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سے بچاو کے لئے شمسی توانائی سے چلنے والے    19جامعہ مليہ اسالميہ کے محققين نے کوويڈ   

  ڈس انفيکشن ٹنل ايجاد کيا ، تفصيالت پيٹنٹ آفس ، جی او آئی کے سرکاری جريدے ميں شائع
  

 دور دراز مقامات ميں کورونا"جامعہ مليہ اسالميہ کے مکينيکل انجينئرنگ کے شعبہ کے محققين نے 
" وائرس کی روک تهام کے لئے شمسی توانائی سے چلنے والے سيلف جنريٹنگ ڈس انفيکشن سسٹم
  تيار کيا ہے۔ اس ايجاد کی تفصيالت پيٹنٹ آفس ، حکومت ہند کے آفيشل جرنل ميں شائع ہوئی ہے۔

  
فيسر مکينيکل انجينئرنگ کے ايچ او ڈی پروفيسر دمحمعمران خان اور ڈاکٹر اسامہ خان ، اسسٹنٹ پرو

، شعبہ مکينيکل انجينئرنگ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے مشترکہ طور پر شمسی توانائی سے ) کنٹريکٹ(
  چلنے والے اس ڈس انفيکشن سسٹم کو ايجاد کيا ہے ۔

  
فراہمی ہے تاکہ   شمسی توانائی سے چلنے والے ڈس انفيکشن سسٹم کی بہتر   اس ايجاد کا بنيادی مقصد

يا اسی طرح کی بيماريوں سے بچا و  19- بڑے اجتماعات ، عوامی اور دور دراز مقامات پر کووڈ 
  ممکن ہو سکے۔

  
اور ايک دوسرے ) ری سسٹمپی وی ماڈيولز ، چارج ريگوليٹر ، انورٹر اور بيٹ(اس ميں شمسی آالت   

ايک جراثيم ُکش    کے ساته مربوط اليکٹروالئٹک ڈس انفيکٹينٹ جنريٹر شامل ہے ، جس کے ذريعے
کرديتی    ختم   پر ہونے والے کسی بهی نقصان ده انفيکشن يا بيکٹيريا کو  دهند پيدا ہوتی ہے جو انسان

  ہے۔
  

ايپلی کيشنز کے لئے انتہائی موزوں ہے ، پورے  يہ ايجاد بڑے پيمانے پر جمع ہونے والی تمام بيرونی
کوئی وائرنگ سسٹم (سيٹ اپ کے لئے صرف ايک چهوٹا سا عالقہ درکار ہوتا ہے ،اس ميں آسان 

ماحول دوست ، قابل تجديد توانائی پر کام کرتا ہے    اس کی سب سے اچهی بات يہ ہے کہ کيہ) نہيں
  ن چيز ہے ۔کے لئے بہتري   ،بيکٹيريا اور وائرس کے خاتمے

  
ڈس انفيکشن سسٹم بنيادی طور پر دور دراز يا عوامی مقامات جيسے بينک ، مالز ، اسپتالوں ، شادی 
ہالوں ، پارٹی ہالوں ، ہوائی اڈوں ، يونيورسٹيوں ، اسکولوں ، مندروں ، کالجوں اور وغيره کے لئے 

  ايک مسئلہ ہے۔بنايا گيا ہے جہاں کيميائيوں کی نقل و حمل اور بجلی کی دستيابی 
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