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   نام کی دوا کے ذريعے کورونا کی روک تهام کے لئے ملک بهر کے سائنسداں اور محققين سرگرم" سوريگ"

   جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر اس سائنسی تحقيق کے مقرر کئے گئے منصرم
  

ڈپارٹمنٹ آف اليکٹريکل انجينئرنگ ،جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر منا خان ، جنهيں بايوميڈيکل انجينئرنگ ميں مہارت حاصل 
ہے وه کورونا وائرس کی بيماری سے بچنے کے لئے ايک ناک کے اسپرے جس کا نام سوريگ رکها گيا ہے کے منصرم بنائے 

    ذريعے کورونا کی روک تهام کی جائے گی۔گئے ہيں ۔ ناک ميں اس دوا کی پهوار کے 
  

کے آئی آئی ٹی دہلی ، جامعہ مليہ ) ايئر) (ڈی جی ايم ايس(ڈاکٹر منا خان کے مطابق يہ اہم کام ڈائريکٹرجنرل ميڈيکل سروسز
ميڈيکل  ،آرمڈ فورسز)حيدرآباد ميں ايک سی ايس آئی آر ليبارٹری(اسالميہ،ايمس،سنٹر فار سيلولر اينڈ سالماتی حياتيات 

کی نگرانی ميں کم الگت ، آسانی    کالج،پونے،سکچها او انسواندهن يونيورسٹی ، بهونيشور اور آئی آئی ٹی کهڑک پور کے محققين
سے دستاب ، ارزاں اور صارف دوست سوريگ کی ترقی پر کام کر رہے ہيں جسے جلد ہی ايک سال کے اندر اندر وسيع تر 

  گا۔ استعمال کے لئے عام کر ديا جائے
  

سوريگ اس نظريہ پر کام کرے گا کہ بہت سے عام مرکبات جيسے شہد، کيمپهور ڈيرائيوٹيو، ہائيڈروجن سلفايڈ۔ کاال نمک ، 
  يوکلپٹس کا تيل اور ديگر جسم سے باہر کورونا وائرس کو غير فعال کرسکتے ہيں۔

  
تک ہوا کی جگہ کو جسم کے باہر کا حصہ سمجها ) يگچهوٹے ہوائی ب(ميڈيکل سائنس ميں پهيپهڑوں ميں ناک سے دائيں ايلويلی 

جاتا ہے۔ سائنسی رپورٹس ميں کہا گيا ہے کہ کورونا وائرس جو حفاظتی ماسک سے ماورا ہو جاتا ہے جو کسی شخص کے 
ميں ذريعے پہنا جاتا ہے اور اس سے جسم کے باہر ہوا کی جگہ داخل ہوتا ہے اور وہيں رہتا ہے وه خون اور جسم کے بافتوں 

  داخل نہيں ہوتا۔
  

ہوا کی جگہ پر کام کرے گا اور اسے ہوا کی جگہ کی سطح پر رکها جائے گا جو ماسک سے گذرنے ’ جسم کے باہر‘سوريگ 
   والے وائرس ، خون کے بہاؤ اور ٹشو ميں داخل ہونے سے پہلے ہی غير فعال کر دے گا۔
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