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नागपरू,ता.१३ : ळहयात लाढत्मा डेंग्मचू ेप्रभाण योखण्मासाठी नागरयकाांनी आठलड्मातून 
एक ददलस कोयडा ददलस ऩाऱाला, असे आलाहन भनऩा आमकु्त अभबजीत फाांगय 
माांनी केरे. फधुलायी (ता.१३) भनऩा भखु्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल देळभखु सबागहृात 
आयोग्म वलबागाची डेंग्मफूाफत आढाला फठैक आमोजजत कयण्मात आरी.  
मालेऱी अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी, आयोग्म वलबागाच्मा उऩसांचारक डॉ.बालना 
सोनकुसऱे, दहलताऩ तनमांत्रण अधधकायी जमश्री थोटे, हत्तीयोग तनमांत्रण अधधकायी 
दीऩारी नासये, अततरयक्त लदै्मकीम अधधकायी डॉ.वलजम जोळी प्राभखु्माने उऩजथथत 
होत.े  
प्रायांबी आमकु्ताांनी भदहन्माबयात डेंग्मचू ेककती रूग्ण आढऱरे माफाफत झोनतनहाम 
आढाला घेतरा. त्मालय वलबागाने काम कामयलाही केरी त्माफाफत जाणून 
घेतरे. भनऩाच्मा अख्मत्मायीत ळहयातीर १०७ नोंदणीकृत दलाखाने आणण १०६ यक्त 
तऩासणी कें द्र असनू त्माांच्माभापय त डेंग्मसूदृश्म रूग्णाांची भादहती भनऩा प्राप्त होत 



असल्माची भादहती उऩसांचारक डॉ.बालना सोनकुसऱे माांनी ददरी. ळहयातीर सलय 
यक्त तऩासणी कें द्र हे भनऩाकड ेनोंदणीकृत कयण्मात माले. त्माांना 
भनऩाद्लाये इांटेजन्सव्ह देण्माफाफत वलचाय कयण्मात माला.  डेंग्मफूाफत ज्मा तक्रायी 
आऩल्मारा प्राप्त होतात, त्मादठकाणी पलायणी कयण्मात माली. त्मादठकाणी बेट 
द्माली. डेंग्मसूदृश्म रुग्ण ज्मादठकाणी आढऱतात त्मा दठकाणी बेट ददरी 
असता आजूफाजूचा ऩरयसयही तऩासनू फघाला. त्मादठकाणीही पलायणी कयण्मात 
माली, असे तनदेळ आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी मालऱेी ददरे.   
भरेरयमा ल पामरेरयमा वलबागाभापय त आरेरा अहलार वलबाग प्रभखुाांनी नीट 
तऩासनू सांफांधधत रुग्णारा पोन करून त्माफाफत खातयजभा कयाली ल आलश्मक 
असल्मास प्रत्मऺथथऱारा बेट द्माली, असेही आमकु्ताांनी साांधगतरे.  
डेंग्मसूदृश्म रूग्ण आढऱल्मास भनऩाद्लाये काम कामयलाही कऱण्मात मेत ेमाची 
तनमभालरी वलबागप्रभखुाांनी तमाय कयाली ल ती सलय सांफांधधत कभयचाऱमाांना देण्मात 
माली, असे तनदेळ आमकु्ताांनी ददरे. डेंग्मफूाफत नागरयकाांभध्मे जनजागतृी कयणे 
गयजेच ेआहे. त्मासांदबायत जादहयातीद्लाये माफाफत जनजागतृी कयण्मात माली, असेही 
आमकु्ताांनी साांधगतरे.  
आमसीईद्लाये घेण्मात मेणाऱमा कामयक्रभाफाफत आमकु्ताांनी फठैकीभध्मे चचाय केरी. 
आमसीईभापय त वलवलध कामयक्रभ घेण्मात य़ाले ल त्माची जनजागतृी भाध्मभाांभापय त 
कयण्मात य़ाली, असेही आय़कु्ताांनी साांधगतर.े 
  

  

कोरडा दिळस कसा पालाळा? 

डगे्म ूहा आजाय एडडस डासाऩासनू होतो. मा डासाांभापय तच मा योगाचा प्रसाय होतो. 
मा डासाांची अांडी ही अडगऱीच्मा लथतूांत साचनू याहणाऱमा ऩाण्माभध्मे लाढत.े त्माभऱेु 
आठलड्मातून एक ददलस घयातीर सलय अडगऱीची थथाने कोयडी कयाली. रयकाभे 
टामय, कुरय मासायख्मा बांगायच्मा लथतूांभध्मे ऩाणी साचनू याहत.े ते कोयड ेकयाले. 
घऱातीर लाऩयण्मामोग्म ऩाण्माची बाांडी धलुनू ऩसुनू कोयडी कयाली. घयातीर ऩरयसयात 
कुठेही ऩाणी साचनू याहणाय माची काऱजी घ्माली, असेही आलाहन भनऩाद्लाये 
कयण्मात आरेरे आहे.   



 


