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રુત મહાનગરપા લકાના માન. કિમશનર ી બછંાિનિધ પાનીએ રુતમાં કોરોના વાયરસની
વતમાન પ ર થિત અ વયે શહર જનોને તકદાર નો સદંશ આપી સાવચેતીના પગલા ં અ સુરવાની

અપીલ કર  હતી.
માન. કિમશનર ી બછંાિનિધ પાનીએ જણા ુ ંક, કોરોનાની બી  લહર ગત લહર કરતા ંચેપી અને

ઘાતક છે. થી સૌ થમ આપણે ઘરની બહાર િનકળતા પહલા અવ ય મા ક પહર ને જ નીકળ ુ,ં જો
આપણે કોઇ અ ય ય તની સામે ૧ િમિનટ પણ મા ક પહર ને બોલી ન શકતા હોઈએ તો ઘરથી બહાર
નીકળવા ુ ંટાળ ુ.ં કારણ ક હાલ કોરોનાનો ચેપ લાગી ર ો છે એ સીધો ફફસામાં વેશ કર છે, ના
કારણે સં િમત દદ ને ઓ સજન અને વે ટલેટરની જ રયાત ઉભી થાય છે. કોઈને પણ કોરોના લ ણ
દખાતા હોય તો પાવવા કરતા ંટ ટ કર  યો ય સારવાર લેવી જ ર  છે. થી કોરોના સામે તા કા લક
અને સમયસરની સારવાર લઈ શકાય. નાગ રકોએ પ રવાર િસવાય અ ય ય તને મળવા ુ ં ટાળ ું
જોઈએ, સાથે જ કોરોના સં િમત િવ તારોમાથંી અવર-જવર હતાવહ નથી. માન.કિમશનર ી બછંાિનિધ
પાનીએ કોરોના સં િમત િવ તારના લોકોને િવનિંત કરતા ંક ુ ંક, અ ય િવ તારોમા ંજવા ુ ંટાળો, છતાં
પણ બહાર નીકળવાની જ ર યાત હોય તો સં ણૂ કાળ  રાખવી. ય કત કોિવડ પો ઝટ વ છે, તેમણે
ફર જયાત કોર ટાઈન રહ ુ ંજ ર  છે, કોિવડ કાયદા અને સરકારની ગાઇડલાઇનનો ભગં કરશે તેમના પર
કાયદાક ય કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

શહરના વ  ુસં િમત િવ તારોની મા હતી આપતા તેમણે ક ુ ં ક, નાના વરાછા, મોટા વરાછા,
સરથાણા, સીમાડા, ણુા ગામની સાથે જ સે લ ઝોનમા ંનાન રુા, ઇ ટ ઝોન-એ મા ંવરાછા િવ તારમાં
ભા યોદયમા,ં વે ટ ઝોનમા ંપાલન રુ, જહાગંીર રુા, નોથ ઝોનમાં કતારગામ, ઝીલ પાક, અખડં આનદં,

ડભોલી અને અમરોલી તેમજ સાઉથ ઝોનના મીરાનગર, િવજયાનગર, ના ુ ં બમરોલી, ભે તાન અને
અલથાણ, પીપલોદ, વે  ુઅઠવા ઝોનના લબાયતના મગોબ, ગોડાદરા અને ડડોલીમા ંવધાર સં મણ
હોવાના કારણે શહર જનોએ આ િવ તારોમા ંશ  હોય યાં ધુી લુાકાત ન લેવા જણા ું હ ુ.ં

આ ઉપરાતં, વતનથી પરત ફરતા તમામ લોકોએ પોતા ુ ંટ ટ ગ કરાવ ુ ંઅને બે થી ણ દવસ
ધુી પોતાના વા ય ુ ંમોિનટર ગ કર  જો કોઈ બમાર ના લ ણો જણાય તો ન કના વા ય ક માં

ચેકઅપ અવ ય કરાવવા અને તેના અમલ કરવા પર માન. કિમશનર ી બછંાિનિધ પાનીએ ભાર ૂ ો
હતો.

HG;\5S" lJEFU4
;]ZT DCFGUZ5Fl,SF TZOYL ;FNZ4

;DFRFZ IFNL G\P*&
TFP!_q_$qZ_Z!


