ऩीऩीई किटस होतीऱ आता
स्टरऱाईज!
संशोधनानंतर हहरवा िंहिऱ : खा. डॉ. वविास
महात्मे यांच्या प्रयत्नांना यश
नागऩूर, ता. २९ : कोयोनाच्मा ऩार्शलवबूभीलय वध्मा उऩचायादयम्मान
मेणायी वलावत भोठी वभस्मा म्शणजे ऩीऩीई ककटवची आशे .

रुग्णालय उऩचाय कयताना डॉक्टवव आणण ऩरयचारयकाांना ह्मा
ककटचा लाऩया कयाला रागतो. १० ते १२ ताव लाऩयल्मानांतय ती
वयऱ कचयाऩेटीभध्मे टाकाली रागते. एका ककटकरयता १२०० ते
१५०० रुऩमे भोजाले रागतात. मा वभस्मेलय खावदाय डॉ. वलकाव
भशात्भे माांनी उऩाम ळोधन
ू काढरा अवन
ू स्टयराईज शोणाऱ्मा

ऩीऩीई ककटव आता उऩरब्ध शोऊ ळकतीर. त्माच्मा वांळोधनारा
हशयला कांदीर मभऱारा अवन
व ेनांतय मा ककटव
ू कामदे ळीय ऩत
ू त
लाऩयता मेतीर.

ऩीऩीई ककटव उऩरब्धतेच्मा वभस्मेचे ननयाकयण कयण्मावाठी डॉ.
खा. वलकाव भशात्भे माांनी प्रमत्न केरे आशे त. त्माांनी एक चाांगरां
ल लेगळ्मा प्रकायचे ननदान हदरे आशे . ‘भास्टय टे क्नॉरॉजी’ मा

कांऩनीचे भोनीळ बांडायी माांच्मावोफत डॉ. वलकाव भशात्भे माांचा
वांऩकव झारा तेव्शा डॉ. भशात्भे माांना भनीऴ बांडायी माांनी
टे क्नॉरॉजीफाफत भाहशती हदरी. भोनीळ बांडायी शे वन २०१३ ऩावन
ू
शी कांऩनी चारलत आशे त. त्माांनी मभननस्टयी ऑप इरेक्रॉननक्व
माांच्माकडून एक टे क्नॉरॉजी रान्वपय घेतरी शोती, जी

म्शणजे ‘भामक्रोलेल डीमवन्पेक्टाांट मवस्स्टभ’. ज्माभऱ
ु े वाधायणतः
शॉस्स्ऩटर भध्मे रागणाये मरनन ककांला तत्वभ भटे रयमर शे

स्टे फराइज शोतात. वध्माचे मन
ु ीट शे फशुताांळ एम्व आणण
भोठभोठ्मा शॉस्स्ऩटरभध्मे रागरेरे आशे त. त्माभध्मे पक्त काशी
वामकल्व फदरलून ऩीऩीई (PPE) ककटवऩण स्टयराईज शोऊ
ळकतात. डॉ. भशात्भे माांनी ऩुढाकाय घेऊन जोधऩूय मेथीर

एम्वभधीर डीन माांच्माळी वांऩकव वाधन
ू मा टे क्नॉरॉजीलय रयवचव
कयण्मावाठी वलनांती केरी. जोधऩूय एम्वकडून मा टे क्नॉरॉजीलय
रयवचव कयण्मात आरी त्मानांतय टे स्स्टां ग दे खीर कयण्मात आरी

आणण प्रकक्रमा ऩूणव झाल्मानांतय आणण जोधऩूयच्मा एम्वने मा वलव
चाचण्मा केल्मानांतय मा टे क्नॉरॉजीरा हशयला कांदीर हदरा.

म्शणजेच आता मा ककटरा आऩण स्टायराईज करून ऩुन्शा लाऩरू

ळकतो. रलकयच मा टे क्नॉरॉजीची ज्माकाशी कामदे ळीय ऩयलानगी
वयकायकडून घ्मामची अवेर त्मा डॉ. वलकाव भशात्भे माांच्मा

भागवदळवनात भोननळ बांडायी ऩूणव कयतीर. माभुऱे प्रती भळीन २

राख ४० शजाय फचत शोणाय अवन
ू वध्मा दे ळाभध्मे ६० च्मा लय

भळीन्व कामवयत आशे त. वांऩूणव दे ळाभध्मे जो ऩीऩीई ककटवचा

तुटलडा ननभावण झारेरा आशे तो ह्मा टे क्नॉरॉजीच्मा भदतीने

ऩण
ू व शोऊ ळकेर. शे दे ळावाठी वध्माच्मा ऩरयस्स्थतीभध्मे अत्मांत

भशत्त्लाची गोष्ट आशे . मा वांकटवभमी डॉ. वलकाव भशात्भे माांनी
घेतरेरा ऩढ
ु ाकाय आणण भोनीळ बांडायी माांचे प्रमत्न शे आऩल्मा
वलाांवाठी ल दे ळावाठी पामद्माचे ठयतीर, अळी अऩेषा व्मक्ती
केरी आशे .

