नवी मंब
ु ई महानगरपालका
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सोसायट, वसाहतीपय!त मोबाईल अँटजेन टे &ट 'हॅन सेवा दे णा-या व जनजागत
ृ ी करणा-या
"मशन .झरो नवी मंब
ु ई" उप1मास पालकमं2ी ना.3ी.एकनाथ शंदे यां6या ह&ते 7ारं भ

कोरोनाबाधत य तीचा लवकरात लवकर शोध घेऊन कोरोनाची साखळी खंडत करयावर नवी मंब
ु ई महानगरपा#लके$या वतीने भर &दला
जात असून याकर+ता भारतीय जैन संघटने$या मा.यमातून सोसायट+, वसाहतींम.ये जाऊन नाग0रकां$या घरापय1त मोबाईल हॅ न दारे अँट+जेन टे 4टची
सु5वधा उपल7ध क8न दे याचा एक चांगला उप:म हाती घेत;याब<ल ठाणे िज;हयाचे पालकमं@ी तथा नगर5वकास मं@ी ना. Cी. एकनाथ #शंदे यांनी
समाधान य त कर+त यामधन
ू मEृ यद
ु र कमी करयाचे उ<ीFट सा.य होईल अशी खा@ी वाटते असे सांगतले.
भारतीय जैन संघटने$या वतीने 'मशन .झरो नवी मुंबई' या उप:माची स8
ु वात ठाणे िज;हयाचे पालकमं@ी ना. Cी. एकनाथ #शंदे यां$या
ह4ते, खासदार Cी. राजन 5वचारे यां$या सGमाननीय उपि4थतीत, वाशी येथील #सडको एि झIबशन सJटर$या आवारात करयात आल+. याLसंगी
महापा#लका आयु त Cी. अ#भजीत बांगर, शासना$या झोपडपMी सुधार मंडळाचे सभापती Cी. 5वजय नाहटा, अNत0र त आयु त Cीम. सुजाता ढोले व
Cी. संजय काकडे, भारतीय जैन संघटनेचे पदाधकार+ सवPCी धमQशभाई जैन, 5वजय लखानी, राहुल नाहटा, राजल
ु

होरा, #शि;पन तातर, डॉ.

5ववेकानंद सावंत व इतर महापा#लका अधकार+ आTण माGयवर उपि4थत होते.
नवी मुंबई महानगरपा#लके$या वतीने '#मशन Vेक द चेन' हाती घेयात आले असून Eया दारे लवकरात लवकर 8Wण शोध आTण Eयाचे
5वलगीकरण करयात येत आहे . या अनष
ं ाने महानगरपा#लकेने अ.याP तासात तपासणी अहवाल LाYत होणाZया अँट+जेन टे 4ट+ंगवर भर &दला असून
ु ग
22 अँट+जेन टे 4ट+ंग कJ\े सु8 करयात आल+ आहे त. यामुळे 8Wण शोध मो&हमेला गती LाYEा झाल+ आहे .
तर+ह+ अनेक नाग0रक अँट+जेन टे 4ट+ंग कJ\ांपय1त येऊन टे 4ट करत नस;याचे NनदशPनास आ;याने आयु त Cी. अ#भजीत बांगर यांनी
'अँट+जेन टे 4ट आप;या घरापय1त' ह+ संक;पना नजरे समोर ठे वन
ू सोसायट+, वसाहतींपय1त अँट+जेन टे 4ट करयासाठ] 'मोबाईल अँटजेन टे &ट 'हॅ न'
स8
ु करयाचे ठर5वले. आयु तां$या या संक;पनेला भारतीय जैन संघटनेने सकाराEमक LNतसाद &दला आTण Eयां$या मा.यमातून को ह+ड-19
LNतबंधाचा Lचार व अँट+जेन टे 4ट+ंग सेवा दे यासाठ] Nनयोजन करयात आले. या उप:मास यन
ु ायटे ड वे, :ेडाई एम.सी.एच.आय., दे श अपनायJ या
सं4थांचे सहकायP लाभले आहे .
या उप:मांतगPत 6 Lचाररथ तयार करयात आले असून Eयावर िजंग;स, संवाद, Nनवेदन या मा.यमातून महानगरपा#लका bे@ात
&ठक&ठकाणी जनजागत
ृ ी करयात येणार आहे . EयाचLमाणे cया सोसायट+, वसाहतीम.ये अँट+जेन टे 4ट+ंग करयात येणार आहे Eया&ठकाणी आधी$या
&दवशी जाऊन दस
ु Zया &दवशी करयात येणाZया अँट+जेन टे 4ट+ंग बाबत मा&हती &दल+ जाणार आहे व तेथील नाग0रकांची मान#सकता तयार केल+
जाणार आहे .
याम.ये Lामुdयाने cयेFठ नाग0रक तसेच मधम
ु ेह, उ$चर तदाब, eदयरोग, fकडनीचे 5वकार असे आधीपासूनच आजार असणाZया
य तीं$या अँट+जेन टे 4ट+ंगवर भर दे यात येणार आहे . Eयासोबतच खोकला, ताप, सदg, hवास घेयास @ास अशी लbणे असणाZया

य तींची

अँट+जेन टे 4ट करयात येणार आहे . या#शवाय cया य ती 4वत:हून अँट+जेन टे 4ट क8 इि$छतात Eयांचीह+ अँट+जेन टे 4ट केल+ जाणार आहे .
याकर+ता एखादया सोसायट+, वसाहतीमाफPत Eयां$या येथे अँट+जेन टे 4ट करावयाची मागणी झा;यास Eया &ठकाणीह+ 'ऑन कॉल अँटजेन टे &ट
सु<वधा' उपल7ध क8न &दल+ जाणार अस;याची मा&हती आयु त Cी. अ#भजीत बांगर यांनी यावेळी पालकमं@ी महोदयांना &दल+.
कोि हड - 19 8Wणांची लवकरात लवकर मा&हती #मळून कोरोनाची साखळी खंडत करयासाठ] "#मशन Tझरो नवी मुंबई" हा उप:म
अEयंत लाभदायक ठरणार असून नाग0रकां$या आरोWय संरbणासाठ] घरापय1त अँट+जेन टे 4ट+ंग उपल7ध क8न दे णारा हा उप:म यश4वी
करयासाठ] नाग0रकांनी संपण
ू P सहकायP करावे असे आवाहन पालकमं@ी ना. Cी. एकनाथ #शंदे यांनी यावेळी केले.

