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वृत्तांकन टिपणी ( प्रेस नोि)

प्रटि,
सर्व माध्यम प्रद दिं िधी
टवषय: अटनित डोंगरे नतगपुर यतांच्यतवर दतखल के लेल्यत गुन्ह्यत च्यत वृत्तांकनतबतबि
सांदर्भ : नतगपुर वृत्पत्र व स्थतटनक के बल चॅनेलद्वतरे प्रसतररि करण्यति आलेली बतिमी.
जरीपिकत पोटलस ठतणे, नतगपुर यािंच्याद्वािे द सिा मजला, अिमोि टॉर्ि, समित नगर, नतगपुर येथील अटनित डोंगरे वय ४० या
मदिलेर्ि कािी अिैद क व्यर्िािासाठी गुन्िे दाखल किण्या आले असल्याचे समज े. सिंबिंदध प्रकिणाचे र्ृत्ािंकि कि अस ािा
सदिील मदिला िी दिदजओथेिपी कें द्र चालर् असल्याचे िमूद किण्या आल्याचे दिदर्विास आले आिे. या परिषद कायद्याअिं गव
याि के लेल्या िोंदर्िी चे अर्लोकि के ले अर्ा िार्ाची कोण ीिी व्यदिची दिदजओथेिदपस्ट म्िणूि िोंदणी झाली िसल्यािे सदरील
मटिलत टिटजओथेरटपस्ि नसल्यतचे टनष्पन्ह्न झतले आिे . सेच प्रसारि झालेल्या बा म्यामध्ये त्यतटठकतणी टिटजओथेरपी
कें द्रतचत कोणितिी बोडभ लतवण्यति आलत नसल्यतचे नमदू करण्यति आले आिे . त्यतमळ
ु े सवभ मतध्यम प्रटिटनधी यतनां त
कळटवण्यति येिे की सदरील प्रकरणतचे वृत्तक
ां न करितनत सदरील मटिलेचत टिटजओथेरटपस्ि म्िणनू उल्लेख ितळतवत.
सदिील व्यिीचा दिदजओथेिपीर्ी कािीिी सबिं िंध िस ािा दिदजओथेिपी र्ाखेची बदिामी करूि जिमािसा या र्ैद्यकीय र्ाखेबाब
गैिसमज पसिण्या येर्ू िये र् इ ि मदिला दिदजओथेिदपस्ट याििं ा या प्रकिणामळ
ु े त्रास िोणाि िािी याची काळजी घ्यार्ी.
टिटजओथेरपी शतखेची बदनतमी करणे , टिटजओथेरटपस्ि नसितनत असल्यतचे र्तसवणे, बेकतयदेशीर पणे टिटजओथेरपी
व्यवसतय करणे टकांवत िसे र्तसवणे यतसतठी मितरतष्र अटधटनयम २००४ (२) मुख्य अटधटनयम यत पररषद कतयद्यतअांिगभि
िौजदतरी गुन्ह्िे दतखल करण्यतची प्रटियत सांबांटधि पोटलस अटधकतरी जरीपिकत पोटलस ठतणे यतांच्यतशी चचतभ करून यत
पररषदेद्वतरे सुरू के लेली आिे. या बाब चे र्ृत्ािंकि आपल्या प्रदसद्ध र्ृत्पत्र र् चॅिेल द्वािे प्रसारि किार्े िी दर्ििं ी. सेच बोगस
दिदजओथेिपी व्यर्साय किणार्या व्यिींची आपणास मादि ी दमळाल्यास या कायावलयास कळर्ार्े. या प्रकिणी आपले योगदाि
आर्श्यक आिे. धन्यर्ाद.
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