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ಸಾಂರ್ಕರಮಿಕ ಪಿಡತಗಿನಿಂದ ಚೀತ್ರಿಕರ್ ರ್ರವಸ್ಥ ಹಾಗೂ
ವಿಶವದ್ಯದಯಂತ್
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ
ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ
ಸಾಧನಗಳ
ರ್ಚತು ಗೆಯಂದ್ಧಗೆ 2022ನೆೀ ವಷಾ ಆರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ. ಭಾರತ್ದ
ಸಾವತ್ಂತ್ಯದ 75ನೆೀ ವರ್ಷಾಚರಣೆರ್ತ, ಆಜ್ಞದ್ಧ ರ್ಕ ಅಮೃತ್
ಮಹೀತ್ಸವ, 'ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸವಾತ್ರ ಪೂಜ್ಯತ್ ' ಎಂಬ್ ರಾಷರವಾಯಪಿ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಪ್ತುಹಾಚರಣೆರ್ನತು ಸಹ ಕಂಡ್ಡತ್ತ. 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ
22 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಕೆ ಗೌರವಾನಿವತ್
ಪರಧಾನಮಂತಿರಗಳ ಪರಧಾನ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೀರಿ,
ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸೆೃತಿ ಸಚಿವಾಲರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಚಿವಾಲರ್ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲ್ಲರ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ
ಪರಸಾರ್ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಚಾಲನೆರ್ನತು ನಿೀಡ್ಡದವು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ನತು ಈ
ರ್ಕರ್ಾಕರಮದ
ಅನತರ್ಷಟದ
ನೀಡಲ್
ಸಂಸ್ಥಿಯಾಗಿ
ಗುರತತಿಸ್ಥದವು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ, ವಿದತಯರ್ನಾನ,
ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳಾದ ಡಾ. ಇ. ವಿ.
ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರತ ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದರತ.
ಸರ್ನಾನಯ ಸಚಿವರತ ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥು
ಮತ್ತು ಫೆಲೀರ್ಶಪ್ ಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸ್ಥದರತ. ರ್ಕರ್ಾಕರಮದ
ಅಂಗವಾಗಿ ತ್ಜ್ಾರ ಉಪರ್ನಯಸಗಳು, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾ ಸಪರ್ಧಾಗಳನತು
ಒಂದತ ವಾರದ ರ್ಕಲ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಪರತಿಷ್ಠಿತ್
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಪರದಶಾನ ಮಳಿಗೆಗಳನತು
ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 2022 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದತ ಸಮಾರೀಪ
ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಗಳೂರಿನ ಜ್ವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರತ ಉನುತ್
ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಸಂಶೀಧರ್ನ ಕೀಂದರದ ಅಧಯಕಷರಾದ ಡಾ. ಜ. ರ್ತ.
ಕುಲಕಣಿಾ ರವರತ ಸಮಾರೀಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಡ, ವಿವಿಧ
ಸಪರ್ಧಾಗಳ ವಿಜೀತ್ರಿಗೆ ಬ್ಹತಮಾನಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸ್ಥದರತ.

ಈ ರ್ಕರ್ಾಕರಮವನತು 2022 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ನಾನಯ ಉನುತ್ ರ್ಶಕಷ ಣ, ವಿದತಯರ್ನಾನ, ಮಾಹಿತಿ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ,
ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದಯಮರ್ಶೀಲತ್ ಮತ್ತು ಜೀವನೀಪ್ತರ್
ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಸ್ಥ. ಎನ್. ಅಶವಥ್ ರ್ನರಾರ್ಣ್ ರವರತ
ಉದ್ಯಾಟಿಸ್ಥದರತ. ಸರ್ನಾನಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯರತ ಹಾಗೂ ಮಾಜ
ಕೀಂದರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಡ್ಡ. ವಿ. ಸದ್ಯನಂದ ಗೌಡರವರತ ವಿಶೀಷ
ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ ಹಾಗೂ ರ್ಲಹಂಕ ಕಷ ೀತ್ರದ
ಸರ್ನಾನಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶವರ್ನಥ್ ರವರತ
ಸಮಾರಂರ್ದ
ಅಧಯಕಷತ್
ವಹಿಸ್ಥದದರತ.
ಗೌರವಾನಿವತ್
ಪರಧಾನಮಂತಿರಗಳ ಪರಧಾನ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಕ.
ವಿಜ್ರ್ ರಾಘವನ್ ರವರತ ಹಾಗೂ ಮೂತಿಾ ಪರತಿರ್ಷಿನದ
ಅಧಯಕಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತಧಾ ಮೂತಿಾ ರವರತ ವಿಡ್ಡಯೀ
ರ್ಕನೆೆರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನಿವತ್ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ.

ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಆರತ ಪರಕಟಣೆಗಳು, ಸ್ಥಟೀಟಸ್ ಪೀಪರ್ 2:
‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಣ’; ಸ್ಥಟೀಟಸ್
ಪೀಪರ್ 3: ಮೂಯಕೀರ್ೈಾಕೀಸ್ಥಸ್: ಅನತರ್ವ ಮತ್ತು
ರ್ಶಫಾರಸತಗಳು'; ಅಪ್ರೀಚ್ ಪೀಪರ್ 1: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ತೀಟಗಾರಿಕ - ಮತಂದ್ಧನ ಹಾದ್ಧ'; ಅರ್ಕಡೆಮಿ ವಾಷ್ಠಾಕ ಪುಸುಕ
2022; 'ದ್ಧ ಡಾಯನಿಸಂಗ್ ಬೀಸ್' ಪುಸುಕದ ಅನತವಾದ 'ದತಂಬಗಳ
ನತ್ಾನ' ಹಾಗೂ 'ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಬ್ರೀಚರ್' ಅನತು ಬಡತಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ತ್ರೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ರ್ಕರ್ಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆರ್ನತು
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸದಸಯರಿಂದ
ಪಡೆದ
ಮಾಗಾದಶಾನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನತು ಕೃತ್ಜ್ಾತ್ಯಿಂದ
ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಪೂಜ್ಯತೆ - ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಪ್ತಿಹದ ಉದಾಾಟನೆ

ಭಾರತ್ದ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಅಮೃತ್ ಮಹೀತ್ಸವದ ಾಭಾರತ್ದ 75ನೆೀ
ಸಾವತ್ಂತರಯೀತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಅ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆರ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಿಯಾದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಪರಸಾರ್
ಸಂಸ್ಥಿರ್ ಸಹಯೀಗದಂದ್ಧಗೆ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 -28ರ
ವಾರವನತು “ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸವಾತ್ರ ಪೂಜ್ಯತ್” ಎಂಬ್ ರ್ಶಷ್ಠಾಕರ್ಡ್ಡ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ
ವೈರ್ವ
ಸಪ್ತುಹವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ
ರ್ಕರ್ಾಕರಮಕೆ ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಡ್ಡ.ಆರ್.ಡ್ಡ.ಒ,
ಇಸ್ರೀ, ಸ್ಥ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್, ರ್ೂ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮಂತ್ರರಲರ್ ಮತ್ತು
ಅಣತಶಕ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಯೀಗವನತು ನಿೀಡ್ಡದದವು. ಈ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನದ

ಹಬ್ಬದ ಉದ್ಯಾಟನೆರ್ನತು ಮಾನಯ ಉನುತ್ ರ್ಶಕಷ ಣ, ಮಾಹಿತಿ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ,
ವಿದತಯರ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದಯಮರ್ಶೀಲತ್ ಹಾಗೂ
ಜೀವನೀಪ್ತರ್ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಅಶವಥ್ ರ್ನರಾರ್ಣ ಸ್ಥ.
ಎನ್. ರವರತ ನೆರವೀರಿಸ್ಥದರತ. ಮಾನಯ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯರತ/
ಮಾಜ ಕೀಂದರ ಸಚಿವರತ ಆದ ಶ್ರೀ ಡ್ಡ. ವಿ. ಸದ್ಯನಂದಗೌಡ
ಅವರತ ವಿಶೀಷ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಸಮಾರಂರ್ದ
ಅಧಯಕಷತ್ರ್ನತು ಮಾನಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು
ಬಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ತರಧಿರ್ಕರದ ಅಧಯಕಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್.
ವಿಶವರ್ನಥ್ ರವರತ ವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಗೌರವಾನಿವತ್ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳ
ಪರದ್ಯನ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಕ. ವಿಜ್ರ್ರಾಘವನ್
ರವರತ ಹಾಗೂ ಮೂತಿಾ ಪರತಿರ್ಷಿನದ ಅಧಯಕಷರಾದ ಡಾ. ಸತಧಾ
ಮೂತಿಾರವರತ ವಿಡ್ಡಯೀ ರ್ಕನೆೆರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನಿವತ್
ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಸರ್ಕಾರದ
ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳಾದ ಡಾ. ಇ. ವಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿ
ರವರತ, ಪದಾ ಶ್ರೀ ಪುರಸೆೃತ್ರತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್
ಅಧಯಕಷರಾದ ಪ್ರ. ಎಸ್. ಅರ್ಯಪಪನ್ ರವರತ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆರ್ ತ್ರಂತಿರಕ ನಿದೆೀಾಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಬ.
ಬ್ಸವರಾಜು
ರವರತ
ಹಾಗೂ
ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್
ಮತಖ್ಯ
ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರರ್ೀಶ್
ರವರತ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ.

Vijnana Vahini

5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳು ಇಂದತ ನಮಾ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ

ಸಾಮಥಯಾಗಳು ಮತಂದ್ಧನ ಡ್ಡಜಟಲ್ ರ್ಕರಂತಿಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ುವ.

ಸ್ಥಲತಯಲಾರ್ ನೆಟವರ್ಕಾ ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳ, ಸಾಾಟಾ

ಪರಭಾವ

ಅಂಗವಾಗಿಹೀಗಿವ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ ನೆಟವರ್ಕಾ ಅಥವಾ
ಫೀನ್ಗಳ ಅಥವಾ ಟ್ಯಯಬಿಟಗಳಂತ್ಹ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಾಧನಗಳ
ಸಂವಹನವನತು
ನೆಟವರ್ಕಾ

ಸಕ್ತರರ್ಗೊಳಿಸತತ್ುವ.

ಎನತುವುದತ

ರೆೀಡ್ಡಯೀ

ಮೊಬೈಲ್

ಸಂವಹನ

ಫೀನ್

ನೆಟವರ್ಕಾ

ಆಗಿದತದ , ಇದತ ಸ್ಥಲ್ ಾಕೀಶಅ ಗಳು ಎಂದತ ಕರೆರ್ಲಪಡತವ

ಪ್ರಕಾಶ ಶಾನತಬೇಗ

ಸತಮಾರತ 26 sq kms ವಿಸ್ಥುೀಣಾವುಳಳ

ರ್ೂಪರದೆೀಶಗಳ

ತ್ತಣತಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ೀನ್ ಮತ್ತು ಡೆೀಟ ಸ್ಥೀವರ್ನತು

ವಿತ್ರಿಸತತ್ುವ, ಪರತಿಯಂದತ ಸ್ಥಲ್ ರ್ೂಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಿ ಒಂದತ

ಸ್ಥಿರ ಟ್ಯರನ್ಸ್ ರಿಸ್ಥೀವರ್ ರ್ಕರ್ಾನಿರತ್ವಾಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದನತು ಬೀಸ್
ಸ್ಥಟೀಷನ್ ಎಂದತ ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ುದೆ, ಪರತಿ ಸ್ಥಲ್ ರ್ೂಪರದೆೀಶವು 30

ಕ್ತಮಿೀ ತಿರಜ್ಯದ ಪರದೆೀಶವಾಗಿರಬ್ಹತದತ. ಪರತಿ ಸ್ಥಲ್ ರ್ೂಪರದೆೀಶವು

ನೆರೆರ್ ಸ್ಥಲ್ ಗಿಂತ್ ವಿಭಿನು ರೆೀಡ್ಡಯ ಆವತ್ಾನಗಳನತು ಾ radio
frequency) ಬ್ಳಸತತ್ುದೆ, ಸ್ಥಲ್ ಗಳ ನಡತವ ಹಸುಕಷೀಪ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಈ
ಅನನಯ

ರೆೀಡ್ಡಯ

ಆವತ್ಾನಗಳ

ಬ್ಳಕರ್

ಮಾಗಾ

ಅನತಸರಿಸಲಾಗುವುದತ ಮತ್ತು ಪರತಿ ಸ್ಥಲ್ ನಳಗೆ ಖಾತ್ರಿರ್
ಬ್ಯಂಡವಿಡು್ ಅನತು ಒದಗಿಸ್ಥರಲಾಗುತ್ುದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೀನ್ ನೆಟವರ್ಕಾಗಳು ಮೊದಲ ತ್ಲೆಮಾರಿನ 1 ಜ
ಯಿಂದ

ಆರಂರ್ವಾಗಿ

ರ್ಕಲಘಟಟದಲ್ಲಿ

ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ

ವಿಕಸನಗೊಂಡ್ಡವ, ಈಗಲತ ವಿಕಸ್ಥತ್ಗೊಳುಳತಿುವ.

1 ಜ- ಇದತ 1979 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಪ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಪ್ತಪನ್ ಟೆಲ್ಲಗಾರಫ್ ಮತ್ತು

ಟೆಲ್ಲಫೀನ್ ಾNTT- Nippon Telegraph and Telephone)
ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಲತಯಲಾರ್ ನೆಟವರ್ಕಾ 1 ಜ ಪಿೀಳಿಗೆರ್
“1979 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಪ್ತನ್ನಲ್ಲಿ

ನಿಪ್ತಪನ್ ಟೆಲ್ಲಗಾರಫ್ ಮತ್ತು
ಟೆಲ್ಲಫೀನ್ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಸ್ಥಲತಯಲಾರ್ ನೆಟವರ್ಕಾ 1 ಜ
ಪಿೀಳಿಗೆರ್ ಸ್ಥೀವ
ಆರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ, ”

ಸ್ಥೀವಯಾಗಿ

ಆರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ,

ಆಗ

ಅದತ

ಅನಲಾಗ್

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ಯದಗಿತ್ತು . 1983 ರ ಹತಿುಗೆ 1 ಜ ನೆಟವರ್ಕಾ ಸ್ಥೀವ US
ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಾಯಿತ್ತ.

2G- ಡ್ಡಜಟಲ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನವು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟೆಲೆ ವಲರ್ಕೆ

ಪರವೀರ್ಶಸ್ಥತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಸ್ಥಲತಯಲಾರ್
ನೆಟವರ್ಕಾ

2G

ಪಿೀಳಿಗೆರ್

ಸ್ಥೀವರ್ತ

1991

ರಲ್ಲಿ

ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 2G ಎನ್ಕ್ತರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ಕರೆಗಳಂತ್ಹ ಕಲವು

ಮಹತ್ವದ ಪರಗತಿರ್ನತು ಒದಗಿಸ್ಥತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಫೀನ್ನಿಂದ
ಇನುಂದಕೆ ಡೆೀಟ್ಯ ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಅವರ್ಕಶ ಮಾಡ್ಡಕಟಿಟತ್ತ.
3G- ಆವತ್ಾನ

ಮತ್ತು

ಸಮರ್

ವಿಭಾಗದ

ಮಲ್ಲಟಪಿಕ್ತಸಂಗ್

(Frequency & Time division multiplexing) ಮತ್ತು ಪರಮಾಣಿತ್
(standard)

ಪ್ರೀಟೀರ್ಕಲ್ಗಳಂತ್ಹ

ಸತಧಾರಿತ್

ತ್ಂತ್ರಗಳಂದ್ಧಗೆ 3G ಸ್ಥೀವರ್ತ 2001 ರ ವೀಳೆಗೆ ಲರ್ಯವಾಯಿತ್ತ,

ಇದತ ಇಂಟನೆಾಟ ಸರ್ಾಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ
ಸ್ಥರೀಮಿಂಗ್ ಅನತು ಸಕ್ತರರ್ಗೊಳಿಸ್ಥತ್ತ.

4G- 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ತರರಂರ್ವಾದ 4G ವಿಡ್ಡಯೀ ಸ್ಥರೀಮಿಂಗ್,

ಆನ್ಲೆೈನ್ ಗೆೀಮಿಂಗ್, ಹೆೈ ಸ್ಥಪೀಡ ಡಾಟ್ಯ ಟ್ಯರನ್ಸ್ಫರ್ ಮತಂತ್ರದ
ಪರಮಾಣಿತ್ ಾstandard) ಸ್ಥೀವಗಳನತು ನಿೀಡತತ್ು ವಾಯಪಕವಾಗಿ

ಹಬಬಕಂಡ್ಡದೆ, 4G ತ್ನು ಸಾಮಥಯಾದ ಮಿತಿರ್ನತು ತ್ಲತಪಿದೆ ಮತ್ತು
ಈಗ ಪರಪಂಚಕೆ ವೀಗದ ನೆಟವರ್ಕಾ ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

5G- ಸ್ಥೀವ 2019 ರಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಾಯಿತ್ತ, ಇದತ 4G ಗಿಂತ್ 20 ಪಟತಟ
ವೀಗವನತು ನಿೀಡತವುದೆಂದತ ನಿರಿೀಕ್ತಷಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ IOT
ನಿಯೀಜ್ನೆರ್ನತು

ಸಕ್ತರರ್ಗೊಳಿಸಬ್ಲಿದತ,

ಸಾಾಟಾ

ನಗರಗಳಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಉನುತ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ಞ ನ ಒಳಗೊಂಡ
ಉಪಕರಮಗಳನತು

ಸಹಾರ್ರ್ಕರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ.

ರ್ಶಸ್ಥವಯಾಗಿ

ನಿವಾಹಿಸಲತ

5 ಜಿ - ವೇಗಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚ್ತು ಗಾರಿಕೆ
5G ಇನೂು ಜ್ಗತಿುರ್ನದಯಂತ್ ಲರ್ಯವಿಲಿ , ಅದರ ಹಸ ನೆಟವರ್ಕಾ
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5 ಜ ತ್ತಂಬ್ ವೀಗವಾಗಿದತದ , ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಳಕಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ
ಸ್ಥೀಮಿತ್ವಾಗಿರತವುದ್ಧಲಿ .

5

ಜ

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವು

ರ್ಂತ್ರದ್ಧಂದ ರ್ಂತ್ರಕೆ ಸಂಪಕಾ ಾmachine to machine
connectivity) ವಧಾನೆರ್ಲ್ಲಿ

ಅತಿ

ಮತಖ್ಯ

ಪ್ತತ್ರ

ವಹಿಸ್ಥ

ಮತಂದ್ಧನ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಥಲತಯಲಾರ್ ಟೆರ್ಕ ನ ಹಸ

ಸವರ್ಂಚಾಲ್ಲತ್ ಸಮಾಜ್ವನತು ಸೃಷ್ಠಟಸಲ್ಲದೆ. ಎಐಾAI), ಐಒಟಿಾIOT)
ಮತ್ತು ಕೌಿಡ ಕಂಪೂಯಟಿಂಗ್ ಾCloud computing) ನಂತ್ಹ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಗಳು 5 ಜ ನಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರಗತಿರ್ನತು

ಸಾಧಿಸಲ್ಲವ.

5 ಜರ್ತ ಆರೀಗಯ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ವೈದಯಕ್ತೀರ್ ವೃತಿುಪರರತ ಮತ್ತು
ರೀಗಿಗಳು ವಯವಹರಿಸತವ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲಿ ರ್ಕರಂತಿರ್ಕರಕ ಪರಗತಿಪರ

ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳನತು ತ್ರಲ್ಲದೆ. 5G ರ್ ನೆಟವರ್ಕಾನಲ್ಲಿ , ಕೃತ್ಕ
ಬ್ತದ್ಧಿಮತ್ುರ್ತ

ಾAI)

ನಿಮಾ

ವೈದಯರತ

ನಿೀಡತವ

ಆರೀಗಯ

ಸಮಾಲೀಚನೆಗಿಂತ್ಲೂ ಉತ್ುಮ ರೀಗಪತ್ು ಮಾಡತವ ಮತ್ತು
ಚಿಕ್ತತ್ರಸ

ವಿಧಾನಗಳನತು

ರೀಬ್ೀಟಗಳು

ತ್ರಲ್ಲದೆ.

ರೆೈತ್ರ

5Gಯಿಂದ

ಹಲಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ಶೀಘರದಲೆಿೀ,

ಅಲೆದ್ಯಡ್ಡ,

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ರ್ೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬ್ಹತದತ.

ಬಳೆ

5 ಜಿ-ಗೇಮಚೇಂಜ್ರ್
5 ಜ ಕೀವಲ ವೀಗದ ಡೌನ್ಲೀಡ ನ ವೀಗದ ಮೊಬೈಲ್

ಇಂಟರ್ನೆಟ ಮಾತ್ರವಲಿ . 5 ಜ ಒಂದತ ಗೆೀಮ್-ಚೀಂಜ್ರ್ ಆಗಿದತದ ,
ರ್ನವು ಎಲಾಿ ಉದಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡತತ್ುೀವ, ನಮಾ
ಬ್ದತಕನತು

ಹೆೀಗೆ

ನೆಡೆಸತತ್ುೀವ

ಎಂಬ್ತದರಲ್ಲಿ

ರ್ಕರಂತಿರ್ಕರಕ

ಬ್ದಲವಾಣೆಗಳನತು ತ್ರಲ್ಲದೆ. ರ್ನವು ಹೆೀಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ

ಮಾಡತತ್ುೀವ, ನಮಾ ಆಹಾರವನತು ಹೆೀಗೆ ಬಳೆರ್ತತ್ುೀವ ಮತ್ತು

ನಮಾ ನೆಚಿುನ ಕ್ತರೀಡಾ ತ್ಂಡಗಳನತು ರ್ನವು ಹೆೀಗೆ ಬಂಬ್ಲ್ಲಸತತ್ುೀವ
ಎಂಬ್ಂತ್ಹ

ನಮಾ

ಜೀವನದ

ಬ್ದಲಾಯಿಸಲ್ಲದೆ.
ಇನೂು

ವಾಯ ಖಾಯನಿಸ್ಥ

ಮೂಲಕ

5Gರ್ತ

ಅನೆೀಕ

ಅನೆವೀಷ್ಠಸಬೀರ್ಕದ
ನಮಾ

ಅಂಶಗಳನತು

ಅನೆೀಕ

ಜೀವನವನತು

ಸಾಧಯತ್ಗಳ

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ

ಬ್ದಲಾಯಿಸಲ್ಲದೆ, ಇದನತು 40 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದೆ 1G ರ್ತ
ನಮಾಜೀವನವನತು

ಹೀಲ್ಲಸಬ್ಹತದತ.

ಹೆೀಗೆ

ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ಥತ್ತ

ಎಂಬ್ತದಕೆ

ಆಪಲ್, ಸಾಯಮ್ಸಂಗ್, ಗೊೀಗಲ್, ಮೊಟರಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು

ಈಗಾಗಲೆೀ ತ್ಮಾ ಫೀನ್ಗಳನತು 5G ಹಂದ್ಯಣಿಕಯಂದ್ಧಗೆ
ಮಾರತಕಟೆಟರ್ಲ್ಲಿ ಬಡತಗಡೆಮಾಡ್ಡವ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಲವು
ಹಳೆರ್

ಮಾದರಿರ್

ಹಂದ್ಧಕಯಾಗುತ್ುವ.

ಫೀನ್ಗಳು

ಸಹ

5G

ಗೆ

5 ಜಿಯ್ಲ್ಲಿ-ಇನೆನೇನಿದರಲ್ಲದೆ
5G

ರ್ತ

ಮಲ್ಲಟಪಿಕ್ತಸಂಗ್ಅ

ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ

OFDM

(ಆರ್ೀಾಗೊೀನಲ್

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ಞ ನವನತು
ಡ್ಡಜಟಲ್

(modulation) ಮೂಲಕ

ಆಧರಿಸ್ಥದೆ.

ಸ್ಥಗುಲ್

ರ್ರೀಕವನಿಸ-ಡ್ಡವಿಷನ್

ಅನತು

ಹಸುಕಷೀಪವನತು

ಇದತ

ವಿಭಿನು

ಮಾಪಾಡ್ಡಸತವ

ಕಡ್ಡರ್ ಮಾಡತವ

ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 5G ಹಸ ಉಧಯಮಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಸರ
ವಯವಸ್ಥಿರ್ನತು ವಿಸುರಿಸತತ್ುದೆ. 5G ರ್ತ ಮಿತಿಯಿಲಿದ ವಿಪರಿೀತ್
ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ,

ಸತಗಮ

ಐಒಟಿ

ಸಾಮಥಯಾಗಳು,

ಹಸ

ಎಂಟರ್ಪರೈಸ್ ಅಪಿಿಕೀಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ್ ಕೌಿಡ ಆಕಸಸ್
ಮತಂತ್ರದ ಉಪರ್ತಕುತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಳಕದ್ಯರರಿಗೆ ಉತ್ುಮ
ಅನತರ್ವಗಳ

ಕಡತಗೆ

ನಿೀಡತತ್ುದೆ.

ಇದತ

ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ

ದಕಷ ತ್ರ್ನತು ಹೆಚಿುಸತತ್ುದೆ, ಅದೆೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಳಕದ್ಯರರಿಗೆ
ಹೆಚಿುನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತ್ವರಿತ್ ಲರ್ಯತ್ರ್ನತು ನಿೀಡತತ್ುದೆ.

Volume 2 Issue 4

5 ಜಿ-ಸೇನಾ ರ್ಸತಿಗಳ ಇಂಟನೆವಟ್
5 ಜರ್ತ ನಮಾನತು IOT-Internet of things ನಿಂದ IOMT-Internet of Military
things ಗೆ ಕರೆದರ್ಯವುದತ. ಮಿಲ್ಲಟರಿಗೆ 5 ಜ ಹೆಚತುವರಿಯಾಗದ ಗುಪುಚರ,
ಮಾಹಿತಿ ವಿಶಿೀಷಣೆ, ಬೀಹತಗಾರಿಕ ಸಾಮಥಯಾವನತು ನಿೀಡಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ಗಾವಲತ ಮತ್ತು
ವಿಚಕಷ ಣ ಾಐಎಸ್ಆರ್ಅ

ವಯವಸ್ಥಿಗಳ

ಮತ್ತು

ಮತಂದತವರಿರ್ತವ ನಿರಿೀಕಷ ಯಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದೆ.
ವಚ್ುದ ದೃಷ್ಟಿಕೇನ
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಳಕದ್ಯರರಿಗೆ 5G ಗಾಗಿ ಹಸ ಸ್ಥಮ್ ನ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ , ಈಗಿರತವ 4G

ಸಂಸೆರಣೆರ್

ಸಾಮಥಯಾವನತು

ಲಾಜಸ್ಥಟರ್ಕಸ್

ವಯವಸ್ಥಿರ್ನತು

4G ಫೀನ್ಗಳು 5G ನೆಟವರ್ಕಾನಲ್ಲಿ ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಹಿಸತತ್ುವ, ಆದರೆ ಅಪೀಕ್ತಷತ್

ರ್ತದಿರ್ೂಮಿರ್ಲ್ಲಿನ ರ್ತದಿಸಾಮಗಿರಗಳು, ಸಂವೀದಕಗಳು, ಆರ್ತಧ ಮತ್ತು

ಇದನತು 4G ನೆಟವರ್ಕಾನ ರ್ೀಲೆ ಪೀರಿಸ್ಥದ ಹಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸೌಲರ್ಯ ಎಂದತ

ಹಂದ್ಧದತದ ಪರಸಪರ ನಿರಂತ್ರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲತ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು

ಉತ್ುಮವಾಗಿ ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಹಿಸತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ

ಹೆಚಿುಸಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಹಸ ಆಜ್ಞ
ಾ ವಿಧಾನ ಾcommanding) ಮತ್ತು ನಿರ್ಂತ್ರಣದ
ವಿಧಾನಗಳನತು

ಸಕ್ತರರ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲದೆ.

ಇದತ

ಸ್ಥಮ್ ನಿಮಾ 5G ಫೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲವು ಮಿತಿಗಳಂದ್ಧಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.

ತ್ರಲ್ಲದೆ.

5G ವೀಗವನತು ತ್ಲತಪುವುದ್ಧಲಿ , 5G ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹಸ ನೆಟವರ್ಕಾ ಅಲಿ ,

ಧರಿಸಬ್ಹತದ್ಯದ ಸಾಧನಗಳುಾwearable devices), ರೀಬ್ೀಟಗಳು ಸಂಪಕಾ

ಅರ್ೈಾಸಬ್ಹತದತ. ಒಳೆಳರ್ ಸತದ್ಧದಯೆಂದರೆ ನಿಮಾ 4 ಜ ಫೀನ್ 5 ಜನಲ್ಲಿ

ಇವುಗಳೆಲಿ

5 ಜ ರ್ ಪರಖ್ರ ವೀಗ ಬೀರ್ಕದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿೀವು “ಭಾರತಿೀರ್ ಸ್ಥೀನೆ, ನೌರ್ಕಪಡೆ
ಹಸ ಪ್ೀನ್ ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಬೀರ್ಕಗುತ್ುದೆ.
ಮತ್ತು ವಾರ್ತಪಡೆರ್ತ ಕೃತ್ಕ

ಸತಗಮಗೊಳಿಸ್ಥ

ಬ್ಲಪಡ್ಡಸತವ

ಅಂತ್ಜ್ಞಾಲದ

ಮೂಲಕ

ಮೂಲಕ

ಹೆಚಿುದ

ತ್ಮಾದೆೀ

ದಕಷ ತ್ರ್ನತು

ಸ್ಥೈಬ್ರ್

ಡೊರ್ೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಪಕಾವನತು ನೆಡೆಸಲ್ಲವ. 5 ಜರ್ತ ಸ್ಥೀನೆರ್ತ ಡೆೀಟ್ಯವನತು ಸಂಗರಹಿಸಲತ,
ಪರಕ್ತರಯೆಗೊಳಿಸಲತ

ಮತ್ತು

ಅರ್ೈಾಸಲತ

ಮತ್ತು

ಸಾಧನಗಳು

ಮತ್ತು

ಸಂವೀದಕಗಳನತು ದೂರದ್ಧಂದಲೆೀ ನಿರ್ಂತಿರಸಲತ ಸಾಧಯವಾಗುವ ವಿಧಾನಗಳನತು,
ಹಸ ಆಯಾಮಗಳನತು ತ್ರಲ್ಲದೆ.
5 ಜಿ-ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 5ಜ ಇನೂು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ವರೆಗೆ 5 ಜರ್

ಯಾವುದೆೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ವಯವಸ್ಥು ರ್ಕರ್ಾಗತ್ವಾಗಿಲಿ . 5G ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ
ಮತ್ತು AI ಅನತು ಅಳವಡ್ಡಸ್ಥಕಳುಳವ ಕರಮವು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ವಿಭಿನು ಬ್ಳಕರ್
ಪರಕರಣಗಳಿಗೆ ರ್ನಂದ್ಧ ಹಾಡತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತ್ಜ್ಾರತ ಹೆೀಳುತ್ರುರೆ.

ರಿಲರ್ನ್ಸ್ ಜಯೀ, ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೀನ್ ಐಡ್ಡಯಾ ಮತಂತ್ರದ ನೆಟವರ್ಕಾ
ಆಪರೆೀಟರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಾರಾಟಗಾರರಂದ್ಧಗೆ ಪ್ತಲತದ್ಯರಿಕ
ಹಂದ್ಧದ್ಯದರೆ ಮತ್ತು 5G ನೆಟವರ್ಕಾಗಳನತು ಸಾಿಪಿಸತವ ಕಲಸ ಮಾಡತತಿುದ್ಯದರೆ.

ಭಾರತಿೀರ್ ಸ್ಥೀನೆ, ನೌರ್ಕಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಪಡೆರ್ತ ಕೃತ್ಕ ಬ್ತದ್ಧಿಮತ್ು ಮತ್ತು
ಡೊರೀನ್ಗಳಂತ್ಹ

ಮಾನವರಹಿತ್

ವಾಹನಗಳ

ಸಂಯೀಜ್ಕ

ರ್ಕರ್ಾಚರಣೆರ್ನತು 5ಜ ಬ್ಳಸ್ಥ ಆರಂಭಿಸತವ ಸಾಧಯತ್ಯಿದೆ. ಇದರಂದ್ಧಗೆ

ಮತ್ತು
ಮೊಬೈಲ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದ ವೀಗದ ಪಿೀಳಿಗೆಯೆಂದತ ಬ್ತದ್ಧಿಮತ್ು
ಹೆೀಳಲಾಗುವ 5 ಜನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಥೀವರ್ ಡೊರೀನ್ಗಳಂತ್ಹ ಮಾನವರಹಿತ್
ಸಂಯೀಜ್ಕ
ಡೆೀಟ್ಯವನತು ಬ್ಳಸತವ ವಚು ಈಗ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 4 ವಾಹನಗಳ
ಜರ್ ಗಾರಹಕರತ ಪ್ತವತಿಸತವ ಪರಸತುತ್ ಬಲೆಗಳಿಂದ ರ್ಕರ್ಾಚರಣೆರ್ನತು 5ಜ ಬ್ಳಸ್ಥ
ಹೆಚತು ಬ್ದಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 5G ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನವು ಪರಸತುತ್ ಆರಂಭಿಸತವ
4G ಡೆೀಟ್ಯ ವಚುಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡ್ಡರ್ ವಚುವನತು ತ್ರತವ ಇದರಂದ್ಧಗೆ

ಸಾಧಯತ್ಯಿದೆ.
ಜ್ಗತಿುರ್ನದಯಂತ್
ರಕಷ ಣ್ಗ
ಸಾಮಥಯಾವನತು ಹಂದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಉದಯಮ ತ್ಜ್ಾರತ ಅತ್ರಯಧತನಿಕ
ವಯ
ವ
ಸ್ಥಿ
ವೊ
ಂದ್ಧರತವ
ದೆೀಶ
ಭಾರತ್
ನಂಬ್ತತ್ರುರೆ.
ಎಂಬ್ ಹೆಗಾಳಿಕ ಬ್ರಲ್ಲದೆ”
ಇನತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಥೀವ ನಿೀಡತವ ಕಂಪನಿಗಳು 5G ರ್
ಮೂಲಸೌಕರ್ಾದ ರ್ೀಲೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ ಹೂಡ್ಡಕ
ಮಾಡಬೀರ್ಕಗುತ್ುದೆ. 5G ಗೆ ಹಸ ಸ್ಥಲ್ ಟವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ರುರತ ಸಾವಿರ
ಆಂಟೆರ್ನಗಳು ಸ್ಥೀರಿದಂತ್ ಹಸ ಟ್ಯರನ್ಸಮಿಟರ್
್
ಗಳು, ರಿಸ್ಥೀವರ್ ಗಳು
ಬೀರ್ಕಗುತ್ುವ - ಇದನತು ಸಣಣ ಕೀಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ರಿಸ್ಥದ ಆಂಟೆರ್ನ ವಯವಸ್ಥಿಗಳು
ಎಂದತ ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ುದೆ.

- ಪ್ರಕಾಶ ಶಾನತಬೇಗ

ಜ್ಗತಿುರ್ನದಯಂತ್ ಅತ್ರಯಧತನಿಕ ರಕಷ ಣ್ಗ ವಯವಸ್ಥಿವೊಂದ್ಧರತವ ದೆೀಶ ಭಾರತ್ ಎಂಬ್

prakasha.shanbog@gmail.com

ಹೆಗಾಳಿ ಕ ಬ್ರಲ್ಲದೆ.

ಈ ವಷಾದ ಆರಂರ್ದಲ್ಲಿ , ಭಾರತ್ದ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದ ಸಾಿಯಿ ಸಮಿತಿರ್ತ

2022 ರ ವೀಳೆಗೆ ನಿದ್ಧಾಷಟ ಬ್ಳಕಗಳಿಗಾಗಿ 5G ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೀಮಿತ್ ಮಟಿಟಗೆ
ಹರಹಮಾಲ್ಲದೆ,

ಮತ್ತು 4G ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ

ಕನಿಷಿ 5-6

ವಷಾಗಳವರೆಗೆ

ಪರಕಟ್ಣೆಗಳು
ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರ 2: ಕರ್ನ್ಟ್ಕದ ಸ್ಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಣ
ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನತನ
ಒದಗಿಸತವ
ವಿವಿಧ
ರೀತಿಯ
ದತ್ುಸಂಚಯಗಳು
ಲಭ್ಯವಿದದರೂ
ಅವುಗಳೆಲಲದರ ಒಂದತ ನೊೀಟ ಒಂದೆೀ
ಕಡೆ
ಪಡೆಯತವುದತ
ಕಷ್ಟ.
ಈ
ಅಂತ್ರವನತನ ತ್ತಂಬತವ ಸಲತವಾಗಿ,
ಅಕಾಡೆಮಿಯತ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪ್ರೆೀಟ್
ವಲಯಗಳಲ್ಲಲ
ಸಂಶೆ ೀಧನೆ
ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ
ಸಂಸೆೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಮಾನವ
ಸಂಪನೂೂಲವನತನ
ದಾಖಲ್ಲಸತವ
ಕಾಯ್ವನತನ ಕೆೈಗ್ೊಂಡಿತ್ತು, ಅದರ
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ಪರತಿಫಲವೆೀ ಈ ಪುಸುಕ. ಈ ನಮೂ ಪರಯತ್ನ ಸಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತ್ತು
ಸಂಶೆ ೀಧಕರಗ್ೆ ಆಕಾರ ಗರಂಥವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆೆಗಳ

Vijnana Vahini

ವಾಷ್ಟವಕ ಪುಸಿಕ 2022
ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಫೆಲೀಗಳು, ಅಸ್ೀಸ್ಥಯೆೀಟಸ್, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
ಸದಸಯರತ,

ಅಸ್ೀಸ್ಥಯೆೀಟ

ಸಂಸ್ಥಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಒಡಂಬ್ಡ್ಡಕ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡ್ಡರತವ
ವಾಷ್ಠಾಕ ಪುಸುಕವನತು ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 127

ಫೆಲೀಗಳು, 07 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಯರತ, 02 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ
ಸಹವತಿಾಗಳು

52

ಸಹವತಿಾಗಳು

ಹಾಗೂ

ಅರ್ಕಡೆಮಿಯಂದ್ಧಗೆ ಒಡಂಬ್ಡ್ಡಕ ಹಂದ್ಧರತವ 35
ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರ್ಸತಿ ಸ್ತಿರ್ತ ಪ್ತ್ರ 3: ಮಯಯಕರ್ಮೈಕೇಸ್ತಸ್ : ಅನತಭರ್ ಮತ್ತಿ ಶಿಫಾರಸತುಗಳು
ಮೂಯಕರಮೈಕೊೀಸಿಸನ

ಪ್ಾರಮತಖಯತೆಯನತನ

ಪರಗಣಿಸಿ,

ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲತ, ಅಕಾಡೆಮಿಯತ ಈ

ಅರ್ಪರೀರ್ಚ ಪತಿರಕೆಯನತನ ಹೊರತ್ಂದ್ಧದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ ಶ್ರೀ

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪ್ೆೀಯಿ ವೆೈದಯಕೀಯ ಕಾಲೆೀಜತ ಮತ್ತು
ಸಂಶೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆೆಯ (ಈ ಹಿಂದೆ ಬೌರಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೆೀಡಿ

ಕಜ್ನ್ ಆಸಪತೆರ) ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಾರಧ್ಾಯಪಕರತ ಮತ್ತು
ಮತಖಯಸೆರಾದ ಡಾ. ಆರ. ರವಿಶಂಕರ ರವರ ನೆೀತ್ೃತ್ವದ

ವೆೈದಯಕೀಯ ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡವು ನಡೆಸಿದ ಪರಸತುತಿಗಳು ಮತ್ತು

ಚರ್ೆ್ಗಳನತನ ಈ ಪತಿರಕೆ ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನತನ ವೆೈದಯಕೀಯ

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಎಮರಟಸ ರ್ಪರಫೆಸರ ಆಫ್ ಮಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು
ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಸಂಪ್ಾದಕತ್ವದಲ್ಲಲ ಹೊರತ್ರಲಾಗಿದೆ

ಸಂಪ್ಾದಕರಾದ

ವಿಜ್ಞಾನ
ರ್ಪರ.

ಲೊೀಕ

ಪಿ.

ಸಂಚಿಕೆಯ

ಎಸ.

ಶಂಕರ

ಪರಧ್ಾನ

ರವರ

ದತಂಬಿಗಳ ನತ್ವನ’ ಪುಸಿಕ
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರತಂದತಿ ಸವದತಿುರವರತ ಅನತವಾದ್ಧಸ್ಥದ

ರ್ಕಲ್ಾ ವಾನ್ ರ್ರಶ್ರವರ ಪರಸ್ಥದಿ 'ದ್ಧ ಡಾಯನಿಸಂಗ್ ಬೀಸ್'
ಪುಸುಕದ

ಕನುಡ

ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ.

ಆವೃತಿುರ್ನತು

ಅರ್ಕಡೆಮಿಯಿಂದ

ಪರಕಟಣೆಗಳು. . . . . . . 6ನೆೀ ಪುಟದಲ್ಲಲ ಮತಂದತವರೆದ್ಧದೆ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಅಕಾಡೆಮಿರ್ 15ನೆೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆರ್ನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೆರೊ. ಎಸ್. ಅರ್ಯಪ್ಪನ್ ರವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರ್ಲ್ಲಿ 2022ರ ಫೆಬ್ವ
ೊ ರಿ 16 ರಂದನ ಮಧ್ಾಯಹ್ು 3:00 ರಿಂದ 4:00ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತನ.
.
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ನಾಲ್ಕನೆೇ ತೆರೈಮಾಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತದ ಕಾಯ್ವಕರಮಗಳು (ಜ್ನರ್ರಿ - ಮಾರ್ಚವ 2022)
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಎಂಜಿನಿಯ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತಿ ವೈದಯವಿಜ್ಞ
ಾ ನ (ಸ್ತಿೇಮ) ದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜಿೇರ್ಮಾನ ಸಾಧ್ನೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸ್ಥಟೀಮ್ ಕಷ ೀತ್ರಕೆ ಅವರ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕಡತಗೆಗಳನತು ಗುರತತಿಸ್ಥ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಶರೀಷಿ ಹಿರಿರ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಿ/ತ್ಂತ್ರಜ್ಾರಿಗೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥು

ನಿೀಡಲಾಗುತಿುದೆ. ಆಯೆೆಯಾದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಿ / ತ್ಂತ್ರಜ್ಾರನತು ಪರಮತಖ್ ರ್ಕರ್ಾಕರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನುದ ಪದಕ, ರೂ. 2.00 ಲಕಷ ನಗದತ ಮತ್ತು ಪರಶಸ್ಥು ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸರ್ನಾನದಂದ್ಧಗೆ
ಗೌರವಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. 2021ನೆೀ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಇಬ್ಬರತ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಿ/ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ. ಸ್ಥ. ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಪರಶಸ್ಥುರ್ನತು ನಿೀಡ್ಡ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ರ್ಪರ. ತೆಲಾೂ ಬಿ.ಕೆ.

ಡಾ. ಇಡಾಯ ಕರತಣಾಸಾಗರ

ನಿವೃತ್ು ಪ್ಾರಧ್ಾಯಪಕರತ & ಬೊೀಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೊೀ, ತ್ಳಿಶಾಸರ
ವಿಭಾಗ, ದೆಹಲ್ಲ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ, ನವದೆಹಲ್ಲ

ಸಲಹೆಗ್ಾರರತ (ಸಂಶೆ ೀಧನೆ & ಪ್ೆೀಟೆಂಟ್),
ನಿಟೆಟ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರತ

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಎಂಜಿನಿಯ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತಿ ವೈದಯ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ (ಸ್ತಿೇಮ)
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಟೀಮ್ ಸಂವಹನಕೆ ನಿೀಡ್ಡರತವ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಕಡತಗೆಗಳನತು ಗುರತತಿಸ್ಥ, ಹಿರಿರ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂವಹನರ್ಕರರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥುಯಂದ್ಧಗೆ

ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದತ. ಆಯೆೆಯಾದ ಪುರಸೆೃತ್ರಿಗೆ ಚಿನುದ ಪದಕ, ರೂ. 1.00 ಲಕಷ ನಗದತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಗೌರವ ಫೆಲೀರ್ಶಪ್ ನಿೀಡ್ಡ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದತ. 2021ನೆೀ

ಸಾಲ್ಲಗೆ ಇಬ್ಬರತ ಶರೀಷಿ ಸಂವಹನರ್ಕರರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥುರ್ನತು ನಿೀಡ್ಡ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ. ಹೆಗಡೆ

ಹಿರಯ ಸಮಾಲೊೀಚಕ ಹೃದಯ ತ್ಜ್ಞರತ, ಪಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ.ಸಿ., ಚನೆೈ/
ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಭಾರತಿೀಯ ವಿದಾಯ ಭ್ವನ, ಮಂಗಳೂರತ
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ಡಾ. ಟಿ. ಆರ. ಅನಂತ್ರಾಮತ

ನಿವೃತ್ು ಹಿರಯ ಭ್ೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಜಿ.ಎಸ.ಐ., ಬೆಂಗಳೂರತ/ ವಿಜ್ಞಾನ
ಬರಹಗ್ಾರರತ
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ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತಂದತರ್ರೆದಿದೆ . . . . .

ಅಪ್ರರೇರ್ಚ ಪ್ತ್ರ 1: ಕನಾವಟಕದಲ್ಲಿ ತೇಟಗಾರಿಕೆ – ಮತಂದಿನ ದಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ

ಮತ್ತು

ಬ್ಗಲಕೀಟೆರ್

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ

ತೀಟಗಾರಿರ್ಕ

ಅರ್ಕಡೆಮಿ,

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಗಳ

ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲರ್, ಭಾರತಿೀರ್ ತೀಟಗಾರಿಕ ಸಂಶೀಧರ್ನ
ಸಂಸ್ಥಿ ,

ಬಂಗಳೂರತ

ಹಾಗೂ

ನವದೆಹಲ್ಲರ್

ಎಂಬ್

ದ್ಧಕ್ಸಸಚಿ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ

ಪರಸಾರ್ ಜ್ಂಟಿಯಾಗಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀಟಗಾರಿಕ –
ಮತಂದ್ಧನ

ದ್ಯರಿ’

ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ.

ಪತಿರಕರ್ನತು

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ - ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಪ್ತಿಹ
ಭಾರತ್ದ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಅಮೃತ್ ಮಹೀತ್ಸವದ ಾಭಾರತ್ದ 75ನೆೀ ಸಾವತ್ಂತರಯೀತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಅ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆರ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥಿಯಾದ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಪರಸಾರ್ ಸಂಸ್ಥಿರ್ ಸಹಯೀಗದಂದ್ಧಗೆ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 -28ರ ವಾರವನತು “ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸವಾತ್ರ ಪೂಜ್ಯತ್” ಎಂಬ್ ರ್ಶಷ್ಠಾಕರ್ಡೆ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನದ ವೈರ್ವ ಸಪ್ತುಹವಾಗಿ

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಕೆ ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಡ್ಡ.ಆರ್.ಡ್ಡ.ಒ, ಇಸ್ರೀ, ಸ್ಥ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್, ರ್ೂ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮಂತ್ರರಲರ್ ಮತ್ತು ಅಣತಶಕ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು
ಸಹಯೀಗವನತು ನಿೀಡ್ಡದದವು. ಈ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನದ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ಯಾಟನೆರ್ನತು ಮಾನಯ ಉನುತ್ ರ್ಶಕಷ ಣ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ,
ವಿದತಯರ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದಯಮರ್ಶೀಲತ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನೀಪ್ತರ್ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಅಶವಥ್ ರ್ನರಾರ್ಣ ಸ್ಥ. ಎನ್. ಅವರತ ಉದ್ಯಾಟಿಸ್ಥದರತ. ಮಾನಯ
ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯರತ/ಮಾಜ ಕೀಂದರ ಸಚಿವರತ ಆದ ಶ್ರೀ ಡ್ಡ. ವಿ. ಸದ್ಯನಂದಗೌಡ ಅವರತ ವಿಶೀಷ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಸಮಾರಂರ್ದ ಅಧಯಕಷತ್ರ್ನತು ಮಾನಯ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು ಬಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ತರಧಿರ್ಕರದ ಅಧಯಕಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಶವರ್ನಥ್ ರವರತ ವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಗೌರವಾನಿವತ್ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳ ಪರದ್ಯನ
ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಕ. ವಿಜ್ರ್ರಾಘವನ್ ರವರತ ಹಾಗೂ ಮೂತಿಾ ಪರತಿರ್ಷಟನದ ಅಧಯಕಷರಾದ ಡಾ. ಸತಧಾ ಮೂತಿಾರವರತ ವಿಡ್ಡಯೀ ರ್ಕನೆೆರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ

ಗೌರವಾನಿವತ್ ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮತಖ್ಯ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳಾದ ಡಾ. ಇ. ವಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ರವರತ, ಪದಾ ಶ್ರೀ ಪುರಸೆೃತ್ರತ
ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಅಧಯಕಷರಾದ ಪ್ರ. ಎಸ್. ಅರ್ಯಪಪನ್ ರವರತ, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆರ್ ತ್ರಂತಿರಕ ನಿದೆೀಾಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಬ. ಬ್ಸವರಾಜು ರವರತ
ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಮತಖ್ಯ ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರರ್ೀಶ್ ರವರತ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥದದರತ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪ್ನಯೂಲ್ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರರಢ ರ್ಶಕಷ ಣ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (KSEEB) ಪಠ್ಯಕರಮದ ಅನತಸಾರ ಪ್ರರಢಶಾಲಾ

ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಭೌತ್ಶಾಸರ , ರಸಾರ್ನಶಾಸರ, ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಬ್ೀಧನೆ
ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ಕ ಸಂಪನೂಾಲಗಳನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡ್ಡಸಲಾಗುತಿುದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ್ಯದಯಂತ್ ಆರ್ದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ DVD ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕಡಲಾಗುತಿುದೆ.

ಕಸ್ಥಟಪ್ಸ್ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ ಅನತರ್ಷಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿುದೆ

ರ್ಕರ್ಾಕರಮವನತು

ಅಲ್ಪಮೊತ್ಿದ ಅನತದಾನ ಮತ್ತಿ ಅಲ್ಪಪರ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯ್ನ
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಜ್ಞಗೃತಿರ್ನತು ಪಸರಿಸಲತ, ಬ್ೀಧಕ ಸ್ಥಬ್ಬಂದ್ಧರ್ನತು ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದ ಹಸ ದ್ಧಗಂತ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲತ; ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು
ಸಮಾಜ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ಥದ ಸಮರ್ಕಲ್ಲೀನ ವಿಷರ್ಗಳ ಬ್ಗೆಾ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡ್ಡಸಲತ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ತ ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು, ಸ್ಥಂಪ್ೀಸ್ಥಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಥಮಿರ್ನರ್ಗಳ ಜೊತ್ಗೆ
ಅಲಾಪವಧಿರ್ ಅಧಯರ್ನಗಳನತು ಪ್ರೀತ್ರಸಹಿಸತತಿುದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನೆರ್ ಅಡ್ಡರ್ಲ್ಲಿ 152 ರ್ಶಕಷ ಣ ಸಂಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅನತದ್ಯನ ನಿೀಡ್ಡ ಪ್ರೀತ್ರಸಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
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Vijnana Vahini

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೇಕ -ದೆವೈಮಾಸ್ತಕ ಸಂಚಿಕೆ
ದೆವೈಮಾಸ್ಥಕದ ಜ್ನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾಚ್ಾ 2022 ಸಂಚಿಕಗಳನತು ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕರ್ ಪರತಿಗಳನತು ಚಂದ್ಯದ್ಯರರಾದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಮತ್ತು
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಪದವಿ ರ್ಕಲೆೀಜು, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಕೀಂದರಗಳು, ಗರಂಥಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನಿುತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೀಕದ ಎಲಾಿ ಸಂಚಿಕಗೆಗಳನತು ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್
ವಬ್ ಸ್ಥೈಟ kstacademy.in ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೀಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಬಿನಾರ್ ಕಾಯ್ವಕರಮಗಳು
2022ರ ಜ್ನವರಿಯಿಂದ ಮಾಚ್ಾ ವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಗಳ ಮತಂಚೂಣಿ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರತ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ

ಕರ.

ದ್ಧನಾಂಕ

ಸಂ.
1

ಜನವರ 03 – 29, 2022

(ಶನಿವಾರ & ಭಾನತವಾರ

ವಿಷ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪರತಿಭಾನೆವೀಷ್ಣೆ ಕಾಯ್ಕರಮ

ಸಹಯೀಗ
ಕೆಸೆಟಪ್ಸ್

ರೀತಿ

ಫಲಾನತಭ್ವಿಗಳ

ಸಂಖ್ೆಯ

ಆನ್

ಲೆೈನ್

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)
2
3

ಮಾರ್ಚ್ 15-19, 2022

R- ತ್ಂತಾರಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸಿರೀಯ

ಮಾರ್ಚ್ 26 - 30, 2022

ನೂಯಟಾರಸತಯಟಿಕಲ್ ಕತರತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ

-

ದತಾುಂಶ ವಿಶೆಲೀಷ್ಣೆ ಕಾರ್ಾ್ಗ್ಾರ

ಹೆೈಬಿರಡ್

49

ಪದೂಶ್ರೀ ಇನಿ್ಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯನೆೀಜೊಂಟ್ ಹೆೈಬಿರಡ್
ಅಂಡ್ ಸೆೈನ್್, ಬೆಂಗಳೂರತ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಮೂೇಳನ
ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ವಾಷ್ಠಾಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಮಾಳನವನತು 2022ರ ರ್ೀ ಮಾಹೆರ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥದಿಗಂಗಾ ಇನಿಸಿಟೂಯಟ ಆಫ್ ಟೆರ್ಕುಲಜ ಇವರ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ
ತ್ತಮಕ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದತ. ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸತಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಗಳ ಬ್ಳಕರ್ ಬ್ಗೆಾ
ಖಾಯತ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಿಗಳಿಂದ ಆಹಾವನಿತ್ ಉಪರ್ನಯಸಗಳನತು ಏಪಾಡ್ಡಸಲಾಗುವುದತ. ಅಲಿದೆ, ಸಂಶೀಧರ್ನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಾ ಸಂಶೀಧನೆರ್ ಪ್ೀಸಟರ್ ಅನತು ಪರಸತುತ್ ಪಡ್ಡಸಲತ
ಸಹ ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುವುದತ.

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಮೂೇಳನ
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸರ್ಾೀಳನದ ರ್ನಲೆನೆೀ ಆವೃತಿುರ್ನತು 2022ರ ರ್ೀ ಮಾಹೆರ್ಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕಲೆೀಜನ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ
ಆಯೀಜಸಲಾಗುವುದತ. ವಿಜ್ಞ
ಾ ನಿಗಳು, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಬ್ರಹಗಾರರತ ಮತ್ತು ಸಂವಹನರ್ಕರರಿಂದ ಆಹಾವನಿತ್ ಉಪರ್ನಯಸಗಳನತು ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧರ್ನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ
ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಪ್ೀಸಟರ್ ಪರಸತುತಿಗಳನತು ಏಷಾಡ್ಡಸಲಾಗುತಿುದೆ.

ಪ್ದವಿ, ಸಾನತ್ಕೇತ್ಿರ ಪ್ದವಿ ಮತ್ತಿ ಜ್ನಸಾಮಾನಯರಿಗ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಪರ್ಧವ
ಪದವಿ, ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಜ್ನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಕನುಡ ಮತ್ತು ಆಂಗಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಬ್ಂಧ ಸಪರ್ಧಾರ್ನತು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು

ಬಾಹ್ಯಯಕಾಶ ದಿನ ಮತ್ತಿ ಟೆಲ್ಲಮಟ್ರರ ದಿನಾಚ್ರಣೆ
ಭಾರತಿೀರ್ ಬ್ಹಾಯರ್ಕಶ ಸಂಶೀಧರ್ನ ಸಂಸ್ಥಿರ್ ಮಾಜ ಅಧಯಕಷರೂ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಸಂಸಾಿಪಕ ಅಧಯಕಷರಾದ ಪದಾ ವಿರ್ೂಷಣ ದ್ಧವಂಗತ್ ಪ್ರ. ರ್ತ ಆರ್ ರಾವ್
ಅವರ 90ನೆೀ ಜ್ನಾದ್ಧನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಚ್ಾ 10, 2022 ರಂದತ 'ಬ್ಹಾಯರ್ಕಶ ದ್ಧನ'ವನತು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರ್ಕರ್ಾಕರಮವನತು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶಂಕರನ್, ನಿದೆೀಾಶಕರತ,
ರ್ತ.ಆರ್.ರಾವ್ ಸ್ಥಟಲೆೈಟ ಸ್ಥಂಟರ್ ಇವರತ ಉದ್ಯಾಟಿಸ್ಥದರತ. ಈ ಸಂರ್ರಮಾಚರಣೆರ್ ಅಂಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬ್ಹಾಯರ್ಕಶ ರಸಪರಶು ಸಪರ್ಧಾರ್ನತು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗಾಗಿ ಖ್ಗೊೀಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ತ್ರರಾಲರ್ವನತು ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಮಾಜ ಅಧಯಕಷರಾದ ಪದಾ ಶ್ರೀ ದ್ಧವಂಗತ್ ಡಾ ಎಸ್ ಕ ರ್ಶವಕುಮಾರ್ ರವರ ಜ್ನಾದ್ಧನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಚ್ಾ 17, 2022 ರಂದತ 'ಟೆಲ್ಲರ್ಟಿರ ಡೆೀ' ಅನತು
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ರ್ಕರ್ಾಕರಮವನತು ಶ್ರೀ ಬ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷಣ , ನಿದೆೀಾಶಕರತ, ಐ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್.ಸ್ಥ. ಇವರತ ಉದ್ಯಾಟಿಸ್ಥದರತ. 'ಮನತಷಯನತ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ
ವಸಾಹತ್ತವನತು ಸಾಿಪಿಸಬೀಕೀ? ಎಂಬ್ ವಿಷರ್ದ ರ್ೀಲೆ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥೀಾಗಳಿಗೆ ಚಚಾಾ ಸಪರ್ಧಾರ್ನತು ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು

ಯ್ತ.ಆರ್.ಆರ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಮತ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾವಿೇನಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಾಕತ್ರ್ ಯಾವುದೆೀ ವಿಭಾಗದ್ಧಂದ ಹರಹಮತಾವ, ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಗಾರಮಿೀಣ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನರ ಜೀವನವನತು ಪರಿವತಿಾಸಲತ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡ್ಡರತವ ಅಥವಾ ಉದಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೀಗಾವರ್ಕಶಗಳನತು ಸಶಕುಗೊಳಿಸ್ಥದ ಅನತಕರಣಿೀರ್ ಆವಿರ್ಷೆರಗಳು / ಪರಿಹಾರಗಳನತು ಪರತಿವಷಾವೂ
ಗುರತತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಅಜಾದ್ಯರ ನವನಿಮಿಾತಿರ್ಕರರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದವರಾಗಿದತದ ಾಜ್ನನ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಪರರ್ಕರಅ, ಜ್ಗತಿುನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಬ್ಹತದತ.
ಪರಶಸ್ಥುರ್ ಮೂರತ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಿೀಗಿವ: ಪದವಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ರ್ನವಿೀನಯತ್ಗಾಗಿ ಡಾ ಎಸ್. ಕ. ರ್ಶವಕುಮಾರ್ ಪರಶಸ್ಥು; ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯತ್ುಮ
ರ್ನವಿೀನಯತ್ಗಾಗಿ ಪ್ರ. ರ್ತ. ಆರ್. ರಾವ್ ಪರಶಸ್ಥು ಾ3ಅ; ಮತ್ತು ಜ್ನಸಾಮಾನಯರ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ರ್ನವಿೀನಯತ್ಗಾಗಿ ಕಎಸ್ಟಿಎ ಪರಶಸ್ಥು. ಪರತಿಯಂದತ ಪರಶಸ್ಥುರ್ೂ ಸರ್ನಾನಪತ್ರ, ತ್ಲಾ
ರೂ 10,000 ನಗದತ ಬ್ಹತಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣಪತ್ರವನತು ಒಳಗೊಂಡ್ಡವ.
• ಪ್ರ. ರ್ತ. ಆರ್. ರಾವ್ ಪರಶಸ್ಥು (ರ್ತ.ಆರ್.ಆರ್.): ರ್ನಲತೆ ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರ್ತ.ಆರ್.ಆರ್. ಪರಶಸ್ಥುರ್ನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಡಾ ಎಸ್. ಕ. ರ್ಶವಕುಮಾರ್ ಪರಶಸ್ಥು (ಎಸ್.ಕ.ಎಸ್.): ಎಂಟತ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಕ.ಎಸ್. ಪರಶಸ್ಥುರ್ನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಪರಶಸ್ಥು (ಅರ್ಕಡೆಮಿ): ಜ್ನಸಾಮಾನಯರ ಐದತ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಪರಶಸ್ಥುರ್ನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೇಶಿಪಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಹರ್ರ್ತವತ್ವ
ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೇಶಿಪ (FKSTA)
ವೈರ್ಕ್ತುಕ ಅಹಾತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಟೀಮ್ಗೆ ನಿೀಡ್ಡದ ಕಡತಗೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿ-ಪರಶಸ್ಥುಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಲೀರ್ಶಪ್ ಆಯೆೆ ಸಮಿತಿರ್ ರ್ಶಫಾರಸ್ಥಸನಂತ್ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ 4ನೆೀ
ತ್ರೈಮಾಸ್ಥಕದ ಅಂತ್ಯಕೆ 46 ಫೆಲೀರ್ಶಪ್ ಗಳನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

2022 ರ ಮಾರ್ಚವ ರ್ರೆಗ (ಇಂಗ್ಿೇಷ್ ರ್ರ್ವಮಾಲ ಅನತಸಾರ ಪ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಪಗ್ದೆ)
ಕರ.
ಸಂ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ಹೆಸರತ

ಡಾ. ಬ. ಮಹಾಬ್ಲೆೀಶವರ

ಡಾ. ಬ. ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ್
ಪ್ರ. ಬ. ಎಸ್. ಕ್ತರಣಗಿ
ಶ್ರೀ ಸ್ಥ. ಡ್ಡ. ಪ್ತಟಿೀಲ್

ಡಾ. ಸ್ಥ. ವಾಸತದೆೀವಪಪ

ಡಾ. ಚಿದ್ಯನಂದ್ ಪಿ. ಮನೂಸರ್
ಡಾ. ದಯಾನಂದ್ ಅಗಸರ್
ಡಾ. ದೆೀವಿಪರಸಾದ್ ಶಟಿಟ

ಪ್ರ. ಜ. ಹೆೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಪ್ರ. ಗೆೈಟಿ ಹಸನ್
ಡಾ. ಗಣೆೀಶರಾಜ್

ಡಾ. ಹಂತಿರಕ ಶೀಖ್ರ್ ಶಟಿಟ

ಪ್ರ. ಐ. ಎಸ್. ರ್ಶವಕುಮಾರ
ಡಾ. ಕ. ರ್ನರಾರ್ಣ ಗೌಡ

ಪ್ರ. ಕ. ವಿಜ್ರ್ ರಾಘವನ್
ಡಾ. ಕ. ಬ. ಗುಡಸ್ಥ

ಕರ.
ಸಂ.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ಹೆಸರತ

ಡಾ. ಕ. ಪಿ. ರರ್ೀಶ

ಡಾ. ಕ. ಆರ್. ರ್ಶವಣಣ

ಪ್ರ. ಕ. ವಿ. ದೆೀವರಾಜ್
ಡಾ. ಕಲಾಯಣಿ ರಾಜು

ಡಾ. ಕರಬ್ ನಟರಾಜ್

ಡಾ. ಕ್ತರಣ್ ಮಜುಂದ್ಯರ್ ಶಾ
ಡಾ. ಎಲ್. ಎಂ.ಪಟ್ಯುರ್ರ್ಕ

ಡಾ. ಲಕ್ತಷಿ ಎಸ್. ಇರ್ನಂದ್ಯರ
ಡಾ. ಎಂ. ಬ. ಚಟಿಟ

ಡಾ. ಮತರಳಿ ಮೊೀಹನ್ ಚೂಂತ್ರರತ
ಡಾ. ಪಿ. ಚಂದರ ಶೀಖ್ರ
ಡಾ.ಪಿ.ಜ.ಚಂಗಪಪ

ಡಾ. ಸ್ಥ. ಎಂ. ಪ್ತಟಿೀಲ್

ಡಾ. ಪಿ. ವಂಕಟರಾಮರ್ಯ
ಪ್ರ. ಆರ್. ರ್ನಗೆೀಂದರನ್

ಕರ.
ಸಂ.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ಹೆಸರತ

ಪ್ರ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮತಧೀಳ
ಡಾ. ಎಸ್. ಚಂದರ ರ್ನರ್ಕ
ಪ್ರ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ ಪರಸಾದ್

ಡಾ. ಎಸ್. ರಾಜೀಂದರ ಪರಸಾದ್
ಪ್ರ. ಎಸ್. ರವಿಚಂದರ ರೆಡ್ಡಿ
ಪ್ರ. ಎಸ್. ಎನ್. ಹೆಗಡೆ

ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ಇರ್ನಂದ್ಯರ
ಡಾ. ಶತಭಾ, ವಿ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸತಧಾ ಮೂತಿಾ
ಡಾ. ಟೆಸ್ಥಸ ಥಾಮಸ್

ಡಾ. ಉದರ್ ಶಂಕರ್ ಪುರಾಣಿರ್ಕ
ಡಾ. ವಿ. ಜ್ರ್ರಾಮನ್

ಡಾ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಮರ್ಕಪುರ
Col. ಪ್ರ. ವೈ. ಎಸ್. ಸ್ಥದೆದೀಗೌಡ

ಡಾ. ಆರ್. ರಾಘವೀಂದರ ರಾವ್

ಸಾಂಸ್ತಿಕ ಸಹರ್ರ್ತವ
ರ್ಶಕಷ ಣ, ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಚಟತವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿರತವ ಸಂಸ್ಥಿಗಳನತು ಸಹವತಿಾಗಳಾಗಿ ಅರ್ಕಡೆಮಿಯಿಂದ ಗುರತತಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. 2021-22ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ 4 ನೆೀ
ತ್ರೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಕಳಗಿನ 02 ಸಂಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹವತಿಾತ್ವವನತು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ. ಸಂ.

ಸಂಸಿ (ಇಂಗ್ಿೇಷ್ ರ್ರ್ವಮಾಲ ಅನತಸಾರ ಪ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಪಗ್ದೆ)

1

ಕೃಷ್ಠ ಕಲಪ ಫಂಡೆೀಶನ್ (ಡಾ. ಪರಶಾಂತ್ ಪರರ್ಕಶ್, ಅಧಯಕಷರತ & ನಿದೆೀಾಶಕರತ), ಬಂಗಳೂರತ

2

ಪರಯೀಗ ಇನಿಸಿಟೂಯಟ ಆಫ್ ಎಜುಕೀಶನ್ ರಿೀಸಚ್ಾ (ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ರ್ನಗರಾಜ್, ಮತಖ್ಯ ಮಾಗಾದಶಾಕರತ), ಬಂಗಳೂರತ

ಸಹರ್ರ್ತವಗಳು
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ, ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಠ ಮತ್ತು ವೈದಯಕ್ತೀರ್ ಕಷ ೀತ್ರದ ಯಾವುದೆೀ ಕಷ ೀತ್ರದಲ್ಲಿರತವ ರ್ಶಕಷ ಣ ತ್ಜ್ಾರತ / ಸಂಶೀಧಕರತ / ರ್ಶಕಷ ಕರತ / ಉದಯೀಗನಿರತ್ರತ, ರ್ಶಕಷ ಣ /
ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ರ್ಕಪ್ಾರೆೀಟ ಸ್ಥೀರಿದಂತ್ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಉದಯೀಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ುರತ, ಸಹವತಿಾಗಳಾಗಿ ನೀಂದ್ಯಯಿಸ್ಥಕಳಳಲಾಗುತಿುದೆ. ಸಹವತಿಾತ್ವವನತು
ಪಡೆರ್ಲತ ಬ್ರ್ಸತವ ವಯಕ್ತುಗಳು ರೂ. 1,000/- ಾಒಂದತ ಸಾವಿರ ರೂಪ್ತಯಿಗಳು ಮಾತ್ರಅ ಶತಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಡೆಮಿ ವಬ್ ಸ್ಥೈಟ ನಲ್ಲಿರತವ ಅಜಾರ್ನತು ರ್ತಿಾ ಮಾಡ್ಡ ವಷಾದ
ಯಾವುದೆೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ಹತದ್ಯಗಿದೆ.
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2022-’23ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯೇಜಿಸ್ತರತರ್ ಕಾಯ್ವಕರಮಗಳು
ಕನಾವಟಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾಷ್ಟವಕ ಸಮೂೇಳನ: ಪರಚಲ್ಲತ್ ಕೀಂದರ ವಿಷರ್ದ ರ್ೀಲೆ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನವಂಬ್ರ್ 2022 ರಿಂದ ಜ್ನವರಿ 2023
ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದತ.

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಮೂೇಳನ: ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಐದನೆೀ ಸರ್ಾೀಳನವನತು ನವಂಬ್ರ್ 2022 ಮಾಹೆರ್ಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಸಲಾಗುವುದತ.
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ /ಪುರಸಾಕರಗಳು: ನಾಮನಿದೆೇವಶನ ಅಜಿವ ಅಹ್ಯವನಿಸ್ತದೆ. ಕನೆಯ್ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರರಲ್ 30, 2022

 ಪ್ರ. ಸ್ಥ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥು
 ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂವಹನ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರಶಸ್ಥು

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ನಾಯಸ ಮಾಲ/ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಾವಗಾರ: ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 03 ದ್ಧನಗಳ ವಿಶೀಷ ಉಪರ್ನಯಸ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು 02 ದ್ಧನಗಳ ವಿಶೀಷ
ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳನತು 2022-‘23ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದತ.

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯ್ರಿಂಗ್ ವಿಷಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಟ್ರವಫಿಕೆೇಟ್ ಕೇಸ್ವಗಳು: 2022-23ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 12 ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು ನಡೆಸಲಾಗುವುದತ.
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೇಕ ದೆವೈಮಾಸ್ತಕ ಸಂಚಿಕೆ: : ಒಟತಟ 6 ಸಂಚಿಕಗಳನತು 2022ರ ರ್ೀ, ಜುಲೆೈ , ಸ್ಥಪಟಂಬ್ರ್, ನವಂಬ್ರ್ ಮತ್ತು 2023ರ ಜ್ನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾಚ್ಾ ಮಾಹೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹರತ್ಂದತ, ಪದವಿ ರ್ಕಲೆೀಜುಗಳು, ಗರಂಥಾಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕಡಲಾಗುವುದತ.

ಚಂದ್ಯದ್ಯರಿಕ ಶತಲೆ: ಬಡ್ಡ ಪರತಿಗೆ ರೂ .50/-; ವೈರ್ಕ್ತುಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಂದ್ಯದ್ಯರರಿಗೆ ಕರಮವಾಗಿ ರೂ. 300/- ಮತ್ತು ರೂ. 500/- ವಾಷ್ಠಾಕ ಚಂದ್ಯ; ಆಜೀವ
ಚಂದ್ಯದ್ಯರಿಕ ಕರಮವಾಗಿ ರೂ. 4,000/- ಮತ್ತು ರೂ. 5,000/ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ವಾಹಿನಿ - ತೆರೈಮಾಸ್ತಕ ಇ- ಸತದಿಿ ಪ್ತ್ರ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂರ್ಹನ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನರ್ನತನ ಜ್ನಪ್ರರಯ್ಗೊಳಿಸತವುದತ: ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂವಹನ ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು, ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೆೀಖ್ಕರತ
ಮತ್ತು

ಪತ್ರಕತ್ಾರಂದ್ಧಗೆ

ಆಯೀಜಸಲಾಗುವುದತ.

ಸಂವಾದ,

ಮಾಧಯಮದಂದ್ಧಗೆ

ಸಂವಹನ

ಮತ್ತು

ಕನುಡದಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನವನತು

ಜ್ನಪಿರರ್ಗೊಳಿಸತವ

ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು

ಆವಿಷ್ಕಕರ ವೇದಿಕೆ ಹ್ಯಗಯ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದಲ್ಲಿ ಸಿಳಿೇಯ್ ಆವಿಷ್ಕಕರಗಳ ಪ್ರರೇತ್ಸುಹಕೆಕ ಆವಿಷ್ಕಕರ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತಿ ಉದಯಮಶಿೇಲ್ತೆ ಬಳರ್ಣಿಗಗ ಉತೆಿೇಜ್ನ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲೂಿ ಪರಮತಖ್ವಾಗಿ ಗಾರಮಿೀಣ ಭಾಗದ ಜ್ನರ ವಿನೂತ್ನ ಆವಿರ್ಷೆರಗಳನತು ಗುರಿತಿಸ್ಥ, ಮತಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತ್ರತವುದತ ಈ ರ್ಕರ್ಾಕರಮದ ಉದೆದೀಶವಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೇಧ್ನೆಯ್ ಉತೆಿೇಜ್ನಕಾಕಗ್ ಕಾಮನ್ ಇನತುರ ಮ
ು ಂಟೆೇಶನ್ ಫೆಸ್ತಲ್ಲಟ್ರ (CIFPR) ಮತ್ತಿ ದಯರಸಂವೇದಿತ್ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗ್ ರ್ಚ್ತವರ್ಲ್ ಸೈನ್ು್ ಲ್ಪಯಬ್ು್ (VSLRL) ಸಾಿಪ್ನೆ:
ಸೃಜ್ನರ್ಶೀಲತ್, ರ್ನವಿೀನಯತ್ರ್ನತು ಉತ್ುೀಜಸತವುದತ ಮತ್ತು ಪದವಿ, ಸಾುತ್ಕೀತ್ುರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧರ್ನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೀಧನೆರ್ ಪರವೃತಿುರ್ನತು
ಉತ್ುೀಜಸತವ ಗುರಿರ್ನತು ಇದತ ಹಂದ್ಧದೆ

ಸ್ತಿಮ (STEAM) ಉತೆಿೇಜ್ನ ಪ್ರಯ್ತ್ನಗಳ ಒಗಯೂಡಿಸತವಿಕೆ: ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆರ್ ಸಾವರ್ತ್ು ಸಂಸ್ಥಿಗಳಂದ್ಧಗೆ
ರ್ಕಯಾಾಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತೀಣಾಗಳು, ಸರ್ಾೀಳನಗಳು, ಇತ್ರಯದ್ಧಗಳ ಆಯೀಜ್ನೆರ್ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ರ್ಶಕಷ ಣ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ ರತ್ರ್ನತು ಉತ್ುೀಜಸಲತ ಸಹಕರಿಸತತ್ುದೆ.

ಪ್ತರಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಪ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಚ್ಟತರ್ಟ್ರಕೆ ಆಧಾರಿತ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ್ ಮಯಲ್ಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನರ್ನತನ ಅಥವಮಾಡಿಕಳುುವುದತ: ಪರಯೀಗ ಮತ್ತು ಪ್ತರತ್ಯಕ್ತಷಕರ್ ಮೂಲಕ
ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳನತು ಚಟತವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆೀರವಾಗಿ ತಡಗಿಸ್ಥಕಳುಳವ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಮನೀಭಾವವನತು ಬಳೆಸತವ ಗುರಿರ್ನತು ಹಂದ್ಧದೆ.

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂರ್ಹನ ಮತ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪ್ನಯೂಲ್ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಸವಾಲ್ತ ಸಪರ್ಧವ ಕಾಯ್ವಕರಮ: ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂವಹನ ಸವಾಲತ ಸಪರ್ಧಾರ್ತ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳು, ರ್ಶಕಷ ಕರತ,

ಸಂಶೀಧಕರತ ಮತ್ತು ಸಂಶೀಧರ್ನ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ತ್ಮಾ ಜ್ಞ
ಾ ನ, ಸೃಜ್ನರ್ಶೀಲತ್, ವಿಶಿೀಷಣೆ, ಪರಸತುತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಯಗಳನತು

ಪರದರ್ಶಾಸಲತ ಅವರ್ಕಶವನತು ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಇದತ ವಿಡ್ಡಯಗಳು / ವರ್ಕಾ ರ್ಶೀಟ ಗಳು / ಪರಯೀಗ ರ್ಕಡಾ ಗಳು / ಪ್ೀಸಟರ್ ಗಳು ಇತ್ರಯದ್ಧಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ೀಧನೆ ಮತ್ತು
ಕಲ್ಲಕರ್ ವಿಷರ್ಗಳನತು ತ್ಯಾರಿಸತವ ಗುರಿರ್ನತು ಹಂದ್ಧದತದ , ಮತಂದ್ಧನ ಪಿೀಳಿಗೆರ್ ಕಲ್ಲಕಗೆ ಸೂೆತಿಾ ನಿೀಡತಲ್ಲದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿರ್ತ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ , ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಕ್ರತ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಸಾಕಷಯ ಚಿತ್ರಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ: ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತಂಚೂಣಿ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಡಜಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಾಗೂ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ತ ನಡೆಸಲ್ಲರತವ ಸಟಿಾರ್ಕೀಟ ಕೀಸ್ಾಗಳಿಗೆ ಬೀರ್ಕಗುವ ಜ್ಞ
ಾ ನ ರ್ಂಡಾರಗಳನತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡ್ಡಸಲಾಗುವುದತ. ತ್ಜ್ಾ ಉಪರ್ನಯಸಗಳು, ಕ್ತರತ ಚಿತ್ರಗಳು

ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ ಚಿತ್ರಗಳನತು ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ಲ್ಲಿಯೆೀ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದತ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದತಳಿದ ಪರದೆೀಶಗಳ ವಿವಿಧ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ಡ.ವಿ.ಡ್ಡ/ಸ್ಥ.ಡ್ಡ ಮೂಲಕ
ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದತ.

ಇತ್ರೆ ಕಾಯ್ವಕರಮಗಳು:

 ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ಥದ ರಾಷ್ಠರೀರ್ ಮತ್ತು ಅಂತ್ರರಾಷ್ಠರೀರ್ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ
 ದ್ಧವಾಯಂಗರಿಗಾಗಿ ವಿಶೀಷ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳು

 ಪ್ರರಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮಾಡಲ್ ಪರದಶಾನ ಸಪರ್ಧಾ
 ಅಲಪಮೊತ್ುದ ಅನತದ್ಯನ & ಅಲಾಪವಧಿ ಅಧಯರ್ನ: ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಪ್ರೀತ್ರಸಹಕ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು ರಾಜ್ಞಯದಯಂತ್ ಶೈಕಷ ಣಿಕ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು, ವಿಶವವಿದ್ಯಯನಿಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಇತ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲಪ ಮೊತ್ುದ ಅನತದ್ಯನ ನಿೀಡ್ಡ ಪ್ರೀತ್ರಸಹಿಸಲಾಗುವುದತ. ಅಲಾಪವಧಿರ್ ಅಧಯರ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶೀಧಕರತ ಮತ್ತು ರ್ತವ
ಬ್ೀಧರ್ನ ಅಧಾಯಪಕರಲ್ಲಿ ಸಂಶೀಧರ್ನ ಪರವೃತಿುರ್ನತು ಉತ್ುೀಜಸತವುದತ

 ರ್ಕರ್ಾನಿೀತಿ / ರ್ಕರ್ಾತ್ಂತ್ರ / ಅಪ್ರೀಚ್ / ಸ್ಥಟೀಟಸ್ ಪೀಪರ್ ಹರತ್ರತವುದತ
 ಸದಸಯತ್ವ , ಫೆಲೀಷ್ಠಪ್ ಮತ್ತು ಎರ್ರಿಟಸ್ ಸಾಿನಗಳನತು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುವುದತ.
 ರ್ಕಪ್ಾರೆೀಟ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥಿಗಳಡನೆ ಸಹಯೀಗ
ಸೂಚನೆ: ಅನತದ್ಯನದ ಲರ್ಯತ್ ಹಾಗೂ ರ್ಕರ್ಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿರ್ ತಿೀಮಾಾನದಂತ್ ರ್ೀಲೆಂಡ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು ಅನತರ್ಷಿನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದತ.
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಾಕಎಸ್ಟಿಎಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಇಲಾಖೆರ್ ಅಡ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಾವರ್ತ್ು
ಸಂಸ್ಥಿಯಾಗಿದತದ , 2005ರ ಸ್ಥಪಟಂಬ್ರ್ 05ರಂದತ ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನವನತು ಪರಚಾರಪಡ್ಡಸತವ ಹಾಗೂ ಜ್ನಪಿರರ್ಗೊಳಿಸತವ ಅಧಾಯದೆೀಶವನತು ಹಂದ್ಧರತವ
ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ತ 'ಎಲಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡ್ಡಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸಶಕುಗೊಳಿಸತವುದತ' ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಪರಚಾರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಪರಸಾರ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಕ ಕಲಾಯಣರ್ಕೆಗಿ ರ್ನವಿೀನಯತ್ಗಳನತು ಬಳೆಸತವಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ ಪ್ತತ್ರ ವಹಿಸತವುದತ' ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ರ್ಧಯೀರ್ವಾಗಿದೆ. ವಿಶೀಷವಾಗಿ ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಂವಹನದ
ಮೂಲಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ್ಯದಯಂತ್ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಮನೀಭಾವವನತು ಬಳೆಸತವುದತ; ಗಾರಮಿೀಣ ಪರದೆೀಶಗಳನತು ಕೀಂದರವಾಗಿಟತಟಕಂಡತ ರ್ಶಕಷ ಣ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು-ಕೃಷ್ಠಕರತಉದ್ಧದರ್ಗಳ ಸಂಪಕಾ ಏಪಾಡ್ಡಸತವ ಮೂಲಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಪರಸಾರವನತು ಸತಲರ್ಗೊಳಿಸತವುದತ; ಸಾಮಾಜಕ ಲಾರ್ರ್ಕೆಗಿ ರ್ನವಿೀನಯತ್ ಮತ್ತು ಉದಯಮರ್ಶೀಲತ್ಗಳನತು
ಬಳೆಸತವುದತ; ಪರಶಸ್ಥುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಡತಗೆಗಳನತು ಗುರತತಿಸತವುದತ; ಸಮಾವೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಕಾ ರ್ಕರ್ಾಕರಮಗಳನತು ಆಯೀಜಸತವುದತ; ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ
ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನದ ಮತಂಚೂಣಿ ಕಷ ೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಥಯಾ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಪನೂಾಲ ಕೀಂದರವಾಗಿ ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೆ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತು
ರ್ನವಿೀನಯತ್ ರ್ಕರ್ಾನಿೀತಿರ್ ಾಎಸ್ಟಿಐಅ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥಿಯಾಗಿ ರ್ಕರ್ಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಅರ್ಕಡೆಮಿರ್ ಉದೆದೀಶಗಳಾಗಿವ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳಸಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ

ಎಲ್ಿ ರಿ ಗಾಗ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ

ಸಂಪ್ಕವ

ಮತಖಯ ಕಾಯ್ವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕನಾವಟಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞ
ಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪ್ರ. ರ್ತ. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ರ್ವನ, ತೀಟಗಾರಿಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ರ್ಕಲೆೀಜು
ದ್ಯವರ, ರ್ೀಜ್ರ್ ಸಂದ್ಧೀಪ್ ಉನಿುಕೃಷಣನ್ ರಸ್ಥು , ದಡಿಬಟಟಹಳಿಳ ಬ್ಡಾವಣೆ
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