રાજકોટ મહાનગરાલકા
ડો. આંબેડકર ભળન, ઢેબરભાઈ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧

-: અખબારી યાદી:-

હેરમાાં ળધ ુ ૯ સ્થલોએ કોરોના ળેક્સીન અંગે ની
મોકડ્રી (ડ્રાય રન) કરતી રાજકોટ મહાનગરાલકા:
આરોગ્ય ાખાની ૧૮ ટીમના ૯૦ કમમચારીઓ દ્વારા ૨૨૫ ોકો ર ટ્રાય કરળામાાં આળી
તાયીખ: ૦૮-૦૧-૨૦૨૧

સભગ્ર દે ળ કોયોના લેક્સીનની પ્રતીક્ષા કયી યહ્યો છે . કોયોના લેક્સીનને રઈને ટ્રામર ચારી
યહ્યા છે . ખુફ જ ટૂૂંકા સભમભાૂં કોયોના લેક્સીન સભગ્ર વલશ્વભાૂં આલાની તૈમાયીઓ થઇ યહી છે ,
ત્માયે યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા કોયોના લેક્સીન અંગેની ભોકડ્રીર (ડ્રામ યન) આજે ળહેયભાૂં
લધુ ૯ સ્થોએ ળરૂ કયલાભાૂં આલી હતી. જેભાૂં આયોગ્મ ળાખાની ૧૮ ટીભના ૯૦ કભમચાયીઓ દ્વાયા
૨૨૫ રોકો ય ટ્રામર કયલાભાૂં આવ્ુ ૂં હત.ુ ૂં યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા લેક્સીન અંગેની  ૂલમ
તૈમાયીઓ ળરૂ કયલાભાૂં આલી છે .
યાજકોટ ળહેયના લધુ ૯ સ્થોને પ્રાઇભયી લેક્સીન આલા અંગે સૂંદગી કયલાભાૂં આલી
છે , જેભાૂં (૧) લોકહાડમ હોસ્સ્ટર, (૨) આંફેડકયનગય આયોગ્મ કેન્દ્ર, (૩) ી.ડી.્ુ. વસવલર
હોસ્સ્ટર, (૪) નાયામણનગય આયોગ્મ કેન્દ્ર, (૫) ળાા નૂં. ૬૧, (૬) કોઠાયીમા આયોગ્મ કેન્દ્ર, (૭)
યાભાકમ આયોગ્મ કેન્દ્ર, (૮) ળાા નૂં. ૪૩ અને (૯) કોઠાયી વનદાન કેન્દ્ર

– યોટયી બલન ખાતે

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાની ભેડીકર ટીભ દ્વાયા ભોકડ્રીર (ડ્રામ યન) મોજલાભાૂં
આલી હતી.
ભોકડ્રીર (ડ્રામ યન) દયમ્માન યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખા દ્વાયા ૧૮ ટીભ
ફનાલલાભાૂં આલી છે જેભાૂં દયે ક ટીભભાૂં ૫ કભમચાયીઓ સહીત કુર ૯૦ કભમચાયીઓ દ્વાયા જુદી જુદી
જગ્માએ એક સભાનયીતે કાભગીયી કયલાભાૂં આલી હતી. જેભાૂં ભેડીકર ઓફપસય, પાભામવસસ્ટ,

UHC

એભ.ઓ., કોલીડ એભ.ઓ., સ્ટાપ નસમ, ડી.ઈ.ઓ. અને એભ.ી.એચ. ડફલ્્ુ. હાજય યહ્યા હતા.
ભના દ્વાયા એકત્ર કયામેર ડેટા પ્રભાણે આયોગ્મ કભીઓને ફોરાલલાભાૂં આવમા હતા.
સૂંદગી કયામેર ૯ સ્થોએ ત્રણ રૂભભાૂં વમલસ્થા યાખલાભાૂં આલી હતી. પ્રથભ લેઇફટિંગ રૂભ,
દ્વદ્વતીમ લેક્સીનેળન રૂભ અને ત્રીજો ઓબ્ઝલેળન રૂભ, જેભાૂં પ્રથભ રૂભભાૂં આલનાય વમસ્ક્તના
ડોક્યુભેન્દ્ટ ચકાસણી કયલાભાૂં આલી અને લેક્સીન રેલા આલનાય વમસ્ક્તએ SMS (S-સેનીટાઈઝ, Mભાસ્ક, S-પીઝીકર ફડસ્ટન્દ્સ)નુૂં ારન કયલાનુૂં યહેળે. દ્વદ્વતીમ રૂભભાૂં લેક્સીન આલાની પ્રફિમા અને
ખાસ ફનાલેર co-win સોફ્ટલેયભાૂં એન્દ્ટ્રી કયલાભાૂં આલળે અને ત્માયફાદ ત્રીજા રૂભભાૂં લેક્સીન
રેનાયને ૩૦ ભીનીટ ઓબ્ઝલેળનભાૂં યાખલાભાૂં આલળે અને ત્માૂં ણ વમસ્ક્તએ SMS (S-સેનીટાઈઝ,
M-ભાસ્ક, S-પીઝીકર ફડસ્ટન્દ્સ)નુૂં ારન કયલાનુ ૂં યહેળે.
ળેઇટટિંગ રૂમ-૧
-ડોક્યુભેન્દ્ટ ચકાસણી
-SMS નુ ૂં ારન
(S-સેનીટાઈઝ, M-ભાસ્ક,
S-પીઝીકર ફડસ્ટન્દ્સ)

ળેક્સીનેન રૂમ-૨
-લેક્સીન આલી
-ખાસ ફનાલેર co-win
સોફ્ટલેયભાૂં એન્દ્ટ્રી

ઓબ્ઝળેન રૂમ-૩
-લેક્સીન આપ્મા ફાદ ૩૦
ભીનીટ ઓબ્ઝલેળન હેઠ
યાખલાભાૂં આલળે
-SMS નુ ૂં ારન
(S-સેનીટાઈઝ, M-ભાસ્ક,
S-પીઝીકર ફડસ્ટન્દ્સ)

આ ભોકડ્રીર (ડ્રામ યન) કયલાનો હેત ુ લેક્સીન સભમે ઉદ્દબલતા પ્રશ્નોનો હેરાથી જ
વનયાકયણ કયી ળકામ. ડોક્યુભેન્દ્ટ સૂંફધ
ૂં ી અથલા સોફ્ટલેય સૂંફધ
ૂં ી પ્રશ્નોનો વનયાકયણ કયી ળકામ
તેભજ આલનાયા ફદલસોભાૂં કોયોનાની લેક્સીન આલાની થામ ત્માયે લધાયે સાયી યીતે અભરીકયણ
કયી ળકામ.

(જન સાંકમ અધધકારી)
રાજકોટ મહાનગરાલકા

