ಸೊರತಕಲ್ 2 7,500/- 
4 ಯಶ್ ದ ಎಂ., ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಪದವಿ ಕಲ,ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ವಾಣಿಜಾ ಕಾಲೇೆಜು, ಹೆೊನಾನವರ 3 5,000/- 

ಪೊಬಿಂಧ್ ಸಪ ಧ ಿ ವಿಜ ೇತರು 
ಪದವಿ  ವಿಭ ಾಗ  (ಕ ನನ ಡ ಭ ಾಷ ) 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಹ ಸರು ಸ್ಾಾನ ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಮೊತಿ್ (ರೂ) 
1 ಐರ್ಾ ಸೆೈಫಾ ಎನ್, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೆೊೇಮಿನಾ ಕಾಲೇೆಜು 1 10,000/- 
2 ಮೆೇಘನಾ, ಶಿರೇ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇೆಜು, ಉಡುಪಿ 2 7,500/- 
3 ದಿೇಪಿಕಾ ಎನ್., ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇೆಜು, ಜಯನ್ಗರ, ಬೆಂಗಳ ರು 3 5,000/- 

ಪದವಿ  ವಿಭ ಾಗ  (ಇಿಂ ಗಿೇಿ ಷ್) 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಹ ಸರು ಸ್ಾಾನ ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಮೊತಿ್ (ರೂ) 
1 ನ್ಂದಿತಾ ಟ್ಟ. ಕೆ, ಸೆಂಟ್ ಅಲೆೊೇಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇೆಜು, ಮಂಗಳ ರು 1 10,000/- 
2 ರಕ್ರಹೇಬ್ ಖಾನ್ ಜೆ ಅರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ 2 7,500/- 
3 ಧ್ನ್ಶಿರೇ ಆರ್ ನಾಯರ್ಕ, ಕನಾಯಟರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ರ್ಾರವಾಡ 3 5,000/- 

ಸಾನ ತಕ  ರೇತುರ  ಪ ದವಿ ವಿಭ ಾಗ  (ಕ ನನಡ ) 
ಸಪರ್ೆಯಗೆ ಸಲ್ಲಕಿೆಯಾದ ಪರಬಂಧ್ಗಳು 60 ಕ್ರಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಹೆೊಂದಿದುು, ಯಾವುದೆೇ ಬಹುಮಾನ್ ನೇಡಲಾಗಿಲ ಿ 

ಸಾನ ತಕ  ರೇತುರ  ಪ ದವಿ ವಿಭ ಾಗ  (ಇಿಂ ಗಿಿ ೇ ಷ್) 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಹ ಸರು ಸ್ಾಾನ ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಮೊತಿ್ (ರೂ) 
1 ಪರಭಾ ಡಿ 1 10,000/- 

2 ಸಿಂರ್ಥಲ್ಲಯಾ ಮೆನೆಜಸ್ 2 7,500/- 

3 ನೇತು ಎಸ್ ನಾಯರ್ 3 5,000/- 

ಜ ನಸಾಮ ಾನಯರ ವಿಭ ಾಗ  (ಇಿಂ ಗಿಿ ೇಷ್) 

ಆವಿಷಾಾರ/ನಾವಿನಯತ  ಪೊಶಸಿು 
ಪ ರೊ. ರ್ು. ಆರ್. ರಾವ್ ಪೊಶಸಿು ( ಸಾನ ತಕ  ರೇತು ರ ಪ ದವಿ) 

ಕ ೊ.ಸಿಂ . ಹ ಸರು ಸಾೆ ನ ಪೊಶಸಿು ಮೊತು ( ರರ) 
1 ವಿನಾಯಕ ಎಫ್. ಎಂ. ಪಿ. ಇ., ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ರಾಯಚೊರು 10,000/- 

ಡಾ.  ಎ ಸ್. ಕ  . ಶವಕ ುಮ ಾರ್  ಪೊಶ ಸಿು ( ಪದವಿ ) 
ಕ ೊ.ಸಿಂ . ಹ ಸರು ಸಾ ೆ ನ ಪೊಶಸಿು ಮೊತು ( ರರ) 
1 ವಿಕಾಶ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಇನುಟಟೊಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನಲಜಿ ಮತು ಿ

ಮಾಾನೆೇಜ ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳ ರು 
10,000/- 

2 ಹಿತೆೇಶ್ ಗೌಡ ಆರ್. ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಇನುಟಟೊಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನಲಜಿ ಮತುಿ 
ಮಾಾನೆೇಜ ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳ ರು 

10,000/- 

3 ಮುಶಾಹಿರಾ ರಾವ್ ಬಹದೊುರು ವೆೈ. ಮಹಾಬಲೆೇಶ್ವರಪಪ ತಾಂತಿರಕ ಮಹಾವಿದಾಾಲಯ, ಬಳಾುರಿ 10,000/- 
4 ಎಂ. ಸಿ. ಸೆೊೇಹನ್ ಮತುಿ 

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಆರ್.ವಿ. ಕಾಲೆೇಜ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು 10,000/- 
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2021ರ ಜುಲೆೈ—ಸಪೆಟೆಂಬರ್ ತೈೆಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿತಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುಂಚುಣಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ13 ವಬೆಿನಾರ್ ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ಸಂಶ ೆೇಧ್ನಾ ಸಂಸೆೆ/ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ವೆೇದಿಕೆ/ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಿದುು, ಶಿಭಿರಾರ್ಥಯಗಳ ಪರತಿಕ್ರರಯೆಯು ಬಹಳ ಪೆೊರತಾುಹದಾಯಕವಾಗಿದೆ.  

ಕರ. 
ಸಂ ದಿನಾಂಕ ಕಾಯಯಕರಮ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳು 

(ನ್ಂ.) 

1 ಜುಲೈೆ 3, 2021 ಮೆದುಳಿನ್ ಗಡೆೆಡಯ ಪರಿಚಯ – ಡಾ. ವಾಣಿ ಸಂತೆೊೇಷ್ 107 
2 ಜುಲೈೆ 07, 2021 ಉಪನಾಾಸ 7: ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಹಾಾಕಾಶ್ ಕಾಯಯಕರಮ: ಸವತಂತರ ಭಾರತಕೆಕ ಕೆೊಡುಗ ೆ - ಡಾ. 

ಎ.ಎಸ್. ಕ್ರರಣ್ ಕುಮಾರ್ 
477 

3 ಜುಲೈೆ 8, 2021 ಪಾಕ್ರಯನ್ುನ್ ಕಾಯಲ ೆ- ಡಾ. ಫಲುೆಣಿ ಆನ್ಂದ್ ಅಲಾಿದಿ 161 

4 ಜುಲೈೆ 12, 2021 ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ ಮತು ಿಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಹೆೊರತಾದ ವೃತಿಜಿಿೇವನ್ - ಡಾ. ಕತೆರ ಶ್ಕುಂತಲಾ ಮತು ಿ
ಡಾ. ಎಸ್. ಎಂ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ 

272 

5 ಜುಲೈೆ 14, 2020  ಭಾರತ ಸವತಂತರ ಅಮೃತ ಮಹೊೆೇತುವ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಉಪನಾಾಸ ಮಾಲೆ 
ಉಪನಾಾಸ 8: ಅದು ಏಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ್? - ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್ 

136 

6 ಜುಲೈೆ 15, 2020  ವಯಸಾುಗುತಿರಿುವ ಮೆದುಳು - ಡಾ. ಶಾರದಾ ಸುಬರಮಣಿಯನ್  61 
7 ಜುಲೈೆ 16, 2020  ಕುತೊಹಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಜಾಲಗೆೊೇಷಿಠ : ಕೆೊೇವಿಡ್  ಮತು ಿ ಮಕಕಳು - ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್ . 

ಕುಮಾರ್  
 

8 ಜುಲೈೆ 17, 2021 ವೆೈದಾಕ್ರೇಯದಲ್ಲ ಿನಾಾನೆೊತಂತರಜ್ಞಾನ್ - ಡಾ.  ರುಗಮಣಿ ಮಿೇನಾಂಬಾಳ್  87 
9 ಜುಲೈೆ 20, 2021 ಅಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಹಣುು ಮತು ಿತರಕಾರಿಗಳ ವರ್ಾಯಚರಣೆ 2021 - ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಪನಾಾಸ 

ಮಾಲ ೆ- ಡಾ. ಸುನಲ್ ಆಚಾಯರ್ಕ 
67 

10 ಜುಲೈೆ 28, 2021 ಭಾರತ ಸವತಂತರ ಅಮೃತ ಮಹೊೆೇತುವ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಉಪನಾಾಸ ಮಾಲೆ 
ಉಪನಾಾಸ 9: ರಾಷಿಾೇಯ ಬಾಹಾಾಕಾಶ್ ಮುನೆನಡಗೆಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಡಾ. ಕ ೆ
ಕಸೊರಿಿರಂಗನ್  

216 

11 ಜುಲೈೆ 30, 2021 ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಉಪನಾಾಸ ಮಾಲ:ೆ 'ಸಾಮಟ್ಯ (ನಪುಣ) ಕೃಷಿಯೆಡಗೆೆ' - ಪೆೊರ. ಎಸ್. 
ಅಯಾಪಪನ್ 

198 

12 ಆಗಸಟ 20, 2021 ಅಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಹಣುು ಮತು ಿತರಕಾರಿಗಳ ವರ್ಾಯಚರಣೆ 2021 - ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಪನಾಾಸ 
ಮಾಲ ೆ- ಡಾ. ಸಂತೆೊೇಷ್ ಅತಾವಿರ್ 

134 

13 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 20, 
2021 

ಅಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ಹಣುು ಮತು ಿತರಕಾರಿಗಳ ವರ್ಾಯಚರಣೆ 2021 - ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಪನಾಾಸ 
ಮಾಲ ೆ- ಡಾ. ಸುರ್ಾ ಮೆೈಸೊರು 

63 

ವಿಡಿಯ ೇ ವಿೇಕ್ಷಿ ಸಲು 
ಸಾಾನ್ ಮ ಾಡಿ 

ಕ್ೊ.ಸಂ. ಹ ಸರು ಸ್ಾಾನ ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಮೊತಿ್ (ರೂ) 
1 ಕವಿತಾ ಆರ್, ಮಲೆಿೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳ ರು 1 10,000/- 

2 ಟ್ಟ. ಪಿ. ಶ್ರಧಿ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳ ರು 1 10,000/- 

3 ಪಿರೇತಿ ವಿ ಕಾಮತ್, ಕಾರವಾರ, ಉತಿರ ಕನ್ನಡ 2 7,500/- 

4 ಸುಲೊೆೇಚನ್ಕುಮಾರಿ ಬಿ. ಕೆ, ನ್ರಿಕೆೊಂಬು ಗಾರಮ, ಬಂಟಾವಳ 3 5,000/- 

ಜ ನಸಾಮ ಾನಯರ ವಿಭ ಾಗ  (ಕ ನನಡ) 

ವಿಡಿಯೇ  ಉಪನಾಯಸ ಸಪಧ ಿ 
ಕ್ೊ.ಸಂ. ಹ ಸರು ಸ್ಾಾನ ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಮೊತಿ್ (ರೂ) 

1 ರೆೊೇಹಿತ್ ವಿ. ಪೆೊರತಾುಹಕ 12,500/- 

2 ಉಮರ ಫಾರೊಕ ಜೆ. ಮಿೇರಾನಾಯಕ  ಪೆೊರತಾುಹಕ 12,500/- 

ವ ಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಿಕೊಮ ಗ ಳು 



ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿ ಿಮುುಂಬರುವ ಕಾರ್ಿಕರಮಗಳು 

ಕನಾಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ ತುು ತಿಂತ ೊಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡ ಮಿ  ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇ ಳನ: ಹಣುು ಮತು ಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತಾರಾಷಿಾೇಯ ವಷ್ಯ 2021 ಅಂಗವಾಗಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ - ತೊೆೇಟಗಾರಿಕ ೆ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸಂಸೆೆ , ಭಾರತ ಸಕಾಯರದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ ಹಾಗೊ ತೊೆೇಟಗಾರಿಕ ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯ, ಬಾಗಲಕೆೊೇಟ ೆ ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲ ಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಮೆೇಳನ್ವನ್ುನ 2021ರ ನ್ವೆಂಬರ್ 08 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗ ೆ
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತಿದಿೆ. ಹೆಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಬೆ್ ಸೆೈಟ್ https://kstacademy.in ನ್ಲ್ಲ ಿಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಕನನಡದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ ತುು ತಿಂತ ೊಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮ ೇ ಳನ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿನಾಲಕನೆೇ ಸಮೆೇಳನ್ವನ್ುನ ನ್ವೆಂಬರ್ 2021 ಮಾಹೆಯಲ್ಲ ಿಆಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಅಕಾಡ ಮಿ  ಪೊಶಸಿು/ಪುರಸಾಾರಗ ಳು: 

 ಪ ರೊ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜಿೇವಮಾನ ಸಾಧ್ನ  ಪೊಶಸಿು : ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಶೆರೇಷ್ಠ ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೊ ನ್ಮಮ 
ರಾಷ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗಗೆ ೆ ಅನ್ನ್ಾ ಕೆೊಡುಗೆ ನೇಡಿರುವ ರಾಜಾದ ಶೆರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಯಬಬರಿಗ ೆ ಜಿೇವಮಾನ್ ಸಾಧ್ನೆ ಪರಶ್ಸಿ ಿ ನೇಡಿ 
ಸನಾಮನಸಲಾಗುವುದು. ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಶೆರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರೊ. 2.0 ಲಕ್ಷ ನ್ಗದು ಪುರಸಾಕರ, ಸನಾಮನ್ ಮತು ಿ ಪರಶ್ಸಿಿ 
ನೇಡಲಾಗುವುದು. 

 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಂವಹನ ಜಿೇವಮಾನ ಸಾಧ್ನ  ಪೊಶಸಿು: ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸರಣ ಮತು ಿ ಸಂವಹನ್ಕೆಕ ಅನ್ನ್ಾ ಕೆೊಡುಗೆಯನ್ುನ ನೇಡಿರುವ 
ಸಂವಹನ್ಕಾರರನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ ಸನಾಮನ್ ಮತು ಿಪರಶ್ಸಿ ಿನೇಡಲಾಗುವುದು.ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಶೆರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಗ ೆಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರೊ. 1.0 ಲಕ್ಷ ನ್ಗದು 
ಪುರಸಾಕ, ಸನಾಮನ್ ಮತು ಿಪರಶ್ಸಿ ಿನೇಡಲಾಗುವುದು. 

 ಪದವಿ ಮತುು ಸಾನತಕ ರೇ ತುರ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗ ಳಿಿಂದ ಆವಿಷಾಾರ/ನಾವಿೇ ನಯತ  ಪೊಶಸಿು: ಸಾನತಕೆೊೇತರಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಅತುಾತಮಿ ಆವಿರ್ಾಕರ/ನಾವಿನ್ಾತೆಗ ೆ
ಪೆೊರ. ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ಪರಶ್ಸಿ ಿಪದವಿ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ ಅತುಾತಮಿ ಆವಿರ್ಾಕರ/ನಾವಿನ್ಾತಗೆೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಶ್ಸಿ ಿನೇಡಲಾಗುವುದು. 
ಪರಶ್ಸಿಯಿು ರೊ. 10,000/- ನ್ಗದು ಪುರಸಾಕರ ಮತು ಿಪರಶ್ಸಿ ಿಪತರ ಹೆೊಂದಿರುತದಿೆ. 

ವಿಜ್ಞಾನ ಲ ರೇ ಕ ದ ವೈಮಾಸಿಕ ಸಿಂಚಿಕ : ಒಟುಟ 6 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ುನ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿಹೆೊರತಂದು, ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು, ಗರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತು ಿ
ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಚಿಕೆಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ: ವೆೈಯಕ್ರಕಿ - ರೊ. 300/- (ಮಾಸಿಕ) ರೊ. 4000/-(ಅಜಿೇವ); 
ಸಾಂಸಿೆಕ - ರೊ. 500/- (ಮಾಸಿಕ) ರೊ. 5000/-(ಅಜಿೇವ). ಅಲದಿೆ, ಖಾಾತ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಅಂಕಣಗಳನ್ುನ ಆಹಾವನಸಿ ‘ಹವಾಮಾನ್ ವೆೈಪರಿತಾತ’ೆ 
ಎಂಬ 120 ಪುಟಗಳ ವಿಶೆೇಷ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ುನ ಹೆೊರತರಲಾಗುತಿದಿೆ. 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಂವಹನ,  ಸಿಂವಾದ ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ಜನಪಿೊರ್ ಗ ರಳಿಸುವು ದು:  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಂದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳು, 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲೆೇಖಕರು ಮತು ಿ ಪತರಕತಯರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಮಾಧ್ಾಮದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ್ ಮತು ಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಜನ್ಪಿರಯಗೆೊಳಿಸುವ 
ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಆವಿಷಾಾರ ವ ೇದಿಕ  ಹಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ & ತಿಂತೊಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಿ ಸೆಳಿೇರ್  ಆವಿಷಾಾರಗಳ ಪ ರೊೇತಾಾಹಕ ಾ ಆವಿಷಾಾರ ವ ೇದಿಕ  ಮ ತುು ಉದಯಮಶೇ ಲತ  ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  
ಉತ ುೇ ಜನ: ರಾಜಾದಲ್ಲ ಿಅದರಲೊಿ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಗಾರಮಿೇಣ ಭಾಗದ ಜನ್ರ ವಿನ್ೊತನ್ ಆವಿರ್ಾಕರಗಳನ್ುನ ಗುರಿತಿಸಿ, ಮುಖಾವಾಹಿನಗೆ ತರುವುದು ಈ 
ಕಾಯಯಕರಮದ ಉದೆುೇಶ್ವಾಗಿದೆ.  
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃ ದಿಿ,  ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ತರು ಚಿತೊಗಳು/ ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತೊಗ ಳ ತಯಾರಿಕ : ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತು ಿತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮುಂಚೊಣಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗೊ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ನ್ಡೆಸಲ್ಲರುವ ಸಟ್ಟಯಫಿಕೆೇಟ್ ಕೆೊೇಸ್ ಯಗಳಿಗ ೆ ಬೆೇಕಾಗುವ ಜ್ಞಾನ್ ಭಂಡಾರಗಳನ್ುನ  
ಅಭಿವೃದಿಿಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತಜ್ಞ ಉಪನಾಾಸಗಳು, ಕ್ರರು ಚಿತರಗಳು ಹಾಗೊ ಸಾಕ್ಷ ಚಿತರಗಳನ್ುನ ಅಕಾಡಮೆಿಯಲ್ಲಯಿೆೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜಾದ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಪರದೆೇಶ್ಗಳ ವಿವಿಧ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ/ಸಿ.ಡಿ ಮೊಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಅಧ್ಯರ್ ನ ಮ ತುು ಅಲಪ ಮೊತ ುದ ಅನುದಾನ: ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪೆೊರೇತಾುಹಕ ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ರಾಜಾಾದಾಂತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲಯಗಳು 
ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ಅಲಪ ಮೊತದಿ ಅನ್ುದಾನ್ ನೇಡಿ ಪೊೆರೇತಾುಹಿಸಲಾಗುವುದು 
ಇತ ರ  ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು:   
 ಕಾಯಯನೇತಿ / ಕಾಯಯತಂತರ / ಅಪೆೊರೇಚ್ / ಸೆಟೇಟಸ್ ಪೆೇಪರ್ ಹೆೊರತರುವುದು  
 ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸಾತವ ಮತು ಿಫಲೆೆೊೇಷಿಪ್  
 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗಳು ಹಾಗೊ ಕಾಪೊೆಯರೇೆಟ್ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನ ೆಮತು ಿಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಸೆೆಗಳ ೆಡನ ೆಸಹಯೇಗ ಮತು ಿಒಡಂಬಡಿಕ ೆ

ಸೊಚನೆ: ಅನ್ುದಾನ್ದ ಲಭಾತೆ ಹಾಗೊ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ತಿೇಮಾಯನ್ದಂತೆ ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ಅನ್ುರ್ಾಠನ್ಗೊೆಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ ಟಿಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಒಂದತ ಸ್ವಾಯತ್ು ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದತು , 2005ರ ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 05ರಂದತ 
ಸೆ್ವಪನೆಯಾಯಿತ್ತ.  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನವನತು ಪರಚಾರಪಡಿಸತವ ಹಾಗೂ ಜ್ನಪ್ರರಯಗೊಳಿಸತವ ಅಧ್ಯಯದೇಶವನತು 
ಹಂದಿರತವ ಅಕಾಡೆಮಿಯತ 'ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು 
ಸಶಕುಗೊಳಿಸತವುದತ' ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರಚಾರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಪರಸ್ವರ ಮತ್ತು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ 
ರ್ನವಿೇನಯತೆಗಳನತು ಬೆಳೆಸತವಲ್ಲ ಿ ಪರಮತಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸತವುದತ' ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂವಹನದ ಮೂಲ್ಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದಾದಯಂತ್ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೇಭಾವವನತು 
ಬೆಳೆಸತವುದತ; ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೇಶಗಳನತು ಕೆೇಂದರವಾಗಿಟತಟಕಂಡತ ಶಿಕಷ ಣ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು-ಕೃಷಿಕರತ-ಉದಿುಮೆಗಳ 
ಸಂಪಕಾ ಏಪಾಡಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಪರಸ್ವರವನತು ಸತಲ್ಭಗೊಳಿಸತವುದತ; ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕಾಾಗಿ 
ರ್ನವಿೇನಯತೆ ಮತ್ತು ಉದಯಮಶಿೇಲ್ತೆಗಳನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ; ಪರಶಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಡತಗೆಗಳನತು 
ಗುರತತಿಸತವುದತ; ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಕಾ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನತು ಆಯೇಜಿಸತವುದತ; ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನದ ಮತಂಚೂಣಿ ಕೆಷ ೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ವಮರ್ಥಯಾ ವೃದಿಗಿಾಗಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದರವಾಗಿ 
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೆಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ರ್ನವಿೇನಯತೆ ಕಾಯಾನಿೇತಿಯ (ಎಸ ಟಿಐ) 
ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದುೇಶಗಳಾಗಿವ.  

ಮ ುಖಯ ಕ ಾರ್ಿನಿವಾಿಹ ಕ  ಅಧಿ ಕ ಾರಿ 
ಕನ ಾಿ ಟ ಕ ವಿಜ್ಞಾನ  ಮ ತ ು ು ತ ಿಂ ತ ೊಜ್ಞಾನ  ಅಕಾಡ ಮಿ 
ಪೆೊರ. ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್, ತೆೊೇಟಗಾರಿಕ ೆವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲೆೇಜು ದಾವರ, 
ಮೆೇಜರ್ ಸಂದಿೇಪ್ ಉನನಕೃಷ್ುನ್ ರಸೆಿ,  ದೊೆಡಡಬೆಟಟಹಳಿು ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್ ನಲಾುಣದ 
ಹತಿರಿ, ವಿದಾಾರಣಾಪುರ ಪೆೊೇಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳ ರು – 560 097 
ಇ-ಮೆೇಲ್: ksta.gok@gmail.com 

ಸಂಪಕಾ 

ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ  

ಮಹಾ ಪೋಷಕರತ 
ಪ್ರರ. ಎಸ. ಅಯಯಪಪನ್, ಅಧ್ಯಕಷ ರತ, ಕವಿತ್ಂಅ 

 
ಪೋಷಕರತ 

ಶ್ರೇ ಎ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸ್ಥೇ., ಸದಸಯ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು, ಕವಿತ್ಂಅ 
ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೆೇಶ್, ಮತಖಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಕವಿತ್ಂಅ 

ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ 
www . k s t a cademy . i n  

ಪ್ುಟ 11 ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಸಿಂಪುಟ 0 2 ;  ಸಿಂ ಚಿ ಕ   02   

ಕ . ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಎ. ಸಾಿಂ ಸಿೆಕ ಸ ದಸ ಯತವ 
ಕಾಪೊೆಯರೇೆಟ್ ಸೇೆರಿದಂತ ೆಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೆ ೇಧ್ನ ೆಮತು ಿಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕಗೆಳಲ್ಲ ಿತೊೆಡಗಿರುವ ಮತು ಿ ಕಎೆಸ್ ಟ್ಟಎ ಕಾಯಯಕರಮಗಳಲ್ಲ ಿಆಸಕ್ರಿ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಂಸೆೆಗಳು ಸಾಂಸಿೆಕ ಸದಸಾತವಕಕೆ ಅಹಯವಾಗಿರುತವಿೆ. ಸಾಂಸಿೆಕ ಸದಸಾತವವನ್ುನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸೆೆಗಳು, ರೊ. 1,00,000/- 
(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಗಳು ಮಾತರ) ಶ್ುಲಕ ಮತು ಿಆಸಕ್ರಯಿ ಪತರವನ್ುನ ವಷ್ಯದ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಸಿಬಹುದು. 2021ರ ಜುಲೆೈ - 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ 03 ಸಂಸೆೆಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಾಂಸಿೆಕ ಸದಸಾತವವನ್ುನ ಪಡೆದಿದುು, ಈವರೆವಿಗೊ ಒಟುಟ 07 ಸಂಸೆೆಗಳು ಅಕಾಡಮೆಿಯ 
ಸಾಂಸಿೆಕ ಸದಸಾತವವನ್ುನ ಪಡೆದಿದಾುರ.ೆ 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಂಸ್ಥ ೆ

1 ರೇವಾ ವಿಶಾವಿದಾಯನಿಲ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರತ 

2 ಗುಲ್ಬಗಾಾ ವಿಶಾವಿದಾಯನಿಲ್ಯ, ಕಲ್ಬತರಗಿ 

3 ವಿಜ್ಯನಗರ ಶ್ರೇ ಕೃಷಣದೇವರಾಯ ವಿಶಾವಿದಾಯನಿಲ್ಯ, ಬಳಾಾರಿ 


