
नागऩूर मषानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनशंऩकक  वळभाग) 

प्रलशद्धी ऩत्रक                                               ता.  १ नोव्षेंबर २०१९ 

 

नागऩुरकरानंो  डेंग्यूचा प्रादभुाकळ 
रोखण्याशाठी घ्या कालजी! 

मनऩाचे आळाषन : शळाकधधक डेंग्यू रुग्ण ऑक्टोबरमध्ये 

नागऩूर,ता.१ : वद्मा योजच्मा फदरत्मा लातालयणाभऱेु डेंग्मचूा धोका लाढत 
आशे. ळशयातीर लातालयण रषात घेता डेंग्मू रुग्ण लाढू नमेत मावाठी वलळऴे 
काऱजी घेणे आलश्मक आशे. भनऩाच्मा हशलताऩ ल शत्तीयोग वलबागाभापफ त 
डेंग्मू ननभूफरनावाठी जनजागतृीवश घयाांची तऩावणीशी केरी जात आशे. 
जानेलायी ते ऑक्टोफय भहशन्मात एकूण १०९८ डेंग्मू वांळमीत रुग्ण आढऱरे 
माऩैकी ३९५ डेंग्मू दवुऴत रुग्ण अवल्माच ेननदळफनाव आरे आशे. माभध्मे 
डेंग्मूचे वलाफधधक रुग्ण ऑक्टोफय भाहशन्मात अवल्माची नोंद आशे. त्माभऱेु 
डेंग्मूफाफत प्रत्मेकाने जागरुकतेने घयी ल ऩरयवयात रष देउन काऱजी घेण्माच े
आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे कयण्मात आरे आशे. 

डावाांची उत्ऩत्ती वाठवलरेल्मा स्लच्छ ऩाण्मात शोते. त्माभऱेु याांजनातीर ऩाणी, 
लवभेंटच्मा टाकीतीर ऩाणी, इभायतीलयीर टाकीतीर ऩाणी, ऩरयवयातीर 



प्रास्स्टकच्मा फाटल्मा, रयकाम्मा फाटल्मा, नायऱाच्मा कयलांट्मा, ननरुऩमोगी 
टामवफ ला इतय कोणत्माशी स्लरूऩात आठ हदलवाऩेषा जास्त काऱ ऩाणी 
वाचरेरे याहशल्माव त्माभध्मे डावअळमाांभापफ त अांडी घातरी जातात ल तेथूनच 
डावाांची ऩैदाव लाढते. त्माभऱेु नागरयकाांनी घयी, ऩरयवयात कुठेशी ऩाणी वाठलनू 
ठेलू नमे ल वाठरेरे आढऱल्माव ते खारी करून घ्माल,े अवे आलाशन 
भनऩातपे कयण्मात आरे आशे. 

भनऩाच्मा लतीने डेंग्मूच्मा डावाांची उत्ऩत्ती स्थाने ळोधनू कामफषेत्रातीर वलफ 
डावोत्ऩत्ती स्थाने नष्ट कयण्मात आरी आशेत. हशलताऩ ल शत्तीयोग 
वलबागातीर षेत्र कभफचा-माांकडून अळमा आढऱरेल्मा हठकाणी ॲफेट टाकून 
अळमा नष्ट कयण्मात मेत अवनू वांफांधधत काभाची ऩुनतफऩावणी वरुू आशे. 
मालळलाम जनजागतृी भोहशभेतून ऩॉम्प्रेट, ऩोस्टय, एप.एभ. येडीओद्लाये 
नागरयकाांना भाहशती हदरी जात आशे. प्रत्मेक झोनभध्मे कामफयत भनऩाच े
हशलताऩ ल शत्तीयोग ननयीषक, लयीष्ठ षते्र कभफचायी, हशलताऩ कभफचायी, षेत्र 
कभफचा-माांभापफ त कामफ वरुू अवनू जनतेरा आलश्मक भाहशती वाांधगतरी जात 
आशे. भोकळमा जागेत औऴध पलायणीशी कयण्मात मेत आशे. डावोत्ऩत्ती 
स्थानाांभध्मे ननमभती गप्ऩी भावे वोडरी जात आशेत. भेट्रो काभगायाांच ेजरद 
ताऩ वर्व् शे कयण्मात मेते. तवेच वलफ स्तयात भनऩातपे स्लच्छता भोहशभ 
याफवलरी जात आशे. ननरुऩमोगी वलशीय ल लाढरेल्मा गलताांलयीरशी अळमा नष्ट 
कयण्माच ेकाभ वरुू आशे. 
  

ऴषरात ३९५ डेंग्यू रुग्ण 

डेंग्मू जनजागतृीवश ळशयातीर नागरयकाांच्मा घयी ल ऩरयवयाचा वर्व् शे कयण्मात 
मेत आशे. वप्टेंफय भहशन्माभध्मे भनऩाच्मा हशलताऩ ल शत्तीयोग वलबागाद्लाये 
८९ शजाय ४१२ घये तऩावण्मात आरी त्माऩैकी ३९०० घयाांभध्मे डावअऱी 



आढऱून आल्मा. जानेलायी ते ऑक्टोफय मा दशा भहशन्माांभध्मे एकूण १०९८ 
डेंग्मू वांळनमत रुग्ण आढऱरे. माभध्मे ऑक्टोफय भहशन्मात वलाफधधक ६१८ 
वांळनमत रुग्णाांची नोंद आशे. त्मा खारोखार वप्टेंफयभध्मे ३२४ वांळमीत रुग्ण 
अवल्माचे हदवनू मेत आशे. ळशयातीर १०९८ वांळनमताांऩैकी ३९५ रुग्णाांना डेंग्म ू
अवल्माचे स्ऩष्ट झारे आशे. तय आताऩमतं एका डेंग्मू रुग्णाचा भतृ्म ू
झाल्माची नोंद आशे. आहदत्म धचभरुलाय (लम २१ लऴफ) प्राॅ ट नां. ५२२ ,नेशरू 
नगय माांचा डेंग्मूभऱेु भतृ्मू झारा.  
 

  

जानेळारी ते ऑक्टोबर या महषन्यात डेंग्यूची स्थथती   

अ.क्र. महषना शऴंयीत रुग्ण दवुवत रुग्ण मतृ्य ू
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व् षॉट्शॲऩ, ई-मेऱ ळर नोंदळा तक्रार 

खावगी रुग्णारमे, दलाखाने तवेच नागरयकाांच्मा डेंग्म ूवांदबाफत काशी तक्रायी 
अवल्माव त्मा तक्रायी वोळर लभडीमाच्मा भाध्मभातून नोंदवलता मेणाय 
आशेत. डेंग्मूफाफत तक्राय अथला भाहशती शली अवल्माव 
भनऩाच्मा 9607942809 मा र्व् शॉट्वॲऩ क्रभाांकालय 
ककां ला vbdcomplaints.nmc@gmail.com मा ई-भेर ऩत्त्मालय 
अथला https://m.facebook.com/nmcngp/ मा पेवफुक ऩेजलय 
आणण https://twitter.com/ngpnmc मा ट्वलटय ऩेजलय नोंदवलता मेईर. 
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