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þçËþ:

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

• વેનટીલેટરની શ્વવિભરમાયં માગ વધી છે ત્ારે જનઆરોગ્ની રક્ા માટે 
ધમણ-૧નુયં ઉતપાદન કરી ગુજરાતે ગૌરવપૂણયા શ્સશ્દ્ધ હાયંસલ કરી છે.

• ઔદ્ોશ્ગક ક્તે્ર ેઅગ્રસેર ગજુરાત ેકોરોનાની વશૈ્વિક મહામારીથી શ્વવિને 
બચાવવા સસતા વેનટીલેટરના ઉતપાદનથી નવી રદશા શ્ચયંધી છે.

• ગરીબ, શ્રમજીવી અને અયંત્ોદ્ પરરવારોને વતયામાન પરરસસથશ્તમાયં 
ભૂખ્ા સૂવુયં ન પડે તેની ગુજરાત સરકારે સતત શ્ચયંતા કરી છે.

• રાજ્ની ૩૧ ખાનગી હોસસપટલોને ડેશ્ઝગ્નેટેડ કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલ 
તરીકે કા્યારત કરવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવ્ો છે.

• ગુજરાતે માત્ર સાત રદવસમાયં ૨૨૦૦ બેડની કોશ્વડ ડેરડકેટેડ ચાર 
હોસસપટલોનુયં શ્નમાયાણ ક્ુયા છે.

• ગુજરાતે કોશ્વડ ડેરડકેટેડ હોસસપટલમાયં લગભગ દસ હજાર બેડની 
આગોતરી વ્વસથા કરી છે. જેમાયંથી એક હજાર બેડ વેનટીલેટરથી 
સજ્જ છે. 

• એન-૯૫ માસક, થ્ી-લે્ર માસક, PPE રકટ પણ ગુજરાતમાયં 
બનાવવામાયં આવી રહી છે. 

• જાહેર શ્વતરણ વ્વસથાના માધ્મથી સવા ત્રણ કરોડ લોકોને એક 
મશ્હનાનુયં અનાજ, દાળ, ચોખા, ખાયંડ વગેરે પુરુ પાડવામાયં આવ્ુ છે. 

• શ્વદેશમાયં વસતા ગુજરાતીઓ જે દેશમાયં રહે છે તે ત્ાયંના શ્ન્મો અને 
રદશા-શ્નદદેશોનુ પાલન કરે.

• લોકડાઉનમાયં દુધ, શાકભાજી, કરર્ાણુયં અને દવાઓ જેવી વસતુઓની 
કોઈપણ તકશ્લફ ન પડે તેની વ્વસથા સુશ્નશ્શ્ચત કરવામાયં આવી છે.
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કટોરટોનાને	મિાત	કરવા	ગુજરાતનું	્યુદ્	સતરે	આ્યટોજન..
કોરોના વા્રસની મહામારી સામે સમગ્ર શ્વવિ લડી રહ્યં છે. ભારત દેશે પણ કોરોનાને 

મહાત કરવા લોકડાઉનનુયં અસરકારક પગલુયં લીધુ છે. ગુજરાતમાયં મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણી અને ના્બ મુખ્ મયંત્રી શ્રી નીશ્તનભાઇ પટેલના નેતૃતવમાયં રાજ્ સરકારે અનેક 
પરરણામલક્ી પગલાયંઓ અન ેજનશ્હતલક્ી શ્નણય્ા ો લીધા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
કોરોના સામનેી જયંગન ેજીતવા લોકડાઉનન ે૩ મ ેસુધી લયંબાવી લોકોન ેસાત સયંકલપથી કોરાનાની 
લડાઇ જીતવા આહવાન ક્ુું છે. રાજ્ સરકાર દ્ારા કોરોનાને નાથવા તથા લોકડાઉનને સફળ 
બનાવવા લેવામાયં આવેલાયં શ્નણયા્ોના પરરણામે ગુજરાતમાયં સયંક્રમણ ફેલાતુ નાથી શકા્ુયં છે.

ગુજરાતમાયં કોરોનાનાયં કહેરથી અત્ારે ૬૧૭ જેટલા દદદીઓ સારવાર હેઠળ છે. જ્ારે 
૫૫થી વધ ુદદદીઓન ેહોસસપટલમાયંથી રજા આપવામાયં આવી છે. રાજ્ સરકારે કોરોના મહામારી 
સામે લડવા ્ુધધસતરે આ્ોજનો ક્ાયા છે. જેમાયં સમગ્ર રાજ્માયં શ્વશ્વધ શ્જલ્ામાયં સાડા નવ 
હજારથી વધ ુબડે ધરાવતી હોસસપટલો તૈ્ ાર કરાઇ છે. તો નાગરરકોન ેફળ - ફળાદી, શાકભાજી, 
દૂધ, દવા વગરે આવશ્ક ચીજવસતુઓનો પૂરવઠો મળી રહે તેવી સુદૃઢ વ્વસથા ગોઠવવામાયં 
આવી છે.

રાજ્ સરકાર દ્ારા ગરીબોન ેએક મશ્હનાનુયં રાશન શ્વનામલૂ્ ેઆપવામાયં આવ્ુયં છે. ગરીબી 
રેખાથી ઉપર (APL - ૧)નાયં ૨.૫ કરોડથી વધુ નાગરરકોને એક મશ્હનાનુયં રાશન શ્વનામૂલ્ે 
આપવાનો શ્નણયા્ પણ લેવામાયં આવ્ો છે.

કોરોના સામેની લડાઇમાયં રાજ્ સરકાર, તબીબો - આરોગ્કમદીઓ, પોલીસકમદીઓ, 
સેવાભાવી સયંસથાઓ, સફાઇકમદીઓ સૌ કોઇ ખભે ખભા શ્મલાવીને ખયંતપૂવયાક કા્યા કરી રહ્ાયં 
છે. નાગરરકો અને ઉદ્ોગપશ્તઓ આ જયંગમાયં હૃદ્પૂવયાક સહકાર આપી રહ્ાયં છે. રાજ્ સરકારે 
અનેક ઐશ્તહાશ્સક શ્નણયા્ો લીધા છે. મુખ્મયંત્રીશ્રી, મયંત્રીશ્રીઓ તથા બધા ધારાસભ્શ્રીઓ 
પોતાનો ૩૦ ટકા પગાર કોરોના સામ ેલડવા માટે આપ્ો છે. ગજુરાતમાયં આવલેી ફામાયાસ્રુટકલસ 
કંપનીઓએ તથા મેરડકલ ઇશ્ક્પમેનટ બનાવતી કંપનીઓએ દેશની સાથે શ્વવિની પણ માયંગ 
પૂરી કરવા સક્મ બનીને મોટા પા્ે દવાઓનુયં ઉતપાદન શરૂ કરી દીધુ છે.

સયંવેદનશીલ મખુ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ આ સયંકટના સમ્માયં કામ કરી રહેલાયં 
આરોગ્ કમદી, પોલીસ કમદીઓ, સફાઇકમદીઓ, ગામના સરપયંચો સાથ ેડેશબોડયાના માધ્મથી સીધો 
સયંવાદ કરીન ેતેમન ેસતત પ્રોતસાશ્હત ક્ાયા હતા. તમેની કામગીરીન ેતમેણ ેશ્બરદાવી હતી.

છેલ્ાયં એક પખડવારડ્ામાયં ગુજરાતમાયં કોરોના રોગનાયં પોઝીટેવ કેસોની સયંખ્ા વધી છે, 
પણ તેમાયં થ્ેલા વધારાની ટકાવારી અન્ દેશો અને રાજ્ોની સરખામણીમાયં ઓછી છે. 
ગુજરાતે કોરોના સામે લડવા માટે લીધેલાયં પગલાયં સમ્સર તથા પરરણામલક્ી બન્ા છે.

આ અયંકમાયં કોરોના વા્રસ સામે એક થઇને મુકાબલો કરતા ગુજરાત અને ગુજરાતી 
્ોધધાઓની શ્વગતો પ્રસતુત છે.

જ્ જ્ ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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વ્યાપક	જનહિત	ધ્યાને	રાખીને	વડાપ્રધાનશ્ીએ	 
િટોકડાઉન	3જી	મે	સુધી	િંબાવવાનટો	િીધેિટો	હનર્વ્ય

સમગ્ર વિશ્વ ક�ોર�ોન� મ�હ�મ�રીન� સંકટમ�ં છો. મહ�મ�રીથી ન�ગવરક�ોનો બચ�િિ� લ�ોકલ�વિલ� િિ�પ્રધ�ન શ્ી 
નરોન્દ્રભ�ઈ મ�ોદીએો સમગ્ર દોશમ� ંલ�ોકિ�ઉન કરિ�ન�ો જનહીતલક્ી વનર્ણય કય�યો હત�ો. જોન� પવરર�મો દોશન� ઘર� 
વિસત�ર�ોમ�ં ક�ોર�ોન� સંક્રમર ક�બુમ�ં રહંુ છો. ૨૪ મ�ચ્ણ, ૨૦૨૦થી શરુ થયોલ� ૨૧ વદિસન� લ�ોકિ�ઉનન�ો પ્રથમ 
તબક�ો ૧૪ એોપ્પ્રલન� ર�ોજ પૂર્ણ થય�ો છો. િિ�પ્રધ�ન શ્ી નરોન્દ્રભ�ઈ મ�ોદીએો ૧૪ એોપ્પ્રલન� ર�ોજ ર�ષ્ટ્ર જોગ સંદોશ 
આપી લ�ોકિ�ઉનનો ૩ મો, ૨૦૨૦ સુધી લંબ�િિ�ની જહોર�ત કરી હતી. િિ�પ્રધ�નશ્ીન� સંદોશન� એંશ�ો પ્રસ્તૃત છો.  

મારા વહાલા દેશવાસીઓ,
કૉરોના વૈશ્વિક મહામારી શ્વરુદ્ધ ભારત અત્યંત મજબુતાઈથી 

લડવાની સાથે આગળ વધી રહ્ો છે. આપણી તપશ્ચ્ાયા, આપણા 
ત્ાગને કારણે ભારત દેશ અત્ારસુધી કોરોનાથી થનારા 
નુકસાનને ઘણુયંખરુયં પાછળ ઠેલવામાયં સફળ રહ્ો છે. 

હુયં જાણુયં છુયં કે, તમારે ઘણી જ તકલીફોનો સામનો કરવો પડ્ો 
છે : કોઈને ખાવાની તકલીફ, કોઈને આવન-જાવનની તકલીફ 
તો કેટલાક તેમના ઘર-પરરવારથી પણ દૂર છે.

પરંતુ તમે સૌએ  દેશ માટે એક શ્શસતબદ્ધ શ્સપાહીની જેમ 
તમારા કતયાવ્નુયં પાલન ક્ુું છે. આપણા બયંધારણમાયં જે We the 
People of Indiaની શશ્તિની વાત કરવામાયં આવી છે, તે આ 
જ તો છે !

બાબાસાહેબ ડોકટર ભીમરાવ આયંબેડકરની જનમજ્યંશ્ત પર 

આપણે સૌ ભારતના લોકો દ્ારા આપણી સામુશ્હક શશ્તિનુયં આ 
પ્રદશયાન, આ સયંકલપ એ જ તો તેમને સાચી શ્રદ્ધાયંજશ્લ છે. 

બાબાસાહેબનુયં જીવન આપણને પ્રત્ેક પડકારોને આપણી 
સયંકલપશશ્તિ અને પરરશ્રમ દ્ારા, પાર કરવાની પ્રેરણા આપે છે. 
હુયં તમામ દેશવાસીઓ વતીથી બાબાસાહેબને નમન કરુયં છુયં.

સાથીઓ, આ દેશના અલગ-અલગ શ્હસસામાયં અલગ-અલગ 
તહેવારોનો સમ્ છે. આમ પણ, ભારત ઉતસવોથી ભરેલો દેશ 
છે. આપણો દેશ ઉતસવોને લીધે જ હ્યોભ્યો અને ખીલતો રહે 
છે. વૈશાખી, પોહેલા બૈશાક, પુઠાયંડુ, બૉહાગ શ્બહુ, શ્વશુ સાથે 
અનેક રાજ્ોમાયં નવા વરયાનો પ્રારંભ થઇ ચુક્ો છે. 

લોકડાઉનના આ સમ્માયં દેશના લોકો જે રીતે શ્ન્મોનુયં 
પાલન કરી રહ્ાયં છે, જે સયં્મ જાળવીને ઘરમાયં જ રહીને તહેવારો 
મનાવી રહ્ા છે, તે પ્રશયંશાને પાત્ર છે. હુયં આ નવા વરષે આપને, 

સંદેશ

વડાપ્રધાનશ્ીનટો	રાષ્ટ્રજોગ	સંદેશ
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આપના પરરવારના ઉત્તમ આરોગ્ની મયંગલ કામના કરુયં છુયં.
આજે સમગ્ર શ્વવિમાયં કૉરોના વૈશ્વિક મહામારીની જે સસથશ્ત 

છે, તેના શ્વરે તમે સૌ સુપેરે સુપરરશ્ચત છો જ. અન્ દેશોની 
સરખામણીએ ભારતે જે રીતે દેશમાયં આ સયંક્રમણને રોકવા માટેના 
પ્ર્ાસો ક્ાયા છે અને તેમાયં તમે જે સહકાર આપ્ો છે તેના સૌ 
સાક્ી છે. 

જ્ારે આપણે ત્ાયં કોરોનાનો એકપણ કેસ નહોતો, ત્ારથી 
જ ભારત ેકોરોના પ્રભાશ્વત દેશોથી આવનારા ્ ાત્રીઓનુયં એરપોટયા 
ઉપર સક્રરીશ્નયંગ શરુ કરી દીધુયં હતુયં. કોરોનના દદદીઓ ૧૦૦ સુધી 
પહોંચતા પહેલા ભારતે શ્વદેશથી આવતા પ્રત્ેક ્ાશ્ત્રકો માટે 
૧૪ રદવસનુયં આઇસોલેશન અશ્નવા્યા બનાવી દીધુયં હતુયં. અનેક 
સથળોએ મોલ, ક્લબ, શ્જમ બયંધ થઇ ચુક્ા હતા. 

સાથી્ો, જ્ારે આપણે ત્ાયં કોરોનાના ૫૫૦ કેસ હતા ત્ારે 
જ ભારતે ૨૧ રદવસના સયંપૂણયા લોકડાઉનનુયં એક મોટુયં પગલુયં લીધુયં 
હતુયં. ભારતે આ સમસ્ાને વકરવા માટેની રાહ જો્ા શ્વના, જેવી 
આ સમસ્ા દેખાઈ કે તુતયા જ શ્નણયા્ લઈને તેને રોકવા માટેના 
પ્ર્ાસો શરુ કરી દીધા.

સાથી્ો, આ એક એવુયં સયંકટ છે જેની તુલના બીજા દેશો સાથે 
કરવી અનુશ્ચત છે. પરંતુ એ પણ એક વાસતશ્વકતા છે કે જો 
દુશ્ન્ાના મોટા-મોટા સામર્યાવાન દેશોના પણ કોરોના સાથે 
સયંલગ્ન આયંકડાઓ ઉપર નજર નાખી્ે તો ભારત ઘણી સારી અને 
સાયંભળેલી પરરસથશ્તમાયં તો છે જ.

મશ્હના-દોઢ મશ્હના પહેલા ઘણા દેશો કોરોના સયંક્રમણના 
મામલે એક રીતે ભારતની સાથે જ બરાબરીથી ઉભા હતા, આજે 
ભારતની તુલનામાયં એ દેશોમાયં કોરોનના કેસો ૨૫-૩૦ ગણા વધુ 
છે. આ દેશોમાયં હજારો લોકોના દુઃખદ મૃત્ુ થઇ ચૂક્ા છે.

ભારતે holistic approach ન અપનાવ્ો હોત,  
integrated approach ન અપનાવ્ો હોત, તવરરત શ્નણયા્ 
લીધો ન હોત  તો ભારતની સસથશ્ત આજે કંઇક ઓર જ હોત ! 
છેલ્ા કેટલાક રદવસોના અનુભવોથી એ સપષ્ટ છે કે, આપણે જે 
રસતો અપનાવ્ો છે તે સાચો છે. 

Social Distancing અન ેLokdownનો બહ ુમોટો લાભ 
દેશને મળ્ો છે. પરંતુ જો માત્ર આશ્થયાક દૃસષ્ટકોણથી જોઈએ તો 
આ શ્નણય્ા  મોંઘો જરૂર લાગશ.ે પરંતુ ભારતવાસીઓની શ્જયંદગીની 
સામે તેની કોઈ તુલના થવી ન જોઈએ. ટાયંચા સયંસાધનો છતાયં 
ભારત આ માગયા ઉપર ચાલ્ો જેની શ્વવિભરમાયં ચચાયા થઇ  
રહી છે.  

આ તમામ પ્ર્ાસોની વચ્ે કૉરોના જે રીતે પ્રસરી રહ્ો છે 
તણે ેશ્વવિભરના આરોગ્ તજજ્ો તથા સરકારોન ેવધ ુસતક્ક બનાવી 
દીધા છે. ભારતમાયં પણ કોરોના શ્વરુદ્ધની લડાઈ લડવા માટે કઈ 
રીતે આગળ વધી શકા્ તે માટે મેં રાજ્ો સાથે સતત ચચાયા કરી 

છે. તમામનુયં એવુયં સચૂન છે કે, લોકડાઉન વધારવામાયં આવ.ે કેટલાક 
રાજ્ોએ તો અગાઉથી જ લોકડાઉન વધારવાનો શ્નણયા્ લઇ 
લીધો છે. 

સાથીઓ, તમામ સૂચનોને ધ્ાને લેતા, એવો શ્નણયા્ લેવામાયં 
આવે છે કે, ભારતમાયં લોકડાઉન હવે ૩ મૅ સુધી વધારવુયં પડશે. 
એટલ ેકે, ૩ મ ૅસુધી આપણ ેસૌએ, પ્રત્ેક દેશવાસીએ લોકડાઉનમાયં 
રહેવુયં પડશે. આ સમ્ દરશ્મ્ાન આપણે શ્શસતનુયં પાલન કરવુયં 
પડશે, જે અત્ારસુધી આપણે કરતા આવ્ા છીએ.

મારી તમામ દેશવાસીઓને પ્રાથયાના છે કે, હવે કોરોનાને  
આપણે કોઈપણ રકંમતે નવા શ્વસતારોમાયં ફેલાવા દેવો નથી.

સથાશ્નક સતરે હવે એક પણ દદદી વધે તો તે આપણા માટે 
શ્ચયંતાનો શ્વર્ બનવો જોઈએ. આગામી એક અઠવારડ્ા સુધી 
કોરોના શ્વરુદ્ધની લડાઈમાયં કઠોરતા વધારવામાયં આવશે. 

૨૦ એશ્પ્રલ સુધી પ્રત્ેક નગર, પ્રત્ેક થાણા, પ્રત્ેક શ્જલ્ા, 
પ્રત્ેક રાજ્ને ચકાસવામાયં આવશે કે તે લોકડાઉનનુયં કેવુયં અને 
કેટલુયં પાલન કરી રહ્ા છે. આ શ્વસતારોએ કોરોનાથી સવ્યંને કઈ 
રીતે બચાવ્ુયં છે, તેનુયં મૂલ્ાયંકન કરવામાયં આવશે. આ માટે આપણે 
Hotspots માટ ે વધુ સતક્ક બનવુયં પડશે. જે સથળોએ  
Hotspotમાયં બદલાવની આશયંકા છે તેની પર આપણે વધુ 
કરડાકરીભરી નજર રાખવી પડશે. નવા Hotspotsનુયં શ્નમાયાણ, 
આપણી મહેનત અન ેતપશ્ચ્ાયા માટે પડકારરૂપ બનશ.ે જ ેશ્વસતારો 
આ અસગ્નપરીક્ામાયં સફળ રહેશે, જે Hotspotમાયં નશ્હ હો્ 
અને જેના Hotspotમાયં ફેરબદલ થવાની આશયંકા પણ ઓછી 
રહેશે, તેવા સથળોએ ૨૦ એશ્પ્રલ બાદ કેટલીક પ્રવૃશ્તઓ માટે 
છૂટછાટ આપી શકાશે. 

પરંતુ ્ાદ રાખજો, આ અનુમશ્ત શરતી હશે-બહાર 
નીકળવાના શ્ન્મો વધુ સખત બનશે. લોકડાઉનના શ્ન્મો જો 
તટૂશ,ે કોરોનાનો પગ તમારા શ્વસતામાયં પડશ ેતો તમામ મયંજરૂીઓ 
પછી ખેંચી લેવામાયં આવશે. આ કારણે, ન સવ્યં કોઈએ બેદરકારી 
દાખવવાની છે કે ન કોઈને પણ બેદરકાર બનવા દેવાનુયં છે. 
આવતીકાલે આ મામલે સરકાર તરફથી એક શ્વસતૃત માગયાદશ્શયાકા 
જારી કરવામાયં આવશે. 

સાશ્થ્ો, ૨૦ એશ્પ્રલથી, કેટલાક શ્નશ્શ્ચત ક્તે્રોમાયં આ સીશ્મત 
છૂટછાટ આપવાનુયં પ્રાવધાન આપણા ગરીબ ભાઈ-બહેનોની 
આજીશ્વકાનો ખ્ાલ રાખતા કરવામાયં આવ્ુયં છે. જે લોકો રોજનુયં 
કમાઈને પોતાની જરૂરર્ાતો સયંતોરે છે તે મારો બૃહદ પરરવાર 
છે. આ પ્રકારના લોકોના જીવનમાયં કોઈ મુશકેલી ન આવે તે મારી 
સવયોચ્ પ્રાથશ્મકતા છે. પ્રધાનમયંત્રી ગરીબ કલ્ાણ ્ોજનાના 
માધ્મથી સરકાર તેમની મદદ માટે હર સયંભવ પ્ર્ાસ કરશે.   
હવેથી નવી માગયાદશ્શયાકા બનાવતી વખતે તેમના શ્હતોનુયં પૂરતુયં 
ધ્ાન રાખવામાયં આવશે. હાલના તબક્ે રશ્વ પાકોની કાપણીની 
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કામગીરી ચાલુ છે. કેનદ્ર સરકાર અને રાજ્સરકારોએ મળીને 
એવા પ્ર્ાસો કરવાના છે કે ખેડૂતોની તકલીફો ઓછી થા્. 

સાથી્ો, દેશમાયં દવા અને રાશનનો પૂરતો ભયંડાર છે. સપલા્ 
ચેનની તકલીફો સતત દૂર કરવામાયં આવી રહી છે. હલેથ 
ઈનફ્ાસટ્રક્ચરના મોરચે પણ આપણે ખુબ ઝડપથી આગળ વધી 
રહ્ા છીએ. એક સમ્ે જાન્ુઆરી માસમાયં આપણી પાસે 
કૉરોનાની તપાસ માટે માત્ર એક જ લેબોરેટરી હતી ત્ારે હવે 
આપણી પાસે ૨૨૦થી વધુ ટેસસટગ લેબસ કા્યારત છે. 

શ્વવિનો અનભુવ કહે છે કે, કોરોનાના ૧૦,૦૦૦ દદદીઓ માટે 
૧૫૦૦-૧૬૦૦ બેડની આવશ્કતા છે. ભારતમાયં આજે આપણે 
એક લાખથી વધુ Bedsની વ્વસથા કરી ચુક્ા છીએ. એટલુયં 
જ નશ્હ, ૬૦૦થી વધુ એવી હોસસપટલો છે, જે માત્ર કોવીડના 
ઈલાજ માટે જ કા ય્ારત છે. આ સશુ્વધાઓન ેવધ ુતેજીથી વધારવામાયં 
આવી રહી છે.

સાથી્ો, આજે ભારત પાસ ેભલ ેસયંસાધનો સીશ્મત હો્, પરંતુ 
મારા દેશના ્ુવા શ્વજ્ાનીકોને શ્વશેર આગ્રહ છે કે શ્વવિ કલ્ાણ 
માટે, માનવ કલ્ાણ માટે આગળ આવે અને કોરોનાની રસી 
બનાવવા માટેનુયં બીડુયં ઝડપે.. 

સાથી્ો, આપણ ેધીરજ રાખીન ેશ્ન્મોનુયં પાલન કરીશુયં તો જ 
કોરોના જવેી મહામારીને પણ હરાવી શકરીશુયં. આ શ્વવિાસ સાથ ેજ 
અયંત,ે હુયં આજે સાત બાબતો માટે તમારો સાથ-સહકાર માયંગ ુછુયં : 
• પહેલી વાત, તમારા ઘરમાયં રહેલા વૃદ્ધોનુયં સશ્વશરે ધ્ાન રાખો. 

ખાસ કરીન ેએવી વ્શ્તિઓ જને ેકોઈ જનૂી બીમારી છે તમેની 
આપણે Extra Care કરવાની છે, જેથી તેમને કોરોનાથી 
વધુ બચાવીને રાખી શકા્ 

• બીજી વાત, લોકડાઉન અને Social Distancing ની 
લક્મણ રેખાનુયં ચુસતપણે પાલન કરી્ે, ઘરમાયં જ બનાવેલા 
ફેસ કવર અથવા માસકનો અશ્નવા્યાપણે ઉપ્ોગ કરી્ે. 

• ત્રીજી વાત, આપણી રોગપ્રશ્તકારક શશ્તિ વધારવા માટે, 
આ્ુર મયંત્રાલ્ દ્ારા આપવામાયં આવેલા શ્નદદેશોનુયં પાલન 
કરતા -ગરમ પાણી, ઉકાળો વગેરેનુયં શ્નરંતર સેવન કરી્ે. 

• ચોથી વાત, કૉરોના સયંક્રમણના ફેલાવાન ેરોકવામાયં મદદ કરવા 
માટે ''આરોગ્ સેતુ'' મોબાઈલ એપને ડાઉનલોડ કરી્ે, 
બીજાને પણ આ એપ ડાઉનલોડ કરવા પેરરત કરી્ે. 

• પાયંચમી વાત, શક્ હો્ ત્ાયં સુધી ગરીબ પરરવારની દેખરેખ 
રાખી્ે, તેમના ભોજનની જરૂરર્ાતને પુરી કરી્ે. 

• છઠ્ી વાત, તમે તમારા વ્વસા્, તમારા ઉદ્ોગમાયં સાથે કામ 
કરતા લોકો પ્રત્ે સયંવેદનશીલ બનીને તેમને નોકરીમાયંથી  
ન કાઢો.

• સાતમી વાત, દેશના કોરોના ્ ોદ્ધાઓ, આપણા ડોકટરો-નસયો, 
સફાઈ કમયાચારી-પોલીસ કમયાચારીઓનુયં ્ોગ્ સનમાન 
જાળવીએ.
સાશ્થ્ો, આ વાતો સાથે - આ સપ્તપદી, શ્વજ્ મેળવવાનો 

માગયા છે, તે જાણીને તેની ઉપર શ્નષ્ાપૂવયાક કા્યા કરી્ે. સાથી્ો, 
પુરી શ્નષ્ા સાથે ૩ મૅ સુધી લોકડાઉનના શ્ન્મોનુયં પાલન કરો, 
જ્ાયં છો ત્ાયં જ રહો, સુરશ્ક્ત રહો

“વ્યં રાષ્ટે જાગૃ્ામ”
આપણે સૌ રાષ્ટને જીવયંત અને જાગૃત બનાવી રાખી્ે એવી 

કામના સાથે જ હુયં મારી વાત અહીં સમાપ્ત કરુયં છુયં.
ખુબ ખુબ આભાર... •

૩જી	મે	સુધી	િંબાવવામાં	આવેિા	િટોકડાઉનના	ચુસત	અમિ	મા્ે	ગુજરાતે	િીધેિાં	તવરીત	પગિાં

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ દેશમાયં ૩ મે, ૨૦૨૦ સુધી 
લોકડાઉન લયંબાવવાની મહતવપણુયા જાહેરાત કરી છે. જનેા પરરણામે 
રાજ્ના મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ ના્બ મુખ્ મયંત્રી 
શ્રી નીશ્તનભાઈ પટેલ, ગૃહ રાજ્મયંત્રી શ્રી પ્રદીપશ્સયંહ જાડેજાની 
ઉપસસથશ્તમાયં મુખ્ સશ્ચવ શ્રી અશ્નલ મુરકમ અને અન્ વરરષ્ 

અશ્ધકારીઓ સાથે તાતકાશ્લક ઉચ્સચરી્ બેઠક ્ોજી હતી. 
રાજ્ના શ્નણાયા્ક મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
લોકડાઉનના ચુસત અને કડક અમલ માટે ચચાયા શ્વચારણા કરી 
રાજ્ના વહીવટી તયંત્રને સયંબયંશ્ધત જરૂરી સૂચનાઓ અયંગે પરામશયા 
ક્યો હતો. •

સંદેશ
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ડટો.	બાબાસાિેબ	આંબેડકરની	૧૨૯મી	જન્મ	જ્યંહત	હનહમત્ે	
મુખ્ય	મંત્ીશ્ીની	ભાવસભર	અંજહિ

મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
મહામાનવ ડો. ભીમરાવ બાબાસાહેબ 
આયંબેડકરની ૧૨૯મી જનમ જ્યંતીના 
અવસરે પ્રવતયામાન પરરસસથશ્તમાયં મખુ્મયંત્રી 
શ્નવાસ સથાને જ ડો.આયંબેડકરની લઘુ 
પ્રશ્તમા પ્રશ્તકૃશ્ત અન ે તસવીરન ે પ્રણામ 
કરીન ેભાવાયંજશ્લ અપયાણ કરી હતી. મુખ્ 
મયંત્ર ી  શ્ર ી  શ્વજ્ભાઇ  રૂપ ાણ ીએ  
ભાવસભર અયંજશ્લ આપતા જણાવ્ુયં હતુયં કે, 
ડો. બાબાસાહેબના નામથી જગશ્વખ્ાત ડો. 
આયંબડેકરે ભારતના શોશ્રત, પીરડત લોકો 
માટે પોતાનુયં સયંપૂયાણ જીવન સમશ્પયાત કરી દીધુયં 
હતુયં. એમણ ે‘સવ’ની શ્ચયંતા છોડી ‘સવયા’ માટે 
જીવનની ક્ણ-ક્ણ અશ્પયાત કરીને જ ડૉ. 
બાબાસાહ ેબ આયંબેડકર માનવમાયંથી 
મહામાનવ બની શક્ા.

ડો. બાબાસાહેબ આયંબડેકરના જીવનના 
બ ેસપનાઓ હતા. એક સમાજના છેવાડાના 
વયંશ્ચત બાયંધવોનુયં ઉતથાન થા્, સૌર 
શશ્તિશાળી બન,ે સૌ શ્શશ્ક્ત બન,ે સયંઘરયા 
કરે જેનાથી લોકોમાયં એક આતમશ્વવિાસ 
ઊભો થા્ અન ે તેઓ સમરસ થઇ શકે. 
જ્ારે બીજ ુનશેન ફસટયા એટલે કે ભારત દેશ 
ઉન્નત બને એ એમનુયં સપનુયં હતુયં. શ્રી 
શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ ુહતુયં કે, ડૉ. 
બાબાસાહેબ આયંબેડકરે સૌન ેએક બનવાનો 
અને સામાશ્જક સમરસતાના સૌહાદયાથી 
સયંગરઠત થવાનો રાહ બતાવ્ો હતો. અત્ારે 
શ્વવિ આખાની માનવજાત કોરોના 
વા્રસની મહામારી સામ ેઝઝમૂી રહી છે, 
ત્ારે એકસો ત્રીસ કરોડ ભારતવાસીઓ એક 
થઇ - નકે થઇ, સૌ સયંગરઠત થઇન ેજ્ાશ્ત-
જાશ્ત અને સયંગઠનોને ભૂલી જઇને એક 
ભારતી્ તરીકે આ મહામારી સામનેો જયંગ 
જીતવા સયંકલપબદ્ધ બન્ા છે. તનેી પ્રરેણા 
બાબાસાહેબના ચીધલેા સમરસતા-સમતાના 
દશયાનથી મળી છે. 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ પણ 

કોરોના સયંક્રમણ સામ ેઆપેલા લોકડાઉનના 
કોલને સૌ એકજથૂ થઇન ેસયંગરઠત બનીને 
એકબીજાની શ્ચયંતા કરીન ે મદદરૂપ થઇને 
સફળ બનાવી રહ્ા છે તે જ પૂજ્ 
આયંબડેકરજીના સામાશ્જક સમરસતા અને 
બયંધતુવ ભાવનુયં એક ઉતકૃષ્ટ ઉદાહરણ છે એમ 
તમેણે ઉમે્ુું હતુયં. ડો.બાબાસાહેબ ેકહ્યં છે કે 
આપણા રાષ્ટની ઉન્નશ્ત અને દુશ્ન્ાના 
રાષ્ટોમાયં આપણન ેમાન મળે એવુયં ઇચછતા 
હોઇએ તો સમાજમાયં સામાશ્જક સમતા અને 
બયંધતુા એ આપણ ેલાવવી પડશ.ે

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુયં હતુયં 
કે, ડો.બાબાસાહેબ આયંબેડકરનુયં સપનુયં નતૂન 
ભારતના શ્નમાયાણનુયં હતુયં. એમણ ેસમસ્ાના 
શ્નવારણ માટે જળનીશ્ત, જળક્રાયંશ્ત, વીજળી 
ઉતપાદન અને ઊજાયાનીશ્ત એવા અનેક શ્વઝન 
અન ેઆશ્થયાક સમસ્ાઓના શ્નરાકરણનો 
માગયા સચૂવ્ા હતા. ભારતની મજબતૂ સક્મ 
શ્વદેશનીશ્ત પણ એમણે રજૂ કરી હતી. 
ભારતની ઔદ્ોશ્ગક નીશ્ત-રરતી જેમાયં 
ઉદ્ોગોની સાથે કામદોરોની શ્ચયંતા અને 
ભારત પોતાના સવ બળે શ્વવિમાયં સમથયા બને 
એવી ઉદ્ોગ નીશ્ત પણ એમણે ઘડી હતી.

ભારતી્ સયંશ્વધાન દ્ારા સામાશ્જક 
સમતા, સમરસતા અન ે રાષ્ટી્ એકતા-
એકાતમતાના અશ્ધષ્ાનની રચના પણ ડો. 

બાબાસાહેબ આયંબડેકરે કરી હતી. સમતા-
મમતા-બયંધતુાના મયંત્ર દ્રારા સૌનો સાથ-
સૌનો શ્વકાસની પણ તમેણ ે કામના કરી 
હતી. એમનો હંમશેા સકારાતમક દ્રશ્ષ્ટકોણ 
રહ્ો હતો અન ેએમની મથામણ રાષ્ટ અને 
સમાજન ેતોડવાની નહીં પણ જોડવાની રહી 
હતી. એમ તમેણે જણાવ્ુયં હતુયં.

ડો. બાબાસાહેબ આયંબડેકરે મજરૂ શ્હતોને 
પ્રાધ્ાન્ આપ્ુયં અને નારીના વ્શ્તિતવના 
સામર ય્ા અને એના અશ્ધકાર માટે તઓે દ્રઢ 
સયંકસલપત રહ્ા હતા. આ ઉપરાયંત અનકે 
ક્તે્રોમાયં ડૉ. બાબાસાહેબ ેઆપલેા બહમુલુ્ 
્ોગદાન પાછળ એમના જીવનનો એક જ 
મયંત્ર હતો. ‘પહેલાયં પણ દેશ-અયંતમાયં પણ 
દેશ’- ‘We are Indian firstly and 
lastly.’ શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુયં 
હતુયં કે, ભારત માતા જગદ્દગરુૂ બનવા સજ્જ 
બની શક ે અને શ્વવિમાયં મોટામાયં મોટી 
લોકશાહી રાષ્ટના નાગરરકોને લોહશાહીના 
બધા અશ્ધકારો ડો. બાબાસાહેબ આયંબડેકરે 
બયંધારણના પા્ામાયં સૌને આપ્ા છે. આવા 
મહામલૂા સયંશ્વધાનના ઘડવૈ્ા, સામાશ્જક 
સમરસતા જગબયંધતુાના પ્રખર શ્હમા્તી ડૉ. 
બાબાસાહેબ આયંબડેકરન ેતમેની જનમજ્યંશ્તએ 
સમગ્ર ગજુરાતની જનતા જનાદયાન વતી શત 
શત વયંદન કરંૂ છુયં. •

આદરાંજહિ
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સાગરખેડૂઓ-માછીમારટોના	આહથ્વક	આધાર	મા્ે	 
રાજ્ય	સરકારે	િીધેિટો	મિતવપૂર્વ	હનર્વ્ય

લોકડાઉનની સસથતીમાયં રાજ્ના સાગરખેડૂ-માછીમાર 
પરરવારોને આશ્થયાક આધાર રૂપ મતસ્ોદ્ોગ પ્રવૃશ્ત્તથી આવક 
મળી રહે તે માટે મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના નેતૃતવમાયં 
રાજ્ સરકારે સયંવેદનશીલ શ્નણયા્ ક્યો છે. કોરોના વા્રસ 
– કોશ્વડ-૧૯ ની સસથતીને કારણે જાહેર થ્ેલા લોકડાઉનને 
પગલે રાજ્ના માછીમારો-સાગરખેડૂઓને દરર્ામાયં જવા પર, 
દરર્ો ખેડવા પરનો અગાઉ લાદેલો પ્રશ્તબયંધ હવે રાજ્ સરકારે 
દૂર ક્યો છે. આ શ્નણયા્ને પરરણામે રાજ્માયં મતસ્ોદ્ોગ સાથે 
સયંકળા્ેલા લાખો સાગરખેડૂ-માછીમાર પરરવારોને પોતાના 
પારંપારરક વ્વસા્ દ્ારા પૂન: રોજગારી-આવક મળતી થશે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે રાજ્ સરકારના 
આ શ્નણયા્ની ભૂશ્મકા આપતાયં જણાવ્ુયં કે, રાજ્ના સાગરખેડૂ-
માછીમારભાઇઓ હવે પોતાના વ્વસા્ માટે દરર્ામાયં જઇ 
શકશે. આ હેતુસર તેમને ટોકન ઇસ્ુ કરવાની શરૂઆત પણ 
કરી દેવામાયં આવી છે. આવા સાગરખેડૂ ભાઇઓને માછલી-
શ્ઝયંગા પકડવા તેમજ માછીમારીના વ્વસા્ને આનુરાયંશ્ગક 
એવા પ્રોસેશ્સયંગ, પેકેજીંગ, કોલડ ચેઇન મેઇનટનેનસ અને 
ટ્રાનસપોટદેશનની બાબતો માટેનો પ્રશ્તબયંધ રાજ્ સરકારે હટાવી 
લીધો છે તેમ પણ શ્રી અશ્વિનીકુમારે જણાવ્ુયં હતુયં. આ પ્રશ્તબયંધ 
હટી જવાથી સાગરખેડૂ પરરવારો પૂન: પોતાના વ્વસા્ થકરી 

આશ્થયાક આધાર મેળવતા થશે અને મતસ્ોદ્ોગ પ્રવૃશ્ત્ત ફરી 
ધમધમતી થશે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ પ્રવતયામાન લોકડાઉનની સસથતીમાયં રાજ્ની 
૪ લાખ ૪૩ હજાર જેટલી ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનોને આશ્થયાક 
સહા્ માટેનો પણ એક સયંવેદનાસપશદી શ્નણયા્ ક્યો છે. ભારત 
સરકારે આવી ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનોને પ્રવતયામાન સસથતીમાયં 
એશ્પ્રલ-મે-ર૦ર૦ એમ બે મશ્હના માટે પ્રશ્તમાસ રૂ.પ૦૦ 
પ્રમાણે ૧૦૦૦ની એકસગ્રેશ્શ્ા વધારાની સહા્ની જાહેરાત 
કરી છે. રાજ્માયં BPL –ગરીબી રેખા નીચે શ્નવાયાહ કરતી 
આવી ૯૭૪૭૪ ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનોને આ વધારાની 
સહા્નો લાભ ભારત સરકાર તરફથી મળવાનો છે.

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ આવી ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનો પ્રત્ે વધુ 
સયંવેદના દશાયાવતા એવો શ્નણયા્ ક્યો છે કે રાજ્માયં BPL 
ગરીબી રેખા નીચે શ્નવાયાહ કરતી ગયંગા-સવરૂપા માતા-બહેનો 
શ્સવા્ની ૩ લાખ ૪૬ હજાર ૪૧૭ ગયંગા સવરૂપા માતા-
બહેનોને ભારત સરકારના ધોરણે જ એટલે કે એશ્પ્રલ-મે માસ 
માટે પ્રશ્તમાસ રૂ. પ૦૦ પ્રમાણે રૂ. ૧૦૦૦ એકસગ્રેશ્શ્ા 
વધારાની સહા્ રાજ્ સરકાર આપશે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના આ 
શ્નણયા્ની ભૂશ્મકા આપતાયં જણાવ્ુયં કે, રાજ્ સરકાર આના 

મંથન

økwshkík ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૦10



પરરણામે વધારાના રૂ. ૩૪.૬૪ કરોડનો બોજ વહન કરશે. 
તેમણે ઉમે્ુયા કે, રાજ્ની ૪ લાખ ૪૩ હજાર ૮૯૧ 

ગયંગા-સવરૂપા માતા-બહેનોને હાલની સસથતીમાયં કનેદ્ર 
સરકારના કુલ રૂ. ૯ કરોડ ૭૪ લાખ અને રાજ્ સરકારના 
રૂ. ૩૪.૬૪ કરોડ મળીને સમગ્રત્ા રૂ. ૪૪ કરોડ ૩૯ 
લાખની સહા્ તેમના જીવનશ્નવા યાહની સરળતા 
માટે મળશે. 

રાજ્માયં હાલની લોકડાઉનની સસથતીમાયં સૌ નાગરરકો-
જરૂરતમયંદોને અનાજ અને આવશ્ક ચીજવસતુઓનો 
પુરવઠો શ્ન્મીત અને સરળતાએ મળી રહે તેવી 
વ્વસથાઓ સશુ્નશ્શ્ચત કરી છે. તમેણ ેઆવી ચીજવસતઓુની 
હેરફેર કે લોકો સુધી પહોચાડવામાયં કોઇ પણ જાતની 
ગેરરીશ્તઓ ચલાવી ન લેવા તયંત્રવાહકોને સપષ્ટ સૂચનાઓ 
પણ આપેલી છે. તમેણ ેકહ્યં કે, મખુ્મયંત્રીશ્રીએ લોકડાઉનના 
સમ્ગાળા દરમ્ાન કોઇ પણ ઊદ્ોગ-વેપારી એકમો, 
કોનટ્રાકટસયા, કારખાના ધારકો પોતાના કમયાચારીઓ-
શ્રશ્મકોને છૂટા ન કરી શકે તેમજ વેતન પણ કાપી ન શકે 
તેવી ખાસ સૂચનાઓ શ્રમ રોજગાર શ્વભાગને આપેલી છે. 

રાજ્ના આવા ઊદ્ોગ, વેપારી એકમો, કોનટ્રાકટસયા 
કારખાના ધારકોને તેમના કમયાચારીઓના પગાર ચૂકવવા 
સશ્હતની બાબતો માટે શ્જલ્ા કક્ાએથી ૧૦૩પ૮ કોલસ 
૧૮૦૦૦થી વધુ ઇમેઇલ અને વોટસેપ કરવામાયં આવ્ા 
છે. ર૦ર૧૪ એકમોએ તેમના કુલ ૭ લાખ ૩૮ હજાર 
જેટલા કામદારો-કમયાચારીઓને ૧ર૬૯ કરોડ રૂશ્પ્ા 
ચૂકવ્ા છે તેમ મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે જણાવ્ુયં હતુયં. 

આ હેતુસર શ્જલ્ા કક્ાએ રજૂઆત માટે ૧૦૭૭ 
હેલપલાઇન કા્યારત કરવામાયં આવી છે તેમાયં ૪ એશ્પ્રલથી 
૧૦ એશ્પ્રલના સમ્ગાળા દરમ્ાન ૩૩૭ જટેલી ફરર્ાદો-
રજુઆતો મળી હતી તેમાયંથી ર૧૬નુયં શ્નવારણ થઇ ગ્ુયં છે. 
૧ર૧ જેટલી ફરર્ાદોનુયં શ્નવારણ પણ બે રદવસમાયં થઇ જશે 
તેમ મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે જણાવ્ુયં હતુયં. રાજ્ના ઊદ્ોગ 
એકમો-વેપારી એકમો-કોનટ્રાકટસયાના કમયા્ોગીઓની આવી 
રજુઆતો સાયંભળવા અને ્ોગ્ કા્યાવાહી કરવા રાજ્ના 
શ્રમ રોજગાર શ્વભાગના અશ્ધક મખુ્ સશ્ચવની અધ્ક્તામાયં 
ત્રણ વરરષ્ અશ્ધકારીઓની એક સશ્મતી બનાવવામાયં આવી 
છે તેમ તેમણે જણાવ્ુયં હતુયં. 

શ્રી અશ્વિનીકુમારે રાજ્ સરકાર વતી દરકે નાગરરકોને 
અનુરોધ ક્યો ક ે કોરોના વા્રસના સયંક્રમણનો વ્ાપ  
વધતો અટકાવવા સૌ કોઇ લોકડાઉનના શ્ન્મોનુયં ચુસતપણે 
પાલન કરે અને ઘરમાયં જ રહે, સુરશ્ક્ત રહે તે સૌના  
શ્હતમાયં છે. •
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કટોરટોના	સામે	હિંમતપૂવ્વક	બાથ	ભીડતું	ગુજરાત

" પુિક	હત્વેદી
કોરોના નામનો દૈત્ આજે સમસત શ્વવિને ઘમરોળી રહ્ો 

છે. અમેરરકા, સપેન, શ્રિટન, ઇટાલી જેવા સયંપન્ન રાષ્ટો પણ 
કોવીડ - ૧૯ સામે મરણી્ા થઇને જયંગ લડી રહ્ા છે. ભારતને 
વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઇ મોદી જેવા શ્વચક્ણ અને દીઘયાદ્રષ્ટીપૂણયા 
નેતૃતવ સાયંપડ્ુ છે એ આપણા સૌ માટે ગૌરવપૂણયા બાબત છે. 
કોરોનાને પરાસત કરવા અત્ાર સુધી ભારતે લીધેલાયં પગલાયંની 
વલડયા હેલથ ઓગષેનાઇઝેશનથી માયંડીને શ્વકસીત અને શ્વકાસશીલ 
દેશોએ ભરપેટ સરાહના કરી છે. પ્રત્ેક ભારતવાસીઓના 
આરોગ્ની સુપેરે દરકારને પ્રાથશ્મકતા આપી વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ૧૪મી એશ્પ્રલથી સમગ્ર દેશમાયં લોક 
ડાઉનનો શ્હંમતપૂવયાક શ્નણયા્ ક્યો. પરરણામ સવરૂપે શ્વવિના 
અન્ દેશોની તુલનામાયં ભારતમાયં કસેોના વા્રસનુયં સયંક્રમણ 
પ્રમાણમાયં ઘણુ ઓછુયં રહ્યં છે. પ્રધાનમયંત્રીશ્રીએ રાષ્ટશ્હતમાયં 
લોકડાઉન ૩જી મે સુધી લયંબાવ્ુયં છે.

ભારત સરકારના આ શ્નણયા્નો મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણીના શ્નણા યા્ક નેતૃતવવાળી સયંવેદનશીલ સરકાર ે 
જડબેસલાક અમલ કરી રાજ્માયં કોશ્વડ - ૧૯ના શ્વકાસને 
પ્રસરવા ઉપર જબરજસત લગામ કસી છે. એક બાજુ કોરોનાનુયં 
સયંક્રમણ વધુ ન વકરે એ માટે સમગ્ર ગુજરાતમાયં લોકડાઉનનો 
ચુસત અમલ કરવા માટે મુખ્મયંત્રીશ્રી સુરક્ા કમદીઓને સતત 

પરરણામલક્ી માગયાદશયાન આપતા રહે છે અને બીજી તરફ લોક 
ડાઉનના કારણે રાજ્ના જન સામાન્ની રોજબરોજની જીવન 
જરૂરી ચીજવસતુઓ માટે લેશમાત્ર મુશકેલી ન પડે એ રીતે સમગ્ર 
વહીવટી તયંત્રને સુઆ્ોજીત સૂચનાઓ આપી લોકોની સેવા 
માટે ખડેપગે રાખવામાયં આવ્ુયં છે.

સપેશી્યિ	કટોરટોના	િટોસસપ્િ
મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના પ્રેરક માગયાદશયાન હેઠળ 

અમદાવાદ ખાતે ૧૨૦૦ બેડ, વડોદરા અને રાજકોટ પ્રત્ેકમાયં 
૨૫૦ - ૨૫૦ બેડ અને સુરતમાયં ૫૦૦ બેડ ઉપરાયંત રાજ્ના 
તમામ શ્જલ્ાઓમાયં ૧૦૦ બેડની હોસસપટલો ્ુદ્ધના ધોરણે 
ઉભી કરવામાયં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાયં અત્ારે ૯ હજારથી 
વધુ બેડની સુશ્વધા કોરોનાગ્રસત દદદીઓ માટે ઉપલબધ કરવામાયં 
આવી છે.

સંક્રમર એટક�િિ� લોિ�યોલ� મહ્િપૂર્ણ પગલ�ં

કવર	સ્ટોરી
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ર�જ્યભરમ�ં યુદ્ધ સતરો આર�ોગય સિલત�ો િધ�ર�ઇ

ગરીબટોને	હવનામુલ્યે	અનાજ

લોકડાઉનમાયં ગરીબો, શ્રશ્મકો અને જન સામાન્ને અનાજ 
પહોંચાડવાની દરકાર આ સયંવેદનશીલ સરકારે રાખી છે. અન્નરિહ્મ 
્ોજના અનવ્ે ૪થી એશ્પ્રલથી શ્વનામૂલ્ે અન્ન શ્વતરણ કરવામાયં 
આવી રહ્યં છે. અયંત્ોદ્ અન્ન ્ ોજનાના આઠ લાખ લાભાથદીઓને 
કાડયાદીઠ ૨૫ રકલો ઘઉ અને ૧૦ રકલો ચોખા આપવામાયં આવી 
રહ્ાયં છે. PHH અગ્રતા ધરાવતા ૫૮ લાખ પરરવારોને 
વ્શ્તિદીઠ ૩.૫ રકલો ઘઉ અને ૧.૫ રકલો ચોખખા આપવામાયં 
આવે છે. આ ઉપરાયંત આ પરરવારોને ખાયંડ અને મીઠુ પણ 
આપવામાયં આવે છે.

ધરતીપૂત્ટોને	હવશેષ	છુ્
લોકડાઉનના સમ્ ગાળામાયં ધરતીપતૂ્રોન ેઅગવડ ન પડ ેએ 

માટે પાકની લણણી માટે હાવષેસટર, થ્સેર, રરપર જવેા સાધનો સાથે 
ખડેતૂો, ડ્ા્વર અન ેખતે મજરૂોન ેઆવન - જાવનની છૂટ આપવાનો 
મખુ્મયંત્રીશ્રીએ સયંવદેનાસભર શ્નણય્ા  ક્યો છે. લણણી કરીન ેપાકને 
ગોડાઉન સધુી લઇ જવાની પણ છૂટ આપવામાયં આવી છે. રાત્રી 
દરશ્મ્ાન વીજ પરુવઠો મળતો હો્ એ રદવસોમાયં રાત્ર ેખેડતૂોને 
અવર જવર છટૂ આપવાનો શ્નણય્ા  લવેામાયં આવ્ો છે.

હવદ્ાથથીઓ	મા્ે	િીધેિાં	મિતવનાં	પગિાં

રાજ્ની આશ્રમ શાળાઓ, સમરસ હોસટલેો, રદવ્ાયંગ 
છાત્રાલ્ો, બાળ સયંરક્ણ ગૃહોના ૩.૨૫ લાખથી વધુ બાળકોને 
ગુજરાત સરકારે રૂશ્પ્ા ૫૦ કરોડની સહા્ ચૂકવવાનો શ્નણયા્ 
ક્યો છે. આશ્રમ શાળા અને શ્નવાસી શાળાના બાળકોને શ્વદ્ાથદી 
દીઠ રૂ. ૧૫૦૦ની  સહા્ આપવામાયં આવે છે જે બાળકો તેમના 
ઘરે જતા રહ્ાયં હો્ તમેના એશ્પ્રલ માસના ભોજન ખચયા પટેે રાજ્ 
સરકાર સહા્ની રકમ તેમના વાલીના બેંક એકાઉનટમાયં બારો 
-બાર જમા કરાવ ેછે. આ ઉપરાયંત શાળાના સયંચાલકો સાથ ેપરામશયા 
કરી શાળા ખુલતા આગામી સત્ર માટે ફરી ભરવાની શ્વદ્ાથદીઓને 
અને વાલીઓને કોઇ પ્રકારની ઉતાવળ કરવામાયં ન આવે એવી 
વ્વસથા સુશ્નશ્શ્ચત કરવામાયં આવી છે.

કેદીઓ	સંદભભે	િીધેિટો	હનર્વ્ય

રાજ્ની જલેોમાયં રહેલ કેદીઓન ેબ ેમાસ માટે પ ેરોલ ઇનટ્રીમ 
બેલ આપવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવ્ો છે.

કવર	સ્ટોરી
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ર�જ્યમ�ં ક�ોર�ોન� પવરક્ર એનો મોવિકલ ઇ��િપમોનટન�ો પય�્ણ� જ�થ�ો ઉપલ�ધ

દૂધ	મંડળી,	રદવ્યાંગટો	-	
હનરાધાર	ગંગા	સવરૂપ	માતાઓ	બિેનટોને	રાિત

દધૂ મયંડળીના સભાસદ ન હો્ તવેા નાના પશપુાલકો દધૂ 
ઉતપાદકો પ્રાથશ્મક દધૂ સહકારી મયંડળીમાયં દધૂ ભરાવી શકે એ 
પ્રકારનો શ્નણય્ા  લવેામાયં આવ્ો છે. આ ઉપરાયંત રદવ્ાયંગો - શ્નરાધાર 
ગયંગા સવરૂપા માતા - બહેનો મળીન ે૧૩.૬૬ લાખ લાભાથદીઓને 
એશ્પ્રલ મશ્હલાનુયં પનેશન એડવાનસમાયં આપવામાયં આવ્ુયં છે.

પરરક્રની	વ્યવસથા
ગુજરાતમાયં અમદાવાદમાયં ત્રણ તથા સુરત, વડોદરા, 

ભાવનગર, જામનગર અન ેરાજકોટની સરકારી મેરડકલ કોલજેોમાયં 
કોશ્વડ - ૧૯ માટે ટેસટીંગ કરવામાયં આવે છે. આ ઉપરાયંત 
અમદાવાદની ત્રણ ખાનગી લેબોરેટરીમાયં પણ ટેસસટંગ સુશ્વધા શરૂ 
કરવામાયં આવી છે.

મેરડકિ	ઈકવીપમેન્્ની	સજ્જતા

અત્ાર સુધીમાયં ૯.૫૫ લાખ N-૯૫ માસક ૩.૫૮ લાખ  
PPE કરીટ ૧.૨૩ કરોડ રી્લ લે્ર માસકના જરથાની ખરીદી 
કરી તેને ઉપલબધ કરાવવાની નક્ર કામગીરી થઇ રહી છે.

િેલપિાઇન	અને	્ેિી	મેરડહસનની	સવિત
હોમ કવોરેનટાઈન કે આઈસોલેશનમાયં રાખવામાયં આવેલા 

લોકોને ૨૪  કલાક ૧૧૦૦ નયંબરની હેલપ લાઈન ઉપર શ્નષણાયંત 
તબીબો દ્ારા ટેલી મેરડશ્સન ટેલી કાઉનસેશ્લયંગ અને ટલેી 
એડવાઇઝની વ્વસથા સશુ્નશ્શ્ચત કરવામાયં આવી છે. તારીખ ૧૫મી 
અેશ્પ્રલ સુધીમાયં ૩૬૮૯ જેટલા કોલ આવ્ા છે.

વેસન્્િે્ર	તાિીમનંુ	સુદૃઢ	આ્યટોજન

રાજ્ના તબીબો અને પેરામેરડકલ સટાફને વેસનટલેટર કેર 
ટ્રેશ્નયંગ આપવામાયં આવી રહી છે. અત્ાર સુધી ૯૦૩૧ જેટલા 
આરોગ્ કમયાચારીઓની વેસનટલેટરની તાલીમ આપવામાયં આવી 
છે. હાલમાયં સરકારી હોસસપટલોમાયં ૧૦૬૧ અને ખાનગી 
હોસસપટલોમાયં ૧૭૦૦ જેટલા વેનટીલેટર ઉપલબધ છે. વધારે 
૧૦૦૦ વેનટીલેટર ખરીદવાનો ઓડયાર આપવામાયં આવ્ો છે.

રટોગમુતિ	થ્યેિા	૫૯	દદથીઓ
શ્રીમતી જ્યંશ્ત રશ્વએ 

ગુજરાતમાયં કોરોના સયંક્રશ્મત 
દદદીઓ રોગ મુતિ બન્ા 
અયંગેની શ્વગતો આપતાયં કહ્યં 
હતુયં કે, ૧૫ એશ્પ્રલના રોજ 
સવારે પ્રાપ્ત શ્વગતો અનસુાર 
અત્ાર સધુીમાયં ૫૯ દદદીઓન ે

કોરોના સારવાર બાદ રોગમુતિ થતા તમેના ઘરે પાછા મોકલવામાયં 
આવ્ા છે. જ ેપકૈરી અમદાવાદનાયં ૧૪, વડોદરા-ભાવનગરનાયં ૭-૭, 
રાજકોટ-ગાયંધીનગર-સરુતનાયં ૮-૮, પાટણનાયં ૪, પોરબયંદરનાયં ૩ 
અન ેગીર સોમનાથનાયં ૧ દદદી રોગમતુિ થ્ા છે. 

ગુજરાતમાં	કટોરટોનાગ્સતટોની	વત્વમાન	પરરસસથહત
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્નાયં આરોગ્ શ્વભાગનાયં અશ્ધક મુખ્ 

સશ્ચવ શ્રીમતી જ્યંતી રશ્વને ગુજરાત રાજ્માયં કોરોનાગ્રસતોની 
વતયામાન પરરસસથશ્તનો શ્ચતાર લોકો સમક્ મુકવા વ્વસથા 
સુશ્નશ્શ્ચત કરી છે. આ લખાઈ રહ્યં છે ત્ારે ૧૫મી એશ્પ્રલનાયં 
રોજ ગુજરાત રાજ્ની પ્રવતયામાન પરરસસથશ્ત અયંગે શ્રીમતી જ્યંતી 
રશ્વએ જણાવ્ુયં છે કે, ગુજરાતમાયં ૬૯૫ કોશ્વડ-૧૯નાયં કેસ છે. 
શ્વવિભરમાયં ૧૫મી એશ્પ્રલનાયં રોજ ૧૮ લાખ ૮૪ હજાર ૮૬૩ 
કેસ નોંધા્ા છે. જ્ારે ભારતમાયં ૧૦,૮૧૫ કોશ્વડ-૧૯નાયં કેસ 
થ્ા છે. શ્વવિમાયં કોરોનાના કારણ ે૧ લાખ ૧૫ હજાર ૨૧ લોકોએ 
જાન ગુમાવ્ા છે. જ્ારે ભારતમાયં ૩૫૩ લોકો અને ગુજરાતમાયં 
૩૦ લોકો કોરોનાના શ્શકાર બન્ા છે.

કવર	સ્ટોરી
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ર�જ્યમ�ં ક�ોર�ોન� સંક્રમરની ટક�િ�રીમ�ં ઘટ�િ�ો ઃ
‘હ�ોટ સપ�ોટ’ વિસત�ર�ો સુવનશ્ચિત કરી ક�ય્ણિ�હી સઘન બન�િ�ઇ

૧૦૪	િેલપિાઈન
ગુજરાતમાયં કોરોના હેલપલાઈન ૧૦૪ શરૂ કરવામાયં આવી 

છે. જેમાયં અત્ારસુધીમાયં ૪૨ હજાર ૨૯૯ કોલ આવ્ા છે. ૭૮૩ 
વ્શ્તિઓને સારવાર પૂરી પાડવામાયં આવી છે. 
મુખ્ય	મંત્ીની	એક	કુશળ	CEO	તરીકે	ઉભરેિી	છબી

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વા્રસની 
મહામારી સામે જયંગ ખલેતા ગજુરાતને શ્નણાય્ા ક અન ેકુશળ નતેૃતવ 
પરુુ પાડી એક સમથયા CEO તરીકે ઉભરી આવ્ા છે. રોજ ેરોજ કોર 
કશ્મટીની બઠેકમાયં જનતાની આરોગ્ સુખાકારી માટેના ફટાફટ 

અન ેસટાસટ શ્નણય્ા ોની સાથ ેસાથ ેઆવશ્ક ચીજવસતુુની સપલા્ 
ચઇેનનુયં સદુૃઢ આ્ોજન તઓે કરી રહ્ાયં છે. તેમણ ેસીએમ ડશેબોડયા 
કોરોનાવોર રૂમમાયં તબદીલ કરી નાખ્ો છે. રોજના ૧૬ - ૧૬ 
કલાક સતત અન ેસઘન કામગીરી તઓે જન સયંવાદ કેનદ્રથી કરી 
રહ્ા છે. ક્ારેક નસયો અન ેપરેા મરેડકલ સટાફ સાથ ેશ્વરડ્ો કોલ 
કરી એમનો જસુસો વધારે છે. તો કોઇ વાર સફાઇ કમયાચારીઓ સાથે 
તો કોઇ વાર સુરક્ા કમદીઓ સાથ ેલાગણીસભર સયંવાદ ્ ોજી તમેને 
કા ય્ા પ્રરેણા પરુી પાડ ેછે. કોરોનાગ્રસત દદદીઓ સાથ ેરોજે રોજ વાત 
કરી એમન ેપરરવારના મોભીની જમે તઓે શ્હંમત આપી રહ્ાયં છે.

રાજ્ના આરોગ્ ગૃહ, શ્શક્ણ, મહેસુલ, ઉજાયા, જળસયંપશ્ત્ત 
જેવા શ્વશ્વધ મહતવના શ્વભાગોના વરરષ્ અશ્ધકારીઓ સાથે 
પ્રશ્તરદન બેઠકો ્ ોજી કા્યાસમીક્ા કરે છે. વધુ અસરકાર પરરણામ 
માટે તેમને જરૂરી માગયાદશયાન આપે છે.

ક્ટોરને્્ાઈન	ફેસેહિ્ી
રાજ્માયં ૧૫,૧૪૦ લોકોન ેક્ોરેનટાઈન કરવામાયં આવ્ા છે. 

જ ે પૈકરી ૧૩,૦૫૯ લોકોન ે હોમ ક્ોરેનટાઈન, ૧૯૬૦ સરકારી 
ફેસશે્લટીમાયં, ૧૨૮ન ેખાનગી ફેસશે્લટીમાયં ક્ોરેનટાઈન કરા્ા છે.
થિેહેસહમ્યા	અન	ેહિમટોગિટોહબનટોપથીગ્સત	બાળકટોની	સવેા

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ થેલેસેશ્મ્ા અને અન્ શ્હમોગલોશ્બનોપથી 
રોગથી પીડાતા બાળકો અને દદદીઓને મુશકેલી ને પડે એ માટે 
શ્વશેર સુચનાઓ આપી છે. ઈસનડ્ન રેડક્રોસની મદદથી શ્જલ્ા 

અન ેતાલકુા મથકોએ આવલેી સરકારી હોસસપટલોમાયં આવા તમામ 
દદદીઓને જરૂરી સારવારની વ્વસથા સુશ્નશ્શ્ચત કરવામાયં આવી 
છે. અત્ાર સધુીમાયં ૧૩૧૩ થલેશે્સશ્મ્ા અન ેશ્હમોગલોબીનોપથીગ્રસત 
બાળકોને ૧૪૫૨ ્ુશ્નટ લોહી ચઢાવવામાયં આવ્ુયં છે.

ક્લસ્ર	કેન્્ેનમેન્્
શહેરી શ્વસતારોમાયં ૨૮ પોકેટમાયં કોરોના પોઝીટીવ કેસનાયં 

ક્લસટર જોવા મળતા રાજ્ સરકારે સયંપૂણયા રીતે લોકડાઉન કરી 
૧૬૨ ટીમો દ્ારા ત્ાયં સઘન સવષે હાથ ધરી રોગના લક્ણો ધરાવતાયં 
દદદીઓને શોધી તેમનુયં શ્નદાન અને સારવારની વ્વસથા ્ ોજી છે. 
અમદાવાદ શહેરનાયં ૧૪ ક્લસટરમાયં રહેતા ૭૮૩૪ની વસતીન ેમાટે 
૯૬ મેરડકલ-પેરામેરડકલ સભ્ોની ૩૪ ટીમ કા્યારત છે. સુરતમાયં 
૨ ક્લસટરમાયં ૯૭૯૮૬ની વસતી માટે ૨૮ ટીમ કામે લાગી છે. 
ભાવનગરનાયં ૩ ક્લસટરમાયં ૫૭૩૯૪ લોકો માટે ૮૦ સભ્ોની 
૩૫ ટીમો ખડે પગે છે. વડોદરાનાયં ૨ ક્લસટરની ૧૧,૨૧૭ વસતી 
માટે ૧૪ સભ્ોની ૬ ટીમો કામ કરી રહી છે. રાજકોટનાયં ૭ 
ક્લસટરની ૭૦૧૪ વસતી માટે ૧૩૪ સભ્ોની ૫૯ ટીમો કામ 
કરી રહી છે. કોરોના ગજુરાતમાયં શ્વકરાળ પયંજો વધ ુન પ્રસરાવ ેએ 
માટે મખુ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણી અન ેના્બ મખુ્ મયંત્રી શ્રી 
નીશ્તનભાઈ પટેલ ચોવીસ કલાક ખડપેગ ેવહીવટી તયંત્રન ેમાગયાદશયાન 
આપ ેછે. આ ઉપરાયંત, લોકડાઉનમાયં રાજ્ના જનસામાન્ન ેજીવન 
જરૂરી્ાતની ચીજવસતુઓની કોઈપણ મશુકેલી ન પડે એ માટે રાજ્ના 
ખણૂ ે ખણૂામાયં સુ્ ોગ્ વ્વસથા સશુ્નશ્શ્ચત કરવામાયં આવી છે. 
મખુ્મયંત્રીશ્રીનાયં માગયાદશયાન હેઠળ કોરોના સયંબધી આરોગ્ શ્વર્ક 
કામગીરી વરરષ્ સનદી અશ્ધકારી શ્રીમતી જ્યંતી રશ્વ સયંભાળી રહ્ાયં 
છે. જ્ારે આવશ્ક જીવન જરૂરી ચીજવસતનુાયં પરુવઠા અયંગ ેતથા 
રાજ્ સરકારનાયં મહતવના શ્નણય્ા ો સયંદભષે મખુ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી 
અશ્વિનીકુમાર જવાબદારી શ્નવયાહન કરી રહ્ાયં છે. લોકડાઉનમાયં કા્દો 
અન ેવ્વસથા સયંદભષે રાજ્નાયં પોલીસ મહાશ્નદેશક શ્રી શ્શવાનયંદ ઝા 
તમેની ટીમ સાથ ેકામગીરી કરી રહ્ાયં છે.

રાજ્નાયં દરેક શ્વસતારોમાયં રોજેરોજ સેનીટાઈઝેશનની 
કામગીરી ્ુધધના ધોરણે ચાલી રહી છે. કોશ્વડ-૧૯ ગુજરાતમાયં 
લોકલ ટ્રાનસશ્મશનના ફેઝથી આગળ ન વધ ેત ેમાટે રાજ્ સરકારે 
કમર કસી છે. ગુજરાતની સમજુ પ્રજાએ સરકારને અકલપની્ 
સહ્ોગ આપી કોરોના સામે બાથ ભીડી છે. ઘરમાયં રહીને સવસથ 
રહેવાનો મયંત્ર ગુજરાત અપનાવીને કોરોના સામે બાથ ભીડી રહ્યં 
છે. સાવચેતીમાયં સાચી સલામતી હોવાની વાત ગુજરાતના પ્રત્ેક 
નાગરરક હદ્પવૂયાક સવીકારીન ેખભખેભા શ્મલાવી આ મહામારીનો 
પ્રશ્તકાર કરી રહ્ા છે. •

કવર	સ્ટોરી
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કોરોનાના મકુાબલા માટે વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ સમ્ 
સૂચતા સાથે અસરકારક પગલાયં લીધાયં છે. આ સસથશ્તમાયં દેશને 
કોરોનાના કહેરરૂપી અયંધકારમાયંથી પ્રકાશ તરફ આગળ લઈ જવા 
તાજેતરમાયં ૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓએ પોતાના ઘરે રહીને દીપ 
પ્રજ્જવલન ક્ુું હતુયં. આ દીપ પ્રજ્જવલન કરવા માટે વડાપ્રધાન 
શ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીએ હૃદ્સપશદી અપીલ કરી હતી, જેને 
દેશવાસીઓએ ઉમળકાભરે સવીકારી હતી. આ રદવસ ેનાગરરકોએ 
પોતાના ઘરમાયં રહીને મીણબત્તી, દીવો, ટોચયા અને મોબાઈલ 
ફોનની ફલેશલાઈટનો ઉપ્ોગ કરીને કોરોના મહામારી સામે 
લડી રહેલાયં તબીબી ્ોદ્ધાઓ અને કમયા્ોગીઓ પ્રત્ે પોતાની 
કૃતજ્તા દશાયાવી હતી. 

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૨૦નાયં રોજ વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીએ પ્રજાજોગ સયંબોધનમાયં કોરોના મહામારી સામે ્ુદ્ધ લડતાયં 
તબીબી્ોદ્ધાઓ અને કમયા્ોગીઓને ગૌરાનવીત કરવા પાયંચ 
એશ્પ્રલનાયં રોજ રાત્રે નવ વાગે નવ શ્મનીટ સુધી મીણબત્તી, દીવો, 
ટોચયા અથવા મોબાઈલની ફલેશ લાઈટ પ્રગટાવવા રાષ્ટને અપીલ 
કરી હતી. ૧૩૦ કરોડ દેશવાસીઓની સામુશ્હક શશ્તિ દરેક 
વ્શ્તિની સાથે છે અને દરેક વ્શ્તિ સબળ છે. સમ્ે-સમ્ે 
દેશવાસીઓની આ સામુશ્હક શશ્તિની શ્વરાટતા, તેની ભવ્તા 
અને રદવ્તાની અનુભૂશ્ત થા્ તે આવશ્ક પણ છે.

આપણે ત્ાયં એવુયં માનવામાયં આવે છે કે જનતા જનાદયાન 
ઈવિરનુયં જ સવરૂપ હો્ છે. એટલા માટે જ્ારે દેશ આટલી મોટી 
લડાઈ લડી રહ્ો હો્ ત્ારે આવી લડાઈમાયં વારંવાર જનતા તરીકે 
મહાશશ્તિનો સાક્ાતકાર થતો રહેવો જોઈએ. આવો જ સાક્ાતકાર 
આપણને મનોબળ આપે છે, લક્્ આપે છે. તેની પ્રાશ્પ્ત માટે ઊજાયા 
આપે છે. આપણો માગયા વધુ સપષ્ટ કરે છે.

ચારે્ તરફ જ્ારે કોઈ વ્શ્તિ એક- એક દીવો પ્રગટાવશે 
ત્ારે પ્રકાશની આ મહાશશ્તિનો અનુભવ થશે. તેમાયં એક જ 
ઈરાદો છે કે આપણે સૌ લડત આપી રહ્ા છીએ. એવુયં પૂરવાર 

કટોરટોનાના	અંધકાર	સામે	 
દીપ	જ્યટોહત	પ્રજ્જવિન

" દેવાંગ	મેવાડા
ઉતસાહો બલવાન્ આ્યાઃ

ન અસસત ઉતસાહાત્ પરમ્ બલમ્ ।
સ ઉતસાહસ્ શ્હ લોકેરુ

ન રકંશ્ચત અશ્પ દુલયાભમ્ ।।
આજે સમગ્ર શ્વવિ કોરોના રોગની મહામારીનો સામનો કરી 

રહ્યં છે. તેમાયં ભારત દેશ પણ બાકાત નથી. ભારત દેશમાયં 

જનસમથ્વન
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થશે કે આ પ્રકાશમાયં, આ રોશનીમા, આ ઉજાસમાયં આપણે આપણાયં 
મનમાયં એવો સયંકલપ કરીએ કે આપણ ેએકલા નથી, કોઈપણ વ્શ્તિ 
એકલો નથી.

વડાપ્રધાન શ્રી મોદીની પ્રજાજોગ અપીલને સમગ્ર દેશમાયં 
અપ્રતીમ સમથયાન પ્રાપ્ત થ્ુયં હતુયં. ઝુયંપડુયં હો્ કે સૌથી ઊયંચી ઈમારત, 
સમાજનાયં તમામ વગયાનાયં નાગરરકો, ધમયા-જાશ્ત-સયંપ્રદા્નો ભેદ 
ભલુી જઈન ેમીણબત્તી, દીવો, ટોચયા-મોબાઈલની ફલશેલાઈટ ચાલુ 
કરીને કોરોના વા્રસ સામે લડવા દેશવાસીઓ બધા એકસાથે 
તેની પ્રતીશ્ત કરાવી હતી. 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ કોરોના સામે લડવાની 
પ્રશ્તબદ્ધતા દશાયાવવા માટે ગત તા. ૫ એશ્પ્રલનાયં રોજ રાતે્ર ૯ વાગે 
પોતાના શ્નવાસસથાને દીપપ્રજ્જવલન ક્ુું હતુયં. આ સાથે, ટ્ીટર 
પર દીપ જ્ોત નમનનો શ્ોક પણ રજૂ ક્યો હતો. 

રાષ્ટપશ્ત શ્રી રામનાથ કોશ્વયંદે તેમના પરરવારજનો સાથે 
રાષ્ટપશ્તભવનમાયં દીપ પ્રજ્જવલન ક્ુું હતુયં. આ સાથ ેઉપરાષ્ટપશ્ત 
શ્રી એમ. વૈંકે્ાના્ડુએ પણ કોરોના વા્રસ સામે લડવાની 
પ્રશ્તબદ્ધતતા દશાયાવવા દીપ પ્રાગટ્ય ક્ુું હતુયં. 

વડાપ્રધાન શ્રી મોદીની અપીલને સમગ્ર દેશના નાગરરકોએ 
વધાવી લીધી હતી. જેમાયં ઉદ્ોગપશ્ત, કલાકારો, રમતવીરો તેમજ 
સામાશ્જક અગ્રણીઓ સામલે થ્ા હતા. ઘાતક વા્રસ કોરોનાનાયં 
અયંધકારની સામ ેલડવા માટે ગુજરાત રાજ્ તૈ્ાર છે. આ કોરોના 
અયંધકારની સામે લડવા માટે ગુજરાતના તમામ ગામ-નગર-
શહેરોએ જબરજસત પ્રશ્તસાદ આપ્ો હતો. 

ગુજરાતનાયં રાજ્પાલ શ્રી આચા્યા દેવવ્રતે રાજભવન ખાતે 
દીપપ્રજ્જવલન કરી કોરોના સયંક્રમણના અયંધકાર સામે જનતા 
જનાદયાનની સયંકલપશશ્તિથી ઉજાસ તરફના પ્ર્ાણ માટે સયંકલપ 
ક્યો હતો. રાજ્પાલશ્રીએ કોરોના સયંક્રમણ સામેની દેશની 
લડાઇમાયં સહ્ોગી થવાના શ્નધાયાર સાથે પોતાના વેતનના ૩૦ 
ટકા શ્હસસો એક વરયા સુધી સરકારને અપયાણ કરવાનો આ તકે 

સયંકલપ ક્યો હતો. 
મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ પોતાના શ્નવાસસથાને 

પરરવારજનો સાથે દીપ પ્રજ્જવલન કરીને કોરોનાના અયંધકારથી 
મુશ્તિ માટે પ્રકાશની પ્રાથયાના કરી હતી. ના્બ મુખ્મયંત્રી શ્રી 
નીશ્તનભાઇ પટેલે પોતાના ઘરે દીવડાઓ પ્રગટાવ્ા હતા.

વડાપ્રધાનશ્રીનાયં માતૃશ્રી શ્હરાબાએ દીવો પ્રજજવશ્લત કરી 
કોરોના સામેના જયંગમાયં સહભાગી બન્ા હતા.

આ દીપ પ્રજ્જવલનમાયં રાજ્નાયં તમામ શ્જલ્ાનાયં નાગરરકોએ 
મોટી સયંખ્ામાયં સહભાગી બનીને, કોરોના વા્રસ સામે લડવાનો 
મક્મ શ્નધાયાર પ્રશ્શયાત ક્યો હતો. •

જનસમથ્વન
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મિાનગરટોની	સસથતી	અંગે	પદાહધકારીઓ	-	અહધકારીઓ	સાથે	
મુખ્યમંત્ીશ્ીની	હવડી્યટો	કટોન્ફરન્સ	દ્ારા	સમીક્ા

રાજ્ના મહાનગરોમાયં વધી રહેલા 
કોરોના વા્રસ સયંક્રમણને પગલે આઠ 
મહાનગરોના મે્રશ્રીઓ, મ્ુશ્નશ્સપલ 
કશ્મશનરો અન ે સટેનડીંગ કશ્મટી અધ્ક્ો 
સાથ ેશ્વડી્ો કોનફરનસ ્ોજીન ેમખુ્મયંત્રી 
શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ સસથતીની 
જાણકારી મળેવી માગયાદશયાન આપ્ુયં હતુયં. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ મહાનગરોમાયં જે 
શ્વસતારોમાયં કોરોના સયંક્રશ્મત વ્રકતઓની 
સયંખ્ા વધારે છે તવેા હોટસપોટ જાહેર થ્લેા 
શ્વસતારમાયં લોકોનુયં સયંપણૂયા સકરીનીંગ અને 
સવષેલનસ થા્ તવેી સપષ્ટ સચૂનાઓ આપી 
હતી. શાકમાકકેટ, કરર્ાણા સટોસયા જેવા 
સોશ્શ્લ ગધેરીંગ વાળા સથળોએ લોકો 
ભગેા ના થા્ ત ેમાટે શહેરી સત્તાતયંત્રો દ્ારા 
હોમ રડલીવરી-ડોર ડીલીવરીનુયં વ્વસસથત 

પલાનીંગ ગોઠવા્ તો સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ 
જળવાશે અન ેલોકો પણ ઘરમાયં જ રહેશ.ે

મખુ્મયંત્રીશ્રીએ અમદાવાદ, રાજકોટ, 
સરુત, વડોદરા જેવા મહાનગરોમાયં જ્ાયં 
કોરોના પોશ્ઝટીવ કેસ વધ ુ પ્રમાણમાયં છે 
ત્ાયંના સથાશ્નક તયંત્રવાહકો સાથ ેતમેન ેહાથ 
ધરેલા સવષેલનસ, કવોરેનટાઇન ફેસલેીટઝ, 
સેશ્નટાઇઝેશન સશ્હતના પગલાયંઓની 
ગહન ચચાયાઓ કરી હતી. મુખ્મયંત્રીશ્રીએ 
મહાનગરોના મે્ ર-મ્શુ્નશ્સપલ કશ્મશનર 
મળીન ેવધુમાયં વધ ુ૧૦ વ્રકતઓનુયં ગૃપ 
બનાવી શહેરની સસથતીની સમીક્ા તથા 
જરૂરી વ્વસથાઓ-સચૂનો માટે શ્ન્મીતપણે 
શ્વડી્ો-ઓરડ્ો સયંવાદ ટેકનોલોજીના 
ઉપ્ોગથી કરે તવેુયં પ્રરેક સચૂન ક્ુયા હતુયં. 
શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુયં કે 

આરોગ્ સેત ુએપ જ ેકેનદ્ર સરકારે ડેવલપ 
કરી છે ત ેએપ પણ આવા શહેરી કે્ત્રના 
નાગરરકો બહોળી સયંખ્ામાયં ડાઉનલોડ કરે 
તેવી જાગૃશ્ત માટે મહાનગરપાશ્લકાના 
તયંત્રએ સઘન પ્ર્ાસો કરવા જોઇએ. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ જે મહાનગરોએ 
મોબાઇલ સક્લશ્નકની વ્વસથાઓ ઊભી કરી 
છે ત ેમોબાઇલ સક્લશ્નક શહેરના અલગ-
અલગ શ્વસતારોમાયં જઇન ેસારવાર-સશુ્રરુા 
માટે ઉપ્ોગી બન ેત ેઅયંગ ેપણ સચૂન ક્ુયા 
હતુયં. શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ મહાનગરોમાયં 
વસતા શ્નરાધાર, વૃદ્ધ, શ્ન:સહા્ એકલવા્ુયં 
જીવન જીવતા વ્રકતઓ, શ્રશ્મકોને 
ભોજન-ફૂડ પેકેટસ પહોચાડવા સથાશ્નક 
સવૈસચછક સયંગઠનો જા્ છે તેના સથાને 
મહાપાશ્લકા દ્ારા કોઇ સેનટ્રલાઇઝડ 
વ્વસથા થા્ ત ેજોવાની પણ પ્રવતયામાન 
સસથતીમાયં તાકરીદ કરી હતી.

મખુ્મયંત્રીશ્રીના મખુ્ અગ્ર સશ્ચવ શ્રી 
કૈલાસનાથન, શહેરી શ્વકાસના અશ્ધક મુખ્ 
સશ્ચવ શ્રી મકેૂશ પરૂી તેમજ મખુ્મયંત્રીશ્રીના 
અગ્ર સશ્ચવ શ્રી મનોજકુમાર દાસ આ 
શ્વડી્ો કોનફરનસમાયં જોડા્ા હતા. •

સમીક્ા

CMના	આરટોગ્યના	તમામ	પેરા	મી્સ્વ	નટોમ્વિ	:	આગામી	એક	સપ્ાિ	મુિાકાતીઓની	પ્રવેશબંધી
મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના સવાસર્નુયં ગજુરાતના અગ્રણી 

તબીબો ડૉ. આર. કે. પટેલ અન ેડૉ. અતલુ પટેલ દ્ારા પરરક્ણ કરવામાયં 
આવ્ુયં છે. મુખ્મયંત્રીશ્રી સયંપણૂયાપણ ેસવસથ છે અન ેતમેના આરોગ્ના 
તમામ પરેાશ્મટસયા નોમયાલ છે. મખુ્મયંત્રીશ્રી હાલ તેઓના શ્નવાસસથાનથેી 
રાજ્ સરકારની તમામ કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખી રહ્ાયં છે. 
ટેકનોલોજીના ઉપ્ોગથી શ્વડી્ો કોનફરનસ, શ્વડી્ો કોલીંગ અન ેટેશ્લફોન 
સયંવાદ દ્ારા તઓે વશ્હવટી તયંત્રનુયં માગયાદશયાન કરી રહ્ા છે. સરુક્ા અને 
સલામતીના હેતથુી મખુ્મયંત્રીશ્રીના શ્નવાસસથાન ેઆગામી એક સપ્તાહ 
સધુી કોઇપણ મુલાકાતીન ેપ્રવશે આપવામાયં નહી આવ.ે મખુ્મયંત્રીશ્રી 
સરકારની તમામ કામગીરીનુયં સયંચાલન અને માગયાદશયાન પોતાના 
શ્નવાસસથાનેથી રાબેતા મુજબ કરશે તેમ મુખ્ મયંત્રીના સશ્ચવ 
અશ્વિનીકુમારે જણાવ્ુયં છે. અત્ર ેએ ઉલ્ખેની્ રહેશ ે કે, અમદાવાદ 
શહેરમાયં કોર શ્વસતારમાયં વ્ાપક પ્રમાણમાયં કેસો મળી આવતા સમગ્ર 

શ્વસતારન ેકફ્ુયા હેઠળ મકુવા માટેની મહતવની શ્વચારણા કરવામાયં માટે 
સથાશ્નક ધારાસભ્ો સવયા શ્રી શલૈરેભાઇ પરમાર, ગ્ાસરુદ્દનભાઇ શખે 
અન ે ઇમરાનભાઇ ખેડાવાલાન ે મખુ્મયંત્રીશ્રીના શ્નવાસસથાન ે ૧૪મી 
એશ્પ્રલના રોજ બેઠક માટે બોલાવવામાયં આવ્ા હતા. આ બઠેકમાયં Dy. 
CM શ્રી શ્નતીનભાઇ પટેલ, ગૃહ મયંત્રી શ્રી પ્રરદપશ્સયંહ જાડજેા પણ 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. ૨-૧ રદવસ પહેલાયં ધારાસભ્ શ્રી ખેડાવાલાને 
સામાન્ તાવ અન ેશરદીના લક્ણો જણાતા તમેના સમેપલ લવેામાયં આવ્ા 
હતા અન ેબઠેકમાયં આવતા પહેલા તેમના રરપોટયા આવવાના બાકરી હતા. 
શ્રી ખડેાવાલાનો મરેડકલ રરપોટયા કોરોના પોઝટેીવ આવ્ો છે. જોકે 
મખુ્મયંત્રીશ્રીની બઠેકમાયં શ્રી ખેડાવાલા ૧૫ થી ૨૦ ફુટના અયંતરે બઠેા 
હતા અન ેતેઓ મખુ્મયંત્રીશ્રીના નજીકના સયંપક્કમાયં આવ્ા નથી. આમ 
છતાયં તબીબી શ્નષણાયંતોની સલાહ અનસુાર મખુ્મયંત્રીશ્રી આગામી સપ્તાહ 
સધુી તેમના શ્નવાસ સથાનથેી વહીવટી તયંત્રનુયં માગયાદશયાન કરશ.ે •
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કટોરટોના	સંક્રમરને	અ્કાવવા	ગુજરાતે	િીધેિા	પગિાં	અંગે	કેન્દ્ર	
સરકારને	માહિતગાર	કરતા	Dy	CM	શ્ી	નીહતનભાઇ	પ્ેિ

સમગ્ર દેશમાયં કોરોનાનુયં સયંકટ છવા્ુયં 
છે. ત્ારે સમગ્ર દેશ એક થઈને કોરનાથી 
મુતિ થવા લડી રહ્ો છે. વડાપ્રધાન  
શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવમાયં સમગ્ર 
દેશે એક થઇ લોકડાઉનને સમથયાન આપ્ુયં 
છે. સાથે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા નાગરરકોને 
કોઈ સમસ્ા ન પડે તેનુયં પણ ધ્ાન 
રાખવામાયં આવી રહ્યં છે. કોરોના સયંક્રશ્મત 
દદદીઓને સારી સારવાર મળી રહે તે માટે 
અનેક હોસસપટલ ઉભી કરવામાયં આવી છે. 
તાજેતરમાયં કેનદ્રી્ આરોગ્ મયંત્રી શ્રી ડો. 
હરયાવધયાને દેશમાયં પ્રવતદી રહેલા કોરોના 
વા્રસના સયંક્રમણને અટકાવવા માટે 
શ્વશ્વધ રાજ્ોના આરોગ્ મયંત્રીશ્રીઓ 
સાથે રાજ્ સરકારોએ લીધેલાયં પગલાયં 
અયંગે શ્વડી્ો કોનફરનસના માધ્મ દ્ારા 
સમીક્ા કરી હતી.

ડો. હરયાવધયાને કોરોના વા્રસની 
વૈશ્વિક મહામારીના જયંગ સામે તમામ 
રાજ્ો દ્ારા થઇ રહેલ કામગીરીને 
શ્બરદાવતાયં કહ્યં કે, તમામ રાજ્ો જે રીતે 
રદન-રાત સતત મહેનત કરી રહ્ા છે અને 
કોઈપણ પ્રકારની કસર છોડતા નથી તેના 
પરરણામે ભારતને કોરોના વા્રસનાયં 
સયંક્રમણને અટકાવવા ચોક્સ સફળતા 
મળશે તેવો શ્વવિાસ તેમણે વ્તિ ક્યો 
હતો. તેમણે કહ્યં કે કોરોનાનાયં સયંક્રમણને 
અટકાવવા માટે સોશ્શ્લ રડસટસનસયંગ અને 
લોકડાઉનનો ચુસત અમલ જ દેશ માટે 
અસરકારક વેસકસન પુરવાર થશે. એટલે 
તમેણ ેદેશવાસીઓન ેસોશ્શ્લ રડસટસનસયંગ 
અને લોકડાઉનનો ચુસત અમલ કરવા 
ભારપૂવયાક અનુરોધ ક્યો હતો. સાથે સાથે 
દેશના તમામ શ્જલ્ાઓમાયં કોશ્વડ-૧૯ 
માટેની અલા્દી હોસસપટલો સતવરે 
કા્યારત કરીને નોમીનેટ કરવા પણ 
ભારપૂવયાક અનુરોધ ક્યો હતો.

ગુજરાતના ના્બ મુખ્મયંત્રી શ્રી 

નીશ્તનભાઇ પટેલે રાજ્ સરકાર દ્ારા 
કોરોના વા્રસના સયંક્રમણને અટકાવવા 
માટે લીધેલાયં પગલાયંઓ અને કરેલી 
કામગીરીની શ્વગતો આપતાયં કહ્યં કે, 
રાજ્ના ચાર મહાનગરો જેવા ક ે 
અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા અને સુરત 
ખાતે કૉશ્વડ -૧૯ની ડેડીકેટેડ હોસસપટલ 
કા્યારત થઇ છે. જેમાયં ૨૨૦૦ બેડની 
સુશ્વધા છે. એ જ રીતે અન્ ૨૫ સરકારી 
અને ૩૧ ખાનગી હોસસપટલો મળી કુલ 
૫૬ હોસસપટલોને કૉશ્વડ -૧૯ની સારવાર 
માટે આરશ્ક્ત કરવામાયં આવી છે. જેમાયં 
૬૨૦૦ બેડ મળી રાજ્માયં હાલ કુલ 
૮૪૦૦ બેડની ઉપલબધી કરાવવામાયં 
આવી છે. ગયંભીર દદદીઓ માટે સરકારી 
હોસસપટલોમાયં ૧૪૩૮ અને ખાનગી 
સયંસથાઓમાયં ૧૭૦૦ વેસનટલેટર ઉપલબધ 
છે. જે શ્વસતારોમાયં કોરોના પોશ્ઝરટવના 
વધુ કેસ જોવા મળ્ા છે તે શ્વસતારમાયં 
ક્લસટર કનટનેટમેનટની સઘન હાથ ધરાઇ 
છે. આ શ્વસતારોમાયં કનટેનટમેનટ ઝોન અને 
બફર ઝોન શ્નધા યા રરત કરીને સઘન 
સવષેલનસની કામગીરી હાથ ધરવામાયં 
આવી છે. રાજ્માયં કોરોનાના ૫૩ 
ક્લસટરમાયં ૩,૯૦,૨૦૭ વસતીનુયં સવષેલનસ 

કરા્ુયં છે. તે પૈકરી ૨૦૧૨ સેમપલ લેતા 
તેમાયંથી ૭૩ પોશ્ઝરટવ કેસ મળ્ા છે તેમ 
તેમણે ઉમે્ુું છે.

રદલહીથી ગુજરાતમાયં આવેલા લોકોના 
કારણે રાજ્માયં પોશ્ઝરટવ કેસોનુયં પ્રમાણ 
વધી રહ્યં છે ત્ારે કોરોના વા્રસ અયંગનેા 
ટેસસટંગનુયં પ્રમાણ વધારે સઘન બનાવવા 
અમદાવાદની સોલા હોસસપટલને કોરોના 
વા્રસના ટેસસટગં માટે સતવરે મયંજૂરી 
આપવા પણ ના્બ મુખ્ મયંત્રીશ્રીએ 
રજુઆત કરી હતી. રાજ્માયં હાલ ૭ 
સરકારી અને ૪ ખાનગી લેબોરેટરીમાયં 
ટેસસટંગની સુશ્વધાઓ ઉપલબધ છે. તે જ 
રીતે રેશ્પડ ટેસસટંગ માટે પણ રેશ્પડ એનટી 
બોડી કરીટ પણ ગુજરાતને સતવરે પૂરી 
પાડવા જણાવ્ુયં હતુયં. તેમણે કહ્યં કે અત્ાર 
સુધીમાયં રાજ્માયં કૉશ્વડ - ૧૯ અયંતગયાત 
૬૭૦૦થી વધુ સેમપલ લઇને ટેસસટંગ 
કરવામાયં આવ્ુયં છે અને તે પૈકરી ૩૦૮ કેસ 
પોશ્ઝરટવ આવ્ા છે.

આ પ્રસયંગે આરોગ્ શ્વભાગના અગ્ર 
સશ્ચવ ડો. જ ય્ંશ્ત રશ્વ, આરોગ્ કશ્મશનર 
શ્રી જ્પ્રકાશ શ્શવહરે સશ્હત આરોગ્ 
શ્વભાગના ઉચ્ અશ્ધકારીઓ ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

સમીક્ા
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પ્રગહત

રાજ્યના	૭	િાખથી	વધુ	કારીગરટો-શ્હમકટો-કમથીઓને	
િટોકડાઉનના	સમ્ય	દરહમ્યાનનું	રૂ.	

૧૨૬૯	કરટોડનું	વેતન	ચૂકવવામાં	આવ્યું
પ્રવતયામાન લોકડાઉન અને કોરોના વા્રસની પરરસસથતીમાયં ૧૭ 

હજાર જેટલી સરકાર માન્ સસતા અનાજની દુકાનો પરથી ૬૦ લાખ 
APL-૧ કાડયાધારકો એટલે કે ર.પ૦ થી ૩ કરોડ જેટલા મધ્મવગદી્ 
લોકોન ેશ્વનામૂલ્ ેઅનાજ શ્વતરણનો પ્રારંભ થ્ો છે. આવા અનાજના 
શ્વતરણ દરમ્ાન ભીડભાડ ન થા્, સોશ્શ્લ રડસટનસ જળવાઇ રહે 
અને સૌને પૂરતુયં અનાજ મળી રહે તેવી વ્વસથાઓ સુશ્નશ્શ્ચત કરવા 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ સપષ્ટ તાકરીદ કરી છે. 

આ હેતુસર રાજ્માયં અનાજ શ્વતરણ વ્વસથામાયં સરળતાથી 
જળવાઇ રહે તે માટે ગ્રામ્ અને શહેરી કક્ાએ દુકાનદીઠ એક-એક 
સશ્મશ્તની રચના કરવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવ્ો છે. આ સશ્મશ્તમાયં 
શ્શક્ક, તલાટી કે ગ્રામસવેક, પોલીસ અન ેસથાશ્નક અગ્રણીનો સમાવશે 
કરવામાયં આવશે તેમ મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે  
જણાવ્ુયં હતુયં. 

આ સશ્મશ્તએ સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ જળવા્, શ્વતરણની સુચારૂ 
વ્વસથા અને સાચા લાભાથદીઓને કોઇ પણ જાતની અવ્વસથા વગર 
અનાજ મળી રહે તે માટે તમામ કા્યાવાહી કરવાની રહેશે. 

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ પ્રવતયામાન લોકડાઉનની 
સસથશ્તમાયં નાના-મોટા ઊદ્ોગ એકમો, કોનટ્રાકટસયા, ખાનગી એકમો 
પોતાના કમચાયારીઓને છૂટા કરી શકશે નશ્હ તેમજ વેતન પણ આ 
સમ્ દરમ્ાન આપવાનુયં રહેશે તેવા જે રદશાશ્નદદેશો આપેલા તેને પણ 
રાજ્ના ઊદ્ોગ-વેપાર એકમોએ વ્ાપક પ્રશ્તસાદ આપ્ો છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે આ સયંદભયામાયં કહ્યં કે, રાજ્ભરમાયં આવા 
ર૦ર૧૪ જેટલા નાના-મોટા એકમોએ તેમના કુલ ૭ લાખ ૩૮ હજાર 
જેટલા કામદારો-કારીગરો-શ્રશ્મકોને રૂ. ૧ર૬૪ કરોડનુયં વેતન માન 
ચૂકવ્ુયં છે. 

હાલની લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં શ્રમજીવી વગયોને નાની-મોટી 
શ્બમારીના ઇલાજ સારવાર માટે રાજ્માયં ૩૪ જેટલા ધનવયંતરી રથ 
કા્યારત છે અને તેની OPDમાયં ૪૬  હજારથી વધુ શ્રશ્મકોને લેબર 
કોલોની, રેનબસેરા તથા પરપ્રાયંશ્ત્ શ્રશ્મકોની વસાહતોમાયં જઇને 
આરોગ્ તપાસ સેવાઓ પૂરી પાડવામાયં આવી છે. 

સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે જણાવ્ુયં હતુયં કે, રાજ્ના નગરો-
મહાનગરોમાયં એકલવા્ુયં જીવન જીવતા શ્નરાધાર, વૃદ્ધ, શ્ન:સહા્ અને 
જરૂરતમયંદ એવા વ્રકતઓને પ્રવતયામાન સસથશ્તમાયં બે ટાઇમ શ્વનામૂલ્ે 
ભોજન પૂરુયં પાડવાની વ્વસથા અનવ્ે મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણીની સૂચનાથી અત્ાર સધુીમાયં શહેરી સત્તાતયંત્રોએ સવેા સયંગઠનોના 
સહ્ોગથી ક્ુું છે. •

રાજકટો્માં	“કટોવીડ	૧૯”	
િેબટોરે્રીનટો	પ્રારંભ

કોરોના વા્રસ મહામારીની ગયંભીરતાને ધ્ાને લઈ 
રાજ્ સરકાર દ્ારા વા્રસના સયંક્મણને અટકાવવા 
તબીબી કક્ાએ અશ્ત મહતવના પગલાયંઓ લેવાઈ રહ્ા છે. 
રાજકોટ શહેરમાયં ૨૫૦ બેડની ખાસ કોવીડ હોસસપટલ 
તૈ્ાર કરવામાયં આવી છે, તેમજ તા. ૨૮ માચયાથી કોરોના 
વા્રસ ટેસસટંગ માટેની લેબ પણ શરુ કરવામા આવી છે. 
રાજકોટની પયંરડત દીનદ્ાલ મેરડકલ કોલેજ સસથત 
માઇક્રોબા્ોલોજી શ્વભાગમાયં શરુ કરવામાયં આવેલી આ 
લેબમાયં રાજકોટ, સુરેનદ્રનગર અને કચછ શ્જલ્ાના ટેસટ 
કરવામાયં આવે છે. 

આ અયંગે કોલેજના ડીન ડો. ગૌરવી ધ્ુવે જણાવ્ુયં હતુયં 
કે, લેબમાયં રોજના ૨૦થી ૨૨ જેટલા ટેસટ કરવામાયં આવી 
રહ્ા છે. સમગ્ર દેશમાયં આ લેબનુયં સેટઅપ રદલહી સસથત 
આઈસીએમઆરની ગાઈડલાઈન મુજબ કરવામાયં આવે 
છે. તેમજ ટેસસટંગ માટેની કરીટ પણ રદલહીથી જ આવે છે. 
આ ટેસટના પરીક્ણમાયં અયંદાજે ૬ કલાક જેટલો સમ્ અને 
એક ટેસટનો ખચયા લગભગ રૂ. ૫ હજાર જેટલી થતો હો્ 
છે જ ેરાજ્ સરકાર ચકૂવ ેછે. રાજકોટ ખાત ેકોરોના ટેસસટંગ 
લેબ શરુ થતા હવે ટેસસટંગ માટે જામનગર કે અમદાવાદ 
સેમપલ નહીં મોકલવા પડ ેતથેી ટ્રાયંસપોટદેશનનો સમ્ બચતા 
રરપોટયા વહેલા મળવા લાગ્ા છે. સાથે અન્ લેબ પરનુયં 
ભારણ પણ ઘટ્યુ છે.

''કોશ્વડ ૧૯'' લબે એટલ ે કે મોલકે્લુર લબે ખાસ 
સટેઅપ અન ેપ્રોટેકશન હેઠળ તૈ્ ાર કરવામાયં આવી છે. આ 
લેબમાયં બા્ોસેફટી કેશ્બનેટ, પી.સી.આર, રડપ શ્ફ્જર, 
રેફ્રીજરેટર સહીતના સાધનો થકરી ટેસસટંગ કરવામાયં આવતુયં 
હો્ છે.  ટેસસટંગ પ્રોસસે શ્વર ેકોલજેના ડીન જણાવ ેછે કે, 
શયંકાસપદ દદદીના નાક અન ેગળામાયંથી ખાસ સળી કે જને ેસવબે 
કહેવામાયં આવ ેછે તમેાયં સલા્વા લવેામાયં આવ ેછે જને ેવા્રલ 
ટ્રાનસપોટયા મીડી્મ શ્લકશ્વડ ભરેલ ટ્યબુમાયં ચોક્સ તાપમાને 
મકુવામાયં આવ ેછે. ત્ારબાદ આ લીકવીડ પર લબેોરેટરીમાયં 
ચાર તબક્ામાયં ટેસસટંગ કરવામાયં આવ ેછે જમેાયં પ્રથમ વા્રસને 
મૃત કરવામાયં આવે છે, બીજા તબક્ામાયં આર.એન.એ 
(રરબોન્ુકેલીક એશ્સડ) છટૂુયં કરવામાયં આવ ે છે ત્ારબાદ 
આર.એન.એ.માયં રરઝનડ શ્મકસ કરી તનેુયં પ્રમાણ વધારવામાયં 
આવે છે અન ેત્ારબાદ તેનુયં આઇડેસનટરફકેશન કરવામાયં આવે 
છે. કોરોના પોઝટેીવ છે કે નશ્હ ત ેતનેા આયંક અન ેગ્રાફ પરથી 
નક્ી કરવામાયં આવ ેછે. •
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ક્લસ્ર	કટોરન્્ાઇન	અને	બફર	ઝટોન	હવસતારટોમાં	િાઇ	માસક	કેમેરાથી	વટોચ	
લૉકડાઉનનો ચસુત અમલ સમાજના 

શ્હત અન ેનાગરરકોના સવાસર્ની સરુક્ા 
માટે છે, ત્ારે કોરોના વા્રસનુયં સયંક્રમણ 
રોકવાની કામગીરીમાયં ફરજ બજાવતા 
આરોગ્ અન ેપોલીસ શ્વભાગના કમદીઓ 
ઉપર થતાયં હમુલાઓન ેચલાવી શકા્ નહીં. 
હમુલો કરનાર તતવો સામે પાસા સશ્હતની 
કલમો લગાવીન ે કડકમાયં કડક કામગીરી 
કરવાનો સરકાર દ્ારા શ્નણય્ા  કરા્ો છે.

રાજ્માયં લૉકડાઉનના અમલ અયંગે 
મીરડ્ાન ેમાશ્હતી આપતાયં રાજ્ પોલીસ 
વડા શ્રી શ્શવાનયંદ ઝાએ જણાવ્ુયં હતુયં કે, 
પોલીસ અન ેઆરોગ્ કમદીઓન ેઅસહકાર 
કરવાથી કોઈ ફા્દો નહીં થા્ એટલે 
નાગરરકો આ કામગીરીમાયં સહકાર આપ.ે 
પોલીસ ચુસત અમલ કરાવશ ેજ. આમ નહીં 
થા્ તો કડક હાથ ેકામ લેવા પણ પોલીસને 
ચોક્સ રદશા શ્નદદેશો આપી દેવા્ા છે . 
તેમણે ઉમે્ુું કે પોલીસ અને આરોગ્ 
કમદીઓ ઉપરના હુમલાન ેઅમે ગયંભીરતાથી 
લીધા છે એટલ ેઆરોગ્ કમદીઓ જ્ારે 
સવષેલનસ માટે આવ ેતો નાગરરકો સય્ં મતા 
જાળવી તમેન ે પરૂતો સહકાર આપ,ે જો 
સહકાર આપવામાયં નહીં આવ ેતો પોલીસ 
ચોક્સ કડક હાથે પગલાયં લશેે

લૉકડાઉનના ભયંગ કરનાર સામે 
પોલીસ કડક હાથે કામ કરી રહી છે ત્ારે 
ક્ુલ્ક બહાના બનાવીને કેટલાક લોકો 
હજ ુપણ ઘરની બહાર ફરતા હો્ છે તમેને 
ચેતવણી આપતાયં શ્રી ઝાએ જણાવ્ુયં હતુયં 
કે, રાજકોટ ખાતે એક ્ુવાન છેલ્ા ત્રણ 

રદવસથી દવા લેવા જવાનુયં  બહાનુયં 
બનાવીન ે૨૧ વખત જદુા જદુા શ્વસતારોમાયં 
ફરતો હોવાનુયં સી.સી.ટીવી ફૂટેજ અને 
એ.એન.પી.આરના સોફટવરેના માધ્મથી 
પકડાતા તેમની સામે પણ કા્દેસરની 
કા્યાવાહી કરવામાયં આવી છે.

શ્રી ઝાએ કહ્યં કે આવશ્ક ચીજ-
વસતુઓના શ્વતરણમાયં પણ ્ ોગ્ સોશ્લ 
ડીસટનસીંગ જળવાતુયં ન હોવાના રકસસા 
ધ ્ ા ને  આ વ ્ ા  છ ે.  શ ા ક મ ા ક કેટ , 
બેંકો,કરર્ાણાની દુકાનો ખાતે પણ ડ્ોન 
સવષેલનસ વધુ સઘન બનાવા્ુયં છે એ જ 
રીતે આગામી સમ્માયં સરકાર માન્ 
સસતા અનાજની દુકાનોમાયંથી એ.પી.એલ 
કાડયાધારકોન ેઅનાજ શ્વતરણ તથા બનેકોમાયં 
નાણાની લેવડ-દેવડ સમ્ે પણ સોશ્લ 
ડીસટનસ જળવા્ એ માટે પૂરતો પોલીસ 
બયંદોબસત અપાશે એટલે નાગરરકો પણ 
્ોગ્ સહકાર આપે એ જરૂરી છે.

શ્રી ઝાએ કહ્યં હતુયં કે, લૉકડાઉનના 
કડક અમલ માટ ે શહેરોના કલસટર 

કવોરનટાઇન અને બફર ઝોન શ્વસતારમાયં 
પોલીસ દ્ારા અમુક જગ્ાએ હાઈ માસક 
ક ેમેરાના માધ્મથી એરર્લ વ્ૂથી 
સવષેલનસ કરવામાયં આવી રહ્યં છે. આ 
ઉપરાયંત શહેરના હાઈરાઈઝ પોઇનટ 
ઉપરથી પણ પોલીસ આવા તતવો પર વોચ 
રાખી રહી છે. રાજ્માયં આવશ્ક વસતઓુ 
હ ેઠળ આવતા ઉદ્ોગ કામદારોને 
સાવચેતીના ભાગરૂપે પોતાના જરૂરી 
પુરાવા રજૂ કરે તો તેમને જવા દેવાની 
સચૂના પોલીસન ેઆપવામાયં આવી છે. આ 
શ્સવા્ આવશ્ક સેવાઓ હેઠળ આવતી 
વસતુઓની હેરાફેરી કરતા ટ્રકના ચાલકને 
પણ તેમના લા્સનસ રજુ કરવાથી જવા 
દેવામાયં આવશે જેથી કરીને લોકોને 
આવશ્ક ચીજ વસતુઓનો પુરવઠો 
સમ્સર મળી રહે તેમ તેમણે ઉમે્ુું હતુયં.

તમેણ ેરાજ્માયં કા્દો અન ેવ્વસથાની 
માશ્હતી આપતાયં જણાવ્ુયં હતુયં કે, ડ્ોન દ્ારા 
૪૮૭ ગનુા નોંધવામાયં આવ્ા છે. જ ેહેઠળ 
આજ સુધીમાયં કુલ ૩,૯૬૮ ગુનાઓ હેઠળ 
૮,૯૫૮ લોકોની ધરપકડ કરવામાયં આવી 
છે. CCTVના માધ્મથી ૮૪ ગુનાઓ 
નોંધીને ૧૩૧ લોકોની અટકા્ત કરી છે. 
આમ અત્ાર સુધીમાયં  ક ુલ-૬૧૮ 
ગુનાઓમાયં કુલ ૧,૧૭૪ લોકોની ધરપકડ 
કરવામાયં આવી છે. આ ઉપરાયંત સોશ્શ્લ 
મીરડ્ામાયં અફવાઓ બદલ ૨૮ ગુના 
નોંધા્ા છે. અત્ાર સુધીમાયં કુલ-૧૯૪ 
ગુનાઓ હેઠળ ૩૬૮ લોકોની ધરપકડ 
કરાઈ છે. •

સુરક્ા
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ગુજરાતના	દરેક	નાગરરકના	પડખે	
સંપૂર્વ	સંવેદના	સાથે	ઊભી	રિેતી	કેન્દ્ર-રાજ્ય	સરકાર 

શ્વવિવ્ાપી મહામારી 
કોરોના વા્રસ કોશ્વડ-
૧૯ને કારણે ભારતભરમાયં 
સજાયા્ેલી શ્વકટ સસથતીમાયં 
ગુજરાતના નાગરરકો-જનતા 
જનાદયાનની પડખે કેનદ્ર અને 
ર ા જ્  સ ર ક ા ર  સયં પૂ ણ યા 
સયંવેદનાથી સહા્રૂપ થઇ છે. 
ભારત સરકારે પ્રધાનમયંત્રી 
ગરીબ કલ્ાણ પેકજે અને 
ર ા જ ્ ન ા  સયં વે દ ન શ ી લ 
મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણી દ્ારા મુખ્મયંત્રી 
ગરીબ કલ્ાણ પેકેજ જાહેર 
કરવામાયં આવ્ુ છે. 

રાજ્ના ખેડૂતો ગરીબ, 
વયંશ્ચત, પીરડત, શ્રશ્મકો, 
ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનો, રદવ્ાયંગો અને મધ્મવગદી્ 
પરરવારોને પ્રવતયામાન સસથશ્તમાયં કોઈ પણ પ્રકારની મુશકેલી કે 
સમસ્ાઓનો સામનો ન કરવો પડે તેવા ઉદાત્ત ભાવથી કનેદ્ર 
અને રાજ્ સરકારના મળીને કુલ ૬ર૧૦ કરોડના સહા્ 
પેકેજના શ્વશ્વધ લાભ આપવામાયં આવી રહ્ા છે. 

મુખ્ મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ બયંને પેકેજની 
શ્વશેરતાઓ વણયાવતાયં જણાવ્ુયં હતુયં કે, કોરોના વા્રસની સસથશ્તમાયં 
કોઇ પણ પ્રજાજનોન ેજીવનશ્નવાયાહમાયં, આશ્થયાક આધાર મળેવવામાયં 
મશુકેલી ન પડ ેત ેમાટે ભારત સરકારે જ ેપ્રધાનમયંત્રી ગરીબ કલ્ાણ 
પેકેજ જાહેર કરેલુયં છે તેમાયં ગુજરાતને અયંદાજે રૂ. ૩૯પ૦ કરોડના 
સહા્-લાભ મળી રહ્ા છે. તેમજ મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણીએ પણ રાજ્ના નાગરરકો-પ્રજાજનોની આ શ્વકટ સસથશ્તમાયં 
સહા્રૂપ થવાની સયંવેદના સાથે રૂ. રરપ૯ કરોડનુયં મુખ્મયંત્રી 
ગરીબ કલ્ાણ પેકેજ જાહેર કરીને તેના લાભ-સહા્ પણ 
આપવાના શરૂ કરી દીધા છે. 

કેનદ્ર સરકારના પ્રધાનમયંત્રી ગરીબ કલ્ાણ પેકેજ અયંતગયાત 
ગુજરાતને રૂ. ૩,૯૫૦ કરોડના જે લાભ-સહા્ મળવાના છે 
તેમાયં સમાશ્વષ્ટ બાબતો આ પ્રમાણે છે :-
• પી.એમ. રકસાન ્ોજના હેઠળ લાભાથદી ખેડુતોને રૂ. 

૨૦૦૦/- નો પ્રથમ હપ્તો એશ્પ્રલ મશ્હનાના પ્રથમ 

આઠવારડ્ાથી ચુકવવામાયં 
આવી રહ્ો છે. જે અયંતગયાત 
ગુ જ ર ા ત ન ા 
૪૭,૮૧,૪૨૬ ખેડુત 
લાભાથદીઓને લાભ કુલ 
રૂ.૯૫૬.૨૮ કરોડનો 
લાભ આપવામાયં આવી 
રહ્ો છે.
• જાહેર શ્વતરણ ્ ોજના 
હ ેઠ ળ  દ ર  મ શ્ હ ને 
વ્શ્તિદીઠ વધારાનુયં ૫ 
ર ક લ ો  અન ાજ  અને 
પરરવાર દીઠ એક રકલો 
કઠોળ ત્રણ મશ્હના માટે 
મફત આપવાનો શ્નણયા્ 
કરવ ામ ાયં  આવેલ છ ે. 
ર ાશન ક ા ડ યા  ધ ા રકને 

આપવામાયં આવતુયં દર મશ્હનાના કોટા ઉપરાયંતનુયં આ અનાજ 
રહેશે. જે અયંતગયાત ગુજરાતના ૬૮ લાખ કાડયા ધારકોને લાભ 
મળશે. જે માટે આશરે રૂ. ૧,૧૮૨ કરોડના ખચયાનો  
અયંદાજ છે.   

• વૃદ્ધ, ગયંગા સવરૂપા માતા-બહેનો અને રદવ્ાયંગ લાભાથદીઓને 
બે તબક્ામાયં રૂ. ૧૦૦૦/- ની રકમ આગામી ત્રણ મશ્હનામાયં 
એક્ સ-ગ્રેશીઆ લાભ તરીકે ચુકવવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં 
આવેલ છે. તે અયંતગયાત કેન્ દ્ર સરકારની ્ોજનાનો લાભ 
લેતા ૫.૮૦ લાખ વૃદ્ધ લાભાથદીઓ, ૧૦,૭૦૦ રદવ્ાયંગ 
લાભાથદીઓ અન ે૯૭,૪૩૭ ગયંગા સવરૂપ બહેનો લાભાથદીઓને 
લાભ મળશે. આ અનવ્ે કુલ રૂ. ૭૮.૪૪ કરોડની સહા્નુયં 
શ્વતરણ કરવામાયં આવશે.

• જન-ધન બેનક ખાતુયં ધરાવનાર મશ્હલાઓને દર મશ્હને રૂ. 
૫૦૦ ની રકમ આગામી ત્રણ મશ્હનામાટે એક્ સ-ગ્રેશીઆ 
લાભ તરીકે ચુકવવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવ્ો છે. જે 
અયંતગયાત જન ધન ખાતુયં ધરાવતી ગુજરાતની ૭૪ લાખ 
મશ્હલા લાભાથદીઓને કુલ રૂ. ૧,૧૧૦ કરોડનો લાભ 
મળવાનો છે. 

• ઉજ્જવલા ્ોજના હેઠળની લાભાથદી મશ્હલાઓને આવતા 
ત્રણ મશ્હના માટે ગેસ શ્સશ્લનડર મફત આપવાનો શ્નણયા્ 

સંવેદના
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કરવામાયં આવેલ છે. જે અયંતગયાત ગુજરાતના ૨૮ લાખ 
મશ્હલા ઉજ્જવલા ્ોજના લાભાથદીઓને કુલ રૂ. ૬૩૦ 
કરોડના ગેસ શ્સશ્લનડર શ્વનામૂલ્ે અપાવાના છે. 

• મશ્હલા સવ-સહા્ જુથોને હાલમાયં આપવામાયં આવતી રૂ. 
૧૦ લાખની કોલેટરલ ફ્રી લોનમાયં વધારો કરી તે રૂ. ૨૦ 
લાખ કરવામાયં આવશે. જે અયંતગયાત ગુજરાતના આશરે ૨.૨૭ 
લાખ મશ્હલા સવ-સહા્ જુથો લાભ મેળવી શકશે.  

• જે સયંસથાનુયં મહેકમ ૧૦૦ કમયાચારીઓ કરતાયં ઓછુયં છે અને 
તેમાયંથી ૯૦% ની આવક ૧૫,૦૦૦ કરતાયં ઓછી છે તેમના 
માટે એમપલો્ર અને કમયાચારી બયંનેનો ઇપીએફ ફાળો ચૂકવશે 
(૧૨%+૧૨%) એમ કલુ ર૪% ભારત સરકાર ચુકવશે.
મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે ઉમે્ુયા કે રાજ્ના 

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ કોરોના કોશ્વડ-૧૯ 
વા્રસની વતયામાન સસથતીમાયં રાજ્ના નાગરરકો-પ્રજાજનો પ્રત્ે 
સયંપૂણયા સયંવેદના દશાયાવીને રૂ. ૨૨૫૯ કરોડનુયં મુખ્મયંત્રી ગરીબ 
કલ્ાણ પેકેજ પણ જાહેર ક્ુયા છે તેના સહા્-લાભ રાજ્માયં 
જરૂરતમયંદ ોને  મળી  રહ્ા  છ ે.  શ્રી 
અશ્વિનીકુમારે આ મુખ્મયંત્રી ગરીબ 
કલ્ાણ પેકેજ અયંતગયાત મળી રહેલા લાભ-
સહા્ની શ્વગતો આ મુજબ આપી હતી. 
જે આ પ્રમાણે છે. 
• ગુજરાત સરકાર દ્ારા  એશ્પ્રલ 

મશ્હનાનુયં અનાજ વાજબી ભાવની 
દુકાનો મારફતે મફત આપવામાયં 
આવી રહેલ છે. જેમાયં રાષ્ટી્ અન્ન 
સુરક્ા કા્દા હ ેઠળ અગ્રતાક્રમ 
ધરાવતા ૬૫.૪૦ લાખ રેશનકાડયા 
ધારકો અને અગ્રતાક્રમ શ્સવા્ના 
બી.પી.એલ. કાડયા ધરાવતા ૩.૪૦ 
લાખ રેશનકાડયા ધારકોને વ્શ્તિદીઠ 
પ કરીલો અનાજ અને કાડયા દીઠ ૧ 

કરીલો દાળ, ૧ કરીલો મીઠુયં અને ૧ કરીલો ખાયંડ આપવામાયં 
આવી રહેલ છે. આ ્ ોજના અનવ્ે રૂ. ૧૫૦ કરોડ રૂશ્પ્ાનુયં 
ભારણ રાજ્ સરકાર ઉપાડી રહી છે. 

• તદઉપરાયંત, રાષ્ટી્ અન્ન સુરક્ા કા્દા હેઠળ અગ્રતાક્રમ 
શ્સવા્ના એ.પી.એલ.-૧ કાડયા ધરાવતા ૬૧ લાખ રેશનકાડયા 
ધારકોને એશ્પ્રલ મશ્હનાનુયં અનાજ વાજબી ભાવની દુકાનો 
મારફતે મફત આપવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવેલ છે. જેમાયં 
કાડયા દીઠ ૧૦ રકલો ઘઉં, ૩ રકલો ચોખા, ૧ રકલો ખાયંડ અને 
૧ રકલો દાળ મફત આપવામાયં આવશે. આ હેતુસર રૂ. ૨૭૫ 
કરોડ રૂશ્પ્ાનુયં ભારણ રાજ્ સરકારે ઉપાડ્ુયં છે. 

• ઘરશ્વહોણા શ્નરાધાર તમેજ રાશન કાડયા ન ધરાવતા વ્શ્તિઓ 
માટે અન્નરિહ્મ ્ોજનાનો વ્ાપ વધારી વ્શ્તિદીઠ પ કરીલો 
અનાજ અને કાડયા દીઠ ૧ કરીલો દાળ, ૧ કરીલો મીઠુયં અને ૧ 
કરીલો ખાયંડ આપવામાયં આવી રહ્ા છે. આ માટે ખાસ સવષે 
હાથ ધરવામાયં આવ્ો છે અને ૪.૨૬ લાખ કાડયા ધારકોને 
આ લાભોનુયં શ્વતરણ શરૂ થ્ુયં છે.

• રાજ્માયં ૬૮.૮૦ લાખ જેટલા 
શ્રશ્મક કુટુયંબોને કુટુયંબદીઠ રૂ. ૧૦૦૦ ને 
સહા્ ડીબીટી પદ્ધશ્તથી બેંક ખાતામાયં 
ચુકવવાનો શ્નણયા્ કરવામાયં આવેલ છે અને 
આ માટે રાજ્ સરકાર રૂ. ૬૮૮ કરોડનુયં 
આશ્થયાક ભારણ ઉપાડવાની છે. 
• રાજ્ના ખેડૂતોએ લીધેલા ટૂયંકાગાળાના 
પાક શ્ધરાણના ચૂકવણાની મુદત ભારત 
સરકાર અને આર.બી.આઇ. દ્ારા ૩ 
મશ્હના વધારી આપવામાયં આવી છે. આ 
વધારેલી મુદત માટે ખેડૂતોને શુન્ ટકા 
વ્ાજ ભોગવવુયં પડશે. પાક શ્ધરાણ ઉપરનુયં 
૩% વ્ાજ ભારત સરકાર અને ૪% 
વ્ાજ ગુજરાત સરકાર એમ સયંપૂણયા ૭ ટકા 
વ્ાજ સરકાર ચુકવશે. ગુજરાત સરકાર 

•	 કેન્દ્ર	સરકારના	પ્રધાનમંત્રી	ગરીબ	
કલ્ાણ	પેકેજ	અંતગ્ગત	ગજુરાતને	
રૂ.	૩૯પ૦	કરાેડના	લાભ-સહાય	

•	 મુખ્યમંત્રીશ્રીઅે	 સંવેદનશરીલતા	
સાથ	ેજાહેર	કરલેા	મખુ્યમંત્રી	ગરીબ	
કલ્ાણ	પેકેજના	રૂ.	રરપ૯	કરાેડના	
લાભ	સહાય	

•	 પ્રવત્ગમાન	 સ્થિતરીમાં 	 રાજ્યના	
ખેડૂતાે-ગરીબ-વંચિત-શાેચિત-
ગંગા	સવરૂપા	માતાઓે-દદવાંગાે-
શ્ચમકાે-મધયમવગગીય	પદરવારાેને	
કુલ	 ૬ર૧૦	કરાેડના	લાભ	સહાય	
મળી	રહ્ા	છે.
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આ માટે રૂ. ૨૫૦ કરોડનુયં વધારાનો બોજ ઉઠાવશે.
• માચયા અને એશ્પ્રલ મશ્હનાના વીજળી શ્બલ ભરવાની મુદત 

૧૫ મે ૨૦૨૦ સુધી વધારવામાયં આવી છે, આ માટ ેકોઈ 
દંડ વસુલ કરવામાયં આવશે નહી. એટલુયં જ નશ્હ, શ્વજ 
શ્વતરણ કંપનીઓ દ્ારા વાશ્ણજ્ અને ઉદ્ોગ કનેકશનનો 
ઉપરનો એશ્પ્રલ મશ્હનાનો રફકસ ચાજયા માફ કરવાનો 
શ્નણયા્ કરવામાયં આવ્ો છે. આના પરરણામે શ્વજ શ્વતરણ 
કંપનીઓ દ્ારા આશર ેરૂ. ૪૫૦ કરોડનુયં આશ્થયાક ભારણ 
ઉઠાવામાયં આવશે.

• રાજ્માયં વૃદ્ધ સહા્ પેનશન મેળવતા ૯ લાખ, ૩૦ હજાર 
લાભાથદીઓ, ગયંગા સવરૂપા બહેનો-માતાઓને આપવામાયં 
આવતુયં સહા્ પેનશન મેળવતા ૪,૪૩,૪૩૭ લાભાથદીઓ, 
રદવ્ાયંગ પેનશન ્ોજનાનો લાભ મેળવતા ૪૦,૩૫૭ 
લાભાથદીઓને ૧ મશ્હનાની પેનશનની કુલ રકમ રૂ. ૨૨૧ 
કરોડ એડવાનસ ચૂકવવામાયં આવેલ છે.

• શાળાઓ બયંધ કરવામાયં આવેલ હોવાથી મધ્ાન ભોજન 
્ોજનાના લાભાથદીઓને ભોજન સહા્નો લાભ રોકડ 
સવરૂપમાયં આપવામાયં આવેલ છે. જેમાયં ૫૧,૭૨,૨૮૮ 
શ્વદ્ાથદી લાભાથદીઓને રૂા. ૬૨.૧૦ કરોડની સહા્ 
આપવામાયં આવી છે.

• આયંગણવાડી કેનદ્રો બયંધ કરવામાયં આવી હોવાથી ૩ થી ૬ 
વરયાના બાળકોને ટેકહોમ રેશન સવરૂપે પોરક આહાર ઘરે 
પૂરો પાડવમાયં આવ્ો છે. જેનો લાભ ૧૫.૭૦ લાખ બાળકોને 
મળેલ છે. રાજ્ સરકારે તે માટે રૂ. ૩૫ કરોડનુયં ભારણ 
ઉપાડ્ુયં છે.

• સમાજ કલ્ાણ શ્વભાગ અયંતગયાત શ્નવાસી છાત્રાલ્ો, આશ્રમ 
શાળાઓ, બાળ સુધાર ગૃહો બયંધ કરવામાયં આવેલ હોવાથી 
તનેા ૩૬ હજાર લાભાથદીઓન ે૧ મશ્હનાની શ્નભાવ ભરથાની 
રૂા. ૧પ૦૦ ની રકમ ચૂકવી આપવામાયં આવી છે. જે માટે 

રૂ. ૫.૪૦ કરોડની રકમ વાપરવામાયં આવશે.
• આરદજાશ્ત શ્વકાસ શ્વભાગ હેઠળના શ્નવાસી છાત્રાલ્ો 

તેમજ આશ્રમ શાળાઓ બયંધ કરવામાયં આવેલ હોવાથી તેના 
૧,૭૧,૮૩૬ લાભાથદીઓને ૧ મશ્હનાની શ્નભાવ ભરથાયંની 
રૂા. ૧પ૦૦ ની રકમ ચકૂવી આપવામાયં આવી છે. રૂ. ૨૫.૭૮ 
કરોડની રકમ વાપરવામાયં આવશે.

• કોરોના વા્રસનો સામનો કરનાર આરોગ્કમદીઓને ભારત 
સરકાર દ્ારા રૂા. પ૦ લાખની વીમા સુરક્ા આપવામાયં  
આવેલ છે.

• કોરોના વા્રસની પરરસસથતને શ્ન્યંત્રણમાયં લાવવા માટે 
કા્યારત પોલીસ, મહેસુલ અને અન્ન-નાગરીક પુરવઠા 
શ્વભાગના કમયાચારીઓ, કોરોના વા્રસ સયંદભયાની કામગીરી 
સાથે સયંકળા્ેલા તમામ સરકારી કમયાચારીઓ, સફાઈ 
કમયાચારી, ફા્ર સવદીસના કમયાચારીઓને રૂા. રપ લાખ 
એકસ-ગ્રેશી્ા સહા્ રાજ્ સરકારે જાહરે કરી છે.

• ગૌ શાળા અને પાયંજરપોળામાયં આવેલ ૪.૫ લાખ ગા્ોના 
શ્નભાવ માટે પશુદીઠ પ્રશ્તરદન રૂ. ૨૫ ની સહા્ ચુકવવાનો 
શ્નણયા્ કરવામાયં આવેલ છે. જે માટે આશરે રૂ. ૨૪ કરોડનો 
ખચયા થશે. 

• વૃદ્ધ અને રદવ્ાયંગ લાભાથદીઓને આગામી બે તબક્ામાયં કુલ 
રૂ. ૧૦૦૦ની સહા્ રૂ. પ૦૦-૫૦૦ના હપ્તામાયં મળવાની 
છે તે અનવ્ે આશરે સાડા ત્રણ લાખ વૃદ્ધ શ્ન:સહા્ અને 
ર૯૬૫૭ રદવ્ાયંગ લાભાથદીઓને મળીને રૂ. ૩૭.૯૬ કરોડની 
સહા્ મળશે. 

• રાજ્ની ત્રણ લાખ છતે્તાલીસ હજાર જેટલી ગયંગા સવરૂપા 
માતા-બહેનો જે ગરીબી રખેાથી ઉપર શ્નવાયાહ કરે છે (નોન 
બી.પી.એલ) તેમને બે તબક્ામાયં રૂ. ૧૦૦૦ની રકમ 
એકસગ્રેશી્ા તરીકે ચૂકવવા અનવ્ે રૂ. ૩૪.૬૦ કરોડની 
સહા્ થશે. •
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હવશ્વભરમાં	વસતા	ગુજરાતીઓને	મુખ્યમંત્ીશ્ીનું	સટોશ્યિ	મીરડ્યાના	માધ્યમથી	સંબટોધન
તમારા	સવજનટો-પરરવારજનટોની	હચંતા	

ગુજરાત	સરકાર	કરે	છે	તમે	હનહ્ચંત	રિેશટો-CM

મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ સોશ્લ મીશ્ડ્ા પલેટફોમયા 
ફેસબૂકના માધ્મથી સયંબોધન કરતાયં શ્વવિવ્ાપી મહામારી 
કોરોના-કોશ્વડ-૧૯ સામે સૌ સાથે મળીને શ્વજ્ી થઇશુયં એવો 
શ્વવિાસ વ્કત ક્યો છે. 

સમગ્ર શ્વવિ કોરોના સયંકટ સામ ેલડી રહ્ છે. સમગ્ર માનવજાશ્ત 
સામે ઉભી થ્ેલી આ સમસ્ામાયંથી બહાર આવવા ગુજરાતની 
સાથે આખો દેશ એક થઈ કા્યા કરી રહ્ો છે. મુખ્મયંત્રી શ્રી 
શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ સોશ્લ મીશ્ડ્ા પલેટફોમયા ફેસબૂકના 
માધ્મથી શ્વવિભરમાયં વસેલા ગુજરાતી ભાઇઓ-બહેનો 
પરરવારજનોને સયંબોધન કરી સૌને સાથે મળી આ મહામારીમા 
સામે  શ્વજ્ી થઇશુયં એવો શ્વવિાસ વ્કત ક્યો હતો. ગુજરાતે આ 
વા્રસના સયંક્રમણ અને વ્ાપને વધતો અટકાવવા કેળવેલી 
સજ્જતા અને આગોતરા સમ્બદ્ધ આ્ોજનની પણ શ્વસતૃત 
ભુશ્મકા આપી હતી. 

ગજુરાતી પરરવારોને સયંબોધન કરતા મખુ્ મયંત્રીશ્રીએ જણાવ્ુયં 
હતુ કે, આજે આખુયં શ્વવિ કોરોનાની મહામારીના ઝપેટમાયં છે, 
ત્ારે આપણા સૌ માટે આ એક શ્ચયંતાનો શ્વર્ છે. મને અલગ-
અલગ જગ્ાઓથી અને શ્વશ્વધ માધ્મો દ્ારા તમારા સયંદેશાઓ 
મળતા રહે છે. હુયં તમારી શ્ચયંતાને સમજી શકું છુયં કેમ કે, લાગણીના 

તારથી જોડા્ેલા સૌ ગુજરાતીઓને એકબીજા માટેની શ્ચયંતા થા્ 
એ પણ સવભાશ્વક છે. ભારતમાયં કોરોનાનો પ્રકોપ શરૂ થ્ો તે 
પહેલાયં દુશ્ન્ાના ઘણા દેશોમાયં આ પ્રકોપ થઇ ચૂક્ો હતો. આ 
કેસ સટડીને કારણે જ ભારતે અગમચેતીના ઘણા પગલાઓ 
શ્હંમતથી લીધા છે. તવરરત શ્નણયા્ લેવાની ક્મતા માટે પ્રખ્ાત 
એવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ ભારતભરમાયં લોકડાઉન 
જાહેર કરી દીધુયં છે. 

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુયં ક ે, આ પ્રકારની 
પરરસસથશ્તનો અયંદાજો ૧૫ માચયાથી જ ગજુરાત ેપસબલક અવરેનેસથી 
શરૂ કરી દીધો હતો. પસબલક પલેશ્સસ બયંધ કરી દીધા, પસબલક 
ટ્રાનસપોટયાને સેનેટાઇઝ ક્ાયા અને ગુજરાતના ૬ શ્જલ્ાઓમાયં તો 
લોકડાઉન પણ શરૂ કરી દીધુયં હતુયં. વડાપ્રધાનશ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 
૨૧ રદવસનુયં લોકડાઉન જાહેર ક્ુું ત્ારે ગુજરાત વધુ સારી રીતે 
તૈ્ાર હતુયં. ગુજરાતની આરોગ્ વ્વસથા અને આરોગ્ માળખુયં 
પહેલેથી મજબૂત છે અને તેને જ કારણે ચીનનો પણ આપણે રેકોડયા 
તોડીને માત્ર ૭ રદવસોમાયં ૨૨૦૦ બેડની માત્રને માત્ર કોશ્વડ 
ડેરડકેટેડ હોસસપટલ તૈ્ાર કરી શક્ા. 

ગુજરાતના તમામ શ્જલ્ાઓમાયં ૧૦૦-૧૦૦ બેડની એમ 
લગભગ ૩૦૦૦ બેડની વ્વસથાઓ પણ ઊભી કરી દીધી. આજે 

હચંતન

økwshkík ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૦25



૩૧ ખાનગી હોસસપટલો જે વાતસલ્, મા અમૃતમ્ જેવી 
્ોજનાઓમાયં સરકારની સાથ ેછે તેમાયં પણ ૪૦૦૦ બડેની વ્વસથા 
કરવામાયં આવી છે. ગજુરાત ેલગભગ ૯,૫૦૦થી ૧૦,૦૦૦ જેટલા 
બેડની આગોતરી વ્વસથા કરી છે. જેમાયંથી ૧૦૦૦ બેડ 
વેસનટલેટરથી સજ્જ છે. ગુજરાતમાયં ટેસસટંગ, શ્ટ્રટમેનટ, કોરેનટાઇન, 
કલસટર કોરેનટાઇનની સુશ્વધાઓ હોવાને કારણે રાજ્માયં 
કોરોનાના ફેલાવાને શ્સશ્મત રાખવામાયં આપણે અયંશત સફળ પણ 
થ્ા છીએ. અત્ારે ટેસસટંગની સયંખ્ામાયં ધરખમ વધારો ક્યો છે 
અને તેનો લાભ પણ આપણે લઇ રહ્ા છીએ એમ મુખ્મયંત્રીશ્રીએ  
ઉમે્ુું હતુયં.

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્ુ હતુયં કે, હવે આપણે 
વેસનટલેટર પણ ગુજરાતમાયં જ બનાવીએ છીએ. એન-૯૫ માસક, 
થ્ી-લે્ર માસક, PPE રકટ પણ ગુજરાતમાયં બનાવવામાયં આવી 
રહી છે. ગુજરાતની ફામાયા કંપનીઓ પણ સમ્રગ શ્વવિમાયં કોરોના 
સામે લડવાની પ્રાથશ્મક દવાઓ બનાવીને પૂરી પાડી રહી છે. 
આમ ગુજરાત પોતાનુયં ધ્ાન તો રાખી રહ્યં છે સાથે જ ભારતની 
શ્ચયંતા કરીને અન્ દેશોને પણ મદદ કરવા માટે ગુજરાત  
તતપર છે.

લોકડાઉનને કારણે કરોડો લોકોની શ્જયંદગી અટકાઇ પડી છે. 
ત્ારે સૌને જીવન-જરૂરર્ાતની વસતુઓ મળે એના માટે રાજ્ 
સરકારે પણ ઉત્તમ વ્વસથા કરી છે. દુધ, શાકભાજી, કરર્ાણુયં 
અને દવાઓ જેવી વસતુઓની લોકડાઉનમાયં કોઇપણ તકલીફ ન 
પડે તેના માટેની પણ વ્વસથા કરવામાયં આવી છે. સમાજ-સેવી 
સયંસથાઓ પણ આગળ આવી છે અને લગભગ ૯૦ લાખથી પણ 
વધુ ફૂડ-પેકેટનુયં શ્વતરણ પણ રાજ્ સરકાર કરી ચૂકરી છે એમ 
તેમણે ઉમે્ુું હતુયં. 

પસબલક રડસસટ્રબ્ુશન શ્સસટમના 
માધ્મથી લગભગ સવા ૩ કરોડ લોકોને 
મશ્હનાભરનુયં અનાજ, દાળ, ચોખા, ખાયંડ 
વગેરે આપણે પૂરૂ પાડી ચૂક્ા છીએ. હવે 
બીજા સવા ૩ કરોડ લોકો જે એપીએલ 
કાડયા ધારક હતા એવા લોકોને પણ ૧૩મી 
એશ્પ્રલ તારીખથી અનાજ શ્વતરણ અને 
ફૂડ બાસકેટનુયં રડસસટ્રબ્ુશન શરૂ ક્ુયા છે. 
મુખ્મયંત્રીશ્રી એ જણાવ્ુ કે છેવાડાની 
જગ્ાઓમાયં પણ અસરકારક રીતે અનાજ 
પહોંચાડવામાયં આવી રહ્યં છે. ગુજરાતમાયં 
કોઇ માણસ ભૂખ્ુ ન સૂવે, કોઇ ગરીબ 
માણસ ભોજન વગરનુયં ન રહે, અન્ન 
વગરનો ન રહે તેના માટે અન્નરિહ્મ ્ ોજના 
પણ લાગુયં કરી દીધી છે.

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ શ્વવિભરમાયં વસતા ગુજરાતી 
ભાઇઓ-બહેનોને શ્વવિાસ આપ્ો કે, આપ સૌ ગુજરાત માટે 
શ્ચયંશ્તત છો. ત્ારે તમારા સગા-વહાલા, સવજનો અને સાડા છ 
કરોડ ગજુરાતીઓની શ્ચયંતા ગજુરાતની સરકાર કરી રહી છે. તમારે 
કોઇપણ પ્રકારની શ્ચયંતા કરવાની જરૂર નથી.  ગજુરાત ેભતૂકાળમાયં 
અનેક શ્વપત્તીઓનો સામનો ક્યો છે ત્ારે સૌ ભેગા મળીને 
કોરોનાની આ શ્વપત્તીમાયં પણ આપણે શ્વજ્ી થઇને બહાર  
આવીશુયં જ. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ શ્વવિમાયં વસતા ગુજરાતીઓની શ્વશેર શ્ચયંતા 
કરતા જણાવ્ુયં કે, તમે સૌ દુશ્ન્ાના અલગ-અલગ દેશોમાયં છૂટા-
છવા્ાયં રહો છો. ત્ાયં સયંક્રમણના સમાચારો અને સયંક્રમણનુયં 
આક્રમણ પણ વધારે છે. અમેરરકા, ન્ુ્ોક્ક, ન્ુજસદી, એલ.એ, 
સાથે-સાથે શ્રિટનમાયં પણ ખૂબ મોટી સયંખ્ામાયં ગુજરાતીઓ છે 
ત્ારે તમે બધા પોતાનુયં ધ્ાન રાખજો અને જ્ાયં છો ત્ાયં પોતાના 
ઘરમાયં જ રહેજો.

તેમણે જણાવ્ુયં કે, તમે જે દેશમાયં છો ત્ાયંના શ્ન્મો અને 
રદશા-શ્નદદેશોનુયં પાલન કરતા જ હશો. આવા સમ્ે શરીર સવસથ 
રહે, મન પ્રફૂસલ્ત રહે તે માટે શ્વશેર પ્ર્ાસો પણ કરવા પડશે. 
આનો પણ ઉત્તર આપણી ભારતી્ પરંપરામાયં જ છે. ્ોગાસન, 
કસરતો અને પ્રાણા્મથી માયંડીને અનેક વસતુ આપણા શરીરને 
ખૂબ મજબૂત બનાવે છે.

તેમણે વધુમાયં કહ્યં કે, ધ્ાન કરવાથી પણ એક પોશ્ઝરટશ્વટી 
અને શ્વચારોની સાથે સાથે મન પણ ખુબ પ્રફૂસલ્ત રહે છે. જો 
આપણે રોગ-પ્રશ્તકારક શશ્તિમાયં વધારો કરી દઇશુયં તો કોરોના 
સામેની મોટી જીત મળશે. આનો જવાબ પણ આપણા આ્ુવષેદમાયં 

છે. ગરમ પાણી પીવુયં, ગરમ પાણીના 
કોગળા કરવા, હળદરવાળુયં પાણી પીવુયં, 
હળદરવાળુયં  દૂધ પીવુયં આવા અનેક 
સમાધાનો અને ઘરગરથુ ઇલાજો આપણી 
પાસે પડેલા છે તેનો પણ વ્ાપક ઉપ્ોગ 
કરશો તેવી અશ્પલ તેમને કરી હતી. 

ભારતમાયં એક સુયંદર નેતૃતવ આપણા 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદી કરી 
રહ્ા છ ેત્ારે ખૂબ સારાવાના થવાના 
છે. ભારત અને ગુજરાત સલામત છે. 
સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓ અને શ્વવિમાયં 
વસતા ગુજરાતીઓ સૌએ સાથે મળીને 
આ કોરોનાનો સામનો કરીશુયં અને 
શ્વજ્ના શ્વવિાસ સાથે આગળ વધીશુયં 
એવી તેમને પૂણયા શ્રદ્ધા હોવાનો મત 
વ્તિ ક્યો હતો. •

• ગુજર�તો ક�ોર�ોન� િ�યરસન� મુક�બલ� 
મ�ટો  સજજત� કો ળિી આગ�ોતર� 
આય�ોજન�ો કરી લીધ�.

• ર�જ્યમ� ંમહ�નગર�ો-જજલલ�મથક�ોએો 
કુલ ૧૦ હજર બોિની ક્મત� સ�થો 
ક�ોવિિ િોિીકોટોિ હ�ોસસપટલ ક�ય્ણરત.

• ગુજર�ત દોશનો િોનટટીલોટર-N-95 
મ�સ્ક-થ્ી લોયર મ�સ્ક-પી.પી.ઇ વકટ 
પૂર� પ�િિ� તતપર. 

• ગજુર�તો મ�ત્ર ૭ વદિસમ�ં જ રર૦૦ 
બોિની ક�ોર�ોન� િોિીકોટ હ�ોસસપટલ�ો 
ઊભી કરી દીધી. 

• જો દોશમ�ં િસ્� છ�ો ત�ંન� િત્ણમ�ન 
સથિતીન� વનયમ�ો વદશ�વનદયોશ�ોનંુ 
એિશય પ�લન કર�ો.
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કટોરટોના	કિેર	વચ્ે	વડટોદરાના	અનગઢ	ગામે	ચીંધી	નવી	રાિ
" બી.	પી.	દેસાઇ

શ્હનદી રફલમનુયં એક ખૂબ લોકશ્પ્ર્ 
ગીત છે... સાથી હાથ બઢાના... એક 
અકેલા થક જા્ેગા.. શ્મલકર બોજ 
ઉઠાના...કોરોના સયંકટના મુશકેલ સમ્માયં 
ગામના ગરીબ પરરવારોની પાલક તરીકેની 
જવાબદારી સવીકારી લઈ વડોદરા 
તાલુકાના અનગઢ ગામના ગામલોકોએ 
આ સુયંદર ગીત અને લોકલાડીલા 
વડાપ્રધાનશ્રીએ વ્તિ કરેલા શ્વચારને 
સાથયાક ક્યો છે.

કોરોના કહેરના કારણે દેશવ્ાપી 
લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં 
રોજનુયં કમાઇન ેપટેી્ુયં રળતા 
શ્રમજીવીઓ જરૂરી્ાતમયંદો 
મુશકેલીમાયં ન મુકા્ા તેનુયં 
સરકારની સાથે નાગરરકો 
પણ ધ્ાન રાખે છે. આવા 
સમ્ે વડોદરા નજીકના 
૧૮૦૦૦ ની વસતી ધરાવતા 
અનગઢ ગામે એક નવો પથ 
કંડારી સમગ્ર રાજ્ના અન્ 
ગામડાઓ માટે નવીન રાહ 
ચીંધ્ો છે.

કોરોનાની પરરસસથશ્તમાયં 
લોકડાઉનના પગલે અનગઢ 
ગામના સરપયંચ શ્રી રાજુભાઇ ગોશ્હલને 
શ્વચાર આવ્ો ક ે સમૃધધ લોકોને 
લોકડ ાઉનની સ સથશ્તમાયં  આવશ્ક 
ચીજવસતુઓ મેળવવાની કોઇ તકલીફ 
નહીં પડે, પરંતુ ગામમાયં રોજનુયં રળીને 
રોટલો ખાતા ગરીબ અને શ્રમજીવી 
પરરવારો તથા ગયંગાસવરૂપા માતાઓ કેવી 
રીતે પોતાના પેટનો ખાડો પૂરશે.

સરપયંચશ્રી રાજુભાઇ ગોશ્હલે પોતાની 
આ સયંવદેના ગ્રામ પયંચા્તના સભ્ો સમક્ 
રજૂ કરી આવા લોકોને મદદરૂપ થવા એક 
અશ્ભનવ પ્ર્ોગ કરી સરપયંચ સશ્હત ગ્રામ 
પયંચા્તના તમામ ૧૭ સભ્ોએ ગામની 

એકપણ વ્રકત ભૂખે ન રહે અને તેમને 
કોઇની સામે મદદનો હાથ ન ફેલાવો પડે 
તે માટે આવા કુટુયંબોને દત્તક લઇ એક 
પરરવારને ૧૫ થી ૨૦ રદવસ ચાલેુ તેટલુયં 
રાશન પૂરુયં પાડવા માટેની દત્તક પરરવાર 
્ોજના અમલમાયં મૂકરી.

સરપયંચશ્રીએ ગામના આશ્થયાક રીતે 
સમૃધધ  અને આગેવાન લોકોને આવા 
પરરવારોને દત્તક લેવા અપીલ કરી. 
સરપયંચની આ અપીલને વ્ાપક આવકાર 
મળ્ો અને ગ્રામ પયંચા્તની આ પહેલને 
સૌ એ વધાવી લઇ સમૃધધ લોકો અને 

દાતાઓએ આવા કુટુયંબ પરરવારન ેમદદરૂપ 
થવાની તતપરતા દશાયાવી દાતાઓ , સરપયંચ 
અને ગ્રામ પયંચા્તના સહ્ોગથી આવા 
૧૧૨ જેટલા ગરીબ પરરવારોને ૧૫ થી 
૨૦ રદવસ ચાલે તેટલા રાશનની કરીટ 
તૈ્ાર કરી પહોંચાડવામાયં આવી  છે.
ગામમાયં હજુ આવા ગરીબ પરરવારોને 
શોધવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

સરપયંચશ્રી એ જણાવ્ુયં કે લોક ડાઉન 
લયંબાશે તો આવા ગરીબ પરરવારોને વધુ  
પયંદરથી વીસ રદવસ ચાલે તેટલુયં રાશન પૂરુયં 
પાડવામાયં આવશે.

સરપયંચશ્રી ગોશ્હલ ેજણાવ્ુયં કે અનગઢ 

ગામના રાજુભાઇ ઠકકરે ૧૦ ગરીબ 
પરરવારો, શ્રી ફતશે્સયંહ ગોશ્હલ ે૨૩ ગરીબ 
પરરવારો, ગામમાયં દવાખાનુયં ચલાવતા ડાયા. 
અરૂણ પટેલે ૧૦ પરરવારો, તો ખાનગી 
કંપનીમાયં ફરજ બજાવતા શ્રી ર્જીભાઇ 
ગોશ્હલ ેપોતાનો એક માસનો પગાર આપી 
૧૫ કુટુયંબોને દત્તક લેવાની જવાબદારી 
ઉપાડી લીધી છે. 

સરપયંચશ્રી રાજભુાઇએ જણાવ્ુયં કે દત્તક 
પરરવારન ેપાયંચ કરી.ગ્રા. ચોખા, બ ેકરી.ગ્રા. તેલ 
બ ેકરી.ગ્રા. ખાયંડ ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ મસાલા, 
એક કરી.ગ્રા. તવુરે દાળ, ડુયંગળી તથા કઠોળની 

કરીટ તૈ્ ાર કરી આપવામાયં આવ ેછે. 
સરપયંચશ્રી રાજુભાઇએ જણાવ્ુયં કે 

અનગઢ ગ્રામ પયંચા્ત ેગરીબ જરૂરી્ાતમયંદ 
પરરવારને  સહા્ કરી સામાશ્જક 
ઉત્તરદાશ્્તવ શ્નભાવ્ુયં છે. આ મુજબ 
રાજ્ની અન્ ગ્રામ પયંચા્તો આગળ 
આવે તો દરીદ્રનારા્ણોની મોટી સેવા 
થશે .  ક ોર ોના  સયંદભ ષે ઉભી થ્ેલ 
પરરસસથશ્તમાયં અનગઢ ગામે સમગ્ર 
રાજ્ની ગ્રામ પયંચા્તો માટે પ્રેરણાદા્ી 
કામગીરી કરી છે. જેને અન્ ગ્રામ 
પયંચા્તો પણ અપનાવે એ હાલના 
સમ્ની તાતી જરૂરી્ાત છે. •

પિેિ
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કટોરટોના	વટોરરૂમમાંથી	સીધટો	સંવાદ
" હમનેશ	હત્વેદી

કોરોના વા્રસ કોશ્વડ-૧૯ની હાલની સજાયા્ેલી 
પરરસસથશ્તમાયં જાહેર થ્ેલા લોકડાઉનમાયં રાજ્ સરકારે લીધેલાયં 
પગલાઓ વ્વસથાઓ અને જરૂરતમયંદ વ્શ્તિઓ પ્રત્ેની 
સયંવેદનાઓને કારણે સરકારની કામગીરી અયંગે સમાજજીવનના 
પ્રશ્તશ્ષ્ત અગ્રણીઓ, કથાકારો, સયંતો, ડોકટરો, નસયો-
પેરામેરડકલ સટાફ આમજનતા સાથે મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ 
રૂપાણીએ સી.એમ. ડેશબોડયાના માધ્મથી સયંવાદ ક્યો હતો. 
આમ મુખ્મયંત્રીશ્રીએ સી.
એમ . -ક ોમનમેન  તર ી ક ે 
પોતાની છબીને વધુ એકવાર 
ઉજાગર કરતુયં એક આગવુયં 
ઉદાહરણ પુરૂ ંપાડુ્યં હતુયં.

કેટલી અદભૂત વાત છે કે 
રાજ્ના મુખ્મયંત્રીશ્રી દરેક 
વ્શ્તિ સાથે આ સયંદભયામાયં 
વાત કરે છે અને આવા કઠીન 
સમ્માયં તેમની દરકાર રાખે 
છે. મુખ્મયંત્રીશ્રીએ નેતૃતવ 
પુરૂ પાડે એવી વ્શ્તિઓ સાથે વાત કરી પણ આમજનતા સાથે 
પણ હ્રદ્સપશદી સયંવાદ ક્યો.

શ્વવિવ્ાપી મહામારી કોરોના વા્રસને પગલે દેશમાયં 
જાહેર થ્ેલા ૨૧ રદવસના લોકડાઉન સસથશ્તમાયં ગુજરાતનાયં 
છેવાડાના અયંતરી્ાળ ગામોના ગ્રામજનોને જીવનજરૂરી 
ચીજવસતુઓ, આરોગ્ સેવાઓ વગેરે શ્ન્શ્મત મળે છ ેકે કેમ 
તેનુયં મોનીટરીંગ મુખ્મયંત્રીશ્રીએ સવ ય્ં વાતચીત કરીને ક્ુું હતુયં. 
આ વાતચીતમાયં તેમણે સૌને વારંવાર પૂછ્ુયં કે તમને કોઈ 
તકલીફ તો નથી ને? તમને સમ્સર બધી વસતુઓતો મળી 
જા્ છે ને ? તમારી અન્ વ્વસથા તો બરાબર છે ને? આમ 
તેમણે તેમની વાતચીત દરશ્મ્ાન તેમનામાયં રહેલી આગવી 
સયંવેદનશીલતાનો પરરચ્ આપ્ો હતો.

મુખ્ મયંત્રીશ્રીએ ગામોના સરપયંચો સાથેની વાતચીતમાયં 
તેમના ગામમાયં લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં રેશનીંગની દુકાનો પર 
પૂરતો અનાજનો પુરવઠો છે કે નહીં, આરોગ્ સેવાઓ બરાબર 
ને ્ોગ્ મળે છે કે નહીં ! ગામમાયં સફાઇ વ્વસથા, દૂધ, 
શાકભાજી, કરર્ાણુયં જેવી આવશ્ક ચીજવસતુઓ શ્ન્શ્મત મળે 
છે કે કમે તે અયંગે ઊયંડાણપૂવયાક વાતચીત કરી ફરીડબેક મેળવ્ા 
હતા અને જન જાગૃશ્ત દાખવવા, સોશ્શ્લ ડીસટનસ જાળવવા, 
વા્રસના સયંક્રમણથી બચવા જરૂરી કાળજી લેવા સૂચનાઓ 

આપી હતી. આમ ગામની પરરસસથશ્તની રોજે રોજ માશ્હતી 
મેળવી આગવી સયંવેદનશીલતાની અનુભૂશ્ત કરાવી હતી.

આ સાથે મુખ્ મયંત્રીશ્રીએ તબીબી ્ોદ્ધાઓ અને આરોગ્ 
કમદીઓ સાથે પણ ખુબ હૃદ્સપશદી સયંવાદ ક્યો કે હોસસપટલમાયં 
બધુ બહાર ચાલે છે ને કોઇ વ્વસથાની કમી નથીને તમારી 
અને તમારા સટાફની તબી્ત સાચવજો કારણ કે તમે અમારા 
માટે સૌથી પહેલી પ્રા્ોરીટી છો.

હાલની પરરસસથશ્તમાયં CM ડેશબોડયા અને જનસયંવાદ કેનદ્ર 
ક ો ર ોન ા  વ ોર  રૂમમાયં 
પરરવશ્તયાત થઇ ગ્ુયં છે. 
રદવસના ૧૬-૧૬ કલાક 
મુખ્મયંત્રીશ્રી રાજ્ના 
ખૂણે ખૂણાના લોકો સાથે 
સઘન સયંવાદ કરે છે અને 
તેમને જરૂરી સૂચના તેમજ 
તેમની તકલીફો વગેરેથી 
માશ્હતગાર થઇ તેમને 
મ દ દ રૂ પ  થ ા ્  છ ે. 
તેમનામાયં આતમશ્વવિાસ 

પેદા કરે છે. રોજે રોજ કોર કશ્મરટની બેઠક કરી નવા નવા 
શ્નણયા્ો લઇ લોકડાઉનમાયં લોકોની મુશકેલીઓ આસાન કરી રહ્ા 
છે. મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્ને નેતૃત્વ પુરુ પાડે તેવા લોક અગ્રણીઓ 
સાથે સયંવાદ કરી ગુજરાત સરકારની કામગીરીની રૂપરેખા આપી 
અને તમનુયં માગયાદશયાન પણ પ્રાપ્ત ક્ુું હતુયં.

પ્રહસદ્	સંતટો-કથાકારટો-કિાકારટો	-	વરરષ્ઠ	
અગ્રીઓ	સાથે	સંવાદ	-	વાતચીત

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વા્રસ કોશ્વડ-
૧૯ની સજાયા્ેલી સસથશ્તમાયં જાહેર થ્ેલા લોકડાઉનમાયં રાજ્ 
સરકારના પગલાયંઓ, વ્વસથાઓ અને જરૂરતમયંદ વ્શ્તિઓ 
પ્રત્ેની સયંવેદનાઓની કામગીરી અયંગે સમાજજીવનના પ્રશ્તશ્ષ્ત 
અગ્રણીઓ, કથાકારો, સયંતો સાથે સી.એમ. ડેશબોડયાના માધ્મથી 
શ્વડી્ો સયંવાદ ક્યો હતો. 

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ સુપ્રશ્સદ્ધ કથાકાર સયંત શ્રી 
મોરારીબાપ,ુ ભાગવત કથાકાર પજૂ્ રમશેભાઇ ઓઝા તમેજ પવૂયા 
મુખ્મયંત્રી અને વરરષ્ અગ્રણી શ્રી કેશુભાઇ પટેલ, રફલમ – નાટ્ય 
સયંગીત જગતના સુપ્રશ્સધધ કલાકારો શ્રી પરેશ રાવલ અને શ્રી 
રદપીકા ચીખલી્ા તેમજ શ્રી શ્વક્રમ ઠાકોર સાથે વાતાયાલાપ  
ક્યો હતો.

સંવાદ
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મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્માયં લોકડાઉનની સસથતીને મળી રહેલા 
જનસહ્ોગ ઉપરાયંત પ્રજાવગયો – નાગરરકો ઘરમાયં જ રહીને અને 
સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ જાળવીને કોરોના વા્રસનુયં સયંક્રમણ ફેલાતુયં 
અટકાવવા સહ્ોગ કરે છે તેની ભૂશ્મકા આપી હતી.

તેમણે સમાજવગયો પર પોતાના વ્શ્તિતવ અને કતયાવ્થી 
પ્રભાવી રહેલા અને માગયાદશયાક બનેલા આ મહાનુભાવો પાસેથી 
અગત્ના સૂઝાવોની અપેક્ા પણ વ્તિ કરી હતી.

રાજ્ના સૌ નાગરરકોને પણ પોતાની આરોગ્રક્ા માટે 
લોકડાઉનના શ્ન્મોનુયં પાલન કરવા અને પ્રશાસનનો સહ્ોગ 
કરવા મહાનુભાવોએ અપીલ કરી હતી અને આ કપરા સમ્ે સૌ 
સરકારની પડખે છે તેવો અહેસાસ કરાવ્ો હતો.

આ સયંવાદની આછેરી ઝલક અહીં પ્રસતુત છે.
પ.	પૂ.	શ્ી	મટોરારીબાપુ

મુખ્ મયંત્રીશ્રીએ શ્રી મોરારીબાપુ સાથે લોકડાઉનના ૧૦માયં 
રદવસે કોરોના કોશ્વડ – ૧૯ના કમયા્ોગીઓ – સરકારની 
કામગીરીઓ અયંગે – વાતચીત કરતા જણાવ્ુયં હતુયં કે, આરોગ્ની 
કામગીરી વધુ તેજ કરી છે. પરંતુ જો વધુ કેસો થા્ તો રાજ્ 
સરકાર તેને પહોંચી વળવા સક્મ છે. સપલા્ ચેન પણ તુટે નહી 
અન ેલોકોન ેઆવશ્ક ચીજવસતુઓ મળી રહે તેવી વ્વસથા રાજ્ 
સરકારે કરી છે.

શ્રી મોરારીબાપુએ જણાવ્ુયં કે, રાજ્ સરકારની કામગીરી 
સમાચાર માધ્મોથી મેળવુયં છુયં. પરંતુ આપના મુખે ગુજરાતની 
પરરસસથશ્તની રૂપરેખા સાયંભળ્ા પછી આપણા રાષ્ટના્ક અને 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદી અને આપણા મુખ્મયંત્રીશ્રી બન્ને 
સાથે મળીને કેનદ્ર અને રાજ્ સરકાર જે પગલાયં ભરી રહ્ાયં છે તે 
સરાહની્ છે. જેથી કશૂ્ વચ્ે લાવ્ાવગર સવયાલોકો માટે અને 
સવયાજન શ્હતા્ જે પગલાયં ભરવામાયં આવ્ા છે તેનુ પાલન કરવુયં 
એ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે થોડો અસયં્મ આપણને ખૂબ મોટી 
મુશકેલીમાયં મુકરી શકે છે. રાજ્ સરકારે કોરોના વા્રસ સામે જે 
સતુત્ પગલાયં ભ્ાયા છે તેનાથી હુયં પ્રસન્નતા વ્તિ કરુયં છુયં. આપ 
રાજ્ની આટલી ચીંતા કરી રહ્ા છો. આપ સવયા ધમષે માટે જે કરી 
રહ્ા છો ત્ારે વ્ાસ પીઠ તમારી રાજ પીઠની સાથે છે. હુયં બધાને 
અપીલ કરી રહ્ો છુયં કે ગુજરાતની સસથશ્ત સારી થતી જા્ અને 

એમાયં જનતા ખબુ જ સહકાર આપ.ે મારી સાધ ુતરીકે સૌન ેઅપીલ 
છે કે આ અનુષ્ાન આપણુયં છે સવ થી સવયા સુધી આપડે તેને 
પહોંચાડીએ. અને રાત્રે ૯થી ૯ મીનીટ સુધી આ પ્રકાશ પવયામાયં 
આપડે તેને પ્રગટ કરીએ. બધાજ લોકો તેમાયં જોડા્. અને આપડે 
બધા આ મહામારીના સમ્માયં સાથે છીએ એ શ્સધધ કરીએ આપ 
સૌને ભગવાન બળ આપે અને તેનુયં ફળ નાના મા નાના માણસ 
સુધી પહોંચે.

શ્ી	રમેશભાઇ	ઓઝા

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ શ્રી રમેશભાઇ ઓઝાને રાજ્ સરકારે 
કોરોનાના સયંદભયામાયં લીધલેાયં પગલાયંની શ્વગતવાર માશ્હતી આપતા 
જણાવ્ુયં હતુયં કે, જ્ાયં વધારે પ્રભાવમાયં આ વા્રસનો ફેલાવો છે 
તેને સીલ કરી ત્ાયં તેને અટકાવવાની કામગીરી ૫૦૦થી વધુ ટીમ 
દ્ારા મોટી પ્રમાણમાયં શરૂ કરાઇ છે. આ ઉપરાયંત ગુજરાતમાયં 
લગભગ દરેક શ્જલ્ા કક્ાએથી શરૂ કરીને અમદાવાદ, બરોડા, 
રાજકોટ અને સુરતમાયં કેસો ન વધે એ માટે અને કેસોની સયંખ્ા 
વધે તો તેને માટે પૂરતી તૈ્ારી કરવામાયં આવી છે. તમામ 
ગામડાઓમાયં સનેીટાઇઝથી માયંડીન ેલોકો તયંદરુસત રહે અન ેલોકોને 
પૂરતા પ્રમાણમાયં જીવન જરૂરી ચીઝવસતુઓ સરળતાથી મળે તેવી 
વ્વસથા પણ ગોઠવવામાયં આવી છે. અન ેલોકો લોકડાઉનનો સારી 
રીતે અમલ કરે તેવી વ્વસથા ગોઠવવામાયં આવી છે. અેકંદરે 
ગુજરાતમાયં રોગ વધુ વણસે નહી તેવા પ્ર્ત્ો કરવામાયં આવ્ા 
છે. આમ મારી ફરજ છે કે આપના જેવા સયંતો મહંતોને મારે 
માશ્હતી આપવી જોઇએ અને આપનુયં માગયાદશયાન – સૂચન પણ 
અમારા માટે ખૂબ જ મહતવનુયં રહેશે.

શ્રી રમશેભાઇ ઓઝા એ જણાવ્ુયં કે સરકાર જ ેકામગીરી કરી 
રહી છે તનેાથી સૌ લોકોન ેસયંતોર ેછે લોકો પ્રસન્ન છે. આપણી એક 
એવી શ્વશરેતા છે કે સયંકટના સમ્માયં જનતા પોત ેજ સવેા માટે 
આગળ આવ ેછે. રાજ્ સરકાર રોગનુયં સયંક્રમણ અટકાવવા અને 
રોગ થ્ો હો્ તને ેસારી રીત ેસાજા કરવા કામ કરી રહી છે. તે 
સારી બાબત છે. રોગનુયં સયંક્રમણ અટકાવવા જ ેસોશ્લ ડીસટનસની 
વાત છે. તેન ેઆપણા માનની્ વડાપ્રધાન શ્રી અન ેઆપ સૌ જે 
કા ય્ા કરી રહ્ા છો. તને ેજનતાએ સારો પ્રશ્તસાદ આપ્ો છે. પણ 
જ ેલોકો તેનો ભયંગ કરે છે તને ેહુયં અપીલ કરૂ છુયં. તે સરકારના આ 
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કા ય્ામાયં સહ્ોગ આપ.ે જનતા અને સરકારના સશ્હ્ારા પ્ર્ાસમાયં 
આપણે સો આ મહામારીમાયંથી શ્વજ્ી નીવડશુયં.

શ્ી	દીપીકાબેન	ચીખિી્યા

મખુ્મયંત્રીશ્રીએ રામા્ણ સીરી્લના સીતાનુયં પાત્ર શ્નભાવતા 
એવા રદપીકાબેન શ્ચખલી્ા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્ુયં હતુયં 
કે, ગજુરાત ેકોરોનાની મહામારીન ેનાથવા અનકેશ્વધ પગલાયં ભ્ાું 
છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ આપેલા માગયાદશયાન મુજબ 
આપણે આગળ વધી રહ્ાયં છે. હાલ અત્ારે તો આપણે સમગ્ર 
ધ્ાન આ રોગના રોગીઓની સયંખ્ા વધે નહી અને જે રોગી છે 
તે જલદી સાજા સારા થા્ તેમાયં છે. શ્રી દીપીકાબેને જણાવ્ુયં કે, 
ગુજરાતને મારી જ્ારે પણ જરૂર હો્ ત્ારે હુયં મારુ ્ોગદાન 
આપવા તૈ્ાર છુ. તેમણે લોકોને રાજ્ સરકારના આ કા્યામાયં 
સહકાર આપવા અપીલ પણ કરી હતી.

વડટોદરાના	રાજમાતા	શ્ી	શુભાંહગની	દેવી

મખુ્મયંત્રીશ્રીએ રાજમાતા શુભાયંશ્ગની દેવીને રાજ્ સરકારની 
કોરોના સામેની લડાઇમાયં લીધલેા શ્વશ્વધ પગલાયંની શ્વગતો આપી 
હતી અને જણાવ્ુયં હતુયં કે, આપની અપીલ અને માગયાદશયાન 
રાજ્ના લોકોને ખૂબ જ ઉપ્ોગી થઇ પડશે.

રાજમાતા શુભાશ્ગની દેવીએ રાજ્ સરકારની કામગીરીના 
સયંદભયામાયં અશ્ભનયંદન આપતા જણાવ્ુયં હતુયં કે, રાજ્ સરકારે કોરોના 
સામે ખબૂ જ સારી કામગીરી વડોદરા શહેર સશ્હત સમગ્ર રાજ્માયં 
કરી છે. તમેણ ેલોકોન ેઅપીલ કરતાયં જણાવ્ુયં હતુયં કે, અન્ બાબતો 
ભૂલી લોકો એક થઇને રાજ્ સરકારને સહકાર આપે ઘરમાયં રહે 
સોશી્લ ડીસટનસીંગનુયં સખત પાલન કરે અને આવનાર સમ્માયં 
કાળજી લે અને માનવજાતના કલ્ાણ માટે એક થઇ અને આ 
મારામારીનો સામનો કરી એમાયંથી બહાર આવે.

શ્ી	પરેશ	રાવિ
શ્હનદી રફલમ જગતનાયં જાણીતા કલાકાર, પવૂયા સાયંસદ તથા 

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર એવા શ્રી પરેશભાઇ રાવલ સાથેની 
વાતચીતમાયં મખુ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વા્રસ 
સામ ેલડવામાયં લીધેલાયં શ્રણેીબધધ પગલાયંઓની શ્વગતો આપી હતી. 
જમેાયં રાજ્ભરમાયં કોરોના વા્રસ માટે ઉભી કરવામાયં આવલેી 
ડડેીકેટે, હોસસપટલની તથા જરૂરી મેરડકલ સાધનોની આપશૂ્તયા અયંગે 
તલસપશદી માશ્હતી પરૂી પાડી હતી. આ ઉપરાયંત, મખુ્મયંત્રીશ્રીએ 
રાજ્ના ગરીબી રેખાથી નીચનેાયં નાગરરકોન ેશ્નઃશલુક અનાજ પરૂા 
પાડવા અયંગ ેપણ શ્રી પરેશભાઇ રાવલન ેમાશ્હતગાર ક્ાયા હતા. 

કોરોના વા્રસ સામ ેલડવા ગજુરાત રાજ્ ેલીધેલાયં પગલાયં અયંગે 
જાણકારી મળેવ્ા બાદ શ્રી પરેશભાઇ રાવલ ેજણાવ્ુયં હતુયં કે, રાજ્ 
સરકારની કામગીરી સરાહની્ છે. આ સાથ ેતમેણે વડાપ્રધાન શ્રીએ 
લીધલેાયં લોકડાઉનનાયં શ્નણય્ા ોન ેસમ્સર અને અસરકાર પગલુયં 
ગણાવ્ુયં હતુયં. તમેજ આ કોરોના મહામારી સામનેા જયંગમાયં પોતાના 
તરફથી પરૂતાયં સાથ સહકારની ખાતરી આપી હતી.

શ્ી	કેશુભાઇ	પ્ેિ
રાજ્ના પવૂયા મખુ્ મયંત્રી શ્રી કેશભુાઇ પટેલ સાથનેી વાતચીતમાયં 

મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત તથા અમદાવાદમાયં 
કોરોના વા્રસને પ્રસરતો અટકાવવા રાજ્ સરકારે કરેલી 
કામગીરીની શ્વગત આપી હતી. આ શ્વગત જાણ્ા બાદ પવૂયા 
મખુ્મયંત્રી શ્રી કેશભુાઇ પટેલ ેઆભારની લાગણી વ્તિ કરી હતી. 
આ સાથ ેતમેણ ેજનતા ન ેઅપીલ કરી હતી કે, વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેનદ્રભાઇ મોદીએ કોરોના વા્રસ સામ ેલડવા લોકડાઉન માટે 
લીધેલાયં પગલાયંઓ – શ્નણય્ા ોન ેઅમલી બનાવવામાયં લોકોએ સહકાર 
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આપવો જોઇએ. શ્રી કેશભુાઇ પટેલ ેકોરોના વા્રસન ેમાનવભક્ી 
રાક્સ ગણાવ્ો હતો. તેથી આ રાક્સનાયં નાશ માટે પ્રજાએ સરકારે 
શ્નદદેશીત કરેલાયં શ્નણય્ા ોન ેપાળવા જોઇએ. આ પ્રસયંગ ેશ્રી કેશભુાઇ 
પટેલે એક પયંશ્તિનો ઉલ્ખે કરતાયં હતુયં કહ્યં કે,

ડયંકો વાગે, લડવૈ્ા શૂરા જાગજો રે, કા્ર ભાગજો રે.
જો આપણ ેઆપણી જાતન ેકા્રમાયં ખપાવવી હો્ તો, કોરોના 

સામેના જયંગમાયં સરકારનાયં લીધેલાયં શ્નણયા્ોનો ભયંગ કરીશુયં.
આ સાથે તેમણે સૂચન કરતા જણાવ્ુયં હતુયં કે, મોટી ઉંમરના 

નાગરરકોમાયં રોગ પ્રશ્તકારક શશ્તિ વધે તે માટે ના ્ોગ્ ઉપા્ો 
કરવા જોઇએ.

શ્ી	હવક્રમ	ઠાકટોર

ગુજરાતી રંગભૂશ્મમાયં જાણીતા કલાકાર તથા ગા્ક શ્રી 
શ્વક્રમભાઇ ઠાકોર સાથે વાતચીત કરતાયં મખુ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણીએ ગજુરાતમાયં કોરોના વા્રસ સાથ ેલડવામાયં વહીવટીતયંત્ર, 
આરોગ્ તયંત્ર તથા પોલીસતયંત્ર દ્ારા બીજા શ્નણયા્ોની માશ્હતી 
આપી હતી. 

શ્રી શ્વક્રમભાઇ ઠાકોરે જણાવ્ુયં હતુયં કે, કોરોના વા્રસ સામે 
લડવા માટે મેં મારા સમથયાકો તથા ગ્રામ્ શ્વસતારનાયં નાગરરકોને 
અપીલ કરી છે. આશા રાખુ છુયં કે, આ મહામારી સામેની લડતમાયં 
આપ સૌના સાથ – સહકારથી શ્વજ્ી થઇશુયં.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ	10	ગામટોના	સરપંચટો	સાથે	સીધટો	જ	
્ેહિફટોહનક	સંવાદ	કરી	–	રફડબેક	મેળવ્યા

શ્વવિવ્ાપી મહામારી કોરોના વા્રસને પગલે દેશમાયં જાહેર 
થ્ેલા ૨૧ રદવસના લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં ગજુરાતના છેવાડાના 
અયંતરર્ાળ ગામોના ગ્રામજનોને જીવનજરૂરી ચીજવસતઓ, 
આરોગ્ સેવાઓ વગેરે શ્ન્મીત મળે છે કે કેમ તેનુયં મોશ્નટરીંગ 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ સવ્યંમ આ ગામના સરપયંચો સાથે વાતચીત કરીને 
ક્ુું હતુયં.

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ મુખ્ મયંત્રી શ્નવાસ સથાને કા્યારત 
કમાનડ એનડ કનટ્રોલ સેનટરના જનસયંવાદ કેનદ્રના માધ્મથી 
રાજ્ના ૧૦ શ્જલ્ાઓના અયંતરર્ાળ શ્વસતાર દસક્રોઇ તાલકુાના 
નાયંદેજ, ભુજ તાલુકાના કુનરર્ા, વડગામ તાલુકાના વડગામ, 

વયંથલી તાલુકાના ખોરસા, રાજકોટ તાલુકાના ગઢકા, દાહોદ 
તાલુકાના ચયંદાવાડા, પારડી તાલુકાના પરર્ા, વ્ારા તાલુકાના 
શ્ચખલવાવ, કરજણ તાલુકાના શ્સમલી અને તળાજા તાલુકાના 
ટીમણા ગામના સરપયંચોને તેમના ગામમાયં લોકડાઉનની હાલની 
સસથશ્તમાયં રેશનની દકુાનો પર પરૂતો અનાજનો પરૂવઠો છે કે નહીં, 
આરોગ્ સવેાઓ ્ ોગ્ મળે છે કે કેમ, ગામમાયં સફાઇની વ્વસથા 
તેમજ દૂધ, શાકભાજી, કરર્ાણુયં જેવી આવશ્ક ચીજવસતુઓ 
શ્ન્શ્મત મળે છે કે કેમ ત ેઅયંગ ેઊયંડાણપવૂયાક વાતચીત કરી ફરીડબકે 
મેળવ્ા હતા.

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ આ સરપયંચોને તેમના ગામોમાયં કોરોના 
વા્રસ સામ ેલોકો જનજાગૃશ્ત દાખવે, સોશ્શ્લ રડસટનસ જાળવે, 
ગામમાયં ભેગા ના થા્ અને ઘરમાયં જ રહીને આ વા્રસના 
સયંક્રમણથી બચે તેની કાળજી લેવા પણ તાકરીદ આ વાતચીત 
દરમ્ાન કરી હતી. આ ગામોના સરપયંચોન ેમખુ્મયંત્રીશ્રીએ તમેની 
સાથે સીધી વાતચીત કરી ગામની પરરસસથશ્તની રજેરજ માશ્હતી 
મેળવી તેની આગવી સયંવેદનશીલતાની અનુભૂશ્ત કરાવી હતી.

સરપયંચોએ પણ રાજ્ સરકાર દ્ારા દરેક ગામમાયં લવેાઇ રહેલા 
સૌના આરોગ્ સુખાકારીના પગલાયંઓ અનાજનો પૂરતો જરથો, 
સાફ - સફાઇ વગેરે અયંગે સયંતોર વ્તિ ક્યો હતો. 

હનષ્ાપૂવ્વક	ફરજ	બજાવતાં	
સફાઇકમથીઓની	સરાિના	કરતાં	CM

મુખ્મયંત્રી શ્નવાસસથાનેથી સી.એમ. ડેશબૉડયા અને જનસયંવાદ 
કેનદ્રના માધ્મથી રાજ્ના સફાઇ કમયાવીરો સાથે વાત કરતાયં શ્રી 
શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્ુયં કે, સફાઈ કમયાવીરોની અનન્ સવેા 
અને શ્નષ્ાપૂવયાકના કતયાવ્થી ગુજરાતની જનતા સલામત અને 
કોરોના સામે સુરશ્ક્ત છે. મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
ગજુરાતના ૧૦ જટેલા સફાઇ કમયાવીરો સાથે સીધી વાત કરી હતી. 
તમેણ ેગજુરાતની જનતા વતી રાજ્ના તમામ સફાઈ કમયાવીરોનો 
આભાર માનીને તેમને હૃદ્પૂવયાક અશ્ભનયંદન આપ્ા હતા.

અમદાવાદ મહાનગરપાશ્લકાના સફાઈ કમયા્ોગી શ્રીમતી 
રદનાબેન નરેશભાઈ વાઘેલા સાથે વાત કરતાયં મુખ્મયંત્રી શ્રી 
શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ કહ્યં હતુયં કે, આવા કપરા સયંજોગોમાયં તમે 
સફાઈ કમયાવીરો ગુજરાતને સવચછ રાખવાની જે કપરી કામગીરી 
કરો છો તે અશ્ભનયંદનને પાત્ર છે. તેમણે તમામ સફાઇ કમદીઓને 
આપવામાયં આવતા માસક, હેનડગલોઝ, સેશ્નટાઈઝર, હાથ ધોવાના 
સાબુ વગેરેની પણ પૃચછા કરી હતી. તમામ સફાઈ કમયાવીરોએ 
તેમને મળી રહેલી તમામ સુશ્વધાઓથી પણ સયંતોર વ્તિ કરીને 
મુખ્મયંત્રીશ્રીનો આભાર માન્ો હતો.

પટેલાદ નગરપાશ્લકાના સફાઈ કમય્ા ોગી શ્રીમતી કાયંતાબને 
ચયંદ્રશેભાઇ જાદવ સાથ ેવાત કરતાયં મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
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ખાનગી	ક્ેત્ના	પ્રહતહષ્ઠત	તબીબટો-સેવાભાવી	ડટોક્રટો	-IMA	
અગ્રીઓ	સાથે	CM -	Dy	CMનટો	હવડી્યટો	કટોન્ફરન્સ	દ્ારા	સંવાદ

રાજ્માયં કોરોના વા્રસ કોશ્વડ-૧૯ 
ની વતયામાન સસથશ્તમાયં દરેક શ્જલ્ામાયં 
શ્જલ્ા કલકેટરની અધ્ક્તામાયં IMAના 
શ્જલ્ા પ્રશ્તશ્નશ્ધ અને અગ્રણી તબીબની 
સયંકલન સશ્મશ્તની રચના કરવાનો 
મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
શ્નણયા્ ક્યો હતો. મુખ્ મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ 
શ્રી અશ્વિનીકુમારે કોરોનાની પ્રવતયામાન 
સસથશ્તમાયં ખાનગી કે્ત્રના પ્રશ્તશ્ષ્ત 
તબીબો-સેવાભાવી ડોકટરો -IMA 
અગ્રણીઓ સાથે મુખ્મયંત્રીશ્રી -ના્બ 
મુખ્મયંત્રીશ્રીની શ્વડી્ો કોનફરનસમાયં  
લીધેલા મહતવના શ્નણયા્ોની જાણકારી 
આપતા જણાવ્ુયં હતુયં કે, રાજ્માયં હાલની 

સસથશ્તએ કોરોનાનો વ્ાપ તીવ્ર થ્ો નથી 
પરંતુ જો સસથશ્ત શ્વકટ બને તો જરૂરર્ાત 
મુજબ ખાનગી તબીબોની સેવાઓ, 
તબીબી માનવસયંશાધન, તજજ્તા, 
જરૂરતમયંદ વ્રકતઓન ેમળી રહે ત ેહેતથુી 
આ સયંકલન સશ્મશ્તની રચના કરી છે.

રાજ્માયં આના પરીણામે ૧૦૦૦ 
જેટલા ખાનગી રફઝીશ્નસ, ફેફસા રોગ 
શ્ ન ષ ણ ાયં ત  અ ને  ૩ ૦ ૦  જે ટ લ ા 
એનેસથી્સટીસની સેવાઓ જરૂરર્ાત 
મુજબ મળતી થવાની છે. સશ્ચવશ્રી એ 
જણાવ્ુયં કે રાજ્ના શ્વશ્વધ શ્જલ્ાઓમાયં 
રહેલા ખાનગી તબીબો, ઇનડી્ન મેડીકલ 
એસોશ્સ્ેશનના અગ્રણીસાથે ની આ 

બેઠકમાયં મુખ્મયંત્રીશ્રીએ કોરોનાની આ 
વૈશ્વિક મહામારી સામેની લડાઇમાયં 
ખાનગી કે્ત્રના તબીબોના સચૂનો-મયંતવ્ો 
મેળવ્ા હતા.

સ શ્ ચ વ  શ્ર ી  અ શ્ વિ ન ી ક ુમ ા ર ે 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ લીધેલા અન્ મહતવના 
શ્નણયા્ોની જાણકારી આપતા કહ્યં કે, 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્ના ખાનગી તબીબો 
પોતાના કલીનીક, દવાખાનાઓમાયં 
OPD શરૂ કરે તેવી અપીલ કરી છે. પરંતુ 
જો સારવાર લેવા આવનારા દરદીઓમાયં 
કોઇને પણ કોરોનાના લક્ણો જણા્ તો 
તુરત જ તેવા દરદીને નજીકની સરકારી 
હોસસપટલ અથવા કોરોના કોશ્વડ-૧૯ની 
ડડેીકેટેડ હોસસપટલમાયં રરફર કરે તવેી તાકરીદ 
કરી હતી. 

શ્રી અશ્વિનીક ુમાર ે જણાવ્ુયં  ક ે, 
મખુ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્માયં હાલની સસથશ્તમાયં 
સરકાર સાથે ખભેખભા શ્મલાવી સેવાઓ 
આપવા તતપર રહેલા ખાનગી ક્ેત્રના 
તબીબો, પરેામરેડકલસની સવેાની સરાહના 
કરી હતી. •

કહ્યં હતુયં કે, તમારા બધા સફાઈ કમયાવીરોના પરરશ્રમન ેકારણ ેજ 
ગજુરાતની જનતા સલામત છે અન ેકોરોના સામ ેસરુશ્ક્ત છે. 

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ સફાઈ કમયાવીરોના સવાસર્ની 
શ્ચયંતા કરતાયં તેમને પણ તેમની તશ્બ્ત જાળવવા શ્વનયંતી કરી 
હતી અને કહ્યં હતુયં કે, જો તમે તયંદુરસત રહેશો તો ગુજરાત 
તયંદુરસત રહેશે, તમે માયંદા પડશો તો ગુજરાત માયંદુ પડશે. એટલે 
તમામ સફાઇ કમદીઓને સવસથ અને તયંદુરસત રહેવા તેમણે 
અનુરોધ ક્યો હતો.

મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ અમદાવાદના શ્રીમતી 
રદનાબેન વાઘેલા, સુરત મહાનગરપાશ્લકાના સફાઈ કમયાવીર શ્રી 
સયંજ્ દલસુખભાઈ, વડોદરાના શ્રીમતી તુલસીબેન સોલયંકરી, 
રાજકોટના શ્રીમતી જ્ોશ્તબેન પરમાર, જામનગરના શ્રી 
કશ્પલભાઈ વાઘેલા, ભાવનગરના શ્રીમતી ભાનુબેન દાઢી્ા, 
જૂનાગઢના શ્રી સાગર બારૈ્ા, ગાયંધીનગરના શ્રી જ્દીપભાઇ 
ભૂતડી્ા, પેટલાદના શ્રીમતી કાયંતાબેન જાદવ અને કડી 

નગરપાશ્લકાના સફાઇ કમયાવીર શ્રી ગીરીશભાઈ વાઘેલા સાથે 
સીધી વાત કરીને તેમના ખબર-અયંતર પૂછ્ા હતા. 

તમામ સફાઇ કમયાવીરોએ પણ મુખ્મયંત્રીશ્રી શ્વજ્ભાઈ 
રૂપાણી એ સીધી વાત કરીને તેમના ક્ેમકુશળની પૃચછા કરી એ 
માટે ખૂબ અહોભાવ અને સયંતોરની લાગણી વ્તિ કરી હતી. 
મુખ્મયંત્રીશ્રી જનસયંવાદ કેનદ્ર અને સી.એમ. ડેશબોડયાના માધ્મથી 
વતયામાન પરરસસથતીમાયં અવારનવાર શ્વશ્વધ કમદીઓ-કોરોના 
અસરગ્રસતો સાથે સયંવાદ કરતા રહે છે.

આ ઉપરાયંત મખુ્મયંત્રીશ્રીએ સી.એમ. ડશેબોડયા અન ેજનસયંવાદ 
કેનદ્ર દ્ારા કોરોના સારવાર ગ્રસતો, તબીબી ્ોદ્ધાઓ, પોલીસ 
કમદીઓ સાથે સયંવાદ કરી તેમની ખબર અયંતર પૂછી, તેમને મળતી 
વ્વસથા - સાધન સહા્ અનવ્ે પૂછપરછ કરી હાલના સમ્માયં 
તેમની કામગીરીને બીરદાવી હતી. આમ, મુખ્મયંત્રીશ્રીએ જુદા 
જુદા કોરોના વોરી્સયા સાથે સયંવાદ સાધીને તેમણે સી.એમ 
“કોમનમેન”ની છશ્બ વધુ એકવાર ઊજાગર કરી હતી.•

સંવાદ
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મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ શ્વવિવ્ાપી મહામારી 
કોરોના વા્રસન ે કારણ ેજાહેર થ્ેલી લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં 
રાજ્ના શાળા-કોલેજોના ભશ્વષ્ના વ્ાપક શ્હતમાયં કેટલાક 
મહતવપણૂયા શ્નણય્ા ો ક્ાયા છે. મખુ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
આ શ્નણય્ા ોની શ્વગતો પ્રચાર માધ્મો સમક્ આપી હતી. આ 
સયંદભયામાયં તમેણ ેકહ્યં કે, પ્રવતયામાન સસથશ્તમાયં જ્ારે શાળા-કોલજેો 
બયંધ છે ત્ારે આવનારા રદવસોમાયં નવા શકૈ્શ્ણક સત્રમાયં શ્વદ્ાથદીઓ-
વાલીઓના શ્વશાળ શ્હતમાયં આ શ્નણય્ા ો લાભદા્ી શ્નવડવાના છે. 

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના રદશાશ્નદદેશો મુજબ 
શ્શક્ણમયંત્રી શ્રી ભપેૂનદ્રશ્સયંહ ચડુાસમાએ રાજ્ના શાળા સયંચાલકો 
સાથ ે્ોજેલી બઠેક ફળદા્ી રહી હતી અને આ શ્નણય્ા ો લવેામાયં 
આવ્ા છે તમે મખુ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ ેઉમે્ ુયા હતુયં. શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
જણાવ્ુયં કે, કોરોનાની આ પરરસસથતીમાયં લોકડાઉનને કારણે 
વ્વસા્-રોજગાર ધયંધાન ેઅસર પડતાયં વાલીઓન ેઆશ્થયાક બોજમાયં 
રાહત આપવા રાજ્ના શાળા સયંચાલકો આવતા શકૈ્શ્ણક વરયામાયં 
કોઇ શાળામાયં ફરી વધારો કરશ ેનશ્હ.

તમેણ ેએમ પણ જણાવ્ુયં કે, લોકડાઉન પરંુૂ થ્ા બાદ શાળાઓ ફરી 
ની વસલુાત માટે કોઇ ઉતાવળ નશ્હ કરે, એટલુયં જ નશ્હ, જે-ત ેવાલીની 
આશ્થયાક સસથતી અન ેસગવડ મજુબ જરૂર જણા્ે છ મશ્હના સુધી ફરી 
ભરવાની મ ા્યાદા પણ શાળા સયંચાલકો વધારી આપશ.ે વાલીઓ પોતાના 
બાળક માટે શાળામાયં ભરવાની થતી ફરી 
શ્ત્રમાસીકન ેબદલ ે દરમશ્હન ેએટલે કે 
માશ્સક પણ ભરી શકાશ ેએવો શ્નણય્ા  પણ 
કરવામાયં આવ્ો હોવાનુયં મુખ્મયંત્રીશ્રીના 
સશ્ચવ ેજણાવ્ુયં હતુયં. 

મખુ્મયંત્રીશ્રીએ એવો પણ શ્નણય્ા  
ક્યો છે કે રાજ્માયં ધોરણ-૧૦ અને 
ધોરણ-૧રની બોડયાની પરીક્ાના પપેસયાની 
ક ેનદ્ર ી્ મૂ લ્ાયં કન કામગીરી જે 
લોકડાઉનની સસથતીમાયં સથશ્ગત કરવામાયં 
આવી હતી ત ેહવ ેતા. ૧૬ એશ્પ્રલ-
ર૦ર૦ ગરુૂવારથી શરૂ કરી દેવાશ.ે 

શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ અયંગનેી વધુ 
શ્વગતો આપતાયં કહ્યં કે, આ મૂલ્ાયંકન 
કામગીરીમાયં જોડાનારા શ્શક્કોની 
સરુક્ા-સલામશ્ત, સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ 
નોમસયા વગરેે અયંગ ે માધ્શ્મક-ઉચ્ત્તર 
માધ્શ્મક શ્શક્ણ બોડયા વ્વસથાઓ કરશ.ે 

સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ મઇેનટેઇન કરવા જરૂર જણા્ે વધારાના 
ઓરડા-વગયાખયંડોની વ્વસથા પણ આ હેતુસર કરવામાયં આવશ ેતમે 
તેમણે ઉમે્ુ યા હતુયં. મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્ની કોલેજો અને 
્શુ્નવશ્સયાટીઓ માટે પણ મહતવપણૂયા શ્નણય્ા  લઇન ેતા.૧પ એશ્પ્રલથી 
૧૬ મે-ર૦ર૦ સધુી એક માસના વકેેશનની જાહેરાત કરી છે. 

શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ અયંગે જણાવ્ુયં ક,ે કોલેજો અને 
્ુશ્નવશ્સયાટીઝની પરરક્ાઓ અયંગે વેકેશન ખૂલ્ા બાદ એટલે કે તા. 
૧૭મી મે પછી ્ુ.જી.સી. અને AICTEના પરામશયામાયં રહીને 
્ોગ્ શ્નણયા્ કરવામાયં આવશે તેવુયં પણ મુખ્મયંત્રીશ્રીએ જાહેર 
ક્ુયા છે.  મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે લોકડાઉનની સસથતીના ર૦માયં 

રદવસની પુરવઠાની સસથતીની શ્વગતો 
પણ પ્રચાર માધ્મોન ેઆપી હતી. તમેણે 
જણાવ્ુયં કે, સોમવારે ૪૬.૬૩ લાખ 
લીટર દૂધનુયં શ્વતરણ થ્ુયં છે. રાજ્માયં 
૮ર,૮૯૯ કવીનટલ શાકભાજીનો આવરો 
થ્ો છે તેમાયં ૧પ,૭૧૦ કવીનટલ 
બટાટા, ૩૯,૦૧૪ કવીનટલ ડુયંગળી અને 
પર૭૮ કવીનટલ ટામેટા તથા રર,૮૯૬ 
કવીનટલ લીલા શાકભાજીનો સમાવેશ 
થા્ છે. 

લોકડાઉનની સસથતીમાયં રાજ્માયં 
શ્નરાધાર, વૃદ્ધ, શ્ન:સહા્, એકલવા્ુયં 
જીવન જીવતા નાગરરકોને બે ટાઇમ 
ભોજન મળી રહે ત ેમાટે સવેા સયંગઠનો 
અન ે સથાશ્નક સત્તાતયંત્રો દ્ારા અત્ાર 
સધુીમાયં ૧ કરોડ ૧૦ લાખ પ૮ હજાર 
ફૂડપેકેટસ શ્વતરણ થ્ુયં છે, એમ પણ 
તમેણ ેઉમે્ ુયા હતુયં. •

હનર્વ્ય

• આગ�મી શકૈ્ણરક િર્ણમ� ંક�ોઇ શ�ળ�આો 
ફી િધ�ર�ો નપ્હ કરો 

• લ�ોકિ�ઉન પરૂ્ણ થય� બ�દ િ�લીની આપ્ ્થિ ક 
સથિતી-સગિિત� મુજબ છ મપ્હન� સધુી ફી 
ભરિ�ની મય�્ણદ� સંચ�લક�ો િધ�રી આપશો 

• ધ�ોરર-૧૦-૧રની બ�ોિ્ણની પવરક્�ન� 
પોપસ્ણની કોન્દ્રીય મૂલ�ંકન ક�મગીરી ત�. 
૧૬ એોપ્પ્રલ-ર૦ર૦થી શરૂ 

• મૂલ�ંકનમ� ંજોિ�ન�ર� શ્શક્ક�ોની સરુક્�-
સલ�મવત-સ�ોશ્શયલ વિસ્ટનસીગં ન�ોરસ્ણ 
જળિરીની વ્યિથિ�આો મ�ધ યપ્મક 
શ્શક્ર બ�ોિ્ણ કરશો 

• ક�ોલોજો-યુવનિજસ્િ ટટીઝમ�ં ૧પ એોપ્પ્રલથી 
૧૬ મો એોક મપ્હન�નંુ િોકો શન જહોર 
કરિ�મ�ં આવ્યું 

• ક�ોલોજો-યુવનિજસ્િ ટટીની પરીક્�આોન�ો વનર્ણય 
યુ.જી.સી.ન� પર�મશ્ણમ�ં રહીનો કર�શો 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ	કરેિટો	વધુ	એક	સંવેદનશીિ	હનર્વ્ય
િટોકડાઉન	બાદ	શાળાઓ	ફી	મા્ે	કટોઇ	ઉતાવળ	નિી	કરે
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રાજકટો્માં	1	િાખથી	ઓછી	રકંમતના	વેન્્ીિે્રનું	હનમા્વર 
સમગ્ર શ્વવિ કોરોનાના ભરડા આવ્ુ 

છે. કોરોનાની સારવાર માટે કોઈ ચોક્સ 
દવા,રસી શોધાઈ નથી. ત્ારે કોરોનાથી 
બચવાનો એક માત્ર સચોટ ઉપા્ સોશી્લ 
રડસટનસીંગ છે. હોસસપટલમાયં ગયંભીર 
પરરસસથશ્તમાયં  દાખલ દદદીઓ માટ ે 
વેનટીલેટર આશીવાયાદરૂપ છે. શ્વવિવ્ાપી 
મહામારી કોરોના વા્રસ કોશ્વડ-૧૯ ના 
રોગગ્રસતોન ેસારવાર દરમ્ાન વિાસોવિાસ 
માટે અત્યંત જરૂરી વેનટીલેટરની વ્ાપક 
વૈશ્વિક માયંગને પહોંચી વળવા ગુજરાતે 
આગવી પહેલ કરી છે. રાજકોટની ખાનગી 
ક ંપનીએ તૈ્ાર કર ેલા  વે નટ ીલેટર  
‘ધમણ-૧’નુયં શ્નરીક્ણ અમદાવાદ કોરોના 
કોશ્વડ હોસસપટલ ખાતે મુખ્મયંત્રી શ્રી 
શ્વજ્ભાઇ રૂપાણી અન ેના્બ મખુ્મયંત્રી 
શ્રી નીશ્તનભાઇ પટેલે ક્ુયા હતુયં. 

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ ધમણ-૧ 
વેનટીલેટરનુયં શ્નરીક્ણ ક્ાયા બાદ જણાવ્ુયં 
કે, પ્રવતયામાન કોરોના વા્રસની શ્બમારીના 
દરદીઓની સારવાર માટે જરૂરી એવા 
વેનટીલેટરની માયંગ શ્વવિભરમાયં વધી છે. 
પ્ાયાપ્ત માત્રામાયં વેનટીલેટરની ઉપલસબધ 
માટે સૌ શ્ચયંતીત છે. એટલુયં જ નશ્હ, અનેક 
જગ્ાઓએ વેનટીલેટર, પ્રોટેકશન રકટ, 
N-૯૫ માસક વગેરેની અછત છે ત્ારે 
જનઆર ો ગ્  રક્ ામ ાયં  ગુજ ર ા તનુયં  
આગેકદમ છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ કહ્યં ક,ે ગુજરાતમાયં 
રાજકોટની ખાનગી ક ંપની જ્ોશ્ત 
CNCએ માત્ર ૧૦ જ રદવસના 
ટુયંકાગાળામાયં રૂ.૧ લાખથી ઓછી રકંમતનુયં 
વેનટીલેટર ધમણ-૧નુયં શ્નમાયાણ ક્ુયા છે. 
સૌરાષ્ટનુયં રાજકોટ સમોલ સકલે ્ુશ્નટનુયં 
હબ છે. રાજકોટના અનેક નાના ઊદ્ોગો 
દેશ-શ્વદેશમાયં અન્ મોટા ઊદ્ોગો માટે 
સપેરપાટયાસ આનુરાયંશ્ગક ઉતપાદન તરીકે 
બનાવી આપે છે. ખાસ કરીન ેરેલવ,ે રડફેનસ 
અને નાસામાયં ઉપ્ોગમાયં લેવામાયં આવતી 

મશીનરીના પજૂાયા રાજકોટ સસથત કંપનીઓ 
બનાવે છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ ઉમે્ુ યા  ક ે,  હવે 
રાજકોટની ખાનગી ક ંપની જ્ોશ્ત 
CNCએ જનઆરોગ્ સુખાકારી માટે 
વેનટીલેટર-ધમણ-૧ બનાવીને પ્રવતયામાન 
પરરસસથશ્તમાયં રદશાદશયાક કામગીરી કરી છે. 
તેમણે ઉમે્ુયા કે, ઔદ્ોશ્ગક ક્ેત્રે અગ્રેસર 
ગુજરાતે કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીથી 
શ્વવિને બચાવવા આ સસતા વેનટીલેટરના 
ઉતપાદનથી નવી રદશા ચીંધી છે. 

રાજકોટના સથાશ્નક ઊદ્ોગકાર શ્રી 
પરાક્રમશ્સયંહ જાડજેા અન ેજ્ોશ્ત CNCની 
તેમની ટીમે આ વેનટીલેટર ધમણ-૧ ના 
શ્નમાયાણથી ‘‘મેઇક ઇન ઇનડી્ા મેઇક ઇન 
ગુજરાત’’નો ધ્ે્ સાકાર ક્યો છે. એમ 
પણ મખુ્મયંત્રીશ્રીએ ઉમે્ ુયા હતુયં. અન ેતેમને 
અશ્ભનયંદન પાઠવ્ા હતા.  

ના્બ મુખ્મયંત્રી શ્રી નીશ્તનભાઇ 
પટેલે જણાવ્ુયં હતુયં કે કોરોનાની શ્બમારીની 
સારવારમાયં વેનટીલટેર અત્યંત અગત્નુયં છે. 
રાજ્ની ખાનગી હોસસપટલોના વનેટીલટેરનો 

ઉપ્ોગ કરવા માટે આ્ોજન હાથ ધરા્ુયં 
છે પરંતુ રૂ. ૬ લાખ જેટલી રકંમતમાયં 
ઉપલબધ થતુયં વનેટીલટેર રાજકોટની જ્ોશ્ત 
CNC કંપની દ્ારા એક લાખથી પણ ઓછી 
રકંમતમાયં શ્નમાયાણ પામશ ેઅન ેકોરોનાના 
દરદીઓ ઉપરાયંત અન્ દરદીઓ માટે પણ 
ઉપ્ોગી પરૂવાર થશ.ે 

તેમણે કહ્યં કે, જ્ોશ્ત CNC એ આ 
ધમણ-૧ વેનટીલેટરના પ્રથમ ૧ હજાર 
વેનટીલેટર મશીનસ રાજ્ સરકારને 
શ્વનામૂલ્ે આપવાનુયં સામાજીક સેવા 
દાશ્્તવ પણ જાહેર ક્ુયા છે. 

• િોનટટીલોટસ્ણની વિપૂલ મ�ંગ 
િચચો ગજુર�તો ‘મોઇક ઇન 
ઇન્િીય�’ સ�ચ� એથ્ણમ�ં 
સ�ક�ર કયુ્ણ.

• ર�જક�ોટની ખ�નગી કંપનીએો 
૧ લ�ખથી આોછી વ �કંમતમ�ં 
િોનટટીલોટર ધમર-૧નંુ મ�ત્ર 
૧૦ જ વદિસમ�ં વનમ�્ણર કયુ્ણ

• કંપની દ્�ર� પ્રથમ ૧ હજર 
ધમર-૧ િોનટટીલોટસ્ણ ર�જ્ય 
સરક�રનો વિન�મૂલો એપ�શો

• સમ�ોલ સ્કોલ યુવનટસનંુ 
હબ ર�જક�ોટ જનઆર�ોગય 
સખુ�ક�રી ઉપકરર 
ઉતપ�દનનંુ સમગ્ર દોશમ�ં 
જસમ�પ્ચન્હ બન્યું
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કંપનીના સથાપક ઊદ્ોગકાર શ્રી 
પરાક્રમશ્સયંહે જણાવ્ુયં હતુયં કે અમારી 
કંપનીના શ્રી રાજેનદ્ર પરમાર પાયંચ વરયા 
અમરેરકામાયં રહી ચકુ્ા છે અન ેછેલ્ા ૧પ 
વરયાથી અહીં રાજકોટમાયં સથા્ી થ્ા છે. 
તેમના સફળ પ્ર્ાસોના કારણે માત્ર ૧૦ 
રદવસમાયં અમે ધમણ-૧નુયં શ્નમાયાણ ક્ુયા છે. 
૧પ૦ જટેલા શ્વશ્વધ ઇજનરેના ટીમ વક્કથી 
આ શ્મશન પાર પડ્ુયં છે. ર૬ જેટલી 
કંપનીઓ પાસેથી શ્વશ્વધ પાટયાસ મેળવીને 
તેને અયંશ્તમ ઓપ આપ્ો છે. આ પ્રેશર 
કનટ્રોલડ વનેટીલટેરની કોરોનાના દરદીઓને 
શ્વશેર જરૂર પડે છે. હવે પછી ધમણ-ર 
અને ધમણ-૩ રૂપે હાઇવઝયાન બનાવવાનુયં 

ધ્ે્ છે. 
અત્રે ઉલ્ેખની્ છે કે, કંપની દ્ારા 

પ્રથમ ૧ હજાર ધમણ-૧ વેનટીલેટર 
ગુજરાત સરકારને દાનમાયં આપવામાયં 
આવશે. સતવરે ૩ વેનટીલેટર બનાવ્ા છે 
અને પ્રશ્તરદન ૧૦ વેનટીલેટર મશીન 
બનાવવાની ક્મતા છે તમે તમેણે કહ્યં હતુયં. 

શ્સવીલ હોસસપટલના ડૉ. કમલેશ 
ઉપાધ્ા ્ે  જણાવ ્ુયં  ક ે,  ક ોર ોનાના 
દરદીઓની સયંખ્ા વધી રહી છે ત્ારે તનેી 
સામે વેનટીલેટરની જરૂરર્ાત પણ વધી 
છે. ધમણ-૧ વેનટીલેટરનો શ્સવીલ 
હોસસપટલના એક દદદી પર સફળ પ્ર્ોગ 
કરા્ો છે સફળ પરરણામ મળ્ુયં છે. •

ધમર-૧	વેન્્ીિે્રની	હવશે
રાજકોટની જ્ોપ્િ સી.એન.સી. 
કંપની દ્ારા પ્નરામાણ કરવારાં આવેલા 
વેનટીલેટસમાને ધરણ-1 નાર 
આપવારાં આવ્યુ છે. કંપનીએ રાત્ર 
10 દિવસના ટયુંકાગાળારાં 3 
વેનટીલેટસમાનયું પ્નરામાણ ક્યુમા છે. 
બજારરાં 6 લાખની દકંરિે રળિા 
વેનટીલેટસમા એક લાખ કરિા પણ 
ઓછી દકંરિે િૈ્ાર થ્ા છે. કંપની 
દ્ારા રિથર એક હજાર વેનટીલેટસમા 
રાજ્ સરકારને િાનરાં આપવાની 
જાહેરાિ કરવારાં આવી છે. હાલ 
કંપની રિપ્િદિન 10 વેનટીલેટર રશીન 
બનાવવાની ક્ષરિા ધરાવે છે.
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રાજ્યની	૩૧	ખાનગી	િટોસસપ્િટો	
ડેહઝગ્ે્ેડ	કટોહવડ-19	િટોસસપ્િ	તરીકે	કા્ય્વરત	કરાશે

મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણી અને 
ના્બ મખુ્મયંત્રી શ્રી નીશ્તનભાઇ પટેલની 
અધ્ક્તામાયં મળેલી રાજ્ મયંત્રીમયંડળની 
શ્વડી્ો કોનફરનસીંગ કેશ્બનેટ બેઠકમાયં 
રાજ્માયં કોરોના વા્રસના સયંક્રમણને 
અટકાવવા અને કોરોના કોશ્વડ-૧૯ 
અસરગ્રસતોની સઘન સારવાર સુશ્રરુા માટે 
રાજ્ના ર૬ શ્જલ્ાઓમાયં ૩૧ જેટલી 
હોસસપટલોન ેડશે્ઝગ્નટેેડ કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલ 
તરીકે કા ય્ારત કરવાનો મહતવપૂણયા શ્નણય્ા  
કરવામાયં આવ્ો હતો. આ હોસસપટલો 
એપીડશે્મક એકટ ૧૮૯૭ અન ેધી ગજુરાત 
એપીડશે્મક કોશ્વડ-૧૯ રેગ્લેુશન ર૦ર૦ 
અયંતગયાત કા ય્ારત કરવામાયં આવી છે. 

મખુ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
રાજ્ મત્રીમયંડળના આ મહતવપણૂયા શ્નણય્ા ની 
શ્વગતો આપતા જણાવ્ ુહત ુ કે, રાજ્માયં 
આવી ડશે્ઝગ્નટેેડ કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલોના 
રોજબરોજના સયંચાલન, કામકાજ અને 
શ્ન ય્ંત્રણ દેખરેખ માટે એક મેનેજમેનટ 
કશ્મટીની પણ રચના કરી દેવામાયં આવી છે. 
આવી ડશે્ઝગ્નટેેડ કોશ્વડ-૧૯ જાહેર થ્ેલી 
આ ખાનગી હોસસપટલોના આરોગ્, તબીબી, 
પેરામેરડકલ સટાફને જવાબદારીઓ પણ 
સોંપી દેવાઇ છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે જણાવ્ુયં કે, 
કોરોના વા્રસની પ્રવતયામાન સસથતીમાયં 
રાજ્ સરકારે શ્જલ્ા કલકેટરોન ે તેમના 
શ્જલ્ામાયં ઉપલબધ કોઇ પણ ડૉકટર અને 
પેરામેરડકલ સટાફની સેવાઓ આ રોગ 
શ્ન્યંત્રણ હેતસુર લવેા માટેના સત્તાશ્ધકારો 

પણ આપ્ા છે. 
રાજ્માયં હાલની સસથશ્તએ અમદાવાદ, 

રાજકોટ, વડોદરા, સરુતમાયં કુલ રર૦૦ બડેની 
ડડેીકેટેડ કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલ કા ય્ારત છે. 
અન્ ર૮ શ્જલ્ામાયં કુલ ૩ર૦૦ બડેની 
ક્મતા અન ેવેનટીલટેર તથા ICUફેસલેીટીઝ 
સાથેની હોસસપટલો ખૂબ જ નજીકના 
ભશ્વષ્માયં શરૂ થવામાયં છે તનેી ભશૂ્મકા શ્રી 
અશ્વિનીકુમારે આપી હતી. 

રાજ્ મયંત્રીમયંડળે ર૬ શ્જલ્ામાયં ૩૧ 
ખાનગી હોસસપટલોન ેડઝેીગ્નટેેડ કોશ્વડ-૧૯ 
હોસસપટલ તરીકે કા ય્ારત કરવાનો શ્નણય્ા  
કરતાયં કુલ ૪૦૬૪ બડેની ક્મતા વધવાની 
છે. સમગ્ર ગજુરાતમાયં કોશ્વડ-૧૯ કોરોના 
વા્રસના સયંક્રશ્મત અસરગ્રસતોની તાતકાશ્લક 
સારવાર માટે કુલ ૯૪૬૪ બડેની ક્મતાવાળી 
હોસસપટલો સાથ ેગજુરાત આ મહામારીના 
પડકારન ેપહોચી વળવા સજ્જ થ્ુયં છે તવેો 
શ્વવિાસ શ્રી અશ્વિનીકુમારે વ્કત ક્યો હતો. 

જે ર૬ શ્જલ્ાઓમાયં ૩૧ ખાનગી 
હોસસપટલોન ેડશે્ઝગ્નટેેડ કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલ 
તરીકે કા ય્ારત કરવામાયં આવી છે તનેી ્ાદી 
પ્રમાણે અરવલ્ી - શ્રી કે.કે. શાહ સાબરકાયંઠા 
આરોગ્ મયંડલ (શ્રીમયંત ફતેશ્સયંહરાવ 
ગા્કવાડ જનરલ હોસસપટલ વાત્રક (૩૧૨ 
બેડ), સાબરકાયંઠા- મેડીસટાર હોસસપટલ 
શ્હંમતનગર (૧૦૦ બડે),  બનાસકાયંઠા-ગાયંધી 
શ્લયંકન હોસસપટલ ડીસા (૧૦૦ બડે), પાટણ-
પાટણ જનતા હોસસપટલ (૨૨૫ બેડ), 
મહેસાણા-સાયંઇ શ્ક્રષણા હોસસપટલ (૩૦૦ 
બડે), આણયંદ-ઝા્ડસ હોસસપટલ (૧૧૦ 

બડે), ખડેા-ડૉ. એન. ડી. દેસાઇ ફેકલટી ઓફ 
મરેડકલ સા્નસ એનડ રરસચયા નરડ્ાદ (૩૩૩ 
બેડ), મશ્હસાગર-ક.ેએમ.જી. જનરલ 
હોસસપટલ, બાલાશ્સનોર (૧૦૦ બેડ), 
પયંચમહાલ-શ્રી નારા્ણ આઇ હોસસપટલ 
તાજપુરા-હાલોલ (૧૦૦ બેડ), દાહોદ-
સમીર ઓથયોપેડીક હોસસપટલ એનડ ટ્રોમા 
સનેટર (૧૦૦ બડે), છોટાઉદેપરુ- મરેડટોપ 
લાઇફકેર હોસસપટલ (૧૦૦ બેડ) અને 
ધોકાશ્લ્ા પસબલક હોસસપટલ બોડલેી (૧૦૦ 
બેડ), નમયાદા-આ્ુ યા વેરદક હોસસપટલ 
રાજપીપળા  (૧૦૦ બડે), ભરૂચ-જ્ાબને 
મોદી હોસસપટલ અયંકલવેિર (૧૦૦ બડે) અને 
તાપી-કાલીદાસ હોસસપટલ (વ્ારા-૧૦૦ 
બડે), નવસારી-્ાસફરીન કારડય્ા ાક હોસસપટલ 
(૧૧૦ બડે) અન ેઉદીત હોસસપટલ એનડ 
આઇસી્ ુ(વાયંસદા (૧૦૦ બડે), વલસાડ-
શ્રે્ સ મરેડકેર હોસસપટલ વાપી (૧૦૦ બડે), 
અમરેલી-નતે્ર શ્ચરકતસા ટ્રસટ હોસસપટલ(૧૫૦ 
બડે), બોટાદ-વહાઇટ હાઉસ, શ્રી કષ્ટભયંજન 
દેવ હનમુાનજી મયંરદર સાળંગપરુ (૧૦૦ 
બડે), જામનગર-આમદી હોસસપટલ (૧૦૦ 
બેડ), દેવભૂશ્મ દ્ારકા-સાકેત હોસસપટલ 
જામખયંભાશ્ળ્ા (૧૦૦ બડે), ગીરસોમનાથ-
આરદત્ા શ્બરલા હોસસપટલ વરેાવલ (૧૦૦ 
બેડ), અને અયંબુજા હોસસપટલ કોડીનાર 
(૧૦૦ બેડ), જુનાગઢ-કલપ હોસસપટલ 
(૨૦૦ બડે), પોરબયંદર-શ્રી મોરારજી ખરેાજ 
ઠકરાર હોસસપટલ (૧૨૦ બડે), મોરબી-
શ્ક્રષણા મલટીસપશે્ાલીટી હોસસપટલ (૧૦૨ 
બડે), કચછ-સટેલલીંગ રામશ્ક્રષણા સપશે્ાલીટી 
હોસસપટલ ગાયંધીધામ (૧૦૨ બડે), હરરઓમ 
હોસસપટલ ગાયંધીધામ (૧૦૦ બડે), વા્બેલ 
હોસસપટલ ભજૂ (૧૦૦ બડે), ભાવનગર-
એચ.સી.જી હોસસપટલ (૧૦૦ બડે) એમ કુલ 
૪૦૬૪ની બડે ક્મતા ધરાવતી હોસસપટલો 
કા્યારત થઇ છે તેમ શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
જણાવ્ુયં હતુયં.  •

સુસજ્જતા
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વડટોદરામાં	વેસન્્િે્ર	કેરની	અપાઇ	ખાસ	તાિીમ
કોરોના વા્રસની મહામારી 

સામ ેલડવા રાજ્ સરકાર તૈ્ાર 
છે. ત્ારે વિાસની તકલીફ સશ્હતની 
અન્ ગયંભીર મશુકેલીઓમાયં જીવન 
રક્ા માટે વસેનટલેટર કેરની જરૂર 
પડે છે. રાજ્ સરકારે મોટી 
સયંખ્ામાયં વસેનટલેટરની ખરીદી તથા 
તનેી તાલીમનુયં આ્ોજન ક્ુું છે. 
જ ેઅયંતગયાત તાજેતરમાયં વડોદરામાયં 
આરોગ્ સવેા સાથે જોડા્ેલા સટાફન ેવસેનટલેટરના સચુારુ સયંચાલન 
માટે પદ્ધશ્તસરની તાલીમ આપવામાયં આવી હતી.

રાજ્ સરકારે વેસનટલેટર ચલાવી શકે તેવી કુશળ માનવ 
સયંપદાના ઘડતરની જવાબદારી આજવા રોડ પર આવેલી રાજ્ 
આરોગ્ અને પરરવાર કલ્ાણ સયંસથાને સોંપી છે. તેને અનુલક્ીને 
આ સયંસથાના શ્ન્ામક ડૉ.જે.ઓ. માઢકે વડોદરાના ત્રણ સશ્હત 
રાજ્ના ૩૦ કેનદ્રોમાયં, તબીબો સશ્હતના આરોગ્ કમયાચારીઓને 
એક રદવસની વેસનટલેટર કેર ઓરરએનટેશન તાલીમનુયં આ્ોજન 
ક્ુું હતુ. જેમાયં જીવન રક્ક વેસનટલેટરના કુશળ સયંચાલનની 
સૈદ્ધાયંશ્તક અને પ્રા્ોશ્ગક બયંને પ્રકારની તાલીમ આપવામાયં આવી 
રહી છે.આ તાલીમ દરશ્મ્ાન તાલીમાથદીઓ માટે અયંતર (રડસટનસ) 
જળવા્ એવી બેઠક વ્વસથા કરવાની તકેદારી લેવામાયં આવી છે.

ડો. માઢકે જણાવ્ુયં કે અત્ાર 
સુધીમાયં રાજ્ આરોગ્ સેવાના 
૧૪૪૧ તબીબી અશ્ઘકારીઓ, 
૩ ૬ ૪  આ ્ુ ર  ત બ ી બ ી 
અશ્ઘકારીઓ, ૧૯૩ દાયંતના 
ત બ ી બ ો  અ ને  ૨ ૫ ૭ ૬ 
રફઝી્ોથેરાશ્પસત અન ેસટાફ નસયો 
સ શ્ હ ત  ૪ ૫ ૭ ૧  જે ટ લ ા 
કમયાચારીઓને શ્વશ્વધ કેનદ્રોમાયં 

વેસનટલેટરના સયંચાલનની તાલીમ આપવામાયં આવી છે. વડોદરા 
શહેરમાયં સ્ાજી હોસસપટલ, ગોત્રી હોસસપટલ અન ેસયંસથા પરરસરમાયં 
આજવા રોડ ખાતે, એમ ત્રણ તાલીમ કેનદ્રો છે. આ શહેરી તાલીમ 
કેનદ્રો ખાતે વડોદરા ઉપરાયંત પયંચમહાલ, મહીસાગર અને દાહોદ 
શ્જલ્ાના અયંદાજ ે૧૦૨૦ જટેલા આરોગ્ કમયાચારીઓન ેવસેનટલટેર 
ચલાવવાની તાલીમ આપવામાયં આવી રહી છે.

આ તાલીમ આપવામાયં શહેરની સટશ્લુંગ હોસસપટલ, રરધમ 
હોસસપટલ, સપયંદન હોસસપટલ એચ.સી.જી.હોસસપટલ જેવી અગ્રણી 
ખાનગી હોસસપટલના આ કા ય્ાના અનભુવી તબીબો અન ેઇસનડ્ન 
સોસા્ટી ઓફ શ્ક્રરટકલ કેર મેડીસીન, વડોદરાનો તજજ્ સહ્ોગ 
મળી રહ્ો છે. આ તાલીમબદ્ધ માનવ સયંપદા કોરોના પીરડતોની 
જીવન રક્ામાયં અગત્નુયં ્ોગદાન આપશે. •

બરટોડા	ડેરીમાં	દૂધની	અહવરત	આવક
સમગ્ર શ્વવિમાયં કોરોના વા્રસ વશૈ્વિક 

મહામારીના પગલ ેસમગ્ર દેશમાયં લોકડાઉન 
જાહેર કરવામાયં આવ્ુયં છે. આ પરરસસથશ્તમાયં 
વડોદરા શહેર- શ્જલ્ાના નાગરરકોને 
દૂધનો પુરવઠો સતત મળી રહે એટલુયં જ 
નહીં પરંતુ ગામડાઓમાયં દૂધ મયંડળીઓ 
મારફત એકત્ર થતો દધૂનો જરથો સમ્સર 
બરોડા ડેરીમાયં પહોંચાડવાની ભગીરથ 
કામગીરી સહકાર શ્વભાગના અશ્ધકારી-
કમયાચારીઓ કરી રહ્ા છે.

કોરોના સયંકટ અને લોક ડાઉનની 
પરરસસથશ્તમાયં  ગામડાઓમાયં  દૂધની 
ડેરીઓમાયં દૂધ એકત્રીકરણ કરવાનુયં કામ 
ચાલ ુરાખીન ેદધૂનો જરથો સમ્સર બરોડા 
ડેરીમાયં પહોંચાડવામાયં આવી રહ્ો છે. જેથી 
વડોદરા શ્જલ્ાના ડેરીના દૂધ મયંડળીના 

ગ્રાહકોને આશ્થયાક નુકસાન વેઠવુયં પડતુયં 
નથી. શ્જલ્ા રજીસટ્રાર (સહકારી 
મયંડળીઓ) શ્રી ચારેલ એ જણાવ્ુયં કે 
તારીખ ૨૫ માચયાથી દેશ વ્ાપી લોકડાઉન 
જાહેર કરવામાયં આવ્ુયં છે. લોકડાઉનમાયં 
બરોડા ડેરીમાયં અયંદાજે કુલ ૮૩. ૭૩ લાખ 

શ્લટર દૂધની આવક થઇ છે ત્ારે ડેરી દ્ારા 
અયંદાજે ૫૦.૨૩ લાખ દૂધના પાઉચનુયં 
વેચાણ કરવામાયં આવ્ુયં છે. તેમણે ઉમે્ુું કે 
ગામડાઓની ડેરીઓમાયં પણ સભાસદ 
કોરોના સયંકટને પહોંચી વળવા શ્નધાયારરત 
પ્રોટોકોલ મુજબ સામાશ્જક અયંતર જાળવી 
સવાર સાયંજ દધૂ ભરે છે જથેી દધૂ નો સતત 
પરૂવઠો જળવાઈ રહે છે. પરરણામ ેવડોદરા 
શહેર શ્જલ્ાના દધૂ સહીત દધૂની બનાવટો 
જેવી કે દહીં, છાશ, ઘી, માખણ પ્ાયાપ્ત 
માત્રામાયં નાગરરકોને સરળતાથી ઉપલબધ 
થઇ રહ્ા છે. લોક ડાઉનની સસથશ્તમાયં 
દૂધનો પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે 
ગામડાઓની ડેરીઓમાયં કમયાચારીઓનો 
પણ પ્રશસ્ સહ્ોગ મળી રહ્ો છે તેમ 
શ્રી ચારેલએ  ઉમે્ુું હતુયં. •

સુસજ્જતા
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કટોરટોના	વા્યરસની	સસથહતમાં	િટોકડાઉનને	કારરે	બંધ	થ્યેિા	
માકકે્્યાડ્વ-અનાજ	માકકે્્યાડ્વ	પૂન:	કા્ય્વરત	

મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
રાજ્માયં  તા . ૧પ એશ્પ્રલ-ર૦ર૦ 
બુધવારથી અનાજ માકકેટ ્ાડયા બજાર 
સશ્મશ્તઓ પૂન: કા્યારત કરવાનો શ્નણયા્ 
ક્યો છે. પ્રવતયામાન કોરોના વા્રસને 
પગલ ેજાહેર થ્ેલા લોકડાઉનની સસથતીમાયં 
રાજ્ભરના માકકેટ્ાડયા-ખેતીવાડી બજાર 
ઉતપન્ન સશ્મશ્તઓ બયંધ હતી ત ેહવ ેસથાશ્નક 
પરરસસથશ્ત અને સુદ્રઢ આ્ોજન અનુસાર 
ફરી શરૂ કરી દેવાના રદશાશ્નદદેશો તેમણે 
આપ્ા છે. 

આ માકકેટ્ાડયા – બજાર સશ્મશ્તઓના 
સયંચાલન અને કામકાજમાયં સોશ્શ્લ 
રડસટનસીંગ જળવા્ અને કોરોના 
વા્રસનુયં સયંક્રમણ થા્ તનેી ખાસ તકેદારી 
રાખવાની પણ સુચનાઓ આપવામાયં આવી 
છે. આ હેતુસર શ્જલ્ા કક્ાએ શ્જલ્ા 
રશ્જસટ્રારની અધ્ક્તામાયં પાયંચ સભ્ોની 
સશ્મતીની રચના કરવામાયં આવી છે. 

મખુ્મયંત્રીશ્રીના આ શ્નણય્ા ની ભશૂ્મકા 
મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
આપી હતી. તેમણે કહ્યં કે, લોકડાઉનના 
સમ્ગાળામાયં રશ્વ શ્સઝન બાદ ખેડૂતોને 
પડી રહેલા ખેત ઉતપાદનોના કારણે 
આશ્થયાક સયંકડામણ ભોગવવી પડતી હતી. 

તદ્દઉપરાયંત રાજ્ના નાગરરકોને 

જીવનજરૂરી ચીજવસતુઓ પણ આ બજાર 
સશ્મશ્તઓ માકકેટ્ાડયાના માધ્મથી મળતી 
રહે તેવા હેતુથી ના્બ મુખ્મયંત્રી શ્રી 
નીશ્તનભાઇ પટેલની રાજ્ના નમાકકેટ્ાડયા 
સયંચાલકો સાથે  ્ોજા્ેલી બેઠકની 
ફલશ્રુશ્તરૂપે મુખ્મયંત્રીશ્રીએ આ શ્નણયા્ 
ક્યો છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે આ અયંગેની 
વધુ  શ્વગતો આપતાયં  જણાવ ્ુયં  ક ે, 
શ્જલ્ાકક્ાની સશ્મશ્ત માકકેટ શરૂ કરવાના 
તમામ આ્ોજનની ખાતરી ક્ાયા બાદ 
તારીખ નક્ી કરીને માકકેટ્ાડયા ચાલુ 
કરાવશે. 

બજાર સશ્મશ્તએ ખરીદીની પ્રક્રરી્ા 
માટે અગાઉથી જ ખેડૂતોનુયં રજીસટે્રશન 
કરાવવાનુયં રહેશે તેમજ ત્ાર બાદ તારીખ 
અને વાર મુજબ શ્નશ્શ્ચત કરેલી સયંખ્ામાયં 
ખેડૂતોને માકકેટ ્ાડયામાયં વેચાણ માટે 
બોલાવવાના રહેશ ેતવેી વ્વસથા કરવામાયં 
આવી છે એમ પણ શ્રી અશ્વિનીકુમારે 
જણાવ્ુયં હતુયં. 

એટલુયં જ નશ્હ, સયંબયંશ્ધત બજાર સશ્મશ્ત 
દ્ારા શ્ન્ત થ્ેલા સયંખ્ા મુજબના 
ખેડૂતોની પસયંદગી સયંપૂણયા પારદશદીતાથી 
થા્ તે પણ સુશ્નશ્શ્ચત કરવાની સૂચનાઓ 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ આપેલી છે.

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ બજાર સશ્મશ્તઓમાયં 
ખડૂેતોની ભીડભાડ ન થા્ તમેજ સોશ્શ્લ 
રડસટનસીંગ જળવા્ તે માટ ે બજાર 
સશ્મશ્તઓ પોતાના શ્વસતારની મુખ્ 
જણસીઓ આઇડેનટીફા્ કરીને જે-તે 
જણસી પ્રમાણે રદવસ, વાર નક્ી કરીને 
તે જ જણસી ખેડૂતો બજારમાયં સશ્મશ્તમાયં 
લાવે અને તેનુયં જાહેર હરાજીથી વેચાણ 
થા્ તવેી ગોઠવણ કરવા પણ રદશાશ્નદદેશો 
આપેલા છે તેની શ્વગતો મુખ્મયંત્રીશ્રીના 
સશ્ચવે આપી હતી.

તેમણે વધુમાયં એમ પણ કહ્યં ક ે, 
ખડેતૂોના રજીસટ્રશેનની પ્રશ્ક્ર્ા બાદ શ્ન્ત 
કરેલી તારીખે અને સમ્ે જ ખેડૂતો 
પોતાના ઉતપાદનનુયં  સે મપલ લઇને 
માકકેટ્ાડયામાયં આવે.

આ ખેત ઉતપાદનના ભાવ નક્ી થા્ 
ત્ાર પછી વેપારી ખેડૂતના ખેતર અથવા 
પરસપર સમજૂશ્ત મુજબ ગોડાઉન અથવા 
ફેકટરી કે જગ્ા ઉપર તે ખેત ઉતપાદન 
પહોચાડે તે મુજબની વ્વસથા કરવાની 
રહેશે. 

જો ખેડૂત પોતાના વાહનમાયં ખેત 
ઉતપાદન લઇન ેઅનાજ માકકેટ્ાડયામાયં આવે 
તો તેણે સોશ્શ્લ રડસટનસીંગ જાળવવા 
પોતાના વાહનમાયં જ રહેવુયં તમેજ વપેારીઓ 
ક્રમાનુસાર આવી હરાજીથી ઉતપાદનની 
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ખરીદી કરે તવેી વ્વસથાઓ અપનાવવાની 
સૂચનાઓ પણ આપી દેવાઇ છે. 

કોરોના વા્રસના સયંક્રમણને ફેલાતુયં 
અટકાવવા બજાર સશ્મતીમાયં કામ કરતા 
વેપારી, કશ્મશન એજનટ, હમાલ, તોલાટ, 
અન્ કમદીઓ તેમજ વેચાણ માટે આવતા 
ખેડૂતોનુયં સયંપૂણયા સેનીટાઇઝીંગ, માસક, 
ગલોસ પૂરતી વ્વસથા કરવાની સાથોસાથ 
દરેક વ્રકતઓની રડઝીટલ ઇનફ્ારેડ 
ટેમપરેચર ગન થી આરોગ્ ચકાસણી 
અવશ્ કરવાની પણ સપષ્ટ સૂચનાઓ 
માકકેટ્ાડયા – બજાર સશ્મશ્તઓને રાજ્ 
સરકારે આપી છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવે કહ્યં ક ે, 
અનાજ-માકકેટ્ાડયા સબ્ાડયામાયં પ્રવેશનારી 
દરેક વ્રકત સેનીટાઇઝરનો ઉપ્ોગ 
કરીને જ પ્રવેશે તેમજ માસક પણ અવશ્ 
પહેરે તેની ચોકસાઇ – તકેદારી રાખવાની 
જવાબદારી પણ માકકેટ્ાડયાની રહેશે. 

 રાજ્ના જે માકકેટ્ાડયામાયં શાકભાજી 
અને અનાજ બજાર એક જ જગ્ાએ હો્ 
તેવા ્ાડયામાયં બે્ના ખરીદ-વેચાણ માટે 
અલગ-અલગ સમ્ નક્ી કરવાનો રહેશે 
તેવી પણ તાકરીદ કરવામાયં આવેલી છે. 

આ સુચનાઓનુયં બજાર સશ્મશ્તઓ 
દ્ારા ્ોગ્ પાલન થા્ તેની સયંપૂણયા 
દેખરેખ બજાર સશ્મશ્તમાયં શ્જલ્ા કક્ાએથી 
શ્ન્ુકત થ્ેલા અશ્ધકારી-કમચાયારીએ 
કરવાની તેમજ જરૂર જણા્ે સથાશ્નક 
પોલીસ, મહેસલૂીતયંત્રનો સહ્ોગ મળેવીને 

તમામ સૂચનાઓનુયં પાલન કરાવવાની 
તકેદારી રાખવા પણ શ્નધાયારીત કરવામાયં 
આવેલુયં છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ સપષ્ટપણે જણાવ્ુયં છે 
કે જે બજાર સશ્મશ્તઓ આ સૂચનાઓનુયં 
પાલન કરવામાયં શ્નષફળ જશે તેવા 
માકકેટ્ાડયા બયંધ કરાશે. 

શ્રી અશ્વિનીકુમારે એમ પણ જણાવ્ુયં 
કે, બજાર સશ્મશ્ત-માકકેટ્ાડયામાયં ખેડૂતો 
પોતાના રજીસટે્રશન બાદ જે સમ્-
તારીખ-રદવસ તેમને ફાળવવામાયં આવે તે 
જ રદવસે પોતાના ઉતપાદનના વેચાણ માટે 
જા્ તે પ્રવતયામાન કોરોના વા્રસની 
સસથતીમાયં તેમના તથા સમાજના વ્ાપક 
શ્હતમાયં છે. 

તેમણે લોકડાઉનના ર૧માયં રદવસે 
રાજ્માયં જીવનજરૂરી ચીજવસતુઓના 
પરુવઠાની ઉપલસબધની શ્વગતો પણ પ્રચાર 
માધ્મોને આપી હતી. 

તદ્દઅનુસાર, ૪પ.૮૮ લાખ લીટર 
દૂધ શ્વતરણ થ્ુયં છે. પ૮,પ૯૯ કવીનટલ 
શાકભાજી અને ૧૦,૦૯૦ કવીનટલ 
ફળફળારદનો આવરો થ્ો છે. રાજ્માયં 
શ્નરાધાર ,  વૃદ્ધો ,  શ્ન:સહા્ અને 
જરૂરતમયંદ વ્રકતઓને શ્વનામૂલ્ે બે 
ટાઇમ ભોજન અયંતગયાત ૧ કરોડ ૧૯ લાખ 
પેકેટ શ્વતરણ થ્ા છે અને સોમવારના 
એકજ રદવસમાયં આવા ૮ લાખ ૪૧ હજાર 
ફૂડપેકેટસ આપવામાયં આવ્ા છે. તેમ 
તેમણે જણાવ્ુયં હતુયં. •

મખુ્યમંત્રીશ્ીન�ો મહ્િપૂર્ણ વનર્ણય

• જજલલ�કક્�એો જજલલ� 
રજીસ્ટટ્ર �રન� એધયક્પર�મ�ં 
પ�ંચ સભય�ોની સપ્મવત 
મ�કયોટય�િ્ણ ચ�લુ કરિ�ન� 
આય�ોજનની ખ�તરી કરશો 

• ક�ોર�ોન� િ�યરસનંુ સંક્રમર 
ન થ�ય તો રીતો સ�ોશ્શયલ 
વિસ્ટનસીગં જળિિ�-
સપંૂર્ણપરો સોનોટ�ઇઝીગં-મ�સ્ક-
ગલ�ોિઝની વ્યિથિ�ન�ો એમલ 
કરિ� ત�કીદ 

• મ�કયોટય�િ્ણમ�ં ૧૦૦ ટક� 
વ્યવકતઆોની વિઝીટલ ઇન્ફ્�રોિ 
ટોરપરોચર ગન દ્�ર� આર�ોગય 
તપ�સરી થશો 

• સૂચન�આોનંુ પ�લન કરિ�મ�ં 
વનષફળ જન�ર મ�કયોટય�િ્ણ બંધ 
કર�િી દોિ�શો

• ખોિૂત�ોનંુ રજીસ્ટટ્ર ોશન એગ�ઉથી 
જ કરિ�નંુ રહોશો 

• રજીસ્ટટ્ર ોશન બ�દ ત�રીખ-િ�ર-
વદિસ મજુબ વનશ્ચિત કરોલી 
સખં્ય�મ�ં ખોિૂત�ોનો મ�કયોટય�િ્ણમ�ં 
િોચ�ર મ�ટો બ�ોલ�િી શક�શો

• મખુ્ય જરસીઆો આઇિોનટટીફ�ય 
કરીનો જરસી પ્રમ�રો વદિસ-
િ�ર વનયત કરીનો મ�કયોટય�િ્ણમ�ં 
જહોર હર�જીથી િોચ�ર થ�ય 
તોિી વ્યિથિ� સુવનશ્ચિત કર�શો 

• શ�કભ�જી એનો એન�જ બજર 
બોય એોક જ જગય�એો હ�ોય તોિ� 
ય�િ્ણમ�ં શ�કભ�જી-એન�જન� 
ખરીદ-િોચ�ર મ�ટો એલગ 
એલગ સમય નકી કરિ�મ�ં 
આિશો .
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િટોકડાઉનના	ચુસત	અમિ	મા્ે	રડજી્િ	સવભેિન્સ-સેન્ટ્રિાઇઝ	ડ્ટોનના	માધ્યમથી
અમદાવાદ	શિેરમાં	ચાંપતી	દેખરેખ

કોરોના સયંકટમાયં નાગરરકોની સલામતી 
અને સુરક્ા માટે દેશભરમાયં લોકડાઉન 
કરવામાયં આવ્ુ છે. તમામ સથળોએ 
લોકડાઉનનો સયંપુણયા અમલ કરીને લોકોની 
રકંમતી શ્જયંદગી બચાવવા રાજ્ સરકાર 
કટીબદ્ધ છે. કોરોનાથી બચવાનો કારગર 
ઉપા્ હો્ તો તે સોશ્શ્લ રડસટેનસ છે. 
શહેરો અને ગામોમાયં લોકો સોશ્શ્લ 
રડસટસનસયંગ જાળવે તે માટે પોલીસ તયંત્ર 
ખાસ પ્ર્ાસ કરી રહ્ છે. ગૃહ રાજ્મયંત્રી 
શ્રી  પ્રદ ીપ શ્સયંહ  જાડેજાએ હાલની 

લોકડાઉનની પરરસસથશ્તની અમદાવાદના 
શ્વશ્વધ શ્વસતારમાયં સમીક્ા કરી હતી.  

ગૃહરાજ્ મયંત્રી શ્રી પ્રદીપશ્સયંહ 
જાડેજાએ જણાવ્ુયં હતુયં ક ે પ્રવતયામાન 
પરરસસથશ્તમાયં લોક ડાઉનના ચુસત અમલ 
માટે સોશ્શ્લ રડસટસનસયંગ જાળવવાની 
બાબતને રાજ્ સરકારે અગ્રીમતા આપી 
છે. કોરોનાની મહામારીમાયં સોશ્શ્લ 
રડસટનસશ્સયંગ જાળવવા આજ ેટેક્ોલોજીનો 
મહત્તમ ઉપ્ોગ અશ્નવા ય્ા બન્ો છે ત્ારે 
અમદાવાદ શહેરમાયં સવષેલનસ દ્ારા શહેર 

પોલીસે લોકડાઉનમાયં કોરોના જેવી 
મહામારીને હરાવવા સોશ્શ્લ રડસટનસને 
અશ્નવા્ યા  ગણાવ્ુયં  છ ે.  સાથે સાથે 
લોકડાઉનનો ચુસત અમલ થા્ તે માટે 
ટેક્ોલોજીનો ઉપ્ોગ કરવા વડા પ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ અનુરોધ ક્યો છે, 
ત્ારે અમદાવાદ શહેર પોલીસે રડશ્જટલ 
પેટ્રોશ્લયંગ- સવષેલનસને પરરણામલક્ી 
બનાવ્ુયં છે. શહેર પોલીસ દ્ારા કરા્ેલી 
આ પહેલ અત્યંત ઉપ્ોગી નીવડશે એમ 
તેમણે ઉમે્ુું હતુયં.
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અત્રે ઉલે્ખની્ છે કે અમદાવાદ 
શહેર પોલીસ કશ્મશનર શ્રી કચેરી સસથત 
કમાનડ એનડ કંટ્રોલ સેનટરમાયં શહેરભરના 
૧૧૦૦ સૌથી વધુ કેમેરાની ફરીડ મેળવીને 
તનેા આધારે શહેરમાયં એકઠા થતા લોકોની 
ભીડ શ્નવારા્ છે. સેનટ્રલાઇઝ ડ્ોન અને 
કમાનડ સેનટર દ્ારા કા્યારત ચાર ડ્ોનની 
મદદથી સમગ્ર શહેરની શ્વગતો મેળવા્ 
છે અને આરટયાફરીશ્લ ઈનટેશ્લજનસની 
મદદથી WHO ના નોમસયા પ્રમાણે એક 
બીજા વચ્ે ૧.૫ મીટરનુયં અયંતર જાળવે છે 
કે નહી તે તપાસ દૂર બેઠા એટલે કે 
સેનટરમાયં બેઠા બેઠા તપાસ કરી શકા્ છે. 
શહેર પોલીસ દ્ારા રડશ્જટલ પેટ્રોશ્લયંગની 

વ્વસથા અમલમાયં મુકાઈ છે. આ કંટ્રોલ 
રૂમમાયંથી મહત્તમ ટ્રારફક ધરાવતા શ્વસતારો 
લાલ રંગથી, થોડોક ઓછો ટ્રારફક ધરાવતા 
શ્વસતારો ઓરેનજ અને ન્ૂનતમ અથવા 
તો અત્યંત ઓછો ટ્રારફક ધરાવતા શ્વસતારો 
લીલા રંગથી આઇડેનટીફાઇ કરવામાયં આવે 
છે અને તેને આધારે જે તે શ્વસતારના 
પોલીસ સટેશનને સીધી સુચના આપી 
લોકોને એકઠા થતા રોક્ામાયં આવશે. 

ગૃહ રાજ્ મયંત્રીશ્રીએ આ રડશ્જટલ 
પેટ્રોશ્લયંગની કામગીરી તથા તેનાથી થતાયં 
ફા્દા અયંગેની શ્વસતૃત જાણકારી આપતા 
જણાવ્ુયં હતુયં કે, શહેરમાયં મુકા્ેલા સી.
સી.ટી.વી કેમરેા અન ેજ્ાયં કેમરેા નથી ત્ાયં 
ગુગલના માધ્મથી આ સવષેલનસ હાથ 
ધરા્ છે. આમ જાહેર માગયો પર પોલીસ 
દ્ારા તથા ટેકનોલોજીના માધ્મથી પણ 
આ પહેલ કરાઈ છે. રાજ્ના મુખ્ 
મયંત્રીશ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ પણ પોલીસ 
તયંત્રને ટેકનોલોજીથી સયંપન્ન બનાવવા 
પગલા લીધા છે ત્ારે રાજ્માયં “શ્વવિાસ” 
પ્રોજકેટ દ્ારા પ્રસથાશ્પત કરા્લેા નટેવક્કનો 
પણ ઉપ્ોગ કરાશે. 

મયંત્રીશ્રીએ વધુમાયં જણાવ્ુયં હતુયં કે 
રાજ્નો એક-એક પોલીસ જવાન તથા 
અન્ દળના જવાનો પોતાના ઘર-
પરરવારની શ્ચયંતા કરવાના બદલે 
લોકડાઉનના ચુસત અમલ દ્ારા લોકોના 
સવાસર્-જાનની શ્ચયંતા કરી રહ્ા છે ત્ારે 
જાગૃત નાગરરક તરીકે આપણ ેસૌએ તમેને 
સહ્ોગ આપવો જોઈએ એમ તેમણ ે
ઉમે્ુું હતુયં. 

અમદાવાદ શહેર પોલીસ કશ્મશ્નર શ્રી 
આશીર ભાટી્ાએ જણાવ્ુયં હતુયં કે, જીઓ 
ટેગીંગ અન ેએરર્લ સવષેલનસનો ઉપ્ોગ 
કરીને ભીડ એકઠી થતી અટકાવવા આ 
વ્વસથા અમલી બનાવાઈ છે. અમદાવાદ 
શહેર પોલીસ દ્ારા ડ્ોનની મદદથી પણ 
લોકડાઉનનો અમલ કરા્ છે. રોજ ૮ 
જટેલા ડ્ોન દ્ારા આ કામગીરી હાથ ધરીને 
સોશ્લ રડસટનસીંગ જાળવવા પ્ર્ાસ કરા્ 

છે. આ દેખરેખ દ્ારા રોજના ૭-૮ જેટલા 
જાહેરનામા ભયંગના કેસ કરવામાયં આવે છે 
શહેરીજનોએ પણ લોકડાઉનનો અમલ 
કરવામાયં  સહ્ોગ આપવા તેમણે  
અપીલ કરી છે.  

આ પ્રસયંગે  એરડશનલ પોલીસ 
કશ્મશ્નરશ્રી પ્રમેવીર શ્સયંઘ, ના્બ પોલીસ 
કશ્મશ્નર શ્રી રાજદીપ ઝાલા, તથા ના્બ 
પોલીસ કશ્મશ્નરશ્રી (કંટ્રોલ રૂમ) શ્રી શ્વજ્ 
પટેલ વગરેે ઉપસસથત રહ્ા હતા. • 

સુરક્ા	સંભાળ
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કટોરટોના	વા્યરસના	સંક્રમરના	કપરા	કાળમાં	રાજ્યની	જનસંખ્યાના	 
૯ર	્કાને	હવનામૂલ્યે	અનાજ	હવતરરનટો	નવતર	રાિ	બતાવતું	ગુજરાત

" ઉદ્ય	વૈષરવ
શ્વવિવ્ાપી મહામારી કોરોના વા્રસ-કોશ્વડ-૧૯ના 

સયંક્રમણને કારણે સજાયા્ેલી લોકડાઉનની સસથતીમાયં મુખ્મયંત્રી શ્રી 
શ્વજ્ભાઇની સયંવેદનાને પગલે ગુજરાતે રાજ્ની ક ુલ 
જનસયંખ્ાના ૯ર ટકા જેટલા લોકોને શ્વનામૂલ્ે અનાજ 
શ્વતરણના સફળ પ્ર્ોગ દ્ારા દેશને જાહેર શ્વતરણ વ્વસથાનુયં 
આગવુયં ઉદારણ પુરૂ ંપાડ્ુયં છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ લોકડાઉનની સસથતીમાયં ધયંધા-વ્વસ્ા-
રોજગાર-આશ્થયાક ગશ્તશ્વશ્ધઓ ખોરભંે પડી છે ત્ારે રાજ્નો 
કોઇ પણ વ્રકત ભૂખ્ો ન સૂવે, હરેકને બે ટાઇમ પૂરતુયં ભોજન 
મળી રહે તે માટે શ્વનામૂલ્ે અનાજ શ્વતરણની વ્વસથાઓ 
સુશ્નશ્શ્ચત કરવા રાજ્ના વશ્હવટીતયંત્ર અને અન્ન નાગરરક 
પુરવઠા શ્વભાગને પ્રેરરત ક્ાયા હતા.

મુખ્મયંત્રીશ્રીના રદશા શ્નદેશયોમાયં રાજ્ સરકારે લોકડાઉન 
જાહેર થ્ા બાદ તારીખ રપ/૩/ર૦ર૦ ના રોજ શ્નણયા્ ક્યો કે 
રાષ્ટી્ અન્ન સુરક્ા કા્દા હેઠળ અનાજ મેળવતા લાભાથદીઓને 
એપ્રીલ-ર૦ર૦ માસમાયં ઘઉં, ચોખા, દાળ, ખાયંડ અને મીઠાનો 
જરથો શ્વનામૂલ્ે શ્વતરણ કરવામાયં આવશે. જેથી તેમને ઘરમાયં 
અનાજ પુરવઠો પ્ાયાપ્ત માત્રામાયં મળી રહે. 

તારીખ રપ/૩/ર૦ર૦ ના રોજ શ્નણયા્ ક્ાયા બાદ માત્ર ૧૫ 
રદવસના ટૂયંકાગાળામાયં જ અનાજ શ્વતરણની કામગીરી રાજ્ની 
૧૭૦૦૦ જેટલી સસતા અનાજની દુકાનો પરથી શરુ કરવાની 
હતી. આ હેતુસર ખૂબ જ ટૂયંકાગાળામાયં ૧.૮૮ લાખ મે.ટન ઘઉં, 
૭૨ હજાર મે.ટન ચોખા, ૧૬ હજાર મે.ટન ખાયંડ, ૧૩૫૦૦ 
મે.ટન ચણાદાળ તથા ૮૧૦૦ મે.ટન મીઠાના જરથાને જીલ્ા 
મથકો / તાલુકા મથકો અને ગ્રામ્ કક્ા સુધી શ્વતરણ કરવાની 
વ્વસથાની  પડકારરૂપ કામગીરી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીના 

નેતૃતવમાયં રાજ્ના અન્ન, નાગરરક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની 
બાબતોના શ્વભાગ તથા ગુજરાત રાજ્ નાગરરક પુરવઠા શ્નગમ 
લીમીટેડના જીલ્ા પુરવઠા અશ્ધકારીશ્રીઓ તથા તાલુકા કક્ાના 
અશ્ધકારીશ્રીઓ / કમયા્ોગીઓએે સુપેરે પાર પાડી છે. 

રાજ્માયં હાલ તા. ૧૩ એશ્પ્રલથી ૬૦ લાખ APL-૧ 
કાડયાધારકો એવા મધ્મવગદી્ પરરવારોના ર.પ૦ થી ૩ કરોડ 
લોકોને શ્વનામૂલ્ે અનાજ શ્વતરણનો પ્રારંભ થ્ો છે. અત્ાર 
સુધીમાયં ૧પ APL-૧ લાખ કાડયાધારકો આ શ્વતરણનો લાભ 
મેળવી ચૂક્ા છે. 

આ અગાઉ રાજ્માયં એન.એફ.એસ.એ અયંતગયાત અનાજ 
મેળતા કુલ ૬પ.૪૦ લાખ જેટલા કાડયાધારકોમાયંથી રોજના ૧૦ 
થી ૧પ લાખ લાભાથદીઓ એમ બધા જ લાભાથદીઓએ  પણ આ 
અનાજ શ્વતરણનો લાભ માત્ર ૪ રદવસોમાયં મેળવ્ો છે. 
મુખ્મયંત્રીશ્રીએ ત્ારબાદ રાજ્માયં અન્ પ્રદેશ કે પરપ્રાયંતમાયંથી 
રોજગાર મેળવવા માટે આવેલા છે તેવા શ્રશ્મકો, કામદારો અને 
જેમની પાસે રેશનકાડયા નથી તેવા વગયાના ગરીબોને અન્ન રિહમ 
્ોજના અયંતગયાત ઘઉં, ચોખા, ખાયંડ દાળ અને મીઠુયં સશ્હતની 
ખાધ્ સામગ્રી આ લોકડાઉનના સમ્માયં મળી રહે તેવા ઉદાર 
ભાવથી જીલ્ા કલેકટરશ્રીઓ પાસે આવા લાભાથદીઓની ્ાદી 
તૈ્ાર કરાવડાવીને આશરે પ લાખ લાભાથદીઓને તેનો લાભ 
આપવાનો શરુ ક્યો. 

શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ બહુધા લોકોને લોકડાઉનના આ 
સમ્ગાળા દરમ્ાન ખાદ્ાન  મેળવવામાયં કોઇ જ તકલીફ ન 
પડે તે માટે પણ એક ક્રાયંશ્તકારી શ્નણયા્ લઇને રાષ્ટી્ અન્ન સુરક્ા 
કા્દા હેઠળ આવરી ન લેવા્ા હો્ તેવા ૩.૪૦ લાભ ગરીબી 
રેખા નીચેના (બીપીએલ) કુટુયંબોને કે જેમને માત્ર ખાયંડ અને 
મીઠાનો જરથો તેમના કાડયા પર મળતો હતો તેમને પણ પ્રવતયામાન 

જનહિત
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સસથશ્તમાયં ઘઉં, ચોખા, દાળનો જરથો શ્વનામૂલ્ે આપવાનો શ્નણયા્ 
ક્યો અને તેનુ શ્વતરણ પણ રાજ્ની ૧૭૦૦૦ સસતા અનાજની 
દુકાનો પરથી તારીખ પ/૪/ર૦ર૦ થી શરુ કરવામાયં આવ્ુયં. 

સામાન્ રીતે અન્ન, નાગરરક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની 
બાબતોનો શ્વભાગ ધવારા દર માસે કાડયાધારકોને આપવામાયં 
આવતા અનાજ શ્વતરણની કામગીરી જે સમગ્ર માસ દરમ્ાન 
ચાલતી હો્ છે તેને પ્રવતયામાન લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં માત્ર એક 
અઠવારડ્ામાયં પુરી કરવાનો પડકાર ઝીલી લઇને રોજીંદી 
કામગીરી કરતાયં ચાર ગણી વધુ કામગીરી કરીને પણ નાગરરક 
પરુવઠા શ્વભાગના જીલ્ા પરુવઠા અશ્ધકારીશ્રીઓ /કમય્ા ોગીઓએ 
/જીલ્ા સતરે શ્વતરણ વ્વસથા સાથે નાગરરક પુરવઠા શ્નગમના 
અશ્ધકારીશ્રીઓ / કમયા્ોગીઓ / ગોડાઉન મેનેજરો તથા સસતા 
અનાજના દુકાનદારોએ સરળતાથી આ કપરા સમ્માયં અનાજ 
શ્વતરણ વ્વસથા સુશ્ન્ોજીત ઢબે પાર પાડી છે. 

કોરોના વાઇરસ (Covid-૧૯)ના સયંક્રમણન ેઅટકાવવાના 
હેતસુર સોશ્ીલ ડીસટેનસી જાળવીને અન ેસસતા અનાજની દકુાનો 
પર ભીડભાડ ન થા્ તેની તકેદારી રાખવા સસતા અનાજની 
દુકાન ધરાવતા દુકાનદારોએ પણ  રાજ્ સરકારની આ 
વ્વસથામાયં સયંપૂણયા સહ્ોગ આપ્ો છે.

આ વ્વસથા સૂચારુ રીતે જળવાઇ રહે તે માટે મખુ્મયંત્રીશ્રીના 
સૂચન મુજબ ગ્રામ્ કક્ાએ સશ્મશ્ત રચવામાયં આવી. જેમાયં એક 
શ્શક્ક, તલાટી-કમ-મયંત્રી કે ગ્રામસેવક, પોશ્લસ અને ગામના 
અગ્રણીનો સમાવેશ કરવામાયં આવ્ો છે. શહેરી શ્વસતારોમાયં પણ 
આવી સશ્મશ્તની રચના કરવામાયં આવી અન ેતઓેના માગયાદશયાનમાયં 
તારીખ ૧ એશ્પ્રલથી શ્વતરણ વ્વસથા શરુ કરવામાયં આવી છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ રાજ્ના મુખ્ સશ્ચવ ધવારા જીલ્ા 
કલેકટરશ્રી / જીલ્ા પુરવઠા અશ્ધકારીઓ સાથે દશૈ્નક ધોરણે 
વીડી્ો કોનફરનસ કરીને સમગ્ર પ્રશ્ક્ર્ા પારદશદી અને સૂચારુરીતે 
ચાલે તેમજ કોઇ જગ્ાએ ભીડભાડ ન થા્ સોશ્લ ડીસટનસી 
જળવાઇ રહે તેવી તમામ બાબતોનો કાળજી અયંગે સતત 

માગયાદશયાન પુરુયં પાડ્ુયં. 
મુખ્મયંત્રીશ્રીના સશ્ચવશ્રી અવિીનીકુમાર તથા અન્ન ,નાગરરક 

પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના શ્વભાગના સશ્ચવશ્રી મહમમદ 
શાહીદના નેતૃતવ તથા સતત માગયાદશયાન હેઠળ મુખ્મયંત્રીશ્રીના 
રદશા શ્નદદેશ તથા સૂચનાઓના સયંદભયામાયં વીડી્ો કોનફરનસ તેમજ 
અશ્ધકારીશ્રીઓ અને કમયાચારીશ્રીઓ પાસેથી સતત ફોલોઅપ 
લઇને આ આખી વ્વસથામાયં કોઇ પણ ફરી્ાદ કે કચાશ વગર 
પાર પડી રહી છે. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીએ આ વ્વસથાના સરળ સયંચાલનને પગલે 
દેશભરના રાજ્ોમાયં પહેલરૂપ શ્નણયા્ કરીને રાજ્માયં રાષ્ટી્ 
અન્નન્ સુરક્ા કા્દા હેઠળ સમાવેશ ન કરા્ેલ તેવા રાજ્ના 
એ.પી.એલ.૧ રેશનકાડયા ધરાવતા ૬૦ લાખથી વધુ મધ્મવગદી્ 
પરરવારોના ર.પ કરોડથી પણ વધુ લોકોને લોકડાઉનની આ 
સસથશ્તમાયં એશ્પ્રલ-ર૦ર૦ માસમાયં શ્વનામૂલ્ે ઘઉં,ચોખા, ખાયંડ 
અને ચણાદાળ / ચણાનો જરથો સરકાર માન્ સસતા અનાજની 
દુકાનો પરથી તારીખ ૧૩/૪/ર૦ર૦ થી શ્વતરણ કરવાનો 
મહતવપૂણયા શ્નણયા્ ક્યો. 

મુખ્મયંત્રીશ્રીના રદશા શ્નદદેશો મુજબ આ શ્વતરણ કા્યા પણ 
સરકાર માન્ સસતા અનાજની દુકાનો પરથી હાલ ચાલી રહ્ુયં 
છે. આમ, સમગ્રત્ા રાજ્ની કુલ જનસયંખ્ા ૬.પ કરોડ પૈકરી 
૯ર ટકા એટલે કે ૬ કરોડ જેટલા લોકોને કોરાના વાઇરસ 
સયંક્રમણને કારણે ઉભી થ્ેલ લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં માત્ર ૧પ 
રદવસના ટૂયંકાગાળામાયં રાજ્ સરકાર ધવારા અનાજ શ્વતરણનો 
લાભ મળી રહ્ો છે. 

રાજ્નો કોઇ નાગરરક ભૂખ્ો ન સૂવે તેવી મુખ્મયંત્રીશ્રી 
શ્વજ્ભાઇ રુપાણીની સયંવેદનશીલતાને અન્ન, નાગરરક પુરવઠા 
અને ગ્રાહકોની બાબતોના શ્વભાગ, અન્ન નાગરરક પુરવઠા 
શ્ન્ામક હેઠળના જીલ્ા પુરવઠા અશ્ધકારીશ્રીઓ અને નાગરરક 
પુરવઠા શ્નગમના જીલ્ા વહીવટી તયંત્રના અશ્ધકારીશ્રીઓ તથા 
કમયા્ોગીઓએ મળીને સાકાર કરી છે. •

જનહિત
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રાજ્યના	૫૯	િાખ	પરરવારટોએ	પ્રથમ	ચાર	રદવસમાં
હવનામૂલ્યે	અનાજ	હવતરરનટો	િાભ	મેળવ્યટો

શ્વવિભરમાયં  નાગરરકો કોરોના 
મહામારીનો સામનો કરી રહ્ો છે. 
ગુજરાતના પનોતાપુત્ર અને દ ેશના 
વડાપ્રધાન શ્રી નર ેનદ્રભાઈ મોદીએ 
નાગરરકોને કોરોનાથી બચાવવા સમગ્ર 
દેશમાયં લોકડાઉન કરવાનો શ્નણયા્ ક્યો છે. 
ગુજરાત સરકાર ે લોકડાઉનનો સયંપુણયા 
અમલ કરવાની સાથે સામન્ નાગરરકો, 
ગરીબો, મધ્મ વગયા સાથે તમામ લોકોની 
શ્ચયંતા કરી અનેક મહતવપૂણયા શ્નણયા્ો ક્ાયા 
છે. પ્રવતયામાન પરરસસથશ્તમાયં જાહેર થ્ેલા 
રાજ્ના અયંત્ોદ્ અને પી.એચ.એચ. 
રેશનકાડયા ધરાવતા ૬૬ લાખ પરરવારોને 
શ્વનામલૂ્ ેઅનાજ શ્વતરણ કરવાના રાજ્ 
સરકારનો સયંવેદનશીલ અશ્ભગમ વ્ાપક 
સફળતા પામ્ો છે. 

મુખ્ મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણીએ 
ગરીબ,  શ્રમજીવી અને  અયં ત્ ોદ્ 
પરરવારોને વતયામાન પરરસસથશ્તમાયં ભૂખ્ા 
સૂવુયં ન પડે તેની સતત શ્ચયંતા કરી છે.  

રાષ્ટી્ અન્ન સુરક્ા ધારા અનવ્ે અનાજ 
મેળવવા પાત્રતા રાજ્ના ૬૬ લાખ 
પરરવારોને એશ્પ્રલ માસ પૂરતુયં ઘઉં, ચોખા 
અન ેદાળ તમેજ ખાયંડ અન ેમીઠુયં શ્વનામલુ્ે 
આપવાનો શ્નણયા્ ક્યો હતો. જે અનવ્ે 
અન્ન અને નાગરરક પુરવઠા શ્વભાગ દ્ારા 
તા. ૧ એશ્પ્રલથી રાજ્ની ૧૭ હજાર 
સસતા અનાજની દુકાનો પરથી શ્વતરણ 
કરવામાયં આવ્ુ હતુયં. 

મુ ખ્  મયંત્ર ીશ્ર ીન ા  સ શ્ચવ શ્ર ી 
અશ્વિનીકુમારે આ અયંગેની શ્વગતો આપતા 
જણાવ્ુ હતુયં કે અનાજ શ્વતરણના ચાર જ 
રદવસમાયં અયંદાજે પ૯ લાખથી વધુ એટલે 
કે ૯૦ ટકા જેટલા પરરવારોને અનાજ 
શ્વતરણ અયંતગયાત આવરી લેવામાયં આવ્ા 
છે.  મખુ્ મયંત્રીશ્રીએ વધ ુએક સયંવેદનશીલ 
શ્નણયા્ લઇને એન.એફ.એસ.એ અયંતગયાત 
મીઠુયં અને ખાયંડ મેળવતા ૩.૪૦ લાખ 
ગરીબ પરરવારોને પણ એશ્પ્રલ માસ પુરતુયં 
ઘઉં, ચોખા અને દાળ પણ આપવાનો 

ઉદ્દાત ભાવ દશાયાવ્ો છે તેનો લાભ હવે 
આ વધુ પરરવારોને મળવાનો છે. 

શ્રી અશ્વિનીકુમારે જણાવ્ુ હતુયં કે 
અન્ રાજ્ોમાયંથી ગુજરાતમાયં રોજી-રોટી 
માટ ે આવેલા શ્રશ્મકો, મજદૂરો અને 
રાજ્ના અત્યંત ગરીબ પરરવારો જે 
ર ેશનકાડયા ધરાવતા નથી તેમને પણ 
અન્નરિહ્મ ્ોજના અયંતગયાત એશ્પ્રલ માસ 
પુરતી અનાજ રકટ આપવાની શરૂઆત 
૧૭ હજાર સસતા અનાજની દુકાનો પરથી 
કરવામાયં આવશે. આવા લાભાથદીઓની 
્ાદી શ્જલ્ાકક્ાએ શ્જલ્ા કલેકટર દ્ારા 
તૈ્ ાર કરવામાયં આવી છે અન ેલાભાથદીઓને 
ભખૂ્ા સવૂુયં ન પડ ેઅન ેસરળતાએ અનાજ 
મળે તેની તકેદારી લેવામાયં આવશે. 

રાજ્ના શ્નરાધાર, વૃદ્ધો, શ્ન:સહા્ 
અન ેએકલવા્ુયં જીવન જીવતા વ્રકતઓને 
સવૈસચછક સયંસથાઓના સહ્ોગથી જે 
ભોજન પુરૂં પાડવામાયં આવે છે તેનો 
૩૬,પ૮,૦૧૦ લોકોને લાભ મળ્ો છે. •

સુદૃઢ	આ્યટોજન
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નમ્વદા	હજલ્ાના	સખી	મંડળની	
બિેનટો	બની	આરટોગ્ય	રક્ક

દીનદ્ાળ અયંત્ોદ્ રાષ્ટી્ શહેરી આજીશ્વકા ્ોજના 
અયંતગયાત રાજપીપળાની સખી મયંડળની બહેનો પોતાના ઘરે માસક 
બનાવવાની કામગીરી કરીને કોરોના સામેના જયંગમાયં સામેલ થઈ 
છે. જ્ માતાજી, શ્ામ અને જ્ અયંબે સખી મયંડળની ૩૦ જેટલી 
બહેનો માસક બનાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. એક રદવસમાયં 
અયંદાજે ૧૮૦૦ જેટલાયં માસક બનાવવામાયં આવે છે.. 

સખી મયંડળ દ્ારા તૈ્ાર કરવામાયં આવતા માસક પૈકરી શ્જલ્ા 
પયંચા્ત આરોગ્ શાખાને ૨૨૦૦, નાયંદોદ તાલુકાના કલી 
મકવાણા ગ્રામપયંચા્તને ૧૭૦૦, રાજપીપળા નગરપાશ્લકાને 
૨૦૦, પોલીસ શ્વભાગ, આ્ુવષેદ કચેરી સશ્હત અન્ છુટક 
માસકના વેચાણ સશ્હત અયંદાજે ૭ હજાર જેટલાયં માસકનુયં વેચાણ 
કરવામાયં આવ્ુયં છે. રાજપીપળાની જ્ માતાજી સખી મયંડળના 
પ્રમુખ શ્રીમતી સરોજબેન તડવીએ જણાવે છે કે, લોકડાઉનના 
કારણે અમારી પાસે કોઇ કામ ન હતુયં તેવા સમ્ે અમને શ્જલ્ા 
પયંચા્ત શ્વભાગમાયંથી ફોન આવ્ો કે, તમારે માસક બનાવવાનુયં 
કામ કરવુયં હો્ તો અમે આપને માગયાદશયાન આપીએ અને તમને 
રોજગારી મળી રહેશે અને લોકોને મદદરૂપ પણ થઇ શકશો અને 
આપની પાસેથી માસક અમે લઇશુયં. અમે માસક બનાવવાની 
કામગીરીથી અત્યંત ખુશ છીએ.

હાલમાયં ૩૦ જેટલી બહેનો પોતાના ઘેર જ બેસીને માસક 
બનાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. સખી મયંડળના સભ્ શ્રીમતી 
રક્ાબેન વરાસી્ાએ જણાવ્ુયં હતુયં ક ે, હાલના સયંકટમાયં 
જરૂરી્ાતમયંદોને માસક પૂરા પાડવાની આ કામગીરીથી અમે સૌ 
બહેનો ગૌરવની લાગણી અનભુવીએ છીએ અન ેશ્જલ્ા પ્રશાસન 
તરફથી અમોને આ કામગીરી માટે તક પૂરી પાડવાની સાથોસાથ 
મળેલા સહ્ોગ બદલ અમો શ્જલ્ા વહીવટીતયંત્ર પ્રત્ ેકૃતજ્તાની 
લાગણી વ્તિ કરીએ છીએ. •

વાત	ભાવનગરના	પુષપાબિેન	
બધેકાના	સમપ્વરની

ભાવનગરની કલેકટર કચેરીમાયં ફોન રણકે છે અને સામેથી 
એક વૃદ્ધાનો અવાજ સયંભળા્ છે 'સાહેબ હુયં પુષપાબહેન બધેકા 
બોલુયં છુયં, અત્ારે આ કોરોનાનુયં સયંકટ છે તો આવા સમ્ે હુયં પણ 
મારાથી થઈ શકે એટલી મદદ કરવાયં માયંગુ છુયં.પરંતુ મારી ઉંમર 
૮૪ વરયાની છે અને હાલ લોકડાઉન હો્ હુયં ત્ાયં આવી શકું તેમ 
નથી' ફોન પરના ના્બ મામલતદારશ્રીએ ્ોગ્ કરવાનુયં કહી 
ઉપરોતિ સઘળી શ્વગત અશ્ધક કલકેટર શ્રી ઉમશે વ્ાસન ેજણાવી. 
અશ્ધક કલેકટરશ્રીએ પુષપાબહેનના સેવાના ભાવને સમજી તુરંત 
પોતાની કાર પુષપાબહેનના ઘરે મોકલી અને તેમને કલેકટર 
કચેરીએ લઈ આવ્ાયં હતાયં.

પુષપાબહેને કલેકટરશ્રીને જણાવ્ુયં હતુયં કે, સાચી માનવસેવા 
એ જ છે, જેમાયં આપણે એકબીજાને કપરા સમ્માયં કામમાયં આવી 
શકરીએ. તેથી હુયં મારૂ ં બે મશ્હનાનુયં પેનશન લોકસેવા માટે  
આપવુયં છે. ૮૪ વરદી્ પુષપાબહેનનાયં અયંતરમાયંથી નીકળતા આ 
શબદો તેમજ તેમની સમાજ પ્રત્ેની ઋણ અદા કરવાની કૃતજ્તા 
જોઈ ત્ાયં ઉપસસથત કલેકટર શ્રી ગૌરાયંગ મકવાણા સશ્હતના સૌ 
કોઈ દંગ રહી ગ્ાયં.

પષુપાબહેનના પશ્ત ચયંપકલાલ બધકેા ભાવનગરની શ્સટી સરવે 
કચરેીમાયં નોકરી કરતાયં હતાયં. જમેનાયં શ્નધન બાદ સરકારશ્રી તરફથી 
પુષપાબહેનને દર માસે રૂશ્પ્ા ૧૦,૦૦૦ પેનશન રૂપે મળે 
છે.પુષપાબહેનને ત્રણ દીકરા છે. જેમની આવક શ્સમીત છે. આમ, 
પુષપાબેન તથા તેમનો પરરવાર સામાન્ આશ્થયાક સસથશ્તમાયં જીવન 
ગુજારે છે. પુષપાબેન જેવા એક અદના નાગરરકે સાશ્બત કરી દીધુયં 
છે કેે સાચો રાષ્ટપ્રેમ તો એ જ છે કે રાષ્ટ પર કોઈ આફત આવે 
ત્ારે પોતાની બચાવેલી મૂડી રાષ્ટશ્હતમાયં દાન કરતાયં અચકાવુયં ન 
જોઈએ. કોટી કોટી વયંદન છે પુષપાબહેન તેમજ તેમના જેવા આવા 
હજારો નાગરરકોને. •

અહભનવ	પિેિ
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સુરતના	કિાકારટોએ	બનાવ્યું	િટોકડાઉન	ગીત	‘ઘરમાં	રિટો’
લોકડાઉનના સખત અમલીકરણ છતા 

પણ કેટલાક લોકો કારણ વગર ઘરની 
બહાર નીકળી કા્દાનો ભયંગ કરવાની 
સાથે સાથે પોતાનો જીવ જોખમમાયં મૂકે છે. 
હાલ રાજ્ અને કેનદ્ર સરકાર કોરોનાના 
ફેલાતો અટકાવવા રાતરદવસ જો્ા શ્વના 
મહેનત કરી રહ્ા છે. આવા સયંજોગોમાયં 
સરકારને સાથ સહકાર આપવો એ 
આપણી નૈશ્તક ફરજ છે. લોકો ઘરની 
બહાર નીકળશે તો લોકલ ટ્રાનસશ્મશનનો 
ભ્ રહે છે. જેથી હવે જ પૂરતી કાળજી 
અને ગયંભીરતા રાખવાનો સમ્ આવ્ો 
છે. જેથી લોકડાઉન પૂરૂ ન થા્ ત્ાયં સુધી 
લોકો ઘરમાયં જ રહી પરરવાર સાથે સમ્ 

શ્વતાવે એવો સયંદેશ આપવાના આશ્થી 
સરુતના રફલમ અન ેસયંગીત કે્ત્ર ેસયંકળા્ેલા 
કલાકારો દ્ારા લોકડાઉનમાયં લોકોન ેઘરે જ 
સુરશ્ક્ત રહેવાની અપીલ કરવા માટે એક 
અનોખુયં ગીત બનાવવામાયં આવ્ુયં છે

‘ઘરમાયં રહો’ નામના આ મનોરંજક 
શ્વડીઓ ગીતમાયં સુરતના પદ્મશ્રી સનમાશ્નત 
્ઝદી કરંઝી્ા, બોશ્લવડુ અશ્ભનતેા ગૌરવ 
પાસવાલા, પ્રખ્ાત ગા્ક જગદીશ 
ઇટાશ્લ્ા અને અજીતા ઇટાશ્લ્ા તથા 
અન્ કલાકારોની મદદથી આ લોકડાઉન 
ગીતનુયં શ્નમાયાણ થ્ુયં છે. લોકડાઉનમાયં લોકો 
સરકારના આદેશોનુયં પાલન કરે, ઘર બહાર 
નીકળવાનુયં જોખમ ન ખડે ેઅન ે કોરોના 

સામનેા જયંગમાયં લોકો સધુી હકારાતમક સયંદેશ 
પહોંચે એ આશ્થી સરુતના લખેક અન ે
રદગદશયાક ભાશ્વન પાટીલ અને સયંદીપ 
રાજપૂત દ્ારા આ ગીતનુયં શ્નમાયાણ કરા્ુયં છે. 
ગીતન ેગા્ક શ્રી દશ્શયાત ના્કે સવર આપ્ો 
છે. ગીતમાયં ્ોગ્ રીતે હાથ ધોવા, 
સેશ્નટાઈઝર, સોશ્લ રડસટનસ, ડોકટસયા, 
પોશ્લસ અને સરકારી તયંત્રને સહકાર જેવા 
પાસાઓને આવરી લેવામાયં આવ્ા છે. 
લોકડાઉન દરશ્મ્ાન દરેક કલાકારો ઘરમાયં 
જ હોવાથી સમ્નો સદુપ્ોગ કરી સૌ 
કલાકારોએ સમાજને મનોરંજક રીતે 
ઉપ્ોગી સયંદેશ આપવાનો સરાહની્ 
પ્ર્ાસ ક્યો છે. •

મનટોરંજન	સાથે	કટોરટોનાની	સમજર	
કોઈ રોગ કરતા તેના અયંગેની 

ખોટી સમજ કે ખોટો ભ્ વધુ 
ખતરનાક હો્ છે. હાલ સમગ્ર 
શ્વવિમાયં કોરોનાનુયં સયંકટ છવા્ુ છે. 
સરકાર દ્ારા લોકોને કોરોનાથી 
બચવા રદશાશ્નદ દેશો આપવામાયં 
આવ્ા છે. સાથે રાજ્માયં કોરોનાની 
સારવાર માટનેી ખાસ સુશ્વધાઓ 
પણ ઉભી કરવામાયં આવી છે. લોકો 
કોરોનાથી બચે તેમજ માનશ્સક રીતે 
સવસથ રહે તે માટે જામનગર કલેકટર 
દ્ારા મ્ુઝીકલ વાનનો નવતર 
પ્ર્ોગ કરવામાયં આવ્ો છે. 

કોરોના વા્રસની બીમારીથી 
લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં અમુક 
લોકો ખોટા ભ્માયં રહે છે. સતત ઘરમાયં રહેવાથી અમુક લોકોમાયં 
ચીરડ્ાપણુયં, ગસુસો આવવો, શ્ચયંતામાયં રહેવુયં વગેરે નકારાતમક ઉજાયા 
ઉતપન્ન કરતા શ્વચારોથી અનેક માનશ્સક પ્રશ્ન ઉતપન્ન થતાયં જોવા 
મળી રહ્ા છે. જામનગર શ્જલ્ા તયંત્ર દ્ારા લોકોમાયં આ નકારાતમક 
ઉજાયાનો ખાતમો કરી શકા્ અને આ સમ્માયં લોકો ગભરાઈને 
પોતાની જાતને નુકસાન ન કરી બેસે તેની શ્ચયંતા કરવામાયં આવી 
છે. તેમજ કોરોના સામેના જયંગમાયં લોકો સહ્ોગ આપે તે માટે 
એક ઑકકેસટ્રા વાન જામનગરના શ્વશ્વધ શ્વસતારોમાયં મોકલવામાયં 

આવે છે. આ વાન દ્ારા કોરોના અયંગેની સમજણ આપવામાયં આવે 
છે. મ્ઝુીકલ વાનમાયં સહ્ોગ આપતા સવ્યંસવેકો પોતાના ગા્ન, 
વાદન દ્ારા લોકોને મનોરંજન આપીને આ ગયંભીર પરરસસથશ્તમાયં 
હકારાતમક ઉજાયા તરફ વાળવાનો પ્ર્ાસ કરે છે.

ગજુરાત સરકાર દ્ારા પણ ૧૧૦૦ નયંબરની હેલપલાઇનનો પ્રારંભ 
કરા્ો છે. જમેાયં ઘરે બઠેા ટેલીકાઉનસશે્લયંગ દ્ારા લોકોન ેપોતાની 
સમસ્ાઓના શ્નરાકરણ મળી શકશ.ે ત્ારે જામનગર શ્જલ્ા તયંત્ર 
દ્ારા મ્ઝુીકલ વાનનો પ્ર્ોગ ખરેખર સરાહની્ છે. • 
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પક્ીઓ	પ્રત્યે	અનટોખી	સંવેદના
દુશ્ન્ાભરમાયં કોશ્વડ-૧૯ ના 

કારણે વૈશ્વિક મહામારીનો ફેલાવો 
થ્ો છે. અત્ાર સુધીમાયં દુશ્ન્ામાયં 
તેની કોઇ રસી કે ઇલાજ શોધા્ેલ 
નથી. જેથી આ વા્રસથી બચવા 
માટેનો એકમાત્ર ઉપા્ કાળજી તેમજ 
સોશ્શ્લ ડીસટનસ જ છે. કોરોના 
સયંક્રમણને અટકાવવા સમગ્ર દેશમાયં 
૨૧ રદવસના લોકડાઉનની જાહેરાત 
કરવામાયં આવી છે. સરકારની સાથે 
સામાશ્જક સયંસથાઓ, સેવાભાવી 
નાગરરકો દ્ારા સેવા કા્યો થઈ રહ્ા 
છે. આ બધાની વચ્ે ખેડા શ્જલ્ા 
પોલીસે પક્ીઓ પ્રત્ેની અનોખી 
સયંવેદના વ્તિ કરતો પ્રોજેકટ ‘ચહક’ શ્જલ્ા પોલીસ વડા શ્રી 
રદવ્ શ્મશ્રની આગેવાની હેઠળ શરૂ ક્યો છે. 

આ પ્રોજેકટ હેઠળ ખેડા પોલીસ દ્ારા પક્ીઓને રદવસમાયં બે 
વાર ચણ નાખવામાયં આવશે. આ માટે શ્જલ્ામાયં ૨૨ જેટલા સથળ 
શ્ન્ત કરવામાયં આવ્ા છે. પક્ીઓએ પ્રકૃશ્તનુયં અશ્ભન્ન અયંગ છે. 
આ કપરા સમ્માયં જીવયંત પયંખીઓની સારસયંભાળ રાખવી તે 
આપણી પણ નૈશ્તક ફરજ છે. ખેડા શ્જલ્ા પોલીસ દ્ારા લોક 

ડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં કા્દો અને વ્વસથાની જાળવણી અને 
નાગરરકોની સેવા સુરક્ા સાથે પક્ીઓને ચણ નાખીને અબોલ 
પક્ીઓ પ્રત્ે અનોખી સયંવેદનાના દશયાન કરાવ્ા છે. અત્ર ે
ઉલ્ેખની્ છે કે લોક ડાઉનની વચ્ે એકલવા્ુયં જીવન જીવતા 
વ્ોવૃદ્ધ નાગરરકો જીવન જરૂરર્ાતની ચીજવસતુઓ તેમના ઘરે 
પહોંચતી કરવાના ખેડા પોલીસના પ્રોજેકટ ‘શુભાસીસ’ને ખેડા 
શ્જલ્ામાયં વ્ાપક આવકાર મળી રહ્ો છે. •

વાત	સુરત	પટોિીસના	નવતર	પ્ર્યટોગની
કોરોના સયંકટના કારણે દેશમાયં ઊભી 

થ્ેલી શ્વકટ પરરસસથશ્તમાયં લોકડાઉન 
અમલી બનાવી લોકો ઘરમાયં જ રહે એ 
એકમાત્ર અસરકારક ઉપા્ છે. સરકારના 

શ્વશ્વધ શ્વભાગો કોરોના સામ ેલોકો જાગૃત 
બને તે માટે શ્વશ્વધ પ્ર્ોગ કરી રહ્ છે. 
ઘણાયં લોકો શ્વના કારણ બહાર નીકળીને 
પોતાનો જીવ જોખમમાયં મૂકે છે. આવા 

લોકો સમજદારી કેળવે એવા આશ્થી 
લોકડાઉનના પાલન માટે સુરત શ્જલ્ાની 
મહુવા પોલીસ દ્ારા એક અનોખો અને 
નવતર પ્ર્ોગ કરવામાયં આવ્ો છે. મહુવા 
પોલીસ દ્ારા રસતા પર ઉભા રહી કોરોના 
વાઈરસના આકારના હેલમેટ પહેરી 
લોકડાઉનનો ભયંગ કરનાર લોકો તેમજ 
અન્ વાહનચાલકોને કોરોના વાઈરસ 
સામે ગયંભીર બનવાનો સયંદેશ આપવામાયં 
આવે છે. પોલીસ જવાનોએ કોરોના સવરૂપ 
ધારણ કરીને કોરોના સામે લડવા માટે 
નાગરરકોન ેપોતાના ઘરમાયં જ પરરવારજનો 
સાથે સુરશ્ક્ત રહેવાની અપીલ પણ કરી 
હતા. પોલીસ દ્ારા સેફટીગાડયાને પણ 
કોરોના વાઈરસના ફેલાવાને રોકવાનો 
સયંદેશ લખવામાયં આવ્ા છે. •
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ભાવનગરના	નાગરરકટોની	રાષ્ટ્રભાવનાને	સિામ
" હવરેન્દ્રહસંિ	પરમાર

રાષ્ટ એકરીકરણ માટે સૌ પ્રથમ પોતાનુયં રાજ્ દેશને સોંપનાર 
ભાવનગરના રાજવી કૃષણકુમારશ્સયંહજીનુયં નામ બોલા્ ત્ારે બે 
વાતો અવશ્ ્ાદ આવે, એક તેમની રાષ્ટભાવના અને બીજી 
તેમની ત્ાગભાવના. આ પ્રજાવતસલ રાજવીની રાષ્ટ ભશ્તિ તથા 
ત્ાગની ભાવના આજ ેપણ ભાવનગરવાસીઓના હૃદ્માયં એટલી 
જ જીવયંત છે. અત્ારે દેશ કોરોના મહામારીના સયંકટ સામે ઝઝુમી 
રહ્ો છે ત્ારે સયંકટને હરાવવામાયં સરકાર તેમજ તયંત્રને પોતાનો 
શક્ એટલો સહ્ોગ આપી ભાવનગરવાસીઓએ પોતાની 
સહૃદ્તા ફરી એકવાર પુરવાર કરી છ.ે આવો જોઈએ 
ભાવનગરના થોડાયં આવા જ વામન છતાયં શ્વરાટ વ્શ્તિતવોને.

ભાશ્વક મકવાણા નામનો ્ુવાન શહેરના એક પેટ્રોલ પમપ 
રફલર મેન તરીકે કામ કરે છે. ભાશ્વક મકવાણાનો ટૂયંકો પગાર, 
ખૂબ સામાન્ સસથશ્ત છતાયં રાષ્ટશ્હત માટે કંઈક કરી છુટવાની 
ભાવના શ્હમાલ્ જેવડી. ભાશ્વકભાઈએ ખૂબ ટૂયંકો પગાર હોવા 
છતાયં ટીપે ટીપે સરોવર ભરા્ એ બાબત ધ્ાને લઇ રોજ પાયંચ-
પાયંચ રૂશ્પ્ા ભેગાયં કરી પોતાના માટે બચત કરવાની એક ટેવ 
કેળવલેી, અન ેઆમ બચત કરતા તેમની પાસે હજાર રૂશ્પ્ા જટેલુયં 
ભયંડોળ એકઠુયં થ્ેલુયં. મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ કોરોના 
મહામારીને પરાસત કરવા લોકો સહ્ોગ આપી શકે તે હેતુથી 
રાહતશ્નશ્ધ ફંડ ઉભુયં ક્ુું છે. શ્જલ્ા કલકેટર શ્રી ગૌરાયંગ મકવાણાએ 
પણ લોકોને ઉદાર હાથે તેમાયં પોતાનુયં ્ોગદાન આપવા અપીલ 
કરી ત્ારે ભાશ્વક મકવાણા નામનો આ ્ુવાન પોતાની એકઠી 
કરેલી બચત લઇ ભાવનગર શ્જલ્ા કલેકટર કચેરીએ આવીને 
જણાવ્ુયં કે સાહેબ આ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાયંખડી મારા તરફથી 
સવીકાર કરો. ખબૂ સામાન્ 
સસથશ્તમાયં પોતાનુયં ગુજરાન 
ચ લ ા વ ત ા  ભ ા શ્ વ ક 
મકવાણાએ મુખ્મયંત્રી 
રાહતશ્નશ્ધ ફંડમાયં પોતાનુયં 
૧૧૦૦ રૂશ્પ્ાનુયં ્ ોગદાન 
અપ યાણ  ક્ુ ું .  શ્જલ્ા 
કલેકટરશ્રીએ પણ ભાશ્વક 
મકવાણાની આ રાષ્ટશ્હત 
માટ ે મદદરૂપ થવાની 
ભાવનાને શ્બરદાવી અને 
રૂબરૂ મુલ ાક ાત  કર ી 
ભાશ્વકભાઈને અશ્ભનયંદન 
પાઠવ્ા.

આવુયં જ ભાવેણાનુયં અન્ એક શ્વરલ વ્શ્તિતવ છે હરયાદરા્ 
ભટ્ટ. ૮૮ વરયાની ઉંમરે પણ હરયાદરા્ની સમાજ તથા રાષ્ટ માટે 
કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના વયંદની્ છે. ના્બ કલેકટરશ્રી ખેર 
તથા ના્બ મામલતદારશ્રી ઉપેનદ્રશ્સયંહને હરયાદરા્ નામના કોઈ 
નાગરરક મખુ્મયંત્રી રાહતશ્નશ્ધમાયં પોતાનો સહ્ોગ આપવા ઈચછે 
છે, પરંતુ ઉંમરના કારણે રૂબરૂ આવી શકે તેમ નથી એ વાતની 
જાણ થઈ ત્ારે રૂબરૂ હરયાદરા્ને મળવા તેમના ઘેર પહોંચ્ા. 
હરયાદરા્ ભટે્ટ રૂબરૂ મલુાકાતમાયં જણાવ્ુયં કે ભગવાનની ખબૂ મોટી 
કૃપા છે મારા પર મને ૮૮ વરયાની ઉંમરે પણ ઉત્તમ સવાસર્ આપ્ુયં 
છે, સયંસકારી પુત્રો આપ્ા છે અને મારી લા્કાત કરતા પણ વધારે 
સુખ આપ્ુયં છે. ત્ારે મારા ભાવનગરનો, મારા રાજ્નો, મારા 
રાષ્ટનો કોઈ નાગરરક સયંકટમાયં હો્ અને હુયં કઈ ન કરૂ તો બધુયં 
નકામુયં છે એમ જણાવી તુરંત હરયાદરા્ે પોતાની અયંગત રાશીમાયંથી 
રૂશ્પ્ા ૫૦,૦૦૦ નો ચેક મુખ્મયંત્રી રાહતશ્નશ્ધમાયં જમા લેવા 
ના્બ કલેકટરશ્રી ખેરને અપયાણ ક્ાયા.

આવા જ ભાવનગરના અન્ એક સયંશ્નષ્ નાગરરક છે 
જાદવજીભાઈ શ્ત્રવદેી. જાદવજીભાઈ રેલવ ેસકૂલના શ્નવૃત્ત આચા ય્ા 
છે અને હાલ તેઓની ઉમર ૮૫ વરયા છે.જાદવજી શ્ત્રવેદી જણાવે 
છે કે આજીવન આ સમાજે આ સરકારે મને ખુબ આપ્ુયં છે હવે 
આ સમ્ છે સમાજને કંઇક આપવાનો, સરકારના માધ્મથી 
જરૂરર્ાતમયંદ લોકોની મદદ કરવાનો.સમાજે મને જે આપ્ુયં છે 
તેની રજ બરાબર પણ હુયં નથી આપી શક્ો છતાયં થોડી તો થોડી 
પણ મદદ કરવાનો મન ેઆનયંદ છે. એમ જણાવી જાદવજી શ્ત્રવેદીએ 
પોતાના પેનશનની બચત કરેલ રકમમાયંથી ૫,૧૧૧નુયં અનુદાન 
મુખ્મયંત્રી રાહતફંડમાયં અપયાણ ક્ુું.

ભાશ્વક મકવાણા, 
હરયાદરા્ ભટ્ટ અને 
જાદવજી શ્ત્રવેદી જેવા 
તો અનકે ઉદાહરણો છે 
ભાવનગરની પણુ્ભશૂ્મ 
પર કે જેઓ સમાજ કે 
રાષ્ટ મુશકેલીમાયં હો્ 
ત્ારે અન્ કોઈપણ 
પ્રકારની પરવાહ ક્ાયા 
વગર મુશકેલીની ઘડીમાયં 
તયંત્ર સાથે ખભે ખભા 
મીલાવી પોતાનો શક્ 
તેટલો સહ્ોગ અપયાવા 
તૈ્ાર થ્ા છે. •
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તાપી	હજલ્ામાં	રદવ્યાંગજનટોને	આવશ્યક	ચીજવસતુઓની	રક્નું	હવતરર
"કોરોના"ના સયંક્રમણને અટકાવવા 

માટે અમલી “લોકડાઉન” ની સસથશ્ત વચે્ 
તાપી શ્જલ્ાના રદવ્ાયંગજનોને મદદરૂપ 
થવાની ઉદ્દાત ભાવના સાથે તાપી શ્જલ્ા 
વહીવટી તયંત્ર દ્ારા જુદા જુદા દાતાઓના 
સહ્ોગથી અયંદાશ્જત ૧૧૦૦ જેટલી 
આવશ્ક ચીજવસતુઓની કરીટસનુયં 
શ્વતરણ કરા્ુયં હતુયં. પયંદરેક રદવસ સુધી 
ચાલે એટલી આવશ્ક ચીજવસતુઓની 
રકટનુયં  પદ્મશ્રી ડો. કનુભાઈ ટ ેલર, 
પ્રમખુશ્રી, રડસબેલ ચરેરટેબલ ટ્રસટ-સુરતના 
સહ્ોગથી શ્જલ્ા કલેકટર શ્રી આર.જે.
હાલાણી અને શ્જલ્ા શ્વકાસ અશ્ધકારી 
નેહા શ્સયંઘ દ્ારા નગરપાશ્લકાના પ્રમુખ 
મહેરનોશ જોખી તથા ચીફ ઓફરીસર 
શલૈરે પટેલની ઉપસસથશ્તમાયં સમાજ સુરક્ા 

શ્વભાગ દ્ારા શ્વતરણ કરવામાયં આવ્ુયં 
હતુયં. ટોકન રૂપે પાયંચ જેટલા રદવ્ાયંગ 
લાભાથદીઓને કરીટ શ્વતરણ કરવાના આ 
સેવાકા્યામાયં શ્રી હેમયંતભાઈ શયંકર તથા 
તેમનુયં શ્મત્ર મયંડળ, “રરવાજ” ગ્રૂપના શ્રી 
ગોરધનભાઈ તથા શ્રી વલ્ભભાઇ, 

વ્ારાના શ્રી અજ્ભાઈ શાહ વગેરેનો 
સહ્ોગ પ્રાપ્ત થ્ો હતો. શ્જલ્ા સમાજ 
સુરક્ા અશ્ધકારી શ્રી રાકેશ ચૌધરી તથા 
તેમની ટ ીમ દ્ ાર ા  બાક રીની  રકટ ો 
રદવ્ાયંગોના ઘર સુધી પહોંચાડવાની 
વ્વસથા ગોઠવવામાયં આવેલ છે. •

કટોરટોનાની	િડાઈમાં	મટોરબીના	પ્રજ્ાચક્ુ	દંપહત	બન્્યા	પ્રેરરામૂહત્વ
કોરોના શ્વરુદ્ધની લડાઇ સરકારની 

સાથ ેસમાજના તમામ લોકો ખયંભ ેખભેો 
શ્મલાવીન ેલડી રહ્ા છે. આ લડાઇમાયં 
સરકારની સાથોસાથ સામાન્ નાગરરક 
પણ એટલો જ સહકાર આપી રહ્ો છે. 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદી દ્ારા 
પીએમ-કેસયા અને રાજ્ના મખુ્ મયંત્રી 
શ્રી શ્વજ્ભાઇ રૂપાણી દ્ારા મખુ્ મયંત્રી 
શ્રી રાહત ફંડમાયં લોકોન ેઉદાર હાથ ેસહ્ોગ કરવાની અપીલ કરતાયં 
અનકે સવેાભાવી સયંસથાઓ, નાગરરકોએ ્થા્ોગ્ સવેા નોંધાવી 
છે.  રાહત ફંડમાયં કરોડો રૂશ્પ્ાના દાન ઉદ્ોગપશ્તઓ અન ેસવસૈચછક 
સયંસથાઓ દ્ારા નોંધા્ા છે. જ ે રીત ે રામા્ણ કાળમાયં ભગવાન 
શ્રીરામન ેલયંકા સુધી જવાના માગયામાયં જ્ારે સતુે બનાવવાનુયં કા ય્ા 
થઇ રહ્યં હતુયં ત્ારે ભગવાન શ્રીરામ, નલ, નીલ અન ેવાનરસનેા 
સશ્હત તમામ ેઆ પણુ્ કા ય્ામાયં સહ્ોગ આપ્ો હતો. તમેાયં એક 
નાનકડી ખીસકોલીને પણ આ પણુ્ કા ય્ામાયં જોડાઇને સહભાગી 
થવાની પ્રખર ઇચછા થઇ ત્ારે રામસતે ુબનાવવાના કા ય્ામાયં આ 
ખીસકોલીએ દરર્ાના પાણીથી પોતાના શરીરન ેપલાળી અન ેત્ાર 
બાદ રેતીમાયં આળોટીન ેપોતાના શરીર પર ચોંટેલી ધળૂન ેરામસેતુના 
શ્નમાયાણમાયં ઉપ્ોગ ક્યો હતો. એક નાનકડી ખીસકોલી પણ જો આ 
રીત ેપણુ્નુયં કા ય્ા ્થા્ોગ્ કરે તો માનવજાત માટે આવી પડેલી 

કપરી પરરસસથશ્તમાયં કેમ આપણ ેપણ 
દેશના વડાપ્રધાનશ્રી અને રાજ્ના 
મખુ્મયંત્રીશ્રીન ેકેમ સહ્ોગી ન થઇ 
શકરીએ?

આવો જ પ્રશ્ન થ્ો મોરબીના 
એક દ્રસષ્ટહીન દંપશ્તન.ે આ પ્રજ્ાચક્ુ 
દ ંપ શ્તનુયં  નામ છ ે વાલજીભાઇ 
ભવાનભાઇ કણઝારી્ા અન ે તેમના 

પત્ી કંચનબને કણઝારી્ા. મોરબી નજીક વાડી શ્વસતારમાયં રહેતા 
આ દંપશ્તએ પોતાના જીવનની મૂડીમાયંથી કોરોના વા્રસના 
સયંક્રમણન ેરોકવા માટે પીએમ રાહત ફંડમાયં ૫૦ હજાર રૂશ્પ્ા તથા 
મખુ્મયંત્રીશ્રી રાહતફંડમાયં ૧૧ હજાર રૂશ્પ્ાનો ચકે મોરબી કલકેટર 
કચરેી ખાત ેઆપવા માટે જાત ેઆવી પહોંચ્ા હતા. આ દ્રસષ્ટહીન 
દંપશ્તન ેભલ ેઆયંખોનુયં તેજ નથી પરંતુ તેમની અયંતરમનની આયંખોથી 
કોરોના અયંગનેી પરરસસથશ્તનો તાગ મળેવી લીધો અન ેપોતાની 
જીવન મડૂીના ૬૧ હજાર રૂશ્પ્ા કેનદ્ર સરકાર તમેજ રાજ્ સરકારને 
અપયાણ ક્ાયા હતા. કહેવા્ છે ન ેકે દાન કરનારની રકમ નહીં પરંતુ 
તમેની ભાવના જોવી જોઇએ. આ પ્રજ્ાચક્ ુદંપશ્તએ આપેલ ૬૧ 
હજાર રૂશ્પ્ા આપણા સૌ માટે ૬૧ કરોડ રૂશ્પ્ાથી ઓછા ન હોઇ 
શકે. સલામ છે આ દાનવીર પ્રજ્ાચક્ ુદંપશ્તન ેજ ેસૌ કોઇ માટે 
પ્રરેણાની મશૂ્તયા બન્ા છે. •
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આમટોદ્રાના	બાિુભાઈની	સેવા...
સમગ્ર દેશ કોરોના સામે એક 

થઈ સામનો કરી રહ્ો છે. સાથે 
કોરોનાથી બચવા સરકારની સાથે 
સામાશ્જક સયંસથાઓ, નાગરરકો 
રહેઠાણ, ભોજન, કરીટ શ્વતરણ કરી 
પોતાનુયં ્ોગદાન આપી રહ્ા છે. 
આવા જ એક ગીર સોમનાથના 
આમોદ્રા ગામના સેવા ભાવી 
બાલભુાઈ કેશરુ પોત ેમાસક બનાવી 
શ્ન:શુલક શ્વતરણ કરી રહ્ા છે. 

દરજી કામ કરીને પોતાનો જીવન શ્નવાયાહ કરતા બાલુભાઈ 
કેશરુ પોતાના કા ય્ા અયંગ ેજણાવ ેછે કે, સમગ્ર શ્વવિ કોરોના વા્રસ 
સામે ઝઝુમી રહ્યં છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ દેશમાયં 
કોરોના વા્રસના સયંક્રમણના કારણે લોકડાઉનની અમલવારી 

કરી છે. આપણા દેશને ખરા સમ્ે 
આપણાથી બને એટલી સેવા 
કરવાનો સમ્ છે. 

બ ાલુભાઈ જણાવે  છ ે ક ે 
કાપડમાયંથી દરરોજ આશરે ૫૦ થી 
૬૦ માસક બનાવી તેનુયં ગામના 
ચોરા, શેરીમાયં શ્નશૂલક શ્વતરણ કરુયં 
છુયં. ઉપરાયંત જ્ારે હુયં જીવન જરૂરી 
ચીજ વસતુ લેવા જાવ છુયં ત્ારે પણ 

મારા શ્ખસસામાયં થોડા માસક લઈ જાવ છુયં અને શ્વતરણ કરુયં છુયં. 
લોકો મારા ઘરે આવીને માસક લઇ જા્ છે. હુયં લોકડાઉન સુધી 
આ કા્યા કરી સેવા કરવા માટે તતપરતા દશાયાવુ છુયં. બાલુભાઈની 
આશ્થયાક પરરસસથશ્ત નબળી છે. પરંતુ તેમની દેશ પ્રત્ેની લાગણી 
અને સેવા ભાવના અન્ લોકોથી અલગ કરે છે. •

આંગરવાડી	કેન્દ્રની	બિેનટો	બની	ખરા	અથ્વમાં	્યશટોદા	
કોરોના વા્રસના સયંક્રમણના 

કારણ ેસમગ્ર દેશમાયં લોકડાઉન કરવામાયં 
આવ્ુ છે. સાથે સરકાર દ્ારા ગરીબો, 
મજૂરો, કામદારો, વયંશ્ચતો, મશ્હલાઓ, 
બાળકોને કોઈ મુશકલેી ન પડે તેનુયં 
ધ્ાન રાખવામાયં આવ્ુ છે. ગરીબ 
પરરવારોને શ્નશુલક અનાજ શ્વતરણ 
તેમજ જરૂરી્ાતમયંદ લોકોને રાશન, 
ભોજન મળી રહે તેવી વ્વસથા 
કરવામાયં આવી છે. રાજ્ની ધાત્રી માતાઓ અને બાળકોને 
પોરમક્ણ આહાર મળી રહે તે માટે આયંગણવાડી કેનદ્રોમાયં ભોજનની 
વ્વસથા કરવામા આવી છે. લોકડાઉનમાયં મશ્હલાઓ-બાળકોને 
આયંગણવાડી સુધી આવવુ ન પડે તે માટે મહેસાણા શ્જલ્ામાયં 
આયંગણવાડી કેનદ્રની બહેનોએ ટેક હોમ રાશન પદ્ધશ્તથી શ્વતરણ 
કરી માતા ્શોદાની ભૂશ્મકા શ્નભાવી છે. 

મહેસાણા શ્જલ્ાના શહેરી શ્વસતારો સાથે ૬૦૦થી વધુ 
ગામોમાયં ૧૯૨૦ આયંગણવાડી કેનદ્રો કા્યારત છે. હાલમાયં ચાલી 
રહેલા લોકડાઉનના કારણે આયંગણવાડીના લાભાથદીઓ જેવા કે ૦ 
થી ૬ વરયાના બાળકો, સગભાયા, ધાત્રી માતાઓ રકશોરીઓ હાલ 
આયંગણવાડીમાયં આવતા નથી. ગુજરાત કો-ઓપરેટીવ શ્મલક 
માકકેરટંગ ફેડરેશ લી. દ્ારા તૈ્ાર કરેલ ટેક હોમ રેશન બાલશશ્તિ, 
માતૃશશ્તિ, પૂણયાશશ્તિના પકેેટ ટેક હોમ રેશન તરીકે ઘરે પહોંચાડીને 
આ રોગથી બચાવવા સાથે તેમને પુયંરતુ પોરણ આપવા શ્જલ્ાની 

આયંગણવાડી કેનદ્રોની બહેનોએ માતા 
્શોદાની ભૂશ્મકા ખુબજ સરળ રીતે 
બજાવી છે. 

અત્ાર સધુીના ૦ થી ૩ વરયાના 
બાળકોને ૫૮,૫૮૦ બાલશશ્તિ ૩ 
થી૬ વરયાના બાળકોન ે૪૪,૨૫૨ ગરમ 
નાસતાની અવેજીમાયં બાલ શશ્તિના 
પેક ેટ સગભા યા , ધાત્રી, રકશોરીને 
૬ ૯ , ૨ ૪ ૯  મ ા તૃ શ શ્ તિ  અ ને 

પણૂાયાશશ્તિના પેકેટ આયંગણવાડી બયંધ હોવાથી ઘરે રસોઇ બનાવી 
ખાઇ શકે તેમજ બાળકોન ેરાબ, શીરો અન ેસખુડી બનાવી આપે 
ત ેમાટે આપવામાયં આવ ેછે. શ્જલ્ાના ૧૩૯૭ આયંગણવાડી કેનદ્રોને 
૩ થી ૬ વરયાના ૪૪,૨૫૨ બાળકો લાભ લઇ રહ્ા છે. જેમાયં ૭૩૬૦ 
મળેલ સટોક મજુબ માચયા ૨૦૨૦ સધુીના ગજુરાત કો-ઓપરેટીવ 
શ્મલક માકકેરટંગ ફેડરેશન લી. દ્ારા તૈ્ ાર થ્લેા બાલશશ્તિના ૫૦૦ 
ગ્રામના ૪ પકેેટો ઘરે બેઠા આયંગણવાડીની બહેનોએ શ્વતરણ ક્ાયા 
છે. બીજા પયંદર રદવસના પેકેટ પણ આપી દેવામાયં આવલે છે.

શ્જલ્ા પયંચા્ત મશ્હલા અને બાળ શ્વભાગ દ્ારા ૬ માસથી 
૩ વરયાના ૫૮,૫૮૦ બાળકોને પણ બાલશશ્તિના પોરણ્ુતિ 
આહારના પેકેટ શ્વતરણ કરી દેવામાયં આવે છે. આમ ૦ થી ૬ 
વરયાના શ્જલ્ાના કુલ બાળકો ૧,૦૨,૮૩૨ બાળકોને આ કરીટનુયં 
આયંગણવાડી બહનેો દ્ારા શ્વતરણ કામગીરી કરવામાયં આવી 
રહી છે. •
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સખીમંડળટો	બન્્યા	 
રાષ્ટ્ર	સેવાના	માધ્યમ

દેશ પર આવતી તમામ આફતોનો સરહદી શ્જલ્ા કચછે મક્મતાથી 
સામનો ક્યો છે. ૧૯૭૧નુયં ્ુદ્ધ હો્ કે ભૂકંપની પરરસસથશ્ત કચછના 
લોકોએ એકતા, શ્હંમત અને ઉદારતાનો પરરચ્ કરાવી સામનો ક્યો 
છે. ભારત-પારકસતાન ્ુદ્ધ સમ્ે કચછની બહેનોએ રાત રદવસ કામ 
કરી એરપોટયાનો રનવે તૈ્ાર કરવામાયં મદદ કરી હતી. આજે સમગ્ર 
શ્વવિ કોરોના સામે જયંગ લડી રહ્યં છે ત્ારે લોકોને કોરોનાથી બચાવવા 
કચછ શ્જલ્ાની ૪૭ જેટલી સખીમયંડળની બહેનોએ ૧ લાખ કરતા વધુ 
માસક તૈ્ાર કરી પોતાની ક્મતાનો પરરચ્ આપ્ો છે.  

કોરોના વા્રસનુયં સયંક્રમણ વધતા માસકની જરૂરર્ાત ઉભી થતાયં કચછ 
જીલ્ાની સખી મયંડળની બહેનો રદવસ–રાત કામ કરીન ેઓછી રકમત ે૧ 
લાખ માસક બનાવી આપ્ા 
છે. સવતેન સાથ ેરાષ્ટસવેા 
કરીન ેસખી મયંડળની બહેનો 
પોતાની ફરજ બજાવી  
રહ્ા છે.

સખીમયંડળોના સેવાકા ય્ા 
અયંગ ે શ્જલ્ા ગ્રામ શ્વકાસ 
એજનસીના શ્ન્ામકશ્રી 
એમ.કે.જોશીએ જણાવ્ુયં હતુયં 
ક ે ક ોરોના વાઇરસની 
મહામારી વશૈ્વિક રીત ેગયંભીર 
રૂપ ધારણ કરી ચુકરી છે. 
ગુજરાતમાયં પણ હાલમાયં 
તમેના અનકે કેસ થઇ ચકુ્ા છે. તવેા સમ્માયં આ મહામારીમાયં માસક 
અન ેસેનીટાઈઝરની વધ ુજરૂરર્ાતન ેપહોંચી વળવા સમ્ાયંતરે તયંત્ર દ્ારા 
આ વસતુઓ પરુી પાડવામાયં આવી રહી છે. કચછ શ્જલ્ાના જદુા જદુા 
સખી મયંડળોએ માસકની માયંગન ેપરૂી કરવા તૈ્ ારી દશાયાવી માસકનુયં ઘર 
બઠેાયં ઉતપાદન શરુ ક્ુું છે. શ્મશન મયંગલમ ્ ોજનાના શ્જલ્ા લાઇવલીહડુ 
મેનેજર ભાશ્વન સેંઘાણીનાયં જણાવ્ા મજુબ શ્મશન મયંગલમ ્ ોજના હેઠળ 
સવસહા્ જથૂોની મશ્હલાઓ દ્ારા આરોગ્ શાખા, મડેીકલ એસોશ્સએશન, 
પોલીસ શ્વભાગ, ગ્રામ પયંચા્તો, કંપની સી.એસ.આર., એન.જી.ઓ 
તમેજ શ્વશ્વધ સવસેચછક સયંસથાઓ દ્ારા આપવામાયં આવલે ઓડયાર તમેજ 
સખીમયંડળનાયં બહેનો દ્ારા શ્વનામલૂ્ ેશ્વતરણ કરવામાયં આવશે. 

કોરોના મહામારીમાયં જ્ારે લોકો પોતાનો રોજગાર છોડીને ઘરે બઠેાયં 
છે ત્ારે અમારી સખી મયંડળની બહેનો ઘરે બઠેાયં માસક બનાવવાની  
પ્રવૃશ્ત્ત દ્ારા આજીશ્વકા મળેવી રહી છે અન ેઆ પ્રવૃશ્ત્ત દ્ારા રાષ્ટસવેામાયં 
સહભાગી બનવાની અમૂલ્ તક મળેલ છે જે માટે અમે ગવયા  
અનભુવીએ છીએ. •

નવસારી	હજલ્ાના	પછાત	હવસતારટોમાં	
ત્ર	િજારથી	વધુ	ગરીબટોને	

ભટોજનની	વ્યવસથા

જ્ારે સવેાનો સાદ પડ ેન ેતમ ે્થાશશ્તિ મદદ કરવા 
તતપર બનો તનેુયં જ નામ માનવતા. કોરોના વા્રસન ેકારણે 
લાગ ુકરવામાયં આવલેા લોકડાઉનન ેપરરણામ ેસયંકટમાયં આવી 
પડલેા પરરવારોન ે વહારે આવવાનો સાદ પડતાની સાથ ેજ 
નવસારી નગરમાયં અનકે સવેાભાવી સયંસથાઓ દ્ારા શ્વશ્વધ 
સતરે મદદ કરવામાયં આવી રહી છે. શહેરના શ્વશ્વધ શ્વસતારમાયં 
રોજનુયં કમાઇ, રોજનુયં ખાતા શ્રશ્મકો રહે છે. તેમન ેકોઈ મશુકેલી 
ન પડ ેત ેમાટે શહેરની શ્વશ્વધ સયંસથાઓ આગળ આવી છે. 

શહેરના શ્સયંધી કેમપ ખાત ેઆવલેા રામરોટી સયંસથાના 
સથાપક શ્રી પ્રમેચયંદભાઇ લાલવાણી જણાવ ેછે કે, નવસારી 
શ્જલ્ા અન ેનગરમાયં પછાત શ્વસતારો એવા છે કે જ્ાયં રોજનુયં 
કમાઇ, રોજનુયં ખાતા હો્ છે. આ શ્વસતારમાયં રહેતા લોકો 
મોટાભાગ ેછટૂક શ્રમકા ય્ા કરે છે. લોકડાઉનને કારણે આવા 
પરરવારોન ેકોઇ મશુકેલી ના પડ ેઍટલે અમ ેદરરોજ તમેને 
શાક,રોટલી, ભાત, ફળ અન ે ફરસાણનુયં પેકેટ બનાવીને 
આપીએ છીએ. દરરોજ અયંદાશ્જત ત્રણ હજાર લોકોન ેભોજન 
પહોંચાડવાની વ્વસથા કરવામાયં આવી રહી છે. 

કોઇ જરૂરતમયંદ પરરવાર ભોજનથી વયંશ્ચત રહી ન જા્ 
તે માટે સેવા કરી રહ્ાયં છે. ભોજન શ્વતરણ કરવા માટે 
જા્ ત્ારે, સોશ્લ રડસટનસીંગનુયં સયંપૂણયા પાલન કરવામાયં 
આવી છે. શ્વપદા સમ્ે ઍકબીજાની મદદ કરીએ એ 
આપણો ધમયા છે, ઍ વાતની સાખ રામરોટી સયંસથા અન ેતનેી 
સાથે જોડા્ેલ સેવારત અયંદાશ્જત ૨૦૦ સવયં્સેવકોઍ પૂરૂ  
પાડે છે. 

સામાન્ રદવસોમાયં પણ અભ્ાગતોને ભોજન આપતા 
રામ રોટી મયંડળે લોકડાઉનની સસથશ્તમાયં ગરીબોની આયંતરડી 
ઠારવા વહીવટી તયંત્ર સાથે સયંકલનમાયં રહીને જરૂરી હો્ ત્ા 
ફૂડપેકેટસ પહોંચાડવાનુયં કામ પણ કરી રહ્યં છે. •
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ડા્યાહબ્ીસ	અને	બિડપ્રેશર	ધરાવતા	 
૭૫	વષથી્ય	હવમળાબાએ	કટોરટોનાને	આપી	માત	

" િેતિ	દવે
મૃત્ુના મુખમાયંથી પાછા ફરેલા કોઈ 

વ્શ્તિની વેદના ને ક્ારે્  જાણી છે ? 
તેની લાગણીને ક્ારે્ શ્પછાણી છે ? 
આવો પ્રશ્ન આપણને કોઈ પૂછે તો 
આપણો જવાબ સહેજે્ 'ના' જ હો્. 
કેમકે આપણી સાથે જોડા્ેલા આપણા 
અયંગત વ્શ્તિઓ સાથે આવી ઘટના 
ક્ારે્  બની જ નથી હોતી બહુ ઓછા 
લોકો હો્ છે કે જેણે આવી વ્શ્તિની 
વેદના - લાગણીઓને જાણી હો્.

ક ો ર ો ન ાન ી  મહ ામ ા ર ી  સમ્ે 
ગુજરાતમાયં આવી કેટલીક ઘટનાઓ બની 
છે, જ્ાયં સરકારી હોસસપટલના ડોકટરની 
સાથે આરોગ્ કમદીઓએ કોરોનાગ્રસત 
લોકોની વેદનાને વાયંચી તેમના માટે દવા 
અને દુવા બયંને કરીને તેમને સાજા ક્ાયા 
છે આવો જ એક રકસસો છે રાજકોટમાયં 
છેલ્ા પચાસ વરયાથી રહેતા ૭૦ વરદી્ 
શ્વમળાબેન કાનાબાર અને તેમના પુત્ર 
કૌશલનો કે જેવો કોરોના વા્રસથી 
સયંક્રશ્મત બન્ા બાદ સરકારી હોસસપટલના 
તબીબો અન ેઆરોગ્ કમદીઓની આરોગ્ 
સેવાઓના કારણે મૃત્ુને હાથતાળી આપી 
કોરોના મુતિ બન્ા છે.

૭૫ વરયાની વ્ે મૃત્ુને હડસેલી 
કોરોનાની બીમારીમાયંથી બહાર આવી 
સવસથ બનેલા શ્વમળાબાના શબદોમાયં જ 
કહીએ તો "મને જ્ારે અહીં લાવવામાયં 
આવી ત્ારે મને હતુયં કે મને ન્ુમોશ્ન્ા 
જ છે, પરંતુ પછી મને કોરોના હોવાનુયં 
રડટેકટ થ્ુયં. સતત ૧૩ રદવસ સુધી 
અશ્હના ડોકટરોએ અને આરોગ્ના સટાફે 
મારી એટલી સયંભાળ લીધી છે, મન ેએટલી 
સાચવી છે, કે આજે હુયં સાજી થઈ ગઈ છુયં. 
અહીંના ડોકટરોએ ધૂણી ધખાવીને કરેલી 
દુઆ અને દવાના કારણે આજે હુયં સવસથ 
છુયં. આ માટે હુયં નરેનદ્રભાઈ મોદી અને 

શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીનો આભાર માનુયં છુયં.
સરકારી હોસસપટલના આરોગ્ 

કમદીઓની સેવા સુશ્રુરાના પરરણામે 
મોતના મુખમાયંથ ી  પાછા આવેલા 
શ્વમળાબાએ ગદગરદત સવરે વધુમાયં 
જણાવ્ુયં હતુયં કે, અત્ારે મારે શુયં કહેવુયં તે 
માટે મને શબદો નથી મળતા. આ બધી 
અયંદરની સૂક્મ બાબતો છે અને એ મહેસૂસ 
કરો તો જ ખબર પડે. આજે હુયં સયંપૂણયા 
સાજી થઈને અહીંથી શ્વદા્ લઈ રહી છુયં 
ત્ારે મને આ જગ્ા છોડતાયં દુઃખ થા્ 
છ ે.  અહીંના  ડ ોકટર ો  -  આરોગ્ 
કમયાચારીઓ એ બધાએ આટલા રદવસો 
સુધી બા - બા કહીને મને એટલે સાચવી 
છે મારી એટલી સેવા કરી છે કે જાણે એ 
બધા મારા સયંતાનો ન હો્ ! હવે અહીંથી 
નીકળવાનુયં મન જ નથી થતુયં. પ્રભુ મને 
મોકો આપે તો હુયં પણ અહીં સેવામાયં 
જોડાઈ જાઉ.

આ સમ્ એ કદાચ મને છેલ્ી ઘડી 
સુધી નહીં ભુલા્ તેમ જણાવતા તેમણે 
ઉમે્ુું હતુયં કે, મને અત્ાર સુધી હતુયં કે 
સરકારી હોસસપટલમાયં તો જવા્ જ નશ્હ, 
ખાનગીમાયં જ જવા્. પરંતુ અહીં આવ્ા 
પછી મને ખબર પડી કે કેટલી સારી સેવા 

અહીં થા્ છે. આ અકલપશ્ન્ છે. આતો 
પરદ ેશની કોઈ હોસસપટલ હો્ એ 
પ્રકારની આધુશ્નક હોસસપટલ જેવી છે, 
અને તેવા પ્રકારની સેવા પણ મને અહીં 
મળી છે.

શ્વમળાબાના શબદો અક્રસહ સાચા 
પડે એવી જ સેવા રાજકોટની આ સરકારી 
હોસસપટલના તબીબો અને તેના કમદીઓ 
બજાવી રહ્ા છ ે.  જેના  ક ારણે  જ 
ડા્ાશ્બટીસ અને બલડ પ્રેશરની કા્મી 
તકલીફ ધરાવતા શ્વમળાબાનુ ૧૩ 
રદવસના ટૂયંક ાગાળામાયં  જ કોરોના 
પોશ્ઝરટવમાયંથી નેગેરટવ થ્ો છે.

શ્વમળાબાએ હોસસપટલમાયંથી તેમની 
શ્વદા્ પ્રસયંગે ભાવુકતા સાથે તેમના 
“દીદી” એ કહેલા શબદો વણયાવતા કહ્યં 
હતુયં કે, “હુયં છુયં હરરનો હરર છે મુજ રક્ક, 
હરર કરે તે મારા શ્હતનુયં, તે શ્નશ્ચ્ 
બદલા્ના.”

શ્વમળાબાના હરી ઉપરના શ્વવિાસને 
રાજકોટની સરકારી હોસસપટલના તબીબો 
અને  આર ો ગ્  કમ દીઓએ તેમન ી 
શ્નષ્ાવાન સેવા થકરી ડગવા નથી દીધો. 
ધન્ છે, સયંવેદનશીલ સરકારના આવા 
ઉમદા સયંવેદનશીલ આરોગ્ કમદીઓ...•

હનધા્વર
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સુરેન્દ્રનગર	સબ	જેિના	બંદીવાન	ભાઈઓ–બિેનટોની	પ્રેરરાદા્યી	વાત
ભારત વરયાના એક નાનકડા રાજ્ના 

એક કલપનાશીલ વ્રકતએ એક હાથમાયં 
પોતાની જાન અન ેબીજા હાથમાયં આદશયોનો 
ઝયંડો પકડીને કરેલા કા્યા ઉપરથી ૧૯૫૭ 
ના વરયામાયં એક રફલમ બની હતી. “દો આયંખે 
બારહ હાથ”. જેલમાયં બયંધ બયંદીજનોના 
જીવન પરરવતયાન ઉપર આધારરત આ 
રફલમ જવેી જ ઘટના સરેુનદ્રનગર શ્જલ્ામાયં 
આકાર પામી છે.

આજે કોરોના રૂપી  વૈશ્વિક મહામારી 
શ્વકરાળ સવરૂપે સમગ્ર શ્વવિ સામે ઉભી 
છે. તેની સામેના જયંગમાયં ભારત વરયાના 
નાગરરકો – શ્રષે્ીજનોની સાથ ેસામાશ્જક- 
સવચૈછીક સયંસથાઓ અન ેધમયા સયંસથાઓ પણ 
આગળ આવી ્ થાશશ્તિ આશ્થયાક ્ ોગદાન 
આપી રહી છે. તેવા સમ્ે દાતારીના મલક 
એવા ઝાલાવાડની સબ જેલમાયં પોતાના 
ગનુહાની સજા ભોગવી રહેલા કાચા – પાકા 
કામના બયંદીજનો પણ કેમ પાછળ રહે ? 
સુરેનદ્રનગર ખાતે આવેલ સબ જેલમાયં  
સજા ભોગવી રહેલા શ્વશ્વધ ધમયા - 
સમાજના ૧૧૬ જેટલા બયંદીવાન ભાઈ-
બહેનોએ શ્વચા્ુું કે રાષ્ટ સામ ેસયંકટ આવ્ુયં 
છે, તમેાયં આપણ ેપણ ‘‘ફૂલ નહી તો ફૂલની 
પાયંખડી રૂપે’’ ્ોગદાન  આપવુયં જોઈએ. 
અને તેમના આ શ્વચારબીજે રૂશ્પ્ા 
૫૪,૦૦૦ ની રકમને રાષ્ટ અપયાણ કરી.

સબ જેલના અશ્ધક્કશ્રી એચ.આર. 
રાઠોડ ેબયંદીવાન ભાઈઓની સમાજ પ્રત્નેી 
ઉદાત્ત ભાવનાની શ્વગતો આપતા જણાવ્ુયં 
હતુયં કે, હાલમાયં આ સબ જેલમાયં શ્વશ્વધ 
ધમયા-સમાજના ૧૧૬ જેટલા બયંદીવાન 
ભાઈ - બહેનો શ્વશ્વધ ગુનહા સબબ સજા 
ભોગવી રહ્ા છે. આ ભાઈ - બહેનોને 
જ્ારે ખબર પડી કે કોરોના રૂપી વા્રસે 
સમગ્ર શ્વવિના અનેક લોકોને મોતના 
મુખમાયં ધકેલી દીધા છે. જેના સામે લડવા 
ભારત સરકાર અને રાજ્ સરકાર તેના 
શ્નષ્ાવાન પ્ર્ાસો કરી રહી છે, ત્ારે આ 
બયંદીવાનોએ પણ કોરોના સામેના જયંગ 
લડવા રાજ્ સરકારને આશ્થયાક રીતે 
સહ્ોગી બનવાનો શ્નધાયાર ક્યો. આ માટે 
સબ જેલના ૧૨ બયંદીજનોએ ભેગા મળી 
તેમના ખાતામાયં જમા રકમમાયંથી કુલ 
૫૧૦૦ રૂશ્પ્ા મુખ્મયંત્રીના રાહત ફંડમાયં 
આપ્ા છે, જ્ારે બાકરી બયંદીજનોએ પણ 
આશ્થયાક રીતે મદદરૂપ થવા પોતાની પાસે 
જરૂરી રકમ ન હોવાથી રામનવમી શ્નશ્મત્તે 
એક રદવસનો સયંપણૂયા ઉપવાસ કરીન ેતમેના 
બયંન્ને ટાઈમના ભોજનના બચેલા રૂશ્પ્ા 
મુખ્મયંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાયં આપ્ા છે.

બયંદ ીવ ાન ભાઈ-બહ ેનોને  ર ાષ્ટ 
ભાવનાથી ગદ્દગદીત બનેલા જેલ 
અશ્ધક્કશ્રી રાઠોડે પણ માનવી્ અશ્ભગમ 

દાખવી ઉપવાસી તમામ બયંદીવાન ભાઈ-
બહેનોન ેતેમના ખચષે સવાર-સાયંજ ફળાહાર 
કરાવ્ો હતો.

અશ્ધક્કશ્રી રાઠોડે વધુમાયં ઉમે્ુું હતુયં 
કે, આ સબ જેલમાયં ૯૩ શ્હનદુ અને ૨૩ 
મુસલીમ સશ્હતના ૧૧૬ જેટલા બયંદીવાન 
ભાઈ-બહેનો છે. જે તમામે રામનવમીના 
રદવસે ઉપવાસ રાખીને રાષ્ટ  ઉપર આવી 
પડેલી આ આપશ્ત્ત સમ્ે રાજ્ સરકારને 
તેમના કા્યામાયં સહ્ોગી બની તેમનામાયં 
રહેલી રાષ્ટ ભાવનાના દશયાન કરાવ્ા છે.

અત્રે ઉલ્ેખની્ છે કે, એડી. ડી.જી.
પી. ડો. કે. એલ. એન. રાવના માગયાદશયાન 
હેઠળ સુરેનદ્રનગર સબ જેલ દ્ારા ૧૨ 
બયંદીવાન ભાઈઓની બચત રકમ રૂશ્પ્ા 
૫૧૦૦ તેમજ શ્હનદુ –મુસલીમ સશ્હતના 
૧૧૬ બયંદીવાન ભાઈ-બહેનોએ કરેલા ૧ 
રદવસના ઉપવાસના કારણે તેમણે બ ેસમ્ 
ન કરેલા ભોજનની બચત રકમ રૂશ્પ્ા 
૬૦૦૦ની સાથે સબ જેલના તમામ 
પોલીસ કમદીઓના ૧ રદવસના પગારની 
રકમ તેમજ સબ જેલના જેલ સહા્કશ્રી 
ઋશ્રરાજશ્સયંહ સુરના ૧ માસના પગારની 
રકમ મળી કુલ રૂશ્પ્ા ૫૪,૦૦૦ની 
રકમનો ફાળો એકશ્ત્રત કરી મુખ્મયંત્રી 
રાહત ફંડમાયં આપવામાયં આવ્ો છે.

આજ ેસમગ્ર દુશ્ન્ા કોરોના વા્રસથી 
મુકત થા્ તે  મ ાટ ે લ ોકલા રડલા 
વડાપ્રધાનશ્રી નરનેદ્રભાઈ મોદીની 
આગેવાની નીચે ભારત વરયાના તમામ 
નાગરરકો એક બની કેનદ્ર-રાજ્ સરકારના 
પ્ર્ાસોમાયં સહભાગી બની રહ્ા છે. તેવા 
સમ્ે પોતાની ક્શ્ણક ભૂલના કારણે સજા 
ભોગવી રહેલા કાચા – પાકા કામના 
બયંદીવાન ભાઈ-બહેનોએ પણ તેમનાથી 
થ્ેલ ક્શ્ણક ભૂલના પ્રા્શ્વિત રૂપે કરેલુ 
આ કા્યા સાચા અથયામાયં અન્ો માટે 
પ્રેરણાદા્ી બની રહેશે. •

હનધા્વર
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જામનગરના	વૃદ્ટોની	સંક્	સમ્યની	સાંકળ	બનતા	પૂવ્વ	સૈહનકટો
" ડી.	કે.	હત્વેદી

વ્સકો, વૃદ્ધો કે જઓે બીમાર છે જઓે 
બહાર પણ નીકળી નથી શકતા તેવા લોકો 
આ લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં કોના 
સથવારે? પોતાને જોઇતી વસતુઓ તેમને 
કોણ લાવી આપે તેવો શ્વચાર તો દરેકને 
આવતો હશે પણ આ શ્વચારને વડીલોની 
સેવાના શ્નધા યાર સાથે જામનગરના 
કલેકટરશ્રીએ જોડી દીધી છે. કલેકટરશ્રી 
રશ્વશયંકરે માજી સૈશ્નક મયંડળના ૨૧ જટેલા 

માજી સૈશ્નકોનુયં ગ્રુપ બનાવ્ુયં છે અને 
શ્જલ્ામાયં  રડઝાસટર ક ંટ્ર ોલ રૂમના 
હેલપલાઇન નયં. ૧૦૭૭ પર આવતી 
રજૂઆતો પૈકરીની માશ્હતી સવ ય્ંસેવકોને 
પહોંચાડવામાયં આવે છે. ફોન પર મળેલ 
વડીલની રજૂઆતને ધ્ાને લઇ તેમના 
નજીકના શ્વસતારના સવ્યંસેવકને ત્ાયં 
મોકલવામાયં આવે છે જેઓ આ વડીલો 
પાસેથી તેમના શ્પ્રસસક્રપશન લઇ મેરડકલ 
સટોર પરથી દવા લઈ અથવા તો તેમને 
કોઈપણ આવશ્ક વસતુઓની જરૂરર્ાત 
હો્ તો તે પણ ખરીદી લઈ અને તેમના 
શ્નવાસસથાને પહોંચાડે છે. 

જામનગર વહીવટીતયંત્ર, શ્જલ્ા સશૈ્નક 
વેલફેર ઓરફસ અને હાલાર માજી સૈશ્નક 
સયંસથાન દ્ારા ૩૦ માચયાથી જામનગરના 
વડીલોને વહેલામાયં વહેલી તકે તેમના ઘરે 
દવા અને ચીજવસતુઓ પહોંચાડી શકા્ 
તે માટે વ્વસથાઓ કરવામાયં આવી છે. 
હાલ સુધીમાયં જામનગર શહેરના શ્વશ્વધ 
શ્વસતારોના ૩૧ વડીલોને સૈશ્નકો દ્ારા 
તેમના ઘરે તેમની દવાઓ અને આવશ્ક 
ચીજવસતુઓ પહોંચાડવામાયં આવી હતી.

તયંત્ર અને સૈ શ્નકો દ્ારા કરાતી 
વડીલોની સેવાના પ્રત્તુ્તરરૂપ ેજામનગરના 
પટેલ કોલોનીના રહવેાસી વડીલશ્રી 
શ્વજ્ભાઈ ખાખરી્ાએ કહ્યં કે, મારી 
દવાએ મારી જીવનઆવશ્ક વસત ુછે ત્ારે 
માજી સશૈ્નકના સભ્શ્રીઓ દ્ારા મન ેખબૂ 
જ ઝડપથી દવા પહોંચાડવામાયં આવી છે 
તે બદલ હુયં તેમનો આભાર માનુયં છુયં.

માત્ર જામનગર શહેરમાયં જ નહીં 
પર ંતુ ,  તાજેતરમાયં  જ જામનગરના 
રદસગવજ્ પલોટના રહીશ પ્રમોદભાઈ 
શ્ત્રવેદીએ કટં્રોલરૂમ પર ફોન કરી 
જણાવેલ કે તેમના પત્ીને ડા્ાશ્બટીસ 
છે અને તેઓ હાલ વડોદરા ખાતેના ઘરે 
છે જ્ાયં તેમને ડા્ાશ્બટીસની તેમની દવા 
મળી રહી નથી તેથી જામનગરના તેમના 

શ્નવાસસથાને રહેલી તેમની દવાઓ તેમને 
વડોદરા મોકલવા માટે મદદરૂપ થવા 
તયંત્રને રજૂઆત કરી હતી. સૈશ્નક કલ્ાણ 
બોડયાના કમાનડરશ્રી સયંદીપ જ્સવાલે આ 
અયંગે અશ્ધક શ્નવાસી કલેકટરશ્રી રાજેનદ્ર 
સરવૈ્ાને જણાવતા અશ્ધક શ્નવાસી 
કલેકટરશ્રીએ તતકાલ જ વડોદરા ખાતેના 
એ.ડી.એમ.શ્રી બી.આર.પટેલને આ અયંગે 
વાત કરી દવા ઉપલબધ કરાવવા માટે 
મદદરૂપ થવા શ્વનયંતી કરતા જ વડોદરાના 
વહીવટી તયંત્રએ પણ ખૂબ જ સહકાર 
આપી અશ્ધક કલેકટરશ્રીના જણાવ્ા 
અનુસારની દવા ત્ાયંથી ઉપલબધ કરાવી 
વડોદરા એસ.ડી.એમ.એ શ્વનામૂલ્ે આ 
દવા માત્ર ૮ કલાકમાયં જ વડોદરા ખાતેના 
તેમના શ્નવાસસથાને પ્રમોદભાઈના 
પત્ીને પહોંચાડી જે બદલ પ્રમોદભાઇ 
અને વડોદરાથી તેમના પત્ીએ અશ્ધક 
શ્નવાસી કલેકટરશ્રી રાજેનદ્ર સરવૈ્ા, 
જામનગરના પ્રાયંત અશ્ધકારીશ્રી અને 
કમાનડરશ્રી સયંદીપ જ્સવાલનો ખૂબ ખૂબ 
આભાર માન્ો હતો.

કોરોનાની મહામારીમાયં તયંત્ર દ્ારા ઘરે 
રહેલા અને આ બીમારી સામેની લડતમાયં 
સહ્ોગ આપતા આ વડીલોને તેમની 
આવશ્ક વસતુઓ ઘરે જ પહોંચાડી 
જનસેવાના ઉતકષૃ્ટ ઉદાહરણો પૂરા 
પાડવામાયં આવી રહ્ા છે. પોતાના 
જીવનને જોખમમાયં મુકરી આ સૈશ્નકો અને 
વહીવટી તયંત્રના આ સેવા્ોગીઓ લોકોને 
સતત મદદ કરી રહ્ા છે તેમજ લોકોને 
સહા્રૂપ બની તેમના જીવનને સવસથ 
રાખવા માટેના સતત પ્ર્ત્ કરી રહ્ા છે. 

વડીલોની સેવા કરતા આ સૈશ્નકો 
અને વહીવટીતયંત્રના કમયા્ોગીઓ લોકો 
પાસેથી બીજી કોઈ અપેક્ા નથી રાખતા. 
તેઓ માત્ર એટલુયં જ કહી રહ્ા છે કે, અમે 
તમારા માટે સતત કા્યારત છીએ બસ 
"તમે ઘરમાયં રહો અને સવસથ રહો." •

કમ્વ્યટોગી	દાસતાન
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ફરજહનષ્ઠ	્યુવા	ડટોક્રનટો	સંકલપ
સુરતના	કટોરટોના	દદથીઓ	સાજા	થશે	ત્યાં	સુધી	િટોસસપ્િમાં	જ	રિીશ

" મિેન્દ્ર	વેકરી્યા
કોરોના વાઈરસની સામે ઝઝૂમી રહેલુયં 

સમગ્ર શ્વવિ આજે વૈજ્ાશ્નકો અને ડોકટરો 
પર અમીટ આશા માયંડીને બે ઠુયં  છ ે. 
કોરોનાએ શ્વવિના મોટા ભાગના દેશોને 
બાનમાયં લીધુયં છે, ત્ારે ડોકટરો અને 
મેરડકલ સટાફ કોરોના સામેના જયંગમાયં 
દેવદૂત બનીને આવ્ા છે. કોરોનાના 
દદદીઓને બચાવનારા શ્વવિના ઘણાયં 
ડોકટરો ખદુ કોરોનાનો ભોગ બની શહીદી 
વહોરી રહ્ા છે. આવા સયંજોગોમાયં સુરતના 
એક ડોકટર શ્પતાની ખુમારી જાણી 
ગૌરવની લાગણી થ્ા શ્વના ન રહે.

મૂળ અમરેલી શ્જલ્ાના ખાયંભા 
તાલકુાના લાસા (ગીર) ગામના વતની અને 
હાલ સરુતના કતારગામમાયં રહેતા વ્વસા્ે 
તબીબ એવા ડો. રકશોરભાઈ વરર્ા 

અયંશ્બકા નગરમાયં ખાનગી સક્લશ્નક ચલાવે 
છે. પતુ્ર ડો. ધૃવ વરર્ા(એમ.ડી., મરેડસીન) 
સરુત મહાનગરપાશ્લકા સયંચાશ્લત સમીમરે 
કોશ્વડ-૧૯ હોસસપટલમાયં કોરોના પોશ્ઝટીવ 
વોડયામાયં રદવસરાત કોરોનાના દદદીઓની 
સારવાર કરી રહ્ો છે.

માભોમની રક્ા કાજ ેસરહદ પર લડવા 
જતાયં સશૈ્નકન ેજમે કોઈ શ્પતા જસુસો વધારે 

એમ કોરોનાની મહામારીમાયં  ડ ો . 
રકશોરભાઈએ કોરોના સામેના જયંગમાયં 
જીવના જોખમે ફરજ બજાવી રહેલા પુત્રને 
આદેશ ક્યો કે, ‘‘દદદીઓની સારવાર કરતાયં 
શહીદ થઇ જજે, પણ દેશ કોરોનાથી મુતિ 
થા્ ત્ારે જ ઘરે આવજે’. પુત્ર ડો. ધૃવે 
પણ શ્પતાના ખુમારીભ્ા યા શબદોને 
શ્શરોમાન્ ગણી સયંકલપ ક્યો છે કે, 
‘સુરતમાયંથી કોરોના નાબૂદ થશે અને 
સુરતના કોરોના દદદીઓ સાજા થશે ત્ાયં 
સુધી હુયં સમીમેર હોસસપટલમાયં જ રહીશ. 
પરરવાર પહેલા દદદીઓની સારવાર એ 
મારી પ્રાથશ્મકતા છે.  

તબીબોની સામાશ્જક જવાબદારીને 
સાથયાક કરનારા ડોકટર શ્પતા-પુત્રએ 
ખરા  અથ યામ ાયં  ‘ શ્હપ ોક્ર ેટ ી ક  ઓથ’ 
શ્નભાવ્ા છે. •

મે્ રની્ી	િીવ	છટોડી	ફરજન	ેપ્રાથહમકતા	આપતા	વહનતાબિેન
" અહમતહસંિ	ચૌિાર

મશ્હલાઓના રક્ણ માટે રાજ્ તથા 
કેનદ્ર સરકારે અનેક કા્દાઓ ઘડ્ા છે. 
જેમાયં  સગભા યા  મશ્હલાઓને નોકરી 
દરશ્મ્ાન મટેરનીટી લીવની પણ જોગવાઈ 
છે. કોરોના સામેની લડતમાયં મેટરનીટી 
લીવનો ત્ાગ કરીને ફરજના કલાકો 
ઉપરાયંતનો પણ આવશ્ક સમ્ સતત 
હાજર રહીને કત યા વ્શ્નષ્ાનુયં  ઉત્તમ 
ઉદાહરણ આણયંદ શ્જલ્ાના પેટલાદ 

તાલુકાના ગોડાઉન મેનેજર શ્રીમતી 
વશ્નતાબેન રાઠોડ પુરુ પાડી રહ્ા છે. 

રાજ્ના તમામ શ્રશ્મક તેમજ 
જરૂરર્ાતમયંદ લાભાથદીઓને સમ્સર 
અનાજનો જરથો પહોચાડવાનો રાજ્ 
સરકારે સયંવદેનશીલ શ્નણય્ા  ક્યો છે. આવી 
પરરસસથશ્તમાયં પટેલાદના ગોડાઉન મનેજેર 
શ્રીમતી વશ્નતાબને જઓેન ેહાલ નવમેં માસે 
ગભયા હોવા છતા તઓે પોતાની ફરજ તમેજ 
માતૃતવની જવાબદારીનો ખબૂ જ સારી રીતે 
સયંતુલન જાળવીને કતયાવ્શ્નષ્નુયં ઉત્તમ 
ઉદાહરણ પરૂુયં પાડ્ુયં છે. 

શ્રીમતી વશ્નતાબને રાઠોડ હાલ આણયંદ 
શહેરમાયં રહે છે . લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં 
આણયંદથી પટેલાદ દરરોજ ૨૨ રક.મી. જટેલુયં 
અયંતર કાપીન ેસમ્સર પોતાના ફરજ સથળ 
પર પહોંચી હાલની શ્વકટ પરરસસથતમાયં 
તાલકુાના કોઇપણ જરૂરર્ાતમયંદ લાભાથદી 
અનાજ વગર ન રહી જા્ તે માટ ે

અશ્વતરપણ ેકામગીરી કરી રહ્ા છે. 
પેટલાદ તાલુકાના ગોડાઉન મેનેજર 

તરીકે તેમના કા્યાક્ેત્રમાયં ૧૦૩ વાજબી 
ભાવની દુકાનો આવે છે. તેમાયં પણ 
લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં સરકાર દ્ારા 
ર ાજ્ના તમામ જરૂરર્ાતમયંદ ોને 
અનાજનો જરથો પહોંચાડવાનો અશ્ભગમ 
અપનાવ્ો છે ત્ારે વશ્નતાબેન પણ આ 
સયંકલપન ેપણૂયા કરવા પોતાના કામના કલાકો 
શ્સવા્ પણ આ પરરસસથતમાયં વધારાના 
કલાકોમાયં કામ કરીને તાલુકાના દરેક 
જરૂરર્ાતમયંદ માટે અન્નપૂણાયા બનીને 
અનાજનો જરથો પહોંચાડી રહ્ા છે. 

વશ્નતાબને પોતાની ફરજ શ્નભાવી એક 
કતયાવ્શ્નષ્ કમયાચારીનુયં તમેજ કામના કલાકો 
પછી પોતાના માતૃ વાતસલ્ની જવાબદારીનુયં 
ખબુ જ સચુારુ સયંતુલન કરીન ેકોરોના સામનેી 
લડતના કમયાઠ સશૈ્નકો માટે ઉદાહરણરૂપ 
બન્ા છે. •

કમ્વ્યટોગી	દાસતાન
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સુરતમાં	શ્હમકટો	-	ઘરહવિટોરાને	ભટોજન	તથા	રિેવાની	સુહવધા
સમગ્ર શ્વવિ કોરોના વા્રસ જેવી 

મહામારી સામ ેસયંઘરયા કરી રહ્યં છે. જમેાયં રાજ્ 
અન ેકેનદ્ર સરકાર પણ પરૂી તાકાત અન ેતૈ્ારી 
સાથે કોરોના સામે લડી રહ્ા છે. લોકડાઉન 
દરશ્મ્ાન ગરીબ શ્રશ્મક વગયા હેરાન પરેશાન 
ન થા્, તમેજ કોઈ પણ શ્રશ્મક ભખૂ્ો ન સએુ 
એવી સયંવેદનશીલતા સાથે રાજ્ સરકારે 
શ્વશ્વધ નગરો અને શહેરોમાયં હંગામી શેલટર 
હોમ ઊભા કરી તેમના માટે રહેવા અને 
ભોજનની તમામ વ્વસથા કરી છે. 

સુરત મહાનગરપાશ્લકા દ્ારા કતારગામના 
કાયંસાનગર શ્વસતારમાયં આવલેી નગર પ્રાથશ્મક 
શાળાના ત્રણ ઓરડામાયં આશ્ર્સથાન ઊભુયં 
કરી ૪૦ શ્રશ્મકોને આશ્ર્ આપ્ો છે. અહીં 
ઘરશ્વહોણાયં શ્રશ્મકોને લોકડાઉન પૂણયા ન થા્ શ્નવાસ અને 
ભોજનની સગવડ ઊભી કરવામાયં આવી છે. પાશ્લકાના 
અશ્ધકારીઓને શ્રશ્મકોની દખેભાળ રાખવાયં માટે પણ તૈનાત 
કરવામાયં આવ્ા છે.

કતારગામ શ્વસતારમાયં સાયંઈ સરકાર ગ્રુપ કુબેરનગર-૧ દ્ારા 
દરરોજ ૬૦૦ થી ૭૦૦ શ્રશ્મકોને ઘરબેઠા ભોજનની સગવડની 
કામગીરી કરવામાયં આવી રહી છ.ે ભુખ્ાજનોની જઠરાસગ્ન 
ઠારવાનુયં કા્યા કરતા ્ુવાનો અન્ોને પ્રેરણા આપી રહ્ા છે. 
મહાનગરપાશ્લકાના કતારગામ કોમ્ુનીટી હોલ ખાતે રોજ 
આસપાસ બનાવેલા સેલટર હોમમાયં શ્રશ્મકોને ભોજનની સહા્ 
પહોંચાડવામાયં આવી રહી છે.

સુરત મહાનગરપાશ્લકા દ્ારા શ્રશ્મકો, ખુલ્ામાયં રહેતા 
ઘરશ્વહોણા લોકો તથા અન્ જેઓ પોતાની રોજબરોજની 
જરૂરી્ાતો દૈશ્નક આવકમાયંથી પુરી કરતા હો્ છે તેઓની વહારે 

આવી છે. કતારગામ શ્વસતાર કાયંસાનગર ખાતે આવેલા હોમલેસ 
ટેમપરરી સેનટર ખાતે ૪૦ જેટલા શ્રશ્મકોને રહેવા તથા જમવાની 
સવેા કરવામાયં આવી રહી છે. આ ઉપરાયંત શહેરભરમાયં જરૂરતમયંદોને 
સમ્સર ભોજન મળી રહે તે માટે પાશ્લકાની નગર પ્રાથશ્મક 
શાળાઓમાયં વરાછા-એ ઝોનમાયં પાયંચ, વરાછા-બી ઝોનમાયં એક, 
સેનટ્રલ ઝોનમાયં સાત, કતારગામ ઝોનમાયં બે, શ્લયંબા્ત અને રાયંદેર 
ઝોનમાયં એક અને ઉધનામાયં બે તથા અઠવામાયં એક મળી ૨૦ 
જેટલા રીલીફ સેનટર ચાલુ કરવામાયં આવ્ા છે.

શેલટર હોમમાયં આશ્ર્ લઇ રહેલા ૨૫ વરદી્ શ્રશ્મક શ્રી 
અસતુલ્ા શેખે રાજ્ સરકારનો આભાર વ્તિ કરતાયં જણાવ્ુયં કે, 
મારૂ મૂળ વતન કોલકાતાના મુશ્શયાદાબાદ શહેર છે. રોજગારી માટે 
સુરત આવી હુયં સુરતમાયં છેલ્ા એક વરયાથી કેટરસયામાયં મજૂરીકામ 
કરૂ છુયં. લોકડાઉન શરૂ થ્ુયં ત્ારે અમે વતન જવા નીકળ્ા હતા, 
પરંતુ ટ્રેન અને બસ વ્વહાર બયંધ હોવાથી વતન જઈ શકા્ એમ 
ન હતુયં. કેટરસયામાયં દૈશ્નક વેતન મળતુયં હતુયં. તેમજ કેટરસયા દ્ારા 
આપવામાયં આવેલા મકાનમાયં અમે રહેતા હતા. ધયંધારોજગાર બયંધ 
થઇ ગ્ા હોવાથી અમારા માટે ગુજરાન ચલાવવુયં મુશકેલ થઇ ગ્ુયં 
હતુયં, આ સયંજોગોમાયં રાજ્ સરકારે ગરીબ શ્રશ્મકો માટે રહેવા 
અને ભોજનની તમામ વ્વસથા કરી હોવાનુયં જાણવા મળ્ુયં હતુયં. 
જેથી અમે સુરત મહાનગરપાશ્લકાના હેલપલાઈનમાયં સયંપક્ક કરતાયં 
તેમણે અમને કાયંસાનગરમાયં નગર પ્રાથશ્મક શાળામાયં રહેવાની 
તમામ વ્વસથા કરી આપી હતી. હવ ેઅમારે કોઈ મશુકેલી કે શ્ચયંતા 
નથી. અહી આપવામાયં આવતુયં ભોજન પણ પૌસષ્ટક હો્ છે. અહી 
આશ્ર્ આપીને સરકારે અમારો રહેવા અને જમવાની સમસ્ા 
દૂર કરી છે એમ તેમણે ઉમે્ુું હતુયં. •

શ્હમક	સેવા
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કઠવાડાનું	‘શેલ્ર	િટોમ’	શ્હમકટો	મા્ે	બન્્યું	‘િેપી	િટોમ’	
" ઉમંગ	બારટો્

‘હુયં ઉત્તરપ્રદેશનો વતની છુયં, સુરતમાયં 
સાડીના કારખાનામાયં રોજીરોટી મેળવતો 
હતો. લોકડાઉનની જાહરેાત બાદ હુયં 
ચાલીને વતન જવા શ્નકળ્ો. અમદાવાદ 
શ્જલ્ા શ્વસતારમાયં પ્રવશેતા જ મન ેશ્જલ્ા 
પ્રશાસન દ્ારા અહીંના આશ્ર્ કેનદ્ર ખાતે 
લાવવામાયં આવ્ો. મને અહીં તમામ 
સુશ્વધાઓ મળી રહી છે. શેલટર હોમના 
ભોજન, મનોરંજન અને ગ્રામ પયંચા્તના 
સ્ેહથી હુયં આનયંરદત છુયં અને સરકારનો 
આભારી છુયં.’ આ શબદો છે અશ્વનાશ 
શ્સયંઘના. અશ્વનાશ શ્રમજીવી છે અન ેહાલ 
અમદાવાદના દસક્રોઇ તાલુકાના કઠવાડા 
ગામમાયં આવેલા શેલટર હોમમાયં આશ્ર્ 
મેળવી રહ્ા છે.        

અમદાવાદના દસક્રોઇ તાલુકાના 
કઠવાડા ગામમાયં ૨૯ માચયાથી કા ય્ારત ‘શેલટર 
હોમ’ ખાત ેશ્રશ્મક પરરવારના ૭૦ પરુુર, 
૧૨ સત્રી અને ૧૯ બાળકો થઇ ૧૦૧ 
વ્શ્તિએ આશ્ર્ મળેવ્ો છે. લોકડાઉન 
જાહેર થતા અહીં આવલે શ્રશ્મકોમાયંથી કોઈ 
મોરબીથી મધ્પ્રદેશ જવા તો કોઈ સરુતથી 
ઉત્તરપ્રદેશ જવા માટે નીકળ્ા હતા. 
પ્રારંભમાયં ૩૦૦ જેટલા શ્રશ્મકોને અહીં 
લાવવામાયં આવ્ા હતા જેમાયંથી ૨૦૦ 
શ્રશ્મકોન ેવાહનની વ્વસથા કરી તઓેના 
ગયંતવ્ સથાન ેપહોચાડવામાયં આવ્ા હતા. 

‘શેલટર હોમ’ ખાતે સોશ્લ રડસટનસ 
જળવા્ તે રીતે રૂમ દીઠ ૫ શ્રશ્મકોને 
રાખવામાયં આવ્ા છે. અહીં શૌચાલ્, 
સ્ાનાગાર, ભોજન અને મનોરંજન 
સશ્હતની સુશ્વધાઓનો ખ્ાલ રાખવામાયં 
આવી રહ્ો છે. શ્રશ્મક પરરવારોની સાબુ, 
શમેપ,ુ તલે અન ેનઇેલ-કટર જવેા પ્રસાધનો 
સશ્હતની નાની-મોટી જરૂરર્ાત પુરી 
કરવામાયં આવી રહી છે.  

દરરોજ શ્જલ્ા પયંચા્તની આરોગ્ 
ટીમ અન ેઆયંગણવાડી બહેનો દ્ારા અહીં 

શ્રશ્મકો અન ે તેમના બાળકોની આરોગ્ 
તપાસ કરવામાયં આવે છે. આયંગણવાડી 
બહેનો શ્ન્શ્મત આવી બાળકો માટે સખુડી 
અન ેલાપસીનુયં ભોજન પીરસ ેછે. ઉપરાયંત 
શ્રશ્મક પરરવારની બહેનો માટે સેનેટરી 
નપેકરીનની પણ વ્વસથા કરવામાયં આવી છે

ગ્રામપયંચા્તના તલાટીમયંત્રી શ્રી 
જ્ેશભાઇના જણાવ્ા મુજબ અહીં 
મનોરંજન માટે ટેશ્લશ્વઝન અને સાઉનડ 
શ્સસટમની વ્વસથા કરવામાયં આવી છે. 
શ્રશ્મકોને રોજ ગ્રામ-પયંચા્ત ખાતે જ 
બનાવા્ેલુયં સવાદીષ્ટ-ગરમ ભોજન અને 
નાસતો રદવસમાયં બે વખત પીરસવામાયં 
આવે છે.

મધ્પ્રદેશના વતની મશ્હલા શ્રશ્મકના 
જણાવ્ા મજુબ તેઓ અમદાવાદના ઓઢવ 
શ્વસતારમાયં કારખાનામાયં રોજગારી મેળવે 
છે. લોકડાઉનની જાહેરાત બાદ તેઓ વતન 
જવા શ્નકળ્ા ત્ારે પોલીસ-કશ્મયાઓ દ્ારા 
અહીં લાવવામાયં આવ્ા. તેમના બાળક 
સશ્હત તેઓની જે દેખરેખ ‘શેલટર હોમ’ 
ખાતે રખાઇ રહી છે તેનાથી તેઓ ખુબ જ 
ખુશ છે.    

તાલુક ા  શ્વકાસ અશ્ધકારી શ્રી 
પયંકજભાઇના જણાવ્ા મુજબ કઠવાડા 
‘શેલટર હોમ’ના શ્નભાવ માટે ગ્રામ 

પયંચા્તના એક પણ રૂશ્પ્ાનો ખચયા 
કરવામાયં આવ્ો નથી. આવશ્ક વસતઓુની 
ખરીદી માટે ગામના અગ્રણી દાતાઓનો 
આશ્થયાક સહ્ોગ અપૂવયા છે. ગામના 
સરપયંચ શ્રી હરીશભાઈ દરરોજ ૪૦ લીટર 
દૂધ ‘શેલટર હોમ’ ખાતે શ્ન:શુલક પહોંચાડી 
રહ્ા છે. ગામના લોકો શ્ન્શ્મત ભોજન 
બનાવવાની સામગ્રી પહોંચાડી રહ્ા છે. 
ગામના સામાન્ ખેડૂત કુટુયંબો પણ આ 
માનવતાના કામમાયં સહકાર આપી રહ્ા 
છે. આમ, કઠવાડા ‘શેલટર હોમ’ ના કોઠે-
કોઠે માણસાઇના રદવા પ્રગટ્યા છે.

અત્રે ઉલ્ીખની્ છે કે, જ્ેશભાઈ 
અને પયંકજભાઈ જેવા કમયાઠ કમયાચારીઓ 
માટે ‘શેલટર હોમ’ તેઓનુ સેકનડ હોમ 
બન્ુયં છે. પોતાની શ્નશ્શ્ચત ફરજથી આગળ 
વધી આ કમયા્ોગીઓ શ્રશ્મકોની દુશ્વધા 
શ્નવારવા રદવસ-રાત હાજર રહે છે. ગ્રામ 
પયંચા્ત અન ેગ્રામજનોના સયંકલનમાયં કોઇ 
કચાશ ન રહે તે માટે તેઓ જરૂર પડ્ે 
વહેલી સવારે કે મોડી રાત્રે પણ ‘શેલટર 
હોમ’ ખાતે દોડી આવે છે. ગ્રામ-પયંચા્ત 
અને ગ્રામજનોના પુરૂરાથયાથી શ્રશ્મકો 
માટ ેનુયં  આશ્ર્ કનેદ્ર આનયંદ ક ેનદ્રમાયં 
પરરણમ્ુયં છે, ‘શેલટર હોમ’ હવે ‘હેપી 
હોમ’ બની ચુક્ુયં છે. •
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53 nòhÚke ðÄw yktøkýðkze çknuLkku îkhk  
42.50 ÷k¾ çkk¤fku, Mkøk¼ko yLku Äkºke {kíkkykuLku xufnku{ hkþLk rðíkhý
" નરેશ	ચૌધરી

{nk{khe fkuhkuLkkLkku fk¤ku fuh Mk{økú 
rðï{kt Vu÷kÞku Au. «íÞuf {kLkðe 
yufçkeòLke rLkfx hnuðkLku çkË÷u Ëqh Ëqh 
Mkku~Þ÷ rzMkxLMk hk¾u íkuðe fxkufxe 

MkòoE Au. yk fÃkhk Mk tòuøkk u{k t 
÷kufzkWLk VhrsÞkík yÃkLkkððwt Ãkzâwt 
Au. Ëuþ y™u økwshkíkLkk þnuhku yLku 
økk{zkyku{kt {nk{kheLke su þõÞíkkyku 
Q¼e ÚkE Au íku ðÄw òu¾{e Lk çkLku íku 

{kxu hkßÞ Mkhfkhu yøk{[uíkeLkk yLkuf 
Ã kø k÷k t  ÷eÄk  A u.  ðzk«ÄkLk©e 
LkhuLÿ¼kE {kuËeyu Ëuþ{kt 21 rËðMk 
MkwÄe ÷kufzkWLk ònuh fÞwO Au. økwshkíkLkk 
{wÏÞ{tºke©e rðsÞ¼kE YÃkkýe íkÚkk 
LkkÞçk {wÏÞ{tºke ©e LkeríkLk¼kE 
Ãkxu÷Lkk Lkuík ]¥ð{kt hkßÞLkw t Mk{økú 
ðneðxe íktºk rËðMk-hkík fk{ fhe 
÷kufzkWLkLkk [wMík y{÷ {kxu «ríkçkØ 
Au, íÞkhu hkßÞLkk {rn÷k yLku çkk¤ 
rðfkMk rð¼køku Ãký yktøkýðkzeykuLkk 
÷k¾ku ¼q÷fkyku, Äkºke yLku Mkøk¼ko 
{kí k kyk u L k e  rðþ u » k  fk¤S ÷E 
MktðuËLkþe÷ rLkýoÞku fÞko Au. hkßÞLke 
53 nòhÚke ðÄw yktøkýðkzeLke çknuLkku 
fkuhkuLkk Mkk{u frxçkØ çkLke Au.

f k u h k u L k k  ð kÞhM k L k e  ð i rïf 
{nk{kheÚke çk[ðk hkßÞ MkhfkhLkk 
{rn÷k yLku çkk¤ rðfkMk rð¼køk îkhk 
íkk. 16 {k[o-2020Úke yktøkýðkze 
fuLÿku çktÄ hk¾ðkLkku rLkýoÞ fhðk{kt 
ykÔÞku Au. yktøkýðkze fuLÿkuLke çknuLkku 
yk {nk{kheLku ÃknkU[e ð¤ðk fkuhkuLkk 
VkExh íkhefu «MktþLkeÞ fk{økehe fhe 
hne Au. nk÷{kt yktøkýðkze{kt þiûkrýf 
fkÞo {kufqV hk¾u÷ Au. yk çkk¤fkuLku 
ËirLkf Ãkwhf Ãkku»kýLkk Äkuhýku {wsçk 
rLkÞík fhu÷ {kºkk{kt økh{ LkkMíkkLke 
yðuS{kt xuf nku{ hkþLk yktøkýðkze{kt 
ykðíkk 3 Úke 6 ð»koLkk çkk¤fkuLku ½hu 
ÃknkU[kzðk{kt ykðe hÌkku Au. 3 ð»koÚke 
6 ð»koLkk 15,70,477 çkk¤fku yLku 
ykuAk ðsLkðk¤k 38,200 çkk¤fku 
{¤e fw÷ 16 ÷k¾ 8 nòhÚke ðÄw 
çkk¤fkuLku çkk÷þÂõíkLkk çku yXðkrzÞkLkk 
[kh Ãkufux yux÷u fu çku rf÷ku çkk÷þÂõík 
íku{Lkk ½hu ÃknkU[kzðk{kt ykðe hÌkkt Au.
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6 {kM k Ú k e  3  ð» k o  M k w Ä e L k k 
18,52,022 çkk¤fku yLku ykuAk 
ðsLkðk¤k 42,956 {¤e fw÷ 18 
÷k¾ 93 nòh sux÷kt çkk¤fkuLku xuf 
nku{ hkþLk rLkÞr{íkÃkýu ykÃkðk{kt 
ykðe hÌkwt Au. yk{ hkßÞLke 3.56 
÷k¾Úke ðÄw Mkøk¼ko {kíkkyku yLku 
3.96 ÷k¾ sux÷e Äkºke{kíkkykuLku 
ykðhe ÷E yk fkuhkuLkk {nk{khe ðå[u 
hkßÞLke yktøkýðkze çknuLkkuyu fÃkhe 
fk{økehe WÃkkze ÷eÄe Au. yk{ hkßÞ{kt 
fw÷ 42.50 ÷k¾ ÷k¼kÚkeoykuLku xuf 
nku{ hkþLk ykÃkðk{kt ykðe hÌkwt Au.

øk wshkík fk u-yk uÃkh urxð r{Õf 
{kfu®xøk VuzuþLk (GCMMF) îkhk 
[kuðeMk f÷kf Ã÷kLx fkÞohík fhe 
çkk÷þÂõíkLkwt WíÃkkËLk fhe hkßÞLke 
í k { k {  5 3  n ò h Ú k e  ð Ä w 
yktøkýðkzeyku{kt ÃknkU[kzðk{kt ykðe 
hÌkwt Au. hkßÞLke çkLkkMk zuhe, Mkw{w÷ zuhe 
yLku y{w÷ zuhe îkhk THRLkwt WíÃkkËLk 
fhe hkßÞLke ík{k{ yktøkýðkzeyku{kt 
rðíkhý fhðk{kt ykðu Au.

yktøkýðkze fkÞofh yLku íkuzkøkh 
çknuLkku íkuykuLke ytøkík Mk÷k{íke {kxu 
fk¤S hk¾ðk ytøku ø÷kuÍ, {kMf yLku 
MkuLkuxkEÍhLkku VhrsÞkík WÃkÞkuøk fhe 
ûk urºkÞ fk{økehe çkòðe hne Au. 
yktøkýðkzeLke çknuLkk u fk uhk uLkkLke 
{nk{kheLku ÃknkU[e ð¤ðk yLÞ Mkhfkhe 
f{o[kheykuLke {kVf MkkUÃkðk{kt ykðíke 
yLÞ fk{økehe Ãký rLkck yLk u 
«{krýfíkkÚke çkòðe hne Au. hkßÞ 
Mkhfkh îkhk ÷kufzkWLkLkk Mk{Þ{kt 
fkuhkuLkk Mkt¢{ýLku æÞkLku ÷E ykhkuøÞ 
íkÃkkMkýe fhðk{kt ykðe hne Au. ½hu 
½hu sE yk MkðouLke fk{økehe fhðk {kxu 
ykhkuøÞ rð¼køkLkk f{o[kheyku MkkÚku 
ykEMkezeyuMkLke yktøkýðkze çknuLkku, 
ykþk ðfohku ‘nkWMk xw nkWMk’ MkðuoLke 
fk{økehe Ãký fhe hne Au. ½hLkk 

fkuEÃký MkÇÞ{kt ¾ktMke, íkkð, þhehLkku 
Ëw:¾kðku, þhËe, ïkMk{kt {w~fu÷e ðøkuhu 
÷ûkýku ÄhkðLkkh ÔÞÂõíkykuLke LkkUÄ fhe 
MkðuoLke fk{økehe{kt ¾¼u ¾¼k r{÷kðe 
yk fk{økehe Ãký WÃkkze ÷eÄe Au.

÷kufzkWLk Ëhr{ÞkLk çkk¤fku hMk«Ë 
yLku yÚkoÃkqýo «ð]r¥k{kt ÔÞMík hnu íku WÆuþÚke 
yktøkýðkze{kt fhðk{kt ykðíke Ãkqðo 
«kÚkr{f rþûkýLke fk{økeheLkwt MkkrníÞ 
yLku r[ºkÃkkuÚke ½hu ykÃke íkuLkk WÃkÞkuøk 
ytøku yktøkýðkze fkÞofh îkhk ½hu ½hu sE 
Mk{s ykÃkðk{kt ykðe hne Au. yk 
WÃkhktík frXLk Mktòuøkku{kt {nk{kheÚke 
çk[ðk {kxu Mkkçkw ykÃkðk, MkuLkuxkEÍhÚke 
nkÚk Äkuðk, {kMfLkku WÃkÞkuøk fhðku, 
¼ez{kt Lk sðwt ðøkuhu yøkíÞLke Mk÷kn 
ykÃke ÷kufòøk]ríkLkwt Ãký fkÞo fhe nòhku 
yktøkýðkze çknuLkku fkuhkuLkk ðkurhÞMkoLke 
fk{økehe fhe hÌkkt Au.

rsÕ÷k  fû k k L k k  ç÷k uf  ¾kí k u 
ykEMkezeyuMk ytíkøkoík [k÷íkk ykÄkh 

LkkUÄýe fuLÿku çktÄ hk¾e íkuLkwt [wMíkÃkýu 
Ãkk÷Lk fhðk Ãký Mkq[Lkkykuu ykÃkðk{kt 
ykðe Au. yktøkýðkze fkÞofh yLku 
íkuzkøkh îkhk ÷kufzkWLkLkk Mk{Þ{kt 
yktøkýðkzeLkk ÷k¼kÚkeoykuLku THR 
rðíkhýLke fk{økehe Mkrník yktøkýðkze 
fuLÿ{kt rLkÞr{ík heíku nksh hne øk]n 
{w÷kfkík MkrníkLke fk{økehe fhðk{kt 
ykðu Au. yk çkkçkíkk u æÞkLk u ÷E 
MktðuËLkþe÷ rLkýoÞ ÷ELku íkuykuLku {k[o-
2020Lkwt {kLkËT ðuíkLk 31 rËðMkLkwt 
ÃkqhuÃkqhwt [qfððkLkku Ãký hkßÞ Mkhfkh 
îkhk rLkýoÞ ÷E Mk{ÞMkh [qfððkLke 
fkÞoðkne fhðk{kt ykðe Au. {rn÷k 
y™u çkk¤ rðfkMk rð¼køk fr{þLkh 
yLku Mkr[ð©e íkÚkk ykEMkezeyuMkLkk 
zkÞhufxh©e îkhk rsÕ÷kLkk «kuøkúk{ 
ykurVMkh yLku MkezeÃkeyku îkhk ík{k{ 
fk{økeheLkwt Mktf÷Lk yLku {kurLkxhªøk 
íkÚkk Vku÷kuyÃkLke fk{økehe WÃkh Mkíkík 
Ëu¾hu¾ hk¾ðk{kt ykðe hne Au. •

નારી	શહતિ
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વાચનવાચન

ગીતગીતગીતગીત

" અભ્ય	રાવિ
“પપપા” ચાલો ને નીચે જઇએ. ઘરમાયં 

કંટાળો આવે છે'. 
 “તન ેકહ્યં ન,ે નીચ ેક્ાય્ં  જવાનુયં નથી. 

ઘરમાયં જ રહેવાનુયં છે. ટીવી પર કાટુયાન જોવા 
છે ને? અને જો કાટુયાન પણ ન જોવા હો્ 
તો પછી ભણવા બેસ”. અત્ારે કોરોનાને 
કારણે લોકડાઉનની સસથશ્તના પરરણામે 
લગભગ પ્રત્ેક ઘરમાયં વાલીઓ અને 
બાળકો વચે્ આવો સયંવાદ આપણને 
સાયંભળવા મળશે ને મળશે જ.

સમગ્ર શ્વવિ ન ે દેશ સશ્હત આપણા 
રાજ્માયં કોરોના covid૧૯ ના કારણે 

જે પરરસસથશ્ત સજાયાઈ છે તેમાયંથી અનેક 
સમસ્ાઓ સજાયાઇ છે પરંત ુખાસ કરીને 
બાળકો માટે જે પરરસસથશ્ત સજાયાઈ છે તનેુયં 
જો બાળમાનસન ે સમજીન ેમનોવજૈ્ાશ્નક 
રીતે અભ્ાસપણૂયા શ્નવારણ ન થા્ અને 
તેમાયં પણ બાળકોના મનોશ્વજ્ાનને 
સમજવામાયં ના આવ ેતો આ પરરસસથશ્તમાયં 
આગામી રદવસોમાયં બાળકોના માનશ્સક 
સવાસર્ ઉપર ખબૂ જ શ્વપરીત અસર પડે 
તવેી સયંભાવનાઓ છે જ. એટલ ેજ રાજ્ 
સરકારના શ્શક્ણ શ્વભાગ હસતકના 
GCERT એ મખુ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ 
રૂપાણી, શ્શક્ણમયંત્રી શ્રી ભુપેનદ્રશ્સયંહ 

સજ્વનાતમક	પ્ર્યાસ

ચડૂાસમા અન ેરાજ્ કક્ાના શ્શક્ણમયંત્રી 
સશુ્રી શ્વભાવરીબને દેશના માગયાદશયાન હેઠળ 
ખાસ કરીન ેજ ેબાળકો અત્ારે લોકડાઉનની 
પરરસસથશ્તને કારણે શ્વકટ પરરસસથશ્તનો 
ભોગ બની રહ્ા છે તમેના માટે એક સુયંદર 
મજાનો કા ય્ાક્રમ ગોઠવીન ેબાળકોની તથા 
તમેના વાલીઓની ઉમદા સવેા કરી છે. આ 
માટે આરોગ્ અયંગેની પ્રશ્તશ્ષ્ત સયંસથા 
Center for Disease Control and 
Preventionની માગયાદશ્શયાકાનો પણ 
આધાર લવેામાયં આવ્ો છે.

GCERTએ બાળકોન ેમનોસામાજીક 
માવજત પરૂી પાડ ેતવેો એક સરસ મજાનો, 
મનોશ્વજ્ાન આધારરત સુયંદર કા્યાક્રમ ઘડી 
કાઢ્ો છે. આ કા ય્ાક્રમ એટલ ે“પરરવારનો 
માળો- સલામત અને હૂયંફાળો”. કા્યાક્રમનુયં 
નામ પણ કેટલુયં સુયંદર છે ? જ્ાયં માળો 
હો્ ત્ાયં સલામતી પણ હો્ અને સૌની 
હૂયંફ પણ હો્ .

આ કા ય્ાક્રમ અયંતગયાત વાલીઓ પોતાના 
બાળકોની શ્ચયંતા કરીને સારી રીતે સમ્ 
કેવી રીતે પસાર કરી શકે તેના સુયંદર 
મજાના કા ય્ાક્રમો ઘડી કાઢવામાયં આવ્ા છે. 
મોટા લોકો સોશ્શ્લ મીરડ્ાના માધ્મથી 
મનોરંજન મળેવી શકે અન ેપોતાનો સમ્ 
સારી રીતે પસાર કરી શકે પરંતુ બાળકો 
પાસેથી ટેશ્લશ્વઝનમાયં આવતી કેટલીક 
કાટુયાન સીરી્લ શ્સવા્ મનોરંજનના 
સવાભાશ્વક રીતે જ બહુ શ્વકલપો હોતા 
નથી. આ સસથશ્તમાયં બાળકોમાયં શ્ચરડ્ાપણુ 
આવી જવાનુયં પરેુપરુુ જોખમ છે ત ેઉપરાયંત 
સતત રોગચાળા સયંબયંધી સમાચારોની જ 
ચચાયા જ્ારે ટીવી માયં ચાલતી હો્ ત્ારે 
બાળકોમાયં ભ્ અને નકારાતમકતા પણ 
આવી જા્, જ ેતમેના માનશ્સક સવાસર્ને 
ખબૂ જ નકુશાન કરે તવેુયં માનસશાસત્રીઓનુયં 
પણ કહેવુ છે. 

હવે આ સમ્માયં જો બાળકોના 
મનોશ્વજ્ાનને સમજીને બાળકોને કોઈ ને 
કોઈ રચનાતમક પ્રવૃશ્ત્તમાયં પ્રવૃત્ત કરવામાયં 
આવે તો આ સમસ્ાનો ખૂબ જ સુયંદર 

િટોકડાઉનની	સસથહતમાં	બાળકટોની	
માનહસક	સસથહતનટો	ઉકેિ	એ્િે
‘પરરવારનટો	માળટો-	સિામત	
અને	િૂંફાળટો’	કા્ય્વક્રમ
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ઉકેલ આવી શકે તેમ છે. આ એ સમ્ 
છે જ્ારે બાળકોને મોટેરાઓના સમ્ની 
ખૂબ જ જરૂર છે, તેમની હૂયંફની જરૂર છે. 
સામાન્ રીતે આપણે રોજબરોજના 
કામમાયં બાળકોની ભૌશ્તક જરૂરર્ાતો 
પૂરતી કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ આપણો 
ક્ોશ્લટી ટાઇમ બાળકોને આપી શકતા 
નથી. તો શુયં હવે જ્ારે આપણે ફરશ્જ્ાત 
પણે ઘરમાયં જ રહેવાનુયં છે ત્ારે આપણો 
કરીમતી સમ્ આપણે આપણા બાળકોને 
ન આપી શકરીએ ?

મોટેભાગ ેવડીલો બાળકોન ે"આમ કર, 
આમ ન કર" જેવી સૂચનાઓ જ આપતા 
હો્ છે ત્ારે આ એ સમ્ છે જ્ારે 
વડીલો અને બાળકો સાથે મળીને નક્ી 
કરી શકરીએ કે, "ચાલો, સૌ સાથે મળીને 
આમ કરીએ. " હવે આપણે આપણા 
બાળકોને આપણો સમ્ આપીએ. એમને 
વારંવાર નકારાતમક સૂચનાઓ ન આપીએ. 
નક ા ર ા તમક  સૂ ચન ાઓ બ ાળકન ા 
આતમશ્વવિાસને હાશ્ન પહોંચાડે છે. 
બાળકના શ્વકાસને અવરોધે છે. બાળકોને 
સતત 'ભણવા બેસ,લખવા બેસ, કહીને 
બેસાડીએ તો પણ એ ભણશે તો નહીં જ, 
ઊલટુયં વધારે કંટાળો આવશે અને તેમનો 
કંટાળો એવી રીતે બહાર આવશે ત્ારે 
આપણને પણ તે નહીં ગમે અને આપણે 
પણ મૂયંઝાઇ જઇશુયં.

આ સયંજોગોમાયં વડીલ તરીકે આપણે 
એવો પ્ર્ાસ કરવો જોઈએ કે જેથી 
બાળકોનો સમ્ સજયાનાતમક રીતે અને 
આનયંદથી પસાર થા્ જ ઉપરાયંત બાળકોનુયં 
શીખવાનુયં- ભણવાનુયં પણ સારી રીતે ચાલુ 
રહે અને બાળકોનુયં માનશ્સક સવાસર્ પણ 
જળવાઈ રહે .

"પરરવારનો માળો- સલામત અને 
હૂયંફાળો' કા ય્ાક્રમ બાળકો માટેની કેટલીક 
ચોક્સ આનયંદદા્ી અને રચનાતમક 
પ્રવૃશ્ત્તઓ પર આધારરત છે. આ પ્રવૃશ્ત્તઓ 
પોતાના અનકૂુળ સમ્ ેવાલીઓ બાળકો 
સાથ ેસતત કરતા રહે તવેુયં આ્ોજન પણ 

કરા્ુયં છે. આ પ્રવૃશ્ત્તઓની વાત કરીએ તો 
બાળકોન ેમહાભારત કે રામા્ણના અનેક 
નાના પ્રસયંગો કહી શકા્. અત્ારે દરૂદશયાન 
પર રામા્ણ અન ેમહાભારતની શ્રણેી રોજ 
પ્રસારરત થઈ રહી છે ત્ારે જે બાળક પહેલી 
વાર જ આ શ્રણેી જોઈ રહ્યં છે તમેન ેમાટે 
આવી વાતાયાઓ કે પ્રસયંગો બાળકોન ેખબુ જ 
ગમ ે. માત્ર વાતાયાઓ જ નહીં પરંત ુરોજરેોજ 
બાળક કોઈ ન ેકોઈ રચનાતમક પ્રવૃશ્ત્ત કરતો 
રહે તે માટે અલગ-અલગ પ્રકારની અનેક 
રચનાતમક પ્રવૃશ્ત્તઓનો આ કા્યાક્રમમાયં 
સમાવશે કરવામાયં આવ્ો છે. 

આ પ્રવૃશ્ત્તઓ બાળકોને ખુબ જ 
મદદરૂપ બને તેમ છે. એવી તે કઈ 
પ્રવૃશ્ત્તઓ છે કે જે હાલની પરરસસથશ્તમાયં 
પણ બાળકોના માનશ્સક સવાસર્ન ેજાળવી 
શકે? આ રહી એ પ્રવૃશ્ત્તઓ. જો આ 
પ્રવૃશ્ત્તઓ વાલીઓ પોતાના બાળકો સાથે 
કરતા રહે તો વાલીઓન ેપણ મજા આવશે 
અને બાળકોને તો મજા ને મજા જ છે .
આવો આપણે નજર નાખીએ આ 
પ્રવૃશ્ત્તઓ પર : 
•  તમારા પરરવારનુયં વૃક્ તૈ્ાર કરવુયં. 

બાળકો અને વડીલો સાથે મળીને 
પરરવારનાયં સભ્ો અન ેતમામ પવૂયાજોને 

્ાદ કરીન ેવૃક્માયં દશાયાવ.ે પરરવાર વૃક્ 
તૈ્ાર કરવામાયં તમને પણ અન્ 
વડીલોની જરૂર પડશે. એમને પૂછવુયં. 
અન ેશક્ હો્ એટલુયં મોટુયં વૃક્ તૈ્ ાર 
ક ર વુયં .  વ ચે્  વ ચે્  પૂ વ યાજોન ા 
જીવનપ્રસયંગો અને અન્ વાતો કહેવી. 
પરરવાર વૃક્ તૈ્ાર કરતી વખતે 
બાળકોને સયંબયંધો (કાકા, ભત્રીજી, 
દાદા, જઠે, દેરાણી, માસી, ફોઈ, પૌત્રી 
વગેરે) સમજાવવા.  

• બાળકો દરરોજ કશુયંક બનાવે તે માટે 
મદદ કરવી. દા.ત. માટીનાયં રમકડાયં, 
શ્ચત્રો, લાકડાની સળીઓ વડે શ્વશ્વધ 
આકારો બનાવવા, રંગોળી બનાવવી. 
બાળકોએ બનાવેલા નમૂના સાચવી 
શકા્ તો સારુયં. દરેક નમૂનાના ફોટા 
પાડવા અને અન્ સગાસયંબયંધીઓને 
મોકલવા.  

• આપણા સગાસયંબયંધીઓ સાથ ેબાળકોને 
ફોન પર વાત કરાવવી. શક્ હો્ તો 
શ્વડી્ો કોલ કરવા.  

• ભાગ્ે જ એકબીજાને મળતા હો્ 
એવા દૂરના સગાસયંબયંધીઓ સાથે ફોન 
પર શ્વડી્ોકોલથી બાળકોને વાત 
કરાવવી.  

• શબદ અયંતાક્રી રમવી. ઘરનાયં બધાયં 
સભ્ો આવી રમત રમી શકે. શબદ 
અયંતાક્રી લશે્ખત રૂપ ેપણ રમી શકા્.  

• ઘરનાયં બારી-બારણાયં અને અન્ 
વસતઓુની લયંબાઈ, પહોળાઈ, ઊયંચાઈ 
વગેરે મપાવવી. જો બાળકો ક્ેત્રફળ-
ઘનફળ શીખેલાયં હો્ તો એ પણ 
શોધાવવાયં.  

• ઘરનાયં બારી-બારણાયં અને અન્ 
વસતઓુની લયંબાઈ, પહોળાઈ, ઊયંચાઈ 
વગરેેનો અયંદાજ કરવા બાળકોન ેકહેવુયં. 
આ અયંદાજ એમને સેનટીમીટર, ફૂટ, 
ઇંચ કે મીટર ઉપરાયંત આયંગળ, વેંત, 
હાથ, પગલાયં વગેરેમાયં પણ કરવા 
કહેવુયં. (દા.ત. આ બારીની પહોળાઈ 
કેટલી વેંત હશે?) અયંદાજ ક્ાયા પછી 
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ખરેખર માપ કેટલુયં છે એ પણ જોવુયં.  
• અયંદાજ લગાવતાયં શીખવુયં એ બહુ 

અગત્નુયં કૌશલ્ છે. એટલે આ 
વારંવાર કરવુયં. ઘરનુયં કોઈ માટલુયં કે 
ડોલ ભરવા માટે કેટલા ગલાસ કે લોટા 
પાણી જોઈએ? અથવા તો આ 
બરણીમાયં કેટલી વાડકરી પાણી સમાઈ 
શકે? વગેરે જેવા અયંદાજો કરવા અને 
ત્ારબાદ ખરેખર કેટલુયં છે એ પણ 
કરી જોવુયં. આ પ્રવૃશ્ત્તઓમાયં ઘરનાયં 
વડીલોએ પણ સહભાગી થવુયં.  

• ઘરમાયં જે કોઈ વસતુઓ છે તેનુયં શ્વશ્વધ 
રીતે વગદીકરણ કરાવવુયં. જેમ કે ઘરમાયં 
વતુ યાળ, ગોળ, ચોરસ, શ્ત્રકોણ , 
લયંબચોરસ વસતુઓ કઈ કઈ છે? એ 
જ રીતે કઈ કઈ વસતુઓ ધાતુની 
બનેલી છે? કઈ વસતુઓ લાકડાની 
બનેલી છે? આ વસતુઓ પૈકરી આપણા 
જ ગામમાયં મળી રહે તવેી વસતઓુ કઈ 
કઈ છે? બહારથી લાવવી પડે એવી 
વસતુઓ કઈ કઈ છે? આવુયં શ્વશ્વધ 
પ્રકારે વગદીકરણ કરાવવુયં.  

• બાળકોન ેદરરોજ અથવા દર બ ેરદવસે 
પોતાના કોઈ એક શ્શક્ક સાથે ફોન 
પર વાત કરાવવી. વડીલો પણ 
બાળકની પ્રવૃશ્ત્તઓ શ્વશ ેશ્શક્કો સાથે 
વાત કરે, જેથી આ બધુયં કરવા માટે 
જરૂર લાગ ેતો શ્શક્કો સારુયં માગયાદશયાન 
આપી શકે.  

• આપના મોબાઈલ દ્ારા પણ બાળકો 
પોતાનુયં ભણવાનુયં કામ કરી શકે છે. આ 
માટે શ્શક્કો સાથે વાત કરવી અને 
બાળકો સારી શ્વડી્ો સામગ્રી જોઈ 
શકે તે માટે એમને મોબાઈલ વાપરવા 
આપવો.  

• બાળકો દરરોજ પોતાના અનભુવ લખે 
એવી ટેવ પાડવી. આ માટે એક અલગ 
નોટ બનાવવી. બાળક દરરોજ બ-ેપાયંચ 
કે દસ લીટીમાયં પોતાની મરજી મુજબ 
ડા્રી લખ ેએ માટે પ્રોતસાશ્હત કરવાયં. 
બાળક ઈચછે તો જ વડીલોએ ડા્રી 

વાયંચવી. શક્ છે કે શરૂઆતમાયં 
બાળકને સયંકોચ થા્. થોડા રદવસ 
પછી બાળક હોંશેહોંશે પોતાની ડા્રી 
વડીલોને બતાવશે.  

• ઘરના વડીલો જ્ારે નાના હતા ત્ારે 
કેવાયં તોફાન-મસતી કરતા હતા તેની 
વાતો કરવી. મોટ ેભાગે વડીલો 
બાળકોને એવુયં જ કહેતાયં હો્ છે કે 
અમે નાના હતા ત્ારે ખૂબ મહેનત 
કરતાયં, ખૂબ કષ્ટો વેઠતાયં વગેરે. તો હવે 
આ સમ્ છે કે જેમાયં બાળકો સાથે 
શ્મત્રભાવે પોતાનાયં તોફાન મસતીની 
પણ વાતો કરીએ. બાળકોને મજા 
આવશે જ, વડીલો પણ પોતાના 
બાળપણને ્ ાદ કરીને આનયંરદત થશે.  

• બાળકોની આ ઉંમર એવી છે કે જેમાયં 
એમણે શ્ન્શ્મત શારીરરક હલનચલન 
કરવુયં પડે. સામાન્ સયંજોગોમાયં બાળકો 
શાળામાયં જા્, મદેાનમાયં કે મહોલ્ામાયં 
રમતો રમે એટલે શ્વશેર કસરતની 
જરૂર ન પડે. પરંતુ અત્ારે બધાએ 
ઘરમાયં જ રહેવાનુયં હોવાથી, દરરોજ 
બાળકો હળવી કસરત કરે, ્ોગાસન 
કરે તે જરૂરી છે. કસરતમાયં બાળકો 
સાથે વડીલો પણ જોડા્ તો સારુયં. 

• બાળકો પાસેથી શાળામાયં ગવાતી 

શ્વશ્વધ પ્રાથયાનાઓ, ગીત, ભજન વગેરે 
સાયંભળવાયં. 

• બાળકોને તમારા ગામ કે સમાજમાયં 
શ્વશ્વધ પ્રસયંગ ેગવાતાયં ગીતો શીખવવાયં. 
સાથે મળીને આવાયં ગીતો ગાવાયં.  

• ઘરકામમાયં બાળકોને સામેલ કરવાયં. 
કચરો વાળવો, પોતુયં કરવુયં વગેરે જેવાયં 
સફાઈનાયં કામ શીખવવાયં. 

• રસોઈના કામમાયં બાળકોને સામેલ 
કરવાયં. બાળકોને શાક સમારતાયં 
શીખવવુયં.  

• બની શકે તો આ સમ્ દરશ્મ્ાન 
અમુક વાનગીઓ (કેટલાયંક શાક, 
રોટલી, ભાત, ખીચડી, દાળ, કઢી 
વગેરે) બનાવતાયં બાળકોને શીખવવુયં.  

• કપડાયં ધોવામાયં બાળકોની મદદ લેવી. 
કપડાયં સૂકવવામાયં, સૂકા્ેલાયં કપડાયં 
લેવામાયં બાળકોને સામેલ કરવાયં. 
બાળકોને કપડાયં વાળતાયં (ગડી કરતાયં) 
શીખવવુયં. 

• બટન ટાયંકતાયં શીખવવુયં. ફાટેલુયં કપડુયં 
સાયંધતાયં શીખવવુયં.  

• બાળકો પોતાની ગમતી સીરી્લ શ્વશે 
ઘરનાયં મોટાયં લોકો સાથે વાતો કરે તેમ 
કરવુયં . બાળકની વાતો રસપૂવ યાક 
સાયંભળવી.  

• પુસતકને કવર ચઢાવતાયં શીખવવુયં.  
• બાળકોને રમુજી ટૂચકા કહેવા અને 

એમની પાસથેી બીજા ટૂચકા સાયંભળવા.  
• ઘરમાયં જુના ફોટા/ આલબમ હો્ તે 

બાળકોને બતાવવા. ફોટામાયંથી 
બાળકોન ેઅપરરશ્ચત કે અલપપરરશ્ચત 
સયંબયંધીઓ અને શ્મત્રોની ઓળખાણ 
કરાવવી. એમના શ્વશનેી વાતો કરવી. 
શ્મત્રો, ઉપર જે પ્રવૃશ્ત્તઓ આપી છે તે 

માત્ર ઉદાહરણરૂપ છે. આ ઉપરાયંતની 
પ્રવૃશ્ત્તઓ પણ આપ કરી-કરાવી શકો છો.  
 એક વાત હંમશેા ્ ાદ રાખીએ કે આ સમ્ 
દરશ્મ્ાન બાળકો આપણી ઉપેક્ા, ગુસસા 
ક ે કંટાળાનો ભોગ ન બને. કોઈ પણ 
સયંજોગોમાયં બાળકોને મારીશુયં કે ધમકાવીશુયં 
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નહીં. તો આવો, આપશ્ત્તરૂપે 
આવી પડેલ ા  આ સમ્ને 
આપણા બાળકના શ્વકાસ અને 
પરરવારના આનયંદનો અવસર 
બનાવીએ. 

જીસીઇઆરટી દ્ારા તૈ્ાર 
કરવામાયં આવેલ આ કા્યાક્રમ 
વાલીઓ સુધી પહોંચે તે માટે 
મુ ખ્મયંત્ર ીશ્ર ી  શ્વજ્ભાઇ 
રૂપાણી, શ્શક્ણ મયંત્રી શ્રી 
ભપેુનદ્રશ્સયંહ ચડુાસમા અન ેરાજ્ 
કક્ાના શ્શક્ણ મયંત્રી શ્રીમતી 
શ્વભાવરીબેન દવે તેમજ પૂજ્ 
ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા, 
શાહબુદ્દીન રાઠોડ, સાયંઈરામ દવ,ે 
જગદીશ શ્ત્રવેદી જેવા સાશ્હત્ 
જગતના શ્વદ્ાનો, તબીબો, 
મનોવજૈ્ાશ્નકો વગરેેએ સોશ્શ્લ 
મીરડ્ાના માધ્મથી વાલીઓને સયંદેશો 
પણ આપ્ો છે. માનની્ મુખ્મયંત્રીશ્રીએ 
વાલીઓને સયંદેશો આપતાયં કહ્યં હતુયં કે આ 
આફતન ેઆપણ ેપરરવાર ભાવના મજબતૂ 
બનાવવા માટેના અવસર તરીકે જોઈએ. 
પરરવારનાયં બાળકોને સાચવી લઈએ, 
એમના પર ગુસસો ન કરીએ. આ ઉપરાયંત 
તેમણે ખાસ જણાવ્ુયં હતુયં કે સામાન્ 
સયંજોગોમાયં આપણે ઘરનાયં વૃદ્ધોને સમ્ 
આપી શકતા નથી. તો આ લોકડાઉનના 
સમ્ગાળા દરશ્મ્ાન આપણે આપણા 
પરરવારનાયં વૃદ્ધો અને પથારીવશ શ્બમાર 
સવજનોને સમ્ આપીએ અને એમની 
સેવા કરીએ. 

માનની્ શ્શક્ણમયંત્રીશ્રીએ પોતાના 
સયંદેશમાયં જણાવ્ુયં છે કે વડીલો ટીવી જોઈને 
કે સોશ્લ મીરડ્ા પર સશ્ક્ર્ રહીને પણ 
પોતાનો સમ્ પસાર કરતા હશે પરતું 
બાળકોને પોતાનો સમ્ આનયંદથી પસાર 
કરવામાયં તકલીફ પડતી હશે. આવા 
સયંજોગોમાયં શ્શક્ણ શ્વભાગે બાળકોની 
માનશ્સક પરરસસથશ્તનો અભ્ાસ કરીને 
એક સરસ મજાનો જે કા્યાક્રમ ગોઠવ્ો છે 

તે કા્યાક્રમ સમજીને વાલીઓ પોતાના 
બાળકો સાથે પોતાનો સમ્ શ્વતાવે તો તે 
બાળકોની બહુ જ મોટી સેવા લેખાશે. 
વાલીઓને બાળકો અને પરરવાર સાથે 
રહેવાની એક તક મળી છે ત્ારે બાળકો 
માટે વાલીઓ પોતાનો રકંમતી સમ્ આપે 
અને બાળકો પરરવાર સાથે તેમનો સમ્ 
આનયંદથી શ્વતાવે તે સમ્ની માયંગ છે.  

શ્શક્ણ મયંત્રીશ્રીએ વાલીઓને એવી 
અપીલ પણ કરી છે કે અત્ારે બાળકોને 
પોતાના પરરવારના તમામ સભ્ોની 
હૂયંફની જરૂર છે ત્ારે વાલી કે પરરવાર ના 
સભ્ો પરરવારના નાના બાળકો માટે 
સમ્ આપે અને તેમને હુયંફ પૂરી પાડે.

રાજ્ કક્ાના શ્શક્ણ મયંત્રીશ્રીએ 
પોતાના સયંદેશમાયં પરરવાર ભાવનાને વધુ 
મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂકતાયં 
જણાવ્ુયં હતુયં કે સામાન્ સયંજોગોમાયં જે 
ઘરકામ માત્ર મશ્હલાઓ કરે છે તે કામોમાયં 
ઘરના પુરુરો પણ જોડા્. તેમણે એક ટીમ 
તરીકે આ આપશ્ત્તનો સામનો કરવા માટે 
એક વાતાયા દ્ારા વાલીઓને પ્રોતસાશ્હત 
ક્ાયા હતા. 

મોટેભાગે વાલીઓ હાલના 
સમ્માયં પોતાના વ્વસા્ અથષે 
બહાર જતા નથી. આટલા લાયંબા 
સમ્ સુધી આખો રદવસ ઘરમાયં 
રહેવાથી વાલીઓને પણ કંટાળો 
આવે ત્ાર ે સવાભાશ્વક છે ક ે 
વાલીઓનો આવો કંટાળો મોટે 
ભાગે બાળકો પરના ગુસસામાયં 
પરરણમ.ે ત્ારે આ સમ્ દરશ્મ્ાન 
બાળકોને તમારા પ્રેમ અને હૂયંફની 
જરૂર છે. વાલીઓનો ગુસસો અને 
કંટાળો બાળકનુ માનશ્સક સવાસર્ 
બગાડી શકે છે અને તેની શ્વપરીત 
અસર પણ બાળકોના ભશ્વષ્ પર 
પણ પડી શકે છે. આવુયં ન થા્ 
એટલા માટે શ્શક્ણ શ્વભાગે પાણી 
પહેલાયં પાળ બાયંધવાનો સફળ 
પ્ર્ત્ ક્યો છે અને બાળકોના 

મનોશ્વજ્ાન ને સમજી સમજી ને બાળકોનુયં 
માનશ્સક સવાસર્ જળવાઇ રહે તે માટે 
્ોજનાબદ્ધ તૈ્ારી પણ કરી છે.  

આજ ેપરરસસથશ્ત જાણ ેએવી સજાયાઈ છે 
કે ઘરના વડીલો ઘરમાયં કંટાળ્ા હો્ એટલે 
તમેના ગસુસાનો ભોગ પણ શ્બચારા બાળકો 
જ બને. ટૂયંકમાયં આ લોકડાઉનના સમ્ 
દરશ્મ્ાન માત્ર શારીરરક સવાસર્ નહીં 
પરંત ુમાનશ્સક સવાસર્ જાળવવાની પણ 
શ્વશરે જરૂરી્ાત ઉભી થઇ છે.

આ જરૂરર્ાત બાળકો સાથે આ 
પ્રકારની પ્રવૃશ્ત્તઓ દ્ારા મહત્તમ સમ્ 
શ્વતાવીને  જ પૂર ી  પાડ ી  શકાશે . 
જીસીઇઆરટી દ્ારા જે સમ્બદ્ધ કા્યાક્રમ 
તૈ્ ાર કરવામાયં આવ્ો છે, તમેાયં રચનાતમક 
અને સજયાનાતમક પ્રવૃશ્ત્તઓ નો સમનવ્ 
છે. આ પ્રકારની પ્રવૃશ્ત્તઓના કારણે 
બાળકોમાયં રહેલી આયંતર શશ્તિ પણ બહાર 
આવશે. માનશ્સક રીતે તેમને પરરવારની 
ઓળખ મળશે અને કોરોના ના કારણે 
આવી પડેલ આપતી અને શ્વકટ સમ્ને 
ખૂબ જ સારી રીતે પસાર કરવાનો 
પરરવારજનોને એક અવસર મળશે. •

સજ્વનાતમક	પ્ર્યાસ
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રાજકટો્	હજલ્ામાં	િટોકડાઉનની	સસથહતમાં 
હશક્રની	વિી	રિી	છે	"સમા્્વ"	સરવારી

" નરેશ	મિેતા
રાજકોટ શ્જલ્ામાયં ગુરુજનોની ગુરુતા 

શ્વદ્ાથદીઓની જ્ાનસધુાન ેસયંતોરી રહી છે. 
લોકડાઉનમાયં જ્ારે શાળાઓ બયંધ છે. તવેા 
સમ્માયં શ્શક્કો પોતાના શ્વદ્ાથદીઓને 
સમાટયાફોન વીરડ્ો કોશ્લયંગ દ્ારા ઘરબેઠા 
શ્શક્ણ આપી રહ્ા છે. શ્શક્ણની "સમાટયા" 
સરવાણી વહી રહી છે. અટકરી નથી.

શ્જલ્ાના પડધરી તાલકુાના  મટેોડા 
ગામની પ્રાથશ્મક શાળાના શ્શક્કો 
શ્વદ્ાથદીઓન ે રદવસમાયં ત્રણથી ચાર વાર 
અન ે શ્વદ્ાથદીઓન ેજ ે સમ્ ે શીખવાની 
ઈચછા થા્ તેવા સમ્ે તેમને રડસટનસ 

લશ્નુંગથી પાઠ ભણાવી રહ્ા છે. તો મૂયંઝવતા 
પ્રશ્નોનુયં શ્નરાકરણ પણ આપી રહ્ાયં છે. તે 
સાથ ેલસેન પણ તપાસી રહ્ા છે.

ધોરણ-૮માયં ભણતી શ્રુશ્ત રાજેશભાઈ 
વેકરી્ા અને ધોરણ-૩ માયં ભણતી તેની 
નાની બહેન શ્વડી્ો કોલથી ઘરબેઠા 
શ્શક્ણ મેળવી રહ્ા છે. તેમના માતા 
જ્શ્રીબેન કહે છે કે,"સરકારે વાલીઓ 
અને બાળકો માટે એક નવતર અને જરૂરી 
પ્ર્ાસ ક્યો છે. જે માટે સરકાર ધન્વાદને 
પાત્ર છે."

મે ટ ો ડ ાના  રહીશ શ્નશ્તનભાઈ 
મકવાણાના બે બાળકો પણ વીરડ્ો કોશ્લયંગ 
શ્શક્ણ મેળવી રહ્ા છે. તેઓ કહે છે 
કે,"સરકારની આગવી પહેલથી બાળકોનુયં 

ભણતર અને ભશ્વષ્ને હવે આયંચ નશ્હ 
આવે. શ્શક્કો દ્ારા મોબાઇલ ફોનથી 
માગયાદશયાન આપવામાયં આવે છે. તે સાથે 
શ્વર્વાર PDF ફાઈલ મોકલે છે. 
જેનાથી શ્વદ્ાથદીઓને શ્શક્ણ મેળવવાનુયં 
ખૂબ જ સરળ બન્ુયં છે. સરકારનો આ 
અશ્ભગમ આજના સમ્ માટે ખુબ જ 
સરસ છે. ખૂબ જ સારા પ્ર્ત્ો છે. 
ટેકનોલોજીનો આવો સારો ઉપ્ોગથી 
ભણતર નુયં શુયં થશે ? આ પ્રશ્નનો છેદ ઉડી 
ગ્ો છે. શ્શક્ણના આ પ્ર્ોગથી લાગતુયં 
નથી કે લોકડાઉન છે.

રાજકોટ શ્જલ્ાના "સટડી ફ્ોમ હોમ" 

પ્રોજેકટ અયંતગયાત ૧.૪૬ લાખ જેટલા 
બાળકો હાલમાયં મોબાઈલથી ઘરબેઠા 
કેળવણી લઈ રહ્ા છે. શ્જલ્ાના પ્રાથશ્મક 
શ્શક્ણ શ્વભાગે, શ્શક્કો, સોશ્શ્લ 
મીરડ્ાના ગ્રપુો, વોટસએપ ગ્રપુો, રિોડકાસટ 
ગ્રુપો સાથે વાલીઓના મોબાઈલ નયંબરોને 
સાયંકળી બાળકોને  ઘરબેઠ ા શ્શક્ણ 
આપવાની વ્વસથા પ્રસથાશ્પત કરી છે.

પ્રાથશ્મક શાળાના આચા ય્ા અમીનાબને 
શમાએ શ્વગતો આપતાયં જણાવ્ુયં કે અમારી 
શાળાના ધોરણ ૩ થી ૫ ના ૧૧૫ જેટલા 
બાળકો હાલમાયં વીરડ્ો કોશ્લયંગ દ્ારા ઘર 
બેઠા શ્વજ્ાન-ગશ્ણત ગુજરાતી સશ્હતના 
શ્વર્ોનુયં શ્શક્ણ મેળવી રહ્ા છે. જેમાયં 
ખેતર વાડી ખાતે મજૂરીએ આવેલા 

પરપ્રાયંશ્ત્ કુટુયંબના આઠ જેટલા બાળકોને 
પણ આ પધધશ્તથી શ્શક્ણ આપવામાયં 
આવી રહ્યં છે. જેમાયં વાડીના માશ્લકો 
પોતાના મોબાઈલ આ બાળકોને આપીને 
તેમના ભણતરમાયં મદદગારી કરી રહ્ા છે. 
જે પણ ખુબ સરાહની્ બાબત છે.

રાજકોટ શ્જલ્ાના શ્શક્ણ અશ્ધકારી 
શ્રી આર.એસ. ઉપાધ્ા્ દ્ારા સમગ્ર 
પડધરી તાલકુાન ેશકૈ્શ્ણક કા ય્ા હેત ુદત્તક 
લીધો છે. તેમણે જણાવ્ુયં કે તાલુકાના 
૪૦૦થી વધ ુશ્શક્કો આ લશ્નુંગ પ્રોજકેટ 
માયં જોડા્ા છે. તો ૦૯ સી.આર.સી.કો-
ઓડદીનેટર દ્ારા શાળાઓનુયં સયંકલન 
કરવામાયં આવી રહ્યં છે. તાલુકાના ધોરણ 
૩ થી ૮ ના ૩૪૭૫ શ્વદ્ાથદીઓ અન ેધોરણ 
-૯ના ૩૪૮ શ્વદ્ાથદીઓ "સટડી ફ્ોમ હોમ" 
પ્રોજકેટ હેઠળ અભ્ાસ કરી રહ્ાયં છે.

રાજકોટ શ્જલ્ા પ્રાથશ્મક શ્શક્ણ 
અશ્ધકારી શ્રી એમ.જી. વ્ાસે જણાવ્ુયં હતુયં 
કે,” રાજકોટ શ્જલ્ાના ધોરણ ૩ થી ૫ ના 
કુલ ૧,૯૭,૪૬૦ માયંથી ૧,૧૩,૮૦૮ અને 
ધોરણ ૯ના ૪૮,૬૨૦ માયંથી ૩૨,૨૮૧ 
કુલ ૧,૪૬,૦૮૯ સરકરી અને ખાનગી 
શાળાના બાળકો સટડી ફ્ોમ હોમ પ્રોજેકટ 
હેઠળ હાલ શ્શક્ણ મેળવી રહ્ા છે. 
શ્વદ્ાથદીઓન ેહાલની આ સસથશ્તમાયં તમેના 
બેંક ખાતામાયં જ સીધી આઈ.એફ.સી. ગ્રાનટ 
જમા કરાવવામાયં આવે છે. અને ધોરણ ૧ 
થી ૫ માયં ૫૦૦-૫૦૦ ગ્રામ ઘઉં-ચોખા 
અને ધોરણ ૬ થી ૮ માયં ૭૫૦ ગ્રામ ઘઉં-
ચોખા નુયં શ્વતરણ કરવામાયં આવે છે.”

આમ હાલ લોકડાઉન હોવા છતાયં 
બાળકોના શ્શક્ણ પર શ્વપરીત અસર ન 
પડ ેત ેમાટે રાજ્ સરકાર દ્ારા ગજુરાતના 
આવતીકાલના ભશ્વષ્ ઉજળુયં કરવા 
ટેકનોલોજી અને મેનપાવર નો સદુપ્ોગ 
્ોગ્ રીતે અને ગુણવત્તાલક્ી આ્ોજન 
કરા્ુયં છે. •

સજ્વનાતમક	પ્ર્યાસ
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અમદાવાદમા	ંવેહજ્ેબલસ	ઓન	સવિલસ	અંતગ્વત	શાકભાજીનુ	ંહવતરર
સમગ્ર શ્વવિમાયં કોરોનાનો કહેર વતાયા્ 

રહ્ો છે. ગજુરાત સરકારે રાજ્ના નાગરરકોને 
કોઈ પણ પ્રકારની મુશકેલી ન પડે તે માટે 
અનકે સયંવદેનશીલ પગલાયં લીધા છે. અમદાવાદ 
શહેરના કોટ શ્વસતારોમાયં નાગરરકોને 
શાકભાજી તથા જીવન જરૂરી વસતુ મળી રહે 
તે માટે મહાનગરપાશ્લકાના દ્ારા વેજીટેબલ 
ઓન સવહલસનો નવો પ્રકલપ શરૂ કરવામાયં 
આવ્ો છે. અમદાવાદ શહેરમાયં કોરોના કેસની 
સયંખ્ા વધતા કોટ શ્વસતારન ેબફર ઝોન જાહેર 
કરવામાયં આવ્ો છે. અમદાવાદ શહેરના બફર 
ઝોનમાયં “વેજીટેબલસ ઓન વહીલસ” અયંતગયાત શહેરીજનોને રોજ 
૨૪ રીક્ાઓ દ્ારા શાકભાજીનુયં શ્વતરણ કરવામાયં આવે છે.

 કોશ્વડ-૧૯ની પરરસસથશ્તમાયં શહેરમાયં કોરોનાનુયં સયંક્રમણ 
વધતુયં અટકાવવા કોટ શ્વસતારને બફર ઝોન જાહેર કરા્ો છે. 
તેને પગલે શહેરીજનોને રોજીંદા વપરાશ માટે શાકભાજી માટે 
બહાર ન નીકળવુ પડે તે માટે અમદાવાદ મહાનગર પાશ્લકા 
દ્ારા હરતી ફરતી રીક્ાઓ દ્ારા શાકભાજીનુયં શ્વતરણ શરુ કરા્ુયં 
છે. અમદાવાદ શહેરમાયં નવા કોરોના વા્રસના કેસો જોવા 
મળેલ છે ત્ારે આ મહામારી અટકાવવા માટે તકેદારીના 
ભાગરૂપે અમદાવાદ મ્ુશ્નશ્સપલ કોપયોરેશન દ્ારા આવશ્ક 
પગલાઓ લેવામાયં આવ્ા છે.

શહેરના કોટ શ્વસતાર ને બફર ઝોન જાહેર કરાતા વેજીટેબલ 
ઓન સવહલસની ૨૪ રીક્ાઓ દ્ારા શાકભાજી નુયં શ્વતરણ શરુ 
કરા્ુયં છે. અમદાવાદ શહેરમાયં ઘશ્નષ્ વસતી ધરાવતા કોટ 
શ્વસતારમાયં આવેલ કાલુપુર શાકમાકકેટ ફ્ટુ માકકેટ શ્વસતારમાયં 

શાકભાજી વેચાણ કરતા લારી-ગલ્ા દુકાનો શ્વગેરે ઉપર લોકો 
શ્બનજરૂરી એકઠા થઇ તમામ પ્રકારના વેચાણ બયંધ રાખવાનુયં 
ફરમાવવામાયં આવ્ુ છે. આવી પરરસસથશ્તમાયં શહેરના કોટ 
શ્વસતારમાયં રહેતા નગરજનોને જરૂરી શાકભાજી ફળની અછત ના 
સજાયા્ તે માટે મહાનગરપાશ્લકા દ્ારા જરૂરર્ાત મુજબ 
લોકડાઉનની પરરસસથશ્તમાયં ટ્રાનસપોટદેશન માટેનો પાસ કરાવી 
તમામ વ્વસથાઓ પૂણયા કરવામાયં આવી છે. 

અમદાવાદ મહાનગરપાશ્લકાની ટીમ દ્ારા શાકભાજી વેચતા 
ફેરર્ાઓ સાથે જરૂરી સયંકલન કરી ખાસ તૈ્ાર કરવામાયં આવેલ 
૨૪ રીક્ાઓ વેજીટેબલ ઓન સવહલસ મારફતે કોટશ્વસતારમાયં 
શાકભાજી ફળોનુયં વેચાણ ખૂબ જ ટૂયંકા સમ્માયં શરૂ કરવામાયં 
આવ્ુયં છે. અત્રે ઉલ્ેખની્ છે કે મહાનગરપાશ્લકા દ્ારા 
ઈલેકટ્રીક રીક્ા ફેરર્ાઓને દશૈ્નક ધોરણે પૂરી પાડવામાયં આવે 
છે જેનો કોઈ શુલક ફ ેરર્ાઓ પાસેથી વસુલ કરવામાયં  
આવતો નથી. •

સજ્વનાતમક	પ્ર્યાસ

ધારાસભ્યશ્ીઓને	મળતી	ગ્ાન્્નટો	ઉપ્યટોગ	કટોરટોના	સામે	િડવા	કરાશે
મુખ્મયંત્રી શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 

કોરોનાની મહામારી સામ ેલડવાના ખચયાના 
સયંદભયામાયં ના્બ મુખ્ મયંત્રી શ્રી નીશ્તનભાઈ 
પટેલ અન ેગૃહ રાજ્ મયંત્રી શ્રી પ્રદીપશ્સયંહ 
જાડેજાની ઉપસસથશ્તમાયં ્ોજા્ેલી કોર 
કશ્મટીની બેઠકમાયં બે મહતવપૂણયા શ્નણયા્ો 
ક્ાયા છે. જેને રાજ્ મયંત્રીમયંડળની શ્વડી્ો 
કોનફરનસ કેશ્બનેટ બેઠકમાયં અનુમોદન 
આપવામાયં આવ્ુયં હતુયં. 

મુ ખ ્ મયં ત્ર ી શ્ર ી ન ા  સ શ્ ચ વ  શ્ર ી 
અશ્વિનીકુમારે રાજ્ મયંત્રીમયંડળના આ 

શ્નણયા્ અયંગે પ્રચાર માધ્મોને માશ્હતી 
આપતા જણાવ્ુ હતુ કે, રાજ્ના તમામ 
ધારાસભ્ો અને મયંત્રીઓ એક વરયા એટલે 
કે ૩૧ માચયા ૨૦૨૧ સુધી દર મશ્હન ેતમેન ે
મળતા વતેનમાયં ૩૦ ટકાનો કાપ  સવીકારીને 
આ રકમ કોરોના મહામારી સામે થનારા 
ખચયામાયં આપશે. શ્રી શ્વજ્ભાઈ રૂપાણીએ 
આ ઉપરાયંત રાજ્ના તમામ ધારાસભ્ોને 
મળતી ૧ કરોડ ૫૦ લાખની એમ.એલ.એ. 
લડે ગ્રાનટ પણ એક વરયા એટલ ેકે ૩૧ માચયા 
૨૦૨૧ સધુી કોરોના સામ ેપ્રજાના શ્હતમાયં 

થનારા ખચયા માટે વાપરવામાયં આવશે તેમ 
જાહેર ક્ુું છે.

પ્રધાનમયંત્રી શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીની 
કેનદ્ર સરકારે દેશના સાયંસદોના પગારમાયં 
૩૦ ટકા કાપ બે વરયા સુધી કરીને તે રકમ 
કોરોના સામે થનાર ખચયામાયં અને એમ.પી. 
લેડ ફંડની રકમ પણ બે વરયા માટે કોરોના 
સામે લડવાના ફંડમાયં આપવાનો જે શ્નણયા્ 
ક્યો છે તેનુયં સમથયાન કરતા ગુજરાત સરકારે 
પણ આ શ્નણ્યા ક્ાયા છે. •
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‘જનસારથી’	એપ	િટોકટોને	ઘર	બેઠા	પૂરી	પાડે	છે	જીવનજરૂરી	વસતુઓ
" રદવ્યા	હત્વેદી

કોરોનાના કહેરથી બચવા આજે 
દર ેક વ્શ્તિ શક્ત: તમામ 
પગલાયંઓ લઇ રહ્ા છે. પરંતુ 
લોકોને જીવન આવશ્ક વસતુઓ 
માટે સમ્ાયંતર ે તો ઘર બહાર 
નીકળવુયં પડે છે, ત્ારે જામનગરના 
પોલીસ શ્વભાગ દ્ારા લોકોને ઘર 
બહાર ના નીકળવુયં પડે અને ઘરે જ 
જીવન આવશ્ક વસતુઓ પહોંચી 
શકે તે માટે જનસારથી એપલીકેશન 
લોનચ કરવામાયં આવી છે.

નોવેલ કોરોના વાઇરસ વૈશ્વિક 
મહ ા મ ા ર ી મ ાયં  લ ો ક ડ ા ઉનન ા 
અનુસયંધાને  જામનગર પોલીસ 
અશ્ધક્ક શ્રી શરદ શ્સયંઘલના 
માગયાદશયાન હેઠળ પ્રો.એ.એસ.પી. શ્રી 
સફરીન હસન અને જામનગર 
પોલીસની ટીમ દ્ારા લોકડાઉનના 
અસરકારક અમલ અને કા્દા 
વ ્વ સથ ાન ી  જાળવણી  મ ા ટ ે 
“ જ ન સ ા ર થ ી ”  એ પ લ ી ક ેશ ન 
બન ાવવ ામ ાયં  આવ ી  છ ે.  આ 
એસપલકેશન હાલમાયં પોટયાલ રૂપ ેલોનચ 
કરવામાયં આવી છે. જનસારથી 
એસ પલક ેશન લ ો નચ  કરવ ાથ ી 
જામનગરના લોકોને હોમડીલીવરી , 
મેરડકલ ચેકઅપ, પ્રાથશ્મક જરૂરર્ાત/અન્ મદદ, શ્રશ્મકોઅને 
પરપ્રાયંશ્ત્ો માટે મદદ અને રરપોટલીંગ જેવી સુશ્વધાઓ પ્રાપ્ થશે. 

જામનગરના લોકો પોતાના નજીકના દુકાનદારો પાસેથી 
શાકભાજી, દુધ, ફળો અને દવા મેળવવા માટે ફોન પર ઓડયાર 
નોંધાવી શકશે. આ નોંધાવેલ ઓડયાર પોલીસ દ્ારા અશ્ધકૃત થ્ેલ 
દુકાનદાર દ્ારા હોમ ડીલીવરી એજનટ થકરી લોકોના ઘર સુધી 
પહોંચાડવામાયં આવશે.

જામનગરના કોઈ વ્શ્તિને સવાસર્ ચકાસણી કરાવી હશે 
અથવા આસપાસના કોઇ લોકોમાયં કોરોના સયંબયંશ્ધત લક્ણો દેખાતા 
તયંત્રને જાણ કરવી હશે તો કોલ (હેલપલાઇન નયંબર)- મેસેજ 
રીક્ેસટ અથવા શ્વડી્ો રરક્ેસટ(વીરડ્ો રેકોડયા કરીને અપલોડ) 

દ્ારા અશ્ધકારીને જાણ કરી શકાશે. 
જામનગરના ક્ોરેંટાઇન શ્વસતારમાયં 
પાણી, વીજળી જેવી પ્રાથશ્મક 
જરૂરર્ાત ન મળે તો લોકોમાયં 
અસયંતોર ફ ેલાઇ શક ે છ ે.  જો 
મ્ુશ્નશ્સપલ તયંત્ર દ્ારા આ સેવાઓ 
સમ્ પર ન પહોંચે  તો આ 
ઓપશનથી લોકો પોલીસને ફોટો, 
શ્વડી્ો અથવા ટેકસટ સવરૂપે મેસેજ 
કરી શકશે.

 જામનગરમાયં પરપ્રાયંતી્ો અને 
શ્રશ્મકો દ્ારા થતા સથળાયંતરના ફોટા 
લઈને રરપોટયા કરી શકાશે અને એની 
લોકેશનના આધારે પોલીસ પગલાયં 
લઇ શકશે. આ ઉપરાયંત કોઈપણ 
ફેકટરી માશ્લક દ્ારા કામદારોનુયં 
ધ્ાન ન રાખવામાયં આવતુયં હો્ તેવા 
કોઇપણ પ્રશ્નો ઊભા થતા હો્ તો 
તેનુયં પણ રરપોટલીંગ કરી શકાશે.

 આ એસપલકેશન દ્ારા શેલટર 
હોમસની લોકેશન અને મેશ્પયંગ, 
ક ો ર ોન ા  હ ો ટ સપ ો ટ  મે શ્ પયં ગ , 
નોરટરફકેશન વગેર ે પણ જાણી 
શકાશે, આ સુશ્વધાઓ સાથે આમાયં 
લોકો  અને  વેપ ાર ીઓ બયંનેનુયં 
રશ્જસટ્રેશન થઈ શકે છે જેથી હોમ 
રડલીવરી આપવા માટે રસ ધરાવતા 

વેપારીઓ પણ રજીસટ્રેશન કરાવી શકશે, પોલીસના ઇનટરફેસ 
દ્ારા ક્ોરેંટાઇન થ્ેલા લોકોની લોકેશન મોનીટરીંગ કરવામાયં 
આવશે તથા લોકો તરફથી આવતી ફરર્ાદ અને ફરીડબેક દ્ારા 
કોઇ જ પગલાયં લેવામાયં આવશે. હાલ આ સેવા સવષે સેવાઓ 
http://jansarthi.inપોટયાલ પરથી રજીસટ્રેશન કરીને  
મેળવી શકાશે.

પોલીસ શ્વભાગ જામનગર દ્ારા આ દરેક સેવાઓ પૂરી 
પાડવાનો હતેુ લોકોને સુરશ્ક્ત રાખવાનો છે, અને આ માટે 
પોલીસન ેસહકાર આપવા પોલીસ શ્વભાગ જામનગર દ્ારા લોકોને 
એક જ અપીલ કરવામાયં આવી રહી છે કે, “ઘરે રહો, સુરશ્ક્ત 
રહો.” •

નવતર	પગિું
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