नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ५ ऑक्टोफय २०१९

सािधान..! आऩल्मा घयातही
तमाय होऊ शकतो डेंग्मच
ू ा
भच्छय

डेंग्मूऩासून फचािासाठी भरेरयमा विबागाच्मा
सूचना : कुरय, प्रॉियऩॉटचे ऩाणी काढण्माचे
आिाहन

नागऩूय, ता. ५ : आऩल्मा घयातशी डेंग्मूचा भच्छय तमाय शोऊ ळकतो. जय

आऩल्मा घयात फंद अवरेल्मा कुरयभध्मे ऩाणी अवेर, फ्रॉलय ऩॉटभधीर
ऩाणी आऩण दययोज फदरवलत नवार आणण आजफ
ु ाजर
ू ा ऩडरेल्मा

गाडमांच्मा टामयभध्मे ऩाणी वाचरे अवेर तय अळा ठिकाणी डेंग्मूच्मा
भच्छयांची ऩैदाव शोऊ ळकते. म्शणून नागरयकांनी काऱजी घेत अळा

ठिकाणचे ऩाणी लेऱोलेऱी काढाले, अवे आलाशन नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा भरेरयमा वलबागातपे कयण्मात आरे आशे .

भरेरयमा ल शत्तीयोग वलबागाच्मा प्रभख
ु जमश्री थोटे मांनी माफाफत
भाठशती दे ताना वांगगतरे की, डेंग्मूचा भच्छय स्लच्छ ऩाण्मात तमाय
शोतो. त्माची ऩैदाव वािलन
ू अवरेल्मा स्लच्छ ऩाण्मात गतीने

शोते. त्माभुऱे कुिल्माशी ठिकाणी स्लच्छ ऩाणी एक ठदलवाऩेषा अगधक

लेऱ जभा याशू दे ऊ नमे. घयात रालरेल्मा कुरयचा वध्मा उऩमोग नवेर
तय त्मातीर ऩाणी काढून ते कोयडे कयणे आलश्मक आशे . घयात अवरेल्मा
फ्रॉलय ऩॉट भधीर ऩाणीवद्ध
ु ा डेंग्मू भच्छयांचे ऩैदाव केंद्र शोऊ

ळकते. त्माभुऱे फ्रॉलय ऩॉटभधीर ऩाणीवुद्धा दययोज फदरणे आलश्मक
आशे .

श्रीभती जमश्री थोटे म्शणाल्मा, टीन कंटे नय, लवभें टच्मा टाक्मा, प्रास्स्टकची
बांडी, भातीची बांडी आदी ठिकाणीवुद्धा डेंग्मू भच्छयांची ऩैदाव शोऊ

ळकते. भरेरयमा, शत्तीयोग वलबागातपे लेऱोलेऱी वलेषण करून डेंग्मू

भच्छयांच्मा ऩैदावीलय प्रततफंध घारण्माचा प्रमत्न केरा जातो. वलबागातपे
७८७ कभमचाऱमांची टीभ ळशयात काममयत आशे . भनऩाच्मा लतीने डेंग्मू

भच्छय ऩैदाव शोणाऱमा वंबाव्म ठिकाणी ककटकनाळकांची पलायणी केरी
जाते. वालमजतनक वलठशयींभध्मे, डफक्मांभध्मे गप्ऩी भावे वोडरे
जातात. माभऱ
ु े भच्छयांची ऩैदाव शोत नाशी. त्माभऱ
ु े नागरयकांनी वतकम

याशून डेंग्मू भच्छयांची ऩैदाव शोऊ नमे मा दृष्टीने घयातीर वंबाव्म जागा
कोयडमा िे लण्माचे आलाशन केरे आशे .
दोन राखांच्मािय रुग्णांची भरेरयमा तऩासणी

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा कभमचाऱमांतपे शोत अवरेल्मा

वलेषणादयम्मान ज्मा ठिकाणी डेंग्मच
ू े भच्छय आढऱून मेतात त्मा
घयातीर व्मक्तींच्मा यक्तांचे नभुने घेतरे जातात. डेंग्मूचे तनदान

कयण्माच्मा दृष्टीने यक्ततऩावणी केरी जाते. जानेलायी ते वप्टें फय मा नऊ
भठशन्मात भनऩातपे भरेरयमाच्मा तनदानावािी १८७५११ यक्तनभ
ु ने
घेण्मात आल्माची भाठशती शत्तीयोग ल ठशलताऩ योग तनमंत्रण

अगधकायी जमश्री थोटे मांनी ठदरी. डेंग्मूचे ४९० रुग्ण आढऱरे अवून

त्मातीर २०९ रुग्ण नऊ भठशन्मात ‘ऩॉणझटीव्श’ अवल्माचे चाचणीअंती
तनष्ऩन्न झारे.
जानेलायी ते वप्टें फय मा नऊ भठशन्माच्मा कारालधीत २०१८१५ रुग्णांची
भरेरयमा तनदानावािी यक्त तऩावणी कयण्मात आरी. जानेलायी भठशन्मात
२००४७, पेब्रल
ु ायी भठशन्मात २४०४८, भाचम भठशन्मात १९९१८, एवप्रर

भठशन्मात १८४३५, भे भठशन्मात १९९१८, जून भठशन्मात १७२३९, जुरै

भठशन्मात २५५६९, ऑगस्ट भठशन्मात २९४६७ तय वप्टें फय भठशन्मात
२७१७४ रुग्णांची यक्ततऩावणी कयण्मात आरी. भरेरयमाने कुणीशी
दगालरा नवल्माचे अशलारात म्शटरे आशे .

पामरेरयमासाठीही ६२३४४ रुग्णांची तऩासणी
पामरेरयमालय तनमंत्रण िे लण्मावािी भरेरयमा वलबागातपे दयलऴी गोळमांचे
लाटऩ कयण्मात मेत.े तयीशी ज्मा बागात पामरेरयमा रुग्ण आढऱरे जाऊ
ळकतात, अळा ऩरयवयातीर वभ
ु ाये ६२२४४ रुग्णांची स्राईड तऩावणी

जानेलायी ते वप्टें फय मा कारालधीत कयण्मात आरी. जानेलायी भठशन्मात
७०२०, पेब्रुलायी भठशन्मात २५०, भाचम भठशन्मात १०००, एवप्रर भठशन्मात

१००८०, भे भठशन्मात ९८९८, जन
ू भठशन्मात ८३४६, जर
ु ै भठशन्मात

१०१०३, ऑगस्ट भठशन्मात ७६५० आणण वप्टें फय भठशन्मात ७९९७ रुग्णांची
स्राईड तऩावणी कयण्मात आल्माची भाठशती शत्तीयोग ल ठशलताऩ योग
तनमंत्रण अगधकायी जमश्री थोटे मांनी ठदरी.

