Awareness was provided to the public on World TB day. The report of celebrating the World TB
Day in Marathi is compiled as under:

“

जागतिक क्षय रोग दिन – २४ मार्च, २०१४ तनममत्ि

आयोजजि केऱेल्या “जाणीव जागि
ृ ी” कायचक्रमार्ा अहवाऱ

वोभलाय ददनाांक २४ भार्च, २०१४ योजी वामांकाऱी ५.०० लाजता “र्ाम (दद कॎथॉलरक शे ल्थ अवोलवएळन

ऑप इांडडमा, लवकांदयाफाद)” ऩुयस्कृत जागतिक क्षय रोग ददन, “ वेला” मा वांस्थेच्मा वलद्मभाने डॉ.

फाफावाशे फ आांफेडकय र्ौक, वुबाऴ टे कडी, उल्शावनगय-४२१ ००४, जज.-ठाणे, भशायाष्ट्र मा दठकाणी आमोजजत
कयण्मात आरा शोता. मा कामचक्रभारा अांदाजे २०० नागरयक उऩजस्थत शोते ज्माभध्मे भदशरा, ज्मेष्ट्ठ

नागरयक ल मुलक/मुलतीांर्ा वभालेळ शोता. मा ननलभत्ताने वाभुदानमक वबा ल नांतय ऩथनाट्म मा कामचक्रभाांर्े
आमोजन कयण्मात आरे शोते. मा कामचक्रभाांर्ा ववलस्तय अशलार खारीरप्रभाणे:

वुरूलातीरा वांस्थेच्मा वांर्ालरका वौ. अऩणाच जाधल माांनी कामचक्रभार्ी प्रस्तालना ल उविष्ट्ट नभूद केरे.

स्थाननक ज्मेष्ट्ठ नागरयक श्री शरयश्र्ांद्र ढोके ल अांफयनाथ नगय ऩरयऴदे च्मा छामा शॉजस्ऩटर मेथीर भुख्म
लैद्मकीम अधधकायी डॉ. आळा यामफोरे माांनी डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकय माांच्मा ऩुतळ्मारा ऩुष्ट्ऩभारा अऩचण

केरी. नांतय वांस्थेच्मा स्लमांवेवलका ल इतयाांनी लभऱून ऩुतळ्मावभोय भेणफत्तीर्े प्रज्लरन केरे. वाभुदानमक
फुिलांदना घेऊन वलाांना वुखभम ल ननयोगी आमुष्ट्म राबो अवे धर्ांतन केरे. २४ भार्च मा ददलवार्े भशत्त्ल

वलऴद करून वौ. अऩणाच जाधल माांनी शा ददलव “षम योग ननलायण ददलव” म्शणून ऩाऱाला अवे उऩजस्थताांना

आलाशन केरे. नांतय वौ. प्रपुल्रता भोशोड माांनी कामचक्रभारा उऩजस्थत यादशरेरे अांफयनाथ नगय ऩरयऴदे र्े
छामा शॉजस्ऩटर मेथीर डॉट्व वलबागार्े ऩमचलेषक श्री दे ळऩाांडे माांर्े स्लागत करून उऩजस्थताांना भागचदळचन
कयण्मावाठी त्माांना वलनांती केरी. श्री दे ळऩाांडे माांच्मा भागचदळचनीम ल जनजागत
ृ ी वांदबाचतीर बाऴणात त्माांनी
नभूद केरे की,

“ आऩणा वलाांना भाशीतर् आशे की टी फी म्शणजेर् षम योग शा ककती घातक आशे . बायत दे ळात दय

दीड लभननटारा एक भाणूव षम योगाने दगालतो. दययोज ऩार् शजाय रोकाांना षम योगार्ा वांवगच शोतो.

दय लऴी तीन ते र्ाय राख भुराांना लळषण घेता मेत नाशी. कायण त्माांच्मा आई-लडडराांना षम योग

झारेरा अवतो. अळा भुराांर्े आई लडीर घयातीर कुठल्मातयी कोऩर्मात खोकत, यक्त ओकत ऩडून
अवतात. अडीर् ते तीन राख भदशराांना षम योगाने ग्रावरे म्शणून त्माांच्मा नलार्माांनी त्माांना घयातून

शाकरून ददरेरे आढऱते. शी अत्मांत दमनीत जस्थती आशे . शी वत्म फाफ अांफयनाथभध्मे अवल्मार्े
आभच्मा नोंदणीत आशे . अळी लेऱ आऩल्मा जलऱच्मा व्मक्तीांलय मेऊ नमे म्शणून आऩण लेऱीर्

काऱजी घेतरी ऩादशजे. षम योगाने ग्रावरेल्मा भदशरेरा जेव्शा नतर्ा नलया घयातून शाकरून दे तो
तेव्शा त्मारा ठणकाऊन वाांधगतरे ऩादशजे की जेव्शा भाणूव जन्भारा मेतो तेव्शा त्माच्मा ळयीयातर्

षमार्े जांतू अवतात. ऩयां तु ज्माांच्माभध्मे प्रनतकायळक्ती कभी अवते त्माांना षम योग शोतो. कष्ट्टकयी

भदशराांना वकव आशायच्मा अबालाभुऱे त्माांच्मातीर प्रनतकायळक्ती कभी शोते ल त्माांना मा योगारा
फऱी ऩडाले रागते.

षम योगार्ी रागण झारे शे कवे ओऱखाले? तय, षम योग दोन प्रकायर्े अवतात. एक ऩल्भनयी ल
दव
ु या ळयीयातीर कोणत्माशी एका बागार्ा षम योग. त्मात भणक्मार्ा, फगरेतीर गाठीर्ा, कातडीर्ा,

शाडार्ा, छातीच्मा फयगडमाांर्ा अवे प्रकाय आशे त. अळा मा योगालय ळावनाने तीव शजायऩावून दोन
राखाऩमांत भोपत उऩर्ाय वुरू केरा आशे .

दोन आठलडमाांऩष
े ा जास्त ददलव खोकरा रागणे, लजन एकदभ कभी शोणे, बूक भांदालणे, यात्री झोऩ
न मेणे अळाप्रकायर्ी षम योगार्ी रषणे आशे त. मा योगार्े ननदान मोग्म र्ार्ण्मा करूनर् केरे जाते.
शा योग झोऩडऩट्टीत ककां ला फांगल्मात याशणार्मा ला गयीफ श्रीभांत कोणाराशी शोऊ ळकतो. म्शणजेर्
ज्मार्ी प्रनतकायळक्ती कभजोय झारी आशे त्मारा कोणाराशी शा योग शोऊ ळकतो.

मा योगालय तीन प्रकायातीर लगचलायीने उऩर्ाय केरे जातात. ऩदशल्मा प्रकायात षम योग फाधधत
रूग्णारा वशा भदशन्माांच्मा कारालधीवाठी रु. ३०,०००/- एलढ्मा ककभतीर्ी औऴधे ळावन भोपत
ऩुयवलते. दव
ु र्मा प्रकायात आठ भदशन्माच्मा उऩर्ायावाठी रु. ४०,०००/- एलढ्मा ककभतीर्ी औऴधे ल
इांजेक्ळन ऩुयवलरी जातात ल नतवर्मा प्रकायात दोन लऴाांवाठी भोपत उऩर्ाय उऩर्ाय केरा जातो.

षम योग झारेल्मा व्मक्तीने रागण झाल्मार्े जय रऩलून ठे लरे ल उऩर्ाय घेतरा नाशी तय त्मार्े

आमुष्ट्म उध्लस्त शोलू ळकते. एखाद्मा व्मजक्तरा वाऩ र्ालरा ल त्माने उऩर्ाय घेतरे नाशीत तय तो
दगालतो. ऩण षम योग झारेल्मा व्मक्तीने ते रऩलरे तय तो स्लत् दगालतो ऩयां तु आजूफाजूरा जे
वांऩकाचत आरे त्मा इतयाांनाशी त्मार्ी रागण ऩवयलतो. म्शणून षम योगार्ी रागण रऩलू नमे. षम
योगाफद्दर जी भदशती आऩल्मारा आशे ती दव
ु र्माांना वाांगा. म्शणजेर् मा योगाफद्दरर्े असान दयू शोईर.

फदराऩूय ळशयात आजशी मा असानार्ा प्रवाय आशे . मार्े एक अलरकडर्े उदाशयण अवे की एका
फाऱां नतणीरा नतच्मा नातेलाइकाांनी नतच्मा आठ ददलवाच्मा भुराऩावून दयू ठे लरे शोते. कायण शोते,

नतरा षम योग झारा ! आम्शी नतच्मा नातेलाइकाांना खूऩ वभजालरे. मोग्म उऩर्ाय द्मा ल फाऱारा

नतच्माजलऱ द्मा. फाऱारा योगार्ी रागण शोणाय नाशी. ऩयां तु त्माांनी ते ऐकरे नाशी ल बोंदू वाधूकडून
उताया घेतरा. मोग्म उऩर्ाय न झाल्माभुऱे ती आई दीड भदशन्मात फांद खोरीभध्मे भयण ऩालरी. शी
ऩरयजस्थती असानाभुऱे आरी. म्शणून मा योगाफद्दर प्रर्ाय करून जाणील जागत
ृ ी कयणे शे आऩरे
कतचव्म आशे . ते जय ऩाय ऩाडरे तयर् जागनतक षम ददन वाजया झाल्मार्े वाथचक शोईर. कायण
औऴधोऩर्ायाने षम योग १०० % फया शोतो शे रषात ठे लाले.

दव
च ळ
ां ी ल लभत्र भांडऱ माांर्े ऩथनाट्म वादय कयण्मात आरे. मा
ु र्मा वत्राच्मा कामचक्रभात श्री शऴचर वूमल
ऩथनाट्मात षम योगावलऴमी वभाजात अवरेरी वभज ल बीती मावलऴमी वादयीकयण कयण्मात आरे.

वभाजात ल कुटूांफात षम योग्मार्े स्थान, त्माांच्माकडे दर
च कवे केरे जाते, षम योग अवरेल्मा भुरीांना ल
ु ष
भदशराांना कुटूांफाकडून ल वभाजाकडून कवे दयू केरे जाते, फर्मार्लेऱा त्माांना आत्भशत्मेरा प्रलत्ृ त केरे जाते
शे धर्त्र वादय कयण्मात आरे. मा ऩथनाट्मातून कराकायाांनी षम योग्मार्ी दळा वादय केरी. षम योगार्ी

रषणे, प्रकाय, उऩर्ाय माांर्ेशी वादयीकयण कयण्मात आरे ल ळेलटी औऴधोऩर्ायाने शा आजाय ऩूणच फया शोतो
शा वांदेळ वादय केरा.

शे ऩथनाट्म वादय कयताांना काव्मऩांक्ती वादय केल्मा की, “शरयत क्राांतीर्ी ळऩथ भोठी, शरयत क्राांतीर्ी
ळऩथ भोठी, गयीफ भयतो योगाऩोटी....., भग आता वाांगा, एर् आम व्शी? ...भाशीत आशे ! डामफीटीव?

भाशीत आशे . षमयोग म्शणजेर् टी फी... ! षमयोग शा भशाबमांकय योग आशे. थुांकीतून फेडकी ऩडणे, यात्री

ताऩ मेणे, बूक कभी शोणे, लजन ६० ककरोलरून एकदभ ४५ ककरो शोणे, र्ारताना थकला मेणे, छातीत
दख
ु णे, भानेलय गाठी मेणे अळी मा योगार्ी रषणे आशे त.

“वाांग वाांग बोरानाथ, वाांग वाांग बोरानाथ, षम योग फया शोईर का?” फया शोईर, फया शोईर, फया
शोईर......... लेऱीर् उऩर्ाय केरा तय ऩूणच फया शोईर.

मा ऩथनट्मातून वभाज प्रफोधनात्भक जाणील जागत
ृ ी झारी.

वौ. अऩणाच जाधल माांनी उऩजस्थताांर्,े डॉक्टय आळा यामफोरे ल श्री दे ळऩाांडे माांर्े आबाय भानून मा
कामचक्रभार्ी वाांगता केरी.

”
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कायचक्रम क्र. १ :

ळननलाय नदनाांक २१ जून, २०१४ योजी वामांकाऱी ३.३० लाजता “अषम” मा मोजनेंतगगत कानरभाता भांनदय ऩनयवय,
कुराग कॎम्ऩ, उल्शावनगय-५ मेथे नभड भेनडमा कामगक्रभाच्मा भाध्मभातून जनजागृ ती वबा आमोनजत कयण्मात आरी शोती.
वदयच्मा कामगक्रभात वांस्थेच्मा वांचानरका वौ. अऩणाग जाधल, वौ. वनलता दाभरे, वौ. वुनांदा ऩुांडकय, अांफयनाथ नगय ऩनयऴदेच्मा
छामा शॉनस्ऩटर मेथीर डॉट्व नलबागाचे ऩमगलेषक श्री देळऩाांडे ल स्थाननक नागनयक उऩनस्थत शोते.
वुरूलातीरा वांस्थेच्मा वांचानरका वौ. अऩणाग जाधल माांनी उऩनस्थताांच े स्लागत करून कामगक्रभाची प्रस्तालना ल उनिष्ट नभूद
केरे. नांतय कामगक्रभारा उऩनस्थत यानशरेरे अांफयनाथ नगय ऩनयऴदेच्मा छामा शॉनस्ऩटर मेथीर डॉट्व नलबागाचे ऩमगलेषक श्री
देळऩाांडे माांना उऩनस्थताांना भागगदळगन कयण्मावाठी नलनांती कयण्मात आरी. तमाांच्मा भागगदळगनीम ल जनजागृ ती वांदबागतीर
बाऴणात तमाांनी नभूद केरे की,
“ आऩणा वलाांना भाशीतच आशे की टी फी म्शणजेच षम योग शा नकती घातक आशे. बायत देळात दय दीड नभननटारा एक
भाणूव षम योगाने दगालतो. दययोज ऩाच शजाय रोकाांना षम योगाचा वांवगग शोतो. दय लऴी तीन ते चाय राख भुराांना
नळषण घेता मेत नाशी. कायण तमाांच्मा आई-लनडराांना षम योग झारेरा अवतो. अळा भुराांच े आई लडीर घयातीर
कुठल्मातयी कोऩर्मात खोकत, यक्त ओकत ऩडून अवतात. अडीच ते तीन राख भनशराांना षम योगाने ग्रावरे म्शणून
तमाांच्मा नलर्माांनी तमाांना घयातून शाकरून नदरेरे आढऱते. शी अतमांत दमनीम नस्थती आशे. शी वतम फाफ अांफयनाथभध्मे
अवल्माचे आभच्मा नोंदणीत आशे. अळी लेऱ आऩल्मा जलऱच्मा व्मक्तीांलय मेऊ नमे म्शणून आऩण लेऱीच काऱजी घेतरी
ऩानशजे. षम योगाने ग्रावरेल्मा भनशरेरा जेव्शा नलया घयातून शाकरून देतो तेव्शा तमारा ठणकाऊन वांनगतरे ऩानशजे की
जेव्शा भाणूव जन्भारा मेतो तेव्शा तमाच्मा ळयीयातच षमाचे जांतू अवतात. ऩयां तु जमाांच्माभध्मे प्रनतकायळक्ती कभी अवते
तमाांना षम योग शोतो. कष्टकयी भनशराांना वकव आशायच्मा अबालाभुऱे तमाांच्मातीर प्रनतकायळक्ती कभी शोते ल तमाांना मा
योगारा फऱी ऩडाले रागते.
षम योगाची रागण झारे शे कवे ओऱखाले? तय, षम योग दोन प्रकायचे अवतात. एक ऩल्भनयी ल दवु या ळयीयातीर
कोणतमाशी एका बागाचा षम योग. तमात भणक्माचा, फगरेतीर गाठीचा, कातडीचा, शाडाचा, छातीच्मा फयगडमाांचा अवे
प्रकाय आशेत. अळा मा योगालय ळावनाने तीव शजायऩावून दोन राखाऩमांत भोपत उऩचाय वुरू केरा आशे.
दोन आठलडमाऩेषा जास्त नदलव खोकरा रागणे, लजन एकदभ कभी शोणे, बूक भांदालणे, यात्री झोऩ न मेणे अळाप्रकायची
षम योगाची रषणे आशेत. मा योगाचे ननदान मोग्म चाचण्मा करूनच केरे जाते. शा योग झोऩडऩट्टीत नकांला फांगल्मात
याशणार्मा ला गयीफ श्रीभांत कोणाराशी शोऊ ळकतो. म्शणजेच जमाची प्रनतकायळक्ती कभजोय झारी आशे तमारा कोणाराशी शा
योग शोऊ ळकतो.
मा योगालय तीन प्रकायातीर लगगलायीने उऩचाय केरे जातात. ऩनशल्मा प्रकायात षम योग फानधत रूग्णारा वशा भनशन्माांच्मा
कारालधीवाठी रु. ३०,०००/- एलढ्मा नकभतीची औऴधे ळावन भोपत ऩुयनलते. दवु र्मा प्रकायात आठ भनशन्माच्मा
उऩचायावाठी रु. ४०,०००/- एलढ्मा नकभतीची औऴधे ल इांजेक्ळन ऩुयनलरी जातात ल नतवर्मा प्रकायात दोन लऴाांवाठी
भोपत उऩचाय ळावन ऩुयनलते.
षम योग झारेल्मा व्मक्तीने रागण झाल्माचे जय रऩलून ठे लरे ल उऩचाय घेतरा नाशी तय तमाचे आमुष्म उध्लस्त शोलू
ळकते. एखाद्या व्मनक्तरा वाऩ चालरा ल तमाने उऩचाय घेतरे नाशीत तय तो दगालतो. ऩण षम योग झारेल्मा व्मक्तीने ते
रऩलरे तय तो स्लत् दगालतो ऩयां तु आजूफाजूरा जे वांऩकागत आरे तमा इतयाांनाशी तमाची रागण ऩवयलतो. म्शणून षम
योगाची रागण रऩलू नमे. षम योगाफद्दर जी भनशती आऩल्मारा आशे ती दवु र्माांना वाांगा. म्शणजेच मा योगाफद्दरचे असान
दयू शोईर. फदराऩूय ळशयात आजशी मा असानाचा प्रवाय आशे. माचे एक अनरकडचे उदाशयण अवे की एका फाऱांनतणीरा
नतच्मा नातेलाइकाांनी नतच्मा आठ नदलवाच्मा भुराऩावून दयू ठे लरे शोते. कायण शोते, नतरा षम योग झारा ! आम्शी नतच्मा
नातेलाइकाांना खूऩ वभजालरे. मोग्म उऩचाय द्या ल फाऱारा नतच्माजलऱ द्या. फाऱारा योगाची रागण शोणाय नाशी. ऩयां तु
तमाांनी ते ऐकरे नाशी ल बोंद ू वाधूकडून उताया घेतरा. मोग्म उऩचाय न झाल्माभुऱे ती आई दीड भनशन्मात फांद खोरीभध्मे
भयण ऩालरी. शी ऩनयनस्थती असानाभुऱे आरी. म्शणून मा योगाफद्दर प्रचाय करून जाणील जागृ ती कयणे शे आऩरे कतगव्म
आशे. ते जय ऩाय ऩाडरे तयच जागनतक षम नदन वाजया झाल्माचे वाथगक शोईर. कायण औऴधोऩचायाने षम योग १०० %
फया शोतो शे रषात ठे लाले.
वौ. अऩणाग जाधल माांनी उऩनस्थताांच,े श्री देळऩाांडे माांच े ल उऩनस्थताांच े आबाय भानून मा कामगक्रभाची वाांगता केरी.
कार्यक्रम क्र. २ :

फुधलाय नदनाांक २५ जून, २०१४ योजी वामांकाऱी ३.०० लाजता “अषम” मा मोजनेंतगगत आम. टी. आम. उल्शावनगय३ मेथे नभड भेनडमा कामगक्रभाच्मा भाध्मभातून जनजागृ ती वबा आमोनजत कयण्मात आरी शोती. वदयच्मा कामगक्रभात वांस्थेच्मा
वांचानरका वौ. अऩणाग जाधल, वाद पौंडेळनचे श्री. वुयलाडकय वय ल स्थाननक नागनयक उऩनस्थत शोते.
वुरूलातीरा वांस्थेच्मा वांचानरका वौ. अऩणाग जाधल माांनी उऩनस्थताांच े स्लागत करून कामगक्रभाची प्रस्तालना ल उनिष्ट नभूद
केरे. नांतय कामगक्रभारा उऩनस्थत यानशरेरे श्री. वुयलाडकय माांना उऩनस्थताांना भागगदळगन कयण्मावाठी नलनांती कयण्मात आरी.
तमाांच्मा भागगदळगनीम ल जनजागृ ती वांदबागतीर बाऴणाचा लृ ताांत खारीरप्रभाणे आशे.
“षम मा योगाचे प्रभाण अजूनऩमांत लाढताना आढऱून मेते. तमाचे कायण अवे की ताऩ ल खोकरा वतत मेणार्माांची वांामाशी
लाढत आशे. दययोज ऩाच शजाय रोकाांना षम योगाचा वांवगग शोतो. मा आजायालय मोग्म लेऱी उऩचाय केरा तय तो फया शोऊ
ळकतो. ऩयां तु अवे शोत नाशी. कायण तो रुग्ण मोग्म लेऱी तऩावणी करून औऴधोऩचाय करून घेत नाशी. शी अतमांत दमनीत
नस्थती आशे. आऩण एक रषात ठे लरे ऩानशजे की जेव्शा भाणूव जन्भारा मेतो तेव्शा तमाच्मा ळयीयातच षमाचे जांतू अवतात.
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ऩयां तु जमाांच्माभध्मे प्रनतकायळक्ती कभी अवते तमाांना षम योग शोतो. कष्टकयी भनशराांना वकव आशायच्मा अबालाभुऱे
तमाांच्मातीर प्रनतकायळक्ती कभी शोते ल तमाांना मा योगारा फऱी ऩडाले रागते. मा योगाची रषणे अळी आशेत की दोन
आठलडमाऩेषा जास्त नदलव खोकरा रागणे, लजन एकदभ कभी शोणे, बूक भांदालणे, यात्री झोऩ न मेणे अळाप्रकायची षम
योगाची रषणे आशेत. मा योगाचे ननदान मोग्म चाचण्मा करूनच केरे जाते. शा योग झोऩडऩट्टीत नकांला फांगल्मात याशणार्मा ला
गयीफ श्रीभांत कोणाराशी शोऊ ळकतो. म्शणजेच जमाची प्रनतकायळक्ती कभजोय झारी आशे तमारा कोणाराशी शा योग शोऊ
ळकतो.
षम योग झारेल्मा व्मक्तीने रागण झाल्माचे जय रऩलून ठे लरे ल उऩचाय घेतरा नाशी तय तमाचे आमुष्म उध्लस्त शोलू ळकते.
षम योग झारेल्मा व्मक्तीने ते रऩलरे तय तो स्लत् दगालतो ऩयां तु आजूफाजूरा जे वांऩकागत आरे तमा इतयाांनाशी तमाची रागण
ऩवयलतो. म्शणून षम योगाची रागण रऩलू नमे. षम योगाफद्दर जी भनशती आऩल्मारा आशे ती दवु र्माांना वाांगाली. म्शणजेच
मा योगाफद्दरचे असान दयू शोईर. म्शणून मा योगाफद्दर प्रचाय करून जाणील जागृ ती कयणे शे आऩरे कतगव्म आशे. कायण
औऴधोऩचायाने षम योग १०० % फया शोतो शे रषात ठे लाले.
वौ. अऩणाग जाधल माांनी उऩनस्थताांच,े श्री वुयलाडे माांच े ल उऩनस्थताांच े आबाय भानून मा कामगक्रभाची वाांगता केरी.
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