नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १९ ऑक्टोबर २०१९

नोंदणीकृत खासगी

रुग्णाऱय, दिाखानयांनी डेंग्यच्
ू या

रुग्णांची माहहती दे णे बंधनकारक
आयुक्त अलभजीत बांगर यांचे ननदे श : माहहती न दे णा-या
डॉक्टरांिर होणार कारिाई

नागऩरू ,ता.१९: डेंग्मफ
ू ाफत भनऩातपे कयण्मात मेणा-मा उऩाममोजनाांसह जनजागत
ृ ी
भहत्लाची आहे . माशळलाम ळहयातीर भनऩा रुग्णारमे, ळासकीम रुग्णारमाांभधीर
डेंग्मच्
ू मा रुग्णाांची भाहहती भनऩाच्मा हहलताऩ ल हत्तीयोग वलबागारा हदरी

जाते. भात्र काही खासगी रुग्णारम, दलाखानमाांभध्मे मेणा-मा रुग्णाांची भाहहती हदरी
जात नाही. डेंग्मल
ू य उऩाममोजना कयण्मासाठी, रुग्णाांची मोग्म आकडेलायी

शभऱण्मासाठी आता खासगी रुग्णारमे, दलाखानमाांभधीर डेंग्मच्
ू मा रुग्णाांची सांफधां धत
खासगी डॉक्टससनी भाहहती दे णे फांधनकायक आहे . अळा स्लरूऩाची भाहहती न

हदल्मास सांफधां धत खासगी डॉक्टससलय कायलाई कयण्माचे ननदे ळ भनऩा आमक्
ु त
अशबजीत फाांगय माांनी हदरे.

डेंग्मू सांदबासत ळहयात याफवलण्मात मेणा-मा उऩाममोजनाांचा ळननलायी (ता.१९) भनऩा
आमक्
ु त अशबजीत फाांगय माांनी सांफधां धत वलबागाच्मा अधधका-माांकडून आढाला

घेतरा. भनऩा भख्
ु मारमातीर छत्रऩती शळलाजी भहायाज प्रळासकीम इभायतीतीर
आमक्
ु त सबागह
ु त अशबजीत फाांगय माांच्मासह
ृ ाभध्मे आमोजजत फैठकीत आमक्

अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, आयोग्म उऩसांचारक डॉ. बालना सोनकुसऱे , आयोग्म
अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.सन
ु ीर काांफऱे , आयोग्म अधधकायी (दलाखाने) डॉ.सयीता

काभदाय, हहलताऩ ल हत्तीयोग अधधकायी जमश्री थोटे , हत्तीयोग अधधकायी हदऩारी
नासये आदी उऩजस्थत होते.
ळहयातीर डेंग्मच्
ू मा रुग्णाांची भाहहती शभऱाली त्माांच्माकडून रुग्णाांचे नभन
ू े

चाचणीसाठी ऩाठवलण्मात मेणे आलश्मक आहे . मासाठी ळहयातीर सलस खासगी

रुग्णारमे, दलाखानमाांभधीर डॉक्टयाांना आलाहन कयण्माची गयज आहे . अळा डॉक्टससना
सोळर शभडीमा ल लतसभानऩत्राच्मा भाध्मभातून लेऱोलेऱी रुग्णाांच्मा दै नांहदन केसची
भाहहती, नभन
ू े दे ण्माचे आलाहन कयण्मात माले. खासगी डॉक्टसससह साभानम
नागरयकही डेंग्मफ
ू ाफत जागरुक असणे आलश्मक आहे . मासाठी भनऩाच्मा

झोनस्तयालयीर चभू भापसत वलवलध लस्त्मा, सदनीकाांभध्मे बेट दे उन नतथे डेंग्मू

होण्माची कायणे, रऺणे ल घ्मालमाची काऱजी आदी फाफत जनजागत
ृ ी कयण्मात

माली. सदनीका, लस्त्माांभध्मे तसेच गदीच्मा हठकाणी डेंग्मफ
ू ाफत जनजागत
ृ ी कयणाये
परक, ऩोस्टसस रालण्माचेही ननदे ळ आमक्
ु त अशबजीत फाांगय माांनी हदरे.
व्हॉट्सॲऩ, ई-मेऱ िर नोंदिा तक्रार
खासगी रुग्णारमे, दलाखाने तसेच नागरयकाांच्मा डेंग्मू सांदबासत काही तक्रायी
असल्मास त्मा तक्रायी सोळर शभडीमाच्मा भाध्मभातन
ू नोंदवलता मेणाय

आहे त. डेंग्मफ
ू ाफत तक्राय अथला भाहहती हली असल्मास भनऩाच्मा 9607942809
मा व्हॉट्सॲस ऩ क्रभाांकालय ककांला vbdcomplaints.nmc@gmail.com मा ई-

भेर ऩत्त्मालय अथला https://m.facebook.com/nmcngp/ मा पेसफक
ु ऩेजलय
आणण https://twitter.com/ngpnmc मा ट्सॲवलटय ऩेजलय नोंदवलता मेईर.

