अतिनीऱ किरण (अल्ट्राव्हायोऱेट) िंत्रज्ञानाव्दारे तनर्जंिि
ु ीिरण
कोयोनाच्मा

ऩार्शलवबूभीलय

कोयोनाचा

प्रबाल

कभी

कयता

माला

अथला

कोयोनाच्मा वलऴाणुऩावुन वॊयषण व्शाले मावाठी नलनलीन तॊत्रसान ल उऩाममोजना
जगबय मोजल्मा जात आशे त. अळा ऩरयस्थीतीत वलव षेत्राभध्मे दै नॊददन लाऩयातीर
लस्तुॊचे ननजंतुकीकयण आलर्शमक झारे आशे . शॉटे ल्व, फॉक, शॉस्ऩीटल्व, खाजगी
अथला वयकायी कामावरमात अळा दठकाणी वालवजनीक लाऩयात मेणा-मा लस्तुॊचे खुऩ
काऱजी घ्माली रागत आशे . अळा ऩरयस्थीतीत ग्राभीण बागात ऩुन्शा नव्माने
प्रवायीत शोत अवरेल्मा ळेतकयी ल ग्राभीण बागातीर रोकाॊभध्मे मा वलऴाणु फद्दर
भबतीचे लातालयण ननभावण झारे आशे .
शी ऩरयस्स्थती रषात घेता दै नॊददन काभकाजाच्मा लस्त,ु पऱे , बाजीऩारा,
धान्माच्मा

वऩळव्मा,

कऩडे

इ.

वायख्मा

लस्तुॊचे

वलऴाणूभुक्त

ननजंतुकीकयण

कयण्मावाठी याष्ट्रीम कृवऴ उच्च भळषण प्रकल्ऩ (नाशे ऩ), लवॊतयाल नाईक भयाठलाडा
कृवऴ वलदमाऩीठ, ऩयबणी अॊतगवत कृवऴ षेत्रारा रागणायी ननजंतुकीकयणावाठी प्रत्मेक
फाफी रषात घेलुन स्लयाज इॊस्जननअयीॊग उदमोग, औयॊ गाफाद माॊच्मा वोफत कयाय
करुन डडवइॊन्पेक्ळन फॉक्व (ननजंतुकीकयण ऩेटी) तमाय केरी आशे . मा ऩेटीभध्मे
UV-C प्रकायच्मा “अनतनीर ककयणाचा” लाऩय करुन वलऴाणू नष्ट्ट केरे जातात. माभध्मे
100 ते 280 भीभी प्रकाळ ककयण षभतेची टमफ
ु लाऩयरी आशे ; मा ककयणाॊच्मा
भायाभुऱे 85 टक्के वलऴाणू नष्ट्ट शोण्माव भदत शोते.
शे डडवइॊन्पेक्ळन फॉक्व 15 ते 30 भर. ऩेटीच्मा आकायात उऩरब्ध आशे . 15
भर. कयीता मा ऩेटीचा आकाय 380 भभ.भी. रुॊ दी 250 भभ.भी. उॊ ची ल 225 भभभी
खोरीचा आशे तय 30 भरटय कयीता 480 भभ.भी. रुॊ दी 265 भभ.भी. उॊ ची ल 380
भभभी खोरीच्मा आकायात उऩरब्ध आशे . 220-230 V AC वलदमत
ु ऩुयलठमालय शमा
ऩेटमा लाऩयता मेतात.

उदघाटन प्रवॊगी भा. कुरगरु
ु , डॉ. अळोक धलन, वॊचारक भळषण तथा अधधष्ट्ठाता (कृवऴ), धभवयाज गोखरे,
प्रकल्ऩ प्रभख
ॊ ृ उऩस्स्थत शोते.
ु ळास्त्रस डॉ. गोऩाऱ भळॊदे, इॊस्ज. वॊजम गामकलाड ल इतय ळास्त्रस ल कभवचायी लद

ननजंतक
ु ीकयण उबी ऩेटी (15 भरटय)

ननजंतक
ु ीकयण आडली ऩेटी (30 भरटय)

कोयोना वलऴाणूऩावून फचाला कयीता ल ळार्शलत जीलन जगण्माकयीता नाशे ऩ,
लनाभकृवल, ऩयबणी अॊतगवत उत्कृष्ट्ठ कामव केरे जात आशे . माअॊतगवत स्लयाज
इॊस्जननअवव उदमोग, औयॊ गाफाद वोफत तमाय कयण्मात आरेल्मा डडवइॊन्पेक्ळन
फॉक्व च्मा उदघाटन कयताॊना नाशे ऩचे प्रकल्ऩ प्रभुख ळास्त्रस, डॉ. गोऩाऱ भळदॊ े ल
इॊस्ज. ऩष्ट्ु ऩगॊध

गामकलाड माॊचे भा. कुरगुरु डॉ. अळोक धलन तवेच वॊचारक,

भळषण तथा अधधष्ट्ठाता (कृवऴ) धभवयाज गोखरे माॊनी अभबनॊदन केरे. मा प्रवॊगी
वशमोगी अधधष्ट्ठाता ल प्राचामव डॉ. मु.एभ. खोडके, डॉ. दशयाकाॊत काऱऩाॊड,े डॉ. धीयज
कदभ, डॉ. भशे ळ दे ळभुख, डॉ. वॊतोऴ पुरायी, डॉ. भेघा जगताऩ, डॉ. कैराव डाखोये
आणण नाशे ऩ ळास्त्रस , कभवचायी लॊद
ृ उऩस्थीत शोता.
शमा ऩेटीचा उऩमोग करुन ळेतक-माॊकयीता वलवलध बफमाण्माॊच्मा वऩळव्मा,
छोटी औजाये , ळेतकयी भदशराॊकयीता दै नॊददन लाऩयणा-मा लस्तु तवेच

पऱे , बाज्मा,

पुरे, भोफाईर, ऩवव, इरेक्रीकर लस्तु, काचेच्मा लस्तु, भास्क, कऩडे इ. प्रकायच्मा

लस्तु ठे लून ननजंतुकीकयण करु ळकतो. शमा ननजंतुकीकयण कयणा-मा ऩेटमा वलवलध

आकायात उऩरब्ध आशे त. वदय डडवइॊन्पेक्ळन फॉक्व (ननजंतुकीकयण ऩेटी) फदर
वॊऩण
ु व भादशती कयता खारीर लेफवाईटलय वॊऩकव वाधाला.
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