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Traq-19 ಸಾಧನ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕೆಟ್ ರನ್ ಟೆಕ್
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಯ ಕಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ
traq-19 ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶತಾಯಗತಾಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಪೂರಕ ಎಂಬುವಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ
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ಸಾಧನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
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ವಿನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಡಾಕೆಟ್ ರನ್

ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯೇ ಔಷಧ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು,
ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಜಯ ಕಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಬುವವರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ Traq19 ಸಾಧನ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕೆಟ್ ರನ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಯ ಕಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ traq-19
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಾಧನ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಗೂ
ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು
ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಕೆ
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ traq-19 ಸಾಧನ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 1 ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ: ನಕಲಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಕೊರೊನಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ
ಉಪಕರಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಉಚಿತ
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