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नागपुरात मुऱ ंच्या जन्मदराचे प्रमाण 
िाढऱे 

एक हजार मुऱांमागे ९६८ मुऱ  : पीसीपीएनडीट  
बैठकीत माहहती सादर 

नागपरू,ता.२८ : नागऩयू भहानगयऩालरकेतपे लरिंग गणुोत्तय लाढवलण्मासाठी लेऱोलेऱी 
कयण्मात आरेल्मा जनजागतृी अलबमानारा मळ मेत असल्माच ेददसनू मेत 
आहे. २०११च्मा जनगणनेच्मा तुरनेत जानेलायी ते जुर ै२०१९ मा कारालधीभध्मे 
नागऩयू ळहयातीर भरुीिंच्मा जन्भदायाच ेप्रभाण लाढरे आहे. नकुतेच सदय मेथीर 
योग ननदान कें द्र मेथे ऩीसीऩीएनडीटी अिंतगगत झारेल्मा फठैकीत ही भादहती देण्मात 
आरी. 

फठैकीत भनऩा आयोग्म उऩसिंचारक डॉ. बालना सोनकुसऱे, सदय योग ननदान 
कें द्राच्मा डॉ. लळल्ऩा जजचकाय, डॉ. अजुिंभ फेग, कल्ऩना लानखेड,े प्रदीऩ कुिं बाये मािंच्मासह 
सलग डॉक्टसग, नसग, आळा सेवलका, टी.फी. कभगचायी आदी उऩजथथत होते. 

भरुीिंच ेजन्भदय कभी होण्माभागे सभाजातीर भानलसकता जफाफदाय आहे. ळहयात 
लरिंग गणुोत्तय लाढवलण्मासाठी नागऩयू भहानगयऩालरकेतपे लेऱोलेऱी जनजागतृी 
केरी जात.े सलग डॉक्टसगच ेप्रलळऺणही घेण्मात मेते. मालळलाम सोनोग्रॉपी कयणा-मा 



डॉक्टसगचहेी प्रफोधन कयण्मात मेते. त्माचचे पलरत म्हणून ळहयात भरुीिंच्मा 
जन्भदयाच ेप्रभाण लाढल्माच ेददसनू मेत आहे. २०११च्मा जनगणनेनसुाय एक हजाय 
भरुीिंभागे ९२६ एलढे भरुीिंच ेप्रभाण होत ेतय जानेलायी २०१९ त ेजुर ै२०१९ मा 
कारालधीभध्मे एक हजाय भरुीिंभागे ९६८ एलढे जन्भदयाच ेप्रभाण असल्माच े
ननदळगनास आरे आहे, अळी भादहती फठैकीभध्मे देण्मात आरी. 

मालेऱी आयोग्म उऩसिंचारक डॉ. बालना सोनकुसऱे म्हणाल्मा, ळहयाभध्मे 
ऩीसीऩीएनडीटी ननमभािंच ेव्मलजथथत ऩारन केरे जाते. लळलाम भनऩाच्मा डॉक्टसगतपे 
दय तीन भदहन्मािंनी ळहयातीर ६३० सोनाग्रॉपी कें द्रारा बेट देउन तऩासणीही केरी 
जात,े त्माचचे मळ आज ळहयातीर भरुीिंच्मा लाढत्मा जन्भदयाद्लाये ददसनू मेत आहे. 

उऩकयणािंना एभआयसी क्रभािंक देण्मात मेतो. ऩीसीऩीएनडीटी अिंतगगत नोंदणी 
असरेल्मा ळहयातीर एकूण ७९२ उऩकयणािंना एभआयसी क्रभािंक देण्मात मेत 
आहे. माभध्मे ७२३ सोनोग्रॉपी उऩकयणे तये १७ एभआयआम, 43सीटी थकॅन, 9फी 
थकॅन मा उऩकयणािंचा सभालेळ आहे. ळहयातीर भरुीिंच्मा जन्भदयाच ेप्रभाण लाढणे ही 
आनिंददामी फाफ आहे. साभाजजक भानलसकता फदरत असल्माच ेमालरून ददसनू मेत 
आहे. भात्र ळहयातीर सोनोरॉजजथट, थत्री योगतज्ज्ऻ मािंनीही सजग याहणे आलश्मक 
कुणीही लरिंग ननदान करू नमे ल इतयत्र कुठेही होउ नमे, माची सलाांनी जफाफदायीन े
काऱजी घ्माली, असे आलाहन आयोग्म उऩसिंचारक डॉ. बालना सोनकुसऱे मािंनी केरे. 

एखादी डॉक्टय सोनोग्रॉपी करुन गबागतरीर लरिंग चाचणी करुन भरुगा ककिं ला भरुगी 
असल्माच ेसािंगत असल्मास त्माच ेनाल वलबागारा कऱलाले ते लसद्ध झाल्मास 
भादहती देणा-मारा ळासनातपे एक राख रुऩमे फऺीस जाहीय आहे. मालळलाम डडकॉम 
केस मळथली झाल्मास ळासनातपे २५ हजाय रुऩमे ल डॉक्टसगच्मा 
आम.एभ.ए. सिंथथेतपेही फऺीस देण्मात मेत,े  अळी भादहतीही त्मािंनी मालऱेी ददरी. 
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