
2022ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮಾಹಯೆನ್ನು 'ಸನಶಾಸನ್ 
ಮಾಸಾಚರಣೆ' ಎೆಂದನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತನ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ 
ಚರ್ೆೆ, ಪರಿಣಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರನ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿೆಂದ 
ವಿಶೆೇಷ ಉಪನ್ಾಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ಪರಬೆಂಧ ಸಪರ್ೆೆಯನ್ನು ಹಮಿಿಕೊಳಳಲಾಗಿತನು. ಹೊಸ ವಷೆ 
2023ರ ಆಗಮನ್ವನ್ನು ಎದನರನನ್ೊೇಡನತ್ಾು, ಸದಸಾರ 
ಮಾಗೆದರ್ೆನ್ ಮತನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನ್ೆಗಳನ್ನು 
ಕೃತಜ್ಞತ್ೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಷೆದ 
ರ್ನಭಾರ್ಯಗಳು. 

- ಎಸ್. ಅಯಾಪಪನ್ 
 

2022ನ್ೆೇ ವಷೆವು ಮನಕಾುಯಗೂೆಳುಳತಿುದನು, ಇದನ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್, ಸೆಂವಹನ್ ಹಾಗೂ 
ಸೆಂಪಕೆದ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತರಗಳಲ್ಲ ಿ ಬಹಳ 
ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿದ ವಷೆವಾಗಿತನು. 177 
ಫೆಲೊೇಶಿಪ್, 100 ಸಹವತಿೆತವ, 9 ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಾತವ, 2 
ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸಹವತಿೆತವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗ ೆ
54 ಒಡೆಂಬಡಿಕಗೆಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲ ಿ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಕಾರದ ಕೆೇೆಂದರ ಬೆಂದನವಾಗಿ 
ಮಾಪೆಟಿಿದೆ. 
ಈ ತ್ೆೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲ,ಿ 2022ರ ನ್ೊಬೆಲ್ 

ಪಾರಿತ್ೊೇಷಕ ಪನರಸೃತರನ್ನು ಕನರಿತನ ‘’ವಾರ್ಷೆಕ 
ನ್ೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತ್ೊೇಷಕ ಪನರಸೃತ ಉಪನ್ಾಾಸ ಮಾಲೆ’ 
ಹಾಗೂ ಕೇೆೆಂದರ ಮತನು ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೆರಿ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲ ಿಹಲವಾರನ ಪಾರಯೇಜಿತ 
ಮತನು ಸಹಯೇಗದ ಕಾಯೆಕರಮಗಳು, ತರಬೆೇತಿ 
ಕಾಯೆಕರಮಗಳು, ಭೌತಿಕ ಮತನು ಆನ್.ಲೆೈನ್ 
ವೆಬನ್ಾರ್.ಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತನ. ವಾರ್ಷೆಕ ಪನಸುಕ 
2023 ಸೆೇರಿದೆಂತ್ೆ ಹಲವಾರನ ಅಕಾಡೆಮಿ 
ಪರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಾದಾದಾೆಂತ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಕಾಡೆಮಿಯನ ಪರತಿ ವಷೆ ಫೆಲೊೇಶಿಪ್.ಗಾಗಿ (FKSTA) ನ್ಾಮನಿದೆೇೆರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾವನಿಸನತುದ.ೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಪರರ್ಸ್ಥು ಮತನು ಫೆಲೊೇಶಿಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ 2022ನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸ್ಥವೇಕರಿಸಲಾದ 
ನ್ಾಮನಿದೆೇೆರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸನುಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಕಾಯೆಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ ಅನ್ನಮೇದಿಸ್ಥದೆ. 2022ನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 12 
ವಿಭಾಗಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ 51 ಫೆಲೊೇಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2022-23ನ್ೆೇ 
ಸಾಲ್ಲನ್ ಮೂರನ್ೆೇ ತ್ೆೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲ ಿಫೆಲೊೇಗಳು, ಸಹವತಿೆಗಳು, ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಾರನ 
ಮತನು ಅಕಾಡೆಮಿಯೆಂದಿಗೆ ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವ ಸೆಂಸೆಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ ವಾರ್ಷೆಕ ಪನಸುಕವನ್ನು ಹೊರತರಲಾಯಿತನ. ಈ 
ಪನಸುಕವು 177 ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೊೇಗಳು, 08 ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಾರನ, 02 ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ 
ಸಹವತಿೆಗಳು, 94 ಸಹವತಿೆಗಳು ಮತನು ಅಕಾಡೆಮಿಯೆಂದಿಗೆ ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
ಹೊೆಂದಿರನವ 54 ಸೆಂಸೆಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ (2022ರ ನ್ವೆೆಂಬರ್ 
ವರಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿ) 

ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ 

ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ 2023 
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ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 01 - ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 31, 2022 

ಕ್ ರ್ನಿ ಟ ಕ್  ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ಮ ತ್ತತ  ತ್ಿಂ ತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ  ಅ ಕಾ ಡೆ ಮಿ   
ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ಮ ತ್ತತ  ತ್ಿಂ ತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ  ಇ ಲಾ ಖೆ ,  ಕ್ ರ್ನಿ ಟ ಕ್  ಸ್ ಕಾಿ ರ  

ಪ್ರರ. ಎಸ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ 

ಈ  ಸೆಂ ಚಿ ಕ ಯ  ಒ ಳ ಗ  

ಜ . ಕ ರೋಗ್ ವ ೆಂಟರ್: ಮಾನವ     
ಜೋನ ್ ೋಮ್ ಸೆಂಶ  ೋಧಕ  

  - ಮಹ ೋಶ್ ರಾಯ್ 

2-5 

ಇೆಂಗಾಲ ಮುಕ್ತೋಕರಣವನುು 
ತ್ವರಿತ್ಗ ್ ಳಿಸಲು ಹವಾಮಾನ 
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲ ಿನಿರ್ಾಾರ 

- ಎ. ಎೆಂ. ರಮ್ಮೋಶ್ 

5-7 

ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ ಸೆಂಸಕರಣ  
ಮತ್ುತ  ಅವುಗಳ ಅನವಯಗಳಲ್ಲ ಿ
ಇತ್ತೋಚಿನ ಪರಗತ್ಗಳು 

- ಸೌಮಿತ್ಾರ ಬ್ಾಾನಜಾ 

7-10 

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುತ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ ೋತ್ರದಲ್ಲ ಿ
ಇತ್ತೋಚಿನ ಸೆಂಶ  ೋಧನ  
• ಅತ್ಸ್ಕಮ ಮಾಲ್ಲನಾಕಾರಕಗಳ ತ್ವರಿತ್ 

ಅಧಿಶ  ೋಷಣ ಗ  ಹ ್ ಸ ಪದಧತ್ 

• ನಿಸತೆಂತ್ು ಶಕ್ತ ಸೆಂವ ೋದಕಗಳಿೆಂದ 
ಸುಸಿ್ಥರಮತ್ುತ ಪರಿಸರ ಸ ುೋಹಿ  
ಇೆಂಟನ ಾಟ್ ಆಫ್ ಥೆಂಗ್್ 

- ಆನೆಂದ್ ಆರ್ 

10-11 

ವಿ.ಜ.ಎಸ್.ಟ (VGST) ಅನುದಾನದ 
ಯೋಜನ ಗಳಿೆಂದ ಹ ್ ಮಿಮದ 
ಸೆಂಶ  ೋಧನ ಗಳ ವಿವರ 

• ಬ್ ಿೋಡ್.ಲ ಸ್ ಪವನ ವಿದುಾತ್ ಟಬ್ ಬಾನ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಧ 

- ಚೆಂದ ರೋಗೌಡ ಸ್ಥ. 
• ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಲ ಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಲ್ಲಸ್ಥಸ್ಥಟಕ್ 

ಓವರಿ ಸ್ಥೆಂಡ ್ ರೋಮ್ (PCOS) ನ ಆಣ್ವವಕ 
ತ್ಪಾಸಣ   

- ಸುಚ ೋತ್ ಕುಮಾರಿ ಎನ್. 
• ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ಮ್ಮೋವಿನಲಿ್ಲ 

ನಾಾನ ್ ೋ ಸತ್ು ಮತ್ುತ ನಾಾನ ್ ೋ 
ಸ ಲ ನಿಯಮಗಳ ಬಳಕ ಯೆಂದ ಟಗರಿನ 
ವಿೋಯಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮ್ಮೋಲಾಗುವ 

12-13 

ಅಕಾಡ ಮಿಯೆಂದ್ಧಗ  ಕ ಬ ಜ ್ೋಡಿಸ್ಥ 14 

3ನ ೋ ತ್ ೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲ ಿನಡ ಸ್ಥದ 
ಕಾಯಾಕರಮಗಳು 

14-15 

ಮುೆಂಬರುವ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು/
ಪರಕಟಣ ಗಳು 

16 

ಸೆಂಪಕಾ 17 



ಪು ಟ 2  

“ಆತ್ಮಚರಿತ್ ರಯು ನ ನಪನುು 
ಹ ್ ರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ ಲ ೋಖಕನ 
ಬಗ  ೆಯಾವುದ ೋ ಕ ಟಟದದನುು 

ತ್ಳಿಸುವುದ್ಧಲ ಿಹಾಗ್      
ಈ ನ ನಪು  ಹ ೋಗ  

ಬ್ ೋಕಾದರು 
ಹ ್ ೆಂದ್ಧಕ ್ಳಳಬಲಿದಾಗಿದ  ” 

- ಕ ರೋಗ್ ವ ೆಂಟರ್  

ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ರಾಯ್ 

ಜೆ. ಕ್ರೇಗ್ ವಿಂಟರ್: ಮಾನವ ಜೇನೇಮ್ ಸ್ಿಂಶೇಧ್ಕ್  
ಮುನ್ುುಡಿ: 

ಡಿಎನ್ಎಯಿೆಂದ ಮಾಡಲಪಟಿಿರನವ ಮತನು 
ಯೂಕಾಾರಿಯೇಟ್.ಗಳಲ್ಲ ಿ ವಣೆತೆಂತನಗಳ ಮೇಲೆ 
ನ್ೆಲೆಗೊೆಂಡಿರನವ ಒೆಂದನ ಪರಭೆೇದದ ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳ 
ಸೆಂಪೂಣೆ ವಯಾಹವನ್ನು ಭಾಷಾಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ 
ಎನ್ನುತ್ಾುರೆ.  ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಡಿಎನ್ಎ 
ಅನ್ನಕರಮ, ರಚನ್ಾತಿಕ ವಾತ್ಾಾಸ, ವೆಂರ್ವಾಹಿ ಅಭಿವಾಕ್ತು 
ಮತನು ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ 
ಪರಮಾಣದಲ್ಲ ಿ
ನಿಯೆಂತರಕ ಮತನು 
ಕ್ತರಯಾತಿಕ ಅೆಂರ್ಗಳ 
ವಿವರಣಗೆಳನ್ನು 
ಗನರನತಿಸನವ ಮತನು 
ಮೌಲಾಮಾಪನ್ 
ಮಾಡನವ ಪರಿಯನ್ನು 
ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ 
ವಿಶೆೇಿಷಣೆ ಎೆಂದನ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಲಾಗನತುದೆ. ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ 
ವಿಶೆೇಿಷಣೆಯ ತೆಂತರಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚ್ಚನಿ್-ಕ್ತರಯಾಶಿೇಲ 
ಅನ್ನಕರಮಿತತ್ೆ ಅಥವಾ ಸೂಕಿಶೆರೇಣಿ  ಸೆಂಕರಣ ಮತನು 
ಜೆೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಧನ್ಗಳ ಅಗತಾವಿದೆ. 

ಮಾನ್ವ ಜಿನ್ೊೇಮ್.ನ್ ಉನ್ುತ ಗನಣಮಟಿದ ಸಮಗರ 
ಅನ್ನಕರಮವನ್ನು ಪೂಣೆಗೊಳಿಸ್ಥರನವುದನ ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ 
ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ದೆಲಾದಿ ಒೆಂದನ ಬೃಹತ್ ಮೈಲನಗಲಾಗಿಿದ.ೆ 
ಡಿಎನ್ಎ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತನು ಕರಮನ್ನಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ಹೆಚನತಿಿುರನವ 
ಸವಯೆಂರ್ಾಲ್ಲತ ವಿರ್ಾನ್ಗಳು ತವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತನು ಹೆಚ್ಚನಿ್ 
ನಿಖರತ್ಯೆೆಂದಿಗೆ ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ ಅನ್ನು 
ಅನ್ನಕರಮಗೊಳಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. 

ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ಜೊೇಡಣಯೆ ಶೆೇಖಡ 94 ರಷನಿ್ನು 
ಒಳಗೊೆಂಡಿರನವ ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್.ನ್ ಮದಲ 
ಕರಡನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಇೆಂಟನ್ಾಾೆಷನ್ಲ್ ಹೂಾಮನ್ 
ಜಿನ್ೊೇಮ್ ಸ್ಥೇಕೆವನಿುೆಂಗ್ ಕನ್ೊುೇಟಿೆಯಮ್ ಪರಕಟಿಸ್ಥತನ. 

ಒೆಂದನ ದಿನ್ದ ನ್ೆಂತರ, ಸೆಲರೆಾ ಜನೆ್ೊೇಮಿಕ್ು ಎೆಂಬ 
ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ಸ್ಥೇಕೆವನಿುೆಂಗ್ ಯೇಜ್ನ್ೆಯನ್ನು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ಥದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿೇವರಸಾಯಶಾಸರಜ್ಞ ಮತನು 
ಅನ್ನವೆಂಶಿೇಯವಾದಿ ಜಾನ್ ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರನ 
ಶಾಟ್.ಗನ್ ಸ್ಥೇಕೆವನಿುೆಂಗ್ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಇಡಿೇ 
ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ಅನ್ನಕರಮವನ್ನು ಸೆೈನ್ು 
ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ಿ ಪರಕಟಿಸ್ಥದರನ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ 
ಹೂಾಮನ್ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ಯೇಜ್ನ್ೆಯ ಸೆಂಪೂಣೆ 

ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ಅನ್ನಕರಮದ ಫಲ್ಲತ್ಾೆಂರ್ಗಳನ್ನು 
2003ರಲ್ಲ ಿಪರಕಟಿಸಲಾಯಿತನ. 

ಈ ಸೆಂಕ್ಷಿಪು ಸೆಂವಾತ್ೆೆಯಲ್ಲ ಿ ಜಿೇನ್ೊೇಮಿಕ್ 
ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ ೆ ಕ್ೇೆತರದಲ್ಲ ಿ ಜ.ೆ ಕರೆೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರ ದೃಢ 
ಪರಯತುಗಳು ಮತನು ಅಮೂಲಾ ಕೊಡನಗಗೆಳು ಹಾಗೂ 
ಅವರ ತೆಂಡ ಸವತೆಂತರವಾಗಿ ಮಾನ್ವ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ 
ಅರೆೈೆಸನವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಣೆಗೂೆಳಿಸ್ಥದ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ 
ಸಾಧನ್ೆ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸನವ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಪರಯತುವನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ನ್ಪ್ರರಯ ಲೆೇಖನ್ವನ್ನು 
ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಾರನ್ನು  ಗಮನ್ದಲ್ಲಟಿನಕಿೊೆಂಡನ ರಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರ "ಎ ಲೆೈಫ್ ಡಿಕೊೇಡ್ಡ್ - ಮೈ 
ಜಿನ್ೊೇಮ್: ಮೈ ಲೆೈಫ್" ಎೆಂಬ ಕೃತಿಯನ ಈ ಲೆೇಖನ್ದ 
ಸೂೂತಿೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆೇಖನ್ವನ್ನು ಬರೆಯಲನ ಪೊರ. ಜೆ. 
ಎ. ರಾಜಾಸಾಬ್ ರವರಿೆಂದ ಪರರ್ೊೇದನ್ೆ ಮತನು ಪೊರತ್ಾುಹ 
ದೊರೆಯಿತನ. ಅದಕಾೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಾವಾದಗಳು. 

ಕ್ರೇಗ್ ವ್ೆಂಟರ್.ರವರ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆತಮಚರಿತ್್ರಯ ಸ್ವರೂಪ 
ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕವಾಗಿ “ಆತಿಚರಿತ್ೆರಯನ ನ್ೆನ್ಪನ್ನು 

ಹೊರತನಪಡಿಸ್ಥ ಲೆೇಖಕನ್ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಟಿದುನ್ನು 
ತಿಳಿಸನವುದಿಲ ಿ ಹಾಗೂ ಈ ನ್ೆನ್ಪನ ಹೆೇಗೆ ಬೆೇಕಾದರನ 
ಹೊೆಂದಿಕೊಳಳಬಲದಿಾಗಿದೆ” ಎೆಂದನ ತನ್ು ಪನಸುಕದಲ್ಲ ಿಕೆರೇಗ್ 
ವೆೆಂಟರ್ ವಾದಿಸನತ್ಾುನ್ೆ. ಮನೆಂದನವರಿದನ "ಎಲಾ ಿಕಾಲಕೂೆ 
ಅತಾೆಂತ ರೊೇಮಾೆಂಚನ್ಕಾರಿ ಮತನು ಅತಾೆಂತ 
ಪರಯೇಜ್ನ್ಕಾರಿಯಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಸಗಳ ೆೆಂದರಲ್ಲ ಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲನ ಅವರನ ಅದೃಷಶಿಾಲ್ಲ" ಎೆಂದನ ತಮಿ 
ಅನಿಸ್ಥಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸನತ್ಾುರೆ. ಅವರದೆೇ ಮಾತನಗಳಲ್ಲ ಿ
ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ, "ಲೆೇಖಕರ ಆನ್ನವೆಂಶಿಕ ಸೆಂಕೆೇತದ ಆರನ 
ಬಲ್ಲಯನ್ ಬೆೇಸ್ ಜೊೇಡಿಗಳನ್ನು ಮಹತವದ 
ಅನ್ನಬೆಂಧವಾಗಿ ಹೊೆಂದಿರನವ ಪರಯೇಜ್ನ್ಕೆೆ ಬರನವ 
ಮದಲ ಜಿೇವನ್ಚರಿತ್ೆರ ಇದಾಗಿದೆ, ನ್ನ್ು ಡಿಎನ್ಎ 
ಆರ್ಾರದ ಮೇಲೆ, ನ್ನ್ು ಬಗೆೆ ಹೊಸ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗಳು ನ್ನ್ು 
ಈ ಜಿೇವವು ದೆೇಹವನ್ನು ತ್ೊರದೆ ನ್ೆಂತರವಯ ಬಹಳ 
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನೆಂದನವರಿಯನತುದೆ. ಅೆಂತಿಮ 
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾೆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತನು ಇತಿಹಾಸಕೆೆ ಬಡದೆ ನ್ನ್ಗೆ 
ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ"ಿ. 
ಕ್ರೇಗ್ ವ್ೆಂಟರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಮತುು ಹದಿಹರಯ್: 
ಸ್ೆಂಕ್ಷಿಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 

ಅಮೇರಿಕಾದ ಉತ್ಾಹ್.ನ್ ಸಾಲ್ ಿ ಲೆೇಕ್ ಸ್ಥಟಿಯಲ್ಲ ಿ
ಜಾನ್ ಮತನು ಎಲ್ಲಜ್ಬೆತ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರ ಮಗನ್ಾಗಿ 
ಹನಟಿಿದ ಜಾನ್ ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್ (ಜ್ನ್ನ್ ಅಕೊಿೇಬರ್ 14, 

ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ವಾ ಹಿ ನಿ  

Credit: https://www.jcvi.org 
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1946) ಈ ರ್ತಮಾನ್ ಜಿೇನ್ೂೆೇಮ್ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ ೆಕ್ೇೆತರದಲ್ಲ ಿಕೆಂಡ 
ವಿರ್ವದ ಅತಾೆಂತ ಉತ್ಾುಹಭರಿತ ಮತನು ದೃಢ ಮನ್ಸ್ಥುನ್  ವಿಜ್ಞಾನಿ. 
ವೆೆಂಟರ್ ತನ್ು ಬಾಲಾದಿೆಂದಲೂ ಸೆಂಘಷೆಕ ಮತನು ಅಪಾಯಕೆೆ 
ಒಡಿಕ್ೊಳುಳವ ಪರವೃತಿುಯನ್ನು ಹೂೆೆಂದಿದವನ್ಾಗಿದುರನ. ಅವರನ 
ಸಾವತೆಂತರಯವಾಗಿರಲನ ಬಯಸನತಿುದುರನ ಹಾಗೂ ಗನಜ್ರಿ ಚೂರನ 
ಪಾರನ ವಸನುಗಳನ್ನು ತನ್ು ಕಲಪನ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಒೆಂದನ ಆಕಾರ 
ಕೊಡನವಲ್ಲ ಿ ಸೆಂತ್ೊೇಷದಿೆಂದ ತನ್ುನ್ನು ತ್ೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳುಳತಿುದುರನ. 
ಅವರೆೇ ಹೆೇಳುವೆಂತ್ೆ ಅಪಾಯಕೆೆ ಒಡಿಕ್ೊಳುಳವುದನ ಅವರ 
ರಕುದಲ್ಲತಿನು. 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತುದಾಯಕವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಅವರ ರ್ಕ್ತುಯಾಗಲ್ಲ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಅವರನ 
ಕೆಂಠಪಾಠ ಮತನು 
ಪರಿೇಕ್ಗೆಳನ್ನು 
ದೆವೇರ್ಷಸನತಿುದುರನ ಮತನು 
ಕಾಗನಣಿತದಲ್ಲ ಿ
ಸಮಸೆಾಗಳನ್ನು 
ಹೊೆಂದಿದುರನ. ಆದರ ೆ
ಅವರ ಬಾಲಾದ 
ಸೃಜ್ನ್ಶಿೇಲತ್ೆಯನ 
ಗಮನ್ಾಹೆವಾಗಿತನು.   

ಸೆಂಘಷೆಕನ್ೂ 
ಅವಿರ್ೆೇಯನ್ೂ ಆಗಿದು ಅವರನ ಚ್ಚಕೆ ಹನಡನಗನ್ಾಗಿದಾುಗ 
ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ತ್ೊೆಂದರೆಯಲ್ಲರಿನತಿುದುರನ ಮತನು ಅವರನ 
ಪೌರಢಶಾಲಾ ವಿದಾಾರ್ಥೆಯಾಗಿದಾುಗ ಕನಟನೆಂಬದವರಿೆಂದ ಅವರ 
ಮೇಲೆ ಹಲವಾರನ ನಿಬೆೆಂಧಗಳನ್ನು ಹೆೇರಲಾಗಿತನು. ಆಕೆೆ ಸಾಾ 
ತೆಂಡದ ಸಹಪಾಠಿ ಲ್ಲೆಂಡ್ಡ.ನ್ ಸೆಂಪಕೆಕೆೆ ಬೆಂದಾಗ ವೆೆಂಟರ್.ನ್ 
ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲ ಿ ಒೆಂದನ ಮಹತುರವಾದ ಬದಲಾವಣಯೆಾಯಿತನ 
ಮತನು ಅವರ ಜಿೇವನ್ವು ಹೊಸ ದಿಕ್ತೆನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಾಗಲಾರೆಂಭಿಸ್ಥತನ. 
ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್ ರವರ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲ ಿಇದನ ಒೆಂದನ ಮಹತುರ 
ತಿರನವಾಗಿತನು. 

ಕ್ರೇಗ್ ವ್ೆಂಟರ್ ಅವರ ಆನ್ುವೆಂಶಿಕ ಆತಮಚರಿತ್್ರಯೆಂದ 
ಬಹಿರೆಂಗವಾದ ಸ್ೆಂಗತಿಗಳು 

46 ವಣೆತೆಂತನಗಳಲ್ಲ ಿ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನು ಗನೆಂಪನ ಮಾಡನವ 
ದೆೇಹದ ಪರತಿಯೆಂದನ ನ್ೂರನ ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಜಿೇವಕೊೇರ್ಗಳು 
(ವಿೇಯಾೆಣನ ಮತನು ರಕುಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರತನಪಡಿಸ್ಥ) ವೆೆಂಟರ್ .ನ್ 
(ಮತನು ಎಲರಿ) ದೆೇಹವು ಆನ್ನವೆಂಶಿಕ ಆತಿಚರಿತ್ೆರ ಹೊೆಂದಿದೆ. 
ವಣೆತೆಂತನಗಳ ಉದುಕೂೆ ಸನಮಾರನ 23,000 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳು ಹೆಂಚ್ಚಕಯೆಾಗಿವೆ. ಕೆೇವಲ 20 
ವಿಭಿನ್ು ಅಮೈನ್ೊೇ ಆಮಗಿಳ ಸೆಂಗರಹದೊೆಂದಿಗೆ, 
ಜಿೇವಕೊೇರ್ಗಳು ಸೆಂಯೇಜ್ನ್ಗೆಳ ವಿಸಿಯ 
ಸರಣಿಯನ್ನು ರಚ್ಚಸನವ ಮೂಲಕ ಅಸೆಂಖ್ಾಾತ 
ವಿಭಿನ್ು ಪೊರೇಟಿೇನ್.ಗಳನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸಬಲವಿು. 
ಜಿೇವಕೊೇರ್ಗಳು ಟೊಟಿಪೊೇಟೆೆಂಟ್ ಆಗಿರನತುವೆ 
ಮತನು ಯಾವುದೆೇ ಅೆಂಗವನ್ನು ನಿಮಿೆಸಲನ 
ರ್ಕುವಾಗಿರನತುವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಹಾಗೆ 
ಮಾಡನವುದಿಲ.ಿ ಭೂರಣದಲ್ಲನಿ್ ಆಕಾರಕೊೇರ್ಗಳು 
ಮಾನ್ವ ದೆೇಹದಲ್ಲ ಿಕೆಂಡನಬರನವ ಸನಮಾರನ 200 
ವಿಧದ ಅತಾೆಂತ ವಿಶೆೇಷ ಜಿೇವಕೊೇರ್ಗಳನ್ನು 
ಉತ್ಾಪದಿಸಲನ ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳ ವಿವಿಧ 
ಸೆಂಯೇಜ್ನ್ೆಗಳನ್ನು ಬಳಸನತುವ ೆ ಎೆಂಬನದನ್ನು 
ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಳುಳವ ಆರೆಂಭಿಕ ಹೆಂತದಲ್ಲ ಿ ನ್ಾವಿದೆುೇವೆ. ಆದರೆ 
ಆನ್ನವೆಂಶಿಕ ಸೆಂಕೆೇತಗಳು ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಯನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸನವ 
ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನತುವೆ ಎೆಂಬನದನ ನ್ಮಗೆ ಖಚ್ಚತವಾಗಿ 
ತಿಳಿದಿದೆ.  

ಮಾನ್ವ ದೆೇಹದಲ್ಲರಿನವ ಕನಿಷಠ 23,000 ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳಲ್ಲ,ಿ 
ಕೆೇವಲ 25 ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳು ಮಾತರ ಪನರನಷರ Y ವಣೆತೆಂತನಗಳ 
ಮೇಲ್ಲವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಣೆತೆಂತನವು ಆತಿಹತ್ೆಾಗೊಳಗಾಗನವುದನ, 
ಕಾಾನ್ುರ್.ಗೊಳಪಡನವ ಮತನು ದಟಿವಾಗನವುದರಿೆಂದ ಹಿಡಿದನ 
ನ್ೆತಿುಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ ಕಡಿಮಯಾಗನವವರೆಗೆ ಅನ್ೇೆಕ 
ವೆೈಶಿಷಿಯಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ. ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ 
ವಿಶೆೇಿಷಣೆಯಿೆಂದ ಕೆಲವು ಪರಮನಖ ಸೆಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ೆಂತ್ೆ 
ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಪಟಿಮಿಾಡಲಾಗಿದೆ. 

“ಸೆಂಘಷಾಕನ್ ಅವಿರ್ ೋಯನ್ 
ಆಗಿದದ ಅವರು ಚಿಕಕ 
ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ 
ತ್ ್ ೆಂದರ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದದರು ಮತ್ುತ 
ಅವರು ಪೌರಢಶಾಲಾ 
ವಿದಾಾಥಾಯಾಗಿದಾದಗ 
ಕುಟುೆಂಬದವರಿೆಂದ ಅವರ ಮ್ಮೋಲ  
ಹಲವಾರು ನಿಬಾೆಂಧಗಳನುು 
ಹ ೋರಲಾಗಿತ್ುತ” 

Credit: Little, Brown Book Group 

ಕರ. 
ಸ್ೆಂ 

ಗುಣ ಹೂ್ಣ್ಯಾಗುವ ವೆಂಶವಾಹಿ/ 
ಒಳಗ್ೂಳುುವ ಕಿಣವ(ಗಳು) 

ವ್ೆಂಟರ್.ನ್ ಜೇನ್ೂೇಮ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

1. ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲ ಿಅಟೆನ್ಷನ್ 
ಡೆಫಿಸ್ಥಟ್ ಹೆೈಪರ್ ಆಕ್ತಿವಿಟಿ 
ಡಿಸಾಡೆರ್ (ADHD) 

ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಒೆಂದನ ವಿಭಾಗವಾದ DAT1, 
ಡೊೇಪಮೈನ್ ಟಾರನ್ು ಪೊೇಟೆರ್.ನ್ ಹತನು 
ಪನನ್ರಾವತೆನ್ಗೆಳು 

ವೆೆಂಟರ್.ನ್ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್ ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಈ ಹತನು 
ಪನನ್ರಾವತೆನ್ಗೆಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ; ಆದುರಿೆಂದ, ಅೆಂತಹ ಸೆಂಕ್ತೇಣೆ 
ಗನಣಲಕ್ಷಣವು ಅವನ್ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲ ಿಪರದಶಿೆಸಲಪಟಿಿತನ 

2. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲ ಿಆಕರಮಣಕಾರಿ 
ಲೈೆೆಂಗಿಕ ಪರರ್ೊೇದನ್ ೆ

Y ವಣೆತೆಂತನಗಳ ಮೇಲೆ SRY ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳು SRY ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ ಆೆಂಡೂೆರೇಜೆನ್ 
ಹಾಮೇೆನ್ನಗಳು ಆಕರಮಣಶಿೇಲತ್ೆಗ ೆಕಾರಣವಾದವು 

3. ಕನಟನೆಂಬದಲ್ಲ ಿಮದಾವಾಸನ್ದ 
ಇತಿಹಾಸ 

DRD4 (ಡೊೇಪಮೈನ್ ರಿಸೆಪರಿ್ 4 ವೆಂರ್ವಾಹಿ) 
& DRD 1, 2, 3 & 5 

ವೆೆಂಟರ್.ನ್ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್.ನ್ಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೇ ಅೆಂರ್ ಇಲಿ 
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“ಅನ ವೋಷಿಸಲು ಇನ್ು 
ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉಳಿದ್ಧದ  ” 

- ಕ ರೋಗ್ ವ ೆಂಟರ್   

ವಿ ಜ್ಞಾ ನ  ವಾ ಹಿ ನಿ  

 

ಕರ. 
ಸ್ೆಂ 

ಗುಣ ಹೂ್ಣ್ಯಾಗುವ ವೆಂಶವಾಹಿ/ 
ಒಳಗ್ೂಳುುವ ಕಿಣವ(ಗಳು) 

ವ್ೆಂಟರ್.ನ್ ಜೇನ್ೂೇಮ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

4. ನಿರೆಂತರ ಈಜ್ನ ಸಾಮಥಾೆ AMPD1 ವೆಂರ್ವಾಹಿ 
(ಅಡೆನ್ೂೆೇಸ್ಥನ್ ಮನ್ೊಫಾಸೊೇಟ್ 
ಡಿೇಮಿನ್ೆೇಸ್ 1); ವೆಂರ್ವಾಹಿಯಲ್ಲನಿ್ 
ಒೆಂಬತನು ರೂಪಾೆಂತರಗಳು AMP 
ಡಿೇಮಿನ್ೆೇಸ್ ಕೊರತ್ೆಗ ೆ
ಕಾರಣವಾಗನತುವೆ, ಇದನ 
ದಿೇಘೆಕಾಲದ ದೆೈಹಿಕ 
ಚಟನವಟಿಕಯೆ ನ್ೆಂತರ ಸಾುಯನ 
ನ್ೊೇವು ಅಥವಾ ದೌಬೆಲಾಕೆೆ 
ಕಾರಣವಾಗನತುದ.ೆ 

ವೆೆಂಟರ್ ನ್ ವೆಂರ್ವಾಹಿಯಲ್ಲ ಿ AMPD1 ಉತ್ಾಪದನ್ೆಯ ಯಾವುದೆೇ 
ರೂಪಾೆಂತರಗಳಿಲ;ಿ ವೆೆಂಟರ್ C/C ಅನ್ನು ಹೊೆಂದಿದನು, AMPD1 ಉತ್ಾಪದನ್ೆಗೆ 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಯಲ್ಲ ಿಅಗತಾವಿರನವ T/T ಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿಲ.ಿ 

5. ವೆೆಂಟರ್.ನ್ ಅಸುಮಾ ಗನಟಿಾರ್ಥಯೇನ್ ಎಸ್-ಟಾರನ್ುಫರೆೇಸ್ 
(GST) ಕ್ತಣವಗಳ ವಿಭಾಗ [GSTP1, 
GSTM1 & ile105 ರೂಪಾೆಂತರ] 

ಜಿನ್ೊೇಮ್.ನ್ಲ್ಲ ಿGSTM1 ನ್ ಒೆಂದನ ಪರಕಾರ  ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತನು ile105 
ರೂಪಾೆಂತರ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದ ೆ

6. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ E2, E3, E4, TNFSF4, CYBA, 
CD36, LPL, NOS3 

ವೆೆಂಟರ್.ನ್ ಜಿೇನ್ೊೇಮ್.ನ್ಲ್ಲ ಿ E3 ಮತನು E4 ಗಳ ಒೆಂದನ ಪರಕಾರ 
ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದ.ೆ ಇತರ ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ೂು ಅಳದೆಿಲ ಿ

7. ಅಲೆಜೈಮರ್ ಕಾಯಿಲ ೆ Apo E4 ಮತನು SORL1 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ರೂಪಾೆಂತರಗಳು 

Apo E4 ಮತನು SORL1ನ್ ಎಲಾಿ ರೂಪಾೆಂತರಗಳು ಕೆಂಡನಬೆಂದಿವೆ; 
ಕಾಯಿಲಯೆ ದೊಡ್ ಅಪಾಯ; 

8. ಡಯಟ್ ಕೊೇಕ್ ಮತನು 
ಕಾಫಿಯ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಸೆೇವನ್ೆಯಿೆಂದ 
ಹೃದಯಾಘಾತ 

P4501A2 (CYP1A2) ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಸೌಮಾ ಆವೃತಿುಯನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನತುದೆ 

9. ಬೊಜ್ನಜನಿೆಂದ ಮಧನಮೇಹ 
ಮತನು ಹೃದೊರೇಗದ ಅಪಾಯ 

ವಣೆತೆಂತನ-16ರ ಮೇಲ ೆFTO 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಒೆಂದನ ರೂಪಾೆಂತರ 

FTOನ್ ಕಡಿಮ ಅಪಾಯ ಆವೃತಿುಯ ಎರಡನ ಪರತಿಗಳು; ಮಧನಮೇಹ ಮತನು 
ಹೃದೊರೇಗದ ಅಪಾಯ 

10. ದಿೇಘಾೆಯನಷಾ 'Klotho' ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಒೆಂದನ 
ರೂಪಾೆಂತರ 

'Klotho' ವೆಂರ್ವಾಹಿ ರೂಪಾೆಂತರಗಳ ಮಿರ್ರಣ; ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ 
ಮತನು ಪಾರ್ವೆವಾಯನವಿನಿೆಂದ ಕಡಿಮ ಅಪಾಯ; ದಿೇಘಾೆಯನಷಾದಲ್ಲ ಿ
ಅನ್ನಕೂಲ 

11. ಅಪಾಯಕೆೆ ಒಡಿ್ಕೊಳುಳವ 
ಪರವೃತಿು 

ಡೊೇಪಮೈನ್ ಗಾರಹಕ 4 
ವೆಂರ್ವಾಹಿ (DRD4) 

DRD4 ರ ಪನನ್ರಾವತಿೆತ ವಿಭಾಗದ ನ್ಾಲನೆ ಪರತಿಗಳು; ಅಪಾಯವನ್ನು 
ತೆಂದನಕೊಳಳಲನ ಇಷಿಪಡನವುದಿಲ.ಿ 

12. ಒತುಡ, ಆವೆೇಗಯನಕು ಮತನು 
ರೊೇಮಾೆಂಚಕತ್ೆಯನ್ನು 
ಬಯಸನವುದನ 

ಮನ್ೊ ಅಮೈನ್ ಆಕ್ತುಡೆೇಸ್ 
(MAO); X ವಣೆತೆಂತನವಿನ್ ಮೇಲ ೆ
ಒೆಂದನ ವೆಂರ್ವಾಹಿ 

ವೆಂರ್ವಾಹಿಯಿೆಂದ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಚಟನವಟಿಕ;ೆ ಸಮಾಜ್ಘಾತನಕ ವತೆನ್ ೆ– ಸೆಂಭವ 
ಕಡಿಮ 

13. ಹೃದಯ ಚನರನಕನತನ್ ಮಾಾಟಿರಕ್ು ಮಟಲೂೆಪೊರಟಿೇನ್ೆೇಸ್; 
GNB3 ಮತನು MMP3 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳು 

ಕಡಿಮ ಅಭಿವಾಕ್ತುತವದ  ವೆಂರ್ವಾಹಿ ಆವೃತಿು; ಅಪಧಮನಿಯ ಗೊೇಡೆಗಳಲ್ಲ ಿ
ಪೆೇಿಕ್ ಗಳ ಶೆೇಖರಣಯೆಿೆಂದಾಗಿ ಅಪಧಮನಿ ಗಡಸಾಗನವುದನ ಅಥವಾ 
ಕ್ತರಿದಾಗನವುದನ - ಆೆಂರೆರೊೇಸೆೆೆರೊೇಸ್ಥಸ್ ಗೆ ಹೆಚನ ಿಒಳಗಾಗನತ್ಾುರೆ 

14. ಮಧನಮೇಹ ENPP1 ಮತನು CAPN10 ENPP1 (K121Q)ನ್ ಒೆಂದನ ರೂಪಾೆಂತರ ಕೆಂಡನ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದೆ; ಟೆೈಪ್ 2 
ಮಧನಮೇಹ ಮತನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮನೆಂಚ್ಚತವಾಗಿ ಪಾರರೆಂಭವಾಗನವ 
ಅಪಾಯ; ಆದರ ೆಯಾವುದೆೇ ಗೆಂಭಿೇರ ತ್ೂೆೆಂದರೆ ಇನ್ೂು ಕೆಂಡನಬೆಂದಿಲ ಿ

15. ಖಿನ್ುತ್ ೆ ಸೆರೊಟೊೇನಿನ್ ಟಾರನ್ು ಪೊೇಟೆರ್ 
ವೆಂರ್ವಾಹಿನಿಯ ಒೆಂದನ ಸಣಣ 
ಆವೃತಿು (5-HTTLPR) 

ಅದೃಷಿವಶಾತ್ ಉದಧನ್ೆಯ ರೂಪದ ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಎರಡನ ಪರತಿಗಳು ಮತನು 
ಹೆಚನಿ ಸ್ಥರೊಟೊೇನಿನ್ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿವೆ; ತಿೇವರವಾದ ಕ್ತನಿಿಕಲ್ ಖಿನ್ುತ್ೆಯ 
ಸಾಧಾತ್ೆ ಕಡಿಮ 

16. ಮಾೆಂಸ ಖೆಂಡ ಅವನ್ತಿಯ 
ಅಪಾಯ 

CFH ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಒೆಂದನ 
ಅಕ್ಷರದಲ್ಲನಿ್ ವಾತ್ಾಾಸ 
(rs1061170) 

CFH ವೆಂರ್ವಾಹಿಯ ಒೆಂದನ ಪರತಿಯಲ್ಲನಿ್ ವಾತ್ಾಾಸ; ಮಾೆಂಸ ಖೆಂಡ 
ಅವನ್ತಿಯ ಅಪಾಯ 

17. ಕಾಾನ್ುರ್ Her2, Tp53, PIK3CA & RBL2 ಎರಡನ ಅಸಮಾನ್ SNPs ಕೆಂಡನಬೆಂದಿವೆ; ತಿಳಿದಿರನವ ಯಾವುದೆೇ ಕಾಾನ್ುರ್.ಗೆ 
ಸೆೇರಿಲ ಿ

18. ದಿೇಘಾೆಯನಷಾ CETP ವೆಂರ್ವಾಹಿ V/V ಯನ I405V ಗೆ ಏಕರೂಪ; ಸಿರಣೆ ಮತನು ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ಸಪಷಿತ್ೆಯೆಂದಿಗ ೆ
90 ವಷೆಗಳು ಮತನು ಅದರಾರ್ೆಗ ೆಆಯನಾಷಾ ಸಾಧಾತ್ೆ 
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ಉಪಸ್ೆಂಹಾರ: 
ಅವರ ಆನ್ನವೆಂಶಿಕ ಆತಿಚರಿತ್ೆರಯ ಕೊನ್ೆಯಲ್ಲ,ಿ ಕೆರೇಗ್ ವೆೆಂಟರ್.ರವರನ ಅನ್ೆವೇರ್ಷಸಲನ ಇನ್ೂು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎೆಂದನ 

ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಅಭಿಪಾರಯ ವಾಕುಪಡಿಸನತ್ಾುರೆ. ನಿಜ್ವಾದ ಕೃತಕ ಜಿೇವವನ್ನು ರಚ್ಚಸನವ ಮೂಲಕ ಮತನು ಡಿಕೊೇಡ್ಡ ಮಾಡಿದ ಜಿೇವ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯೂ ಅಥೆಮಾಡಿಕೊೆಂಡ  ಜಿೇವವಾಗಿದೆಯ್ಕೇ ಎೆಂದನ ಕೆಂಡನಹಿಡಿಯಲನ ಅವರನ ಜಿೇವದ ತೆಂತ್ಾರೆಂರ್ವನ್ನು ಸೆಂಪೂಣೆವಾಗಿ 
ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಳಳಲನ ದೃಢನಿದಾೆರ ಮಾಡನತ್ಾುರೆ. 

- ಡಾ. ಮಹೇ್ಶ್ ರಾಯ್ 
ವಿಶಾರೆಂತ ಪಾರರ್ಾಾಪಕರನ & ಮನಖಾಸಿರನ 

ಜಿೇವಶಾಸರ ವಿಭಾಗ (ಸಾುತಕೊೇತುರ ಕೆೇೆಂದರ), ಆರ್. ಎನ್. ಕಾಲೇೆಜ್ನ, ಹಾಜಿಪನರ 
ಬ.ಆರ್.ಎ. ಬಹಾರ್ ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯ, ವೆೈಶಾಲ್ಲ, ಬಹಾರ, ಭಾರತ 

ಕನ್ುಡಕೆೆ ಅನ್ನವಾದ : ಡಾ. ಆನ್ೆಂದ್ ಆರ್., ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರ, ಕನ್ಾೆಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ  

ಇಿಂಗಾಲ ಮತಕ್ತೇಕ್ರಣವನತು ತ್ವರಿತ್ಗೊಳಿಸ್ಲತ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಿರ 

ಮಾನ್ೂುನ್ ಋತನವಿನ್ ಆರೆಂಭದಿೆಂದಲೂ ಹವಾಮಾನ್ ಪೆರೇರಿತ 
ವಿಪತನುಗಳು ವಿರ್ವದ ಅನ್ೆೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದನು, ಅದರಲೂಿ 
ಭಿೇಕರ ಪರವಾಹಗಳು ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಾರನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ಥದವು. ಇದನ ಕೆೇವಲ 
ಹವಾಮಾನ್ ವೆೈಪರಿೇತಾ ಮಾತರವಲದಿೆೇ, ಆರ್ಥೆಕ ವಿಪತನು ಸಹ ಆಗಿದೆ. 
ಇದರಿೆಂದಾಗನವ ನ್ಷಿ ಮತನು ವಿಪಪತಿುನ್ ಪರಮಾಣವು ಪರಿಣಾಮದ 
ಸೆಂಪೂಣೆ ಚ್ಚತರಣವನ್ನು ನಿೇಡನವುದಿಲ,ಿ ಅದರಲೂಿ  ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ ಪ್ರೇಡಿತ ಕನಟನೆಂಬಗಳ ಮೇಲಾಗನವ 
ಭಾವನ್ಾತಿಕ ಮತನು ದೆೈಹಿಕ ಪರಭಾವ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥು ಮತನು 
ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯದ ಪನನ್ರ್ ನಿಮಾೆಣ ಪರಯತುಗಳಿಗೆ ಅಗತಾವಿರನವ 
ಸೆಂಪನ್ೂಿಲ ಮತನು ಗಟಿಿತನ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಅಲಭಾವಾಗಿದೆ. ಸೊಮಾಲ್ಲಯಾ, 
ಕ್ತೇನ್ಾಾ ಮತನು ಇರ್ಥಯೇಪ್ರಯಾಗಳೆಂತಹ ಉಪ-ಸಹಾರಾ ಆಫಿರಕ 
ದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲ,ಿ ತಿೇವರ ಬರದಿೆಂದಾಗಿ ಲಕ್ಾೆಂತರ ಜಾನ್ನವಾರನಗಳು ಸತುವು 
ಮತನು ಬಳೆಗೆಳು ನ್ಾರ್ವಾದವು. ಆಫಿರಕಾದ ಸಹೆೇಲ್ ಪರದೇೆರ್ದಲೂಿ ಸಹ, 
ತ್ಾಪಮಾನ್ದ ಏರಿಕೆಯನ ನಿೇರಿನ್ ಸರಬರಾಜ್ನ ಬತಿುಹೊೇಗಲನ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತನು ಲಕ್ಾೆಂತರ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡಲನ 
ಅಡಿಯ್ನೆಂಟಾಗಿರನವುದರಿೆಂದ ವಲಸಯೆನ್ನು ಪೆರೇರೆೇಪ್ರಸನತುದೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ತ್ಾಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯನ 1.1 ಡಿಗಿರ ಸೆಲ್ಲುಯಸ್ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ 
ಇರನವಾಗಲೆೇ ಜ್ಗತಿುನ್ಾದಾೆಂತ ದನಬೆಲ ವಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಾರ್ಕಾರಿ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉೆಂಟನಮಾಡನತಿುದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಂದೆ  ಜ್ಗತಿುನ್ಲ್ಲ ಿ
ಎೆಂದಿನ್ೆಂತ್ೆ ವಾವಹಾರ ಮನೆಂದನವರದೆನ ಹಸ್ಥರನಮನ್ೆ ಅನಿಲಗಳ 
ಉತುಜ್ೆನ್ೆ ಅವಾಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಉಷಾಣೆಂರ್ದಲ್ಲ ಿಈ ಪರಮಾಣಕ್ತೆೆಂತ 
ಹೆಚನಿ ಏರಿಕೆಯಾಗನವ ನಿರಿೇಕ್ಯೆಿದೆ. ಈ ಸಮಸೆಾಗೆ ಕನಿಷಠ ಕೊಡನಗೆ 
ನಿೇಡಿದ ದನಬೆಲ ಸಮನದಾಯಗಳು ನ್ಷಿ ಮತನು ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆರ್ಾಿಗಿ 
ಸಹಿಸ್ಥಕೊಳಳಬೆೇಕಾಗನತುದೆ. ಪರಪೆಂಚದಾದಾೆಂತ ಹವಾಮಾನ್ದ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೆಂಭವಿಸನತಿುದುರೂ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಸಕಾೆರದ 
ಬೆೆಂಬಲದಿೆಂದಾಗಿ ಸೆಂಪನ್ೂಿಲಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವ ಶಿರೇಮೆಂತ ರಾಷಾಗಳ 
ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಮಾತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚನಿ ಸಮಪೆಕವಾಗಿ ನಿವೆಹಿಸಲನ 
ಸಾಧಾವಾಗಿದೆ. ಆದುರಿೆಂದ, ಹಸ್ಥರನಮನ್ೆ ಅನಿಲಗಳ ಉತುಜ್ೆನ್ೆಯನ್ನು 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸನವುದನ, ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹನದಾದ ಮತನು ಹಸ್ಥರನ ಇೆಂಧನ್ 
ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ೆುೇಜ್ನ್ ನಿೇಡನವುದನ, ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವಾವಸೆಿಯನ್ನು 

ನಿಮಿೆಸನವುದನ, ನ್ೆೈಸಗಿೆಕ ಸೆಂಪನ್ೂಿಲಗಳ ಸನಸ್ಥಿರ ಬಳಕ ೆ
ಮನೆಂತ್ಾದವುಗಳಿೆಂದ ಹವಾಮಾನ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗಿೆಸನವುದರಿೆಂದ 
ಅನ್ೆೇಕ ದನಬೆಲ ದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಅತಿೇವ ನ್ಷಿ ಮತನು ಹಾನಿಯನ್ನು 
ತಪ್ರಪಸಬಹನದಾಗಿದೆ. 
ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣ್ಯ ಮೇಲಿನ್ ವಿಶವಸ್ೆಂಸ್್ೆಯ ಚೌಕಟುು 
ಸ್ಮಾವೇ್ಶ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change  - UNFCCC) 

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತ್ಾಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲನ 
ಸಹಕಾರದಿೆಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೆಂಡನಕೊಳುಳವ ನಿಟಿನಿ್ಲ್ಲಿ ವಿರ್ವದ ದೆೇರ್ಗಳು 
ಬದಧತ್ಯೆೆಂದಿಗೆ 1992 ರಲ್ಲ ಿಯನ.ಎನ್. ಎಫ್. ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. (UNFCCC) 
ರಚ್ಚಸ್ಥವೆ. 1994ರ ಮಾರ್ಚೆ 21ರೆಂದನ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಒಪಪೆಂದವು 
ಹವಾಮಾನ್ ವಾವಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾನ್ವ ಜ್ನ್ಾ ಹಸುಕ್ೆೇಪವನ್ನು 
ತಪ್ರಪಸಲನ  ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲನಿ್ ಹಸ್ಥರನಮನ್ೆ ಅನಿಲಗಳ (GHGs) 
ಸಾೆಂದರತ್ೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸನವ ನಿಟಿಿನ್ಲ್ಲ ಿಅೆಂತ್ಾರಾರ್ಷಾೇಯ ಹವಾಮಾನ್ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಹಕಾರಕಾೆಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನ್ೂನ್ನ ರ್ೌಕಟನಿ ಮತನು 
ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ರೂಪ್ರಸ್ಥತನ. ಈ ಒಪಪೆಂದವು ಮತುಷನಿ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲನ ಅದರಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 1997 ರಲ್ಲ ಿ
ಕ್ತಯೇಟೊೇ ಪೊರೇಟೊೇಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಾಯಿತನ. 
ಯನ.ಎನ್ .ಎಫ್ .ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಯ ಕಾನ್ೂರನೆ್ು ಆಫ್ ಪಾಟಿೆಸ್ (COP) ಒೆಂದನ 
ನಿರ್ಾೆರ  ಕೆೈಗೊಳುಳವ ಉನ್ುತ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದನು,ಅದರ ಸಭಯೆಲ್ಲ ಿ
ನಿಧೆರಿಸ್ಥದೆಂತ್ೆ ಹಸ್ಥರನ ಮನ್ೆ ಅನಿಲಗಳ ಉತುಜ್ೆನ್ೆಯನ್ನು 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸನವ ಕರಮಗಳ ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರಣೆ ಮತನು ಅನ್ನಷಾಠನ್ವನ್ನು 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸನವ ಜ್ವಾಬಾುರಿಯನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ. ಈ  ಒಪಪೆಂದವನ್ನು ಪರಸನುತ 
198 ದೆೇರ್ಗಳು ಅನ್ನಮೇದಿಸ್ಥ, ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 
ಅೆಂತ್ಾರಾರ್ಷಾೇಯ ಒಪಪೆಂದದ ಮದಲ ವಾರ್ಷೆಕ ರ್ೃೆಂಗ ಸಭಯೆನ್ನು 
ಮಾರ್ಚೆ 1995 ರಲ್ಲ ಿಜ್ಮೆನಿಯ ಬಲ್ಲೆನ್ ನ್ಲ್ಲ ಿನ್ಡೆಸಲಾಯಿತನ. 
ಪ್ಾಯರಿಸ್ ಶ ೆಂಗಸ್ಭ್ (UNFCCC-COP21) 

ಪಾಾರಿಸ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 12, 2015 ರೆಂದನ ನ್ಡೆದ 
ಯನ.ಎನ್ .ಎಫ್ .ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಯ COP 21 ರ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ ಿ
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ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿ ಒಪಪೆಂದವು ವಿರ್ವಸೆಂಸೆಿಯ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣಯೆ 
ಹೊಸ ವಾವಸೆಿಯ ವಿಕಸನ್ದ ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಹೆಂತವನ್ನು ಸೂಚ್ಚಸನತಿುದನು, 
ಇದನ ಪಾಾರಿಸ್ ಒಪಪೆಂದವೆೆಂದೇೆ ಹಚೆನಿ ಜ್ನ್ಪ್ರರಯವಾಗಿದೆ. ಅಲಪ ಇೆಂಗಾಲ 
ಸನಸ್ಥಿರ ಭವಿಷಾಕಾೆಗಿ ಅಗತಾವಿರನವ ಕರಮಗಳು ಮತನು ಹೂಡಿಕಗೆಳನ್ನು 
ವೆೇಗವಾಗಿ ಗನರನತಿಸನವ ಮತನು ತವರಿತವಾಗಿ ಕಾಯೆಗತಗೊಳಿಸನವ 
ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ಜಾಗತಿಕ 
ಪರಯತುದಲ್ಲ ಿಈ ಒಪಪೆಂದವು ಹೊಸ ಪರಯತುವಾಗಿದೆ. ಈ ರ್ತಮಾನ್ದ 
ಅೆಂತಾದ ವೆೇಳಗೆೆ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪೂವೆದ ಮಟಿಕ್ತೆೆಂತ 2 ಡಿಗಿರ 
ಸೆಲ್ಲುಯಸ್ ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ ಜಾಗತಿಕ ತ್ಾಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು 
ನಿಯೆಂತಿರಸನವ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಕೆೆ ಸೂಕು 
ಜಾಗತಿಕ ಪರತಿಕ್ತರಯ್ಕಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸನವುದನ ಮತನು ತ್ಾಪಮಾನ್ 
ಹೆಚಳಿವನ್ನು ಸಾಧಾವಾದಷನಿ ಮಟಿಿಗೆ 1.5 ಡಿಗಿರ ಸಲೆ್ಲುಯಸ್ ಒಳಗೆ 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸನವ ಪರಯತುಗಳನ್ನು ಮನೆಂದನವರಿಸನವುದನ ಈ ಒಪಪೆಂದದ 
ಮನಖಾ ಉದೆುೇರ್ವಾಗಿತನು. ಸದರಿ ಒಪಪೆಂದವು ಹವಾಮಾನ್ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದನರಿಸಲನ ದೆೇರ್ಗಳ 
ಸಾಮಥಾೆವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಹೊೆಂದಿತನು. ಭಾರತವು 
ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಾಾರಿಸ್  ಒಪಪೆಂದವನ್ನು ಅಕೊಿೇಬರ್ 
2016ರಲ್ಲ ಿಸ್ಥಿರಿೇಕರಿಸ್ಥ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆೇಪೆಡೆಗೊೆಂಡಿತನ. 
ಈಜಪ್ಟು ಶ ೆಂಗಸ್ಭ್ (UNFCCC-COP27) 

ಈಜಿಪ್ಿ ನ್ ಹಸ್ಥರನ ನ್ಗರವಾದ ರ್ಮ್ೆ ಎಲ್-ಶೆೇಖ ನ್ಲ್ಲ ಿ2022 ರ 
ನ್ವೆೆಂಬರ್ 6 ರಿೆಂದ 20 ವರಗೆಿನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾದ 
ಯನ.ಎನ್ .ಎಫ್ .ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಯ 27ನ್ೆೇ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ ಿ ಇೆಂಗಾಲ  
ಮನಕ್ತುೇಕರಣವನ್ನು ತವರಿತಗೊಳಿಸನವ ಮಹತವಪೂಣೆ ಒಮಿತ ನಿರ್ಾೆರಕೆೆ 
ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳು ಬೆಂದಿವೆ. ಈ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯನ ಯನ.ಎನ್ .ಎಫ್ .ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. 
ಒಪಪೆಂದವು ಜಾರಿಗೊೆಂಡ 30 ನ್ೇೆ ವಾರ್ಷೆಕೊೇತುವಾಗಿದನು, 2015 ರ 
ಪಾಾರಿಸ್ ಒಪಪೆಂದದಲ್ಲ ಿ (COP 21) ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳು ಒಪ್ರಪಕೊೆಂಡೆಂತ್ೆ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಹವಾಮಾನ್ ಗನರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ ಮತ್ೊುಮಿ 
ಸಹಮತವನ್ನು ವಾಕುಪಡಿಸ್ಥದವು.  

ಈ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯನ 2022 ರ ನ್ವೆೆಂಬರ್ 20 ರೆಂದನ 
ಕೊನ್ೆಗೊೆಂಡಿದನು, ಜಾಗತಿಕ ತ್ಾಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಪೂವೆದ ಮಟಿಕ್ತೆೆಂತ 1.5 ಡಿಗಿರ ಸಲೆ್ಲುಯಸ್  ನ್ಷನಿ ಏರಿಕಗೆೆ 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸನವ ಬದಧತ್ಯೆನ್ನು ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳು ಪನನ್ರನಚರಿಿಸ್ಥದವು. 
ಅಲದಿೇೆ, ಹಸ್ಥರನ ಮನ್ೆ ಅನಿಲಗಳ ಉತುಜ್ೆನ್ೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲನ 
ಮತನು ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣಯೆ ಅನಿವಾಯೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ 
ಹೊೆಂದಿಕೊಳಳಲನ ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೇಲ ದೆೇರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತಾವಿರನವ ಹಚೆ್ಚನಿ್ 
ಹಣಕಾಸನ ನ್ೆರವು, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ವಗಾೆವಣೆ ಮತನು ಸಾಮಥಾೆ ವಧೆನ್ಗೆೆ 
ಒತನು ನಿೇಡಲನ ಸಹಮತವನ್ನು ವಾಕುಪಡಿಸಲಾಯಿತನ.    

ಅಪಾಯಕೆೆ ಒಳಗಾಗನವ ದೆೇರ್ಗಳಿಗೆ "ನ್ಷಿ ಮತನು ಹಾನಿ” (loss 
and damage) ಧನ್ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ, ಅದರಲೂಿ ಮನಖಾವಾಗಿ 
ಭಿೇಕರ ಹವಾಮಾನ್ ವಿಪತನುಗಳಿೆಂದ ಜಿೇವನ್ ಮತನು ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯ 
ನ್ಾರ್ವಾಗನತಿುರನವ ರಾಷಾಗಳಿಗೆ ನ್ೆರವು ನಿೇಡನವ ಮಹತವದ ಪರಗತಿ 
ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತನ. ಯನನ್ೆೈಟಡೆ್ಡ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆೇಟ್ು ನ್ಲ್ಲ ಿಮನೆಂದಿನ್ ವಷೆ 

ನಿಗದಿಯಾಗಿರನವ 28ನ್ೇೆ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ ಿ ಪರಸಾುಪ್ರಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂೆಸ 
ಹಣಕಾಸನ ನ್ೆರವು ವಾವಸೆಿ ಮತನು ಈಗಿರನವ ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಎರಡನ್ೂು 
ಹೆೇಗೆ ಕಾಯೆಗತಗೊಳಿಸಬೆೇಕೆೆಂಬನದನ್ನು ಶಿಫಾರಸನು ಮಾಡಲನ 
ಮಧಾೆಂತರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಾಿಪ್ರಸಲನ ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳು ಒಪ್ರಪಕೊೆಂಡಿವೆ. 
27ನ್ೆೇ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ ಿಅಭಿವೃದಿಧ ಹೊೆಂದಿದ ದೆೇರ್ಗಳು 230 ದರ್ಲಕ್ಷ 
ಡಾಲರ್ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ನ್ೆರವನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಹೊಸ ವಾಗಾುನ್ವನ್ನು 
ಮಾಡಿವೆ. ಪರಸಾುವಿತ ನಿಧಿಯನ 2030 ರ ವೇೆಳಗೆೆ ಹವಾಮಾನ್ 
ಬದಲಾವಣೆಗ ೆ ಹೊೆಂದಿಕೊಳಳಲನ ದನಬೆಲ ಸಮನದಾಯಗಳು ತಮಿ 
ರ್ೆೇತರಿಕಾ ಸಾಥಾೆವನ್ನು ನಿದಿೆಷ ಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಹೆಚ್ಚಸಿಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲದ.ೆ 

ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೇಲ ರಾಷಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಹವಾಮಾನ್ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲನ ಹೊಸ ಐದನ ವಷೆಗಳ ಕ್ತರಯಾ 
ಯೇಜ್ನ್ೆಯನ್ನು 27ನ್ೆೇ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಾಯಿತನ. 
ಇದಲದಿ,ೆ ಈ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯ ನ್ೆಂತರ ಉಪರ್ಮನ್ (mitigation) ಕ್ತರಯಾ 
ಯೇಜ್ನ್ೆಯನ್ೂು ಸಹ ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ಥ, 2026ರ ವರೆಗೆ ಮಹತ್ಾವಕಾೆಂಕ್ಷಿ 
ಉಪರ್ಮನ್ ಯೇಜ್ನ್ೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಹೆಚ್ಚಸಿಲನ ಮತನು 
ಅನ್ನಷಾಠನ್ಗೊಳಿಸಲನ ನಿಧೆರಿಸಲಾಯಿತನ. ಆನ್ೆಂತರ, ಅಷಿರವರಗೆೆ 
ಆಗಿರನವ ಕಲೆಸ ಕಾಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥದ ಮೇಲೆ 
ಕಾಯೆಯೇಜ್ನ್ಯೆನ್ನು ವಿಸುರಿಸನವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಾಗನವುದನ. 
ಇದಲದಿ,ೆ 2023 ರ ಅೆಂತಾದ ವೇೆಳಗೆೆ ತಮಿ ರಾರ್ಷಾೇಯ ಹವಾಮಾನ್ 
ಯೇಜ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿ 2030 ರ ಗನರಿಗಳನ್ನು ಮರನಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ಮತನು 
ಬಲಪಡಿಸಲನ ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳನ್ನು ಕೊೇರಲಾಯಿತನ. ಅಭೂತಪೂವೆ 
ಜಾಗತಿಕ ಇೆಂಧನ್ ಬಕೆಟಿಿನಿೆಂದ ಹೆಚನಿ ಸನರಕ್ಷಿತ, ವಿಶಾವಸಾಹೆ ಮತನು 
ಶಿೇಘೆವಾಗಿ ರ್ೆೇತರಿಸ್ಥಕೊಳುಳವ ಗನಣ ಸವಭಾವವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವ 
ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹನದಾದ ಇೆಂಧನ್ ವಾವಸೆಿಗೆ ತನತ್ಾೆಗಿ 
ಪರಿವತೆನ್ಗೆೊಳುಳವುಕೆೆ ಈ ದರ್ಕ ನಿಣಾೆಯಕವಾಗಿದೆ ಎೆಂಬನದನ್ನು 
ಮನ್ಗಾಣಲಾಯಿತನ.  

27ನ್ೆೇ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯ ಮತ್ೊುೆಂದನ ಪರಮನಖ ನಿರ್ಾೆರವೆೆಂದರೆ 
ಅರಣಾ ಸೆಂರಕ್ಷಣಗೆಾಗಿ ಅರಣಾ ಮತನು ಹವಾಮಾನ್  ಸಹಭಾಗಿತವವನ್ನು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸ್ಥದನು, 2030 ರ ವೆೇಳಗೆೆ ಅರಣಾ ನ್ಷಿ ಮತನು ಭೂ 
ಅವನ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲನ ಸಕಾೆರಗಳು,ಉದಾಮಗಳು ಮತನು 
ಸಮನದಾಯದ ಮನಖೆಂಡರ ಕರಮವನ್ನು ಒಗೂೆಡಿಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು 
ಹೊೆಂದಿದೆ. 

ಈ ರ್ೃೆಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ ಿ 45,000 ಕೂೆ ಹೆಚನಿ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿರ್ಾರ 
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲನ ಮತನು ಪರಿಹಾರೊೇಪಾಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸಪರ 
ಸಮಾಲೊೇಚ್ಚಸಲನ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣಯೆನ್ನು 
ನಿಭಾಯಿಸಲನ ಪಾಲನದಾರಿಕೆ ಮತನು ಒಕೂೆಟಗಳನ್ನು ರಚ್ಚಸ್ಥಕೊಳಳಲನ 
ಅನ್ನವಾಯಿತನ. ಸಿಳಿೇಯರನ, ಸಿಳಿೇಯ ಸಮನದಾಯಗಳು, ನ್ಗರಗಳು 
ಮತನು ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲ ಿಯನವಕರನ ಮತನು ಮಕೆಳು ಹವಾಮಾನ್ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆೇಗೆ ಎದನರಿಸನತಿುದಾುರೆ ಎೆಂಬನದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ನಿೇಡಲಾಯಿತನ ಮತನು ಅದರಿೆಂದ ಅವರ ಜಿೇವನ್ದ ಮೇಲಾಗನತಿುರನವ 
ಪರಿಣಾಮವೆೇನ್ೆೆಂಬನದನ್ನು ಹೆಂಚ್ಚಕೊಳಳಲಾಯಿತನ. ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ 
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ಸ್ಸ್ಯಯರ್ಧರಿತ್ ಪ್ರರೇಟೇನ್ ಸ್ಿಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ ಅನವಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇಚಿನ ಪ್ರಗತ್ಗಳು 

ಸ್ಾರಾೆಂಶ: ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಒೆಂದನ ನ್ೆೈಸಗಿೆಕವಾಗಿ ಲಭಾವಿರನವ ಬಯೇಪಾಲ್ಲಮರಿಕ್ ವಸನುವಾಗಿದನು, ಮಾನ್ವನ್ ಆರೊೇಗಾ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತನು ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಸೆೇರಿದೆಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಜಿೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಾಪಕವಾದ ಕ್ತರಯ್ಕ/ಕಾಯೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸನತುದೆ. ಜಿೇವಿಯ ಆರೆಂಭದಿೆಂದಲೂ, ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ವಿವಿಧ ಪರಮನಖ 
ಪಾತರಗಳನ್ನು ವಹಿಸನತುವೆ. ಮಾನ್ವ-ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ ಅಪೂಣೆವೆೆಂದನ ಮತನು ಸಾಕಷನಿ ಪರಮಾಣದ ಪೂೆರೇಟಿೇನ್ 
ಲಭಾವಿಲದಿಿದುರೆ ಪೌರ್ಷಿಕಾೆಂರ್ದ ಕೊರತ್ೆ ಎೆಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗನತುದೆ. ಸನಸ್ಥಿರತ್ ೆ ,ಜ್ನ್ರಲ್ಲ ಿಮೂಡಿರನವ ಅರಿವು ಮತನು ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹಿ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಆಹಾರದಲ್ಲರಿನವ ಆರೊೇಗಾಕರ ಅೆಂರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಟಿನಕಿೊೆಂಡನ, ಇತಿುೇಚ್ಚಗೆ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತನು ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಪೊರಟಿೇನ್ ಗಳಿಗ ೆಬೆೇಡಿಕೆ ಹೆಚನಿತಿುದೆ. ಆಹಾರ ಮತನು ಔಷಧಿೇಯ ಕ್ೆೇತರಗಳು ಸೇೆರಿದೆಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತರಗಳಲ್ಲ ಿಅವುಗಳ ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು ಕೆಂಡನಹಿಡಿಯಲನ 
ಸೆಂಶೆ ೇಧಕರನ ಅವುಗಳ ಕ್ತರಯಾತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತನು ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲನಿ್ ಮಾಪಾೆಡನಗಳ ಅಧಾಯನ್ದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಂಸೆರಿಸಲನ ಪರಯತಿುಸನತಿುದಾುರೆ.  ಲೆೇಖನ್ದಲ್ಲ ಿಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಯೆ ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಬೆಳವಣಿಗಗೆಳನ್ನು, ಸೆಂಸೆರಣಾ 
ವಿರ್ಾನ್ ಮತನು ಆಹಾರ ಮತನು ಔಷಧಿೇಯ ಉದಾಮಗಳಲ್ಲ ಿಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸನತುದೆ. 

ಮುನ್ುುಡಿ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಮೂಲತಃ ಪೆಪೆಪೈಡ್ಡ ಬೆಂಧಗಳಿೆಂದ 

ಸೆಂಪಕೆಗೊೆಂಡಿರನವ ಅಮೈನ್ೊೇ ಆಮಗಿಳ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳಾಗಿವೆ. 
ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಪೆಪೆಿೈಡ್ಡ ಗಳು ಎೆಂದೂ ಸಹ 
ಕರೆಯಲಾಗನತುದೆ. ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಜಿೇವನ್ಕೆೆ ಅತಾಗತಾ ಮತನು ಜಿೇವ 
ವಾವಸೆಿಗಳಲ್ಲ ಿಪರಮನಖ ಪಾತರವನ್ನು ವಹಿಸನತುದೆ. ಜಿೇವಕೊೇರ್ದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಶೆೇಿಷಣೆ, ನಿವೆಹಣೆ, ಸೆಂಕೆೇತಗಳನ್ನು ಸ್ಥವೇಕರಿಸನವುದನ ಇತ್ಾಾದಿ ವಿಭಿನ್ು 
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ನ್ಡೆಸನತುವೆ (ಪಾಟರ್ ಮತನು ಹಾಚ್ಚೆಸ್, 
1997; ಫೆರೇಜಿಯರ್, 2009). ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಯ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅಥವಾ ಏಕ-
ಕೊೇರ್ ಪೊರೇಟಿೇನ್ (SCP) ಸೆೇರಿದೆಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಸಸಾ ಮತನು ಪಾರಣಿ 
ಮೂಲಗಳಲ್ಲ ಿ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಭಾವಿರನತುವೆ 
(ಮಾಟಾಸಾು ಮತನು ಇತರರನ, 2016). ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳ ಇತರ 
ಮೂಲಗಳು  ಅಸ್ಥುತವದಲ್ಲಿದುರೂ ಸಹ ಗಾರಹಕರ ಆದಾತ್ೆಗಳು ಮತನು ಪರಸನುತ 
ಮಾರನಕಟೆಿ ಸನಿುವೇೆರ್ವನ್ನು ಗಮನ್ದಲ್ಲಟಿನಕಿೊೆಂಡನ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಒತನು ನಿೇಡಲಾಗನತಿುದೆ. ಬೇಜ್ಗಳು, ಕಾಳುಗಳು, 
ಎಣೆಣ, ಇತ್ಾಾದಿಗಳು ಸೆೇರಿದೆಂತ್ ೆ ವಿವಿಧ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಮೂಲಗಳು 
ಲಭಾವಿದನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ ಉತುಮ ಮೂಲಗಳು ಎೆಂದನ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರನ ದಿವದಳ ರ್ಾನ್ಾಗಳು ಮತನು ಎಣೆಣ 
ಬೇಜ್ಗಳಿೆಂದ ತ್ೆೈಲವನ್ನು ಯಾೆಂತಿರಕವಾಗಿ ಹಿೆಂಡಿ ತ್ಗೆೆದ ನ್ೆಂತರ 
ಉಳಿಕೆಯಾದ ಹಿೆಂಡಿ, ಕಡಿಮ-ಬಳಸ್ಥದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳಿಗೆ ಉತುಮ 
ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಡಿಮ-ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಂಸೆರಿಸಬಹನದನ ಮತನು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕಗಳಿಗ ೆ
ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ (ಕಮಲ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2021). 

ಪ್್ೂರೇಟೇನ್ ಸ್ೆಂಸ್ಕರಣಾ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅೆಂರ್ವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಥ, ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣೆಯನ್ನು 

ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಹಿಟನಿ (ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅೆಂರ್: 65% ಅಥವಾ ಕಡಿಮ), 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಕಾನ್ೆುೆಂಟೆರೇಟ್ (ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅೆಂರ್: 65-90%) ಮತನು 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಐಸೊಲೆೇಟ್ (ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅೆಂರ್: 90% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚನಿ್ದನ) 
ಎೆಂದನ ವಗಿೇೆಕರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2021). 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಾ ವಿರ್ಾನ್ದ ಆಯ್ಕೆಯನ ನಿದಿೆಷಿ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ 
ಅವಲೆಂಬತವಾಗಿರನತುದೆ. ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಾ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನ್ನು 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತನು ಭೌತಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳಾಗಿ ವಗಿೇೆಕರಿಸಬಹನದನ, 
ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂೆರೇಟಿೇನ್ 
ಸೆಂಸೆರಿಸಲನ ಬಳಸನವ ದಾರವಕಗಳ ವಿಧವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಥ 
ವಗಿೇೆಕರಿಸಬಹನದನ. ಉದಾ. ನಿೇರನ, ಕ್ಾರ, ಆಮ ಿಇತ್ಾಾದಿ. ಪೊರೇಟಿೇನ್ 
ಸೆಂಸೆರಣಕೆೆ ಮದಲನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲನಿ್ ಕೊಬಬನ್ನು ತ್ೆಗೆಯಲಾಗನತುದೆ.  
ಕ್ಾರ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೊರೇಟಿೇನ್-ಭರಿತ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಸೆರಿಸಲನ ಬಳಸಲಾಗನತುದೆ. ಇಲ್ಲ ಿ
ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಸೊೇಡಿಯೆಂ ಹೆೈಡಾರಕೆುೈಡ್ಡ (NaOH) ಮತನು 
ಪೊಟಾಾಸ್ಥಯಮ್ ಹೆೈಡಾರಕೆುೈಡ್ಡ (KOH) ಅನ್ನು ಕ್ಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತುದೆ. 
ತ್ಾಪಮಾನ್, ದಾರವಕ-ಮಾದರಿ ನ್ಡನವಿನ್ ಅನ್ನಪಾತ, ಸೆಂಸೆರಣಯೆ 
ಅವಧಿ ಮನೆಂತ್ಾದ ವಿವಿಧ ಅೆಂರ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೊರೇಟಿೇನ್ 
ಸೆಂಸೆರಣಯೆಲ್ಲ ಿ ಮಹತುರ ಪಾತರವಹಿಸನತುವೆ. ಕ್ಾರ ಸೆಂಸೆರಣಾ 
ವಿರ್ಾನ್ದಿೆಂದ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಪಡೆಯಬಹನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 
ವಿರ್ಾನ್ವು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಜಿೇಣೆಸಾಮಥಾೆ ಮತನು ಒಟಾಿರ ೆ ಪೊರೇಟಿೇನ್ 

ರ್ೃೆಂಗಸಭಯೆಲ್ಲ ಿ ದಿಟಿ ಹವಾಮಾನ್ ಕರಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೊಳಳಲನ ಸದಸಾ ರಾಷಾಗಳನ್ನು ಒತ್ಾುಯಿಸಲಾಯಿತನ. ಅಲಿದೇೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ಾರ್ಾರಿತ ಗನರಿಗಳನ್ನು 
ಹೊೆಂದಲನ, ಉತುಜ್ೆನ್ೆಯನ್ನು ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸಲನ,ಇೆಂಗಾಲ ಮನಕು ಮತನು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲಾ ಸರಪಳಿಗಳಾದಾೆಂತ ಪಾಲನದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲನ 
ಹಾಗೂ ನಿವವಳ ರ್ ನ್ಾ ಪರಿವತೆನ್ೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗನವೆಂತ್ೆ ಅಲಪ ಇೆಂಗಾಲ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನ ಎಲಾ ಿ ಉದಾಮಗಳನ್ೂು 
ಕೊೇರಲಾಯಿತನ. 

- ಡಾ. ಎ.ಎೆಂ. ರಮೇಶ್ 
ಮನಖಾ ಕಾಯೆ ನಿವಾೆಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನ್ಾೆಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಇ-ಮೇಲ್: ksta.gok@gmail.com 



ಪು ಟ 8  ಸಂಪುಟ 03; ಸಂಚಿಕೆ 03 

ಗನಣಮಟಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರನತುದೆ. ಇದನ್ನು ತಡಗೆಟಲಿನ, ಕ್ಾರದ 
ತಿೇಕ್ಷ್ಣತ್ೆ ಮತನು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಾ ಇಳುವರಿ ನ್ಡನವೆ 
ಸಮತ್ೊೇಲನ್ವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳಬೆೇಕಾಗನವುದನ. ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕವಲದಿ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಮೂಲಗಳು, ಅೆಂದರೆ, ಪಾಚ್ಚ, ಶಿಲ್ಲೇೆಂಧರಗಳು, ಆಹಾರ 
ತ್ಾಾಜ್ಾಗಳು ಇತ್ಾಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ್ೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ 
ಉತುಮ-ಗನಣಮಟಿದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಗೆೆ ಕ್ತಣವಗಳನ್ನು ಸಹ 
ಬಳಸಬಹನದನ. ಕ್ತಣವ-ಸಹಾಯದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಯೆನ 
ಜಿೇವಕೊೇರ್ದ ಗೊೇಡೆಯ ಭದರತ್ೆಯನ್ನು ನ್ಾರ್ಪಡಿಸನತುದೆ 
(ಹೆಮಿಸಲೆನಾಲೊೇಸ್, ಸೆಲನಾಲೊೇಸ್, ಪೆಕ್ತನಿ್ ಇತ್ಾಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ 
ಮಾಡನವ ಮೂಲಕ). ಕ್ತಣವ ಜ್ಲವಿಭಜ್ನ್ಗೆೆ ವಿವಿಧ ಪೊರೇಟಿಯೇಲೆೈಟಿಕ್ 
ಕ್ತಣವಗಳಾದ ಅಲಾೆಲೇೆಸ್ ಮತನು ಪೊರೇಟಮಕ್ು, ಪಪೆೈನ್ ಕ್ತಣವಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಕ್ತಣವ-ಸಹಾಯದ ಪೊರಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಾ 
ಪರಕ್ತರಯ್ಕಗಳಲ್ಲ ಿ ಒೆಂದನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಕ್ತಣವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ 
ಸೆಂಸೆರಣಯೆನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ (ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2021). 
ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳು: ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕ ತ್ೇೆವ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಾ 
ವಿರ್ಾನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗನತುವೆ ಮತನು 
ಒಣಗಿಸನವುದನ ಅವರ್ಾಕ. ಈ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ರ್ಕ್ತುಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚನಿ, ಇದನ 
ದನಬಾರಿ ಮತನು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ರಚನ್ೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸನತುದೆ. 
ಇದನ್ನು ತಡಗೆಟಲಿನ ಕಾಬೊೇೆಹೆೈಡೆರೇಟ್ ಮತನು ಫೆೈಬರ್-ಹೆೇರಳ 
ಭಾಗಗಳಿೆಂದ ಪೊರೇಟಿೇನ್-ಹೆೇರಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆೇಪೆಡಿಸಲನ ಕರ್ಾಿ 
ವಸನುಗಳ ಒಣ ವಿಭಜ್ನ್ೆಯನ್ನು ಗಾಳಿ ವಗಿೇೆಕರಣ ವಿರ್ಾನ್ ಮತನು 
ಸಾಿಯಿೇವಿದನಾತ್ ಬೆೇಪೆಡಿಸನವ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹನದನ. 
ಆದರೆ, ಈ ಒಣ ವಿರ್ಾನ್ಗಳು ತ್ೆೇವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳೆಂತ್ೆ ಹೆಚ್ಚನಿ್ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಪರತ್ೆಾೇಕತ್ಗೆಳ ಉತ್ಾಪದನ್ಗೆೆ ಸೂಕುವಲ ಿ(ಅಸೆುೇಟರಿ ಎಟ್ ಆಲ್, 
2019). 

ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಯೆನ್ನು ರ್ನಷೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಿರ್ಾನ್ದ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ತ್ೆೇವ/ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಅಥವಾ 
ಉನ್ುತಿೇಕರಿಸಲನ ಇತರ ಭೌತಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ. 
ಅಲಾಾಸೌೆಂಡ್ಡ ಸಹಾಯಕ  ಸೆಂಸೆರಣೆಯನ ಸಸಾ ಜಿೇವಕೊೇರ್ಗಳಿೆಂದ 
ಅಮೂಲಾವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದೆ. 
ಅಲಾಾಸೌೆಂಡ್ಡ ಬಳಸನವ ಸಮಯದಲ್ಲ,ಿ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಒತುಡ ಮತನು ಉಷಣತ್ೆಗೆ 
ನಿವಾೆತ ಗನಳೆಳಗಳು ಮತನು ಹಾಟ್ ಸಾಪಟ್.ಗಳು ಉತ್ಾಪದನ್ಯೆಾಗನತುವೆ. 
ಇದನ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಯೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಿನತುದೆ. ಹಸ್ಥರನ ಸೂಕ್ಷಮಪಾಚ್ಚ 
ಕೊಿೇರೆಲಾ ಿ ವಲಾೆಯರಿಸ್.ನಿೆಂದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಿಲನ 
ಅಲಾಾಸೌೆಂಡ್ಡ ಬಳಕೆಯಿೆಂದ ಮತನು ಕ್ಾರ ಸೆಂಸೆರಣಾ ವಿರ್ಾನ್ದಿೆಂದ 
ಸಾದಾವೆೆಂದನ ಹಿಲೆಬ್ಾರೆಂಡ್ಡ ಮತನು ಇತರರನ (2020) ವರದಿ ಮಾಡಿದಾುರೆ. 
ಅಲಾಾಸೌೆಂಡ್ಡ ವಿರ್ಾನ್ವು ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣಗೆೆ ವೆೇಗವಾದ ಮತನು 
ಆರ್ಥೆಕವಾಗಿ ಅಗೆವಾದ ವಿರ್ಾನ್ವೆೆಂದನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉಷಣರಹಿತ 
ವಿದನಾತ್ ರ್ಕ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸೆಂಸೆರಣಾ ಪದಧತಿಗಳಾದ ಕೆಂಪನ್ ವಿದನಾತ್ 
ಕ್ೆೇತರ ಮತನು ಹೆಚನಿ ವೇಲೆಿೇಜ್ ವಿದನಾತ್ ಹರಿವುಗಳು ಪೊರೇಟಿೇನ್ 
ಸೆಂಸೆರಣಯೆ ನ್ಾವಿನ್ಾ ವಿರ್ಾನ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತಿುದೆ. ರೊೇಸೆಲೊಿೇ 
ಸೊಟೊ ಮತನು ಇತರರನ (2014) ಹೆಚನಿ ವೇಲೆಿೇಜ್ ವಿದನಾತ್ 
ಹರಿವುಗಳು, ಕೆಂಪನ್ ವಿದನಾತ್ ಕ್ೆೇತರ ಮತನು ಅಲಾಾಸೌೆಂಡ್ಡ 

ಸಹಾಯಕ  ಸೆಂಸೆರಣಾ ಪದಧತಿಗಳನ್ನು  ಆಲ್ಲವ್ ಬೇಜ್ದಿೆಂದ ಪೊರಟಿೇನ್ 
ಸೆಂಸೆರಣಗೆೆ ಬಳಸ್ಥರನವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾುರೆ. ಈ ಮೂರನ 
ಪದಧತಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆಚನಿ ವೇಲೆಿೇಜ್ ವಿದನಾತ್ ಹರಿವು ಪದಧತಿಯನ ಗರಿಷಠ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಸೆಂಸೆರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತನ ಎೆಂದನ ತಿಳಿಸ್ಥದಾುರೆ 
(ರೊಸೆಲೊೇಿ ಸೊಟೊ ಮತನು ಇತರರನ, 2014; ಕನಮಾರ್ ಮತನು 
ಇತರರನ, 2021). 
ಸ್ಸ್ಾಯಧಾರಿತ ಪ್್ೂರೇಟೇನ್ ಬಳಕ ್

ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ .ಗಳು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಹಾಗನ ಇತರ ೆ 
ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತರಗಳಲ್ಲ ಿ ವಾಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿದನು, ಈ ಕೆಳಗೆ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಹಾರ ಬಳಕಗೆಳು: ಪೊರೇಟಿೇನ್.ಗಳು ಮಾನ್ವನ್ ದೆೈನ್ೆಂದಿನ್ ಆಹಾರದ 
ಅತಾಗತಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತನು ಪಥಾದ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಹೆೇರಳ 
ಸಾರಗಳು ಹೆಚನಿವರಿ ಪೌರ್ಷಿಕಾೆಂರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಕಾಯೆವನ್ನು 
ನಿವೆಹಿಸನತುವೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಉಲೆೇಿಖಿಸ್ಥದೆಂತ್ೆ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು 
ಆಹಾರದ ಪರಮನಖ ಭಾಗವಾಗಿದನು, ಸೇೆವಿಸ್ಥದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಮಾನ್ವ 
ದೆೇಹದಲ್ಲ ಿಪರಮನಖ ಪಾತರ ವಹಿಸನತುದೆ. ಸೆಂಸೆರಿಸ್ಥದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಅನ್ನು 
ಪೊರೇಟಿೇನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರ ಉತಪನ್ುಗಳಾದ ಬೆೇಕರಿ ಉತಪನ್ುಗಳು, 
ಪಾನಿೇಯಗಳು, ಆರೊೇಗಾ ಪಾನಿೇಯಗಳು ಇತ್ಾಾದಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗ ೆ
ಬಳಸಬಹನದನ (ಬಾಾನ್ಜಿೆ ಮತನು ಇತರರನ, 2022; ಕನಮಾರ್ ಮತನು 
ಇತರರನ., 2022).  ನ್ೈೆಸಗಿೆಕ ಸೆಂಪನ್ೂಿಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, 
ಜಾಗತಿಕ ಜ್ನ್ಸೆಂಖ್ೆಾಯ ಹೆಚಿಳ ಮತನು ಸನಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹಿ ಆಹಾರ 
ಮೂಲಗಳ ಅನ್ೆವೇಷಣೆಯನ, ಸೊೇಯಾ ಪೊರೇಟಿೇನ್, ಬಟಾಣಿ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳೆಂತಹ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳಿೆಂದ ನ್ಾರಿನ್ೆಂತಹ 
ಮಾೆಂಸವನ್ನು ನಿೇರಿನ್ಾೆಂರ್ ಹೊರತ್ೆಗೆಯನವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಸಲೆ್ 
ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥ ತಯಾರಿಸಲಾಗನತಿುದೆ. ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಕೃತಕ 
ಮಾೆಂಸ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು ಮಾೆಂಸದ ಸಾದೃರ್ಾಗಳು, ಅಣಕನ ಮಾೆಂಸ 
ಅಥವಾ ಮಾೆಂಸದ ಬದಲ್ಲ ಎೆಂದನ ಕರೆಯಲಾಗನತುದೆ (ಜೊೇಶಿ ಮತನು 
ಕನಮಾರ್, 2015; ರ್ ರಡಸ್ೆ ಮತನು ಇತರರನ, 2019; ಜಾೆಂಗ್ ಮತನು 
ಇತರರನ., 2022). ಮಾೆಂಸದ ಪಯಾೆಯಗಳಲದಿೆ, ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲ್ಲ ಕೊಬಾಬಗಿ, ಆರೊೇಗಾಕರ ಆಹಾರಗಳ 
ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲ ಿ ಭತಿೆಯಾಗಿ, ನ್ೊರೆಕಾರಕ, ಸೆಿೇಬಲೆೈಸರ್, 
ಎಮಲ್ಲುಫೆೈಯರ್, ಆಹಾರಗಳಲ್ಲ ಿ ಪೊೇಷಕಾೆಂರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 
ಕ್ತರಯಾತಿಕ ಪದಾಥೆಳು, ಇತ್ಾಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತುದೆ (ರೊೇಜ್ರ್, 
2001; ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2021). 
ಪ್ಾಯಕ್ೇಜೆಂಗ್ ಮತುು ಲೇ್ಪನ್ ಅನ್ವಯಕಗಳು: ಜೆೈವಿಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್ 
ವಸನುಗಳಾದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಮಥೆನಿೇಯ ಮತನು ಜೆೈವಿಕ 
ವಿಘಟನಿೇಯ ಪದರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲನ ಬಳಸಬಹನದನ, ಇದನ್ನು 
ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕ ವಿಘಟನಿೇಯವಲದಿ ಪಾಾಕೆೇಜಿೆಂಗ್ ವಸನುಗಳ 
ಪಯಾೆಯವಾಗಿ ಜೆೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೇಯ ಮತನು/ಅಥವಾ ಖ್ಾದಾ 
ಪಾಾಕೆೇಜಿೆಂಗ್ ಸಾಮಗಿರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದನ. ಈ ಪೊರಟಿೇನ್-ಆರ್ಾರಿತ 
ಪದರಗಳ ಕ್ತರಯಾತಿಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸನುಗಳ 
ಸೆೇರಿಸನವುದರಿೆಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹನದನ (ಅಸಾುದ್ ಮತನು ಇತರರನ, 
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2020; ಹದಿಡಿ ಮತನು ಇತರರನ, 2022). ಪದರಗಳೆಂತ್ಯೆ್ಕೇ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ಲೆೇಪನ್ ವಸನುಗಳಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ (ರ್ೆನ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2019; ಲ್ಲಮ್, 2022; 
ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ., 2022). 
ಔಷಧೇಯ ಅನ್ವಯಕಗಳು: ವಿವಿಧ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಜೆೈವಿಕ-ಸಕ್ತರಯ 
ಪೆಪೆಿೈಡ್ಡ ಗಳು ಚ್ಚಕ್ತತುಕ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೊೆಂದಿವೆ. ಉದಾ., 
ಸೊೇಯಾಬೇನ್ ಮತನು ಬಕ್ ವಿೇಟ್ ನಿೆಂದ ಸೆಂಸೆರಿಸ್ಥದ ಜೆೈವಿಕ ಸಕ್ತರಯ 
ಪೆಪೆಿೈಡ್ಡ ಗಳು ಹೆೈಪೊೇಕೊಲೆಸರಿಾಲಮೆಿಕ್ ಮತನು ಹೆೈಪೊೇಲ್ಲಪ್ರಡೆಮಿಕ್ 
ಚಟನವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ೊೇರಿಸನತುವೆ (ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ, 2022). 
ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಇತರ ಔಷಧಿೇಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಗನರಿಯನಕು ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲ,ಿ ವಧಿೆತ ಜೆೈವಿಕ ಲಭಾತ್ೆ, 
ಸಮಥೆತ್ೆ ಮತನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದನ. ಕಲ್ಲಲ 
ವಿತರಣಾ ವಾವಸೆಿಯ ಆಯಾಮ ಮತನು ರಚನ್ೆಯನ್ನು ಬದಲ್ಲಸನವ 
ಮೂಲಕ ಔಷಧಗಳ ಚಲನ್ೆಯನ್ನು ನಿಯೆಂತಿರಸಬಹನದನ. ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಸೂಕ್ಷಮ ಅಥವಾ ನ್ಾಾನ್ೊ-ಗಾತರದ 
ಕಣಗಳು, ಗೊೇಳಾಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕಾಾಪನುಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಔಷಧ ವಿತರಣಗೆೆ 
ಬಳಸಬಹನದನ. ಇದರಿೆಂದ ಉದೆುೇಶಿತ ಅೆಂಗಾೆಂರ್ ಅಥವಾ ಅೆಂಗದ 
ಮೇಲೆ ಕಾಾಪನುಲ್ ಗಳಿೆಂದ ಔಷಧಿಯ ಬಡನಗಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಾವಾಗನತುದೆ. 
ಸೂಕ್ಷಮ/ನ್ಾಾನ್ೊ ಕಣಗಳ ಜೊತ್ಗೆ,ೆ ಹೆೈಡೊರೇಜೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಸಾ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್-ಆರ್ಾರಿತ ವಸನುಗಳಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಬಹನದನ. 
ಹೆೈಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು ಅಡ-್ಸೆಂಪಕ್ತೆತ ಹೆೈಡೊರೇಫಿಲ್ಲಕ್ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಗಳ 
ಮೂರನ-ಆಯಾಮದ ಸೆಂಪಕೆಜಾಲವಾಗಿದನು, ಇದನ್ನು ಭೌತಿಕ ಮತನು 
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಅಥವಾ 
ಇತರ ಪಾಲ್ಲಮರಿಕ್ ಸೆಂಯನಕುಗಳಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಬಹನದನ. ನಿದಿೆಷಿ 
ಹೆೈಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು ಶಾಖ, ಅಯಾನಿಕ್ ರ್ಕ್ತು, pH ಇತ್ಾಾದಿಗಳೆಂತಹ ಬಾಹಾ 
ಪರರ್ೊೇದಕಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸನವ ಸಾಮಥಾೆವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವ, 
ರಚನ್ಾತಿಕ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸನವ ಮತನು ನಿಯೆಂತಿರತ 
ಬಡನಗಡೆ ಪೊರಫೆೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೂೆೆಂದಿರನವ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಿಟ್ೆ 
ಹೆೈಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು ಎೆಂದನ ಕರೆಯಲಾಗನತುದೆ. ಸಾಿಟ್ೆ ಹೆೈಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು 
ಶಾಖ, pH ಇತ್ಾಾದಿ ಬಾಹಾ ಪರರ್ೂೆೇದಕಗಳಿಗೆ ಪರತಿಕ್ತರಯಿಸನವ ಮೂಲಕ 
ಔಷಧಗಳ ನಿಯೆಂತಿರತ ಬಡನಗಡಯೆಲ್ಲಿ ಮಹತುರ ಪಾತರ ವಹಿಸನತುವೆ. 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಆಮಿೇಿಯ ಮತನು ಕ್ಾರ ಗನೆಂಪನಗಳರೆಡರ 
ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿೆಂದಾಗಿ, ಇತರ ಪಾಲ್ಲಮರಿಕ್ ವಸನುಗಳಿಗಿೆಂತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ 
ಮೇಲೆ ಹೆೈಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು ಆದಾತ್ಯೆನ್ನು ಹೊೆಂದಿದನು, ಪೊರೇಟಿೇನ್-
ಆರ್ಾರಿತ ಹೈೆಡೊರೇಜಲೆ್ ಗಳು pH ಸೂಕ್ಷಮ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವಾವಸೆಿಗಳಿಗೆ 
ಸೂಕುವಾಗಿವೆ. ಝೆನ್, ಸೊೇಯಾ ಪೊರೇಟಿೇನ್, ಗನಟಿನ್ ಮನೆಂತ್ಾದ ಸಸಾ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು, ಅೆಂಗಾೆಂರ್ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಮತನು ನಿಯೆಂತಿರತ ಔಷಧ 
ಬಡನಗಡೆ ಕಾಯೆವಿರ್ಾನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪದರ ಮತನು ಮೂರನ-ಆಯಾಮದ 
ಸಾರನವಗೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲ ಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ 
(ರೆಡಿ ್ ಮತನು ಯಾೆಂಗ್, 2011; ಜಾವ ಮತನು ಇತರರನ, 2017; 
ಮಹಮಿದಿ ಮತನು ಇತರರನ, 2022, ಕನಮಾರ್ ಮತನು ಇತರರನ, 
2022). 

ಉಪಸ್ೆಂಹಾರ 
ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ು ವಿರ್ಾನ್ಗಳಿೆಂದ ವಿವಿಧ 

ಪೊರೇಟಿೇನ್-ಭರಿತ ಸಸಾ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಸೆರಿಸಬಹನದನ. ಪಾರಣಿ 
ಮೂಲದ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೆಂಶೆೇಿರ್ಷತ ಪಾಲ್ಲಮರಿಕ್ 
ವಸನುಗಳಿಗಿೆಂತ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಸನರಕ್ಷಿತ, ಸನಸ್ಥಿರ ಮತನು 
ಹೆಚನಿ ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹಿಯಾಗಿದುರೂ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳಿೆಂದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾದ ಜೆೈವಿಕ ವಸನುಗಳು ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ ಯಾೆಂತಿರಕ ಮತನು 
ಇತರ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವುದಿಲ.ಿ ಆದನದರಿೆಂದ, ಆಹಾರ, 
ಔಷಧಿೇಯ ಮತನು ಸೆಂಬೆಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಅವುಗಳ ಬಳಸಲನ 
ಬೆೇಕಾದ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ ಸೂಕುವಾದ ಸೇೆಪೆಡೆ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೇ ಸೆೇಪೆಡೆಯಿಲದಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಪಾೆಡನಗಳು 
ಅವರ್ಾಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತನು ಉದೆುೇಶಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣಗೆಾಗಿ 
ನಿಯೆಂತಿರತ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಜೆೈವಿಕ ಸಕ್ತರಯ ಸೆಂಯನಕು ಬಡನಗಡಯೆನ್ನು 
ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಸಾಧಿಸಬಹನದನ. ಇನ್ೂು 
ಅನ್ೆವೇರ್ಷಸದ ಮತನು ಕಡಿಮ ಬಳಕೆಯ ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ 
ಮೂಲಗಳ ಬಗೆೆ ಅಷೆಿೇನ್ನ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ ೆ ನ್ಡದೆಿಲದಿಿರನವುದರಿೆಂದ  
ಸಸಾಾರ್ಾರಿತ ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳ ಸಾಮಥಾೆ ಮತನು ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ 
ಅನ್ವಯಿಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವೆೇರ್ಷಸನವಲ್ಲ ಿ ಹಚೆ್ಚನಿ್ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಗೆಳು ಪಯಾೆಯ 
ಪೊರೇಟಿೇನ್ ಗಳು ಮತನು ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕಗೆಳನ್ನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲನ 
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹನದನ. 

- ಡಾ. ಸ್ೌಮಿತ್ಾರ ಬಾಯನ್ಜಿ 
ಸೆೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ೊುೇವೆೇಷನ್, ಇನ್ನೆಯಬೇೆಷನ್, ರಿಸರ್ಚೆ ಅೆಂಡ್ಡ ಕನ್ುಲೆಿನಿು 

(CIIRC), ಆಹಾರ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್,ೆ  
ಜೊಾೇತಿ ಇನಿುಿಟೂಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ, ಬೆೆಂಗಳ ರನ, ಕನ್ಾೆಟಕ 
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ಅತಿಸ್ೂಕ್ಷಮ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ತವರಿತ ಅಧಶ ್ೇಷಣಗ್ ್ಹೂ್ಸ್ ಪದಧತಿ 

ಕೆೈಗಾರಿಕ್ತೇಕರಣ ಮತನು ಕ್ಷಿಪರ ನ್ಗರಿೇಕರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಪರಮಾಣದ 
ತ್ಾಾಜ್ಾ ಉತ್ಾಪದನ್ೆಯಾಗನತಿುದೆ. ಈ ತ್ಾಾಜ್ಾವು ನ್ಲೆ ಮತನು ಜ್ಲಮೂಲಗಳಿಗೆ 
ಪರವೆೇಶಿಸ್ಥ ಮೇಲೈೆ ಮತನು ಅೆಂತಜ್ೆಲ ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದಾಮವು ವಿರ್ವದ ಅತಿದೊಡ ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದಾಗಿದನು, ಬೃಹತ್ ಶೆರೇಣಿಯ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸನತುದೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ೆೇಕವು ಕ್ತೇಟನ್ಾರ್ಕಗಳು, ಆಮಿಗಳು, ಕ್ತೇಲೆಣಣೆ, ರ್ನದಿಧೇಕರಣ 
ಸಾಧನ್ಗಳು, ಸೌೆಂದಯೆವಧೆಕಗಳು ಮತನು ಔಷಧಿಗಳು ಮತನು ಪಾಸಿ್ಥಿಕ್ 
ಗಳೆಂತಹ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥವೆ. ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳಲ್ಲ ಿಬಾಷಪಶಿೇಲ 
ಜೆೈವಿಕ ಸೆಂಯನಕುಗಳು (ವಿಒಸ್ಥ) ಮತನು ಇತರೆ ಅತಿಸೂಕಿ 
ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆಯನವುದನ ಯಾವುದೆೇ ತ್ಾಜ್ಾ ನಿವೆಹಣ 
ಪರಕ್ತರಯ್ಕಗಳಲ್ಲ ಿ ಬೆಂದರೆಗನವ ಸಮಸೆಾಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳು 
ಸನಲಭವಾಗಿ ಕನಡಿಯನವ ನಿೇರಿನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರವೆೇಶಿಸಬಹನದನ 
ಮತನು ಮಾನ್ವನ್ ಆರೊೇಗಾಕೆೆ ಗೆಂಭಿೇರವಾದ 
ಧಕೆೆಯನ್ನುೆಂಟನಮಾಡಬಹನದನ. ಆದನದರಿೆಂದ ತ್ಾಾಜ್ಾದಿೆಂದ ಅತಿಸೂಕಿ 
ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ಗೆೆದನಹಾಕನವುದನ ಒೆಂದನ 
ಪರಮನಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ರಚನ್ೆಯಲ್ಲಿರನವ ವೆೈವಿಧಾತ್ೆ ಮತನು 
ಕಡಿಮ ಸಾೆಂದರತ್ೆಯಿೆಂದಾಗಿ ನಿೇರನ ಮತನು ಗಾಳಿಯಿೆಂದ ಬಾಷಪಶಿೇಲ 
ಜೆೈವಿಕ ಸೆಂಯನಕುಗಳು (ವಿಒಸ್ಥ) ಮತನು ಇತರ ಅತಿಸೂಕಿ 
ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಹಾಕಲನ ಯೇಗಾವಾದ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡನವುದನ ಸಹ ಜ್ಟಿಲವಾಗಿದೆ.  
ಕಾಬೆನ್-ಆರ್ಾರಿತ ಸರೆಂಧರ ವಸನುಗಳನ್ನು ಬಳಸನವ ಪರಸನುತ 
ಅಸ್ಥುತವದಲ್ಲರಿನವ ಸೆಂಸೆರಣಾ ವಿರ್ಾನ್ಗಳು ಅಧಿಶೆ ೇಷಣ ೆಪರಮಾಣ ಮತನು 
ಮರನಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಉಷಣ ರ್ಕ್ತುಯ ಅವರ್ಾಕತ್ೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮರನಬಳಕ ೆ
ಮಾಡಬಹನದಾದ, ಹೆಚನಿ ದಕ್ಷ, ಮಿತವಾಯಕಾರಿ ಮತನು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಸಾಮಥಾೆಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಿರನವ ವಸನುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನ 
ನಿರೆಂತರ ಪರಯತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗನತಿುದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಡೆೇಗನ ಗಾಾೆಂಗನಬಕ್ ಇನಿುಿ ಟೂಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆೈನ್ು ಅೆಂಡ್ಡ 
ಟೆಕಾುಲಜಿಯ, ಎನ್ಜಿೆ ಸೆೈನ್ು ಅೆಂಡ್ಡ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 

ಪೂೆರಫಸೆರ್ ಚ್ಚಯನೆಂಗ್ ಪಾಕ್ೆ ನ್ೇೆತೃತವದ ಸೆಂಶೆ ೇಧಕರನ ಸೌರ ಬಟಿಿ 
ಇಳಿಸನವ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಬಾಷಪಶಿೇಲ ಜೆೈವಿಕ 
ಸೆಂಯನಕುಗಳು (ವಿಒಸ್ಥ) ಮತನು ಇತರ ಅತಿಸೂಕಿ ಮಾಲ್ಲನ್ಾಕಾರಕಗಳನ್ನು 
ತವರಿತವಾಗಿ ಹಿೇರಿಕೊಳಳಲನ ಹೆಚನ ಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಣಿವಕವಾಗಿ 
ವಿನ್ಾಾಸಗೊಳಿಸ್ಥದ ಕೊೇವಲೆೆೆಂಟ್ ಟೆೈಯಾಜಿನ್ ಫೆರೇಮವಕ್ೆ (ಸ್ಥಟಿಎಫ್) 
ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ಥರನವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾುರೆ. ಅವರ 
ಅಧಾಯನ್ದ ಪರಕಾರ, ಈ ವಸನುವು 10 ಸೆಕೆೆಂಡನಗಳ ಅಲಾಪವಧಿಯಲ್ಲ ಿ
ಶೆೇಖಡ 99.9 ದಕ್ಷತ್ಯೆೆಂದಿಗ ೆ ಅತಿಸೂಕಿ ಪಾಸಿ್ಥಿಕ್ ಮಾತರವಲದಿೆ 
ಬಾಷಪಶಿೇಲ ಜೆೈವಿಕ ಸೆಂಯನಕುಗಳನ್ನು (ವಿಒಸ್ಥ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

Schematic illustration of rapid adsorption and photothermal molecular 
sieving of organic pollutants. Source: https://doi.org/10.1002/
adma.202206982  
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ನಿಸ್ುೆಂತು ಶಕಿು ಸ್ೆಂವೇ್ದಕಗಳಿೆಂದ ಸ್ುಸ್ಥೆರಮತುು ಪರಿಸ್ರ ಸ್್ುೇಹಿ ಇೆಂಟನ್ಿಟ್ ಆಫ್ ಥೆಂಗ್್ 

ಇೆಂಟನ್ೆೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಥೆಂಗ್ು (ಐಒಟಿ) ನ್ಾವು ಕಲೆಸ ಮಾಡನವ ಮತನು 
ಬದನಕನವ ವಿರ್ಾನ್ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಥದೆ. ಇೆಂದನ ಈ ಅಗಾದವಾದ 
ಜ್ಗತಿುನ್ ವಾಾಪ್ರುಯನ ಕ್ಷಿಣಿಸ್ಥದೆಂತ್ಾಗಿದನು, ಇಲ್ಲ ಿ ವಸನುಗಳು ಪರಸಪರ 
ಸೆಂಪಕೆ ಹೊೆಂದಿರನವುದನ ಮಾತರವಲದಿೆ ಸೆಂವಹನ್ೂು ನ್ಡಸೆನತುವೆ.  
ಐಒಟಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವು ಸೆಂವೆೇದಕಗಳು, ತೆಂತ್ಾರೆಂರ್ಗಳು ಮತನು 
ಇೆಂಟನ್ೆೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಥ ನ್ಮಿ ಎಲಾ ಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ್ಗಳು ಮತನು 
ಸಲಕರಣಗೆಳ ನ್ಡನವೆ ಸೆಂಪಕೆ ವಾವಸೆಿಯನ್ನು ಸಾಿಪ್ರಸನತುದೆ. 
ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಮಿ ಸಾಿಟ್ೆ ಫೊೇನ್, ಲಾಾಪ್ ಟಾಪ್, ಕಾರನ ಮತನು 
ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ ವಸನುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸಪರ ಸೆಂವಹನ್ 
ನ್ಡೆಸಬಹನದನ ಮತನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಂಚ್ಚಕೊಳಳಬಹನದನ.  ರಿಯಲ್ 
ಟೆೈಮ್ ನಿವೆಹಣಾ ಯೆಂತ್ಾರೆಂರ್ಗಳಾದ ಯಾೆಂತಿರೇಕೃತ ಮನ್ೆ, ಪರಿಸರ 
ನಿವೆಹಣೆ, ಸಾರಿಗ,ೆ  ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತನು ಇ-ಆರೂಗಾ ಈಗ 
ವಾಸುವವಾಗಿವೆ.  ಐಒಟಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ದಿನ್ದಿೆಂದ ದಿನ್ಕೆೆ  
ಉತೃಷಿಕೆೆೇರನತಿುದನು, ದತ್ಾುೆಂರ್ವನ್ನು ಚತನರತ್ಯೆಿೆಂದ ಸೆಂಸೆರಿಸಲನ ಮತನು 
ಸೆಂವಹನ್ವನ್ನು ಹಚೆನಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತನು ದಕ್ಷವಾಗಿ 
ನಿವೆಹಿಸಲನ ಸಮಥೆವಾಗಿವೆ.  ಇೆಂಟರ್ ನ್ಾಾಷನ್ಲ್ ಡೆೇಟಾ 
ಕಾಪೊೆರೆೇಷನ್ (ಐಡಿಸ್ಥ) ಅೆಂದಾಜಿಸ್ಥರನವ ಪರಕಾರ 2025 ರಲ್ಲ ಿ 41.6 
ಬಲ್ಲಯನ್ ಐಒಟಿ ಸಾಧನ್ಗಳು ಇರಲ್ಲದನು, ಸನಮಾರನ 79.4 ಜಿಟಾಬೈೆಟ್ 
(ZB) ದತ್ಾುೆಂರ್ವನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸನವ ಸಾಮಥಾೆವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರಲ್ಲವೆ.  
ಆದರೆ, ಈ ಸೆಂವೇೆದಕಗಳು ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸಲನ ಮತನು ಅಗಾಧ 
ಪರಮಾಣದ ದತ್ಾುೆಂರ್ವನ್ನು ಸೆಂಸೆರಿಸಲನ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಪರಮಾಣದ ರ್ಕ್ತು 
ಬೆೇಕಾಗನತುದೆ. ಇದನ ಸಮಾಜ್ ಮತನು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಒೆಂದನ ಹೊಸ 
ಒತುಡವನ್ನು ತರಲ್ಲದೆ. ಪರಸನುತ ಸೆಂವೆೇದಕಗಳು ಬಾಾಟರಿ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು 
ಅವಲೆಂಬಸ್ಥವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಾಟರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 
ಬದಲಾಯಿಸಬೆೇಕಾಗಲ್ಲದನು, ಇದನ ಆರ್ಥೆಕವಾಗಿ ದನಬಾರಿ ಮತನು 
ಪರಿಸರಕೆೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಲದಿೆ, ಬಾಾಟರಿಯಲ್ಲ ಿ ಬಳಸನವ 
ಲ್ಲೇರ್ಥಯೆಂ ನ್ ಪರಸನುತ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಾಪದನ್ೆಯನ ಸೆಂವೆೇದಕಗಳ 
ಸೆಂಖ್ಾೆಯಿೆಂದ ಹೆಚನಿತಿುರನವ ಬೆೇಡಿಕಯೆನ್ನು ನಿೇಗಿಸಲಾರದನ. 
ಸೌದಿ ಅರೆೇಬಯಾದ ಕ್ತೆಂಗ್ ಅಬನುಲಾ ಿ ಯೂನಿವಸ್ಥೆಟಿ ಆಫ್ ಸೆೈನ್ು 
ಅೆಂಡ್ಡ ಟಕೆಾುಲಜಿ (KAUST)ಯ ಲೂಯಿಸ್ ಪೊೇಟಿೆಲಾ,ಿ ಕಲೆೈವಾನ್ನ್ 
ಲೊೇಗನ್ಾಥನ್, ಹೆೆಂಡಿರಕ್ ಫೆೇಬರ್ ಮತನು ಇತರರನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ 
ಅೆಂತರರಾರ್ಷಾೇಯ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ ತೆಂಡವು ಐಒಟಿ ಸೆಂಪಕೆ ವಾವಸೆಿಗಳ 
ಇೆಂಧನ್ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸನಸ್ಥಿರ ಮತನು ಪರಿಸರ ಸೆುೇಹಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರೆೈಸನವ ಭರವಸೆ ನಿೇಡನವ ನಿಸುೆಂತನ ರ್ಕ್ತು (ವೆೈರ್ ಲೆಸ್ ಪವಡ್ಡೆ) 
ವಿದನಾನ್ಾಿನ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಸಾಧಾತ್ೆಯನ್ನು ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡಿದೆ.  

ನಿಸುೆಂತನ ರ್ಕ್ತು ಸೆಂವೆೇದಕ ನ್ೊೇಡ್ಡ ಗಳು ದನಾತಿವಿದನಾಜ್ಜನ್ಕ 
(ಫೊೇಟೊೇವೇಲಾಿಕ್) ಕೊೇರ್ಗಳು ಮತನು ರೆೇಡಿಯೇ ತರೆಂಗಾೆಂತರ 
(ಆರ್ ಎಫ್) ರ್ಕ್ತು ಕೊಯನ ಿಯೆಂತರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಥಕೊೆಂಡನ ಪರಿಸರದಿೆಂದ 
ರ್ಕ್ತುಯನ್ನು ಪಡೆಯನವ ಮೂಲಕ ಸನಸ್ಥಿರ ಐಒಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುವೆ.  ಮನದಿರಸಬಹನದಾದ ಜೆೈವಿಕಗಳು, 
ನ್ಾಾನ್ೊೇಕಾಬೆನ್ ಭಿನ್ುರೂಪಕಗಳು (ಅಲೊೇಟೊರೇಪ್) ಮತನು ಲೊೇಹದ 
ಆಕೆುೈಡ್ಡ ಗಳೆಂತಹಾ ಪಯಾೆಯ ಅರೆವಾಹಕ ವಸನುಗಳನ್ನು ಬಳಸನವ 
ಹೊಸ ತ್ಳೆು-ಪೊರೆ (ರ್ಥನ್ ಫಿಿಮ್) ಸಾಧನ್ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವು ಇೆಂಟನ್ೆೆಟ್ 
ಆಫ್ ರ್ಥೆಂಗ್ು (ಐಒಟಿ) ಅನ್ನು ಆರ್ಥೆಕವಾಗಿ ಮತನು ಪರಿಸರಾತಿಕವಾಗಿ 
ಸನಸ್ಥಿರಗೂೆಳಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದ ೆ ಎೆಂಬನದನ ಸೆಂಶೆ ೇಧಕ 
ತೆಂಡದ ಅಭಿಪಾರಯ. ದಾರವಣ-ಆರ್ಾರಿತ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳಲ್ಲನಿ್ 
ಗಮನ್ಾಹೆ ಪರಗತಿಯಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಮಾವಾದ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಆರ್ಾರ 
ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸಕೂಾೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮನದಿರಸಲನ ಸಾಧಾವಾಗಿದೆ.  
ತೆಂಡವು ರೇೆಡಿಯೇ ತರೆಂಗಾೆಂತರ ವಿದನಾನ್ಾಿನ್ ಘಟಕಗಳ ಶೆರೇಣಿಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ಥದನು, ಇದರಲ್ಲ ಿಲೊೇಹ-ಆಕೆುೈಡ್ಡ ಮತನು ಶಾಟಿೆ ಡಯೇಡ್ಡ 
ಗಳು ಎೆಂದನ ಕರೆಯಲಪಡನವ ಜೆೈವಿಕ ಪಾಲ್ಲಮರ್ ಆರ್ಾರಿತ ಅರವೆಾಹಕ 
ಸಾಧನ್ಗಳು ಹಾಗೂ 5ಜಿ/6ಜಿ ಕೆಂಪನ್ ಶೆರೇಣಿಯನ್ನು ತಲನಪನವ 
ರ್ಕ್ತುಯನ್ನು ಕೊಯನಿ ಮಾಡಲನ ರೇೆಡಿಯೇ ತರೆಂಗಾೆಂತರ ಡಯೇಡ್ಡ 
ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸನವ ವಿರ್ಾನ್ಗಳು ಸೆೇರಿವೆ. ಈ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವು ಮನೆಂದಿನ್ 
ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ ಿಬಲ್ಲಯನ್ ಗಟಿಲೆ ಸೆಂವೇೆದಕ ನ್ೊೇಡ್ಡ ಗಳಿಗೆ ರ್ಕ್ತು ತನೆಂಬಲನ 
ಹೆಚನಿ ಸನಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಗೆದಡೆೆಗೆ ಅಗತಾವಿರನವ ಬನನ್ಾದಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸನತುದೆ ಎೆಂಬನದನ ತೆಂಡದ ಅಭಿಪಾರಯ. 

- ಡಾ. ಆನ್ೆಂದ್ ಆರ್ 
ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಕನ್ಾೆಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ತ್ೆಗೆದನಹಾಕನತುದ.ೆ ಈ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲ ಿಮರನಬಳಕಗೆೆ ಹೆಚಿ್ಚನ್ ಉಷಣ ರ್ಕ್ತುಯ ಅಗತಾವಿಲಿ ಮತನು ಕಾಯೆಕ್ಷಮತ್ೆಯ ನ್ಷಿವಿಲದಿೆ ವಸನುವನ್ನು ಅನ್ೆೇಕ ಬಾರಿ 
ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದ.ೆ ಅಲದಿ,ೆ ಸೆಂಶ ೆೇಧಕ ತೆಂಡವು ಹೇೆಳುವೆಂತ್ ೆಈ ಪರಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲ ಿ ಕಡಿಮ ವಚೆದಿ ಕರ್ಾ ಿ ವಸನುಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದರಿೆಂದ ಇದನ್ನು 
ಸನಲಭವಾಗಿ ವಾಣಿಜಿಾೇಕರಿಸಬಹನದನ ಹಾಗೂ ವಿದನಾತ್ ಪೂರೈೆಕೆಯಿಲದಿ ಪರದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲಯಿೂ ಸಹ ಕಲನರ್ಷತ ನಿೇರನ್ನು ರ್ನದಿಧೇಕರಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. 

- ಡಾ. ಆನ್ೆಂದ್ ಆರ್ 
ಹಿರಿಯ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಕನ್ಾೆಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 
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ಕನ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಜಿಲೆ ಿಮತನು ಸನತುಮನತುಲ್ಲನ್ ಒಟನಿ 400 
ಮಹಿಳಯೆರನ್ನು ಈ ಅಧಾಯನ್ದಲ್ಲ ಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತನ. ಅವರಲ್ಲ ಿ 200 
ಮಹಿಳಯೆರನ ಪಾಲ್ಲಸ್ಥಸ್ಥಕಿ್ ಓವರಿ ಸ್ಥೆಂಡೊರೇಮ್ ನಿೆಂದ (ಪ್ರಸ್ಥಒಎಸ್) 
ಬಳಲನತಿುದಾುರೆ ಮತನು ಉಳಿದ 200 ಮಹಿಳಯೆರನ ಆರೊೇಗಾಕರ 
ನಿಯೆಂತರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಮಹಿಳಯೆರನ 25 ರಿೆಂದ 
32 ವಷೆವಯಸ್ಥುನ್ವರಾಗಿದನು, ನ್ಗರ ಪರದೆೇರ್ಕೆೆ ಸೆೇರಿದವರಾಗಿದಾುರೆ. 
ರೊೇಗ ಸೆಂಭವನ್,ೆ ಮಾನ್ವಶಾಸರ ಅಧಾಯನ್ಗಳು, ಜಿೇವರಾಸಾಯನಿಕ 
ವಿಶೆೇಿಷಣೆ, ಸ್ಥೇರಮ್ ರಸದೂತ ಸಾೆಂದರತ್ೆ, ಕೊಬಬನ್ಾಮದಿ ಮಟಿವನ್ನು 
ಮತನು ಜಿೇನ್ೊೇಟೆೈಪ್ರೆಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಆಧನನಿಕ ಆಣಿವಕ ತ್ಾೆಂತಿರಕತ್ೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತನ. ಸ್ಥರೇ ಅೆಂಡಾರ್ಯದ ಸ್ಥಿೇರಾಯ್ೇಜೆನ್ಸೆ್ಥಸ್.ನ್ಲ್ಲಿ 

ಅಗತಾವಾಗಿರನವ CYP19 ನ್ೆಂತಹ ವೆಂರ್ವಹಿಗಳು, ಕೊಬಬನ್ಾಮಿ 
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲ ಿ ತ್ೊಡಗಿರನವ FADS1 ಮತನು FADS2 
ವೆಂರ್ವಹಿಗಳು ಮತನು ವಿಟಮಿನ್ D ಗಾರಹಕ ವೆಂರ್ವಹಿಗಳನ್ನು ಎಲಾ ಿ
ರೊೇಗಿಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿಶೆೇಿರ್ಷಸಲಾಯಿತನ. ಪ್ರಸ್ಥಓಎಸ್ ಹೊೆಂದಿರನವ ಹಚೆ್ಚಿನ್ 
ಮಹಿಳಯೆರನ ಆರೊೇಗಾ ಸಮಸಾೆಗಳನ್ನು ಎದನರಿಸನತಿುದಾುರೆ ಎೆಂದನ ನ್ಮಿ 
ಗಮನ್ಕೆೆ ಬೆಂತನ. ಮನಖಾವಾಗಿ ರಸದೂತಗಳ ಅಸಮತ್ೊೇಲನ್ದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಮಹಿಳಯೆರನ ಸೂಿಲಕಾಯರಾಗಿದಾುರೆ. ಆಣಿವಕ 
ವೆಂರ್ವಾಹಿಗಳ ಜಿೇನ್ೊೇಟೆೈಪ್ರೆಂಗ್ ವಿಭಿನ್ು ಫಲ್ಲತ್ಾೆಂರ್ಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದನು, ಇದನ ಜಿೇವನ್ ಶೈೆಲ್ಲಯಲ್ಲನಿ್ ಮಾಪಾೆಡನಗಳು ಅಥವಾ 
ಪರಿಸರ ಅೆಂರ್ಗಳಿೆಂದಾಗಿರಬಹನದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಾಯನ್ದ ಸಹಾಯದಿೆಂದ 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಜಲ್ಲಯಲಿಲ ಪ್ಾಲಿಸ್ಥಸ್ಥುಕ್ ಓವರಿ ಸ್ಥೆಂಡ್ೂರೇಮ್ (PCOS) ನ್ ಆಣ್ವವಕ ತಪ್ಾಸ್ಣ್  
ಸ್ುಚ್ೇತ ಕುಮಾರಿ ಎನ್. 

ಕ್.ಎಸ್ ಹ್ಗ್ೆ ಮಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡಮ್ಿ, ನಿಟ್್ು, ನಿತ್ಾಯನ್ೆಂದನ್ಗರ, ದ್ೇರಳಕಟ್್ು, ಮೆಂಗಳೂರು 

ಮುನ್ುುಡಿ: ಪವನ್ ರ್ಕ್ತುಯನ ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹನದಾದ ರ್ಕ್ತುಯ ಮೂಲವಾಗಿದನು, 
ವಿದನಾತ್ ಸರಬರಾಜ್ನ್ನು ಭಲಪಡಿಸಲನ ಅದರ ವಿರ್ವಸಾಹೆ ಬಳಕೆ ಅತಾಗತಾ. 
ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕ ಪವನ್ ಟಬೈೆೆನ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಲ್ಲಸ್ಥದರೆ ಬೆೇಿಡ್ಡ ಲೆಸ್ ಟಬೆೈೆನ್ ಗಳು 
ಕಡಿಮ ನಿವೆಹಣಾ ವಚೆಿದಲ್ಲ ಿ ವಿದನಾಚಛಕ್ತುಯನ್ನು 
ಉತ್ಾಪದಿಸನವಲಿ್ಲ ಸಮಥೆವಾಗಿವೆ. ಬೆೇಿಡ್ಡ ರಹಿತ 
ಟಬೆೈೆನ್ ಸುೆಂಭ ಅಥವಾ ನಿಕಾಯದ 
ಚಲನ್ೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಥ ಯಾೆಂತಿರಕ ರ್ಕ್ತುಯನ್ನು 
ವಿದನಾತ್ ರ್ಕ್ತುಯನ್ಾುಗಿ ಪರಿವತಿೆಸನತುದೆ.  
ವಿಧಾನ್: ಸುೆಂಭವನ್ನು ಕಡಿಮ ಸಾೆಂದರತ್ೆಯೆಂದಿಗೆ 
ನ್ಾರಿನ್ೆಂತಹ ವಸನುಗಳಿೆಂದ ನಿಮಿೆಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದನ ಒಳಗೆ ವಿದನಾತ್ಾೆೆಂತ ಮತನು ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ 
ಸ್ಥರೆಂಗ್ ತಕೆಡಿಗೆಯೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪಕೆ ಹೊೆಂದಿದೆ. 
ನ್ೆಂತರ ಇದನ್ನು ಆಲಿನ್ೆೇೆಟರ್ ಮತನು ವೇಲ್ಿ 
ಮಿೇಟರ್ ನ್ೊೆಂದಿಗ ೆಸೆಂಪಕ್ತೆಸಲಾಗಿದೆ.  

ಫಲಿತ್ಾೆಂಶ: ಸುೆಂಭದ ಚಲನ್ೆಯನ 3-6 ವೇಲ್ಿ ಗಳವರೆಗೆ ವಿದನಾತ್ 
ಉತ್ಾಪದಿಸಬಲದಿನ ಎೆಂದನ ಈ ಅಧಾಯನ್ ತ್ೊೇರಿಸನತುದೆ. ವಿದನಾತ್ 
ಉತ್ಾಪದನ್ಗೆೆ ಇದನ್ನು ಅಡಚಣಗೆಳಿಲದಿ ಪರದೆೇರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಎತುರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಿಪ್ರಸಬೆೇಕನ. 12v ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ ವಿದನಾತ್ ಉತ್ಾಪದನ್ಾ ಕ್ಷಮತ್ೆಯನ್ನು 
ಇದನ ಹೊೆಂದಿದನು, ಮಬೆೈಲ್  ರ್ಾಜಿೆೆಂಗ್  ಅಥವಾ ಹೊಳಯೆನವ 
ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದಿೇಪಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ದಾಶಿನಿಕ್ ಸ್ಮೂಹ (ವಿ.ಜ.ಎಸ್.ಟ) ಅನತದಾನದ ಯೇಜನಗಳಿಿಂದ ಹೊಮಿಮದ ಸ್ಿಂಶೇಧ್ನ 

ಬ್ಲೇಡ್.ಲ್ಸ್ ಪವನ್ ವಿದುಯತ್ ಟಬ್ಬಿನ್ ಅಭಿವ ದಿಧ 

ಸ್ಾರಾೆಂಶ: ತಿೇವರ ವಿದನಾತ್ ಕೊರತ್ಯೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರ್ಕ್ತುಯ ಪಯಾೆಯ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಿೆಂದ ಬೇೆಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹನದನ. ಬೆೇಿಡ್ಡ 
ರಹಿತ ಟಬೆೈೆನ್ ರ್ಕ್ತು ಸಾಮಥಾೆತ್ಯೆನ್ನು ಹೊೆಂದಿದನು, ಸಾೆಂಪರದಾಯಿಕ ವಿದನಾತ್ ಉತ್ಾಪದನ್ಾ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡನತುದೆ. 
ಇದನ ಸೆಂಜ್ಞಾಪರಿವತೆಕಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾೆಂತಿರಕ ಚಲನ್ೆಯನ್ನು ವಿದನಾತ್ ರ್ಕ್ತುಯಾಗಿ ಪರಿವತಿೆಸನತುದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಜೊೇಮಟಿರಕ್ ವಿದನಾತ್ ಉತ್ಾಪದನ್ ೆ
ಎೆಂದನ ಕರೆಯಲಾಗನತುದೆ ಮತನು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯನಕು ರ್ಕ್ತು ಉತ್ಾಪದನ್ೆಯಲ್ಲ ಿಬಳಸಲಾಗನತುದೆ. ಈ ಅಧಾಯನ್ದಲಿ್ಲ ಬೆೇಿಡ್ಡ ರಹಿತ ಟಬೆೈೆನ್ ಅನ್ನು 
ಪವನ್ ರ್ಕ್ತುಯ ಮೂಲಕ ವಿದನಾತ್ ಉತ್ಾಪದಿಸಲನ ಅಭಿವೃದಿುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುೆಂಭವು ಗಾಳಿಯ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದನ ಅದನ್ನು ವಿದನಾತ್ ರ್ಕ್ತುಯಾಗಿ 
ಪರಿವತಿೆಸನತುದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೆೇಗವು ತನೆಂಬಾ ಕಡಿಮಯಿದುರೂ ಸಹ, ಈ ಟಬೆೈೆನ್ ರ್ಕ್ತುಯನ್ನು ಉತ್ಾಪದಿಸಲನ ರ್ಕಾವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಾಪದಿಸ್ಥದ ರ್ಕ್ತುಯನ 
ಸೆಂಚ್ಚತವಾಗಿದನು, ಪರಯೇಗಾಲಯದ ಪರಮಾಣದಲಿ್ಲ 3v ನಿೆಂದ 6v ವರಗೆೆ ಉತ್ಾಪದನ್ೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚೆಂದ್ರೇಗೌಡ ಸ್ಥ. 
ಜ್ೂಯೇತಿ ಇನಿ್ಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟ್್ಕಾುಲ್ಜ, ತ್ಾತಗುಣ್ವ, ಕನ್ಕಪುರ ರಸ್್ು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾೆಂತರ-560082 

ಇಮೇಲ್: chandregowdac@gmail.com 
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ಪ್ರಸ್ಥಓಎಸ್ ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡನವ ಬಹಳಷನಿ 
ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ನ್ಮಗೆ ಸಾಧಾವಾಗಲ್ಲದೆ ಮತನು ಈ 
ಬಹನರೂಪತ್ೆ ವಿಶೆೇಿಷಣಯೆನ ರೊೇಗಿಗಳು ಮತನು ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ ರಹಿತ 
ಮಹಿಳಯೆರ ರೊೇಗನಿಣೆಯದಲ್ಲ ಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವುದರಲ್ಲ ಿ
ಸೆಂದೇೆಹವಿಲ.ಿ ಕನ್ಾೆಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಪರದೇೆರ್ದಲ್ಲ ಿ ಜನೆ್ಟೆಿಕ್ 
ಏಟಿಯಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ೆ ವಾಾಪಕವಾದ ಆಣಿವಕ 
ಕಾಯೆವಿರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ೆವೇರ್ಷಸಲನ ಹೆಚ್ಚನಿ್ ಅಧಾಯನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ 
ಕೆೈಗೊಳಳಲಾಗನತಿುದೆ. 
ಈ ಅಧಾಯನ್ವನ್ನು ಕೆೈಗೊಳಳಲನ 4 ಪ್ರಎರ್ಚ ಡಿ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ 
ಅಭಾರ್ಥೆಗಳನ್ನು ನ್ೆೇಮಿಸ್ಥಕೊಳಳಲಾಗಿತನು. ಅವರಲ್ಲ ಿ ಇಬಬರನ ಆಣಿವಕ 
ವೆಂರ್ವಾಹಿ ಕಾಯೆ ವಿರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ, ಒಬಬರನ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು 
ಮತನು ಭಾರಲೊೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಮತನು ಮತ್ೊುಬಬರನ ಕರನಳಿನ್ ಪ್ರಸ್ಥಒಎಸ್ 
ಮೇಲೆ ಮೈಕೊರೇಬಯೇಮ್ ಮತನು ಕ್ತರನ ಸರಪಳಿ ಕೊಬಬನ್ಾಮಗಿಳ 
ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲ ೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿದರನ. ಈಗಾಗಲೇೆ 4 ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ 
ಲೆೇಖನ್ಗಳನ್ನು ಪರಕಟಿಸ್ಥದೆುೇವ ೆ ಮತನು 1 ಪ್ರ.ಹೆರ್ಚ.ಡಿ ಪರಬೆಂಧವನ್ನು 

ಸಹಸಲ್ಲಸಿಲಾಗಿದ ೆಇನ್ೂು ಅನ್ೇೆಕ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ ಲೇೆಖನ್ಗಳು ಪರಕಟಣಯೆ 
ವಿವಿಧ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲವಿೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ದಾರ್ೆನಿಕ 
ಸಮೂಿಹದಿೆಂದ ದೊರೆತ ಅನ್ನದಾನ್ದಿೆಂದ ನ್ಾವು 1. ಫೂೆೇಿ 
ಸೆೈಟೊೇಮಿೇಟರ್ (BD ACCURI), 2. ಫೊಿೇರೊಸೆೆಂಟ್ ಮೈಕೊರೇಪೆಿೇಟ್ 
ರಿೇಡರ್ (ಸಾಪಕ್ೆ ಟೆಕಾನ್), 3. ಪೊರೇಬ್ ಸೊೇನಿಕೆೇಟರ್ 4. - 80o C 

ಡಿೇಪ್ ಫಿರೇಜ್ರ್ ಗಳೆಂತಹ ಪರಮನಖ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊೆಂದಲನ 
ಸಾಧಾವಾಯಿತನ. ಫೊಿೇ ಸೆೈಟೊೇಮಿೇಟರ್ ನ್ಮಿ ಪರಯೇಗಾಲಯಕೆೆ 
ಒೆಂದನ ಪರಮನಖ ಸೆೇಪೆಡೆಯಾಗಿದನು, ಇದನ ಮಾರಣಾೆಂತಿಕಗಳು ಮತನು 
ಕಾಾನ್ುರ್ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆುಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ೆಪರಮನಖ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ 
ವೈೆದಾರಿಗ ೆ ಮತನು ಸೆಂಶೆ ೇಧಕರಿಗ ೆ ಪರಯೇಜ್ನ್ವನ್ನು ನಿೇಡಿದ.ೆ ಫೂೆಿೇ 
ಸೆೈಟೊೇಮಿೇಟರ್ ಗಳು ಮತನು ಆಣಿವಕ ತೆಂತಿರಕತ್ೆಗಳ ಕನರಿತನ ಹಲವಾರನ 
CME ಗಳು ಮತನು ಕಾಯಾೆಗಾರಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಲನ ನ್ಮಗೆ 
ಸಾಧಾವಾಯಿತನ. ಈ ಯೇಜ್ನ್ೆಯ ಸಹಾಯದಿೆಂದ, ಇತರ 
ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯಗಳ ಹಲವಾರನ ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳು ನ್ಮಿಲ್ಲ ಿ ಇೆಂಟನ್ೆ 
ಗಳಾಗಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡಲನ ಸಾಧಾವಾಯಿತನ.  

ನ್ಾಾನ್ೊೇ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದಲಾಗಿಿರನವ ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಬೆಳವಣಿಗಗೆಳನ್ನು ಪರ್ನಗಳ 
ಸೆಂತ್ಾನ್ೊೇತಪತಿುಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾಗಿರನವ ಬಗೆೆ 
ಹಲವು ಮನನ್ುಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣನತಿುದೆುೇವೆ. ಕೆೆಂಡಲ್ (2000) ಮತನು 
ಕನಮಾರ (2014) ರವರನ ಸತನ ಮತನು ಸಲೆೆನಿಯಮ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು 
ಬಳಸನವುದರಿೆಂದ ವಿೇಯಾೆಣನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗನವ ಆಕ್ತುಡೆಟಿವ್ 
ಒತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮಗೊಳಿಸ್ಥ ವಿೇಯೆದ ಗನಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಸಿಬಹನದೆೆಂದನ ತಮಿ ಅಧಾಯನ್ದಲ್ಲ ಿ ತ್ೊೇರಿಸ್ಥದಾುರೆ. ಹಲವು 
ಸೆಂಶೆ ೇಧಕರ ಪರಕಾರ ಸತನ ಮತನ ಸಲೆನೆಿಯಮ್ .ಗಳ ಜೈೆವಿಕ ಮತನು 
ಅಜೆೈವಿಕ ರೂಪದ ಲಭಾತ್ೆ ಕಡಿಮ ಇದನು, ಸಾೆಂಪರದಾಯಕ ಸತನವಿನ್ 
ಪಯಾೆಯವಾಗಿ ಸತನವಿನ್ ಆಕೆುೈಡ್ಡ ಮತನು ಸಲೆೆನಿಯಮ್ ನ್ ನ್ಾಾನ್ೂೆೇ 
ಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದರಿೆಂದ ಜೆೈವಿಕ ಲಭಾತ್ೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಿಬಹನದಾಗಿದೆ. 
ಆದನದರಿೆಂದ, ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ನ್ಾಾನ್ೊೇ ಸತನ ಮತನು ನ್ಾಾನ್ೂೆ 
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಬಳಸನವುದರಿೆಂದ ಟಗರಿನ್ ವಿೇಯೆದ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳ 
ಮೇಲಾಗನವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಈ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಯೆನ್ನು 
ನ್ಡಸೆಲಾಯಿತನ. ಈ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಯೆಲ್ಲ ಿ 12 ಟಗರನಗಳನ್ನು 2 ಸಮಾನ್ 
ಗನೆಂಪನಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಲಾಯಿತನ. ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಒೆಂದನ ಗನೆಂಪ್ರಗ ೆ
ಸಾಮಾನ್ಾ ಆಹಾರ ಮತನು ಇನ್ೊುೆಂದನ ಗನೆಂಪ್ರಗೆ ನ್ಾಾನ್ೊೇ ಸತನ ಮತನು 
ನ್ಾಾನ್ೊೇ ಸೆಲೆನಿಯಮ್.ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ 90 ದಿನ್ಗಳವರಗ ೆ
ನಿೇಡಲಾಯಿತನ. ಮಾಸ್ಥಕ ಅೆಂತರದಲ್ಲ ಿ 12 ಟಗರನಗಳ ವಿೇಯೆ 
ಸಖಲನ್ವನ್ನು ಸೆಂಗರಹಿಸ್ಥ ಅದಕೆೆ ಟಿ.ಆರ್.ಐ.ಎಸ್.ಎಕ್ು ಟೆೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಗೊಳಿಸ್ಥ, ವಿೇಯೆದ ಚಲನ್ಶಿೇಲತ್ೆ, ಸಾೆಂದರತ್ೆ, ದೊೇಷಗಳು, 
ಕಾಯೆಕ್ಷಮತ್ೆ ಮತನು ಪಾಸಿಾಿ ಪೊರೆಯ ದೃಢತ್ೆಯನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಯಿತನ. ಚಲನ್ಶಿೇಲತ್ೆ ಶೆೇಖಡ (74.83+/-0.55, 75.32+/
-1.50 ಮತನು 77.66+/-0.25) ರಷನಿ, ಶೆೇಖಡ (72.02+/-1.33, 
76.33+/-1.50 ಮತನು 78.56+/-1.63)ರಷನಿ ಕಾಯೆಕ್ಷಮತ್ೆ, (2428+/
-2.86, 2.54+/-3.05 ಮತನು 2610+/-5.16) ರಷನಿ ವಿೇಯೆಸಾೆಂದರತ್ೆ 
(106/ಮಿ.ಲ್ಲೇ) ಮತನು (77.21+/-0.55, 82.82+/-1.68 ಮತನು 
87.22+/-0.23)ರಷನಿ ಜಿೇವಕೊೇರ್ದ ಪೊರೆಯ ದೃಢತ್ಯೆನ ನ್ಾಾನ್ೂೆೇ 
ಸತನ ಮತನು ನ್ಾಾನ್ೊೇ ಸೆಲನೆಿಯಮ್ ಆಹಾರ ಪೂರಕ ಬಳಸ್ಥರನವ 
ಗನೆಂಪ್ರನ್ಲ್ಲ ಿ ಗಮನ್ಾಹೆವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚರಿನವುದನ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದೆ (P<0.05). 
60 ದಿನ್ದ ಅಧಾಯನ್ದ ನ್ೆಂತರ ವಿೇಯೆ ದೊೇಷವು ಆಹಾರ ಪೂರಕ 
ನಿೇಡಿರನವ ಗನೆಂಪ್ರನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ಗನೆಂಪ್ರಗಿೆಂತ ಗಮನ್ಾಹೆವಾಗಿ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ.ೆ ಈ ಸೆಂಶೆ ಧನ್ಯೆಿೆಂದ ನ್ಾಾನ್ೂೆ ಸತನ ಮತನು ನ್ಾಾನ್ೂೆೇ 
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆಹಾರ ಪೂರಕ ಮಿರ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಥದಾಗ ಚಲನ್ಶಿೇಲತ್ೆ, 
ವಿೇಯೆಸಾೆಂದರತ್,ೆ ಕಾಯೆಕ್ಷಮತ್,ೆ ಅಕೊರೇಸೊೇಮ್ ದೃಡತ್ೆ ಮತನು 
ಜಿೇವಕೊೇರ್ದ ಪೊರೆಯ ಸಮಗರತ್ೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಿನವಲ್ಲ ಿ
ಉಪಯನಕುವಾಗಿದ ೆ ಎೆಂದನ ಕೆಂಡನಬೆಂದಿದೆ. ಆದನದರಿೆಂದ ಸತನ ಮತನು 
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆಹಾರ ಪೂರಕ ಮಿರ್ರಣವನ್ನು 60 ದಿನ್ ಮತನು ಅಧಿಕ 
ಉಪಯೇಗಿಸನವುದರಿೆಂದ ಟಗರಿನ್ ವಿೇಯೆದ ಗನಣಮಟಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಿ್ಥ, 
ಆಕ್ತುಡೆಟಿವ್ ಒತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹನದೆೆಂದನ ದೃಡಪಟಿಿದೆ. 

ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ಮೇವಿನ್ಲಿಲ ನಾಯನ್ೂೇ ಸ್ತು ಮತುು ನಾಯನ್ೂೇ ಸ್್ಲ್ನಿಯಮಗಳ ಬಳಕಯ್ೆಂದ ಟಗರಿನ್ ವಿೇಯಿದ  
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಸ್ುಚಿತರ ಬಿ. ಆರ್. 
ಪಶುವ್ಬದಯಕಿೇಯ ಗರ್ಿಶಾಸ್ರ ಮತುು ಪರಸ್ೂತಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಪಶುವಬ್ದಯಕಿೇಯ ಮಹಾವಿದಾಯಲ್ಯ, ಕ್.ವಿ.ಎ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಯು., ಹ್ಬಾಾಳ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು-560024 



2021ರ ಅಕೊಿೇಬರ್-ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮನೆಂಚೂಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತನು ವಿಡಿಯೇ ಕಾನ್ೊರೆನ್ು 
ಮೂಲಕ ಕಾಯೆಕರಮಗಳನ್ನು ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ ಸೆಂಸೆಿ/ವಿಜ್ಞಾನ್ ವೇೆದಿಕ/ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲ ಿಆಯೇಜಿಸ್ಥದನು, ವಿವರ ಕಳೆಕೆಂಡೆಂತಿದ:ೆ  

ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಿ 2022-’23ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ್ದಲಿ್ಲ (ಅಕ್ಟೇಬರ್ - ಡಿಸಿಂಬರ್ ) ನಡೆಸಿದ ಕಾಯ್ಿಕ್ರಮಗಳು 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತತ ಸ್ಹಯೇಗಗಳು 

ಅಕಾಡೆಮಿಯನ ರಾಜ್ಾದಲ್ಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲನ ಮತನು ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಜ್ನ್ಪ್ರರಯಗೊಳಿಸನವ ನಿಟಿನಿ್ಲ್ಲ ಿ ಸಮರೂಪದ 
ಆಸಕ್ತುಗಳು ಮತನು ಕಾಯೆಕರಮಗಳಿರನವ ಸಾವೆಜ್ನಿಕ, ಕಾಪೊೆರೆೇಟ್ ಮತನು ಖ್ಾಸಗಿ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲನ ಇಚ್ಚಸಿನತುದೆ. 
2022ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಅೆಂತಾಕೆೆ ಒಟನಿ 55 ಸೆಂಸೆಿಗಳ ೆೆಂದಿಗೆ ಈ ಕಳೆಕೆಂಡ ಉದೆುೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕು 
ಸೆಂಸೆಿಗಳು ತಮಿ ಇರ್ಾಿಸಕ್ತು ವಾಕುಪಡಿಸ್ಥ ವಷೆದ ಯಾವುದೇೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಪತರ ಕಳುಹಿಸಬಹನದನ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಮೇದನ್ೆಯ ನ್ೆಂತರ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆುೇರ್ ಮತನು ವಾಾಪ್ರುಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಸೆಂಪನ್ೂಿಲ ತಜ್ಞರನ, ಹಣಕಾಸನ ಇತ್ಾಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೂೆೆಂಡಿರನವ ನಿದಿೆಷಿ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪರಸಪರ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ಥದ ನಿಯಮಗಳು ಮತನು ಷರತನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನ್ೆಯಲ್ಲ ಿಒಡೆಂಬಡಿಕೆಗ ೆ (ಎೆಂಒಯನ) (ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ 
ನ್ಲ್ಲ ಿಲಭಾವಿದೆ) ಮಾಡಿಕೊಳಳಲಾಗನತುದೆ: 

• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂವಹನ್ದ ಮೂಲಕ ನ್ಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಎಲಾ ಿಸಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನ್ೊೇಭಾವವನ್ನು ಬೆಳಸೆನವುದನ 
• ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೆೇರ್ಗಳಲ್ಲ ಿಅಕಾಡೆಮಿ-ಫಾಮ್ೆ-ಇೆಂಡಸ್ಥಾ ಮೂಲಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಪರಸರಣ  
• ಆವಿಷಾೆರ/ನ್ಾವಿೇನ್ಾತ್ೆ ಮತನು ಉದಾಮಶಿೇಲತ್ೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜ್ದ ಏಳಿಗೆ 
• ಸಮೇಳನ್ಗಳು ಮತನು ಕಾಯೆಕರಮಗಳ ಆಯೇಜ್ನ್ೆ 
• ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಮನೆಂಚೂಣಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಿಸಾಮಥಾೆ ವಧೆನ್ೆ 
• ಪರಸಪರ ಒಪ್ರಪ ನ್ಡೆಸನವ ಇತರೆ ಕಾಯೆಕರಮಗಳು 

ಭೌತ್ಕ್ 
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ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದಿಗೆ ಕ್ೈಜೇಡಿಸಿ 

ಕರ.ಸ್ೆಂ. ದಿನಾೆಂಕ ವಿಷಯ ಸ್ಹಯೇಗ ಸ್ೆಂಸ್್ೆ 
1 ಅಕೊಿೇಬರ್ 06-12, 2022 ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲ ಿಕೌರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆ.ಐ.ಟಿ.ಎಸ್ & ಜೆೈವಿಕ ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತ 

ಸಕಾೆರ 
2 ಅಕೊಿೇಬರ್ 08, 2022 'ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಜೆ' (ಸೆಂಪನ್ೂಿಲ ತಜ್ಞರನ: ಡಾ.ನ್ಾ.ಸೊೇಮೇರ್ವರ) ಕನತೂಹಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ 
3 ಅಕೊಿೇಬರ್ 18-19, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಭಾಷಾೆಂತರ ಕನತೂಹಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ 
4 ನ್ವೆೆಂಬರ್ 12, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಜೆ ಸೆಂಪನ್ೂಿಲ ತಜ್ಞರನ: ಪೊರ.ವಿಜ್ಯರಾಘವನ್ ಕನತೂಹಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ 
5 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 10, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಜೆ' ಕನತೂಹಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಸಾರ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ 
6 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 13-17, 2022 ಸೆಂಶ ೆೇಧನ್ಾ ವಿರ್ಾನ್ ಮತನು ದತ್ಾುೆಂರ್ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ವಿಟಿಯನ, ಬೆಳಗಾವಿ 
7 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 22, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಸಿಯ 2022 ಶಿರೇ ಸಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ವಾಣಿಜ್ಾ ಕಾಲೇೆಜ್ನ, 

ರ್ಾರವಾಡ 

ಸ್ಯಿಂಸಿಿಕ್ ಸ್ದಸ್ಯತ್ವ 
2022ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಅೆಂತಾಕೆೆ ಎೆಂಟನ ಸೆಂಸೆಿಗಳು ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಾತವವನ್ನು ಪಡದೆನಕೊೆಂಡಿವೆ. ಸಾೆಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸಾತವವನ್ನು ಪಡೆಯಲನ ಬಯಸನವ 
ಸೆಂಸೆಿಗಳು ವಷೆದ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಪತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ ಹಾಗೂ ರೂ. 1,00,000 /- (ಒೆಂದನ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ) 
ರ್ನಲೆವನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ಥ ಸದಸಾತವ ಪಡೆಯಬಹನದನ. ಇದನ 10 ವಷೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಾವಾಗಿರನತುದೆ. ಹೆಚ್ಚನಿ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಕಾಡಮೆಿಯ 
ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ.  

ಸ್ಹವತ್ಿತ್ವ 
2022ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಅೆಂತಾಕೆೆ ಒೆಂದನ ನ್ೂರನ ವಾಕ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹವತಿೆಗಳೆೆಂದನ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಥಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಸಹವತಿೆತವವನ್ನು ಪಡೆಯಲನ ಇಚ್ಚಛಸನವ ವಾಕ್ತುಗಳು ವಷೆದ ಯಾವುದೇೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿನಿಗಧಿತ ನ್ಮೂನ್ಯೆಲ್ಲ ಿಅಜಿೆ ಸಲ್ಲಸಿಬಹನದನ ಹಾಗೂ 
ರೂ. 1,000/- (ಒೆಂದನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ) ರ್ನಲೆವನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ಥ ಸದಸಾತವ ಪಡೆಯಬಹನದನ. ಇದನ 5 ವಷೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಮಾನ್ಾವಾಗಿರನತುದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಗಳು ಮತನು ಅಜಿೆ ನ್ಮೂನ್ೆಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್.ಸೈೆಟ್.ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ   
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ಕರ. ಸ್ೆಂ. ದಿನಾೆಂಕ ವಿಷಯ ಸ್ಹಯೇಗ ಸ್ೆಂಸ್್ೆ 

1 ಅಕೊಿೇಬರ್ 01-14, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರತಿಭಾ ಶ ೆೇಧನ್ ೆ(ಅಕೂೆಿೇಬರ್: 1, 6, 7, 10, 11, 14) ಕೆಸೆಿಪ್ು, ಬೆೆಂಗಳ ರನ 
2 ನ್ವೆೆಂಬರ್ 01-30, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರತಿಭಾ ಶ ೆೇಧನ್ ೆ(ನ್ವೆೆಂಬರ್: 3,5,7,8,14,15,23,25,29,30) ಕೆಸೆಿಪ್ು, ಬೆೆಂಗಳ ರನ 
3 ನ್ವೆೆಂಬರ್ 21-23, 2022 ನ್ೊಬೆಲ್ ಪರರ್ಸ್ಥು ಉಪನ್ಾಾಸ ಮಾಲೆೇ 2022 - 
4 ನ್ವೆೆಂಬರ್ 21, 2022 ರಿೇ-ಸರ್ಚೆ ‘22 ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್. ಆದರ್ೆ 

ಕಾಲೇೆಜ್ನ, ಬೆೆಂಗಳ ರನ 
5 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 12-14, 2022 ಅಗಿರಪೆರನ್ೂಾಶಿೆಪ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಾಾನ್ೆೇಜ್, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 
6 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 17, 2022 ಉತುಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆೆ ಪಾಾನ್ಲ್ ಚರ್ೆೆ: ಕೆಎಸ್ಥಿಎ ಫೆಲೂೆೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ ಸಮಿತಿ   
7 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 22, 2022 ಉತುಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷ ಉಪನ್ಾಾಸ: ಶಿರೇ ಎೆಂ.ಎನ್.ವಿದಾಾರ್ೆಂಕರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮತನು 

ಪೊರ.ಗೊೇಪಾಲ್ ನ್ಾಯಕ್ 
- 

8 ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 01-31, 2022 ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರತಿಭಾ ಶ ೆೇಧನ್ ೆ(ಡಿಸೆೆಂಬರ್: 1,2,5,7,21,22,26,27,28,29,30,31) ಕೆಸೆಿಪ್ು, ಬೆೆಂಗಳ ರನ 

ವಬಿರ್ನರ್ 

ಅಕಾಡಮ್ಿಯ ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತ್ ್
Name: Karnataka Science and Technology 
Academy  

Bank: State Bank of India  

A/c No. 64001018807  

IFSC: SBIN0009045  

Branch: Vidyaranyapura  

UPI ID: KSTABANGALORE@SBI  

ಚೆಂದಾದಾರಿಕ್ ವ್ಬಯಕಿುಕ ಸ್ಾೆಂಸ್ಥೆಕ 
ಬಡಿ ಪರತಿ ರೂ. 50/- - 

ವಾರ್ಷೆಕ ರೂ. 300/- ರೂ. 500/- 
3 ವಷೆಗಳಿಗ ೆ ರೂ. 875/-- ರೂ. 1500/- 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೇಕ್ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ್ 

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲೊೇಕದ ಸೆಪೆಿೆಂಬರ್-ಅಕೊಿೇಬರ್ 2022 ಮತನು ನ್ವೆೆಂಬರ್-
ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022 ಸೆಂಚ್ಚಕೆಗಳನ್ನು  ಹೊರತೆಂದನ, ಚೆಂದಾದಾರರಾದ 
ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜ್ನಗಳು, ಗರೆಂರಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಾಕ್ತುಗಳು ಮತನು 
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥ ಕೂೆಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕುರನ ಭತಿೆ ಮಾಡಿದ 
ಚೆಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಜಿೆಯನ್ನು (ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್.ಸೆೈಟ್.ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಾವಿದೆ)  
ಮತನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರ್ನಲೆದ ವಿವರವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ 
vijnanaloka@gmail.comಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥ ಚೆಂದಾದಾರರಾಗಬಹನದಾಗಿದೆ. 
ಸೆಂಚ್ಚಕೆಯ ಚೆಂದಾದಾರಿಕೆಯನ ಈ ಕೆಳಕೆಂಡೆಂತಿದೆ:   

ಕ್ೇಟ ಕ್ಿಂಠ ಗಾಯ್ನ 
67ನ್ೆೇ ಕನ್ಾೆಟಕ ರಾಜೊಾೇತುವದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ‘ಕೊೇಟಿ ಕೆಂಠ ಗಾಯನ್’ ಕಾಯೆಕರಮವನ್ನು ಸಕಾೆರದ ಮಾಗೆಸೂಚ್ಚಗಳ ಪರಕಾರ 2022ರ 

ನ್ವೆೆಂಬರ್ 28 ರೆಂದನ ನ್ಡಸೆಲಾಯಿತನ. ಕಾಯೆಕರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ  ಸಕಾೆರದ ಸಲಹೆಯೆಂತ್ೆ ಕನ್ುಡ ನ್ಾಡನ ನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಸನವ ಗಿೇತ್ಗೆಳನ್ನು 
ಹಾಡಲಾಯಿತನ. ಎಲಾ ಿಸ್ಥಬಬೆಂದಿಗಳು ಕಾಯೆಕರಮದಲ್ಲ ಿಭಾಗವಹಿಸ್ಥದುರನ. 
ಸ್ತಶಾಸ್ನ ಮಾಸ್ಯಚರಣೆ (ಡಿಸಿಂಬರ್ 2022) 
ದಿವೆಂಗತ ಮಾಜಿ ಪರರ್ಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೆೇಯಿರವರ ಸಿರಣಾಥೆ ಕನ್ಾೆಟಕ ಸಕಾೆರವು ಘೂೇರ್ಷಸ್ಥದೆಂತ್ೆ 2022ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 

ಮಾಹೆಯನ್ನು ಸನಶಾಸನ್ ಮಾಸವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತನ. ಇದನ ಸಕಾೆರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಜ್ನ್ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸನವುದನ ಇದರ 
ದೆುೇರ್ವಾಗಿತನು. ಖ್ಾಾತ ಆಡಳಿತಗಾರರನ ಮತನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿೆಂದ ವಿಶೆೇಷ ಉಪನ್ಾಾಸಗಳು ಮತನು ಪದವಿ ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಬೆಂಧ ಸಪರ್ೆೆಯನ್ನು 
ಆಯೇಜಿಸನವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಡಮೆಿಯ ವತಿಯಿೆಂದ ಸನಶಾಸನ್ ಮಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತನ. 



ಕಾಯ್ಿನಿೇತ್ / ಕಾಯ್ಿತ್ಿಂತ್ರ / ಅಪ್ರರೇಚ್ / ವಸ್ತತಸಿಿತ್ ಪ್ತ್ರಗಳು 

"ನ್ಾಾಷನ್ಲ್ ಕಾಾಪ್ರಟಲ್ ಅಕೌೆಂಟಿೆಂಗ್ ಅೆಂಡ್ಡ ವಾಾಲ್ಲಡೆೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೆೆಂಟಿಕ್ ಅಕಾವಟಿಕ್ ಎಕೊೇಸ್ಥಸಿಮ್ ಸವಿೆಸಸ್" ಎೆಂಬ ಶಿೇರ್ಷೆಕೆಯ ಕಾಯೆತೆಂತರ 
ಪತರವನ್ನು ಪೊರ. ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚೆಂದರ, ಸೆಂಯೇಜ್ಕರನ, ಇೆಂಧನ್ ಮತನು ವೆಟ್.ಲಾಾೆಂಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚೆ ಗೂರಪ್, ಸೆೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಕೊೇಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆೈನ್ುಸ್ 
(ಸ್ಥಇಎಸ್), ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮೆಂದಿರ ಇವರ ನ್ೆೇತೃತವದ ತಜ್ಞರ ತೆಂಡವು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸನತಿುದನು, 2023ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೊರತರಲಾಗನವುದನ. 

ಪ್ದವಿ, ಸ್ಯುತ್ಕ್ೇತ್ತರ ಪ್ದವಿ ಮತ್ತತ ಜನಸ್ಯಮಾನಯರ ರ್ನವಿೇನಯತ್/ಆವಿಷ್ಕಕರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿತ 

ಸಮಾಜ್ದ ಅದರಲೂಿ ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೆೇರ್ದ ಜ್ನ್ಜಿೇವನ್ವನ್ನು ಪರಿವತಿೆಸಲನ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಥವಾ ಉದಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಉದೊಾೇಗ ಸೃರ್ಷಿಗ ೆ
ಕಾರಣವಾದ ಅನ್ನಕರಣಿೇಯ ಆವಿಷಾೆರಗಳು/ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸ್ಥ ಪರರ್ಸ್ಥು ನಿೇಡಲಾಗನವುದನ. ಪರರ್ಸ್ಥುಯನ ರೂ. 10,000/-ಗಳ ನ್ಗದನ ಪನರಸಾೆರ 
ಮತನು ಪರಮಾಣ ಪತರವನ್ನು ಹೂೆೆಂದಿರನತುದೆ. ಆರ್ಥೆಕ ವಷೆ 2022-23ನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಪರರ್ಸ್ಥುಗಳನ್ನು 2023ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟಿಸಲಾಗನವುದನ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಲೇಕ್ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ್ ಸ್ಿಂಚಿಕ್ 
ಜ್ನ್ವರಿ-ಫೆಬರವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚೆ-ಏಪ್ರರಲ್ ಸೆಂಚ್ಚಕಗೆಳನ್ನು 2023ರ ನ್ಾಲೆನ್ೆೇ ತ್ೆೈಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲ ಿಹೊರತರಲಾಗನವುದನ 

ಮತಿಂಬರತವ ಕಾಯ್ಿಕ್ರಮಗಳು/ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳು 

ರಾರ್ಷರೇಯ್ ಮತ್ತತ ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷರೇಯ್ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ 

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗೆೆ ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಿಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲನ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ೆೇತರದ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ 
ಸ್ಥ.ವಿ. ರಾಮನ್ ರವರ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾೆರದ ನ್ೆನ್ಪ್ರಗಾಗಿ ಫೆಬರವರಿ 28 ರೆಂದನ ರಾರ್ಷಾೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ದಿನ್ವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗನವುದನ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಕ್ೃರ್ಷ, ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ ವೈದಯಕ್ೇಯ್ ವಿರ್ಯ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸಿತ 

ಕೃರ್ಷ, ವಿಜ್ಞಾನ್, ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ವೆೈದಾಕ್ತೇಯ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡ ಪನಸುಕಗಳ ಪರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉತ್ೆುೇಜಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯನ ಎರಡನ 
ವಷೆಗಳಿಗೊಮಿ ಆಯು ಪನಸುಕಗಳಿಗೆ ಅತನಾತುಮ ಪನಸುಕ ಪರರ್ಸ್ಥುಯನ್ನು ನಿೇಡನತಿುದೆ. ಫೆಬರವರಿ 28, 2022 ರೆಂದನ 2021-22 ನ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪನಸುದ ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ಪರರ್ಸ್ಥು ನಿೇಡಲಾಗನವುದನ. 

ಶಿಕ್ಷ ಣ ಕ್ಷ ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೌಧಿಕ್ ಆಸಿತ: ಪೇಟಿಂಟ್ಸ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಾೆಟಕ ರಾಜ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನು ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮೆಂಡಳಿ (ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ಥ.ಎಸ್.ಟಿ) ಜ್ೆಂಟಿಯಾಗಿ 2023ರ ಜ್ನ್ವರಿ 30 ರೆಂದನ 
ಪೆೇಟೆೆಂಟ್ ಕನರಿತನ ಒೆಂದನ ದಿನ್ದ ಕಾಯಾೆಗಾರವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗನತಿುದೆ. ಹೆಚ್ಚನಿ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್ .ಸೈೆಟ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ. 

ಇತ್ರೆ ಕಾಯ್ಿಕ್ರಮಗಳು 

ಆರ್ಥೆಕ ವಷೆ 2022-23ರ ಕೂೆನ್ಯೆ ತ್ೈೆಮಾಸ್ಥಕದಲ್ಲ ಿಪದವಿ, ಸಾುತಕೂೆೇತುರ ಪದವಿ ಮತನು ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ ವಿದಾಾರ್ಥೆಗಳಿಗ ೆಅೆಂಕ್ತಅೆಂರ್ ದತ್ಾುೆಂರ್ 
ವಿಶೆೇಿಷಣೆಗೆ R-ತೆಂತ್ಾರೆಂರ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಶೆ ೇಧನ್ಾ ಪದಧತಿಯ ಬಗೆೆ ಕಾಯಾೆಗಾರ / ತರಬೇೆತಿ ಕಾಯೆಕರಮಗಳನ್ನು ನ್ಡಸೆಲಾಗನವುದನ. 
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ಸ್ಥ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೆಎಸ ಟಿಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸ್ವಾಯತ್ು 
ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದತು , 2005ರ ಸ್ಥಪ್ಟಂಬರ್ 05ರಂದತ ಸ್ವೆಪನೆಯಾಯಿತ್ತ.  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನವನತು ಪರಚಾರಪಡಿಸತವ ಹಾಗೂ ಜ್ನಪ್ರರಯಗೊಳಿಸತವ ಅಧ್ಯಯದೇಶವನತು 
ಹಂದಿರತವ ಅಕಾಡೆಮಿಯತ 'ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸಶಕುಗೊಳಿಸತವುದತ' ಹಾಗೂ 'ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರಚಾರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ 
ಪರಸ್ವರ ಮತ್ತು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ರ್ನವಿೇನಯತೆಗಳನತು ಬೆಳೆಸತವಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸತವುದತ' ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನುಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ 
ಸಂವಹನದ ಮೂಲ್ಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದಾದಯಂತ್ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೇಭಾವವನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ; ಗಾರಮಿೇಣ ಪರದೇಶಗಳನತು ಕೆೇಂದರವಾಗಿಟತಟಕಂಡತ ಶಿಕಷ ಣ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು-
ಕೃಷಿಕರತ-ಉದಿುಮೆಗಳ ಸಂಪಕಾ ಏಪಾಡಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಪರಸ್ವರವನತು ಸತಲ್ಭಗೊಳಿಸತವುದತ; ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಲಾಭಕಾಾಗಿ ರ್ನವಿೇನಯತೆ ಮತ್ತು 
ಉದಯಮಶಿೇಲ್ತೆಗಳನತು ಬೆಳೆಸತವುದತ; ಪರಶಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಡತಗೆಗಳನತು ಗುರತತಿಸತವುದತ; ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಕಾ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನತು 
ಆಯೇಜಿಸತವುದತ; ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನದ ಮತಂಚೂಣಿ ಕೆಷ ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಮರ್ಥಯಾ ವೃದಿಿಗಾಗಿ ಸಂಪನೂೂಲ್ ಕೆೇಂದರವಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ; ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೆಾ 
ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ರ್ನವಿೇನಯತೆ ಕಾಯಾನಿೇತಿಯ (ಎಸ ಟಿಐ) ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದುೇಶಗಳಾಗಿವ.  

ಮತಖಯ ಕಾಯ್ಿನಿವಾಿಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಕ್ರ್ನಿಟಕ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ 
ಪೊರ. ಯನ. ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಭವನ್, ತ್ೊೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲೇೆಜ್ನ 
ದಾವರ, ಮೇಜ್ರ್ ಸೆಂದಿೇಪ್ ಉನಿುಕೃಷಣನ್ ರಸೆು,  ದೊಡಬ್ೆಟಿಹಳಿಳ ಬಡಾವಣೆ ಬಸ್ 
ನಿಲಾುಣದ ಹತಿುರ, ವಿದಾಾರಣಾಪನರ ಪೊೇಸ್ಿ, ಬೆೆಂಗಳ ರನ – 560 097 
ಇ-ಮೇಲ್: ksta.gok@gmail.com 

ದೂರವಾಣಿ: 91 80 29721549/50 

ಸ್ಿಂಪ್ಕ್ಿ 

ಎಲಿರಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ  ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ 

ಮಹಾ ಪ್ರೇರ್ಕ್ರತ 
ಪ್ರರ. ಎಸ. ಅಯಯಪಪನ್, ಅಧ್ಯಕಷ ರತ, ಕವಿತ್ಂಅ 

 
ಪ್ರೇರ್ಕ್ರತ 

ಶ್ರೇ ಎ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸ್ಥೇ., ಸದಸಯ ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು, ಕವಿತ್ಂಅ 
ಡಾ. ಎ. ಎಂ. ರಮೆೇಶ್, ಮತಖಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಕವಿತ್ಂಅ 
 

ವಿರ್ನಯಸ್ & ಸ್ಿಂಪಾದಕ್ 
ಡಾ. ಆನಂದ್, ಆರ್., ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕವಿತ್ಂಅ 

ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಥ 
ww w.ks tacademy . in  

ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ 
ಕಾಯ್ಿಕ್ರಮಗಳ 

ವಿೇಡಿಯೇ ವಿೇಕ್ಷ ಸ್ಲತ 
ಸ್ಯಕನ್ ಮಾಡಿ 


