ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ಮಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು
ಕನ್ಮಾಟಕ ರಾಜ್ು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿ

ಪತಿರ ರ್ಕ ಪರ ಕಟಣೆ
ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವ ೇಶ್ವ ರಯ್ು , ಡಾ. ರಾಜ್ಞರಾಮಣ್ಣ , ಸರ್. ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್,
ಪ್ರರ . ಸತಿೇಶ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಲ್ಪ ನ್ಮ ಚಾವ್ಲಾ
ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳು – 2019
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯು ರ್ನಾ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ , ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ು ದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು
ಪ್ರ ಖ್ಯು ತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಾದ ಸರ. ಎಂ ವಿಶ್ವ ೋಶ್ವ ರಯು , ಡಾ. ರಾಜ್ರಾಮಣಣ , ಸರ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್, ಪ್ರ .
ಸತಿೋಶ್ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಲ್ಪ ರ್ನ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಾ ರಾಜ್ು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು
ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಗಾಗಿ ಹೆಸರಾಂತ್
ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನ್ನು ಳಗಂಡ ಉನು ತ್ ಮಟಟ ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ಯು , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿಗೆ (KSCST) ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗೆ ಅರ್ಾ ಅಭ್ು ರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ರ ದಾನ
ಸಮಾರಂಭ್ದ ನಿವಾರ್ಣಾ ಜ್ವ್ಲಬ್ದು ರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ು ದೆ.
ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವ ೇಶ್ವ ರಯ್ು ಹಿರಿಯ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು : ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಾ ರಾಜ್ು ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ತ್ಮಾ ಜಿೋವರ್ನವಧಿಯಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಾ ಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ
ಇಬ್ಬ ರು ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ/ಇಂಜಿನಿಯರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯು
ರೂ. 2,00,000 ನಗದ್ಯ, ನೆನಪಿನ ರ್ಕಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ದೆ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಞರಾಮಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು : ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ / ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಇತಿಹಾಸ
ಮತ್ತು ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾ ನ / ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ್ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ ಗಣನಿೋಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಾ ಸಿರುವ ಇಬ್ಬ ರು
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ / ಇಂಜಿನಿಯರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯು ರೂ.
1,50,000/-ನಗದ್ಯ , ನೆನಪಿನ ರ್ಕಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ದೆ.
ಸರ್. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು : ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ು ದ ಯುವ
ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು, ಅವರ ವಿಶಿರ್ಟ ರ್ಕಯಾಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಕ್ಳಕಂಡ
ಐದ್ಯ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತಿವರ್ಾ ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ.
•
•
•
•
•

ಭೌತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ಶಾಸು ರ
ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಜಿೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ವೈದು ಕೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ

ಪ್ರರ . ಸತಿೇಶ್ಧವನ್ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು : ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ು ದ ಯುವ
ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ಅವರ ವಿಶಿರ್ಟ
ರ್ಕಯಾಸಾಧನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ,
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತಿವರ್ಾ ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ.

ಡಾ. ಕಲ್ಪ ನ್ಮಚಾವ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಪರ ಶ್ಸಿು : ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗ ರಾಜ್ು ದ ಯುವ ಮಹಿಳಾ
ವಿಜ್ಞಾ ನಿ / ಇಂಜಿನಿಯರಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಾ ಅವರ
ವಿಶಿರ್ಟ ರ್ಕಯಾಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರ ತಿವರ್ಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ /
ಇಂಜಿನಿಯರಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸುತಿು ದೆ.
ಸರ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್, ಪ್ರ . ಸತಿೋಶ್ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕಲ್ಪ ರ್ನ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ರೂ. 1,00,000/ನಗದ್ಯ, ನೆನಪಿನ ರ್ಕಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ವೆ.
2019 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಂಡಳಿಯು
ಜ್ನವರಿ 2020 ರಂದ್ಯ ರ್ನಮಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸಿದ್ಯು ಒಟ್ಟಟ 160 ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ
ಗಳು ರ್ನಮಪ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಾ ಸಿರುತ್ಸು ರೆ. ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಕರಣ್ ಕುಮಾರ, ವಿಶಾರ ಂತ್ ಅಧು ಕ್ಷರು, ಇಸ್ರ ೋ
ಇವರ ಅಧು ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು 13 ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ
ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ು ದೆ.
2019 ನೇ ವರ್ಾದ ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ರ ದಾನ ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ನು ದ್ಧರ್ನಂಕ 11-03-2022 ಶುಕರ ವ್ಲರ ಸಂಜೆ 4.30
ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ದು ಂಕ್ವ ಟ್ ಸಭಂಗಣದಲ್ಲಾ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ು ದ ಸರ್ನಾ ನು
ಮುಖು ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶಿರ ೋ. ಬ್ಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಬೊಮಾಾ ಯಿ ಅವರು ಪ್ರ ಶ್ಸಿು ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಲ್ಲದಾು ರೆ
ಭರತ್ ರತ್ು ಪ್ರ . ಸಿ.ಎನ್.ಆರ. ರಾವ್, FRS, ಲ್ಲನಸ್ ಪೌಲ್ಲಂಗ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಸಂಶೋಧರ್ನ
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು ಹಾಗೂ ಅಧು ಕ್ಷರು, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ದಾಶ್ಾನಿಕ ಸಮೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು
ಡಾ. ಸಿ. ಎನ್. ಅಶ್ವ ಥ್ ರ್ನರಾಯಣ, ಮಾನು ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ
ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿದ್ಯು ರ್ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲಾು ಭಿವೃದ್ಧಿ , ಉದು ಮಶಿೋಲ್ತೆ ಮತ್ತು
ಜಿೋವನ್ನೋಪ್ರಯ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಗಣು ರು ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರಿರುತ್ಸು ರೆ.
(ಹೆಚಿಿ ನ

ವಿವರಗಳನ್ನು

ವೆಬ್ೈಟ್ನಲ್ಲಾ

www.kscst.org.in

or

www.kscst.iisc.ernet.in

ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದ್ಯ.)

2019 ನೇ ವರ್ಾದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಪಟ್ಟಿ
ಸರ್. ಎಮ್. ವಿಶ್ವ ೇಶ್ವ ರಯ್ು ಹಿರಿಯ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಪರ ಶ್ಸಿು
ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಡಾ. ಬಂಗಳೂರು ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್
ನಿರ್ದಾಶ್ಕರು ಮತ್ತು
ಹಿರಿಯ ಮನ್ನೋವೈದು ಶಾಸು ರದ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗು ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾ ನ
ಸಂಸ್ಥಿ , ಬಂಗಳೂರು

ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ

ಪ್ರರ . ಗೈತಿ ಹಾಸನ್
ಎಸ್ಇಆರಬಿ – ಡಿಸಿಟ ಂಗಿವ ಷ್ಡ್ ಫೆಲೋ
ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಂದರ ,
ಟಿ.ಐ.ಎಫ್. ಆರ, ಬಂಗಳೂರು.

ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ

ಡಾ. ರಾಜ್ಞ ರಾಮಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು
ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಪ್ರರ . ಲ್ಲಿತ್ ಮೇಹನ್ ಪಾಟ್ನಾ ಯ್ಕ್
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು, ಮತ್ತು
ಐ.ಎನ್.ಎಸ್.ಎ ಗೌರವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ,
ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಉನು ತ್ ಅಧು ಯನ ಸಂಸ್ಥಿ
ಬಂಗಳೂರು.

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರರ . ಶ್ಟ್ಟಿ ಹುಂತ್ರಿ ಕೆ ಶೇಖರ್
ಜಿೋವಮಾನ ಗೌರವ ವಿಶೇರ್ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಅಧು ಯನ ವಿಭಗ,
ಡೌನಿ ಶಿಲ್ಲೋಂಧರ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲ್ಯ,
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾು ಲ್ಯ, ಮೈಸೂರು

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು
ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಪ್ರರ . ಎಚ್. ನ್ಮಗಾಭೂರ್ಣ್
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,, ಭೌತ್ಶಾಸು ರ ವಿಭಗ
ತ್ತಮಕೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾು ಲ್ಯ
ತ್ತಮಕೂರು.

ಭೌತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಡಾ. ಜಿ. ವಂಕಟಸುಬ್ರ ಮಣ್ು ನ್
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು, ಮನ್ನೋವೈದು ಶಾಸು ರ ವಿಭಗ, ರಾಷಿಟ ರೋಯ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗು ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿ ,
ಬಂಗಳೂರು.

ವೈದು ಕೋಯ
ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಪ್ರರ . ರವಿ ಮಂಜಿತಾಯ್
ಸರ್ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಅಣಿವ ಕ ಜಿೋವಶಾಸು ರ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಾ ಘಟಕ
ನರ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಘಟಕ, ಜ್ವರ್ರಲಾಲ್ ನೆರ್ರು ಉನು ತ್
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನ ಕಂದರ , ಬಂಗಳೂರು.

ಜಿೋವ ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಎ. ನ್ಮಗೇಗೌಡ
ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಧಾನ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ
ಸಿಎಸ್ಐಆರ-ಸಿಐಎಮ್ಎಪಿ ಸಂಶೋಧನ ಕಂದರ ಜಿಕ್ವಿಕ್,
ಬಂಗಳೂರು.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ
ಮತ್ತು
ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ

ಪ್ರರ . ಸತಿೇಶ್ ಧವನ್ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು
ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಪ್ರರ . ಆರ್. ವಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು
ಸರ್ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಕಂಪ್ಯು ಟೇಶ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ೈನ್ಾ ವಿಭಗ
ಭರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿ , ಬಂಗಳೂರು

ಪ್ರ . ರಾಜ್ ಮೋರ್ನ್ ಬ್ದಲ್ಕೃರ್ಣ ನ್
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ರ ವಿಭಗ
ರಾಷಿಟ ರೋಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿ ,
ಸುರತ್ೆ ಲ್, ಮಂಗಳೂರು.

ಪ್ರರ . ವಿನೇದ್ ಗಣ್ಪತಿ
ಸರ್ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಕಂಪ್ಯು ಟರ ೈನ್ಾ ಅಟೋಮೇರ್ನ್ ವಿಭಗ
ಭರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿ , ಬಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಹರ್ಾವಧಾನ್
ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಗಣಿರ್ಕರಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಗ,
ರಾಷಿಟ ರೋಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಿ ,
ಸುರತ್ೆ ಲ್, ಮಂಗಳೂರು.

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾ ನ

ಡಾ. ಕಲ್ಪ ನ್ಮ ಚಾವ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ರಾಜ್ು ಪರ ಶ್ಸಿು
ಪರ ಶ್ಸಿು ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಡಾ. ಮಳಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಾ

ಸರ್ ಪ್ರರ ಧಾು ಪ್ಕರು,
ಭರತಿೋಯ ಖಗೋಳ ಭೌತ್ಶಾಸು ರ ಸಂಸ್ಥಿ
ಬಂಗಳೂರು.

ಕ್ಷ ೇತ್ರ
ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ

