
உலக ப ோலிப ோ தினம்   24 அக்ப ோ ர் 2020 

நோம் செய் பேண்டி   5 செ ல்கள்: 
 

 திட் ங்கள் : ப ோலிப ோ  ற்றி  ேிழிப்புணர்வு ஏற் டுத்துதல். 

 

 கார் முழுவதும் ப ாலிப ா ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவதன் மூலம் விழிப்புணர்வு 

ஏற் டுத்தலாம். நடை  ணம், டைக்கிள், ட க் மற்றும் கார் மூலம் 

விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நைத்துதல். 

 
 ஆட்பைா , பேர் ஆட்பைா மற்றும்  ஸ் ஆகி டவ மூலம் விளம் ரப் 

 லடக கட்டுதல் மக்களுக்கு ததரி ப் டுத்துதல். 

 

 மக்கள் நைமாட்ைம் அதிகம் உள்ள  குதிகளில் உள்ள த ரி  

கட்டிைங்களில் ப ாலிப ா விழிப்புணர்டவ ைீரி ல்  ல்பு மூலம் 

அடமத்தல். 

 

 நகரின் முக்கி  ரவுண்ைானா  குதிகளில் மக்கள்  ார்டவ ில்  டும் டி 

 ிளக்ஸ் ப னர் அடமத்தல்.நகரின் முக்கி   குதிகளில் தகாடிக்கம் ம் 

அடமத்து ப ாலிப ா தகாடி ஏற்றுதல். 
 

 ப ாலிப ா விழிப்புணர்வு வடீிப ாடவ LED TV / TV த ாருத்தப் ட்ை 

வாகனங்களின் மூலம் மக்களுக்கு ததரி ப் டுத்துதல்.  

 

 FM Radio / Local TV மூலம் ப ாலிப ா விழிப்புணர்வு விளம் ரம் 

தைய்தல். AIR BALLOON ADVERTISEMENT மூலம் Public Image 

ஏற் டுத்துதல்.  

 

 Shopping Mall / Theatre ப ான்ற இைங்களில்  லூன்கள் மூலம் மக்களின் 

கவனத்டத ஈர்த்தல்.  

 

 உங்கள் கற் டன ில் உருவாகும் திட்ைங்களுக்கு ஏற்   ல்பவறு 

திட்ைங்கடள வடிவடமத்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தி 
அவர்கடள ப ாலிப ா ஒழிப்பு திட்ைத்திற்கு உதவுமாறு ஊக்குவிக்க 

பவண்டும். 
 

 நமது மாவட்ைத்தில் உள்ள அடனத்து பராட்பைரி ன்களும்  அவரவர் 

வடீுகள், அலுவலகங்கள், கடைகள் மற்றும் ததாழிற்ைாடலகளில் உள்ள 

மதில் சுவர் (Compound wall) அல்லது முன்புற நுடழவு வா ிலில் (Front 

Gate) பராட்ைரி மற்றும் END POLIO LOGO STICKER உைன் உலக 
ப ாலிப ா தினம் அக்பைா ர் 24 என்ற வாைகத்டதயும் 
பைர்த்து  உங்கள் ப ாட்பைா, த  ர் மற்றும் ைங்கத்தின் த  ர் உைன் 
ைிறி   ிளக்ஸ் த ார் தைய்து த ாதுமக்களின்  ார்டவ ில் 
ததரியும் டி  டவக்க பவண்டும் 

 



 
 
 

1. கடிதங்கள் 

 

 நாம் ப ாலிப ாடவ முற்றிலும் ஒழிக்க  ல ஆண்டுகளாக 

பைடவ ாற்றி வருகின்பறாம். அதற்காக ப ாலிப ா பலோபகோ 

ஒன்டறயும் ஏற் டுத்தியுள்பளாம். சுமார் 115 ஆண்டுகளாக 

பைடவ தைய்து தகாண்டிருக்கும் நமது பராட்ைரி ைர்வபதை 

அடமப் ானது கைந்த முப் த்டதந்து ஆண்டுகளாக ப ாலிப ா 

பநாய் ஒழிப் தற்காக World Health Organisation (WHO) , UNICEF, 

CDC ஆகிப ாருைன்  ல ஆண்டுகளாக பைடவ தைய்து 

வருகின்றது. தற்ப ாது BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION 

மற்றும் GAVI ப ான்ற அடமப்புகள் ROTARY உைன் இடணந்து 

பைடவ ாற்றி  வருகிறார்கள். இந்தி ாவில் ப ாலிப ா இல்லாத 

இந்தி ாவாக  ராமரிப் தற்கு உதவி தைய்த மத்தி , மாநில அரசு 

அதிகாரிகள், ROTARIANS, நண் ர்கள் ஆகி  நாம் அடனவரும் 

இடணந்து பைடவ ாற்றி  தகாண்டிருக்கிபறாம்.  

 

 நியூஸ் ப ப் ர், வார இதழ், மாத இதழ் மூலமாக ப ாலிப ா  ற்றி 
கட்டுடர எழுதுதல் மூலமும் விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தி ப ாலிப ா 

இல்லாத இந்தி ாடவ மற்றும் ப ாலிப ா இல்லாத உலகத்டத 
ஏற் டுத்த அரும் ாடு  ட்டு வருகிபறாம்.  

 

 பமலும் ப ாலிப ா இல்லாத இந்தி ாடவ நாம்  ராமரிக்க 

பவண்டும்.  

 

  ாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகி  நாடுகளில் 

ப ாலிப ாடவ முற்றிலும் ஒழிக்க நாம் உதவிை பவண்டும். 

 

 பமபல தைான்ன இரண்டையும் தைய்வதற்கு நாம்  நிதி உதவி 
வழங்க பவண்டும். 

 

 மற்றவர்கடளயும் நிதி உதவி தைய்  ஊக்குவிக்க பவண்டும். 

 

 ப ாலிப ாடவ ஒழிப் தற்காக உடழத்துக் தகாண்டிருக்கும் 

அரசுத்துடற அதிகாரிகள், அரசு ஊழி ர்கள், மருத்துவர்கள் 

தைவிலி ர்கள் மற்றும் சுகாதார  ணி ாளர்கடள தகௌரவிக்கும் 

விதமாக  ாராட்டுக் கடிதம் எழுதி நன்றி கூறபவண்டும் 

 



2. ெமூக ேலலதளங்கள் மூலம் ேிழிப்புணர்வு :  

 

 Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, Zoom and Gmail etc., ப ான்ற 

ைமூக வடலதளங்கள் வா ிலாக விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்த 

பவண்டும். 

 

 Rotarian ஆகி  நாம் “ ப ோலிப ோலே ஒழிக்க ேிரும்புகிபறன் ” 
என்று “SELFIE BANNER” மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்துதல்.  

 

3. கோசணோளி : 
 

 நமது பராட்ைரி அடமப் ின் ைங்கத்தில் ப ாலிப ா தினத்டத 

தகாண்ைாை திட்ைமிட்டுள்ள  ல்பவறு திட்ைங்கடள 

www.endpolio.org என்ற வடலதளத்தில் அக்பைா ர் 15-ஆம் 

பததிக்குள்  திவு தைய்தால் மின்னஞ்ைல் மூலமாக நமக்கு ைிறப்பு 

வடீிப ா ஒன்டற பராட்ைரி இன்ைர்பநேனல் நமக்கு அனுப் ி 
டவக்கும்.  

 

 Bill Melinda Gates நைத்தும்  ிரம்மாண்ைமான ப ாலிப ா தின 

தகாண்ைாட்ைத்டத வடலதளம் வா ிலாக அக்பைா ர் 24 அன்று 

அடனவரும் கண்டு களிக்குமாறு பகட்டுக் தகாள்கிபறாம். 

 
 

 தங்களுக்கு பதடவ ான ப ாலிப ா ஒழிப்பு ைம் ந்தமான 

ப ாட்பைாக்கள், வடீிப ாக்கள், விழிப்புணர்வு வாைகங்கள் 

ஆகி வற்டற www.endpolio.org/world.polio.day  என்ற வடலதளம் 

மூலமாக நாம்  திவிறக்கம் (DOWNLOAD) தைய் லாம்.  

 

 அபதப ால் நம்மிைம் உள்ள ப ாலிப ா ஒழிப்பு ைம் ந்தப் ட்ை 

ப ாட்பைாக்கள், வடீிப ாக்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு வாைகங்கள் 

ஆகி வற்டற www.endpolio.org/register.your.event என்ற 

வடலதளத்தில்  திபவற்றம் ( UPLOAD) தைய் லாம்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.endpolio.org/world.polio.day
http://www.endpolio.org/register.your.event


4. நன்சகோல  : 
 

 ப ாலிப ா மருந்து தகாடுப் தற்கு இரண்டு ைாலர் தைலவாகிறது 

அதாவது ரூ ாய் 150. அடத நன்தகாடை ாக தரு வர்களில் 
நாபம முதலானவர்கள். நமது நண் ர்கள், உறவினர்கள், 
ததாழிலதி ர்கள், த ரு நிறுவனங்கள், ைிறி  கடைகள், த ாதுமக்கள் 

கூடும் ோப் ிங் மால் ப ான்ற இைங்களில் உண்டி ல் மூலம் 

பைகரிக்கும் நன்தகாடை மற்றும் ரைீது மூலம் த ாதுமக்களிைம் இருந்து 

பைகரிக்கும் நன்தகாடைட  வாகனத்திற்கு த ட்பரால் ப ாடுவது, நாம் 

டீ ைாப் ிடுவது, டி ன் ைாப் ிடுவது ப ான்ற எந்த தை டலயும் கட்ைா ம் 

தைய் லாகாது. இவற்டற நாம் கண்டிப் ாக கடை ிடிக்க பவண்டும். 
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