ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಜ ೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ

ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರ
ಮತತು
ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತರವಿದ್ಾಯ ಮಂಡಳಿ

ಪತಿರರ್ಾ ಪರಕಟಣ
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ ೆÃಶ್ೆರಯ್ಯ, ಡಾ| ರಾಜಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್, ಪ Ç| ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್
ಮತತು ಡಾ| ಕಲ್ಪರ್ಾ ಚಾವ್ಾಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತತು ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ಯ ಪರಶ್ಸಿುಗಳು – 2017
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ, ಜ ೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞನನ
ಇಲನಖ ಯತ ರನಜ್ಯದ ವಿಜ್ಞನನಿ ಮತತು ಇಂಜಿನಿಯರಗಳನತು ಪ್ರೀತ್ನಾಹಿಸಲತ ಪ್ರತಿವರ್ಾ ಹಲವು
ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ . ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನತು ಹ ಸರನಂತ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳನದ ಸರ ಎಂ.
ವಿಶ್ ೆÃಶೆರಯಯ, ಡನ. ರನಜನ ರನಮಣ್ಣ, ಸರ ಸ್ತ. ವಿ. ರನಮನ್, ಪ್ರ. ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್ ಮತತು ಡನ. ಕಲಪರ್ನ
ಚನವ್ನಾ ಅವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಾ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ .
ಸರ್ನಾರವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳಿಗ ಅಹಾ ವಿಜ್ಞನನಿ ಮತತು ಇಂಜಿನಿಯರತಗಳ ಆಯ್ಕೆಗನಗಿ ಭನರತ ರತು ಪ್ರರ. ಸ್ತ.
ಎನ್. ಆರ. ರನವ್

ಅಧಯಕ್ಷತ್ ಯಲ್ಲಾ, ಹ ಸರನಂತ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳರ್ ೂುಳಗ ೂಂಡ ಉನುತ ಸಮಿತಿಯನತು

ರಚಿಸ್ತದತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರವಿದನಯ ಮಂಡಳಿಗ (KSCST) ಪ್ರಶಸ್ತುಗ ಅಹಾ
ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತತು ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ರಧನನ ಸಮನರಂಭ್ದ ನಿವಾಹಣನ ಜ್ವ್ನಬ್ನುರಿಯನತು ವಹಿಸ್ತರತತುದ .
ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ ೆÃಶ್ೆರಯ್ಯ ಹಿರಿಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಶ್ಸಿು: ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞನನ ಕ್ಷ Ãತರದಲ್ಲಾ ರನಜ್ಯದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ತಮಮ ಜಿೀವರ್ನವಧಿಯಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಾಸ್ತರತವ ಸ ೀವ್ ಯನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ ಇಬ್ಬರತ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞನನಿ/
ಇಂಜಿಯರ ಗಳಿಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ . ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯತ ರೂ. 2,00,000 ನಗದತ,
ರ್ ನಪಿನ ರ್ನಣಿರ್ ಹನಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ತರವನತು ಒಳಗ ೂಂಡಿರತತುದ .
ಡಾ| ರಾಜಾ ರಾಮಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಶ್ಸಿು: ರನಜ್ಯದಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞನನ ಶಿಕ್ಷಣ್ / ವಿಜ್ಞನನದ ಇತಿಹನಸ ಮತತು
ತತೆಜ್ಞನನ / ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ಸಮನಜ್ ಕ್ಷ Ãತರಗಳಲ್ಲಾ ಗಣ್ನಿೀಯ ಸ ೀವ್ ಸಲ್ಲಾಸ್ತರತವ ಇಬ್ಬರತ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞನನಿ/
ಇಂಜಿಯರ ಗಳಿಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ . ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯತ ರೂ. 1,50,000 ನಗದತ,
ರ್ ನಪಿನ ರ್ನಣಿರ್ ಹನಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ತರವನತು ಒಳಗ ೂಂಡಿರತತುದ .
ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ಯ್ತವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಶ್ಸಿು: ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನತು ರನಜ್ಯದ ಯತವ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳನತು
ಪ್ರರÃತ್ನಾಹಿಸಲತ ಅವರ ವಿಶಿರ್ಟ ರ್ನಯಾಸನಧರ್ ಯನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ, ಈ ರ್ ಳಕಂಡ ಐದತ ಕ್ಷ Ãತರಗಳಲ್ಲಾ
ಪ್ರತಿವರ್ಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ .
•

ಜಿೀವ ವಿಜ್ಞನನ

•

ಭೌತ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ಗಣಿತಶ್ನಸುç

•

ರನಸನಯನ ವಿಜ್ಞನನ

•

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ಪ್ಶತಸಂಗ ೂೀಪ್ರ್

•

ವ್ ೈದಯಕೀಂiÀi ವಿಜ್ಞನನ

ಪ್ರ| ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್ ಯ್ತವ ಇಂಜಿನಿಯ್ರ್ ರಾಜ್ಯ ಪರಶ್ಸಿು: ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನತು ರನಜ್ಯದ ಯತವ
ಇಂಜಿನಿಯರತಗಳನತು ಪ್ರರÃತ್ನಾಹಿಸಲತ ಅವರ ವಿಶಿರ್ಟ ರ್ನಯಾಸನಧರ್ ಯನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ ಇಂಜ್ನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ಷ Ãತರಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವರ್ಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಯನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ .
ಡಾ. ಕಲ್ಪರ್ಾ ಚಾವ್ಾಾ ಮಹಿಳಾ ಯ್ತವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರಶ್ಸಿು: ಈ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳನತು ರನಜ್ಯದ ಯತವ ಮಹಿಳನ
ವಿಜ್ಞನನಿ/ ಇಂಜಿನಿಯರಗಳನತು ಪ್ರರÃತ್ನಾಹಿಸಲತ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞನನದ ಕ್ಷ Ãತರದಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿಶಿರ್ಟ
ರ್ನಯಾಸನಧರ್ ಯನತು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ತ, ಪ್ರತಿವರ್ಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳನ ೦iÀÄÄವ ವಿಜ್ಞನನಿ / ಇಂಜಿನಿಯರಗ ಈ
ಪ್ರಶಸ್ತುಯನತು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸತತಿುದ .
ಸರ ಸ್ತ. ವಿ. ರನಮನ್, ಪ್ರರ. ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್ ಮತತು ಡನ. ಕಲಪರ್ನ ಚನವ್ನಾ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳು ರೂ.1,00,000
ನಗದತ, ರ್ ನಪಿನ ರ್ನಣಿರ್ ಹನಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ತರವನತು ಒಳಗ ೂಂಡಿರತತುವ್ .
2017 ರ್ ೀ ವರ್ಾದ ಪ್ರಶಸ್ತುಗಳಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರವಿದನಯ ಮಂಡಳಿಯತ
ಜ್ತಲ ೈ/ಆಗಸ್ಟಟ 2017 ರಲ್ಲಾ ರ್ನಮಪ್ತರಗಳನತು ಆಹನೆನಿಸ್ತದತು 178 ರ್ನಮಪ್ತರಗಳನತು ಸ್ತೆಕರಿಸಲನಗಿತತು.
ಭನರತ ರತು ಪ್ರರ. ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ. ರನವ್ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ಯಲ್ಲಾ, ಹ ಸರನಂತ ವಿಜ್ಞನನಿಗಳರ್ ೂುಳಗ ೂಂಡ
ಉನುತ ಸಮಿತಿಯತ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ

ಆಯ್ಕೆಪ್ಟ್ಟಟಗ ಸರ್ನಾರವು ಅನತಮೀದರ್ ನಿೀಡಿದತು 2017 ರ್ ೀ

ವರ್ಾದ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ರಧನನ ಸಮನರಂಭ್ವನತು ದ್ಧರ್ನಂಕ 06.08.2018 ಸ ೂೀಮವ್ನರ ರಂದತ ಸಂಜ 04.00
ಗಂಟ ಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಟಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸ ೈನಾನ ಜ . ಎನ್. ಟನಟನ ಸಭನಂಗಣ್ದಲ್ಲಾ ಆಯೀಜಿಸಲನಗಿದ .
ರನಜ್ಯದ ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ರ್ .ಎಸ್ಟ.ಸ್ತ.ಎಸ್ಟ.ಟ್ಟ.ಯ ಅಧಯಕ್ಷರನದ ಸರ್ನಮನಯ ಶಿರÃ
ಹ ಚ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನೆಮಿ ಅವರತ ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ರಧನನ ಮನಡಲ್ಲದನುರ . ರನಜ್ಯದ ಬ್ೃಹತ್ ಮತತು ಮಧಯಮ
ರ್ ೈಗನರಿರ್ , ಸಕೆರ , ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ ಜ ೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞನನ
ಇಲನಖ ಸಚಿವರನದ ಸರ್ನಮನಯ ಶಿರÃ. ರ್ .ಜ .ಜನರ್ಜಾ ಅವರತ ಸಮನರಂಭ್ದ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ಯನತು ವಹಿಸಲ್ಲದನುರ .
ಲ್ಲನಸ್ಟ ಪೌಲ್ಲಂಗ್ ರಿಸಚ್ಾ ಸಂಶ್ ೀಧರ್ನ ಪನರಧನಯಪ್ಕರತ ಹನಗೂ ಅಧಯಕ್ಷರತ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು ದನಶಾನಿಕ
ಸಮೂಹ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ, ಭನರತ ರತು ಪ್ರರ ಸ್ತ. ಎನ್. ಆರ. ರನವ್, FRS ಅವರತ ಮತಖ್ಯ
ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಲ್ಲಾದನುರ . ಪ್ರರ. ಅನತರನಗ್ ಕತಮನರ, ನಿದ ೀಾಶಕರತ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್
ಆಫ್ ಸ ೈನ್ಾ ಹನಗೂ ಛ ೀರಮನ್, ರ್ನಯಾರ್ನರಿ ಸಮಿತಿ, ರ್ .ಎಸ್ಟ.ಸ್ತ.ಎಸ್ಟ.ಟ್ಟ., ಇವರತ ಗೌರವ್ನನಿೆತ
ಅತಿರ್ಥಗಳನಗಿರತತ್ನುರ .
(ಹ ಚಿಿನ

ವಿವರಗಳನತು

ಪ್ಡ ಯಬ್ಹತದತ)

ವ್ ಬಸ ೈಟ್ನಲ್ಲಾ

www.kscst.org.in

ಮತತು

www.kscst.iisc.ernet.in

2017 ರ್ ೀ ವರ್ಾದ ವಿಜ್ಞನನಿ ಮತತು ಇಂಜಿನಿಯರ ರನಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತು ವಿಜ ೀತರ ಪ್ಟ್ಟಟ
ಸರ ಎಂ. ವಿಶ್ ೆÃಶೆರಯಯ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞನನಿ ಪ್ರಶಸ್ತು
ಪ್ರಶಸ್ತು ವಿಜ ೀತರ ಹ ಸರತ ಮತತು ವಿಳನಸ

ಕ್ಷ Ãತರ

ಪ್ರರÃ. ಬಿ.ಜಿ.ಮತಲ್ಲಮನಿ

ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು

ಅಧಯಕ್ಷರತ,

ತಂತರಜ್ಞನನ

ಡನ. ಎಂ.ಐ. ಸವದತಿು ವಿದನಯವಧಾಕ ಸಂಸ ೆ.
“ಚಂದರ” ನಂ.154, ರನಣಿ ಚ ನುಮಮನಗರ,
ಧನರನವ್ನಡ-580001
ಡನ.ಎಸ್ಟ.ಅಯಯಪ್ಪನ್

ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು

ಮನಜಿ ರ್ನಯಾದಶಿಾ,

ತಂತರಜ್ಞನನ

ಕೃಷಿ ಸಂಶ್ ೀಧರ್ ಮತತು ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿಭನಗ,
ಡ ೈರ ಕಟರ ಜ್ನರಲ್, ICAR ರ್ನಬ್ನಾಡ್ ಚ ೀರ ಪ್ರರಫ ಸರ
ಮತತು ಅಡಜಂಕ್ಟಟ ಪ್ರರಫ ಸರ,
ರ್ನಯರ್ನಲ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಅಡನೆನ್ಾ್ ಸಟಡಿೀಸ್ಟ,
ಐ.ಐ.ಎಸ್ತಾ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560012

ಡನ| ರನಜನ ರನಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞನನಿ ಪ್ರಶಸ್ತು
ಡನ. ಜಿ. ಗತರತರನಜ್

ವಿಜ್ಞನನ ಶಿಕ್ಷಣ್

ಸ್ತೀನಿಯರ ಪ್ರರಫ ಸರ ಮತತು ಡಿೀ£ï ಆಫ್ ನೂಯರ ೂೀ ಸ ೈನ್ಸ್
ರ್ನಯರ್ನಲ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಮಂಟಲ್ ಹ ಲ್ು ಅಂಡ್
ನೂಯರ ೂೀ ಸ ೈನ್ಾ (ನಿಮನಯನ್ಾ)
ಬ್ ಂಗಳೂರತ - 560 029.
ಪ್ರರ.ಎಚ್.ಎ.ರಂಗರ್ನಥ
ಮನಜಿ ನಿದ ೀಾಶಕರತ, ರ್ನಯಕ್ಟ (ಎನ್.ಎ.ಎ.ಸ್ತ) ಮತತು
ವಿಶ್ನರಂತ ಉಪ್ಕತಲಪ್ತಿ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ.
ಗೌರವನಿೆತ ಪ್ರರಫ ಸರ, ಮೈಸೂರತ ವಿಶೆವಿದನಯನಿಲಯ,
ಬ್ಯೀಲನಜಿಕಲ್ ಸ ೈನ್ಾ ವಿಭನಗ,
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸ ೈನ್ಾ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ-500612

ವಿಜ್ಞನನ ಶಿಕ್ಷಣ್

ಸರ ಸ್ತ. ವಿ. ರನಮನ್ ಯತವ ವಿಜ್ಞನನಿ ರನಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತು
ಡನ. ಕರತಣನಕರ. ಎನ್

ಭೌತ ವಿಜ್ಞನನ

ಪ್ರರಫ ಸರ ಮತತು ರ್ ೂೀ-ಆಡಿಾರ್ ೀಟರ
ಸ ಂಟರಲ್ ಫನರ ಅಡನೆನಾಡ್ ರಿಸಚ್ಾ ಇನ್ ಎನಿೆರನರ್ ಮಂಟಲ್
ರ ೀಡಿಯ ಆಕಟವಿಟ್ಟ (CARER),
ಮಂಗಳೂರತ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ,
ಮಂಗಳೂರತ- 574199
ಡನ. ಅರತಣ್ ಮೀಹನ್ ಇಸ ೂಾರ,

ರನಸನಯನ

ಅಸ ೂೀಸ್ತಯ್ಕಟ್ ಪ್ರರಫ ಸರ, ರಸನಯನಶ್ನಸರ ವಿಭನಗ,

ವಿಜ್ಞನನ

ರ್ನಯರ್ನಲ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟ ರ್ನುಲಜಿ-ಕರ್ನಾಟಕ,
ಸತರತೆಲ್, ಮಂಗಳೂರತ-575 025

ಡನ ಜ್ಗದ್ಧೀಶ ತಿೀಥಾಳಿಿ,

ವ್ ೈದಯಕೀಯ

ಪ್ರರಫ ಸರ, ಸ ೈಕಯನಟ್ಟರ ಇಲನಖ ,

ವಿಜ್ಞನನ

ರ್ನಯರ್ನಲ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಮಂಟಲ್ ಹ ಲ್ು &
ನೂಯರ ೂ ಸ ೈನ್ಾ (ನಿಮನಯನ್ಾ), ಬ್ ಂಗಳೂರತ -560029

ಡನ. ಪನಯಟ್ಟರಕ್ಟ ಡಿ 'ಸ್ತಲನೆ,

ಜಿೀವ ವಿಜ್ಞನನ

ಅಸ ೂೀಸ್ತಯ್ಕಟ್ ಪ್ರರಫ ಸರ, ಬ್ಯೀರ್ ಮಿಸ್ತಿ ಇಲನಖ ,
ಬ್ಯೀಲನಜಿಕಲ್ ಸ ೈನ್ಾ ವಿಭನಗ,
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸ ೈನ್ಾ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ 560012

ಡನ. ನಟರನಜ್ ಕರನಬ್ನ ಎನ್,

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ

ಪ್ರರಫ ಸರ, ರ್ನರಪ್ ಫಿಸ್ತಯನಲಜಿ ಇಲನಖ ,

ಮತತು

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ ವಿಶೆವಿದನಯಲಯ,

ಪ್ಶತಸಂಗ ೂೀಪ್ರ್

ಜಿರ್ ವಿರ್ , ಬ್ ಂಗಳೂರತ - 560065

ಪ್ರರ| ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್ ಯತವ ಇಂಜಿನಿಯರ ರನಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತು
ಡನ. ಪ್ರವಿೀಣ್ ಸ್ತ ರನಮಮೂತಿಾ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಸ ೂೀಸ್ತಯ್ಕಟ್ ಪ್ರರಫ ಸರ,

ವಿಜ್ಞನನ

ಮಟ್ಟೀರಿಯಲ್ಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭನಗ,
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸ ೈನ್ಾ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ - 560012
ಡನ. ರ್ . ವಿದನಯ ಶ್ ಟ್ಟಟ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಸ ೂೀಸ್ತಯ್ಕೀಟ್ ಪ್ರರಫ ಸರ, ರ್ ಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವಿಜ್ಞನನ

ವಿಭನಗ,
ರ್ನಯರ್ನಲ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟ ರ್ನುಲಜಿ-ಕರ್ನಾಟಕ,
ಸತರತೆಲ್,ಮಂಗಳೂರತ – 575025
ಡನ. ಚಂದರ ಆರ. ಮೂತಿಾ,

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಸ ೂೀಸ್ತಯ್ಕಟ್ ಪ್ರರಫ ಸರ,

ವಿಜ್ಞನನ

ಎಲ ಕಿಕಲ್ ಕಮತಯನಿರ್ ೀರ್ನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭನಗ,
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಾಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಸ ೈನ್ಾ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ - 560012.

ಡನ. ಕಲಪರ್ನ ಚನವ್ನಾ ಮಹಿಳನ ಯತವ ವಿಜ್ಞನನಿ ಪ್ರಶಸ್ತು
ಪ್ರರ. ಮನಿೀಶ ಎಸ್ಟ ಇರ್ನಮುರ,
ಪ್ರರಫ ಸರ ಮತತು ಡಿೀನ್,
ಜ್ವ್ನಹರಲನಲ್ ರ್ ಹರತ ಸ ಂಟರ ಫನರ ಅಡನೆನ್ಾ್
ಸ ೈಂಟ್ಟಫಿಕ್ಟ ರಿಸಚ್ಾ, ಜ್ಕೂೆರ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ - 560064.

ವಿಜ್ಞನನ ಮತತು
ತಂತರಜ್ಞನನ

