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એનએચએસઆરસીએલ#કોરોના સામે લડવા ટેકો આપે છે 

 

એનએચએસઆરસીએલ કોરોના સામે લડવાની કોiશશમાં iવiવધ @તરે અનેક પગલા લઈ રEંુ છે જેથી અમે આ 

દુઘJટનામાંથી વKુ મજLુત થઈ શક(એ. જMiરયાતમંદ અને વંiચત વગJના લોકોને ખાP પદાથoRુ ંiવતરણ, તેના બાંધકામ 

@થળો પર કામ કરતા તેના બાંધકામ કામદારોને મા@ક અને @વVછતાની વ@WુઓRુ ંiવતરણ અને સોiશયલ મીiડયા Zારા 
સામાiજક અંતર iવશે \]ૃiત સંદેશાઓ _ો`સાiહત કરવા અને દરેકને અiધકૃતRું પાલન કરવાની iવનતંી જેવા iવiવધ 

પગલાં લેવામાં આવી રaા છે. દરેકને સરકાર( વેબસાઇcસ પરની અiધકૃત માiહતીન ેઅRુસરવા માટે સdજ કરeું. 

ત ેજ ચાfુ રાખવા માટે, ગત સgતાહે નીચેની _eૃihઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી : 

અ. ]ુજરાતના વાપી iજ&લાના ડંુગરા ગામે ખાP પદાથoRુ ંiવતરણ 28 માચJ 2020 ના રોજ (છબીઓ જોડાયેલ). 

બ.ભMચ iજ&લાના અfંુજ અને ઉમાવાડા ગામોમાં ગર(બ આiદ\iત પiરવારો અને દૈiનક વેતન મેળવનારા કુટંુબોમાં ખાP 

ચીજોRું iવતરણ 29 મી માચJ 2020 ના રોજ iજ&લા સhાના iનદe શન mુજબ (છબીઓ જોડાયેલ). 

ક. સાબરમતી, અમદાવાદમાં સાબરમતી પેસેnજર હબ કn@opશન સાઇટ પર બાંધકામ કામદારોને ફેસ મા@ક અને 
સેiનટાઇસસJ / સાLુRું iવતરણ. 

આ mુrકેલ સમયમાં એન.એચ.એસ.આર.સી.એલ.ના મેનેiજtગ iડરેpટર uી અચલ ખરેએ જણાvwંુ હWુ ંકે, આ અસાધારણ 

પiરi@થiતમાં લોકો અને સરકારન ેમદદ કરવા માટે એનએચએસઆરસીએલ પiરવાર દરેક _યાસ કર( રEંુ છે. વડોદરામાં 
એચએસઆરટ(આઈ (હાઇ @પીડ રેલ oેiનtગ ઇિn@ટ{ૂટ) ની છા}ાલય iબi&ડtગનો ઉપયોગ હવે દદ�ઓ માટે 

pવોરેnટાઇન સેnટર તર(કે કરવામાં આવશે, વhા �� ડ પેકેજો અને મા@ક જેવા તબીબી �ુરવઠો પણ અમારા _ોજેpટ 

કામદારોન ેવહeચવામાં આવી રaા છે જેઓ હાલમાં અમારા _ોજેpટ આuય@થાનમાં રહે છે. 

તદુપરાંત, એનએચએસઆરસીએલની ટ(મ ઘરેfુ કાયJરત છે તેની ખાતર( કરવા માટે કે _ોજેpટને લગતી કામગીર( ચાfુ 

લકડાઉનને કારણે અટક( અથવા અડચણ ન આવ.ે અમે ખાતર( આપીએ છ(એ કે જમીન અiધ�હણ અથવા અnય 

કોઈપણ �ુ&લી બાબતોથી સંબંiધત તમામ બાક( દ@તાવેજો / �ુકવણીઓ સરળતાથી �ૂણJ થાય છે 

ખાPપદાથo અને સેiનટેશન વ@Wુઓ iવતરણના iચ}ો આ સાથે જોડાયેલા છે. 
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