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-: અખફાયી માદી:- 

દદવ્યાંગ, શયરીદરક રીતે અશક્ત અને પથયરીવશ 
લોકો મયટે ઘર બેઠય કોરોનય વેકસીન લેવયની 
વ્વસ્થય કરતી રયજકોટ મહયનગરપયલલકય 

 

રયજકોટ શહરેમયાં ૧૦૦% વેક્સીનેશન કયમગીરી કરવય નવય અલિગમની શરૂઆત: હલે્પલયઇન નાંબર 
પર કોલ કરો અને મહયનગરપયલલકય આપનય ઘરે આવી કોરોનય વેકસીન આપી જશે 

 

તા. ૨૭/૦૯/૨૦૨૧ 

યાજકોટ ળશયેભાાં ચારી યશરે લેકવીનેળન કાભગીયી અંતગગત ળશયેને ૧૦૦% 
લેકવીનેળન કયલા ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નલો જ અલબગભ ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્મો છે. શાર ળશયેભાાં નનમત કયેર કોયોના લેકવીન વેન્ટય ખાતે રોકો 
આલી યવી મકુાલે છે , યાંત ુશજુ એલા ણ રોકો છે જે લેકવીન વેન્ટય સધુી આલી 
નથી ળકતા તેલા નાગરયકો ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ઘયે ફેઠા કોયોના 
લેકવીન રઈ ળકે તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી છે. 

ળશયેના રદવ્માાંગ , ળાયીરયક યીતે અળક્ત અને થાયીલળ રોકો યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેર શલે્રાઇન નાંફય ૦૨૮૧-૨૨૨૦૬૦૦ 
ય પોન કયલાથી ઘયે આલીને કોયોના લેકવીન આલાની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી 
છે. 

૧૮ લગથી ભોટી ઉંભયના રોકો કે જેઓ રદવ્માાંગ , ળાયીરયક યીતે અળક્ત કે 
થાયીલળ છે  જેભને કોનલનળલ્ડ યવીનો પ્રથભ ડોઝ રેલાનો શોમ અથલા પ્રથભ ડોઝ 
રીધાન ૮૪ રદલવ છી ફીજો ડોઝ રેલાનો થતો શોમ અથલા કોલેક્વીન યવીનો 



ફીજો ડોઝ રેલાનો થતો શોમ તેઓએ શલે્રાઈન નાંફય ૦૨૮૧-૨૨૨૦૬૦૦ ય 
પોન કયલાનો યશળેે જે ભાટે નીચેની નલગતોએ વ્મલસ્થા ગોઠલલાભાાં આલી છે. 
 

* રદવ્માાંગ, ળાયીરયક યીતે અળક્ત અને થાયીલળ રાબાથીઓને આ વ્મલસ્થાનો 
રાબ ભળે. 
* રાબાથીએ શલે્રાઇન નાંફય ય વલાયના ૦૯:૦૦ થી વાાંજના ૦૫:૦૦ લાગ્મા 
સધુી જ પોનભાાં લેકવીન રેનાયની નલગત નોંધાલલાની યશળેે. 
* શલે્રાઇન કાંટ્રોર રૂભભાાંથી જે-તે નજીકના આયોગ્મ કેન્રના નલસ્તાયભાાં આલતા 
રાબાથીઓને જે-તે આયોગ્મ કેન્ર દ્વાયા લેકવીનની વેલા રાબાથીને ઘયે પયુી 
ાડલાભાાં આલળે. 
* લેકવીનના સ્ટોકની ઉરબ્ધી , લેકવીન વેવનના વભમ , જે-તે આયોગ્મ કેન્રના 
રાબાથીની વાંખ્મા નલગેયે ફાફતો તથા લેકવીન ગાઈડરાઈનને અનવુયીને 
શલે્રાઇનભાાં ભેર ભારશતી ફાદ ૨૪ થી ૪૮ કરાકભાાં રાબાથીને ઘયે લેકવીન 
આલાની વ્મલસ્થા ગોઠલેર છે. 
* શલે્રાઇનભાાં રાબાથીએ ભોફાઈર નાંફય , યશણેાાંકનુાં પરુૂાં વયનામુાં , લેકવીનના 
પ્રથભ કે ફીજા ડોઝની ભારશતી અચકૂ રખાલલાની યશળેે. 
* જ્માયે ણ કોોયેળનની લેકવીનેળન ટીભ ઘયે યવી આલા ભાટે આલે ત્માયે 
રાબાથીએ ોતાનુાં આધાય કાડગ , ભોફાઈર નાંફય તથા રીધેર લેકવીનની નલગત 
સ્થ ય અચકૂણે યાખલાની યશળેે. 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર અલબગભભાાં ળશયેના રદવ્માાંગ, 

ળાયીરયક યીતે અળક્ત અને થાયીલળ રોકો નનિઃશલુ્ક લેકવીનેળન વેલાનો રાબ 
રેલા મ્યનુન. કનભળનયશ્રી અનભત અયોય અીર કયે છે. 

(જન વાંકગ અનધકાયી) 
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