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   جامعہ مليہ اسالميہ کے محققين کو ملی بڑی کاميابی

کا پتہ لگانے کے لئے ٹيسٹنگ کٹ تيار کی، تهوک کے ذريعے جانچ  19-کووڈ
   ممکن

  

ايم (ريسرچ اينڈ اسٹڈيز  جامعہ مليہ اسالميہ ملٹی ڈسپلپلنری سنٹر فار ايڈوانسڈ
سے وابستہ سائنس دانوں کی ٹيم جس ميں ڈاکٹر موہن سی ) سی آر اے ايس

ويلکم ٹرسٹ / ايف آر پی اور ڈی بی ٹی -يو جی سی(جوشی ، اسسٹنٹ پروفيسر 
ايف آر -يوجی سی(، ڈاکٹر تنوير احمد ، اسسٹنٹ پروفيسر ) انڈيا االئنس کے فيلو

،وی ايم ايم سی ) ڈی بی ٹی(، راما لنگا سوامی فيلو اور ڈاکٹر جاويد اقبال ) پی
کے ڈاکٹر روہت کمار اور ويليرن کيم لميٹڈ کے سی ای او ) صفدرجنگ اسپتال(

کا پتہ لگانے کے لئے  19-ڈاکٹر گگن ديپ جهنگان وغيره شامل ہيں نے کووڈ
ايک ٹيکنالوجی تيار کی ہے، جو تهوک کے جانچ سے بيماری کا پتہ لگا سکے 

  گی۔
  

موبائل انٹيگريٹڈ سينسيٹيو ايسٹی ميشن اينڈ ہائی (صحت -اس ٹکنالوجی کو ايم آئی
کا پتہ  19-کا نام ديا گيا ہے جسے کووڈ) ايسپيسيفيسيٹی ايپليکيشن فار ٹيسٹنگ

ڈيوائس کے طور پر استعمال کيا ) پی او سی(لگانے کے لئے پوائنٹ آف کيئر 
  ها جا سکتا ہے ۔جاسکتا ہے ، اسے بآسانی گهروں ميں بهی رک

  

ٹيم کے ايک رکن ڈاکٹر موہن سی جوشی نے نئی ٹکنالوجی کے بارے ميں 
وضاحت کرتے ہوئے بتايا کہ اسمارٹ فون سے چلنے والے پی او سی پروٹو 

کی جانچ کے لئے تيار کيا گيا ہے جو  19-کووڈ-ٹائپ کو مصنوعی سارس
  تائج دکهاتا ہے۔تکنيکی ماہرين کی مداخلت کے بغير ايک گهنٹے کے اندر ن

  

جامعہ مليہ اسالميہ کے پی ايچ ڈی اسکالرس دمحم اقبال اعظمی ، دمحم امام فيضان 
نے ليبارٹری ميں موجود تمام تجربات کو نشان زد کيا ہے جس سے ٹيم کو 

  پروٹو ٹائپ تيار کرنے ميں مدد ملی ہے۔



  

کٹر ايم ڈين ، فيکلٹی آف نيچرل سائنسز ، پروفيسر سيمی فرحت بصير ، ڈائري
سی آر ايس ، پروفيسر ايم ذوالفقار، ڈائريکٹر، ڈاکٹر ايس اين۔ کاظم ، اور ايم سی 

آر ايس ميں فيکلٹی کے دوسرے ممبروں نے بهی اس کام ميں مدد کی اور 
    قيمتی آراء اور تعاو۔ فراہم کيا۔

  

ٹکنالوجی کے ٹيم نے حکومت ہند کے انٹليکچول پراپرٹی انڈيا آفس ميں نئی 
  ٹ کے لئے عارضی درخواست جمع کرادی ہے۔پيٹن

  

جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ يہ 
ٹيکنالوجی عالمی وبائی امراض کے خالف جنگ ميں گيم چينجر ثابت ہوسکتی 

ہے۔ ايم آئی صحت اسمارٹ جدت کی ايک حقيقی مثال ہے اور يہ آتم نر بهر 
عکاسی کرتی ہے۔ صارف دوست ٹيکنالوجی ہونے  بهارت کی حقيقی روح کی

صحت ہماری ايک بڑی ضرورت کو پوری کرنے ميں -کے ناطے ، ايم آئی
   کامياب ہوگی۔

  

پروفيسر اختر نے پوری ٹيم کو مبارکباد ديتے ہوئے کہا کہ جامعہ کيمپس ميں 
جديد تحقيق اور جدت طرازی کے ماحول کے لئے مستقل پرعزم ہے۔ انهوں نے 

رسٹی کے سائنس دانوں کی کاوشوں کو سراہا جو عالمی وبائی مرض سے يونيو
  نمٹنے کے لئے کوشاں ہيں۔

  

صحت تيزی -ڈائريکٹر ايم سی آر ايس ، پروفيسر ايم ذوالفقار نے کہا کہ ايم آئی
سے اسکريننگ اور صحت کے ماہرين کی مداخلت کو ہندوستان کی ديہی 

ں شہری عالقوں کی طرح صحت عالقوں ميں خصوصی مدد فراہم کرے گا جہا
  کی ديکه بهال کا نظام اتنا مضبوط نہيں ہے۔

  

  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
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