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અખબાર� યાદ� :-  
 વડોદરા મહાનગરપા�લકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� ક��  સરકારના સઘન પ#સ પોલીયો અ�ભયાન 

%તગ'ત રા(ય સરકારના આરો)ય અને પ*રવાર ક#યાણ િવભાગ અને વડોદરા મહાનગરપા�લકાના સ,ં.ુત ઉપ0મે આજરોજ 

સવાદ અબ'ન હ�#થ સે�ટર, વહ�વટ� વોડ' ન.ં ૨(બી) ની કચેર� પાછળ, હરણી-વારસીયા ર:ગ રોડ, સવાદ ખાતે માનનીય મેયર 

;ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ=તે પોલીયોના રસીકરણ કાય'0મ>ુ ંઉદઘાટન કરવામા ંઆ?,ુ.ં  
 

 આ @સગેં @ાસ�ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય મેયર ;ી ભરતભાઇ ડાગંર� જણા?,ુ ં ક�, િવB આરો)ય સ=ંથા અને 

ભારત સરકાર;ી પ#સ પોલીયો નાCદૂ� Eયેયને સફળ બનાવવા કટ�બEધ છે. G %તગ'ત પોલીયો નાCદૂ� અ�ભયાનના 

ભાગHપે દરવષJ પ#સ પોલીયો ઇK,નુાઇઝેશન કાય'0મ>ુ ંસામા�ય ર�તે બે રાઉ�ડમા ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. ૧૯૯૮ થી  

પ#સ પોલીયો ઇK,નુાઇઝેશન કાય'0મને સઘન બનાવવામા ંઆ?યો. Gમા ંQણ *દવસ કામગીર� કરવાની હોય છે. @થમ *દવસ 

Cથૂ ઉપર અને બાક�ના બે *દવસ શહ�ર િવ=તારમા ંબાક�ના તમામ ઘર�-ઘર� ફર�ને ૦ થી ૫ વષ'ના બાળકોને પોલીયોની રસીના 

બે ટ�પા પીવડાવવામા ંઆવે છે. ચાTુ ંવષJ પણ સઘન પ#સ પોલીયો ઇK,નુાઇઝેશન કાય'0મ>ુ ંબે રાઉ�ડમા ંઆયોજન કરવામા ં

આવેલ છે. તેઓએ વWમુા ં જણા?,ુ ં હX ુ ં ક�, @થમ રાઉ�ડ તા.૧૭ Z�,આુર�-રિવવાર અને બીજો રાઉ�ડ તા.૨૧ ફ�[આુર�-

રિવવારના રોજ યોGલ છે તો શહ�રના તમામ નાગ*રક ભાઇ બહ�નો પોતાના ૦ થી ૫ વષ'ના  બાળકોને પોલીયોના બે ટ�પા 

પીવડાવે તેવી અપીલ કર� હતી.  
 

 કાય'0મની શHઆતમા ં =થાયી સિમિતના માનનીય અEય\ા ;ીમતી ડૉ. ^ગીશાબેન શેઠ� આવકાર @વચન કર� 

ઉપ`=થત સૌ>ુ ં =વાગત ક,ુb હX ુ.ં (યાર� કાય'0મના %તે માનનીય િવપ\નેતા ;ી ચ� કાતંભાઇ ;ીવા=તવે આભારિવિધ કર� 

હતી.  
 

 આજના પ#સ પોલીયો ઇK,નુાઇઝેશન કાય'0મ @સગેં માનનીય મેયર ;ી ભરતભાઇ ડાગંર ઉપરાતં માનનીય ડ�c,ટુ� 

મેયર ;ી યોગેશભાઇ પટ�લ, =થાયી સિમિતના માનનીય અEય\ા ;ીમતી ડૉ. ^ગીશાબેન શેઠ, માનનીય K,િુનિસપલ કિમશનર 

;ી એચ.એસ.પટ�લ તથા માનનીય િવપ\નેતા ;ી ચ� કાતંભાઇ ;ીવા=તવ તથા માનનીય K,િુનિસપલ સભાસદ;ીઓ, 

K,િુનિસપલ અિધકાર�;ીઓ  અ�ય મહા>ભુાવો તેમજ િવ=તારના નાગ*રક ભાઇ-બહ�નો, બાળકો વગેર� મોટ� સdંયામા ંઉપ`=થત 

રeા હતા.  
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