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-: અખબારી યાદી:- 

તતં્રનો આળમ રોકો ભાસ્ક હયેે એ જ છે: 
 કોયોના સાભે સાલચેતી : સોશળમર ડિસ્ટન્સના બગં 
ફદર ૪ હોટર-૨ ાન ળો સીર : પયજીમાત ભાસ્ક 
અંગેના જાહયેનાભાના બગં અંગે વ્માક ઝફેંળ ળરૂ:  

  

  

તાયીખ: ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 

 



 



     સયકાયશ્રી દ્વાયા કેટરીક ળયતો સાથે રોકોને ોતાનો વ્મલસામની છૂટ આલાભા ં
આલેર છે ત્માયે રોકોએ સાભાજજક અંતય યાખવ ં , ભાસ્ક હયેવ  ંજેલા શનમભોન  ંારન કયવ  ં
આલશ્મક છે. આભ છતા ં ળહયેભા ંસોશળમર ડિસ્ટન્સનો અને પયજીમાત ભાસ્ક અંગેના બગં 
કયતા ધધંાથીઓ અને રોકો  લધ  સતકક  ફને, સભજદાયીથી ોતાની નાગડયક પયજ ફજાલે 
તેલા ઉભદા આળમ સાથે યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા દંિ લસ ર કયલાની કામકલાહી હાથ 
ધયલાભા ંઆલેર છે. ળહયેભા ંકોયોના લધ  ના લકયે એ ભાટે આ શનમભોના ારન ભાટે તતં્ર 
લધ  સતકક  યહી શનમભોનો બગં કયનાય રોકો સાભે કિક કામકલાહી કયળે. ળહયેના જે-જે 
સ્થોએ સોશળમર ડિસ્ટન્સનો બગં થામ છે તેલા સ્થોએ દંિ અથલા  સીર કયલાની 
કામકલાહી કયલાભા ંઆલળે. આજે તા. ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ ને શ ક્રલાયે ભહાનગયાલરકાએ 
સોશળમર ડિસ્ટન્સનો બગં થમાન  ંજોલા ભતા ક ર ચાય હોટર અને ફે ાન ળો આગાભી 
૭ ડદલસ ભાટે સીર કયેર છે. ભાસ્ક શલના જાહયેભા ંપયતા રોકો ોતાના અને અન્મ રોકોના 
સ્લાસ્્મ ભાટે ણ ખતયો ઉબો કયે છે એ ફાફતને નજય સભક્ષ યાખી આલા સાભે ણ રૂ. 
૧,૦૦૦/-નો દંિ લસ ર કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે.  
 દયમ્માન યાજકોટ ભહાનગયાલરકા ળહયેીજનોને એલી અીર કયે છે કે, રોકો 
પયજીમાત ભાસ્ક હયેે એ જરૂયી છે. કેટરાક રોકોએ ભાસ્ક હરે્ ું હોમ છે યંત   તેભના નાક 
અને મ્હો ઉઘાિા હોમ છે. આલા નાગડયકો સાભે ણ દંિની લસરૂાત કયલાની કામકલાહી 
કયલાભા ંઆલળે. રોકો ભાસ્ક એલી યીતે હયેે જેથી મ્હો અને નાક ફયોફય ઢંકામેર યહ.ે 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકાનો આળમ રોકોને દંડિત કયલાનો નહી યંત   તેઓ સાલચેતી 
યાખે અને ોતાના તથા અન્મ રોકોના સ્લાસ્્મના ડહતભા ંવ્મલસ્સ્થત ભાસ્ક હયેે તે જરૂયી 
છે.  
       દયમ્માન આજે તા.૨૦-૧૧-૨૦૨૦ના યોજ સોશળમર ડિસ્ટન્સના બગં ફદર જે દ કાનો 
સીર કયલાભા ંઆલેર છે તેભા ંદેલજીલન ટી સ્ટોર , યાભાીય ચોકિી, હયશસદ્ધિ િીરક્સ 
ાન, યાભાીય ચોકિી, જમ સીમાયાભ ટી સ્ટોર, યાજનગય ચોક, યલેચી ટી સ્ટોર, આનદં 
ફગંરા ચોક ાસે, જમ ભોભાઈ ાન, રીભિા ચોક, અને ભોભાઈ ટી સ્ટોર અને નાસ્તા ગહૃ, 
રીભિા ચોકનો સભાલેળ થામ છે.  
 



      યાજકોટ ભહાનગયાલરકા રોકોને ખાસ અીર કયે છે કે , ઘયની ફહાય નીકલાન  ં
ટાો, અને ફહ  જ જરૂયી કાભે ફહાય નીકલાન  ંથામ તો મ્હો અને નાક ઢંકાઈ તે ભાસ્ક 
હયેવ .ં લાયંલાય સાબ થી હાથ સાપ કયલા , સોશળમર ડિસ્ટન્સન  ંારન કયવ ં , ોતે 
કોયોનાથી ફચળે તો અન્મ અને ોતાના ડયલાયને કોયોનાથી ફચાલી ળકાળે  

  

(જન સંકક  અશધકાયી) 

 


