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-: અખફાયી માદી :-

કયના સાભે સાલચેતી : એસ.ટી. ફસ ઓથરયટી
સાથે યાજકટ ભનાની ખાસ ફેઠક ભી :
સાલચેતીના વલવલધ ગરાાંઓન ાં અભરીકયણ
યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા એસ.ટી. તાંત્રને મસાપયના યે ન્ડભ
એન્ટીજન ટેસ્ટ કયલા ભાટેની રકટની વ્મલસ્થા કયી આલાભાાં આલળે.
તા.૧૪-૯-૨૦૨૦

કયનાની લૈવિક ભહાભાયી અનસાંધાને લામયસના સાંક્રભણને પ્રસયત અટકાલલાના પ્રમાસ
લધ સતેજ કયલા યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા વલવલધ ભયચે જદા જદા પ્રકાયની કાભગીયી હાથ
ધયલાભાાં આલી છે . જેભાાં આજે યાજકટ ભહાનગયાલરકાની કચેયી ખાતે એસ.ટી. ફસ ઓથરયટી
સાથે એક ભહત્લ ૂણણ ભીરટિંગ ભી હતી અને કયનાન સાભન કયલા ભાટે રેલાભાાં આલી યહેરા
જદાજદા ગરાાંઓ ત્લરયત અભરી ફનાલલાભાાં આલી યહમા છે તે વલળે ઘવનષ્ઠ ચચાણ થઇ હતી.
આ ફેઠકભાાં નક્કી થમા અનસાય યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા એસ.ટી. તાંત્રને મસાપયના યે ન્ડભ
એન્ટીજન ટેસ્ટ કયલા ભાટે ની રકટની વ્મલસ્થા કયી આલાભાાં આલળે.
યાજકટભાાં મકામેરા વસવનમય આઈ.એ.એસ. અવધકાયી શ્રી વભલરન્દ તયલણે, મ્યવન.
કવભળનય શ્રી ઉરદત અગ્રલાર, ખાસ અવધકાયી શ્રી યલીન્ર ખટારે, નામફ મ્યવન. કવભળનય શ્રી
ચેતન નાંદાણી અને એસ.ટી., યાજકટના રડવલઝનર કાંટ્રરય શ્રી મગેળ ટે રની ઉસ્સ્થવતભાાં
મજામેરી આ ફેઠકભાાં થમેરી ચચાણ અનસાય કયના લામયસન ાં સાંક્રભણ પ્રસયત અટકાલલાના
પ્રમાસના બાગરૂે મસાપયના સ્લાસ્્મની ખાસ કાજી રેલા અંગેના ગરાાંઓ ગાંબીયતાથી
અભરભાાં મકલાભાાં આલી યહમા છે તેની ચચાણ કયલાભાાં આલી હતી.

રકડાઉન રાગ થય ાં તે હેરા એસ.ટી. યાજકટ દ્વાયા દયયજ આળયે ૧૩૦૦ ટ્રી થતી
હતી અને તેભાાં સયે યાળ ૨૫૦૦૦ જેટરા મસાપયની આલજા થતી હતી. હાર આળયે ૭૦૦ જેટરી
ફસ ટ્રી ઓયે ળનભાાં છે અને યજ સયે યાળ ૧૦૦૦૦ જેટરા મસાપયની આલનજાલન થતી યહે
છે . અત્માયે દયે ક ફસ ૬૦ ટકા કેેવસટી મજફ એટરે કે રગબગ ૨૫ થી ૩૦ મસાપયને ફેસાડી
ચરાલલાભાાં આલી યહી છે ત્માયે ફસ કાંડકટયને થભણર ગન આલાભાાં આલેરી છે અને તેભના
દ્વાયા મસાપયના ળયીયના તાભાન ચકાસીને જ પ્રલેળ આલાભાાં આલે છે . મસાપયએ ભાસ્ક હેયું
હમ તે સવનવિત ણ કયલાભાાં આલી યહમા છે . સાથસાથ એસ.ટી. તાંત્ર દ્વાયા વનમવભતયીતે ફસ
સેનેટાઈઝ કયલાભાાં આલી યહી છે . ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં કર ૧૫૦ રૂટ ય ફસ કન્ડક્ટયને થભણર ગન
આલાભાાં આલેરી છે .
યાજકટ ભના અને એસ.ટી. તાંત્રની ફેઠકભાાં થમેરી ચચાણ અનસાય એસ.ટી. ના
સયલાઈઝયને ટ્રેવનિંગ આી ડે કક્ષાએ સાંફવાં ધત સ્ટાપ અને મસાપયને પ્રવળલક્ષત કયલાભાાં
આલળે.
કયનાન પેરાલ અટકાલલાભાાં
ભના અને એસ.ટી. તાંત્ર

જનજાગૃવત સોથી ભટાં હવથમાય છે . આ ભાટે યાજકટ

દ્વાયા રકને જાગૃત અને સતકણ કયલા પેઈસ ભાસ્ક હેયલા , સાભાજજક

અંતય જાલલા, આયગ્મ સેત એ ડાઉનરડ કયલા , સ્લચ્છતા જાલલા, છીંક કે ઉધયસ આલતી
લખતે મ્હ રૂભારથી કલય કયલા , હાથ વભરાલીને અલબલાદન કયલાને ફદરે નભસ્તે મરાન પ્રમગ
કયલા સરહતના ગરાાંઓ અંગે જાગૃત યહેલા ફસ ડ્રાઈલય અને કન્ડક્ટયની સાથસાથ મસાપયને
ણ પ્રવળલક્ષત કયલાભાાં આલી યહમા છે .
( જન સાંકણ અવધકાયી )

