
 

JIPMER, Puducherry is starting telephone consultation for outpatient services from 

24.04.2020 (Friday). The designated telephone number for patients to make registration is 

0413-2298200. The patients can make calls to register their appointments from 09.00 AM to 

01.00 PM from Monday to Saturday. This facility of telephone consultation is available only 

for patients who are already registered in JIPMER and are on regular follow up.   

Patients who call will be asked their JIPMER patient Id, name and department they 

wish to consult. Within the next 24 hours, they will receive an SMS message on their 

registered mobile number with the date and time of their scheduled telephonic 

appointment. At the appointed date and time a doctor from the respective department will 

make a phone call on the registered mobile and interact with the patient. If prescription is 

needed, it will be sent as a web link to the registered mobile number. Patients can show the 

prescription slip or take a print out of the same to buy medicines from their nearest 

Government hospital or pharmacy.  

This facility is only for telephonic consultation. Patients will not be able to visit 

JIPMER for outpatient consultation in person or for getting medicines. Only patients with 

emergency medical issues will be attended to in the Emergency Medical Services 

Department.  

JIPMER is also trying to make arrangements for providing limited outpatient services 

for new patients within a few days and the same will be communicated soon.  

 

 

Director, JIPMER 
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புதுவை ஜிப்மர ்மருத்துைமவையில் புற ந ோயோளிகளிை் ைசதிக்கோக 

ததோவலநபசி மருத்துை ஆநலோசவை நசவை ைரும் 24.04.2020 

(தைள்ளிக்கிழவம) முதல் துைங்கப்படுகிறது. இ ்த நசவைவய 

உபநயோகிக்க ததோடரப்ு தகோள்ள நைண்டிய ததோவல நபசி எண் 0413-

2298200. 

இ ்த நசவைவய பயை்படுத்த ந ோயோளிகள் திங்கள் முதல் 

சைிக்கிழவம ைவர கோவல 9 மணி முதல் மதியம் 1 மணிக்குள் 

நமற்குறிப்பிடட்ுள்ள ததோவல நபசி எண்ணில் ததோடரப்ு தகோண்டு பதிவு 

தசய்து தகோள்ளலோம். இ ்த நசவை ஜிப்மர ் மருத்துைமவையில் 

ஏற்கைநை சிகிசவ்ச தபற்று ைரும்  பரக்ளுக்கு மடட்ுநம 

அளிக்கப்படும். 

பதிவு தசய்த ந ோயோளிகளுக்கு மருத்துைர ் ததோவல நபசி மூலம் 

ததோடரப்ு தகோள்ளும் நததி மற்றும் ந ரம் குறுஞ்தசய்தியோக (SMS) 

அைரக்ள் வகநபசி எண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். மருத்துைர ்

குறிப்பிட்ட ந ரத்தில் ததோவல நபசி மூலம் ததோடரப்ு தகோண்டு 

உங்களுக்கு மருத்துை ஆநலோசவை ைழங்குைோர.் மரு ்து சீடட்ு 

உங்களுவடய பதிவு தசய்த ததோவல நபசி எண்ணுக்கு 

குறுஞ்தசய்தியோக (SMS) அனுப்பப்படும்.  

இ ்த புற ந ோய் நசவை ததோவல நபசி மூலம் மடட்ுநம  அளிக்கப்படும். 

நகோவிட ்ந ோய் பரைவல தவிரக்்க, தபோது மக்கள் புற ந ோய் பிரிவிற்கு 

 ோள்பட்ட ந ோய்களுக்நகோ அல்லது மரு ்து ைோங்குைதற்க்நகோ ஜிப்மர ்

மருத்துைமவை ைருைவத தவிரக்்குமோறு நகடட்ுக்தகோள்கிநறோம். 

ஜிப்மர ் மருத்துைமவையில் நகோவிட் மருத்துைம் மற்றும் அைசர 

சிகிசவ்ச பிரிவு  தசயல் படட்ுக்தகோண்டிருக்கிறது.  

ஜிப்மர ் மருத்துைமவையில் குவற ்த அளவிலோை புற ந ோயோளிகள் 

நசவை அளிப்பதற்கோை அறிவிப்பு மற்றும் அதற்குண்டோை 

ைழிமுவறகள் பிை்ைர ்தைளியிடப்படும். 

 

இயக்குைர,் ஜிப்மர ்
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