
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 

ડૉ. આંફડેકય બવન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી :- 

સ્ટાય સીનજી હોસ્સ્ટર કોયોના ભાટે ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્સ્ટર 
તયીકે જાહયે કયતા મ્યનુન. કનભશનય શ્રી ઉદદત અગ્રવાર 

હોસ્સ્ટરભાાં કોયોનાની સાયવાય ભાટેના ચાર્જની સીરીંગ (ભહત્તભ ભમાાદા) ણ નક્કી કયાઈ 

તા.૧૯-૬-૨૦૨૦ 

             યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના કનભશનય શ્રી ઉદદત અગ્રવારે કોયોનાના દદીઓને 
ખાનગી હોસ્સ્ટરભાાં સાયવાયનો વધ ુએક નવકલ્ પ્રાપ્ત થામ તેવા હતેથુી આજે તા. ૧૯-૬-૨૦૨૦ 
ના યોજ સ્ટાય સીનજી હોસ્સ્ટર કોયોના ભાટે ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્સ્ટર તયીકે જાહયે કયી હતી. 
સાથોસાથ આ હોસ્સ્ટરભાાં સાયવાય રેવા ઇચ્છતા કોયોનાના દદીઓ હોસ્સ્ટરના ચાજીસથી ણ 
વાકેપ યહ ેતે ભાટે કોયોનાની સાયવાય ભાટેના ચાર્જની સીરીંગ (ભહત્તભ ભમાાદા) ણ નક્કી 
કયવાભાાં આવેર છે. 

             આ નવશે વાત કયતા મ્યનુન. કનભશનયશ્રીએ એભ જણાવયુાં હત ુાં કે , શહયેની હોસ્સ્ટરોભાાં 
કેટરાક ફેડ કોયોનાના દદીઓ ભાટે અનાભત યાખવાને ફદરે શહયેની જે તે આખી હોસ્સ્ટર જ 
કોયોના ભાટે ડેઝીગ્નેટેડ થામ એ વધ ુદહતાવહ અને ઇચ્છનીમ ગણામ. કોયોનાના દદીઓ 
અરગઅરગ હોસ્સ્ટરોભાાં સાયવાય રેવા જામ એના કયતા સનુનનિત કયામેરી હોસ્સ્ટરોભાાં જ 
તેઓની સાયવાય થામ એ સૌ કોઈ ભાટે વધ ુસાયો નવકલ્ જણામ છે. જે રોકો નસનવર હોસ્સ્ટરભાાં 
કોયોનાની સાયવાય રેવા ઇચ્ુક ના હોમ તેઓ ભાટે હવે સ્ટાય સીનજી હોસ્સ્ટરનો વધ ુએક 
નવકલ્ પ્રાપ્ત ઉરબ્ધ ફનાવવાભાાં આવેર છે. જેભાાં સ્ે. ડોક્ટય અને સુય સ્ે. ડોક્ટયની સેવા 
ભાટેના ચાજીસની સીરીંગ – ભહત્તભ ભમાાદા – ણ નક્કી કયવાભાાં આવેર છે. જો યાજકોટભાાં 
કોયોનાના દદીઓની સાયવાય ભાટે વધ ુહોસ્સ્ટરની આવશ્મકતા જણાશે તો જે હોસ્સ્ટર ડેડીકેટેડ 
હશે તેને કોયોના ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્સ્ટર તયીકે જાહયે કયવાભાાં આવશે.   અહી એ ખાસ માદ 
અાવીએ કે નસનવર હોસ્સ્ટરભાાં કોયોનાની સાયવાય નવનામલૂ્મે જ કયવાભાાં આવી યહી છે. 

             સ્ટાય નસનજી હોસ્સ્ટરભાાં કોયોનાની સાયવાય ભાટે નક્કી કયવાભાાં આવેર ચાજીસ 
નીચે મજુફ છે. 



 

ક્રમ ઝોન હોસ્પટન ું નામ ઉબ્ધ બેડની સુંખ્યા 
૧ વેપટ પટાર સસનજી હોસ્પટ-રાજકોટ( જૂની 

સહયોગ હોસ્પટ) 
(મવડી મેઈન રોડ) 

ક  – ૪૫ 

Census Beds – 40 
Non Census Beds – 5 

 
 

જનર વોડડ HDU (Ward + 
Monitot + 
Oxygen) 

આઇસોેશન વોડડ વેન્ટીેશન + 
આઇસોેશન + 
ICU 

બેડની સુંખ્યા 

રૂ. ૮,૪૦૦/- Per 

Day 

રૂ. ૧૧,૫૦૦/- Per 

Day 

રૂ. ૧૭,૮૦૦/- * 
Per Day 

રૂ. ૨૧,૫૦૦/- * 
Per Day 

ક  – ૪૫ 

Census Beds – 
40 

Non Census 
Beds – 5 

 આ ચાજીસમાું તમામ કરવેરા સામે છે. 
 હલે્થ ઈન્પય રન્સ ોીસી ધરાવતા દદીઓ માટે ણ આ ચાર્જ ાગ  ડે છે. 

 

 (જન સાંકા અનધકાયી) 

 


