
 

Karnataka State Council for Science & Technology 

Indian Institute of Science Campus, Bengaluru 

and  

All India Radio, Bengaluru  

RADIO SERIAL ON “ARTIFICIAL INTELLIGENCE” (AI) 

“BHAVISHYADA BERAGU”  

With the emphasis on creating awareness about the emerging world of Artificial Intelligence 

(AI) Karnataka State Council for Science and Technology (KSCST) in association with All 

India Radio, Bengaluru will be broadcasting new science radio serial titled “Bhavishyada 

Beragu” on AI in Kannada language from 28th February 2021. The programme is supported 

by Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India.  

 

Serial contains 52 standalone thematic episodes each of 30 minutes. The radio serial 

highlights the science and scientific thinking facets of AI in a simple and understandable 

manner. 

The serial will be broadcasted by AIR in the following stations: 

Bangalore  (612 Kilo Hertz or 490.1 Meter Medium Wave),  

Mysore  (FM 100.6 MHz),  

Bhadravathi (MW 675 Khz / FM 103.5 MHZ),  

Dharwad  (MW 765Khz),  

Kalaburagi  (MW 1107 Khz) stations 

The programme can also be listened to by downloading “news on air” Prasarbharati app.  

Simultaneously every Sunday in Kannada between 9.05 am to 9.35 am from 28th February 

2021. 

(Listen to AIR Bengaluru Radio live on Prasar Bharati's NewsOnAir App. Download the 

App from https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parsarbharti.airnews. or 

https://onlineradiofm.in/karnataka/bangalore/air-bengaluru ) 

The listeners will also have an opportunity to participate in the radio serial by answering the 

questions which will be asked at the end of each episode and can get their doubts clear by 

writing  to us. The lucky winners for answering the questions will be getting prize from Vigyan 

Prasar, New Delhi. 

Send the answers through Letters (Post card), SMS, WhatsApp and email for the below 

address: 

Karnataka State Council for Science and Technology 

Indian Institute of Science campus, Bengaluru - 560012 

Email: educell.kscst@gmail.com 

Phone number (for sending WhatsApp and SMS only) : 8277293742 

 
 Prof. Ashok M. Raichur Dr. Nirmala C. Yaligar 
 Secretary, KSCST Director, AIR, Bengaluru 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parsarbharti.airnews
https://onlineradiofm.in/karnataka/bangalore/air-bengaluru


 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರವಿದ್ನಯ ಮಂಡಳಿ 
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಬಥಂಗಳೂರು 

ಮತ್ುು  

ಆಕನಶವನಣಿ, ಬ ಂಗಳೂರತ  
ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಧಮತೆ್ತ  - ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ಕುರಿತು ರೇಡಿಯೋ ಸರಣಿ 

ಕಾರ್ಯಕರ ಮ “ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬೆರಗು” 

ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಧ ಮತೆ್ತಯ ಉದಯೋನ್ಮು ಖ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ AI  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಅವಿಷ್ಕಾ ರದ ಬಗೆೆ  ಜನಸಮಾನಯ ರಲಿ್ಲ  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯಯ  ಮಂಡಳಿ (KSCST) ಯು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸಹಯೋಗದೆಂದಿಗೆ ಹೊಸ 

ರೇಡಿಯೋ ಸರಣಿ “ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬೆರಗು” ಕಾರ್ಾಕರ ಮವನ್ನು  ದಿರ್ನೆಂಕ 28ನೇ ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2021 ರಿೆಂದ ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆರ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಾಕರ ಮವು ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರದ “ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಸಾರ”ದಿೆಂದ 

ಪ್ರ ಯೋಜಿತ್ವಾಗಿದೆ.  

ಸರಣಿಯು 30 ನಿಮಿಷಗಳ 52 ವಿಷರ್ಧಾರಿತ್ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೊೆಂದಿದುು , ಕೃತಕ ಬುದಿ್ಧ ಮತೆ್ತಯಲಿ್ಲನ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಚೆಂತ್ನೆರ್ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು  ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಾಗರ್ಭಾತ್ ರಿೋತಿರ್ಲಿ್ಲ  

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸರಣಿರ್ನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಡಿಯೋ ಕೆಂದರ ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು  (612 Kilo Hertz or 490.1 Meter Medium Wave) 

ಮೈಸೂರು  (FM 100.6 MHz) 

ಭದ್ಯರ ವತಿ  (MW 675 Khz / FM 103.5 MHZ) 

ಧಾರವಾಡ  (MW 765Khz) 

ಕಲಬುಗಿಾ  (MW 1107 Khz)  

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೆಂದರ ದಿೆಂದ ಏಕಕಾಲಕೆೆ  ಪ್ರ ತಿ ಭಾನ್ನವಾರ ಬಳಗೆೆ  9.05 ರಿೆಂದ 9.35 ರವರೆಗೆ 

ಪ್ರ ಸಾರವಾಗುವುದು. ಪ್ರ ಸಾರವಾದ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು  “news on air” ಪ್ರ ಸಾರಭಾರತಿ ಆಪ  ಮೂಲಕ 

ಕಳಬ್ಹುದು. 

ಪ್ರಸ್ಾರ್ ಭಾರತಯ ನಯೂಸ್ಆನ್ಏರ್ ಆೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬಥಂಗಳೂರು ರಥೀಡಿಯೊವನುು ನಥೀರಪ್ರಸ್ಾರ ಕಥೀಳಿ. 

ಆೂಪ ಡೌನ್ಲಥಯೀಡ್ ಮಾಡಿ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parsarbharti.airnews. 

ಅಥವಾ https://onlineradiofm.in/karnataka/bangalore/air-bengaluru ) 

ಪ್ರ ತಿ ಕಂತಿನ ಕೊನೆರ್ಲಿ್ಲ  ಕಳುವ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ು ರ ನಿೋಡುವ ಅದೃಷಟ ಶಾಲ್ಲ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಸಾರದಿೆಂದ ಆಕಷಾಕ ಬ್ಹುಮಾನವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.      

ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ು ರವನ್ನು  ಅೆಂಚೆ, ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್., ವಾಯ ಟ್ಸ   ಆಪ  ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ  ಮೂಲಕ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬ್ಹುದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರವಿದ್ನಯ ಮಂಡಳಿ 
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಬಥಂಗಳೂರು – 560012 

ಇ-ಮೀಲ್ : educell.kscst@gmail.com 
ದಯರವಾಣಿ (ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ., ವಾೂಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗಥ ಮಾತ್ರ) : 8277293742 

 ಪ್ರರ || ಅಶೋಕ್ ಎಂ. ರಾರ್ಚೂರ ಡಾ. ನಿಮಯಲ ಸಿ. ಎಲಿಗಾರ 

 ಕಾರ್ಾದರ್ಶಾ, ಕೆ.ಎಸ್ .ಸಿ.ಎಸ್ .ಟಿ.  ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
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