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 કોરોના સામે ડત આળા રાજકોટ મહાનગરાલકા દ્વારા હરેમાાં વળવળધ 
વળસ્તારોમાાં ૧૧૦૦ થી ળધ ુકોવળડ કો-ઓડીનેટરની વનમણુાંક કરળામાાં આળી છે. મના દ્વારા 
વનયવમત હરેમાાં વળવળધ કામગીરી થઇ રહી જ છે તેમની સાથ ેકોવળડ કો-ઓડીનેટરો ણ 
ોતાના વળસ્તારની કાલજી ઇ ોકોને કોરોના અંગે માગગદગન અને ોકોમાાં કોરોના અંગે 
જાગતૃતા આળ ેતે માટે કામગીરી કરી રહ્યા છે, ોતાના વળસ્તારના ોકો માટે કોરોના 
ચેકઅ કેમ્નુાં આયોજન તેમજ મહાનગરાલકા સાંચાલત ધનળાંતરી રથ સાથ ેરહીને 
ઘરે ઘરે જઈને ોકોને કોરોના અંગે જાગતૃતા કેલળળાની ણ કોવળડ કો-ઓડીનેટર દ્વારા 
કામગીરી કરળામાાં આળી રહી છે, તેમ મ્યવુન. કવમનરશ્રી ઉદદત અગ્રળાે જણાવયુાં હત ુાં.  

 

 મ્યવુન. કવમનરશ્રીએ ળધમુાાં જણાવયુાં હત ુાં કે, રાજકોટને કોરોના મકુ્ત બનાળળા માટે 
મના સાથ ેકોવળડ કો-ઓડીનેટરોનો ણ બહોલો સહયોગ મલી રહ્યો છે. વળવળધ વળસ્તારો, 
લબલ્ડીંગ, સોસાયટીઓ, રેીઓ વળગેરેમાાં રાજકોટ મહાનગરાલકા દ્વારા ૧૧૦૦ થી ળધ ુ
કોવળડ કો-ઓડીનેટરની વનમણુાંક કરી જે-તે વળસ્તારમાાં ોકોના સ્ળાસ્્ય બાબતે કાલજી 
ેળાની કામગીરી કરળામાાં આળી રહી છે. કો-ઓડીનેટર દ્વારા ડોકટરોના સહયોગથી 
ોતાના વળસ્તારના ોકો માટે કોરોના ચેકઅ કેમ્નુાં ણ આયોજન કરળામાાં આળ ેછે. 
સાથોસાથ ધનળાંતરી રથ સાથ ેઘરે ઘરે જઈને ોકોને રોગ પ્રવતકારક ક્ક્ત ળધારતા 
ઉકાલા અને આયળુદેદક દળા ેળા અી તેમજ લ્સ, ઓક્સીજન ેળ, ટેમ્રેચર 
ચકાસણી જેળી કામગીરીમાાં ણ સહયોગ આે છે.  

  

 હા હરેમાાં કોરોના અંગે જાગતૃતા ળધ ુજોળા મલી રહી છે, જેમ કે, હરેના 
તવનષ્ક એાટગમેન્ટમાાં ોતાનુાં જ ઓક્સીમીટર ખરીદી ફ્ેટ ધારકોની વનયવમત ઓક્સીજન 
ેળ અને લ્સ ચકાસણી કરળાનુાં આયોજન કરળામાાં આળે છે. એાટગમેન્ટમાાં અળર 
જળર કરાતા દરેક ોકોની હલે્થ ચકાસણી કરળામાાં આળ ેછે. જેનાથી કોરોના ોલઝદટળ કે 
કોરોનાના ક્ષણો ધરાળતા વયક્ક્તથી અન્ય ોકોને ચે ાગતો અટકાળી કાય છે અને 
જે-તે વયક્ક્તને કોરોનાની સારળાર આળાનુાં ચાલ ુકરાળી કાય છે. 
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