
ગુજરાત �ાપના �દને "�� ગુજરાત, સમૃદ્ધ ગુજરાત"ના 
મંત્રને સાથર્ક કરવા ક�ટબદ્ધ �નણાર્યક સરકાર 

કાેરાેના સામેનાે જંગ જીતવા 
ગુજરાતે લીધેલાં �ૂહા�ક ન�ર પગલાં



કાેરાેનાને નાથવા 
ગુજરાત ક�ટબધ્ધ...
કાેરાેનાને નાથવા 
ગુજરાત ક�ટબધ્ધ...
કાેરાેનાને નાથવા 
ગુજરાત ક�ટબધ્ધ...

• દોશભરમાં ગુજરાતના અમદાવાદમાં સા� 
પરમ �લાઝમા ટરિ ાનસચમશન સોનટર �પાયું 
SVP હાો�સપટલમાં પરમ �લાઝમા સોનટર

• માત્ર છ રદવસમાં 2200 બોડની કાોરાોના 
હાૅ�સપટલનંુ રનમા્થણ

• ધમણ-1 વોભનટલોટરનંુ રનમા્થણ કરી કાોરાોનાની 
સારવાર માટો ગજુરાતનંુ આગોકદમ 

• N-95 માસ્નંુ રનમા્થણ પૂરજાોશમાં

• રાજ્યની 31 ઉપરાંત ખાનગી હાૅ�સપટલાો 
ડોરડકોટોડ કાોરવડ - 19 હાૅ�સપટલ તરીકો 
કાય્થરત.

ઘરમાં રહાો... �વ� રહાો...



þçËþ:

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

• ગજુરાત સથાપના ટદન પહેલી મ ેએ આપણ ેસૌ સાથ ેમળી ‘સવસથ અને 
સમૃદ્ ગુજરાત’ના મનમા્યણનો મક્કમ સંકલપ કરીએ.

• જનપ્રમતમનમધઓ તેમના મવસતારોમાં લોકડાઉનનો િૂસત અમલ થા્થ 
તેની કાળજી રાખે તે આવશ્થક છે.

• લોકડાઉન અને કફ્થુ્ય પ્રજાજનોના મહત માટે લગાવવામાં આવ્થા છે, 
જેને લીધે કોરોનાનું સંરિમણ અટક્થું છે.

• આરોગ્થ પટરક્ષણ, જરૂરતમંદોને સહા્થ અને રોગપ્રમતકારક ્શટકત 
વધારવાના આ્થામોની આખી િેઇન જે-તે મવસતારમાં પા્થાના સતર 
સુધી ઊભી થા્થ તે આવશ્થક છે.

• કોરોનાના કેસમાં સરકારી હૉસસપટલમાં સારવારનો બધો ખિ્ય રાજ્થ 
સરકાર ઉપાડે છે.

• ફ્રનટલાઇન વોટર્થસ્ય તરીકે જે નાગટરકોની સારવાર, સુશ્રુર્ાની કપરી 
ફરજ બજાવી રહ્ાં છે તેના આધાર પર જ કોરોના સામે આપણે મવજ્થ 
મેળવી્શું.

• ફ્રનટલાઈન કોરોના વોટર્થસવે નાગટરકોની સાથ ેસાથ ેપોતાના સવાસર્થની 
પણ સંભાળ રાખે એ જરૂરી છે.

• ગરીબીની રેખા નીિે જીવતા ૬૬ લાખ જેટલા પટરવારોના ખાતામાં 
રૂમપ્થા એક-એક હજાર જમા કરવામાં આવ્થા છે.

• રાજ્થમાં ઊનાળુ પાકના વાવેતર માટે ્થુટર્થા, ફોસફેટ તથા પોટા્શ 
ખાતરનો પૂરતો જરથો ઉપલબધ છે.
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કટોરટોનાને	મહાત	કરવા	કમર	કસી	છે	ગુજરાતે...
‘કટોરટોના	વટોટર્સ્ણ’નટો	જુસસટો	વધારીએ...

કોરોના રોગિાળાએ આજે ગુજરાત સમહત દે્શ અને દુમન્થાના જનજીવન ઉપર ગંભીર 
અસર કરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ લોકડાઉન લાગુ કરવાનો સમ્થસર મનણ્ય્થ 
લઈને કોરોના વા્થરસને દે્શમાં વધુ ફેલાતો અટકાવવાની ટદ્શામાં મહત્વપૂણ્ય પગલું લીધું છે. 
પ્રધાનમંત્રીશ્રીની આ દૂરંદે્શીતાની વૈમશ્કસતરે નોંધ લેવાઇ છે. સમગ્ દે્શની સાથે ગુજરાતમાં 
લોકડાઉન તથા સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગના કારણે કોરોનાનો પંજો મવકરાળ સવરૂપ ધારણ કરી 
્શક્થો નથી. મવશ્ આરોગ્થ સંસથાએ પોતાના અહેવાલમાં ભારતે અમલમાં મૂકેલા લોકડાઉનને 
સમ્થસરનું મહત્વનુ કદમ ગણાવ્થું છે.

કોરોના સામે લડવામાં સમસત મવશ્ એક થ્થું છે. સફાઈ કમ્યિારી, પેરા મેટડકલ અને 
મેટડકલ સટાફ, પોલીસ દળનાં જવાનો, વહીવટી તંત્રનાં કમ્ય્થોગીઓ, મીટડ્થાકમમીઓ તમામ 
કોરોના વોટર્થસ્ય બનીને માનવ જીવનના રક્ષણ માટે પોતાના જીવની પરવા ક્થા્ય વગર 
મનષ્ઠાપૂવ્યક કા્થ્ય કરી રહ્ાં છે. મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી આ કોરોના વોટર્થસ્ય સાથે 
વાતિીત કરીન ેતમેન ેસતત પ્રોતસાહન આપી રહ્ા છે. સી.એમ. ડ્ેશબોડ્યના ંમાધ્થમથી રાજ્થમાં 
કોરોના વા્થરસનાં સંરિમણ અને મન્થંત્રણ અંગેની તમામ બાબતો અંગે મામહતી મેળવીને, 
વહીવટીતંત્રને તેઓ માગ્યદ્શ્યન આપી રહ્ા છે. મુખ્થમંત્રીશ્રી તરફથી મળી રહેલા માગ્યદ્શ્યન 
અને પ્રોતસાહન વહીવટીતંત્રમાં કોરોના સામે જંગ લડવા માટે નવી ટદ્શા અને ઉતસાહ આપી 
રહ્ાં છે. ગુજરાત રાજ્થ કોરોના સામેનો જંગ લડવા માટે મક્કમતાપૂવ્યક આગળ વધી રહ્ં છે. 
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી જાહેરજીવનનાં અગ્ણીઓ તેમજ જનપ્રમતમનમધઓ સાથે 
સંપક્ક સાધીને તેમના મવસતારમાં કોરોનાની સસથમત અંગે મામહતી મેળવી રહ્ા છે.

રાજ્થમાં લોકડાઉનની સસથમતની સાથે સામાન્થ નાગટરકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
નગરપામલકા મવસતારની હદ બહાર ઉદ્ોગો ્શરૂ કરવાનો અગત્થનો મનણ્ય્થ રાજ્થ સરકારે 
ક્થષો છે. રાજ્થમાં ૪૦ હજાર ઉદ્ોગો કા્થ્યરત થતા સાત લાખ લોકોને રોજગારી મળતી થઈ 
છે. સવરોજગાર કરતાં લોકોને કામકાજ ્શરૂ કરવા દેવા છૂટછાટો આપવામાં આવી છે. રાજ્થના 
૬૬ લાખ પટરવારોન ેમન:્શલુક અનાજ મવતરણ કરવામા ંઆવ ેછે. એકસપોટ્ય ઓટરએનટ ઉદ્ોગો 
્શરૂ કરવાનો પ્રારંભ થ્થો છે. એક બાજ ુકોમવડ-૧૯ વા્થરસની અસર હેઠળ આવલેા નાગટરકોની 
સારવાર અન ેસાથ ેસાથ ેજન સામાન્થન ેરોજગાર-સવરોજગાર સમહત આવશ્થક િીજ વસતુઓનું 
મવતરણ તથા ખેડૂતોને ખેતી માટે એક પછી એક મહત્વના અનેક મનણ્ય્થો રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
લેવામાં આવી રહ્ાં છે. 

આ અંકમાં કોરોના રોગિાળા સામેની લડતમાં ગુજરાતમાં રાજ્થ સતરની થઇ રહેલી 
કામગીરીની મામહતી ઉપરાંત રાજ્થનાં બધા મજલ્ાઓમાં કોરોના રોગને નાથવા વહીવટીતંત્ર 
દ્ારા કરવામાં આવેલી કામગીરીની મવગતો પ્રસતુત કરવામાં આવી છે. રાજ્થ સરકાર કોરોનાને 
નાથવા અસરકારક કામગીરી કરી રહી છે ત્થારે રાજ્થના નાગટરકોની પણ ફરજ છે કે, તેઓ 
ઘરમાં જ રહે, સુરમક્ષત રહે. આપણે સુરમક્ષત, તો રાષ્ટ સુરમક્ષત... 

જ્થ જ્થ ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે	પાને
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મારા મપ્ર્થ દે્શવાસીઓ, નમસકાર. આપ સવવે ‘લોકડાઉનમાં’ 
આ ‘મન કી બાત’ સાંભળી રહ્ા છો. આ ‘મન કી બાત’ માટે 
આવનારા મવિારો, ફોન કોલની સંખ્થા સામાન્થ રૂપથી ઘણી વધારે 
છે. કેટલા્થ મવર્્થોને પોતાનામાં સમાવીને, તમારી આ મનની 
વાતો, મારા સુધી પહોંિી છે. મેં કોમ્શ્શ કરી છે કે તમને વધુમાં 
વધ ુવાંિી ્શકંુ, સાંભળી ્શકંુ. તમારી વાતોથી કેટલી્થ ેએવી બાબતો 
જાણવા મળી છે જેના પર આ દોડાદોડીમાં ધ્થાન નથી જતું. મારં 
મન કરે છે કે ્થુદ્ વચ્ે થઈ રહેલી આ ‘મન કી બાત’માં, તેવી 
જ કેટલીક બાબતોને આપ બધા દે્શવાસીઓ સાથે વહેંિું.

સાથીઓ, ભારતની કોરોના સામેની લડાઈ સાિા અથ્યમાં 
PEOPLE DRIVEN છે. ભારતમાં કોરોના સામેની લડાઈ 
જનતા લડી રહી છે, આપ લડી રહ્ા છો, જનતાની સાથે મળીને 
્શાસન-પ્ર્શાસન લડી રહ્ ંછે. ભારત જવેો મવ્શાળ દે્શ, જ ેમવકાસ 
માટે પ્ર્થત્ન્શીલ છે, ગરીબી સાથે મનણા્ય્થક લડાઈ લડી રહ્ો છે. 
તેની પાસે કોરોના સામે લડવાનો અને જીતવાનો આ જ એક 
ઉપા્થ છે. અને આપણે ભાગ્થ્શાળી છીએ કે આજે આખો દે્શ, 
દે્શનો દરેક નાગટરક, દરેક લોકો, આ લડાઈના મસપાઈ છે, 
લડાઈનું નેતૃતવ કરી રહ્ા છે. તમે ક્થાં્થ પણ નજર નાખો, તમને 

ખબર પડી જ્શે કે ભારતની લડાઈ PEOPLE DRIVEN છે. 
જ્થારે આખું મવશ્ આ મહામારીના સંકટ સામે ઝઝૂમી રહ્ં છે. 
ભમવષ્થમાં જ્થારે તેની િિા્ય થ્શે, તેની રીતભાતની વાત થ્શે, 
મન ેમવશ્ાસ છે કે, ભારતની આ ‘PEOPLE DRIVEN’ લડાઈ, 
તેની જરૂર િિા્ય થ્શે. આખા દે્શમાં, ્શેરીઓમાં, દરેક જગ્થાએ 
આજે લોકો એકબીજાની મદદ કરવા માટે આગળ આવ્થા છે. 
ગરીબો માટે ખાવાથી લઈને રે્શમનંગની પણ વ્થવસથા થા્થ, 
લોકડાઉનનું પાલન થા્થ, હોસસપટલોની વ્થવસથા થા્થ, મેટડકલ 
ઈમવિપમેનટનું દે્શમાં જ મનમા્યણ થા્થ – આજે આખો દે્શ, એક 
લક્્થ, એક ટદ્શા સાથે િાલી રહ્ો છે. તાળી, થાળી, ટદવો, 
મીણબતિી આ દરેક વસતુઓએ જે ભાવનાને જનમ આપ્થો, જે 
જુસસાથી દે્શવાસીઓએ કંઈક કરવાનું નક્કી કરી લીધું – દરેકને 
આ વાતે પ્રેટરત ક્થા્ય છે. ્શહેર હો્થ કે ગામ, એવું લાગી રહ્ં છે 
કે જાણે દે્શમાં એક બહુ મોટો મહા્થજ્ િાલી રહ્ો છે, જેમાં દરેક 
પોતાનુ ં્થોગદાન આપવા આતુર છે. આપણા ખડેતૂ ભાઈ-બહેનોને 
જ જોઈ લો, એક તરફ તઓે આ મહામારી વચ્ ેપોતાના ખેતરોમાં 
ટદવસ-રાત મહેનત કરી રહ્ા છે અને એ વાતની પણ મિંતા કરી 
રહ્ા છે કે દે્શમાં કોઈપણ ભૂખ્થું ન સૂવે. દરેક વ્થમતિ, પોતાના 

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

÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku 
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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સામર્થ્ય પ્રમાણે આ લડાઈ લડી રહી છે. કોઈ ભાડાં માફ કરી રહ્ા 
છે, તો કોઈ પોતાનું આખું પેન્શન અથવા પુરસકારરૂપે મળેલા 
નાણાંને PM CARESમાં જમા કરાવી રહ્ા છે. કોઈ ખેતરનું 
બધું ્શાકભાજી દાન કરી રહ્ં છે તો કોઈ દરરોજ સેંકડો ગરીબોને 
મફત ભોજન કરાવી રહ્ં છે. કોઈ માસક બનાવી રહ્ં છે, કેટલા્થ 
આપણા મજરૂ ભાઈ-બહેનો quarantineમા ંરહીન,ે જ ે્શાળામાં 
રહે છે, તેનું રંગકામ કરી રહ્ા છે.

સાથીઓ, બીજાની મદદ માટે આપની અંદર, હૃદ્થના કોઈ 
ખૂણામાં, જે આ ઉભરતો ભાવ છે, એ જ કોરોના સામે ભારતની 
આ લડાઈને તાકાત આપી રહ્ો છે. તો આ લડાઈને હકીકતમાં 
PEOPLE DRIVEN બનાવી રહ્ા છે અને અમે જો્થું છે કે 
ગત કેટલાક વર્ષોમાં આપણા દે્શમાં આ મમજાજ બન્થો છે, સતત 
મજબૂત થતો રહ્ો છે. પછી તે કરોડો લોકો દ્ારા ગેસ સબમસડી 
છોડવાનું હો્થ, લાખો મસમન્થર મસટટઝન દ્ારા રેલવેની સબમસડી 
છોડવાનું હો્થ, સવચછ ભારત અમભ્થાનનું નેતૃતવ લેવાનું હો્થ, 
ટોઈલેટ બનાવવાના હો્થ, અગમણત વાતો એવી છે. આ બધી 
વાતોથી ખબર પડે છે કે, આપણે બધાએ – એક મન, એક મજબૂત 
દોરાથી જોડી દીધા છે. એક થઈને દે્શ માટે કંઈક કરવાની પ્રેરણા 
આપી છે.

મારા મપ્ર્થ દે્શવાસીઓ, હું ખૂબ જ 
નમ્રતાપૂવ્યક, બહુ જ આદર સાથે આજે 
૧૩૦ કરોડ દ ે્શવાસીઓની આ 
ભાવનાને મસતક ઝુકાવી નમન કરં છું. 
આપ, આપની ભાવનાને અનુરૂપ દે્શ 
માટે આપની રૂમિના મહસાબે, સમ્થ અનુસાર, કંઈક કરી ્શકો, 
તેને માટે સરકારે એક ટડમજટલ પલેટફોમ્ય પણ તૈ્થાર ક્થુું છે. આ 
પલેટફોમ્ય છે, - coronawarriors.gov.in. હું ફરી કહું 
છું, coronawarriors.gov.in. સરકારે આ પલેટફોમ્યના 
માધ્થમથી તમામ સામામજક સંસથાઓના Volunteers, civil 
societyના પ્રમતમનમધઓ અને સથામનક તંત્રને એકબીજા સાથે 
જોડી દીધા છે. બહુ જ ઓછા સમ્થમાં આ પોટ્યલ સાથે સવા કરોડ 
લોકો જોડાઈ ગ્થા છે. તેમાં ડૉકટર, નસ્યથી લઈને આપણી 
આ્શાવક્કસ એએનએમ બહેનો, આપણા એનસીસી, એનએસએસના 
સાથીઓ, અલગ અલગ field ના તમામ professionals, 
તમેણ ેઆ પલેટફોમ્યન ેપોતાનુ ંપલટેફોમ્ય બનાવી લીધુ ંછે. આ લોકો 
સથામનક સતર પર crisis management plan બનાવનારાઓને 
અને તેને પૂણ્ય કરવામાં પણ બહુ મદદ કરે છે. આપ પણ 
coronawarriors.gov.in સાથે જોડાઈને દે્શની સેવા કરી 
્શકો છો, Covid Warriors બની ્શકો છો.

સાથીઓ, દરેક મુશકેલ ઘડી, દરેક લડાઈ, કંઈકને કંઈક પાઠ 
આપે છે. કંઈકને કંઈક ્શીખવાડીને જા્થ છે, ્શીખામણ આપે છે. 

તો કોઈ ્શક્થતાઓનો માગ્ય બતાવે છે અન ેકોઈ નવા લક્્થસથાનની 
ટદ્શા પણ દેખાડ ેછે. આ પટરસસથમતમા ંઆપ બધા દે્શવાસીઓએ, 
જે સંકલપ ્શમતિ દેખાડી છે, તેમાં, ભારતમાં એક નવા બદલાવની 
્શરૂઆત પણ થઈ છે. આપણો મબઝનેસ, આપણા કા્થા્યલ્થો, 
આપણી મ્શક્ષણ સંસથાઓ, આપણું મેટડકલ સેકટર, દરેક, ઝડપથી 
નવા ટેકમનકલ બદલાવ તરફ જઈ રહ્ા છે. ટેક્ોલોજીના ફ્રનટ 
પર તો ખરેખર એવુ ંલાગી રહ્ ંછે કે દે્શનો દરેક INNOVATOR 
નવી પટરસસથમત અનુસાર કંઈકને કંઈક નવું મનમા્યણ કરી રહ્ો છે.

સાથીઓ, દે્શ જ્થારે એક ટીમ બનીને કામ કરે છે ત્થારે ્શું 
થા્થ છે, તે આપણે અનુભવ કરી રહ્ા છીએ. આજે કેનદ્ર સરકાર 
હો્થ, રાજ્થ સરકાર હો્થ, તેમનો દરેક મવભાગ અને સંસથા રાહત 
માટે હળીમળીને ખૂબ જ SPEEDથી કામ કરી રહ્ા છે. આપણા 
એમવએ્શન સેકટરમાં કામ કરી રહેલા લોકો હો્થ, રેલવે કમ્યિારી 
હો્થ, તેઓ ટદવસ-રાત મહેનત કરી રહ્ા છે. જેથી દે્શવાસીઓને 
ઓછામાં ઓછી મુશકેલી પડે. તમારામાંથી કદાિ ઘણા લોકોને 
ખબર હ્શે કે દે્શના દરેક ભાગમાં દવાઓ મોકલવા માટે ‘લાઈફ 
લાઈન ઉડાન’ નામથી એક મવ્શેર્ અમભ્થાન િાલી રહં્ છે. 
આપણા આ સાથીઓએ, આટલા ઓછા સમ્થમાં દે્શની અંદર 

જ ત્રણ લાખ ટકલોમીટરનું હવાઈ 
ઉડ્ડ્થન ક્થુું છે અને ૫૦૦ ટનથી પણ 
વધારે મેટડકલ સામગ્ી, દે્શના ખૂણે-
ખૂણે, તમારા સુધી પહોંિાડી છે. તેવી 
જ રીતે ર ેલવેના સાથીઓ, પણ 
લોકડાઉનમાં પણ સતત મહેનત કરી 

રહ્ા છે. જેથી દે્શના સામાન્થ લોકોને જરૂરી વસતુઓની અછત 
ન રહે. આ કામ માટે ભારતી્થ રેલવે લગભગ ૬૦ થી વધુ રેલ 
માગ્ય પર ૧૦૦થી પણ વધુ પાસ્યલ ટ્ેન િલાવી રહ્ં છે. તેવી જ 
રીતે દવાઓની આપૂમત્ય માટે આપણા પોસટ મવભાગના લોકો, 
ઘણી મહત્વની ભૂમમકા મનભાવી રહ્ા છ.ે આપણા આ બધા 
સાથીઓ સાિા અથ્યમાં કોરોના warriors જ છે.

સાથીઓ, ‘પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્થાણ પકેેજ’ હેઠળ ગરીબોના 
અકાઉનટમાં પૈસા સીધા ટ્ાનસફર કરવામાં આવી રહ્ા છે. 
‘વૃદ્ાવસથા પને્શન’ પરૂ ંપાડવામા ંઆવ્થુ ંછે. ગરીબોન ેત્રણ મમહના 
મફત ગેસ મસમલનડર, કટર્થાણંુ જવેી સમુવધા પણ આપવામાં આવી 
રહી છે. આ બધા કામોમાં સરકારના અલગ-અલગ મવભાગોના 
લોકો, બેસનકંગ સેકટરના લોકો, એક ટીમની રીતે ટદવસ-રાત કામ 
કરી રહ્ા છે. અને હું આપણા દે્શની રાજ્થ સરકારોની પણ એ 
વાત માટે પ્ર્શંસા કરી્શ કે, આ મહામારી સામે લડવા માટે ઘણી 
જ સમરિ્થ ભૂમમકા મનભાવી રહી છે. સથામનક તંત્ર, રાજ્થ સરકારો 
જે જવાબદારી મનભાવી રહ્ા છે, કોરોના સામેની લડાઈમાં બહુ 
મોટી ભૂમમકા છે. તેમનો આ પટરશ્રમ ઘણો જ પ્ર્શંસની્થ છે.

“ભારતની કાોરાોના સામોની લડાઈ સાચા અર્થમાં 
PEOPLE DRIVEN છો 

”
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“પાોતાની ચ �ચંતા છાોડી દઈનો પાોતાના હક્કના 
ચહસસાનો વહેંચીનો કાોઈ બીજાની જરૂરરયાતાો 

પરૂી કરો  છો – તો જ ‘સસં્કૃ રત’

”

મારા મપ્ર્થ દ્ેશવાસીઓ, દ્ેશભરમાં સવાસર્થ સેવાઓથી 
જોડા્થેલા લોકોએ હમણાં હાલમાં જ જે અધ્થાદે્શ લાવવામાં 
આવ્થો છે, તેના પર પોતાનો સંતોર્ વ્થતિ ક્થષો છે. આ 
અધ્થાદે્શમાં કોરોના warriors સાથે મહંસા, પરે્શાની, અને 
તમેન ેકોઈપણ રીત ેજખમી કરનારા લોકો સામ ેઘણી સખત સજાની 
જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આપણા ડૉકટર, નસ્ય, પેરા-મેટડકલ 
સટાફ, કોમ્થુમનટી હેલથ વક્કર અને આવા દરેક લોકો, જે દે્શને 
‘કોરોના મુતિ’ કરવામા ંટદવસ-રાત લાગેલા છે, તેમની રક્ષા કરવા 
માટે આ પગલું જરૂરી હતું.

મારા મપ્ર્થ દે્શવાસીઓ, આપણે બધા અનુભવ કરી રહ્ા 
છીએ કે આ મહામારી સામે, આ લડાઈ દરમમ્થાન, આપણે 
આપણા જીવનને, સમાજને, આપણી આસપાસ થઈ રહેલી 
ઘટનાઓને, એક FRESH દ્રસટિકોણથી જોવાનો મોકો પણ મળ્થો 
છે. સમાજના દૃસટિકોણમાં પણ ઘણો બદલાવ આવ્થો છે. આજે 
આપણા જીવન સાથ ેજોડા્ેથલી દરેક વ્થમતિના મહત્વનો, આભાસ 
આપણને થા્થ છે. આપણા ઘરમાં કામ કરનારા લોકો હો્થ, 
આપણી જરૂટર્થાતોને પૂરી કરવા માટે કામ કરનારા આપણા 
સામાન્થ કામદારો હો્થ, પડો્શની દુકાનમાં કામ કરનારા લોકો 
હો્થ, આ બધાની કેટલી મોટી ભૂમમકા 
છે – આપણને તે અનુભવ થઈ રહ્ો છે. 
તવેી જ રીત ેજરૂરી સેવાઓની ટડમલવરી 
કરનારા લોકો, બજારમાં કામ કરનારા 
આપણા મજૂર ભાઈ-બહેનો, આપણી  
આસપાસના ઓટોિાલક, ટરક્ષાિાલક 
– આજે આપણે અનભુવ કરી રહ્ા છીએ 
કે આ બધા વગર આપણું જીવન કેટલું મુશકેલ હોઈ ્શકે છે.

આજકાલ સોમ્શ્થલ મીટડ્થામાં આપણે લોકો સતત જોઈ રહ્ા 
છીએ કે, લોકડાઉન દરમમ્થાન લોકો પોતાના આ સાથીઓને ન 
માત્ર ્થાદ કરી રહ્ા છે, તેમની જરૂટર્થાતોનું ધ્થાન રાખી રહ્ા 
છે, પરંતુ તેમના મવ્શે ઘણાં જ સનમાન સાથે લખી પણ રહ્ા છે. 
આજે, દે્શના દરેક ખૂણામાંથી એવું મિત્ર આવી રહ્ં છે કે લોકો 
સફાઈકમમીઓ પર પુષપ વર્ા્ય કરી રહ્ા છે. પહેલાં તેમના કા્થ્યને 
કદાિ આપ NOTICE નહોતા કરતા. ડૉકટર હો્થ, સફાઈ કમમી 
હો્થ, અન્થ સેવા કરનારા લોકો હો્થ – એટલું જ નહીં આપણી 
પોલીસ વ્થવસથાને લઈને પણ સામાન્થ લોકોની મવિારસરણીમાં 
ઘણો બદલાવ આવ્થો છે. પહેલાં પોલીસ મવ્શે મવિારતાં જ 
નકારાતમકતા મસવા્થ આપણને કંઈ દેખાતું જ નહોતું. આપણા 
પોલીસકમમીઓ આજે ગરીબો, જરૂટર્થાતવાળા લોકોને ખાવાનું 
પહોંિાડી રહ્ા છે, દવા પહોંિાડી રહ્ા છે. જેવી રીતે દરેક મદદ 
માટે પોલીસ સામે આવી રહ્ા છે તેનાથી POLICING ના 
માનવી્થ અન ેસંવેદન્શીલ પાસાઓ આપણી સામ ેઉભરીન ેઆવી 

રહ્ા છે, આપણા મનને ઢંઢોળી દીધું છે, આપણા હ્રદ્થને સપ્શમી 
ગ્થા છે. એક એવો મોકો કે, જેમાં આમ જનતા પોલીસ સાથે 
ભાવાતમક રીતે જોડાઈ રહી છે. આપણા પોલીસ કમમીઓએ તેને, 
જનતાની સેવાના એક મોકાના રૂપમાં લીધું છે અને મને મવશ્ાસ 
છે કે આ ઘટનાઓથી, આવનારા સમ્થમાં સાિા અથ્યમાં ઘણો જ 
સકારાતમક બદલાવ આવી ્શકે છે અને આપણ ેઆ સકારાતમકતાને 
ક્થારે્થ પણ નકારાતમકતાના રંગથી ન રંગવી જોઈએ.

સાથીઓ, આપણે સાંભળીએ છીએ કે પ્રકૃમત, મવકૃમત અને 
સંસકૃમત, આ ્શબદોને એક સાથે જોઈએ અને તેની પાછળનો ભાવ 
જોઈએ તો આપને જીવનને સમજવાનું પણ એક નવું દ્ાર ખૂલતુ 
દેખા્શે. જો માનવ પ્રકૃમતની િિા્ય કરીએ  તો ‘આ મારં છે, હું 
આનો ઉપ્થોગ કરં છુ’ં, તને ેઅન ેઆ ભાવનાન ેઘણી જ સવાભામવક 
માનવામાં આવે છે. કોઈને તેમાં કોઈ વાંધો હોતો નથી. તેને 
આપણે ‘પ્રકૃમત’ કહી ્શકીએ છીએ. પરંતુ ‘જે મારં નથી’, ‘જેના 
પર મારો હક નથી’ તેને હું બીજા પાસેથી છીનવી લઉં છું, તેને 
છીનવીને ઉપ્થોગમાં લઉં છું, ત્થારે આપણે તેને મવકૃમત કહી 
્શકીએ. આ બંનેથી પણ ઉપર, પ્રકૃમત અને મવકૃમતથી ઉપર, જ્થારે 
કોઈ સસંકાટરત-મન મવિારે છે અથવા વ્થવહાર કરે છે તો આપણને 

‘સંસકૃમત’ નજરે પડે છે. જ્થારે કોઈ 
પોતાના હકની વસતુ, પોતાની 
મહેનતથી કમા્થેલી વસતુ, પોતાની 
જરૂરી્થાતની વસતુ, ઓછી હો્થ કે 
વધુ, તેની પરવા ક્થા્ય વગર કોઈ 
વ્થમતિની જરૂટર્થાતન ેજોતા,ં પોતાની 
મિંતા છોડી દઈને પોતાના હકના 

મહસસાને વહેંિીને કોઈ બીજાની જરૂટર્થાતો પૂરી કરે  છે – તે જ 
‘સંસકૃમત’ છે. સાથીઓ જ્થારે કસોટીનો કાળ હો્થ છે, ત્થારે આ 
ગુણોનું પરીક્ષણ થા્થ છે.

આપ ેપાછલા ટદવસોમા ંજો્ંુથ હ્ેશ કે, ભારતે પોતાના સસંકારોને 
અનુરૂપ, આપણા મવિારોને અનુરૂપ, આપણી સંસકૃમતને આગળ 
ધપાવતા કેટલાક મનણ્ય્થો લીધા છે. સંકટની આ પળમાં દુમન્થા 
માટે પણ, સમૃદ્ દે્શો માટે પણ દવાઓનું સંકટ વધારે રહ્ં છે. 
એક એવો સમ્થ છે કે જો ભારત દુમન્થાને દવા ન આપે તો કોઈ 
ભારતને દોર્ી ન માને. દરેક દે્શ સમજે છે કે ભારત માટે પણ 
તેની પ્રાથમમકતા પોતાના દે્શના નાગટરકોના જીવન બિાવવાની 
છે. પરંત ુસાથીઓ ભારત ેપ્રકૃમત, મવકૃમતના મવિારથી પણ આગળ 
રહીને મનણ્ય્થ લીધો. ભારતે પોતાની સંસકૃમતને અનુરૂપ મનણ્ય્થ 
લીધો. આપણે ભારતની આવશ્થકતાઓ માટે જે કરવાનું હતું, 
તેનો પ્ર્થાસ તો વધા્થષો જ, પરંતુ દુમન્થાભરથી આવી રહેલી 
માનવતાની રક્ષાની માગ પર પણ સંપૂણ્ય ધ્થાન આપ્થું. આપણે 
મવશ્ના દરેક જરૂટર્થાતવાળાઓ સુધી દવાઓ પહોંિાડવાનું બીડું 

સંવાદ
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“જાો બબમારીરી પાોતાનો બચાવવા છો અનો બીજાનો 
પણ બચાવવા છો તાો માસ્ લગાવવા પડશો.

”

ઉઠાવ્થું અને માનવતાના આ કામને કરીને દેખાડું. આજે જ્થારે, 
મારી અનેક દે્શોના રાષ્ટાધ્થક્ષો સાથે ફોન પર વાત થા્થ છે તો 
તેઓ ભારતની જનતાનો આભાર જરૂર વ્થતિ કરે છે. જ્થારે તે 
લોકો કહે છ ે‘Thank you India’, ‘Thank you people 
of India’ તો દે્શ માટે ગવ્ય વધી જા્થ છે. આવી જ રીતે આ 
સમ્થમાં દુમન્થાભરમાં ભારતના આ્થુવવેદ અને ્થોગના મહત્વને 
પણ લોકો ઘણા મવમ્શટિ ભાવથી જોવે છે. સોમ્શ્થલ મીટડ્થા પર 
જુઓ, દરેક જગ્થાએ IMMUNITY વધારવા માટે, કેવી રીતે, 
ભારતના આ્થુવવેદ અને ્થોગની િિા્ય થઈ રહી છે. કોરોનાની 
દ્રસટિથી, આ્ુથર્ મંત્રાલ્ેથ IMMUNITY વધારવા માટે જે, 
પ્રોટોકોલ આપ્થો છે, મને મવશ્ાસ છે કે તમે લોકો તેનો પ્ર્થોગ 
જરૂર કરતા હ્શો. ગરમ પાણી, કાવો અને જે અન્થ ટદ્શા-મનદદે્શ, 
આ્થુર્ મંત્રાલ્થે બહાર પાડા છે તે આપ આપની ટદનિ્થા્યમાં 
સમાવ્શો, તો આપને ઘણાં લાભ થ્શે.

સાથીઓ, આમ તો એ દુભા્યગ્થ રહ્ં કે કેટલી્થ વખત આપણે, 
આપણી જ ્શમતિઓ અને સમૃદ્ પરંપરાને ઓળખવાની ના પાડી 
દઈએ છીએ. પરંતુ જ્થારે મવશ્નો કોઈ બીજો દે્શ evidence 
based researchના આધાર પર આ વાત કરે છે. આપણી જ 
FORMULA આપણને ્શીખવાડે 
છે તો આપણે તેને તરત લઈ લઈએ 
છીએ. કદાિ, તેની પાછળ બહુ મોટું 
કારણ, સેંકડો વર્ષોની આપણી 
ગુલામીનો સમ્થગાળો રહ્ો છે. તેને 
કારણે ક્થારેક-ક્થારેક આપણને 
આપણી જ ્શમતિ પર મવશ્ાસ થતો નથી. આપણો આતમમવશ્ાસ 
ઓછો દેખા્થ છે. તેથી આપણે આપણા દે્શની સારી વાતોને, 
આપણા પારંપાટરક મસદ્ાતંોન ેevidence based researchના 
આધાર પર, આગળ વધારવાને બદલે તેને છોડી દઈએ છીએ. 
તેને હીન સમજીએ છીએ. ભારતની ્થુવા પેઢીએ હવે, આ 
પડકારોનો સવીકાર કરવો પડ્શે. જેવી રીતે મવશ્એ ્થોગનો સહર્્ય 
સવીકાર ક્થષો છે, તેવી જ રીતે હજારો વર્ષો જૂના, આપણા 
આ્થુવવેદના મસદ્ાંતોનો પણ મવશ્ િોક્કસ સવીકાર કર્શે. હા, તેને 
માટે ્થુવા-પેઢીએ સંકલપ લેવો પડ્શે અને દુમન્થા જે ભાર્ામાં 
સમજે છે તે વૈજ્ામનક ભાર્ામાં આપણે સમજાવવું પડ્શે, કંઈક 
કરી દેખાડવું પડ્શે.

સાથીઓ આમ તો COVID-૧૯ ન ેકારણ ેકેટલા્થ સકારાતમક 
બદલાવ આપણી કામ કરવાની પદ્મત, આપણી જીવન્શૈલી અને 
આપણી આદતોમાં પણ સવાભામવક રીતે પોતાની જગ્થા બનાવી 
રહ્ા છે. આપે બધાએ અનુભવ્થું હ્શે કે આ સંકટે, કેવા અલગ 
અલગ મવર્્થો પર, આપણી િતેના અન ેઆપણી સમજણન ેજાગૃત 
ક્થા્ય છે. જે અસર, આપણને આપણી આસપાસ જોવા મળી રહી 

છે,  તેમાં સૌથી પહેલી છે માસક પહેરવા અને પોતાના િહેરાને 
ઢાંકીને રાખવો. કોરોનાને કારણે બદલાતી સસથમતમાં, માસક પણ 
આપણા જીવનનો ભાગ બની રહ્ા છે. આમ, જોકે આપણને તેની 
આદત ક્થારે્થ રહી નહોતી કે આપણી આસપાસના ઘણાં લોકો 
માસકમાં જોવા મળે. પરંતુ હવે તેવું જ થઈ રહ્ં છે. હા... તેનો એ 
મતલબ નથી કે જે માસક લગાવે છે તે બધા મબમાર છે અને જ્થારે 
હું માસકની વાત કરં છું તો મને જૂની વાતો ્થાદ આવે છે. તમને 
બધાન ેપણ ્થાદ હ્શ.ે એક જમાનો હતો, કે આપણા દે્શના કેટલા્થ 
એવા મવસતારો હતા કે જ્થાં જો કોઈ નાગટરક ફળ ખરીદતા જોવા 
મળે તો તેની અડો્શ-પડો્શના લોકો તેન ેજરૂર પછૂતા હતા – ઘરમાં 
કોઈ મબમાર છે?  એટલે કે ફળ ફતિ મબમારીમાં જ ખાવામાં આવે 
છે – એવી એક ધારણા બનેલી હતી. પરંતુ સમ્થ બદલા્થો અને 
ધારણા પણ બદલાઈ. તેવું જ માસકને લઈને, પણ ધારણા હવે 
બદલાવા જઈ રહી છે. તમે જો્શો, માસક સભ્થ સમાજનું પ્રતીક 
બની જ્શે. જો મબમારીથી પોતાને બિાવવા છે અને બીજાને પણ 
બિાવવા છે તો માસક લગાવવા પડ્શ ેઅન ેમારં તો બહ ુSIMPLE 
સુિન છે – ગમછો, મોઢું ઢાંકવાનું છે.

સાથીઓ આપણા સમાજમાં વધુ એક મોટી જાગૃમત એ આવી 
છે કે હવે બધા લોકો એમ સમજી 
રહ્ા છે કે જાહેર સથળો પર થૂકંવાથી 
્શું નુકસાન થઈ ્શકે છે. અહીં-તહી 
ક્થાં્થ પણ થૂં ક ી  દ ેવું ,  ખોટી 
આદતોનો ભાગ હતો. તે સવચછતા 
અને સવાસર્થને પણ ગંભીર પડકાર 

આપતા હતા. આમ પણ એક રીતે જોઈએ તો આપણે હંમે્શાથી 
આ સમસ્થાને જાણતા આવ્થા છીએ, પરંતુ આ સમસ્થા, 
સમાજમાંથી સમાપ્ત થવાનું નામ જ નહોતી લેતી. હવે તે સમ્થ 
આવ્થો છે કે આ ખરાબ આદતને હંમે્શ-હંમે્શ માટે ખતમ કરી 
દેવામાં આવે. એવું કહેવા્થ પણ છે કે , ‘better late than 
never’. તો ભલે મોડું થ્થું હો્થ, પરંતુ હવે આ થૂંકવાની આદત 
છોડી દેવી જોઈએ. આ વાતો જ્થાં  basic hygiene નું સતર 
વધાર્શે, તો કોરોનાના િેપને ફેલાવતો રોકવામાં પણ મદદ કર્શે.

મારા મપ્ર્થ દે્શવાસીઓ, એ સુખદ સં્થોગ છે કે આજે જ્થારે 
આપની સાથે હું ‘મન કી બાત’ કરી રહ્ો છું તો અક્ષ્થ તૃમત્થાનું 
પમવત્ર પવ્ય પણ છે. સાથીઓ ‘ક્ષ્થ’નો અથ્ય થા્થ છે મવના્શ, પરંતુ 
જે ક્થારે્થ નટિ ન થા્થ, જે ક્થારે્થ સમાપ્ત ન થા્થ તે છે ‘અક્ષ્થ’. 
આપણા ઘરોમાં આપણે બધા આ પવ્યને દર વર્વે મનાવીએ છીએ, 
પરંત ુઆ વર્વે આપણા માટે તેનુ ંમહતવ મવ્શરે્ છે. આજના મશુકેલ 
સમ્થમાં આ એક એવો ટદવસ છે જે આપણને ્થાદ અપાવે છે કે 
આપણો આતમા, આપણી ભાવના અક્ષ્થ છે. આ ટદવસ આપણને 
્થાદ અપાવે છે કે ભલ ેકેટલી્થ ેમશુકેલીઓ રસતો રોકે, ભલ ેકેટલી્થે 
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આપમતિઓ આવે, ભલે કેટલી્થે મબમારીઓનો સામનો કરવો પડે 
– તેનાથી લડવાની અને ઝઝૂમવાની માનવી્થ ભાવના અક્ષ્થ છે. 
માનવામાં આવે છે કે આ એ જ ટદવસ છે જે ટદવસે ભગવાન 
શ્રીકૃષણ અને ભગવાન સૂ્થ્યદેવના આ્શીવા્યદથી પાંડવોને અક્ષ્થ 
પાત્ર મળ્થું હતું. અક્ષ્થ પાત્ર એટલ કે એવું વાસણ કે જેમાં ભોજન 
ક્થારે્થ સમાપ્ત થા્થ જ નહીં. આપણા અન્નદાતા ખેડૂતો દરેક 
પટરસસથમતમાં દે્શ માટે, આપણા સહુ માટે, આ જ ભાવનાથી 
પટરશ્રમ કરે છે. તેમના જ પટરશ્રમથી આજે આપણા બધા માટે, 
ગરીબો માટે, દે્શ પાસે અક્ષ્થ અન્ન ભંડાર છે. આ અક્ષ્થ તૃમત્થા 
પર આપણ ેઆપણા પ્થા્યવરણ, જગંલ, નદીઓ અન ેઆખી ECO 
SYSTEMના સંરક્ષણ મવ્શે પણ મવિારવું જોઈએ, જે આપણા 
જીવનમાં મહતવપૂણ્ય ભૂમમકા મનભાવે છે. જો આપણે અક્ષ્થ રહેવા 
માંગીએ છીએ તો આપણે પહેલાં એ સુમનમચિત કરવું પડ્શે કે 
આપણી ધરતી અક્ષ્થ રહે.

સાથીઓ રમઝાનનો પણ પમવત્ર મમહનો ્શરૂ થઈ ગ્થો છે. 
જ્થારે છેલ્ે રમઝાન મનાવવામાં આવ્થો ત્થારે કોઈએ મવિા્થુું 
પણ નહીં હો્થ કે આ વખતે રમઝાનમાં 
આટલી મોટી મમુસબતોનો સામનો કરવો 
પડ્શે. પરંતુ, હવે જ્થારે આખા મવશ્માં 
આ મુમસબત આવી જ ગઈ છે તો 
આપણી સામે મોકો છે કે આ રમઝાનને 
સં્થમ, સદ્ાવના, સંવેદન્શીલતા અને 
સવેાભાવનુ ંપ્રતીક બનાવીએ. આ વખતે 
આપણે પહેલાંથી પણ વધુ ઈબાદત 
કરીએ, જેથી ઈદ આવતાં અગાઉ જ દુમન્થા કોરોનાથી મુતિ થઈ 
જા્થ અને આપણે પહેલાંની જેમ ઉમંગ અને ઉતસાહ સાથે ઈદ 
મનાવીએ. મને મવશ્ાસ છે કે, રમઝાનના આ ટદવસોમાં સથામનક 
તંત્રના ટદ્શા-મનદદે્શોનું પાલન કરતાં, કોરોના સામે િાલી રહેલી 
આ લડાઈને આપણે વધુ મજબૂત કરી્શું. માગષો પર, બજારોમાં, 
્શેરીઓમાં, physical distancingનું પાલન હજુ પણ ઘણું 
આવશ્થક છે. હું આજે તે બધા community leaders પ્રમત 
આભાર પ્રગટ કરં છું જે લોકો બે ગજનું અંતર અને ઘરની બહાર 
ન નીકળવાને લઈને લોકોને જાગૃત કરી રહ્ા છે. ખરેખર કોરોના 
એ આ વખત ેભારત સમહત, દમુન્થાભરમા ંતહેવારોની ઊજવણીનું  
સવરૂપ જ બદલી નાખ્થું છે. રંગ-રૂપ બદલી નાખ્થા છે. હમણાં 
ગત ટદવસોમાં જ આપણે ત્થાં પણ મબહૂ, વૈસાખી, પુંથડું, મવ્શૂ, 
ઓટડ્થા ન્થૂ્થર જેવા અનેક તહેવારો આવ્થા. આપણે જો્થું કે 
લોકોએ કેવી રીતે આ તહેવારોને ઘરમાં રહીને, ઘણી સાદગીપૂવ્યક 
અને સમાજ પ્રત્થે ્શુભમિંતન સાથે, તહેવારોને મનાવ્થા. સામાન્થ 
રીતે તેઓ આ તહેવારોને પોતાના દોસતો અને પટરવાર સાથે 

સંપૂણ્ય ઉતસાહ અને ઉમંગ સાથે મનાવતા હતા. ઘરની બહાર 
નીકળીને પોતાની ખુ્શી વહેંિતા હતા. પરંતુ, આ વખતે દરેક 
લોકોએ સં્થમ રાખ્થો. લોકડાઉનના મન્થમોનું પાલન ક્થુું. આપણે 
જો્થું છે કે આ વખતે આપણા ઈસાઈ દોસતોએ ‘ઈસટર’ પણ ઘરે 
જ મનાવ્થો છે. પોતાના સમાજ, પોતાના દે્શ પ્રત્થેની જવાબદારી 
મનભાવવી, આજની ઘણી મોટી જરૂટર્થાત છે. ત્થારે જ આપણે 
કોરોનાના ફેલાવા પર રોક લગાવવામાં સફળ થઈ્શું. કોરોના 
જેવી વૈમશ્ક મહામારીને હરાવી ્શકી્શું.

મારા મપ્ર્થ દે્શવાસીઓ, આ વૈમશ્ક મહામારીના સંકટ વચ્ે 
આપના પટરવારના એક સભ્થ તરીકે, અને આપ બધા પણ મારા 
પટરવારજન છો, ત્થારે કંઈક સકેંત આપવા, કંઈક ઉપા્થો આપવા, 
એ મારી જવાબદારી બને છે. મારા દે્શવાસીઓને, હું આપને 
આગ્હ કરી્શ – આપણે ક્થારે્થ અમત આતમમવશ્ાસમાં ન ફસાઈ 
જઈએ. આપણે એવો મવિાર ન કરીએ કે આપણા ્શહેરમાં, 
આપણા ગામમાં, આપણી ્શેરીમાં, આપણા કા્થા્યલ્થમાં હજુ સુધી 
કોરોના પહોંચ્થો નથી તેથી હવે પહોંિવાનો પણ નથી. જુઓ 

આવી ભૂલ ક્થાર ે્થ ના કરતા. 
દમુન્થાનો અનભુવ આપણન ેઘણંુ કહી 
રહ્ો છે અને આપણે ત્થાં તો સતત 
કહેવામાં આવે છે કે ‘સાવધાની હટી, 
દુઘ્યટના ઘટી’. ્થાદ રાખો, આપણા 
પૂવ્યજોએ આ દરેક મવર્્થોમાં આપણું 
બહુ સારં માગ્યદ્શ્યન ક્થુું છે. આપણા 
પૂવ્યજોએ કહ્ં છે,

‘अग्निः शषेम ऋणिः शषेम ्
व्याधििः शषेम ्तथवैच
पुनिः पुनिः प्रविधेत

तसमयात ्शषेम ्न कयार्ेत ||’
એટલે કે હળવા્શમાં લઈને છોડવામાં આવેલી આગ, ઋણ 

અને મબમારી, મોકો મળતાં જ ફરીથી વધીને ખતરનાક થઈ જા્થ 
છે. તેથી તેનો સંપૂણ્ય રીતે ઉપિાર ઘણો જ આવશ્થક હો્થ છે. 
તેથી અમત-ઉતસાહમાં સથામનક સતર પર, ક્થાં્થ પણ કોઈ 
લાપરવાહી થવી જોઈએ નહીં. તેનું આપણે હંમે્શા ધ્થાન રાખવું 
જ પડ્શે. હું ફરી એકવાર કહી્શ – બે ગજ અંતર બનાવી રાખો, 
પોતાન ેસવસથ રાખો, ‘બ ેગજ અતંર બહ ુજ જરૂરી છે’. આ સવ્યના 
ઉતિમ સવાસર્થની કામના કરીને હું મારી વાત સમાપ્ત કરં છું. હવે 
પછીની ‘મન કી બાત’માં જ્થારે મળી્ંુશ ત્થારે આ વૈમશ્ક 
મહામારીથી થોડી મમુતિના ખબર દુમન્થાભરથી આવે, માનવજાત 
આ મુમસબતમાંથી બહાર આવે – એ જ પ્રાથ્યના સાથે આપ સવ્યને 
ખૂબ ખૂબ ધન્થવાદ.... •

“આપણો આપણા પયા્થવરણ, જંગલ, નદીઆો 
અનો આખી ECO SYSTEMના સરંક્ષણ 

રવશો પણ રવચારવંુ જાોઈઅો.

”

સંવાદ

økwshkík ૧ મે, ૨૦૨૦10



કટોરટોના	વા્રસ	અને	લટોકડાઉનનાં	વન્મટો	સંદભભે
ગુજરાત	સરકારનાં	પગલાંઓની	પ્રશંસા	કરતી	કેન્દ્રિ્	્ીમ	

ગુજરાતે  મવશ્વ્થાપી મહામારી 
કોરોના વા્થરસના સંરિમણ મનવારણ માટે 
લીધેલા પગલાં તેમજ લોકડાઉનના 
મન્થમોના અનુપાલનની પ્ર્શંસા ભારત 
સરકારની IMCT ઇનટર મમમનસટરી્થલ 
સેનટ્લ ટીમે પોતાના ટફડબેક પ્રમતભાવ 
અહેવાલમાં કરી છે. આ ટીમે તાજેતરમાં 
ગુજરાતમાં  અમદાવાદ અને સુરત 
મહાનગરોમા ંકોરોના સંરિમણ મન્ંથત્રણના 
પગલાં-ઉપા્થો તેમજ લોકડાઉનની 
સસથમતની સમીક્ષા-મૂ લ્થાં કન માટ ે 
ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી. 

મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીના 
ટદ્શાદ્શ્યનમાં રાજ્થ સરકારના આરોગ્થ 
મવભાગ સમહત ગૃહ અને અન્થ મવભાગો 
તમેજ સથામનક ્શહેરી સતિાતંત્રોએ કોરોના 
વા્થરસ કોમવડ-૧૯ સામેના જંગમાં જે 
તવટરત અને આ્થોજનબદ્ પગલાંઓ 
લીધા છે તેની નોંધ આ કમમટટએ પોતાના 
ટફડબેક-પ્રમતભાવ અહેવાલમાં લીધી છે.

નવી ટદલહીમાં એક પત્રકાર પટરર્દન ે
સંબોધતા કેનદ્રી્થ ગૃહ મંત્રાલ્થના સં્થુતિ 
સમિવ શ્રીમતી પુણ્થસમલલા શ્રીવાસતવે 
આ અંગે કહં્ કે, ગુજરાત ગ્થેલી ટીમોને 
સંતોર્જનક મવગતો પ્રાપ્ત થઈ છે. સુરતમાં 
આધુમનક તકનીકનો ઉપ્થોગ કરીને 
કોરોનાના દદમીઓને ઓળખવામાં અને 
મ ોટ ાપ ા્થ ા  પર ટ ેસ સ ટ ંગ  કરવામ ાં 
વહીવટીતંત્રે સફળતા મેળવી છે. 

આ ટફડબેક અહેવાલમાં જણાવવામાં 
આવ્થુ ંહતુ ંકે, સુરત-અમદાવાદમાં પ્રવાસી 
શ્રમમકો-અન્થ પ્રાંતના મજદરૂો માટે ્શહેરી 
પ્ર્શાસન, સવૈસચછક સેવા સંગઠનો અને 
ઉદ્ોગોએ સં્ુથકત રીતે ફૂડપેકેટસ અને 
જરૂરતમંદ વ્થટકતઓને રા્શન મવતરણ 
કરીને તેમની કાળજી લીધી છે. 

મહાપામલકાઓએ વોર રૂમ અને 
ડૉકટરોની મવ્ેશર્ ટીમના ઉપ્થોગથી 

કોમવડ-૧૯ના સંરિમમત વ્થમતિઓની 
તવટરત ભાળ મેળવીને ડોર ટુ ડોર 
સવવેલનસ સમહતના પટરક્ષણો તવરાએ ક્થા્ય 
છે તેની નોંધ પણ આ ટીમે ટફડબેક 
અહવેાલમાં લીધી છે. એટલું જ નમહ, 
સંરિમમત વ્થટકતઓ અને ્શંકાસપદ 
વ્થટકતઓ પર નજર રાખવા જી.
આઇ.એસ મેમપંગ, આરોગ્થલક્ષી ડેટા 
સવવેક્ષણ અને મવશ્ેર્ણ સાથે સવવે ક્થા્ય 
છે. તે પ્રસં્શની્થ છે. 

ખાનગી હો સ સપટલો ,  સરકાર ી 
હોસસપટલો તમેજ અન્થ સથળોની મલુાકાત 
બાદ તંત્રની સજ્જતા બાબતે આ ટીમે 
સંતોર્ વ્થતિ ક્થષો છે. મોટાપા્થે ટેસસટંગના 
પટરણામે ્શરૂઆતના તબક્કામાં જ 
કોરોનાના દદમીઓને ્શોધી કાઢવામાં 
તંત્રને સફળતા મળી છે. 

ગુજરાતમાં લોકડાઉનના મન્થમોનું 
િુસતપણે પાલન થા્થ તે માટે ડ્ોન અને 
સીસીટ ીવી  નેટવક ્ક  જેવ ી  અદ્તન 
ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ વ્થાપકપણે થ્થો 
છે અને તેનાથી લોકો પર સતક્કતાપૂવ્યક 
નજર-મનગરાની રખાઇ છે એવો ઉલે્ખ 
પણ આ ટીમ ેપોતાના ટફડબકે અહેવાલમાં 
ક્થષો છે. 

અમદાવાદમાં પ્રત્થેક ગ્ામ પંિા્થતમાં 
એક-એક ગ્ામ્થોદ્ા સમમમત બનાવીને 
ગામોમાં આવશ્થક િીજવસતુઓની ડોર 
સટેપ ટડલીવરી કરવા સાથે લોકડાઉનનું 
ગ્ામ્થસતરે પણ પાલન થા્થ ત ેમાટે કા્થ્યરત 
છે તેની મવ્શેર્ નોંધ ટીમે લીધી છે. 

સુરતમાં કાપડ અને મહરા ઉદ્ોગો 
સમહત બહુધા ઉદ્ોગોમાં મોટાભાગના 
શ્રમમકોને  લોકડાઉનની પ્રવત ્યમાન 
સસથમતમાં પણ માિ્ય મમહનાનું-પાછલા 
માસનું વેતન િૂકવી દેવા્ંુથ છે તેની પણ 
ટીમે નોંધ લીધી છે. આ કનેદ્રી્થ ટીમે અન્થ 
રાજ્થોના પરપ્રાંમત્થ શ્રમમકો- મજદૂરો-

કામદારો માટે રાજ્થ સરકારે બનાવેલા 
આશ્ર્થ સથ ાન ો ન ી  પણ  મુ લ ા ક ા ત  
લીધી હતી. 

આ સં દભ ્ય મ ાં  તે મ ણે  ટ ફ ડબે ક 
અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્થું છે કે, 
સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ પાલન સાથે આવા 
આશ્ર્થસથાનોમાં રાજ્થ સરકારે પૂરતી 
સુમવધાઓ પણ પૂરી પાડી છે. 

અમદાવાદમાં કેનદ્રી્થ ટીમે રેડરિોસના 
સહ્થોગથી  ્થોજા્થેલ બલડ ડોને્શન કેમપ, 
મસમવલ હોસસપટલ, ્શેલટર હોમ વગેરેની 
મુલાકાત લીધી હતી. એક મોબાઇલ 
ટેસસટંગ વેનની પણ આ ટીમે મુલાકાત 
કરી હતી. 

અમદાવાદમાં પોલીસ અને આરોગ્થ 
ટીમો દ્ારા ્શહેરમાં પ્રવે્શવાના સથળોએ 
સઘન િેકીંગ-પટરક્ષણ કરવામાં આવે છે 
તેની પણ આ કનેદ્રી્થ ટીમે નોંધ લીધી છે. 

એટલું જ નમહ, કોરોના વા્થરસ 
સંરિમમત અને સારવાર લઇ રહેલા 
વ્થટકતઓના પટરવારજનો સાથે પણ 
કનેદ્રી્થ ટીમે કરેલી િિા્ય-વાતિીતમાં 
એવા પ્રમતભાવો મળ્થા છે કે હોસસપટલમાં 
સ ા રવ ા ર  સુશ્રુ ર્ ાન ી  વ ્થવ સથ ાઓ 
સંતોર્જનક છે તેમ પણ આ IMCT 
એ પોતાના ટફડબેક અહેવાલમાં સપટિપણ ે
નોંધ્થું છે. 

ક ો મવડ ક ેર  સે નટરમાં  ઉપલબધ 
સુમવધાઓ સંતોર્જનક હોવાનું ટીમે 
જણાવ્થું છે. જો દદમીઓને લક્ષણો જણા્થ 
તો મસમવલ હોસસપટલના કોમવડ ટ્ીટમેનટ 
ટડપાટ્યમેનટમાં તબદીલ કરવાની પણ 
વ્થવસથા હોવાનું કેનદ્રી્થ ટીમે નોંધ્થું છે. 
ટીમના સભ્થોએ સથામનક અમધકારીઓ 
સાથેની પરામ્શ્ય બેઠકમાં આગામી 
ટદવસોમાં ઊભી થનાર જરૂરત અંગેના 
આ્થોજન મવ્શે પણ પોતાના મંતવ્થો 
વ્થતિ ક્થા્ય હતા.•

ગૌરવ
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પ્રધાનમંત્ીશ્ીએ	રાજ્ટોનાં	મુખ્મંત્ીશ્ીઓ	સાથે	વવડી્ટો	કટોદ્્ફરદ્સ	દ્ારા	કરેલી	મહત્વપયૂણ્ણ	ચચા્ણ	વવચારણા

કટોરટોના	સામેનટો	જંગ	જીતવા	
ગુજરાતે	લીધેલાં	વ્યૂહાતમક	નક્કર	પગલાં

સમગ્ મવશ્ કોરોનાની મહામારી સામે જંગ લડી રહં્ છે. 
ભારત પણ વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીના નેતૃતવમાં 
કોરોનાનો મક્કમ મુકાબલો કરી રહં્ છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રી કોરોના 
સામેના સંગ્ામમાં એમ મજબતૂ સનેાપમતની માફક રાષ્ટવાસીઓની 
પડખે અટડખમ ઊભા છે. સમ્ેથ સમ્ેથ વડાપ્રધાનશ્રી રાષ્ટવાસીઓને 
આ મહામારીના મુકાબલા માટેની વ્થૂહરિના સમજાવીને 
ભારતને કોરોનાની િુંગાલમાંથી છોડાવવા ટદવસ રાત અથાક 
પટરશ્રમ કરી રહ્ાં છે. શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીની મવિક્ષણતા, 
મનણા્ય્થકતા અને દૂરંદ્ેશીતાથી કોરોનાનો કહેર હજુ સુધી 
ભારતમાં વધુ પગપેસારો કરી ્શક્થો નથી. 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ પ્રવત્યમાન કોરોના 
વા્થરસની સસથમતમાં લોકડાઉનની પટરસસથતી અને આરોગ્થ 
સેવાઓ સમહતની મવસતૃત સમીક્ષા મવિારણા માટે રાજ્થના 
મુખ્થમંત્રીશ્રીઓ સાથે તારીખ ૨૭ એમપ્રલના રોજ નવી ટદલહીથી 

મવડી્થો કોનફરનસ ્થોજી મહત્વપૂણ્ય િિા્ય મવિારણા કરી હતી. 
મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ આ વૈમશ્ક મહામારી 
સામેની લડાઇમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃતવ અને માગ્યદ્શ્યનમાં 
ગુજરાતે જે શ્રેણીબદ્ પગલાંઓ સાથે કરેલી આરોગ્થલક્ષી 
કામગીરી તથા કોરોનાના વધતા સંરિમણને અટકાવવા 
લોકડાઉનના િુસત પાલન અંગે મવસતૃત જાણકારી આપી હતી. 
મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ સપટિ અમભપ્રા્થ આપતાં 
કહ્ં હતું કે, કોરોના મવરદ્ની આ લડાઇમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના 
પ્રેરણારૂપ નેતૃતવથી કોરોનાનો પંજો ભારતમાં વધુ પ્રસરી ્શક્થો 
નથી. સમગ્ મવશ્ની પટરસસથમતને જોતા તરત જ આખા દ્ેશમાં 
લોકડાઉનની ઘોર્ણા કરવાની અને ફરી તેને ૧૯ ટદવસ સુધી 
વધારવાનો મનણ્ય્થ, આ મહામારીને કંટ્ોલ કરવામાં અત્થંત 
પટરણામલક્ષી સામબત થ્થો છે.

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ કહ્ં હતું કે, કોરોના સામે લડવા 

કવર	સ્ટોરી
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માટે આજે કેનદ્ર સરકાર જે પ્રકારે તમામ મોરિા પર રાજ્થ 
સરકારનો સાથ આપી રહી છે એ સાિા અથ્યમાં કો-ઓપરેટટવ-
ફેડરમલઝમનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.

રાજ્થને કેનદ્ર સરકાર તરફથી રોગની ઓળખ, રોગનું 
મનદાન, દવાઓ અને સાધનો માટે તમામ મદદ મળી રહી છે 
તે વ્થાપ અટકાવવા સહા્થરૂપ છે. ગુજરાતમાં કોમવડ-૧૯ની 
સસથમત અને તેના સંરિમણને અટકાવવા માટે ગુજરાતે લીધેલા 
પગલાંઓની વડાપ્રધાનશ્રીને મામહતી આપતા તેમણે કહં્ હતું 

કે, ગુજરાતમાં અત્થાર સુધી કોમવડના ૩૩૦૧ પોમઝટટવ કેસ 
છે. એમાંથી એસકટવ પે્ેશન્ટસ ૨૮૩૭ છે. ૧૫૧ લોકોનું દુ:ખદ 
મનધન થ્ંુથ છે. ૩૧૩ લોકોને ્થોગ્થ ટ્ીટમેંટ આપી ટડસિાજ્ય 
કરવામાં આવ્થા છે. 

તારીખ ૧૭ એમપ્રલ, ૨૦૨૦ સધુી ગજુરાતમા ંકુલ ૨૨ હજાર 
૪૬૮ કોરોનાના ટેસટ થ્થા હતા. આ લખા્થ છે ત્થાં સુધીમાં 
કોરોનાના ૫૧ હજારથી વધુ ટેસટ થઇ િૂક્થા છે. છેલ્ા ૧૦ 
ટદવસોમાં ૨૮ હજારથી વધારે ટેસટ ક્થા્ય છે. આ આંકડાઓને 
પ્રમતટદનના મહસાબ મુજબ ટડવાઇડ કરવામાં આવે તો છેલ્ા ૧૦ 
ટદવસોમાં પ્રમતટદન સરેરા્શ ૨૮૦૦થી વધુ ટેસટ કરવામાં આવ્થા 
છે. હોટસપોટ ક્ષેત્રોમાં ખૂબ તકેદારીથી ટેસટ કરવામાં આવી રહ્ા 
છે, જેથી આ ક્ષેત્રોમાં તમામ પોમઝટટવ કેસનો ઝડપથી ખ્થાલ 
આવી ્શકે. સવાસર્થ અમધકારીઓની ૬૬૬ ટીમોએ ૩ ટદવસ સુધી 
સતત સરૂતમા ંડોર-ટ-ૂડોર ટેસસટંગ ક્ુથું હતંુ. સવાસર્થ અમધકારીઓની 
૭૫૦ ટીમોએ ૭ ટદવસ સુધી અમદાવાદના હોટસપોટ ક્ષેત્રોમાં 
ડોર-ટૂ-ડોર સવવેલનસ અને ટેસસટંગ ક્થુું હતું.

જ્થારે ગુજરાતમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ આવ્થો હતો, ત્થારે 
સરકારે એ જ ટદવસે ગુજરાતમાં ડેટડકેટેડ કોરોના હોસસપટલસને 
્શરૂ કરવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો હતો. આજ ેગજુરાતમા ં૧૦ હજાર ૫૦૦ 
બેડની ક્ષમતાની સાથે ૬૧ ડેટડકેટેડ કોમવડ હોસસપટલસ ્શરૂ થઇ 
ગઇ છે. આ ડેટડકેટેડ કોમવડ હોસસપટલસમાં કુલ ૧૫૦૦ આઇ.સી.
્થુ બેડ અને ૧૫૦૦ વેસનટલેટસ્યની વ્થવસથા છે. રાજ્થમાં ૫૦૦૦ 
બેડની ક્ષમતાની સાથે કોમવડ કેર સેનટર ્શરૂ કરવામાં આવ્થા છે. 
જે દદમીઓ ગંભીર પટરસસથમતમાં નથી પણ ઓછા લક્ષણો ધરાવે 
છે તેમને આ કોમવડ કેર સેનટરમાં રાખવામાં આવી રહ્ા છે.

આ તૈ્થારીઓને હજુ વધુ ગમત આપવાની વાતનો મનદદે્શ 
કરતાં મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કહ્ં કે, આવતા એક અઠવાટડ્થામાં કોમવડ 
કેર સેનટરમાં બેડની ક્ષમતાને વધારીને ૧૦ હજાર કરી દેવામાં 
આવ્શે. આ ઉપરાંત કોમવડ હોસસપટલસમાં પણ બેડની ક્ષમતાને 
વધારીને ૧૨ હજાર ૫૦૦ કરી દેવામાં આવ્ેશ. ગુજરાતમાં 
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આવતા એક અઠવાટડ્થા સુધીમાં કોમવડ માટે ડેટડકેટેડ ૨૨ હજાર 
૫૦૦ બેડ તૈ્થાર કરવામાં આવ્ેશ.

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કહં્ કે, ગુજરાતમાં અત્થાર સુધી કોમવડ 
સંબંમધત દુઃખદ મનધન થ્થા છે. તેનું સમમમતના એકસપ્ટસ્ય દ્ારા 
દરરોજ એનામલમસસ કરવામાં આવી રહ્ં છે. આ એનામલમસસમાં 
બહાર આવ્થું છે કે ૮૫ ટકા મૃત્થુ એવા લોકોના થ્થા છે જે એક 
અથવા એકથી વધુ બીમારીઓથી પીટડત હતા. સાથે જ એવું પણ 
તારણ મળ્થું છે કે, એવા રોગીઓનો મૃત્થુદર વધુ છે જે ગંભીર 
બીમારીથી પીટડત હતા. આ ઉપરાંત એક વધુ એનામલમસસમાં 
જાણવા મળ્થુ ંછે કે ૮૦ ટકા મૃત્થ ુએવા લોકોના છે જ ેહોસસપટલમાં 
ભરતી થ્થા તે સમ્થે જ સીટર્થસ કસનડ્શનમાં હતા.

આ લખા્થ છે ત્થારે ગુજરાતમાં ૩૩ મજલ્ાઓમાંથી ત્રણ 
મજલ્ાઓમા ંઅત્થાર સધુી કોઇ પણ કેસ સામ ેઆવ્થો નથી. જ્થારે 
૧૮ મજલ્ાઓમાં એસકટવ કેસ અત્થારે મસંગલ ટડમજટમાં છ.ે 
ગુજરાતે કોરોના વોટર્થસ્યની પણ ઓળખ કરી છે. સરપંિો અને 
લોકોની મદદથી ગુજરાતે એ સુમનમશ્ત ક્થુ્ય છે કે, કોરોના વા્થરસ 
નવા ક્ષેત્રોમાં ન ફેલા્થ. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ જણાવ્થું કે, ૨૩ માિ્યથી 
ગુજરાતમાં લોકડાઉનને કડક રીતે અમલ ્શરૂ કરી દેવામાં આવ્થો 
હતો. અત્થાર સુધી ટડઝાસટર મેનેજમેનટ એકટ અને આઇપીસી 
અંતગ્યત લોકડાઉનનું ઉલ્ંઘન સંબંમધત ૯૫ હજારથી વધુ કેસ 
નોંધવામા ંઆવ્થા છે. એટલુ ંજ નહીં, લોકડાઉનનો ઉલં્ધન કરનાર 
૧ લાખ ૩૭ હજાર લોકોની અટકા્થત કરવામાં આવી છે. ૧ 
લાખ ૩૭ હજાર વાહનોને જપ્ત પણ કરવામાં આવ્થા છે. ડ્ોન 
સવવેલનસ દ્ારા લોકડાઉનનું ઉલ્ંધન કરનારા નવ હજાર જેટલા 
કેસ નોંધાવામાં આવ્થા છે. સી.સી.ટી.વીની મદદથી ૧૭૦૦ કેસ 
કરવામાં આવ્થાં છે.

લોકડાઉન દરમમ્થાન લોકોન ેઆવશ્થક 
જીવન જરૂરી િીજવસતુઓની તકમલફ ન 
પડ ેએ માટે દૂધ, અનાજ, દવાઓ, ફળ અને 
્શાકભાજી પ્થા ્યપ્ત માત્રામા ઉપલબધ 
કરાવવામાં આવ્થા છે.

એમપ્રલ મમહનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
એનએફએસએના લભગભગ ૬૬ લાખ 
પટરવારોન ે મવના મલૂ્થ ે ઘઉં, િોખા, દાળ, 
ખાડં અન ેમીઠુ ંપરંૂ પાડવામા ંઆવ્ંુથ છે. આ 
દરમમ્થાન સોમ્શ્થલ ટડસટેસનસગંનુ ંઅસરકારક 
પાલન કરવામાં આવ્ંુથ હતંુ. લાભાથમીઓને 
ફોન કરીન ે મનમશ્ત ટદવસોમાં આવવાની 
સિૂનાઓ આપવામા ંઆવી હતી. એમપ્રલ 
મમહનાના મધ્થ સપ્તાહમાં ૬૦ લાખ 
એપીએલ પટરવારોન ેઘઉં, િોખા, દાળ અને 

ખાડંનંુ મનઃ્શલુક મવતરણ કરવામા ંઆવ્થુ ંછે. અનાજ મવતરણ માટે 
ગજુરાત ેએક સમુન્થોજીત અન ેવજૈ્ામનક રીત અપનાવીન ેઅલગ-
અલગ ટદવસોમા ંઅલગ-અલગ રે્શનકાડ્ય સખં્થાવાળા લાભાથમીઓને 
બોલાવીન ેફતિ પાિં ટદવસોમા ંજ અનાજ મવતરણનુ ંકામ સપંન્ન 
થ્થુ ંહતંુ. અનાજ મવતરણની આખી પ્રમરિ્થા દરમમ્થાન સોમ્શ્થલ 

ટડસટસનસંગનુ ંધ્થાન રાખવામા ંઆવ્થુ ંહતુ.ં
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કહ્ં કે, તા. રપ 

એમપ્રલથી ૩૦ એમપ્રલ દરમમ્થાન 
એનએફએસએ ૬૬ લાખ પટરવારોને 
વધારાના ઘઉં અને િોખાનું મવનામૂલ્થે 
મવતરણ થ્શ.ે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્થાણ 
્થોજના અંતગ્યત ૧૭ હજાર એફ.પી. 
્શોપસ માધ્થમથી એનએફએસએ 
પટરવારોને આ વધારાનું  અનાજ 
આપવામાં આવી રહ્ં છે. એમપ્રલ 
મમહનામાં ખુબ જ સુમન્થોજીત અને 
વૈજ્ામનક પદ્મતથી ગુજરાતમાં લગભગ 
૮૫ ટકા લોકોને મન:્ુશલક અનાજ 
પહોંિાડવામાં આવ્થું છે.

ખેડૂતો માટે રમવ પાકની લણણી, 

ગજુરાતો નાના વોપારી-મજૂરાો-
કમ્થચારીઆોની જરૂરરયાતાોનો 

ધયાનમાં રાખી મહત્વના રનણ્થયાો 
કયાાં છો. 

મહામારીનંુ સંક્રમણ ન વધો તોના 
સજાગ પગલાં ગજુરાતો લીધાં છો.

મનરોગા, સજુલામ સુફલામ 
જળઅભભયાન, રનમા્થણારધન 

બાંધકામ પાોજોકટ, ગ્ામય 
આ�દાોચગક અોકમાો શરૂ કરવામાં 

આવ્ા છો.
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ગોડાઉન અને માકકેટ ્થાડ્ય સુધી પાકને લાવવાની પરવાનગી 
આપવામાં આવી છે. આ પ્રકારે ઉનાળુ પાક માટે બીજ અને 
ખાતરની દકુાનો ખલુ્ી રાખવાની છૂટ આપવામા ંઆવી છે. પ્રા્થર 
રમજસટે્્શનની પ્રોસેસની સાથે માકકેટટંગ ્થારસ્યને સંિાલનની 
પરવાનગી આપવામાં આવી છે. માકકેટટંગ ્થાડ્યમાં સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગનુ ંપાલન થા્થ ત ેમાટે એક ખાસ પટેન્યન ેફોલો કરવામાં 
આવી રહી છે. ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલ્થના ટદ્શા-મનદદે્શો 
અનુસાર ૨૦ એમપ્રલથી ગ્ામમણ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્ોગોને ફરીથી ્શરૂ 
કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. 

મવમવધ મવભાગોના ભવન-મનમા્યણ કા્થષો અને પ્રાઇવટે ફમષોના 
ભવન-મનમા્યણની ગમતમવમધઓન ેપરવાનગી અપાઇ છે. રાજ્થમાં 
ગ્ામીણ મવસતારોમાં ૨૫ હજાર ઉદ્ોગ-એકમો કા્થ્યરત થતાં પાંિ 
લાખ શ્રમમકોને રોજગારી મળતી થઇ છે. મનમા્યણામધન ૭૦૦ 
બાંધકામ પ્રોજેકટમાં ૩૦ હજાર શ્રમમકોને ઇન-સી-ટુ વ્થવસથા 
સાથે રોજગાર મળે છે. આ ઉપરાંત મનરેગામાં પાંિ હજારથી વધુ 
તથા સુજલામ સુફલામ જળ અમભ્થાનના કામોમા ં૭ હજાર શ્રમમકો 
રોજીરોટી મેળવી રહ્ા છે. ૨૫ એમપ્રલે ્શહેરી મવસતારના અંદર 
કનટેનમનેટ ઝોનની બહાર એકસપો્ટસ્ય ્થમુન્ટસન ેફરી ્શરૂ કરવાની 
પરવાનગી અપાઇ છે. આ સાથે રાજ્થના િાર મોટા ્શહેરો 
અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સૂરતમાં જરૂરી સેવાઓ અને 

ઉતપાદોની શ્રેણી અંતગ્યત આવનાર દુકાન અને વ્થવસા્થ જ િાલુ 
રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. 

રાજ્થ સરકારે લઘુતિમ ટેકાના ભાવે ઘઉંની ખરીદી ્શરૂ કરી 
દીધી છે. આ તમામ ગમતમવમધઓને કેટલાક સુમનમચિત મન્થમ 
અને ્શરતોની સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સાથે 
તમામને સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ અને સેફટી મેઝસ્ય માટેના માપદંડો 
પણ અવશ્થપણે અનુસરવાની સૂિનાઓ આપી છે.

ગુજરાતમાં અત્થાર સુધી લોકડાઉનનું અસરકારક રીતે પાલન 
કરાવવામાં આવ્ુથં છે. એક પછી એક માકકેટટંગ ્થારસ્ય, ખાતર 
અને બીજની દુકાનો, ઉદ્ોગ-ઘંઘા, કનસટ્ક્શન પ્રોજેક્ટસ અને 
દુકાનોને િાલુ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ મત વ્થકત ક્થષો કે, એક બાજુ નાના 
વેપારીઓ, મજૂરો અને કમ્યિારીઓની જરૂટર્થાતોને ધ્થાનમાં 
રાખવી જરૂરી છે. તો બીજી બાજુ એ વાતનું પણ ધ્થાન રાખવાનું 
છે કે આ મહામારીનું સંરિમણ વધારે ન ફેલા્થ. આ સંદભ્યમાં 
તેમણે વધુમાં કહ્ં કે, ભારત સરકાર અને પ્રધાનમંત્રીના ભામવ 
ટદ્શામનદદે્શો તથા માગ્યદ્શ્યન સૂિના મુજબ ગુજરાતમાં લોકડાઉન 
ખોલવાની પ્રમરિ્થા હાથ ધરા્ેશ. ના્થબ મુખ્થમંત્રીશ્રી નીમતનભાઇ 
પટેલ સમહત વટરષ્ઠ અમધકારીઓ પ્રધાનમંત્રીશ્રી સાથેની આ 
મહત્વપૂણ્ય બેઠકમાં જોડા્થા હતા. •

કવર	સ્ટોરી
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કટોરટોના	વા્રસની	પ્રવત્ણમાન	ન્સથવતમાં	રાજ્	મંત્ીમંડળની
	સતત	પાંચમી	વવડી્ટો	કટોદ્્ફરન્દ્સંગ	દ્ારા	કેવબને્	બેઠક	્ટોજાઈ

મખુ્થ મતં્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીની અધ્થક્ષતામા ં રાજ્થ 
મતં્રીમંડળની સતત પાિંમી મવડી્થો કોનફરનસના માધ્થમથી મળેલી 
કેમબનટેમા ંરાજ્થમા ંકોરોના વા્થરસ સંરિમણ અન ેઆરોગ્થલક્ષી 
બાબતો, પીવાના પાણીની સસથતી અન ેજીવનજરૂરી િીજવસતુઓના 
પરુવઠાની ઉપલસબધ અગં ેમવસતૃત સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. 

આ મવડી્થો કોનફરનસ કેમબનટે બઠેકમા ંના્થબ મખુ્થમતં્રી શ્રી 
નીમતનભાઇ પટેલ, મ્શક્ષણ મતં્રી શ્રી ભૂપનેદ્રમસંહ િડુાસમા અન ેગૃહ 
રાજ્થમંત્રી શ્રી પ્રદીપમસંહ જાડેજા ગાંધીનગરથી તેમજ અન્થ 
મતં્રીશ્રીઓ પોતાના મજલ્ાઓમાથંી સહભાગી થ્થા હતા. 

રાજ્થ મતં્રીમંડળની આ મવડી્થો કોનફરનસ કેમબનટે બઠેકમાં 
લેવા્થેલા મનણ્ય્થોની મવગતો મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ શ્રી 
અમશ્નીકુમારે આપી હતી. મખુ્થમતં્રીશ્રીએ રાજ્થના તમામ મજલ્ા 
કલેકટરોન ેસપટિ સૂિનાઓ આપી છે કે, ઊનાળાની ઋતમુા ંરાજ્થમાં 
પીવાના પાણીની કોઇ મશુકેલી ઊભી ન થા્થ. એ માટે મજલ્ા 
કલેકટરે સવ્ંથ દેખરેખ રાખ.ે તમેણ ેએવી પણ તાકીદ કરી કે, અત્થારે 
રાજ્થમા ંપીવાના પાણીનો જરથો પૂરતી માત્રામા ંઉપલબધ છે ત્થારે 
મવતરણ વ્થવસથાની કોઇ ખામી ન સજા્ય્થ ત ેકલેકટરો સમુનમચિત 
કરે. મખુ્થમંત્રીશ્રીએ મજલ્ાઓના ગ્ામીણ ક્ષતે્રોમા ંકે અન્થત્ર જ્થાં 
હેનડપંપ બગડી ગ્થા હો્થ કે પાણી ઊડંુ ંગ્ંુથ હો્થ ત્થા ંટરપરેીંગ ગેંગ 
મોકલીન ેસતવરે િાલ ુકરાવી દેવા પણ સિૂનાઓ આપી છે. 

કોરોના વા્થરસના વ્થાપક સરંિમણની સસથતીમા ંહવ ેતેનો વ્થાપ 
વધ ુ ફેલા્થ નમહ તનેી તકેદારીઓ રાખવાની સપટિ સિૂનાઓ 
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આપી હતી. તેમણે જ્થાં વધુ પ્રમાણમાં લોકો 
આવતા-જતા હો્થ તવેા APMC, માકકેટ્થાડ્ય, જાહેર સથળો, બજારો 
વગેરે સથળે મજલ્ાતંત્ર દ્ારા થમ્યલગન, સેનીટાઇઝર વગેરેના 

ઉપ્થોગ માટે મજલ્ા કલેકટરોન ેસિુનાઓ કરી હતી તેની મવગતો 
પણ મખુ્થમતં્રીશ્રીના સમિવ ેઆપી હતી. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થના તુવેર તથા એરંડા-િણા પકવતા 
ખડેતૂોના વ્થાપક મહતમાં પણ આ મવડી્થો કોનફરનસ કેમબનટેમાં 
મહતવપૂણ્ય મનણ્ય્થો ક્થા્ય છે. આ સદંભ્યમા ંમખુ્થમંત્રીશ્રીના સમિવે 
જણાવ્થુ ંકે, રવી મસઝન ર૦ર૦-ર૧મા ંખડૂેતોન ેલઘુતિમ ટેકાના ભાવ 
મળે તવેા ઉદાતિ ભાવથી તા. ૧ મ ેથી તા. ૫ મી મ-ેર૦ર૦ સધુી 
તવુરેની ખરીદી ગુજરાત રાજ્થ નાગટરક પરુવઠા મનગમના ૧૦૩ 
ગોડાઉન ખાત ેકરવાનો મનણ્ય્થ મખુ્થમતં્રીશ્રીએ ક્થષો છે. અગાઉ 
સરકારે તા. ૧-૧ર-ર૦૧૯થી તા. ૧૫-૧-ર૦ર૦ સધુી ઓનલાઇન 
રમજસટ્્ેશન તમેજ તા. ૧-૧-૨૦૨૦થી તા. ૩૦-૩-ર૦ર૦ સુધી 
૯૦ ટદવસ ખરીદીનો સમ્થ મનધા્યરીત કરેલો હતો. જમેા ં૧૬,૩૪૫ 
હજાર ખડૂેતોનુ ં રમજસટ્્ેશન થવા પામ્ંુથ હતુ.ં ત ેપકૈીના ૩૮૮૧ 
ખડેતૂોએ ૬પ૧૪ મ.ેટન તવુરે દાળનંુ વિેાણ કરેલંુ છે. મવશ્વ્થાપી 
મહામારી કોરોના વા્થરસ કોમવડ-૧૯ન ે પગલ ેજાહેર કરા્ેથલા 
દે્શવ્થાપી લોકડાઉનની સસથતીમા ંખરીદી તા.ર૩ માિ્યથી મલુતવી 
રાખવામા ંઆવલેી હતી. 

મખુ્થમંત્રીશ્રીએ હવે તા. ૧ મથેી તા. ૫ મ-ેર૦ર૦ સધુી આ 
ખરીદી પનુ: ્શરૂ કરવાના લીધલેા મનણ્ય્થન ેકારણ ેજ ે ખેડતૂોએ 
અગાઉ તા. ર૩.૩.ર૦ર૦ સધુીમા ંરજીસટ્્ેશન કરાવી લીધલેુ ંછે તવેા 
ખડેતૂો પકૈીના તવેુર વિેાણ માટે બાકી રહેલા ૧૨૪૧૭ ખડેતૂોના 
તવુરેના જરથાની ખરીદી તા. ૧ મ-ેર૦ર૦થી તા. પ-પ-૨૦૨૦ 
સધુી કરા્શ.ે ખરીદી અન ે પ્રામપ્તની ્શરૂઆત કરવામા ંઆવ્શ.ે 
મખુ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ ેએમ પણ કહ્ ંકે ભીડભાડ ન થા્થ ત ેરીતે 
સોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગ જાળવીન ેનાગટરક પરુવઠા મનગમના ગોડાઉનો 

સમીક્ા
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પર આ પ્રમરિ્થા હાથ ધરવાની અને રિમાનુસાર ખરીદીની 
મખુ્થમંત્રીશ્રીએ સિુનાઓ આપી છે. 

તમેણે પ્રવત્યમાન કોરોના વા્થરસના વ્થાપક સરંિમણની સસથતીમાં 
ખડેતૂો દ્ારા માસકનો ઉપ્થોગ તથા ખરીદ કેનદ્ર ખાત ેસનેટેાઇઝરની 
સમુવધા ઉપલબધ કરાવવા અન ેસોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગ જાળવવા પણ 
ખાસ તાકીદ કરી છે. હાલમા ંનોવલે કોરોના વા્થરસના વ્થાપક 
સરંિમણના ટકસસાઓ વધતા આ સરંિમણ અટકાવવા એવુ ંપણ નક્કી 
કરવામા ંઆવ્થુ ં છે કે, ખેડતૂોને SMS કરીન ેટાઇમ સલોટ અને 
તારીખ જણાવવામા ંઆવ ે તે મજુબ તેઓએ તુવરે વિેાણ માટે 
આવવાનુ ંરહે્શ.ે શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ રાજ્થમા ંગજુકોમાસોલ 
દ્ારા તા. ૧લી મ ેથી િણા અન ેરા્થડાની ખરીદી ્શરૂ થવાની છે તમેાં 
પણ કોઇ સમસ્થા ન આવ,ે મશુકેલી ન સજા્ય્થ ત ેમાટે ગજુકોમાસોલના 
િરેમને શ્રી ટદલીપ સઘંાણી, ના્થબ મખુ્થમતં્રી શ્રી નીમતનભાઇ પટેલ 
તમેજ કૃમર્ મતં્રીશ્રી આર. સી. ફળદ,ુ મતં્રી શ્રી જ્ેથ્શભાઇ તમેજ 
ઇશ્રમસંહ પટેલ સાથ ેમવડી્થો કોનફરનસીંગ બઠેક ્થોજી હતી. 

આ અગેંની મવગતોમા ંમખુ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ ેકહ્ ંકે, િણા-
રા્થડાની ખરીદી પ્રમરિ્થામા ંપણ ભીડભાડ ન થા્થ, સોમ્શ્થલ ટડસટનસ 
જળવા્થ અન ેમાસક વગરેેનો ઉપ્થોગ અવશ્થ થા્થ ત ેસમુનમચિત 
કરવા મખુ્થમતં્રીશ્રીએ જણાવ્ંુથ હતુ.ં મખુ્થમતં્રીશ્રીએ મજલ્ાઓમાં 
મનરેગાના કામો ઝડપથી િાલુ કરવા સાથોસાથ સજુલામ સફુલામ 
જળ અમભ્થાનના કામો પણ ્શરૂ કરવા અન ેખોદવામા ંઆવતા 
તળાવ-િકેડમેની માટી ખડેતૂોન ેતમેના ખતેરમા ં મવનામૂલ્થ ેલઇ 
જવા આપી દેવા્થ તનેી પણ કલકેટરોન ેતાકીદ કરી હતી. 

તમેણ ેપ્રધાનમતં્રી આવાસ ્થોજનાના કામો પણ તવરાએ ્શરૂ 
કરવાની અન ે લાભાથમીઓન ે તનેો લાભ મળે ત ેજોવાની પણ 
કલકેટરોન ેઆ બઠેકમા ંસિુનાઓ આપી હતી. મખુ્થમતં્રીશ્રીના 
મખુ્થ અગ્ સમિવ શ્રી કૈલાસનાથન, અગ્ સમિવ શ્રી એમ. કે. દાસ 
અન ેસમિવ શ્રી અમશ્નીકુમાર વગરેે આ બઠેકમા ંજોડા્થા હતા. •

મુખ્મંત્ીશ્ીએ	કટોરટોના	વા્રસ	સંક્રવમતટોની	સારવાર	કરતા	

ફ્રદ્્લાઇન	વટોટર્સ્ણ	તબીબટો	સાથે	
વાતચીત	કરી	તેમની	પીઠ	થાબડી

પ્રવત્યમાન કોરોના વા્થરસ કોમવડ-૧૯ના સંરિમણની કપરી 
સસથમતમા ંપોતાનો તબીબી સવેા ધમ્ય બજાવી કોરોના સરંિમમતોની 
સારવાર સુશ્રુર્ા કરી રહેલા સેવાવ્રતી તબીબોને અમભનંદન 
પાઠવી તેમના હાલ-િાલ મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
પૂછ્થા હતા. 

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ મખુ્થમતં્રી મનવાસસથાનથેી મવડી્થો 
કોનફરનસ માધ્થમ દ્ારા અમદાવાદ મસમવલ કોમવડ હોસસપટલમાં 
ફરજરત તબીબો-આરોગ્થ કમમીઓ સાથે વાતિીત કરી હતી. 

આ તબીબો જેઓ કોરોના સંરિમમત દદમીઓની ટદવસ-રાત 
સારવાર કરી રહ્ા છે તેમની સેવા ભાવનાને મબરદાવતાં 
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કહ્ં કે, તમે સૌ ફ્રનટ લાઇન વોટર્થસ્ય તરીકે જે 
સારવાર સુશ્રુર્ા અને કપરી ફરજ બજાવો છો તેના આધાર પર 
જ કોરોના સામે આપણે મવજ્થ મેળવી્શું. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીએ ગજુરાતના સૌ નાગટરકો વતી આ તબીબોને 
અમભનંદન આપતાં તેમને PPE ટકટ, N-૯૫ માસક તથા અન્થ 
સુમવધાઓ પ્થા્યપ્ત રીતે મળે છે કે કેમ તેની પૃચછા પણ કરી હતી. 

તેમણે એમ પણ કહ્ં કે, રોગગ્સતોની સારવાર દરમમ્થાન 
આ તબીબોને િેપ ન લાગે કે તેઓ સવ્થં સંરિમમત ન થા્થ તે 
માટેની તકેદારી, રોગપ્રમતકારક ્શટકત વધારવી વગેરે તેઓ 
અવશ્થ કરે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ જ હોસસપટલમાં કોરોનાની 
સારવાર લઇ રહેલા એવા પોલીસ અને આરોગ્થ કમમીઓ જેઓ 
કોરોના મન્ંથત્રણની કામગીરી ફરજ દરમ્થાન કોરોના વા્થરસનો 
ભોગ બન્થા છે તેમના ખબરઅંતર પૂછ્થા હતા. 

તેમણે આ સંરિમમત કમ્યિારીઓ સતવરે સાજા થઇને પોતાની 
ફરજ પર આવીન ેસમાજ-રાજ્થની સવેાનુ ંદામ્થતવ મનભાવે તેવી 
્શુભેચછાઓ પણ આપી હતી. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના આ સંવેદન્શીલ સવજન સહજ સંવાદ અને 
કાળજીથી તબીબો, આરોગ્થ કમમીઓ અને સારવારગ્સત 
કમમીઓએ હૂંફ અનુભવી હતી. •

સમીક્ા
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કટોરટોના	વા્રસના	સંક્રમણના	કપરા	કાળમાં	રાજ્ની	જનસંખ્ાના	૯ર	્કાને
વવના	મયૂલ્ે	અનાજ	વવતરણનટો	નવતર	રાહ	બતાવતું	ગુજરાત

મવશ્વ્થાપી મહામારી કોરોના વા્થરસ-કોમવડ-૧૯ના 
સંરિમણને કારણે સજા્ય્થેલી લોકડાઉનની સસથતીમાં મુખ્થમંત્રી શ્રી 
મવજ્થભાઇની સવંદેનાન ેપગલ ેગજુરાત ેરાજ્થની કુલ જનસખં્થાના 
૯ર ટકા જેટલા લોકોન ેમવના મલૂ્થ ે૪ર.૪૮ લાખ કવીનટલ અનાજ 
મવતરણના સફળ પ્ર્થોગ દ્ારા દે્શને જાહેર મવતરણ વ્થવસથાનું 
આગવું ઉદારણ પૂરં પાડ્થું છે. આ અનાજની બજાર ટકંમત રૂ. 
૯૭પ.૯૩ કરોડ થવા જા્થ છે 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ લોકડાઉનની સસથતીમાં ધંધા-વ્થવસ્થા-
રોજગાર-આમથ્યક ગમતમવમધઓ ખોરંભે પડી છે ત્થારે રાજ્થનો 
કોઇ પણ વ્થટકત ભૂખ્થો ન સૂવે, હરેકને બે ટાઇમ પૂરતું ભોજન 
મળી રહ ે તે માટે મવનામૂલ્ેથ અનાજ મવતરણની વ્થવસથાઓ 
સુમનમચિત કરવા રાજ્થના વમહવટીતંત્ર 
અને અન્ન નાગટરક પુરવઠા મવભાગને 
પ્રેટરત ક્થા્ય હતા.  

મુખ્થમંત્રીશ્રીના ટદ્શા મનદે્શષોમાં 
રાજ્થ સરકારે લોકડાઉન જાહેર થ્થા 
બાદ તારીખ રપ/૩/ર૦ર૦ ના રોજ 
મનણ્ય્થ ક્થષો કે રાષ્ટી્થ અન્ન સુરક્ષા કા્થદા 
હેઠળ અનાજ મેળવતા ૬૬ લાખથી વધુ 
લાભાથમીઓને એમપ્રલ-ર૦ર૦ માસમાં 
ઘઉં, િોખા, દાળ, ખાંડ અને મીઠાનો 
જરથો મવના મૂલ્થે મવતરણ કરવામાં 
આવ્ેશ. જેથી તેમને ઘરમાં અનાજ 
પુરવઠો પ્થા્યપ્ત માત્રામાં મળી રહે. 

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ તારીખ 
રપ/૩/ર૦ર૦ના રોજ મનણ્ય્થ ક્થા્ય બાદ માત્ર ૧૫ ટદવસના 
ટૂંકાગાળામાં જ અનાજ મવતરણની કામગીરી રાજ્થની ૧૭૦૦૦ 
જેટલી સસતા અનાજની દુકાનો પરથી પૂણ્ય કરી દવેામાં  
આવી હતી. 

આ હેતુસર ખૂબ જ ટૂંકાગાળામાં ૧ર લાખ કવીનટલ ઘઉં, પ 
લાખ કવીનટલ િોખા, ૯૦ હજાર કવીનટલ ખાંડ, ૭૦ હજાર 
કવીનટલ િણા અને તુવેર દાળ તથા ૭૮ હજાર કવીનટલ મીઠું 
એમ કુલ મળીને ૧૯.૩૮ લાખ કવીનટલ અનાજ જરથાને મજલ્ા 
મથકો / તાલુકા મથકો અને ગ્ામ્થ કક્ષા સુધી મવતરણ કરવાની 
વ્થવસથાની  પડકારરૂપ કામગીરી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીના 
નેતૃતવમાં રાજ્થના અન્ન, નાગટરક પુરવઠા અને ગ્ાહકોની 
બાબતોના મવભાગ તથા ગુજરાત રાજ્થ નાગટરક પુરવઠા મનગમ 
લીમીટેડના જીલ્ા પુરવઠા અમધકારીશ્રીઓ તથા તાલુકા કક્ષાના 

અમધકારીશ્રીઓ / કમ્ય્થોગીઓએે સુપેરે પાર પાડી છે. 
એન.એફ.એસ.એ. અંતગ્યત લાભ મેળવતા અંત્થોદ્થ અને 

અગ્તા ધરાવતા ૬૬ લાખ પટરવારોને રાજ્થ સરકારે ૪૪૫.૫૦ 
કરોડ રૂમપ્થાની બજાર ટકંમતના ઘઉં, િોખા, ખાંડ, દાળ અને મીઠું 
મવનામૂલ્થે મવતરણ કરીને અંત્થોદ્થ પટરવારો પ્રત્થે આગવી 
સંવેદના દ્શા્યવી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ એન.એફ.એસ.એ લાભાથમીઓને મવનામૂલ્થે 
અનાજ મવતરણનો ઉદાત ભાવ દ્શા્યવ્થા બાદ એક મહતવપૂણ્ય 
મનણ્ય્થ કરીને ૬૦ લાખ APL-૧ કાડ્યધારકો એવા મધ્થમવગમી્થ 
પટરવારોના ર.પ૦ થી ૩ કરોડ લોકોને તા. ૧૩ મી એમપ્રલથી 
મવનામૂલ્થે અનાજ મવતરણની જાહેરાત કરી હતી. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ જાહેરાત સાથે 
સપંન્ન મધ્થમવગમી્થ પટરવારોન ેઅપીલ 
કરી હતી કે તેઓ પોતાનું આવું 
મળવાપાત્ર અનાજ જતંુ કરે તો જે 
જરૂરતમદં છે તવેા લાભાથમીઓન ે્થોગ્થ 
લાભ મળી ્શકે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીની આ અપીલનો 
પ્રમતસાદ આપતા સંપન્ન મધ્થમવગમી 
પટરવારોએ અનાજ મળેવવાનો પોતાનો 
હક્ક જતો ક્થષો અન ેરાજ્થના કુલ ૬૦ 
લાખ APL-૧ કાડ્યધારકોમાંથી ૪પ 
લાખ કાડ્યધારકોએ ૪.પ૦ લાખ કવીનટલ 
ઘઉં જનેી બજાર ટકંમત રૂ. ૯૪.પ૦ કરોડ 
થા્થ છે,  ૧.૪૦ લાખ કવીનટલ અને 

રૂ. ૩૦.૮૦ કરોડની બજાર ટકંમત ધરાવતા િોખા, રૂ. ૧૮ કરોડની 
બજાર ટકંમત ધરાવતી ૪પ હજાર કવીનટલ ખાડં અન ેરૂ. ર૭ કરોડની 
ટકંમતના મલૂ્થની તવુરે અન ેિણા દાળ મળીને કુલ રૂ. ૧૭૦.૩૦ 
કરોડની બજાર ટકંમતનુ ં૬.૮૦ લાખ કવીનટલ અનાજ સરકાર માન્થ 
સસતા અનાજની ૧૭ હજાર દકુાનો પરથી સોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગના 
નોમસ્યનુ ંઅનપુાલન કરીન ેમળેવ્થુ ંછે.   

મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ ત્થાર બાદ રાજ્થમાં 
અન્થ પ્રદે્શ કે પરપ્રાંતમાંથી રોજગાર મેળવવા માટે આવેલા હો્થ 
તેવા શ્રમમકો, કામદારો અને જેમની પાસે રે્શનકાડ્ય નથી તેવા 
વગ્યના ગરીબોને અન્ન બ્રહમ ્થોજના અંતગ્યત ઘઉં, િોખા, ખાંડ 
દાળ અને મીઠું સમહતની ખાદ્ સામગ્ી આ લોકડાઉનના સમ્થમાં 
મળી રહે તેવા ઉદાર ભાવથી જીલ્ા કલેકટરશ્રીઓ પાસે આવા 
લાભાથમીઓની ્થાદી તૈ્થાર કરાવડાવીને આ્શરે પ લાખ 

સમીક્ા
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લાભાથમીઓને તેનો લાભ આપવાનો ્શર ક્થષો. 
અન્નબ્રહ્મ ્થોજના અંતગ્યત ૧૪૧૯૦ કવીનટલ ઘઉં, ૬૩૯૦ 

કવીનટલ િોખા, ૪ર૬૦ કવીનટલ ખાંડ અને ૪ર૬૦ કવીનટલ 
તુવેર-િણા દાળ મળીને કુલ રૂ. ૮.૬૩ કરોડની બજાર ટકંમતનું 
૨૯૧૦૦ કવીનટલ અનાજ આવા શ્રમમકો, કામદારો, 
દટરદ્રનારા્થણોને મવના મૂલ્થે અપા્થું છે. 

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ બહુધા લોકોને લોકડાઉનના આ 
સમ્થગાળા દરમમ્થાન ખાદ્ાન મેળવવામાં કોઇ જ તકલીફ ન 
પડે તે માટે પણ એક રિાંમતકારી મનણ્ય્થ લઇને રાષ્ટી્થ અન્ન સુરક્ષા 
કા્થદા હેઠળ આવરી ન લેવા્થા હો્થ તેવા ૩.૪૦ લાભ ગરીબી 
રેખા નીિેના (બીપીએલ) કુટુંબોને ક ે જેમને માત્ર ખાંડ અને 
મીઠાનો જરથો તેમના કાડ્ય પર મળતો હતો તેમને પણ પ્રવત્યમાન 
સસથમતમાં ઘઉં, િોખા, દાળનો જરથો મવનામૂલ્થે આપવાનો મનણ્ય્થ 
ક્થષો અને તેનુ મવતરણ પણ રાજ્થની ૧૭૦૦૦ સસતા અનાજની 
દુકાનો પરથી તારીખ પ/૪/ર૦ર૦ થી ્શર કરવામાં આવ્થું. 

કોરોના વાઇરસને કારણે 
જાહેર થ્ેથલા લોકડાઉનની 
સસથતીમાં અંત્થોદ્થ-ગરીબ 
પટરવારોને આમથ્યક આધાર 
આપવા મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
સંવેદનાસપ્શમી મનણ્ય્થ લઇને 
મુખ્થમંત્રી ગરીબ પેક ેજ 
અનવ્થે રૂ. ૧૦૦૦ની સહા્થ 
NFSA ્થોજનાનો લાભ 
મેળવત ા  ક ા ડ ્ય ધ ા રક ોન ા 
ખાતામા ંસીધી ડી.બી.ટી દ્ારા 
જમા કરાવવાની જે પહેલ કરી તેના પગલે પ૦.પર લાખ 
લાભાથમીઓના ખાતામા ંઅત્થાર સધુીમા ંકુલ રૂ. પ૦પ કરોડ રાજ્થ 
સરકારે જમા કરાવ્થા છે. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીએ લોકડાઉનનો સમ્થગાળો લબંાવાની સસથતીમાં 
આવા ૬૬ લાખ એન.એફ.એસ.એ. કાડ્યધારકો - પટરવારો પ્રત્થે 
વધુ સંવેદના દ્શા્યવીને તેમને વ્થટકતટદઠ ૩.પ૦ ટકલો ઘઉં, અને 
૧.પ૦ ટકલો િોખા મવના મૂલ્થે બીજીવાર આપવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો. 

તા. રપ એમપ્રલ થી તા. ર૯ એમપ્રલ દરમમ્થાન આ અનાજ 
મવતરણ કરવાના ભાગરૂપે રૂ. ૨૪૭ કરોડની બજાર ટકંમતના 
૧૧.૮૦ લાખ કમવનટલ ઘઉં અને ૧૧૦ કરોડ રૂમપ્થાની ટકંમતના 
પ લાખ કમવનટલ િોખાનું મવતરણ થ્થું.

સામાન્થ રીતે અન્ન, નાગટરક પુરવઠા અને ગ્ાહકોની 
બાબતોનો મવભાગ દ્ારા દર માસ ેકાડ્યધારકોન ેઆપવામા ંઆવતા 
અનાજ મવતરણની કામગીરી જે સમગ્ માસ દરમ્થાન િાલતી 
હો્થ છે તેને પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથમતમાં માત્ર ગણતરીના 

સમ્થમાં પુરી કરવાનો પડકાર ઝીલી લઇને રોજીંદી કામગીરી 
કરતાં િાર ગણી વધુ કામગીરી કરીને પણ નાગટરક પુરવઠા 
મવભાગના જીલ્ા પરુવઠા અમધકારીશ્રીઓ /કમ્ય્થોગીઓએ /મજલ્ા 
સતરે મવતરણ વ્થવસથા સાથે નાગટરક પુરવઠા મનગમના 
અમધકારીશ્રીઓ / કમ્ય્થોગીઓ / ગોડાઉન મેનેજરો તથા સસતા 
અનાજના દુકાનદારોએ સરળતાથી આ કપરા સમ્થમાં અનાજ 
મવતરણ વ્થવસથા સુમન્થોજીત ઢબે પાર પાડી છે. 

કોરોના વાઇરસ (Covid-૧૯)ના સરંિમણન ેઅટકાવવાના 
હેતસુર સોમ્શ્થલ ટડસટનસ  જાળવીન ેઅન ેસસતા અનાજની દકુાનો 
પર ભીડભાડ ન થા્થ તનેી તકેદારી રાખવા સસતા અનાજની દકુાન 
ધરાવતા દુકાનદારોએ પણ  રાજ્થ સરકારની આ વ્થવસથામાં 
સંપૂણ્ય સહ્થોગ આપ્થો છે.

રાજ્થનો કોઇ નાગટરક ભૂખ્થો ન સૂવે તેવી મુખ્થમંત્રી  
શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીની સંવદેન્શીલતાન ેઅન્ન, નાગટરક પરુવઠા 
અન ેગ્ાહકોની બાબતોના મવભાગ, અન્ન નાગટરક પરુવઠા મન્થામક 
હેઠળના મજલ્ા પુરવઠા અમધકારીશ્રીઓ અને નાગટરક પુરવઠા 
મનગમના મજલ્ા વહીવટીતંત્રના અમધકારીશ્રીઓ તથા 
કમ્ય્થોગીઓએ મળીને સાકાર કરે છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ અનાજ મવતરણ વ્થવસથામાં સોમ્શ્થલ 
ટડસટનસીંગના મન્થમો અનુસરીને ભીડભાડ ક્થા્ય મવના અનાજ 
મેળવવા આવેલા અંત્થોદ્થ પટરવારો અને આ મવતરણ કામગીરી 
સુપેરે પાર પાડી રહેલા કમ્ય્થોગીઓનો પણ આભાર વ્થકત ક્થષો 
છે અને અમભનંદન પાઠવ્થા છે. •

૨૮.૪૪ લાખ કરવનટલ 
ઘઉં, ૧૧.૪૬ લાખ 

કરવનટલ ચાોખા, ૧.૩૯ 
લાખ કવીનટલ ખાંડ, 
૧.૧૯ લાખ કરવનટલ 

તવુોર-ચણા દાળ અનો 
૪ર.૪૮ લાખ કરવનટલ 

અનાજ  રવના મૂલ્ો  પૂરંૂ 
પાડવાની ગુજરાતની 

આગવી પહોલ
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ગુજરાતમાં	કટોરટોના	પટોવિટ્વનાં	
૫૦૦થી	વધુ	દદદીઓ	સારવાર	લઈ	ઘરે	પહોંચ્ા

ગુજરાતમાં કોરોના મહામારી સામે 
લડવા માટે સંપૂણ્યપણ ેસજ્જ છે. અમદાવાદ, 
સુરત, વડોદરા જેવા મહાનગરો તેમજ 
અન્થ મજલ્ા મથકો પર તબીબી સારવારની 
સુમવધાઓ ઉપલબધ કરાવવામાં આવી 
હતી. તેમજ, હોસસપટલમાં તબીબી સટાફ 
અને દવાઓનો ્થોગ્થ જરથો ઉપલબધ 
કરાવવામાં આવ્થો છે. દદમીઓના કોરોના 
ટસેટ પોમઝટટવ મળ્થા બાદ દદમીઓને 
હોસસપટલમાં તાતકામલક સારવાર ્શરૂ 
કરવામા ંઆવ ેછે. આ હોસસપટલનો તમામ 
ખિ્ય રાજ્થ સારવાર લઈ રહી છે. રાજ્થમાં 
પોમઝટટવ દદમીઓની સાપેક્ષમાં સાજા 
થ્થેલા દદમીઓની સંખ્થામાં ધીરે ધીરે 
વધારો થઈ રહ્ો છે. રાજ્થભરમાં ૫૨૭ 
દદમીઓ હોસસપટલમાં સાજા થઈને પોતાના 
ઘરે મોકલી દેવા્થા છે.

ગજુરાતમાં કોરોના દદમીઓની સારવાર 
અંગેની મવગતો આરોગ્થ મવભાગના 
અગ્સમિવ શ્રી ડૉ. જ્થંમત રવીએ આપી 
હતી. ગુજરાતમાં કોરોના વા્થરસની 
વત્યમાન સસથમત એટલે તા. ૩૦ એમપ્રલ 
સુધીમાં ૫૨૭ લોકોને હોસસપટલમાં 
સારવાર આપીન ેઘરે પરત મોકલી દેવામાં 
આવ્થા છે. આ સાથે, ૩૦ એમપ્રલ સુધીમાં 
ગુજરાતમાં કોરોના પોમઝટટવનાં ૪૦૮૨ 
કેસો નોંધા્થા છે. જેમાં અમદાવાદમાં 
૨૭૭૭, સરુતમા ં૬૦૧, વડોદરામા ં૨૭૦, 
રાજકોટમાં ૫૮, ભાવનગરમાં ૪૩, 
આણદંમાં ૭૧, ભરૂિમા ં૩૧, ગાધંીનગરમાં 
૩૮, બનાસકાંઠામાં ૨૮, પંિમહાલમાં 
૨૪, પાટણમાં ૧૭, બોટાદમાં ૨૦, 
નમ્યદામાં ૧૨, છોટાઉદેપુરમાં ૧૩ સમહત 
રાજ્થનાં ૩૦ મજલ્ાઓમાં કુલ ૪૦૮૨ 
કેસો નોંધા્થા છે. અહીં, સૌથી મહતવની 
વાત એ છેકે આ કેસમાં માત્ર કોરોના નહી 
પણ હાઈપર ટેન્શન, ડા્થામબટીસ, કેનસર, 
હ્રદ્થરોગનાં પણ દદમીઓ હતા. એટલે કે, 

ગભંીર રોગથી પીડાતા દદમીઓની સારવાર 
કરવામાં આવી હતી. જે પૈકી ૧૯૭ 
દદમીઓના મનધન થ્થા છે.  ગુજરાતમાં 
હાલમાં હોમ કોરોનટાઈન નાગટરકોની 
સંખ્થા ૩૯૪૮૫ છે. જ્થારે સરકારી 
ફેમસમલટીમાં ૩૨૪૪  કોરોનટાઈન, 
પ્રાઈવેટ ફેમસમલટીમાં ૨૦૧ સમહત કુલ 
૪૨૩૯૦ નાગટરકોનો સમાવે્શ થા્થ છે. 
રાજ્થમાં અત્થાર સુધીમાં ૫૯૪૮૮ 
નાગટરકોનાં લેબોરેટરી ટેસટ કરવામાં 
આવ્થા છે. જે પૈકી ૪૦૮૨ પોમઝટટવ કેસ 
મળ્થા છે.

ગુજરાતમાં કોરોના વા્થરસ અંગે 
નાગટરકોન ેમદદરૂપ થવા હેલપલાઈન ્શરૂ 
કરવામાં આવી છે. આ હેલપલાઈનમાં 
હોમ કોરોનટાઈન કે આઈસોલે્શનમાં 
રાખવામાં આવેલા નાગટરકોને મનષણાત 
તબીબો દ્ારા ટ ેલી મે ટડસીન ટ ેલી 
કાઉનસેમલંગ અને ટેલી એડવાઈઝની 
વ્થવસથા કરવામાં આવી છે.  જેમાં 
૬૦૮૫૫ કોરોના સંબંમધત ફોન આવ્થા 
હતા. જે પૈકી ૨૯૮૩ દદમીઓને કોરોના 
સંબમધત ફટર્થાદ મનવારણથી ઉપ્થોગી 
જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવી છે. 

અતે્ર ઉલે્ખની્થ છે કે, રાજ્થનાં 
પોરબંદર, જામનગર અને મોરબીમાં આ 
લખા્થ છે ત્થાં સુધીમાં એકપણ પોમઝટટવ 
કેસ એસકટવ નથી. જ્થારે અમરેલી, 

દેવભૂમમ દ્ારકા અને જૂનાગઢ મજલ્ામાં 
એકપણ કેસ નોંધા્થો નથી.

ગુજરાતે કોરોના વા્થરસ સામે લડવા 
માટે રાજ્થભરમાં કોરોના ડેમઝગ્ેટેડ 
હોસસપટલ બનાવી દીધી. અમદાવાદમાં 
૧૨૦૦ બેડ, વડોદરા અને રાજકોટમાં 
૨૫૦-૨૫૦ બેડ અને સુરતમાં ૫૦૦ બેડ 
તેવી જ રીતે, અન્થ તમામ મજલ્ાઓમાં 
૧૦૦ બેડની હોસસપટલો ્થુદ્નાં ધોરણે 
તૈ્થાર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, 
રાજ્થમાં ૩૧ ખાનગી હોસસપટલોને 
કોરોના ડેમઝગ્ટેેડ હોસસપટલ તરીકે કા્થ્યરત 
કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ટેસટીંગ, 
ટ્ ી ટમે ન ટ ,  ક ો ર ો ન ટ ાઈન ,  ક્લસટર 
કોરોનટાઈનનાં કારણે રાજ્થમાં કોરોનાનો 
ફેલાવો સીમમત મવસતાર સુધી વધવા 
દેવામાં રાજ્થ સરકારને સફળતા મળી છે.

આ સાથે, રાજ્થમાં આર.ટી.-પી.
સી.આર. ટેસટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્થો 
છે. આ લખા્થ છે તે તા.૩૦ એમપ્રલના 
રોજ ૩૩૦૦થી વધુ ટેસટ કરવામા આવ્થા 
હતા. કોરોનાનાં ટેસટની સંખ્થામાં વધારો 
કરવામાં આવી રહ્ો છે.  રાજ્થ સરકારે 
કેનદ્ર સરકારના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ ખાનગી 
લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસટ કરાવવાની 
મજંરૂી આપવામા ંઆવી છે. નાગટરકો આ 
લેબોરેટરીનો લાભ પણ લઈ ્શકે છે. આ 
સંકટનાં સમ્થમાં સરકારી આરોગ્થ તંત્રને 
ખાનગી હોસસપટલ તથા તબીબો દ્ારા 
સહકાર આપવામાં આવી રહ્ો છે. 

ગુજરાત કોરોના સામેના ્થુદ્માં 
અમગ્મ ભૂમમકા ભજવી રહ્ં છે. રાજ્થમાં  
એન-૯૫ તથા એન-૯૯ માસક, થ્ી લે્થર 
માસક, પીપીઈ ટકટ તેમજ વેનટીલેટરનું 
મનમા્યણ કરવામા ંઆવી રહ્ ંછે. ગજુરાતની  
અગ્ણી ફામા્ય કંપનીઓ સમગ્ મવશ્ને 
કોરોના સામે લડવાની દવાઓ પૂરી પાડી 
રહ્ં છે. •

જનટોપ્ટોગી
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પટોલીસ-આરટોગ્	કમદીઓના	મનટોબળને	વધારવાની	ટદશામાં	
રાજ્ના	નાગટરકટો	મહતવપયૂણ્ણ	ભાગ	ભજવી	શકે	છે

કોરોનાના સંરિમણન ેવધતંુ અટકાવવા માટે પોલીસ - આરોગ્થ 
કમમીઓ ફ્રનટલાઈન પર કામ કરી રહ્ા છે ત્થારે તેમના મનોબળને 
ટકાવી રાખવા નાગટરકોનો સહ્થોગ પણ એટલો જ જરૂરી છે. 
કોરોના વોટર્થસ્ય એવા કત્યવ્થમનષ્ઠ તમામ કમ્યિારીઓ પોતાના 
જીવના જોખમે ફરજ મનભાવી રહ્ા છે ત્થારે તેમનું મોરલ ડાઉન 
થા્થ તેવી કોઈ પણ અફવા ફેલાવતી પોસટ સોમ્શ્થલ મીટડ્થામાં 
ફરતી કરવી તે ્થોગ્થ નથી. ગુના દાખલ કરવા માટે ટાગવેટ 
આપવામાં આવ્થો હોવાથી પોલીસ કમમીઓમાં કોરોનાનું સંરિમણ 
વધી રહ્ા છે આવી અફવાઓ સંદભવે શ્રી ઝાએ કહ્ં કે, અમારા 
તરફથી પોલીસને આવા કોઈ ટાગવેટ આપવામાં આવતા નથી. 
એટલ ેઆવી કોઈ અફવા ફેલાવી ને કે આવી પોસટ મૂકીન ેપોલીસનું 
મોરલ ડાઉન કરવાનું કા્થ્ય બંધ કરવું નાગટરકોની નૈમતક ફરજ છે.

લોકડાઉન દરમમ્થાન રાજ્થ સરકાર દ્ારા આવશ્થક સેવાઓ 
માટે કેટલીક છટૂછાટ આપવામા ંઆવી છે ત્થારે આવશ્થક સવેાઓ 
સાથે સંકળા્ેથલા કેટલાક વ્થમતિઓ દ્ારા માણસોની હેરાફેરી 
કરવામાં આવી રહી હોવાની ગંભીર બાબતો પોલીસના ધ્થાને 
આવી હતી. જનેા આધારે આવી સેવાઓ સાથ ેસંકળા્ેથલા વાહનો 
ઉપર પણ પોલીસે સતત વોિ રાખી છે. રાજ્થમાં એમબ્થુલનસ 
મારફત ેમાણસોની હેરાફેરી કરી આવશ્થક સવેાનો દરુપ્થોગ કરતી 
૨૩ એમબ્થુલનસ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જે તમામ સામે 
કા્થદેસરની કડક કા્થ્યવાહી કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટ મહાનગરોના કોરોનાથી વધુ 
સરંિમમત થ્થલેા મવસતારોમા ંકરફ્થનુો કડક અમલ કરવામા ંઆવ્થો 
છે. તમે છતા ંકરફ્થ ુભગં કરી કેટલાક વ્થમતિઓ મબનજરૂરી ઘરની 
બહાર નીકળી રહ્ા છે. ડ્ોન અને સીસીટીવી ઉપરાંત પોલીસ 
પેટ્ોમલંગ રાખીને તેમની ઉપર પણ સઘન વોિ રાખવામાં આવી 
રહી છે. અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટમાં આવી રીતે કરફ્થુ 
ભંગ કરવા બદલ કુલ ૨૧૩ ગુના નોંધી ૨૩૯ લોકોની ધરપકડ 

કરવામાં આવી છે.
કોરોના વોટર્થસ્ય પોલીસ કમમીઓની રોગ પ્રમતકારક ્શમતિ 

વધારવા પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવીને 
શ્રી ઝાએ ઉમે્થુું હતું કે પોલીસ કમ્યિારીઓ માટે સરગવાનો 
પાવડર, મવટામીન સી ટેબલેટ, આ્થુવવેટદક ઉકાળા, લીંબુ પાણી 
તથા છા્શ આપવામાં આવી રહી છે. તે ઉપરાંત પોલીસ 
કમ્યિારીઓના પટરવારો જ્થાં રહે છે તે પોલીસ લાઈન તથા 
પોલીસના વાહનોમાં મન્થમમત સેમનટાઇઝ કરી આ મવસતારો 
જંતુમુતિ કરાવવામાં આવી રહ્ા છે.

રાજ્થમાં લોકડાઉનની િુસત અમલવારી માટે હવે પોલીસ 
દ્ારા ટેક્ોલોજીનો મહતિમ ઉપ્થોગ કરી વાહનોના નંબર પલેટને 
આધારે રસતા ઉપર વારંવાર ફરતા દેખાતા નાગટરકોને ્શોધી 
કાઢવા માટે ઓટોમેટટક નંબર પલેટ ટરકગ્ાઇઝે્શન (એ.એન.
પી.આર.) સોફટવરેની મદદથી મબનજરૂરી ફરતા વાહનિાલકોની 
્થાદી તૈ્થાર કરી તે તમામ સામે ગુનો દાખલ કરવા સુધીની કડક 
કા્થ્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ્શહેરી મવસતારોમાં 
વાહનોના નબંર આધારે ટ્ટેકંગ માટે એ.એન.પી.આર. સોફટવરેની 
મદદથી વાહન પર નજર રાખી ૧૯૦ ગુના દાખલ કરી જરૂરી 
કડક કા્થ્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. એટલું જ નમહ, ૩૬૦ 
ટડગ્ી એટર્થા કવર કરતા ંકેમરેાથી સુસજ્જ પોલીસની વાન 'પ્રહરી' 
દ્ારા લોકડાઉન પર િાપંતી નજર રાખવામા ંઆવી રહી છે. પ્રહરી 
આધારે અત્થાર સુધી ૧૫૨ ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્થા છે. 
તે ઉપરાંત પોલીસ પેટ્ોમલંગમાં ફરતી ગાડીઓમાં તૈનાત 
વીટડ્થોગ્ાફર દ્ારા કરા્થેલા રેકોટડુંગ થકી ૨૨૬ ગુના નોંધવામાં 
આવ્થા છે.

મરકઝથી ગુજરાતમાં આવેલા જમાતીઓ સંદભવે શ્રી ઝાએ 
ઉમે્ુથું ક,ે મહારાષ્ટના ભૂસાવળથી લોકડાઉનનો ભંગ કરી 
ગાંધીનગર ખાતે આવેલા વધુ એક વ્થમતિ સામે ગુનો દાખલ કરી 
તેને કવોરંનટાઈન કરવા ઉપરાંત મેટડકલ િેકઅપ સમહતની જરૂરી 
કા્થ્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સુરા જમાતના મરકઝથી 
ગુજરાતમાં લોકડાઉન ભંગ કરીને આવેલા વ્થમતિઓ સામે આ 
લખાઇ રહ્ં છે ત્થાં સુધીમાં ૯ ગુના નોંધવામાં આવ્થાં છે. •

જનટોપ્ટોગી
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કટોરટોના	વા્રસ	કટોવવડ-૧૯ના	સંક્રમણને	નાથવા	મુખ્મંત્ીશ્ીએ	
કુનેહપયૂવ્ણક	લીધેલટો	વધુ	એક	વ્યૂહાતમક	વનણ્ણ્

સમગ્ રાજ્થમાં વધી રહેલા કોરોના 
વ ા્થરસ ક ો મવડ-૧૯ના  સંરિમણને 
મન્થંત્રણમાં રાખવા સાથે સારવારમાં 
એકસતૂ્રતા અને સકંલન માટે મખુ્થમતં્રી શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ રાજ્થના આઠ વટરષ્ઠ 
IAS અમધકારીઓને વધારાની જવાબદારી 
સોંપી છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કોરોના વા્થરસ 
કોમવડ-૧૯ના સંરિમમત વ્થટકતઓને ્શોધી 
કાઢવા સઘન ટેસટીંગ અન ેપોમઝટીવ કેસોની 
ગહન સારવાર સુશુ્રર્ા માટેનુ ંસકંલન કરીને 
રાજ્થમાં કોરોના મન્ંથત્રણમાં રાખવાની 
વ્થૂહરિના ઘડી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ હેતુસર મુખ્થ 
સ મિવ શ્ર ી  અ મનલ મૂ ક ીમ  અને 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના મુખ્થ અગ્ સમિવ શ્રી 
કૈલાસનાથન સાથ ેઅગત્થની બઠેક ્થોજીને 
આ વટરષ્ઠ અમધકારીઓને તાતકાલીક 
અસરથી જવાબદારીઓ સોંપવાના આદે્શો 
ક્થા્ય છે. આ વટરષ્ઠ IAS અમધકારીઓ 
તેમને સોંપા્ેથલી કામગીરી અનવ્ેથ 
અમદાવાદ, વડોદરા, સમહત રાજ્થના 
મજલ્ાઓમાં સથામનક સંમનષ્ઠ અમધકારીઓ, 
્શહ ેર ી  અને  મજલ્ા તંત્રવાહકોની 
કામગીરીમાં  માગ ્યદ્શ ્યન કર્શે અને  
મદદરૂપ થ્શ.ે 

મુ ખ ્થ મં ત્ર ી શ્ર ી ન ા  સ મ િ વ  શ્ર ી 
અમશ્નીકુમારે આ અંગેની વધુ મવગતો 
આપતાં કહ્ ંકે, શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
કમૃર્ મવભાગના અમધક મુખ્થ સમિવ  
શ્રી પૂનમિંદ પરમારને નોવેલ કોરોના 
વાઇરસ Covid-૧૯ના જે દદમીઓ 
વસેનટલટેર ઉપર છે તેમજ ગંભીર સસથમતમાં 
છે તેવા રાજ્થના તમામ દદમીઓના 
આરોગ્થના મોનેટટરંગની તમેજ તે સદંભ્યમાં 
મસમન્થર ડૉકટસ્ય સાથે સકંલન કરી ટ્ીટમનેટ 
પ્રોટોકોલ/મેટડકલ મેનેજમેનટ અંગેની 
કામગીરી કર્શ.ે 

્શહેરી મવકાસ અમધક મુખ્થ સમિવ  

શ્રી મૂક્ેશ પૂરી અમદાવાદ મ્થુમનમસપલ 
કોપષોરે્શન હસતકની SVP હોસસપટલમાં 
નોવેલ કોરોના વાઇરસ Covid-૧૯ 
સંદભવે હોસસપટલોમાં થઇ રહેલ તબીબી 
કામગીરીનું ઓવરઓલ સુપરમવઝન, 
અસરકારક અમલીકરણ અને આરોગ્થતતં્રને 
જરૂરી માગ્યદ્શ્યન પરૂ ંપાડ્શ.ે

પંિા્થત-ગ્ામમવકાસ અમધક મુખ્થ 
સમિવ શ્રી એ. કે. રાકે્શ અમદાવાદ 
મજલ્ાના મ્થમુનમસપલ કોપષોરે્શન મવસતાર 
મસવા્થ અન્થ તમામ મવસતારોમા ં નોવલે 
કોરોના વાઇરસ Covid-૧૯ના સરંિમણને 
મન્થંત્રણમાં રાખવાના હેતુથી કરવામાં 
આવતી આરોગ્થલક્ષી કામગીરી તેમજ 
ભોજન, અનાજ અન ેઅન્થ આવશ્થક જીવન 
જરૂટર્થાતની િીજવસતુઓ લોકોને 
સરળતાથી મળી રહે ત ે માટે આ્થોમજત 
સમગ્ કામગીરીનુ ંસપુરમવઝન, અસરકારક 
અમલીકરણ અન ે મજલ્ા વહીવટી તતં્રને 
જરૂરી માગ્યદ્શ્યન પરૂ ંપાડ્શ.ે

મ્શક્ષણ સમિવ શ્રી મવનોદ રાવને 
મવભાગ વડોદરાના સમગ્ મજલ્ા – વડોદરા 
્શહેર તેમજ ગ્ામ્થ મવસતારમાં નોવેલ 
કોરોના વાઇરસ Covid-૧૯ના સરંિમણને 
મન્થંત્રણમાં રાખવાના હેતુથી કરવામાં 
આવતી આરોગ્થલક્ષી કામગીરી તેમજ 
ભોજન, અનાજ અન ેઅન્થ આવશ્થક જીવન 
જરૂટર્થાતની િીજવસતુઓ નાગટરકોને 
સરળતાથી મળી રહે ત ે માટે આ્થોમજત 
સમગ્ કામગીરીનુ ંસપુરમવઝન, અસરકારક 
અમલીકરણ અને વડોદરા મ્ુથમનમસપલ 
કોપષોરે્શન અન ેસબંમંધત મજલ્ા વહીવટી 
તતં્રન ેજરૂરી માગ્યદ્શ્યન પરૂ ંપાડ્શ.ે

આમથ્યક બાબતોના સમિવ શ્રી મમલીનદ 
તોરવણે અમદાવાદ મસમવલ હોસસપટલ 
કેમપસમા ંનવમનમમ્યત કોમવડ-૧૯ હોસસપટલ 
તમેજ મડેીમસટી કેમપસમા ંઆવલે અન્થ 
હોસસપટલોમા ંથઇ રહેલ તબીબી કામગીરીનું 

સકંલન કર્ેશ. 
મમહલા બાળકલ્થાણ સમિવ શ્રીમતી 

મમનર્ા િનદ્રા કોમવડ-૧૯ અનવ્થ ેરાજ્થમાં 
સવવેલનસ એનડ ટ્ેટકંગ અંગેની કામગીરી 
કર્શે તથા પ્રવાસન મનગમના એમ.ડી. શ્રી 
જેનુદેવન સુરત મજલ્ામાં લોકડાઉનની 
પ્રવત્યમાન સસથમતમાં છેવાડાના ગરીબ, 
શ્રમમક વ્થમતિને પણ કોઇ અગવડતા ન 
પડે અને ભોજન, અનાજ તેમજ અન્થ 
આવશ્થક જીવન જરૂરી્થાતની િીજવસતઓુ 
સરળતાથી મળી રહે તે માટ ે સુરત 
વહીવટીતંત્ર દ્ારા કરવામાં આવી રહેલી 
કામગીરીનું  સંકલન કર્ેશ.  જ્થાર ે 
આટદજામત મવકાસ કમમ્શનર શ્રી ટદલીપ 
રાણા કોમવડ-૧૯ હેલથકેર સેનટર સમરસ 
હોસટેલ અમદાવાદ ખાતે થઇ રહેલી 
તબીબી કામગીરીનું સંકલન કર્શે. 

આ ઉપરાતં શ્રી અમશ્નીકુમારે જણાવ્થુ ં
હતુ ંકે, અમદાવાદ મજલ્ામા ં૭૦૦, રાજકોટ 
મજલ્ામા ં ૬૦૦, સરુત મજલ્ામા ં ૧પ૦, 
કચછ મજલ્ામા ં૭પ૦, વડોદરા મજલ્ામાં 
ર૦૦ અન ેમોરબીમા ં૪૦૦ તમેજ ભરૂિ 
મજલ્ામા ં૪પ૦ ઊદ્ોગો કા્થ્યરત થ્થા છે. 

પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથમતમાં 
અતં્થોદ્થ ૬૬ લાખ ગરીબ પટરવારો જે 
NFSA અતંગ્યત અનાજ મેળવ ેછે તમેના 
બનેક ખાતામાં આમથ્યક આધાર રૂપ ે૧ હજાર 
રૂમપ્થા રાજ્થ સરકાર જમા કરાવ્ેશ તવેી 
મુખ્થમંત્રીશ્રીની જાહેરાતની ફલશ્રુમતએ 
પસૈા-સહા્થ જમા કરાવવાનો રાજ્થવ્થાપી 
પ્રારંભ થ્થો છે. 

મખુ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ ેઆ અગં ેકહ્ં 
કે, બહુધા આટદજામત વસતી ધરાવતા 
દાહોદ, છોટાઉદેપરૂ, અરવલ્ી, મમહસાગર, 
સાબરકાઠંા અને પિંમહાલ મજલ્ામા ંઆવા 
લાભાથમીઓના બેનક ખાતામાં DBTથી 
સહા્થ જમા કરાવવાના ભાગરૂપ ે ૬.પ૦ 
લાખ રૂમપ્થા જમા કરાવા્થા છે. •

સંકલન
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રાજ્માં	૪૦	હજારથી	વધુ	ઉદ્ટોગટો	પુનઃકા્્ણરત	થ્ા	
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 

કોરોના વા્થરસની પ્રવત્યમાન સસથમતમાં 
જાહેર થ્થેલા તા. ૩ મે સુધીના લોકડાઉન 
દરમ્થાન આમથ્યક પ્રવૃમતિઓ ્શરૂ કરવા તા. 
ર૦ એમપ્રલ સોમવારથી ઉદ્ોગ એકમો ્શરૂ 
કરવા માટેની છૂટછાટો અંગે ભારત 
સરકારની ગાઇડલાઇનસના સંદભ્યમાં 
રાજ્થમાં પણ ઉદ્ોગ-વામણજ્થ પ્રવૃમતિઓ 
્શરૂ કરવાના કરેલા મનણ્ય્થને સફળ 
પ્રમતસાદ સાંપડ્થો છે. ગુજરાતમાં ૪૦ 
હજાર જેટલા ઉદ્ોગ એકમો કા્થ્યરત થ્થા 
છે, જમેાં સાત લાખથી વધ ુશ્રમમકો-કામદારો 
ફરજ પર આવીને રોજગારી મેળવતા  
થ્થા છે.

ર ાજ્થમ ાં  મહ ાનગરપ ા મલક ા -
નગરપામલકા હદ મવસતાર મસવા્થના 
મવસતારોમાં ઊદ્ોગ એકમો સોમ્શ્થલ 
ટડસટનસીંગ નોમસ્ય અન ેકામદારો શ્રમમકોમાં 
કોરોના સંરિમણ વધે નમહ તેની તકેદારી 
સાથે ફરી ્શરૂ કરવા દેવાની રાજ્થ 
સરકારની પ્રમતબદ્તામા ંરાજ્થના ૬ હજાર 
ઉદ્ોગ-એકમો પ્રથમ ટદવસે કા્થ્યરત થ્થા 
હતી. જ ેઉદ્ોગ એકમો મવમવધ મજલ્ાઓમાં 
પુન: ્શરૂ થ્થા. તેમાં અમદાવાદ ૧૦૦૦ 
રાજકોટ ૩૫૦ વડોદરા ૬૦૦, સુરત 
૨૫૦, ભરૂિ ૪૫૦, વલસાડ ૬૦૦, 
મોરબી ૪૦૦, ગાંધીનગર ૪૦૦, કચછ 
૭૫૦ અને બાકીના મજલ્ાઓમાં અંદાજે 
૮૫૦ જેટલા એકમોનો સમાવે્શ થા્થ છે. 

આ એકમોમાં મોટાભાગે કેમમકલસ, 
મસરામીક ટાઇલસ, મસમેનટ અને લઘુ 
ઉદ્ોગોનો સમાવ્ેશ થા્થ છે. ભાવનગરના 
અલંગ ્શીપબે્રકીંગ ્થાડ્યને પુન: ્શરૂ 
કરવાની પરવાનગી પણ આપી દેવામાં 
આવી છ.ે હજારો શ્રમમકોને રોજગારી 
મળતી થ્શે. રાજ્થમાં ઉદ્ોગોને અપાઇ 
રહેલી પરવાનગીઓ ધ્થાનમાં લેતાં ૧પ 
હજારથી વધુ એકમો કા્થ્યરત થવાનો 
અંદાજ છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ લોકડાઉનના સમ્થ 
દરમ્થાન શ્રમમકો-કામદાર વગષોને 
રોજગારી-આમથ્યક આધાર મળી રહે 
સાથોસાથ સોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગ સમહતના 
ભારત સરકારના ટદ્શામનદદે્શોનું િુસત 
પાલન થા્થ તેની તકેદારી સાથે રાજ્થમાં 
ઉદ્ોગ એકમો કા્થ્યરત કરવા મજલ્ાકક્ષાએ 
કલેકટરની અધ્થક્ષતામાં ૬ સભ્થોની 
સમમમતની રિના કરેલી છે. 

આ સમમમત ઉદ્ોગ ્શરૂ કરવાની 
પરવાનગી આપવા સાથે ગાઇડલાઇનસના 
પાલન અંગેની પણ સતક્કતા રાખે છે જે 
ઉદ્ોગો ભારત સરકારના ટદ્શામનદદે્શોનું 
ઉલ્ંઘન કે િૂક કરે તો આવા એકમોની 
પરવાનગી પરત લઇ લેવાના સતિામધકારો 
પણ મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ સમમમતને આપ્થા 
છે. રાજ્થ સરકારે ઉદ્ોગો ્શરૂ કરવા 
્શરતો-મન્થમોન ેઆમધન આપલેી છટૂછાટો 
અંગે મવમવધ ઔદ્ોમગક સંગઠનોએ રાજ્થ 
સરકારનો અને મુખ્થમંત્રીશ્રીનો આભાર 
વ્થકત ક્થષો હતો. 

જે ટ્ ો -જાપ ાન  એકસટન ્યલ  ટ્ે ડ 
ઓગવેનાઇઝે્શને પણ મુખ્થમંત્રી શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણી અને ગુજરાત સરકારે 
ઉદ્ોગ ફરી ્શરૂ કરવા આપેલી છૂટ અંગે 
આભાર માનતા જણાવ્થું કે, આ મનણ્ય્થને 
પટરણામે કામદારો-શ્રમમકોને પુન: 
રોજગારી મળી થઇ જ્શે. તેમણે કોરોના 
વા્થરસના સંરિમણ સામે રાખવાની 
તક ેદ ા ર ીઓનો  ભારત સરક ારન ી 
ગાઇડલાઇનસ મુજબ િુસતપણે રાજ્થમાં 
અમલ કરાવવાની સંકલપબદ્તાની પણ 
સરાહના કરી હતી.

અત્રે એ મનદદે્શ કરવો જરૂરી છે કે, 
પરવાનગી મેળવેલા ઉદ્ોગોએ કારીગરો 
માટે ફેકટરી સંકુલમાં જ રહેવાની વ્થવસથા 
રાખવી પડ્શે. સાથોસાથ દરેક કમ્યિારીએ 
માસક પહેરવાનું રહે્શે તેમજ નક્કી 
કરવામા ંઆવલે ત્રણ ફૂટનુ ંઅતંર રાખવાનું 

અને ફેકટરીને સેમનટ્ેશન કરવી વગેરે 
કા્થ્યવાહી પૂણ્ય કરવાની રહે્શે. જો તેમાં 
મનષફળ જ્ેશ તો પરવાનગી રદ થવાને 
પાત્ર રહે્શે તેવી જોગવાઇ પણ કરવામાં 
આવી છે. 

પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથમતમાં 
ઉદ્ોગો સરળતાથી ઉતપાદન કરી ્શકે અને 
તમેા ંકોઈ મશુકેલી આવ ેતો ત ેમાટે સકંલન 
હેતથુી ઉદ્ોગ કમમ્શનર કિેરી ગાધંીનગર 
ખાત ેકનટ્ોલરૂમ ્શરૂ કરવામા ંઆવ્થો છે. •

જનવહત
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કટોરટોનાનટો	મક્કમ	મુકાબલટો	કરતુ	વનણા્ણ્ક	ગુજરાત

લટોકડાઉનમાં	લીધેલા	જનવહતલક્ી	સંખ્ાબંધ	વનણ્ણ્ટો
ગુજરાતમાં લોકડાઉનને લાગુ ક્થા્યને એક માસથી વધુનો 

સમ્થ મવતી િૂક્થો છે. બે તબક્કામાં લાગુ કરવામાં આવેલા 
આ લોકડાઉન દરમમ્થાન સંવદન્શીલ ગુજરાત સરકારના 
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ સમાજના મવમવધ  
વગ્ય તેમજ પ્રવત્યમાન સસથમતને અનુલક્ષીને મહત્વપૂણ્ય મનણ્ય્થો 
ક્થાું છે. 
• મવ્શાળ દટર્થાટકનારો ધરાવતા ગુજરાત રાજ્થમાં 

મતસ્થોદ્ોગ સાથે લાખો સાગરખેડૂઓ-માછીમારો 
સંકળા્થેલા છે. સાગરખેડૂઓ, માછીમારીના વ્થવસા્થને 
આનુર્ ાં મગક  એવા  પ્ર ોસે મસંગ ,  પે ક ેજ ીંગ ,  ક ો લ ડ  
િેઇન મેનટનેનસ, ટ્ાનસપોટદે્શન પરથી રાજ્થ સરકારે 
પ્રમતબંધ ઉઠાવવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો છે.

• રાજ્થ સરકારે ૪.૪૩ લાખ ગંગાસવરૂપ માતા-બહેનોને 
આમથ્યક સહા્થ આપવાનો સંવેદનાસપ્શમી મનણ્ય્થ ક્થષો.

• અન્નબ્રહ્મ ્થોજના અનવ્ેથ ૪થી એમપ્રલથી મવના મૂલ્થે અન્ન 
મવતરણ કરવામાં આવી રહ્ં છે તો અંત્થોદ્થ ્થોજનાના 
૮ લાખ લાભાથમીઓને ઘઉં અને િોખાનું મવતરણ કરા્ંુથ 
છે. પીએિએિ અગ્તા ધરાવતા ૫૮ લાખ પટરવારોને પણ 
અનાજ આપવામાં આવે છે.

• લોકડાઉનના સમ્થમાં ખેડૂતોને રાહત આપતો મનણ્ય્થ રાજ્થ 
સરકારે લીધો. લોકડાઉનના સમ્થમાં પાકની લણણી માટે 
હાવવેસટર, થે્સર, ટરપેટરંગના સાધનો સાથે ખેડૂતો, ડ્ાઇવર 
અને ખેતમજૂરોને આવન-જાવનની છૂટ આપવામાં આવી. 

• આશ્રમ ્શાળાઓ, સમરસ હોસટલેો, ટદવ્થાંગ છાત્રાલ્થો, 
બાળ સરંક્ષણ ગૃહોના ૩.૨૫ લાખથી વધ ુબાળકોન ેગજુરાત 
સરકારે રૂ.૫૦ કરોડની સહા્થ િૂકવવાનો મનણ્ય્થ. ્શાળા 
સંિાલકો સાથે પરામ્શ્ય કરી ્શાળા ખુલતા આગામી સત્ર 
માટે ફી ભરવાની મવદ્ાથમીઓને અને વાલીઓને કોઇ 
પ્રકારની ઉતાવળ ન કરવા આવે તેવો રાજ્થ સરકારનો 
મનણ્ય્થ. 

• ગુજરાત સરકારે રાજ્થની મવમવધ જેલોમાં રહેલા કેદીઓને 
પે રોલ ઇનટ્ીમ બેલ આપવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો. 

• દૂધમંડળીના સભાસદ ન હો્થ તેવા પ્શુપાલકો દૂધ ભરાવી 
્શકે તેવો મનણ્ય્થ કરવામાં આવ્થો.

• ટદવ્થાંગો-મનરાધાર ગંગાસવરૂપ માતા-બહેનો મળીને 
રૂ.૧૩.૬૬ લાખ લાભાથમીઓને એમપ્રલ માસનું પેન્શન 
એડવાનસ આપવાનો મનણ્ય્થ.

• કોરોના કોમવડ-૧૯ની સસથમતમાં લોકડાઉનને લઇને ટેલી 

વનણા્ણ્કતા
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મેટડમસન સવલત મટે ૧૧૦૦ નંબરની હેલપલાઇન ્શરૂ 
કરાઇ. ઉપરાંત કોરોના હેલપલાઇન ૧૦૪ પણ ્શરૂ  
કરવાનો મનણ્ય્થ. 

• રાજ્થમાં ૬૮.૮૦ લાખ જેટલા શ્રમમક પટરવારોને કુટંુબદીઠ 
રૂ.૧૦૦૦ બેંક ખાતામાં િૂકવવાનો મનણ્ય્થ. 

• રાજ્થમાં ૬૬ લાખ જેટલા ગરીબ, મધ્થમવગમી્થ, શ્રમમકોના 
પટરવારો-કાડ્યધારકો જેઓ રામષ્ટ્થ અન્ન સુરક્ષા ધારા 
NFSA અનવ્થે અનાજ મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે તેમના 
બેનક ખાતામાં રાજ્થ સરકાર રૂ. ૧ હજારની રકમ જમા 
કરાવવાનો મનણ્ય્થ.

• લોકડાઉનની સસથમતમાં રાજ્થના ૬૦ લાખ મધ્થમવગમી્થ 
પટરવારો એટલે કે ર.પ૦ કરોડ લોકો જેમની પાસે APL-
૧ ર્ેશનકાડ્ય છે તેમને પણ એમપ્રલ માસ પૂરતું મવના મૂલ્થ ે
અનાજ આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થમાં માકકેટ્થાડ્ય-બજાર સમમતીઓ કા્થ્યરત કરવાનો જે 
મનણ્ય્થ ક્થષો તનેી ફલશ્રમુતએ રાજ્થમા ં૬૩ માકકેટ્થાડ્ય કા્થ્યરત. 

• રાજ્થમાં ભૂગભ્ય જળસતર ઊંિા લાવવાના મહતવાકાંક્ષી 
અમભ્થાન સજુલામ સફુલામ જળ અમભ્થાનનો રાજ્થવ્થાપી 
ત્રીજો તબક્કો તા. ર૦ એમપ્રલથી તા. ૧૦ જૂન-ર૦ર૦ 
દરમમ્થાન પૂણ્ય કરવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો છે.

• વત્યમાન કોરોના વા્થરસના વ્થાપક સંરિમણની સસથમતમાં 
ખેડૂતો દ્ારા માસકનો ઉપ્થોગ તથા ખરીદ કેનદ્ર ખાતે 

સેનેટાઇઝરની સુમવધા ઉપલબધ કરાવવા અને સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગ જાળવવાની અસરકારક કામગીરી કરવાનો 
મનણ્ય્થ.

• મુખ્થમંત્રીશ્રી દ્ારા રાજ્થના ઘઉં પકવતા ખેડૂતોના મહતમાં 
તા. ર૭ એમપ્રલથી તા. ૩૦ મી મે-ર૦ર૦ સુધી ઘઉંની 
ખરીદી ગુજરાત રાજ્થ નાગટરક પુરવઠા મનગમના ગોડાઉન 
ખાતે કરવાનો મનણ્ય્થ.

• ગુજરાત સરકાર દ્ારા રાજ્થમાં રહેલાં આંધ્રપ્રદે્શના 
માછીમારો માટે રહેવા-જમવાની વ્થવસથાઓ સાથે તેમની 
સલામમત-આરોગ્થની સુમવધા આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થમાં કોરોના વા્થરસ કોમવડ-૧૯ના સંરિમણને  
મન્થંત્રણમાં રાખવાની કામગીરીમાં મજલ્ા તંત્રવાહકોના 
માગ્યદ્શ્યન-સુપરમવઝન અને રોગ મનવારાતમક પગલાંઓના 
અસરકારક અમલીકરણ માટે વધુ પાંિ આઇ.એ.એસ 
અમધકારીઓને મવમવધ મજલ્ાઓની જવાબદારી સોંપવાનો 
મનણ્ય્થ. 

• મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કોરોના વા્થરસની સસથમતમાં મંત્રીમંડળની 
બેઠક વીટડ્થો કોનફરનસથી કરી હતી. 

• ગજુકોમાસોલ દ્ારા રા્થડા-િણાની ખરીદી તાતકામલક ્શરૂ 
કરવાનો, મજલ્ાઓમા ંફલોર મમલસ-રાઇસ મમલસ-દાળ મમલસ-
ઓઇલ મમલસ-જીનીંગ મમલસ કા્થ્યરત રહે તેવી વ્થવસથા મજલ્ા 
કલકેટરો સમુનમચિત કરે તેવા મનણ્ય્થો કરા્થા હતા.
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• મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આપેલા ટદ્શામનદદે્શો મુજબ મજલ્ાકક્ષાએ 
વામણજ્થીક અને ઊદ્ોગ સંબંમધત છૂટછાટોના અમલ માટે 
મજલ્ા કલેકટરશ્રીઓના અધ્થક્ષસથાને ૭ સભ્થોની કમમટી 
બનાવવાનો મનણ્ય્થ.

• મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થમાં કા્થ્યરત કોમવડ-૧૯ અંતગ્યત 
ડેમજગે્ટેડ હોસસપટલમાં સારવારનો લાભ મવનામૂલ્થે 
આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થનાં મહાનગરોમાં ડેડીકેટેડ કોમવડ હોસસપટલ અને 
મજલ્ામથકોએ ૧૦૦ બેડની કોમવડ હોસસપટલ રાજ્થ 
સરકારે કોરોનાગ્સત દદમીઓની સારવાર માટે કા્થ્યરત. 
રાજ્થના ર૬ મજલ્ાઓમાં કુલ ૩૧૦૦ બેડની ક્ષમતા 
ધરાવતી ૩૧ જેટલી ખાનગી હોસસપટલો કોમવડ-૧૯ 
અંતગ્યત ડેડીકેટેડ કોમવડ હોસસપટલ તરીકે સેવાઓ આપી 
રહી છે. 

• સંબંમધત મજલ્ા કલેકટર જો વધુ ડેજીગ્ેટેડ ખાનગી 
હોસસપટલ તેમના મજલ્ામાં માન્થ કરે તો તે હોસસપટલોમાં 
પણ મવના મૂલ્થે સારવાર આપવાનો મનણ્ય્થ. આ મનણ્ય્થ 
મજુબ આવી કોમવડ કોરોના ડજેીગ્ટેેડ ખાનગી હોસસપટલમાં 
ઇનડોર અને આઉટડોર તમામ દદમીઓને સારવાર અને 
દવાઓ મવના મૂલ્ેથ અપા્શે.

• રાજ્થ સરકાર કોમવડ હોસસપટલ માટે પી.પી.ઇ. ટકટ, 
એન.૯પ માસક, મટ્પલ લે્થર માસક અને હાઇડ્ોકક્ષી 
કલોરોકવીન ટેબલેટ પૂરા પાડવાનો મનણ્ય્થ. જો આવી 
ડેજીગ્ેટેડ હોસસપટલના આરોગ્થકમમીનું કોરોના સંરિમમત 
થવાથી મૃત્ુથ થા્થ તો રાજ્થ સરકાર રૂ. રપ લાખની સહા્થ 
આપવાનો સંવેદન્શીલ મનણ્ય્થ.

• ર ાજ્થમ ાં  ૨૦  એમપ્રલથ ી  મ ાત્ર  નગરપ ા મલક ા , 

મહાનગરપામલકા હદ મવસતાર મસવા્થના મવસતારોમાં જ 
ઔદ્ોમગક એકમો કા્થ્યરત કરવાનો મનણ્ય્થ. આવા 
એકમોના કામદારોને ફેકટરી પ્રીમાઇમસસમાં જ રહેવાની 
વ્થવસથા અને બને એટલી ઓછી અવરજવર થા્થ તેની 
તકેદારી રાખવાનો મનણ્ય્થ.

• ્શહેરી મવસતારમાં મનમા્યણ હેઠળના બાંધકામ પ્રોજેક્ટસ પણ 
કામદારો શ્રમમકોની તે પ્રોજેક્ટસ સથળે રહેવાની વ્થવસથા 
સાથે િાલુ રાખવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થની ૧૭ હજાર જેટલી દુકાનોના તોલાટ-ડેટાએનટ્ી 
ઓપરેટર-કલાક્ક જેવા સામાન્થ કમમીના ફરજ દરમમ્થાન 
કોરોના સંરિમણથી અવસાનના ટકસસામાં રૂ. રપ લાખની 
સહા્થ આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થમાં કોરોના સંરિમણ અટકાવવાની સઘન કામગીરી 
તેમજ કોરોના દદમીઓની સારવારમાં એક સૂત્રતા જળવા્થ 
અને સારવાર સંકલન થઈ ્શકે તેવા હેતુસર ૮ જેટલા 
વટરષ્ઠ આઇ એ એસ અમધકારીઓ, સમિવોને મવ્ેશર્ 
જવાબદારીઓ આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થમાં ક્લસટર કનટેનમેંટ મવસતારોમાં તેમજ શ્રમમકો માટે 
િલાવવામાં આવતા લેબર કેમપસમાં રહેતી હો્થ તેવી  
સગભા્ય બહેનો અને હોટ સપોટ મજલ્ાઓના કનેદ્રોમાંથી  
ખસેડવામાં આવેલી આવી બહેનો જેમને પ્રસવ પીડા હો્થ 
કે આગામી પાંિ ટદવસમાં પ્રસૂમત થવાની હો્થ  તેવી બહેનો 
કોઈ બીમારી લક્ષણો ધરાવતીના હો્થ તો પણ આવી 
બહેનોના કોમવડ ૧૯ તપાસણી ટેસટ આઇ.સી.એમ.આર.ની 
ગાઈડ લાઈન મુજબ કરવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થની સરકારી કિેરીઓમાં કામકાજ ્શરૂ થવાની સાથે 
મહાનગરપામલકા-નગરપામલકા મવસતાર મસવા્થની ૯૮ 
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સબ રજીસટ્ાર કિેરીઓમાં દસતાવેજ નોંધણી કામગીરી ્શરૂ 
કરવાનો મનણ્ય્થ.

• ગુજરાતમાં  I.T. તેમજ ITES ઇનડસટ્ીઝમાં પણ પ૦ ટકા 
સટાફ કામકાજ માટે રાખવાની ્શરતે અને જો આવી ઇનડસટ્ી 
કનટેઇનમેનટ ઝોન બહારના મવસતારમાં હો્થ તો તેવી 
ઇનડસટ્ીઝને પણ મંજૂરી આપવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થના તમામ ધારાસભ્થો અને મતં્રીઓના વેતનમા ંએક 
વર્્ય એટલ ેકે ૩૧ માિ્ય ૨૦૨૧ સધુી ૩૦ ટકા કાપ મકૂવાનો 
તમેજ એમલએલએ લડે ગ્ાનટપટેે મળતી રૂ.૧.૫૦ કરોડની 
રકમ પણ એક વર્્ય એટલ ેકે ૩૧મી માિ્ય ૨૦૨૧ સધુી કોરોના 
સામ ેપ્રજારક્ષણના હેત ુવાપરવાનો મનણ્ય્થ કરવાનો મનણ્ય્થ.

• કોરોના વા્થરસની પટરસસથમતને મન્ંથત્રણમાં લાવવા માટે 
કા્થ્યરત પોલીસ, મહેસૂલ અને અન્ન-નાગટરક પુરવઠા 
મવભાગના કમ્યિારીઓ, કોરોના વા્થરસ સંદભ્યની કામગીરી 
સાથે સંકળા્થેલા તમામ સરકારી કમ્યિારીઓ, સફાઈ 
કમ્યિારી, ફા્થર સવમીસના કમ્યિારીઓને રૂા. રપ લાખ 
એકસ-ગ્ે્શી્થા સહા્થ આપવાનો રાજ્થ સરકારનો મનણ્ય્થ.

• અનાજ માકકેટ ્થાડ્ય બજાર સમમમતઓને પૂનઃ કા્થ્યરત 
કરવાનો મનણ્ય્થ કરવામાં આવ્થો.

• માિ્ય-એમપ્રલ માસનાં વીજમબલ ભરવાની મુદત ૧૫ મે 
સુધી વધારી આપવાનો જે માટે કોઇ દંડ વસૂલવામાં આવ્ેશ 
નહીં. વીજ મવતરણ કંપનીઓ દ્ારા વામણજ્થ અને ઉદ્ોગ 
જોડાણોનો ટફકસ િાજ્ય માફ કરવાનો મનણ્ય્થ.

• રાજ્થમાં વૃદ્ સહા્થ પેન્શન મેળવતા ૯ લાખ, ૩૦ હજાર 
લાભાથમીઓ, ગંગા સવરૂપા બહેનો-માતાઓને આપવામાં 
આવતું સહા્થ પેન્શન મેળવતા ૪,૪૩,૪૩૭ લાભાથમીઓ, 
ટદવ્થાંગ પેન્શન ્થોજનાનો લાભ મેળવતા ૪૦,૩૫૭ 

લાભાથમીઓને ૧ મમહનાની પેન્શનની કુલ રકમ રૂ. ૨૨૧ 
કરોડ એડવાનસ િૂકવવાનો મનણ્ય્થ.

• મધ્થાહન ભોજન ્થોજનાના લાભાથમીઓને ભોજન સહા્થ 
પેટે ૫૧,૭૨,૨૮૮ મવદ્ાથમી લાભાથમીઓને રૂા. ૬૨.૧૦ 
કરોડની સહા્થ. ઉપરાંત આંગણવાડી કેનદ્રો બંધ હોવાથી 
૩ થી ૬ વર્્યના ૧૫.૭૦ લાખ બાળકોને ટેકહોમ ર્ેશન 
સવરૂપે પોર્ક આહાર ઘરે પૂરો પાડવાનો મનણ્ય્થ.

• સમાજ કલ્થાણ મવભાગ અંતગ્યત મનવાસી છાત્રાલ્થો, 
આશ્રમ ્શાળાઓ, બાળ સુધાર ગૃહોના ૩૬ હજાર 
લાભાથમીઓને ૧ મમહનાની મનભાવ ભરથાની રૂા. ૧પ૦૦ની 
રકમ િૂકવી આપવાનો મનણ્ય્થ. 

• આટદજામત મવકાસ મવભાગ હેઠળના મનવાસી છાત્રાલ્થો  
તેમજ આશ્રમ ્શાળાના ૧,૭૧,૮૩૬ લાભાથમીઓને ૧ 
મમહનાની મનભાવ ભરથાંની રૂા. ૧પ૦૦ની રકમ િૂકવી 
આપવાનો મનણ્ય્થ.

• ગૌ ્શાળા અને પાંજરપોળામાં આવેલી ૪.૫ લાખ ગા્થોના 
મનભાવ માટે પ્શુદીઠ પ્રમતટદન રૂ. ૨૫ની સહા્થ િૂકવવાનો 
સંવેદન્શીલ રાજ્થ સરકારનો મનણ્ય્થ.

• વૃદ્ અને ટદવ્થાંગ લાભાથમીઓને આગામી બે તબક્કામાં 
કુલ રૂ. ૧૦૦૦ની સહા્થ રૂ. પ૦૦-૫૦૦ના હપ્તામાં 
મળવાની છે તે અનવ્થે આ્શરે સાડા ત્રણ લાખ વૃદ્ 
મન:સહા્થ અને ર૯૬૫૭ ટદવ્થાંગ લાભાથમીઓને મળીને 
રૂ. ૩૭.૯૬ કરોડની સહા્થ આપવાનો મનણ્ય્થ.

• કોરોનાના સંરિમણને રોકવા ્શાળા, કોલેજો, હોટેલસ, 
ર ેસટ ોરન્ટસ, ટ્ૂ્શનક્લાસ, મસનેમાઘરો ,  મોલસને  
બધં રાખવાનો મનણ્ય્થ. ધો.૧થી ૮ અન ેધો.૯ તથા ધો.૧૧ના 
તમામ મવદ્ાથમીઓને માસ પ્રમો્શન આપવાનો મનણ્ય્થ. •

વનણા્ણ્કતા
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મુખ્મંત્ીશ્ીએ	તંત્વાહકટો	સાથે	વવડી્ટો	કટોદ્્ફરન્દ્સંગથી	ક્યો	પરામશ્ણ
કોરોના કોવિડ-19ના સંક્રમણને ફેલાતું અટકાિિા ગુજરાત સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. મુખયમંત્ીશ્ી વિવિધ 

સકારાતમક પગલાં દ્ારા સમાજના દરેક િગ્ગને સુરવષિત અંતર રાખિા સતત માગ્ગદર્ગન આપી રહાં છે. મુખયમંત્ીશ્ી 
ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી રાજયભરની પરરસ્થવત અંગે જાણકારી મેળિી રહાં છે અને આ અંગે જરૂરી સૂચન-માગ્ગદર્ગન 
આપી રહાં છે. મુખયમંત્ી શ્ી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોરોના િાયરસના સંક્રમણને અટકાિિા તેની સામે પ્રજાને રષિણ 
આપિાના હેતુથી કાય્ગ કરી રહેલા વિવિધ આરોગય કમ્ગયોગીઓ, સફાઇ કામદારો, પોલીસ વિભાગના કમ્ગચારીઓ સાથે 
વિડીયો કોનફરસનસંગથી િાતચીત કરી ઉપયોગી માગ્ગદર્ગન આપિા સાથે સૂચનો પણ મેળવયાં હતા. આ જ શંખલામાં 
મુખયમંત્ીશ્ીએ તાજેતરમાં અમદાિાદના ધારાસભયશ્ીઓ, સાંસદશ્ીઓની સાથે કોરોના સંક્રમણ મુદ્ે મહત્િની ચચા્ગ 
કરી હતી. મુખય સવચિશ્ી અને મયુવનવસપલ કવમરનરશ્ીઓ સાથે પણ તેમણે ચચા્ગવિચારણા કરી હતી. 

અમદાવાદ	શહેરના	ધારાસભ્શ્ીઓ	–	સાંસદશ્ીઓ	સાથે	ચચા્ણ
મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ અમદાવાદ ્શહેરમાં 

વધતા જતા કોરોના વા્થરસના સંરિમણના સંદભ્યમાં અમદાવાદ 
્શહેરના જનપ્રમતમનમધઓ અને સાંસદશ્રીઓ સાથે મવડી્થો 
કોનફરનસ ્થોજી રોગ મન્થંત્રણ માટેના પગલાંઓની િિા્ય-
મવિારણા હાથ ધરી હતી. 

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ મુખ્થમંત્રી મનવાસસથાનેથી ્થોજેલી 
મવડી્થો કોનફરનસમાં ધારાસભ્થોને જણાવ્થું કે, તેમના મવસતારોમાં 
લોકડાઉનનો િૂસત અમલ થા્થ તેની કાળજી ધારાસભ્થો રાખે તે 
આવશ્થક છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ કોરોનાના ્શંકાસપદ જણાતા નાગટરકો-
પટરવારો પોતાના ટેસટ કરાવી લ ેએટલુ ંજ નમહ, આરોગ્થ િકાસણી 
પટરક્ષણ માટે આરોગ્થ કમમીઓને સહ્થોગ આપે તે માટે 
પોતપોતાના મતક્ષતે્રોમાં આ જનપ્રમતમનમધઓ વધ ુસતક્કતા દ્શા્યવે 
તેવો પણ અનુરોધ ક્થષો હતો. 

મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણીએ રાજ્થમા ંકોરોનાથી વધુ 

પ્રભામવત મજલ્ાઓ અને મહાનગરોના પ્રજાકી્થ પ્રમતમનમધઓ 
સાથે મવડી્થો કોનફરનસ સંવાદના ્શરૂ કરેલા ઉપરિમ ભાવનગર 
અને રાજકોટના સાંસદો અને ધારાસભ્થો સાથે મવટડ્થો કોનફરનસ 
માધ્થમથી વાતિીત કરી સથામનક સતરેથી આ જન પ્રમતમનમધઓના 
ફીડ બેક મેળવ્થા હતા અને જરૂરી માગ્યદ્શ્યન આપ્થું હતું

શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણીએ ખાસ કરીને નગરપામલકા 
મહાનગરપામલકા મવસતાર મસવા્થના મવસતારોમાં ઉદ્ોગ એકમો 
્શરૂ થઈ રહ્ા છે ત્થારે ત્થા ંપણ social distancing નોમ્યસ 
જળવા્થ એટલુ જ નમહ કામદારો, શ્રમમકો માટે કામકાજના સથળે 
એટલે કે ઉદ્ોગ એકમમાં જ રહેવા, જમવા વગેરેની વ્થવસથા રહે 
તેવી જે સૂિનાઓ રાજ્થ સરકારે આપી છે તેનું પાલન થા્થ તે 
જોવા જનપ્રમતમનમધઓને તાકીદ કરી હતી.

ખાસ કરીને વેરાવળ, ્શાપર, હડમતાલા, પડાળા અને 
અલંગના ઉદ્ોગો ્શરૂ થઈ રહ્ા છે તેમાં આ કાળજી લેવા્થ તે 
માટે તેમણે ખાસ ભાર મૂક્થો હતો.

સંવેદના
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અગ્ણી અન ેધારાસભ્થ શ્રી જીતભુાઈ વાઘાણી, રાજ્થ મંત્રી 
મવભાવરીબહેન દવે, સાસંદ મોહનભાઈ કંુડાટર્થા, ભારતીબહેન 
મ્શ્થાળ, રમ્ેશભાઈ ધડકુ અન ેધારાસભ્થો સવ્ય શ્રી ગોમવંદભાઈ 
પટેલ, અરમવંદભાઈ ર્ૈથાણી, લાખાભાઇ વગેરે પોત પોતાના 
ક્ષતે્રોમાથંી આ વીડી્થો કોનફરનસમાં જોડા્થા હતા અન ેમખુ્થમતં્રીશ્રીને 
પોતાના મવસતારોની કોરોના પ્રભામવત સસથમત તેમજ રાજ્થ 
સરકારના લવેા્થ રહેલા પગલાઓથી અવગત ક્થા્ય હતા.
મુખ્	સવચવ–મ્ુવનવસપલ	કવમશનર	સાથે	CM

મખુ્થમતં્રીશ્રીએ મવડી્થો કોનફરસનસગં માધ્થમથી મખુ્થ સમિવ-
મ્થમુનમસપલ કમમ્શનર સાથ ેગહન િિા્ય-મવિારણા કરી આરોગ્થ-
પોલીસ-મહાપામલકાના સઘન સંકલનથી આ કામગીરી ઉપાડવા 
માગ્યદ્શ્યન આપ્થુ હતું.

મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ રાજ્થમાં ખાસ કરીને 
અમદાવાદ ્શહેરમાં કોરોના વા્થરસના વધી રહેલા સંરિમણની 
સસથતીની સમીક્ષા મવડી્થો-કોનફરસનસંગથી મુખ્થ સમિવ શ્રી અમનલ 
મુકીમ અને અમદાવાદ મ્થુમનમસપલ કમમ્શનર શ્રી મવજ્થ નહેરા 
સાથે કરી હતી

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ વા્થરસનો વ્થાપ હવે વધે નમહં અને 
કોરોના ્શંકાસપદ વ્થટકતઓની તવરાએ ભાળ મળી રહે તે માટે 
્થુદ્ના ધોરણે એસકટવ સવવેલનસ ્શરૂ કરી દેવા તાટકદ કરી હતી

આગામી તા. ૩ મે એટલે કે લોકડાઉનની સમ્થાવમધ 
દરમમ્થાન મહાપામલકા, આરોગ્થ તંત્ર અને પોલીસ મવભાગ સાથે 
મળી સમગ્ ્શહેરમાં ખાસ કરીને સંરિમણનો ફેલાવો વધુ છે તેવા 
મવસતારોમાં વધુને વધુ વ્થટકતઓનું સવવેલનસ કરીને પોમઝટીવ કેસ 
્શોધવા અને આવા વ્થટકતઓને આઇસોલેટ કરવાની સઘન 
વ્થૂહરિના અપનાવે તેમ તેમણે જણાવ્થું હતું. 

મ્થુમનમસપલ કમમ્શનર શ્રી મવજ્થ નહેરાએ સામાન્થ ્શરદી-
તાવના લક્ષણો વાળા લોકોની આરોગ્થ તપાસણી અને પેસીવ 
સવવેલનસ થા્થ છે તે જ રીતે હવે, કોરોના પ્રભામવત મવસતારોમાં 
એસકટવ સવવેલનસ ICMRના ટદ્શામનદદે્શો મુજબ કરીને વધુ 
સંરિમણ અટકાવી માનવજીવન બિાવવાના મહાપામલકાના 
સમ્થબદ્ આ્થોજનની મવગતો મુખ્થમંત્રીશ્રીને આપી હતી. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીન ેતમેણે એમ પણ મામહતી આપી કે, અમદાવાદ 
મહાનગરમાં વ્થાપક ઝંૂબે્શથી દર ૧૦ લાખની વસતીદીઠ બે 
હજારથી વધુ સેમપલ ટેસટ કરવામાં આવી રહ્ા છે. માત્ર 
અમદાવાદમાં જ અત્થાર સુધી ૧ર,૪૧૧ ટેસટ થ્થા છે. આ સંખ્થા 
અન્થ રાજ્થોની તુલનાએ ઘણી વધુ છે તેમ પણ મ્થુમનમસપલ 
કમમ્શનરે વ્થૂહરિનાની ભૂમમકા આપતાં જણાવ્થું હતું. 

આ મવડી્થો કોનફરનસમાં મુખ્થમંત્રીશ્રીના મુખ્થ અગ્ સમિવ 
શ્રી કૈલાસનાથન, અમદાવાદ પ્રભારી અને મહેસૂલ અમધક મુખ્થ 
સમિવ શ્રી પંકજકુમાર પણ જોડા્થા હતા. •

સંવેદના
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ધમણ-૧	વેન્દ્્લે્રની	અપ્ણણવવવધ	્ટોજાઈ
મવશ્વ્થાપી મહામારી 

કોરોના વા્થરસના દદમીઓની 
સારવારમાં મહત્વપૂણ્ય એવા 
વસેનટલેટસ્યનુ ંરાજકોટની જ્થોમત 
સી.એન.સી. એ સફળ ઉતપાદન 
ક્થુ્ય છે. ‘મેઇક ઇન ઇસનડ્થા 
સાકાર કરતા આ ધમણ-૧ 
વેસનટલેટસ્યની પ્રમતકરૂપ અપ્યણ 
મવમધ મખુ્થમતં્રી શ્રી મવજ્થભાઇ 
રૂપાણીની  ગાંધ ીનગરથી  મવડ ી્થ ો 
કોનફરસનસગં દ્ારા રાજકોટ મજલ્ા કલેકટર 
સુશ્રી રેમ્થા મોહનને જ્થોમત સી.એન.
સી.ના શ્રી પરારિમમસંહ જાડેજા અન ેતેમની 
ટીમે કરી હતી. અત્ર ેએ મનદદે્શ કરવો જરૂરી 
છે કે, જ્થોમત સી.એન.સી. એ રૂ. ૧ 
લાખથી ઓછી ટકંમતમાં મનમા્યણ કરેલા 
આ ધમણ-૧ વેસનટલેટસ્યના પ્રથમ એક 

હજાર વસેનટલટેસ્ય ગજુરાત સરકારન ેડોનટે 
કરવાની જાહેરાત અગાઉ કરેલી છે. 
મુખ્થમંત્રીશ્રીની મવડી્થો કોનફરસનસગ 
દ્ારા ૧૦૦ ધમણ-૧ વેસનટલેટસ્ય પૈકી 
એકની પ્રમતક ટડમલવરી જ્થોમત સી.એન.
સી.ના શ્રી પરારિમમસંહ જાડેજાએ રાજકોટ 
મજલ્ા માટે આપી હતી અને અન્થ ૧૦૦ 
મ્શીનસ અમદાવાદ ખાતે મોકલવાની 

વ્થવસથાઓ કરવામાં આવ્શે. આ અપ્યણ 
મવમધ સમ્ેથ મજલ્ા કલેકટર સુશ્રી રેમ્થા 
મોહન, પ્રભારી શ્રી રાહુલ ગુપ્તા, ટીમ 
જ્થોમત સી.એન.સી. તેમજ નીઓ 
ફાઉનડે્શન, રાજકોટના સવ્યશ્રી મૂકે્શભાઇ 
્શેઠ, ટદપકભાઇ ટરંડાણી, મવરિમભાઇ 
સાંગાણી અને મહરનેભાઇ સોઢા વગેરે 
જોડા્થા હતા. •

ગુજરાતમાં	આ	પ્રકારની	પ્રથમ	વાન
અમદાવાદ	વજલ્ામાં	કટોવવડ-૧૯	મટોબાઈલ	્ેસ્ીંગ	વાન	કા્્ણરત
અમદાવાદ મજલ્ામાં કોમવડ-૧૯ મોબાઈલ ટેસટીંગ વાનનો 

પ્રારંભ કરા્થો છે. અમદાવાદ મજલ્ા પિંા્થત ખાત ેમજલ્ા મવકાસ 
અમધકારી શ્રી અરણ મહે્શ બાબુએ આ વાનને પ્રસથાન કરાવતા 
જણાવ્થું હતું કે, ફાસટ ટેસટીંગ, આઈસોલે્શન સુમવધા અને ઝડપી 
ટેસટીંગના પગલે ઝડપી સારવાર એમ મત્રમવધ સુમવધાઓ સાથે 
આ ટેસટીંગ વાન અમદાવાદ મજલ્ાની કોરોના સામેની લડાઈ 
માટે આગવું હમથ્થાર પુરવાર થ્શે. અમદાવાદ ્શહેરમાં  
ટદન પ્રમતટદન કોમવડ-૧૯ના કેસ વધી રહ્ા છે. પરંતુ આ રોગ 
અમદાવાદ મજલ્ામાં ફેલા્થ નહીં તે માટે મજલ્ા તંત્ર દ્ારા પણ 
મવ્ેશર્ તકેદારી રાખીને સઘન આરોગ્થ મવર્્થક કામગીરી ઉપરાતં 
રક્ષાતમક પગલા લેવા્થ છે. તેના ભાગ રૂપે આ ટેસટીંગ વાનનો 
પ્રારંભ કરા્થો છે. સમગ્ રાજ્થમાં આ પ્રકારની સુમવધા સવ્ય પ્રથમ 

અમદાવાદ મજલ્ાને પ્રાપ્ત થઈ છે. શ્રી બાબુએ જણાવ્થું હતું કે, 
એ વાન આરોગ્થની ટીમની ભલામણ અન ેમજલ્ા આરોગ્થ તંત્રની 
વ્થૂહરિના પ્રમાણે તમામ તાલુકા મથકે અને ગામડાઓમાં 
મોકલવામાં આવ્શે. તાલુકા આરોગ્થની ટીમ ્શંકાસપદ દદમીઓના 
સેમપલ વાનમાં અકત્ર કર્શે. મજલ્ાના લોકોને ટેસટ કરાવવા 
મજલ્ા મથકે નહીં જવું પડે અને તેને પગલે ્શહેરના કોઈ દદમીના 
િેપ લાગવામાંથી પણ તેઓ મુતિ રહી ્શક્શે. શ્રી અરૂણ મહે્શ 
બાબુએ વધુમાં જણાવ્થું હતું કે, જરૂટર્થાત હ્શે તો આ ટેસટીંગ 
વાન પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્ર, સામમૂહક આરોગ્થ કેનદ્ર, નગરપામલકા 
મથકે અન ેગામડાઓમા ંજ્થા ંપણ આરોગ્થની ટીમ હ્ેશ ત્થા ંજ્ેશ. 
આ વાનમાં બે બેઠક છે તેથી એક સાથે બે દદમીઓના સેમપલ લઈ 
્શકા્શ ેએટલુ ંજ નહીં આરોગ્થ કમમીઓની સલામતીન ેધ્થાન ેલઈને 
આ કમમીઓ સલામત અંતર રાખીને કોઈ પણ દદમીનું સેમપલ લઈ 
્શક્શે તેવી સુમવધા છે. આ વાનના પગલે ટેસટીંગમાં ઝડપ આવ્શે 
અને ્શંકાસપદ દદમીઓની અમે ત્રણ સવવે દરમમ્થાન અગાઉથી 
ઓળખ કરી રાખી હોઈ ખૂબ ટંૂકા સમ્થમા ંસમગ્ મજલ્ાન ેઆવરી 
લેવા્શે. કોરોના ્શંકસપદ દદમીને પણ ્શહેરમાં ટેસટ કરાવવા જવું 
નહી પડે એટલે તે રીતે પણ કોરોના પોમઝટીવ દદમીઓની સંખ્થા 
વધતી અટકાવી ્શકા્શે. •

વવશેષ
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સલામ	છે	કટોરટોના	્ટોધિાઓને...
કોમવડ-૧૯ વા્થરસની મહામારીએ 

મવશ્ આખાને ભરડામાં લીધુ છે. આ 
રોગને નાથવા રાજ્થ પ્ર્શાસન સતત 
કા્થ્યરત છે. અમદાવાદની સૌથી મોટી 
મસમવલ હોસસપટલ કમપાઉનડમાં ૧૨૦૦ 
બેડની હોસસપટલને કોમવડ હોસસપટલમાં 
ફેરવવામાં આવી છે. આખા રાજ્થમાંથી 
અને કેટલાક ટકસસાઓમાં રાજ્થ બહારથી 
પણ દદમીઓને અહીં દાખલ કરા્થા છે. આ 
દદમીઓની સેવામાં ત્રણ પાળીમાં અંદાજે 
૧૧૨૫ ્થોદ્ાઓ ૨૪ x ૭ ખડેપગે અને 
અમવરત સેવા બજાવે છે. 

આ હોસસપટલના સુિાર સંિાલન માટે 
હોસસપટલના ડીન તરીક ે ડૉ. મૈત્રે્થ 
ગજ્જરન ેજવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. 
ડૉ. ગજ્જર કહે છે કે, “અહીં ૬૫૭ દદમીઓ 
દાખલ છે તે પૈકી ૫૨૯ દદમીઓ પોમઝટીવ 
છે અન ે૧૨૯ દદમીઓના ટેસટ કરાઈ િકૂ્થા 
છે પરંતુ તેમના રીઝલટ આવવાના બાકી 
છે. આ દદમીઓમા ં૨૬૮ પરુર્ દદમીઓ અને 
૨૪૯ મમહલા દદમીઓ છે. તો તેમાં ૨૩ 
ટફમેલ િાઈલડ અને ૧૭ મેલ િાઈલડ 
દદમીઓનો સમાવે્શ થા્થ છે. ૭ દદમીઓ 
વસેનટલેટર પર છે, ૨૭ દદમીઓ ઓસકસજન 
પર છે અન ે૬૨૩ દદમીઓ નોમ્યલ ટ્ીટમનેટ 
મેળવી રહ્ા છે.મહેસૂલ મવભાગના અમધક 
મખુ્થ સમિવ શ્રી પકંજ કુમારના માગ્યદ્શ્યન 
હ ેઠળ આમથ ્ય ક  બાબતોના  સમિવ  
શ્રી મમમલનદ તોરવણે અને શ્રી આરોગ્થ 

કમમ્શનર શ્રી જ્થપ્રકા્શ ્શીવહરે સીધી 
દેખરેખ રાખી રહ્ા છે. 

હોસસપટલના આર.એમ.ઓ ડૉ. સંજ્થ 
સોલંકી કહે છે કે, અહીં પ્રત્થેક પાળીમાં 
૨૩ ડોકટર, ૧૦૪ નસ્ય, ૧૧ પેરામેટડકલ 
સટાફ અને ૨૩૪ વગ્ય-૪ના સેવકો અત્થંત 
મનષ્ઠાપૂવ્યક ફરજ બજાવે છે. એ રીતે 
૧૧૨૫ લોકો પોતાના ઘર-પટરવારની 
મિંતા ક્થા્ય મવના અહીં ફરજ બજાવે છે. 

આ ્થોદ્ાઓ, નથી તમેના ઘરની મિંતા 
કરતા કે નથી તેમના પટરવારની મિંતા 
કરતા... એમને મન તો બસ કોરોના 
દદમીઓની સેવા જ મૂળ મંત્ર છે. અત્ર ે
ઉલે્ખની્થ છે કે, અહીં ખાસ “ક્લીન રૂમ” 
કા્થ્યસનવત કરા્થો છે. જે પટરવારમા ંમાતા-

મપતા બન્ને કોરોના પોમઝટીવ હો્થ અને 
તેમના નાના બાળકો હો્થ અને કોઈ 
રાખનાર કે સભંાળ લનેાર ન હો્થ તો તવેા 
બાળકોને અહીંનો નસસીંગ સટાફ “માતા” 
બનીને સાિવે છે. આ “ક્લીન રૂમ”માં 
હાલ ૫ બાળકો છે જેઓ ૫ થી ૧૦ વર્્યની 
વ્થ જૂથના છે અને એક બાળક તો માત્ર 
દોઢ વર્્યનું છે...આ બાળકોને સેરેલેક 
પાવડરથી માંડીને જેં કંઈ જરૂરી હો્થ તે 
ખોરાક અપા્થ છે. આ બાળકો માટે ખાસ 
“એટેનડનટ” પણ રખા્થા છે. 

જે દદમીઓ દાખલ થ્થા હો્થ ત્થાં 
દદમીના કોઈ પણ સગાને િેપ ન લાગે 
એટલે સલામતી માટે જ વોડ્યમાં પ્રવે્શ 
અપાતો નથી... કોઈ ખાસ ટકસસામાં જરૂર 
હો્થ કે દદમીની લાગણી અને માંગણી હો્થ 
કે દદમી વેસનટલેટર પર હો્થ કે પ્રોસીજર 
જરૂરી હો્થ તેવા ટકસસામાં એક સગાને 
રક્ષાતમક સાધનો સાથે જવાની મંજૂરી 
અપા્થ છે અને અન્થ ટકસસાઓમાં નજીક 
એક મવ્શાળ ડોમ બનાવા્થો છે ત્થા ંતમામ 
સગાઓને બેસવાની વ્થવસથા કરવામાં 
આવી છે. અહીં પણ હોસસપટલનો સટાફ 
તહેનાત કરા્થો છે જેમને હોસસપટલ 
તરફથી મોબાઈલ અપા્થા છે. જેના દ્ારા 
દદમી તેમના સગા સાથે મવડી્થો કોલીંગથી 
વાત કરી ્શકે છે...સગાઓ માટે ૫૦ જટેલા 
મોબાઈલની વ્થવસથા કરાઈ છે. મારં 
સવજન સારી સસથમતમાં છે એટલી ખાતરી 
કરાવવા માટે હોસસપટલ તરફથી આ 
મવડી્થો કોલીંગની સુમવધા ઊભી કરાઈ 
હોવાનું ડૉ. ગજ્જર કહે છે.

આ રોગનું સંરિમણ ન વધે તે માટે 
પ્ર્શાસન સતત કા્થ્યરત છે. આરોગ્થ 
મવભાગ દ્ારા “કોરોના ્થોદ્ા બનો-ઘરે 
રહો, સુરમક્ષત રહો” ના ધ્થે્થમંત્ર સાથે 
ફરજ બજાવે છે. સલામ છે તેમના ધ્થે્થ, 
ધૈ્થ્ય અને સંવેદનાના ધબકારને....•

વવશેષ
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સાબરકાંઠાનું	ગામ	રાષ્ટ્રી્	કક્ાએ	િળક્્ું
રાષ્ટ્રી્	ગૌરવ	ગ્ામસભા	પંચા્ત	પુરસકાર-૨૦૨૦	મા્ે	તખતગઢની	પસંદગી 

ગુજરાત સરકાર ે ્શહેરોની સાથે 
ગામડાઓનો સવા્યગી મવકાસ ક્થષો છે. 
ગામડાઓમાં ્શહેરની સુમવધા ઉપલબધ 
કરાવી લોકોને વધુમાં વધુ સુ મવધા 
આપવાનો પ્ર્થાસ ક્થષો છ ે.  સાથે 
જનભાગીદારી થકી ગામડાઓમા ંમસિંાઈ, 
પીવાનું ્શુદ્ પાણી, ભૂગભ્ય ગટર સમહતની 
માળખાગત સવેાનો મવસતાર ક્થષો છે. જનેા 
પટરણામે ગુજરાતના ગામડાઓ દે્શ માટે 
આદ્શ્ય બન્થા છે.

તાજેતરમાં ભારત સરકારના પંિા્થત 
રાજ મંત્રાલ્થ દ્ારા સાબરકાંઠા મજલ્ાનાં 
તખતગઢ ગામને  િાઈલડ ફ્ર ેનડલી 
ગ્ામપંિા્થત એવોડ્ય CFGPA ૨૦૨૦, 
નાનાજી દે્શમખુ રાષ્ટી્થ ગૌરવ ગ્ામ સભા 
પંિા્થત પુરસકાર-૨૦૨૦થી સનમામનત 
કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ 
એવોડ્ય જીતનાર તખતગઢ ગુજરાતનુ ંપ્રથમ 

ગામ બન્થું છે. એવોડ્ય સાથે ગામના 
મવકાસના કા્થષો માટે ભારત સરકાર 
તરફથી રૂ. ૧૦ લાખ ગ્ામ પંિા્થતને 
મળ્શે. રાજ્થના પ્રાં મતજ તાલુકાના 
તખતગઢ ગામે નાનાજી દે્શમુખ રાષ્ટી્થ 
ગૌરવ ગ્ામસભા પુરસકાર-૨૦૨૦ પ્રાપ્ત 
કરી સાબરકાંઠાને ગૌરવ અપાવ્થું છે.

આ સાથે ગ્ામ પંિા્થતના મવમવધ 
મવકાસ કામોમા ંબદલ અન્થ પરુસકારો પણ 
મળ્થા છે. જેમા ંશ્રષે્ઠ ગ્ામ પિંા્થત એવોડ્ય, 

ગોકુમળ્થું ગામ એવોડ્ય, મનમ્યળ ગામ 
એવોડ્ય, સવમણ્યમ ગામ તથા સવચછ ગામ, 
મુખ્થમંત્રી મમહલા સ્શમતિકરણ પાણી 
સમમમત એવોડ્યનો સમાવે્શ થા્થ છે. આ 
સાથે સરકાર દ્ારા પ્રાપ્ત થ્થેલા રૂ. ૧૦ 
લાખની સહા્થ દ્ારા ગામમાં મવકાસના 
અન્થ કામો થકી ગામને સવ્યશ્રેષ્ઠ ગામ 
બનાવી સૌનો સાથ, સૌનો મવકાસ 
વડાપ્રધાનશ્રીના સવપ્નન ેસાકાર કરવા માટે 
ગ્ામજનો કટટબદ્ છે. •

વસવધિ

આંગણવાડી	કા્્ણકર	બહેનટો	માતા	જશટોદા	બનીને	ઘેર-ઘેર	ઘયૂમી	વળી
વડોદરા મજલ્ામાં સંકમલત બાળ મવકાસ ્થોજના એટલે કે 

આઇ.સી.ડી.એસ.ના ૧૧ ઘટકોમાં ૧૪૧૬ જેટલી આંગણવાડી 
કા્થ્યકર બહેનો કા્થ્યરત છે.ગુજરાતમા ંઆ બહેનોન ેમાતા જ્શોદાનંુ 
મબરૂદ આપવામાં આવ્થુ ંછે કારણ કે તમેના માધ્થમથી ૭ મમહનાથી 
લઈને ૬ વર્્યની ઉંમર સુધીના બાળકોને કુપોર્ણ મનવારણ માટે  
ટેક હોમ રા્શનના રૂપમાં પૂરક પોર્ણ આહાર અને પૂવ્ય પ્રાથમમક 
મ્શક્ષણ આપવામાં આવ ેછે. આમ, પોર્ણ કડીન ેજોડતા અગત્થના 
સેતુ તરીકે આ બહેનો સેવા આપી રહી છે.

આ બહેનો એ આંગણવાડીઓ બંધ હોવા છતાં ઘેર બેસી 
રહેવાન ેબદલ ેભલૂકાઓ, ટક્શોરીઓ, સગભા્ય અન ેધાત્રી બહેનોને 
ઘેર ઘેર ફરીને ટેક હોમ રા્શનના પેકે્ટસ પહોંિાડવાનું ભગીરથ 
કામ ક્થુું છે. તેમણે કોરોના મવર્્થક જરૂરી તકેદારીઓ પાળીને 
આ ભારે પટરશ્રમ માંગી લતંુે કામ ક્થુું છે અન ેતેની સાથ ેમલુાકાત 

લીધી એ પ્રત્થેક ઘરના લોકોને ટેક હોમ રા્શન પેકેટનો કેવી રીતે 
ઉપ્થોગ કરવો તનેુ ંમાગ્યદ્શ્યન આપવાની સાથ ેકોરોનાથી બિવાની 
તકેદારીઓનું આરોગ્થ મ્શક્ષણ આઇ.ઇ.સી.પ્રવૃમતિના ભાગરૂપે 
આપ્થું છે. આ કામગીરીમાં ્શક્થ હો્થ ત્થાં તેડાગર બહેનો તેમને 
મદદરૂપ બની છે.

્થોજનાના સંકલનકાર શ્રી રામગણી મમશ્રાએ જણાવ્થું કે, 
વડોદરા મજલ્ામાં સંકમલત બાળ મવકાસ ્થોજનાના ૧,૫૪,૭૩૨ 
ટેક હોમ રા્શન મેળવવાપાત્ર લાભાથમીઓ છે. સામાન્થ સંજોગોમાં 
આ લાભાથમીઓ નજીકના આંગણવાડી કેનદ્રો પરથી તેના પેકેટ 
મેળવે છે. પરંતુ લોકડાઉનને લીધે જે અસામાન્થ પટરસસથત સજા્યઈ 
છે તેમાં ઉપરોતિ વ્થવસથા હેઠળ મવતરણ ્શક્થ ન હતું. એટલે 
આ માતા જ્શોદાઓએ લાભાથમીઓના ઘેર ઘેર જઈને એમપ્રલ 
મમહનાનું ટેક હોમ રે્શન પહોંિાડું છે અને જાણે કે કૂવાને તરસ્થા 
સુધી લઈ જવાનું અનેરં કામ ક્થુું છે. ભારતી્થ સંસકૃમતમાં માતા 
જ્શોદા માતાથી પણ અદકેરા સ્નેહનું પ્રતીક ગણા્થ છે. 
લોકડાઉનના કપરા સમ્થમા ંપરૂક પોર્ણ આહાર ઘરે-ઘરે પહોંિાડી 
ભૂલકાઓના પૂરક પોર્ણની કાળજી લઈ આંગણવાડી કા્થ્યકર 
બહેનોએ માતા જ્શોદાનું મબરૂદ સાથ્યક ક્થુું છે. •
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કાોરાોના મહામારીનાો સામનાો કરવા સમગ્ દોશની જોમ ગુજરાતમાં 
પણ લાોકડાઉનનાો ચસૂત અમલ કરવામાં આવી રહ્યાો છો. ગજુરાત 
સરકારનાં મહ�મ પય�ાોનો પરરણામો રાજ્યમાં કાોરાોના વાયરસનાો 
ફોલાવાો રનયંત્રણમાં રાખી શકાયાો છો. નાગરરકાોનો આોછામાં આોછી 
તકલીફાોનાો સામનાો કરવાો પડો તો રીતના જનચહતલક્ષી રનણ્થયાો લોવામાં 
આવ્ા છો. કાોરાોના વાયરસનો ફોલાતાો અટકાવવા માટો મ�ુ મંત્રી શ્રી 
રવજયભાઈ રૂપાણી અનો નાયબ મુ�મંત્રી શ્રી નીરતનભાઈ પટોલની 
આગોવાની હોઠળ ગજુરાત રાજ્યના પય�ાોનો સફળતા મળી રહી છો. 
રાજ્યનાં બજ�લાઆોમાં વહીવટીતંત્રના સકારા�ક અનો જનચહતલક્ષી 
રનણ્થયાો-કાયા�નો કારણો રાજ્યની સાડા છ કરાોડ ઉપરાંતની જનતા 
પાોતાની જાતનો સુરબક્ષત મહોસૂસ કરી રહી છો. રાજ્યમાં અોક મચહના 
ઉપરાંતનાં સમયરી અમલી લાોકડાઉનની ��રત અનો કાોરાોનાના કહોર 
વ�ચો બજ�લાકક્ષાઅો મ�ુમંત્રીશ્રીના સીધા માગ્થદશ્થનરી ટીમ ગુજરાત 
દ્વારા કરવામાં આવોલા કાયા�ની રવગતવાર માચહતી પસતુત છો...

મુખ્મંત્ીશ્ીના	વનણા્ણ્ક	ને�તવ	અને	
પ્રત્ક્	માગ્ણદશ્ણન	હેઠળ	રાજ્ના	તમામ	
વજલ્ાઓ	કટોરટોના	સામે	બાથ	ભીડી	રહ્ાાં	છે...

વનધા્ણર
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	“નેગેટ્વવ્ી	મા્ે	પટોવિ્ીવવ્ી”થી	કામ	કરતું	અમદાવાદનું	વજલ્ા	પ્રશાસન
‘કટોરટોના	કટો	રટોકટોના’ના	કમ્ણ	મંત્	સાથે	કામ	કરતાં	કટોરટોના	સેનાનીઓ
" વહમાંશુ	ઉપાધ્ા્

મવશ્ આખામાં “પોમઝટીમવટી”્શબદ 
લોકોના વાણી વત્યન અને વ્થવહારમાં 
સૌથી વધુ પ્રિમલત બન્થો છે અને એટલું 
જ નહી તનેા અમલ માટે ધમ્યગરુઓ, ્થોગ 
ગુરઓ અને મેનેજમેનટના મનષણાતો પણ 
આગ્હ રાખતા હો્થ છે. પરંત ુ‘કોરોના’ની 
મહામારીએ ‘પોમઝટીવ’ ્શબદને જાણે 
ભ્થાનક બનાવી દીધો છે. આજે નાનામાં 
નાનો માણસ પણ એમ ઈચછતો થઈ ગ્થો 
છે કે, મારા કોરોના ટેસટનું પટરણામ 
‘નેગેટટવ’ આવે તો સાર. એટલું જ નહી 
અમદાવાદ મજલ્ાનું સમગ્ વહીવટીતંત્ર 
કોરોનાનું સંરિમણ વધે નહીં અથવા તો 
કોરોનાના સેમપલ ટેસટ નેગેટીવ આવે તે 
માટે પ્ર્થાસ કરી રહ્ં છે. 

અમદાવાદ મજલ્ા કલેકટર શ્રી કે.
કે.મનરાલા તથા મજલ્ા મવકાસ અમધકારી  

શ્રી અરૂણ મહે્શ બાબુના નેતૃતવ નીિે 
૧૬૦૦૦ જેટલા કમ્યિારીઓ કોરોના 
સેનાનીઓ તરીકે સતત કા્થ્યરત છે. 

રા્શનકાડ્ય ન ધરાવતા શ્રમમકોને 
અન્નબ્રહ્મ ્થોજના હેઠન આવરી લવેા્થા છે. 
સવવેની કામગીરી બાદ અમદાવાદ ગ્ામ્થમાં 
૧૦,૨૪૧ અને ્શહ ેરી મવસતારમાં 
૧,૦૦,૮૦૬ લાભાથષો નોંધા્થા છે. જમેાથંી 
અત્થાર સુધી અમદાવાદ ગ્ામ્થમાં 
૧૦,૧૩૦ અને ્શહ ેરી મવસતારમાં 
૯૦,૬૫૧ લાભાથમીઓને અનાજ મવતરણ 
કરા્થું છે. આ રીતે ગ્ામ્થ મવસતારમાં 
૯૯% અને ્શહેરી મવસતારમાં ૯૦% 
જેટલી કામગીરી પૂણ્ય કરાઈ છે.

મજલ્ા કલેકટરશ્રીએ વધુમાં જણાવ્થું 
કે, અત્થાર સુધી અમદાવાદ મજલ્ામાં 
વહીવટીતંત્ર અને સવૈસચછક-સેવાભાવી 
સંગઠનો મળીને કુલ ૨૦,૦૯,૪૦૪ ફૂડ 

પેક્ેટસ તથા ૨૬,૦૫૯ રા્શન કીટનું 
મવતરણ થ્ંુથ છે. સમગ્ મજલ્ામાં ૫૯ 
આશ્ર્થકેનદ્રો- ્શેલટરહોમ કા્થ્યરત કરા્થા 
છે, જેમા ૧ હજાર જેટલા લોકોએ આશ્ર્થ 
મેળવ્થો છે. આ લખા્થ છે ત્થાં સુધીમાં 
લોકડાઉન ઉલં્ઘનના ૧૨૮૧ ટકસસા સામે 
આવ્થા છે, ૮૬ વાહન ટડટેઇન ક્થા્ય છે, 
૭૧૪ લોકોની અટકા્થત કરાઇ છે તથા 
૪૮૧ એફ.આઈ.આર. દાખલ કરવામાં 
આવી છે.

કલકેટરશ્રીએ જણાવ્થુ ંકે, મજલ્ા મથકે 
કા્થ્યરત કંટ્ોલરૂમમાં ૫૦૯૮ લોકોએ ફોન 
કરી સમસ્થાનુ ંસમાધાન મળેવ્થુ ંછે. બહધુા 
રા્શન, વાહન વ્થવહાર, દૂધ, કરી્થાણું, 
દવા, તબીબી જરૂટર્થાત, પાણી અને 
સફાઈને  લગતી સમસ્થાઓ માટ  ે
નાગટરકોના ફોન આવી રહ્ા છે. ્શહેરી 
મ વ સ ત ા ર મ ાં થ ી  આ વ ત ા  ફ ો ન 
મહાનગરપામલકાન ેડા્થવટ્ય કરવામા ંઆવે 
છે. કલેકટરશ્રીએ જણાવ્થું કે, મુખ્થમંત્રી 
રાહત ફંડમાં રૂ. ૩,૮૬,૧૬,૬૧૩નું દાન 
સવીકારવામાં આવ્થું છે. સાથે જ તેઓએ 
મજલ્ાના શ્રેષ્ઠીઓ-મહાનુભવોને ઉદાર 
હાથે આ ફંડમાં ફાળો આપવા અપીલ  
કરી છે. •

Whatsapp	પર	એક	મેસેજ	આવ્ટો	અને	
દદદી	મા્ે	તંત્	દ્ારા	દવા	મટોકલાઈ

અમદાવાદ ્શહેરના કુબેરનગર મવસતારમાં શ્રી પાણીબહેન રવજીભાઈ પરમાર રહે 
છે. ઉંમર એમની ૬૨ વર્્ય... તેઓને સુગર, બલડપ્રે્શર અને અન્થ બીમારી છે. આમ તો 
તેઓ મસમવલ હોસસપટલ ખાતેથી દવા મેળવીને ્શરીર સાિવતા હતા. કોરોનાની 
પટરસસથમતમાં લોકડાઉનનો િુસત અમલ-બંદોબસત ્શર થ્થો...દરમમ્થાન શ્રી પાણીબહેન 
પાસે દવા ખલાસ થઈ ગઈ... સીવીલ હોસસપટલમાં જવા્થ એવું હતું નહીં અને ગરીબ 
પટરવારના હોઈ દવા લેવાના પૈસા પણ નહોતા...

પાણીબહેને તેમના વતન ધાનેરા ફોન ક્થષો... અને ક્થાંકથી અમદાવાદ મજલ્ાના 
ડેપ્થુટી કલેકટરનો નંબર મેળવી સંપક્ક ક્થષો... અમદાવાદ વેસટના મસટી ડેપ્થુટી કલેકટર 
શ્રી જે.બી.દેસાઈએ તરત જ સંવેદન્શીલતા અને રસ દાખવી અસારવાના મામલતદાર 
શ્રી અ્શોકભાઈને સૂિના આપી... અને સક્કલ ઓટફસર મારફતે આ વટરષ્ઠ નાગટરકને 
જોઈતી દવાનું મલસટ whatsapp ઉપર મેળવીને મેટડકલ સટોરમાંથી ખરીદી કરી 
તેઓના ઘરે રૂમમાં જઈ પહોંિતી કરી. 

આ તો સામે આવેલું ઉદાહરણ છે.. પરંતુ મજલ્ામાં ક્થાં્થથી પણ કોઈની નાની 
જરૂટર્થાત માટે પણ ફોન કે મેસેજ આવે તો તંત્ર તરત જ મદદ માટે દોડે છે... અત્રે 
ઉલ્ેખની્થ છે કે મજલ્ા પ્ર્શાસન દ્ારા જ્થાં જરૂર પડે ત્થાં મેટડકલ સટોરમાંથી દવા 
ખરીદી જરૂટર્થાતમંદ ગરીબ શ્રમમક વટરષ્ઠ નાગટરકને તે દવા રૂબરૂમાં પહોંિતી કરવામાં 
આવે છે... ધન્થ છે તંત્રની સંવેદન્શીલતાને.

વનધા્ણર
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રાજકટો્માં	કટોરટોનાના	કહેર	સામે	પ્રશાસનનટો	પ્રચંડ	પુરુષાથ્ણ	
" રાજેદ્રિ	રાઠટોડ

દે્શ-દુમન્થામાં થઈ રહેલા કોરોનાના 
સંરિમણને  ધ્થ ાને  લઈ ગુજરાતના 
નાગટરકોન ેબિાવવા માટે મુખ્થમતં્રીશ્રીના 
મનણા્ય્થક નેતૃતવ હેઠળ આખુ ગુજરાત 
કટટબધધ છે. ગુજરાતમાં કોરોનાની 
મહામારી વધુ ન ફેલા્થ તે માટેના ્થથાથ્ય 
પ્ર્થાસો આરંભા્થા છે. રાજકોટમાં કોરોના 
વા્થરસને ફ ેલાતો અટકાવવા માટ ે 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મજલ્ા 
કલેકટર શ્રી ર ેમ્થા મોહન, પોલીસ 
ક મમ્શનર શ્રી  મનોજ અગ્વાલ , 
મ્થમુનમસપલ કમમ્શનર શ્રી ઉટદત અગ્વાલ 
અને મજલ્ા મવકાસ અમધકારીશ્રી અમનલ 
રાણાવમસ્થા, રાજકોટના મે્થર શ્રી 
બીનાબહેન આિા્થ્યની સાથે મુખ્થ મજલ્ા 
આરોગ્થ અમધકારી શ્રી મમતેર્ ભંડેરી અને 
તમેની આરોગ્થની ટીમ કોરોના વા્થરસને 
ફેલાતો અટકાવવા માટે મજલ્ામા ંઆરોગ્થ 
્થજ્ આરંભા્થો છે. 

ર ાજક ોટમાં  નવ મન મમ ્યત  સુપર 
સપમે્શ્થામલટી હોસસપટલમા ંકોવીડ - ૧૯ની 
સારવાર અથવે ૨૬૦ બેડની આઈ.સી.્થુ. 
તેમજ ઓસકસજન અને વેસનટલેટરની 
સુમવધા ઉપલબધ બનાવવામાં આવી. આ 
ઉપરાંત કોરોના વા્થરસના સંરિમણને 
ધ્થાને લઈ રાજકોટ ્શહેરની િારે તરફ 
આવલે હોસસપટલોમા ંડેડીકેટેડ કોમવડ હેલથ 
સેનટર ઊભા કરવામાં આવ્થા. જે અનવ્થે 
ભાવનગર રોડ, ગોંડલ રોડ, કાલાવડ રોડ 
અને જામનગર રોડ ઉપર મવમવધ 
મવસતારમા ંઆવલે ૧૨ જટેલી હોસસપટલમાં 
૨૨૧ રૂમમાં ૯૧૯ જેટલા બેડની સાથેની 
એકસ-રે, વેસનટલેટર, ઇસીજી, લેબોરેટરી 
જેવી સુમવધા ઉપલબધ બનાવવામાં આવી 
છે. તેમાં ૧૨૬ આ્થુર્ ડોકટર, ૧૧૩ 
પેરામેટડકલ સટાફ, ૨૧ એમબ્થુલનસ તેમજ 
આરોગ્થ સાથે જોડા્થેલા ૧૪૨થી વધુ 
આરોગ્થકમમીઓ કા્થ્યરત છે.

આ ઉપરાતં રાજકોટ મજલ્ાના લોકોને 
મહામારીના સમ્થમાં માનમસક સમધ્થારો 
મળ ે સ ાથ ો-સાથ આવી મવપટરત 
પટરસસથમતમાં સંમનષ્ઠા સાથે કા્થ્યરત રહેલા 
ઉચ્ અમધકારીશ્રીઓને સંવેદન્શીલ 
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી દ્ારા 
મવડી્થો કોનફરનસના માધ્થમથી સમ્થાંતરે 
સંવાદ કરી સમગ્ પટરસસથમતનો તાગ 
મેળવવાની સાથે જરૂરી પ્રેરક માગ્યદ્શ્યન 
પૂરં પાડવામાં આવી રહ્ં છે.

લોકડાઉન દરમમ્થાન મજલ્ાના 
જરૂટર્થાતમંદ પટરવારોને રા્શન મળી રહે 
તે માટે સરકારે કરેલા મનણ્ય્થને ધ્થાને લઈ 
રાજકોટ મજલ્ાના લાભાથમીઓન ેઅન્ન બ્રહ્મ 
્થોજના હઠેળ અનાજનું મવના મૂલ્ેથ 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે.

આંગણવાડીઓના બાળકો, સગભા્ય, 
ધાત્રી માતા અન ેટક્શોરીઓન ેલોકડાઉનના 
સમ્થમાં પણ પોર્ણ્થુતિ આહાર મળી 
રહે તવેા ્શભુહેતથુી આગંણવાડીની બહેનો 
દ્ ાર ા  મજલ્ામાં  ક ા્થ ્ય રત ૧૩૭૩ 
આંગણવાડી કેનદ્રોમાં પૂરક પોર્ણ આહાર 

આપવામાં આવી રહ્ો છે. રાજકોટનું 
એકપણ બાળક કુર્ોમર્ત ન રહે તેવી નેમ 
પરુી કરવા લોકડાઉનના સમ્થમા ંઆઈ.સી.
ડી.એસ. દ્ારા રાખવામાં આવી છે. 

રાજ્થના ખડેતૂોન ેલોકડાઉનના કારણે 
તકલીફ ન પડે તે માટે રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
લેવામાં આવેલા મહતકારી મનણ્ય્થો અનવ્થે 
પીએમ ટકસાન સનમાન મનમધ ્થોજના 
અતંગ્યત રાજકોટ મજલ્ાના ૧.૨૧ લાખથી 
વધુ ધરતીપુત્રોના ખાતામાં રૂ. ૧૪૫ 
કરોડથી વધુની રકમ જમા કરાવવામાં 
આવી છે, એટલું જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોના 
ઉતપાદનના સમ્થસર વિેાણ સાથ ેગ્ામીણ 
અથ્યતતં્ર જળવાઈ રહે ત ેમાટે લોકડાઉનની 
સસથમતમાં અનાજ માકકેટ્થાડ્ય ્શરૂ કરવાના 
રાજ્થ સરકારના મનણ્ય્થના પગલ ેરાજકોટ 
મજલ્ાના ૫,૮૯૬ ખેડૂતોએ તેમની 
ખેતપેદા્શના વેિાણ માટે ઓનલાઈન 
રમજસટ્ે્શન કરાવી  મન્થત ટદવસે 
માકકેટ્થાડ્યમાં જોઈ તેમના ઉતપાદનોનું 
વેિાણ પણ કરી રહ્થાં છે. 

આ ઉપરાંત મજલ્ામાં  આંમ્શક 
ઔદ્ોમગક છૂટછાટ આપવાની સરકારની 
માગ્યદમ્શ્યકાને ધ્થાને લઇ મજલ્ા પ્ર્શાસન 
દ્ારા રાજકોટ મજલ્ાના ૬,૪૪૮ 
ઔદ્ોમગક એકમોને મંજૂરી આપવામા ં
આવી છે.

કોરોના વા્થરસથી મુકત કરવા 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ઉપાડલેા 
અમભ્થાનમાં પ્રત્થેક ગુજરાતીઓ તન – 
મન  –  ધનથ ી  સહભ ાગ ી  બન ી 
રાજકોટવાસીઓએ તા. ૨૨મી એમપ્રલ 
સુધીમાં રૂમપ્થા ૭.૧૯ કરોડથી વધુ રકમ 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાં અને રૂ. ૯૦ 
લાખથી વધુની રકમ વડાપ્રધાનશ્રીના 
રાહત ફંડમાં જમા કરાવી છે. આ સાથે 
રાજકોટ ્શહેર સમહત મજલ્ામાં મવમવધ 
સામામજક, ધામમ્યક સંસથાઓ તેમજ 
દાતાઓ દ્ારા સદાવ્રતો િાલુ રહ્ાં છે. •

વનધા્ણર

økwshkík ૧ મે, ૨૦૨૦35



કટોરટોનારૂપી	આ્ફતનટો	સામનટો	કરતું	સુરત	
" મહેદ્રિ	વેકટર્ા

સમગ્ મવશ્ કોરોના વા્થરસની 
મહામારી સામે સંઘર્્ય કરી રહ્ં છે. રાજ્થ 
અને કેનદ્ર સરકાર પણ પૂરી તાકાત અને 
તૈ્થારી સાથે કોરોના સામે લડી રહ્ા છે. 
આફતને અવસરમાં પટરવમત્યત કરવાનો 
સુરતનો ઈમતહાસ રહ્ો છે, ત્થારે સુરત 
મજલ્ા વહીવટીતંત્ર, મહાનગરપામલકા 
અન ેસામામજક સેવા સસંથાઓએ ખભખેભા 
મમલાવી કોરોનાના જંગમાં સુરતના 
ન ાગ ટરક ોન ા  આરોગ્થ ,  શ્ર મમક ો - 
જરૂટર્થાતમંદ લોકોને આશ્ર્થ અને 
ભોજનની કાળજી લેવાની સાથે કોરોના 
સંરિમણને આગળ વધતું અટકાવવાની 
કામબલેદાદ કામગીરી કરી છે. સુરત ્શહેર 
પોમલસ અને ગ્ામ્થ પોમલસે લોકડાઉનના 
કડકપણે અમલ સાથે લોકોની સુરક્ષા અને 
જનમહત માટેના સખતાઈભ્થા્ય પગલા લઈ 
કા્થદાનું પાલન કરાવવાની જવાબદારી 
મનભાવી છે.

સુરતમાં કોરોના પોમઝટીવ દદમીઓને 
રાખવા માટે મહાનગરપામલકા સિંામલતમાં 
સમીમેર કોમવડ-૧૯ હોસસપટલમાં ૭૦૦ 
જેટલા આઈસોલે્શન વોડ્ય તૈ્થાર કરવામાં 
આવ્થો છે. જ્થારે નવી મસમવલ હોસસપટલમાં 
કોમવદ-૧૯ હોસસપટલમાં ૨૫૦ જેટલા 
આઈસોલે્શન બેડની વ્થવસથા ઊભી 
કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાતં દ.ગ.ુ્થમુન. 
ખાતે  સમરસ હોસટલેમ ાં  સરકારી 
કોરનટાઈનની વ્થવસથા પણ ઊભી કરવામાં 
આવી છે.

સરુત મહાનગરપામલકાના માધ્થમથી 
અક્ષ્થપાત્ર સંસથા તથા મવમવધ ઝોનના 
કોમ્થુમનટી ટકિન મારફતે ૨૭ ટદવસ 
દરમમ્થાન કુલ ૩૫,૬૦,૪૬૫ ફૂડ/ભોજનની 
વ્થવસથા કરી છે. જ્થારે મવમવધ એન.જી.ઓ, 
દાતાઓ, મંડળો, દાતાઓ દ્ારા કુલ 
૭૮,૮૩,૫૭૬ ભોજન, ફૂડપકેેટો માટેની 
વ્થવસથા કરી છે. કોઈ એક નાના રાજ્થ 

જટેલી વ્થવસથા વહીવટીતંત્ર અન ેમનપા 
દ્ારા સવૈસચછક સંસથાઓ, દાતાઓની 
મદદથી થઈ રહી છે. ગુજરાતની પ્રથમ 
ઘટના કહી ્શકા્થ કે, લોકડાઉન દરમમ્થાન 
૨૪ માિ્યથી ૧૯મી એમપ્રલ સધુીમા ં્શહેરમાં 
૧.૧૪ કરોડ જટેલા ફુડ પકેેટ/ભોજનની 
વ્થવસથા પ્રાંમત્થ શ્રમમકો, ઘરમવહોણા, 
મવધવા બહેનો માટે કરવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત ્શેલટર હોમમાં રાખવામાં 
આવેલા ૧૩૪૧ શ્રમમકો તથા એકલવા્થુ 
જીવન જીવતા ૧૨૩૯ જેટલાં વૃધધો અને 
ટદવ્થાંગો, મવધવા મમહલાઓ અને ૮૦૦ 
ઘરમવહોણા લોકોને ઘરે બેઠાં રોજના બે 
ટાઈમ ભોજનની સુમવધા પૂરી પાડવામાં 
આવે છે. 

લોકડાઉન દરમમ્થાન જરૂટર્થાતમંદો 
પૈકી રે્શનકાડ્ય ન ધરાવતાં ગરીબ, શ્રમમક, 

મનરાધાર વ્થમતિ ભૂખ્થા ન સુવે એવી 
ભાવનાથી અન્ન બ્રહ્મ ્થોજના અનવ્થ ેસરુત 
મજલ્ા પુરવઠા મવભાગ દ્ારા વાજબી 
ભાવની દુકાનો મારફતે સુરત મજલ્ામાં 
૫૬,૧૭૬ જરૂરતમંદોને તેમજ ્શહેરી 
મવસતારમાં ૪૬,૮૮૫ લાભાથમીઓને ઘઉંં, 
િોખા, ખાંડ, દાળ, અને મીઠું જેવી 
જીવનજરૂરી ખાદ્ સામગ્ી આપવામાં 
આવી હતી.

સુરત મહાનગરપામલકા દ્ારા ્શહેરને 
કોરોનાના સંરિમણથી સુરમક્ષત રાખવા 
્શહેરમાં તા.૨૧મી એમપ્રલ સુધીમાં કુલ 
૭૫,૦૦૨ જેટલા જાહેર સથળો, એ.
પી.એમ.સી. બેંકો, સરકારી કિેરીઓ 
સમહત મેટડકલ સેનટરો, ડેરીઓ અને 
આવશ્થક વસતુઓની દુ ક ાનો  પર 
સેમનટાઇઝે્શન અને ટડસઇનફેક્શનની 
કામગીરી કરાઈ હતી. 

લોકડાઉનની સસથમતમાં મમહલાઓને 
રાહત મળે તેવા આ્શ્થથી ભારત 
સરકારના ગ્ામીણ મવકાસ મવભાગ દ્ારા 
પી.એમ. ગરીબ કલ્થાણ ્થોજના અંતગ્યત 
જન ધન ખાતાધારક મમહલાઓના બિત 
ખાતામાં રૂા.૫૦૦ની રકમ લેખે પ્રથમ 
તબક્કામાં સુરત મજલ્ામાં ૫.૮૫ લાખ 
જનધન ્થોજના હેઠળના મમહલા બિત 
ખાતા ધારકોના ખાતામાં રૂા.૨૯ કરોડ 
જમા કરવામાં આવ્થાં છે.

રાજ્થ અન ેકેનદ્ર સરકારની માગ્યદમ્શ્યકા 
અને કોરોના સંકટ દરમમ્થાન લેવા્થેલા 
જનમહતના પગલાઓંનુ ંપ્રમતમબબં સરુતના 
સમગ્ વહીવટી તંત્ર, મહાનગરપામલકા 
અન ેપોમલસ મવભાગની કામગીરીમા ંઝળકે 
છે. તંત્ર અને સામામજક સેવા સંસથાઓએ 
ખભેખભા મમલાવી કોરોનાની આપદાનો 
પડકાર ઝીલ્થો છે. કોરોના સામેના જંગમાં 
સરકાર અને સમાજની અતૂટ એકતાના 
સુરતમાં દ્શ્યન થા્થ છે. •
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િાલાવાડે	િીલ્ટો	પડકાર

" હેતલ	દવે
દે્શ – દુમન્થા સામે ઊભી થ્ેથલી 

કોરોના વા્થરસ રૂપી વૈમશ્ક મહામારીના 
સમ્થમ ાં  ગુજર ાતન ા  મુ ખ્થ  મંત્ર ી  
શ્રી  મવજ્થભાઈ રૂપાણી  પ ોત ાના 
નાગટરકોના રક્ષણ માટ ે કટટબદ્ બની 
કા્થ્ય કરી રહ્થા ંછે. જનેા કારણ ેગજુરાતના 
અન્થ કેટલાક મજલ્ાઓની સાથ ેસૌરાષ્ટનું 
પ્રવે્શદ્ાર ગણાતા સુરેનદ્રનગર મજલ્ામાં 
તા. ૨૦મી એમપ્રલ સુધી કોરોના પ્રવે્શી 
્શક્થો નથી. કનેદ્ર - રાજ્થ સરકારની 
માગ્યદમ્શ્યકા મુજબ સુરનેદ્રનગર મજલ્ા 
પ્ર્શ ાસન  દ્ ા ર ા  મજલ્ા  કલે ક ટ ર  
શ્રી ક ે. રાજે્શના માગ ્યદ્શ ્યન હ ેઠળ 
મજલ્ામાં લોકડાઉનના અસરકારક 
અમલની સાથે આરોગ્થ મવભાગની સાથે 
સબંમધત મવભાગોના કમ્ય્થોગી અમધકારી–
ક મ ્ય િ ા ર ી ઓ  મ જ લ્ ા વ ા સ ી ઓ ન ા 
આરો ગ્થન ી  જાણવણીનું  ્થજ્ક ા્થ ્ય 
સંમનષ્ઠતાથી કરી રહ્ાં છે.

કોરોનાની મહામારી સામે મજલ્ામાં 
આરંભા્ેથલા આરોગ્થ ્થજ્ની વાત કરીએ 
તો, સુરેનદ્રનગર મજલ્ામાં કોરોનાની 
સંભમવત પટરસસથમતને પહોંિી વળવા માટે 
મજલ્ા મથકે ગાંધી હોસસપટલ ખાતે ૧૦ 
ડોકટર, ૧૦૦ આઈસોલે્શન બેડ તથા 
૧૦ વેસનટલેટર ધરાવતી ડેમઝગે્ટેડ કોવીડ 
હોસસપટલ ઊભી કરવામાં આવી છે. 
જ્થારે મજલ્ાના લીંબડી અને ધ્રાંગધ્રા 
ખાતે ૨૦-૨૦ બેડની અને સુરનેદ્રનગર 

ખાતે આવેલ સી.્ુથ.્શાહ મેટડકલ કોલેજ 
અને હોસસપટલ ખાતે ૫૦ બેડ ધરાવતા 
ડેડીકેટ ેક કોમવડ હેલથ સેનટરની પણ 
વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 
મજલ્ામાં ૧૬૦ બેડની સુમવધાવાળા ૮ 
કોવીડ કેર સેનટર પણ કા્થ્યરત કરવામાં 
આવ્થા છે.

મજલ્ામાં કોરોના વા્થરસને ફેલાતો 
અટકાવવા માટે મજલ્ાના આરોગ્થ 
મવભાગની ટીમ દ્ારા બે તબક્કામાં હાઉસ 
ટુ હાઉસ સવવેલનસની કામગીરી કરવામાં 
આવી છે. જે અનવ્ેથ પ્રથમ તબક્કામાં 
આરોગ્થ મવભાગની ૫૦૭ ટીમ દ્ારા 
૩.૩૨ લાખથી વધુ ઘરોની ૧૬.૬૧ લાખ 
વસતીનો સવવે કરવામાં આવ્થો હતો. 
જ્થારે બીજા તબક્કાની સવવેલનસની 
કામગીરી િાલી રહી છે જેમાં અત્થાર 
સુધીમાં આરોગ્થ મવભાગની ૫૧૨ ટીમ 
દ્ારા ૧.૨૧ લાખથી વધુ ઘરોની ૬.૦૮ 
લાખ વસતીના સવવેની કામગીરી પૂણ્ય 
કરવામાં આવી છે. મજલ્ામાં અત્થાર 
સુધીમાં અન્થ મજલ્ા કે રાજ્થોમાંથી 
આવેલ ૧૪૫ મુસાફરોનો ૧૪ ટદવસનો 
કોરેનટાઈન પૂણ્ય થ્થો છે. 

અન્થ મજલ્ામાંથી આવતા મુસાફરો 
– લોકો દ્ારા સુરેનદ્રનગર મજલ્ામાં 
કોરોનાનું સંરિમણ ન ફેલા્થ તે માટે 
સુરેનદ્રનગર મજલ્ાની અન્થ મજલ્ાઓ 
સાથે જોડતી તમામ સીમાઓ બલોક 
કરવામાં આવી છે. મજલ્ામાં ૨૦ પોલીસ 

સટે્શન, ૧૭ આઉટકોસટ અને ૯ કા્થમી 
િેકપોસટ આવેલી છ ે. આ ઉપરાંત 
CCTV કમાનડ કંટ્ોલ રૂમ (નેત્રમ) દ્ારા 
૨૪ કલાક નજર રાખવામાં આવી રહી 
છે. લોકડાઉનના કારણે સુર ેનદ્રનગર 
મજલ્ાના ૫.૪૮ લાખથી વધુ ફુડ પેકેટનું 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. 

મજલ્ાના  ૧ ,૯૫,૭૩૪ એન.
એફ.એસ.એ. કાડ્યધારકો, ૧,૨૮,૩૬૯ 
નોન એન.એફ.એસ.એ. કાડ ્યધારકો, 
૧૦,૭૩૪ બી.પી.એલ. એન.એફ.
એસ.એ. કાડ્યધારકોને રા્શનનો જરથો 
પુરો પાડવામાં આવેલ છે અને અન્ન બ્રહ્મ 
્થોજના અંતગ ્યત પ્રથમ તબક્કામા ં
૧૧,૩૭૩ કાડ્યધારકોને રા્શન આપવામાં 
આવેલું છે. 

કોરોનાની વૈમશ્ક મહામારી સામે દે્શ 
અને દુમન્થા લડી રહ્થા છે. પ્રત્થેક દ્ેશ 
તેના નાગટરકોને આ મહામારીના 
સમ્થમાં બિાવવા માટે કટટબદ્ બન્થો 
છે. કોરોનારૂપી આફતમાંથી ગુજરાતના 
નાગટરકોને  બહાર લાવવા રાજ્થ 
સરકારના કા્થષોમાં સહભાગી બનવા 
શ્રેષ્ઠીજનો અને  સં સથાઓની સાથે 
સરકારના કમ્ય્થોગીઓ પણ જોડાઈને 
્થથા્શટકત આમથ્યક ્થોગદાન આપ્થું છે. 
જેના પટરણામે તા. ૨૦ મી એમપ્રલ 
સુધીમાં ઝાલાવાડમાંથી રૂમપ્થા ૨.૨૫ 
કરોડથી વધુનું અનુદાન મુખ્થમંત્રીશ્રીના 
રાહત ફંડમાં જમા થ્થું છે. •

વનધા્ણર
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વડોદરાનો ઇમતહાસ ખખંોળો તો જ ેતે 
સમ્થ ેપલેગ, મરકી એટલ ેકે કોલેરા જવેા 
રોગો સામ ે લડવા રાજ્થ ્શાસનની પૂવ્ય 
તૈ્થારીઓ અને આરોગ્થ વ્થવસથાઓની 
ગાથાઓ ઉજાગર થા્થ છે. એ પરંપરા અને 
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી અને 
ના્થબ મખુ્થ મતં્રી શ્રી નીમતનભાઈ પટેલના 
મવિાર્શીલ માગ્યદ્શ્યન લોકસહ્થોગ સાથે 
સકંમલત મવમન્થોગ કરી વડોદરા કોરોનાના 
પડકારનો સામનો કરી રહં્ છે.

વડોદરામાં કોરોના સામનેી લડાઇ અનકે 
વ્થહૂ રિના હેઠળ અન ે મજલ્ા કલેકટર 
શ્રીમતી ્શામલની અગ્વાલ તથા અન્થ ઉચ્ 
અમધકારીશ્રીઓના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ 
મક્કમતાપવૂ્યક લડવામા ંઆવી રહી છે જેમાં 
આ નગરીની આગવી ખામસ્થત અનસુાર 
ધામમ્યક સંસથાઓ, સામામજક મંડળો, 
ઔદ્ોમગક અન ેવ્થાપાટરક સગંઠનો, સવેા 
સસંથાઓ અન ેનાગટરક સગંઠનો સમહત 
અસંખ્થ વ્થમતિગત દાતાઓ ખભેખભો 
મમલાવી સહ્થોગ આપી રહ્ા છે.

કોરોનાના એંધાણ પારખીને રાજ્થ 
સરકાર અને આરોગ્થ મવભાગના ટદ્શા 
મનદદે્શો પ્રમાણ ેસ્થાજી હોસસપટલમા ંભારત 
સરકારના ટદ્શા મનદદે્શો અને પ્રોટોકોલ 
અનુસરીને વેસનટલેટર સમહતના જરૂરી 
સાધનો, ઉપકરણો, તબીબો અને આરોગ્થ 
માનવ સંપદા સાથે સ્થાજી હોસસપટલમાં 
અલા્થદા આઇસોલેસન મવભાગની 
વ્થવસથા રાખવાની સાથ ેજી.એમ. ઈ.આર.
એસ.હોસસપટલ અન ેમટેડકલ કોલજે, ગોત્રી 
ખાતે જરૂરી સુસજ્જતા કેળવવામાં આવી 
હતી. ્શરૂઆતમાં ્શકંાસપદ અન ેપોમઝટટવ 

દદમીઓની સારવાર સ્થાજી હોસસપટલમાં 
કરવામાં આવી અને તે પછી ગોત્રી 
હોસસપટલમાં ખાસ કોમવડ ૧૯ સારવાર 
સુમવધા રાજ્થ સરકારના ટદ્શા મનદદે્શો 
અનસુાર પ્રથમ ૫૦ પથારીથી ્શરૂ કરવામાં 
આવી. આ સુમવધા મવસતારીને ૨૫૦ 
પથારી અને જરૂર પડે ૫૦૦ પથારી સુધી 
વ્થાપક બનાવી ્શકા્થ છે. આ ઉપરાંત 
રેલવેના, અગ્ણી ખાનગી દવાખાનાઓ 
અને મેટડકલ કોલેજોના સહ્થોગથી તે 
૧૦૦૦ પથારી સુધી લઈ જવા્થ તેવી 
રૂપરેખા તૈ્થાર કરવામાં આવી છે.

આમ, વડોદરા ્શહેર અને મજલ્ામાં 
અનેકમવધ મોરિે, સેવા અને સહ્થોગના 
સંકલનથી, રાજ્થ ્શમતિ સાથે લોક્શમતિ 
અને વહીવટી કુ્શળતા જોડીને કોરોનાનો 
સામનો કરવામાં આવી રહ્ો છે.

સ્થાજી અને ગોત્રી હોસસપટલે પ્રથમ 
તબક્કાના ૯ પૈકી ૭ દદમીઓને તબીબી 
અનભુવ અન ેવૈમશ્ક સારવાર પરંપરાઓનું 
સંકલન સાધીને જીવતદાન આપી રોગ 
મુતિ ક્થા્ય છે. સાજા થ્થેલા દદમીઓ પૈકી 
મબન મનવાસી ભારતી્થ દદમીઓ એ તો ત્થાં 
સુધી કહ્ં કે અમે કદાિ મવશ્ના અન્થ 
મવકમસત દે્શોમા ંહોત તો પણ આવી ઉમદા 
અન ેસવંદેનાસભર સારવાર ના મળી હોત. 

લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં મજલ્ા 
પ્ર્શાસન દ્ારા વડોદરા ્શહેર-મજલ્ામાં 
આવશ્થક િીજવસતુઓનો પુરવઠો 
નાગટરકોન ેસરળતા મળી રહે ત ેમાટે ખાસ 
તકેદારી અન ેઅગમિેતીના પગલા લવેામાં 
આવ્થા છે. 

મજલ્ામાં ૪ અનાજ માકકેટ ્શરૂ 
કરવામાં આવ્થા છે. જેમાં ખેડૂતો પોતાની 

ખેતપેદા્શોનું વેિાણ કરે છે. અત્થાર 
સુધીમાં  ખેડૂતોએ ૬૬૨૪ મવિનટલ 
જણસોનું વેિાણ ક્થુ્ય છે.

ક ો ર ો ન ા  સં ક ટ ને  અનુ લક્ષ ી ને 
અગમિેતીના પગલા ંરૂપે મજલ્ા પ્ર્શાસન 
દ્ારા ૨,૦૮૭ રજૂઆતોનંુ મનરાકરણ 
આણીને ૨૧,૧૯૩ જરૂટર્થાત મંદોને 
ભોજન અને અનાજ કટર્થાણું પહોંિાડું 
છે. અત્થાર સુધીમાં કુલ ૬,૭૦,૪૪૮ ફૂડ 
પેકટે અને ૧૩,૭૩૧ ખાદ્ાન્ન કીટ 
જરૂટર્થાતમંદ પટરવારો અને વ્થમતિઓને 
અન્ન સેવારૂપે પહોંિાડવામાં આવી છે. 

લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં વડોદરા 
મજલ્ા પ્ર્શાસન, વડોદરા મહાનગરપામલકા, 
પોલીસ અને જીઆઇડીસી દ્ારા કીટનું 
જરૂટર્થાતમંદોને મવતરણ કરી કોરોના 
કહેર વચ્ે મજલ્ા પ્ર્શાસન તેમની સાથે 
છે તેની સાિે જ પ્રતીમત કરાવી છે. 

વડોદરા ્શહેર-મજલ્ામાં રાજ્થ 
સરકારના મનણ્ય્થ અનુસાર પાત્રતા 
ધરાવતા ૨.૦૭ લાખ રે્શનકાડ્યધારકો અને 
૨૧ હજાર ઉપરાંત બીપીએલ પટરવારોને 
એમપ્રલ માસનું રે્શન મવનામૂલ્થે પૂરં 
પાડવામાં આવ્થું છે. અન્ન બ્રહ્મ ્થોજના 
હેઠળ જરૂટર્થાતમંદ અને મનરાધારોને 
અનાજ કીટનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે.

કોરોના મહામારી સંદભ્ય ઊભી થ્થેલ 
પટરસસથમતને ધ્થાને લઈ એક નવતર 
અમભનવ પ્ર્થોગના ભાગરૂપે કોરોનાના 
કારણ ેસટ્સે અન ેઅસરુમક્ષતતા અનભુવતા 
ઘરમાં અને સંસથાકી્થ વ્થવસથા હેઠળ 
કવોર ેનટાઇનમાં રાખવામાં  આવેલા 
નાગટરકો માટે કુબરેભવનના આઠમા માળે 
આવા લોકોને મદદરૂપ થવા હેલપલાઇન 
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સેનટર ્શરૂ કરવામાં આવ્થું છે. જેમાં 
મનષણાત સા્થકોલોમજસટ ડોકટરો દ્ારા 
માગ્યદ્શ્યન પૂરં પાડવામાં આવી રહ્ં છે.

રાષ્ટી્થ અન્ન સુરક્ષા અમધમન્થમના 
અમલ રૂપે રાજ્થ સરકાર સંકમલત બાળ 
મ વ ક ા સ  ્થ ો જ ન ા ન ા  મ ા ધ ્થ મ થ ી 
આંગણવાડીઓમાં નોંધા્ેથલા ૩ થી ૬ 
વર્્યની ઉંમરના બાળકો, ટક્શોરીઓ, 
સગભા્યઓ અને ધાત્રી બહેનોને ટેક હોમ 
ર ે્શન કીટ આપે છ ે જેનો આ્શ્થ  
પૂરક પોર્ણ દ્ારા તેમની તંદુરસતી 
જાળવવાનો છે.

હાલમાં કોરોનાના િપેના જોખમ અને 
લોકડાઉનની મ્થા ્યદાને  અનુલક્ષીને 
આગંણવાડીઓ બધં રાખવામાં આવી છે. 
આ સંજોગોમાં લાભાથમીઓની પોર્ણ 
સમતુલા જાળવી રાખવા આંગણવાડી 
કા્થ્યકર બહેનોએ ઘરે ઘેર ફરી નોંધા્ેથલા 
લાભાથમીઓન ેબાલ ્શમતિ, માતૃ ્શમતિ અને 
પણૂ્ય ્શમતિની ટેક હોમ રે્શન ટકટનુ ંમવતરણ 
્શરૂ ક્ુથું છે. કોરોનાના િપે સામ ેતકેદારીરૂપે 
જરૂરી અંતર જાળવવાની કાળજી લઈ 
મવતરણ કરવામાં આવી રહ્ ંછે.

વડોદરા મજલ્ામાં સંકમલત બાળ 
મવકાસ ્થોજના એટલ ેકે આઇ.સી.ડી.એસ.
ના ૧૧ ઘટકોમાં  ૧૪૧૬ જેટલી 
આંગણવાડી કા્થ્યકર બહેનો કા્થ્યરત છે. 
ગુજરાતમાં આ બહેનોને માતા જ્શોદાનું 
મબરૂદ આપવામા ંઆવ્થુ ંછે કારણ કે તમેના 
માધ્થમથી ૭ મમહનાથી લઈને ૬ વર્્યની 
ઉંમર સુધીના બાળકોને કુપોર્ણ મનવારણ 
માટે ટેક હોમ રે્શમના રૂપમાં પૂરક પોર્ણ 
આહાર અને પૂવ ્ય પ્રાથમમક મ્શક્ષણ 
આપવામાં આવે છે. આમ,પોર્ણ કડીને 
જોડતા અગત્થના સેતુ તરીકે આ બહેનો 
સેવા આપી રહી છે.

ટ ેક હોમ ર્ેશનમાં બાળ ્શમતિ, 

માતૃ્શમતિ અન ેપણૂ્ય ્શમતિના પૂરક પોર્ણ 
આહાર પકેેટ આપવામાં આવ ેછે જનેુ ંસવેન 
લાભાથમી મવમવધ રીતે, મવમવધ વાનગીઓ 
બનાવીને કરી ્શકે છે. મજલ્ામાં કુલ 
૫,૮૪,૦૮૩ પકેેટ મળવાપાત્ર છે. એના 
પરથી કહી ્શકા્થ કે આ માતા જ્શોદાઓ 
એ કેટલી ભારે ભરખમ સવેા પરૂક પોર્ણની 
કડીન ેઅકબધં રાખવા કરી છે.

વડોદરા મજલ્ાની કુલ ૧૪,૫૮,૨૨૪ 
વસતીનું સવ્યલેનસ પૂણ્ય કરવામાં આવ્થું છે. 
વડોદરા મજલ્ાના તમામ ૬૭૦ ગામોમાં 
સેનેટાઇઝે્શનની કામગીરી પૂણ્ય કરવામાં 
આવી છે. વડોદરા ્શહેર-મજલ્ા પોલીસ 
દ્ારા લોકડાઉનનો િૂસત અમલ કરાવવા 
સાથે પોલીસ દ્ારા જરૂટર્થાતમંદ અને 
ગરીબ પટરવારો અને વૃધધજનોને જરૂરી 
સહા્થ કરવામાં આવી છે. વડોદરા 
ખાતેની રાજ્થ આરોગ્થ અને પટરવાર 
સંસથા દ્ારા રાજ્થના ૩૦ ક ેનદ્રોમાં 
વેસનટલેટર કેર તાલીમનું સંકલન કરવામાં 
આવ્થું છે. રાજ્થના ૨૫૧૭ મેટડકલ 
ઓટફસર, ૭૨૮ આ્થુર્ તબીબો, ૨૨૦ 
ડેનટલ સજ્યન અને ૪૮૯૭ ટફમઝ્થો અને 
નમસુંગ સટાફની તાલીમ પૂરી થઈ છે.
ઇસનડ્થન સોસા્થટી ઓફ રિીટીકલ કેર, 
મેડીમસન,વડોદરા ્શાખાનો તેમાં સહ્થોગ 
મળ્થો હતો.

બાળ સંભાળ ગૃહના આમશ્રત ૪૫૪ 
બાળકોના વાલી- પાલક વાલીને બાળક 
દીઠ રૂ.૧૫૦૦ ની સહા્થ િૂકવવાની 
પ્રમરિ્થા ્શરૂ કરવામાં આવી છે. આ 
બાળકોના પાલકોને મનભાવ સહા્થના 
રૂપમાં સરકાર રૂ .૬.૮૧ લાખની િૂકવણી 
કર્ેશ. હાલમાં વડોદરા ્શહેર મજલ્ામા ંકુલ 
૧૨ બાળ સંભાળ અને ટદવ્થાંગ કલ્થાણ 
સંસથાઓ આવેલી છે જેના તમામ ૪૫૪ 
બાળકોને આ લાભ મળ્શે.

૧૮,૫૧૧ મવધવા બહેનોન ેગગંાસવરૂપા 
આમથ્યક સહા્થ ્થોજના હેઠળ રૂ.૩.૭૦ 
કરોડથી વધુ રકમની સહા્થ ઘરબેઠાં 
પહોંિતી કરવામા ંઆવી છે. કોરોના સંકટ 
વચ્ ેએક માનવી્થ સવંદેનાસભર કદમના 
રૂપમા ં પોસટ મવભાગ સાથ ે સકંલન કરી 
ગગંાસવરૂપા આમથ્યક સહા્થ ્થોજના હેઠળ 
મળવાપાત્ર મામસક સહા્થની રકમ મવધવા 
બહેનોન ે તમેના ઘરબઠેા મળી રહે તવેી 
વ્થવસથા કરવામાં આવી હતી. વડોદરા 
મજલ્ામા ંઆ ્થોજના હેઠળ ૨૦,૪૭૯ 
મવધવા બહેનો આ પેન્શન સહા્થ મળેવવાને 
પાત્ર છે આ પૈકી ૧૮,૫૧૧ લાભાથમી 
બહેનોને રૂ.૩,૭૦,૪૪,૨૯૦ની પેન્શન 
સહા્થની િકૂવણી પરૂી કરવામાં આવી છે. 
તેને  લીધે  પ્રવત ્યમાન લોકડાઉનના 
સમ્થગાળામા ંસોમ્શ્થલ ટડસટનસ જાળવીને 
અન ેખબૂ સરળતા સાથ ેસુમવધાજનક રીતે 
લાભાથમી બહેનોન ેઆ લાભ પહોંિાડવામાં 
આવ્થો છે. 

કોરોના સંકટ વચ્ે દવાખાનાઓમાં 
લોહીની અછત ટાળવાની આગોતરી 
સ ા વિે ત ી ન ા  ભ ાગરૂપે  રતિદ ાન 
વામહનીઓનાં માધ્થમથી કોરોના સંકટ 
વચ્ ે૬૧૭ લોકોએ સરુમક્ષત રતિદાન ક્થુ્ય 
છે. આ સમ્થગાળામાં સ્થાજી, જલારામ 
અને ઇનદુ બલડ બ ેંકના માધ્થમથી 
થેલેસેમી્થાના ૨૬૨ દદમીઓને ૩૫૧ 
્થુમનટ લોહી પૂરં પાડવામાં આવ્થું છે.

ખાસ કમમટી એ મહાનગર પામલકા/
નગર પામલકાની હદ બહાર ફતિ ગ્ામ્થ 
મવસતારમા ંઆવેલા ઉદ્ોગોન ેઉતપાદન ્શરૂ 
કરવાની પરવાનગી આપવાની પ્રમરિ્થા 
હાથ ધરવામાં આવી છે. ભારત સરકારના 
જાહ ેરનામામ ાં  દ્શા ્ય વેલ ી  ્શરતોનું  
િુ સત પાલન કરીને  ઉતપાદન ્શરૂ  
કરવામાં આવ્થું. •
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ભરૂચ	વજલ્ટો	કટોરટોનાને	આપી	રહ્્ટો	છે	મહાત	

" અવનલ	બારટો્
નોવેલ કોરોના વા્થરસ કોમવડ-૧૯ને 

વૈમશ્ક મહામારી જાહેર કરવામાં આવી 
છે. કેનદ્ર તથા રાજ્થ સરકાર દ્ારા કોરોના 
વા્થરસ (કોમવડ-૧૯)ન ેફેલાવો અટકાવવા 
સઘન પગલાં લેવામાં આવી રહ્ા ંછે. ભરૂિ 
મજલ્ા પ્ર્શાસન દ્ારા મજલ્ા કલેકટર ડૉ. 
એમ.ડી.મોટડ્થાના માગ્યદ્શ્યના હેઠળ 
અનેકમવધ પગલાંઓ ભરી સરાહની્થ 
કામગીરી કરવામાં આવી છે. 

કોરોના વા્થરસનાં વધી રહેલા વ્થાપ 
સામે મજલ્ા વહીવટીતંત્ર સજ્જતાથી કા્થ્ય 
કરી રહ્ છે. સમગ્ રાજ્થમાં લોકડાઉન 
થ્થા બાદ હવે વધુમાં વધુ હોસસપટલસમાં 
કોરોના વા્થરસગ્સત દદમીની સારવાર 
માટેની તૈ્થારીઓ કરવામાં આવી છે તેના 
ભાગરૂપે મજલ્ાના અંકલેશ્ર ખાતે  
શ્રીમતી જ્થાબહેન મોદી હોસસપટલમાં 
આધુમનક ૧૦૦ બેડ ધરાવતી હોસસપટલને 
મહામારી કોરોનાગ્સત દદમીની સારવાર 
માટે તૈ્થાર રાખવામાં આવી છે. તમામ 
બેડ પર સેનટ્લી ઓટકસજન મળી ્શકે તવેી 
વ્થવસથા છે તેમજ ૧૬ આઈ.સી.્થુ.બેડ 
અને ૬(છ) વેનટીલેટર તથા ર(બે) 
પીડી્થાટ્ીક વેનટીલેટરની સુમવધા છે. આ 
ઉપરાંત ભરૂિની સેવાશ્રમ હોસસપટલને 
પણ કોરોનાગ્સત દદમીની સારવાર માટે 
તૈ્થાર કરવામાં આવી છે. મજલ્ામાં 
કવોરોનટાઈન અથવે અલગ અલગ ૩ર 
જગ્થાઓએ ર૪૭૦ બેડની વ્થવસથા 

કરવામાં આવી છે.
મજલ્ામાં સંપૂણ્ય કનટેઈનમેનટ તેમજ 

બફર ઝોનમાં રૂથલેસ કનટેઈનમેનટના 
પાલન અથવે કનટેઈનમનેટ સમમમતની રિના 
કરવામાં આવી છે. 

ભરૂિ મજલ્ામાં  ૧ ,૪૯,૮૨૦ 
NAFS રે્શનકાડ્ય ધરાવતાં પટરવારો, 
તેમજ બીપીએલ કક્ષાના ૬૯૭૯ 
પટરવારોને મવના મૂલ્થે ઘઉ, િોખા, ખાંડ, 
દાળ તથા મીઠાનુ ંમવતરણ કરવામા ંઆવલે 
છે. વધુમાં મજલ્ામાં સવવે કરી જે લોકો 
પાસે રા્શન કાડ્ય નથી તેવા જરૂટર્થાતમંદ 
સથામનક તેમજ પરપ્રાંમત્થ શ્રમમકોનો સવવે 
કરી ૮૪૬૩ લાભાથમીઓન ેફૂડ બાસકેટ કીટ 
આપવામાં આવ્થા છે. આ ઉપરાંત 
૮૪૦૯૨ એ,પી,એલ.-૧ કાડ્ય ધારકોને 
મવનામૂલ્થે અનાજ આપવામાં આવેલ છે. 

મવમવધ સવૈસચછક સંસથાઓ, એન.
જી.ઓ., ઔદ્ોમગક એસોસીએ્શન, મબલડર 
એસોસીએ્શન વગરેે દ્ારા અત્થાર સધુીમાં 
ર૩,૬૪૭ જેટલી રા્શન કીટો તંત્રના 
સહ્થોગથી જરૂટર્થાતમદંોન ેપહોંિાડવામાં 
આવ ી  છ ે.  મ જલ્ામ ાં  આવશ્થક 
િીજવસતઓુનો પરુવઠો જળવાઈ રહે તે 
માટે અત્થાર સધુીમા ં કુલ- પ૧૭પ પાસ 
ઈસ્થુ કરવામાં આવેલ છે તેમજ સતત 
ઉતપાદન કરતા/ફામા ્ય ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળા્થેલા ૩૧૯ જેટલા ઔદ્ોમગક 
કારખાનાઓને ઉતપાદન પ્રમરિ્થા િાલુ 
રાખવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવી છે. 

કોરાના નોવેલ-૧૯ વૈમશ્ક મહામારી 
વચ્ે લોકડાઉનના કારણે મમહલાઓને 
રાહત મળે તેવા આ્શ્થથી ભારત 
સરકારનાં ગ્ામમણ મવકાસ મવભાગ દ્ારા 
પી.એમ. ગરીબ કલ્થાણ ્થોજના અંતગ્યત 
જનધન ખાતુ ંધરાવતી મમહલાઓના બિત 
ખાતામાં રૂા.૫૦૦ની રકમ ત્રણ મમહના 
સુધી જમા કરવામાં આવી છે. જે અંતગ્યત 
ભરૂિ મજલ્ામાં ૨.૩૯ લાખ જનધન 
્થોજના હેઠળના મમહલા બિત ખાતા 
ધારકોના ખાતામાં રૂા.૧૨ કરોડ જમા 
કરવામાં આવ્થા છે. 

સમગ્ મવશ્માં હાહાકાર મિાવી 
રહેલા કોરોના વાઇરસની સામ ેલડવા કેનદ્ર 
અને રાજ્થ સરકાર ે અગમિેતીનાં 
સંખ્થાબંધ પગલાંઓ લીધા છે. કોરોના 
સામે લડવા લોકોની જાગૃમત એટલી જ 
જરૂરી છે. જાગૃમત અને સાવધાની એ જ 
બિાવનું શ્રેષ્ઠ માધ્થમ સામબત થ્થા છે. 
ભરૂિ મજલ્ાની તમામ નગરપામલકાકક્ષાએ 
તથા સમગ્ મજલ્ા - ગ્ામ્થ કક્ષાએ 
સમેનટાઈઝે્શનની કામગીરી પણ સારી રીતે 
થઈ રહેલ છે. 

કોમવડ-૧૯ થી રક્ષણ થવા આ્થુર્ની 
ગાઈડલાઈન મુજબ ૨૭૦૦ જેટલાં 
ઈમ્થુમનટી બુસટર પોલીસ જવાનો અને 
તેમના પટરવારજનોની રોગપ્રમતકારક 
્શમતિ વધારો કરવાના પ્ર્થત્નરૂપે 
ફાળવવામાં આવ્થા છે. •

વનધા્ણર
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કટોરટોના	સામે	્ક્કર	આપવા	સજજ	છટો્ાઉદેપુર	વજલ્ટો	
" ચીમન	વસાવા

કોરોના વાઇરસ COVID-૧૯ને 
મહાત કરવા માટે છોટાઉદેપુર મજલ્ો 
સજજ બન્થો છે. મજલ્ાના કોરોના વોટર્થસ્ય 
રાત ટદવસ એક કરી કોરોના સામ ેજગં લડી 
રહ્ા છે. છોટાઉદેપરુ મજલ્ાનંુ વહીવટીતતં્ર 
દ્ારા રાઉનડ ધ ક્લોક કામ હાથ ધરીને 
અત્થાર સુધી ખબૂ જ સરાહની્થ કામગીરી 
કરવામા ંઆવી છે. આગામી ટદવસોમા ંપણ 
રાજ્થ અને કેનદ્ર સરકારના ટદ્શામનદદે્શ 
અનસુાર કામગીરી પાર પાડવા માટે ટીમ 
છોટાઉદેપરુ કટટબદ્ છે.

મધ્થપ્રદે્શની સરહદન ેઅડીન ેઆવલેો 
છોટાઉદેપરુ મજલ્ો મહદ્અ્ંશ ેઆટદવાસી 
વસમત ધરાવ ેછે. અહીંના લોકો મહેનત મજરૂી 
અથવે રાજ્થના જદુા જુદા મજલ્ાઓમા ંતેમજ 
રાજ્થ બહાર પણ કામધધંા અથવે પ્ર્થાણ કરતા 
હો્થ છે. લોકડાઉનને પગલે બહારના 
મજલ્ામાં મજૂરી અથવે પ્ર્થાણ કરનાર 
મજલ્ાના નાગટરકો પરત વતનમા ંઆવતા 
તમામની આરોગ્થ િકાસણી કરવામા ંઆવી 
હતી. મજલ્ા આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા મજલ્ામાં 
૬૯૦ ટીમ બનાવી હાઉસ ટ ુહાઉસ સવવેની 
કામગીરી પણૂ્ય કરી છે. છોટાઉદેપરુ મજલ્ામાં 
મજલ્ા પ્ર્શાસન દ્ારા ૨૫૪૧૩ વ્થમતિઓને 
હોમ કવોરોનટાઇન કરવામા ંઆવ્થા હતા. 
જ ેપકૈી ૨૩૦૪૯ વ્થમતિઓનુ ંકવોરોનટાઇન 
પણૂ્ય થતા તમેન ેરજા આપી દેવામા ંઆવી 
છ ે.  જ્થ ા ર ે પ ોઝ ી ટ ી વ  દદ મીઓને 
આઈસોલે્શનમાં રાખીને  સારવાર 
આપવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત 
્શરદી, ખાસંી અન ેતાવના ૪૦ દદમીઓને 
આઇસોલ્ેશન વોડ્યમા ંરાખવામાં આવ્થા છે. 

છોટાઉદપેુર મજલ્ો મધ્થપ્રદ્ેશની 
સરહદને અડીને આવેલો મજલ્ો છે. 
મધ્થપ્રદે્શ અન ેરાજસથાનના લોકો પણ આ 
જ રસત ેગજુરાતભરમા ંમજરૂી કામ ેઆવ- 
જા કરતા હો્થ છે. છોટાઉદેપરુમાથંી પસાર 
થતા લોકોન ેઅહીં જ રોકી આશ્ર્થસથાનોમાં 

આશ્ર્થ આપવામા ંઆવ્થો છે. છોટાઉદેપુર 
ખાતેના ્શેલટર હોમમાં મધ્થપ્રદે્શ અને 
રાજસથાનના ૯૪ લોકોન ેતથા સંખડેા ્શલેટર 
હોમમાં ૧૭ વ્થમતિઓન ેરાખવામા ંઆવ્થા 
છે. ્શલેટર હોમમા ંરહેલા તમામ વ્થમતિઓને 
િા-નાસતો અન ેજમવાનુ ંવહીવટીતતં્ર દ્ારા 
પરૂ ંપાડવામા ંઆવ ેછે. ્શલેટર હોમમા ંરહેતા 
આ તમામ લોકોનુ ંઆરોગ્થ મવભાગની 
ટીમો દ્ારા રોજ ેરોજ મટેડકલ િકે-અપ પણ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

માત્ર ્શહેરી મવસતારો જ નમહં પણ 
ગ્ામ્થ મવસતારના લોકો પણ આ વાઇરસના 
સરંિમણન ેઅટકાવી ્શકા્થ એ માટે સરકાર 
દ્ારા આપવામા ંઆવતી સિૂનાઓનુ ંપાલન 
કરી રહ્ા છે. ગ્ામ્થ મવસતારમા ંપણ લોકો 
સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ, સેનીટાઇઝરનો 
વપરા્શ, વારંવાર હાથ ધોવા જવેી સાદા 
મન્થમોનુ ંપાલન કરે છે. 

લોકડાઉન દરમમ્થાન મજલ્ા પોલીસ 
મવભાગ દ્ારા લોકડાઉનના પાલનની સાથે 
સાથ ેસામાન્થ માણસન ેકોઇ તકલીફ ન પડે 
એની પણ સતત કાળજી રાખી રહી છે. 
મજલ્ા પોલીસ અમધક્ષક એમ.એસ.ભાભોર 
અન ેએમની ટીમ ગરીબ લોકોન ેઅન્નદાન 
કરવાની સાથ ેઆ રોગન ેઅટકાવવા માટેના 
કેવી તકેદારી રાખવી એ અગં ેપણ પરુતી 
સમજ આપવામા ંઆવી રહતી. 

મજલ્ામાં તા.૧૮મી એમપ્રલ સુધી 
NFSA ્થોજના હેઠળ અતં્થોદ્થ ૧૮૦૫૩, 
બીપીએલ ૧૧૦૩૧૭ અન ે૩૯૧૯ Non 
NFSA એપીએલ ૪૨,૮૭૬ ફુડ બાસકેટ 
્થોજના અતંગ્યત અનાજનુ ંમવતરણ કરવામાં 
આવ્ંુથ. Non NFSA બીપીએલ ્થોજના 
હેઠળના ૩૯૧૯ અન ેઅન્નબ્રહ્મ ્થોજના 
હેઠળના ૧૦૩૮ કુંટુંબોને મવના મૂલ્ેથ 
અનાજનુ ંમવતરણ કરવામા ંઆવ્થુ.ં

છોટાઉદેપરુ મજલ્ાના લોકોમાં કોરોના 
અગં ેજાગૃમત આવ ેએવા સતત પ્ર્થાસો 
કરવામા ંઆવી રહ્ા છે. આરોગ્થ મવભાગની 

ટીમો સાથ ેમજલ્ાની આગંણવાડી બહેનો 
અન ેઆ્શા બહેનો પણ કોરોના વોટર્થર 
તરીકેની કામગીરી બજાવી રહ્ા છે. 

મજલ્ામા ંકોરોના વા્થરસના દદમીઓની 
સઘન સારવાર કરી ્શકા્થ એ માટે ૩૦૦ 
બેડના કોરોના કેર સેનટરની ્શરૂઆત 
કરવામા ંઆવી છે. છોટાઉદેપરુ મસમવલ 
હોસસપટલ ખાતે ૧૦૦ બેડ, મેટડટોપ 
હોસસપટલ ખાતે ૧૦૦ બડે અન ેબોડેલી 
ખાત ેઆવલેી ઢોકમલ્થા હોસસપટલ ખાતે 
૧૦૦ બેડ મળી ૩૦૦ બડેના કોમવડ કેર 
સનેટર ્શરૂ કરા્થા છે. 

છોટાઉદેપરુ મજલ્ામા ંકા્થ્યરત કરવામાં 
આવલેા કોમવડ કેર સનેટર માટે મટેડકલ અને 
પરેામેટડકલ સટાફની મન્થમુતિ કરી દેવામાં 
આવી છે. તમામ સટાફન ેજરૂરી તાલીમ પણ 
આપી દેવામા ંઆવી છે. મરિટીકલ કનડી્શનમાં 
મદદરૂપ થા્થ એ માટે ૩ વસેનટલટેર પણ 
ઉપલબધ હોવાનુ ંમસમવલ હોસસપટલ તરફથી 
જણાવા્થું  છ ે. મજલ્ામાં લોકડાઉન 
દરમમ્થાન પ્રધાનમતં્રી ટકસાન સનમાન મનમધ 
્થોજના અંતગ ્યત પાંિમા હપ્તાના  
રૂ. ૨૦૦૦ મજલ્ાના ૫૫૮૧૫ લાભાથમી 
ખડેતૂોના ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવ્થા 
છે. છોટાઉદેપરુ નગરપામલકા દ્ારા નગરમાં 
સેનીટાઇઝરનો છંટકાવ તથા ફોમગંગની 
કામગીરી મન્થમમત રીત ેકરવામા ંઆવ ેછે 
આ ઉપરાંત બોડેલી, પાનવડ સમહતના 
વેપારી મથકોએ પણ સેનીટાઇમઝંગની 
કામગીરી કરવામા ંઆવ ેછે. •
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ગીર-સટોમનાથમાં	કટોવીડ-૧૯	સંક્રમણ	અ્કાવવા	તંત્	કટ્બધિ	
" અનવર	સટોઢા

સમગ્ મવશ્માં કોરોના વા્થરસ આતંક 
મિાવી રહ્ો છે. જેના પગલે દે્શમાં 
લોકડાઉન અમલી બનાવેલું છે. રાજ્થ 
સરકાર દ્ારા રાજ્થમાં કોરોના વા્થરસને 
ફેલાતો અટકાવવાં માટે ગીર-સોમનાથ 
મજલ્ામાં અસરકારક પગલાં લેવામાં 
આવ્થાં છે.

મજલ્ાના આરોગ્થ તંત્ર દ્ારા મવદે્શથી 
આવેલા  ૨૬૧ પ્રવાસીઓનું  હ ોમ 
વિોરોનટાઇન પૂણ્ય કરવામાં આવ્થું છે. 
મજલ્ામાં ૧૦૦ બેડની આઇસોલે્શન 
ફેસેમલટી આઇ.સી.્થુ. સાથે સરકારી 
હોસસપટલ અને ૫૦ બેડની ખાનગી 
આટદત્થ મબરલા હોસસપટલ વેરાવળ અને 
૫૦ બેડની ખાનગી અંબુજા હોસસપટલ, 
કોડીનાર બંને ખાનગી કોવીડ-૧૯ ખાતે 
ફલુ કોન્યર બનાવી ફલુ ઓ.પી.ડી. િાલુ 
કરવામાં આવી છે. ૮૫૦ બોટના ૭૦૦૦ 
પરપ્રાંમત્થ માછીમારોની આરોગ્થની 
તપાસણી સરિીમનંગ કરવામાં આવ્થા છે. ૮ 
આ્ુથવવેટદક દવાખાના અન ે૬ હોમમ્થોપથી 
દવાખાનામાં લોકોમાં રોગપ્રમતકારક 
્શમતિનો વધારો થા્થ દરરોજ ઉકાળો તથા 
ડોઝ મવતરણ કરવામાં આવે છે.

મજલ્ામા ંકુલ ૨૭૮ પ્રાઇવટે ડોકટરો 
ઉપલબધ છે. ૩૬ એમબ્થલુનસ આવલેી છે. 
મજલ્ામા ં૧૪૩૨ આરોગ્થ કમ્યિારી ફરજ 
બજાવી રહ્ા છે. મજલ્ામાં કુલ ૨૮ 
વિોરોનટાઇન ફેસલેીટી સનેટર છે. મજલ્ામાં 
૪ ્શલેટરહોમ આવલેા છે. ૧૩૨ શ્રમમકો 
આશ્રમ લઇ રહ્ા છે. સવેાભાવી સસંથાઓ 
મજલ્ામાં અનાજકીટ મવતરણ તેમજ 
ભોજન આપવામાં  આવી રહ્ં છ ે. 
ઓરીસસાનાં  ૮૫ જેટલા ્થા મત્રકો 
લોકડાઉનનાં કારણે વાહનવ્થવહાર બંધ 
થતા તંત્ર દ્ારા સોમનાથ ટ્સટના ંસહકારથી 
રહેવા તથા ભોજનની વ્થવસથા કરવામાં 
આવી. મધ્થાહન ભોજન અંતગ્યત મજલ્ાનાં 

૧,૦૦,૪૭૧ મવદ્ાથમીઓને કુકીંગ િાજ્ય 
િકૂવવામા ંઆવલે અન ેઘઉં ૧,૨૪,૮૨૨ 
ટક.ગ્ા અન ે િોખા ૧,૨૪,૮૨૨ ટક.ગ્ા. 
આપવામા ંઆવ્થા છે.

મજલ્ામાં ૪૦થી વધુ િેકપોસટ ઉપર 
પોલીસ મવભાગના ૨૨૮૦ કમ્યિારીઓ 
૬ ડીવા્થએસપી, ૧૪ પીઆઇ અને ૨૮ 
પીએસઆઇ સમહતના સુરક્ષા કમ્યિારી 
લોકડાઉનનો િુસત અમલ કરાવી રહ્ા છે. 
પોલીસ દ્ારા ૭૦ જેટલા સેવાભાવી 
્થુવાનોને હોમ ટડલીવરી માટે કોરોનાવીર 
તરીકે અમધકૃત કરવામાં આવ્થા છે. 
૩૦૦૦થી વધુ  ક ુટુંબ ોને  આવશ્થક 
િીજવસતુ અન ેદવા હોમડીલવેરી કરવામાં 
આવી છે. મજલ્ામાં એન.એફ.એસ.એ. 
૧,૩૩,૪૦૨, નોન એન.એફ.એસ.એ. 
બી.પી.એલ. ૮૭૧, નોન એન.એફ.
એસ.એ. એ.પી.એલ.-૧ ૮૫૪૨૩ 
રા્શનકાડ્ય ધારકોને મવનામૂલ્થે અનાજ 

મવતરણ કરવામાં આવ્થુ છે. 
કરી્થાણું, મેટડકલ, દૂધ - ્શાકભાજીનો 

પ્થા્યત જરથો મજલ્ામાં ઉપલબધ છે. 
મજલ્ામા ં૩,૪૩,૨૮૯ ફુડપકેેટનુ ંમવતરણ 
કરવામાં છે. મજલ્ા વહીવટીતંત્ર દ્ારા 
દુધમવતરક, મેડીકલસટોર ધારક, બેંક, 
મીટડ્થા કમ્યિારીઓ, પેટ્ોલપંપ, ગેસ 
સપલા્થર તેમજ જરૂટર્થાત લોકોને 
૬૩૧૬ લોકડાઉન મુમતિ પાસ આપવામાં 
આવીલા છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન ્થોજના 
હેઠળ ૭૫૦૯૭ લાભાથમી મમહલઓને 
પ્રથમ હપ્ત ો  રૂ ા .  ૫૦૦ લેખે  રૂ . 
૩,૭૫,૪૮,૫૦૦ િુકવવામાં આવ્થા છે. 
લ ો ક ડ ા ઉ ન ન ાં  પ ગ લે  છ ા ત્ર ા લ્થ 
આશ્રમ્શાળા અભ્થાસ કરતા ૭૧૮ 
મવદ્ાથમીઓને રૂા.૧૦.૭૭ લાખની સહા્થ 
િૂકવવામાં આવી છે. મજલ્ાનાં ૩૨૯ 
ગામોને સોટડ્થમ હાઇપોકોરાઇડ કેમમકલ 
દ્ારા સેનેટાઇઝ કરવામાં આવ્થા. •
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ગાંધીનગરે	કટોરટોના	વા્રસ	સામે	છેડ્ટો	જંગ

" પટરમલ	પ્ેલ
‘ઉતાવળા સો બાવરા, મધરાસો ગભંીર’ 

એ કહેવતન ેગાધંીનગર મજલ્ા વહીવટી 
તંત્ર અને મજલ્ાવાસીઓએ એકદમ 
િટરતાથ્ય કરી છે. કારણ સમગ્ મવશ્માં 
કોરોનાનો હાહાકાર મચ્થો છે. ત્થારે તનેે 
નાથવા માટે ગાધંીનગર મજલ્ામા ં‘ન ભતૂો, 
ન ભમવષ્થ’ જેવો માહોલ સજા્ય્થો છે. 
ગાધંીનગર મજલ્ાના સજુ્ નાગટરકોની રાષ્ટ 
પ્રત્ેથની ફરજ, મનષ્ઠા અને કત ્ય વ્થ 
પરા્થણતામા ંલ્ેશમાત્ર કમી આવી નથી. 
મજલ્ા વહીવટી તતં્રના કમ્ય્થોગીઓ અને 
સવવે મજલ્ાવાસીઓની ધીરજને ધન્થ છે. 

મવશ્માં કોરોના વા્થરસના હાહાકાર 
વચ્ ેતને ેનાથવા માટે ગાધંીનગર મજલ્ાના 
સમાહતા્ય શ્રી ડા્ય.કુલદીપ આ્થ્યના માગ્યદ્શ્યન 
હેઠળ સિુારં વ્થવસથા કરવામા ંઆવી છે. 
ગાધંીનગર મસમવલમા ં૩૦૦ બડેની કોરોના 
હોસસપટલ ત્ૈથાર કરવામા ંઆવી છે. તે 
ઉપરાતં ગાધંીનગર મજલ્ામા ંખાનગી અને 
સરકારી હોસસપટલમાં આઇસોલ્ેશન વોડ્યની 
વ્થવસથા કરવામા ંઆવી છે. જમેા ંમરિટીકલ 
અન ેનોન મરિટીકલ મળી કુલ બડે ૨,૬૩૩ 
તથા આઇસોલ્ેશન બડે – ૩૬૧, એડલટ 
વસેનટલટેર – ૫૮ અન ેપીટડ્થા વસેનટલેટર 
૧૦ બડેની વ્થવસથા કરવામા ંઆવી છે. 
કોરોના વા્થરસની ગંભીરતાને ધ્થાનમાં 
રાખીને મજલ્ામા ંકુલ- ૧૮ સથળોએ હાલ 
૧૧૧૫ કોરોનટાઇન ફેસીલીટી ઉભી 
કરવામા ંઆવી છે. 

કોરોના વા્થરસ સામનેી લડાઇમાં તેને 
નાથવા માટ ે ગાંધીનગર મજલ્ામાં 
નાગટરકોની રોગપ્રમતકારક ્શમતિ વધે તે 
માટે ૮,૬૮,૨૦૮ આ્થવુવેદ ઉકાળાના ડોઝ 
સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ રાખીને ગામે ગામે 
મવતરણ કરવામાં આવ્થા છે. તેમજ 
૩,૬૩,૫૭૫ હોમમ્થોપેમથક દવાઓનું 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. ગાંધીનગર 
મહાનગરપામલકા દ્ારા હોમ કોરોનટાઇન 
થ્થલેા પટરવારોન ેઅત્થાર સધુીમા ં૩૨૦૦ 
મલટરથી વધુ દૂધનું ફ્રી મવતરણ કરવામાં 
આવ્થું છે. ગાંધીનગર મજલ્ા વહીવટી 
તંત્ર, સામામજક અને સેવાભાવી સવૈસચછક 
સંસથાઓએ આદરેલા સેવા ્થજ્ દ્ારા આ 
કપરા કાળને પણ રમતાં રમતાં જાણે કે 
પસાર કરી દઇ્ંુશ, તેવો આતમ મવશ્ાસ 
આજે મજલ્ાના સૌ નાગટરકોમાં જોવા 
મળી રહ્ો છે. ગાંધીનગર મજલ્ામાં 
અિાનક લોકડાઉન થતાં  સજષો્થલ 
પટરસસથમતને પણ સુવ્થવસસથત આ્થોજન 
કરી કંટ્ોલમાં કરી છે. મજલ્ા પ્ર્શાસન 
દ્ારા ત્રણ સથળો પર પરપ્રાંમત્થા અને 
શ્રમમકોને રહેવાની સુમવધા કરી દીધી છે. 
જ્થાં હાલમાં પણ ૫૦૦થી વધુ વ્થમતિઓ 
રહી રહ્ા ંછે. ગાધંીનગર મહાનગરપામલકા 
મવસતારમાં મવમવધ સવ્થંસેવી સંસથાઓના 
સહ્થોગ થકી તા. ૧૬મી એમપ્રલ સુધીમાં 
૪૬,૨૭૦ ફૂડ પેકેટનું મવતરણ કરવામાં 
આવ્થું છે. તેમજ ૧૦૭૦ જેટલા શ્રમમકો, 
મન:સહા્થ, વૃદ્ વડીલોને ગરમ ભોજન 

આપ્થું છે. 
રાજ્થની સવંદે્શીલ સરકારના મજલ્ા 

વહીવટી તંત્રએ લોકડાઉનના સમ્થ 
દરમ્થાન કોઇના ધરનો િલૂો ન સળગ ેતેવું 
ન બન ેતે માટે પણ ઉમદા પગલા લીધા છે. 
ગાધંીનગર મજલ્ામા ંએન.એફ.એસ.એ.ના 
૯૬,૯૦૭ અને બીપીએલ - અંત્થોદ્થ 
્થોજનાના ૫૦,૪૮૬ કાડ્ય ધારકો મળીને 
કુલ ૧,૪૭,૩૯૩ રે્શનકાડ્ય ધારકોન ેઘઉં, 
િોખા, દાળ, ખાડં અન ેમીઠુ ંમળી કુલ – 
૩,૬૦૨ મેમટ્ક ટન જરથાનું મવનામૂલ્થે 
મવતરણ કરવામાં આવ્થુ ંછે.

મજલ્ામા ંસામાન્થ જીવનને કોઇપણ 
પ્રકારની અડિણ ન ઊભી થા્થ ત ેમાટે પણ 
ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. 
ગાંધીનગર મજલ્ામાં મન્થમમત રીતે 
્શાકભાજી, દધૂ અન ેઅન્થ જીવન જરૂટર્થાત 
િીજવસતઓુનુ ંમવતરણ કરવાની વ્થવસથા 
કરવામા ંઆવી છે. ગાંધીનગર મજલ્ામાં 
તા.૧૨મી એમપ્રલ સધુીમા ં૪૬,૫૪૪ માસક 
અન ે૧૩,૧૭૭ સેમનટાઇઝરની બોટલોનો 
જરથો ઉપલબધ માત્રામા ં છે. ત ે ઉપરાતં 
ગાધંીનગર મજલ્ામા ં મવમવધ મવસતારમાં 
દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગીરી સિુારં 
રીત ેથા્થ છે. ગાધંીનગર મહાનગરપામલકા 
મવસતારમા ંબા્થોમટેડકલ વસેટના કલકે્શન 
કરવાના વાહન દ્ારા અલગ અલગ ત્રણ 
કલરની બેગમાં ૧૧૭૩ ટકલોગ્ામથી  
વધ ુ બા્થો વેસટ મળેવી મનકાલ કરવામાં 
આવ્થો છે. •

વનધા્ણર
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જયૂનાગઢ	વજલ્ા	વહીવ્ીતંત્એ	્ીમ	વક્કથી	કટોરટોનાને	આપી	મહાત
" અજયૂ્ણન	પરમાર

જૂનાગઢની િારે તરફ ફેલા્ેથલા 
રાજકોટ, ગીર સોમનાથ અન ે પોરબદંર 
મજલ્ામા ંકોરોનાના પોઝીટીવ કેસ નોંધા્થા 
છે. તનેી સામ ે ૧૫.૨૩ લાખની વસતી, 
૪૫૫૩.૬૭ િો.કી.મી. મવસતાર, એક 
કોપષોરે્શન, ૭ નગરપામલકા અન ે ૪૯૦ 
ગામડાઓ ધરાવતો જનૂાગઢ મજલ્ો તા.૨૧ 
એપ્રીલ સુધી કોરોનાના કહેરથી મતુિ રહ્ો 
છે. મજલ્ા વહીવટી તંત્ર, મહાનગર 
પામલકા, મજલ્ા પિંા્થત, પોલીસ તંત્ર તથા 
આરોગ્થ મવભાગની કામબલદેાદ ટફલડવક્ક 
આ બધાનો સરવાળો થતાં સરકારી તતં્રની 
કામગીરી અસરકારક બની. એના જ 
પટરણામ ેઆ લખા્થ છે ત્થારે મજલ્ાની 
િારેબાજુ કોરોનાનો કહેર હોવા છતાં 
વહીવટીતતં્રના ટીમ વક્કથી જનૂાગઢ મજલ્ો 
કોરોનાન ેખાળી ્શક્થો છે.

જૂનાગઢમાં ૭૮૦ બેડની મેટડકલ 
કોલજે સલંગ્ આધમુનક હોસસપટલ જમેાં 
૩૦૦ બડે ખાસ કોવીડ-૧૯ માટે ત્ૈથાર 

રાખવામા ંઆવ્થા છે. મસમવલ હોસસપટલ 
અન ેમત્રમમૂત્ય હોસસપટલ ખાત ેઅલગથી ફલુ 
કોન્યર ્શરૂ કરી તમબબો દ્ારા રૂટીન હેલથ 
િકેઅપ માટે આવતા દદમીઓન ેદવા તમેજ 
સારવારની ખાસ સમુવધા ઉભી કરવામાં 
આવી છે. લોકડાઉન વચ્ ે પણ મસમવલ 
હોસસપટલ જનૂાગઢમા ંએક માસમા ં૫૩૨ 
જટેી. પ્રસમૂત ગા્થનકે મવભાગમા ંસલામત 
રીત ેકરવામા ંઆવી હતી.

ઉપરાંત મજલ્ાના ૩૮ પ્રાથમમક 
આરોગ્થ કેનદ્રો, ૧૦ સામૂમહક આરોગ્થ 
કેનદ્રોના મટેડકલ ઓટફસર, આ્થરુ્ તબીબો, 
ફામા્યસીસટો અને લેબ ટેકની્શી્થનો તેમજ 
આ્શાવક્કર બહેનો એમ કુલ મળીને 
૧૭૦૦ જટેલા આરોગ્થ કમમીઓએ જાનના 
જોખમે સતત ફરજ બજાવી છે. મજલ્ાના 
એક-એક ગામ ઘરની મુલાકાત લઈ સવવે 
કામગીરી પૂણ્ય કરી છે. 

આ લખા્થ છે ત્થારે સવવેલનસ અને 
સતત મોમનટરીંગથી જૂનાગઢ મજલ્ો 
કોરોના પોઝીટીવ કેસથી મૂતિ રહ્ો છે. 
આ્શાવક્કર બહેનો, આંગણવાડી કા્થ્યકર, 
હેલથ વક્કર અન ેજરૂરી્થાત જણા્થ ેમડેીકલ 
ઓફીસરો દ્ારા મજલ્ાના એક-એક ઘર-
વ્થમતિન ેઆવરી લઇ સવવેલનસ કરા્થ ુહતુ. 
આ કામગીરનું મજલ્ા કક્ષાએથી સતત 
મોનીટરીંગ અને માગ્યદ્શ્યન અપાતા 
રોગના લક્ષણોવાળા દદમીઓ કે અન્થ 
ગંભીર મબમારીવાળા દદમીઓને દવા-
સારવાર મવના મૂલ્થે આપવામાં આવી 
હતી. ટેકનોલોજીના ઉપ્થોગથી તાલુકા 
હેલથ ઓફીસર તેમજ મહતવના પરેામટેડકલ 
સટાફને મજલ્ા કક્ષાએથી કોરોના સંદભવે 
સતત  મ ાગ ્ય દ્શ ્ય ન  અને  અદ્તન 
આરોગ્થલક્ષી મવગતો મળતા મજલ્ાને 
ખૂબ લાભ થ્થો છે.

જૂનાગઢ ્શહેર મજલ્ામાં એકપણ 
માણસ ભોજનથી વંમિત ન રહે તે 
સેવાભાવી સંસથાઓના સહ્થોગથી ૪ 

લાખથી વધ ુફુડ પકેેટ, ગરમા ગરમ ભોજન 
સાથેના ટીફીન જરૂટર્થાતમંદોના ઘર ે
પહોંિાડવાની મજબૂત સાંકળ ગોઠવી. 
મજલ્ા પોલીસ દ્ારા મસમન્થર મસટટઝન 
માટે ખાસ હેલપલાઇન ્શરૂ કરવામા ંઆવી 
જેને પોલીસે રા્શનકીટ તથા ભોજન પણ 
પહોંિાડ.ુ લોકડાઉન લબંાતા ઝુપંડપટ્ીઓ, 
વાડી મવસતાર કે બહાર રહેતા પરપ્રાંમત્થ 
શ્રમમકો માટે આશ્ર્થસથાનોનો પ્રશ્ન આવ્થો 
જેની તંત્રએ તુરંત વ્થવસથા કરી. મુખ્થ 
સવામીનારા્થણ મંટદરમાં ્શરૂઆતના 
તબક્કે ૨૦૦ જેટલા લોકોને રહેવા 
જમવાની વ્થવસથા કરવામા ંઆવી. ઉપરાંત 
ભવનાથ ખાતે ખોડી્થાર રાસ મંડળનો 
ઉતારો, ભવનાથ ખાતે ્શેરનાથબાપુનો 
આશ્રમ, માણાવદર ખાતે કોળી સમાજ 
વાડી તેમજ સા્થક્લોન સેનટર ખોડાદા 
ખાતે કુલ ૧૫૦ થી વધ ુપટરવારોન ેઆશ્ર્થ 
આપવા સાથે પૌસટિક ભોજનની પણ 
વ્થવસથા કરવામાં આવી હતી. 

કોરોના સામ ેલડવા લોકોએ તન-મન-
ધનથી મદદ કરી છે. તેની મવ્શેર્ નોંધ 
લ્ેશ.ુ મખુ્થમતં્રી રાહતફંડમા ંમજલ્ાના ૯૫ 
દાતાઓએ ફુલ નહીં તો ફુલની પાંખડી 
રૂપ ે૮૯,૬૨,૮૮૭ અન ેપ્રધાનમંત્રી કેરમાં 
૨૦ દાતાઓએ કુલ રૂ.૧૨,૬૫,૧૭૭ નું 
માતબર ્થોગદાન આપ્થુ હતું. ઉપરાંત 
મજલ્ાની સામામજક સવૈસચછક સંસથાઓ 
જરૂટર્થાતમદંો માટે રા્શનકીટ, ધરતીપતુ્રો 
સવં્થભૂ ઘઉં લોકોને આપી સેવા પરમો 
ધરમની ફરજ નીભાવી રહ્થા છે. 

સમગ્ત્થા મજલ્ા વમહવટી તંત્રનું 
સંકલન ટીમવક્ક, આરોગ્થ કમ્યિારીઓનું 
ફીલડવક્ક, સેવાભાવી સંસથાઓએ કોરોના 
વોરી્થસ્યની ભૂમમકા મનભાવી જૂનાગઢ 
મજલ્ાને કોરોનાના કહેરથી મૂતિ રાખવા 
સફળ થ્થા છે. તંત્રના અમવરત પુરૂર્ાથ્ય 
સાથે લોકોની સવં્થભૂ મ્શસત અને સહ્થોગ 
પણ કાબીલેદાદ રહ્ો છે. •
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ઘરમાં	રહીને,	લટોકડાઉનનટો	ચયૂસત	અમલ	કરીને	
કટોરટોના	સામેનટો	જંગ	જીતતું	પટોરબંદર

" નરેશ	મહેતા
સંવેદન્શીલ સરકારનું ્શાસન અને 

લોકોનુ ંઅન્ુશાસન, કત્યવ્થ પરા્થણતા સાથે 
કમ્યઠ કમ્ય્થોગી ્થોદ્ાઓની ફરજપરસતી 
સાથે જન-જનની અભતૂપૂવ્ય સતક્કતા હો્થ 
તો લોકો ઘરમાં બેસીને પણ કોરોના 
વા્થરસ સામેનો જંગ જીતી ્શકે છે તેનું 
પ્રમાણ પોરબદંર મજલ્ાની જનતાએ ગાધંી 
મિંધ્થા રાહે સંકલપબદ્ થઈને આપ્થું છે. 
વાત પોરબંદરમાં કોરોનાને અપા્ેથલા 
જાકારાની છે. આ ગાથા કોઈપણ ભૂખ્થું 
સુવે નહીં તેવા સંકલપથી મસમદ્ની છે.

પોરબંદરમાં કોરોનાના ત્રણ કેસ 
પોમઝટીવ આવ્થા પછી જનતાએ રાજ્થ 
સરકારના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મજલ્ા તતં્રના 
જાહેરનામાને અનુસરીને બખૂબી રીતે 
સોમ્શ્થલ ટડસટસનસગના દ્શ્યન કરાવ્થા તનેી 
ફળશ્રુમત રૂપે આ લખા્થ છે ત્થારે ૧૫ 
ટદવસથી એક પણ કોરોના પોમઝટીવનો 
નવો કેસ આવ્થો નથી. આ સફળતા સરકાર, 
મજલ્ા તતં્રન ેજનતા જનાદ્યનની છે.

પોરબંદર મજલ્ામા ંકોરોના વા્થરસના 
સંરિમણને કાબૂમાં લેવા અને ઘરમાં બેઠેલા 
જનજીવનને ધબકતું રાખવા મજલ્ાની 
કમ્ય્થોગી તંત્રની ટીમે રાજ્થ સરકારના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મત્રસતરી્થ કામ રાતટદવસ 
ક્થુું છે. જેમાં આરોગ્થ, આવશ્થક સેવા 
અને પૂવ્ય તકેદારીનો સમાવે્શ થા્થ છે.

પોરબંદર ખાતે કોવીડ -૧૯ની 
સારવાર માટે મસમવલ હોસસપટલ, ગલોબલ 
હો સસપટલ અને  મોર ારજી ઠકરાર 
ઓથષોપેટડક હોસસપટલ ખાતે કુલ ૨૫૦ 
બેડની મે ટ ડકલ ઇમવિપમે નટ સાથે 
સારવારની સુમવધા ઉપલબધ કરવામાં 
આવી છે. મજલ્ામાં આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા 
ડોર ટુ ડોર સવવે કરી ૧૦ લાખથી વધુ 
લોકોને સામામજક અંતર અને માસક 
પહેરવા અંગે જાગૃત ક્થા્ય હતાં. 

સરકારના સવેંદનાના સરુમા ંસામામજક 
સંગઠનોએ પણ સરકારની સાથે મળીને 
કામ કરતા લોકડાઉનમાં મજલ્ામાં એક 
પણ વ્થમતિને કે પરપ્રાંતી્થ મજૂરને ભૂખ્થા 
સુવું પડું નથી. પોરબંદર મજલ્ામાં ઉભા 
કરા્થેલા પરપ્રાંમત્થ શ્રમમકો માટેના ત્રણ 
સરક ા ર ી  ્શે લ ટ ર  હ ા ઉસ  આશ્ર્થ 
આશ્ર્થસથાનોમાં રહેવા જમવાની સુમવધા 
મળેવતા ૫૭ શ્રમમકો સરકારી તતં્ર તરફથી 
મળતી સવલતોથી ખ્ુશ છે. મજલ્ામા ંકામ 
કરતાં ૧૫૦૦થી વધુ પરપ્રાંમત્થ શ્રમમકોને 
મવના મૂલ્થે વતન પહોંિાડવાનું કા્થ્ય પણ 
કરવામાં આવ્થું છે.

મજલ્ા પુરવઠા તંત્ર દ્ારા ૨૧૮ 
વાજબી ભાવની દુકાનો પરથી પ્રથમ 
તબક્કામાં અંત્થોદ્થ અને બીપીએલ કુલ 
ત્રણ લાખ કાડ્ય ધારકોન ેમવનામલૂ્થ ેઅનાજ 
કઠોળ આપ્થા બાદ રાજ્થ સરકારની 
સૂિના મુજબ બાકી રહેલા અન્થ તમામ 
વગ્યના નોન એન.એફ.એસ.એ એપીએલ 
-૧ કાડ્યધારકોને પણ અનાજ કઠોળ 
મવતરણ કરવામાં આવતા વધુ ૪૫ 
હજારથી વધુ પટરવારોને લાભ મળ્થો છે. 

મમહલા અને બાળ મવકાસ મવભાગ 
હસતક ગંગાસવરૂપ સહા્થ ્થોજનામાં 
મજલ્ાની ૧૦૧૧૮ લાભાથમી બહેનોને 
રૂા.૪ કરોડની સહા્થ એરી્થસ્ય સાથે 
પહોંિાડીને બહેનોને હાલની કપરી 
પટરસસથમતમાં રાહત આપવામાં આવી છે.

મજલ્ામા ંલોકોન ેલોકડાઉન દરમમ્થાન 
આવશ્થક િીજવસત,ુ દૂધ, ્શાકભાજી અને 
દવા મળી રહે ત ેમાટે તંત્ર દ્ારા ૯૨૪૨ 
પાસ ઇસ્થુ  કર ી  ક ોઈપણ જરૂર ી 
િીજવસતુઓની અછત ન રહે તે માટે 
વ્થવસથાઓ સમુનમચિત કરવામા ંઆવી છે. 

મ્શક્ષણ મવભાગ દ્ારા બાળકોન ેઘરબઠેા 
સોશ્થલ મીટડ્થાના માધ્થમથી મ્શક્ષણ મળે 
તેવી વ્થવસથા કરી છે. 

લોકડાઉનની અમલવારીની જવાબદારી 
મજલ્ાના પોલીસ મવભાગે ઉપાડી લઇ સૌ 
પ્રથમ દુહા સંગીત રૂપે નવતર પ્ર્થોગ કરી 
લોકોને ઘર ે બેઠા માગ્યદ્શ્યન આપવામાં 
આવ્થું હતું. એસપી અને ડીવા્થએસપી 
સમહતના ૫૦ પોલીસ અમધકારીઓ અને 
૬૭૦ થી વધુ પોલીસ દ્ારા બંદોબસત અને 
ઋજુતા સાથે સેવા બજાવવામાં આવી છે. 
મજલ્ાની એનટ્ી પોઇનટ પર ૩૦ હજારથી 
વધુ લોકોનું સરિીમનંગ કરવામાં આવ્થું છે. 
ખેડૂતોને મુશકેલી ન પડે તે માટે પણ તેની 
જણસોની હરાજીનો પ્રારંભ કરવામાં 
આવ્થો છે. મજલ્ાના સંસદ સભ્થશ્રીએ 
એમના એક વર્્યનો પગાર કોરોના સામેની 
લડાઈમાં રાહત ફંડમાં આપવાનો મનધા્યર 
ક્થષો છે. આ ઉપરાંત મજલ્ાની જનતા 
સંસથાઓ, ઉદ્ોગગૃહો અને કામદાર 
મંડળોએ ફુલ નમહ તો ફુલની પાંખડી રૂપે 
કોરોના સામનેી લડાઈમા ંઉદાર હાથ ેપ્રધાન 
મતં્રી અન ેમખુ્થમંત્રી રાહત ફંડ મા ંકલકેટર 
કિેરી મારફતે રૂા.૭૦ લાખનો ફાળો 
આપ્થો છે. •
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કટોરટોના	સંક્રમણને	રટોકવા	દાહટોદ	પ્રશાસન	લઇ	રહ્ં	છે	ઘવનષ્ઠ	પગલાં
" દશ્ણન	વત્વેદી	

કોરોના વા્થરસના સંરિમણને કારણે 
માનવજાત ઉપર ઊભા થ્થેલા ખતરાને 
પહોંિી વળવા માટે સમગ્ રાજ્થની સાથે 
આટદવાસી મવસતાર એવા દાહોદ મજલ્ામાં 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા ઉઠાવવામાં આવેલા 
સમ્થોમિત કદમને પગલે લોકોને રાહત 
તો થઇ જ છે, સાથે કોરોના વા્થરસને 
પ્રસરતો અટકાવવામાં પણ સફળતા  
મળી છે. 

લોકડાઉન અને પગપાળા પ્રિાસી : 
લોકડાઉન જાહેર થ્થા બાદ કોરોનાના 
ભ્થના કારણે મોટા ્શહેરોમાંથી રવાના 
થઇ ગ્થલેા પ્રવાસીઓ માટે વ્થવસથા કરવી 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા અનપેમક્ષત હતી. આમ 
છતાં, તા. ૨૫ માિ્યની રાત સુધીમાં ૮ 
હજારથી પણ વધુ લોકોને તેમના ઘર સુધી 
પહોંિાડવાની વ્થવસથા કરવામાં આવી 
હતી. તેમના માટે ભોજન સમહતની 
વ્થવસથા કરવામાં આવી હતી. હાલમાં 
૬૩૪ વ્થમતિઓને સાત ્શેલટર હોમમાં 
આ્શરો આપવામાં આવ્થો છે. 

નાગરરકોની ઘવનષ્ઠ આરોગય 
તપાસણી : કોરોના વા્થરસના સંરિમણને 
પગલે મજલ્ા આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા 
મજલ્ાના તમામ નાગટરકોનું ઘમનષ્ઠ 
આરોગ્થલક્ષી સસરિમનંગ કરવામાં આવ્થું છે. 
દાહોદમાં અત્થાર સુધીમાં  કોરોના 
વા્થરસના ત્રણ કસે નોંધા્થા છ.ે જેમાં 
પ્રથમ કેસ ઇનદોરથી આવેલી બાળકીનો 
હતો. સમ્થસર રીતે તેની તપાસ થતાં 
કોરોનાના કોઇ લક્ષણ આવ ેતે પવૂવે જ તેનો 

ટરપોટ્ય આવી ગ્થો હતો અને તેના દ્ારા 
કોરોનાના વધુ પ્રસરતો અટકાવા્થો હતો. 
આરોગ્થ તપાસણીનો એક રાઉનડ પણૂ્ય થઇ 
ગ્થો છે. જેમાં ૨૫, ૦૧, ૬૪૩ લોકોને 
આવરી લેવા્થા હતા. બીજા રાઉનડમાં 
અત્થાર સુધીમાં  ૧૯.૩૬ લોકોની 
આરોગ્થલક્ષી તપાસ કરવામાં આવી છે. 
માસક પહેરવાનું ફરમજ્થાત કરી દેવામાં 
આવ્થું છે. મજલ્ાકક્ષાએ આરોગ્થલક્ષી 
હેલપલાઇન ્શરૂ કરાઇ છે. 

આંતરરાજય સરહદે નાકાબંધી અને 
સ્ક્રવનંગ : રાજસથાન અને મધ્થપ્રદે્શ 
સાથેની આંતરરાજ્થ સરહદ પણ દાહોદ 
મજલ્ામાં ૧૭ િેકપોસટ આવી છે. જેને 
લોકડાઉન દરમમ્થાન િુસતપણે સીલ કરી 
દેવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્ારા આ 
સરહદો ઉપર ખાસ તકેદારી રાખવામાં 
આવી રહી છે. વળી, આરોગ્થ મવભાગ 
દ્ારા પ્રવાસીઓનું સસરિમનંગ કરવામાં આવે 
છે. તા. ૨૦ માિ્યથી આ લખા્થ છે ત્થા 
સુધીમાં ૬૨૨૧૦ લોકોનું  સસરિમનંગ 
કરવામાં આવ્થું છે. જે પૈકી ૧૨ વ્થમતિનું 
આરોગ્થ ્શંકાસપદ લાગતા તેના ટરપોટ્ય 
કરવામાં આવ્થા હતા. 

સફાઇ ઝૂંબેર : દાહોદ નગર સમહત 
મજલ્ાના મોટા ગ્ામ્થ મવસતારોમાં ઘમનષ્ઠ 
સફાઇ ઝૂંબે્શ આદરવામાં આવી હતી. 
ખાસ કરીને નગરપામલકા મવસતારમાં 
ટડસઇનફેક્શનની કામગીરી સારી રીતે 
કરવામાં આવી છે. 

રાહત અન ેસહાય કાય્ગ : લોકડાઉનને 
કારણે તકલીફમાં મૂકાનારા નાગટરકોને 

માટે રાજ્થ સરકાર દ્ારા જાહેર કરવામાં 
આવેલી રાહતોનો લાભ તુરંત મળે એવી 
વ્થવસથા મજલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા 
કરવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્થ મંત્રી શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ બીપીએલ અને 
એપીએલ-૧ પટરવારોને મનઃ્શુલક રા્શન 
આપવાની જાહેરાત કરતા ગરીબવગ્યના 
નાગટરકોને મોટી રાહત થઇ હતી.  

ખાસ કોવિડ-૧૯ હોસ્પટલ : મજલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા દાહોદમાં બે ખાસ 
કોમવડ-૧૯ હોસસપટલ બનાવવામાં આવી 
છે. જેમાં મસમવલ હોસસપટલ ખાતે ૧૦૦ 
બડે અન ે૨૦ વેસનટલટેરની વ્થવસથા કરાઇ 
છે. જરૂર પડે તો બીજા ૨૦૦ બેડ ઉમેરી 
્શકા્થ એમ છે. જ્થારે, આવી જ વ્થવસથા 
એક ખાનગી હોસસપટલમાં પણ કરાઇ છે. 

કાયદો અન ેવયિ્થા : દાહોદ મજલ્ા 
પોલીસ તતં્ર લોકડાઉનનો િસુતપણ ેઅમલ 
કરાવી રહી છે. તે માટે ટેક્ોલોજીનો 
ઉપ્થોગ કરી રહી છે. આ લખા્થ છે ત્થાં 
સુધીમાં લોકડાઉનના ભંગ બદલ ૧૩૮૪ 
ગુના દાખલ કરવામાં આવ્થા છે. જેમાં 
સીસીટીવીથી િાર કેસ, ડ્ોનથી ૧૦ કેસ 
કરવામા ંઆવ્થા છે. જ્થારે, ૧૨૧૭ જટેલા 
વાહનો ટડટેઇન કરવામાં આવ્થા છે અને 
તે માટે રૂ. ૨૧,૯૩,૫૦૦નો દંડ કરવામાં 
આવ્થો છે. પોલીસ દ્ારા એસઆરપીની 
મદદ લઇ સતત પેટ્ોમલંગ કરવામાં આવે 
છે. લોકડાઉન દરમમ્થાન અફવા ફેલાવતા 
સાત ્શખસોની પણ ધરપકડ કરવામા ં
આવી છે. આંતરરાજ્થ સરહદો ઉપર 
નાકાબંધી કરાઇ છે. •
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બનાસકાંઠામાં	નાગટરકટો,	વહીવ્ીતંત્	અને	સેવાભાવી	સંસથાઓ	
ખભેખભા	વમલાવી	કટોરટોના	સામે	જંગ	લડી	રહ્ાંુ	છે

" રેસુંગ	ચૌહાણ
અત્થારે સમગ્ મવશ્મા ંકોરોના વમૈશ્ક 

મહામારી સામ ેજંગ િાલી રહ્ો છે. કોરોના 
વા્થરસના સંરિમણથી લોકોને સુરમક્ષત 
રાખવા રાજ્થ સરકાર દ્ારા મવરાટપા્ેથ 
્થુદ્ના ધોરણે ટદવસ, રાત પ્ર્થાસો હાથ 
ધરવામાં આવ્થા છે. સરહદી મવસતાર 
બનાસકાંઠા મજલ્ામાં કોરોના વા્થરસને 
ફેલાતો અટકાવવા તેમજ જરૂરી સુમવધા 
અને સહા્થ આપવા મજલ્ા વહીવટીતંત્ર, 
સવેાભાવી ્થવુાનો, દાતાઓ અન ેસવસૈચછક 
સંસથાઓના સહ્થોગ અને સંકલનથી 
કલેકટર શ્રી સંદીપ સાગલેના માગ્યદ્શ્યન 
અને સૂિના અનુસાર વ્થાપક કામગીરી 
કરવામાં આવી રહી છે. 

બનાસકાંઠા મજલ્ામાં બનાસ મેડીકલ 
કોલેજ સંિામલત પાલનપુર સીવીલ 
હોસસપટલમાં ૧૨૬ બેડની અને ડીસા 
ગાંધીમલંકન ભણ્શાળી હોસસપટલમાં 
૧૦૨ બેડની બે સપેશ્થલ કોમવડ હોસસપટલ 
કોરોના સંરિમમત દદમીઓની સારવાર માટે 
કા્થ્યરત છે. પાલનપુર સીવીલ હોસસપટલમાં 
કુલ ૧૧૭ મેટડકલ તથા પેરામેટડકલ 
સટાફને કોરોના સંરિમમત દદમીઓની 
સારવાર માટે તૈનાત કરા્થા છે. ડા્યકટરો 
અને નસ્ય સમહત પ્રાથમમક આરોગ્થ 
કેનદ્રોમાં સેવા આપતા વગ્ય-૪ના ૫૦૦ 
કમ્યિારીઓ અને સામૂમહક આરોગ્થ 
કેનદ્રના ૧૬૧ મળી કુલ-૬૬૧ સફાઇ 
કમ્યિારીઓને સઘન તાલીમ આપી સજ્જ 
કરવામાં આવ્થા છે.

બનાસકાંઠા મજલ્ામાં પ્રથમ અને 
બીજા તબક્કાનો સો ટકા કોન્થુમનટી સવવે 
પૂણ્ય કરવામાં આવ્થો છે અત્થારે ત્રીજા 
તબક્કાનો કોમ્થુમનટી સવવે િાલી રહ્ો છે. 
હાઇરીસકમાં આવતા ૬૦ વર્્યથી ઉપરની 
ઉંમરવાળા, ડા્થાબીટીસના દદમીઓ, 
હાઇપરટેન્શનના દદમીઓ, દમના દદમીઓ 

અને ્શરદી, ખાંસી, તાવના લક્ષણો 
ધરાવતા દદમીઓના આરોગ્થની તપાસ કરી 
મજલ્ાકક્ષાએથી સીધ ુમોમનટરીંગ કરવામાં 
આવ ેછે. ગ્ામ્થ મવસતારના લોકોન ેઘરેબઠેાં 
આરોગ્થ સેવાઓ મળી રહે તે માટે 
મોબાઇલ ઓ.પી.ડી. િલાવવામા ંઆવે છે. 
પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રો અને મોબાઇલ 
ઓ.પી.ડી. દ્ારા તા.૧૯ એમપ્રલ સુધી 
૧,૭૬,૫૨૫ દદમીઓની તબીબોએ 
ગામડાઓમાં જઇ તપાસ કરી છે. 

બનાસકાંઠા મજલ્ામાં તા.૨૦ એમપ્રલ 
સુધી ક ુલ-૪૪૮ કોરોના ્શંકાસપદ 
દદમીઓના સેમપલ લેવામાં આવ્થા હતા. 
જેમાંથી ૧૨ દદમીઓના ટરપોટ્ય કોરોના 
પોઝીટીવ આવ્થા છે. તેમને આઇસોલે્શન 
વોડ ્યમાં સારવાર હેઠળ છે. કોરોના 
વા્થરસને ફેલાતો અટકાવવા આરોગ્થ, 
પોલીસ, મહ ેસૂલ, પંિા્થત સમહત 
વહીવટીતંત્રના મવમવધ મવભાગો અથાક 
પ્ર્થાસો કરી રહ્ા છે. બનાસકાઠંા મજલ્ાના 
મુખ્થ મજલ્ા આરોગ્થ અમધકારશ્રી ડા્ય. 
મનીર્ ફેનસી અને તેમની ૩ હજાર જેટલી 
આરોગ્થ ટીમો લોકોને આરોગ્થલક્ષી 
સારવાર અને સુમવધા આપવા રાઉનડ ધ 
ક્લોક ફરજ બજાવે છે. 

લોકડાઉનના સમ્થમા ંલોકોન ેઘેરબઠેાં 
કરી્થાણું, ્શાકભાજી, દૂધ, દવા મળી રહે 
તે માટે દુકાનદારો સાથે સંકલન કરી હોમ 
ડીલીવરીની વ્થવસથા માટ ે Stay 
Home-B.K. નામની મોબાઇલ એપ 
લોનિ કરવામાં આવી છે જેના પર આડ્યર 
બકુ કરાવી લોકો સરળતાથી વસતઓુ અને 
સેવાઓ ઘેરબેઠાં મેળવી ્શકે તેવી સુંદર 
વ્થવસથા ગોઠવાઇ છે. મજલ્ાના કંટ્ોલ રૂમ 
પરથી અમધકારીઓ મજલ્ાની તમામ 
પટરસસથમત પર સતત નજર રાખી રહ્ા છે.

અન્થ રાજ્થ/મજલ્ાના લોકો કે જેઓ 
લોકડાઉનની જાહેરાત કરાઇ તે સમ્ેથ 

બનાસકાંઠા મજલ્ામાં હતા તેવા ૭૬૬ 
લોકો છે. તેમના માટે મવનામૂલ્ેથ રહેવા-
જમવા સમહતની તમામ સુમવધાઓ 
મજલ્ામાં સાત તાલુકાઓમાં ્શેલટર હોમ 
બનાવી ઉપલબધ કરાઇ છે. જરૂરતમંદ 
નાગટરકોને ઘરે બેઠા અન્ન તથા આમથ્યક 
સહા્થ પ્રધાનમંત્રી ટકસાન સનમાન મનમધ 
્થોજના અનવ્ેથ બનાસકાંઠા મજલ્ાના 
૩,૭૩,૪૫૮ ખેડુતોના ખાતામાં કુલ 
રૂ.૭૪.૬૯ કરોડ જમા કરાવવામાં 
આવ્થા છે. 

અન્ન બ્રહ્મ ્થોજના હેઠળ મજલ્ાના 
૩૨૩૧ લાભાથમીઓને રા્શનકીટ અપાઇ 
છે. આ ઉપરાંત, મજલ્ામાં સવૈસચછક 
સામામજક-ધામમ ્યક સં સથાઓ દ્ારા 
જરૂરતમદં નાગટરકોન ેભોજન-દવા તમેજ 
અનાજનું મવતરણ કરવામાં આવી રહ્ં છે. 
આ સાથે આ સંસથાઓ દ્ારા માસકનું 
મવતરણ અન ેસનેટેાઈઝરનુ ંમવતરણ કરાઈ 
રહં્ છે. મજલ્ાનાં વૃદ્ અને અ્શતિ 
નાગટરકોને પણ ઘરે બેઠા ભોજન-દવા 
તેમજ માસકનું મવતરણ કરાઈ રહ્ં છે. •
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આવશ્તટો	મા્ે	અરવલ્ી	‘આવશ્ાના’

" હરીશ	પરમાર
સમગ્ દે્શ કોરોના મહામારીના ંકારણે 

લોકડાઉન જાહેર થતા જ પરપ્રામંત્થો પોતાના 
વતનની વાટ પકડી હતી. પરંત ુરાજ્થ સરકાર 
દ્ારા સવંદેન્શીલ મનણ્ય્થ લઇ શ્રમમકો જ્થાં 
હો્થ ત્થાં જ થભંી જવા કહ્ અન ેએટલ ેજ 
તો અરવલ્ીના આગંણ ે ૧૦૦૦થી વધુ 
લોકોએ પોતાનુ ં બીજ ુ ઘર સમજી રોકાઇ 
ગ્થા. રાજસથાન અન ેગજુરાતન ેજોડતા 
ને્શનલ હાઇવે પર આવેલા અરવલ્ી 
મજલ્ો શ્રમમકો માટે મખુ્થપ્રવ્ેશ દ્ાર સમાન 
છે કેમ કે રાજસથાનની સરહદે આવલેા 
બાસંવાડા, ડુગંરપરુ સમહતના આટદજામતના 
લોકો માત્ર ગજુરાત જ નમહ પરંત ુદે્શના 
ખૂણે ખૂણે મજૂરીકામે જા્થ છે. જ્થારે 
લોકડાઉન જાહેર થતા જ અલગ અલગ 
મવસતારમાથંી પરપ્રાંતી્થ લોકો અરવલ્ીની 
સરહદે આવી અટકી ગ્થા. 

અરવલ્ી મજલ્ા કલકેટર શ્રી અમૃત્ેશ 
ઔરંગાબાદકરે ૧૦૪૨ આમશ્રતો માટે 
મભલોડાના ખરંેિા,્શામળપરુ અન ેમાંધરી 
જ્થારે મેઘરજના વ્ૈથા મોડાસા ્શહેરમાં 
રોકાવા માટેની વ્થવસથા કરવાની સાથ ે

આરોગ્થ િકાસણી સમહત તમામ સમુવધાઓ 
ઉપલબધ કરાવી. તો વળી કોરોના સામનેા 
જગંમા ં મજલ્ાની સાવ્યજમનક હોસસપટલમાં 
૫૦ જ્થારે બા્થડની વાત્રક હોસસપટલમાં 
૧૦૦ બડેની સમુવધા સાથે આઇસોલ્ેશન વોડ્ય 
સજ્જ કરી કોમવડ-૧૯ હોસસપટલ તરીકે 
સુમવધા ઊભી કરવામાં આવી. જ્થારે 
મજલ્ાકક્ષાએ ૨૨૮ બડેની સુમવધા સાથ ેિાર 
જગ્થાએ વિોરોનટાઇન સુમવધા ઊભી 
કરવામા ંઆવી છે આ ઉપરાતં તાલકુાકક્ષાએ 
૬ કવોરોનટાઇન સનેટરમા ં ૨૫૭ બડેની 
સમુવધાથી સજ્જ કરવામા ંઆવ્થા છે. 

મજલ્ામા ં કોરોના વા્થરસન ે પહોંિી 
વળવા મજલ્ાકક્ષાએ ૧૦૩૫ આ્શા અને 
આગંણવાડી કા્થ્યકર, ૨૧૯ ટફમલે હેલથ 
વક્કર, ૨૧૯ મ્શક્ષકો તમેજ ૨૧૯ સહા્થક 
સટાફ સજ્જ કરવામા ંઆવ્થો છે. મજલ્ામાં 
૧૧ લાખથી વધ ુનાગટરકોનો સવવે કરીને 
તેમાંથી હાઈરીસક ધરાવતાં દદમીઓનું 
મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવી રહં્ છે. તમેજ 
તેમને ઘરે બેઠા આરોગ્થ સેવાઓ પૂરી 
પાડવામા ંઆવી રહી છે. 

અરવલ્ી મજલ્ામા ં૭૨,૧૦૬ લોકોને 
આ્થવુવેદ ઉકાળાના ડોઝ અન ે૪૧,૭૧૨ 
નાગરીકોન ે હોમમ્થોપથેીક દવાના ડોઝનું 
મજલ્ાના મવમવધ સથળોથી મવતરણ કરવામાં 
આવ્થુ ંછે. જ્થારે ૫૪,૫૬૩ લોકોન ેઉકાળા 
પકૅેટસનુ ંમવતરણ કરવામા ંઆવ્થુ ંછે. મજલ્ા 
પિંા્થત હસતકની પ્રાથમમક ્શાળાના ૫૪૫૦ 
સારસવતોએ લોકડાઉનના વકૅે્શનમા ંસવેાકી્થ 
પ્રવૃમતમા ંજોડાઇન ે સથામનક સખી મડંળની 
બહેનોની મદદ લઇ ૮ લાખથી વધ ુમાસક 
બનાવી ગ્ામ્થ મવસતારો સધુી પહોંિાડવાનો 
સવેા્થજ્ આદ્થષો. એટલ ુજ નમહ રૂ. સાત 
લાખથી વધનુુ ંઅનદુાન પણ ભગે ુક્થુ્ય. 

ગરીબ અને મધ્થમ વગ્યના લોકોન ે
જીવન જરૂટર્થાતની િીજવસતઓુ ઉપલબધ 
થા્થ ત ેમાટે રાજ્થ સરકાર દ્ારા બીપીએલ 
અન ેઅતં્થોદ્થ કાડ્ય ધારકોન ેઅનાજ મવતરણ 

કરવામા ંઆવી રહ્ છે ત્થારે મધ્થમ વગ્ય 
એવા એપીએલ કાડ્ય ધારકોન ેપણ મવનામલૂ્થે 
પરુવઠો મળી રહે તવેો સંવદેન્શીલ મનણ્ય્થ 
લવેામા ંઆવ્થો છે. 

જે અંતગ્યત રાષ્ટી્થ અન્ન સલામતી 
કા્થદો ૨૦૧૩ અનવ્થ ેઅરવલ્ી મજલ્ામાં 
નોંધા્થેલા એ.પી.એલ-૧ ૭૧,૬૮૫ 
રે્શનકાડ્ય ધારકોન ેસરકાર માન્થ મજલ્ાની 
૩૯૬ વાજબી ભાવની દુકાનો પરથી 
મવનામલૂ્થ ેઅનાજનુ ં મવતરણ કરા્થુ.ં જમેાં 
મોડાસના ૨૩,૦૭૩, મઘેરજના ૭૨૦૨ 
માલપરુના ૬૪૩૭ મભલોડાના ૧૪,૯૦૪, 
બા્થડના ૧૨,૬૦૮ અન ેધનસરુાના ૭૪૬૧ 
કાડ્યધારકોના ૨,૯૪,૭૯૯ લોકોન ે મવના 
મલૂ્થ ેઅનાજનો લાભ મળ્થો. જ્થારે ૨૭૧થી 
વધ ુલોકોન ેઅન્ન બહ્મ ્થોજના હેઠળ આવરી 
લવેા્થા છે.તો વળી મખુ્થમંત્રીની અપીલને 
લઇ મજલ્ાના ૫૦૦થી વધ ુલોકોએ પોતાના 
હક્કનુ ંજત ુકરી રાષ્ટસવેામા ં્થોગદાન આપ્ંુથ. 

અરવલ્ીમાં ્શહેરની સાથે ગ્ામમણ 
મવસતારમાં પણ કોરોનાન ેલઇ ખબૂ જાગૃમત 
જોવા મળી અન ે મજલ્ાના ૬૭૧ ગામના 
લોકોએ માસક ધારણ કરવાનુ ંમનુામસબ માન્થુ.ં 
તો વળી પ્રધાનમતં્રી જનધન ્થોજના અતંગ્યત 
કુલ ૩,૧૧૩,૧૧૬૩૭ ખાતાધારકો પકૈી 
૧૫૨૮૭૦ મમહલા અન ે૧૫૮૭૬૭ પરુર્ના 
ખાતામા ં રૂ. ૬૩ કરોડથી વધ ુનાણા જમા 
કરાવા્થા છે તો ૧૩૦૯૮૧ ખડેતૂ ખાતદેારોને 
પ્રધાનમતં્રી ટકસાન સનમાન મનમધ હેઠળ 
આવરી લઇ સહા્થ િકૂવવામા ંઆવી છે 

મજલ્ામા ં લોકડાઉનના િસૂત અમલ 
થા્થ તથા કા્થદો અન ેવ્થવસથાની પટરસસથમત 
જળવાઇ રહે ત ેસમાજના ખરા ્થૌદ્ાઓએ 
માતૃભમૂમન ુકજ્ય િકૂવવા માટે એક ડગલંુ પણ 
પાછી પાની કરી નથી તેવા અરવલ્ી 
મજલ્ાના પોલીસ એસઆરપી, હોમગાડ્ય, 
મનવૃત સમૈનક અન ેએન.સી.સીના ્થવુાનોએ 
ખડ ે પગ ે ઉભા રહી પોતાની દે્શભમતિનું 
ઉદાહરણ પરૂ પાડી રહ્ા છે. •

વનધા્ણર
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કટોરટોના	સામ	ેબાથ	ભીડતટો	નવસારી	વજલ્ટો
" રાજ	જેઠવા	

સમગ્ મવશ્ આજે કોરોના નામક 
વૈમશ્ક મહામારીનો સામનો કરી રહ્ં છે, 
ત્થારે આ વમૈશ્ક મહામારીના કારણે સમગ્ 
દે્શમા ંજાહેર કરા્ેથલા લોકડાઉન દરમમ્થાન 
પ્રજાજનોને કોઈ પણ જાતની અગવડ કે 
મુશકેલી ન અનુભવી પડે માટે નવસારી 
મજલ્ાનું વમહવટી તંત્રના કમ્ય્થોગી 
અમધકારી - કમ્યિારીઓ મજલ્ા કલેકટર 
શ્રી આદ્રા્ય અગ્વાલના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ 
સંમનષ્ઠતાથી કા્થ્ય કરી રહ્ાં છે.

નોવેલ કોરોના વા્થરસના ઝડપી 
સરંિમણન ેઅટકાવવા માટે નવસારી મજલ્ા 
કલકેટર શ્રી આદ્રા્ય અગ્વાલ અન ે મજલ્ા 
મવકાસ અમધકારી શ્રી પ્ર્શસસત પારીકના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ વહીવટીતંત્ર દ્ારા અસરકાર 
વ્થાપક પગલા ંલેવામા ંઆવ્થા છે.

મજલ્ામાં મસમવલ હોસસપટલ નવસારી, 
્થ્શફીન હોસસપટલ નવસારી તથા ઉટદત 
હ ો સ સપટલ વ ાંસદ ા  ખતે  ક ો ર ોન ા 
વા્થરસ(૨૦૧૯) હોસસપટલ બનાવવામાં 
આવી છે. મજલ્ા વહીવટીતંત્ર દ્ારા 
કોરોનાને નાથવા માટે અસરકારક પગલા 
લેવાઇ રહ્ા છે. મસમવલ હોસસપટલ ખાતે 
૮૦ આઇસોલે્શન બેડ, ૯ આઇ.સી.
્થુ.બેડની વ્થવસથા, ્થ્શફીન હોસસપટલ 
નવસારી ખાતે ૯૦ આઇસોલે્શન બેડ, 
૧૫ આઇ.સી.્થુ.બેડની વ્થવસથા અને 
ઉટદત હોસસપટલ ખાતે ૬૦ આઇસોલે્શન 
બેડ, ૬ આઇ.સી.્થુ.બેડની વ્થવસથા ઊભી 
કરવામાં આવી છે. તેમજ મજલ્ામાં ૧૫ 
કોરોનટાઇન સેનટર તૈ્થાર કરા્થા છે. 
મજલ્ા વિોરોનટાઇન ૫૦ બડેનો અન ે૧૩ 
તાલુકા કોરોનટાઇન (૧૬૫ બેડ) કુલ ૧૪ 
સથળોએ ૨૧૫ બેડની વ્થવસથા ઊભી 
કરવામાં આવી છે. કોરોના સામે લડવા 
માટે ડોકટર, મેડીકલ સટાફ, પેરા મેડીકલ 
સટાફ તેમજ સવ્થંસેવકોને તાલીમબધધ 
કરવામાં આવ્થા છે. ૧૯૦ ડોકટર, ૧૦૭ 

નસ્ય, ૧૬૪૦ પેરામેડીકલ સટાફ તેમજ 
૧૩૩૦ સવ્ંથસેવકોને ફીલડ સવવેલનસ, 
કવોરોનટી્થન મેનેજમેનટ, કલીનીકલ 
મેનેજમેનટ પ્રોટોકલ, ઇનફેક્શન કનટ્ોલ, 
વેનટીલેટર કેર મેનેજમેનટની તાલીમ 
આપવામાં આવી છે. 

નવસારી મજલ્ામાં તા.૧૮મી એમપ્રલ 
સુધીમાં Non NFSA એપીએલ-૧ 
્થોજના હેઠળના કુલ ૭૨,૧૧૭૬ કાડ્ય 
ધારકો પૈકી ૫૭,૪૩૫ કાડ્યધારકોને મવના 
મૂલ્થે અનાજનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું 
છે. તેમજ મજલ્ામાં અન્નબ્રહ્મ ્થોજના 
અતંગ્યત ૨,૬૮૫ કુટુબંોન ેતથા વ્થટકતગત 
રીતે જોઇએ તો ૬,૯૦૮ વ્થટકતઓન ેલાભ 
આપવામાં આવ્થો છે. લક્્થાંક મુજબ 
મજલ્ામાં ૧૦૦ ટકા કામગીરી પૂણ્ય 
કરવામાં આવી છે. મજલ્ા વહીવટી તંત્ર 
તેમજ સામામજક/સવૈસચછક સંસથાઓ દ્ારા 
જરૂટર્થાતમંદો માટે ૭,૯૪૪ રા્શન કીટ 
અને ૨,૧૨,૬૬૬ જેટલા ફૂડ પેકેટસનું 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. મજલ્ાના ૩ 
્શેલટર હોમમાં ૧૫૨ લોકો આશ્ર્થ મેળવી 
રહ્ા છે.

કોરોના રૂપી આફતમાંથી ગુજરાતના 
નાગટરકોન ેબહાર લાવવા રાજ્થ સરકારના 
કા્થષોમાં સહભાગી બનવા શ્રેષ્ઠીજનો અને 
સંસથાઓ જોડાઈને ્થથા્શટકત આમથ્યક 
્થોગદાન આપ્થું છે. મજલ્ામાં આ્ુથવવેદ 
હોસસપટલ દ્ારા આજટદન સુધીમાં 
૭૪,૭૦૦ ઉકાળાનું મવતરણ કરવા સાથે 
પેમપલેટ, મવતરણ તેમજ સૂકા ઉકાળાના 
પકેેટસનુ ંપણ મવતરણ કરા્ંુથ છે. સાથ ેસાથે 
૫૭,૮૧૫ હોમી્થોપેથી ગોળીનું પણ 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે.

ન વ સ ા ર ી  મ જ લ્ ા મ ાં  િ ા ર 
નગરપામલકાઓ આવેલી છે. જેમના દ્ારા 
નગરની સવચછતા સાથે સમગ્ નગરના 
દરેકે દરેક મવસતારોને સેનેટાઇઝ કરવાની 
કવા્થત હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમજ 

ગ્ામપંિા્થતો દ્ારા ગામડાઓમાં પણ 
સેનેટાઇઝની કામગીરી કરવામાં આવી 
રહી છે. નગરપામલકાઓ દ્ારા જાહેર રોડ/
રસતાઓ ઉપર “કોરોના” અંગેના 
જનજાગૃમત ફેલાવતા સલોગન પેઇનટ 
કરીને, વ્થાપક જનિેતના જગાવવામાં 
આવી રહી છે.

આમ, “કોરોના”ની દહ્ેશત વચે્ 
નવસારી મજલ્ાના સંવેદન્શીલ વહીવટી 
વડા એવા મજલ્ા કલેકટર શ્રી આદ્રા્ય 
અગ્વાલના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ, સંબંમધત 
મવભાગોએ ખભખેભા મમલાવીન,ે પ્રજાકી્થ 
સવાસર્થની જાળવણીનો દ્રઢ સંકલપ વ્થતિ 
ક્થષો છે, ત્થારે લોકડાઉન સમહતના તમામ 
સરકારી સૂિનોનું િુસતપણે પાલન કરીને, 
આ મહામારીન ેઅટકાવવાના સરકાર અને 
વહીવટી તંત્રના પ્ર્થાસોમાં, પ્રજાજનો પણ 
સવ્થં મ્શસત સાથે તેમનું ્થોગદાન આપી 
રહી છે. •
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કટોરટોનાના	કહેર	વચ્ે	મટોરબીમાં	માનવતા	મહેકી
" ઘનશ્ામ	પેડવા

માનવતા જ્થારે મરી પરવારે છે ત્થારે 
આ દુમન્થામાં બધ ુખતમ થઇ ગ્ંુથ હોવાની 
લાગણી થા્થ છે, પરંતુ કોરોનાના કહેર 
વચ્ ેમોરબી મજલ્ામાં માનવતા હજ ુપણ 
ધબકી રહી છે. માનવતાનો ધબકાર સૌ 
કોઇના હ્દ્થમાં ધબકી રહ્ો છે. કોરોના 
સંરિમણને વધુ ફેલાતો અટકાવવા માટે 
લોકડાઉન જ એક માત્ર ઉપા્થ અને 
રામબાણ ઇલાજ છે ત્થારે લોકડાઉનથી 
ઉભી થ્થેલી પટરસસથમતને પહોંિી વળવા 
માટે વમહવટી તતં્રની સાથોસાથ મોરબીમાં 
સવચૈછીક, સામામજક, અન ેઔદ્ોમગકગૃહોએ 
પણ તેમની જવાબદારી અદા કરી છે. 

કોરોના વા્થરસના સંરિમણને રોકવા 
માટે વહીવટી તંત્રના અથાગ પ્ર્થત્નો બાદ 
પણ મોરબીમા ંઅન્થ રાજ્થોમાથંી મસુાફરી 
કરીને આવેલી એક વ્થમતિને કોરોના 
પોઝીટીવ આવ્થો છે. જોકે ત્થાર બાદ આ 
લખા્થ છે ત્થાર સુધી મોરબી મજલ્ામાં 
બીજો કોઇ પોમઝટીવ કેસ સામે ન આવતા 
તંત્ર દ્ારા લેવા્થેલ પગલાંઓની સરાહના 
કરવામાં આવી રહી છે. 

મોરબી મજલ્ામાં સીરામમક ઉદ્ોગમાં 
કામ કરતાં મજૂરો પોતાના વતન તરફ 
જતા ંહોવાનુ ંતતં્રના ધ્થાન ેઆવતા ંમજલ્ા 
વમહવટી તંત્ર દ્ારા સીરામમક ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળા્થેલા એસોમસએ્શનના હોદ્ેદારો 
સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી અને 
મજૂરોનું સથળાંતર રોકવા એક્શન પલાન 
ઘડવામાં આવ્થો હતો. 

મોરબી મજલ્ામાં ગત ૨૩ માિ્યથી 
સવવેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે 
જેમાં ૧૯૩૯૭૯ ઘરની મુલાકાત લઇ 
૯૭૩૭૪૪ ઘરના સભ્થો અંગેની મામહતી 
એકઠી કરવામાં આવી છે

મોરબી મજલ્ામાં કોરોનાને સંકટને 
પહોંિી વળવા આરોગ્થ તતં્ર સજ્જ છે અને 
કોરોના માટે સારવાર અન ેવિોરોનટાઇનની 

સઘન વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. જેમાં 
મોરબી મજલ્ાની સરકારી, ટકષના અને 
મ્થુર હોસપીટલમાં ૧૬૫ આઇસોલેન 
બેડની વ્થવસથા કરવામાં છે. જ્થારે 
મજલ્ામાં ૩૧૦ની વિોરોનટાઇન બેડની 
ફેમસમલટી છે. મોરબી મજલ્ામાં ૧૬૫ 
આઇસોલે્શન બેડની વ્થવસથામાં મજલ્ા 
કક્ષાની મસમવલ હોસસપટલમાં ૧૦૦, 
ખાનગી મ્થુર હોસસપટલમાં ૩૦ અને 
ટકષના હોસસપટલમાં ૬૫ આઇસોલે્શન 
બેડની વ્થવસથાનો સમાવે્શ થા્થ છે. 

વિોરોનટાઇન માટે સંખ્થા વધારીને 
૩૧૦ સુધીની કરવામાં આવી છે. જેમાં બે 
કોરોનટાઇન સનેટરમા ંઘુટંું પાસનેી કોલજેમાં 
૬૦ અને નગરપાલીકામાં ૩૦ હતા જેમા 
વધુ સેનટર ઉમેરીને ટંકારા સામુમહક 
આરોગ્થ કનેદ્માં ૧૦, સબ મડ્સટ્ીકટ 

હોસસપટલમાં વાંકાનેરમાં ૧૦, મોડેલ સકૂલ 
મોટી બરારમા ં૫૦, મોડેલ સકૂલ વાકાનરેમાં 
૫૦, નાલંદામાં મવદ્ાલ્થ મવરપરમાં ૫૦ 
મળીને ૩૧૦ વિોરોનટાઇન બેડની 
ફેમસમલટી છે. ઉપરાતં નાના બાળકોન ેમાટે 
૧૮ અને મોટેરાઓ માટે ૨૩ મળીને ૪૧ 
વેસનટલેટરની સુમવધા કરવામાં આવી છે. 

મોરબી મજલ્ાના મુખ્થ મજલ્ા 
આરોગ્થ અમધકારી ડૉ. જે. એમ. કતીરાના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ ઇસનડ્થન મેટડકલ 
એસોસીએ્શનના સહકારથી મેટડકલ 
ઓટફસર, આ્ુથર્ મટેડકલ ઓફીસર, નસસીંગ 
સટાફ, ડનેટલ સજ્યન, ટફજી્થોથરેાપી વગરેેની 
તાલીમનુ ંઆ્થોજન કરવામાં આવ્થુ ંહતુ.ં 

મોરબી મજલ્ાના તમામ આંગણવાડી 
કા્થ્યકર, હેલપર દ્ારા તા. ૩-૬ વર્્યના 
આંગવાડીમાં નોંધા્થેલ બાળકોને ઘરે જઇ 
બાલ્શટકત પેકેટ આપવામાં આવ્થા હતા. 
ગુજરાત કો-ઓપરેટીવ મમલક માકકેટીગ 
ફેડરે્શન દ્ારા ઉતપાટદત આ બાલ્શટકત 
પેકેટ પ્રોટીન, કેસલ્શ્થમ ઉપરાંત મવટામીન 
એ, સી, મનએસીન , રીબોફલેવીન વગેરે 
૮ સુક્મ પોર્કતતવોથી ભરપુર હો્થ છે. 
જેથી બાળકોનું પોર્ણસતર જળવાઇ રહે. 

કોરોના સરંિમણન ેધ્થાન ેલઇ આરોગ્થ 
તપાસણી કરવામાં આવી રહી છે. ઘરે ઘરે 
જઇ સવવેની કામગીરી કરવા માટે આરોગ્થ 
મવભાગના કમ્યિારીઓ સાથે આઇ.સી.
ડી.એસ.ના આંગણવાડી કા્થ્યકર બહેનો, 
આ્શાબહેનો દ્ારા આરોગ્થ કમ્યિારીઓ 
સાથે રહી ‘‘હાઉસ ટુ હાઉસ’’ સવવેની 
કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 

મોરબી મજલ્ામાં ૭,૫૦૧ અંત્થોદ્થ 
કાડ્યધારકો તથા ૧,૦૭,૭૭૦ જેટલા 
અગ્તા ધરાવતા કુટુંબો (PHH) મળી 
કુલ ૧,૧૫,૨૭૧ NFSA કાડ્યધારકોની 
૫,૫૬,૬૦૨ જેટલી જનસંખ્થા મુજબ 
મવના મુલ્થે રા્શનનો જરથો મવતરણ 
કરવામાં આવ્થો હતો. •
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કટોરટોના	સામે	મહેસાણા	વજલ્ાનટો	શંખનાદ
" નરેદ્રિ	પંડ્ા

મહસેાણા મજલ્ાએ કોમવડ-૧૯ને 
ધોબીપછડાટ આપવા માટે મખુ્થમંત્રીશ્રીના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ કલકેટર શ્રી એિ.કે.પટેલ 
અન ેમજલ્ા મવકાસ અમધકારી શ્રી એમ.
વા્થ.દમક્ષણીના સઘન પ્ર્થાસોથી મહેસણા 
મજલ્ાએ કમરકસી છે. મજલ્ામા ં૧૦૦ 
બડેની ડડેીકેટેડ કોમવડ હોસસપટલ ત્ૈથાર કરાઇ 
છે. સાઇં મરિષણા હોસસપટલ મહેસાણાન ેકોમવડ-
૧૯ હોસસપટલ તરીકે સરકારે હસતક કરી છે. 
મજલ્ામા ં૧૦૦ બડેના બ ેકોમવડ કેર સનેટરો 
ઉભા ક્થા્ય છે. તો મજલ્ામા ંલોકડાઉનનો કડક 
રીત ેઅમલ કરવા મજલ્ા પોલીસ અમધક્ષક 
શ્રી મમનર્ મસંઘ ેમવશ્ાસ પ્રોજકેટ હેઠળ ૨૬ 
સથળોએ સીસીટીવી કેમરેા દ્ારા એ ANPR 
(AUTOMATIC NUMBER PLATE 
READER) કા્થ્યરત કરાઇ છે. જનેાથી 
લોકડાઉન ભગં બદલ વાહન ડીટેક્શનની સાથે 
વાહન િાલક મવરદ્ કા્થદેસરની કા્થ્યવાહી 
કરાઇ રહી છે.

મહેસાણા મજલ્ાએ નક્કી ક્થુું છે કે 
કોરોનાન ેમહાત આપવી છે જથેી ખાનગી 
દવાખાનાઓમા ંપણ આઇસોલ્ેશન વોડ્યની 
ખાસ વ્થવસથા કરાઇ છે. મજલ્ામા ંકુલ િાર 
જગ્થાએ ૪૧ બેડની આઇસોલ્ેશન વોડ્યની 
વ્થવસથા કરાઇ છ.ે મજલ્ામાં મહેસાણા 
સમહત તમામ તાલુકાઓમાં સરકારી 
વિોરનટાઇન સુમવધા ઉભી કરાઇ છે. 
મજલ્ામાં મવમવધ ૧૧ સથળોએ ૯૧૦ 
પથારીની વિોરનટાઇન સમુવધા ઉભી કરાઇ 
છે. જેમાં ૪૫૮ પરુૂર્ો અન ે૪૫૨ સત્રીઓ 
મળી કુલ ૯૧૦ લોકો માટે સરકારી 
વિોરનટાઇન સમુવધા ઉભી કરાઇ છે.

મહેસાણા મજલ્ામા ંપરપ્રામંત્થોન ેસહારો 
મળી રહે ત ેમાટે સાત સથળોએ આશ્ર્થ સથાનો 
્શરૂ ક્થા્ય છે. આ સાત સથળોમાં ૩૦૮ 
આમશ્રતોન ે્શલેટર હોમમા ંતમામ પ્રકારની 
જીવન જીરૂરી્થાતની સવેાઓ પરુી પડાઇ રહી 
છે. મજલ્ા પોલીસની બહેનો દ્ારા કોમ્થમુનટી 

ટકિન ્શરૂ કરા્થુ ંછે. શ્રમમકો અન ેજરૂરી્થાત 
મદંોન ે પોસટિક ભોજન અપાઇ રહં્ છે. 
દરરોજ ૧૫૦૦ બહેનો દ્ારા રસોઇ બનાવી 
જરૂરી્થાત સધુી પહોંિાડવાનુ ં કા્થ્ય થઇ  
રહ્ ંછે.

મહેસાણા મજલ્ામા ં૨૦ હજાર જેટલી 
ગગંાસવરૂપ મવધવા સહા્થ ્થોજના અતંગ્યત 
તમામ ગગંા સવરૂપ બહેનોના ખાતામાં  
રૂ. ૧૨૫૦ એડવાનસમા ંડી.બી.ટી એટલ ેકે 
સીધા તમેાના ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવી 
છે. મહેસાણા મજલ્ાના ્શહેરી મવસતારો સાથે 
૬૦૦ થી વધ ુગામોમા ં૧૯૨૦ આગંણવાડી 
કેનદ્રો ટેક હોમ રે્શન બાલ્શમતિ, માતૃ્શમતિ, 
પણૂ્ય્શમતિના પકેેટ ટેક હોમ રે્શન તરીકે ઘરે 
પોંહિાડીન ેબહેનોએ ઉતકૃટિ કામ ક્થુું છે. 
મજલ્ામા ં ૦ થી ૬ વર્્યના ૧,૦૨,૮૩૨ 
બાળકોન ેઆ કીટનુ ંઆગંણવાડી બહેનો દ્ારા 
ઘરે જઇન ેમવતરણ કરા્થુ ંછે.

મહેસાણા મજલ્ામા ંરાષ્ટી્થ અન્ન સરુક્ષા 
કા્થદા અતંગ્યત ૨,૬૭,૭૧૪ કુટુ્બંોન ેએટલ ે
૯૫.૫૮ ટકા લોકોન ેમવના મુલ્થ ેઘઉં, િોખા, 
ખાંડ, િણાદાળ અન ેઆ્થોડાઇઝ મીઠાનું 
મવતરણ પણૂ્ય કરવામા ંઆવલે છે. સરકારશ્રીના 
સવંદેન્શીલ મનણ્ય્થ અતંગ્યત રાજ્થના મધ્થમ 
વગમી્થ પટરવારો જે એ.પી.એલ કાડ્ય ધરાવ ેછે 
પરંત ુઅન્ન સરુક્ષા કા્થદા હેઠળ આવતા નથી 
તવેા તમામ પરીવારોના મહેસાણા મજલ્ાના 
૨,૧૯,૩૬૫ રે્શનકાડ્ય ઘારકોના ૮,૯૭,૬૪૧ 
લાભાથમીઓન ેમવના મલૂ્થ ેઅનાજ મવતરણ 
કરા્થુ ંછે.  

સરકારે વધ ુ લાભાથમીઓનો સમાવ્ેશ 
કરવા Non-NFSA BPL કુટુબંોન ેઅનાજ 

ફાળવવાનો મનણ્ય્થ લીધલે છે જ ેઅનવ્થે 
અત્રનેા મહેસાણા મજલ્ામા ં કુલ Non-
NFSA BPL કુટુબંો-૬૦૬૧ પકૈી ૪૯૨૭ 
કુટંુબોન ેખાડં તથા મીઠાના મળવાપાત્ર જરથા 
ઉપરાતં વ્થમતિદીઠ ૩.૫ ટક.ગ્ા ઘઉં, ૧.૫ 
ટક.ગ્ા િોખા તમેજ કુટુબંદીઠ ૧ ટક.ગ્ા િણા 
દાળ મવના મલૂ્થ ેઆપવામાં આવલેુ ં છે. 
મહેસાણા મજલ્ામા ં પ્રથમ તબક્કામા ં ફુડ 
મસક્થરુીટી એલાઉનસ (FSA) અતંગ્યત 
મધ્થાહન ભોજન ્થોજના અતંગ્યત નોંધા્ેથલ 
ધો.૧ થી ૫ના મવદ્ાથમીઓ અન ે૬ થી ૮ના 
મવધાથમીઓ મળી કુલ રૂ.૧,૧૮,૧૧,૨૧૯ 
એટલ ેકે ૯૮.૮૭%ની રકમ દરેક મવદ્ાથમીના 
ખાતામા ંજમા કરાવવામા ંઆવલે છે. તમેજ 
તમેન ે૧૦૦% ઘઉં-િોખાનો જરથો મવતરણ 
કરવામા ંઆવ્થો છે. 

મજલ્ામા ં“અન્નબ્રહ્મ” ્થોજના અનવ્ેથ 
કુલ ૨૫૧૨ લાભાથમીઓને લાભ આપવામાં 
આવેલ છે, જે પૈકી પરપ્રાંતી્થ ૮૧૧ 
લાભાથમીઓન ેઅનાજની કીટનુ ં મવતરણ 
કરવામા ંઆવલે છે. કોરોનાન ેપરાસત કરવા 
મહેસાણા મજલ્ો એકજટુ બન્થો છે. મજલ્ામાં 
મખુ્થમતં્રીશ્રી રાહત મનમધ ફંડમા ં દાનની 
સરવાણી આવી રહી છે. •
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ભાવનગરે	Covid-19ના	પડકારને	પહોંચી	વળવા	લીધા	વ્ાપક	પગલાંઓ
" વવરેદ્રિવસંહ	પરમાર

સમગ્ મવશ્મા ંમહામારી તરીકે ઘોમર્ત 
થ્થલે covid-૧૯ ન ેફેલાતો અટકાવવા 
કેનદ્ર તથા રાજ્થ સરકાર દ્ારા સતત 
અસરકારક પગલાંઓ લેવામાં આવી રહ્ા 
છ.ે ભાવનગર મજલ્ામાં સરકાર દ્ારા 
અપા્થેલ મવમવધ સૂિનાઓની મજલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા પણ િુસત અમલવારી 
કરવામાં આવી રહી છે. ભાવનગર 
મજલ્ાનું સમગ્ તંત્ર covid-૧૯ ને 
હરાવવા ટીમ ભાવનગર બની રાત ટદવસ 
ખભે ખભા મમલાવી કામ કરી રહ્ં છે.

ભાવનગર મહાનગરપામલકામા કુલ 
૪૯૬ મવદે્શથી આવેલ વ્થમતિઓ પૈકી 
તમામની મેડીકલ તપાસ પૂણ્ય કરવામા 
આવી છે તેમજ ૭૨૯ લોકોનુ ૧૪-
ટદવસનું હોમ કોરોનટાઈન પૂણ્ય થ્થેલ છે. 
હાલમા ૧૪૪ લોકોને હોમ કોરોનટાઈન 
ફ ેસેલીટીમાં રાખેલ છ ે.  ભાવનગર 
મજલ્ામાં મવમવધ હોસસપટલમાં ૧૧૫ 
વેસનટલેટરની સુમવધા ઉપલબધ કરવામાં 
આવી છે. મજલ્ામાં સંકટ સમ્થ ેદદમીઓની 
સેવા માટે ૧૨૬ એમબ્થુલનસ વાન ૨૪ 
કલાક કા્થ્યરત કરવામાં આવી છે. 

ભાવનગર મજલ્ામા સર ટી. હોસસપટલ 
ટ્ોમા સેનટર ખાતે ૭૦ બેડ, કેનસર 
હોસસપટલ , સર.ટી. હોસસપટલ કેમપસ ખાતે 
૭૦ બેડ અને BIMS હોસસપટલ, સર.ટી. 
હોસપીટલ ક ેમપસ પાસે (COVID 
હોસસપટલ) ખાતે ૧૦૦ બેડ તેમજ પમચિમ 
રેલવ,ે ભાવનગર દ્ારા રેલવ ેહોસસપટલ ખાતે 
૦૯ બેડની એમ કુલ મળીને મજલ્ામાં 
હાલ ૨૪૯ બેડની કોરોના ડેડીકેટ સુમવધા 
કરવામાં આવી છે. તેમજ સમરસ હોસટેલ 
ખાત ે૨,૦૦૦ બડેની વિોરોનટાઈન વોડ્યની 
ફેસીલીટી ઉભી કરવામા આવી છે

સમગ્ દ્ેશના લોકડાઉન કરવામાં 
આવ્થુ છે જે અનવ્ેથ મજલ્ાના સમગ્ 
મવસતારમાં આવશ્થક સેવાઓ મસવા્થની 

તમામ સેવાઓ બંધ કરવામાં આવી છે. 
જેનો મજલ્ા પોલીસ અમધક્ષકશ્રી તથા 
ભાવનગરની ટીમ દ્ારા કડક અમલવારી 
કરવામાં આવી છે. તેમજ લોકડાઉનની 
િુસત અમલવારી અંતગ્યત ભાવનગર 
મજલ્ા પોલીસ ્થુમનટ દ્ારા જરૂર પડે 
કડક કા્થ્યવાહી કરવામાં આવી છે. 

ભાવનગર વહીવટી તંત્ર દ્ારા 
મજલ્ાની સામાજીક સંસથાઓ સાથે 
સંકલન કરી જરૂરી્થાતમંદો માટે અનાજ 
કટર્થાણા કી્ટસ તૈ્થાર કરાવવાની 
કામગીરી ્શરૂ કરવામા ંઆવી છે. મજલ્ાના 
કંટ્ોલરૂમ ૧૦૭૭ ઉપર આવતી ફટર્થાદો, 
જરૂરી્થાત મુજબના લોકોને તેમના ઘેર 
જઈ અનાજ કીટનુ ંમવતરણ કરવામા ંઆવે 
છ ે મજલ્ામાં કુલ ૫૧,૩૯૩ અનાજ 
કી્ટસનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. 
ઉપરાંત ભાવનગરની મવમવધ સેવાભાવી 
સંસથાઓ, જ્ામત મંડળો, એસો્શી્થે્શન 

દ્ારા જરૂરી્થાતમંદ લોકો માટે ફૂટ પેકે્ટસ 
ત્ૈથાર કરવામા ંઆવ ેછે. ભાવનગર મજલ્ા 
કલકેટર શ્રી ગૌરાગં મકવાણાના માગ્યદ્શ્યન 
હેઠળ મજલ્ા પુરવઠા તંત્ર દ્ારા Lets 
Give Up િેલેનજ ્શરૂ કરવામાં આવી 
છે. જેનો સહર્્ય સવીકાર કરી ૬૧૫ 
ભાવેણાવાસીઓએ ભાવનગર મજલ્ામા 
Lets Give Up િેલેનજનો સવીકાર કરી 
પોતાને મળતંુ એમપ્રલ મમહનાનું રા્શન 
જરૂટર્થાતમંદ લોકો માટે જતું ક્થુ્ય હતુ.

કોરોનામા ભાવનગર મજલ્ાની 
આંગણવાડીની બહેનો ઘરે ઘરે જઈ 
બાળકો, સગભા્ય તેમજ ધાત્રી માતાઓને 
પોર્ણ કીટ પહોંિતી કરી માતા જ્શોદાની 
ભૂમમકા ભજવી રહી છે. ‘પોલીસ ઓન 
બાઇક’ અમભ્થાન દ્ારા ભાવનગર પોલીસ 
દ્ારા ખાિા-ગલ્ીમા પણ િટેકંગ કામગીરી 
હાથ ધરવામાં આવી છે. ભાવનગર 
મજલ્ાના ૭૫૦૦ મ્શક્ષકોએ જનજાગૃમતનુ ં
બીડું ઝડપી ઘરે ઘરે જઈ લોકોને કોરોના 
મવ્શે જાગૃત કરવાની શ્રેષ્ઠ કામગીરી 
કરવામા ંઆવી, ભાવનગરના મ્શક્ષકો દ્ારા 
મજલ્ાના મવદ્ાથમીઓને ટેકનોલોજીના 
માધ્થમથી અમવરત મ્શક્ષણ આપવાનું કા્થ્ય 
કરી રહ્ા છે. 

ભાવનગર મજલ્ામા ટદવ્થાગં બાળકો 
તમેજ બાળ સભંાળ ગૃહોના વાલીઓને 
આમથ્યક સહા્થ િૂકવવામાં આવી છે. 
લોકડાઉનનો રિનાતમક અન ેસજ્યનાતમક 
પ્ર્થોગ થકી આંગણેથી અમભવ્થમતિ' - 
ઓનલાઇન મવમવધ સપધા્યઓનું અનોખું 
આ્થોજન કરવામા ંઆવ્થુ ં છે. મજલ્ામા 
સખીમંડળો દ્ારા ૧,૭૦,૦૦૦ માસક 
બનાવવામા આવ્થા છે જ ેગજુરાતમા ંએક 
મવરિમજનક કામગીરી છે. ભાવનગર 
મજલ્ાના ૨ જાગૃત ્થવુાનો દ્ારા કોરોનાથી 
બિવાના સદેં્શાઓ, સલોગનો કોરોના સરુક્ષા 
રથ પર દ્શા્યવી લોકોમા ંજાગૃમત લાવવાનો 
અનોખો પ્ર્થાસ હાથ ધરા્થો છે. •
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બટો્ાદે	કટોરટોનાનટો	સામનટો	સતક્કતા 
અને	સંવેદનશીલતાથી	ક્યો

" લાલજી	ચાવડા
દુમન્થાનો મોટો મહસસો કોરોના 

રોગના ભરડામાં આવી િૂક્થો છે, ત્થારે 
ગુજરાત રાજ્થની મધ્થમાં આવેલા બોટાદ 
મજલ્ાએ આ સંરિમણનો સામનો 
સતક્કતાથી ક્થષો. અને આ સતક્કતાના 
કારણે જ મજલ્ામાં કોરોનાના બહુ જૂજ 
કેસ નોંધા્થા. બોટાદ મજલ્ાની સરહદ 
સંરિમણની દૃટિીએ સંવેદન્શીલ એવા 
અમદાવાદ મજલ્ાને અડે છ,ે ત્થારે મજલ્ા 
વહીવટીતંત્રએ તેનું મવ્શેર્ ધ્થાન રાખ્થુ ં
અન ેમજલ્ામા ંપ્રવ્ેશતા તમામ મસુાફરોનું 
િુસતપણે થમ્યલ સસરિમનંગ થા્થ તેની 
તકેદારી રાખી અને જેના કારણે મજલ્ામાં 
કોરોનાના િેપને મન્થંમત્રત ક્થષો. 

બોટાદ મજલ્ામા ં સાવિેતીના પગલે 
કોરોનાની િપેગ્સત દદમીઓની સખં્થા ઓછી 
હતી, છતાં વહીવટીતંત્રએ આગોતરા 
આ્થોજન તરીકે ૨૬૫ વ્થમતિઓ રહી ્શકે 
તવેી સરકારી વિોરેનટાઈન વ્થવસથા ગોઠવી 
હતી.આ વ્થવસથા હેઠળ અન્થ મજલ્ામાથંી 
આવલેા કે હોમ વિોરેનટાઈનનો ભગં કરેલા 
અદંાજે ૪૦ થી વધ ુવ્થમતિઓન ેરાખવામાં 
આવ્થા હતા. 

મ જ લ્ ા  વ હ ી વ ટ ી તં ત્ર  અ ને 
નગરપામલકા દ્ારા બોટાદમાં ્થુદ્ના 
ધોરણે સવચછતા ઝંુબે્શ હાથ ધરી. 
બોટાદમાં મજલ્ા સેવા સદન, તાલુકા 
સવેા સદન અન ેઅન્થ સરકારી કિેરીઓને 
જંતુમુતિ બનાવવાની કવા્થત હાથ 
ધરવામાં આવી. વળી, ્શહેરના મુખ્થ 
રસતાન ેમન્થમમતપણ ેસવચછ અન ેજતંમુતુિ 
બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી. 

ક ો ર ોન ાન ો  સ ામન ો  કરવ ામ ા 
રોગપ્રમતકારક ્શમતિ મહતવનું પટરબળ 
છે. અને આ ્શમતિની વૃમદ્માં ભારતની 
પરપંરાગત મિટકતસા પદ્મત અકસીર 
પુરવાર થઈ રહી છે. અને એટલે જ કનેદ્ર 

સરકારના આ્ુથર્ મવભાગના માગ્યદ્શ્યન 
હેઠળ આ્થુવવેદ અને હોમમ્થોપેથીની 
ઔર્ધીઓનો વ્થાપક ઉપ્થોગ કરવામાં 
આવ્થો. બોટાદ મજલ્ામાં આ્ુથવવેદ 
્શાખાએ ૧૫ એમપ્રલ સુધીમાં  ૫૪ 
હજારથી વધુ અમૃતપે્થ (આ્ુથવવેટદક 
ઉકાળા)નું મવતરણ ક્થુું. આ ઉપરાંત 
પ્રજામાં રોગપ્રમતકાર ્શમતિની વૃમદ્ માટે 
હોમમ્થોપેથીની દવાના ૨૩ હજારથી વધુ 
પેકેટનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું. 

બોટ ાદ મજલ્ા વહીવટીતંત્રએ 
લોકડાઉન બાદ પ્રજાને જીવનજરૂરી 
િ ીજવસ તુઓ મળી  રહ ે તે  મ ા ટ ે 
ટેકનોલોજીનો બખૂબી ઉપ્થોગ ક્થષો. 
મજલ્ા વહીવટીતંત્રના માગ્યદ્શ્યનમાં 
મોબાઈલ એપલીક્ેશન મવકસાવવામાં 
આવી  અને  લ ોક ોને  જીવનજરર ી 
િીજવસતુઓ ઘરેબેઠા મળી રહે તેવી સુદૃઢ 
વ્થવસથા કરવામાં આવી. 

આ ઉપરાંત મજલ્ા વહીવટીતંત્રએ 
લોકડાઉનના સમ્થમાં લોકોના અનાજ 
આપૂમત ્ય- આરોગ્થની મિંતા કરીને 
મજલ્ાની મોટાભાગની જનસંખ્થાને 
અનાજ પૂરી પાડવામાં આવ્થું. તેની સાથે, 
નાગટરકોનાં માનમસક આરોગ્થની સંભાળ 
માટે કનસલટનટના માધ્થમથી નાગટરકો 
સાથે વાત કરવામાં આવે છે. આમ, 
એકદંરે મજલ્ા વહીવટીતંત્રે કોરોના 
મહામારી સામે લડવા કરેલા પ્ર્થત્નો 
મહદઅં્શે સફળ રહ્ાં. 
•  NFSA(PHH) હેઠળ આવરી 

લીધેલી જનસંખ્થા – ૩,૭૪,૭૨૦
• Non-NFSA- APL-૧ હ ેઠળ 

આવરી  લ ીધેલ ી  જનસંખ્થ ા  - 
૧,૩૫,૩૨૭

• Non- NASA- BPL હેઠળ આવરી 
લીધેલી જનસંખ્થા – ૧૪,૩૦૮

• અંત્થોદ્થ કાડ્ય હેઠળ અનાજ મવતરણ 

મવતરણ કરા્થેલી જનસંખ્થા - 
૩૦,૨૨૧.

• અ ન્ન બ્ર હ્મ  હ ેઠ ળ  પુ ર વ ઠ ા 
મવતરણ(કુટુંબોની સંખ્થા)- ૧૭૨૯ 
(૨૦-૦૪-૨૦૨૦ની સસથમત)

મંરદર બનયું હોસ્પટલ
બોટાદના પ્રમસદ્ સાળંગપરુ કટિભજંન 

મં ટદર ે તેન ા  અમતમથગૃહને  ક ો મવડ 
ડેમઝગ્ેટેડ હોસસપટલમાં પટરવમત્યત કરી 
સમાજમાં ઉદાહરણ પૂરં પાડંુ. સંસથાના 
૪૯ રૂમના અમતમથગૃહમા ંકોરોના દદમીઓ 
માટે ૧૦૦ બેડની વ્થવસથા કરવામાં 
આવી. જેમાં ૧૦ બેડ આઈસી્થુથી સજ્જ 
હતા. વહીવટીતંત્રએ માત્ર ૨૪ કલાકમાં 
જ આ સમગ્ વ્થવસથા ઉભી કરી. મજલ્ા 
કલેકટર શ્રી મવ્શાલ ગુપ્ત ાએ આ 
કામગીરીના સંકલન માટે ૪ ના્થબ 
કલે ક ટ ર  કક્ષ ાન ા  અ મધક ા ર ીઓને 
જવાબદારી સોપીં. ૧૨ તબીબ અને ૩૬ 
પેરા મેટડકલ સટાફવાળી આ હોસસપટલમાં 
તબીબોન ેરાઉનડ ધ ક્લોક ડટૂી સોંપવામાં 
આવી હતી. આ ડે મઝગ્ેટ ેડ કોવીડ 
હોસસપટલની સુરક્ષાની જવાબદારી 
ડીવા્થએસપી કક્ષાના અમધકારીને 
સોંપવામાં આવી હતી. •
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અમરેલીનટો	કટોવવડ-19ને	પડકાર
" સુવમત	ગટોવહલ

વલડ્ય હેલથ ઓગવેનાઇઝે્શન દ્ારા 
કોમવડ-૧૯ને મહામારી તરીકે જાહેર 
કરવામાં આવ્થો છે. કોરોનાને ફેલાતો 
અટકાવવા કેનદ્ર તથા રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
સતત અસરકારક પગલાંઓ લેવામાં આવી 
રહ્ા છે. અમરેલી મજલ્ામાં સરકાર દ્ારા 
અપા્થેલ મવમવધ સૂિનાઓની મજલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા પણ િૂસત અમલવારી 
કરવામાં આવી રહી છે. કોરોના વાઇરસને 
રોકવા અમરેલી મજલ્ાનું સમગ્ તંત્ર 
એકજૂટ બની રાત ટદવસ કામ કરી રહ્ં 
છે. મજલ્ામાં કોરોનાના પડકારને પહોંિી 
વળવા તંત્ર દ્ારા વ્થાપક વ્થવસથાઓ 
કરવામા ંઆવી છે. તમેજ કોરોનાન ેપરાસત 
કરવા અનેક મોરિે અસરકારક લડત 
અપાઈ રહી છે.

અમરેલી મજલ્ામા ંઆ લખા્થ છે ત્થાં  
સધુી એકપણ કોરોના પોમઝટટવ કેસ નોંધા્થો 
નથી. આજ સધુીમા ંલેવા્થલેા કોમવડ-૧૯ના 
્શકંાસપદ દદમીઓના ૭૪ સેમપલમાંથી તમામ 
૬૯ લોકોના ટરપોટ્ય નગેટેટવ છે. જ્થારે ૪ 
વ્થમતિના ટરપોટ્ય પસેનડગં છે. સરકાર દ્ારા 
કોરોના સામ ેજો્શપવૂ્યક લડવા માટે ્થદુ્ના 
ધોરણ ેમજલ્ામાં સંભમવત કોરોના સરંિમણને 
અટકાવવા સપેશ્થલ કોરોના માટે ૨૦૦ 
બેડની હોસસપટલ કા્થ્યરત થઈ છે. જમેાં 
આઈ.સી.્ુથ. બેડ સમહત ્શંકાસપદ અને 
પોમઝટટવ કેસો માટે મમહલા અન ેપરુર્ોના 
અલગ અલગ વોડ્યની વ્થવસથા કરવામાં 
આવી છે. કોરોના માટે ખાસ તાલીમબદ્ 
સટાફની સાથોસાથ આરોગ્થ કમમીઓને 
સક્લમનકલ ગાઈડલાઇનસનો િુસતપણે 
અમલ કરવા પણ સિૂનાઓ આપવામાં 
આવી છે. 

અમરેલી મજલ્ામાં હાલ ૨૯૬૩ 
પ્રવાસીઓ હોમ વિોરેનટાઇનમાં છે જ્થારે 
૩૧૧૯ પ્રવાસીઓએ હોમ વિોરેનટઇન 
પૂણ્ય ક્થષો છે. તેમજ સરકારી પરવાનગી 

વગર મજલ્ામાં પ્રવે્શ કરનારા ૧૯૮ 
લોકોન ેસરકારી વિોરેનટાઇન ફેમસમલટીમાં 
વિોરેનટાઇન કરા્થા છે. 

તતં્ર દ્ારા મ્શ્થાળબટે ગામમા ંદટર્થાઈ 
માગવે જરથો લઇ જઇન ે ૭૪૮ રે્શનકાડ્ય 
ધારકોને ઘઉં, િોખા, ખાંડ, દાળ વગેરે 
જીવનજરૂરી િીજવસતઓુના કુલ ૨૦,૫૦૦ 
ટકલો જરથાનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું. 
સપશે્થલ કેસમાં મ્શ્થાળબટે ગામ ેવાજબી 
ભાવની દકુાન મજૂંર કરવામા ંઆવી છે જે 
આવતા મમહનાથી કા્થ્યરત થ્શ.ે પોલીસ 
બદંોબસત વચે્ એક-એક મીટરના અતંરે 
સોમ્શ્થલ ટડસટનમસંગના મન્થમનુ ં સપંણૂ્ય 
પાલન સાથ ેઅનાજ મવતરણની કામગીરી 
કરવામા ંઆવી હતી. અમરેલી મજલ્ામાં 
વસવાટ કરતાં પરપ્રાંમત્થ લોકો તેમજ 
મજૂરવગ્ય માટે મજલ્ાના મવમવધ પાંિ 
તાલકુામા ં્શલેટર હાઉસની વ્થવસથા કરવામાં 

આવી છે. મજલ્ાના લાઠી, ધારી, 
સાવરકંુડલા, રાજલુા તમેજ અમરેલી ્શહેર 
ખાતે આ પ્રકારના આશ્ર્થઘર ઊભા 
કરવામા ંઆવ્થા છે. તમામ કેનદ્ર પર જરૂરી 
પ્રાથમમક સુમવધાઓ અને આરોગ્થલક્ષી 
સવલતો પણ ઉપલબધ કરાવવામાં આવી 
છે. અત્થાર સધુીમા ંકુલ ૧૪૯૨ વ્થમતિઓને 
આ ્શલેટર હાઉસમાં આશ્ર્થ આપવામાં 
આવ્થો છે. 

અત્રે ઉલે્ખની્થ છે કે, આ ્શેલટર 
હાઉસમા ં તમામ લોકો માટે િા, નાસતો 
તેમજ રામત્ર અને બપોરના ભોજનની 
વ્થવસથા એન.જી.ઓ. દ્ારા કરવામા ંઆવી 
છે. ઉપરાતં મજલ્ામા ં હાલ ૫૪ જટેલી 
સવેાભાવી સસંથાઓ કા્થ્યરત છે. અન ેતઓે 
દ્ારા જરૂટર્થાતમદં વ્થમતિઓને સમ્થાતંરે 
ત્ૈથાર અન ેકાિા અનાજની કીટનુ ંમવતરણ 
કરવામા ંઆવ ેછે. અમરેલી હેડ પોસટઓટફસ 
દ્ારા મજલ્ાવાસીઓની સગુમતા વધારવા 
ખબૂ જ સરસ મનણ્ય્થ લવેામાં આવ્થો હતો. 
મજલ્ાના નાગટરકોન ેલોકડાઉન દરમમ્થાન 
બનેક કે એ.ટી.એમ.ની મલુાકાત ન લવેી પડે 
અન ેતેમન ેઘરે જ તમેના બેનક ખાતામાથંી 
નાણાં મળી જા્થ ત ેપ્રકારની સુમવધા પોસટ 
ઓટફસ દ્ારા પરૂી પાડવામા ંઆવી રહી છે.

કોરોના ્થોદ્ાઓને કોરોના વા્થરસનું 
સંરિમણ ન લાગે તે માટે તેમને જીવાણું 
મતુિ કરવા અમરેલી નગરપામલકાએ એક 
નવતર પહેલ કરી છે. જેમાં પ્રવે્શ કરતાં 
જ માણસનું સંપૂણ્ય ્શરીર સેનેટાઈઝ પામે 
છ ે અને  જીવાણું  મુતિ થ ા્થ  છ ે. 
અમરેલીવાસીઓએ કોરોનાની લડત માટે 
રૂ. ૩૪.૭૩ લાખ જમા કરાવ્થા છે. કોરોના 
સામનેા ં્થદુ્ન ેજીતવા સરકારન ે્થથા્શમતિ 
સહકાર આપવા મજલ્ાના ધરતીપુત્રોએ 
પણ પોતાની મળતી ખેડૂત સનમાન 
મનમધની રકમ પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાં 
જમા કરાવી પોતાનો નાગટરક ધમ્ય અદા 
ક્થષો છે. •

વનધા્ણર
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જામનગરવાસીઓની	પડખ	ેતતં્	અટડખમ	

" ટદવ્ા	વત્વેદી
જામનગર મજલ્ામાં લોકડાઉનની 

સસથમતમા ંલોકલક્ષી સવંદેનાસભર કામગીરી 
કરવામાં આવી છે. જામનગરમાં મજલ્ા 
તંત્ર દ્ારા ત્રણ ્શેલટર હાઉસનું મનમા્યણ 
કરા્થુ છ ે. જામનગર ખાતે કોરોના 
વાઈરસના સંરિમણના મનદાન અને 
સારવાર માટે જી.જી.હોસસપટલમાં ૭૦૦ 
બેડની કોમવડ હોસસપટલ તૈ્થાર કરવામાં 
આવી છે. જેમાં રાજ્થ સરકારના મન્થમ 
અનુસાર હાલમાં ૧૦૦ બેડની સંપૂણ્ય 
વ્થવસથા કરવામાં  આવી છ ે જેને 
આવશ્થકતા અનુસાર ૭૦૦ બેડ સુધીની 
વ્થવસથામાં પટરવમત્યત કરવા સંપૂણ્ય 
તૈ્થારીઓ કરવામાં આવેલ છે તેમજ 
જામનગરના આમમી કેમપ ખાતેની આમમી 
હોસસપટલને પણ ૧૦૦ બેડની કોમવડ 
હોસસપટલ બનાવવામાં આવી છે.

મુખ્થમંત્રીશ્રીની અપીલને વધાવતા 
જામગનરના ૧૩૦૮ લોકોએ જરૂટર્થાતમદં 
લોકોને પોતાનો અનોજનો જરથો અપ્યણ 
કરવા પોતાને મળતા રા્શનનો લાભ જતો 
ક્થષો છે. વહીવટીતંત્ર દ્ારા સમાજ સેવક 
તરીકેનું સટમીફીકેટ આપી મબરદાવવામાં 
આવ્થા છે.

મજલ્ા વહીવટીતતં્ર દ્ારા પરપ્રાંતી્થ 
લોકોને અન્ન પરુવઠો, આવશ્થક વસતઓુ 
પ્થા્યપ્ત માત્રામાં મળી રહે ત ેમાટે રા્શન 
કીટનુ ંમવતરણ કરા્થુ ંછે તમેજ લોકડાઉનના 
પ્રારંભે મુખ્થમંત્રીશ્રીની સૂિના અનુસાર 

તમેન ેવતન મોકલવા માટે તતં્ર દ્ારા પાિં 
બસોની વ્થવસથા કરીન ેતમેન ેતમેના વતન 
મોકલવામા ંઆવ્થા છે. અન્થ જામનગરમાં 
રહેલ પરપ્રામંત્થ/અન્થ મજલ્ાના શ્રમમકો, 
ખતેમજૂરોન ે તતં્ર દ્ારા રા્શન કીટ પરુી 
પડા્થ છે, તો ફેકટરીમા ંકે અન્થ ઉદ્ોગોમાં 
કામ કરતા શ્રમીકોન ેસમ્થ અનસુાર તેમનું 
વતેન ઉદ્ોગોના મામલકો દ્ારા િકૂવા્થ તવેી 
વ્થવસથા કરવામા ંઆવલે હતી. અત્થાર 
સુધીમાં જામનગર મજલ્ામાં ૨૫,૯૩૯ 
જટેલી કીટ અન ે૩,૬૪,૪૧૫ જટેલા ફૂડ 
પકેેટ મવતરણ કરવામા ંઆવ્થા છે.

કોરોનાની બીમારીથી લોકડાઉનની 
પટરસસથમતમાં લોકોમાં હાલ ભ્થના 
વાતાવરણનુ ંમનમા્યણ થ્ંુથ છે સતત ઘરમાં 
રહેવુ ંએ અન્થ પ્રશ્નો ઉતપન્ન પણ કરી રહં્ 
છે. િીટડ્થાપણુ,ં ગસુસો આવવો, મિતંામાં 
રહેવુ ંવગરેે નકારાતમક ઊજા્ય ઉતપન્ન કરતા 
મવિારોથી અનકે માનમસક પ્રશ્ન લોકોમાં 
ઉતપન્ન થતાં જોવા મળી રહ્ા છે ત્થારે 
જામનગર ખાતે તંત્ર દ્ારા લોકોમાં આ 
નકારાતમક ઉજા્યનો ખાતમો કરી ્શકા્થ અને 
આ સમ્થમાં લોકો ગભરાઈને પોતાની 
જાતન ેનકુસાન ન કરી બસે ેતમેજ કોરોના 
સામનેી જગંમા ંલોકો સહ્થોગ આપ ેતે માટે 
એક ઑકકેસટ્ા વાન જામનગરના મવમવધ 
મવસતારોમા ંમોકલવામા ંઆવી છે આ વાન 
દ્ારા કોરોના અંગનેી સમજણ આપવામાં 
આવી રહી છે અન ેતમેા ંસહ્થોગ આપતા 
સવ્થસંવેકો પોતાના ગા્થન, વાદન દ્ારા 

લોકોને મનોરંજન આપીને આ ગંભીર 
પટરસસથમતમાં હકારાતમક ઉજા્ય તરફ 
વાળવાનો પ્ર્થાસ કરી રહ્ા છે.

મજલ્ા ને્શનલ રૂરલ લાઈવલીહુડના 
માગ્યદ્શ્યન તળે જામનગર મજલ્ાની 
કાલાવડ તાલુકાની સખી મંડળની બહેનો 
દ્ારા ઘરે જ માસક બનાવી મજલ્ાની ગ્ામ 
મવકાસ એજનસીને હાલ સુધીમાં ૭૦૦ 
માસક આપવામાં આવેલા છે. આ સખી 
મડંળની બહેનો દ્ારા હાલ સધુીમા ંબ ેલાખ 
જેટલા માસક બનાવી લોકોને આપવામાં 
આવેલ છ ે.  લોકડાઉનના સમ્થમાં 
જામનગર મજલ્ા જેલ અને જામનગર 
તેમજ દેવભૂમમ દ્ારકાની પોસટ ઓટફસો 
દ્ારા બંદીવાનો માટે ઇ-મનીઓડ્યરની 
કામગીરી કરી, દ્ેશની પ્રથમ જેલ અને 
પોસટ ઓટફસો બની. જામનગર મજલ્ા 
જેલમાં ઈ-મુલાકાત સુમવધાનો પ્રારંભ 
કરા્થો. કલેકટરશ્રી રમવ્શંકરે માજી સૈમનક 
મંડળના ૨૧ જેટલા માજી સૈમનકોનું ગ્ુપ 
બનાવી, મજલ્ામાં ટડઝાસટર કંટ્ોલ રૂમના 
નં. ૧૦૭૭ પર ફોન પર મળેલ વડીલની 
રજૂઆતને ધ્થાને લઇ તેમના નજીકના 
મવસતારના સવ્ંથસેવકને ત્થાં મોકલી, 
વડીલો પાસેથી તેમના મપ્રસસરિપ્શન લઇ 
મેટડકલ સટોર પરથી દવા લઈ અથવા તો 
તેમને કોઈપણ આવશ્થક વસતુઓની 
જરૂટર્થાત હો્થ તો તે પણ ખરીદી લઈ 
અને તેમના મનવાસસથાને પહોંિાડવાની 
કામગીરીને જામનગરમાં ્શરૂ કરાઇ. •
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કટોરટોના	સંક્	સામે	મહીસાગરનટો	મક્કમ	મુકાબલટો
" જે.	કે.	રાવલ

સમગ્ મવશ્ને કોરોના વા્થરસ 
(COVID-૧૯) એ પોતાના ભ્થંકર 
ભરડામાં લીધું છે. આખી દુમન્થા કોરોના 
વા્થરસના સંરિમણ સામે ઝઝૂમી રહી છે. 
આ રોગને નાથવાનો એકમાત્ર ઉપા્થ 
લોકડાઉન છે, ત્થારે મહીસાગર મજલ્ાએ 
“ઘરમાં રહો સુરમક્ષત રહો”ના સંદે્શ સાથે 
જરૂરી્થાતમંદોના ઘર સુધી સહા્થની 
સરવાણી વહાવી આવી પડેલા પડકારને 
મક્કમતાથી ઝીલી લીધો છે. 

મહીસાગર મજલ્ામાં કોમવડ-૧૯ બે 
હોસસપટલ કા્થ્યરત કરવામા ંઆવી છે. જમેા ં
ન્થુ કેએમજી હોસસપટલ બાલામ્શનોર ખાતે 

૧૦૦ આઇસોલે્શન બડે, ૧૦ આઇ.સી.્થુ 
તેમજ ૧૮ કોરોના ્થોધધા અને લુણાવાડા 
ટડસટ્ીકટ હોસસપટલમાં ૫૦ આઇસોલે્શન 
બેડ તેમજ ૩૮ કોરોના ્થોધધા સાથેની 
હોસસપટલ ઉભી કરવામાં આવેલ છે. જે 
માત્ર કોરોનાગ્સત દદમીઓ માટે વાપરવામાં 
આવનાર છે. મજલ્ામા ંકુલ ૧૧ વસેનટલટેર 
ઉપલબધ છે. મજલ્ામાં ૨૩૧ આરોગ્થ 
ટીમો દ્ારા ડોર ટુ ડોર સવવે તેમજ 
સસરિનીંગની કામગીરી કરવામાં આવી છે. 
૨૧૭ આરોગ્થ કમમીઓની વેસનટલેટર કેર 
ટ્ેમનંગ પૂણ્ય થઇ છે. 

મહીસાગર મજલ્ામાં ૨૧૯ બેડ સાથે 
વહીવટી તતં્ર સાત સથળોએ કવોરનટાઇનની 
સુમવધા ઉપલબધ કરવામાં આવી છે. 
મવદે્શથી આવેલા કુલ ૨૪૧ મુસાફરોનું 
કવોરનટાઇન પૂણ્ય થ્થા બાદ પણ તેઓનું 

ટેમલફોમનક મોમનટરીંગ કરવામા ંઆવી રહ્ં 
છે. સાથે સાથે બહારના જીલ્ામાંથી 
પોતાના વતન મહીસાગરમાં પરત ફરેલ 
દરેક વ્થટકતઓનું પ્રાથમમક િેકીંગ કરી 
તેઓને પણ હોમ વિોરોનટાઇન કરવામાં 
આવેલ છે. અને તેમના પર સતત 
મોમનટરીંગ રાખવામાં આવે છે. 

લોકડાઉન પરીસસથમતમાં રાજસથાન, 
મધ્થપ્રદે્શ, ્થુપી સમહત આંતર રાજ્થમાં 
જતા અટવા્થેલા લોકો માટે મહીસાગર 
મજલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા શ્રમમકો 
સમહતના લોકો માટે અનેક સુમવધાઓ 
સભર ત્રણ જેટલા ્શેલટર હોમ કા્થ્યરત 
કરવામાં આવ્થા છે. જેમાં ૨૦ બાળકો 

સમહત કુલ ૧૩૪ જટેલા લોકો મનવાસ કરી 
રહ્ા છે. 

કોરોના સંકટની આ ઘડીમાં જેઓની 
પાસ ેરે્શનકાડ્ય નથી તવેા પરપ્રામંતઓ અને 
શ્રમમકોને ્શોધી કાઢી લુણાવાડા તાલુકાના 
૫૫૩, ખાનપુરમાં ૧૮૩, સંતરામપુરમાં 
૪૯૭, કડાણામાં ૨૩૭, બાલામસનોરમાં 
૬૬ અને મવરપુર તાલુકામાં ૧૨૭ મળી 
કુલ ૧૬૬૩ લાભાથમીઓને અન્ન બ્રહ્મ 
્થોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્થો છે. 

મહીસાગર મજલ્ામાં નગરપાલીકા 
મવસતાર તેમજ ગ્ામ પંિા્થતો દ્ારા ગ્ામ્થ 
મ વ સ ત ા ર ો મ ાં  વ ્થ ા પ ક  પ્રમ ાણમ ાં 
સેમનટાઇઝે્શનની કામગીરી કરવામાં 
આવી રહી છે. કોરોના સંરિમણના 
આરિમણને અટકાવવાના લોકડાઉનના 
કપરા કાળમાં મજલ્ા વહીવટી તંત્રના 

સુિાર આ્થોજન અને માગ્યદ્શ્યનમાં 
સેવાભાવી સંસથાઓ દ્ારા ફૂડ પેક ેટ 
મવતરણ કરવામાં આવી રહ્ છે. હાલમાં 
દરરોજ સવાર સાંજ લુણાવાડામાં મવમવધ 
હોસસપટલમા ં૪૫૦, જદુા જદુા મવસતારોમાં 
૭૦૦ ્શેલટર હોમ મળી એક હજાર 
ઉપરાંતના ફૂડપકેેટનુ ંસોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ 
સાથે મવતરણ કરે છે. 

પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્થાણ ્થોજના 
અંતગ્યત મહીસાગર મજલ્ાની ૨૭૯૮૩ 
જનધન ખાતા ધારક મહીલાઓને 
રૂા.૫૦૦નો પ્રથમ હપ્તો િકુવવામા ંઆવ્થો 
છે. મહીસાગર મજલ્ાના પ્રધાનમંત્રી 
ટકસાન સનમાન મનધી ્થોજના અંતગ્યત 
૧,૪૭,૭૬૦ ખેડૂતોને રૂા.૨૦૦૦ની 
સહા્થ આપવામાં આવી છે. જ ેલોકડાઉનના 
સમ્થમાં મદદરૂપ પુરવાર થઇ છે. 

આ સંકટનાં સમ્થમાં આમથ્યક મદદ 
કરવા મજલ્ાનાં અગ્ણીઓ આગળ 
આવ્થા છે. મજલ્ામાંથી અત્થાર સુધી 
રૂા.૨૩.૮૦ લાખ થી વધુનાં ્થોગદાન  
થકી કોરોના સામેની લડતમાં સહ્થોગ 
મળ્થો છે.

લ ો ક ોને  ક ો ર ોન ા  મહ ામ ા ર ીને 
ગંભીરતાથી લઈ જાગૃત બને તેવા ્શુભ 
આ્શ્થથી મજલ્ાનાં મિત્રકારો, કલાકારો 
દ્ારા જનજાગૃમતનાં સંદે્શાને જનતા સુધી 
પહોિાડો હતો. તો મજલ્ાનાં મ્શક્ષકોએ 
મવદ્ાથમીઓને ઓનલાઈન મ્શક્ષણ પુરૂ 
પાડું હતું. 

મજલ્ાના જાણીતા સામહત્થકારો, સતંો, 
કલાકારોએ સામાજીક ઉતિરદામ્થતવ મનભાવી 
જન જાગરણ અમભ્થાનમા ં પોતાનો સૂર 
પુરાવી સંદે્શ પાઠવ્થા હતા. કોરોનાને 
હરાવવા દે્શન ેજીતાડવાના ભરપરુ પ્ર્થાસો 
થકી મહીસાગર મજલ્ાવાસીઓએ કોરોના 
સરંિમણની સાકંળને તોડવા મક્કમ મનધા્યર 
વ્થતિ ક્થષો. •
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કટોરટોનાનટો	મુકાબલટો	કરતું	ખેડા
" ટદવ્ેશ	આચા્્ણ

હાલ મવશ્ભરમાં નોવેલ કોરોના 
વા્થરસન ેવલડ્ય હેલથ ઓગવેનાઇઝે્શન દ્ારા 
વૈમશ્ક મહામારી જાહેર કરી છે. જેના 
અનુસંધાને તકેદારીના ભાગરૂપે ભારત 
સરકાર તથા ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
સમ્થાંતરે નોવેલ કોરોના વા્થરસને 
ફ ેલ ાત ો  અટક ાવવ ા  મ ાટ ે મવ મવધ 
માગ્યદમ્શ્યકા જાહેર કરી તેમજ લોકડાઉન 
જાહેર ક્થુું છે. જેને ખેડા મજલ્ામાં સારો 
પ્રમતસાદ સાંપડી રહ્થો છે. 

મજલ્ામાં માસકની ખપતને પહોંિી 
વળવા સલુણ સખીમંડળ દ્ારા ૫૦૦૦ 
જેટલા માસક મજલ્ા આરોગ્થ ્શાખાને 
તાતકામલક બનાવી આપવામાં આવ્થા 
તથા વસો ્થુવક મંડળ દ્ારા સમગ્ વસો 
ગામના અંદ ા જે  ૧૪૦૦૦ જેટલા 
ગ્ામજનોને મન્ુશલક માસકનું મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું. ખેડા મજલ્ા પોલીસ વડા 
શ્રી ટદવ્થ મમશ્રના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ 
પ્રોજેકટ ્શુભામર્સ ્શરૂ કરી એકલવા્ંુથ 
જીવન જીવતા વ્થોવૃદ્ નાગટરકોને 
આવશ્થક િીજ વસતુઓનો પુરવઠો 
નટડ્થાદ, કપડવંજ, કઠલાલ સમહત ખેડા 
મજલ્ામ ાં  જરૂટર્થાતમંદ વ્થોવૃદ્ 
નાગટરકોને ઘરે જઈ પોલીસ અમધકારીઓ 
દ્ારા આવશ્થક િીજ વસતુઓ, દવાઓ, 
કટર્થાણું પહોંિાડવામાં આવ્થો.

શ્રી સંતરામ મંટદર તથા મજલ્ા 
વમહવટીતંત્ર દ્ારા દરરોજ ૩૦૦૦ થી 
વધનુી ટટટફનની સવેાઓ અન ેપ્રજાજનોને 
૨૦ ટકલોની મવમવધ જીવન જરૂટર્થાતની 
િીજ વસતુઓની કીટનું મવતરણ કરવાનું 
આ્થોજન કરવામાં આવ્થું છે. મજલ્ા 
ક લે ક ટ ર ા લ ્થ ન ા  ૧ ૭ ૫  જે ટ લ ા 
અમધકારીઓથી લઇ વોિમેન સુધીના 
તમામ કમમીઓના સવાસર્થનું તબીબી 
િકાસણી કરાવી સંવેદનાસભર પગલું 
ભ્થુ્ય છે. 

વૃદ્ પેન્શનરોને ઘરે બેઠાં રૂા.૧૦ 
હજારની મ્થા્યદામાં પેન્શન આપવાની 
્થોજના અનવ્થે  ૧૧૦ પે ન્શનરોને 
રૂા.૭.૮૦ લાખ જેટલી માતબર રકમ 
િૂકવી જેની સરાહના મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
ટવીટર પર કરી અન્થ મજલ્ાઓને પે્રરણા 
પુરી પાડી. ગરીબ પ્રજાજનો કે જેઓ 
અંત્ ્થોદ્થ, બીપીએલ અને મધ્થમ વગમી્થ 
એપીએલ-૧ કાડ ્ય ધારકોને સોશ્થલ 
ટડસટનસ જળવાઇ રહે તે રીતે સરળતાથી 
અનાજ પુર પાડવામાં આવ્થું છે.

કોરોનાના કહેર વચે્ લોકડાઉનની 
પટરસસથમતમાં આખે આખા એક તાલુકાના 

તમામ ગામોએ સવેચછાએ ઘર બંધ (લોક 
ડાઉન) અપનાવ્થું. દરબાર ગોપાલદાસની 
હવેલી તરીકે સમગ્ ગુજરાતમાં પ્રખ્થાત 
એવા વસો તાલુકાના તમામ ૧૩ ગામોએ 
સવેચછાએ લોક ડાઉન સવીકારી અન્ ્થ 
ગામોને પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. પોલીસ અને 
પ્રજાના સહ્થોગથી થતું કા્થ્ય અન્થ ગામો 
માટે પ્રેરણાદા્થી છે. લોક સહ્થોગથી 
કોરોના સામે સુ્શમક્ષત રહવેાના વસો 
તાલુક ાના સરપંિોના અમભગમને 
આવકારતા લોકભાગીદારીથી કોરોના 
જવેી મહામારી ગામમા ંપ્રવે્શતી અટકાવી. 
તાલકુાના ૧૩ ગામોના ્થવુાનોએ પોતાના 
ગામડાના પ્રજાજનો સરુમક્ષત રહે ત ેમાટેની 
જવાબદારી ઉપાડી લીધી અને પોમલસને 
આ કામમાં સહભાગી બન્થા. તેઓ ૨૪ 

કલાક મ્શફટ પ્રમાણે ગામમાં પ્રવે્શવાના 
માગ્ય પર રખેવાળી કરી રહ્થા છે. આ 
પ્ર્થોગના કારણે પોમલસ કમમીઓ પર 
કામનું ભારણ ઓછું થ્થું છે.

 ખેડા મજલ્ામાં ૧૫ આઇસીડીએસ 
ઘટકો હેઠળ કુલ-૧૯૭૯ આંગણવાડી 
કેનદ્રોના આંગણવાડી કા્થ્યકર, તેડાગર 
બહેનો દ્ારાં સગભા્ય બહેનો, ધાત્રી 
માતાઓ અને ટક્શોરીઓને ટેક હોમ 
રા્શન પહોિાડવામાં આવ્થું છે.

સરકાર દ્ારા ખેડા મજલ્ામાં કોરોના 
વા્થરસને લગતા દદમીઓની સારવાર માટે 
એન.ડી.દેસાઇ મેટડકલ કોલેજની પસંદગી 

કરવામાં આવી છે. આ હોસસપટલમાં 
૧૦૦ બેડની વ્થવસથા છે. તમામ સાધન 
સામગ્ી અન ેસમુવધાઓ ઉપલબધ કરવામાં 
આવી છે. તથા સટાફને આ બાબતે તાલીમ 
પણ આપવામાં  આવી છ ે.  સમગ્ 
હોસસપટલને સેનીટાઇઝ કરવામાં આવી.

મજલ્ા કલેકટરશ્રીએ કનટ ેઇમેનટ 
મવસતારમાં કરવામાં આવેલી કામગીરીનું 
મનરીક્ષણ કરી જરૂરી માગ્યદ્શ્યન આપ્થુ ં
હતંુ. ખેડા મજલ્ા પોલીસે પક્ષીઓ 
પ્રત્થેની અનોખી સંવેદના વ્થતિ કરતો 
પ્રોજેકટ chahal મજલ્ા પોલીસ વડા 
ટદવ્થ મમશ્રની આગેવાની હેઠળ ્શરૂ કરી 
૨૨ જેટલા સથળ પર પક્ષીઓને ટદવસમાં 
બે વાર િણ નાખી સંવેદનાના દ્શ્યન 
કરાવ્થા છે. •

વનધા્ણર
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ક ેનદ્ર અને રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
સમ્થાંતરે નોવેલ કોરાના વા્થરસ ફેલાતો 
અટકાવવા માટે મવમવધ માગ્યદમ્શ્યકા જાહેર 
કરવામાં આવેલ છે. કોરોના વાઇરસને 
આવતો અટકાવવા મજલ્ા કલેકટરશ્રી 
એન.કે.ડામોરના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મજલ્ા 
આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા કોરોના વાઇરસની 
ગંભીરતાને લઇને સંપૂણ્ય તકેદારી સાથે 
સમગ્ મજલ્ામાં ૨૪ કલાક કામગીરી 
િાલી રહી છે.

ડાંગ મજલ્ા આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા 
મળેલ મામહતી મુજબ તમામ ૩૧૧ 
ગામોને આરોગ્થની સુમવધા મળી રહે તે 
માટે આહવા, વઘઇ અને સુબીર ત્રણે 
તાલુકાઅોમાં કુલ ૧૦ પ્રાથમમક આરોગ્થ 
કેનદ્ર, ૭૧ સબ સેનટર ૨૪ કલાક મેડીકલ 
સવેાઅોથી સજ્જ છે. એક્શન ટેકન રીપોટ્ય 
મુજબ જનરલ હોસસપટલ,આહવામાં 
્શંકાસપદ દદમી માટે અલગથી ફલુ કોન્યર 
તેમજ COVID- ૧૯ હોસસપટલ સાથે 
૧૦૦ બેડનો આઈસોલે્શન વોડ્ય િાલ ુકરી 
દેવામાં આવ્થો છે. તેમજ વાંસદા ખાતે 
પ્રાઇવેટ હોસસપટલમાં ૧૦૦ બેડવાળી 
હોસસપટલન ેત્ૈથાર કરવામા ંઆવી રહી છે. 
ડાંગ મજલ્ામાં કુલ ૩ જગ્થાએ વઘઇ અને 
સુબીર ખાતે ૫-૫ અને ્શામગહાન ખાતે 
૧૦ બે ડવાળા COVID CARE 
CENTER કા્થ્યરત છે. તેમજ આ્થવુવેટદક 
હોસસપટલમાં ૨૦ બેડના COVID 

CARE CENTER કા્થ્યરત કરવાની 
કા્થ્યવાહી િાલુ છે.

ડાંગ મજલ્ા મવકાસ અમધકારી  
શ્રી એિ.કે.વઢવામણ્થાએ જણાવ્થું હતું કે 
મજલ્ામાં ત્રણ બાજુ મહારાષ્ટ અને બે 
બાજુઅો નવસારી તેમજ તાપી મજલ્ો 
મળીને કુલ ૧૪ જેટલા નાકાઅો ઉપર 
સરિીનીંગ માટે આરોગ્થની ટીમ મુકવામાં 
આવેલ છે. તમામ પી.એિ.સી.,સી.
એિ.સી. અને જનરલ હોસસપટલમાં દરેક 
કોરોના વાઇરસના ્શંકાસપદ દદમીઅોના 
તેમજ કોનટકેટ વ્થમતિઅોના રજીસટર 
મનભાવવામાં આવે છે. પ્રાથમમક આરોગ્થ 
કેનદ્ર કક્ષાએ જનજાગૃમત માટે દરેક ગામોમાં 
માઇક પ્રિાર કરવામાં આવે છે. 

ડાંગ મજલ્ામાં ક ુલ ૬ સથળોએ 
આ્થુવવેટદક ઉકાળાનંુ મવતરણ કરવામા ં
આવી રહેલ છે. મજલ્ાનાં કુલ ૭,૬૭૪ 
લોકોએ આ્થુવવેટદક ઉકાળાનો લાભ લીધો 
છે. આ ઉપરાંત ડાંગના જડીબુટ્ીથી 
સારવાર કરતા ભગતો દ્ારા પણ પોતાના 
ગામોન ેઆ્થવુવેટદક વનસપમતથી સનેટેાઈઝ 
કરવામાં આવે છે. આરોગ્થ મવભાગના 
તમામ અમધકારી /કમ ્યિારીશ્રીઅોને 
હેડકવાટ્યર ન છોડવાની તાકીદ કરાઇ છે. 
મજલ્ામાં દવાઅોનો જરથો પુરતો છે.

ડાંગ મજલ્ામા ંત્રણ ્શલેટર હોમ કા્થ્યરત 
કરવામા ંઆવ્થા છે. જેમા ંસાપતુારા ખાતે 
પ્રવાસન મવભાગની ડોરમટેરીમા ંકુલ ૧૬૦ 
લોકો રહી ્શકે તવેી સમુવધા છે. ડાગંના 

પ્રવે્શદ્ાર એવા વઘઇ કૃમર્કેનદ્રમા ં૪૫ લોકો 
અન ેઆહવા ખાત ેઆતમા પ્રોજકેટના ખેડતૂ 
તાલીમ કેનદ્રમા ં૬૫ લોકો રહી ્શકે તમેજ 
જમવાની સમુવધા મવનામૂલ્થ ેમળી રહે તેવી 
વ્થવસથા વહીવટી તતં્ર દ્ારા કરવામાં આવી 
છે. અત્થાર સુધીમા ંકુલ ૯૭ લોકોન ેહોમ 
વિોરોનટાઈન કરવામાં આવ્થા છે. જ ેપૈકી 
૩૬ વ્થમતિઅોનો હોમ વિોરોનટાઈન 
મપરી્થડ પણૂ્ય થ્થો છે અને હાલમા ંકુલ ૬ 
વ્થમતિઅો ફેમસમલટટ કવોરોનટાઇન હેઠળ 
છે. દરેક સરકારી દવાખાનામા ં૦.૫ ટકા 
હાઇપોક્લોરાઇટ સોલ્થ્ુશનથી સાફ-સફાઇ 
કરાવવાનુ ં િાલુ કરી દેવામા ંઆવલે છે. 
તમેજ આજટદન સધુી કુલ ૧૦૫૪ જટેલા 
સથળો ઉપર ડસટીંગ કામગીરી કરવામાં 
આવલે છે. ફીલડ પરના તમામ આરોગ્થ 
કમ્યિારીઅો, આ્શાઅોન ેસટેકોમ મારફતે 
કોરોના વાઇરસ માટેના જનજાગૃમત અગંનેી 
તાલીમ આપવામાં આવી છે. હાલમાં 
મજલ્ામા ંટ્ીપલ લે્થર માસક ૬૫૦ અને 
N-૯૫ માસક ૯૫ ઉપલબધ છે.

ડાંગ મજલ્ા આરોગ્થ તંત્ર દ્ારા 
આજટદન સુધીમાં કુલ ૩૦,૧૭૨ લોકોની 
તપાસણી કરવામા ંઆવી છે. આમ મજલ્ા 
વહીવટી તંત્રનું સુિારૂ માગ્યદ્શ્યન, િુસત 
પોલીસ બંદોબસત, તેમજ વન મવભાગની 
સતક્કતા અને આરોગ્થ મવભાગની ભારે 
જહેમતના સરવાળાને કારણે આજટદન 
સુધી ડાંગ મજલ્ો કોરોનામુતિ બની 
રહ્થો છે. •
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પા્ણનટો	કટોરટોના	સામે	્ંકાર
" કૌવશક	ગજ્જર

મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણીના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ રાજ્થભરમાં કરવામાં 
આવેલી કામગીરી અંતગ્યત કોરોના 
વા્થરસ સામે લડવા પાટણ મજલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા પ્રભાવક કામગીરી 
કરવામાં આવી છે.

ધ ા રપુ ર  મે ટ ડકલ ક ૉલેજ  અને 
હોસસપટલને કોમવડ હોસસપટલ બનાવાઈ, 
૧૮ વેસનટલેટસ્ય સાથે ૧૦૦ બેડની ક્ષમતા, 
૨૨૭ દદમીઓને સારવાર અપાઈ, હાલ 
૪૧ સારવાર હેઠળ છે. જનતા હોસસપટલ, 
પાટણને કોમવડ હોસસપટલ બનાવાઈ, ૨ 
વેસનટલેટસ્ય સાથે ૧૦૦ બેડની ક્ષમતા, ૨૦ 
દદમીઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે. ઉપરાંત 
મસદ્પુરની ડે નટલ કૉલેજ, જનરલ 
હોસસપટલ-પાટણ, સામમુહક આરોગ્થ કેનદ્ર, 
રાધનપુર કો મવડ હ ેલથ ક ેર સેનટર  
બનાવા્થું છે, 

પાટણના ્શહેરી મવસતારના વસતા 
કોઈપણ નાગટરક આરોગ્થની સેવાઓથી 
વંમિત ન રહી જા્થ તે બાબતે ખાસ ધ્થાન 
રાખી પાટણ ્શહેરી મવસતારમાં કુલ ૧૦ 
અને મસદ્પુર ્શહેરી મવસતારમાં કુલ ૩ 
અબ્યન સક્લનીક ્શરૂ કરવામાં આવ્થા છે. 
જેમાં અત્થાર સુધીમાં કુલ ૧૨,૭૯૧ 
દદમીઓને તબીબી સારવાર આપવામાં 
આવ્થું છે.

ડૉકટર ટેકો એસપલક્ેશન મારફતે 
IMAના ૫૯ ખાનગી તબીબો રજીસટર 
થ્થેલ છે. તેઓ દ્ારા તપાસવામાં આવતાં 
OPD કેસોમાથંી SARI કેસનુ ંરેકોટડુંગ 
કરવામાં આવી રહ્ ંછે. લોકડાઉન દરમ્થાન 
અન્થ ર ાજ્થના ૧,૧૯૧ લોક ોને 
આરોગ્થની ટીમ દ્ારા હોમ કોરોનટાઇન 
કરવામાં આવ્થું છે. જેમાંથી ૧,૧૭૯ હોમ 
કોરોનટાઇનનો સમ્થગાળો પૂણ્ય થ્થેલ છે.

મજલ્ામાં જરૂટર્થાતમંદ પટરવારોને 
૨,૭૬,૩૦૬ ફૂડ પેક ે્ટસનું  મવતરણ 

કરવામાં આવ્થુ છે. લોકડાઉન અંતગ્યત 
મજલ્ામાં ૦૯ ્શેલટર હૉમ કા્થ્યરત કરી 
૨૧૭ લોકોને આશ્ર્થ અપા્થો, ૫,૦૦૦ 
લોકોન ેઆશ્ર્થ મળી રહે તે પ્રકારે કુલ ૪૬ 
્શેલટર હૉમ આઈડેનટીફાઈ કરા્થા છે. 
મજલ્ાની તમામ ૩૧ રજીસટડ્ય ગૌ્શાળા 
અન ેપાજંરાપોળના કુલ ૧૫,૭૬૧ પ્ુશઓ 
માટે તા.૦૧થી ૩૦ એમપ્રલ સુધીના  
પ્રથમ હપ્તા પેટે રૂ.૪૮ લાખની િૂકવણી 
કરવામાં આવી.

મુખ્થમંત્રીશ્રી રાહતમનમધમાં મવમવધ 
સં સ થ ાઓ અને  વ ્થ મતિઓ દ્ ા ર ા 
રૂ.૪૦,૭૨,૭૧૧ નું ્થોગદાન આપવામાં 

આવ્થુ છે. મજલ્ા મવકાસ અમધકારીશ્રી 
દ્ારા મજલ્ાના ૪૨૮ સરપંિશ્રીઓ સાથે 
કોરોના વા્થરસ સરંિમણ કામગીરી અતંગ્યત 
ટેલીકોનફરનસ ્થોજી સોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગ 
અંગે ટદ્શા સુિક કામગીરી કરવામાં 
આવી. નગરપામલકાઓ દ્ારા ્શહેરી 
મવસતારમાં સનેટેીઝ્ેશનની સઘન કામગીરી 
કરવામાં આવી છે. 

મજલ્ામાં ને્શનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ 
મમ્શન અંતગ્યત ૨૮ સખીમંડળની ૧૨૬ 
બહેનો દ્ારા કુલ ૬૬,૧૨૦ માસક તૈ્થાર 
કરી મવતરણ કરવામા ંઆવ્થા છે. મજલ્ાના 
પ્રાથમમક મ્શક્ષણ મવભાગ દ્ારા કટર્થાણાની 
કુલ ૬,૬૦૦ કીટનુ ંજરૂરી્થાતમદં લોકોમાં 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. 

મજલ્ામાં અન્ન બ્રહ્મ ્થોજના હેઠળ 
૧,૬૭૨ લાભાથમીઓ, ૧,૯૦,૪૧૨ 
NFSA કાડ્યધારક, ૧,૦૯,૩૨૨ નૉન 
NFSA APL-૦૧ કાડ્યધારક તથા 
૬,૮૬૦ નોન NFSA BPL પટરવારોને 
આવશ્થક િીજવસતઓુના જરથાનુ ંમવતરણ 
કરવામાં આવ્થુ છે. 

આઇ.સી.ડી.એસ. મવભાગ દ્ારા 
જરૂટર્થાતમંદ સગભા્ય મમહલાઓની ્થાદી 
તૈ્થાર કરી, દરેક તાલુકામાં ૧૫૦ જેટલી 
સગભા્ય મમહલાઓને કીટ પહોંિાડવામાં 
આવી, જેનાથી આ પટરવારોને મદદ મળી 
્શકી છે. મજલ્ામાં ૧,૪૨૭ આંગણવાડી 

ખાતે આવતા ૩ થી ૬ વર્્યના ૩૮,૯૧૬ 
બાળકોને ૪ પેકેટ મુજબ ૧,૫૫,૬૬૪ 
બાલ્શમતિ અન ેટી.એિ.આર. ના પકેે્ટસનું 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું.

પ્ર ધ ાનમં ત્ર ી  ટ કસ ાન  સ મમ ાન 
મનધી(PM-KISAN) ્થોજના હેઠળ 
અદંાજીત કુલ ૧.૯૭ લાખ ખડેતુો જોડા્થલેા 
છે. ભારત સરકારશ્રી દ્ારા આ ખેડુતોને 
વર્્ય ૨૦૨૦-૨૧ માટે રૂ. ૨૦૦૦નો પ્રથમ 
હપ્તો એડવાનસમા એમપ્રલ માસના પ્રથમ 
સપ્તાહમાં ૧,૩૮,૫૫૦ ખેડુતોના બેનક 
ખાતામાં જમા થઇ ગ્થેલ છે. જેના કારણે 
અંદાજીત ૨૭.૭૧ કરોડ જેટલી રકમ 
મજલ્ાના ખે ડૂતોના ખાતામાં  જમા  
થ્થેલ છે. •
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તાપી	વજલ્ાની	"કટોરટોના"	સામેના	જંગની	વાત
" મનટોજ	ખેંગાર

મહાર ાષ્ટ તરફથી  ગુજર ાતમ ાં 
પ્રવે્શવાના પૂવ્ય દ્ાર તાપી મજલ્ાએ 
"કોરોના"ના સરંિમણન ેપ્રવ્ેશતો અટકાવવા 
કાબેલે તારીફ કામગીરી કરી છે. મજલ્ા 
કલકેટર શ્રી આર.જ.ેહાલાણીના માગ્યદ્શ્યન 
હેઠળ મજલ્ા મવકાસ અમધકારી શ્રી નેહા 
મસંઘ અને પોલીસ અમધક્ષકશ્રી ટીમ દ્ારા 
રાઉનડ ધ ક્લોક કામગીરી હાથ ધરીને 
અત્થાર સુધી ખબૂ જ સરાહની્થ કામગીરી 
કરવામાં આવી છે. 

તાપી મજલ્ાના મખુ્થ મથક વ્થારા ખાતે 
કા્થ્યરત જનરલ હોસસપટલન ેCOVID-૧૯ 
ડડેીકેટેડ હોસસપટલમા ંપટરવમત્યત કરી ૧૦૦ 
બેડની આઇસોલે્શનની વ્થવસથા ઉભી 
કરવામા ંઆવી છે. જ ેપકૈી ૧૦ ટકાથી વધુ 
એટલ ેકે ૧૩ બડેનો એક આઈ.સી.્ુથ. વોડ્ય 
પણ કા્થા્યસનવત કરવામા ંઆવ્થો છે. જનરલ 
હોસસપટલની COVID-૧૯ મસવા્થની 
તમામ સવેાઓન,ે વ્થારાની જનક સમારક 
હોસસપટલ ખાત ેતબદીલ કરવામા ંઆવી છે.

આ ઉપરાંત વ્થારાની કામલદાસ 
હોસસપટલ ખાતે પણ ૧૦૦ બેડની 
COVID-૧૯ ડેડ ીક ેટ ડે  હોસસપટલ 
કા્થા્યસનવત કરવામાં આવી છે. અહીં્થા 
મન્થમોનસુાર ૧૦ ટકા એટલ ેકે ૧૦ બડેનો 
આઈ.સી.્ુથ. વોડ ્ય અને ૯૦ બેડનો 
આઇસોલે્શન વોડ્ય કા્થ્યરત કરા્થો છે. 
તાપી મજલ્ાની બ ેCOVID-૧૯ ડડેીકેટેડ 
હોસસપટલમા ંવસેનટલટેરની સમુવધા ઉપલબધ 
કરાવવામાં આવી છે.

મજલ્ામાં મવદે્શથી આવેલી ૧૨૯ 
વ્થમતિઓ પૈકી ૮૭ વ્થમતિઓના ૧૪ 
ટદવસના હોમ વિોરોનટાઇન પૂણ્ય થ્થા છે. 
જ્થારે અન્થ રાજ્થ કે મજલ્ાની ૧૧,૪૧૯ 
વ્થમતિઓ તાપી મજલ્ામાં નોંધવામાં 
આવ્થા હતા. જે પૈકી ૧૦,૭૪૯ હોમ 
વિોરોનટાઇન પૂણ્ય થ્થા છે. તાપી મજલ્ામાં 
આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા મવદે્શથી આવેલા 

તમામ વ્થમતિઓની પોલીસ તંત્ર દ્ારા 
૨૪/૭ દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. 
જેથી આવી તમામ વ્થમતિઓના હોમ 
વિોરોનટાઇન સફળતાપૂવ્યક પૂણ્ય થ્થા છે.

તાપી મજલ્ાના ૭ તાલુકાઓમાં કુલ 
૧૨ ્શેલટર હોમ ્શરૂ કરા્થા છે. જેમાં 
તા.૨૦ એમપ્રલ અમંતત ૫૨૬ લોકો આશ્ર્થ 
મળેવી રહ્ા છે. મજલ્ા વહીવટી તતં્ર દ્ારા 
જરૂટર્થાતમંદો માટે ૧,૬૧,૮૬૮ જેટલા 
ફૂડ પેકેટસનું મવતરણ કરવા સાથે, જુદી 
જદુી આવશ્થક સવેાઓ માટેના ૧૧,૩૦૧ 
પરવાનગી/પાસ પણ ઇસ્થુ કરા્થા છે.

NFSA ્થોજના હ ેઠળના ક ુલ 
૧,૧૫,૭૮૫ પકૈી અતં્થોદ્થ ૨૭,૭૬૧ - 
બીપીએલ ૬૧,૨૧૦ અન ેએપીએલ-૧ 
૨૫,૩૧૮ મળી કુલ ૧,૧૪,૨૮૯ તથા Non 
NFSA બીપીએલ ્થોજના હેઠળના ૭,૯૮૩ 
Non NFSA એપીએલ-૧ ્થોજના હેઠળના 
૩૨,૨૪૬ કાડ્ય ધારકોન ેમવના મલૂ્થ ેઅનાજનું 
મવતરણ કરવામાં આવ્થું છે. સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગ સમહત લોકડાઉનના તમામ નીમત 
મન્થમોના પાલન સાથે મજલ્ામા ં પાત્રતા 
ધરાવતા ૧,૧૧૧ લોકોન ેઅન્નબ્રહ્મ કીટનુ ંપણ 
મવતરણ કરા્ુથ છે. મજલ્ામા ં્શાકભાજી, ખાદ્ 
તલે, પટે્ોલ, ડીઝલ, ગસે મવગરેેનો પરૂતો જરથો 
જળવાઈ રહે ત ેમાટે પરુવઠા મવભાગ દ્ારા 
સતત મોમનટટરંગ કરાઈ રહ્ ંછે. 

તાપી મજલ્ામા મુખ્થમંત્રી રાહત ફંડ 
માટે કુલ રૂ.૮.૪૩ લાખ અને "PM 
CARES" માટે કુલ રૂ.૬.૮૭નો ફાળો 
જદુા જદુા દાતાઓ દ્ારા મજલ્ા કલકેટરશ્રી 
મારફત સરકારશ્રીને અપ્યણ કરા્થો છે. 
તાપી મજલ્ામા ંબ ેનગરપામલકાઓ વ્થારા 
અને સોનગઢ આવેલી છે. જેમના દ્ારા 
નગરની સવચછતા સાથે સમગ્ નગરના 
દરેકે દરેક મવસતારોને સેનેટાઇઝ કરવાની 
કવા્થત હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે 
નગરપામલકાના કમ્ય્થોગીઓ, પોમલસ 
મવભાગ ઉપરાંત આવશ્થક સેવાઓ સાથે 

સકંળા્થલેા જદુા જદુા મવભાગોની કિરેીના 
અમધકારી, કમ્યિારીઓના આરોગ્થની 
જાનિ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

મજલ્ામાં ટદવ્થાંગ જનોની સેવા માટે 
પદ્મશ્રી ડો.કનભુાઈ ટેલર તથા તમેની ટીમ 
દ્ ા ર ા  મજલ્ાન ા  ૧૧૦૦ જે ટલ ા 
ટદવ્થાંગજનોને ઘરબેઠા અનાજની કીટ 
પહોંિાડવામાં આવી છે. તો જૈન સંઘ, 
જલારામ વાડી, અગ્ેસન ભવન, દમક્ષણા 
પથ મવદ્ાલ્થ, અટલ મબહારી વાજપે્થી 
આશ્ર્થ સથાન, વેડછી આશ્રમ, વાલોડનું 
“સંવેદના” ટ્સટ, બુહારીના સેવાભાવી 
્થવુકો સમહતની અનકે નામી અનામી સવેા 
સંસથાઓ અને સેવાભાવી વ્થમતિઓએ 
“કોરોના”ના કહેર વચ્ે જુદી જુદી રીતે 
“કરણા”ની મહેર વરસાવી છે.

જાહ ેર જનતા “આરોગ્થ સેતુ” 
મોબાઈલ એપનો બહોળા પ્રમાણમાં 
ઉપ્થોગ કરે તે હેતુથી, આ મોબાઇલ 
એપમલકે્શનની બહોળી પ્રિાર પ્રસાર કરી, 
એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે મતદાર 
સાક્ષરતા ક્લબ, મજલ્ાની દરેક કોલેજના 
કેમપસ એમબેસેડર તથા મજલ્ાની દરેક 
એફ.પી.એસ. સંિાલકોને તેમને ત્થા ં
આવતા ગ્ાહકોને પ્રોતસામહત કરવા માટે 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી. •

વનધા્ણર
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આણંદનું	વહીવ્ીતંત્	નાગટરકટોની	પડખે
" વનવખલેશ	ઉપાધ્ા્

આણંદ મજલ્ાનાં આણંદ, ઉમરેઠ, 
સોજીત્રા, તારાપુર, ખંભાત, આંકલાવ, 
પેટલાદ, બોરસદ આ તમામ તાલુકા મથકે 
અને ગ્ામ મવસતારોમાં અમધકારીશ્રી, 
કમ્યિારીશ્રીની સમરિ્થતાને કારણે દવા 
છંટકાવ અને સવચછતાની ખૂબ જ સારી 
કામગીરી થઈ. તમામ તાલુકાઓમાં ્શહેર 
અન ેગ્ામ્થ મવસતારમા ંલોક ડાઉનનો સપંણૂ્ય 
અમલ કરીને પ્રજાજનો તરફથી સારો 
સહકાર આપવામાં આવ્થો. તંત્ર અને  
સેવાભાવી સંસથાઓ, ધામમ્યક સંસથાઓ 
તરફથી જરૂટર્થાતમંદ ગરીબ શ્રમમક 
પટરવારોને  સુિારપણે આરોગ્થની 
જાળવણી સાથે ખાદ્સામગ્ીની કીટ, 
ભોજન અને ્શાકભાજીનું  મવતરણ  
કરવામાં આવ્થું.

મજલ્ા કલકેટર શ્રી આર.જી. ગોમહલ, 
મજલ્ા મવકાસ અમધકારી શ્રી આમ્શર્કુમાર, 
મજલ્ા પોલીસ વડા શ્રી અજીત રાજી્થન 
અન ે ટીમ આણદં દ્ારા આણદં ્શહેરની 
જનરલ હોસસપટલન ેકોમવડ-૧૯ હોસસપટલ 
સારવાર માટે સજ્જ કરવામા ંઆવી છે. 
બોરસદની અજંમલ હોસસપટલન ેપણ તૈ્થાર 
રાખવામાં આવી જ્થાં ખાસ બેડ અને 
વેનટીલેટરની સુમવધા ઉપલબધ કરવામાં 
આવી. કરમસદ ખાતનેી કૃષણા હોસસપટલ 
પોતાની રીત ેસપંણૂ્ય સક્ષમ છે અન ેકોરોનાના 
દદમીઓન ેસારવાર આપી રહી છે.

બોરસદ તાલુકાના કસુંબાડ ગામે ૨ 
સેલટર હોમમાં ૨૧ શ્રમમકો અને વાસદ 
ખાતે પગપાળા શ્રમમકો માટે સેલટર હોમ 
કા્થ્યરત કરવામાં આવ્થું હતું. જ્થાં ૧૨૬ 
લોકો આશ્ર્થ લઈ રહ્ા છે. આ બંને્ન 
જગ્થાએ બોરસદના મામલતદારશ્રી દ્ારા 
કસુંબાડ ગામે ૨૧ આમશ્રતોની મન્થમમત 
આરોગ્થ િકાસણી અને ભોજન વ્થવસથા 
સમહત રહેઠાણની સુંદર વ્થવસથા કરવામાં 
આવી છે.મજલ્ામાં અન્ન મવતરણની 

મવગતો જોઈએ તો મજલ્ામાં કુલ ૬૭૪ 
જેટલી સસતા અનાજની દુકાનો આવેલી 
છે. જ ેપકૈી એન.એફ.એસ.એ કા્થદા હેઠળ 
કુલ ૨,૫૩,૮૪૬ રે્શન કાડ્ય ધારકો છે. 
જેની કુલ જન સંખ્થા ૧૨,૯૦,૫૫૬ છે. 
જે પૈકી અંત્થોદ્થના ૨૯,૫૯૨, BPLના 
૧,૦૫,૫૫૫ અન ેઅગ્તા ધરાવતા એ.પી.
એલ.  ક ુટું બ ો  ૧ ,૧૮,૭૦૨ ર ે્શન 
કાડ્યધારકોને મવનામૂલ્થે અનાજ મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું. મજલ્ામાં અન્નબ્રહ્મ 
્થોજના અંતગ્યત ૬૪૪ કુટુંબના ૧૮૫૭ 
લાભાથમીઓને ફૂડ બાસકેટનું મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું હતું.

મજલ્ા પરુવઠા તતં્રની ટીમ દ્ારા ગામે 

ગામ મ્શક્ષકશ્રીઓ, તલાટીમંત્રીશ્રીઓ, 
સરપિંશ્રીઓ તરફથી અનાજ મવતરણનાં 
કામમા ંપૂરો સહકાર મળ્થો હતો અન ેપ્રત્થકે 
ગામમા ંઆધાર કાડ્ય સાથે જોડા્ેથલ તમામ 
નાગટરકોને તેમજ ગરીબ, શ્રમમક અને 
જરૂરી્થાતમદં પટરવારોન ે રાજ્થ સરકાર 
દ્ારા મન્થત કરા્ેથલું  અનાજ અને 
િીજવસતઓુનુ ંસિુાર ંમવતરણ થ્થુ ંહતંુ.

મજલ્ામા ંઆવેલી અન.ુ જામત અને 
સમાજ સુરક્ષાની છાત્રાલ્થોના ૮૦૪ 
મવદ્ાથમીઓને તેઓની મનભાવણી માટે 
રૂા.૧૨.૬૦ લાખ તમેના બેંક ખાતામા ંજમા 
કરવામા ંઆવ્થા છે. મજલ્ામા ંઆરોગ્થ સવવે 
ટીમ દ્ારા મજલ્ામા ંઘર-ઘર સવવેલનસમાં 
પ્રથમ રાઉનડમા ં૨૧,૩૪,૯૭૬ અને બીજા 
રાઉનડમાં ૨૧,૨૭,૭૦૫ જેટલા લોકોનું 

સવવેલનસ કરવામા ંઆવ્થુ ંહતુ.ં
રાજ્થ સરકારના આદે્શ મજુબ આણદં 

મજલ્ાની તમામ APMC માકકેટો કા્થ્યરત 
કરવામાં આવી છ ે અને આરોગ્થની 
જાળવણી, સામામજક અંતરની જાળવણી, 
ખેડૂતો અને કા્થ્યરત કમ્યિારીઓ માટે 
સેનેટાઈઝે્શનની વ્થવસથા સાથે મજલ્ા 
કલેકટરશ્રીના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મજલ્ા 
સહકારી રમજસટારશ્રી તેમજ એ.પી.એમ.
સી માકકેટના અગ્ણીઓની બનેલી સં્થુતિ 
સમમમતના મનરીક્ષણ હેઠળ એ.પી.એમ.સી 
દ્ારા આણંદ મજલ્ામાં હાલ ખેતી પાકમાં 
ઘઉં ખરીદીની પ્રમરિ્થા મ્થા્યટદત ખેડૂતોને 
આવકારીને ખરીદી િાલુ છે.

આણદં મજલ્ામા ંપોસટ ઓટફસની ૪૭ 
બ્રાનિ દ્ારા ૪૩૬૧ ખાતા ધારકોન ેરૂા.૭૫ 
લાખની ઘર આગંણે પોસટમને દ્ારા િકુવણી 
કરાઈ. મજલ્ામા ંએ.પી.એલ-૧ રે્શન કાડ્ય 
ધરાવતા ૧.૭૦ લાખ કાડ્ય ધારકોમાથંી ૧૩ 
એમપ્રલથી ૧૭ એમપ્રલ સધુીમા ં૯૭,૦૭૭ને 
અનાજ મવતરણ કરવામા ંઆવ્થુ.ં સાથ ેસાથે 
સખં્થાબધં લોકોએ પોતાના હક્કનંુ અનાજ 
અન્થોની તરફેણમા ં જતંુ ક્થુ્ય. મજલ્ાના 
૪૨૬ એકમોના ૨૨૮૮૮ શ્રમમકોને 
રૂા.૪૨.૧૫ કરોડનું લોક ડાઉન વેતન 
િૂકવવામાં આવ્થું. આણંદ મજલ્ામાંથી 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડ માટે લખા્થ છે 
ત્થા ંસધુીમાં રૂ. ૩ કરોડ (ત્રણ કરોડ) કરતા 
વધનુી રકમ દાતાઓ, સસંથાઓ, વ્થટકતગત 
રીતે જમા કરાવ્થાં છે. •
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વલસાડ	વહીવ્ી	તંત્નટો	એકશન	પલાન	
" વૈશાલી	પરમાર

વલસાડ મજલ્ા કલકેટર શ્રી સી. આર. 
ખરસાણના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ સમગ્ 
વહીવટીતંત્ર, પોલીસતંત્ર, આરોગ્થતંત્ર 
જહેમત ઉઠાવી રહ્થું છે. મજલ્ામાં કુલ 
૧૦૫૭ વ્થમતિઓ મવદે્શથી આવ્થા હતા. 
આ તમામ ્થાત્રીઓને ૧૪ ટદવસ માટે 
હોમ કવોરનટાઇન કરવામાં આવ્થા હતા, 
જેમનો કવોરનટાઇન પીરી્થડ પૂણ્ય થઇ 
ગ્થો છે. જ્થારે આંતરરાજ્થમાથંી ૬૫૦૯ 
લોકો આવ્થા હતા. જેમાંથી ્શંકાસપદ 
૬૮૧ને હોમ કવોરનટાઇન અને ૭ ને 
સરકારી કવોરનટાઇન સેનટરમાં રાખવામાં 
આવ્થા છે. દટર્થાઇ મવસતારના પગલે 
૧૨,૭૩૩ માછીમારો મજલ્ામાં આવ્થા 
છ ે. જે  પૈકી ૮૮૩૪ લોકોને  હોમ 
કવોરનટાઇન કરવામાં આવ્થા છે.

સવવેલનસ એકટટમવટી દ્ારા હોમ ટુ હોમ 
સવવે હેઠળ કુલ-૧૭,૯૪,૮૫૯ લોકોનો 
સવવે કરવામાં આવ્થો છે. 

વલસાડમાં  ઘર મવહોણા તથા 
શ્રમજીવીઓ માટે ૩ સથળે ્શેલટર હોમ 
ઊભા કરવામાં આવ્થા છે. જે પૈકી 
ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામની લક્મી 
મવદ્ાપીઠ ખાતે ૧૪૬, વલસાડ તાલુકાના 
રોલા ખાતે ૯૮ અને પારડી ખાતે ૧૫ 
મળી કલુ ૨૫૯ શ્રમજીવીઓ આશ્ર્થ 
મેળવી રહ્ા છે. જેઓને મજલ્ા તંત્ર દ્ારા 
જમવાનું, સાંજે આરોગ્થવધ્યક ઉકાળો, 
સવચછ પાણી વગેરેની મવનામૂલ્થે સુમવધા 
ઉપલબધ કરવામાં આવી છે. 

વલસાડ મજલ્ા તંત્ર દ્ારા રોગિાળો 
વધવાની સભંમવત સસથમતન ેપહોંિી વળવા 
આગોતરી વ્થવસથા પણ ગોઠવવવામાં 
આવી છે. જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેડીકલ 
કૉલેજ અને હોસસપટલ, વલસાડ ખાતે 
આઇસોલે્શન બેડની સંખ્થા ૧૦૦ અને 
આઇ.સી.્થુ. બેડની સંખ્થા ૧૮ કરવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાંત શ્રે્થસ હોસસપટલ 

વાપી ખાતે ૧૦૦ આઇસોલે્શન બેડ અને 
૨૦ આઇ.સી.્થુ .  બેડની વ્થવસથા 
અગમિતેીના ભાગરૂપ ેકરવામા ંઆવી છે. 

મજલ્ામા ંકક્ષાના કુલ-૩ કવોરનટાઇન 
સનેટર ઊભા કરવામા ંઆવ્થા છે. જેમા ં૭૨ 
બેડની સુમવધા છે. તાલુકા કક્ષાના-૫ 
કવોરનટાઇન સેનટર જેમાં ૧૦૦ બેડની 
સુમવધા છે. વલસાડના ૧,૯૧,૦૯૮ 
અંત્થોદ્થ તેમજ એન.એફ.એસ.એ. 
બીપીએલ કાડ્યધારકોને વાજબી ભાવની 
દકુાનથેી મવના મલૂ્થ ેરા્શન મવતરણ કરા્થું 
છે. આ ઉપરાતં એપીએલ-૧ રે્શન કાડ્ય 
ધારકો પકૈી કુલ-૬૮,૪૭૩ લોકોન ે પણ 
મનઃ્ુશલક રા્શન મવતરણ કરવામા ંઆવ્ંુથ છે, 
મજલ્ાના ૧૪,૦૬૮ લોકોએ પોતાન ેમળતો 
અનાજનો જરથો સવૈચછાએ જતો કરી 
અન્થન ેમદદ કરવા આગળ આવ્થા છે.

મુ ખ ્થ મં ત્ર ી  ર ા હ ત ફ ંડ મ ાં 
૪,૪૯,૬૮,૫૨૦નું દાન મવમવધ દાતાઓ 
તરફથી મળ્થું છે. વલસાડ મજલ્ામાં ૬ 

તાલુકાઓના ૧પ ઘટકમાં  ૧૮૯૯ 
આંગણવાડીના બાળકોને આંગણવાડીમાં 
બોલાવવામાં આવતા નથી, જેથી પૂરક 
પોર્ણથી બાળકો વંમિત ન રહે તે માટે ૬ 
માસથી ૬ વર્્યના ૧,૦૨,૬૧૨ જેટલા 
બાળકોને બાલ્શમતિ (૫૦૦ ગ્ામના િાર 
પેકેટ) અને ૫૩,૯૭૬ જેટલી સગભા્ય 
ધાત્રી માતાઓન ેમાતૃ્શમતિ, ટક્શોરીઓને 
પણૂ્ય્શમતિના પકેેટસ આપવામા ંઆવી રહ્ા 
છે. જેમાંથી તેઓ ્શીરો, મુઠી્થા, સુખડી 
જેવી મવમવધ વાનગીઓ જાતે બનાવીને 
ખાઇ ્શકે છે. આંગણવાડી કા્થ્યકતાઓ 
દ્ારા મવતરણ વખત ેસોમ્શ્થલ ટડસટસનસગંનું 
ધ્થાન પણ રાખવામાં આવી છે. વલસાડ 
મજલ્ાના ્શેલટર હોમમાં આમશ્રત શ્રમમક 
લાભાથમી માતાઓ અને  બાળકોને 
આંગણવાડી કા્થ્યકતા્યઓને ટેકહોમ રા્શન 
આપવામાં આવી રહ્ં છે. •
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COVID-19	ક્ટોક્ીને	પહોંચી	વળવા	પંચમહાલ	વજલ્ાએ	કમર	કસી
" પ્રશાંત	વત્વેદી

િીનના વુહાનથી સમગ્ મવશ્માં 
પ્રસરીન ેહાહાકાર મિાવનાર કોમવડ-૧૯થી 
નાગટરકોનુ ં રક્ષણ કરવા કેનદ્ર તથા રાજ્થ 
સરકાર દ્ારા સુિારૂ આ્થોજન કરી 
શખંલાબધધ અસરકારક પગલાઓં લેવામાં 
આવી રહ્ા છે. પિંમહાલ મજલ્ામા ંપણ 
સરકાર દ્ારા અપા્ેથલ મવમવધ ટદ્શા-
મનદદે્શોનો મજલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા 
િસુતપણ ેઅમલ કરાવવામા ંઆવી રહ્ો છે. 
કોરોના વા્થરસ સરંિમણના ફેલાવાન ેરોકવા, 
અસરગ્સતોન ેશ્રષે્ઠ સારવાર પૂરી પાડવા 
તેમજ સંરિમણને રોકવા લાગુ કરા્થેલા 
લોકડાઉન દરમમ્થાન નાગટરકોને ્શક્થ 
તટેલી સવેાઓ પરૂી પાડવા તતં્ર દ્ારા વ્થાપક 
વ્થવસથાઓનુ ંઆ્થોજન કરવામા ંઆવ્થુ ંછે. 

પંિમહાલ મજલ્ામાં  તા .  ૨૧ 
એમપ્રલની સસથમતએ કોમવડ-૧૯ના કુલ ૧૧ 
પોમઝટીવ કેસો નોંધા્થા છે. ૨ દદમીઓનું 
સારવાર દરમમ્થાન વડોદરા ગોત્રી કોમવડ-
૧૯ હોસસપટલ ખાત ેઅવસાન થ્ંુથ. હાલમાં 
૯ કેસો સમરિ્થ છે. જે પૈકી ૬ કોરોનાગ્સત 
વ્થમતિઓ ગોધરાની મસમવલ હોસસપટલ 
ખાતે તેમજ બાકીના ૩ દદમીઓની 
વડોદરાની ગોત્રી હોસસપટલ ખાતે સારવાર 
હ ેઠળ છ ે. આ ઉપરાંત કોમવડ-૧૯ 
હોસસપટલના આઈસોલે્શન વોડ્યમાં કુલ 
૦૮ દદમીઓ ઓબઝવવે્શન હેઠળ રાખવામાં 
આવ્થા છે. 

મજલ્ામા ંમવદે્શથી આવી હો્થ કે દે્શના 
કોરોનાગ્સત મવસતારોની ટ્ાવલે મહસટરી હો્થ 
તવેા કુલ ૧૨૯૩ વ્થમતિઓન ેટ્સે કરીને 
હોમવિોરેનટાઈન કરવામા ંઆવ્થા છે. કુલ 
૧૭૩૦ વ્થમતિઓને હોમ વિોરેનટાઈન 
કરવામાં આવી હતી, જે પૈકી ૧૨૩૧ 
વ્થમતિઓએ વિોરેનટાઈનનો સમ્થગાળો 
પણૂ્ય ક્થષો છે, જ્થારે ૪૯૯ વ્થમતિઓ હજી 
પણ વિોરેનટાઈન હેઠળ હતી.

કોરોના પોમઝટીવ વ્થમતિઓ સાથે 

સંપક્કમાં આવેલી કુલ ૪૨૮ વ્થમતિઓને 
હોમ વિોરેનટાઈન કરીને તેમના સવાસર્થ 
પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. 
મજલ્ામાંથી તપાસ અથવે કુલ ૧૧૭ સમેપલ 
મોકલવામાં આવ્થા છે, જે પૈકી ૧૧ 
પોમઝટીવ અને ૭૦ નેગેટીવ રહ્ા છે. કુલ 
૩૦,૮૫૮ ઘરોના ૧,૫૦,૦૯૮ લોકોનો 
સવવે કરી સઘન આરોગ્થ િકાસણી કરવામાં 
આવી છે. 

મજલ્ામાં ગોધરા મસમવલ હોસસપટલ 
ખાતે અને હાલોલ તાલુકાના તાજપુરા 
ખાત ેનારા્થણ આઈ હોસસપટલ ખાત ેએમ 
બે ૧૦૦-૧૦૦ બેડની સુમવધા ધરાવતી 
કોરોના ડેમઝગે્ટેડ હોસસપટલો ઊભી 
કરવામાં આવી છે. આ બંને હોસસપટલોમાં 
૧૦-૧૦ આઈસી્થુ બેડની સુમવધા છે. આ 
ઉપરાતં, ગોધરા મસમવલ ખાત ે૫ વસેનટલટેર 
અને તાજપુરા ખાતે ૪ વેસનટલેટરની 
સુમવધા કરવામાં આવી છે. 

મજલ્ામાં હાલ ૦૪ આઈસોલે્શન 
વોડ્યમાં ૩૫ આઈસોલે્શન બેરસની તેમજ 
૧૭ વિોર ેનટ ાઈન સથળોએ ૫૩૮ 
વિોરનેટાઈન બેડનંુ આ્થોજન કરવામાં 
આવ્થું છે. મજલ્ામાં કુલ ૩,૧૧,૦૬૩ 
રે્શનકાડ્ય ધારકો છે, જે પૈકી ૨,૧૪,૦૭૯ 
અગ્તાકાડ્ય ધારકોને મજલ્ાની ૪૭૬ ફેર 
પ્રાઈસ ્શોપ પરથી ૫૨૦૨ મેટ્ીક ટન 
અનાજનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું. 

આ ઉપરાંત, લોકડાઉનને ધ્થાનમાં 
રાખીને મધ્થમવગમી્થ પટરવારોને પણ 
મવના મૂલ્થે એમપ્રલ મમહનાનું રા્શન 
આપવાના રાજ્થ સરકારે લીધલેા રિામંતકારી 
મનણ્ય્થ અંતગ્યત પંિમહાલ મજલ્ામાં કુલ 
૮૪,૫૫૩ નોન એન.એફ.એસ.એ. 
એપીએલ-૦૧ કાડ્યધારકો પૈકી ૬૨,૮૮૬ 
કાડ્યધારકો (૭૪.૩૭ ટકાને) મળવાપાત્ર 
અ ન ા જ ન ા  જ ર થ ા નું  મ વ ત ર ણ  
કરવામાં આવ્થું. 

મજલ્ાની જરૂરતમંદ વ્થમતિઓને 

એન.જી.ઓ/સેવ ાભાવ ી  સં સથ ાઓ/ 
સામામજક કા્થ્યકરો દ્ારા કુલ ૧,૪૪,૦૦૧ 
જેટલા ફૂડ પેકેટ/રા્શનકીટનું મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું છે. લોકડાઉન દરમમ્થાન 
મજલ્ાના બાળકો મધ્થાહન ભોજન 
્થોજનાના લાભથી વંમિત ન રહી જા્થ તે 
હેતુસર ધોરણ ૧ થી ૫ના બાળકોને 
પ્રમતટદન ૫૦ ગ્ામ અને ૬ થી ૮ના 
બાળકોને ૭૫ ગ્ામ ઘઉં અને િોખા  
લેખે ૨૧ ટદવસના જરથાનું મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું.  

મજલ્ામાં પાિં સથળોએ શ્રમજીવીઓ, 
પરપ્રાંતી્થો માટે ્શેલટર હોમની વ્થવસથા 
કરવામાં આવી. અહીં ૧૫૩ જેટલા 
શ્રમમકોને આ્શરો આપવામાં આવ્થો છે. 
મજલ્ામાં મુખ્થમંત્રી રાહતફંડમાં કુલ 
રૂ.૩૩૦.૬૦ લાખની રકમ આજ સુધીમાં 
અનુદાન તરીકે મળેલું છે.  •

વનધા્ણર
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સાબરકાંઠાવાસીઓની	જાગૃવતએ	કટોરટોનાને	આપી	્ક્કર
" પીનલ	પ્ેલ

વૈમશ્ક મહામારી કોમવડ-૧૯નો કેર 
વા્થુવેગે જગતના સંખ્થાબંધ દે્શોમાં 
પ્રસરીન ેઆખા મવશ્ન ેસકંજામા ંલઈ રહ્ો 
છે. આપણા રાજ્થમાં આરોગ્થ મવભાગની 
સતક્કતા અને અગમિેતીના આગવા 
આ્થોજનને આ માહમારીનું જોખમ 
મહદઅ્ેંશ ઘટાડી ્શકા્ંુથ છે. રાજ્થના મખુ્થ 
મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણીના નેતૃતવમાં 
ગુજરાતમાં કોરોનાના કેરને ઘટાડવા 
અસરકારક પગલાં લીધા છે.

લોકડાઉન જેવા આવશ્થક અને 
સોમ્શ્થલ ટડસટનસીંગન ેકારણે રોગિાળાને 
વકરતો રોકવા માટે તતં્ર અન ેકમ્ય્થોગીઓ 
દ્ારા અસરકારક કામગીરી વીજળીવેગે 
કરવામા ંઆવી છે. મહંમતનગર સાબરકાઠંા 
મજલ્ાએ પણ મહંમતપૂવ્યક સાથ સહકાર 
અને સરકારી તંત્ર દ્ારા સેવાની સુવાસ 
પ્રસરાવી છે મજલ્ા વહીવટીતંત્ર અને 
આરોગ્થ મવભાગ પોલીસ મવભાગ 
સવેાભાવી સસંથાઓ સરકારી અન ેખાનગી 
ડોકટરોએ તતપરતા દાખવીને કોરોનાના 
સંરિમણને અટકાવવા તથા રોગીઓ જલદી 
સાજા થા્થ તેવી કામગીરી કરી છે. 

મજલ્ા કલેકટર શ્રી સી.જે. પટેલના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ સાબરકાંઠા મજલ્ામાં 
કોરોના વા્થરસના સંરિમણને રોકવા માટે 
લોકડાઉન જાહેર થતાની સાથે જ મજલ્ા 
વમહવટી તંત્રએ મહંમતનગર મસમવલમાં 
કોરોના સામ ેલડવા ત્રણ કરોડના ખિવે નવા 
સાધન વસાવ્થા તથા વેસનટલેટર, અદ્તન 
લેબોરેટરી તથા ઇમરજનસી સેવાઓમાં 
વધારો ક્થષો હતો. મે ટડકલ કોલેજ 
મહંમતનગર ખાત ે૧૦૦ બડેની ક્ષમતાવાળો 
આઇસોલ્ેશન વોડ્ય અન ેખાનગી મટેડસટાર 
હોસસપટલને ખાસ કોવીડ-૧૯ હોસપીટલ 
તરીકે જાહેર કરવામાં આવી, જેમાં ૯૨ 
બેડની સુ મવધા છ ે.  મજલ્ામાં  ૨૪ 
વેસનટલેટરની સુમવધા છ.ે મજલ્ામાં 

મહંમતનગરની સરકારી પોમલટેકનીક 
કોલેજ, સમરસ હોસટેલ અને સાબર 
સટેટડ્થમ ખાતે સરકારી વિોરનટાઇનની 
સુમવધા ઊભી કરવામાં આવી છે. જેમાં 
૪૫૦થી વધુ રૂમો ઉપલબધ છે.

્શહેર અને ગ્ામ્થ મવસતારોમાં રહેતા 
લોકોની આરોગ્થની કાળજી માટે ઘરે-ઘરે 
જઈ આરોગ્થની તપાસ કરવામાં આવી 
જમેા ં૧.૫૫ લાખથી વધ ુલોકોની આરોગ્થ 
તપાસ કરવામાં આવી છે. મજલ્ા તંત્રની 
સમ્થ સૂિકતા અને કાળજીને કારણે 
અત્થાર સુધીમાં બે કોરોનાના પોઝીટીવ 
કેસ આવ્થા છે, જ્થારે ૨૭૭ ્શંકાસપદ 
સેમપલ લેવા્થા છે ૨૫૫ના રીપોટ્ય નેગટેીવ 
આવ્થા  છ ે.  હ ાલમાં  ૨૭૮ લોક ો 
વિોરનટાઇનમાં છે જેમાં ૧૪૫ સરકારી 
વિોરનટાઇન અને ૧૩૩ લોકો હોમ 
વિોરનટાઇનમાં છે. 

મજલ્ામા ંથલેસેેમમ્થાના બાળકો અને 

દદમીઓન ે રતિની કમી ના થા્થ ત ે માટે 
રેડરિોસ મહંમતનગર દ્ારા ૨૦૦ બોટલથી 
વધ ુ રતિ એકમત્રત કરવામા ંઆવ્થુ ં હતુ.ં 
મજલ્ાના જદુા-જદુા સખી મડંળો અન ેલોક 
ભાગીદારી દ્ારા મજલ્ામા ં પાિં લાખથી 
વધ ુમાસકનુ ં ઉતપાદન કરી વમહવટી તતં્ર 
દ્ારા ્શહેર અન ેગ્ામ્થ મવસતારોમા ંરાહત 
દરે માસકનુ ંમવતરણ કરવામા ંઆવ્થુ ંહતુ.ં 
ઇડર તાલુકામાં લોક ભાગીદારી અન ે
વમહવટી તતં્ર દ્રારા માસકના કાપડ ખરીદી 
કરી ૪.૫ લાખ માસક બનાવી મવનામૂલ્થે 
મવતરણ કરા્થ ુહતુ.ં

લોકડાઉનના સમ્થમા ંઆગંણવાડીની 
બહેનો દ્ારા મજલ્ામાં પૂણા્ય ્શમતિ, બાળ 
્શમતિ, માતૃ્શમતિના ૧,૪૯,૪૦૯ 
લાભાથમીઓને ઘેર-ઘેર જઈને સપલીમેનટ્ી 
ન્થુટ્ી્શનના ફુડ પેકેટ મવતરણ કરવામાં 
આવ્થા હતા. મજલ્ામાં ૫૨ હજારથી વધુ 
લોકોએ આરોગ્થ સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરી 
આરોગ્થની િકાસણી કરી.  

મજલ્ામાં ગંગા સવરૂપ ્થોજના 
અંતગ્યત મજલ્ાની ૧૪,૯૮૩ લાભાથમી 
મવધવા બહેનોને એમપ્રલ માસની સહા્થ 
લેખે રૂ. ૧,૮૭,૨૮,૭૫૦ ઘેર-ઘેર જઈ 
પોસટ ઓટફસો દ્ારા િૂકવા્થા. તેમજ વૃધધ 
સહા્થ, પેન્શન ્થોજનાના લાભાથમીઓને 
પણ પોસટ દ્ારા ઘરે બેઠા તેમના સહા્થના 
નાંણા િૂકવા્થા છે. 

મજલ્ામાં રાષ્ટી્થ અન્ન સુરક્ષા ધારા 
હેઠળ આવતા ૧,૦૬,૪૮૪ બી.પી.એલ. 
કાડ્ય ધારકોને મવનામૂલ્થે અન્ન મવતરણ 
કરવામાં આવ્થું હતુ.અંત્થોદ્થ ્થોજનાના 
૨૬,૩૪૨ કાડ્યધારકો અને સાથે નોન 
એન.એફ.એસ.એ એ.પી.એલ-૧ના 
૧,૦૫,૮૯૬ કાડ્ય ધારકોને મવનામલૂ્ેથ અન્ન 
પુરવઠાનો લાભ આપવામાં આવ્થો હતો. 

આમ સમગ્ મજલ્ામાં કોરોનાના 
સંક્મણને નાથવા કારગત ઉપા્થો હાથ 
ધરવામાં આવ્થા છે. •

વનધા્ણર
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કટોરટોના	સામે	કચછની	લડત

" હેમલતા	પારેખ
કચછ વૈમશ્ક મહામારી બની િૂકેલા 

કોરોના વા્થરસ સામે અડીખમ ઊભુ ં છે. 
મજલ્ાના ં વહીવટી તતં્ર સાથ ે સામામજક 
અને સવૈસચછક સંગઠનો, સંસથાઓ અને 
દ ા ત ાઓ  તે મજ  ક ચછમ ા ડુઓન ી 
સવેાપ્રવૃમતઓએ કચછન ે હેઠુ ં પડવા દીધું 
નથી. ‘‘અસાંજો કચછ’’ એ આ સમગ્ 
કોરોના વોટર્થસ્યની કામગીરી અન ેસવેાકી્થ 
પ્રવૃમતઓ સાથ્યક કરે છે.

મજલ્ા કક્ષાના કનટ્ોલરૂમ ન.ં૧૦૭૭ 
પર ૧૩૯૮ નાગટરકોએ મદદ માગંી હતી. 
જમેા ંજરૂટર્થાતમદંોન ેકુલ ૨,૧૪,૬૪૧ ફૂડ 
પેકેટસ મવતટરત કરા્થા હતા. કચછ મજલ્ામાં 
આવશ્થક સેવાઓના ઉતપાદન સાથે 
સંકળા્ેથલ ઔદ્ોમગક એકમો સમહત 
અત્થાર સુધીમાં કલુ ૧૮૦૯ જેટલા 
ઔદ્ોમગક એકમોન ે્શરૂ કરવાની પરવાનગી 
આપવામાં આવી છે. તેમજ ૨૦,૨૯૩ 
જટેલા કમ્યિારીઓન ેઆ એકમોમાં કામ 
કરવાની મજંરૂી આપવામા ંઆવી છે. જેમાં 
માલ પટરવહન માટે કુલ ૯૭૬ પાસ 
અપા્થા હતા. 

કોરોના સંરિમણન ેઅટકાવવા થ્ેથલા 
સરિીનીંગ પકૈી મજલ્ામા ં૬૧,૭૨૨ લોકોનંુ 
સરિીનીંગ કરા્થુ.ં જમેા ં૩૬૦ જટેલા ્શકંાસપદ 
વ્થટકતઓના બલડ સમેપલ લવેા્થા. જે પૈકી 
૩૦૭ ટરપોટ્ય નગેટેીવ આવ્થા હતા. કુલ 
૭૮૫૨ કોરોના ્શકંાસપદ કેસોન ેમજલ્ામાં 
વિોરોનટાઇન રખા્ેથલ જેમાંથી ૬૪૫૯ 

લોકોએ ૧૪ ટદવસનો વિોરોનટાઇન 
મપરી્થડ પણૂ્ય કરતાં તઓેન ેરજા આપવામાં 
આવી છે. જ્થારે સસંથાકી્થ કોરોનટાઇનમાં 
૬૬ જટેલા વ્થટકતઓન ેવિોરોનટાઇન હેઠળ 
રાખવામા ંઆવલે છે.

કચછ મજલ્ામા ંત્રણ સપમે્શ્થલ કોરોના 
કોવીડ-૧૯ હોસસપટલ કા્થ્યરત છે જેમાં 
જી.કે.જનરલ હોસસપટલ-ભુજમાં ૯૮ 
અદ્તન આઇસોલે્શન બેડ, હટર ઓમ 
હોસસપટલ-આટદપુરમા ં૫૫ આઇસોલ્ેશન 
બડે તમેજ અલા્થનસ હોસસપટલ-મનુદ્રામાં 
૯૧ આઇસોલ્ેશન બડે ની વ્થવસથા કરવામાં 
આવી છે. કચછ મજલ્ામા ં૧ સરકારી અને 
૨૬ ખાનગી હોસસપટલ આવલેી છે. જમેાં 
સરકારી હોસસપટલમા ં૭૫૦ અન ેખાનગી 
હોસસપટલમાં ૮૨૫ બેડની સુમવધા છે. 
જમેાથંી સરકારી હોસસપટલમા ંકોરોના માટે 
૪૨ બડે અને ખાનગી હોસસપટલમા ં૬૦ 
બડે અલા્થદી રાખવામા ંઆવી છે. સરકારી 
હોસસપટલમાં ૨૫ વેસનટલેટરમાંથી ૧૨ 
કોરોના કોવીડ-૧૯ માટે છે. જ્થારે 
ખાનગીમા ં૮૫ વસેનટલટેરમાંથી ૯ કોમવડ 
માટે અલા્થદા રાખવામા ંઆવ્થા છે. 

મજલ્ામા ં રાહત કેમપોમા ં કુલ ૨૦૨ 
્શલેટર હોમસ છે જમેા ં૭૨૬૧ વ્થટકતઓ 
રાખવાની ક્ષમતા છે. કચછ મજલ્ામાં 
લોકડાઉન બદંોબસતમા ંપવૂ્ય કચછમા ં૧૮૮૭ 
અને પમચિમ કચછમાં ૩૩૪૫ થઇ કુલ 
૫૨૩૨ કોરોના વોટર્થસ્ય જોડા્થા છે. 
બદંોબસત ઉપરાતં સવેાકી્થ પ્રવૃમતઓમાં 

૪૧૪૭ રા્શનકીટ મવતરણ, ૫૮૨૮ 
દાતાઓ તરફથી ભોજન વ્થવસથા અને 
૧૧૫૩ વૃધધોને મદદ કરતી પૂવ્ય કચછ 
પોલીસ ખડેપગે તૈનાત છે. બંદોબસત 
ઉપરાંત ૪૮૧૮ રા્શનકીટ મવતરણ, 
૧૭૨૦ લોકોને જમવાની રહેવાની 
વ્થવસથા, ૧૦૩૪ વૃધધોને સહા્થ કરતી 
પમચિમ કચછ પોલીસ સદા ત્ૈથાર છે. 

કચછ મજલ્ામા ંસહકારી દધૂ ઉતપાદક 
સઘં મલ. દ્ારા લોકડાઉનમા ંકુલ ૨૩,૬૫,૦૯૩ 
મલટર દૂધ મવતરણ કરી ૯૦,૦૬,૩૪૩ 
આવક થઇ. ૮૩,૨૫૧ મલટર દહીંના 
મવતરણ, ૧૦,૭૩,૮૬૧ નુ ંમવતરણ કરવામાં 
આવ્થું છે. ભુજ તાલુકામાં સેવાભાવી 
સામામજક સંસથાઓ તમેજ મવમવધ સપં્રદા્થના 
કુલ ૮૪ સગંઠનો દ્ારા કુલ ૧,૩૪,૩૪૪ 
રા્શનકીટ મવતરણ કરવામા ંઆવી છે. અન્ન 
બ્રહ્મ ્થોજના હેઠળ મજલ્ામા ં ૧૧,૯૨૦ 
લાભાથમીઓન ે રા્શનકીટનુ ં મવતરણ કરા્ંુથ 
છે. જ્થારે અત્થાર સધુીમા ંકુલ ૧૪,૭૪૦ 
કીટ ત્ૈથાર કરેલ છે અન ે૨૮૨૦ કીટનું 
મવતરણ બાકી છે. મજલ્ામા ંરાષ્ટી્થ ખાદ્ 
સુરક્ષા ધારા હેઠળ આવરી લેવા્થેલ 
રા્શનકાડ્ય ધરાવતા ંબીપીએલ કાડ્યધારકોને 
૯૪ ટકા તેમજ નોન-એનએફએસએ 
બીપીએલ કા્થ્યધારકોને ૭૧ ટકા તેમજ 
ન ોનએનએફએસએ એપ ીએલ-૧ 
કાડ્યધારકોન ે ૭૧ ટકા પંટડત દીન દ્થાળ 
ગ્ાહક ભંડાર પરથી અનાજનું મવતરણ 
કરવામા ંઆવલે છે. •

વનધા્ણર
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કોમવડ-૧૯ને નમ ્યદા મજલ્ામાં 
પ્રવ્ેશતો અટકાવવા નમ્યદા મજલ્ા પ્ર્શાસન 
તરફથી પ્રારંભકાળથી જ હાથ ધરા્થેલા 
રક્ષણાતમક ઉપા્થોને લીધે લોકડાઉનનાં 
પ્રથમ તબક્કામા ંનમ્યદા મજલ્ામા ંએક પણ 
કેસ નોંધાવા પામ્થો નહોતો.

મજલ્ા પ્ર્શાસન-આરોગ્થતંત્ર દ્ારા 
માત્ર ૩ ટદવસની જ પૂવ્ય તૈ્થારીઓ સાથે 
રાજપીપલા સસથત નવમનમમ્યત આ્થુવવેટદક 
કોલેજ ખાતે કોમવડ-૧૯ ની ૧૦૦ બેડની 
હોસસપટલ ઊભી કરવામાં આવી હતી. આ 
હોસસપટલમાં ૯૨ બેડની આઇસોલે્શન 
સુમવધા અને ૮ બેડની ICU ની સુમવધા 
ઉપલબધ કરાઇ છે. કમૃત્રમ શ્ાસોશ્ાસ 
માટેના ૪ વસેનટલેટર, મલટીપરેા મોનીટરીંગ 
સાધનો ઉપરાંત સેનટ્લ ઓસકસજનની 
સુમવધા સાથે આ હોસસપટલ સજ્જ છે. 
તદ્ઉપરાંત આ્થુવવેટદક કોલેજ કેમપસમાં 
બો્થઝ હોસટેલ ખાતે ગવ્યમેનટ ફેમસમલટી 
બઝે વિોરનટાઇન માટે ૧૫૦ ની ક્ષમતાની 
સુ મવધા ઉપલબધ છ ે, જ્થાર ે સમગ્ 
મજલ્ાભરમાં અન્થ મવમવધ સથળોએ ૩૮૦ 
જે ટલ ી  ગવમ વેન ટ  બે ઝ  ફ ેસ ીલ ી ટ ી 
કવોરનટાઇનની સુમવધા ઉપલબધ કરાઇ છે. 
મજલ્ાના  આરોગ્થ ધ ામ ો  તેમજ 
જરૂમર્થાતવાળા જે તે મવસતારોમાં દવા 

છંટકાવ સાથે સેનેટાઇઝીંગની જરૂરી 
કામગીરી સઘન રીતે થઇ રહી છે.

મજલ્ા પંિા્થતના આ્થુવવેદ ્શાખાના 
વૈદ્ ડૉ. નેહા પરમારની આગેવાની હેઠળ 
કોરોના સામ ેરોગપ્રમતકારક ્શમતિ વધારવા 
માટે આ્ુથર્ના મસધધાતંો પ્રટેરત લોકજાગૃમત 
સમહતની હાથ ધરા્થેલી મવમવધ પ્રવૃમતિઓ 
અતંગ્યત મજલ્ામા ં૫૦ હજાર લાભાથમીઓને 
આ્થવુવેટદક ઉકાળ, ૨૮ હજાર લાભાથમીઓને 
આસવેમનક આબલમ-૩૦ ની દવાના 
મવતરણની અસરકારક કામગીરી થઇ છે 
અને હાલમાં પણ આ્ુથવવેટદક કોલેજ 
હોસટેલ ફેસીલીટી બઝે કોરનટાઇન હેઠળની 
વ્થમતિઓને આ્થુવવેટદક ઉકાળાનો લાભ 
અપાઇ રહ્ો છે. 

નમ્યદા મજલ્ામા ંકોરોના સામનેી લડત 
સંદભવે લોકડાઉનના અસરકારક અમલ 
દરમમ્થાન સમાજમાં છુટક મજૂરી કરીને 
રોજેરોજ ખાનારા અમત ગરીબ અને 
જરૂટર્થાતમંદ લોકો-પટરવારોને આવા 
કપર ા  સમ્થમાં  ર ા્શન ટક્ટસની 
િીજવસતુઓ અને ત્ૈથાર ભોજન સવેા પરૂી 
પાડવા સમાજની સામામજક, ધામમ્યક, 
સવૈસચછક સેવાભાવી સંસથાઓ-સંગઠનો 
અને વ્થમતિગત રીતે આવા દાતાઓને 
સમ ાજસે વ ાન ા  ્થજ્મ ાં  સહ્થ ોગ ી  
બન્થા હતા. 

 પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્થાણ ્થોજના 
હેઠળ જનધન બેંક ખાતુ ધરાવતી નમ્યદા 
મજલ્ાની ૧,૨૧,૪૫૭ બેંક ખાતા ધારક 
મમહલાઓ તમેજ ખડેતૂોના ંખાતામા ંસીધી 
આમથ્યક મદદ પહોિાડવામાં આવી હતી. 

રાજપીપલા મખુ્થમથકે નગરપામલકાના 
મવસતારોમાં ખાસ સવચછતા ઝુંબે્શ હાથ 
ધરીને ટદવસમાં બે વાર સતત સફાઇની 

કામગીરી થઇ રહી છે. ડ્ેનેજની રોજેરોજ 
સફાઇ થઇ રહી છે. ્શહેરના તમામ 
રસતાઓમાં સોડી્થમ હાઇપોક્લોરાઇટનો 
ઉપ્થોગ કરીને સઘન સેનીટાઇઝે્શનની 
કામગીરી થઇ રહી છે. મજલ્ા મથકે 
આ્થુવવેટદક કોલેજ કોમવડ-૧૯ હોસસપટલ 
સંકુલ સમહતની તમામ સરકારી કિેરીઓ, 
પોલીસ હાઉસીંગ, બસ સટે્શન, બાગ-
બગીિા જેવા જાહેર અને મહતવના 
સથળોએ દવાઓના છ ંટકાવ દ્ારા 
સેનીટાઇઝે્શન કરવામાં  આવ્થું  છ ે. 
રાજપીપલા ્શહેરમાં હોમ વિોરનટાઇન 
કરા્થેલ વ્થમતિઓના મનવાસસથાને 
મન્થમમત સફાઇ અને દવા છંટકાવ દ્ારા 
સેનીટાઇઝે્શન થઇ રહ્ં છે. ્શાકમાકકેટમાં 
લોક ટોળા મનવારવા માટે સામામજક અતંર 
જળવાઇ રહે તે માટે હ્થાત ્શાકમાકકેટની 
જગ્થા બંધ કરાવીને સરકારી હાઇસકલુ 
અને કન્થા ્શાળા ખાતે સવારના સમ્થે 
્શાકભાજી-ફળફળાદીની વેિાણ વ્થવસથા 
સો્શી્થલ ટડસટસનસંગના કુંડાળાના માકકીંગ 
સાથેની સુમવધા ઊભી કરાઇ છે.

 મજલ્ા પ્ર્શાસન દ્ારા મમ્શન મગંલમ 
અંતગ્યત જુદાજુદા સખી મંડળની બહેનોને 
માસક બનાવવા માટે પ્રોતસામહત કરીને 
જરૂટર્થાતમંદ લોકો માટે મવ્શાળપા્થે 
હજારોની સંખ્થામાં માસકના જરથાનું 
ઉતપાદન કરા્થું  છ ે અને માત્ર ૧૦ 
રૂમપ્થાની નજીવી ટકંમતે તેના વેિાણ થકી 
જરૂટર્થાતમદંોન ેમાસકની સમુવધા ઉપલબધ 
કરાવવાની સાથોસાથ લોકડાઉનના 
સમ્થમાં સખીમંડળની બહેનો માટ ે 
આજીમવક ા  પણ પુ ર ી  પડ ાઇ છ ે.  
પોલીસતંત્રની મમહલા મનભ્ય્થા સકવોડ્યની 
ટીમોએ સીની્થર સીટીઝનસ–વ્થસક લોકોને 
તેમની જરૂરી્થાત મુજબની િીજવસતુઓ 
જે તેના ઘરે પહોંિાડીને વૃધધ અને અ્શતિ 
લોકોની ભાવપૂવ્યકની વંદના કરી છે. •
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દેવભયૂવમ	દ્ારકાની	પ્રશંસની્	કામગીરી
" ્ુ.	જે.	કટો્ક

દેવભૂમમ દ્ારકા મજલ્ામાં કોરોના 
વા્થરસ કોમવડ – ૧૯ સામે લડવા 
અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્થા છે.

દેવભૂમમ દ્ારકા મજલ્ામાં ડીસટ્ીકટ 
હોસસપટલ, ખંભાળી્થામાં ૧૦૦ બેડની 
ખાસ કોમવડ હોસસપટલ ્શરૂ કરવામાં આવી 
છે. સાથે ખંભાળી્થામાં સાંકેત હોસસપટલ, 
૧૦૦ બડેની સમુવધા છે. સાથ ેવસેનટલટેરની 
પણ સુમવધાઓ ઉપલબધ કરવામાં આવી 
છે. સુભમ હોસસપટલમાં અને મ્શવ 
હોસસપટલમાં રપ બેડના ડેડીકેટેડ કોમવડ 
હેલથ સનેટર ્શર કરવામા ંઆવ્થા છે. તમેજ 
મજલ્ાના દ્ારકા, ભાણવડ, કલ્થાણપુર, 
રાવલના સામુમહક આરોગ્થ કેનદ્રમાં પણ 
ખાસ સુમવધા ઉપલબધ કરવામાં આવી છે.

આદ્શ્ય મનવાસી ્શાળા, ખંભાળી્થા, 
મ્થુર ્શૈક્ષમણક સંકુલ, જીએમડીસી ્શાળા 
નંદાણા અને અખીલ ભારતી્થ આમહર 
સેવા સમાજ દ્ારકા ખાતે ૨૦૦-૨૦૦ 
બેડની સરકારી વિોરનટાઈનની સુમવધા 
કરવામાં આવી છે. દ ેવભુમમ દ્ારકા 
મજલ્ાના ખંભાળી્થા તથા અન્થ 
તાલુકાઓમાંથી વહીવટી તંત્ર દ્ારા રોડ 
પર મહજરત કરીને જતા પરપ્રાંમતઓ માટે 
૧૫ બસોની સુમવધા કરીને ૮૦૦ જેટલા 
પરપ્રાંમત્થોને તેમના વતનમાં મવનામૂલ્થે 
પહોંિાડા્થા હતા. તે પછી જેમને ત્થાં કામ 
કરતા હો્થ તેમણે જ તેમના માટે ભોજન, 
રહેવાની વ્થવસથા કરવા આવી છે. કેટલાક 
છુટક કામ કરનારાઓ માટે ખંભાળી્થામાં 
મેઘજી પથેરાજ છાત્રાલ્થમા ંઆશ્ર્થ સથાન 
બનાવીને ત્થાં તેમને રહેવા તથા બે ટાઇમ 
ભોજનની વ્થવસથા કરવામાં આવી છ.ે 
તેમજ ખંભાળી્થાના વડત્રા ગામે ૭૦ 
જેટલા પરપ્રાંમત્થ મજુરો જે છુટક કામ 
કરતા તથા વતનમાં જવામાં રહી ગ્થા 
હો્થ તેઓને અન્ન બ્રહ્મ ્થોજના તથા અન્થ 
લોકો દ્ારા થતી રા્શનકીટ મવતરણ 

મજરુોન ેપહોંિાડવાની વ્થવસથા કરી હતી.
દેવભૂમમ દ્ારકા મજલ્ાની કિેરીઓ 

તથા જદુા જદુા તાલકુાઓ જવેા ંકે ભાણવડ 
તાલુકાના આ્શરે ૫૪ ગામો, કલ્થાણપુર 
તાલુકાના આ્શરે ૬૬ ગામો, દ્ારકા 
તાલુકાના આ્શરે ૩૯ ગામો તથા 
ખંભાળી્થા તાલુકાના આ્શરે ૮૭ ગામો 
સેનેટાઇઝ કરા્થા હતા. 

આરોગ્થ મવભાગના કમ્યિારીઓએ 
દરેક ઘરે હેલથ સવવેની કામગીરી પૂણ્ય 
કરવામાં આવી હતી. દેવભૂમમ દ્ારકા 
મજલ્ામા ંઅનસૂુમિત જામતની ગ્ાનટ ઇન 
એઇડ છાત્રાલ્થમા ંરહીન ેઅભ્થાસ કરતા 
૭૩ છાત્રોને રૂમપ્થા ૧.૯૫ લાખની સહા્થ 

િુકવવામાં આવેલા છે આ સહા્થમાં 
મજલ્ાની બ ેગ્ાનટ ઇન એઇડ છાત્રાલ્થના 
મવદ્ાથમી-મવદ્ાથમીનીઓન ેઆવરી લવેા્ેથલ 
છે. મજલ્ામા ં કુલ ૭૩ છાત્રોને સત્ર દીઠ 
રૂમપ્થા ૧૫૦૦ લેખ ેએક માસ માટે કુલ 
રૂમપ્થા ૧.૯૫ લાખની સહા્થ િકુવવામાં 
આવલે છે. સહા્થ છાત્રોના તથા તમેના 
વાલીના ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવલે છે. 
લોકડાઉનન ેકારણ ે્શાળાના મવદ્ાથમીઓ પર 
મવપરીત અસર ન પડ ેત ેમાટે રાજ્થ સરકારે 
STUDY From Home પ્રોજકેેટ ્શરૂ 
કરી મવદ્ાથમીઓના મહતમાં કલ્થાણકારી 
મનણ્ય્થ લીધો છે. દેવભમૂમ દ્ારકા મજલ્ામાં 
પણ મજલ્ા પ્રાથમમક મ્શક્ષણતંત્રના 
માગ્યદ્શ્યન હેઠળ ધો – ૩થી ૯ના મવદ્ાથમીઓ 
STUDY FROM HOME અંતગ્યત 

સોમ્શ્થલ મીટડ્થાના માધ્થમથી ઘરબેઠા 
અભ્થાસ કરવામાં આવ ેછે.

દૈવભમૂમ દ્ારકા મજલ્ાના ખભંાળી્થામાં 
દરરોજ ૨૫૦ પટરવારોને સત્થમ સેવા 
સમમમત દ્ારા લોકડાઉનમાં ગરીબોને 
સંસથાના ૬ સેવાભાવી કા્થ્યકરો દ્ારા 
દરરોજ બપોરે ભોજન આપવામાં આવે 
છે. ખંભાળી્થા તાલુકાના કે્શોદ ગામના 
ગ્ામજનોએ ૧૨૫ મણ ઘઉ ભેગા કરીને 
૧૨૫ જરૂટર્થાતમંદ ગરીબ વ્થમતિઓને 
અપ્યણ કરીને માનવતાનું ઉમદા કા્થ્ય કરી 
અન્થને પણ રાહ મિંધવાનું કા્થ્ય ક્થુું છે.

ભાણવડ તાલુકામાં સખી મંડળની 
બહેનો માત્ર રૂ. ૧૦માં ઘરબેઠા કાપડના 

માસક બનાવી લોકો આ રોગિાળા સામે 
રક્ષણ મેળવી ્શકે તે માટે સેવાની સાથે 
પગભર બની રહી છે. દેવભૂમમ દ્ારકા 
મજલ્ામા ંકલકેટર શ્રી ડો. નરેનદ્રકુમાર મીના 
તથા મજલ્ા પોલીસ વડા શ્રી રોહન 
આનદંના ંસકંલનથી કરાઇ રહેલી લોકડાઉન 
તથા જાહેરનામાની અમલવારીન ેકારણે આ 
લખા્થ છે ત્થા સુધી મજલ્ામાં કોરોના 
પોમઝટીવનો એકપણ કેસ નોંધા્થો નથી. 
૧૧ િકે પોસટ સમહતના સથળોએ બ ેહજાર 
ઉપરાતં જવાનો ટદવસ-રાત ફરજ બજાવી 
રહ્થા છે. નવી પહેલ મજુબ “ગીવ અપ 
રા્શન” ઝુબં્ેશ ્શરૂ કરી જઓે સધધર અને 
જને ે જરૂટર્થાત નથી. તવેા લોકો બીજા 
જરૂરી્થાતમંદ લોકો માટે તેમનો લાભ 
છોડીન ેકોરોના વોટર્થસ્ય બની રહ્ા છે.•
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રાજકટો્ના	સ્ફાઈકમદીઓની	
પ્રશંસની્	કામગીરી

" સટોનલ	જોષીપુરા
સમગ્ રાજકોટ ્શહેર લોકડાઉન હેઠળ છે, પણ તમે ગંદકી કે 

કિરો ક્થા્ંથ એકઠો થતો જો્થો છે ? નગરજનો જ્થારે મીઠી નીંદર 
માણતા હોઈએ છે ત્થારે વહેલી સવારે હું અને મારા જેવા અનેક 
સફાઈ કમ્યિારીઓ ફરજ પૂમત્ય કરવા નીકળી પડી્થે છીએ, આ 
્શબદો છે સફાઈ કામદાર શ્રી રમવભાઈ પરમારના. તેઓ જણાવે 
છે કે, અત્થારે લોકડાઉનને લીધે ્શહેરમાં ગંદકીનું પ્રમાણ ઘટી 
ગ્થું છે, તેમ છતાં કોરોનાને ્શહેરમાંથી દૂર રાખવા માટે અમે 
લોકો મબન-િૂક અમારી ફરજ મનભાવીએ છીએ મોઢે માસક 
પહેરીએ છીએ, મન્થમમત સમ્થાતંરે હાથ ધોતા ંરહીએ છીએ અને 
સોમ્શ્થલ ડીસટનસીંગ તો અિકૂ જાળવીએ છીએ, અમારી પોતાની 
જાતનુ ંરક્ષણ કરતાં કરતા ંઅમ ે્શહેરીજનો માટે કોરોના દૂર કરવાનું 
કામ કરી રહ્ા છીએ તેનો અમને ખૂબ આનંદ છે.

‘‘નાનો પણ રાઇનો દાણો’’ કહેવતને રાજકોટના સફાઇ 
કામદારો ખરા અથ્યમાં િટરતાથ્ય કરી રહ્થા છે. દે્શભરમાં લાગુ 
કરા્થેલા લોકડાઉનના સમ્થમાં કોરોના વા્થરસના સંરિમણને 
નાથવા માટે રાજકોટ ્શહેરના અગમણત સફાઈ કામદારો ્શહેરને 
સવચછ રાખવા માટે તમેન ેસોંપા્થલેી પ્રમાણમાં નાની ગણા્થ છતાં 
અમત અગત્થની કહી ્શકા્થ તેવી ફરજ સુપેરે બજાવી રહ્ા છે.

રાજકોટ મહાનગરપામલકાના ૨૩૧૦ કા્થમી સફાઈ કામદારો 
અન ેકરાર આધારીત અન ેમમત્રમડંળોના કુલ ૨૧૦૦ સફાઈ કામદારો 
તમેની ફરજો મનષ્ઠાપવૂ્યક બજાવી રહ્થા છે. આ ઉપરાંત ્શહેરની 
સવચછતામા ં૩૨૫ ટીપર વાનનુ ંપણ મહત્વનુ ં્થોગદાન છે જ ેપ્રત્થકેમાં 
એક ડ્ાઈવર અન ેએક હેલપર મળી કુલ ૬૫૦ વ્થમતિઓ ઘરેથી કિરો 
એકમત્રત કરવાની રોમજંદી ફરજો મનભાવી રહ્ા છે. સફાઈ કામદારોની 
ફરજ સવારે સાડા છથી બપોરે દોઢ વાગ્થા સધુીની હો્થ છે. ટીપર 
વાન સવારે સાત વાગ્થાથી બપોરે ૨(બ)ે વાગ્થા સધુી સમગ્ 
રાજકોટમાથંી કિરો એકઠો કરીન ેકોરોના સરંિમણન ેનાથવા માટેના 
કા્થ્યમા ંતમેનુ ંમહત્વનુ ં્થોગદાન આપી રહ્ા છે. •

રાજકટો્ના	વનવધબહેને	રક્ણ	
આપતા	્ફેસવશલડ	બનાવ્ા

" રન્શમન	્ાવઞિક
મવશ્ના લગભગ મોટાભાગના દ્ેશો હાલ વ્થાપ્ત કોરાના 

મહામારીને કારણે ભ્થગ્સત છે. તેવી મવર્મ પટરસસથમતમાં પણ 
ભારતની સમગ્ પ્રજા પોતાના ધ્ૈથ્ય અન ેમહંમતથી કોરોના વા્થરસ 
સામેના જંગમાં પુરા જો્શ અને જુસસાભેર આગળ વધી રહ્ા છે. 
આપાતકાળની પટરસસથમતમાં સમાજના દરેક સતરના લોકોનો 
પરસપરનો સહ્થોગ અમનવા્થ્ય છે. સૌ કોઇ કોરોના વા્થરસના 
સંરિમણને પરાસત કરવાના જંગમાં ્થથોમિત ્થોગદાન આપી રહ્ાં 
છે. જેમાં રાજકોટના ટેકનોસેવી એવા શ્રી મનમધબેન િોટલી્થા 
પણ સહ્થોગી બન્થા છે. મેનેજમેનટ ક્ષેત્રે અભ્થાસ પૂણ્ય કરી વોલ 
૩-ડી નામે પોતાનો સવતંત્ર વ્થવસા્થ કરતા અને આધુમનક 
ટેકનોલોજીથી સજ્જ મનમધબેન ૩-ડી મપ્રનટરના મવમવધ મોડેલોના 
વેેિાણ અને પ્રોટોટાઇપ જોબવક્ક તૈ્થાર કરી આપવાનો વ્થવસા્થ 

કરે છે. કોરોના માહામારીના આ સંકટ સમ્થે તેમણે પોતાના આ 
આગવા કૌ્શલ્થનો મવમન્થોગ સમાજ ઉપ્થોગી કા્થ્યમાં કરવા 
મનચિ્થ ક્થષો. આ અંગે વધુ મામહતી આપતાં શ્રી મનમધબેન જણાવે 
છે કે, તેઓ અત્થાધુમનક ૩-ડી મપ્રનટરોના વેિાણનો વ્થવસા્થ 
મેટડકલ ઇમવિપમેનટ, ઔદ્ોમગક મ્શીનરી અને પ્રોટોટાઇપ 
ડાઇમટેકંગના ઉદ્ોગો સાથ ેસકંળા્થલેો છે. આ ઉપરાતં તઓે માગ 
અનુસાર જોબવક્ક પણ કરી આપે છે. હાલ સમગ્ દે્શ જ્થારે 
કોરોના માહામારીના આ સંકટ સમ્થે એક થઇને લડી રહ્થો છે, 
ત્થારે આ કોરોના જેવા સંરિમણને પરાસત કરવાના લાંબા સંઘર્્યમાં 
દે્શભરના અનેક કમ્ય્થોગીઓ ટદવસ રાત જો્થા વગર કા્થ્યરત છે. 
ત્થારે સમાજના એક નાગટરક તરીકે હું પણ આ સેવા્થજ્માં 
સહ્થોગ કરવા ઉતસામહત બની. તેઓ વધમુા ંજણાવ ેછે કે, તઓેના 
વ્થવસા્થને અનુકૂળ અને કોરાનાની મહામારીમાં અમવરત સેવા 
કરતા લોકો માટે પોતાની સુરક્ષા પણ એટલી જ મહત્વપૂણ્ય છે તે 
બાબતને ધ્થાને લઇને મેં પોતે તેઓની સુરક્ષામાં સહા્થક બને 
તેવા ફે્શ મ્શલડ બનાવવાનો મનચિ્થ ક્થષો. •

પહેલ
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આ	સંક્નાં	સમ્માં	વડાપ્રધાનશ્ી	પ્રેરણારૂપ	કામ	કરનાર	લટોકટોની	પીઠ	થાબડવાનું	ચયૂકતા	નથી...
જયૂનાગઢનાં	પયૂવ્ણ	ધારાસભ્	રત્ાબાપાએ

કટોરટોના	સામેના	જંગમાં	પટોતાનટો	આવથ્ણક	સહકાર	આપ્ટો	
" જીતેદ્રિ	વનમાવત

વડાપ્રધાન શ્રી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીએ પૂવ ્ય  ધ ાર ાસભ્થ શ્રી 
રત્નાભાઈ વીરજીભાઈ ઠુમરને 
પોતે ટમેલફોન કરીને કોરોનાની 
બીમારી સામેની લડાઈમાં પોતાનો 
નાણાકી્થ સહ્થોગ આપવા બદલ 
હ્રદ્થપૂવ ્યક અમભનંદન આપ્થા 
હતા. એટલું જ નહી, પરંતુ તેમના 
આ અમભગમને  મબરદ ાવતા 
જણાવ્થું હતું કે “આટલી જૈફ વ્થ 
આપના જુસસાને હું મબરદાવું છું...
આપના જેવા લોકોના કારણે જ આપણી સંસકાર પરંપરા ઉજળી 
બની છે એમ તેમણે ઉમે્થુું હતું...” વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ શ્રી રત્નાભાઈની તમબ્થતની પૃચછા કરી તેમના દીઘા્ય્થુની 
કામના કરતા જણાવ્થું હતું કે, “બાપા, આ ઊમરે પણ આપ 
આટલું પ્રેરણારૂપ શ્રેષ્ઠ કામ કરો છો...આપને વંદન કરં છું... 
ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપની તમબ્થતનું ધ્થાન રાખજો... હજી 
ઘણા વર્્ય જીવવાનું છે...’

કોરોના સામેની લડતમાં સરકારની સાથે સામાન્થ નાગટરકો 
પણ સવ્ંથભૂ મોટી સંખ્થામાં જોડા્થા છે. પૂવ્ય ધારાસભ્થ શ્રી 
રત્નાભાઈ ઠુમરે પોતાની બિતમાંથી રૂ.૫૧ હજારની રકમ 
મુખ્થમંત્રીશ્રીનાં રાહત ફંડમાં આપી હતી. આ વાતને વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ ફોન કરીને મબરદાવી હતી. 

ગુજરાતના મુખ્થમંત્રી હતા ત્થારે પણ આ જ પ્રકારે રાજ્થમાં 
કે દ્ેશમાં ક્થાં્થ પણ કોઈએ શ્રેષ્ઠ-અનુકરણી્થ કામ ક્થુું હો્થ 
ત્થારે તેને પ્રોતસાહન આપવાનું ક્થારે્થ િૂકતા નહતા, તે પરંપરા 
આજે પણ તેમણે િાલુ રાખી છે. વડાપ્રધાન તરીકેની વ્થસતતાની 
વચ્ે અને સવષોચ્ હોદ્ા પર પહોંચ્થા પછી પણ સમગ્ દ્ેશમાં 
નાની-નાની પ્રેરણારૂપ ઘટના ઉપર તેમનું સતત ધ્થાન હો્થ છે. 
વડાપ્રધાનપદની જવાબદારીની આટલી વ્થસતતા વચ્ે સમ્થ 
કાઢીને પણ શ્રી નરનેદ્રભાઈ, આ દે્શના મનમા્યણમાં ્થોગદાન 
આપનારા તથા પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મવ્શેર્ ્થોગદાન આપીને 
રાષ્ટસેવામાં જોડા્ેથલા સૌ મૂક સેવકોની સમ્થાંતરે પોતે જાતે જ 
ટેમલફોન કરીને તેમની તમબ્થતની પૃચછા કરતા હો્થ છે અને 
આ્શીવા્યદ મેળવતા હો્થ છે. એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓને 
પ્રોતસાહન આપવાનું ક્થાર્ેથ િૂકતા નથી... કદાિ આ જ બાબત 

અન્થ લોકોને કામ કરવાની પ્રેરણા પૂરી પાડે છે.
અત્ર ેઉલ્ખેની્થ છે કે, જનૂાગઢની કલકેટર કિરેીમા ંપ્રવ્ેશતા 

જ દરવાજે રહેલા િોકીદારે દાદાના હાથમાં સેનીટાઇઝર આપતા 
પૂછ્થું, ‘દાદા, કેટલા વરસ થ્થા ?’ દાદાએ ધ્રુજતા અવાજે કહ્ં, 
'ભાઈ ૯૯મું િાલે છે'. િોકીદારે પૂછ્થું , 'કોઈ મદદ લેવા આવ્થા 
છો ?' દાદાએ જુસસાભેર જવાબ આપતા કહ્ં કે ‘ના ભાઈ કોઈ 
મદદ લેવા નથી આવ્થો. આપણો દે્શ અત્થારે ઉપામધમાંથી પસાર 
થઈ રહ્ો છે એટલ ેમારી બિતમૂડી મુખ્થમતં્રી રાહતફંડમા ંઆપવા 
આવ્થો છુ.ં મારી પાસ ેઅગંત બિતની થોડી રકમ પડી હતી તમેાથંી 
૫૧૦૦૦નો િેક કલેકટર સાહેબને આપવા આવ્થો છું...'

શ્રી રત્નાભાઈ મનજીભાઈ ઠુમર ૯૯ વર્્યના છે તેઓ 
૧૯૭૫થી ૧૯૮૦ના સમ્થગાળા દરમમ્થાન ગુજરાત રાજ્થના 
ધારાસભ્થ પણ રહી િૂક્થા છે. અત્થંત સાદગીપૂણ્ય જીવન જીવતા 
રત્નાબાપાએ ધારાસભ્થ તરીકે પોતાનો પગાર પણ નથી લીધો 
અને પેન્શન પણ નથી લીધું. ધારાસભ્થ હતા ત્થારે પણ સરકારી 
બસમાં જ સામાન્થ મુસાફર તરીકે મુસાફરી કરી છે. ભારતમાં 
જ્થારે અનાજની તંગી હતી ત્થારે તતકાલીન વડાપ્રધાન શ્રી 
લાલબહાદરુ ્શાસત્રીએ ભારતના લોકોન ેઅઠવાટડ્થામા ંએક ટદવસ 
એક ટંકનુ ંભોજન છોડવા માટે કરેલી અપીલના પગલ ેરત્નાબાપાએ 
ત્થારથી દર સોમવારે એક ટંક જમવાનું છોડી દીધું છે જે મન્થમ 
૯૯ વર્્યની જૈફ વ્થે તૂટવા નથી દીધો....

ભારત મહાન છે કારણકે ભારત પાસે રત્નાબાપા જેવા મુઠ્ી 
ઊંિેરા માણસો અને તેમને મબરદાવવા વડાપ્રધાન પદે બેઠેલા શ્રી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી જેવા સપૂતો પણ છે... •

પહેલ
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પટોરબંદરના	ખેડયૂતે	
્ફેલાવી	સેવાની	સુવાસ

સમગ્ મવશ્માં કોરોના મહામારીનાં કારણે 
અનેક સમસ્થાઓ મનમા્યણ પામી છે. લોકડાઉનના 
કારણે ભારતમાં રહેતા જરૂટર્થાતમંદોના સહારે 
અનેક સંસથાઓ, સેલીબ્રીટીઓ આગળ આવીને 
સહા્થ કરતી હો્થ છે. ખેડૂતને જગતનો તાત 
ગણવામાં આવ ેછે . ખેડૂતોના સહકારથી કોઈપણ 
કા્થ્ય સફળ થતું હો્થ છે. કોરોનાની આ કપરી 
પટરસસથમતમાં સૌને આજીમવકાની મિંતા હો્થ છે 
ત્થારે પોરબંદર મજલ્ાના ખેડૂતે કોરોના સામેની 
લડાઈમાં સરકાર અને સમાજને સાથ આપવા 
સેવાનું એક મોટું કા્થ્ય ક્થુું છે. 

પ ોર બંદરના  ઓડદર ગામના  ખે ડૂત 
હમીરભાઇ ઓડેદરાને કોરોના મહામારી સામે 
લડી રહેલા દ્ેશની સાથે જોડાઇને પોતે પણ માં 
ભોમ માટે કઇક કરી બતાવવાની ઇચછા હતી. 
લોકડાઉનની સસથમતમાં જરૂટર્થાતમંદોને કોઇ 
મુશકેલી ન થા્થ અને ભોજન મળી રહે તે માટે 
અનેક સંસથાઓ પોરબંદરમાં કામ કરી રહી છે 
તેમાં હમીરભાઇએ પણ પોતાનાથી બનતી મદદ 
કરીને અન્થ લોકોને પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. 
જમીનના ૩ મવઘાના ૧૮૦૦ મણ ટમેટા 
મ ા ક કેટ ીંગ  ્થ ા ડ ્ય  ખ ા તે  વે િવ ાને  બ દલે 
જરૂટર્થાતમંદોને મવના મૂલ્થે મવતરણ ક્થા્ય હતા. 

આ સંદભવે ખેડૂત હમીરભાઇએ કહ્ કે, 
કોરોના મહામારી સામે બધા કંઇકને કંઇક મદદ 
કરી રહ્ા છે. આમ ઓડદર ગામના ખેડૂતની 
પ્રસં્શની્થ કામગીરીથી પોરબંદરના નવીબંદર 
મવસતારમાં રહેતા જરૂરી્થાતમંદોને ૧૮૦૦ મણ 
ટમેટા મવતરણ કરા્થા હતા. •

ગંગાસવરૂપા	આવથ્ણક	સહા્	બની	
પટોરબંદરની	વનરાધાર	બહેનટોનટો	આધાર	
કોરોના મહામારીના કારણ ેલોકડાઉનની સસથમતમા ંલોકો મન્થમોનુ ંપાલન 

કરવાની સાથે ઘરમાં જ રહે તે ટદ્શામાં સરકાર વતી મજલ્ાતંત્ર કામ કરી રહ્ 
છે. આ પટરસસથમતમાં કોઇ અનાજ ન મળવાને કારણે ભૂખ્થું સુવે નહીં કે 
સરકારી ્થોજનાઓનાં લાભથી કોઇ લાભાથમી વંમિત ન રહી જા્થ તે માટે 
કલકેટર શ્રી ડી.એન.મોદીના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ મજલ્ાના વટરષ્ઠ અમધકારીશ્રીઓના 
સંકલનમાં છેવાડાના માનવીઓને પણ લોકાડઉનની સસથમતમાં ઘેરબેઠા સહા્થ 
મળે તે ટદ્શામા નાના કમ્યિારીઓ પણ ફતિ તૈ્થારી દ્શા્યવવાનાં બદલે ્થોગ્થ 
પરીણામલક્ષી કામ કરીને પોરબંદર મજલ્ામા ગંગા સવરૂપા આમથ્યક સહા્થ 
્થોજના હેઠળ મમહલા લાભાથમીઓન ેપોસટમને ઘરે ઘરે જઇન ેરોકડમા પેન્શનનુ 
મવતરણ કરી રહ્ા છે. 

લોકડાઉનની સસથમતમાં પોરબંદરના નરસંગ ટેકરી પાસે રહેતા પુતીબેન 
ખુટીને ગંગા સવરૂપા આમથ્યક સહા્થ ્થોજના હેઠળ ૪ મમહનાનું પેન્શન રૂ. ૫ 
હજાર ઘરબેઠા મેવ્થું. છા્થા મવસતારમાં રહેતા ૪૫ વમર્્ય્થ જેનુબેન નાઇએ કહ્ 
કે, ગંગા સવરૂપા આમથ્યક સહા્થ ્થોજના જ મારો આધાર છે. દીકરો છૂટક 
મજુરી કરીને જે મળે તેમાં આ ્થોજનાના પૈસા ઉમેરીને મમહનો િલાવીએ 
પણ લોકડાઉનના કારણે દીકરો મજૂરીએ જઇ ્શતિો નથી, એવા સમ્થે રાજ્થ 
સરકારે િાલ ુમમહનાનુ ંપને્શન એડવાનસમા ંિકૂવીન ેખરેખર મારા પર ઉપકાર 
ક્થષો છે.

ભૂખ્થો માણસ જેમ અન્નનું મહત્વ વધારે સમજી ્શકે, રણમાં ભૂલો પડેલો 
વ્થમતિ જેમ ખોબલા પાણીનું જીવનમાં મહતવ કેટલું તેની અનુભૂમત કરી ્શકે, 
તેમ જેમણે પોતાનો સાથી ગુમાવવાની સાથે વેરમવખેર થતી ઘરની આમથ્યક 
પટરસસથમતને સંભાળવા ઝઝૂમતી માતા બહેન જ સરકાર દ્ારા ગંગાસવરૂપા 
આમથ્યક સહા્થ ્થોજના હેઠળ દર મમહને મળતા રૂ.૧૨૫૦નું મહત્વ સમજી 
્શકે. છા્થા િોકડી પાસે રહેતા લમલતાબેન રાચછએ કહ્ કે, આ ્થોજના થકી 
મારા ઘરનો િૂલો િાલુ રહે છે. મને ડર હતો કે કોરોનાના કારણે આ સહા્થ 
બંધ થઇ જ્શે, પણ એમ થવાના બદલે સરકારે િાલુ મમહનાનું પેન્શન પણ 
એડવાનસમા િૂકવીને દુઃખના ડુંગર દૂર ક્થા્ય છે.

લોકડાઉનની સસથમતમા બહેનો ઘરની બહાર નીકળીને પેન્શન લેવા પોસટ 
ઓટફસ ન જવુ પડે તે માટે પોસટલ મવભાગે વોટસએપ નંબર ્શરૂ ક્થા્ય જેમાં 
મેસેજ કરવાથી પોસટમેન ઘરે આવીને પેન્શનના મળવા પાત્ર પૈસા મવતરણ 
કરી જા્થ છે. •

પહેલ
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જસદણમાં	ભયૂખ્ાઓને	ભટોજન	
" વનરાલા	જોશી

રાજકોટ મજલ્ાનુ ંજસદણ પ્રાતં તનેા થે્સર મ્શીનોથી જટેલું 
જાણીતુ ંનથી તેથી અદકેરંૂ છોટે જલારામ બાપા તરીકે ઓળખાતા 
સતં પ.ૂ હટરરામબાપાના અન્નક્ષતે્રથી આજ ેવધ ુજાણીતંુ બન્થુ ંછે. 
લોકડાઉનના આજના સમ્થમાં દરરોજ બ ેટંકનુ ંભોજન ભખૂ્થાજનોની 
ક્ષધુાન ેસંતૃપ્ત કરી રહં્ છે. નગરપામલકાના સાત વોડ્યના જરૂટર્થાતમદંોને 
ગરમા ગરમ અન ે્શદુ્ ભોજન મપરસાઇ રહ્ ંછે. કોરોનાના કહેર 
વચ્ ેશ્રી જ્થ જલારામ સતસંગ મંડળના સવ્ંથમ્ સેવકો હટરરામબાપાની 
૩૯ વર્્ય પહેલા ્શરૂ કરેલી સવેાન ેઆજ ેઆગળ ધપાવી રહ્ાં છે. 
સરૂજ મા'રાજ તનેા ટકરણોન ેધરતી માથ ેપાથરે ત ેપહેલા તો જલારામ 
મટંદરે સવેકોની િહલ પહલ ્શરૂ થઇ જા્થ છે. દાતાઓ તરફથી 
આવતા ઘઉં, િોખા, દાળ સમહતની મવમવધ સામગ્ીઓ અન ેમાકકેટ 
્થાડ્યમાથંી આવલેા તાજા ્શાકભાજી સમારવાની સાથ ેરાંધવાની સવેા 
રામધનૂ સાથ ે્શરૂ થઇ જા્થ છે. સવારના ૯ વાગ્થા સધુીમા ંતો ભોજન 
રંધાઇ જા્થ છે. ત ેસાથ ેભામવકજનોના ઘરેથી, ઘી િોપડલેી ત્ૈથાર 
રોટલીઓ પણ આવી જા્થ છે. પછી ૧૫ જટેલા વાહનોમા ંઆ રાધેંલી 
રસોઇ ્શહેરના જુદા જદુા મવસતારોમાં ભખૂ્થાજનોની થાળીમા ંમપરસાઇ 
જા્થ છે.

લોકડાઉન થતાં, ૫૦ કુટુંબોને તૈ્થાર ભોજન સેવા ્શરૂ કરનાર 
જલારામ સતસંગ મંડળ દસ હજાર વ્થમતિઓની ભૂખને ઠારી રહ્ં 
છે. સવારમાં, દાળ, ભાત, ્શાક, રોટલી અને સાંજે કઢી, ખીિડી, 

્શાક, પરોઠા સાથેનું ્શુદ્ અને સાસતવક ભોજન મપરસાઇ રહ્ં છે. 
આ સેવાનો લાભ ફતિ જસદણના જ નમહ, અહીં અટવાઇ પડેલા 
રાજસથાનના ૧૫ જેટલા શ્રમમકોને પણ મળી રહ્ો છે. તેઓ માટે 
ભોજન સાથે આ્શરાની પુરતી વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. 
સથામનક શ્રી જસદણ પરજી્થા સોની સમાજની જ્ામતની વાડી ખાતે 
આ શ્રમમકોને નહાવા-ધોવા સાથે રહેવાની બધી જ સુમવધા મળી 
રહે છે. સેવાના આ ્થજ્માં ધમ્ય કે જ્ામતનો બાધ નથી. મંડળને 
જસદણના નગરજનો અને દાતાઓનો રૂડેરો સાથ અને સહકાર 
સાંપડી રહ્ો છે. •

કટોવવડ	હટોન્સપ્લના	કપડાને	
જંતુમુક્ત	રાખવા	મા્ે	 
ખાસ	વટોવશંગ	લટોદ્જ

" પારૂલ	આડેસરા
આપણા ઘરે પણ બડે્શીટ, ઓમ્શકાના કવર કે ટુવાલ રોજરેોજ 

ધોવાઈ વપરા્શમાં લેવાતા નહીં હોઈ પણ કોવીડ હોસસપટલ, 
રાજકોટમાં એક મનત્થરિમ જળવાઈ રહે છે. સવાર પડેને પે્શનટને 
સવચછ બેડ્શીટના મખમલી ગાદલા અને ઓસીકા્થુતિ પથારીમાં 
ટ્ીટમેનટ મળી રહે તેની ખાસ તકેદારી સટાફ દ્ારા લેવામાં આવે 
છે. કોરોના વા્થરસ કે બેકટેટર્થા સમહતના જંતુ પ્રસરે નહીં તે 
માટે અનેકાએક પગલાંઓ લેવાઈ રહ્ા છે, ત્થારે કોરોના સંરિમમત 
દદમીઓ દ્ારા આ જીવાણુ કોઈપણ રીતે પ્રસરે નમહ તેની ્થોગ્થ 
સારસંભાળ પણ તેટલી જ જરૂરી છે. દદમીઓના બેડ્શીટ, રૂમાલ, 
ટુવાલ, ઓમ્શકાના કવર અને ઓઢવાની િાદરને રોજેરોજ ખાસ 
વોમ્શંગ કરી કેર લેવામાં આવતી હોવાનું હોસસપટલના મેનજમેનટ 
સાથે જોડા્થેલા શ્રી ્થ્શસવીબેન જેઠવા જણાવે છે.

રાજકોટ મસમવલ ખાસ વોમ્શંગ લોનજ બનાવવામાં આવી છે, 
જેના ઇનિાજ્ય શ્રી ટરતે્શ મત્રવેદી જણાવે છે કે, હોસસપટલના સટાફ 
દ્ારા આ કપડાઓ વહેલી સવારે ખાસ કેમીકલ સોટડ્થમ 
હા્થપોક્લોરાઇટને પાણી સાથે મમક્ષ કરી બોળી દેવામાં આવે છે 
પટરણામે આ કપડાઓમાંથી મોટેભાગે જંતુઓ ના્શ પામે છે. 
ત્થારબાદ આ કપડાંઓને વોમ્શંગ મ્શીનમાં ધોવામાં આવે છે, 
જેમાં પણ ટડટજ્યનટ સાથોસાથ ખાસ કેમમકલ પોટેમ્શ્થમ મેંગેનેટ 
(KMNO૪) નાખી કપડાઓંન ેવોમ્ંશગ મ્શીનમા ંધોઈ ત્થારબાદ 
તેને ખુલ્ામાં તડકા નીિે સૂકવવામાં આવે છે. 

કહેવા્થ છે કે ''જ્થાં સવચછતા ત્થાં પ્રભુતા'' અને સવચછતા 
હોઈ ત્થાં અડધી બીમારી તો એમજ દૂર થઈ જતી હોઈ છે, ત્થારે 
રાજકોટની કોવીડ હોસસપટલમાં સારવાર બાદ તમામ કોરોના 
પોમઝટટવ દદમીઓ પણ સાજા થઈ ઘર વાપસી કરે છે તેમાં દવા, 
દુવા અને સવચછતા પણ તેટલો જ મહતવનો ભાગ ભજવે છે તેમ 
બે્શક કહી ્શકાઈ... •

પહેલ
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પે્લાદ	નગરપાવલકાનટો	નવતર	પ્ર્ટોગ
સેને્ાઇિ	કરવા	વેસ્માંથી	
બનાવ્ું	બેસ્	મશીન

" અવમત	ચૌહાણ
જરૂટર્થાત ્શોધની જનની છે. આજે સમગ્ મવશ્માં જ્થારે 

કોમવડ-૧૯ એટલે કે કોરોના વા્થરસે હાહાકર મિાવ્થો છે ત્થારે 
ઘણા કમ્ય્થોગીઓ પોતાની કત્યવ્થમનષ્ઠા માટે હજુ દ્ેશને સવસથ 
અને સલામત રાખવા ખડેપગે પોતાની ફરજ મનભાવી રહ્ા છે. 
દરેક કત્યવ્થમનષ્ઠ કમ્યિારીઓના સવાસથની સલામતીને ધ્થાને 
રાખીને આણંદ મજલ્ાની પેટલાદ નગરપામલકા દ્ારા વોટરવક્કસ 
પર આવતા કમ્યિારીઓની સવાસર્થ સલામતી માટે વેસટમાંથી 
બેસટ બનાવી ટડસઇનફકે્શન સેનેટાઇઝન સપ્રેનો નવતર પ્ર્થોગ 
હાથ ધરવામાં આવ્થો છે. જેથી દરેક કમ્યિારી જ્થારે અહીંથી 
પસાર થા્થ ત્થારે સેનેટાઇઝ થઇને જ વોટરવક્કસમાં કામગીરી 

માટે જઇ ્શકે.
પે ટલ ાદ  નગરપા મલક ાન ા 

કમ્યિારીઓ દ્ારા કાટમાળમાં પડેલ 
ભંગારમાંથી આ ટડસઇનફકે્શન 
સેનેટાઇઝન મ્શીન બનાવવામાં 
આવ્થુ છે.ઉલ્ેખની્થ છે કે અવાર-
નવાર વેસટમાંથી બેસટ બનાવવાની 
ઘ ણ ી  પ્ર વૃ મ ત ઓ  પે ટ લ ા દ 
નગરપામલકા દ્ારા હાથ ધરવામાં 
આવી છે ત્થારે સંકટ સમ્ેથ આ 
પ્રવૃમતઓમાં વધુ એક પીંછુ ઉમેરા્થું 
છ ે. આ મ્શીનમાં એક હ્મન 
ટડટકેટર સેનસર મૂકી તેને આ 
મ્શીન સાથે કનેકટ કરવામાં આવ્થુ 
છે જેથી કોઇપણ વ્થમતિ આ મ્શીન 

આગળથી પસાર થા્થ તો સેનસરના કારણે તે વ્થમતિ પર 
સેનેટાઇઝન સપ્રેનો છંટકાવ થા્થ છે. 

આ સેનેટાઇઝન મ્શીનમાં સોટડ્થમ હા્થપોક્લોરાઇડનું 
દ્ાવણ પાણીમાં મમશ્ર કરીને તેનું સસપ્રંકલ સપ્રે ્શરીર પર છાટવામા ં
આવે છે જેનાથી ્શરીર સેનેટાઇઝ થા્થ છે જેના કારણે બાહ્રૂપે 
ખુલ્ા રહેતા ્શરીર સાથે કપડા પર રહલેા વાઇરસનો ના્શ થા્થ 
છે તેમજ ્શરીરની બાહ્તવિા જંતુમુતિ બને છે અને સંરિમણનું 
જોખમ ઘટે છે. 

ઉલ્ેખની્થ છે કે કોરાનાથી રક્ષણ મેળવવા માટે ઘણા ઉપા્થો 
અમલમાં મકૂવામા ંઆવ્થા છે તેમાનુ ંઆ ટડસઇનફેક્શન સપ્ર ેમ્શીન 
એક છે. •

વડટોદરા	વજલ્ા	ગ્ામ્	પટોલીસે	
પ્રસરાવી	માનવતાની	મહેક

" બી.પી.	દેસાઈ

નોવેલ કોરોના વા્થરસ (COVID-૧૯)ની વૈમશ્ક 
મહામારીને ફેલાતી અટકાવવાના ભાગરૂપે સમગ્ દે્શમાં 
લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્થુ છે. આવા સમ્થે કા્થદો અને 
વ્થવસથાની જાળવણી સાથે નાગટરકોની સવેા સરુક્ષા સાથે વડોદરા 
મજલ્ા ગ્ામ્થ પોલીસે માનવતાની મહેક પ્રસરાવી માનવધમ્ય 
મનભાવી પોલીસ સાિા અથ્યમાં પ્રજાની મમત્ર છે તેની પ્રતીમત 
કરાવી છે. 

મજલ્ા પોલીસવડા શ્રી સધુીર કુમાર દેસાઈના સીધા માગ્યદ્શ્યન 
હેઠળ મજલ્ાના પોલીસ અમધકારીઓ,કમ્યિારીઓ તેમની ફરજ 
મનષ્ઠાપૂવ્યક બજાવી રહ્ા છે. વડોદરા મજલ્ા ગ્ામ્થ પોલીસ દ્ારા 
વાઘોટડ્થા,ડભોઇ, વડું,િાણોદ,ડેસર અને પાદરા પોલીસ સટે્શન 
મવસતારમાં ગરીબ અને જરૂટર્થાતમંદોને ભોજન અને રે્શન કીટ 
પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

મજલ્ા ગ્ામ્થ પોલીસ દ્ારા કોરોના સંરિમણને અટકાવવા 
સથળાંતટરત થતા શ્રમજીવીઓ માટે પોલીસ સટે્શન મવસતારમાં 
આવેલ સરકારી ્શાળાઓમાં સેલટર હોમ ્શર કરી શ્રમજીવીઓ 
માટે રહેવા તથા જમવાની વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. મજલ્ા 
પોલીસ વડા શ્રી સુધીર કુમાર દેસાઈ આવા ્શેલટર હોમની સતત 
મુલાકાત લઈ શ્રમજીવીઓના આરોગ્થની પણ જરૂરી તકેદારી 
લઈ રહ્ા છે.

મજલ્ા પોલીસ વડા શ્રી સુધીર કુમાર દેસાઈએ મવકટ 
પટરસસથમતમાં પણ મજલ્ાની પોલીસ સતત ખડેપગે રહી જન 
રક્ષાની મિંતા કરી રહી છે,ત્થારે આવો આપણે પણ ઘરમાં રહીને 
જ આપણા માટે સેવારત પોલીસ કમમીઓને તેમના કા્થ્ય માટે 
મબરદાવીએ. •

પહેલ
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ખાદી	સંસથાના	કમદીઓને	માસકનું	વવના	મયૂલ્ે	વવતરણ
રાજ્થમાં નોવેલ કોરોના વા્થરસને નાબૂદ કરવાના રાજ્થ 

સરકારના ઉમદા હેતુને અનુસરીને ગુજરાત રાજ્થના ખાદી અને 
પોલીવસત્રની કામગીરી સાથે સંકળા્થેલ કમમીઓને લોકોને વધુમાં 
વધુ મદદરૂપ બનવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતની 
ખાદી સંસથાના પ્રમતમનમધશ્રીઓ આ સેવા્થજ્માં સહભાગી થઇ 
રાજ્થની આરોગ્થ સંસથાઓ, પોલીસ ખાતુ, મહેસૂલી ખાતું, 
નગરપામલકાના કમ્યિારીઓ તેમજ ખાદી સંસથાના કાંતનાર, 
વણનાર કારીગર કમમીઓને ૧૩૦,૦૦૦ જેટલા માસકનું મવના 
મૂલ્થે મવતરણ કરવામાં આવ્થુ છે. તેમજ માસક બનાવવા માટે 
રાજ્થની સખી મંડળો/સવસહા્થ જૂથો, SHG ગુ્પને પણ 

૫૦,૦૦૦ મીટર કાપડનો જરથો નહીં નફા નહીં નુક્શાનના ભાવે 
પરૂો પાડવામા ંઆવ્થો છે. ખાદી સસંથાઓ/ મડંળીઓ દ્ારા રાજ્થના 
મવમવધ મજલ્ાઓમાં મજલ્ા વહીવટી તંત્રને સહા્થ રૂપ થવા િેક 
અને ૧૩,૦૮૭ મીટર કાપડ દાન તેમજ ભોજનની વ્થવસથા પણ 
કરવામા ંઆવી છે. લોકડાઉનનો બીજો તબક્કો તા. ૦૩/૦૫/૨૦૨૦ 
સધુી િાલનાર હોઇ રાજ્થની તમામ ખાદી સસંથાઓન ેઅધ્થક્ષશ્રીએ 
કોરોના વા્થરસની મહામારીમા ંદરેક સસંથાએ પોતાના કા્થ્યક્ષતે્રમાં 
તથા અન્થ જગ્થાએ પણ મુશકેલી વાળાઓને મદદરૂપ થઇ રાજ્થ 
સરકારના આ મહા સેવા્થજ્માં વધુમાં વધુ મદદરૂપ થવા અપીલ 
પણ કરી. •

પયૂજાબહેનની	'માસક"	દ્ારા	'માસ"	પયૂજા...
‘‘પૂજા’’ આ ્શબદ સાંભળતા જ 

આપણા માનસપટ પર પમવત્ર વાતાવરણની 
છાપ અંટકત થઈ જા્થ છે...અમદાવાદ 
્શહેરના િેનપુર મવસતારમાં રહેતા  શ્રી 
પૂજાબેન દરજીએ ઘેર બેઠા 'માસક" 
બનાવીને 'માસ" પૂજાનું એટલે કે એક 
મોટા વગ્ય માટે પૂજા સમાન કામ ક્થુું છે... 
વાત કંઈક એમ છે ..

 કોમવડ -૧૯ ની બીમારીએ સમગ્ 
મવશ્ને ભરડો લીધો છે. એકબીજાના 
સપ્શ્યથી ફેલાતા આ રોગને કારણે મવશ્ 
આખામાં અનેક લોકોના મૃત્થુ થ્થા છે. 
આ રોગનું સંરિમણ વધતું અટકાવવા માટે 
સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગની સાથે સાથે માસક 
પણ એક અત્થંત અમનવા્થ્ય પુરવાર થ્થું 
છે . હોસસપટલમાં સેવારત ડોકટરો, નસષો 
તથા અન્થ સટાફ તો માસકનો બહુધા 
ઉપ્થોગ કરે જ છે. જો કે ગુજરાત સરકારે 
પણ માસક પહેરવાની પહેલ કરી જ છે. 
દે્શના કેટલાક રાજ્થોએ તો માસક પહેરવો 
ફરમજ્થાત પણ બનાવ્થું છે. આમ તો 
સામાન્થ રીતે લોકો પોતાના હાથ રૂમાલ 
કે અન્થ કપડાંથી મોઢાન ેઢાકંીન ેતેન ેમાસક 
તરીકે ઉપ્થોગ કરતા જ હો્થ છે. મવમધસર 
બનાવેલો માસક બજારમાં કંઈક અ્શ ેમોંઘો 
પડતો હો્થ છે... પરંત ુશ્રી પજૂાબહેન ેમાત્ર 

૬ રૂમપ્થામાં એટલ ેકે અત્થતં નજીવા ભાવે 
માસક બનાવ્થા છે.

શ્રી પૂજાબહેન કહે છે કે, “દરજીકામ 
એ મારો મૂળ વ્થવસા્થ છે, હું આમ તો 
બગે સીવવાન ુકામ કર છુ.. પરંતુ કોરોનાની 
મહામારીની પટરસસથમતમાં માસક એ 
લોકોની સૌથી મોટી જરૂટર્થાત છે. ગરીબ 
માણસ માસક માટે વધારે રૂમપ્થાના ખિ્ય 
કરી ્શક ે. . . એટલે મ ેં માદરપાટના 
કપડામાંથી મામુલી ભાવે માસક બનાવ્થા 
છે...”

શ્રી પૂજાબહેન અત્થાર સુધીમાં ૨ 
હજાર માસક બનાવીને આસપાસની 
દકુાનો, બનેક તથા મવસતારમા ંઅન્થ લોકોને 
આપ્થા છે... શ્રી પૂજાબહેન આ માસક 
વેિવા કરતા વહેંિવામાં માને છે... જો કે 
મવસતારના લોકોએ પણ માસક મફત લેવાને 
બદલે ખરીદવાનું વલણ રાખ્થું છે જેથી શ્રી 
પૂજાબહેનને મદદરૂપ થઈ ્શકા્થ...

સલ ામ  છ ે પૂજાબહ નેન ી  આ 
‘પૂજા’ને...•

પહેલ
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ભાવનગરના	ક્લસ્ર	િટોનમાં	ઘર	બેઠા	ATMની	સુવવધા	
સટેટ બેંક ઓફ ઇસનડ્થાની ભાવનગર 

ટરજીઓનલ ્શાખા દ્ારા ભાવનગરમાં 
ક્લસટર ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં 
આવેલા મવસતારોના લોકોને પોતાના પૈસા 

ઉપાડવા સંબંધી કોઈ મુશકેલી ન પડે તે 
હેતુથી હરતી ફરતી મોબાઇલ ATM 
વાનની સુમવધા ઊભી કરવામાં આવી છે. 
આ અંગે વધુ મવગતો આપતાં પ્રાંત 

અમધકારી શ્રી િૌધરીએ જણાવ્થું હતું કે, 
આ વાન સવારથી સાંજ સુધી સતત 
ક્લસટર ઝોન જાહેર કરા્થેલા મવસતારોમાં 
ફરી લોકોન ેATMની સુમવધા પરૂી પાડ્શ.ે 
લોકડાઉનની અમલવારી તેમજ સોમ્શ્થલ 
ટડસટનમસંગ જાળવવામાં આ ATM વાન 
મહત્વની ભૂમમકા અદા કર્શે.

સ ટ ટે  બ ેંક  ઓ ફ  ઇ સ ન ડ ્થ ા ન ા 
અમધકારીઓએ જણાવ્થું હતું કે, સટેટ બેનક 
દ્ારા લોકોને આપમતિના સમ્થમાં ઘેર બેઠા 
જ પોતાના પૈસા મળી રહે તે માટે આ 
નવતર પહેલ કરવામાં આવી છે. •

ભાવનગરના	૯૨	વષદી્	વૃધિ	કટોરટોનામુક્ત	થ્ા	

ભાવનગર ્શહેરના વડવા મવસતારમાં 
રહેતા ૯૨ વમર્્ય્થ રજાકભાઈ કાદરીનો 
કોરોના ટરપોટ્ય પોમઝટીવ આવતા તેમને 
ભાવનગરની સર તખતમસંહજી જનરલ 
હોસસપટલ ખાતે વધુ સારવાર માટે દાખલ 
કરવામા ંઆવ્થા ંહતા.ંજ્થા ંમટેડકલ ટીમની 
સઘન સારવાર, તંત્રની શ્રેષ્ઠ સેવા અને 
રજાકભાઈના મજબૂત મનોબળનો મત્રવણેી 
સંગમ જોવા મળ્થો હતો.જેના પટરણામ 
સવરૂપે રજાકભાઈએ ૯૨ વર્્યની જૈફ વ્થે 
પણ સમગ્ મવશ્માં મહામારીનુ ંરૂપ ધારણ 
કરી િૂકેલા કોરોના પર મવજ્થ મેળવવામાં 
સફળતા હાંસલ કરી હતી.

Covid-૧૯ પરના અભ્થાસો પરથી 

સામબત થઈ િૂક્થું છે કે આ રોગ ૭૦ 
વર્્યથી વધ ુઉમર ધરાવતા ંસરંિમમત લોકોને 
વધુ હામન કરે છે. અને તેથી જ સમગ્ 
મવશ્માં આ રોગના કારણે મહતિમ મૃત્થુ 
દર ૭૦ વર્્યથી વધુ ઉંમરનાં લોકોનો 
નોંધા્થો છે. ત્થારે પોતાની શ્રષે્ઠ કા્થ્યદક્ષતા 
દ્ારા ઉપરોતિ તમામ સંભાવનાઓ પર 
મવજ્થ મેળવીને ભાવનગરની આરોગ્થ 
ટીમે ઇમતહાસ સર્જી સામબત કરી દીધું છે 
કે, સરકારની સવાસર્થ સેવાઓ કોરોના 
સામે લડવા કેટલી સક્ષમ છે.

૯૨ વર્્યની ઊંમરે પણ રજાકભાઈમાં 
્થુવાન જેવો તરવરાટ અને સફૂમત્ય જોવા 
મળે છે. હોસસપટલની મેટડકલ ટીમ દ્ારા 

જાણવા મળ્થું ક,ે રજાકભાઈ સારવાર 
દરમમ્થાન પોતાને તથા બીજાને ખુ્શ 
રાખવા સતત પ્ર્થત્ન્શીલ રહેતા અને 
મન્થમમતપણે ્થોગ પ્રાણા્થામ કરી પોતાના 
સવાસર્થની દરકાર લેતા. તેમના મોં પર 
ક્થારે્થ મિંતા કે ભ્થની રેખાઓ જોવા 
મળી ન હતી અને એટલે જ રજાકભાઈને 
જ્થારે હોસસપટલમાંથી રજા અપાઇ ત્થારે 
તેઓ પોતાના આગવા અંદ ાજમાં 
્શા્થરીઓ બોલ્થા હતા અને ત્થારબાદ ઘરે 
જવા મવદા્થ લીધી.

સરકારી હોસસપટલના મેટડકલ સટાફ 
મવ્શે રજાકભાઈ એ જણાવ્ંુથ હતંુ ક,ે 
અહીંનો તમામ સટાફ ખુબ જ સરળ 
સવભાવનો અને દરેક બાબતે દદમીને 
સહા્થરૂપ થા્થ તેવો છે. નાની નાની 
બાબતોમાં પણ અહીંના મેટડકલ સટાફે 
મારી શ્રેષ્ઠ કાળજી લીધી છે. જેટલી વાર 
મને જરૂર પડી તેટલી વાર ડોકટરો, નસષો 
મારી સેવામાં ખડે પગે હાજર રહ્ા છે. 
મારા જેવા વૃદ્ની આટલી બધી દરકાર 
લેવા બદલ એ સૌનો તથા સમગ્ તંત્રનો 
હું આભાર માનું છું. •

પહેલ
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બનાસકાંઠાના	વનવૃત્ત	વશવક્કા	વવમળાબહેનની	અનટોખી	રાષ્ટ્રભવક્ત 
" ડી.	પી.	રાજપયૂત

વત્યમાન સમ્થમાં કોરોના વૈમશ્ક 
મહામારી સામ ેસમગ્ દે્શ એકઝુટ થઇ 
લડાઈ લડી રહ્ો છે. દે્શ માટે ઘણા 
બધા લોકો પોતાનું મહત્વનું ્થોગદાન 
આપી રહ્ા છે ત્થારે દાંતા મુકામે શ્રી 
સર ભવાનીમસંહ મવદ્ાલ્થમાં વર્ષો 
સુધી મ્શક્ષક તરીકે ્થ્શસવી સેવાઓ 
આપી મનવૃતિ થ્ેથલા ંઅન ેપાલનપરુમાં 
રહેતા કુ. મવમળાબહેન જો્શી દ્ારા 
પોતાના પેન્શનની બિતમાંથી રૂ. ૫૧,૦૦૦ જેવી મોટી રકમનું 
દાન આ મહામારી સામે લડવામાં માટે આપી છે. 

મ્શક્ષક તરીકેના શ્રેષ્ઠ સંસકારોને ઉજાગર કરી મવમળાબહેને 
સમાજ સમક્ષ એક પ્રેરણાદા્થી ઉદાહરણ પૂરં પાડું છે. 
મવમળાબહેન એ પોતાના પૂજ્થ મપતા શ્રી સવ. મોતીરામ 
છત્રારામ જો્શીના પુણ્થમતમથ મનમમતિે દાનનો િેક બનાસકાંઠા 
કલેકટર શ્રી સંદીપ સાગલેને અપ્યણ ક્થષો હતો. અત્થારની મવકટ 

પટરસસથમતમાં સરકારની સૂિના 
પ્રમાણે વહીવટીતંત્ર, ડોકટર, પોલીસ 
સમહતના કમમીઓ આ લડાઇ લડી 
રહ્ા છે દે્શના લોકો પણ પોતાની 
જવાબદારી મનભાવી રહ્ા છે. 

કુ.મવમળાબહેન જો્શીએ જણાવ્થુ ં
હતું કે, મારં સમગ્ જીવન મ્શક્ષણ 
માટે આપ્થું છે પણ આવી સસથમતમાં 
હું દે્શ માટે ્શું કરી ્શકુ એવો મવિાર 
મને ખૂબ જ મુંઝવતો હતો ત્થારે મારં 

પણ કંઇક ્થોગદાન હોવું જોઈએ. મે મારા મપતાજીના મવિારોનું 
પાલન ક્ુથું છે, મારા મપતાજી હંમે્શા માટે કહેતા કે દ્ેશ જ્થારે 
મુશકેલીમાં હો્થ ત્થારે તમારં કંઇક ્થોગદાન હોવું જ જોઈએ 
ત્થારે મારી ફરજ સમજીને કામ ક્થુું છે અને હજુ જે પણ આપવું 
પડે એ હું આપી્શ. િેક અપ્યણ પ્રસંગે કુ. મવમળાબહેનના ભત્રીજા 
અને પાલનપુર પટરવત્યન ગુ્પના શ્રી મનોજભાઈ ઉપાધ્થા્થ 
ઉપસસથમત રહ્ા હતા. •

છટો્ાઉદેપુર	વજલ્ાના	નાગટરકટોને	બેંક	સખી	ઘર	બેઠા	પહોંચાડે	છે	નાણાં	
સમગ્ દે્શમા ંલોકડાઉનનો િસૂત અમલ 

થઈ રહ્ો છે. લોકડાઉન દરમમ્થાન લોકોને 
કોઈ પણ મશુકેલી ન પડ ેતનેુ ંછોટાઉદેપુર 
મજલ્ા તતં્ર દ્ારા સુિારંૂ આ્થોજન કરવામાં 
આવ્ંુથ છે. નાગટરકોને નાણા ંમળેવવા માટે 
બેંક સધુી જવુ ંન પડ ેએ માટે બેંક સખી 
મારફત ઘર બઠેા બેંસનકંગ સમુવધા નાગટરકોને 
મળી રહી છે. 

સરકાર દ્ારા પ્રધાનમંત્રી ટકસાન 
સનમાન મનમધ અતંગ્યત ખેડતૂોના ખાતામાં 
રૂમપ્થા બ ે હજાર તમેજ જનધન ્થોજના 
અતંગ્યત જનધન ખાતાઓમા ંપણ રૂ. ૫૦૦ 
જમા કરવામા ંઆવ્થા છે. સરકાર દ્ારા જમા 
કરવામાં આવેલા નાણા ઉપાડવા માટે 
બેંકોમાં ભીડ જમા ન થા્થ એ માટે બેંક સખી 
મારફત નાગટરકોન ેઘર બઠેા નાણા મળી 
રહે એ માટે બેંક સખીઓ ગામમાં લોકોને 
ઘર બેઠા નાણા પરૂા પાડી રહી છે. 

લોકડાઉનના કારણે ઘરમાંથી બહાર 
નીકળવુ ંન પડ ેઅન ે્શહેરની બેનકોમાં ભીડ 

ન જામ ેતે હેતથુી સખી મડંળની બનેક સખી 
બહેનો બેનક મમત્ર ક્લસટરમાં ગ્ામ્થ 
મવસતારોમાં જઇને ટફંગરમપ્રનટની ઓળખ 
મળેવી બનેક ખાતાધારકોન ેઘર બઠેા નાણાં 
ઉપાડી ્શકે તેવું સુિારં આ્થોજન કરવામાં 
આવ્ુથ છે. સામામજક અતંર જાળવી કોરોના 
વા્થરસના સંરિમણને અટકાવી ્શકા્થ એ 
માટે કેવા પ્રકારની કાળજી રાખવી એ 
અંગેની જાણકારી આપવાની સાથે સખી 
મડંળની બેંક સખી બહેનો ગ્ામ્થ મવસતારમાં 
સેવાકી્થ કા્થ્ય કરી રહી છે. 

બેંક સખી નીરૂબહેન તડવીએ જણાવ્થું 
હતુ ંકે, સરકાર દ્ારા ટકસાન સનમાન મનમધ 

અન ેજનધન ખાતાધારક બહેનોન ેઘર બેઠા 
ઓનલાઇન પેમેનટ કરવામાં આવતું 
હોવાનુ ંજણાવી તેમણે પમેનેટ લવેા આવતા 
લાભાથમીઓને સેનીટાઇઝરથી હાથ ધોવા, 
ભીડભાડવાળી જગ્થાએ ન જવા, સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગ જાળવવા સમજ આપીએ 
છીએ. 

જનધન ખાતાના લાભાથમી કોટકલાબને 
રાઠવાએ જણાવ્થું હતું કે, સરકારે આમારા 
ખાતામા ંરૂ. ૫૦૦ જમા કરાવ્થા છે. અમને 
નાણાં ઉપાડવા માટે બેંક સુધી જવું ન પડે 
એ માટે બેંક સખી ઘરે આવી નાણાં આપી 
જા્થ છે. •

પહેલ
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ઇં્વાડાના	ભઠ્ામાં	કા્્ણ	કરતાં	
લટોકટોને	અનાજનું	વવતરણ	

" સુવનલ	પ્ેલ
નોવેલ કોરોના વા્થરસની સસથમતમાં સમાજના તમામ વગષોને 

અને ક્ષેત્રોને અનાજનો પુરવઠો પહોંિે તે માટે રાજ્થ સરકાર દ્ારા 
મવમવધ પગલા ઉઠાવવામાં આવી રહ્ા છે. રે્શન કાડ્ય ધરાવતાં 
અને સમાજના જરૂટર્થાતમંદ પટરવારોને આ મમહનાની 
્શરૂઆતમાં જ ઘઉં, િોખા, કઠોળ, ખાંડ અને મીઠાનું ફુડ બાસકેટ 
રેકોડ્ય ટદવસોમાં પહોંિાડા બાદ સમાજના એવા લોકો કે જેઓ 
પાસ ેરે્શન કાડ્ય નથી, શ્રમજીવી વગ્ય કે જે રોજગાર માટે ગજુરાતમાં 
આવ્થો છે કે વસ્થો છે, જે સથળાંતટરત રીતે પોતાની રોજગારી 
મેળવે છે તેવા લોકોનો પણ મવિાર કરીને રાજ્થ સરકારે આવા 
છેવાડાના નાગટરકોન ેપણ મદદરૂપ થવા માટે અન્નબ્રહ્મ ્થોજનાની 
્શરૂઆત કરી છે.

ઇંટવાડાના ભઠ્ામાં કા્થ્યરત લોકો પણ આ શ્રેણીમાં આવતો 
મજૂર વગ્ય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે, આપણા મકાનોના 
મનમા્યણ માટે જરૂરી ઇંટો કોઇ ફેકટરીમાં તૈ્થાર થતી નથી. આવી 
ઇંટોનું ઉતપાદન ઇંટવાડાના ભઠ્ાઓમાં થા્થ છે. સામાન્થ રીતે 
આવા ઇંટવાડાના ભઠ્ાઓ ્શહેર કે ગામથી દૂર આવેલા હો્થ છે. 
ત્થાં સામાન્થ સુમવધાઓનો પણ અભાવ હો્થ છે તેવી જગ્થાઓએ 
પણ પહોંિીને રાજ્થ સરકારે ખરેખર અદભૂત માનવ સેવાનું કા્થ્ય 
ક્થુું છે.

ઇંટવાડાના ભઠ્ામાં કા્થ્યરત મજૂરો તથા અન્થ ૫રપ્રાંમત્થ 
મજૂરોનો સવવે કરવામાં આવ્થો કે જેનાથી તેઓ સુધી પહોંિી 
્શકા્થ અને પ્થા્યપ્ત માત્રામાં તેમને અનાજનો પુરવઠો પહોંિાડી 
્શકા્થ. ઉલે્ખની્થ છે કે, આ અગાઉ પણ શ્રમમકો અન ેપરપ્રામંત્થ 
મજૂરોની આરોગ્થ તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી અને હવે 
તેમના ઘરના દ્ારે અનાજનું ફુડ બાસકેટ પહોંિતું કરવામાં આવ્થું 
છે. ઇંટવાડાના ભઠ્ામાં કા્થ્યરત લોકોએ સરકારની આ સહા્થ 
્થોજનાને બીરદાવી સરકાર આવા કપરા સમ્થે અમારા જેવા 
અદના આદમીનું પણ ધ્થાન રાખી રહી છે તે માટે આભારની 
લાગણી દ્શા્યવી હતી તેમ બાવળાના પ્રાંત અમધકારી શ્રી કુંજલ 
્શાહે જણાવ્થું હતું. •

અમદાવાદમાં	‘ગ્ામ	્ટોધિા’	
કરાવે	છે	લટોકડાઉનનટો	અમલ 
કોરોનાની મહામારીના પગલે ગુજરાત સમહત સમગ્ દે્શમાં 

લોકડાઉનનો કડક અમલ કરાઇ રહ્ો છે. અમદાવાદ મજલ્ાના 
ગામડાઓમાં તેનું સંરિમણ ન વધે તેની તકેદારીના ભાગરપે 
્શહેરમાંથી ગામડાઓમાં બહારના લોકોને પ્રવે્શ પર પ્રમતબંધ 
ફરમાવા્થો છે. મજલ્ાના મહતિમ ગામોમાં પ્રવે્શબંધી દ્શા્યવતા 
બોડ્ય લગાવી દેવા્થા છે.

અમદાવાદ મજલ્ા મવકાસ અમધકારી શ્રી અરણ મહ્ેશ 
બાબુએ જણાવ્ંુથ હતુ કે, 'અમદાવાદ મજલ્ાના ગામડાઓમાં 
આ રોગનું સરિમણ ન વધે તે માટ ેઆ મનણ્ય્થ લેવા્થો છે. દરકે 
ગામમાં ' ગ્ામ ્થોદ્ા કમમટી’ બનાવવા સૂિના આપવામા ં
આવી છે. અમદાવાદ મજલ્ાના ૪૬૪ જેટલા ગામોમાં બનનારી 
આ કમમટીમા સરપંિ, તલાટી, એક અગ્ણી ગ્ામજન, મ્શક્ષક 
અને હેલથ વક્કરનો સમાવે્શ કરાનાર છે. 

શ્રી અરણ મહે્શ બાબુ કહે 
છે કે, “ગામમાં કોણ આવે છે , 
કોણ જા્થ છે? તેની સંપૂણ ્ય 
તકેદારી રાખવા જણાવ્થું છે. 
મજલ્ાના ગામડાઓમાં અવર જવર પર નજર રાખવા રમજસટર 
રાખવામાં આવ્થાં છે, જેમા અવર જવર કરનારની તમામ મવગતો 
એકઠી કરા્શે.” મજલ્ાના તમામ ગામોમાં આ પ્રકારના બોડ્ય અને 
રમજસટર મકૂવામા ંઆવ્થા છે. ફેટર્થાઓ માટે પણ પ્રમતબધં મકુા્થો 
છે અને અત્થંત જરૂરી હો્થ તેવા ટકસસામાં સરપંિ, તલાટી કે 
કમમટીની મંજુરી લઇને જ પ્રવે્શ આપી ્શકા્શે..

શ્રી અરણ મહે્શ બાબુ કહે છે કે, ‘ગામમાં સામાન્થ રીતે એવુ 
માળખું હો્થ છે કે તેમને બીજા પર આધાટરત નથી રહેવુ પડતું 
તેમ છતા ગામમાં કોઇ પણ વસતુની અછત ન પડે તે માટે તકેદારી 
રાખી છે અને ગામના સાધન સંપન્ન પટરવારોને પણ અપીલ કરી 
છે કે, ગામના ગરીબ-મપડીત પટરવારોને કોઇ પણ તકલીફ ન 
પડે...’ એમ તેઓ ઉમેરે છે... •

પહેલ
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વસટો	તાલુકાના	૧૩	ગામટોએ	પટોલીસ-પ્રજાની	
ભાગીદારીનું	ઉત્તમ	ઉદાહરણ	પયૂરું	પાડ્ું

" ઈલા	વ્ાસ
કોરોનાના કહેર વચ્ે લોકડાઉનની 

પટરસસથમતમાં આખે આખા એક તાલુકાના 
તમામ ગામોએ સવેચછાએ અપનાવે તેવું 
્શક્થ બન ેખરૂ ? પ્રથમ તો જવાબ છે ના... 
દે્શવ્થાપી લોક ડાઉન ભંગની ફટર્થાદો 
મળી રહી છે. પરંત ુદરબાર ગોપાલદાસની 
હવેલી તરીકે સમગ્ ગુજરાતમાં પ્રખ્થાત 
એવા વસો તાલુકાના તમામ ૧૩ ગામોએ 
કદાિ સમગ્ ભારતમાં સવેચછાએ લોક 
ડાઉન સવીકારી અન્થ ગામોને પ્રેરણા પૂરી 
પાડી છે.

ખેડા મજલ્ા પોલીસ વડા શ્રી ટદવ્થ 
મમશ્રએ વસો પોલીસ સટે્શનના ગામોની 
મુલાકાત લઇને જણાવ્થું હતું કે, પોલીસ 
અને પ્રજાના સહ્થોગથી થતું કા્થ્ય અન્થ 
ગામો માટે પ્રેરણાદા્થી છે. આ ગામોની 
જેમ જો અન્થ ગામો પણ તેનું અનુકરણ 
કરે તો કોરોના મહામારીને અટકાવવાનું 
ખૂબ જ આસાન બની જા્થ, પોલીસ અને 
પ્રજામાં આતમી્થતા વધુ મવકસે અને 
પ્રજાજનોમા ંમ્શસત અન ેઆરોગ્થ જાળવવા 
પ્રત્ેથની સજાગતા વધે. વસો પોલીસ 
સટે્શનના પીએસઆઇ તથા ૧૩ ગામના 
નાગટરકોએ આ પુરવાર કરી આપ્થું છે. 

લોક સહ્થોગથી કોરોના સામ ેસુ્શમક્ષત 
રહવેાના વસો તાલુકાના સરપંિોના 
અમભગમને આવકારતા મજલ્ા પોલીસ 
અમધક્ષકશ્રી ટદવ્થ મમશ્રએ ઉમે્થુું હતું કે, 
લોકડાઉનમા ંજનતાનો સહ્થોગ જરૂરી છે. 
જો નાગટરકો પોલીસને સહ્થોગ કરે તો 
લોકભાગીદારીથી કોરોના જેવી મહામારી 
અટકાવી ્શકા્થ તેમ છે.

વસો તાલુકાની જેમ ખેડા મજલ્ાના 
અન્થ તાલુકાના ગામો સમરસ લોકડાઉન 
અપન ાવે  ત ો  ક ો ર ોન ા  સં રિમણને 
અટકાવવામાં ખૂબ જ સફળતા મળ્શે. 

વસો પોલીસ સટે્શન મવસતારના તમામ 

ગામોને સવેચછાએ લોકડાઉન અપનાવવા 
બદલ તમેન ેતમામ સરપિંો, આગેવાનોનો 
આભાર વ્થતિ ક્થષો હતો. 

્શહેરો તથા ગ્ામ્થ કક્ષાએ પણ આ 
મન્થમો લાગુ પડતા હોવા છતાં હજુ ઘણા 
લોકો આ બાબતને ગંભીરતાથી નથી લેતા 
અને પ્ર્શાસન અને પોલીસ અમધકારીઓ, 
આરોગ્થ કમ્યિારીઓનું કામ વધારી દે છે.

લોકડાઉનને વધુ સફળ બનાવવા માટે 
વસો પોમલસ સટે્શનના આ નવતળ 
પ્ર્થોગ અન્થ ગામ માટે પ્રેરણારૂપ બન્થો. 
વસો પોલીસ સટે્શન હસતકના વસો 
તાલુકાના ૧૩ ગામોના ્થુવાનોએ 
પોતાના ગામડાના પ્રજાજનો સુરમક્ષત રહે 
તે માટેની જવાબદારી ઉપાડી લીધી અને 
પોલીસને આ કામમાં સહભાગી બન્થા. 
તેઓ ૨૪ કલાક મ્શફટ પ્રમાણે ગામમાં 
પ્રવે્શવાના માગ્ય પર રખેવાળી કરી રહ્થા 
છે. સાથે સાથે પોલીસના એક જવાબદાર 
કમ્યિારી પણ હો્થ છે. ગામમાં પ્રવે્શવાના 
માગષોને પણ આડસો મૂકીને બંધ કરી 
દેવામાં આવી છે.

વસો ગામના અગ્ણી શ્રી રસશમભાઇ 
વ્થાસે જણાવ્થું હતું કે, આ કા્થ્યમાં પોલીસ 
તથા વહીવટીતંત્રનો સહકાર પ્રાપ્ત થ્થો છે. 
આ કા્થ્ય માટે ગામના આગેવાનો અને 

સરપંિ સાથે એક બેઠક કરી ગામના 
્થુવાનોની ગામની રખેવાળી કરવાની 
જવાબદારી નકકી કરી. આ મુજબ ્થુવાનો 
મ્શફટમાં ગામની રખેવારી કરી રહ્ા છે. 
ગામમાં આવવાના તથા ્શહેર તરફ 
જવાના તમામ માગષો આડસ મૂકીને બંધ 
કરી દવેામાં આવેલ હોવાથી અન્થ 
ગામમાથંી કોઇ વ્થટકત આ ગામમા ંપ્રવ્ેશી 
્શકતી નથી. 

વસો તાલુકાના વસો, પીજ, ગંગાપુર, 
રામપરુ, બામરોલી, ટુડેંલ, દેગામ, ઝારોલ, 
વલેટવા, પલાણા, મમત્રાલ, દંતાલી અને 
દાવડા ગામમાં આ પ્રકારની વ્થવસથા 
કરવામાં આવી હોવાથી અન્થ ગામમાંથી 
ગામના ્થુવાનોની મંજૂરી વગર કોઇ 
પ્રવે્શી ્શકતંુ નથી. નટડ્થાદ તાલુકાના 
અરેરા અને કમળા ગામો પણ આ રીતે 
બંધ કરવામાં આવ્થા છે.

ગ્ામજનોની આવશ્થક સેવાઓ તથા 
્શાકભાજી, દૂધ માટે અન્થ ગામમાંથી 
આવતા નાગરીકો/વેપારીઓને પણ 
ગામની બહાર સનેટેાઇઝ કરીન ેજ ગામમાં 
પ્રવે્શ આપવામા ંઆવે છે. આમ, આવશ્થક 
સવેાઓ મસવા્થ કોઇપણ વ્થટકતન ેગામમાં 
પ્રવે્શ આપવામાં નથી આવતો. •

પહેલ
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લીમખેડાના	શેલ્રહટોમમાં	પરપ્રાંતી્	શ્વમકટો	 
રચનાતમક	પ્રવૃવત	સાથે	કરી	રહ્ાા	છે	લટોકડાઉનનું	પાલન	

" મહેદ્રિ	પરમાર
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ મોદીએ 

કોરોના સંરિમણને રોકવા દ્ેશભરમાં 
લોકડાઉન જાહેર ક્થુ્ય છે. આ લોકડાઉનની 
પટરસસથમતમાં જે શ્રમમકો-મજૂરો અન્થ 
રાજ્થમા ંઆવક રળવા ગ્થા હતા તઓે 
પોતાના વતન પરત ફરવા લાગ્થા. 
લોકડાઉનના અસરકારક અમલીકરણ માટે 
એ જરૂરી હતુ ંકે પરપ્રાંતી્થ શ્રમમકોને જ ેતે 
રાજ્થની સીમામા ંજ અટકાવવામા ંઆવે 
અન ેતેમન ેઆશ્ર્થસથાન આપવામા ંઆવ.ે 

દાહોદ મજલ્ામાં લીમખેડાની આદ્શ્ય 
મનવાસી ્શાળા ખાતે આવા પરપ્રાંતી્થ 
મજૂરો માટે આશ્ર્થસથાન તૈ્થાર કરવામાં 
આવ્થું છે. મધ્થપ્રદે્શ રાજ્થ જવા માંગતા 
આવા ૭૮ મજૂરોને લીમખેડાની આદ્શ્ય 
મનવાસી ્શાળા ખાતેના ્શેલટરહોમમાં 
રાખવામાં આવ્થા છે. અહીંની વ્થવસથા 
જાળવતા મામલતદાર શ્રી ઘનશ્થામભાઈ 
પટેલ જણાવ ેછે કે, અહીં કુલ ૭૮ મજરૂોમાં 
૭૭ પુરર્ અને ૧ સત્રી છે. આ તમામ 
મજૂરો મધ્થપ્રદે્શ તરફ પોતાના વતન 
ભણી જઇ રહ્ા હતા. પરંતુ લોકડાઉનના 
સમ્થગાળા દરમમ્થાન તમેન ેઅહીં આશ્ર્થ 
આપવામાં આવ્થો છે. અહીં તેમને રહેવા 
માટે તમામ વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. 
અહીં આમશ્રત તમામ શ્રમમકોનું સવારે 

મેડીકલ િેકઅપ કરવામાં આવે છે. 
્શેલટરહોમમાં સવાર સાંજ સફાઇ કરવામાં 
આવ ેછે અન ેસવચછતાના ધોરણો જળવાઇ 
તે સુમનમચિત કરવામાં આવે છે. 

લીમખેડા ખાતેના આ ્શેલટરહોમમાં 
શ્રમમકોને સવારે ૮.૩૦ વાગે અને સાંજે 
૪ વાગે િા-નાસતો અને બપોરે ૧૨.૩૦ 
વાગે તથા સાંજે ૭ વાગે જમવાનું 
આપવામાં આવે છે. જમવામાં દાળભાત, 
્શાક રોટલી સમહતનું પૌસટિક ભોજન 
પીરસવામાં આવે છે. આ ્શેલટરહોમમાં 
સામામજક અંતર જળવાઇ રહે તે રીતે 
પથારીની વ્થવસથા કરવામા ંઆવી છે. સાથે 
એકબીજા સાથે સામામજક અંતર જાળવીને 
જ દમૈનક કામગીરી કરવાની રહે છે. 
શ્રમમકોના મનોરંજન માટે ટેમલમવઝનની 
વ્થવસથા કરવામાં આવી છે. ટૂંકમાં, એક 
સામાન્થ માણસ પોતાના ઘરે જે સગવડો 
મેળવે છે એ તમામ સુમવધાઓ તેમન ે
આપવામાં આવે છે. 

મામલતદારશ્રી જણાવે  છ ે ક ,ે 
લોકડાઉનનો સમ્થગાળો લાંબો હો્થ 
શ્રમમકોન ેરિનાતમક પ્રવૃમત માટે પ્રોતસામહત 
કરવામા ંઆવી રહ્ા છે. શ્રમમકો સવચેછાએ 
્શેલટરહોમની જે વ્થવસથામાં ભાગ લેવા 
માગંતા હો્થ તેમન ેતે કા્થ્ય સોંપવામા ંઆવે 
છે. સફાઇ કામગીરીથી લઇને બાગવાની 

કામમાં શ્રમમકો સહ્થોગ આપી રહ્ા છે. 
સાથે મરિકેટ-બેડમમનટન સમહતની રમતો 
રમાડવામાં આવે છે. 

્શેલટરહોમમાં આમશ્રત મધ્થપ્રદે્શના 
શ્રી અવધે્શ મતવારી જણાવે છે કે, અમને 
અહીં્થા તમામ સુમવધાઓ આપવામાં 
આવી રહી છે. મન્થમમત જમવાનું મળી 
જા્થ છે. રોજ અમારૂં મેડીકલ િેકઅપ 
કરવામાં આવે છે. સરકારી કમ્યિારીઓ 
દ્ારા દરેક પ્રકારનો સહ્થોગ આપવામાં 
આવે છે. 

અન્થ એક આમશ્રત શ્રી સુ્શીલ કુમાર 
જણાવ ેછે કે, અહીંના ્શલેટરહોમમા ંઅમને 
રહેવા જમવા સમહતની તમામ સગવડો 
પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે. મવમવધ રિનાતમક 
પ્રવૃમતઓ કરવા માટે પણ પ્રોતસામહત 
કરવામાં આવે છે. અહીં મન્થમમતરીતે 
સાફસફાઇ કરવામાં આવે છે. 

કલકેટર શ્રી મવજ્થ ખરાડી આ સંદભવે 
જણાવે છે કે, મજલ્ાના મવમવધ ્શલેટરહોમમાં 
૬૫૧ જેટલા શ્રમમકોન ેઆશ્ર્થ આપવામાં 
આવ્થો છે. આ ્શલેટરહોમમા ંસપુ્રીમ કોટ્ય 
અને ગુજરાત હાઇકોટ્યની માગ્યદમ્શ્યકા 
મજુબની તમામ સમુવધાઓ ઊભી કરવામાં 
આવી છે. દરરોજ તમેનંુ મડેીકલ સસરિનીંગ 
કરવામાં આવ ે છે. તમેના નાગટરક હકો 
જળવાઇ રહે તનેી પરૂતી તકેદારી રાખવામાં 
આવ ેછે. •

પહેલ
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અ્ીરા	દ્ારા	ભારતમાં	સૌપ્રથમ	N-99	માસકના	કાપડનું	ઉતપાદન
" ઉમંગ	બારટો્

કોરોના વા્થરસથી બિવા માટ ે 
N-૯૫ માસકનો ઉપ્થોગ કરવામાં આવે 
છે. કોરોના વા્થરસનાં સંરિમણને રોકવા 
તેની માંગ પણ વધી છે. N૯૫ માસકની 
ટફલટરે્શન કેપેમસટટ (ગાળણ ક્ષમતા) 
૯૫% હો્થ છે. ૦.૩ માઇરિોનથી મોટા 
તમામ કણો (પાટટ્યક્થુલેટ મેટર) N-૯૫ 
માસક ૯૫%ની ક્ષમતા સાથે ટફલટર કરી 
્શકે છે. જ્થારે N૯૯ માસકની ગાળણ 
ક્ષમતા લગભગ ૧૦૦% (૯૯.૯૯%) 
હો્થ છે.

અમદાવાદ ટેકસટાઇલસ ઇનડસસટ્્થલ 
ટરસિ્ય એસો્શીએ્શન (ATIRA) અને 
ટડફ ેનસ ટરસિ ્ય  એનડ ડેવેલોપમેનટ 
ઓગવેનાઈઝે્શન (DRDO)ના સં્થુતિ 
ઉપરિમે હાલ દે્શમાં અદ્તન N-૯૯ 
માસકનું ઉતપાદન WHOના માપદંડ 
અનુસાર થઈ રહ્ં છ.ે ડી.આર.ડી.ઓ. 
ભારત સરકાર માન્થ માસક ઉતપાદન એકમ 
ધરાવ ેછે. અટીરા ભારતની એકમાત્ર સંસથા 
છે જ્થાં N-૯૯ માસકનું ટફલટર મટીરી્થલ 
તૈ્થાર કરવામાં આવે છે. અટીરા દ્ારા 
૩,૮૫,૦૦૦ N-૯૯ માસક બને તેટલંુ 
કાપડ ડી.આર.ડી.ઓ.ને આપવામાં આવ્થું 
છે. ડી.આર.ડી.ઓ તરફથી પાંિ લાખ 
માસક બન ેતટેલા કાપડનો ઓડ્યર અટીરાને 
આપવામાં આવ્થો છે.

 ‘અટીરા’ના નનેો મવભાગમા ંઅદ્તન 
નેનો ઈલેકટ્ો સસપનીંગ મ્શીન રાજ્થ 
સરકારના ઉદ્ોગ કમમ્શનર કિેરીના 
આમથ્યક સહ્થોગથી ખરીદવામાં આવ્થું છે. 
કોટેડ ફાઇબરના ઉપ્થોગથી N-૯૯ 
માસકનુ ંટફલટર લે્થર ત્ૈથાર કરવામા ંઆવે 
છે. N-૯૯ માસકમાં પાંિ સતર આવે છે 
જેમા ંત્રણ સામાન્થ સતરની વચ્ ેબ ેટફલટર 
લે્થર હો્થ છે. N-૯૯ માસક ભારતમાં 
ઉપલબધ મવમવધ માસકનો સવષોચ્ પ્રકાર 
છે. 

અ ટ ી ર ા ન ા  ન ા ્થબ  મ ન્થ ા મ ક  
સશુ્રી ટદપાલી પલાવતના જણાવ્થા અનસુાર 
N-૯૯ માસક ડી.આર.ડી.ઓ દ્ારા એઇમસ, 
સવાસર્થ મંત્રાલ્થ અને રક્ષા સંસથાનોને 
ઉપલબધ કરાવા્થા છે. સુશ્રી ટદપાલી 
પલાવતના જણાવ્થા અનુસાર અટીરા-
ATIRA એક ટેકસટાઇલ સ્ંશોધન સસંથા 
છે, તેન ેઉતપાદન એકમમા ંપટરવમત્યત કરવું 
એક પડકાર હતો. પરંતુ નેનો મવભાગની 
ટ ેકમનકલ ટીમ દ્ારા આ કામ પાર 
પાડવામા ંઆવ્થુ.ં ્શરૂઆતમા ંઅહીં રોજના 
૧૦,૦૦૦ માસક માટેનું કાપડ તૈ્થાર થતું 
હતંુ જે ક્ષમતા હવે રોજના ૧૫ હજાર 
માસકના કાપડ સુધી વધારવામાં આવી છે.

માસક ઉતપાદનમાં સૌથી મોટો પડકાર 
લોકડાઉનને  કારણે  કાિા માલની 
ઉપલબધતા અને માનવબળની આપૂમત્ય 
હતંુ. આવા સમ્ેથ ગુજરાત સરકારના 
સહકાર મવ્શે સુશ્રી ટદપાલીબેન જણાવે છે 
ક ે. ડી.આર.ડી.ઓ. દ્ારા આ કામ 
સોંપા્થાના ટદવસે જ મને રાજ્થના મુખ્થ 
સમિવ શ્રી અમનલ મુટકમનો ફોન આવ્થો 
અને કોઈપણ જરૂટર્થાત માટે સંપૂણ્ય 
સહકારની તતપરતા દાખવતામાં આવી 
હતી. શ્રી અમનલ મુટકમના સહ્થોગથી 
રાજ્થની G.N.F.C. અને G.S.F.C.એ 
પણ કાિો માલ અહીં ગુજરાતમાંથી જ 
મળે તેવા પ્ર્થાસો ક્થા્ય.

પોલીએમાઇડ-૬ પ્રકારનું ના્થલોન 
ટફલટરના ઉતપાદનમા ંવાપરવામા ંઆવ ેછે 
આ માટેના ગ્ને્થઅુલસ જમ્યનીથી તાતકામલક 
લાવવાની જરૂટર્થાત પડી હતી. ભારત 
સરકારના ઉડ્ડ્થન મંત્રાલ્થ અને મવદે્શ 
મંત્રાલ્થના સહ્થોગથી ૪ ટન ગ્ેન્થુઅલસ 
પેસેનજર પલેનથી ભારત પહોંિાડવામાં 
આવ્થું હતું. 

સશુ્રી ટદપાલીબને જણાવ ેછે કે, ફોમમ્યક 
એમસડનો જરથો ખૂટી પડતાં ્શહેરની 
એલ.ડી. એસનજની્થરીંગ કોલજેનો સપંક્ક 
કરવામા ંઆવ્થો. મોટાભાગના ઉદ્ોગો બધં 
હોવાથી આ રસા્થણ મેળવવું લગભગ 
અ્શક્થ હતંુ ત્થારે કોલેજના રસા્થણ 
મવભાગના સહ્થોગથી એમસડનો જરથો 
ખરીદી ્શકા્થો. ‘અટીરા’ના નનેો ટેકનોલોજી 
મવભાગમા ંસા્થસનટટફક ઓટફસર, ટરસિ્યર, 
પ્રોડક્શન ્થમુનટ સમહત ૧૫ જટેલા લોકો 
કામ કરે છે. તમામન ેઅવરજવર માટે પાસ 
તથા અમદાવાદમાં કાિા માલની આ્થાત 
અન ેકાપડની મન્થા્યત માટે મજલ્ા વમહવટી 
તતં્ર દ્ારા અટીરાન ેસપૂંણ્ય સહ્થોગ મળ્થો 
અન ેતમામ મશુકેલીઓનુ ંઝડપી મનરાકરણ 
લાવવામાં તઓે મદદરૂપ થ્થા. ઉલે્ખની્થ 
છે કે, મવરિમ સારાભાઇ અન ેકસતરુભાઇ 
લાલભાઇએ સથાપલેી સસંથા ‘અટીરા’ની 
વત ્યમાન ઇમારતનો પા્થો સરદાર 
વલ્ભભાઇ પટેલે નાખ્થો હતો. •

પહેલ
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કુદરતી	રીતે	‘ક્ટોરદ્્ાઈન’	:	વશ્ાળ	બે્	સુધી	અનાજ	પહોંચ્ું
" એસ.	એચ.	ગટોહીલ

જાફરાબાદનું મ્શ્થાળબેટ ગામ એટલે 
ઘૂઘવતા દટર્થાની વિોવિ એકલો ટાપુ, 
કે જ્થાં કંઈ િીજવસતુની જરૂટર્થાત હો્થ 
તો હોડીમાં બેસી ટાપુ બહાર જવું પડે. 
ક ુદરતી રીતે કવોરનટાઈન ક ે સેલફ 
આઈસોલે્શનમાં રહેતા ગ્ામજનો માટે 
લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં આવશ્થક 
િીજવસતુઓ મેળવવી ખૂબ જ કપરં બન્થું 
હ તંુ .  પર ંતુ  મજલ્ા વહીવટી  તંત્રે 
ગ્ામજનોની ખાસ દરકાર કરી. તંત્ર દ્ારા 
મ્શ્થાળબેટ ગામમાં દટર્થાઈ માગવે જરથો 
લઇ જઇને ૭૪૮ રે્શનકાડ્ય ધારકોને ઘઉં, 
િોખા, ખાંડ, દાળ વગેરે જીવનજરૂરી 
િીજવસતુઓના કુલ ૨૦,૫૦૦ ટકલો 
જરથાનું મવતરણ કરવામાં આવ્થું. મ્શ્થાળ 
બેટવાસીઓ આ ઐમતહામસક ઘટનાને 
નજર સમક્ષ મનહાળી હતી. 

ટાપુ ઉપર અનાજ મવતરણ એ એક 
મોટો પડકાર હતો. સૌપ્રથમ જાફરાબાદના 
ગોડ ાઉનથી અનાજ તેમજ જરૂરી 
િ ીજવસતુઓનો  જરથ ો  જે ટ ી  પર 
પહોંિાડવામાં આવ્થો. ત્થારબાદ દટર્થાઈ 
માગવે હોડી મારફતે મ્શ્થાળબેટ લઈ 
જવામાં આવ્થો. બેટ પર ઇમતહાસમાં 
સૌપ્રથમ વખત આ રીતે અનાજ મવતરણ 
કરવામાં આવ્ંુથ. આ કા્થ્યમા ંગામવાસીઓ, 
સરપંિનો ખૂબ જ સારો સાથ સહકાર 
મળ્થો. આ મવતરણ થકી ગામવાસીઓએને 

ખૂબ જ સંતોર્ થ્થો છે.
વધુ મવગતો આપતા મ્શ્થાળબેટના 

સરપિં શ્રીમતી ભાનબુને મ્શ્થાળ અન ેશ્રી 
હમીરભાઈ મ્શ્થાળ ે જણાવ્થું હતું કે, 
ઇમતહાસમાં સૌપ્રથમ વખત બેટ પર આ 
પ્રકારના અનાજ મવતરણની કામગીરી થઈ 
છે. બેટ જેવા મવસતારમાં અનાજ તેમજ 
અન્થ િીજ વસતુઓ પહોંિાડવીએ ખૂબ જ 
કપરં કા્થ્ય છે. સરકારશ્રી દ્ારા લેવા્થેલા 
આ અભૂતપૂવ્ય મનણ્ય્થ થકી આજે અનેક 
ટાપુવાસીઓના િૂલા ્શરૂ રહી ્શક્થા છે. 
એ બદલ સમગ્ મ્શ્થાળબેટવાસીઓ 
સરકારના આભારી છે. ટાપુ પર વસતા 
લોક ોમ ાં  સ ાહ મસકતાનો  ગુણ ત ો 
સવાભામવકપણ ેજ રહેલો છે. જ્થારે સરકાર 
પણ અમારી સાથે છે ત્થારે અમે દરેક 
મુ શ ક ેલ ી ન ો  સ ામન ો  ક ર ીને  પણ 

ટાપવુાસીઓન ેમદદરૂપ થવા તતપર છીએ. 
અત્રે ઉલ્ેખની્થ છે કે, મ્શ્થાળબેટ 

ખાત ેદટર્થાટકનારા પરથી મવતરણના સથળે 
માલસામાન પહોંિાડા્થા બાદ પોલીસ 
બંદોબસત વચ્ે એક-એક મીટરના અંતરે 
સોમ્શ્થલ ટડસટનમસંગના મન્થમનું સંપૂણ્ય 
પાલન સાથે અનાજ મવતરણની કામગીરી 
કરવામાં  આવી હતી. જેમાં  ૪૪૯ 
એન.એફ.એસ.એ. રે્શનકાડ્ય ધારકો, ૫૮ 
બી.પી.એલ. કાડ્યધારકો તેમજ ૨૪૧ 
એ.પી.એલ.-૧ કાડ્યધારકોને ઘઉંં, િોખા, 
ખાંડ ,  મીઠું ,  દાળ વગેર ે આવશ્થક 
િીજવસતુઓનું મવતરણ કરવામાં આવ્થુ ં
હતું. મવતરણના કા્થ્યમાં ટાપુવાસીઓનો 
મ્શસતબદ્ સાથ-સહકાર પ્રસ્ંશાન ેપાત્ર છે. 

આ તકે એક લાભાથમીએ પોતાનો 
રાજીપો વ્થતિ કરતાં જણાવ્થું હતંુ કે, 
કોરોનાના કારણે લોકડાઉન જાહેર થતાં 
રોજગાર-ધંધા બંધ છે, તેમજ અમે બેટથી 
બહાર જઈ ્શકતા નથી. આવા સમ્ેથ 
સરકાર તરફથી બેટ સુધી  જીવન 
જરૂટર્થાતની િીજો પહોંિાડવામાં આવી 
તે ખરેખર અમારા માટે આ્શીવા્યદરૂપ 
સામબત થ્થું છે. હાલ દરેક જરૂટર્થાતમંદ 
લોકોને આ િીજવસતુઓ મળતાં અમે સૌ 
ખરા ટદલથી સરકારનો આભાર માનીએ 
છીએ. •

પહેલ
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વાત	ડાંગના	આટદવાસી	ખેડયૂતની	દટર્ાટદલીની	
મવશ્ જ્થારે કોરોના મહામારીનાં સંકટ નો સામનો કરી રહ્ 

છે. કોરોનાથી બિવા સમગ્ દે્શમાં લોકડાઉન કરવામાં આવ્થુ છે. 
આ વ ી  સં ક ટ ન ી  ઘ ડ ી મ ાં 
નાગટરકોને કોઈ પણ પ્રકારની 
મુશકેલીનો સામનો ન કરવો પડે 
ત ેમાટે સરકારની સાથે સેવાકી્થ 
સસંથાઓ, સંગઠનો તમેજ અનકે 
સેવાભાવી વ્થમતિઓ પોતાની 
રીતે સેવા આપે છે. ડાંગના 
સામાન્થ આટદવાસી ખેડૂત શ્રી 
ગગંારામભાઈએ ગરીબ લોકોને 
અનાજ પૂરં પાડીને લોકને 
પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. રાજ્થના 
આટદવાસી મજલ્ા ડાંગના આહવા તાલુકામાં આવેલા કોટબા 
ગામના વતની શ્રી ગંગારામભાઈ પાલવા િોમાસના વરસાદ 
આમશ્રત ખેતી કરે છે. દ્ેશમાં લાગુ કરવામાં આવેલા આ 
લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં સંપૂણ્યપણે રોજગારી બંધ થઈ જતા 

રોજનું કમાઇને પેટ ભરવાવાળા ગરીબ શ્રમમકો માટે ફમળ્થાના 
૧૦ જેટલા પટરવારોને અનાજ આપી માનવતા મહેકાવી છે. 

ગામના મન:સહા્થ ગરીબ ૧૦ 
જટેલા પટરવારોન ેખેડતૂ ેપોતાની 
્થથા્શમતિ મુજબ ૧૦ ટકલો 
ડાંગર, ૯ ટકલો નાગલી અને ૧ 
ટકલો અડદ આપી સેવાનું કા્થ્ય 
ક ્થુ ું .  ગ ર ી બ  ખે ડૂ ત 
ગંગારામભાઈએ સમાજના 
લોકોને સંદે્શો આપતા જણાવે 
છે ક ે, મવશ્માં આ કોરોના 
વ ા ્થ રસન ી  મહ ામ ા ર ી મ ાં 
પોતપોતાની ્થથા્શમતિ મુજબ 

ગરીબ અને મનઃસહા્થ લોકોની મદદ કરી દે્શને મદદરૂપ બનવું 
જોઈએ. સાથે લોકો ને ઘરમાં જ રહેવાની સલાહ પણ આપી. 
સમાજના અન્થ લોકો પણ ગંગારામભાઈ જેવા લોકોમાંથી પ્રેરણા 
લઈને મનસવાથ્ય સેવા કા્થ્યમાં જોડા્થ તે જરૂરી છે. •

i-Create	ની	વસવધિ	:	વસતનુી	સપા્ીન	ેજતંમુકુ્ત	કરતુ	ંઉપકરણ	વવકસાવ્ંુ
માન્થામા ંન આવ ેએવી વાત છે પણ 

એ સત્થ છે કે માત્ર ૧૦ મમમનટમા ંપ્રવાહી 
મસવા્થની કોઈપણ વસત ુજતંમુતુિ થઈ ્શકે 
છે અન ેતને ેફરીથી ઉપ્થોગમા ંલઇ ્શકા્થ 
છે. કોરોના વા્થરસની મહામારીએ મવશ્ 
આખાન ેભરડામા ંલીધુ ં છે ત્થારે સપ્શ્યથી 
ફેલાતા આ રોગથી બિવા સોમ્શ્થલ 
ટડસટનસ જેવા ઉપા્થ તો કરા્થા છે પરંત ુજો 
તમારી િીજવસત ુજ જતંરુમહત થઈ જતી 
હો્થ તો એનાથી રૂડુ ં્શુ ં!! આના ઉપા્ેથ i 
create સસંથાના ્થવુા વજૈ્ામનક શ્રી પ્રસનેે 
પ્રોજકેટના ભાગરૂપે એક ઉપકરણ બનાવ્ંુથ 
છે. રડે કાબ્યન ટેકનો હબના પ્રસેન 
મવિંરુકરન ેવસતઓુન ેજતંમુતુિ રાખવા એક 
નવતર ઉપા્થ સૂઝ્થો.

એક વૈજ્ામનક અને સં્શોધક હોવાને 
નાતે તેઓએ i create ખાતેના મવમવધ 
સંસાધનોનો ઉપ્થોગ કરીને મવટકરણ 
આધાટરત ઉપકરણ બનાવ્થું છે. આ 
ઉપકરણ પારજાંબલી ટકરણો દ્ારા વસતુને 

જંતુમુતિ કરે છે. ૨૬૦ નેનો મીટરની 
તરંગ લંબાઈ કોઈપણ બેકટરેી્થા કે 
વા્થરસ જેવા અમતસુક્મ જીવોના આર.
એન.એ (ટરબોન્થુસક્લક એમસડ) અને 
ડી.એન.એ (ટડઓસકસ ટરબોન્થુસક્લક 
એમસડ)ને ખંટડત કરવા માટે સક્ષમ છે. 
ગુજરાત સરકારના સહકાર અન ેલોકડાઉન 
વચ્ે અવર-જવરની પરવાનગી મળતા 
શ્રી પ્રસેન આ ઉપકરણ બનાવવામાં સફળ 
નીવડા. 

ઘરમાં, સરકારી કિેરીઓમાં કે અન્થ 
કોઇપણ સથળે સામાન્થ વપરા્શમા ંલવેાતી 
વસતુઓ જેમ કે માસક, મોબાઈલ ફોન, 

િલણી નાણું, િાવી, કરી્થાણાની વસતુઓ 
અને ્શાકભાજીને આ ઉપકરણ વડે 
જંતુમુતિ કરી ્શકા્થ છે. માત્ર ૧૦ 
મમમનટના સમ્થમાં આ ઉપકરણ કોઇપણ 
પદાથ્યની સપાટીને ૧૦૦% જંતુમુતિ 
બનાવે છે. આમ આ ઉપકરણ કોરોના 
વા્થરસની મહામારી વચ્ે સવા્યમધક 
ઉપ્થોગી નીવડી ્શકે એમ છે. ઉપરાંત 
લોકડાઉન બાદ પણ આ ઉપકરણ 
રોજબરોજના જીવનમા ંઉપ્થોગી નીવડ્ેશ. 
માનવતવિા અને આંખ માટે પારજાંબલી 
ટકરણો નુકસાનકારક છે માટ ે ઉતિ 
ઉપકરણનો ઉપ્થોગ સાવિેતીપૂવ્યક કરવો 
મહતાવહ છે. i-createના સી.ઈ.ઓ 
અનપુમ જલોટેએ જણાવ્થુ ંછે કે, વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેનદ્રભાઈ મોદીની અપેક્ષાઓને i 
createના સટાટ્ય-અપે પૂણ્ય કરી છે. 
રાજ્થના મખુ્થ મતં્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી 
પણ અમન ેઆ કામમા ં ખૂબ જ સહકાર 
આપ્થો છે.  •

પહેલ
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્ેલીમેટડસીન	થકી	દદદીઓને	મળી	રહી	છે	ઉત્તમ	સારવાર

" અવમત	ગઢવી
હાલ તમે પાટણ મજલ્ાના કોઈ 

પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્ર પર ગ્થા હોવ અને 
ત્થાં જુઓ કે ડૉકટર સાહેબ તો પોતાના 
લૅપટૉપ કર કોઈની સાથે મવડી્થો કૉલ પર 
વાત કરી રહ્ા છે ત્થારે તમને સહજ 
મવિાર આવે કે અરે બાજુમાં દદમી બેઠા છે 
તો ્થ આ ડૉકટર સાહેબ તેમની ધુનમાં જ 
છે, તમેન ેદદમીની કંઈ પડી જ નથી કે ્શુ.ં..? 
ક્ષણ માત્ર માટે પણ જો તમને આવો કોઈ 
મવિાર આવે તો તમે ખોટા છો. હકીકતમાં 
દદમીની મુશકેલીના મનવારણ માટે જ 
પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રનાએ મેટડકલ 
ઑટફસર ગાંધીનગર બેઠેલા સપેશ્થામલસટ 
ડૉકટર સાથે વાત કરી રહ્ા છે. 

હાલ સમગ્ દ્ેશમાં લોકડાઉનની 
પટરસસથમતના અન ેતનેા િસુત અમલીકરણ 
માટે રાજ્થભરમા ંટ્ાનસપોટદે્શનની વ્થવસથા 
પણ સથમગત કરી દેવામાં આવી છે. પાટણ 

મજલ્ાના છ ેવાડ ાના તાલુક ાઓના 
અંતટર્થાળ ગામના લોકો સમહતના 
મજલ્ાના નાગટરકોન ેમવ્શરે્ આરોગ્થલક્ષી 
સવેાઓ મળી રહે ત ેમાટે મવ્ેશર્ વ્થવસથાના 
ભાગરૂપે મજલ્ાના તમામ પ્રાથમમક 
આરોગ્થ કેનદ્રો પર જ ટેલીમેટડસીન થકી 
બાળરોગ, સત્રીરોગ અને િામડીના 
રોગોની સારવાર ઉપલબધ કરાવવામાં 
આવી રહી છે. 

મજલ્ા મવકાસ અમધકારી શ્રી ડી.કે.
પારેખ જણાવ ેછે કે, લોકડાઉનના સમ્થમાં 
ગ્ામ્થકક્ષાએ ખાસ તબીબી સેવાઓ પૂરી 
પાડવાના આ્શ્થથી મજલ્ાના તમામ 
પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રો પર ટેલીમટેડસીનની 
વ્થવસથા સુમનમચિત કરવામાં આવી છે. જે 
સારવાર લેવા ગામડાના લોકો ્શહેરો સધુી 
મસુાફરી કરીન ેઆવતા હતા તેમના નાણાં 
અને સમ્થના બિાવ સાથે લોકડાઉનના 
સમ્થમાં તવટરત આરોગ્થ સેવા માટે 

ટેલીમેટડસીન વ્થવસથા ઉપ્થોગી સામબત 
થઈ રહી છે.

ટ ેલીમેટડસીન અંતગ્યત પ્રાથમમક 
આરોગ્થ કેનદ્રમાં આવતા દદમીઓ જેની 
તપાસ અને સારવાર માટે સપેશ્થામલસટ 
ડૉકટસ્યના મંતવ્થ લેવા જરૂરી છે તેવા 
દદમીઓનું  મે ટડકલ ઑટફસસ ્ય દ્ારા 
ઈ-સજંીવની પોટ્યલ પર રજીસટ્્ેશન કરવામાં 
આવે છે. ત્થારબાદ મેટડકલ ઑટફસર દ્ારા 
દદમીની પ્રાથમમક તપાસ હાથ ધરવામાં 
આવે છે અને જરૂરી ટરપોટ્ય એકત્ર કરી 
તેની તમામ મવગતો પોટ્યલ પર દદમીના 
રજીસટડ્ય કેસમાં નોંધવામાં આવે છે. 
અગાઉની કોઈ મેટડકલ મહસટ્ી, બલડ કે 
્થરુીન ટરપો્ટસ્ય વગરેે જવેા મટેડકલ રેકોરસ્ય 
પણ સામેલ કરવામાં આવે છે. 

પાટણના મણુંદ ગામે રહેતા શ્રી 
દમ્થંતીબેન સોલંકી જણાવે છે કે, સકીનની 
તકલીફ હોવાથી મારે િામડીના ડૉકટરને 
બતાવવંુ હતુ.ં હાલ તો લોકડાઉનના કારણે 
પાટણ ન જઈ ્શકવાથી હંુ મણુંદના 
સરકારી દવાખાનામાં ગઈ હતી. જ્થાં 
ડૉકટર સાહેબે િેકઅપ કરી મવટડ્થો કૉલ 
દ્ારા િામડીના ડૉકટર સાથે વાત કરી મને 
દવાઓ આપી. ગામના જ દવાખાના 
પરથી િામડીના રોગોના સપશે્થામલસટ દ્ારા 
સિોટ મનદાન અને સારવાર મળી. 

મેટડકલ ઑટફસર દ્ારા પોટ્યલ પર 
રહેલા કૉલ ઓપ્શન દ્ારા સબંમધત તજજ્ 

ટોલીમોરડસીન શુ ંછો?
અદ્યતન ઈનફોમમેરન એનડ કોમયુવનકરેન 

ટૅક્ોલોજીની મદદથી બે અલગ અલગ ્ થળોએ 
રહેલા ડૉકટર અને દદદી િચ્ેનો એિો સેતુ કે જે 
વિરષે પ્રકારની રારીરરક સમ્યાના વનદાન અને 
તબીબી સારિારની સલાહ માટે એક પલેટફોમ્ગ 
પૂરં પાડે છે. પવવિમના દેરોમાં િધુ પ્રચવલત આ 
પ્રકારની મેરડકલ સેિાઓ આપણા દરે અને 
રાજયમાં પણ રરૂ કરિામાં આિી છે.

કઈ રીતો લાભદાયક...?
મોટાભાગે સામાનય રોગોનું વનદાન અને સારિાર પ્રાથવમક આરોગય કેનદ્ર 

ખાતે થઈ જતી હોય છે. પરંતુ ઘણી િાર કોઈ કોસમપલકેટેડ કેસ આિે જેમાં 
અસામાનય લષિણો કે કોઈ ખાસ પ્રકારની સારિાર જણાતી હોય છે. આિા 
સમયે અંતરરયાળ ગામોમાં રહેતા લોકોને સરકારી પ્રાથવમક આરોગય કેનદ્ર 
પરથી જ ટેલીમેરડસીન થકી સમયસર વનઃરુલક સારિાર ઉપલબધ થતાં 
્પશેયાવલ્ટ ડૉકટસ્ગની કનસલટીંગ ફી, મસુાફરી ખચ્ગના નાણા ંઅન ેસમય બનંનેો 
વયય થતો અટકે છે. હાલ કોરોના િાયરસ સંક્રમણને અટકાિિા લોકડાઉન 
અમલમાં છે તયારે ટેલીમેરડસીન વયિ્થા આરીિા્ગદરૂપ પુરિાર થઈ રહી છે.

પહેલ
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તબીબને ફોન લગાવવામાં આવે છે. લૅપટૉપ કે 
કમપ્ુથટરના માધ્થમથી થતા ઑટડ્થો-મવટડ્થો કૉલથી 
પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રના મેટડકલ ઑટફસરને મેટડકલ 
ઍડવાઈઝ તથા જરૂર જણાતાં દદમી સાથે વાતિીત કરી 
જરૂરી આરોગ્થ મ્શક્ષણ આપી રહ્ા છે. જે તે રજીસટડ્ય 
દદમીની સારવાર માટે તજજ્ તબીબ દ્ારા પોટ્યલ થકી 
મોકલી આપવામાં આવેલા મપ્રસસરિપ્શન મુજબ મેટડકલ 
ઑટફસર દ્ારા સારવાર આપવામાં આવે છે.

ટેલીમેટડસીન વ્થવસથામાં પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રના 
મટેડકલ ઑટફસર Spoke તરીકે કામ કરે છે જ્થારે 
પાટણ મજલ્ા માટે ગાધંીનગર ખાત ેસપશે્થામલસટ ડૉકટસ્ય 
Hub તરીકે કામ કરે છે. જ્થાં મપડી્થામટ્કસ, 
ગા્થનકેોલોજીસટ, ડમવેટોલોજીસટ, ટફઝીમ્શ્થન અન ેજનરલ 
સજ્યન તબીબોની ટીમ સવારે ૧૦ કલાકથી સાંજના ૦૫ 
કલાક સધુી કનસલટે્શન સમવ્યસ પરૂી પાડ ેછે.

પાટણ મજલ્ાના સમામવટિ તમામ ૫૪ પ્રાથમમક 
આરોગ્થ કેનદ્રન ેટેલીમટેડસીન વ્થવસથા માટે સસુજ્જ કરી 
દેવામાં આવ્થા છે. અત્થાર સુધીમાં મજલ્ામાંથી 
ટેલીમેટડસીન માટે કુલ ૨૪૭ કૉલ કરવામાં આવ્થા છે. 
જમેાં મણુદં પ્રાથમમક આરોગ્થ કેનદ્રના મટેડકલ ઑટફસર 
શ્રી ડૉ. હાટદ્યક પટેલ દ્ારા મજલ્ામાં સૌથી વધુ ૯૪ 
જટેલા કૉલ કરી જરૂરી તબીબી સલાહ મળેવવામાં આવી 
છે. મજલ્ા મવકાસ અમધકારીશ્રી ડી.કે.પારેખ તથા મુખ્થ 
મજલ્ા આરોગ્થ અમધકારી શ્રી દ્ારા ઈ-સંજીવનીના 
મહતિમ ઉપ્થોગ દ્ારા દદમીઓને સમ્થસર જરૂરી 
સારવાર આપવા બદલ ડૉ.હાટદ્યક પટેલની સેવાને 
મબરદાવવામાં આવી છે.

મણુંદના મૅટડકલ ઑટફસર શ્રી ડૉ. હાટદ્યક પટેલ 
જણાવે છે કે, જેમાં સપેશ્થામલસટ ડૉકટસ્યની મેટડકલ 
એડવાઈઝની જરૂર હો્થ તેવા કેસમાં હું દદમીના િેકઅપ 
બાદ ઈ-સંજીવની પોટ્યલ પરથી Hub પર રહેલા 
તજજ્ોની સલાહ લઈ તેમણે આપેલા મપ્રસસરિપ્શન અને 
સૂિનો મુજબ દદમીની સારવાર કરૂં છું.

ઝડપથી બદલાઈ રહેલા આ ટેક્ોલોજીના ્થુગમાં 
તબીબી કે્ષત્ર ેટેલીમટેડસીન મહત્વનુ ંસોપાન સામબત થઈ 
રહ્ ંછે ત્થારે પાટણ મજલ્ામા ંતેના મહતવ ઉપ્થોગ થકી 
આરોગ્થ મવભાગ દ્ારા મજલ્ાના નાગટરકોને મવ્શેર્ 
આરોગ્થલક્ષી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. 
કોરોના મહામારીના કારણે હાલ અમલી લોકડાઉનના 
સમ્થગાળા બાદ પણ ટેલીમેટડસીન સેવા મજલ્ાના 
નાગરીકો માટે આ્શીવા્યદરૂપ સામબત થ્શે. •

દાણીલીમડાના	કટોરટોના	પટોવિ્ીવ	પટરવારજનટોની
	વહારે	આવી	અમદાવાદ	

મહાનગરપાવલકા
" મનીષા	પરમાર

"સાહેબ હું એસ. વી. પી દવાખાનામાં સારવાર હેઠળ છું. મારા 
પટરવારમાં િાર વ્થમતિઓ છે. મારી સાડા ત્રણ વર્્યની દીકરી માટે દૂધ 
અને પત્ની અને મપતા માટે ભોજન અને રા્શનની ખૂબ તાતી જરૂટર્થાત 
છે. તેઓ બહાર નીકળી ્શકતા નથી. જેથી મારા પટરવારને ઝડપથી મદદ 
મળી રહે એવું કરવા નમ્ર અરજ છે." આ ્શબદો છે દાણીલીમડાના અને 
કોરોના પોમઝટટવ ધરાવનાર દદમીના. જેમના પટરવારને ૧૬ એમપ્રલથી 
હોમ કવોરનટાઈન હેઠળ સુરમક્ષત રાખવામાં આવ્થા હતા. 

અત્થારે દાણીલીમડા મવસતારમાં કરફ્થુ હોવાથી કોણ કોને મદદ કરે 
એ પણ મવિાર માંગી લે એવો સવાલ છે. હોમ કવોરનટાઈન હેઠળ રહેલા 
એક પટરવારના મોભીની તમબ્થત અિાનક બગડતા તેમનો ટરપોટ્ય કરતા 
તમેન ેકોરોના પોમઝટટવ હોવાનુ ંમાલમુ પડતા તાતકાલીક ્શહેરની એસ.વી.
પી હોસસપટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્થા. પરંતુ તેમના 
પટરવારમાં તેમના પત્ની ,મપતા અને સાડા ત્રણ વર્્યની દીકરી હજી પણ 
હોમ કવોરનટાઈન હેઠળ હોવાથી તેઓ ક્થાં્થ બહાર નીકળી ્શકે તેમ 
નહોતા.ઘરના મોભી જ જ્થારે સારવાર હેઠળ હો્થ ત્થારે પટરવારની 
મિંતા તેમને સતત કોરી ખાતી હતી. ઘરમાં જરૂરી ખાદ્સામગ્ી અને 
ભોજન ખૂટી પડતાં તેમણે દવાખાનામાં રહીને જ ઇનટરનેટ પર સિ્ય ક્થુું 
કે અમદાવાદમાં ભોજનની સુમવધા ઝડપથી પહોંિાડનાર કોઈ વ્થમતિ, 
સંસથા કે તંત્રની સગવડતા જો મળે તો તેઓના પટરવારને ભોજન  
ઉપલબધ થા્થ. દવાખાનામાં રહીને કોરોના જેવી ગંભીર બીમારી સામે 
લડત આપતા આ ભાઈની મહેનત સફળ રહી અને તેમને અમદાવાદના 
પમચિમના સાસંદ શ્રી ડો.ટકરીટભાઈ સોલકંી દ્ારા િાલતી કોરોના વા્થરસ 
ભોજન હેલપલાઇનની મવગતો મળી. મોબાઈલ નબંર ૯૮૯૮૦૮૫૦૪૩ 
પર તેમણે ફોન જોડો અને ઉપરોતિ તમામ મવગતો જણાવી.

આવેલ ફોનની બધી મવગતો મેળવી ભોજન હેલપલાઇનનું સંિાલન 
કરનારે રાજ્થના મુખ્થમંત્રીશ્રીના અંગત સમિવ શ્રી અમશ્નીકુમારને 
તમામ મવગતોથી વાકેફ ક્થા્ય અને સંવેદન્શીલ વહીવટીતંત્રની પાંખે 
તવટરતપણે અમદાવાદ મહાનગરપામલકાના કમમ્શનરશ્રીને આ મામહતી 
પહોંિાડી. સંવેદનાસભર તંત્રની ટીમે ક્ષણનો્થ મવલંબ ક્થા્ય મવના 
દાણીલીમડા સસથત મ્થુરપાક્ક સોસા્થટી ખાતે રહેતા કોરોના પોમઝટીવ 
દદમીના ઘરે જઈન ેતેમના પત્નીન ેજરૂરી ખાદ્સામગ્ીની કીટ, બાળક માટે 
દુધના પાઉિ પૂરા પાડા અને તંત્ર તમારા પટરવારની સાથે હંમે્શા 
ખડેપગે રહે્શે એવો સમધ્થારો આપ્થો.

વૈમશ્ક મહામારીના આ કપરા સંજોગોમાં સંવેદન્શીલ સરકારના 
મનષ્ઠાપૂવ્યક ફરજ બજાવનારા અમધકારીઓ અને કમ્યિારીઓની સમગ્ 
ટીમ રાત-ટદવસ લોકોની સાથે છે એવું ફરી એકવાર પુરવાર થ્થું છે. •

પહેલ
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મટોરબીના	બીલી્ા	ગામને	કટોરટોનામુકત	કરવા	૧૦૦%	કામગીરી
કોરોના વા્થરસ િેપ અટકાવવા 

સરકાર દ્ારા અલગ અલગ કા્થ્યવાહી 
કરવામાં આવી રહી છે તાજેતરમાં 
લોકડાઉનની પટરસસથમત છે જે અનુંસધાને 
મોરબી તાલુકાનું બીલી્થા ગામે ૧૦૦% 
કોરોના મુકત અંગેની કામગીરી કરી છે. 
મોરબી તાલુકાના મબલી્થાના સંરપિ શ્રી 
કાંતીભાઈએ ગામના ૧૧૦૦ લોકોને ઘરે 
ઘરે જઇને માસકનું મવતરણ ક્થુ્ય છે. તેમજ 
ગામની દરેક ્શરેીઓન ેસનેટેાઇઝ્ેશન કરી 
છે. ગામની જીવન જરૂરી વસતુઓની 

દુકાનને સવારે ૨ કલાક અને સાંજે ૨ 
કલાક ખુલી રાખવાની મંજૂરી આપી છે. 
તેમજ ગામના ખેતરોમાં કામ કરતા 
મજુરોને જીવન જરૂટર્થાત રા્શન પણ 
આપ્થું છે. ગામના દરેક નાગટરકને ઘરેથી 
ફરજી્થાત માસક પહેરીને જ બહાર 
નીકળવાની સૂિના આપવામાં આવી છે. 
જો કોઇ પણ નાગટરક માસક વગર નીકળ્ેશ 
તો તેમને રૂ. ૧૦૦નો દંડ કરવામાં આવ્શે 
તમે બીલી્થા ગામના સરપિં શ્રી કાતંીભાઇ 
પેથાપરાએ જણાવ્થુ હતું. •

કટોરટોનાના	કહેર	વચ્ે	કા્્ણરત	કમ્ણવનષ્ઠ	મવહલા	કમ્ણ્ટોગીઓ...
" શીવરામ	આલ

ગજુરાતમાં કોરોનાના કહેરથી લોકોને 
રક્ષવા અને કોરોના વા્થરસના સંરિમણને 
અટકાવવા માટે રાજ્થ સરકાર કટીબદ્ 
બની કા્થ્ય કરી રહી છે. કોરોના સામેના 
આ જંગમાં રાજ્થ સરકારની સાથે 
સુરેનદ્રનગર મજલ્ાના કમ્ય્થોગીઓ પણ 
લોકડાઉનની પટરસસથમતને પહોંિી વળવા 
અન ેઆવી મશુકેલ ઘડીમા ંલોકોન ેકોઈપણ 
જાતની તકલીફ ન પડે તે માટે મવપરીત 
સંજોગોમાં પણ પોતાની ફરજ મનષ્ઠાપૂવ્યક 
બજાવી રહ્થા છે. જેમાં ઝાલાવાડના 
મમહલા કમ્ય્થોગીઓ પણ ખભે ખભા 
મમલાવી કા્થ્ય કરી રહ્થા છે.

આવા જ એક મમહલા કમ્ય્થોગી છે શ્રી 
અમનતાબેન શ્રીમાળી. સુર ેનદ્રનગર 
મજલ્ાના ખેરવા પીએિસીમાં આવતા 
મોટી મજઠેી સબ સનેટર ખાતે મમહલા હેલથ 
વક્કર તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી અમનતાબેન 
સગભા્ય છે, તેમ છતાં પણ તેઓએ 
મેટરનીટી લીવ ન મૂકતા તેમની ફરજને 
અગ્ીમતા આપી કોરોના સામનેી લડાઈમાં 
આરોગ્થ સૈમનક તરીકેની પોતાની ફરજ 
મનષ્ઠાપૂવ્યક બજાવી રહ્થાં છે.

શ્રી અમનતાબેને પોતાની કામગીરી 
બાબતે જણાવ્થું હતુ કે, રાષ્ટ ઉપર આવી 

પડેલા કોરોના રૂપી સંકટની ઘડીમાં 
આરોગ્થ કમમી તરીકે હું ઘરે કેવી રીતે બેસી 
્શકુ ? હું ફરજના ભાગરૂપે મારા કા્થ્ય 
મવસતારની સગભા્ય બહેનોની તપાસ 
સમહતની તમામ કામગીરીની સાથે કોરોના 
મહામારી સંદભવે આરોગ્થ મવભાગની 
કામગીરી અને ગ્ામજનોને લોકડાઉનનું 
િૂસતપણે પાલન પણ કરાવું છું.

આવી મવપરીત પટરસસથમતમાં ફરજ 
બજાવી રહેલા બીજા મમહલા કમ્ય્થોગી છે, 
લતાબેન જાદવ. સુરેનદ્રનગર ખાતે તેમના 
પમત અને ૩ વર્્યના નાના બાળક સાથે 
રહેતા શ્રી લતાબેન જોરાવરનગર પોલીસ 

સટે્શનમાં પોલીસ કોનસટેબલ તરીકે ફરજ 
બજાવે છે.

શ્રી લતાબેન તેમની ડ્થુટી બજાવી 
રહ્થાં હતા. લોકડાઉનના કારણે વાહન 
વ્થવહાર બંધ હોવાથી રસતાઓ સુમસામ 
હતા. તવેા સમ્થ ેતમેણ ેજો્થુ ંકે એક આધડે 
વ્થના બહેન ધીમે – ધીમે િાલતા આવી 
રહ્થાં હતા. તેમના એક હાથમાં ટીફીન 
હતુ. લતાબેન તેમની પાસે ગ્થા અને 
પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે, તે બહેન 
તમેની પુત્રવધુન ેદવાખાન ેટીફીન આપવા 
માટે જઈ રહ્થા હતા. આ સાંભળી શ્રી 
લતાબને ેતરુત જ તમેના સકુટર ઉપર તમેને 
બેસાડીને દવાખાના સુધી મૂકવાની નૈમતક 
ફરજ અદા કરી હતી.

શ્રી લતાબેનના ્શબદોમાં કહીએ તો 
“અત્થારની લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં 
એક પોલીસ કમમી તરીકેની અમારી 
જવાબદારી ઘણી બધી વધી જા્થ છે.”

કોરોના વા્થરસના સરંિમણના સમ્થમાં  
એક જવાબદાર નાગરીક તરીકેની ફરજ 
બને છ ે ક ,ે આપણે પણ સરકારના 
લોકડાઉનના મન્થમોનું િૂસતપણે પાલન 
કરીએ અને અન્થોને પાલન કરાવી 
કોરોનાના કહેર વચ્ ેઆપણા માટે કા્થ્યરત 
કમ્યમનષ્ઠ કમ્ય્થોગીઓને બીરદાવીએ... •

પ્રેરણા
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પી.એમ.	ટકસાન	્ટોજના	અંતગ્ણત	મળતી	રકમ	
અમરેલીના	ધરતીપુત્ટોએ	રાહત્ફંડમાં	જમા	કરાવી

આ જે  આ ખું  મ વ શ્ 
કોરોનારૂપી ઝંઝાવાત સામે 
લડી રહ્ં છ.ે આ મહામારી 
સામ ેલડવા આમથ્યક સહ્થોગની 
પણ આવશ્થકતા છે ત્થારે 
વડાપ્રધાન શ્રી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીની એક હાકલ પર પ્રત્થેક 
નાગટરક કોરોનાને હરાવવા 
્થથા્શમતિ આમથ્યક ્થોગદાન 
આપવા આગળ આવ્થા છે. 
આવા કપરા સમ્થ ેઅમરેલી મજલ્ાના ખડૂેતોએ પ્રધાનમતં્રી ટકસાન 
સનમાનમનમધ ્થોજના અંતગ્યત મળતી સહા્થને પ્રધાનમંત્રી 
રાહતફંડમાં જમા કરાવી દરેક નાગટરકને નવી રાહ િીંધી છે. 

ખડેતૂોની આવકમા ંવધારો કરવા કેનદ્ર સરકાર દ્ારા પ્રધાનમતં્રી 
ટકસાન સનમાન મનમધ ્થોજના અંતગ્યત દર વર્વે રૂ. બે-બે હજારના 
ત્રણ હપ્તા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે. 
લોકડાઉનની પટરસસથમતમાં ખેડૂતોને મદદરૂપ થવા સરકાર દ્ારા 
પ્રથમ હપ્તો વહેલો જમા કરાવી દેવામાં આવ્થો હતો. પરંતુ હાલ 
સમગ્ દે્શ કોરોના વા્થરસની મહામારી સામે પીડાઈ રહ્ો છે 
રહ્ો છે, ધંધા-રોજગાર અટકી ગ્થા છે. કોરોનાવા્થરસથી લોકોને 
બિાવવા સરકારને આમથ્યક રીત ેમદદરૂપ થવા દે્શભરના નાગટરકો 
આગળ આવ્થા છે. 

કહેવા્થ છે ને કે, ટીપે ટીપે સરોવર ભરા્થ, તેમ હાલ જ્થારે 
સરકારની મદદમાં દાનનો દટર્થો વહી રહ્ો છે, ત્થારે સૌરાષ્ટના 

ધરતીપતુ્રોએ પણ તમેા ંબુદંરૂપ 
સહા્થ થકી પોતાનું  મહર 
ઝળક ા વ્થું  છ ે.  અમર ેલ ી 
મજલ્ાના ધારી તાલુકાના 
દીતલા ગામના ખેડૂતોએ 
પોતાને મળતી સહા્થના રૂ. 
બે-બે હજારના િેક નેસડી 
ગ ામન ી  મજલ્ા  બ ેંકન ી 
્શાખામાં પ્રધાનમંત્રી રાહત 
ફંડમાં જમા કરાવી પોતાનો 

નાગટરક ધમ્ય અદા ક્થષો છે. આ ઘટનાએ રાજ્થભરના ખેડુતોને 
એક નવી રાહ િીંધી છે. ્થુવા અગ્ણી શ્રી કૌમ્શક વેકટર્થાએ 
જણાવ્થું હતું કે, દેવરાજી્થા ગામના ૨૬ જેટલા ખેડૂતોએ રૂ. બે-બે 
હજાર પ્રધાનમંત્રી ફંડમાં જમા કરાવ્થા હતા. આ દે્શસેવાના 
અભૂતપૂવ્ય કા્થ્યમાં રંગપુર, પ્રતાપપરા અને પીપળલગના ખેડૂતો 
પણ જોડા્થા હતા. અમરેલી મજલ્ાની ઉદાર જનતાએ પણ ૨૨ 
માિ્યથી લઈને આજ સુધી નાની મોટી સહા્થ કરી કુલ ૨૮.૭૨ 
લાખ  સમહત  ૩૪,૭૩,૫૧૯ની રકમ જમા કરાવી છે. 

ભારત દે્શ એકતાનું પ્રતીક છે. આજે જ્થારે દે્શ સંકટમાં છે 
ત્થારે તેને મદદરૂપ થવા તમામ નાગટરકો ્થથા્શમતિ ્થોગદાન 
આપી પોતાનો રાષ્ટધમ્ય મનભાવી રહ્ા છે અને સાિા અથ્યમાં 
મવશ્ભરના લોકોને ભારતની એકતા અને અખંટડતતાના દ્શ્યન 
કરાવી રહ્ા છે. •

૧૨	ખેડયૂતટોએ	સેવાનટો	નવટો	ચીલટો	ચાત્યો
જામનગર મજલ્ાના િાંપાબેરાજા અને વાવબેરાજાના ૧૨ 

ખેડૂતોએ સેવાનો અનેરો માગ્ય િીત્થષો છે. િાંપાબેરાજા અને 
વાવબેરાજાના આ ૧૨ ખેડૂતોએ કોરોના મહામારીમાં સમાજના 
જરૂટર્થાતમંદ લોકોને અન્ન પૂરં પાડવા માટે ૬૦૦ મણ ઘઉં 
રાજ્થમંત્રીશ્રી ધમવેનદ્રમસંહ જાડેજાને અપ્યણ ક્થા્ય છે. સાથે જ 
િાંપાબેરાજાના ટ્સટશ્રી તપસવી રામદેવદાસજી મહારાજ દ્ારા 
૧૧,૧૧૧ અનુદાનનો િેક તેમજ િાંપાબેરાજાના અનોપમસંહ 
જાડેજા તરફથી રૂ.૫,૦૦૦નો િેક મુખ્થમંત્રી રાહત મનમધમાં 
આપવા અન્ન અને નાગટરક પુરવઠા રાજ્થમંત્રીશ્રી ધમવેનદ્રમસંહ 
જાડેજાને અપ્યણ ક્થષો હતો.

આ તકે રાજ્થમંત્રીશ્રી ધમવેનદ્રમસંહ જાડેજાએ કહ્ં હતંુ કે, 

“ખેડૂતો, આગેવાનો, દાતાઓને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે અપીલ કરી 
હતી તેમને લોકોએ વધાવી લીધી છે. િાંપાબેરાજાના રાજપૂત 
સમાજ, મેર સમાજના વગેરે દાતાઓએ આગળ આવી મુશકેલીના 
સમ્થમાં સાથ આપ્થો છે. સરકાર ખેડૂતોને મદદ કરતી હો્થ છે 
ત્થારે અહીં્થા ખેડૂતોએ પણ આ કપરા સમ્થમાં ફુલ નમહ તો 
ફુલની પાંખડી જેમ લોકો માટે ઘઉં તેમજ રાહત મનમધમાં ફંડ 
આપીન ેઅન્થ લોકો માટે પ્રરેણાતમક કા્થ્ય ક્થુું છે.” અહીં ઉપસસથત 
જામનગર ગ્ામ્થના ધારાસભ્થ શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે કહ્ં હતું 
કે, “કોરોના મહામારીની મવર્મ પટરસસથમતમાં આ ખેડૂતો એ જે 
નવો િીલો િાત્થષો છે તેનાથી અન્થ લોકો પણ પ્રેરણા લઇ 
નાણાકી્થ કે અન્થ વસતુથી પણ મદદરૂપ થવા આગળ આવે.”•

પ્રેરણા
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‘એકતા	ઔર	અનુશાસન’	NCCનટો	ધ્ે્મંત્	સાથ્ણક	કરતા	લેફ્નદ્્	દુવહતા
મારા ્શહેરમા ંકોરોનાએ કેર મિાવ્થો 

છે ત્થારે હુ ં ઘરે કેવી રીત ેબસેી રહુ...!! 
દે્શની સવેા કરવા જ અમે એન.સી.સી.ની 
તાલીમ લીધી છે. ભૌમતક મવજ્ાનના 
લકે્ચરર અને એન.સી.સી. લફેટનનટ એવા 
દમુહતા લખતટર્થા ગવ્યભરે આ વાત કહી 
રહ્ા છ ે. .  અમદાવાદની સરકારી 
પોલીટેકનીક ખાતે એન.સી.સી. ગલસ્ય 
્થમુનટની ્શરૂઆત તાજતેરમા ંજ થઈ છે. 
અન ેઆ ્થમુનટની આગવેાની કરી રહ્ા છે 
લફેટનનટ દમુહતા. તઓે ગત માિ્ય મમહનામાં 
જ ગવાલી્થરના આમમ્ય ટે્મનગં અકેડમીથી 
તાલીમ મળેવી લેફટનનટ બન્થા છે.

અમદાવાદમાં લેફટનનટ દુમહતા 
તેમની ્થુમનટના ૨૫ ગલસ્ય કેડે્ટસ સાથે 
પ્ર્શાસનને મદદરૂપ થવા ઉતસાહભેર 
આગળ આવ્થા છે. જે ગલસ્ય કેડે્ટસની 
ઉંમર ૧૮ થી વધુ છે તેઓ ટફલડ પર 
કા્થ્યરત છે તો ૧૮ થી ઓછી વ્થના ઘરેથી 
સોમ્શ્થલ મીટડ્થા કેમપેઇન અને પોસટર-
મેકીંગ જેવી રિનાતમક પ્રવૃમતિ થકી ફરજ 
અદા કરી રહ્ા છે. આ માટે અમદાવાદની 

૧-ગુજરાત ગલસ્ય બટાલી્થનને કન્યલ 
અવે્શપાલના નેતૃતવ હેઠળ તાલીમ 
આપવામાં આવી હતી. ઉલે્ખની્થ છે કે, 
કોમવડ-૧૯ સામ ેલડવા માટે વહીવટીતતં્રને 
મદદરૂપ થવાના આ્શ્થથી ગુજરાત 
NCC ડા્થરેકટોરેટ પોતાના કેડે્ટસની 
મન્થુમતિ કરવા માટે સરિી્થપણે સામેલ છે. 
ગુજરાતમાં ૬૩૭ કેડે્ટસ, ૫૪ આસીસટનટ 
NCC ઓટફસર-ANO અને ૮૫ 
કા્થમી ઇનસટ્કટરને ૨૦ સથળે મન્થુતિ 
કરવામાં આવ્થા છે.

આ ટુકડીઓને મુખ્થતવે ટ્ા ટફક 
સંિાલન, કતાર વ્થવસથાપન, અન્ન 
મવતરણ અને લોકોને કોમવડ-૧૯ અંગે 

તકેદારી રાખવા માટે મામહતી આપવાના 
કા્થષોમાં મન્થુતિ કરવામાં આવી છે. 
કેડ્ેટસને નાના ગ્ૂપમા ંમવભામજત કરવામાં 
આવ્થા છે અને જરૂટર્થાત અનુસાર 
મવમવધ જંક્શન પર તૈનાત કરવામાં 
આવ્થા છે. અમદાવાદમાં ૧૪૫ કેડે્ટસ, 
૦૨ GCI ગલસ્ય કેડેટ ઈનસટ્કટર, ૧૩ 
ANO અને ૨૩ કા્થમી ઇનસટ્કટરને 
મન્થુતિ કરવામાં આવ્થા છે. લેફટનનટ 
દુમહતા હવે ટદકરીઓને રાષ્ટસેવાના પાઠ 
ભાણાવી રહ્ા છ ે. એન.સી.સી.નો 
ધ્થે્થમંત્ર ‘એકતા ઔર અનુ્શાસન’ સાથ્યક 
કરી રહ્ા છે. •

પ્રેરણા

અંકલેશ્વરના	વશક્કનટો	વચત્ટો	દ્ારા	લટોકજાગૃવતનટો	પ્ર્ાસ	
અંકલેશ્ર તાલુકાની પ્રાથમમક ્શાળાના 

મિત્રકાર મ્શક્ષક શ્રી પ્રદીપભાઈ દો્શી દ્ારા કોરોના 
વા્થરસથી બિવા માટેના જાહેર માગ્ય પર 
મિત્રકલા પ્રદમ્શ્યત કરીને લોકજાગૃમતનું ઉતિમ 
ઉદાહરણ પૂરં પાડું હતું. શ્રી પ્રદીપભાઈ દો્શી 
અકંલશે્રના પાનોલીની પ્રાથમમક ્શાળામાં મ્શક્ષક 
તરીકે ફરજ બજાવે છે તેઓ મિત્રકલાની સાથે 
સંગીત અને વાંિનનો ્શોખ ધરાવે છે. તેઓએ પોતાના મિત્રકાર 
હોવાને લઈને ઉતકૃષ્ઠ માનવ ધમ્ય બજાવ્થો છે કોરોના વા્થરસને 
ફેલાતો અટકાવવા લોકડાઉન કરવામાં આવ્થું છે. 

લોકોને ્શબદો દ્ારા કોરોનાની જાગૃમત લાવવાના બદલે તેમણે 
નક્કી ક્થુું કે મારા દોરેલા મિત્રો દ્ારા કઈ રીતે લોકજાગૃમત લાવી 
્શકું? તેવા મવિારો સાથે પેસનસલ અને કલર લઈને ્શરૂઆત કરી 
ધીરે ધીરે રોજબરોજ બે જેટલા મિત્રો બનાવ્થા. સહજ રીતે ્શબદો 

કરતા મિત્રાંકનને સરળતાથી જોઈને સમજી ્શકે તે માટે મિત્રો 
દોરવાની ્શરૂઆત કરી તેઓએ દોરેલા મિત્રો એવા છે, કે કોરોના 
વા્થરસથી બિી ્શકા્થ. તેની સાથે સાવિેતી રાખવા કેવા પ્ર્થત્નો 
કરવા જોઈએ તે મિત્રો દોરીને જાહેર માગ્ય પર પ્રદમ્શ્યત કરી એક 
નવતર પ્ર્થોગ કરીને પોતાના મિત્રકલાના માધ્થમ થકી કોરોના 
વા્થરસને ફેલાતો અટકાવવા જનજાગૃમતનું કા્થ્ય કરી રહ્ાં છે. 
તેઓની આ કામગીરીની લોકોએ સરાહના કરી છે. •
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અંકલેશ્વરની	મવહલાઓએ	માસક	બનાવીને	રટોજગારી	મેળવી	
મવશ્માં કોરોના વા્થરસની મહામારી 

િાલી રહી છે તેની સાથે દ્ેશના લોકોની 
કસોટી પણ િાલુ થઈ છે. વડાપ્રધાનશ્રી 
દ્ારા લોકમહતાથ વે લોકડાઉન જાહેર 
કરવામાં આવ્થુ છે. તે અનવ્ેથ લોકોને 
ઘરમાં રહેવાની અપીલ પણ કરવામાં 
આવી જે આ સમ્થ માટે મહતવપૂણ્ય છે 
કેટલાક લોકો ઘરમાં રહીને પણ સમ્થનો 
સદ્ઉપ્થોગ કરે છે તેવો જ એક ટકસસો 
ભરૂિ મજલ્ાના અંકલેશ્રનો છે. વાત 
એવી બની છે કે કેટલીક મમહલાઓ દ્ારા 
કોરોના સામે રક્ષણ આપતાં “માસક” ઘરે 
બનાવવાનો મવિાર આવ્થો. એટલે કે, 
હોમ એટ વક્ક એક પ્રકારે ગૃહ ઉદ્ોગ 
કહીએ તો પણ ખોટંુ નથી. અંકલેશ્ર 
ગ્ામ્થ મવસતારની ગરીબ મમહલાઓ સાથે 
મળીને રોજગારી મેળવવા િાઈના માસક 
સામે મેઇક ઈન ઈસનડ્થા બનાવટના માસક 
બનાવી રોજના ૧૦૦થી ૧૫૦ સુધી 
કમાણી કરતાં લોકડાઉન દરમમ્થાન 
્શાકભાજી તેમજ દૂધ ખિ્ય નીકળતો 
હ ોવ ાન ી  મ મહલાઓએ કહ્ં  હ તંુ . 
અં કલેશ્રની  સ ાથ ી  ફ ાઉનડે્શનના 
ફાલગુનીબેન પટેલના નવતર અમભગમને 
અપનાવી મમહલાઓ સોમ્શ્થલ ડીસટનસ 
સાથે વક્ક એટ હોમ કરી ગરીબ મમહલાઓ 
રોજગારી મેળવી રહી છે.આમ, મેઈડ ઇન 

િાઈના ભુસી અને હોમમેડ બજાર આકાર 
લઈ રહી છે અને મમહલાઓ િાઈના 
માસક સામે મેડઈન ઈસનડ્થા બનાવટના 
માસક બનાવી રોજના રૂ.૧૦૦ થી 
રૂ.૧૫૦ સુધી બહેનો કમાઈ રહી છે. 

લોકડાઉન દરમમ્થાન માસક અછત 
અને લોકો દ્ારા ભાવ વધારાનો સામનો 
કરી વધુ ખિવે માસક પટરવારની સુરક્ષા 
માટે લોકો ખરીદ કરી રહ્ા છ,ે જે સામે 
હોમ મેઇડ માસક બનાવી તેનું વેિાણ 
સામે ૧૫થી વધુ બહેનોને રોજગારી 
મળી છે તેમ સાથી ફાઉનડે્શનના શ્રી 

ફાલગુનીબેન પટેલે જણાવ્થું હતું. માસક 
બનાવનાર મમહલા રજનીબેન પાટટલ 
જણાવ્થું હતંુ કે, લોકડાઉન દરમમ્થાન 
પટરવારની આવક બંધ થઈ ગઈ હતી 
સાથી ફાઉનડે્શનના સહ્થોગથી માસક 
બનાવીને ઘેર બેઠા રોજગારી મળી છે. 
રોજના ૧૦૦ થી વધુ માસક બનાવીએ 
છે અને તે દ્ારા અમારો રોજીંદો ખિષો 
નીકળી રહ્ો છે. તેમણે કહ્ં કે, કોરોનાની 
મહામાર ીને  ક ારણે  અમલી બનેલ 
લોકડાઉનને લીધે અમને ઘેર બેઠાં 
રોજગારી મળવા પામી છે. •

પ્રેરણા

કટોરાના	સામેના	જંગના	લડવૈ્ાઓને	વબરદાવતું	વવડી્ટો	સોંગ
કોરોના સામેની જંગમાં ભાવનગર મજલ્ાના તબીબો, 

પોલીસ, વહીવટીતંત્રથી માંડી સફાઈ કમ્યિારીઓ સમહતના સૌ 
કોઈ રાત ટદવસ જો્થા વગર કોરોના વોરી્થસ્ય બનીને પૂરી 
તાકાતથી લડી રહ્ા છે. ત્થારે આ લડવૈ્થાઓના અખંડ સેવાભાવ, 
કત્યવ્થ મનષ્ઠા, અને રાષ્ટમહતમાં સવ સમપ્યણના ભાવને મબરદાવતંુ 
મવડી્થો સોંગ ભાવનગરના કલાકારોએ તૈ્થાર ક્થુું છે. જે મવડી્થો 
સોંગને રાજ્થમંત્રી સુશ્રી મવભાવરીબેન દવેના હસતે ટરલીઝ 
કરવામાં આવ્થું હતું. ભાવનગરના વી ફોર ્થુ મ્થુમઝક ગૃપ અને 
િંદ્ર ફોટો દ્ારા તૈ્થાર થ્ેથલ આ ગીતમાં ભાવનગરના કોરાના 

જંગ સામેના લડવૈ્થાઓની કત્યવ્થ પરા્થણતાને સલામ કરવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાંત આ ગીતમાં અગ્ણીઓ દ્ારા સટ ેહોમ, 
સેફ હોમની અપીલ પણ સરસ રીતે રજૂ કરવામાં આવી છે. 
'સલામ છે ....' મવડી્થો સોંગને રાજ્થ મંત્રીશ્રી મવભાવરીબેન 
દવેના હસતે ટરલીઝ કરવામાં આવ્ુથં. મંત્રીશ્રીએ આ સુંદર પ્ર્થાસ 
બદલ ખુ્શાલી દેસાઈ, ભામવક મત્રવેદી, મપ્થુર્ પંડા, મમમહર 
અંધારી્થાને  અમભનંદન આપ્થા હતા અને સાથે સહુ 
ભાવનગરવાસીઓને લોકડાઉનનું પાલન કરવા અને પોતાનું 
સવાસર્થ જાળવવા અપીલ કરી હતી. •
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અમદાવાદ	વજલ્ાના	૧,૭૬,૧૭૫	શ્વમકટોને	મહેનતાણું	ચયૂકવા્ું
લોકડાઉનના સમ્થ ેઅમદાવાદ મજલ્ાની કુલ ૧૪૯૫ ખાનગી 

સસંથા/કારખાનામા ંકામ કરતા ંકમ્યિારી/શ્રમમકોન ેસલંગ્ સસંથા દ્ારા 
પગાર િકુવી દેવામાં આવ્થો છે. ના્થબ શ્રમ આ્ુથકતની કિેરી 
અમદાવાદના પ્ર્થાસોથી એમપ્રલ દરમમ્થાન મજલ્ાના શ્રમ્થોગીઓને 
િકુવવામા ંઆવલેા મહેનતાણાની રકમ ૪૩૦ કરોડથી વધુ છે. 
અમદાવાદ મજલ્ાના સગંઠીત-ખાનગી ક્ષતે્રના શ્રમમકોન ેસમ્થસર 
તઓેનુ ંમહેનતાણુ ંમળી રહે ત ેમાટે ના્થબ શ્રમ-આ્ુથતિની કિેરી 
દ્ારા સઘળા પ્ર્થાસો હાથ ધરવામા ંઆવ્થા હતા. ના્થબ શ્રમ આ્થતુિની 
કિરેી દ્ારા કારખાનદેારોન ેપગાર િકૂવવા માટે જરૂર પડ ેમવુમનેટ-
પાસ તથા ્શહેરની બેંક સાથં ેસકંલન કરી આપવાની કામગીરી કરવામાં 
આવી હતી. અત્ર ેઉલે્ખની્થ છે કે, શ્રમ-આ્ુથતિ ગાધંીનગર દ્ારા 

ગત ૨૧ માિ્યના પટરપત્ર થકી રાજ્થના કારખાનદેાર, ખાનગી સસંથાના 
મામલકોન ેતઓેન ેત્થાં કામ કરતા ંકમ્યિારીઓ/શ્રમમકોન ેલોકડાઉનના 
સમ્થગાળા દરમમ્થાન કામ પરથી બરતરફ ન કરવા અનરુોધ કરા્થો 
હતો. આ ઉપરાતં લોકડાઉનના સમ્થગાળાન ેસવેાકાળ ગણી તનેું 
મહેનતાણંુ િકૂવવા તથા ્શક્થ હો્થ ત્થા ંકમ્યિારીઓન ેઘરે બઠેા કામ 
કરી ્શકે તેવી વ્થવસથા કરવા અનરુોધ કરા્થો હતો. આ પટરપત્ર મજુબ 
૧ હજારથી ઓછા કામદાર ધરાવતી ખાનગી સસંથા એ ૭ એમપ્રલ સધુી 
અન ે૧ હજારથી વધ ુકામદારો ધરાવતી સસંથા એ ૧૦ એમપ્રલ સધુી 
પગાર િકૂવવાની સમ્થમ્થા્યદા મન્થત કરવામા ંઆવી હતી. ના્થબ 
શ્રમ-આ્ુથતિ અમદાવાદના જણાવ્થા મજુબ, બહધુા સસંથાઓએ 
મહેનતાણાં િકૂવી આપ્થા છે. •

અમદાવાદ	વજલ્ાના	તમામ	વૃધિાશ્મટોમાં	વૃધિટોનું	હેલથ	ચેકઅપ	

 કોરોનાના સરંિમણની અસર મવમવધ 
વગ્ય અન ેવ્થજથૂ પર વતા્યઈ રહી છે, ત્થારે 
અમદાવાદ મજલ્ા વહીવટીતંત્રએ 
અમદાવાદ મજલ્ાના ૨૦થી વધ ુવૃદ્ાશ્રમો 
રહેતા ૭૦૦થી વધ ુવૃદ્ોનુ ંહેલથ િકેઅપ 
કરાવવાનુ ંનક્કી ક્ુથું છે. અમદાવાદ મજલ્ા 
કલેકટર શ્રી ક ે.ક ે.મનરાલાએ મજલ્ા 
વહીવટીતંત્રને વૃદ્ોની સારસંભાળ અને 
દેખભાળ માટે સૂિના આપી છે. આ ઝુબં્ેશ 
અગં ેમજલ્ા કલકેટર શ્રી કે.કે.મનરાલા કહે 
છે, મુખ્થ મંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ રૂપાણી 
વહીવટીતંત્રને સંવેદન્શીલ બનાવવાની 
બાબત પર ભાર મૂકી રહ્ા છે. ત્થારે 
સમાજમા ંસૌથી વધ ુજને ેમદદની જરર છે, 
તેવા વડીલોની આરોગ્થની સારસંભાળ 
રાખવી એ આપણી નમૈતક જવાબદારી છે. 

અમદાવાદ મજલ્ામા ંકામગીરી હેઠળ ૧૩૭ 
થી વધ ુવૃદ્ોનુ ં હેલથ િકેઅપ હાથ ધરા્ંુથ 
છે. અમદાવાદ મજલ્ાના મટેડકલ સટાફની 
મદદથી આ હેલથ િકેઅપ કેમપનુ ંઆ્થોજન 
કરવામા ંઆવી રહ્ ંછે.

અમદાવાદ મજલ્ા વહીવટીતંત્રના 
પગલાંન ેપોંખતા વડીલો “દાતિરોએ અમને 
ખબૂ આતમી્થતાથી તપાસ્થા’’: ્શોભાબહેન 
દાસગપુ્તા અમદાવાદ મજલ્ા કલકેટરશ્રીની 
સૂિનાના પગલે મજલ્ા વહીવટીતંત્રએ 
વૃદ્ાશ્રમોમાં હેલથ િેકઅપ ્શર ક્થુું છે. 
અમદાવાદ ્શહેરના આઈઆઈએમ, 
અમદાવાદ બ્રીજ પાસે આવેલી િૈતન્થ 
સોસા્થટીમા ંઆવલેા વૃદ્ાશ્રમમા ં મજલ્ા 
વહીવટીતંત્રના સમાજ સુરક્ષા મવભાગે 
વૃદ્ોનો હેલથ િકેઅપ કેમપ ક્થષો હતો. આ 

કેમપમાં ૧૫ વૃદ્ોનુ ંહેલથ િકેઅપ કરવામાં 
આવ્ંુથ, જમેા ં૪ પરુર્ અન ે૧૧ સત્રી હતી. 
સારી વાત એ હતી કે તમેાથંી કોઈને ખાસ 
્શારીટરક તકલીફ ન જણાઈ. આ કેમપ અગંે 
પ્રમતભાવ આપતા ૮૦ વર્્યના શ્રી ્શોભા 
દાસગુપ્તાએ કહ્ં કે, ‘’ઈટ વોઝ વેરી 
નાઈસ’’. શ્રી દાસગપુ્તાના મત ેદાતિરોએ 
અમારી બહુ કાળજી લીધી અને ખૂબ 
આતમી્થતાથી તપાસ કરી.

૭૬ વર્્યના ટકરણભાઈ દેસાઈનું પણ 
હેલથ િેકઅપ કરવામાં આવ્થું. ટકરણભાઈ 
આ કામગીરી પ્રમતભાવ આપતા કહે છે, 
અમારં હેલથ િેકઅપ બહુ સારી રીતે થ્થું 
અને સરકાર ઉતિમ કામગીરી કરી રહી 
છે. તે હેલથ િેકઅપ અંગે સંતોર્ વ્થતિ 
કરતા કહે છે કે, તબીબો અમારી વાત 
સારી રીત ેઅન ેઝડપથી સમજી જતા હતા. 
“સરકાર તરફથી ખૂબ ઉતિમ કામ 
કરવામાં આવ્થું છે અને આ કામ કામબલે 
તારીફ છે’’, મરિશ્નાધામ વૃદ્ાશ્રમના 
સંિાલક પૈકીના એક મવ્શાલભાઈ ગો્થલે 
અમદાવાદ મજલ્ા વહીવટીતંત્રની 
કામગીરી મવ્શે પ્રમતભાવ આપતા કહં્.
અમદાવાદ મહાનગરપામલકાએ થોડા 
ટદવસો પહેલા અહીં સેમનટાઈઝે્શનની 
કામગીરી પણ કરી હતી. •

સુસજ્જતા
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સુરેદ્રિનગરમાં	લટોકડાઉનના	 
ચુસત	અમલ	મા્ે	કટોરટોના	્ફાઈ્ર	્ફટોસ્ણની	રચના

"સરહદ પર રહીને દે્શના જવાનો 
બહારના દુશમનોથી ભારત વર્્યની રક્ષા 
કરી રહ્ા છે, દ્ેશના નાગટરકોને સુરક્ષા 
બક્ષી રહ્ા છે. એવી જ રીતે હવે અમે 
પણ અમારા ગામમાં જ રહીને ત્થાં 
વસતા લોકોને કોરોના વા્થરસ રૂપી 
દુશમનથી બિાવવા માટેની લડતમાં 
કમાનડો બની રક્ષણ કરી્ંુશ, જેનું અમને 
ગૌરવ છે." આ મવિારો છે સુરેનદ્રનગર 
મજલ્ાના કોરોના ફાઈટર ફોસ્યના ગ્ામ્થ 
અને ્શહેરી મવસતારોના ્ુથવાઓના.

ગુજરાતમ ાં  ક ોર ોના  વા્થરસને 
ફેલાતો અટકાવવા માટે રાજ્થ સરકારે 
હાથ ધરેલા પ્ર્થાસોની સાથે સુરનેદ્રનગર 
મજલ્ા પ્ર્શાસન દ્ારા લોકડાઉન સાથે 
કરવામાં આવેલ મનષ્ઠાવાન કા્થષોના 
પ્ર્શંસની્થ છે.

રાજ્થમાં વધતાં કોરોનાના કેસોને 
જોતા સુર ેનદ્રનગર મજલ્ામાં  અન્થ 
મજલ્ામાંથી આવતા લોકોના કારણે 
કોરોનાનો પગ પેસારો ન થા્થ તે માટે 
મજલ્ા પોલીસ મવભાગ દ્ારા ઝાલાવાડ 
ફેડર્ેશન અને મવશ્ ગુજરાતી સમાજની 
સાથે મળી લોકજાગૃમતનો એક નવતર 
અમભગમ હાથ ધરવામાં આવ્થો છે. 

સુરનેદ્રનગર મજલ્ા પોલીસ અમધક્ષક 
શ્રી મહનેદ્ર બગડી્થા જણાવે છ ે ક ે, 
સુરેનદ્રનગર મજલ્ામાં બહારના લોકોને 
અનમધકૃત રીતે પ્રવે્શ કરતા અટકાવવાની 

સાથે ગ્ામ્થ અને ્શહેરી મવસતારમાં 
લોકડાઉનનું િૂસતપણે પાલન થા્થ તે 
માટે કોરોના ફાઈટર ફોસ્યની રિના 
કરવામાં આવી છે. આ ફાઈટર ફોસ્યમાં 
મજલ્ાના ૬૦૦ થી વધુ ગામડાઓ અને 
્શહેરી મવસતારોમાં વોડ્ય દીઠ બે - બે 
્થુવાનો મળી ૧૫૦૦ જેટલા ્થુવાઓન ે
અમે પસંદ કરી્શું આ માટે ્થુવાનો તેમના 
મવસતારથી પટરમિત હોવાની સાથે 
કોરોનાની પટરસસથમતથી વાકેફ હો્થ અને 
લોકોને આ બાબતે ્થોગ્થ રીતે જાગૃત 
કરવાની સાથે જરૂર પડે પ્ર્શાસનને 
મદદરૂપ બની ્શકે તેવા મનઃસવાથ્યભાવે 
સેવા કરવા ઇચછુક લોકોની પસંદગી 
કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક સમ્થમાં જ 
આવા ૧૫૦૦ જેટલા વોલેનટી્થસ ્ય 
્થુવાઓની ફોજ અમે ઊભી કરી તેના 
થકી સુરેનદ્રનગર મજલ્ાના પ્રત્થેક ગામ 
અને ્શહેરો કોરોના વા્થરસથી મુતિ રહે 
તે માટેના પ્ર્થાસો હાથ ધરા્શે.

પોલીસ મવભાગની આ નવતર પહેલ 
રૂપ કોરોના ફાઈટર ફોસ્યમાં કોરોના 
વ ો ર ી્થસ ્ય  તર ી ક ે ફ રજ  બજાવત ા 
વોલેનટી્થસ્ય પોતાના ગામને કોરોનાના 
સંરિમણથી બિાવવા કટટબદ્તા સાથે 
કા્થ્ય કર્ેશ. જે અનવ્ેથ આ વોલેનટી્થસ્ય 
ગામમાં લોકડાઉનનું અમલીકરણ થા્થ, 
ગામનો કોઈપણ વ્થમતિ ગામ છોડીને 
બહાર ન જા્થ કે બહારનો કોઇ વ્થમતિ 

ગામમાં અનઅમધકૃત રીતે પ્રવે્શ ન કરે, 
ગામમાં  આવવા - જવાના તમામ 
રસતાઓ ઉપર નાકાબંધી કરી આવતા 
- જતા લોકોની નોંધ રજીસટરમાં રાખવા, 
ગામના તમામ લોકોના મોબાઈલમાં 
આરોગ્થ સેતુ એપ ડાઉનલોડ કરાવવા 
સમહતની કામગીરી ઉપરાંત સમ્થાંતરે 
ગામને  સેનીટાઇઝ કરવાની સાથે 
ગ્ામજનોના આરોગ્થ િકાસણી અથવે 
આવતી મેટડકલ ટીમને સહકાર આપવા 
સમહતની કામગીરી ગામના સરપંિ - 
આગેવાનોને સાથે રાખીને કર્શે.

ઝાલાવાડ ફ ેડર્ેશન અને  મવશ્ 
ગુ જ ર ા ત ી  સમ ાજન ા  સહક ા ર થ ી 
ઝાલાવાડમાં હાથ ધરવામાં આવેલ આ 
નવતર પહેલના પહેલા િરણમાં કોરોના 
ફાઈટર ફોસ્યમાં કોરોના કમાનડો તરીકે 
ફરજ બજાવનાર કોરોના વોટર્થસ્ય એવા 
્થુવાઓને તેમની કામગીરી બાબતે 
મજલ્ા પોલીસ અમધક્ષકશ્રી મહનેદ્ર 
બગડી્થા તેમજ ઝાલાવાડ ફેડર્ેશનના 
પ્રમુખ શ્રી ટક્શોરમસંહ ઝાલાએ મવસતૃત 
માગ્યદ્શ્યન આપ્થું હતું . આ ઉપરાંત 
ઝાલાવાડ ફેડર્ેશન દ્ારા લોકોના રક્ષણ 
માટે તૈ્થાર થ્ેથલા આ કોરોના વોટર્થસ્યને 
તેમના પોતાના રક્ષણ માટે ઉપ્થોગી 
માસક અને સેનીટાઈઝરનું મવતરણ પણ 
કરવામાં આવ્થું હતું. •

સુસજ્જતા
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વલસાડમાં	ધદ્વંતરી	આરટોગ્	રથ	દ્ારા	
દદદીઓને	તબીબી	સેવાઓ	

ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમ્થોગી કલ્થાણ બોડ્ય દ્ારા બાંધકામ શ્રમમકોની 
પ્રાથમમક તબીબી સારવાર માટે જીવીકે ઇએમઆરઆઇ ૧૦૮ મારફત અમલીકૃત 
ધનવનતરી આરોગ્થ રથ ્થોજના અમલમાં છે. આ ્થોજના હેઠળ રાજ્થના મવમવધ 
મજલ્ાઓમાં કા્થ્યરત કુલ ૩૪ મોબાઇલ હેલથ ્થુમનટ દ્ારા પ્રાથમમક તબીબી સેવાઓ 
પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. હાલમા ંકોરોના વાઇરસના કારણે સમગ્ દે્શમાં લોકડાઉનની 
પટરસસથમત સજા્યઇ છે અન ેપ્રવત્યમાન કોમવડ-૧૯ના રોગિાળા અનવ્ેથ વધમુા ંવધ ુલોકોની 
મેડીકલ તપાસ થા્થ અને સંરિમમત દદમીને વહેલીતકે ્શોધી ્શકા્થ તે અત્થંત આવશ્થક 
છે. વલસાડ મજલ્ામાં ધનવંતરી આરોગ્થ રથ દ્ારા મવમવધ મવસતારોમાં આવેલા સલમ, 
શ્રમમક વસાહતો, સોસા્થટી ખાત ેતબીબી સવેાઓ પરૂી પાડી કોરોના વાઇરસના સરંિમણને 
રોકવા માટે સતત કા્થ્ય્શીલ છે. લોકડાઉન થ્થા બાદ આજટદન સુધી ધનવંતરી આરોગ્થ 
રથ દ્ારા મજલ્ાના ૨૨૦૦ જેટલા દદમીઓની ઓ.પી.ડી./ પ્રાથમમક તપાસ કરવામાં  
આવી છે. •

વલસાડના	સરપંચ-તલા્ીઓ	સાથે	TDOની	‘ટડજી્લ	વમ્ીંગ'
સમગ્ દ્ેશમાં લોકડાઉનનો અમલ 

થઈ રહ્ો છે. લોકડાઉનની પટરસસથમત 
વચ્ે પણ દ્ેશ-મવદે્શનું અથ્યતંત્ર કા્થ્યરત 
છે તેનો શ્રે્થ ટડમજટલ ટેકનોલોજીને ફાળે 
જા્થ છે. હાલ દ્ેશમાં સૌથી વધાર ે 
ટડમજટલ ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ થઇ 
રહ્થો છે. જેના કારણે વક્ક ફ્રોમ હોમનું 
કલિર પ્રિમલત બની રહ્થું છે. લોકો સુધી 
સિોટ મામહતીની આપ-લે કરવામાં પણ 
મદદ મળી રહી છે.

સોમ્શ્થલ મીટડ્થા પણ તેમાં પાછળ 
નથી. જે લોકો સોમ્શ્થલ મીટડ્થાનો 
ઉપ્થોગ કરતા ન હતા, તેઓ પણ નવા 
એકાઉનટ બનાવી રાત-ટદવસ એકટીવ 
રહેવા લાગ્થા છે. માતા-મપતા જેઓને 
ફોન, સોમ્શ્થલ મમડી્થા તથા કમપ્થુટર 
ઉપર ઇ-મેઇલ, વીટડ્થો કોલ જવેી બાબતો 
ન આવડતી હતી. તેવી બાબતો પોતાના 
બાળકો પાસેથી ્શીખી રહ્થા છે. જેથી 
લોકડાઉનના સમ્થમાં પણ ખૂબ સારી 
રીતે પોતાના કામને પાર પાડી રહ્થા છે. 
દે્શના અથ્યતંત્રને કામ કરતું રાખી વક્ક 
ફ્રોમ હોમ દ્ારા કોરોના વાઇરસની 
મહામારીથી પણ બિી રહ્થા છે. 

આ તમામ સારી બાબતોમાં એક 
બાબત વલસાડ મજલ્ાની પણ છ.ે 
મજલ્ાના તમામ સરપંિો-તલાટીઓ 
ટડમજટલ ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ કરતા થઇ 
ગ્થા છે. ગુજરાત રાજ્થ પણ અન્થ 
રાજ્થોની જેમ સંપૂણ્ય બંધ છે. ત્થારે 
ગામમાં કોર ોના વાઇરસ અંગેના 
સાવિેતીના પગલા અંગે સુિનાઓ 
આપવા માટે વલસાડના તાલુકા મવકાસ 
અમધકારી-મવભૂતીબેન સેવક ટડમજટલ 
ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ કરી રહ્થા છે. આ 
માટે તમામ સરપિં-તલાટીઓન ેવોટસઅપ 
ગ્ૂપ દ્ારા મીટીંગનો સમ્થ તથા એજનડા 
આપવામાં આવે છે. ત્થાર બાદ સરપંિ-
તલાટીના ૧૦-૧૦ના ગૃપ બનાવી 
તેઓના ઘરેથી ફોન ઉપર અથવા કિરેીમાં 
ઉપલબધ ઇનટરનેટની સુમવધાની મદદથી 
ગુગલની હેનગઆઉટ એસપલક્ેશનની 
મદદથી ઓનલાઇન થા્થ છે. અને આ 
રીતે મામહતીની આપ-લે કરી જરૂરી સિૂનો 
તાલુકા મવકાસ અમધકારી દ્ારા કરવામાં 
આવ ેછે. ગામમા ંલોકડાઉન સંદભવે આવતી 
તકલીફો તથા સુમવધાઓની મામહતી અંગે 
આપ-લે કરવામાં આવે છે. વલસાડ 

તાલુકાના તમામ સરપંિ-તલાટીઓ દ્ારા 
આધુમનક ટ ેકનોલોજીનો પ્રસં્શની્થ 
ઉપ્થોગ આ લોકડાઉનના સમ્થમાં 
કરવામાં આવી રહ્થો છે. 

વલસાડ તાલુકાના તાલુકા મવકાસ 
અમધકારી શ્રી મવભૂતીબેન સેવક જણાવે 
છે કે, ‘મજલ્ામાં અવર-જવર બંધ છે તથા 
સાવ્યજમનક વાહનો પણ બંધ છે ત્થારે 
સરપંિ-તલાટીઓને લોકડાઉન સંદભવે 
મામહતી પહોિાડવી જરૂરી હતી. પરંતુ 
દરેકને ફોન ઉપર મામહતી પહોંિાડતા 
ઘણો સમ્થ જતો હતો. જે રીતે વડી કિેરી 
સાથે અમધકારીઓ મવટડ્થો કોનફરનસ 
કરતા હો્થ છે. તે જ રીતે સરપંિ-
તલાટીઓ સાથે કેમ ન થઇ ્શકે? જેથી 
દરેકને એક સાથે, ઓછા સમ્ેથ તથા 
ઝડપથી મામહતી પહોંિાડી ્શકા્થ. આ 
મવિાર સાથે અમે ટડમજટલ મીટટંગ ્શરૂ 
કરી છે. જેથી અમે ઓટફસમાં બેઠા-બેઠા 
પણ સમગ્ મવસતારની મામહતી, તેમાં 
ઉદભવતા પ્રશ્નો જાણી તેનું મનરાકરણ 
લાવી ્શકીએ છીએ.'

અત્રે ઉલ્ેખની્થ છે કે બે વર્્ય પહેલા 
નાણાપંિ દ્ારા દરેક સરપંિ-તલાટીઓને 
સમાટ્ય ફોન આપવામાં આવ્થા હતા. જેનો 
ઉપ્થોગ કરવા માટે ખાસ ટે્મનંગ પણ 
્થોજવામાં આવી હતી. જેથી દરેક વ્થટકત 
હાલ સમાટ્ય ફોનનો સરળતાથી ઉપ્થોગ 
કરી રહી છે. અને આ મહાસંકટના 
સમ્થમાં સોંપવામાં આવેલા તમામ કામ 
સરળતાથી પુરા કરી રહ્થા છે. 

સમાટ્ય ફોનની મદદથી કામ કરી 
રહેલા આ લોકો અમભનંદનને પાત્ર છે. 
છવે ાડ ાના  માનવીથી  લઇ દ ે્શના 
પ્રધાનમંત્રી  સુધી  જ્થાર ે ટ ડ મજટલ 
ટેકનોલોજીનો ઉપ્થોગ સહજ રીતે કરી 
્શકે તે સસથમતને જ ટડમજટલ રિાંમત કહી 
્શકા્થ છે. •
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અમદાવાદ	વજલ્ામાં	૨૧	
હજાર	પટરવારને	રાશનની	

કી્	અપાઈ...

 કોવીડ - ૧૯ ના કારણે જે વૈમશ્ક મહામારીના 
પગલે લોકડાઉન અને તેને પગલે ઊભી થ્ેથલી 
પટરસસથમતમાં કોઈ ગરીબ-જરૂટર્થાતમંદ ભુખ્થો ન 
રહે તે માટે અમદાવાદ મજલ્ા વહીવટી તંત્ર ખડેપગે 
ફરજ બજાવી રહ્ં છે. લોકડાઉનના સમ્થમાં જીવન 
જરૂરી િીજ વસતુઓ મળી રહે તે મજલ્ા કલેકટર 
શ્રી કે.કે.મનરાલાએ સવૈસચછક-સેવાભાવી સંગઠનોને 
કરેલી અપીલના સંદભ્યમાં મજલ્ા-રાજ્થની અનેક 
સંસથાઓએ ્થથા્થોગ્થ સખાવત કરીને ગુજરાતની 
સવેા-સસંકારના ભાવનાન ેઉજાગર કરી છે. અમદાવાદ 
મજલ્ામા ગરીબ- જરૂટર્થાતમદં પટરવારોન ેઅત્થાર 
સુધી ૨૧ હજાર કોરા રા્શનની કીટ અપાઈ છે. તેના 
દ્ારા મજલ્ાના ૨૧ હજાર પટરવારોને આવરી 
લેવા્થા છે.  અમદાવાદ પમચિમના સીટી ડેપ્થુટી 
કલેકટર શ્રી જે.બી.દેસાઈએ જણાવ્થું છે કે, કોરોના 
લોકડાઉનના સમ્થમાં ગરીબ શ્રમજીવી કુટંુબોને 
તેઓના કુટુંબની બે ટાઈમ ભોજનની અગવડતા દુર 
કરવા માટે મજલ્ા વહીવટીતંત્ર દ્ારા ્શહેર અને 
મજલ્ાની સેવાભાવી સંસથાઓ સાથે મળીને ૧૫ થી 
૨૦ ટદવસ િાલી ્શકે તેટલા કોરા રા્શનની કીટ 
બનાવીન ેમવતરણ કરાઈ છે. મજલ્ા કલકેટરશ્રી કે.કે.
મનરાલાની સૂિનાથી ફૂડપેકેટનું મવતરણકરવાના 
બદલે કોરા રા્શનની કીટ આપવામાં આવે તેવો 
અમભગમ રાખવામાં આવ્થો છે. ફૂડ પેક ેટના 
મવતરણમાં અવારનવાર કુટુંબોને ફૂડપેકેટ આપવાથી 
કોરોનાનું સંકરણ વધે તેવી ભીમત રહેલી હો્થ છે 
જેનાથી બિવા માટે અન ેસંરિમણ ટાળવા માટે મજલ્ા 
વહીવટીતંત્ર દ્ારા કોરા રા્શનની કીટ તૈ્થાર કરી 
મવતરણ કરવામાં આવી છે. •

સાહેબ	મારું	બાળક	ભયૂખ્ું	છે	દયૂધ	લાવવાના	પૈસા	નથી...

અને	તંત્	દયૂધનટો	પાઉડર	લઈને	દટોડ્ું
કદાિ માન્થામાં ન આવે પણ સત્થ ઘટના છે. કોરોના મહામારીને પગલે 

સંરિમણ ન વધે તે માટે પ્ર્શાસન દ્ારા લોકડાઉનનો અમલ કરવામાં આવી 
રહ્ો છે. વહીવટી તંત્ર દ્ારા તેનો કડકાઇથી અમલ એટલા માટે કરવામાં આવે 
છે કે લોકોનું સવાસર્થ સારં રહે અને રોગથી લોકો બિી ્શકે. ્શહેરના કોટ 
મવસતારને બફર ઝોન જાહેર કરા્થો છે એટલે સવાભામવક રીતે લોકોની 
અવરજવર મન્થંમત્રત થા્થ.

આ પટરસસથમતમાં ્શહેરના સૈજપુર મવસતારમાં રહેતા એક જરૂટર્થાતમંદ 
પટરવારનો મજલ્ા કલેકટર કિેરી ખાતે ફોન આવ્થો કે, "મારે નાનું બાળક છે 
તેની માતાને ધાવણ આવતું નથી અને દૂધ બજારમાંથી ખરીદવાના પૈસા પણ 
નથી “આટલું સાંભળતા જ 
મજલ્ા કલેકટર શ્રી કે.કે 
મનરાલાએ તતં્રન ેતાતકામલક 
દૂધ પહોંિાડવાની વ્થવસથા 
કરવા સિૂના આપી. ના્થબ 
કલેકટર શ્રી  ઝણકાત 
મ ા ર ફ તે  અ સ ા ર વ ા 
મામલતદારને  સૂિના 
મ ળ ી .  અ સ ા ર વ ા 
મામલતદાર કિેરીની ટીમ 
એક ક્ષણનો મવલંબ ક્થા્ય 
મવના મોલમાંથી મમલક 
પાઉડર ખરીદીને ફોન 
કરનારના ઘરે જઈ દૂધનો પાઉડર આપી આવ્થા.

્શહેરના સૈજપુર મવસતારમાં પૈજરામ રાઠોર તેમના પટરવાર સાથે રહે 
છે. તેમની પત્ની ડોલી રાઠોરને સાત માસનું બાળક છે ખાનગી કંપનીમાં 
નોકરી કરતા સૈજરામ પાસે આ મમહનાનો પગાર ન પહોંચ્થો હો્થ દૂધ 
લાવવાના પણ પૈસા નહોતા. તંત્રએ મમલક પાવડર પહોંિાડો અને સાત 
માસના નૈમતક રાઠોરને દૂધ મળ્થું અસારવાના મામલતદાર શ્રી અ્શોક 
મસરેમસ્થા કહે છે કે, 'પૈજરામ જે કંપનીમાં નોકરી કરે છે તેના મામલક સાથે 
પણ વાત કરી સતવર ેતેમનો પગાર કરવા સૂિના આપી છે. જોકે આ પટરવારે 
અમને એક એવો સવાભામવક પ્રશ્ન પૂછ્થો કે આ દૂધનો પાઉડર ખલાસ થઈ 
જા્થ તો પછી ્શું ?અમારા બાળકનું કોણ. ? અમે એમને મારો નંબર આપ્થો 
છે અને જણાવ્થું છે કે દૂધ અથવા તો અન્થ કોઈ વસતુ ખલાસ થા્થ તેના 
એક ટદવસ પહેલાં આ નંબર ઉપર જાણ કરજો તમારી બધી વ્થવસથા થઈ 
જ્શે." એમ તેઓ ઉમેરે છે.

આ વ્થવસથા જોઈ ને પૈજરામ રાઠોરનો પટરવાર તંત્ર અને ભગવાનનો 
આભાર માને છે. ધન્થ છે આવા સંવેદન્શીલ તંત્રને... સો સો સલામ.... •
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કાંકરેજના	તેરવાડા	ગામે	રહેતા
પાટકસતાની	શરણાથદી	પટરવારટોને	વહીવ્ીતંત્એ	મદદ	પહોંચાડી

" માનવસંહ	વસસટોટદ્ા
પાટકસતાનથી બનાસકાંઠા મજલ્ામાં 

આવેલા ૧૨ જેટલાં ્શરણાથમી પટરવારો 
કાંકરેજ તાલુકા તેરવાડા ગામમાં ડેપ્થુટી 
સરપંિ શ્રી મુક્ેશજી અમરાજી માળીના 
ફામ્ય પર રહી ખેતીકામ અને શ્રમકા્થ્ય 
કર ે છ ે.  શ્ર ી  મુ ક ્ેશજી માળી  અને 
ગ્ામજનોએ આ ્શરણાથમી પટરવારોને 
આ્શરો આપી રહેવા-જમવાની વ્થવસથા 
કરી સારો સહ્થોગ આપ્થો છે. 

કોરોના વૈમશ્ક મહામારીના સંકટ 
વચ્ે આ પટરવારોની મુશકલેીઓ મવ્શે 
બનાસકાંઠા કલેકટર શ્રી સંદીપ સાગલેને 
જાણકારી મળતા વહીવટીતંત્ર દ્ારા ્શક્થ 
તેટલી મદદ પુરી પાડવા કલેકટરશ્રીએ 
અમધકારીઓને તરત સૂિના આપી હતી. 
જેને પગલે મજલ્ા પંિા્થતના મહસાબી 
અમધકારી શ્રી િેતન પટેલ અને મદદની્શ 
ભૂસતર્શાસત્રી શ્રી મીત પરમાર ેકાંકરેજ 
તાલુકાના તેરવાડા મુકામે ્શરણાથમી 
પટરવારો પાસે પહોંિીને રાહત કીટ 

મવતરણ કરી હતી. આ રાહત કીટમાં 
લોટ, ખાંડ, દાળ, િોખા, તેલ સમહત 
કરી્થાણની વસતુઓનો સમાવે્શ થા્થ છે. 
કલેકટર શ્રી સંદીપ સાગલેના આ એક 
વ ધુ  સં વે દ ન ્શ ી લ  અ મ ભ ગ મ ન ી 
બનાસવાસીઓ પ્ર્શંસા કરી રહ્ા છે. 
નોંધની્થ છે કે અત્ંથત ગરીબ કે બહુ જ 
જરૂટર્થાતમંદ માણસને મદદ આપવા 
માટે બનાસકાંઠા કલેકટરશ્રી હંમે્શા 
તતપર હોવાનો લોકોને મવશ્ાસ છે. 

પાટકસતાનથી બનાસકાંઠામાં આવેલા 
્શરણાથમી  પટરવાર ોના  વડ ીલ શ્રી 
પ્રભુભાઇ ઠાકોરે જણાવ્થું કે, અમે ઠાકોર 
પટરવારો પાટકસતાનના હ ૈદરાબાદ 
મજલ્ાના મમત્થારી અને ટ ંડોલી્થા 
ગામમાં રહેતા હતાં . પાટકસતાનમાં 
અમારા પટરવારને રહેવંુ અને જીવવંુ બહ ુ
મુશકેલ હતું. મજૂરી કરીએ તો મજૂરીના 
રૂમપ્થાના બદલે માર પડતો. શ્રી પ્રભુભાઇ 
ઠાકોરે કહં્ કે, પાટકસતાનમાં વસતા 
લઘુમતીઓની એવી માઠી દ્શા છે કે 

અમારી ટદકરી ૧૦ વર્્યની થા્થ ત્થારે 
તેને પરણાવી દેવી પડે જે ઘરમાં બહેન-
દીકરી હો્થ તે પટરવાર સતત ભ્થ નીિે 
જ રહે છે. 

્શરણાથમી શ્રીમતી મીરાબેન ઠાકોરે 
જણાવ્થું કે, પાટકસતાનમાં અમે ઘણો ત્રાસ 
ભોગવ્થો છે ત્થાં અમે મજૂરી જઇએ અને 
પૈસા માગીએ તો પણ પૈસાના બદલે માર 
જ પડતો અને અમે ગરીબ હોવાથી કરી 
પણ ્શું ્શકીએ.. મીરાબેને કહં્ કે અમારી 
બહ ેન-  ટદકર ીઓની આબરૂ અને 
પટરવારને બિાવવા અમે આવ્થા છીએ. 
તેમણે કહ્ં કે સરકાર અમને પુરતો 
સહ્થોગ આપી રહી છે જેનાથી અમારં 
કલ્થાણ થ્શે. બીજા ્શરણાથમી શ્રીમતી 
જમનાબેન ઠાકોર ે કહ્ં  ક ે માર ે ૭ 
ટદકરીઓ છે. જેમાંથી એક ટદકરીને 
પરણાવી દીધી છે તે પાટકસતાનમાં છે 
અને હું  ૬ ટદકરીઓને લઇ ભારત 
માતાના ્શરણમાં આવી છું. મને મવશ્ાસ 
છે કે ભારતમાં અમને કોઇ તકલીફ  
નહીં પડે. 

અત્રે  ઉલ્ેખની્થ છ ે ક ે ભારત 
સરકારના સંવેદન્શીલ અને હકારાતમક 
અમભગમને  પગલે  આ પ ટરવ ાર ો 
ભારતમાં  સુખરૂપ કા્થમી વસવાટ 
કરવાની અપેક્ષા સેવી રહ્ા છે.

પાટકસતાનમાં ત્રાસ અને અત્થાિાર 
વેઠીને ભારતમાં આવેલ આ ્શરણાથમી 
પટરવારોએ પાટકસતાનમાં જે સસથમત હતી 
તેનું  વણ્યન કરતા રડી પડા હતા. 
તેઓની આપવીમત સાંભળીને રાહત કીટ 
મવતરણ માટે ગ્ેથલા બનાસકાંઠા મજલ્ા 
પંિા્થતના મહસાબી અમધકારી શ્રી િેતન 
પટેલ અને મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્રી શ્રી 
મીત પરમારે રૂ. ૬૦૦૦ની ૧૨ ્શરણાથમી 
પટરવારોને આમથ્યક મદદ કરી હતી. •

સંવેદના
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રાજ્માં	સુજલામ	સુ્ફલામ	જળ	અવભ્ાનના	ત્ીજા	તબક્કાનટો	પ્રારંભ	
ખેડયૂતટો	પટોતાના	ખેતર	મા્ે	વવના	મયૂલ્ે	કાંપ	લઇ	શકશે

રાજ્થમાં ભૂગભ્ય જળસતર ઊંિા 
લાવવાના  મહતવાકાંક્ષી અમભ્થાન 
સુજલામ સુફલામ જળ અમભ્થાનનો 
રાજ્થવ્થાપી ત્રીજો તબક્કો તા. ર૦ 
એમપ્રલથી તા. ૧૦ જનૂ-ર૦ર૦ દરમમ્થાન 
પૂણ્ય કરવાનો મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ 
રૂપાણીએ મનણ્ય્થ ક્થષો છે. 

આ હેતુસર રૂ. ૪૧૪ કરોડના ખિવે 
૧૪,૬૯૪ કામો રાજ્થ સરકાર દ્ારા હાથ 
ધરવાનું આ્થોજન કરવામાં આવ્થું છે. આ 
કામોમાં મુખ્થતવે જળસંિ્થના કામો, 
મનરેગા અંતગ્યત તેમજ લોકભાગીદારીથી 
હાથ ધરા્શે. 

રાજ્થના દરેક મજલ્ાઓમાં આ 
અમભ્થાન અંતગ્યત કરવાના થતા કામો 
માસટર પલાન મુજબ સંબંમધત મજલ્ા 
કલકેટરના માગ્યદ્શ્યન હેઠળ હાથ ધરવામાં 
આવ્શે તેમ પણ મુખ્થમંત્રીશ્રીએ મનણ્ય્થ 
ક્થષો છે. લોકભાગીદારીથી હાથ ધરાનારા 
કામોમાં સરકારનો ફાળો ૬૦ ટકા રહે્શે. 

મુ ખ ્થ મં ત્ર ીશ્ર ી ન ા  સ મ િ વ  શ્ર ી 
અમશ્નીકુમારે પ્રવત્યમાન કોરોના વા્થરસને 
ક ા રણે  લ ો ક ડ ા ઉનન ી  સ સ થ મ તમ ાં 
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ લીધેલા મહત્વપૂણ ્ય 
મનણ્ય્થોની  મવગતો આપતા જણાવ્થું હતું 
કે, મખુ્થમતં્રીશ્રીએ એવા સપટિ ટદ્શામનદદે્શો 
આપેલા છે કે, આ સુજલામ સુફલામ 
જળઅમભ્થાન-૩ના કામોમાં પ્રવત્યમાન 
કોમવડ-૧૯ કોરોના વા્થરસ સદંભવે સરકાર 
દ્ારા આપવામાં આવેલી સૂિનાઓ, 
માગ્યદમ્શ્યકાઓ તેમજ ભમવષ્થમાં પણ આ 
અંગે અપાનારી સૂિનાઓનું પાલન 
કરવાનું રહે્શે. 

આ મનણ્ય્થની વધ ુમવગતો આપતા ંશ્રી 
અમશ્નીકુમાર ે જણાવ્થું ક ે, સુજલામ 
સુફલામ જળ અમભ્થાનના કામો અંતગ્યત 
ખોદાણમાંથી મળતી માટીનો વપરા્શ 
આસપાસના પ્રગમત હેઠળના સરકારી 

કામો, ખેડૂતોના ખેતરમાં તેમજ જાહેર 
કામોમાં કરવામાં આવ્શે. આ માટીના 
વપરા્શ બદલ કોઇ પણ રો્થલટી ખેડૂતોને 
િૂકવવાની રહે્શે નમહ, તેમજ જે તળાવો, 
િેકડેમ, બંધારા કે જળા્શ્થોમાં પાણી 
સુકા્થેલા છે ત્થાં પાળાની સલામતીના 
મુદ્ાને જે-તે અમધકારી દ્ારા ધ્થાનમાં 
રાખીને મંજૂરી આપવામાં આવ્શે અને 
ખેડૂતો પોતાના ખેતર માટે મવનામૂલ્થે કાંપ 
લઇ ્શક્ેશ, તવેો મનણ્ય્થ પણ મખુ્થમતં્રીશ્રીએ 
ક્થષો છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ 
જણાવ્થુ ંકે, રાજ્થમા ંઆ સજુલામ સફુલામ 
જળ અમભ્થાનના બે તબક્કા અત્થાર 
સુધીમાં સફળતાપૂવ્યક પાર પડ્થા છે. આ 
દરમ્થાન બ ેવર્્યમા ંર૩,પ૦૦ લાખ ઘનફૂટ 
માટી-કાપં ખડેતૂોએ કાઢી છે અન ેપટરણામે 
રાજ્થમાં જળસંગ્હ ક્ષમતામાં વૃમદ્ થઇ 
છે. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થના ઘઉં પકવતા 
ખેડૂતોના મહતમાં અન્થ એક મનણ્ય્થ લઇને 
રવી મસઝન ર૦ર૦-ર૧માં ખેડૂતોને 
લઘુતિમ ટેકાના ભાવ મળે તેવા ઉદાત 
ભાવથી ૩૦મી મે-ર૦ર૦ સુધી ઘઉંની 
ખરીદી ગુજરાત રાજ્થ નાગટરક પુરવઠા 
મનગમના ગોડાઉન ખાત ેકરવાની જાહેરાત 
કરી હતી.

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ આ 
સંદભ્યમાં મવસતૃત જાણકારી આપતાં કહ્ં 
ક ે, ઘઉંનું ખરીદી માટેનું રમજસટ્ે્શન 
સોમવાર તા. ર૭ એમપ્રલથી તા. ૧૦ મે-
ર૦ર૦ સુધી કરાવવાનું રહે્શે. 

તેમણે સપટિ ક્થુ્ય કે, મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
એવો પણ મનણ્ય્થ ક્થષો છે કે, અગાઉ 
સરકારે તા. ૧ માિ્ય-ર૦ર૦થી તા. ૩૧ 
માિ્ય-ર૦ર૦ સુધી રમજસટ્ે્શન તેમજ 
તા.૧૬ માિ્ય-ર૦ર૦થી તા. ૩૦ મ-ેર૦ર૦ 
સુધી ખરીદીનો સમ્થ મનધા્યરીત કરેલો 
હતો. જેમાં તા. ર૩ માિ્ય સુધીમાં ર૯ 
હજાર ખેડૂતોનું રમજસટ્ે્શન થવા પામ્થું. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ હવે તા.ર૭ એમપ્રલ 
સોમવારથી તા.૩૦ મે-ર૦ર૦ સુધી આ 
ખરીદી પનુ: ્શરૂ કરવાના લીધલેા મનણ્ય્થને 
ક ા રણે  જે  ખે ડૂ ત ોએ અગાઉ  ત ા . 
ર૩.૩.ર૦ર૦ સુધીમાં રજીસટ્ે્શન કરાવી 
લીધેલું છે તેવા ખેડૂતો પાસેથી તા. ર૭ 
એમપ્રલ-ર૦ર૦થી ઘઉંની ખરીદી અને 
પ્રામપ્તની ્શરૂઆત સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગના 
નોમસ્ય જાળવીને કરવામાં આવ્શે. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ એમ પણ 
કહ્ં કે તા. ર૭ એમપ્રલ-ર૦ર૦થી તા. ૧૦ 
મે-ર૦ર૦ સુધી અન્થ ખેડૂતોનું રમજસટ્ે્શન 
કરાવવાનું ્શરૂ થવાનું છે તેમાં પણ 
ભીડભાડ ન થા્થ તે રીતે સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગ જાળવીને નાગટરક પુરવઠા 
મનગમના ગોડાઉનો પર આ પ્રમરિ્થા હાથ 
ધરવાની અને રિમાનુસાર ખરીદીની 
મખુ્થમતં્રીશ્રીએ સિૂનાઓ આપી છે. તમેણે 
પ્રવત્યમાન કોરોના વા્થરસના વ્થાપક 
સંરિમણની સસથમતમાં ખેડૂતો દ્ારા માસકનો 
ઉપ્થોગ તથા  ખરીદ  ક ને દ્ર  ખા તે 
સેનેટાઇઝરની સુમવધા ઉપલબધ કરાવવા 
અને સોમ્શ્થલ ટડસટસનસંગ જાળવવા પણ 
ખાસ તાકીદ કરી હતી. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ આ અગંે 
જણાવ્થું કે, મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ 
રૂપાણીએ આંધ્રપ્રદ્ેશના મુખ્થમંત્રીશ્રીને 
મામહતી આપી હતી કે ગુજરાત સરકાર 
દ્ારા આંધ્રપ્રદે્શના આ માછીમારો માટે 
રહેવા-જમવાની વ્થવસથાઓ કરવામાં 
આવેલી છ ે અને તેમની સલામતી-
આરોગ્થની મિંતા રાજ્થ સરકારે કરી છે.  
એટલું જ નમહ, હવે સમુદ્રમાં માછીમારી 
માટે જવાની છૂટ રાજ્થ-કેનદ્ર સરકારે 
આપેલી છ ે ત્થાર ે આ માછીમારો 
વેરાવળના દટર્થામાં માછીમારી પ્રવૃમતિ 
માટે પણ જા્થ છે. •
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સસતા	અનાજની	દુકાનટોના	તટોલા્	-	ડે્ાએદ્ટ્ી	 
ઓપરે્ર	પ્રવત	CMની	સંવેદના

સ મ ગ્  દ ્ેશ મ ાં 
લોકડાઉનનો િૂસત અમલ 
થઈ રહ્ો  છ ે.  ગર ીબ 
પ ટરવ ાર ોને  ક ોઈ પણ 
પ્રકારની મુશકેલી ન પડે તે 
મ ા ટ ે સ ર ક ા ર ે અ ને ક 
પગલાંઓ લીધા છે. ગરીબ 
પરીવારોન ેસસતા અનાજની 
દૂકાન મારફત મનઃ્શુલક 
અનાજ પરૂ ંપાડવામાં આવી 
રહ્ છે. મુખ્થ મંત્રી શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ રાજ્થના સરકાર માન્થ સસતા અનાજની 
દુકાનધારકોની દુકાનો પર ફરજ બજાવતા તોલાટ અને ડેટા 
એનટ્ી-મબલ ઓપરેટર જેવા સામાન્થ કમમીઓ પ્રત્થે આગવી 
સવંદેના સાથ ેએક મહત્વપણૂ્ય મનણ્ય્થ ક્થષો છે. આ મનણ્ય્થ અનસુાર 
રાજ્થમાં સરકાર માન્થ સસતા અનાજની ૧૭ હજાર જટેલી દકુાનો 
પર અનાજ મવતરણની કામગીરી સાથે સંકળા્થેલા આવા તોલાટ 
કે ડેટા એનટ્ી-મબલ કલાક્ક ઓપરેટરનું ફરજ દરમમ્થાન કોરોના 
વા્થરસના સંરિમણથી અવસાન થા્થ તો તેના પટરવારજનોને પણ 
રાજ્થ સરકાર રપ લાખ રૂમપ્થાની સહા્થ કર્શે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ શ્રી અમશ્નીકુમારે આ મનણ્ય્થની વધુ 
મવગતો આપતાં કહ્ં કે, આ અગાઉ શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
પોલીસકમમીઓ સમહત રાજ્થ સરકારની સેવાના કમ્યિારીઓ તમેજ 
સરકાર માન્થ સસતા અનાજના દુકાનધારકોના કોરોના સંરિમમત 
થવાથી મૃત્થનુા ટકસસામા ંઆવી સહા્થની જાહેરાત કરેલી છે. હવ,ે 
આ સાવ સામાન્થ વગ્યના સેવા કમમીઓ પ્રત્ેથ પણ આગવી સવંદેના 
દ્શા્યવતા મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ સંવેદન્શીલ મનણ્ય્થ ક્થષો છે. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીએ પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથતીમા ંનાગટરકોની 
સરળતા માટે કરેલા અન્થ કેટલાક 
મનણ્ય્થોની પણ મવગતો શ્રી અમશ્નીકુમારે 
આપી હતી. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થમાં 
NFSA અનવ્થે અનાજ મેળવતા ૬૬ 
લાખ કાડ્યધારક પટરવારોને એમપ્રલ માસ 
પૂરતી રૂ. ૧૦૦૦ની સહા્થ બેનક 
ખાતામાં જમા કરાવવાની કર ેલી 
જાહેરાતને પગલ ેછોટાઉદેપરુ, પિંમહાલ, 
દાહોદ, સાબરકાંઠા, અરવલ્ી અને 
મ મહસાગર એમ ૬ આટદજામત 

મજલ્ાઓથી તે રકમ જમા 
કરાવવાની ્શરૂઆત કરા્ેશ.

મુ ખ ્થ મં ત્ર ી શ્ર ી એ 
રાજ્થમાં તમાક ુ પકવતા 
ખે ડૂ ત ો ન ી  મ ળ લે ી 
રજૂઆતોના સંદભ્યમાં કૃમર્ 
મવભાગના અમધક મુખ્થ 
સ મિવ અને  સંબં મ ધત 
અમધકાર ીઓને  સૂિના 
આપી છે કે, માકકેટ્થાડ્ય-
બજાર સમમમતમાં તમાકુ 

વેિાણ ખરીદ માટે ખેડૂતો પોતાના તમાકુ ઉતપાદન લઇને આવે 
તેવી વ્થવસથા આગામી ટૂંક જ સમ્થમાં ્શરૂ કરી દેવામાં આવ્શે. 

મખુ્થમતં્રી શ્રી મવજ્થભાઇ એ રાજ્થમા ંલોકડાઉનની પ્રવત્યમાન 
સસથતીમાં ઉદ્ોગો-એકમો ્શરૂ કરવા અંગે જે મનણ્ય્થ ક્થષો છે તેમાં 
સપટિપણે જણાવ્થુ ંછે કે, આવા ઉદ્ોગો-એકમો માત્ર નગરપામલકા-
મહાનગરપામલકાની હદ મસવા્થના બહારના મવસતારોમાં જ ્શરૂ 
કરી ્શકા્શે. આ ઉપરાંત મુખ્થમંત્રીશ્રીના ટદ્શામનદદે્શો અનુસાર 
રાજ્થના શ્રમ રોજગાર મવભાગે પણ એવી સપટિ સૂિનાઓ જારી 
કરી છે કે જે મવસતારોમાં ઉદ્ોગ-એકમો કા્થ્યરત થવાના છે ત્થાં 
મહતિમ ૧ર કલાકની મ્શફટ રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવે આ સંદભ્યમાં જણાવ્ંુથ કે, આવી ૧ર 
કલાકની મ્શફટમાં કામ કરનારા શ્રમમકોના વેતનમાં પણ સપ્રમાણ 
વધારો આપવાનો રહે્શે. એટલું જ નમહ, કામના ૬ કલાક પૂરા 
થા્થ ત્થારે શ્રમમક-કમ્યિારીન ેઅડધો કલાક-૩૦ મમમનટના મવરામ 
આપવો પડ્શે. 

મખુ્થમતં્રીશ્રીએ લીધલેા અન્થ એક મનણ્ય્થ અગંનેી જાણકારી 
આપતા ંમખુ્થમતં્રીશ્રીના સમિવ ેઉમ્ેથુ્ય કે, લોકડાઉન સમ્થ દરમ્થાન 

પોલીસ દ્ારા કા્થદા ભગં અગં ે ટડટેઇન 
કરવામા ંઆવેલા વાહનો માટે કમપાઉનડીંગ 
ફી મન્થત કરવામાં આવી છે. શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ આ કમપાઉનડીંગ ફી 
ની બાબતમા ંપણ એવો મનણ્ય્થ ક્થષો છે કે 
હવથેી આવા ટડટેઇન થ્ેથલા વાહનોના 
ટકસસામા ં ટૂ વહીલર-થ્ી વહીલર માટે રૂ. 
પ૦૦ તેમજ ફોર વહીલસ્ય માટે રૂ. ૧૦૦૦ 
કમપાનડીંગ ફી વસલૂ કરવામા ંઆવ્ેશ. •
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રાજ્ના	66	
લાખ	BPL	

રેશનકાડ્ણધારક	
પટરવારટોને	સહા્	

કોરોનાને અનુલક્ષીને 
ગુજરાતમાં ગરીબીની 
રેખા નીિે જીવતા ૬૬ 
લ ા ખ  જે ટ લ ા 
પ ર ી વ ા ર ોને  તે ન ા 
ખાતામાં રૂ. એક-એક 
હ જા ર  આ પ વ ા ન ો 
મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઈ 
રૂપાણીએ મનણ્ય્થ ક્થષો ક્થષો છે. 
લાભાથમી ગરીબ પટરવારો તેનો પોતાની 
જરૂટર્થાત મુજબ બેંકમાંથી ઉપાડી 
ઉપ્થોગ કરી ્શક્શે. ભૂતકાળમાં કુદરતી 
આપતી વખતે અસરગ્સતોને કે્શડોલસ 
અપા્થાના અનેક દાખલા છે પરંતુ 
ખાતામા ંએક સાથ ેરૂ. ૧૦૦૦ની સહા્થ 
કરવામાં આવે તેવો કદાિ આ રાજ્થમાં 
પ્રથમ બનાવ છે. રાજ્થ સરકારે ગરીબો 
માટે કરેલા અભતૂપવૂ્ય મનણ્ય્થની જાહેરાત 
કરવામાં આવી છે. 

તા .ર૦ એમપ્રલથી ૬૬ લાખ 
બીપીએલ કાડ્ય પટરવારોના ખાતામાં રૂ. 
એક-એક હજાર સીધા જમા કરાવાની 
્શરૂઆત થઈ છે. તેના માટે લાભાથમી 
પરીવારે કોઇ પુરાવો આપવાની જરૂર 
નથી. સરકાર પાસે બીપીએલ કાડ્ય 
ધારકોની મવગતો છે તેના આધારે આ 
નાણાકી્થ સહા્થ તેના ખાતામાં 
પહોંિાડી દેવામાં આવ્શે. આ સહા્થથી 
રાજ્થ સરકાર પર રૂ. ૬૬૦ કરોડનો 
બોજો આવ્શે. અત્રે ઉલ્ેખની્થ છે કે 
રાજ્થ સરકારે બીપીએલ અને એપીએલ 
કાડ્ય ધારકોને આ મમહને રે્શનકાડવે પર 
કેટલીક જીવન જરૂરી વસતુઓ મવનામલૂ્થે 
આપી છે. હવે બીપીએલ પરીવારોને 
રોકડ સહા્થ કરીને નવો ઇમતહાસ 
સજ્ય્થો છે. •

NFSA	અંતગ્ણત	લાભ	મેળવતા	પટરવારટોને	
રાજ્	સરકારે	કરી	રૂ.એક	હજારની	સહા્	

પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથતીમાં રાજ્થના ગરીબ, શ્રમજીવી પટરવારોને આમથ્યક 
આધાર આપતો એક મહતવપૂણ્ય મનણ્ય્થ મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણી અને ના્થબ 

મુખ્થમંત્રી શ્રી નીમતનભાઇ પટેલે ક્થષો છે. આ મનણ્ય્થ અનુસાર, રાજ્થમાં ૬૬ 
લાખ જેટલા ગરીબ, મધ્થમવગમી્થ, શ્રમમકોના પટરવારો-કાડ્યધારકો જેઓ 

રામષ્ટ્થ અન્ન સરુક્ષા ધારા NFSA અનવ્થ ેઅનાજ મળેવવા પાત્રતા ધરાવે 
છે તેમના બેનક ખાતામાં રાજ્થ સરકાર દ્ારા રૂ. ૧ હજારની રકમ જમા 
કરાવાની ્શરૂઆત થઈ છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ શ્રી અમશ્નીકુમારે આ અંત્થોદ્થ-ગરીબલક્ષી 
મનણ્ય્થની ભૂમમકા આપતા ંજણાવ્થુ ંહતુ ંકે, કોરોના વા્થરસની સસથમતન ેપગલે 

જાહેર થ્ેથલા લોકડાઉનમા ંઆવા વગષોને રોજગારી-રોજીરોટી ન મળવાન ેકારણે 
આમથ્યક મુશકેલી સહન ન કરવી પડે તે માટે મુખ્થમંત્રીશ્રી-ના્થબ મુખ્થમંત્રીશ્રીએ સંવેદના 
દ્શા્યવી આવા ૬૬ લાખ NFSA કાડ્યધારકોના બેનક ખાતામાં એમપ્રલ માસ પૂરતા 
૧૦૦૦ રૂમપ્થાની સહા્થ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. 

રાજ્થના ૬૬ લાખ NFSA લાભાથમીઓના બેનક ખાતામાં ડી.બી.ટી.થી ૧૦૦૦ 
રૂમપ્થા જમા કરાવવામાં આવ્ેશ. આના પટરણામે રાજ્થ સરકારને રૂ. ૬૬૦ કરોડનું 
વધારાનું ભારણ પડ્શે. આ ૧૦૦૦ રૂમપ્થાની સહા્થ માટે લાભાથમી પટરવાર-કાડ્યધારકે 
કોઇ વધારાના ફોમસ્ય ભરવા કે ફોમા્યમલટીઝ કરવી પડ્શે નમહ. રાજ્થ સરકાર પાસે 
આવા ૬૬ લાખ લાભાથમીઓનો ડેટાબેઇઝ ઉપલબધ છે તેના આધારે સીધા જ તેમના 
બેનક ખાતામાં એમપ્રલ માસ પૂરતા રૂ. ૧૦૦૦ જમા કરાવવામાં આવ્ેશ. મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
લોકડાઉનની આ સસથમતમાં રાજ્થના ૬૦ લાખ મધ્થમવગમી્થ પટરવારો એટલે કે 
ર.પ૦ કરોડ લોકો જેમની પાસે APL-૧ ર્ેશનકાડ્ય છ ેતેમને પણ એમપ્રલ માસ પૂરતું 
મવનામૂલ્થે અનાજ તા. ૧૩ એમપ્રલથી આપવાનો મનણ્ય્થ ક્થષો હતો. આવા ૬૦ લાખ 
પટરવારોમાંથી અત્થાર સુધીમાં ૪પ લાખ પટરવારો-કાડ્યધારકોએ આ મવનામૂલ્થ ે
અનાજ મવતરણનો લાભ ૧૭ હજાર જેટલી સરકાર માન્થ સસતા અનાજની દુકાનો 
પરથી મેળવ્થો છ.ે 

આ હેતુસર અત્થાર સુધીમાં ૪પ હજાર મે.ટન ઘઉં, ૧પ હજાર મે.ટન િોખા, ૪પ૦૦ 
મે.ટન ખાંડ તેમજ ૪પ૦૦ મે.ટન િણા-દાળ, િણાનું મવતરણ થ્થું છે. હજુ પણ જે 
APL-૧ લાભાથમીઓ આ અનાજ મેળવવાથી બાકી રહી ગ્થા છે તેમને સરકાર માન્થ 
સસતા અનાજની દુકાનોએથી અનાજ મવતરણની પ્રમરિ્થા િાલુ રહેવાની છે. તેમણે 
વધુમાં જણાવ્થું કે, રાજ્થમાં નાગટરકો-પ્રજાજનોને ખાદ્તેલની તંગી ન પડે તેમજ તેના 
ભાવો પણ જળવાઇ રહે તેવી મુખ્થમંત્રીશ્રીની તાટકદને પગલે અમરેલી, ભાવનગર, 
જૂનાગઢ, જામનગર અને રાજકોટ મજલ્ાના ઓઇલ મમલસ સંિાલકો સાથે અન્ન નાગટરક 
પુરવઠા સમિવ, વેરહાઉસીંગ કોપષોર્ેશનના એમ.ડી અને મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવે મવડી્થો 
કોનફરનસ ્થોજી હતી. 

આ કોનફરનસમાં નાફેડના પ્રમતમનમધઓ પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા તેમજ મગફળીની 
માંગ પ્રમાણે પુરવઠો જળવાઇ રહે, ઓઇલ મમલસ્યને મગફળીનો પુરવઠો મેળવવામાં 
તકલીફ ન પડે એટલું જ નમહ, ભાવ પણ જળવાઇ રહે તે અંગે ગહન મવિાર-મવમ્શ્ય 
કરવામાં આવ્થો હતો. •

વનણ્ણ્
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્ફરજ	દરવમ્ાન	કટોરટોના	સંક્રમણથી	
અવસાનના	ટકસસામાં	રૂ.	રપ	લાખની	સહા્	અપાશે	

રાજ્થના સરકાર માન્થ સસતા અનાજની 
દકુાનધારકોની દકુાનો પર ફરજ બજાવતા 
તોલાટ અન ે ડટેા એનટ્ી-મબલ ઓપરેટર 
જેવા સામાન્થ કમમીઓ પ્રત્થે આગવી 
સવંદેના સાથ ે મુખ્થમતં્રી શ્રી મવજ્થભાઇ 
રૂપાણીએ એક મહતવપણૂ્ય મનણ્ય્થ ક્થષો છે. 
જ ેઅનસુાર રાજ્થમાં સરકાર માન્થ સસતા 
અનાજની ૧૭ હજાર જટેલી દકુાનો પર 
અનાજ મવતરણની કામગીરી સાથે 
સકંળા્થલેા આવા તોલાટ કે ડેટા એનટ્ી-મબલ 
કલાક્ક ઓપરેટરનુ ંફરજ દરમ્થાન કોરોના 
વા્થરસના સરંિમણથી અવસાન થા્થ તો 
તનેા પટરવારજનોન ેપણ રાજ્થ સરકાર રપ 
લાખ રૂમપ્થાની સહા્થ કર્ેશ. 

મુ ખ ્થ મં ત્ર ી શ્ર ી ન ા  સ મ િ વ  
શ્રી અમશ્નીકુમારે આ મનણ્ય્થની વધુ 
મવગતો આપતાં કહ્ં કે, આ અગાઉ શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ પોલીસકમમીઓ 
સમહત રાજ્થ સરકારની સેવાના 
કમ્યિારીઓ તેમજ સરકાર માન્થ સસતા 
અનાજના દકુાનધારકોના કોરોના સરંિમમત 
થવાથી મૃત્થુના ટકસસામાં આવી સહા્થની 
જાહેરાત કરી છે. હવે, આ સાવ સામાન્થ 
વગ્યના સેવા કમમીઓ પ્રત્થે પણ આગવી 
સંવેદના દ્શા્યવતા મુખ્થમંત્રીશ્રીએ આ 
સવંદેન્શીલ મનણ્ય્થ ક્થષો છે. મખુ્થમતં્રીશ્રીએ 
પ્રવત ્યમાન લોકડાઉનની સસથમતમાં 
નાગટરકોની સરળતા માટે કરેલા અન્થ 
કેટલાક મનણ્ય્થોની પણ મવગતો શ્રી 
અમશ્નીકુમારે આપી હતી. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાજ્થમાં NFSA 
અનવ્થે અનાજ મેળવતા ૬૬ લાખ 
કાડ્યધારક પટરવારોને એમપ્રલ માસ પૂરતી 
રૂ. ૧૦૦૦ની સહા્થ બેનક ખાતામાં જમા 
કરાવવાની કરેલી જાહેરાતને પગલે 
સોમવાર તા. ર૦ એમપ્રલે છોટાઉદેપુર, 
પંિમહાલ, દાહોદ, સાબરકાંઠા, અરવલ્ી 
અને મમહસાગર એમ ૬ આટદજામત 

મજલ્ાઓથી તે રકમ જમા કરાવવાની 
્શરૂઆત કરા્ેશ, તેમ મુખ્થમંત્રીશ્રીના 
સમિવશ્રીએ ઉમે્થુ્ય હતું. 

તેમણે જણાવ્થું કે, મુખ્થમંત્રીશ્રીએ 
રાજ્થમાં તમાકુ પકવતા ખેડૂતોની મળેલી 
રજૂઆતોના સંદભ્યમાં કમૃર્ મવભાગના 
અમધક મુખ્થ સમિવ અને સંબં મધત 
અમધકારીઓને સૂિના આપી છે ક ે, 
માકકેટ્થાડ્ય-બજાર સમમમતમાં તમાકુ વેિાણ 
ખરીદ માટે ખડેતૂો પોતાના તમાકુ ઉતપાદન 
લઇને આવે તેવી વ્થવસથા આગામી ટૂંક 
જ સમ્થમાં ્શરૂ કરી દેવામાં આવ્શે. 

મખુ્થમતં્રી શ્રી મવજ્થભાઇ એ રાજ્થમાં 
લોકડાઉનની પ્રવત્યમાન સસથમતમા ંસોમવાર 
તા. ર૦ એમપ્રલથી ઉદ્ોગો-એકમો ્શરૂ 
કરવા અંગે જે મનણ્ય્થ ક્થષો છે તેમા ં
સપટિપણે જણાવ્થું છે કે, આવા ઉદ્ોગો-
એ ક મ ો  મ ા ત્ર  ન ગ ર પ ા મ લ ક ા -
મહાનગરપામલકાની હદ મસવા્થના 
બહારના મવસતારોમાં જ ્શરૂ કરી ્શકા્શે. 

આ ઉપર ાં ત  મુ ખ ્થમં ત્ર ીશ્ર ીન ા 
ટદ્શામનદદે્શો અનુસાર રાજ્થના શ્રમ 
રોજગાર મવભાગે પણ એવી સપટિ 
સૂિનાઓ જારી કરી છે કે જે મવસતારોમાં 
તા. ર૦ એમપ્રલથી ઊદ્ોગ-એકમો કા્થ્યરત 
થવાના છે ત્થા ંમહતિમ ૧ર કલાકની મ્શફટ 
રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ આ સંદભ્યમાં 
જણાવ્થું કે, આવી ૧ર કલાકની મ્શફટમાં 
કામ કરનારા શ્રમમકોના વેતનમાં પણ 
સપ્રમાણ વધારો આપવાનો રહે્શે. એટલું 
જ નમહ, કામના ૬ કલાક પુરા થા્થ ત્થારે 
શ્રમમક-કમ્યિારીને અડધો કલાક-૩૦ 
મમમનટના મવરામ આપવો પડ્શે. 

આવા ઉદ્ોગ-એકમોમાં સાંજે ૭ થી 
સવારે ૬ વાગ્થા સધુી એટલ ેકે રામત્ર સમ્થ 
દરમ્થાન કોઇ મમહલા શ્રમમક-કમ્યિારીને 
ફરજ માટે બોલાવી ્શકા્શે નમહ, તેમ પણ 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ ઉમે્થુ્ય હતું. 
મુખ્થમંત્રીશ્રીએ લીધેલા અન્થ એક 

મનણ ્ય્થ અંગેની જાણકારી આપતાં 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ ઉમે્થુ્ય કે, 
લોકડાઉન સમ્થ દરમ્થાન પોલીસ દ્ારા 
કા્થદા ભગં અગં ેટડટેઇન કરવામા ંઆવલેા 
વાહનો માટે કમપાઉનડીંગ ફી મન્થત કરવામાં 
આવી છે. 

શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ આ 
કમપાઉનડીંગ ફીની બાબતમાં પણ એવો 
મનણ્ય્થ ક્થષો છે કે હવેથી આવા ટડટેઇન 
થ્થેલા વાહનોના ટકસસામાં ટૂ વહીલર-થ્ી 
વહીલર માટે રૂ. પ૦૦ તેમજ ફોર વહીલસ્ય 
માટે રૂ. ૧૦૦૦ કમપાનડીંગ ફી વસૂલ 
કરવામાં આવ્શે તેમ શ્રી અમશ્નીકુમારે 
જણાવ્થું હતું. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવશ્રીએ એમ 
પણ જણાવ્થું  ક ે,  તા .  ર૦ એમપ્રલ 
સોમવારથી રાજ્થ સરકારની કિેરીઓ 
કા્થ્યરત કરવાનો મુખ્થમંત્રીશ્રીએ મનણ્ય્થ 
ક્થષો છે તેમાં વગ્ય-૩ અને ૪ના ૩૩ ટકા 
સટાફને જરૂટર્થાત મુજબ ફરજ પર 
બોલાવવામાં આવ્ેશ. વગ્ય-૧ અને વગ્ય-ર 
ના અમધકારીઓએ ખાતા-મવભાગ-
કિરેીના વડાની સિૂનાઓ મજુબ કિરેીએ 
આવવાનું રહે્શે. 

મુ ખ ્થમં ત્ર ીશ્ર ી ન ા  સ મ િવશ્ર ીએ 
ર ાજ્થના  મ ાક કેટ્થ ા ડ ્ય  અને  બજાર 
સમમમતઓમાં ખેડૂતો પોતાના ખેત 
ઉતપાદનો વેિાણ માટ ેલઇ આવી ્શકે 
તે  અંગે  મુખ્થમંત્રીશ્રીએ તા.૧પમી 
એમપ્રલથી માકકેટ્થાડ્ય ્શરૂ કરવાની કરેલી 
જાહેરાતને પગલે પાછલા ૩ ટદવસમાં 
જ રાજ્થના મવમવધ માકકેટ્થાડ્યમાં કુલ 
૬૯૮૩૭ કવીનટલ અનાજ અને ખેત 
ઉતપાદનો ખેડૂતો વેિાણ માટ ે લાવ્થા 
હતા. તેમાં ઘઉં-૪૮૮૭૪ મવિનટલ અને 
એરંડા-૧૫૯૬૧ મવિનટલ હતું. •

વનણ્ણ્
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વનણ્ણ્

મુખ્મંત્ીશ્ીનટો	ખેડયૂત	વહતલક્ી	વધુ	એક	વનણ્ણ્
ખેડયૂતટોને	વપ્ત	વસંચાઇ	મા્ે	

બટોરવેલના	વાહનટોને	અવર-જવરમાં	છયૂ્છા્	અપાશે
કોરોના વા્થરસના વ્થાપને કારણે 

જાહેર થ્થેલા લોકડાઉન દરમમ્થાન 
રાજ્થના ખેડૂતોને મપ્થત મસંિાઇ માટે 
સગવડતા આપતો મુખ્થમંત્રી  શ્રી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ ટકસાન મહતલક્ષી 
મનણ્ય્થ ક્થષો છે.  જે અંતગ્યત  રાજ્થમાં જે 
ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં મપ્થત માટે 
બોરવેલ કરાવવા માંગતા હો્થ તેવા 
ધરતીપુત્રોને બોરવેલ ્શારકામ માટેના 
વાહનોને એક મજલ્ાથી બીજા મજલ્ા કે 
તાલુકાથી તાલુકા સુધી સમગ્ રાજ્થમાં 
અવર-જવર માટેની છૂટછાટ આપી છે. 

મુ ખ ્થ મં ત્ર ીશ્ર ી ન ા  સ મ િ વ  શ્ર ી 
અમશ્નીકુમારે આ મનણ્ય્થ સંદભવે મામહતી 
આપતાં જણાવ્થું હતું કે  બોરવેલ ્શારકામ 
માટેના ઉપ્થોગમાં લેવાતા વાહનોન ેસમગ્ 
રાજ્થમા ંઅવર-જવર માટે કોઇ લોકડાઉન 
મુટકત પાસ સંબંમધત મજલ્ા વમહવટી તંત્ર 
પાસેથી લેવાના રહે્શે નમહ. 

 રાજ્થના ખેડૂતોએ પોતાના પાકની 
મપ્થત મસંિાઇ માટે ખેતરમાં બોરવેલ 
કરાવી ્શકા્થ તે માટે બોરવેલ-્શારકામ 
વાહનોન ેખેતર સુધી આવવામાં લોકડાઉન 
દરમ્થાન તકલીફ ન પડે-અવરોધ ન થા્થ 

તેવી રજૂઆત ધરતીપુત્રોએ મુખ્થમંત્રીશ્રી 
સમક્ષ કરી હતી.  શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
આવી રજૂઆતો પ્રત્થે સંવેદના દ્શા્યવતાં 
આ ખેડૂત મહતકારી મનણ્ય્થ ક્થષો છે. 

શ્રી અમશ્નીકુમારે આ અંગે વધુમાં 
ઉમે્થુ ું હતંુ કે, રાજ્થમાં લોકડાઉનની 
પ્રવત્યમાન સસથતીમાં ગરીબ અને અગ્તા 
ધરાવતા ૬૬ લાખ પટરવારો જે NFSA 
અંતગ્યત અનાજ મેળવે છે તેમને આમથ્યક 
સહા્થ રૂપે રૂ. ૧ હજાર બનેક ખાતામા ંજમા 
કરાવવાના મુખ્થમંત્રીશ્રીના મનણ્ય્થની 
ફલશ્રુમત રૂપે અત્થાર સુધીમાં પ૦ લાખ 
લોકોના ખાતામાં આવી સહા્થની કુલ રૂ. 
પ૦૦ કરોડની રકમ રાજ્થ સરકારે જમા 

કરાવી છે.
મુખ્થમંત્રીશ્રીના ટદ્શામનદદે્શનમાં 

આવા ૬૬ લાખ અંત્થોદ્થ-અગ્તા 
ધરાવતા પટરવારોને NFSA ્થોજના 
અનવ્થે મળતા અનાજ ઉપરાંત વધારાના 
અનાજ તરીકે વ્થટકતટદઠ ૩.પ૦ ટકલો ઘઉં 
અને ૧.પ૦ ટકલો િોખાનું મવનામૂલ્થે 
મવતરણ તા. રપ મી એમપ્રલથી ્શરૂ 
કરવામાં આવ્થું છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવે આ અંગેની 
મવગતો આપતાં કહ્ં કે, અત્થાર સુધીમાં 
૩પ લાખ પટરવારોએ આ અનાજ 
મવતરણનો લાભ મેળવ્થો છે. •

રાજ્માં	કટોરટોના	વા્રસના	સંક્રમણને	વન્ંત્ણમાં	રાખવાની	કામગીરી	મા્ે	
વધુ	પાંચ		સવચવટોને	વજલ્ાઓની	જવાબદારી	સોંપાઇ

મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
રાજ્થમાં કોરોના વા્થરસ કોમવડ-૧૯ના 
સંરિમણને   મન્થંત્રણમાં  ર ાખવાની 
કામગીરીમાં  મજલ્ા તંત્રવાહકોના 
માગ ્યદ્શ ્યન-સુપરમવઝન અને  ર ોગ 
મનવારાતમક પગલાંઓના અસરકારક 
અમલીકરણ માટે વધુ પાંિ આઇ.એ.એસ 
અમધકારીઓને મવમવધ મજલ્ાઓની 
જવાબદારી સોંપી છે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના આ મનણ ્ય્થના 
અનુસંધાને ભાવનગર, પાટણ, આણંદ, 
ભરૂિ અને પંિમહાલ મજલ્ાઓ માટે આ 
પાંિ આઇ.એ.એસ. અમધકારીઓને 
તાતકામલક અસરથી મનમણૂકો આપવામાં 
આવી છે. 

તદ્અનુસાર, શ્રીમતી સોનલ મમશ્રા 
સમિવશ્રી (નમ્યદા)ન ેભાવનગર મજલ્ામા,ં 
પ્રવાસન સમિવ શ્રીમતી મમતા વમા્યને 

પાટણ મજલ્ામાં, જી.એમ.ડી.સી.ના 
મેનેમજંગ ટડરેકટર શ્રી એ.એમ. સોલંકીને 
આણંદ મજલ્ામાં તથા ગુજરાત ઊજા્ય 
મવકાસ મનગમ મલમમટેડના એમ.ડી. 
શ્રીમતી ્શાહમીના હુસૈનને ભરૂિ અને 
વાહનવ્થવહાર કમમ્શનર શ્રી રાજે્શ 
મ ાં જૂને  પંિમહાલ મજલ્ામાં  આ 
જવાબદારીઓ તેમની હાલની ફરજો 
ઉપરાંત સોંપવામાં આવી છે. 
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એકસપટો ્્ણ	કરતા	ઉદ્ટોગ	એકમટો	પનુઃકા ્્ણરત	કરવાનટો	મહત્વપયૂણ્ણ	વનણ્્ણ 	

કોરોના વા્થરસની સંરિમણની 
સસથમતમાં  સમગ્ દ્ેશમાં  લોકડાઉન 
કરવામાં આવ્ુથ છે. રાજ્થના એકસપોટ્ય 
ઓટરએનટડે ઉદ્ોગ એકમોને આમથ્યક 
આધ ા ર  આપવ ા  મુ ખ ્થમં ત્ર ી  શ્ર ી 
મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ મહત્વપૂણ્ય મનણ્ય્થ 
ક્થષો છે. રાજ્થમાં જે ઉદ્ોગ એકમો 
મનકાસ-એકસપોટ્ય કરતા હો્થ અને 
જેમની પાસે  મનકાસ-એકસપોટ ્યના 
ઓડ્યસ્ય હાથ પર છે તેવા ઉદ્ોગ એકમો 
તા.રપમી એમપ્રલથી ્શરૂ કરી કરવાની 
છૂટ અપા્શે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીના  આ મનણ ્ય્થની 
ભૂમમકા મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવ શ્રી 
અમશ્નીકુમારે જણાવ્થુ હતુ કે, એકસપોટ્ય 
કરતા ઉદ્ોગ એકમો કે જેની પાસે 
એકસપોટ્યના ઓડ્યર પેસનડંગ હો્થ તેવા 
ઉદ્ોગો મ્થુમનમસપલ મલમમટમાં હો્થ 
પર ંતુ  કનટઇેનમેનટ મવસતાર બહાર 
કા્થ્યરત હો્થ તેમને પણ એકમ પૂન: ્શરૂ 
કરવા પરવાનગી અપા્ેશ. આ હેતુસર, 
આવા ઉદ્ોગ એકમોએ સંબંમધત મજલ્ા 
કલેકટરને અરજી કરીને પરવાનગી 
મેળવવાની રહ્ેશે  તેમજ સોમ્શ્થલ 
ટડસટસનસંગ જાળવવા સમહતના કોરોના 
સંરિમણ મન્ંથત્રણ માટ ેન ી  સુરક્ષા-
સલામમતની ગાઇડલાઇનસના મન્થમો 
પણ જાળવવા પડ્શે. 

મુખ્થમંત્રીશ્રીએ રાષ્ટી્થ આપમતિ 
જાહેર થ્ેથલી મવપદા Covid-૧૯ 
રોગમન્ંથત્રણ માટ ે જાહ ેર સાહસો, 
ઊદ્ોગો, દાતાઓ દ્ારા CSR કોપષોરેટ 
સોમ્શ્થલ ટરસપોનસીબીલીટી તરીક ે 
અપાતું દાન રાજ્થ સરકારની ટડઝાસટર 
મેનેજમેનટ ઓથોટરટી GSDMA પણ 
સવીકાર્ેશ તેવો મહતવપૂણ્ય મનણ્ય્થ ક્થષો 
છ ે.  આ સંદભ ્યમ ાં  મુ ખ્થમંત્રીશ્રીના 
સમિવશ્રીએ જણાવ્થું કે, GSDMAમાં 
આપવામાં આવતું આવું દાન-ડોને્શન 
જા હ ેર  સ ા હ સ ો ,  ઊ દ્ ો ગ  
એકમોને CSRના ખિ્ય તરીક ે બાદ 
મળવાપાત્ર રહે્શે. 

મુખ્થમંત્રી શ્રી મવજ્થભાઇ રૂપાણીએ 
પ્રવત્યમાન લોકડાઉનની સસથતીમાં નાના-
નાના સવરોજગાર દ્ારા રોજગારી 

મેળવતા અને જીવનજરૂરી સેવાઓ સાથે 
સંકળા્થેલા લોકોને રોજગારી મળી રહે 
તે માટે પણ મહતવનો મનણ્ય્થ ક્થષો છે. 
સમિવ શ્રી અમશ્નીકુમારે જણાવ્થું કે, 
આવા સવરોજગારી સાથે જોડા્થેલા 
પલમબર, કારપેનટર, ઇલેકટ્ીશ્થન, મોટર 
ટરપેરીંગ-ઓટો મમક ેનીકને પોતાનું 
ક ામકાજ ્શરૂ કરવા દ ેવ ા  મજલ્ા 
કલેકટરોને સૂિનાઓ આપી દેવામાં 
આવી છે. 

રાજ્થમાં નગરો-મહાનગરોની હદ 
બહારના ગ્ામ્થ મવસતારોમાં તા.ર૦ 
એમપ્રલથી ઊદ્ોગ એકમો ફરી ્શરૂ 
કરવાની પરવાનગીઓ ભારત સરકારના 
મન્થમોને આમધન આપવાની થ્ેથલી 
્શરૂઆત અંતગ્યત ગુજરાતમાં ૩૫ હજાર 
એકમો કા્થ્યરત થ્થા છે. એટલું જ નમહ, 
૩ લાખ રપ હજાર શ્રમમકો-કામદારોને 
રોજી-રોટી મળતી થઇ છે તેમ પણ 
મુખ્થમંત્રીશ્રીના સમિવે ઉમે્થુ્ય હતું. •

• ૩૪ લાખ NFSA કાડ્થધારકાો-
લાભારથીઆોના બોનક ખાતામાં 
અત્ાર સુધીમાં રૂ. ૩૪૦ કરાોડ 
આચ ્રિ ક સહાય રૂપો જમા રયા .

• રાચટ્રિ ય આપદા કાોરવડ-૧૯ના 
રનયંત્રણ માટો જાહોર સાહસાો-
ઉદાોગ CSR અન વયો ગુજરાત  
સ્ો ટ  ર ડ ઝ ા સ્ ર  મો નો જ મો ન ટ 
આોરાોરરટી GSDMAનો દાન 
આપી શકશો.

વનણ્ણ્
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ન�ધઃ- ઉપરોક્ત પગલા (માગ્ગદવર્ગકા) કોરાના (COVID 19)ની સારિાર હોિાનો દાિો કરતું નથી.

ઉધરસ અરવા ગળામાં બળતરાના રકસસામાં રદવસમાં અોક વખત.
આ પગલાં સામાનય રીતો સામાનય સુકી ઉધરસ અનો ગળાની બળતરાની સારવારમાં કરી શકાય પરંતુ આ લક્ષણાો 

ચાલુ રહો તાો ડાોકટરાોની સલાહ લોવી શ્રો� છો. ઉપરના પગલાં વ્�ક્ત પાોતાની સુરવધા અનુસાર અનુસરી શકો છો.

સામાનય પગલાંઆો

• રદવસભર ગરમ પાણી પીવું.
• આયુષ મંત્રાલયો સૂચવોલ યાોગાસન, પાણાયામ અનો 

ધયાનનાો દ�રનક અ�યાસ (આોછામાં આોછા ૩૦ ચમરનટ 
માટો) (#YOGAatHome #StayHome #StaySafe)

• હળદર, ��ં, ધાણા અનો લસણનાો રસાોઈમાં ઉપયાોગ 
કરવાો. 

સરળ આયવુ�રદક ચચરક�સા પધધરત

• Nasya - બનંો નસકાોરામાં તલનંુ તોલ / નારરયોલનંુ તોલ 
અરવા ઘી લગાવાો- સવાર અનો સાજં

• કાોગળા કરવા- ૧ ચમચી તલ અરવા નારરયોલનંુ તોલ 
માેંઢામાં લઈ ૨ રી ૩ ચમરનટ રાખવું અનો પછી કાઢી નાંખી 
(પીવુ નહી) પછી ત્ારબાદ ગરમપાણીના કાોગળા કરવા 
રદવસમાં અોક કો બો વાર કરી શકાય.

રાોગપરતકારક શ�ક્ત વધારવા માટોના 
આયુવ�રદક પગલાં

• સવારો અોક ચમચી (૧૦ ગ્ામ) �યવનપાશ, (ડાયાબબટીઝના 
દદ�આોઅો free sugar �યાવનપાશ લોવાો જાોઈઅો)

• હબ્થલ ટી/ઉકાળાો -તુલસી-તજ-કાળા મરી- સૂંઠ અનો 
કાળીદ્રાક્ષમાંરી બનાવોલ હબ્થલ ચા / ઉકાળાો પીવાો 
(રદવસમાં અોક કો બો વાર, ગાોળ અનો અરવા તાજા લીબંનુાો 
રસ- જરૂર હાોય તાો ઉમોરી શકાય.)

• ગાો�ન ચમ�- અડધી ચમચી હળદર ૧૫૦ ચમલી ગરમ 
દૂધમાં -રદવસમાં અોક કો બો વાર.

સુકી ઉધરસ / ગળામાં બળતરા રતી હાોય ત્ારો
• તાજા ફુદીના ના પાંદડા અરવા અજમાના ગરમ 

પાણીની વરાળનાો નાસ લોવાો
• લર �વંગ પાવડર સાકર અરવા મધ સારો ચમક્ષ કરી લઇ 

શકાય છો.

આયુષ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્દારા ખાસ કરીનો �સનતંત્ર સંબરધત આરાો�યની 
જાળવી માટો રક્ષણા�ક પગલાં અનો રાોગ પરતકારક શ�ક્ત વધારવા 

નીચો મજુબ વ્રકતગત સંભાળ માટોની માગ્થદભશ્િ કા સૂચવોલ છો.

કાોરાોના (Covid 19)ના સંક્રમણ દરચમયાન
વ્રકતગત સંભાળ માટો આયુવ�દ રકી

રાોગ પરતકાર શરકત વધારવા માટોના પગલાં
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