
રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખબારી યાદી :- 

પેરયમાઓ સુય સ્પ્રેડય ન ફને તે ભાટે જ્યબુફરી ળાક ભાકેટ અને રલડુી 
લોંકી (કેનાર યોડ)ખાતે ભહાનગયાબરકા દ્વાયા હલે્થ કેમ્ મોજામા: 

યૈમાધાય ખાતે આજે ણ પેરયમાઓ 
ભાટે ભેડીકર કેમ્નુું આમોજન 

તારીખ: ૦૪-૦૮-૨૦૨૦ 

 

યાજકોટ ભહાનગયાબરકા દ્વાયા ળહયેભાું કોયોના લામયસના સુંક્રભણનો રસાય યોકલા ળકમ 

તભાભ રમાસો કયલાભાું આલી યહમા છે. કોયોનાનો ચે પેરાતો યોકલા સાલચેતીરૂે ળાકબાજી 

લેંચતા પેરયમા બાઇ-ફહનેો કોયોનાના સુય સ્પ્રેડય ન ફને તે ભાટે આલશ્મક ગરાુંઓના બાગરૂે 



તા. ૦૨-૦૮-૨૦૨૦ ના યોજ જ્યબુફરી ળાક ભાકેટ ખાતે અને તા. ૦૩-૦૮-૨૦૨૦ ના યોજ રલડુી 

લોંકી (કેનાર યોડ)  ખાતે હલે્થ કેમ્નુું આમોજન કયલાભાું આવયુું હત ુું આ ઉયાુંત યૈમાધાય ખાતે 

આજે ણ પેરયમાઓ ભાટે ભેડીકર કેમ્નુું આમોજન  કયલાભાું આલેર છે, જેભાું કુર ૧૫૨ રોકોનુું 

સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ કયલાભાું આવયુું હત ુું અને ટેમ્યેચય , SPO2 અને કોયોનાના અન્મ રક્ષણો જણાતા ૩૬ 

રોકોના ટેસ્પ્ટ કયામા જેભાુંથી એક ણ કેસ ોબઝરટલ ભેર નથી. તભાભ પેરયમાઓને હલે્થ કાડડ 

ઈશ્ય ુકયલાભાું આવમા હતા. 

જ્યબુફરી ળાક ભાકેટ ખાતેના કેમ્ભાું કુર ૨૮૬ રોકોનુું સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ કયલાભાું આવયુું હત ુું અને  

ટેમ્યેચય, SPO2 અને કોયોનાના અન્મ રક્ષણો જણાતા ૨૧૨ રોકોના ટેસ્પ્ટ કયામા જેભાુંથી ૧૧ કેસ 

ોબઝરટલ ભતા લધ ુસાયલાય ભાટે યીપય કયામા  તેભને લધ ુસાયલાય અથે યીપય કયલાભાું આલેર 

છે અને ફાકીના પેરયમાઓને હલે્થ કાડડ ઈશ્ય ુકયલાભાું આવમા હતા.  

રલડુી લોંકી (કેનાર યોડ) ખાતેના કેમ્ભાું કુર ૨૨૫ રોકોનુું સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ કયલાભાું આવયુું હત ુું 

અને ટેમ્યેચય , SPO2 અને કોયોનાના અન્મ રક્ષણો જણાતા ૮૨ રોકોના ટેસ્પ્ટ કયામા જેભાુંથી ૦૧ 

કેસ ોબઝરટલ ભતા લધ ુસાયલાય ભાટે યીપય કયામા  તેભને લધ ુસાયલાય અથે યીપય કયલાભાું 

આલેર છે અને ફાકીના પેરયમાઓને હલે્થ કાડડ ઈશ્ય ુકયલાભાું આવમા હતા.  

આ કેમ્ નલળે મ્યનુનનસર કનભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલારે એભ જણાવયુું હત ુું કે, ળહયેભાું જે 

નલસ્પ્તાયોભાું પેયીમાઓ લધ ુરભાણભાું યહ ેછે તેલા નલસ્પ્તાયોભાું ભહાનગયાબરકા દ્વાયા ભેડીકર 

કેમ્નુું આમોજન કયી કોયોના સુંક્રભણને અટકાલલાના રમાસો ચારી યહ્યા છે. 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 સ્પ્લાસ્પ્્મની ચકાસણી કયલાની ઝુંફેળ હાથ ધયામેરી છે.  

 તેભણે એભ ણ કહ્ુું હત ુું કે, આ હલે્થ કેમ્ભાું યાજકોટ ભહાનગયાબરકાની ભેરડકર ટીભે 

પેયીમાઓનુું સ્પ્લાસ્પ્્મ કેવુું છે તેની રાથનભક થભડર સ્ક્સ્પ્ક્રનનિંગ અને લ્સ ઓક્સસભીટય લડે ચકાસણી 

કયલાભાું આલેર હતી.  

  



(જન સુંકડ અનધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાબરકા  

 


