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ता. २४ मार्क २०१९

क्षयरोगाच्या जनजागृतीसाठी
नागपूरकरांर्ी ‘िाकॉथॉन’
मनपा-टाटा टर स्टरोटरीर्ा पुढाकार : मतदानार्ेही केिे आिाहन
नागपूर, ता. २४ : ‘टी.बी. हारे गा, दे श जितेगा’,‘आओ जमलकर करे जनश्चय, भारत को बनाये जन:क्षय,
‘ग्रीन नागपूर, टी.बी. फ्री नागपूर’ अशा घोषणादे त नागपूरकराां नी रजििारी (ता. २४) िॉकॉथॉनच्या मा
ध्यमातून क्षयरोगजिषयी िनिागृती केली.
िागजतक क्षयरोग जदनाजनजमत्ताने नागपूर महानगरपाजलका, टाटा टर स्ट, रोटरी इां टरनॅशनल याां च्या
सांयुक्त जिद्यमाने राष्ट्रीय आरोग्य जमशन, इां जडयनमेजडकल असोजशएशन याां च्या सहकायाा ने पोजलस
जिमखानाििळील िॉकर स्टर ीट येथून सकाळी ६ िािता िॉकॉथॉनचे आयोिन करण्यात आले होते .
नागपूर महानगरपाजलकेचे अजतररक्त आयुक्त राम िोशी, आरोग्य उपसांचालक डॉ. सांिय ियस्वाल,
शहर क्षयरोग अजधकारी तथा उपसांचालक(आरोग्य) मनपा डॉ. के. बी. तुमाने , मनपाच्या आरोग्य
अजधकारी डॉ. सरीता कामदार, अजतररक्त सहायक आरोग्य अजधकारी डॉ. जििय िोशी, टाटाटर स्टचे
डॉ. जटकेश जबसेन, इां जदरा गाां धी िैद्यकीय महाजिद्यालयाच्या डॉ. राधा मुांिे, रोटरीचे मािी जडस्ट्स्टरक्ट
गिनार डॉ. के. एस. रािन, आयएमएचेअध्यक्ष डॉ. आशीष जदसािल, एम्सचे डॉ. प्रदीप दे शमुख,
डॉ. दत्ता, डॉ. नरें द्र बहीरिार, डॉ. दीपाां कर जभिगडे , मनपाचे िनसांपका अजधकारी अशोककोल्हटकर
सहभागी झाले होते.

िॉकॉथॉनच्या शुभारां भप्रसांगी बोलताना अजतररक्त आयुक्त राम िोशी म्हणाले , सन २०२५ पयंत
क्षयरोगाला भारतातून हद्दपार करायचे आहे . यासाठीनागररकाां मध्ये क्षयरोगाबाबत िागृती होणे
आिश्यक आहे . हीच िबाबदारी टाटा टर स्ट, रोटरीसारख्या सांस्थाच्या मदतीने मनपाने उचलली आहे .
पुढीलकाही िषां त नागपूर क्षयरोगमुक्त करण्याचा जनधाा र याजनजमत्ताने आपण करीत असल्याचे
त्ाां नी साां जगतले.
आरोग्य उपसांचालक डॉ. सांिय ियस्वाल याां नी यािेळी क्षयरोगमुक्त नागपूर अजभयानात सिा
नागपूरकराां नी सहभागी होण्याचे आिाहन केले. मनपाचेआरोग्य उपसांचालक डॉ. के.बी. तुमाने याां नी
क्षयरोगमुक्त नागपूर अजभयानात नागपूर महानगरपाजलकेच्या भूजमकेबाबत साां जगतले. अन्य
मान्यिराां नीहीयािेळी मागादशान केले. क्षयरोगमुक्त नागपूर करण्यासांदभाा त यािेळी िॉकॉथॉनमध्ये
सहभागी झालेल्या नागररकाां नी शपथ घेतली. यानांतर मनपाचेअजतररक्त आयुक्त राम िोशी याां नी
झेंडी दाखिून िॉकॉथॉनचा प्रारां भ केला. िॉकर स्टर ीट, लेडीि क्लब, लॉ कॉलेि चौक, िीपीओ चौक
असे मागाक्रमणकरीत िॉकॉथॉनमध्ये सहभागी झालेले नागररक िॉकर स्टर ीट येथे पोहोचले. तेथे
समारोप झाला. सांचालन रोटरीचे मांगेश िोशी याां नी केले. आभार डॉ.जटकेश जबसेन याां नी मानले.
िॉकॉथॉनमध्ये इां जदरा गाां धी िैद्यकीय महाजिद्यालय, मातृसेिा सांघ नजसंग स्कूलमधील प्रजशक्षणाथी
पररचाररका, रोटरीआजण आयएमएचे सदस्य, मनपाचे कमाचारी मोठ्या सांख्येने सहभागी झाले होते .
मतदान करण्यार्े आिाहन
िॉकॉथॉनच्या शुभारां भ कायाक्रमात मान्यिराां नी येणाऱ्या लोकसभा जनिडणुकीत मतदानाचा हक्क
बिािण्याचे आिाहन केले . जनिडणूक हा राष्ट्रीयकायाक्रम असून मतदान करणे हे प्रत्ेक मतदाराचे
कताव्य आहे . सुशासन जनिडण्यासाठी आपले मत आिश्यक आहे . जनिडणुकीचा जदिस हा सुटीचा
जदिस न समिता आपली िबाबदारी आजण कताव्य म्हणून मतदान करा आजण इतराां नाही मतदाना
साठी प्रोत्साजहत करा, असे आिाहन मान्यिराां नीकेले.

