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ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 5 ರೆಂದು 17 ವರ್ಷಗಳನ್ುು 
ಪೂರೆೈಸಿದುು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಿ 'ಸಮಾಜ್ಕಾಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್' ಎೆಂಬ 
ಕಾಯಷತೆಂತರದ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ುು 
ನೀಡಿದೆ. ರ್ಲವಾರು ವರ್ಷಗಳೆಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಯೆಂದಿಗ ೆ
ಒಗೂೂಡಿ ಮಾಗಷದರ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ುು ಅರ್ಪಷಸಲು ಬಯಸುತೆತೀವೆ. 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯೆಂದ 2022ರ ಜ್ುಲೆೈ 19-21ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ತುಮಕೂರಿನ್ ಸಿದುಗೆಂಗಾ ಇನಟಿಟ್ೂಯಟ್ 
ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಕಾಲೆೀಜಿನ್ಲ್ಲ ಿ 'ನ್ವೀದಯಮಗಳಗಾಗಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್' ಎೆಂಬ ಶೀರ್ಷಷಕೆಯ 
ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ಪಾರಯೀಜಿಸಲಾಗಿತುತ. ಈ 
ಸಮ್ಮೇಳನ್ವು ಬರ್ು ಸೆಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ ಿ ಪರತಿನಧಿಗಳನ್ುು 
ಆಕರ್ಷಷಸಿತು.  ಅಲದಿೆ, 2022ರ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 14 ರಿೆಂದ 
16 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್.ನ್ ಕನಾಷಟ್ಕ ಕಾಲೆೀಜಿನ್ಲ್ಲ ಿ
ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ಸರ್ ಆಯೀಜಿಸಲಾಯತು.  
2022ರ ಆಗಸ್ಟಟ 2 ರೆಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ 
ಪರರ್ಸಿತ ಪರದಾನ್ ಸಮಾರೆಂಭವನ್ುು ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರದ 
ಉನ್ುತ ಶಕ್ಷಣ, ವಿದುಯನಾಾನ್, ಮಾಹಿತಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, 
ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, 
ಕೌರ್ಲಾಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶೀಲತೆ ಮತುತ 

ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಇಲಾಖ್ಗೆಳ ಗೌರವಾನಿತ 
ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಅರ್ಿಥ್ ನಾರಾಯಣ್.ರವರು 
ಉದಾಾಟಿಸಿದರು. ಗೌರವಾನಿತ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಪರಧಾನ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಸಲಹಗೆಾರರಾದ ಪೊರ. ಅಜ್ಯ್ ಕೆ. 
ಸೂದ್.ರವರು ಈ ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲ ಿ ಉಪಸಿಿತರಿದುು, 
ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುನ್ುಡಗೆಳು ಮತುತ 
ಭವಿರ್ಯದ ಸಾಧಯತೆಗಳ ಬಗೊ ತಮಾ ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ುು 
ರ್ೆಂಚಿಕೊೆಂಡರು. ನಾಲುಾ ಜಿೀವಮಾನ್ ಸಾಧನ ೆ
ಪರರ್ಸಿತಗಳು ಮತುತ 50 ಫಲೆೊೀಶಪ್ ವಿತರಣಗೆಳ ೆೆಂದಿಗೆ 
ಈ ಕಾಯಷಕರಮವು ಸಾತಿೆಂತರಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತಟವ 
ಆಚರಣಯೆ ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀರ್ ಮರ್ತಿವನ್ುು 
ಪಡೆದುಕೊೆಂಡಿತು. 
ಹಿೆಂದಿನ್ ತೆೈಮಾಸಿಕಗಳೆಂತ,ೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತನ್ು 
ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ರ್ಲವಾರು ಸೆಂಸೆಿಗಳ 
ಸರ್ಯೀಗದೊೆಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಿಳಗಳಲ್ಲ ಿ
ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ುು 
ಆಯೀಜಿಸಿತು. ಅಲದಿೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರಕಟ್ಣಗೆಳನ್ುು 
ರಾಜ್ಯದಾದಯೆಂತ ಪರಸರಿಸಲಾಯತು. ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿ
ಸದಸಯರಿೆಂದ ಪಡೆದ ಮಾಗಷದರ್ಷನ್ ಮತುತ ಸಲಹ ೆ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಕೃತಜ್ಞತಯೆೆಂದ ಸಾರಿಸುತೆತೀವೆ. 

- ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಅಯಯಪ್ಪನ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ೊ ಶಸ್ತಿ /ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ಫೆಲೇಶಿಪ್ ಮತ್ುಿ ಸಹವತ್ರಿತ್ವ  

2022ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಪೊರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ 
ಜಿೀವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ ಪರರ್ಸಿತ ಮತುತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂವರ್ನ್ 
ಜಿೀವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ ಪರರ್ಸಿತಗಳನ್ುು 2022ರ ಆಗಸ್ಟಟ 2 
ರೆಂದು ನೀಡಲಾಯತು. ಈ ಪರರ್ಸಿತಗಳು ಚಿನ್ುದ ಪದಕ, 
ನ್ಗದು ಪುರಸಾಾರ ಮತುತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ 
ಫೆಲೊೀಶಪ್ ಅನ್ುು ಹೊೆಂದಿರುತತವೆ. 
ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರದ ಸನಾಾನ್ಯ ಉನ್ುತ ಶಕ್ಷಣ, 
ವಿದುಯನಾಾನ್, ಮಾಹಿತಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಕೌರ್ಲಾಯಭಿವೃದಿಿ, 
ಉದಯಮಶೀಲತೆ ಮತುತ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಸಚಿವರಾದ 
ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅರ್ಿಥ್ ನಾರಾಯಣ್.ರವರು 
ಆಯ್ಕಾಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಗೆ ಪರರ್ಸಿತ ಮತುತ ಫೆಲೊೀಶಪ್ 
ಪರದಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಗೌರವಾನತಿ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಪರಧಾನ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಸಲಹಗೆಾರರಾದ ಪೊರ. ಎ. ಕೆ. 

ಸೂದ್.ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. 
ಪದಾಶರೀ ಪುರಸೃತರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಪೊರ. ಎಸ್ಟ. ಅಯಯಪಪನ್.ರವರು, ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ೆಯ ತಾೆಂತಿರಕ ನದೆೀಷರ್ಕರಾದ 
ಶರೀ ಎ. ಬ. ಬಸವರಾಜ್ುರವರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಷನವಾಷರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎ. 
ಎೆಂ. ರಮ್ಮೀಶ್.ರವರು ಸಮಾರೆಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. 
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ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ುಿ ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ  
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
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ಪ್ೊಶಸಿ್ತ ಪ್ೊದಾನ ಸಮಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ೊಧಾನ ಮಿಂತ್ರೊಗಳ ಪ್ೊಧಾನ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪ್ರೊ. ಎ. ಕೆ. ಸೂದ್.ರವರ ಭಾಷಣ 

ಗೌರವಾನಿತ ಫಲೆೊೀಗಳೀೆ, ಪರರ್ಸಿತ ಪುರಸೃತರೆೀ, ಮಹಿಳಯೆರೆೀ ಮತುತ ಮರ್ನೀಯರೆೀ. ಇೆಂದು ಮುೆಂಜಾನೆ ತಮ್ಮಾಲರಿೊೆಂದಿಗೆ ಉಪಸಿಿತನರುವುದು 
ಹಾಗೂ ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಬೆಳವಣಿಗಗೆೆ ಹಾಗೂ ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ೆೀತರಕಾೆ ತಾವಲೆರಿೂ ನೀಡಿದ 
ಕೊಡುಗಗೆಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಆಯೀಜಿಸಿರುವ ಈ ಕಾಯಷದಲ್ಲ ಿಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನ್ನ್ಗೆ ಬರ್ಳ ಸೆಂತೊೀರ್ವಾಗಿದೆ ಮತುತ ಇದು ನ್ನ್ಗೆ ಸೆಂದ 
ಗೌರವವಾಗಿದೆ. . . . .  
. . . . . . ನಾನ್ು ಈಗ ಹೊಸ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಯನ್ುು ಹೊತಿತದೆುೀನೆ. ಅದು ದೆರ್ಲ್ಲಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಷರ ಮತುತ ನ್ಮಾ ಗೌರವಾನತಿ ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತಿರಗಳಗೆ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ ಭವಿರ್ಯದ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಬಗೊ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಲದಿೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತ ಎಲಾ ಿ ಏಕರೂಪ 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಸಮನ್ಿಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೊೆಂದು ಅತಯೆಂತ ವಿಶರ್ಟ ಸಾಿನ್ವಾಗಿದುು, ಭಾರತ ಸಕಾಷರದಲ್ಲರಿುವ 6 ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ುು ನೊೀಡಿಕೊಳುುವುದು ಮಾತರವಲದಿೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಬಳಸುವ ಎಲಾ ಿಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ುು ಸರ್ ನಗಾವಹಿಸಲಾಗುತತದೆ. 
ಅದು ಜ್ವಳ ಉದಯಮವಾಗಿರಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ವಾಗಿರಲ್ಲ, ಪರಿಸರ & ಅರಣಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತ ಇತಾಯದಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದೊೆಂದು ಅತಯೆಂತ 
ವಿಶರ್ಟ ಸಾಿನ್ವಾಗಿದುು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ುು ಅಥವಾ ಅೆಂತರಗಳನ್ುು ನವಾರಿಸಲು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ನೀಡುವುದು ಮತುತ ಸರಿಯಾದ 
ಮಾಗಷವನ್ುು ತೊೀರಿಸುವ ಜ್ವಾಬಾಿರಿಯನ್ುು ಹೊೆಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು ಪರಿರ್ರಿಸುವುದು ಮಾತರವಲದಿೆ, ಯೀಜಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞಾನ್ & 
ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮಧಯಸಿಿಕಯೆೆಂದಾಗಬರ್ುದಾದ ಉಪಯುಕತತಯೆ ಬಗೊಯೂ ಸರ್ ಗಮನಸಲಾಗುತತದೆ. . . . .  
. . . . . . ನ್ಮಾ ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆೀದಿಕಗೆಳವೆ. ಒೆಂದು, 'ರ್ಪಎೆಂ ಸೆಟೈಕ್' (ಪರಧಾನ್ ಮೆಂತಿರಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಆವಿಷ್ಾಾರ ಸಲಹಾ ಮೆಂಡಳ) 
ಇದು ಇತರ ೆಬಾರ್ಯ ಸದಸಯರನ್ುು ಮತುತ ಭಾರತ ಸಕಾಷರದ ಕಾಯಷದಶಷಗಳನ್ುು ಆಹಾನಿತ ಸದಸಯರನಾುಗಿ ಹೊೆಂದಿದೆ ಹಾಗೂ 'ಎೆಂಪವರ್ಡಷ ಟೆಕಾುಲಜಿ 
ಗೂರಪ್ (ಇಟಿಜಿ)' ಎೆಂಬ ಮತೊತೆಂದು ಅತಯೆಂತ ಪರಭಾವಿ ಸೆಂಘಟ್ನಯೆದುು, ಇದು ಭವಿರ್ಯದ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ನೀತಿ ಪತಿರಕೆಗಳಗಾಗಿ 
ತರಲ್ಲರುವ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಬಗೊ ನಗಾವಹಿಸುತತದ.ೆ ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, ಸಧಯದಲೆಿೀ ಹೊರತರಲಾಗುತಿತರುವ ಬಾಹಾಯಕಾರ್ ನೀತಿ . . . . .  
. . . . . . .  ಈ ಕಛೆೀರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದೆುೀಶತ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ುು ಆರೆಂಭಿಸಿದೆುೀವೆ. ಅವುಗಳೆೆಂದರೆ, 'ಕಸದಿೆಂದ ರಸ' ಮತುತ ಇನ್ೂು 
ಕೆಲವು ಯೀಜ್ನಗೆಳು. ಸಧಯದ ಪರಿಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುೆಂಬಾ ಅಗತಯವಾಗಬರ್ುದಾದ ಯೀಜ್ನೆಗಳನ್ೂು ಸರ್ ನಾವು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಸಲು ಉದೆುೀಶಸಿದೆುೀವೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಒೆಂದಾದ, ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರವು ಮುೆಂದಾಳತಿ ವಹಿಸಿರುವ,  'ಒನ್ .ಹೆಲ್ತತ’ ಮಿರ್ನ್, ಇದನ್ುು ನೀವು ಪತಿರಕಗೆಳಲ್ಲ ಿ ಓದಿರಬರ್ುದು. ಈ 
'ಒನ್.ಹಲೆ್ತತ’ ಪರಿಕಲಪನೆಯು ಹೊಸದೀೆನ್ಲ.ಿ ಇದನ್ುು ನಾವಲೆಿರೂ ಮ್ಮಚಚಲೆೀಬೀೆಕು. ಮನ್ುರ್ಯನ್ ಆರೊೀಗಯ, ಪಾರಣಿಗಳ ಆರೊೀಗಯ, ವನ್ಯಜಿೀವಿಗಳ ಆರೊೀಗಯ 
ಮತುತ ಪರಿಸರವನ್ುು ಒಟಿಟಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಥಷದಲ್ಲ ಿ 'ಒನ್.ಹಲೆ್ತತ’ ಅನ್ುು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಅವಲೊೀಕಿಸುತಿತವೆ. ಹೌದು, ಈ ಎಲಾಿ 
ವಲಯಗಳನ್ುು ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ನೂೆೀಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಮತುತ ಇತಿತೀಚಿನ್ ಕೊೀವಿರ್ಡ19 ರ್ಪಡುಗಿನ್ ಅನ್ುಭವಕಿಾೆಂತ ಮತಾತವುದು ನ್ಮಗೆ ಇರ್ುಟ ತಿಳುವಳಕೆ 
ನೀಡಿಲ.ಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಿೀಮ್ಮಯರುವುದಿಲ,ಿ ಸಮಸೆಯಗಳು ಒೆಂದು ವಿಭಾಗದಿೆಂದ ಮತೊತೆಂದು ವಿಭಾಗಕೆಾ ಪರಸರಿಸುವುದನ್ುು ಕೆಂಡಿದೆುೀವೆ. ಆದುರಿೆಂದ, 
ಇದು ತುೆಂಬಾ ಸವಾಲ್ಲನ್ ವಿರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊೀವಿರ್ಡ ನಾವು ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗ ಎೆಂದು ಯಾರೂ ಹೆೀಳಲಾಗದು. ಮುೆಂದಿನ್ 
ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗವು ಸೆಂಭವಿಸಬರ್ುದು ಅಥವಾ ಸೆಂಭವಿಸದಿರಬರ್ುದು ಎೆಂಬುದಕೆಾ ಯಾವುದೆೀ ಗಾಯರೆಂಟಿ ಇಲ.ಿ ನಾವು ಅದಕೆಾ ಸಿದಿರಾಗಿರಬೆೀಕು. 
ನಮಗೆ ತಿಳದಿರುವೆಂತೆ 2020ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಮತುತ ಮಾರ್ಚಷ.ನ್ಲ್ಲ ಿಕೊೀವಿರ್ಡ ಪಾರರೆಂಭವಾದಾಗ ಅದನ್ುು ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ ಎೆಂದು ಘೂೀರ್ಷಸಲಾಯತು. ಅೆಂದು 
ನಾವು ಸಿದಿರಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಆದರೆ,  ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಯಾವುದೆೀ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ ಿಸಮುದಾಯಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಈ ಸವಾಲನ್ುು 
ನಭಾಯಸಲು ಒಗೂೂಡಿದುು ಗಮನಾರ್ಷವಾಗಿದೆ. . . . .  
. . . . . . ವಾಸತವವಾಗಿ, ಕಾಪೊಷರೆೀಟ್ ವಲಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ುುೆಂಟ್ು ಮಾಡಲು ಹೆೀಗೆ ಒಗೂೂಡಿದವು ಮತುತ ನ್ಮಾ ಕಚೆೀರಿಯ 
ಕಾಯಷತೆಂತರದ ಮ್ಮೈತಿರಯ ಮೂಲಕ ಅನೆೀಕ ಮುನ್ುಡಗೆಳನ್ುು ಮಾಡಲಾಯತು ಎೆಂಬ ವಿರ್ಯವು ಬರ್ಳ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ತಿಳದಿದೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ು 
ಭಾವಿಸುವುದಿಲ.ಿ ಬೆೆಂಗಳ ರು ಮತುತ ಇತರ ಸಿಳಗಳಲ್ಲ ಿ ನಾವು ಕಾಪೊಷರೆೀಟ್ ವಲಯಗಳು ಮತುತ ಎಲಾ ಿ ಪರಯೀಗಾಲಯಗಳನ್ುು ಒೆಂದೆೀ 
ವೆೀದಿಕಯೆಲ್ಲಿ ತೆಂದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಮಾಲ್ಲ ಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿೀಕ್ಾ ರಾಸಾಯನಕಗಳ  ಸರ್ ಇರಲ್ಲಲ.ಿ ಅವಲೆವಿೂ ಒೆಂದು ದಾಖ್ಲೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಟವು ಮತುತ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲಗಳು ಸಕಾಷರದಿೆಂದ ಮಾತರವಲದಿೆ ಕೆಲವು ಕಾಪೊಷರೆೀಟ್ ವಲಯದಿೆಂದ ಬೆಂದವು. ದಾಖ್ಲೆ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಸಾಕರ್ುಟ ಆಸಪತೆರಗಳು ಕೆೈಜೊೀಡಿಸಿದವು. ಇದು ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಒಗೂೂಡುವಿಕೆಯ ರ್ಕಿತಯನ್ುು ತೊೀರಿಸುತತದೆ. ಈ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಕೆೀವಲ 
ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗದಿೆಂದ ಮಾತರ ಆಗಬೆೀಕಿಲ.ಿ ಆದರೆ, ನಾವು ನಜ್ವಾಗಿಯೂ ಇದರಿೆಂದ ಒೆಂದು ಪಾಠವನ್ುು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕಿದೆ. ಅದನೆುೀ ನ್ಮಾ 
ಕಛೆೀರಿಯೆಂದ ಮಾಡುತಿತದೆುೀವೆ. ಎಲೆಲಿ್ಲ ಿ ನೀತಿಗಳ ಅಗತಯವಿದಯೆೀ ಅಲ್ಲ ಿ ಮತುತ ಎಲ್ಲ ಿ ಬೆೆಂಬಲದ ಅಗತಯವಿದೆಯೀ ಅಲ್ಲ ಿ ಸಕಾಷರದ ಮಧಯ 
ಪರವೆೀರ್ದೊೆಂದಿಗೆ, ನ್ಮಾ ಕಚೆೀರಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲರಿೂ ಒಟಾಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆಂತಾಗಲು ಅನೆೀಕ ಯೀಜ್ನಗೆಳಗೆ ಆರೆಂಭಿಕ ಬೆೆಂಬಲವನ್ುು 
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ನೀಡಿದವೆು. ನಜ್ವಾಗಿಯೂ, ಇದೂೆೆಂದು ದಾಖ್ಲೆಯ ಸಮಯದಲಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತುತ ವಿತರಣೆಯ ಅದುುತ ನದರ್ಷನ್ವಾಗಿದೆ. ಉದಾರ್ರಣಗೆೆ, 
ಆಮಜಿ್ನ್ಕ ಸಾೆಂದರಕಗಳು ಮತುತ ಇತಾಯದಿ, ಈ ಪಟಿಟ ತುೆಂಬಾ ದೊಡಡದಾಗಿದೆ. ದಾಖ್ಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿನಾವು ಅದನ್ುು ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿರ್ಯವು ನ್ನ್ಗೆ 
ಆರ್ಚಯಷವನ್ುುೆಂಟ್ು ಮಾಡಿದೆ. ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಬೆಂದೆರಗುವ ಸಾೆಂಕಾರಮಿಕ ರೊೀಗಕಾೆ ಹೆೀಗೆ ಸಿದಿರಾಗಿರಬೆೀಕೆೆಂಬುದನ್ುು ಇದು ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಿದೆ. ನ್ಮಾ 
ಸನ್ುದಿತೆಯಲ್ಲರಿಬರ್ುದಾದ ತೊಡಕುಗಳ ಬಗೊ ನಾವಿೀಗ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಿತರೊೆಂದಿಗೆ ಚಚಿಷಸುತಿತದೆುೀವೆ.  
ಈ 'ಒನ್.ಹಲೆ್ತತ', ಹೊಸ ಪರಿಕಲಪನಯೆಲಿ ಎೆಂದು ನಾನ್ು ಮತೊತಮ್ಮಾ ತಿಳಸಲ್ಲಚಿಚಸುತೆತೀನೆ. ಇದು ಕಳದೆ 15 - 20 ಅಥವಾ ಅದಕಿಾೆಂತ ಹಚೆುಚ ವರ್ಷಗಳೆಂದ 
ಇರುವ ಒೆಂದು ಪರಿಕಲಪನೆಯಾಗಿದ ೆಮತುತ ಅನೆೀಕ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇದನ್ುು ನ್ಡೆಸುತಿತವೆ. ಐಸಿಎೆಂಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೊೀಗಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಜೆೈವಿಕ 
ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ೆ, ಪರಿಸರ ಮತುತ ಅರಣಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಇತಾಯದಿ. ಇವರಲ್ಲ ಿ ಅನೀೆಕರು ತಮಾದೀೆ ಆದ ವಲಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಈ ಪರಿಕಲಪನೆಯನ್ುು 
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಸುತಿತದಾುರೆ. ಅನೆೀಕ ಪಾರಣಿಜ್ನ್ಯ ರೊೀಗಗಳನ್ುು ನೀವು ಕೆೀಳದಿುೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಮೆಂಕಿಪಾಕ್ಟ ಅನ್ುು ನೊೀಡುತಿತದಿುೀರಿ. ಎಲವಿೂ 
ಸರಿಯಾಯತು ಕೊೀವಿರ್ಡ.ನೆಂದ ನಾವು ಸತಿೆಂತರಯವಾದೆವು ಎೆಂದೆನಸುವರ್ಟರಲ್ಲ ಿಮೆಂಕಿಪಾಕ್ಟ ಬೆಂದರೆಗಿದೆ. ಇದೊೆಂದೆೀ ಅಲ ಿಮತುತ ಇದೀೆ ಕೂೆನೆಯಲಿ 
ನ್ಮಾಲ್ಲ ಿ ಇತರೆ ಸಮಸಯೆಗಳ  ಇರಬರ್ುದು. ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ಇದನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸಮಿೀಕ್ೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ
ಅಗತಯವಾಗಿದೆ. ಈ 'ಒನ್.ಹೆಲ್ತತ' ಯೀಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲ ಿ ತಮಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ನೀಡಬರ್ುದಾದ ವಿವಿಧ ಆಸಕತ ಪರಿಣಿತರ 
ತೆಂಡವನ್ುು ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸುತಿತದೆುೀವೆ. ನ್ೆಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷರಗಳನ್ುು ಇದರೊಟಿಟಗೆ ತರುತೆತೀವೆ. ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರ ಮತುತ ಮತೊತೆಂದು ರಾಜ್ಯವು 
ಈಗಾಗಲೆೀ ತಮಾ ಆಸಕಿತಯನ್ುು ತೊೀರಿಸಿದುು, ಕಾಯಷಕರಮ ಚಾಲನಯೆಲ್ಲದಿೆ.  
ಎರಡನೀೆದಾಗಿ, ಸಾಟಟ್ಷ.ಅಪ್ (ನ್ವೀದಯಮ), ಈ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲ ಿಕನಾಷಟ್ಕ ಮರ್ತತರ ಪಾತರ ವಹಿಸಬರ್ುದಾಗಿದೆ.  ಸಾಟಟ್ಷ .ಅಪ್ ಎೆಂಬುದು ಈಗ ಎಲಾ ಿ
ಕಡೆ ಕೆೀಳಬರುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನ್ು ಇಲ್ಲ ಿ ಉಲೆೀಿಖಿಸುತಿತರುವುದು 'ಡಿೀಪ್ .ಟೆಕ್ ಸಾಟಟ್ಷ.ಅಪ್' ಬಗೊ. ಈ ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್.ಗಳು ಆಳವಾಗಿ 
ವಿದಿತೂಪಣಷ ತೆಂತರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.  ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೀೆಳಬೆೀಕೆೆಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲ ಿ ಮಾಡುವುದು ಬರ್ಳರ್ಷಟದೆ. ಈಗ ಅನೆೀಕ 
ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್.ಗಳು ಬರುತಿತವೆ. ಅವುಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಯ ತುೆಂಬಾ ದೊಡಡದು, ಸುಮಾರು 67,000 ಅಥವಾ 70,000 ಮತುತ ನ್ಮಾಲ್ಲ ಿ ಸುಮಾರು 50 
ಯುನಕಾನ್ಷ.ಗಳವೆ (ಒೆಂದು ಬಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿೆಂತ ಹಚೆುಚ ಮೌಲಯದ ಸಾಟಟ್ಷ-ಅಪ್ ಕೆಂಪನ). ಇವೆಲವಿೂ ತುೆಂಬಾ ಹಮೆ್ಮಾಪಡುವ ವಿರ್ಯ, 
ಒಳೆುಯದು. ಆದರೆ, ಪರಶೆು ಏನೆೆಂದರ,ೆ ಇವೆಲವಿೂ ಸೀೆವೆಗೆ ಕೆೀೆಂದಿರತವಾಗಿದುರೆ, ನಾವು ಅದನ್ುು ಎರ್ುಟ ಸಮಯದವರಗೆೆ ಉಳಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು? ಏಕೆೆಂದರೆ, 
ದೆೀರ್ವು ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲ್ಲರಿಬೆೀಕಾದರೆ ನಾವು 'ಡಿೀಪೆಟಕ್. ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್'ಗಳಲ್ಲ ಿ ಮುನ್ುಡಯೆಬೀೆಕು. ಆದುರಿೆಂದ, ಈಗ ನಾವು ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ 
ಮುೆಂದುವರಯೆಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳಾವುವು ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಯತಿುಸುತಿತದೆುೀವೆ? . . . . . . ನಮಗೆ ತಿಳದಿರುವೆಂತ ೆ 'ಡಿೀಪ್ .ಟಕೆ್ 
ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್' ಗಳಗೆ ಅತಯೆಂತ ಅತಾಯಧುನಕ ಸಲಕರಣಗೆಳು, ಸೌಲಭಯಗಳು ಬೆೀಕಾಗುತತವೆ. ನಮಾ ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್ ಕೆಂಪನಯಲ್ಲಿ ಎಲವಿನ್ೂು ಹೊೆಂದಿಸಲು 
ಸಾಧಯವಿಲ,ಿ ಏಕೆೆಂದರೆ ಅದು ಆಥಿಷಕವಾಗಿ ಮತುತ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದ ಕಾಯಷಸಾಧಯವಲ.ಿ ನ್ಮಾ ಕಚೆೀರಿಯೆಂದ ಐಐಎಸಿಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಿಇಎನ್ಎಸ್ಟ (CeNS) ಮೂಲಕ ಐ.ಎಸ್ಟ.ಟಿ.ಇ.ಎೆಂ (iSTEM) ಎೆಂಬ ಪೊೀಟ್ಷಲ್ತ ಅನ್ುು ಸಾಿರ್ಪಸಿ, ಒೆಂದು ವೆೀದಿಕೆಯನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸಿದುೆೀವೆ. ಇಲ್ಲ ಿವಿವಿಧ 
ಅನ್ುದಾನತ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಸಹಾಯನ್ುಧಾನ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಖ್ರಿೀದಿಸಲಾದ ಮತುತ ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರು/ಸೆಂಸೆಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ುು ಇತರರು ಬಳಸಿಕೂೆಳುಲು ಅನ್ುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಿದಿರಿರುವ ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳ ಡಾಯಶ್ .ಬೊೀರ್ಡಷ ಅನ್ುು ನೀಡಲಾಗಿದುು, ಸುಮಾರು 25,000 ಕೂಾ ಹೆಚುಚ ಸಲಕರಣೆಗಳು 
ಈಗಾಗಲೆೀ ಪಟಿಟಯಲ್ಲವಿೆ. ಈ ವೀೆದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ುು ಕಾಯುರಿಸಬರ್ುದಾಗಿದುು, ಅತಯೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ರ್ುಲಾದಲ್ಲ,ಿ ಏಕೆೆಂದರೆ 
ಸಲಕರಣಗೆಳನ್ುು ನವಷಹಿಸಬೆೀಕಾಗುತತದೆ, ನೀವು ಬಳಸಬರ್ುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಯವಸೆಿ 'ಡಿೀಪೆಟಕ್ ಸಾಟಟ್ಷ .ಅಪ್.ಗಳಗೆ' ಬರ್ಳ ವಿಶರ್ಟ ವಯವಸೆಿಯಾಗಿದೆ. 
ಇಲದಿಿದುರೆ 'ಡಿೀಪೆಟಕ್ ಸಾಟಟ್ಷ.ಅಪ್.ಗಳು' ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಬೆೀರೂರಲು ಸಾಧಯವಿಲ.ಿ  
'ಡಿೀಪ್.ಟಕೆ್ ಸಾಟಟ್ಷ.ಅಪ್' ಕಡಗೆ ೆ ಮತೂೆತೆಂದು ಹಜೆೆೆಯ್ಕೆಂದರ,ೆ ಒೆಂದೀೆ ವೀೆದಿಕಯೆಲ್ಲ ಿ ವೈೆಜ್ಞಾನಕ, ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್, ವೈೆದಯಕಿೀಯ ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ 
ಪರಬೆಂಧಗಳ ದತಾತೆಂರ್. ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿನಾವು ಐಐಎಸಿಟ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಮತೊತೆಂದು ದೊಡಡ ವೆೀದಿಕೆಯನ್ುು ಸೃರ್ಷಟಸುತಿತದುೆೀವೆ. ಬರ್ುತೆೀಕ ಅೆಂತಿಮ ರ್ೆಂತ 
ತಲುರ್ಪದುು, ಶೀಘರದಲೆೀಿ ಇದನ್ುು ಪಾರರೆಂಭಿಸಲ್ಲದೆುೀವೆ. ಇದು ಬರ್ಳ ದೂೆಡಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಎಲಾ ಿದತಾತೆಂರ್ಗಳು ಈ ಪೊೀಟ್ಷಲ್ತ .ನ್ಲ್ಲರಿುವೆಂತೆ 
ಮಾಡಲು ನಾವು ಪರಯತಿುಸುತಿತದೆುೀವ ೆಮತುತ ಇದು  'ಡಿೀಪ್.ಟೆಕ್ ಸಾಟಟ್ಷಅಪ್' ಹಾಗೂ ಇಡಿೀ ದೀೆರ್ದ ಸೆಂಪೂಣಷ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ & ನಾವಿೀನ್ಯತೆ 
ವಯವಸೆಿಗೆ ಉತೆತೀಜ್ನ್ ನೀಡುತತದೆ. . . . .  
. . . . . . .  ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲು ಬಯಸುವ ಭವಿರ್ಯದ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎೆಂದು ಯೀಚಿಸಬೆೀಕು. ನೀವು 
ಚಿೆಂತನ್ ಮೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಮಾ ಶಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಿಯ ಮೂಲಕ ಮುೆಂದಿನ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ನ್ೆಂತರ ಪರಸುತತ ಎನಸುವ ಉತತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ವ 
ಸೆಂಪನ್ೂಾಲವನ್ುು ಹೊೆಂದುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೊ ಯೀಚಿಸಬೆೀಕು. ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿ, ತಜ್ಞರ ಸಮೂರ್ವಾಗಿ, ನೀವು ಹೆೀಗೆ ಸಿದಿರಾಗಿರಬೆೀಕು 
ಎೆಂದು ನೊೀಡಬೀೆಕು. ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿನಮಾ ಫೆಲೊೀಶಪ್.ಗಳ ಜೂೆತೆ ಚಿೆಂತನ್-ಮೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. . . . .  
. . . . . . . ಇತಿತೀಚಗೆೆ ತಮ್ಮಾಲರಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತಿತರುವ ಒೆಂದು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವೆೆಂದರೆ ಕಾಿೆಂಟ್ಮ್ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು. ಕಾಿೆಂಟ್ಮ್ ಈಗ ಮುೆಂಚೂಣಿಗೆ 
ಬರುತಿತರುವ ಕ್ೆೀತರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದಕೆಾ ಸಿದಿರಿದೆುೀವೆಯ್ಕೀ? ಇದಕಾೆ ನ್ನ್ು ಪಾರಮಾಣಿಕ ಉತತರ, ಇನ್ೂು ಹೆಚುಚ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾಿೆಂಟ್ಮ್ 
ಸೆಂವರ್ನ್ವನ್ುು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿತೀರಿ ಎೆಂದಿಟ್ುಟಕೊಳು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಣಿತರು ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಆದುದರಿೆಂದ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೆೀ ಇದಕಾಾಗಿ 
ತಯಾರಾಗಬೆೀಕು. ಈ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ನ್ಮಗಾಗಿ ಕಾಯದು. ಇದು ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿಬರ್ಳ ಸದುು ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಎೆಂಬುದು ಎಲರಿೂ ಒಪುಪವ ಸತಾಯೆಂರ್.  ಈ 
ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲ ಿಪರಿಣಿತರನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸಲು ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ು ಮಾಡಬರ್ುದು ಎೆಂದು ಯೀಚಿಸಬೆೀಕು. ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರವು 
ಆರೆಂಭಿಕ ಅನ್ುದಾನ್ (ಸಿೀರ್ಡ ಮನ) ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿಟರುವುದು ನ್ನ್ಗೆ ಸೆಂತೊೀರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜ್ನಯೆು ಐಐಎಸಿಟ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಸುತಿತದೆ. ಇದು 
ತುೆಂಬಾ ಸಣಣ ಪರಮಾಣದ ಆರೆಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉನ್ುತ ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳು ಮಾತರವಲ ಿನೀವು ಅದನ್ುು ಕಾಲೀೆಜ್ುಗಳಗೆ ಹೆೀಗೆ ಕೊೆಂಡೊಯುಯವುದು 
ಎೆಂಬುದರ ಬಗೊ ಯೀಚಿಸಬೆೀಕು. ನೀಮಾಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೆಂಖ್ೆಯಯ ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳವೆ, ನೀವು ಬರ್ಳ ಸೆಂಖ್ೆಯಯ ಯುವರ್ಕಿತಯನ್ುು 
ಹೊೆಂದಿದಿುೀರಿ. ಇದನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಬರ್ುದೆೆಂದು ಯೀಚಿಸಿ. ಕಾಿೆಂಟ್ಮ್ ಕ್ೆೀತರಕೆಾ ಬೃರ್ತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ, ಬೃರ್ತ್ ಬೌದಿಿಕ ವಿಶಾಲತೆ ಇದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ತಜ್ಞರ ಸಮೂರ್ವು ಹೆೀಗೆ ಇತರರಿಗಿೆಂತ ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲ್ಲರಿಬೆೀಕೆೆಂದು ಯೀಚಿಸಬೆೀಕು.  
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ಪ್ರೊ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜೇವಮಾನ ಸ್ಕಧ್ನ ಪ್ೊಶಸ್ತಿ  

2022ನೆೀ ಸಾಲ್ಲಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್, ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲ ಿಅನ್ನ್ಯ ಕೂೆಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇಬಬರು ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ/
ತೆಂತರಜ್ಞರನ್ುು ಪೊರ. ಸಿ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಜಿೀವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ ಪರರ್ಸಿತಗ ೆಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಡಾ. ಸಿ. ಎ. ವಿರಕ್ತಮಠ್ 
ನಿವೃತ್ತ ಎಮರಿಟಸ್ ಪ್ರೊಫ್ಸರ್, ಕ್ೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಡಾ. ಟಿ. ಶಿವಾನೆಂದಪ್ಪ 
ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎಮರಿಟಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮೈಸರರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯ್ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಿಂವಹನ ಜೇವಮಾನ ಸ್ಕಧ್ನ ಪ್ೊಶಸ್ತಿ 

2022ನೆೀ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್, ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಸೆಂವರ್ನ್ಕೆಾ ನೀಡಿದ ಅತುಯತತಮ 
ಕೊಡುಗಗೆಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ ಇಬಬರು ಶೆರೀರ್ಾ ಸೆಂವರ್ನ್ಕಾರರಿಗೆ ಜಿೀವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ ಪರರ್ಸಿತ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.  

ಡಾ. ನಾ ಸ್ರೋಮೋಶ್ವರ 
ವ್ೈದಯರು/ಖ್ಾಯತ್ ಕ್ವವಜ್ ಮಾಸಟರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಡಾ. ಕ್. ವಿ. ರಾವ್ 
ನಿದ್್ೋೇಶ್ಕ್ರು, ಪಿಲಿಕ್ುಲ ಪಾೊದ್ೋ್ಶಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೋೆಂದೊ, ಮೆಂಗಳೂರು 
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ಇನೊುೆಂದು ಕ್ೆೀತರವೆೆಂದರೆ ಮ್ಮಟಾವಸ್ಟಷ. ಮ್ಮಟಾವಸ್ಟಷ ಅನೆೀಕ ಕ್ೆೀತರಗಳ ಸೆಂಯೀಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗೆಾೆಂಟರೆ್ಡ ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ, ವಚುಷವಲ್ತ ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ, 
ಬಾಕಿ್.ಚೈೆನ್ ಮತುತ ಐಒಟಿ, ಇವೆಲವಿುಗಳ ಸಮಿಾಲನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಮತುತ ನೀವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಒೆಂದು ಚಮತಾಾರವನೆುೀ ಸೃರ್ಷಟಸಬರ್ುದಾಗಿದ.ೆ ಇತಿತೀಚೆಗೆ 
ನಾನ್ು ಇದರ ಪಾರತಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ುು ನೊೀಡಿದೆುೀನೆ. ಇದರಿೆಂದ ನೀವು ಒೆಂದು ಡಿಜಿಟ್ಲ್ತ ಅವಳಯನ್ುು ರಚಿಸಬರ್ುದಾಗಿದೆ. ನಮಾ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲ,ಿ  ನಮಾ ಉದಯಮ 
ಮತುತ ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲ ಿಅದನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು ಎೆಂಬುದು ಪರಶೆುಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲಪನಕ ಕಥೆಯೆಂತಲ.ಿ 20 ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿೆಂದೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲಪನಕ ಕಥಯೆಾಗಿತುತ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಈಗಾಗಲೆೀ ಸಿಯೀಲ್ತ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ತ ಜ್ಗತತನ್ುು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದೆ. 
ಇನ್ೂು ಆರೆಂಭಿಕ ರ್ೆಂತದಲ್ಲರಿುವ ಕನರ್ಾ ಈ ಎರಡು ಕ್ೆೀತರಗಳ ಬಗೊ ಹೆೀಳಬಲೆ.ಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತನ್ು ಸೆಂಪನ್ೂಾಲಗಳನ್ುು, ಎಲಕಿಿಾೆಂತ ಹಚೆಾಚಗಿ ಬೌದಿಿಕ 
ಸೆಂಪನ್ೂಾಲಗಳನ್ುು ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸಿ ಏನ್ನಾುದರೂ ಮಾಡಬರ್ುದೆೀ ಮತುತ ಯುವಕರನ್ುು ಈ ಭವಿರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ ಿ ಕರದೆೊಯಯಬರ್ುದೀೆ ಎೆಂದು 
ಯೀಚಿಸಿ. ಇದರೆಂತೆ ಅನೆೀಕ ಕ್ೀೆತರಗಳು ಇರುತತವೆ. ಜಿೀವ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಬಗೊ ನಮಗೆ ಹೆೀಳಲು ನಾನ್ು ಆ ಕ್ೆೀತರದ ತಜ್ಞನ್ಲ.ಿ ನಮ್ಮಾಲರಿನ್ೂು 
ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸುವಲ್ಲ ಿಅಕಾಡೆಮಿಯ ರ್ಕಿತ ಅಡಗಿದೆ ಮತುತ ಕನಾಷಟ್ಕವು ಮುೆಂದಾಳತಿವನ್ುು ವಹಿಸಿ ಇಡಿೀ ದೆೀರ್ ಮತುತ ವಿರ್ಕಿೆಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ರ್ಕಿತಯ ಮಾಗಷವನ್ುು ತೊೀರಿಸುವತತ ಮುೆಂದುವರಿಸುತತದೆ ಎೆಂಬುದು ನ್ನ್ು ಆರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ುು ಕೆೀವಲ ದೀೆರ್ವೆೆಂಬುದಲ.ಿ ಇದು ಗೊಿೀಬಲ್ತ 
ವಿಲೆೀಜ್. ನಸಟೆಂದೀೆರ್ವಾಗಿ ಅಕಾಡಮೆಿಯು ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿಮರ್ತತರ ಪಾತರವನ್ುು ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ನ್ನ್ುನ್ುು ಈ ಕಾಯಷಕರಮಕೆಾ ಆಹಾನಿಸಿದಕಾಾಗಿ ಮತೊತಮ್ಮಾ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತುತ ತಾವಲೆ ಿತಾಳಾೆಯೆಂದ ನ್ನ್ು ಅನಸಿಕೆಗಳನ್ುು ಆಲ್ಲಸಿದುಕಾಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ೊ ಶಸ್ತಿ ,  ಫೆ ಲೇಶಿಪ್ & ಸಹವತ್ರಿತ್ವ  
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ಸಹವತ್ರಿತ್ವ 

ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್, ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ವೈೆದಯಕಿೀಯ ಕ್ೀೆತರದ ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು/ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರು/ಶಕ್ಷಕರು/ಉದೂೆಯೀಗನರತರು/ಸೆಂಶೆ ೀಧನೆ 
ಮತುತ ಕಾಪೊಷರೆೀಟ್ ಸೆೀರಿದೆಂತ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಉದೊಯೀಗಿಗಳು ಮತುತ ನವೃತತರನ್ುು ಸರ್ವತಿಷಗಳಾಗಿ ನೊೀೆಂದಾಯಸಿಕೊಳುಲಾಗುತಿತದೆ. 
ಸರ್ವತಿಷತಿವನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ರೂ. 1,000/- (ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತರ) ರ್ುಲಾ ಮತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ 
ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲರಿುವ ಅಜಿಷಯನ್ುು ಭತಿಷ ಮಾಡಿ  ವರ್ಷದ ಯಾವುದೀೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಸಲ್ಲಸಿಬರ್ುದಾಗಿದೆ. 2022-23ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ 2ನೆೀ ತೆೈಮಾಸಿಕದ 
ಅೆಂತಯಕೆಾ ಒಟ್ುಟ 91 ಸರ್ವತಿಷಗಳನ್ುು ನೊೀೆಂದಾಯಸಿಕೊಳುಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ೊ.ಸೆಂ ಹ್ಸರು 
1 ಪೊರ. ಎ. ಕೆ. ಸೂದ್ 
2 ಡಾ. ಅಬರಹಾೆಂ ವಗಿೀಷಸ್ಟ 
3 ಪೊರ. ಆದಿಮೂತಿಷ ಎ. 
4 ಪೊರ. ಅಮೃತೆೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್. 
5 ಡಾ. ಅರುಣ್ ಸಿ. ಇನಾಮದಾರ 
6 ಪೊರ. ಭಾಗಯರಾಜ್ ಡಿ.ಜೆ. 
7 ಪೊರ. ಬಾಲಸುಬರಮಣಿಯನ್ ಎ. 
8 ಡಾ. ಭಾಸಾರ್ ಎನ್. 
9 ಡಾ. ಸಿ. ಎಲ್ತ. ಲಕ್ಷಿೀಪತಿ ಗೌಡ 

10 ಪೊರ. ದೆಂಡಿನ್ ಎಸ್ಟ. ಬ. 
11 ಪೊರ. ಎರ್ಚ. ಆರ್. ರಾಮಕೃರ್ಣರಾವ್ 
12 ಪೊರ. ಹೊನ್ುಪಪಗೊೀಳ ಎಸ್ಟ. ಎಸ್ಟ. 
13 ಪೊರ. ಇೆಂದಿರೆೀಶ್ ಕೆ. ಎೆಂ. 
14 ಪೊರ. ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಜಿ. 
15 ಪೊರ. ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಆರ್. ತೊೀನ್ಣಣನ್ವರ್ 
16 ಡಾ. ಜಾಲ್ಲ ಎೆಂ. ವಿ. 
17 ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ರಾವ್ 

ಕ್ೊ.ಸೆಂ. ಹ್ಸರು 
18 ಡಾ. ಕುಪಾಷದ್ ಎ. ವಿ. 
19 ಡಾ. ಲಲ್ಲತಾ ಆರ್. ಗೌಡ 
20 ಪೊರ. ಮನೊೀರ್ರ್ ವಿ. ಕುಲಕಣಿಷ 
21 ಪೊರ. ಮೂತಿಷ ಕೆ. ಎನ್. ಬ. 
22 ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ಎಸ್ಟ. ಗೌಡ 
23 ಪೊರ. ನ್ಡುವಿನ್ಮನ ೆಎನ್. ಬ. 
24 ಪೊರ. ನ್ವಕಾೆಂತ ಭಟ್ 
25 ಡಾ. ನ್ವಲಗುೆಂದ ಆರ್. ಆರ್. 
26 ಡಾ. ಪರಸಾದ್ ಸಿ. ಎಸ್ಟ. 
27 ಪೊರ.ರಬನಾಳ್ ಎೆಂ. ಕೆ. 
28 ಡಾ. ರಜ್ನ ಎೆಂ. ಬ. 
29 ಡಾ. ರಾಮಚೆಂದರ ಟಿ. ವಿ. 
30 ಪೊರ.ರಮ್ಮೀಶ್ ಎಸ್ಟ. ಆರ್. 
31 ಪೊರ. ರೆಂಗಸಾಿಮಿ ಬ. ಇ. 
32 ಪೊರ. ರೆೀವಣಸಿದುಪಪ ಎರ್ಚ. 
33 ಪೊರ. ರೂಪಾ ಕ.ೆ ಎೆಂ. 
34 ಪೊರ. ರ್ೆಂಕರ್ ಕೆ. ಎೆಂ. 

ಕ್ೊ.ಸೆಂ. ಹ್ಸರು 
35 ಶರೀ ಸಿದಿುಕಿ ಎೆಂ. ಝರ್ಡ. 
36 ಡಾ. ಸೂೆೀಮ್ಮೀರ್ಿರ ಎನ್. 
37 ಡಾ. ಶರೀದೆೀವಿ ಎ. ಸಿೆಂಗ್ 
38 ಡಾ. ಶರೀಕೆಂಠೆೀರ್ಿರ ಸಾಿಮಿ ಎಸ್ಟ. ಜಿ. 
39 ಡಾ. ಶರೀಕೃರ್ಣ ಇಸೂಟೂರು 
40 ಡಾ. ಸುಬನಾಷ ರಾಯ್ 
41 ಡಾ. ಸುದರ್ಷನ್ ಎರ್ಚ. 
42 ಪೊರ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬ. 
43 ಪೊರ. ಉಮಾರ್ೆಂಕರ್ ಆರ್. 
44 ಪೊರ. ವಿ.ರವಿರ್ೆಂಕರ್ ರೆೈ 
45 ಪೊರ. ವಿೀರಪಪಗೌಡ ಜಿ. ಡಿ. 
46 ಪೊರ. ವೆೆಂಕಟ್ರಾಮನ್ ಎ. 
47 ಪೊರ. ವಿಜ್ಯಲಕ್ಷಿಿ ದೆೀಗ 
48 ಪೊರ. ವಿರಕತಮಠ ಸಿ. ಎ. 
49 ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ತ ರಾವ್ 
50 ಡಾ. ವಿರ್ಿನಾಥ ಎಸ್ಟ. 

  

ಭೂಪರಿಸರ ವಯವಸೆಿ ಸೆೀವಗೆಳ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ವು (ವಿಇಎಸ್ಟ) 
ಲೆಕಾಕೆಾ ಸಿಗದ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಿಯ 
ಪರಯೀಜ್ನ್ಗಳನ್ುು 
ಮೌಲ್ಲಯೀಕರಿಸಲು ನರ್ಪಕ್ಷಪಾತ 
ಪದಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತತದೆ ಮತುತ 
ಅಥಷಪೂಣಷ ನೀತಿ 
ಮಧಯಸಿಿಕೆಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ. ಈ ನಟಿಟನ್ಲ್ಲ ಿ

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಭೂ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಿಯ ಸೆೀವೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ 
ಮ್ಮೀಲೆ ಕೆೀೆಂದಿರೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಾಯಷತೆಂತರ ಪತರವನ್ುು ಹೊರತೆಂದಿದೆ. 
ಇದನ್ುು ಪೊರ. ಟಿ. ವಿ. ರಾಮಚೆಂದರ,  ಸೆಂಯೀಜ್ಕರು,  ಎನ್ಜಿಷ 
ಅೆಂರ್ಡ ವೆಟ್ ಲಾಯೆಂರ್ಡ ಗೂರಪ್, ಸೆೆಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಇಕಾಲಾಜಿಕಲ್ತ 

ಸೆೈನ್ಟಸ್ಟ (ಸಿಇಎಸ್ಟ), ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಸೆಿ ಇವರ ನೀೆತೃತಿದ ತಜ್ಞ 
ಸಮಿತಿಯು ತಯಾರಿಸಿದುು, ಈ ರಿೀತಿಯ ಪರಯತುವು ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ
ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ, ಯೀಜ್ನೆ ಮತುತ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಿ ಆಧಾರಿತ ನವಷರ್ಣಯೆಲ್ಲ ಿ
ಪರಮುಖ್ ಪಾತರ ವಹಿಸುವುದು ನಸಟೆಂದೆೀರ್. 

ಕಾಯಿತ್ಿಂತ್ೊ ಪ್ತ್ೊ-2 : ವ್ಯಯಲೂಯವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆರಸ್ತಿಯಲ್ ಇಕೊಸ್ತಸಟಿಂ ಸವಿವೀಸಸ್  

ಪ್ೊಕ್ಟಣೆಗಳು  

ಫೆಲೇಶಿಪ್ (FKS TA)  

ವೆೈಯಕಿತಕ ಅರ್ಷತೆ ಮತುತ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಪರರ್ಸಿತಗಳು ಮತುತ ಫೆಲೊೀಶಪ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಫಾರಸಿಟನ್ೆಂತೆ 2022-23ನೆೀ 
ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ50 ಮರ್ನೀಯರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫಲೆೊೀಶಪ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯತು.  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೇಶಿಪ್ ಮತ್ುಿ ಸಹವತ್ರಿತ್ವ 
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ಬರಟಿೀಷ್ ಆಳಿಕಯೆ 
ಪೂವಷದಿೆಂದಲೂ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲ 
ಸಾಮಥಯಷದಲ್ಲ ಿ ಸಮೃದಿವಾಗಿ 
ರ್ಲವಾರು ಲೊೀರ್ಗಳು ಮತುತ 
ಖ್ನಜ್ಗಳನ್ುು ಉತಾಪದಿಸುತಿತರುವ 
ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾಜ್ಯವು ದೆೀರ್ದ 
ಅತಿದೊಡಡ ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ಕೆೀೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಅೆಂತರಗಳು, 
ಸವಾಲುಗಳು ಮತುತ 
ಅವಕಾರ್ಗಳನ್ುು 

ಗಮನ್ದಲ್ಲಟಿ್ುಟಕೊೆಂಡು, ಕನಾಷಟ್ಕದಲ್ಲ ಿಖ್ನಜ್ ಅನೆಿೀರ್ಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 
ಮತುತ ಖ್ನಜ್ ಸೆಂಸಾರಣೆಯನ್ುು ಉತೆತೀಜ್ನ್ಕೆಾ ಅನ್ುವುಮಾಡಿಕೊಡಲು 
ಈ ಅಪೊರೀರ್ಚ ಪತರವನ್ುು ಹೊರತೆಂದಿದೆ. ರ್ಟಿಟ ಚಿನ್ುದ ಗಣಿ ಕೆಂಪನ 

ನಯಮಿತದ ನದೆೀಷರ್ಕರ ಮೆಂಡಳಯ ನವೃತತ ಕಾಯಷನವಾಷರ್ಕ 
ನದೆೀಷರ್ಕರು ಮತುತ ಸದಸಯರಾದ ಡಾ. ಪರಭಾಕರ ಸೆಂಗೂರಮಠ ಇವರ 
ನೆೀತೃತಿದ ತಜ್ಞರ ತೆಂಡವು ಈ ಪತರವನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸಿದೆ. 

ಅಪ್ರೊೇಚ್ ಪ್ತ್ೊ- 2: ಪ್ೊಮೇಟಿಂಗ್ ಮಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಿೇರೇಶನ್, ಮೈನಿಿಂಗ್ ಅಿಂಡ್ ಪ್ರೊಸಸ್ತಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರ್ನಿಟಕ್_ ವೇ ಪಾವಿಡ್  

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ 
ಮೆಂಚೂಣಿ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು 
ಹೊೆಂದಿರುವ ‘ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲೊೀಕ’ದ 
ವಿಶೆೀರ್ ಸೆಂಚಿಕೆಯನ್ುು 
ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೆೀರ್ 
ಸೆಂಚಿಕೆಯು ಪರಸಿದಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಬರರ್ಗಾರರು/ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರು ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಬಗೊ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ 
ಬರೆದ 26 ಲೆೀಖ್ನ್ಗಳನ್ುು 
ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. 

ಸಿಂಶೇಧ್ನಗಳ ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ುಿ ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ೇನು? 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೇಕ್ ದ್ವೈಮಾಸ್ತಕ್ 

ಜ್ುಲೆೈ-ಆಗಸ್ಟಟ ಮತುತ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್-ಅಕೊಟೀಬರ್ ಸೆಂಚಿಕೆಗಳನ್ುು 
ಹೊರತೆಂದು, ಚೆಂದಾದಾರರಾದ ಪದವಿ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳು, 
ಗರೆಂಥಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಯಕಿತಗಳು ಮತುತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲೂೆೀಕದ ಸೆಂಚಿಕಗೆಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್. https://kstacademy.in ನ್ಲ್ಲ ಿ ಲಭಯವಿದೆ. ಆಸಕತರು 
ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲ ಿ ನೀಡಿರುವ ಅಜಿಷಯನ್ುು ಪಡೆದು, ಭತಿಷ ಮಾಡಿದ 
ಅಜಿಷಯನ್ುು ಮತುತ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರ್ುಲಾದ ವಿವರವನ್ುು 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇ-ಮ್ಮೀಲ್ತ vijnanaloka@gmail.com ಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬರ್ುದಾಗಿದೆ.  

ಸೆಂಚಿಕೆಯ ಚೆಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತಿದೆ:   
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Bank: State Bank of India  
A/c No. 64001018807  
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ಚೆಂದ್ಾದ್ಾರಿಕ್ ವ್ೈಯ್ಕ್ವತಕ್ ಸಾೆಂಸಿಿಕ್ 

ಬಡಿ ಪರತಿ ರೂ. 50/- - 

ವಾರ್ಷಷಕ ರೂ. 300/- ರೂ. 500/- 



ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ ೆ ಜಿೀವ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ಪರಗತಿಯು ಸುಮಾರು 19ನೆೀ ರ್ತಮಾನ್ದ 
ಅೆಂತಯದವರೆವಿಗೂ ನಧಾನ್ ಗತಿಯಲ್ಲತಿುತ. ದೆೀರ್ದ 
ಒಳಭಾಗ, ಅೆಂಗಾೆಂರ್ಗಳು ಮತುತ ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳು ಮತುತ 
ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿೀವಿಗಳ ಆಣಿಿಕ ಸೆಂಘಟ್ನೆ ಮತುತ 
ಕಾಯಷನವಷರ್ಣಯೆನ್ುು ಜಿೀವಿ ಮತುತ ಆಣಿಿಕ 
ಮಟ್ಟಗಳರೆಡರಲೂ ಿ ಶೆ ೀಧಿಸಿ ಅಥಷಪೂಣಷ 
ಮುನ್ುಡಗೆಳನ್ುು ಸಾಧಿಸಲು ಜಿೀವಶಾಸರಜ್ಞರಿಗೆ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುತ ತೆಂತರಗಳ ಅಗತಯವಿತುತ. ಆದರೆ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುತ ತೆಂತರಗಳನ್ುು 
ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಎೆಂಜಿನಯರ್.ಗಳು ಮತುತ 
ರಸಾಯನ್ಶಾಸರಜ್ಞರು/ಜಿೀವರಸಾಯನ್ಶಾಸರಜ್ಞರು 
ನಮಿಷಸುತಾತರೆ. ಜಿೀವಶಾಸರಜ್ಞರು ಲಭಯವಿರುವ ತೆಂತರಗಳನ್ುು 
ಬಳಸಿ, ವಿವಿಧ ರ್ೆಂತಗಳಲ್ಲ ಿ ಜಿೀವಿಗಳ 
ಕಾಯಷನವಷರ್ಣಯೆನ್ುು ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳುಲು ಮತುತ 
ಜಿೀವನ್ದ ರರ್ಸಯಗಳನ್ುು ಬಚಿಚಡಲು ಪರಯತಿುಸುತಾತರೆ.  
ಉದಾರ್ರಣಗೆೆ, ಸರಳ ಸೂಕ್ಷಿದರ್ಷಕಗಳ 
ನಮಾಷಣದಿೆಂದ, ಮಾನ್ವನ್ ಕಣಿಣಗ ೆಕಾಣದ ಜಿೀವಿಗಳನ್ುು 
ನೊೀಡಲು ಸಾಧಯವಾಯತು. ಒಮ್ಮಾ ಅೆಂತರ್ ಜಿೀವಿಗಳನ್ುು 
ಪತೆತರ್ಚಿಚದ ನ್ೆಂತರ, ಹೆಚಿಚನ್ ವಧಷನೆ ಮತುತ ಹೆಚಿಚನ್ 
ರೆಸಲೂಯರ್ನ್ ಹೊೆಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ 
ಸೂಕ್ಷಿದರ್ಷಕಗಳ (ಸೆಂಯುಕತ, ಫೂಿೆೀರೆಸೆನ್ಟ, ಎಲಕೆಾರನ್, 
ಕಾನೊಫೀಕಲ್ತ, ಇತಾಯದಿ) ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅಗತಯತೆಗ ೆ
ನಾೆಂದಿಯಾಯತು. 19ನೆೀ ರ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲ ಿ ಅಗತಯವಾದ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುತ ತೆಂತರಗಳು ಲಭಯವಾದವು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳೆಂದಾಗಿ ಜಿೀವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ನರೆಂತರ ಪರಗತಿಯು 
ನ್ಡೆಯತು. ಈ ಲೆೀಖ್ನ್ವು ಮೂಲಭೂತ ಮತುತ ಹೆಚಿಚನ್ 
ಪಾರಮುಖ್ಯತೆಯನ್ುು ಹೊೆಂದಿರುವ ಜಿೀವಶಾಸರದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕಲೆವು ಪರಮುಖ್ ಅೆಂರ್ಗಳ 
ಒಳನೊೀಟ್ವನ್ುು ನೀಡಲ್ಲದೆ  
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಿಶಾಲ ಜಿೀವವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಬಗೊ 

ತಿಳುವಳಕ ೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತಯವಾಗಿತುತ. ಈ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಜಿೀವವೆೈವಿಧಯತೆಯನ್ುು ವಯವಸಿಿತ ರಿೀತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಸೆಂಘಟಿಸುವುದು (ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಜಿೀವಿಗಳನ್ುು 
ವಗಿೀಷಕರಿಸುವುದು), ಅವುಗಳನ್ುು ಹೆಸರಿಸುವುದು, 
ಪಾರಣಿಗಳು ಮತುತ ಸಸಯಗಳ ವಿವಿಧ ಗುೆಂಪುಗಳ ನ್ಡುವ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನ್ುು ಸಾಿರ್ಪಸುವುದು, ಸಸಯ ಮತುತ ಪಾರಣಿ 
ಸಾಮಾರಜ್ಯಗಳ ೆಳಗಿನ್ ಶೆರೀಣಿೀಕರಣವನ್ುು 
ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳುುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದುು, ಇವೆಲವಿೂ 
ದಿಿಪದಿೀಯ ನಾಮಕರಣದ ವಯವಸೆಿ (ಕುಲವನ್ುು  
ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಪರಭೆೀದಗಳ ಜೊೀಡಣೆ. ಉದಾ:  ಹೊೀಮೊೀ 
ಸೆೀರ್ಪಯನ್ಟ)ಯನ್ುು ಪರಸಾತರ್ಪಸಿದ ಕಾಲ್ತಷ ಲನೆುೀಯಸ್ಟ 
(1707-1778) ಅವರ ಕಲೆಸದಿೆಂದ ಸಾಧಯವಾಯತು. 
ಅವರನ್ುು ಜಿೀವಿವಗಿೀಷಕರಣದ ರ್ಪತಾಮರ್ನೆೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸತವವಾಗಿ,  ಜಿೀವವೆೈವಿಧಯತೆಯ 
ಕರಮಬದಿ ರಚನ ೆ (ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವಗಿೀಷಕರಣ ಮತುತ 
ದಾಖ್ಲ್ಲೀಕರಣ) ಲನೆುೀಯಸ್ಟ.ನೆಂದಾಗಿ ಸಾಧಯವಾಯತು.  
19ನೆೀ ರ್ತಮಾನ್ಕಾೆ ಮೊದಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜಿೀವ 
ಅಧಯಯನ್ಗಳು ಹೆಚಾಚಗಿ ಪಳಯೆುಳಕೆಗಳು, ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ್, 

ಅೆಂಗರಚನಾಶಾಸರ, ರ್ರಿೀರಶಾಸರ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುತ 
ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಲು 
ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದುವು. 
ಒೆಂದು ಪರಮುಖ್ ಪರಗತಿ ಎೆಂದರೆ, 

ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳು ಎಲಾ ಿ ಜಿೀವಿಗಳ 
ಮೂಲಭೂತ ಘಟ್ಕಗಳಾಗಿವ ೆ ಎೆಂದು 
ಪರಸಾತರ್ಪಸಿದ ‘ಕೊೀರ್ ಸಿದಾಿೆಂತ’ (1839) 
ಎೆಂಬ ಸಾಮಾನಯೀಕೃತ ಸಿದಾಿೆಂತ. ಇದು 
ರಾಬಟ್ಷ ರ್ುಕ್ (1665), ಟಿ. ಶಾಿನ್ & 
ಎೆಂ. ಜೆ. ಷ್ೆೈಿಡೆನ್ (1839), ಇನುತರರ 
ರ್ರಮದ ಪಲ್ಲತಾೆಂರ್ವಾಗಿದೆ.  ತದನ್ೆಂತರ, 
ರುಡಾಲ್ತಫ ವಚೊೀಷವ್ (1865) 
ಜಿೀವಕೊೀರ್ವು ಮೊದಲೆೀ ಅಸಿತತಿದಲ್ಲರಿುವ 
ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳೆಂದ ಮಾತರ (ಕೊೀರ್ 
ವಿಭಜ್ನಯೆೆಂದ) ಉದುವಿಸುತತದೆಯ್ಕೀ 
ಹೊರತು  ಹೊಸತಾದ ಸೃರ್ಷಟಯಲ ಿಎೆಂದು 
ತೊೀರಿಸಿದರು. 
ಕೊೀರ್ ಸಿದಾಿೆಂತದ ನ್ೆಂತರ, 1858 

ರಲ್ಲಿ, ಚಾಲ್ತಟಷ ಡಾವಿಷನ್ ಮತುತ ರಸೆಟಲ್ತ 
ವಾಯಲೆೀಸ್ಟ.ರವರ "ನೆೈಸಗಿಷಕ ಆಯ್ಕಾಯ 
ಮೂಲಕ ವಿಕಸನ್ದ ಸಿದಾಿೆಂತ" 
ಪರತಿಪಾದನಯೆಾಯತು. ಆದರೆ, ಈ 
ಸಿದಾಿೆಂತದ ಮರ್ತಿವನ್ುು ಒಪಪಲು 
ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ರ್ತಮಾನ್ವೆೀ 
ಬೆೀಕಾಯತು. ಈಗ, ವಿಕಸನ್ವನ್ುು 
ಜಿೀವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಪರಮುಖ್ ವಿರ್ಯವೆೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿೀವಶಾಸರದ ಎಲಾ ಿಶಾಖ್ೆಗಳನ್ುು 
ಜೊೀಡಿಸುವ ಸೆಂಪಕಷ ಕೊೆಂಡಿಯಾಗಿದ ೆಮತುತ ಬರ್ುತೀೆಕ 
ಜಿೀವ ವಿದಯಮಾನ್ಗಳನ್ುು ತಾಕಿಷಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು 
ಪರಯತಿುಸುತತದೆ. ವಿಕಸನೀಯ ಜಿೀವಶಾಸರದ ಕಲಪನೆಗಳು 
ಪಾರಣಿಗಳ ವತಷನೆಗಳು (ಸೂಕ್ಷಿಜಿೀವಿಗಳೆಂದ 
ಮನ್ುರ್ಯವರಗೆ ೆಹಾಗೂ ಸಸಯಗಳು ಸೀೆರಿ), ಬದುಕುಳಯುವ 
ತೆಂತರಗಳು ಮತುತ ಇತಾಯದಿಗಳ ಬಗೊ ನ್ಮಾ ತಿಳುವಳಕಗೆೆ 
ಬರ್ಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಇದಲದಿೆ, ವಿಕಸನೀಯ 
ಜಿೀವಶಾಸರದ ಕಲಪನೆಗಳು ವಿಕಸನೀಯ ಔರ್ಧ, 
ವಿಕಸನೀಯ ಮನೊೀವೈೆದಯಶಾಸರ, ಡಾವಿಷನಯನ್ ಕೃರ್ಷ 
ಮತುತ ಡಾವಿಷನಯನ್ ಮಿೀನ್ುಗಾರಿಕಯೆೆಂತರ್ ಹೊಸ 
ವಿಭಾಗಳ ಉಗಮಕೆಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಕೊಡುಗಯೆನ್ುು ನೀಡಿವ.ೆ 

ಜಿೀವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಮತೊತೆಂದು ಪರಮುಖ್ 
ಆವಿಷ್ಾಾರವೆೆಂದರೆ ಆನ್ುವೆಂಶಕತಯೆ ತತಿಗಳ ಸಪರ್ಷಟೀಕರಣ 
ಮತುತ  ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಗೆರಗರ್ ಜೊೀಹಾನ್ ಮ್ಮೆಂಡಲ್ತ (1865) 

ಜೇವ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಪ್ೊಗತ್ರಯ ಇಣುಕುನೇಟ  
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ಪರ್ೊ. ಎಸ್. ಕ್. ಸ್ೈದ್ಾಪ್ುರ್ 

ಕಾರ್ಲೇ ಲ್ನಿನೋಯ್ಸ್  

ರಾಬರ್ಟೇ ಹುಕ್  

ಟಿ. ಶ್ಾವನ್  

ಎೆಂ. ಜ್. ಷ್ಲೈಡನ್್  

ವಚೊೀಷವ್  

ಚಾರ್ಲಸೇ ಡಾವಿೇನ್ ಮತ್ುತ ರಸ್ಸರ್ಲ ವಾಯಲ್ೋಸ್ 



ರವರ ಡಿಸಾವರಿ ಆಫ್ ಜನೆಟೆಿಕ್ಟ (1865). 
ಮ್ಮೆಂಡಲ್ತ.ರವರು ಪರಸಪರ ಸೆಂಯೀಜ್ನೆಯಾಗದ 
ಪರಬಲ ಮತುತ ಹಿೆಂಜ್ರಿತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ (ಈಗ 
ಜಿೀನ್ುಗಳು ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ) ಅಸಿತತಿವನ್ುು 
ತೊೀರಿಸಿದರು. ಮ್ಮೆಂಡಲ್ತ ಅವರನ್ುು ಜೆನೆಟಿಕ್ಟ.ನ್ 
ರ್ಪತಾಮರ್ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದೆ. 20ನೆೀ 
ರ್ತಮಾನ್ದ ಕೊನಯೆೆಂದ ಆನ್ುವೆಂಶಕಶಾಸರವು 
(ಜೆನಟಿಕ್ಟ) ತರಿಿತವಾಗಿ ಎಲೆಗಿಳನ್ುು ದಾಟಿ ಬೆಳದೆು, ಎರ್ಪಜೆನೆಟಿಕ್ಟ ಎೆಂಬ 
ಒೆಂದು ಹೊಸ ಶಾಖ್ೆಯ ಉಗಮಕೆಾ ಕಾರಣವಾಯತು.  
ಡಿಎನ್ಎಯ ರಚನೆಯ ಸಪರ್ಷಟೀಕರಣ (1953)  ನೀಡಿದ  ಜೆೀಮ್ಟ 

ವಾಯಟ್ಟನ್, ಫಾರನಟಸ್ಟ ಕಿರಕ್ ಮತುತ ಮೊೀರಿಸ್ಟ ವಿಲ್ಲಾನ್ಟ  (1962 ರಲ್ಲಿ 
ನೊಬೆಲ್ತ ಪಾರಿತೊೀರ್ಕವನ್ುು ಪಡೆದವರು) ಮತುತ ತದನ್ೆಂತರ ರ್ರ್ 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಖ್ೊೀರಾನಾ, ಮಾರ್ಷಲ್ತ ಡಬೂಿಯ ನರೆನ್ಬಗ್ಷ ಮತುತ 
ರಾಬಟ್ಷ ಡಬೂಿಯ ಹಾಲ್ಲ (1968ರಲ್ಲ ಿ ನೊಬಲೆ್ತ ಪಾರಿತೊೀರ್ಕವನ್ುು 
ಪಡೆದವರು)ರವರು ನೀಡಿದ ಆನ್ುವೆಂಶಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊೀಡಿೆಂಗ್ 
ಮತುತ ಪರಸರಣದ ತತಿಗಳ ಸಪರ್ಷಟೀಕರಣ  ಅಣು ಜಿೀವಶಾಸರದ ರ್ುಟಿಟಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯತು.  ಡಿಎನ್ಎ, ಆರ್.ಎನ್.ಎ ಮತುತ ಪೊರೀಟಿೀನ್ 
ನ್ಡುವಿನ್ ಸೆಂಬೆಂಧದ ಜ್ಞಾನ್ವು ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಕೃತಕ ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳನ್ುು 
ವಧಿಷಸುವ ತೆಂತರಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯತು. ನ್ೆಂತರ, 
ಕಾಯರಿ ಮುಲ್ಲಸಿ್ಟ ಶಾಖ್-ಸಿಿರ (ಥಮೊೀಷ-ಸೆಟೀಬಲ್ತ) ಡಿಎನ್ಎ 
ಪಾಲ್ಲಮರೆೀಸ್ಟ ಅನ್ುು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ಪಾಲ್ಲಮರೆೀಸ್ಟ ಚೆೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 
(ರ್ಪಸಿಆರ್) ತೆಂತರವನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದಕಾಾಗಿ ಅವರು 
ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದಲ್ಲ ಿನೊಬಲೆ್ತ ಪಾರಿತೊೀರ್ಕವನ್ುು (1993) ಪಡೆದರು.  

ಇತಿತೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ,ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಇತರ ಎಲಾ ಿ ಶಾಖ್ೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ 
ಮತುತ ಜಿೀವನ್ದ ರರ್ಸಯಗಳನ್ುು ಬಚಿಚಡಲು ನ್ಮಾಲ್ಲರಿುವ ತಿೀವರ 
ಆಸಕಿತಯೆಂದಾಗಿ ಜಿೀವ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಪರಗತಿಯನ್ುು 
ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಟ ಮತುತ ಎರ್ಪಜನೆೆಟಿಕ್ಟ, ಆಣಿಿಕ ಜಿೀವಶಾಸರ, ಔರ್ಧ 
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ಮುನ್ುಡೆಗಳು ಹಾಗೂ  
ಅೆಂಗರಚನೆ ಜಿೀವಶಾಸರರ, ಕೆಂಪೂಯಟೆೀರ್ನ್ಲ್ತ ಬಯಾಲಜಿ, 
ಬಯೀಇನ್ಫಮಾಯಷಟಿಕ್ಟ, ಇನ್.ಸಿಲ್ಲಕೊ ಬಯಾಲಜಿ, ಜಿೀನೊೀಮ್ 
ಎಡಿಟಿೆಂಗ್ ಮತುತ ಸಿೆಂಥೆಟಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿಯೆಂತರ್ ನ್ವಿೀನ್ 
ಮುೆಂಚೂಣಿ ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ ಕ್ೆೀತರಗಳ ಮುನ್ುಡೆಗಳು ಬರ್ುಶಸಿತೀಯ 
ಸೆಂಶೆ ೀಧನಗೆಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ.ೆ ಆದುರಿೆಂದ ಆಧುನಕ ಜಿೀವಶಾಸರವು 

ತುೆಂಬಾ ಸೆಂಕಿೀಣಷವಾಗಿದುು, ಜಿೀವಶಾಸರ ಮತುತ ಅದರ ಅನೆಿೀರ್ಣಯೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಕಗೆ ೆಈಗ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರ, ಭೌತಶಾಸರ, 
ಗಣಿತ, ಅೆಂಕಿಅೆಂರ್ಗಳು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ರ್ಲವಾರು 
ತೆಂತಾರೆಂರ್ಗಳು ಮತುತ ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತೆತಯ (ಎಐ) ಬಳಕೆಯ ಬಗೊ 
ಉತತಮ ಜ್ಞಾನ್ದ ಅಗತಯವಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದಿಿಮತೆತಯು ಇತಿತೀಚೆಗೆ 
ಬರ್ುತೀೆಕ ಎಲಾ ಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟ ಪೊರೀಟಿೀನ್.ಗಳ (~350,000) 
ರಚನೆಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಲದಿೆ, ಎಐ ಅನ್ುು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು 
ಲೆಂಡನ್ ಮೂಲದ ಡಿೀಪ್ ಮ್ಮೈೆಂರ್ಡ ಕೆಂಪನಯು ಬಾಯಕಿಟೀರಿಯಾದಿೆಂದ 
ಮನ್ುರ್ಯನ್ವರೆಗ ೆ ('ಪೊರೀಟಿೀನ್ ಯೂನವಸ್ಟಷ') ಸುಮಾರು 200 
ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಪೊರೀಟಿೀನ್.ಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಗಳು 
ಈಗ ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳನ್ುು ಸೆೀರಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗದೆುಹಾಕಲು 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳನ್ುು ತಿದುುವ ಪರಕಿರಯ್ಕಯಲ್ಲ ಿ (ಜಿೀನ್ ಎಡಿಟಿೆಂಗ್) 
ಸಮಥಷರಾಗಿದಾುರೆ.  
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳ ತಿದುುವಿಕೆಗ ೆ CRISPR-Cas-9 ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ಜೆನುಫರ್ ಡೌಡಾು ಮತುತ ಇಮಾಯನ್ುಯ್ಕಲೆ ಿ
ಚಾರ್.ಪೆೆಂಟಿಯರ್ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ನೊಬಲೆ್ತ ಪರರ್ಸಿತಯನ್ುು 
(2020) ಪಡೆದರು. CRISPR Cas-9 ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು 
ಆನ್ುವೆಂಶಕ ರಚನೆಯನ್ುು ತಿದುುವ 
ಪರಕಿರಯ್ಕಯು ಜಿೀವಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಪೆೀಕ್ಷಿತ 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳನ್ುು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು/
ಸೆೀರಿಸಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತದೆ. 
ಇದು ಮನ್ುರ್ಯನ್ ಜಿೀವನ್ವನ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸುವ ಹೊಸ 
ಭರವಸಗೆಳನ್ುು ನೀಡಿದ ೆ (ಉದಾ: 
ಕಾಯನ್ಟರ್ ಮತುತ ಇತರ ರೊೀಗಗಳಗೆ ಚಿಕಿತೆಟ ಮತುತ ಕೃರ್ಷ ಬೆಳ ೆ
ಸುಧಾರಣಗೆಳು ಇತಾಯದಿ). ಸೆಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ, ಆಣಿಿಕ 
ಜಿೀವಶಾಸರ, ಎಐ, ಕೆಂಪೂಯಟೆೀರ್ನ್ಲ್ತ ಬಯಾಲಜಿಯ ಬುದಿುಮತೆತ 
ಹಾಗೂ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಅವುಗಳ 
ಅನ್ಿಯಕಯೆು ವೆೈದಯಕಿೀಯ, ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಇತರ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲ ಿಊಹಗೊ 
ಮಿೀರಿದ ಭರವಸಗೆಳನ್ುು ನೀಡಿವ.ೆ ಇದಲದಿೆ, ಈ ಬಳೆವಣಿಗೆಗಳು 
'ಜಿೀವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ತ ಯುಗ'ದ ಪಾರರೆಂಭವನ್ುು 
ಗುರುತಿಸಿರುವುದಲದಿ ೆ 21ನೆೀ ರ್ತಮಾನ್ವು ಜಿೀವಶಾಸರಕೆಾ ಸೆೀರಿದೆ ಎೆಂಬ 
ದೃರ್ಷಟಕೊೀನ್ವನ್ುು ದೃಡಿೀಕರಿಸಿದ.ೆ 

 
- ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಕ್. ಸ್ೈದ್ಾಪ್ುರ್ 

ವಿಶಾರೆಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿರ್ಿವಿದಾಯನಲಯ  
ಸದಸಯರು, ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 

saidapur@gmail.com 
 
ಕನ್ುಡಕೆಾ ಅನ್ುವಾದ: ಡಾ. ಆನ್ೆಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 
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ಗ್್ೊಗರ್ ಜ್ರೋಹಾನ್ ಮೆಂಡರ್ಲ 

  ಜ್ೋಮ್ಸಸ ವಾಯಟಸನ್      ಫಾೊನಿಸಸ್ ಕ್ವೊಕ್      ಮಾರಿಸ್ ವಿಲಿಿನ್ಸ 

ಮಧ್ುಮೇಹದ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುನನಡೆ  

ತೆಳುವಾದ ಕೂದಲ್ಲನ್ೆಂತರ್ ಪರಕ್ೆೀಪಣಗಳಾಗಿರುವ ಯೂಕಾಯರಿಯೀಟಿಕ್ ತೆಂತು (ಸಿಲ್ಲಯಾ)ವನ್ುು ಚಲನ್ಶೀಲ ಮತುತ ಚಲನಾರಹಿತ ವಿಧಗಳಾಗಿ 
ವಗಿೀಷಕರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ನ್ಮಗಲೆರಿಿಗೂ ತಿಳದಿದೆ. ಮ್ಮೀದೊೀಜಿೀರಕ ಗರೆಂಥಿಯ ಪರಧಾನ್ ತೆಂತುಗಳು ಚಲನಾರಹಿತ ನರ್ಷಾರಯ ಸೆಂವೆೀದಕಗಳು ಎೆಂದು 
ನ್ೆಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೊೀರ್ವು ತನ್ು ಸುತತಮುತತಲ್ಲನ್ ಪರಿಸರದೊೆಂದಿಗ ೆನ್ಡೆಸುವ ಸೆಂವರ್ನ್ ಕಿರಯ್ಕಗಳಲ್ಲ ಿಮಧಯಸಿಿಕೆ ವಹಿಸುತತವೆ ಮತುತ ಅೆಂಗಾೆಂರ್ದ 
ಸೆಂತುಲನ್ವನ್ುು ನವಷಹಿಸುತತವೆ. ಸಕಾರೆ (ಗೂಿಕೊೀಸ್ಟ) ಸೆಂತುಲನ್ದಲ್ಲ ಿಮ್ಮೀದೊೀಜಿೆೀರಕ ಗರೆಂಥಿಯ β ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ಪರಧಾನ್ ಸಿಲ್ಲಯಾಗಳ ಪಾತರ 
ಅಧಯಯನ್ಗಳೆಂದ ದೃಢಪಟಿಟದೆ (ಎಫ್. ವೀಲಾಟ ಮತುತ ಇತರರು, 2019 ಮತುತ ಸಿ. ಟಿ. ವು ಮತುತ ಇತರರು, 2021). ಆದರ,ೆ ಅವುಗಳ ಕಿರಯಾತಾಕ 
ಪಾತರಗಳು ಮತುತ ಕಿರಯ್ಕಗಳ ಕಾಯಷವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲ ಿಸಪರ್ಟತೆಯಲ.ಿ 2022 ರಲ್ಲ ಿಚೊೀ ಮತುತ ಇತರರು ನ್ಡೆಸಿದ ಇತಿತೀಚಿನ್ ಅಧಯಯನ್ವು ಮಾನ್ವ ಮತುತ 
ಇಲ್ಲಯ ಮ್ಮೀದೊೀಜಿೆೀರಕ ಗರೆಂಥಿಯ ಪರಧಾನ್ ತೆಂತುಗಳು ಗೂಿಕೂೆೀಸ್ಟ-ಅವಲೆಂಬತ ಇನ್ುಟಲ್ಲನ್ ಸರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಗತಯವಿರುವ ಚಲನೆಯನ್ುು 

ಜ್ನಿನಫರ್ ಡೌಡಾನ & ಇಮಾಯನುಯೆರ್ಲ ಚಾರ್.ಪೆ್ಂಟಿಯ್ರ್  
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ಪರದಶಷಸಿರುವುದನ್ುು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು β ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳ ಚಲನ್ಶೀಲತೆಯನ್ುು  
ಗೂಿಕೊೀಸ್ಟ ಸೆಂವೆೀದನೆಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದುು, ಇದು ರಕತದಲ್ಲನಿ್ ಸಕಾರೆ ಮಟ್ಟದ 
ನಯೆಂತರಣಾ ರ್ರಿೀರಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ನಣಾಷಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ತೆಂತುಗಳ ಚಲನಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಡಚಣೆಯು β ಜಿೀವಕೊೀರ್ದಲ್ಲನಿ್ ಕಾಯಲ್ಲಟಯೆಂ ಒಳರ್ರಿವು ಮತುತ ಇನ್ುಟಲ್ಲನ್ 
ಸರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ುು ತಡಯೆುತತದೆ. ಮಾನ್ವನ್ β ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳು ಬಲವಧಿಷತ ತೆಂತು 
ಆನ್ುವೆಂಶಕ ಅಭಿವಯಕತತೆಯನ್ುು ಹೊೆಂದಿದುು, ಟೆೈಪ್ 2 ಮಧುಮ್ಮೀಹಿಯಲ್ಲ ಿ
ಚಲನ್ಶೀಲ ತೆಂತು ಅನ್ುವೆಂಶಕವು ಮಾಪಾಷಟಾಗಿರುತತದೆ. ಇವರ ಆವಿಷ್ಾಾರವು 
ಪರಧಾನ್ ತೆಂತುಗಳು, ಸೆಂವೆೀದನಾತಾಕ ಮತುತ ಚಲನ್ಶೀಲ ಕಾಯಷಗಳರೆಡನ್ೂು 
ಹೊೆಂದಿರುವ ಕಿರಯಾತಾಕ ರಚನಗೆಳೆೆಂದು ತಿಳಸುದೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಮೀದೊೀಜಿೆೀರಕ 
ಗರೆಂಥಿಯ ತೆಂತುಗಳ ಚಲನೆಯು ಇನ್ುಟಲ್ಲನ್ ಸರವಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲ ಿನಯೆಂತರಕ ಪಾತರವನ್ುು 
ವಹಿಸುತತದೆ ಎೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮ್ಮೀರ್ದ ಬಗೊ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಕೆಗೆ 
ಒೆಂದು ಮುನ್ುಡಗೆೆ ಕಾರಣವಾಗಬರ್ುದು. 
ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರು ತಮಾ ಅಧಯಯದಲ್ಲ ಿ ಮಾನ್ವ ಮತುತ ಇಲ್ಲಗಳರೆಡರ ಜಿೀವೆಂತ ಕೂೆೀರ್ ಚಿತರಣವನ್ುು ಬಳಸಿ,  ಮ್ಮೀದೂೆೀಜಿೀರಕ β ಕೊೀರ್ 

ತೆಂತುವಿನ್ ಚಲನೆ ಮತುತ ಗೂಿಕೂೆೀಸ್ಟ ಮ್ಮೀಲೆ ಅದರ ಅವಲೆಂಬನೆಯನ್ುು ನರೂರ್ಪಸಲು ಬಳಸಿದರು. β ಜಿೀವಕೊೀರ್ದ ಪರಧಾನ್ ತೆಂತುವಿನ್ 
ಚಲನ್ಶೀಲತೆಯು ಗೂಿಕೊೀಸ್ಟ ಸಾೆಂದರತಯೆೆಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತತದೆ ಮತುತ ಇದು Ca2+ ಪರತಿಕಿರಯ್ಕಗೆ ಸೆಂಯೀಜಿತವಾಗಿರುತತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ುಟಲ್ಲನ್ 
ಸರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಣಾಷಯಕವಾಗಿತತದ ೆಎೆಂದು ಅಧಯಯನ್ವು ಸೂಚಿಸುತತದೆ. ಅವರ ಅಧಯಯನ್ದ ಆಧಾರದ ಮ್ಮೀಲೆ, ತೆಂತುವಿನ್ ಚಲನ್ಶೀಲತಯೆು β 

ಕೊೀರ್ದ ಕಾಯಷದ ಅತಯಗತಯ ಅೆಂರ್ವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ತಿೀಮಾಷನಸಿದರು. ಈ ಪರಿಕಲಪನಯೆನ್ುು, ಚಲನ್ಶೀಲ ತೆಂತು ಆನ್ುವೆಂಶಕಗಳು ಮಾನ್ವ β 

ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸಮೃದಿವಾಗಿವ ೆ ಮತುತ ಅವುಗಳ ಅಭಿವಯಕಿತತಿ ಟೆೈಪ್2 ಮಧುಮ್ಮೀಹಿಯಲ್ಲ ಿ (ಟಿ2ಡಿ) ಮಾಪಾಷಟಾಗಿರುವುದನ್ುು ಗಮನಸಿ, 
ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾನ್ವನ್ ವಿವಿಧ ವಯಸಿಟನ್ ಗುೆಂಪುಗಳಲ್ಲ,ಿ β ಜಿೀವಕೊೀರ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ಚಲನ್ಶೀಲ ತೆಂತು ಆನ್ುವೆಂಶಕಗಳ ಸಮೃದಿಿತಿವು ಮಾನ್ವನ್ 
ಆರೊೀಗಯದ ಮ್ಮೀಲೆ ತೆಂತುವಿನ್ ಚಲನ್ಶೀಲತೆಯ ಪಾತರವನ್ುು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತತದೆ. ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ತೆಂತುವಿನ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲನಿ್ ಅಡಚಣೆಯು 
ಮ್ಮೀದೊೀಜಿೀರಕ ಗರೆಂಥಿಯ ಕಿರಯ್ಕಯ ಅಡಚಣಗೆೆ ಕಾರಣವಾಗಬರ್ುದು ಎೆಂದು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ವ ಚಯಾಪಚಯ ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ರೊೀಗಗಳಗೆ ಈ 
ಅಧಯಯನ್ವು ಹೊಸ ಚಿಕಿತಟಕಯ ಗುರಿಯನ್ುು ನೀಡುತತದೆ ಎೆಂದು ಅದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ಸಿೀಮಿತ ಬಯೀಇನ್ಫಮಾಯಷಟಿಕ್ಟ 
ವಿಶೆೀಿರ್ಣೆಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಪರಸುತತಪಡಿಸಲಾಗಿದುು, ಟಿ2ಡಿ ದತಾತೆಂರ್ಳಲ್ಲ ಿ ರೊೀಗ-ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ಬದಲಾವಣಗೆಳನ್ುು ಹೊೀಲ್ಲಸಲು ಚಲನ್ಶೀಲ ತೆಂತು 
ಆನ್ುವೆಂಶಕಗಳ ಅಭಿವಯಕಿತತಿದ ಬಗೂೆ ಹಚೆುಚ ಸಮಗರ ಅಧಯಯವು ಆಗಬೀೆಕಿದ ೆಎೆಂದು ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರು  ಅಭಿಪಾರಯಪಟಿಟದಾುರ.ೆ ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ಪರಧಾನ್ 
ತೆಂತುವಿನ್ ಚಲನ್ಶೀಲತೆ ಮತುತ ಇತರ ಜಿೀವಕೊೀರ್ ಪರಕಾರಗಳ ಸೆಂವೆೀದನಾ ಕಾಯಷಗಳಲ್ಲ ಿಅದರ ಸೆಂಭಾವಯ ಪಾತರಗಳನ್ುು ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳುಲು 
ಸೆಂಶೆ ೀಧಕರಿಗ ೆಒೆಂದು ಹೂೆಸ ಅವಕಾರ್ವನ್ುು ತರೆಯೆಲ್ಲದ.ೆ   

- ಡಾ. ಆನೆಂದ್ ಆರ್. 
ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 
contactksta@gmail.com 
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ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಹಯೇಗಗಳು  
2022ರ ಜ್ುಲೆೈ - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಕೆಂಡ 02 ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ್ ಉದೆುೀರ್ಗಳಗಾಗಿ ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿಕೊಳುಲಾಗಿದುು, 
ಈವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ುಟ 55 ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿಕೂೆಳುಲಾಗಿದೆ: 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂವರ್ನ್ದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಎಲಾ ಿಸಿರಗಳಲ್ಲ ಿವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೊೀಭಾವವನ್ುು ಬೆಳಸೆುವುದು 
• ಗಾರಮಿೀಣ ಪರದೆೀರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಫಾಮ್ಷ-ಇೆಂಡಸಿರ ಮೂಲಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಪರಸರಣ  
• ಆವಿಷ್ಾಾರ/ನಾವಿೀನ್ಯತೆ ಮತುತ ಉದಯಮಶೀಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜ್ದ ಏಳಗೆ 
• ಸಮ್ಮೇಳನ್ಗಳು ಮತುತ ಕಾಯಷಕರಮಗಳ ಆಯೀಜ್ನೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುೆಂಚೂಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಸಾಮಥಯಷ ವಧಷನೆ 
ಕ್ೊ.ಸೆಂ. ಸೆಂಸ್ಿ ದಿನಾೆಂಕ್ 

1 ಪೂಣಷಪರಜ್ಞ ಇನಟಿ ಟ್ೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸೆೈನ್ಟ & ರಿೀಸರ್ಚಷ, ಬೆೆಂಗಳ ರು  08.07.2022 
2 ಡಾನ್ ಬಾಸೂೆಾ ಇನಟಿ ಟ್ೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ, ಬೆೆಂಗಳ ರು  05.07.2022 
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ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ುಿ ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ ವ್ಯರ್ಷಿಕ್ ಸಮಮೇಳನ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತುತ ತುಮಕೂರಿನ್ ಸಿದುಗೆಂಗಾ ಇನಟಿಟ್ೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಜ್ೆಂಟಿಯಾಗಿ 
2022ರ ಜ್ುಲೆೈ 19 ರಿೆಂದ 21, ರವರೆಗೆ "ನ್ವೀದಯಮಗಳಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್" 
ಎೆಂಬ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸತು. ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು 
ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಜೊಯೀತಿ ಗಣೀೆಶ್ .ರವರು ಉದಾಾಟಿಸಿದರು. 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಶರೀ ಪುರಸೃತ ಪೊರ. ಎಸ್ಟ. ಅಯಯಪಪನ್ .ರವರು 
ಕಾಯಷಕರಮದ ಪಾರಸಾತವಿಕ ನ್ುಡಿಯನಾುಡಿದರು. ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಸೆಿಯ 
ಏರೊೀಸೆಪೀಸ್ಟ ವಿಭಾಗದ ನವೃತತ ಪಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ರ್ಪ.ಜೆ. ರಡೆಿಡ. ರವರು ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾರ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದುಗೆಂಗಾ ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಯ ಕಾಯಷದಶಷಗಳಾದ ಶರೀ 
ಟಿ.ಕೆ. ನ್ೆಂಜ್ುೆಂಡಪಪ.ನ್ವರು ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರೆಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತಯೆನ್ುು ವಹಿಸಿದುರು.                      
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಷನವಾಷರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎ.ಎೆಂ. ರಮ್ಮೀಶ್ 
ರವರು, ಸಿದುಗೆಂಗಾ ಇನಟಿಟ್ೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಷನವಾಷರ್ಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಶವಕುಮಾರಯಯರವರು ಮತುತ ಪಾರೆಂರ್ುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಸ್ಟ.ವಿ. 

ದಿನೆೀಶ್.ರವರು, ಸಿದುಗೆಂಗಾ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಬಸಿನೆಸ್ಟ ಇನ್ೂಾಯಬಟೆ್ರ್.ನ್ ಬೊೀಧಕ 
ಸೆಂಯೀಜ್ಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಯಷಕರಮದ ಸೆಂಯೀಜ್ಕರಾದ ಡಾ. ಸಿ.ರ್ಪ. ಲೊೀಹಿತ್ 
ರವರು ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರೆಂಭದಲ್ಲ ಿಉಪಸಿಿತರಿದುರು. 
ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ್ದಲ್ಲ ಿ ವಿರ್ಯ ತಜ್ಞರು, ನೀತಿ ನರೂಪಕರು, 
ತೆಂತರಜ್ಞಾನಗಳು, ನ್ವೀದಯಮಿಗಳು, ಉದಯೀನ್ುಾಖ್ ಯುವ ಉದಯಮಿಗಳು ಉಪನಾಯಸದ 
ಮೂಲಕ ತಮಾ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ರ್ೆಂಚಿಕೂೆೆಂಡರು. ಸಮ್ಮೇಳನ್ದ ಪರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತುತ 
ದೀೆರ್ದ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳು, ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳು, ಅಧಾಯಪಕರು, ಉದಯಮಿಗಳು 
ಸೆೀರಿದೆಂತೆ 500ಕೂಾ ಹೆಚುಚ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಈ ಕಾಯಷಕರಮದಲ್ಲ ಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. ಈ 
ಕಾಯಷಕರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ್, ರಾಸಾಯನಕ ವಿಜ್ಞಾನ್, 
ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ಬರ್ುಶಸಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ವಿವಿಧ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ 91 ವೈೆಜ್ಞಾನಕ ಪರಬೆಂಧಗಳನ್ುು ಪೊೀಸಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲ ಿ
ಪರಸುತತಪಡಿಸಲಾಯತು. 

ಕ್ನನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ುಿ ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನ ಸಮಮೇಳನ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯೆಂದ ಕನಾಷಟ್ಕ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೆೀಜಿನ್ 
ಸರ್ಯೀಗದೊೆಂದಿಗೆ 2022ರ ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ 14 ರಿೆಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ .ನ್ಲ್ಲ ಿನಾಲಾನೀೆ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿಆಯೀಜಿಸಲಾಯತು. ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, 
ಪರಖ್ಾಯತ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬರರ್ಗಾರರು ಮತುತ ಸೆಂವರ್ನ್ಕಾರರಿೆಂದ ಆಹಾನಿತ ಉಪನಾಯಸಗಳನ್ುು 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತುತ. ಇದಲದಿ,ೆ ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳು ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿ ಪೂೆೀಸಟರ್ 
ಪರಸುತತಿಯನ್ುು ಮಾಡಿದರು. 
ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ಬೀದರ್.ನ್ 
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾಧಿಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶರೀ 
ಗೊೀವಿೆಂದರೆಡಿಡ, ಭಾ.ಆ.ಸೀೆ. 
ಇವರು ಉದಾಾಟಿಸಿದರು.   
ಸಮಾರೆಂಭದಲ್ಲ ಿ ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸಯರಾದ ಪೊರ. ಬ. ಈ. ಮೂಲ್ಲಮನರವರು ಮತುತ ಪೊರ. ಎ. ಎಸ್ಟ. 
ರಾಜಾಸಾಬ್.ರವರು ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಕಟ್ಪೂವಷ ಸದಸಯರಾದ ಡಾ. ರ್ಪ. ಎಸ್ಟ. 
ರ್ೆಂಕರ್.ರವರು ಉಪಸಿಿತರಿದುರು. ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರೆಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನ್ುು ಬೀದರ್ .ನ್ 
ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾರ್ಷರೀಯ ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬಶೆಟಿಟ ರವರು 
ವಹಿಸಿದುರು. ಕಲಾಯಣ ಕನಾಷಟ್ಕ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 5೦೦ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನ್ದಲ್ಲ ಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು ಮತುತ ಸಮ್ಮೇಳನ್ದಲ್ಲ ಿ170 ಪೊೀಸಟರ್.ಗಳನ್ುು ಪರಸುತತಪಡಿಸಲಾಯತು. 

ಎರಡನೇ ತ್ೊೈಮಾಸ್ತಕ್ದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ -  ಸಪ್ಟಿಂಬರ್ 2022) ನಡೆಸ್ತ ದ ಕಾ ಯಿಕ್ೊಮಗಳು  
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ಡಿಜಟಲ್ ಸಿಂಪ್ನೂಮಲಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ 

ಕನಾಷಟ್ಕ ಪೌರಢ ಶಕ್ಷಣ ಪರಿೀಕ್ಾ ಮೆಂಡಳ (KSEEB) ಪಠಯಕರಮದ ಅನ್ುಸಾರ ಪೌರಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳಗೆ ಭೌತಶಾಸರ, ರಸಾಯನ್ಶಾಸರ, ಗಣಿತ ಮತುತ 
ಜಿೀವಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ತ ಕಲ್ಲಕಾ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುತಿತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಾದಯೆಂತ ಆಯು ಸಕಾಷರಿ ಪೌರಢಶಾಲಗೆಳಗ ೆ DVD 
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆೆ ಒಟ್ುಟ 70 ಉಪನಾಯಸ/ಪರಯೀಗಗಳನ್ುು ಹೊೆಂದಿರುವ DVDಗಳನ್ುು 400 ಪೌರಢಶಾಲೆಗಳಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಷಕರಮವನ್ುು ಕೆಸೆಟಪ್ಟ ಸರ್ಯೀಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾಗೊಳಸಲಾಗುತಿತದೆ 

ಜೈವಿಕ್ ತ್ಿಂತ್ೊಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾಯಿಕ್ೊಮವು  

2022-23ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಜ್ುಲೆೈ-ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುೆಂಚೂಣಿ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ುು 
ಅಕಾಡಮೆಿಯೆಂದ ನೀೆರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ ಸೆಂಸೆಿ/ವಿಜ್ಞಾನ್ ವೀೆದಿಕ/ೆ ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಸರ್ಯೀಗದಲ್ಲ ಿಆಯೀಜಿಸಿದ.ೆ  
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಸಹಯವಗ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು 

1 ಆಗಸ್ಟಟ 22-26, 
2022 

ಹೆೈಡೊರೀ-ಜಿಯೀಲಾಜಿಕಲ್ತ ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಜೆಎನ್ ಎನ್ ಸಿಇ, ಶವಮೊಗೂ 105 

2 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 9, 
2022 

ಜೆೀಮ್ಟ ವೆಬ್ ಟೆಲ್ಲಸೊಾೀಪ್ ಶೆೀಷ್ಾದಿರಪುರೆಂ ಪರಥಮ ದಜೆಷ ಕಾಲೀೆಜ್ು, 
ಬೆೆಂಗಳ ರು 

115 

3 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 18, 
2022 

ಶಾಲಾ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳಗಾಗಿ ಬಾಹಾಯಕಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್" ಕುರಿತ 2 ನೀೆ ವಚುಷವಲ್ತ 
ರಾರ್ಷರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ 

ಐ.ಎಸ್ಟ.ಐ. ಅರ್ಾದಾಬಾದ್, ರ್ಪೀಪಲ್ತ ಸೆೈನ್ಟ 
ಫೊೀರೆಂ, ಮ್ಮೈಸೂರು ಮತುತ ಸೆಪೀಸ್ಟ ಗಿೀಕ್ 

123 

4 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 21-
23, 2022 

62 ನೆೀ ವಾರ್ಷಷಕ ಅೆಂತಾರಾರ್ಷರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ - 
"ಸೂಕ್ಷಿಜಿೀವಿಗಳು ಮತುತ ಸಮಾಜ್: ಪರಸುತತ 
ಪರವೃತಿತಗಳು ಮತುತ ಭವಿರ್ಯದ ನರಿೀಕ್ೆಗಳು" 

ಅಸೂೆೀಸಿಯ್ಕೀರ್ನ್ ಆಫ್ 
ಮ್ಮೈಕೊರೀಬಯಾಲಜಿಸ್ಟಟ್ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ 
ಮತುತ ಮ್ಮೈಸೂರು ವಿರ್ಿವಿದಾಯನಲಯ, ಮ್ಮೈಸೂರು 

1200 

(ನೆ ವಂದಾವಣೆ) 

5 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 23-
25, 2022 

ಶಕ್ಷಕರ ತರಬೆೀತಿ ಕಾಯಷಕರಮ - 69 

ವಬಿರ್ನರ್ ಕಾಯಿಕ್ೊಮಗಳು  

ಕೆಎಸ್ಟ.ಟಿ.ಎ-ಡಿಬಟಿ ಕೌರ್ಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಯಷಕರಮವು 15 ದಿನ್ಗಳ ಬೊೀಧಕ ತರಬೆೀತಿ ಕಾಯಷಕರಮವಾಗಿದುು, ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರದ ವಿದುಯನಾಾನ್, 
ಮಾಹಿತಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲರಿುವ ಕನಾಷಟ್ಕ ನಾವಿನ್ಯತೆ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಸೆೀವಗೆಳ (ಕಿಟ್ಟ) ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸಕಾಷರದ ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ೆಯ ಧನ್ಸಹಾಯದೊೆಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಈ ಕಾಯಷಕರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳು / ವಿರ್ಿವಿದಾಯಲಯಗಳು / ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಪದವಿಪೂವಷ / ಪದವಿ / ಸಾುತಕೊೀತತರ ಪದವಿ ಬೊೀಧಕರು 
ಮತುತ ಯುವ ವೃತಿತಪರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಗೆ ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲ ಿಹೊಸ ಪರವೃತಿತಗಳಲ್ಲ ಿಸೆೈದಾಿೆಂತಿಕ ಮತುತ ಪಾರಯೀಗಿಕ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಅನ್ುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತಿತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳು / 
ವಿರ್ಿವಿದಾಯಲಯಗಳು / ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಸುಮಾರು 25 
ಜಿೀವಶಾಸರ ಉಪನಾಯಸಕರುಗಳಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೈೆಬರರ್ಡ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಾರಗಳ (ಒೆಂದು ವಾರ ಆನೆೈಿನ್ ಮತುತ 
ಒೆಂದು ವಾರದ ಆಫೆೈಿನ್) ಕಾಲ "ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಿ 
ಕೌರ್ಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ್" ಕುರಿತ ಕಾಯಷಕರಮವನ್ುು ಯರ್ಸಿಿಯಾಗಿ 
ನ್ಡಸೆಲಾಯತು. ಹಸೆರಾೆಂತ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಮತುತ ಸೆಂಶೆ ೀಧನಾ 
ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ತರಬೆೀತಿ ಮತುತ 
ಆಹಾನಿತ ಉಪನಾಯಸಗಳನ್ುು ಏಪಷಡಿಸಲಾಗಿತುತ. 
ಶಭಿರಾಥಿಷಗಳಗೆ ಬೆೆಂಗಳ ರಿನ್ಲ್ಲರಿುವ ಹೆಸರಾೆಂತ 
ವೈೆಜ್ಞಾನಕ ಸೆಂಸೆಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಂಶ ೆೀಧನ ೆಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪರಯೀಗಾಲಯಗಳಗ ೆಭೀೆಟಿಯನ್ುು ಸರ್ ಏಪಷಡಿಸಲಾಗಿತುತ. 

ಪ್ದವಿ ಪೂವಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ೊತ್ರಭಾ ಅನವೇಷಣೆ ಕಾಯಿಕ್ೊಮ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕೆಸೆಟಪ್ಟ ಸೆಂಸೆಿಯೆಂದಿಗ ೆ ಪದವಿ ಪೂವಷ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳಗ ೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರತಿಭಾ ಅನೆಿೀರ್ಣ ೆ ಕಾಯಷಕರಮವನ್ುು ಆಯೀಜಿಸುತಿತದೆ. ಈ 
ಕಾಯಷಕರಮದಲ್ಲ ಿಪರತಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮ್ಮೀಲೆ ತಲಾ 10 ವಿದಾಯಥಿಷಗಳೆಂತೆ ರಾಜ್ಯದಿೆಂದ ಒಟ್ುಟ 320 ವಿದಾಯಥಿಷಗಳನ್ುು 
ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. ಹಿೀಗೆ ಆಯ್ಕಾಯಾದ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳಗೆ 2022-2023ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲ ಿ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ್, ರಸಾಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಜಿೀವ ವಿಜ್ಞಾನ್, 
ಇೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಮತುತ ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ60 ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಉಪನಾಯಸಗಳನ್ುು ಹೆಸರಾೆಂತ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲ ತಜ್ಞರುಗಳೆಂದ ಏಪಷಡಿಸಲಾಯತು. 
ಒಟ್ುಟ 3600 ವಿದಾಯಥಿಷಗಳು ಈ ಕಾಯಷಕರಮದ ಪರಯೀಜ್ನ್ ಪಡೆದಿದಾುರೆ. 
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ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2022-23ರಲ್ಲ ಿಮುುಂಬರುವ ಕಾರ್ಿಕರಮಗಳು 

ಪ್ದವಿ ಮತ್ುತ ಸಾನತ್ಕ್ರೋತ್ತರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥೇಗಳೆಂದ ಆವಿಷಾಿರ/ನಾವಿೋನಯತ್ ಪ್ೊಶ್ಸಿತ: ಸಾುತಕೊೀತತರ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳ ಅತುಯತತಮ ಆವಿಷ್ಾಾರ/ನಾವಿನ್ಯತಗೆೆ ಪೊರ. 
ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ಪರರ್ಸಿತ ಪದವಿ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳ ಅತುಯತತಮ ಆವಿಷ್ಾಾರ/ನಾವಿನ್ಯತಗೆೆ ಡಾ. ಎಸ್ಟ. ಕೆ. ಶವಕುಮಾರ್ ಪರರ್ಸಿತ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪರರ್ಸಿತಯು 
ರೂ. 10,000/- ನ್ಗದು ಪುರಸಾಾರ ಮತುತ ಪರರ್ಸಿತ ಪತರ ಹೊೆಂದಿರುತತದೆ. ಅಜಿಷ ಸಲ್ಲಸಿಲು ಕೊನೆೀಯ ದಿನಾೆಂಕ ಅಕೊಟೀಬರ್ 31, 2022. ಹೆಚಿಚನ್ 
ವಿವರಗಳಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ kstacademy.in ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ. 
ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ೆಂತ್ೊಜ್ಞಾನ, ಕ್ೃಷಿ ಮತ್ುತ ವ್ೈದಯಕ್ವೋಯ್ ಕ್್ೋತ್ೊಗಳಲಿಲ ಶ್್ೊೋಷ್ಠ ಪ್ುಸತಕ್ ಪ್ೊಶ್ಸಿತ: ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿರ್ಯದ ಪುಸತಕಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ುು 
ಪೊರೀತಾಟಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕನ್ುಡದಲ್ಲ ಿವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಪುಸತಕಗಳು ಹೆಚುಚ ಹೆಚಾಚಗಿ ಹೊರಬರಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ 
ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯೆಂದ 2009-10ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನೆಂದ ‘ಶೆರೀರ್ಾ ಪುಸತಕ’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರರ್ಸಿತಯನ್ುು 2 ವರ್ಷಗಳಗೊಮ್ಮಾ 
ನೀಡಲಾಗುತಿತದುು, 2022-23ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಪರರ್ಸಿತಗೆ ಆಸಕತರು ಜ್ನ್ವರಿ 01, 2021 ರಿೆಂದ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 31, 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಗೊೆಂಡ ಪುಸತಕದ 
ನಾಲುಾ ಪರತಿಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬರ್ುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೊನೆೀಯ ದಿನಾೆಂಕ ಜ್ನ್ವರಿ 04, 2022.  
ವಿಜ್ಞಾನ ಲ್ರೋಕ್ ದ್್ವೈಮಾಸಿಕ್ ಸೆಂಚಿಕ್: : 2022ರ 3ನೆೀ ಮತುತ 4ನೆೀ ತೈೆಮಾಸಿಕದಲ್ಲ ಿಮೂರು ಸೆಂಚಿಕಗೆಳನ್ುು ಹೊರತೆಂದು ಚೆಂದಾದಾರರಾದ ಪದವಿ 
ಪೂವಷ ಮತುತ ಪದವಿ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳು, ಗರೆಂಥಾಲಯಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳು ಮತುತ ಇತರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಚೆಂದಾದಾರಿಕೆ ರ್ುಲಾ: 
ವಾರ್ಷಷಕ ಚೆಂದಾ-ವೆೈಯಕಿತಕ ಮತುತ ಸಾೆಂಸಿಿಕ ಚೆಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕರಮವಾಗಿ ರೂ. 300/- ಮತುತ ರೂ. 500/- 
ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಂವಹನ ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ಜನಪಿೊಯ್ಗ್್ರಳಸುವುದು: ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯೆಂದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂವರ್ನ್ ಕಾಯಾಷಗಾರಗಳು ಮತುತ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಜ್ನ್ರ್ಪರಯಗೊಳಸುವ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ುು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಡಿಜಿಟರ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ವರು ಚಿತ್ೊಗಳು/ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ೊಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ:್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮುೆಂಚೂಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೊೀಧನ್ ಮತುತ ಕಲ್ಲಕಾ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿೆಂದುಳದ ಪರದೆೀರ್ಗಳ ವಿವಿಧ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸೆಿಗಳಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ/ಸಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇತ್ರ ್ ಕಾಯ್ೇಕ್ೊಮಗಳು: ಕಾಯಷನೀತಿ / ಕಾಯಷತೆಂತರ / ಅಪೊರೀರ್ಚ / ಸೆಟೀಟ್ಸ್ಟ ಪೆೀಪರ್ ಹೊರತರುವುದು; ಸದಸಯತಿ ಮತುತ ಫೆಲೊೀರ್ಷಪ್ ; 
ಕಾಪೂೆಷರೀೆಟ್ ಸೆಂಶೆ ೀಧನ ೆಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆಡನ ೆಸರ್ಯೀಗ 

ಸೂಚನೆ: ಅನ್ುದಾನ್ದ ಲಭಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಷಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ತಿೀಮಾಷನ್ದೆಂತೆ ಮ್ಮೀಲಾೆಂಡ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೂೆಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಕನಾಷಟ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ್ಟ ಟಿಎ) ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖೆ್ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಒೆಂದು 
ಸಾಿಯತತ ಸೆಂಸೆಿಯಾಗಿದುು, 2005ರ ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ 05ರೆಂದು ಸಾಿಪನೆಯಾಯತು.  ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪರಚುರಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಜ್ನ್ರ್ಪರಯಗೂೆಳಸುವ ಅಧಾಯದೆೀರ್ವನ್ುು ಹೊೆಂದಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯು 'ಎಲಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತುತ 
ಸರ್ಕತಗೂೆಳಸುವುದು' ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಚಾರ, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ ಮತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ನಾವಿೀನ್ಯತೆಗಳನ್ುು ಬಳೆಸೆುವಲಿ್ಲ ಪರಮುಖ್ 
ಪಾತರ ವಹಿಸುವುದು' ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಧೆಯೀಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೆೀರ್ವಾಗಿ ಕನ್ುಡದಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂವರ್ನ್ದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದಾದಯೆಂತ 
ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಮನೊೀಭಾವವನ್ುು ಬಳೆಸೆುವುದು; ಗಾರಮಿೀಣ ಪರದೆೀರ್ಗಳನ್ುು ಕೆೀೆಂದರವಾಗಿಟ್ುಟಕೊೆಂಡು ಶಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳು-ಕೃರ್ಷಕರು-ಉದಿುಮ್ಮಗಳ 
ಸೆಂಪಕಷ ಏಪಷಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರವನ್ುು ಸುಲಭಗೂೆಳಸುವುದು; ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕಾಾಗಿ ನಾವಿೀನ್ಯತೆ ಮತುತ 
ಉದಯಮಶೀಲತೆಗಳನ್ುು ಬೆಳಸೆುವುದು; ಪರರ್ಸಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಪರತಿಭೆ ಮತುತ ಕೊಡುಗಗೆಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವುದು; ಸಮಾವೆೀರ್ಗಳು ಮತುತ ಸೆಂಪಕಷ 
ಕಾಯಷಕರಮಗಳನ್ುು ಆಯೀಜಿಸುವುದು; ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುೆಂಚೂಣಿ ಕೆ್ೀತರಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಮಥಯಷ ವೃದಿಿಗಾಗಿ ಸೆಂಪನ್ೂಾಲ ಕೆೀೆಂದರವಾಗಿ 
ಕಾಯಷನವಷಹಿಸುವುದು; ಮತುತ ರಾಜ್ಯಕೆಾ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ನಾವಿೀನ್ಯತೆ ಕಾಯಷನೀತಿಯ (ಎಸ್ಟ ಟಿಐ) ಸಲಹಾ ಸೆಂಸೆಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯಷನವಷಹಿಸುವುದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದುೆೀರ್ಗಳಾಗಿವೆ.  
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ಸಿ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ೇನಿವಾೇಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಕ್ನಾೇಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ೆಂತ್ೊಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡಮ್ಿ 
ಪೊರ. ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್, ತೊೀಟ್ಗಾರಿಕ ೆವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲೀೆಜ್ು ದಾಿರ,  
ಮ್ಮೀಜ್ರ್ ಸೆಂದಿೀಪ್ ಉನುಕೃರ್ಣನ್ ರಸೆತ,  ದೂೆಡಡಬೆಟ್ಟರ್ಳು ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್ಟ ನಲಾುಣದ ರ್ತಿತರ, 
ವಿದಾಯರಣಯಪುರ ಪೊೀಸ್ಟಟ, ಬೆೆಂಗಳ ರು – 560 097 
ಇ-ಮ್ಮೀಲ್ತ: ksta.gok@gmail.com 

ದೂರವಾಣಿ: 91 80 29721549/50 

ಸಿಂಪ್ಕ್ಿ 
ಮಹಾ ಪ್ರೇಷಕ್ರು 

ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್, ಅಧ್ಯಕಷ ರತ, ಕವಿತ್ಂಅ 
 

ಪ್ರೇಷಕ್ರು 
ಶ್ರೀ ಎ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೀ.,  ನಿರ್ೀಾಶಕರತ (ತಂತ್ರರಕ), ವಿಜ್ಞಾ ನ & 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ  ಇಲಾಖೆ/ಎಂ.ಡಿ., ಕೆಸೆಪ್ಸ ್
ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೀಶ್, ಮತಖ್ಯ ರ್ಕಯ್ಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, 

ಕವಿತ್ಂಅ 
 

ವಿರ್ನಯಸ & ಸಿಂಪಾದಕ್ತ್ವ 
ಡಾ. ಆನಂದ್ ಆರ್, ಹಿರಿಯ್ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ 

ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ 
www . k s t a c ad emy . i n  
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