
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ડો. આંફડેકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી:- 

‘Test is best’ 
ત્રિકોણ બાગ ખાતે ટેસ્ટિંગ બથુનુું 
ઉદ્દઘાટન માન. મેયરશ્રી બબનાબેન 

આચાયયના ળરદ હ્તે કરળામાું આવ્ુું 
હરેના ૧૧ મખુ્ય જાહરે ્થલોએ ટે્ટીંગ બથુની રૂઆત 

 

તાયીખ: ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 



 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયેભાાં કોયોના લાઇયવ વાભે 
યધુ્ધના ધોયણે કાભગીયી થઇ યશી છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ 
ળશયેીજનો ભાટે ઘય આંગણે વેલા ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયી છે. રોકોએ 
કોયોનાથી ડયલાની જરૂય નથી. રોકોને વભાન્મ રક્ષણો જેલા કે ળયદી, 
ઉધયવ, તાલ કે શ્વાવ રેલાભાાં તકરીપ ડે તો તતુત જ યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાની વેલાનો રઇ ળકે તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી છે. 
અવલયત કાભગીયીભાાં લધ ુએક ઉભદા વેલા ળરૂ કયલાભાાં આલી છે, 
ળશયેના ૧૧ મખુ્મ જાશયે સ્થોએ ટેસ્ટીંગ બથુ ળરૂ કયલા ભાાં આવ્મા છે, 
જ્મા રોકોને વલનામલુ્મે એન્ટીજન ટેસ્ટ કયી આલાભાાં આલળે.  જેભાાં આજે 
તા.૦૫-૧૦-૨૦૨૦ ને વોભલાયે વલાયે ૧૦:૩૦ કરાકે વિકોણ ફાગ ખાતે 
એક ટેસસ્ટિંગ બથુનુાં ઉદ્દઘાટન ભાન. ભેમયશ્રી લફનાફેન આચામતના લયદ 
શસ્તે કયલાભાાં આવ્યુાં. જેભાાં ડેપ્યટુી ભેમયશ્રી અવશ્વનબાઈ ભોરીમા, મ્યવુન. 
કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર, ળાવક ક્ષ નેતાશ્રી દરસખુબાઈ જાગાણી, 



આયોગ્મ વવભવત ચેયભેનશ્રી જમભીનબાઇ ઠાકય, નામફ મ્યવુન. 
કવભળનયશ્રી ચેતન નાંદાણી, આયોગ્મ અવધકાયીશ્રી ડો. રરીત લાાંજા, 
નામફ આયોગ્મ અવધકાયીશ્રી ડો. ાંકજ યાઠોડ તેભજ વાાંસ્કૃવતક વલબાગના 
આવી. ભેનેજયશ્રી અવભત ચોરેયા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.  

 ળશયેના જે ૧૧ સ્થોએ ટેસ્ટીંગ બથુ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મા છે જેભાાં 
(૧) યેવકોત – વામકર વેયીંગ દકળાનયા, (૨) કે.કે.લી. ચોક – અન્ડય 
લિજની નીચે, (૩) વિકોણફાગ – વિકોણીમ ગણવત થામ તમાાં, (૪) યૈમા 
ચોકડી - અન્ડય લિજની નીચે, (૫) કોોયેળન ઓપીવ વેન્રર ઝોન – 
િકાય ાદકિંગની જગ્માએ, (૬) રાખાજીયાજ ભાકેટ – ભાકેટની અંદય, 
(૭) ેરેવ યોડ – દળાશ્રી ભાી ોરીવ ચોકી વાભે, (૮) ફારક 
શનભુાનજી ભાંદદય – ભાંદદયની ફાજુભાાં, (૯) ાયેલડી ચોક, (૧૦) કોઠાયીમા 
વોરલન્ટ – નાયામણનગય કન્મા ળાા ગ્રાઉન્ડ અને (૧૧) યસરુયા – 
ઝભઝભ ચોક, વેજરફેનની આંગણલાડી ાવે, હવુેની ચોક સ્થોએ ળરૂ 
કયલાભાાં આલેર છે. જ્માાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાની 
ટીભ દ્વાયા વલાયે ૦૯:૦૦ લાગ્મા થી વાાંજના ૦૫:૦૦ લાગ્મા સધુી 
ટેસ્ટીંગની કાભગીયી કયલાભાાં આલળે.  

 આ પ્રવાંગે ભેમયશ્રીએ ભાદશતી આતા જણાવ્યુાં શત ુાં કે, ળશયેના મખુ્મ 
૧૧ સ્થોએ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ટેસ્ટીંગ બથુની ળરૂઆત 
કયલાભાાં આલી છે. જ્માાં રોકોને વલનામલુ્મે કોયોના અંગેનો એન્ટીજન ટેસ્ટ 
તેભજ તેભના ળયીયનુાં ટેમ્યેચય અને ઓસ્સવજન રેલર ચેકઅ કયી 
આલાભાાં આલળે. રોકો ોતાની વરાભતી અને સ્લાસ્્મ ભાટે એન્ટીજન 
ટેસ્ટ કયાલે અને લશરેી વાયલાય ભેલે તે ભાટે ભશાનગયાલરકાએ આ 
વ્મલસ્થા કયી છે. 



મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ લધભુાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે, ળશયેના ૧૧ મખુ્મ 
સ્થોએ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ટેસ્ટીંગ બથુ ળરૂ આવ્મા છે, 
જ્માાંથી રોકોની અલય જલય થતી શોમ અને રોકોને ટેસ્ટીંગ ભાટે 
વયતાથી સ્થ ભી ળકે તેલા આળમથી ટેસ્ટીંગ બથુ ળરૂ કયલાભાાં 
આવ્મા છે. લધનુે લધ ુરોકો ોતાનુાં ટેસ્ટીંગ કયાલે અને કોયોનાનુાં વનદાન 
કયાલી ોતાનુાં અને ોતાના દયલાયનુાં યક્ષણ કયે. કોયોનાની ચેઈન 
તોડલા ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનુાં લધ ુએક ઉભદા આમોજન 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આ ઉયાાંત ભશાનગયાલરકાના તભાભ આયોગ્મ કેન્ર, 
ધનલાંતયી યથ અને ૧૦૪ વેલા યથ દ્વાયા ણ એન્ટીજન ટેસ્ટીંગ કયી 
આલાભાાં આલે છે.  

 પ્રાથવભક તફક્કાભાાં કોયોના વાભે વાયલાય ભી યશ ેતે ભાટે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વલનામલુ્મે ટેસ્ટીંગ કયી વનદાન કયલાનુાં આમોજન 
કયેર છે. શાર કોયોના વાભે યક્ષણ ભેલલા ભાસ્ક શયેવુાં અને વોવળમર 
દડસ્ટન્વ જાલવુાં અગતમનુાં છે,  

 
(જન સુંકય  અત્રધકારી) 

રાજકોટ મહાનગરાબકા  


