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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને 
એલ. એ�ડ ટ�. કંપનીના સ!ં#ુત ઉપ&મે નાગ'રકોના આરો(યની )િુવધા િવ,તારવાના હ�-સુર શહ�ર િવ,તારમા ંઅમલમા ં
/કુાનાર “ સહજ સારવાર 0ો1#ટ ” તથા “ હડકવા /#ુત વડોદરા ” ( Rabies Free Vadodara ) અ4ભયાન નો 6ભુારંભ 
તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૪ને શિનવારના રોજ રામ>રુા-?મૂA 0ો1#ટના મકાનો, અકોટા ગામ, વડોદરા ખાતેથી કરવામા ંઆBયો. 
 કાયA&મ 0સગેં 0ાસ4ંગક ઉદબોધન કરતા માનનીય ડ�C!ટુ� મેયર Dીમતી સીમાબેન મો'હલે જણાB! ુક� વડોદરા 
શહ�રમા ં0થમ તબEે દ4Fણ ઝોન અને પિHમ ઝોન િવ,તારના IપડપJી િવ,તારોમા ંસહજ સારવાર 0ો1#ટની શKઆત 
કર�, દરરોજ સવાર� અને સા1ં, ૦૨ (બે) IપડપJી િવ,તારોમા ં (0Nયેક ઝોનમા ંદર મ'હને Oુલ-૫૦ (પચાસ) IપડપJી 
િવ,તારોને આવર� લેવાય તે 0માણેની ગણQી /જુબ ) આરો(ય સેવાઓ શK કરવામા ંઆવશે. 1મા ં ,થળ ઉપર જ 
OુTંુબની સ>ંણૂA આરો(ય તપાસણી 1વી ક�, Uલડ 0ેશર, ડાયાબીટ�સ, શર�રમા ંલોહ�ની ઉણપ, લોહ�મા ંહ�મો(લોબીનની 
માQા, મેલેર�યાના રોગ Vગેની તપાસ િવગેર� 1વી તપાસ કરવામા ંઆવશે અને જK'રયાતમદં તમામ નાગ'રકોને ,થળ 
ઉપર જ તપાસ, િનદાન, કયાA બાદ -તૂA જ દવા આપી સારવાર શK કર� દ�વામા ંઆવશે. જો નાગ'રકોને ,થળ ઉપર 
તબીબી િનદાન બાદ વW-ુઘિનYટ સારવારની જKર જણાશે તો તેઓને જK'રયાત /જુબની હોZ,પટલ ખાતે ર�ફર કરવામા ં
આવશે. 
 માનનીય \!િુનિસપલ કિમશનરDીએ સહજ સારવાર 0ો1#ટ Vગે િવ,-તૃ મા'હતી આપતા જણાB! ુ ક� આ 
0ો1#ટ માટ� વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અZ(નશમન અને તાNકા4લક સેવા િવભાગ ^ારા નવી બે એ\U!લુ�સ વાન 
અને આરો(ય િવભાગ ^ારા જKર� તે તમામ ઇ�,`મે�aસની Bયવ,થા કરવામા ંઆવી છે. એલ. એ�ડ ટ�. કંપનીએ આ માટ� 
તજb ડૉ#ટરો, પેરા-મેડ�કલ ,ટાફ, આરો(ય િવષયક eણકાર� ધરાવતા કાઉ�સેલસA, fાઇવસAની અલગ ફાળવણીની 
સાથોસાથ શા'રર�ક તપાસ અને િનદાન માટ� વાપરવામા ંઆવતી સામgી, દવાઓની Bયવ,થા કર� છે. 
 વWમુા ં તેઓએ જણાB! ુ ક� સહજ સારવાર 0ો1#ટના 6ભુારંભ કાયA&મની સાથે સાથે વડોદરા મહાનગર સેવા 
સદન ^ારા “ હડકવા /#ુત વડોદરા  ( REBIS FREE VADODARA ) ” VતગAત રખડતા ં શેર� Oતૂરાઓંની મોજણી 
કરવા અને Nયારબાદ તેને આ?સુા4ંગક જKર જણાય તે કામગીર� પણ હાથ ધરવા HUMANE SOCIETY 

INTERNATIONAL INDIA (HIS/INDIA) ને કામગીર� સhપવામા ંઆવનાર છે.  
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની આરો(ય સિમિતના માનનીય અiયFDી ક�તનભાઇ jkભJ� કાયA&મની 
શKઆતમા ં આવકાર 0વચન ક!ુA હ- ુ.ં એલ.એ�ડ ટ�. કંપનીના એ#ઝીlટુ�વ વાઇસ 0ેિસડ�ટ માનનીય Dી 
એસ.)યૂAનારાયણે કંપની ^ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ િવિવધ આરો(યલFી 0ો1#ટ Vગે મા'હતી આપી હતી. માનનીય 
િવરોધપFના નેતા Dી ચmંકા�તભાઇ Dીવા,તવે આભાર િવધી કર� હતી.  
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કાયA&મ 0સગેં માનનીય ડ�C!ટુ� મેયર Dીમતી સીમાબેન મો'હલે સ'હત માનનીય \!િુનિસપલ કિમશનર Dી 

મિનષ ભાર^ાજ, ,થાયી સિમિતના માનનીય અiયF Dી ડૉ. 'હતે�mભાઇ પટ�લ, માનનીય િવપF નેતા Dી ચmંકા�તભાઇ 
Dીવા,તવ, આરો(ય સિમિતના માનનીય અiયFDી ક�તનભાઇ jkભJ, માનનીય ડ�C!ટુ� \!િુનિસપલ કિમશનર Dી 
ક�.એસ.મેણાત, એલ. એ�ડ ટ�. કંપનીના એ#ઝીlટુ�વ વાઇસ 0ેિસડ�ટ Dી એસ. )યૂAનારાયણ, માનનીય \!િુનિસપલ 
સભાસદDીઓ સવADી Dીમતી મમતાબેન કાળે, Dી અરિવnદભાઇ પટ�લ, Dી રણવીરિસnહ eડ�e(4બપીન બા>)ુ, Dી 
દાoુભાઇ ગઢવી, Dી પરસોqમભાઇ હ�મનાણી, Dી રા1શભાઇ આયર�, Dી ચmંકા�તભાઇ ઠEર, Dી િમનેશભાઇ શાહ, 
Dીમતી સર,વતીબેન દ�સાઇ, Dી ભાવેશભાઇ ભJ(બકો ભJ), Dી િનલેશભાઇ રાઠોડ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના 
મે'ડકલ ઓફ�સર ઓફ હ�sથ ડૉ. Dી દ�વેશભાઇ પટ�લ, આરો(ય અિધકાર�Dીઓ, એલ. એ�ડ ટ�. કંપનીના અિધકાર�Dીઓ, 
િવ,તારના નાગ'રકો વગેર� મોટ� સtંયામા ંઉપZ,થત રuા હતા.                
                                       -------------------------------------------------------- 
                                                                           વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                           જનસપંકA  િવભાગ, 
                                                                           તા.૩૧-૫-૨૦૧૪ 
                                 
0િત, 
તQંીDી, 
--------- 
વડોદરા. 
 
 

 ઉપરો#ત 0ેસનોટ આપના દv િનક વતAમાનપQમા ં0િસiધ કરવા િવનતંી છે.  
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