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• ಮೇದೇಜೇರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

2021 ವರ್ಯವು ಕೆೊರ್ೆಗೆೊಳುುತಿುದದಂತೆ, ಮಹತಾಾಧರ್ೆಗಳು

ಮತ್ುು ಹಾನಿಗಳ ಮಿರ್ರ ಭಾವರ್ೆಗಳಿವೆ. ಹೆೊಸ ಪೇಳಿಗೆಯ
ಲಸಿಕೆಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸಾಧನ್ಗಳ
ಮೊಲಕ

ಕೆೊೇವಿಡ್-19

ಸವಾಯಂಗಿೇಣವಾಗಿ

(ಪಿಡಿಎಸಿ)ನ್ ಆರಂಭಿಕ ರೇಗ್
ಗುರುತುಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ
ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತುೆ ಯಂತರ ಕಲ್ಲಕೆ

ಪಡುಗಿನ್

ಶಾಲಘಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿವಯಹಣೆಯನ್ುು

ವೆೈದಯಕೇಯ

ಮತ್ುು

ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ರ್ಕುಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಯಸಿದುದ,

• ಹಾರುವ ಮೈಕ್ರೇಚಿಪ್

ಪ್ರತಿ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು

8

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತತು

8

ಮೂರನೇ ತ್ೊೈಮಾಸಿಕ್ದಲಿಿ
ನಡೆಸಿದ ಕಾಯ್ಕಕ್ೊಮಗಳು

8

ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಕಕ್ೊಮಗಳು/
ಪ್ೊಕ್ಟಣೆಗಳು

9

ಮರ್ೆ

ಮನ್ಗಳಲ್ಲಲಯೊ

ಮ್ಮಚುುಗೆಗೆ

ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.

ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ಜೆೊತೆಗೆ, ಇತ್ರ ರ್ೆೈಸಗಿಯಕ ವಿಪ್ತ್ುುಗಳಾದ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು
ಮತ್ುು

ದ್ಧೇರ್ಯಕಾಲದ

ಹವಾಮಾನ್

ಸಾಬೇತ್ುಪ್ಡಿಸಿವೆ.
2021 ರ

ಮಳೆಯ

ಬದಲಾವಣೆಯ
ಯುರ್ೆೈಟೆಡ್

ಅಕೆೊಿೇಬರ್-ನ್ವೆಂಬರ್

.

ವಿದಾಯಮಾನ್ಗಳು

ಸಹ

ಮುರ್ೆುಣಿಕೆಗಳನ್ುು

ಕಂಗಡಮ್ ನ್

ಗಾಲಸೆೊಗೇದಲ್ಲಲ

.

ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ

ನ್ಡೆದ

ಯುಎನ್ ಎಫ್ ಸಿಸಿಸಿ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಿಒಪ 26
.

.

ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ಮತೆೊುಮ್ಮಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ುು ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ
ಹವಾಮಾನ್

ವೆೈಪ್ರಿೇತ್ಯತೆಯನ್ುು

ತ್ಗಿಗಸುವ

ಕರಮಗಳ

ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ುು ಕೆೇಂದ್ಧರೇಕರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 2021ರ ಭೌತ್ಶಾಸರದ
ರ್ೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರರ್ಸಿುಯು ಸಹ ತಾಪ್ಮಾನ್ ಮತ್ುು ಹವಾಮಾನ್

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಲಭೊತ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯ
ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಲ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ುು

ಗುರುತಿಸಿತ್ು.

ಅಕಾಡೆಮಿಯು

ಹಿಂದ್ಧನ್ ವರ್ಯದಂತೆ, ರ್ೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರರ್ಸಿು ವಿಜೆೇತ್ ಉಪ್ರ್ಾಯಸ

ಮಾಲೆಯನ್ುು ಆಯೇಜಿಸಿತ್ು, ಪ್ರಸಿದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರ್ೆೊೇಬೆಲ್
ಪ್ುರಸೃತ್ರ ಮತ್ುು ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತ್ರ್ಾಡಿದರು.

ವಿವಿಧ ಬಳೆಕದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಉಲೆೇಲ ಖ ದಾಖಲೆಯನ್ುು

ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳನ್ುು ಬಂಬಸುವ

'ಕರ್ಾಯಟಕದ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಣ' ವನ್ುು
ಅಕಾಡೆಮಿಯು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ಹೆೊರತ್ಂದ್ಧತ್ು.
ವರ್ಯದ

ಹಣುು

ಸಮರಣಾರ್ಥಯ

ಮತ್ುು

ತ್ರಕಾರಿಗಳ

'ಆರೆೊೇಗಯ

ಮತ್ುು

ಪೌಷ್ಟ್ಿಕತೆಗಾಗಿ ಹಣುುಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರಕಾರಿಗಳು' ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ಸಮ್ಮೇಳನ್ವು ಈ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಯಕರಮವಾಗಿತ್ುು.
‘ಕಪ್ುು ಶಿಲ್ಲೇಂದರ ನಿವಯಹಣೆ' ಕುರಿತ್ು ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಾಲೆೊೇಚರ್ೆ
ಹಾಗೊ

ಪ್ರತಿಭಾರ್ೆವೇರ್ಣೆ

ಕಾಯಯಕರಮದಡಿ

ಪ್ದವಿಪ್ೊವಯ

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಮಾಲೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ು.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಈ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಲ ಸಭೆ

ಸೆೇರಿತ್ುು.

ಸದಸಯರಿಂದ

ಪ್ಡೆದ

ಮಾಗಯದರ್ಯನ್

ಕೆೊಡುಗೆಗಳನ್ುು ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ುು

- ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ವಸತುಸಿಿತ್ರ ಪ್ತೊ 2: ಕ್ನ್ಯಕಟಕ್ದ ಸಿಂಶೇಧ್ನ ಮತತು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಚಿತೊಣ
ಸುರ್ಾಯತ್ಮಕ ಆರ್ಥಯಕತೆ

ಮತ್ುು

ಆಧುನಿಕತೆಗಳಿಗೆ

ಮತ್ುು

ಮತ್ುು

ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮತ್ುು

ಸಾಟಿಯಾಗಿದುದ,

ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಯಂತ್ದ
ದೆೇರ್ಗಳು

ಆರ್ಥಯಕತೆಯನ್ುು

ತ್ಮಮ

ವೆೈವಿಧಯಗೆೊಳಿಸಲು

ಅವುಗಳನ್ುು

ಹೆಚುು

ಜ್ಞಾರ್ಾರ್ಾರಗೆೊಳಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುವೆ. ಸಾಧನ್ಗಳು ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಗಳು, ಪ್ರಕರಯೆಗಳು
ಉತ್ುನ್ುಗಳು

ಹಾಗೊ

ಆಲೆೊೇಚರ್ೆಗಳು

ಮತ್ುು

ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆಥಗಳು
ಹಾಗೊ ವಿಭಿನ್ು ಹಿರ್ೆುಲೆಯ ವಯಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ

ವಿೇರಗಾಥೆಗೆ ತ್ಮಮ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನ್ುು ನಿೇಡುತಿುದಾದರೆ.
'ಸಮಾಜ್ಕಾಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ್'ದ ಮುನ್ುಡೆಗಳಲ್ಲಲ ಕರ್ಾಯಟಕವು
ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಲದುದ, ಬೆಂಗಳ ರು ಜ್ಞಾನ್ ಕೆೇಂದರ ಮತ್ುು
ದೆೇರ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ರಾಜ್ರ್ಾನಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಬಹುಪ್ಕ್ಷೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್
ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಯತ್ುಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ
ವಿವಿಧ
ರಿೇತಿಯ
ದತ್ುಸಂಚಯಗಳು
ಲಭಯವಿದದರೊ,

. . . . . . . .ಪುಟ 7ರಲ್ಲಿ ಮುುಂದುವರೆದಿದೆ

ಪು ಟ 2

ತಕ್ಕಬದಧ ಔಷಧ್ ವಿನ್ಯಯಸ

1928ರ ಸೆಪಿೆಂಬರ್ 28ರ ಮುಂಜಾರ್ೆ ರ್ಾನ್ು ಎಚೆತು ಾುಗ, ವಿರ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಜಿೇವಕ ಅರ್ಥವಾ
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ ಸಂಹಾರಕವನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೊಲಕ ಎಲಾಲ ಔರ್ಧಗಳಲ್ಲಲ ಕಾರಂತಿಯನ್ುುಂಟು
ಮಾಡುವ ಯೇಜ್ರ್ೆಯನ್ುು ರ್ಾನ್ು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಹೆೊಂದ್ಧರಲ್ಲಲಲ"

- ಅಲೆಕಾಾಂಡರ್ ಫ್ೆಲಮಿಂಗ್.

ಪ್ರತಿರೆೊೇಧಕವಾಗಬಹುದು. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಲ,
ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ನ್ ಉತ್ುನ್ುಗಳನ್ುು ಅರ್ಥವಾ ಲಾಯಕಿಮ್ಮೇಸ್ಟ
ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ಸಂಯೇಜ್ರ್ೆಯನ್ುು ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಫ್ೆಮಿ
ಲ ಂಗ್ ನ್ ನ್ಂತ್ರ, ಸೆಲಮನ್ ವಾಕಾಮನ್ ಸೊಕಮಜಿೇವಿ
ವಿರೆೊೇಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಪ್ರದಶಿಯಸುವ ರ್ೆೈಸಗಿಯಕ
ವಸುುಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ‘ಝೇನ್ ಆಫ್ ಕಲಯರೆನ್ಾ’
ತ್ಂತ್ರ ರೊಪಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ ಕಲುರ್
ಅನ್ುು ಅಗರ್ ಪೆಲೇಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಲೆೇಪಸಿ ರಾತಿರಯಿಡಿ
ಬೆಳಯ
ೆ ಲು ಬಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ನ್ಂತ್ರ, ಸಣು ರಂಧರಗಳನ್ುು
ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕುಗಳು /ಸಾರಗಳನ್ುು ಅವುಗಳಲ್ಲಲ
ಹಾಕಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅವುಗಳನ್ುು ಅಗರ್ ರ್ೆೊಂದ್ಧಗೆ
ಹರಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಸಾರವು ಸೊಕ್ಷಮಜಿೇವಿ ನಿರೆೊೇಧಕ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು
ಹೆೊಂದ್ಧದದರ,ೆ
ಅದು
ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ಗಳನ್ುು ಕೆೊಂದು ಕಲಯರೆನ್ಾ ವಲಯಕೆಾ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ. ತೆರವಾದ ವಲಯದ ವಾಯಸವು
ಸಾರದ ಸಾಪೆೇಕ್ಷ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ುು ಸೊಚಿಸುತ್ುದೆ
(ಚಿತ್ರ-2). ಇಂದ್ಧಗೊ ಈ ತ್ಂತ್ರವನ್ುು ವಿವಿಧ ಸಾರಗಳ
ತ್ಪಾಸಣೆಗೆ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುದೆ.
.

.

ಪ್ರೊ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಾವಿತ್ರೊ
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ಸಾಾಟಿಷ್
ವೆೈದಯ
ಮತ್ುು
ಸೊಕಮಜಿೇವಿಶಾಸರ
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ
ಅಲೆಕಾಾಂಡರ್
ಫ್ೆಮಿ
ಲ ಂಗ್ ರವರು
ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ (ಚಿತ್ರ 1) ಅನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಂದ್ಧಗೊ
ಅದರ ಉತ್ುನ್ುಗಳು ಅರ್ೆೇಕ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ ರೆೊೇಗಗಳಿಗೆ
ಆದಯತೆಯ ಔರ್ಧವಾಗಿದುದ, ನಿಜ್ಕೊಾ ಈ ಆವಿಷ್ಾಾರವು
ವೆೈದಯಶಾಸರದಲ್ಲಲ
ಕಾರಂತಿಯನ್ುುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಪೆನಿಾಲ್ಲಯಮ್ ರೊಬೆನ್ಾ ಎಂಬ ಶಿಲ್ಲೇಂಧರದ್ಧಂದ
ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ಎಫ್ ಎಂಬ ರ್ುದಿ ಸಂಯುಕುವನ್ುು
ಪ್ರತೆಯೇಕಸಿದ ಹೆೊವಾಡ್ಯ ಫ್ೆೊಲೇರೆ ಮತ್ುು ಅರ್ೆಯಸ್ಟಿ
ಚೆೈನ್ ರವರುಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ 1945ರಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ ರ್ೆೊಬೆಲ್
ಪ್ರರ್ಸಿು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು. ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ಮತ್ುು ಅದರ
ಉತ್ುನ್ುಗಳು (β-ಲಾಯಕಿಮ್ ಪ್ರತಿಜಿೇವಕಗಳು) ಈಗ
ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಲಾಗುತಿುದುದ, ಅರ್ೆೇಕ
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ ಸೆೊೇಂಕುಗಳ ವಿರುದಿ, ವಿಶೆೇರ್ವಾಗಿ
ಸಾಿಫಿಲೆೊೇಕೆೊಕ ಮತ್ುು ಸೆರಪೆೊಿಕೊ
ೆ ಕಗಳ ವಿರುದಿ,
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ
(1). ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ನ್
ಈ
ಆವಿಷ್ಾಾರವು ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಆದಂತ್ಹದು. ಅದರ
ಕಾಯಯವಿರ್ಾನ್
ಮತ್ುು
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾದ
ರೆೊೇಗಕಾರಕಗಳು
ಪ್ರತಿರೆೊೇಧವನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಕಾಯಯವಿರ್ಾನ್ ಬಗೆಗ ವಾಯಪ್ಕ
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಸುಷ್ಟ್ಿೇಕರಣ ದೆೊರೆಯಿತ್ು.
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ದ ಗೆೊೇಡೆಯ ಜೆೈವಿಕ
ಸಂಶೆಲೇರ್ಣೆಯ
ಅಂತಿಮ
ಹಂತ್ವಾದ
ಪೆಪಿಡೆೊೇಗಿಲಕನ್ ಗಳ ಅಡಡ-ಜೆೊೇಡಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಟಾರನ್ಾ ಪೆಪಿಡಾಸ್ಟ ಗಳ (ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ಬಂಧನ್ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್)
ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುು ತ್ಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾವನ್ುು ಕೆೊಲುಲತ್ುದೆ. ಕಡಿಮ್ಮ ಅಡಡಕೆೊಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ
ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ದ
ಗೆೊೇಡೆಯು
ದುಬಯಲಗೆೊಳುುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಇದು ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾದ
ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ದೆೊಳಗೆ ಅನಿಯಂತಿರತ್ ನಿೇರಿನ್ ಹರಿವಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆೊೇರ್ವು ಕುಸಿಯುತ್ುದೆ
ಮತ್ುು
ಸಾವು
ಸಂಭವಿಸುತ್ುದೆ.
ಕೆಲವು
ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾಗಳು
ಬೇಟಾ
ಲಾಯಕಿಮ್ಮೇಸ್ಟ ಗಳನ್ುು
ಉತಾುದ್ಧಸಿ
ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ನ್
ಬೇಟಾ
ಲಾಯಕಿಮ್
ಉಂಗುರವನ್ುು ಸಿೇಳಬಹುದು ಮತ್ುು ಪೆನಿಾಲ್ಲನ್ ಗೆ
.

“ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರ್ಕಬದಧ

ವಿಧಾನವನುು
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳುವ ಮೊಲರ್
ಹೆೊಸ ಔಷಧಗಳ ವಿನ್ಾಾಸ
ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ತಗಲುವ
ಸಮಯವನುು ರ್ಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ ಪರಯತುಗಳಳ
ನಡೆಯುತ್ತವೆ.”
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.

.

.

.

.

.
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ಚಿತ್ರ-2

ಕ್ಷಯರೆೊೇಗದ ವಿರುದಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ
ಮೊದಲ
ಪ್ರತಿಜಿೇವಕ
ಸೆರಪೆೊಿಮ್ಮೈಸಿನ್
ಅನ್ುು
ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಧದದಕಾಾಗಿ ಸೆಲಮನ್ ವಾಕಾಮನ್ ರವರಿಗೆ 1952 ರಲ್ಲಲ
ರ್ರಿೇರಶಾಸರ ಅರ್ಥವಾ ಔರ್ಧಶಾಸರದಲ್ಲಲ ರ್ೆೊಬೆಲ್
ಪ್ರರ್ಸಿುಯನ್ುು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು. ಇವರನ್ುು ಪ್ರತಿಜಿೇವಕಗಳ
ಪತಾಮಹ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆೊಸ ಔರ್ಧದ ಆವಿಷ್ಾಾರವು ಅರ್ೆೇಕ ಹಂತ್ಗಳನ್ುು
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ುದೆ: ಗುರಿ (ಟಾಗೆಯಟ್) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ,
ಮಾನ್ಯತೆ, ಸಾಂಭವಯ ಸಂಯುಕು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ,
ಸಾಂಭವಯದ ಉತ್ುಾುರ್ಿತೆ ನ್ಂತ್ರ ವೆೈದಯಕಯಪ್ೊವಯ
ಮತ್ುು
ವೆೈದಯಕೇಯ
ಪ್ರಯೇಗಗಳು.
ಇದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಟಿಿನ್
ರ್ರಮದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಹತ್ುು ಹಲವಾರು ವರ್ಯಗಳನ್ುು
ತೆಗೆದುಕೆೊೇಳುುತ್ುದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗೆ ತ್ಕಯಬದಿ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ುು
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಮೊಲಕ ಹೆೊಸ ಔರ್ಧಗಳ
ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ಗಲುವ ಸಮಯವನ್ುು
.

.
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ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು ನ್ಡೆಯುತಿುವೆ. ಈ ಹೆೊೇಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿ ರೆೊೇಗಕೆಾ ವಿಶಿರ್ಿವಾದ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್
ಸುರ್ಾರಣೆಗಳನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಚಚಿಯಸಲಾಗಿದೆ. ಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ವಿಶಿರ್ಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಕೆೊೇಮೊೇಲಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಲರುವ
ಗುರಿ (ಟಾರ್ಗೆಟ್) ಗುರುತಿಸುವಿಕಗ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ುು ಮಾಸ್ಟ ಸೆುಕೆೊರೇಮ್ಮಟಿರಕ್ ವಿಶೆೇಲ ರ್ಣೆಯಿಂದ
ರ್ಾವಿೇನ್ಯ ಔರ್ಧಗಳ ಆವಿಷ್ಾಾರಕೆಾ ಹೆೊಸ, ವೆೈದಯಕೇಯವಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇಂದ್ಧನ್ ಮಾಸ್ಟ ಸೆುಕೆೊರೇಮಿೇಟರ್ ಗಳ
ಪ್ರಸುುತ್ವಾಗಿರುವ ಅಣಿವಕ ಗುರಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ್
ಮೊಲಕ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳ ಅಣಿವಕ ರಾಶಿಯನ್ುು ಶೆೇ. 0.005-0.1
ಮಹತ್ವದಾದಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿದ್ಧಯರ್ಿ ರೆೊೇಗದಲ್ಲಲ ಸುಮಾರು 10
ವಂರ್ವಾಹಿಗಳು ಹಾಗೊ ಜೆೊತೆಗ,ೆ ರೆೊೇಗಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ಹೆಚುುವರಿ ವಂರ್ವಾಹಿಗಳು ಹಾಗೊ
100 ಪ್ರಮುಖ ರೆೊೇಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ರ್ಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ,
ಔರ್ಧ ವಿರ್ಾಯಸಕೆಾ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳು 5000 ರಿಂದ
10,000 ಗಳಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಸುುತ್ ಚಿಕತೆಾಗಾಗಿ ಕೆೇವಲ 500 ವಿಶಿರ್ಿ
ಗುರಿಗಳನ್ುು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತಿುದುದ, ಇನ್ೊು ಅರ್ೆೇಕ ಔರ್ಧ
ಗುರಿಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಲವೆ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ವಿನ್ೊತ್ನ್ ಗುರಿಗಳನ್ುು
ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಔರ್ಧದ ಗುರಿಯು
ಒಂದು ನಿದ್ಧಯರ್ಿ ಚಯಾಪ್ಚಯ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಕೆೇತಿ
ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಅಣುವಾಗಿದುದ, ಅದು ರೆೊೇಗದ
ಸಿಥತಿ ಅರ್ಥವಾ ರೆೊೇಗಶಾಸರಕಾೆ ಅರ್ಥವಾ ರೆೊೇಗಕಾರಕದ ಸೆೊೇಂಕು ಚಿತ್ರ-3: ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಜೆಲ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಉದಾಹರಣೆ
ಅರ್ಥವಾ ಉಳಿವಿಗೆ ನಿದ್ಧಯರ್ಿವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ,
ರರ್ಿರ
ನಿಖರತೆಯಂದ್ಧಗೆ
ವಿಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಬಹುದು
ಮತ್ುು
ಆರಂಭದಲ್ಲಲ
ಅಂತ್ಹ
ಗುರಿಗಳನ್ುು
ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ
ನಿರ್ುಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ನಿಖರವಾದ ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆಯ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತ್ು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ುು
ಮೊಲಕ, ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ ದರವಯರಾಶಿಯನ್ಷ್ೆಿೇ ಅಲಲದೆ, ಕಣವಕ
ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ್
ಸಿೇಳಿನಿಂದ
ಪ್ಡೆದ
ಪೆಪೆಿೈಡ್ ಗಳನ್ುು
ಸಹ
ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ, ಅತ್ಯಂತ್ ಸಂಭವನಿೇಯ
ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 4).
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್
ಗುರಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ರೆೊೇಗದ ಅಣಿವಕ ಮತ್ುು
ಅನ್ುಕರಮ ದತಾುಂರ್ದಲ್ಲಲರುವ ಎಲಾಲ ವಿಶಿರ್ಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳ
ಶಾರಿೇರಿಕ
ಪ್ರಕರಯೆಗಳ
ಸಮಗರ
ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆಯನ್ುು
ಸೆೈದಾಿಂತಿಕ ಬೆರಳಚಿುನ್ (ಸಿೇಳು ತ್ುಣುಕುಗಳ ರಾಶಿ)
ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ರೆೊೇಗಕೆಾ ಕಾರಣವಾಗುವ
ಹೆೊೇಲ್ಲಕೆಯು ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಜಿೇವಿಗಳ ಸಂಪ್ೊಣಯ ಜಿೇರ್ೆೊೇಮ್ ಅನ್ುಕರಮ, ಅವುಗಳ
ಮಾಡುತ್ುದೆ.
ವಂರ್ವಹಿಗಳ ಅಭಿವಯಕು ಚಿತ್ರಣ (ಟಾಯನ್ಾ ಸಿಾುಪೆೊಿೇಮ್ ಗಳು),
ಅವುಗಳ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಪೆೊರಫ್ೆೈಲ್ (ಪೆೊರೇಟಿಯೇಮ್) ಅನ್ುು ಗುರಿ ಮಾನ್ಯತಗ
ನಿಧಯರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ರೆೊೇಗಗರಸು ವಯಕುಯ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್
ಒಂದು ನಿದ್ಧಯರ್ಿ ರೆೊೇಗಕೆಾ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳನ್ುು
ಪೆೊರಫ್ೆೈಲ್ ಅನ್ುು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಕುಯ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಪೆೊರಫ್ೆೈಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ. ಇದನ್ುು ಹಲವಾರು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ
ರ್ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲು ಅರ್ಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ದ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಪೆೊರಫ್ೆೈಲ್ ಅನ್ುು ಕಾಯನ್ಾರ್ ಜಿೇವಕೆೊೇರ್ದೆೊಂದ್ಧಗೆ
ಅರ್ಥವಾ ಆತಿಥೆೇಯ ಮತ್ುು ರೆೊೇಗಕಾರಕಗಳ ನ್ಡುವೆ
ಹೆೊೇಲ್ಲಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿರ್ಾನ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತ್ಹ
ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆಯನ್ುು ಪೆೊರೇಟಿಯೇಮ್ ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಈ
ವಿರ್ಾನ್ದಲ್ಲಲ
ಜಿೇವಕೆೊೇರ್/
ಅಂಗಾಂರ್ಸಾರದ್ಧಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ುು ಎರಡು
ಆಯಾಮದ (2ಡಿ) ಎಲೆಕೆೊರೇಫ್ೆೊೇರೆಸಿಸ್ಟ (ಚಿತ್ರ 3) ಮೊಲಕ
ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ುು
ಅವುಗಳ
ವಿದುಯದಾವೆೇರ್ದ ಆರ್ಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಲ
(ಒಂದು ದ್ಧಕಾನ್ಲ್ಲಲ ಜೆಲ್ ಅನ್ುು ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸುವುದು) ಮತ್ುು
ಅವುಗಳ
ಗಾತ್ರದ
ಆರ್ಾರದ
ಮ್ಮೇಲೆ
ಇರ್ೆೊುಂದು
ಆಯಾಮದಲ್ಲಲ (ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸುವ ಜೆಲ್ ನ್ ದ್ಧಕಾಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ)
ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ 2ಡಿ ಜೆಲ್ ಗಳ ವಿಶೆಲೇರ್ಣಾ
ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸುರ್ಾರಿಸಿದುದ, ಬಹಳ ಸಣು
ವಿದುಯದಾವೆೇರ್ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರದ ವಯತಾಯಸಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುವ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ುು ಸುರ್ಿವಾದ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರತೆಯೇಕಸಬಹುದು
ಮತ್ುು ದೃಶಿಯೇಕರಿಸಬಹುದು. ಕಂಪ್ೊಯಟರ್ ರ್ೆರವಿನಿಂದ ನ್ಕ್ೆಗಳ
ಚಿತ್ರ-4
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“ನ್ಾವಿೀನಾ ಔಷಧಗಳ

ಆವಿಷ್ಾಾರಕೆಾ ಹೆೊಸ,
ವೆೈದಾಕೀಯವಾಗಿ
ಪರಸುತತವಾಗಿರುವ ಅಣ್ವಿರ್
ಗುರಿಗಳನುು
ಗುರುತ್ಸುವುದು ಅತಾುಂತ
ಮಹತಿದಾಾಗಿದೆ”

ಪು ಟ 4

ತಕ್ಕಬದಧ ಔಷಧ್ ವಿನ್ಯಯಸ . . . . . ಮತಿಂದತವರೆದ್ಧದೆ

ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ.
ರೆೊೇಗದೆೊಂದ್ಧಗೆ
ಸಂಬಂಧ
ಹೆೊಂದ್ಧರುವ
ಯಾವುದೆೇ
ರೊಪಾಂತ್ರಗಳಿವೆಯೆೇ
ಎಂದು ಪ್ತೆುಹಚುಲು ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಅನ್ುಕರಮವನ್ುು
ದತಾುಂದಲ್ಲಲರುವವರೆೊಂದ್ಧಗೆ ವಯವಸಿಥತ್ ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆಯನ್ುು
ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಗುರಿಯ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ ಅಭಿವಯಕು
ಮಟಿವು ರೆೊೇಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಬದಲಾಗಿದೆಯೆೇ
ಎಂಬುದನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ುಮ
ಔರ್ಧ ಗುರಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್
ಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಗುರಿಯ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ರಚರ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಹೆೊೇಲುತ್ುದೆಯೆೇ ಎಂಬುದನ್ುು ಸಹ ವಿಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಬಹುದು.
ಗುರಿಯ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಬಗೆಗ ಮತ್ುರ್ುಿ ಆಳವಾದ
.

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲು, ಅದಕಾನ್ುಗುಣವಾದ
ವಂರ್ವಹಿ ತ್ುಕಡಿಯನ್ುು ಪಾಲ್ಲಮರೆೇಸ್ಟ ಸರಪ್ಳಿಕರಯೆ
(ಪಸಿಆರ್)
ನಿಂದ
ವಧಿಯಸಲಾಗುತ್ುದೆ,
ಅಸಮರೊಪ್ತೆಯ ವಯವಸೆಥಗಳಲ್ಲಲ ಸೊಕು ವಾಹಕಗಳನ್ುು
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ಅತಿಅಭಿವಯಕುಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ,
ರ್ುದ್ಧಿೇಕರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ
ಮತ್ುು
ಹರಳುಗಳಾಗಿಸಿ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ ಮೊರು ಆಯಾಮದ ರಚರ್ೆಯನ್ುು
ನಿರ್ಾಷ್ಟ್ಯಸಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ (ಚಿತ್ರ 5). ಈ ವಿರ್ಾನ್ಗಳಲ್ಲಲ
ಎರ್ುಿ ದೆೊಡಡ ತಾಂತಿರಕ ಕಾರಂತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ,
ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಲವಾರು ವರ್ಯಗಳಿಂದ
ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮಟಿಿಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ.
.

ಚಿತರ 5

ಸಾಾಂಭವ್ಯ ಸಾಂಯ್ುಕ್ತ ಗುರುತಿಸುವಿಕಗ
ಸಂಭವನಿೇಯ ಲ್ಲಗಾಂಡ್ / ಔರ್ಧ ಬಂಧಕ
ಪಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು, ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್
ಕಾಯಯವನ್ುು ಬಂಧಿಸಬಲಲ ಹಾಗೊ ಪಾರಯರ್ಃ
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ
ಅಣುಗಳನ್ುು
ಗುರುತಿಸಲು
ಬಯೇಇನ್ಫಮಾಯಯಟಿಕ್ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ ರಚರ್ೆಯನ್ುು ವಿಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ವಿವಿಧ ಡಾಕಂಗ್ ಮತ್ುು ಮಾಡೆಲ್ಲಂಗ್ ಪೆೊರೇಗಾರಂಗಳನ್ುು
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ಕಂಪ್ೊಯಟರ್
ರ್ೆರವಿನ್
ಅಣು
ವಿರ್ಾಯಸದ್ಧಂದ ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ತ್ು ಲ್ಲಗಾಂಡ್ ನ್
ಆಕರ್ಯಣೆಯನ್ುು ಹೆಚಿುಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಣುಗಳ
ಬಂಧಕ ಸಿಥರಾಂಕದ ಸೆೈದಾಿಂತಿಕ ವಿಶೆಲೇರ್ಣೆಯನ್ುು
ಕಂಪ್ೊಟರ್ ಸಿಮುಲೆೇರ್ನ್ ಮೊಲಕ ನ್ಡೆಸಿ, ಅತ್ಯಂತ್
ಕಡಿಮ್ಮ Ki ಮೌಲಯವನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಅಣುಗಳನ್ುು
ಆಯೆಾ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ
ಹಾಗೊ
ಅಂತ್ಹ
ಸಂಯುಕುಗಳು ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಕಾಯಯವನ್ುು
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದು
ಸಂಭವನಿೇಯ.
ನ್ಂತ್ರ
ಸಂಯುಕುಗಳನ್ುು ಸಂಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಜಿೇವಿಯ
ಹೆೊರಗಡೆ
ಗುರಿ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್
ಕಾಯಯವನ್ುು
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯವನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಕರಯಾತ್ಮಕ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಮತ್ುರ್ುಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ುು
ಮಾಡಿ
ದಾರವಯತೆ/ಬಂಧಕ
ಬಲ
ಇತಾಯದ್ಧಗಳನ್ುು
ಸುರ್ಾರಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್
ಕಾಯಯವನ್ುು
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಲ
ಅವುಗಳ
ಸಾಮರ್ಥಯಯವನ್ುು ಮತೆೊಮ್ಮ
ು ಮ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಅತ್ಯಂತ್
ಭರವಸೆಯ ಸಂಯುಕುಗಳನ್ುು ಜಿೇವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಗುರಿ
ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ನ್
ಕಾಯಯದ
ಮ್ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾಾಗಿ
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಜಿೇವರಸಾಯನ್ಶಾಸರ, ಅಣು ಜಿೇವಶಾಸರ, ಜಿೇವಕೆೊೇರ್
ಜಿೇವಶಾಸರ,
ಜೆೈವಿಕ
ರಸಾಯನ್ಶಾಸರ,
.

“ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸರ, ಅಣು

ಜೀವಶಾಸರ, ಜೀವಕೆೊೀಶ
ಜೀವಶಾಸರ, ಜೆೈವಿರ್

ರಸಾಯನಶಾಸರ,

ಬಯೀಇನಫಮಾಾಕಟಿಕ್ಸ್ ಮತುತ

ರಚನ್ಾತಮರ್ ಜೀವಶಾಸರದುಂತಹ
ವಿವಿಧ ಕ್ೆೀತರಗಳ ತಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಳ
ಭರವಸೆಯ ಸುಂಭವಾಗಳನುು

ರ್ುಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಟಿಿಗೆ ಕೆಲಸ

ಮಾಡುತ್ಾತರೆ”

.

.

.

.

.

ವಿ ಜ್ಞಾ ನ ವಾ ಹಿ ನಿ

ಬಯೇಇನ್ಫಮಾಯಯಟಿಕ್ಾ
ಮತ್ುು
ರಚರ್ಾತ್ಮಕ
ಜಿೇವಶಾಸರದಂತ್ಹ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳ ತ್ಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಭರವಸೆಯ ಸಂಭವಯಗಳನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಟಿಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾುರ.ೆ
ಸಾಾಂಭಾವ್ಯ ಸಾಂಯ್ುಕ್ತದ ಕಾಯ್ೆಕ್ಷಮತಗ ಸುಧಾರಣಗ
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೆಲೇರ್ಣೆಗಾಗಿ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಬೆೇಕಾಗುವುದು.
ಇದು
ಔರ್ಧದ
ವೆಚುವನ್ುು
ಕಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡುವುದು
ಹಾಗೊ
ವಿರ್ಾಯಸಗೆೊಳಿಸಿದ ಔರ್ಧಗಳು ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸಂಕೇಣಯದ ಅತ್ಯಲು Ki ಮತ್ುು ಸುರ್ಾರಿತ್
ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಹೆೊಂದ್ಧರಬೆೇಕು. ಅಣುವಿನ್ಲ್ಲಲ ಮತ್ುರ್ುಿ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಿ, ಅದರ ಗುರಿಯ ಹೆೊರಗಿನ್
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು
ಕಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು
(ಇದರಿಂದ ಅಡಡ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ುದೆ).
ಅಣುಗಳ ಭೌತಿಕ, ರಸಾಯನಿಕ ಮತ್ುು ಚಯಾಪ್ಚಯ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಸಹ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲುಟಿ ಪ್ರಕರಯೆಯ ಉಳಿಕೆಯ
ಸಂಗರಹವು
ಚಯಾಪ್ಚಯ
ಪ್ರತಿರೆೊೇಧಕೆಾ
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸಾುಟೆೇಯಟ್
ಟಾರನ್ಾ
ಕಾಬಯಮ್ಮೈಲೆೇಸ್ಟ ನ್
ಬಗಿ
ಬಂಧಕ
ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ
ಫ್ೆೊೇಫ್ೆೊೇರ್ೆೊಅಸಿಟೆೈಲ್
ಎಲ್
ಆಸಾುಟೆೇಯಟ್ (PAcAsp)
ಎಂಬ ಸಂಯುಕುವು
ಜಿೇವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ಈ ಕಣವದ್ಧಂದ ವೆೇಗವದ್ಧಯತ್ವಾದ ಪ್ರತಿಕರಯೆಯ
ಉಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದಾದ ಕಾಬೆೊಯಮ್ಮೈಲ್ ಫ್ಾಸೆಫೇಟ್ ನ್
ಶೆೇಖರಣೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ.
ರ್ೆೈಸಗಿಯಕ
ಮೊಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆಯೇಕಸಲಾದ ಸಂಯುಕುಗಳಿಗೊ ಸಹ
ಸಾಂಭವಯ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆ ಸುರ್ಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲೆೇರಿಯಾ ಚಿಕತೆಯ
ಾ ಲ್ಲಲ ಪ್ರಮುಖ
.
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ಔರ್ಧವಾದ ಆಟೆಯಮಿಸಿನಿನ್ ಅನ್ುು ಚಿೇರ್ಾ ಮತ್ುು ವಿಯೆಟಾುಂನ್ಲ್ಲಲ
ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲಲನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ. ಆದರೊ, ಇದು ಅತ್ಯಲು
ದಾರವಯತೆಯನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧದುದ, ರಕುದಲ್ಲಲ ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಲ
ಹಿೇರಲುಡುತ್ುದೆ. ಇದಲಲದ,ೆ ಈ ರ್ೆೈಸಗಿಯಕ ಮೊಲದಲ್ಲಲ ಸಂಯುಕುವು
ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಲದೆ.
ಆಟೆಯಮಿಸಿನಿಎನ್ ನ್ ಕರಗುವಿಕೆ
ಮತ್ುು
ಹಿೇರಿಕೆೊಳುುವಿಕೆಯನ್ುು
ಸುರ್ಾರಿಸುವತ್ು
ನ್ಡೆದ
ಪ್ರಯತ್ುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚಿುನ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೆಲೇರ್ಣೆ ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ
ಸಂಯುಕುದ ಉತಾುದರ್ೆ ಸಾಧಯವಾಗಿದೆ.
.

ವಗೈದಯಕೀಯ್ಪ್ೂವ್ೆ ಮತ್ುತ ವಗೈದಯಕೀಯ್ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ
ಗುರುತಿಸಲಾದ
ಸಂಭಾವಯ
ಅಣುವನ್ುು
ಆರಂಭದಲ್ಲಲ
ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪಾರಣಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಲ (ಪರಕಲನಿಕಲ್ ಪ್ರಿೇಕ್ೆ) ಅದು
ಔರ್ಧ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು
ಪ್ರದಶಿಯಸುವುದೆೇ
ಎಂಬುದನ್ುು
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವ ಅಂರ್ಗಳೆಂದರೆ, ಗುರಿಗೆ
ನಿದ್ಧಯರ್ಿವಾಗಿದೆಯೆೇ? ಗುರಿ ಪೆೊರೇಟಿೇನ್ ಸಂಯುಕುವು ಒಂದು
ಐಸೆೊೇಮಾಫ್ಯ ಗೆ
ಮಾತ್ರ
ನಿದ್ಧಯರ್ಿವಾಗಿದೆಯೆೇ?
ಇದರ
ಹಿೇರಿಕೆೊಳುುವಿಕೆ,
ವಿತ್ರಣೆ,
ಚಯಾಪ್ಚಯ,
ವಿಸಜ್ಯರ್ಾ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆೇಗಿವೆ? ಎಂಬುದು. ಯಕೃತ್ುು ಬಹುತೆೇಕ
ಅಣುಗಳನ್ುು ಚಯಾಪ್ಚಯಗೆೊಳಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿದುದ, ಅವು
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊತ್ರದಲ್ಲಲ ವಿಸಜಿಯಸಲುಡುತ್ುವೆ. ಅಣುವು ಕರಯಾ
ಸಥಳವನ್ುು ತ್ಲುಪ್ುವ ಮೊದಲು ಅದು ಹೆೊರಹಾಕಲುಟಿರೆ, ಔರ್ಧವು
.

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ. ಜೆೈವಿಕ ಲಭಯತೆ, ವಿಭಿನ್ು ವಿತ್ರಣಾ
ವಿರ್ಾನ್ಗಳು, ಒಳಸೆೇರಿಸುವ ಮಾಗಯಗಳು, ಡೆೊೇಸೆೇಜ್ ಮತ್ುು ಅವುಗಳ
ಜಿೇವನ್ಕರಮ
ನಿಯಮವನ್ುು
ಉತ್ುಮಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು.
ಔರ್ಧವು
ವೆೈದಯಕೇಯ ಪ್ರಯೇಗಗಳಿಗೆ ಸಿದಿವಾಗುವ ಮೊದಲು ವಿರ್ತ್ವ, ಅಡಡ
ಪ್ರತಿಕರಯೆಗಳು, ಅಡಡ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ೊು ಸಹ ಸಂಪ್ೊಣಯವಾಗಿ
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ವೆೈದಯಕೇಯ ಪ್ರಯೇಗಗಳನ್ುು
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅನ್ುಮೊೇದರ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ.
ಪ್ರಯೇಗಕೆಾ
ಒಳಗಾಗುವವರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಿ
ಅವರ
ಸಮಮತಿಯಂದ್ಧಗೆ, ಡಬಲ್ ಬೆೈಲ ಂಡ್ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು
ಸೊಕುವಾಗಿ ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಔರ್ಧವನ್ುು
ಮಾರುಕಟೆಿಗೆ ಬಡುಗಡೆಗೆ ಅನ್ುಮೊೇದ್ಧಸುವ ಮೊದಲು ವೆೈದಯಕೇಯ
ಪ್ರಯೇಗಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ದತಾುಂರ್ವನ್ುು ತ್ಜ್ಞರು ವಿಶೆಲೇಷ್ಟ್ಸುತಾುರೆ.
ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಾದ ಔರ್ಧಶಾಸರ, ವೆೈದಯಕೇಯ, ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸರಜ್ಞರು
ಮತ್ುು ವಾಯಪಾರ ನಿವಾಯಹಕ ತ್ಜ್ಞರು ಒಟಾಿಗಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸಿ
ಇದನ್ುು ಸಾಧಿಸುತಾುರ.ೆ
ಈ ತ್ಕಯಬದಿ ಔರ್ಧ ವಿರ್ಾಯಸವು
ನಿಜ್ವಾಗಿಯೊ ಬಹುಶಿಸಿುೇಯ ಪ್ರಯತ್ುವಾಗಿದುದ, ಹೆಚಿುನ್ ಸಂಖ್ೆಯಯ
ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಿಣತ್ ತ್ಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಗೂರ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಾವಿತಿರ
ರ್ಾಸಿ (ಎನ್ಎಎಸ್ಟಐ) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ,
ಜಿೇವರಸಾಯನ್ಶಾಸರ ವಿಭಾಗ
ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸೆಥ, ಬೆಂಗಳ ರು 560012

ಪ್ೊಚಲಿತ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತತು ತಿಂತೊಜ್ಞ
ಾ ನ
ಮೇದೇಜೇರಕ್ ಗೊಿಂಥಿ ಕಾಯನಸರ್ (ಪಿಡಿಎಸಿ)ನ ಆರಿಂಭಿಕ್ ರೇಗ ಗುರತತತಸತವಿಕೆಯ್ಲಿಿ ಕ್ೃತಕ್ ಬತದ್ಧಧಮತ್ು (ಎಐ) ಮತತು
ಯ್ಿಂತೊ ಕ್ಲಿಕೆ (ಎಿಂಎಲ್)
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ವಾದ ಕೃತ್ಕ ಬುದ್ಧಿಮತೆು (ಎಐ)ಯು ದೆೈನ್ಂದ್ಧನ್
ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿುದೆ. ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರ ಕಲ್ಲಕೆ
(ಎಂಎಲ್) ವಿರ್ಾನ್ಗಳಲ್ಲಲ ರ್ಾವು ಸಾಕರ್ುಿ ವಿಕಾಸವನ್ುು ರ್ೆೊೇಡುತಿುದೆದೇವೆ.
ಹೆಚುು
ನಿಖರವಾಗಿದ
ಮತ್ುು
ವೆೈವಿಧಯಮಯ
ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಕವಾಗಬಲಲ ಎಐ ಮತ್ುು ಎಂಎಲ್ ಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ
ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗದ
ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು
ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ
.

ಪಾಯಂಕರಯಾಟಿಕ್ ಡಕಿಲ್ ಅಡೆರ್ೆೊಕಾಸಿಯರ್ೆೊೇಮಾ (ಪಡಿಎಸಿ) ಅರ್ಥವಾ
ಮ್ಮೇದೆೊೇಜಿೇರಕ ಗರಂರ್ಥ ಕಾಯನ್ಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಾರಕ ಗೆಡೆಡ ಮತ್ುು ಕಾಯನ್ಾರ್
ಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದಾಗಿದುದ, ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಥರ್ಾಂತ್ರ ಮತ್ುು ರೆೊೇಗ
ಗುರುತ್ುಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಲನ್ ಕಠಿಣತೆಯಂತ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧದೆ.
ಮ್ಮೇದೆೊೇಜಿೇರಕ ಗರಂರ್ಥಯ ಅಂಗರಚರ್ಾ ಸಥಳ, ರೆೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು
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ಬಳಸಲಾಗುತಿುದೆ. ವೆೈದಯಕೇಯ ನಿರ್ಾಯರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವಲ್ಲಲ, ಸವಯಂ
ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ
ರೆೊೇಗಿಗಳನ್ುು
ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಸಂಪ್ಕಯದಲ್ಲಲರಿಸುವಲ್ಲಲ ಹಾಗೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆೈಗೆಟುಕದ, ವಿದುಯಕುವಲಲದ
ದತಾುಂರ್ಗಳನ್ುು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆೊಳುುವಲ್ಲಲ ಎಐ ಮತ್ುು ಎಂಎಲ್ ಗಳು
ಬಹಳರ್ುಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿುವೆ.
.
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(ತ್ೊಕದಲ್ಲಲ ಇಳಿಕೆ, ಆಯಾಸ, ಕಬೆೊೊಟೆಿ ಮತ್ುು ಬೆನ್ುು ರ್ೆೊೇವು ಹಾಗೊ
ಅಸವಸಥತೆ) ಮತ್ುು ಪ್ರಸುುತ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಾ ವಿರ್ಾನ್ದ
ಅಲಭಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ರೆೊೇಗ ಗುರುತ್ುಸುವಿಕೆಯು ಕರ್ಿವಾಗಿದೆ.
ಬೇಜಿಂಗ್ ನ್ ಪೇಕಂಗ್ ಯೊನಿವಸಿಯಟಿ ಹೆಲ್ು ಸೆೈನ್ಾ ಸೆಂಟರ್ ನ್
ಇನ್ ಸಿಿಟೊಯಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿಮ್ಾ ಬಯೇಮ್ಮಡಿಸಿನ್ ನ್ಲ್ಲಲನ್ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ
ತ್ಂಡವು (ಗುವಾಂಗಿಾಿ ವಾಂಗ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು, 2021) ಪಡಿಎಸಿಯನ್ುು
ಪ್ತೆಹ
ು ಚುಲು ಎಂಎಲ್ ಮತ್ುು ಲ್ಲಪಡೆೊೇಮಿಕ್ಾ ಅನ್ುು ಬಳಸುವ ಒಂದು
ವಿರ್ಾನ್ವನ್ುು ಮಂದ್ಧಟಿಿದಾದರೆ. ಜೆೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ುು ರೆೊೇಗಗರಸಥ
ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಸೊಕ್ಷಮತೆಯನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯ ಸಣು
ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೈಟ್ಾ ಗಳ
ಸಂಗರಹ,
ಪ್ತೆು
ಮತ್ುು
ವಿಶೆೇಲ ರ್ಣೆಗೆ
ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೊಮಿಕ್ಾ
ಅನ್ುವು
ಮಾಡಿಕೆೊಡುತ್ುದೆ.
ಗುರಿಯಲಲದ
ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೊಮಿಕ್ಾ ನ್ ಬೃಹತ್ ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೈಟ್ ವಾಯಪು ಹಾಗೊ
.

.

.

.

.

.

ಮತ್ುು ಮಾಸ್ಟ ಸೆುಕರಂ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಯೆಾಯ ಮೊಲಕ, ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ
ತ್ಂಡವು 17 ವಿಶಿರ್ಿ ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೈಟ್ಾ ಗಳನ್ುು ಪ್ತೆು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಿದೆ ಹಾಗೊ ದರವ ಕೆೊರೇಮಾಯಟೆೊೇಗರಫಿ – ಮಾಸ್ಟ ಸೆುಕೆೊರೇಮ್ಮಟಿರ
ಆರ್ಾರಿತ್ ಗುರಿಯ ವಿಶೆೇಲ ರ್ಣೆಯನ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಈ
ಅಧಯಯನ್ದಲ್ಲಲ, ಅವರು ಕಾಯನ್ಾರ್ (ಪಡಿಎಸಿ)ನ್ ಲ್ಲಪಡ್ ವೆೈಶಿರ್ಿಯಗಳನ್ುು
ವಗಿೇಯಕರಿಸಲು ಮತ್ುು ಆಯೆಾ ಮಾಡಲು ಪಡಿಎಸಿ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ
ರೆೊೇಗಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಕುಗಳಿಂದ ರಕುಸಾರದ ಲ್ಲಪಡ್
ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೈಟ್ಾ ಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ನಿರೊಪಸಲಾದ ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೈಟ್ಾ ಮತ್ುು
ಯಂತ್ರ ಕಲ್ಲಕೆಗಳೆರಡನ್ುು ಸಂಯೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು. ನ್ಂತ್ರ,
ಪಡಿಎಸಿ ಪ್ತ್ುಗಾಗಿ ಗುರಿಯುಕು ಲ್ಲಪಡ್ ನ್ ಬಹು ಪ್ರತಿಕರಯೆ ಉಸುುವಾರಿ
(ಎಂಆರ್ ಎಂ)–ಕರಮ ಪ್ರಿಮಾಣ ವಿಶೆೇಲ ರ್ಣೆ (ಮೊೇಡ್ ಕಾವಂಟಿಫಿಕೆೇರ್ನ್
ಅಸೆ)ಾ ಯನ್ುು ಬಹು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಮಾದರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಅನ್ುಸರಿಸಲಾಯಿತ್ು
ಮತ್ುು ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ುು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು,
ತ್ಂಡವು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಪಡಿಎಸಿ ಹೆೊಂದ್ಧರುವ 1033
ರೆೊೇಗಿಗಳನ್ುು ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡಿದುದ, ದೆೊಡಡ ಬಾಹಯ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ
ಸಮೊಹದಲ್ಲಲ 0.9351 ರೆೇಖ್ೆಯಡಿಯ ಪ್ರದೇೆ ರ್ (ಎರಿಯಾ ಅಂಡರ್
ಕರ್ವಯ–ಎಯುಸಿ) ದೆೊಂದ್ಧಗೆ ಶೆೇ. 86.74ರರ್ುಿ ನಿಖರತೆಯನ್ುು ಮತ್ುು
ಭಾವಿೇ (ಪಾರಸೆುಕಿೇರ್ವ) ಕಲನಿಕಲ್ ಸಮೊಹದಲ್ಲಲ 0.9389 ಎಯುಸಿ
ಮತ್ುು ಶೆೇ. 85ರರ್ುಿ ನಿಖರತೆಯನ್ುು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಏಕಜಿೇವಕೆೊೇರ್ ಅನ್ುಕರಮಣಿಕೆ, ಪೆೊರೇಟಿಯೇಮಿಕ್ಾ ಮತ್ುು ಮಾಸ್ಟ
ಸೆುಕೆೊರೇಮ್ಮಟಿರ ದೃರ್ಯಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ, ಪಡಿಎಸಿ ಅಂಗಾಂರ್ಗಳ ಆಯದ
ಲ್ಲಪಡ್ ಗಳಲ್ಲಲನ್ ಗಮರ್ಾಹಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ುು ತೆೊೇರಿಸಲಾಯಿತ್ು.
ಪಡಿಎಸಿ ಪ್ತೆಗ
ು ೆ ಇದೆೊಂದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶಾವಸಾಹಯ ಮತ್ುು
ನಿಖರವಾದ ಕನಿರ್ಠ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ವಿರ್ಾನ್ವೆಂದು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ತ್ಂಡದ
ಅಭಿಪಾರಯ.
- ಡಾ. ಆನ್ಾಂದ್ ಆರ್.
ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ
.

.

.
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ವಿಶಾವಸಾಹಯನಿೇಯ ಮತ್ುು ಗುರಿಯಾದ ಮ್ಮಟಾಬೆೊಲೆೊಮಿಕ್ಾ ಗಳೆರಡರ
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ಅಧಯಯನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಕುಯುತ್ ತ್ಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ,
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ಹಾರತವ ಮೈಕ್ೊೇಚಿಪ್
ರ್ತ್ರ್ತ್ಮಾನ್ಗಳಿಂದಲೊ ಭೊಮಿಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯ
ಜಿೇವಸಂಕುಲಗಳನ್ುು ಸಲಹಲು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹಲವಾರು ಸೃಜ್ನ್ಶಿೇಲ
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ುು
ರೊಪಸಿಕೆೊಂಡು
ಬರುತಿುದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ
ಸುಳಿವುಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡು ಮಾನ್ವರು ಅರ್ೆೇಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುತಿುದಾದರೆ. ರ್ಾತ್ಯ ವೆಸಿನ್ಯ ವಿರ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಪೆೊರ.
ಜಾನ್ ರೆೊೇಜ್ಸ್ಟಯ ರವರ ರ್ೆೇತ್ೃತ್ವದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ತ್ಂಡವು
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸರಣವಾಗುವ ಬೇಜ್ಗಳನ್ುು ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡುವ
ಮೊಲಕ
'ಹಾರುವ
ಮ್ಮೈಕೆೊರೇಚಿರ್ಪ'
ಎಂಬ
ಸಾಧನ್ವನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದಾದರೆ.
ಮರಳಿನ್ ಕಣದ ಗಾತ್ರದರ್ುಿ ಸಣುಗಿರುವ ಈ ಹಾರುವ
ಮ್ಮೈಕೆೊರೇಚಿರ್ಪ ನ್ಲ್ಲಲ ಮೊೇಟರ್ ಅರ್ಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವುದ್ಧಲಲ. ಬದಲಾಗಿ,
ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸರಣವಾಗುವ ಮಾಯಪ್ಲ್ ಮರದ ಬೇಜ್ದಂತೆ
ಗಾಳಿಯ ಚಲರ್ೆಯಿಂದ ಹಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥಯಯವನ್ುು ಗಳಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು
ಗಾಳಿಯ ಮೊಲಕ ರ್ೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಿರ್ ನ್ಂತೆ ತಿರುಗುತಾು
.

.

ಬೇಳುತ್ುದೆ.
ಎತ್ುರದ್ಧಂದ
ಇವುಗಳನ್ುು
ಬಟಾಿಗ,
ನಿಯಂತಿರತ್ ಚಲರ್ೆಯ ಮೊಲಕ
ನಿರ್ಾನ್ಗತಿಯಲ್ಲಲ
ಕೆಳಗೆ
ಬೇಳುತ್ುವೆ.
ಈ
ರಿೇತಿಯ
Source: Northwestern University
ಚಲರ್ೆಯು,
ಅದರ
ಹಾರಾಟವನ್ುು ಸಿಥರಗೆೊಳಿಸುವುದಲಲದೆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೆೇರ್ದಲ್ಲಲ ಅದರ
ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ುು ಗಾಳಿಯಂದ್ಧಗಿನ್ ಸಂವಹನ್ ಸಮಯವನ್ುು
ಹೆಚುಲ್ಲದುದ, ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ, ವಾಯುಜ್ನ್ಯ ರೆೊೇಗ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಸರ
ಮಾಲ್ಲನ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಸುವುದಕೆಾ ಸೊಕುವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ್ ಮಾನ್ವ
ನಿಮಿಯತ್ ಹಾರುವ ಸಾಧನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಚಿಕಾದಾಗಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಲ
ಗಾರಹಕಗಳು, ವಿದುಯತ್ ಮೊಲಗಳು, ನಿಸುಂತ್ು ಸಂವಹನ್ಕಾಾಗಿ
ಆಂಟೆರ್ಾಗಳು ಮತ್ುು ದತಾುಂರ್ವನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಲು ಸೃತಿಕೆೊೇರ್ಗಳಂತ್ಹ
ಅತಿ ಸೊಕ್ಷಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ುು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಪುಟ 2 :

ಸಂಚಿಕೆ 03

ರೆೊೇಜ್ಸ್ಟಯ ಮತ್ುು ಅವರ ತ್ಂಡವು ಟಿರಸೆಿಲಾಲಟಿಯಾ (ಆಸೆರೇಲ್ಲಯದ
ಗೆೊೇಲ್ಡ ವಿೇನ್) ಬೇಜ್ದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ ರೆಕಾೆಗಳಂತೆ ಅದೆೇ ಆಕಾರ ಮತ್ುು
ಕೆೊೇನ್ಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುವಂತೆ ಮೊರು ರೆಕಾೆಗಳ ಹಾರುವ ಮ್ಮೈಕೆೊೇರ ಚಿರ್ಪ
ಗಳನ್ುು ವಿರ್ಾಯಸಗೆೊಳಿಸಿದೆ. ಟೆೈಸೆಿಲಾಲಟಿಯಾ ಬೇಜ್ದ ನಿರ್ಾನ್ವಾದ
ನಿಯಂತಿರತ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕರಿಸಲು ಅವರು ನಿಮಿಯಸಿದ
ಸಾಧನ್ದ ಸುತ್ುಲೊ ಗಾಳಿ ಹೆೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ುದೆ
ಎಂಬುದನ್ುು ಕಂಪ್ೊಯಟೆೇರ್ನ್ಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಲಂಗ್
ಮೊಲಕ ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಂತ್ರ,
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲಲ ದೃರ್ಯ ವಿಶೆೇಲ ರ್ಣೆ ಮತ್ುು
ಗಾಳಿ ಹರಿವಿನ್ ರಿೇತಿಗಳನ್ುು ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸುವ
ಸುರ್ಾರಿತ್ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ ರೆೊೇಜ್ಸ್ಟಯ
ತ್ಂಡವು ಈ ರಚರ್ೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿಯಸಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಿತ್ು. ಈ ಮೊಲಕ
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸರಣವಾಗುವ ಬೇಜ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೆಚುು ಸಿಥರವಾದ
ಪ್ರ್ಥ ಮತ್ುು ನಿರ್ಾನ್ಗತಿಯನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುವ ರಚರ್ೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿಯಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಯವಾಯಿತ್ು. ಅಲಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುವುದಕಾಂತ್ ಚಿಕಾ
ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ನಿಮಿಯಸಲು ಸಹ ಅವರು ಸಮರ್ಥಯರಾದರು.
ತ್ಂಡವು ಮೊದಲು ಚಪ್ುಟೆಯಾದ ಸಮತ್ಲ ಜಾಯಮಿತಿಯಲ್ಲಲ
ಪ್ೊವಯಗಾಮಿಗಳನ್ುು
ನಿಮಿಯಸಿದರು.
ನ್ಂತ್ರ,
ಅವರು
ಈ
ಪ್ೊವಯಗಾಮಿಗಳನ್ುು ಹಿಗಿಗದ ರಬೊರ್ ತ್ಲಾರ್ಾರದ ಮ್ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಹಿಗಿಗದ ತ್ಲಾರ್ಾರವನ್ುು ಸಡಿಲಗೆೊಳಿಸಿದಾಗ, ನಿಯಂತಿರತ್ ಬಕಲಂಗ್
ಪ್ರಕರಯೆಯಿಂದಾಗಿ
ರೆಕೆಾಗಳು
ಪ್ುಟಿದೆದುದ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೊರು
ಆಯಾಮದ
ರೊಪ್ಗಳನ್ುು
ಪ್ಡೆಯುತ್ುವ.ೆ
ಪ್ರಸುುತ್
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಲರುವ ಎಲಾಲ ಅರೆವಾಹಕ
ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುು
ಸಮತ್ಲಗಳಲ್ಲಲ
Source: Northwestern University
ನಿಮಿಯಸಲಾಗುತಿುದುದ,
ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಾ
ಉದಯಮವು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ್ ಸುರ್ಾರಿತ್ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಉತಾುದರ್ಾ
ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆೊಳುಲು
ಸಾಧಯವಾಗಿತ್ು.
ಹಾಗಾಗಿ,
ಮೊದಲು ಎರಡು ಆಯಾಮದ
ಪ್ೊವಯಗಾಮಿಗಳಿಂದ ಮೊರು
ಆಯಾಮದ
ರಚರ್ೆಗಳನ್ುು
Source: Northwestern University
ನಿಮಿಯಸುವ ಈ ಪ್ರಕರಯೆಯು
ಅತ್ಯಂತ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯಿತ್ು.
ಗಾರಹಕಗಳು, ರ್ಕು ಮೊಲ, ಸೃತಿಕೆೊೇರ್ಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ಆಂಟೆರ್ಾವನ್ುು
ಅಳವಡಿಸಿ, ದತಾುಂರ್ಗಳನ್ುು ಸಾಮಟ್ಯ ಫ್ೆೊೇನ್, ಟಾಯಬೆಟ್
ಲ
ಅರ್ಥವಾ
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ಕಂಪ್ೊಯಟರ್ ಗೆ ನಿಸುಂತ್ುವಾಗಿ ವಗಾಯಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ
ತ್ಂಡವು ಪ್ರದಶಿಯಸಿತ್ು. ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲನ್ ಕಣಗಳನ್ುು
ಪ್ತೆಹ
ು ಚುಲು ಗಾರಹಕಗಳನ್ುು, ನಿೇರಿನ್ ಗುಣಮಟಿವನ್ುು ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಸಲು pH
ಗಾರಹಕವನ್ುು ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ತ್ರಂಗಾಂತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಸೊಯಯನ್ ಕರಣಗಳನ್ುು
ಅಳೆಯಲು ದುಯತಿಗಾರಹಕಗಳನ್ುು ಸಂಯೇಜಿಸಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಸಿ ತೆೊೇರಿಸಿದಾದರೆ.
ಈ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ುು ಹೆಚಿನ್
ು ಸಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಲ ವಿಮಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಅರ್ಥವಾ
ಎತ್ುರದ ಕಟಿಡದ್ಧಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕೆಳಕೆಾ ಚದುರಿಸಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ
ಸೆೊೇರಿಕೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ುಗಳ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಅರ್ಥವಾ ವಿವಿಧ ಎತ್ುರಗಳಲ್ಲಲ
ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ಯದ ಮಟಿವನ್ುು ಪ್ತೆಹ
ು ಚುಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ರೆೊೇಜ್ಸ್ಟಯ ರವರ ಊಹೆ. ಈಗಿರುವ ಹೆಚಿನ್
ು ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಉಪ್ಕರಣವನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧದುದ, ಆಸಕು
ಪ್ರದೆೇರ್ದಾದಯಂತ್ ಕೆಲವೆೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ದತಾುಂರ್
ಸಂಗರಹಿಸಲು ವಿರ್ಾಯಸಗೆೊಳಿಸಲುಟಿಿರುತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ಬಹು ಸಂಖ್ೆಯಯ ಸೊಕ್ಷಮ
ಗಾರಹಕಗಳನ್ುು ದೆೊಡಡ ವಾಯಪು ಪ್ರದೆೇರ್ದ ಮ್ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ನಿಸುಂತ್ು ಜಾಲದ
ಮೊಲಕ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆಾ ಹಾರುವ ಮ್ಮೈಕೆೊರೇಚಿರ್ಪ ಗಳು ಸೊಕು
ಮತ್ುು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂಬುದು ತ್ಂಡದ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಈ ಹಾರುವ ಮ್ಮೈಕೆೊರೇಚಿರ್ಪ ಗಳ ಭವಿರ್ಯವೆೇನ್ು,
ಇದು ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಕಸವನ್ುು ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುತ್ುದೆಯೆೇ? ಎಂದು ನಿೇವು
ಯೇಚಿಸುತಿುದ್ಧದೇರಾ?. ಇಲಲ! ಇದಕೆೊಾಂದು ಪ್ರಿಹಾರವಿದೆ. ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ
ತ್ಂಡವು ಅಶಾರ್ವತ್ ಅರ್ಥವಾ ಅಸಿಥರ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಾ ಪ್ದಿತಿಯನ್ುು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದುದ,
ಕಾಲಾನ್ಂತ್ರ
ದೆೇಹದಲೆೇಲ
ಕರಗುವ
ಬಯೇರಿಸೆೊಸಿಯಬಲ್
ಹೃದಯ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಪೆೇಸ್ಟ
ಮ್ಮೇಕರ್)ಗಳಂತೆ
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಅವನ್ತಿ Source: Northwestern University
ಹೆೊಂದುವ ಅರ್ಥವಾ ಕಣಮರೆಯಾಗುವ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುು
ಬಳಸಿ ಈ ಮ್ಮೈಕೆೊರೇಚಿರ್ಪ ಗಳನ್ುು ನಿಮಿಯಸಿದಾದರೆ. ಅವರು ವಿರ್ಟನಿೇಯ
ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳು, ಕಾಂಪೆೊೇಸ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ುು
ನಿೇರಿನ್ ಸಂಪ್ಕಯಕೆಾ ಬಂದಾಗ ಕರಗುವ ಏಕೇಕೃತ್ ಸಕೊಯಯಟ್ ಚಿರ್ಪ ಗಳನ್ುು
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಪ್ರಿಸರಕೆಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಯಾವುದೆೇ ಉತ್ುನ್ುಗಳು
ಹೆೊರಬರದಂತೆ ನಿಗವಹಿಸಿದಾದರೆ.
- ಡಾ. ಆನ್ಂದ್ ಆರ್.,
ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ
.

.

.

.

.

.

.

ವಸತುಸಿಿತ್ರ ಪ್ತೊ 2: ಕ್ನ್ಯಕಟಕ್ದ ಸಿಂಶೇಧ್ನ ಮತತು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಚಿತೊಣ . . . . . . . . ಮತಖ ಪುಟದ್ಧಿಂದ ಮತಿಂದತವರೆದ್ಧದೆ

ಅವುಗಳೆಲಲದರ ಒಂದು ರ್ೆೊೇಟ ಒಂದೆೇ ಕಡೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕರ್ಿ. ಈ
ಅಂತ್ರವನ್ುು ತ್ುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಮತ್ುು
ಕಾಪೆೊಯರೆೇಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಯತ್ುಗಳಲ್ಲಲ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಸಂಸೆಥಗಳು ಮತ್ುು ಮಾನ್ವ
ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲವನ್ುು ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಕಾಯಯವನ್ುು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿತ್ುು, ಅದರ
ಪ್ರತಿಫಲವೆೇ ಈ ಪ್ುಸುಕ. ಇದರಲ್ಲಲ ಸೆೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ:
ಐಸಿಟಿ ಮತ್ುು ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಾ; ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್; ಶಿಕ್ಷಣ; ಖಗೆೊೇಳಶಾಸರ,
ಬಾಹಾಯಕಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ರಕ್ಷಣೆ; ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ುು ಔರ್ಧ; ಉತಾುದರ್ೆ
ಮತ್ುು ತ್ಯಾರಿಕೆ; ರ್ಕು; ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ುು ಆಹಾರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್; ಭೊಮಿ,
ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ುು ಪ್ರವಾಸೆೊೇದಯಮ; ಹಾಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ

ಮುಂಚೊಣಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು, ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್
ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ
ಶೆರೇಯಾಂಕ ಸೆೇರಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲಗಳನ್ುು
ಸಂಪ್ೊಣಯವಾಗಿ ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸುವಲ್ಲಲ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ುವಾಗಿದುದ,
ಹೆಚಿನ್
ು
ದತಾುಂರ್ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಇನ್ೊು ಸಂಗರಹಿಸಿ
ಕೆೊರೇಢೇಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದ್ಧನ್ ಆವೃತಿುಗಳಲ್ಲಲ ಇದನ್ುು
ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನ್ಮಮ ಪ್ರಯತ್ು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತ್ುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಂಸೆಥಗಳ ಸಂಶೆ ೇಧಕರಿಗೆ ಉಲೆಲೇಖ ಮೊಲವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಸಂಪುಟ 2 :

ಸಂಚಿಕೆ 03

ಪು ಟ 8

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗಳು
ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಅಕಾಡೆಮಿಯ 14ರ್ೆೇ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಪೆೊರ. ಎಸ್ಟ. ಅಯಯಪ್ುನ್ರವರ
ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ 2021ರ ಅಕೆೊಿೇಬರ್ 29 ರಂದು ಮರ್ಾಯಹು 3:00 ರಿಂದ 4:00ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ು.
.

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತತು ಸಹಯೇಗಗಳು
2021ರ ಅಕೆೊಿೇಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ 03 ಸಂಸೆಥಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದೆದೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದುದ,
ಈವರೆವಿಗೊ ಒಟುಿ 37 ಸಂಸೆಥಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದೆ
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ದ ಮೊಲಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಎಲಾಲ ಸಥರಗಳಲ್ಲಲ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ೆೊೇಭಾವವನ್ುು ಬೆಳಸ
ೆ ುವುದು
• ಗಾರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲಲ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಫ್ಾಮ್ಯ-ಇಂಡಸಿರ ಮೊಲಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಸರಣ
• ಆವಿಷ್ಾಾರ/ರ್ಾವಿೇನ್ಯತೆ ಮತ್ುು ಉದಯಮಶಿೇಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾಜ್ದ ಏಳಿಗೆ
• ಸಮ್ಮೇಳನ್ಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಆಯೇಜ್ರ್ೆ
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುಂಚೊಣಿ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಮರ್ಥಯಯ ವಧಯರ್ೆ
ಕ್ರ.ಸಾಂ.

ಸಾಂಸಗೆ

ದ್ಧನಾಾಂಕ್

1

ಬೆಂಗಳ ರಿನ್ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ ಆರೆೊೇಗಯ ಸಂಸೆಥ

16-11-2021

2

ರ್ಾಯರ್ನ್ಲ್ ಇನಿಾಿಟೊಯಟ್ ಆಫ್ ಅಗಿರಕುರಲ್ ಎಕ್ಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಯರ್ೆೇಜ್ ಮ್ಮಂಟ್ (ಎಂಎಎನ್ ಇಎನ್ ಇ), ಹೆೈದರಾಬಾದ್

20-11-2021

3

ಬೆಂಗಳ ರು ಇನಿಾಿಟೊಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ, ಬೆಂಗಳ ರು

01-12-2021

.

.

ಆಥಿಕಕ್ ವಷಕ 2021-’22ರ ಮೂರನೇ ತ್ೊೈಮಾಸಿಕ್ದಲಿಿ (ಅಕ್ಟೇಬರ್ - ಡಿಸಿಂಬರ್ ) ನಡೆಸಿದ ಕಾಯ್ಕಕ್ೊಮಗಳು
2021ರ ಅಕೆೊಿೇಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಮುಂಚೊಣಿ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಲ ಭೌತಿಕ ಮತ್ುು ವಿಡಿಯೇ ಕಾರ್ೆಫರೆನ್ಾ

ಮೊಲಕ ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಸಂಸೆಥ/ವಿಜ್ಞಾನ್ ವೆೇದ್ಧಕೆ/ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಲ ಆಯೇಜಿಸಿದುದ, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
ಭೌತಿಕ್
ಕ್ರ.ಸಾಂ.

ದ್ಧನಾಾಂಕ್

ವಿಷಯ್

1

ನ್ವೆಂಬರ್ 08
- 10, 2021

ಆರೆೊೇಗಯ ಮತ್ುು ಪೌಷ್ಟ್ಿಕತೆಗಾಗಿ ಹಣುುಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರಕಾರಿಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ (ಎಫ್.ವಿಎಚ್.ಎನ್ 2021)

2

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ : ಬೆೊೇಧರ್ೆ, ಸಂಶೆ ೇಧರ್ೆ
2021
ಮತ್ುು ಅಭಾಯಸದಲ್ಲಲ ವೆೈದಯಕೇಯ ರ್ೆೈತಿಕತೆ

ಸಹಯೀಗ ಸಾಂಸಗೆ

ತೆೊೇಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿರ್ವವಿದಾಯಲಯ, ಬಾಗಲಕೆೊೇಟೆ;
ಭಾರತಿೇಯ ತೆೊೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಸಂಸೆಥ, ಬೆಂಗಳ ರು
ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ

ಬಎಲ್ ಡಿಇ ಶಿರೇ ಬ.ಎಂ ಪಾಟಿೇಲ್ ವೆೈದಯಕೇಯ ಕಾಲೆೇಜ್ು, ಆಸುತೆರ
ಮತ್ುು ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ಕೆೇಂದರ, ವಿಜ್ಯಪ್ುರ
.

ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಗೆರನ್
ಗ ್
ಕ್ರ.ಸಾಂ.

ದ್ಧನಾಾಂಕ್

ವಿಷಯ್

ಸಹಯೀಗ ಸಾಂಸಗೆ

1

ಅಕೆೊಿೇಬರ್ 4 – 9, 2021

ವಿರ್ವ ಆಹಾರ ದ್ಧನ್

ಸೆೇಂಟ್ ಅಲೆೊೇಶಿಯಸ್ಟ ಕಾಲೆೇಜ್ು, ಮಂಗಳ ರು

3

ಅಕೆೊಿೇಬರ್ 27– 29, 2021

ರ್ೆೊಬೆಲ್ ಪ್ರರ್ಸಿು ಉಪ್ರ್ಾಯಸ ಸರಣಿ 2021

-

2
4
5

6

ಅಕೆೊಿೇಬರ್ 8, 2021

ತ್ುತ್ುಯ ಆಘಾತ್ ಆರೆೈಕೆ

ನ್ವೆಂಬರ್ 30-ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2021 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾರ್ೆವೇರ್ಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ

ಗಾಡಯನ್ ಸಿಟಿ ವಿರ್ವವಿದಾಯಲಯ, ಬೆಂಗಳ ರು
ಕೆಸೆಿರ್ಪಾ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 - 31, 2021

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾರ್ೆವೇರ್ಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ

ಕೆಸೆಿರ್ಪಾ

ನ್ವೆಂಬರ್ 23 - 25, 2021

ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿೇಡಿಯಗರಫಿ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕುತ್ೊಹಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ

ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೇಕ್ ದೆವೈಮಾಸಿಕ್ ಸಿಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿತಯತ್’ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಚಿಕೆ

ಸೆಪಂ
ೆಿ ಬರ್-ಅಕೆೊಿೇಬರ್ ಹಾಗೊ ನ್ವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ುು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೊ ಪ್ದವಿ ಪ್ೊವಯ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ದವಿ, ವಿಜ್ಞಾನ್

ಕೆೇಂದರಗಳು, ಗರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ್ ವೆೈಪ್ರಿೇತ್ಯತೆ ಎಂಬ 120 ಪ್ುಟಗಳ ವಿಶೆೇರ್
ಸಂಚಿಕೆಯನ್ೊು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲೆೊೇಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಅರ್ಪ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪುಟ 2 :
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ಆಥಿಕಕ್ ವಷಕ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಕಕ್ೊಮಗಳು
ಪ್ೊಶಸಿುಗಳು ಹಾಗೂ ಫೆಲೇಶಿಪ್

ಪೆೊರ. ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾರ್ವ ಜಿೇವಮಾನ್ ಸಾಧರ್ೆ ಪ್ರರ್ಸಿು, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ ಜಿೇವಮಾನ್ ಸಾಧರ್ೆ ಪ್ರರ್ಸಿು ಮತ್ುು ಫ್ೆಲೆೊೇಷ್ಟ್ರ್ಪ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ುು
2022ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಲೇಕ್ ದೆವೈಮಾಸಿಕ್ ಸಿಂಚಿಕೆ

ಜ್ನ್ವರಿ-ಫ್ೆಬರವರಿ ಹಾಗೊ ಮಾಚ್ಯ-ಏಪರಲ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ುು 2022ರ ರ್ಾಲಾರ್ೆೇ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಲ ಹೆೊರತ್ರಲಾಗುವುದು
‘ದತಿಂಬಿಗಳ ನತಕನ’ ಪುಸುಕ್ ಪ್ೊಕ್ಟಣೆ

ಅರುಂದತಿ ಸವದತಿುರವರು ಅನ್ುವಾದ್ಧಸಿದ ಕಾಲ್ಯ ವಾನ್ಫಿರಶ್ ರವರ ಪ್ರಸಿದಿ 'ದ್ಧ ಡಾಯನಿಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಟ' ಪ್ುಸುಕದ ಕನ್ುಡ ಆವೃತಿುಯನ್ುು
ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ 2022ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೊರತ್ರಲಾಗುತಿುದೆ
.

.

ಅಲ್ಪಮೊತುದ ಅನತದಾನ/ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಅಧ್ಯಯ್ನ

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಲ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ುು ಮೊಡಿಸಲು; ವಿಜ್ಞಾನ್ & ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಹೆೊಸ ದ್ಧಗಂತ್ಗಳನ್ುು ಬೆೊೇಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು; ಮತ್ುು
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ಸಮಾಜ್ಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ ಜಾಗೃತಿಯನ್ುು ಮೊಡಿಸಲು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ
ಕಾಯಾಯಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣಗಳು ಮತ್ುು ಅಲಾುವಧಿ ಅಧಯಯನ್ಗಳನ್ುು ಪೆೊರೇತಾಾಹಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಲಸಲು ಕೆೊರ್ೆಯ ದ್ಧರ್ಾಂಕ
ಜ್ನ್ವರಿ 21, 2022. ಹೆಚಿನ್
ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಲ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
.

.

ಪ್ದವಿ, ಸಾಾತಕ್ೇತುರ ಪ್ದವಿ ಮತತು ಜನಸಾಮಾನಯರ ನ್ಯವಿನಯತ್/ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ೊಶಸಿು

ಸಮಾಜ್ದ ಅದರಲೊಲ ಗಾರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇರ್ದ ಜ್ನ್ಜಿೇವನ್ವನ್ುು ಪ್ರಿವತಿಯಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಅರ್ಥವಾ ಉದಯಮಗಳು ಹಾಗೊ ಉದೆೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಟ್ಿಗೆ
ಕಾರಣವಾದ ಅನ್ುಕರಣಿೇಯ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳು / ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರರ್ಸಿು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರರ್ಸಿುಯು ರೊ. 10,000/-ಗಳ ನ್ಗದು
ಪ್ುರಸಾಾರ ಮತ್ುು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ಹೆೊಂದ್ಧರುತ್ುದೆ. ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಲಸಲು ಕೆೊರ್ೆಯ ದ್ಧರ್ಾಂಕ ಜ್ನ್ವರಿ 21, 2022. ಹೆಚಿನ್
ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಲ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
.

.

ಪ್ದವಿ, ಸಾಾತಕ್ೇತುರ ಪ್ದವಿ ಮತತು ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಪ್ೊಬಿಂಧ್ ಸಪರ್ಧಕ

ಕನ್ುಡ ಮತ್ುು ಇಂಗಿಲಷ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಪ್ರಬಂಧ ಸುರ್ೆಯಯನ್ುು ಪ್ದವಿ ಮತ್ುು ಸಾುತ್ಕೆೊೇತ್ುರ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೊ ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧ

ಸಲ್ಲಲಸಲು ಕೆೊರ್ೆಯ ದ್ಧರ್ಾಂಕ ಜ್ನ್ವರಿ 30, 2022. ನಿಮಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ುು ನ್ಮಮ ಇಮ್ಮೇಲ್ essay.ksta@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಹೆಚಿನ್
ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2020ರ ಸುರ್ೆಯಯ ವಿರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತಿವೆ.
.

.

ಕ್ನ್ಯಕಟಕ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತತು ತಿಂತೊಜ್ಞ
ಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷಕಕ್ ಸಮಮೇಳನ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ತ್ುಮಕೊರಿನ್ಲ್ಲಲ ಸಿದಿಗಂಗಾ ಇನಿಾಿಟೊಯಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಎಸ್ಟ.ಐ.ಟಿ.) ಇವರ

ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಲ 2022ರ ಫ್ೆಬವ
ರ ರಿ-ಮಾಚ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತಿುದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಲನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುು ಸುಸಿಥರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ ಖ್ಾಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆಹಾವನಿತ್ ಉಪ್ರ್ಾಯಸಗಳನ್ುು ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. ಅಲಲದ,ೆ
ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪೆೊೇಸಿರ್ ಪ್ರಸುುತಿಯನ್ೊು ಸಹ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತಿುದೆ.
ಕ್ನಾಡದಲಿಿ ಕ್ನ್ಯಕಟಕ್ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಮತತು ತಿಂತೊಜ್ಞ
ಾ ನ ಸಮಮೇಳನ

ರ್ಾಲಾರ್ೆೇ ಕನ್ುಡ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ುು ರ್ಾರವಾಡದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿರ್ವವಿದಾಯನಿಲಯದ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಲ 2022ರ ಫ್ೆಬರವರಿಮಾಚ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತಿುದೆ. ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬರಹಗಾರು ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂವಹನ್ಕಾರರಿಂದ ಆಹಾವನಿತ್
ಉಪ್ರ್ಾಯಸಗಳನ್ುು ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗುತಿುದ.ೆ ಅಲಲದೆ, ಸಂಶೆ ೇಧರ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪೆೊೇಸಿರ್ ಪ್ರಸುುತಿಯನ್ೊು ಸಹ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತಿುದೆ.
ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ , ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ ಕಿರತ ಚಿತೊಗಳು/ ಸಾಕ್ಷ ಯ ಚಿತೊಗಳ ತಯಾರಿಕೆ

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪೌರಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬೆೊೇಧರ್ಾ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಕಾ ವಿೇಡಿಯೇಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದಲ್ಲಲ ತ್ಯಾರಿಸುತಿುದುದ, ರಾಜ್ಯದ ಸಕಾಯರಿ ಮತ್ುು
ಅನ್ುದಾನಿತ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗುವುದು
ಕಾಯ್ಕನಿೇತ್ರ / ಕಾಯ್ಕತಿಂತೊ / ಅಪ್ರೊೇಚ್ / ವಸತುಸಿಿತ್ರ ಪ್ತೊಗಳು

ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕಪ್ುು ಶಿಲ್ಲೇಂದರ (ಮೊಯಕಮ್ಮೈಯಕೆೊೇಸಿಸ್ಟ), ಹಸಿರು ಕಟಿಡ, ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸೆಥ ಸೆೇವೆಗಳು ಮತ್ುು ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನ್ೊಮಲ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ನಿೇತಿ / ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರ / ವಸುುಸಿಥತಿ ಪ್ತ್ರಗಳನ್ುು 2021-22 ಸಾಲ್ಲನ್ ಕೆೊರ್ೆಯ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಯೇಜಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಮತುೆ ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಅಕ್ಯಡೆಮಿ (ಕೆಎಸಟಿಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಯಾರದ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಮತುೆ ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತೆ
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದುು , 2005ರ ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 05ರಂದು ಸ್ವೆಪನೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ವನ್ುು ಪರಚಾರಪಡಿಸುವ ಹಾಗ್ೂ ಜ್ನ್ಪಿರಯಗೊಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ುು
ಹಂದ್ಧರುವ ಅಕ್ಯಡೆಮಿಯು 'ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಮತುೆ ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್ಗ್ಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತುೆ ಸಶಕೆಗೊಳಿಸುವುದು' ಹಾಗ್ೂ 'ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಪರಚಾರ, ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್
ಪರಸ್ವರ ಮತುೆ ಸ್ವಮಾಜಕ ಕಲಾಾಣಕ್ಯಾಗಿ ರ್ನವಿೇನ್ಾತ್ತಗ್ಳನ್ುು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಿಸುವುದು' ಅಕ್ಯಡೆಮಿಯ ಧ್ಾೇಯವಾಗಿದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್
ಸಂವಹನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ರ್ನಗ್ರಿಕ ಸಮಾಜ್ದಾದಾಂತ ವೈಜ್ಞ
ಾ ನಿಕ ಮನೇಭಾವವನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು; ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೇಶಗ್ಳನ್ುು ಕೆೇಂದರವಾಗಿಟುಟಕ್ಂಡು ಶಿಕಷ ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಳುಕೃಷಿಕರು-ಉದ್ಧುಮಗ್ಳ ಸಂಪಕಾ ಏಪಾಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಪರಸ್ವರವನ್ುು ಸುಲ್ಭಗೊಳಿಸುವುದು; ಸ್ವಮಾಜಕ ಲಾಭಕ್ಯಾಗಿ ರ್ನವಿೇನ್ಾತ್ತ ಮತುೆ
ಉದಾಮಶಿೇಲ್ತ್ತಗ್ಳನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು; ಪರಶಸಿೆಗ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರತಿಭೆ ಮತುೆ ಕ್ಡುಗೆಗ್ಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವುದು; ಸಮಾವೇಶಗ್ಳು ಮತುೆ ಸಂಪಕಾ ಕ್ಯಯಾಕರಮಗ್ಳನ್ುು
ಆಯೇಜಸುವುದು; ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್ ಮತುೆ ತಂತರಜ್ಞ
ಾ ನ್ದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಷ ೇತರಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಮರ್ಥಾಾ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ೂೂಲ್ ಕೆೇಂದರವಾಗಿ ಕ್ಯಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು; ಮತುೆ ರಾಜ್ಾಕೆಾ
ವಿಜ್ಞ
ಾ ನ್, ತಂತರಜ್ಞ
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