
તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ 

કોરોના શામે ળેક્સશન રામબાણ ઈાજ છે: 
તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ દેના 
પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 
જન્દ્મદદનના શભુ અળશરે મેગા 

ળેસશીનેનનુ ંઆયોજન કરે છે. 
નાગદરકોએ ળેસશીનેન ેળા 

દાધધકારીઓની અી 

૧૦,૩૪,૩૯૭ નાગદરકોએ પ્રથમ ડોઝ અને 
૪,૭૮,૮૪૦ નાગદરકોએ બીજો ડોઝ ીધે 

છે.  

તમામ ોકોએ ળેક્સશનનો ડોઝ ઈને કોરોના 
શામે રક્ષા કળચ પ્રાપ્ત કરી ેવુ ંજોઈએ. 

રાજકોટ મષાનગરાલકા દ્વારા જુદાજુદા ૩૧ કેન્દ્રો ર કોળીધલ્ડ 
અને બે કેન્દ્રો ર કોળેક્સશન રશી આળામા ંઆળી રષી છે. 

 

 
 

 

મેયર ડૉ.પ્રદદ ડળ , ડે.મેયર, ડૉ.દધિતાબેન ાષ , સ્ટેનન્દ્ડિંગ કધમટી ચેરમેન , ષુ્કરભાઇ 
ટે, મ્યધુનધશ કધમનર અધમત અરોરા, ાશક ક્ષ નેતા ધળનભુાઈ ઘળા , દંડક સરેુન્દ્રધશિંષ 
ળાલા તથા આરોગ્ય શધમધત ચેરમેન ડૉ.રાજેશ્રીબેન ડોડીયા એક શયંસુત યાદીમા ંજણાળે છે કે , 
કોરોના શામે ળેક્સશન રામબાણ ઈાજ છે. ષરેના ળધ ુને ળધ ુનગરજનો ળેક્સશન લ્યે તે માટે 



રૂઆતમા ંરાજકોટ મષાનગરાલકા દ્વારા ષરેની જુદી જુદી શામાજીક શસં્થાને જોડી અનેક 
ળેક્સશનના કેમ્ો કરળામા ંઆળે. જેના કારણે પ્રથમ ડોઝ ખબૂજ બષોલી શખં્યામા ં
ષરેીજનોએ ળેક્સશન ીધે છે. 

ષામા,ં રાજકોટ મષાનગરાલકા દ્વારા જુદા જુદા કેન્દ્રો ર ળેક્સશન આળામા ંઆળી 
રષી છે તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ દેના પ્રધાનમતં્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્દ્મદદનના શભુ 
અળશરે મેગા ળેક્સશન આળાનુ ંઆયોજન કરે છે અને રાજ્ય શરકાર દ્વારા ૨૦,૦૦૦ 
ળેક્સશનના ડોઝ આળામા ંઆળે. 

 

રાજકોટ મષાનગરાલકા દ્વારા તમામ આરોગ્ય કેન્દ્ર શદષત ૩૧ કેન્દ્રો ર કોળીધલ્ડ 
રશી આળામા ંઆળે છે. જ્યારે બે કેન્દ્રો ર કોળેક્સશન રશી આળામા ંઆળે છે. કોળીધલ્ડ 
રશી પ્રથમ ડોઝ ીધા બાદ ૨૮ દદળશ થઇ ગયા ષોય તેળા નાગદરકોને બીજો ડોઝ આળામા ં
આળે છે. જયારે કોળીધલ્ડ જે નાગદરકોએ પ્રથમ ડોઝ ીધો ષોય તેળા નાગદરકોને ૮૪ દદળશ 
થઇ ગયા ષોય તેળા તમામ નાગદરકોને બીજો ડોઝ આળામા ંઆળી રહ્યો છે. 

કોરોના ળેક્સશનના બનેં ડોઝ ેળા ખબુજ જરૂરી છે. જેથી જે નાગદરકોએ પ્રથમ ડોઝ ઇ 
ીધો છે અને ૮૪ દદળશ થઇ ગયે છે તેળા તમામ નાગદરકોએ જરા ણ આલશ કયાા ળગર 
બીજો ડોઝ ઇ ેળા દાધધકારીઓ દ્વારા અી કરળામા ંઆળે છે. 

રાજકોટ ષરેમા ં૧૮ થી ૪૪ ળવાના ૪૫ મોટી ળવાના ઉરના તમામ ોકોના ૨ ડોઝ 
રુા થાય તે ખબુજ જરૂરી છે. ષામા,ં ળેક્સશનના કુ ૧૫,૧૩,૨૩૭ ડોઝ ોકોને અાઈ 
ચકુ્યા છે; જેમા ં ૧૦,૩૪,૩૯૭ નાગદરકોએ પ્રથમ ડોઝ અને ૪,૭૮,૮૪૦ નાગદરકોએ બીજો 
ડોઝ ીધે છે. તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ શરકાર દ્વારા ળેક્સશનનો ખબુજ મોટો જથ્થો 
આળામા ંઆળનાર ષોય તો ષરેના નગરજનોને ળેક્સશન ેળા દાધધકારીશ્રીઓ દ્વારા અી 
કરળામા ંઆળે. 

(ી.એ. ટુ મેયર) 


