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Press Release 

ക ോവിഡ് 19  തിരിച്ചറിയുന്നതിനോയുള്ള  “ചിത്ത മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആർടി-

പിസിആർ  ിറ്റിന്പ്ലറ”  സമോരംഭം: 2021 ആഗസ്റ്റ് 17-ന് 3 മണിക്ക ്

ആത്മനിർഭര ഭോരതം : വഴി ോട്ടിയോയി ത്രീ ചിത്ത 

 
 

തദ്ദേശീയമായ ബദ്ദയാമമഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുും 

വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനായി വയവസായ പങ്കാളികൾക്ക് 

കകമാറുന്നതിലുും ദ്ദകന്ദ്ര ശാസ്ന്ദ്ത സാദ്ദങ്കതിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 

സവയുംഭരണ സ്ഥാപനമായ  ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ദ്ദ ാർ 

മമഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെക്ദ്ദനാളജ്ി എദ്ദപ്പാഴുും മുൻപന്തിയിലാണ്. 

ഇതിലൂപ്ലട ആത്മനിർഭര ഭോരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്പോപ്തിയികലക്കു 

അടുക്കുവോൻ ത്രീ ചിത്ത തിരുനോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് വഴി  ോട്ടി ആ ുന്നു 

 

 ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിന് അതിന്മറ ലദ്ദബാറട്ടറികളിൽ നെത്തിയ 

ഗദ്ദവഷണത്തിന്മറയുും വികസനത്തിന്മറയുും  ലങ്ങൾ വിപണിയിൽ 

എത്തുന്നുമവന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ  വയവസായ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്്ച 

ന്ദ്പവർത്തിച്ചതിന്മറ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദ്ദകാവിഡ് പാൻമഡമിക ്

സമയത്ത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് നിരവധി ഗദ്ദവഷണങ്ങളിലൂമെ കണ്ടുപിെുത്തങ്ങൾ 

നെത്തുകയുും വയവസായ പങ്കാളികളുമായി  ാസ്്റ്റ ന്ദ്ൊക്ക് ദ്ദമാഡിൽ 

വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിനായി ന്ദ്ശമിച്ചു വിജ്യിക്കുകയുും മചയ്്തു. 

 
 

http://www.sctimst.ac.in/


ദ്ദകാവിഡ് 19 കമണ്ടത്തുന്നതിനായി ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്

ദ്ദ ാർ മമഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെക്ദ്ദനാളജ്ി ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് 

ആർെി-പിസിആർ കിറ്റ് വികസിപ്പിമച്ചെുത്തു. ഐസിഎുംആർ,  ഈ 

കിറ്റ് പൂമനയിമല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓ ് കവദ്ദറാളജ്ിയിൽ 

സാധൂകരിക്കുകയുും, അത ് തൃപ്തികരമാമണന്ന് കമണ്ടത്തുകയുും 

മചയ്തു. കിറ്റിന് 97.3% സുംദ്ദവദനക്ഷമതയുും ദ്ദകാവിഡ് 19 കമണ്ടത്തലിൽ 

100% വിശവാസയതയുും  ഉറപ്പാക്കുന്നു.  
 

കഹദരാബാദിമല ഹുവൽ കല ് സയൻസസുമായി ഒരു സാദ്ദങ്കതിക 

കകമാറ്റ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. കമ്പനി ഇദ്ദപ്പാൾ വാണിജ്യപരമായി ഉത്പ്പാദനും 

നെത്തുവാൻ തയ്യാറായി. 

ഇന്തയയിമല ദ്ദകാവിഡ് ആർെി-പിസിആർ കിറ്റ് വിപണിയിൽ 5% 

വിഹിതമുള്ള ഒരു ഇന്തയൻ കമ്പനിയാണ് ഹുവൽ കല ് സയൻസസ്.  

എൻകസമുകളുും കന്ദ്പമറുകളുും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സവന്തും 

സുംവിധാനും ഉണ്ട.്  ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്തയുമെ “ചിന്ദ്ത മൾട്ടിമപ്ലക്സ് ആർെി-പിസിആർ 

സാദ്ദങ്കതികവിദയ, കൃതയമായ കമണ്ടത്തലുകൾക്ക്  കമ്പനിമയ സഹായിക്കുും. 

 

ന്ദ്ശീ ചിന്ദ്ത വികസിപ്പിച്ച കിറ്റ,് രണ്ട് SARS CoV2 ജ്ീനുകൾ , കമണ്ടത്തുവാൻ 

ലക്ഷയമിെുന്നു. മൾട്ടിപ്ലക്സ് ൊഗ്്മാൻ  രസതന്ദ്ന്തമത്ത 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കിറ്റ,് നാദ്ദസാ റിൻജ്ിയൽ സവാബ് 

സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് ആർഎൻഎ ഒറ്റമപ്പെലിന് ആവശയമായ സമയത്തിന് 

പുറദ്ദമ, 45 മിനിറ്റാണ് വിശകലനത്തിന് എെുക്കുന്ന സമയും. 

 

RdRp, ORF1b-nsp14 ജ്ീനുകൾ ദ്ദകാവിഡ് 19 കമണ്ടത്തുന്നതിൽ കൂെുതൽ 

മസൻസിറ്റീവ് ആമണന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങൾ മതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്ദകാവിഡ ് 19 

മഹാമാരി  രണ്ടാും തരുംഗത്തിലൂമെ കെന്നുദ്ദപാകുന്നതിനാൽ, വിവിധ 

ജ്നിതക വയതിയാനങ്ങമള കുറിച്്ച ആശങ്ക ഉണ്ട് .  RdRp, ORF-nsp14 

എന്നിങ്ങമന വളമര കൃതയമായ രണ്ട് സ്ഥിരീകരണ ജ്ീനുകൾ 

ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നത് കൃതയമായ  ലങ്ങൾ നൽകുും. കൂൊമത, ORF-nsp14 

ദ്ദകാവിഡ് 19-ൽ വയതിയാനും മചയ്യമപ്പൊത്ത ജ്ീനുകളിൽ ഒന്നാണ്. RT-PCR 

കിറ്റുകളിൽ, ORF-nsp14 ജ്ീൻ ലക്ഷയമിെുന്ന ആദയമത്ത കിറ്റ ്ആണ് “ചിത്ത 

മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആർടി-പിസിആർ  കിറ്റ ്

ആർെി-പിസിആർ കിറ്റ ് പരിദ്ദശാധനാ  ലങ്ങൾ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

നൽകുും. മഡൽറ്റ, മഡൽറ്റ പ്ലസ ്ദ്ദപാലുള്ള വയതിയാനും സുംഭവിച്ച ദ്ദകാവിഡ ്

19 കവറസുകമളയുും കമണ്ടത്തുവാൻ ഈ കിറ്റിന് കഴിയുും 

 

ദ്ദഡാ.അനൂപ്കു മാർ മതക്കുവീട്ടിലുും സുംഘവുമാണ് കിറ്റ ് വികസിപ്പിച്ചത്. 

ദ്ദകാവിഡ് 19 കണ്ടുപിെിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ന്ദ്ശീചിന്ദ്ത തിരുനാൾ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമമത്ത കിറ്റാണ് ഇത്. ആദയദ്ദത്തത് ചിന്ദ്ത മാഗ്ന 

ആർഎൻഎ ഐമസാദ്ദലഷൻ കിറ്്റ ആണ്, അത് ഇതിനകും വിപണിയിൽ 

ലഭയമാണ്. 



 

ഓഗസ്റ്റ് 17, 2021 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്  ഓൺവൈനായി ആണ് സമരംഭ 
ഉത്ഘാടനം. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങു ഓൺലൈൻ ലൈവ് ആയി വീക്ഷിക്കുവാൻ 

ഈ ൈിങ്ക് ഉപയയാഗിക്കുക  

https://youtu.be/fENFtNhU44Q 

 

 

               

 

NB:Program details attached 

 

 

 

 

 

 

 


