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-: અખબારી યાદી:- 
 

વોડડ ન.ં ૧૧ મા ંવવવવધ સોસાયટીના પ્રવતવનવધશ્રીઓ 
સાથે કોરોના અવેરનેસ મીટીંગ યોજાઈ 

તાયીખ: ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ 

 

આજયોજ તાયીખ: ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ ના યોજ નાનાભોલા આયોગ્મ કેન્દ્ર ખાતે લોર્ડ નં . ૧૧ ના નલા વલસ્તાય (અંફીકા ટાઉનળી)ના 

શાઇયાઇઝ બફલ્ર્િંગ અને યશણેાક વોવામટીના પ્રમખુશ્રીઓને કોયોના અલેયનેવ ભાટે આભવંિત કયેર  કયલાભા ંઆવ્મા શતા. આ ભીટીંગનો 

મખુ્મ શતે ુકોયોના અંગે જનજાગવૃત અને સ્લ-સયુાક્ષા આલે એલો શતો. 

આ વભટટિંગભા ંઅંદાજે ૨૦ વોવામટીના પ્રમખુશ્રીઓ શાજય  યહ્યા શતા, શાજય યશરે વોવામટી અને તેના પ્રવતવનવધશ્રીનુ ંનાભ નીચે 

મજુફ છે.  

ક્ર્મ સોસાયટીન ુનામ  પ્રવતનીધીન ુનામ  

૧ ગો ટ્રાયો  કીશનભાઇ કારીયા  
૨ સાનીધ્ય ગ્રીન  ભરતભાઇ ટીવા  
૩ ક્રીષ્ના એાટડ મેન્ટ  ગીરીશભાઇ રાજરા  
૪ ઓસમ એાટડ મેન્ટ સેજ  સીતારા 
૫ તુસી એાટડ મેન્ટ સમીર કોરડીયા 
૬ શ્રી દશડન એાટડ મેન્ટ જીતભુાઈ ઘોડાસરા 
૭ ઓમ રેસીડેન્સી વવનભુાઈ ભાારા 
૮ તુસીએ અરવવિંદભાઈ આસોદરીયા 



૯ વશવમ ાકડ  રવસકભાઈ મુગંરા 
૧૦ શાવંતવન વનવાસ મગનભાઈ વાછાણી 
૧૧  બ્લબુડડ એાટડ મેન્ટ વલ્ભભાઈ સાકરીયા 
૧૨ વસતં વાટટકા રમણીકભાઈ મણવર 

૧૩  બ્લબુડડ એાટડ મેન્ટ મોહન ભાઈ ભાોડીયા 
૧૪ કસ્તરુી એવીયરી મહને્ર ભાઈ ભવુા 
૧૫ ઇસ્કોન હાઇટ અમતૃભાઈ કનેટરયા 
૧૬ ટરવેરા હોમ એાટડ મેન્ટ હાટદિક ભાઈ જાવીયા 
૧૭ કસ્તરુી કેસ મોટહતભાઈ ઘોડાસરા 
૧૮ શ્યામ રસોતમભાઈ કાાવડીયા 
૧૯ શાવંતવન ટરસર નરવસિંહભાઈ રૂાવટીયા 
૨૦ ગો કોઇન  રમણીકા જાગાણી 

 

આ વભટટિંગભા ં આલેર તભાભ પ્રવતવનવધને લોર્ડ ઓટપવયશ્રી નીરેળબાઈ કાનાણીએ  કોયોના  વદંબે જનજાગવૃત કેલલા અને  

કોયોના અંગેની પ્રાથવભક વભજણ આી શતી.  

ત્માયફાદ ભેર્ીકર ઓટપવયશ્રી ર્ો. નીળીતાફેન તયપથી કોયોના ફાફતે ફાકો અને વધૃ્ધોએ શુ ંવાલચેતી યાખલી તેભજ ખાવ 

્વ-ઓક્વીભીટય અને ટેમ્યેચય ગનના ઉમોગ અંગે રે્ભોસ્રેળન અને ભાટશતી આી શતી. 

વલળેભા ંલોર્ડ પ્રબાયીશ્રી બાલેળબાઇજોળીએ તભાભને તેઓની વોવામટીભા ં pulse oximeter અને ટેમ્યેચય ગન લવાલલા અને  

લધ ુસયુબક્ષત જાતે જ થલા વભજણ આેર તેભજ  આગાભી ટદલવોભા ંજન્દ્ભાષ્ટભીના તશલેાય આલતા શોમ વલળે તકેદાયી યાખલા તથા 

વોવળમર ટર્સ્ટન્દ્વ યાખલા અનયુોધ કમો શતો. વાવનધ્મ ગ્રીન, ઓભ યેવીરે્ન્દ્વી અને વળલભ ાકડના  પ્રમખુશ્રીઓ તેભની વોવામટીભા ંpulse 

oximeter લવાલી ચેકીંગ ચાલ ુકયાલી દીધા શતા , તેભને આ ફદર બફયદાલાભા ંઆવ્મા શતા.  તભાભ પ્રમખુશ્રીઓને આ ચેટકિંગ 

કામડલાશી ચાલ ુકમાડ ફાદ જો કોઇ વ્મક્ક્તને રક્ષણો દેખામ તો તાત્કારીક આયોગ્મ કેન્દ્રની સવુલધાનો રાબ રેલા વલનતંી કયી શતી. 

આ તકે વાનીધ્મ  ગ્રીન વોવામટીના પ્રમખુશ્રી બયતબાઇ ટીરલાએ તેભના દ્વાયા ોતાના  એાટડભેન્દ્ટ તથા ઇન્દ્ર્સ્રીભા ં યાખલાભા ં

આલેર વલળે  વાલચેતી અને રીધેર  સયુબક્ષત  ગરા અંગે તભાભ ઉક્સ્થત વોવામટીના પ્રમખુશ્રીઓ ને ોતાના અનબુલ ઉયથી 

ભાગડદળડન આપ્ુ ંશત ુ.ં 

(જન વંકડ અવધકાયી) 
યાજકોટ ભશાનગયાબરકા             


