
ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮವಾದ ವಿಶ್ವ 
ಆರ್ಥಯಕ ವೆೇದಿಕರೆ್ ವಾರ್ಷಯಕ ಅಧಿವೆೇಶ್ನವು 
ಕ ೆೇವಿಡ್19 ಪಿಡುಗಿನ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ 
ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮವಾಗಿತುು. 'ಒಗ ೂಡಿ ಕಲೆಸ 
ಮಾಡುವುದು, ನಂಬಿಕರೆ್ನುು ಪ್ುನರ್ 
ಸ್ಾಾಪಿಸುವುದು' ಎಂಬ ಧೆಯೇರ್ ವಾಕಯದೆ ಂದಿಗ ೆ
ಪಿಡುಗಿನಂದ ಉಲಬಣಗ ೆಂಡ ಆರ್ಥಯಕ, 
ಪ್ರಿಸರ, ರಾಜಕೇರ್ ಮತುು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ತೆ ಡಕುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದು ಈ 
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದೆದೇಶ್ವಾಗಿತುು.  
ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪ್ರಿೇತಯವನುು ನಭಾಯಿಸುವುದು, 
ಪ್ರರ್ತುಕೆೆ ಉತುಮ ಭವಿಷ್ಯವನುು 
ನರ್ಮಯಸುವುದು, ನಾಲೆನೆೇ ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ಕಾರಂತಿಗ ೆ
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳುವುದು ಮತುು 
ಕಲೆಸಕೆೆ ಉತುಮ ಭವಿಷ್ಯವನುು ಖಾತಿರ 
ಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುು ಪ್ರಗತಿ 

ಸ್ಾಧಿಸುವುದು ಈ ಕೇೆಂದಿರೇಕೃತ ಕ್ೇೆತರಗಳಾಗಿದದವು. 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಮರುಕೌಶ್ಲಯ, ಹವಾಮಾನ ಕರಮ 
ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ 
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಾುಪಿಸಬಹುದಾದ 
ಅಂಶ್ಗಳಿವ.ೆ 
ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ು ತಜ್ಞರ ಭಾಷ್ಣಗಳಳ, 
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಳ, ಅಲಪ ಮೊತುದ ಅನುದಾನಗಳ 
ಬೆಂಬಲ ಹಾಗ  ವಾರ್ಷಯಕ ಪ್ರಶ್ಸಿುಗಳಳ ಮತುು 
ಫೆಲೆ ೇಶಿಪ್ ಗಳ ಆಯ್ಕೆರ್ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನುು 
ಕೆೈಗ ೆಂಡಿತು. ಕೆಎಸಿಿಎರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸರ್ಮತಿ 
ಮತುು ವಾರ್ಷಯಕ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭಗೆಳರೆಡ  
ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ಸ್ೆೇರಿದದವು. ಸದಸಯರಿಂದ 
ಪ್ಡೆದ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ ಮತುು ಸಹಕಾರವನುು 
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಮರಿಸುತೆುೇವೆ.  
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ಒಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ  

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮ ಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ - ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕ ವಿಶೋಷ ಸಂಚಿಕೆ 

ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ 2022  
ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಜೂನ್ 30, 2022 ನಹಿ ವಿಜ್ಞಾ ನೆೋನ ಸದೃಶಂ ಸಂಪುಟ 03 :   ಸಂಚಿಕೆ 01 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ ು  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ  
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ ು  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ  ಇಲಾಖೆ,  ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕಾಾರ  

ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಅಯಯಪ್ಪನ್ 
ಅಧಯಕಷ ರ  

ಅಧಯಕಷ ರ ಲೋಖನಿಯಂದ 

ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ 
'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ ೇಕ' ಪ್ರಕಟಣೆರ್ು ಕಳದೆ 16 

ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ನರಂತರವಾಗಿ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. 
ಶ್ಂಕರ್.ರವರ ಸಂಪಾದಕತವದಲ್ಲಿ ಹೆ ರಬರುತಿುದೆ. 
ಜೆ ತೆಗ,ೆ ಈವರೆಗ ೆ ನಾಲುೆ ವಿಶೆೇಷ್ 
ಸಂಚಿಕೆಗಳನ ು ಸಹ ಹೆ ರತಂದಿದುದ ಇದಿೇಗ 
'ಸಂಶೆ ೇಧನೆಗಳ ಮುಂಚ ಣಿರ್ಲ್ಲಿ' ಎಂಬ 
136 ಪ್ುಟಗಳ ವಿಶೆೇಷ್ ಸಂಚಿಕೆರ್ನುು 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೆೇಷ್ ಸಂಚಿಕೆರ್ು 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನದ  ಮುಂಚ ಣಿ 
ವಿಷ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ ಪ್ರಸಿದಧ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಲೆೇಖಕರ ಒಟುಿ 25 ಲೆೇಖನಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದೆ. 

ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ವಿವರ ಪುಟ 7 ರಲ್ಲ ಿ . . . . .  



'ಹಂದಿನ ಘಟನರೆ್ನುು ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಳುಲಾಗದವರು 
ಅದನುು ಪ್ುನರಾವತಿಯಸಿ ಖಂಡನೆಗ ೆಳಪ್ಡುತಾುರೆ' 
ಎಂದು ತತವಜ್ಞಾನ ಜಾರ್ಜಯ ಸ್ಾಯಂಟಿಯಾನ ಒಮ್ಮಮ 
ಹೆೇಳಿದದರು, ಉಕೆರೇನ್ ನಲ್ಲಿನ ರ್ುದಧವು ಇತಿಹಾಸ 
ಪ್ುನರಾವತಯನೆಯಾಗುತಿುದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ 
ನೆನಪಿಸುತುದೆ. ಎರಡನೆರ್ ಮಹಾರ್ುದಧದ 
ನಂತರ, 1955ರಲಿ್ಲ, ಬರ್ಾರಯಂಡ್ ರಸೆ್ೆಲ್.ರವರು, 
ಆಲಬರ್ಟಯ ಐನ್.ಸ್ೆಿೈನ್ ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗಣಯವಯಕುಗಳ 
ಸಹಯೇಗದೆ ಂದಿಗೆ, ರಸೆ್ಲ್ - ಐನ್.ಸ್ೆಿೈನ್ 
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಂದೆೇ ಹೆಸರಾದ ಒಂದು 
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆರ್ನುು ಪ್ಗಾವಶ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸಿದರು. 'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಮಹಾರ್ುದಧದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಅಣವಸರಗಳನುು 
ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆರ್ ವಾಸುವಾಂಶ್ದ 
ದೃರ್ಷಿಯಿಂದ ಮತುು ಅಂತಹ ಅಣವಸರಗಳಳ 
ಮನುಕುಲದ ಅಸಿುತವಕೆೆ ಬೆದರಿಕ ೆ ಹಾಕುತಿುದುದ, ತಮಮ 
ಉದೆದೇಶ್ವನುು ಜಾಗತಿಕ ರ್ುದಧದಿಂದ 
ಸ್ಾಕಾರಗ ೆಳಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಅರಿತುಕೆ ಳಳುವಂತ ೆ ಹಾಗ  ಸ್ಾವಯಜನಕವಾಗಿ 
ಒಪಿಪಕ ೆಳಳುವಂತೆ ನಾವು ಜಗತಿುನ ಸಕಾಯರಗಳನುು 
ಒತಾುಯಿಸುತೆುೇವೆ ಮತುು ಆ ಮ ಲಕ, ತಮಮ 
ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಇತಯರ್ಯಕೆೆ ಶಾಂತಿರ್ುತ 
ಮಾಗಯಗಳನುು ಕಂಡು ಹಡಿರ್ುವಂತೆ ನಾವು 
ಅವರನುು ಒತಾುಯಿಸುತುೆೇವ'ೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮನವಿರ್ು 
ಇಂದಿಗ  ಪ್ರಸುುತವಾಗಿದುದ, ಇದು ನಾಜಿ 
ಕಾನೆಂರ್ೆರೇಶ್ನ್ ಕಾಯಂಪ್ ಮತುು ಜಪಾನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ 
ಅಣುಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಹಾಗ  ಇನುತರ ೆ
ಘಟನೆಗಳಿಂದಾದ ಆಳವಾದ ಗಾರ್ಗಳ  
ಹನೆುಲೆರ್ಲ್ಲಿ ಪೆರೇರೆೇಪಿತವಾದುದಾಗಿದೆ. 
ಹತಾಯಕಾಂಡದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಿದಧ ಮನ ೆೇವೆೈದಯ 
ವಿಕಿರ್ ಇ. ಫಾರಂಕ್.ರವರು ತಮಮ 'ಮಾಯನೆ್ ಸರ್ಚಯ 
ಫಾರ್ ರ್ಮೇನಂಗ್' ಎಂಬ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿ, 'ಜಗತುು ಕಟೆಿ 
ಸಿಾತಿರ್ಲ್ಲಿದೆ, ನಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಬಬರ  ತಮಮ 
ಕೈೆಲಾದಷ್ುಿ ಪ್ರರ್ತುಗಳನುು ಮಾಡದ ಹೆ ರತು 
ಎಲಿವೂ ಇನ ು ಹದಗಡೆುತುದೆ ಎಂದು 
ಎಚಚರಿಸಿದಾದರೆ. ಔಪ್.ವಿರ್ಟ ೆ ಉದಾರಣೆರ್ು 
ಮನುಷ್ಯನು ಏನನುು ಮಾಡಬಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ನಮಗ ೆತಿಳಿಸಿದ ೆಹಾಗ  ಹರ ೆೇಶಿಮಾ ಘಟನೆರ್ು  
ಅಪಾರ್ದ ಬಗೊ ಏನದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ.ೆ 
ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗರ ಕರಾಗೆ ೇಣ. 

ಉಕೆರೇನ್.ನಲ್ಲಿ ಆಗುತಿುರುವಂತೆ 1946 ರಿಂದಲ  
ರ್ುದಧದಿಂದಾಗಿ ಜನಸ್ಾಮಾನಯರ ಜಿೇವಕೆರುವ 
ನಜವಾದ ಅಪಾರ್ದ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆ. 
ಎರಡನೆರ್ ಮಹಾರ್ುದಧವನುು ಹೆ ೇರಾಡಿ 
ಗೆದದರ  ಸಹ ಶಾಂತಿರ್ು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳದೆು 
ಹೆ ೇಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತುದೆ. ಆದರ  
ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಯಂತ ರ್ುದಧಗಳಳ ನರ್ಂತಿರತ 
ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳಿಂದ ಮತುು ದಾರಿತಪಿಪಸುವ ರಾಜಕೇರ್ 
ನಾರ್ಕತವದಿಂದ ನಡೆರ್ುತಿುದೆ. ನರಮ್ಮೇಧಗಳಳ 
ಮುಂದುವರಿದಿವ.ೆ ಜನರು ತಮಮ ಮನಗೆಳನುು 
ತೆ ರೆದು ನರಾಶಿರತರಾಗಿ ಹೆ ಸ ತಾಣಗಳನುು ಅರಸಿ 
ಹೆ ೇಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ. ಸಂತೆ ೇಷ್ದ 
ಜಿೇವನವನುು ನಡೆಸಲು ಜನರಿಗಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರವನುು ಅವರದಲಿದ ತಪಿಪನಂದ ಕಸಿದು 
ಕ ೆಳುಲಾಗುತಿುದೆ. ಮಾನವತಾವಾದವು ನಧಾನವಾಗಿ 
ಕ ೆಲಿಲಪಡುತಿುದೆಯ್ಕೇ? ಎಂಬ ಮ ಲಭ ತ ಪ್ರಶೆು 
ಎದುರಾಗುತಿುದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ೆಾರ್ು ಅಂತಾರಾರ್ಷರೇರ್ 
ಸುವಯವಸೆ್ಾರ್ನುು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂಸ್ೆಾಯಾಗಿದುದ, 
ಇಂದು ಅಸಹಾರ್ಕವಾಗಿದಯೆ್ಕಂದು 
ಭಾಸವಾಗುತಿುದೆ. ಅದರ ಭದರತಾ ಮಂಡಳಿರ್ 
ಖಾರ್ಂ ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳಲ್ಲ ಿ ಒಂದಾದ ರರ್ಾಯವು 
ಉಕೆರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ುದಧ ನಡೆಸುತಿುದೆ.  
ಬುದಿದಜಿೇವಿಗಳಳ ಮತುು ಶಾಂತಿವಾದಿಗಳ 
ಮೌನದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಕಾರಣವು ದಿನದಿಂದ 
ದಿನಕೆೆ ದಬಾಬಳಿಕೆದಾರರ 
ಪಾರಬಲಯಕ ೆೆಳಗಾಗುತಿುದೆಯ್ಕೇ? ವಿಜ್ಞಾನಗಳಳ ಮತುು 
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳಳ ನಮಮನುು ತಪ್ುಪ 
ದಾರಿಗೆಳದೆಿದಾದರೆಯ್ಕೇ? ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು 
ತಂತರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯ್ಕೇ 
ಇರುವುದೇೆ ಅರ್ವಾ ಅವನ ವಿನಾಶ್ಕಾೆಗಿಯೇ?  
ನಾಗರಿಕ ಹಕುೆಗಳ ಹೆ ೇರಾಟಗಾರ ಮಾಟಿಯನ್ 
ಲ ರ್ರ್ ಕಂಗ್ ಜ ನರ್ರ್ ರವರು, 'ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ಶ್ಕುರ್ು ನಮಮ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಶ್ಕುರ್ನುು ರ್ಮೇರಿಸಿದೆ' 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಇಂದು, ಸಕಾಯರಗಳಳ 
ಹಂದೆಂದ  ಕಾಣದಂತಹ ಸ್ಾಮ ಹಕ ವಿನಾಶ್ದ 
ಅತಯಂತ ಮಾರಕ ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಜಾಾಗಿವೆ. 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸವರ್ಂ-
ವಿನಾಶ್ಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಟಿಿದೆದೇವೆಯ್ಕೇ? 
ಸಂಶೆ ೇಧಕ ಆಲರೆೆಡ್ ನೆ ಬೆಲ್ ರವರು 
ಕಂಡುಹಡಿದ ಡೆೈನಮ್ಮೈರ್ಟ ಸ್ೆ ರೇಟಕಗಳಿಂದಾದ   
ವಿನಾಶ್ವನುು ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಳಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ 

ಮಾನವತಾವಾದ: ಕಗ್ಗೊಲಯಾಗುತ್ತುದೆಯೋ? 

'ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಶ್ಕುರ್ು ನಮಮ 
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಶ್ಕುರ್ನುು 

ರ್ಮೇರಿಸಿದೆ'  
- ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ 

ಜೂನಿಯ್ರ್   
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 ಪ್ೂೊ. ಜ್. ತ್ೂಣನ್ನವರ್ 

 ಪ್ೂೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿ 



ದೆೇವರಿಂದ ವರವನುು ಪ್ಡೆದ ಭಕುನು ಶ್ಸರಸಜಿಾತನಾಗಿ 
ಕೌರರ್ಯವನುು ಮ್ಮರೆದು ಸಿಕೆವರನೆುಲಾಿ ಬಲ್ಲಪ್ಡೆರ್ುತಾುನೆ.  
ನೆ ಂದವರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ  ದೆೇವರನುು ಪಾರರ್ಥಯಸುತಾುರೆ, ನಂತರ 
ದೆೇವರು ಕ ರರಿಯಾದ ಭಕುನನುು ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸುತಾುನೆ. ಕ ೆನೆರ್ಲ್ಲಿ, 
ಒಳೆುರ್ದು ಕಟೆಿದದರ ಮ್ಮೇಲೆ ಗೆಲುಿತುದೆ. ಆದರ ೆ ವಾಸುವಿಕ 
ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ, ರ್ುದಧದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ 
ಬುದಿಧವಂತಿಕಯೆ್ಕೇ ಹೆ ರತು ಮ ಖಯತನವಲಿ, ಬೌದಧ ಧಮಯದ  
ತತವವು ಸವಗಯ ಮತುು ನರಕಗಳರೆಡರ ದಾವರಗಳನುು ತೆರರೆ್ಲು 
ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಕೇಲ್ಲಕೆೈ ಇದ ೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಳತುದೆ. ಅದನುು 
ನಧಯರಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನಗೆ ಬಿಟಿದುದ. 'ಬರಹಾಮಂಡ ಮತುು 
ಮಾನವನ ಮ ಖಯತನಗಳರೆಡ  ಅನಂತವಾಗಿವೆ ಮತುು 
ಮೊದಲನರೆ್ದರ ಬಗೊ ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲಿ ಎಂದು ಐನ್.ಸ್ೆಿೈನ್ 
ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಸಂಘಷ್ಯಗಳಳ, ದುುಃಖ ಮತುು ದುಮನಗಳಿಂದ 
ಮುಕುವಾದ ಜಗತಿುನಲಿ್ಲ ಬದುಕಲು ನಾವು ಬರ್ಸುತುೆೇವೆ; ಆ 
ಜಗತುು ಹೆಚುಚ ಮಾನವಿೇರ್, ಆಧಾಯತಿಮಕ ಮತುು 
ಸಂತೆ ೇಷ್ದಾರ್ಕವಾಗಿರುತುದೆ. 

ಪ್ೂೊ. ಬಿ. ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿ 
ಸದಸಯರು, ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮ 

ವಿಶಾರಂತ ಕುಲಪ್ತಿಗಳಳ, ಗುಲಬಗಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಲರ್, ಕಲಬುರಗಿ 
ಇ-ಮ್ಮೇಲ್: bgmulimani70@gmail.com 

 
ಪ್ೂೊ. ಜ್. ತ್ೂಣಣನ್ನವರ್ 

ನವೃತು ಮುಖಯಸಾರು, ಭೌತಶಾಸರ ವಿಭಾಗ,  
ಕನಾಯಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಲರ್, ಕಲಬುರಗಿ 

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

 
ಕನ್ನಡಕ್್ೆ ಅನ್ುವಾದ: ಡಾ. ಆನ್ಿಂದ್ ಆರ್ 
ಹರಿರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮ  

ಅಗತಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆವಿರ್ಾೆರದ ಪಾರರ್ಶಿಚತುವಾಗಿ 
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿರ್ನುು ಉತೆುೇಜಿಸಲು ಅವರು ನ ೆಬೆಲ್ 
ಪಾರಿತೆ ೇಷ್ಕವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿದರು. ನ ೆಬೆಲ್ ರವರಂತೆ ತಾವೂ 
ಸಹ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನ ೆೇಭಾವದಿಂದ ಪ್ರರ್ತಿುಸಬಹುದೆೇ?  ಪ್ರಸಿದಧ 
ಬರಹಾಮಂಡಶಾಸರಜ್ಞ ಕಾಲ್ಯ ಸಗಾನ್ ತನು ಪ್ುಸುಕ 'ದಿ ಡೆಮನ್-
ಹಾಂರ್ೆಡ್ ವಲ್ಡಯ - ಸ್ೆೈನ್ೆ ಆಸ್ ಎ ಕಾಯಂಡಲ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯ' 
ನಲ್ಲಿ ಮಾಯನಹತಾುನ್ ಪ್ರಮಾಣು ಶ್ಸ್ಾರಸರ ಯೇಜನೆರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ನದೆೇಯಶ್ಕರಾಗಿದದ ಜೆ. ರಾಬರ್ಟಯ ಓಪ್ನೆಹೈಮರ್ ಮತುು ಆಗಿನ 
ಅಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಅಧಯಕ್ಷ ಹಾಯರಿ ಟ ರಮನ್ ನಡುವಿನ ಭೆೇಟಿರ್ನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಸುತಾುರೆ. ಸಭೆರ್ಲ್ಲಿ "ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ರಕುಸಿಕು ಕೆೈಗಳಿವೆ, 
ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಪಾಪ್ದ ಅರಿವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಓಪ್ನೆಹೈಮರ್ 
ಪ್ರತಿಕರಯಿಸುತಾುರೆ. ಜಪಾನನ ಹರೆ ೇಶಿಮಾ ಮತುು ನಾಗಸ್ಾಕರ್ 
ಮ್ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್.ಗಳನುು ಎಸ್ೆದದದರ ಬಗೊ ಅವರ 
ಉಲೆಿೇಖವಿತುು. ಟ ರಮನ್ ಮತೆು ಓಪ್ನೆಹೈಮನ್.ರವರನುು 
ಮತೆುಂದ  ನ ೆೇಡಲು ಬರ್ಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತೆ ೇರುತುದೆ. 
ಹಾಗಾದರೆ ಸಕಾಯರಗಳನುು ರ್ುದಧಕೆೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವುದು 
ಯಾವುದು? ಐನ್.ಸ್ೆಿೈನ್ 1934ರಲ್ಲಿ 'ಫೆರಂಡೆ್ ಆಫ್ ಪಿೇಸ್'ಗೆ ಬರೆದ 
ಪ್ತರದಲ್ಲಿ 'ಶ್ಸ್ಾರಸರ ಕೆೈಗಾರಿಕೆರ್ು ನಜವಾಗಿರ್  ಮನುಕುಲವನುು 
ಆವರಿಸಿರುವ ದೆ ಡಡ ಅಪಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ ೆಎಂದು ಕಳವಳ 
ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದದರು. ಇದು ರಾರ್ಷರೇರ್ತೆರ್ ಹಂದಿರುವ ಗುಪ್ು ದುಷ್ಿ 
ಶ್ಕುಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಎಲೆಿಡೆರ್  ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿದೆ. ಕಳದೆ ವಷ್ಯ 
ನಾನು ಒಬಬ ಪ್ರಸಿದಧ ಅಮ್ಮರಿಕನ್ ರಾಜತಾಂತಿರಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ನುು 
‘ಜಪಾನ್ ತನು ಬಲಪ್ರಯೇಗ ನೇತಿಯಿಂದ ದ ರವಿರಲು 
ವಾಣಿಜಯ ಬಹರ್ಾೆರದಿಂದ ಏಕೆ ಒತಾುಯಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು 
ಕೆೇಳಿದಕೆೆ "ನಮಮ ವಾಣಿಜಯ ಹತಾಸಕುಗಳಳ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿವ"ೆ 
ಎಂದು ಉತುರಿಸಿದರು. ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ-ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ವಯವಸೆ್ಾರ್ು 
ಸಂಭಾವಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳಳ ಮತುು ವೂಯಹಾತಮಕ ಕಾರಣಗಳನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ರಗಳನುು ರ್ುದಧಕಾೆಗಿ ಮನವಲ್ಲಸುತುದ.ೆ 
ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ಪಾರಬಲಯವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರ್ಕರನುು 
ಕುರುಡರನಾುಗಿಸುತುದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿರುವಂತೆ 
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ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ ು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಕೆಷ ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತುೋಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 

ಸ ಕ್ಷಮದಶ್ಯಕದಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನೆ ೇಡಬಹುದು ಎಂದು 
ನಂಬಿದೆದವು. ಆದರ,ೆ ಕಾಯಲ್ಲಫ ೆೇನಯಯಾದ ಮ್ಮನೆ ಿೇ ಪಾಕ್ಯ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಯಬೆ ೇರೆೇಟರಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೆಿಕ್ೆ ಸಿಸಮಿ್ಸೆ 
ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಪ್ರಯೇಗಾಲರ್ದ ಸ್ಾಗರ ಜಿೇವಶಾಸರಜ್ಞ ಜಿೇನ್-
ಮ್ಮೇರಿ ವೇಲಾಿಯಂಡ್ ಮತುು ಅವರ ತಂಡ ಕರೆಿಬಿರ್ನ್ 
ಮಾಯಂಗೆ ರೇವ್ ಜೌಗು ಪ್ರದೇೆಶ್ದ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಳರೆ್ುತಿುರುವ 
ಮಾಯಂಗೆ ರೇವ್ ಎಲೆಗಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಅಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ದೆ ಡಡದಾದ, 
ಸಲರರ್-ಆಕೆಡಿೇಕರಣ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾವನುು ಪ್ತೆು ಹಚಿಚದಾದರೆ.  

ಇಲ್ಲಿರ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾಗಳಳ ಚಿಕೆದಾಗಿವೆ ಮತುು 
ದೆೈತ್ಯ ಬ್ಯಯಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ಪುಟ 4 ರಲ್ಲ ಿಮುಂದುವರೆದಿದೆ . . . . .  
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ಜೋವಂತ್ ಚಮಾ ಹಂದಿರ ವ ರೋಬೋಟ್  
ರ್ ೆೇಕಯೇ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲರ್ದ ಸಂಶೆ ೇಧಕ ತಂಡವು ಜಿೇವಂತ ಚಮಯದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರ ೆೇಬ ೆಟಿಕ್ ಬರೆಳನುು ನರ್ಮಯಸಿದ.ೆ 
ಸಂಶೆ ೇಧಕರು ಪ್ರಯೇಗಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ರ ೆೇಬ ೆೇರ್ಟ ಬರೆಳಿನ ಸುತುಲ  ನಜವಾದ ಮಾನವ ಚಮಯದ ಕೆ ೇಶ್ಗಳನುು ಬಳೆಸೆಿದಾದರ.ೆ ಈ 
ಚಮಯವು ಗಾರ್ಗೆ ಂಡಾಗ ಕ ೆಲಾಜಿನ್ ಬಾಯಂಡೆೇರ್ಜ ಸಹಾರ್ದಿಂದ ತನುನುು ತಾನೆೇ ಗುಣಪ್ಡಿಸುತುದೆ. ತಂಡವು ತಿೇವರ ಸುಟಿಗಾರ್ಗಳಿಗೆ 
ಚಿಕತೆೆ ನೇಡಲು ಬಳಸುವ ಕೆ ಲಾಜಿನ್ ನಂದ ಮಾಡಿದ ಹೆೈಡ ೆರೇಜಲೆ್ ಹಾಗ  ಜಿೇವಂತ ಮಾನವ ಚಮಯದ ಕೆ ೇಶ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಪಟಿ 

ಚಮಯದಂತಹ ವಸುುಗಳನುು ಇದಕೆೆ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡರು.  ಹೇಗೆ ಬೆಳದೆ ಚಮಯವು ಜಲ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದುದ, ರೆ ೇಬ ೆೇರ್ಟ ನ ಬೆರಳಿನ ಚಲನಗೆನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಕುೆಗಟುಿತುದೆ. 
ಕ ೆಲಾಜಿನ್ ಮತುು ಡಮಯಲ್ ಫೆೈಬೆ ರೇಬಾಿಸ್ ಿ (ಮಾನವ ಚಮಯದ ಮಧಯದ ಪ್ದರ) 
ಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ರೆ ೇಬೆ ೇರ್ಟ ಬೆರಳಿನ ಮ್ಮೇಲೆ ಲೆೇಪಿಸುವ ಮ ಲಕ ಚಮಯವನುು 
ಬೆಳಸೆಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಡರ್ಮಯಸ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಕರೆಾಟಿನೆ ೇಸ್ೆೈರ್ಟ (ಚಮಯದ ಅತಯಂತ 
ಹೆ ರಪ್ದರವಾದ ಎಪಿಡರ್ಮಯಸ್ ನ ಕ ೆೇಶ್ಗಳಳ) ಅನುು ಲೆೇಪಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ರೆ ೇಬೆ ೇರ್ಟ ಬೆರಳಿನ ಮ್ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಚಮಯದಂತಹ ಹ ೆದಿಕರೆ್ನುು ರ ಪಿಸಿದರು.  
ಮುಂದುವರದೆು ಸಂಶೆ ೇದಕ ತಂಡವು ಚಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು 
ಅಂಗಾಂಶ್ಗಳಾದ ಸಂವೇೆದನಾ ಕ ೆೇಶ್ಗಳಳ, ಕ ದಲ್ಲನ ಕರುಚಿೇಲಗಳಳ ಮತುು ಬೆವರಿನ 
ಗರಂರ್ಥಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸುವತು ಸಂಶೆ ೇಧನೆರ್ನುು ನಡಸೆುತಿುದ.ೆ   

ಡಾ. ಆನ್ಿಂದ್ ಆರ್ 
ಹರಿರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮ  
Image: https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.05.019  

2022 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗಳು 

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ೆಾರ್ು 2022 ವಷ್ಯವನುು ಅಂತಾರಾರ್ಷರೇರ್ ಗಾಜಿನ ವಷ್ಯ ಎಂದು 
ಘ ೇರ್ಷಸಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಹೆ ಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರದ ಬಗೊ ಜಾಗೃತಿ 
ಮ ಡಿಸಲು ಈ ವರ್ಾಯಚರಣೆರ್ನುು ನಡೆಸಲಾಗುತಿುದೆ.  ಗಾಜು ದೆೈನಂದಿನ 
ಜಿೇವನದ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತುು ಇದು ಪಾರಚಿೇನ ಕೈೆಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭೌತಿಕ ಮತುು ರಾಸ್ಾರ್ನಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಾಜು ವಾಯಪ್ಕ ಶೆರೇಣಿರ್ ಬಳಕೆರ್ನುು ಹೆ ಂದಿದೆ.  ಪ್ರಕೃತಿರ್ಲ್ಲಿ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಾಜನ ವಷಾ 

ರ್ಥಯೇಮಾಗಯರಿರ್ಾ ಮಾಯಗಿುಫಿಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ದೆೈತಯ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾವು ಒಂದು ಸ್ೆಂಟಿರ್ಮೇಟರ್ ಉದದವನುು ಹೆ ಂದಿದುದ, 
ಬರಿಗಣಿಿಗ ೆಗೆ ೇಚರಿಸುತುದೆ.  
ತಂಡವು, ಜಿನೆ ೇಮ್ಸ ಸಿೇಕವೆನೆಂಗ್ 
ಜೆ ತೆಗ ೆ ಫೆ ಿೇರೆಸ್ನೆ್,ೆ ಎಕ್ೆ-ರೆೇ 
ಮತುು ಎಲೆಕಾರನ್ 
ಮ್ಮೈಕೆ ರೇಸ್ೆ ೆೇಪಿರ್ನುು 
ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು, ಅತಿಯಾಗಿ 
ಪಾಲ್ಲಪಾಿಯ್ಡಡ ಆದ 
ಜಿೇವಕೆ ೇಶ್ಗಳನುು ನರ ಪಿಸಿ, 
ಕೆ ೇಶ್ಪ್ರದಯೆಳಗ ೆ ಡಿಎನ್ಎ 
ಮತುು ರೆೈಬೆ ೇಸ್ೆ ೇಮ್ಸ ಗಳಳ 
ವಿಭಾಗಿಕರಣವಾಗಿರುವುದನುು ಗಮನಸಿದರು. ಇತರ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾಗಳ ಜಿೇವಕೆ ೇಶ್ದ ಒಳಗ ೆ ಮುಕುವಾಗಿ ತೆೇಲುವ  ಡಿಎನ್ಎ, ಇಲಿ್ಲ 
ಸಸಯಗಳಳ ಮತುು ಪಾರಣಿಗಳ ಗುಂಪಾದ ರ್ ಕಾಯರಿಯೇಟೂಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಪ್ದರದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಭಾಗಿಸಲಪಡುತುದೆ. 

  Source: Science 376, 1453 (2022) DOI: 10.1126/science.abb3634 
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ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಮ್ಮೋಳನ - ‘ನವೋದಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ ು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ’ 

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆಾರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭರೆ್ು 2022ನೆೇ ವಷ್ಯವನುು ಅಂತಾರಾರ್ಷರೇರ್ ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕ ೆಮತುು ಜಲಕೃರ್ಷ 
ವಷ್ಯವೆಂದು ಘ ೇರ್ಷಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತುು ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ೆಾ (ಎಫ್ಎಒ)ರ್ು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆಾರ್ ವಯವಸೆ್ಾರ್ ಇತರ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಸಹಯೇಗದೆ ಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಾಯಚರಣರೆ್ ಮುಂದಾಳತವ ವಹಸುತಿುದೆ.  
ಸಣಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವೃತಿುಪ್ರ ರ್ಮೇನುಗಾರರು, ರ್ಮೇನು ಕೃರ್ಷಕರು ಮತುು ರ್ಮೇನು ಕಾರ್ಮಯಕರನುು 
ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಗೆ ಳಿಸುವುದು ಇದರ ದೃರ್ಷಿಕ ೆೇನವಾಗಿದುದ, ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಮತುು 
ಜಲಕೃರ್ಷ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಜವಾಬಾಧರಿರ್ುತ ಮತುು ಸುಸಿಾರ ಬಳಕರೆ್ ಮ ಲಕ ಮಾನವನ ಏಳಿಗೆ, 
ಆರೆ ೇಗಯಕರ ಆಹಾರ ವಯವಸ್ಾೆಗಳಳ ಮತುು ಬಡತನ ನಮ ಯಲನೆಗೆ ತಮಮ ಕೆ ಡುಗಗೆಳನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು 
ಪೆ ರೇತಾೆಹಸಲಾಗುತುದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಿೋನ ಗಾರಿಕೆ ಮತ್ ು ಜಲಕೃಷ್ಟ್ ವಷಾ  

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆಾರ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭರೆ್ು 2022ನೆೇ ವಷ್ಯವನುು ಅಂತಾರಾರ್ಷರೇರ್ ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕೆ 
ಮತುು ಜಲಕೃರ್ಷ ವಷ್ಯವೆಂದು ಘ ೇರ್ಷಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತುು ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ೆಾ (ಎಫ್ಎಒ)ರ್ು 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ೆಾರ್ ವಯವಸೆ್ಾರ್ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ಸಹಯೇಗದೆ ಂದಿಗೆ ಈ 
ವರ್ಾಯಚರಣೆರ್ ಮುಂದಾಳತವ ವಹಸುತಿುದೆ.  
ಸಣಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವೃತಿುಪ್ರ ರ್ಮೇನುಗಾರರು, ರ್ಮೇನು ಕೃರ್ಷಕರು ಮತುು ರ್ಮೇನು 
ಕಾರ್ಮಯಕರನುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಗ ೆಳಿಸುವುದು ಇದರ 
ದೃರ್ಷಿಕ ೆೇನವಾಗಿದುದ, ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಮತುು ಜಲಕೃರ್ಷ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಜವಾಬಾದರಿರ್ುತ 
ಮತುು ಸುಸಿಾರ ಬಳಕರೆ್ ಮ ಲಕ ಮಾನವನ ಏಳಿಗೆ, ಆರೆ ೇಗಯಕರ ಆಹಾರ ವಯವಸೆ್ಾಗಳಳ 
ಮತುು ಬಡತನ ನಮ ಯಲನೆಗೆ ತಮಮ ಕ ೆಡುಗೆಗಳನುು ಮುಂದುವರಿಸಲು 

ಪೆ ರೇಹಸಲಾಗುತುದೆ. 
ಡಾ. ಆನ್ಿಂದ್ ಆರ್ 

ಹರಿರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮ  

‘ಸ ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದಿಗಿಾಗಿ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು’ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಷಾ 

ಕಂಡುಬರುವ ಕಚ್ಾಚ ವಸುುಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ ಣಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಗಾಜು ಸುಸಿಾರ ಮತುು ಪ್ರಿಸರಕೆೆ ಯಾವುದೆೇ 
ದಕೆೆರ್ನುುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲಿ.  ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತುು ಅಪ್ರಿರ್ಮತವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೆೈಕ ಪಾಯಕೆೇಜಿಂಗ್  
ವಸುುವಾಗಿದೆ.   

ಕನಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಹಾಗ  
ಸಿದದಗಂಗಾ ರ್ೆಕಾುಲಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನುೆಯಬೆೇಟರ್, 
ಸಿದಧಗಂಗಾ ತಾಂತಿರಕ ಮಹಾವಿದಾಯಲರ್, ತುಮಕ ರು 
ಜಂಟಿಯಾಗಿ 12ನೆೇ ಕವಿತಂಅ ರಾರ್ಷರೇರ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನುು 
‘ನವೇದಯಮಗಳಿಗ ೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ’ ಎಂಬ 
ವಿಷ್ರ್ದ ಮ್ಮೇಲೆ 2022ರ ಜುಲೈೆ 19 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗ ೆ

ತುಮಕ ರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿುದೆ.  
ಪ್ೂೋಸ್ಟರ್ ಪ್ೊಸ್ುುತಿ 
ಪ್ದವಿ, ಸ್ಾುತಕೆ ೇತುರ ಪ್ದವಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಹಾಗ  ಡಾಕಿರೇೆರ್ಟ ಮತುು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ 
ಪ್ರಬಂಧಗಳನುು ಆಹಾವನಸಲಾಗಿದ.ೆ ತಮಮ ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳನುು ಪ ೆೇಸಿರ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿಯಸಲು ಸಾಳಾವಕಾಶ್ವನುು 
ನೇಡಲಾಗುವುದು (ಪ ೆೇಸಿರ್ ನ ಗಾತರ - 3 x 2 1/2 ಅಡಿ). ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ ೆೇಸಿಗಯಳನುು ಮೊದಲ ಲೆೇಖಕರು 
ನವಯಹಸಬೇೆಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬಬರಿಗೆ ಒಂದು ಪ ೆೇಸಿರ್ ಪ್ರದಶಿಯಸಲು ಮಾತರ ಅವಕಾಶ್. ಆರ್ದ ಪೆ ೇಸಿರ್ ಗಳನುು ಕಂಪೆಂಡಿರ್ಂ 
ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಹೆ ರತರಲಾಗುವುದು ಮತುು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಗ ೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗ ೆ  http://
ncsts22.sit.ac.in ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 
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ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು 
ಕ್ಾಯ್ಿಕ್ಾರಿ ಸ್ಮಿತಿ ಸ್ಭ್: ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ 16ನೆೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸರ್ಮತಿ ಸಭರೆ್ನುು ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಪೆ ರ. ಎಸ್. ಅರ್ಯಪ್ಪನ್ 
ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆರ್ಲ್ಲಿ 2022ರ ಜ ನ್ 08 ರಂದು ಮದಾಯಹು 3:00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:15ರವರೆಗ ೆಭೌತಿಕ ಮತುು ವಚುಯವಲ್ ಮ ಲಕ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.  
ಸ್ವಿಸ್ದಸ್ಯರ ಸ್ಭ್: ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ 12ನೆೇ ಸವಯಸದಸಯರ ವಾರ್ಷಯಕ ಸಭರೆ್ನುು ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಪೆ ರ. ಎಸ್. ಅರ್ಯಪ್ಪನ್ 
ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆರ್ಲ್ಲಿ 2022ರ ಜ ನ್ 28 ರಂದು ಮದಾಯಹು 3:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30ರವರಗೆೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.  

ಕೊ.ಸ್ಿಂ. ಸ್ಿಂಸ್್ೆ ದಿನಾಿಂಕ 
1 ದಯಾನಂದ ಇಂಜಿನರ್ರಿಂಗ್ ಕಾಲೇೆಜು, ಬೆಂಗಳ ರು 07-04-2022 

2 ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ.ಎ.ರವರ ವಿ.ಪಿ.ಡಾ.ಪಿ.ಜಿ.ಹಳಕಟಿಿ ಎಂಜಿನರ್ರಿಂಗ್ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದಾಯಲರ್, ವಿಜರ್ಪ್ುರ 09-05-2022 

3 ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಶಿರೇ ಸಂಗನಬಸವ ಮಹಾಸ್ಾವರ್ಮೇಜಿ ಕಾಲೆೇರ್ಜ ಆಫ್ ಫಾಮಯಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚಯ ಸೆ್ಂಟರ್, ವಿಜರ್ಪ್ುರ 11-05-2022 

4 ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಆಫ್ ಹೆೈರ್ರ್ ಎಜುಕೆೇಶ್ನ್, ಮಣಿಪಾಲ್ 18-05-2022 

5 ಪೆರಸಿಡೆನ ೆವಿಶ್ವವಿದಾಯಲರ್, ಬೆಂಗಳ ರು 27-05-2022 

6 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಸ್ಾರ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಲಾಖ,ೆ ಭಾರತ ಸಕಾಯರ, ನವದೆಹಲ್ಲ (ಸೆ್ ೆೇಪ್ ಪಾರಜೆಕ್ಿ) 04-06-2022 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ ು ಸಹಯೋಗಗಳು 
2022ರ ಎಪಿರಲ್ – ಜ ನ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆಕಂಡ 06 ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದದೆೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆರ್ನುು 
ಮಾಡಿಕ ೆಳುಲಾಗಿದುದ, ಈವರೆವಿಗ  ಒಟುಿ 50 ಸಂಸ್ೆಾಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆರ್ನುು ಮಾಡಿಕ ೆಳುಲಾಗಿದೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಮ ಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಎಲಾ ಿಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೆ ೇಭಾವವನುು ಬೆಳಸೆುವುದು 
• ಗಾರರ್ಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆರ್ಮ-ಫಾಮ್ಸಯ-ಇಂಡಸಿರ ಮ ಲಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ  
• ಆವಿರ್ಾೆರ/ನಾವಿೇನಯತೆ ಮತುು ಉದಯಮಶಿೇಲತೆರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆರ್ ಮ ಲಕ ಸ್ಾಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ 
• ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಳ ಮತುು ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳ ಆಯೇಜನೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚ ಣಿ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮರ್ಯಯ ವಧಯನೆ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ಥು/ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು 
ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ, ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ ು ವೈದಯಕ್ೋಯ (ಸ್ಥಟೋಮ್) ದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ. ಸ್ಥ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್  ಜೋವಮಾನ ಸ್ಕಧನೆ 

2022ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನರ್ರಿಂಗ್, ಕೃರ್ಷ ಮತುು 
ವೆೈದಯಕೇರ್ ಕ್ೇೆತರಗಳಲ್ಲಿ ಅನನಯ ಕ ೆಡುಗೆ ನೇಡಿದ ಇಬಬರು ಹರಿರ್ 
ವಿಜ್ಞಾನ/ತಂತರಜ್ಞರನುು ಪೆ ರ. ಸಿ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜಿೇವಮಾನ ಸ್ಾಧನೆ 
ಪ್ರಶ್ಸಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ಸಿುರ್ು ಚಿನುದ ಪ್ದಕ, ನಗದು 
ಪ್ುರಸ್ಾೆರ ಹಾಗ  ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ಗೌರವ ಫೆಲೆ ೇಶಿಪ್ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ಸಿು 
ವಿತರಣೆರ್ನುು 2022ರ ಆಗಸ್ಿ ಮಾಹರೆ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಡಾ. ಸಿ. ಎ. ವಿರಕ್ತಮಠ್ 

ನಿವೃತ್ತ ಎಮರಿಟಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ 
ಕ್ೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 

ಬೆಂಗಳೂರು 

ಡಾ. ಟಿ. ಶಿವನೆಂದಪ್ಪ 
ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎಮರಿಟಸ್  

ವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಮೈಸೂರು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 

ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ರಾವ್ 
ನಿರ್ದೇಶ್ಕ್ರು, ಪಿಲಿಕುಲ 

ಪ್ರೊರ್ದಶಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೆದೆಂದೊ, 
ಮೆಂಗಳೂರು 

ಡಾ. ನಾ ಸದಮದಶ್ವರ 
ವೈದಾರು, /ಖ್ಯಾತ್ ಕ್ವವಜ್ ಮಾಸಟರ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು 

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ, ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ ು ವೈದಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ (ಸ್ಥಟೋಮ್) ಸಂವಹನ ಜೋವಮಾನ ಸ್ಕಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ಥು    

ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಸಿಿೇಮ್ಸ ಸಂವಹನಕೆೆ ನೇಡಿರುವ ಅತುಯತುಮ ಕ ೆಡುಗೆಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸಿ, ಹರಿರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕಾರರಿಗೆ ಜಿೇವಮಾನ ಸ್ಾಧನ ೆ
ಪ್ರಶ್ಸಿುಯಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ುರಸೃತರಿಗೆ ಚಿನುದ 
ಪ್ದಕ, ನಗದು ಪ್ುರಸ್ಾೆರ ಹಾಗ  ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ಗೌರವ ಫೆಲೆ ೇಶಿಪ್ 
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 2022ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಇಬಬರು ಶೆರೇಷ್ಠ 
ಸಂವಹನಕಾರರಿಗೆ ಜಿೇವಮಾನ ಸ್ಾಧನ ೆ ಪ್ರಶ್ಸಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ, 
ಪ್ರಶ್ಸಿು ವಿತರಣೆರ್ನುು 2022ರ ಆಗಸ್ಿ ಮಾಹರೆ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 
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ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ ೇಕ ದವೆೈಮಾಸಿಕವನುು ಕನುಡದಲ್ಲ ಿ2007ರ ಆಗಸ್ಿ ಮಾಹೆಯಿಂದ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸುತಿುದೆ. ಸಂಚಿಕೆರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕರೆ್ು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:   

ಅಕ್ಾಡಮ್ಿಯ್ ಬಾಯಿಂಕ್ ಖಾತ ್
Name: Karnataka Science and Technology Academy  
Bank: State Bank of India  
A/c No. 64001018807  
IFSC: SBIN0009045  
Branch: Vidyaranyapura  
UPI ID: KSTABANGALORE@SBI  
 

ಆಸಕುರು ಭತಿಯ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಜಿಯರ್ನುು ಮತುು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ುಲೆದ ವಿವರವನುು 
ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ಇ-ಮ್ಮೇಲ್ vijnanaloka@gmail.com ಗೆ ಕಳಳಹಸಿ. 

ಕ್ಿ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಸಹಯೋಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 

1 ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2022 6/6: ಕ್ಣ್ಣಿನ ಆರೆೈಕೆ - ಡಾ.ಅರುಣ್ ಅಡೊಕೋಲ್ಲ   60 
2 ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 

2022 
ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ್ ರೊೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ-ಎಕೊಸೋಮ್ ಮತ್ುು ಸಂಪೂರ್ಣ-
ಜೋನೊೋಮ್ ಸೋಕೆೆನ್ಸಂಗ್ ಮೂಲಕ್ ರೊೋಗನ್ರ್ಣಯ 

  94 

3 ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 
2022 

ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣ್ಣ - ಮ್ಾಾಜಕ್ ಆಫ್ ಪೆೈ - 
ಪ್ರಿ. ಶಮಿಣಷಠ ಸಾಹು 

  68 

4 ಮೋ 7, 2022 ಕ್ನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷರ್ ಇ-ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಸುರಾನಾ 
ಕಾಲೆೋಜು 

 

5 ಜೂನ್ 2-4, 2022 ನವಿೋನ ಸಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ುು ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 3-ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಂಗ್ 
  

ಜೊಾೋತಿ ಇನ್ಸಿಟೂಾಟ್ ಆಫ್ 
ಟೆಕಾನಲಜ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 

149 

6 ಜೂನ್ 4, 2022 ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ ಪತಿಿಕೊೋದಾಮ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಿಸಾರ, ನವದೆಹಲ್ಲ 
ಮತ್ುು ಕ್ುತ್ುಹಾಲ್ಲ 

45 

7 ಜೂನ್ 8, 2022 ವಿಶೆ ಸಾಗರ ದಿನ - ಡಾ.ಎನ್.ರಾಮಯಾ, ನ್ವೃತ್ು ಮುಖ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಸಎಸ್ಐಆರ್-
ನಾಾಷನಲ್ ಇನ್ಸಿಟೂಾಟ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯನೊೋಗಿಫಿ (ಎನ್ಐಒ), ಗೊೋವಾ  

  191  

8 ಜೂನ್ 29, 2022 ಪಿತಿಭಾನೆೆೋಷಣೆ ಕಾಯಣಕ್ಿಮ: ಥರ್ೋಣಡೆೈನಾಮಿಕ್ಸ - ಡಾ.ಜ.ಕೆ.ವೆಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕೆಸೆೆಪ್ಸಸ, ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಸಕಾಣರ 124 
9 ಜೂನ್ 30, 2022 ಪಿತಿಭಾನೆೆೋಷಣೆ ಕಾಯಣಕ್ಿಮ: ಮ್ಾನವ ದೆೋಹದ ಅಂಗಗಳು - ಡಾ.ಸ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆಸೆೆಪ್ಸಸ, ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಸಕಾಣರ 35 
10 ಜೂನ್ 28 - ಜುಲೆೈ 

04, 2022 
ಬಯೋಟೆಕಾನಲಜ ಕಾರ್ಾಣಗಾರ - ಡಿಬಿಟ ಸಕಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಯಣಕ್ಿಮ  ಕೆಟೆಕ್, ಕ್ನಾಣಟಕ್ ಸಕಾಣರ 24 

2022-23ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಏಪಿರಲ್—ಜ ನ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮುಂಚ ಣಿ ವಿಷ್ರ್ದಲ್ಲಿ 10 ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನುು 
ಅಕಾಡರೆ್ಮಯಿಂದ ನೇೆರವಾಗಿ ಹಾಗ  ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸ್ಾೆ/ವಿಜ್ಞಾನ ವೇೆದಿಕ/ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಾೆಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲ ಿ ಆಯೇಜಿಸಿದುದ, ಒಟುಿ 610 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಳ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳ ಉಪ್ಯೇಗ ಪ್ಡೆದಿದಾದರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:  

ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾ 2022-’23ರ ಮೊದಲನೆೋ ತ್ರೈಮಾಸ್ಥಕದಲಿ್ಲ (ಏಪ್ರರಲ್ - ಜೂನ್ ) ನಡೆಸ್ಥದ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು 

ಚಿಂದಾದಾರಿಕ್್ ವ್ೈಯ್ಕುಕ ಸ್ಾಿಂಸ್ಥೆಕ 
ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ರ . 50/- - 

ವಾರ್ಷಯಕ ರ . 300/- ರ . 500/- 
ಅಜಿೇವ ರ . 4,000/- ರ . 5,000/- 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕ ದೆವೈಮಾಸ್ಥಕ 

2022-23ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಏಪಿರಲ್—ಜ ನ್ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆರ್ನುು ಹೆ ರತಂದು, 
ಚಂದಾದಾರರಾದ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಳ, ಗರಂಥಾಲರ್ಗಳಳ ಹಾಗ  ಇತರೆ ವೆಯಕುಗಳಳ ಮತುು ವಿಜ್ಞಾನ 
ಸಂಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಕಳಳಹಸಿ ಕೆ ಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಲೆ ೇಕದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಳ ಅಕಾಡೆರ್ಮರ್ ವೆಬ್.ಸ್ೈೆರ್ಟ. 
https://kstacademy.in ನಲ್ಲ ಿಲಭಯವಿದೆ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ ಟಿಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ವಾಯತ್ು 
ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದತು , 2005ರ ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 05ರಂದತ ಸ್ವೆಪನೆಯಾಯಿತ್ತ.  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನವನತು ಪರಚತರಪಡಿಸತವ 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 ಬೆಳೆಸತವಲ್ಲಿ 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 ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಮರ್ಥಯಾ ವೃದಿಿಗಾಗಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದರವಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೆಾ 
ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ರ್ನವಿೇನಯತೆ ಕಾಯಾನಿೇತಿಯ (ಎಸ ಟಿಐ) ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದುೇಶಗಳಾಗಿವ.  

ಮುಖ್ಯ ಕ್ಾಯ್ಿನಿವಾಿಹಕ ಅಧಿಕ್ಾರಿ 
ಕನಾಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾನ್ ಅಕ್ಾಡ್ಮಿ 
ಪೆ ರ. ರ್ು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ೆವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೆೇಜು ದಾವರ, 
ಮ್ಮೇಜರ್ ಸಂದಿೇಪ್ ಉನುಕೃಷ್ಿನ್ ರಸ್ುೆ,  ದ ೆಡಡಬೆಟಿಹಳಿು ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್ ನಲಾದಣದ 
ಹತಿುರ, ವಿದಾಯರಣಯಪ್ುರ ಪೆ ೇಸ್ಿ, ಬೆಂಗಳ ರು – 560 097 
ಇ-ಮ್ಮೇಲ್: ksta.gok@gmail.com 
ದ ರವಾಣಿ: 91 80 29721549/50 

ಸಂಪ್ಕಾ  

ಎಲಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ ು  ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ  

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

 
ಪ್ರೋಷಕರ  

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

ಕವಿತ್ಂಅ 
 

ವಿರ್ನಯಸ & ಸಂಪಾದಕತ್ವ 
ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ 
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