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ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕೆ - ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ೆಾ ಕಾಲೆೇಜು, ತುಮಕೂರು 
ಡಾ. ಪ್ರಸನನ ಕುಮಾರ್ ರ್ೆ ಬಿ  
ಮುಖ್ಯಸತರು, ಭೌತಶಾಸರ ವಿಭಾಗ  
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ೆಾ ಕಾಲೇೆಜು, ತುಮಕೂರು 
ಪ್ರಿಚಯ: -  

ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕಯೆು ನಮ್ಮ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲೆಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇೆದಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು 
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಪ್ೆಾೇರೆಪಿಸಲು ನರೆವಾಗಿದ್ೆ.  
ಧೆಯೇಯ: 
 ತಮ್ಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ತುು ಪಠೆಾೇತರ ಕೌಶಲಾಗಳನುು ನಿರ್ಮಷಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಲ್ಲಲ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲು. 
ಉದೆದೇಶ: 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವಿರುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು,ನೆೈತಿಕ ಮ್ತುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ೇೆತಾದಲ್ಲಲ ಉತಾಾಹದಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ೆೊಾೇತಾಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಷಮತ ೆ
ಶಾಶವತ ಬೆೊೇಧಕವಗಷ 15 
ಅತಿರ್ಥ ಬೆೊೇಧಕವಗಷ 80 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್ಾೆ 730 

 
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು: 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರು  
1 ಡಾ. ಪಾಸನು ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಬಿ ಸಂಯೇಜಕರು 
2 ಡಾ. ಯೇಗಿೇಶ್ ಎನ್ ಸದಸಾರು 
3 ಪ್ೆೊಾ. ಹರಿದ್ಾಸ್ ಸದಸಾರು 
4 ಡಾ. ಅನುಸುಯಾ ಕ ೆವಿ ಸದಸಾರು 
5 ಪ್ೆೊಾ. ಭವಾನಿ ಪ್ಾಟಿೇಲ್ ಸದಸಾರು 
6 ಪ್ೆೊಾ. ವೆೈ ಎಸ್ ಚಂದಾಶೆೇಕರಯಾ ಸದಸಾರು 
7 ಶಿಾೇ. ನಾಗರಾಜು ಟಿ ಎಲ್ ಪರಿಚಾರಕರು 
8 ಶಿಾೇಮ್ತಿ. ಕಲಾವತಿ ಪರಿಚಾರಕರು 
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ನಮಮ ಸಮಿತಿಯ ಅತುಯತತಮ ಆಚರಣೆಗಳು: 

 ಯಶಸಿವಯಾಗಲು ವಾವಸಿಿತ ಮಾಗಷದಶಷನ. 
 ವಿಶೆೇರ್ ಉಪನಾಾಸಗಳನುು ಏಪಷಡಿಸುವುದು. 
 ಅಧಾಯನ ಪಾವಾಸಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸುವುದು. 
 ಪಠ್ಾಕಾಮ್ದ ಹಚೆುುವರಿ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳನುು ನಡೆಸುವುದು. 
 ರಾಜಾದ್ಾದಾಂತ ಸಪರ್ೆಷಗಳಿಗ ೆವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು ಕಳುಹಿಸುವುದು. 

2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು: 
1. ಕಲಪತರು ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು, ತುಮ್ಕೊರು 29-01-2018 ರಂದು, ವಿಜ್ಞಾನಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ  ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು 

ಆಯೇಜಿಸಿದದರು. 
a. ಪಾಬಂಧ ಸಪರ್ೆಷ : ಪಾಜವಲ್ ಸಿ ಮ್ತುು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ , ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
b.  ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ : ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕ ೆ ಆರ್, ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಸಮಾದನಕರ ಬಹುಮಾನ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ. 
c. ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶೆು : ಅಕ್ಷತ ವಿ ಗೆೊೇಪ್ಾಲ್ ಮ್ತುು ಬಿಂದು ವೆೈ ಪಿ , ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ. 
2. ಸಕಾಷರಿ ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು, ತಿಪಟೊರು 22-02-2018 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶೆು ಸಪರ್ೆಷಯನುು ಆಯೇಜಿಸಿದುದ ಅಕ್ಷತ ವಿ 

ಗೆೊೇಪ್ಾಲ್ ,ಬಿಂದು ವೆೈ ಪಿ, ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕೆ ಆರ್ (ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್) ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
3. ಸಕಾಷರಿ ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು,ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು 26-02-2018 ರಂದು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸಿದುದ 

28-02-2018 ರಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನುು ವಿತರಿಸಿದರು. 
a. ಉಪನಾಾಸ ಸಪರ್ೆಷ : ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಮ್ತುು ಪಾಜವಲ್ ಸಿ, ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
b. ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶುೆ : ಆನಂದ್ ಕ ೆತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
c. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ : ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕೆ ಆರ್, ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
d. ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಬಂಧ ಸಪರ್ೆಷ : ಸುಕೃತಿ ಮ್ತುು ನವಾ ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

4. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ- 2018 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು 02-03-2018 ರಂದು ಆಯೇಗಿಸಲಾಗಿದುದ, 
03-03-2018 ರಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನುು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. 

a. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗೆೊೇಲ್ಲ: ಸುಮಾರು ಐವತಕುೆ ಹಚೆುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು 
i. ಪಾಥಮ್ ಬಹುಮಾನ : ಕಲಪನ ಮ್ತುು ಬಿಂದು – ದಿವತಿೇಯ ಬಿ.ಸಿ.ಎ 
ii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ರೆೊೇಹಿಣಿ ಮ್ತುು ಕನಕ – ದಿವತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ 
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iii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ಚಂದಾಕಲ ಮ್ತುು ಚಂದನ – ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 
iv. ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ  : ದಿವಾ ಜೆೊಾೇತಿ ಮ್ತುು ಹಷ್ಟ್ಷತ ಕ ೆಎಲ್– ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 

b. ಉಪನಾಾಸ ಸಪರ್ೆಷ : ಸುಮಾರು ಹದಿನೆೈದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು 
i. ಪಾಥಮ್ ಬಹುಮಾನ :ಶಿವಾನಿ ಕುಮಾರಿ – ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿಎಸ್ 
ii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ಲತ ಎಸ್  – ಪಾಥಮ್  ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ 
iii. ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ  : ರಶಿಮ ಹೆಚ್– ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 

5. 10-03-2018 ರಂದು ತೃತಿೇಯ ಬಿ.ಎಸಿಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಐ.ಐ.ಎಸಿಾ , ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬೆೇಟಿ ಕೊೆಟಟರು. 
6. 23-03-2018 ರಂದು ಶುಕಾವಾರ 12.30 ಕೆೆ "ಭೌತಶಾಸರದಲ್ಲಲ ಸಿಟೇಫನ್ ಹಾಕಂಗು ಅಧಾಯನಗಳು" ನಲ್ಲಲ ವಿಶೇೆರ್ ಉಪನಾಾಸವನುು 

ಡಾ. ಡರುಕಾ ಪಾಸಾದ್ ಬಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಇನಿಾಿಟೊಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾಾನೆೇಜೆಮಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560 064 
ನಡೆಸಿಕೆೊಟಟರು.  

ಫೊೇಟೊೇ ಗ್ಾಯಲರಿ: - 

 
ಐ.ಐ.ಎಸಿಾ 

 
ರಾಷ್ಟ್ಟೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ 

 

ಸಮಾರೊೇಪ್: 

ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕಯೆು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ನೆೈಸಗಿಷಕ ಮ್ತುು ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುತುಮ್ುತುಲ್ಲನ ಪರಿಸರವನುು ಮ್ತುು ಅದರ ವಾಾಪಕ 
ಶೆಾೇಣಿಯ ಬಳಕಯೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುು ನಿೇಡಲು, ಅದರಲೊಲ ವಿಶೆೇರ್ವಾಗಿ ಇತರ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮ್ತುು ಜೆೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನುು 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಪಾಯತಿುಸುತುದ್ೆ. ಈ ವೆೇದಿಕಯೆು ವಿಶವವಿದ್ಾಾನಿಲಯವು ಸೊಚಿಸಿರುವ ಎಲಾಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನುು 
ಹೆೊಂದಿದ್ೆ, ಮ್ತುು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಮ್ತುರ್ುಟ ಅಧಾಯನಕೆೆ ಘನ ಅಡಿಪ್ಾಯವನುು ಒದಗಿಸುತುದ್ೆ. 
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