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રોકોને ઘયની ફહાય ન નીકવુું ડે તેલા આળમ સાથે ઘયે ફેઠા 
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તાયીખ: ૨૩-૦૯-૨૦૨૦ 

 કોયોના લાઇયસને નાબદુ કયલા કેન્ર સયકાયશ્રી અને યાજ્મ સયકાયશ્રી દ્વાયા અસુંખ્મ 
સેલાઓ આલાભાું આલે છે. રોકોને કોયોનાથી ગબયાલાની જરૂય નથી, દહમ્ભતથી કોયોનાને 
હયાલાનો છે. સૌ સાથે ભીને યાજકોટ ળહયેને કોયોના મકુ્ત ફનાલી ળકીશુું. યાજકોટ 
ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ળહયેીજનો ભાટે શે્રણીફધ્ધ સેલાઓ ચાલ ુકયલાભાું આલી છે. રોકોને 
સ્લાસ્થમની ફાફતભાું ઘયની ફહાય ન નીકવુું ડે તે ભાટે ભના દ્વાયા ઘય આંગણે જ 
સ્લાસ્્મ રગત સેલાઓ ઉરબ્ધ કયાલી છે, જેના ભાટે ૧૩૦ થી લધ ુલાહનો દ્વાયા ોતાના 
નલસ્તાયભાું અને ોતાને ઘય આંગણે સેલા ઉરબ્ધ કયાલી છે, અને લધ ુસાયલાયની જરૂય 
ડે તો નજીકના આયોગ્મ કેન્ર ખાતે ણ નલનામલુ્મે સાયલાય કયાલી ળકામ છે, રોકોએ 
લફનજરૂયી ઘયની ફહાય નીકલાનુું ટાવુું અને અન્મ રોકોના સુંકકભાું ન આલવુું તેભ, 
મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલારે જણાવયુું હત ુું. 
 

 મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ લધ ુભાદહતી આતા જણાવયુું હત ુું કે, ભહાનગયાલરકા દ્વાયા 
૫૦ ધનલુંતયી યથ, ૨૩ સુંજીલની યથ, ૧૮ ‘૧૦૪ સેલા’ યથ અને ૩૬ થી લધ ુકોનલદ – ૧૯ 
ટેસ્ટીંગ વહીકર સહીત કુર ૧૩૦ થી લધ ુલાહનો કામકયત છે. 
  

 ભના દ્વાયા કોયોના ોલઝદટલ દદી, હોભ કલોયેન્ટાઇનભાું યહરે દદી, ોલઝદટલ 
દદીના સમ્કકભાું આલેર રોકો, ઇભયજન્સી સાયલાય, રક્ષણો ધયાલતા રોકને ઘયે ફેઠા 



કોયોના અંગેની ટેસ્ટીંગ, યોગ પ્રનતકાયક ળક્ક્ત લધાયતા આયલેુદદક ઉકાા અને આયલેુદદક 
દલાઓ, હોનભમોેનથક દલાઓ, નસ્મ સેલા, હલે્થ ચેકઅ સેલા, ભોટી ઉભયના વમક્ક્તઓનુું 
ફી.ી. – ડામાફીટીસ ચકાસણી, કોન્ટેક્ટ ટે્રનસિંગભાું આલેર રોકોનુું નનમનભત ચેકઅ નલગેયે 
જેલી સેલા ભાટે લાહનો દ્વાયા ઘય આંગણે ઉરબ્ધ કયાલેર છે.  

  

 મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ આ સેલાઓ અંગે લાત કયાતા કહ્ુું હત ુું કે, ભના આની 
સેલા ભાટે ‘યાઉન્ડ ઘ ક્રોક’ ખડે ગે છે. જો આને કોયોના અંગેના પ્રાથનભક રક્ષણો જેલા 
કે, ળયદી, તાલ, ઉધયસ કે શ્વાસ રેલાભાું તકરીપ ડે તો તતુક જ ભનાની સેલાનો રાબ 
ભેલો. જરૂય જણામ તો તતુક જ નજીકના આયોગ્મ કેન્રનો સુંકક  ભેલો. જેનાથી કોયોનાને 
પ્રાથનભક તફક્કાભાું જ હયાલી ળકામ અને આને અને આના દયલાયને ચે રાગતો 
અટકાલી ળકામ છે. રોકોએ ટેસ્ટ કયલાથી ગબયાવુું નહી. જેટલુું લહલે ુું નનદાન કયલાભાું 
આલળે એટરી લહરેી સાયલાય આલાભાું આલળે. ળહયેીજનોની સેલા ભાટે લાહનો દ્વાયા 
સેલા ઉરબ્ધ કયાલી છે તો રક્ષણો જણામે લધનેુ લધ ુરોકો આ નલનામલુ્મે આલાભાું 
આલતી સેલાનો રાબ ઉઠાલે અને કોયોનાને હયાલીએ.  

 

(જન સુંકક  અનધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા   


