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ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ
ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣವು ನೀವು
ಬೀರೆಯವರಿಗೆ

ನೀಡುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ
ಉಡುಗೊರೆ.

ಗತೀಕರಣ, ಉದಾರೀಕರಣದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು
ಬದಲಾಗುತತಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಕರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತ
ಯಂತರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ರೊಬೀಟಿಕ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನದ
ಸಹಾಯದಂದ ಮಾನವನ ಹಸತಿಕ್ೀಪವಿಲಲಿದ ಆಟೊಮೀಷನ್ ಹೆಚಾಚಾಗುತತಿದೆ;
ಆದ್ದರಂದ ಸಂಪರಾದಾಯಿಕ ಕ್ೀತರಾಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಠಿತವಾಗುತತಿವೆ.

ಇನೂನು ಗಂಭೀರವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ೀನಂದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯೀಗಕೆ್ಕ ಪದವಿಗಳಷ್ೀ ಸಕಾಗುವುದಲಲಿ ಎಂಬ ಅಂಶ ಆಗ್ಗ
ನಡೆಯುತತಿರುವ ಎಲಲಿ ಸಮೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೀಗಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾದ
ತರಬೆೀತಯನ್ನು ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಗೆ ನೀಡುತತಿಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾಥಿರ, ಕೆೈಗ್ರಕೆ ಮತ್ತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜಞಾರ ನಡುವೆ ಸಕಷ್್ ಪರಶಿೀಲನ, ಚರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೂತನ ಯೀಜನಗಳು
ಅನ್ಷ್ಠಾನಗಂಡು ಪರಸ್ಥೆತ ಸ್ವಲಪಾ ಸುಧಾರಸುತತಿದೆಯಾದರೂ, ವಾಸತಿವದಲ್ಲಿ
ಕೌಶಲಗಳ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರದದೆ. ಆದ್ದರಂದಲೀ, ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ಮತ್ತಿ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿೀಧರರೂ ಸ್ೀರದಂತೆ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ನೀರ ನೀಮಕಾತಗಳಲ್ಲಿ
ಕೌಶಲವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಗಷ್ೀ ಉದ್ಯೀಗಗಳು ಸ್ಗುತತಿವೆ.

ಆಟೊಮೇಷನ್ ಸವಾಲು
ಅನೀಕ ಕ್ೀತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಸ್ತಿಯಾದ ಆಟೊಮೀಷನ್ ಪರಣಾಮವಾಗಿ
ನನನುಯವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಮಾಯವಾಗುತತಿವೆ; ಮುಂದನ
ದನಗಳ ಕೆಲಸಗಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲಭರತ ಮಾನವ ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಇಂದು
ತಯಾರಾಗುತತಿಲಲಿ. ಹಾಗ್ಗಿ, ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಣಗ್ಡುತತಿರುವ ಉದ್ಯೀಗ್ರ್ಥಿಗಳು
ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕೌಶಲಭರತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆೀ ಸ್ಗುತತಿಲಲಿವೆಂಬ ಆತಂಕಭರತ
ಉದ್ಯೀಗದಾತರು ಇನನುಂದು ಕಡೆ. ಪರಣಾಮವಾಗಿ ನರುದ್ಯೀಗದ ಸಮಸ್್ಯ
ಉಲ್ಬಣಗಂಡು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಳುಳುವ ಸಮರ್ಯಥಿ ಕರಾಮೀಣ ಕಮ್ಮಯಾಗುತತಿದೆ.

ಇದಂದು ಕ್ಲಿಷ್ವಾದ ಮತ್ತಿ ಗುರುತರವಾದ ಸಮಸ್್ಯಯಾಗಿ, ದೆೀಶದ
ಪರಾಗತಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಎಲಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತತಿವೆ. ಇಡಿೀ ಶಿಕ್ಷಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡ ಕೆೀಂದರಾ ಸಕಾಥಿರ
ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಯನ್ನು ತಜಞಾರು ಮತ್ತಿ ಸವಥಿಜನಕರೊಡನ ಚರ್ಥಿಗ್ಗಿ
ಹೊರತಂದದೆ. ಇದು ಅನ್ಷ್ಠಾನಗಂಡರೂ ಇದರ ಸಂಪೂಣಥಿ ಲಾಭ
ಮುಂದನ ಪೀಳಗೆಯವರಗಷ್ೀ!

ಆದ್ದರಂದ, ಇಂದು ಶಾಲಾ– ಕಾಲೀಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತಿ ಮುಂದನ
ಕೆಲವು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೀಗದ ಅನ್ವೀಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಜ್ಞಾನಾಜಥಿನಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದನ ವೃತತಿಯನ್ನು ನಧಥಿರಸ್,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಈಗಲೀ ಮೈಗೂಡಿಸುವ ನಟಿ್ನಲ್ಲಿ
ಕಾಯಥಿನರತರಾಗಬೆೀಕ. ಆಗಲೀ ಭವಿಷ್ಯ್ಯ್ಯಷ ದ ಕನಸುಗಳು ಸಕಾರವಾಗಬಲಲಿದು.

ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ೇಗಶೇಲ ಕೌಶಲಗಳು
ಪರಪೂಣಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತಿ ತ್ಂತರಾಕ
ಗುಣಗಳೊಡನ ಪ್ರಾರಮಕ ಕೌಶಲಗಳರಲೀಬೆೀಕ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ

ಮತ್ತಿ ಅಭರುಚಿಗೆ ಅನ್ಗುಣವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೀಗವನೂನು ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವವಲಂಬಿಗಳಾ
ಗಲೂಬಹುದು. ಆದ್ದರಂದ, ಈ ಕೆಳಗೆ ತಳಸ್ರುವ ಮಾಹಿತಯ ಅನ್ಸರ ನೀವು
ಅರಸುವ ಉದ್ಯೀಗಕೆ್ಕ ಬೆೀಕಾಗುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಸ್:

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲಗಳು (ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
l ಸ್ೀವಾ ಮನೀಭಾವ l ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ
l ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪರಣತ l ಸಂಖ್್ಯಶಾಸತ್ರ ಪರಣತ
l ಕರಾಮಾವಳ l ವಿಶಲಿೀಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ
l ದತ್ತಿಂಶ ನವಥಿಹಣೆ l ಯೀಜನಯ ನವಥಿಹಣೆ
l ತ್ಂತರಾಕ ಸಹಾಯ l ಕಲಗ್ರಕೆ
l ಆರ್ಥಿಕ ನವಥಿಹಣೆ l ಆಟಿಥಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟಲ್ಜೆನ್ಸ್
l ಆಟೊಮೀಷನ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ
l ಅನ್ವಯ ತಂತ್ರಾಂಶ l ವಾ್ಯಪ್ರೊೀದ್ಯಮ ಕೌಶಲ
l ಕಾನೂನ್ ಪರಣತ
l ಸಂಶೀಧನ ಮತ್ತಿ ಅಭವೃದಧಿ ಕೌಶಲಗಳು
l ಬಹು ಸಂಸ್ಕಕೃತಯ ಕೌಶಲಗಳು
l ಬೀಧನ/ ತರಬೆೀತ ನೀಡುವ ಕೌಶಲಗಳು
l ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮರ್ಯಥಿ

ಈ ಕೌಶಲಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರತ ಮೀಲ ಅವುಗಳನ್ನು
ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳುಳುವುದು ಹೆೀಗೆಂಬ ಪರಾಶನು ಸಹಜ. ಈ  ನಟಿ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಿ ಸೌಕಯಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನಸ್. ಸಮಾನ್ಯ
ಮತ್ತಿ ವೃತತಿಪರ ಕೌಶಲಗಳ ತರಬೆೀತ ನೀಡಲು ಕೆೀಂದರಾ ಸಕಾಥಿರದ ಪರಾಧಾನ ಮಂತರಾ
ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೆೀತ ನೀಡಲಾಗುತತಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಪರಾಮಾಣಪತರಾವನ್ನು ನೀಡಿ ನೀಮಕಾತಯ ಸಹಾಯವನೂನು
ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಈಗ್ಗಲೀ ಈ ಯೀಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಂತರ ಯುವಕ/
ಯುವತಯರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದದಾ್ದರೆ. ಇವುಗಳಲಲಿದೆ ಖ್ಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,
ಕಲ್ಕೆ ಜೊತೆ ಗಳಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿವೆೀತನಗಳ ಸಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಸ್, ನಮಗೆ ಸೂಕತಿವಾದ ಪೂವಥಿಸ್ದಧಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳಳು.

ಈ ಕೌಶಲಗಳಂದ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ನೀವೊಬ್ಬ
ಆದಶಥಿಪ್ರಾಯ ಉದ್ಯೀಗಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಲಿ.

(ಲೀಖಕರು ಮ್ಯಾನೀಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು)

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್

ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆೇಗೆ?
l ಕೌಶಲ ತರಬೆೀತ ಕೆೀಂದರಾಗಳು (Skill Development Centres-

www.pmkvyyv official.org ಇತ್್ಯದ)
l ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಯೀಗ, ತರಬೆೀತ ಮತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಆಯೀಗ (http://

koushalya.karnataka.gov.in/Pages/home.aspx)
l https://mhrd.gov.in/karnataka
l ನಾ್ಯಷನಲ್ ಕೌನಸ್ಲ್ ಆಫ್ ವೊಕೆೀಶನಲ್ ಟರಾರೈನಂಗ್

(http://164.100.160.33/content/institute/nvti-noida.
php)

l ಇಂಡಸ್್ರಿಯಲ್ ಟರಾರೈನಂಗ್ ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್ (https://www.
ncvtmis.gov.in/Pages/ITI/Search.aspx )

l ಕ್ಶೀರ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ್ ಪರಾೀತ್ಸ್ಹನ್ ಯೀಜನಾ (http://www.
kvpy.iisc.ernet.in/main/index.htm)

l ಖ್ದ ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀದ್ಯೀಗ ಆಯೀಗ (http://www.kvic.
org.in/kvicres/index.php)

l ಕೆೀಂದರಾೀಯ ಪ್ಲಿಸ್್ಕ್, ಎಲಕೊ್ರಿೀಕೆಮಕಲ್, ಚಮಥಿ ಸಂಶೀಧನಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (CIPET; CECRI, CLRI)

l ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ (http://dwcd.
kar.nic.in:8080/kannada/HomePage.jsp)

l https://nsdcindia.org
l https://eskillindia.org/Course/courses
l ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತರಬೆೀತ ಕೆೀಂದರಾಗಳು Personality Development

Centres
l 13. www.nsd.gov.in
l ಮಾಗಥಿದಶಥಿಕರೊಡಗಿನ ಒಡನಾಟ
l ಯಶಸ್ಸ್ನ ಕಥೆಗಳು, ಪುಸತಿಕಗಳು, ವಿಡಿಯಗಳು
l ಇ-ಲನಥಿಂಗ್/ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಗಳು

ಕಂಪ್್ಟರ್ ನರವಿನಂದ ಪರಾಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಂಚನಗಂಡ
ಶಾಯಿ ಬಿಂದುಗಳು ಚಿತರಾ ಅರವಾ ಪತರಾವನ್ನು ಹಾಳೆಯ ಮೀಲ
ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ಲಿಸ್್ಕ್ ಅರವಾ ಲೀಹದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು
ಸ್ಂಚನ ಮಾಡಿ ಒಂದಂದೆೀ ಪದರದಂತೆ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ನದಥಿಷ್ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿನಾ್ಯಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು
ರೂಪಸುವ ಕಲಯೀ ಈ 3ಡಿ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ.

ಉತ್ಪಾದನ, ಕೆೈಗ್ರಕಾ ವಿನಾ್ಯಸ, ಆಭರಣ, ಪ್ದರಕ್ಗಳು,
ವಾಸುತಿಶಿಲಪಾ, ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ಮತ್ತಿ ನಮಾಥಿಣ, ಆಟೊಮೀಟಿವ್,
ಏರೊೀಸ್ಪಾೀಸ್, ದಂತ ಮತ್ತಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಕೆೈಗ್ರಕೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ,
ಭೌಗೀಳಕ ಮಾಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ವಿಲ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ಮತ್ತಿ
ಇತರ ಹಲವು ಕ್ೀತರಾಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಮುದರಾಣವು ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿದು್ದ,
ಬಹು ವೆೀಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತಿರುವ ಕ್ೀತರಾವಾಗಿದೆ.

3ಡಿ ಮುದ್ರಣದ ವಿಧಾನ
3ಡಿ ಮುದರಾಣದ ಉಪಯೀಗಗಳು ಹೆಚಾಚಾಗುತತಿವೆ ಮತ್ತಿ ಇತತಿೀಚಿನ
ದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದುಭುತ ತಂತರಾಜ್ಞಾನವೆಂದು
ಸಬಿೀತ್ಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ ತ್ಂತರಾಕ ಪರಾಗತ ಎಂದೆೀ
ಬಣಿಣಿಸಲಾಗುತತಿದು್ದ, ಆಧುನಕ ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ
ಗುರುತಸಲಪಾಟಿ್ದೆ.

ಈ ರೀತಯ ಮುದರಾಣವು ಸಂಪರಾದಾಯಕ ವಿಧಾನಕ್್ಕಂತ ಹೆಚಿಚಾನ
ಪರಾಯೀಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದದು್ದ, ಈ  ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಫ್್ಯಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ಸ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಂಗ್ನಲ್ಲಿ (FDM)
ಘಟಕವನ್ನು ಪದರ ಶೀಖರಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಮೂಲಮಾದರ ಮತ್ತಿ ಪದರದ ಪರಕಲಪಾನಯನ್ನು
ಬಳಸ್ ತಯಾರಸಲಾಗುತತಿದೆ, ಇದನ್ನು
ಮಾಡೆಲ್ಂಗ್ ಸಫ್್ವೆೀರ್ ಬಳಸ್ ತಯಾರಸ್ದ
ಸ್್ೀರಯಲ್ಥೊಗರಾಫಿ (STL) ಫೈಲ್ ಫಾಮಾ್ಯಥಿಟ್
ಮೂಲಕ ಯಂತರಾದ ಸಫ್್ವೆೀರ್ಗೆ ಡೆೀಟಾವನ್ನು
ಕಳುಹಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ. (CAD). ಇದು ರಾ್ಯಪಡ್
ಪರಾಟೊಟೈಪಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದು್ದ,
ಇದು ಸಂಯೀಜನೀಯ (ಆಡಿಟಿವ್) ಉತ್ಪಾದನಯ
ಪರಕಲಪಾನಯನ್ನು ಬಳಸುತತಿದೆ. ನದಥಿಷ್ ವಿನಾ್ಯಸದ
ಪರಾಕಾರ ಅಂತಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪದರದಂದ
ದರಾವ ವಸುತಿವನ್ನು ಶೀಖರಸ್ಡುತತಿದೆ.

ಇಂದನ ಮಕಾ್ಯನಕಲ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್
ಜಗತತಿನಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಮುದರಾಣದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು
ದೆೈನಂದನ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸರಳ ರಚನಗಳಂದ
ಹಿಡಿದು ಏರೊೀಸ್ಪಾೀಸ್ ಅಪಲಿಕೆೀಶನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕ್ೀಣಥಿ
ಘಟಕಗಳವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಸಂಶೀಧನ
ಮತ್ತಿ ಅಭವೃದಧಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿವೆ.

ವಿವಿಧ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು
l 3ಡಿ ಮುದರಾಣದಂದ ಸರಳವಾದ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ

ನಖರವಾದ ಹಲವು ಪರಾಯೀಜನಗಳವೆ. ಇದು
ಪರಕಲಪಾನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಸಲು ಹೆಚ್ಚಾ
ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಪಾಡುತತಿದೆ.

l ಇದು ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ಗೆ ಮಾತರಾ ಸ್ೀಮತವಾಗಿರದೆ
ಪರಾಸುತಿತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ
ಆಡಿಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಾಕ್ರಾರಾರಾರಾ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಾನ ಪರಾಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಬಳಕೆಯಾಗುತತಿದೆ.

l 3ಡಿ ಪರಾಂಟಿಂಗ್ ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ವೆೀಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತಿರುವ ಕ್ೀತರಾವಾಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವೆಂದರೆ ಮಕಾ್ಯನಕಲ್, ಮಡಿಕಲ್, ಸ್ವಿಲ್ ಮತ್ತಿ
ಎಲಕ್್ರಿಕಲ್.

l ಈ  ಮುದರಾಣವು ಅನೀಕ ದಾಖಲಗಳನ್ನು ಮುರದದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಸ್ಥಿ ರೊೀವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಬಳಕೆಯಾಗಿದು್ದ, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಸಧನಗೆ ಪರಾಮುಖ
ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನನುಬಹುದು.

ಏರೊೀಸ್ಪಾೀಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅಪಲಿಕೆೀಶನ್ಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಇಲಕ್್ರಿಕಲ್ ಜನರೆೀಟರ್ನ ವಿನಾ್ಯಸ,
ಏರೊೀಸ್ಪಾೀಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಇಲಕ್್ರಿಕಲ್ ಜನರೆೀಟರ್ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಸುವಲ್ಲಿ, ದಡಡ್ ಜೆಟ್ಲೈನರ್ಗ್ಗಿ ಇಂಟಿಗೆರಾೀಟಡ್ ಡೆರಾರೈವ್
ಜನರೆೀಟರ್ನ ವಿನಾ್ಯಸವನ್ನು ಪರಶಿೀಲ್ಸಲು ನಧಥಿರಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ
ಪ್ತರಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.
ವಾಹನ ಉದ್ಮದಲ್ಲಿ: ಆಟೊಮೀಟಿವ್ ಘಟಕಗಳು
ಹಾನಗಳಗ್ಗಿದ್ದರೆ ಅರವಾ ದೀಷಯುಕತಿವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ
ಘಟಕಗಳು ವ್ಯರಥಿವಾಗುತತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧಭಥಿದಲ್ಲಿ 3ಡಿ
ಮುದರಾಣದಂತಹ ತಂತರಾಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತಿ

ಘಟಕಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು.
ಬಯೀಮಡಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್್ರಿಚಸ್ಥಿ

ಮತ್ತಿ ಮುರದ ಅಂಗ್ಂಗಗಳಗೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ದಂತಹ ಕೃತಕ
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು
ಕಸ್ಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ತರಬೇತಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ
ಈ ಮುದರಾಣವು ಉದ್ಯಮ ಕ್ೀತರಾಕೆ್ಕ ದಡಡ್ ಪರಾಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಪರಾವೆೀಶಿಸ್ದೆ. ಆದರೆ ಯಂತರಾಗಳನ್ನು ವಿನಾ್ಯಸಗಳಸಲು ಮತ್ತಿ
ನವಥಿಹಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೆೀತ್ದ ಸಕಷ್್ ಉದ್ಯೀಗಿಗಳು
ಇಲಲಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಗಳು ಉದ್ಯೀಗಕೆ್ಕ ಸ್ೀರದ
ಎಂಜಿನಯರ್ಗಳಗೆ ತರಬೆೀತ ನೀಡಲು ಸಮಯ ಮತ್ತಿ
ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಪರಸ್ಥೆತ ಇದೆ. ಪರಣತ
ತಯಾರಕರು ಹೊಸ ತಂತರಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಯಲು ಹಿಂದೆೀಟು
ಹಾಕತತಿರುವುದರಂದ ಇದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಎನನುಬಹುದು.
ಅಮರಕದಲ್ಲಿ ಮಸಚೂಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್ ಆಫ್ ಟಕಾನುಲಜಿ
ಮತ್ತಿ ಜ್ಜಿಥಿಯಾ ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್ ಆಫ್ ಟಕಾನುಲಜಿಯಂತಹ ಕೆಲವು
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು 3D ಪರಾಂಟಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸುವ
ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ದಧಿಪಡಿಸುತತಿವೆ.

ಕನಾಥಿಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಾ್ಯನಕಲ್
ಬಿ.ಇ. ಮತ್ತಿ ಎಂ.ಟಕ್.ನಲ್ಲಿ ಈ  ಕರತ್ ಓದಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂಟರಾಲ್ ಮಾ್ಯನ್ಫಾ್ಯಕಚಾರಂಗ್ ಟರಾೀನಂಗ್

ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್ (ಸ್ಎಂಟಿಐ) ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಪಾವಧಿ ಕೊೀಸ್ಥಿ ಇದೆ.
ಮಕಾ್ಯನಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. ಆದ ಮೀಲ ಇದಕೆ್ಕ ಸ್ೀರಕೊಳಳುಬಹುದು.

ಈ 3ಡಿ ಮುದರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳಗೆ ತರಬೆೀತ ನೀಡಬಹುದು.
l ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ೀತರಾ: ಯಾಂತರಾಕ ಉತ್ಪಾದನ,

ಆಟೊಮಬೆೈಲ್ ತಯಾರಕೆ, ವಿದು್ಯತ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ, ಅಚ್ಚಾ
ತಂತರಾಜ್ಞಾನ, ಸಂಖ್್ಯತ್ಮಕ ನಯಂತರಾಣ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ, ಹಡಗು
ನಮಾಥಿಣ ಇತ್್ಯದ.

l ಔದ್ಯೀಗಿಕ ವಿನಾ್ಯಸ ಕ್ೀತರಾ: ಬಟ್ ವಿನಾ್ಯಸ, ನಮಾಥಿಣ
ಎಂಜಿನಯರಂಗ್, ಉತಪಾನನು ವಿನಾ್ಯಸ, ಪ್ಲಿಸ್್ಕ್ ಛಾವಣಿ,
ಪೀಠೊೂೂಠೆ ೀಪಕರಣ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನ.

l ಕೆೈಗ್ರಕಾ ವಿನಾ್ಯಸ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೀಜಿಂಗ್ ತಂತರಾಜ್ಞಾನ
l ಕನಷಠಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಥಿತೆ :  ಮಕಾ್ಯನಕಲ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್,

ಪರಾಡಕ್ಶನ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್, ಟ್ಲ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್,
ಆಟೊಮಬೆೈಲ್ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್, ಇಂಡಸ್್ರಿಯಲ್
ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ.

(ಲೀಖಕರು ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು,ಎ.ಜೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್
ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಾಯಚೂರು)

ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ್
l ನಟು್ರ್ ಟಕ್ನುಕಲ್ ಟರಾರೈನಂಗ್ ಫಂಡೆೀಶನ್ (NTTF)
l ಆಡಿಟಿವ್ ಮಾ್ಯನ್ಫಾ್ಯಕಚಾರಂಗ್ ಸೊಸ್ೈಟಿ ಆಫ್

ಇಂಡಿಯಾ (AMSI)
l ಸ್ಂಟರಾಲ್ ಮಾ್ಯನ್ಫಾ್ಯಕಚಾರಂಗ್ ಟಕಾನುಲಜಿ ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್

(CMTI)
l ಸ್ಟ್ಥಿನಲ್ ಟರಾರೈನಂಗ್ ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್
l ಇನ್ಸ್್ಟ್್ಯಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ೈನ್
l ವಿಪರಾೀ 3ಡಿ
l IMTMA ಟಕಾನುಲಜಿ ಸ್ಂಟರ್

(ಎಲಲಿವೂ ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿವೆ)

3ಡಿ ಪ್ರಂಟಂಗ್, ಆ್ಯಡಿಟವ್
ಮ್್ಯನ್ಫ್್ಯಕಚಿರಂಗ್, ಸಿ್ಟೇರಯೊ
ಲಿಥೇಗ್ರಫಿ ಮಂತಾದ ಅಗತ್ಯ
ಬಿಡಿಭಾಗವನ್ನು ಮದ್್ರಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಚ್ತ.
ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಲಿಲಿ ಇದು
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೇಗಿಗಳ
ಕೊರತೆಯಿದುದು, ವಿದ್್ಯರ್ಥಿಗಳ್ ಈ ಕುರತ
ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಗಮನಹರಸಬಹುದು.

1. ಚಮ್ಮಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವೈದ್ಕೇಯ
ಅಧ್ಯನದ
ಶಾಸತ್ರವನುನು ಏನಂದು
ಕರೆಯುತಾತಿರೆ?

ಅ) ಟಾ್ಯಕ್ಸ್ಡಮಥಿ
ಆ) ಡಮಥಿಟಾಲಜಿ ಇ) ಎಕೊೀಡಮಥಿ
ಈ) ಯಾವುದೂ ಅಲಲಿ
2. ವಿಶ್ವ ವಿಖ್್ತ ‘ಕ್್ ಗಾರ್ಮನ್’ ಯಾವ

ನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ?
ಅ) ನೂ್ಯಯಾಕ್ಥಿ ಆ) ಡೆವೊನ್
ಇ) ಲಂಡನ್ ಈ) ಪ್್ಯರಸ್
3. ‘ತಾಂರವಾಳ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾವ

ಲೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
ಅ) ತ್ಮರಾ ಆ) ಬೆಳಳು
ಇ) ಚಿನನು ಈ) ಕಬಿ್ಬಣ
4. ಅಕಕೆಮಹಾದೆೇವಿಯು ಮೂಲತಃ ಯಾವ

ಊರಿನವಳು?
ಅ) ಉಡುತಡಿ ಆ) ಬಳಳುಗ್ವೆ
ಇ) ಕಲಾ್ಯಣ ಈ) ಉಳವಿ
5. ಚಿಕ್ನ್ಗುನ್್ ಜ್ವರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ದೆೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದ
ನೇವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತತಿದೆ?

ಅ) ಗಂಟಲು ಆ) ಕ್ೀಲುಗಳು
ಇ) ಹೊಟ್ ಈ) ಕಣುಣಿ
6. ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲಿಲಿಥ್ಟಿಕ್ ಚಂಪಿಯನ್ಶಪ್

ಪಂದ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ವಷ್ಮಗಳಿಗೊಮಮೆ
ನಡೆಯುತ್ತಿವ?

ಅ) ಎರಡು ಆ) ಮೂರು
ಇ) ಒಂದು ಈ) ನಾಲು್ಕ
7. ಥಿಯಡೊಲೈಟ್ ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನುನು

ಯಾವ ಕಾಯ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಾಗಿ
ಬಳಸಲಾಗುತತಿದೆ?

ಅ) ಮುದರಾಣ ಆ) ಸವೆಥಿ
ಇ) ವೆೈದ್ಯಕ್ೀಯ ಈ) ನೀಯಗೆ
8. ವಿ.ಸ.ಖ್ಂಡೆೇಕರ್ ಅವರು ಯಾವ

ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್?
ಅ) ಗುಜರಾತ ಆ) ರಾಜಸಥೆನ
ಇ) ಒರಯಾ ಈ) ಮರಾಠಿ
9. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೇಗದ

ಎಂಟು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲಲಿ?
ಅ) ಅನ್ಸಂಧಾನ ಆ) ಆಸನ
ಇ) ನಯಮ ಈ) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
10. ಬೂರುಗದ ಮರದ ಬೇಜ ಪ್ರಸರಣವು

ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತತಿದೆ?
ಅ) ನೀರು ಆ) ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಇ) ಗ್ಳ ಈ) ಬೆಂಕ್

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕ್ಯ
ಸರಿ ಉತತಿರಗಳು
1. ಐದು 2. ಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ
3. ರಾಯಚೂರು 4. ಒಂಬತ್ತಿ 5. ಸ್ರೆನಾ
ವಿಲ್ಯಮ್ಸ್ 6. ಸವಿತರಾ 7. ಕಾನಕಾನಹಳಳು
8. ಮೈಸೂರು 9. ಗಿಲಟಿನ್ 10. ಬೆೀಂದೆರಾ

ಎಸ್. ಎಲ್. ಶಿ್ೀನವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಕ್ವಿಜ್

ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಧಿ

ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ
ಕೌಶಲಕ್ಕೂ ಆದಯಾತೆ

ಉದ್ಯೇಗಕ್ಕೆ ಪದವಿಯಷ್ಟ್ಟ್ಟಷೇ ಸಾಲದು. ಶಿಕ್ಷಣದ
ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೇಗಕ್ಕೆ
ಸ್ೇರಕೊಳ್ಳುವುದು ಮ್ತ್ರವಲಲಿ, ಅಲಿಲಿಯೇ ಯಶಸಿಸಿನ
ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಏರಬಹುದು.

ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಎಚ್. ಕೆ.

3ಡಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ಪ್್ರ್ರಥಥಮಿಮಿಕಕ ಕೌಕೌಶಶಲಲಗಗಳ್ಳ್
ll ಆಆತತ್ಮ್ಮವಿವಿಶ್ಶ್ವಾವಾಸಸ
ll ಸಸವಾವಾಯಯಂಂಪಪ್ರ್ರೇೇರರಣೆಣೆ
ll ವವ್ಯ್ಯಕ್ಕ್್ತ್ತತತವಾವಾ
ll ಸಸಂಂವವಹಹನನ
ll ಅಅಂಂತತರ್ರ್ ವವೈೈಯಯಕ್ಕ್್ತ್ತಕಕ ನನೈೈಪುಪುಣಣ್ಯ್ಯತೆತೆ
ll ಸಸಕಾಕಾರಾರಾತತ್ಮ್ಮಕಕ ಧಧೇೇರರಣೆಣೆ
ll ನಿನಿಷಷಠೆಠೆ,, ಪ್ಪ್್ರ್ರಮ್ಮ್ಣಿಣಿಕಕತೆತೆ
ll ಬಬದದ್ಧ್ಧತೆತೆ
ll ಸಸಮಮಯಯದದ ನಿನಿವವಥಿಥಿಹಹಣೆಣೆ
ll ವವೃೃತಿತಿ್ತ್ತ ಮಮತ್ತ್್ತ್ತ ಖಾಖಾಸಸಗಿಗಿ ಬಬದುದುಕ್ಕ್ನನ

ಸಸಮಮತತೇೇಲಲನನ


