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 પે્રસન ટ 

 “ યાજકોટ જીલ્રાભાાં ફાકોભાાં ન્મુભોકોકર ન્મુભોનનમા અટકાલલા ભાટે ન્મુભોકોકર  

કોાંજુ્ાંગેટ લેનસિન (ીિીલી) ના પ્રાયાંબના નદલિે ૭૪૦ ફાકોને લેનસિન આલાભાાં આલી  
 

  ન્મુભોકોકર ન્મુભોનનમા એ નાના ફાકોભાાં થતો ગાંબીય પ્રકાયનો પેપિાનો ચેી યોગ છે.  આ 

યોગના ભુખ્મ રક્ષણોભાાં ફાકને ઉધયિ થલી, છાતીનુાં અાંદય ખેંચાલુાં, શ્વાિ રેલાભાાં તકરીપ, તીવ્ર શ્વાિ અને 

ગાાભાાં િિણી ફોરલી, અને જો ફાક ગાંબીય પ્રકાય ેફીભાય હોમ તો તેને ખાલા ીલાભાાં તકરીપ યહે છે. 

નાની ઉાંભયના ફાકોભાાં આ યોગ યિીકયણ થી અટકાલી ળકામ છે. તેથી આ યોગ થી થતાાં ભૃત્મુનુાં પ્રભાણ 

ઘટાડલા ભાટે તા: ૨૦/૧૦/૨૧ થી િભગ્ર યાજમભાાં અને યાજકોટ જીલ્રાભાાં ન્મુભોકોકર કોાંજ્ુાંગેટ લેનસિન 

(ીિીલી) કામયક્રભ અભરભાાં ભૂકલાભાાં આવ્મો હતો. 

 આ કામયક્રભ અાંતગયત જ ેફાકો યિીકયણ ભાટે ૬ અઠલાડીમા અથલા ઓયર ોનરમો -૧ અને ેંટાલેરેંટ-

૧ ના હેરા ડોઝ ભાટે આલે છે એટરકે ૬ અઠલાડીમાની ઉાંભય થામ ત્માય ેન્મુભોકોકર કોાંજ્ુાંગેટ લેનસિન ીિીલી 

-૧ હેરો ડોઝ ણ આલાભાાં આલળે. ત્માયફાદ ફીજો ડોઝ ૧૪ અઠલાડીમા છી અને ફીજો ડોઝ ભેવ્મા 

છી ૯ ભનહનાની ઉાંભય છી ફુસ્ટય ડોઝ આલાભાાં આલળે. 

 ગઈકાર તા:૨૦/૧૦/૨૧ ના યોજ કામયક્રભ રોાંચ કયલાભાાં આલેર અને પ્રથભ નદલિે િભગ્ર જીલ્રાભાાં કુર 

૭૪૦ ફાકોને ન્મુભોકોકર કોાંજ્ુાંગેટ લેનસિન ીિીલી -૧ હેરો ડોઝ આલાભાાં આલેર હતો.  

 ખાનગી દલાખાનાઓભાાં આ યિી આલાભાાં આલી યહી છે યાંતુ તે ભોાંઘી ભે છે. જમાય ેતભાભ િયકાયી 

દલાખાનાઓભાાં નલના ભૂલ્મે આલાભાાં આલળે. આ યિી અાંગે લધુ જાણકાયી ભાટે સ્થાનનક આયોગ્મ કભયચાયી 

અથલા આયોગ્મ કેન્રોનો િાંકય  કયલો. 

 આ યિીકયણ કામયક્રભની ફહોી પ્રનિનધધ ભાટે સ્થાનનક કક્ષાએસ્થાનનક દાનધકાયીઓ જભે કે, ગ્રાભ 

ાંચામત, તારુકા ાંચામત, નજલ્રા ાંચામતના અને નગયાનરકાના ચૂાંટામેરા પ્રનતનનનધઓ દ્વાયા ઉદઘાટન 

કયલાભાાં આલેર હતા તથા આ કામયક્રભોભાાં ફહોી િાંખ્માભાાં રોકો હાજય યહ્યા હતા. ગ્રામ્મ નલસ્તાયભાાં રોકોભાાં 

જાગૃનત રાલલા ભાટે પ્રા.આ.કે. દ્વાયા ગાભડાઓભાાં ભાઈક પ્રચાય ણ કયલાભાાં આલેર હતો। 

ોતાના ફાકને આ યિી િભમિય ભૂકલલા ભાટે દયકે લારીશ્રીઓને આયોગ્મ તાંત્ર દ્વાયા ખાિ અીર કયલાભાાં 

આલે છે. 
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