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વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા શહ�રના �ુદા �ુદા ૧૯ િવ�તારોમા ં 

િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરો#ુ ંઆયોજન  

***************************** 
જ&'રયાતમદં શહ�ર(જનોને િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરોનો લાભ લેવા 

માનનીય મેયર,ી ભરતભાઇ ડાગંરનો અ#રુોધ 

********************************************** 
 

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર( યાદ(મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકાના 

આરો�ય િવભાગ, મોબાઇલ હો3�પટલ 5િુનટ-મેડ(કલ કોલેજ અન ે 7જુરાત મેડ(કલ એ95કુ�શન એ:ડ ર(સચ< 

સોસાયટ((GMERS), ગો>ી, વડોદરાના સ5ં?ુત ઉપAમે Bહ�ર જનતાના લાભાથD તાર(ખ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ થી તાર(ખ 

૨૩/૦૯/૨૦૧૬ Kધુી આયોLજત િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરનો �ભુારંભ દ(પ MાગટN કર(ને માનનીય મેયર 

,ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ�તે આજરોજ Oબેડકર ચોક, પે:શનPરુા, એસ.આર.પેRોલ પપંની ગલીમા,ં 

િનઝામPરુા, વડોદરા ખાતથેી કરવામા ંઆTયો.   
 

કાય<Aમના �ભુારંભ Mસગં ે માનનીય મેયર,ી ભરતભાઇ ડાગંર� Mાસંગક ઉદબોધન કરતા ં જણાT5ુ ં ક� 

વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા શહ�રના નાગ'રકોને તઓેના રહ�ઠાણની સાવ નWકમા ંિવના X�ુય ેઆરો�ય તપાસ, 

િનદાન અને �થળ ઉપર જ  Mાથિમક તબીબી સારવાર મળ( રહ� તેવા ઉમદા હ�Zથુી  િન:��ુક આરો�ય તપાસ 

િશબરો#ુ ં �ુદા �ુદા [ુલ ૧૯ િવ�તારોમા ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. માનનીય મેયર,ીએ તા.૩-૮-૨૦૧૬ થી 

તા.૨૩-૯-૨૦૧૬ Kધુી શહ�રના �ુદા �ુદા િવ�તારોમા ં યોBનાર િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરનો લાભ લેવા 

સબંિધત િવ�તારોમા ં રહ�તા જ&'રયાતમદં નાગ'રકોને અ#રુોધ કય\ હતો. માનનીય મયેર,ીએ વ]મુા ંજણાT5 ુ ક� 

Mિત વષ< વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા આ Mકારની િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરો#ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ે

છે, _ન ે શહ�ર(જનો તરફથી  Tયાપક Mિતસાદ મળે  છે અન ે મોટ( સaંયામા ં શહ�ર(જનો આ આરો�ય િવષયક 

સેવાઓનો લાભ લઇ રbા ંછે, તે બાબતન ેcયાને લઇ આ વષD પણ શહ�રના િવિવધ ૧૯ િવ�તારોમા ંઆ Mકારની 

િશબરો#ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆT5 ુછે.     
 

કાય<Aમ Mસગંે Mવચન કરતા ં�થાયી સિમિતના માનનીય અcયdા ડૉ.Wગીષાબને શેઠ� જણાT5ુ ંક� વડોદરા 

મહાનગરપાલકાના આરો�ય િવભાગ �ારા યોજવામા ં આવતી આ Mકારની િન:��ુક આરો�ય તપાસ િશબરનો 

જ&'રયાતમદં શહ�ર(જનો મોટ( સaંયામા ંલાભ લે છે, _મા ંદદfઓની આરો�ય તપાસ કર( તેઓન ેિનદાન અ#સુાર 

િનgણાતં ડૉ?ટરો �ારા તબીબી સારવાર આપવામા ંઆવે છે. તઓે,ીએ  મહાનગરપાલકાના આરો�ય િવભાગની 

કામગીર(ને બરદાવી હતી.  

                                                                                                    ૨... 
 
 



૨. 
 

કાય<Aમની શ&આતમા ંઆવકાર Mવચન કરતા આરો�ય સિમિતના માનનીય  અcયd.,ી ડૉ રા_શભાઇ 

શાહ� શહ�ર(જનોને પોતાના આરો�યની કાળW લેવા સાથ ેપોત-પોતાના િવ�તારોમા ં�વhછતા Bળવવા પર િવશેષ 

ભાર Xiુો હતો. 
                                                                                                       
કાય<Aમ Mસગંે માનનીય મયેર,ી ભરતભાઇ ડાગંર સ'હત માનનીય ડ�j5ટુ( મેયર ,ી યોગેશભાઇ પટ�લ, 

�થાયી સિમિતના માનનીય અcયdા ડૉ. Wગીષાબને શેઠ, માનનીય k5િુનિસપલ કિમશનર ,ી ડૉ. િવનોદ રાવ, 

lડુાના માનનીય અcયd ,ી એન.વી.પટ�લ, આરો�ય સિમિતના માનનીય અcયd ,ી ડૉ. રા_શભાઇ શાહ, માનનીય 

k5િુનિસપલ સભાસદ,ીઓ, માનનીય ડ�j5ટુ( k5િુનિસપલ કિમશનર,ી પકંજભાઇ ઔધીયા, આરો�ય અમલદાર,ી 

ડૉ. દ�વેશભાઇ પટ�લ, ડૉ. Xકુ�શ વૈધ, k5િુનિસપલ અિધકાર(,ીઓ, આમિં>ત મહ�માનો, મહા#ભુાવો, િવ�તારના 

નાગ'રક ભાઇ-બહ�નો, લાભાથoઓ વગેર� મોટ( સaંયામા ંઉપ3�થત રbા હતા.ં    
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                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક< િવભાગ, 

                                                                                          તા.૦૩-૦૮-૨૦૧૬ 

Mિત, 

ત>ંી,ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો?ત Mેસનોટ આપના દp િનક વત<માનપ>મા ંMિસcધ કરવા િવનતંી છે. 
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