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ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ
2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ
ಪರಿಚಯ
ಇೇಂದಿನ ಜ್ಞಾ ರ್ನಧಾರಿತ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವು ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಹು ಶಕ್ತು ಯುತ್ ಚಾಲರ್ನ ಶಕ್ತು ಯಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವು ಬಹುತೇಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಮೂಲಕ ರ್ನವು ಬದುಕುವ
ರಿೋತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮವನುು ಉೇಂಟು ಮಾಡಿದುು , ನಮಮ ದೈನಂದಿನ
ಜ್ನಜೋವನವನುು ಉತ್ು ಮ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಪಡಿಸುವಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್
ಕೊಡುಗೆ ಅನನಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದುದ್ರಿೇಂದ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯು
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಜ್ನಜೋವನ ಮಟೆ ವನುು
ಹೆಚಿಚ ಸಲು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು
ಅೇಂಧಶರ ದೆಿ ಯನುು
ತೊಲಗಿಸಲು, ಸಂಪತ್ು ನುು
ವೃದಿಿ ಸಲು ಹಾಗೂ ನೈಸಗಿಿಕ
ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳು ಮತ್ತು
ಜೋವ ವೈವಿಧಯ ತೆಯನುು
ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳಾ ಲು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿೂ , ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನುು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಎಲಾೂ
ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತ್ರುವುದು ಅವಶಯ ವಿದುು , ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮುನು ಡೆ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳನುು ಸಮಾಜ್ದ್ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿೂ ಬಳಸಿಕೊಳುಾ ವಂತ್ಸಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದುದ್ರಿೇಂದ್, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರ ಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅರಿವನುು ಮೂಢಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನುು ಸಮಾಜ್ದ್
ಎಲಾೂ
ಸು ರಗಳಲ್ಲೂ
ಬೆಳೆಸಿ,
ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಜ್ನರ
ಜೋವನಮಟೆ ವನುು
ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲೂ ದೇ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಜ್ಞಗೃತಿಯು ಸಂಪೂಣಿ ಸಾಮಾಜಕ
ಚೌಕಟಿೆ ನ ಬಲವಧಿನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಬಲಿೋಕರಣಕೆಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವ ಇೇಂದಿನ
ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲಿೂ ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನುು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹ
ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ನಿಟಿೆ ನಲಿೂ , ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹತ್ತು ಅೇಂಗ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಮುಖೇಂತ್ರ ರ್ನಗರಿೋಕರ ಸಬಲಿೋಕರಣ ಹಾಗೂ ಸವಿರನು ಳಗೊೇಂಡ
ಜ್ಞಗೃತ್ ಮತ್ತು ಸುಸಿೆ ರ ಸಮಾಜ್ವು ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೇಂತ್ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ
ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ
ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡು ಬರುತಿು ವೆ:
1. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ )
2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮಂಡಳಿ
(ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.)
3. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅರ್ಕಡೆಮಿ (ಕ.ವಿ.ತಂ.ಅ.)
4. ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ (ಜೆ.ಎನ್.ಪಿ.)
5. ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿ.)
6. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿ.)
7. ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಬಳ್ಳಾ ರಿ
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8. ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ರಾಯಚೂರು
9. ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ರ್ಕರವಾರ
10.
ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯೆ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ,

ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ
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ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ
ಆರ್ಥಾಕ ವರ್ಾ 2019-‘20ರ ಅನುದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೆಚಚ ಗಳ
ವಿವರ
ಕರ .
ಸಂ.

ಯೋಜ್ನೆಗಳು/ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗ
ಳು

1

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಾನುದ್ಯನ:
ಇತ್ರೆ ವೆಚಚ ಗಳು ಮತ್ತು
ಯೋಜ್ನೆಗಳು
3425-60-200-0-01 (059)
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಯೋಜ್ನೆಗಳು: 342560-200-0-16 (059)
ರ್ನೆ ನೋ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ
ಬೇಂಬಲ: 3425-60-2000-19(059)
ಜಿಲಾಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳು
A. ಇತ್ರೆ ವೆಚಚ ಗಳು
ಮತ್ತು
ಯೋಜ್ನೆಗಳು: 342560-200-0-20 (059)
ಗುತಿು ಗೆ/ಹೊರಗುತಿು ಗೆ
(ವೇತ್ನ): 3425-60200-0-20 (115)
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ದ್ಯರ್ಾನಿಕ ಸಮೂಹ:
3425-60-600-0-02 (059)
ಒಟ್ಟೆ ಮೊತ್ು
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ಹಂಚಿಕೆಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಒಟ್ಟೆ ವೆಚಚ
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ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅೇಂಗ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಪರಿಣತಿಯಾಧಾರದ್ಲಿೂ
ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು
ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗುತಿು ದುು , 2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಎಲಾೂ ಅೇಂಗ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಮೂಲಕ
ಕೈಗೊಳಾ ಲಾದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ವಿವರ ಮುೇಂದಿನ ಭಾಗದ್ಲಿೂ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ
ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ )
ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರ
#24/2, ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭವನ’, 21ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟು , ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ್, ಬೆೇಂಗಳೂರು-560
070
ಪರಿಚಯ
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿಯು (Karnataka
Science and Technology Promotional Society - KSTePS) 2013 ರಲಿೂ ಕರ್ನಿಟಕ
ಸಕಾಿರವು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿೂ 1960ರ ಸೊಸೈಟಿಗಳ
ನೋೇಂದ್ಣಿ ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾದ್ ಒೇಂದು ಸಾಿ ಯತ್ು ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾಗಿದೆ. ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ನ
ಧ್ಯ ೋಯೋದೆು ೋಶಗಳು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿೋತಿ, ನಿರೂಪಣೆ
ಮತ್ತು ಉಪಕರ ಮಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ನದ್ ನೆರವಿನ ಒೇಂದು ವಯ ವಸ್ಟೆ ಯಾಗಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿ, ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೇಂತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ, ನಿಧಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ
ನೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಾ ಯಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಲೂ ದೆ, ರಾಜ್ಯ ದ್
ದಿೋರ್ಘಿವಧಿ
ಅಭಿವೃಧಿಿ ಗೆ
ಉಪಯುಕು ವಾಗುವಂತ್ಹ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ರುವ
ಆದ್ಯ ತ್ಸ
ವಲಯಗಳನುು
ಗುರುತಿಸಿ
ಅವುಗಳನುು
ಅಭಿವೃಧಿಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯು ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ,
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ
ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿೂ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರದ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿೇಂದ್
ಸದ್ಸಯ ರುಗಳನುು ಹೊೇಂದಿದೆ. ನಿದೇಿಶಕರು (ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ), ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಸದ್ಸಯ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ
ನಿದೇಿಶಕರಾಗಿರುತ್ಸು ರೆ.
ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ
ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ ಪರ ಮುಖ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
1. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಸರಾಲಯಗಳು
1.1. ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳನುು
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಭಾಗದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಚಿೇಂತ್ನೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳನುು
ಬೆಳೆಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಧಾರವಾಡದ್ ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ್
ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸಗಿಧಾಮದ್ಲಿೂ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳನುು
ಭಾರತ್
ಸಕಾಿರದ್
ಸಂಸಕ øತಿ
ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದುು , ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ವೆ.
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ಚಿತ್ರ 1. ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಮಂಗಳೂರು, (ಎಡ ಬಾಗ) ಮತ್ತು ದಾರವಾಡ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ (ಬಲ ಬಾಗ)

2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ರೂ. 125.00 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದುು , ಹಲವಾರು
ಜ್ನಸಮೂಹ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ.
1.2. ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು
ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಸಣಣ ಪರ ಮಾಣದ್ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳ್ಳಗಿದುು , ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು
ಜ್ನ ಸಾಮಾನಯ ರೆಡೆಗೆ ಕೊೇಂಡೊಯುು ,
ಜ್ನರನುು ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದಯುಯ ವ ದೂರದೃಷ್ಠಾ ಯೇಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೇಂತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುು
ಪರ ಚ್ಚರಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರದ್ ಸಂಪೂಣಿ ಅನುದಾನದೇಂದಿಗೆ, ಎಲಾೂ
ಜಲಾೂ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲಿೂ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿೂ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಾಲಿನಲಿೂ ತ್ತಮಕೂರು, ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಉಡುಪಿ, ವಿಜ್ಯಪುರ,
ಬಾಗಲಕೊೋಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೊಪಪ ಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಉಪ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ/ಉನು ತಿೋಕರಣಕೆಕ ಸುಮಾರು ರೂ.
881.00 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುು , ಇವುಗಳ ಪರ ಗತಿ ವಿವಿಧ
ಹಂತ್ಗಳಲಿೂ ವೆ. ಮುೇಂದುವರಿದು, ಪರ ಸುು ತ್ ಸಾಲಿನಲಿೂ
ತ್ತಮಕೂರು ಮತ್ತು
ಆದಿಚ್ಚೇಂಚನಗಿರಿ (ಮಂಡಯ ) ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ
ನಿೋಲಿನಕೆೆ ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.3. ತ್ಸರಾಲಯಗಳು:
ಖ್ಗೊೋಳ ಶಾಸು ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸುವ ನಿಟಿೆ ನಲಿೂ ,
ನಕ್ಷತ್ರ
ಮತ್ತು
ಗರ ಹಗಳನುು
ಹೊೇಂದಿದ್ ರಾತಿರ
ಆಕಾಶದ್ ನೋಟವನುು
ಒಳ್ಳೇಂಗಣದ್ಲಿೂ
ಸೃಷ್ಠಾ ಸುವಂತ್ಹ ವಿಶೇರ್ ಗೊೋಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಸಯ ಧುನಿಕ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಪ್ರ ಜೆಕ್ಷನ್ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಯುಳಾ ತ್ಸರಾಲಯಗಳನುು ರಾಜ್ಯ ದ್ ಆಯು
ನಗರಗಳಲಿೂ
ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಕರ ಮಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಸುು ತ್, ಗದ್ಗ ಮತ್ತು
ರಾಯಚೂರಿನಲಿೂ ತ್ಸರಾಲಯಗಳ ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ವೆ.
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ಚಿತ್ರ 2. ಗದ್ಗ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ

ಚಿತ್ರ 3. ರಾಯಚೂರು ತ್ಸರಾಲಯದ್

2.
ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯ ಯೋಜ್ನೆ:
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಅವರವರ
ಶಾಲೆಗಳಗೆ ತೆರಳಿ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ) ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಟಲ್
ತ್ಸರಾಲಯ ಯೋಜ್ನೆಯನುು 2017 ರಲಿೂ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2019-20 ರಲಿೂ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಿಟಕ ಪರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿಯ
ಅನುದಾನದಿೇಂದ್ ಒಟುೆ 6 ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯಗಳನುು ಖ್ರಿೋದಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸರ್ನಮ ನಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಈ ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯಗಳನುು ಸ್ಟಪ್ೆ ೇಂಬರ್ 2019ರ
ಮಾಹೆಯಲಿೂ
ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ
ಹನು ೇಂದು ಸಂಚಾರಿ
ತ್ಸರಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ ಜಲೊ ಗಳ 1,439 ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿ 10,983
ಪರ ದ್ಶಿನಗಳನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸಿದುು , ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುು ಒಳಗೊೇಂಡಂತೆ
ಒಟುೆ 3,83,043 ಜ್ನರು ಇದ್ರ ಫಲಾನುಭವವನುು ಪಡೆದಿರುತ್ಸು ರೆ.

ಚಿತ್ರ 4. ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯ
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ಚಿತ್ರ 5a. KKRDB ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯಗಳ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಸಂಖೆಯ

ಚಿತ್ರ 5b. KSTePS ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯಗಳ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಸಂಖೆಯ

ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯಗಳ 2019-’20ರ ಪರ ವಾಸ

ಚಿತ್ರ 6. ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯಗಳ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ
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3. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗ್ಯೆ ಲರಿ ಬೇಂಗಳೂರು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗಾಯ ಲರಿ ಬೆೇಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆಯು ಐಲೆಿೇಂಡ್ನ ಡಬಿೂ ನ್ನಲಿೂ ರುವ ಸೈನ್ಾ
ಗಾಯ ಲರಿ ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಪರ ತಿಷ್ಕಾ ನದ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೇಂದಿಗೆ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲಿೂ ರುವ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ,
ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಠಾ ಕಲಾವಿರ್ನಯ ಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಗಳೇಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ರುವ ಒೇಂದು
ಪರ ಮುಖ್ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗಾಯ ಲರಿಯು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ øತಿಗಳ ಸಂಗಮಗಳ
ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ನ ನವಿೋನ ಅವಕಾಶಗಳನುು
ಒದ್ಗಿಸುವ
ಉದೆು ೋಶವನುು ಹೊೇಂದಿದೆ. ಸದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗಾಯ ಲರಿಯನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಸಕಾಿರವು
ಹೆಬಾಾ ಳದ್ ಭಾರತಿೋಯ ಪಶುಸಂಗೊೋಪರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಆವರಣದ್ಲಿೂ 1 ಎಕರೆ 26 ಗುೇಂಟ್ಟ
ಜ್ಞಗವನುು ನಿೋಡಿದೆ. ಅಲೂ ದೇ, ರೂ. 30.00 ಕೊೋಟಿಗಳ ಪರಿರ್ಕ øತ್ ಪರ ಸಾು ವನೆಗೆ ಸಚಿವ
ಸಂಪುಟದ್ ಅನುಮೋದ್ನೆಯನುು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ದೆ.

ಚಿತ್ರ 7. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗಾಯ ಲರಿ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಕಟೆ ಡ ಕಾಮಗಾರಿ

4. ಡಿಬಿಟಿ- ರಾಜ್ೆ ಕೌರ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಯೋಜ್ನೆ- ಜಿೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿಿ ಕೌರ್ಲೆ ತೆ
ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ್ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯು (ಡಿಬಿಟಿ) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರ್ನಲುಕ
ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲಿೂ ಕೌಶಲಯ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರಗಳ ಜಂಟಿ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ
ಕೌಶಲಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಯೋಜ್ನೆಯನುು
ರೂಪಿಸಿದೆ: (i)
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೌಶಲಯ
ತ್ರಬೇತಿ
(ii)
ತಂತ್ರ ಜ್ಾ ರಿಗೆ
ತ್ರಬೇತಿ
(iii)
ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ/ಭೋಧರ್ನ ಸಿಬಾ ೇಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ (iv) ಕೌಶಲಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಉಪಕರ ಮದ್ಡಿ,
ಜೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ಯಗಳಲಿೂ ಉದಯ ೋಗ ಸೃಷ್ಠೆ ಸಲು ಮತ್ತು
ವೃತಿು ಮಾಗಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆ ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ.
ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿಯಲಿೂ ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿೇಂದ್ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ
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ಪರ ಸಾು ವನೆಯನುು ಸಲಿೂ ಸಲು ಕೊೋರಲಾಗಿತ್ತು . ಸಿಿ ೋಕೃತಿಯಾದ್ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು ಡಿಬಿಟಿ
ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಕೌಶಲಯ ಮಾಗಿದ್ಶಿನದ್ ಚೌಕಟಿೆ ನಲೊ ೋ ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ
ಸಮಿತಿಯು ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ, ಉತ್ು ಮ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಆಯ್ದಕ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ನಂತ್ರ ಆಯ್ದಕ ಯಾದ್ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನುದಾನ
ನಿೋಡಲು ಡಿಬಿಟಿ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮುೇಂದುವರಿದು, ಡಿಬಿಟಿ
ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ದ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದಿೇಂದ್ ಆಯ್ದಕ ಯಾದ್
ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳ ಯೋಜ್ರ್ನ ಸಂಯೋಜ್ಕರು ನವದೆಹಲಿಯಲಿೂ ನಡೆದ್ ಡಿಬಿಟಿ ತ್ಜ್ಾ ರ
ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿೂ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ತ್ಜ್ಾ ರ ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ್ ನಂತ್ರ
ಪರ ಸಾು ವನೆಯ ರ್ನಲುಕ ವಿಭಾಗಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ್ಳದ್ ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ/ಬೋಧರ್ನ
ಸಿಬಾ ೇಂದಿ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆ ತ್ರಬೇತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನಿೋಡಲು
ಶಿಫಾರಸುಾ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನಕೆಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ್ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಹೆಸರು

ತ್ರಬೇತಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ್
ಹೆಸರು

ಅಧಾೆ ಪಕ/ಬೋದ್ಕ ಸಿಬಬ ೇಂದಿ ತ್ರಬೇತಿ ಯೋಜ್ನೆ
ಜೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗ,
ಅನುವಂಶಿಕ ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್
ಮಂಗಳೂರು
ಮತ್ತು ಪರ ತಿರಕ್ಷಣಾ
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ,
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಸುಧಾರಿತ್
ಮಂಗಳೂರು
ತಂತ್ರ ಗಳು
ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಪಶು ಪ್ೋರ್ಣೆ
ಜ್ಞನುವಾರು/ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಕ್ತೋಯ
ಮತ್ತು ಶರಿೋರ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿೂ
ಸಂಸ್ಟೆ , ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಅತ್ಸಯ ಧುನಿಕವಾದ್ ಆಣಿಿ ಕ
ಮತ್ತು ಜನೋಮಿಕ್
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಮೂಲಕ
ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳನುು
ಸುಧಾರಿಸುವುದು
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ
ಜೈವಿಕ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಕೌಶಲಯ ಗಳನುು
(ಕೆಎಸ್ಟಿಎ), ಪ್ರ ಯು.
ಹೆಚಿಚ ಸಲು
ಪದ್ವಿ
ಪೂವಿ
ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭವನ, ಕಾಲೇಜು (+10 ತ್ರಗತಿಗಳ)
ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಬೋಧರ್ನ
ಸಿಬಾ ೇಂಧಿಯ
ಕೌಶಲಯ ವನುು ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು
ಉದ್ೆ ಮಶಿೋಲತೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು
ಜಪಿಎಸ್ ಕೃಷ್ಠ ನಿವಿಹಣಾ
ಕೃಷ್ಠ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ
ಸಂಸ್ಟೆ , ಪಿೋಣಯ , 1ನೇ ಹಂತ್,
ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆಗಾಗಿ ಕೌಶಲಯ
ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

5
ವರ್ಾಗಳಿಗೆ
ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿರು
ವ ಒಟ್ಟೆ
ಅನುದ್ಯನ
(ರೂ.
ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )
65.00

52.44

66.91

140.00
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ತೊೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ,
ಬಾಗಲಕೊೋಟ್ಟ
ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗ,
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳ್ಳ
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ,
ವಿಜ್ಯಪುರ
ರೇಷ್ಮಮ ಕೃಷ್ಠ ಅಧಯ ಯನ
ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ,
ಮಾನಸಗಂಗೊೋತಿರ ,
ಮೈಸೂರು

ಕೃಷ್ಠ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ
ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆಗಾಗಿ ಕೌಶಲಯ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು
ಸಂಯೋಜತ್ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಠ ಜೈವಿಕ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆ

109.40

ನಿರುದಯ ೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ರೇಷ್ಮಮ
ಕೃಷ್ಠಯಲಿೂ ಉದ್ಯ ಮಶಿೋಲತೆ
ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೋಜ್ನೆಗಳು

138.95

ಒಟ್ಟೆ

126.12

698.82

5. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ದ್ಯರ್ಾನಿಕ ಸಮೂಹ
ಸಕಾಿರವು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ದಾಶಿನಿಕ ಸಮೂಹವನುು 2008 ರಲಿೂ ಖಯ ತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಭಾರತ್ರತ್ು ಪ್ರ . ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್, ಎಫ್.ಆರ್.ಎಸ್., ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನಿಿ ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಜೆ.ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.,
ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿೂ ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ದಾಶಿನಿಕ
ಸಮೂಹವು ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ದಾಶಿನಿಕ ಸಮೂಹದ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಂಯೋಜ್ನೆ
ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ನಕೆಕ ಮಾಗಿದ್ಶಿನ ನಿೋಡುವ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಸರ್ೋಿನು ತ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 2019-20ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲಿೂ ದಾಶಿನಿಕ ಸಮೂಹದಿೇಂದ್
ಕೈಗೊೇಂಡಿರುವ ಪರ ಮುಖ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
I. ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು
ವೈದ್ೆ ಕಿೋಯದ್ ಶ್ರ ೋರ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ
ಸಾೆ ಪನೆ (CESEM) - ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಕ್ತೋಯ ಕೆೆ ೋತ್ರ ದ್
ಶ್ರ ೋರ್ಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಉದೆು ೋಶದೇಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ
ಅನುದಾನ ನಿೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ.
II. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಸೃಜ್ನಶಿೋಲ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆ
(CISEE) - ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಸೃಜ್ನಶಿೋಲ ಕೇಂದ್ರ ಗಳನುು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ
ಉದೆು ೋಶದೇಂದಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ
ಅನುದಾನ
ನಿೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ.
III. ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗ್ಯಗಿ ಅನುದ್ಯನ (RGS/F) ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೆ
ಸಂಶೋಧನೆಯನುು
ಕೈಗೆತಿು ಕೊಳಾ ಲು ಉತೆು ೋಜಸಿ ನೆರವು ನಿೋಡುವುದು ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.
IV. ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್
ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಾಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ನಿಧಿ (K-FIST) - ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿೂ ನ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ
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ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ್ ಮೂಲ ಸೌಕಯಿಗಳ ಬಲವಧಿನೆಗಾಗಿ
ಅನುದಾನದ್ ನೆರವನುು ಒದ್ಗಿಸುವುದು ಕೆ-ಫಿಸ್ೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.
V. ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪರ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪರ ರ್ಸಿು
(ARP) - ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿೂ ನ ಕಾಲೇಜು,
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್
ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಕ್ತೋಯ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳಲಿೂ ಗುಣಮಟೆ ದ್ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪರ ಬಂಧಗಳನುು
ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಹಾಗೂ
ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿೂ
ಪರ ಕಟಿಸಿದ್
ಅಧಾಯ ಪಕರುಗಳನುು
ಉತೆು ೋಜಸಿ, ಪರ ಶಸಿು
ನಿೋಡುವುದು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್
ಉದೆು ೋಶವಾಗಿದೆ.
2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿ ನವೆೇಂಬರ್ 2019 ರಲಿೂ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಆಹಾಿ ನಿಸಲಾಗಿದುು , ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿೇಂದ್ ಸುಮಾರು 1989 ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳು
ಸಿಿ ೋಕೃತ್ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಸದ್ರಿ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಕಾಯಿ ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ದೆ. ಹಿೇಂದಿನ ವರ್ಿಗಳ
ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂತ್ತಗಳ ಒಟುೆ ರೂ. 1407.00/ಲಕ್ಷಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ನಲಿಿ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ.
ಶಿರ್ೆ ವೇತ್ನ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ವಿರ್ಯಗಳಲಿೂ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಸಂಶೋಧನೆಯನುು
ನಡೆಸುತಿು ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸುವ ನಿಟಿೆ ನಲಿೂ 2018-‘19ನೇ ಸಾಲಿನಿೇಂದ್
ಹೊಸ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿ “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಶಿರ್ಯ ವೇತ್ನ“ ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟುೆ
44 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 20,000.೦೦ ಗಳಂತೆ ಶಿರ್ಯ ವೇತ್ನವನುು ನಿೋಡಲು
ಉದೆು ೋಶಿಸಿ,
ಕರ್ನಿಟಕದ್ಲಿೂ ರುವ
ಮಾನಯ ತೆ
ಹೊೇಂದಿದ್
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ/ಸಂಸ್ಟೆ /ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿೂ
ಈಗಾಗಲೇ
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.
ಪದ್ವಿಗೆ
ನೋೇಂದಾಯಿತ್ರಾಗಿರುವ ಅಹಿ ಸಂಶೋಧರ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿೇಂದ್ ಅಜಿಗಳನುು
ಆಹಾಿ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಲಿೂ ಕೆಯಾದ್ ಒಟುೆ 287 ಅಜಿಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದ್ ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ
ಸಮಿತಿಯು, 44 ಅಹಿ ಅಭಯ ರ್ಥಿಗಳನುು
ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿರುತ್ು ದೆ. ಆಯ್ದಕ ಯಾದ್
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ತಿೇಂಗಳು ರೂ. 20,000.00 ಶಿರ್ಯ ವೇತ್ನ ನಿೋಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕರ ಮ
ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುತಿು ದೆ.
7. 11ನೇ ಬೇಂಗಳೂರು ಇೇಂಡಿಯಾ ರ್ನೆ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
11ನೇ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇೇಂಡಿಯಾ ರ್ನಯ ನೋ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು ‘ರ್ನಯ ನೋ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ರ್ನಯ ನ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು, ಇೇಂಡಸಿೆ ರೋ 4.0’ ಎೇಂಬ ವಿರ್ಯದ್ ಮೇಲೆ
ಭಾರತ್ ರತ್ು
ಪ್ರ || ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಎಫ್.ಆರ್.ಎಸ್., ಲೈನಸ್ ಪ್ರಲಿೇಂಗ್
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನಿಿ ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಜ್ವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಿ ನ್ಸ್ಡ್ ಸೈೇಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸಚ್ಿ ರವರ ಮಾಗಿದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ
ಮಾಚ್ಿ
2-4,
2020
ರಂದು
ದಿ
ಲಲಿತ್
ಅಶೋಕ್,
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
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ಸದ್ರಿ ಸಮ್ಮ ೋಳನವು ಪೂವಿ ಸಮ್ಮ ೋಳನ ಟುಯ ಟೋರಿಯಲ್, ಸಮಗರ ಮತ್ತು ಪರ ಧಾನ

ಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭ

ಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭ ಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭಭ

ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಲಾಯ ಬ್ ಟು ಮಾಕೆಿಟ್ - ರ್ನಯ ನ ಇನು ವೇರ್ನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ,
ಪ್ೋಸೆ ರ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳು, ರ್ನಯ ನ ಪ್ವಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ರ್ನಯ ನ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ಒಳಗೊೇಂಡಿತ್ತು . ಈ ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ
ಒಟುೆ
52 ಪರ ಧಾನ
ಭಾರ್ಣಕಾರರು ಹಾಗೂ 750 ಜ್ನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಈ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು
ಆಯೋಜಸಲು ಒಟುೆ ರೂ. 197.56/- ಲಕ್ಷಗಳನುು ವೆಚಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 8. 11ನೇ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇೇಂಡಿಯಾ ರ್ನಯ ನೋ ಸಮ್ಮ ೋಳನ

8. ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ಯಗಳನುು ‘ನೋಡಿ-ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ತಿಳಿ’ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಡಿ
ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಳಾ ಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಿೇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿಗಳಲಿೂ
ರಾಜ್ಯ ದ್ ಆಯು ಹಿೇಂದುಳಿದ್ ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕುಗಳ್ಳದ್ ಕನಕಪುರ, ಪ್ರವಗಡ, ಸಿೇಂಧಗಿ, ಬಿಳಗಿ,
ಮಳವಳಿಾ , ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟೆ , ಮುಧೋಳ, ಕೊಳೆಾ ೋಗಾಲ, ಹೊಸದುಗಿ, ಕಡೂರು
ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ದ್ಲಿೂ ನ ತ್ಲಾ ಒೇಂದು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿೂ ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪನೂಮ ಲ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲೂ ದೇ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲಿೂ ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಪರ ತಿ ವರ್ಿ
ಆಯೋಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಸಾೆ ಪನೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತ್ತ್ಿ ಗಳನುು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ
ಅರ್ಥಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
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ಮುೇಂದುವರೆದು, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2019-20 ರಲಿೂ , ಲಕೆೆ ಮ ೋಶಿ ರ (ಶಿರಹಟಿೆ ತ್ಸಲ್ಲಕು) ದ್ಲಿೂ
ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲೂ ದೆ, ಕೊಳೆಾ ೋಗಾಲ,
ಹೊಸದುಗಿ ಮತ್ತು ಕಡೂರು ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ತನಲಿೂ ಮತೊು ೇಂದು ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲು
ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುತಿು ದೆ.

ಲಕೆ್ ಮ ೋರ್ವ ರ

ಕಡೂರು

ಚಿತ್ರ 9. ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕೇಂದ್ರ

9. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದ್ಯನ
ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು
ಅನುಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಅೇಂಗ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ್ಳದ್ ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿ, ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್
ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಿಲಿಕುಳ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಯಲಿೂ , ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ್
ಅನುದಾನದ್ಲಿೂ
ಎಲಾೂ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ
ಸಂಯೋಜ್ನೆ, ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನುು ಸಹ ಕೈಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೆ.
10. ಮಾನವನ ಅೇಂಗರಚರ್ನ ಮಾದ್ರಿಗಳ ವಿತ್ರಣಾ ಯೋಜ್ನೆ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದ್ ಮಾನವನ ಅೇಂಗರಚನೆಯ ಒಗಟಿನ ಮಾದ್ರಿಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹದ್
ಆೇಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹಯ ರಚನೆಗಳನುು ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು
ಉತ್ು ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನಗಳ್ಳಗಿವೆ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾದ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿೇಂದ್
ಅೇಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ು ವೆ ಎೇಂಬುದ್ನುು ದೃಶಿಯ ೋಕರಿಸಿ, ಕೂಲಂಕರ್ವಾಗಿ
ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತಿು ವೆ. ಈ ಮಾನವನ ಅೇಂಗರಚರ್ನ ಮಾದ್ರಿಯ
ಮಹತ್ಿ ವನುು ಅರಿತ್ ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ು ರ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ತೆ ಣ ಜಲೊ ಯ
380 ಸಕಾಿರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ನಮ ನಯ ಮಾಜ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್
ಎೇಂ. ವಿ. ರಾಜೋವ್ ಗೌಡ ರವರ ಸಂಸತ್ ಸದ್ಸಯ ರ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಯಡಿಯ
ಅನುದಾನದ್ಲಿೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ಮಾನವನ ಅೇಂಗರಚರ್ನ ಮಾದ್ರಿಯ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು 2019ರ ಆಗಸ್ೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಪ್ೆ ೇಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲಿೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿೂ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಮಾನಯ
ಎೇಂ. ವಿ. ರಾಜೋವ್ ಗೌಡರವರು ಫಲಾನುಭವಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿದ್ರು. ಅದೆ
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ದಿನದಂದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅೇಂಗರಚರ್ನ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಬಳಸುವ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೇತಿಯನುು

ಚಿತ್ರ 10. ಮಾನವನ ಅೇಂಗರಚರ್ನ ಮಾದ್ರಿಯ ವಿತ್ರಣೆ

11. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಜ್ನಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು:
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕಾಕ ಗಿ, ರಾಜ್ಯ ದಾದ್ಯ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪರ ಸಿದ್ು
ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿೇಂದ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ”ದ್ ವಾಷ್ಠಿಕ ಸಮ್ಮ ೋಳನಗಳಲಿೂ
ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಫ್ಜ (ಜ್ಮಿನ್ ರಿಸಚ್ಿ ಂೇಂಶನಶನ್) ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಕರ್ನಿಟಕ ಮೂಲದ್ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ
ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳ ಬರವಣಿಗೆ-ಕೌಶಲಯ ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಒೇಂದು ದಿನದ್
ಕಾಯಿಗಾರವನುು
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿೂ
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿೇಂದ್ ಸುಮಾರು 100 ಸಂಶೋಧಕರು
ಇದ್ರಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. 107ನೇ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾೇಂಗೆರ ಸ್ ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್
ಅೇಂಗವಾಗಿ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಜ್ನವರಿ 2 ರಿೇಂದ್ 7, 2020 ರವರೆಗೆ
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದ್ು
‘ಪ್ರ ೈಡ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ’ ಪರ ದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ
ಇಲಾಖೆಯು
ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು .
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ಚಿತ್ರ 11. ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಅಭಯ ರ್ಥಿಗಳು

ಚಿತ್ರ 12. ಪ್ರ ೈಡ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಪರ ದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ ಇಲಾಖೆಯ ಮಳಿಗೆ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ವೆ ವಸಾೆ ಪಕ ನಿದೇಾರ್ಕರು
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ )
#24/2, ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭವನ’ 3ನೇ ಮಹಡಿ, 21ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟು ,
ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ್, ಬೆೇಂಗಳೂರು-560 070
ಇಮೇಲ್: ksteps.dst@gmail.com
ವೆಬ್ಸೈಟ್: ksteps.karnataka.gov.in

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿ
ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಆವರಣ, ಬೆೇಂಗಳೂರು- 560 012
ಪರಿಚಯ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ೆ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಹಾಗೂ
ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ
ಮಂಡಳಿ
(ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.) ಯು 1975ರಲಿೂ ಸಾೆ ಪಿತ್ವಾಯಿತ್ತ. ದೇಶದ್ಲಿೂ ಸಾೆ ಪನೆಯಾದ್
ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು
ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲಿೂ ನ
ಸಾಿ ಯತ್ು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ್ 45 ವರ್ಿಗಳಲಿೂ
ಮಂಡಳಿಯು ನಿೋರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಇೇಂಧನ, ವಸತಿ,
ಜಯೋಸ್ಟಪ ೋಷ್ಠಯಲ್
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ,
ನೈಸಗಿಿಕ
ಸಂಪನೂಮ ಲ
ಮತ್ತು
ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳಲಿೂ ನ ನಿದಿಿರ್ೆ ಸಮಸ್ಟಯ ಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಆಧಾರಿತ್ ಪರಿಹಾರಗಳನುು
ಗುರುತಿಸಲು ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊೇಂಡಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಹಲವಾರು
ಪರ ಮುಖ್ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಸಹಕಾರದೇಂದಿಗೆ, ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯ ದ್
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ಜ್ನರ
ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ
ಸಿೆ ತಿಗತಿಗಳನುು
ಸುಧಾರಿಸುವ
ಗುರಿಯನುು
ಹೊೇಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ.
ಪರಿಕಲಪ ನೆ:
ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಬಳಕೆ, ಪರಿಸರ,
ರಾಜ್ಯ ದ್ ಜ್ನತೆಯ ಜೋವನ ಗುಣಮಟೆ , ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸಿೆ ತಿಯ
ಸುಧಾರಣೆ.
ರ್ಕಯಾನಿೋತಿ:
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಆಧಾರಿತ್ ಬಳಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಢಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಸಂಯೋಜಸುವುದು, ಸೆ ಳಿೋಯ-ನಿದಿಿರ್ೆ
ಸಮಸ್ಟಯ ಗಳನುು
ಬಗೆಹರಿಸಲು
ಸಮಾಜ್ವು
ಅನುಸರಿಸಬಲೂ
ಸೂಕು
ತ್ಸೇಂತಿರ ಕತೆಗಳನುು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಜ್ನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವುದು
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕೆೆ ೋತ್ರ ದ್ಲಿೂ ನ ಮಾನವ
ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನುು ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉತೆು ೋಜಸುವುದು.
1. ಡೈರಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗೆಿ ೈಕಜೆನಿಕ್ ಫೋಡ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪಯಾಾಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ
ಡಿಸೇಲ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ನೆಯಲಿಿ ಬರುವ ಕಚಾಚ ಗಿಿ ಸ್ಟರಾಲ್ ಬಳಕೆ
ಬೇವು, ಹೊೇಂಗೆಗಳಂತ್ಹ ತೈಲ ಬಿೋಜ್ಗಳಿೇಂದ್ ಜೈವಿಕ ಡಿೋಸಲ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ನೆಯಲಿೂ
ಉತ್ಪ ತಿು ಯಾಗುವ ಕಚಾಚ ಗಿೂ ಸ್ಟರಾಲ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ವಿವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಶುದಿಿ ೋಕರಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಆಶಯ. ಜ್ಞನುವಾರು ಆಹಾರದ್ಲಿೂ
ಖದ್ಯ ವಲೂ ದ್ ಎಣೆಣ ಗಳಿೇಂದ್ ಪಡೆದ್ ಕಚಾಚ ಗಿೂ ಸರಾಲ್ ಅನುು ಬಳಸುವುದ್ರಿೇಂದ್
ಮ್ಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಲಿೂ
ಮಿೋಥೇನ್ ಉತ್ಸಪ ದ್ನೆಯನುು
ಕಡಿಮ್
ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ದ್ನಗಳ ಜೈವಿಕ ದ್ಕ್ಷತೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರ ಯೋಗ ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ದೆ.
ಪೇಟ್ಟೇಂಟ್ ಅಜಿ ಸಲಿೂ ಕೆ
ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ದೆ.
2. ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಬುಡಕಟ್ಟೆ ಪರ ದೇರ್ಗಳಲಿಿ ಜಿೋವರ್ನಧಾರ ಅವರ್ಕರ್ಗಳು
ಮತ್ತು
ಪ್ೋರ್ಣೆಯ ಭದ್ರ ತೆಗ್ಯಗಿ ಕೃರ್ಷ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ ಮೇಲೆ
ಮೌಲೆ ಮಾಪನ/ ತ್ರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು
ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
ಜೋವನೋಪ್ರಯದ್ ಅವಕಾಶಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟುೆ ಪ್ರರ ಬಲಯ ದ್
ಪರ ದೇಶಗಳಲಿೂ ಅಪ್ರಷ್ಠೆ ಕತೆಯನುು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಲು ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ ಜಲೊ ಯ
ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ ಜಲೊ ಯಲಿೂ
51 ಕೈತೊೋಟಗಳನುು (6ಮಿೋ x 6ಮಿೋ) ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ
ಗೊಬಾ ರದ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈತೊೋಟ ರಕ್ತೆ ಸಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ್ದ್ ಕ್ತಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಅಗತ್ಯ
ವಸುು ಗಳನುು
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈತೊೋಟಗಳಲಿೂ
20 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ
ತ್ರಕಾರಿಗಳನುು ಬೆಳೆದ್ ರೈತ್ರು ಪರ ತಿ ವಾರಕೆಕ 200 ರೂ. ಗಳಷ್ಟೆ ಅದಾಯ
ಪಡೆಯುತಿು ದಾು ರೆ.
3. ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಲಾೆ ರ ಕೆಪ್ರಸಿಟರ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ರ್ನ ಆಧಾರಿತ್ ಸೌರ ದಿೋಪಗಳ
ಕೆ್ ೋತ್ರ ಪರಿೋರ್ಕ್ ಯೋಜ್ನೆ
ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಲಾೆ ರ ಕೆಪ್ರಸಿಟರ್ (HUC) ಶಕ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವಾಗಿದುು , ಸಿೋಸ ಇದ್ರ
ಧರ್ನತ್ಮ ಕ ಟಮಿಿನಲ್ ಆಗಿದುು ಕಾಬಿನ್ ಲೇಪಿತ್ ಗಾರ ಯ ಫೈಟ್ ಋಣಾತ್ಮ ಕ
ಟಮಿಿನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಲಾೆ ರ ಕೆಪ್ರಸಿಟರ್
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ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದುು , ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಲುದಾರರಾದ್
HUC ಎನಜಿ ಸಲ್ಲಯ ರ್ನ್ಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಟಡ್. ಬೆೇಂಗಳೂರು ರವರೇಂದಿಗೆ
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ರಯ ಕ್ ಅನಿ ಯಿಕೆಯ ಮೈಕೊರ ೋ ಗಿರ ಡ್ ಸೌರ ಪಿವಿ ಹೊೋಮ್
ಲೈಟಿೇಂಗ್
ಕ್ತಟುೆ ಗಳು,
ಲಾಯ ೇಂಟನರ ೆ ಳು
ಮತ್ತು
ಬಿೋದಿ
ದಿೋಪಗಳನುು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿೂ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವಿಧ
ಹವಾಮಾನ ಅಡಿಯಲಿೂ
ಎಚ್ಯುಸಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆಯನುು
ಪರಿೋಕ್ತೆ ಸಲು ದೇಶದಾದ್ಯ ೇಂತ್ 5W ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ದ್ 1016 ಘಟಕ ಹಾಗೂ 10 W
ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ದ್ 10 ಘಟಕ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಮನೆದಿೋಪಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 1. ಕರ್ನಿಟಕ, ಸಿಕಕ ೇಂ ಮತ್ತು ಅೇಂಡಮಾನ್ & ನಿಕೊೋಬರ್ ನಲಿೂ HUC ಅನುು
ಅಳವಡಿಸುತಿು ರುವುದು.

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ದ್ ಸಾೇಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹಣಾ ವೆ ವಸ್ಟೆ ಗಳ
ಪರಿಸಿೆ ತಿಯ ಅಧೆ ಯನ
ಕರ್ನಿಟಕದ್ಲಿೂ 13,500 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಸಾೇಂಪರ ದಾಯಿಕ ನಿೋರಿನ ಸಂಗರ ಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಗಳ
ನಕೆೆ ಯನುು ಭೂವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನುು ಬಳಸಿ 30 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಆಧಾರಿಸಿ
ರಚಿಸಲಾಗಿದುು , ಈ ನಕೆೆ ಗಳು ಮೇಲೆಮ ೈ ಜ್ಲಮೂಲಗಳ ಪುನಃಸಾೆ ಪನೆ ಮತ್ತು
ಪುನರುಜಜ ೋವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಬೆೇಂಬಲಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಎಲಾೂ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒಳಗೊೇಂಡ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವರದಿಯನುು ಆಯಾ ಜಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು RDPR
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಿೂ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಜ್ಲಮೃಥ್ರ, ಎೇಂಜನರೇಗಾ (MGNREGA)
ಮತ್ತು ಜ್ಲಶಕ್ತು ಮಿರ್ನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ಕೆಕ
ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ.

ಚಿತ್ರ 2. ರಂಗಸೆ ಳದ್ ಕಲಾಯ ಣಿ- ಜರ್ೋಿದಾು ರದ್ ಮದ್ಲು ಮತ್ತು ನಂತ್ರದ್ ಚಿತ್ರ ಗಳು
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5. ಹಂಪಿಯ ವೈಭವವನುನ ಪರ ದ್ಶಿಾಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತ್ಸಣಗಳ ಪುನಃಸಾೆ ಪನೆ ಮತ್ತು ಪುನನಿಿಮಾಿಣವನುು ಬೆೇಂಬಲಿಸಲು
ಹಾಗೂ ವಚ್ಚರ ಯ ವಲ್ ವಾಕ್ (virtual walk) ಅನುು ರಚಿಸಲು ಹಂಪಿಯ 80 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ
ಸಾಮ ರಕಗಳ್ಳದ್ ವಿಠ್ಾ ಲ ದೇವಾಲಯ, ಮಹಾ ಮಂಟಪ, ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಟಪ, ಸಭಾ
ಮಂಟಪ, ಭಜ್ನ ಮಂಟಪ, ಸರಸಿ ತಿ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ತೆ ಮ ೋ ದೇವಾಲಯ, ಕಲಿೂ ನ ರಥ್ರ,
ಗರುಡ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಮುೇಂತ್ಸದ್ವುಗಳ 3ಡಿ ಶನಟಾವನುು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 3. ಲಕ್ತೆ ಮ ೋ ದೇವಾಲಯದ್ 3ಡಿ ಮೇಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಿೇಂಟ್ ಕೌೂಡ್ ಚಿತ್ರ

6. ಪ್ರರಂಪರಿಕತೆ ಕುರಿತ್ಸದ್ ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ಯ ಮಟೆ ದ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು
ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ಐಐಟಿ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಿರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ ದ್ಲಿೂ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರರಂಪರಿಕತೆ ಕುರಿತ್ಸದ್ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಮಟೆ ದ್
ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣ ಮತ್ತು ಪರ ದ್ಶಿನವನುು 15 & 16 ಜ್ನವರಿ 2020 ರಂದು ನೂಯ
ದೆಹಲಿಯಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಹಂಪಿ ಮತ್ತು
ಇತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಶಿ
ಪರಂಪರೆಯ ತ್ಸಣಗಳ 3ಡಿ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 4. ಸಂಕ್ತರಣದ್ ತ್ತಣುಕು

7. ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರರಂಪರಿಕತೆ
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿೂ , 844 ಸಂರಕ್ತೆ ತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ ರಕಗಳನುು ಪುನಃಸಾೆ ಪಿಸಲು
ಮತ್ತು ರಕ್ತೆ ಸಲು 3ಡಿ ಲೇಸರ್ ಸಾಕ ಯ ನಿೇಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಯೋಸ್ಟಪ ೋಷ್ಠಯಲ್
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ 3ಡಿ ಡೆಟಾ ತ್ಯಾರಿಸಲು
ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆೇಂಗಳೂರು
ವಿಭಾಗದ್ಲಿೂ
ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂಣಿಗೊಳುಾ ವ
ಹಂತ್ದ್ಲಿೂ ದೆ.
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ಚಿತ್ರ 5. ಕೆೇಂಪೇಗೌಡ ಗೊೋಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳಿಾ ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ತನ ಅದೆಿಶನಹಳಾ ಯ ಕಲಿೂ ನ
ಶಾಸನದ್ 3ಡಿ ಶನಟಾ

8. ಗ್ಯರ ಮಿೋಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೆ ವಸ್ಟೆ
ಈ ಯೋಜ್ನೆ ಅಡಿಯಲಿೂ ಮಂಡಳಿಯು ಹೆಚಿಚ ನ ರೆಸಲ್ಲಯ ಶನ್ ಹೊೇಂದಿರುವ ಉಪಗರ ಹ
ಚಿತ್ರ ಣಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಮಣುಣ ಮತ್ತು ನಿೋರಿನ ನಿಯತ್ಸೇಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ
Cadastral ನಕೆೆ ಗಳನುು
ಉತ್ಸಪ ದಿಸುವ ಕಾಯಿವಿಧಾನ / ಮಾಗಿಸೂಚಿಯನುು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಲೊ ಯಾದ್ಯ ೇಂತ್ 13 ಗಾರ ಮಗಳನುು ಒಳಗೊೇಂಡ ಐದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನಕೆೆ
ಪೂಣಿಗೊೇಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜ್ನೆ ಅಡಿಯಲಿೂ VIS Atlas ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಯನುು
ಹೊರತಂದಿದುು ಶನಟಾಬೇಸ್ ಅನುು VIS portalನಲಿೂ ಅಪ್ಸಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಯೋಶನಟಾಬೇಸ್ ಅನುು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಿರದ್ ಪ್ರರ ಯೋಜತ್ ಯೋಜ್ನೆ
ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಬೆೇಂಬಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ನಕೆೆ ಗಳನುು
ರಚಿಸಲು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

ಚಿತ್ರ 6. ಗಾರ ಮಿೋಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಯ ವಸ್ಟೆ

9. ನೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ದ್ತ್ಸು ೇಂರ್ ನಿವಾಹಣಾ ವೆ ವಸ್ಟೆ (NRDMS)
1992ರಲಿೂ ಸಾೆ ಪಿಸಲಪ ಟೆ NRDMS ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಆರಂಭದಿೇಂದ್ಲ್ಲ ಹಲವಾರು
ರಿೋತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ಸೇವೆಗಳನುು
ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದುು , ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ಸೇವೆಗಳ ಕೊೋರಿಕೆಯು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವುದು ಗಮರ್ನಹಿ ವಿರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳಲಿೂ
NRDMS
ಕಾಯಿಯೋಜ್ನೆಯು ತ್ನು ದ್ತ್ಸು ೇಂಶಗಳನುು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವ ಅಳವಡಿಕೆ
ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಧುನಿೋಕರಿಸಿ ಸುಧಾರಿಸುತಿು ದೆ. ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಆರೋಗಯ ,
ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಶ್ೂ ೋರ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಕ್ತೆ ೋಕರಣ, ಸಾರಿಗೆ, ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟೆ /
ಪರ ಮಾಣ, ನಿೋರು ತ್ಡೆಗಳು, ಚ್ಚರ್ನವಣೆಗಳು, ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಕೊೋಪ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು
ನಿವಿಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗೂ ಯೋಜ್ನೆ ಇತ್ಸಯ ದಿ ಈ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳಲಿೂ
ಸೇರುತ್ು ವೆ. ಜಲಾೂ NRDMS ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಬೆೇಂಬಲದೇಂದಿಗೆ ಯೋಜ್ರ್ನ ವಿಭಾಗದ್
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ನಿದೇಿಶನದಂತೆ ಎಲಾೂ ಜಲೊ ಗಳು ಜಯೋಸ್ಟಪ ೋಷ್ಠಯಲ್ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೋಜ್ನೆಯನುು
ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 7. ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ದ್ತ್ಸು ೇಂಶ ನಿವಿಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಟೆ

10. G - ಆಡಳಿತ್ರ್ಕಕ ಗಿ (G-Governance, KSSDI PHASE II PROJECT) ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಯೋಫೊಟಾಲ್ ನಲಿಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರ ದೇರ್ ಅೇಂತ್ಜ್ಞಾಲ ಅಪಿಿ ಕರ್ನ್ ಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ
G -ಆಡಳಿತ್ವನುು
ಬೆೇಂಬಲಿಸಲು ಜಯೋಪ್ೋಟಿಲ್ ಈಗ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ್
ಜಯೋಸ್ಟಪ ೋಷ್ಠಯಲ್ ಅಪಿೂ ಕಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಲಾನಯನ ಮತ್ತು
ಆರೋಗಯ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಯು ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಾಿರ ಬೆೇಂಬಲ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಯನುು ಕರ್ನಿಟಕ
ಜಯೋಪ್ೋಟಿಲ್ ಪ್ರೂ ಟ್ಫಾಮ್ ನಲಿೂ ನಿೋಡುತಿು ದೆ.

ಚಿತ್ರ
8. ಜಯೋಪ್ೋಟಿಲ್
ಅಪಿೂ ಕರ್ನೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

ನಲಿೂ

ಭೌಗೊೋಳಿಕ

ಪರ ದೇಶ

ಅೇಂತ್ಜ್ಞಿಲ

11.
ಅ) ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಿ ಕೇಂದ್ರ
ಮಂಡಳಿಯು ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೊಯುೂ ಪದ್ಿ ತಿಯನುು ಪೇಟ್ಟೇಂಟ್, ನಿೋತಿ, ತ್ರಬೇತಿ, ಜ್ಞಗೃತಿ
ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ ವತಿಿಸುತ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಕೆೆ ೋತ್ರ ಸಮಿೋಕೆೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ಅಧಾಯ ಯನ ವರದಿ (DPR) ತ್ಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಯ ಕ್ತು , ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳು
ಮತ್ತು ಖಸಗಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೊಯುೂ ಕಾಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ
ಮಾಗಿದ್ಶಿನ ನಿೋಡುತಿು ದೆ. ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲಿೂ 1.2 ಲಕ್ಷಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಮನೆಗಳಲಿೂ ಮಳೆ
ನಿೋರು ಕೊೋಯುೂ ಪದ್ಿ ತಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ) ಬೇಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯಿಿ ನ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ
ಇಲಿೂ ಯವರೆಗೂ ನಲಿೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತ್ರರಿಗೆ 80
ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 150 ಜ್ಞಗೃತಿ
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ಶಿಬಿರಗಳನುು ನಡೆಸಿ 2500 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲೂ ದೆ,
ಸುಮಾರು 45,000 ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಮತ್ತು 30,000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ
ಜ್ಯನಗರದ್ಲಿೂ ರುವ ತ್ತೇಂತ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಕ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ.

ಚಿತ್ರ 9. ಜ್ಯನಗರದ್ಲಿೂ ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಿೋರು ಕೊಯುೂ ಪದ್ಿ ತಿಯ
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳ ಡೆಮೋ ಪರ ದ್ಶಿನ

12. ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ೆ ಪರ ರ್ಸಿು ಗಳು
ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ ವಿದುಯ ರ್ನಮ ನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆಯು
ರಾಜ್ಯ ದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನಿ
ಮತ್ತು
ಅಭಿಯಂತ್ರುಗಳನುು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ಪರ ತಿವರ್ಿ ಹಲವು ಪರ ಶಸಿು ಗಳನುು ನಿೋಡಿ
ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನುು ಹೆಸರಾೇಂತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ್ಳದ್ ಸರ್ ಎೇಂ. ವಿಶ್ಿ ೋಶಿ ರಯಯ ,
ಡಾ. ರಾಜ್ಞ ರಾಮಣಣ , ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್, ಪ್ರ . ಸತಿೋಶ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಲಪ ರ್ನ
ಚಾವಾೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿೂ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ. 1996 ರಿೇಂದ್ ಪರ ತಿವರ್ಿ ಈ
ಪರ ಶಸಿು ಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿು ದುು , ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಅನುಷ್ಕಾ ನದ್ ಜ್ವಾಬಾು ರಿಯನುು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018ನೇ
ವರ್ಿದ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ 207 ರ್ನಮಪತ್ರ ಗಳನುು ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್ ರತ್ು ಪ್ರ . ಸಿ.
ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿೂ , 13 ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತ್ರುಗಳನುು
ದಿರ್ನೇಂಕ 22.10.2018 ರಂದು ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಜೆ. ಎನ್. ಟಾಟಾ
ಸಭಾೇಂಗಣದ್ಲಿೂ ಪರ ಶಸಿು ಪರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 10. 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರ್ ಪರ ಶಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ

13. ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೆ ೋಟ್ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಾ ಲೆನ್ಾ (COE-CS)
ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಾ ಲೆನ್ಾ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಟಕುಯ ರಿಟಿ (ಸಿಒಇ-ಸಿಎಸ್) ಎೇಂಬುದು ಕರ್ನಿಟಕ
ಸಕಾಿರದ್ ಒೇಂದು ಉಪಕರ ಮವಾಗಿದುು , 2017 ರಲಿೂ ಕ್ತಟ್ಾ ಅಡಿಯಲಿೂ ಭಾರತಿೋಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ನಿರೂಪಕ ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಡಳಿಯನುು ಅನುಷ್ಕಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ರಡಿ, ಸೈಬರ್ ಸ್ಟಕುಯ ರಿಟಿ ಸಮಮ ರ್ ಸೂಕ ಲ್, ಸೈಬರ್
ಸ್ಟಕುಯ ರಿಟಿಯಲಿೂ ವೃತಿು ಜೋವನ, Dissecting a reansomware ಮತ್ತು “Exploring MITRE
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ATT&CK framework, Hackathon ಗಳ ವಿರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಕರ ಮಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿೇಂದ್ ಒಟುೆ 7977 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ 235 ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದಿದಾು ರೆ.
14. ಇೇಂಧನ ಕೋರ್
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇೇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಢಿಸಲು, ಹೊಸ
ಮತ್ತು
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ್ ಇೇಂಧನ ಕೆೆ ೋತ್ರ ದ್ಲಿೂ
ನವಿೋನ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಇೇಂಧನ ಕುರಿತ್ತ ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ: ಜೈವಿಕ ಇೇಂಧನ
ಕುರಿತ್ತ ಎರಡು ದಿನದ್ ಕಾಯಿಗಾರವನುು 2 ಮತ್ತು 7 ನೇ ಜ್ನವರಿ 2020 ರಂದು
ಬೆಳಗಾವಿಯಲಿೂ “Docoding National Policy on Biofuels – 2018 and Exploring
Opportunities in Karnataka” ಶಿೋಷ್ಠಿಕೆ ಅಡಿಯಲಿೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲೂ ದೆ, 42ನೇ
ಸಾಲಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಯೋಜ್ರ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿಯಲಿೂ
188 ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲಾಗಿದುು , 98 ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು ಪ್ರರ ಯೋಜ್ಕತ್ಿ ಕೆಕ ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, 65
ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಸ್ಟಮಿರ್ನರ್
ಮತ್ತು
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಯಲಿೂ
ನಿೋಡಲು
ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆದ್ರಲಿೂ 10 ಯೋಜ್ನೆಯನುು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಯೋಜ್ನೆ ಎೇಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 11. ಜೈವಿಕ ಇೇಂದ್ನ ಕುರಿತ್ತ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಕಾಯಿಗಾರದ್ ತ್ತಣುಕು

15. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ೆ ಮ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ
ಕರ .
ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ
ಸಂ.
15.1 ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಗಣಿತ್

15.2 ವಿಜ್ಞಾ ನ ದ್ಶಿನ
2019-20

ದಿರ್ನೇಂಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭ
ಸೆ ಳ
ವರ ಸಂಖೆೆ
ವಿಗಳು
2019
300
ಬಿಬಿಎೇಂಪಿ ಪ್ರ . ಸತಿೋಶ್
ಡಿಸ್ಟೇಂಬ
ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ ಧವನ್
ರ್ 24
ಸಭಾೇಂಗಣ

29 ರಿೇಂದ್
31
ಜ್ನವರಿ
2020
15.3 AWSAR
12
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿ ಸಪ್ೆ ೇಂಬ
ಜ್ನಪಿರ ಯ
ರ್ 2019

84ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗ
ಳು
21- ಶಿಕ್ಷಕರು
40

21 ಇ-ಕಲಿಕಾ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಆರ್ & ಡಿ
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳು
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಚೋಕ್ತಾ
ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಲ್.
ರು ಮತ್ತು
ಭಾರತಿೋಯ
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ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಬರವಣಿಗೆಯ
ಕಾಯಿಗಾರ

15.4

ಶಿಕ್ಷಕರ
ಪುಷ್ಠಾ ೋಕರಣ
ಕಾಯಿಕರ ಮ
2019-20

ಪ್ೋಸ್ೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಡಾಕೆ ರಲ್ ಸಂಸ್ಟೆ ,
ಫೆಲೋಷ್ಠಪ್ಸ ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಜುಲೈ 19
ರಿೇಂದ್
ಫೆಬರ ವರಿ
2020

40

GHPS
ಶಿಕ್ಷಕರು

ಮಾಗಡಿ
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು,
ರಾಮನಗರ
ಜಲೊ

45

GHPS
ಶಿಕಚ ಕರು

ಹುಸೂಕ ರು,
ಮಳವಳಿಾ
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು,
ಮಂಡಯ ಜಲೊ

15.5

ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಮತ್ತು
ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ
ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಶಾಲೆಗಳಲಿೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನದ್
ಜ್ನಸಮೂಹ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗ
ಳು

ಜ್ನವರಿ
2020ಫೆಬರ ವರಿ
2020

300

6- ಸಕಾಿರಿ
ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗ
ಳು

ಬೆೇಂಗಳೂರು,
ಚೆನು ಪಟೆ ಣ,
ಮಳವಳಿಾ ,
ಮಾಗಡಿ
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು

15.6

ಕರ್ನಿಟಕದ್
ಬುಡಕಟುೆ
ಪರ ದೇಶದ್
ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು
ದಿನಗಳ ತ್ರಬೇತಿ
ಕಾಯಿಗಾರ

ಜೂನ್
25 ರಿೇಂದ್
28
ಜೂನ್
2019

35

ಸಾಗರ,
ಶಿವಮಗೆ ,
ಸಾಗರ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ವೇದಿಕೆ,
ಸಾಗರ

ಡಿಸ್ಟೇಂಬ
ರ್ 5
ರಿೇಂದ್
ಡಿಸ್ಟೇಂಬ
ರ್ 7,
2019

40

ಕರ್ನಿಟಕ
ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಟೆ
ಸೊಸೈಟಿಯ
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರು
(KREIS)

ಪ್ರರ ಥ್ರಮಿಕ
ಮತ್ತು
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗ
ಳು

IISc

15.7

ಮೈಸೂರು
SVYM,
ಮೈಸೂರು

ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿನ 2020
ಸೆ ಳದ್ಲೊ ಚಿತ್ರ
ಫೆಬರ ವರಿ
ಬಿಡಿಸುವ ಸಪ ದೆಿ 8, 2020

750
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ಪರ ಬಂಧ
ಬರೆಯುವ
ಸಪ ದೆಿ

ಫೆಬರ ವರಿ
2019

ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ದಿರ್ನಚಾರಣೆ
2020

ಮಾ
ಚ್ಿ
2020

ಭಭಭಭಭ 12. ಸಸ. ಸಸಸ. ಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ

ಭಭಭಭಭ 14. TEP
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ

35 ಶಾಲೆಗಳು

800

ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗ
ಳು

ಆಯಾಯಾ
ಶಾಲೆಗಳು

ಬಿಬಿಎೇಂಪಿ

ಜೆ. ಎನ್.
ಟಾಟಾ
ಸಭಾೇಂಗಣ

ಭಭಭಭಭ 13. ಸಸಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ

ಭಭಭಭಭ 15. ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ
ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ

15.8. ರೇಡಿಯೋ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸರಣಿ : “ಜಿೋವ ನಿರಂತ್ರ”
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಸಾರ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ;
ಆಕಾಶವಾಣಿ,
ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ
ಮಂಡಳಿಯು
ಹವಮಾನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಗತಿಕ ತ್ಸಪಮಾನ ಕುರಿತ್ಸದ್ 52
ಸಂಚಿಕೆಗಳ “ಜೋವ ನಿರಂತ್ರ” ಎೇಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಕನು ಡ ಮತ್ತು
ಕೊೇಂಕಣಿ ಭಾಷ್ಮಯಲಿೂ ಪರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಜೂನ್ 2019 ರಿೇಂದ್
ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ ಸರಣಿಯೂ 43 ಸಂಚಿಕೆಯನುು ಪರ ಸಾರ ಮಾಡಿದೆ.
15.9 ಇ-ಕಲಿರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ
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ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯ ದ್ ಹಿೇಂದುಳಿದ್ ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ತನ 21 ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಲಿೂ ಇ – ಕಲಿಕಾ
ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿದುು , ಡಿಜಟಲ್ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನುು
ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಲಿೂ ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿದೆ.

Fig 16. ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಚಿತ್ರ , DSERT ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಚಚೆಿ

15.10 ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾ ಯೋಜ್ರ್ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ - 42ನೇ ಸರಣಿ
42ನೇ ಸರಣಿಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಯೋಜ್ರ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ರಾಜ್ಯ ದ್ ಸುಮಾರು 160
ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ ಕಾಲೇಜನ ಅೇಂತಿಮ ವರ್ಿದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿೇಂದ್ 3605 ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು
ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ 700 ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ನೆರವಿನೇಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 17. 42ನೇ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ಯೋಜ್ರ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ತ್ತಣುಕು

16. ಪೇಟೇಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (PIC)
ರಾಜ್ಯ ದ್ ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಕೇಂದ್ರ
ಸಕಾಿರದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಕಾರದೇಂದಿಗೆ
ಮಂಡಳಿಯಲಿೂ ಪೇಟ್ಟೇಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ಮಧಯ ಮ
ಮತ್ತು ಸಣಣ ಉದ್ಯ ಮ, ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಬೌದಿಿ ಕ
ಆಸಿು ಹಕುಕ ಗಳ್ಳದ್ ಪೇಟ್ಟೇಂಟ್, ಟ್ಟರ ೋಡ್ ಮಾಕ್ಿ, ಕಾಪಿರೈಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಜಯೋಗಾರ ಫಿಕಲ್
ಇೇಂಡಿಕರ್ನ್ ಕುರಿತ್ತ ಬೆೇಂಬಲ ನಿೋಡುವುದು. ರಾಜ್ಯ ದಾಯ ೇಂತ್ 28 ಬೌದಿು ಕ ಆಸಿು ಹಕುಕ
ಕೊೋಶವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರ 18. ಪೇಟ್ಟೇಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ನೋಟ

17. “ಕಡಿಮ್ ರ್ಕಬಾನ್ ಹೇಂದಿರುವ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೆ ಡ ವಸುು ಗಳು”
ಕುರಿತ್ಸದ್ ರ್ಕಿು ಸಾಮಥ್ರರ ೆ ಕಟೆ ಡಗಳ ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ
ಕಡಿಮ್ ಕಾಬಿನ್ ಹೊೇಂದಿರುವ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು ಕಟೆ ಡ ವಸುು ಗಳು ಕುರಿತ್ತ ಆರು
ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಗಾರವನುು
ಆಗಸ್ೆ
2019 ಮತ್ತು
ಫೆಬರ ವರಿ 2020 ರಂದು
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಹವಾಮಾನಕೆಕ ಸಪ ೇಂದಿಸುವ ವಾಸುು ಶಿಲಪ ,
ಕಟೆ ಡದ್ ದ್ಕ್ಷತೆ, ಸೌಕಯಿ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 19. ಶಕ್ತು ದ್ಕ್ಷತೆ ಹೊೇಂದಿದ್ ಕಟೆ ಡದ್ ಹೊರನೋಟ

18. ಕರ್ನಾಟಕ - ಇಸ್ಟರ ೋಲ್
ರ್ಕಯಾಕರ ಮ (KIRD)

ಕೈಗ್ಯರಿಕ

ಸಂಶೋಧರ್ನ

ಹಾಗೂ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವೂ ಕರ್ನಿಟಕದ್ ಸಣಣ ಮತ್ತು ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಟರ ೋಲ್
ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನುು
ಅಭಿವೃದಿು ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ವಾಯ ಪ್ರರಿೋಕರಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ ನಿೋಡುವುದು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿಯಲಿೂ
ಬ್ಲೂ ನಿೋಮ್ ಕಂಪನಿಯು ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಂಯಮ ಮೂತ್ರ ದ್ ಚಿಕ್ತತೆಾ ಗಾಗಿ
ಕಾೇಂಟಿಸಿಿ ಯರ್ (Contisphere) ಎೇಂಬ ಉಪಕರಣವನುು ಹಾಗೂ ಯಾಿೇಂಗ್ಸನ್ಾ
ಸೂಚ ಸೆ ರ್ ಟ್ಟಕಾು ಲಾಜ ಪೈ. ಲಿ. ಕಡಿಮ್, ಮಧಯ ಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ-ಒತ್ು ಡದ್ ಏರೋಸ್ಟಪ ೋಸ್
ಅನಿ ಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎೇಂಡ್ ಫಿಟಿೆ ೇಂಗೆ ಳೇಂದಿಗೆ
ಹೊೇಂದಿಕೊಳುಾ ವ ಹೊೋಸ್ಟಾ ಸ್ ಅನುು ತ್ಯಾರಿಸುತಿು ದಾು ರೆ.
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ಚಿತ್ರ 20. ಕಾೇಂಟಿಸಿಪ ಯರ್ & ಹೊೋಸ್ಟಾ ಸ್

19. ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ - ಕಲಬುಗಿಾ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅನಿಿ ಕೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ರಾಜ್ಯ ದ್ ಕಲಾಯ ಣ
ಕರ್ನಿಟಕ ಪರ ದೇಶದ್ ಸೆ ಳಿೋಯ ನಿದಿಿರ್ೆ ಸಮಸ್ಟಯ ಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
2016-17ರ ಅವಧಿಯಲಿೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲಿೂ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಿದುು ಅನೇಕ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸುತ್ಸು ಬಂದಿದೆ.
20. ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮ ೋಳನಗಳು
ಕರ .
ಸಂ.

ರ್ಕಯಾಕರ ಮ

ದಿರ್ನೇಂಕ

ಸೆ ಳ

1.

ಸುತ್ತು ರು ಜ್ಞತ್ಸರ
ಮಹೊೋತ್ಾ ವ

1-6 ಫೆಬರ ವರಿ 2019

ಸುತ್ತು ರು ಕೆೆ ೋತ್ರ , ನಂಜ್ನಗೂಡು
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು

2.

ಜ್ಞಾ ನ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮೇಳ- 2020

19-20 ಫೆಬರ ವರಿ
2020

ಆದಿಚ್ಚೇಂಚನಗಿರಿ, ಮಂಡಯ ಜಲೊ

3.

ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಬಾ - 2019

5-8 ಅಕೊೆ ೋಬರ್
2019

ವಿಜ್ಞಾ ನ ನಗರ, ಕೊಲಕ ತ್ಸು

4.

ಪಿಲಿಕುಳ
ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ತ್ಸರಾಲಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನ

6-8 ನವೆೇಂಬರ್
2019

ಪಿಲಿಕುಳ, ಮಂಗಳೂರು

5.

ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಇಲಾಖೆಯ 100 ದಿನದ್
ಸಂಬರ ಮ

11ನೇ ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್
2019

ಜ್ಞಾ ನ ಜೊಯ ೋತಿ ಸಭಾೇಂಗಣ,
ಬೆೇಂಗಳೂರು

6.

107ನೇ ಭಾರತಿೋಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾೇಂಗೆರ ೋಸ್

3-7 ಜ್ನವರಿ 2020

ಕೃಷ್ಠ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯ,
ಬೆೇಂಗಳೂರು
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ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ರ್ಕಯಾದ್ಶಿಾಗಳು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿ
ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಆವರಣ, ಬೆೇಂಗಳೂರು - 560012
ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ರ್ಕಯಾದ್ಶಿಾಗಳು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿ
ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಆವರಣ, ಬೆೇಂಗಳೂರು - 560012
ದೂರವಾಣಿ: +91-080-23341652 / 23348848 / 23348849
ಇಮೇಲ್: office.kscst@iisc.ac.in

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅರ್ಕಡೆಮಿ
‘ಪ್ರ || ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭವನ’ ಮೇಜ್ರ್ ಸಂದಿೋಪ್ಸ ಉನಿು ಕೃರ್ಣ ನ್ ರಸ್ಟು
ವಿದಾಯ ರಣಯ ಪುರ ಪ್ೋಸ್ೆ , ಬೆೇಂಗಳೂರು – 560097
ಪರಿಚಯ:
ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ
ಉತೆು ೋಜ್ನ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ
ಮತ್ತು
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಲಿೂ
ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು
ಜ್ನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
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ಅಕಾಡೆಮಿಯನುು ಸಕಾಿರವು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತು . ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಮಿತಿಯನುು ದಿರ್ನೇಂಕ
21.04.2020 ರಂದು ಪುನರಚಿಸಿ ಸಕಾಿರವು ಆದೇಶವನುು ಹೊರಡಿಸಿದುು , ಭಾರತಿೋಯ
ಕೃಷ್ಠ ಅನುಸಂದಾನ ಪರಿರ್ತ್ನ (ICAR) ನಿವೃತ್ು ಮಹಾ ನಿದೇಿಶಕರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ್
ಸಕಾಿರದ್ ಕೃಷ್ಠ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ು ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳ್ಳದ್
ಪ್ರ . ಎಸ್. ಅಯಯ ಪಪ ನ್ರವರನುು ಅಧಯ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತ್ು ದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇಿಶಕರು (ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ) ಇವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದ್ಸಯ
ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳ್ಳಗಿದಾು ರೆ.
2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಆಯೋಜಸಲಾದ್ ಪರ ಮುಖ್
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
1. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅರ್ಕಡೆಮಿಯ ಪರ ಧಾನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಜೋವ, ರಸಾಯನ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ
ರಾಮಯಯ
ಕಲೆ,
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಕಾಲೇಜನ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲಿೂ 2019ರ ಅಕೊೆ ೋಬರ್ 2426 ರಲಿೂ
ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು
2019ರ
ಅಕೊೆ ೋಬರ್ 24 ರಂದು ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ವಿಶಾರ ೇಂತ್ ನಿದೇಿಶಕರಾದ್
ಪದ್ಮ ಭೂರ್ಣ ಪುರಸಕ øತ್ ಡಾ. ಗೊೋವಿೇಂದ್ರಾಜ್ನ್ ಪದ್ಮ ರ್ನಭನ್ರವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿ,
ಚಾಲನೆ ನಿೋಡಿದ್ರು. ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿೂ ನೆದ್ರ್ಲಾಯ ೇಂಡ್ ಕನುಾ ಲೇಟ್ ಜ್ನರಲ್ರಾದ್ ಶಿರ ೋ
ಗಟ್ಿ ಹೈಕೂಪ್ಸ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳ್ಳಗಿದ್ು ರು.
ಮೂರಿ ದಿನದ್ ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ , ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಗಳ್ಳದ್ Biochemistry & Structural
Biology, Biodiversity, Behaviour & Conservation, Therapeutics & Biosimilars,
Innovation and Entrepreneurship, Development & Disease, Nanomaterials &
Green Chemistry, Genomics & Proteomics, Science & Art and Bioengineering &
Biotechnology ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಸರಾೇಂತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿೇಂದ್ ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ
ಮತ್ತು
ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬರಹಗಾರರು, ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದ್ ಸಾಿ ಯತ್ು ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 700 ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಜೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಆರೋಗಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಸುಮಾರು 300 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು (Poster Presentation)
ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ತಿ ವಿರ್ಯದ್ಲಿೂ
ತ್ಜ್ಾ
ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ದಕ
ಮಾಡಿದ್
ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾದ್ 4 ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
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ಚಿತ್ರ 1. ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರ ಧಾನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ

ಕಾಯಿಕರ ಮ

2. ಗಣಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಅನವ ಯಿಕಗಳು - ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಗಣಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಉಪಯುಕು ತೆಗಳು’ ಎೇಂಬ ಕೇಂದ್ರ ವಿರ್ಯದ್ಡಿ,
ಧಾರವಾಡದ್ ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ 2019ರ ನವೆೇಂಬರ್ 07 ಮತ್ತು
08 ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ
ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು ಮಾನಯ ಮಾಜ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ಶಿರ ೋ ಬಸವಾರಾಜ್ ಹೊರಟಿೆ ರವರು
ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು. ವಿವಿಧ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ/ ಕಾಲೇಜು/ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಗಣಿತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕರು, ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ,
ಸುಮಾರು 600ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಅಲೂ ದೆ,
ಮೂಲ ಮತ್ತು
ಅನಿ ಯಿಕ ಗಣಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 200ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು
ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ/ಸಂಶೋಧರ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು,
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾದ್ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು
ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿ, ಪರ ತಿ ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲೂ ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
3. ರಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿಿ ನ ಹಸ ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳು - ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಮೈಸೂರು ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ್ ರಸಾಯನಶಾಸು ರ ಅಧಯ ಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧರ್ನ
ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ 2020ರ ಜ್ನವರಿ 30-31ರಲಿೂ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ನ
ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 500ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ
ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸುಮಾರು 170 ಸಂಶೋಧರ್ನ
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ತಿ ವಿರ್ಯದ್ಲಿೂ ತ್ಜ್ಾ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ದಕ
ಮಾಡಿದ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾದ್ 4 ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 2. ರಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ನ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಕ ರಗಳು
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4. ಕನನ ಡದ್ಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ತೃತಿೋಯ ಕನು ಡ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು "ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು" ಎೇಂಬ ಕೇಂದ್ರ ವಿರ್ಯದ್ ಮೇಲೆ 2020ರ ಫೆಬರ ವರಿ
18 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಎಸ್. ಬಿ. ಕಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯ
ವಿಜ್ಯಪುರದ್ಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ ವಿರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕನು ಡದ್ಲಿೂ ಏಳು ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ಭೌತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ, ರಸಾಯನ ಮತ್ತು ಜೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸುಮಾರು 100 ಕೂಕ
ಹೆಚ್ಚಚ
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು
(Poster Presentation) ಕನು ಡದ್ಲಿೂ
ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ತ್ಜ್ಾ
ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ದಕ
ಮಾಡಿದ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾದ್ 4
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 3. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ಹೊಸ ವಿಸಾೆ ಸ್ ಎೇಂಬ ವಿರ್ಯದ್ ಕುರಿತ್ತ
ಕನು ಡದ್ಲಿೂ 3ನೇ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ

5. ಭೌತ್ಶಾಸು ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ಯದ್ಲಿಿ ಅೇಂತ್ಸರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ
ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಕಲಾಯ ಣ
ಕರ್ನಿಟಕ
ಪರ ದೇಶದ್
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು,
ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕರು
ಹಾಗೂ
ವಿಜ್ಞಾ ರ್ನಸಕು ರಿಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಬಿೋದ್ರ್ನ ಬಿ.ವಿ. ಭೂಮರೆಡಿಿ ಪದ್ವಿ
ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯದ್
ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ
2020ರ
ಮಾಚ್ಿ
11-13ರವರೆಗೆ
ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಮ್ಮ ಳನವನುು ಸಂಸತ್
ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶಿರ ೋ ಭಗವಾನ್ ಖುಬಾ ರವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದ್ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಗಳ್ಳದ್
ಕರ್ನಿಟಕ, ಮಹಾರಾರ್ೆ ರ, ಆೇಂಧರ ಪರ ದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ರಾಜ್ಸಾೆ ನ ಮತ್ತು ಇನಿು ತ್ರೆ
ಸೆ ಳಗಳಿೇಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಾ ರು, ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಯುವ-ಸಂಶೋಧರ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 450 ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಸಮ್ಮ ೋಳನಕೆಕ ಸಲಿೂ ಕೆಯಾದ್ 120 ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪರ ಬಂಧಗಳಲಿೂ 90 ಉತ್ು ಮ ಹಾಗೂ
ಪರ ಮುಖ್ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪರ ಬಂಧಗಳನುು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಟು ೋಹಿ ಇ-ಪುಸು ಕ
ಸಿಡಿರೂಪದ್ಲಿೂ ಐಎಸ್ಬಿಎನ್ ಸಂಖೆಯ ಯೇಂದಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆಯನುು ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
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ಚಿತ್ರ 4. ಭೌತ್ಶಾಸು ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ಯದ್ಲಿೂ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಸಮ್ಮ ೋಳನ

6. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕ ಪರ ಕಟಣೆ
ಅಕಾಡೆಮಿಯು 'ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕ' ಎೇಂಬ ದೆಿ ೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನುು 2007ರ ಆಗಸ್ೆ
ನಿೇಂದ್ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪರ ಕಟಿಸುತಿು ದೆ. 2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ 06 ಸಂಚಿಕೆಗಳನುು 2019ರ
ಮೇ, ಜುಲೈ, ಸ್ಟಪ್ೆ ೇಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆೇಂಬರ್ ಹಾಗೂ 2020ರ ಜ್ನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾಚ್ಿ
ಮಾಹೆಗಳಲಿೂ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ತ್ಲಾ 2000 ಪರ ತಿಗಳನುು ಮುದಿರ ಸಿ,
ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ ಪೂವಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳು, ಗರ ೇಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನಿು ತ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ
ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕದ್ ಎಲಾೂ ಸಂಚಿಕೆಗೆಗಳನುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ನಲಿೂ www.kstaacademy.in ಅಪ್ಸ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 5. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೋಕ ಪರ ಕಟಣೆ

7. ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನೆ ಸ ಮಾಲೆ/
ವಿಶೇರ್ ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ
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ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸ
ಮಾಲೆ/ವಿಶೇರ್ ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಉಪರ್ನಯ ಸ ಮಾಲೆಯಲಿೂ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ಮಮ ಜ್ಞಾ ನಪರಿಧಿಯನುು
ವಿಸು ರಿಸಿಕೊಳಾ ಲು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಿೂ
ತ್ಮಮ
ವೃತಿು
ಜೋವನವನುು
ಕಂಡುಕೊಳಾ ಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ತಿ ವಿಶೇರ್
ಉಪರ್ನಯ ಸ ಮಾಲೆ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲಾಗಿದುು , 2019-‘20ನೇ
ಸಾಲಿನಲಿೂ ರಿಸಚ್ಿ ಮ್ಥ್ರಡಾಲಜ & ಡಾಟಾ ಅರ್ನಲೈಸಿಸ್, ಭೌತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಬೇಸಿಕ್
ಪಿರ ನಿಾ ಪಲ್ಾ
& ಅಪಿೂ ಕರ್ನ್ಾ
ಆಫ್ ಜಯೋ ಇರ್ನಿ ಮೇಿಟಿಕ್ಾ , ರಿೋಸ್ಟೇಂಟ್
ಅಡಾಿ ೇಂಸ್ಮ್ೇಂಟ್
ಇನ್
ಕೆಮಿಕಲ್
ಸೈನ್ಾ &ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್,
ಭೂಗೊೋಳಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ವಿದ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Basic Principles and Applications in Geoinformatics,
Botanist of 21st Century, Geoinformatics and Its Applications, Bisymmetry and
Nanotechnology ಮುೇಂತ್ಸದ್ ವಿರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 09 ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳ ಒಟುೆ 1200 ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಸದುಪಯೋಗವನುು ಪಡೆದುಕೊೇಂಡಿದಾು ರೆ.

ಚಿತ್ರ
6. ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸ ಮಾಲೆ/ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯಿಗಾರ

8. ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ಕೋಸ್ಾಗಳು

ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್

ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ

ಸಟಿಾಫಕಟ್

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು
ಬೋಧಕರು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕೆೆ ೋತ್ರ ದ್ ಮುೇಂಚೂಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲಿೂ ಹೆಚಿಚ ಚ ನ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪಡೆದುಕೊಳಾ ಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸಟಿಿಫಿಕಟ್ ಕೊೋಸ್ಿಗಳನುು
ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದುು , ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ
ಇೇಂಟ್ಟಲೆಕುಚ ಯಲ್
ಪ್ರರ ಪಟಿಿರೈಟ್ಾ , ಇೇಂಟಿಗೆರ ೋಟ್ಟಡ್ ಫಾಮಿಿೇಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾಮಿಸ್ಿ, ಆಟಿಿಫಿಷ್ಠಯಲ್
ಇೇಂಟ್ಟಲಿಜೆನ್ಾ ಮತ್ತು ರಬೋಟಿಕ್ಾ ಎೇಂಬ 3 ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗಿದುು ,
ಒಟುೆ 330 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದಿದಾು ರೆ.
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ಚಿತ್ರ 7. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಇೇಂಜನಿಯರಿೇಂಗ್ ವಿರ್ಯಗಳಲಿೂ ಸಟಿಿಫಿಕಟ್ ಕೊೋಸೆ ಿಳು

9. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ
ಅೇಂತ್ಸರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ದಿರ್ನಚರಣೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ

ಮತ್ತು

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನುು
ಮೂಢಿಸುವ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ಚಿೇಂತ್ನೆ ಮತ್ತು
ಸೃಜ್ನಶಿೋಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ನಿೋಡುವ, ಪರ ಚಲಿತ್
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆು ೋಶದಿೇಂದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಮತ್ತು ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ದಿರ್ನಚರಣೆಗಳ್ಳದ್ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಜೋವ ವೈವಿದ್ಯ ದಿನ, ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಓಜ್ ೋನ್
ದಿನ, ಇೇಂಜನಿಯರ್ ದಿನ ಮತ್ತು 100 ವರ್ಿದ್ ‘ಜ್ಲಜ್ನಕ ಬಂಧ (Hydrogen Bonding)’
ದಿನದ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ತಿ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಕೇಂದ್ರ ವಿರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎರಡು ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು
ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಬಂಧ (ಕನು ಡ & ಇೇಂಗಿೂ ಷ್) ಸಪ ಧ್ಿ, ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ,
ರಸಪರ ಶ್ು ಮುೇಂತ್ಸದ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಏಪಿಡಿಸಿ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪರ ಶಸಿು
ಪತ್ರ ಗಳನುು
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
2019-'20ನೇ
ಸಾಲಿನಲಿೂ
ಒಟುೆ
ಎರಡು
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ೂ
ಎರಡು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ನಡೆಸಲಾಗಿದುು , ಒಟುೆ
520 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದಿದಾು ರೆ:

ಚಿತ್ರ 8. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಮತ್ತು ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ದಿರ್ನಚರಣೆ
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10.

ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ
ಆವಿಷ್ಕಕ ರಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನುು
ಗುರುತಿಸಿ
ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2020ರ ಜ್ನವರಿ 18 ರಂದು ಸಿೆ ೇಂಗ್ 2020 - ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮಾಡಲ್ ಪರ ದ್ಶಿನ ಸಪ ಧ್ಿಯನುು Egg Heads Pvt. Ltd., ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಲಿೂ ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ
ಮಾದ್ರಿಗಳನುು
ರಾಜ್ಯ ದ್ ವಿವಿಧ್ಡೆಗಳಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಪರ ದ್ಶಿಿಸಿದ್ರು.

ಚಿತ್ರ 9. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾದ್ರಿ ಪರ ದ್ಶಿನ

11. ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ೆ
ಹಾಗೂ ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ರ್ಧಾ

ಮಟೆ ದ್ ರ್ನಟಕ, ಗಣಿತ್, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ/ಪೇಂಟಿೇಂಗ್

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಮಟೆ ಮದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟೆ ಗಳಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ನಟಕ, ಗಣಿತ್ ಮಾಡಲ್, ಗಣಿತ್ ರಸಪರ ಶ್ು
ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಲೆ/ಪೈೇಂಟಿೇಂಗ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನು ಡ ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ಧ್ಿಯನುು ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮದ್ಲಿಗೆ
ರಾಜ್ಯ ದ್ ರ್ನಲುಕ ವಿಭಾಗಗಳ್ಳದ್ ಬೆೇಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಭಾಗಗಳಲಿೂ
ವಿಭಾಗ ಮಟೆ ದ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು
2020ರ ಮಾಚ್ಿ 6-7 ರಂದು
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನಲಿೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಛೇರಿಯಲಿೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟೆ ದ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಮಾಚ್ಿ 6 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ನಟಕ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ್
ಮಾಡಲ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾಚ್ಿ 7 ರಂದು ಗಣಿತ್ ರಸಪರ ಶ್ು ಮತ್ತು
ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಜ್ಯ ದ್ ರ್ನಲುಕ ವಿಭಾಗಗಳಿೇಂದ್
ವಿಭಾಗಮಟೆ ದ್ಲಿೂ
ವಿಜೇತ್ರಾದ್ 162 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಪ ಧ್ಿಗಳಲಿೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು
12.

ವಿಶೇರ್ ಚೇತ್ನರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ವಿಶೇರ್ ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ವಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಪರ ತಿಭೆಯನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅವರಲಿೂ ಆತ್ಮ ವಿಶಾಿ ಸವನುು ಬೆಳೆಸಲು ಒೇಂದು ವೇದಿಕೆಯನುು ಒದ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ಸಮಥ್ರಿನಂ ಟರ ಸ್ೆ , ಬೆೇಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ್ಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ರಸಪರ ಶ್ು ಕಾಯಿಕರ ಮ,
ಸಪ ಧ್ಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಿತ್ತ.
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13.

ಸಾಮ ಲ್ ಗ್ಯರ ೇಂಟ್ಾ

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅರಿವು ಮೂಢಿಸುವ ಮತ್ತು
ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು
ಜ್ನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟಿೆ ನಲಿೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೇಂತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳು, ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳು
ಹಾಗೂ
ಇತ್ರೆ
ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ
ಅಲಪ
ಮತ್ು ದ್
ಅನುದಾನ
ನಿೋಡಿ
ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ 2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ 08 ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
14.

ರ್ನೆ ನೋ ಜ್ಞಥಾ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಫಾರ್ ರ್ನಯ ನೋ ಸೈನ್ಾ ಅೇಂಡ್ ಸಾಫ್ೆ ಮಾಯ ಟರ್
ಸೈನ್ಾ (ಸಿ.ಇ.ಎನ್.ಎಸ್) ಮತ್ತು ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ
ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ) ರವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ 2020ರ ಜ್ನವರಿ 21 ರಂದು ರ್ನಯ ನೋ ಜ್ಞಥಾ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ರ್ನಯ ನ ಜ್ಞಥಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ಖಯ ತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿೇಂದ್
ರ್ನಯ ನೋ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಎರಡು
ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು ಹಾಗೂ ರ್ನಯ ನ ಕ್ತಟ್ನ ಪರ ದ್ಶಿನ, ಹಾಯ ೇಂಟ್ಾ -ಆನ್ ತ್ರಬೇತಿ
ಹಾಗೂ
ರಸಪರ ಶ್ು
ಸಪ ಧ್ಿಯನೂು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .
ರ್ನಯ ನ
ಜ್ಞಥಾ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಖಯ ತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ರ್ನಯ ನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ೆ ಮಾಯ ಟರ್ ಸೈನ್ಾ
(ಸಿಎನ್ಎಸ್) ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಮಾನಯ ನಿದೇಿಶಕ ಪ್ರ ಫೆಸರ್ ಜ. ಯು. ಕುಲಕಣಿಿ ರವರು
ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು. ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಿೇಂದ್ ಸುಮಾರು 110
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರ್ನಯ ನೋ ಕ್ತಟ್ ಬಳಸುವ ಬಗೆೆ
ಹಾಯ ೇಂಡ್ಾ -ಆನ್
ತ್ರಬೇತಿಯನುು ಪಡೆದ್ರು.

ಚಿತ್ರ

10. ರ್ನಯ ನೋ
ಜ್ಞಥಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ಮುಖೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿ
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರ
‘ಪ್ರ || ಯು. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಭವನ’ ಮೇಜ್ರ್ ಸಂದಿೋಪ್ಸ ಉನಿು ಕೃರ್ಣ ನ್ ರಸ್ಟು ,
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ತೊೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಕಾಲೇಜನ ಆವರಣ, ದಡಿ ಬೆಟೆ ಹಳಿಾ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್
ಸಾೆ ಪ್ಸ ಹತಿು ರ, ವಿದಾಯ ರಣಯ ಪುರ ಪ್ೋಸ್ೆ , ಯಲಹಂಕ, ಬೆೇಂಗಳೂರು. ದೂರವಾಣಿ: 08029721550
ಇಮೇಲ್ : ksta.gok@gmail.com ; ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.kstaacademy.in

ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ
ಬೆೇಂಗಳೂರು ಅಸೊಷ್ಠಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಾ ಎಜುಕರ್ನ್ (ಬೇಸ್)
ಶಿರ ೋ ಟಿ. ಚೌಡಯಯ ರಸ್ಟು , ಹೈಗೌರ ೇಂಡ್ಾ , ಬೆೇಂಗಳೂರು - 560 001
ಪರಿಚಯ
ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ (ಜ್ನೆತ್ಸ)ದ್ ಆಡಳಿತ್ವನುು ನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ
ಬೆೇಂಗಳೂರು ಅಸೊೋಸಿಯೇರ್ನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಾ ಎಜುಕರ್ನ್ (ಬೇಸ್) ಎೇಂಬ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು
ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ ನೋೇಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಟೆ . ಈ ಸಂಸ್ಟೆ ಗೆ ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂಣಿ ಅನುದಾನವನುು ನಿೋಡುತಿು ದೆ.
ಬೇಸ್ನ ಆಡಳಿತ್ವನುು ನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದ್ಸಯ ರೆೇಂದ್ರೆ
ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ
ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಗಳು, ಬಿಬಿಎೇಂಪಿಯ ಆಯುಕು ರು ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರರರು ಮತ್ತು
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ , ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ , ಇೇಂಟರ್ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಫಾರ್ ರ್ಥಯರೆಟಿಕಲ್ ಸೈನಾ ಸ್, ಪುಣೆಯ ಇೇಂಟರ್ಯೂನಿವಸಿಿಟಿ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸಾೆ ರನಮಿ ಅೇಂಡ್ ಅಸೊೆ ರೋಫಿಸಿಕ್ಾ - ಈ ಏಳು
ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು. ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ
ಮಾಜ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶಿರ ೋ ಎ. ಎಸ್. ಕ್ತರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾು ರೆ.
ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು ಜ್ನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ - ಇವು
ಬೇಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿವೆ. ಎಲಾೂ ವಯೋಮಾನದ್ವರಿಗೆ ಅನಿ ಯಿಸುವ ವಿವಿಧ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಆಯೋಜಸುವುದ್ರಿೇಂದ್, ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಚ ಆಸಕ್ತು ಹೊೇಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು
ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಾಹಿತಿಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. 3.0 ಲಕ್ಷಕೂಕ ಅಧಿಕ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಹಾಗೂ
ಸಾವಿರಾರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ಸರಾಲಯವನುು ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುತ್ಸು ರೆ. ಬೇಸ್
ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿೂ ನೂರಾರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಸು ರೆ.
ನೂತ್ನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
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ವಿವಿಧ ಸು ರದ್ ಜ್ನರನುು ಆಕಷ್ಠಿಸಲು ಬೇಸ್/ಜ್ನೆತ್ಸ ಸಂಸ್ಟೆ ಯು ಹಲವು ಹೊಸ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಿತ್ತ.
ಗಾರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಒೇಂದು ದಿನದ್ ಹೊಸ ಕಾಯಿಕರ ಮ
‘ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ವಾಸ’ವನುು ಈ ವರ್ಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . 1800ಕೂಕ
ಹೆಚ್ಚಚ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದಿದಾು ರೆ. ಈ ಎಲಾೂ
ಮಕಕ ಳ ಭೇಟಿಯ ಸಂಪೂಣಿ ವೆಚಚ ವನುು ತ್ಸರಾಲಯವೇ ಭರಿಸಿತ್ತ.
“Science in Action” ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನ’ವನುು ಬೆೇಂಗಳೂರು ದ್ಕ್ತೆ ಣ ವಿಭಾಗದ್ ಬಿ. ವಿ.
ಜ್ಗದಿೋಶ್ ಸೈನ್ಾ ಸ್ಟೇಂಟರ್, ಜ್ಯನಗರ ಹಾಗೂ ಬೆೇಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ ವಿಭಾಗದ್ ರ್ನಯ ರ್ನಲ್
ಇನ್ಾ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಿ ನ್ಾ ಿ ಸೆ ಡಿೋಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಲಿೂ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .
‘ಶೂನೆ ನೆರಳಿನ ದಿನದ್’ ಅೇಂಗವಾಗಿ 24ನೇ ಏಪಿರ ಲ್ 2019 ರ ಹಲವು ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ ದಿನದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ರಾರ್ೆ ರಮಟೆ ದ್ಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ವಿವಿಧ ಸೆ ಳಗಳಲಿೂ
ನೆರಳಿನ ಉದ್ು ವನುು
ಅಳತೆ ಮಾಡಿ,
ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ು ಳತೆಯನುು ಮಕಕ ಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆರು ತ್ಸರಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಎರಡು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಪ್ರಲೆ ೇಂಡಿದ್ು ವು.
ಭಾರತಿೋಯ ವಿದಾಯ ಭವನದ್ ಭವನ್ಾ ಗಾೇಂಧಿ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಾ ಅೇಂಡ್ ಹ್ಯಯ ಮನ್
ವಾಯ ಲ್ಲಯ ಸ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ “ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿಿ ಭಾರತ್ದ್
ಪರಂಪರೆ” ಎೇಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಡಿಯಲಿೂ ಉಪರ್ನಯ ಸವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .

ಚಿತ್ರ 1. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ದೂರದ್ಶಿಕಗಳ ಜೊೋಡಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಚಿತ್ರ
ವಿಜ್ಞಾ ನವನುನ ಜ್ನಪಿರ ಯಗಳಿಸುವ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1.

ಆರ್ಕರ್ ಮಂದಿರದ್ ಪರ ದ್ರ್ಾನಗಳು:

ಪರ ತಿ ವರ್ಿದಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಿವೂ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ್ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ
ವಿೋಕ್ಷಕರನುು ಆಕಷ್ಠಿಸಿದ್ವು. ಒಟುೆ ವಿೋಕ್ಷಕರ ಸಂಖೆಯ 3.12 ಲಕ್ಷ. ನಗರ ಪ್ರಲಿಕೆ, ಸಕಾಿರಿ
ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇರ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ 6500 ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಪರ ದ್ಶಿನ
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ವರ್ಿ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ್ಲಿೂ ಪರ ದ್ಶಿನವಾದ್, Our Solar Systems, Stars, Celestial
Fireworks, Dawn of the Space Age ಪರ ದ್ಶಿನಗಳು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿವೆ.
ಇದ್ಲೂ ದೆ
ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ವಿಡಿಯೋಗಳನುು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ
ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆರು ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಏಪಿರ ಲ್ - ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್
2019 ರ ಅವಧಿಯಲಿೂ ಪರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ ಮದ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ತಿ
ತಿೇಂಗಳು ಸುಮಾರು 300 ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗಿದ್ು ರು.
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ಪರ ಮುಖ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು. ಒಟುೆ
ಖ್ಚ್ಚಿ ರೂ. 26.62 ಲಕ್ಷ.

ಚಿತ್ರ 2. ಆಕಾಶಮಂದಿರದ್ಲಿೂ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿೇಂದ್ ಪರ ದ್ಶಿನ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
2. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ: ‘ಕಳಿ - ತಿಳಿ’
ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವು ಪರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ ಮದ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.15 ರಿೇಂದ್ 6.15 ರವರೆಗೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪಟೆ ಪರ ಶ್ು ಗಳನುು ತ್ಸರಾಲಯದ್
ತ್ಜ್ಾ ರೇಂದಿಗೆ ಚಚಿಿಸಿ ಉತ್ು ರವನುು ಕಂಡುಕೊಳಾ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ತ್ಮಮ ಪರ ಶ್ು ಗಳನುು
ಮದ್ಲೇ ಮಿೇಂಚಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 120 ಮಂದಿ ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದಿದಾು ರೆ. ಒಟುೆ ಖ್ಚ್ಚಿ ರೂ. 0.48 ಲಕ್ಷಗಳು.
3. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳು:
ಪರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ಪರ ವೇಶ ಉಚಿತ್ವಿದುು , ಈ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸುಮಾರು 900 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ
ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗವನುು ಪಡೆದಿದಾು ರೆ. ಸೂಪರ್ ನೋವಾ, ಏಲಿಯನ್
ಸೊೋಲಾರ್ ಸಿಸೆ ಮ್, ಏಲಿಯನ್ ಮೂನ್ಾ , ಐನ್ಸ್ಟೆ ೈನ್ಾ
ಡಿರ ೋಮ್, ವೈಲ್್
ಕರ್ನಾಟಕ ಇನೂು ಮುೇಂತ್ಸದ್ ಜ್ನಪಿರ ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳನುು ತೊೋರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.52 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 3. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವ ಜ್ನ ಸಮೂಹ

4.
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೂಟ:
ಪರ ತಿ ತಿೇಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ನ ಪರ ಸಕು
ವಿರ್ಯ ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆಯ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಆಸಕ್ತು ಯಿೇಂದ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಸು ರೆ. ಸುಮಾರು 450 ಜ್ನರು
ಹಾಜ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.88 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 4. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೂಟದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೃೇಂದ್ ಹಾಗೂ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
5. ದೂರದ್ರ್ಾಕ ಜೋಡಣಾ ಕಮಮ ಟ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ
ದೂರದ್ಶಿಕಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸುವ
ರ್ನಲುಕ
ದಿನಗಳ
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
2019ರ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ೆ
ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ
ಕಾಯಾಿಗಾರದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವರು ದೂರದ್ಶಿಕವನುು ಜೊೋಡಿಸಿ, ಅದ್ರ ಕಾಯಿ
ವಿಧಾನ, ಅಗತ್ಯ ವಾದ್ ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ಇವೆಲೂ ವನೂು
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಇಲಿೂ
12
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು
ಮೂರು
ದೂರದ್ಶಿಕಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 2.12
ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 5. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಲಿಸೊಕ ೋಪ್ಸ ಉಪರ್ನಯ ಸ ಹಾಗೂ ಜೊೋಡಣೆ
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6. ವಿಶೇರ್ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಯಗಿ ಕಮಮ ಟ
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಡೈನಮ್ ಕ್ತರ ಯೇಟಿವಿಟಿ ಪ್ರ ೋಗಾರ ಮ್ಾ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಜೂನ್
27 ರಂದು ವಿಶೇರ್ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಕಮಮ ಟವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
32 ಮಂದಿ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.47 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 6. ಆಕಾಶಮಂದಿರದ್ಲಿೂ ವಿಶೇರ್ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರ ದ್ಶಿಕಗಳೇಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ
7.
ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನೆ ಸಗಳು:
ಪರ ಖಯ ತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿೇಂದ್ “ಸೌರವೂಯ ಹದ್ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಅನಯ ಗರ ಹಗಳ
ಶೋಧ” ಮತ್ತು “ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನವನೆು ೋಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು? ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು
ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಪರ ತಿಯೇಂದು ಉಪರ್ನಯ ಸವು ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿಯನುು
ಆಕಷ್ಠಿಸಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 2.14 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 7. ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು

8.
ರ್ಕಪಿ ವಿತ್ ಕೂೆ ರಿಯಾಸಿಟಿ
ICTS- International Center for Tehoritical Sciences ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ, ಜೆಎನ್ಪಿ
ಆತಿಥ್ರಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ಕಪಿ ವಿತ್ ಕೂೆ ರಿಯಾಸಿಟಿಯ
ಉಪರ್ನಯ ಸ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಆಯೋಜಸುತ್ು ದೆ. ಜೆಎನ್ಪಿಯಲಿೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ 2020 ರ ಏಪಿರ ಲ್ - ಮಾಚ್ಿ ನಡುವೆ ಜೆಎನ್ಪಿಯಲಿೂ
ವಿದೇಶದ್ ಪರ ಖಯ ತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಹನು ೇಂದು ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.47 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 8. ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು

9.

ಖಗೋಳಿೋಯ ಘಟನೆಗಳು:
ಶೂನೆ ನೆರಳಿನ ದಿನ:
ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ ದಿನದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿೂ ಏಪಿರ ಲ್ 24 ರಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ ವಿದ್ಯ ಮಾನವನುು ವಿವರಿಸುವ
ಅನೇಕ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು
ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 300 ಜ್ನರು ಇದ್ನುು
ವಿೋಕ್ತೆ ಸಿದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.82 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 9. ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ ಸಮಯಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ
10. ಪ್ರರ್ರ ವ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣ ಜುಲೈ 17, 2019:
ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಮುೇಂಜ್ಞನೆ 3:00 ಕೆಕ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ತ್ಸರಾಲಯದ್ಲಿೂ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ದೂರದ್ಶಿಕಗಳ
ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣವನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸಲು ಸುಮಾರು 100 ಜ್ನರು ತ್ಸರಾಲಯಕೆಕ ಭೇಟಿ
ನಿೋಡಿದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.32 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 10. ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿೇಂದ್ ಪ್ರಶಿ ಿ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
11. ಕಂಕಣ ಸೂಯಾ ಗರ ಹಣ ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 26, 2019:
ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ
08:05 ರಿೇಂದ್ 11:10 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ್ ಕಂಕಣ
ಸೂಯಿಗರ ಹಣವನುು
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರು ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ತೆ ತ್ವಾಗಿ
ವಿೋಕ್ತೆ ಸಲು ವಿಶೇರ್ವಾದ್ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್
ವೆಚಚ ರೂ. 0.68 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 11. ಸೂಯಿಗರ ಹಣವನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವ ಜ್ನಸಮೂಹ
12. ಕು್ ದ್ರ ಗರ ಹ ದಿರ್ನಚರಣೆ
ಜೂನ್
30
ರಂದು
ಪರ ತಿ
ವರ್ಿದಂತೆ
ಕುೆ ದ್ರ ಗರ ಹ
ದಿರ್ನಚರಣೆಯನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಕುೆ ದ್ರ ಗರ ಹಗಳ ಕುರಿತ್ ಭಿತಿು
ಚಿತ್ರ
ಪರ ದ್ಶಿನ ಮತ್ತು
ಉಲಾಕ ಶಿಲೆಗಳನುು ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಜೊತೆಗೆ “ಸೌರವೂಯ ಹದ್
ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಅನಯ ಗರ ಹಗಳ ಶೋಧ” ವಿರ್ಯದ್ ಕುರಿತ್ತ ವಿಶೇರ್
ಉಪರ್ನಯ ಸವನುು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್
ವೆಚಚ ರೂ. 0.83 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 12. ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೃೇಂದ್
13.

ಪರ ಕಟಣೆಗಳು

ತ್ಸರಾಲಯವು "ಬೇಸ್ ಲೈನ್" ಎೇಂಬ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಸಂಕ್ತೆ ಪು
ಹೊತಿು ಗೆಯನುು
ಪರ ಕಟಿಸುತಿು ದುು , ಇವುಗಳನುು
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು
ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ತಿ ವರ್ಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಿವೂ ಸಹ ಹಲವಾರು
ವಿಜ್ಞಾ ರ್ನಸಕು ರಿಗೆ
ಖ್ಗೊೋಳ
ವಿಜ್ಞಾ ನದ್
ಉಪಯುಕು
ಮಾಹಿತಿಯುಳಾ
ಕಾಯ ಲೆೇಂಡರ್ಗಳನುು ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲೂ ದೆ, ವಿವಿಧ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಣಣ
ಟಿಪಪ ಣಿಯುಳಾ ಪುಸು ಕಗಳನೂು ಪರ ಕಟಿಸುತಿು ದೆ.
ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಆವರಣದ್ಲಿೂ
ಭಿತಿು
ಚಿತ್ರ ಗಳು, ವೆೆ ಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು
ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾತಿು ದುು , ಈ ಮಾದ್ರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವರಗಳನುು ಆಸಕು ರು ತ್ಮಮ
ಮಬೈಲ್ನಲಿೂ
ಆಗೆಮ ೇಂಟ್ಟಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಂತ್ಸರ ೇಂಶದಿೇಂದ್ ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 2.08 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ಅ)

ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿಿ ಭಾರತ್ದ್ ಪರಂಪರೆ

ಭಾರತಿೋಯ ವಿದಾಯ ಭವನದ್ ಭವನ್ಾ ಗಾೇಂಧಿ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಾ ಅೇಂಡ್ ಹ್ಯಯ ಮನ್
ವಾಯ ಲ್ಲಯ ಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ‘ಮಹಾಭಾರತ್ದ್ಲಿೂ
ಖ್ಗೊೋಳಿೋಯ
ವಿೋಕ್ಷಣೆ, ಧುರ ವ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತಿೋಯ ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಬಗೆೆ
ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ.
0.39 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 13. ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾ ರ್ನಸಕು ರು ಹಾಗೂ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೃೇಂದ್
ಆ) ಮಂಗಳೂರಿನ
ಪಿಳಿಕುಳ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿಿ
ಹಮಿಮ ಕಳಾ ಲಾಗಿದ್ದ ‘ಮೊದ್ಲ ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ತ್ಸರಾಲಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಮತ್ತು ಡೋಮ್ ಫಲಮ ಫೆಸಿೆ ವಲ್
ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತ್ಸರಾಲಯವು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿೂ ನವಂಬರ್ ತಿೇಂಗಳ ಮದ್ಲ
ವಾರದ್ಲಿೂ ನಡೆದ್ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ತ್ಸರಾಲಯ ಸಮ್ಮ ೋಳನದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ
ರೂ. 2.12 ಲಕ್ಷಗಳು.
ಇ)

ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಯನಗರದ್ಲಿಿ ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನ’

ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಜ್ಯನಗರದ್ ಬಿ. ವಿ. ಜ್ಗದಿೋಶ್ ಸೈನ್ಾ ಸ್ಟೇಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ
ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜನಲಿೂ 2019 ರ ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 16-18 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇದು
6000 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರನುು
ಆಕಷ್ಠಿಸಿಸಿತ್ತು .
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.96 ಲಕ್ಷಗಳು.
ಈ)

National Institute of Advanced Research ನಲಿಿ ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನ’

ಎರಡನೇ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿನವನುು ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಇನ್ಾ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಿ ನಸ್ಿ
ಸೆ ಡಿೋಸ್ನಲಿೂ ಏಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಫೆಬರ ವರಿ 29 ರಂದು ನಡೆದ್ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಓಪನ್ ಶನ ದಿನವನೆು ೋ ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ತ್ಸರಾಲಯ ನಿಮಿಿಸಿ
ಕೊಟೆ 23 ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳನುು ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಇನ್ಾ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಿ ನಸ್ಿ
ಸೆ ಡಿೋಸ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಪರ ದ್ಶಿಿಸಿದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.25
ಲಕ್ಷಗಳು.

ಉ)

ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತು ರಿನಲಿಿ ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನ’

ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜ್ನಗೂಡಿನ ಸುತ್ತು ರು ಜ್ಞತ್ಸರ
ಮಹೊೋತ್ಾ ವದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಪರ ದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾದ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳನುು 2020
ರ ಜ್ನವರಿ 21 ರಿೇಂದ್ 26 ರವರೆಗೆ ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ
ರೂ. 0.52 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 14. ಸುತ್ತು ರು ಶಿರ ೋಗಳಿೇಂದ್ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಪರ ದ್ಶಿನಗಳನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವುದು.
ಊ) ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ವಾಸ
ಈ
ವಿನೂತ್ನ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಗಾರ ಮಿೋಣ
ಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇಡಿೋ ದಿನದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ತ್ಸರಾಲಯಕೆಕ ಭೇಟಿಕೊಟುೆ ,
ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನವನದ್ ಎಲಾೂ
ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳ
ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸಿದ್ರು. ಪಠ್ಯ ಕರ ಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅೇಂತ್ರ
ಕ್ತರ ಯಾತ್ಮ ಕ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳನುು ಏಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಮಕಕ ಳ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ರ ಖ್ಚ್ಚಿಗಳನುು ತ್ಸರಾಲಯವೇ ಭರಿಸಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ಸಂಖೆಯ 1850. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 4.08 ಲಕ್ಷಗಳು (Donation from
M/s. Zerodh Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru).

ಚಿತ್ರ 15. ತ್ಸರಾಲಯಕೆಕ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದ್ ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪರ್ನಯ ಸ
ನಿೋಡುತಿು ರುವ ದೃಶಯ

ಎ)

ಭಿತಿು ಚಿತ್ರ ಪರ ದ್ರ್ಾನ

ಮೂವತ್ು ಕೂಕ
ಹೆಚ್ಚಚ
ಭಿತಿು ಚಿತ್ರ ಗಳನುು
ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಜ್ಯನಗರ
ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಜ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾೇಂಗೆರ ಸ್
ಆಯೋಜಸಿದ್ು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿನ ಹಾಗೂ ದಡಿ ಬಳ್ಳಾ ಪುರದ್ ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಾ ಅೇಂಡ್
ಗೈಡ್ಾ ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.25
ಲಕ್ಷಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು
ಅ) ಪದ್ವಿ ಪೂವಾ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗ್ಯಗಿ ರಿೋಪ್ಸ ಮತ್ತು ಬಯೋರಿೋಪ್ಸ - ವರ್ಾವಿಡಿೋ
ನಡೆಯುವ ವಾರಾೇಂತ್ೆ ದ್ ತ್ರಗತಿಗಳು:
ನಮಮ ಎಲಾೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಿರಮಿಡಿನಲಿೂ
ರಿೋಪ್ಸ ಉತ್ತು ೇಂಗದ್ಲಿೂ ದೆ.
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಲಿೂ ಇದು ಅತ್ಯ ೇಂತ್ ಕ್ತೂ ರ್ೆ ವಾಗಿದುು .
ಬಲವಾದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಹಿತ್ ಆಸಕ್ತು ಬೆಳೆಸಿ, ಯುವಜ್ನತೆಯಲಿೂ
ಸಂಶೋಧರ್ನ ಮನೋಭಾವ ತಿೋವರ ಗೊಳಿಸುವ ಧ್ಯ ೋಯ ಹೊೇಂದಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ , ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ , International Center for Tehoritical Sciences
(ICTS), TIFR, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತಿೋಯ ಖ್ಭೌತ್ ಸಂಸ್ಟಿ ಗಳ ಸಕ್ತರ ಯ ಬೆೇಂಬಲ
ದರಕ್ತದೆ. 120 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕೆ ರೇಟ್ ಪದ್ವಿಯನುು ಪಡೆದಿದಾು ರೆ.
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ಭೌತ್ಶಾಸು ರದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಿೋಪ್ಸ ಕಾಯಿಕರ ಮವಿರುವಂತೆ ಜೋವಶಾಸು ರದ್ ಪದ್ವಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಯೋ-ರಿೋಪ್ಸ ಎೇಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗ್ಯಗಿ ವರ್ಾವಿಡಿೋ ವಾರಾೇಂತ್ೆ ದ್ ತ್ರಗತಿಗಳು:
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು
ಪಿಯುಸಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರಾೇಂತ್ಯ ದ್ ತ್ರಗತಿಗಳನುು
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ತ್ರಗತಿಯ ಪರ ಮುಖ್ ಗುರಿ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಚಚೆಿ,
ಸಮಸ್ಟಯ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪರ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಸಂಪೂಣಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು
ಒದ್ಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿೇಂಗಳ ಮದ್ಲ
ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬರ ವರಿ ತಿೇಂಗಳವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ
10:30 ರಿೇಂದ್ 12:30ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟ್ಟ ಅವಧಿ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ
ರೂ. 3.79 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 16. ವಾರಾೇಂತ್ಯ ದ್ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
I.
ಬಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ್ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು – ಏಪಿರ ಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ 2019:
ರ್ನಲುಕ ಮತ್ತು ಐದ್ನೇ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಚಿಣಣ ರ’ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
ಎೇಂಬ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಮಮ ಟವನುು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸುಮಾರು 110 ಮಕಕ ಳು ಈ ಕಮಮ ಟದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ರಂಜ್ನಿೋಯ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು
ಚಚೆಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವiತ್ತು
ಗಣಿತ್ವನುು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
Astro-Computing,
ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
CLEA
ತಂತ್ಸರ ೇಂಶವನುು ಬಳಸಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಚಲನೆ, ಕುೆ ದ್ರ ಗರ ಹಗಳ ಸಾೆ ನಗಳನುು
ಪತೆು ಹಚ್ಚಚ ವುದು ಇನೂು ಮುೇಂತ್ಸದ್ವುಗಳನುು ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಥಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ರಲಿೂ ಒಟುೆ 35 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಪ್ರರ ಥ್ರಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮ ‘ಫನ್ ವಿತ್
ಸೈನ್ಾ ’ ಅನುು ಎರಡು ತಂಡಗಳಲಿೂ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಗೇರುಗಳು, ಪಂಪ್ಸಗಳು,
ಪುಲಿೂ ಗಳ ಮೂಲತ್ತ್ಿ ವನುು ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 90. ಅಲೂ ದೆ, “ಫರ ಮ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟ್ಟ ಯೂನಿವಸ್ಾ”
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಪಿಯುಸಿ
ಹಾಗೂ
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಆಯೋಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸುಮಾರು 25 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
“ಹಗಲಿನಲಿಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ” ಎೇಂಬ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೂಯಿನ ಕೊೋನಿೋಯಗಾತ್ರ ವನುು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು,
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ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಲಿೂ ಸಿದ್ ಕೊೋಲನುು
ಬಳಸಿ ಉತ್ು ರ ದಿಕಕ ನುು
ನಿಖ್ರವಾಗಿ
ಗುರುತಿಸುವುದು ಇತ್ಸಯ ದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 25.
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ರ್ಕಲೇಜು ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
‘ಕಾೂ ಸಿಫಿಕರ್ನ್ ಆಫ್ ರ್ಥೇಂಗ್ಾ ’ವಿರ್ಯದ್ ಬಗೆೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಇದ್ರಲಿೂ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳು, ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳು, ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಬಳಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,
ಪರ ಯೋಗಗಳು ಒಳಗೊೇಂಡಿದ್ು ವು. ಈ ತ್ರಗತಿಗಳನುು ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಿಬಾ ೇಂದಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟೆ ರು.
ಸುಮಾರು 35 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಅಲೂ ದೆ, ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಒೇಂದು ದಿನದ್ ಕಮಮ ಟಗಳನುು ‘ಪ್ರ ೈಮ್ ನಂಬಸ್ಾ’
ಮತ್ತು ‘ಸೈನ್ಾ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸಾ ’ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಒಟುೆ 80
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರದ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಂದು
ಎರಡು ತಿೇಂಗಳ ಕಾಲ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಮೂಲಭೂತ್ ತ್ತ್ವ ಗಳು ಎೇಂಬ
ಕಾಯಿಕರ ಮ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 20 ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಭಾರತಿೋಯ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ತ್ತ್ವ ಗಳು ಎೇಂಬ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ
ಕಮಮ ಟದ್ಲಿೂ
ಭಾರತಿೋಯ
ಖ್ಗೊೋಳ
ವಿಜ್ಞಾ ನದ್
ಪರಿಚಯ
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ. ರಾತಿರ ಯ ಆಕಾಶದಿೇಂದ್ ಗರ ಹಣದ್ ಲೆಕಾಕ ಚಾರದ್ ಕುರಿತ್ತ
ಎಲಾೂ ವಿಚಾರಗಳನುು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 40 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಯೂನಿವಸ್ಾ ಇನ್ ದಿ ರ್ಕಿ ಸ್ ರೂೇಂ ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮವು ಖ್ಗೊೋಳ
ಶಾಸು ರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಚಚೆಿ, ಮಾದ್ರಿಗಳ ನಿದ್ಶಿನ, ದೂರದ್ಶಿಕಗಳ
ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ್ ಒಳಗೆ
ಮತ್ತು
ಸಾಧಯ ವಾದ್ಲಿೂ
ನೈಜ್ ಆಕಾಶದ್ಲಿೂ ಯೂ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪುೇಂಜ್ಗಳನುು
ಗುರುತಿಸುವುದು ಮದ್ಲಾದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಒಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಸುಮಾರು
30 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
ಶೂನೆ ನೆರಳಿನ ದಿನದ್ ಕುರಿತ್ತ ಒೇಂದು ದಿನದ್ ಈ ಕಮಮ ಟದ್ಲಿೂ ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ
ಘಟನೆಯನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸಲಾಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿೇಂದ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕಲೆಹಾಕ್ತ ಭೂಮಿಯ ವಾಯ ಸ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಅಕಾೆ ೇಂಶದ್ಲಿೂ ಭೂಮಿಯ ಭರ ಮಣೆಯ
ವೇಗ ಇವುಗಳನುು ಲೆಕಕ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು
65 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
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ಚಿತ್ರ 17. ತ್ಸರಾಲಯದ್ಲಿೂ ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡಿದ್ು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿೂ
ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೃೇಂದ್
II.
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನಗಳು:
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಎರಡು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳನುು ಆಗಸ್ೆ 30- ಸಪ್ೆ ೇಂಬರ್ 1,
2019 ತ್ಸರಾಲಯದ್ಲಿೂ ಹಾಗೂ ನವೆೇಂಬರ್ 29- ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್-2019 ರಂದು NCBS
ನಲಿೂ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಒಟುೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 8000 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 3.85 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 18. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳನುು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುತಿು ರುವ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
III.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಯಗಿ ಕಮಮ ಟಗಳು:
ಶಿಕ್ಷಕರಲಿೂ ತ್ಪುಪ ಗರ ಹಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಾಲಿನಲಿೂ
ಒಟುೆ ಐದು ಕಮಮ ಟಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಮಮ ಟಗಳ ವಿರ್ಯಗಳೆೇಂದ್ರೆ
‘ಗುರುತ್ಸಿ ಕರ್ಿಣೆ’, ‘ತಿರ ಕೊೋನಗಳು’, ‘ಚಂದ್ರ ನಲಿೂ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು’ ಮತ್ತು
‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾ ನ’ ಈ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಒಟುೆ 260
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಲಿೂ
ಪ್ರಲೆ ೇಂಡು
ಅಭಿನಂದ್ನೆಯನುು
ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಕರ್ನಿಟಕದಾದ್ಯ ೇಂತ್ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂವಹನಕಾರರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಮಮ ಟವನುು 2020 ರ ಮಾಚ್ಿ 5 ರಿೇಂದ್
7 ರವರೆಗೆ ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 2.18
ಲಕ್ಷಗಳು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ವನ: ತ್ಸರಾಲಯವು ತ್ನು ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಸುಮಾರು 50 ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳನುು
ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವನವನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಧೃತಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಶಬು ,
ಯಂತ್ರ ಶಾಸು ರ, ಖ್ಗೊೋಳ ಶಾಸು ರ ಇನೂು
ಮುೇಂತ್ಸದ್ ವಿರ್ಯಗಳನು ಳಗೊೇಂಡ
ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ಈ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವನವು ಒಳಗೊೇಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ತ್ಸರಾಲಯಕೆಕ
ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ ಎಲಾೂ ಜ್ನರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ ಬಳಸುತ್ಸು ರೆ. ಈ ವರ್ಿ
ಮೂರು ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ರೂ. 4.41ಲಕ್ಷ ವೆಚಚ ದ್ಲಿೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರ 19. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರಕ್ಿ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ಆಡಳಿತ್ಸಧಿರ್ಕರಿ
ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ
ಶಿರ ೋ ಟಿ. ಚೌಡಯಯ ರಸ್ಟು , ಹೈಗೌರ ೇಂಡ್ಾ , ಬೆೇಂಗಳೂರು-560001
ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.taralaya.org, ಫೋನ್: 080-22379725,
ಇಮೇಲ್: taralaya89@gmail.com / info@taralaya.org

ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಮೂಡುಶಡೆಿ , ವಾಮಂಜೂರು ಅೇಂಚೆ, ಮಂಗಳೂರು- 575028, ದ್ಕ್ತೆ ಣ ಕನು ಡ ಜಲೊ
ಪರಿಚಯ
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಿರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯು (ವಿತಂಇ) ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ್ ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಕೌನಿಾ ಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಾ
ಮೂಯ ಸಿಯಂ, ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಲಕ ತ್ು ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ ದೇಂದಿಗೆ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಜಲಾೂ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿೂ ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಸೈಟಿಯು ಆಡಳಿತ್ವನುು ನೋಡಿಕೊಳುಾ ತ್ು ದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರ ವು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿೂ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದುು , ಅೇಂದಾಜು 4000
ಚ.ಮಿ. ವಿಸಿು ೋಣಿವನುು ಹೊೇಂದಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ 3 ಪರ ದ್ಶಿನ ಗಾಯ ಲರಿಗಳಿದುು ,
ಅವುಗಳು: ತ್ಸತ್ಸಕ ಲಿಕ ಪರ ದ್ಶಿನ ಸಭಾೇಂಗಣ, ಗಾಳಿ ತ್ತೇಂಬಬಹುದಾದ್ ಗುಮಮ ಟ
ತ್ಸರಾಲಯ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ಶಿನ & ಚಟುವಟಿಕೆ ಅೇಂಕಣ, ಹವಾನಿಯಂತಿರ ತ್ ಸಭಾೇಂಗಣ,
3 ಡಿ ರ್ಥಯೇಟರ್ ಸೌಲಭಯ , ಗರ ೇಂಥಾಲಯ, ಕಾನಿ ರೆನ್ಾ ಹಾಲ್, ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಕೊಠ್ಡಿ,
ಪರ ದ್ಶಿನಗಳ ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಒೇಂದು ಸಣಣ ಕಾಯಾಿಗಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಾವಿಜ್ನಿಕ
ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಹೊೇಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಹೊರಗೆ, ಹಚಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊರಾೇಂಗಣ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಉದಾಯ ನವನ ಇದೆ, ಇದ್ರಲಿೂ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇತಿು ೋಚಿನ
ಸೇಪಿಡೆಯ್ದೇಂದ್ರೆ 18 ಮಿೋ ವಾಯ ಸವನುು ಹೊೇಂದಿರುವ ರ್ನಯ ನ ಸಿೋಮ್ ಗುಮಮ ಟದ್,
ಆಯ ಕ್ತೆ ವ್ 3 ಡಿ ಸೌಲಭಯ ದ್ ಹೈಬಿರ ಡ್ ಪ್ರ ಜೆಕ್ಷನ್ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಯನುು ಹೊೇಂದಿರುವ
ತ್ಸರಾಲಯವನುು ಹೊೇಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ್ಲಿೂ ಇದೇ ಮದ್ಲು.
ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ರ್ಧೆ ೋಯೋದ್ಿ ೋರ್ಗಳು:
 ಜ್ನ
ಸಾಮಾನಯ ರತ್ು
ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು
ಕೊೇಂಡೊಯುಯ ವುದು
ಹಾಗೂ
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನುು
ನಿವಾರಿಸುವುದು.
ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ
ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು
ಕೈಗೊಳುಾ ವುದು.
 ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುು ಯುವ ಜ್ರ್ನೇಂಗಕೆಕ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು.
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 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ ಸೃಜ್ರ್ನತ್ಮ ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು
ನಡೆಸುವುದು. ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲೂ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನುು ಕಲಿಪ ಸುವುದು.
 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ,
ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ
ಕೇಂದ್ರ ಗಳ
ಸಂಪಕಿದಿೇಂದ್
ಸಮಾರ್ನಸಕು ರ
ತಂಡ
ರೂಪಿಸುವುದು.
 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವ ರೂಪಿಸುವ ವಾತ್ಸವರಣ ಸೃಷ್ಠಾ ಸಲು ಮತ್ತು
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ನಿೋಡಲು ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿ
ಬೆಳೆಸುವುದು.
2019-20ರಲಿಿ ನಡೆದ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ವಿಜ್ಞಾ ನ- ಮಾಡಿ ಕಲಿ, ನೋಡಿ ತಿಳಿ
ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದೆು ೋಶವು, ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳನುು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಅಧಾಯ ಪಕರು ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಳುಾ ವುದಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಪರ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳನುು ಆಸಕ್ತು ದಾಯಕವಾಗಿ ಸಪ ರ್ೆ ಪಡಿಸುವುದು. ನಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದ್
ಗಾಯ ಲರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದಯುು ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆ ನಿೋಡಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸಿ ತಃ
ಅವರೇ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕೇಂದ್ರ , ವಿವಿಧ
ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾೂ ಬಾಲಭವನ ಮಂದಿರದ್
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ‘ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾಡಿ ಕಲಿ’ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
‘ರಜ್ಞ ಮಜ್ಞ’ ಎೇಂಬ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವು ಪಿಲಿಕುಳದ್ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿವು ಆಯೋಜಸಲಾಗುತಿು ದುು , ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲಿೂ
ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ವಿವಿಧ
ಸೃಜ್ರ್ನತ್ಮ ಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.35 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 1. ಪರ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆ ಪರ ದ್ಶಿನ
2. ಇತ್ರ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳೇಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
i) ಚೇತ್ನ ಓರಿಯಂಟೇರ್ನ್ ಶಿಬಿರ
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲಿೂ ಓದಿ SSLCಯಲಿೂ ಶೇ. 95ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಅೇಂಕಗಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ದ್
ಎಲಾೂ ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ
ಇನಿ ಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಅನುದಾನದಿೇಂದ್ ಚೇತ್ನ ಒರಿಯ್ದೇಂಟೇಶನ್ ಶಿಬಿರವನುು
07.06.2019ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ಒೇಂದು ದಿನದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆ, 3ಡಿ
ಪರ ದ್ಶಿನ ಮತ್ತು ಗಾಯ ಲರಿಗಳ ಸಂದ್ಶಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.
50

ಚಿತ್ರ 2. ಚೇತ್ನ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಶಿಬಿರ
ii) ಲನಿಾೇಂಗ್ ಲಿೇಂಕ್ ಫೇಂಡೇರ್ನ್ ಲಿೋಡಶಿಾಪ್ಸ ಓರಿಯಂಟೇರ್ನ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ಲನಿಿೇಂಗ್ ಲಿೇಂಕ್ ಂೇಂಶನಶನ್ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ
ಲಿೋಡರ್ಶಿಪ್ಸ
ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 02.07.2019 ರಂದು ದ್ಕ್ತೆ ಣ ಕನು ಡ
ಜಲೊ ಯ ಆಯು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳ ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಚಿತ್ರ 3. ಲನಿಿೇಂಗ್ ಲಿೇಂಕ್ ಂೇಂಶನಶನು ಲಿೋಡಶಿಿಪ್ಸ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ

iii)
INSPIRE ಇೇಂಟನಾಶಿಪ್ಸ ತ್ರಬೇತಿ- 2019
ದ್ಕ್ತೆ ಣ ಕನು ಡ ಮತ್ತು
ಉಡುಪಿ ಜಲೊ ಗಳ ಪದ್ವಿ ಪೂವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಇನ್ಾ ಪ್ರಯರ್ ಇೇಂಟನ್ಿಶಿಪ್ಸ ತ್ರಬೇತಿ -2019 ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ
ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ದಿರ್ನೇಂಕ:
14.11.2019ರಿೇಂದ್ 18.11.2019ರ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 4. INSPIRE ಸೈನ್ಾ ಕಾಯ ೇಂಪ್ಸ – 2019
iv)

ಯುವ ರೆಡ್ ರ್ಕರ ಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಲಿೋಡರ್ ಶಿಪ್ಸ ಓರಿಯಂಟೇರ್ನ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
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ಮಂಗಳೂರು ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಆಯು ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಯುವ ರೆಡ್
ಕಾರ ಸ್’ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಲಿೋಡರ್ಶಿಪ್ಸ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ದಿರ್ನೇಂಕ:
29.02.2020 ರಿೇಂದ್ 04.03.2020ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 5. ಯುವ ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ
3. ‘ಸರಳ ಗಣಿತ್’ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ಗಣಿತ್ ಬೋಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ದಿರ್ನೇಂಕ: 26-27 ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 2019 ಹಾಗೂ 6-7 ಮಾಚ್ಿ
ರಂದು ಎರಡು ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳನುು ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕರ್ನಿಟಕ
ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
ಹಾಗೂ ಮಾಗಿದ್ಶಿನದಂತೆ ಇವುಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಯೋಜ್ನೆಯ ವೆಚಚ : ರೂ.
1 ಲಕ್ಷ (ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರರ ಯೋಜತ್)

ಚಿತ್ರ 6. ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ ಸರಳ ಗಣಿತ್ ಕಾಯಿಗಾರ

4. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ದ್ರ್ಾನದ್ಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜಕೆವಿಕೆ ಕಾಯ ೇಂಪಸಿಾ ನಲಿೂ ಜ್ನವರಿ 3-7, 2020ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾದ್
107ನೇ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮಾವೇಶದ್ ಪ್ರ ೈಡ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ವಸುು
ಪರ ದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು . ಈ
ಪರ ದ್ಶಿನದ್ಲಿೂ 3ಡಿ ರ್ಥಯೇಟರ್ ಸಾೆ ಪಿಸಿ, ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3ಡಿ
ಸಿನಿಮಾ ಪರ ದ್ಶಿಿಸಿತ್ತ.
ಅಲೂ ದ್, ಮೈಸೂರು ಜಲೊ ಯ ‘ಸುತ್ತು ರು ಜ್ಞತ್ಸರ
ಮಹೊೋತ್ಾ ವ’ದ್ಲ್ಲೂ
ಕೇಂದ್ರ ದ್
ವಿವಿಧ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮಾದ್ರಿಗಳ
ಪರ ದ್ಶಿನ
ಮಾಡಲಾಗಿದುು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲೊ ಯ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಪರ ದ್ಶಿನ ಮಳಿಗೆಗೆ
ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿರುತ್ಸು ರೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.92 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 7. 107 ನೇ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಮಹೊೋತ್ಾ ವದ್ಲಿೂ ಪರ ದ್ಶಿನ

ಚಿತ್ರ . 8. ಸುತ್ತು ರು ಚಾತ್ರ

5. ಪರ ಮುಖ ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಮತ್ತು ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಬಂಧಿ ದಿರ್ನಚಾರಣೆಗಳು
i)

ವಿರ್ವ ಪರಿಸರ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಮತ್ತು ವನಮಹೋತ್ಾ ವ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ

ವಿಶಿ ಪರಿಸರ ದಿರ್ನಚರಣೆ 08.06.2019ರಂದು MRPL, KIOCL ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದುು ಸಸಿಗಳನುು ನೆಟುೆ ವಿವಿಧ
ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು
ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಸೌಕ ಟ್ಾ ಮತ್ತು
ಗೈಡ್ಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳೇಂದಿಗೆ
ವನಮಹೊೋತ್ಾ ವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಆಯೋಜ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪಿಲಿಕುಳದ್ಲಿೂ ಸಸಿಗಳನುು
ನೆಡಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 9. ವಿಶಿ ಪರಿಸರ ದಿರ್ನಚರಣೆ
ಕಾಯಿಕರ ಮ

ii)

ಚಿತ್ರ 10. ವನಮಹೊೋತ್ಾ ವ

ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಆವತ್ಾ
ಕೋರ್ೆ ಕ ವರ್ಾ

‘ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ಲಿೂ ಮಹಿಳೆಯರು’ ಎೇಂಬ ಕೇಂದ್ರ ವಿರ್ಯದೇಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ದಿರ್ನಚರಣೆಯನುು
ದಿರ್ನೇಂಕ: 28.02.2020ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕೇಂದ್ರ
ವಿರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ
ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಲೂ ದೆ,’ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಆವತ್ಿ ಕೊೋರ್ೆ ಕ
ವರ್ಿ’ವನುು , ಸಂತ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜನಲಿೂ ದಿರ್ನೇಂಕ: 18.01.2020 ರಂದು
ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಜಲೊ ಯ ಪದ್ವಿ ಕಾಲೇಜನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಲಾೂ ಮಟೆ ದ್
ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
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iii)
ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಮಹಿಳ್ಳ ದಿನ
‘ಅೇಂತ್ಸರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಮಹಿಳ್ಳ ದಿನ’ವನುು ಮಾಚ್ಿ 8, 2020ರಂದು ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಕಾಿರೇತ್ರ ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾದ್ ‘ಧಮಿಜೊಯ ೋತಿ’
ಸಹಕಾರದೇಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕೊೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಮಹಿಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಣದ್
ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆ ಅೇಂದಿನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಮುಖ್ ಅೇಂಶಗಳ್ಳಗಿದ್ು ವು. ಸೆ ಳಿೋಯ
ಸಿ ಸಹಾಯ
ಮಹಿಳ್ಳ
ಸಂಘಗಳಿೇಂದ್
ಸಾೇಂಸಕ ೃತಿಕ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 11. ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಮಹಿಳ್ಳ ದಿರ್ನಚರಣೆ

ವಿಶೇರ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ವಿರ್ಯಧಾರಿತ್ ಗ್ಯೆ ಲರಿ ಪರ ದ್ಶಿಾಕೆಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮತ್ತು
ವಿರ್ನೆ ಸದ್
ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ವಿರ್ಯಗಳ್ಳಧಾರಿತ್ ಗಾಯ ಲರಿಗಳನುು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ತ್ಸೇಂತಿರ ಕ ಸಿಬಾ ೇಂದಿ ಮತ್ತು ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಸಿಬಾ ೇಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಳ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ಸ್ಟಪ್ೆ ೇಂಬರ್ 4-6, 2019ರವರೆಗೆ ತ್ರಬೇತಿ
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಾಿಗಾರದ್ಲಿೂ
‘ಜೈವಿಕ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ’
ಮತ್ತು
‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ
ವಿಜ್ಞಾ ನ’
ಗಾಯ ಲರಿಗಳ
ಮಾದ್ರಿಗಳ
ರೂಪುರೇರ್ಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪ್ರರ ಯೋಜ್ಕತ್ಿ
ವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 1.40 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 12. ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಗಾಯ ಲರಿ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮತ್ತು ವಿರ್ನಯ ಸ
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2. ಪಿಲಿಕುಳದ್ ಪರ ಥ್ರಮ ಅೇಂತ್ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ಫುಲ್ ಡೋಮ್ ಫಲ್ಮ ಫೆಸಿೆ ವಲ್ ಮತ್ತು
ತ್ಸರಾಲಯ ಸಮಾವೇರ್
ಪಿಲಿಕುಳ ಪರ ಥ್ರಮ ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಫುಲ್ಡೊೋಮ್ ಫಿಲ್ಮ
ಫೆಸಿೆ ವಲ್ ಮತ್ತು
ತ್ಸರಾಲಯ ಸಮಾವೇಶವನುು ನವೆೇಂಬರ್ 6 - 8, 2019ರವರೆಗೆ, ಪಿಲಿಕುಳ ತ್ಸರಾಲಯದ್
ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾದ್ ಮ್/. ಇನಿ ವಿಶನ್ ಟ್ಟಕಾು ಲೋಜಸ್, ಮುೇಂಬಯಿ
ಇವರ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಳದ್ಲಿೂ ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ
ಉದೆು ೋಶಗಳು ತ್ಸರಾಲಯ ಕೆೆ ೋತ್ರ ದ್ಲಿೂ ಆಗುತಿು ರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು,
ಇದ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಸೂಕು
ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸುವುದು. ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಆಕಾಶ
ಮಂದಿರದ್ಲಿೂ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಪರ ದ್ಶಿನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಚಚೆಿಗಳು ನಡೆದ್ವು.
ಚಲನ ಚಿತೊರ ೋತ್ಾ ವದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ಫುಲ್ಡೊೋಮ್ ಚಿತ್ರ ಗಳನುು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ
ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಯಿಕರ ಮ ಅೇಂಗವಾಗಿ ತ್ಸರಾಲಯದ್ಲಿೂ ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್
ವಸುು ಪರ ದ್ಶಿನ, ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ, ಸಂಚಾರಿ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ವಸುು ಪರ ದ್ಶಿನ
ಇವುಗಳು
ಅನೇಕ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ
ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರ
ಗಮನಸ್ಟಳೆದ್ವು.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 23.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
ಚಿತ್ರ 13. ಅೇಂತ್ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ಫುಲ್ ಡೊೋಮ್ ಫಿಲಮ ಫೆಸಿೆ ವಲ್ ಮತ್ತು ತ್ಸರಾಲಯ

ಸಮ್ಮ ೋಳನ
3. ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ಮಟೆ ದ್ ಸಪ ದ್ಾಗಳು
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಿೋಯ ಮಟೆ ದ್ ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾು ತ್ಕೊೋತ್ು ರ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ದಿರ್ನೇಂಕ 03.01.2020 ಮತ್ತು
04.01.2020ರಂದು ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಪ ಧ್ಿಗಳು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು .
ಮಾಗಿಸೂಚಿಯನಿ ಯ ನಡೆದ್ ಸಪ ಧ್ಿಗಳಲಿೂ ವಿಭಾಗಿೋಯ ವಲಯದ್ ಸುಮಾರು 250
ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಾಯ ಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ
ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 3.10 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 14. ಯುಜ ಮತ್ತು ಪಿಜ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಿಯ ಮಟೆ ದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಪ ದೆಿಯ ಉದಾಾ ಟನೆ ಸಮಾರಂಭ
1. ಕಂಕಣ ಸೂಯಾಗರ ಹಣದ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 26, 2019ರಂದು ಬೆಳಗೆೆ
08.04ರಿೇಂದ್ 11.03ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಶೇರ್ ವಿದ್ಯ ಮಾನವನುು
ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹವಾಯ ಸಿ ಖ್ಗೊೋಳಶಾಸು ರಜ್ಾ ರು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇರ್
ವಯ ವಸ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಸಮಾರು ಸಾವಿರಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಈ ವಿಶೇರ್
ವಿದ್ಯ ಮಾನವನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ತಿಳಿದುಕೊೇಂಡರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ
ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.66 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 15. ಪಿಲಿಕುಳದ್ಲಿೂ ಕಂಕಣ ಸೂಯಿಗರ ಹಣದ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
2. ತ್ಸರಾಲಯದ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಯ ತ್ರಬೇತಿ
ಡಿಜಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಐದು ದಿನದ್ ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
ಫೆಬುರ ವರಿ 3-7, 2020ವರೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಳದ್ ಸಿಬಾ ೇಂದಿ, ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಸಿಬಾ ೇಂದಿ
ಹಾಗು ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ನ ಸಿಬಾ ೇಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ನೆಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಡಿಜಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ವಿಭಿನು ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅದ್ನುು
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ, ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಸರಾಲಯ
ನಿವಿಹಣೆಯನುು
ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಾ ವುದು
ಇದ್ರ
ಉದೆು ೋಶ.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.57 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 16. ತ್ಸರಾಲಯದ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆಯ ತ್ರಬೇತಿ
3. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ಶೂನೆ ನೆರಳಿನ ದಿನ ಸೂಯಿನ ಉತ್ು ರ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ತೆ ಣ ಚಲನೆಯನುು ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ
ಮಧಾಯ ಹು ದ್ ದಿನಗಳಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಿರ್ನೇಂಕ:
24.04.2019ರಂದು ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಆವರಣದ್ಲಿೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ
ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತೊೋಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ದೇಶದ್ ವಿವಿಧ ತ್ಸರಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಇದ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು
ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ.
ಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ 2019-20ರಲಿೂ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದುು , 2019ರ ಜುಲೈ
16ರಂದು ರಾತಿರ 01.37ರಿೇಂದ್ ಬೆಳಗಿನ ಜ್ಞವ 04.30ರ ವರೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣ
ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ು ದೆ.
ಮೋಡ
ಕವಿದ್
ವಾತ್ಸವರಣದಿೇಂದ್
ಗರ ಹಣ
ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದಾು ಗ ಆಸಕು ರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪರ ದೇಶದ್ಲಿೂ ಸಂಭವಿಸುತಿು ದ್ು ಗರ ಹಣದ್ ನೇರ
ಪರ ಸಾರ ತೊೋರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 2020ರ ಜ್ನವರಿ 10ರಂದು ನಡೆದ್ ಅರೆನೆರಳಿನ
ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣವನುು ಆಸಕು ರಿಗೆ ನೋಡುವ ವಯ ವಸ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು ನೂರು
ಜ್ನರು ಈ ವಿದ್ಯ ಮಾನಕೆಕ ಸಾಕ್ತೆ ಯಾದ್ರು.
ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ ಗರ ಹಣಗಳ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಒೇಂದು ದಿನದ್
ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ಡಿಸ್ಟೇಂಬರ್ 10, 2019 ರಂದು ಪಿಲಿಕುಳದ್ಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 100 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾಯಿಗಾರದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪಡೆದ್ರು. ಈ ಎಲಾೂ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಆಯೋಜ್ನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ.
0.34 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 17. ಶೂನಯ ನೆರಳಿನ ದಿನ
ಖ್ಗೊೋಳಶಾಸು ರದ್ ಕಾಯಿಗಾರ

ಚಿತ್ರ 18. ಪಿಲಿಕುಳದ್ಲಿೂ

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಜ್ನಸಮೂಹ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
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ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ಜಲೊ ಯ ಕೆಲವು ಆಯು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿೂ
ಖ್ಗೊೋಳಶಾಸು ರದ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಅೇಂಶಗಳನುು ಕಲಿಸುವ ವಿರ್ಯಗಳ್ಳದ್ ದೂರದ್ಶಿಕ,
ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಬಳಕೆ, ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಚಂದ್ರ ಯಾನ, ಚಂದ್ರ ಯಾನದ್
ಹೊಸ ಅನೆಿ ೋರ್ಣೆಗಳು, ಇಸೊರ ೋದ್ ಬೆಳವಣೆಗೆಗಳ ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳನುು ಪರ ಚಾರ ಪಡಿಸುವ
ಜ್ನಸಮೂಹ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕಂಕಣ ಸೂಯಿ ಗರ ಹಣ
ಕಾಲದ್ಲಿೂ ಅತಿೋ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿೂ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಇದ್ಕೆಕ ಸಾಕ್ತೆ ಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ.
1.80 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 19. ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾಯಿಗಾರ- ಎಸಿಿ ಯಮ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಜರೆ
ಕೃತ್ಜ್ಾ ತೆಗಳು
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ) ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಎಲೂ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಲಿೂ
ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಿದ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಬೆೇಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕಾಕ ಗಿ
ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುು ಸಮಪಿಿಸುತ್ು ದೆ.

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ನಿದೇಾರ್ಕರು
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಮೂಡುಶ್ಡೆಿ , ವಾೇಂಜೂರ್ ಅೇಂಚೆ,ಮಂಗಳೂರು – 575028
ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.pilikularsc.com, ದೂರವಾಣಿ : 9880799284
ಇಮೇಲ್: pilikula96@gmail.com
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ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಆವರಣ, ಪ್ರವಟ್ಟ ನಗರ,ಧಾರವಾಡ- 580003
ಪರಿಚಯ
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ
ಅೇಂಗ ಸಂಸ್ಟೆ ಯಾಗಿ 27 ಫೆಬರ ವರಿ 2012 ರಿೇಂದ್ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ವು
ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಆವರಣದ್ಲಿೂ ದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಉದೆು ೋಶವು ವಸುು
ಪರ ದ್ಶಿನ, ಸ್ಟಮಿರ್ನರ್, ವಿಶೇರ್ ಉಪರ್ನಯ ಸ, ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳನುು
ಆಯೋಜಸಿ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ಚಿೇಂತ್ನೆಗಳನುು
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ
ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊೇಂಡುಹೊಗುವುದಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ಸೈನ್ಾ ಸಾಪ ಕ್ಾ
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಹವಾೆ ಸ ತ್ರಗತಿ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲಿೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹವಾಯ ಸ ತ್ರಗತಿಗಳನುು (ಬಾಯ ಚ್ – 1) ದಿರ್ನೇಂಕ: 15.04.2019 ರಿೇಂದ್
ದಿರ್ನೇಂಕ 24.04.2019ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ದ್
ಪಠ್ಯ
ಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ಬರುವ
ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ
ಬಗೆೆ
ಪರ ಯೋಗಗಳ
ಮೂಲಕ
ಅಥ್ರಿಮಾಡಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . 90 ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳು ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಳಗಿದ್ು ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ.
0.18 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 1. ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ತ್ರಗತಿಗಳನುು
ನಿವಿಹಿಸುತಿು ರುವುದು.

2. ಸೂಯಾಗರ ಹಣ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
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ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ದೂರದ್ಶಿಕದ್ ಮೂಲಕ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ವಿದ್ಯ ಮಾನವನುು
ತೊರಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 26.12.2019 ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ
1200 ಕೂಕ
ಹೆಚ್ಚಚ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.15 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 2. ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಸೂರ್ಯ ಗರ ಹಣವನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವುದು.

3. ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರವಿವಾರದ್ ವಿಶೇರ್ ತ್ರಗತಿಗಳು

[ಸೈನ್ಾ

ಮೈೇಂಡ್]
ಪರ ತಿ 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮನಸುಾ ಗಳು” ಎೇಂಬ ವಿರ್ಯದ್
ಅಡಿಯಲಿೂ ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್
ಸೈದಾಿ ೇಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾ ನವನುು ವಿವಿಧ ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಮೂಲಕ
ಉಪರ್ನಯ ಸ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ.

4. ಶೂನೆ ನೆರಳು ದಿರ್ನಚರಣೆ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಶೂನಯ ನೆರಳು ದಿನದ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಬಗೆೆ ಜ್ಞಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆು ೋಶದಿೇಂದ್ 31.01.2019 ರಂದು ಶೂನಯ
ನೆರಳು ದಿನವನುು
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 200 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
ಕಾಯಿಕರ ಮದಿೇಂದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.

ಚಿತ್ರ 3. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಶೂನಯ ನೆರಳನುು
ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವುದ್.

5. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ 8ನೇ ವಾರ್ಷಾಕೋತ್ಾ ವ ಹಾಗೂ
“ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ” ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
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ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ 8ನೇ ವಾಷ್ಠಿಕೊೋತ್ಾ ವದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇರ್
ಸಾಮಥ್ರರ ಯ ಹೊೇಂದಿರುವ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಅವರೇಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವ ಪ್ರಲಕರು,
ಪ್ೋರ್ಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ಶಿರ ೋ ಅಣಾಣ ಸಾಹೇಬ ಎಸ್. ಜೊಲೊ ,
ಮಾನಯ ಸಂಸತ್ ಸದ್ಸಯ ರು, ಚಿಕೊಕ ೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆೆ ೋತ್ರ ಇವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು.
ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.75 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ
4a. ಸಭಿಕರನುು
ಉದೆು ೋಶಿಸಿ
ಅರ್ನು ಸಾಹೇಬ್ ಎಸ್. ಜೊಲೊ .
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿೂ ನಿರತ್ರಾಗಿರುವುದು.

ಮಾತ್ರ್ನಡಿದ್ ಚಿಕೊಕ ಡಿಯ ಸಂಸದ್ ಶಿರ ೋ
ಚಿತ್ರ 4b. ವಿಭಿನು ಸಾಮಥ್ರಯ ಿದ್ ಮಕಕ ಳು

6. ವಿರ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿರ್ವ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ
“ವಿಶಿ ಓಜೊೋನ ದಿರ್ನಚರಣೆ” ನಿಮಿತ್ು ದಿರ್ನೇಂಕ 02.01.2020 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಭಾಗದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಲಾೂ
ಮಟೆ ದ್ “ಪರ ಬಂಧ
ಸಪ ಧ್ಿ”ಯನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . “ಪರ ಬಂಧ” ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ ವಿಜೇತ್ರಾದ್ವರಿಗೆ
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪರ ಶಸಿು ಪತ್ರ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 250 ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.
“ವಿಶಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ-2019” ರ ಪರ ಯುಕು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಖ್ಗೊೋಳ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿರ್ಯ ಕುರಿತ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಪ ಧ್ಿಯನುು
ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ
ವಿಜೇತ್ರಾದ್ವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪರ ಶಸಿು
ಪತ್ರ
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಸುಮಾರು 250 ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್
ವೆಚಚ ರೂ. 0.80 ಲಕ್ಷಗಳು.
7. ರ್ಕಿು
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿರ್ನಚರಣೆ, ಪ್ರರ ಡಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾದ್ರಿ
ತ್ಯಾರಿಕೆಯ ಸಪ ದ್ಾ ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರಣ
ಶಕ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಪರ ಯುಕು ದಿರ್ನೇಂಕ 28.12.2019 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ್
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾದ್ರಿ” ಸಪ ಧ್ಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ್
ಪದ್ವಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿರ್ನಚರಣೆ ಅೇಂಗವಾಗಿ “ಸ್ಟಮಿರ್ನರ”
ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು ಸರ್ನಮ ನಯ ಶಾಸಕರಾದ್ ಶಿರ ೋ ಅರವಿೇಂದ್ ಬೆಲೂ ದ್ ಅವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು.
“ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣ” ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ ವಿಜೇತ್ರಾದ್ವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ
ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 200 ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ
ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.38 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ 5a. ಶಿರ ೋ ಅರವಿೇಂದ್ ಬೆಲಾೂ ದ್ ಇವರಿೇಂದ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದಾಾ ಟನೆ
ಚಿತ್ರ 5b. ಅತಿರ್ಥಗಳೇಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ್ರು

8. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಿಟ್ ವಿರ್ನೆ ಸ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾರಿಕೆ:
ವಿಶೇರ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಸಂಸ್ಟೆ ಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಭಾಗದ್ ಆಯು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬೋಧರ್ನ ಪರಿಕರಗಳ ಕ್ತಟ್
ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಕರಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಕಾಯಿವು ಪರ ಗತಿಯಲಿೂ ದೆ.

ಚಿತ್ರ 6. ಕ್ತರ ಯಾಶಿೋಲ ಕಾಯಿಗಾರ
9. ಡಯಟ್ ವತಿಯಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ ಯೋಗ್ಯಧಾರಿತ್ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು 01.03.2018 ರಂದು ಡಿಐಇಟಿ ಧಾರವಾಡದ್
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಥ್ರಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಆಧಾರಿತ್
ತ್ರಗತಿಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 200 ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ
ಪಡೆದ್ರು.

ಚಿತ್ರ 7. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ ಯೋಗ ತ್ರಗತಿಗಳನುು ನಡೆಸುತಿು ರುವುದು.
10. ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ರು ಜ್ಞತೆರ ಯಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ದಿರ್ನೇಂಕ: 03.01.2020 ರಿೇಂದ್ 07.01.2020ರ ವರೆಗೆ ಬೆೇಂಗಳೂರಿನ ಜಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದ್ಲಿೂ
ಜ್ರುಗಿದ್ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ ಹಾಗೂ ದಿರ್ನೇಂಕ: 21.01.2020 ರಿೇಂದ್
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26.01.2020ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತು ರಿನಲಿೂ ನಡೆದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಜ್ಞತೆರ ಯಲಿೂ ಧಾರವಾಡ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದಿೇಂದ್ ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕ್ತೆ ಕೆಗಳನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 8. ಜಕೆವಿಕೆಯಲಿೂ ನಡೆದ್ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮ್ಮ ೋಳನ
ಚಿತ್ರ 9. ಸುತ್ತು ರು ಜ್ಞತೆರ ಯಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದುು

11. ಕೆ. ಇ. ಬೋಡ್ಾ ಶಾಲೆಯಲಿಿ ಆರ್ಕರ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ವತಿಯಿೇಂದ್ ನಗರದ್ ಕೆ ಇ ಬೋಡ್ಿ ಶಾಲೆಯ
300 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಿರ್ನೇಂಕ: 04.02.2020 ರಂದು ದೂರದ್ಶಿಕದ್
ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು .
12. ಗಣಿತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ ಯೋಗ್ಯಧಾರಿತ್ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ ಮತ್ತು ಸೂಯೋಾತ್ಾ ವ
2019
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಣಿತ್ ಪರಿರ್ತ್,
ಧಾರವಾಡ, ಅವಿ ಸೇವಾ ಟರ ಸ್ೆ , ಹುಬಾ ಳಿಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ , ಧಾರವಾಡ ಇವುಗಳ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಗಣಿತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒೇಂದು
ದಿನದ್ ಪರ ಯೋಗಾಧಾರಿತ್ ತ್ರಗತಿಗಳನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು , ವಿಧಾನ ಪರಿರ್ತಿು ನ
ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಸರ್ನಮ ನಯ ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿೆ ಅವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿದ್ರು.
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ಕಾರಾವಿಪ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ
ಜಲಾೂ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ 20.12.2019 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು,
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ಕುರಿತ್ತ ‘ಸೂಯೋಿತ್ಾ ವ 2019’
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ನಡೆಸಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 220 ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ
ಪಡೆದ್ರು.
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ಚಿತ್ರ 10. ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿೆ ಎೇಂಎಲಿಾ , ರವರು ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಉದಾಾ ಟಿಸುತಿು ರುವುದು.
ಚಿತ್ರ 11. ಪ್ರ ೋ. ಎಸ್. ವಿ. ಸಂಕನೂರ ರವರಿೇಂದ್ ಸೂಯಿ ಗರ ಹಣದ್ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ೋಸೆ ರ್
ಪರ ದ್ಶಿನದ್ ಉದಾಾ ಟನೆ

13. ರ್ನೆ ನೋ ಜ್ಞಥ್ರ
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ದಿರ್ನೇಂಕ: 08.02.2020 ರಂದು ಕರ್ನಿಟಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಂಟರ ಫಾರ್ ರ್ನಯ ನ &
ಸಾಫ್ೆ ಮಾಯ ಟರ್ ಸೈನಿಾ ಸ್, ಭಾರತ್ ಸರಕಾರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವುಗಳ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ
‘ರ್ನಯ ನ ಜ್ಞಥಾ’ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 250 ಪದ್ವಿ
ಪೂವಿ, ಪದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧರ್ನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ
ಪಡೆದ್ರು. ರೂ. ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.62 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 12. ರ್ನಯ ನೋ ಜ್ಞಥಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಉದಾಾ ಟನೆ ಮತ್ತು ರಸಪರ ಶ್ು ಸಪ ದೆಿ

14. ಪದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ನಟಕ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ದ್ಾ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಪ್ರು ಹದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಿಟಕ
ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಿಟಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, ಇವುಗಳ
ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ
ಮಟೆ ದ್ಲಿೂ ದಿರ್ನೇಂಕ: 26.01.2020 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ನಟಕ ಸಪ ಧ್ಿಯನುು ಮತ್ತು
ದಿರ್ನೇಂಕ: 30.12.2019 ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ದೆಿಯನುು ಧಾರವಾಡದ್ಲಿೂ
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ ವಿಜೇತ್ರಾದ್ವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು
ಪರ ಶಸಿು ಪತ್ರ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವರು ಪ್ರರ ಯೋಜಸಿರುತ್ಸು ರೆ. ಒಟುೆ 400 ಪದ್ವಿ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.
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ಚಿತ್ರ 13. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ನಟಕವನುು ಪರ ದ್ಶಿಿಸುತಿು ರುವುದು
ಚಿತ್ರ 14. ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ದೆಿಯ ವಿಜೇತ್ರು.

15. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪದ್ವಿ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ್ ಮಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಸಪರ ಶ್ನ ಸಪ ದ್ಾ
ಕೇಂದ್ರ ವು, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು
ಮತ್ತು ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವುಗಳ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ದಿರ್ನೇಂಕ: 29.12.2019 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ “ಗಣಿತ್ ಮಾದ್ರಿ ಸಪ ಧ್ಿ”ಹಾಗೂ “ಗಣಿತ್ ರಸಪರ ಶ್ು ಸಪ ಧ್ಿಯನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಸಪ ಧ್ಿಯಲಿೂ ವಿಜೇತ್ರಾದ್ವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ
ಪರ ಶಸಿು ಪತ್ರ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 200 ಪದ್ವಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್
ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.

ಚಿತ್ರ 15. ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಸಪರ ಶ್ು ಸಪ ದೆಿ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ
ನಿದೇಾರ್ಕರು
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ಧಾರವಾಡ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಿಟಕ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಆವರಣ,
ಧಾರವಾಡ – 580003
ದೂರವಾಣಿ: 0836-2215482 ಇಮೇಲ್: drscs.kud@gmail.com, ವೆಬ್ಸೈಟ್:
www.dharwadshiencecentre.org

ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ನಲೂ ಚೆರುವು, ಜಲಾೂ ಕ್ತರ ೋಡಾೇಂಗಣ ಹತಿು ರ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ- 583102
ಪರಿಚಯ
ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಬಳ್ಳಾ ರಿಯ ಜಲಾೂ ಡಳಿತ್ವು, ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ
ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗದ್ ಬೆೇಂಬಲದೇಂದಿಗೆ ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. ಬಳ್ಳಾ ರಿ
ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು 10.8 ಎಕರೆ ವಿಸಾು ರವಾದ್ ಪರ ದೇಶ ಹೊೇಂದಿದುು .
ದಿರ್ನೇಂಕ: 05.03.2014 ರಿೇಂದ್ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಅಡಿಯಲಿೂ
ಬರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವು ತ್ನು ಲಿೂ ರುವ ಗಾಯ ಲರಿಗಳು,
ಉದಾಯ ನದ್ಲಿೂ ರುವ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳು, ವಿಕಾಸದ್ತ್ು ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ವನಯ
ಜೋವಿಗಳ ಸಫಾರಿ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು ತ್ಲುಪಿಸುವುದ್ರ
ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಿದ್ಲಿೂ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಒಳಗೂ
ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡು ವಿಜ್ಞಾ ನವನುು ಜ್ನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೋವೃತಿು ಯನುು ಬೆಳೆಸುವುದ್ರಲಿೂ ಮಹತ್ಿ ದ್ ಪ್ರತ್ರ ವನುು ವಹಿಸುತಿು ದೆ.
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ನೂೆ ಕಿಿ ಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಿ ೆ ೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕುರಿತ್ತ ಉಪರ್ನೆ ಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಕಂಕಣ ಸೂಯಾ ಗರ ಹಣದ್ ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ
ನೂಯ ಕ್ತೂ ಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ರೂ ಯ ೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕುರಿತ್ತ ದಿರ್ನೇಂಕ: 05.05.2019 ರಂದು
ಉಪರ್ನಯ ಸವನುು
ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 50 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ದಿರ್ನೇಂಕ: 17.12.2019 ರಂದು
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“ವಾಷ್ಠಿಕ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ” ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒೇಂದು ದಿನದ್ ಗರ ಹಣ
ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು .
ಸುಮಾರು 45 ಸಕಾಿರ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ತನ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ
ರೂ. 0.20 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 1. ನೂಯ ಕ್ತೂ ಯರ್ ಮಾಡಲ್
ಕುರಿತ್ತ ಉಪರ್ನಯ ಸ

ಚಿತ್ರ 2. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಗರ ಹಣ

2. ಸೂಯಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ದಿರ್ನೇಂಕ: 26/12/2019 ರಂದು ಕಂಕಣ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ನಿಮಿತ್ು ಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ “ಖ್ಗೊೋಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಇತಿಹಾಸ ಭಿತಿು ಚಿತ್ರ ಪರ ದ್ಶಿನ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ
ಸೂಯಿಗರ ಹಣ” ವನುು ದೂರದ್ಶಿಕ, ಸೊೋಲಾರ್ ಸುರಕ್ಷ ಕನು ಡಗಳು, ಪಿನ್ ಹೊೋಲ್
ಕಾಯ ಮರ ಮೂಲಕ ವಿೋಕ್ತೆ ಸುವುದ್ನುು ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ನಂತ್ರ ಶಾಲಾ
ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಪರ ಸುು ತಿ ಮೂಲಕ ಕಂಕಣ ಸೂಯಿ
ಗರ ಹಣದ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವನುು ಮೂಢಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 300 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.
ದಿರ್ನೇಂಕ: 10.01.2020 ರಂದು ನಗರದ್ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಲಿೂ
ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪರ ಸುು ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣದ್ ಅರಿವು ಮತ್ತು
ಜ್ಞಗೃತಿಯನುು ಏಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 300 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.
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ಚಿತ್ರ 3. ಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳಿೇಂದ್ ಸೂಯಿ ಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷ
ವಿವಿರಿಸುತಿು ರುವುದು

ಚಿತ್ರ 4. ಚಂದ್ರ ಗರ ಹಣದ್

3. ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ರ್ಾನಗಳು
ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಯವರ 100ನೇ ಜ್ನಮ ಶತ್ಮಾನೋತ್ಾ ವವನುು ಬಳ್ಳಾ ರಿಯ
BITM ಕಾಲೇಜನ ಆವರಣದ್ಲಿೂ ಏಪಿಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಒೇಂದು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ವಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯದ್ (Mobile Planetarium) ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ದ್ಶಿನದಿೇಂದ್ ಸುಮಾರು 3,500 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು.

ಚಿತ್ರ 5. ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಪರ ದ್ಶಿನ ಆಯೋಜ್ನೆ

4. ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸು ರ ಮತ್ತು ಜಿೋವಶಾಸು ರ
ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು ಜೋವ ಶಾಸು ರ ವಿರ್ಯಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ದಿನದ್ ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಯಾಿಗಾರದ್ಲಿೂ ಎೇಂಟು ಉಪರ್ನಯ ಸಗಳಿದುು . ಒಟುೆ 55
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 0.45
ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 6. ಕಾಯಿಗಾರದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರು

5. ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ-2020
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ಸರ್.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ರವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗೌರವಾಥ್ರಿವಾಗಿ ಫೆಬರ ವರಿ 28 ರಂದು
ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿನವರ್ನು ಗಿ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಪ ದೆಿಗಳ್ಳದ್ ಪರ ಬಂಧ, ರಸಪರ ಶ್ು ಹಾಗೂ ಆಶುಭಾರ್ಣ ಸಪ ಧ್ಿಗಳನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಸಪ ಧ್ಿಗಳ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು
ಬಹುಮಾನ
ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 300 ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಚ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ
ರೂ. 0.33 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 7. ವಿವಿಧ ಸಪ ದೆಿಗಳಲಿೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ನೋಟ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ
ಕುೆ ರೇಟರ್
ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಬಳ್ಳಾ ರಿ
ನಲೂ ಚೆರುವು ಜಲಾೂ ಕ್ತರ ೋಡಾೇಂಗಣ ಹತಿು ರ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ-583102
ವೆಬ್ಸೈಟ್: www.ballarisubregionalsciencecentre.org
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ : 96067 13536
ಇಮೇಲ್: drscbellary@gmail.com
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ರಾಯಚೂರು ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬಟೆ , ರಾರ್ೆ ರ ಕವಿ ಕುವೆೇಂಪು ವನ, ಮಂತ್ಸರ ಲಯ ರಸ್ಟು , ರಾಯಚೂರು574103
ಪರಿಚಯ
ರಾಯಚೂರು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ದಿರ್ನೇಂಕ: 12.11.1997 ರಂದು ಅಸಿು ತ್ಿ ಕೆಕ ಬಂದಿತ್ತ.
ತ್ದ್ನಂತ್ರ ದಿರ್ನೇಂಕ: 18.11.2015 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು, ಉಪರ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿ ನವಿೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಕಟೆ ಡ ಪರ ದೇಶದ್
ಸುತ್ು ಳತೆಯು ಸುಮಾರು 700.00 ಚ.ಮಿೋ.ಗಳ್ಳಗಿದುು , ಇದು ಗಾಯ ಲರಿ, ತ್ಸತ್ಸಕ ಲಿಕ
ಪರ ದ್ಶಿರ್ನಸೆ ಳ, ಚಟುವಟಿಕಾಸೆ ಳ, ಸಭಾೇಂಗಣ, ಚಿಕಕ ಅಧಿವೇಶನ ಕೊೋಣೆ, ಕಂಪೂಯ ಟರ್
ಲಾಯ ಬ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಸೈನ್ಾ ಲಾಯ ಬ್, ಕಛೇರಿ ಕೊಠ್ಡಿ, ಕಾಯಾಿಗಾರದ್ ಕೊೋಣೆ ಹಾಗೂ
ಇತ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನುು ಒಳಗೊೇಂಡಿದೆ.
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಾಹಸಗಳತ್ು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಾ ಲು, ವಿಸಮ ಯಗೊಳಿಸಲು
ಮತ್ತು ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸಲು ಸಂಚಾರಿ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ಸರಾಲಯದ್ ಪರ ದ್ಶಿನಗಳನುು ದಿರ್ನೇಂಕ:
01.04.2019 ರಿೇಂದ್ 05.06.2019 ಮತ್ತು
03.10.2019 ರಿೇಂದ್ 31.10.2019 ರವರೆಗೆ
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಸುಮಾರು
3,382
ಗಾರ ಮಿೋಣ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದಿೇಂದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ
ಪ್ರರ ಯೋಜಸಿತ್ತ.
2. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಾೇಂಗಣ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಅನುಭವ ಮೂಡಿಸಲು ದಿರ್ನೇಂಕ: 28.04.2019
ರಿೇಂದ್ 04.05.2019ರ ಅವಧಿಯಲಿೂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದಿೇಂದ್ ಸುಮಾರು 43 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಭಾರತ್ ಜ್ಞಾ ನ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮಿತಿ, ಬಾಲ ಭವನ ಸೊಸೈಟಿ
ಬೆೇಂಗಳೂರು, ಅರಣಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರರ ಯೋಜತ್ಗೊಳಿಸಿತ್ತು .
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ಚಿತ್ರ 1. ಡಾ. ಸಂದಿೋಪ್ಸ ಇವರು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಿ ತಿಯ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿಸುತಿು ರುವುದು.

3. ನಿೋತಿ ಆಯೋಗದ್- ಮಹತ್ಸವ ರ್ಕೇಂಕೆ್ ಜಿಲಾಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ ರಾಯಚೂರು: ಶಿಕ್ಷಣ
ಕೆ್ ೋತ್ರ ದ್ ಪರ ಮುಖ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಕರ .
ಸಂ.
1

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ದಿರ್ನೇಂಕ

Key performance indicators of
Education sector – ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು
ಭಾಷ್ಮಯ ವಿರ್ಯಗಳು

21.05.2019

2
ಡಿಜಟಲ್ ವಿರ್ಯ ಭೋದ್ನೆ ಮತ್ತು
ಕಲಿಕೆಯ ಪಲಿತ್ಸೇಂಶ

08.07.2019
ರಿೇಂದ್
09.07.2019

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಯಚೂರಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಯಚೂರಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

4. ವಿರ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
ಪರ ಕೃತಿ, ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಮತ್ತು ನೈಸಗಿಿಕ ಆವಾಸಸಾೆ ನಗಳ ಮಹತ್ಿ ದ್ ಬಗೆೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗೆೆ ವಿಶಿ ಪರಿಸರ ದಿನವನುು 10.07.2019 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಬಾಲಕ್ತಯರ ಕ್ತತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚೆನು ಮಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸುಮಾರು
47 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತ್ರು.
ನಿೋರಿನ ಶುದ್ಿ ತೆಯನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯ ಕ್ತೆ ೋರಿಯಲಾಜಕಲ್
ಎಚ್ 2 ಎಸ್ ಸಿೆ ರಪ್ಸ ಪರಿೋಕೆೆ ಯನುು ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ ಪರ ದ್ಶಿನ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ.
5. ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುನ
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು :
ಕರ .
ಸಂ.

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು

ದಿರ್ನೇಂಕ:

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
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1

2

3

4

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC
ಪರಿೋಕೆೆ ಯ ನಿೋಲನಕೆೆ ಹಾಗೂ
ಪರ ಶಾು ವಳಿ ರಚನೆಯ ಕುರಿತ್ತ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಗಾರ
ಕನು ಡ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
SSLC
ಪರಿೋಕೆೆ ಯ
ನಿೋಲನಕೆೆ
ಹಾಗೂ ಪರ ಶಾು ವಳಿ ರಚನೆಯ
ಕುರಿತ್ತ
ಎರಡು
ದಿನಗಳ
ಕಾಯಿಗಾರ
ಉದುಿ ಮತ್ತು ಆೇಂಗೂ ಮಾಧಯ ಮ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ SSLC ಪರಿೋಕೆೆ ಯ
ನಿೋಲನಕೆೆ
ಹಾಗೂ ಪರ ಶಾು ವಳಿ
ರಚನೆಯ
ಕುರಿತ್ತ
ಎರಡು
ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಗಾರ
12 ವಾರಗಳ ವಿಶೇರ್ ಪರಿಹಾರ
ಬೋಧನೆಗಾಗಿ
ಅಧಯ ಯನ
ಸಾಮಗಿರ ಗಗಳ
ತ್ಯಾರಿಕೆಯ
ಕುರಿತ್ತ ಕಾಯಿಗಾರ

16.09.2019
ರಿೇಂದ್
17.09.2019

ರಾಯಚೂರಿನ 30
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

20.09.2019
ರಿೇಂದ್
21.09.2019

ರಾಯಚೂರಿನ 30
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

27.09.2019,
30.09.2019
ಮತ್ತು
01.10.2019

ರಾಯಚೂರಿನ 29
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

10.10.2019

ರಾಯಚೂರಿನ 15
ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

6. ನಿೋತಿ ಆಯೋಗದ್ ಮಹತ್ಸವ ರ್ಕೇಂಕೆ್ ಜಿಲಾಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ: ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಿ
ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಧಾರಿತ್ ಕಲಿರ್ಕ ವೆ ವಸ್ಟೆ ಯ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ತ್ರಬೇತಿಯ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ ಬಗೆೆ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಿ ಮತ್ತು
ರಬಟಿಕ್
ಆಧಾರಿತ್
ಕಲಿಕಾ
ವಯ ವಸ್ಟೆ ಯ
ಬಗೆೆ
ತ್ರಬೇತಿಯ
ಕುರಿತ್ತ
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು 21.11.2019 ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಯಚೂರು ಜಲೊ ಯ
157 ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನವನುು ಪಡೆದ್ರು. ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಚೆನೆು ೈನ Haselfre Foundation ಪ್ರರ ಯೋಜಸಿತ್ತ.

ಚಿತ್ರ 2. ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಿ ಮತೆು ಆಧಾರಿತ್ ರಬಟಿಕ್ ಕಲಿಕೆ ವಯ ವಸ್ಟೆ

7. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಿ ಯ ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪಠ್ೆ ಕರ ಮ ಕುರಿತಂತೆ
ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
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ರಾಯಚೂರು ಜಲೊ ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮವನುು
ಪುನಃಶ್ಚ ೋತ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮದ್ ಕುರಿತ್ತ
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 24-12-2019ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಯಚೂರು
ಜಲೊ ಯ ಸುಮಾರು 89 ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿ
ಪ್ರರ ಯೋಜಸಿತ್ತು .

8. ಸೂಯಾಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕುರಿತ್ ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ
ರಾಯಚೂರು ಜಲೊ ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ
ಮತ್ತು ಖ್ಗೊೋಳ ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಹಾಗೂ ಸೂಯಿಗರ ಹಣದ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವು
ಮೂಢಿಸಲು ದಿರ್ನೇಂಕ: 21.12.2019, 24.12.2019 ಮತ್ತು 26.12.2019 ಈ ದಿನಗಳಂದು
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಯಚೂರು ಜಲೊ ಯ ಸುಮಾರು 200
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು
ಆಸಕು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.

ಚಿತ್ರ 3. ಸೂಯಿಗರ ಹಣವನುು ವಿೋಕ್ತೆ ಸುತಿು ರುವುದು

9. ಜಿಲಾಿ ಮಟೆ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಬಬ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕುರಿತ್ತ
ಮಕಕ ಳಲಿೂ
ಉತ್ಸಾ ಹವನುು
ಬೆಳೆಸುವುದು,
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ
ಮನೋವೃತಿು ಯನುು ಬೆಳಸುವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಜಲಾೂ ಮಟೆ ದ್ ಮಕಕ ಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಹಬಾ ವನುು
ದಿರ್ನೇಂಕ 30.01.2020 ರಂದು ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 120
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಸದುಪಯೋಗವನುು
ಪಡೆದಿರುತ್ಸು ರೆ. ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮವು
ಭಾರತ್
ಜ್ಞಾ ನ
ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಮಿತಿ
ಇವರ
ವತಿಯಿೇಂದ್
ಪ್ರರ ಯೋಜತ್ಗೊೇಂಡಿದೆ.
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ಚಿತ್ರ 4. ಮಕಕ ಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಬಾ ದ್ ಉದಾಾ ಟನೆ
ಚಿತ್ರ 5. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಗಾಯ ಲರಿ
ಮಾದ್ರಿಗಳನುು ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಹಾಯಕರು ವಿವರಿಸುತಿು ರುವುದು

10. ವಿಭಿನನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯಗಳನುನ
ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಟಮಿರ್ನರ್

ಭೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ

ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯದ್ ಬಗೆೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಇನು ಷ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಬೋಧರ್ನ
ತಂತ್ರ ಗಳನುು
ರಚಿಸಿ ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯದ್ಲಿೂ
ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಥ್ರಯ ಿವನುು
ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ರ
ಬಗೆೆ
ದಿರ್ನೇಂಕ:
04.02.2019
ರಂದು
ಕಾಯಾಿಗಾರವನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 64 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಿೇಂದ್ ಪರ ಯೋಜ್ನ
ಪಡೆದ್ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು ಅಜೋಮ್ ಪ್ರ ೋಮ್ಜ ಂೇಂಶನಶನ್ ಪ್ರರ ಯೋಜಸಿತ್ತ.

11. ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಲಿೂ ೂ ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ಮಹತ್ಿ ದ್ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು
ಮೂಢಿಸಲು ದಿರ್ನೇಂಕ: 01.02.2020 ರಿೇಂದ್ 29.02.2020 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ದಿರ್ನಚರಣೆಯನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 10,600 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ ಸದುಪಯೋಗವನುು ಪಡೆದಿರುತ್ಸು ರೆ.

ಚಿತ್ರ 6. ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ಕುೆ ರೇಟರ್
ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ರಾಯಚೂರು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬೆಟೆ , ರಾರ್ೆ ರಕವಿ ಕುವೆೇಂಪು ವನ, ಮಂತ್ಸರ ಲಯ ರಸ್ಟು , ರಾಯಚೂರು 584103
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ರ್ಕರವಾರ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೈಗಾ ನಿಲಯ, ಕೊೋಡಿಬಾಗ್, ಕಾರವಾರ-581302
ಪರಿಚಯ
ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರವು ಒೇಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿದುು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನುು ಕೈಗೊಳಾ ಲಾಗುತಿು ದೆ. 2019-20ನೇ
ಸಾಲಿನಲಿೂ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮವು ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ
ಪರ ಶಂಸ್ಟಗೆ ಪ್ರತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಜ್ವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತ್ಸರಾಲಯ
ಬೆೇಂಗಳೂರು ಇವರಿೇಂದ್ ಸನ್ ಪ್ರ ಜೆಕ್ಷನ್ ದೂರದ್ಶಿಕ ಖ್ರಿೋದಿಸಿ ಇದ್ರ ಮುಖೇಂತ್ರ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ
ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ನಮಮ ಕೇಂದ್ರ ದಿೇಂದ್ 6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಿನ್ಹೊಲ್
ಮಾದ್ರಿಯನುು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. ರಾಷ್ಠೆ ರೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿರ್ನಚರಣೆಯ ಪರ ಯುಕು
ಕಾರವಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಲೊ ಯ 5 ತ್ಸಲ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಜಲಾೂ ಮಟೆ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಸುು
ಪರ ದ್ಶಿನವನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬೇಸಿಗೆ
ಶಿಬಿರವನುು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮಿಮ ಕೊೇಂಡಿದುು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಗಣಿತ್,
ಇಲೆಕಾೆ ರನಿಕ್ಾ , ಖ್ಗೊೋಳಶಾಸಾು ರಧಾರಿತ್ ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಅಣುವಿದುಯ ತ್ ಸಾೆ ವರಕೆಕ
ಭೇಟಿ, ಜೇಡಿಮಣಿಣ ನಿೇಂದ್ ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಹಿೋಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ್ಲಿೂ ಸರಳವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ಗಣಿತ್ ಮಾದ್ರಿಗಳನುು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾ ನವನುು
ಪಡೆದುಕೊೇಂಡರು. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಜ್ನಮ್ಚ್ಚಚ ಗೆಯನುು
ಪಡೆದಿದುು
ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಕವಲ 3 ತಿೇಂಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರದೆ
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯೋಜಸಲು ಇಚಿಚ ಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಹಿೋಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವು ಜ್ನಪಿರ ಯವಾಗಿ
ಮ್ಚ್ಚಚ ಗೆಯನುು ಪಡೆಯುತಿು ದುು 2019-‘20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸುಮಾರು 13,000 ಜ್ನರು
ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಜಲೊ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಎಲಾೂ ಜಲೊ ಗಳಿೇಂದ್ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ
ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರು ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿೂ
ಕೇಂದ್ರ ಕೆಕ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ.
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು:
1. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 2019
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಕ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆೇಂಗಳೂರು,
ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಜಲಾೂ ಡಳಿತ್ ಹಾಗೂ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ , ಕಾರವಾರ ಇವರ
ಸಂಯುಕು ಆಶರ ಯದ್ಲಿೂ “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 15.04.2019 ರಿೇಂದ್ 22.04.2019 ಉಪಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರದ್ಲಿೂ ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಯಿತ್ತ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟೆ ಹಲವಾರು ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ
ಹಾಗೂ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸಾೆ ವರಕೆಕ ಭೇಟಿಯನುು ನಿೋಡಿದ್ರು. ಈ ಶಿಬಿರದ್ಲಿೂ
ಸುಮಾರು 51 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ ತ್ಗುಲಿದ್
ಒಟುೆ ವೆಚಚ ರೂ. 0.57 ಲಕ್ಷಗಳು.
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ಚಿತ್ರ

1.

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿೇಂದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಾದ್ರಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್
ಸಾೆ ವರಕೆಕ ಭೇಟಿ
2. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳನುನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ:

ಕರ .
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
ಸಂ.
1
ಪ್ರಲುದಾರರ ಸಭೆ – “ಯಶಸಿಿ
ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪರ ತಿಜೋವಕ ರಹಿತ್
ಹೆಚಿಚ ನ ಆರೋಗಯ ಸಿೋಗಡಿ ಮರಿ
ಸಂಗರ ಹಣೆ
2
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆ- ಹಣುಣ ಗಳನುು
ಸೇವಿಸುವುದ್ರಿೇಂದ್
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಆಗುವ
ಉಪಯೋಗಗಳು
3
ವಿಶಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕಡಲ
ದಿರ್ನಚಾರಣೆ- ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
ಕಡಲ/ಸಾಗರದ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವುದು
4
ವಿಶಿ ಉರ್ಣ ವಲಯ ದಿನಉರ್ಣ ವಲಯ ಕಾಡುಗಳ ಬಗೆೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು

ದಿರ್ನೇಂಕ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

30.04.2019

ಕರ್ನಿಟಕದ್ ವಿವಿಧ
ಪರ ದೇಶಗಳಿೇಂದ್
40
ಕೃಷ್ಠಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 30 ಜ್ನರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

18.05.2019

24.07.2019

ಸುಮಾರು 30 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

26.07.2019

ಸುಮಾರು
128
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು,
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 25 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 19 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

5

ಜಲಾೂ ಮಟೆ ದ್ ಯುವ
ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಪರ ಶಸಿು ಸಪ ದೆಿ

17.08.2019

6

ಡಾ|| ವಿಕರ ಮ
ಸಾರಾಬಾಯಿಯವರ
ಜ್ನಮ ರ್ತ್ಮಾನೋತ್ಾ ವ
ದಿರ್ನಚರಣೆ

20.08.2019
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7

ವಿರ್ವ ಓಜೋನ ದಿರ್ನಚರಣೆಓಜೋನ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವುದು
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಕರ
ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ

16.09.2019

ಸುಮಾರು 73 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

18.09.2019

9

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇರ್

03.12.2019

10

ಮಕಕ ಳ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಮಾವೇರ್

10.12.2019

11

ಕಂಕಣ
ಸೂಯಾಗರ ಹಣ
ವಿೋಕಿ್ ಸುವುದ್ರ
ಬಗೆೆ
ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿೋಕ್ಷಣೆ

22.12.2019

ಸುಮಾರು 35 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 35 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಸುಮಾರು 24 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

12

ಕಂಕಣ
ವಿೋಕ್ಷಣೆ

26.12.2019

13

ಚಿಟೆ ನಡೆಯ ಬಗೆೆ
ರ್ಕಯಾಗ್ಯರ

02.01.2020

14

ಚಂದ್ರ ವಿೋಕ್ಷಣೆ

03.01.2020

15

ಇಕೋ ಕಿ ಬ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೇತಿ
ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ
ಗಣಿತ್ ರಸಪರ ಶ್ನ ಸಪ ರ್ಧಾ

22.01.2020

17

ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಸಪ ರ್ಧಾ

01.02.2020

18

ವಿರ್ವ ತ್ರಿಭೂಮಿ
ದಿರ್ನಚರಣೆ

02.02.2020

8

16

ಸೂಯಾಗರ ಹಣ

25.01.2020

ಸುಮಾರು
300
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 34 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 62 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 55 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು
29
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು
22
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 62 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಮತ್ತು
ಅರಣಯ
ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
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19

20

21

22

23

24

25

26

ಮಿಡ್ ಬರ ೋನ್ ಎಕಿೆ ವೇರ್ನ್
ರ್ಕಯಾಕರ ಮ (Mid Brain
Activation programme)
ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ದಿರ್ನಚರಣೆ: ಭಾರ್ಣ
ಹಾಗೂ ಪರ ಬಂಧ ಸಪ ರ್ಧಾ
ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳು

ಪರ ತಿ ಶನಿವಾರ
ಮತ್ತು
ಭಾನುವಾರ
23.02.2020

17.02.2020
ರಿೇಂದ್
25.02.2020

ರಾರ್ಷೆ ರ ೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ದಿರ್ನಚರಣೆ: ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮಾದ್ರಿಗಳ ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ಸಪ ರ್ಧಾ
ಅರಣೆ ಇಲಾಖಾ
ಸಿಬಬ ೇಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ
ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ

27.02.2020
ರಿೇಂದ್
28.022020

ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥ್ರಮಿಕ ಶಾಲೆಯ
ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ಉಪರ್ನೆ ಸ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
ಅರಣೆ ಇಲಾಖಾ
ಸಿಬಬ ೇಂದಿಗಳಿಗೆ
ರ್ಕಯಾಾಗ್ಯರ- ಶಿರ ೋಗಂಧ
ಮತ್ತು ರಕು ಚಂದ್ನ
ನೆಡುತೊೋಪುಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ವಿಶೇರ್
ಕಾಯಾಿಗಾರ
ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ
ವಿೋಕ್ಷಣೆ

11.03.2020

06.03.2020

ಸುಮಾರು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
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ಸುಮಾರು 43 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು
194
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು
132
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 91 ಅರಣಯ
ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಸುಮಾರು 28 ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

12.03.2020

ಸುಮಾರು 69 ಅರಣಯ
ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

12.03.2019
ರಿೇಂದ್
07.06.2019

ಸುಮಾರು
4,138
ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ಕುೆ ರೇಟರ್
ರ್ಕರವಾರ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೈಗಾ ನಿಲಯ, ಕೊೋಡಿಬಾಗ್, ಕಾರವಾರ-581303, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ : 08382 225626,
ಇಮೇಲ್: srsc.karwar@gmail.com
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ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯೆ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೇಂದ್ರ
ಹೊಸೂರು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಲೊ . 561208
ಪರಿಚಯ
ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯಯ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವು ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಸ್ಟೆ ಪ್ಸಾ ಮತ್ತು ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಲಾೂ ಡಳಿತ್ದ್
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಚೇತ್ನ, ವಿದಾಿ ೇಂಸ, ಪದ್ಮ ಭೂರ್ಣ ಡಾ.
ಹೆಚ್ ನರಸಿೇಂಹಯಯ ನವರ ಸಮ ರಣಾಥ್ರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಯೆ ರಾದ್ ಹೊಸೂರಿನ ಸಮಿೋಪ
ಒೇಂದು ಸುಸಜಜ ತ್ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ
ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ಸಕಾಿರದ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಯಂತೆ ಒೇಂದು
ನೋೇಂದಾಯಿತ್ ಸಾಿ ಯತ್ು ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖೇಂತ್ರ ಜಲಾೂ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿೂ
ನಿವಿಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಉಪ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಮೂಲ ಉದೆು ೋಶ
ಜ್ನಸಾಮಾನಯ ರಲಿೂ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿೂ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ತು , ಕ್ತರ ಯಾಶಿೋಲತೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಹಲವನುು
ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನವಿೋನ ಚಿೇಂತ್ನೆಯನುು ಮೂಡಿಸುವ
ಆಶಯವನುು ಹೊೇಂದಿರುತ್ು ದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 15.08.2019 ರಂದು
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಉದಾಾ ಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು
1. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಉದ್ಯಾ ಟನೆ
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ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತ್ಸಲ್ಲಕು, ಹೊಸೂರಿನ ಡಾ. ಎಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯಯ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ವನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 15.08.2019 ರಂದು ಉದಾಾ ಟಿಸಿ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ
ತೆರೆಯಲಾಯಿತ್ತ, ಸುಮಾರು 100 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಕ
ತ್ಗುಲಿದ್ ವೆಚಚ ರೂ. 2.4 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ 1. ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಉದಾಾ ಟನೆ

ಚಿತ್ರ 2. ಒಳ್ಳೇಂಗಣ ಪರ ದ್ಶಿಿಕೆಗಳು

ಚಿತ್ರ 3. ಹೊರಾೇಂಗಣ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಉದಾಯ ನವನ

2. ಚಂದ್ರ ಯಾನ 02 ರ ಚಂದ್ರ ಸಪ ರ್ಾದ್ ಮರು ಸೃರ್ಷಠ
ಚಂದ್ರ ಯಾನ 02ರ ಸಂಬಂಧ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ ದಿರ್ನೇಂಕ: 07.09.2019 ರಂದು
ಚಂದ್ರ ಸಪ ಶಿದ್ ಮರು ಸೃಷ್ಠಾ ಯನುು ಆಯೋಜಸಿ, ನುರಿತ್ ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಯ ಕ್ತು ಗಳೇಂದಿಗೆ
ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ
ಸುಮಾರು 300
ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.
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avÀæ 4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ
ಚಿತ್ರ 4. ಸಾವಿಜ್ನಿಕ ಭಿತಿು ಪತ್ರ

ಚಿತ್ರ 5. ಚಂದ್ರ ಯಾನ 02ರ ಚಂದ್ರ
ಸಪ ಶಿದ್ ಮರುಸೃಷ್ಠಾ - ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ

3. ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ರ್ಾನ
ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯಯ ಉಪ-ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲಿೂ 07.10.2019 ರಿೇಂದ್
20.10.2019 ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ಶಿನವನುು ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಸುಮಾರು 500 ಜ್ನರು ಭಾಗವಹಿದ್ು ರು.

ಚಿತ್ರ 6. ಸಂಚಾರಿ ತ್ಸರಾಲಯ ಹಾಗೂ ತ್ಸರಾಲಯ ಪರ ದ್ಶಿನ

4. ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಭೇಟಿ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ
ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತ್ಸಲ್ಲಕು, ಹೊಸೂರಿನ ಡಾ.ಎಚ್.ನರಸಿೇಂಹಯಯ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿೂ
06.11.2019 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನುು
ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇೇಂಗೊ ೇಂಡ್ ನ ಆಕಾ ಿ ಡ್ಿ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಪ್ರ . ಜ್ಸಿೆ ನ್
ವಾಕ್ಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಸುಮಾರು
150 ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.

ಚಿತ್ರ 7. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅತಿರ್ಥಗಳೇಂದಿಗೆ

ಚಿತ್ರ 8. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳೇಂದಿಗೆ ಪ್ರ .

ಜ್ಸಿೆ ನ್ ವಾಕ್ಿ
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5. ಕಂಕಣ ಸೂಯಾಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ
ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು
ಪಟೆ ಣದ್ ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗೆ ದಿರ್ನೇಂಕ: 26.12.2019 ರಂದು ನಗರದ್ ಎೇಂ ಜ ಸಕಿಲ್ನಲಿೂ
ಕಂಕಣ ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುು
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಈ
ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಸೌರ ಕನು ಡಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಲಿಸಾೆ ರನ್ ದೂರದ್ಶಿಕದ್ ಮೂಖೇಂತ್ರ
ಗರ ಹಣವನುು ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಸುಮಾರು 2000 ಜ್ನರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.

ಚಿತ್ರ 9. ಸೂಯಿಗರ ಹಣ ವಿೋಕ್ಷಣೆ

6. ಡಾ. ವಿಕರ ೇಂ ಸಾರಾಬಾಯಿ ರ್ತ್ಮಾನೋತ್ಾ ವ – Space on Wheels
ಸಂಚಾರಿ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಪರ ದ್ಶಿನ ‘ಸ್ಟಪ ೋಸ್ ಆನ್ ವಿೋಲ್ಾ ಅನುು ದಿರ್ನೇಂಕ: 01.03.2020
ರಿೇಂದ್ 02.03.2020 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಸೊರ ೋ
ಸಹಯೋಗದೇಂದಿಗೆ ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಸಾರಾಬಾಯ್ ಶತ್ಮಾನೋತ್ಾ ವದ್ ಸಂದ್ಭಿದ್ಲಿೂ
ಹಮಿಮ ಕೊಳಾ ಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ್ಲಿೂ ಸುಮಾರು 1000 ಜ್ನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ು ರು.

ಚಿತ್ರ 10. ಸಾವಿಜ್ನಿಕರಿೇಂದ್ Space on Wheels ವಿೋಕ್ಷಣೆ

ಸಂಪಕಿಾಸಬೇರ್ಕದ್ ವಿಳ್ಳಸ:
ನೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ
ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿೇಂಹಯೆ ಉಪಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕೇಂದ್ರ
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಲೊ - 561208
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ದೂರವಾಣಿ: 08155-285994, ಇಮೇಲ್: drhnschosur@gmail.com
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