ನಿಮ್ಹಾನಿಿನ ನನನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಹಾಪಕ ವ ೃಂದ, ಸಹ ್ೋದ ್ಾೋಗಿ ಭಹೃಂಧವರ ೋ ಮತ್ತು ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ೋ,
ನಮಮ ಪರತ್ಮಷ್ಟಿತ್ ಸೃಂಸ್ ೆಯ ನಿದ ೋಿಶಕ – ಕತಲಪತ್ಮಯಹಗಿ, ನನನ ಅವಧಿಯ ಐದತವರತಷ ಮತಗಿಸತತ್ಮುರತವ ಈ ಸೃಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ.
ನಿಮಗ ಲಿರಿಗ್ ಶತರ್ ಹಹರ ೈಸಲತ ಬಯಸತತ ುೋನ ಮತ್ತು ಪರತ್ಮಯೊಬಬರಿಗ್ ನಿಮಮ ಬ ೃಂಬಲ – ಸಹಕಹರಕಹಾಗಿ ಧನಾವಹದಗಳನತನ
ತ್ಮಳಿಸಬಯಸತತ ುೋನ . ರ ್ೋಗಿಗಳ ಹ ದಯವೃಂತ್ ಸ್ ೋವ ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ೃಷಿ ಅಧಾಯನಕಹಾಗಿ, ಪರಪೃಂಚದಹದಾೃಂತ್ ಹ ಸರತ
ವಹಸಿಯಹಗಿರತವ ಈ ಸೃಂಸ್ ೆಯ ಮತಖ್ಾಸೆನಹಗತವ ಭಹಗಾ ನನನದಹಗಿತ್ತು.ವ ೈಯತಕ್ತುಕ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ, ಕಳ ದ ಐದತ ವರತಷ, ಕಲ್ಲಕ ಯ
ಒೃಂದತ ಅಮೋಘ ಪಯಣವಹಗಿತ್ತು.
ನಹವ ಲಹಿ ಒಟ್ಹಿಗಿ ಮಹತ್ುರವಹದದನತನ ಸ್ಹಧಿಸಿದ ದೋವ . ಸ್ ಪಿೃಂಬರ್ 2012ರಲ್ಲಿ, ಭಹರತ್ ಸಕಹಿರ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ಸೃಂಸ್ ೆಯನತನಪರತ ಾೋಕ
ಕಹನ್ನಿಗ ಒಳಪಡಿಸಿ’ರಹಷ್ಟರೋಯ ಮಹತ್ವದ ಸೃಂಸ್ ೆ’ ಎೃಂದತ ಘ್ೋಷ್ಟಸಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಪರಕ್ತರಯೆಯನತನ ನವ ೃಂಬರ್ 2013
ಕಡ ಯಲ್ಲಿ ಶತರತಮ್ಹಡಿದತದ, ಯಹವುದ ೋ ಸೃಂಸ್ ೆಗ ಸಲಿಬಹತದಹದ ಅನತಪಮ ವ ೈಶಿಶಿಯವ ಹೌದತ. ಇದತ ಸ್ಹಧಾವಹಗಿದತದ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ
ಗ ದ ೋಶದಲ ೋಿ ಎಕ , ಪರಪೃಂಚದಹದಾೃಂತ್, ಸೃಂದಿರತವ ಪರಖ್ಹಾತ್ಮ - ಗೌರವಗಳಿೃಂದಹಗಿ ಮ್ಹತ್ರ. ಕಹಯಿತ್ತ್ಪರತ , ಶಿಸತುಬದಧ ಕ ಲಸ
ಮತ್ತು ವ ತ್ಮುಗೌರವಕಹಾಗಿ ನಹವು ಪರಸಿದಿಧ ಪಡ ದಿದ ದೋವ .
ಕಳ ದ ಐದತ ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಹವು, ಆಧ್ಹಾಪಕ ವ ೃಂದದ ಸಲತವಹಗಿ, Behavioural ವಿಜ್ಞಹನ, ನರ ವಿಜ್ಞಹನ ಮತ್ತು ಮ್ಲವಿಜ್ಞಹನ
ವಿಭಹಗಗಳಲ್ಲಿ, ದ ೋಶದಲ ಿೋ ಅತ್ಮ ಶ ರೋಷಠರನತನ ಆಯೆಾಮ್ಹಡಿದ ದೋವ . ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಕಹಲದಲ್ಲಿ ಕ ೈಗ ್ೃಂಡ ಪರವ ೋಶ ಪರಿೋಕ್ಷ
ಮತಖ್ಹೃಂತ್ರ, ದ ೋಶದಹದಾೃಂತ್ ಉತ್ುಮ ಪರತ್ಮಭಹಶಹಲ್ಲ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ ಮ್ಹಡಲತ ಸ್ಹಧಾವಹಗಿದ . ಈ ಯತವ
ಪೋಳಿಗ , ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ನ ಸತ್ಿೃಂಪರದಹಯಗಳನತನ ಹಹಗ್ ಅದರ ತ್ತಹವದಶಿಗಳನತನ, ಮತೃಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಎತ್ಮು ಹಿಡಿದತ
ನಡ ಸಿಕ ್ೃಂಡತ ಹ ್ೋಗತತಹುರ ೃಂದತ, ನನಗ ಖ್ೃಂಡಿತಹ ನೃಂಬಿಕ ಯಿದ .
ಯಹವುದ ೋ ವಾಕ್ತು, ನಿದ ೋಿಶಕನಹದರ್ ಸಹ, ಒೃಂಟ್ಟಯಹಗಿ ಸ್ಹಧಿಸಲತ ಆಗತವುದಿಲಹಿ. ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ನ ಸತಮ್ಹರತ 2200
ಉದ ್ಾೋಗಿಗಳು (ಸಹಹಯಕ ಸಿಬಬೃಂದಿ, ಸತರಕ್ಷಹದಳ, ತಹೃಂತ್ಮರಕ ವಗಿ, ಶತಶರರಷಕರತ, ನಿವಹಸಿ ವ ೈದಾರತ, ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಬೃಂದಿ
ಮತ್ತು ಆಧ್ಹಾಪಕರತ ಒಳಗ ್ೃಂಡೃಂತ ), 800ಕ್ಾ ಹ ಚ್ೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು, ನನ ್ನಟ್ಟಿಗ ಹ ಜ ಜೋ ಇಟ್ಟಿದಹದರ ; ಹಲವಹರತ ಬಹರಿ,
ಇನ್ನ ಮತನನಡ ದತ, ರಹಷರದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸ್ಹೆನವನತನ ಕಹಯಿದರಿಕ ್ಳಳಲತ ಸ್ಹಧಾವಹಗಿಸಿದಹದರ . ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ವರತ ಅಪೂವಿ
ಮತ್ತು ಅತ್ಾೃಂತ್ ಸಮರ್ಿ ಸನಹಮನಾ ಆರ ್ೋಗಾ ಮೃಂತ್ಮರಗಳು ಅಧಾಕ್ಷರಹಗಿದತದ, ಕನಹಿಟಕ ಸಕಹಿರದ ಇಬಬರತ ಮೃಂತ್ಮರಗಳು
ಉಪಹಧಾಕ್ಷರಹಗಿದತದ, ಅವರ ್ಡನ ಕ ಲಸ ಮ್ಹಡತವ ಸತಯೊೋಗ ನನನದಹಗಿತ್ತು, ಕ ೋೃಂದರ ಹಹಗ್ ರಹಜ್ಾ ಸಕಹಿರದ ಆರ ್ೋಗಾ
ಮತ್ತು ಕತಟತೃಂಬ ಕಲಹಾಣ ಮೃಂತಹರಲಯದ ಹಲವು ದಕ್ಷಆಡಳಿತ್ಗಹರರ ಅಮ್ಲಾ ಮ್ಹಗಿದಶಿನ ಅವಿರತ್ವಹಗಿ
ದ ್ರ ಯತತ್ಮುದತದ, ನಮಮ ಸೃಂಸ್ ೆಯ ಕಹನ್ನಹತ್ಮಕ ಮೃಂಡಲ್ಲಗಳು ಸಲಹ – ಸ್ಚನ ಗಳನತನ ನಿೋಡಿ, ’ರಹಷ್ಟರೋಯ ಮಹತ್ವದ ಸೃಂಸ್ ೆ’
ಸ್ಹೆಪಸತವಲ್ಲಿ ಇಟಿ ಮದಲ ಹ ಜ ಗ
ಜ ಳಿಗ ಉತ ೋು ಜ್ನ – ಪ್ರೋತಹಿಹ ನಿೋಡಿರತತಹುರ . ತ್ಮಮ, ಈ ಎಲಹಿ ಸಹಕಹರಕಹಾಗಿ, ನಹನತ
ಪರತ್ಮಯೊಬಬರಿಗ್, ಚಿರಋಣಿಯಹಗಿರತತ ುೋನ .

ಹಿೃಂದಿನ ನಿದ ೋಿಶಕರತ, ಹಹಕ್ತ ಕ ್ಟಿ ಹಹದಿ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಹನತ ಕಹಯಿನಿವಿಹಿಸಲತ ರ್ಪರ ೋಷ ಯಹಗಿ ಅನತವುಮ್ಹಡಿ
ಕ ್ಟ್ಟಿತ್ತ. ಇದಕಹಾಗಿ, ನಹನತ ಪರತ್ಮಯೊಬಬರಿಗ್ ಗೌರವಹದರಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸತತ ೋು ನ . ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ರ್ಢಿಗ ಬೃಂದಿರತವ
ಪಹರದಶಿಕತ ಮತ್ತು ಹ ್ಣ ಗಹರಿಕ ಒೃಂದತ ಉತ್ುಮ ಮ್ಹದರಿಯೆೋ ಹೌದತ.
ನನನ ಕಹಯಹಿವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಸೃಂಸ್ ೆಗ ಹಹಗ್ ನಿಮ್ಮಮಲಿರಿಗ್, ಸ್ಹಧಾವಹದಷತಿ ಮಟ್ಟಿಗ ಉತ್ುಮವಹದದದನತನ ಮ್ಹಡಲತ
ಪರಯತ್ಮನಸಿದ ೋದ ನ . ಆದರ , ಕ ಲವೊಮ್ಮಮ ನಿಮಗ ನಹನತ ಕಠಿಣಇಲಿವ ೋ ಅಸಮೃಂಜ್ಸ ಎನಿಸಿರಬಹತದತ. ನಮಮ ಸೃಂಸ್ ೆಯ ಪರತ್ಮಷ ಠ
ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತ ಸಲತವಹಗಿ ಮ್ಹತ್ರ ಈ ರಿೋತ್ಮ ನಿಧ್ಹಿರ ತ ಗ ದತಕ ್ೃಂಡಿದ ದೋನ ಎೃಂದತ ನಹನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಅರಿಕ
ಮ್ಹಡಿಕ ್ಳಳಬಯಸತತ ುೋನ .
ಈ ಐದತ ವಷಿಗಳ ಯಶಸತಿನಿಮ್ಮಮಲಿರಿಗ್ ಸಲತಿತ್ುದ , ಸ್ ್ೋಲತ-ವಿಫಲತ ಗಳು ಸೃಂಪೂಣಿ ನನನವು.
ಮತೃಂದ ಬರತವ ನಿದ ೋಿಶಕರತ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಿ ಸೃಂಸ್ ೆಯನತನ ಇನ್ನ ಉಚ್ಛಹರಾಯ ಸಿೆತ್ಮಗ ಮ್ಮೋಲಮಟಿಕ ಾ ಒಯತಾತಹುರ ೃಂದತ ನನಗ
ಖ್ೃಂಡಿತ್ ರ್ರವಸ್ ಇದ . ತ್ೃಂದ ತ್ನನ ಮಗತವಿನ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನತನ ನ ್ೋಡಿ ಆನೃಂದಿಸತವೃಂತ , ನಹನ್ ಸಹ, ನಮಮ ಈ ಸೃಂಸ್ ೆ
ಹ ್ಸ ದಿಕ್ತಾನಲ್ಲಿ, ವಿನ್ತ್ನ ಕಹಯಿಯೊೋಜ್ನ ಯಲ್ಲಿ, ಎತ್ುರಕ ಾ ಮತ್್ು ಇನ್ನ ಹ ಚತೂ ಎತ್ುರಕ ಾ ಸ್ಹಗತತ್ಮುರತವುದನತನ ನ ್ೋಡಿ
ಸೃಂತ ್ೋಷ್ಟಸತತ ುೋನ .
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಲಿರಿಗ್ ಇನನಷತಿ ಏಳಿಗ ಯಹಗಲ್ಲ, ಹ ್ಸ ಹಹದಿಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ಮಯೊಬಬರ್ ಸತಖ್, ಸೃಂತ ್ೋಷ, ಸೃಂವ ದಿಧ ಹಹಗ್
ನ ಮಮದಿ ದ ್ರ ಯಲ್ಲ ಎೃಂದತ ಆಶಿಸತತ ುೋನ .
28 ಜ್್ನ್ಸ 2015
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