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કાેરાેના સામે જંગ જીતવા 
ગુજરાતે કમર કસી છે...





þçËþ:

({wÏÞ {tºke©eyu ykÃku÷kt rðrðÄ ðõíkÔÞkuLkk Mktfr÷ík ytþku)

• રકાજ્નકાં અમદકાવકાદ, ગકાંધીનગર, સુરત, વડોદરકા, જામનગર, ભકાવનગર, 
રકાજ્ોટમકાં ર્ેતકાં વૃધિોનચે જીવનજરૂરી રીજવસતુઓ તચેમજ ભોજનની સુશ્વધકા  
તચેમનકા ઘર સુધી પ્ોરકાડવકા સર્કાર પ્રશ્તબધધ છે.

• સં્ટનકાં સમ્ચે મકાનવી એ્બીજાનચે મદદરૂપ થઇ રહ્ો છે એ જ મકાનવતકાની 
સકારી સુવકાસ છે.

• રકાજ્નકા ૩ ્ રોડ ૨૫ લકાખ લો્ોનચે ખકાવકા-પીવકાની રીજવસત ુઅનચે અનકાજની 
્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે રેશન્કાડ્ચધકાર્ પદરવકારોનચે એ્ મશ્્નકા મકાટે 
ઘઉ, રોખકા, ખકાંડ, દકાળ અનચે મીઠું શ્વનકા મૂલ્ચે આપવકાનો રકાજ્ સર્કારે 
સંવચેદનશીલતકાપૂવ્ચ્ શ્નણ્ચ્ ્રી એનું અસર્કાર્ અમલી્રણ ્્ુું છે.

• દદવ્કાંગ, અનુસૂશ્રત જાશ્ત-જનજાશ્તનકાં બકાળ્ોનકાં ખકાતકામકાં સ્કા્ની ર્મ 
સીધી જમકા ્રવકામકાં આવશચે.

• ગુજરકાતમકાં ર્ેતકાં અન્ રકાજ્ોનકાં મજૂરોનકાં ર્ેવકા-જમવકાની વ્વસથકા 
સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે.

• ્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારી સકામચે લડવકા પ્રત્ચે્ ગુજરકાતી બકાંધવચે ્મર ્સી 
લીધી છે.

• ્ોઇપણ વ્શ્તિએ ્ોરેનટકાઇનથી ગભરકાવકાની જરૂર નથી ્ોરેનટકાઇન તમકારી 
અનચે તમકારકા પદરવકાર-સમકાજની સલકામતી મકાટે જરૂરી છે.

• રકાજ્મકાં મકાગ અનુસકાર અનકાજ-્ઠોળ-તચેલનો પ્કા્ચપ્ત પુરવઠો છે. લો્ોનચે 
મશુ્ેલી ન પડચે એ રીતચે તચેનકા શ્વતરણની વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્ રવકામકંા આવી છે.
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કોરોના	વાયરસની	મહામારી	સામેના	જંગમાં	
જીત	મેળવવા	ગુજરાતે	કમર	કસી	છે...

શ્વવિ સમસત આજચે ્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારી સકામચે લડી રહ્ં છે. ્ોરોનકા વકા્રસ 
્ોશ્વડ-૧૯ દદન પ્રશ્તદદન વધી રહ્ો છે. ભકારતચે આ મ્કામકારી સકામચે લડવકા મકાટે સમ્સર અનચે 
જરૂરી પગલકાં લીધકાં છે. વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીએ દેશમકાં ૧૪ એશ્પ્રલ સુધી લો્ડકાઉન 
જા્ેર ્રી દીધું છે. જચે વ્શ્તિ જ્કાં છે ત્કાં ર્ેવકાનકા આ શ્નણ્ચ્નચે પદરણકામચે ્ોરોનકા સકામચેનકા 
જંગમકાં ભકારત અનચે ગુજરકાત મક્મતકાપૂવ્ચ્ લડી રહ્કાં છે. આની સ્કારકાતમ્ અસર જોવકા મળી 
ર્ી છે. છેલ્કાં એ્ અઠવકાદડ્કાથી ્ોરોનકા વકા્રસનકાં ફેલકાવકાની ટ્કાવકારી પર ્કાબુ મચેળવી 
શ્કા્ો છે.

ગજુરકાતમકા ંલો્ડકાઉનની રસૂત અમલ મકાટે  મખુ્ મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણી તથકા નકા્બ 
મખુ્મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઈ પટેલનકા નચેતૃત્વમકા ંરકાજ્ન ુઆખુ વ્ીવટીતરંિ દદવસ રકાત ્કામ ્રી 
રહ્ ંછે. રકાજ્મકા ંઅનકાજ, ્ઠોળ, તચેલ, દવકા, શકા્ભકાજી વગચેરે જચેવી જીવનજરૂરી રીજવસતઓુની 
્ોઈ મશુ્ેલી ન પડચે એ મકાટે શ્જલ્કાનકા ંસમકા્તકા્ચઓનચે જરૂરી સરૂનકાઓ આપી મકાગ્ચદશ્ચન આપવકામકાં 
આવ્ંુ છે. સકામકાન્ નકાગદર્ોનચે લકાઈટશ્બલ ભરવકાનકા ંસમ્ની અવશ્ધમકા ંવધકારો, રશ્વ પકા્ની 
લણણી મકાટે ખચેડૂતોનચે લો્ ડકાઉનમકંા છટુછકાટ, ્ેદીઓનચે બચે મશ્્નકા મકાટે પચેરોલ, મ્કાનગરોમકંા 
વસતકા અનચે એ્લકા ર્ેતકા ંવૃધિોનચે ઘરે બચેઠકા ભોજન પ્ોરકાડવકાની વ્વસથકા જચેવકા અનચ્ે  શ્નણકા્્ચ ્ 
પગલકા ંલચેવકામકા ંઆવ્કા ંછે. રકાજ્મકા ં્ોશ્વડ -૧૯નકા ંપોઝીટીવ દદદીઓ અનચે સકં્શ્મત દદદીઓની 
સચેવકા ્રતકા ંઆરોગ્્મદીઓ તથકા રકાજ્મકા ં્કા્દો-વ્વસથકાની જાળવણી ્રતકા સરુક્કા્મદીઓ 
તચેમનકા જાનનકા જોખમચે દદવસ-રકાત જનતકાની સચેવકા મકાટે ફરજ બજાવી રહ્કા ંછે. આ્સસમ્ સજંોગોમકાં 
આ ્ મ્્ચ ોગીઓ પૈ્ ી ્ ોઇનચે પણ ્ ોરોનકાની અસરથી જાન ગમુકાવવકાનો વકારો આવચે એવકા દ્સસકામકાં 
રકાજ્ સર્કારે ૨૫ લકાખની સ્કા્ આપવકાનો સંવચેદનશીલ શ્નણ્્ચ  ્્યો છે.

રકાજ્નકા દરે્ શ્જલ્કા મથ્ોએ ૧૦૦ બચેડની આઇસોલચેશન ્ોસસપટલ ઉભી થઇ ર્ી છે. 
રકાજ્નકા દરે્ ધકારકાસભ્શ્ી રૂ. ૨૫ લકાખ ્ોરોનકા વકા્રસનકા ઇલકાજ મકાટે દવકાઓ-સકાધન 
સુશ્વધકાઓ મકાટે ગુજરકાત ્ેલથ સોસકા્ટીનચે આપનકાર છે. આ સં્ટનકા સમ્મકાં રકાજ્નકા ખૂણચે 
ખૂણકામકાંથી મકાનવતકાની સુવકાસ મ્�્ી ર્ી છે તચેની શ્વગતો પકાશ્ક્્મકાં સમકાશ્વષ્ ્ રવકામકાં આવી 
છે. મનચે શ્વવિકાસ છે ્ે, વડકાપ્રધકાનશ્ી તથકા મુખ્મંરિીશ્ીની અપીલનું પકાલન ્રીનચે ગુજરકાતનકા 
તમકામ નકાગદર્ો સર્કારની દરે્ સુરનકાઓનું શ્નષ્ઠકાપૂવ્ચ્ પકાલન ્રી ્ોરોનકા સકામચેનકા જંગમકાં 
જીત મચેળવવકા મકાટે સ્ભકાગી બનશચે. મ્કામકારીની આ સં્ટની ઘડીઓમકાં પ્રત્ચે્ ગુજરકાતી 
બકાંધવ સોશ્શ્લ દડસટસનસંગ રકાખી તચેની જવકાબદકારી અદકા ્ રે એ સૌથી મોટી દેશ સચેવકા ગણકાશચે. 

જ્ જ્ ગરવી ગુજરકાત
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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નમસ્કાર!
મકારકા વ્કાલકા દેશવકાસીઓ, ્ું અત્કારે 

એ્ વકાર ફરી, ્ોરોનકા વૈશ્વિ્ મ્કામકારી 
પર વકાત ્રવકા મકાટે તમકારી વચ્ચે આવ્ો 
છું. ૨૨ મકાર્ચનકા રોજ જનતકા ્રફ્ુનો જચે 
સં્ લપ આપણચે લીધો ્ તો, એ્ રકાષ્ટ્ર તરી્ે 
તચેની શ્સશ્ધિ મકાટે દરે્ ભકારતવકાસીએ સપંણૂ્ચ 
સંવચેદનશીલતકા સકાથચે, સંપૂણ્ચ જવકાબદકારી 
સકાથચે પોતકાનું ્ોગદકાન આપ્ંુ. બકાળ્ો, 
વડીલો, નકાનકા મોટકા, ગરીબ મધ્મ વગ્ચ, 
ઉચ્ વગ્ચ, દરે્ વ્શ્તિ પરીક્કાની આ 
ક્ણમકંા સકાથચે આવ્કા. જનતકા ્ રફ્નુચે દરે્ 

ભકારતવકાસીએ સફળ બનકાવ્ો. એ્ 
દદવસનકા જનતકા ્રફ્ુથી ભકારતચે દેખકાડી 
દીધુ ં્ ે જ્કારે દેશ પર સં્ ટ આવચે છે, જ્કારે 
મકાનવતકા પર સં્ટ આવચે છે તો ્ેવી રીતચે 
આપણચે બધકા જ ભકારતી્ો સકાથચે મળીનચે, 
એ્શ્રિત થઈનચે તચેમનો સકામનો ્રીએ 
છીએ. તમચે બધકા જ જનતકા ્રફ્ુ મકાટે 
પ્રશંસકાનચે પકારિ છો.

સકાથીઓ, તમચે  ્ોરોનકા વૈ શ્વિ્ 
મ્કામકારી અગંચે શ્વવિની સસથશ્ત સમકારકારોનકા 
મકાધ્મથી સકાભંળી પણ રહ્કા છો અનચે જોઈ 
પણ રહ્કા છો. તમચે એ પણ જોઈ રહ્કા છો 

્ે દુશ્ન્કાનકા સક્મમકાં સક્મ દેશોનચે પણ 
્ેવી રીતચે આ મ્કામકારીએ એ્દમ લકારકાર 
બનકાવી દીધકા છે. એવું નથી ્ે આ દેશો 
પ્ર્કાસ નથી ્ રી રહ્કા અથવકા તચેમની પકાસચે 
સંસકાધનોની ઉણપ છે. પરંતુ ્ોરોનકા 
વકા્રસ એટલી ઝડપથી ફેલકાઈ રહ્ો છે ્ે 
તમકામ તૈ્ કારીઓ અનચે પ્ર્કાસો ્ ોવકા છતકા,ં 
આ દેશોમકાં આ પડ્કારો વધતકા જઈ  
રહ્કા છે.

આ બધકા જ દેશોનકા બચે મશ્્નકાઓનકા 
અધ્્ન વડચે જચે શ્નષ્ર્ચ ની્ળી રહ્ો છે, 
અનચે શ્નષણકાતો પણ એ જ ્્ી રહ્કા છે ્ે 

ક�ોર�ોન� મહ�મ�રી ક�ોવિડ-૧૯ન� જોખમનો ન�થિ� મ�ટો િડ�પ્રધ�ન શ્રી નરોન્દ્રભ�ઇ મ�ોદીએો  
ત�. ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ન�  ર�ત્ો ૧૨ િ�ગ્�થરી આખ� દોશમ�ં ૨૧ વદિસ મ�ટો લ�ોકડ�ઉન જહોર 
ક્્યું છો. ક�ોર�ોન� િ�્રસનો લગત� જરૂરી તમ�મ પગલ�ં-પ�સ�આો િડ�પ્રધ�નશ્રીએો તોમન� 
ર�ષ્ટ્ર જોગ સબં�ોધનમ�ં જણ�વ્� છો. િડ�પ્રધ�નશ્રીન� ર�ષ્ટ્ર જોગ પ્રિચનન�ં એંશ�ો પ્રસત્યત છો. 

કોરોના	મહામારી	સામે	જંગ	લડવા	રાષ્ટ્રભરમાં	લોકડાઉન	
વડાપ્રધાનશ્ીનું	રાષ્ટ્રજોગ	સંબોધન

સંવાદ
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્ોરોનકા સકામચે અસર્કાર્ રીતચે લડવકા મકાટે 
એ્મકારિ શ્વ્લપ છે - સકામકાશ્જ્ અંતર 
(સોશ્શ્લ દડસટનસ).

એટલચે ્ે એ્બીજાથી દૂર ર્ેવું , 
પોતકાનકા ઘરોમકાં જ બંધ ર્ેવું. ્ોરોનકાથી 
બરવકા મકાટે આનકા શ્સવકા્ ્ોઈ ઉપકા્ 
નથી, ્ોઈ મકાગ્ચ નથી. ્ોરોનકાનચે ફેલકાતો 
અટ્કાવવો ્ ો્, તો તચેનકા રચેપની સકા્્લનચે 
તોડવી જ પડશચે. ્ ેટલકા્ લો્ોનચે એવો ભ્રમ 
છે ્ે સકામકાશ્જ્ અંતર એ મકારિ બીમકાર 
લો્ોની મકાટે જરૂરી છે. એવું શ્વરકારવું 
્ોગ્ નથી. સકામકાશ્જ્ અંતર દરે્  
નકાગદર્ની મકાટે છે, પ્રત્ચે્ પદરવકાર મકાટે 
છે, પદરવકારનકા પ્રત્ચે્ સભ્ મકાટે છે. 
્ ેટલકા્ લો્ોની બચેદર્કારી, ્ેટલકા્ 
લો્ોની ખોટી શ્વરકારધકારકા, તમનચે, તમકારકા 
બકાળ્ોનચે, તમકારકા મકાતકા-શ્પતકાનચે, તમકારકા 
પદરવકારનચે, તમકારકા શ્મરિોનચે, સમગ્ર દેશનચે 
ખબૂ મોટી મશુ્ેલીમકંા નકાખંી દેશચે. જો આવી 
બચેદર્કારી આમ જ રકાલતી ર્ી તો 
ભકારતનચે તચેની ્ેટલી મોટી દ્ંમત રૂ્વવી 
પડી શ્ે છે, તચેનો અંદકાજ લગકાવવો પણ 
અઘરો છે.

સકાથીઓ, દેશનકા અનચે્ ભકાગોમકંા 
લૉ્ડકાઉન ્રી દેવકામકંા આવ્ંુ છે. રકાજ્ 
સર્કારનકા આ પ્ર્ત્ોનચે ખૂબ જ ગભંીરતકાથી 
લચેવકા જોઈએ. આરોગ્ ક્ચેરિનકા શ્નષણકાતો અનચે 
અન્ દેશનકા અનભુવોનચે ધ્કાનમકંા રકાખીનચે, 
દેશ આજચે એ્ મ્તવપણૂ્ચ શ્નણ્્ચ  લચેવકા જઈ 

રહ્ો છે. તકા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૦નકા રોજ રકારિચે 
૧૨ વકાગ્કાથી આખકા દેશમકાં, ધ્કાનથી 
સકાભંળજો, આખકા દેશમકા ંસપંણૂ્ચ લૉ્ડકાઉન 
થવકા જઈ રહં્ છે. શ્્નદસુતકાનનચે બરકાવવકા 
મકાટે, શ્્નદસુતકાનનકા દરે્ નકાગદર્નચે બરકાવવકા 
મકાટે રકારિચે ૧૨ વકાગ્કાથી, ઘરમકાથંી બ્કાર 
ની્ળવકા પર, સપંણૂ્ચ પકાબદંી લગકાવી દેવકામકંા 
આવી ર્ી છે.

દેશનકા દરે્  રકાજ્નચે, દરે્ ્ેનદ્ર 
શકાશ્સત પ્રદેશનચે, દરે્  શ્જલ્કાનચે, દરે્  
ગકામનચે, દર ે્  ્સબકાનચે, દર ે્  ગલી-
મ્ોલ્કાનચે ્વચે લૉ્ડકાઉન ્રવકામકાં આવી 
રહ્કા છે. આ એ્ રીતચે ્ રફ્ ુજ છે. જનતકા 
્રફ્ુથી પણ ્ેટલકા્ પગલકા આગળની 
વકાત, જનતકા ્રફ્ુ ્રતકા પણ વધુ ્ડ્.

્ોરોનકા મ્કામકારી શ્વરુધિ શ્નણકા્ચ્્ 
્ુધિની મકાટે આ પગલુ ્વચે ખૂબ જરૂરી 
બની ગ્ુ ંછે. શ્નશ્ચિતપણચે આ લૉ્ડકાઉનની 
એ્ આશ્થ્ચ્ દ્ંમત દેશનચે ભરવી પડશચે. 
પરંતુ એ્ એ્ ભકારતી્નકા જીવનનચે 
બરકાવવું એ અત્કારનકા સમ્મકંા મકારી, 
ભકારત સર્કારની, દેશની દરે્ રકાજ્ 
સર્કારની, દરે્ સથકાશ્ન્ એ્મની સૌથી 
મોટી પ્રકાથશ્મ્તકા છે. એટલકા મકાટે મકારી 
આપ સૌનચે પ્રકાથ્ચનકા છે ્ે તમચે અત્કારનકા 
સમ્મકંા દેશમકંા જ્કા ંપણ છો, ત્કા ંજ ર્ો. 
અત્કારની પદરસસથશ્તનચે ધ્કાનમકાં રકાખતકા, 
દેશમકાં આ લૉ્ડકાઉન ૨૧ દદવસ સુધી 
ર્ેશચે. આવનકારકા ૨૧ દદવસ આપણી મકાટે 

ખૂબ જ મ્તવપૂણ્ચ છે.
આરોગ્ શ્નષણકાતોનું મકાનીએ તો 

્ોરોનકા વકા્રસનકા રચેપની સકા્્લ તોડવકા 
મકાટે ઓછકામકાં ઓછકા ૨૧ દદવસનો સમ્ 
ખૂબ જ મ્તવપૂણ્ચ છે. જો આ ૨૧ 
દદવસમકાં ન્ીં સંભકાળીએ તો દેશ અનચે 
તમકારો પદરવકાર ૨૧ વર્ચ પકાછળ રકાલ્ો 
જશચે. જો આ ૨૧ દદવસ ન્ીં સંભકાળીએ 
તો અનચે્ પદરવકારો ્ંમચેશકા ્ંમચેશકા મકાટે 
બરબકાદ થઇ જશચે. એટલકા મકાટે બ્કાર 
ની્ળવુ ંએટલચે શંુ એ ૨૧ દદવસ મકાટે ભલૂી 
જાવ. ઘરમકાં જ ર્ો, ઘરમકાં જ ર્ો અનચે 
એ્ જ ્કામ ્રો ્ે ઘરમકાં જ ર્ો.
સકાથીઓ,

દેશવ્કાપી લૉ્ડકાઉનચે તમકારકા ઘરનકા 
દરવકાજા ઉપર એ્ લક્મણ રેખકા ખેંરી દીધી 
છે. તમકારે એ ્ કાદ રકાખવકાનું છે ્ ે ઘરમકાંથી 
બ્કાર જનકારું તમકારું એ્ મકારિ પગલું, 
્ોરોનકા જચેવી ગંભીર મ્કામકારીનચે તમકારકા 
ઘરમકંા લકાવી શ્ે છે. તમકારે એ ્કાદ 
રકાખવકાનું છે ્ ે ઘણીવકાર ્ોરોનકાથી 
અસરગ્રસત વ્શ્તિ શરૂઆતનકા દદવસમકાં 
એ્દમ સવસથ જણકા્ છે, તચેનચે રચેપ લકાગ્ો 
છે તચેની ખબર નથી પડતી. એટલકા મકાટે 
સકાવધકાની જાળવો, તમકારકા ઘરોમકા ંજ ર્ો. 
જો્ે, જચે લો્ો ઘરોમકાં છે, તચેઓ સોશ્શ્લ 
મીદડ્કા પર નવી-નવી રીતચે , ખૂબ 
ઇનોવચેટીવ રીતચે આ વકાતનચે ્્ી રહ્કા છે. 
એ્ બચેનર મનચે પણ પસંદ આવ્ું છે. તચે ્ું 
તમનચે પણ બતકાવવકા મકાગું છું. ્ોરોનકા 
એટલચે ્ોઈ રોડ પર નકા ની્ળે.
સકાથીઓ,

શ્નષણકાતોનું એવું પણ ્્ેવકાનું છે ્ે 
આજચે જો ્ોઈ વ્શ્તિમકાં ્ોરોનકા વકા્રસ 
પ્ોંરચે છે તો તચેનકા શરીરમકાં તચેનકા લક્ણો 
દેખકાતકા ્ ેટ ્ ેટલકા્ દદવસો લકાગી જા્ છે. 
આ સમ્ગકાળકા દરશ્મ્કાન તચે જાણચે અજાણચે 
તચે પ્રત્ચે્ વ્શ્તિનચે રચેપ લગકાડી દે છે જચે 
તચેનકા સંપ્્કમકાં આવચે છે. શ્વવિ આરોગ્ 
સંસથકાનો અ્ેવકાલ જણકાવચે છે ્ે આ 
મ્કામકારીનો રચેપ ધરકાવતો એ્ વ્શ્તિ 
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મકારિ એ્ અઠવકાદડ્કા-દસ દદવસમકંા જ 
સેં્ડો લો્ો સુધી આ બીમકારી પ્ોંરકાડી 
શ્ે છે. એટલચે ્ે તચે આગની જચેમ ઝડપથી 
ફેલકા્ છે. શ્વવિ આરોગ્ સસંથકાનો જ અન્ 
એ્ આં્ડો ખૂબ મ્તવપૂણ્ચ છે.
સકાથીઓ,

શ્વવિમકા ં્ ોરોનકા વકા્રસનો રચેપ ધરકાવતકા 
વ્શ્તિઓની સખં્કાનચે પ્ેલકા એ્ લકાખ સધુી 
પ્ોંરવકામકંા ૬૭ દદવસ લકાગી ગ્કા ્ તકા. તચે 
પછી મકારિ ૧૧ દદવસમકંા જ એ્ લકાખ નવકા 
લો્ોનચે રચેપ લકાગી ગ્ો ્તો.

જરકા શ્વરકારો, પ્લેકા એ્ લકાખ 
લો્ોનચે રચેપ લકાગવકામકાં ૬૭ દદવસ લકાગ્કા 
અનચે પછી તચેનચે ૨ લકાખ લો્ો સુધી 
પ્ોંરવકામકાં મકારિ ૧૧ દદવસ લકાગ્કા. તચે 
્જુ પણ એટલું ભ્ં્ર છે ્ ે બચે લકાખ રચેપ 
ધરકાવતકા લો્ોમકાંથી રિણ લકાખ લો્ો સુધી 
આ બીમકારી પ્ોંરવકામકાં મકારિ રકાર દદવસ 
લકાગ્કા. તમચે અંદકાજો લગકાવી શ્ો છો ્ે 
્ોરોનકા વકા્રસ ્ ેટલી ઝડપથી ફેલકાઈ રહ્ો 
છે. અનચે જ્કારે આ ફેલકાવકાનું શરુ ્રે છે, 
તો તચેનચે રો્વો અત્ંત મુશ્ેલ ્ો્ છે.
સકાથીઓ,

આ જ ્કારણ છે ્ે રીન, અમચેદર્કા, 
ફકાંસ, જમ્ચની, સપચેન, ઇટલી, ઈરકાન જચેવકા 
દેશોમકાં જ્કારે ્ોરોનકા વકા્રસચે ફેલકાવકાનું 
શરુ ્્ુું તો પદરસસથશ્ત બચે્કાબુ બની ગઈ. 
અનચે એ પણ ્કાદ રકાખો, ઇટલી ્ો્ ્ે 
અમચેદર્કા, આ દેશોની આરોગ્ સચેવકાઓ, 

આખી દુશ્ન્કામકાં સૌથી શ્ચેષ્ઠ મકાનવકામકાં 
આવચે છે. આમ છતકાં, આ દેશ ્ોરોનકાનો 
પ્રભકાવ ઓછો ન ્રી શક્કા. પ્રશ્ન એ છે 
્ે આ સસથશ્તમકાં આશકાનું દ્રણ ક્કાં છે? 
ઉપકા્ શું છે, શ્વ્લપ ્્કા છે?
સકાથીઓ,

્ોરોનકા સકામચે લડવકા મકાટે આશકાનું 
દ્રણ, તચે દેશો પકાસચેથી મળેલકા અનુભવો 
છે જચે ્ોરોનકાનચે અમુ્ ્દ સુધી શ્ન્ંશ્રિત 
્રી શક્કા. અઠવકાદડ્કાઓ સુધી આ 
દેશોનકા નકાગદર્ો ઘરોમકાંથી બ્કાર નથી 
ની્ળ્કા, આ દેશોનકા નકાગદર્ોએ સો ટ્કા 
સર્કારી શ્નદદેશોનું પકાલન ્ ્ુું અનચે એટલકા 
મકાટે આ ્ ેટલકા્ દેશ ્ વચે આ મ્કામકારીમકાથંી 
બ્કાર આવવકા તરફ આગળ વધી રહ્કા 
છે. આપણચે પણ એવંુ મકાનીનચે રકાલવંુ 
જોઈએ ્ ે આપણી સકામચે આ એ્ જ રસતો 
છે - આપણચે ઘરમકાંથી બ્કાર નથી 
ની્ળવકાનું. ભલચે જચે પણ થવકાનું ્ો્ તચે 
થઇ જા્, ઘરમકાં જ ર્ેવકાનું છે. ્ ોરોનકાથી 
ત્કારે જ બરી શ્કા્ તચેમ છે જ્કારે ઘરની 
લક્મણ રેખકાનચે ઓળંગવકામકંા ન આવચે. 
આપણચે આ મ્કામકારીનકા વકા્રસનકા રચેપનચે 
રો્વકાનો છે, તચેનચે ફેલકાવવકાની રચેઇનનચે 
તોડવકાની છે.
સકાથીઓ,

ભકારત આજચે એ સટેજ પર છે જ્કાં 
આપણકા આજનકા ્કા્યો નક્ી ્રશચે ્ે આ 
મોટી આપશ્તિનકા પ્રભકાવનચે આપણચે ્ેટલો 

ઓછો ્રી શ્ીએ તચેમ છીએ. આ સમ્ 
આપણકા સં્લપનચે વકારંવકાર મજબૂત ્રવકા 
મકાટેનો છે. આ સમ્ ડગલચે નચે પગલચે સં્ મ 
જાળવવકાનો છે. તમકારે ્કાદ રકાખવકાનું છે 
- જીવન છે તો દુશ્ન્કા છે. આ ધૈ્્ચ અનચે 
શ્શસતની ક્ણ છે. જ્કાં સુધી દેશમકંા 
લૉ્ડકાઉનની સસથશ્ત છે, આપણચે આપણો 
સં્લપ શ્નભકાવવકાનો છે, આપણંુ વરન 
શ્નભકાવવકાનું છે. મકારી તમનચે પ્રકાથ્ચનકા છે ્ે 
ઘરોમકાં ર્ીનચે તમચે એ લો્ો શ્વરચે શ્વરકાર 
્રો, તચેમનકા મકાટે મંગલ્કામનકાઓ ્રો ્ે 
જચેઓ પોતકાનું ્ત્ચવ્ શ્નભકાવવકા મકાટે, 
પોતકાની જાતનચે જોખમમકાં નકાખીનચે ્કામ 
્રી રહ્કા છે. તચે ડૉકટસ્ચ, તચે નસયો, પચેરકા 
મચેડી્લ સટકાફ, પચેથોલોશ્જસટ શ્વશચે શ્વરકારો, 
જચેઓ આ મ્કામકારી વડચે એ્ એ્ જીવનનચે 
બરકાવવકા મકાટે, દદવસ રકાત દવકાખકાનકામકાં 
્કામ ્રી રહ્કા છે. દવકાખકાનકા વ્ીવટનકા 
લો્ો, એમ્બ્ુલનસ રલકાવનકારકા ડ્કાઈવર, 
વોડ્ચ બો્સ, તચે સફકાઈ ્મ્ચરકારીઓ શ્વશચે 
શ્વરકારો જચેઓ આ મુશ્લે ઘડીમ કંા 
બીજાઓની સચેવકા ્રી રહ્કા છે.

તમચે તચે લો્ો મકાટે પ્રકાથ્ચનકા ્રો જચે 
તમકારી સોસકા્ટી, તમકારકા મ્ોલ્કાઓ, 
તમકારકા રસતકાઓ, સકાવ્ચજશ્ન્ સથકાનોનચે 
સચેનીટકાઇઝ ્રવકામકાં લકાગચેલકા છે, જચેનકાથી 
આ વકા્રસનું નકામોશ્નશકાન નકા બરચે.

તમનચે સકારી જાણ્કારી આપવકા મકાટે 
૨૪ ્લકા્ ્કામ ્રી ર્ેલકા મીદડ્કાનકા 
લો્ોનકા શ્વર્મકાં પણ શ્વરકારો, જચેઓ 
રચેપનું જોખમ ઉઠકાવીનચે રસતકાઓ પર છે, 
દવ કાખકાનકાઓમકંા  છ ે.  તમચે  તમકાર ી 
આસપકાસનકા પોલીસ ્મ્ચરકારીઓનકા 
શ્વર્મકંા શ્વરકારો જચેઓ પોતકાનકા ઘર 
પદરવકારની શ્રંતકા ્્કા્ચ શ્વનકા, તમનચે 
બરકાવવકા મકાટે દદવસ રકાત ફરજ પર ઊભકા 
છે, અનચે ્ેટલી્ વકાર લો્ોનો ગુસસો પણ 
સ્ન ્રી રહ્કા છે.
સકાથીઓ,

્ોરોનકા વૈશ્વિ્ મ્કામકારીથી ઉતપન્ન 
થ્ચેલ પદરસસથશ્તઓની વચ્ચે, ્ેનદ્ર અનચે 
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દેશભરની રકાજ્ સર્કારો ઝડપથી ્કામ 
્રી ર્ી છે. રોજબરોજની શ્જંદગીમકાં 
લો્ોનચે અસશુ્વધકા ઊભી ન થકા્, તચેનકા મકાટે 
સતત પ્ર્ત્ ્રી ર્ી છે. તમકામ જરૂરી 
રીજવસતુઓનો પુરવઠો જળવકા્ચેલ ર્ે, 
તચેનકા મકાટે બધકા જ ઉપકા્ો ્ રવકામકાં આવ્કા 
છે અનચે આગળ પણ ્રવકામકાં આવશચે. 
શ્નશ્ચિતપણચે સં્ટની આ ઘડી, ગરીબોની 
મકાટે પણ ખૂબ ્પરો સમ્ લઈનચે આવી 
છે. ્ેનદ્ર સર્કાર, રકાજ્ સર્કારોની સકાથચે 
સમકાજનકા અન્ સંગઠન, શ્સશ્વલ 
સોસકા્ટીનકા લો્ો, ગરીબોનચે ત્લીફ, 
ઓછી પડચે, તચેની મકાટે સતત લકાગચેલકા છીએ. 
ગરીબોની મદદ મકાટે અનચે્ો લો્ો સકાથચે 
આવી રહ્કા છે. જીવન જીવવકા મકાટે જચે 
જરૂરી છે, તચેનકા મકાટે બધકા જ પ્ર્કાસોની 
સકાથચે જ જીવન બરકાવવકા મકાટે જચે જરૂરી 
છે, તચેનચે સવયોચ્ પ્રકાથશ્મ્તકા આપવી જ 
પડશચે. આ નવી મ્કામકારી સકામચે લડવકા મકાટે 
દેશની સવકાસ્થ્ સશુ્વધકાઓનચે તૈ્કાર ્ રવકાનું 
્કામ ્ેનદ્ર સર્કાર સતત ્રી ર્ી છે.

શ્વવિ આરોગ્ સગંઠન, ભકારતનકા મોટકા 
શ્રદ્તસકા અનચે સંશોધન સંસથકાનો તથકા 
સવકાસ્થ્ શ્નષણકાતોની સલકા્ અનચે સરૂનો 
પર ્ કા ્્ચ ્ રીનચે સર્કારે સતત શ્નણ્્ચ ો લીધકા 

છે. ્ વચે ્ ોરોનકાનકા દદદીઓની સકારવકાર મકાટે, 
દેશનકા આરોગ્ ઈનફકાસટ્ર્રરનચે વધ ુમજબતૂ 
બનકાવવકા મકાટે ્ ેનદ્ર સર્કારે ૧૫ ્ જાર ્ રોડ 
રૂશ્પ્કાની જોગવકાઈ ્ રી છે. તચેનકાથી ્ ોરોનકા 
સકાથચે જોડકા્ચેલ ટેસટીંગ ફેશ્સશ્લટી, ખકાનગી 
સુરક્કા સકાધનો, આઇસોલચેશન બચેડસ, 
આઈસી્ુ બચેડસ, વચેનટીલચેટસ્ચ, અનચે અન્ 
જરૂરી સકાધનોની સખં્કા ઝડપથી વધકારવકામકંા 
આવશચે. સકાથચે જ મચેડી્લ અનચે પચેરકામચેડી્લ 
મચેનપકાવરનચે તકાલીમ આપવકાનુ ં ્કામ પણ 
્રવકામકાં આવશચે. મેં રકાજ્ સર્કારોનચે 
શ્વનંતી ્રી છે ્ે, અત્કારનકા સમ્મકાં 
તચેમની પ્ેલી પ્રકાથશ્મ્તકા, મકારિ અનચે મકારિ 
આરોગ્ સચેવકાઓ જ ્ ોવી જોઈએ, આરોગ્ 
્કાળજી એ જ પ્રકાથશ્મ્તકા ્ોવી જોઈએ.

મનચે સંતોર છે ્ે, દેશનું ખકાનગી ક્ચેરિ 
પણ સંપૂણ્ચ રીતચે ખભચે ખભો શ્મલકાવીનચે 
સં્ટ અનચે મ્કામકારીની આ ઘડીમકાં 
દેશવકાસીઓની સકાથચે ઊભું છે.

ખકાનગી લચેબ, ખકાનગી દવકાખકાનકાઓ, 
બધકા જ આ પડ્કારજન્ સમ્ગકાળકામકાં 
સર્કારની સકાથચે ્કામ ્રવકા મકાટે આગળ 
આવી રહ્કા છે. પરંતુ સકાથીઓ, એ પણ 
ધ્કાન રકાખો ્ ે આવકા સમ્મકા ંજાણચે અજાણચે 
્ેટલી્વકાર અફવકાઓ પણ ફેલકા્ છે. મકારો 

તમનચે આગ્ર્ છે ્ે ્ોઈ પણ પ્ર્કારની 
અફવકાઓ અનચે અંધશ્વવિકાસથી બરજો. 
તમકારકા દ્કારકા ્ેનદ્ર સર્કાર, રકાજ્ સર્કાર 
અનચે મચેડી્લ સંસથકાઓ દ્કારકા આપવકામકાં 
આવચેલકા શ્નદદેશો અનચે સરૂનોનુ ંપકાલન ્ રવું 
ખૂબ જરૂરી છે.

મકારી તમનચે પ્રકાથ ્ચનકા છ ે ્ ે આ 
બીમકારીનકા લક્ણો દરશ્મ્કાન, ડૉકટરની 
સલકા્ લીધકા શ્વનકા, ્ ોઇપણ દવકા ન લચેશો. 
્ોઇપણ પ્ર્કારની છેડછકાડ, તમકારકા જીવનનચે 
વધકારે જોખમમકાં નકાખી શ્ે તચેમ છે.
સકાથીઓ,

મનચે શ્વવિકાસ છે દરે્  ભકારતવકાસી 
સં્ટની આ ઘડીમકાં સર્કારનકા, સથકાશ્ન્ 
વ્ીવટનકા શ્નદદેશોનું પકાલન ્રશચે. ૨૧ 
દદવસનું લૉ્ડકાઉન, લકાંબો સમ્ છે, પરંતુ 
તમકારકા જીવનની રક્કા મકાટે, તમકારકા 
પદરવકારની રક્કા મકાટે તચે એટલુ ંજ મ્તવપણૂ્ચ 
છે. મનચે શ્વવિકાસ છે, દરે્ શ્્નદુસતકાની આ 
સં્ટનો મકારિ સફળતકાપૂવ્ચ્ સકામનો જ 
ન્ીં ્રે પરંતુ આ મુશ્લે ઘડીમકંાથી 
શ્વજ્ી બનીનચે બ્કાર ની્ળશચે. તમચે તમકારું 
ધ્કાન રકાખો, તમકારકા લો્ોનું ધ્કાન રકાખો.

જ્ શ્્નદ!

સંવાદ
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મકારકા વ્કાલકા દેશવકાસીઓ,
સકામકાન્  રીતચે મન ્ી બકાતમકા ં્ુ ંઅનચ્ે  શ્વર્ોનચે લઇનચે આવું 

છુ.ં પરંત ુઆજચે દેશ અનચે દશુ્ન્કાનકા મનમકા ંમકારિ નચે મકારિ એ્ જ 
વકાત છે, ્ ોરોનકા વશૈ્વિ્ મ્કામકારીનકા ્ કારણચે ઉભુ ંથ્ચેલુ ંભ્ં્ ર સં્ ટ. 
આ સજંોગોમકા ં્ુ ંઅન્ ્ોઇ વકાતો ્રંૂ તો તચે ્ોગ્ નશ્્ં ગણકા્. 
પરંત ુસૌથી પ્ેલકા ં્ુ ંબધકા દેશવકાસીઓ પકાસચે ક્મકા મકાગુ ંછુ,ં અનચે 
મકારો આતમકા ્ ્ે છે ્ ે, તમચે મનચે રોક્સ ક્મકા ્ રશો. ્ ેમ ્ ે, ્ ેટલકા્ 
એવકા શ્નણ્્ચ ો લચેવકા પડ્કા છે જચેનકા ્કારણચે તમનચે બધકાનચે અનચ્ે  
પ્ર્કારની મશુ્ેલીઓ ઉઠકાવવી પડી ર્ી છે, ખકાસ ્ રીનચે મકારકા ગરીબ 
ભકાઇઓ બ્ેનોનચે જોઉં છુ ંતો રોક્સ એવુ ંલકાગચે છે ્ે, એમનચે થતું 
્શચે ્ે આ ્ેવકા વડકાપ્રધકાન છે જચેમણચે અમનચે આ મસુીબતમકા ંનકાખંી 
દીધકા. તચેમની પણ ્ુ ંખકાસ ક્મકા મકાગુ ંછંુ. બની શ્ે ્ે, ઘણકા લો્ો 
મકારકાથી નકારકાજ પણ ્ શચે, ્ ે એવકા તો ્ ેવકા બધકાનચે ઘરમકંા પરૂી રકાખ્કા 
છે. ્ુ ં તમકારકા બધકાની મશુ્ેલીઓ સમજુ ંછુ.ં તમનચે પડી ર્ેલી 
પરેશકાનીઓ પણ સમજુ ં છંુ. પરંત ુભકારત જચેવકા ૧૩૦ ્રોડની 
વસતીવકાળકા દેશચે ્ોરોનકા શ્વરૂધિની લડકાઇ મકાટે આ પગલંુ ઉઠકાવ્કા 
શ્સવકા્ બીજો ્ ોઇ રસતો ન્ોતો. ્ ોરોનકા શ્વરૂધિ લડકાઇ જીવન અનચે 
મૃત્ુ વચ્ચેની લડકાઇ છે, અનચે આ લડકાઇમકા ંઆપણચે જીતવકાનુ ંછે. 

અનચે એટલકા મકાટે જ આવકા ્ ઠોર પગલકા ંઉઠકાવવકા બ્ ુજરૂરી ્ તકા. 
આવકા પગલકા ંમકાટે ્ ોઇનચે મન ન થકા્ પરંત ુદશુ્ન્કાની સસથશ્ત જો્કા 
પછી લકાગચે છે ્ ે, આ એ્ જ રસતો બચ્ો છે. તમનચે તમકારકા પદરવકારનચે 
સલકામત રકાખવકા છે, ્ુ ંફરી એ્વકાર તમનચે જચે પણ અગવડ પડી 
છે, મશુ્ેલી પડી છે, તચેનચે મકાટે ક્મકા મકાગુ ંછુ.ં સકાથીઓ, આપણચે ત્કાં 
્્ેવકા્ છે “એવ ંએવ ંશ્વ્કારઃ અપી તરૂન્કા સકાધ્તચે સખુમ્” એટલચે 
્ે, શ્બમકારી અનચે તચેનકા પ્ર્ોપનચે શરૂઆતમકા ંજ ડકામી દેવકા જોઇએ. 
પછી રોગ અસકાધ્ બની જા્ છે ત્કારે તચેનો ઇલકાજ પણ મશુ્ેલ 
બની જા્ છે. અનચે આજ પરંૂૂ શ્્ંદસુતકાન, દરે્ શ્્ંદસુતકાની આજ 
્રી રહ્ો છે. ભકાઇઓ, બ્ેનો, મકાતકાઓ અનચે વડીલો ્ોરોનકા 
વકા્રસચે દશુ્ન્કાનચે ્ેદમકંા ઝ્ડી લીધી છે.  અનચે તચે જ્ઞકાન,  શ્વજ્ઞકાન, 
ગરીબ, તવગંર, નબળકા, તકા્કાતવકાન એમ ્ર ્ોઇનચે પડ્કાર ફ�્ી 
રહ્ો છે. તચે ન તો ્ ોઇ દેશનકા સીમકાડકામકા ંબધંકા્ચેલો છે, ન ્ ોઇ ક્ચેરિ 
જવુચે છે, અનચે ન ્ ોઇ ઋત ુજવુચે છે. આ વકા્રસ મકાણસનચે મકારવકાની, 
તચેણચે ખતમ ્રવકાની જીદ લઇનચે બચેઠો છે, અનચે એટલકા મકાટે સૌ 
્ોઇએ, પરૂી મકાનવજાતચે આ વકા્રસનચે ખતમ ્રવકા મકાટે એ્સપં 
થઇનચે સં્ લપ ્ રવો જ પડશચે. ્ ેટલકા્ લો્ોનચે એવંુ લકાગચે છે ્ ે તચેઓ 
લૉ્ડકાઉનનુ ંપકાલન ્રીનચે જાણચે બીજાની મદદ ્રી રહ્કા છે. અરે 

ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþðk‚eyku ‚kÚku ‚tðkË MÚkkÃkðk þY fhu÷ku ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ 
rËLk«ríkrËLk ðÄw Lku ðÄw ÷kufr«Þ ƒLkíkku òÞ Au. ðzk«Äk™©e Ëuþ™k Auðkzk™k {k™ðe ‚wÄe ÓËÞLkk ŸzkýÚke 
hurzÞku™k {kæÞ{ Úkfe ‘{™ fe ƒkŒ’ fkÞo¢{ îkhk rðrðÄ rð»kÞku Ãkh íku{Lkk Ëe½oárüÃkqqýo rð[khku hsq fhu 
Au. ŒksuŒh{kt «‚krhŒ ÚkÞu÷k íku{Lkk ðõíkÔÞLkk ytþkuLke Í÷f «MŒwŒ Au. 

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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સંવાદ

ભકાઇ, આવો ભ્રમ રકાખવો એ ્ોગ્ નથી. આ લૉ્ડકાઉન તમનચે 
ખદુનચે બરકાવવકા મકાટે છે. તમનચે બરકાવવકાની સકાથચે તમકારકા પદરવકારનચે 
પણ બરકાવવકાનો છે. ્કાલ તો તમકારે આવનકારકા ્ેટલકા્ દદવસો 
સધુી આ રીતચે ધીરજ બતકાવવી જ પડશચે. લક્મણરેખકાનુ ંપકાલન ્ રવુ 
જ રહં્. સકાથીઓ, ્ુ ંએ પણ જાણુ ંછંુ ્ે, ્ોઇ ્કા્દો તોડવકા નથી 
ઇચછતુ,ં શ્ન્મનો ભગં ્ રવકા નથી ઇચછતુ,ં પરંત ુ્ ેટલકા્ લો્ો એવું 
્રે છે, ્ેમ ્ે, ્જી પણ તચેઓ સસથશ્તની ગભંીરતકા સમજી નથી 
રહ્કા. આવકા લો્ોનચે ્ ુ ંએ જ ્ ્ીશ ્ ે, લૉ્ડકાઉનનો શ્ન્મ તોડશો 
તો ્ોરોનકા વકા્રસથી બરવકાનુ ંમશુ્ેલ બની જશચે. દશુ્ન્કાભરમકાં 
ઘણકા લો્ો આવકા વ્ેમમકા ં્તકા. આજચે એ બધકા પસતકાઇ રહ્કા છે. 
સકાથીઓ, આપણચે ત્કંા ્ ્ેવકા્ છે, “આરોગ્ં પરમ ભકાગ્ં, સવકાસથ્ં 
સવકાથ્ચ સકાધનમ્” અથકા્ચત્ આરોગ્ જ સૌથી મોટુ ં ભકાગ્ છે, નચે 
દશુ્ન્કામકંા બધકા સખુનુ ંસકાધન સવકાસ્થ્ જ છે. આ સસથશ્તમકંા શ્ન્મ 
તોડનકારકા પોતકાનકા જ જીવન સકાથચે બ્ ુમોટી રમત રમી રહ્કા છે. 
સકાથીઓ, આ લડકાઇનકા અનચ્ે  ્ોધિકા છે, જચે ઘરમકા ંન્ીં, ઘરની 
બ્કાર ર્ીનચે ્ોરોનકા વકા્રસનો 
મુ્ કાબલો ્રી રહ્કા છે. તચેઓ આપણકા 
પ્ેલી ્ રોળનકા સશૈ્ન્ો છે. ખકાસ ્ રીનચે 
આપણી નસ્ચ બ્ેનો છે, નસયોનુ ં ્કામ 
્રનકારકા ભકાઇઓ છે, ડૉ્ટરો છે, 
અધ્ચતબીબી ્મ્ચરકારીગણ છે. એવકા 
સકાથીઓ, ્ે જચે ્ોરોનકાનચે ્રકાવી રૂ્ ્કા છે. આજચે આપણચે તચેમની 
પકાસચેથી પ્રચેરણકા લચેવકાની છે. પકાછલકા દદવસોમકંા મેં એવકા ્ ેટલકા્ લો્ો 
સકાથચે ફોન પર વકાત ્રી છે, તચેમનો ઉતસકા્ પણ વધકા્યો છે, અનચે 
તચેમની સકાથચે વકાત ્રીનચે મકારો પણ ઉતસકા્ વધ્ો છે. ્ુ ંએમની 
પકાસચેથી ઘણુબંધુ ંશીખ્ો છુ.ં મનચે બ્ ુમન થતુ ં્તુ ંએટલકા મકાટે, 
આ વખતચે મન ્ ી બકાતમકંા એવકા સકાથીઓનો અનભુવ એમની સકાથચે 
થ્ચેલી વકાતરીત, એમકંાથી ્ ેટલી્ વકાતરીત ્ ુ ંઆપનચે જણકાવી રહ્ો 
છુ.ં સૌથી પ્ેલકા ંઆપણી સકાથચે જોડકાશચે શ્ીરકામ ગમપકા તચેજાજી. આમ 
તો તચેઓ આઇટી પ્રોફેશનલ છે. આવો તચેમનકા અનભુવો સકાભંળીએ.

રકામઃ- નમસતચે, નમસતચે,
મોદીજીઃ- મેં સકાભંળ્ુ ંછે ્ ે, તમચે ્ ોરોનકા વકા્રસનકા આ ગભંીર 

સં્ ટમકંાથી બ્કાર ની્ળી આવ્કા છો. 
રકામઃ- ્કાજી, 
મોદીજીઃ- ્ુ ંતમકારી સકાથચે થોડી વકાત ્રવકા મકાગંુ ંછુ.ં તમચે આ, 

સં્ ટમકંાથી ઉગરી ગ ક્ા છો. તો, ્ંુ તમકારો અનભુવ સકંાભળવકા ઇચછુ ંછંુ.
રકામઃ- ્ુ ંઆઇટી ક્ચેરિનો ્મ્ચરકારી છુ.ં ્કામનચે લીધચે દુબઇ ગ્ો 

્તો. ્ુ ંએ્ મીટીંગ મકાટે. ત્કા ંજાણતકા અજાણતકા આ રચેપ લકાગી 
ગ્ો. પરત આવતકા ંજ તકાવ અનચે આ બધંુ રકાલ ુથઇ ગ્ંુ ્તુ.ં તો 
પકંાર-છ દદવસ પછી ડૉ્ટરોએ ્ોરોનકા વકા્રસનો ટેસટ ્્યો અનચે 
ત્કારે એ ટેસટ પોઝીટીવ આવ્ો ્ તો. ત્કારે ગકંાધી ્ ોસસપટલ, સર્કારી 

્ોસસપટલ, ્ૈદરકાબકાદમકા ંમનચે દકાખલ ્્યો ્તો. અનચે ત્કાર પછી 
૧૪ દદવસચે ્ ુ ંસકાજો થઇ ગ્ો ્ તો. અનચે મનચે ્ ોસસપટલમકાથંી રજા 
આપી દીધી ્તી. તો થોડંુ ડરકામણુ ં્તુ ંઆ બધુ.ં 

મોદીજીઃ- તો જ્કારે તમનચે આ રચેપ લકાગ્ો, ત્કારે તમનચે 
એ્દમથી તમકારો પ્રશ્તભકાવ શુ ં્તો ?

રકામઃ- પ્ેલકા તો બ્ ુડરી ગ્ો ્તો. પ્ેલકા તો મકાની જ 
ન્ોતો શ્તો ્ે, મનચે આ બીમકારી થઇ ગઇ છે. એવુ ંતો શુ ંથઇ 
ગ્ુ ં? ્ેમ ્ે, ભકારતમકંા તો ્ંઇ્ બચે-રિણ લો્ોનચે જ ્ોરોનકા થ્ો 
્તો. એટલચે ્ંઇ ખબર તો ન્ોતી, એનકા શ્વશચે. મનચે જ્કારે 
્ોસસપટલમકાં  દકાખલ ્્યો ્તો ત્કાર ે મનચે અલકા્દકા 
વોડ્ચમકા(ંક્ોરનટકાઇનમકા)ં રકાખ્ો ્ તો. ત્કારે તો શરૂનકા બચે-રિણ દદવસ 
બધુ ંએમ જ રકાલતુ ંરહ્ ં્તુ.ં 

મોદીજીઃ- ્કા.
રકામઃ- એ બ્ુ ંસકારકા ્ તકા. મકારી સકાથચે, દરરોજ મનચે ્ ોલ ્ રીનચે 

મકારી સકાથચે વકાત ્ રતકા ્ તકા, અનચે મનચે ભરોસો આપતકા ્ તકા ્ ે, ્ ંઇ 
ન્ીં થકા્. તમચે સકાજા થઇ જશો. આવી 
બધી વકાતો ્ રતકા ર્ેતકા ્ તકા. દદવસમકાં 
બચે-રિણવકાર ડૉ્ટર વકાત ્રતકા ્તકા. 
નસયો પણ વકાત ્રતી ્તી. તો પ્ેલકા 
જચે ડર ્તો, પરંત ુપછીથી એવુ ંલકાગ્ંુ 
્ે, ્કા આટલકા સકારકા લો્ો સકાથચે છુ,ં 

એમનચે ખબર છે ્ે શુ ં્રવકાનંુ છે, અનચે એટલચે ્ુ ંસકાજો થઇ જઇશ. 
એવુ ંલકાગ્ુ ં્તંુ. 

મોદીજીઃ- તમચે પોતચે ્ઇ ્ઇ સકાવરચેતી રકાખી. તમચે ્ટુબં મકાટે 
્ઇ ્ઇ સકાવરચેતી રકાખી. 

રકામઃ- ્ુટુબં મકાટે તો પ્ેલકંા આ શ્વરચે જ્કારે મનચે ખબર પડી 
ત્કારે તો ્ુ ંક્ોરનટકાઇનમકા ં્તો. પરંત ુક્ોરનટકાઇન પછી પણ 
ડૉ્ટરોએ ્હ્ ં્તુ ં્ે, ્જી બીજા ૧૪ દદવસ ઘરે જ ર્ેવકાનુ ંછે, 
અનચે તમકારે તમકારકા રૂમમકંા જ ર્ેવકાનંુ છે, અનચે મકારી જાતનચે ઘરમકંા 
જ ક્ોરનટકાઇન ર્ેવકાનુ ં્હ્ ં્તુ.ં એટલચે ઘરે આવ્કા પછી પણ ્ું 
મકારકા ઘરમકંા જ છુ.ં  મોટકાભકાગચે મકારકા રૂમમકંા જ ર્ંુ છુ.ં મકાસ્ પ્ેરીનચે 
જ ર્ુ ંછુ.ં આખો દદવસ, જ્કારે પણ બ્કાર ખકાવકાપીવકા મકાટે ની્ળું 
છુ ંતો, ્કાથ બરકાબર સકાફ ્રુ ંછુ.ં અનચે એ બધુ ંબ્ ુઅગત્નુ ંછે.

મોદીજીઃ- રકાલો, રકામ તમચે સકાજા થઇ ગ્કા. તચે સકારંૂ થ્ંુ. તમનચે 
અનચે તમકારકા પદરવકારનચે મકારી અનચ્ે  અનચ્ે  શભુચેચછકાઓ છે. 

સકાથીઓ, રકામચે જણકાવ્ંુ છે તચેમ, તચેમણચે ્ોરોનકાનો અદેંશો થ્કા 
પછી ડૉ્ટરોએ તચેમનચે જચે ્ંઇ સરૂનકાઓ આપી તચેનુ ંતચેમણચે પકાલન 
્્ુું અનચે તચેનુ ંજ પદરણકામ છે ્ે આજચે તચેઓ સકાજા થઇનચે સકામકાન્ 
જીવન જીવી રહ્કા છે. 

્વચે આપણી સકાથચે પણૂચેથી ડૉ્ટર જોડકાઇ રહ્કા છે. શ્ીમકાન ડો્ટર 
બોરસચે.

“આર�ોગ્ જ સ�ૌથરી મ�ોટ્યં  ભ�ગ્ છો, નો દ્યવન્�મ�ં 
બધ� સ્યખન્ય ંસ�ધન સિ�સ્્ જ છો.

”
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“૨૦૨૦ન� િર્ષનો પરૂી દ્યવન્� આંતરર�ષ્ટ્ર ી્ નસ્ષ 
એનો આ્� િર્ષ તરીકો મન�િરી રહરી છો.

”

મોદીજીઃ- નમસતચે ડૉ્ટર..
ડૉ્ટરઃ- નમસતચે.. નમસતચે..
મોદીજીઃ નમસતચે.. તમચે તો શ્બલ્ુલ જનસચેવકા એ જ પ્રભુસચેવકાનકા 

શ્વરકારથી સચેવકામકંા લકાગચેલકા છો. તો ્ુ ંઆજચે આપની સકાથચે થોડી 
વકાતો ્ રવકા મકંાગુ ંછુ.ં જચે દેશવકાસીઓ મકાટે આપનો સદેંશ બનચે. એ્ 
તો અનચ્ે  લો્ોનકા મનમકંા એવો પ્રશ્ન છે ્ે, ડૉ્ટરનો સપં ્્ક ્્કારે 
્રવો જોઇએ ? અનચે ્ ્કારે તચેમણચે ્ ોરોનકાનુ ંપરીક્ણ ્ રકાવવુ ંજોઇએ 
? એ્ ડૉ્ટર ્ ોવકાનકા નકાતચે આપચે તો પૂરી રીતચે પોતકાની જાતનચે આ 
્ોરોનકાનકા દદદીઓ મકાટે સમશ્પ્ચત ્રી દીધી છે. તો આપની વકાતમકાં 
ખબૂ તકા્કાત છે. અનચે ્ુ ંઆપની પકાસચેથી સકાભંળવકા મકાગંુ ંછુ.ં 

ડૉ્ટરઃ- સરજી... અ્ીં્કા જચે બી.જચે.મચેડી્લ ્ોલચેજ પણૂચે છે, તચેમકાં 
્ુ ંપ્રોફેસર છુ.ં અનચે અમકારકા પૂનકામકા ંમ્શુ્નશ્સપલ ્ ોપયોરેશન ્ ોસસપટલ 
છે. નકા ડ ુ્ ોસસપટલનકા નકામથી. ત્ કા ંજાન્ુઆરી ૨૦૨૦થી એ્ સક્ીનીંગ 
્ેનદ્ર રકાલ ુથઇ ગ્ંુ છે. તચેમકા ંઆજ સધુીમકંા ્ ોવીડ ૧૯નકા ૧૬ પોઝીટીવ 
્ેસ મળી આવ્કા છે. અનચે એ જચે ૧૬ ્ોવીડ ૧૯નકા પોઝીટવ દદદીઓ 
છે. તચેમકંાથી અમચે સકારવકાર આપીનચે તચેમનચે ક્ોરનટકાઇન ્ રીનચે, અલકા્દકા 
રકાખીનચે સકારવકાર આપીનચે સકાત જણનચે રજા આપી દીધી છે સર.. અનચે 
જચે ્જી બકા્ી નવ ્ેસ છે તચેમની સસથશ્ત પણ ખબૂ સસથર છે અનચે 
તશ્બ્તમકા ંસુધકારો પણ થઇ રહ્ો છે. તચેમનકા 
શરીરમકંા વકા્રસ ્ોવકા છતકંા પણ તચેઓ 
સકાજા થઇ રહ્કા છે. તચેઓ ્ ોરોનકા વકા રસની 
અસરથી મતુિ થઇ રહ્કા છે. અત્કારે અ્ીં 
જચે નમનૂકાનુ ં્ દ છે, તચે નકાનુ,ં ૧૬ ્ ેસનુ ંજ 
છે સર.. પરંત ુએવુ ંજણકાઇ રહં્ છે ્ ે ્ વુકાન 
વસશ્ત પણ અસરગ્રસત થઇ ર્ી છે. ્વુકાન વસશ્ત અસરગ્રસત ્ોવકા 
છતકા ંપણ જચે શ્બમકારી છે તચે બ્ુ ગભંીર શ્બમકારી નથી સર.. રોગની 
તચેમનચે ્ ળવી અસર છે. અનચે તચે દદદીઓ સકાજા થઇ રહ્કા છે સર.. અનચે 
અ્ીં્કા જચે નવ લો્ો બકા્ી છે. તચેમની સસથશ્ત બગડવકાનકા બદલચે સધુરી 
ર્ી છે. અમચે તચેમનકા પર દૈશ્ન્ ધોરણચે દેખરેખ રકાખી રહ્કા છીએ અનચે 
તચેઓ રકાર-પકંાર દદવસમકા ંસકાજા થઇ જશચે.

મોદીજીઃ- તચેમકા ંતમચે શુ ંસમજાવો છો ? ઘરમકંા ર્ેવકા મકાટે શું 
શુ ંસમજાવો છો ? તચે વકાત ્રો.

ડૉકટરીઃ- સર. એ્ તો જો ઘરમકંા જ ર્ેવકાનકા ્ો્ તો, તચેમનચે 
ઘરમકંા પણ અલગ ર્ેવકાનુ ંછે, પછી ્ોઇનકા્ થી પણ ઓછકામકાં 
ઓછુ ંછ ફૂટનુ ંઅતંર રકાખવકાનંુ છે. એ પ્ેલી વકાત. બીજી વકાત 
તચેમણચે મકાસ્ પ્ેરવકાનુ ંછે અનચે વકારેવકારે ્કાથ ધોવકાનકા છે. એ મકાટે 
જો તમકારી પકાસચે સચેનીટકાઇઝર ન ્ો્ તો આપણકા સકાદકા સકાબથુી 
અનચે પકાણીથી ્કાથ ધોવકાનકા છે અનચે તચે પણ વકારેવકારે. જ્કારે તમનચે 
ખકાસંી ્ે છીં્ આવચે તો ્પડકાનો સકાદો રૂમકાલ નકા્ અનચે મોં આડચે 
રકાખીનચે તચેનકા પર જ ખકાસંી ખકાવકાની છે. જચેથી તમકારકા શરીરમકંાનકાં 
પ્રવકા્ીનકા છકાટંકા દરૂ ન જા્ અનચે જમીન પર પણ ન પડચે, અનચે 

જમીન પર ન્ીં પડવકાથી તચે ્ોઇનકા ્કાથ પર રોંટતકા નથી. જચેથી 
વકા્રસનો ફેલકાવો શક્ ન્ીં બનચે. એ સમજાવી રહ્કા છીએ સર. 
બીજી વકાત એ સમજાવી રહ્કા છીએ ્ે, ક્ોરનટકાઇન દરશ્મ્કાન 
તચેમણચે ઘરમકા ંજ ર્ેવકાનુ ંછે. અનચે ઘરની બ્કાર ની્ળવકાનુ ંનથી. 
જો ્ ે, અત્કારે તો લૉ્ડકાઉન થઇ ગ્ંુ છે અનચે ્ ્ી્તમકા ંઆ રોક્સ 
સસથશ્તમકંા તચેમણચે લૉ્ડકાઉનની સકાથચે સકાથચે ઓછકામકંા ઓછકા ૧૪ દદવસ 
મકાટે ઘરમકા ંજ પરૂકાઇ ર્ેવકાનુ ંછે. આ ક્ોરનટકાઇનની સરૂનકા અમચે 
તચેમનચે આપીએ છીએ. સદેંશ આપીએ છીએ. સર.

મોદીજીઃ- રકાલો ડૉ્ટર, તમચે બ્ ુસકારી સચેવકા ્રી રહ્કા છો 
અનચે પરૂકા સમપ્ચણ ભકાવથી ્રી રહ્કા છો. અનચે તમકારી પરૂી ટીમ 
આ સચેવકામકા ંજોડકા ચ્ેલી છે. મનચે શ્વવિકાસ છે ્ે, આપણકા જચેટલકા પણ 
દદદી આવચેલકા છે, તચે બધકા જ સકાજા અનચે સરુશ્ક્ત થઇનચે પોતકાનકા ઘરે 
જશચે અનચે દેશમકંા પણ આપણચે આ લડકાઇ જીતીશુ.ં તમકારકા બધકાની 
મદદથી. ખબૂ ખૂબ શભુચેચછકાઓ ડૉ્ટર આપનચે, ધન્વકાદ ડૉ્ટર..

સકાથીઓ, આપણકા આ તમકામ સકાથી આપનચે, પૂરકા દેશનચે 
સં્ ટમકાથંી બ્કાર ્કાઢવકામકા ંલકાગચેલકા છે. તચેઓ આપણનચે જચે ્ંઇ 
બકાબતો જણકાવચે છે તચેનચે આપણચે મકારિ સકાભંળવકાની જ નથી. બલ્ે 
પોતકાનકા જીવનમકા ંઉતકારવકાની પણ છે. આજચે જ્કારે ્ુ ંડૉ્ટરોનકા 

ત્કાગ, તપસ્કા, સમપ્ચણ, જોઇ રહ્ો છુ.ં 
ત્કારે મનચે આરકા ્્ચ રર્ે ્્ેલી વકાત 
્કાદ આવચે છે. આરકા ્્ચ રર્ે ડૉ્ટરો 
મકાટે બ્ુ રોક્સ વકાત ્્ી છે અનચે 
આજચે તચે આપણચે આપણકા ડૉ્ટરોનકા 
જીવનમકા ંજોઇ રહ્કા છીએ. આરકા ્્ચ 

રર્ે ્હ્ ંછે... 
ન આતમમાર્થમ્ ન અપ્િ કમામમાર્થમ્ અતભતૂ દયમંા રિપ્ત..

વતતતે યત્ પ્િકકત્માયમંા ્ ્વમ્થ ઇપ્ત વત્થત.ે.
એટલચે ્ે, ધન અનચે ્ોઇ ખકાસ ્કામનકાનચે લઇનચે નશ્્ં પરંતુ 

દદદીની સચેવકા મકાટે દ્કાભકાવ રકાખીનચે જચે ્કા ્્ચ ્રે છે તચે સવ્ચશ્ચેષ્ઠ 
શ્રદ્તસ્ ્ો્ છે. 

સકાથીઓ, મકાનવતકાથી છલોછલ દરે્ નસ્ચનચે ્ ુ ંઆજચે નમન ્ રું 
છુ.ં આપ સૌ જચે સચેવકાભકાવ સકાથચે ્કા ્્ચ ્રો છો, તચે અતલુ્ છે. આ 
પણ એ્ ્ોગકાનુ્ ોગ છે ્ે, આ વર્ચનચે એટલચે ્ે ૨૦૨૦નકા વર્ચનચે 
પરૂી દશુ્ન્કા આતંરરકાષ્ટ્રી્ નસ્ચ અનચે આ્કા વર્ચ તરી્ે મનકાવી ર્ી 
છે. એનો સબંધં ૨૦૦ વર્ચ પ્ેલકા ં૧૮૨૦મકંા જનમચેલકા ફલોરેનસ 
નકાઇટીંગલ સકાથચે જોડકા્ચેલો છે. જચેમણચે મકાનવસચેવકાનચે, નશ્સુંગનચે એ્ 
નવી ઓળખ આપી, એ્ નવી ઉંરકાઇ બક્ી. દુશ્ન્કાની દરે્ નસ્ચનકા 
સચેવકાભકાવનચે સમશ્પ્ચત આ વર્ચ રોક્સપણચે પુરકા નશ્સુંગ સમદુકા્ મકાટે 
બ્ ુમોટી પરીક્કાની ઘડી બનીનચે આવ્ંુ છે. મનચે શ્વવિકાસ છે ્ ે, આપ 
સૌ આ પરીક્કામકંા સફળ તો થશો જ. પરંત ુઅનચ્ે નકા જીવન પણ 
બરકાવશો. આપનકા જચેવકા તમકામ સકાથીઓની શ્્ંમત અનચે જસુસકાનકા 

સંવાદ
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”

્કારણચે જ આટલી મોટી લડકાઇ આપણચે લડી રહ્કા છીએ. આપનકા 
જચેવકા સકાથી પછી એ ડૉ્ટર ્ો્, નસ્ચ ્ો્, અધ્ચતબીબી ્કા ્્્ચ તકા્ચ 
્ો્, આશકાબ્ેન, એએનએમ ્ કા ્્્ચ તકા્ચ, સફકાઇ ્ મ્ચરકારી ્ ો્ વગચેરે. 
આપ સૌનકા સવકાસ્થ્ની પણ દેશનચે ખબૂ શ્રતંકા છે. એનચે ધ્કાનમકાં 
રકાખીનચે આવકા લગભગ ૨૦ લકાખ સકાથીઓ મકાટે, ૫૦ લકાખ રૂશ્પ્કા 
સધુીનકા આરોગ્વીમકાની જા્ેરકાત સર્કારે ્રી છે, જચેથી આપ આ 
લડકાઇમકંા ખબૂ વધકારે આતમશ્વવિકાસ સકાથચે દેશનંુ નચેતૃતવ ્રી શ્ો. 

મકારકા વ્કાલકા દેશવકાસીઓ, ્ોરોનકા વકા્રસ સકામચેની આ લડકાઇમકંા 
આપણી આસપકાસ એવકા અનચ્ે  લો્ો છે, જચે સમકાજનકા સકારકા નકા્્ 
છે અનચે આ પદરસસથશ્તમકંા પણ સૌથી આગળ ઊભકા છે. મનચે નરેનદ્ર 
મોદી એપ ઉપર, નમો એપ પર, બેંગલુરૂનકા શ્નરંજન સધુકા્ર 
્ે્બબકાલીજીએ લખ્ંુ છે ્ ે, આવકા લો્ો દૈશ્ન્ જીવનનકા નકા્્ છે. આ 
વકાત સકારી પણ છે, આ એ લો્ ો છે જચેમનકા ્ કારણચે આપણી રોજબરોજની 
શ્જદંગી સરળતકાથી રકાલતી ર્ે છે.  આપ ્લપનકા ્રો ્ે એ્ દદવસ 
જો તમકારકા ઘરમકા ંનળમકંા આવતુ ંપકાણી બધં થઇ જા્ ્ે પછી તમકારકા 
ઘરની વીજળી અરકાન્ ્પકાઇ જા્ ત્કારે આ રોજબરોજનકા નકા્્ો 
જ ્ ો્ છે, જચે આપણી મશુ્ેલીઓનચે દરૂ ્ રે છે. તમચે જો્ંુ ્ શચે ્ ે બે્ં ીંગ 
સચેવકાઓનચે સર ક્ારે રકાલ ુરકાખી છે, અનચે બેં ી્ંગ ક્ચેરિનકા આપણકા ભકાઇઓ, 
બ્ેનો પરૂી લગનથી પરૂકા મનથી આ 
લડકાઇનુ ંનચેતૃતવ ્ રીનચે બે્ં ોનચે સંભકાળે છે. 
તમકારી સચેવકામકંા ્ કાજર છે. આજનકા આ 
સમ્ચે આ સચેવકા નકાનીસનૂી નથી. બે્ં નકા 
આ લો્ોનચે પણ આપણચે ધન્વકાદ 
આપીએ તચેટલકા ઓછકા છે. ઇ-્ોમસ્ચ 
સકાથચે જોડકા ચેલી ્ ંપનીઓમકા ંઆપણકા સકાથીઓ ડીલીવરી પસ્ચનનકા રૂપમકાં 
મોટી સખં્કામકંા ્કામ ્રી રહ્કા છે. આ લો્ો આ મશુ્ેલ સમ્મકંા પણ 
્રી્ કાણુ ંઅનચે જરૂરી રીજો તમનચે પ ો્ંરકાડવકામકંા લકાગચેલકા છે. જરકા શ્વરકારો 
્ે લૉ્ડકાઉન વખતચે તમચે જચે ટીવી જોઇ શ્ો છો. ઘરમકા ંર્ેવકા છતકંા જચે 
ફોન અનચે ઇનટરનચેટનો ઉપ્ોગ ્રી શ્ો છો.

લૉ્ડકાઉન દરમ્કાન આ જ એ લો્ો છે જચે દેશનકા ્કામ્કાજનચે 
સભંકાળી રહ્કા છે. આજચે ્ુ ંતમકામ દેશવકાસીઓ તરફથી તચે બધકા 
લો્ો પ્રત ચ્ે આભકાર વ્તિ ્રુ ંછુ ંઅનચે તચેમનચે અનરુોધ ્રંૂ છુ ં્ે 
તચેઓ પોતકાનકા મકાટે પણ દરે્ રીતચે સરુક્કાની સકાવરચેતી રકાખચે. પોતકાનો 
પણ ખ્કાલ રકાખચે. પોતકાનકા ્ુટુબંીજનોનો પણ ખ્કાલ રકાખચે. 

મકારકા વ્કાલકા દેશવકાસીઓ, મનચે ્ ેટલી્ એવી ઘટનકાઓ જાણવકા 
મળી છે જચેમકંા ્ ોરોનકા વકા્રસનકા શં્ કાસપદ લો્ો ્ ે પછી જચેમનચે ઘરે 
્ોરનટકાઇનમકંા ર્ેવકાનુ ં ્્ેવકામકા ંઆવ્ુ ં છે, તચેમની સકાથચે ્ેટલકા્ 
લો્ો ખરકાબ વત્ચન ્ રી રહ્કા છે. આવી વકાતો સકાભંળીનચે મનચે અત્તં 
દઃુખ થ્ંુ છે. આ ખબૂ ્મનસીબ બકાબત છે. આપણચે એ સમજવું 
જોઇએ ્ ે, ્ કાલનકા સજંોગોમકંા અત્કારે એ્બીજાથી મકારિ સકામકાશ્જ્ 
અતંર બનકાવીનચે રકાખવકાનુ ંછે, નશ્્ં ્ ે લકાગણીઓથી અથવકા મકાનવી્ 

અતંર રકાખવકાનુ ંછે. એવકા લો્ો ્ ોઇ ગનુચેગકાર નથી બલ્ે વકા્રસનકા 
સભંશ્વત પીડીત મકારિ છે. આ લો્ોએ બીજાનચે રચેપથી બરકાવવકા 
મકાટે પોતકાની જાતનચે અલગ ્રી છે અનચે એ્કંાતમકા ંર્ી રહ્કા છે. 
્ેટલી્ જગ્કાએ લો્ોએ પોતકાની જવકાબદકારી ગભંીરતકાથી પણ 
સવી્કારી છે.  

્ોરોનકા વકા્રસ સકામચે લડવકાની સૌથી ્કારગત રીત સકામકાશ્જ્ 
અંતર જાળવવકાની છે. પરંતુ આપણચે એ સમજવંુ જરૂરી છે ્ે, 
સકામકાજી્ અતંરનો અથ્ચ સકામકાશ્જ્ સંપ ્્ક બધં ્ રી દેવો એવો નથી. 
્્ી્તમકા ંઆ સમ્ પોતકાનકા તમકામ જનૂકા સકામકાશ્જ્ સબંધંોમકંા 
નવકા પ્રકાણ ફંૂ્વકાનો છે. આ સબંંધોનચે તકાજા ્રવકાનો છે. એ્ રીતચે 
આ સમ્ આપણનચે  એ પણ ્્ે છે ્ે સકામકાશ્જ્ અતંર વધકારો, 
પરંતુ દદલનુ ંઅતંર ઘટકાડો. ્ુ ંફરી ્્ુ ંછુ ંસકામકાશ્જ્ અંતર વધકારો, 
અનચે લકાગણીઓનુ ં– દદલનુ ંઅતંર ઘટકાડો. 

મશુ્ેલીની આ ઘડીમકંા તમનચે મશુ્ેલીમકાથંી એ્ એવી પળ મળી છે 
જચેમકા ંપોતકાની જાતથી જોડકાવકાની ત્ તો મળી છે જ. સકાથચે પોતકાનકા 
શોખનચે પણ પોરી શ્શો. તમનચે પોતકાનકા જનૂકા દોસતો અનચે પદરવકાર 
સકાથચે પણ જોડકાવવકાની પરૂી ત્ મળશચે. 

સકાથીઓ, ્ોરોનકા સકામચેનું ્ુધિ અભૂતપૂવ્ચ પણ છે, અનચે 
પડ્કારજન્ પણ. એટલકા મકાટે આ 
દરમ્કાન લચેવકાઇ ર્ેલકા શ્નણ્્ચ ો પણ 
એવકા છે, જચે દશુ્ન્કાનકા ઇશ્ત્કાસમકંા 
્્કારે્ જોવકા અનચે સકાંભળવકા ન 
મળ્કા ્ો્. ્ોરોનકાનચે રો્વકા મકાટે 
તમકામ ભકારતી્ોએ જચે પગલકા ંભ્કા્ચ 

છે, જચે પ્ર્કાસો ્કાલ આપણચે ્રી રહ્કા છીએ તચે જ ભકારતનચે ્ોરોનકા 
મ્કામકારી પર જીત અપકાવશચે. એ્ એ્ ભકારતી્નો સં્ મ અનચે 
સં્લપ પણ આપણનચે આ મશુ્ેલ સજંોગોમકાથંી બ્કાર ્કાઢશચે. 
સકાથચેસકાથચે ગરીબો પ્રત ચ્ે આપણી સવંચેદનકાઓ વધ ુતીવ્ર બનવી જોઇએ. 
આપણી મકાનવતકાનો વકાસ એ બકાબતમકંા જ છે, ્ે ક્કાં્  પણ ્ોઇ 
ગરીબ, દઃુખી, ભખૂ્ુ ંનજરે પડચે છે તો આ સં્ ટની ઘડીમકંા આપણચે 
પ્ેલકા ંતચેનુ ંપચેટ ભરીશુ,ં તચેની જરૂદર્કાતની શ્રતંકા ્રીશુ.ં  અનચે 
શ્્ંદસુતકાન આ ્રી શ્ે છે. તચે આપણકા સસં્કાર છે. એ આપણી 
સસં ક્ૃશ્ત છે. 

મકારકા વ્ કાલકા દેશવકાસીઓ, આજચે દરે્ ભકારતી્  પોતકાનકા જીવનની 
રક્કા મકાટે ઘરમકા ંબંધ છે. પરંત ુઆવનકારકા સમ્મકંા આ જ શ્ ંદસુતકાની 
પોતકાનકા દેશનકા શ્વ ક્ાસ મકાટે બધી દદવકાલો તોડીનચે આગળ ની્ ળશચે. દેશનચે 
આગળ લઇ જશચે. તમચે તમકારકા પદરવકાર સકાથચે ઘરમકા ંજ ર ો્. સરુશ્ક્ત 
અનચે સકાવરચેત ર ો્. આપણચે આ જગં જીતવો છે. જરૂર જીતીશંુ, મન ્ ી 
બકાત મકાટે ફરી આવતકા મશ્ નચે મળીશુ.ં અનચે ત્ કા ંસધુી આ સં્ ટો પર 
શ્વજ્ મચેળવવકામકા ંઆપણચે સફળ બની પણ જઇએ તચેવી એ્ ્લપનકા 
સકાથચે, એવી એ્ શભુચેચછકા સકાથચે, આપ સૌનચે ખૂબ ખબૂ ધન્વકાદ. •

સંવાદ
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‘	હેલ્ો,	હું	વવજય	રૂપાણી	બોલું	છું...	
કેમ	છે	હવે	આપની	તવબયત	?’

" પુલક	વત્વેદી	u	રમેશ	તન્ા
"્ેલ્ો, ્ું ગુજરકાતનો મુખ્મંરિી શ્વજ્ રૂપકાણી બોલું છું."
"બોલો, સકા્ેબ."
"આપ ્ોણ દફઝકા્ુસૈન બોલો છો."
"્કા, સકા્ેબ."
"્ેમ છે, ્વચે આપની તશ્બ્ત ?"
"સકા્ેબ, તશ્બ્ત એ્દમ સકારી છે."
"આપનચે સકારવકાર ્ેવી મળી ? ્ોઈ ત્લીફ નથીનચે ?"
"સકા્ેબ, સકારવકાર એ્દમ સરસ મળી. ખરેખર તમકારી સર્કારે 

ખૂબ સકારું ્ કામ ્ ્ુું છે. ્ ોઈ પણ પ્ર્કારની એ્ પણ ત્લીફ પડવકા 
દીધી નથી."

"એ તો અમકારી ફરજ છે અનચે જવકાબદકારી પણ છે. આ એ્ 
નકાજુ્  સમ્ છે. આપણચે બધકાએ ભચેગકા મળીનચે આ સમ્નચે સકારવી 
લચેવકાનો છે. આપણચે બધકા સકાથચે મળીનચે જચેટલી ્ કાળજી લઈશું એટલું 
સકારું છે. તમનચે જચે સકારવકાર મળી એ એ્દમ બરકાબર ્તી નચે ?"

"સકા્ેબ, મકારી પકાસચે ્ોઈ શ્બદો જ નથી. ્ું બચેડ પર બચેઠો 
થવકાનો પ્ર્ત્ ્ રતો ્ તો તો એ્ સકાથચે પકાંર-પકાંર ડો્ટરો ઊભકા 
થઈ જતકા ્તકા."

"ર્ેવકાની-ખકાવકા-પીવકાની સગવડ પણ બરકાબર ્તીનચે ?"

"્ોઈ વકાતચે ્શું ્્ેવું પડચે એમ નથી. તમચે ખૂબ શ્રંતકા ્રી છે. 
અમકારી ઝીણીઝીણી બકાબતનું ધ્કાન રખકાતું ્તું."

"તમકારો દરપોટ્ચ નચેગચેદટવ આવ્ો છે તચે રકા્તનકા સમકારકાર છે. 
જો્ે ્ જી આપણચે ખૂબ ધ્કાન રકાખવકાનું છે. ખકાસ તો ડો્ટરો, નસયો 
અનચે બીજા તમકામ સટકાફનો આભકાર ્ે તચેઓ ખડચે પગચે છે અનચે 
આટલું સુંદર ્કામ ્રી રહ્કા છે."

(એ પછી દફઝકા્સુનૈનકંા પત્ી શમશકાદબ્ેન ફોન પર આવચે છે.)
શમશકાદબ્ેનઃ "સકા્ેબ, આપનો જચેટલો મકાનીએ એટલો 

આભકાર ઓછો છે. અમનચે ્ ોઈ જાતની ત્લીફ નકા પડી. ડો્ટરોએ 
ખૂબ જ શકાંશ્તથી સકારવકાર ્રી. અમકારકા બધકાનું ખૂબ જ ધ્કાન 
રકાખ્ું."

"બ્ેન, એ તો અમકારી ફરજ છે. ્ વચે શકાશં્તથી ઘરે જજો. તચેમનચે 
અલગ રકાખજો. ખૂબ સકારવજો. મકારી જરૂર પડચે ત્કારે ્ોઇ પણ 
સમ્ચે મનચે રોક્સ ્્ેજો."

આ છે ગુજરકાતનકા મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ 
્ોરકાનકા વકા્રસ સકં્શ્મત એ્ દરદી સકાથચે ્ રેલી વકાતરીતનો અશં. 
સમગ્ર વકાતરીત તો ખબૂ લકાબંી છે. મકાર્ચનકા અશં્તમ બચે અઠવકાદડ્કામકાં 
ગુજરકાતનકા મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ આવી રીતચે 
વીદડ્ો ્ ોનફરનસથી ઘણકા દદદીઓ સકાથચે વકાત ્ રી છે. ઘણકા ડો્ટરો 
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સકાથચે વકાત ્રીનચે તચેમનકા ખબર-અંતર પૂછ્કા છે.
આ વકાતરીતમકાં તચેમનકા શ્બદેશ્બદમકાં જચે આતમી્તકા છલ્ે છે 

તચે બતકાવચે છે ્ે, ગુજરકાતનુ સદનસીબ છે ્ે, સકારકા અથ્ચમકાં 
સંવચેદનશીલ મુખ્મંરિી મળ્કા છે. આ ઉપરથી સમજી શ્કા્ છે ્ે 
આ સર્કારનચે મકારિ બોલવકામકાં ્ે ઓળખકાવકામકાં ન્ીં, વકાસતવમકાં 
વત્ચન અનચે એની અનુભૂશ્તમકાં સંવચેદનશીલતકાનો ધોધ વ્ે છે.

ઘરનો ્ોઈ મોભી પોતકાનકા પદરવકારજનો સકાથચે અંગત રીતચે 
વકાત ્રતો ્ો્ તચેવકા આ બધકા સંવકાદો છે. શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણી 
એ્ સ્જ વ્શ્તિતવ છે. ્રૂણકા તચેમનકામકાં ઈન શ્બલટ ઇસનગ્નટ 
છે. તચેમનુ ંવ્શ્તિતવ ્ ોઇ પણ આડંબર શ્વનકાનુ ંછે. વકાસતશ્વ્ ભશૂ્મ 
ઉપરનકા વકાસતવમકાં ્ોમન મચેન જચેવકા જ જણ ્ોવકાથી તચેઓ તરત 
જ બધકાની સકાથચે પોતકાની જાતનચે જોડી શ્ે છે. અનચે એ જ રીતચે 
સકામચેની વ્શ્તિ પણ ્ોઈ પણ પ્ર્કારનકા સં્ોર, આરકારસંશ્્તકા, 
પ્રોટો્ોલ ્ે પછી ડર શ્વનકા પોતકાની વકાત ્રી ખુલ્કા દદલચે ્રી 
શ્ે છે. એમનચે એવું લકાગતું જ નથી ્ ે તચેઓ ગુજરકાતનકા મુખ્મંરિી 
સકાથચે વકાત ્ રી રહ્કા છે. તચેમનચે તો એવુ ંજ લકાગચે છે ્ ે તચેઓ પોતકાનકા 
ઘરનકા મોભી સકાથચે વકાત ્રી રહ્કા છે. પૂરી સરળતકા અનચે પકા્ી 
સંવચેદનશીલતકા ્ો્ તો જ આવું બનચે.

શ્વજ્ભકાઈ દરદીઓ સકાથચે ફોન પર વકાત ્રે છે તો તચેમનકા 
ખબર-અતંર પછેૂ છે. તચેમનચે ક્કારે શુ ંથ્ંુ ્ તુ,ં ્ ઈ સકારવકાર લીધી, 
સકારવકાર બરકાબર મળી ્ ે ન્ીં, ડો્ટરો ્ ેવકા ્ તકા, ખકાવકાની સશુ્વધકા 
શું ્તી, ખકાવકાનું ્ેવું ્તું, તમનચે ્ોઈ ત્લીફ તો નથી પડીનચે.. 
આવી ઝીણી ઝીણી અનચે્ વકાતો પૂછે છે. એ્વકાર ન્ીં વકારંવકાર-
ફેરવી ફેરવીનચે પૂછે છે. તમનચે ્ોઈ પ્ર્કારની ત્લીફ તો નથી નચે 
? ્ોઈ પણ પ્ર્કારની જરૃદર્કાત તો નથીનચે ? જો ્ો્ તો સ્ેજચે 
સં્ોર નકા ્રશો. તમચે મનચે ્્ી શ્ો, જ્કારે જરૃર પડચે ત્કારે ્્ી 
શ્ો. તચેમણચે સકાત દદદીઓ સકાથચે વકાત ્ રી તો દરે્નચે પૂછ્ું ્ ે સટકાફ 
્ેટલો ્તો અનચે ્ેવો ્તો ? તમકારી સકારવકાર ્ેવી થઈ ? તમચે 
ક્કાં જમતકા ્તકા ? જમવકાનું ્ેવું ્તું.. ? એ્ એ્ ઝીણી ઝીણી 
વકાત મુખ્મંરિી ્રતકા ્તકા.

આ વીદડ્ો સવંકાદ જાણચે ્ ે થવકા ખકાતર થ્ો ્ ો્ તચેવુ ંશ્બલ્ુલ 
નથી લકાગતુ આ ્ોઈ સર્કારી શ્વશ્ધ ્ો્ તચેવું પણ નથી લકાગતું. 
આતમી્તકા અનચે લકાગણીથી છલ્કાતો આ સવંકાદ ્ તો. પદરવકારનકા 
એ્ સભ્ તરી્ે એમણચે બધકાની સકાથચે ્દ્પૂવ્ચ્ વકાત ્રી.

રકાજ્ોટનકા એ્ દદદી સકાથચે વકાત ્ રી તો તચેમની દુ્ કાનનુ ંપછૂ્ુ.ં 
તરત જ તચેમનચે ્કાદ આવી ગ્ું ્ે ્્કા શ્વસતકારમકાં તચેમની દુ્કાન 
આવચેલી છે. આ સંવકાદોમકાં મુખ્મંરિીની સંવચેદનશીલતકા સકાથચે 
લો્કાશ્ભમુખતકા પણ ઉડીનચે આંખચે વળગી.

દરે્ દદદીનચે પૂછે.. ક્કાંથી આવ્કા ્તકા ? ત્કાં શકા મકાટે ગ્કા 
્તકા ? ધંધો શું ્રો છો ? શ્વદેશથી ક્કારે આવ્કા ? વગચેરે વગચેરે 
બકાબતો તચેઓ શ્વગતવકાર પૂછે અનચે એમકાં રસ લચે.

ડો્ટરો સકાથચેની વકાતરીતમકાં તચેઓ ડો્ટરોનો ખકાસ આભકાર 
મકાનચે છે. ્ ્ે છે ્ ે, ‘તમચે દદદીઓ મકાટે અત્કારે તો ભગવકાન બનીનચે 
આવ્કા છો. તમનચે બરકાબર સકારવવકા એ અમકારી પ્ેલી ફરજ છે.’

તચેમણચે રકાજ્નકા તબીબો સકાથચે પણ અત્ંત આસતમ્તકા સકાથચે 
વકાત ્રી અનચે એમનકામકાં આતમશ્વવિકાસ ભરી દીધો. 

‘ડૉ. સીમકાબ્ેન મઝકામકા...’ ’્સ સર ગુડ મોશ્નુંગ...’ ’્ેમ 
રકાલચે છે બધુ ્ોસસપટલમકાં ?’ ’ બધુ સરસ છે, સર’ ’પ્ેલકાં તો 
તમનચે બધકાનચે ધન્વકાદ આપવકા છે. તમચે બધકા જાતની પરવકા ્્કા્ચ 
વગર જનતકાની જચે સચેવકા ્ રો છો એ બદલ તમનચે સૌનચે અશ્ભનદંન. 
આ ગૌરવની વકાત છે.’ ’ શું પદરસસથશ્ત છે ્ોસસપટલમકાં પચેશનટની 
? દરદીઓમકંા અત્કારે રોગની જાગૃશ્તનકા ્ કારણચે અગકાઉનકા દરદીઓ  
્ોઇ બદલકાવ આવ્ો છે ખરો ?

‘ સકા્ેબ, અત્કારે સકાત પચેશ નટ છે અનચે બચે રિણ દદવસથી 
બધકાનો ટેસટ નચેગચેટીવ આવી રહ્ો છે.’ ’વચેરી ગુડ.’ ્ોસસપટલનકા 
તમકામ દરદીઓની જાણ્કારી મચેળવી એમણચે ડૉ. શ્સમકાબ્ેનનચે 
એમનકા તમકામ સટકાફની ખબર પુછીનચે ્હ્ં ્ે, તમચે બધકા તમકારી 

તશ્બ્ત પણ સકારવજો. તમકારકા ર્ેવકા અનચે જમવકાની ્ ોઇ અગવડ 
તો નથીનચે ? જો એવુ ્ૈ ્ો્ તો તરત મકારૂ ધ્કાન દોરજો.

ડો્ટરો સકાથચેનકા સંવકાદમકાં મુખ્મંરિી વકારંવકાર ્ કૃતજ્ઞતકા વ્તિ 
્રતકા ્તકા. તચેમની બધી સુશ્વધકાઓ ્ોગ્ રીતચે થઈ છે ્ે ્ેમ 
તચેની રજચેરજની શ્વગતો મચેળવતકા જો્કા. એ્ એ્ શ્વગત ્કાદ 
્રીનચે પૂછે. વચ્ચે વચ્ચે ્્ેતકા ર્ે ્ે, ‘્ંઈ પણ ત્લીફ ્ો્ 
તો શ્નઃસં્ોરપણચે મનચે ્્ેજો. સ્ેજ પણ શરમકાતકા ન્ીં. 
અમકારકા મકાટે તમચે જ સૌથી ટોપ પ્રકા્ોદરટી છ.ે અમકારે તમનચે 
સકારવવકાનકા છે.’

તચેઓ તમકામ મચેદડ્લ સટકાફનચે સતત ધન્વકાદ પણ આપતકા 
્તકા. આ સવંકાદો મરિ વકાતરીત નથી, એ્ જવકાબદકારી અનચે જાગૃત 
મુખ્મંરિીની સંવચેદનશીલતકા, પ્રજાની શ્રંતકા, લો્કાશ્ભમુખતકા અનચે 
પોતકાની ્ મ્ચશ્નષ્ઠકાનો એ બોલતો પરૂકાવો છે. ગજુરકાતનકા મખુ્મરંિી 
શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીની સર્કાર સંવચેદનશીલ છે એ જ્કારે જ્કારે 
સમ્ આવ્ો ત્કારે ત્કારે રદરતકાથ્ચ થતી જોવકા મળી છે.
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લોકડાઉનના	અસરકારક	અમલ	માટે	સુરક્ાકમમીઓ	સતક્ક

ગજુરકાત સર્કારનકા ગૃ્ શ્વભકાગ દ્કારકા સમગ્ર રકાજ્મકા ંલો્ડકાઉન 
જા્ેર ્રવકામકંા આવ્ંુ છે. લો્ડકાઉનનો રકાજ્ની પોલીસ દ્કારકા 
જડબચેસલકા્ અમલ ્રકાવવકામકાં આવી રહ્ો છે. 

સમગ્ર રકાજ્મકાં લો્ડકાઉનનો અમલ ્ રકાવવકામકાં તમકામ લો્ોનો 
પોલીસનચે સ્્કાર મળી ર્્ો છે. નકાગદર્ો તરફથી આવો જ 
સ્્કાર આગકામી સમ્મકંા પણ મળતો ર્ે તચેવી સૌનચે અપીલ 
્રવકામકાં આવી છે. લો્ડકાઉનનચે વધુ અસર્કાર્ બનકાવી શ્કા્ 
અનચે ્કાલ ઉભી થ્ચેલી સમસ્કાનચે ઝડપથી શ્નવકારી શ્કા્. 
પોલીસતંરિની તૈ્કારી અંગચે શ્વગતો આપતકાં ગૃ્ સશ્રવ શ્ીમતી 
સગંીતકા શ્સઘંચે જણકાવ્ંુ ્ તંુ ્ ે, લો્ડકાઉનમકંા પોલીસ ્ ોગ્ રીતચે પોતકાની 
ફરજ બજાવચે તચે મકાટે રકાજ્નકા તમકામ પોલીસ ્ શ્મશનરશ્ીઓ, તમકામ 
શ્જલ્કાનકા વડકાશ્ીઓ, તમકામ રેનજ વડકાશ્ીઓ તથકા રકાજ્ અનકામત 
પોલીસ દળનકા તમકામ સચેનકાપશ્તશ્ીઓ સકાથચે ડી.જી.પી.શ્ી દ્કારકા શ્વડી્ો 
્ોનફરનસથી રરકા્ચ ્રી જરૂરી સૂરનકા આપવકામકાં આવી છે.

લો્ડકાઉન સંદભભે રકાજ્નકા પોલીસ વડકા શ્ી શીવકાનંદ ઝકાએ 
વ્વસથકા જાળવવકાનકા ભકાગરૂપચે નકાગદર્ોનચે નીરચે મુજબનકા ્ેટલકા્ 
મ્તવનકા સુરનો ્્કા્ચ ્તકા.
• જચે સથળોએ આવશ્્ સચેવકાઓ રકાલુ રકાખવકામકાં આવચેલ છે, 

ત્કાં લો્ો ભીડ ન ્રે. 
• આવકા સથળે રીજ-વસતુ લચેતી વખતચે એ્બીજાથી રો્્સ 

અંતર રકાખવકામકાં આવચે તચે દુ્કાનદકારે સુશ્નશ્ચિત ્રવું. 
• લો્ો સવ્ભં ુએવુ ંઆ્ોજન ્ રે ્ ે જચેથી એ્ સકાથચે બધકા લો્ો 

બજારમકાં જરૂરી વસતુ લચેવકા ન શ્ન્ળે તચે ઇચછની્ છે. આ 

મકાટે સથકાશ્ન્્ક્કાએ દરે્ સોસકા્ટીમકંા 
સં્લન થકા્ અનચે બચે-રિણ ગૃપ 
બનકાવી, વકારકાફરતી જીવન જરૂરી 
રીજ વસતઓુ લચેવકા ્ ોઇ એ્કાદ વ્શ્તિ 
બ્કાર ની્ળે તચેવું આ્ોજન ્રવું. 
• લો્ોનચે શ્બનજરૂરી મકાગયો ઉપર 
અવરજવર ્રવકાની બકાબત ટકાળવી 
જોઇએ. 

લો્ડકાઉનનકા અમલ મકાટે પોલીસ 
પ્રમકાણ ભકાન જાળવીનચે તમકામ જીવન 
જરૂરી સચેવકાઓ સકાથચે સં્ળકા્ચેલકા દરે્ 
લો્ો અનચે વકા્નોનચે મતુિ રીતચે અવર-
જવર ્ રવકા છૂટ આપવકામકાં આવી છે. 
પરંતુ આમ છતકાં જો ્ોઇ મુશ્ેલી 
આવચે તો તચેવકા સંજોગોમકાં તચેની શ્વગત 
સથકાશ્ન્ પોલીસનચે આપવકા શ્વનંતી 

્રવકામકાં આવી છે.
તમકામ લો્ોનચે સથકાશ્ન્ જીલ્કા/શ્ેરનકા ્ ંટ્રોલ રૂમ અનચે તમકામ 

પોલીસ સટેશનનકા નબંરો વચેબસકાઈટ પરથી મળી ર્ે એવી વ્વસથકા 
્રવકામકાં આવી છે. દરે્  જીલ્કા/શ્ેરમકંા સં્લન મકાટે એ્ 
અલગથી અશ્ધ્કારી પણ શ્નમવકામકાં આવ્કા છે. અન્ ્ોઇ નંબર 
ન મળે તો પોલીસ મકાટેનો ઇમરજનસી નંબર ૧૦૦ ઉપર પણ 
જાણ ્રી શ્કાશચે.

ઘણી જગ્કાએ લો્ોનચે લો્ડકાઉનથી મુશ્ેલી પડી ર્ેલી 
્ોવકાની બકાબત ધ્કાનચે આવી છે. જચેથી આવું ન થકા્ અનચે 
ઇમરજનસી સચેવકાઓ અનચે જા્ેરનકામકાથી જચેનચે છટુ-છકાટ આપવકામકાં 
આવી છે તચેવકા તમકામ લો્ોનચે લો્ડકાઉનથી મુશ્લેી ન પડચે તચે 
મકાટે રકાજ્્ક્કાએ પગલકાં લચેવકામકાં આવ્કા છે, એમ શ્ી ઝકાએ 
જણકાવ્ું ્તું.

લો્ડકાઉનનકા અમલી્રણમકંા ્ ોઇ પ્રશ્નો/સમસ્કાઓ ન થકા્ 
અનચે થકા્ તો તચેનું તકાત્કાશ્લ્ શ્નવકારણ થકા્ તચે મકાટે ૨૪x૭ 
(૨૪ ્લકા્) રકાલનકારકા ખકાસ ્ંટ્રોલરૂમ ઊભકા ્રવકામકાં આવચેલ 
છે. જચેની ્કામગીરી ઉપર બચે ADG ્ક્કાનકા અશ્ધ્કારીઓ 
સુપરશ્વઝન રકાખશચે. 

આ ADGની સકાથચે એ્ આઇ.જી, એ્ એસ.પી અનચે એ્ 
ડીવકા્એસપીની ટીમ બનકાવી, સમગ્ર રકાજ્નચે આવી રિણ ટીમો 
મકારફતચે સમસ્કાઓ/મશુ્ેલીઓ ઉપર દેખરેખ રકાખી તચેનુ ંશ્નરકા્રણ 
લકાવવકામકાં આવશચે. 

ટીમ-૧મકંા શ્ી નરશ્સમ્કા ્ોમકાર, આઇ.જી.પી., શ્ી ્રેશ 
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દધુકાત, પોલીસ અશ્ધક્્ અનચે શ્ી રીમકા મનુશી, નકા્બ પોલીસ 
અશ્ધક્્નો સમકાવચેશ થકા્ છે. ટીમ-૨મકાં શ્ી વી. રંદ્રશચેખર, 
પોલીસ મ્કાશ્નરીક્્, શ્ી રકાજચેશ ગઢી્કા, પોલીસ અશ્ધક્્, 
એમ.એસ. શચેખ, નકા્બ પોલીસ અશ્ધક્્નો સમકાવચેશ થકા્ 
છે. ટીમ-૩મકાં શ્ી શ્પ્ૂર પટેલ, પોલીસ મ્કાશ્નરીક્્, શ્ી 
ભગીરથશ્સં્ જાડચેજા, પોલીસ અશ્ધક્્, તચેમજ સુશ્ી શ્નતકા 
દેસકાઈ, નકા્બ પોલીસ અશ્ધક્્નો સમકાવચેશ થકા્ છે.

રાજયની	પોલીસ	નાગરરકોને	મદદ	કરવા	તતપર
દેશમકંા ્ ોરોનકા વકા્રસનકા સંક્મણનચે અટ્કાવવકા ભકારતનકા 

વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીનકા "ઘરે ર્ો, સુરશ્ક્ત ર્ો" 
મંરિનચે રદરતકાથ્ચ ્રીનચે રકાજ્મકંા ્કા્દો અનચે વ્વસથકાની 
સસથશ્તમકાં તંરિનચે સ્કા્તકા ્રવકા રકાજ્નકા નકાગદર્ોનચે 
રકાજ્નકા પોલીસ વડકા શ્ી શ્શવકાનંદ ઝકા દ્કારકા અનુરોધ 
્રવકામકંા આવ્ો ્તો. તચેમણચે એમ પણ ્હ્ં ્તું ્ે, લો્ોનચે 
જાગૃત ્ રવકા પોલીસ દ્કારકા મકાઈ્ અનચે સપી્રનકા મકાધ્મથી 
ઘરમકંા જ ર્ેવકાની સતત અપીલ ્રવકામકંા આવી ર્ી છે.

શ્ી ઝકાએ જણકાવ્ું ્તું ્ે, આ લો્ડકાઉનની સસથશ્તમકાં 
જરૂદર્કાતમંદ લો્ોનચે વધુનચે વધુ મદદ ્રવકાની ભકાવનકા સકાથચે 
ગુજરકાત પોલીસ મક્મતકાની સકાથચે સંવચેદનશીલતકાપૂવ્ચ્ ફરજ 
બજાવચે તચેવી સૂરનકા આપવકામકંા આવી છે. આ ઉપરકંાત 
લો્ડકાઉનની સસથશ્તમકા ંએ્-બચે ટકામચેટકાનકા બ્કાનકા ્ ેઠળ બ્કાર 
ફરતકા તચેમ જ ્કા્દો અનચે વ્વસથકાનો ભંગ ્રનકાર ્ુવકાનો 
સકામચે ્ડ્ ્કા્્ચવકા્ી ્રીનચે વકા્ન જપ્ત ્રવકામકાં આવશચે. 
શ્ેરમકાં એ્લકા ર્ેતકા વૃધિજનોનચે તચેમજ મશ્્લકાઓ ્ ોઈ પણ 
સમ્ચે મદદ મકાટે પોલીસની શ્વશ્વધ ્ ેલપલકાઇન જચેવી ્ -ે૧૦૦, 
૧૧૨, ૧૦૭૭ અનચે ૧૦૭૦ ઉપર સપં ્્ક ્ રી શ્શચે તચેમ તચેમણચે 
ઉમચે્ુું ્તું.

શ્ી શ્શવકાનંદ ઝકાએ ્હ્ં ્તું ્ે રકાજ્નકા ્દર્કાણકાનકા 
વચેપકારીઓ ગ્રકા્્ોનચે ટો્ન આપવકાની વ્વસથકા ્રી અથવકા 
ખરીદી વખતચે બચે લો્ો વચ્ચે સોશ્શ્લ દડસટસનસંગ જાળવચે. 
આ ઉપરકંાત પદરસસથશ્ત મુજબ ટેશ્લફોનથી પણ ખરીદી ્ રવકાનો 
સમ્ નક્ી ્રી શ્કા્ તચેવું તચેમણચે સૂરન ્્ુું ્તુ. 

પોલીસ તંરિ દ્કારકા ્કાથ ધરવકામકાં આવચેલી ્કા્્ચવકા્ીની 
શ્વગતો આપતકા શ્ી ઝકાએ જણકાવ્ું ્તું ્ે, લો્ડકાઉન 
દરશ્મ્કાન રિીજા દદવસચે જા્ેરનકામકાનકા ભંગનકા ૯૮૩ અનચે 
્ોમ ્વોરનટકાઈન ભંગનકા ૩૯૪ તચેમજ અન્ ૪૦ મળી 
્ુલ ૧,૪૧૭ ગુનકાઓ દકાખલ ્રવકામકંા આવ્કા છે. જચે 
અંતગ્ચત ૨,૫૩૯ વ્શ્તિઓની અટ્કા્ત ્રકાઈ છે અનચે 
૬,૧૦૪ વકા્નો જપ્ત ્રવકામકાં આવ્કા છ.ે જા્ેરનકામકાનો 
ભંગ ્ રવકા બદલ અત્કાર સુધીમકાં ્ ુલ-૮,૭૭૩ વ્શ્તિઓની 
અટ્કા્ત ્રવકામકંા આવી છે તચેમ તચેમણચે ઉમચે્ુું ્તું. •
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કોરોના	મહામારી	સામેના	જંગમાં	મુખયમંત્ી	શ્ી	વવજયભાઇ	
રૂપાણીની	વનણાણાયક	સરકારે	લીધેલા	સંવેદનાસભર	પગલાં

મખુ્ મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્નકા સૌ નકાગદર્ોનચે 
્ોરોનકા વકા્રસ ્ ોશ્વડ-૧૯ સદંભભે શ્વશચેર સલકામશ્ત ્ કાળજી રકાખવકા 
પ્રજાજોગ જા્ેર અપીલ ્ રતકા જણકાવ્ુ ંછે ્ ે, શ્વવિનકા અનચ્ે  દેશોમકંા 
અત્ંત ઝડપથી ્ોરકાનકા વકા્રસ ફેલકાઇ રહ્ો છે. ભકારતમકાં પણ 
્ોરોનકા વકા્રસ જોવકા મળ્ો છે. મખુ્મરંિીશ્ીએ ્ હ્ ં્ ે, ગુજરકાતમકાં 
રકાજ્ સર્કારે શરૂઆતથી જ ત્ેદકારીનકા અનચે્શ્વધ પગલકાંઓ 
અનચે ઉપકા્ો ્કાથ ઘરેલકા છે. રકાજ્મકાં ઇનટરનચેશનલ એરપોટ્ચ 
અમદકાવકાદ, સરુતમકંા રકાજ્ બ્કારથી આવનકારકા સૌ મલુકા્કાતીઓનું 
સઘન સક્ીનીંગ ્કાથ ઘરવકામકાં આવી રહ્ં છે.

તચેમણચે ઉમચ્ે ુું ્ ે, ભકારત સર્કારની અનચે WHOની મકાગ્ચદશ્શ્્ચ કા 
પ્રમકાણચે અસરગ્રસત દેશોમકંાથી આવતકા પ્રવકાસીઓનુ ંરિણ ્ ેટેગરીમકંા 
શ્વભકાજન ્ રીનચે જરૂર જણકા્ આઇસોલચેટ અથવકા ્ ોરેનટકાઇન પણ 
્રવકામકંા આવી રહ્કા છે. રકાજ્ની ્ોસસપટલોમકંા સકારવકાર, 
શ્નદકાનની સુશ્વધકાઓ ઊભી ્રવકામકાં આવી છે. આઇસોલચેશન 
વોડ્ચસ તૈ્ કાર ્ રવકા ખકાનગી ્ ોસસપટલોનો સ્્ોગ લચેવકામકંા આવી 
રહ્ો છે તચેમ તચેમણચે ઉમચે્ુું ્તું.

ગુજરકાતમકાં શકાળકા-્ોલચેજમકાં બકાળ્ોમકાં ્ે અન્મકાં આ રોગ 
ફેલકા્ ન્ીં તચે મકાટે સર્કાર દ્કારકા શકાળકા-્ોલચેજ, ટ્ૂશનક્કાસ, 

શ્સનચેમકાઘરો, સસવમીંગ પૂલ બંધ રકાખવકાનો આગોતરો શ્નણ્ચ્ 
્રવકામકાં આવ્ો છે. મુખ્મંરિીશ્ીએ ઉમચે્ુું ્ે, જા્ેર પદરવ્ન 
સચેવકાનકા સથળો, એસટી બસ ડચેપો, એસ.ટી.બસ, શ્ેરી બસ 
સચેવકાઓનચે પણ રોજરોજ સચેનીટકાઇઝ ્ રવકામકા ંઆવચે છે. આ વકા્રસ 
ડ્ોપલચેટથી વધુ ફેલકા્ છે એટલચે રકાજ્મકાં જા્ેરમકાં થૂં્વકા પર 
પ્રશ્તબંધ ફરમકાવી દેવકા્ો છે. મુખ્મંરિીશ્ીએ જા્ેર જનતકાનચે 
અશ્પલ ્રતકા એમ પણ ્હ્ં ્ે, આપણચે સૌએ સકાથચે મળીનચે 
સશ્્્કારો પ્ર્ત્ ્રી આ રોગનચે અટ્કાવવકા ્ેટલકા્ આવશ્્ 
ઉપકા્ો ્કાથ ધરવકા જોઇએ. 

્કાથ શ્મલકાવકાની જગ્કાએ નમસતચે દ્કારકા અશ્ભવકાદન ્રવકા, 
સકાબુ ્ ે સચેનચેટકાઇઝર દ્કારકા વકારંવકાર ્ કાથ ધોવકા, જા્ેરમકાં ન થૂં્વકા, 
ઉઘરસ ્ે છીં્ ખકાતી વખતચે રૂમકાલ રકાખવકા અનચે ્ફ અદટ્ેટ 
જાળવવકા તચેમણચે લો્ોનચે જણકાવ્ું ્તું. તચેમણચે લો્ોનચે હૃદ્પૂવ્ચ્ 
જણકાવ્ું ્ે, રોગપ્રશ્ત્કાર્ શશ્તિ ઘટે તચેવકા સંજોગોમકાં આ રોગ 
ઝડપથી લકાગુ થકા્ છે, જચેનચે ધ્કાનચે લઇ ખકાસ ્ કાળજી લચેવી જોઇએ. 
જચેમ ્ે ભુખ્કા પચેટે બ્કાર ની્ળવું ન્ીં, પુષ્ળ પ્રમકાણમકાં પ્રવકા્ી 
લચેવું, શ્ન્શ્મત ્ોગ વ્કા્કામ ્રવો, પૂરતો આરકામ લચેવો, પૌષ્ી્ 
આ્કાર લચેવો વગચેરે બકાબતો અવશ્ અપનકાવકાવી જોઈએ.

વનણાણાયકતા
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મુખ્મંરિીશ્ીએ વધુમકંા જણકાવ્ું 
્તંુ ્ ે, સીની્ર સીટીઝન જચેમની ઉંમર 
૬૦ વર્ચથી વધુ ્ો્ તચેઓ અનચે એવકા 
વ્ શ્તિઓ જચેમનચે  ડ કા્ કા શ્બટીસ, 
્કા્પરટેનશન, અસથમકા વગચેરે જચેવી 
ત્લીફ ્ો્ તચેઓએ શક્ બનચે ત્કાં 
સુધી ્ોમ ્ોરેનટકાઇન ર્ેવું. તચેમણચે 
શ્વશચેર ્કાળજી લચેવી જોઇએ. સકાડકા ૬ 
્રોડ ગજુરકાતીઓએ રકાજ્ સર્કારનકા 
આરોગ્ શ્વભકાગ દ્કારકા લચેવકામકાં આવી 
ર્ ેલકા રોગ અટ્કા્ત પગલકંા, 
જનજાગૃશ્ત અશ્ભ્કાનમકાં જચે સ્્ોગ 
્્યો છે તચેનકા પદરણકામચે ગુજરકાતમકંા 
્ોરોનકાનું સંક્મણ નકાથી શ્કાશચે. સૌ 
સકાથચે મળીનચે શ્વશચેર ત્ેદકારી, ્કાળજી અનચે આરોગ્ પ્રત્ચે સરચેત 
ર્ેશું તો આ વકા્રસ ગુજરકાતમકાં લકાંબો સમ્ ટ્ી ન્ીં શ્ે તચેવો 
શ્વવિકાસ મુખ્મંરિીશ્ીએ વ્તિ ્્યો ્તો.

મુખ્મંરિીશ્ીએ સૌ નકાગદર્ ભકાઇ-બ્ેનો, સમકાજ વગયો, 
ધમ્ચ-સંપ્રદકા્ો બધકાનચે અપીલ ્રતકા ્હ્ં ્ે, ્ોરોનકા વકા્રસથી 
બરવકા મકાટેની જચે મકાગ્ચદશ્શ્ચ્કાઓ જા્ેર ્રવકામકાં આવી છે તચેનું 
રુસતપણચે અવશ્ પકાલન ્ રવું જોઇએ. આપણચે સૌ ભકારત સર્કાર, 
WHO અનચે રકાજ્નકા સચેવકાવ્રતી આરોગ્ ્ મદીઓની સરુનકાઓનું 
પકાલન ્રવું જોઇએ. તચેમણચે જણકાવ્ું ્ે, નકાગદર્ોની આરોગ્ 
સુખકા્કારી મકાટે આરોગ્ ્મદીઓ, તબીબો, નસ્ચ બ્ેનો, આશકા 
વ્્કરો દદવસ-રકાત ખડચેપગચે આ વકા્રસથી રકાજ્નકા નકાગદર્ો-
પ્રજાજનોનચે સુરશ્ક્ત રકાખવકા મકાટે ખડચે પગચે મ્ેનત ્રી રહ્કા છે. 
શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ ્હ્ં ્ે, ગુજરકાતચે ભૂત્કાળમકાં વકાવકાઝોડું, 
ભૂ્ ંપ, સવકાઇન ફલ ૂજચેવી આપદકાઓ સકામચે સત ્્કતકા-જાગૃશ્ત દકાખવી 
છે. આનકા પદરણકામચે નશ્્વત મકાનવ્કાશ્ન થઇ છે. ્ વચે, આ ્ ોરોનકા 
વકા્રસ સકામચે પણ પ્રત ચ્્ે  ગુજરકાતી ભકાઇ-બ્ેન સકાવધકાની ત્ેદકારી 
રકાખચે અનચે રોગમુતિ સવસથ ર્ે એ મકાટે આપણચે સૌએ સકાથચે મળીનચે 
્મર ્સવકાની છે.

રાજયના	વીજ	વપરાશકારો	માટે	
રાહતરૂપ	મહતવનો	વનણણાય

મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ ્ોરોનકા વકા્રસની 
સસથતીમકંા દ ેશવ્કાપી લો્ડકાઉન સંદભભે ગુજરકાતનકા વીજ 
વપરકાશ્કારોનચે રકા્ત આપતો મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ ્્યો છે. 
મુખ્મંરિીશ્ી અનચે નકા્બ મુખ્મંરિીશ્ીનકા અધ્ક્સથકાનચે મળેલી 
્ોર ્ શ્મટીની બચેઠ્મકાં પ્રવત્ચમકાન સસથતીની સશ્મક્કા ્ રતકા એવો 
શ્નણ્ચ્ ્રવકામકાં આવ્ો છે ્ે, રકાજ્મકાં નકાનકા વચેપકારીઓ, 

દુ્કાનદકારો અનચે ઉદ્ોગો તચેમજ ઘર વીજ વપરકાશ્કારો જચેમનચે 
જીઇબી-ગુજરકાત ઇલચે્ટ્રી્ શ્સટી બોડ્ચનકા વીજ શ્બલ ભરવકાનકા 
થકા્ છે તચેમની તથકા તમકામ વીજ શ્બલ ની મકાર્ચ અનચે એશ્પ્રલ 
મશ્્નકાનકા બીલ ભરવકાની મુદત તકા. ૧પમી મચે સુધી ્રવકામકાં 
આવી છે. જો બીલ શ્ન્શ્મત ન ભરકા્ તો પચેનલટી ્ે ્નચે્શન 
્કાપી નકાખવકાની બકાબત પણ મો્ૂફ રકાખવકામકાં આવી છે. 
મુખ્મંરિીશ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ આ જા્ેરકાત ્રતકા વધુમકંા 
્હ્ં ્ે ્કાલની લો્ડકાઉનની પદરસસથતીનચે ્કારણચે વચેપકાર, ઉદ્ોગ 
ધંધકા બંધ છે તચે સંજોગોમકંા આવકા વચેપકાર ઉદ્ોગો-નકાનકા 
દુ્કાનધકાર્ો જચેમનચે જીઇબીનકા બીલ ભરવકાનકા થકા્ છે તચેમનચે તથકા 
તમકામ આવકા શ્બલમકાં એશ્પ્રલ મશ્્નકાનકા બીલમકાં ફી્સ રકાર્જી 
લચેવકામકાં આવશચે નશ્્, મકારિ વપરકાશનું બીલ જ તચેમણચે ભરવકાનું 
ર્ેશચે. શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ જણકાવ્ું ્ે, ્ોર ્શ્મટીની 
મળેલી આ બચેઠ્મકાં ઊજા્ચ મંરિી શ્ી સૌરભભકાઇ પટેલ, ગૃ્ રકાજ્ 
મંરિી શ્ી પ્રદદપશ્સં્ જાડચેજા, મુખ્ સશ્રવ શ્ી અશ્નલ મુદ્મ 
અનચે વદરષ્ઠ સશ્રવોએ સવ્ચગ્રકા્ી સમીક્કા અનચે રરકા્ચ-શ્વરકારણકા 
બકાદ આ શ્નણ્ચ્ ્રવકામકાં આવ્ો છે. મુખ્મંરિીશ્ીએ ્ોરોનકા 
વકા્રસનકા સંક્મણનચે અટ્કાવવકા વડકાપ્રધકાનશ્ીએ ર૧ દદવસ મકાટે 
દેશવ્કાપી લો્ડકાઉનની જચે જા્ેરકાત ્રી છે તચેનચે ગુજરકાતનકા સૌ 
નકાગદર્ો સકાથચે મળીનચે સફળ બનકાવી રહ્કા છે અનચે આ વકા્રસ 
સકામચે સુરશ્ક્ત ર્ેવકાની જચે જાગરૂ્તકા દશકા્ચવી છે તચે મકાટે આભકાર 
પણ વ્્ત ્્યો ્તો. તચેમણચે સૌ સકાથચે મળીનચે આ મ્કામકારી 
સકામચે અવશ્ શ્વજ્ મચેળવીશું તચેવો શ્વવિકાસ દશકા્ચવ્ો ્તો.

મુખયમંત્ીશ્ીની	સંવેદનાસભર	વડીલ	વંદના
મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ ્ોરોનકા વકા્રસની 

પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકા ંરકાજ્નકા મ્કાનગરોમકા ંએ્લકા વસવકાટ ્ રતકા 
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શ્ન:સ્કા્ વૃધિ વદડલોનચે ઘચેર બચેઠકા શ્વનકામૂલ્ચે ભોજન મળી ર્ે 
તચેવી અનોખી મકાનવી્ સંવચેદનકા સકાથચે વડીલ વંદનકા ્રી છે. શ્ી 
શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ શ્નણ્ચ્ ્્યો છે ્ે રકાજ્નકા અમદકાવકાદ, 
વડોદરકા, સુરત, રકાજ્ોટ, જામનગર, ભકાવનગર, જૂનકાગઢ અનચે 
ગકાંધીનગર મ્કાનગરોમકાં ઘરે એ્લકા ર્ેતકા ્ો્ અનચે દટદફન 
મગંકાવી ભોજન ્ રતકા ્ ો્ તચેવકા શ્ન:સ્કા્ વૃધિ વદડલોનચે પ્રવત્ચમકાન 
લો્ડકાઉનની સસથતીમકાં ઘરે બચેઠકા શ્વનકામૂલ્ચે ભોજન સચેવકા આ 
મ્કાનગરોનકા શ્ેરી સતિકાતંરિ જચે તચે નગરોની સવૈસચછ્ સચેવકાભકાવી 
સંસથકાઓનકા સ્્ોગથી પૂરી પકાડવકામકાં આવશચે. આ ્ેતુસર 
સંબંશ્ધત આઠ મ્કાનગરોમકાં સંપ્્ક સૂરિ અશ્ધ્કારીઓની સં્લન 
અનચે ભોજન વ્વસથકા મકાટે શ્ન્ુદ્ત ્રવકામકાં આવી છે. 

તદ્દઅનુસકાર, અમદકાવકાદ-મ્કાનગરમકાં શ્ી પ્રશકાંત પંડ્કા ્ ેલપ 
લકાઇન નંબર- ૧૫૫૩૦૩, સુરત- શ્ી આર. સી. પટેલ–
૯૭૨૪૩૪૫૫૬૦, વડોદરકા-શ્ક્ષણકાબ્ને સોલં્ી–૦૨૬૫-
૨૪૫૯૫૦૨ (મો.) ૯૬૨૪૭૮૫૪૨૭ રકાજ્ોટ-શ્ી રચેતન 
ગણકારિકા ૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૭૪ (મો.) ૯૯૦૯૯૯૨૭૬૭ 
જામનગર-શ્ી એ. ્.ે વસતકાની ૦૨૮૮–૨૫૫૩૪૧૭ (મો.) 
૯૪૨૬૪૧૫૭૬૫ ભકાવનગર-શ્ી ડી. એમ. ગોશ્્લ ૦૨૭૮-
૨૪૨૪૮૧૪-૧૫ (મો.) ૯૮૭૯૬૩૮૪૨૬ ગકાંધીનગર–શ્ી 
અશ્મત શ્સંઘકાઇ ૯૯૦૯૯૫૪૭૦૯ અનચે જુનકાગઢ-શ્ી શ્્તચેશ 
વકામજા – ૯૮૯૮૧૪૬૮૬૫ નો સંપ્્ક સકાધી શ્કાશચે. શ્ી 
શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ આ વૃધિ શ્ન:સ્કા્ વદડલોનચે જીવનજરૂરી 

રીજવસતુઓ પણ ઘરે બચેઠકા મળી ર્ે તચે મકાટે આ અશ્ધ્કારીઓનચે 
સં્લન સકાધવકા સૂરનકાઓ આપી છે. 

 
ગરીબો	અને	શ્મજીવીઓ	માટે	 

રાજય	સરકારનો	સંવેદનશીલ	વનણણાય
ગરીબ, શ્મજીવી અનચે ્ કારીગરો મળીનચે ્ ુલ ૬૦ લકાખ જચેટલકા 

પદરવકારોનકા ૩.રપ ્રોડ લો્ોનચે લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન ખકાવકા-
પીવકાની રીજવસતુ અનચે અનકાજની ્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે 
રેશન્કાડ્ચધકાર્ પદરવકારોનચે ૧લી એશ્પ્રલથી એ્ મશ્્નકા મકાટે ઘઉ, 
રોખકા, ખકાંડ, દકાળ અનચે મીઠું શ્વનકા મૂલ્ચે આપવકાનો મ્તવપૂણ્ચ 
સંવચેદનશીલ શ્નણ્ચ્ ્ ્યો છે. રકાજ્ની તમકામ સર્કાર મકાન્ સસતકા 
અનકાજની દુ્કાન ઉપરથી વ્દ્તદીઠ ૩.પ૦ દ્લો ઘઉં, વ્દ્તદીઠ 
૧.પ૦ દ્લો રોખકા અનચે ્ુટુંબદીઠ ૧ દ્લો ખકાંડ, ૧ દ્લો દકાળ 
અનચે ૧ દ્લો મીઠુ શ્વનકા મૂલ્ચે અપવકામકાં આવચે એ પ્ર્કારનું 
આ્ોજન સશુ્નશ્ચિત ્ રવકામકંા આવ્ંુ છે. નોવચેલ ્ ોરોનકા વકા્રસની 
પ્રવત્ચમકાન પદરસસથશ્તનકા મક્મ મુ્કાબલકા મકાટે વડકાપ્રધકાન શ્ી 
નરેનદ્રભકાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશમકંા ર૧ દદવસનકા જા્ેર ્રેલકા 
લો્ડકાઉન બકાદ મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્મકાં 
શ્મજીવી વગયો અનચે રોજનું ્ મકાઇનચે રોજ ખકાનકારકા પદરવકારો પ્રત્ચે 
સંવચેદનકા દકાખવી આ મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ ્્યો છે. 

આ સદંભ્ચમકા ંશ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ જણકાવ્ુ ંછે ્ ે, ્ ોરોનકા 
વકા્રસનકા સકં્મણથી નકાગદર્ોનચે બરકાવવકા લો્ડકાઉનની જા્ેરકાત 
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વડકાપ્રધકાનશ્ીએ ્રી છે ત્કારે આવી સસથતીમકાં નકાનકા અનચે ગરીબ 
પદરવકારોનચે ્ોઇ મુશ્ેલી ન પડચે તચે મકાટે સંવચેદનકા સકાથચે રકાજ્ 
સર્કારે તચેમની શ્રંતકા ્રીનચે આ મ્તવનો શ્નણ્ચ્ ્્યો છે. જીવન 
જરૂરી રીજવસતુઓનકા પુરવઠકામકાં ્ે અન્ ્ોઇ પણ આવશ્્ 
સચેવકાઓમકાં લો્ોનચે ્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે રકાજ્ સર્કાર 
ગંભીરતકાપૂવ્ચ્નું આ્ોજન ્રી ર્ી છે. 

વવદ્યા્મીઓને	સહાય	આપવાનો	
સંવેદનશીલ	વનણણાય 

શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ લો્ોનચે અશ્પલ ્રકાતકા ્હ્ં ્ે ર૧ 
દદવસ દરશ્મ્કાન સૌ ઘરમકંા જ ર્ે, બ્કાર ભચેગકા ન થકા્, આવશ્્ 
રીજવસતુઓનો પુરવઠો રકાજ્મકાં પ્કા્ચપ્ત મકારિમકાં ઉપલ્બધ છે. 
આવશ્ રીજ વસતુઓ મળશચે ન્ી એવકા ડરથી તચેનકા સંગ્ર્ ્ રવકા 
મકાટે ખોટી દોડધકામ ્રવકાની ્ોઈ જરૂર નથી.

મખુ્ મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ ્ ોરોનકા વકા્રસનચે પગલચે 
જા્ેર થ્ચેલકા લો્ ડકાઉનની સસથતીમકાં રકાજ્નકા આશ્મશકાળકાઓ, 
સમરસ ્ોસટેલ દદવ્કાંગ છકારિકાલ્ો અનચે બકાળ સંરક્ણ ગૃ્મકાં 
ર્ેતકા જચે બકાળ્ો પોતકાનકા ઘરે રકાલ્કા ગ્કા છે તચેમનચે એશ્પ્રલ 
મકાસનકા ખર્ચ પચેટે શ્વદ્કાથદીદીઠ રૂ. ૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા સ્કા્ આપવકાની 
જા્ેરકાત ્ રી છે. આ સ્કા્ ર્મ રકાજ્ સર્કાર આવકા બકાળ્ોનકા 
વકાલીનકા બેં્ ખકાતકામકાં બકારોબકાર જમકા ્રકાવકાશચે. મુખ્ મંરિી શ્ી 
શ્વજ્ભકાઈ અનચે નકા્બ મુખ્ મંરિી નીશ્તન ભકાઈ પટેલની 
અધ્ક્તકામકાં તકારીખ ૨૭ મકાર્ચનકા રોજ મળેલી ્ોર ્શ્મટીની 
બચેઠ્મકાં આ મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ લચેવકામકાં આવ્ો ્તો.

મુખ્મંરિીશ્ીએ ્હ્ં ્ ે, રકાજ્મકાં અનુસૂશ્રત જાશ્ત 
અનુસૂશ્રત જનજાશ્ત બક્ીપંર તચેમજ શ્બન અનકામત વગયોનકા જચે 
બકાળ્ો ્ ોસટેલમકંા આશ્મ શકાળકાઓ શ્નવકાસી શકાળકાઓમકાં ર્ીનચે 
અભ્કાસ ્રે છે તચેમનચે રકાજ્ સર્કાર શ્ન્શ્મત ભોજન સ્કા્ 
આપચે છે. લો્ડકાઉનની ્ કાલની પદરસસથશ્તમકાં આ બકાળ્ો પોતકાનકા 
ઘરે રકાલ્કા ગ્કા છે ્ે શ્શફટ થ્કા છે તચેવકા અંદકાજચે ૩ લકાખ ૨૫ 
્જાર બકાળ્ોનચે એશ્પ્રલ મકાસ દરશ્મ્કાન આવી સ્કા્ પચેટે 
૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા આપશચે. આ ર્મ તચેમનકા વકાલીઓનકા બેં્ 
ખકાતકામકાં સર્કાર જમકા ્રકાવશચે. રકાજ્ સર્કાર નચે અંદકાજચે ૫૦ 
્રોડ નો ખર્ચ આ પચેટે વ્ન ્રવકાનો થશચે.

મુખ્મંરિીશ્ીએ આ ઉપરકાંત અન્ એ્ સંવચેદનશીલ શ્નણ્ચ્ 
એવો પણ ્્યો છે ્ે રકાજ્મકાં દદવ્કાંગ છકારિકાલ્મકાં ર્ેતકા અનચે 
અભ્કાસ ્રતકા અનચે ઘરે જતકા ર્ેલકા ૧૧ ્જાર દદવ્કાંગ બકાળ્ો 
તથકા જચે બકાળ્ો બકાળ સંભકાળ ગૃ્મકાં ર્ે છે તચેવકા બકાળ્ોનચે પણ 
આ જ પ્રમકાણચે એ્ મકાસ એટલચે ્ે એશ્પ્રલ મશ્્નકાની સ્કા્નકા 
૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા અપકાશચે તચે તચેમનકા વકાલીનકા ખકાતકામકંા જમકંા 
્રકાવવકામકાં આવશચે.

રાજયપાલશ્ીએ	રૂ.૫૦	લાખની	
આવ્ણાક	સહાય	કરી	

ક�ોર�ોન�થરી લ�ોક�ોનો બચ�િિ� દોશભરમ�ં લ�ોકડ�ઉન કર�્્ય 
છો . સમ�જન� ન�ન�, ગરીબ મ�ણસ�ોનો 
ક�ોઈ તકલરીફ ન પડો તો મ�ટો સરક�રનરી 
સ�થો સમ�જનરી વિવિધ સંથિ�આો 
પ્રત્ક્ તથ� પર�ોક્ રીતો મદદ કરી 
રહરી છો. ગ્યજર�તન� ર�જ્યપ�લ શ્રી 
આચ� ્્ષ દોિવ્રતો ક�ોર�ોન� સંક્રમણ 
સ�મોનરી સમગ્ર દોશનરી લડ�ઇમ� ં
સહ્�ોગરી થઇનો મ�નિત�ન� ક� ્્ષમ�ં 
દોશિ�સરીઆો િધ્યનો િધ્ય આગળ આિો 
તોિરી પ્રોરક ભ�િન� સ�થો પ�ોત�ન� વિવિક�વધન 
ફંડમ�થંરી પ્રધ�નમંત્રીશ્રીન� ર�હત ફંડ PM CARES - Prime 
minister ' s Citizen Assistance and Relief in 
Emergency Situations Fundમ�ં રૂ.25 લ�ખ એનો 
મ્યખ્યમંત્રીશ્રીન� ર�હત ફંડમ� ંરૂ.25 લ�ખ એોમ ક્યલ મળીનો રૂ.50 
લ�ખનરી સહ�્નરી જહોર�ત કરી છો . ગ્યજર�તન� ર�જ્યપ�લશ્રી 
આચ� ્્ષ દોિવ્રતો ક�ોર�ોન� િ�ઇરસ સ�મોનરી લડતમ�ં સ�મોલ 
તમ�મ કમ્ષ્�ોગરીઆોનરી સોિ�આોનો જબરદ�િરી હતરી. •

ખેડૂતો	માટે	ખાસ	છૂટછાટ
મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ રકાજ્નકા ખચેડુતો 

લો્ડકાઉનની પદરસસથશ્તમકા ંપોતકાનકા રશ્વ પકા્ ની લણણી ્રી શ્ે 
તચેવકા ઉદ્દકાત ભકાવ થી રકાજ્ સર્કાર દ્કારકા આવકા ખચેડતુોનચે ્ેટલી્ 
છટૂછકાટ આપવકાની વ્વસથકા સશુ્નશ્ચિત ્રી છે. તદનસુકાર,રશ્વ 
પકા્નકા ખચેડતુોનચે પકા્ લણવકાનો આ સમ્ છે, તચેથી પકા્ ્કાપણી 
મકાટે ્કાવભેષ્ર, થ્રચેસર, રીપર, સકાધનોનકા મકાશ્લ્, ડ્કા્વર, મજરૂો 
વગચેરેનચે આ ્ેતસુર અવરજવરની છટૂ ર્ેશચે. પકા્ની ્કાપણી પછી 
ક્ૃશ્ર પચેદકાશોનચે નુ્ સકાન ન થકા્ તચે મકાટે ખચેતરથી ઘર ્ે પકા્ સંગ્ર્ 

ગોડકાઉન સધુી પકા્ લઈ જવકાની છટૂ ર્ેશચે. બકાગકા્ત પકા્ો અનચે 
ઉનકાળ ુપકા્નકા મ્કા્ચદદત શ્વસતકારોમકંા પી્ત અનચે પકા્ જાળવણી 
મકાટે જચે તચે ખચેતરનકા ખચેડતુોનચે અવરજવરની છટૂ ર્ેશચે. પી્ત મકાટે 
વીજ પરુવઠો થોડકા દદવસ દદવસચે અનચે થોડકા દદવસ રકારિચે આપવકા 
મકા ંઆવતો ્ો્ છે. આથી રકાશ્રિ પકાવર ્ો્ તચે દદવસોમકા ંઆવકા 
મ્કા્ચદદત ખચેતરનકા ખચેડતુોનકા રકાશ્રિ વીજળી પરુવઠકાનકા દદવસો પરૂતકાં 
રકારિચે ખચેતરે જઈ આવી શ્શચે. ફળ અનચે શકા્ભકાજીનકા ખચેડુતોનકા 
ઉતપન્નો જલદી નકાશ પકામતકાં ્ ોઈ તચે પણ મકા્કેટમકાં શ્નધકા્ચદરત સમ્ચે 
લઈ જવકાની છૂટ ર્ેશચે. •

દોશિ�સરીઆો િધ્યનો િધ્ય આગળ આિો 
તોિરી પ્રોરક ભ�િન� સ�થો પ�ોત�ન� વિવિક�વધન 
દોશિ�સરીઆો િધ્યનો િધ્ય આગળ આિો 

છો . સમ�જન� ન�ન�, ગરીબ મ�ણસ�ોનો 
ક�ોઈ તકલરીફ ન પડો તો મ�ટો સરક�રનરી 

સહ્�ોગરી થઇનો મ�નિત�ન� ક� ્્ષમ�ં 

છો . સમ�જન� ન�ન�, ગરીબ મ�ણસ�ોનો 
ક�ોઈ તકલરીફ ન પડો તો મ�ટો સરક�રનરી 

વનણાણાયકતા
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મુખયમંત્ી	રાહતવનવધમાં	મળી	રહેલો	અપ્રવતમ	પ્રવતસાદ
મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ શ્વવિવ્કાપી ્ોરોનકા 

વકા્રસ ્ોશ્વડ-૧૯ની મ્કામકારી સકામચે લડવકા અનચે આ રોગની 
અસરોથી થ્ચેલકા નુ્શકાનમકંાથી જનજીવન પૂવ્ચવત ્રવકાનકા 
સ્્ોગ મકાટે મુખ્મંરિી રકા્તશ્નશ્ધમકાં ઉદકાર ્કાથચે ફકાળો આપવકા 
સૌ નકાગદર્ો અનચે પ્રજાજનોનચે અશ્પલ ્રી છે. શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણીએ જણકાવ્ું છે ્ે, આ રકા્તશ્નશ્ધમકાં આપવકામકાં આવતું 
દકાન અનચે ફકાળો આવ્વચેરકાની ્લમ ૮૦-જી ્ેઠળ ્રમુદ્તનચે 
પકારિ છે. મુખ્મંરિીશ્ી રકા્તશ્નશ્ધમકાં જચે દકાન-ફકાળકાની અશ્વરત 
સરવકાણી વ્ી ર્ી છે તચેમકાં અત્કાર સુધીમકંા ૩પ૦૦ જચેટલકા 
વ્દ્તઓ અનચે સંસથકાઓએ ફકાળો સચેવકાભકાવચે અપ્ચણ ્્યો છે. 

મખુ્મરંિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આ અગંચેની શ્વગતો 
આપતકાં ્હ્ં ્ે, પૂવ્ચ મુખ્મંરિી શ્ી ્ેશુભકાઇ પટેલચે પોતકાનકા 
વ્દ્તગત રૂ. ૧ લકાખની સ્કા્ આ ફકાળકામકા ંઆપી છે. તદ્દઉપરકાતં 
શ્ી ્ેશુભકાઇ પટેલનકા અધ્ક્સથકાનચે શ્ી સોમનકાથ ટ્રસટ તરફથી રૂ. 
૧ ્રોડનું દકાન મુખ્મંરિી રકા્ત શ્નશ્ધમકાં અપવકામકાં આવ્ું છે. 
્ુંડળધકામ સવકામીનકારકા્ણ મંદદર દ્કારકા રૂ. રપ લકાખ, સરદકાર ધકામ 
ટ્રસટ દ્કારકા રૂ. ર૧ લકાખ અનચે ખોડલધકામ દ્કારકા રૂ. ર૧ લકાખની 
સ્કા્ મુખ્મંરિી રકા્તશ્નશ્ધમકાં આપવકામકાં આવી છે.

 મુખ્ મંરિીશ્ીની અશ્પલનો તવદરત પ્રશ્તસકાદ આપતકા 
સકામકાશ્જ્ દકાશ્્તવરૂપચે મખુ્મરંિી રકા્ત શ્નશ્ધમકંા અદકાણી ફકાઉનડચેશનચે 
પકારં ્ રોડ રૂશ્પ્કા, સૌરકાષ્ટ્ર પટેલ સમકાજ રચેરીટેબલ ટ્રસટ અમદકાવકાદ 

તરફથી ૧૫ લકાખ તચેમજ નમ્ચદકા બકા્ો્ેમ તરફથી ૧૧ લકાખની 
સ્કા્ રકા્ત શ્નશ્ધમકાં આપવકામકાં આવી છે.

જાણીતકા ભકાગવત ્થકા્કાર પૂજ્ શ્જજ્ઞચેશ દકાદકા - રકાધચે રકાધચેએ 
મુખ્ મંરિી રકા્ત શ્નશ્ધમકાં રૂશ્પ્કા ૫,૫૫,૫૫૫નો રચે્ અપ્ચણ 
્્યો છે. મુખ્મંરિી રકા્ત શ્નશ્ધમકાં શ્ી શ્રિસતૃતી્ જૈન સંઘ થરકાદ 
દ્કારકા રૂ. ૨૧ લકાખનો રચ્ે  બનકાસ્કંાઠકા ્ લચ્ે ટર શ્ી સદંીપ સકાગલચેનચે 
અપ્ચણ ્ ્યો ્ તો. થરકાદ જનૈ સઘંચે બનકાસ્કંાઠકા ્ લચ્ે ટરશ્ીનકા રકા્ત 
ફંડમકાં રૂ. ૨ લકાખનો રચે્ અપ્ચણ ્રી ્ુલ રૂ. ૨૩ લકાખની ર્મનું 
દકાન ્ોરોનકા મ્કામકારી સકામચે લડવકા આપ્ું છે. પ્રશ્સધધ ્કારિકાધકામ 
અંબકાજી દેવસથકાન ટ્રસટ દ્કારકા રૂ. ૧.૦૧ ્રોડનો ફકાળો 
મુખ્મંરિીશ્ીનકા રકા્ત ફંડમકાં અપ્ચણ ્રકાવવકામકાં આવ્ો છે. 

ગુજરકાત મચેરીટકાઈમ બોડ્ચ દ્કારકા ૨૫ ્રોડ રૂશ્પ્કાનો ફકાળો 
આપવકામકાં આવ્ો ્તો. જ્કારે જી એસ પી સી ગ્રુપ ્ંપની દ્કારકા 
૫૨.૫૦ ્રોડ તચેમજ જી એસ પી સી ્મદીઓનકા એ્ દદવસનકા 
વચેતન નકા સવૈસચછ્ ફકાળકા પચેટે ૫૫ લકાખની દકાન ર્મનકા રચે્ ઊજા્ચ 
અગ્ર સશ્રવ અનચે મુખ્મંરિીશ્ીનકા અગ્ર સશ્રવ શ્ી એમ ્ે દકાસચે 
મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીનચે અપ્ચણ ્્કા્ચ ્તકા. 

ગુજરકાતનકા શ્જલ્કા અનચે તકાલુ્ કા ્ ક્કાનકા જ્દુડશ્શ્લ મચેશ્જસટ્રચેટ 
્ોટ્ચમકાં ફરજ બજાવતકા મદદનીશ સર્કારી વ્ીલોએ આગકામી 
એશ્પ્રલ મકાસમકાં એ્ દદવસનો પગકાર એટલચે ્ે ્ુલ રૂશ્પ્કા ૯૫ 
લકાખની ર્મ મુખ્મંરિીશ્ી રકા્ત શ્નશ્ધમકાં જમકા ્રકાવશચે તચેમ 

જનભાગીદારી
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્કા્દકા રકાજ્મંરિીશ્ી પ્રદદપશ્સં્ જાડચેજાએ જણકાવ્ું ્તું.
સુરતવકાસીઓનચે વધકારકાની આરોગ્ સુશ્વધકા આપવકા મકાટે 

આરોગ્ રકાજ્મરંિીશ્ી દ્શોરભકાઈ ્ કાનકાણી દ્કારકા ધકારકાસભ્ તરી્ે 
રકાજ્ સર્કાર તરફથી ફકાળવવકામકાં આવતી વર્ચ ૨૦૧૯-
૨૦/૨૦૨૦-૨૧ની ગ્રકાનટમકાંથી સુરત મ્કાનગરપકાશ્લ્કાની 
્ોસસપટલોમકંા આરોગ્ સંસકાધનો મકાટે રૂ.૧૦ લકાખનું શ્વશચેર 
અનુદકાન આપ્ું છે. 

્ોરોનકા વકા્રસ સકામચેનકા ફંડ તરી્ે મખુ્મરંિી રકા્તશ્નશ્ધમકા ંઉદકાર 
્કાથચે ફકાળો આપવકાની શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીની અશ્પલનચે મળી ર્ેલકા 
વ્કાપ્ પ્રશ્તસકાદની શ્વગતો આપતકા ંશ્ી અશ્વિની ્ ુમકારે ્ હ્ ં્ ે, અત્કાર 
સધુીમકંા પપ૦૦ જચેટલકા લો્ોએ ્ુલ રૂ. રપ ્રોડનુ ંદકાન ભડંોળ આ 

શ્નશ્ધમકા ંઆપચેલુ ંછે. જચેમકા ંમખુ્તવચે દરલકા્નસ ઇનડસટ્રીઝ રૂ. પ ્રોડ, 
કે્ડકાઇ રૂ. પ ્ રોડ, મચેઘકા એનજીની્રીંગ રૂ. ૧ ્ રોડ, ગણચેશ ્ કાઉસીંગ 
્ોપયોરેશન રૂ. પ૧ લકાખ, પોલી્ેબ ઇનડી્કા રૂ. પ૦ લકાખ, થરકાદ જનૈ 
સઘં રૂ. ૨૧ લકાખ, આદશ્ચ એજ્ુ્ ેશન ટ્રસટ રૂ. ૧૧ લકાખ ૧૧ ્ જાર, 
અસટ્રકાલ પોશ્લટે્ની્ રૂ. ૧ર.પ૦ લકાખ અનચે વલ્ભશ્વદ્કાનગર ્ ો.ઓ. 
બચેન્ રૂ. પ લકાખનો સમકાવચેશ થકા્ છે.

આ ઉપરકાંત રકાજ્નકા આઇપીએસ સંગઠન, વન શ્વભકાગનકા 
અશ્ધ્કારીઓ ્મ્ચરકારીઓ, મકાશ્્તી ખકાતકાનકા અશ્ધ્કારી 
્મ્ચરકારીઓએ એ્ દદવસનો પગકાર મખુ્મરંિીશ્ીનકા રકા્ત શ્નશ્ધમકાં 
આપવકાનો શ્નણ્ચ્ ્્યો છે. •

નાગરરકો-સેવાભાવી	સંસ્ાઓ	દ્ારા	દાનનો	ધોધ

્ોરોનકા વકા્રસનચે શ્ન્રંિણમકંા રકાખવકા 
મકાટે સમગ્ર દેશનચે લો્ ડકાઉન ્રી દેવકામકંા 
આવ્ો છે. ધધંકા-રોજગકાર બધં ્ રીનચે લો્ોનચે 
ઘરમકંા ર્ેવકાની આગ્ર્ભરી શ્વનતંી દેશનકા 
વડકાપ્રધકાનશ્ી નરેનદ્રભકાઇ મોદીએ ્રી છે. 
આવકા સમ્ચે જરૂદર્કાતમદંોની દવકા અનચે 
અન્ સચેવકા-સુશ્વધકા મકાટ ે રકાજ્નકા 
સંવચેદનશીલ મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણી અનચે નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ી 
નીશ્તનભકાઇ પટેલચે સવસૈચછ્ સસંથકાઓ અનચે 
સચેવકાભકાવી નકાગદર્ોનચે આગળ આવી સં્ ટ 

સમ્મકા ંમકાનવતકાની ભશૂ્મ્કા અદકા ્રવકા 
મકાટે નમ્ર ભકાવચે મખુ્મરંિી રકા્તશ્નશ્ધમકાં 
દકાન આપવકા મકાટે અનરુોધ ્્યો છે.  

 ્ કાલપુુર ્ ોમશ્શ્્ચ લ ્ ો.ઓપ.શ્લ., બેં્ 
દ્કારકા રૂ.૧.૧૧ ્રોડ, એ-વન ્ેમી્લ 
અં્લચેવિર (્ડી) રૂ.૧૧ લકાખ, એ-વન થચેલો 
્લસ્ચ પ્રકા.શ્લ.,વકાપી (્ડી) રૂ.૧૦.લકાખ, ્ ડી 
નકાગરી્ સ્્કારી બેં્ દ્કારકા રૂ.૭.૫૧ લકાખ, 
સવયોદ્ ્ ોમશ્શ્્ચ લ ્ ો.ઓપ. બે્ં  શ્લ, દ્કારકા 
રૂ. ૬ લકાખ, સવશ્ત્ ્ ોપોરેશન સરગકાસણ, 
ગકંાધીનગર દ્કારકા રૂ.૫ લકાખ, ભકાવનકા પ્રોપટી 

ડચેવલોપસ્ચ શ્લ., ્ લોલ દ્કારકા રૂ.૫.૧૧ લકાખ 
મળી ્ુલ રૂ. રૂ.૧,૫૫,૬૨,૦૦૦ દકાનનકા 
શ્વશ્વધ રચ્ે  નકા્બ મખુ્મરંિીશ્ી નીશ્તનભકાઇ 
પટેલનચે અપ્ચણ ્રવકામકંા આવ્કા છે. આ 
રકા્તશ્નશ્ધમકંા આપવકામકંા આવતું દકાન-
ફકાળો આવ્વચેરકાની ્લમ ૮૦-જી ્ેઠળ 
્રમુ દ્તનચે પકારિ છ ે. મુખ્મંરિીશ્ી 
રકા્તશ્નશ્ધમકા ં જચે દકાન-ફકાળકાની અશ્વરત 
સરવકાણી વ્ી ર્ી છે તચેમકા ંઅત્કાર સધુીમકંા 
૩પ૦૦ જચેટલકા વ્દ્ત-સસંથકાઓએ ફકાળો 
સચેવકાભકાવચે અપ્ચણ ્્યો છે. •

જનભાગીદારી
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રાજયની	જેલોમાં	રહેલા	કેદીઓને	બે	માસ	માટે	 
પેરોલ	ઇન્ટ્ીમ	બેલ	આપવાનો	લેવાયેલો	વનણણાય

્ોરોનકા સકામચેની લડકાઈમકાં ્ોઈપણ 
પ્ર્કારની રૂ્ ર્ી નકા જા્ તચેનું રકાજ્ 
સર્કાર સંપૂણ્ચ ધ્કાન રકાખી ર્ી છે. જચેનો 
વધુ એ્ પુરકાવો ત્કારે મળ્ો જ્કારે 
શ્વવિવ્કાપી ્ ોરોનકા ્ ોશ્વડ-૧૯ વકા્રસનકા 
સંક્મણનચે પ્રસરતું અટ્કાવવકા મુખ્મંરિી 
શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્ની 
જચેલોમકાં ર્ેલકા ્ેદીઓ મકાટે મ્તવપૂણ્ચ 
શ્નણ્ચ્ ્્યો. મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી 
અશ્વિની્ ુમકાર ે મુખ્મંરિીશ્ીનકા આ 
શ્નણ્ચ્ોની જાણ્કારી આપી ્તી. આ 
સદંભ્ચમકા ંતચેમણચે ્ હ્ ં્ ે, ્ ોરોનકા ્ ોશ્વડ-૧૯ 
વકા્રસનું  સંક્મણ જચેલોમકાં  ર્ ેલકા 
્ેદીઓમકાં ન થકા્ તચે ્ેતુથી સુશ્પ્રમ ્ોટદે 
દદશકાશ્નદદેશો આપચેલકા છે. મુખ્મંરિી શ્ી 
શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ આ દદશકાશ્નદદેશ 
અનુસકાર રકાજ્ની જચેલોમકાં ર્ેલકા પકા્કા 
્કામનકા અનચે ્કારકા ્કામનકા મળીનચે ્ુલ 
૧ર૦૦ જચેટલકા ્ેદીઓનચે બચે મકાસ મકાટે 
મુ્ત ્રવકાની શ્ન્મકાનુસકાર થતી જરૂરી 
્કા ્્ચવકા્ી ્ રવકા મકાટે ગૃ્ શ્વભકાગનચે જરૂરી 
સૂરનકાઓ આપી છે. 

જચેલોમકાં ર્ેલકા પકા્કા ્ કામનકા ્ ેદીઓનચે 
પચેરોલ તચેમજ અનડર ટ્રકા્લ ્કારકા ્કામનકા 

્ેદીઓનચે ઇનટરીમ બચેલ આપવકામકા ંઆવશચે. 
આ ્ેદીઓનચે જચેલમુ્ત ્રતકા પ્ેલકંા 
તમકામનુ ંતબીબી પદરક્ણ ્ રવકામકા ંઆવશચે. 
એટલુ ંજ નશ્્, જો ્ ોઇ ્ ેદીમકા ંતકાવ-શરદી 
્ે અન્ સંક્મણ લક્ણો જણકાશચે તો તચેમનચે 
આઇસોલચેટ ્રકાશચે .  ્ ેદ ીઓનચે  ઘર ે 
મો્લવકાની વ્વસથકા જચેલ તંરિ દ્કારકા 
્રવકામકાં આવશચે. 

લો્ડકાઉનની પદરસસથતીમકાં રકાજ્નકા 
નકાગદર્ોનચે આવશ્્ રીજવસતુઓનો 
પુરવઠો શ્ન્મીત મળી ર્ે તચેવી સુદ્રઢ 
વ્વસથકાઓ મુખ્મંરિીશ્ીનકા મકાગ્ચદશ્ચનમકાં 
સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે. આ અંગચેની 
શ્વગતો આપતકાં મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવચે 
્હ્ં ્ે, મખુ્મરંિીશ્ીએ રકાજ્મકા ંવસવકાટ 
્રતકા શ્નરકાધકાર, શ્ન:સ્કા્ અનચે એ્લવકા્ંુ 
જીવન જીવતકા વૃધિોનચે તથકા શ્નરકાધકાર 
વ્દ્તઓનચે પ્રવત્ચમકાન લો્ડકાઉનની 
સસથતીમકા ં સવસૈચછ્ સગંઠનો દ્કારકા ભોજન 
આપવકાની જચે ટ્ેલ નકાખી છે તચેનચે પગલચે 
સમગ્ર રકાજ્મકા ંઅત્કાર સુધીમકા ંઆવકા પ 
લકાખ ૩૯ ્જાર ૧૯ ફૂડ પચ્ે ેટસનંુ શ્જલ્કા 
તરંિવકા્્ોએ સચેવકા સગંઠનોનકા સ્્ોગથી 
શ્વતરણ ્્ુ્ચ છે. ૨૮ મકાર્ચનકા રોજ એ્ જ 
દદવસમકંા આઠ મ્કાનગરોમકંા ૮ર૧ર૩ 
ફૂડપચ્ે ેટસ ૧ર૬ જચેટલી સસંથકાઓનકા સશ્ક્્ 
સ્્કારથી શ્વતરણ થ્કા છ ે.  શ્ી 

અશ્વિની્ુમકારે ્હ્ ં્ે, રકાજ્ સર્કારે શરૂ 
્રેલકા સટેટ ્ ંટ્રોલરૂમનકા ્ ેલપલકાઇન ૧૦૭૦ 
નબંર ઉપર અત્કાર સધુીમકંા ૯૦૮ ્ોલસ 
મદદ મકાટેનકા અનચે શ્જલ્કા ્ ક્કાનકા ્ ંટ્રોલરૂમ 
્ેલપ લકાઇન ૧૦૭૭નચે ૩૮૬૬ ્ ોલસ મળ્કા 
છે તચેની પણ શ્વગતો આપી ્તી. 

લો્ડકાઉનની પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકંા 
નકાગદર્ોનચે ઘઉં-રોખકા જચેવી વસતુઓનો 
પુરવઠો શ્વનકા શ્વઘ્ચે મળી ર્ે તચે મકાટે ૬ 
લકાખ ૪પ ્જર મચે.ટન અનકાજ એફ.
સી.આઇ.નકા ગોડકાઉનમકાં છે તચેની શ્વગતો 
અન્ન-નકાગદર્ પરુવઠકા સશ્રવ શ્ી મો્મદ 
શકાશ્્દે આપી ્તી. ગુજરકાત રકાજ્ 
નકાગદર્ પુરવઠકા શ્નગમનકા ગોડકાઉનમકંા 
વધકારકાનો ૧ લકાખ મચે.ટન અનકાજનો પ્કા્ચપ્ત 
જ્થથો ઉપલ્બધ છે. ર૦ ્જાર મચેશ્ટ્ર્ ટન 
દકાળ નકાફેડ પકાસચેથી ઉપલ્બધ થકા્ તચેની 
વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્રી દેવકામકાં આવી છે. 
રકાજ્મકાં ૧.૦૮ લકાખ મચે.ટન ઘઉં, પ૧ 
્જાર મચે.ટન રોખકા, ૬પ૦૦ મચે.ટન દકાળ 
અનચે ૧૦ ્ જાર મચે.ટન ખકાંડનો જ્થથો પણ 
એશ્પ્રલ મકાસની જરૂદર્કાત મુજબ શ્વતરણ 
મકાટે પુરતકા પ્રમકાણમકાં છે તચેમ શ્ી શકાશ્્દે 
જણકાવ્ંુ ્ તુ.ં અન્ન નકાગદર્ પરુવઠકા સશ્રવચે 
એમ પણ ્હ્ં ્ે, ્કાલની સસથતીએ જ્થથો 
જોતકાં રકાજ્મકાં રકાર મકાસ સુધી અનકાજનકા 
જ્થથકામકાં ્ોઇ મુશ્ેલી ઉભી થશચે ન્ીં. •

વનણણાય
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ગુજરાતમાં	૩૧	મારણા	સુધીમાં	૧૩૯૬	સેમપલનું	ટેસસટિંગ	ઃ	 
૧૩૨૨	નેગેટીવ	ઃ	૭૩	પોઝીટીવ	૧	પેસન્ડંગ
પાંર	દદમીઓ	સાજા	્ઇ	જતાં	તેમને	રડસરાજણા	કરવામાં	આવયાં

આરોગ્ શ્વભકાગનકા અગ્રસશ્રવ 
ડૉ. જ્ંશ્ત રશ્વએ ૩૧ મકાર્ચનકા રોજ 
શ્વગતો આપતકા જણકાવ્ંુ ્ તુ ં્ ે, નોવચેલ 
્ોરોનકા વકા્રસનુ ંસકં્મણ અટ્કાવવકા 
મકાટે રકાજ્નકા નકાગદર્ો લો્ ડકાઉનનો 
રસુતપણચે અમલ ્રે અનચે સૌ સં્ મ 
રકાખીનચે ઘરમકંા જ ર્ે તચે અત્ંત 
અશ્નવકા્્ચ છે. ડૉ. રશ્વએ ્હ્ં ્ે, 
મખુ્મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણી અનચે 
નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ 
પટેલ અનચે ઉચ્ અશ્ધ્કારીઓ દ્કારકા 
રોજચે રોજ ્ોર ્શ્મટીની બચેઠ્ 
્ોજવકામકંા આવચે છે જચેમકંા રકાજ્ સર્કારે લીધચેલકંા તમકામ પગલકાઓની 
ઘશ્નષ્ઠ રરકા્ચ શ્વરકારણકા ્ રવકામકા ંઆવચે છે અનચે ્ ોરોનકાનકા સકં્મણનચે 
અટ્કાવવકાની રણનીશ્ત ઘડવકામકા ંઆવચે છે. 

્ેનદ્ર સર્કાર દ્કારકા અમદકાવકાદનચે ‘્ોટસપોટ’ જા્ેર ્ ્ુું છે જચેની 
સકામચે રકાજ્ સર્કારે પ્રો-એસકટવ થઈનચે ભકાવનગર, રકાજ્ોટ, સરુત, 
વડોદરકા અનચે ગકાધંીનગરનકા ક્સટરમકા ંજચે ્ેસો નોંધકા્કા છે ત્કા ં
ક્સટર ્નટેનટ પ્રોટો્ોલ મુજબ સવભેલનસની ્કામગીરી વધુ સઘન 
બનકાવી દીધી છે. આ શ્વસતકારોમકંા વસતકા વૃધિો-વ્સ્ોનુ ંપરીક્ણ 
્રી શ્વશચેર ્કાળજી લચેવકામકા ંઆવશચે. વ્સ્ોનચે જચે સકામકાન્ રોગ છે 

તચેની દવકાઓ-સકારવકાર સમ્સર લચેવકા 
પણ અનરુોધ ્રવકામકા ંઆવ્ો છે.

૩૧ મકાર્ચનકા રોજ રિણ નવકા 
પોશ્ઝદટવ ્ેસ આવ્કા ્ોવકાની 
શ્વગતો આપતકાં ડૉ. જ્ંશ્ત રશ્વએ 
્હ્ ં્ ે, આમકંા એ્ અમદકાવકાદનકા ૫૫ 
વર્ચનકા પુરુર, ગકાંધીનગરનકા ૩૨ 
વર્ચનકા એ્ મશ્્લકા અનચે એ્ ૨૮ 
વર્ચનકા રકાજ્ોટનકા પુરુરનો તચેમકાં 
સમકાવચેશ થકા્ છે. આ તમકામ ્ેસ 
લો્લ ટ્રકાનશમીશનનકા છે. રકાજ્મકાં 
અત્કાર સુધીમકંા ૧૩૯૬ સચેમપલનું 

ટેસસટંગ ્ રવકામકાં આવ્ું છે તચે પૈ્ી ૧૩૨૨ નચેગચેદટવ ૭૩ પોશ્ઝદટવ 
અનચે એ્ પચેસનડગં છે. શ્જલ્કાવકાર પોશ્ઝદટવ ્ ેસની શ્વગતો આપતકા 
ડૉ. રશ્વએ ્હ્ં ્ે, અમદકાવકાદ શ્જલ્કામકાં ૨૩, સુરતમકંા ૦૯, 
રકાજ્ોટમકા ં૧૦, વડોદરકામકા ં૦૯, ગકાધંીનગરમકા ં૧૧, ભકાવનગરમકાં 
૦૬, ગીર સોમનકાથમકાં ૨ અનચે ્ચછ, મ્ેસકાણકા અનચે પોરબંદરમ 
એ્-એ્ પોશ્ઝદટવ ્ેસ નોંધકા્ો છે. ૭૩ પોઝીટીવ ્ેસ પૈ્ી ૬૦ 
દદદી સટેબલ છે, બચે વચેસનટલચેટર ઉપર તથકા પકાંર દદદીઓ પ્રોટો્ોલ 
મુજબ ફરીથી ટેસટ ્રીનચે ટેસટ નચેગચેદટવ આવતકાં તચેમનચે દડસરકાજ્ચ 
્રવકામકાં આવ્કા છે.

• એમદ�િ�દનો કોન્દ્ર સરક�રો હ�ોટસપ�ોટ જહોર 
ક્્યું : ર�જ્ય સરક�રો જ્ય�ં કલસ્ટર િધ્ય છો એોિ� 
ર�જક�ોટ, ભ�િનગર, િડ�ોદર�, સ્યરત એનો 
ગ�ંધરીનગરમ�ં પ્ર�ોએોક્ટીિ થઈનો સિવેલનસ િધ્ય 
સઘન બન�વ્્યં

• લ�ોકડ�ઉનન�ો  ચ્યસ તપણો એમલ એતં્ત 
એવનિ� ્્ષ : સ�ૌ સં્મ ર�ખરી ચ્યસત પ�લન 
કરિ�ન્ય જણ�િત�ં આર�ોગ્ એગ્રસચચિ ડ�ૉ. 
જ્ંવત રવિ

• ત�રીખ ૩૧ મ�ચ્ષન� ર�ોજ ૩ નિ� પ�ોચિવટિ કોસ 
સ�થો ર�જ્યમ�ં ક્યલ ૭૩ કોસ પ�ોચિવટિ

સવાસ્થયસુધા
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એન-૯૫ મકાસ્ ૯.૭૫ લકાખ, પીપીઈ ્ ીટ ૩.૫૮ લકાખ અનચે ટ્રીપલ લચ્ે ર મકાસ્નો 
૧.૨૩ ્રોડનો જ્થથો ઉપલ્બધ છે. એજ રીતચે ્ોશ્વડ-૧૯ અગંચેની પ્રોફકાઈલચ્ે સીસ 
મકાટેની ટેબલચેટ ્કાઈડ્ો્સી ્લોરો્શ્વન દવકાનચે શીડ્લુ H૧ ડ્ગ તરી્ે જા્ેર ્રી 
છે જચેથી આ દવકા મકારિ નચે મકારિ અશ્ધ ક્ૃત ડોકટરનકા શ્પ્રસસક્પશન પર જ મળી શ્ે છે. 
એન-૯૫ મકાસ્, ટ્રીપલ લચ્ે ર મકાસ્ આરોગ્ ્મદીઓનચે પુરકા પકાડવકામકા ંઆવ્કા ંછે. 
વધકારકાનકા દસ લકાખનો ઓડ્ચર આપવકામકંા આવ્ો છે. ૧૦૮ સકાથચે સં્ ળકા્ચેલકા આરોગ્ 
્મદીઓ, પોલીસ્મદીઓ તથકા અન્ન નકાગદર્ પરુવઠકા શ્વભકાગની દુ્ કાનોનકા ્મદીઓનચે 
પરૂકા પકાડવકાનો શ્નણ્્ચ  ્રવકામકા ંઆવ્ો છે.

્ોરોનકા વકા્રસની વત્ચમકાન પદરસસથતીનચે ધ્કાનચે લઇ તકા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ મધ્ 
રકારિી સધુી સમગ્ર દેશમકા ંલો્ડકાઉન જા્ેર ્રવકાનો ભકારત સર્કારે શ્નણ્્ચ  લીધો છે. 
જચે અતંગ્ચત રકાજ્ સર્કાર દ્કારકા જરૂરી ્ કા ્્ચવકા્ી ્ કાથ ધરવકામકંા આવી છે. લો્ોનચે ્ ોઇ 
મશુ્ેલી પડચે નશ્્ તચેની ્ કાળજી લચેવકામકા ંઆવી ર્ી છે. મખુ્મરંિીશ્ીએ આ પદરસસથતીમકંા 
થચેલચેશ્સમી્કા અનચે અન્ શ્્મોગલોબીનોપથીથી ગ્રસત બકાળ્ો અનચે દદદીઓનચે મશુ્ેલી 
ન પડચે તચે મકાટે સરુનકા આપી ્તી તચેનકા ભકાગરૂપચે ઇસનડ્ન રેડક્ોસની મદદથી જીલ્કા 
અનચે તકાલુ્ કા મથ્ે આવચેલી સર્કારી ્ોસસપટલોમકા ંઆવકા તમકામ દદદીઓનચે જરૂરી 
સકારવકાર મળી ર્ે તચે મકાટે સરુકારૂ વ્વસથકા ગોઠવવકામકા ંઆવી છે. ્ોરોનકા વકા્રસ 
ફેલકાતો અટ્કાવવકા અગંચે ્ રવકામકા ંઆવતી ્ કામગીરીનકા મોનીટરીંગ મકાટે વદરષ્ઠ સનદી 
અશ્ધ્કારીઓનચે શ્વશ્વધ જીલ્કા ફકાળવવકામકા આવ્કા છે. શ્ી જચે.પી.ગપુ્તકા, મખુ્ રકાજ્ 
્ર ્શ્મશનરશ્ીનચે સૌરકાષ્ટ્ર અનચે ઉતિર ગજુરકાતનકા મળી ્ુલ-૧૩ જીલ્કાઓ અનચે શ્ી 
મુ્ ેશ્ુમકાર, વકાઇસ રચેરમચેન અનચે મખુ્ ્ કારોબકારી અશ્ધ્કારીશ્ી, મચેરીટકાઇમ બોડ્ચનચે મધ્ 
અનચે દશ્ક્ણ ગજુરકાતનકા મળી ્ુલ- ૧૪ જીલ્કાઓ ફકાળવવકામકા ંઆવ્કા છે. 

રકાજ્મકા ં્ કાલની પદરસસથશ્તમકા ંલો્લ ટ્રકાનસશ્મશન જોવકા મળી ર્્ુ ંછે. તચેનચે ધ્કાનચે 
લઇ રકાજ્ સર્કારે સઘન સવભેલનસ ્કામગીરી ્કાથ ધરવકાનો શ્નણ્્ચ  લીધો છે. જચેનું 
ઘશ્નષ્ મોનીટરીંગ આરોગ્ ્શ્મશનરશ્ીની ્રચેરી દ્કારકા ્રવકામકા ંઆવચે છે. આ 
સવભેલનસમકા ં પોઝીટીવ મળતકંા દદદીઓનકા આજુબકાજનુકા ્નટેનમચેનટ ઝોન અનચે બફર 
ઝોનમકા ંભકારત સર્કારની મકાગ્ચદશદી્કા અનસુકાર ્કામગીરી ્કાથ ધરવકામકા ંઆવચે છે. 
તકારીખ ૩૧ મકાર્ચ સધુીમકા ંરકાજ્નકા ૬.૧૫ ્રોડ લો્ોન ુસવભેલસં ્રવકામકા ંઆવ્ુ ંછે. 
જચે પૈ્ી ૭૬૧૦૧ લો્ોએ આતંર રકાજ્ અનચે ૧૭૬૬૫ લો્ોએ આતંરરકાષ્ટ્રી્ પ્રવકાસ 
્્યો ્ોવકાન ુધ્કાન ઉપર આવ્ુ ંછે. આતંરરકાષ્ટ્રી્ પ્રવકાસ ્રેલકા પૈ્ ી ૨૫૧ લો્ોનચે 
રોગનકા શ્રહ્ો જણકા્કા ્તકા.ં

રકાજ્ સર્કારની ્ેલપલકાઇન નબંર -૧૦૪ ઉપર પર શ્ન્શ્મત રીતચે વ્દ્તઓ 
મદદ અનચે મકાશ્્તી મચેળવી ર્્કા છે. અત્કાર સધુી ૨૬,૦૦૦થી વધ ુ્ોલ મળ્કા ંછે. 
્ેલપલકાઇન ઉપર વ્દ્તઓ પોતકાનકા લક્ણોની શ્વગતો આપચે તો આવકા વ્દ્તઓનચે 
પણ શ્નરીક્ણ ્ેઠળ લઇ જરૂરી સકારવકાર પરુી પકાડવકામકંા આવી ર્ી છે. ૪૭૨ જચેટલકા 
વ્દ્તઓનચે આ રીતચે સકારવકાર પરુી પકાડવકામકા ંઆવી છે.

રકાજ્નકા ડકા્્ચ ટરો અનચે પચેરકામચેડી્લ સટકાફનચે વચેનટીલચેટર ્ેરની તકાલીમ આપવકા મકાટે 
રકાજ્ની મચેડી્લ ્ોલચેજોમકંા તકા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ સુધીમકંા ૨૦૦ જચેટલકા તબીબી 
અશ્ધ્કારીઓ, ૧૧૪ ડચેનટલ સજ્ચન, ૫૭ આ્ુર, ૩૭૮ સટકાફ નસ્ચ અનચે ફીજી્ોથચેરકાપીસટ 
તથકા ૭૦૦થી વધ ુઆરોગ્્મદીઓનચે તકાલીમ આપવકામકા ંઆવી છે. તકા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી 
રકાજ્નકા ર૮ બીજા સચેનટરોમકા ંઆ તકાલીમ શરૂ ્ રી ૧૪૦૦ જચેટલકા આરોગ્્મદીઓનચે 
વચેનટીલચેટર ્ેરની તકાલીમ આપવકામકંા આવશચે. આ ઉપરકંાત ૨૩૬૭ તબીબો, ૧૩૦૦ 

સવાસ્થયસુધા

રાજકોટનો	પ્ર્મ	કોરોનાગ્રસત	
દદમી	રોગમુક્ત	:	આરોગય	
તંત્ની	સેવા	રિંગ	લાવી

રમાજકોટ શહેરનમા કોરોનમાગ્રસત રોગનમા 
રિરમ દદદીને તમારીખ ૧૭મી મમાિ્થનમા રોજ 
રમાજકોટ પ્્પ્વલ હોસસિટલમમાં દમાખલ 
કરમાયમા બમાદ તેમનો તમા ૧૯મી મમાિ્થનમા 
કરિોટ્થ િોપ્િકટવ આવયો હતો તયમારબમાદ 
તમા.૦૨/૦૪/૨૦૨૦ની ્વમાર ્ુધી 
આઇ્ોલેશન વોડ્થમમાં આરોગય પ્વભમાગનમા 
ડોકટરો અને નપ્્િંગ સટમાફે દદદીની ્ેવમામમાં 
ખડે િગે ્તત ૧૪ કદવ્ની ્ઘન 
્મારવમાર કરતમા રહ્મા. ્ વેમા ્ શુ્ષુમા રંગ લમાવી  
અને આ દદદી ્ંિૂર્થ સવસર રતમા તેમને 
હોસસિટલમમારંી ઘરે જવમાની રજા આિવમામમાં 
આવી છે. કોરોનમા વમાયર્નમા દદદીની 
મમાનપ્્ક સસરપ્ત ભમાંગી ન િડે, તે સવસર 
અને રોગ મુક્ત બને તે મમાટે આઇ્ોલેશન 
વોડ્થનમા તબીબી સટમાફ ખડે િગે ્ેવમાઓ 
આિી રહ્મા ંછે. આ ્ વેમાકમાય્થ બદલ તબીબો, 
િેરમા મેકડકલ સટમાફ, વપ્હવટી તંત્રનમા 
કમ્થયોગીઓ આ તમમામ ટીમનમા દરેક 
્ભયોને લમાખ લમાખ ્લમામ.
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જચેટલકા આ્રુ, ૨૬૦ ફીજી્ોથચેરકાપીસટ, ૨૬૬ ડચેનટલ સજ્ચન અનચે ૫૦૦૦ જચેટલકા સટકાફ 
નસ્ચનચે COVID-૧૯નચે લગત આનરંુશ્ગ્ તકાલીમ આપવકામકંા આવશચે. 

પ્રવત્ચમકાન ્ ોરોનકા વકાઇરસની વશૈ્વિ્ મ્કામકારીનકંા ્ કારણચે રકાજ્મકંા ્ ોરોનકા વકાઇરસનકંા 
રચેપગ્રસત દદદીઓ અનચે તચેનકા ્ુટુબંીજનો તચેમજ તચેમનકા સપં ્્કમકા ંઆવચેલ વ્દ્તઓનચે 
આઇસોલચેશન અથવકા ્ોમ ક્ોરનટકાઇન ્રવકામકા ંઆવચે છે. ક્ોરનટકાઇનમકંા ર્ેલકા 
વ્દ્તઓનકંા શકારીદર્ તચેમજ મકાનશ્સ્ સવકાસથ્ની સમસ્કાઓ મકાટે રકાજ્મકા ં૧૧૦૦ 
નબંરની ્ ેલપલકાઇન જીવી્ે ઇએમઆરઆઇ ૧૦૮ ્ ઠવકાડકા અમદકાવકાદ ખકાતચે શરૂ ્ રવકાનું 
્રવકામકા ંઆવી છે. આ ્ ેલથલકાઇન દ્કારકા આઇસોલચેશન અથવકા ્ ોમ ક્ોરનટકાઇન ્ રવકામકાં 
આવચેલકા લકાભકાથદી દદદીઓનચે ર૪x૭ મકાટે એમ.બી.બી.એસ, એમ.ડી. દફશ્ઝશ્શ્ન, 
સક્શ્ન્લ સકાઇ્ોલોજીસટ અનચે સકાઇક્ી્કાટ્રીસટ શ્નષણકાતં તબીબ દ્કારકા ટેલી મચેદડસીન, ટેલી 
્કાઉનસચેલીંગ (પરકામશ્ચ) અનચે ટેલી એડવકાઇઝ(સલકા્) આપવકામકા ંઆવચે છે. આ 
્ેલપલકાઇનમકા ં૪-શ્શફટમકા ં્ ુલ-૧૬ ્ કાઉનસચેલર તચેમજ ૪-શ્નષણકાતંોની ટીમ ટેલી મચેદડસીન, 
ટેલી ્ કાઉનસચેલીંગ પરકામશ્ચ) અનચે ટેલી એડવકાઇઝ (સલકા્) આપવકા મકાટે રકાઉનડ ધી ક્ો્ 
ફરજ બજાવી રહ્કા ંછે. ટેલી મચેડીસીનની સશુ્વધકા ઉપલ્બધ ્રકાવવકામકા ંઆવચેલ છે. જચેનકા 
મકાટે ૦૭૯-૨૨૬૮૮૦૨૮ નબંર ઉપર સવકારનકા ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ની વચ્ચે ફોન 
્રી ટેલી મચેડીસીનની સશુ્વધકા મચેળવી રહ્કા ંછે. વચેનટીલચેટર સશ્્તનકા અદ્તન સકાધનોની 
સશુ્વધકા ધરકાવતકા આઈસોલચેશન વોડ્ચ શરુ ્ રવકામકંા આવ્કા ંછે. ્ કાલ રકાજ્મકંા ્ ુલ ૪૩૦૦થી 
વધ ુઆઈસોલચેશન બચેડ સર્કારી ્ ોસસપટલમકંા ઉપલ્બધ છે. ૬૩૫ બચેડની વ્વસથકા ખકાનગી 
્ોસસપટલોમકંા ઉપલ્બધ છે. આ ઉપરકંાત વધ ુબચેડ ઉભકા ્રવકાની વ્વસથકા પરુ જોશથી 
પ્રગશ્તમકંા છે. રકાજ્મકંા ગભંીર દદદીઓની સકારવકાર મકાટે તમકામ શ્વભકાગોમકંા થઇનચે સર્કારી 
્ોસસપટલોમકંા ૧૦૬૧ વચેનટીલચેટર ઉપલ્બધ છે. ખકાનગી સંસથકાઓમકંા અંદકાજીત ૧૭૦૦ 
જચેટલકા વચેન્ ટીલચેટર ઉપલ્બધ છે. 

રકાજ્નકા તમકામ ્ોસસપટલો અનચે તબીબો પકાસચેથી SARIનકા ્ેસોની મકા્ીતી 
તકાત્કાશ્લ્ મળી ર્ે તચે મકાટે આરોગ્ અનચે પદરવકાર ્ લ્કાણ શ્વભકાગ દ્કારકા Dr.TeCHO 

Application શરૂ ્ રવકામકા ંઆવી છે. રકાજ્મકા ં્ કાલની નોવચેલ ્ ોરોનકા વકા્રસ (્ોશ્વડ-
૧૯) નકા સકં્મણની પદરસશ્થશ્તમકંા જરૂરી તમકામ દવકાઓ, સકાધન સકામગ્રી, મકાનવબળ 
અનચે તમકામ અન્ ્ોઇપણ જરૂરી વસતઓુ, સચેવકાઓ તકાત્કાશ્લ્ ધોરણચે ઉપલ્બધ ્રી 
શ્કા્ તચે ્ેતસુર રકાજ્ સર્કારે ખકાસ ખરીદ સશ્મશ્તની રરનકા ્રી છે. રકાજ્ની 
અમદકાવકાદ, સરુત, વડોદરકા, ભકાવનગર, જામનગર તથકા રકાજ્ોટ ખકાતચેની મચેદડ્લ 
્ોલચેજોમકા ંઅનચે અમદકાવકાદ ખકાતચેની રિણ ખકાનગી લચેબોરેટરી ન્બુગ્ચ સપુ્રકાટે્ લચેબોરેટરી 
્નુીપચેથ લચેબોરેટરી અનચે પકાન જીનો શ્મ્સ લચેબોરેટરી અમદકાવકાદમકા ં્ોશ્વડ-૧૯ મકાટે 
લચેબોરેટરી ટેસટીંગની સશુ્વધકા ઉપલ્બધ ્રકાવવકામકા ંઆવી છે.

ભકારત સર્કાર દ્કારકા મકાસ્ અનચે સચેનીટકાઇઝરનચે જરૂરી્કાતની વસતનુી ્ેટેગરીમકાં 
સકામચેલ ્રવકામકંા આવી છે. રકાજ્મકા ંCOVID-૧૯ રોગરકાળકાની શરૂઆતથી અત્કાર 
સધુીમકંા એન-૯૫ મકાસ્ ૯.૭૫ લકાખ, પી.પી.ઇ. ્ીટ ૩.૫૮ લકાખ અનચે ટ્રીપલ લચ્ે ર 
મકાસ્ ૧.૨૩ ્રોડ જ્થથકાની ખરીદી ્રવકામકા ંઆવી છે. ૧૫૦ વચેનટીલચેટર ખરીદીનકા 
આદેશો અપકાઇ ગ્કા છે. COVID-૧૯ અગંચેની પ્રોફકાઇલચ્ે સીસ મકાટેની દવકા ટેબ. 
્કાઇડ્ો્સી્લોરો્વીન નકામની દવકાનચે શીડ્ુલ H૧ ડ્ગ તરી્ે જા્ેર ્રેલ છે. જચેથી 
્વચે આ દવકા મકારિ અનચે મકારિ અશ્ધ ક્ૃત ડો્ટરનકા શ્પ્રસ્ીપશન પર જ મળી શ્ે છે. રોગ 
અગંચે ્ોઇપણ પ્ર્કારની મકાશ્્તી મચેળવવકા મકાટે ્ેલપલકાઇન નબંર ૧૦૪ તચેમજ ટવીટર 
્ેનડલ @GujHFWDept ઉપર સપં ્્ક ્રવકા લો્ોનચે જણકાવવકામકા ંઆવ્ુ ંછે. •

સવાસ્થયસુધા
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રાજયના	સવા	ત્ણ	કરોડ	લોકોને	વવનામૂલયે	અનાજ	વવતરણ 

મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ ્ ોરોનકા વકા્રસ ્ ોશ્વડ-
૧૯ની પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકાં જા્ેર થ્ચેલકા રકાષ્ટ્રવ્કાપી લો્ડકાઉનનચે 
પગલચે ગરીબો, અંત્ોદ્ પદરવકારો, શ્નરકાધકારોનચે ભૂખ્કા ન સુવું 
પડચે તચે મકાટે શ્વનકામૂલ્ચે અનકાજ શ્વતરણ વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્રી 
છે. આ સંદભ્ચમકાં રકાજ્નકા અંત્ોદ્ અનચે P.H.H રેશન ્કાડ્ચ 
ધરકાવતકા ૬૬ લકાખ પદરવકારોનકા ૩.રપ ્રોડ લો્ોનચે ૧ એશ્પ્રલ-
ર૦ર૦થી ૧૭૦૦૦ જચેટલી સર્કાર મકાન્ સસતકા અનકાજની દુ્કાનો 
પરથી ઘઉં, રોખકા, ખકાંડ, મીઠું અનચે દકાળનું એશ્પ્રલ મકાસ પૂરતું 
શ્વનકામૂલ્ચે શ્વતરણ ્રવકામકાં આવશચે.

મખુ્મરંિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આ અગંચેની શ્વગતો 
આપતકાં જણકાવ્ું ્ે, અનકાજ શ્વતરણ વ્વસથકામકાં પણ સોશ્શ્લ 
દડસટનસનો અશ્ભગમ નકાગદર્ોની આરોગ્ સલકામશ્ત ્ેતુસર 
જાળવવકાની તકા્ીદ સસતકા અનકાજનકા દુ્કાનધકાર્ોનચે અનચે 
તરંિવકા્્ોનચે મુખ્મંરિીશ્ીએ ્ રી છે. અનકાજ શ્વતરણ સરુકારંૂ અનચે 
સરળતકાથી થઇ શ્ે તચેમજ ભીડભકાડ ન થકા્ તચે મકાટે મખુ્મરંિીશ્ીએ 
ગ્રકામીણ શ્વસતકારોમકંા ૪ વ્શ્તિની અનચે શ્ેરી ક્ચેરિોમકા ં૩ વ્શ્તિની 
્શ્મટી બનકાવવકા સૂરન ્્ુ્ચ છે. ગ્રકામીણ ક્ચેરિોમકાં શ્શક્્, તલકાટી 
અથવકા ગ્રકામસચેવ્, ગૃ્ રક્્દળ ્ે પોલીસ તચેમજ સથકાશ્ન્ 
અગ્રણીની આ ્શ્મટી બનશચે. શ્ેરી શ્વસતકારોમકાં શ્શક્્, સચેવકા 
સંગઠનનકા પ્રશ્તશ્નશ્ધ અનચે પોલીસની ્ શ્મટી બનકાવવકામકાં આવશચે. 

મખુ્મરંિીશ્ીએ એવકા પણ દદશકાશ્નદદેશો આપચેલકા છે ્ ે, રકાજ્નકા 
દરે્ સર્કાર મકાન્ સસતકા અનકાજ દુ્કાનદકારો પકાસચે લકાભકાથદી 
ગ્રકા્્ોનકા મોબકાઇલ નબંરોનકા ડચેટકાબચેઇઝ ઉપલ્બધ છે તચેનો ઉપ્ોગ 
્રી રપ-રપ લકાભકાથદીનચે ફોનથી જાણ ્ રી આગોતરો સમ્ આપીનચે 
જ અનકાજ લચેવકા મકાટે બોલકાવવકામકાં આવચે. ્ ોરોનકા વકા્રસ ્ ોશ્વડ-
૧૯નું સંક્મણ ભીડભકાડ અનચે એ્બીજાનકા સંપ્્કથી વધુ પ્રસરે છે 
તચે અટ્કાવવકાનકા ્ ેતુસર શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ આ વ્વસથકાનું 
રુસત પકાલન થકા્ તચેની પણ તચે્દકારી રકાખવકા સુરનકાઓ આપી છે. 

મખુ્મરંિીશ્ીએ ગજુરકાતમકા ંરોજીરોટી મકાટે આવીનચે વસચેલકા અન્ 
રકાજ્ોનકા શ્શ્મ્ો, ગરીબ-અંત્ોદ્ પદરવકારો-લો્ોનચે લો્ડકાઉનની 
પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકા ંઅનકાજ વગર ન ર્ેવુ ંપડચે તચે મકાટે વધુ એ્ 
ઉદકાતિ ભકાવ દશકા્ચવ્ો છે. આ અગંચેની શ્વગતોમકંા શ્ી અશ્વિની્ુમકારે 

્હ્ ં ્ે, આગકામી તકા. ૪ એશ્પ્રલથી આવકા પદરવકારોનચે અન્નબ્રહ્મ 
્ોજનકા અનવ્ચે સર્કાર મકાન્ સસતકા અનકાજની દુ્ કાનો પરથી અનકાજ 
અપકાશચે. આવકા વ્દ્ત-પદરવકારોની ્ કાદી સબંંશ્ધત શ્જલ્કાનકા ્ લચ્ે ટર 
તરંિએ તૈ્ કાર ્રી છે એમ પણ તચેમણચે ઉમચ્ે ુ્ચ ્તુ.ં 

મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ અન્ રકાજ્ોમકાંથી 
ગુજરકાતમકાં રોજગકારી-રોજીરોટી મકાટે આવચેલકા શ્શ્મ્ો-્કારીગરો 
સશ્્ત રકાજ્નકા અંતદર્કાળ ગકામોનકા વતની શ્મજીવીઓ 
પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકાં પોતકાનકા વતન-ગકામ પકાછકા ન જા્ તચે મકાટે 
તચેમનચે આશ્્ અનચે ભોજન વગચેરે વ્વસથકા મકાટે રકાજ્મકાં શ્વશ્વધ 
સથળોએ ૪૦ ્રોડ રૂશ્પ્કાનકા ખરભે  આશ્્-રકા્ત શ્શશ્બર શચેડ 
બનકાવવકા SDRFમકાંથી ખકાસ ફકાળવણી ્રી છે. મુખ્મંરિીશ્ીનકા 
સશ્રવચે આ સદંભ્ચમકા ં્ હ્ ં્ ે, આવકા શચેડ બનકાવવકા મકાટે અમદકાવકાદનચે 
રૂ. ૩ ્રોડ, સુરતનચે રૂ. ર.પ૦ ્રોડ, વડોદરકા, રકાજ્ોટ અનચે 
ગકાંધીનગર પ્રત્ચે્નચે રૂ. ર-ર ્રોડ તચેમજ અન્ શ્જલ્કાઓનચે ૧ 
્રોડ રૂશ્પ્કા ફકાળવવકામકાં આવ્કા છે. 

મખુ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવચે પરુવઠકાની મકાશ્્તી આપતકંા જણકાવ્ંુ ્ ે, 
લો્ડકાઉનનકા સકાતમકા દદવસચે ૩૧ મકાર્ચનકા રોજ સવકારે રકાજ્મકાં 
૪પ.૭૪ લકાખ લીટર દધૂનુ ંશ્વતરણ થ્ંુ છે. ૧ લકાખ ૧૮ ્જાર 
પર૦ ્વીનટલ શકા્ભકાજી અનચે ૧૭૭૦૭ ્વીનટલ ફળફળકાદદ 
રકાજ્ની મકા ક્ેટમકા ંઆવ્કા છે. તચેમકા ંબટેટકા ૩૦૬૭૪ ્ વીનટલ, ડુગંળી 
૩ર૮૦૪ ્વીનટલ, ટમચેટકા ૮૭૯ર ્વીનટલ અનચે અન્ લીલકા 
શકા્ભકાજી ૪૬ર૪૯ ્વીનટલ છે. સફરજન પ૪૩ ્વીનટલ, ્ેળકાં 
૭૭૭ ્વીનટલ અનચે અન્ ફળો ૧૬૩૮૬ ્વીનટલ ઉપલ્બધ છે. 

રકાજ્મકાં ્કાલની લો્ડકાઉનની સસથતીમકંા શ્નરકાધકાર, વૃધિ, 
શ્ન:સ્કા્ અનચે એ્લવકા્ું જીવન જીવતકા લો્ોનચે ખકાવકા-પીવકાની 
સુશ્વધકા મળી ર્ે તચે મકાટે રકાજ્ સર્કારે સવૈસચછ્ સચેવકા સંગઠનોનકા 
સ્્ોગથી શ્વનકામૂલ્ચે ભોજન-ફૂડપચે્ેટસનું શ્વતરણ શરૂ ્્ુ્ચ છે. 
્ુલ ૧ર લકાખ પ૯ ્ જાર ફૂડપચ્ે ેટસ અત્કાર સધુીમકા ંશ્વતરીત થ્કા 
છે તચેની શ્વગતો શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આપી ્તી. 

તચેમણચે ઉમચ્ે ુ્ચ ્ ે, રકાજ્મકા ંનકાગદર્ોનચે મશુ્ેલીમકા ંસ્કા્રૂપ થવકા 
સટેટ ્ંટ્રોલરૂમની ્ેલપલકાઇન ૧૦૭૦ અનચે શ્જલ્કા્ક્કાએ ૧૦૭૭ 
્કા ્્ચરત ્રવકામકા ંઆવી છે. આ ્ેલપલકાઇન પર અત્કાર સધુીમકાં 
્ુલ ૯૦૦૪ જચેટલકા ્ોલસ શ્વશ્વધ સ્કા્તકા મકાટેનકા મળ્કા છે તચેમકાં 
૧૦૭૦નચે ૧પ૬૧ તચેમજ શ્જલ્કા ્ેલપલકાઇન ૧૦૭૭નચે ૭૪૪૩ 
્ોલસ મળેલકા છે. શ્ી અશ્વિની ્ુમકારે લો્ોનચે આવિસથ ્રતકા ં્હ્ં 
્તું ્ે, મુખ્મંરિીશ્ીનકા દદશકાશ્નદદેશ અનચે મકાગ્ચદશ્ચનમકાં રકાજ્ 
સર્કારનુ ં સમગ્ર વશ્્વટીતરંિ લો્ડકાઉનની પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકંા 
નકાગદર્ો-પ્રજાજનોનચે ્ ોઇ અગવડતકા ન પડચે, સરળતકાએ આવશ્્ 
રીજ વસતઓુ, સચેવકાઓ મળી ર્ે તચે મકાટે સતત ્કા ્્ચરત છે. •

વવતરણ	વયવસ્ા
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• ઊદ�ોગ�ો-ફો કટરી-ન�ન� મ�ોટ� એોકમ�ો-
રજીસ્ટડ્ષ ક�ોનટટ્ર �કટસ્ષ પ�ોત�ન� કમ્ષચ�રીઆોનો 
લ�ોકડ�ઉન દરચમ્�ન ટચમ્િ નોટ નચહ કરી શકો-
િોતન નચ �હં ક�પરી શકો.

• વદવ્�ંગ-વનર�ધ�ર-ગંગ� સ િરૂપ� મ�ત�-
બહોન�ો મળી ક્યલ ૧૩.૬૬ લ�ખ લ�ભ�થથીઆોનો 
એોચપ્રલ મ�સન� એોડિ�નસ પોનશનનરી રૂ. રર૧ 
કર�ોડનરી રકમ ડરી.બરી.ટટી. જમ� થઇ.

• એન્નબ્રહ્મ ્ �ોજન�મ�ં એત્તં ગરીબ-શ્ચમક-
એન્્ પ્ર�ંતન� ર�ોજમદ�ર ક�રીગર�ોનો રોશનક�ડ્ષ 
િગર પણ ૪ એોચપ્રલથરી એન�જ એપ�શો : 
મ્યખ્યમંત્રીશ્રીન� સચચિો આપરી વિગત�ો.

વવતરણ	વયવસ્ા

દૂધ	મંડળીના	સભાસદ	ન	હોય	તેવા	નાના-પશુપાલકો	દૂધ	ઉતપાદકો	
પ્રા્વમક	દૂધ	સહકારી	મંડળીમાં	દૂધ	ભરાવી	શકશે

શ્વવિવ્કાપી ્ ોરોનકા વકા્રસનકા સકં્મણનચે અટ્કાવવકા દેશભરમકંા 
જા્ેર થ્ચેલકા લો્ડકાઉનનચે પગલચે ગુજરકાતમકાં પણ લો્ડકાઉનનો 
રુસત અમલ થઇ રહ્ો છે. મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ 
આ લો્ડકાઉનનકા સમ્ગકાળકા દરશ્મ્કાન રકાજ્નકા ગ્રકામીણ ક્ચેરિનકા 
નકાનકા દૂધ ઉતપકાદ્ો-પશુપકાલ્ો તચેમજ ખકાનગી ઊદ્ોગો-ધંધકા 
વ્વસકા્મકાં ્કા્્ચરત ્મ્ચરકારીઓનચે આશ્થ્ચ્ આધકાર આપતકા 
મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ો ્્કા્ચ છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આ શ્નણ્ચ્ોની 
શ્વગતો આપતકા ં્ હ્ ં્ ે, રકાજ્મકા ંપ્રવત્ચમકાન લો્ડકાઉનની સસથતીમકાં 
ગ્રકામીણ શ્વસતકારોનકા નકાનકા દૂધ ઉતપકાદ્ો-પશુપકાલ્ો જચેઓ ્ોઇ 
દૂધ મંડળીનકા સભકાસદો નથી તચેઓ દૂધનું શ્વતરણ સથકાશ્ન્ રીતચે 
્રી શ્તકા નથી અનચે દૂધ બગડી જવકાથી તચેમનચે આશ્થ્ચ્ નુ્શકાન 
વચેઠવકા વકારો આવચે છે.

શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ આવકા નકાનકા પશુપકાલ્ો-દૂધ 
ઉતપકાદ્ોનચે આશ્થ્ચ્ નુ્શકાનથી રકા્ત આપવકા તચેમનકા શ્વશકાળ 
શ્્તમકાં શ્નણ્ચ્ ્્યો છે ્ ે, આવકા નકાનકા દૂધ ઉતપકાદ્ો જો ્ોઇ દૂધ 
મડંળીનકા સભકાસદ ન ્ ો્ તો પણ ્ કાલની સસથતીમકા ંતચેઓ પોતકાનું 
દુધ પ્રકાથશ્મ્ દૂધ સ્્કારી મંડળીમકાં ભરકાવી શ્શચે. પ્રકાથશ્મ્ દૂધ 
સ્્કારી મંડળીઓ દ્કારકા સવી્કારવકામકાં આવચેલું આવું શ્બનસભકાસદ 
પશુપકાલ્ોનું દૂધ શ્જલ્કા દૂધ ઉતપકાદ્ સંઘો અનચે ફેડરેશનનચે 
સવી્કારવકા મકાટે પણ સૂરનકાઓ આપવકામકાં આવી છે.

લો્ડકાઉનની આ સસથતીમકાં વચેપકાર-ઊદ્ોગ-વ્વસકા્ 
રોજગકારનચે અસર પ્ોરી છે તચેવકા સજંોગોમકા ંમખુ્મરંિીશ્ીએ આવકા 
ખકાનગી ક્ચેરિમકા ં્ કામ ્ રતકા ં્ કામદકારો, 
્મ ્ચરકારીઓનચે તચેમનકા ઊદ્ોગ 
એ્મો, ફે્ટરીઝ, દુ્કાનધકાર્ો ્ે 
રજીસટડ્ચ ્ોનટ્રકા્ટરો લો્ડકાઉન 
દરશ્મ્કાન ટશ્મ્ચનચેટ નશ્્ ્રી શ્ે 
તચેવી સપષ્ સુરનકાઓ આપી છે. 

એટલું જ નશ્્, આવકા ક્ચેરિનકા 
્મ્ચરકારીઓનો લો્ડકાઉનનકા સમ્ 
દરશ્મ્કાનનો પગકાર-વચેતન પણ 
્કાપવકામકા ંન આવચે તચેવકા દદશકાશ્નદદેશો 
મુખ્મંરિીશ્ીએ આપ્કા છે.

અસંગદઠત ક્ચેરિનકા ્કામદકારો, 
મજુર ો-શ્શ્મ્ોનચે  પણ તચેમનકા 
મકાશ્લ્-ઊદ્ોગ-વચેપકાર-સંરકાલ્ો 
લો્ડકાઉન સમ્ દરશ્મ્કાન છૂટકા 

નશ્્ ્ રી શ્ે તચેમજ વચેતન પણ ્ કાપી ન શ્ે તચેવંુ સુશ્નશ્ચિત ્ રવકાની 
તકા્ીદ મખુ્મરંિીશ્ીએ સબંશં્ધત ્ લચ્ે ટરોનચે ્ રી છે. મખુ્મરંિીશ્ીનકા 
સશ્રવશ્ીએ જણકાવ્ું ્ે, શ્નરકાધકાર, દદવ્કાંગ, ગંગકાસવરૂપકા મકાતકા-
બ્ેનો તથકા રકાજ્ સર્કારની સમકાજ્લ્કાણ ્ોજનકાઓ અંતગ્ચત 
મકાશ્સ્ પચેનશન મચેળવતકા લકાભકાથદીઓનચે લો્ડકાઉનની પ્રવત્ચમકાન 
સસથતીમકા ંઆશ્થ્્ચ  સં્ ડકામણ ન ભોગવવી પડચે તચે મકાટે મખુ્મરંિીશ્ીએ 
આવકા લકાભકાથદીઓનચે એશ્પ્રલ મકાસનું મકાશ્સ્ પચેનશન એડવકાનસમકાં 
આપવકા અગકાઉ જા્ેરકાત ્રેલી ્તી. 

રકાજ્મકાં આવકા ૧૩.૬૬ લકાખ લકાભકાથદીઓનકા બચેન્ ખકાતકામકાં 
એશ્પ્રલ મકાસનકા પચેનશનની ્ુલ રૂ. રર૧ ્રોડની ર્મ ડકા્રે્ટ 
બચેનીદફશી્રી ટ્રકાનસફર-ડી.બી.ટી.થી બચેન્ એ્કાઉનટમકા ંજમકા ્ રકાવી 
દેવકામકાં આવી છે તચેની શ્વગતો શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આપી ્તી. 

તચેમણચે ઉમચે્ુ્ચ ્ે, રકાજ્નકા ૮ લકાખ અંત્ોદ્ અનચે પ૮ લકાખ 
PHH રેશન્કાડ્ચ ધકાર્ો જચેઓ રકાષ્ટ્રી્ અન્ન સરુક્કા ધકારકા અતંગ્ચત 
અનકાજ મચેળવચે છ ેતચેમનચે એશ્પ્રલ મકાસનું અનકાજ શ્વનકામુલ્ચે સર્કાર 
મકાન્ સસતકા અનકાજની દુ્કાનો પરથી ૧ એશ્પ્રલથી શ્વતરીત 
્રવકાનું શરૂ થ્ું છે. દદવસમકાં જ આવકા ૨૦ લકાખથી વધુ 
્કાડ્ચધકાર્ોએ અનકાજ શ્વતરણનો લકાભ મચેળવી શ્શચે તચેમ પણ 
તચેમણચે જણકાવ્ું ્તું. 

શ્ી અશ્વિની્ુમકારે ્હ્ં ્ે, આગકામી તકા. ૪ થી એશ્પ્રલથી 
અન્નબ્રહ્મ ્ોજનકા અનવ ચ્ે આવંુ અનકાજ એવકા લકાભકાથદી જચેઓ 
અત્તં ગરીબ, શ્નરકાધકાર અનચે ્ ુટંુબ શ્વ્ોણકા છે તચેમજ અન્ પ્રદેશ 
પ્રકાંતમકાંથી ગુજરકાતમકાં રોજીરોટી મકાટે આવચેલકા છે અનચે રેશન્કાડ્ચ 

ધરકાવતકા નથી તચેમનચે શ્વતરણ 
્રવકાનું શરૂ થવકાનું છે. 

શ્ી અશ્વિની્ુમકારે સપષ્પણચે 
જણકાવ્ંુ ્ે, રકાષ્ટ્રી્ અન્ન સુરક્કા 
ધકારકા અનવ્ચે અનકાજ મચેળવતકા ૬૬ 
લકાખ પદરવકારોનકા અંદકાજચે ૩.રપ 
્રોડ એટલચે ્ ે રકાજ્નકા અદંકાજચે ્ ુલ 
પ૦ ટ્કા લો્ોનચે અનકાજ મળે છે. 
આમ છતકાં એવકા ્ોઇ છૂટકાછવકા્કા 
લકાભકાથદીઓ બકા્ી ર્ી ગ્કા ્ો્ 
અનચે સબંશં્ધત મકામલતદકાર ્ રચેરીનો 
સપં ્્ક ્ રશચે તો તચેમનચે પણ અન્નબ્રહ્મ 
્ોજનકાનો લકાભ પ્રવત ્ચમકાન 
પદરસસથતીમકાં અપકાશચે. •

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦29



કોરોના	વાયરસને	પગલે	લોકડાઉનની	સસ્તીમાં	રાજય	સરકાર	જનતાની	પડખે	ખડેપગે
મુખયમંત્ીશ્ીની	અધયક્તાની	કોર	કવમટીમાં	 

નાગરરકોની	સુવવધા	માટે	લેવાયા	મહતવના	વનણણાયો	

શ્વવિવ્કાપી ્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારી સકામચે 
સકાવરચેતી, સત ્્કતકા અનચે જનજાગૃશ્ત દ્કારકા શ્વજ્ 
મચેળવવકા ભકારતભરમકા ંલો્ડકાઉનની સસથતી જા્ેર 
્રવકામકંા આવી છે. રકાજ્મકંા ર૧ દદવસનકા લો્ડકાઉનની પદરસસથતીમકંા 
નકાગદર્ો પ્રજાજનોનચે સરળતકાએ આવશ્્ રીજવસતઓુ મળી ર્ે 
તચે મકાટે મખુ્મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીનકા મકાગ્ચદશ્ચન ્ેઠળ 
વ્વસથકાઓ ગોઠવવકામકંા આવચેએ છે. મખુ્મરંિીશ્ીનકા અધ્ક્સથકાનચે 
મળતી ્ ોર ્ શ્મટી બચેઠ્મકા ંરોજબરોજની સસથતીની સવ્ચગ્રકા્ી સમીક્કા 
સકાથચે પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકંા નકાગદર્ સશુ્વધકાનકા મ્ત્વપણૂ્ચ શ્નણ્્ચ ો 
લચેવકામકંા આવચે છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીએ ્ોર ્શ્મટીની બચેઠ્મકાં તકારીખ ૨૬ મકાર્ચનકા 
રોજ મોડી સકંાજચે લીધચેલકા મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ોની ભુશ્મ્કા 
મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી અશ્વિની્ુમકારે આપકાતકા ્હ્ં ્ે, 
લો્ડકાઉનની સસથશ્તમકાં એશ્પ્રલ મકાસમકાં અંત્ોદ્ અનચે ગરીબ 
પદરવકારોનચે સર્કાર મકાન્ સસતકા અનકાજની દુ્ કાનો ઉપરથી અનકાજ 
શ્વતરણ શ્વનકામૂલ્ચે ્ રવકાનો શ્નણ્ચ્ મુખ્મંરિીશ્ીએ ્ ્યો છે. ્ વચે, 
તચેમણચે એ્ વધુ સંવચેદનશીલ શ્નણ્ચ્ એવો પણ ્ ્યો છે ્ ે, આ એ્ 

મકાસ પૂરતી સર્કાર મકાન્ સસતકા અનકાજની 
દુ્કાનો ઉપરથી ઓફલકાઇન પધિશ્તએ પણ 
રકાશન ઉપલ્બધ ્ રકાવવકામકાં આવશચે. એશ્પ્રલ-
ર૦ર૦નકા મકાસ મકાટે રકાશન મચેળવવકા લકાભકાથદી 
મકાટેની બકા્ોમચેશ્ટ્ર્સ પધિશ્તનો અમલ ન 
્રવકાનો શ્નણ્ચ્ લચેવકામકાં આવ્ો છે. 

ગુજરકાતનકા જચે ્કાશ્રિઓ ્ે મુસકાફર 
પદરવકારો અન્ રકાજ્ોમકાં સથશ્ગત થઇ ગ્કા 
છે તચેમનચે ત્કા ંર્ેવકા-જમવકાની ્ ે ્ ોઇ અગવડ 
ન પડચે તચેવી વ્વસથકા પણ સુશ્નશ્ચિત ્રતો 
મ્તવનો શ્નણ્ચ્ ્રવકામકાં આવ્ો છે. 
મુખ્મંરિીશ્ીનકા આ શ્નણ્ચ્ની શ્વગતો 
આપતકાં  મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી 
અશ્વિની્ુમકારે ્ હ્ ં્ ે, અન્ રકાજ્ોમકા ંફસકાઇ 
ગ્ચેલકા પદરવકારો સટેટ ઇમરજનસી ઓપરેશન 
સચેનટર-ગકાધંીનગરનકા ્ ંટ્રોલ રૂમનકા ્ લેપલકાઇન 
નંબર ૧૦૭૦ ઉપર સંપ્્ક સકાધી સ્કા્ 
મચેળવી શ્શચે. જચે રકાજ્મકંા તચેઓ ્ કાલ સથશ્ગત 
થઇ ગ્ચેલકા છે તચે રકાજ્નકા સંબંશ્ધત શ્જલ્કા 
વશ્્વટીતંરિ અનચે ગુજરકાતી સમકાજનકા 

સ્્ ોગથ ી  ભ ોજન -આવ કાસ - શ્ નવ કાસ 
વ્વસથકાઓનું સં્લન ગુજરકાત સર્કાર ્રશચે 
તચેવો સંવચેદનકાસકાભર અશ્ભગમ શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 

રૂપકાણીએ દકાખવ્ો છે. મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ 
ગજુરકાતનકા શ્વશ્વધ શ્જલ્કાઓમકા ંવસતકા અન્ રકાજ્ોનકા ્ કામદકારો-
શ્શ્મ્ોનચે પ્રવત્ચમકાન લો્ડકાઉન સસથતીમકાં ર્ેવકા-ખકાવકાની 
વ્વસથકાઓમકાં ્ોઇ અગવડતકા ન પડચે તચે મકાટે રકાજ્નકા શ્જલ્કા 
વશ્્વટીતંરિોનચે પણ સૂરનકા આપી છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવચે સૌ નકાગદર્ોનચે જીવન આવશ્્ 
રીજવસતુઓ સરળતકાએ મળી ર્ે તચે મકાટે સમગ્ર તંરિ દદવસ-રકાત 
્ત્ચવ્રત છે તચેનો શ્વવિકાસ આપતકાં ્હ્ં ્ે, નકાગદર્ો પણ 
શ્બનજરૂરી સગં્ર્ ન ્ રે ્ ે રીજવસતઓુ ખરીદી મકાટે ઘરની બ્કાર 
ન ની્ળે તચે તચેમનકા શ્્તમકાં છે. 

શ્ી અશ્વિની્ુમકારે વધુ મકાશ્્તી આપતકાં જણકાવ્ું ્તું ્ે, 
મુખ્મંરિીશ્ીએ ્ોઇપણ શ્વસતકાર, શ્જલ્કા-નગર-ગકામ-
મ્કાનગરમકાં ્્કાં્ ્ોઇ નકાગદર્-પ્રજાજનોનચે દૂધ, શકા્ભકાજી, 
્દર્કાણું, ખકાદ્કાન્ન પુરવઠો મચેળવવકામકાં મુશ્ેલી ન પડચે તચેની સમગ્ર 
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દેખરેખ અનચે શ્ન્ંરિણ મકાટે પકાંર વદરષ્ઠ અશ્ધ્કારીઓની ટકાસ્ 
ફોસ્ચની રરનકા ્રી છે. 

તદ્દઅનુસકાર, અન્ન અનચે નકાગદર્ પરુવઠકા શ્વભકાગનકા સશ્રવશ્ી, 
મુખ્મરંિીશ્ીનકા સશ્રવશ્ી, નકાગદર્ પરુવઠકા શ્નગમનકા એમ.ડી, 
સ્્કારી મડંળીઓનકા રશ્જસટ્રકાર અનચે એ.પી.એમ.સી. શ્ન્કામ્ તચેમજ 
અન્ન શ્ન્ંરિ્ અમદકાવકાદની આ ્ શ્મટી લો્ડકાઉનની પદરસસથતીમકંા 
જીવન આવશ્્ જરૂરી રીજવસતુઓનો પુરવઠો  નકાગદર્ોનચે 
સરળતકાએ મળી ર્ે, ્ ોઇ રીજવસતનુકા શ્નધકા્ચરીત ભકાવથી વધ ુભકાવ 
ન લચેવકા્ તચેમજ સગં્ર્ખોરી ન થકા્ તચે અગંચેની ્કાળજી પ્રવત્ચમકાન 
પદરસસથતીમકંા શ્વશકાળ જનશ્્તનચે ધ્કાનચે રકાખીનચે લચેશચે. 

આ ટકાસ્ફોસ્ચની બચેઠ્ દરરોજ બપોરે ૧ર વકાગચે મળીનચે પુરવઠકા 
સસથતીનકા સમીક્કા ્ રે છે. શ્જલ્કા્ક્કાએ શ્જલ્કા પુરવઠકા અશ્ધ્કારી 
આ વ્વસથકાઓ સુશ્નશ્ચિત ્રે છે. તચેમણચે ્હ્ં ્ે, શકા્ભકાજી અનચે 
ફળફળકાદદનો પુરતો જ્થથો મળતો ર્ે તચેવી વ્વસથકા ગોઠવકા્ચેલી 
છે. રકાજ્મકાં ૬૪ શકા્ભકાજી મકા્કેટ ્કા્્ચરત છે તચેમજ દૂધ, 
શકા્ભકાજી, ફળફળકાદદ, અનકાજ, ્દર્કાણકાનકા પુરવઠકામકાં ્ોઇ જ 
દુશ્વધકા નથી. 

રકાજ્ સર્કારનકા શ્વશ્વધ શ્વભકાગો તચેમજ સશ્રવકાલ્ અનચે 
સથકાશ્ન્ સવરકાજ્ની સંસથકાઓની ્રચેરીઓમકાં પણ ભીડભકાડ 
અટ્કાવવકા ્મ્ચરકારીઓની ્કાજરીનચે શ્ન્રંિીત ્રવકાનો મ્તવપણૂ્ચ 
શ્નણ્્ચ  ્ોર ્શ્મટીની બચેઠ્મકા ંલચેવકામકા ંઆવ્ો છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીનકા અધ્ક્સથકાનચે ્ોર ્શ્મટીએ રકાજ્મકાં ધોરણ 
૧ થી ૮ અનચે ૯ તથકા ૧૧નકા તમકામ શ્વદ્કાથદીઓનચે મકાસ પ્રમોશન 
આપીનચે ઉપલકા ધોરણમકાં લઇ જવકામકાં આવશચે તચેવો શ્નણ્ચ્ ્્યો 
છે તચેની પણ જા્ેરકાત શ્ી અશ્વિની્ુમકારે ્ રી ્ તી. મખુ્મરંિીશ્ીનકા 
સશ્રવશ્ીએ એમ પણ જણકાવ્ું ્ે રકાજ્ની પ્રકાથશ્મ્, મકાધ્શ્મ્, 
ઉચ્તિર મકાધ્શ્મ્ શકાળકાઓનકા શ્શક્્ો, ્ોલચેજોનકા પ્રકાધ્કાપ્ોએ 
પણ શકાળકા-્ોલચેજ જવકાનું ર્ેશચે નશ્્. શ્જલ્કાની ડી.પી.ઓ. અનચે 
ડી.ઇ.ઓ. ્રચેરીઓ પણ બંધ ર્ેશચે.

્ોરોનકા વકા્રસની વત્ચમકાન સસથતીમકાં જા્ેર થ્ચેલકા ર૧ 
દદવસનકા લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન નકાગદર્ોનચે ખકાદ્ અન્ન, લોટ, દકાળ, 
દધૂ, શકા્ભકાજી, દવકા જચેવી જીવન જરૂરી આવશ્્ રીજવસતઓુ 
સરળતકાએ મળે એવી વ્વસથકા સશુ્નશ્ચિત ્રવકા સખં્કાબધં બચેઠ્ો 
્ોજી ્ તી. શ્વડી્ો ્ ોનફરનસનકા મકાધ્મથી રકાર મ્કાનગરોનકા ફલોર 
શ્મલસ, પલસ શ્મલસ સરંકાલ્ો, શ્જલ્કા ્લચેકટરશ્ીઓ, પોલીસ તરંિ 
તથકા પરુવઠકા અશ્ધ્કારીઓની ્કાજરીમકા ંલો્ોનચે આવશ્્ રીજ 
વસતઓુની મશુ્ેલી ઊભી નકાથકા્ એ મકાટે મખુ્મરંિીશ્ીએ મ્ત્વનકા 
શ્નણ્્ચ ો ્્કા્ચ ્તકા. 

શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ શ્જલ્કા ્લચ્ે ટરો, પોલીસતરંિ અનચે 
પરુવઠકા અશ્ધ્કારીઓનચે સરુકારૂ સં્ લન રકાખી આવકા શ્મલસ્ચની 
સપલકા્ રચેઇન બધં ન થકા્ અનચે સરળતકાથી મકાલ સકામકાન મળે તચે 

જોવકા તકાદ્દ ્ રી ્ તી. મખુ્ મરંિીશ્ીએ સપષ્પણચે જણકાવ્ુ ં્ ે, ્ કાલની 
સસથતીમકા ંઘઉ, રોખકા, બકાજરી, દકાળ જચેવકા ખકાદ્કાન્નનચે બદલચે તચેનકા 
તૈ્ કાર અનકાજનકા ંલોટની મકાગં વધ ુર્ેવકાની છે. આ ્ેતસુર ફલોર 
અનચે પલસ શ્મલસમકા ંઆવતકા અનકાજનચે દળીનચે આટો-લોટ તૈ્કાર 
થકા્ તચે મકાટે અન્ રકાજ્ોમકાથંી આવતકા આવકા અન્ન પરુવઠકાનુ ંવ્ન 
પણ અશ્વરત રકાલુ ર્ે તચે સશુ્નશ્ચિત ્રવકાનુ ંર્ે છે. 

તચેમણચે ફલોર શ્મલસ-પલસ શ્મલસ સંરકાલ્ોએ તચેમનકા મકાલનચે 
શ્મલ સુધી અનચે તચે પછી આટકાનચે લકાસટ મચેન ્નચે્ટીવીટી સુધી 
પ્ોરકાડવકામકાં આંતર રકાજ્-આંતર શ્જલ્કા ્ેરફેરમકાં સર્કારનચે 
મદદરૂપ થવકા ્રેલી રજૂઆતો અંગચે પણ શ્જલ્કા પોલીસ અનચે 
વશ્્વટીતરંિોનચે ્ ોગ્ પ્રબધં ્ રવકા મકાટેની જરૂરી સરૂનકાઓ આપી 
્તી. મખુ્મરંિીશ્ીએ તમકામ શ્જલ્કા ્ લચ્ે ટરે આવકા આટકા-લોટની 
્ોલસચેલ અનચે દરટેઇલ મકા્કેટ રચેઇન તૂટે નશ્્ તચે મકાટે મકાલ સકામકાન 
લઈ જતકાં વકા્ન અનચે વ્દ્તઓનચે પકાસ ઇસ્ુ ્રવકાની તકા્ીદ 
્રી ્તી. 

ખચેડૂતોનકા વ્કાપ્ શ્્તમકંા મુખ્મંરિીશ્ીનકા વધુ એ્ મ્તવપૂણ્ચ 
શ્નણ્ચ્ની શ્વગતો આપતકંા શ્ી અશ્વિની્ુમકારે ્હ્ં ્ે, રકાજ્નકા 
ધરતીપુરિોએ પોતકાનકા પકા્ મકાટે લીધચેલું ટું્ી મુદતનું શ્ધરકાણ 
તકા.૩૧ મકાર્ચ-ર૦ર૦ સુધી પરત ્ રવકાનું ્ ો્ છે, પરંતુ પ્રવત્ચમકાન 
્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારીની પદરસસથતીમકંા આ પરત રુ્વણી 
સમ્મ્કા્ચદકા બચેથી રિણ મકાસ લંબકાવવકા ગુજરકાત સર્કારે ભકારત 
સર્કારનચે રજુઆત અનચે શ્વનંતી ્રી છે. આ વધકારકાનકા 
સમ્ગકાળકા મકાટેની વ્કાજ રકા્ત પણ રકાજ્ સર્કાર ખચેડૂતોનચે 
આપનકાર છે. મુખ્મંરિીશ્ીનકા મકાગ્ચદશ્ચન ્ેઠળ રકાજ્મકાં ્ોઇ 
પણ સથળે જીવન જરૂરી આવશ્્ રીજવસતુઓનકા પુરવઠકા ્ે 
શ્વતરણની ત્લીફ ઊભી ન થકા્ તચેવી જડબચેસલકા્ વ્વસથકા 
સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે. •
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મુખયમંત્ીશ્ીની	શ્મજીવીવગગો-રોજનું	કમાઇ	રોજ	ખાનારા	 
અંતયોદય	પરરવારો	પ્રતયેની	અનોખી	સંવેદના	

રાજયના	અંતયોદય-પી.એર.એર	પરરવારોને	એવપ્રલ	માસના	
અનાજનું	વવનામૂલયે	વવતરણનો	આરિંભ

પ્ર્મ	રદવસે	૧૦	લાખ્ી	વધુ	કાડણાધારકોને	અનાજ	અપાયું
પ્રધકાનમરંિી શ્ી નરેનદ્રભકાઇ મોદીએ ્ ોરોનકા વકા્રસની પ્રવત્ચમકાન 

પદરસસથતીમકંા સમગ્ર દેશમકા ંર૧ દદવસનકા જા્ેર ્રેલકા લો્ડકાઉનનકા 
પગલચે મખુ્મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્મકંા શ્મજીવી વગયો 
અનચે રોજનુ ં ્મકાઇનચે રોજ ખકાનકારકા અનચે જીવનશ્નવકા્્ચ  ્રનકારકા 
પદરવકારો પ્રત ચ્ે સવંચેદનકા દકાખવી એ્ મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્્ચ  ્્યો છે. 

ગરીબ, શ્મજીવીઓનકા ૬૬ લકાખ જચેટલકા પદરવકારોનકા ૩.રપ 
્રોડ લો્ોનચે આ લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન 
ખકાવકા-પીવકાની રીજવસત ુઅનચે અનકાજની 
્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે અતં્ોદ્ 
અનચે પી.એર.એર. રેશન્કાડ્ચ ધકાર્ 
પદરવકારોનચે ૧ એશ્પ્રલથી એ્ મશ્્નકા 
મકાટે સમગ્ર રકાજ્ની સર્કાર મકાન્ સસતકા 
અનકાજની દુ્ કાન પરથી ઘઉં, રોખકા, ખકાડં, 
દકાળ અનચે મીઠંુ શ્વનકામલૂ ચ્ે આપવકાની 
તચેમણચે સવંચેદનકા દશકા્ચવી છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીની આ સંવચેદનકાનચે 
પગલચે બધુવકાર તકા. ૧ લી એશ્પ્રલથી 
રકાજ્ભરની ૧૭ ્જાર જચેટલી સર્કાર 
મકાન્ સસતકા અનકાજની દુ્કાનો પરથી 
શ્વનકામલૂ ચ્ે અનકાજ શ્વતરણનો પ્રકારંભ 

્રવકામકા ંઆવ્ો. રકાજ્મકંા નચેશનલ ફૂડ શ્સ્્દુરટી એ્ટ અનવ ચ્ે 
આઇડચેનટીફકા્ થ્ચેલકા ૮ લકાખ અતં્ોદ્ તચેમજ પ૮ લકાખ PHH 
પ્રકા્ોદરટી ્કાઉસ ્ોલડસ્ચ વકાળકા ્કાડ્ચધકાર્ોનચે આ શ્વનકામલૂ્ચે અનકાજ 
શ્વતરણનો લકાભ આપવકામકા ંઆવી રહ્ો છે. 

સમગ્ર રકાજ્મકા ંપ્રથમ દદવસચે એ્જ દદવસમકા ં૧૦ લકાખથી વધુ 
્કાડ્ચધકાર્ો-લકાભકાથદીઓએ આ અનકાજ શ્વતરણનો લકાભ મચેળવ્ો છે.  

તકા. ૧ એશ્પ્રલ બુધવકારે સવકારે ૮ વકાગ્ચે 
આ અનકાજ શ્વતરણનો ૧૭ ્જાર 
સસતકા અનકાજની દુ્ કાનો પરથી આરંભ 
થ્ો ત્કારથી અનકાજ લચેવકા મકાટે દર 
શ્મ શ્નટ ે ૧૨૦૦ થ ી  ૧૫૦૦ 
લકાભકાથદીઓની સતત વૃશ્ધિ જોવકા મળી 
્તી. આ અનકાજ શ્વતરણ વ્વસથકાનચે 
મળેલકા વ્કાપ્ પ્રશ્તસકાદનચે પદરણકામચે 
અનકાજ શ્વતરણનો સમ્ લંબકાવીનચે 
રકારિચે ૧૦ વકાગ્કા સુધીનો ્રવકાનો 
જનશ્્તલક્ી અશ્ભગમ રકાજ્નકા 
પરુવઠકા શ્વભકાગચે અપનકાવ્ો ્તો.

સવકારે ૮ થી ૯ વકાગ્કા સુધી 
૫૯૮૨૭ લકાભકાથદીઓ, ૯ થી ૧૦ – 

ક�ોર�ોન� િ�્રસનરી પ્રિત્ષમ�ન લ�ોકડ�ઉન સ્થિતરીમ�ં ગરીબ�ો - શ્ચમક�ો - એંત્�ોદ્ પવરિ�ર�ોનો 
ભ્યખ્ય� ન સ્યિ્યં પડો તોનરી સંિોદન� દશ�્ષિત્યં ર�જ્ય સરક�રન્યં તતં્

• દર ચમનરીટો ૧૨૦૦ થરી ૧૫૦૦ લ�ભ�થથીઆોએો 
એન�જ મોળવ્્યં.

• એન�જ વિતરણન� પ્રથમ વદિસો વ્�પક 
પ્રવતસ�દનો  પગલો  વિતરણ સમ્ બો 
કલ�ક િધ�રી ર�ત્ો ૧૦ સ્યધરીન�ો કરિ�મ�ં  
આવ્�ો હત�ો.

• ર�ષ્ટ્ર ી્ એન્ન સ્યરક્� ્ �ોજન�મ� ંઆઇડોનટટીફ�્ 
થ ો્લ� ૮ લ�ખ એંત્�ોદ્-પ૮ લ�ખ પરી.એોચ.
એોચ ક�ડ્ષધ�રક�ોનો લ�ભ.

• સ�ોશશ્લ વડસ્ટનસરીગં જળિરી રપ-રપ 
ન� ગૃપમ�ં લ�ભ�થથીઆોનો ૧૭ હજર જોટલરી 
વ્�જબરી ભ�િનરી દ્ય ક�ન�ોએોથરી એન�જ 
વિતરણ સરળત�એો વિતરણ મ�ટો ગ્ર�મરીણ-
શહોરી વિસત�રમ�ં કચમટટીનરી રચન�.
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નાગરરકો	ત્ા	અબોલ	પશુઓ	માટે	
સંવેદનાસભર	વનણણાયો

મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ ભકાઈ રૂપકાણી અનચે નકા્બ મુખ્ મંરિી  શ્ી 
નીશ્તનભકાઇ પટેલની અધ્ક્તકામકાં પ્રવત્ચમકાન પદરસસથશ્તમકાં શ્ન્શ્મત 
મળતી ્ ોર ્ શ્મટીની બચેઠ્મકા ંરકાજ્નકા ૬૫ લકાખ જચેટલકા ગરીબ શ્મજીવી 
અસંગદઠત ્કામદરો બકાંધ્કામ શ્શ્મ્ો મકાટે આશ્થ્ચ્ સ્કા્નું  રૂશ્પ્કા 
૬૫૦ ્રોડનું પચે્ેજ જા્ેર ્રવકામકાં આવ્ું છે.

શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ આ અંગચેની જા્ેરકાત ્રતકા ્હ્ં ્ે, 
રકાજ્નકા  ગરીબ શ્મજીવી અસંગદઠત ્કામદકારો બકાંધ્કામ શ્શ્મ્ો એવકા 
૬૫ લકાખ પદરવકારોનચે શ્વનકા મૂલ્ચે અનકાજનું  શ્વતરણ શરૂ થ્ું છે. આજચે 
એ્ જ દદવસમકાં અંદકાજચે ૧૦ લકાખ થી વધુ લો્ોનચે અનકાજ મળી પણ 
ગ્ું છે. આવકા લો્ો પ્રત્ચે સંવચેદનકા દશકા્ચવતકા રકાજ્ સર્કારે ્ોરોનકાની 
સસથતીમકાં  આશ્થ્ચ્ સ્કા્રૂપ થવકા આવકા ૬૫ લકાખ પદરવકારોનચે ૧ ્ જાર 
રો્ડ રૂશ્પ્કા સ્કા્ તચેમનકા ખકાતકામકાં સર્કાર આપશચે તચેવો મ્તવ પૂણ્ચ 
શ્નણ્ચ્ ્્યો છે

શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ જણકાવ્ંુ ્ે, આજની સસથતીમકંા આવકા 
પદરવકાર ોનચે  આનકા ્ કારણચે  આશ્થ ્ચ્  સ્કા્નકા પૈસ કા  મળશચે 

આ બચેઠ્મકાં ગૃ્રકાજ્ મંરિી શ્ી પ્રદીપશ્સં્ જાડચેજા, મુખ્ સશ્રવ અશ્નલ 
મુ્ીમ મુખ્ મંરિીનકા મુખ્ અગ્ર સશ્રવ ્ે. ્ૈલકાસનકાથન તચેમજ અગ્ર 
સશ્રવ મનોજ્ુમકાર દકાસ ઉપસસથત રહ્કા ્ તકા. મખુ્ મરંિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ 
રૂપકાણીએ મૂંગકા અબોલ પશુઓ પ્રત્ચે અનોખી સંવચેદનકા દશકા્ચવી એ્ 
મ્તવપૂણ્ચ જા્ેરકાત ્રી છે.

રકાજ્મકંા આવચેલી રશ્જસટડ્ચ ગૌ શકાળકાઓ અનચે પકંાજરકાપોળ નકા પશઓુનચે 
્કાલની પદરસસથશ્તમકા ંપરૂતો ઘકાસરકારો મળી ર્ે અનચે આવકા પકંાજરકાપોળ 
ગૌ શકાળકા સંરકાલ્ો આશ્થ્્ચ  સં્ ડકામણ નકા અનભુવચે તચેવકા ઉદ્દકાત અશ્ભગમ 
સકાથચે આ શ્નણ ્્ચ તચેમણચે ્્યો છે. શ્વજ્ ભકાઈ રૂપકાણી એ આ શ્નણ ્્ચની 
જા્ેરકાત ્રતકા ્હ્ ં્ે રકાજ્ની રશ્જસટડ્ચ ગૌ શકાળકા પકંાજરકાપોળનકા આશરે 
૪ લકાખ જચેટલકા પશઓુ મકાટે એશ્પ્રલ મશ્્નકા પરૂતુ ંપશદુીઠ રોજનકા ૨૫ 
રૂશ્પ્કા  સ્કા્ રકાજ્ સર્કાર આપશચે. તચેમણચે ્હ્ ં્ે, મૂગંકા  અબોલ પશુ 
જીવોની પડખચે ્કાલની સસથશ્તમકંા આ  સવંચેદનશીલ સર્કાર ઊભી ર્ી છે. 
આ સ્કા્ આપવકાનચે ્કારણચે રકાજ્ સર્કાર રૂશ્પ્કા ૩૦ થી ૩૫ ્રોડનો 
વધકારકાનો બોજ વ્ન ્રશચે તચેમ તચેમણચે ઉમચ્ે ુું ્તુ.ં •

૯૦૨૦૬, ૧૦ થી ૧૧ – ૮૩૫૪૦, ૧૧ થી ૧ર – ૭૮૪૬૩, 
૧ર થી ૧ – ૮૪૦૬૮, ૧ થી ર – ૭પ૭૯૬, ર થી ૩ – 
પ૦૧ર૪, ૩ થી ૪ – ૯૦૦૧૧, ૪ થી પ – ૮૧૭૬૩, પ થી 
૬ – ૮૬૦૦૬ અનચે ૬ થી ૭ – ૬૫૭૩૫ ્ કાડ્ચધકાર્ોએ અનકાજ 
શ્વતરણનો લકાભ મચેળવ્ો ્તો.

રકાજ  ્સર ક્ારનકા અન્ન નકાગદર  ્પરુવઠકા શ્વભકાગચે આ શ્વતરણ 
વ્વસથકા મકાટે અનકાજનો સપંણૂ્ચ જ્થથો પ્ોરકાડવકાથી મકંાડીનચે 
પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકા ં ્ોરોનકા વકા્રસનકા સકં્મણથી બરવકા 
સોશ્શ્લ દડસટનસીંગ રકાખીનચે જ શ્વતરણ થકા્ તચે મકાટે શ્જલ્કા 
પરુવઠકા અશ્ધ્કારીઓ સકાથચે શ્વડી્ો ્ોનફરનસ ્રીનચે મકાગ્ચદશ્ચન 
આપ્ંુ ્તુ.ં મખુ્ સશ્રવશ્ીએ શ્વડી્ો ્ોનફરનસ દ્કારકા શ્જલ્કા 
્લચ્ે ટરો- મ્ુશ્નશ્સપલ ્શ્મશનરો સકાથચે આ શ્વતરણ વ્વસથકા 
સરુકારંૂ અનચે ્ોઇ જ ભીડભકાડ વગર સશુ્નશ્ચિત ્રવકા સપષ્ 
મકાગ્ચદશ્ચન આપ્ુ ં ્તુ.ં સસતકા અનકાજનકા દુ્ કાનદકારો પકાસચેનકા 
લકાભકાથદીઓનકા મોબકાઇલ ડચેટકાબચેઝનચે આધકારે લકાભકાથદીઓનચે જાણ 
્રી રપ-રપ નકા લોટમકંા જ અનકાજ લચેવકા મકાટે બોલકાવવકાની 
વ્વસથકા ગોઠવવકા શ્વભકાગચે સરૂનકાઓ આપી ્તી. 

આ અનકાજ લચેવકા મકાટે ભીડ ન થકા્ ્ ે ્ ોઇ અવ્વસથકા ન 
સજા્્ચ  તચે ્ ેતસુર ગ્રકામીણ શ્વસતકારમકંા ૪ વ્દ્તઓ અનચે શ્ેરી 
ક્ચેરિમકંા ૩ વ્દ્તઓની ્ શ્મટી સં્ લન મકાટે બનકાવવકામકંા આવી 
છે. આ સમગ્ર શ્વતરણ વ્વસથકા શ્જલ્કા પરુવઠકા તરંિ, આરોગ્ 
તરંિ અનચે પોલીસ તરંિનકા સશ્ક્્ સ્્ોગથી સરળતકાએ શરૂ 
થઇ છે. રકાજ્મકા ંઆગકામી ૩ દદવસ એટલચે ્ ે ૪ એશ્પ્રલ સધુી 
આ શ્વનકામલૂ ચ્ે અનકાજ શ્વતરણ રકાલ ુર્ેવકાનુ ંછે. 

તકા. ૪ એશ્પ્રલથી રકાજ્મકા ંવસતકા અન્ પ્રકાતં-પ્રદેશનકા 
શ્મ્ોગી-ગરીબ-અતં્ોદ્ જચેઓ રેશન્કાડ્ચ ધરકાવતકા નથી 
તચેમનચે પણ અન્નબ્રહ્મ ્ોજનકા અનવ્ચે ખકાદ્કાન્ન આપવકાની 
શરૂઆત થવકાની છે. •

સતક્કતા

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦33



પરપ્રાંતીય	શ્વમકોની	વેદનાને	સમયસર	 
ઓળખી	તેમની	વહારે	આવયા	Dy.CM

" સમીર	રામી
શ્વવિભરમકંા ્ ોરોનકા (્ોશ્વડ-૧૯) વકાઇરસ સંક્મણનચે પગલચે 

ઊભી થ્ચેલી પદરસસથશ્તનચે ્ કારણચે દુશ્ન્કા ભરનકા લો્ો સત્્ક થઇ 
રહ્કંા છે. આ મ્કામકારી ભકારતમકાં પગપચેસકારો ્ રી ર્ી ્ તી ત્કારે 
જ સત્્ક અનચે ્મચેશકા સમ્થી આગળનું શ્વરકારી એકશન લચેવકા 
મકાટે જાણીતકા એવકા આપણકાં વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીએ 
સબળનચે પકારખી “જનતકા ્રફ્ુ” અનચે લો્ડકાઉનનો આગોતરો 
શ્નણ્ચ્ લીધો. દેશવકાસીઓનચે તચેમકાં જોડકાવકા અપીલ ્રી. જચેનો 
ભકારત દેશની જનતકા જનકાદ્ચનચે અભૂતપૂવ્ચ પ્રશ્તસકાદ આપ્ો છે.

શ્વવિભરમકાં વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીનકા આ પગલકાંથી 
ભકારત પ્રત ચ્ેનો દ્રસષ્્ોણ રકાતોરકાત બદલકાઈ ગ્ો છે. અનચ્ે  દેશોનકા 
મકાધંકાતકાઓએ ભકારતની પ્રજાની ્ ટો્ટીનકા સમ્ચે નકાત-જાત-ધમ્ચ-
ભકારકા વગચેરેનકા ભચેદભકાવ ભૂલી એ્જૂટ થઈનચે રકાષ્ટ્ર પર આવી 
પડચેલી મુશ્ેલીનો સકામનો ્રવકાની પ્રશ્તબધધતકાની તચેમજ 
જનસૈશ્ન્ોનકા ્મકાનડર સમકા વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીની 
ભરપૂર પ્રસંશકા ્રી રહ્કા છે.

્ોરોનકા વકાઇરસની મ્કામકારીનકા આ સમ્મકંા ગુજરકાતની 
પ્રગશ્તશીલ અનચે સવંચેદનશીલ રકાજ્ સર્કારનકા શ્નણકા્્ચ ્ મખુ્મરંિી 
શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણી અનચે નકા્બ મુખ્ મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ 
પટેલચે રકાજ્નકા લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન પ્રજાનચે ્ોઈપણ પ્ર્કારની 
મુશ્ેલી નકા પડચે તચે રીતચે જીવન જરૂરી રીજવસતુઓની વ્વસથકા 
ગોઠવવકા સકાથચે પરપ્રકાંતી્ શ્શ્મ્ોનચે વતન પ્ોરતકા ્રવકા 
તકાત્કાશ્લ્ લકઝરી બસોની સુશ્વધકા પૂરી પકાડવકા સશ્્તનકા તવદરત 
શ્નણ્્ચ ો લઈનચે આવી પડચેસી આપશ્તિમકા ંસકામનો ્ રવકા સમગ્ર તરંિનચે 
સજ્જ ્રી દીધું છે.

વડકાપ્રધકાન શ્ી નરનેદ્રભકાઈ મોદીએ જ્કારે ૨૧ દદવસનકા 
દેશવ્કાપી લો્ડકાઉનની જા્ેરકાત ્રી ત્કારે ગુજરકાતમકાં તમકામ 

નકાનકા-મોટકા વચેપકારીઓ, ખકાનગી વ્વસકા્્કારો, 
ઉદ્ોગપશ્તઓ, ઉતપકાદ્ો, શ્બલડરો વગચેરેએ પણ 
તચેનો સ્ર્ચ સવી્કાર ્્યો અનચે પોતપોતકાનકા ધંધકા–
વ્વસકા્નચે થંભકાવી દીધો છે. જો ્ ે શરૂઆતમકાં આ 
પગલકાનચે ્કારણચે રકાજ્નકા મોટકા શ્ ેરોમકાં 
રકાજસથકાનથી લઈનચે પંરમ્કાલ, દકા્ોદ તથકા 
અરવલ્ી જચેવકા શ્જલ્કાઓમકાથી આવીનચે બકાંધ્કામ 
ઉદ્ોગ, નકાનકા-મોટકા ્કારખકાનકા અનચે ફેકટરીઓમકાં 
શ્વશ્વધ પ્ર્કારની મજૂરી ્કામ ્રતકા પરપ્રકાંશ્ત્ 
શ્શ્મ્ો ્ કામ-ધધંકા ઠપપ થઈ જવકાનચે ્ કારણચે અવઢવમકાં 
મુ્કાઇ ગ્કા ્તકા. 

પોતનકા પદરવકાર સશ્્ત સકામૂશ્્્ રીતચે વતનની વકાટ પ્ડી 
્તી પરંતુ વકા્નવ્્કાર પણ બંધ ્ોવકાનચે ્કારણચે આ શ્શ્મ્ોએ 
પગપકાળકા જ પોતકાનકા વતન પ્ોરી જવકાનું મુનકાશ્સબ મકાન્ું ્તું. 
ગકાંધીનગર તથકા અમદકાવકાદ અનચે તચેની આસપકાસનકા શ્વશ્વધ 
શ્વસતકારોમકાંથી વતન ભણી શ્્જરત ્રી જતકા શ્શ્મ્ોની સંખ્કા 
ખૂબ મોટી ્તી જચેનકા ્કારણચે અમદકાવકાદ-ગકાંધીનગરનચે જોડતકા 
એસ-જી ્કાઇવચે તથકા ગકાંધીનગરથી રીલોડકા તરફ જતકાં મકાગયો પર 
ભકાદરવી પનુમનકા મચેળકામકા ંઅબંકાજી જતકા પદ્કારિીઓ જચેવી સસથશ્ત 
સજા્ચઈ ્તી. આ પદરસસથતીની જાણ થતકાં જ મુખ્ મંરિી શ્ી 
શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ રકાજ્નકા મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી 
અશ્વિની્ુમકાર સશ્્ત ઉચ્ અશ્ધ્કારીઓ સકાથચે બચેઠ્ ્રી તચેની 
સમીક્કા ્રી ્તી.

તકા. ૨૬મી મકાર્ચનકા રોજ રકારિચે ગકાંધીનગરનકા “જ” મકાગ્ચ પર 
રકાજભવન નસ્ચરી સકામચે રોડ પર નકા્બ મુખ્મરંિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ 
પટેલ અનચે ગૃ્ રકાજ્મંરિી શ્ી પ્રદીપશ્સં્ જાડચેજા અશ્ધ્કારીઓ 
સકાથચે ધસી ગ્કા ્તકા. શ્શ્મ્ોની રૂબરૂ મુલકા્કાત લઈ તચેમની 
આપવીતી સકાંભળી ્તી. આ શ્મશ્મ્ોનચે પગપકાળકાં જતકાં જાઈ 
તચેમનું હૃદ્ દ્રવી ઉઠતકા તુરંત જ એ્ પળનો પણ શ્વલંબ ્્કા્ચ 
વગર નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ પટેલચે પ્ેલકા તો આ 
શ્શ્મ્ોનચે જમકાડવકા શ્ખરડી-્ઢીનકા ભોજનની વ્વસથકા ્ રી. સતત 
શ્શ્મ્ો સકાથચે ર્ી મુખ્મંરિીશ્ી સકાથચે પરકામશ્ચ ્રી રોડ પરથી જ 
ફોન ્ રીનચે તમકામ શ્શ્મ્ોનચે રકાજસથકાન સશ્્તનકા વતનમકા ંપ્ોરતકા 
્રવકા મકાટે તકાત્કાશ્લ્ લ્ઝરી બસોની સુશ્વધકા ગોઠવી ્તી. 
શ્શ્મ્ોનકા ટોળેટોળકાં તો નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ીની આ શ્નણ્ચ્શશ્તિ 
અનચે ્ કા્્ચદક્તકા સકાથચે શ્શ્મ્ો પ્રત્ચેની સંવચેદનકા શ્ન્કાળી અશ્ભભૂત 
થઈ ગ્કા ્તકા. 

આ સકાથચે નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ીએ એસજી ્કાઇવચે પરની 

સંવેદના
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કોરેન્ટાઈન	દદમીઓ	માટે	ઉભી	કરાયેલી	ખાસ	હોસસપટલની	સમીક્ા	કરતાં	Dy.CM
નકા્બ મુખ્મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ 

પટેલચે રકાજ્મકંા પ્રવતદી ર્ેલકા ્ોરોનકા 
વકા્રસની મ્કામકારી  સંદભ ભે રકાર 
મ્કાનગરોમકાં ્ોરોનકા દદદીઓ મકાટે ઉભી 
્રકા્ચેલી ખકાસ ્ોસસપટલોની સુશ્વધકાઓ 
અંગચે શ્વદડ્ો ્ોનફરનસનકા મકાધ્મથી 
સમીક્કા ્રી ્તી. રકાજ્ સર્કાર દ્કારકા 
્ોરોનકા વકા્રસ અનચે તચેનકા સંક્મણનચે 
અટ્કાવવકા મકાટે જચે પગલકાં લચેવકાઇ રહ્કાં છે 
તચેની તચેમણચે શ્વસતૃત સમકાજ આપી ્તી. 

અમદકાવકાદ, રકાજ્ોટ, વડોદરકા અનચે 
સુરત ખકાતચે જચે ખકાસ ્ોસસપટલો ્કા્્ચરત 
્રકાઇ છે તચેમકા ંઈનફકાસટ્રક્ચર, બચેડની સખં્કા, 
ઓસકસજનની સુશ્વધકા, વચેસનટલચેટર, મકાસ્, 
PPE (પસ્ચનલ પ્રોટેકટ ઇશ્ક્પમચેનટ) , 
સચેશ્નટકાઈઝસ્ચ અનચે આવશ્્ દવકાઓનકા 
પરૂતી મકારિકામકા ંજ્થથકા સદંભભે તચેમણચે શ્વસતૃત 
સમીક્કા ્રીનચે મકાગ્ચદશ્ચન આપ્ું ્તું.

ખકાનગી તબીબો પણ પોતકાનુ ંસક્શ્ન્ 
રકાબચેતકા મુજબ રકાલુ રકાખીનચે ઓપીડી 
રલકાવચે અનચે રૂદટનનકા દદદીઓની પણ 

સકારવકાર ્રે અનચે સ્્કાર આપચે એ મકાટે 
શ્ી નીશ્તનકાભકાઈ પટેલચે અનુરોધ ્્યો છે. 
ખકાનગી તબીબો સર્કારી ્ોસસપટલોમકાં 
સચેવકાઓ આપચે તચે મકાટે તચેમણચે અપીલ ્રી 
છે. રકાજ્નકા રકારે્ મ્કાનગરોમકાં ખકાસ 
્ો સસપટલો ઉભી ્રકાઈ છ ે તચેમકાં , 
અમદકાવકાદમકા ં૧૨૦૦ બચેડ, સરુતમકા ં૫૦૦ 
બચેડ, વડોદરકા અનચે રકાજ્ોટમકા ં૨૫૦-૨૫૦ 
બચેડની સુશ્વધકા ઉપલ્બધ છે. જરૂર પડચે તો 

બચેડની સુશ્વધકામકાં પણ વધકારો ્રવકાનું 
આ્ોજન છે.

મ્ેસલૂ શ્વભકાગનકા અશ્ધ્ મખુ્ સશ્રવ 
શ્ી પં્જ્ુમકારે રકારે્  મ્કાનગરોમકાં 
્લચ્ે ટરશ્ીઓ, મ્ુશ્નશ્સપલ ્ શ્મશનરશ્ીઓ 
તથકા નોડલ અશ્ધ્કારીશ્ીઓએ આ 
્ોસસપટલમકંા ઈનફકાસટ્રક્ચર અંગચે શ્વસતૃત 
રરકા્ચ ્રીનચે તચેનુ ં રોજ-બરોજ મોશ્નટદરંગ 
્રવકા સરૂનકા આપી ્તી. •

વષૈણોદેવી રો્ડીથી તચેમજ અન્ સથળોએથી પણ શ્શ્મ્ોનચે ્ ેમખચેમ 
વતન પ્ોરતકા ્રવકા બસોની સુશ્વધકા ગોઠવી ્તી તચેમજ 
અશ્ધ્કારીઓનચે રકાજસથકાન સર્કાર સકાથચે વકાત ્રી આ શ્શ્મ્ોનચે 
રકાજ્મકા ંપ્રવચેશ આપવકા વ્વસથકા ગોઠવવકા જણકાવ્ ુ્ તંુ. વળી, બીજા 
દદવસચે સવકારથી રકાજસથકાનમકંા પ્રવચેશ સમ્ચે ્ોઈ શ્શ્મ્ ્ોરોનકાનો 
રચેપ લઈનચે તો નથી જઈ ર્્ો નચે તચેની ત્ેદકારી રકાખવકા મકાટે 
શકામળકાજી રચ્ે પોસટ નજી્ તમકામ શ્શ્મ્ોનુ ંસસક્શ્નંગ ્ રવકાની પણ 
વ્વસથકા ગજુરકાત સર્કાર દ્કારકા અરવલ્ી શ્જલ્કા તરંિ મકારફતચે 
્રવકામકંા આવી ્તી. આ ઉપરકંાત બીજા દદવસથી ગજુરકાતનકાં 
પરપ્રકંાતી્ શ્શ્મ્ોનચે બસો દ્કારકા તચેમનકા વતન પ્ોરકાડવકા તમકામ 
સર્દી જીલ્કા તંરિનચે ્કામચે લગકાડકા્ંુ ્તું. ગુજરકાતનકંા મોટકા 
શ્ેરોમકાથી શ્્જરત ્રી વતન પરત ફરી ર્ેલકા શ્શ્મ્ોમકંા 
રકાજસથકાન ઉપરકંાત લુણકાવકાડકા, દકા્ોદ, બકાલકાશ્સનોર, ગોધરકા, 
મકાલપરુ, મચેઘરજ, શ્ભલોડકા અનચે શ્વજ્નગર સશ્્તનકા તકાલુ્ કાઓનકા 
શ્શ્મ્ોનો પણ સમકાવચેશ થકા્ છે. આ સકાથચે ગજુરકાત સર્કારે દરે્ 
શ્જલ્કામકંા ્કાઇવચે પરનકા શ્વશ્વધ સથળોએ શ્શ્મ્ રકા્ત ્ેમપ શરૂ 
્રી દીધકા છે તચે એ્ પ્રસશંની્ પગલુ ં્્ી શ્કા્. •

ગમાંધીનગરમમાં ્ેકટર-૫મમાં ્ીએનજ ફીપ્લંગ સટેશન 
િમા્ે ખુલ્મામમાં રહી કકડયમા કમામ કરતમાં અને પ્ભલોડમા-
પ્વજયનગર મમાગ્થ િરનમા િીઠોડમા નજકનમા એક િરમામમાં 
રહેતમા રમાજુભમાઇ ખરમાડીએ કહ્ં હતું કે “હું મમારી િત્ી 
અને બંને બમાળકો ્મારે િમાલતો વતન જવમા નીકળયો હતો 
અને મને ્ મમાિમાર મળયમા કે રમાજભવન ્ મામેનમા મમાગ્થ િર 
અમમારમા જેવમા શ્પ્મકો મમાટે જમવમાની વયવસરમા કરવમામમાં 
આવી છે તેરી િહેલમા અમે તયમાં ગયમા હતમા અને જોયું તો 
અહી રમાજયનમા નમાયબ મુખય મંત્રી શ્ી નીપ્તનભમાઈ િટેલ 
્માહેબ જાતે હમાજર હતમા. અમે અહી ભોજન કયુિં તયમાં 
્ુધીમમાં તો ત્રરેક લકિરી બ્ો આવી િહોિી હતી અને 
અમન ેકહેવમામમા આવયુ ંકે તમમારે ગમામડ ેજવુ ંહોય તો આમમાં 
બે્ ી જાવ. ્ માહેબ ્ માિુ ંકહુ ંતો અમમારી આખંમમારી આં્ ુ 
આવી ગયમા હતમા અન ેઅન ેબ ેહમાર જોડીને શ્ી નીપ્તનભમાઇ 
િટેલનો આભમાર મમાનયો હતો. તેમનો આ ઉિકમાર અમે 
જીંદગીભર નહીં ભુલીયે”.

સંવેદના
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રાજયના	રાર	મહાનગરોમાં	કોવીડ-૧૯ની	સપેશયલ	હોસસપટલો	કાયણારત

રકાજ્નકા રકાર મ્કાનગરોમકંા ્ ોવીડ-૧૯ની સપચેશ્લ ્ ોસસપટલો 
્કા્્ચરત થઈ ગઈ છે તચેમ જણકાવી ડૉ. જ્ંશ્ત રશ્વએ ઉમચે્ુું ્તું ્ે, 
આ રકારે્  ્ોસસપટલમકંા આઈસોલચેશન વોડ્ચ સશ્્ત તમકામ 
તૈ્કારીઓ પૂણ્ચ થઈ ગઈ છે. ્કાલ સર્કારી ્ોસસપટલોમકાં ૬૬૦ 
અનચે ખકાનગી ્ોસસપટલોમકાં ૧૭૩૯ એમ ્ુલ મળી ્ુલ ૨૩૯૯ 
વચેનટીલચેટસ્ચ ઉપલ્બધ છે. 

 ડો. રશ્વએ ઉમચે્ુું ્ે, રકાજ્મકાં મકાસ્ અનચે જરૂરી દવકાઓનો 
પ્કા્ચપ્ત જ્થથો ઉપલ્બધ છે એટલચે નકાગદર્ોએ સ્ેજ પણ 
ગભરકાવવકાની જરૂર નથી. એન-૯૫ મકાસ્ રોજનકા ૩૦ ્જાર 
અનચે શ્રિપલ લચે્ર મકાસ્ રોજનકા ૩ લકાખ આવચે છે. જચેનું શ્વતરણ 
્રકાવકામકાં આવી રહ્ં છે. એજ રીતચે આરોગ્ ્મદીઓ ્ે જચેઓ 
પોઝીટીવ ્ેસની સકારવકાર ્રી રહ્કા છે તચેઓ મકાટે પીપીઈ ્ીટ 
(પસ્ચનલ પ્રોટેસકટવ ઈક્ીપમચેનટ) પણ ઉપલ્બધ છે અનચે વધ ુજ્થથો 
આજચે વકા્ુસચેનકાનકા શ્વશચેર શ્વમકાન દ્કારકા દદલ્ીથી આવી રહ્ો છે. 

નકાગદર્ોએ આરોગ્લક્ી ્ે તબીબી સચેવકાઓની જરૂર ્ો્ તો 
૧૦૪ ્ેલપલકાઈન તથકા મચેદડ્લ શ્સવકા્ની અન્ ઈમરજનસી મકાટે 
સટેટ ્ંટ્રોલનકા ૧૦૭૦ નબંર પર તથકા શ્જલ્કા ્ક્કાએ ૧૦૭૭ નબંર 

પર સપં ્્ક ્રવકાનો છે. એજ રીતચે ્ોશ્વડ-૧૯ સદંભભે નકાગદર્ોનચે જચે 
પણ પ્રશ્નો ્ ો્ તો તચેમણચે askexpertcovid19@gujarat.gov.
in અનચે askdocforcovid19.gujarat@gmail.com પર 
ઈ-મચેઈલ ્ રવકા અનરુોધ ્ રવકામકા ંઆવ્ો છે. આરોગ્ શ્વભકાગ સકાથચે 
જોડકા્ચેલકા શ્નષણકાત તબીબો સરોટ અનચે અશ્ધ ક્ૃત જવકાબો આપશચે.
તારીખ	૨૬	મારણાના	રોજ	મળયા	શાતા	આપે	

એવા	એક	સમારાર
્ોરોનકા દૈત્નકા ્ કાળકા ્ ેરની સકામચે તકારીખ ૨૬ મકાર્ચનો સુ્ ્ચ એ્ 

શકાતકા આપચે એવકા સમકારકાર લઈનચે ઊગ્ો ્ તો. આરોગ્ શ્વભકાગનકા 
અગ્ર સશ્રવ શ્ીમતી ડૉ. જ્ંશ્ત રશ્વએ આ શ્વગત આપતકા ્હ્ ં્ે, 
છેલ્કા ૧૨ ્લકા્ દરમશ્મ્કાન ગજુરકાતમકંા ્ોરોનકાનો એ્ પણ 
પોશ્ઝદટવ ્ેસ નોંધકા્ો નથી. તકારીખ ૨૫મી મકાર્ચનકા રોજ ૧૧ 
વ્શ્તિઓનકા નમનુકા ટેસટ ્ રવકામકા ંઆવ્કા ્ તકા, જચે તમકામ નચેગચેદટવ 
આવ્કા છે. ગુજરકાતમકંા ્ોરોનકાનચે ્કારણચે જચે રિણ વ્શ્તિઓનકા 
્મનસીબ મૃત્ ુશ્નપજ્કા ંછે એ રિણચ્ે  દદદીઓ ્ૉ-મોબદીડ એટલચે 
્ે અન્ ગભંીર બીમકારીઓ જચેવી ્ ે ્ ેનસર, ડકા્કાશ્બટીસ, ્બલડ પ્રચેશર 
્ે અન્ રોગોથી પીડકાતી ્તી. એટલુ ંજ ન્ીં એ રિણચ્ે  દદદીઓ 
મોટી વ્નકા ્ તકા. આપણકા ઘરોમકંા વૃધિો, વડીલો ્ ો્ તચેમણચે શ્વશચેર 
્કાળજી લચેવકાની આવશ્્તકા છે. ઘરમકંા પણ આ વડીલો 
ક્ૉરેનટકાઈનમકા ંર્ે એ જરૂરી છે.

ગુજરકાતમકંા વચેસનટલચેટર અનચે જરૂરી દવકાઓ તથકા મકાસ્નો પ્કા્ચપ્ત 
પરુવઠો ઉપલ્બધ છે. ્ વચે ખરેખર શ્નણકા્્ચ ્ લકાડકાઈનકા તબકે્ જરૂર 
છે લો્ોનકા શ્નષ્ઠકાપૂવ્ચ્નકા સ્્ોગની અનચે તચેમનકા આરોગ્ની 
સંભકાળ રકાખતકા ્મ્ચરકારીઓ, ડોકટરો ફરજ બજાવચે છે તચેમનચે 
પ્રોતસકાશ્્ત ્રવકાની. •

સજ્જતા
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સજ્જતા

અમદાવાદ-વડોદરા-સુરત	અને	રાજકોટમાં	કોરોનાની	સારવાર	માટે	ઊભી	કરાયેલી	
હોસસપટલોની	સવલતો	સુવવધાઓની

જન	સંવાદ	કેન્દ્ર	દ્ારા	જાત	માવહતી	મેળવતા	મુખયમંત્ીશ્ી
મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ 

રૂપકાણીએ અમદકાવકાદ શ્સશ્વલ 
્ોસસપટલ ખકાતચે ્ોરોનકાની 
સકારવકાર મકાટે ્ુધધનકા ધોરણચે 
સસુજ્જ ્રકા્ચેલ ૧૨૦૦ બચેડની 
્ ો સ સપટલની  જાતમકા શ્્ત ી 
મુખ્મંરિ ી  શ્નવકાસસથકાનચેથ ી 
જનસંવકાદ ્ેનદ્રનકા મકાધ્મથી 
મચેળવી ્ તી. તચેમણચે વડોદરકા, સરુત 
અનચે રકાજ્ોટમકા ંપણ ઊભી ્રકા્ચેલી આવી ્ોરોનકા ્ોસસપટલની 
સપંણૂ્ચ મકાશ્્તી જનસવંકાદ ્ેનદ્રનકા મકાધ્મથી મચેળવી ્તી. 

મુખ્મંરિીશ્ીએ નવી શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે ્ોરોનકાની 
સકારવકાર- સુશ્ૂરકા મકાટે ઉભી ્રકા ચ્ેલ સુશ્વધકાઓની જાણ્કારી 
મચેળવવકા જનસંવકાદ ્ેનદ્ર મકાધ્મથી અમદકાવકાદ શ્સશ્વલ 
્ોસસપટલનકા સુશ્પ્રનટેનડનટશ્ી ડો. જી. એર. રકાઠોડ સકાથચે સંવકાદ 
સકાધી ્ ોસસપટલમકા ંઉભી ્ રવકામકંા આવચેલી સુશ્વધકાઓ- સગવડોની 
જાણ્કારી મચેળવી મચેળવી ્તી.

શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્ોટ, સુરત અનચે વડોદરકાની 
આવી ્ોરોનકા ્ોસસપટલોની સુશ્વધકાઓની પણ શ્વગતો સંબંશ્ધત 

્ોસસપટલનકા તબીબો પકાસચેથી 
મચેળવી ્તી. શ્સશ્વલ સુશ્પ્રનટેનડચેનટ 
શ્ી ડો. જી. એર. રકાઠોડચે નવી 
શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે ઉભી 
્રકા્ચેલ ૧૨૦૦ બચેડની ્ ોસસપટલની 
તલસપશદી શ્વગતો મુખ્મંરિીશ્ીનચે 
આપી ્તી.

તચેમણચે ્ોસસપટલ ખકાતચે ઉભી 
્રકા્ચેલ આઇ.સી.્ુ., વચેનટીલચેટર, 

એકસ-રે મશીન, ડકા્કાશ્લશ્સસ, દદદીઓનચે ર્ેવકા તથકા જમવકાની 
સુશ્વધકાઓ અંગચેની ઝીણકામકાં ઝીણી શ્વગતોની �ચછકા ્રીનચે 
જાણ્કારી મચેળવી ્તી. મુખ્મંરિીશ્ીએ ટૂં્કા ગકાળકામકાં ્ોરોનકા 
સકારવકાર મકાટેની જ ્ુધધનકા ધોરણચે ઉભી ્રકા્ચેલી અલકા્દી 
્ોસસપટલ તથકા તચેની તૈ્ કારીઓનચે સપંણૂ્ચ ઓપ આપવકા મકાટે ડોકટસ્ચ 
તથકા મચેદડ્લ સટકાફનચે અશ્ભનંદન પકાઠવ્કા ્તકા.

મચેદડ્લ શ્વભકાગનકા વડકા ડૉ. ્ મલચેશ ઉપકાધ્કા્ચે મુખ્મંરિીશ્ીનચે 
શ્વશ્વધ શ્વભકાગોમકાં ઉભી ્ રકા્ચેલ સગવડો શ્વશચેની મકાશ્્તી આપી 
્તી. આ વચેળકાએ શ્સશ્વલ ્ ોસસપટલનકા ડોકટસ્ચ તથકા મચેદડ્લ સટકાફ 
ઉપસસથત રહ્ો ્તો. •

રાજકોટ	વસવવલમાં	કોરોના	સામે	લડવા	૨૫૦	બેડની	હોસસપટલ	કાયણારત
્ ો ર ોન કા  વ કા્રસનકા  સંભ શ્વત 

મ્કામકારીની પદરસસથશ્તનચે ધ્કાનચે લઈનચે 
રકાજ્ સર્કારની સરૂનકા અનવ્ચે રકાજ્ોટની 
પંદડત દદનદ્કાલ શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે 
સુપર સપચેશ્શ્કાશ્લટી ્ોસસપટલમકાં ૨૦૦ 

બચેડની અત્કાધુશ્ન્ સકાધન સુશ્વધકા થી 
સજ્જ  પકાંર મકાળની ખકાસ  ્ોવીડ - ૧૯ 
્ોસસપટલ શ્સશ્વલ ્ોસસપટલમકાં ઉભી 
્રવકામકાં આવી છે. 

પ્રથમ મકાળે ફલૂ ઓપીડી, ્નસસલટંગ, 

રજીસટ્રચેશન, શ્વડી્ો ્ોનફનસ, સશ્્તની 
સુ શ્વધકા, બીજા તચેમજ રોથકા મકાળ ે 
આઇસોલચેશન વોડ્ચ તૈ્કાર રકાખવકામકા ંઆવ્કા 
છે. એકસરે,  સોનોગ્રકાફી, લચેબોરેટરી મકાટેની 
અલકા્દી વ્વસથકા ઉભી ્ રવકામકા ંઆવી છે. 
બકાળ્ો તચેમજ પ્રચેગનચેનટ મશ્્લકાઓ મકાટે 
ખકાસ વોડ્ચ તૈ્ કાર ્રવકામકા ંઆવ્ો છે. આ 
પવૂભે ૫૦ બચેડની વ્વસથકા સપુર સપચેશ્શ્કાશ્લટી 
્ોસસપટલ બની ત્કારેજ પૂણ્ચ ્રવકામકાં 
આવ્કા ્ોઈ ્ુલ ૨૫૦ બચેડ ઉપલ્બધ છે. 
આવનકારકા સમ્મકા ંઅન્ બચે ભકાગમકા ંબીજા 
૧૨૫ બચેડ તૈ્ કાર ્ રવકાની તૈ્ કારી તંરિ દ્કારકા 
રકાખવકામકા ંઆવી છે. ્ોસસપટલમકા ંતમકામ 
પ્ર્કારનો સટકાફ, ડોકટર ૨૪ ્ લકા્ ઉપલ્બધ 
છે તચેમ શ્સશ્વલ અધ્ક્ ડો. મનીર મ્ેતકાએ 
જણકાવ્ુ ંછે. •
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લોકડાઉનમાં	હરરદ્ાર,	નેપાળ	જેવા	દૂરના	સ્ળે	સ્વગત	્ઇ	ગયેલા	
૧૮૦૦	જેટલા	ગુજરાતી	યાવત્કો,	મુસાફરોને	લાવવાની	વયવસ્ા	્ઇ

્ોરોનકા વકા્રસની પ્રવત્ચમકાન સસથતીમકંા દ ેશવ્કાપી 
લો્ડકાઉનની સસથતીમકા ંઆજચે રોથકા દદવસચે ગુજરકાતમકા ંનકાગદર્ોનચે 
જીવન આવશ્્ રીજવસતુઓનો પરુવઠો પરૂતી મકારિકામકા ંઉપલ્બધ 
છે. મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીનકા દ્રસષ્વંત નચેતૃતવ અનચે 
મકાગ્ચદશ્ચનમકંા રકાજ્ સર્કારનકા શ્વભકાગો નકાગદર્ો-પ્રજાવગયોનચે 
આ લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન ્ોઇ જ દુશ્વધકા ન પડચે તચે મકાટે સતત 
્કા્્ચરત છે. મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવ શ્ી અશ્વિની્ુમકારે રકાજ્ 
સર્કાર દ્કારકા આ ્ેતુસર લચેવકામકાં 
આવચેલકા આ્ોજનબધિ પગલકાંઓ 
અનચે પુરવઠકાની સસથતીની શ્વગતો 
આપી ્ તી. ્ કાલની લો્ડકાઉનની 
સસથતીમકંા વકા્નવ્વ્કાર પણ બંધ 
છે ત્કારે ગુજરકાતનકા મૂળ ર્ેવકાસી 
અનચે  નચેપકાળ, ્દરદ્કાર જચેવકા 
સથળોએ પ્રવકાસચે ગ્ચેલકા અનચે ત્કા ં
સથશ્ગત થઇ ગ્ચેલકા ૧૮૦૦થી 
વધુ ્કારિકાળુઓનચે ગુજરકાત પરત 
લકાવવકાની વ્વસથકા ્રવકામકાં  
આવી છે. 

મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવશ્ીએ 
આ શ્વગતો આપતકંા ્હ્ં ્ ે, 
્ેનદ્રી્ ગૃ્મંરિી શ્ી અશ્મતભકાઇ 
શકા્ અનચે ્ેશ્મ્લ ફદટ્ચલકાઇઝર 
રકાજ્ મંરિી શ્ી મનસુખ મકંાડવી્કા 
તથકા મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણીની સંવચેદનશીલતકાપૂવ્ચ્નકા 
પ્ર્કાસોનકા પદરણકામચે આ ્કારિકાળુ-

મુસકાફરોનચે ૨૮ જચેટલી ખકાસ બસો મકારફત ગુજરકાત પરત 
લકાવવકામકાં આવી રહ્કા છે. સુરત, વડોદરકા, રકાજ્ોટ, ભકાવનગર, 
જામનગર, ખચેડકા અનચે આણંદ શ્જલ્કાઓનકા આ ્કારિકાળુ અનચે 
મુસકાફરો રકાજ્ની સર્દમકાં અરવલ્ી શ્જલ્કામકાં પ્રવચેશચે ત્કારે 
તચે તમકામનું ‘્ેલથ રચે્ અપ’ ્રીનચે તચેમની જમવકા તચેમજ અન્ 
સંલગ્ન વ્વસથકાઓ ્રી તચે મુસકાફરોનચે પોતકાનકા ગકામ, નગર, 
શ્ ેર પ્ોરકાડવકાની વ્વસથકા ્ોજવકામકંા આવશચે તચેમ 

મુ ખ ્ મં રિ ી શ્ ી ન કા  સ શ્ ર વચે  
ઉમચે્ુ્ચ ્તું. 

લો્ડ કાઉનની સ સથતીમકાં 
ર કા જ ્ ભ ર મ કંા  ઊ દ્ ો ગ ો -
્કારખકાનકાઓ બંધ છે ત્કારે તચેમકાં 
્કામ ્રતકા પરપ્રકાંશ્ત્ શ્શ્મ્ો-
્કામદકારો તથકા ગુજરકાતનકા 
અંતદર્કાળ શ્વસતકારનકા આવકા 
્કારીગરો તચેમનકા વતન જવકા પગચે 
રકાલીનચે  ની્ળી પડ્કા છ ે. 
મુખ્મંરિીશ્ીએ આવકા શ્શ્મ્ોનચે 
પગચે રકાલીનચે વતન ભણી ન જવકા 
અશ્પલ પણ ્ર ી  છ ે.  શ્ ી 
શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીનકા ધ્કાનચે એ 
બકાબત આવી ્તી ્ે શુક્વકારે 
રકારિચે રકાજ્નકા જુદકા જુદકા ્ કાઇ-વચે 
પર આવકા આશરે ૧૦ ્જારથી 
વધુ શ્શ્મ્ો પગપકાળકા જઇ રહ્કા 
્ત કા .  મુ ખ્મંરિ ીશ્ ીએ આ 
શ્મજીવીઓ પ્રત્ચે મકાનવી્ 
સં વચે દન કા  દશ કા ્ચ વ ી  સંબં શ્ ધત 
શ્જલ્કાતંરિનચે  મદદરૂપ થવકા 
મુખ્મંરિીશ્ીએ તકા્ીદ ્રી ્તી 
પ દ ર ણ કા મચે  આ  શ્ શ્ મ ્ ો નચે 
ર કાજસથકાન, મધ્પ્રદ ેશ અનચે 
ગુજર કાતન કા  અન્  વનબં ધુ 
શ્જલ્કાઓમકંા વકા્નો દ્ કાર કા 
પ્ ોર કા ડવ કાન ી  વ્વસથ કાઓ 
્રવકામકંા આવી છે. મખુ્મરંિીશ્ીનકા 
સશ્રવશ્ીએ ્વચે ્ોઇ આવકા 
શ્શ્મ્ો ્ે ્કારીગરો પોતકાનકા 

• મ્યખ્યમંત્રીશ્રીન� વદશ�વનદવેશમ�ં ૧૦ હજરથરી િધ્ય 
શ્ચમક�ો-ક�મદ�ર�ોનો પ�ોત�ન� િતન મ�ોકલિ�નરી 
વ્િથિ� તંત્િ�હક�ોએો મ�નિરી્ સિંોદન�થરી કરી 
આપરી 

• ક�ોર�ોન� સ�મોન�ો જંગ લડિ�ન� ફંડ મ�ટો મ્યખ્યમંત્રી 
ર�હતવનવધમ�ં ઉદ�ર હ�થો દ�ન ફ�ળ�ો આપિ� 
મ્યખ્યમંત્રીશ્રીનરી એવપલનો વ્�પક પ્રવતસ�દ : 
૧૨.૮૫ કર�ોડ રૂવપ્� જોટલ્યં ભંડ�ોળ બો વદિસમ�ં જ 
૫૨૦૦ દ�ત�આો એનો સથંિ�આોએો આપ ્્ય ં: આ દ�ન 
ઇન્કમટોક્નરી કલમ ૮૦-જી એન્િ ો્ કરમ્યકત છો

• ર�જ્યનરી હ�ોસ્સપટલ�ોમ�ં આઇસ�ોલોશન િ�ોડ્ષિમ�ં 
ક�ોર�ોન� શકં�સપદ કોસ કો ક�ોર�ોન� સંક્રચમત તરીકો 
સ�રિ�ર લઇ રહોલ� લ�ોક�ો પ્રત્ો મ્યખ્યમંત્રીશ્રીનરી 
સહજ સંિોદન� : હ�ોસ્સપટલન� આિ� િ�ોડ્ષિમ�ં 
ટોચલવિિન સોટ ગ�ોઠિિ�નરી વ્િથિ�આો મ�ટો 
સૂચન�આો આપરી
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વતન ્ે ગકામ ન જા્ અનચે 
્કાલની સસથતીમકાં સુરશ્ક્ત 
ર્ેવકા જ્કંા છે ત્કંા જ ર્ે તચેવી 
અશ્પલ ્ રી ્ તી. તચેમણચે ઉમચે્ુ્ચ 
્ે રકાજ્મકાં આવકા શ્શ્મ્ો-
્કારીગરો અનચે જરૂરતમંદ 
વ્ દ ્તઓ મ કાટ ે શ્જલ્કા 
વશ્્વટીતંરિ અનચે સવૈસચછ્ 
સચેવકા સંગઠનો ફૂડપચે્ેટ તૈ્કાર 
્રીનચે તચેનું શ્વતરણ સચેવકાભકાવચે 
્ર  ે છ ે.  અત્કાર સુધ ીમકાં 
રકાજ્મકંા ર લકાખ ૮ર ્જાર 
ફ ૂડપચે્ ેટનું  શ્વતરણ ્રવકામકાં  
આવ્ું છે. 

શ્ી અશ્વિની્ુમકારે રકાજ્મકંા 
શકા્ભકાજી, દૂધ વગચેરે આવશ્્ 
રીજવસતુઓ પણ પ્કા્ચપ્ત મકારિકામકંા 
ઉપલ્બધ છે તચેની શ્વગતો આપી 
્તી. ૨૮ મકાર્ચનકા રોજ રકાજ્મકંા 
રપપ લકાખ લીટર દુધની આવ્ 
થઇ છે અનચે ૪ર.૪૦ લકાખ લીટર 
દૂધ પકાઉર શ્વતરણ થ્ંુ છે. 
ટ્રચેટકાપચે્મકંા ૪૦ ્ જાર લીટર દૂધનું 
વચેરકાણ થ્ું છે. રકાજ્મકાં બધી જ 
એટલચે ્ે ૭ર ્ોલસચેલ શકા્મકા્કેટ 
્કા્્ચરત ર્ી છે. શકા્ભકાજીની 
આવ્મકંા પણ ૨૮ મકાર્ચની ૮પ 
્જાર ૧૧૩ ્વીનટલની આવ્ 
થઈ છે જચે ૨૭ મકાર્ચનકા રોજ ૪પ 
્જાર ્વીનટલ ્તી. એટલચે ્ે ૧ 
લકાખ ર૯ ્જાર ૯૦ ્વીનટલ 
શકા્ભકાજી વધકારે આવી છે. આ શકા્ભકાજીમકાં બટકાટકા ૩પપ૭૭ 
્વીનટલ, ડુંગળી ૨૪૪૨૦ ્વીનટલ, ટમચેટકા ૧૩૭૧૮ ્વીનટલ 
અનચે અન્ લીલકા શકા્ભકાજી પપ૩૭પ ્વીનટલનો આવરો થ્ો 
છે. રકાજ્મકાં ફળફળકાદદની આવ્ પણ ૭૦૦ ્વીનટલ વધી છે. 
૨૭ મકારભે ૪૮૩ર ્ વીનટલ ફળો આવ્કા ્ તકા. ૨૮ મકારભે ૧૦પ૦ 
્વીનટલ સફરજન, ૮રપ ્વીનટલ ્ેળકાં અનચે ૩૭૧૦ ્વીનટલ 
અન્ ફળોની આવ્ થઇ છે. લો્ોનચે લો્ડકાઉનનકા આ સમ્મકંા 
આવશ્્ રીજવસતુઓ સરળતકાએ મળી ર્ે તચે મકાટે તમકામ 
શ્જલ્કા-તકાલુ્કા અનચે શ્ેરીતંરિ દ્કારકા ફેદર્કાઓ-છૂટ્ વચેપકારીઓનચે 
પકાસ ઇસ્ૂ ્રવકામકંા આવચે છે આવકા ૯૬ ્જારથી વધુ પકાસ 

આ પ વ કા મ કાં  આ વ ્ કા  છ ે. 
રકાજ્્ક્કાએ સટેટ ્ંટ્રોલરૂમમકાં 
્ેલપલકાઇન ૧૦૭૦ ્કા્્ચરત છે 
તચેનચે મદદ મકાટે અત્કાર સુધી 
૪૭૭ જચેટલકા ્ોલસ મળ્કા છે 
અનચે શ્જલ્કા ્ક્કાએ ્કા્્ચરત 
્લેપલકાઇન ૧૦૭૭નચે ૧૭૨૭ 
્ોલસ મળ્કા છે. 

મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણીએ ્ોરોનકાની આ વૈશ્વિ્ 
મ્કામકારી સકામચે સૌ સકાથચે મળીનચે 
જંગ લડી સફળતકા મચેળવીએ તચેવી 
અ શ્ પ લ  સ કા થચે  મુ ખ ્ મં રિ ી 
રકા્તશ્નશ્ધમકાં ઉદકાર ્કાથચે ફકાળો 
આપવ કા  ્ ર ેલ ી  અ શ્ પલનચે 
મુખ્મંરિીશ્ીનકા સશ્રવચે પણ 
દો્રકાવી ્તી.

તચેમણચે એમ પણ ્હ્ં ્ ે 
મુ ખ્મંરિ ી  શ્ી  શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણીએ રકાજ્ની ્ ોસસપટલોમકાં 

આઇસોલચેશન વોડ્ચઝમકાં જચે લો્ો ્ ોરોનકા શં્કાસપદ ્ ેસ ્  ે્ ોરોનકા 
સંક્શ્મત તરી્ે સકારવકાર લઇ રહ્કા છે તચેવકા લો્ો પ્રત્ચે સંવચેદનકા 
દકાખવીનચે ્ોસસપટલનકા આવકા વોડ ્ચઝમકાં ટ ેશ્લશ્વઝન સચેટ 
ગોઠવવકાની વ્વસથકાઓ મકાટે તંરિનચે સૂરનકાઓ ્રી છે. આનકા 
પદરણકામચે આઇસોલચેશનમકાં ર્ેલકા આવકા લો્ોનચે એ્લતકા ન્ી 
લકાગચે અનચે મનોરંજન-મકાનશ્સ્ રીતચે ્ળવકા થશચે. આ ઉપરકંાત 
્ોસસપટલોનકા આઇસોલચેશન વોડ્ચઝમકંા એ.સી, ફીઝ અનચે ટી.વી 
દકાનમકાં મચેળવવકા મકાટે શ્વધકાનસભકાનકા દંડ્ શ્ી પં્જભકાઇ દેસકાઇ 
એલ.જી. ઇલચે્ટ્રોશ્ન્સ સકાથચે સં્લન ્ રી રહ્કા છે તચેમ પણ તચેમણચે 
જણકાવ્ું ્તું. •

• ર�જ્યમ�ં દૂધ-શ�કભ�જી સચહતનરી આિશ્ક 
ચરીજિસત્યઆોન�ો પ્યરત�ો જથથ�ો ઉપલબધ :

•  ર�જ્યમ�ં ૭ર હ�ોલસોલ શ�ક મ�કવેટ ક�્્ષરત 

• ૪ર લ�ખ ૪૦ હજર લરીટર દૂધન્યં વિતરણ થ ્્યં 

• ૧ લ�ખ ર૯ હજર કિરીનટલ શ�કભ�જીન�ો આિર�ો 

• ર�જ્યમ�ં એત્�ર સ્યધરીમ�ં ૨.૮૨ લ�ખ ફૂડપોકોટન્યં 
વિતરણ 

• આિશ્ક ચરીજિસત્યઆો લ�ોક�ો સ્યધરી પહ�ોચ�ડિ� 
મ�ટો  ૯૬૧૫૮ જોટલ� પ�સ ફો વર્�આો-છૂટક 
િોપ�રીઆોનો એપ�્� 

• જજલલ� કંટટ્ર �ોલરૂમ હોલપલ�ઇન ૧૦૭૭ ઉપર ૧૭૨૭ 
ક�ોલસ મળ્� – સ્ટોટ કંટટ્ર �ોલ હોલપલ�ઇન ૧૦૭૦નો 
૪૭૭ ક�ોલસ મળ્�  

• આઇસ�ોલોશન િ�ોડ્ષિમ�ં ફ્ીિ, એો.સરી એનો ટટીિરી 
દ�નમ�ં મોળિિ� વિધ�નસભ�ન� દંડક એોલ.જી. 
ઇલોકટટ્ર �ોવનકસ સ�થો સંકલનમ�ં 
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એક	બાજુ	કોરોનાનો	કહેર	
અને	બીજી	બાજુ	કમણાયોગીઓની	માનવતાની	મહેર	

" શૈલેષ	નાયક
‘્ોરોનકાની બી્ અમનચે પણ લકાગચે છે, 

પણ અમચે ્રરો ઉઠકાવવકાનું ્કામ ્રીનચે 
સમકાજની સચેવકા ્ રી રહ્કા ંછીએ.્રરો ન્ી 
ઉઠકાવીએ તો ગંદ્ી વધી જા્ અનચે મશુ્ેલી 
સજા્ચ્ તચેવુ બની શ્ે એટલચે અમકારી જચેમ 
સફકાઇ ્કામમકાં જાડકા્ચેલકા ્ેટલકા્ ભકાઇઓ 
– બ્ેનો સવકાર પડચેનચે શ્ેરમકંા પડચેલો ્ રરો 
ઉઠકાવવકાનું ્કામ આ મુશ્ેલીનકા દદવસોમકાં 
પણ ્રી રહ્કાં છે.’

્ોરોનકાનકા ફેલકાઇ ર્ેલકા વકા્રસ વચ્ચે 
લો્ડકાઉનની પદરસસથશ્તમકાં પણ ઘરની 
બ્કાર ની્ળીનચે શ્ેરમકાં સફકાઇનું ્કામ 
્રતકા ્નુભકાઇ ્ટકારકા અનચે તચેમનકા પત્ી 
શકારદકાબ્ને અમદકાવકાદનકા નકારણપુરકા 
શ્વસતકારમકા ંઅં્ ુર રકાર રસતકા પકાસચેથી ્ રરો 
ઉઠકાવીનચે ગકાડીમકા ંભરીનચે નકાખંવકા જઇ રહ્કાં 
્તકા ત્કારે ્નુભકાઇએ સવસથતકા ્ેળવીનચે 
આ વકાત ્્ી રહ્કાં ્તકા.્ોરોનકાનકા ્્ેર 
વચ્ચે પણ આ દંપશ્ત અમદકાવકાદમકંાથી 
્રરો ઉઠકાવીનચે ગંદ્ી સકાફ ્રી રહ્ં છે.

ગુજરકાત સ્ીત દેશભરમકંા ્ોરોનકા 

વકા્રસ ફેલકા્ચેલો છે ત્કારે ્ોરોનકાનું 
સંક્મણ વ્કાપ્ થતું અટ્કાવવકા મકાટે 
વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ મોદીએ દેશમકાં 
લો્ડકાઉન જા્ેર ્ ્ુું છે. ્ ેનદ્ર સર્કાર અનચે 
ગુજરકાત સર્કાર ્ોરોનકાનકા પોઝીટીવ 
દદદીઓ અનચે શં્કાસપદ દદદીઓનચે મકાટે 
અલકા્દી રીતચે આઇસોલચેશન વોડ્ચ ઉભકા 
્રીનચે તચેમનચે શ્ચેષ્ઠ સકારવકાર આપીનચે સકાજા 
્રવકા મકાટે પ્ર્ત્ો ્ રી ર્ી છે. ગજુરકાતનકા 
મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણી અનચે 
નકા્બ મખુ્મરંિી શ્ી નીશ્તનભકાઇ પટેલનકા 
મકાગ્ચદશ્ચનમકા ંગજુરકાત સર્કારનકા આરોગ્ 
શ્વભકાગ સ્ીતનકા તંરિએ નકાગરી્ોનકા 
સવકાસ્થ્ મકાટે ્ોરોનકા સકામચે લડકાઇ લડવકા 
સજ્જ થઇનચે ્કામ ્રી ર્ી છે અનચે 
્ોરોનકાનચે નકાથવકા મકાટે અસર્કાર્ ્દમ 
ઉઠકાવ્કાં છે.

દેશભરમકંા ફેલકા્ચેલકા ્ ોરોનકા વકા્રસનકા 
પ્ર્ોપ વચ્ચે મકારિ સફકાઇ ્ કામદકારો જ ન્ી 
પરંત ુગજુરકાતનકા ્ મ્્ચ ોગીઓ મકાનવજાતની 
સચેવકા મકાટે ખડચેપગચે છે.્ોરોનકા જચેવકા સકં્શ્મત 
રોગની વચ્ચે પણ પોતકાની જાતનચે ખતરકામકાં 

મુ્ીનચે ગુજરકાતભરમકંા સર્કારી અનચે 
મ્ુશ્નશ્સપલ ્ોસસપટલોમકાં ડૉ્ટરો, નસયો, 
વોડ્ચબો્, આ્કા સ્ીતનો પચેરકા મચેડી્લ 
સટકાફ, પોલીસ ્મ્ચરકારીઓ સ્ીતનકા ્ંઇ 
્ ેટલકા્ ્મ્ચરકારીઓ ઉપરકાંત ૧૦૮ 
ઇમરજનસી સશ્વ્ચસનકા ્મ્ચરકારીઓ તચેમજ 
શ્મદડ્કા્મદીઓ રકાઉનડ ધ ક્ો્ ્કામ ્રી 
રહ્કાં છે.

ડો્ટરો, નસયો સ્ીતનો પચેરકા મચેડી્લ 
સટકાફ ગજુરકાતની સર્કારી અનચે મ્શુ્નશ્સપલ 
્ોસસપટલોમકા ંઅલકા્દી રીતચે ઉભકા ્ રકા્ચેલકા 
આઇસોલચેશન વોડ્ચમકાં સકારવકાર લઇ ર્ેલકા 
્ોરોનકાનકા દદદીઓ અનચે શં્ કાસપદ દદદીઓની 
સકારવકાર ્રીનચે તચેમનચે નવજીવન આપવકા 
મકાટેનકા પ્ર્કાસો ્રી રહ્કાં છે.્ોરોનકા 
વકા્રસનો પોઝીટીવ દદદી ્ ો્ ્ ે શં્ કાસપદ 
દદદી ્ો્ તચે જાણતકા ્ોવકા છતકાં તચેમજ 
પોતકાનચે ્દકાર રચેપ લકાગી શ્ે છે તચેની 
સંભકાવનકા ્ોવકા છતકાં પણ નકા્નું ટેરવુ 
રઢકાવ્કાં વગર મકાનવી્ અશ્ભગમનચે 
ધ્કાનમકંા રકાખી ડો્ટરો તચેમની સકારવકાર 
્રી રહ્કાં છે.

લો્ડકાઉન આદેશ વચ્ચે અમદકાવકાદનકા 
્કાદ્ચસમકા લકાલદરવકાજા શ્વસતકારમકંા શ્સદી 
સૈ્ દની જાળી પકાસચે જા્ેર મકાગ્ચ પર ભર 
બપોરે તડ્કામકંા ્કારંજ પોલીસ સટેશનનો 
સટકાફ પોતકાની ફરજ બજાવી રહ્ો ્ તો અનચે 
્કારણ વગર ઘરની બ્કાર શ્ન્ળેલકા 
નકાગરી્ોનચે સમજાવીનચે તચેમનકા ઘરે મો્લી 
રહ્કાં ્તકા. આ ્કામગીરીમકાં જાડકા ચ્ેલકા 
પોલીસ ્ોનસટેબલ સરેુનદ્રશ્સં્  વકાઘચેલકાએ 
જણકાવ્ુ ં્તુ ં ્ે, ્ોરોનકાનકા રોગનકા ્કારણચે 
અમકારકા પદરવકારનચે અમકારી શ્રતંકા ્ો્ છે 
પણ તચેની સકાથચે તચેમનચે ગવ્ચની લકાગણી થકા્ 
છે ્ે શ્વ્ટ પદરસસથશ્તમકા ંપણ લો્ો મકાટે 
અમચે ખડચે પગચે સચેવકા ્રી રહ્કા ંછીએ. ૯૯ 
ટ્કા પ્બલી્ સપોટ્ચ ્રે છે પણ એ્ ટ્ો 
એવકા પણ છે ્ે જચે ્કામ નકા ્ો્ તો  
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પણ શ્બન જરૂરી ્કામ મકાટે બ્કાર શ્ન્ળી 
પડચે છે. 

દકા્ોદથી સફકાઇ ્ કામ ્ રવકા અમદકાવકાદ 
આવચેલકા ્ નભુકાઇ ્ ટકારકા અનચે તચેમનકા પત્ી 
શકારદકાબ્ેનચે જણકાવ્ું ્તું ્ે ્ોરોનકાની 
બી્ અમનચે પણ લકાગચે છે.પણ શ્ેરમકાંથી 
આ ્રરો ઉઠકાવીનચે સચેવકાનું ્કામ અમચે ્રી 
રહ્કાં છીએ. રોજનકા અમચે ૨૫૦૦ ્ીલો 
્રરો ઉઠકાવીએ છીએ. ્ોરોનકાનકા રોગની 
વચ્ચે ્રરો ઉઠકાવવકા મકાટે શ્ેરમકાં ફરવું 
પડતું ્ોવકાથી ડર તો લકાગચે છે છતકા પણ 
અમચે ્કામ ્રી રહ્કાં છીએ. અમકારકા 
પદરવકારનકા બધકા ્્ે છે ઘરે આવી જાવ 

પણ અમચે અમકારી ્કામગીરી છોડવકાનકા 
નથી. આ મકારિ સફકાઇ ્કામ ્રી ર્ેલકા 
દંપશ્તની વકાત નથી પણ અમદકાવકાદ અનચે 
ગુજરકાત સ્ીત દેશભરમકંા આવકા તો 
્ેટલકા્ સફકાઇ ્મ્ચરકારીઓ છે ્ે જચેઓ 
વશૈ્વિ્ મ્કામકારી ્ રોનકાનકા ્ ્ેર વચ્ચે પણ 
અટ્્કા વગર સતત પોતકાની ્કામગીરી 
્રી રહ્કાં છે.

મીદડ્કા ્મ્ચરકારીઓ પણ સમકાજનચે 
્ોરોનકાથી જાગૃત રકાખવકા મકાટે ્ોરોનકા 
સંદભ્ચમકંા બનતી એ્ એ્ ઘટનકાઓથી 
વકા્ેફ ્રવકા દદવસ રકાત સરોટ ન્ુઝ 
આપવકા ્ કામ ્ રી રહ્કા ંછે. રોજચે રોજ ્ ોરોનકા 

શ્વશચે અપડચેટ આપીનચે સમકાજમકાથંી ્ ોરોનકાનો 
ભ્ ઓછો થકા્ અનચે ્ોરોનકા શ્વશચે સકારી 
મકા્ીતી મળી ર્ે તચે મકાટે સમકારકારો આપી 
રહ્કાં છે. ્ોરોનકાની મ્કામકારી વચ્ચે 
ઇમરજનસીમકા ંમદદ મકાટે ગજુરકાતમકા ં૧૦૪ 
નબંર પર નકાગરી્ોનકા ફોન આવી રહ્કા ંછે 
ત્કારે ગજુરકાતનકા ગકામડકામકાથંી ્ ે શ્ેરમકાથંી 
૧૦૪ ઉપર ફોન ્ોલસ ્રનકાર ઘણકા 
નકાગરી્ોએ ્ેલથ વ્્કરોની ્કામગીરીની 
સરકા્નકા ્ રતકા જણકાવ્ુ ં્ તુ ં્ ે ૧૦૪ ઉપર 
મદદ મકંાગ્કા બકાદ અમકારે ઘરે ્ેલથ વ ્્કર 
આવ્કાં ્તકા અનચે તચેમની ્કામગીરી 
સતંોરજન્ ્તી. •

માનવતાની	મહેક
ગુજરમાતમમાં કોરોનમાનમા કહેર વચ્ે મમાનવતમાની મહેક ફેલમાઇ 

છે. લોકડમાઉનની િકરસસરપ્તમમાં રમાઉનડ ધ ક્ોક િહેરો લગમાવી 
રહેલમા િોલી્ કમ્થિમારીઓ અને ફુટિમાર િર જવન ગુજારી 
રહેલમા નમાગકરકો મમાટે ્ ેવમાભમાવી નમાગકરકો અને ્ ંસરમાઓ િમા, 
પ્બસકીટ, ઠંડમા િમારીની બોટલ તેમજ નમાસતમાની ્ેવમા કરી રહ્માં 
છે. અમદમાવમાદમમાં શમાહિુર પ્વસતમારમમાં હવેલીનમા રમાજા, ગરેશ 

યુવક મંડળનમા ્ભયો મંકદિ ભમાવ્માર, જગર શમાહ, પ્િયુષ 
મોદી, પ્રિતેષ િંિમાલ, જય શમાહ ્હીતનમા ્ભયો લોકડમાઉન 
વચ્ે શહેરમમાં લમાલદરવમાજા પ્વસતમારમમાં પ્્દી ્ૈયદની જાળી 
િમા્ે ફરજ િર હમાજર િોલી્ કમ્થિમારીઓને િમા તેમજ િમારી 
આિીને તેમની ્ેવમાને પ્બરદમાવી હતી. મંડળનમા ્ભય મંકદિ 
ભમાવ્મારે જરમાવયું હતું કે મહમામમારીનમા આ કદવ્ોમમાં અમે 

મમાનવ ્ેવ મા  કરીએ છીએ.િોલી્ 
કમ્થિમારીઓ તેમની ફરજમમંા ્તત ઉભમા 
રહ્માં છે તયમારે તેમની કદર અમે કરીએ 
છીએ.૧૩ કમાટુ્થન પ્બસકીટ, ૩૫ લીટર િમા 
તેમજ ૧ હજાર િમારીની બોટલ લઇને અમે 
પ્નકળયમા ંછીએ અન ેત ેિોલી્ કમ્થિમારીઓ, 
ફુટિમાર િર રહેતમા નમાગરીકો તેમજ ૧૦૮ 
એમ્બયુલન્નમા સટમાફને આિીને અમે આ 
આવી િડેલી િકરસસરપ્તમમાં કંઇક ્ેવમા 
કરવમાનો લમાભ લઇ રહ્માં છીએ. •

પ્રવતસાદ
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કોરોના	મહામારી	સામે	ગુજરાતનો	જંગ

" ગૌતમ	પુરોવહત
ગુજરકાત સર્કારનું મુખ્ શ્નશકાન અત્કારે ્ોરોનકા વકા્રસનકા 

સંક્મણનચે અટ્કાવવકાનું છે. રકાજ્નકા મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઇ 
રૂપકાણી પ્રશ્તદદન શ્વડી્ો ્ોનફરનસથી લો્ોનચે ઘરમકાં ર્ેવકાની 
અપીલ ્રી રહ્કાં છે. રકાજ્નકા ્ેશ્બનચેટ મંરિીઓ, વ્ીવટી તંરિનકા 
ઉચ્ અશ્ધ્કારીઓ તચેમજ ્ ોરોનકા વકા્રસનચે રો્વકાની ્ કામગીરીમકાં 
રો્કા્ચેલકા અશ્ધ્કારીઓ તચેમજ ્ મ્ચરકારીઓનચે તચેઓ સતત મકાગ્ચદશ્ચન 
આપી રહ્કાં છે. ગુજરકાતમકંા રોગરકાળકાની પદરસસથશ્તનું સતત 
શ્નરીક્ણ ્રી ્ેનદ્ર સકાથચે પરકામશ્ચમકાં ર્ીનચે રકાજ્ સર્કાર તવરીત 
પગલકાં લઇ ર્ી છે. ૨૫મી મકારભે શ્વવિમકાં ્ોરોનકા વકા્રસનકા 
પોશ્ઝટીવ ્ેસોની સંખ્કા ૪,૪૦,૪૪૧ જોવકા મળી છે જચે પૈ્ી 
૧૯,૭૫૫ લો્ોનકા મોત થ્કાં છે. ભકારતમકાં આ ્ેસની સંખ્કા 
૬૦૬ જોવકા મળી છે જ્કારે ગુજરકાતમકાં ૪૦ ્ેસો નોંધકા્કા છે. 
શ્વવિનકા દેશોની સરખકામણીએ ભકારતમકા ંપોશ્ઝટીવ ્ ેસો શ્ન્રંિણમકાં 
્ોવકાનું વલડ્ચ ્ેલથ ઓગભેનકાઇઝચેશનચે (ડબલ્ુએરઓ) સવી્કા્ુું છે.

પ્વશ્વમમાં હમાહમાકમાર ફેલમાવનમાર કોરોનમા વમાયર્ શું છે....
્ોરોનકા વકા્રસ ્ેટલકા્ શ્વરકાણંુ પ્ર્કારોનો સમૂ્ છે જચે 

સતનધકારી પશુઓ અનચે પક્ીઓમકાં જોવકા મળે છે. આ આરએનએ 
વકા્રસ ્ો્ છે. મકાનવોમકાં તચે વિસનતંરિનચે દડસટબ્ચ ્રે છે. આ 
રોગરકાળકાનચે અટ્કાવવકા મકાટે ્ જી સુધી ્ ોઇ રસી બની શ્ી નથી. 
રીનનકા વુ્કાન શ્ેરમકાંથી શરૂ થ્ચેલકા આ વકા્રસનું સંક્મણ 
શ્વવિનકા ૧૫૦ ઉપરકાંત દેશોમકાં તચેજીથી ફેલકાઇ રહ્ં છે. 
ડબલ્ુએરઓએ તચેનું નકામ ્ોશ્વડ-૧૯ રકાખ્ું છે. લચેટીન ભકારકામકાં 
્ોરોનકાનો અથ્ચ મુ્ુટ (ક્કાઉન) થકા્ છે. આ વકા્રસનકા ્ણો 
આજુબકાજુમકાં ઉભરેલકા ્કાંટકા જચેવકા ઢકાંરકામકાં ્ો્ છે. ઇલચેકટ્રોન 
શૂક્મદશદીમકાં તચેનો આ્કાર મુ્ુટ જચેવો દેખકા્ છે. આ વકા્રસ પણ 
પશુઓ દ્કારકા ફેલકા્ો છે. રીનનકા વું્કાન સીફૂડ ્ોલસચેલ મકા્કેટમકાં 
લો્ો ખરીદી મકાટે આવતકા ્ો્ છે. આ મકા્કેટમકાં જીશ્વત અનચે 
સથળ પર વધ ્રેલકા જાનવરનચે વચેરવકામકાં આવચે છે. અમચેદર્ન 
નચેશનલ ઇનસટીટ્ુટ ઓફ ્ેલથનકા એ્ દરસર્ચમકાં ્્ેવકામકાં આવ્ું 

છે ્ે ્ોઇપણ વ્શ્તિનકા થૂં્મકાં આ વકા્રસ રિણથી રકાર ્લકા્ 
જીશ્વત ્ ો્ છે અનચે ્ વકામકાં તરી શ્ે છે. જો આ ્ ણો દરવકાજાનકા 
્ેનડલ ્ે શ્લફટનકા બટન પર ્ો્ તો તચે ૨૪ ્લકા્ સુધી એસકટવ 
્ો્ છે. જો સટીલ પર આ ્ણો રોંટેલકા ્ો્ તો બચેથી રિણ દદવસ 
સુધી એસકટવ ર્ે છે. ્પડકાં જચેવી નરમ જગ્કાએ વકા્રસ લકાંબકા 
સમ્ સુધી ર્ેતો નથી. 

કોરોનમા િહેલમાં કેટલી મહમામમારી આવી િૂકી છે...
શ્વવિમકાં અત્કારે ખળભળકાટ મરકાવતકા નોવચેલ ્ોરોનકા 

વકા્રસનું સંક્મણ ્જી તો રકાલુ છે, પરંતુ શ્વવિનકા દેશોમકંા 
વકા્રસનો ઇશ્ત્કાસ રોં્કાવનકારો છે. શ્વવિમકાં ભૂત્કાળમકાં એવકા 
પકાંર વકા્રસ પચેદકા થ્ચેલકા છે ્ ે જચેનકા ્ કારણચે ્ રોડો લો્ોનકા અ્કાળે 
મોત થ્કાં છે. સૌ પ્રથમ સપચેશ્નશ ફલૂ ્ે જચેનચે શ્વવિમકાં સૌથી વધુ 
ભ્કાન્ મકાનવકામકા ંઆવ્ો ્ તો. ૨૦મી સદીની એ ઘકાત્ શ્બમકારી 
્તી. ૧૯૧૮ થી ૧૯૧૯ દરમ્કાન ફેલકા્ચેલકા આ ફલૂનકા ્કારણચે 
અઢી ્રોડ લો્ોનકા મોત થ્કાં ્તકા. એનસકાઇક્ોશ્પડી્કા 
શ્બ્રટકાશ્ન્કાનકા જણકાવ્કા પ્રમકાણચે સપચેશ્નશ ફલૂનકા ્કારણચે ભકારતમકાં 
૧.૨૫ ્રોડ લો્ો મકા્કા્ચ ગ્કા ્તકા, જ્કારે અમચેદર્કામકાં ૫.૫૦ 
લકાખ લો્ો મોતનચે ભચેટ્કા ્તકા. બીજો ઘકાત્ એશ્શ્ન ફલૂ ્તો. 
૧૯૫૯મકાં ઇસટ એશ્શ્કામકાંથી શરૂ થ્ચેલકા આ વકા્રસનકા ્કારણચે 
૨૦ લકાખ લો્ો મોતનચે ભચેટ્કા ્તકા. અમચેદર્કામકાં પણ આ 
વકા્રસનકા ્કારણચે ૬૮૦૦૦ લો્ોનકા મોત થ્કાં ્તકા. રિીજો 
્ોંગ્ોંગ ફલૂ ૧૯૬૮મકાં ફેલકા્ો ્તો. આ વકા્રસની શરૂઆત 
રીનમકાંથી થઇ ્તી અનચે ૧૯૭૦ સુધી વકા્રસ રકાલ્ો ્તો. આ 
વકા્રસનકા ્કારણચે ૧૦ લકાખ લો્ો મોતનચે ભચેટ્કા ્તકા. રોથકા 
રોગરકાળકામકંા સકાસ્ચ આવચે છે જચે ૨૧મી સદીનો વકા્રસ છે. 
૨૦૦૨મકાં રીનનકા ગવકાંગડોંગમકાં સૌ પ્રથમ દેખકા્ો ્તો. એ્લકા 
રીનમકાં ૮૦૦ લો્ોનકા મોત થ્કાં ્ તકા. જો ્ ે તચેનચે ૨૦૦૩ સુધીમકાં 
્કાબૂમકાં લચેવકા્ો ્તો. સકાસ્ચ એ ્ોરોનકા વકા્રસનું સવરૂપ ્્ેવકા્ 
છે. ૨૦૦૯મકાં શ્વવિમકાં પકાંરમો વકા્રસ સવકાઇન ફલૂ આવ્ો ્ તો. 

સુરક્ા
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આ વકા્રસ મચેસકસ્ોનકા લકા ગલોદર્કામકાં જોવકા મળ્ો ્તો. 
ભકારતમકાં સવકાઇન ફલૂનકા ્કારણચે ૨૦૧૦નકા પ્રથમ વર્ચમકાં ૧૭૦૦ 
લો્ોનકા મોત થ્કાં ્તકા, ૨૦૧૫નું વર્ચ સવકાઇન ફલૂ મકાટે સૌથી 
ખરકાબ ્ તું. એ્ જ વર્ચમકાં દેશમકાં ૧.૩૭ લકાખ ્ ેસ નોંધકા્કા ્ તકા 
જચે પૈ્ી ૧૦,૬૦૦નકા મોત થ્કાં ્તકા. ગુજરકાતમકાં સવકાઇન ફલૂનકા 
્કારણચે ૧૮૦૦નકા મોત થ્કાં છે.

ક્ોરેનટમાઇન શું છે અને તે કયમારે િમાળવમાનું હોય છે...
ભકારતમકા ં્ ોરોનકા વકા્રસનકા શં્કાસપદ દદદીઓ સકાથચે પોશ્ઝટીવ 

દદદીઓ મળતકંા ક્ોરેનટકાઇન શ્બદ સંખ્કાબંધ વખત આપણચે 
સકાંભળવકા મળી રહ્ો છે. ્ોરોનકાનકા ્્ેર સકાથચે આવચેલો 
ક્ોરેનટકાઇન શ્બદ ભકારતી્ ્ે અંગ્રચેજી ન્ીં પરંતુ ઇટકાશ્લ્ન છે. 
ક્ોરેનટકાઇનનો અથ્ચ 'અલગ પકાડવું' તચેવો થકા્ છે. ૧૪મી અનચે 
૧૫મી સદીમકાં પલચેગ વખતચે સમુદ્રમકાં જતકાં વકા્નોનચે ૪૦ દદવસ 
રો્ી રકાખવકામકાં આવ્કા ્તકા ત્કારથી ક્ોરેનટકાઇન શ્બદ પ્રરશ્લત 
થ્ો. જો્ે, ્ ોરોનકાનકાનંુ સકં્મણ રો્વકા ક્ોરેનટકાઇનનો સમ્ગકાળો 
૧૪ દદવસનો રકાખવકામકાં આવ્ો છે. ગ્કા દડસચેમબર મશ્્નકામકાં 
રકાઇનકામકાં ્ ોરોનકા વકાઇરસ ફેલકા્કાની જા્ેરકાત બકાદ રકાઇનકા અનચે 
શ્વદેશથી ગુજરકાતમકંા આવચેલકા શ્વદ્કાથદીઓ સશ્્તનકા લો્ોનચે 
ક્ોરેનટકાઇન ્રવકાની જા્ેરકાત ્રવકામકાં આવી ્તી. ્ોરોનકા 
શં્કાસપદ લો્ોનચે ઘરમકાં ક્ોરેનટકાઇન ્રવકામકાં આવી રહ્કાં છે. જો 
એવો ્ોઇ વ્શ્તિ ૧૪ દદવસ પ્ેલકાં ઘરમકાંથી બ્કાર શ્ન્ળે તો 
તચેની સકામચે ્કા્દેસરની ્કા્્ચવકા્ી ્રવકામકાં આવચે છે, ્કારણ ્ે 
તચેનકાથી અન્ લો્ોનચે પણ રચેપ ફેલકાઇ શ્ે છે.

શમા મમાટે આિરે બે ્પ્માહ ઘરમમાં રહેવું જોઇએ....
આપણચે ત્કાં રકાર પ્ર્કારનકા લો્ો ્ો્ છે જચે પૈ્ી પ્ેલો A 

વકા્રસનો પ્રકાથશ્મ્ વકા્્ છે અનચે તચેનચે શોધવો સ્ેલો છે. Aનકા 
વકા્્ો મોટેભકાગચે સકારવકાર ્ેઠળ ્ો્ છે. A જ્કારે Cનચે મળવકા 
મકાટે જા્ેર સથળે જા્ છે ત્કારે Bનકા સંપ્્કમકાં આવચે છે. જ્કારે 
A મળવકા મકાટે Cની પકાસચે પ્ોંરચે છે ત્કારે C આપણચે શોધી 
શ્ીએ છીએ. આ C પદરવકાર, શ્મરિ, સકાથી ્કા્્ચ્ર, પકાડોશી ્ે 
નજી્નો ્ોઇ શ્ે છે. Cનચે ક્ોરેનટકાઇન ્રી શ્નરીક્ણ ્ેઠળ 
રકાખવકામકાં આવચે છે, જ્કારે છેલ્ચે D જચે ઘરમકાં જ ર્ે છે અનચે 
ક્કારે્ બ્કાર જતો નથી. સમસ્કા એવી છે ્ે આપણચે Bનચે શોધી 
શ્તકા નથી. ્ ોઇનચે ખબર પણ નથી ્ ે B ્ ોણ છે. ખુદ B નચે પણ 
ખબર ્ોતી નથી. જો એ્વકાર પણ D ઘરની બ્કાર જા્ અનચે 
બીજા વ્શ્તિનકા સંપ્્કમકાં આવચે તો તચે નવો B-૨ બની જા્ છે. 
લો્ડકાઉન અનચે નકાગદર્ોનચે ક્ોરેનટકાઇન ્રવકાનો ્ેતુ B નચે 
શોધવકાનો છે. ્ ોરોનકાનો ઇનક્ુબચેશન શ્પદર્ડ મોટેભકાગચે બચે સપ્તકા્ 
્ો્ છે. આ બચે સપ્તકા્મકાં B ગ્રુપનકા લો્ોમકાં તકાવ, વિકાસ લચેવકામકાં 
મુશ્ેલી, શરદી-ખકાંસી જચેવકા લક્ણો દેખકા્ છે. આ રીતચે આપણચે 
B ગ્રુપનચે શોધી શ્ીએ છીએ અનચે તચેમનચે અલગ રકાખી સકારવકાર 

્રી શ્કા્ છે. જ્કાં સુધી સંસગ્ચ થ્ી રચેપનો ફેલકાવો અટ્ે ન્ીં 
ત્કા ંસદુી વધ ુB-૨ ઉભકા થતકંા ઘટકાડી અનચે અટ્કાવી શ્ીએ છીએ. 
રકાજ્ સર્કાર એટલકા મકાટે જ ્્ે છે ્ે એ્ વ્શ્તિ ખૂબ મોટો 
ફ્્ક પકાડી શ્ે છે. સંસગ્ચમકાં ન આવો અનચે ઘરે ર્ો, વકા્રસનો 
ફેલકાવો ધીમો પકાડો. ્ોરોનકા વકા્રસ મકાટેની આપણી સશ્્્કારી 
લડત છે. ્ેનદ્ર અનચે રકાજ્ સર્કારે સુરક્કા મકાટે બનકાવચેલી 
ગકાઇડલકાઇનનચે પ્રત્ચે્ વ્શ્તિએ ફોલો ્રવું જોઇએ.

કોરોનમા રમાય નહીં તે મમાટે શું કરશો...
જો તમચે પકાછલકા ૧૪ દદવસમકાં શ્વદેશથી પકાછકા આવ્કા છો 

અથવકા તો ્ ોરોનકા વકા્રસથી પ્રભકાશ્વત વ્શ્તિનકા સપં ્્કમકા ંઆવ્કા 
છો તો તમચે આ સૂરનકાઓનું પકાલન ્રો. આ એ્ ફલૂ જચેવી 
શ્બમકારી છે. જચેમકાં ઉઘરસ આવચે. તકાવ આવચે અનચે વિકાસ લચેવકામકાં 
ત્લીફ થકા્ છે. આવું થકા્ તો સર્કારી દવકાખકાનકાનો સંપ્્ક ્રો. 
સર્કારની ગકાઇડલકાઇનનું પકાલન ્રવકાનું ર્ે છે.
• ્કાથ શ્મલકાવવકાનચે બદલચે નમસતચેથી અશ્ભવકાદન ્રો.
• ભીડભકાડથી દૂર ર્ો, તમચે ત્કાં થૂં્વકાનું બંધ ્રો.
• ૧૪ દદવસ મકાટે તમકામ મકાટે સંપ્્ક શ્સશ્મત ્રો અનચે અલગ 

રૂમમકાં સુવો
• છીં્તી ્ ે ઉઘરસ ખકાતી વખતચે નકા્ અનચે મ્ોં રૂમકાલથી ઢકાં્ો.
• શ્ન્શ્મત રૂપચે સકાબુ અનચે પકાણીથી ્કાથ વકારંવકાર ધોવકા.
• જચે વ્શ્તિનચે ખકંાસી અનચે તકાવનકા લક્ણ ્ ો્ તચેમનકાથી સરુશ્ક્ત 

એ્ મીટરનું અંતર ્ોવું જોઇએ.
કલમ-144 શું છે અને તે કેવી રીતે કમામ કરે છે....
સીઆરપીસીની ્લમ-૧૪૪ શકંાશ્ત સથકાપવકા અથવકા ્ો-

ઈમજ્ચનસીની સસથશ્તમકાથંી બરવકા મકાટે લકાગ ુ્રવકામકા ંઆવચે છે.જ્કારે 
સરુક્કા સબંશં્ધત ્ ોઈ જોખમ સજા્્ચ  છે ત્કારે આ ્ લમ લકાગ ુ્ રવકામકાં 
આવચે છે. આ ધકારકામકા ંરકાર ્ે તચેથી વધ ુવ્શ્તિ એ્રિ થઇ શ્તી 
નથી. સથકાશ્ન્ શ્જલ્કા અશ્ધ્કારી દ્કારકા એ્ નોદટદફ્ેશન જારી ્ રવકામકાં 
આવચે છે. ્લમ ૧૪૪ લકાગ ુ્્કા્ચ બકાદ જરૂર પડચે તો ઈનટરનચેટ સચેવકા 
પણ સથશ્ગત ્ રવકામકા ંઆવી શ્ે છે. ્ શ્થ્કારો રકાખવકા ્ ે ધકારણ ્ રવકા 
પર પ્રશ્તબધં ્ો્ છે. ્લમ-૧૪૪ બચે મશ્્નકાથી વધકારે સમ્ મકાટે 
લગકાવી શ્કા્ ન્ીં. જો રકાજ્ સર્કારનચે લકાગચે ્ે વ્શ્તિનકા જીવન 
પરથી જોખમ દરૂ ્ રવકા ્ જ ુપણ તચેની જરૂર છે તો તચેનો સમ્ લબંકાવી 
આપચે છે. આ સસથશ્તમકંા પણ ્લમ-૧૪૪ છ મશ્્નકાથી વધકારે સમ્ 
સધુી લગકાવી શ્કા્ ન્ીં, તચેનકા ભગંમકા ંજચેલની સજા છે.

કરફયું શું છે અને તે કયમારે લમાગુ કરમાય છે...
્ોરોનકા વકા્રસનકા ્ેસો દેશનકા ઘણકાં રકાજ્ોમકાં વધી રહ્કાં છે 

ત્કારે ્ેટલકા્ રકાજ્ોએ લો્ડકાઉનની જગ્કાએ ્રફ્ુ નકાંખ્ો છે. 
સકામકાન્ રીતચે ્ોઇ શ્ેર ્ે શ્વસતકારમકાં શ્્ંસકાતમ્ તોફકાનો થતકાં 
્ો્ છે ત્કારે તચેનચે શકાતં ્ રવકા, ટોળકાનંચે શ્વખચેરવકા અનચે જન સલકામતી 
મકાટે ્ રફ્ ુનકાખંવકામકા ંઆવચે છે. મ્કામકારીનકા ્ ેસોમકા ંપણ ્ રફ્નુો 

સુરક્ા
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અમલ ્ રવકાનો ્ ો્ છે. ્ રફ્ુમકાં બજારો અનચે જા્ેર સથળો બંધ 
્રી દેવકામકા ંઆવચે છે. પદરસસથશ્તમકા ંસધુકારકા પ્રમકાણચે ્ રફ્મુકા ંલો્ોનચે 
બ્કાર શ્ન્ળવકાની અનચે ખરીદી ્રવકાની તબક્કાવકાર છૂટ 
આપવકામકા ંઆવતી ્ ો્ છે. ્ રફ્મુકા ંઘરની બ્કાર શ્ન્ળવકા સકામચે 
્કા્દેસરની પકાબંધી ્ ો્ છે. શ્વશ્શષ્ સંજોગોમકાં ્ રફ્ુ લકાદવકાનો 
પ્રશકાસનનચે ્કાનૂની અશ્ધ્કાર મળેલો છે. ્ફ્ુ્ચ દરશ્મ્કાન મચેદડ્લ 
સટોર, ્ોસસપટલ, મીદડ્કા જચેવી આવશ્્ સચેવકાઓ પણ સંજોગો 
મુજબ બંધ ્રી શ્કા્ છે.અશ્નવકા્્ચતકા ્ો્ તો પણ પોલીસ 
પરશ્મશન વગર બ્કાર ની્ળી શ્કાતું નથી. પોલીસ ્ફ્ુ્ચ પકાસ 
આપચે પછી જ બ્કાર શ્ન્ળી શ્કા્ છે.

લોકડમાઉન શું છે તેમમાં શું રઇ શકે, શું નહીં...
સમગ્ર શ્વવિમકાં ્ોરોનકાનો ્્ેર છે. ભકારત અનચે ગુજરકાતમકાં 

પણ ્ોરોનકાનકા પોશ્ઝટીવ ્ેસ નોંધકા્ છે ત્કારે રકાજ્ સર્કારે 
પ્ેલકાં રકાર શ્ેરો અમદકાવકાદ, વડોદરકા, સુરત અનચે રકાજ્ોટમકાં 
લો્ડકાઉન ્ ્ુું ્ તુ ંપરંતુ બીજા પોશ્ઝટીવ ્ ેસ મકાલમૂ પડતકંા સર્કારે 
ગકાંધીનગર અનચે ્ચછનચે લો્ડકાઉન ્્ુું ્તું. આમ છતકાં લો્ોનચે 
ઘરમકાં ર્ેવકા મકાટે રકાજ્નકા પોલીસ વડકા શ્શવકાનંદ ઝકાએ ૨૩ 
મકાર્ચની મધરકાતથી સમગ્ર ગુજરકાતનચે લો્ડકાઉન ્્ુું ્તું. 
લો્ડકાઉનમકાં તદ્દન અશ્નવકા્્ચતકા શ્વનકા ઘરની બ્કાર ન્ીં 
શ્ન્ળવકાનો આદેશ ્ો્ છે. બીજી તરફ ભકારતનકા વડકાપ્રધકાન 
નરેનદ્ર મોદીએ ૨૪મી મકારભે રકારિચે સમગ્ર ભકારતનચે ૨૧ દદવસ સુધી 
એટલચે ્ે ૧૪મી એશ્પ્રલ સુધી લો્ડકાઉન જા્ેર ્્ુું છે અનચે તચેનકા 
પદરણકામ તચેમજ અસર્કાર્તકા ઉતિમ ર્ી છે.

આ લો્ડકાઉન એ એ્ ઇમરજનસી શ્સસટમ છે. જચે સકામકાન્ 
રીતચે એ્ શ્વસતકારમકંા લો્ોનચે અટ્કાવી રકાખવકા મકાટે વપરકા્ છે. 
આ પ્રોટો્ોલ સર્કાર દ્કારકા ્રવકામકાં આવચે છે. લો્ડકાઉનની 
ઘોરણકા મોટી દુધ્ચટનકા અટ્કાવવકા મકાટે ્રવકામકાં આવચે છે. સંપૂણ્ચ 
લો્ડકાઉનનો અથ્ચ એ છે ્ે જ્કાં સુદી ્ોઇ ખૂબ જરૂરી ્કારણ 
ન ્ ો્ અથવકા તો તબીબી ઇમરજનસી ન ્ ો્ ત્કંા સુધી લો્ોએ 
તચેમનકા ઘરની બ્કાર શ્બલ્ુલ શ્ન્ળવું ન્ીં. સર્કારનો ઉદ્દશે 
એ ્ો્ છે ્ે લો્ોએ એ્ જગ્કાએથી બીજી જગ્કાએ જવકાનું 
ટકાળવું જોઇએ. રચેપ અટ્કાવવકા મકાટે સથકાશ્ન્ વ્ીવટી તંરિ દ્કારકા 
સૂરવવકામકંા આવતકા પગલકંાઓનો અમલ ્રવો પડચે છે. આ 
સમ્મકાં  મચે ડ ી્લ સટ ોર ઉપર કંાત દૂધ ,  શકા્ભકાજી ્ ે 
જીવનજરૂરી્કાતની રીજવસતુઓ મકાટેની દુ્કાનો ્ે સટો્ ખુલ્કા 
રકાખવકામકાં આવતકા ્ો્ છે. સર્કારે પચેટ્રોલપમપ અનચે બચેન્નકા 
એટીએમ પણ રકાલુ રકાખ્કા છે. જો ્ે પ્રકાઇવચેટ અનચે ખકાનગી 
ટ્રકાનસપોટદેશનમકંા શ્ન્ંરિણ મૂ્વકામકંા આવચે છે. જા્ેર સથળો બંધ 
્રી દેવકામકાં આવચે છે. વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઇ મોદીએ ૨૨મીએ 
દેશમકંા જા્ેર ્રેલો જનતકા ્રફ્ુ પણ લો્ડકાઉનનો પ્ર્કાર છે 
પરંતુ તચેમકંા સંપૂણ્ચ બંધ પકાળવકાનો ્ ો્ છે. સવૈસચછ્ સમજદકારીની 

ઘરમકાં ર્ેવકાનો સર્કારનો અનુરોધ ્ો્ છે. ઇમરજનસી શ્વનકા 
ઘર છોડવકાનું ્ોતું નથી. ્ોઇ વ્શ્તિ ્કારણ શ્વનકા ઘરની બ્કાર 
શ્ન્ળે અથવકા તો બ્કાનકા બતકાવચે તો તચેની સકામચે પોલીસ ્ કા્્ચવકા્ી 
થઇ શ્ે છે.

લો્ડકાઉન શ્વવિનકા અમચેદર્કા, રીન, ્ુ્ે, ફકાંસ, ઇટકાલી, સપચેન 
સશ્્તનકા મોટકાભકાગનકા દેશોમકાં લકાગુ ્રવકામકાં આવી રહ્ં છે. 
્ોરોનકા વકા્રસનકા જ્કાં ્ેસો વધી રહ્કાં છે તચે શ્વવિનકા દેશો 
લો્ડકાઉનનું ્ડ્કાઇથી પકાલન ્રકાવચે છે. અમચેદર્કામકાં નકાઇન-
ઇલચેવનનકા આતં્ી ્ુમલકા પછી દેશભરમકાં રિણ દદવસ સુધી 
લો્ડકાઉન ્રવકામકાં આવ્ું ્તું. નવચેમબર ૨૦૧૫મકાં પણ પચેદરસ 
્ુમલકા બકાદ સંદદગધોનચે શોધવકા મકાટે બ્રુસચેલસ શ્ેરમકાં લો્ડકાઉન 
થ્ું ્તું. ભકારતમકાં પણ મોટી આફતમકાં શ્ેરો લો્ડકાઉન થ્ચેલકા 
છે. લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન ્ેલથ, દડફેનસ, લો એનડ ઓડ્ચર, શ્મડી્કા 
જચેવી અશ્નવકા્્ચ સચેવકાઓ રકાલુ ર્ે છે પરંતુ એ સચેવકાઓ સકાથચે 
સં્ળકા્ચેલકા લો્ો ઓળખપરિ વગર બ્કાર ની્ળી શ્તકા નથી.

ગુજરમાત ્રકમારે અતયમાર ્ુધીમમાં લીધેલમા િગલમાં 
• લો્ોનચે વ્કાજબી દકામનકા મકાસ્ અનચે સચેશ્નટકાઇઝર અપકાવ્કા
• લો્ડકાઉનમકાં જીવન જરૂદર્કાતની રીજવસતુઓની સુશ્વધકા.
• ્લમ-૪૪મકાં પોલીસચે પકાલન ્રી લો્ોનચે સકાવરચેત ્્કા્ચ છે.
• ્ોરોનકાની વત્ચમકાન સસથશ્ત અંગચે પ્રશ્તદદન લો્ોનચે અવગત 

્રકાવ્કા છે.
• રકાજ્મકાં લો્ડકાઉન ્રીનચે લો્ોનો સંપ્્ક ઓછો ્રકાવ્ો છે
• રકાજ્ની પોલીસનચે જનતકાની સચેવકામકાં ત્ેનકાત રકાખી છે
• સર્ કારન કા  ઉચ્ અશ્ધ્ કાર ીઓની  શ્ન્ુ શ્તિ ્ર ી  

જવકાબદકારી સોંપી.
• મુખ્મંરિીશ્ીએ પોશ્ઝટીવ દદદીઓ સકાથચે રરકા્ચ ્રી છે.
• દદદીઓ મકાટે રકાર જગ્કાએ ૨૨૦૦ બચેડની સપચેશ્લ ્ ોસસપટલ 

ઉભી ્રી છે.
• અમદકાવકાદમકાં ૧૨૦૦ બચેડની સપચેશ્લ ્ ોસસપટલ ઉભી ્ રકાઇ.
• રકાજ્ોટમકાં ૨૫૦ બચેડ, વડોદરકામકાં ૨૫૦ બચેડ તથકા સુરતમકાં 

૫૦૦ બચેડની ‘ઇનફે્શન આઇસોલચેશન ્ોસસપટલ.’ 
• જા્ેર સમકારંભો, લગ્ન સમકારંભો રદ ્રવી સોશ્લ ગચેધરીંગ 

ઓછું ્્ુું છે
મુખ્ મંરિીશ્ીનકા અધ્ક્ સથકાનચે રરકા્ચેલી ટકાસ્ફોસ્ચમકાં ્ ોરોનકા 

વકા્રસનો સકામનો ્રવકા શ્વશ્વધ શ્નણ્ચ્ો લચેવકામકાં આવ્કા ્તકા. 
જચેમકાં આવશ્્ સચેવકાઓનચે બકાદ ્રતકા તમકામ સર્કારી ્રચેરીઓ 
બંધ ્રી દેવકામકાં આવી છે. આ સકાથચે જીવન જરૂદર્કાતનો પુરવઠો 
જળવકાઇ ર્ે તચે મકાટે વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે. 
ગરીબોનચે અનકાજ, ્ઠોળ, ખકાંડ અનચે મીઠું શ્વનકામુલ્ચે શ્વતરણ 
્રવકાનો શ્નણ્ચ્ આ ટકાસ્ ફોસ્ચ દ્કારકા ્રવકામકાં આવ્ો છે. •

(લેખક વકરષ્ઠ િત્રકમાર છે.) 

સુરક્ા
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ખરીદી	કરવા	આવતા	લોકો	વચ્ે	રોક્કસ	
અંતર	જળવાય	તે	માટે	માક્ક	સક્કલ	

" વવરેન્દ્રવસંહ	પરમાર
્ોરોનકાની મ્કામકારી સકામચે ટક્ર લચેવકા સમગ્ર ગુજરકાતનું 

વશ્્વટી તંરિ ટીમ ગુજરકાત બનીનચે સજ્જ થ્ું છે ત્કારે શ્જલ્કા 
્લચે્ટરશ્ી ગૌરકાંગ મ્વકાણકા દ્કારકા દરે્ આવશ્્ વસતુઓનકા 
ખરીદી ્ેનદ્રો પર લો્ો વચ્ચે ્ોગ્ અંતર જળવકા્ તચે મકાટે મકા્્ક 
સ્્કલ ્રવકાનું સૂરન ્રવકામકાં આવ્ું. જચેનકા પગલચે ભકાવનગરની 
જનતકાનકા જાન-મકાલની રક્્ એવી શ્જલ્કા પોલીસચે આ નવતર 
અશ્ભગમની તવદરત અમલવકારી શરૂ ્રી.

્ોરોનકાની બદી સકામચેની લડતનકા ભકાગરૂપચે ૨૧ દદવસનકા 
લો્ડકાઉન દરશ્મ્કાન ્દર્કાણકાની દુ્કાનો, મચેદડ્લ સટોસ્ચ, દૂધ 
્ેનદ્રો, બચેન્, એટીએમ સશ્્તની શ્વશ્વધ આવશ્્ સચેવકાઓ રકાલુ 
રકાખવકાનો શ્નણ્ચ્ લચેવકા્ો છે. જા્ેર જનતકા આરોગ્ સલકામતી 
સકાથચે બધી જ આવશ્્ સચેવકાઓનો લકાભ લઇ શ્ે તચે મકાટે 
ભકાવનગર શ્જલ્કા પોલીસ સશુ્પ્રનટેનડનટ શ્ી જ્પકાલશ્સં્ રકાઠોરનકા 
મકાગ્ચદશ્ચન ્ ેઠળ ભકાવનગર શ્જલ્કા પોલીસચે આવશ્્ સથળો બ્કાર 
મકાદ્િંગ સ્્કલ બનકાવવકાનો નવતર અશ્ભગમ ્કાથ ધ્યો છે. 

જ્કાં નકાગદર્ોની ભીડ થવકાની સંભકાવનકા ર્ેલી છે તચેવકા 
આવશ્્ સચેવકાનકા સથળો જચેવકા ્ે- ્દર્કાણકાની દુ્કાન, મચેદડ્લ 
સટોર, એટીએમ, દધૂ ્ ેનદ્રો જચેવકા આવશ્્ સથળોની બ્કાર સલકામત 
અતંરે મકા ્્ક સ ્્કલ બનકાવવકાની ્ કામગીરી ભકાવનગર શ્જલ્કા પોલીસ 
દ્કારકા ્રવકામકાં આવી છે. 

ઉલ્ચેખની્ છે ્ે ્ોરોનકાની સમસ્કાનચે વ્રતી રો્વકાનો 
એ્મકારિ સૌથી અસર્કાર્ શ્વ્લપ સોશ્શ્લ દડસટસનસંગનો છે. 
્ોરોનકાની સમસ્કાનચે વ્રતી અટ્કાવવકા મકાટે ્ રકા્ચેલકા લો્ડકાઉન 
દરશ્મ્કાન આવશ્્ સચેવકાનકા ્ોઇ પણ સથળે મકાનવ સંપ્્કથી 
્ોરોનકાનો રચેપ પ્રસરે ન્ીં તચે મકાટે ભકાવનગર શ્જલ્કા પોલીસચે 
મ્તવનકા સથળોએ સલકામત અંતરે મકા્્ક સ્્કલ બનકાવવકાની મુશ્્મ 
છેડીનચે જનતકાની સુખકા્કારી પ્રત ચ્ેની પોતકાની પ્રશ્તબધિતકા ફરી 
એ્વકાર પૂરવકાર ્રી છે. •

આણંદ	નારીગૃહની	બહેનો	માસક	
બનાવી	કોરોના	સામે	બની	સૈવનક
" અવમતવસંહ	રૌહાણ

્ુદરતી આપદકા ્ો્ ્ે મકાનવસશ્જ્ચત, દરે્  સમસ્કામકંાથી 
મકાનવજગતનચે ઉગકારવકા નકારીશશ્તિ વ્કારે આવી જ છે. સમગ્ર 
શ્વવિમકાં ્કાલમકાં ્ોરોનકાની મ્કામકારી સકામચે જંગ ખચેલી ર્્ું છે, 
ત્કારે ગુજરકાતનકા આણંદ શ્જલ્કામકા આ જંગ પૂરતી ત્ેદકારી સકાથચે 
વશ્્વટીતંરિ લડી ર્્ંુ છે. ્ોરોનકા વકા્રસનકા બરકાવ મકાટે 
વ્શ્તિએ પોતચે પણ મકાસ્ પ્ેરવકાની જરૂરી્કાત છે, જચેથી મકાસ્ની 
મકાંગ એ્કાએ્ વધી જતકા તચેની મકાંગ સકામચે પુરવઠકાનચે પ્ોંરી 
વળવકાની જરૂરી્કાત ઉભી થઇ છે. આ બકાબતનચે ધ્કાનચે રકાખી 
શ્જલ્કા આરોગ્ તંરિ દ્કારકા મકાસ્નો પુરવઠો જળવકાઇ ર્ે તચે મકાટે 
આગોતરું આ્ોજન ્રવકામકાં આવી ર્્ંુ છે. શ્જલ્કામકાં આ 
આ્ોજનનચે ધ્કાનચે રકાખી જરૂરી્કાત મુજબનકા સકારી ્વોલીટીનકા 
અનચે સસતકા મકાસ્ પુરકા પકાડવકાનું બીડું આણંદ શ્ેરમકાં આવચેલકા 
નકારી ગૃ્ની બ્ેનોએ ઝડપ્ુ છે. મશ્્લકા અનચે બકાળ શ્વ્કાસ 
શ્વભકાગ ્ેઠળનકાં જાગૃત મશ્્લકા સંગઠન, આણંદ દ્કારકા સંરકાશ્લત 
સવધકાર ગૃ્(નકારી ગૃ્)મકાં શ્નવકાસ ્રતી મશ્્લકાઓ દ્કારકા મકાસ્ 
બનકાવવકાની ્કામગીરી ્કાથ ઘરવકામકાં આવી છે. આ નકારી ગૃ્ 
દ્કારકા અત્કાર સુધી ૩૦૦૦થી વધ ુમકાસ્ બનકાવીનચે ્ ોરકાનકા સકામચેનકાં 
જંગમકાં પોતકાનો ફકાળો આપ્ો છે. આ અગકાઉ પણ ભૂ્ંપ અનચે 
સુરત ્ોનકારત વખતચે નકારી ગૃ્ની શ્નવકાસી મશ્્લકા દ્કારકા ફૂડ 
પચે્ેટ તૈ્કાર ્રી ફકાળો આપીઓ ્તો. નકારીગૃ્નકા શ્ીમતી 
પ્રશ્વણકાબચેન મશ્્ળકાએ જણકાવ્ું ્તું ્ે, અમચે ્ોટનનકા ્પડકામકાંથી 
અનચે ખકાસ ્ રીનચે સફેદ ્ લરનકા ંમકાસ્ બનકાવીએ છીએ. જચે વોશચેબલ 
છે અનચે ટ્કાઉ પણ છે. સફેદ રંગનકા ્કારણચે ગરમીનકા સમ્ચે 
સૂ્્ચપ્ર્કાશથી પણ રક્ણ મળશચે. મકાસ્ બનકાવીનચે આણંદ શ્જલ્કા 
વ્ીવટી તંરિ, શ્જલ્કાની સચેવકાભકાવી સંસથકાઓ તચેમજ ્ંપનીઓમકાં 
શ્વતરણ ્રવકામકાં આવનકાર છે. •

વવશેષ
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કોરોનાની	વૈવવિક	મહામારીના	સમયે	પોલીસ	કમણાયોગીઓની	ઋજુતા
" હેતલ	દવે

સમગ્ર દેશ અનચે દુશ્ન્કા આજચે ્ ોરોનકાની મ્કામકારી સકામચે લડી 
ર્ી છે. તચેવકા સમ્ચે ગજુરકાતમકંા ્ ોરોનકાનકા ્ ેસ ન વધચે અનચે લો્ોનું 
આરોગ્ જળવકાઈ ર્ે તચે મકાટે રકાજ્ સર્કારનકા શ્વશ્વધ શ્વભકાગો 
મુખ્મંરિીશ્ીનકા સીધકા મકાગ્ચદશ્ચન ્ેઠળ ્ટીબધધ બની ્કા્્ચ ્રી 
ર્્કા છે. સુરેનદ્રનગર શ્જલ્કામકાં આ 
મ્કામકારીનકા સમ્મકાં શ્જલ્કા પોલીસ 
અશ્ધક્્શ્ી મ્નેદ્ર બગડી્કાનકા 
મકાગ્ચદશ્ચન નીરચે શ્જલ્કાનકા પોલીસ 
્મદી્ોગીઓ લો્ોમકાં ભ્ ન ફેલકા્ 
અનચે લો્ડકાઉનનો ્ડ્ અમલ થકા્ તચે 
મકાટે ્કા્્ચરત છે.

શ્જલ્કામકંા લો્ડકાઉનનકા સમ્ 
દરશ્મ્કાન ્ ોઈપણ વ્શ્તિ ઘરની બ્કાર ન શ્ન્ળે તચેની ત્ેદકારીની 
સકાથચે દદવસ રકાત જો્કા શ્વનકા શ્જલ્કા બ્કારથી આવતકા વકા્નોનકા 
રચ્ે ીંગની ્ કામગીરી ્ રી ર્ેલકા પોલીસ ્ મદીઓએ રકાજ્ સર્કારની 
સંવચેદનશીલતકાનકા ધ્ચે્ મંરિનચે સકાથ્ચ્ ્ રતુ ્ કા્્ચ ્ રી સકારકા અથ્ચમકાં 
પોલીસ પ્રજાની શ્મરિ છે તચે પૂરવકાર ્્ુું છે.

વકાત એવી છે ્ ે, ્ ોરોનકાની મ્કામકારીનચે નકાથવકા પ્ેલકા રકાજ્ 
સર્કાર દ્કારકા સમગ્ર ગુજરકાતમકાં અનચે ત્કારબકાદ ્ેનદ્ર સર્કાર દ્કારકા 
સમગ્ર દેશમકાં લો્ડકાઉન જા્ેર ્રી લો્ોનચે બ્કાર ન શ્ન્ળવકા 
અનરુોધ ્ રવકામકંા આવ્ો. ગજુરકાતની આવી પદરસસથશ્તમકંા રકાજ્ોટ 
અનચે મોરબી શ્જલ્કાનકા ઔદ્ોશ્ગ્ એ્મો બંધ થતકાં તચેમકાં ્કામ 
્રી ર્ેલકા પરપ્રકાંશ્ત્ મજૂરો તચેમનકા પદરવકાર સકાથચે વતન જવકા 
મકાટે શ્ન્ળી પડ્કા. પરંતુ વકા્ન વ્વ્કાર બંધ થતકાં  તચેમનકા મકાટે 
વતન જવકાની શ્વ્ટ પદરસસથશ્ત ઉભી થઈ. આવકા સમ્મકાં વતન 

પ્ોંરવકા મકાટે તચેમણચે પગપકાળકા જ વતનની વકાટ પ્ડી.
સરેુનદ્રનગર શ્જલ્કાનકા એલ.સી.બી. નકા પોલીસ ઈનસપચ્ે ટરશ્ી 

દદપ્ ઢોલનકા જણકાવ્કા પ્રમકાણચે સરેુનદ્રનગર શ્જલ્કાનકા રોટીલકા, 
સકા્લકા અનચે મકાલવણ ્કાઈવચે ઉપર પચેટ્રોલીંગ ્રી ર્ેલકા અમકારકા 
પોલીસ ્મદીઓએ છેલ્કા રિણ – રકાર દદવસ દરશ્મ્કાન રકાજ્ોટ 

– મોરબી શ્જલ્કામકાથંી આવતકા ગરીબ 
– મજરૂ પદરવકારોનચે જો્કા, અલગ – 
અલગ સમ્ચે, અલગ – અલગ રીતચે 
પગપકાળકા આવી ર્ેલકા આ પદરવકારનકા 
સદસ્ો મ્કામકારીની આ પદરસસથશ્તથી 
ખૂબ જ ગભરકાઈ ગ્કા ્તકા. આ 
ગભરકા્ચેલકા પદરવકારોનકા સદસ્ોનચે 
પોલીસ ્મદીઓએ સકંાતવનકા આપી. 

ત્કારબકાદ તચેમની આપવીતી જાણી ત્કારે તચેમનચે ખબર પડી ્ે, આ 
પદરવકારો તચેમનકા વતન જવકા મકાટે ભખૂ્કા – તરસ્કા જ રકાલી ર્્કંા 
છે. ફરજ પરનકા પોલીસ ્મદીઓએ તરંુત જ સથકાશ્ન્ વચેપકારી મડંળ 
અનચે સવચૈછી્ – સચેવકાભકાવી તથકા ધકાશ્મ્્ચ  સસંથકાઓનો સપં ્્ક ્ રી આ 
પદરવકારોનકા સભ્ો મકાટે જરૂરી પીવકાનુ ંપકાણી અનચે ભોજનની વ્વસથકા 
્રી. ત્કારબકાદ તચેમનકા મકાટે જરૂરી વકા્નની સશુ્વધકા ઉપલ્બધ ્ રકાવી 
જદુકા જદુકા વકા્નોમકા ંજરૂરી અતંર જળવકાઈ  ર્ે તચે રીતચે તચેમનચે 
તચેમનકા વતન મો્લવકામકંા આવ્કા છે. છેલ્કા રકારે્ દદવસ દરશ્મ્કાન 
આવકા ગરીબ પદરવકારનકા ૧૩૦૦ થી વધુ લો્ોનચે પોલીસનકા આ 
્મ્ચ્ોગી અશ્ધ્કારી - ્મ્ચરકારીઓ દ્કારકા જરૂરી તમકામ સ્્કાર 
આપીનચે ્ોરોનકાની આ મ્કામકારીનકા સમ્મકાં રકાજ્ સર્કારની 
સંવચેદનશીલતકાનચે સકારકા અથ્ચમકાં ઉજાગર ્રવકાની સકાથચે તચેમનકામકાં 
ર્ેલી ઋજુતકાનકા દશ્ચન ્રકાવ્કા છે. •

વાત	છે...	પોરબંદરના	બે	સગભાણા	મવહલા	તબીબોની
" નરેશ	મહેતા

સમગ્ર શ્વવિમકંા ્ોરોનકા વકાઇરસનો 
્્ેર છે ત્કારે આ મ્કામકારીની લડકાઇમકાં 
પોતકાનકા સવકાસ્થ્ની પરવકા્ ્્કા્ચ વગર 
દરદીઓની સચેવકા ્રી ર્ેલકા તબીબો, 
મચેડી્લ-પચેરકા મચેદડ્લ સટકાફનકા બકાંધવો 
સકારકા લડવૈ્કાઓ છે. પોરબંદરમકાં બચે 
મશ્્લકા તબીબ સગભકા્ચ ્ોવકા છતકા સચેવકાનચે 
મ્તવ આપીનચે સકાવરચેતી સકાથચે શ્નષ્ઠકાપૂવ્ચ્ 
ફરજ બજાવી ર્ી છે.  

પોરબંદર શ્જલ્કા પંરકા્ત આરોગ્ 

શ્વભકાગ RBSKમકાં સચેવકા આપી ર્ેલકા 
પોરબંદરનકા ડો. દડમપલબ્ેન પંડ્કા અનચે 
ડો. મનકાલીબ્ેન ભટ્ટ ્કાલ સગ્ચભકા છે 
આમ છતકા તચેઓએ રજા મુ્ી નથી તચેઓ 
બન્નચે ્ોમ ક્ોરનટકાઇન લો્ોની દેખરેખ 
અગંચેનકા દરપોટ્ચ તચેમજ જરૂરી અ્ેવકાલ અનચે 
વશ્્વટી તચેમજ સચેવકા્ી્ ્કામગીરી ્રી 
રહ્કા છે. ડો. દડમપલબ્ેન પડં્કાએ જણકાવ્ુ 
્તુ ્ે, અમચે આવી પદરસસથશ્તમકાં અમકારું 
્કામ ્રી રહ્કા છે આ એ્ દેશ સચેવકાનો 
અવસર છે. લો્ોએ સવ્ંશ્શસત ્ેળવીનચે 

લો્ડકાઉનમકાં ઘરમકાં જ ર્ેવુ જોઇએ. 
શ્જલ્કા આરોગ્ અશ્ધ્કારીશ્ી એ. જી. 

રકાઠોડચે જણકાવ્ુ ્તું ્ે, સમગ્ર શ્જલ્કામકાં 
તબીબો અનચે ્મ્ચરકારીઓ ટીમવ્્કથી ્કામ 
્રી રહ્કા છે. ડો. દડમપલબ્ેન અનચે ડો. 
મનકાલીબ્ેન પ્રચેરણકારૂપ ્કામગીરી ્રી 
રહ્કા છે. શ્જલ્કાનો આરોગ્ સટકાફ ખડચેપગચે 
છે. શ્જલ્કામકાં લો્ો વધુનચે વધુ આ 
રોગરકાળકાથી સકાવરચેત થકા્, ્ેનદ્ર અનચે 
રકાજ્ સર્કાર દ્કારકા અપકા્ચેલી મકાગ્ચદશ્શ્ચ્કા 
પ્રમકાણચે ત્ેદકારી રકાખચે તચે જરૂરી છે.  •
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રાજયના	ખૂણે	ખૂણામાં	કોરોના	સામે	જંગ	લડતા	ગુજરાતી	બાંધવો
ભમારત ્પ્હત ્મગ્ર પ્વશ્વ નોવેલ કોરોનમા વમાયર્ ્મામે બમાર ભીડી રહ્ં છે. આ વમાયર્ને નમારવમા મમાટે ્માવિેતીમમાં 
્ૌરી મોટી ્લમામતી છે. વડમારિધમાન શ્ી નરેનદ્રભમાઈ મોદીએ ્મગ્ર દેશને લોકડમાઉન કરવમાની જાહેરમાત કરી. ભમારત 
્રકમાર અને રમાજય ્ રકમારે કોરોનમા ્ ંક્રમરને અટકમાવવમા મમાટે ્ તવરે નક્કર િગલમાં લીધમા છે. રમાજયનમા બધમા પ્જલ્માઓમમાં 
ડોકટરો, ્ુરક્માકમદીઓ અને ્મગ્ર વહીવટીતંત્ર તનતોડ મહેનત કરી રહ્માં છે.

સુરત

્ોરોનકા વકાઇરસ મ્કામકારીનુ ંસકં્મણ ફેલકાતુ ંઅટ્ે એ ્ેતથુી 
વડકાપ્રધકાનશ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીએ દેશવકાસીઓનચે બરકાવવકા લો્ડકાઉન 
અમલમકંા મુક્ંુ છે, ત્કારે વનમરંિીશ્ી ગણપતશ્સં્ વસકાવકાનકા વડપણ 
્ેઠળ જીવન જરૂદર્કાત મકાટેની આવશ્્ રીજવસતઓુની ્ીટ 
તૈ્ કાર ્રી અગ્રણી સવ્ચશ્ી દદશ્લપશ્સં્  રકાઠોડ, શ્ી રકા્ેશ સોલં્ ી 
તથકા તરસકાડી નગરપકાશ્લ્કા પ્રમખુશ્ી પ્રફુલ્ભકાઈ પટેલ, તરસકાડી 
સગંઠન પ્રમખુશ્ી દેવચેનદ્રશ્સં્ રૌ્કાણની ટીમ દ્કારકા તરસકાડીમકંા પકંાર 
્જાર ્ીટ, ્ોસંબકામકંા રિણ ્જાર, ઝંખવકાવમકંા એ્ ્જાર, 
ઉમરપકાડકામકા ંએ્ ્ જાર ્ ીટો મળી ્ ૂલ ૯૦૦૦ ્ ીટોનુ ંજરૂદર્કાતમદં 
શ્મજીવી પરીવકારોનચે શ્વતરણ ્રકા્ું ્તું. ઉપરકાંત લો્ડકાઉન 
દરશ્મ્કાન સચેવકામકા ંતનૈકાત પોશ્લસ, મચેદડ્લ સટકાફ, સફકાઈ ્કામદકાર 
તથકા શ્મડી્કા્મદીઓનચે ફેસ મકાસ્નંુ શ્વતરણ ્રકા્ુ ં્તુ.ં તચેઓનકા 
સચેવકા્ી્ ્કા ્્ચનચે શ્બરદકાવી પ્રોતસકા્ન આપવકામકંા આવ્ુ ં્તંુ. 

જામનગર
જામનગરની જી.જી. ્ોસસપટલ ખકાતચે ્ોરોનકા વકા્રસની 

મ્કામકારી સકામચે લડવકા તંરિ દ્કારકા ્રવકામકાં આવચેલી તૈ્કારીઓનું 
શ્નરીક્ણ રકાજ્ મંરિી શ્ી ધમભેનદ્રશ્સં્ જાડચેજાએ ્્ુું ્તું. રીનથી 

શરૂ થ્ચેલી ્રોનકા મ્કામકારીએ શ્વવિ આખકાનચે મ્કાસં્ટમકાં મૂ્ી 
દીધું છે. ગુજરકાતમકંા સંવચેદનશીલ મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ 
રૂપકાણીનકા નચેતૃતવમકાં રકાજ્ સર્કારે ગુજરકાતનકા દરે્ શ્જલ્કામકાં 
્ધુિનકા ધોરણચે ્ કામગીરી ્ કાથ ધરી છે. ગુજરકાત સર્કારનકા આરોગ્ 
શ્વભકાગ તરફથી જામનગર સશ્્તનકા દરે્  શ્જલ્કાઓમકંા 
મ્કામકારીનચે આગળ વધતી અટ્કાવવકા મકાટે જચે એકશન પલકાન 
અમલમકાં મૂ્વકામકાં આવ્કા છે. તચેનકા મકાટે શ્જલ્કાનું વ્ીવટી તંરિ, 
આરોગ્ તંરિ, પોલીસ તંરિ, સર્કારી ્ ોસસપટલનું તંરિ ખૂબ રીવટ 
સકાથચે અનચે એ્સૂરિતકાથી ્કા્્ચક્મ રીતચે ્કામગીરી ્રી રહ્ં છે.

ભાવનગર

રકાજ્મંરિી સુશ્ી શ્વભકાવરીબચેન દવચેએ શ્ેરનકા ભરતનગરમકા 
આવચેલ ્ેલથ એનડ વચેલનચેસ સચેનટર તચેમજ સુભકારનગરનકા ્ેલથ 
સચેનટરની સથળ મુલકા્કાત લીધી ્તી. લો્ોનચે સર.ટી.્ોસસપટલ ્ે 
અન્ ખકાનગી ્ોસસપટલમકા દૂર સુધી ન જવુ પડચે તચેમજ ઓ.પી.
ડી. સુશ્વધકા સશ્્તની તમકામ સગવડતકા મળી ર્ે તચે મકાટે ્ોગ્ 
્કા્્ચવકા્ી ્કાથ ધરવકા સૂરન ્્ુું ્તુ. તચેમજ આ સચેનટરોમકા રકાલી 
ર્ેલ ્ કામગીરી શ્વશચે મકાશ્્તી મચેળવી જરૂરી મકાગ્ચદશ્ચન પુરૂ પકાડ્ુ 
્તુ. ્ોરોનકા સકં્મણનચે આગળ વધતુ ંઅટ્કાવવકા સર્કાર દ્કારકા 
લો્ડકાઉનની જા્ેરકાત ્રવકામકાં આવી છે. આ દરશ્મ્કાન 
જરૂદર્કાતમદં તચેમજ ગરીબ પદરવકારોનચે ્ોઈપણ પ્ર્કારની મશુ્ેલી 
ઊભી ન થકા્ તચે મકાટે સર્કાર દ્કારકા અનચ્ે શ્વધ પગલકંા લચેવકામકા ંઆવી 
રહ્કા છે. શ્જલ્કામકા ંઅનચ્ે  સસંથકાઓ તચેમજ લો્ો દ્કારકા ગકામચે ગકામ 
મદદનો ્કાથ લંબકાવકાઈ રહ્ો છે અનચે જરૂદર્કાતમદંોનચે આ મશુ્ેલ 
ઘડીમકા ંસ્કારો પરૂો પકાડવકામકા ંઆવી રહ્ો છે.

દાહોદ
દકા્ોદ નગરમકાં ્ોરોનકા વકા્રસનકા સંક્મણનચે રો્વકા મકાટે 

નગરપકાશ્લ્કા દ્કારકા શરૂ ્રવકામકાં આવચેલી દડસઇનફકેશનની 
્કામગીરી ૭૫ ટ્કાથી વધુ પૂણ્ચ થઇ ગઇ છે. પોણકા ભકાગનકા 
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દકા્ોદમકાં દડસઇનફેકશન ્રી દેવકામકાં આવ્ું છે. દકા્ોદનકા તમકામ 
શ્વસતકારોમકાં ફોશ્ગંગની ્કામગીરી પણ પૂણ્ચ થઇ ગઇ છે. મુખ્ 
અશ્ધ્કારી શ્ી અતુલ શ્સં્કાએ જણકાવ્ું ્ે, દકા્ોદ નગરપકાશ્લ્કા 
દ્કારકા ગત તકા. ૨૨થી સમગ્ર નગરમકાં દડસઇનફેકશનની ્કામગીરી 
્કાથ ધરવકામકાં આવી ્તી. જચેમકાં બચે ફકા્ર ફકા્ટર, જચેદટંગ મશ્શન 
અનચે ૧૦ સપ્રચેઇંગ મશ્શનનચે ્કામચે લગકાડવકામકાં આવ્કા ્તકા. પકાણી 
સકાથચે સોદડ્મ ્કા્પોક્ોરકાઇટ નકામનું રકાસકા્ણ ઉમચેરી તચેનો 
છંટ્કાવ ્રવકામકાં આવચે છે. ફકા્ર ફકા્ટરમકાં સવકાસો શ્લટર જચેટલું 
રકાસકા્ણ ઉમચેરવકામકાં આવચે છે અનચે તચે બકાદ તચેથી નગરની ગલીઓ, 
ઓટલકાઓ, દદવકાલો ઉપર સપ્રચે ્રવકામકાં આવચે છે. 

અમરેલી
શ્જલ્કા પ્રશકાસન દ્કારકા અમરેલી શ્જલ્કામકાં રોજગકારી મકાટે 

રકાજ્નકા અન્ શ્જલ્કાઓ તચેમજ અન્ રકાજ્ોમકાંથી આવચેલકા 
પરપ્રકંાતી્ શ્શ્મ્ોનચે પોતકાનકા વતનમકંા સથળકંાતદરત ્ રવકામકંા આવ્કા 
છે. આ ભગીરથ ્ કા ્્ચ મકાટે શ્જલ્કા વ્ીવટીતંરિ દ્કારકા એસ.ટી. બસ 
મકારફતચે શ્શ્મ્ તચેમજ તચેમનકા પદરવકારનચે પોતકાનકા ઘર સુધી 
પ્ોંરકાડવકાની વ્વસથકા ્ રવકામકંા આવી ્ તી. અમરેલી એસ.ટી.નકા 
શ્વભકાગી્ શ્ન્કામ્ શ્ી રકારોલકા જણકાવ્ુ ્તુ ્ે, આ ્કા્્ચ મકાટે 
અમરેલી ડચેપોમકાંથી છ બસ ફકાળવવકામકાં આવી ્તી. આ છ બસ 
દ્કારકા રકાજસથકાન બોડ્ચર(આબરુોડ) પર ૨૦૨ લો્ોનચે, પીટોલ બોડ્ચર 
પર ૮૨૧ લો્ોનચે તચેમજ રકાજ્નકા અંતદર્કાળ શ્વસતકારો જચેમ ્ે, 
દકા્ોદ, ઝકાલોદ અનચે શ્્ંમતનગર આસપકાસનકા શ્વસતકારોમકાં ૩૧ 
લો્ો મળીનચે ્ ુલ આશરે ૧૦૫૪ પરપ્રકાંતી્ શ્શ્મ્ો તચેમજ તચેમનકા 
પદરવકારનચે પોતકાનકાં વતન પ્ોરકાડવકામકાં આવ્કા ્તકા.

વલસાડ
વલસકાડ શ્જલ્કામકાં નોવચેલ ્ોરોનકા વકા્રસનકા ફેલકાવકા 

અટ્કાવવકાનકા થઇ ર્ેલકા પ્ર્કાસોનકા સદંભભે ્ કાથ ધરકા્ચેલી ્ કામગીરી 
પૈ્ી લો્ોનચે ્ કાલકા્ી ન પડચે તચે મકાટે ઘશ્નષ્ઠ પગલકાં લચેવકામકાં આવ્કા 
છે. ૨૧,પ૨૬ ઘરશ્વ્ોણકા લો્ોનચે શ્વનકામૂલ ચ્ે ફૂડ પચ્ે ેટસનુ ંશ્વતરણ, 
૮૦૦ દ્.ગ્રકા. ટકામચેટકા અનચે ૭૪૭૬ ્દર્કાણકા ્ીટનું સલમ 
શ્વસતકારમકાં શ્વતરણ જ્કારે ૧૪ ્જાર શ્ેરીજનોનચે વચેજીટેબલ 
ઓન વ્ીક્સ ્ેઠળ ઘરઆંગણચે શકા્ભકાજી અનચે ફળફળકાદદનું 

તચેમજ પ,૩૯,૩૪૬ લીટર દૂધનું વચેરકાણ ્રકા્ું ્તું.
્પરકાડકા તકાલુ્કાનકા ખુંટલી, આમધકા, નળી મધની સશ્્ત દરે્ 

દૂધ મડંળીઓમકંા દૂધ ભરવકા મકાટે આવતકા સભકાસદોમકંા એ્ મીટરનું 
અંતર જળવકાઇ ર્ે તચે મકાટે એ્ મીટર અંતરનકા ગોળ ્ુંડકાળકા 
્રવકામકાં આવ્કા છે. ખુંટલી ગકામની જ એ્ નકાની બકાળકા ઇશકા 
જણકાવચે છે ્ે, ્ું રોથકા ધોરણમકાં ભણું છું. અમચે ઘરનકા બધકા જ 
સકાબુથી ્કાથ ધોઇનચે ઘરમકાં આવીએ છીએ.

ગાંધીનગર
્ોરોનકા વકા્રસથી લો્ોનચે બરકાવવકા મકાટે ગકાંધીનગર શ્જલ્કા 

વ્ીવટી તંરિ દ્કારકા શ્જલ્કા ્લચે્ટર શ્ી ડૉ. ્ુલદીપ આ્્ચનકા 
મકાગ્ચદશ્ચન ્ેઠળ નક્ર પગલકાં લચેવકામકા આવચે છે. ગકાંધીનગર 
શ્જલ્કામકાં મોલ અનચે રેસટોરનટનચે બંધ રકાખવકાનો આદેશ શ્જલ્કા 
્રવકામકા ંઆવ્ો છે. વકા્રસનકા ભ્મકા ંલો્ોનુ ંજનજીવન ખોરવકાઇ 
ન જા્ તચે મકાટે જીવન જરૂદર્કાતવકાળી રીજ વસતુઓની દ્રકાણકા 
સટોસ્ચ જચેવી દુ્કાનો ખુલ્ી રકાખવકામકાં આવી છે જચેથી લો્ોનચે ્ોઇ 
મુશ્ેલી ન પડચે. રેશન્કાડ્ચની દુ્કાનમકાંથી અગકામી મકાસનો અનકાજ 
અનચે અન્ રીજ વસતુઓનો જ્થથો એડવકાનસમકાં આપી દેવકામકાં 
આવચે છે. દવકાની દુ્કાનો ખુલ્ી રકાખવકાની છુટ શ્જલ્કા વ્ીવટી 
તંરિ દ્કારકા આપવકામકાં આવી છે. 

બનાસકાંઠા
્ોરોનકા વકા્રસનચે ફેલકાતો અટ્કાવવકા સંદભભે પકાલનપુર મુ્કામચે 

્લચે્ટરશ્ી સંદીપ સકાગલચેનકા અધ્ક્સથકાનચે શ્જલ્કાનકા ખકાનગી 
તબીબોની બચેઠ્મકાં, ્ોરોનકા વકા્રસ ફેલકાતો અટ્કાવવકા મકાટે 
સોશ્લ દડસટનસની બકાબત ઉપર શ્વશચેર ભકાર મુ્ી એ મકાટે નક્ર 
પગલકાં ભરવકામકાં આવચે એ પ્ર્કારનુ આ્ોજન સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકા 
આવ્ુ છે. ઇમરજનસી સકારવકાર શ્સવકા્ ઓ.પી.ડી. બંધ રકાખવકા 
તચેમણચે ખકાનગી તબીબોનચે શ્જલ્કા ્ લચેકટરશ્ીએ અનરુોધ ્ ્યો ્ તો. 
સકામકાન્ શ્બમકારીનકા દ્સસકામકાં ઘચેરબચેઠકા દદદીનચે ફોનથી સલકા્ અનચે 
મકાગ્ચદશ્ચન આપી લો્ો સકાથચે અંતર જળવકા્ તચે પ્ર્કારની વ્વસથકા 
્ોજવકા તચેમણચે તબીબોનચે જણકાવ્ંુ ્તુ. બચેઠ્મકંા ્લચે્ટરશ્ીએ 
સર્કારી ધકારકાધોરણ પ્રમકાણચે વળતર આપવકાની વકાત તબીબોનચે 
્રતકા ંતબીબોએ આ મ્કામકારીની પદરસસથશ્તમકા ંશ્વનકામલૂ્ચે સકારવકાર 
આપવકાની ્લચે્ટરશ્ીનચે ખકાતરી આપી ્તી.

બોટાદ
નોવચેલ ્ોરોનકા વકા્રસ COVID-૧૯નકા સંક્મણનચે ધ્કાનચે 

લચેતકા ત્ેદકારીનકા ભકાગરૂપચે લો્ોની વધુ અવર-જવર વકાળકા જા્ેર 
અનચે ખકાનગી સથળોએ વકા્રસનચે ફેલકાવતો અટ્કાવવકા મકાટે બોટકાદ 
શ્જલ્કાનકા સમગ્ર શ્વસતકારમકંા શ્ન્ંરિણો મુ્વકા અશ્ધ્ શ્જલ્કા 
મચેશ્જસટ્રચેટ શ્ી બી.એન. પટેલચે જા્ેરનકામું બ્કાર પકાડ્ું ્તું. આ 
જા્ેરનકામકામકાં જણકાવ્કા પ્રમકાણચે સમગ્ર બોટકાદ શ્જલ્કામકાં જા્ેર 

વવશેષ
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વવશેષ

સથળોએ સક્મ સતિકાશ્ધ્કારીની પૂવ્ચ લચેશ્ખત પરવકાનગી વગર 
્ોઈપણ પ્ર્કારની સભકા, સરઘસ, સંમચેલન ્ે મચેળકાવડકા, લો્મચેળકા, 
ધકાશ્મ્ચ્ સભકાઓ, ્થકા-સપ્તકા્ો ્ ે જચેમકાં મોટી સંખ્કામકંા લો્ો 
એ્શ્રિત થકા્ તચેવકા ્ોઈ આ્ોજન ્રવકા ન્ી ્ે આવકા 
આ્ોજનમકાં મોટી સંખ્કામકાં લો્ોએ ્ કાજર ર્ેવું ન્ી એમ સપષ્ 
આદેશો ્રી એનો રુસત અમલ ્રવકામકાં આવી રહ્ો છે.

પોરબંદર
પોરબંદર એસટીનકા સ્્ોગથી પોરબંદર થી ૧૫ એસ.ટી.

બસ તચેમજ શ્જલ્કાનકા અન્ શ્વસતકારોમકાંથી ૫૦૦ મજૂરોની ૭ બસ 
મજૂરનકા વતન તરફ રવકાનકા ્રવકામકાં આવી ્તી તચેનું સં્લન 
પ્રકંાત અશ્ધ્કારી શ્ી ્ે.વી.બકાટી દ્કારકા શ્જલ્કા ્લચેકટર શ્ી ડી.
એન.મોદીનકા મકાગ્ચદશ્ચન ્ેઠળ ્રવકામકાં આવ્ું ્તું. પોરબંદર 
લકા્નસ ક્બનકા શ્ી શ્્રલબકા જાડચેજા અનચે તચેમનકા સ્્ોગીઓ 
દ્કારકા શ્શ્મ્ો મકાટે ફૂડ પચે્ેટ તચેમજ પકાણીની વ્વસથકા ્રવકામકાં 
આવી ્ તી. પોરબંદરથી શ્શ્મ્ોનચે રવકાનકા ્ રતકા પૂવભે પોરબંદરનકા 
દોઢસો જચેટલકા શ્શ્મ્ોનચે સકાંદીપની ્દર મંદદર ખકાતચે ભોજનની 

વ્વસથકા પણ ્રવકામકાં આવી ્તી અન્ રેવન્ુ ્મ્ચરકારી અનચે 
પોલીસ શ્વભકાગ દ્કારકા પણ જરૂરી ફરજ બજાવવકામકાં આવી ્તી.

સાબરકાંઠા
દેશમકંા નોવચેલ ્ોરોનકાનકા સકં્મણનચે પ્રધકાનમરંિી શ્ી નરેનદ્રભકાઇ 

મોદી દ્કારકા ૨૧ દદવસનુ ંલો્ડકાઉન જા્ેર ્રવકામકા ંઆવ્ુ ંછે ત્કારે 
સકાબર્કાઠંકા શ્જલ્કાવકાસીઓનચે જીવન જરૂરી્કાતની રીજવસતુઓ મળી 
ર્ે તચે મકાટે શ્જલ્કા ્ લચ્ે ટર શ્ી સી.જચે.પટેલની અધ્ક્તકામકા ંસકાબર્કાઠંકા 
શ્જલ્કાનકા ગકામોનકા સરપરંો સકાથચે બચેઠ્ ્ રી ્ તી. ્ લચ્ે ટરશ્ી સી. જચે. 
પટેલચે જણકાવ્ુ ં્ તુ ં્ ે જ્કા ંભીડ એ્રિ થતી ્ ો્ ત્કા ંરોગનકા સકં્મણની 
શક્તકાઓ વધી જતી ્ો્ છે તચેથી શ્જલ્કામકા ં ્કાલ ્રી્કાણકા, 
શકા્ભકાજી અનચે દધૂનકા સટોલ ઉપર ભીડ મોટી સખં્કામકંા એ્રિ થતી 
્ોવકાનુ ંધ્કાનચે આવતકા આ શ્વતર્ો ગ્રકા્્ોનચે ઘરે બચેઠકા જ સકામકાન 
પ્ોરકાડચે એ પ્ર્કારની વ્વસથકા ્ોજવકાની દદશકામકા ંશ્જલ્કા વશ્્વટી 
તરંિ દ્કાર ્કામ ્રવકામકંા આવી રહ્ ંછે.

પાટણ
આરોગ્ શ્વભકાગ દ્કારકા નોવચેલ ્ોરોનકા વકા્રસ સંક્મણની 

શક્તકાઓ પર સતત નજર રકાખવકામકંા આવી ર્ી છે. જચેનકા 

ભકાગરૂપચે પકાટણમકાં ટે્ો પલસ આધકારીત ્કાઉસ ટુ ્કાઉસ સરવચેનો 
બીજો તબક્ો પણ શરૂ ્રી દેવકામકાં આવ્ો છે ત્કારે શ્જલ્કામકાં 
શં્કાસપદ ્ોરોનકા વકા્રસનકા વધુ ૦૫ વ્શ્તિઓનકા ટેસટ સચેમપલ 
લચેવકામકાં આવ્કા છે. લો્ડકાઉનની સસથશ્ત વચ્ચે શ્જલ્કામકાં શં્કાસપદ 
્ોરોનકા વકા્રસ સંક્શ્મત વ્શ્તિઓનચે આઈસોલચેટ ્રી તચેમનકા 
ટેસટ સચેમપલ લચેવકામકાં આવી રહ્કા છે. અત્કાર સુધીમકાં શં્કાસપદ 
્ોરોનકા વકા્રસ ટેસટ ્રવકા મકાટે લચેવકામકાં આવચેલકા ્ુલ ૧૮ ટેસટ 
સચેમપલ નચેગચેટીવ આવ્કા ્તકા

મવહસાગર
સમગ્ર ગુજરકાત રકાજ્મકાં ્ોરોનકાવકા્રસ (COVID-૧૯) 

સકામચે સકાવરચેતીનકા પગલકારૂપચે જચેની ગંભીરતકાનચે ધ્કાનચે લચેતકા તચેનકા 
સંક્મણનચે નકાથવકા મકાટે અનચે્શ્વધ પગલકાં લચેવકામકાં આવી રહ્કા છે. 
સમગ્ર શ્વસતકારમકા ંદવકાનો છંટ્કાવ અનચે સચેશ્નટકાઇઝચેશનની ્ કામગીરી 
્ુધધનકા ધોરણચે ્કાથ ધરવકામકાં આવી છે.

નવસારી
 નોવચેલ ્ ોરોનકા વકા્રસનકા સકં્મણનચે અટ્કાવવકા મકાટે નવસકારી 

શ્જલ્કા ્લચે્ટર શ્ી આદ્રકા અગ્રવકાલ અનચે શ્જલ્કા શ્વ્કાસ 
અશ્ધ્કારીશ્ી પ્રશસસત પકારી્નકા મકાગ્ચદશ્ચન ્ ેઠળ વ્ીવટીતંરિ દ્કારકા 
વ્કાપ્ પગલકાં લચેવકામકાં આવ્કા છે. નવસકારી શ્જલ્કામકાં ્ોરોનકા 
વકા્રસની મકાશ્્તી મકાટે ્ંટ્રોલ રૂમ શરૂ ્રવકામકાં આવ્ો છે. 
્ોરોનકા મ્કામકારી સકામચે શ્જલ્કા વ્ીવટીતંરિ દ્કારકા સર્કારી અનચે 
ખકાનગી ્ોસસપટલોમકાં આઇસોલચેશન વોડ્ચની વ્વસથકા ઉભી 
્રવકામકા આવી છે. લો્ોમકંા જાગૃશ્ત આવચે તચે મકાટે શ્જલ્કા 
વ્ીવટીતંરિ દ્કારકા ્ોદડ્ચગસ, બચેનર, પચેમફલચેટનો વ્કાપ્ ઉપ્ોગ 
્રવકામકાં આવ્ો છે.

આણંદ
આણંદ શ્જલ્કાનકા વડોદ ક્સટરની ગોપકાલપુરકા પ્રકાથશ્મ્ 

શકાળકાનકા આરકા્કા્ચએ બકાળ્ોનચે ઘચેર બચેઠકા દડજીટલી પ્રશ્શક્ીત ્ રવકાનું 
બીંડુ ઉપકાડ્ુ છે. ગોપકાલપુરકા પ્રકાથશ્મ્ શકાળકાનકા ૨૦૦ જચેટલકા 
શ્વધકાથદીઓનકા મકાતકા-શ્પતકાનું સશ્્્કારી વોટસગ્રુપ બનકાવીનચે તચેમકાં 
શ્શક્ણનચે લગતી શ્વશ્વધ પોસટ મુ્વકામકાં આવચે છે. આ 
વોટસઅપગ્રુપમકંા ગોપકાલપુરકા પ્રકાથશ્મ્ શકાળકાનકા શ્શક્્ો દ્કારકા 
બનકાવવકામકાં આવતકા શ્વડી્ો લચે્રર, ્ુ-ટ્ુબનો ઉપ્ોગ ્રીનચે 
શ્વડી્ો લચેક્ચર, તચેમજ જ્ઞકાન સકાથચે ગમમતની રમતો અનચે શ્શક્ણનચે 
લગતી અનચ્ે શ્વધ પ્રવૃશ્તઓ ્ રકાવવકામકા ંઆવચે છે. શકાળકાનકા આરકા ્્ચ  
દ્કારકા ગૃ્્કા્્ચ ્રકાવવકા મકાટે સૂરનો આપવકામકાં આવચે છે. 
ઉલ્ચેખની્ છે ્ ે રકાજ્નકા મુખ્મંરિીશ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણી દ્કારકા 
પણ લો્ડકાઉનનકા સમ્ચે શકાળકાઓ બંધ છે ત્કારે ટેલીવીઝનનકા 
મકાધ્મથી બકાળ્ોનચે શ્શક્ણ આપવકાનું શરૂ ્રવકામકાં આવ્ુ છે. 
તચેનકા જ ભકાગરૂપચે આણદં શ્જલ્કા શ્શક્ણ તરંિએ દડઝીટલ  મકાધ્મનો 
ઉપ્ોગ ્રી શ્શક્ણ આપવકાનો અશ્ભગમ અપનકાકાવ્ો છે. •

økwshkík ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦49



કોરોના	(Covid	19)ના	સંક્રમણ	દરવમયાન
વયરકતગત	સંભાળ	માટે	આયુવવેદ	્કી

રોગ	પ્રવતકાર	શરકત	વધારવા	માટેના	પગલાં
આ ્્યર મંત્�લ્, ભ�રત સરક�ર દ્�ર� ખ�સ કરીનો શ્વસનતતં્ સંબવધત આર�ોગ્નરી જળિરી 

મ�ટો રક્ણ�ત્મક પગલ�ં એનો ર�ોગ પ્રવતક�રક શસ્તિ િધ�રિ� નરીચો મ્યજબ વ્વકતગત 
સંભ�ળ મ�ટોનરી મ�ગ્ષદશશ્િ ક� સૂચિોલ છો.

સામાન્ય	પગલાંઓ
• કદવ્ભર ગરમ િમારી િીવું.
• આયષુ મતં્રમાલય ે્ િૂવલે યોગમા્ન, રિમારમાયમામ અન ેધયમાનનો 

દપૈ્નક અભયમા્ (ઓછમામમાં ઓછમા ૩૦ પ્મપ્નટ મમાટે) 

( # Y O G A a t H o m e  # S t a y H o m e 
#StaySafe)

• હળદર, જર,ં ધમારમા અન ેલ્રનો ર્ોઈમમંા ઉિયોગ કરવો 

રોગપ્રવતકારક	શવક્ત	વધારવા	માટેના	આયુવવેરદક	પગલાં
• ્વમારે એક િમિી (૧૦ ગ્રમામ) ચયવનરિમાશ, (ડમાયમાપ્બટીિનમા 

દદદીઓએ free sugar ચયમાવનરિમાશ લેવો જોઈએ)
• હબ્થલ ટી/ઉકમાળો -તુલ્ી-તજ-કમાળમા મરી- ્ૂંઠ અને 

કમાળીદ્રમાક્મમંારી બનમાવલે હબ્થલ િમા / ઉકમાળો િીવો (કદવ્મમંા 

એક કે બ ેવમાર, ગોળ અન ેઅરવમા તમાજા લીંબનુો ર્- જરૂર 
હોય તો ઉમેરી શકમાય.)

• ગોલડન પ્મલક- અડધી િમિી હળદર ૧૫૦ પ્મલી ગરમ 
દૂધમમાં -કદવ્મમાં એક કે બે વમાર.

સરળ	આયુવવેરદક	વરરકતસા	પધધવત
• Nasya - બંને ન્કોરમામમાં તલનું તેલ / નમાકરયેલનું તેલ 

અરવમા ઘી લગમાવો- ્વમાર અને ્માંજ
• કોગળમા કરવમા- ૧ િમિી તલ અરવમા નમાકરયલેનુ ંતલે મોંઢમામમંા 

લઈ ૨ રી ૩ પ્મપ્નટ રમાખવું અને િછી કમાઢી નમાંખી (િીવુ 
નહી) િછી તયમારબમાદ ગરમિમારીનમા કોગળમા કરવમા કદવ્મમાં 
એક કે બે વમાર કરી શકમાય.

સુકી	ઉધરસ	/	ગળામાં	બળતરા	્તી	હોય	તયારે
• તમાજા ફુદીનમા નમા િમાંદડમા અરવમા અજમમાનમા ગરમ િમારીની 

વરમાળનો નમા્ લેવો
• લપ્વંગ િમાવડર ્માકર અરવમા મધ ્મારે પ્મક્ કરી લઇ 

શકમાય છે.

માગણાદવશણાકા

નોંધીઃ- ઉિરોક્ત િગલમા (મમાગ્થદપ્શ્થકમા) કોરમાનમા (COVID 19)ની ્મારવમાર હોવમાનો દમાવો કરતું નરી.

ઉધરસ	અ્વા	ગળામાં	બળતરાના	રકસસામાં	રદવસમાં	એક	વખત.
આ	પગલાં	સામાન્ય	રીતે	સામાન્ય	સુકી	ઉધરસ	અને	ગળાની	બળતરાની	સારવારમાં	કરી	

શકાય	પરિંતુ	આ	લક્ણો	રાલુ	રહે	તો	ડોકટરોની	સલાહ	લેવી	શ્ેષ્ઠ	છે
ઉપરના	પગલાં	વયવક્ત	પોતાની	સુવવધા	અનુસાર	અનુસરી	શકે	છે.
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