
પ્રિય વાલી,
એક રાષ્ટ્રવયાપી અભિયાન હઠેળ ઓરી અને રૂબેલા સામે સરુક્ા પરૂી પાડવા માટે ઓરી – રૂબેલા 
(એમ.આર.)ની એક રસી શાળાઓ અને આઉટરીચ સેશનમા ંઆપવામા ંઆવશે. આ એમ.આર. 
રસીને પછીથી પ્નયપ્મત રસીકરણમા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે. મહતવપણૂ્ણ બાબત છે કે આ 
અભિયાન હઠેળ 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીના ંવયજૂથના ંબાળકોને આ રસી મકૂવામા ંઆવશે, તેમને 
એમ.આર./એમ.એમ.આર.ની રસી પહલેા આપી દેવામા ંઆવી હોય તો પણ.

મળૂ કારણ : ઓરી રોગની નાબદુી અને રૂબેલાને પ્નયપં્રિત કરવા માટે 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીના ં
બાળકોને આ રસી આપવી અતયતં આવશયક છે.

કપૃા કરીને 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીની વય ધરાવતા 
તમારા બાળકોને ઓરી – રૂબેલા રસીકરણના ઉદે્શ 
માટે અભિયાનના ંસથળે લઈ જાઓ.

ઓરી :
ઓરી એક જીવલેણ રોગ છે, 
જે વાઇરસ દ્ારા ફેલાય છે. 
બાળકોમા ંઓરીને લીધે 
પ્વકલાગંતા અને અકાળે 
મતૃ્ુ ંથઈ શકે છે.

રૂબેલા :
રૂબેલા એક ચેપી રોગ છે, જે વાઇરસ દ્ારા ફેલાય છે. તેના 
લક્ણ ઓરી રોગ જેવા હોઇ શકે છે. તે છોકરો અને છોકરી 
બનેંને ચેપગ્રસત બનાવી શકે છે. જો કોઇ સ્તી ગિા્ણવસથાના 
આરંભિક તબક્ામા ંતેનાથી ચેપગ્રસત બને તો કંજેપ્નટલ રૂબેલા 
પ્સન્ડ્ોમ (સી.આર.એસ.) થઈ શકે છે, જે તેના ગિ્ણ અને નવજાત 
શીશુ ંમાટે ઘાતક સાભબત થઈ શકે છે.

ઓરીનો અંત આણવા તેમજ રૂબેલાના 
પ્નયરંિણ માટે  
આપણો દેશ કતૃ-પ્નશ્ચયી છે.

એમ.આર. સચૂના કાડ્ણ

આ અભિયાન દરપ્મયાન આ રસી 9 મહહનાથી 15 વર્ણની ઉંમર ધરાવતા તમામ બાળકોને જરૂર 
અપાવવી જોઇએ.

આ રસીને તમામ શાળાઓ, આઉટરીચ સેશનો, આંગણવાડી કેન્દ્ો  અને સરકારી સવાસ્થય કેન્દ્ો 
પર મકૂવામા ંઆવશે.

જો કોઇ બાળકને એમ.આર./ એમ.એમ.આર.ની રસી અગાઉ મકૂી દેવામા ંઆવી હોય તો પણ તેને 
આ રસી મકૂાવો.

ઓરી – રૂબેલાની રસી સપંણૂ્ણપણે સરુભક્ત છે અને તેની કોઇ આડઅસર થતી નથી.

બાળકોને આ રસી યોગય લાયકાત ધરાવતા આરોગય કાય્ણકર દ્ારા આપવામા ંઆવશે.

આ સામહૂહક અભિયાનમા ંતમારી િાગીદારી સપુ્નપ્શ્ચત કરો.

યાદ રાખવા જેવી બાબતો

રસીકરણની વધ ુમાહહતી માટે આપની આરોગય કાય્ણકર આશા અને આંગણવાડી વક્ણર બહનેનો સપંક્ણ  કરો

અથવા mrcampaignindia@gmail.com પર ઇમેઇલ કરો










