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þçËþ:

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

• આપરા ગુજરાતને ઉત્મ્ી સવગોત્મ બનાવવા માટે કટટબદ્ધ બનીએ.
• આપરે સૌ ગુજરાતીઓ સંકલપ કરીએ કે, ‘હું માસક પહેરીશ, હું સોવશ્લ 

ટડસટદ્સ જાળવીશ, દો ગજ દૂરી પાળીશ, હું ટદવસમાં વારંવાર સાબુ્ી હા્ 
ધોઈશ, સેવનટાઇઝ કરીશ.’

• ગજુરાત સ્ાપના ટદવસ-ગજુરાત ગૌરવ ટદવસના પવવે દરેક ગજુરાતી બાધંવ 
સવચછતાનો સંકલપ કરે. 

• આપરું ગુજરાત, ગૌરવવંતું ગુજરાત, ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, 
એની પ્રવતષ્ા આપરે બધાએ સા્ે મળીને વધુ આગળ વધારવાની છે.

• ગુજરાતના તમામ આરોગ્ - પોલીસ - અન્ નાગટરક પુરવઠો - મહેસૂલ 
સવહત તમામ વવભાગના કમ્ણચારીઓ ખરા સમ્ે પોતાની જાતની પરવા 
ક્ાું વગર વનષ્ાપૂવ્ણક કામ કરી રહ્ા છે.

• ગુજરાતમાં આપરે કોરોના વા્રસ સા્ેના જંગમાં અવશ્ વવજ્ી બનીશું 
અને આપરે આ મહાસંકટમાં્ી બહાર આવી શકીશું.

• શ્વમકોને પોતાના વતનમાં જવાની તમામ વ્વસ્ા રાજ્ સરકાર દ્ારા 
કરવામાં આવી છે.

• કેદ્રિ સરકારે જાહેર કરેલાં આવ્્ણક પેકેજ્ી વેપાર - ધંધા રોજગાર 
પુનઃ વેગવાન બનશે.

• સમગ્ર દેશમાં પરપ્રાંતી્ શ્વમકોને વતન મોકલવામાં ચાલેલી કુલ ટ્ેન પૈકી 
૪૧ ટકા ગુજરાતમાં્ી રવાના ્ઇ છે.

• ગુજરાત ેPPE અને N-95 માસકનંુ મોટાપા્ે ઉતપાદન કરી, કોરોના સામનેી 
લડતમાં મહતવનું ્ોગદાન આપ્ું છે.
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સંક્નો	મુકાબલો	કરરી,	આગળ	વધવાનો	દ્રઢ	સંકલપ...
સમગ્ર વવશ્વ આજે કોરોના મહામારીના જગં લડવાના વનરા્્ણ ક તબકે્ આવીન ેઊભુ ંછે. ગજુરાત 

સવહત ભારત દેશ કોરોનાનો મક્મ મુકાબલો કરી રહ્ ંછે. લોકડાઉનના ંત્ર ત્ર સફળ તબક્ાઓ 
અમલમા ંમકૂીન ેકોરોના સકં્રમરન ેમહદઅંશ ેવન્તં્રમા ંરાખી શકા્ુ ંછે. કોરોના વોટર્સ્ણની ભવૂમકા 
પ્રશંસની્ રહી છે. આગામી સમ્માં લોકડાઉનનાં ચો્ા તબક્ાના આરંભના વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેદ્રિભાઈ મોદીએ તમેના પ્રજાજોગ સદેંશમા ંવનદદેશો આપ્ા છે. સૌ નાગટરકોની નવૈતક જવાબદારી 
બન ેછે કે લોકડાઉનમા ંકોરોનાન ેવન્ંત્રમા ંરાખવાના આપરા પ્ર્ત્નો એળે ન જા્.

કોરોના મહામારીની લડતમાં મહતવની ભૂવમકા ભજવનારા તબીબો, નસગો ત્ા અદ્્ પેરા 
મેટડકલ સટાફ, સફાઇ કમ્ણ્ોગીઓ, સુરક્ષાદળો સૌ કોઇ કોરોના વોટર્સ્ણને હૃદ્પૂવ્ણક 
વબરદાવવામાં આવ્ાં છે. ભારતી્ વા્ુસેનાનાં જહાજોએ કાશમીર્ી લઈને કદ્્ાકુમારી સુધી 
દેશની મહતવની બધી હોન્સપટલ પર પુષપવષા્ણ દ્ારા કોરોના વોટર્સ્ણનું અદકેરૂ સદ્માન ક્ુું છે.

ગુજરાતમાં કોરોના વા્રસ્ી સંક્રવમત દદદીઓના સાજા ્વાની ટકાવારીમાં સુધારો આવી 
રહ્ો છે. રાજ્ સરકારના ંઆરોગ્ વવભાગ દ્ારા દદદીઓન ેઆ્ુ્ણવેટદક અન ેહોવમ્ોપે્ી ઉપચાર 
દ્ારા તેમની રોગપ્રવતકારક શવક્તમાં વધારો કરવા માટેના ઉપા્ો મોટા પા્ે ્ઇ રહ્ાં છે એના 
ઉતકૃષ્ પટરરામો પર જોવા મળી રહ્ાં છે. 

કોરોના મહામારીનાં કારરે રાજ્નાં ૬૦મા સ્ાપના ટદવસની સા્ે મળીને ઉજવરી શક્ 
ન બની શકી. ગજુરાતનો સ્ાપના ટદવસ તેની ગટરમા - અન્સમતાની ગવાહી છે, ત્ારે મખુ્મતં્ી 
શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીએ તમામ ગુજ્ણરવાસીઓને કોરોના મહામારી સામે લડવા માટે મહતવપૂર્ણ 
ત્ર સકંલપ લવેડાવ્ા ંહતા.ં જનજીવનન ેસામાદ્્ બનાવવા માટે મખુ્મતં્ીશ્ીએ જનસખુાકારીનાં 
એક પછી એક અનેક વનર્ણ્ો લીધા છે. નવા ઉદ્ોગો સ્ાપવા માટે તેમરે આહવાન ક્ુું છે. 
આગામી સમ્માં રાજ્માં નવા ઔદ્ોવગક એકમો આકાર લેશે તેને પટરરામે સ્ાવનક 
રોજગારીના અવસરો પર વધશે. રાજ્નાં નાના વેપારીઓ, ઉદ્ોગકારો અને ખેડૂતો માટે પર 
વવશેષ રાહતો આપવામાં આવી છે.

કોરોના સામેની લડાઈમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં મહતવની ભૂવમકા ભજવી રહ્ં છે. રાજ્માં 
પીપીઈ કીટ, એન-95 માસક તેમજ સેનેટાઈઝસ્ણ, હેદ્ડગલોવઝના ઉતપાદનમાં ગુજરાત અગ્રીમ 
ભૂવમકા ભજવી રહ્ં છે. ગુજરાતમાં કોરોના વા્રસની દવાનાં ક્લીનીકલ રીસચ્ણને પર મંજૂરી 
મળી ગઇ છે. રાજ્ સરકારે કોરોનાને કાબુમાં લેવા માટે વટરષ્ સનદી અવધકારીઓની વવશેષ 
ટીમ બનાવી છે. આ વટરષ્ સનદી અવધકારીઓ કોરોના્ી પ્રભાવવત વજલા-શહેરોની મુલાકાત 
લઈને માગ્ણદશ્ણન આપીને ન્સ્વતને સાધારર બનાવવા પટરશ્મ કરી રહ્ાં છે. 

ગુજરાતનાં દરેક વજલા-શહેર-ગામમાં કોરોના વોટર્સ્ણ તેમજ સામાદ્્ જનતા ખભે ખભા 
વમલાવીને કોરોના મહામારી સામે લડી રહ્ાં છે ત્ારે તેમને પ્રોતસાહન આપવાનો સતુત્ પ્ર્ાસ 
કરી પ્રસતતુ અકંમા ંકોરોના વોટર્સ્ણની લડતન ેશબદ સવરૂપ ેઆલવેખત કરવામા ંઆવી છે. આવો, 
આપરે સૌ સંકટ સામે લડવા સંકલપબદ્ધ ્ઈએ...

જ્ જ્ ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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વડાપ્રધાનશ્રીએ	ભારતનરી	GDPના	૧૦	્કા	સમકક્	
૨૦	લાખ	કરોડનું	આવ્્સક	પેકેજ	જાહેર	ક્યુું

સમગ્ર િવ� કાેરાનેાની મહામાર�નાે સામનાે કર� રહ્યું છે. આ મહામાર�ને કારણે સમ�ત િવ� સામે આ� �થ� ક 
સકંટ પણ તાેળાઇ રહ્યું છે. ભારતે આ મુસીબતની ઘડીમાં આ� �થ� કસકંટ િનવારવા માટેના િનણાર્યક પગલાં લીધા 
છે. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરે�દ્રભાઈ માેદ�અે રા�્ર�ેગ સબંાેધન કર�ને રાેગચાળા સામનેી લડતમાં ���ુ પામેલા 

લાેકાનેે યાદ કર�ને જણા�ું હતું કે, કાેિવડ19ને કારણે ઊભી થયેલી કટાેકટ� અણધાર� છે, પણ આ લડાઈમાં 
આપણે આપણી �તને  સરુ�ક્ષત રાખવાની સાથ ેઆગળ પણ વધતા રહેવાનું છે, પ્રગ�ત પણ કરવાની છે.

ઈકોનોમરી

ઇનફ્રાસટ્ક્ચર

વસસ્મ

ડેમોગ્ા્ફી

દડમાનડ

આતમવનભ્સરતાના	પાંચ	આધાર	સતંભો

વડાપ્રધાનશ્રીએ	‘આતમવનભ્સર	ભારત’	બનાવવા	અપરીલ	કરરી
આતમનિર્ભર રારત
કોવવડ અગાઉની અને પછીની દુવન્ા વવશે વાત કરતા 

વડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હતંુ કે, 21મી સદીને ભારતની સદી 
બનાવવાના સવપ્નને સાકાર કરવા એ સુવનવચિત કરતા આગળ 
વધવાનું છે કે દેશ આતમવનભ્ણર બની જા્. કટોકટીને તકમાં 
પટરવવત્ણત કરવા વવશે વાત કરતા તેમરે પીપીઇ ટકટસ, એન95 
માસકના ઉદાહરરો ટાંક્ા હતા, જેનું ઉતપાદન ભારતમાં લગભગ 
નગણ્્માં્ી રોવજંદા ધોરરે બે લાખના આંકડાને આંબી ગ્ું છે.

આતમનિર્ભર રારતિાં પાંચ સતંર
ધરતીકંપ પછી કચછમાં ્્ેલા નુકશાનને ્ાદ કરીને 

વડાપ્રધાનશ્ીએ જરાવ્ું હતું કે, વનરા્ણ્કતા અને સંકલપ દ્ારા 

આખા કચછ વજલા કે વવસતારની કા્ાપલટ ્ઈ ગઈ છે. દેશને 
સવવનભ્ણર બનાવવા માટે આ જ પ્રકારની વનરા્ણ્કતા અને 
રિઢતાની જરૂર છે.

તેમરે જરાવ્ું હતું કે, સવવનભ્ણર ભારત પાંચ આધાર ધરાવશે 
એટલે કે અ્્ણતંત્, જે તબક્ાવાર રીતે નહીં પર હરરફાળ પ્રગવત 
કરશે; બીજો પા્ો છે માળખાગત સુવવધાઓ, જેને ભારતની 
ઓળખ બનાવવી પડશે; ત્ર, વ્વસ્ા, જે 21મી સદીની 
ટેકનોલોજી્ી સંચાવલત વ્વસ્ાઓ પર આધાટરત હો્; જીવંત 
વસતી, જે સવવનભ્ણર ભારત માટે આપરી ઊજા્ણનો સત્ોત છે; અને 
માગ, જેમાં આપરી માગ અને પુરવઠાની મજબૂત સાંકળનો 
સંપૂર્ણ ક્ષમતા સા્ે ઉપ્ોગ કરવો પડશે. તેમરે માગ વધારવા 
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અને એને પૂર્ણ કરવા પુરવઠાની સાંકળમાં તમામ ભાગીદારોને 
મજબૂત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્ો હતો.

આતમનિર્ભર રારત અનરયાિ
વડાપ્રધાનશ્ીએ વવશેષ આવ્્ણક પેકેજની જાહેરાત કરી હતી 

અને આતમવનભ્ણર ભારતની અપીલ કરી હતી. તેમરે નોંધ્ું 
હતું કે, કોવવડ કટોકટી દરવમ્ાન સરકાર દ્ારા અગાઉની 
જાહેરાતો અને આરબીઆઈ દ્ારા લેવા્ેલા વનર્ણ્ો સા્ે 
સં્ુક્તપરે આ પેકેજ રૂ. 20 લાખ કરોડનંુ છે, જે ભારતની 
જીડીપીના લગભગ 10 ટકાને  સમકક્ષ છ ે. આ પેક ેજ 
‘આતમવનભ્ણર ભારત’ના લક્્ને હાંસલ કરવા અવત જરૂરી 
પ્રોતસાહન પ્રદાન કરશે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ અવલોકન ક્ુું હતું કે, આ પેકેજ સા્ે 
જમીન, શ્મ, નારાકી્ પ્રવાવહતતા અને કા્દા પર પર ધ્ાન 
કેન્દ્રિત કરીશું. આ વવવવધ વગગોને પેકેજ પ્રદાન કરશે, જેમાં કુટટર 
ઉદ્ોગ, એમએસએમઈ, શ્વમકો, મધ્મ વગ્ણ, ઉદ્ોગો સામેલ 
છે. આ પેકેજની રૂપરેખા નારાં મંત્ી શ્ીમતી વનમ્ણલા સીતારામન 
દ્ારા અપાશે.

છેલાં છ વષ્ણમાં જે.એ.એમ. (જનધન, આધાર, મોબાઇલ 
બેંટકંગ) અને અદ્્ જેવા સુધારાની સકારાતમક અસર વવશે વાત 
કરતાં વડાપ્રધાનશ્ીએ જરાવ્ંુ હતું કે, કેટલાંક સાહવસક 
સુધારાઓ દેશને આતમવનભ્ણર બનાવવા જરૂરી છે, જે્ી કોવવડ 
જેવી અસરને ભવવષ્માં દૂર કરી શકાશે. આ સુધારાઓમાં કૃવષ, 
તાટકકિક કરવ્વસ્ા, સરળ અને સપષ્ટ કા્દા, સક્ષમ માનવી્ 
સંસાધન અને મજબૂત નારાકી્ વ્વસ્ા માટે સપલા્ ચેઇનના 
સુધારા સામેલ છે. આ સુધારા વ્વસા્ોને પ્રોતસાહન આપશે, 
રોકારને આકષ્ણશે અને મેક ઇન ઇન્દ્ડ્ાને વધારે મજબૂત કરશે.

વડાપ્રધાનશ્ીએ કહ્ ંહતંુ  કે, સવવનભ્ણરતા દેશન ેઆંતરરાષ્ટી્ 
સતરની પુરવઠાની સાંકળમાં આકરી સપધા્ણ માટે તૈ્ાર કરશે અને 
એ મહત્વપૂર્ણ છે કે, દેશ આ સપધા્ણમાં વવજ્ મેળવે. જ્ારે પેકેજ 
તૈ્ાર ્ઈ રહ્ં છે, ત્ારે આ બાબતને ધ્ાનમાં લેવામાં આવશે. 
એના્ી વવવવધ ક્ષેત્ોમાં કા્્ણદક્ષતાની સા્ે ગુરવત્ામાં વધારો 
પર સુવનવચિત ્શે.

દેશમાં ગરીબો, શ્વમકો, પરપ્રાંતી્ મજૂરો વગેરેના પ્રદાનને 
મહત્વપરૂ્ણ ગરાવીન ેપ્રધાનમતં્ીએ કહં્ હતુ ંકે, આ પકેેજ સગંટઠત 
અને અસંગટઠત એમ બંને ક્ષેત્ોના ગરીબો, શ્વમકો, પરપ્રાંતી્ 
મજૂરો વગેરેને સક્ષમ બનાવવા પર પર ધ્ાન કેન્દ્રિત કરશે.

તેમરે અવલોકન ક્ુું હતું કે, આ કટોકટીએ આપરને 
સ્ાવનક ઉતપાદન, સ્ાવનક બજાર અને સ્ાવનક પુરવઠાની 
સાંકળનું મહત્વ સમજાવ્ું છે. કટોકટી દરવમ્ાન આપરી તમામ 
માગ ‘સ્ાવનક’ ધોરરે પૂરી ્ઈ હતી. હવે સ્ાવનક ઉતપાદનો 
પર ભાર મૂકવાની જરૂર છે અને સ્ાવનક ઉતપાદનોને 

આંતરરાષ્ટી્ સતરે લઈ જવામાં મદદ કરવાનો સમ્ પાકી  
ગ્ો છે

કોનિડ સાથે જીિિ
કેટલાંક વનષરાતો અને વૈજ્ાવનકોએ જરાવ્ંુ છે કે, આ 

વા્રસ લાંબા સમ્ માટે આપરી સા્ે રહેવાનો છે. પર એ 
સુવનવચિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે એ ક્ાંક આપરા જીવનનું કદે્રિ 
ન બની જા્. વડાપ્રધાનશ્ીએ લોકોને તેમના લક્્ાંકો માટે કામ 
કરવા બદલ પ્રશંસા કરી હતી, તેમરે માસક પહેરવા અને ‘દો 
ગજ દૂરી’ જાળવવા જેવી કાળજીઓ રાખવાની સલાહ  
આપી હતી.

લોકડાઉનના ચો્ા તબક્ા અંગે તેમરે જરાવ્ંુ હતું કે, 
લોકડાઉનનો ચો્ો તબક્ો અત્ાર સુધી જો્ેલા તમામ 
તબક્ાઓ્ી અલગ હશે. રાજ્ો પાસે્ી પ્રાપ્ત ્્ેલી 
ભલામરોને આધારે નવા વન્મો બનાવવામાં આવશે. •

‘આતમવનભ્સર	ગુજરાત’	્યોજના
વડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રિભાઇ મોદી દ્ારા આતમવનભ્ણર 

ભારતની વાત ક્ા્ણ બાદ અને કેન્દ્રિ્ નારામંત્ી દ્ારા 
વવવવધ પેક ેજની જાહેરાત કરવામાં આવ્ા બાદ 
સંવેદનશીલ મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારી દ્ારા 
આતમવનભ્ણર ગુજરાત સહા્ ્ ોજનાની જાહેરાત કરી છે. 

આ આતમવનભ્ણર ગુજરાત 
્ોજનાનો લાભ 10 લાખ 
લ ો ક ોને  મળશે .  આ 
્ોજના હેઠળ બેદ્કો 
પ ા સે ્ ી  લ ો ન ન ી 
વ્વસ્ા પર કરવામાં 
આવી છે. બેદ્કો માત્ 
અરજીના આધારે લોન 
પાસ કરશે. 

જેમાં નાનાં વેપારીઓ, 
વ્વસા્ીઓને,  ફ ટેર્ ાઓ, 
ટરક્ષાચાલકો વગેરેને રૂ. 1 લાખની લોન 2 ટકાના વાવષ્ણક 
વ્ાજે મળશે. આ રકમ ત્ર વષ્ણની અવવધમાં પરત 
ચૂકવરી કરવાની રહેશે. તેના માટે કોઈ જ પ્રકારની 
વસક્ુટરટીની જરૂરી ન્ી. જ્ારે 6 ટકા વાવષ્ણક વ્ાજ 
રાજ્ સરકાર દ્ારા ચૂકવવામાં આવશે. વવગતવાર 
ગાઈડલાઈન આગામી ટદવસોમાં બહાર પાડવામાં 
આવશે. •
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પ્રશ્ન : િમસકાર, સર.
મુખયમંત્રીશ્રી : નમસતે.

પ્રશ્ન : તો સર, આજે 60મો સથાપિા દિિસ આપણે ઉજિરી રહ્ા છરીએ, તયારે 
જો કિાચ આ સસથનત િ હોત અિે આપણે આિે ઉજિતા હોત, તો આપિા મિમાં 
શું કલપિા હતરી?

મખુયમતં્રીશ્રી : મારી ઇચછા હતી કે, 1લી મએે પ્રજા ઉપ્ોગી ત્ર-ચાર મોટી 
્ોજનાઓના લૉન્દ્ચગં આપરા વડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રિભાઈના હસત ે્ ોજવા હતા. ગજુરાત 
ઘરુ ંઆગળ તો છે જ, પરંત ુ હવ ેગજુરાત ભવ્ ન્સ્વતમા ંઆગળ પ્રસ્ાપન કરે. 
ગજુરાતનો વવકાસ તો ્ ્ો છે જ, પરંત ુહવે ત ેવવકાસની નવી હરરફાળ ભરવા આગળ 
વધી રહ્ો છે. ત્ારે 1લી મ ેએટલે કે ગજુરાત સ્ાપના ટદવસની  ઉજવરી વડાપ્રધાન 
શ્ી નરેદ્રિભાઈની હાજરીમા ંભવ્ાવતભવ્ કરવાની પટરકલપના હતી.

પ્રશ્ન : આટલરી બધરી યોજિાઓ અિે આટલા બધાં સપિાઓ અચાિક આમ 
ઊંધા પડે અિે આપ તો બહુ સંિેિિશરીલ મુખયમંત્રીશ્રી તરરીકે જાણરીતા છો, તો કેિું 
લાગે?

મખુયમતં્રીશ્રી : તમ ેબધા જારો જ છો કે આ લોકડાઉન, કોરોના સકં્રમર અન ેઆ 
મહામારી સામ ેલોકોન ેકેવી રીત ેબચાવવા એ આપરી પ્રા્વમકતા બની ગઇ છે. જેટલા 
કોરોનાગ્રસત બદ્્ા છે, એ બધાન ેસારામા ંસારી ટ્ીટમદે્ટ કેવી રીત ેમળે? પોલીસ દ્ારા 
લોકડાઉનનુ ંકડક પાલન કેવી રીત ે્ ા્? સા્સેા્ ેઆવશ્ક ચીજવસતઓુ લોકોન ેમળતી 
રહે, કોઈન ેતકલીફ ન પડ.ે ગરીબ મારસો ભૂખ્ા સવૂ ેનહીં. આવા એક વનચિ્ સા્ે 
અમ ેલોકો અનેક ક્ષતે્ોમા ંકામ કરી રહ્ા છીએ. એટલ ેસરકારના મારા અનેક નાના 
કમ્ણચારી્ી માડંીન ેમોટા અવધકારી સધુી – આ બધા લોકોના સંપકકિ, બધા સા્ે વમટટંગો 

હમ	હોંગે	કામ્યાબ,	ગુજરાત	જીતશે	્ફરરી	એકવાર
મુખ્ય	મંત્રી	શ્રી	વવજ્યભાઈ	રૂપાણરીનો	

ગુજરાત	સ્ાપના	દદને	સંવાદ

વર્ષ 1960માં 1લી મેના રાેજ ગજુરાત 
રાજ્યની સ્ાપના થઈ, ત્ારથી આજ 
સુધીના આ છ દસકામાં અનેક 
મુશકેલીઆે અને પડકારાે સામે લડીને 
આપણં આ ગજુરાત સતત આગળ 
વધતંુ રહંુ છે, સતત પ્રગતત કરતું 
રહંુ છે અને તવકાસની હરણફાળ 
ભરી છે, ત્ાર ેવત્ષમાન સમયમાં 
કાેરાેનાની મહામારી સામેના જંગમાં 
તેમજ અનય અનેક ક્તે્ે ગજુરાતે કઈ 
રીતે તવશિષ્ટ સસદ્ધીઆે હાંસલ કરી છે 
અને દેિમાં જ નહી ંતવશ્વમાં નવાે 
ચીલાે ચાતરી રહંુ છે, અે અંગે 
રાજ્યના લાેકલાડીલા, સંવેદનિીલ 
મખુ્યમંત્ી શ્ી તવજયભાઈ રૂપાણી 
સાથ ેજાણીતા લેશિકા કાજલ આેઝા 
વૈદે્ ગજુરાત રાજ્યના 60મા સ્ાપના 
તદનના અનુસંધાને રાજ્યના તવકાસ, 
સમસ્ાઆે, પડકારાે, કાેરાેના સામેના 
જંગ સહહતના તવતવધ મુદે્ સવાલ-
જવાબ કયા્ષ હતા. પ્રસતુત છે આ 
સાક્ાતકારના મુખ્ય અંિ :

સંવાદ
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કરે છે. હવ ેતો વવટડ્ો દ્ારા વમટટંગો ્ા્ છે. અમારી ફોન દ્ારા બધા સા્ ેવાતચીત 
્ા્ છે. અમારા સા્ી મતં્ીઓ અન ેધારાસભ્ો, સસંદસભ્ો, આગવેાનો વહેલી સવારે 
સાત વાગ્ા્ી શરૂ ્ા્ છે અને રાત્ ેબાર વાગ્ા સધુી કામ કરે છે. આ સજંોગોમાં 
વહેલી સવાર્ી કામ શરૂ ્ ઈ જા્ છે. અનકે-અનકે સમસ્ાઓ, તનેા ઝડપ્ી વનરાકરરો 
અન ેઆ પટરન્સ્વત સામ ેઆપર ેદરેક વનર્્ણ ો ઝડપ્ી ક્ા્ણ છે. દોઢ વષ્ણ પહેલાં મેં 
સીએમ ડશેબોડ્ણ – ટેક્ોલૉજીનો મહત્મ ઉપ્ોગ, સીસીટીવી કેમરેાનુ ંઆખા ગજુરાતમા ં
નટેવકકિ ઉભુ ક્ુું હતુ.ં આજ ેઆ સાધન્ી હુ ંગજુરાતના ખરેૂ-ખરૂ ેલોકો સા્ ેસીધો 
જોડાઉં છુ,ં વાતચીત કરં છુ,ં તમેની સમસ્ાઓ જારુ ંછુ ંઅન ેસમાજના અલગ અલગ 
વગ્ણ સા્ે વાત કર ંછુ.ં આજ ેજ હંુ આપન ેકહુ ં કે, મેં નક્ી ક્ુું હતુ ં કે ગુજરાતની 
પાટકસતાન બોડ્ણર ઉપરના છેવાડાના ગામના લોકો સા્ે હુ ંવાતચીત કરવાનો છુ.ં

પ્રશ્ન : આ કોરોિાિો રય કેટલો સાચો છે, મુખયમંત્રીશ્રી?
મખુયમતં્રીશ્રી : આખા વવશ્વના આકંડાઓ જોતા કોરોના મારી દૃન્ષ્ટ્ી ઘાતક ન્ી. 

હુ ંદરરોજ રાતે્ છેલ ેટોટલ સચ્ણ કરી અને વવશ્વના, ભારતનાં બધા ંરાજ્ોના ટડટેઇલડ 
કોરોનાના આકંડાનો અભ્ાસ કરીન ેઊઘંુ ંછંુ. તો ક્ાં્  મૃત્ુનો દર 5 ટકા્ી વધ્ો ન્ી, 
એટલ ેકે 95 ટકા દદદીઓ સાજા ્ ઈન ેપાછા જા્ જ છે. એટલે કોરોના્ી ડરવાની જરૂર 
ન્ી, પેવનક ્વાની જરૂર ન્ી. શ્ી નરેદ્રિભાઈએ એક સરસ સૂત્ આપ્ુ ંછે, ‘દો ગજ 
દરૂી.’ બધાએ આ પાળવાનુ ંછે.

પ્રશ્ન : તો.. આજે ગુજરાત સથાપિા દિિે આપણા આ કોરોિા િોદરયસ્ભિે 
આપ શું સંિેશ આપશો?

મુખયમંત્રીશ્રી : જે કોરોના વોટર્સ્ણ લડત લડી રહ્ાં છે, તે બધાને હું વબરદાવું છું. 
આ લોકો એક ઇવતહાસ બનાવી રહ્ા છે. આ ઇવતહાસ કા્મ માટે બીજા બધાને માટે 
પ્રેરરારૂપ બનવાનો છે. આટલી મોટી મહામારીમાં જે રીતે કમ્ણચારી-અવધકારીઓ 
તેમની ફરજ પર એક લક્્ સા્ે - ધૂન સા્ે બજાવી રહ્ાં છે. પોતાનું જે ્વું હો્ 
તે ્ા્ એવા ભાવ્ી જે કામ કરી રહ્ા છે એ માટે બધાને લાખ લાખ અવભનંદન 
આપવા ઘટે. ગજુરાતના સ્ાપના ટદન વનવમત્ ેઆ બધાન ેકારર ેઆજ ેગજુરાત ગૌરવ 
પ્રાપ્ત કરી રહ્ં છે. એના મૂળમાં આ બધાની વનષ્ા છે.

પ્રશ્ન : એક મહત્િિો સિાલ એ પણ છે કે આ જે સંજોગોમાં લોકો ટેસટ 
કરાિિાથરી ડરે છે કારણ કે એમિે લાગે છે કે હોસસપટલમાં સગિડ િથરી?

મુખયમંત્રીશ્રી : ગુજરાતમાં 9800 નવા બેડ ઊભા કરી દેવામાં આવ્ા છે. ટોટલ 
લગભગ 20,000 બડેની વ્વસ્ાનુ ંઆખુ ંપલાવનગં ્ ઈ ગ્ુ ંછે. મન ેઆનદં એ વાતનો 
છે કે ગુજરાતે લાંબુ પલાવનંગ કરીને, સવવનભ્ણર ્ઇને 10 ટદવસમાં નવા વેન્દ્ટલેટર 
બનાવ્ાં. આજે એ વેન્દ્ટલેટર કામમાં આવવા લાગ્ા છે. એ અશક્ હતુ અને સા્ે 
સા્ે N-95 માસક બનાવ્ા, PPE કીટ બનાવીએ છીએ. આ બધી વ્વસ્ા ઝડપ્ી 
ઊભી કરી દેવામાં આવી. દવાનો પૂરતો જથ્ો ઉપલબધ છે. સા્ેસા્ે મેં જાહેરાત કરી 
છે કે ગુજરાતમાં કોવવડ ડેટડકેટેડ હોન્સપટલમાં દદદી પાછળ ગમે તેટલો ખચગો ્શે, એક 
પર દદદી પાસે્ી અમે એક પર રૂવપ્ો નહીં લઈએ, વનઃશુલકમાં સારવાર કરવામાં 
આવશે. આ બહુ મોટી વાત છે.

કાેરાેનાથી ડરવાની જરૂર 
નથી, પેતનક થવાની જરૂર 

નથી, વડાપ્રધાન  
શ્ી નરનેદ્રભાઈઅે અેક 

સરસ સતૂ્ આપયું છે, ‘દાે 
ગજ દૂરી’ બધાઅે આ 

પાળવાનંુ છે.

સંવાદ
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પ્રશ્ન : તો સર એ જે લોકો લડરી રહ્ા છે એમિે તો આપે સંિેશ આપયો પણ 
બાકીિરી જે આપણરી ગુજરાતિરી જિતા છે, લોકો છે, જે લોકો ઘણરી િખત કૉ-
ઓપરેટ િથરી કરતા પોલરીસ ચેદકંગ માટે ઊરા રાખે તો ઊરા િથરી રહેતા, ડોકટરો 
સાથે સારં િત્ભિ િથરી કરતા, એમિે મુખયમંત્રી તરરીકે આપ શું સંિેશો આપશો?

મુખયમંત્રીશ્રી : મારી વવનંતી પર છે અને તાકીદ પર છે. સરકાર ચલાવશે પર 
નહીં. વવનંતી પર છે કે તમે મહેરબાની કરીને લાપરવાહી બંધ કરીને વન્મોનું ચુસત 
પાલન કરો. આપર ેસૌ ગજુરાતીઓ બીજાના માટે અન ેઆપર ેઆપરા માટે વન્મોનુ ં
પાલન કરીએ.

પ્રશ્ન : આજે ગુજરાત દિિે સર આપ શું સંિેશ આપશો?
મુખયમંત્રીશ્રી : સૌ પ્ર્મ ગુજરાતના સ્ાપના ટદન વનવમત્ે ગુજરાતીઓને મારી 

શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આપરું ગુજરાત, ગૌરવવંતું ગુજરાત, ગાંધીનું ગુજરાત, 
સરદારનું ગુજરાત, એની પ્રવતષ્ા આપરે બધા ખૂબ વધારીએ. અત્ારે તો કોરોનાને 
જ ધ્ાનમાં રાખીને આપરે સૌ ગુજરાતીઓ સંકલપ કરીએ કે, ‘હું માસક પહેરીશ, હું 
સોવશ્લ ટડસટદ્સ જાળવીશ, દો ગજ દૂરી પાળીશ, હું ટદવસમાં વારંવાર સાબુ્ી હા્ 
ધોઈશ, સેવનટાઇઝેશન અપનાવીશ.’ આવી ત્ર-ચાર વસતુઓનો સંકલપ કરીએ. બધા 
જ સંકલપ કરીશું તો મને એમ લાગે છે કે ગુજરાતમાં આપરે કોરોના વા્રસ સા્ેના 
જંગમાં અવશ્ વવજ્ી બનીશું. આપરે એક મહાસંકટમાં્ી બહાર આવીશું જ. પછી 
પાછા આપર ેસૌ કામ ેલાગીશુ.ં આપરા ઉત્મ ગજુરાતન,ે સવગોત્મ ગજુરાત બનાવવા 
માટે આપરે સૌ સા્ે મળીને કટટબદ્ધ બનીએ.

પ્રશ્ન : તમે નિિેશમાં િસતા ગુજરાતરીઓિરી આજે આ સથાપિાદિિે શું સંિેશ આપશો?
મુખયમંત્રીશ્રી : વવશ્વભરના ગુજરાતીઓને આજના ટદવસે મારી ખૂબ ખૂબ 

શુભકામનાઓ... ગુજરાતી ભાઈઓ- બહેનો અમેટરકા, ્ુરોપ, વરિટન, ઓસટ્ેવલ્ા 
જ્ાં વસે છે ત્ાં પર કોરોનાનું સંક્રમર ખૂબ મોટું છે. એટલે મને તેમની વચંતા વવશેષ 
્ા્ છે. જે સમાચારો દરરોજ જોઈ રહ્ા છીએ અને વવદેશમાં જે રીતે સંક્રમર છે 
ત્ારે આપ સૌ ત્ાં સલામત અને સુરવક્ષત રહો. આપ પર બને એટલું બહાર ન 
નીકળો. બધા જ વન્મોનુ ંપાલન ્ ા્. ભગવાનન ેપ્રા ્્ણના કરં છુ ંકે આપ સૌ કોરોનામાં 
સવસ્ રહો. આપ સૌને મારી હૃદ્પૂવ્ણકની શુભકામનાઓ અને શુભેચછાઓ... •

ગજુરાતમાં કાેતવડ ડતેડકેટેડ 
હાેસસપટલમાં અેક પણ દદદી 
પાસેથી અમે અેક પણ 
રૂતપયાે નહી ંલઈઅે, ગમે 
તેટલાે દદદી પાછળ િચાચો 
થિ,ે તવનામુલ્ે સારવાર 
કરવામાં આવિ.ે

સંવાદ
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ગજુરાત	ગૌરવ	દદન	ઃ	બાળકોનરી	સજ્સનાતમકતાન	ેવબરદાવતા	મખુ્યમતં્રીશ્રી
ગુજરાત ગૌરવ ટદન વનવમત્ે ગુજરાત સરકારે પ્રા્વમક, 

માધ્વમક અને ઉચ્ચત્ર માધ્વમક શાળાઓના વવદ્ા્દીઓ 
માટે વચત્ સપધા્ણ, વનબંધ સપધા્ણ અને કાવ્ લેખન સપધા્ણ ્ોજી 
હતી. જેમાં પ્રા્વમક અને માધ્વમક વવભાગમાં્ી કુલ 
૨,૦૯,૨૭૯ જેટલી કૃવતઓ પ્રાપ્ત ્ઇ હતી. આ કૃવતઓની 
વજલા કક્ષાએ વજલા વશક્ષર અને તાલીમ ભવન મારફતે 
ચકાસરી હા્ ધરવામાં આવી રહી છે. લોકડાઉનની 
પટરન્સ્વતમાં પર તમામ વવદ્ા્દીઓને વવશાળ સંખ્ામાં ભાગ 
લેવા બદલ મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ અવભનંદન 
પાઠવ્ા હતા.

૧૦મી મે સુધી ્ોજા્ેલી આ સપધા્ણમાં પ્રા્વમક વવભાગમાં 

વચત્સપધા્ણની ૭૦,૪૬૪, વનબંધ સપધા્ણની ૩૮,૦૩૭ અને કાવ્ 
લેખનની ૧૫,૭૩૩ મળીને કુલ ૧,૨૪,૫૩૪ કૃવતઓ મળી છે. 
જ્ારે માધ્વમક અન ેઉચ્ચતર માધ્વમક વવભાગમા ંવચત્ સપધા્ણની 
૪૨,૦૯૦, વનબંધ સપધા્ણની ૩૧,૭૪૧ અને કાવ્ લેખનની 
૧૦,૯૧૪ મળીને કુલ ૮૪,૭૪૫ કૃવતઓ પ્રાપ્ત ્્ેલ છે. આમ, 
પ્રા્વમક અને માધ્વમક વવભાગમાં્ી કુલ ૨,૦૯,૨૭૯ જેટલી 
કૃવતઓ પ્રાપ્ત ્ઇ હતી. 

બનં ેવવભાગોમા ંવજલા કક્ષાએ દરેક સપધા્ણમા ંપ્ર્મ આવનાર 
વવદ્ા્દીને રૂ.૧૫,૦૦૦, બીજા નંબરે આવનાર વવદ્ા્દીને 
રૂ.૧૧,૦૦૦ અને ત્ીજા નંબરે આવનાર વવદ્ા્દીને રૂ. ૫,૦૦૦નું 
પાટરતોવષક આપવામાં આવશે. •

કચ્છના	સરહદરી	ગામ	ગુનેરરીના	ગ્ામજનો	સા્ે	મુખ્યમંત્રીશ્રીનો	સંવાદ

કચછ વજલાના લખપત તાલુકાની 
રરકાંધીએ આવેલા છેવાડાના ગામ 
ગનુરેીના ગ્રામજનો સા્ ેમખુ્ મતં્ી શ્ી 
વવજ્ભાઇ રૂપારીએ સંવેદનાસભર સંવાદ 
ક્ગો હતો. કોરોનાના કપરાકાળમાં કચછના 
આ સમરસ ગામની પૃચછા કરી હતી. 

‘‘સરકાર તમારી સા્ે છે’’ આ માત્ 
શ બ દ ો  ન ્ ી .  એ ક  ધ ર પ ત  છ ે 
રાજ્વાસીઓને ક ે સરકાર હર સમ્ 
તમારી પડખે રહેશે. તાજેતરમાં આવી 
સં વે દ ન શ ી લ ત ા  મુ ખ ્ મં ત્ ી શ્ ી એ 
વવડી્ોકોલ્ી છ લખપતવાસીઓ સા્ે 
સીધો સંવાદ ક્ગો ત્ારે વ્ક્ત કરી હતી. 

આંતરરાષ્ટી્ સરહદ્ી માત્ ૩૨ 
ટક.મી.ના અંતરે આવેલું ખેતી ત્ા 
પશુપાલન પર નભતું ગુનેરી ગામ આશરે 
૧૪૦૦ જેટલી વસતી ધરાવે છે. ગામના 
ઉ પ સ ર પં ચ  જ શુ ભ ા  જા ડે જા એ 
મુખ્મંત્ીશ્ીને ગુનેરી ગ્રામજનોની વચંતા 
કરી તે બદલ આભાર માદ્્ો હતો તેમજ 
ગામની આવ્્ણક સામાવજક ન્સ્વતની 
વવગત ો  જરાવ ી  હત ી .  BPLના 
લાભા્દીઓને દરેકના બેદ્ક ખાતામાં રૂ. 
૧૦૦૦ જમા ્્ેલ છે. તેમજ ૧૪૫ 
જેટલા જનધન લાભા્દીઓના ખાતામાં 
દરેકને રૂ.૫૦૦ જમા ્ ્ેલ છે. તે જરાવી 

કોરોના સમ્માં રખાતી સંભાળની વાત 
જરાવી હતી.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કચછમાં  ન્સ્વત 
વન્ંત્રમાં હોવાનો આનંદ વ્કત કરી 
સરકારની કોરોના ગાઇડલાઇન અન ે
નીવત વન્મો પ્રમારે બધા ચાલે છે. આ્ી 
આપ સવસ્ છો એમ જરાવી સૌના કુશળ 
ક્ષેમ પૂછ્ા હતા. છેવાડાના માનવી સા્ે 
કચછના દરેક સરપંચો, ગ્રામ પંચા્ત અને 
દરેક સભ્ો પોત પોતાના ગામને સલામત 
ર ાખે  એવ ી  પ્ર ા્ ્ણ ન ા  ક ર ી  હત ી . 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ તેમની સા્ે ૧૦ મીનીટ 
જેટલા સંવાદ ક્ગો હતો. •

સ્ાપના	દદન
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૬૦મા	ગુજરાત	સ્ાપના	દદવસનરી	અનોખરી	ઉજવણરી		
પંચમહાલનાં	૪૬૭	ગામોને	કોરોનામુક્ત	બનાવવા

સરપંચોએ	ક્યયો	સામૂવહક	સંકલપ
ગુજરાતે હમેશા નૂતન કેડી કંડારી છે. 

15મી ઓગસટ અને 26 મી જાદ્્ુઆરી 
જેવા રાષ્ટી્ પવગોની ઉજવરી વજલા 
કક્ષાએ્ી કરવાનો વનર્ણ્ તેનું શે્ષ્ 
ઉદાહરર છે. છેકછેવાડાના માનવીની 
દરકાર રાજ્ સરકાર રાખી રહી છે તેનો 
વધુ એક પુરાવો ત્ારે મળ્ો જ્ારે રાજ્ 
મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ ભાઈ રૂપારીએ  
૬૦મા ગુજરાત ગૌરવ ટદવસનો પ્રારંભ 
આટદજાવત બાહલુ્  વવસતાર  પચંમહાલના 
ગામોના સરપચંો સા્ ેવીટડ્ો કોદ્ફરદ્સના 
માધ્મ્ી સંવાદ્ી ક્ગો. મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
વત્ણમાન કોરોના વા્રસનું સંક્રમર ગ્રામ્ 
વવસતારોમાં અટકાવવા દરેક સરપંચ ‘મારં 
ગામ કોરોનામુક્ત ગામ’ એવો સવહ્ારો  
સંકલપ કરે તેવું આહ્ાન ક્ુું હતું.

મુખ્ મંત્ીશ્ીના આહ્ાનને પ્રવતસાદ 
આપતા પંચમહાલ વજલાના તમામ  467 
ગામોના સરપંચોએ પોતાના ગામને 
કોરોનામુક્ત રાખવાનો અને કોરોના સામે 

લડવાના સરકારના વન્મોને અનસુરવાનો 
સંકલપ ક્ગો હતો.

તેમરે આ સંદભ્ણમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ 
વજલાએ જે અવભગમ અપનાવ્ો છે અને 
ગામના પ્રવેશદ્ાર પર ચોકીઓ શરૂ કરી 
છે અને ગામમાં આવનારા ત્ા બહાર 
જનારા સૌનું મૂવમેદ્ટ રજીસટર રાખવામાં 
આવે છે તેને અદ્્ ગામો અનુસરે તેવી 
અપીલ કરી હતી.મખુ્મતં્ીશ્ીએ સરપચંોને 
પ્રેરરા આપતા કહ્ં કે, દરેક સરપંચ 
પોતાના ગામમાં સંકલપ કરાવે ક ે હરેક 
વ્વક્ત બહાર નીકળે ત્ારે માસક પહેરે 
વાર ંવાર સાબુ્ી હા્ ધોવે તેમજ 
એકબીજા્ી દો ગજ કી દૂરી રાખી 
સંક્રમર્ી બચે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કોરોના વા્રસને 
કારરે લોકડાઉનની ન્સ્વતમાં રાજ્ના 
ગરીબ અંત્ોદ્ NFSA અને મધ્મ  
વગદી્ પટરવારોને  એવપ્રલ માસમાં વવના 
મૂલ્ે અનાજ વવતરર બાદ હવે ગુજરાત 

સ્ાપના ટદવસની ભેટ રૂપ ેમ ેમવહના માટે 
પર મધ્મ વગદી્ એ.પી એલ પટરવારોને  
ફરી વાર વવના મૂલ્ે અનાજ વવતરરની 
વવગતો ગ્રામીર સરપંચોને આપી હતી.

મુખ્ મંત્ીશ્ીએ ગામોમાં મનરેગાના 
કામો અને સુજલામ સુફલામના કામો શર 
કરી લોકોન ેરોજગારી મળે તમેજ આગામી 
ચોમાસા પહેલા તળાવ ચેક ડેમ ઊંડા કરી 
જળસંગ્રહ ક્ષમતા વધારવા માટે પર 
સરપંચોને માગ્ણદશ્ણન આપ્ું હતું. શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારીએ વજલાનાં ગામોના  
સરપંચો પાસે્ી તેમના ગામોની કોરોના 
સામેની લડાઇમાં ગામમાં સેનીટાઇઝેશન  
માસક વવતરર લોકડાઉનનુ ંપાલન ગામોમાં 
અવરજવરનું રજીસટર વનભાવરીની 
વવગતો મેળવી હતી. આ સરપંચોએ 
મખુ્મતં્ીશ્ી તરફ્ી છેક ગ્રામીર વવસતાર 
સધુી કોરોના વા્રસ સકં્રમર સામ ેજાગૃવત 
કેળવવા  જ ેસીધી વાતચીત અન ેમાગ્ણદશ્ણન  
આપવામા ંઆવે છે તનેી પ્રશસંા કરી હતી.

સ્ાપના	દદન
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આ સરપંચોએ રાજ્ સરકાર દ્ારા 
કોરોના મહામારી સામે લેવા્ેલા 
આરોગ્લક્ષી પગલાઓં તેમજ લોકડાઉનના 
સમ્મા ં કોઈન ેભખૂ્ા સવુૂનંા પડ ે તે માટે 
વવનામલૂ્ ેઅનાજ વવતરરની સવંદેના માટે 
મખુ્ મંત્ીશ્ીનો અન ે રાજ્ સરકારનો 
આભાર વ્ક્ત ક્ગો હતો. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ગુજરાત સ્ાપના 
ટદવસ અવસરે રાજ્ના સૌ નાગટરકોને 
પ્રવત્ણમાન કોરોના વા્રસના સંક્રમર 
સામે એક બની સતકકિતા-જાગૃવત દાખવી 
જંગ લડવાની પ્રેરરા આપતા પ્રજાજોગ 
સંદેશમાં આ મહતવપૂર્ણ ભેટની જાહેરાત 
કરતાં જરાવ્ું હતું કે, રાજ્ના ૬૧ લાખ 
જેટલા મધ્મવગદી્ APL-1 કાડ્ણધારકો 
એટલે કે અદંાજ ેર.પ૦ ્ ી ૩ કરોડ લોકોને 
પટરવાર દીઠ ૧૦ ટકલો ઘઉં, ૩ ટકલો ગ્રામ 
ચોખા, ૧ ટકલો ગ્રામ દાળ અને ૧ ટકલો 
ગ્રામ ખાંડનું વવનામૂલ્ે વવતરર સરકાર 
માદ્્ સસતા અનાજની દુકાનો પર્ી 
કરવામાં આવશે. મુખ્મતં્ીશ્ીએ રાજ્માં 
હાલની પટરન્સ્તીમાં કોઇ નાગટરકને 
ભુખ્ા સૂવું ન પડે તેવી સંવેદના સા્ે આ 
મહતવપરૂ્ણ જાહેરાત કરી હતી. આ અનાજ 

વવતરરનો અંદાજે રૂ. ર૦૦ કરોડનો ખચ્ણ 
રાજ્ સરકાર આપશે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ મા-વાતસલ્મ અન ે
મા-અમૃતમ ્ોજનાના કાડ્ણ ધરાવતા ૭૭ 
લાખ પટરવારોને પર આરોગ્ રક્ષા કવચ 
પૂરં પાડવાની પ્રવતબદ્ધતા સા્ે અદ્્ એક 
ભેટ આવા પટરવારોને ગુજરાત સ્ાપના 
ટદવસ અવસરે આપી. આવા મા-વાતસલ્ 
મ ા -અમૃતમ ્ ોજનાન ા  લ ાભા્ દી 
પટરવારમાં કોઇ પર વ્ટકતને તબીબી 
કારરોસર સજ્ણરી-ઓપરેશન કરાવવાની 
નોબત હાલની કોરોના વા્રસના 
સંક્રમરની ન્સ્વત દરમ્ાન આવે તેમજ 
પ્રસૂવત માટે હોન્સપટલમાં દાખલ ્વું પડે 
તો તેના ભાગરૂપે કોરોના ટેસટ કરાવવાનો 
્ા્ તો આ ટેસટનો સપંરૂ્ણ ખચ્ણ પર રાજ્ 
સરકાર ભોગવશે. 

મુ ખ ્મં ત્ ીશ્ ીએ  પ ા ર દશ દી ત ા , 
સંવેદનશીલતા અને વનરા્ણ્કતા ત્ા 
ગવતશીલતાના ચાર મખુ્ આધારસ્ંભ પર 
ગુજરાતને સુશાસનની ટદશામાં વધુ પ્રેટરત 
કરવાની નેમ સા્ે ૬૦મા ગુજરાત 
સ્ાપના ટદવસના ઉપલક્્માં આ વનર્્ણ ો 
ક્ા્ણ હતા. 

શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ પ્રવત્ણમાન 
કોરોના વા્રસના સંક્રમરની ન્સ્વતમાં 
૬૦મા ગુજરાત ગૌરવ ટદવસની ઉજવરીને 
કોરોના સામેની લડાઇમા ંહરેક ગજુરાતીના 

્ોગદાન તરીકે પ્રેટરત કરવાનો પર 
નવતર અવભગમ અપનાવ્ો હતો. 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ સંદભ્ણમાં રાજ્ના સૌ 
નાગટરકોન ેઆહવાન ક્ુ્ણ હતુ ંકે, ગજુરાત 
સ્ાપના ટદવસ-ગુજરાત ગૌરવ ટદવસના 
આ પવવે દરેક ગુજરાતી સવ્ં સવચછતાનો 
સંકલપ કરે. હરેક વ્ટકત એવો વનધા્ણર કરે 
કે ઘરની બહાર નીકળે ત્ારે માસક અવશ્ 
પહેરે, સોવશ્લ ટડસટદ્સીંગ જાળવે તેમજ 
વારંવાર સાબુ્ી હા્ ધોવે. 

મખુ્મંત્ીશ્ીએ આ સકંલપ ‘હેઝ ટેગ 
વવજ્ સંકલપ’ સા્ે સૌ કોઇ પોતાના 
વવડી્ો-ફોટોઝ ફેસબકૂ, ઇદ્સટાગ્રામ, ટવીટર 
જવેા સોવશ્લ વમડી્ા પલટેફોમ્ણ પર સા્ે 
અપલોડ કરે તેવી અપીલ પર કરી હતી. 
શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ તા. ૧લી મે 
ગજુરાત ગૌરવ ટદવસન ેપ્રવત્ણમાન ન્સ્વતમાં 
ગ્રામજનો, શહેરી નાગટરકો પ્રજાજનોના 
ખબર-અતંર પછૂવા સા્ે સવંાદ ટદવસ 
તરીકે સાદગી પૂર્ણ રીત ેમનાવ્ો હતો.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્ની શાળા-
કોલેજોના વવદ્ા્દીઓ સાંપ્રત ન્સ્વતમાં 
‘કોરોના વોટર્સ્ણ’ તરીકે પોતાનુ ં્ ોગદાન 
આપી શકે તેવા ઉદાત્ ભાવ સા્ે વશક્ષર 
વવભાગને વવવવધ સપધા્ણઓના આ્ોજન 
માટે પ્રેટરત ક્ા્ણ હતા. તદ્અનુસાર, વચત્ 
સપધા્ણ, વનબંધ સપધા્ણ અને કાવ્ લેખન 
સપધા્ણઓ ‘ગુજરાતના કોરોના વોટર્સ્ણ’ 
વવષ્વસતુ સા્ે ્ોજવામાં આવશે. 
વવદ્ા્દીઓ પોતે તૈ્ાર કરેલી આવી 
કૃવતઓ ઇમઇેલ અ્વા પોસટ મારફતે પોતે 
જે વજલામાં અભ્ાસ કરતા હો્ તે 
વજલાના વશક્ષરાવધકારીને મોકલી શકશે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ ગુજરાત રાજ્ના 
સ્ાપના ટદવસને કોરોના વા્રસના 
સંક્રમરની હાલની ન્સ્તીમાં ઓનલાઇન 
ટેકનોલોજી સા્ે સોવશ્લ ટડસટદ્સીંગના 
વન્મો પાળીને ગૌરવપૂર્ણ ઉજવરી માટે 
તંત્ને પે્રટરત કરીને આગવંુ રિષ્ટાંત પુરૂ ં
પાડ્ું હતું. •

સ્ાપના	દદન
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વજલ્ા-મહાનગરોના	વવહવ્રીતતં્ના	દ્ફલડ	અવધકારરીઓ	સા્ે	વવડરી્યો	કોન્ફરનસીંગ્રી	વાત	કરતા	CM
જનજીવન	પા્ે	ચડાવવા	તબક્ાવાર	વવવવધ	સેવાઓને	શરૂ	કરાશે

મખુ્મતં્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રિભાઇ મોદીએ તાજતેરમાં 
રાજ્ોના મુખ્મતં્ીશ્ીઓ સા્ ે ્ોજેલી 
વવડી્ો કોદ્ફરદ્સની ચચા્ણ-વવચારરા સદંભવે 
રાજ્ના વટરષ્ અવધકારીઓ, ટફલડના 
અવધકારીઓ સા્ ેએક મહતવપરૂ્ણ વવડી્ો 
કોદ્ફરદ્સ બઠેક ્ોજી હતી. તમેરે રાજ્ના 
વજલા કલેકટરો, મહાનગરોના મ્વુનસીપલ 
કવમશનરો-પોલીસ કવમશનરો, વજલા 
પોલીસ અવધક્ષક તમેજ રેદ્જ આઇ.જી અને 
કોરોના સંક્રમર વન્ંત્ર-માગ્ણદશ્ણન માટે 
વવવવધ વજલાઓમાં વવશેષ વનમા્ેલા 
સવચવ કક્ષાના અવધકારીઓ સા્ે 
પ્રધાનમતં્ીશ્ી સા્નેી બઠેકના સચૂનો – 
વવચાર વવમશ્ણ અંગે વવસતૃત વાતચીત  
કરી હતી. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્માં નગરો-
મહાનગરો સવહતના વવસતારોમાં 
જનજીવન પવૂ્ણવત ્ ા્ સા્ો સા્ કોરોના 
સંક્રમરને પર વન્ંત્રમાં રાખી શકા્ 
અન ેમૃત્ુદર ઘટાડી શકા્ તે અંગે ટફલડમાં 
કા્્ણરત આ અવધકારીઓના ટફડબેક અને 
સૂઝાવો મેળવ્ા હતા. 

ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ 
પટેલ, ગૃહ રાજ્મંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ 
જાડેજા ગાંધીનગર્ી તેમજ રાજ્ના 

વટરષ્ મંત્ીશ્ીઓ સવ્ણ શ્ી આર. સી. 
ફળદુ, કૌવશકભાઇ પટેલ અને સૌરભભાઇ 
પટ ેલ વજલા મ્ક ે્ ી આ વવડી્ો 
કોદ્ફરદ્સ બેઠકમાં સહભાગી ્્ા હતા. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ કહં્ કે, પ્રવત્ણમાન 
ન્સ્વતમાં રાજ્માં જામનગર, જૂનાગઢ 
મહાનગર સવહત ૧પ૬ નગરપાવલકા 
વવસતારો અને ગ્રામીર વવસતારોમાં ખેતી, 
વેપાર ઉદ્ોગ રોજગારની રિન્ષ્ટએ 
જનજીવન સામાદ્્ ્તું જા્ છે. 

શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ કોરોના 
સંક્રમર ન ફ ેલા્ અને  સો વશ્લ 
ટડસટદ્સીંગના વન્મોનું પાલન ઉદ્ોગ, 
દુકાનો, માકકેટ્ાડ્ણમાં કઇ રીતે જળવા્ છે 
તનેી વવગતો પર આ અવધકારીઓ પાસે્ ી 
મેળવી હતી. તેમરે જરાવ્ું હતું કે, હવે 
આવનારા ટદવસોમા ંરાજ્માં તબક્ાવાર 
જે સેવાઓ ચાલુ કરી શકા્ તેમાં પર આ 
સોવશ્લ ટડસટદ્સીંગ વન્મો અન ેકોરોના 
સંક્રમરનો વ્ાપ ન ્ા્ તેની સતકકિતા 
તકેદારી સા્ે ચાલુ કરવી જોઇએ. 

આ સંદભ્ણમાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
પબલીક ટ્ાદ્સપોટ્ણ, કેબ સેવાઓ, 
ઓટો ટરક્ષા, બાબ્ણરશોપ સવહતની 
સવેાઓ શરૂ કરી શકવા અગં ેપર 
આ ટફલડ અવધકારીઓના સઝૂાવો-

ટફડબકે આવકા્ા્ણ હતા. મખુ્મતં્ીશ્ીએ 
કોરોના સામ ેસાવચેતી માટે વારંવાર હા્ 
ધોવા, ફરજી્ાત માસક પહેરવુ,ં સોવશ્લ 
ટડસટદ્સીંગ જાળવવંુ જેવી આદતો સા્ે 
જનજીવન પવૂ્ણવત પાટે ચડાવવાની પર 
વહમા્ત કરી હતી. શ્ી વવજ્ભાઇ 
રૂપારીએ ખાસ કરીન ેવૃદ્ધો-વટડલ વ્સકો, 
સગભા્ણ માતાઓ, નાના બાળકો જેવા 
વલનરેબલ ગૃપમા ંકોરોનાનુ ંસકં્રમર ન ્ ા્ 
ત ેમાટેની વવશષે વ્હૂ રચના તૈ્ ાર કરવા 
માટે પર ટફલડ અવધકારીઓ પાસે્ ી ટફડબકે 
મળેવી આગળ વધવા જરાવ્ુ ંહતંુ. 

વવવવધ વજલા કલકેટરો, કવમશનરોએ 
પર પોતાના વવસતારની સ્ાવનક ન્સ્તી 
અને કામગીરી સા્ે ભવવષ્માં રાખવાની 
સતકકિતા અંગે મંતવ્ો સૂઝાવો વ્કત ક્ા્ણ 
હતા. મુખ્ સવચવ શ્ી અવનલ મુકીમ, 
મુખ્મંત્ીશ્ીના મુખ્ અગ્ર સવચવ શ્ી 
કૈલાસના્ન, સવચવ શ્ી અવશ્વનીકુમાર 
સવહતના વટરષ્ અવધકારીઓ આ બઠેકમાં 
જોડા્ા હતા. •

સમરીક્ા
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વવડરી્યો	કોન્ફરનસીંગ્રી	સાતમરી	કેવબને્	બેઠક	સંપન્ન

મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના 
અધ્ક્ષસ્ાન ે્ ોજા્ેલી રાજ્ મતં્ીમડંળની 
વવડી્ો કોદ્ફરદ્સીંગ કેવબનેટ બેઠકે 
પ્રધાનમંત્ીશ્ીએ કોરોના વા્રસને પગલે 
લોકડાઉનની ન્સ્વતમાં્ી વેપાર-ઉદ્ોગ 
ધંધા-રોજગાર પુન: વેગવંતા બનાવવા 
જાહેર કરેલા રૂ.ર૦ લાખ કરોડના રાહત 
પેકેજ અંગે આભાર વ્કત ક્ગો હતો. 

આ પેકેજની નારાં મંત્ીશ્ી દ્ારા 
વવસતૃત જાહેરાત બાદ ગુજરાતમાં આ 
પેકેજનો લાભ વેપાર-ઉદ્ોગ રોજગાર 
સવહત નાના-મધ્મ ઉદ્ોગો, છેવાડાના 
માનવીઓ અને જરૂરતમંદ વ્ટકતઓ 
સુધી ઝડપભેર પહોંચે તે અંગે પર 
કેવબનેટ બેઠકમાં વવચાર-વવમશ્ણ કરવામાં 
આવ્ા હતા.

આ પેકેજના રાજ્માં અમલીકરર 
માટેની રરનીવત નક્ી કરવાની ટદશામાં 
પર રાજ્ મતં્ીમંડળની બઠેકમા ંચચા્ણ હા્ 
ધરાઇ હતી. ના્બ મુખ્ મંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલ અને ગૃહ રાજ્ મંત્ી 
શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા ગાંધીનગર્ી ત્ા 
મંત્ીમંડળના અદ્્ મંત્ીશ્ીઓ વજલા 
મ્કોએ્ી આ વવડી્ો કોદ્ફરદ્સ 
કેવબનેટમાં સહભાગી ્્ા હતા.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્માં કોરોના 
વા્રસ સંકમર અને તેની સામેના 
આરોગ્લક્ષી પગલાંઓ, લોકડાઉનની 

અમલીકરર ન્સ્વત તેમજ સરકાર માદ્્ 
સસતા અનાજની દુકાનો પર્ી વવનામૂલ્ે 
અનાજ વવતરર વ્વસ્ાની વજલાવાર 
સમીક્ષા કરી હતી. 

તેમરે વજલા કલેકટરોને જરાવ્ું કે, 
પ્રવત્ણમાન ન્સ્તીમા ંગજુરાતમાં્ ી જ ેઅદ્્ 
રાજ્ોના શ્વમકો-કામદારો એકવાર 
પોતાના વતન રાજ્ જવા ઇચછે છે તમેના 
માટે હાલ મોટા પા્ે ટ્ેન ચલાવીને 
વ્વસ્ાઓ કરવામાં આવેલી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ એવી પર તાકીદ 
કલેકટરોને કરી કે, આવી ટ્ેનનું હજુ પર 
સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ જેવા 
નગરોમાં્ી વધુ સઘન રીતે આ્ોજન 
કરવા અને ્ુ.પી., વબહાર, ઓટડશા, 

ઝારખંડ જેવા રાજ્ોના શ્વમકોને વતન 
રાજ્ જવા ચોક્સ ટાઇમ બાઉદ્ડ પ્રોગ્રામ 
બનાવી તેનું અમલીકરર કરવામાં આવે.  
મુખ્ સવચવ શ્ી અવનલ મૂટકમ, પોલીસ 
મહાવનદદેશક શ્ી વશવાનદં જહા અન ેઅદ્્ 
વટરષ્ સવચવો સવચવાલ્માં સવવર્ણમ 
સંકુલના તાપી સવમતી ખંડ્ી આ વવડી્ો 
કોદ્ફરદ્સીંગ બેઠકમાં જોડા્ા હતા. •

• પ્રધાનમંત્ીશ્ીઅ ેજાહેર કરલેા ર૦ 
લાિ કરાેડના રાહત પેકેજ અંગે 
આભાર વ્યકત કયાચો

• રાજ્યમાં કાેરાેના સંક્રમણ અને 
આ ર ાે ગ ય લ ક્ ી  પ ગ લ ાં આે  - 
લાેકડાઉન અમલીકરણ અને 
અનાજ તવતરણની સસ્તતની 
સજલલાવાર સમીક્ા હાથ ધરાઇ

• અનય રાજ્યાેના શ્હમકાેને વતન 
રાજ્ય પહાેચાડવા ટાઇમ બાઉનડ 
પ્રાેગ્ામ કરી અમલીકરણની 
સજલલા કલેકટરાેને તાકીદ

સમરીક્ા
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વવૈવિક	મહામારરીના	સકં્માં્ રી	બહાર	આવવા	-	આવ્ ્સક	ગવતવવવધઓ	પવૂ્સવત	બનાવવા	મા્ 	ે
ડૉ.હસમખુ	અઢરી્યાના	ંઅધ્યક્સ ા્ને	સવમવતનરી	રચના	કરતા	CM

વૈવશ્વક મહામારી કોરોના વા્રસ 
કોવવડ-૨૦૧૯ની ન્સ્તી બાદ રાજ્માં 
આવ ્્ણક પનુઃવનમા્ણર પગલાં અન ેરાજકોવષ્-
ટફઝકલ પુનગ્ણઠનની ભલામરો માટે મુખ્ 
મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ એક 
ઉચ્ચસતરી્ કવમટીની રચના કરી છે. 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ સવમવતના અધ્ક્ષપદે 
ભારત સરકારના પૂવ્ણ નારાં સવચવ શ્ી ડૉ. 
હસમુખ અટઢ્ાની વનમૂરક કરી છે. ૬ 
સભ્ોની આ સવમવતમાં વવવવધ આવ્્ણક 
ક્ષેત્ના પ્રવતવષ્ત તજજ્ોનો પર સમાવેશ 
કરા્ો છે. 

શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ આ સવમતીમાં IIM અમદાવાદના 
પૂવ્ણ પ્રાધ્ાપક પ્રો. રવવદ્રિ ધોળકી્ા, જારીતા ટેક્ષ કદ્સલટદ્ટ 
શ્ી મુકેશ પટેલ, ફા્નાદ્સી્લ એકસપટ્ણ શ્ી પ્રદીપ શાહ, પૂવ્ણ 
આઇ.એ.એસ. અવધકારી શ્ી ટકરીટ શેલત અને સભ્ સવચવ 
તરીકે GIDCના એમ.ડી. શ્ી એમ. ્ેન્ારસનની વન્ુવક્ત 
કરી છ.ે 

પ્રવત્ણમાન કોરોના વા્રસ કોવવડ-19ની આ વૈવશ્વક 
મહામારી સામે ગુજરાતે મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના 
નતેૃતવમાં અન્ સુરક્ષા, આરોગ્ રક્ષા અન ેઅદ્્ ક્ષતે્ોમા ંશ્રેીબદ્ધ 
પ્રોતસાહક પગલાંઓ લીધા છે. ગુજરાત દેશના અ્્ણતંત્ અને 
ઔદ્ોવગક ગવતવવવધનુ ંએક મહતવપરૂ્ણ રાજ્ ત્ા મદે્્ફેૂકચરીંગ 
હબ છે ત્ારે કોવવડ-19ની આ મહામારીને પટરરામે રાજ્ની 
એ ગવતવવવધઓને વ્ાપક અસર પહોંચી છે. 

આ મહામારીના સંકટ્ી રાજ્ના અ્્ણતંત્ની ટડમાદ્ડ અને 
સપલા્ ચેઇનને પર વવપરીત અસર પડી છે. એટલું જ નવહ, 
MSME સેકટર સવહતના અદ્્ ક્ષેત્ો પર આ અસરનો ભોગ 
બનેલા છે. 

મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ આ બધી જ બાબતોનો 
સવ્ણગ્રાહી અભ્ાસ કરીને તેમજ દેશના અદ્્ રાજ્ોમાં્ી 
ગુજરાતમાં રોજી-રોટી માટે વસેલા શ્વમકો પર તેમના વતનમાં 
પરત ગ્ા છે તે ન્સ્વતને ધ્ાને લઇને અ્્ણતંત્ની આવ્્ણક 
ગવતવવવધઓની સુધારરા માટેની ભલામરો સૂચવવા આ 
ઉચ્ચસતરી્ સવમવત રચવાનો વનર્ણ્ ક્ગો છે.

ડૉ. હસમુખ અટઢ્ાના અધ્ક્ષસ્ાને રચા્ેલી આ સવમવતએ 

તલસપશદી કા્્ણ્ોજના એકશન પલાન સા્ે 
પોતાની ભલામરોનો અહેવાલ રાજ્ 
સરકારને એક મવહનામાં આપવાનો રહેશે. 

સવમવત આ અંગેનો વચગાળાનો 
અહેવાલ ઇદ્ટરીમ ટરપોટ્ણ બે સપ્તાહમાં 
સરકારને સોંપશે. 

આ ઉચ્ચસતરી્ સવમતી રાજ્માં 
સેકટરલ-સબ સેકટરલ આવ્્ણક નુકશાનનો 
અભ્ાસ કરીને સેકટર સપેસીટફક પુન્ણગઠન 
માટેના ઉપા્ો-સૂઝાવો આપશે.

સવમવતના અદ્્ કા્ ્ણક્ષેત્ોમાં  જે 
બાબતોને આવરી લેવામાં આવી છે તેમાં 

રાજ્ની રાજકોવષ્-ટફસલ (Fiscal) અને અંદાજપત્ી્ બજેટ 
ન્સ્તીની સમીક્ષા અને તેના સુધારાતમક પગલાંઓ સૂચવવાની 
બાબતનો પર સમાવેશ કરા્ો છે. 

એટલું જ નવહ, કોવવડ-19 મહામારી પછીની ઉદભવનારી 
ન્સ્તીમાં રાજકોવષ્ ખાધ-ટફઝકલ ડેટફસીટ અંદાજો અને 
વત્ણમાન કર માળખાની પર પુન્ણવવચારરા તેમજ પુન્ણગઠનની 
બાબતે પર આ સવમતી ભલામરો કરશે. 

રાજ્ના અ્્ણતંત્ને વેગવંતુ બનાવવામાં ઉદ્ોગોને ઉતપાદન 
માટે શ્વમકો-લેબર એક મહતવપૂર્ણ પટરબળ છે. 

કોરોના વા્રસની હાલની ન્સ્વતમાં ગુજરાતમાં્ી મોટાપા્ે 
આવા શ્વમકો પોતાના વતન રાજ્માં ચાલ્ા ગ્ા છે ત્ારે 
શ્વમકોની ઉપલન્બધની વ્વસ્ાઓ સુધારરા માટેની બાબતો 
પર આ સવમવતના કા્્ણક્ષેત્માં સમાવવષ્ટ કરવામાં આવી છે. 

આ ઉચ્ચસતરી્ સવમવત અદ્્ રાષ્ટોમાં્ી પોતાના એકમો 
બીજા દેશ-રાષ્ટમાં ખસેડવા ઇચછતી વવદેશી કંપનીઓન ે
ગુજરાતમાં રોકારો માટે આકવષ્ણત કરવા માટેની ્ોગ્ નીવત 
ઘડતરની ભલામરો પર રાજ્ સરકારને કરશે. 

એટલું જ નવહ, રાજ્ના અ્્ણતંત્માં આવ્્ણક અને રાજકોવષ્ 
સુધારરા માટે તવટરત, મધ્મ ગાળાનો – ટૂંકાગાળાનો અને 
લાંબાગાળાનો સવ્ણગ્રાહી એકશન પલાન આ સવમવત તૈ્ાર કરશે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ ઉચ્ચસતરી્ સવમવતની રચના કરીને 
રાજ્ના ઉદ્ોગ, વેપાર, ધંધા-રોજગારના ક્ષેત્ોને પુન: ધબકતા 
કરવા ત્ા કોવવડ-19ના સંકટમાં્ી બહાર આવી ઝડપભેર 
જનજીવન પૂવ્ણવત કરવાની ટદશા દેશને બતાવી છે. •

સમરીક્ા
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કોરોના	કોવવડ-19	સામેના	જંગમાં	
્યુવા	સ્ા્્સઅપસના	સંશોધનમાં	્ેકનોલોજીનો	સહ્યોગ	લેવાનરી	નેમ
મખુ્મતં્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 

વવશ્વવ્ાપી મહામારી કોરોના કોવવડ-૧૯ 
સામનેા જગંમા ંગજુરાતમા ં્ વુા અન ેઉતસાહી 
સટાટ્ણઅપસના સંશોધનમાં ટેકનોલોજીનો 
સહ્ોગ લવેાની નમે દશા્ણવી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ી સા્ે તાજેતરમાં સાત 
જેટલી અગ્રરી ઇવવિટી કંપનીઓના વડા 
સા્ે વવડી્ો કોદ્ફરદ્સ ્ોજીને આ 
ટદશામાં વવચાર-વવમશ્ણ ક્ગો હતો. આ 
ઇવવિટી કંપનીઓએ પ્રોમીનદ્ટ વેદ્ચર 
કેવપટલ ફંડ તરીકે ૧૦૦ કરોડ રૂવપ્ા 
આવા ્ુવા સટાટ્ણઅપસને સપગોટ કરવા 
ફાળવેલા છે. આના પટરરામે જે ્ુવા 
સટાટ્ણઅપ વવશ્વવ્ાપી મહામારી કોવવડ-
૧૯ સામે લડવા માટે પોતાની ટેકનોલોજી-
જ્ાન ક્ષમતાનો ઉપ્ોગ કરી મદદરૂપ ્ વા 

તતપર છે તેમને નવી પ્રેરરા અને મદદ 
મળશે. આવા ૩૧ જટેલા સટાટ્ણઅપસન ેઆ 
ફંડ દ્ારા સપોટ્ણ આપવામાં આવેલો છે. 

આ હેતુસર કે.પી.એમ.જી. નોલેજ 
પાટ્ણનર તરીકે જોડા્ેલી છે અને તેમરે 
આવા સટાટ્ણઅપને સવવેલદ્સ, કોદ્ટેકટ 
ટ્ે ટક ંગ, PPE ટકટ, N-95 માસક, 
કવોરેદ્ટાઇન વેલફેર વગેરેમાં ટેકનોલોજી 
વવવન્ોગ માટે સપોટ્ણની ઓફર કરેલી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ી સા્ેની આ અંગેની 
વવડી્ો કોદ્ફરદ્સમા ંમખુ્મંત્ીશ્ીના અગ્ર 
સવચવ શ્ી એમ. કે. દાસ, કે.પી.એમ.જી.
ના શ્ી સુરજ મહેતા, એમ.ડી. શ્ી પ્રદીપ 
ઉધાસ, મોવહત બશીન, અબ્ણન કંપનીના 
CEO અવભરાજવસંઘ ભાલ, સીક્ોઇ્ા 
કેવપટલના એમ.ડી. રાજન આનંદન વગેરે 

જોડા્ા હતા. 
તેમરે ્ુવા સટાટ્ણઅપને પ્રવત્ણમાન 

Covid-19 સામ ેઇફેકટીવ કોદ્ટેક ટે્ટકંગ, 
કવોરેદ્ટાઇન વેલફેર, સવવેલદ્સ વગેરે માટે 
વરિ ટેકનોલોજી સપોટ્ણની ઓફર કરી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ ્ુવા ઉતસાહી 
સટાટ્ણઅપના જ્ાન કૌશલ્નો ઉપ્ોગ 
કોવવડ-૧૯ સામેના જંગમાં મળતો ્તાં 
સૌ સા્ે મળીને આ લડાઇમાં સફળતા 
મેળવીશું તેવી અપેક્ષા દશા્ણવી હતી. 

શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ આવા ્ વુા-
ઉતસાહી સટાટ્ણઅપ સા્ ેમળીન ેકોવવડ-૧૯ 
સામ ેલડવામા ંરાજ્ સરકારના સહ્ોગની 
ટદશામા ંઆગળ વધવા ઉદ્ોગ અગ્ર સવચવ 
શ્ી એમ. કે. દાસ સવહતના વટરષ્ 
અવધકારીઓને પ્રેરક સૂચન ક્ુ્ણ હતું. •

અમદાવાદમાં	કે્લરીક	શરતો	સા્ે	વ્યવસા્ય	શરૂ	કરરી	શકાશે
અમદાવાદ શહેરમા ં કોરોના વા્રસના ં કેસમાં 

વધારો ્ ઈ રહ્ો છે. ત્ારે રાજ્ સરકારે અમદાવાદમાં 
કોરોના વા્રસન ેપ્રસરતો અટકાવવા તમેજ નાગટરકોને 
જીવનજરૂરી ચીજવસતુઓની આપૂવત્ણ જળવાઈ રહે તે 
માટે કેટલાકં વનર્્ણ ો લેવામા ંઆવ્ા છે. આ વનર્્ણ ો્ી 
અમદાવાદની જનતાન ેરાહત તો મળશ ેતનેી સા્ે 
શહેરનું જનજીવન સામાદ્્ બનવા તરફ આગળ વધશે. આ 
વનર્્ણ ોમા ંશહેરના સપુર સપ્રડેર લોકોનુ ંસક્રીનીંગ કરીને તેમન ેઅલગ 
કરી દેવા્ા છે. તમામ વ્વહારોને ફરવજ્ાત ઓનલાઈન 
બનાવવામાં આવ્ા છે. આ અંગે અવધક મખુ્ સવચવ ડૉ.રાજીવકુમાર 
ગપુ્તાએ જરાવ્ુ ં હતુ ં કે, અમદાવાદ શહેરમા ં કોરોના વા્રસને 
ફેલાતો અટકાવવા માટે વહીવટીતંત્ દ્ારા સુપર સપ્રડેરન ેઓળખીને 
અલગ કરવાનુ ંકા ્્ણ પરૂ્ણ કરી દેવા્ંુ છે. શહેરમા ંલગભગ 11 હજાર 
જટેલાં ફેટર્ાઓનુ ં સક્રીનીંગ કરી દેવા્ંુ છે. જમેાં્ી શંકાસપદ 
ફેટર્ાઓન ેઅલગ કરીન ેઅમદાવાદના નગરજનોની સુરક્ષાની 
ટદશામા ંમહતવપૂર્ણ કામ કરવામા ંઆવ્ ુછે. 

લોકડાઉન પૂર્ણ ્્ા બાદ નાગટરકોને અનાજ-કટર્ારું-
ફળફળાટદ- વગેરે જીવનજરૂરી્ાતની ચીજવસતુઓની આપૂવત્ણ 
મળી રહે તે માટે વ્વસ્ા ગોઠવવામાં આવી છે. આ અંગે ડૉ. 
ગપુ્તાએ જરાવ્ુ ંહતુ ંકે, રાજ્ સરકારે અમદાવાદમા ંહોમ ટડલીવરી 

વસસટમને પુનઃ શરૂ કરવાનો વનર્ણ્ ક્ગો છે. જેમાં 
અનાજ-કટર્ારું-ફળફળાદી ખરીદી માટે કેશલેસની 
પ્ર્ા ફરવજ્ાત બનાવવામાં આવી છે જેમાં વેપારી 
અને ગ્રાહક બંને દ્ારા કેશલેસ વસસટમનો ઉપ્ોગ 
કરવામ ંઆવશ.ે અમદાવાદમા ં10 ્ ી 12 એજદ્સીઓ 
દ્ારા અનાજ-કટર્ારું તેમજ ફુડને હોમ ટડલીવરી 

કરવામાં આવે છે. આ તમામ એજદ્સીઓને સૂચના આપવામાં 
આવે છે. જેમાં એજદ્સીએ તેમના ટડલીવરી બો્ઝનું મેટડકલ 
ચકેઅપ – સક્રીનીંગ કરવામા ંઆવશ.ે તનેી સા્ે સોવશ્લ ટડસટદ્સ, 
સેનેટાઈઝર, હેદ્ડ ગલોવઝનું ચોકસાઈ્ી પાલન કરવામાં આવે તે 
જે તે એજદ્સીએ સુવનવચિત  કરવાનું રહેશે.

અવધક મખુ્ સવચવ ડૉ. રાજીવકુમાર ગુપ્તાએ જરાવ્ુ ંહતુ ંકે, 
અમદાવાદ શહેરમા ં17 ્ ી 20 હજાર જટેલી દકુાનો છે. આ તમામ 
દકુાનદારોન ેન્સક્રનીંગ કરીન ેહેલ્કાડ્ણ આપવામા ંઆવશ.ે આ તમામ 
દકુાનદારોન ે કેશલસે વસસટમ અપનાવવા પ્રોતસાહન આપવામાં 
આવશ.ે અમદાવાદ મ્ુવનવસપલ કોપગોરેશનની 150 ટીમો દ્ારા જદુા 
જદુા વવસતારમા ંદુકાનદારોન ેમોબાઈલમા ંકેશલસે એપ ઈદ્સટોલ 
કરવામા ંમદદ કરશ.ે આ ટીમ દ્ારા તમેના મોબાઈલમા ંઆરોગ્ 
સતે ુઅન ે્પુીઆઈ ડાઉનલોડ કરી અપાશ.ે •

પહેલ
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કોરોના	સામેનરી	ગુજરાતનરી	લડતને	વબરદાવતા	એઇમસના	ડા્યરેક્ર 

સમસત વવશ્વ કોરોના સામે જંગ લડી 
રહ્ં છે ત્ારે ગુજરાતે લીધેલા વનરા્ણ્ક 
પગલાંઓનાં  કારરે મુખ્મંત્ી શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારીના સબળ નેતૃતવની 
પ્રતીવત પ્રત્ેક ગુજરાતીને ્ઈ. ન માત્ 
ગુજરાતમ ાં ,  ગુજરાત બહાર પર 
મુખ્મંત્ીશ્ીના નેતૃતવ હેઠળ ્્ેલી 
કામગીરીની નોંધ લેવાઇ રહી છ ે. 
તાજેતરમાં મુખ્ મંત્ીશ્ી વવજ્ભાઇ 
રૂપારીએ કેદ્રિી્ ગૃહ મતં્ી શ્ી અવમતભાઇ 
શાહને પ્રવત્ણમાન કોરોના-કોવવડ-૧૯ની 
ન્સ્તીમાં ગુજરાતમાં માગ્ણદશ્ણન માટે શ્ેષ્ 
તબીબોની ટીમ મોકલવા કરેલી રજઆૂતને 
પગલે એઇમસ નવી ટદલહીના ડા્રેકટર 
અને વટરષ્ તબીબ ડૉ. રરદીપ ગુલેરી્ા 
અને ડૉ. મનીષ સુનેજાએ તાજેતરમાં 
વસવીલ હોન્સપટલની મલુાકાત લીધી હતી.

અવધક મુખ્ સવચવશ્ી અને સમગ્ર 
રાજ્માં કોરોના સંદભવે ્ તી કામગીરી પર 
દેખરેખ રાખવા ખાસ વનમા્ેલા શ્ી 
પંકજકુમારે આ બન્ે વટરષ્ તબીબો સા્ે 
વવસતૃત ચચા્ણ કરી હતી. કોરોનાની સારવાર 
લતેા દદદીઓ ઝડપ્ી સાજા ્ ા્,  દદદીઓને 
અપાતી સારવાર પદ્ધવત,આ વટરષ્  
તબીબોની આ રોગ સદંભવે તમેના અનભુવો 
- જારકારી વગરેે અગં ેખબૂ જ ઝીરવટપવૂ્ણક 
ચચા્ણ કરી હતી.

આ મુલાક ાત બાદ એઇમસનાં 
ડા્રેકટર ડો રરદીપ ગુલેરી્ાએ જરાવ્ું 
હતું કે,  કોરોના વા્રસના સંક્રમર સામે 

લડવામાં ગુજરાત સરકારે જે પ્ર્ાસો ક્ા્ણ 
છે તે સરાહની્ છે. રાજ્ સરકારે  
કોરોનાનો મૃત્ુ દર ઘટાડવા સમગ્રત્ા 
ધ્ાન કેન્દ્રિત ક્ુું છે તે ખરેખર પ્રશંસની્ 
છે. સા્ે સા્ે અહીંના તબીબો અને અદ્્ 
સંલગ્ન સટાફે ખૂબ સરસ રીતે દદદીઓની 
સેવા સારવાર કરી છે. ખૂબ જ ટૂંકા 
સમ્માં  ૧૨૦૦ બેડની હોન્સપટલ અને 
સમગ્ર માળખુ ંતૈ્ ાર કરવા બદલ રાજ્ના 
આરોગ્ તંત્ની સરાહના કરતા તેમરે 
જરાવ્ંુ હતું કે, જે કંઈ ઈદ્રિાસટ્ક્ચર 
માળખું ઊભું કરવામાં આવ્ું છે તે ખૂબ જ 
અદ્તન છે જે દેશ માટે ગૌરવની વાત છે.

તમેર ેરાજ્ના સરકારી અન ેખાનગી 
ડૉકટર સા્ે પર વાતા્ણલાપ ક્ગો હતો. 
કોરોના સંક્રમર સામે  લડી રહેલા 
રિદ્ટલાઈન વોટર્સ્ણન ેપર મળીન ે સઘળી 
વવગતો જારી હતી.

તેમરે વધુમાં જરાવ્ું હતું કે, લોકોએ 
રોગ્ી ડરવાની જરૂર ન્ી  પરંતુ 
સાવચેતી જરૂર રાખવી પડશે.  
કોવવડ - 19ના લક્ષરો જરાતા 
તુરંત જ હોન્સપટલનો સંપકકિ કરી 
ટ ેસટ કરાવવા માટ ે આગળ 
આવવું જોઈએ. મોટી ઉંમરના 
વ્વક્તઓ અને comorbid 
લક્ષર ો  ધર ાવત ા  દદ દીઓ 
કોરોનાવા્રસ્ી સંક્રવમત 
્્ાના વધુ ટદવસો બાદ જ્ારે 
દાખલ ્ા્ છે ત્ારે તેઓને 

તકલીફ વધી જા્ છે એ પર એટલું જ 
સત્ છે.

ઉપરાતં એવસમટોમટેીક દદદીઓમા ંપર 
વા્રસ તેનો પ્રભાવ બરકરાર રાખે છે 
અને વ્વક્તના શરીરમાં ઓન્કસજનનો 
ઘટાડો ્ તો હો્ છે, જનેો દદદીન ેઘરી વાર 
ખ્ાલ રહેતો ન્ી. તેને પગલે ન જોઈતા 
પટરરામો ભોગવવા પડે છે. કોરોના 
સામેની લડાઈમાં રાજ્ સરકારની 
માગ્ણદવશ્ણકા અનુસરવા લોકોને અપીલ 
કરતા તમેર ેઉમે્ ુું હતુ ંકે, લોકજાગૃવત અને 
લોક સહકાર વવના આ જગં જીતવી મશુકેલ 
છે ત્ારે સોવશ્લ ટડસટદ્સ, લોકડાઉનનો 
ચુસત અમલ અને રક્ષરાતમક પગલા 
અત્ંત જરૂરી છે.

આ પ્રસગં ેઆરોગ્ સવચવ શ્ીમતી 
જ્તંી રવવ,  હોન્સપટલના સપુટરદ્ટેદ્ડદ્ટ, 
ઓ. એસડી તરીકે વનમા્ેલા ડોકટર 
પ્રભાકર, અદ્્ વનષરાત તબીબો 
અવધકારીઓ વગરેે ઉપન્સ્ત રહ્ા હતા. •

સરાહના
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સમગ્	દેશમાં	શ્વમક	ટ્ેનો	પૈકી	41	્કા	ટ્ેનો	ગુજરાતમાં્રી	રવાના	્ઈ
રાજ્યમાં્રી	દેશનાં	વવવવધ	રાજ્યોનાં	૪.૭૦	લાખ	 

પરપ્રાંવત્ય	શ્વમકો	વતન	જવા	રવાના
રાજ્ સરકાર લોકડાઉનને કારરે 

અદ્્ રાજ્ોમાં ફસા્ેલા-અટવાઇ 
ગ્ેલા ગુજરાતના ્ાવત્કો છાત્ો-
પ્રવાસીઓ રાજ્માં પરત આવવા જરૂરી 
મદદ કરી રહી છે. મુખ્મંત્ીશ્ીના 
સવચવ શ્ી અવશ્વનીકુમારે આ અંગેની 
વવગતો આપતાં જરાવ્ંુ કે, હજુ પર જે 
લોકો લોકડાઉનની ન્સ્વતમાં અદ્્ 
રાજ્ોમાં અટવા્ેલા છે તેમને ગુજરાત 
પ ર ત  લ ા વ વ ા નંુ  વ ્ વ સ ્ ા તં ત્ 
મુખ્મંત્ીશ્ીના ટદશાવનદદેશનમાં રાજ્ 
સરકાર ેગોઠવ્ું છે. 

મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના 
ટદશાવનદદેશનમા ંરાજ્ સરકારના વવહવટી 
તતં્એ ભારત સરકાર સા્ેના સકંલન દ્ારા 
અત્ાર સુધીમાં  ૩૪૯ 
વવશેષ ટ્ને દ્ારા કુલ ૪ લાખ 
૭૦ હજાર જેટલા અદ્્ 
ર ા જ ્ ો ન ા  શ્ વ મ ક ો 
-કામદારોને તેમના વતન 
ર ાજ્મ ાં  મ ો કલવ ાન ી 
સફળતાપૂવ ્ણક વ્વસ્ા  
કરી છે.

મુ ખ ્ મં ત્ ી શ્ ી ન ા  સ વ ચ વ  શ્ ી 
અવશ્વનીકુમારે આ અંગેની વધુ વવગતો 
આપતા જરાવ્ું કે, સમગ્ર દેશમાં્ી ૯ 
લાખ ૮૫ હજાર જેટલા શ્વમકો પોતાના 
વતન રાજ્માં પહોંચ્ા છે તેમાં ૩ લાખ 
૯૫ હજાર એટલે કે દેશના કુલ શ્વમકોના 
૪૦ ટકા ગુજરાતમાં્ી જનારા શ્વમકો 
છે. અદ્્ ૪૭ સપેવશ્લ ટે્નના માધ્મ્ી 
૭૫,૨૦૦ જેટલા પરપ્રાંવત્ શ્વમકો અને 
મજૂરોને ઉત્રપ્રદેશ, વબહાર, ઓટરસસા, 
મધ્પ્રદ ેશ,  છત્ીસગઢ અને  અદ્્ 
રાજ્ોમાં પહોંચાડવામાં આવ્ા. એક જ 
ટદવસમા ંગજુરાતમાં્ ી ૩૦૨  ટ્નેો રવાના 
કરવામાં આવી હતી. જે સા્ે કુલ ૩.૯૫  

લાખ પરપ્રાંતી્ો શ્વમકોને પોતાના વતન 
રાજ્માં કોઈ પર અડચર કે મુશકલેી 
વગર પહોંચાડવામાં આવ્ા છે. 

જે  ૩ ૦ ર  ટ્ે ન 
ગુજરાતમાં્ ી  અદ્્ 
રાજ્ોમાં ગઇ છે તેમાં 
ઉત્રપ્રદેશ માટે ર૦૪, 
વબહ ા ર  મ ા ટ ે ૩૪ , 
ઓટડશા માટ ે ૩૦, 
મધ્પ્રદ ેશ માટ ે ર૦, 

ઝારખંડ માટે ૮, છત્ીસગઢ માટે ૩ અને 
ઉત્રાખંડ માટે ર શ્વમક સપેશ્લ ટ્ેનનો 
સમાવેશ ્ા્ છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીના સવચવશ્ીએ આ 
વવશેષ ટે્નો મારફતે ગુજરાતમાં્ી જે 
શ્વમકોને વતન મોકલવામાં આવ્ા તેની 
વવગતો આપતા કહ્ ંકે, પરપ્રાવંત્ો મજરૂો, 
શ્વમકો ખબૂ સારી વ્વસ્ા અન ેસોવશ્લ 
ટડસટન્દ્સંગ સા્ે સપેશ્લ શ્વમક ટે્નમાં 
તેમના વતન પહોંચ્ા છે અને આવી ટ્ેન 
મારફતે પહોંચી રહ્ા છે. તા. ૧૪ મેની 
મધ્રાવત્ સુધીમાં કુલ આંક ૪ લાખ ૭૦ 
હજાર જેટલો ્વા જા્ છે. 

સમગ્ર દેશમાં વવવવધ રાજ્ોમાં્ી 
મળીને કુલ ૬૪૦ શ્વમક સપેશ્લ ટે્ન 

દોડાવવામાં આવેલી છે. તેમાં એક માત્ 
ગજુરાત ેર૬ર ટે્ન એટલ ેકે ત્ર આકંડાનો 
ટફગર પાર ક્ગો છે. આવી દોડાવવામાં 
આવેલી ટ્ેનના કુલ ૪૧ ટકા ટે્ન માત્ 
ગુજર ાતમાં ્ ી  દ ો ડ ી  છ ે.   જ્ ાર ે  
મહારાષ્ટમાં્ી ૯૯ (૧પ ટકા), પંજાબ્ી 
૮૧ (૧૩ ટકા), રાજસ્ાન ર૭ (૪ ટકા), 
કરા્ણટક ૩૬ (પ ટકા) અને તેલંગારા ૩૩ 
(પ ટકા) ટ્ેન રવાના ્ઇ છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીના સવચવશ્ીએ આ 
વવશેષ ટે્નો મારફતે ગુજરાતમાં્ી જે 
શ્વમકોને વતન મોકલવામાં આવ્ા તેની 
વવગતો આપતા કહં્ હતું કે, આ આખી્ે 
પ્રવક્ર્ા સંબંવધત વજલા વવહવટી તંત્ 
દ્ારા તબક્ાવાર હા્ ધરીને ક્રમબદ્ધ પૂર્ણ 
કરવામાં આવશે જે્ી કોઇ જ પરપ્રાંવત્ 
શ્વમક કંટ્ોલ રૂમમાં નોંધરી બાદ વતન 
રાજ્ જવા માટે ભીડભાડ ન કરે કે 
ઉતાવળ ન કરે તે આવશ્ક છે.મુખ્મંત્ી 
શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ મધ્ાહ્ન ભોજન 
્ોજનાનો લાભ મેળવતા વવદ્ા્દીઓ 
ત્ા ગ્રામીર શ્વમકોના વહતમા ંપ્રવત્ણમાન 
લોકડાઉનની ન્સ્તીમાં કરેલા વનર્ણ્ોની 
ભૂવમકા પર મુખ્મંત્ીશ્ીના સવચવે 
આપી હતી. •

વનધા્સર
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ગજુરાત	પાસ	ેPPE	કી્,	N-95	માસકનો	પરૂતો	જથ્ો	ઉપલબધ
કોવવડ-૧૯ મહામારીએ વવશ્વ 

આખાન ેભરડામા ંલીધુ ંછે ત્ારે તનેો 
મક્મ પ્રવતકાર કરવા રાજ્ પ્રશાસન 
સવ્ણગ્રાહી પગલા ંલઇ રહ્ ંછે. કેદ્રિના 
ગૃહ મંત્ી શ્ી અવમતભાઇ શાહના 
સહ્ોગ્ી ગુજરાતને ત્ર હજાર  
પી.પી.ઇ.કીટ અન ે બ ે હજાર લીટર 
સનેટેાઇઝરનો જથ્ો ઉપલબધ ્ ્ો છે.

આ અગં ે ના્બ મખુ્મતં્ી શ્ી 
નીવતનભાઇ પટેલ ેજરાવ્ુ ંહતુ ંકે, કેન્દ્રિ્ ગૃહ મતં્ી શ્ી અવમતભાઇ 
શાહના સચૂન્ી  પુરે ન્સ્ત ઓમકાર હેલ્કેર એદ્ટરપ્રાઇઝ દ્ારા 
૩૦૦૦ પી.પી.ઇ. કીટ ત્ા ૨૦૦૦ લીટર સનેટેાઇઝરનો જથ્ો 
તાજેતરમા ંગજુરાત મેટડકલ સવવ્ણસીસ કોપગોરેશન લી.ન ેસપુરત 
કરવામા ંઆવ્ો હતો. અમદાવાદના જી.આઇ.ડી.સી.- ૨માં ગુજરાત 
મેટડકલ સવવ્ણસીસ કોપગોરેશન લી.ના નરોડા ન્સ્ત વરેહાઉસમાં 
ના્બ મખુ્મતં્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ ેઆ જથ્ાન ેસવીકા્ગો હતો. 

શ્ી પટેલે વધુમાં જરાવ્ું હતું કે, કોરોનાની સારવાર કરતા 
તબીબો, નવસુંગ સટાફ ત્ા પેરામેટડકલ સટાફને ચેપ્ી બચાવવા 
રાજ્ સરકારે પી.પી.ઇ. કીટ તેમજ સેનીટાઇઝર, માસક ત્ા 
ગલોવઝ વગરેે પૂરતી સખં્ામા ંઉપલબધ રાખ્ા છે. પી.પી.ઇ.કીટનો 

રોજ ેરોજ મોટી સખં્ામા ંવપરાશ ્ ઇ 
રહ્ો છે ત્ારે રાજ્ના ઔદ્ોવગક 
એકમો પર સહ્ોગના ભાગરૂપે 
પી.પી.ઇ. કીટ વગેરે ઉપલબધ કરે છે 
તે અનુકરરી્ બાબત છે. રાજ્ના 
મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના 
માગ્ણદશ્ણન હઠેળ રાજ્નું આરોગ્ 
તંત્ આ રોગની મહામારી સામે 
મક્મ પરે પડકાર ઝીલી રહ્ં છે.  

શ્ી પટેલ ેજરાવ્ુ ં હતુ ં કે, આરોગ્ વવભાગ પાસ ેબ ેલાખ 
પી.પી.ઇ. કીટનો જથ્ો ઉપલબધ છે ત ેજ રીત ેએન-૯૫ અન ેઅદ્્ 
રક્ષાતમક સાધનો પરૂતા પ્રમારમા ંઉપલબધ છે ત્ારે કોરોનાની સારવાર 
કરતા ંતબીબો, નવસુંગ સટાફ અન ેપરેામટેડકલ સટાફ વનભ્્ણ પર ેઆવા 
દદદીઓની સારવાર કરી શકે છે. 

અત્ે ઉલેખની્ છે કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં ૧૧ ડેપો ધરાવતા 
આ કોપગોરેશનમાં દવા અને સવજ્ણકલ સાધનો ખરીદવામાં આવે 
છે અને સમગ્ર રાજ્ સરકારની હોન્સપટલોમાં જરૂટર્ાત મુજબ 
સપલા્ કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે સવચવ શ્ી હાટરત શુક્લ, 
કોપગોરેશનના એમ.ડી. શ્ી સુમન રત્નમ ત્ા ઉચ્ચ અવધકારીઓ 
ઉપન્સ્ત રહ્ા હતા. •

Dy.	CMનો	વનષણાત	તબરીબો	સા્ે	પરામશ્સ
ક ોર ોન ા  વ ા્રસના  સં ક્રમરને 

અટકાવવા તંત્ કુનેહપૂવ્ણક કા્્ણ કરી રહ્ં 
છે ત્ારે અમદાવાદમાં કોરોનાના વધતા 
જતા સંક્રમરન ેઅટકાવવા માટે અમદાવાદ 
વસવવલ હોન્સપટલ ખાતે ના્બ મુખ્મંત્ી 
શ્ી નીવતનભાઈ પટેલની ઉપન્સ્વતમાં 
ઉચ્ચસતરી્ બેઠક ્ોજાઇ હતી. વસવવલ 
હોન્સપટલ ખાતેની બેઠકમાં  ના્બ 

મખુ્મંત્ીશ્ીએ વસવવલના તબીબો પાસે્ ી 
કોવવડ-19 દદદીઓની સારવારની સઘળી 
વવગત મેળવી હતી. ના્બ મખુ્મતં્ીશ્ીએ 
અમદાવાદ શહેરમાં વા્રસનું સંક્રમર 
વધારતા જવાબદાર પટરબળોની જારકારી 
પર મેળવી હતી. આ બેઠકમાં શહેરના 
અદ્્ વનષરાત તબીબો પર ઉપન્સ્ત રહ્ા 
હતા. તબીબોને આહવાન કરતાં ના્બ 

મુખ્મંત્ીએ કહ્ં કે, અમદાવાદ શહેરમાં  
કોવવડ દદદીના મૃત્ુ અને કેસ સંખ્ા વધી 
રહી છે ત્ારે આ પટરન્સ્વતને પહોંચી 
વળવા રાજ્ના તબીબી જગતના 'બેસટ 
રિેઈન' અને 'બેસટ ટેલદ્ટ' આગળ આવે 
ત ેજરૂરી છે. આ પરામશ્ણ બઠેકમા ંશહેરની 
ખાનગી હોન્સપટલના વનષરાત તબીબોએ 
કોરોના સંક્રમરને ના્વા અને અને 
દદદીઓની ઉતકૃષ્ટ સારવાર માટે તેઓના 
વવચાર વ્ક્ત ક્ા્ણ હતા. બેઠકમાં મુખ્ 
સવચવ શ્ી અવનલ મટુકમ, મખુ્મતં્ીશ્ીના 
અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી કે કૈલાસના્ન, 
તરીકે મહેસૂલ વવભાગના અવધક મુખ્ 
સવચવ શ્ી પકંજકુમાર, આરોગ્ વવભાગના 
અગ્ર સવચવ ડૉ.જ્ંતી રવવ, શહેરના 
જારીતા ડોકટરો ઉપન્સ્ત રહ્ા હતા. •

પરામશ્સ
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નાગદરકોના	સા્-સહકાર્રી	કોરોના	સામેના	જંગમાં	જીત	મેળવરીશું

બો્ાદ	વજલ્ાનરી	મુલાકાત	લેતાં	ACS	શ્રી	પંકજ	કુમાર
ગજુરાતમાં કોરોિા નિરદ્ધિરી લડાઈમા ંરાજય સરકારિા તંત્િુ ંિતેૃતિ કરતા અનધક 

મુખય સનચિ શ્રી પંકજકુમારે તાજેતરમાં બોટાિ નજલ્ાિરી મુલાકાત લરીધરી હતરી. શ્રી 
પંકજકુમારે બોટાિ નજલ્ાિા િહરીિટરીતંત્ સાથે મહતિિરી બેઠકો કરરી હતરી. બોટાિ 
નજલ્ામાં આ લખાય છે તયા સુધરીમાં કોરોિાિા 56 પોનિદટિ કેસો િોંધાયા છે, 
જેમાંથરી 22 િિદીઓ સાજા થઈિે ઘરે ગયા છે. 33 િિદીઓ હાલમાં સારિાર લઇ રહ્ા 
છે. બોટાિમાં એક વયનતિિું મૃતયુ નિપજયું છે. અનધક મુખય સનચિ શ્રી પંકજકુમારે 
બોટાિિરી આરોગયિરી પદરસસથનતિરી નિસતૃત સમરીક્ા હાથ ધરરી છે અિે કોરોિા સામે 
લડિા િહરીિટરી તંત્િે માગ્ભિશ્ભિ આપયું છે.

રાજ્માં કોરોના સંક્રમર પર દેખરેખ માટે ખાસ વનમા્ેલા 
મહેસૂલ વવભાગના અવધક મખુ્ સવચવ શ્ી પકંજ કુમારે તાજતેરમાં 
વડોદરાની મુલાકાત લઈ તંત્ દ્ારા કોરાના સામે લેવામાં આવેલા 
પગલાંઓની સમીક્ષા કરી, કોરોના સંક્રમરને અટકાવવા માટે 
જરૂરી માગ્ણદશ્ણન પૂરં પાડું હતું. આ પ્રસંગે અવધક મુખ્ સવચવ 
શ્ી પંકજ કુમારે જરાવ્ું હતું કે, વડોદરા શહેરમાં કોરોનાના 
વ્ાપને વધતો અટકાવવા માટે તંત્ લોક સહ્ોગ્ી લડાઈ લડી 
રહ્ં છે, ત્ારે શહેરીજનો પર તંત્ની માગ્ણદશ્ણક સૂચનાઓનું 
ચુસતપરે પાલન કરશે તો આપરે ચોક્સ કોરોના સામેનું ્ુદ્ધ 
જીતી શકીશું

અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી પંકજ કુમારે શહેરના વવવવધ અબ્ણન 
હેલ્ સેદ્ટરની મુલાકાત લઈ આ સદે્ટર ખાતે ચાલતી આરોગ્લક્ષી 
પ્રવૃવતઓની જારકારી મેળવી હતી.તેમની સા્ે વડોદરા માટે 
વનમા્ેલા ખાસ ફરજ પરના અવધકારી શ્ી વવનોદ રાવ, મ્ુવન.
કવમશનર શ્ી નવલન ઉપાધ્ા્, પોલીસ કવમશનર શ્ી અનુપમ 
ગેહલોત, કલેકટર શ્ી શાવલની અગ્રવાલ જોડા્ા હતા.

શ્ી પંકજ કુમારે વડોદરા શહેરમા ંકોરોનાન ેમાત આપવા તતં્ 
દ્ારા લેવા્ેલ પગલાંની સરાહના કરી વડોદરાના નાગટરકો જાતે 
કોરોના ્ ોદ્ધા બન ેતવેી વ્ૂહરચના અપનાવવા બદલ તંત્વાહકોને 
અવભનંદન આપ્ા હતા. તેમરે શહેરના ગાજરાવાડી ખાતે 

શાકભાજીના ફેટર્ાઓના સેમપલ ટેસટીંગ કામગીરીનું વનરીક્ષર 
કરવા સા્ે રેડ ઝોનમાં કોરોનાગ્રસત પટરવારોના ઘરોની મુલાકાત 
લઈ તેમના ખબર અંતર પૂછી હોન્સપટલમાં મળી રહેલી સારવાર 
અંગેની જાત માવહતી મેળવી હતી.

શ્ી પંકજ કુમારે હાઈસપીડ રેલ સેદ્ટરના કોવવડ કેર સેદ્ટરમાં 
દાખલ દદદી સા્ે પોવઝટટવ્ી લઇ સારવાર સુધીની વવગતો વવટડ્ો 
કૉવલંગ્ી મેળવી હતી. તેમરે ૧૫ વષ્ણના ટકશોર સા્ે વાત કરી 
શીઘ્ર સાજા ્વાની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

ડા્ેટ ઉપલબધ કરાવવાની વ્વસ્ાની જારકારી મેળવવાની 
સા્ે વવટડ્ો કોવલંગ્ી દદદીઓ સા્ે સવંાદ કરી એમના પ્રવતભાવો 
મેળવવાનું સૂચન ક્ુું હતું. વડોદરા શહેરમાં હાઈ સપીડ રેલ 
સેદ્ટરના કોવવડ કેર સેદ્ટરની મુલાકાત દરવમ્ાન તેમરે વવટડ્ો 
કોવલંગ્ી ૧૫ વષ્ણના કોરોના પોવઝટટવ દદદી નકુલ સા્ે વાત 
કરી કેર સેદ્ટરમાં મળતી સારવાર, ભોજન અને સવચછતા અંગેની 
જારકારી મેળવી હતી.

આ સા્ે, તેમરે પોરની મુલાકાત દરવમ્ાન પરપ્રાંવત્ 
શ્વમકોની ઘર વાપસી પૂવવે કરવામાં આવતી આરોગ્ તપાસની 
કામગીરીનું અને આ સંદભવે ગ્રામ પંચા્ત ઘર ખાતે કરવામાં 
આવી રહેલી કામગીરીનું વનરીક્ષર ક્ુું હતું. તેમરે ઘર વાપસી 
માટેની કા ્્ણવાહી પરૂી કરવા આવલેા શ્વમકો સા્ે આતમી્તાપવૂ્ણક 
સંવાદ કરી વતન, ઘર પટરવાર, રોજગાર અંગે જારકારી  
મેળવી હતી.

આ તમામ કામગીરીનું વનરીક્ષર કરીને શ્ી પંકજ કુમારે 
જરાવ્ું હતું કે, કોરોના વન્ંત્રના સવવેલેદ્સ, આઈસોલેસન, 
ટેસટ, કોદ્ટેકટ ટ્ેસીંગ જેવા તમામ પાસાઓમાં વડોદરા શહેર અને 
વજલામાં ખૂબ વ્વન્સ્ત કામગીરી ્ઈ રહી છે. લોકો તંત્માં 
વવશ્વાસ રાખે એવો અનુરોધ કરતા તેમરે જરાવ્ું કે, વધુ સારી 
કામગીરી કેવી રીતે ્ઈ શકે એનું આ્ોજન કરીશું. લોકોના 
સહ્ોગ્ી ચોક્સ સારં પટરરામ મળશે. •

આરોગ્ય	સુરક્ા

økwshkík ૧૬ મે, ૨૦૨૦21



કોરોના	દદદીઓનરી	સારવારમાં	વસવવલ	હોનસપ્લનું	તંત્	સજ્જ
‘્ેલરીમને્રીંગ’	પ્રણાલરીએ	કોવવડ-19	દદદીના	ઉપચારમા	ંસખુદ	પદરણામો	આપ્યાં

કોરોનાના દદદીઓની સારવાર સુવવધા માટે 
રાજ્ સરકાર કટટબદ્ધતાપૂવ્ણક પગલા  લઈ રહી 
છ.ે પૂરી સંવેદનશીલતા્ી વસવવલ હોન્સપટલ 
ખાતે દદદીઓની સેવા કરવામાં આવી રહી છે. 

આરોગ્ અગ્રસવચવ શ્ી ડૉ.જ્ંતી રવવએ 
જરાવ્ંુ હતું કે, કોરોના દદદીઓની સારવાર માટે 
વસવવલ હોન્સપટલ સવહત  અદ્્ હોન્સપટલના 
તબીબો, નવસુંગ સટાફ અને પેરામેટડકલ સટાફ અત્ંત વનષ્ા અને 
સંવેદના પૂવ્ણક ફરજ બજાવી રહ્ા છે.

ગુજરાતમાં દદદીઓને સાજા કરવા એક મવહના્ી 
ટેલીમેદ્ટટરંગ ્ોજવામાં આવે છે. રોજ 12:30 ્ી 01:30 
દરવમ્ાન કરવામાં આવતા ટેલીમેદ્ટટરંગના ફળદા્ી પટરરામો 
મળ્ા છે. આ ટેલીમેદ્ટટરંગ સેશનમાં દેશના જારીતા ડોકટર 
નૈલી શેટઠ પર જોડા્ા છે. આ પધધવત દ્ારા 25 ડોકટરોની 
ટીમ 'વેંટટલેટરી કેર' વાળા દદદીઓની સા્ે કેસ ટૂ કેસ ચચા્ણ 
કરે છે અને તેમના ઇનપુટ ના પગલે સારવાર  ત્ા દવાઓ 
અપા્ છે. 

સંકલન અને દેખરેખ માટે ટર્લ ટાઇમ મોનીટરીંગની 
વ્વસ્ા પર કરવામાં આવી છે. ભારત સરકારની ICMRના 
વનદદેશોનું પાલન કરી અહીં સમગ્ર વસવવલ તંત્ પવવત્ ભાવના 
સા્ે કામ કરી રહં્ છે એમ તેમરે ઉમે્ુું હતું.

એકસટન્ણલ એકસપટ્ણના સહ્ોગ્ી ‘વિોવલટટ ઓફ કેર’ના 
નવા પ્રોટોકોલ પ્રમારે અહીં્ા વ્વસ્ા ગોઠવવામાં આવી છે. 
અમદાવાદ વસવવલ હોન્સપટલ ખાતે ૩૬ જેટલા વસવન્ર 
તબીબોને અદ્્ હોન્સપટલ્ી ડેપ્ુટ કરવામાં આવ્ા છે. 

સમગ્ર રાજ્માં કોરોના સંક્રમર પર દેખરેખ માટે ખાસ 
વનમા્ેલા મહેસૂલ વવભાગના અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી 
પંકજકુમારે વસવવલ હોન્સપટલ પટરસરમાં આવેલી 1200 
બેડની હોન્સપટલ ત્ા ક ેદ્સર હોન્સપટલમાં શર કોવવડ 
હોન્સપટલનો ઉલેખ કરી જરાવ્ું હતંુ કે અત્ાર સુધી 3,153 
દદદીઓ અહીં નોંધા્ા છે જેમાં્ી 1619 પોઝીટીવ છે અને 
800 દદદી દાખલ છે.

કોરોના દદદીઓની સારવારમાં હોન્સપટલ તંત્ વનભ્ણ્પરે 
કામ કરી શકે તે માટે છલેા એક મવહનામાં હોન્સપટલ ખાતે 
65,000્ી વધુ પી.પી.ઇ. કીટનો વપરાશ ્ ્ો છે. રોજની ત્ર્ી 
ચાર હજાર પી.પી.ઇ. કીટ વપરા્ છે. અંદાજે 6.5 લાખ N-95 
માસક અને 1.25 લાખ હા્-મોજા વપરા્ા છે. 

દદદીઓને ઉત્મ સારવાર આપવા માટે તંત્ સંવેદનશીલતા્ી 

ફરજ બજાવી રહ્ં હોવાનો ઉલેખ કરી તેમરે 
જરાવ્ંુ હતું  ક ે રાજ્ના મુખ્ મંત્ી શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારી ત્ા ના્બ મુખ્ મંત્ી શ્ી 
નીતીનભાઇ પટેલના માગ્ણદશ્ણન હેઠળ સમગ્ર 
આરોગ્ તંત્ કા્્ણરત છે. મુખ્મંત્ીશ્ી ત્ા 
ના્બ મુખ્મંત્ી શ્ી રોજેરોજ રાજ્ની સમગ્ર 
પટરન્સ્વતનું મોવનટટરંગ કરી રહ્ા છે.

અત્ે હોન્સપટલની દદદીઓ સમાવવાની ક્ષમતા વધારવામાં 
આવી છે. વસવવલ હોન્સપટલની જ કદે્સર હોન્સપટલને કોવવડ 
ડેડીકેટેડ હોન્સપટલમાં રૂપાંતરીત કરવામાં આવી છે. જેની ક્ષમતા 
500 બેડની છે. આમ વસવવલ હોન્સપટલની કુલ ક્ષમતા 1700 
બેડની ્વા પામી છે. જેમાં્ી ૩૦૦ જેટલા બેડ વક્રટીકલ કેર 
(આઇ.સી.્ુ) માટે ઉપ્ોગમાં લેવાશે.

તેમરે વધુમાં જરાવ્ું કે મેટડસીટી ખાતે સટાદ્ડડ્ણ ઓપરેટટંગ 
પ્રોવસજર એસ.ઓ.પી. પ્રમારે તમામ કા્ગો ્ઇ રહ્ા છે. 
પ્ા્ણવરરને ધ્ાનમાં રાખતા નેગેટીવ પ્રેશર ઉતપન્ કરતું એ.
એચ.્ુ. ્ ુવનટ બનાવવામાં આવ્ું છે. એસ.ઓ.પી. પ્રમારે અહીં 
300્ી વધુ તબીબો અને ૧૫૦૦ ્ ી વધુ પેરામેટડક કમ્ણચારીઓ 
દદદીઓની સેવામાં ખડેપગે કા્્ણરત છે. અ સટાફને શહેરની 
હોટલોમાં તેમજ હોન્સપટલ પટરસરમાં આવેલી હોસટલેમાં 
રહેવાની વ્વસ્ા કરાઇ છે. અહીં તેમને ભોજન વગેરે સવહત 
્ોગા-પ્રારા્ામ અને સેવનટાઈઝ ્્ેલા વાહનોમાં આવન –
જાવન કરી શકે તેવી વ્વસ્ા કરાઇ છે.  

ઈદ્રિ ધનુષ્ના રંગો મુજબ બદલાતી બેડશીટ અને વસંગલ 
્ુઝ ટો્લેટ જેવી સુવવધાઓનો ઉલેખ કરતા તેઓએ જરાવ્ંુ 
કે, અહીં વન્વમત ભોજન-નાસતો, પ્રારા્ામ-્ોગ એમ દદદીની 
તમામ પ્રકારની જરૂટર્ાતોનો ખ્ાલ રાખવામાં આવે  છે. અહીં 
દદદીઓ માટે ડા્ેટટશી્નની સલાહ મુજબ ખાસ ભોજન, 
આ્ુવવેદીક ઉકાળા હબ્ણલ-ટીની સા્ે-સા્ે દરેક વસતું હાઈજીન 
હો્ તેનો ખાસ ખ્ાલ રખા્ છે. ઉપરાંત દદદી અને સટાફના 
કપડાને ધોવા માટે સટેટ-ઓફ-ધી-આટ્ણ લોદ્ડ્ી ત્ા વસતુઓને 
જંતુરવહત કરવા માટે આગવી વ્વસ્ા કરાઇ છે.

તેમરે ઉમે્ુું હતું કે, દદદીઓ ત્ા સટાફને કાઉદ્સેલીંગ અપા્ 
છે. ઉપરાંત દદદીઓના સગાને તેનો લાભ અપા્ છે. હાલ અહી 
800્ી વધુ લોકોનુ કાઉંસેલીંગ કરા્ુ છે. કોરોનાના શંકાસપદ 
કે પોવઝટટવ દદદીઓને સારવાર આપી તેઓ ઝડપ્ી સાજા ્ા્ 
અને પોતાના ઘરે પરત ફરી તેમની દવૈનક પ્રવૃવત્ઓમાં પરોવા્ 
તે રાજ્ સરકારની નેમ છે એમ તેમરે ઉમે્ુું હતું. •

આરોગ્ય	સુરક્ા
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રાજ્યમાં	કપાસ	પકવતા	ખેડૂતોના	
વહતમાં	વનણ્સ્ય

ગુજરાતમાં કપાસ પકવતા ખેડૂતોના વહતમાં કપાસની ટેકાના ભાવે 
ખરીદી સીસીઆઇ મારફત સતવર ે કરવા માટે રાજ્ના મુખ્મંત્ી  
શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ કેદ્રિી્ કાપડ મંત્ીશ્ીને રજૂઆત કરી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીના સવચવ શ્ી અવશ્વનીકુમારે આ અંગે વવગતો આપતા 
કહ્ં કે, ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ અને મધ્ ગુજરાતના વજલાઓમાં કપાસનું 
વાવેતર ્તું હો્ છે ત્ારે ખેડૂતોનો ઉતપાટદત માલ સતવરે વેચા્ તો 
લોકડાઉનની આ પટરન્સ્વતમાં ખેડૂતોને સહા્રૂપ ્ ઇ શકા્ એ માટે આ 
રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રાજ્માં કા્્ણરત સીસીઆઇના કેદ્રિો દ્ારા 
આ ખરીદીની પ્રવક્ર્ા સતવરે ગોઠવા્ તે માટે પર મખુ્મતં્ીશ્ીએ રજૂઆત 
કરી છે. 

સવચવ શ્ી અવશ્વનીકુમારે ખેડૂતના વહતમાં રાજ્ સરકારે ટેકાના ભાવે 
કરેલ ખરીદીની વવગતો આપતાં જરાવ્ું હતું કે સંવેદનશીલ મુખ્મંત્ી 
શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ રાજ્ના ખેડૂતોને લોકડાઉનની ન્સ્વતમાં પર 
તેમના કૃવષ ઉતપાદનના પોષરક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે સતત વચંતા 
કરીન ેસુરિઢ વ્વસ્ા ગોઠવી છે જનેા ભાગરૂપ ેતા. ૧પ એવપ્રલ્ી રાજ્માં 
ગુજકોમાસોલ, ગુજરાત રાજ્ નાગટરક પુરવઠા વનગમ લી. અને 
સીસીઆઇના મારફતે કપાસની ખૂબ જ મોટા પ્રમારમાં રાજ્ના ખેડૂતો 
પાસે્ી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી છે. જેમાં ખેડૂતો પાસે્ી 
ગુજરાત રાજ્ નાગટરક પુરવઠા વનગમ લી. દ્ારા કુલ રૂ. ર૬.૪ર કરોડના 
૧૩,૭રર મેવટ્ક ટન ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવી છે. જ્ારે તા.૧ મે ્ી 
અત્ાર સુધીમાં આશરે રૂ. ર૦ કરોડ્ી વધુ ટકંમતની ૩૩૮૩ મે.ટન 
તુવેરની ખરીદી કરવામાં આવી છે. ગુજકોમાસોલ દ્ારા તા. ૧ મે ્ી 15 
મે સુધીમાં રૂ. ૧૧૯ કરોડના ટકંમતના ર૪,૩૭૦ મે.ટન ચરાની ખરીદી 
કરવામા ંઆવી છે. જ્ારે રૂ. ૧૭ કરોડની ટકંમતના ૩૭પ૭ મ.ેટન રા્ડાની 
પર ખરીદી કરીને ખેડૂતોનો પોષરક્ષમ ભાવ આપ્ો છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીના સવચવશ્ીએ કહ્ં હતું કે, હાલમાં રાજ્માં કુલ-૧ર૭ 
માકકેટ્ાડ્ણ કા્્ણરત છે જેના માધ્મ્ી રાજ્ના ખેડૂતો પાસે્ી અત્ાર 
સુધીમાં કુલ-૪૦ લાખ વવિદ્ટલ અનાજની ખરીદી કરવામાં આવી છે. 
જેમાં ૧૩ લાખ વવિદ્ટલ ઘઉં, ૯.પ લાખ વવિદ્ટલ એરંડા, ર લાખ વવિદ્ટલ 
રા્ડો, ૧.૬૦ લાખ વવિદ્ટલ ચરા, ૧.૯૦ લાખ વવિદ્ટલ કપાસ, 
૮ર,૦૦૦ વવિદ્ટલ મગફળી જ્ારે ૩૭,૪૪ર વવિદ્ટલ તમાકુનો સમાવેશ 
્ા્ છે. 

આ તમામ ખરીદી વખતે માકકેટ્ાડ્ણ દ્ારા ખડૂેતોન ેSMSના માધ્મ્ી 
જાર કરીને માસક સા્ે સંપૂર્ણ સામાવજક અંતર જાળવીને આ ખરીદીની 
પ્રવક્ર્ા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. લોકડાઉનની ન્સ્વતમાં પર રાજ્ સરકારે 
ધરતીપતુ્ો પાસે્ ી તમેની જરસ ટેકાના ભાવ ેખરીદીન ેતમેનુ ંપરુતુ ંવળતર 
આપ્ું છે. •

અમદાવાદ	-	ગાંધરીનગર	
હાઇવેના	કા્ય્સનો	પુનઃ	

પ્રારંભ	્શે

લૉકડાઉન દરવમ્ાન દેશની આવ્્ણક પ્રવૃવત્ શરૂ 
્ા્ અને લોક ડાઉનનો ચુસતપરે અમલ ્ ા્ તે માટે 
આંવશક છૂટછાટો આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી 
છે. લોકડાઉન દરવમ્ાન માગ્ણ મકાન વવભાગના કામો 
જે બંધ હતા તે શરૂ કરવાની મંજૂરી પર આપી છે. 
ત્ારે રાજ્ના માગ્ણ મકાન વવભાગના અંદાજે રૂવપ્ા 
૯ ્ી ૧૦ હજાર કરોડના કામો શરૂ કરવામાં આવ્ા 
છે. જ્ારે અદ્્ કામો પર રાજ્ના માગ્ણ મકાન 
વવભાગ દ્ારા કોદ્ટ્ાકટરોના સંકલનમાં રહી ટૂંક 
સમ્માં શરૂ કરવાનું આ્ોજન છે.

આ અંગે વધુ વવગત આપતા ના્બ મુખ્મંત્ી 
શ્ી નીવતનભાઇ પટેલે જરાવ્ું હતું કે, અમદાવાદ-
ગાંધીનગર વચ્ચે ટ્ાટફકનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે છ 
માગદી્ લેનનો રોડ તૈ્ાર કરવામાં આવી રહ્ો છે. 
આ વવકાસલક્ષી પ્રોજેકટના ભાગરૂપે ગાંધીનગર-
અમદાવાદ હાઇવે પર આવેલ પકવાન ચાર રસતા પર 
તૈ્ાર ્ઇ રહેલા ઓવરવરિજના કામની ના્બ 
મુખ્મંત્ીશ્ી નીવતનભાઇ પટેલે મુલાકાત લીધી હતી 
અન ેઆ પ્રોજકેટ ઓગષ્ટના અતં સધુીમાં પરુ્ણ કરવામાં 
આવશે તેવો વવશ્વાસ વ્કત ક્ગો હતો. એ જ રીતે 
સારંદ સકકિલ અને વૈષરોવદેવી સકકિલ પર પર 
ઓવરરિીજ અને અંડરરિીજના કામો હા્ ધરવામા 
આવશે અને આ કામો પર ઓકટોબર માસના અંત 
સધુીમા ંપરૂ્ણ કરવાનુ ંરાજ્ સરકારનુ ંઆ્ોજન છે.•

જનવહત
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કોરોના	વા્યરસના	સંક્રમણને	રોકવા	મા્ે	્ેકનોલોજીનો	મહત્તમ	ઉપ્યોગ
કોરોનાના સંક્રમરને વધુ ફેલાતો રોકવા 

માટે લૉકડાઉન દરવમ્ાન જે પ્રવતબંધો 
લગાવા્ા છે તેનું ચુસત પાલન કરાવવા 
પોલીસ સતત વોચ રાખી રહી છે. વન્મ 
વવરદ્ધ કે કા્દા વવરદ્ધના કૃત્ો જ ેલોકો કરશે 
તેમની સામે કડકમાં કડક કા્્ણવાહી કરાશે. 
એટલે નાગટરકોને પોતાના ત્ા અદ્્ના 
સવાસથ્નું જોખમ ઊભું ન ્ા્ તેવી પ્રવૃવત્ 
ન કરવા રાજ્ના પોલીસ વડા શ્ી વશવાનંદ 
ઝાએ અપીલ કરી હતી.

શ્ી ઝાએ ઉમે્ુ્ણ હતું કે લૉકડાઉન દરવમ્ાન વ્ાજબી કારર 
વગર લોકોનું ભેગા ્ વું, પ્રવતબંવધત ચીજવસતુઓનું વેચાર કરવું, 
વબનજરૂરી રીતે બહાર ફરવા જેવા બનાવો પકડવામાં આવી રહ્ા 
છે. લૉકડાઉનમા ંઅગાઉ વાહન પકડા્ુ ંહશ ેતવેા લોકો ફરી વખત 
બહાર આવશે અને કારર વગર ફરશે તો તેનું વાહન પુનઃ જપ્ત 
કરાશે. એ જ રીતે ટુ વહીલર પર એક ્ી વધુ લોકો અને ફોર 
વહીલરમાં બે ્ી વધુ લોકો મુસાફરી કરતા પકડાશે તો પર તેની 
સામે કા્્ણવાહી કરાશે. ધાવમ્ણક સ્ાનો પર એકત્ ન ્વા અગાઉ 
અપીલ કરાઈ છે તેમ છતાં્ ગઈકાલે અમદાવાદના સાબરમતી 
ખાતે એક મંટદરમાં આરતી માટે લોકો ભેગા ્તા પૂજારી સવહત 
આઠ લોકો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્ો છે.

લૉકડાઉનમાં્ી જેને મુવક્ત આપવામાં આવી છે તેવા વાહનો 
અ્વા વ્વક્તઓ મુવક્તનો દુરપ્ોગ ન કરે તે માટે પર પોલીસ 
સતત નજર રાખી રહી છે. મુવક્ત અંગેના જે પાસ તંત્ દ્ારા 
અપા્ા છે તેનું પર ચેટકંગ કરવામાં આવી રહ્ં છે. ગઈકાલે 
આરંદ વજલાના ઉમરેઠ ખાતે એક કદ્ટેનરમાં 105 શ્વમકોને 
બેસાડીને રાજકોટ્ી અદ્્ રાજ્માં લઇ જવાતા હતા. જેમાં 
મેટડકલ સપલા્ કરવાના પાસની આડમા ંમારસોની હેરાફેરી ્ તી 
હોવાનું જરાતા તે કદ્ટેનરના માવલક સામે ગુનો નોંધી વાહન 
જપ્ત કરા્ું છે અને મોકલનારને પર ગુનામાં સામેલ કરાશે.

લૉકડાઉનમાં આવંશક છટૂછાટ આપવાના ભાગરૂપ ેઅમદાવાદ 
શહેરમાં કટર્ારા અન ેશાકભાજીના વચેાર માટેની છૂટ આપવામાં 
આવી છે તેવી જ રીતે કેટલાક વજલાઓમાં ઉદ્ોગો પર શરં ્ ઈ 

રહ્ા છે ત્ારે લોકો કોરોનાના સંક્રમર્ી 
બચવા કાળજી રાખે તેમ જરાવી શ્ી ઝાએ 
કહ્ં હતંુ કે આંવશક છૂટછાટ દરવમ્ાન 
નાગટરકો સોવશ્લ ટડસટદ્સ જાળવે એ અત્તં 
જરૂરી છે અને માસક ત્ા હેદ્ડસેવનટાઈઝરનો 
અવશ્ ઉપ્ોગ કરે તે ઇચછની્ છે.

લોકોની ભીડ હો્ કે સોવશ્લ ટડસટન્દ્સંગ 
જળવાતંુ ન હો્ ત્ાં પોલીસ તંત્ દ્ારા 
કા ્્ણવાહી કરવામા ંઆવ ેછે. નાગટરકો તરફ્ી 

પોલીસ કદ્ટ્ોલ રૂમના ૧૦૦ નંબર ઉપર લોકોની ભીડ હતી કે 
સોવશ્લ ટડસટન્દ્સંગ ન ્તી હોવાની મળેલી ફટર્ાદો સંદભવે 
ગઈકાલે ૩૬ ગુના નોંધી કા્દેસરની કા્્ણવાહી કરવામાં આવી 
હોવાનું તેમરે ઉમે્ુું હતું. 

શ્ી ઝાએ વધુમાં જરાવ્ું હતું કે, વવવવધ માધ્મો દ્ારા જે 
ગુનાઓ ગત રોજ્ી દાખલ ્્ા છે, તેમાં ડ્ોનના સવવેલદ્સ્ી 
૨૦૪ ગુના નોંધા્ા છે. આ સવવેલદ્સ્ી તા. ૧૫ જુન સુધીમાં 
૧૨,૮૪૦ ગુના દાખલ કરીને ૨૩,૨૭૨ લોકોની ધરપકડ કરાઈ 
છે. જ્ારે સમાટ્ણ વસટી અને વવશ્વાસ પ્રોજેકટ હેઠળ CCTV 
નેટવકકિ દ્ારા ૧૦૦ ગુના નોંધીને ૧૦૧ લોકોની ધરપકડ કરાઈ 
છે. આ રીતે અત્ાર સુધીમાં CCTVના માધ્મ્ી ૩,૩૧૧ 
ગુના નોંધીને ૪,૪૫૩ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 

શ્ી ઝાએ કહં્ હતું  ક ે, રહરેાંક વવસતારની વવવવધ 
સોસા્ટીઓમા ંલગાવવામા ંઆવેલા ખાનગી CCTV કેમરેાના 
ફૂટેજના આધારે ૭૦૮ ગુનામાં કુલ ૯૭૮ લોકોની અટકા્ત 
કરવામાં આવી છે. આ જ રીતે, સોવશ્લ મીટડ્ા પર ખોટા 
મેસેજ અને અફવાઓ ફેલાવા સંદભવે ૭૮૯ ગુના દાખલ કરીને 
૧,૬૧૮  આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્ારે સોવશ્લ 
માધ્મો પર અફવા ફેલાવતા  અત્ાર સુધીમાં  ૭૪૪  એકાઉદ્ટ 
બલોક કરવામાં આવ્ા છે.

પોલીસ દ્ારા વવટડ્ોગ્રાફી, ઓટોમટેટક નંબર પલટે રેકૉન્ગ્નશન 
(ANPR), કેમરેા માઉદ્ટ ખાસ ‘પ્રહરી’ વાહન ત્ા PCR 
વાનના માધ્મ્ી અત્ાર સધુીમા ં કુલ ૬,૮૨૩ ગનુા દાખલ 
કરવામા ંઆવ્ા છે. •

સુરક્ા
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માધાપરનરી	માસક	વનમા્સણનરી	સેવાને	વબરદાવતા	મુખ્યમંત્રીશ્રી

“તેરા તુજકો અપ ્ણર ગૌ સેવા 
અવભ્ાન” હેઠળ કચછના માધાપરમાં 
વવનામલૂ્ ેમાસક બનાવતા જનૈ અન ેદરજી 
સમાજ સા્ે મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ 
રૂપારીએ વવડી્ો કોદ્ફરદ્સ્ી વાત કરી 
હતી અને તેમના આ કા્્ણને વબરદાવીને 
ધદ્્વાદ આપ્ાં હતાં.

વૈવશ્વક મહામારી કોરોના વા્રસ 
કોવવડ-૧૯ના સંક્રમરન ેઅટકાવવા અને 
સાવચતેીના પગલારૂપ ેસમગ્ર દેશમાં ત્ીજુ 
લોકડાઉન ચાલી રહ્ુ ંછે અન ેલોકોએ માસક 
પહેરવો અવનવા ્્ણ છે ત્ારે કચછ વજલાના 
ભજુના માધાપર ગામના જનૈ અન ેદરજી 
સમાજ છેલા ૪૦ ટદવસ્ી વવનામૂલ્ ેમાસક 
બનાવવાની રાષ્ટસવેા કરી રહ્ા છે. તેરા 
તજુકો અપ્ણર અવભ્ાન જનૈ સમાજ અને 
માધાપર દરજી સમાજ બનંએે એક લાખ 
માસક તૈ્ ાર ક્ા્ણ છે. જમેાં્ ી ૮૦ હજાર 
જટેલા માસકનુ ંવવવવધ સ્ળે અન ેલોકોમાં 
વવનામલૂ્ ેવવતરર ક્ુ્ણ છે.

દુષકાળ હો્ કે કોરોના હો્ કચછ પર 
આફત આવે ત્ારે કચછવાસીઓ પ્રત્ે 

આગવો લગાવ રાખનારા સંવેદનશીલ 
મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 
હંમેશા પોતાની સંવેદના્ી લોકોની 
લાગરીઓ અને કામગીરીને વબરદાવી 
ધદ્્વાદ આપ્ા છે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ જીવંત વવડી્ો 
સંવાદમાં સમસત જૈન સમાજ માધાપરના 
આ અવભ્ાનને  વબરદ ા વ્ું  હતું . 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ જરાવ્ું હતું કે, કોરોના 
વા્રસમાં લોકોને સુરવક્ષત કરવા જે 
અવભ્ાન ઉપાડ્ું છે તેને હું વબરદાવું છું. 
જે લોકો આ કરે છે તે પુણ્્નું કામ કરે છે.

સાર ા  ક ામ કરાવવા ભગવાન 
પુણ્્શાળી આતમાઓને સોપે છે તે કામ 
માટે તમને બધાને પસંદ ક્ા્ણ છે.

કોરોનાનું સંક્રમર ફેલા્ નહીં તે માટે 
સૌ સામાવજક અંતરનું પાલન કરો તેવંુ 
વનવેદન કરી મુખ્મંત્ીશ્ીએ દરજી 
સમાજના બધા ભાઇઓનો આભાર માદ્્ો 
હતો તેમજ બાળક્ી લઇ ગરીબ સુધી આ 
માસક પહોંચે તેમ નીવતનભાઇ દરજીને 
સંવાદમાં અપીલ કરી હતી.

જ્ારે માસકનુ ંરો-મટીરી્લ આપનાર 
તેરા તુજકો અપ્ણર અવભ્ાનના અગ્રરી 
શ્ી વહતેશભાઇ ખંડોરે મુખ્મંત્ીશ્ીને 
વવગતો આપતાં જરાવ્ું હતું કે, વજલા 
વહીવટી તંત્, દાતાઓ અને સંસ્ા દ્ારા 
કરાતી પ્રવૃવતઓમાં સૌનો સહકાર મળે છે 
અને આપે દરજી સમાજની સમાજસેવાની 
નોંધ લીધી ત ેમાટે આભાર માન ુછુ.ં તમેરે 
જરાવ્ું હતું કે, માસકનું રો-મટીરી્લ 
આપીને માધાપરના ૬૦ જેટલા ભાઇ-
બહેનોએ વવનામૂલ્ે ૧ લાખ માસક તૈ્ાર 
ક્ા્ણ છે જેમાં્ ી કચછના વવવવધ સ્ળો અને 
લોકોમાં ૮૦ હજાર જેટલા માસકનું 
વવનામૂલ્ે માસક વવતરર કા્્ણએ સમગ્ર 
ગુજરાતના લોકો માટે પ્રેરરાદા્ી બની 
રહેશે, એમ મુખ્મંત્ીશ્ીએ ધદ્્વાદ 
આપતા જરાવ્ું હતું.

આ સંવાદ કા્ ્ણક્રમમાં  અગ્રરી 
ટદલીપભાઇ વત્વેદી, વહતેશભાઇ ખંડોર, 
તેમજ તેરા તુજકો અપ્ણરના સંસ્ા 
સવ્ંસેવકો અને માધાપરના દરજીકામ 
કરતા સવ્ંસેવકો હાજર રહ્ા હતા. •

મખુ્યમતં્રીશ્રી-પ્રધાનમંત્રીશ્રીનરી	રાહતવનવધમા	ંરાજકો્વાસરીઓનો	્ફાળો
કોરોના વા્રસની બીમારી સામે લડવા માટે મુખ્ મંત્ી 

શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીની અપીલને ધ્ાનમાં લઈને નાગટરકો, 
સેવાભાવી સંસ્ાઓ, સવૈન્ચછક સંગઠનો અને ઔદ્ોવગક એકમો 
વગેરે દ્ારા રાજકોટ કલેકટર કચેરી ખાતે તા. 4 મે સુધીમાં 
રૂ. ૧૮,૩૭,૮૩૩ની રકમ મુખ્મંત્ીશ્ીના રાહતવનવધમાં અપ્ણર 
કરવામાં આવી છે. જ્ારે પ્રધાનમંત્ી રાહત વનવધમાં રૂા.૧ લાખ 

એક હજારની રકમ અપ્ણર કરવામાં આવી છે.  
જેમાં શ્ી કોટન સીડસ કૃસર દ્ારા રૂ. ૨ લાખ પ૦ હજાર,  

તાલુકા વવકાસ અવધકારી દ્ારા રૂા. ૧૫,૭૨,૩૩૩, રજની ગોલ 
પ્રસેીડદે્ટ, શ્ામ પાકકિ, રાજકોટ દ્ારા રૂ. ૧૫ હજાર ત્ા પ્રધાનમતં્ી 
રાહત વનવધમા ંશ્ે્ સ કો. ઓપ.હાઉસીંગ સોસા્ટીના પ્રમખુ દ્ારા 
૧ લાખ એક હજારની સહા્નો સમાવેશ ્ા્ છે. •

મખુ્યમતં્રીશ્રી-પ્રધાનમંત્રીશ્રીનરી	રાહતવનવધમા	ંરાજકો્વાસરીઓનો	્ફાળો
કોરોના વા્રસની બીમારી સામે લડવા માટે મુખ્ મંત્ી 

શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીની અપીલને ધ્ાનમાં લઈને નાગટરકો, 
સેવાભાવી સંસ્ાઓ, સવૈન્ચછક સંગઠનો અને ઔદ્ોવગક એકમો 
વગેરે દ્ારા રાજકોટ કલેકટર કચેરી ખાતે તા. 4 મે સુધીમાં 
રૂ. ૧૮,૩૭,૮૩૩ની રકમ મુખ્મંત્ીશ્ીના રાહતવનવધમાં અપ્ણર 
કરવામાં આવી છે. જ્ારે પ્રધાનમંત્ી રાહત વનવધમાં રૂા.૧ લાખ 

મખુ્યમતં્રીશ્રી-પ્રધાનમંત્રીશ્રીનરી	રાહતવનવધમા	ંરાજકો્વાસરીઓનો	્ફાળો
એક હજારની રકમ અપ્ણર કરવામાં આવી છે.  

તાલુકા વવકાસ અવધકારી દ્ારા રૂા. ૧૫,૭૨,૩૩૩, રજની ગોલ 
પ્રસેીડદે્ટ, શ્ામ પાકકિ, રાજકોટ દ્ારા રૂ. ૧૫ હજાર ત્ા પ્રધાનમતં્ી 
રાહત વનવધમા ંશ્ે્ સ કો. ઓપ.હાઉસીંગ સોસા્ટીના પ્રમખુ દ્ારા 
૧ લાખ એક હજારની સહા્નો સમાવેશ ્ા્ છે. •

અવભવાદન
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કોરોના	વોદર્યસ્સને	કો્રી-કો્રી	સલામ
" દેવાંગ	મેવાડા

કોરોના વોટર્સ્ણ.. આ શબદ આજકાલ દરેકના મનમાં આદર 
સા્ે લેવાઇ રહ્ો છે. કોરોના વા્રસની વૈવશ્વક મહામારીનાં 
કારરે દેશ સવહત સમગ્ર વવશ્વની માનવજાતનાં અન્સતતવ સામે 
પ્રશ્ન ઉપન્સ્ત ્્ો છે ત્ાર ે આ મહામારી્ી નાગટરકોને 
બચાવવા માટે મેદાને પડેલા તમામ કમ્ણશીલો અને નાગટરકો 
્ોદ્ધાઓ બની લડી રહ્ાં છે, તે કોરોના વોટર્સ્ણ છે. રાજ્ અને 
દેશમાં કોરોના વા્રસ સામે લડી રહેલા તમામ સાધન અને 
સાધ્નો નાગટરકો દ્ારા હ્રદ્પવૂ્ણક આભાર વ્ક્ત કરવામાં આવી 
રહ્ો છે. કોરોના વોટર્સ્ણમાં ડોકટસ્ણ, નસ્ણ, પોલીસનાં જવાનો તો 
છે જ, તેની સા્ે, શહેર-નગરને ચોખખું રાખનારા સફાઈ 
કમ્ણચારીઓ, સગભા્ણ મવહલા કમ્ણ્ોગીઓ ત્ા ટકશોરીઓનાં 
આરોગ્ની સંભાળ રાખતી આશા વકકિરો અને આંગરવાડીની 
બહેનો અને તમામ નાગટરકો અને સરકાર વચ્ચે સંવાદનો સેતુ 
બનતા મીટડ્ાકમદીઓ પર લડવૈ્ા છે.

ભૂતકાળમાં કદી ન જો્ેલી આ એક એવી ઐવતહાવસક લડાઈ 
છે કે જેમાં દુશમનને નરી આંખે જોઈ શકાતો ન્ી કે તેનો સંપૂર્ણ 
ખાતમો બોલાવી શકાતો ન્ી, વળી તેને નાબૂદ કરવાની કોઇ 
દવા-રસી શોધાઇ ન્ી. આ રસી ક્ાં્ી અને ક્ારે આવશે તે 
કહી શકા્ તેમ ન્ી. આવી વવકટ ન્સ્વતમાં આ રોગ્ી 
નાગટરકોને બચાવવાની તંત્ની જવાબદારી ખૂબ વધી જા્ છે. 

તે સમ્ે કોરોના વોટર્સ્ણની ભૂવમકા મહતવની બની જા્ છે. 
પોતાની જવાબદારી સમજી તેને શ્ેષ્તર રીતે બજાવનાર કોરોના 
વોટર્સ્ણન ેવબરદાવવા, પ્રોતસાવહત કરવા અન ે્ ્ોવચત સદ્માવનત 
કરવા જરૂરી છે. તે્ી જ વડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રિભાઈ મોદીએ સમગ્ર 
દેશમાં કોરોના વોટર્સ્ણનું સદ્માન કરવાનો વનર્ણ્ ક્ગો. જે 
અંતગ્ણત વા્ુસેનાનાં ફા્ટર પલેન - હવેલકોપટર દ્ારા દેશમાં 
આવલેી વવવવધ હોન્સપટલ પર પષુપવષા્ણ કરવામા ંઆવી રહી હતી. 
આ પુષપવષા્ણ કોવવડ-19 મહામારી સામેની લડાઈમાં વનઃસવા્્ણ 
ભાવે અવવરત અને અ્ાક સેવા આપનાર લડવૈ્ાઓનો જુસસો 
વધારવો, તેમનું સદ્માન કરવા અને એકજૂ્તાની લાગરી 
દશા્ણવવાનો પ્ર્ાસ હતો. 

સામાદ્્ રીતે, ્ોદ્ધો એને કહેવામાં આવે કે જે પોતાના 
રાજ્-દેશની રક્ષા માટે પોતાના જીવની પરવાહ ક્ા્ણ વગર 
રરમેદાનમાં લડાઈ કરે. આજના કોરોના વોટર્સ્ણ નાગટરકોની 
રક્ષા કરવા મેદાનમાં આવ્ા છે. તેઓ પોતાના જીવનને જોખમમાં 
મૂકીને કોરોનાના દદદીઓની સારવાર કરી રહ્ાં છે, કોરોના 
રોગને ફેલાતો અટકાવવા સાફ-સફાઈ કરી રહ્ાં છે અને, 
ભરઉનાળામાં ચાર રસતા પર ઊભા રહીને લોકડાઉનનું પાલન 
કરાવી રહ્ાં છે. પોતાના ગામમાં કોરોનાને પ્રવેશતો અટકાવવા 
ગામની બહાર પહેરો ભરતાં ગ્રામજનો પર કોરોના વોટર્સ્ણ 
જ છે. 

કવર	સ્ોરરી
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આવા જ કોરોના સામે લડતા જમીની ્ોદ્ધાઓને હવાઇ 
્ોદ્ધાઓની એર સેલ્ુટ કરવામાં આવી હતી. ભારતી્ વા્ુસેના 
દ્ારા ભારતના 17 રાજ્ો અને કેદ્રિશાવસત પ્રદેશની રાજધાની 
ખાતે અંદાજે એક જ સમ્ે કોવવડ-19 હોન્સપટલસ ઉપર પુષપવષા્ણ 
કરીને કોરોના વોટર્સ્ણનું સદ્માન કરવામાં આવ્ું હતું. દેશભરમાં 
ભારતી્ સેનાની ત્રે્ પાંખો દ્ારા ્ુદ્ધ વવમાનોમાં્ી આરોગ્ 
મંટદર જેવા દવાખાનાઓ પર પુષપવષા્ણ સવહત અનુકૂળતા 
પ્રમારેના કા્્ણક્રમો ્ોજીને આરોગ્ ક્ષેત્ના કોરોના શુરવીરોનું 
સદ્માન કરવામાં આવ્ું હતું. જેમાં ગુજરાતમાં અમદાવાદ ન્સ્ત 
બી.જે મેડીકલ કોલેજ કેમપસમાં આવેલી કોવવડ-19 હોન્સપટલ 
તેમજ જી.એમ.ઇ.આર.એસ વસવવલ હોન્સપટલ ગાંધીનગરનો 
સમાવેશ કરા્ો હતો.

 જેમાં પાટનગર ગાંધીનગરમાં વસવવલમાં આવેલી કોવવડ 
હોન્સપટલ ઉપર ભારતી્ વા્ુસેનાના MI-17 V5 હેવલકોપટર 
દ્ારા અંદાજે ૧૦૦ મીટરની ઊંચાઈએ્ી પુષપવષા્ણ કરીને કોરોના 
વોટર્સ્ણનું સદ્માન કરીને તેમનો જુસસો વધા્ગો હતો. ભારતી્ 
વા્ુદળના ખાસ બદે્ડ દ્ારા ગાધંીનગર વસવવલમા ંઆવલેી કોવવડ-
19 હોન્સપટલમાં 'સારે જહાં સે અચછા વહદ્દુસતા હમારા' ધૂન 
વગાડીને તમામ કોરોના વોટર્સ્ણનું સદ્માન કરતા સમગ્ર 
વાતાવરર ભાવનાતમક બદ્્ંુ હતુ.ં સા્ેસા્ે ત્ા ંઉપન્સ્ત તબીબો, 
નસ્ણ, મેટડકલ સટાફ, દદદીઓ અને સામાદ્્ લોકોએ પર સામાવજક 
અંતર જાળવીને તાળીઓ પાડીને તેમનું સદ્માન કરીને સમગ્ર 
વાતાવરરને જુસસામ્ બનાવીને કોરોના વોટર્સ્ણનો જુસસો વધુ 
બુલંદ ક્ગો હતો.

આ સા્ે ભારતી્ વા્ુસેનાના સૌ્ી શવક્તશાળી એવા 
સખુોઈ-3૦ ત્ર ્ દુ્ધ વવમાનો દ્ારા ફાઈટર એરક્રાફટ ફોરમશેનમાં 
માત્ ૫૦૦ મીટરની સૌ્ી નીચી ઊંચાઈએ ગુજરાત વવધાનસભા 
ઉપર્ી પસાર ્ઈ ફલા્ પાસટ ્ોજીને કોરોના વોટર્સ્ણનું 
સદ્માન ક્ુું હતું. 

અમદાવાદની વસવવલ હોન્સપટલ અને બી.જે મેડીકલ કોલેજ, 
એસ.વી.પી હોસપીટલ પર એરફોસ્ણ દ્ારા પષુપવષા્ણ કરવામા ંઆવી 
હતી. કોરોના સામે લડી રહેલા જમીની ્ોદ્ધા એવા તબીબો પ્રત્ે 
એરફોસ્ણના આસમાની ્ ોદ્ધા દ્ારા કૃતજ્તા વ્ક્ત કરવામાં આવી 
હતી. બંને જગ્ાએ એરફોસ્ણ દ્ારા બેદ્ડ-વાદન કરી કોરોના 
વોટર્સ્ણ પ્રત્ે સંગીતમ્ આભાર વ્ક્ત કરવામાં આવ્ો હતો. 
એરફોસ્ણ બેદ્ડ દ્ારા 'સારે જહાં સે અચછા વહદ્દોસતા હમારા....' 
ધૂન વગાડાતા વાતાવરર ઊજા્ણમ્ બદ્્ું હતું. 

એરફોસ્ણના 3 એસ.્ુ.-30 (સુખોઈ) ્ુદ્ધ વવમાનોએ 
અમદાવાદ શહેર પર ફલા્પાસટ ક્ુું હતું. એરો-હેડ ફોમવેશનમાં 
સુખોઇ વવમાનોની આ ઉડાન લો-લેવલ એટલે કે ઓછી ઊંચાઇ 
પરની ઉડાન હતી.  

કોરોનાનું સંક્રમર ખાળવા વવવવધ ક્ષેત્ે અનેક લોકો કોરોના 
વોટર્સ્ણ બનીને આપરું રક્ષર કરી રહ્ા છે, ત્ારે ભારતી્ વા્ુ 
સેનાએ તેમના ખાસ લડાકુ વવમાન દ્ારા દેશની હોન્સપટલસ પર 
પુષપવષા્ણ કરીને કોરોના વા્રસની સેવાને વબરદાવવાની સા્ે 
સા્ે તેમનો સેવાનો જુસસો બુલંદ ક્ગો હતો. 

 અત્ે ઉલેખની્ છે કે અમદાવાદની વસવવલ હોન્સપટલ 
પટરસરમાં 1200 બેડની કોવવડ હોન્સપટલમાં ત્ા એસવીપી 
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હોસપીટલમાં કોરોના વા્રસના 
અનેક દદદીઓનો ઈલાજ કરાઈ 
રહ્ો છે. આ દદદીઓની સેવા 
સુશ્ુષા માટ ે અનેક તબીબો, 
નવસુંગ સટાફ, પેરામેટડકલ સટાફ 
અને  સેવકો છ ેલા ક ેટલા્ 
ટદવસો્ી કા્ ્ણરત છે ત્ાર ે 
તેમની આ સેવાના સદ્માનરૂપે 
ભ ારત ી્  વ ા્ુ સેન ાન ી  આ 
પુષપવષા્ણએ તેમના સેવા જુસસાને બુલંદ બનાવ્ો હતો.

કોરોના સામેની જંગ લડી રહેલા તબીબી કમ્ણચારીઓ અને 
નસ્ણનો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. આવા સમ્ે ભારતી્ 
વા્ુસેનાએ સમગ્ર રાષ્ટવતી સૌ કોરોના વોટર્સ્ણનો વવવશષ્ટ 
આભાર માનીને તેઓનું મનોબળ વધા્ુું છે.

વડોદરામાં કોરોના વોટર્સ્ણને પર અનોખી રીતે સલામી 
આપવામાં આવી હતી. પ્રાચીન કાળ્ી સેના સા્ે સંગીત અને 
બેદ્ડવાદન પરંપરા અતૂટપરે જોડા્ેલી રહી છ.ે બેદ્ડ દ્ારા 
આક્રમર માટેના જોશનો સંચાર કરવો, વીરતાનું અવભવાદન 
કરવું અને શહાદતને અંજવલ આપવી એ સેનાની ભવ્ પરંપરા 
છે. સેનાએ સંગીતને, પ્રસંગ પ્રમારે વીર રસ, ઉતસાહ, કરરા, 
સદ્માન, અવભવાદન, અંજવલ જેવા ભાવોને અવભવ્ક્ત કરતી 

ધૂનો દ્ારા સૈવનક જીવનનો ભાગ બનાવ્ું છે. એ સૈદ્્ સંગીત 
પરંપરાને માધ્મ બનાવીને ભારતી્ સેનાની 29મી એર ટડફેદ્સ 
રેજીમેદ્ટ - એ. એ.ડી.ની બેદ્ડવાદક ટુકડીએ સ્ાજી હોન્સપટલના 
પ્રાંગરમાં શૌ્્ણ અને ઉતસાહપ્રેરક ધૂનો વગાડીને કોરોના સંકટમાં 
લોકોની જીવન રક્ષા માટે લડવૈ્ા બનીને ઝઝૂમી રહેલા આરોગ્ 
ક્ષેત્ના કોરોના ્ોદ્ધાઓનું સંગીત સલામી દ્ારા અભૂતપૂવ્ણ 
અવભવાદન ક્ુું હતું. એટલું જ નવહ, તબીબો, નવસુંગ અને 
તમામ સહા્ક આરોગ્ સેવકોને શુભકામનાના પ્રતીક રૂપે ભેટો 
આપી હતી.

ઉલખેની્ છે કે વડોદરાની સ્ાજી હોન્સપટલ કોરોના સામનેી 
લડતનું પ્રારંભ વબંદુ રહી છે.તેને અનુલક્ષીને સેના બેદ્ડ વાદન 
ટુકડીએ આ સ્ળે સલામી વૃંદ વાદનનો કા્્ણક્રમ રાખ્ો હતો .

સામાન્ય	નાગદરકો	પાસે	પણ	કોરોના	
વોદર્યસ્સ	બનાવરી	તક

કોરોિા િોદરયસ્ભ બિરી તબરીબો, િસ્ભ, પત્કાર, પોલરીસ, 
સમાનજક સંસથાિા કાય્ભકરો, એિસરીસરી જેિરી સંસથાઓિા 
કેડટેસ, નિનિધ ગામિા સરપચંશ્રીઓ, આગિેાિો એકજટૂ થઇ 
જિનહત માટે લડરી રહ્ા ંછે તયારે આપણ ેએક સામાનય િાગદરક 
તરરીકે સરકારશ્રીિરી સૂચિાઓિંુ પાલિ કરરી ઘરમાં રહરીિે 
નબિજરૂરરી નહલચાલ િ કરરી. પેનિક બાયીંગ(નબિજરૂરરી 
ચરીજિસતઓુિરી ખરરીિરી- સંગ્રહ)થરી િરૂ રહરીિે, ઘરિરી આસપાસ 
સફાઇ રાખરી, િોનલઅસનટઅર તરરીકે તંત્િે મિિરૂપ થઇિે 
કોરોિા િોદરયર બિરી શકીએ છરીએ. ત્ણ તબક્ાિા લોકડાઉિ 
બાિ એક સામાનય િાગદરક તરરીકે આપણે જો હિે જાગૃત બિરી 
િધુ નિષમ પદરસસથનતિરી ખાળરી શકીએ છરીએ. આિો એકજૂટ 
થઇ સરકારરી તંત્િાહકોિરી સાથે એકજૂટ થઇિે કોરાિાિે 
હંફાિરીએ, હરાિરીએ, િાબૂિ કરરીએ. તકલરીફમાં જ તક રહેલરી 
છે. આપણાિે રાનિ પેઢરીિે િધુ સુંિર િાતાિરણિરી રેટ 
આપિાિરી અમૂલય તક સાંપડરી છે, જેિે િડપરી લઇિે શ્ેષ્ઠ કરરી 
ઉત્તમ િાગદરક અિ ેસમાજિુ ંઉિાહરણ પરંુ પાડરી રારત સાચા 
અથ્ભમાં નિશ્વગુર હોિાિરી છાપિે િધુ ઉજળરી કરરી શકીશું. •

સેનાએ નાગટરકો વચ્ચે આવીને આરોગ્ના કમ્ણવીરોનું 
સદ્માન ક્ુું હો્ એવી આ પ્ર્મ ઘટના છે એવી લાગરી 
વ્ક્ત કરતાં ડૉ. દેવેશ પટેલે જરાવ્ું હતું કે, આરોગ્ કમદીઓ 
સતત બે અઢી મવહના્ી કોરોના સામે ્ુદ્ધ કરી રહ્ા છે, 
એમનો ઉતસાહ આ સદ્માન્ી ખૂબ વધ્ો છે.

હવે અમ ેવધુ ઉતસાહ્ી કોરોનાન ેહરાવવા ઝઝમુીશુ ંએવી 
લાગરી વ્ક્ત કરતાં ડૉ. રાજીવ દવેશ્વરએ જરાવ્ું હતું કે, 
તમેરે બદે્ડ વગાડી, વગફટસ આપી અમારં સદ્માન ક્ુું, એમનો 
ખૂબ ખૂબ આભાર. બેદ્ડવાદક વૃંદના સુકાનીએ જરાવ્ું કે, 
આરોગ્ના ્ોદ્ધાઓ કોરોના સંકટમાં ખૂબ સરાહની્ કા્્ણ 
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	વવધાસનભામાં	વત્રંગો	
લહેરાવરીને	હવાઈ	 

માચ્સપાસ્ને	વધાવાઇ
નિધાિસરા પ્રાંગણમાં આરોગય 

ક્તે્િા કોરોિા યોદ્ધાઓિંુ હિાઈ કૂચ - 
યદુ્ધ નિમાિોિરી માચ્ભપાસટ અિ ેપુષપિષા્ભ 
દ્ારા અનરિાિિ કરિારા િાયુસેિા 
િરીરોિું રાષ્ટ્ર ધિજ લહેરાિરી ગુજરાત 
નિધાિસરાિા અધયક્ શ્રી રાજેનદ્ર 
નત્િિેરીિા માગ્ભિશ્ભિ હેઠળ આિરસરર 
અનરિાિિ કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં સેિાિરી 
ત્ણયે પાખંો દ્ારા ખબૂ અિોખા કાય્ભક્રમો 
િેશરરમા ંયોજીિે કોરોિા સામ ેલોકોિરી 
જીિિ રક્ા માટે લડતા આરોગય કે્ત્િા 
લડિૈયાઓિ ેસનમાિ સલામરી આપિામાં 
આિરી હતરી. એિા રાગરૂપે રારતરીય 
િાયુસેિાિરી સુખોય અિે હનેલકોપટર 
ચાલક ટકુડરીઓએ ગાધંરીિગર ખાત ેિિાખાિાઓ પરથરી ઉડાિ 
રરરીિ ેપષુપ િષા્ભ કરરી, આરોગયિા કોરોિા િોદરયસ્ભિ ેસલામરી 
આપરી હતરી. નિધાિસરા અધયક્શ્રીએ સલામરી આપિારા આ 
િાય ુ સૈનિકોિ ેપ્રનતકાતમક આિકાર આપિા અિ ેએમિુ ંઆ 
અિોખા સૌજનય માટે અનરિાિિ કરિા, નિધાિસરાિા પ્રાગંણમાં 
રવયતા સાથ ેલહેરાતા રાષ્ટ્રધિજિરી શાખ ે કાય્ભક્રમ યોજિામાં 
આવયો હતો.તેમા ં જયારે નિમાિરી ટકુડરી નિધાિસરા ઉપરિા 
આરિ ેિીંધરીિે પસાર થઈ તયારે નિધાિસરાિા અધયક્શ્રી સનહત 
સહએુ નત્રંગા રાષ્ટ્ર ધિજ ફરકાિરી િાય ુસનૈિકોિુ ંરાિસરર 
અનરિાિિ કયુું હતુ.ં કાય્ભક્રમિા અતં ેસામનૂહક રાષ્ટ્રગાિ કરિામાં 
આવયુ ંહતુ.ં •

કરી રહ્ાં છે, અમે એમને સલામ કરીએ છે.
ભારતી્ આમદી એરફોસ્ણ તેમજ નેવીના બહાદુર જવાનોએ 

વડોદરા મ્ુવનવસપલ કોપગોરેશનના કોરોના વોટર્ર એવા ફા્ર 
ફાઇટરનું અવભવાદન કરીને તેઓને ઉતસાહમાં વધારો ક્ગો અને 
તમેની બાહોશીન ેવબરદાવીન ેખબૂ જ ઉત્મ ઉદાહરર આપ્ુ ંહતુ.ં

ભુજમાં વમલીટરી સટેશન દ્ારા કોરોના વોટર્સ્ણનું સદ્માન 
કરવામાં આવ્ું હતું. ભુજ વમલીટરી સટેશનના સટાફ ઓટફસર 
લેફ.કન્ણલ સનલકુમાર અને આમદી મેટડકલ કોપસ્ણના મેજર સંદીપ 
દ્ારા જી.કે.જનરલ હોન્સપટલ ખાતે હોન્સપટલનાં તમામ ડોકટસ્ણ, 
પેરામેટડકલ સટાફ સવહતનાં કમ્ણચારીઓને તેમની આ એક ્ ોધધા 
તરીકેની કામગીરી માટે વબરદાવવામાં આવ્ા હતા.

આ તકે પોલીસ સેવાને પર આ અવધકારીઓ દ્ારા 
વબરદાવવામાં આવી હતી. સરહદ રેંજના આઇ.જી.શ્ી સુભાષ 
વત્વેદીની ઉપન્સ્વતમાં કોરોના વોટર્સગોનું સદ્માન કરતા લેફ.
કન્ણલ શ્ી સનલકુમારે જરાવ્ું હતું કે, દેશની ૧૫૦ કરોડની 
આબાદીને કોરોના સંક્રમર્ી બચાવવા માટે પોલીસ તંત્ ખુબજ 
વનષ્ા્ી કામ કરી રહ્ું છે. આ ઉપરાંત પવચિમ કચછ એસ.પી. 
શ્ી સૌરભ તોલંબી્ાની મુલાકાત લઇને પોલીસનાં જવાનોની 
કામગીરીને વબરદાવવામાં આવી હતી.

વજલા વહીવટી તંત્ના પડદા પાછળનાં કમ્ણવીર ્ોધધાઓનું 
પર ભારતી્ સનેા દ્ારા આ તબકકે સદ્માન કરવામાં આવ્ુ ંહતુ.ં 
લફે. કન્ણલ સનલકુમારે વજલા કલેકટર શ્ી પ્રવીરા ડી.કે.ન ેમળીને 
વહીવટી તંત્ની કામગીરી વબરદાવી હતી. આ પ્રસંગે અવધક 
વનવાસી કલેકટર શ્ી કુલદીપવસંહ ઝાલા, ભુજ પ્રાંત અવધકારી શ્ી 
મનીષ ગરુવારી અન ેડીઝાસટર શાખાના મામલતદાર શ્ી પ્રજાપવત 
ઉપન્સ્ત રહ્ા હતા.

દેશને કોવવડ-૧૯નાં અંધકારમાં્ી મુક્ત કરવા માટે પ્રત્ક્ષ 
અ્વા પરોક્ષ રીતે સંકળા્ેલા કોરોના વોટર્સ્ણને ઇન્દ્ડ્ન 
કોસટગાડ્ણના વવવવધ જહાજો રિારા પોરબંદર ખાતે સલામી 
આપવામાં આવી હતી. કોસટગાડ્ણના સૂર, અંટકત, આરૂષ, 
રાજરતન સવહત કુલ ૭ જહાજો રિારા પોરબંદરના દટર્ામાં 
સૂરજ આ્મી્ા બાદ રોશની્ી સુશોવભત ્્ેલા જહાજો દ્ારા 

દટર્ામાં આતશબાજી કરીને કોરોના ્ોદ્ધાઓને સલામી 
આપવામાં આવી હતી.

આ સદ્માન માત્ વસવવલ હોન્સપટલ પૂરતું  ન્ી. 
અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર જેવા વવવવધ શહેરોમાં પર 
સામાદ્્ નાગટરકો દ્ારા કોરોના વોટર્સ્ણનું સદ્માન કરવામાં 
આવ્ું છે. જે નાગટરકોની તેમના પ્રત્ેનો આદર દશા્ણવે છે. 
આ સંકટની ઘડીમાં આપરા સૌના સવાસથ્ની સુખાકારી માટે 
ટદવસ-રાત એક કરીને કામ કરતાં તમામ કોરોના વોટર્સ્ણને 
આપવામાં આવેલું સદ્માન માત્ એક ટદવસ પૂરતું વસમીત રહી 
ન જા્ તેનું ધ્ાન રાખવી આપરી ફરજ છે. આ તમામ કોરોના 
વોટર્સ્ણ આપરા માટે ફરજ બજાવી રહ્ાં છે. એ લોકો(કોરોના 
વોટર્સ્ણ) છે, તો આપરે છીએ. •

કવર	સ્ોરરી
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વનણ્સ્ય

રાજકો્માં	ઉદ્ોગ-ધંધા	શરૂ	
કરવાનરી	્છૂ્

 કોરોનાને પગલે લોકડાઉનમાં સુસત ્્ેલી આવ્્ણક 
પ્રવૃવત્ને વેગ આપવા રાજ્ સરકારે વધુ એક વનર્ણ્ ક્ગો 
છે. મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ ૧૪મી મે્ી 
રાજકોટ મહાનગરમાં ઉદ્ોગ-ધંધા ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી 
વજલા કલેકટર દ્ારા આપવામાં  આવશે તેવો 
મહતવપૂર્ણ વનર્ણ્ ક્ગો હતો. આવા ઉદ્ોગ-ધંધા 
શરૂ કરવાની પરવાનગી રાજકોટમાં માત્ 
કદ્ટેદ્મેદ્ટ ઝોન વવસતાર વસવા્ના વવસતારોમાં 
આપવામાં આવશે એવો વનર્ણ્ પર તેમરે 
ક્ગો હતો. 

મખુ્મંત્ીશ્ીના આ વનર્્ણ ની વવગતો આપતાં 
મખુ્મંત્ીશ્ીના સવચવ શ્ી અવશ્વનીકુમારે કહ્ ંહતુ ંકે, 
રાજકોટ શહેરનો સમાવશે ઓરેદ્જ ઝોન કેટેગરીમા ંકરવામાં 
આવલેો હતો. આમ છતા,ં ત્ાં એક અઠવાટડ્ા સધુી કોઇ 
ઉદ્ોગ-ધધંા શરૂ ન કરવા દેવાની સૂચનાઓ તકેદારી રપ ેરાજ્ 
સરકાર દ્ારા આપવામાં આવલેી હતી. મખુ્મતં્ીશ્ીએ હવ ે
છેલા એક અઠવાટડ્ામાં રાજકોટ મહાનગરમા ંકોરોનાનો કોઇ 
નવો કેસ ન આવતા ંતા. ૧૪ મે્ ી રાજકોટમાં કદ્ટેદ્મદે્ટ ઝોન 
વસવા્ના વવસતારોમા ં ઉદ્ોગ-ધધંા ફરી શરૂ કરવાની છટૂ 
આપવાનો વનર્્ણ  ક્ગો હતો. 

મખુ્મતં્ીશ્ીના સવચવ ેવધમુા ંઉમે્ ુ્ણ હતુ ંકે, મખુ્મતં્ીશ્ીએ 
ઊદ્ોગ-ધંધા ફરી શરૂ ્ા્ ત્ારે પ્રવત્ણમાન પટરન્સ્તીને 
ધ્ાન ેરાખી સોવશ્લ ટડસટદ્સીંગ, માસકના ફરવજ્ાત ઉપ્ોગ 
સવહતની બાબતોના અવશ્પરે પાલન માટે પર સૂચનાઓ 
આપી હતી. •

રાજ્યનરી	સબ	રજીસટ્ાર	
કચેરરીઓમાં	વવવવધ	 
સેવાઓ	શરૂ	કરાઈ

રાજ્માં હાલ સબ રજીસટ્ાર કચેરીઓમાં નોંધરી પ્રવક્ર્ાની 
કામગીરી ચાલુ છે તેવી ગ્રામ્ વવસતારની ૯૮ ઉપરાંત ગ્રીન 
ઝોનની ૨૫ અને ઓરેદ્જ ઝોનની ૮૯ મળી કુલ ૨૧૨ સબ 

રજીસટ્ાર કચરેીઓમા ંદસતાવેજ નોંધરીની પ્રવક્ર્ા ત્ા 
સચ્ણ રીપોટ્ણ, મોગવેજ ડીડ અને રીલીઝ ડીડની 

સેવાઓ શરૂ કરવા રાજ્ સરકારે મહતવપૂર્ણ 
વનર્ણ્ લીધો છે. 

આ સબ રજીસટ્ાર કચેરીઓમાં માત્ ઓન 
લાઇન એપોઇદ્ટમદે્ટ મળેવીન ેઅન ેઓનલાઇન 

નોંધરી ફી ભરીન ેજ દસતાવેજ નોંધરી માટે જઈ 
શકાશે. સબ રજીસટ્ારોને કોવવડ-૧૯ અંગેના 

સોવશ્લ ટડસટદ્સીગ તેમજ સેનીટાઇઝેશન સવહતના 
તકેદારીના તમામ પગલાં લેવા પર સૂચના આપવામાં આવી છે. 

વજલાના નોંધરી વનરીક્ષકશ્ીએ જ ેત ેવજલાની સબ રજીસટ્ાર 
કચેરીઓ શરૂ કરવા માટે કલેકટરશ્ીનો પરામશ્ણ કરીને મંજુરી 
મેળવી લેવાની રહેશે તેમજ કલેકટરશ્ીએ નોંધરી કચેરીઓમાં 
દસતાવેજ નોંધરી કામગીરી ચાલુ કરવા માટે ્ોગ્ જરા્ે 
તાતકાવલક મંજૂરી આપવાની રહેશે.

આરોગ્ અને  પરીવાર કલ્ાર વવભાગના તા . 
૦૪/૦૫/૨૦૨૦ના પટરપત્ોમા ંજરાવેલ કદ્ટેઇદ્મદે્ટ વવસતારોમાં 
જો સબ રજીસટ્ાર કચેરી આવતી હશે તો ચાલુ કરવાની રહેશે 
નહી, તેમજ કોઇ સ્ાવનક વવસતાર હોટસપોટ કદ્ટેઇદ્મેદ્ટ જાહેર 
્્ે્ી જે તે કચેરી તુરત જ બંધ કરવામાં આવશે. •

	લોકડાઉનમાં	ઉદ્ોગકારોને	રાહત
મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 

રાજ્માં મોરબી વસરાવમક સવહત  જે 
ઉદ્ોગો ગુજરાત ગેસ કંપની વલવમટેડના 
ગેસનો વપરાશ પોતાના ઉદ્ોગ એકમોમાં 
કરે છે તેમને કેટલીક રાહતો આપી છે. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્માં આવી જ ે
કંપનીઓ ગુજરાત ગેસ લી.નો ગેસ વાપરે 
છે તેવી કંપનીઓને માચ્ણ 2020 ના બીજા 
પખવાટડ્ામાં જે રકમ ડુ ્તી હતી તે 
રકમ ભરવાની મુદત તારીખ 10 મે સુધી 
વધારી આપવાનો વનર્્ણ ક્ગો છે. તારીખ 

10 મેના ડુ ્તી રકમ હવે 23 જૂન સુધી 
ભરી શકાશે અને આ માટે ૧૫-૧૫ 
ટદવસના ચાર હપ્તા આપવામાં આવશે.

શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીએ અદ્્ એક 
મહતવપરૂ્ણ વનર્્ણ  કરતા આવા ઉદ્ોગકારો 
માટે લઈને એવું પર જાહેર ક્ુું છે કે,  
ઉદ્ોગકારોન ેદર મવહન ેવબલમા ંભરવાનો 
્તો ટફકસ ચાજ્ણ મીનીમમ ઓફ ટેક 
પ્રાઇસમાં્ી પર 3 મવહના એટલે કે 
એવપ્રલ, મે અને જૂન માસ માટે મુવક્ત 
આપવામાં આવી છે. 

તમેજ ગજુરાત ગસે કંપની વલવમટેડના 
વબલની વવલંવબત ચુકવરી એટલે કે મોડા 
ભરવામા ંઆવે તો જે 18 ટકા વ્ાજ વસલૂ 
કરવામાં આવતું હતું તે હવે 10 ટકા જ 
વસૂલ કરાશે.

મુખ્મંત્ીશ્ીએ રાજ્ના મોરબી 
સૌરાષ્ટ  સવહત દવક્ષર ગુજરાતના નાના 
ઉદ્ોગો જ ેગજુરાત ગસે કંપની વલવમટેડનો 
ગેસ વપરાશ કરે છે તેમને લોકડાઉનની 
ન્સ્વતમાં આવ્્ણક રાહત આપતા આ 
વનર્ણ્ો ક્ા્ણ છે. •
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વરીજકંપનરીઓ	દ્ારા	વસૂલાતા	ફ્યુઅલ	સરચાજ્સમાં	પ્રવત	્યુવન્	16	પૈસાનો	ઘ્ાડો
રાજ્મા ંવીજ વપરાશ કરતા વીજ ગ્રાહકોન ેસસતા દરે વીજળી 

મળી રહે અન ેવીજ ઉતપાદન ખચ્ણનુ ંભારર ગ્રાહકો પર ન પડે ત ેમાટે 
મખુ્મતં્ી શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીના નતેૃતવવાળી રાજ્ સરકારે 
અનકેવવધ વનર્્ણ ો ગ્રાહકોના વહતમા ંક્ા્ણ છે જનેા ભાગરૂપ ેરાજ્ 
સરકાર હસતકની વીજકંપનીઓ દ્ારા ગ્રાહકો પાસે્ી વસૂલાતા ફ્ુઅલ 
સરચાજ્ણમા ંપ્રવત ્વુનટ ૧૬ પસૈાનો ઘટાડો કરવાનો રાજ્ સરકારે 
વનર્્ણ  ક્ગો છે. જનેા પટરરામ ેરાજ્ના અદંાજ ે૧.૩૦ કરોડ્ી વધુ 
ગ્રાહકો ન ેરૂવપ્ા ૩૧૦ કરોડની રાહતોના લાભ મળશે 

ઊજા્ણમતં્ી સૌરભભાઈ પટેલ ેજરાવ્ંુ હત ુકે, વીજ વપરાશકતા્ણ 
ગ્રાહકો પાસે્ી વીજ વબલમા ંએનર્જી ચાજ્ણ 
ઉપરાતં ફ્ુઅલ સરચાજ્ણ લવેામા ંઆવ ેછે. આ 
ફ્અુલ સરચાજ્ણની વસલુાત ગુજરાત વીજ 
વન્મન આ્ોગ દ્ારા નક્ી કરેલ ફોમ્ુ્ણલાના 
આધારે વસલૂવામા ંઆવ ેછે. પાછલા વત્માવસક 
ગાળા દરવમ ા્ન એટલ ેકે જાદ્્ુઆરી ૨૦૨૦ ી્ 

માચ્ણ ૨૦૨૦ દરવમ્ાન ફ્અુલ સર ચાજ્ણની વસલુાત પ્રવત ્વુનટ રૂ 
૨.૦૬ પસૈા લખેે વસલૂાતો હતો તનેી સામ ેએવપ્રલ ૨૦૨૦ ્ી જનૂ 
૨૦૨૦ ના વત્માવસક ગાળા દરવમ્ાન ફ્ુઅલ સરચાજ્ણ પ્રવત ્વુનટ 
રૂવપ્ા ૧.૯૦ ના દરે વસૂલવાનો ્ ા્ છે. આમ ગત વત્માવસક ગાળા 
કરતા ંઆ વત્માવસક ગાળામા ંફ્ુઅલ સરચાજ્ણ પ્રવત ્વુનટમા ં૧૬ 
પસૈાનો ઘટાડો ્્ો છે. આ ઘટાડાના કારરે વીજ ગ્રાહકોન ેરૂ. ૩૧૦ 
કરોડની રાહત મળશ.ે આ ફ્ુઅલ સરચાજ્ણ ઘટવાનુ ંમખુ્ કારર એ 
છે કે આ વત્માવસક ગાળા દરવમ્ાન રાજ્ સરકારે સસતા દરે ગસે 
ગ્રાહકોના વહતમા ંખરીદ્ો છે અન ેગસે આધાટરત વીજ ઉતપાદન ક્ુું 

છે જને ેલીધ ેવીજ ઉતપાદન ખચ્ણ ઓછુ ં્્ુ ંછે 
જનેો સીધો લાભ વીજ ગ્રાહકોન ેઆપવાનો 
રાજ્ સરકારે વનર્્ણ  ક્ગો છે એટલે કે અદંાજે 
૧.૩૦ કરોડ ્ી વધુ ગ્રાહકોન ેઆ લાભ સીધે 
સીધો મળતા ંતમેના વીજ બીલમા ંરાહત ્શે 
અન ેવબલ ઓછુ ંઆવશ.ે •

લોકડાઉન	લંબાવવાનરી	નસ્વતમાં
રાજ્યમાં	કોઇ	ભૂખ્યુ	ન	સુવે	તેવરી	સંવેદના	સા્ે	લેવા્યેલા	મહતવપૂણ્સ	વનણ્સ્યો

મુખ્ મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 
કોરોના વા્રસ કોવીડ – ૧૯ના સકં્રમરની 
ન્સ્વતમાં લોકડાઉન લંબાવવાના પગલે 
રાજ્ના અંત્ોદ્ પટરવારોને અનાજ 
મેળવવામાં કોઇ તકલીફ ન પડે અને કોઈ 
ને ભૂખ્ા રહેવું ના પડે તેવી સંવેદના 
દશા્ણવીને બે મહતવપૂર્ણ જાહેરાતો કરી છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ જાહેર ક્ુું કે, રાજ્માં 
એન.એફ.એસ.એ (રાષ્ટી્ અન્ સુરક્ષા 
ધારા) અંતગ્ણત અનાજ મેળવતા ૬૫.૪૦ 
કાડ્ણધારક પટરવારો અન ેગરીબી રેખા નીચે 
વનવા્ણહ કરતા ૩.૪૦ લાખ નોન એન.
એફ.એસ.એ. બી.પી.એલ કાડ્ણધારકો એમ 
૬૮.૮૦ લાખ રેશનકાડ્ણ ધારકોની ૩ કરોડ 

૩૬ લાખ પટરવારજનો-જનસંખ્ાને મે 
મવહનામાં પર વવનામૂલ્ે ઘઉં, ચોખા, 
ખાંડ, ચરા તમેજ મીઠાનુ ંવવતરર કરવામાં 
આવશે. રાજ્ની ૧૭ હજાર જેટલી 
સરકાર માદ્્ સસતા અનાજની દુકાનો 
પર્ી આ અનાજ વવતરરનો પ્રારંભ 
કરવામાં આવશે. મુખ્મંત્ીશ્ીએ આ 
અગાઉ એવપ્રલ મવહનામાં પર આવા 
રેશનકાડ્ણ ધારકોને વવનામૂલ્ે  ઘઉં, ચોખા, 
ખાંડ, દાળ અને મીઠાનું વવતરર કરવાની 
સંવેદના દશા્ણવી હતી. હવે રાજ્માં કોઇ 
ભૂખ્ુ  ન સુ વે  તેની ક ાળજી સા્ે 
મુખ્મંત્ીશ્ી દ્ારા અદ્્ એક મહતવપૂર્ણ 
વનર ્ણ્ લઈને  આ ૬૮.૮૦ લાખ 
કાડ્ણધારકોને પ્રધાનમંત્ી ગરીબ કલ્ાર 
્ોજના અંતગ્ણત મે મવહના માટે વ્વક્ત 
દીઠ સાડા ત્ર ટકલો ઘઉં, દોઢ ટકલો ચોખા 
અન ેપટરવાર દીઠ ૧ ટકલો ચરાનુ ંવવતરર 
પર વવનામૂલ્ે કરવાનો ઉદાત અવભગમ 
દશા્ણવ્ો છે. 

હવ ેરાજ્ના એન.એફ.એસ.એ. અને 

બી.પી.એલ.  નોન એન એફ એસ એ એમ 
૬૮.૮૦ લાખ કાડ્ણધારકોના અદંાજ ે૩ કરોડ 
૩૬ લાખ લોકોને બીજીવાર વવનામૂલ્ે 
અનાજ વવતરરનો તારીખ ૧૭મી મ ે્ી 
લ ાભ આપવાન ી  તેમ રે  આગવી 
સંવેદનશીલતા દશા્ણવી છે. આ ઉપરાંત 
તારીખ ૭ મે્ી APL-1 કાડ્ણના ૬૧ લાખ 
જટેલા પટરવારોન ે૧૦ ટકલો ઘઉં, ૩ ટકલો 
ચોખા, ૧ ટકલો ખાડં અન ે૧ ટકલો ચરા 
અ્વા દાળ વવનામૂલ્ ેઅપાશ.ે 

મખુ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના 
સવંદેનશીલ અવભગમન ે પગલ ે રાજ્માં 
કુલ જનસખં્ાના ૯૨ ટકાન ે વવનામલૂ્ે 
અનાજ વવતરર કરવામા ંઆવ્ંુ છે. જે 
અનસુાર રૂ. ૯૮૧ કરોડના બજાર મલૂ્નું 
૪૨.૪૮ કવીદ્ટલ અનાજનું વવનામૂલ્ે 
વવતરર કરવામાં આવ્ંુ છ.ેઆ અનાજ 
વવતરરમા ં૨૮.૪૪ લાખ કવીદ્ટલ ઘઉં – 
૧૧.૪૬ લાખ કવીદ્ટલ ચોખા-૧.૩૯ લાખ 
કવીદ્ટલ ખાડં-૧.૧૯ લાખ કવીદ્ટલ તવુરે-
ચરા દાળનો સમાવશે ્ા્ છે. •

વનણ્સ્ય
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મવહસાગરમાં	્ેલેસેવમ્યા	દદદીઓને	ઘરે-ઘરે	દવા	પહોંચાડાઇ
" જે.	કે.	રાવલ

કોરોના વા્રસની મહામારીને પગલે લોકડાઉનમાં માનવી્ 
સચંાર ભલ ે્ ભંી ગ્ો પર જનજીવન ્ ભં્ંુ ન્ી. આ મહામારીમાં 
કમ્ણ્ોગીઓ અનેક વવટંબરા મુશકેલીઓ છતાં રાષ્ટભાવના સા્ે 
લોકવહતમાં તેમની અમૂલ્ સેવાઓ બજાવી રહ્ા છે. મવહસાગર 
વજલામાં ચાર તાલુકામાં ૧૨ જેટલા ્ેલેસેવમ્ાનાં દદદીઓ છે. 
્ેલેસેવમ્ાના દદદીઓને વન્વમત રીતે દવા અને રક્તની જરૂર 
હો્ છે. જેના કારરે ્ ેલેસીવમ્ાના દદદીઓના પટરવારજનો ઘરા 
જ વચંવતત હતા કે આ દદદીને દવા અને રક્ત કેવી રીતે લાવી 
સારવાર કરાવી શકાશે. આ વવકટ સંજોગોમાં વજલા આરોગ્ 
તંત્ના કમ્ણ્ોગીઓ દ્ારા ્ેલેસેવમ્ાના દદદીઓને વનઃશુલક દવા 
તેમના ઘરે ઘરે જઈ પહોંચાડવામાં આવી હતી. તેમજ રક્ત માટે 

પર વ્વસ્ા ગોઠવી આપવામાં આવી હતી. 
આ અગં ેલુરાવાડાના ંમોડાસા ફળીના ૧૬ વષ્ણના ્ લેસેવેમ્ા 

દદદી શ્ી અબુ જમાલે પ્રવતસાદ આપતા જરાવ્ું કે, હું જદ્મજાત 
્ી ્ેલેસેવમ્ાની બીમારી્ી પીડાવ છું. મારે વન્વમત રીતે દવા 
અને રક્તની જરૂટર્ાતના કારરે આ સમ્માં ઘરો વચંવતત હતો. 
બહાર જઈ શકાતુ ંન હતુ,ં દવાની જરૂર હતી, આ વવકટ સજંોગોમાં 
મેટડકલ ઓટફસર શ્ી કલપેશભાઈ સુ્ાર દ્ારા ઘરે દવા 
પહોંચાડવામાં આવી તેમજ રક્તની જરૂટર્ાત માટે ઇદ્ડી્ન 
રેડક્રોસ સોસા્ટી ગોધરાનાં સંકલન્ી વવનામૂલ્ે રક્ત પૂર 
પાડવાનુ ંઆ્ોજન કરી આપવામાં આવ્ંુ હતુ.ં આ રીત ેમવહસાગર 
વજલાનાં ચાર તાલુકામાં આવેલ ૧૨ ્ેલેસેવમ્ાના દદદીઓને 
દવા તેમજ રક્તની જરૂટર્ાત પૂરી પાડવામાં આવી. •

જીવનરક્ક	દવા	પહોંચાડવાનો	સુરેનદ્રનગરના	પોસ્કમદીઓનો	સેવા્યજ્ઞ
" સંજ્ય	ચાવડા

લોકડાઉનના સમ્ે ઘરમાં રહેલા 
લોકોનું આરોગ્ જળવાઈ રહે તે માટે 
પોસટકમદીઓએ પર એક અનોખો સેવાનો 
્જ્ આરંભ્ો છે.

સુરેદ્રિનગર વજલાના પોસટવવભાગના 
કમ્ણચારીઓ અદ્્ વજલા કે તાલુકામાં્ી 
આવતી જીવનરક્ષક દવાઓ લોકોના ઘર 
સુધી પહોંચાડવાનું ઉમદા કા્્ણ કરી રહ્ાં 
છે. અત્ાર સુધીમાં વવવવધ રોગ્ી પીડાતા 
હો્ તેવા ૨૪૨ દદદીઓના ઘર આંગરે 
જઈને પોસટ કમદીઓએ તેમના સુધી દવા  

પહોચાડી છે. ઉપરાંત ૧૦૦ ્ી વધુ 
મટેડકલ પાસ્ણલ બકુ કરીન ેઅદ્્ વજલામાં 
પહોચાડવાનુ ંકામ પર પોસટ વવભાગ દ્ારા 
કરવામાં આવી રહ્ું છે.

પોસટ વવભાગની આ કામગીરી 
સંદભવે સંતોષ વ્ક્ત કરતા ધાંગધા 
તાલુકાના ટદવ્ાંગ લાભા્દી વહતેશભાઈ 
કરઝરી્ાએ જરાવ્ું હતું કે, હું છેલા 
કેટલાક સમ્્ી મગજની દવા વન્વમત 
પરે લઉ છું, સામાદ્્ પટરન્સ્વતમાં હું 
અમદાવાદ જઈ દવા લઈ આવતો હતો. 
પરંતુ લોકડાઉનના કારરે મારે અમદાવાદ 

જઈ શકા્ તેવી ન્સ્વત ન હતી, ત્ારે 
પોસટ વવભાગ દ્ારા મને અમદાવાદ્ી 
મંગાવેલી મારી મગજની દવા ઘર 
આંગરે સમ્સર પહોંચાડી છે, જેના 
કારરે મારી વચંતાનો અંત આવ્ો છે. 
આજના આ સમ્માં પોતાના જ પોતાને 
કામ ન્ી આવતા ત્ારે પોસટ વવભાગ 
દ્ારા લોકોને આવી સેવા પૂરી પાડવામાં 
આવી રહી છે, મારા મતે એ જ સાચી 
સેવા છે તેમ જરાવી આ સેવા બદલ 
પોસટ વવભાગનો હૃદ્્ી આભાર પર 
વ્ક્ત ક્ગો હતો. •

કોરોના	વોદર્યર	બનેલા	્યુવાનનરી	અનોખરી	ગ્ામ	સેવા
" રેસુંગ	ચૌહાણ

જ્ારે કોરોના્ી ડરીન ેલોકો દૂર રહેવા 
પ્ર્ાસ કરતા ંહો્ ત્ારે કોરોના વોટર્ર 
તરીકે કોઇ આરોગ્કમદીઓ સા્ે જોડાવા 
તૈ્ ાર ્ા્ ખર.ં મોટાભાગનાનો જવાબ 
ભલે ના હો્ પરંતુ આજે પર આવા 
બાહોશ અન ે સમાજન ેખડેપગે મદદરૂપ 
્વા તૈ્ ાર વીર્ોદ્ધાઓ આપરી વચ્ચ ેજ 
છે. આવો જ એક ્વુાન છે. પાલનપરુ 
તાલુકાના ખસા ગામનો રાહલુ કોઇટી્ા કે 
જ ેસવં્ સવેક બની વાસરી ગામમા ંકોરોના 

વોરી્ર તરીકે સવેાઓ આપી રહ્ો છે. 
કોરોનાન ેલીધે લોકડાઉન જાહેર ્્ુ ંત ેજ 
ટદવસે પાલનપુરના સામઢી પ્રા્વમક 
આરોગ્ કેદ્રિમા ંમટેડકલ ઓટફસર શ્ીમતી 
પીદ્કીબેન પરમાર સમક્ષ એક ્ુવાન 
આવીન ેકહે કે, બહેન મેં એચ.એસ.આઇ. 
(હેલ્ સવેનટરી ઇદ્સપકેટર)નો કોસ્ણ કરેલો 
છે અન ેઆરોગ્ સવેામાં સવં્ સવેક તરીકે 
કામ કરી સમાજન ેમદદરૂપ ્વા માગં ુછુ.ં 
આ ્ વુાન જ રાહલુ કોઇટી્ા, તમેની વાત 
સાભંળી મડેીકલ ઓટફસર બહેન ેતરત જ 

તને ેઆરોગ્ સેવાની સવવેની કામગીરીમાં 
જોડાઇ જવા કહ્.ં રાહલુ કોઇટી્ાએ સામઢી 
પી.એચ.સી.ના નેજા હેઠળ આરોગ્ 
સવં્ સવેક તરીકે વાસરી ગામમા ં મલટી 
પપ્ણઝ હેલ્ વકકિરશ્ી સવુનલભાઇ શ્ીમાળી 
અન ેઆરોગ્ની ટીમ સા્ે ડોર ટ ુડોર સવવે, 
પોરાનાશકની કામગીરીમા ંલોકોના ઘરે ઘરે 
જઈ પારીની ટાકંીઓ ખોલી, ચકે કરી અંદર 
પોરાનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરે છે. આ 
્વુાનની કામગીરી્ી પ્રરેાઇન ે બીજા બે 
્વુાનોને પ્રરેરા મળી છે. •

વાત...	કોરોના	વોદર્યસ્સનરી
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વાત...	કોરોના	વોદર્યસ્સનરી

મારે	હજી	કોરોના	વોડ્સમાં	જ	્ફરજ	બજાવવરી	્છે...	જલપા	ગાંધરી
" ઉમંગ	બારો્

'મન ેકોરોના ્ઇ જશે તો ...! "
'મારા પટરવાર નુ ંશંુ ્શે...? "
આમઆદમીના મનમાં ખૂબ સાહવજક રીતે 

ઉદભવતા પ્રશ્નો અને તેના પગલે શરીરમાં ભ્નું 
લખલખુ ંપસાર ્ ઇ જા્ તવેી ન્સ્વતનો વચતાર ઉપરના 
શબદોમા ંદેખા્ છે. પર આવો કોઈ નકારાતમક વવચાર 
કે ભ્ની લાગરી 31 વષદી્ નસ્ણ જલપા ગાંધીના મન 
મન્સતષકમા ંન્ી. કોરોનાની મહામારીન ેના્વો એક પડકાર જરૂર છે 
પરંત ુરાજ્ પ્રશાસન કોઈપર કચાસ રાખ્ા વવના કે પાછુ ંપડા વગર 
મક્મપર ેતનેો પડકાર કરી રહં્ છે. અમદાવાદ વસવવલ હોન્સપટલમાં 
ડવેઝગ્નટેેડ કોવવડ- 19 જાહેર કરા્લેી 1200 બડેની હોન્સપટલમાં 
કા ્્ણરત ડોકટરો, નવસુંગ સટાફ, પરેામટેડકલ સટાફ ત્ા સફાઇની 
કામગીરી જઓે સફળતાપવૂ્ણક વહન કરે છે એવા સવેકો પોતાના 
પટરવારની વચંતા ક્ા્ણ વવના દદદીઓની સવેામાં રત છે.

વસવવલ હોન્સપટલમાં નસ્ણ તરીકે સેવા બજાવતા જલપા ગાંધી આમ 
તો ૩૧ વષ્ણની નાની વ્ના છે. તમેન ેસાડા ત્ર વષ્ણની દીકરી પર 
છે છેલા ્ ોડાક વષગો્ી વસવવલ હોન્સપટલમાં સવેા બજાવ ેછે. કોરોનાની 
મહામારીના પગલ ેવસવવલ હોન્સપટલમાં ફરજ બજાવતા સટાફન ેએક 
કે બ ે સપ્તાહ એમ વારાફર્ી મોકલવામા ંઆવ ે છે. હોન્સપટલના 
આર.એમ.ઓ ડોકટર સંજ્ સોલકંી કહે છે કે 'વારાફર્ી તમામ 
સટાફને અહીં સેવા માટે બોલાવવામાં આવે છે એ એક પ્રવક્ર્ા છે. ગત 

માસ ેજલપા ગાધંી એ આ વોડ્ણમા ં15 ટદવસ નોકરી કરી 
છે.હાલ તઓે વસવવલ હોન્સપટલમા ંઅદ્્ વોડ્ણમા ંફરજ 
બજાવ ેછે.. પરંત ુજલપા ગાધંી આજ ેપર એમ ઈચછે છે 
કે તમેની નોકરી કોરોના વોડ્ણમા ંઆવે"

જલપા ગાધંી કહે છે કે, દદદીઓની સવેા એ મારી 
મૂળ અન ેનવૈતક ફરજ છે... ભગવાન ેઅમન ેદદદીઓની 
સવેા કરવાની અમલૂ્ તક આપી છે જ ે વનષ્ાપવૂ્ણક 
બજાવીએ છીએ.

ગત માસ ેમારી નોકરી કોરોના વોડ્ણમા ંઆવી હતી.. મારે સાડા 
ત્ર વષ્ણની દીકરી છે એટલ ેમેં મારા મમમી પપપાન ેત્ા ંએન ેરાખી 
છે જે્ ી કરીન ેએન ેકોઈ પ્રકારનુ ંઈદ્ફેકશન ન લાગે. આ વોડ્ણમાં 
નોકરી દરવમ્ાન અમારે હોન્સપટલના કેમપસમા ંહોસટેલમા ંજ રહેવાનું 
હો્ છે એટલ ેઘરે જવાનો પ્રશ્ન ઉપન્સ્ત ્ા્ જ નહીં. પરંત ુઆ 
વોડ્ણમાં્ ી નોકરી પરૂી ્ા્ અન ેઅદ્્ વોડ્ણમા ંફરજ બજાવો તે સમ્ે 
તમે પોતાના ઘરે જઈ શકો છો પરંતુ મેં સાવચતેીના ભાગરૂપ ેમારી 
દીકરીન ે મારા મમમી પપપા ન ે ત્ા ં જ રાખી છે. જોકે કોરોનાના 
દદદીઓની સેવા કરવી એ કદાચ મારા માટે સતંોષ મેળવવાનો સૌ્ી 
અમૂલ્ અવસર છે. હતાશ ્ઈ ગ્લેા દદદીઓના ચહેરા પર એક 
સતંોષ તમે લાવી શકો તો એના્ી મોટી કોઈ વાત જ ન હોઈ શકે..." 
એમ તઓે ઉમેરે છે. 

કદાચ આવા મૂક સવેકોન ેકારર ેછે ગુજરાત તેની સસંકાટરતા ને 
બરકરાર રાખી રહ્ ંછે. સલામ છે આવા સવેકોન.ે... •

મહેસાણા	કોવવડ	હોસપરી્લના	ડૉ.	સ્ેહાબા	બન્યાં	કોરોના	વોરરી્યર	
" નરેનદ્ર	પંડ્ા

મહેસારાની કોવવડ-૧૯ હોન્સપટલમાં 
જોખમી કહી શકા્ તેવા શંકાસપદ 
દદદીઓની વબલકુલ નજીકમાં રહીને સલેબ 
લેનાર મહેસારાનાં ઇ.એન.ટી. સજ્ણન ડૉ. 
સ્ેહાબા રાજપૂતે આજ સુધીમાં ૧૦૨ 
જટેલાં સલેબ લીધા છે અન ેકોરોના સામનેા 
્ુદ્ધમાં વનષ્ાવાન સૈવનકની ભૂવમકામાં 
અડીખમ ઊભા રહી હાલ સાંઇવક્રષરા 
કોવવડ-૧૯ હોન્સપટલમાં બહુ જોખમી 
એવી સલેબ લેવાની કામગીરી બખુબી 
વનભાવી રહ્ા છે.

મહેસારા વસવવલ હોન્સપટલમાં એક 
વષ્ણ અગાઉ ઇ.એન.ટી. સજ્ણન તરીકે 

જોડા્ેલા અને કોવવડ-૧૯ હોન્સપટલમાં 
બહુ  જોખમી એવા સલેબ લેવ ાની 
જવાબદારી વનભાવતાં ડૉ. સે્હાબા કહે 
છે, પીપીઇ કીટ પહેરી હો્ તો પર 
હૃદ્માં ભગવાનને ્ાદ કરી કોરોના 
સામેનો જંગ લડી રહ્ા છીએ. કોરોના 
વૈ વશ્વક મહામારીમાં  સૈ વનક બનીને 

લોકોની સેવા કરવી એ મારી પવવત્ ફરજ 
છ ે. .  પીપીઇ કીટ પહ ેરી હો્ તો  
પર ક્ારેક સલેબ લેતાં મનમાં સવાલ ઉઠે 
છ ે ક ે આનો ટરપોટ ્ણ  પોઝીટીવ તો  
નહીં આવે ને. આરોગ્કમદીઓ પર 
કોરોનાની ઝપેટમાં આવી ગ્ા છે ત્ારે 
ડા્ણ. સ્ેહાબાએ કહ્ં કે, મેડીકલ સટાફે પર 
કોરોનાને હળવાશ્ી ન લઇ સાવધાની 
રાખવી. હું ઘરે જતાં પહેલાં ઘર ખોલાવી 
રાખું છંુ અને છેલા દોઢ મવહના્ી 
મકાનના એક રૂમમાં પટરવાર્ી દૂર 
વિોરદ્ટાઇન રહું છું. કેમ કે, મને વચંતા છે 
મારા પટરવારની, મને વચંતા છે મારા 
સમાજ અને મારા મહેસારા શહેરની. •
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નવસારરીના	સખરીમંડળોએ	એક	લાખ	માસક	બનાવ્યા
" રાજ	જેઠવા

નારી તુ નારા્રી આ પંવક્તને નવસારી વજલાની 
સખીમંડળની બહેનો એ આતમસાત કરી છે. જ્ારે કોઈ આફત 
કે પડકાર આવે ત્ારે ગભરાઈ કે શરરાગત ્ઈ જવાને બદલે 
નારી શટકતએ આફત સામ ેમકુાબલો કરવા પ્રરેરા અન ેમાગ્ણદશ્ણન 
આપી કપરામાં કપરી પટરન્સ્વત પર પર ચોક્સ વવજ્ મેળવી 
શક ા્  છ ે.  તે  વ ાતને 
ન વ સ ા ર ી  વ જ લ ા ન ી 
સખીમંડળની બહ ેનોએ 
સા્્ણક કરી છે. 

ક ો ર ો ન ા  સ ા મે મ ાં 
સંક્રમર્ી બચવા મોઢા પર 
માસક પહેરીન ેજ નીકળવાનું 
જરાવવામાં આવે છે ત્ારે 
માસક બધાને સરળતા્ી 
અન ેવાજબી ભાવ ેમળી રહે 
તે માટે વજલા વવકાસ અવધકારી શ્ી પ્રશન્સત પારીકના માગ્ણદશ્ણન 
હેઠળ નવસારી વજલાની સવસહા્ જુ્ની બહેનોએ આ માસક 
બનાવવાનું બીડું ઝડપ્ું છે.

નવસારી વજલામાં અત્ારે કુલ ૨૮ જટેલા સવ સહા્ જૂ્ ોની 
બહેનોઆ માસક બનાવવાની કામગીરીમાં જોડા્ેલ છે. જેઓ 
અવવરત માસક બનાવી રહ્ાં છે અને આ મહામારીના સમ્માં 
રોજગારીની સા્ે સા્ે દેશ સેવાના કામમા પોતાનું ્ોગદાન 

આપી રહ્ાં છે. 
કોરોના મહામારીમાં જ્ારે માસકની જરૂટર્ાત ઊભી ્ઈ 

ત્ારે વજલા વહીવટી તંત્ દ્ારા આ મવહલાઓને માસક બનાવી 
આપવા માટેનું પ્રોતસાહન આપવામાં આવી રહ્નાં છે. જેના કારરે 
આ સવ સહા્ની મવહલાઓ દ્ારા અત્ાર સુધીમાં અંદાવજત એક 
લાખ જટેલા માસકનુ ંઉતપાદન કરી નવસારી વજલા વસવા્ મુબંઇ, 

સુ ર ત  સ વ હ ત  અ દ્ ્ 
શહરે ોમ ાં  મ ા સક પૂર ા 
પાડવામાં આવ્ા છે.  આ 
સવ સહા્ જૂ્ો દ્ારા 
કોટન, ખાદીના માસક 
બનાવવામા આવે છે અને 
રૂ. ૭ ્ી ૧૦ ના તદ્દન 
નજીવા દરે આ માસકનું 
વેચાર કરવામાં આવે છે. 
અત્ારે હાલમાં વજલા 

વહીવટી તંત્ના પ્ર્ાસો્ી ગ્રામ પચંા્ત, તાલકુા પચંા્ત, વજલા 
પચંા્ત, આરોગ્ વવભાગ તમેજ સામાવજક સવૈન્ચછક સસં્ાઓના  
માસક બનાવવાના ઓાડ્ણર મળી રહ્ાં છે. 

આમ, આ મવહલાઓન ેરોજગારી મળી શકે અન ેગરુવત્ાસભર 
માસક વાજબી ભાવે લોકોને મળી શકે તે ઉમદા હેતુસર સરકારશ્ી 
તરફ્ી પર પ્ર્ત્નો કરવામાં આવી રહ્ાં છે. •

કેદરીઓનો	અનોખો	શ્મોતસવ	ઃ	માસક	બાદ	પરીપરીઇ	કી્નું	વનમા્સણ
કોરોનાની મહામારીએ વવશ્વ 

આખાને  ભરડ ામાં  લ ીધું  છ ે. 
વા્રસનું  સંક્રમર અટકાવવા 
સોશી્લ ટડસટન્દ્સંગની સા્ે સા્ે 
માસક, ગલોવસ જેવા રક્ષાતમક 
સાધનોની અવનવા ્્ણતા છે. રાજ્ની 
જલેોમા ંબદંીવાનોએ તેમની ફરજના 
ભાગરૂપે લોકોન ેકોરોનામાં્ ી મવુક્ત 
અપાવવાનુ ંઅનોખંુ અવભ્ાન હા્ 
ધ્ુું છે. જમેા ંઅગાઉ માસક બનાવ્ાં 
બાદ હવે તેઓ અનોખા શ્મોતસવ દ્ારા 
પીપીઇ કીટનું વનમા્ણર કરી રહ્ાં છે.  

અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટની 

ત્રે્ જેલમાં રહેલા કેદીઓએ અત્ાર 
સુધીમાં લાખોની સંખ્ામાં માસક બનાવ્ા 
છે. આપદા સમ્ે સમાજ ઉપ્ોગી 

ઉતપાદન પ્રવૃવત્ કરવાનો જેલ 
પ્રશાસનનો અવભગમ અહીં જ અટક્ો 
ન્ી. અમદાવાદ મધ્સ્ જેલના  
ક ેદ ીઓએ હવે પી પી .ઈ. કીટ 
બનાવવાનુ ંશરૂ ક્ુું છે. હાલ પ્રા્ોવગક 
ધોરરે આ કીટ  જેલના કમ્ણચારીઓ 
માટે બનાવાઈ રહી છે. 

ઉપરાંત આ કીટ રાજ્ની અદ્્ 
૨૮ જેલમાં પર જરૂર મુજબ પૂરી 
પાડવામાં આવશે. જેલ પ્રશાસન માટે 

પરૂતી કીટ બનાવ્ા બાદ અદ્્ સંસ્ાઓની 
માંગ મુજબ પી.પી.ઇ. કીટ બનાવવામાં 
આવશે. •

વાત...	કોરોના	વોદર્યસ્સનરી
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તેલંગણામાં	્ફસા્યેલરી	દાહોદનરી	૨૭	દરીકરરીઓને	પરત	લવાઇ
" દશ્સન	વત્વેદરી	

તેલંગરાના મલકાજગીરી ખાતે 
નવસુંગનો અભ્ાસ કરતી દાહોદ 
વજલાની ૨૭ છાત્ાઓને વજલા 
વહીવટી તંત્ના પ્ર્ાસોના પટરરામ 
સવરૂપ પરત લાવવામાં આવી છે. 
કોરોના વા્રસના કારરે લાગુ 
કરવામાં આવેલા લોકડાઉનમાં 
ફસાઇ ગ્ેલી આ દીકરીઓ 
દાહોદમાં પોતાના ઘરે આવવા માટે આતુર 
હતી અને એ માટે તેમરે વવવવધ સતરે 
મદદ માગી હતી. આ બાબતને ધ્ાને લઇ 
દાહોદ વજલા વહીવટી તંત્ દ્ારા એક 
બસ ત્ાં મોકલવામાં આવી હતી. જે બસ 
આ દીકરીઓને લઇ પરત ફરી હતી. 

આ અગં ેકલકેટર શ્ી વવજ્ ખરાડીએ 
જરાવ્ું કે, એકાદ અઠવાટડ્ા સોશ્લ 
મીટડ્ાના માધ્મ્ી આ અંગે જારી ્ઇ 
હતી. તેમાં  રજૂઆત કરી હતી ક ે, 
તેલંગરાના મલકાજગીરી ખાતે આવેલી 

વક્રસટીના નવસુંગ કોલેજ ખાતે દાહોદ 
વજલાના ગરબાડા ત્ા ઝાલોદ તાલકુાની 
૨૭ દીકરીઓ લોકડાઉનમાં ફસાઇ ગઇ 
છે અને હવે દાહોદ પરત આપવા માટે છે. 
આ બાબતની મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ 
રૂપારીને જાર કરાતા તેમને સલામત 
પરત લાવવા સૂચના આપાઇ હતી. 
સવૈ ન્ચછક સંસ્ાના શ્ી રાજેશભાઇ 
વસસોટદ્ાને મલકાજગીરીની કોલેજ સા્ે 
સંકલનમાં રહેવાનું કહેવામાં આવ્ું હતું. 
દરવમ્ાન, પ્રધાનમંત્ીશ્ીના કા્ા્ણલ્, 

કેદ્રિી્ ગૃહમતં્ીશ્ી અવમતભાઇ શાહ 
ત્ા રાજ્ સરકારના તેલંગરાના 
નોડેલ ઓટફસર શ્ી ધનંજ્ ટદ્વેદી 
અને શ્ી પી. ભારતીએ પર આ 
દીકરીઓન ેદાહોદ પરત લાવવા માટે 
સક્રી્ રસ લીધો હતો. 

 આ વવદ્ાવ્્ણનીઓ બસમાં બેસી 
બે રાત ત્ા એક ટદવસની મુસાફરી 
કરી સલામત રીતે દાહોદ પરત 

આવી ગઇ હતી. આ ૨૭ દીકરીઓ દાહોદ 
આવતા ન્સક્રવનંગ બાદ કલેકટર શ્ી વવજ્ 
ખરાડી અને વજલા પોલીસ વડા શ્ી 
વહતેશ જો્સરે તમામને હોમ વિોદ્ટાઇન 
્વાની સચૂના આપી હતી. આ દીકરીઓનું 
તેમના પટરવારજનો સા્ે વમલન ્્ંુ 
ત્ારે પર ભાવુક દૃશ્ો સજા્ણ્ા હતા. 
પોતાની દીકરી સુરવક્ષત રીતે પરત 
આવવાની ખુશી વાલીઓના ચહેર ઉપર 
સપષ્ટ જોવા મળી હતી. •

ગોત્રી	હોનસપ્લમાં	દદદીઓ	કરે	્છે	સમૂહ	પ્રા્્સના	
કોરોના પોવઝટટવ આવેલા દદદીઓનું મનોબળ મક્મ બને 

અને એમના એકલવા્ાપરાનું વનવારર ્ા્ એ માટે ગોત્ી 
ખાતેની વવશેષ કોવવડ સારવાર સુવવધા ખાતે એક નવો પ્ર્ોગ 
કરવામાં આવ્ો છે. અહીં સારવાર હેઠળના દદદી સા્ે સારવાર 
કરનારા આરોગ્ કમદીઓ સવજન જેવી આતમી્તા સા્ે સંવાદ 
કરે છે અને એમને સા્ે રાખીને પ્રા્્ણના કરે છે.એના પટરરામે 
દદદી અન ેસટાફ સા્ ેઆતમી્તા વધ ેઅન ેદદદીઓમાં નવો ઉતસાહ 
જાગે એવો આ પ્ર્ોગનો આશ્ છે.

તાજેતરમાં રાજ્ના અવધક મુખ્ સવચવ શ્ી પંકજ કુમારે 
ગોત્ી હોન્સપટલની મુલાકાત સમ્ે તેનું સૂચન ક્ુું હતું અને ખાસ 
ફરજ પરના અવધકારી અને વશક્ષર સવચવ ડૉ. વવનોદ રાવે તેનો 
તવટરત અમલ કરાવ્ો છે. ગોત્ી હોન્સપટલના પ્રવક્તા ડૉ. શીતલ 
વમસત્ીએ જરાવ્ું કે, ટદવસમાં ઓછામાં ઓછાં પાંચવાર સારવાર 
હેઠળના દદદી સા્ે આ પ્રકારે આતમી્તા સા્ે સંવાદ કરવાની 
સૂચનાને સટાફ દ્ારા પ્રોતસાહક પ્રવતસાદ આપવામાં આવ્ો છે.આ 
પ્ર્ોગનો ઘરો સારો અન ેસકારાતમક માનવસક પ્રભાવ પડશ ેએવી 
અપેક્ષા છે. આ પ્ર્ોગ્ી પુલટકત ્્ેલા એક દદદીએ ખૂબ જ 

લાગરી સા્ે સટાફને કહ્ં કે, લોકોની સેવા કરો છો પર તેની 
સા્ે પોતાની સલામતીની કાળજી લેજો. તમે જેવી મારી સેવા કરી 
ભગવાન સવાવમનારા્ર એવી જ હજારો દદદીઓની સવેા કરવાની 
તમને તાકાત આપે.

સટાફ દ્ારા પ્રા ્્ણના કરવાની સા્ ેદદદીના ખબર અતંર પછૂવામાં 
આવ ેછે, જમવાનુ ંમળ્ુ,ં દવા મળી, કોઈ તકલીફ છે એવંુ પૂછવામાં 
આવે છે જે્ી તેમને ખૂબ સારં લાગે છે. કોરોના પોવઝટટવ દદદીએ 
મોટેભાગે એકલા રહેવાનું હો્ છે.માત્ પી.પી.ઇ સવહત સુરક્ષા 
કવચ ધારી સટાફ જ તેમની પાસે જઈ શકે છે. એટલે આ પ્ર્ોગ 
્ી દદદીઓના એકલવા્ાપરાં નું વનવારર ્તાં તેઓ ખૂબ 
રાહતનો અનુભવ કરે છે.

આતમી્તા એ એવું અકસીર ઔષધ છે જે પીટડત મન ને 
શાતા અને ધરપત  આપે છે. અને એનો જ ઔષધ તરીકે ઉપ્ોગ 
કરી કોરોના પીટડત દદદીઓની સારવારમાં વધુ અસરકારકતા 
ઉમેરવાનો આ ગોત્ી હોન્સપટલનો પ્ર્ોગ આવકા્્ણ અને 
પ્રેરરાદા્ક છે. •

વાત...	કોરોના	વોદર્યસ્સનરી
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મખુ્યમતં્રીશ્રીએ	વવડરી્યો	કોનફ્રનનસંગ્રી	ભારતનુ	ંપ્ર્મ	સવદેશરી	સરીમ	સરીવલંગ	મશરીન	લોનચ	ક્યુું
મેક	ઈન	ઇનનડ્યા	:	પ્ર્મ	સવદેશરી PPE	કી્	સરીમ	સરીવલંગ	મશરીનનું	વનમા્સણ

કોરોના વા્રસના સંક્રમરનો ભોગ બનેલા વ્ટકતઓની 
સારવાર-સુશ્ુષામાં જોડા્ેલા તબીબો-પેરામેટડકલ જેવા ટર્લ 
કોરોના વોટર્સ્ણની સપંરૂ્ણ આરોગ્ રક્ષા કવચનુ ંએક નવવન કદમ 
દેશભરમાં પ્ર્મવાર ગુજરાતે ઉઠાવ્ું છે. રાજકોટની મેક પાવર 
સી.એન.સી. મશીદ્સ લીમીટેડ દ્ારા વડાપ્રધાનશ્ીનાં ‘‘મેઇક ઇન 
ઇદ્ડી્ા-મેઇક ઇન ગુજરાત’’ની નેમ મુખ્મંત્ીશ્ીની પ્રેરરા અને 
માગ્ણદશ્ણનમાં હોટ એર સીમ સીલીંગ મશીનના રાજકોટ-
ગુજરાતમાં વનમા્ણર્ી સાકાર ્ઇ છે.

મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ આવા તબીબો-
પેરામેટડકલ સટાફની રક્ષા માટે ઉપ્ોગમાં લેવાતા પસ્ણનલ 
પ્રોટેકટીવ ઇકવીપમેદ્ટ PPEને સપેશ્લાઇઝડ ટેપ્ી સંપૂર્ણ 
સુરવક્ષત બનાવતા ભારતના સૌ પ્ર્મ હોટ એર સીમ વસલીંગ 
મશીનનું લોચીંગ ગાંધીનગર્ી વવડી્ો કોદ્ફરદ્સના માધ્મ્ી 
સંપન્ ક્ુ્ણ હતું. 

મુખ્મંત્ીશ્ીએ હાલની ન્સ્વતમાં કોરોના વા્રસના 
સકં્રવમતોની સારવારનુ ંસવેા દાવ્તવ અદા કરતા તબીબો-આરોગ્ 
કમદીઓને આ વા્રસના સંક્રમર સામે ૧૦૦ ટકા સુરક્ષા કવચ 
પ્રદાન કરતી PPE ટકટને હોટ એર સીમ સીલીંગ ટેપ્ી રવક્ષત 
કરવાના ઇનીશ્ેટીવને વબરદાવી અવભનંદન પાઠવ્ા હતા. તેમરે 
કહ્ં હતું કે, કોરોના સામે બા્ ભીડી રહેલા તબીબો-પેરામેડીકલ 
સટાફને પૂર્ણત્ા સુરવક્ષત રાખવામાં દેશમાં આ પ્ર્ોગ ગુજરાતનું 
નવું વસમાવચદ્હ બનશે.

આવી PPE ટકટ તૈ્ાર ્ા્ ત્ારે તેની વસલાઇની સો્ 
2MM અને દોરો લગભગ 0.5MM સાઇઝનો હો્ છે. આના 
પટરરામે ટકટ પર રહી જતાં નાના-ઝીરા છીરિોમાં્ી સંક્રવમત 
દદદીના લોહી કે પ્રવાહીનો પ્રવેશ કીટમાં ્ા્ તો સંક્રવમતની 
સારવાર કરતા તબીબ-પરેામેટડકલ સટાફન ેપર વા્રસના ચપેની 
અસર ્ઇ શકે છે. 

આવાં  જે  છીરિો 
PPE સુટ-ટકટ પર 
રહી ગ્ેલા હો્ તેને 
સીલ કરવાની અદ્તન 
ટેકનોલોજી આ હોટ 
એર સીમ વસલીંગ 
મશીનના ઉપ્ોગ્ી 
સપેશ્લાઇઝડ ટેપના 
માધ્મ્ી રાજકોટની 
મકે પાવર સી.એન.સી. 

મશીદ્સ લીમીટેડ દ્ારા વવકસાવવામા ંઆવી છે. કોરોના વા્રસના 
વધતા સંક્રમરની ન્સ્વતમાં તબીબો માટે PPE કીટની અત્ંત 
આવશ્કતા રહે છે અને તે સંપૂર્ણ સુરવક્ષત-વા્રસ પ્રુફ હો્ તે 
પર કોરોના વોટર્સ્ણ માટે એટલું જ જરૂરી છે. 

PPE ટકટમાં વસલાઇ પ્રવક્ર્ામાં જે છીરિો રહી ગ્ા હો્ તેને 
આ ટેપના ઉપ્ોગ્ી સીલ કરીન ેPPE ટકટ વા્રસનો પ્રવતકાર 
કરવા માટે વોટર એદ્ડ એર પ્રુફ બનાવવામાં આવે છે. 

અત્ે એ વનદદેશ કરવો આવશ્ક છે કે, દેશમાં આવા હોટ એર 
સીમ વસલીંગ મશીનની પૂરતી ઉપલન્બધ ન્ી આ્ી તે વવદેશ્ી 
આ્ાત કરવા પડે છે. ચા્ના-કોટર્ા્ી આ્ાત ્તાં આવા 
મશીનની ટકંમત પર રૂ. ૭ ્ી ૮ લાખ અને ટડલીવરીનો 
સમ્ગાળો પર ૧ર-૧૩ અઠવાટડ્ા ્ઇ જા્ છે. 

આ ન્સ્વતના વનવારર માટે ભારતમાં આવા મશીદ્સનું 
વનમા્ણર પ૦ ટકા ઓછી ટકંમતે કરવા માટે મુખ્મંત્ીશ્ીના 
ટદશાદશ્ણનમાં રાજકોટની આ મેકપાવર સી.એન.સી. મશીદ્સ 
લીમીટેડે ચેલેદ્જ ઉપાડીને આ સફળતા મેળવી છે. માત્ ર૦ જ 
ટદવસના ટંૂકાગાળામા ં૧૦૦ વ્ટકતઓ-કામદારોની ટીમે ૮૦ ટકા 
ઇન હાઉસ પાટ્ણસ સા્ે ભારતમાં સૌપ્ર્મ હોટ એર સીમ સીલીંગ 
મશીનના ઉતપાદનનું ગૌરવ રાજકોટને અપાવ્ું છે. 

ઇદ્ડી્ન મેડીકલ એસોવસ્ેશન રાજકોટ રિાદ્ચના તબીબોના 
માગ્ણદશ્ણન સા્ે ખૂબ જ ટૂંકાગાળામાં તૈ્ાર ્્ેલા આવા ર૦૦ 
હોટ એર સીમ સીલીંગ મશીન પ્ર્મ બચેમા ંતૈ્ાર કરવામા ંઆવ્ા 
છ.ે મુખ્મંત્ીશ્ીએ ગાંધીનગર્ી વવડી્ો કોદ્ફરદ્સ્ી આ 
મશીનનુ ંલોંચીંગ ક્ુ્ણ ત ેગૌરવ ઘડીએ રાજકોટ કલકેટર કચરેીએ્ી 
વજલા કલેકટર શ્ી રેમ્ા મોહન સા્ે મેક પાવર સી.એન.સી 
મશીદ્સ લી.ના મેનેવજંગ ટડરેકટર શ્ી રૂપેશ મહેતા, IMA 
રાજકોટના ડૉ. મ્ંક ઠક્ર, ડૉ. ચેતન લાલસતા તેમજ ડૉ. તેજસ 
કરમટા પર જોડા્ા હતા. •

નવતર
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ગુજરાતમાં	કોવવડ-19નરી	ઇન્રનેશનલ	કલરીનરીકલ	ટ્ા્યલને	મંજૂરરી	
મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 

ગજુરાતમા ંકોરોના કોવવડ-19 વા્રસની 
સોલીડાટરટી ટ્ા્લના પ્ર્ોગો હા્ ધરવા 
માટે કેદ્રિી્ ગૃહમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ 
શાહ સમક્ષ કરેલી રજૂઆતને સફળતા 
મળી છ ે.  ક દે્રિી્ ગૃહ મંત્ીશ્ીએ 
ગુજરાતમાં આવી સોલીડાટરટી ટ્ા્લ 
માટ ે અમદાવાદની બી.જે .મે ટડકલ 
કોલેજને અનૂમવત આપી છે અને વધુ ૪ હોન્સપટલોની આવી 
મંજૂરી-અનૂમવતની પ્રવક્ર્ા-કા્્ણવાવહ પ્રગવતમાં છે. 

બી.જે.મેટડકલ કોલેજને ભારત સરકારે અનુમવત આપતા ત્ાં 
કોવવડ-19 પેશદ્ટસના રજીસટ્ેશન આવા ટ્ા્લ ટેસટ માટે શરૂ ્ ઇ 
ગ્ા છે. આ સપ્તાહમા ંઆવી મજંરૂી મળી જતા ંરાજ્ની રાજ્ની 
વધુ ૪ હોન્સપટલો એસ.વી.પી. અમદાવાદ, જી.એમ.ઇ.આર.એસ 
મેડીકલ કોલેજ ગોત્ી-વડોદરા, ગવમવેદ્ટ મેડીકલ કોલેજ અને દ્્ૂ 
વસવીલ હોન્સપટલ સુરત, તેમજ પી.ડી.્ુ. મેડીકલ કોલેજ 
રાજકોટની આ હોન્સપટલોમાં પર કોવવડ-19 પેશદ્ટસ રજીસટ્ેશન 

કરીને ૪ જેટલી દવાઓના ટ્ા્લ ફોર 
ટ્ીટમેદ્ટ–સોલીડાટરટી ટ્ા્લ શરૂ કરી 
દેવાશે.

જે ૪ દવાઓના આવા પટરક્ષરો-
ટ્ા્લ ્વાના છે તેમાં Remdesivir, 
Lopinavir, Interferon (beta 1 a) 
અન ેhydroxychloroquine અ્વા 
Chloroquineનો સમાવેશ ્ા્ છે. 

કોરોના વા્રસ કોવવડ-19ના રોગની ઇદ્ટરનેશનલ કલીનીકલ 
ટ્ા્લ ‘સોલીડાટરટી ટ્ા્લ’ વલડ્ણ હેલ્ ઓગવેનાઇઝેશન અને તેના 
અદ્્ સહ્ોગીઓ દ્ારા ૧૦૦ ્ ી વધ ુદેશોમાં અમલી બનાવવામાં 
આવી રહી છે. ભારતમાં પર આવી સોલીડાટરટી ટ્ા્લ ઇદ્ડી્ન 
કાઉદ્સીલ ઓફ મેડીકલ ટરસચ્ણ WHOની સહભાગીતા્ી હા્ 
ધરવાનું છે. 

આ પ્ર્ોગો-ટ્ા્લન ેપટરરામ ેકોરોના કોવવડ-19 રોગ સામે 
ઝડપ્ી અસરકતા્ણ ્ોગ્ દવા મળી રહેશે. એટલું જ નવહ, 
સકં્રવમતોના તવટરત સાજા ્વાની સભંાવનાઓ પર વધી જશ.ે •

નવતર

શ્વમક	કલ્યાણ	વનણ્સ્યોને	પગલે	સુજલામ	સુ્ફલામ	જળ	અવભ્યાનનો	શુભારંભ	
રાજ્માં ગ્રામીર શ્વમકોને રોજગારી 

મળી રહે સા્ોસા્ જળસંચ્ના કામો્ી 
જળસંગ્રહ ક્ષમતા પર વધારી શકા્ તેવા 
આશ્્ી સુજલામ સુફલામ જળ 
અવભ્ાનનો ત્ીજો તબક્ો ્ોજવા 
મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 
વવહવટીતંત્ને પ્રેટરત ક્ુ્ણ હતું.પ્રવત્ણમાન 
લોકડાઉનની ન્સ્તીમાં શ્વમકો-ગરીબ 
પટરવારોને આવ્્ણક આધાર મળી રહે તે 
માટે મનરેગા, સુજલામ સુફલામ જળ 
અવભ્ાન જેવા કામો તવરાએ હા્ ધરવા 
વજલા કલેકટરોને સૂચના આપી હતી. 

શ્ી અવશ્વનીકુમારે આ અગંનેી વવગતો 
આપતાં કહ્ં કે, રાજ્માં આવા સરકારી 
કામોના ૬૩૩ પ્રોજેકટમાં રપ,૧૭પ 
શ્વમકોને રોજગારી મળે છે. આ ઉપરાંત 
મહાનગરોમા ંર૪૩ વનમા્ણરાવધન બાધંકામ 
પ્રોજેકટ અદ્વ્ે રર૦૭૭ શ્વમકો સાઇટ 
પર જ રહેવા-જમવાની ઇન-સી-ટુ 
વ્વસ્ાઓ સા્ે રોજી મેળવી રહ્ા છે. 

મુ ખ ્ મં ત્ ી શ્ ી ન ા  સ વ ચ વે  આ 
અવભ્ાનની કામગીરીની વવગતો આપતાં 
જરાવ્ું કે, આ અવભ્ાન અદ્વ્ે કુલ 
૧૪,૬૯૪ કામોના વનધા્ણરીત લક્્ાકં સામે 
૩૩ વજલાઓમા ં ર૧૧ર કામો શરૂ ્ઇ 
ગ્ા છે અન ે૧૩૮ પૂર્ણ ્્ા છે. ૪૫૧૧ 
્ાંવત્ક સાધનોનો ઉપ્ોગ કરવામા ંઆવ્ો 
છ ે અને  રર જેટલી સંસ્ાઓ આ 
અવભ્ાનની કામગીરીમા ંજોડાઇ છે. આ 
વ્વસ્ાઓમાં સોવશ્લ ટડસટદ્સીંગના 
વન્મોનુ ંઅનપુાલન કરવામાં આવી રહં્ 
છે.મખુ્મતં્ીશ્ીએ રાજ્મા ંગ્રામીર અને 
શહેરી ક્ષેત્ોમાં વનમા્ણરાવધન બાંધકામ 
પ્રોજેકટસ શરૂ કરી તેમાં પર શ્વમકો-

મજદૂરોન ેરોજગારી મળી રહે ત ે હેતુસર 
આવા પ્રોજેકટ બાંધકામોને પરવાનગી 
આપલેી છે. આ કામગીરી અદ્વ્ે સમગ્ર 
રાજ્મા ં૧,૦૦,ર૩૯ માનવટદન રોજગારી 
ઉતપન્ ્્ેલી છે તેમજ આ કામોના 
પટરરામે કુલ ૭,પ૦,ર૮૬ ઘનમીટર 
જળસચં્ ્ ા્ એટલંુ કા ્્ણ પરૂ્ણ ્ ્ુ ંછે. શ્ી 
અવશ્વનીકુમારે ૩૩ વજલાઓમા ંમનરેગાના 
હા્ ધરાઇ રહેલા કામો અન ેતમેા ંશ્વમકોને 
મળતી રોજગારીની પર વવગતો આપી 
હતી. તમેર ેઆ વવષ્ે કહં્ કે, ૩૭૧૯ 
ગામોમાં ચાલી રહેલા મનરેગાના કામોમાં 
૧.રર  લાખ્ી વધ ુશ્વમકોન ેરોજી પ્રાપ્ત 
્ઇ રહી છે. •
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	રાજ્યનરી	કોવવડ-૧૯	હોનસપ્લસમાં	
'્ેલરી	મેન્દરંગ	પ્રોગ્ામ'	દદદીઓ	મા્ે	આશરીવા્સદરૂપ

" દદલરીપ	ગજ્જર
ર ાજ્ભરમ ાં  ક ા્ ્ણ રત  ક ો વવડ 

હોન્સપટલસમા ંસવેારત તબીબોન ેવચ્ુ્ણઅલ 
બેઠકના માધ્મ્ી રાજ્ના એક્ષપટ્ણ 
તબીબો દ્ારા કોવવડ-૧૯ના વક્રટટકલ 
દદદીઓને સાજા કરવા લાઈવ માગ્ણદશ્ણન 
આપવાના હેતુસર એક વવશેષ પ્રોજેકટ 
ચાલી રહ્ો છે. આરોગ્ વવભાગ દ્ારા શરૂ 
કરવામાં આવેલો આ 'ટેલી મેદ્ટટરંગ 
પ્રોગ્રામ' હાઈ ટરસક ત્ા વેન્દ્ટલેટર કેર 
દદદીઓ માટે આશીવા્ણદરૂપ સાવબત ્્ો 
છે.

WHO એ વષ્ણ ૨૦૧૯-૨૦ના 
કોરોના વા્રસ ફાટી નીકળવાની ઘટનાને 
આંતરરાષ્ટી્ કક્ષાની જાહેર આરોગ્ 
કટોકટી જાહેર કરી છે. ગુજરાતમાં ૧૯ 
માચ્ણ ૨૦૨૦ના રોજ આ રોગના બે 
દદદીઓ સૌપ્ર્મ સુરત અને રાજકોટમાં 
મળી આવ્ાં હતાં. મુખ્ મંત્ી શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારી અને ના્બ મુખ્ 
મંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલ ના સતત 
માગ્ણદશ્ણન હેઠળ આરોગ્ વવભાગ દ્ારા 
આ રોગને વન્ંવત્ત કરવા ત્ા કાબૂમાં 
લાવવા માટે એકશન પલાન બનાવીને 
અનેકવવધ પગલાંઓ લેવાઈ રહ્ા છે. તે 

પૈકીનું જ એક અત્ંત મહતવપૂર્ણ પગલું છે 
'ટેલી મેંટરીંગ પ્રોગ્રામ'.

બેક ઓટફસ ચાલી રહેલા આ 'ટેલી 
મેદ્ટટરંગ પ્રોગ્રામ' દ્ારા અત્ાર સુધીમાં 
મૃત્ુનું જોખમ જેને સૌ્ી વધુ છે એવા 
કોરોના સકં્રવમત કોવવડ ૧૯ પોવઝટટવ ૨૪ 
બાળકો, ૩ સગભા્ણ અન ે૬૮ વૃદ્ધ દદદીઓને 
સાજા કરવામાં આરોગ્ વવભાગને વવશેષ 
સફળતા મળી છે.

ર ાજ્માં  ક ા્ ્ણ રત ક ો વવડ-૧૯ 
હોન્સપટલોમાં દાખલ દદદીઓની સારવાર 
માટે વનષરાત તબીબોની ટીમ ટદન-રાત 
ખડેપગે રહે છે. દરેક પોવઝટટવ દદદીઓની 
વવશેષ કાળજી રાખી રહ્ા છે ત્ારે તે 
દદદીઓ પૈકીના કેટલાક કોમોબદીડ અને 
હાઈ ટરસક કેટેગરીમાં આવતા દદદીઓ 
પોતાની અદ્્ જટટલ બીમારીઓને કારરે 
વક્રટટકલ સટેજ પર આવી જતા હો્ છે. 
આવા સંજોગોમાં આ દદદીઓને કેવી રીતે 
બચાવવા તે તબીબો માટે પર ક્ારેક 
મૂંઝવરભરી ન્સ્વત હો્ છે. તબીબોની 
આ મૂંઝવર દૂર કરવા માટે રાજ્ના 
એક્ષપટ ્ણ તબીબોની ટીમ દ્ારા આ 
હોન્સપટલમા ંકા ્્ણરત તબીબોન ેઓનલાઈન 
માગ્ણદશ્ણન આપવામાં આવે છે. ચેપી રોગ 

વનષરાત ડૉ. અતલુ પટેલ, વદે્ટીલટેર કેરના 
વનષરાત ડૉ. પા્દીવ મહેતા, ડૉ. આર. કે. 
પટેલ, ડૉ. બીપીન અમીન સવહતના 
અનુભવી તજજ્ તબીબો દ્ારા દદદીની 
ન્સ્વત વવશે જારીને આવા વક્રટટકલ 
દદદીઓનું મૂલ્ાંકન કરી Webex 
Ciscoના માધ્મ્ી વચ્ુ્ણઅલ બેઠક 
્ોજીને કોવીડ હોન્સપટલોના તબીબોને 
જરૂરી માગ્ણદશ્ણન આપવામાં આવી રહ્ં 
છે. આ જ કારરોસર 'ટેલી મેદ્ટરીંગ 
પ્રોગ્રામ' શર કરવાનો આરોગ્ વવભાગનો 
વનર્ણ્ વેન્દ્ટલેટર કેર દદદીઓ માટે નવી 
લાઇફલાઇન સમાન સાવબત ્્ો છે. આ 
પ્રોગ્રામ ્કી અનેક વક્રટીકલ દદદીઓને 
સાજા કરવામા ંસફળતા મળી છે. આરોગ્ 
વવભાગ દ્ારા તેનું સતત મોવનટટરંગ 
કરવામાં આવી રહં્ છે. કોવવડ-૧૯ 
હોન્સપટલોમાં કા્્ણરત કોરોના વોટર્સ્ણ 
વનષરાત તબીબો અને હોન્સપટલ સટાફની 
જીવના જોખમે કરવામાં આવતી મહેનત 
તો વબરદાવવા લા્ક છે જ, પરંતુ તેની 
સા્ોસા્ બકે ઓટફસ વનઃસવા ્્ણભાવ ેકામ 
કરતી આ 'ટેલી મેદ્ટટરંગ પ્રોગ્રામ'ની 
એક્ષપટ્ણ તબીબોની ટીમની પર એટલી જ 
મહેનત છે. •

નવતર
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રાજ્યમાં	જરૂદર્યાતમંદોને	અપાતા	અનાજનું	
FSL	નસ્ત	્ફૂડ	દરસચ્સ	લેબોરે્રરીમાં	્તું	્ફૂલપ્રૂ્ફ	્ેસ્ીંગ

" વવપુલ	ચૌહાણ
રાજ્માં જરૂટર્ાતમંદોને જાહેર 

વવતરર વ્વસ્ા અદ્વ્ે વવતટરત કરાતાં 
અનાજ- કઠોળ ઉપરાંત તેલ, મીઠા 
સવહતના ખાદ્ાન્નું ગાંધીનગર ખાતે 
એફ.એસ.એલમાં કા્્ણરત ફૂડ ટરસચ્ણ 
લેબોરેટરીમાં (FRL) ફૂલપ્રૂફ ટેસટીંગ 
કરવામાં આવી રહં્ છે. કોરોનાની આ 
ન્સ્વતમાં રાજ્ સરકાર તરફ્ી કરોડો 
નાગટરકોને અપાઇ રહેલા ખાદ્ાન્ની 
ગુરવત્ા સંપૂર્ણ પારદવશ્ણતા્ી ચકાસવા 
સા્ન્દ્ટટફક એકસપટ્ણ સટાફ રાત-ટદવસ 
કા્્ણરત છે. ગુરવત્ા્ુક્ત ખાદ્સામગ્રી 
માટે વન્ત કરા્લેા માપદંડમા ંસહેજ પર 
કચાસ દેખા્ તો FRL દ્ારા નેગેટીવ 
ટરપોટ્ણ મોકલવામાં આવે છે. વન્ત 
ધારાધોરર મજુબ માલ ગરુવત્ા્કુ્ત છે 
કે નવહ તનેો સપષ્ટ અહેવાલ FRL આપે 
છે જે આધારે પુરવઠા વવભાગ દ્ારા 
સપલા્રનો તમામ જથ્ો રીજેકટ કરી 
દેવામાં આવે છે. એટલું જ નવહ જરૂર 
જરા્ ત્ા ં સપલા્રની એજદ્સીન ે પર 
બલકે લીસટ કરવા સધુીની કડક કા ્્ણવાહી 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

રાજ્ના મુખ્મંત્ી શ્ી વવજ્ભાઇ 
રૂપારીએ રાજ્મા ંજાહેર વવતરર વ્વસ્ા 
અદ્વ્ ેવવતરીત ્તા અનાજ અન ેખાદ્ 
પદા્ગોની ગરુવત્ા-કવોવલટી ઉચ્ચકક્ષાની 
મળી રહે તવેી વ્વસ્ા સવુનવચિત કરવાનું 
નવતર સોપાન ગાધંીનગરમાં પ્રારંભ કરાવ્ંુ 
હતંુ. FSLમાં કા્્ણરત હો્ તેવી આ 
અદ્તન ફૂડ ટરસચ્ણ લેબોરેટરી દેશની 
એકમાત્ સવા્ત્ અન ેખ્ાવત પ્રાપ્ત લબે છે. 
દેશના અદ્્ રાજ્ો તમેજ વવદેશોમાં્ ી 
પર આ ફૂડ ટરસચ્ણ લેબોરેટરીના પ્ર્ોગ 
પ્રત્ે વજજ્ાસા જાગી છે. 

રાજ્મા ં ૧૭ હજાર્ી વધ ુ વાજબી 

ભાવની સસતા અનાજની દુકાનો પર્ી 
રાહત દરે ખાદ્ાન્, તેલ, કઠોળ મળેવતા 
કરોડો લાભા્દીઓ તમેજ મધ્ાહન ભોજન 
કેદ્રિોના બાળકો અન ે પ૩ હજાર્ી વધુ 
આગંરવાડીન ેશધુધ-ગરુવત્ા્કુત અનાજ-
કઠોળ-તેલ વગેર ે મળી રહે તે માટે 
કવોવલટીમા ંકોઇ જ કોમપ્રોમાઇઝ ન ્ા્ 
અન ે ફૂડ ટરસચ્ણ લેબોરેટરીમા ં ટેસટ ્્લે 
પ્રમાવરત પરુવઠો જ મળે તવેો સરકારનો 
ધ્ે્  રહ્ો છે. જરૂટર્ાતમદંોન ેઅપાતા 
ખાદ્ાન્ની ગુરવત્ામાં ભેળસેળ-હલકી 
કક્ષા સામ ે વઝરો ટોલરદ્સ માટે આ ફૂડ 
ટરસચ્ણ લેબોરેટરી એક સક્ષમ માધ્મ બદ્્ંુ 
છે. ગજુરાત નાગટરક પરુવઠા વનગમ દ્ારા 
અનાજ હાઇ કવોવલટીનુ ં મળી રહે તેની 
ચોકસાઇ માટે બ ેવષ્ણ પહેલા ડા્રેકટરેટ 
ઓફ ફોરેદ્સીક સા્દ્સ સા્ે મળીન ેઆ 
સટેટ ઓફ ધ આટ્ણ ફૂડ ટરસચ્ણ લબેોરેટરી શરૂ 
કરવા માટેના ૧૦ વષ્ણના એમ.ઓ.્ ુ્્ા 
છે. એફઆરએલ શરૂ ્ ઈ ત્ાર્ી અત્ાર 
સધુી બે વષ્ણમા ં કુલ ૧૦,૧૭૮ સમેપલનું 
પૃ્ક્રર કરવામા ંઆવ્ુ ંછે, જ ેપકૈી ૭૯૦ 
સમેપલ ફેઇલ ્તા ત ે સપલા્રના માલ 
ટરજેકટ કરવામાં આવ્ા છે.

લોકડાઉન દરવમ્ાન રાજ્ના કુલ ૯૨ 
ટકા નાગટરકોન ે૧૭ હજાર જટેલી સસતા 
અનાજની દુકાનો પર્ી રાજ્ સરકાર દ્ારા 
વવનામૂલ્ે અનાજનું વવતરર કરવામાં 

આવ્ુ.ં એવપ્રલ માસમા ં૬ કરોડ કાડ્ણધારકોની 
માટે માત્ ૧પ ટદવસના ટંૂકાગાળામા ં૧.૮૮ 
લાખ મ.ેટન ઘઉં, ૭ર હજાર મ.ેટન ચોખા, 
૧૬ હજાર મ.ેટન ખાડં, ૧૩પ૦૦ મ.ેટન 
ચરાદાળ અને ૮૧૦૦ મે.ટન મીઠાનો 
જથ્ો જીલા-તાલુકા-ગ્રામ્કક્ષાએ વવતરર 
માટે પહોંચાડવાનો ભગીર્ પરુૂષા ્્ણ સફળ 
્્ો. તમેા ંપર અનાજ - કઠોળ ત્ા મીઠા, 
તલેના સેમપલ લઈ લબેમા ંપરીક્ષર ક્ા્ણ 
બાદ વવતરર શરૂ કરાવવામા ંઆવ્ુ ં છે. 
એટલુ ંજ નવહ મીઠુ,ં તલે અન ેઅનાજ - 
કઠોળ આપતા સપલા્ર તમેનો જથ્ો તૈ્ ાર 
કરે ત્ારે FRL(ફૂડ ટરસચ્ણ લબેોરેટરી)ના 
પ્રવતવનવધ માગ્ણદશ્ણન અન ે દેખરેખ હેઠળ 
ટીમ ગોડાઉનમા ંજઈન ેરેદ્ડમ સમેપલ લે છે 
અને સેમપલીંગ કા્્ણવાહી બાદ લેબમાં 
અદ્તન સાધનો્ી સેમપલના ટેસટીંગમાં 
માલ ગુરવત્ા્ુક્ત સાવબત ્ા્ તો  
જ ગોડાઉનમાં્ી વવતરર માટે મંજૂરી 
અપા્ છે.

ટડરેકટરેટ ઓફ ફોરેન્દ્સક સા્દ્સના 
વન ા્મકશ્ી ડૉ.જ.ેએમ.વ ા્સ, અવધક વન ા્મક 
અન ેઆ પ્રોજકેટના હેડ શ્ી એચ.પી.સઘંવીના 
સતત માગ્ણદશ્ણન હેઠળ તજજ્ એવા ટેકવનકલ 
ઓટફસર શ્ી જી.પી.દરબાર અન ેનતૂનબને 
શાહ પોતાના અનભુવી સટાફ સા્ે મળીને 
પરીક્ષર સવહતની પારદશ્ણક કામગીરી સપુરેે 
સાભંળી રહ્ા છે. •

અનાજ	સવહતના	ખાદ્	પદા્યોનરી	કવોવલ્રીમાં	'નો	કોમપ્રોમાઇઝ'	સરકારનો	ધ્યે્ય

નવતર
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વહંમતનગરમાં	૧૫૦	્યુવન્	રક્ત	
એકવત્ત	કરા્યું

કોવવડ-૧૯ના સંક્મરને અટકાવવા લોકડાઉન છે. આ 
લોકડાઉનમાં સાબરકાંઠા વજલામાં વજલાવાસીઓએ વસવવલ 
હોન્સપટલને ૧૫૦ ્ી વધુ ્ુવનટ રક્તદાન ક્ુું હતું.      

લોકડાઉનમાં રક્તની આવશ્કતા ્્ાવત છ ે ્ેલેસેવમ્ા 
મેજરના દદદી, ઓછુ વહમોગલોબીન ધરાવતી મવહલાઓને પ્રસૂવત 
સમ્ ેઅન ેઅકસમાતની મટેડકલ ઈમરજદ્સી સમ્ ેપષુકળ લોહીની 
જરૂર પડે છે. તખતગઢ ગ્રામપંચા્ત અંતગ્ણત સવામી વવવેકાનંદ 
્ુવા મંડળ ,સાકરોડી્ા ગ્રામપંચા્ત, વહંમતનગરની પ્રેરરા પાકકિ 
સોસા્ટી અને વહંમતનગર શહેર ત્ા આસ-પાસના ગામોના 
્વુાનો દ્ારા ૧૫૦્ી વધ ુ્ વુનટન ુરક્તદાન કરવા આવ્ુ.ં મડેીકલ 
કોલેજ ત્ા જનરલ હોન્સપટલ કોવીડ -19 અંતગ્ણત બલડ ડોનેટ 
કરવામાં આવ્ું. •

વડોદરામાં	કૉવવડ	આમદીનરી	રચના
કોરોનાના સભંવવત ત્ીજા તબક્ામા ંઆરોગ્ ક્ષતે્ના તબીબો 

અને કમ્ણચારીઓને પીઠબળ મળે અને રૂમ કવોરેદ્ટાઈન હેઠળના 
કોરોના પોવઝટટવ લોકોના મોનીટટરંગમાં સહા્ક બને એવા 
આશ્ સા્ે સવૈન્ચછક રીતે સામેલ ્વાની તતપરતા દશા્ણવનારા 
વશક્ષકોની કોવીડ આમદીની રચના કરવાની નવતર પહેલ વડોદરા 
તંત્એ અમલમાં મૂકી છે.

આ કોવીડ આમદીમાં વડોદરા વજલામાં્ી 5000 જેટલા 
વશક્ષકોને જોડવાનું લક્્ રાખવામાં આવ્ું હતું. જેમાં 120 જેટલા 
પસંદ કરેલા વશક્ષકોને માસટર ટ્ેનર તરીકે તાલીમ આપી અદ્્ 
વશક્ષકોને કોવીડ આમદીના સવ્ંસેવકની તાલીમનું આ્ોજન હતું. 
આ તાલીમ હેઠળ 5000ના લક્્ાંક સામે 7315 વશક્ષકો એ કોવીડ 
આમદીના સૈવનક બનવાની ધગશ સા્ે તાલીમ લીધી છે. આ 
ઉપરાંત નોવેલ કોરોના વા્રસને અટકાવવા વડોદરા વજલાના 
તમામ 666 ઉપરાંત ગામોમાં તમામ ગ્રામ પંચા્ત કક્ષાએ એક 

નોવેલ કોરોના વા્રસ કવમટીની રચના કરવામાં આવી છે.
વજલા વવકાસ અવધકારી શ્ી ટકરર ઝવેરીએ જરાવ્ુ હતું કે 

દરેક ગામમાં સરપંચશ્ીના અધ્ક્ષસ્ાને રચા્ેલી આ સવમવતમાં  
પંચા્ત તલાટી મંત્ી સભ્ સવચવ, પ્રા્વમક/માધ્વમક શાળાના 
આચા્્ણ, ગ્રામસેવક, દૂધ મંડળીના ચેરમેન/મંત્ી, અદ્્ સહકારી 
મડંળીના ચેરમને/મતં્ી, આરોગ્ વવભાગના કમ્ણચારી/ આશાવકકિર, 
આંગરવાડી કા્્ણકર, મધ્ાહન ભોજન કેદ્રિના સંચાલક, ગામના 
સામાવજક આગેવાનો, સસતા અનાજની દુકાનના સંચાલકોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવ્ો છે. આ સવમવતમાં વજલા તાલુકા 
પંચા્ત સદસ્ો, પૂવ્ણ સરપંચ, આમંવત્ત સભ્ો રહેશે. 

આ ઉપરાતં વડોદરાના ગ્રામ્ વવસતારોમા ંકોરોના મહામારીને 
ફેલાતી અટકાવવા માટે દરેક ગ્રામ દીઠ પાંચ કોરોના ્ ોદ્ધા તૈ્ાર 
કરવાનું આ્ોજન કરા્ું છે. જેમાં એન.સી.સી., એન.એસ.એસ. 
એકસ સવવ્ણસમને, નહેર ્ વુા કેદ્રિ, સવામી વવવકેાનદં ્ વુા મડંળના 
સભ્ો, ગામમાં ડોકટર હો્ તો ડોકટર, નસ્ણ, નવસુંગનો અભ્ાસ 
કરતા ્ુવક-્ુવતીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. •

ભાવનગરમાં	અનાજ	કી્	અને	્ફૂડપેકે્નું	
વવતરણ	કરતાં	કોરોના	વોદર્યસ્સ

કોરોના સંક્રમર્ી વજલાને બચાવવા સાબદા બનેલા 
ભાવનગરના વહીવટી તંત્ દ્ારા વજલાની સામાવજક સંસ્ાઓ 
સા્ે સંકલન કરી જરૂટર્ાતમંદો માટે અનાજ કટર્ારા કીટસ 
તૈ્ાર કરાવવાની કામગીરી શરૂ કરાઇ છે અને આ કીટ વવતરર 
માટે ભાવનગર મહાનગરપાવલકાના ૧૩ વોડ્ણ માટે ભાવનગર 
મહાનગરપાવલકાની વાહનો સા્ેની ૧૩ કોરોના વોટર્ર ટીમ 
તૈ્ાર કરી છે. જેમના દ્ારા વજલાના કંટ્ોલરૂમ ૧૦૭૭ ઉપર 
આવતી ફટર્ાદો, જરૂટર્ાત મુજબના લોકોને તેમના ઘેર જઈ 
અનાજ કીટનંુ વવતરર કરા્ છે. તેમજ તાલુકા કક્ષાએ 
મામલતદારશ્ીઓએ સામાવજક સંસ્ાઓનો સંપકકિ કરી તેમના 
સહકાર્ી કટર્ારા કીટસ તૈ્ાર કરી વવતરરની કામગીરી શરૂ 
કરાવી છે.  ઉપરાંત ભાવનગરની વવવવધ સેવાભાવી સંસ્ાઓ, 
જ્ાવત મંડળો, એસોશી્ેશન દ્ારા જરૂટર્ાતમંદ લોકો માટે ફૂટ 
પકેેટસ તૈ્ ાર કરવામા ંઆવ ેછે. આ ફૂડ પકેેટ વવતરર માટે વજલા 
વહીવટી તતં્ દ્ારા આ સસં્ાઓના વાહનોન ેપટરવહન પાસ ઈસ્ુ 
પર કરા્ા છે. •
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AMCના	કવમશનર	તરરીકે	 
શ્રી	મુકેશકુમારને	
જવાબદારરી	સોંપાઇ

કોરોના પોવઝટટવ વ્ટકતના સંપકકિમાં આવતા 
અમદાવાદ શહેરના કવમશનર શ્ી વવજ્ નહેરાએ બે 

અઠવાટડ્ા માટે હોમ 
કવોરેદ્ટન ્ વાનો વનર્ણ્ 
ક ્ ગો  હ ત ો .  તે ્ ી 
અમદાવાદ મ્ુવનસીપલ 
ક વ મ શ ન ર ન ો  ચ ા જ ્ણ 
ગુજર ાત  મે ર ી ટ ાઇમ 
બોડ્ણના વાઇસ ચેરમેન 

અને સી.ઇ.ઓ. મુકેશકુમારને સોંપવાનો મુખ્મંત્ીશ્ીએ 
વનર્ણ્ ક્ગો હતો. 

અમદાવ ાદ  શહ ેરમ ાં  ક ો વવડ-19ની  સમગ્ર 
કામગીરીના દેખરેખ, સંકલન, સુપરવવઝન અને 
મોવનટટર ંગ માટ ે વવશેષ અવધકારી તરીક ે વન 
પ્ા્ણવરરના અવધક મુખ્ સવચવ ડૉ. રાજીવકુમાર 
ગુપ્તાની વનમરૂક કરવામાં આવી છે. કોવવડ-19ની 
સમગ્ર રાજ્માં આરોગ્ને લગતી તમામ કામગીરીનું 
સંકલન, સુપરવવઝન અને મોવનટટરંગ કરવા માટે 
વવશેષ અવધકારી તરીકે મહસેૂલના અવધક મુખ્ સવચવ 
પંકજકમુારની વનમરૂક રાજ્ સરકારે કરી છે. •

ધોળકા	શહેરરી	વવસતારમાં	
સેવન્ાઇઝેશન	કરા્યું

કોરોનાના સંક્રમરને અટકાવવા અમદાવાદ વજલા 
પંચા્તની આરોગ્ શાખા દ્ારા સવ્ણગ્રાહી રીતે પગલા 
લેવામાં આવી રહ્ા છે. નાની નાની બાબતોનું ધ્ાન 
રાખીને વજલામાં રોગનું સંક્રમર ન ્ા્ તે માટે વવશેષ 
તકેદારી રખાઈ છે. તનેા ભાગરૂપ ેવજલાના ધોળકા નજીક 
આવલેી કેટડલા ફામા્ણસ્ુટટકલસમાં સવેનટાઈઝશેન કરવામાં 
આવ્ંુ હતુ.ં અત્ ેઉલેખની્ છે કે કેટડલા ફામા્ણસ્ટુટકલસમાં 
કેટલાક લોકો કોરોના પોવઝટટવ જરા્ા હતા. તનેા પગલે 
તાતકાવલક ધોરરે આ કવા્ત હા્ ધરવામાં આવી હતી. 
અમદાવાદના આરોગ્ વવભાગના મેલેરી્ા અવધકારી 
શ્ી નરેદ્રિ વસંહ રાઠોડે જરાવ્ું હતું કે, અમદાવાદ 
વજલાના ધોળકા અબ્ણન વવસતાર ખાતે સંપૂર્ણપરે 
સેવનટીઇંઝેશનની કામગીરી કરાઈ હતી. •

રાજકો્માં	એન.સરી.સરી	કેડેટસ	
આવ્યા	પોલરીસ	તંત્નરી	વહારે

" કેતન	દવે/વપ્ર્યંકા	પરમાર

કોવીડ-૧૯ન ે કારર ેઊભી ્્લેી મહામારીના સમ્મા ં ગુજરાત 
એનસીસી કેડટેસ બટાવલ્ન -૨ના રાજકોટ વજલાના  ્વુાઓ પોલીસ 
કમદીઓના સાર્ી બનીન ેકોરોનાની લડાઈમાં સહભાગી ્ઈ રહ્ા છે. 
ગુજરાત બટાવલ્ન-રના કન્ણલ શ્ી તુષાર જોશીએ જરાવ્ું હતું કે, “હાલ 
દેશ કોરોના વા્રસને કારરે નાજુક ન્સ્વતમાં્ી પસાર ્ઈ રહ્ો છે. 
કોરોનાના સંક્રમર અટકાવી શકા્ અને કા્દો અને વ્વસ્ા જળવાઈ 
રહે તે માટે પોલીસ કમદીઓન ેતમેના કા ્્ણમા ંસહા્રૂપ ્ વા માટે ગજુરાત 
એન.સી.સી કેટેડસના ૧૦૦ જેટલા વોલેદ્ટી્સ્ણ કેડેટસ રાજકોટ, ગોંડલ 
અને પડધરી પોલીસ સટેશનમાં સેવા આપી રહ્ા છે.

આતમી્ કોલેજમા ંબી.એસ.સીનો અભ્ાસ કરતા અન ેરાજકોટ એ. 
ટડવવઝન પોલીસ સટેશનમા ંસવેા આપી રહેલા એન.સી.સી કેડેટસ કશ્પ 
ચાવડાએ પોતાનો અનભુવ જરાવતા કહં્ હતુ ંકે, “ દેશ માટે વન:સવા ્્ણ 
ભાવ ેસવેા કરવાનો મોકો મળ્ો ત ેબદલ હુ ંપોતાન ેભાગ્શાળી માનુ ંછુ.ં 
લોકડાઉનની પટરન્સ્વતમા ંલોકોન ે કેવી રીત ેસમજાવવા તનેો અનભુવ 
મારા માટે અવવસમરરી્ રહેશ.ે હાલ હુ ંએ ટડવવઝન પોલીસ સટેશનમાં 
ઓટફસ વકકિ કરીને પોલીસ કમદીઓન ેતેમના કા ્્ણમા ંમદદરૂપ બનુ ંછુ.ં”

્ોરાળા પોલીસ સટેશનના પોલીસ ઈદ્સપેકટરશ્ી જી.એમ. હુટડ્ાના 
માગ્ણદશ્ણન હેઠળ તેમના પોલીસ સટેશનમાં સેવા આપી રહેલા એન.સી.સી 
કેડેટસ કુલટદપવસંહ રાઠોડએ કહ્ં હતું કે, આ પોલીસ સટેશનમાં અમે ૭ 
કેડટેસ સવેા આપી રહ્ા છીએ. લોકડાઉનમાં આ કા ્્ણ કરીન ેદેશની આમદી 
અને પોલીસ ફોસ્ણમાં જોડાવવાનો જુસસો બમરો ્ઈ ગ્ો છે. પોલીસ 
કમદીઓના સહ્ોગી બનીને હું ગવ્ણની લાગરી અનુભવું છું. એકતા અને 
અનશુાસનના ધ્ે્ મતં્ન ેવરેલા રાજકોટ વજલાના ૧૦૦ જટેલા કમ્ણવીર 
કેડેટસ કોરોના સામેના જંગમાં પ્રાશાસનના કમ્ણ્ોગીઓની પડખે ઉભા 
રહી રાષ્ટી્ સેવા ્ોજનાના કા્્ણને સાચા અ્્ણમાં ઉજાળી રહ્ા છે. •
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સૌ્રી	વધુ	પ્રભાવવત	અમદાવાદમાં	
૫૦	દદવસનાં	કોરોના	સંગ્ામનું	સરવૈ્યું

" વહમાંશુ	ઉપાધ્યા્ય
“કોરોના” આ શબદએ આખા વવશ્વને હચમચાવી નાંખ્ુ 

છે....આ રોગનું સંક્રમર વધતું અટકાવવાના સૌ્ી અસરકારક 
ઉપા્ તરીકે સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન અમલી બનાવા્ંુ...લોકો 
કામ વવના ઘરની બહાર ન નીકળે, અવર-જવર ન કરે તેવા 
આશ્્ી પ્ર્મ લોકડાઉન તા.૨૫મી માચ્ણ્ી અમલી બનાવા્ંુ. 
પ્ર્મ તબક્ો તા. ૨૫ માચ્ણ્ી ૧૪ એવપ્રલ સુધી જાહેર કરા્ો... 
વધતા કેસ સંદભવે બીજો તબક્ો ૧૫ એવપ્રલ ્ી ૩ મે’ દમ્ાન 
રહ્ો....અને તા. ૪ મે’્ી ૧૭ મે’ સુધીનો ત્ીજો તબક્ો રહ્ો. 
અમદાવાદ શહેરમાં ખૂબ ચુસત અમલ હોવા છતા રાજ્ના કુલ 
પૈકી મહત્મ કેસો અમદાવાદ શહેરમાં નોધા્ા છે. શહેરનું આ 
સંક્રમર વજલામાં એટલે કે અમદાવાદ ગ્રામ્ વવસતારમાં ન વધે 
તે માટે અમદાવાદ વજલા વહીવટી તંત્એ રાત-ટદવસ ખડેપગે 
કામ કરીને “કોરોના”ને એક ચોક્સ લેવલ સુધી અટકાવવામાં 
સફળતા મળી..

લોકડાઉનના આ વવવવધ તબક્ાઓના ્ ઈ ૫૦ ટદવસ પુર્ણ 
્્ા છે. આ ૫૦ ટદવસ દરમ્ાન શું ્્ું...? અને શું ક્ુ્ણ...? 
એ જારવું રસપ્રદ ્ઈ પડશે.

અમદાવાદ વજલામાં કોરોના વા્રસ સામે લડવા ્્ેલી 
કામગીરીની વવગત આપતાં કલેકટર શ્ી કે.કે.વનરાલાએ જરાવ્ું 
હતું કે, “ અમદાવાદ વજલાનું સમગ્ર વહીવટી તંત્ કોરોનાનું 
સંક્રમર વધે નહી તે માટે પ્ર્ાસ કરી રહં્ છે. અમદાવાદ 
વજલામાં અંદાજે ૧ હજાર જેટલા અવધકારીઓ, કમ્ણચારીઓ 
કોરોના સેનાનીઓ તરીકે સતત કા્્ણરત છે. અમદાવાદ વજલામાં 
કોરોનાનો પ્ર્મ કેસ નોંધા્ો ત્ાર્ી જ વહીવટી તંત્ હરકતમાં 
આવી ગ્ંુ હતું અને સતવરે રક્ષાતમક પગલા લેવા શરૂ કરી 
દેવા્ા હતા. વજલામાં અત્ાર સુધીમાં કોરોનાના ૧૨૧ 
પોવઝટટવ કેસ નોંધા્ા છે અને તે પૈકી ૫૩ દદદીઓને સારવાર 
બાદ રજા આપવામાં આવી છે. ૩૩ વ્વક્તઓ સારવાર હેઠળ 

અને ૩૧ દદદીઓ કોવવડ કેર સેદ્ટરમાં જ્ારે ૪ વ્વક્તઓના 
મૃત્ુ ્્ા છે.

અમદાવાદ વજલા વવકાસ અવધકારી શ્ી અરૂર મહેશ 
બાબુએ જરાવ્ું હતું કે, “અમદાવાદ વજલામાં સેનીટાઈઝેશન, 
ગ્રામ ્ોધધા કવમટી દ્ારા લોકોની અવર-જવર વન્ંત્ર કરવી, 
શહેરોમાં્ી આવતા લોકોનું ન્સક્રનીંગ, ્મ્ણલ ચેક-અપ જેવા 
બહુઆ્ામી પગલા લીધા છે. વજલામાં પોઝીટીવ કેસના 
સંપકકિમાં આવેલા કુલ ૮૯૭ વ્વક્તઓ પૈકી ૪૨૬ ફેવમલી 
કોદ્ટેકટમાં, ૪૦૦ કોમ્ુવનટી કોદ્ટેકટ ત્ા ૭૧ વ્વક્તઓ હેલ્ 
કેર કોદ્ટેકટનો સમાવેશ ્ા્ છે.

૧૭૯ ગામોના ૧,૫૮,૫૯૨ ઘરોના ૭,૫૭,૪૮૩ લોકોને 
આવરી લઈ સેવનટાઈઝેશન કરા્ું છે. શહેરમાં્ી ગ્રામ્ 
વવસતારમાં પ્રવેશતા માગગો પરની ૮ ચેકપૉસટ પર ૧,૫૧,૧૫૫ 
લોકોનું ન્સક્રનીંગ કરા્ું છે અને તે પૈકી ૨૭ શંકાસપદ વ્વક્તઓને 
નજીકની હોન્સપટલમાં રીફર કરા્ા છે. ૬૨૪ જેટલી ટીમો 
સવવેલદ્સ માટ ે કા્્ણરત કરી ૩૪,૧૫૩ ઘરોના ૧,૩૭,૧૫૧ 
લોકોનો સવવે ક્ગો છે. વજલામાં મોબાઇલ ટેસટીંગ વાનનો નવતર 
અવભગમ હા્ ધરા્ો છે. આ વાન દ્ારા રોજ ૫૦ જેટલા સેમપલ 
ટેસટ કરવામાં આવે છે...” એમ તેમરે ઉમે્ુું હતું. 

વજલામાં કુલ ૨,૪૩૭ વ્વક્તઓને વિોરોદ્ટાઈન કરાઈ 
હતી, તે પૈકી ૧૬૦૩ વ્વક્તઓએ ૧૪ ટદવસનો વિોરોદ્ટાઈન 
વપરી્ડ પૂર્ણ ક્ગો છે અને હાલ ૮૩૪ લોકો વિોરોદ્ટાઈનમાં 
છે. ગ્રામ ્ોધધા કવમટી દ્ારા આજ સુધીમાં ૬૮,૮૬૩ લોકોનું 
ન્સક્રનીંગ કરા્ંુ છે. ૪,૬૦૧ વેદ્ડસ્ણનું ન્સક્રનીંગ કરી ૪,૩૩૫ 
વેદ્ડસ્ણને હેલ્ કાડ્ણ અપા્ા છે. ૪,૭૩૯ ઈદ્ડન્સટ્્લ વકકિસ્ણનું 
ન્સક્રનીંગ કરા્ંુ છે. જ્ારે ૭૦,૭૫,૦૩૫ આ્ુવવેટદક ઉકાળાનું 
વવતરર કરા્ું છે. 

અમદાવાદ ગ્રામ્ વવસતારમાં ૩,૧૯૧ ઔદ્ોવગક ્ુવનટ 
કા્્ણરત ્ ્ા છે. જ્ારે શહેરી વવસત્ામાં ૯૬૫ અને GIDCમાં 
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૧૨૮૬ મળી સમગ્રત્ા ૫,૪૪૨ એકમો 
કા્્ણરત ્્ા છે. આ એકમોમાં હાલ 
૩૧,૧૪૭ કામદારો કા્્ણરત છે. 

વજલામાં આંતટરક અને વજલા બહાર 
જે લોકોને જવું અત્ંત જરૂરી હતું તેવા 
લોકોને ધ્ાનમાં રાખીને કુલ ૧,૨૧,૭૭૮ 
લોકોને પાસ ઈસ્ુ કરવામાં આવ્ા છે. જેમાં 
ઔદ્ોવગક હેતુ માટે ૩૧,૮૮૯ પાસ, 
બાંધકામ હેતુ માટે ૫,૧૩૨ ત્ા અદ્્ 
રાજ્માં જવા માટે ૩૯,૦૫૭ પાસનો સમાવેશ ્ા્ છે.

ઔદ્ોવગક એકમોમાં કામદારોની રોજગારી ચાલુ ્ા્ તેવા 
આશ્્ી કા્્ણરત કરા્ેલા એકમોમાં કામદારોને વેતન પેટે 
એવપ્રલ માસમાં રૂ. ૪૩૨.૨૭ કરોડ અને મે’ માસમાં અત્ાર 
સુધી રૂ. ૭૬.૪૪ કરોડ પગાર ચુકવા્ો છે. 

વજલામા ંઅગાઉ શ્વમકો માટે ૪૯ જટેલા આશ્્ સ્ાન ચાલુ 
કરા્ા હતા, પરંતુ હાલ તમામ પરપ્રાંતી્ શ્વમકોને તેમના વતન 
મોકલી દેવામાં આવ્ા છે. અત્ાર સધુીમા ં૫૭ ટ્ને દ્ારા ૭૨,૭૫૭ 
શ્વમકોને તેમના વતન પરત કરા્ા છે જ્ારે (૧૩/૦૫/૨૦૨૦ 
સધુીમા)ં વધ ુ૧૧ ટે્ન મારફત ે૨૧,૮૧૧ એમ કુલ મળી ૯૪,૫૪૮ 
શ્વમકોને વતન પરત મોકલાવામાં આવ્ા છે. સવચછતા 
જાળવવાના ભાગરૂપે વજલામાં નાગટરકોને તેમના હા્ ધોવા 
માટે ૨.૧૮ લાખ સાબુ અપા્ા છે. વજલામાં બલડ કલેકશન કેમપ 
્ોજીને અત્ાર સુધીમાં ૧,૬૭૮ લોકોના બલડ લેવામાં આવ્ા 
છે. પી.એમ રીલીફ ફંડમાં રૂ ૪.૦૫ કરોડ ત્ા મુખ્ મંત્ીરાહત 
ફંડમાં રૂ. ૪૧૪ કરોડ આપવામાં આવ્ા છે.

વજલામાં ૬ પાકો માટે એ.પી.એમ.સી કા્્ણરત કરાઈ છે. 
જેમાં ૧૦,૨૨૪ વવિદ્ટલ ઘઉં, ૧,૨૮૯ વવિદ્ટલ ટદવેલા, ૩૮ 
વવિદ્ટલ કપાસ, ૯૦ વવિદ્ટલ ચરા, ૧૮૦૦ વવિદ્ટલ ડાંગર 
ત્ા ૩૦ વવિદ્ટલ અદ્્ પાકોની આવક ્ઈ છે. 

શ્વમકને વતન મોકલવામાં આવ્ા તે પહેલા શ્વમકો અને 
અદ્્ જરૂટર્ાતમંદ લોકોને વજલા વહીવટી તંત્ ત્ા 
સવૈન્ચછક સંસ્ાઓના સહ્ોગ્ીકુલ ૩૭,૮૯,૨૦૨ ફૂડ પેકેટ 

આપવામાં આવ્ા છે. જ્ારે ૩૬,૭૫૭ 
કીટનું વવતરર કરાવામાં આવ્ું છે. 

લોકડાઉનનો ચુસત અમલ વજલામાં 
કરાઈ રહ્ો છે. લોકડાઉનના ભંગ બદલ 
અત્ાર સુધીમાં ૪૬૭ લોકોની અટાકા્ત 
કરાઈ છે, ૬૧૫ વાહનો ડીટેઈન કરા્ા છે 
જ્ાર ે ૪૧૧ જેટલી એફ.આઈ.આર 
નોંધવામાં આવી છે. આમ કુલ ૧,૪૯૩ 
જેટલા ગુદ્હા નોંધા્ા છે. 

વજલામાં કા્્ણરત કરા્ેલા કંટ્ોલ રૂમમાં અત્ાર સુધીમાં 
૧૨,૩૭૨ કોલ રીસીવ કરવામાં આવ્ા છે. જેમાં અન્ને લગતા 
૨,૫૯૬, રાશનને લગતા ૪,૦૪૪, શાકભાજી અને ફળને લગતા 
૪, ટ્ાદ્સપોટદેશન માટે ૪,૩૭૧, દૂધ-કટર્ારા માટે ૨૦૬, 
દવાઓ માટે ૨૫, અદ્્ તબીબી સહા્ માટે ૬૨, વોટર 
સેનીટેશન ત્ા અદ્્ નાગટરક જરૂટર્ાત માટે ૫૧ અને ૯૬૫ 
ફટર્ાદોનો સમાવેશ ્ ા્ છે. અત્ાર સુધીમાં ટ્ાદ્સપોટદેશન માટે 
૧,૧૫,૯૧૪ કોલ આવ્ા છે. 

વજલામાં NFSA (APL-1 )PHASE-2માં હેઠળ કુલ પૈકી 
૯૯,૪૮૯ લોકોને અનાજ અપા્ું છે. જ્ારે NFSA હેઠળ 
વજલામાં ૧,૫૭,૯૩૧ લોકોને આવરી લેવા્ા છે. PMGKY 
્ોજના હેઠળ ગ્રામ્ વવસતારમાં ૧,૭૮,૧૭૦ લાભા્દીઓ પૈકી 
૧,૬૨,૯૮૭ લાભાવ્્ણઓને અનાજ અપા્ુ છે. એટલે કે ૯૧.૪૮ 
% વસધધી હાંસલ કરાઈ છે. અન્ રિહ્મ ્ોજના હેઠળ ગ્રામ્ 
વવસતારમાં ૮,૧૩૬ પટરવારોના ૨૭,૮૪૩ લોકોને ત્ા ફેઝ-૧ 
માં ૧૦,૧૨૩ પટરવારોના ૪૧,૧૮૬ લોકોને લાભાન્દ્વત કરા્ા 
છે. NON NFSA હેઠળ ૧,૨૩,૩૯૪ લોકોને અનાજ વવતરર 
કરા્ું છે. 

વજલામાં ૨૦ વૃદ્ધાશ્મોમાં ૭૦૩ વૃધધજનોના આરોગ્ની 
તપાસ કરવામાં આવી છે. જ્ારે ૮૭ જેટલા વભક્ષુકોનુ ચેક-અપ 
કરા્ું છે. આ જ રીતે બાળ સંભાળ ગૃહોમાં ૧૫૮ બાળકોની 
મેટડકલ તપાસ કરાઈ છે. •

• ૮ ચેકપાૉસ્ટ પર ૧,૫૧,૧૫૫ 
લાેકાનંુે સ્ક્રિનીગં

• ૩૪,૧૫૩ ઘરાેના ૧,૩૭,૧૫૧ 
લાેકાનેાે સવચો

• ૪,૬૦૧ વેનડસ્ષને હેલ થ કાડ્ષ - 
૪,૭૩૯ ઈનડસ્સ્ટરિ યલ વક્ષસ્ષનંુ 
સ્ક ્રિ ન ી ંગ -  ૭ ૦ , ૭ ૫ , ૦ ૩ ૫ 
આયુવચોતદક ઉકાળાનંુ તવતરણ 
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ડવેઝગ્ને્ ડે	હોનસપ્લનો	ડેડરીકે્ેડ	સ્ા્ફ...
અમારે તો સગું શુ...? અને વહાલુ કોર..? જે ગરો એ આ આ સટાફ 

જ છે. વસવવલ હોન્સપટલના પટરસરમાં કોવવડ હોન્સપટલમાં સારવાર લઈ 
રહેલા દદદીઓ પકૈી એક દદદીના આ શબદો ઘરુ ંબધુ ંકહી જા્ છે. કોરોનાના 
સંકટ વચ્ચે અમદાવાદની કોવવડ ડેવઝગ્નેટેડ વસવવલ હોન્સપટલમાં ૧૧૨૫ 
કોરોના ્ોદ્ધાઓ ૨૪ x ૭ ખડે પગે અવવરત સેવા બજાવે છે. કોઈના 
બાળકો નાના છે તો કોઈના પટરવારમાં તકલીફ છે પર સેવા જ તેમનો 
ધમ્ણ કદાચ આ જ અવભગમને પગલે દદદીઓ એમ માને છે કે આરોગ્ 
કમદીઓ જ તેમના સગાવહાલા છે

આ વોડ્ણમા ંફરજ બજાવતા સુશ્ી મવુક્ત પટેલ કહે છે કે..' આ દદદીઓના 
દવા સારવારની સા્ે સા્ે ભોજન, પારી અને અદ્્ કોઈ જરૂટર્ાત 
હો્ તેનું અમે ધ્ાન રાખીએ છીએ... એટલે જ દદદીઓ એમ માને છે કે 
અમે તેમના સગા છીએ અને અમે પર એવું માનીએ છીએ કે આ દદદીઓ 
જ અમારા વહાલા છે...' 

નવસુંગ સટાફમાં ફરજ બજાવતા શ્ી પ્રવીર પારેખ કહે છે કે, 'આ 
દદદીઓની તમામ જરૂટર્ાતો અમે વનષ્ાપૂવ્ણક પૂર્ણ કરીએ છીએ. એમાં 
ક્ાં્ કોઇ કચાશ ન રહી જા્ તેનું પર ધ્ાન રાખીએ છીએ. દદદીઓના 
સગાવહાલાની જેમ જ અમે ફરજ બજાવીએ છીએ.'

તો અહીં સારવાર લઈ રહેલા શ્ી રૂરિશેભાઈ કહે છે કે, કોઈ બીમારીમાં 
હોન્સપટલમાં રહેવું કોઈને ન ગમે પરંતુ અહીં દાખલ ્ ્ા પછી એવું લાગે 
છે કે કદાચ ઘરે પર અમારી આટલી સંભાળ ન લેવાઇ હોત. સવારે 
ઉકાળો, પછી ચા-નાસતો,  જમવાનું, બપોરે ચા, સાંજે રિૂટ, જમવાનું અને 
રાત્ે સૂતાં પહેલા ગરમ દૂધ... આ વ્વસ્ા અહીં  તમામ દદદીઓ માટે 
છે. એટલે સાચું કહું તો પટરવારની ખોટ તો લાગે જ પરંતુ આ વ્વસ્ા્ી 
એ કમી મહેસુસ ન્ી ્તી...."

અહીં ફરજ બજાવતા આ ્ ોધધાઓ,  ન્ી તેમના ઘરની વચંતા કરતા 
કે ન્ી તેમના પટરવારની વચંતા કરતા. એમને મન તો બસ કોરોના 
દદદીઓની સેવા જ મૂળમંત્ છે. સલામ છે આવા ધ્ે્ વનષ્ કમદીઓને...

 સલામ છે તેમના ધ્ે્, ધૈ્્ણ અને સંવેદનાના ધબકારને... •

જામનગરના	નાના	
ભૂલકાંઓનું	અનુદાન

" દદવ્યા	વત્વેદરી

જામનગરમાં હાલ કોરોના વા્રસ સામેની લડતમાં 
અનેક લોકો પોતાનું ્ોગદાન આપી રહ્ા છે. એક તરફ 
આરોગ્કમદીઓ અન ેપોલીસકમદીઓ રિદ્ટ લાઇન વોટર્ર 
તરીકે ફરજ બજાવી રહ્ા છે, ત્ારે જામનગરના નાના 
ભલૂકાઓ આ લડતમા ંપોતાની બચતનુ ંઆવ ્્ણક ્ ોગદાન 
આપી સાઇલદ્ટ કોરોના વોટર્ર બદ્્ાં છે. 

જામનગરના ૯ વષ્ણના બાળક શ્લોક વમવહરભાઈ શાહે 
તેના દસમાં વષ્ણના પ્રવેશના જદ્મટદન વનવમત્ે રૂ. 
૧૧,૦૦૦ મુખ્મંત્ી રાહત વનવધમાં અપ્ણર કરી પોતાનો 
જદ્મટદવસ ઉજવ્ો હતો. 

તો જામનગરની ૯ વષ્ણની ધોરર ૩માં આભ્ાસ 
કરતી શ્ુવતબા રાજદીપવસંહ જાડેજાએ રાજ્ મંત્ી શ્ી 
ધમવેદ્રિવસંહ જાડેજાને પોતાના પીગીબેંકની બચતના રૂ. 
૧૧,૧૧૧ મુખ્મંત્ી રાહત વનવધમાં અપ્ણર કરવા 
અનુદાનનો ચેક એના્ત ક્ગો હતો. આ સમ્ે અનદ્્ 
ઉતસાહ સા્ે શ્ુવતબા રાજદીપવસંહ જાડેજાએ કહ્ં હતું કે, 
મારી બચતની રકમ મુખ્મંત્ી રાહત વનવધમાં આપીને 
કોરોના વા્રસની લડતમાં મારં ્ોગદાન આપી રહી છું 
આ રૂવપ્ા્ી ગરીબોની સેવા ્શે તે્ી આ મારી બચત 
આપી ગરીબોની સેવામાં સહભાગી બની છું. .

માત્ ૯ વષ્ણની ઉંમરે લોકોની સેવા માટે આગળ 
આવતી આ બાળકી અને તેના જેવા અદ્્ બાળકોએ 
સાઇલદ્ટ કોરોના વોટર્ર જ છે અન ેઅદ્્ માટે પ્રરેરારૂપ 
છે. રાજ્મતં્ીશ્ીએ બાળકીના દટરરિનારા્રની સવેા માટે 
્ોગદાનના વવચારોને વબરદાવ્ા હતા. •

સુસજ્જતા
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રાજકો્ 	વસવવલનરી	ઉતક�ષ્ટ	કામગરીરરી	વબરદાવતા	કોરોનામકુ્ત	્ નાર	દદદી	
" રાજકુમાર

કોરોના પોઝીટીવ આવતા જ એક ક્ષર અમને એવું લાગ્ું કે 
હવે બચીશું કે નવહં? સરકારી હોન્સપટલમાં કોરોનાના ભ્ સામે 
ડોકટરો દ્ારા અમને આશ્વસત કરા્ા અને કહ્ં હતું કે, તમને કંઈ 
નવહ ્ વા દઈએ. ડોકટરોએ અમન ેવહંમત આપતા અમારા જીવમાં 
જીવ આવ્ો. કોરોના સામનેા જગં બાદ ડોકટરોની અતૂટ મહેનતને 
કારરે અમને નવજીવન મળ્ું. આ શબદો છે કોરોનાને મહાત કરી 
વવજ્ી બનતા દદદીઓના. રાજકોટ વસવવલ હોન્સપલમાં કોરોના 
સંદભવેની કામગીરીમાં દરરોજ સફળતા મળી રહી છે અને જે 
દદદીઓ સાજા ્ઇને ઘરે જઇ રહ્ાં છે તે આરોગ્ કમદીઓની 
સેવાને વબરદાવતા ્ાકતા ન્ી. આ તકે મહાનગરપાવલકાના 
આરોગ્ વવભાગના અવધકારી શ્ી મહેશ રાઠોડએ જરાવ્ું હતું 

ક,ે “રાજકોટ વસવવલમાં્ી સાજા ્્ેલા તમામ દદદીઓએ 
હોન્સપટલના સટાફને સંપૂર્ણ સહકાર આપ્ો હતો.”  

કોરોના્ી મુક્ત ્્ેલા ૩૧ વષદી્ હવનફ અનવરે હોન્સપટલ 
અને મેડીકલ સટાફનો આભાર માનતા કહ્ં હતું કે, “કોરોનાની 
સારવાર દરવમ્ાન અમને જરાપર અનુભવ ન્ી ્્ો કે અમે 
સરકારી હોન્સપટલમાં હો્. ખાનગી હોન્સપટલ જેવી સુવવધા સા્ે 
અમારી સારવાર કરવામાં આવી છે.” 

રાજકોટ મહાનગરપાવલકા દ્ારા કોરોના્ી મુક્ત ્નાર 
તસલીમ અમીન, ખેરૂન હામીદ, સકીલ ્ુસુફ, સોહીલ જુસબ, 
હવનફ અનવર, જમીલા ટફરોઝ ચુડાસમા, અલારખા ઈરિાહીમ 
અને ગનીભાઈ સુલેમાનને ડો. મવનષ ચુનારા દ્ારા માસક અને 
સેનેટાઈઝ કીટ અપ્ણર કરવામાં આવી હતી. •

સુસજ્જતા

પ્રજાજનોનરી	આરોગ્ય	સલામતરી	મા્ે	પોલરીસ	સ્ેનડ-્ુ
અમદાવાદ શહેર છેલા બ ેમવહના્ી 

કોરોના મહામારી્ી ગ્રસત છે ત્ારે કોરોના 
વોટર્સ્ણ તરીકે ફરજ બજાવતા તબીબો, 
નસ�ગ સટાફ અને પોલીસ તંત્ની 
જવાબદારી ખબૂ મહતવની બની જા્ છે. 
કોરોના એક એવો રોગ છે કે જનેી કોઇ 
દવા શોધાઇ ન્ી. આ ન્સ્વતમા ંકોરોના 
વો ટર્સ ્ણ  પોતાના જીવના જોખમે 
લોકડાઉનનુ ંપાલન કરાવ ેછે ત્ારે તમેના 
માટે જન સામાદ્્માં આદરનો ભાવ આવે 
ત ે સવાભાવવક છે. આજ ે વાત કરવી છે 
અમદાવાદ શહેરની નીડર પોલીસની કે જે 
કોરોના્ી સંક્રવમત એવા હોટસપોટ 
વવસતારમા ંખડ ેપગ ેફરજ બજાવી રહી છે.  

‘કોરોના કો હરાના હૈ’ના સૂત્ સા્ે 
ઈબાદતના મવહના રમઝાનમા ંશહેરના કોટ 
વવસતારમા ંરોગચાળાની ન્સ્વત વકરે નહીં 
તનેુ ંધ્ાન પોલીસ ટકૂડી રાખી રહી છે. 

કોટ વવસતાર હોટ સપોટ બનતા એટડ. 
ડીજીપી રેંકના આઇ.પી.એસ. અવધકારી 
ડૉ. શમશેર વસંહને આ વવસતારમાં લોક 
ડાઉનના ચૂસત અમલ માટ ે વવશેષ 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આઇ.
પી.એસ. શમશેર વસંહ સવ્ં પોલીસ 
ટુકડીઓ સા્ે આ વવસતારમાં પગપાળા 
સઘન પેટ્ોવલંગ કરી રહ્ાં છે. તેમરે 
ઘોડસેવાર પોલીસ જવાનો દ્ારા પટે્ોવલગંનો 
નવતર સફળ પ્ર્ોગ પર આ વવસતારમાં 

શરૂ ક્ગો છે.
લોકઆરોગ્ અને સલામતી અ્વે 

પોલીસને સટેદ્ડ ટુ છે. કોટ વવસતારમા ં
ઘોડસેવાર પોલીસ ટકૂડી પટે્ોવલંગ કરી રહી 
છે. અંદાજે 20્ી વધુ ઘોડેસવાર પોલીસ 
જવાનો સતત પટે્ોવલંગ કરી જનઆરોગ્ની 
દરકાર લઇ રહ્ાં છે. તેની સા્ેસા્ે 
લોકજાગૃવત અ્વે પોલીસ દ્ારા મહોલા 
વમટટંગ શરૂ કરાઇ છે. જેમાં સોવશ્લ 
ટડસટન્દ્સંગ તેમજ સવ્ંવશસત જાળવવાની 
સમજ લોકોને આપવામાં આવી રહી છે. 
રમઝાન માસ દરવમ્ાન લોકવવશ્વાસ 
જીતવાના પોલીસના આ્ોજન સફળ 
રહ્ાં છે.  •
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'અમારા	મા્ે	ઋણ	ચકૂવવાનરી	તક	્ેછ	:	કોરોના	સામેનો	જંગ	સૌ	સા્ે	મળરીન	ેલડરીશંુ	અન	ેજીતરીશંુ	પણ'
અમદાવાદનાં	ખાનગરી	તબરીબો	કોવવડ	હોનસપ્લમાં	સેવા	આપવા	તૈ્યાર
કોરોના દદદીઓની સારવારમા ંખાનગી 

તબીબોને જોડાવાની મુખ્ મંત્ી શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારીની અપીલનો પ્રવતસાદ 
શહેરના ચાર ડોકટરો covid19 ડડેીકેટેડ 
હોન્સપટલમાં સારવારમાં જોડા્ાન ેઆપ્ો 
છે અને તેમરે કોરોના દદદીઓની સારવાર 
સુશ્ુષા શરૂ કરી દીધી છે. મુખ્મંત્ી શ્ી 
વવજ્ભાઈ રૂપારીએ કોરોનાના સકં્રમરને 
કાબમૂા ંલવેા રાજ્વ્ાપી પગલા લીધા છે. 
તે શંખલામાં મુખ્મંત્ીશ્ીએ શહેરના 
ખાનગી તબીબોને પર આ સેવા્જ્માં 
જોડાવા અપીલ કરી હતી.

આ અપીલના ભાગરૂપે શહેરના 
નામાંટકત ડૉ. તુષાર પટેલ, ડૉ. જીગર 
મહેતા, ડૉ. ગોપાલ રાવલ અને ડૉ. 
અમરીશ વસવવલ હોન્સપટલ પટરસરમાં 
આવેલી 1200 બેડની covid ડેડીકેટેડ 
હોન્સપટલમાંની મુલાકાત લઈ દદદીઓની 
સેવા સારવારમાં જોડા્ા હતા.અત્ે 
ઉલેખની્ છે કે, વસવવલ પટરસરમાં 
ક ો વવડ હો ન્સપટલ ઉપરાંત ક દે્સર 
હોન્સપટલને પર કોવવડ હોન્સપટલમાં 
ફેરવવામાં આવી છે. 

અહીં હોન્સપટલમાં કા્્ણરત વનષરાત 
તબીબો દદદીઓની સેવા સુશ્ુષા કરે જ છે 
પરંતુ દદદીઓની વધતી સંખ્ાને લઈને 
મુખ્મંત્ીશ્ીએ વચંતા વ્ક્ત કરી ખાનગી 
તબીબોને પર આ સેવા્જ્માં જોડાવા 
અપીલ કરી હતી. તેના પ્રવતસાદરૂપે આ 
ચાર તબીબોએ રોજ અહીં ત્ર ્ી ચાર 

કલાક જેટલો સમ્ ફાળવીને આ 
દદદીઓની સારવારમાં જોડા્ા છે.

વસવવલ હો ન્સપટલના ઈદ્ચાજ ્ણ 
સપુટરટેદ્ડદ્ટ ડૉ. જ્પ્રકાશ મોદીએ જરાવ્ું 
હતુ ંકે, આ ચાર તબીબો ભૂતકાળમા ંઅહીં 
જ ભરીન ેબહાર નીકળ્ા છે, ત્ારે રાજ્ 
સરકારની અપીલના પગલ ેઆ તબીબો 
રોજ ત્ર્ી ચાર કલાક જેટલો સમ્ 
ફાળવીન ેકોરોના દદદીઓન ેસારવાર કરવા 
કટટબદ્ધ બદ્્ા છે. 

વસવવલ હોન્સપટલનો મેડીસીન 
વવભાગના પ્રાધ્ાપક ડૉ. કમલશે ઉપાધ્ા્ે 
જરાવ્ું હતું કે, 'અહીં સવ્ણ શ્ેષ્ સારવાર 
સુવવધા ઉપલબધ છે અને દદદીઓને સઘન 
સારવાર અપા્ છે. 228 વેન્દ્ટલેટર સા્ે 
અહીં અદ્તન તબીબી સંસાધનો ઉપલબધ 
છે ત્ારે ખાનગી વનષરાત તબીબોની સવેા 
ફળદા્ી પટરરામ લાવશે.

કે.ડી હોન્સપટલમાં વક્રટીકલ કેર કદ્સલટદ્ટ 
તરીકે સવેા આપતા ડૉ. જીગર મહેતાએ 
જરાવ્ુ ંહતુ ંકે, અહીં અપાતી સારવાર શે્ષ્ 
જ છે પરંત ુદદદીઓની મોટી સખં્ા ધ્ાને 
લઈન ે રાજ્ સરકારની અપીલના પગલે 
અમ ેપર આ સવેા્જ્મા ંજોડાવાનો વનધા્ણર 
ક્ગો છે. આ દદદીઓની 24 કલાક ખડપેગે 
સેવા કરતા હોન્સપટલના તબીબોના 
અવભગમન ેતમેર ેવબરદાવ્ો હતો.

શહેરની કે.ડી હોન્સપટલ અને સટવલુંગ 
હોન્સપટલમા ંપલમોનોલોજીસટ તરીકે સવેા 
આપતા ડોકટર તુષાર પટેલે કહ્ં હતું કે 
મુખ્મંત્ીશ્ી અને આરોગ્ મંત્ીશ્ીની 
અપીલના પગલે અમે સવેચછાએ અહીં 
આવ્ા છીએ. સા્ે સા્ે અવધક મુખ્ 
સવચવ શ્ી પંકજકુમાર અને આરોગ્ 
સવચવ શ્ીમતી જ્તંી રવવએ પર અમારી 
સા્ે આ અંગે ચચા્ણ કરી હતી આજે અમે 
અહીં મુલાકાત લઇને બેઝલાઇન સટ્ક્ચર 
બનાવ્ંુ છે.અહીં તમામ માળખાગત 
સવુવધાઓ ઉપલબધ છે તનેો ઉપ્ોગ કરીને 
અહીંના ડોકટરો અને અમે સૌ ભેગા 
મળીન ેકોરોના સામનેા ્ દુ્ધન ેજીતવા ટીમ 
વકકિ્ી કામ કરીશું.

સટવલુંગ હોન્સપટલમાં વક્રટીકલ કેર 
સપેશ્ાવલસટ તરીકે સેવા આપતા ડોકટર 
ગોપાલ રાવલે કહ્ં હતું કે, અમારા માટે 
આ ઋર ચૂકવવાની તક છે. દદદીઓની 
સેવા એ અમારો મૂળ મંત્ છે. અહીંના 
તબીબો મેટડકલ ગાઇડલાઇન પ્રમારે જ 
સેવા આપી રહ્ા છે પરંતુ આટલા બધા 
દદદીઓની એક સા્ે સંભાળ લેવાનું  
કામ કપરં હોઇ અમે પર આ સેવામાં 
સવેચછાએ જોડાવાનો વનર્ણ્ ક્ગો . અહીં 
જોડાવાના અવભગમને દદદીઓએ પર 
આવકા્ગો હતો. •

સુસજ્જતા
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સુસજ્જતા

અમદાવાદનરી	વસવરીલમાં	દદદીઓને	હબ્સલ	ચા	અપા્ય	્છે
રોગ	પ્રવતકારક	શવક્ત	વધારવા	હબ્સલ	ચા	ઉપ્યોગરી	સાવબત	્ઈ	શકે

અમદાવાદ વસવવલ હોન્સપટલ તંત્ 
દ્ારા COVID-19ની સારવાર લઈ 
રહેલા  દદદીઓને  સૂંઠ, મરી, તજ, ફૂદીનો, 
લીંબુ, કાળી રિાક્ષ અને દેશી ગોળના 
વમશ્ર્ુક્ત આ્ુવવેટદક ચા-હબ્ણલ ટીનું 
વવતરર શરૂ કરવામાં આવ્ું છે. ભારત 
સરકારના આ્ુષ મંત્ાલ્ દ્ારા  કોરોના 
વા્રસનો સામનો કરવા તેમજ તેના 
સંક્રમરને કાબૂમાં  લેવાના હ ેતુસર 
C O V I D - 1 9 ન ા  દ દ દી ઓ ન ી 
રોગપ્રવતકારક શવક્તમા ંવધારો કરવા માટે 
તેમને દરરોજ હબ્ણલ ટી આપવાનું 
સૂચવવામાં આવ્ું છે.

વડાપ્રધાન શ્ી નરેદ્રિભાઈ મોદી પર 
અવારનવાર દેશવાસીઓન ેરોગ પ્રવતકારક 
શટકત વધારવા આ્ુષ મંત્ાલ્ના 
સૂચવેલા ઉપા્ો અપનાવવા અનુરોધ 
કરતા રહે છે. ગુજરાતમાં પર મુખ્ મંત્ી 
શ્ી વવજ્ભાઈ રૂપારીએ નાગટરકોની 
રોગ પ્રવતકારક શટકત વધે તેવી આદતો 
અને આ્ુવવેદ ઉપા્ો જે આ્ુષ  મંત્ાલ્ે 
સૂચવ્ા છે તે માટે પ્રજાજનોમાં વ્ાપક 
જાગૃવત લાવવા તંત્ને પ્રેટરત કરેલું છે. 

આ અંગે મહેસૂલ વવભાગના અવધક 
મુખ્ સવચવ શ્ી પંકજ કુમારે જરાવ્ું હતું 
કે, વૈવશ્વક મહામારી COVID-19નો 
સામનો કરવા માટે રાજ્ સરકાર દ્ારા 
તમામ વજલાઓમાં COVID-19ની 
હોન્સપટલો શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્ારે 

અમદાવાદ વસવવલ હોન્સપટલ ખાતે પર 
1200 બેડની અલા્દી વ્વસ્ા ઊભી 
કરવામાં આવી છે.અહીં દદદીઓને નોવેલ 
કોરોના વા્રસની સારવાર આપવામાં 
આવી રહી છે. 

આ તમામ દદદીઓને એલોપ્ીની 
સારવારની સા્ોસા્ તેમની રોગપ્રવતકારક 
શવક્તમાં વધારો કરવા માટે (દશમલૂ વિા્ 
+ પથ્ાટદ વિા્) 40 વમલી તેમજ એક 
ગ્રામ વત્કટુ વમવશ્ત ઉકાળો સવાર-સાંજ 
આપવામા ંઆવી રહ્ો છે.ઉપરાતં, દદદીઓ 
માટે વન્ત ડા્ેટ પલાન પર લાગ ુકરવામાં 
આવ્ો છે

જે્ી તેમની રોગપ્રવતકારક શવક્તમાં 
શક્ તેટલી ઝડપ્ી વધારો કરી શકા્. 
આ વસવા્, વધારાની તકેદારીના ભાગરૂપે 
હબ્ણલ ચાનું વવતરર પર શરૂ કરવામાં 
આવ્ું છે.

અહીં રોજ સવારે છ વાગ્ે તમામ 
દદદીઓને હબ્ણલ ટી આપવામાં આવે છે. 
ગળામાનંુ ંઇદ્ફેકશન ઘટાડવાની સા્ ેસા્ે 
રોગ પ્રવતકારક શવક્ત વધારવામાં આ 
હબ્ણલ ્ી ખૂબ ઉપ્ોગી પુરવાર ્ઇ છે.

સૂંઠ, મરી, તજ, ફૂદીનો, લીંબુ, કાળી 
રિાક્ષ અને દેશી ગોળના વમશ્ર્ુક્ત 
આ્ુવવેટદક ચા-હબ્ણલ ટી આપવામાં પાંચ 
વમવનટ પર મોડું ્ા્ તો દદદીઓ તરત 
માંગરી કરે છે કે હબ્ણલ ટી આપો. તે જ 
પરુવાર કરે છે કે આ હબ્ણલ ટી ફા્દાકારક 
છે એવું તેઓ પર માને છે..'

અહીં સારવાર લઈ રહેલા એક દદદી 
પર આ હબ્ણલ ટી ફા્દાકારક હોવાનું 
જરાવી કહે છે કે “અમે જ્ાર્ી હબ્ણલ 
ટી પીવાનું શરૂ ક્ુું છે ત્ાર્ી શરીરમાં 
એક પ્રકારની નવી ચેતનાનો સંચાર ્્ો 
છે અમે સપષ્ટ માનીએ છીએ કે અદ્્ 
એલોપેવ્ક દવાઓની સા્ે સા્ે આ 
હબ્ણલ ટી ના પ્ર્ોગ્ી અમારી રોગ 
પ્રવતકારક શવક્તમાં વધારો ્્ો છે...” 
એમ તેઓ ઉમેરે છે. •

ઘરે	બનાવો	હબ્સલ	ચા...
(100 નમલરી ચા માટે)
તજ – 1 ગ્રામ, મરરી – 3 િગં, સંૂઠ – 1 ગ્રામ, 

મનુ્નકા (કાળરી) દ્રાક્ – 10 િગં, તલુસરી/ફૂિરીિાિાં 
પાિ – 20 િંગ, િેશરી ગોળ – 5 ગ્રામ, લીંબુ – 
અડધરી ચમચરી. આ પ્રકારે બિાિેલરી આયુિવેદિક 
ચાિુ ંિરરોજ સિારે સેિિ કરિાથરી રોગપ્રનતકારક 
શનતિમાં િધારો થાય છે.
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રાજ્યમાં	ઔદ્ોવગક	પ્રવૃવત્તઓને	વેગ	આપવા	ગુજરાતે	કમરકસરી
ગુજરાત	“બેસ્	ગલોબલ	ઇનડનસટ્્યલ	હબ”નું	

સ્ાન	જાળવરી	રાખવા	સંકલપબદ્ધ
કોરોના વા્રસની ન્સ્વતના પગલ ેજાપાન, કોટર્ા, 

એવશ્ન દેશોની કંપનીઓ તમેજ અમટેરકા-્ુરોપની 
કંપનીઓ-ઉતપાદન એકમો ચા્ના્ી અદ્્ રાષ્ટો-
દેશો તરફ પોતાનો વપેાર-ઉતપાદન કારોબાર લઇ 
જવા વવચારાવધન છે ત્ારે આ ઔદ્ોવગક 
મડૂીરોકારન ેઆકષ્ણવા માટે ગજુરાત ેતૈ્ ારી કરી 
છે. મખુ્મતં્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ વવૈશ્વક 
મહામારી કોરોનાન ેપટરરામ ેસજા્્ણ લેી ન્સ્વત પછી 
જનજીવન ઝડપભરે પવૂ્ણવત્ ્ા્, આવ ્્ણક અન ેઔદ્ોવગક 
ગવતવવવધઓ પનૂ: ધબકતી ્ ા્ ત્ારે ગજુરાત તનેુ ંમહતવનુ ંકેદ્રિવબદં ુ
બન ેતે ટદશામા ંઆ્ોજનબદ્ધ રીત ેઆગળ વધવાનો વનધા્ણર ક્ગો છે. 

આ સદંભ્ણમા ંમખુ્મતં્ીશ્ીએ રાજ્મા ંવવશ્વના અગ્રરી રાષ્ટોના 
ઉદ્ોગો, રોકારો મોટાપા્ે આવે, રોજગારી વધે સા્ોસા્ 
આનષુાવંગક ઉદ્ોગોન ેપર વગે મળે અન ેસ્ાવનક રોજગારીની તકો 
પર મહત્મ  વધ ેત ેમાટે એક ઉચ્ચસતરી્ બઠેક ્ોજીન ેકેટલાક 
મહતવપરૂ્ણ વનર્્ણ ો ક્ા્ણ છે. મખુ્મતં્ીશ્ીએ આવી વવદેશી કંપનીઓ 
માટે ભારત અન ેખાસ કરીન ેદેશનુ ંઅગ્રરી રાજ્ ઇદ્ડસટ્ી્લ હબ-
મદે્્ફેૂકચરીંગ હબ એવુ ંગજુરાત શે્ષ્ વવકલપ બની રહે ત ેટદશામાં 
સવક્ર્ આ્ોજનો કરવાની પ્રવતબદ્ધતા દશા્ણવી છે. 

આ હેતસુર મખુ્મતં્ીશ્ીએ રાજ્મા ં૩૩ હજાર હેકટર જમીન 
વવવવધ ઔદ્ોવગક વસાહતો ખોરજ, સારંદ, દહેજ SEZ, સા્ખા, 
ધોલરેા SEZ તમેજ અદ્્ પ્રા્વટે SEZમા ંઉપલબધ છે તનેી સપૂંર્ણ 
વવગતો અન ેપલગ એદ્ડ પ્રોડ્સુ સવુવધા GIS બઝેડ લદે્ડ બદે્કના 
માધ્મ્ી સરળતાએ ઉપલબધ કરાવવાનો વનર્્ણ  ક્ગો છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીના નતેૃતવમા ંગજુરાત ેર૦૧૯-ર૦ના વષ્ણમા ંપ્ર્મ 
કવાટ્ણરમા ંરૂ. ર૪ હજાર કરોડનુ ંવવદેશી મડૂીરોકાર FDI મળેવલેુ ંછે. 
એટલુ ંજ નવહ, છેલા ત્ર વષ્ણમાં દેશમા ંસ્પા્લેા ૨૫૭૪ મોટા 
ઉદ્ોગોમાં્ ી ૭૩૪ ઉદ્ોગો ગજુરાતમા ંછે. ઇદ્ડસટ્ી્લ એદ્ટરપે્રદ્્ોસ્ણ 
મમેોરેદ્ડમ IEMમા ંદેશનો ૫૧ ટકા વહસસો ગુજરાત ધરાવ ેછે. 

આ બધી જ વવશષેતાઓ ઉપરાતં પારદશદી અન ેઓનલાઇન 
એપ્રવુલસ નો-પદે્ડદ્સી, સવહતની ઉદ્ોગ સાનકૂુળ ઇકોવસસટમ સા્ે 
ગજુરાત દેશમા ંઔદ્ોવગક રોકારો માટે બસેટ ડેન્સટનશેન ફોર 
ઇદ્વસેટમદે્ટ બનલેુ ંછે. મખુ્મતં્ી શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ રાજ્ની 
આ પ્રગવત-ગવત સતત જળવાઇ રહે અન ેચા્ના્ી અદ્્ત્ ઉતપાદન 
એકમો ખસડેવા માગંતા દેશો-રાષ્ટોના ઉદ્ોગો માટે ગજુરાત શે્ષ્ 
વવકલપ બની શકે ત ેમાટે તતં્ન ેપ્રટેરત ક્ુ્ણ છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ આવા જ ેનવા ઉદ્ોગો રાજ્મા ંઆવ ેતમેન ેમંજરૂીની 

બધી જ પ્રવક્ર ા્ ઓનલાઇન કરીન ેમાત્ ૭ ટદવસમા ંજમીન 
ફાળવરી અન ેઅદ્્ જરૂરી પરવાનગીઓ ૧પ ટદવસમાં 

આપી દેવાની પર આ બઠેકમા ંસચૂનાઓ આપી હતી. 
શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીના ટદશાદશ્ણનમાં 

ગજુરાત સરકારના ઉદ્ોગ વવભાગ ેકેદ્રિ સરકારના 
ટડપાટ્ણમદે્ટ ઓફ ઇદ્ડસટ્ી્લ પ્રમોશન, વવદેશ 

મતં્ાલ્ના સહ્ોગ્ી જ-ેત ેરાષ્ટની એમબેસીઝનો 
અન ેઉદ્ોગોનો સપંકકિ કરીન ેગજુરાતમા ંઉદ્ોગ શરૂ 

કરવા પરામશ્ણ ક્ગો છે. એટલુ ંજ નહી, જાપાન એકસટ્ણનલ 
ટ્ડે ઓગવેનાઇઝશેન-જેટ્ો, કોટર્ાની કોટર્ા ટ્ડે ઇદ્વસેટમદે્ટ પ્રમોશન 
એજદ્સી-કોટ્ા, તમેજ અમટેરકાની ્.ુએસ.આઇ.એસ.પી.એફ અને 
્.ુએસ.આઇ.બી.સી.ના સકંલનમા ંપર રાજ્ સરકારે ગજુરાતમાં 
આવનારા ટદવસોમા ંતમેના દેશોના ઉદ્ોગો પ્રટેરત કરવા કા ્્ણવાહી 
હા્ ધરી છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ આવા વવવવધ દેશોના ઉદ્ોગોન ેજમીન મળેવવા 
સવહતની પ્રારંવભક કામગીરીમા ંસરળતા માટે અલગ અલગ ડસેક 
બનાવવાનો તમેજ રાજ્મા ંઆવનારા આવા પ્રોજકેટસના સકંલન માટે 
નોડલ ઓટફસર વનમવાનો પર વનર્્ણ  ક ગ્ો છે. શ્ી વવજ્ભાઇ રૂપારીએ 
આવા નવા પ્રોજકેટસ આવતા ંવધ ુલોકોન ેરોજગાર મળી રહે સા્ ોસા્  
કામદારો-શ્વમકોના વહતોનુ ંરક્ષર પર ્ ા્  તવેી નમે સા્  ેશ્મ સુધારા 
લબેર ટરફોમસ્ણની પર કેટલીક મહતવપરૂ્ણ જાહેરાતો આ બઠેકમા ંકરી છે. 

મખુ્મતં્ીશ્ીએ રાજ્મા ં નવા આવનારા પ્રોજકેટ-ઉદ્ોગોને 
પ્રોડકશન શરૂ કરે તનેા ૧ર૦૦ ટદવસ સધુી લઘુત્મ વતેન દર-
વમનીમમ વજેીસ એકટ, ઇદ્ડસટ્ી્લ સફેટી રૂલસ તમેજ શ્વમક 
અકસમાત વળતર-કોમપનેસશેન એકટની જોગવાઇઓના અમલ 
વસવા્ અદ્્ એકટસના પ્રાવધાન્ી મવુક્ત આપવાનો વનર્્ણ  ક્ગો 
છે. મખુ્મતં્ીશ્ીના કુશાગ્ર નતેૃતવમા ંગજુરાત દેશના વવકાસનુ ંરોલ 
મોડલે છે. દેશના GDPમા ં૭.૯ ટકા અન ેવનકાસમા ંર૦ ટકા ્ ોગદાન 
આપીન ેઅગ્રીમ રાજ્ બદ્્ુ ંછે. 

હવે, વવશ્વના અ ્્ણતંત્ની આવનારા ટદવસોમાં બદલાનારી 
ન્સ્તીમા ં વવશ્વભરના ઉદ્ોગો માટે ગુજરાતન ેઆકષ્ણરનુ ં કેદ્રિ 
બનાવી રાજ્માં મહત્મ રોજગારી, MSME વૃવદ્ધ અન ે
આનષુાંવગક વપેાર ઉદ્ોગને ધબકતા કરીન ેગજુરાત ફરી એકવાર 
દેશનુ ંટદશાદશ્ણન કરે તવેી ન્સ્તીના વનમા્ણર માટે મખુ્મતં્ીશ્ીએ 
આ બઠેકમા ંગહન માગ્ણદશ્ણન આપ્ંુ હતંુ. મખુ્મતં્ીશ્ીના અગ્ર 
સવચવ શ્ી એમ. કે. દાસ અન ેશ્મ-રોજગારના અવધક મખુ્ સવચવ 
શ્ી વવપલુ વમત્ા આ બઠેકમા ંઉપન્સ્ત રહ્ા હતા. •

પોવલસરી
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્છેલ્ા	પંદર	દદવસમાં	દદદીના	દડસચાજ્સ	રે્માં	૪૫૭	્કાનો	વધારો
ICMR	દ્ારા	રરીવાઈઝડ	પેશન્	દડસચાજ્સ	પોવલસરી	જાહેર

હોન્સપટલમાં સારવાર લઈ રહેલા 
કોરોનાના એવસમપટોમેટટક કે ખૂબ જ 
નજીવા લક્ષરો ધરાવતા દદદીઓને કે દસ 
ટદવસની સારવાર બાદ છેલા ત્ર 
ટદવસમાં તાવ કે અદ્્ કોઈ ફટર્ાદ ન 
હો્ તો તેવા દદદીઓને RT-PCR ટેસટ 
ક્ા ્ણ વવના જ હોન્સપટલમાં્ી રજા 
આપવામાં આવશે. આરોગ્ વવભાગના 
અગ્ર સવચવ ડૉ. શ્ીમતી જ્ંતી રવવએ 
ઇન્દ્ડ્ન કાઉન્દ્સલ ઓફ મેટડકલ ટરસચ્ણ-
ICMR ની નવી ટરવાઇઝડ ટડસચાજ્ણ 
પોલીસીની જાહેરાત કરતાં જરાવ્ું હતું 
કે, હવે્ી કોરોનાના ગંભીર લક્ષરો સા્ે 
દાખલ ્ ્લેા દદદીઓ સપંરૂ્ણ સારવાર પછી 
તદ્દન સામાદ્્ જરા્ તો તેવા દદદીઓના 
જ એક RT-PCR ટેસટ કરીને નેગેટટવ 
આવ્ા પછી રજા આપવામાં આવશે. 

કોરોનાના સામાદ્્ લક્ષરો સા્ે 
હોન્સપટલમાં દાખલ ્્ેલા અને સારવાર 
લઈ રહેલા દદદીઓને ત્ર ટદવસની 
સારવાર પછી તાવ ન હો્, શ્વાસોશ્વાસમાં 
કોઈ તકલીફ ન હો્ કે બાહ્ કોઇ સપોટ્ણ 
વવના ઓન્કસજનની ન્સ્વત સામાદ્્ 
જરા્ તો તેવી વ્વક્તઓને દસ ટદવસ 
પછી RT-PCR ટેસટ ક્ા્ણ વવના જ 
કોરોના મુક્ત ગરીને રજા આપવામાં 
આવશ.ે રાષ્ટી્ કક્ષાએ ટડસચાજ્ણ પોવલસીમાં 

આ ફેરફાર કરવામાં આવ્ો છે. ડૉ. 
શ્ીમતી જ્ંતી રવવએ જરાવ્ું હતું કે, આ 
નવી પદ્ધવત્ી દદદીઓ ઝડપ્ી ઘેર જઈ 
શકશ.ે વબનજરૂરી વવલબં નહીં ્ ા્. RT-
PCR ટેસટ જરૂટર્ાતમંદ દદદીઓ માટે 
વધારે વાપરી શકાશે અને કોરોનાના 
દદદીઓને વધારે સમ્ હોન્સપટલમાં પર 
નહીં રહેવું પડે.

ઇન્દ્ડ્ન કાઉન્દ્સલ ઓફ મેટડકલ 
ટરસચ્ણ, ભારત સરકાર દ્ારા કોવવડ -૧૯નાં 
પેશદ્ટને ટડસચાજ્ણ કરવા માટેના વન્ત 
પ્રોટોકોલની નવી ગાઇડલાઇન જાહેર 
કરવામાં આવી છે. જે અંગે માવહતી 
આપતા આરોગ્ વવભાગના અગ્રસવચવ 
ડૉ. જ્ંતી રવવએ જરાવ્ું હતું કે, કોવવડ 

-૧૯ પોવઝટટવ દદદીએ હવે હોન્સપટલમાં 
વધુ રહેવું નહીં પડે. માત્ એચઆઇવી 
પોવઝટટવ દદદી, ઓગ્ણન ટ્ાદ્સપલાદ્ટ કરેલી 
હો્ તેવા દદદી કે કેદ્સર જેવા ગંભીર 
વબમારી ધરાવતા હો્ તેવા કોરોના 
સંક્રવમત દદદીઓને જ RT-PCR ટેસટ 
કરીને રજા આપવા કહેવા્ંુ છે. નવી 
ગાઇડલાઇન્ી દદદીઓને વારંવાર કરવા 
પડતા RTPCR ટેસટમાં્ ી મવુક્ત મળશ.ે

ડૉ. રવવએ રાજ્માં નવા પોવઝટટવ 
કેસ અંગે માવહતી આપતા ઉમે્ુું હતું કે, 
આજે રાજ્માં નવા ૩૯૪ પોવઝટટવ કેસ 
આવ્ા છે. તેની સા્ે જ સાજા ્ઈને 
હોન્સપટલમાં્ી ટડસચાજ્ણ ્ઈ ઘરે જતા 
દદદીઓની સંખ્ાનો આંક ૨૧૯ એ 
પહોંચ્ો છે. નોંધની્ બાબત એ છે કે, 
છેલા ૧૫ ટદવસમાં દદદીના ટડસચાજ્ણ 
રેટમાં ૪૫૭ ટકાનો વધારો ્્ો છે, જે 
ખૂબ જ હકારાતમક અને પટરરામલક્ષી 
બાબત છે. અત્ાર સુધીમાં રાજ્માં કુલ 
૧,૦૯,૬૫૦ ટેસટ કરવામાં આવ્ા છે. 
જે પૈકી અત્ાર સુધીમાં કુલ ૭૭૯૭ ટેસટ 
પોવઝટટવ આવ્ા છ.ે જેમાં ૫૨૧૦ 
દદદીઓ સટબેલ ન્સ્વતમાં છે જ્ારે ૨૪ 
દદદીઓ વક્રટટકલ સટજે પર છે. અત્ાર 
સુધી કુલ ૨૦૯૧ દદદીઓ સાજા ્ઈને 
ઘરે ગ્ા છે. •

કાેતવડ -૧૯ના અેસસમ્ટાેમેતટક 
અને સામાનય લક્ણાે ધરાવતા 
દદદીઆેને સારવારના ૧૦ તદવસ 
પછધી RT-PCR ટેસ્ટ કયા્ષ તવના 

તડસચાજ્ષ આપી િકાિે

ગંભીર લક્ણાે સાથનેા 
દદદીઆેને તડસચાજ્ષ કરતાં પહેલા 

RT-PCR ટેસ્ટ કરાિે

રાજ્યમાં નવા ૩૯૪ પાેહઝતટવ 
કેસની સાથ ેતડસચાજ્ષનાે આંક 

૨૧૯ અે પહાંચયાે

નવસંચાર
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જામનગરના	વશક્કો	અને	પંચા્યતકમદીઓ	દ્ારા	અનુદાન
ભારત કોવવડ-૧૯ની મહામારી સામે 

ઝઝૂમી રહ્ં છે. ગુજરાત રાજ્ પ્રા્વમક 
વશક્ષક સંઘ ગાંધીનગર દ્ારા કોવવડ-૧૯ 
મહામારી માટે મુખ્મંત્ી રાહત વનવધમાં 
અનુદાન આપવાની અપીલ કરવામાં 
આવી હતી. જેના સફળ પ્રવતસાદરૂપે 
જામનગર વજલા પંચા્તની સરકારી 
પ્રા્વમક શાળાના વશક્ષકોએ એક ટદવસનો 
પગાર મુખ્મંત્ી રાહત વનવધમા ંઅન્ અને 
નાગટરક પુરવઠા રાજ્ મંત્ી શ્ી 
ધમવેદ્રિવસંહ જાડેજાને અપ્ણર ક્ગો હતો. 

આ ઉપરાતં  વજલા પંચા્ત કમ્ણચારી 
સંઘના સભ્ો દ્ારા રૂ. ૨,૨૩,૩૭૭ અને 
જામજોધપુરના વશક્ષક શ્ી જ્વીરવસંહ 

રારા તરફ્ી રૂ.૧૧,૧૧૧ પર મખુ્મતં્ી 
રાહત વનવધમાં અનુદાવનત કરા્ા હતા. 

આમ, જામનગર વજલા પ્રા્વમક 
વશક્ષક સંઘ અન ે વજલા પંચા્ત કમ્ણચારી 
સંઘ દ્ારા રાજ્મંત્ીશ્ી ધમવેદ્રિવસંહ 

જાડજેાને કુલ રૂ. ૬૩,૧૫,૪૩૭ મુખ્મતં્ી 
રાહત વનવધ માટે  અપ્ણર કરા્ા હતા. 
ર ા જ ્ મં ત્ ી શ્ ી એ  વ શ ક્ષ ક ો  અ ને 
કમ્ણચારીઓની આ સેવાની ભાવનાને 
વબરદાવી હતી. •

અમરેલરીના	ગામોમાં	 
જળ	ઉપલનબધ	અંગે	સમરીક્ા

ઉનાળાને લીધે આકરી ગરમીનો સામનો સમગ્ર રાજ્ કરી રહ્ં 
છે. સૌરાષ્ટમાં ગરમી વધુ પડતી હોવા્ી પારીના સત્ોતોમાં જળસતરની 
ન્સ્વત અંગે પારી પુરવઠા મંત્ી શ્ી કુંવરજીભાઇ બાવળી્ાએ 
અમરેલીના ધારી, સાવરકુંડલા, ખાંભા અને રાજુલા પં્કના મોરજર, 
માલવસકા, સીમરર, ખાંભા, છતડી્ા અને હેમાળ જવેા વવવવધ ગામોની 
સમીક્ષા મુલાકાત લીધી હતી. 

આ મુલાકાતમાં મંત્ીશ્ીએ જરાવ્ું હતું કે, રાજ્માં ઉનાળાની 
શરૂઆત ્ ઇ ચકૂી છે તમેજ કોરોના વા્રસના કહેર વચ્ચ ેલોકડાઉનમાં 
ગ્રામ્ કે શહેરી વવસતારમાં વસતા લોકોને પીવાના પારીની સમસ્ા્ી 
પીડાવું ન પડે તે માટે પૂવ્ણતૈ્ારીઓના ભાગરૂપે પારી પુરવઠા બોડ્ણ 
તેમજ કમ્ણચારીઓ સતત કા્્ણરત છે. અમરેલી વજલામાં તમામ ૬૦૮ 
ગામોને નમ્ણદા પાઇપલાઇન્ી કનેકટ કરવામાં આવ્ા છે. ઉપરાંત 
અમરેલી વજલામા ંગત વષવે સરેરાશ ૬૨૮ મી.મી. વરસાદ પડો હતો. 
જે અદ્વ્ે વજલાના ડેમ - જળાશ્ોમાં પારીની પૂરતી આવક છે. •

	ભુજ્રી	પ્ર્યાગરાજ	સુધરીનરી	
શ્વમક	સપેવશ્યલ	ટ્ેન

ભજુ રેલવ ેસટેશન્ી ૧૧૯૭ શ્વમકોન ેપોતાના વતનમાં 
પરત ફરવા માટે ભજુ્ી ઉત્રપ્રદેશના પ્ર્ાગરાજ સધુીની 
૨૪ કોચની પ્ર્મ શ્વમક સપેવશ્લ ટે્નની વ્વસ્ા કરવામાં 
આવી હતી.રાજ્મતં્ી શ્ી વાસરભાઇ આવહરે લીલીઝડંી 
આપીન ેઆ ટ્નેન ેપ્રસ્ાન કરાવ્ુ ંહતુ.ં આ તકે મતં્ીશ્ીએ 
જરાવ્ુ ં હતુ ં કે, હાલની પટરન્સ્વતમા ં શ્વમકોએ પોતાના 
વતનમાં જવાની ઈચછા વ્કત કરી હતી. ત ેધ્ાન ેલઇ કેદ્રિ 
સરકાર અન ે રાજ્ સરકારના ં સકંલન્ી આ પરપ્રાવંત્ 
શ્વમકોને પોતાના વતનમા ંલઇ જવા માટે શ્વમક સપેવશ્લ 
ટ્નેની વ્વસ્ા કરવામા ંઆવી હતી. એક શ્વમક મસુાફર 
મહેદ્રિવસઘેં પોતાના વતન જવા સરકાર દ્ારા કરવામા ંઆવલેી 
વ્વસ્ા માટે આભાર માનતા જરાવ્ંુ હતુ ંકે, પટરન્સ્વત ્ ાળે 
પડતા તેઓ ફરી કચછ આવશે. આ તકે કચછ સાંસદશ્ી 
વવનોદભાઇ ચાવડા ત્ા અગ્રરીઓ ઉપન્સ્ત રહ્ા હતા.•

સમાચાર	વવશેષ
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