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ददिाांक ०६ जलु ै हा जागनतक झुिोनिि रोग ददि म्हणिु जगभर पाळण्यात 

यतेो.प्राण्याांपाििू माणिाांिा होणा-या ककां वा प्राण्याांमळेु माणिाला प्रादभूााव होणा-या 

िांिगाजन्य रोगाांिा झिूोटिक निनिझिे अि ेिांबोधतात.  

प्राण्याांपाििू मािवाि होणा-या रोगामध्य ेक्षय रोग (िी.बी ब्रिूलेोनिि, लपे्िोस्पॉयरोनिि,, 

ट्रायकोमोनियािीि, िालमोिले्ला जापिीज इिनिफलयायिीिय, िाांिर्गाक खरुज, रेबीज 

इत्यादी रोगाांचा िमावशे होतो. अशा रोगाांच े मािवी आरोग्याच्या दषृ्टीि े िांरांक्षण 

होणकेरीता प्रनतबांधात्मक ज्या उपाययोजिा आहते त्याबाबतची माहीती मोठया प्रमाणावर 

िवािामान्य िागरीकाांिा व्हावी आनण अशा या रोगाांचा प्रादभुााव होणाच्या घििा नियांनित 

रहाव्यात या करीता झिूोनिि ददिाच ेमहत्व आह.े 

 प्राण्याांच ेजीवि निरोगी व ििुहय व्हाव ेआनण मािवी आरोग्याचहेी िांरक्षण व्हाव े

या उददशेाि ेजागनतक झिूोनिि ददिाच ेऔनचत्य िाधिू पपांपरी पचांचवि महािगरपानलका 

आनण रेनबज प्रनतबांधक योजिा (पशिुांवधाि खात)े याांच्या िांयकु्त नवदयमाि ेमोफत रेनबज 

लिीकरण नशनबराच ेआयोजि पपांपरी आनण प्रानधकरण पशवुदैयकीय दवाखािा यथे ेददिाांक 

६ जलू ै  व ७ जलु ै२०१७ रोजी िकाळी १०.०० त े४.०० या वळेेत आयोनजत करण्यात 

आल ेआह.े 

 या नशनबरात िशक्त / निरोगी कुिा आनण माांजर या प्राण्याांिारेबीज रोगाकरीता 

लिीकरण करण्यात यईेल. याकरीता प्राण्याांचे वय २ महीन्याच्या पढुे अिण ेआवश्यक आह.े 

यापवुी लिीकरण केल ेअिल्याि नशनबरामध्य ेपनु्हा लिीकरण करुि घ्याव ेजणेकेरुि रेबीज 

रोगाकरीता बसु्िर व्हकॅ्िीिशेि केल े जाईल. नशनबरात दणे्यात यणेा-या लिीकरण 



दाखल्याच्या आधारे महापानलकेमाफा त ददला जाणारा श्वाि परवािा प्राप्त क करण े शक्य 

होईल. पाळीव प्राण्याांिा १०० िके्क लिीकरण करण्यािाठी िवा िागरीकाांिी नशनबराचा 

लाभ घ्यावा आनण िहकाया कराव.े 

नशनबरा करीता  रेबीज प्रनतबांधक लि म.े इांनियि एनमिोलोजीकल  कां पिी, हदै्राबाद याांिी 

मोफत उपलब्ध केली आहते. महानपलीके तफे िवा िांबांनधताांिी  या नशनबराचा लाभ घ्यावा 

अि ेअवाहि करण्यात  यते आह.े 

 

लिीकरण नशनबराच ेटठकाण   :-  

१) पाळीव प्राणी दवाखािा, कै .िारायण मघेाजी लोखांि ेभवि , 

 कामगार भवि इमारत, पपांपरी - ४११०१८.  

२) पाळीव प्राणी दवाखािा, श्री छिपती नशवाजी महाराज जलतरण तलाव िांकुल, 

       प्रानधकरण, निगिी - ४४ (िॉ.हगेिवेार भवि जवळ)  

लिीकरण वळे  :- 

ददिाांक  :  ६ जलु ैव ७ जलु ै२०१७ 

वळे      :  िकाळी १०.०० त ेिाय. ०४.०० पयतं 

 


