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-: અખફાયી માદી :- 

પેરયમાઓ સુય સ્પ્રેડય ન ફને તે ભાટે યૈમાધાય અને 
રકટ્ટીયાભાાં ણ ભના દ્વાયા હલે્થ કેમ્ મોજામા:  

છોટુનગયભાાં સતત ફીજે રદવસે પેરયમાઓ ભાટે હલે્થ કેમ્ 
આ ત્રણેમ કેમ્ભ ાં આજે કુર ૧૫૩૨ રોકોનુાં સ્ક્રિનનિંગ કયલ ભ ાં આવ્ુાં હત ુાં અને  ટેમ્યેચય, SPO2 અને કોયોન ન   

અન્મ રક્ષણો જણ ત  ૬૧૩ રોકોન  ટેરટ કય મ  જેભ ાંથી ૦૬ કેસ ોઝઝટટલ ભત  લધ ુસ યલ ય અથે યીપય કય મ  
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૦ 



 



ય જકોટ ભહ નગય ઝરક  દ્વ ય  ળહયેભ ાં કોયોન  લ મયસન  સાંિભણનો પ્રસ ય યોકલ  ળકમ 

તભ ભ પ્રમ સો કયલ ભ ાં આલી યહમ  છે. કોયોન નો ચે પેર તો યોકલ  સ લચેતીરૂે ળ કબ જી 

લેંચત  પેટયમ  બ ઇ-ફહનેો કોયોન ન  સુય રપે્રડય ન ફને તે ભ ટે આલશ્મક ગર ાંઓન  બ ગરૂે 

આજે ત . ૦૧-૦૮-૨૦૨૦ ન  યોજ સલ યે છોટુનગય નલરત યભ ાં સતત ફીજે ટદલસે હલે્થ કેમ્નુાં 

આમોજન કયલ ભ ાં આવ્ુાં હત ુાં આ ઉય ાંત આજે યૈમ ધ ય અને ટકટ્ટીય  નલરત યભ ાં ણ પેટયમ ઓ 

લધ ુસાંખ્મ ભ ાં યહતે  હોમ તમ ાં ણ હલે્થ કેમ્ મોજલ ભ ાં આલેર છે.  

આ ત્રણેમ કેમ્ભ ાં કુર ૧૫૩૨ રોકોનુાં સ્ક્રિનનિંગ કયલ ભ ાં આવ્ુાં હત ુાં અને  ટેમ્યેચય , SPO2 

અને કોયોન ન  અન્મ રક્ષણો જણ ત  ૬૧૩ રોકોન  ટેરટ કય મ  જેભ ાંથી ૦ ૬ કેસ ોઝઝટટલ ભત  

લધ ુસ યલ ય ભ ટે યીપય કય મ  તેભને લધ ુસ યલ ય અથે યીપય કયલ ભ ાં આલેર છે અને ફ કીન  

પેટયમ ઓને હલે્થ ક ડડ ઈશ્્ ુકયલ ભ ાં આવમ  હત . છેલ્ર  ફે ટદલસભ ાં આયોગ્મ અને અન્મ ળ ખ ન  

અનધક યી / કભડચ યીઓ દ્વ ય  કુર ૨૯૧૦ પેયીમોનુાં રિીનીંગ કયલ ભ ાં આલેર છે. જેભ ાંથી એ રષ્ટ 

થ્ુાં છે કે ભોટ  બ ગન  પેટયમ ઓ રલરથ છે. છેલ્ર  ફે ટદલસભ ાં આ ભેડીકર કેમ્ન  આમોજનો 

ભ યપત કુર ૧૧ ોઝઝટટલ કેસ ળોધી તેઓન  ભ ધ્મભથી સાંબનલત યીતે થન ય  કોયોન  લ ઇયસન  

પ્રસ યને અટક લી ળક મો છે. 

આજે સતત ફીજે ટદલસે છોટુનગય ખ તે કેમ્ભ ાં કુર ૩૦૭ પેટયમ ઓનુાં રિીનીંગ અને ૧૫૧ 

પેટયમ ઓભ ાં સ ભ ન્મ રક્ષણ જણ ત  તેભન  ટેરટ કય ત  હત  જે ૈકી ૧ (એક) કેસ ોઝઝટટલ 

ધ્મ ને આલેર છે. 

ટકટ્ટીય  ખ તે કેમ્ભ ાં કુર ૨૨૩ પેટયમ ઓનુાં રિીનીંગ અને ૧૦૯ પેટયમ ઓભ ાં સ ભ ન્મ 

રક્ષણ જણ ત  તેભન  ટેરટ કય ત  હત  જે ૈકી ૧ (એક) કેસ ોઝઝટટલ નોંધ મેર છે. 

યૈમ ધ ય ખ તે કેમ્ભ ાં કુર ૧૦૦૨ પેટયમ ઓનુાં રિીનીંગ અને ૩૫૩ પેટયમ ઓભ ાં સ ભ ન્મ 

રક્ષણ જણ ત  તેભન  ટેરટ કય ત  હત  જે ૈકી ૪ (ચ ય) કેસ ોઝઝટટલ નોંધ મેર છે. 

આભ, આજન  ૬ (છ) દદીઓને લધ ુસ યલ ય ભ ટે હોસ્રટરભ ાં યીપય કયલ ભ ાં આલેર છે. 



 આ કેમ્ નલળે મ્્નુનનસર કનભળનય શ્રી ઉટદત અગ્રલ રે એભ જણ વ્ુાં હત ુાં કે, ળ કબ જી 

લેંચન ય  રોકોનો ભોટો સમહૂ છોટુનગય ઉય ાંત ટકટ્ટીય  અને યૈમ ધ ય નલરત યભ ાં યહ ેછે. 

ળ કબ જી લેંચલ  ભ ટે આ પેટયમ  બ ઈ – ફહનેો ળહયેન  નલનલધ નલરત યોભ ાં પયત  હોમ છે અને  

આ પ્રક યે ઘણ  રોકોન  આડકતય  સાંકડભ ાં આલે છે. ળ કબ જીન  ભ ધ્મભથી તેઓ કોયોન  

લ મયસન  સુય રપે્રડય ન ફની જામ તેલ  આળમ સ થે તેભન  રલ ર્મની ચક સણી કયલ ની 

ઝાંફેળ હ થ ધય મેરી છે.  

 તેભણે એભ ણ કહ્ુાં હત ુાં કે, આ હલે્થ કેમ્ભ ાં ય જકોટ ભહ નગય ઝરક ની ભેટડકર ટીભે 

પેયીમ ઓનુાં રલ ર્મ કેવુાં છે તેની પ્ર થનભક થભડર સ્ક્રિનનિંગ અને લ્સ ઓસ્સસભીટય લડે ચક સણી 

કયલ ભ ાં આલેર હતી.  

  

(જન સાંકડ અનધક યી) 
ય જકોટ ભહ નગય ઝરક   

 


