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पोलऱओ डोजपासन
ू कुणीही वंचित राहू नये :
महापौर संदीप जोशी
राष्ट्रीय पल्स पोलऱओ अलियान : १,९५,४५० बाऱकांना
पाजऱा पोलऱओ डोज
नागपरू , ता. १९ : दे ऴ ऩोसऱओमक्
ु त झाऱा आषे . मात्र, भवळष्यात एर्षी ऩोसऱओचा

रुग्ण आढलू नये याशाठी दरळवी ऩल्श ऩोसऱओ असभयान राबवळण्यात येत.े त्यामल
ु े
प्रत्येर् ऩाऱर्ांनी आऩल्या ० ते ५ ळवक ळयोगटातीऱ बाऱर्ांना जळलच्या र्ेंद्रात
जाऊन ऩोसऱओ डोज ऩाजाळा, अशे आळाषन मषाऩौर शंदीऩ जोऴी यांनी र्ेऱे.

नागऩरू ऴषरात नागऩरू मषानगरऩासऱर्ा आरोग्य वळभागाच्या ळतीने ऩल्श ऩोसऱओ
असभयान राबवळण्यात आऱे. असभयानाचा ऴभ
ु ारं भ मषाऱ येथीऱ स्ळ. प्रभार्रराळ

दटर्े रोगननदान र्ेंद्रात प्राषी प्रळीण दटर्े दषऱा मषाऩौर शंदीऩ जोऴी यांच्या षस्ते
ऩोसऱओ डोज ऩाजून र्रण्यात आऱा. याळेली ते बोऱत षोते.

याप्रशंगी नागऩरू मंडल आरोग्य शेळेचे उऩशंचाऱर् डॉ. शंजय जैस्ळाऱ, आरोग्य
उऩशंचाऱर् डॉ. भाळना शोनर्ुशले , अनतररक्त शषायर् आरोग्य अधधर्ारी डॉ.

वळजय जोऴी, जागनतर् आरोग्य शंघटनेचे शळेसण ळैद्यर्ीय अधधर्ारी डॉ. शाजीद
खान, मषाऱ रोगननदान र्ेंद्राचे ळैद्यर्ीय अधधर्ारी डॉ. नरें द्र बदषरळार, गांधीबाग
र्ेंद्राचे ळैद्यर्ीय अधधर्ारी डॉ. ख्ळाजा मोईनद्द
ु ीन यांची उऩस्स्थती षोती.

नागऩरू ऴषरात मनऩा आयक्
ु त असभजीत बांगर, अऩर आयक्
ु त राम जोऴी यांच्या

मागकदऴकनात षा र्ायकक्रम राबवळण्यात आऱा. नागऩरू ऴषरातीऱ शळक मनऩा दळाखाने,
स्ळयंशेळी शंस्थांचे दळाखाने, नसशिंग स्र्ूऱच्या प्रसऴसणाथी, ऴाशर्ीय दळाखाने, रे ल्ळे
दळाखाने यांचा मोदषमेत शषभाग षोता. रे ल्ळे स्टे ऴन, गणेऴ टे र्डी, स्ळामी

नगरायण मंददर आणण बश स्थानर्े, ळीटभट्टय
ु ी नार्े येथे ट्ांझीट बथ
ु ळ
् ा, चंग

बांधर्ाम, वळमानतल, मंगऱ र्ायाकऱये, रस्त्याळीऱ बाऱर्ांना मोबाईऱ टीमद्ळारे

डोज ऩाजण्यात आऱे. बाऱरोग तज्जहांर्डे ऱश दे ण्याची व्यळस्था र्रण्यात आऱी
षोती.
नागऩरू ऴषरात आजच्या असभयानादरम्यान १,९५,४५० बाऱर्ांना ऩोसऱओ डोज

ऩाजण्यात आऱा. षी टक्र्ेळारी ७०.६९ इतर्ी आषे . २१ जानेळारी ते २५ जानेळारी
दरम्यान ऴषरातीऱ घरोघरी स्ळयंशेळर् ळ र्मकचारी भेट दे णार अशन
ू उळकरीत

बाऱर्ांना ऩोसऱओची ऱश ऩाजणार आषे त. या मोदषमेऱा १०० टक्र्े शषर्ायक

र्रण्याचे आळाषन ऩल्श ऩोसऱओ ऱशीर्रण र्ायकक्रम अधधर्ारी डॉ. गोळधकन नळखरे
यांनी र्ेऱे आषे .

