
 

આજની  દૈનનક કાભગીયી :તા. ૩૧-૦૭-૨૦૨૦                                              By Rajkot Municipal Corporation

ાણી અડધ ુઉકાીને હુુંપાળુ 
જ ીવુું અથલા સ ૂુંઠ નાખી 

ઉકાેલ ુાણી રેવુું.  

 

કોયોના સાભે 
સાલચેતી 

ળાકબાજીના પેરયમાઓ સુય સ્પ્રેડય ન ફને તે ભાટે 
છોટુનગય ખાતે આયોગ્મ ચકાસણી કેમ્ મોજામો 

કેમ્ભાાં ૧૩૭૮ રોકોન ાં સ્ક્રિનનિંગ કયાય ાં અને ટેમ્યેચય, SPO2 અને કોયોનાના અન્મ રક્ષણો જણાતા ૩૪૮ રોકોના ટેરટ કયામા જે 
ભાાંથી ૦૫ કેસ ોઝઝટટલ ભતા લધ  સાયલાય ભાટે યીપય કયામા: મ્ય નન. કનભળનય શ્રી ઉટદત અગ્રલારે આેરી ભાટિતી 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ળહયેભાું કોયોના લામયસના સુંક્રભણનો રસાય યોકલા ળકમ 
તભાભ રમાસો કયલાભાું આલી યહમા છે. કોયોનાનો ચે પેરાતો યોકલા સાલચેતીરૂે ળાકબાજી લેંચતા 
પેરયમા બા૮ઇ-ફહનેો કોયોનાના સુય સ્પ્રેડય ન ફને તે ભાટે આલશ્મક ગરાુંઓના બાગરૂે આજે તા. 
૩૧-૭-૨૦૨૦ ના યોજ સલાયે છોટુનગય નલસ્પ્તાયભાું મ્યનુન. કનભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારની ખાસ 
ઉસ્સ્પ્થનત લચ્ચે ભેગા હલે્થ કેમ્નુું આમોજન કયલાભાું આવયુું હત ુું. આ કેમ્ભાું ૧૩૭૮ રોકોનુું સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ 
કયલાભાું આવયુું હત ુું અને ટેમ્યેચય, SPO2 અને કોયોનાના અન્મ રક્ષણો જણાતા ૩૪૮ રોકોના ટેસ્પ્ટ 
કયામા જેભાુંથી ૦૫ કેસ ોલઝરટલ ભતા લધ ુસાયલાય ભાટે યીપય કયામા તેભને લધ ુસાયલાય અથે 
યીપય કયલાભાું આલેર છે અને ફાકીના પેરયમાઓને હલે્થ કાડડ ઈશ્ય ુકયલાભાું આવમા હતા. 
આ કેમ્ના આમોજન નલળે લાત કયતા મ્યનુનનસર કનભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારે એભ જણાવયુું હત ુું કે, 
ળાકબાજી લેંચનાયા રોકોનો ભોટો સમહૂ છોટુનગય નલસ્પ્તાયભાું યહતેો હોઈ યાજકોટ ભહાનગયાલરકાએ 
તમાું સ્પ્થ ય જ હલે્થ કેમ્નુું આમોજન કયુું હત ુું. ળાકબાજી લેંચલા ભાટે આ પેરયમા બાઈ – ફહનેો 
ળહયેના નલનલધ નલસ્પ્તાયોભાું પયતા હોમ છે અને આ રકાયે ઘણા રોકોના આડકતયા સુંકડભાું આલે છે. 

ળાકબાજીના ભાધ્મભથી તેઓ કોયોના લામયસના સુય સ્પ્રેડય ન ફની જામ તેલા આળમ સાથે તેભના સ્પ્લાસસ્પ્્મની ચકાસણી હાથ 
ધયલાભાું આલી હતી.  આ હલે્થ કેમ્ભાું યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની ભેરડકર ટીભ દ્વાયા ભોટાબાગના પેરયમા બાઈ – ફહનેોને 
આલયી રેલાભાું આલેર હતા. જેભાું ભેરડકર ટીભે તભાભ પેયીમાઓનુું સ્પ્લાસ્પ્્મ કેવુું છે તેની રાથનભક થભડર સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ અને લ્સ 
ઓસ્સસભીટય લડે ચકાસણી કયલાભાું આલેર હતી. હલે્થ કેમ્ દયમ્માન રોજેસટ ળાખાના અનધકાયીશ્રી તથા સ્પ્ટાપ દ્વાયા ી.એભ. સ્પ્લનનનધ 
મોજના અંગે આળયે ૫૦૦થી લધાયે રોકોને નલસ્પ્તતૃ ભારહતી આલાભાું આલી હતી. આ મોજના હઠે અયજદાયને ફેંક ભાયપત 
રૂ.૧૦,૦૦૦/- સધુીની રોન આલાભાું આલે છે. આ ભેરડકર કેમ્ભાું ત્રણેમ નામફ મ્યનુન. કનભળનયશ્રીઓ, હલે્થ ઓરપસયશ્રી અને અન્મ 
ભેરડકર ઓરપસયશ્રીઓ અને તેભના સ્પ્ટાપ તેભજ રોજેસટ ળાખાના અનધકાયીશ્રી અને સ્પ્ટાપ પયજ ય હતાું. 

આજના રદલસે કુર ૦૭ સહીત અતમાય સધુીભાું કુર ૧૨ વમસ્સતઓ હોભ આઇસોરેળન થમા છે. 

સલેરન્સની ભારહતી 
 આળા ફહનેો : ૩૪૦  
 ઘય ચકાસણી: ૨૩૯૧૯ 
 વમસ્સતઓની સુંખ્મા : ૯૦૬૧૮ 
 ધનલુંતયી યથ દ્વાયા રોકોની 

ચકાસણી : ૧૪૪૩૬ 
 યીપય થમેર દદીઓ: ૧૧ 

 ધનલુંતયી યથની સુંખ્મા  :  ૫૦ 
 આજે ફનાલેર ઉકાાનો જ્થો : 

૧૨૬૦ રીટય 
 ઉકાા અને આયલેુરદક દલાનો રાબ 

રેનાય રોકોની  સુંખ્મા  : ૧૪૨૫૯ 

યોગ રનતકાયક ળસ્સત લધાયલાની કાભગીયી 

કોન્ટેસટ ટે્રનસિંગ અને કલોયેન્ટાઇન: 
ટોટર ઘય :  ૧૪૮  

કુર વમસ્સત : ૭૧૫ 

આજે કુર ૩૬ કન્ટેઇનભેન્ટ  

એરયમાભાું ડીસઇન્પેસળનની કાભગીયી 

PM SVAnidhi મોજના અંગે છોટુનગય હલે્થ કેમ્ભાું 
૫૦૦ થી લધ ુપેરયમાઓને ભારહતગાય કયામા 

ળિયેી પેયીમાઓને સયકાયશ્રીની 
મોજનાઓનો ડામયેક્ટ રાબ ભી યિ ે
તે ભાટે યાજકોટ ભિાનગયાઝરકા દ્વાયા 
લોડડ નાં-૨ ખાતે આજ યોજ તા: 
૩૧/૦૭/૨૦૨૦ સભમ સલાયે ૭:૦૦ 
કરાકે છોટ નગય, ળેયી નાં-૨, ળાા 
નાંફય ૬૦ના ખ ણ ે ળેયી પેયીમાઓને 
PM Street Vendors AtmaNirbhar 
Nidhi (PM SVAnidhi) મોજનાનો 

ડામયેક્ટ રાબ ભી યિ ેતે ભાટે ળિયેી પેયીમા િલે્થ કેમ્, આઇ-કાડડ નલતયણ તથા ઓન-
રાઇન પોભડ બયલા જેલી નલનલધ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર. જે અંતગડત ૫૨૧ જેટરા 
ળિયેી પેયીમાઓને આ મોજના િઠે ભાટિતગાય કયામા િતા.   

તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ ના કુર ૫૩૧ 
વમસ્સતઓના કોયોના અંગેના ટેસ્પ્ટ કયામા 

જેભાુંથી કુર ૬૨ વમસ્સતઓનો યીોટડ  ોલઝરટલ 
આલેર. જેનો ોલઝરટલ યેઈટ ૧૧.૬૭ % છે. 


