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ગુજરાતે પ�રશ્રમની પરાકા�ા સજ�ને
અાેછા સમયમાં મહ�મ �વ�ા ઉભી કરી

‘મારંુ ગામ, કાેરાેનામુ� ગામ’



નોંધ
 ઃ વ

િગ
તો 

તાર
ીખ 

૧૦
-૦૫

-૨૦
૨૧

ના 
રોજ

ની 
સ્થિ

વતન
ી છ

ે.



þçËþ:

íktºke : yþkuf fk÷heÞk

Mkníktºke : yh®ðË Ãkxu÷

fkÞoðknf íktºke : Ãkw÷f rºkðuËe

MktÃkkËf : r{Lkuþ rºkðuËe

MknMktÃkkËf : Ëuðktøk {uðkzk, n»koË YÃkkÃkhk 
f÷krLkËuoþf : sM{eLk Ëðu

rðíkhý : sÞuþ Ëðu, Rïh Xkfkuh

økwshkík Ãkkrûkf Lk {¤íkwt nkuÞ íkku Lke[u Ëþkoðu÷k 

Lktçkh WÃkh MktÃkfo fhðk rðLktíke.

rðíkhý rð¼køk : VkuLk : ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૪૨, 
     ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૪૦
E-{uR÷ yuzÙuMk : gujaratmagazine@gmail.com

VuMkçkwf ÷ªf : gujaratinformation.offi cial

Year : 61  Issue : 10  Date 16-5-2021

ykÃkLkk rðMíkkh{kt hkßÞ MkhfkhLke sLkrník÷ûke 
fkuR {n¥ðÃkqýo æÞkLkkf»kof çkkçkík økwshkík 
Ãkkrûkf{kt «rMkØ fhðk ÞkuøÞ ÷køku íkku ykÃk 
gujaratmagazine@gmail.com R{uR÷ ykRze 
WÃkh íkMkðeh MkkÚku rðøkík {kuf÷e ykÃkþku íkku 
ÞkuøÞíkk yLkwMkkh íkuLku økwshkík Ãkkrûkf{kt MÚkkLk 
ykÃkðkLkku yð~Þ «ÞíLk fhðk{kt ykðþu.

Gujarat
The Reliable fortnightly of Gujaratis

íktºke rð¼køk

‘økwshkík’ Ãkkrûkf fkÞko÷Þ, {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, 
økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt. ૧૯/૧, zkp. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, 

økktÄeLkøkh - ૩૮૨૦૧૦.
VkuLk : ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૪૦, ૨૩૨૫૪૪૧૨

ðkŠ»kf ÷ðks{ : + ૫૦-૦૦
hkßÞ MkhfkhLkk Mk¥kkðkh ynuðk÷ku rMkðkÞ yk Mkk{rÞf{kt 
«rMkØ Úkíkk yLÞ ÷u¾ku{kt ÔÞõík ÚkÞu÷k rð[khku MkkÚku hkßÞ 

Mkhfkh Mkt{ík Au s, yu{ {kLkðwt Lknª.
48 + 4 Cover = Total 52 Pages

{krníke ¾kíkwt, økwshkík hkßÞ, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík 
yLku MkkrníÞ {wÿýk÷Þ «k. r÷. íkÚkk 

økwshkík ykuVMkux «k. r÷., y{ËkðkË îkhk {wrÿík

÷ðks{ Lke[uLkkt MÚk¤kuyu MðefkhkÞ Au
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkßÞLke ík{k{ 

fBÃÞqxhkRÍTz ÃkkuMx ykurVMk{kt MkŠðMk [kso [qfðe ¼he þfkþu.
• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ hkufzuÚke íkÚkk ¢kuMz rz{kLz 

zÙk^x MðYÃku {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, 
ç÷kuf Lkt. ૧૯, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkhLkk 
MkhLkk{k Ãkh Mðefkhðk{kt ykðþu.

• økwshkík ÃkkrûkfLkwt ÷ðks{ rsÕ÷kLke {krníke ¾kíkkLke f[uheyku 
Ãký Mðefkhþu.

• MktÃkfo yrÄfkheLke f[uhe, økwshkík Mkhfkh, Bnkzk rçk®Õzøk Lkt. 
૩૬, Ã÷kux Lkt. ૧૫૦, ykuþeðkhk Ãkku÷eMk MxuþLkLke çkksw{kt, 
òuøkuïhe (Ãkrù{), {wtçkR - ૪૦૦૧૦૨.

• ÷ðks{ Mðefkhðk fkuR ¾kLkøke ÔÞÂõík fu MktMÚkkLku yusLMke 
ykÃke LkÚke.

yk ytf Lke[uLke ðuçkMkkRx ÃkhÚke rðLkk {qÕÞu zkWLk÷kuz fhe þfkþu
www.gujaratinformation.gujarat.gov.in

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

• ગુજરાતે કોરોના સામે લડિા પટરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જીને ઓછા 
સમ્યમાં મહત્તમ વ્યિ્થિાઓ ઊભી કરી છે.

• ગુજરાતના ગ્રામીણ વિ્તારોમાં કોરોના િધુ ફેલા્ય નહીં તે માિે ‘મારું 
ગામ કોરોનામુકત ગામ’ અવભ્યાનની ચાિીરૂપ ભૂવમકા રહી છે.

• છેિાડાના ગ્રામીણ વિ્તારો સુધી દિાઓ અને તબીબી સેિાઓ 
પહોંચાડી કોરોનામુકત ગામનો સંકલપ આપણે પાર પાડિો છે. 

• કોરોનાની પહેલી અને બીજી લહેરના સંક્રમણ વન્યંત્ણ - સારિારના 
અનુભિોના આધારે ગુજરાતે માઇક્રોપલાવનંગ ક્યુાં છે.

• થિડ્વ િેિથિી બચિા-રક્ષણ મેળિિા રાજ્યમાં મોિાપા્ેય લોકોનું 
િૅસકસનેશન થિા્ય તે માિે તજજ્ઞ તબીબો પ્રચાર-પ્રસારમાં રાજ્ય સરકાર 
સાથિે જોડા્ય તે આિશ્યક છે.

• ગજુરાતમા ંઅત્યારે દૈવનક પોણા બે લાખ િેસ્િંગ કરિામા ંઆિી રહા ંછે.

• આપણ ેસૌ સાથેિ મળીન ેકોરોના સકં્રમણ અન ેમૃત્યદુર ઘિાડિા સક્ષમ છીએ.

• ગુજરાતના લાખો તબીબો, મેટડકલ ્િાફ અને સરકારી કમ્વચારીઓ 
રાત-ટદિસ એક કરીને કોરોના સામે લડી રહા છે. 

• કેન્દ્ર સરકાર અને તબીબી વનષણાતોની મદદ- માગ્વદશ્વનથિી ગુજરાત 
સરકાર કોરોનાન ેહરાિિા સાચી ટદશામા ંઝડપથિી આગળ િધી રહી છે.

• અનેકવિધ મક્મ સંકલપોથિી આપણે કોરોના મહામારીને હરાિિા 
એકબીજાના સહ્યોગથિી આગળ િધી રહા ંછીએ એિલ ેઆપણ ેચોક્સ 
આ સંકિમાંથિી જલદી બહાર આિીશું.



આકષયાણ

ફેસબયુકના માધરમથી CMનયું રાજરની જનતાને હૃિર્પશદી સંબોધન ઃ
‘મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ’ • આરસોદરરા અને ચેખલા ગામે CMએ ગ્ામજનો વચ્ે પહોંચીને એમને હૂંફ આપી

• ‘મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ’ ઃ રાજરના 17 હજાર ગામોને આવરી લેતયું મહાઅનિરાન

12  કવર ્ટોરી

50 પ્રેરણા
'મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ' બનાવવા ગામરાઓ 
ખૂંિતા િાિરનાં રમીલાબેન - રેસયુંગ ચૌહાણ

23 પ્રાસંનગક
સફેિ વ્ત્રોમાં PPE કીટ સાથે 
કોરોના સામે જંગ લરતી ''ફલોરેનસ'' નસ્ટસયા

6 અસરકારક પગલાં
- ૩૬ શહેરોમાં મરાયાદિત કરફરયુના 

નનરંત્રણો 18 મે સયુધી લંબાવારા
- મહાનગરો - નગરોમાં ‘મારું શહેર, 

કોરોનામયુક્ત શહેર’ અનિરાન 
7 નચંતન
 રાજરની ૧૩૫૦થી વધયુ હોસ્પટલોની 

ફારર સેફટીની ચકાસણી
8 રણનીનત
 ‘થરયા વેવ’ સંિિભે ટા્ક ફોસયા સાથે 

સંવાિ કરતાં CM
9 ‘મારંુ ગામ, કોરોનામયુકત ગામ’ 

અનિરાનની ચાવીરૂપ િૂનમકા

10 માગયાિશયાન
 કૉનવર ટા્ક ફોસયાના તબીબોનયું 

ઉપરોગી માગયાિશયાન
24 આરોગર સયુખાકારી
 જૂનાગઢમાં કોરોનાની કામગીરીની 

સમીક્ષા કરતાં CM

26  જામનગરમાં તૈરાર કરારેલી ૪૦૦ 
બેરની હોસ્પટલનયું ઈ-લોકાપયાણ

-  િેવિૂનમ દ્ારકામાં 100 બેરના 
કોનવર કેર સેનટરનો પ્રારંિ

27 વરોિરામા ં“આતમીર
પોનઝદટવ કેર”

28 આરોજન
 ૧૮ થી ૪૪ વરજૂથનાં નાગદરકોના 

રસીકરણ પ્રારંિ
- રાજરમાં સૌપ્રથમ કચછમાં ડ્ાઇવ 

થ્યુ વૅસકસનેશન
29 અમિાવાિ રાઉનર અપ
32 વરોિરા રાઉનર અપ
35 સયુરત રાઉનર અપ
37 રાજકોટ રાઉનર અપ
39 સમાચાર નવશેષ
42 નનણયાર
45 આસપાસ
47 સાફલરગાથા
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‘મા�ં ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ’ 
ગયુજરાતનયું એક અસભનવ અ્સરકારક પગલયું...

આપવત્તથી ડરીને કે તકલીફોના કારિે રડીને બેસી રહેિાની ર્ુજરાતની પ્રક�વત્ત નથી. આપવત્ત સામે 
ખુમારીપૂિ્પક લડીને આપવત્તને વિકાસનો અિસર સમજિાની ર્ુજરાતની માનવસકતા સૌ કોઇ સુપેરે જાિે 
્છે. કોરોનાને હરાિિા આ્યોજનબદ્ધ પર્લાં લેિાઇ રહ્ા ્છે. કોરોનાની આ બીજી લહેરે સમગ્ રાજ્ય 
તેમ જ રા�ને રીતસર બાનમાં લેિાનો પ્ર્યાસ ક્યગો ્છે. આ પડકારનો સામનો કરિા રાજ્ય અને કેનદ્ર 
સરકાર આરોગ્યલક્ષી બહુઆ્યામી પર્લાં ભરીને પદરસ્થવતને કાબૂમાં લઇ રહી ્છે. તેના પદરિામે આ 
અંકનું સંપાદક�્ય કા્ય્પ ચાલી રહ્ં ્છે ત્યાં સુધીમાં રીકિરી રેટ ૮૦ ટકા ઉપર પહ�ચી ર્્યો ્છે. 

ર્ામડું એ ભારતનો આતમા ્છે. ર્ામડાઓ આપિી અથ્પવ્યિ્થાના પા્યામાં ્છે. ગ્ામીિ વિ્તારમાં 
કોરોનાને િધુ પ્રસરતો અટકાિિા માટે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાિીએ રાજ્યના ્થાપના દદિસે 
‘મારં ર્ામ, કોરોનામુક્ત ર્ામ’નો અવભનિ વિચાર અમલમાં મૂ્્યો. આ અવભ્યાનને ખૂબ ટૂંકા ર્ાળામાં 
જબરજ્ત જનપ્રવતસાદ સાપંડી રહ્ો ્ેછ. મખુ્યમતં્ીશ્ી સવહત રાજ્ય મતં્ીમડંળના સભ્યશ્ીઓ ર્ામડાઓમાં 
જઇને લોકો સાથે બેસી એમના આરોગ્ય વિષ્યક પ્રશ્નો સતિરે હલ કરી રહ્ા ્છે. મુખ્યમંત્ીશ્ીની આ 
સૌજન્યશીલતા અને સંિેદનશીલતા ગ્ામજનોના �દ્ય સ�સરિી ઉતરી ર્ઇ ્છે. આજે રાજ્યના 17 
હજારથી િધુ ર્ામડાઓમાં બનાિિામાં આિેલા કોવિડ કેર સેનટસ્પમાં 1.20 લાખ બેડ ઉપલ્બધ કરાિા્યાં 
્છે. આ સાથે જરૂરી દિાઓ, તબીબી સિલતો પિ આ કોવિડ કેર સેનટસ્પમાં પહ�ચાડિામાં આિી ્છે. 

આ કપરા કાળમાં તબીબી કમ્પચારીઓ, સેિાભાિી સં્થાઓ, સામાન્ય નાર્દરકો અને કેનદ્ર- રાજ્ય 
સરકારના અવિરત પ્ર્યાસોના પદરિામે ર્ુજરાતમાં કોરોનાના સંક્રમિને િધુ આર્ળ િધતું અટકાિી 
શકા્યું ્છે. રાજ્યની બધી હોસ્પટલસમાં ઑસ્સજન, દિાઓ તથા અન્ય જરૂરી આરોગ્યલક્ષી સામાન 
ઉપલ્બધ કરિામાં આવ્યો ્છે.

્ેછલ્ા એક માસમા ંરાજ્ય સરકાર દ્ારા ્યદુ્ધના ધોરિે કોરોના બડેની સખં્યામાં િધારો કરીન ેએક લાખ 
બડે અન ેઆઇસી્ુય બડેમાં િધારો કરી 57 હજાર સધુી લઇ જિામા ંઆિી ્ેછ. આ સાથે રેમદડસીિીર 
ઇનજે્શન દદદીઓન ેસમ્યસર મળે તિેી વ્યિ્થા સવુનવશ્ચત કરિામાં આિી ્ેછ. વિવિધ સં્થાઓ અને 
ઉદ્ોર્�હોના સહકારથી અલર્ અલર્ મહ�િના ્થળોએ ઑસ્સજન પલાનટસ ઊભા થઇ રહ્ા ં્ેછ.

રાજ્ય સરકારે સમગ્ પદરસ્થવતનો ક્યાસ કાઢીને નાર્દરકોને િધુ સલામતી આપિાના આશ્યથી 
રાવત્ કરફ્યુ સવહતના મ્યા્પદદત વન્યંત્િો િધુ લંબાિિાનો મહ�િપૂિ્પ વનિ્પ્ય ક્યગો. મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાિી અને ના્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પટેલના ને�તિમાં રાજ્ય સરકારે લીધેલાં 
અનેક સંિેદનસભર જનઆરોગ્યલક્ષી વનિ્પ્યોના અસરકારક અને સમ્યસર અમલીકરિથી રાજ્યના 
મહાનર્રોમાં કોરોનાનું સંક્રમિ ઝડપથી વન્યંત્િમાં આિી રહ્ં ્છે. રાજ્યના શહેરોની હોસ્પટલસમાં 
દદદીઓનો દરકિરી રેટ િધી રહ્ો ્છે તો બીજી તરફ રસીકરિ અવભ્યાનમાં લોકો ઉતસાહભેર �ડાઇ રહ્ાં 
્છે. રાજ્યમાં ઑસ્સજનની ખપતમાં હિે સતત ઘટાડો થઇ રહ્ો ્છે, તે એક સારી વનશાની ્છે.

સરકાર અને સૌના સવહ્યારા પુરૂષાથ્પથી ટૂંક સમ્યમાં કોરોના નામનો દ�ત્ય જ્બબે જરૂર થિાનો ્છે 
પરંતુ આપિે સૌ ર્ુજ્પર બાંધિોને લાપરિાહીમાં કે ર્ાફેલ રહેિું વબલકુલ પરિડશે નહીં. જ્યારે પિ ઘરની 
બહાર વનકળીએ ત્યારે મ� ઉપર મા્ક, સોશી્યલ ડી્ટંસનસંર્ અને સેવનટાઇઝેશનના મંત્ને ન ભૂલીએ. 
આપિે સુરવક્ષત રહીએ અને આપિા પદરજનોને પિ સુરવક્ષત રાખીએ.

જ્ય જ્ય ર્રિી ર્ુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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અસરકારક પગલાં

૩૬ શહેરોમાં મરાયાદિત કરફરયુના નનરંત્રણો 18 મે સયુધી લંબાવારા
મખુ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષ્થિાને 

મળેલી કોર કવમટિની બઠેકમાં રાજ્યમાં કોરોના કેસોના 
વન્યતં્ણમાં પ્રજાના સહ્યોગથિી મળેલી સફળતા અંગે 
લબંાણપિૂ્વક ચચા્વ-વિચારણા હાથિ ધરિામાં આિી 
હતી. મખુ્યમતં્ીશ્ીએ આ બઠેકમા ં્પષ્ટપણે જણાવ્યું 
કે, ગજુરાતમા ંકોરોના કેસો િધ્યા નથિી પરંત ુસમગ્ર 
દેશમા ંકોરોના સકં્રમણની વ્યાપકતા ધ્યાનમાં લઇન ેગુજરાત 
સરકારે રાજ્યના સૌ નાગટરકોન ેસલામત-સુરવક્ષત રાખિા તમેજ 
ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડ ેતેિી હમદદદી સાથિ ેરાવત્ કરફ્ુય અને 
િધારાનાં મ્યા્વટદત વન્યંત્ણો િધુ એક સપ્ાહ માિે ્યથિાિત 
રાખિાનો વનણ્વ્ય ક્યયો છે. કોર કવમટિની બઠેકમા ંઆ વનણ્વ્ય 
અનસુાર રાજ્યના ં૮ મહાનગરો સવહત જ ે૩૬ શહેરોમાં રાવત્ 
કરફ્ય ુતા.૧૧ મ-ેર૦ર૧ સુધી રાખિામા ંઆિલેો ત ેતા.૧ર મ-ે
ર૦ર૧ થિી તા.૧૮ મ-ેર૦ર૧ એમ સાત ટદિસ માિે દરરોજ રાવત્ના 
૮ િાગ્યાથિી સિારના ૬ િાગ્યા સધુી ્યથિાિત્ અમલમા ંરહેશ.ે 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્યના નાના મોિા િેપારી, ઉદ્ોગો તથિા 
જનતાજનાદ્વને રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ અિકાિિાના હેતુથિી 
રાવત્ કરફ્યુ સવહતના િધારાના વન્યંત્ણોના અમલમાં આપેલા 
સહ્યોગ અંગે આભારની લાગણી વ્યકત કરી હતી. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષ્થિાન ેમળેલી આ 
કોર કવમિીમા ંવશક્ષણ મતં્ીશ્ી ભૂપને્દ્રવસંહ ચડુાસમા, 
ઊજા્વ મતં્ી શ્ી સૌરભભાઇ પિેલ, ગૃહ રાજ્યમતં્ી શ્ી 
જાડેજા, મખુ્ય સવચિ શ્ી અવનલ મટુકમ, મખુ્યમતં્ીશ્ીના 
મખુ્ય અગ્ર સવચિ શ્ી કૈલાસનાથિન ગૃહ વિભાગના  

અવધક મખુ્ય સવચિ શ્ી પકંજકુમાર તમેજ મખુ્યમતં્ીશ્ીના 
અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી મનોજકુમાર દાસ, પોલીસ 

મહાવનદેશક શ્ી આવશષ ભાટિ્યા અન ેિટરષ્ઠ સવચિો જોડા્યા હતા.  
આ ૩૬ શહેરોમા ંપશ ુઆહાર, ઘાસચારો તથિા પશઓુની દિા 

તથિા સારિાર સબંવંધત સિેાઓ, કૃવષ કામગીરી, પે્ િકન્ટ્ોલ અન ેઅન્્ય 
આિશ્યક સિેાઓના ઉતપાદન, પટરિહન અન ેપરુિઠા વ્યિ્થિા, તમામ 
આિશ્યક ચીજિ્તઓુના ંપટરિહન, સગં્રહ અન ેવિતરણન ેલગતી 
તમામ સેિાઓ ્યથિાિત્ રહેશ.ે

આ સમ્યગાળા દરવમ્યાન સમગ્ર રાજ્યમાં શૈક્ષવણક સં્થિા 
અને કોવચંગ સેન્િરો (ઓનલાઇન વશક્ષણ વસિા્ય), વસનેમા 
વથિ્યિેરો, અૉટડિોટર્યમ, એસમેબલી હોલ, િોિરપાક્ક, જાહેર બાગ-
બગીચા, મનોરંજક ્થિળો, સલૂન, ્પા, બ્યુિી પાલ્વર, જીમ, 
સ્િવમંગ પલુ ઉપરાતં તમામ પ્રકારના Malls તથિા Commercial 
Complexes  બંધ રહેશે. •

મહાનગરો - નગરોમાં ‘મારુ શહેર, કોરોનામયુક્ત શહેર’ અનિરાન 
રાજ્યમા ંકોરોનાનુ ંસકં્રમણ અિકે અને 

નાગટરકો સરુવક્ષત થિા્ય ત ેઆશ્યથિી રાજ્ય 
સરકારે મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના 
નેતૃતિ હેઠળ િીમ ગુજરાતે સમ્યબદ્ધ 
આ્યોજન કરી અસરકારક કામગીરી કરી છે. 
તા.૧લી મ ેથિી શરૂ થિ્યલે ‘મારુ ગામ કોરોના 
મકુ્ત ગામ’ અવભ્યાનન ેમળેલી સફળતાને 
ધ્યાન ે લઈન ેઆગામી સમ્યમા ં રાજ્યના 
મહાનગરો-નગરોમા ંપણ કોરોનાનુ ંસકં્રમણ 
અિકે ત ે માિે ‘મારુ શહેર કોરોના મકુ્ત 
શહેર’ અવભ્યાન હાથિ ધરિાનો રાજ્ય 
સરકારે વનણ્વ્ય ક્યયો છે ત ેસદંભભે મતં્ીમડંળના 
સભ્યો, સાંસદશ્ીઓ, ધારાસભ્યશ્ીઓને 
જિાબદારીઓ સોંપાઈ છે. 

ગૃહ રાજ્ય મંત્ી શ્ી પ્રટદપવસંહ 
જાડેજાએ જણાવ્યું હતુ કે,રાજ્યમાં શરૂ 
થિ્યેલ ‘મારુ ગામ કોરોના મુક્ત ગામ’ 
અવભ્યાન અંતગ્વત જનભાગીદારી થિકી 

ગુજરાતના ગામે ગામ કોમ્યુનીિી કોવિડ 
કેર સેન્િરો શરૂ કરા્યા છે. જેમાં દદદીઓ 
સારિાર લઈ રહાં છે. જેના પટરણામે 
તેમના પટરિારજનોમાં સંક્રમણ ફેલાતુ 
અિકાિિામા ંસફળતા મળી છે. તને ેધ્યાને 
રાખીને આ વનણ્વ્ય કરા્યો છે. શહેરોમાં 
આજે દદદીઓને સાજા થિઈ ઘરે જિાનો દર 
િધી રહો છે અને નિા કેસોની સંખ્યામાં 
પણ ઘિાડો થિઈ રહો છે ત્યારે આ 
અવભ્યાન અસરકારક વનિડશે તેિો 
વિશ્ાસ તેમણે વ્યક્ત ક્યયો હતો. રાજ્ય 
મતં્ીમડંળના સભ્યો સવહત જ ેમહાનભુાિોને 
જિાબદારી સોંપાઇ છે તેઓ તે નગરમાં 
જઈને ્થિાવનક પ્રશાસન સાથિે સંકલન 
કરીને જનજાગૃવત દ્ારા અસરકારક 
કામગીરી કરશે.

મંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, કોરોનાનું સંક્રમણ 
અિક ે એ માિ ે ટદલહી, રાજ્થિાન, 

તાવમલનાડુ અને મહારાષ્ટ્રમાં સંપૂણ્વ 
લૉકડાઉન અમલી કરા્યું છે ત્યારે ગુજરાત 
સરકારે રાજ્યમાં ધંધા-રોજગારને અસર 
ન થિા્ય અન ેજનજીિન રાબતેા મજુબ ચાલુ 
રહે અને સંક્રમણ અિકે તે માિે જરૂરી 
વન્યંત્ણો સાથિે આંવશક લૉકડાઉન કરીને 
સંક્રમણને અિકાિિા માિે પ્ર્યાસો ક્યાાં છે 
ત્યારે રાજ્યમા ંઆવંશક લૉકડાઉન અતંગ્વત 
નાના િેપારીઓને ધંધા-રોજગાર શરૂ 
કરિા માિે રજૂઆતો મળી છે તેને ધ્યાને 
લઈને જે  તે વજલ્ાની કોરોનાની 
પટરસ્થિવતનો સંપૂણ્વ તાગ મેળિીને ્યોગ્ય 
વનણ્વ્ય કરાશે તેમ તેમણે ઉમે્યુાં હતુ, ત્યાં 
સુધી ધીરજ રાખી સંક્રમણ અિકાિિા 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા ્યોગદાન આપિા 
અપીલ કરાઇ છે. •
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માત્ર એક જ સપ્ાહમાં રાજરની ૧૩૫૦ ઉપરાંત 
હોસ્પટલોની ફારર સેફટીની ચકાસણી કરાઇ

રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ સ્થિવત અને તેના વનિારણ માિેનાં 
ઉપા્યો-પગલાંઓની વન્યવમત સમીક્ષા માિે મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વિજ્યભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષ્થિાન ેમળતી કોર કવમિીની બઠેકમાં 
રાજ્યોની કોવિડ-19 હોસ્પિલોમા ંફા્યર એન.ઓ.સી., તપાસણી 
અને જસ્િસ ડી.એ.મહેતા તપાસ પંચની ભલામણો અંગે ચચા્વ 
વિચારણા હાથિ ધરિામાં આિી હતી. રાજ્યનાં નગરો-
મહાનગરોમાં કોવિડ હોસ્િપલની ફા્યર પોઇન્િ ઓફ વ્યૂથિી 
ચકાસણી શરૂ કરિામાં આિી છે અને આિી ૧૩૫૦ ઉપરાંત 
હોસ્પિલોની તપાસ મે મવહનાના પ્રથિમ એક સપ્ાહ દરવમ્યાન 
સમગ્ર રાજ્યમાં કરિામાં આિી છે. 

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યના શહેરી વિકાસ 
અને શહેરી ગૃહવનમા્વણ વિભાગ તેમજ ફા્યર સેફિી- અસનિ 
શમનના અવધકારીઓન ેકોરોના સકં્રમણની આ સ્થિવતમા ંરાજ્યની 
હોસ્પિલોમાં આગની આકસ્મક ઘિનાઓ બને તો તેની સામે 
તકેદારીનાં પગલાં તથિા લેિાની થિતી કાળજી અને બચાિ રાહત 
કામગીરી માિે મોક ફા્યર ડ્ીલ ્યોજિા અને હોસ્પિલના ્ િાફને 
ફા્યર ફા્યટિંગ સાધનોના ઉપ્યોગની તાલીમ પણ સમ્યબદ્ધ રીતે 
મળે તે માિે સૂચન ક્યુાં હતું. 

કોર કવમિીની આ બેઠકમાં વશક્ષણ મંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ 
ચડુાસમા, ઊજા્વમંત્ી શ્ી સૌરભભાઇ પિેલ, કા્યદા રાજ્ય મતં્ી શ્ી 
પ્રદીપવસંહ જાડેજા, પચંા્યત રાજ્ય મંત્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ પરમાર 
અન ેમખુ્ય સવચિ શ્ી અવનલ મકુીમ, અવધક મખુ્ય સવચિશ્ીઓ 
શ્ી પકંજકુમાર, ડૉ. રાજીિકુમાર ગપુ્ા, આરોગ્ય અગ્ર સવચિ ડૉ. 
જ્યતંી રવિ, તમેજ િટરષ્ઠ સવચિો સહભાગી થિ્યા ંહતા.ં 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ જસ્િસ ડી.એ.મહેતા તપાસ પચંની ભલામણો 
સંદભ્વમાં ચચા્વ વિચારણા દરમ્યાન જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે 
તાજતેરમા ંવિધાનસભામાં સલિવનકલ એ્િાસબલશમને્િ (રવજ્ટે્શન 
એન્ડ રેગ્યુલેશન એકિ) પસાર ક્યયો છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, ગુજરાતે ફા્યર સેફિી 
અંગેની આગિી પહેલ કરીને રાજ્યના ્યુિા-ઇજનેરોને ખાનગી 
ફા્યર સેફિી ઓટફસર તરીકે તાલીમ અને નોંધણીની વ્યિ્થિા 
વિકાસિીને જુદી-જુદી કેિેગરીના વબસલડંગસને આિા એફ.
એસ.ઓ(FSO) ઇન્્પેકશન બાદ ફા્યર સેફિી સટિ્વટફકેિ ટરન્્યૂ 
કરી શકે તેિી પારદશદી પદ્ધવત ઊભી કરી છે. 

આ અંતગ્વત રાજ્યમાં એફ.એસ.ઓ(FSO) જનરલ 
કેિેગરીમા ં૮૮, એફ.એસ.ઓ એડિાન્સમા ં૧૯ અન ેએફ.એસ.ઓ 
્પેવશ્યાવલિીમાં 26 એમ પ્રથિમ બેચમાં કુલ ૧૩૩ જેિલા 
એફ.એસ.ઓ. નોંધા્યા છે તમેન ેફા્યર ઇવવિપમને્્ટસની ચકાસણી, 
એન.ઓ.સી. અને મોક ડ્ીલ માિે તાલીમ આપિા પણ સજ્જ 
કરિામાં આિશે.

તેમણે ઉમે્યુાં કે, વક્રવટ્કલ મેટડકલ ઇવવિપમેન્્ટસ એકસપા્યરી 
ડેિ પછી ન િાપરિા તેમજ અગત્યના મેટડકલ ઇવવિપમેન્્ટસ કે 
જે િીજપુરિઠાનો ઉપ્યોગ કરતા હો્ય તેને આંતટરક સટક્કિમાં 
ઓિર વહટિંગન ેરોકિા માિે ફેરફાર-બદલિામા ંઆિ ેતે સવુનવશ્ત 
કરિા બાબત ેપણ તપાસ પંચની ભલામણ સદંભ્વમા ંરાજ્ય સરકાર 
જરૂરી કા્ય્વિાહી કરશે. 

બ્યૂરો ઓફ ્િાન્ડડ્વ(BIS) દ્ારા પ્રકાવશત કરિામાં આિેલ 
IS-2190નો ફા્યર બાબતે અમલ કરિા, ફા્યર સાધનોનુ ંવનરક્ષણ, 
જાળિણી, ફા્યર એન.ઓ.સી., ફા્યર સેફિી અને નવસાંગ હોમ 
તથિા હોસ્પિલના ્િાફને ફા્યરની તાલીમ િગેરે સંદભભે પણ આ 
બેઠકમાં ચચા્વઓ હાથિ ધરિામાં આિી હતી.

રાજ્યની મહાનગરપાવલકા અને નગરપાવલકાઓમાં 
અસનિશમન મહેકમ માિે કુલ ૨૩૬૫ જિેલા કમ્વચારીઓની જગ્યા 
ભરી દેિામા ંઆિી છે અન ેબાકીની ખાલી જગ્યાઓ ભરિા માિેની 
કામગીરી પણ એડિાન્સ ્ િેજમા ંછે તમે પણ આ બેઠકની ચચા્વઓ 
દરમ્યાન જણાિિામાં આવ્યું હતું. •

નચંતન
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CMએ સંિનવત ‘થરયા વેવ’ સંિિભે ટા્ક ફોસયાના 
તજજ્ઞ તબીબો અને મંત્રીશ્ીઓ સાથે રણનીનત તૈરાર કરી

કોરોના કોવિડ-19ની થિડ્વ િેિ આગામી ટદિસોમાં આિી શકે 
તેિી દુવન્યાના મેટડકલ એકસપ્ટસ્વ દ્ારા કરેલી સંભાિનાઓને 
પગલે ગજુરાતમાં પણ તેનો સતક્કતા-સજ્જતાથિી સામનો કરિાના 
આગોતરા આ્યોજનરૂપે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ 
ઉચ્ચ્તરી્યમાં પટરસ્થિવતની સમીક્ષા કરી હતી.

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં મુખ્યમંત્ીશ્ી 
વનિાસ્થિાને ્યોજા્યેલી આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્ય 
સરકારની કોવિડ િા્ક ફોસ્વના તજજ્ઞ તબીબો તેમજ GBRCના 
િૈજ્ઞાવનકો અને મંત્ીશ્ીઓ િટરષ્ઠ સવચિો સાથિે ભાવિ રણનીવત 
ઘડિા અંગે ત્ણ કલાક ચાલેલી આ બેઠકમાં વિ્તૃત ચચા્વઓ હાથિ 
ધરી હતી. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ બેઠકમાં ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, કોરોના 
સંક્રમણમાં આ બીજી લહેરમાં છેલ્ા એક સપ્ાહથિી કેસોની 
સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર ઘિાડો થિ્યો છે અને અગાઉના ૧૪૦૦૦ 
કેસોથિી ઘિીને ૧૧ હજાર જેિલી સંખ્યા થિઇ ગઇ છે. 

તેમણે આ સંદભ્વમાં ઉમે્યુાં કે, રાજ્ય સરકાર, તબીબી જગત 
અને જનસહ્યોગના સવહ્યારા પ્ર્યાસોથિી આપણે આ પટરણામ 
મેળિી શક્યા છીએ. 

‘‘હિે, ત્ીજી લહેર જો સંભિત: આિી પડે તો ગુજરાતમાં 
આગોતરું આ્યોજન કરીને મેટડકલ પ્રોિોકોલ, ટ્ીિમેન્િ, 
ઑસકસજન વ્યિ્થિા, હોસ્પિલોમા ંબેડ તમેજ ઇન્ફ્ા્ટ્કચરન ેિધુ 
સુદ્રઢ બનાિિા અંગે આપણે માઇક્રોપલાવનંગ સાથિેનો એકશન 
પલાન ઘડિો પડશે’’ એમ મુખ્યમંત્ીશ્ીએ તજજ્ઞ તબીબો સાથિેની 
ચચા્વમાં જણાવ્યું હતું. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ કહં્ કે, કોરોના સંક્રમણ વન્યતં્ણ 
અન ેસારિારનો પહેલી લહેર અન ેબીજી લહેરનો જે અનભુિ, 
સારિાર પદ્ધવત આપણી પાસ ેછે તનેા આધાર ઉપર ત્ીજી સભંવિત 
િિેમા ંઓછામા ંઓછા લોકો સકં્રવમત થિા્ય, મૃત્યદુર પણ સાિ 

ઓછો રહે એ ટદશામા ંપ્ર્યત્નશીલ રહેિાની આિશ્યકતા છે. 
તેમણે થિડ્વ િેિથિી બચિા-રક્ષણ મેળિિા રાજ્યમાં મોિાપા્યે 

લોકોનું િૅસકસનેશન થિા્ય તે માિે તજજ્ઞ તબીબો પ્રચાર-પ્રસારમાં 
રાજ્ય સરકાર સાથિે જોડા્ય તેિી અવપલ પણ કરી હતી. 

આ િ ા ્ કફ ોસ ્વ  ક વમિ ીન ી  ઉચ્ચ્તર ી્ય  બે ઠ કમ ાં 
મ્યુકોરમાઇકોસીસના રોગચાળા અને તેની સારિાર અંગે પણ 
ચચા્વ હાથિ ધરાઇ હતી.   

રાજ્યના ૯ જેિલા િટરષ્ઠ વનષણાત તબીબોની િા્ક ફોસ્વના 
સભ્યો પૈકી  વિશ્પ્રવસદ્ધ કાટડ્વ્યોલોવજ્િ અને એપેકસ હાિ્વ 
ઇસન્્િટ્ૂિ અમદાિાદના ચેરમેન પદ્મશ્ી ડૉ. તેજસ પિેલ, 
ઇસન્્િિ્ૂયિ ઓફ પસબલક હેલથિ, ગાધંીનગરના ડા્યરેકિર ડૉ. ટદલીપ 
માિલંકર, ઝા્યડસ હોસ્પિલ, ઈન્ફેસકસ્યશ ટડવસઝ કન્સલિન્િ 
અને ્િવલાંગ હોસ્પિલ અમદાિાદના ઇન્ફેકશન ટડવિઝનના 
ડા્યરેકિર શ્ી ડૉ. અતુલ પિેલ, જાણીતા પલમોનોલૉજી્િ અને 
્િવલાંગ હોસ્પિલના વક્રટિકલ કેર ્ પેવશ્યાવલ્િ ડૉ. તુષાર પિેલ, 
એપોલો હોસ્પિલના વક્રટિકલ કેર ્પેવશ્યાવલ્િ ડૉ. મહવષ્વ 
દેસાઈએ બેઠકમાં સહભાગી થિઇને કોવિડ પ્રોિોકોલ તથિા લાઇન 
ઓફ ટ્ીિમેન્િ વિશે પોતાના અનુભિો શેર ક્યા્વ હતા અને સૂચનો 
પણ ક્યાાં હતાં. 

આ િા્ક ફોસ્વના તબીબો અગાઉ પણ રાજ્ય સરકારને કોવિડ 
પ્રોિોકોલ, ટ્ીિમેન્િ પ્રોિોકોલ, મેટડવસન મેનેજમેન્િ િગેરે અંગે 
જરૂટર્યાત મુજબ માગ્વદશ્વન અને સેિાઓ આપતા રહા છે.

બેઠકમાં િા્ક ફોસ્વના તજજ્ઞ તબીબો ઉપરાંત વશક્ષણ મંત્ી 
શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, ઊજા્વ મંત્ી શ્ી સૌરભભાઇ પિેલ, ગૃહ 
રાજ્યમતં્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડજેા, મખુ્ય સવચિ શ્ી અવનલ મકુીમ, 
અવધક મુખ્ય સવચિ શ્ી પંકજકુમાર અને શ્ી એમ. કે. દાસ, 
આરોગ્ય અગ્ર સવચિ શ્ીમતી ડૉ. જ્યંતી રવિ,  તથિા અન્્ય િટરષ્ઠ 
સવચિો જોડા્યાં હતાં.  •

રણનીનત
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રણનીનત

ગ્ામીણ નવ્તારોમાં કોરોનાને ફેલાતો અટકાવવા 
 ‘મારું ગામ, કોરોનામયુકત ગામ’ અનિરાનની ચાવીરૂપ િૂનમકા 
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતના ગ્રામીણ 

વિ્તારોમાં કોરોના િધ ુફેલા્ય નહીં ત ેમાિે ‘મારુ ંગામ, કોરોનામકુ્ત 
ગામ’ અવભ્યાન ચાિીરૂપ ભવૂમકા ભજિી શકે છે તિેો ્પષ્ટ મત 
દશા્વવ્યો છે. ૧૦ જિેલા ગામ આગિેાનોની એક સવમવત બનાિીને 
ગામમા ંકોઇ જગ્યાએ ભીડભાડ ના થિા્ય, સોવશ્યલ ટડ્િન્સ જળિા્ય 
અન ેલોકો મા્ક પહેરતા ંથિા્ય એ બાબત સવુનવચિત કરિાથિી ગામમાં 
કોરોનાના કેસો િધતા ંઅિકાિી શકાશ ેએમ તમેણ ેઉમ્ેયુાં હતુ.ં

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ અવભ્યાનને િધુ વ્યાપક ફલક પર 
વિ્તારિા તેમજ દરેક ગામમાં તબીબી સુવિધા અવિરત મળતી 
રહે તે હેતુસર ગાંધીનગરથિી િીટડ્યો કોન્ફરન્સ મારફતે રાજ્યના 
તમામ વજલ્ા વિકાસ અવધકારીશ્ીઓ અને સી.ડી.એચ.ઓ.શ્ી  
સાથિે તાજેતરમાં સમીક્ષા બેઠક કરી હતી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વજલ્ા વિકાસ અવધકારીશ્ીઓને વજલ્ા / 
તાલુકા કક્ષાએ િીમ બનાિી ગામડાઓમા ં‘મારુ ંગામ કોરોનામકુત 
ગામ’ અવભ્યાન હેઠળ ઊભા કરા્યેલા CCCC (કોમ્યુવનિી 
કોવિડ કેર સેન્િર)ની મુલાકાત લઇને ત્યાં રહેિા, જમિા, પૂરતા 
પ્રમાણમાં દિાઓનો જથથિો, પીિાના શુદ્ધ પાણી અને ્િચછતા 
સવહતની તમામ સુવિધાઓની ચોકસાઇ કરિાનું સૂચન ક્યુાં હતું. 

આિા કોમ્યવુનિી કોવિડ કેર સને્િસ્વમા ંજરૂરી પ્રાથિવમક સવુિધાઓ 
વિના વિલબં ેઅન ેસમ્યસર મળે ત ેમાિે તાલકુા વિકાસ અવધકારીઓ 
જ-ેત ેવજલ્ાના વિકાસ અવધકારીના સીધા માગ્વદશ્વનમા ંવ્યિ્થિા 
ગોઠિ ેતિેી તાકીદ પણ મખુ્યમંત્ીશ્ીએ કરી હતી. 

તેમણે ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, છેિાડાના ગ્રામીણ વિ્તારો સુધી 
દિાઓ અને તબીબી સેિાઓ પહોંચાડી કોરોનામુકત ગામનો 
સંકલપ આપણે પાર પાડિો છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ભારપૂિ્વક કહ્ં કે, અત્યારે દરેક ગામમાં 
મ્યા્વટદત સંખ્યામાં અથિિા તો નહીંિત્ કોરોના પોવઝટિિ દદદીઓ 
છે. આિી વ્યટકતઓ જો પોતાના ઘરમાં લોકોની સાથિે જ રહેશે 
તો સંક્રમણ ફેલાિાનો ભ્ય રહેશે. આથિી આિી કોરોના સંક્રવમત 
તમામ વ્યટકતઓને CCCC ખાતે આઇસોલેિ કરિામાં આિે 
તો સંક્રમણ િધતું અિકાિી શકાશે. દદદીના પટરિારજનોની સુરક્ષા 

અને ગામના લાભ માિે પોવઝટિિ દદદીઓ CCCC ખાતે વસફિ 
થિા્ય ત ેપ્રકારની જગૃવત લાિિા માિે ગામના આગિેાન િડીલોની 
દરવમ્યાનગીરીથિી પ્ર્યાસ કરિા પણ તેમણે અનુરોધ ક્યયો હતો. 

તેમણે કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િસ્વમાં રહેલા ગ્રામજનો સાથિે 
તેમના પટરિારજનોની પણ આરોગ્ય તપાસ થિા્ય અને અન્્ય કોઇ 
પટરિારજનમાં સામાન્્ય તાિ, શરદી, ખાંસી જેિાં લક્ષણો જણા્ય 
તો તેને પણ તકેદારી રૂપે આઇસોલેિ કરિામાં આિે તેિું સૂચન 
ક્યુ્વ હતું. 

આિા જરૂરતમંદ વ્યવક્તઓને ્િાન્ડડ્વ દિાઓની ટકિ મળી 
રહે તથિા કોમ્યવુનિી કોવિડ કેર સને્િસ્વમા ંતમેના બી.પી. ઑસકસજન 
લેિલ િગેરેની તપાસ થિા્ય અને જરૂર જણા્યે સારિાર માિે 
આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં િેળાસર ટરફર કરિામાં આિે તેમ પણ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ સૂચન ક્યુ્વ હતું. 

ઉલ્ેખની્ય છે કે, ગુજરાત ્થિાપના ટદિસ ૧લી મે થિી શરૂ 
થિ્યેલા ‘મારું ગામ કોરોનામુકત ગામ’ અવભ્યાન અન્િ્યે અત્યાર 
સુધીમાં રાજ્યના ૩૩ વજલ્ાના ગામોમાં ૧૩૦૬૧ કોમ્યુવનિી 
કોવિડ કેર સેન્િસ્વ ૧ લાખ ર૦ હજાર બેડની ક્ષમતા સાથિે ઊભા 
કરી દેિા્યાં છે. 

‘મારું ગામ કોરોનામુકત ગામ’ના આ ૧પ ટદિસના 
અવભ્યાનમાં ગ્રામીણ જનશવક્તને જોડીને ગામડાંઓમાં કોરોના 
સંક્રમણ વન્યંત્ણ માિેના ઉપા્યો, કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િસ્વ 
જનભાગીદારીથિી શરૂ કરીન ેત્યા ંસામાન્્ય લક્ષણોિાળા ગ્રામજનોને 
આઇસોલેિ કરિા, ્િાન્ડડ્વ દિાઓનું વિતરણ િગેરે વ્યિ્થિાઓ 
પંચા્યત-આરોગ્ય વિભાગના સહ્યોગથિી ઊભી કરિામાં  
આિી છે. 

 મુખ્યમંત્ીશ્ીએ વજલ્ા વિકાસ અવધકારીશ્ીઓ અને 
CDHO સાથેિ ્યોજેલી આ િીટડ્યો કોન્ફરન્સમાં પંચા્યત 
રાજ્યમંત્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ પરમાર, મુખ્ય સવચિ શ્ી અવનલ 
મકુીમ, આરોગ્ય અગ્ર સવચિ ડૉ. જ્ંયતી રવિ, ગ્રામ વિકાસ સવચિ 
શ્ી વિજ્ય નહેરા, આરોગ્ય કવમશનર શ્ી વશિહરે િગેરે પણ 
જોડા્યાં હતાં. •
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માગયાિશયાન

કોરોનાના સંક્રમણના બીજા તબક્ામા સંક્રમણનુ પ્રમાણ જે 
રીતે િધી રહ્ છે તેની સામે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીના 
અધ્યક્ષ પદે પ્રવતટદન મળતી કોર કવમિીની બેઠકમાં લીધેલા 
મહત્િના વનણ્વ્યો અને એના અસરકારક અમલના પટરણામે 
આપણન ેસકં્રમણ ખાળિામા સફળતા મળી છે. આ અંગે આરોગ્ય 
વિભાગના અગ્ર સવચિ ડૉ.જ્યંતી રવિએ જણાવ્યુ હતું કે,  બીજા 
તબક્ામા ૨૯ એવપ્રલથિી કેસોની માત્ામા ઉત્તરોત્તર ઘિાડો જોિા 
મળી રહો છે તે એક સારો સંકેત છે. 

તેમણે ઉમે્યુ્વ કે, ગ્રામ્ય વિ્તારોના નાગટરકોને સુરવક્ષત કરિા 
‘મારંુ ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ અવભ્યાનનો રાજ્યવ્યાપી શુભારંભ 
થિ્યો છે અને કોવિડ કેર સેન્િર કા્ય્વરત થિ્યાં છે જેના પટરણામે 
ગ્રામ્ય ્તરે સામાન્્ય લક્ષણો ધરાિતા દદદીઓને તિટરત સારિાર 
મળશે અન ેકોરોનાની ચઈેન તોડિામાં પણ સફળતા મળશ.ે એિલા 
માિે લોકો પ્રાથિવમક તબક્ે વનદાન કરાિી સારિાર લે તો ચોકકસ 
વક્રટિકલ થિતા બચી શકશે.

રૉ. તેજસ પટેલ: કાદરયારોલોનજ્ટ, હૃિર 
રોગના નનષણાત

કોરોનાના બીજા િિૅમા ં દદદીઓમાં કાટડ્વ્યોલોવજકલ ક્રાઈવસસ 
જોિા મળી છે. કોરોનામાથંિી ટરકિર થિઈન ેઆરામ કરતા કેિલાક 
દદદીઓમાં ૧૫થિી ૨૫ ટદિસ પછી હૃદ્યની નળીઓમાં બલડ 
સક્યુ્વલશેનમા ંલિૉટિંગ જોિા મળે છે. સમ્યસર દદદીની સારિાર થિા્ય 
તો દદદીઓ સાજા થિઈ જા્ય છે.  કોરોનાની ટરકિરી પછી કોઈ વ્યવક્તને 
છાતીમા ંદખુાિો થિા્ય કે બીજી કોઈ તકલીફ કે લક્ષણો દેખા્ય તો 
તરત જ હૃદ્યનુ ંવનદાન કરાિી લિંુે જોઈએ. દદદીન ેસમ્યસર સારિાર 
મળી જા્ય  તો કોસમપલકેશન્સ થિતા ંનથિી. કોરોનાની સારિાર દરવમ્યાન 
દદદીનુ ંd-dimer િધી જતુ ંહો્ય છે, ત્યારે ડૉકિર દદદીન ેલોહી 
પાતળંુ કરિાની દિા આપતા જ હો્ય છે.  દદદીઓએ જરૂટર્યાત પ્રમાણે 
એક કે બ ેમવહનાથિી લઈન ેત્ણ મવહના સધુી દિા લિેી જોઈએ, 
પરંત ુપોતાના ડૉકિરની સલાહ પ્રમાણ.ે

કોરોનાનો ત્ીજો િૅિ કેિો હશે ? અને ક્યારે આિશે.? એ 
વિષે બોલતાં ડૉ. તેજસ પિેલે કહ્ં હતું કે, કેસો ઓછા થિા્ય એિલે 
લોકોમાં કમફિ્વ લેિલ આિી જા્ય છે, પછી લોકો ટરલેકસ થિઇ જા્ય 
છે, પટરણામે કોરોના ઉથિલો મારે છે. એિલે જ સેકન્ડ િૅિમાં 
આપણન ેઘણી તકલીફો પડી. ્ પવેનશ fluની પિેન્વ પ્રમાણ ેજોઈએ 
તો કોરોનાના ત્ીજા િિૅની માનવસકતા રાખી શકા્ય પરંતુ કોરોના 
સામેની કાળજીનું ચુ્ત પાલન કરીશું તો આ સંભાિના  
અિકાિી શકીશું.

રૉ. અતયુલ પટેલ : ઇનફેકશન દરનવઝનના 
દરરેકટર, ્ટનલિંગ હોસ્પટલ, અમિાવાિ
્િવલાંગ હોસ્પિલ અમદાિાદના ઇન્ફકેશન ટડવિઝનના 

ટડરેકિર ડૉ. અતુલ પિેલે જણાવ્યું કે, શરદી જેિા િાઇરલ 
ઇન્ફેકશનની જમે કોરોનાનો પણ એક નચેરલ કોસ્વ હો્ય છે, અમકુ 
ટદિસો સુધી તે શરીરમાં રહે છે. સ્િરોઈડ કોરોનાના નેચરલ 
કોસ્વમાં બદલાિ લાિે છે અને વ્યવક્તની ઈમ્યૂન વસવ્િમને સપ્રેસ 
કરે છે જેથિી મ્યુકરમાઇકોવસસ શરીર પર હાિી થિિાની સંભાિના 
િધી જા્ય છે. કોરોના પહેલા મ્યુકરમાઇકોવસસ થિિાનું મોિું કારણ 
ડા્યાવબિીસ હતું. સ્િરોઈડ લેિાથિી ્િાદુવપંડ પર તે અસર કરે છે 
અને વ્યવક્તના શરીરમાં ડા્યાવબિીસની અસર જન્માિે છે. આમ 
ડા્યાવબિીસ, કોરોના અને ્િીરોઇડનું ડેડલી કોસમબનેશન 
મ્યુકરમાઇકોવસસને અનુકૂળ માહોલ આપે છે. 

તમેણ ેકહ્ ંકે, મ્યકુરમાઇકોવસસની ફૂગ સડો પામતા શાકભાજી 
અન ેકચરામા ંજોિા મળે છે સામાન્્ય રીત ેત ેઆપણી આસપાસના 
િાતાિરણમાં બધે જ વ્યાપ્ છે. આપણે રોજ આ ફૂગના વિષાણુને 
શ્ાસમાં લઈએ છીએ પરંતુ પૂરતી રોગ પ્રવતકારક શવક્ત ધરાિતા 
સામાન્્ય માનિીને તેનાથિી નુકસાન થિતું નથિી.

તેમણે ઉમે્યુાં કે, કોરોના થિ્યા બાદ વ્યવક્તને જો માથિું, આંખ, 
જડબા અને ગળામાં દુખાિો જેિાં લક્ષણો જણા્ય તો તરત જ 
્યોગ્ય તબીબી તપાસ કરાિિી જોઈએ. મ્યુકરમાઇકોવસસ લાંબી 
સારિાર માંગી લેતું હો્ય છે અને આ ટક્સામાં મૃત્યુ દર અલગ-
અલગ શહેરોમાં ૩૮ થિી ૪૫ િકા જોિા મળ્યો છે.

ડૉ.અતુલે કહ્ં કે, કોવિડના ઘણા દદદીઓ આઇ.સી.્યુ. અને 
ઑસકસજનની કે કોઇ અન્્ય દિાઓની જરૂર પડશે તેિું વિચારી 
માનવસક તણાિમાં આિી જતા હો્ય છે પરંતુ એ ્યાદ રાખિું 
જોઈએ કે માત્ ૨૦ િકા દદદીઓને જ વસમિોમેટિક સપોટિ્વિ કેરની 
જરૂર છે. રેમડેવસવિરનો ઉપ્યોગ પણ તબીબની સલાહ પ્રમાણે 
જ કરિો જોઈએ. રેમડેવસવિર લાઇફ સેવિંગ ડ્ગ છે તેિું કોઇ જ 
્િડીમાં પુરિાર થિ્યું નથિી. રેમડેવસવિર માત્ દદદીનો હોસ્પિલ ્ િે 
ઘિાડે છે. રેમડેવસવિરના ઉપ્યોગથિી મૃત્યુદરમાં કોઇ જ ફેરફાર 

કૉનવર ટા્ક ફોસયાના તબીબોનયું ઉપરોગી માગયાિશયાન
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થિ્યો નથિી. આ ઉપરાંત કોરોના થિતા જ દદદીને રેમડેવસવિર 
ઇન્જેકશન આપિાથિી પણ કોઈ ફા્યદો થિતો નથિી.

રૉ. તયુષાર પટેલ : પલમોનોલૉનજ્ટ અને 
્ટનલિંગ હોસ્પટલના 

નરિદટકલ કેર ્પેનશરાનલ્ટ
િા્ક ફોસ્વના સભ્ય અને જાણીતા પલમોનોલૉવજ્િ અને 

્િવલાંગ હોસ્પિલના વક્રટિકલ કેર ્પેવશ્યાવલ્િ ડૉ. તુષાર પિેલે 
પો્િ કૉવિડ લંગસ ફાઈબ્ોવસસ વિશે વિ્તૃત માવહતી આપતા 
કહ્ં હતું કે, કોરોનામુક્ત થિઈ ગ્યેલા દદદીઓ પૈકી મોિાભાગના 
દદદીઓને ફેફસામાં વશવથિલતા આિી જિાને કારણે શ્ાસ લેિામાં 
થિોડી તકલીફ પડિી કે ખૂબ થિાક લાગિા જેિી તકલીફ થિતી 
હોિાની સૌથિી િધુ ફટર્યાદ મળે છે. દોઢ િષ્વના કોરોના ટ્ીિમેન્િ 
સબંવંધત અનભુિન ેઆધારે એિલુ ંચોક્સ કહી શકંુ છુ ંકે, ફેફસાનું 
ડેમેજ લાંબો સમ્ય રહેતું પણ નથિી. કોરોનામુક્ત થિ્યેલા દદદીઓએ 
ફેફસાં મજબૂત કરિા વિશેષ ધ્યાન આપિું જરૂરી છે. તેના માિે 
્યોગ - પ્રાણા્યામ તથિા ફેફસાને મજબૂત કરિા માિેની કસરતો 
કરિી જ જોઈએ. ફેફસાને લાગતી ટફવઝ્યોથિેરાપી ટ્ીિમેન્િ પણ 
લઈ શકા્ય. પો્િ કૉવિડ લંગસ ફાઈબ્ોવસસથિી ડરિાની જરૂર નથિી 
પરંત ુતકેદારી રાખીન ેકોરોનામકુત દદદીએ ફેફસા ંમજબૂત કરિાની 
કસરત કરિી એિલી જ જરૂરી છે.

રો.મહનષયા િેસાઈ: નરિદટકલ કેર ્પેશરાનલ્ટ, 
એપોલો હોસ્પટલ

કોરોનાના દદદીઓની સારિારન ેલઇન ેઅનકે ઊભી થિઇ રહેલી 
ગરેસમજ અગં ેિાત કરતા ડૉ.મહવષ્વ દેસાઈએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, સામાન્્ય 
લક્ષણો ધરાિતા દદદીઓએ શરૂઆતના ૫-૭ ટદિસમા ંકોઈ િધારાના 
ટરપોિ્વ કે પછી સીિી ્કેન કરિાની પણ જરૂર હોતી નથિી. માત્ ઘરે 
આઇસોલિે થિઇન ેપણ ઝડપથિી ટરવિરી મળેિી શકે છે. કોરોનાનાં 
સામાન્્ય લક્ષણો ધરાિતા દદદીઓએ શરૂઆતના ૫-૭ ટદિસ 
દરમ્યાન ખૂબ જ આરામ કરિો જોઇએ, ખૂબ માત્ામાં પ્રિાહી 

લેિું જોઇએ.
સ્િરોઇડ દિાનો ઉપ્યોગ અંગે તેમણે િધુમાં જણાવ્યું  કે, 

કોરોના પોવઝટિિ આિનારા દદદીઓએ શરૂઆતના ૫-૭ ટદિસ 
સુધી સ્િરોઇડ દિાનો ઉપ્યોગ િાળિો જોઈએ. ૭ ટદિસ બાદ 
ડોકિરની સલાહ મુજબ જ સ્િરોઇડનો ઉપ્યોગ કરિો જોઈએ.

રૉ.દિલીપ માવળંકર: રારરેકટર, 
ઇસન્ટટ્ૂટ ઓફ પસ્લક હેલથ

ઇસન્્િટ્િૂ ઓફ પસબલક હેલથિના ડા્યરેકિર ડૉ.ટદલીપ માિળંકરે 
જણાવ્ય ુહતુ ંકે, કોરોનાન ેનાથિિા માિે આપણ ેઘણા સમ્ય્યથિી પ્ર્યાસો 
ક્યા્વ છે જને ેસફળતા મળી છે. આગામી સમ્યમા ત્ીજો િિે આિિાની 
સભંાિના સિેાઈ રહી છે ત ેમાિે આપણ ેસૌ એ તકેદારી સાથિ ેસચતે 
રહેિાની જરૂર છે. તમેણ ેઉમે્યુ્વ કે, બીજા તબક્ામા ંગામડાઓમા ંજે 
રીત ેકેસો િધી રહા છે ત ેમાિે ગ્રામીણ કક્ષાએ કોવિડ કેર સેન્િર શરૂ 
કરી દેિા્યા ંછે ત્યારે દદદીઓ આઈસોલશેનમા ંરહે તો એના પટરિારને 
સકં્રમણથિી બચાિી શકશ.ે આિા ંસામાન્્ય લક્ષણો ધરાિતા દદદીઓ 
જો આઈસોલશેનમા રહીન ેસારિાર લ ેતો ગ્રામ્ય ્ તરે ચોકકસ સંક્રમણ 
અિકાિી શકીશુ.ં

તેમણે ગામડાઓમા સંક્રમણ અિકે એ માિે ભીડ એકત્ ન 
કરીએ અને ્યોગ્ય સોશ્યલ ટડ્િસન્સગનું પાલન કરીને કોવિડના 
પ્રોિોકોલનુ પણ ચુ્તપણે પાલન કરિા અનુરોધ ક્યયો હતો. આ 
ઉપરાંત લોકોમા જાગૃવત આિે એ માિે સંવનષ્ઠ પ્ર્યાસો કરીએ 
અને સૌ નાગટરકો પણ ્િ્યં જાગૃત બને એ પણ એિલુ જ જરૂરી 
છે. ભીડમા જઈએ ત્યારે ડબલ મા્ક રાખીએ, સોશ્યલ ટડ્િન્સ 
રાખીએ તેમજ સેનીિાઈઝેશન અને િેન્િીલેશનની ્યોગ્ય 
વ્યિ્થિાઓ પોતાના ઘરમાં રાખિુ જોઈએ. તેમજ વબમારી જણા્ય 
તો સતિરે વનદાન કરાિીને તેની સારિાર ઝડપથિી શરૂ કરિી જેના 
પટરણામે આપણે વક્રિીકલ પટરસ્થિવતમાંથિી ચોકકસ બચી શકીશું 
તમેણ ેકોરોનાથિી બચિા માિે િટેકસન ઉપલબધ છે તો સૌ નાગટરકો 
એ સહેજપણ ગભરા્યા િગર િેકવસન લઈ લેિી જોઈએ તેમ 
તેમણે ભારપૂિ્વક અનુરોધ ક્યયો છે. •

માગયાિશયાન
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‘મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ’ 
આરસોદરરા અને ચેખલા ગામે 

CMએ ગ્ામજનો વચ્ે પહોંચીને એમને હૂંફ આપી 
સિંાદ સમ્્યાના ઉકેલ માિેનુ ંપહેલુ ંપગવથિ્ય ુછે. સિંાદ દ્ારા 

જ લોકોની સમ્્યાઓ જાણી શકા્ય છે અન ેઉકેલી શકા્ય છે. 
મુખ્યમંત્ીની સંિેદનશીલતાના કારણે લોકો સહજતાથિી અને 
સરળતાથિી પોતાની મશુકેલીની િાત મોકળા મન ેરજ ૂકરી શકે છે. 
પહેલાના સમ્યમા ં રાજા છપૂા િશે ે રાત્ી ભ્રમણ કરી લોકોની 
સમ્્યાઓનો તાગ મેળિતા. આિું જ ગુજરાતમાં પણ થિ્યું. 
મખુ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ કોમન મને સી.એમ. તરીકે 
આરસોટડ્યા અન ેચખેલાના ગ્રામજનો સાથેિ ગામના ચોરામા ંબસેીને 
કોરોના પ્રોિોકોલ વન્યમોના પાલન સાથેિ સહજ સિંાદ ક્યયો હતો.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્યનાં ગામોને કોરોનામુક્ત રાખિા અને 
કોરોનાની આ બીજી લહેર પર જનશટકતના સહ્યોગ અને રાજ્ય 
સરકારની આરોગ્ય સિેાઓના વ્યાપ દ્ારા કોરોનાન ેપરા્ત કરિા 
જ ેજોઇશ ેત ેકરીન,ે સવુિધા નવહ હો્ય તો ઊભી કરીન ેપણ કોરોના 
સામેનો આ જંગ જીતિાનો પ્રબળ આતમવિશ્ાસ ગાંધીનગરના 
કલોલ તાલકુાના આરસોટડ્યા ગામ ખાત ે‘મારુ ંગામ, કોરોનામકુ્ત 
ગામ’ અવભ્યાન અંતગ્વત વનમા્વણ કરિામાં આિેલા કોવિડ 
કોમ્યુવનિી સેન્િરની મુલાકાત દરમ્યાન વ્યક્ત ક્યયો હતો 

કોરોના સંક્રમણની બીજી લહેર પડકારરૂપ છે. આ પ્રકારની 

મહામારી સદીમાં એક િખત આિતી હો્ય છે. ગત સદીમાં 
1920માં ્પેવનશ ફલુ નામની મહામારી આિી હતી. તે સદીમાં 
ક્યાં આિલી મેટડકલ સુવિધા કે ડૉકિરો હતા, તેમ છતાં તે 
મહાબીમારીને નાથિિામાં માનિજાત સફળ રહી હતી. આજે 
કોરોનાને હરાિિા આપણી પાસે અનેક મેટડકલ સેિાઓ દિાઓ 
ઉપલબધ છે એિલે કોરોના સામે આપણી જીત વનવચિત છે એમ 
તેમણે કહ્ં હતું. 

કોરોનાની પ્રથિમ લહેર િખતે આપણી પાસે િૅસકસન ન હતી. 
તેમજ બીમારી નિી હોિાથિી તેના ચોક્સ વનદાન માિે શું કરિું 
ત ેિાતથિી ડૉકિરો મૂઝંિણમા ંહતા. પરંત ુબીજી લહેર િખત ેદેશમાં 
િસૅકસનશેન ચાલી રહ્ ંછે. તમેજ કોરોનાના સારિાર અન ેવનદાન 
પદ્ધવત ્યોગ્ય રીતે કરિામાં આિી રહી છે.

કોરોના સામેની આ લડતમાં આપણે થિાકિું નથિી, હારિું નથિી 
અને વનરાશ પણ નથિી થિિું તેિું કહી તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રથિમ 
કોરોનાની લહેર િખત આપણને દરરોજ ૨૫૦ મેવટ્ક િન 
અૉટકસજનની જરૂટર્યાત હતી. પણ આજે બીજી લહેરમાં સંક્રમણ 
િધતા દરરોજ ૧ હજાર મવેટ્ક િન ઑસકસજનની જરૂટર્યાત ઉભી 
થિઇ છે. તે માિે પણ રાજ્ય સરકારે સુચારુ આ્યોજન ક્યુાં છે. ૪૦ 
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ટદિસમાં રાજ્યમાં ૫૫ હજાર આઇ.સી.્યુ.અને ઑસકસજનની 
સુવિધાિાળા બેડ ઊભા કરિામાં આવ્યા છે. તેમજ તા. ૧૫ માચ્વ, 
૨૦૨૧ પહેલા રાજ્યમાં હોસ્પિલોમાં ૪૧ હજાર બેડ હતા, જે 
બેડની સંખ્યા આજે ૧ લાખની કરિામાં આિી છે. 

‘મારું ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ અંતગ્વત કોમ્યુવનિી કોવિડ 
કેર સને્િરમા ંરાજ્યમા ંિધ ુએક લાખ બડેની સવુિધા ઉભી કરિામાં 
આિી છે. તમેણ ેકહં્ હતંુ કે, રેમડેવસવિર ની સમગ્ર દેશમા ંતાકીદની 
જરૂટર્યાત છે, તમે છતા ંએક માસમા ં૭ લાખ જિેલા રેમડેવસવિરની 
વ્યિ્થિા કરીને ગુજરાતમાં કોરોનાના અનેક દદદીઓના જીિન 
બચાવ્યા છે. ક્યાં્ય મેટડકલ ્િાફની પણ ઘિ ના પડે તે હેતુથિી 
ડોકિસ્વ નસ્વ પેરમેટડકલ ્િાફ િગેરેની ભરતી માિે રાજ્ય સરકારે 
વજલ્ા કલેકિરોને સત્તા આપી છે. એિલું જ નવહ રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા ફેબી ફલ્યુ સવહતની જરૂરી દિાઓનો રાજ્યના તમામ 
પી.એચ.સી. અને સી.એચ.સી.માં પૂરતો ્િોક ઉપલબધ કરાિી 
દીધો છે. અનેક પ્રજાલક્ષી વનણ્વ્યો કરીને કોરોના સામેનો જંગ 
જીતીશું, તેિો આતમવિશ્ાસ લોકોને આપ્યો છે. બીજી લહેરમાં 
હિ ેછેલ્ા બે ત્ણ ટદિસથિી કોરોના કેસો ઘિી રહા છે તેનો ઉલે્ખ 
કરતાં મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, ત્ીજી લહેરના સામના 
માિે પણ સરકારે આગોતરી તૈ્યાર કરી છે. 

તેમણે છેલ્ા એક િષ્વથિી કોરોના જંગમાં સતત ખડેપગે સેિા 
આપતાં ડા્વકિર, નસયો અને પેરામેટડકલ ્િાફને સેિાની પ્રશંસા 
કરી હતી. તેમજ આ સેિાકી્ય કા્ય્વમાં જીિ ગુમાિનાર સિભે પ્રથિમ 
હરોળના કોરોના િોટર્યસ્વને શ્ધધા સુમન અપ્વણ ક્યા્વ હતા. 

શહેરમાં કેસ ઘિી રહા છે પરંતુ હિે ગામડામાં કેસ િધી રહા 

છે, તેની વચંતા વ્યક્ત કરી મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય 
સરકારનો ્પષ્ટ વનધા્વર છે કે ગામડાઓને કોરોના સંક્રમણથિી 
બચાિિા છે. રાજ્ય સરકાર દ્ારા રાજ્યના ્થિાપના ટદિસથિી 
‘મારું ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ અવભ્યાન શરૂ કરિામાં આવ્યું 
છે લોકોની જાગૃવત ગ્રામજનોના સહ્યોગ અને રાજ્ય સરકારની 
આરોગ્ય સેિા વ્યાપ િધારીને આ અવભ્યાન થિકી ગામડાઓમાં 
કોરોનાનું સંક્રમણ ધિાડી શકાશે.

રાજ્યના તમામ ગામના ગ્રામજનોન ેમા્ક અિશ્ય પહેરિાની 
અન ેકોરોના ગાઈડ લાઇનના વન્યમો પાળિાની નમ્ર ભાિે અપીલ 
કરતા મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુાં હતું કે, ગામડાઓ સવહ્યારો સંકલપ 
કરશે તો આપણે કોરોના સામેનો જંગ ચોક્સ જીતીશું.

આરસોડી્યા ગામની પાણી સવમવતના ચરેમને શ્ી ભીખાભાઇએ 
જણાવ્યું હતું કે, કોરોના મુક્ત ગામ બનાિિા માિે ગામના સિભે 
ગ્રામજનો સંગટઠત થિઇને કામ ક્યુાં છે. આ કામને સાથિ્વક કરિા 
માિે વજલ્ા િહીિિી તંત્ની ઉત્તમ સવુિધા મળી છે. તેમજ દદદીઓ 
સવહત ગામમા ંવન્યવમત ઉકાળા અન ેઅન્્ય જરૂરી દિાની સવુિધા 
મળી રહી છે. આ ઉત્તમ કા્ય્વ થિકી કોરોના મુક્ત ગામ બનાિીશું 
તેિો અમને આતમ વિશ્ાસ આિી ગ્યો છે 

ગામની સેિા સહકારી સં્થિાના ચેરમેન શ્ી રમેશભાઇ પિેલે 
જણાવ્યું હતંુ કે, જે ગ્રામજનોને આ કોમ્યુવનિી કેર સેન્િરમાં 
રાખિામાં આવ્યા છે તેમની જમિાની િગેરે સુવિધા ગ્રામજનો 
ની સવમવત સાથિે મળીને કરી રહી છે. આ સેન્િર શરૂ કરિાના 
કારણે કોરોના પોવઝિીિના દદદીના પટરિારજનો સંક્રવમત થિતા 
અિક્યા છે જેથિી ધીરે ધીરે ગામમાં કોરોનાના કેસ ઘિી રહા છે 
અને ગામ કોરોના મુક્ત ગામ ચોક્સ બનિાનું જ છે. 

મુખ્ય મંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ ગ્રામજનો સાથિે ચોરામાં 
સંિાદ ક્યા્વ બાદ સેન્િરની રૂબરૂ મુલાકાત કરીને સેન્િરની 
સુવિધાઓની વિગતો મેળિી હતી.

આ પ્રસગેં ગ્રામ વિકાસ કવમશનર શ્ી વિજ્ય નહેરાએ જણાવ્યુ ં
હતુ ંકે, કોરોનાની પડકારજનક પટરસ્થિવતમા ંમહાનગરોમા ંકોરોના 
કેસ ઘિી રહા છે. પરંત ુગામડાઓમા ંકોરોના કેસ ન િધ ેત ેમાિે 
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રાજ્ય સરકાર દ્ારા રાજ્યના ્થિાપના ટદિસથિી ‘મારું ગામ, 
કોરોનામકુ્ત ગામ’નો નિીન અવભગમ રજ ૂકરિામા ંઆવ્યો છે.

આ અવભગમમાં ત્ણ – ચાર ટદિસમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ૧૫ 
હજારથિી િધુ કોવિડ કોમ્યુવનિી સેન્િરો ઊભાં થિ્યાં છે. ૧ લાખ 
૩૫ હજાર બેડની સુવિધા ઊભી થિઇ છે. કોરોનાને નાથિિા માિેનો 
સિભેશ્ષે્ઠ ઉપા્ય છે ટ્વેસંગ, િેસ્િંગ અન ેસિભેલન્સ. તમેણ ેકોરોનાથિી 
સંક્રવમત વ્યવક્તઓ ઘરે રહે તેના કરતા આ સેન્િરમાં રહે તો 
ગામમાં સંક્રમણ આપોઆપ ઘિશે. તેમજ જરૂરી આરોગ્યલક્ષી 
સુવિધાઓ મળી રહેશે. 

ગાંધીનગરના કલેકિર શ્ી ડૉ. કુલદીપ આ્ય્વએ જણાવ્યું હતું 
કે, આરસોટડ્યા ગામમાં હાઉસ િુ હાઉસ સિભેમાં ૪૩૩ જેિલા 
વ્યવક્તઓ શંકા્પદ માલુમ પડી હતી. જેમાંથિી ૩૦૭ વ્યવક્તઓનું 
િેસ્િંગ કરિામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જ ૈપકૈી ૯૭ લોકોન ેકોરોના પોવઝટિિ 
માલુમ પડ્યો હતો. જેમને ્યોગ્ય સારિાર મળતા આજે ગામમાં 
માત્ ૧૯ વ્યવક્ત કોવિડ સેન્િરમાં હતી. જે પૈકી આજે માત્ આઠ 
કોરોનાના દદદી આ સેન્િરમાં સારિાર હેઠળ છે. આ પ્રસંગે વજલ્ા 
વિકાસ અવધકારી શ્ી શાલીની દુહાન, કલોલ પ્રાંત અવધકારી શ્ી 
એ.ડી.જોષી સવહત ગામના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહાં હતાં.

અમિાવાિના ચેખલા ગામે કોમરયુનનટી 
કોનવર કેર સેનટરની મયુલાકાત લેતા CM
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યનાં ગામડાઓમાં 

કોરોનાનું સંક્રમણ અિકાિિા અને ગામડાઓને કોરોનામુક્ત 
રાખિા હાથિ ધરેલા રાજ્યવ્યાપી ‘મારું ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ 
અવભ્યાન અંતગ્વત અમદાિાદ વજલ્ાના સાણંદ તાલુકા સ્થિત 

ચેખલા ગામ કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િરની મુલાકાત લીધી હતી.
મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ ચેખલા ગામના ચોરેથિી સમગ્ર રાજ્યને 

હ્ૈયાધારણા આપતા કહ્ં કે, આખી સરકાર અને સંસાધનો 
કોરોનાની સામ ેઅન ેપ્રજાની પડખ ેછે. રાજ્યમા ંતમામ સવુિધાઓ, 
સંસાધનો ઉપલબધ છે એિલે કોઈએ પણ ડરિાની કે ગભરાિાની 
જરૂર નથિી. કોરોનાને હરાિિા સરકાર કટિબદ્ધ છે જરૂર છે માત્ 
લોકોના સવક્ર્ય સહ્યોગની તેિો ભાિ મુખ્યમંત્ીશ્ી એ વ્યક્ત  
ક્યયો હતો. 

છ લાખથી વધયુ ગયુજરાતીઓએ કોરોનાને પછાડ્ો
ગજુરાતમા ંઅત્યાર સધુીમા ંછ લાખથિી 

િધારે લોકોએ કોરોનાન ેમાત આપી છે. 
તા.૧૪/૫/૨૦૨૧ની સ્થિવતએ ક ુલ 
૬,૦૯,૦૩૧ દદદીઓ કોરોના સામનેો જંગ 
જીતી ગ્યા છે. ગુજરાત માિે બીજા સારા 
સમાચાર એ પણ છે કે દાખલ થિ્યલેા દદદીઓ 
કરતા ંસાજા થિઈન ેઘરે ગ્ેયલા દદદીઓની 
સંખ્યા  િધી  છ ે.  સમગ્ર રાજ્યમાં 
તા.૧૪/૫/૨૦૨૧ના રોજ ૯,૯૯૫ દદદીઓ 
નોંધા્યા હતા તનેી સામ ે૧૫,૩૬૫ દદદીઓ 
સાજા થિઈન ેઘરે ગ્યા છે.

અમદાિાદ શહેરમા ંપણ ૨૭૬૪ નિા 
દદદીઓની સામ ેસાજા થિઈન ેઘરે ગ્યલેા 
દદદીઓની સંખ્યા  ૭,૨૦૯ છે. સરુતમા ંપણ 

૬૩૧ નિા દદદીઓ નોંધા્યા તનેી સામે 
ટડ્ચાજ્વ થિ્યલેા દદદીઓની સંખ્યા ૧૪૧૦ 
છે. રાજકોિ શહેરમા ંપણ દાખલ થિ્યલેા 
દદદીઓ કરતા સાજા થિઇન ેગ્યલેા દદદીઓની 
સખં્યા ઘણી િધારે છે. રાજકોિમાં ૩૧૬ 
નિા દદદીઓ દાખલ થિ્યા છે જ્યારે ૪૩૬ 
દદદીઓ સાજા થિઈને ઘરે ગ્યા છે.

સરુત વજલ્ામા ં નિા ૨૧૯ દદદીઓ 
ઉમરેા્યા છે, તનેી સામ ે૩૫૮ દદદીઓ સાજા 
થિઈન ેગ્યા છે. મહેસાણામા ં૩૩૮ નિા 
દદદીઓ સામ ેસાજા થિઈન ેગ્યલેા દદદીઓ 
૫૦૮ છે. પંચમહાલમાં ૧૯૮ નિા દદદીઓ 
દાખલ થિ્યા છે, તનેી સામ ે૩૨૮ દદદીઓ 
સાજા થિઈન ેગ્યા છે. ગાધંીનગર શહેરમાં 

૧૨૫ નિા દદદીઓ નોંધા્યા છે, તેની સામે 
૨૦૦ દદદીઓ સાજા થિઈને ગ્યા છે. 
ભાિનગરમાં નિા ૨૦૧ દદદીઓ છે, જ્યારે 
૩૩૩ દદદીઓ સાજા થિઈન ેગ્યા છે. એિી 
જ રીતે નમ્વદા વજલ્ામાં ૬૭ નિા 
દદદીઓની સામ ે૧૩૨ દદદીઓ સાજા થિઈને 
ગ્યા છે.

રાજ્ય સરકારના સઘન પ્ર્યાસો, 
તબીબો અને સમગ્ર આરોગ્ય તંત્ની 
મહેનત અને સમગ્ર િહીિિીતંત્ના 
પટરશ્મના સારા પટરણામો મળી રહા છે. 
ગજુરાતમા ં કોરોનાના સકં્રમણમા ં ઘિાડો 
નોંધાઈ રહો છે. ગજુરાતનો ટરકિરી રેિ 
પણ ૮૨.૮૨ િકા જિેલો થિ્યો છે. •

કવર ્ટોરી
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મ્ુયકરમાઇકોવસસના દદદીઓ માિે અમદાિાદ, િડોદરા, સરુત, 
રાજકોિ ખાતે અલા્યદા િોડ્વની રચના કરિામાં આિી હોિાનું 
જણાિી તેની સારિાર માિે જરૂરી તમામ ઇન્જેકશન અને 
દિાઓના ઓડ્વર પણ આપી દેિામાં આવ્યું હોિાનું મુખ્યમંત્ીશ્ી 
એ ઉમે્યુ્વ હતુ. 

કોરોના સામેની લડતમાં સારિાર અને સુવિધા અંગેની 
વિગતિાર માવહતી આપતા મુખ્યમંત્ીશ્ી એ જણાવ્યું કે, છેલ્ા 
બે મવહનાથિી દરરોજ રાજ્યની હોસ્પિલોમાં ૧૦૦૦ િનથિી િધુ 
ઑસકસજનનો િપરાશ થિઇ રહો છે જેની પૂરતી વ્યિ્થિા રાજ્ય 
સરકાર પાસે છે. એક માસમાં સાત લાખ રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન 
પૂરા પાડિામાં આવ્યા છે . 15 માચભે રાજ્યભરમાં 45000 કોરોના 
બેડ હતા જે આજે એક લાખ સુધી પહોચ્યા છે. 

અમદાિાદ વજલ્ા કલેકિર શ્ી સંટદપ સાગલેએ અમદાિાદ 

વજલ્ામાં કોરોના સંક્રમણ રોકિા માિે થિઇ રહેલી કામગીરીથિી 
મુખ્યમંત્ીશ્ીને િાકેફ કરતા જણાવ્યું હતુ કે, વજલ્ાના તમામ 
ગામોમાં ગ્રામ ્યોદ્ધા સવમવત કા્ય્વરત કરાઇ છે. જેના દ્ારા લોકોને 
લોકોની અિર જિર પર અંકુશની સાથિે કોરોના િેસ્િંગ, પ્રાથિવમક 
સારિાર, રસીકરણ અન ેકોરોનાની ગાઈડલાઈનના પાલન અંગેની 
જાગૃવત ફેલાિિાનું કા્ય્વ કરિામાં આિી રહ્ં છે. 

વજલ્ામાં કુલ ૪૬૬ કોવિડ કરે સેન્િરમાં ૨૯૨૪ બેડની 
વ્યિ્થિા શરૂ કરિામાં આિી છે એિલું જ નહીં જરૂરી દિાઓ 
પલસ ઓસકસમીિર મીિર , થિમ્વલ ગન, ્કીન િેપરાઇઝર જેિા 
સાધનો ઉપલબધ કરા્યા છે.્યોગા અને આ્યુિભેટદક દિાઓના 
ઉપ્યોગની સમજ પણ આપિામાં આિી રહી છે.

રાજ્યના અન્્ય વજલ્ાઓની સાપેક્ષમાં અમદાિાદ વજલ્ામાં 
અત્યાર સુધી ચાર લાખથિી િધુ કોરોના િે્િ કરિામાં આવ્યા છે. 
જેમાંથિી ૫૯૮૯ વ્યવક્ત કોવિડ પોવઝટિિ જણા્યા છે જેમને સધન 
સારિાર આપિામાં આિી છે. 

જુદા-જુદા તાલુકાઓમાં “મોબાઈલ લેબોરેિરી િાન” અને 
“િેસ્િંગ િાન” પણ કા્યા્વસન્િત કરાઈ છે. રસીકરણ એ કોવિડ 
સામેનું અમોઘ શ્ત્ છે ત્યારે અમદાિાદ વજલ્ો રસીકરણ ક્ષેત્ે 
સમગ્ર રાજ્યમાં મોખરે છે. 

૯૫૪૬ આરોગ્ય કમદીઓ, ૩૯૦૮૨ ફ્ન્િલાઈન િક્કસ્વને રસી 
અપાઇ છે એ અથિ્વમાં ૯૯% રસીકરણનો લક્યાંક આ બંને િગ્વમાં 
વસદ્ધ કરા્યો છે.જ્યારે ૪૫ િષ્વથિી ઉપરના ૩૧૪૪૭૩, લોકોને 
રસી આપીને ૮૬ િકા લક્યાંક વસધધ કરા્યો છે.

વજલ્ા કલેકિરશ્ીએ અમદાિાદ વજલ્ામાં ઑસકસજનના 
પુરિઠાને ઉપલબધ કરાિિા માિે ઑસકસજન બેંકની વ્યિ્થિાનું 
વનમા્વણ કરિામાં આવ્યુ હોિાનું જણાવ્યુ હતુ. 

અમદાિાદ વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી અરૂણ મહેશ બાબએુ 
જણાવ્યું હતુ કે , વજલ્ામાં સેવનિાઇઝેશન કામગીરીને વ્યાપક 
કામગીરી કરાઈ છે. આરોગ્ય અને ્થિાવનક ્િરાજ્યની િીમો 
દ્ારા અંદાજે ૭.૫૦ લાખ ઘરોમાં સેવનિેશન કરિામાં આવ્યું છે.
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વજલ્ામાં તમામ તાલુકામાં ઉકાળાના એક લાખ પેકેિ તથિા 
એક લાખ મા્કનુ ંવિતરણ કરિામા ંઆવ્ંુય છે. જ્યારે ૩૦ ધન્િતંટર 
રથિ દ્ારા ૫૫૫૬૬૭ આ્યુિભેટદક ઉકાળા-દિા, ૪૮૪૬૦૧ 
હોમી્યોપેવથિક દિાનું વિતરણ કરીને ૧૦ લાખથિી િધુ લોકોને 
સારિાર આપિામાં આિી છે.

વજલ્ામાં કોવિડ બેડની સંખ્યા ૩૦૦થિી િધારીને ૧૭૭૯ 
કરિામા ંઆિી છે.જમેા આઇ.સી.્ય.ુ િસેન્િલેિર ના ૭૬ બડે, ૬૬૨ 
ઑસકસજન બેડનો પણ સમાિેશ થિા્ય છે. સોલા વસવિલ 
હોસ્પિલમાં ૪૫૦ બેડ ઉપરાંત, વજલ્ાની ૪૦ ખાનગી 
હોસ્પિલમાં ૮૬૫ બેડની સાથિે તમામ ૯ તાલુકામાં કુલ ૪૦૪ 
બેડ સાથિે કોવિડ કેર સેન્િર કા્ય્વરત કરા્યા છે.

કેન્દ્રી્ય ગૃહમતં્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહની ગ્રાન્િમાથંિી વજલ્ાના 

સાણંદ અને બાિડા વિ્તારમાં ૭ એમબ્યુલન્સ િાન, મોબાઈલ 
લેબોરિરી િાન,૨ ટડવજિલ એકસ-રે મશીન ૨ સોનોગ્રાફી કલર 
મશીન, ૧૨ બાઇનોક્યલુર માઈક્રો્કોપ, ૬ ઑસકસજન કન્સન્ટ્િેર 
મશીન સવહત અન્્ય સાધનો ફાળિિામાં આવ્યાં છે.

આગામી સમ્યમા ંવજલ્ામાં ૧૦૦ ઑસકસજન કન્સન્ટે્િર,૫૪ 
બા્ય પપે મશીન, વબરલા ફાઉન્ડશેનના સહ્યોગથિી ૨ ઑસકસજન 
પલાન્િ ઉપરાંત િાિા ફાઉન્ડેશન, ઝા્યડસ ફાઉન્ડેશન મારુવતના 
સહ્યોગથિી ૧૦૦-૧૦૦ બેડનું આ્યોજન અને ૩૦ િેસન્િલેિરનું 
પણ આ્યોજન હાથિ ધરિામાં આિશે.

ચેખલા ગામ ખાતેના મુખ્યમંત્ીશ્ીના ગ્રામ્યોદ્ધા કવમિીની 
સાથિેના સંિાદ કા્ય્વક્રમમાં ધારાસભ્ય શ્ી કનુભાઇ પિેલ સવહત 
અવધકારી અને પદાવધકારીગણ ઉપસ્થિત રહા હતા. •

સાહેબ, સામેથી મળવા આવરા એટલે બહયુ સારું 
લાગરયું : જશીબહેન કાળયુિાઈ

શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ ચખેલા ગામના ચોરે ગ્રામજનો સાથેિ સિંાદ સાધ્યા 
બાદ રામજી મટંદર પાસ ેઆિેલા ઘરની મલુાકાત લઈ જાતમાવહતી મળેિી હતી. 
મખુ્યમંત્ીશ્ીએ સૌ પ્રથિમ પરમાર જીલભુા સબરસંગના ઘરની મલુાકાત લઈ 
ઘરમા ં ઉપસ્થિત અમરતબહેનન ેખબર-અતંર પછૂ્યા ં હતા.ં મખુ્યમતં્ીશ્ીએ 
પટરિારના સભ્યોને અચકૂપણે મા્ક પહેરિા માિે તાકીદ કરી. 

ત્યારબાદ મુખ્યમંત્ીશ્ી પાસેની શેરીમાં ઊભેલાં બહેનોને જઈને મળ્યા 
હતા અને તેમને મા્ક પહેરિા માિે પ્રેટરત ક્યા્વ હતા. આ અંગે પ્રવતભાિ 
આપતાં જશીબહેને જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્ીશ્ી સામેથિી આિીને અમને 
મળ્યા એિલે બહુ સારું લાગ્યું. જશીબહેન કહે છે કે, 'અમે થિોડા દૂર હતા 
એિલે મુખ્યમંત્ીશ્ીને સાંભળી શકતા ન હતા, પણ તે આિીને અમને મળ્યા 
અને કોવિડ સંદભભે કાળજી રાખિા માિે અપીલ કરી હતી...અમને લાગ્યું કે 
કોઈક અમારું છે અને અમારી વચંતા કરે છે...' •

કવર ્ટોરી

økwshkík ૧૬ મે, ૨૦૨૧16



"મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ"
રાજરના 17 હજાર ગામોને આવરી લેતયું મહાઅનિરાન 

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાત ્ થિાપના ટદિસ 
૧ લી મ ેથિી ‘મારંુ ગામ કોરોનામકુત ગામ’ અવભ્યાનનો રાજ્યના 
૧૭ હજાર ગામોમા ંપ્રારંભ કરાિતા ંવનધા્વર વ્યકત ક્યયો કે, ગ્રામીણ 
જનશવક્તના સહ્યોગ અને જનજાગૃવતથિી આગામી ૧પ ટદિસ 
આ અવભ્યાન ્યુદ્ધના ધોરણે ઉપાડી આપણે ગુજરાતના દરેક 
ગામને કોરોનામુકત ગામ કરિું છે. રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ 
દેિવ્રતજીની પ્રેરક ઉપસ્થિવતમાં મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ 
રૂપાણીએ સી.એમ. ડશેબોડ્વ માધ્યમથિી રાજ્યના ંગામોના સરપચંો, 
વજલ્ા-તાલુકા પંચા્યત પ્રમુખો, પદાવધકારીઓ, અગ્રણીઓ અને 
વજલ્ા પ્રભારી મંત્ીશ્ીઓ, અવધકારીઓ સાથિે 'મારું ગામ 
કોરોનામકુત ગામ' અવભ્યાનના પ્રારંભ અિસરે ઇ-સિંાદ સાધીને 
માગ્વદશ્વન આપ્યું હતું. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્યના દરેક ગામમાં શાળા સંકુલ, જ્ઞાવતની 
િાડી, મોિાં ખાલી રહેલાં મકાનો, મંડળીઓ, પંચા્યત ઘર જેિી 
જગ્યાઓએ જરૂર જણા્યે આઇસોલેશન સેન્િર, કોવિડ કેર સેન્િસ્વ 
ઊભાં કરિાં અને તેમાં શરદી, ખાંસી, સામાન્્ય તાિ જેિાં લક્ષણો 
ધરાિતા ગ્રામજનોને આઇસોલેિ કરિા અપીલ કરી હતી. 

આિા આઇસોલેશન સને્િસ્વ-કોવિડ કેર સને્િરમા ંરહેલા લોકોના 
રહેિા-જમિા તમેજ ્ િાન્ડડ્વ દિાઓ, વિિાવમન-સી, એવઝથ્ોમાઇવસન, 
પરેાવસિામોલની વ્યિ્થિા ગામના આગિેાનો, ્યિુાનો ઉપાડી લે 

એિંુ આહિાન તમેણ ેક્યુ્વ હતંુ. 
આ સંદભ્વમાં તેમણે કહ્ં કે ‘મારા ગામમાં 

કોરોના પ્રિેશિા દેિો નથિી’ તેિી નેમ સાથિે 
૧૦ વ્યવક્તઓની એક કવમિી બનાિી, તાલકુા-
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી, PHC, CHCના 
સહ્યોગથિી ગ્રામજનોનું િેસ્િંગ, ટ્ેવસંગ અને 
ટ્ીિમને્િની વ્યિ્થિા કરી ગામડાઓંમા ંકોરોના 
સંક્રમણ પ્રિેશતું અિકાિી શકા્ય. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ સૌ ગ્રામજનોને 
તાકીદ કરી કે ૧પ ટદિસ માિે ગામમાંથિી કોઇ બહાર ન જા્ય કે 
બહારની કોઇ વ્યવક્ત ગામમાં આિે નવહ તેિી નાકાબંધી કરીએ. 
એિલું જ નવહ, સરકારે આપેલા વન્યંત્ણો-વન્યમોનું ચુ્ત પાલન 
થિા્ય, ગામ સેવનિાઇઝ પણ થિા્ય તો આ કોરોના સંક્રમણ 
ગામડાંઓમાં ફેલાતું અિશ્ય અિકશે જ. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ વિશ્ાસ વ્યકત ક્યયો કે, દરેક ગ્રામજન પોતાના 
ઘર પટરિાર સાથિોસાથિ ગામની પણ સામૂવહક વચંતા કરશે અને 
કોરોના સંક્રમણ ફેલાતું અિકાિિા સોવશ્યલ ટડ્િસન્સંગ, મા્ક, 
િારંિાર હાથિ ધોિા અને ભીડભાડ ન રાખિી જેિા વન્યમો 
અપનાિશે તો કોરોના સામેની આ બીજી લહેરમાં પણ આપણે 
જંગ જીતી શકીશું. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગુજરાત કોરોનામુકત બને એ 
ટદશામાં સૌ કોઇ રાજ્યના આ ્થિાપના ટદિસથિી સંકલપ લઇને 
જાગૃવત-સતક્કતા દાખિે તેિો અનુરોધ પણ ક્યયો હતો. 

તેમણે રાજ્ય સરકારે કોરોના સંક્રવમતોની સારિાર-વ્યિ્થિા 
માિે અપનાિેલી રણનીવત, બેડ, ઑસકસજન વ્યિ્થિા િગેરેની 
પણ ભૂવમકા આપી હતી. મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહં્ કે, રાજ્યની 
હોસ્પિલોમાં માચ્વ મવહનામાં ૪૧,૮૭૦ બેડ હતા, જે આજે ૧ 
લાખની ઉપર પહોચ્યા છે. ઑસકસજન અને આઇ.સી.્યુ બેડ પણ 
૩.પ ગણા િધ્યા છે તે ૧૬૦૪૩માંથિી પ૭૦૭૩ થિ્યા છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે કોરોનાની બીજી લહેર િધુ વ્યાપક 

કવર ્ટોરી
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અન ેતીવ્ર છે ત્યારે દરેક િાતનો વિરોધ કરિાિાળા અન ેપાણીમાથંિી 
પોરા કાઢિાિાળાને ભગિાન સદબુવદ્ધ આપે. સરકારે રાજ્યની 
આરોગ્ય વ્યિ્થિાને સુદ્રઢ બનાિિા જે કંઇ ક્યુ્વ છે તેને પટરણામે 
જ મૃત્ુયનું પ્રમાણ આપણે એક હદ સુધી રોકી શક્યા છીએ. 
રાજ્યના બે લાખથિી િધુ મેટડકલ-પેરામેટડકલ ્િાફ અને અન્્ય 
વિભાગના કમદીઓ ટદન-રાત જો્યા િગર થિાક્યા, હા્યા્વ કે રોકા્યા 
િગર કોરોના સામેની લડત લડી રહા છે તેઓ પણ અવભનંદનને 
પાત્ છે તેમ તેમણે ઉમે્યુ્વ હતું.

તેમણે રાજ્યના તમામ ્યુિાનો અને ૪પથિી િધુ ઉંમરના 
લોકોના ઝડપથિી રસી મેળિી કોરોના સામેની લડાઇમાં ભાગીદાર 
બને તેિી અપેક્ષા પણ આ તકે વ્યકત કરી હતી. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ‘મારા ગામમાં કોરોના આિિા દેિો જ નથિી’ 
ના ધ્યે્ય મંત્ સાથિે 'મારું ગામ કોરોનામુકત ગામ' અવભ્યાન ૧લી 
મે થિી ૧પ ટદિસ માિે ્યુદ્ધના ધોરણે ઉપાડી લેિા ગ્રામીણ 
જનશવક્તને આહિાન આપ્યું હતું. 

રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ દેિવ્રતે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વ િ જ ્ય ભ ા ઇ  રૂ પ ા ણ ી ન ી 
આગેિાનીમાં ગુજરાત સરકાર 
આ મહામારી સામ ેમજબતૂાઇથિી 
લડત આપી રહી છે. રાજ્યમાં 
ટડસ્ટ્કિ મેવજ્ટ્ેિથિી લઇ હેલથિ 
િક્કર સુધી સૌ કોરોના સામેની 
આ લડાઇમાં વસપાહી બનીન ે
કામે લાગ્યા છે. 

રાજ્યપાલશ્ીએ ગુજરાત 
્થિાપના ટદને સરપંચો સાથેિ 
સી.એમ. ડેશબોડ્વના માધ્યમથિી 
સંિાદ કરતા કહ્ં કે, કોરોનાની 
બીજી લહ ેરમાં  િધુ  લોકો 
સંક્રવમત બની રહા છે, ત્યારે 

ગામે ગામ ઉિા થરા કોનવર કેર સેનટર 
મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણી અને 

રાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય્વ દેિવ્રતની પ્રરેણા-
માગ્વદશ્વનથિી ગજુરાત ્ થિાપના ટદિસ 1 લી 
મે થિી રાજ્યના 17 હજાર ગામોમાં 
કોરોનામવુક્તની સંકલપબદ્ધતા સાથેિ ‘મારુ ં
ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ અવભ્યાનનો 
પ્રારંભ કરિામા ંઆવ્યો છે. મખુ્યમતં્ી શ્ી 
વિજ્યભાઈ રૂપાણી અને રાજ્યપાલશ્ી 
આચા્ય્વ દેિવ્રતના આહ્ાનન ેગ્રામીણજનોએ 
લોકભાગીદારીથિી િધાિી લીધું છે. આ 
અવભ્યાનને  માત્ પાંચ ટદિસના 
િૂકંાગાળામા ંવ્યાપક પ્રવતસાદ સાપંડ્ો છે. 
માત્ પાચં ટદિસના િૂકંાગાળામા ંરાજ્યના 
33 વજલ્ામા ં13061 કોમ્ુયવનિી કોવિડ કેર 
સને્િરનુ ં વનમા્વણ કરી 1 લાખ 20 હજાર 
બડેની વ્યિ્થિા કરાઈ છે. 

કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િસ્વમાં 
ભોજન-ગુણિત્તા્યુક્ત દિાઓ સવહતની 
સેિાઓ ગ્રામીણ જનશવક્તની ભાગીદારીથિી 
સરકારના ગ્રામવિકાસ-પંચા્યતના 
સહ્યોગથિી ઉપલબધ કરાિિામા ંઆિી છે.

રાજ્ય સરકારના પચંા્યત-ગ્રામવિકાસ 
વિભાગ દ્ારા ગ્રામીણ લોકભાગીદારીથિી 
શરૂ કરિામાં આિેલા કોમ્યુવનિી કોવિડ 
કેર સેન્િસ્વના મોવનિટરંગ અને અન્્ય 
વ્યિ્થિાઓનું સંકલન વજલ્ા વિકાસ 
અવધકારીશ્ીની માગ્વદશ્વનમા ંજ-ેત ેતાલકુા 
વિકાસ અવધકારી અને ગામની 10 
વ્યવક્તઓની બનેલી કવમિી કરે છે.

ગ્રામીણ કક્ષાએ સરકારી શાળા, 
કોમ્યુવનિી હોલ, સમાજિાડી, હો્િેલ કે 
સરકારી મકાન જેિા વબસલડંગ ્થિળોનો 

ઉપ્યોગ કરીને કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર 
સેન્િસ્વ શરૂ કરિામાં આિી રહા છે.

રાજ્યમા ંવજલ્ાિાર આિા કોમ્યવુનિી 
કોવિડ કેર સેન્િસ્વની વિગતો જોઈએ તો, 
અમદાિાદનાં 461 કોવિડ સેન્િરમાં કુલ 
3042, અમરેલીનાં 598 કોવિડ સેન્િરમાં 
3492, આણંદનાં 351 કોવિડ સેન્િરમાં 
1838, અરિલ્ીનાં 86 કોવિડ સેન્િરમાં 
1505, બનાસકાઠંાના ં971 કોવિડ સને્િરમાં 
7084, ભરૂચનાં 554 કોવિડ સેન્િરમાં 
4312, ભાિનગરનાં 668 કોવિડ સને્િરમાં 
8771, બોિાદનાં 180 કોવિડ સેન્િરમાં 
1811, છોિાઉદેપરુના ં343 કોવિડ સને્િરમાં 
4270, ડાંગનાં 83 કોવિડ સેન્િરમાં 1242, 
દાહોદનાં 732 કોવિડ સેન્િરમાં 14581, 
દેિભૂવમ દ્ારકાનાં 269 કોવિડ સેન્િરમાં 
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1393 બેડની વ્યિ્થિા ઊભી કરિામાં 
આિી છે. 

આ ઉપરાતં ગાધંીનગરના ં286 કોવિડ 
સેન્િરમાં 4585, ગીરસોમનાથિનાં 310 
કોવિડ સેન્િરમાં 2260, જામનગરનાં 480 
કોવિડ સેન્િરમાં 7964, જૂનાગઢનાં 492 
કોવિડ સને્િરમા ં7090, ખડેાનાં 355 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2529, કચછનાં 441 કોવિડ 
સને્િરમાં 2723, મવહસાગરના ં357 કોવિડ 
સેન્િરમાં 3254, મહેસાણાનાં 608 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2919, મોરબીનાં 360 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2632, નમ્વદાનાં 676 કોવિડ 
સેન્િરમાં 3192, નિસારીનાં 357 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2959, પંચમહાલનાં 487 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2435, પાિણનાં 220 કોવિડ 
સેન્િરમાં 1970, પોરબંદરનાં 159 કોવિડ 
સેન્િરમાં 1303, રાજકોિનાં 571 કોવિડ 
સને્િરમાં 5990, સુરેન્દ્રનગરના ં268 કોવિડ 

સને્િરમા ં1460, સાબરકાઠંાના ં474 કોવિડ 
સેન્િરમાં 2795, સુરતનાં 17 કોવિડ 
સેન્િરમાં 971, તાપીનાં 37 કોવિડ 
સેન્િરમાં 351, િડોદરાનાં 428 કોવિડ 
સેન્િરમાં 4523, િલસાડનાં 382 કોવિડ 
સેન્િરમાં 3091 બેડની વ્યિ્થિા ઊભી 
કરિામાં આિી છે.

આ મ ,  સ મ ગ્ર  ર ા જ ્ય ન ા  3 3 
વજલ્ાઓમાં કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િર 
ઊભા કરીને 1,20,337 બેડની વ્યિ્થિા 
કરિામાં આિી છે.

કોરોના સંક્રમણની વિકિ સ્થિવતમાં 
ગામડાઓમાં કોરોના સંક્રમણ િધે નવહ 
તેમજ ગામોમા ંિસતા નાગટરકો, પટરિારો 
કોરોનામુક્ત રહી શકે તે હેતુથિી આ 
અવભ્યાન સમગ્ર રાજ્યમા ંએક પખિાટડ્યા 
દરમ્યાન લોકભાગીદારીથિી જન અવભ્યાન 
તરીકે પ્રેટરત કરિામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ગામોમાં કોમ્ુયવનિી 
કોવિડ કેર સેન્િસ્વમાં કોરોનાનાં સામાન્્ય 
લક્ષણો ધરાિતા ગ્રામીણ નાગટરકોને 
રહેિા-જમિા સારિારની સવુિધાથિી તેમને 
અન્્યોથિી અલગ તારિીને ગામમાં કોરોના 
ફેલાતો અિકાિી ‘મારું ગામ કોરોનામુકત 
ગામ’નો જ ેકોલ આપલેો છે ત ેઆિા મોિા 
પા્યે શરૂ થિઇ રહેલાં કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર 
સેન્િસ્વથિી સાકાર થિઈ રહો છે. 

કોરોનાની આ બીજી લહેરનો આિા 
કોમ્યુવનિી કોવિડ કેર સેન્િરના માધ્યમથિી 
સમગ્ર ગુજરાતની ગ્રામીણ જનશવક્ત પૂરી 
સજ્જતા-સતક ્કતાથિી મુકાબલો કરી 
‘‘કોરોના હારશે-ગુજરાત જીતશે" નો 
સંકલપ પાર પાડશે. સાથિોસાથિ 'મારું ગામ 
કોરોનામુકત ગામ'નું આ અવભ્યાન 
ગ્રામીણ ્ તરે કોરોનામટુકતનુ ંજનઆદંોલન 
પણ બની ગ્યું છે. •

સાધિાની હિી તો દુઘ્વિના ઘિી જેિો 
ઘાિ ઘડા્યો છે. ભીડ એકવત્ત કરિી, 
મા્ક ન પહેરિંુ જેિી બદેરકારીન ેકારણે 
સંક્રમણ િધુ ઝડપે ફેલાઇ જતું હો્ય છે 
આથિી ગુજરાતની દરેક વ્યવક્ત પોતાને 
કોરોનાથિી બચાિિાની પ્રવતજ્ઞા કરે તો 
આખુ ંગામ અન ેઆખુ ંરાજ્ય કોરોનાથિી 
અિશ્ય બચી જશે.

રાજ્યપાલશ્ીએ િધુમાં કહં્ કે, 
કોરોનાની દિા અથિા્વત્ રસી આિી છે 
પરંતુ જોઇએ એિી કડકાઇ-વન્યમ 
પાલનનું વશ્ત આપણે દાખિી શક્યા 
નથિી. આ માિે ગામના સરપંચો, 
પંચા્યતના પદાવધકારીઓ આગળ 
આિી એક કવમિીનુ ંગઠન કરી વન્યવમત 
બેઠક કરે અને ‘મારું ગામ કોરોનામુકત 
ગામ’ અવભ્યાનને સફળ બનાિે. 

તેમણે ઉમે્યુ્વ કે એન.સી.સી., રેડક્રોસ, એન.એસ.એસ. અને 
નહેરુ ્યુિા કેન્દ્ર જેિા સંગઠનની મદદ લઇ ટડસ્ટ્કિ મેવજ્ટ્ેિ 
ગ્રામીણ કક્ષાએ માનિબળ ઊભું કરી શકે છે. આ સાથિે જ 
ધમ્વગુરુઓ, ધાવમ્વક સં્થિાઓનો પણ કોરોનામુકત ગામ-
કોરોનામુકત નગર-શહેર માિે સહકાર મળી શકે છે. 

લોકો પોતાની જીિનશૈલીમાં બદલાિ 
લાિી વન્યવમત ્યોગ-પ્રાણા્યામ કરે અને 
ઘરનો બનાિેલો સુપાચ્ય ખોરાક લે . 
આ્યિુભેટદક ઔષવધઓ અન ેપ્રાકૃવતક ખતેીથિી 
થિતાં ઉતપાદનો તરફ િળી ઓગભેવનક કૃવષ 
પેદાશોનો ઉપ્યોગ પણ ્િ્થિતા તરફ લઇ 
જશે અને કોરોનાથિી બચાિશે.

પંચા્યત રાજ્યમંત્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ 
પરમારે આ અવભ્યાનને સફળ બનાિિામાં 
સરપંચથિી લઇને ગ્રામીણ પદાવધકારીઓ 
સૌના સવક્ર્ય સહ્યોગની ખાતરી આપી સૌનું 
્િાગત ક્યુ્વ હતું. 

મખુ્યમંત્ીશ્ીના સવચિ શ્ી અવશ્નીકુમારે 
રાજ્ય સરકારની કોરોના સંક્રમણ વન્યંત્ણ, 
સારિાર અને રોગ અિકા્યતની રોવજંદી 
તેમજ અત્યાર સુધીની સફળ કામગીરીનું 
પ્રેઝન્િેશન ક્યુાં હતું. 

આરોગ્ય અગ્ર સવચિ શ્ીમતી ડૉ. જ્યંતી રવિ, ગ્રામ વિકાસ 
કવમશનર શ્ી વિજ્ય નહેરા તેમજ વજલ્ા ્તરથેિી પ્રભારી 
તતં્ીશ્ીઓ, વજલ્ા કલેકિરો, વિકાસ અવધકારીઓ આ અવભ્યાન 
પ્રારંભ અિસરમાં જોડા્યા હતા. •

રાજ્યના 33 જિલ્ામા ં13061 
કાોમ્યુનનટી કાોનિડ કોર સોનટરનયુ ં્ાોક 
ભાગીદારીથી નનમામાણ કરી 1 ્ાખ 
20 હજાર બોડની વ્યિસ્ા કરાઈ

***
પાંચ નદિસમાં કાોમ્યુનનટી કાોનિડ 

કોર સોનટરમાં 2627 કાોરાોના 
પાોઝિનટિ દદદીઓો શિફ્ટ કરા્ા

 ***
કાોમ્ યુનનટી કાોનિડ કોર સોનટસમામાં 
ભાોિન-ગયુણિત્ા્ યુક્ત દિાઓો 
સઝહતની સોિાઓો ગ્ામિનાોની 
ભાગીદારી અનો ગ્ામનિકાસ-

પંચા્ તના સહ ા્ોગથી ઉપ્બ્ધ બની
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ગયુજરાતના પ્રતરેક ગામ બનશે કોરોનામયુક્ત ગામ
ગજુરાતમાં કાોરાોનાના સંક્રમણનો ખાળવા તમામ ગ્ામીણ વવસતારાો પણ વધારો જાગૃત અનો જવાબદાર બનો અનો 
કાોરાોનાનંુ સંક્રમણ રાોકવાના રાજ્ય સરકારના પ્રયતાોમાં ગ્ામીણ વવસતારાો પણ વનણાણાયક જવાબદારી અદા કરો 

તોવા આશય સાથો ગજુરાત રાજ્યના સ્ાપના વદવસ, તા. ૧લી મો થી સમગ્ રાજ્યમાં 'મારં ગામ-કાોરાોનામુક્ત ગામ' 
અભિયાનનાો જુસસાિોર આરંિ થયાો છો. રાજ્યપાલ શ્ી આચાયણા દોવવ્રત અનો મખુ્યમંત્ી શ્ી વવજયિાઈ રૂપાણીઅો 

વીવિયાો કાોન્ફરનસના માધયમથી આ અભિયાનનાો શિુારંિ કરાવાો.તોની ટંૂકી વવગત અત્ો પ્રસતુત છો.

અમરેલી

ગુજરાત રાજ્યના ્ થિાપના ટદિસથિી 'મારુ ગામ-કોરોનામુક્ત 
ગામ' અવભ્યાન અંતગ્વત અમરેલી વજલ્ા કક્ષાએથિી સેિા સદન 
િીટડ્યો કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે કૃવષમતં્ી શ્ી આર. સી. ફળદ ુજોડા્યા 
હતા. કોરોના સામેની લડતમાં મહાનગરોની સાથિે સાથિે નાનાં 
શહેરો અને ગ્રામીણ વિ્તારોએ પણ વિશેષ કાળજી લેિાની 
આિશ્યકતા છે. ગજુરાતના ંનાનામા ંનાના ગામમા ંરહેતો નાગટરક 
પણ િધારે સજાગ અને સાિચેત થિશે તો જ કોરોના સામેની આ 
જંગ જીતી શકાશે. ગ્રામીણ આગેિાનો 'મારું ગામ-કોરોનામુક્ત 
ગામ' બને તે માિે સંકલપબદ્ધ થિ્યા હતા. આ અવભ્યાન અંતગ્વત 
કોરોનાને હરાિિાના રાજ્ય સરકારના પ્ર્યત્નોમાં સહભાગી થિિા 
દરેક ગામમાં એક સશક્ત િીમ તૈ્યાર કરિામાં આિશે, જેના 
નેતૃતિમાં દરેક ગામ કોરોના સામે વનણા્વ્યક લડત આપશે.

ગાંધીનગર
ગાંધીનગર વજલ્ામાં કોવિડ- ૨૦૧૯ અંતગ્વત કોરોનાને 

નાથિિા માિે કરા્યેલ આ્યોજન અને પટરસ્થિવતનો તાગ મેળિિા 
માિે વજલ્ા પ્રભારી મંત્ી અને મહેસૂલ મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઇ 
પિેલના અધ્યક્ષ્થિાને વજલ્ાના અવધકારીઓની બેઠક ્યોજાઇ 
હતી. આ બેઠકમાં મંત્ી શ્ી કૌવશકભાઇ પિેલે જણાવ્યું હતું કે, 
ગ્રામીણ કક્ષાએ કોરોનાનો કેર ન િધ ેતે માિે ગ્રામજનો ફરવજ્યાત 
મા્ક પહેરે તેની જાગૃવત લાિિી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમજ રસી 
કોરોનાને પરા્ત કરિા માિે મદદરૂપ છે. તે અંગેની જાગૃવત 
લાિિા માિ ે ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ‘મારું ગામ, 

કોરોનામુક્ત ગામ’ અંતગ્વત ગાંધીનગર વજલ્ાના તમામ ગામમાં 
આઇસોલેશનની સુવિધા ઊભી કરા્ય તે િાતને પ્રાધાન્્ય અપા્ય. 
જેથિી કરીને પટરિારથિી કોરોનાનો દદદી દૂર રહેશે તો પટરિારના 
બાકી સભ્યો સંક્રમણ થિતા અિકશે. 

િધુમાં તેમણે પી.એચ.સી. અને સી.એચ.સી.માં દિાનો ્િોક 
પૂરતી માત્ામાં રહે અને મેટડકલ ્િાફ પણ પૂરતી સંખ્યામાં હો્ય 
તેનું સુચારુ આ્યોજન કરિા. તેમજ ગ્રામીણ કક્ષાએ જે ધન્િંતટર 
રથિ ફરી રહા છે, તેની આગોતરી જાણ ગ્રામજનોને કરિા માિે 
્થિાવનક પદાવધકારીઓ અને અગ્રણીઓનો સહકાર લેિા પણ 
સબંંવધત અવધકારીઓન ેજણાવ્યુ ંહતુ.ં તાલકુા કક્ષાની હોસ્પિલમાં 
ક્યા ક્યા તાલુકામાં કેિલા બેડની સુવિધા તેમજ વજલ્ામાં 
રસીકરણની માવહતી મેળિી હતી. 

સાબરકાંઠા 
સાબરકાંઠા વજલ્ા પ્રભારી અને રમતગમત મંત્ી શ્ી 

ઇશ્રવસંહ પિેલે વજલ્ાના મુખ્યમથિક વહંમતનગર ખાતેથિી ‘મારું 

કવર ્ટોરી
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ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ના અવભ્યાનને ખુલ્ું મૂક્યું હતું.
મતં્ીશ્ીએ સાબરકાઠંા વજલ્ાના ચૂિંા્ેયલા પદાવધકારીઓ તેમજ 

અવધકારીઓની બેઠકમાં વજલ્ામા ં વ્યાપલેા કોરોના સકં્રમણના 
વ્યાપની સમીક્ષા કરતા જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, રાજ્ય સરકારની િેસ્િંગ, 
ટ્વેસગં અન ેટ્ીિમેન્િના વત્પલ T થિકી િધમુા ંિધ ુલોકો સધુી પહોંચી 
શકા્ય તે ટદશામા ંકામગીરી કરિા પર ભાર મૂક્યો હતો, આ ઉપરાતં 
વજલ્ામા ંહાલ બડેની ક્ષમતામાં િધારો કરિાની જરૂટર્યાત જણા્ય 
તો તિેા ્થિળ સવુનવચિત કરિા આ્યોજન કરિા જણાવ્યુ ંહતુ.ં

 
બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠા વજલ્ામાં કોવિડ-૧૯ કોરોના િાઇરસના 
સંક્રમણને અિકાિિા પાલનપુર ખાતે શ્મ અને રોજગાર 
વિભાગના મંત્ી શ્ી ટદલીપકુમાર ઠાકોરના અધ્યક્ષ્થિાન ેવજલ્ાના 
ઉચ્ચ અવધકારીઓની બેઠક ્યોજાઇ હતી. બેઠકમાં મંત્ીશ્ીએ 
કોવિડ-૧૯ સંદભભે વજલ્ાની પટરસ્થિવતનો તાગ મેળિી આ 
િાઇરસના સંક્રમણને અિકાિિા માિે અવધકારીઓને જરૂરી 
માગ્વદશ્વન અને સૂચનાઓ આપ્યાં હતાં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 
આ િૈવશ્ક મહામારીમાં લોકોને દિાઓ અને સારિાર પૂરતા 

પ્રમાણમાં મળી રહે તે માિે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીની 
રાજ્ય સરકારે છેલ્ા એક મવહનામાં ૭ લાખ જેિલાં રેમડેવસવિર 
ઇન્જેકશનનું વિનામૂલ્યે વિતરણ ક્યુાં છે અને ૧૧૦૦ િનથિી િધુ 
ઑસકસજન પૂરો પાડ્ો છે. 

આ બઠેકમા ંકલકેિર શ્ી આનદં પિેલે જણાવ્યુ ંહતંુ કે, કોરોના 
સકં્રવમત દદદીઓની સારિાર માિે વજલ્ામા ંબનાસ મટેડકલ કોલજે 
સંચાવલત વસવિલ હોસ્પિલ, પાલનપુર ઉપરાંત ૩ સબ ટડસ્ટ્કિ 
હોસ્પિલ, ૨૭ સામૂવહક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને ૧૨૧ પ્રાથિવમક 
આરોગ્ય કેન્દ્રો કા્ય્વરત છે. વજલ્ાના તમામ ૧૪ તાલુકાઓમાં 
ઑસકસજન બેડ સાથિેના કોવિડ હેલથિ સેન્િર શરૂ કરિામાં આવ્યાં 
છે અને આ હેલથિ સેન્િરોમાં સારિાર લેતાં દદદીઓને જરૂટર્યાત 
મુજબ રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન મળી રહે તેની વ્યિ્થિા પણ 

ગોઠિિામાં આિી છે. ૧૨૧ પ્રાથિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રો સંલનિ ૧૦ 
બડેના કોવિડ કેર સને્િર ગ્રામીણ વિ્તારોમા ંશરૂ કરા્યા ંછે. કોવિડ 
કેર સને્િરોમા ંઑસકસમીિર અન ેદિાઓનો ્ િોક પરૂતા પ્રમાણમાં 
ઉપલબધ છે. 

મહીસાગર 
મહીસાગર વજલ્ામાં 'મારું ગામ-કોરોનામુક્ત ગામ' 

અવભ્યાનનો આરંભ પંચા્યત રાજ્ય મંત્ી શ્ી જ્યદ્રથિવસંહ 

પરમારની ઉપસ્થિવતમાં કરિામાં આવ્યો હતો. 
મહીસાગર વજલ્ો િીટડ્યો કોન્ફરન્સના માધ્યમથિી અવભ્યાનનું 

સહભાગી બન્્યો હતો. જેમાં વજલ્ા પંચા્યત પ્રમુખ શ્ીમતી 
રમીલાબહેન ડામોર, વજલ્ા કલેકિર શ્ી આર.બી.બારડ સવહત 
પચંા્યત સદ્્યો તમેજ ગ્રામીણ કક્ષાની સાથિોસાથિ તાલકુા કક્ષાએથિી 
પણ આગેિાનો જોડા્યા હતાં. તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચા્યતના 
પ્રમખુ, ઉપપ્રમખુ અન ેકારોબારી ચરેમને તાલકુા પચંા્યતના અન્્ય 
હોદ્ેદારો અને તાલુકા વિકાસ અવધકારી પણ આ અવભ્યાનમાં 
સહભાગી થિિા સંકલપબદ્ધ બન્્યા હતા.

જામનગર
'મારું ગામ-કોરોનામુક્ત ગામ' રાજ્યવ્યાપી અવભ્યાનમાં 

જામનગર ખાતેથિી અન્ન અને નાગટરક પુરિઠા રાજ્યમંત્ી શ્ી 
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ધમભેન્દ્રવસંહ જાડેજા િચ્યુ્વઅલ માધ્યમથિી જોડા્યા હતા. 
મતં્ીશ્ીએ જામનગર વજલ્ાના નાગટરકોન ેગુજરાત ્ થિાપના 

ટદિસની શુભકામના પાઠિી જામનગરના ગ્રામજનોને અનુરોધ 
કરતાં કહ્ં હતું કે, સરપંચથિી સાંસદ સુધી દરેક આ અવભ્યાનમાં 
જોડા્ય, તતં્ સાથેિ સહ્યોગ સાધી અન ેજાગૃત બનીને દરેક ગ્રામજન 
જો સહકાર આપશે તો ખબૂ જલદી જામનગર વજલ્ાનુ ં‘દરેક ગામ 
કોરોના મુક્તગામ’ બનશે. ગ્રામીણ કક્ષાની સાથિોસાથિ તાલુકા 
કક્ષાએ અને વજલ્ા કક્ષાએથિી પણ આગેિાનો- પદાવધકારીઓ 
તેમજ તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચા્યતના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને 
કારોબારી ચેરમેન આ અવભ્યાનમાં જોડા્યા હતા.

સયુરત

આરોગ્ય રાજ્યમંત્ી શ્ી ટકશોરભાઈ કાનાણીની અધ્યક્ષતામાં 
‘મારંૂ ગામ, કોરોનામકુ્ત ગામ’ અવભ્યાનની કામગીરીની સમીક્ષા-
માગ્વદશ્વન માિે વજલ્ાના સંગઠન પદાવધકારીઓ, સહકારી 
અગ્રણીઓ અને િહીિિીતંત્, આરોગ્ય અવધકારીઓ સાથિે બેઠક 
્યોજાઈ હતી. બેઠકમાં આરોગ્ય રાજ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, 
કોરોનાને હરાિિા રાજ્ય સરકારનું આ ૧૫ ટદિસનું અવભ્યાન 
ખૂબ જ વનણા્વ્યક સાવબત થિશે. સુરત વજલ્ામાં ૧૨ CHC અને 
૫૫ PHCના સહ્યોગથિી તેમના વિ્તારમા ંઆિતી ૫૪૫ ગ્રામ 
પંચા્યતોમાં અવભ્યાનન ેિગેિાન બનાિાશ.ે દરેક ગામના િડીલો-
્યુિાનોની િીમ બનાિીને કામ કરીશું તો ચોક્સ ગામોને 
કોરોનામુક્ત કરી શકીશું.

પાટણ
 ‘મારુ ંગામ, કોરોનામકુ્ત ગામ’ અવભ્યાનના શભુારંભ પ્રસગેં 

પાિણ ખાતે િીટડ્યો કોન્ફરન્સના માધ્યમથિી વજલ્ા કલેકિર શ્ી 
સપુ્રીત વસંઘ ગલુાિી તથિા વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી ડી.કે.પારેખ 
ઉપરાંત વજલ્ાના ગામોના સરપંચશ્ીઓ, ઉપસરપંચશ્ીઓ અને 
ગામના આગેિાનો જોડા્યા હતા.

વજલ્ા કલેકિરશ્ીએ જણાવ્ંુય કે, વજલ્ામાં છેલ્ા એક 
અઠિાટડ્યાથિી આ તજ્વ પર કામગીરી કરિામાં આિી રહી છે. 

જેમાં આરોગ્ય વિભાગ અને િહીિિી તંત્ની િીમો દ્ારા ૧૭૬ 
ગામોમાં સરપંચશ્ીઓ અને આગેિાનો સાથિે બેઠક ્યોજી કરિામાં 
આિેલી ્િૈસચછક લોકડાઉનની અપીલ અને હળિાં લક્ષણો 
ધરાિતા દદદીઓની પ્રાથિવમક સારિારના પગલે ૪૩ જેિલાં 
ગામોમાં કોરોના પોવઝટિવિિીમાં ઘિાડો થિિા પામ્યો છે. 

િાહોિ
દાહોદમાં કોરોના સંક્રમણના વસત્તેર િકા જેિલા કેસો 

ગામડાઓમાંથિી આિતા હો્ય વજલ્ાનાં ૬૯૯ ગામોમાં ૭૪૭ 
વિલેજ કોવિડ કેર સેન્િર ્યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરા્યાં છે. જ્યાં ૧૪ 
હજારથિી પણ િધુ બેડસ ઉપલબધ કરાિિામાં આવ્યા છે. કલેકિર 
શ્ી વિજ્ય ખરાડીએ ગામ્રજનોને એક સંદેશામાં જણાવ્યું હતું કે 
તઓે ગામમાં નાકાબધંી કરે, ગામની બહાર જિાનુ ંિાળે, ભીડિાળી 
જગ્યા તેમજ પ્રસંગોમાં જિાનું િાળે. ગામોમાં આિેલી સંજીિની 
સવમવત સવહતની સવમવતઓ કોરોના સંક્રમણના સમ્યમાં 
આગેિાની લે અને પોતાના ગામને કોરોનામુક્ત બનાિિા 
અવભ્યાન આદરે. 

દાહોદ વજલ્ા દરેક ગામડામાં વિલેજ કોવિડ કેર સેન્િર બને 
એ માિેની કામગીરી કરિામાં આિી રહી છે. મોિા ભાગના 
ગામડાઓમાં શાળાઓમાં વિલેજ કોવિડ કેર સેન્િરની ્થિાપના 
કરિામાં આિી છે. દાહોદનાં ૬૯૯ ગામોમાં ૭૪૭ જેિલા કોવિડ 
કેર સને્િરની ્ થિાપના કરી, શરૂ કરા્યા ંછે. આ કોવિડ કેર સને્િરોમાં 
૧૪૦૦૦ થિી પણ િધુ બેડની સુવિધા કરિામાં આિી છે. •
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સફેિ વ્ત્રોમાં PPE કીટ સાથે 
કોરોના સામે જંગ લરતી ''ફલોરેનસ'' નસ્ટસયા

સમગ્ર વિશ્ને કોરોનારૂપી 
દૈત્યએ જ્યારે ભરડો લીધો છે ત્યારે 
દ ેિદૂત બની સફ ેદ  િ્ત્માં 
પી.પી.ઈ. કીિ પહેરી દદદીઓની 
સારિાર માિે ્યોદ્ધા બની અનેક 
ફલ ો ર ેન્ સ  િ ી ર ાં ગન ાઓન ી 
બહાદરુીન ેવબદરાિિાનો સમ્ય છે. 
પ ટ રિ ારન ી  દ ેખભાળ સ ા થેિ 
દદદીઓની સારિારમાં  જીિનંુ 
જોખમ છે, પરંતુ સેિા અને ફરજવનષ્ઠ વસ્િસ્વ એક પણ ટદિસની 
રજા લીધા િગર આ જિાબદારીન ેઈશ્રનો પ્રસાદ માની વનભાિી 
રહી છે. છેલ્ા બે િષ્વથિી આરોગ્ય વિભાગ સામે કોરોના સંક્રમણ 
એક પડકાર બનીને આવ્યું છે ત્યારે તેનો સામનો કરિામાં નસ્વની 
પ્રમુખ ભવૂમકા રહી છે. દદદીઓએ પણ નસયોના સિેાકા્ય્વન ેવબરદાિી 
કૃતજ્ઞતા પ્રગિ કરી રહાં છે. તાજેતરમાં 12મી મેના રોજ 
ઇન્િરનેશનલ નસસીંસ ડેની ઉજિણી સાથિે સેિાના ભેખધારીઓને 
હૃદ્યપૂિ્વક ્યાદ ક્યાાં હતા. 

 રાજકોિ વસવિલ હોસ્પિલના મેટ્ન નીરુબેન મહેતા ૩૨ 
િષ્વથિી ડોકિસ્વ સાથિે ખભે ખભા વમલાિી દદદીઓની સારિાર કરી 
રહા છે, હાલ ૨૦૦ થિી િધુ નવસાંગ ્િાફના સંચાલનની 
જિાબદારી તેઓ અદા કરી રહા છે. કોરોનાના દદદીઓની ્યોગ્ય 
સારિાર ચાલે તે માિે તેમના સતત વનદશ્વન હેઠળ રોજેરોજ ્ િાફ 
સાથિે સંકલન, દદદીઓની ડોકિરની સૂચના મુજબની સારિાર થિા્ય 
છે કે નવહ સવહતનું માગ્વદશ્વન તેઓ કરી રહા છે. સાથિોસાથિ 
પટરિારની જિાબદારી તો ખરી જ. 

સારિાર દરમ્યાન માત્ દિા જ નહીં પરંતુ દદદીને સાંતિના, 
જરૂરી સમાન અન ેક્યારેક મોબાઈલ પર પટરિાર જોડે િાત કરાિી 
આપિામાં પણ અમારી બહેનો મદદરૂપ બનતી હોઈ છે.  દદદી 
જ્યારે સાજો થિઈ તેમના પટરિાર સાથિે હસતો રમતો આશીિા્વદ 
આપી ઘરે જા્ય તે ક્ષણ અમારા જીિનની સૌથિી શ્ેષ્ઠ ક્ષણ હોિાનું 
નીરુબેન જણાિે છે.

આ જ રીતે સુરતની િાત કરીએ તો કોરોના સંક્રમણની બીજી 
લહેર દરવમ્યાન નિી વસવિલના કુલ ૧૪૦ નસ્વ ભાઈબહેનો 
કોરોનાગ્ર્ત થિ્યા હતા, જ્યારે સ્મમેરમાં કુલ ૫૫૩ નસ્વ ફરજ 
બજાિી રહા છે, ૫૬ એડવમન ્િાફ ઉપરાંત ૧૪૯ નવસાંગ 
વિદ્ાથિદીઓની પણ સેિા લેિામાં આિી રહી છે. ્ મીમેરના ૫૫૩ 
નવસાંગ ્ િાફમાંથિી ૧૮૦ કોરોનાગ્ર્ત થિ્યા હતા, જે તમામ ્ િ્થિ 
થિઈને ફરજ પર જોડાઈ ચૂક્યા છે. 

્મીમેરના સુવપ્રન્િેન્ડન્િ સુરેન્દ્ર 
વત્િેદી જણાિે છે કે, ્િાફગણ 
કોરોના સંક્રવમત થિિા છતાં ્િ્થિ 
થિઈન ેફરજ પર પાછા ફરી સિેાની 
જિાબદારી પૂિ્વિત િહન કરે છે. 
કોરોના િોડ્વના નવસાંગ ્િાફની 
સેિાના સહારે ડોકિસ્વ ્િાફ સાથિે 
એક વસક્ાની બે બાજુ સમાન 
તેમની ફરજ સાથિ્વક કરી રહા છે. 

નસ્વ બહેનો ઘર પટરિારની જિાબદારી ઉપરાતં હોસ્પિલની ડુ્િી 
વનભાિી રહા છે, જે તેમની કત્વવ્યભાિનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું 
પાડે છે. નસ્વ મવહલા તેમજ ભાઈઓ સતત ૮ થિી ૧૦ કલાક 
પી.પી.ઈ કીિ,  મા્ક અને ગલોવઝમાં દદદીઓને દરેક પ્રકારની 
મદદ કરિામાં પાછીપાની કરતા નથિી.

નવસાંગ ્ િાફની બહેનો નારીશવક્તનુ ંઉત્તમ ઉદારહણ પરૂુ ંપાડે 
છે. ઘર-પટરિારના સભ્યોના સહકાર અને સંમવતથિી આ 
મહામારીમાં ફરજથિી વિશેષ જીિના જોખમે માનિી્ય સેિાન ે
પ્રાધાન્્ય આપીને કમ્વવનષ્ઠાનું અનેરૂ ઉદાહરણ પૂરૂં પાડી રહાં છે. 

જીિન ચલન ે કે નામ.... આ સમ્ય ભલ ેકપરો હો્ય પરંતુ 
રોજના અનકે દદદીઓન ેમોતના મખુમાથંિી બચાિિા હોસ્પિલની 
કરોડરજ્જ ુસમાન આ િીરાંગનાઓ માત્ પોતાના પટરિાર જ નવહ 
પરંતુ સમગ્ર માનિજાત ન ેબચાિિા કમર કસી રહી છે... ત્યારે આ 
ફોલરેન્સના અિતાર રૂપી વસ્િસ્વ હંમશેા ંનવસાંગ સિેાન ેનિી ઊચંાઈ 
અપાિી માનિતાનુ ંશ્ષે્ઠ ઉદાહરણ પૂરુ ંપાડી રહી છે. •

૧૨ મે એટલે ઈનટરનેશનલ નનસિંગ રે
૧૨ મે એટલે ઈનટરનેશનલ નર્સિ્ ડે. જેનો ્બંધ ૨૦૦ 

વરસિ પૂવવે ૧૨ મે,૧૮૨૦માં જનમ લેનારી ફલોરેન્ નાઈટટંગેલ 
્ાથે ્ ંકળાયેલો છે. જેમણે માનવ ્ ેવાને નર્િંગ ્ ાથે જોડીને 
નર્િંગને નવી ઓળખ અપાવી. ફલોરેન્ને ‘લેડી રવથ લેમપ’ 
કહેવામાં આવે છે. રરિટટશ ન્સિ ફલોરેન્ ટિવ્-રાત પોતાના 
િિદીઓની િેખભાળ કરતી હતી. આંતરરાષ્ટીય નર્િંગ 
કાઉનન્લ દ્ારા ફલોરેન્ના ્નમાનમાં િર વરવે ૧૨ મે એ 
તેમનાને જનમટિનને ‘ન્સિ ટિવ્’ તરીકે મનાવાય છે. આટલું 
જ નહીં, નર્િંગ ક્ેત્રમાં શ્ેષ્ઠ યોગિાન આપનાર ન્સોને 
નાઈટટંગેલ પુરસકારથી ્મમારનત કરવામાં આવે છે. વરસિ 
૨૦૨૦મા ંઈનટરનેશનલ યર ઓફ ન સ્િ એનડ રમડવાઈફ તરીકે 
મનાવવામાં આવયું હતું. 

પ્રાસંનગક
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જૂનાગઢમાં ટે્ટીંગ, ટ્ેસીંગ અને ટ્ીટમેનટ અંગે 
વહીવટી તંત્રને પ્રતરક્ષ માગયાિશયાન આપતા CM

જૂનાગઢ વજલ્ામા ંકોરોનાની સ્થિવત અન ેતેના વન્યતં્ણ માિે 
કલેકિર કચેરી ખાતે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષ 
્થિાન ેઉચ્ચ ્ તરી્ય સમીક્ષા બઠેક ્યોજાઇ હતી. જેમા ંમખુ્યમતં્ીશ્ીએ 
વજલ્ાની કોરોનાની પટરસ્થિવતનો તાગ મેળિીને ્થિાવનક 
િહીિિીતંત્ને કોરોનાના સંક્રમણને કાબૂમાં લેિા અને કોરોનાના 
તમામ દદદીઓન ેશે્ષ્ઠ સારિાર મળી રહે એ માિે જરૂરી માગ્વદશ્વન 
સૂચનાઓ આપી હતી.

િેસ્િંગ, ટ્ેવસંગ અને ટ્ીિમેન્િ પર ભાર મૂકીને ટદશાદશ્વન 
આપતા મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, સંક્રમણ િધ્યું છે ત્યારે 
આિા સંજોગોમાં જૂનાગઢ વજલ્ાને હેમખેમ પાર પાડિો છે. 
કોરોનાનુ સંક્રમણ ઘિાડિા ‘મારું ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ 
અવભ્યાનની ઝુંબેશને િધુ, િેગિાન બનાિિામાં આિશે. ‘મારું 
ગામ, કોરોનામુક્ત ગામ’ થિકી ગામડાઓમાં પણ વ્યિ્થિાઓ 
્યુદ્ધના ધોરણે થિઈ રહી છે. સૌના સહકારથિી ગુજરાતને 
કોરોનામુકત કરિું છે. રાજ્ય સરકારે ઓટકસજન, રેમડેવસવિર 
ઇન્જેકશન અને બેડની સંખ્યા ્યુદ્ધના ધોરણે િધારી છે. હિે 
ગુજરાતમાં કેસો ્િબેલ થિઈ રહા છે. પરંતુ આપણે અવત 
વિશ્ાસમા ંરહેિુ ંનથિી ગજુરાતમા ંઓટકસજનના નિા પલાન્િ બની 
રહાં છે. હિામાંથિી સીધો જ ઓટકસજન બને તેિા પલાન્િ થિકી 
ગુજરાતનો ઓટકસજન સપલા્ય િધારિી છે.

જૂનાગઢની સ્થિવતની સમીક્ષા કરીને મુખ્યમંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુાં 
હતુ ંકે, જનૂાગઢ વજલ્ાનાં ૪૯૧ ગામોમાં ઘરે ઘરે આરોગ્ય કા્ય્વકર 

આશાિક્કર બહેનો દરરોજ સિભેલન્સ કરશે. જે 
લોકોને શરદી, તાિ, ઉધરસ હો્ય તનેુ ંકોરોનાનંુ 
િેસ્િંગ થિશે. ગામડાઓમાં જ શાળા, સમાજની 
િાડીમાં આઇસોલેશન સેન્િર બનાિાશે. ત્યાં 
જ દદદીને સારિાર આપિામાં આિશે. આ 
કામગીરીની શરૂઆત સસંદસભ્યો, ધારાસભ્યો, 
પંચા્યત સભ્યો અને સમાજ શે્ષ્ઠીઓના 
સહકારથિી થિઈ રહી છે. 

આ તકે મખુ્યમતં્ીશ્ીએ જનૂાગઢ વજલ્ામાં 
કોવિડ-૧૯ સંદભભે થિ્યેલ કામગીરી અંગે 
વિગતિાર માવહતી મેળિી હતી. સાથિે જ 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ હાલમાં વસવિલ હોસ્પિલમાં 
હજુ બેડની સંખ્યા િધારિા, દિા, સાધનો, 
PPE કીિ, મા્કનો પૂરતો જથથિો ઉપલબધ 
રાખિા અવધકારીઓને સૂચના આપી હતી. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કોવિડ-૧૯ મહામારીમાં 

ટદિસ-રાત ફરજ બજાિતા ડૉકિસ્વ, હેલથિિક્કરોની કામગીરીને 
વબરદાિી હતી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ િધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ૧૫ માચભે રાજ્યમાં 
૪૧ હજાર બેડ હતા. આજે ૧ લાખથિી િધુ છે. ૧૫ માચભે ૧૮ 
હજાર ઑસકસજન બેડ હતા. આજે ૫૭ હજાર બેડ છે. તા.૧૫ 
માચભે ૨૧૫ િન ઑસકસજનનો િપરાશ હતો. આજ ે૧૧૦૦ િનથિી 
િધુ ઑસકસજનનો િપરાશ થિઇ રહો છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતું કે, જૂનાગઢ વજલ્ામાં ૧૫ માચ્વ 
પછી બેડની સંખ્યા િધારિામાં આિી છે. વજલ્ામાં કુલ ૨ હજાર 
બેડ છે. હોસ્પિલોમાં ઑસકસજન, બેડની સુવિધા, દિા, 
ઇન્જેકશનનો પૂરતો જથથિો જળિાઇ રહે તે અંગે િહીિિીતંત્ને 
સૂચના આપિામાં આિી છે. રાજ્યના અન્્ય શહેરોની સાથેિ 
જૂનાગઢ વજલ્ામાં પણ િૂંક સમ્યમાં ૧૮ થિી ઉપરના ્યુિાનોને 
રસી અપાશે. હાલમાં ૪૫ થિી િધુ િ્યના અને જે લોકોએ એક 
ડોઝ લીધો છે િૅસકસનનો તેમને ડોઝ આપિાની અગ્રતા છે. 
આરિીપીસીઆર ટરપોિ્વ િહેલામા ંિહેલી તકે આિ ેએ પ્રાથિવમકતા 
છે. િેસ્િંગની ક્ષમતા િધારાઇ છે. આ તકે કલેકિર શ્ી ડૉ. સૌરભ 
પારઘીએ સમગ્ર વજલ્ામાં કોરોના દદદીઓ માિે ઊભી કરા્યેલી 
સુવિધાની માવહતી આપી હતી.

આ તકે બેઠકમાં પ્રિાસનમંત્ી શ્ી જિાહરભાઇ ચાિડા, 
સંસદસભ્ય શ્ી રાજેશભાઇ ચુડાસમા, મુખ્યસવચિ શ્ી અનીલ 
મુકીમ, આરોગ્ય વિભાગના અગ્રસવચિ શ્ી જ્યંતી રવિ, પ્રભારી 

આરોગર સયુખાકારી
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જૂનાગઢ નસનવલ હોસ્પટલે મારી 
િીકરીનો હાથ ઝાલરો : રીટાબહેન 
જૂનાગઢની ર્રવલ હોનસપટલમાં માત્ર જૂનાગઢ રજલ્ો 

જ નહીં પરંતુ આ્પા્ના રજલ્ામાંથી પણ કોરોનાના 
િિદીઓ ગંભીર હાલતમાં આવે છે અને રાજય ્રકારના 
પ્ોટોકોલ મજુબની શ્ષે્ઠ ્ ારવાર મેળવીને ્ ાજા થઇ સવગૃહે 
પરત ફરી રહ્ા છે.

મુખયમંત્રી શ્ી રવજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં 
જૂનાગઢ ર્રવલ હોનસપટલની મુલાકાત લીધી હતી. 
હોનસપટલના પટાંગણમાં િિદીઓના ્ગા્ંબંધીઓ માટે 
ઊભી કરવામાં આવેલી જુિી જુિી વયવસથાઓ જોઈ હતી, 
તેમજ તેની ્રાહના કરી હતી.

ઉપલેટાના રીટાબહેન કુબાવતે 
જણાવયું હતંુ કે મારી બેનની િીકરી 
૧૫-૧૬ વરદીય રપ્ન્ી ધોરણ ૧૧માં 
આવી છે. તેમને કોરોનાનું ગંભીર 
્ંક્રમણ થઈ ગયું હતું. ફેફ્ાંને ૮૦% 
અ્ર અને બીજા ટરપોટસિ પણ વધારે 
મુશકેલીભયાસિ આવતા હતા. અમે ૧૫ 

ખાનગી હોનસપટલમાં તપા્ કરી પણ પટરણામ ન મળયું 
અંતે જૂનાગઢની ર્રવલ હોનસપટલે હાથ ઝાલયો અને 
ડૉકટરોએ રહંમત આપી. વેનનટલેટર પર પહોંચી ગયેલી 
રપ્ન્ી આજે ૮૦% ટરકવર થઈ ગઈ છે. બે ચાર ટિવ્માં 
રજા પણ મળી જશે તે અંગે ્ંતોર વયક્ત કરી જણાવયું હતું 
કે ર્રવલ હોનસપટલના તબીબો રાતટિવ્ િિદીઓ ્ાજા 
થાય તે માટે મહેનત કરે છે.

પોરબંિરમા ંએકાઉનટનંુ કામ કરતા 
અરનલભાઈ ્ામાણીને કોરોના થતા 
તેમને વધુ ્ારવાર માટે જૂનાગઢ 
ર્રવલ હોનસપટલમાં િાખલ કરવામાં 
આવયા હતા. આઠ ટિવ્ની ્ ારવારના 
અંતે તેઓ પણ ટરકવરી પર છે તેમ 
તેમનાં પત્ી માલાબહેને જણાવી 

જૂનાગઢ ર્રવલ હોનસપટલની ્ારી કામગીરી છે તેમ 
જણાવયું  હતું . મ ેંિરડાના ગુંિાળા ગામના ્રપંચ 
ગોપાલભાઈએ પણ તેમના ્ગા્ંબંધીની ્ારી ્ારવાર 
થયાનું જણાવયું હતું. પોરબંિરનાં રક્રષનાબહેને પણ તેમના 
પરત િ્ ટિવ્થી ્ારવાર હેઠળ છે અને તબીબો દ્ારા 
રનયરમત તપા્ કરવામાં આવે છે તેમ જણાવયું હતું.

આરોગર સયુખાકારી

સવચિ શ્ી મનીષ ભારદ્ાજ, મે્યર શ્ી ધીરૂભાઇ ગોહેલ, વજલ્ા 
પંચા્યત પ્રમુખ શ્ી શાંતાબહેન ખિાટર્યા, તબીબો સવહતના 
વજલ્ાના મહાનુભાિો ઉપસ્થિત રહાં હતાં. 

 
િિદીના પદરવારજનો સાથે 

CMનો સંવેિનાસિર સંવાિ
સોરઠ વિ્તાર તેમજ ઉપલેિા, પોરબંદર માંગરોળ તેમજ 

માણાિદર, જામકંડોરણા અને ગીર સોમનાથિ વિ્તારોમાંથિી 
આિેલા દદદીઓના સગાસંબંધી તથિા તેના પટરિારજનો સાથેિ 
દદદીની તવબ્યત અંગેની પૃચછા તેમજ વસવિલ હોસ્પિલમાં મળી 
રહેલી સારિાર અંગે દદદીઓના સગાસંબંધીઓને મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
ધરપત અને વહંમત આપી હતી.

થિોડાં જ િષયો પહેલાં રૂવપ્યા ૬૦૦ કરોડના ખચભે બનેલી 
જૂનાગઢની નિી વસવિલ હોસ્પિલ દવક્ષણ સૌરાષ્ટ્ર વિ્તારના 
દદદીઓ માિે આશીિા્વદ સમાન છે. જૂનાગઢ વસવિલ હોસ્પિલ 
મેટડકલ કોલેજ સાથિે સંલનિ હો્ય પૂરતી તબીબી માળખાગત 
સુવિધા અને હાલ કોરોનાના દદદીઓ માિે ્યુદ્ધના ધોરણે 
િધારિામાં આિેલી સુવિધાની જાણકારી મેળિી દદદીઓના સગા 
સંબંધીઓએ સંતોષની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. દદદીઓના સગા 
સબંધંીઓએ પ્રવતભાિ આપ્યો હતો કે રાજ્ય સરકાર અમારી સાથેિ 
છે. દદદીના સગા સંબંધીઓએ રાજ્ય સરકાર અન ેજનૂાગઢ વસવિલ 
હોસ્પિલ તમેજ વજલ્ા તતં્ દ્ારા કરા્ેયલી વ્યિ્થિા અગં ેસતંોષની 
લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

જૂનાગઢ નસનવલની CMએ લીધી મયુલાકાત
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ કોરોનાની કામગીરીની 

સમીક્ષા માિે જૂનાગઢ વસવિલ હોસ્પિલની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી 
હતી. આ દરવમ્યાન મખુ્યમતં્ીશ્ીએ હોસ્પિલમા ંકોરોના સંક્રવમત 
દદદીઓના સગા- સંબંધીઓ સાથિે રૂબરૂ સંિાદ ક્યા્વ બાદ 
હોસ્પિલમાં અપાતી આરોગ્ય સેિાઓ તેમજ પૌસષ્ટક આહાર-
ભોજન વિતરણની વ્યિ્થિા વનહાળી પ્રત્યક્ષ માવહતી મળેિી હતી.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ મુલાકાત દરવમ્યાન હોસ્પિલ કેમપસમાં 
દદદીઓના સગાઓને મળી ખબર-અંતર પૂછીને તેમના દુઃખમાં 
સહભાગી થિતા લાગણીસભર દૃશ્યો સજા્વ્યાં હતાં. તેમના ્ િજનો 
જલદીથિી સાજા થિઇ ઘરે જા્ય તેિી શુભેચછાઓ આપીને આ માિે 
જરૂરી તમામ મદદ કરિાની રાજ્ય સરકાર િતી મુખ્યમંત્ીશ્ીએ 
દદદીઓના સગાઓને ખાતરી પણ આપી હતી.

આ મુલાકાત િેળાએ મંત્ી શ્ી જિાહરભાઇ ચાિડા, સાંસદ 
શ્ી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય શ્ી દેિાભાઇ માલમ સવહત 
પદાવધકારીઓ- અવધકારીઓ ઉપસ્થિત રહા હતા. •
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િેવિૂનમ દ્ારકામાં 100 બેરના કોનવર કેર સેનટરનો પ્રારંિ
દેિભૂવમ દ્ાટરકા વજલ્ામાં એ્સાર ગ્રૂપ દ્ારા શરૂ કરા્યેલા 

૧૦૦ બેડના કોવિડ કેર સેન્િરનો ગાંધીનગરથિી મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ િચ્યુ્વઅલ પ્રારંભ કરાિતાં ્પષ્ટ વનધા્વર 
વ્યકત ક્યયો હતો કે, સૌ સાથિે મળીને સાચી ટદશા-સાફ વન્યતના 
સવહ્યારા પ્ર્યાસોથિી કોરોનાની આ મહામારીની બીજી લહેર 
સામેના જંગમાં સફળતા મેળિીશું. 

તેમણે ઉમે્યુ્વ હતું કે, કોરોના સંક્રમણની આ બીજી લહેરની 
વ્યાપકતા ગજુરાત સવહત ભારતમા ંસકંિ રૂપ છે. ગજુરાતમા ંહરેક 
વજલ્ામાં કેસો િધ્યા છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે પણ સઘન આરોગ્ય 
સેિા સારિાર અને ફ્ન્િલાઇન િોટર્યસ્વ, તબીબો-આરોગ્ય 
કમદીઓના પુરુષાથિ્વથિી કોરોના સામેનું ્યુદ્ધ જીતિા કમર કસી છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ રાજ્યમાં માચ્વ મવહનામાં ૪૧ હજાર બેડની 
વ્યિ્થિા હતી તે આજે ૧ લાખ કરિામાં આિી છે તેની વિ્તૃત 
વિગતો આપતાં ઉમે્યુ્વ કે, ઑસકસજન આઇ.સી.્યુ બેડની સંખ્યા 
પણ ૧૬ હજારથિી િધીને પ૭ હજાર થિઇ છે. ઑસકસજનનો 
િપરાશ પણ ૧૧૦૦ િન જિેલો થિ્યો છે. શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ 

કહ્ં કે, ગુજરાતમાં મોિા ઉદ્ોગો, ્િીલ પલાન્િસ, ઑસકસજન 
ઉતપાદકો સવહતના ઉદ્ોગ ગૃહોનાં સંસાધનો સાથિે સહ્યોગથિી 
કોરોના સંક્રમણ વન્યંત્ણની આરોગ્ય સેિા કામગીરી પાર પડી 
રહી છે. તેમણે આ તબક્ે આિા મોિા ઉદ્ોગ ગૃહો પોતાના 
કા્ય્વક્ષેત્ોમાં સામાવજક જિાબદારી રૂપે એક હજાર બેડથિી માંડી 
૧૦૦ બેડ સુધીની કોવિડ કેર સુવિધાઓ વિકસાિી રહા છે તેની 
પ્રસંશા કરી હતી. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ એ્સાર ગ્રૂપ દ્ારા ૧૦૦ 
ઑસકસજન બેડ સાથિેનું આ કોવિડ કેર સેન્િર દેિભૂવમ દ્ારકા 
વજલ્ામાં કોરોના સારિાર માિે ઉપકારક પુરિાર થિશે તેિી 
અપેક્ષા દશા્વિી હતી અને આ સુવિધામાં ભવિષ્યમાં િધુ બેડ 
જોડિા પણ અનુરોધ ક્યયો હતો. આ પ્રસંગે સાંસદ પૂનમબહેન 
માડમ, એ્સાર ઉદ્ોગ સમૂહના ડા્યરેકિર પ્રશાંત રૂવહ્યા, વજલ્ા 
કલકેિર સવહત પ્રશાસવનક અવધકારીઓ, એ્સારના કમ્વ્યોગીઓ 
ઉપસ્થિત રહા હતા. •

જામનગરમાં તૈરાર કરારેલી ૪૦૦ બેરની હોસ્પટલનયું ઈ-લોકાપયાણ 

મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
જામનગર ખાતે ટરલા્યન્સ ફાઉન્ડશેન દ્ારા 
તૈ્યાર કરા્ેયલી 400 ઑસકસજનની 
સવુિધાિાળા બેડની હોસ્પિલનુ ંઇ-લોકાપ્વણ 
ગાંધીનગરથિી ક્યુ ાં  હતંુ. આ પ્રસંગે 
મખુ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતુ ં કે, કોરોનાની 
બીજી લહેર િધ ુવિકરાળ સાવબત થિઈ રહી 
છે તેિા સજંોગોમાં રાજ્ય સરકાર સકં્રમણને 
રોકિા માિેના ંતમામ પગલાઓં લઈ રહી 
છે. રાજ્ય સરકારે છેલ્ા દોઢ મવહનામાં 
બડેની સખં્યામા ંિધારો કરીન ે41,000 થિી 1 
લાખ બેડ તેમજ 18000 થિી 58000 
ઑસકસજન બેડ રાજ્યભરમાં ઉપલબધ 
કરાવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર ગજુરાતની 1900 

હોસ્પિલના 58,000 બડેને સતત 24 કલાક 
ઑસકસજન પરૂો પાડી રહી છે. શ્ી વિજ્યભાઈ 
રૂપાણીએ િધમુા ં ઉમ્ેયુાં હતુ ં કે, કોરોનાના 
કપરા કાળમા ં ટરલા્યન્સ ફાઉન્ડશેન દ્ારા 
1000 બડેની ક્ષમતા ધરાિતી હોસ્પિલનંુ 
ઇન્ફ્ા્ટ્કચર ઊભુ ંકરિાનંુ આ્યોજન ક્યુાં છે 
ત ેસમગ્ર ગજુરાત માિે આનદંની િાત છે.

આગામી સમ્યમા ં1000 બડેની સપંણૂ્વ 
ક્ષમતાની ઑસકસજન સુવિધા સવહતની આ 
હોસ્પિલ કા્ય્વરત થિિાથિી જામનગર તમેજ 
સૌરાષ્ટ્રના દેિભવૂમ દ્ારકા, પોરબદંર િગરેે 
વજલ્ાઓના નાગટરકો-લોકો માિે કોરોના 
સકં્રમણ સારિારની મોિી સવુિધા ઘર આંગણે 
મળતી થિશ.ે 

ગરુુ ગોવિંદવસંહ જી.જી. હોસ્પિલની 
પ્રવતષ્ઠા ખબૂ સારી છે, ત્યા ંઆિનાર દરેક 
દદદી સાજો થિઈન ે ઘરે પરત ફરે છે, આ 
પ્રકારની પ્રવતષ્ઠા ઊભી કરનાર હોસ્પિલના 
તમામ તબીબી ્િાફ અવભનંદનને પાત્ છે 
તમે મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવ્ય ુહતુ.ં

આ પ્રસગં ેટરલા્યન્સ ઈન્ડ્ટ્ીઝના ગ્રપૂ 
પ્રેવસડન્િ શ્ી ધનરાજભાઈ નથિિાણી, 
જામનગરના સાસંદ શ્ી પનૂમબહેન માડમ, 
ધારાસભ્ય શ્ી રાઘિજીભાઈ પિેલ, મ્ેયર શ્ી 
વબનાબહેન કોઠારી, ડપે્યિુી મ્ેયર શ્ી તપન 
પરમાર, ્િેસન્ડગં કવમિી ચરેમને શ્ી મનીષ 
કિા ટર્યા ,  કલેકિર શ્ી રવિશંકર, 
મહાનગરપાવલકા કવમશનર શ્ી સતીશ પિેલ, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી ડૉ. વિપીન ગગ્વ, 
શ્ી.એમ.પી.શાહ મેટડકલ કોલેજના ડીન 
શ્ીમતી નંટદની દેસાઈ, જ.ેજી. હોસ્પિલના 
સપુટરન્િેન્ડને્િ ડૉ. ટદપક વતિારી, સરકારી 
ડેન્િલ કોલેજાના ડીન ડૉ. ન્યના પિેલ 
ઉપસ્થિત રહા ંહતાં. • 
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કોરોના સામે “આતમીર પોનઝદટવ કેર” 
 ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ ્િેબલ 

થિ્યા છે. કોરોનાની બીજી લહેરમાં રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા ્યુદ્ધના ધોરણે છ ેલ્ા 
મવહનામાં બેડની સંખ્યા ૪૧ હજારથિી 
િધારીને ૧ લાખ કરિામાં આિી છે. 
કોરોના સામે લડિા છેલ્ા દોઢ માસમાં 
ગુજરાતમાં ૨ લાખ ૭૫ હજારથિી િધુ 
લોકોનું િૅસકસનેશન કરિામાં આવ્યું છે. 
રાજ્ય સરકારના સઘન પગલાં તેમજ 
કોરોના િોટર્યસ્વની ટદિસ- રાત મહેનત 
અન ેલોકોના સહકાર- જાગૃવતના પટરણામે 
ગુજરાત કોરોનાની બીજી લહેરમાં પણ 
ધીમે ધીમે મક્મતાથિી બહાર આિી રહ્ં 
છે. આ તરફ આગળ િધતા મખુ્યમતં્ી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ ્યોગી ટડિાઇન 
સોસા્યિીના ઉપક્રમે આતમી્યધામ- 
િડોદરા ખાતે આતમી્ય પોવઝટિિ કેર- 
પો્િ કોવિડ સેન્િરનો ગાંધીનગરથિી 
ઇ-પ્રારંભ કરા્યો હતો. 

સાફ વન્યત, સાચી ટદશા અને 
પટરશ્મની પરાકાષ્ઠા સાથિે રાજ્ય સરકાર 
કોરોના સામે જંગ જીતિા સતત કા્ય્વરત 
છે. કોરોનાની બીજી લહેરમાં રાજ્ય 
સરકાર દ્ારા ્યુદ્ધના ધોરણે છ ેલ્ા 
મવહનામાં બેડની સંખ્યા ૪૧ હજારથિી 
િધારીન ે૧ લાખ કરિામા ંઆિી છે. જ્યારે 
ઑસકસજન બેડની સંખ્યા ૧૮ હજારથિી 
િધારીને ૫૮ હજાર કરિામાં આિી છે. 
રાજ્ય સરકારના સઘન પ્ર્યાસોથિી ૨,૦૦૦ 
જેિલી હોસ્પિલોમાં દૈવનક ૧૧૦૦ િન 
ઑસકસજનનો ૨૪ કલાક અવિરત પ્રિાહ 
પૂરો પાડિામાં આિી રહો છે. 

નિા નિા ઑસકસજન પલાન્િ પણ 
્થિાપિામાં આિી રહા છે. આ ઉપરાંત 
છેલ્ા એક માસના ગાળામાં ગુજરાતની 
વિવિધ હોસ્પિલોમાં કોરોનાના દદદીઓ 
માિે રાજ્ય સરકારે ૭ લાખથિી િધુ 
રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન ઉપલબધ કરાિીને 
દદદીઓને સુવિધા પૂરી પાડી છે જેના 

પટરણામ ેઆજ ેગુજરાતમાં કોરોનાના નિા 
કેસ કરતાં િધુ દદદી સાજા થિઈને ઘરે જઈ 
રહા છે.

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હતું કે, ગુજરાત 
સરકારે કોરોના સંક્રમણને ગામમાં જ 
દબાિી દેિા માિે ‘મારુ ંગામ, કોરોનામકુ્ત 
ગામ’ અવભ્યાનનો પ્રારંભ ક્યયો છે. જેમાં 
ગામમાં સિભેલન્સ કરીને તાિ, શરદી, 
ઉધરસ જેિાં લક્ષણો ધરાિતા લોકોને 
અલગ કરીને તેમનો કોરોના િ ે્િ 
કરાિિામાં આિે છે અને જો તેમાં કોઇ 
પોવઝટિિ આિે તો ગામના કોમ્યુવનિી 
કોવિડ કેર સેન્િરમાં તેની અલગથિી 
સારિાર આપીને સંક્રમણને આગળ િધતું 
અિકાિિાનો પ્ર્યાસ હાથિ ધરા્યો છે. આ 
અવભ્યાન હેઠળ ખૂબ જ િૂંકા ગાળામાં 
રાજ્યના ૩૩ વજલ્ામાં ૧૩,૦૦૦થિી િધુ 
કોમ્યવુનિી કોવિડ કેર સને્િર વનમા્વણ કરીને 
૧ લાખ ૨૦ હજારથિી િધુ બેડની વ્યિ્થિા 
ઊભી કરી છે. ગામના લોકો અન ેિહીિિી 
તંત્ના સવહ્યારા પ્ર્યાસો, સૌના સહકારથિી 

ગુજરાતમાં કોરોના હારશે અને ગુજરાત 
જીતશ ેતિેો વિશ્ાસ મખુ્યમતં્ીશ્ીએ વ્યક્ત 
ક્યયો હતો. 

પજૂ્ય પ્રમે ્ િરૂપ ્ િામીએ આશદીિાદ 
આપતાં કહ્ં હતું કે, લોકો અને સમાજની 
સેિા કરિી એ જ અમારી મુખ્ય ફરજ છે. 
ભગિાનના આશીિા ્વદ અને સૌના 
સહ્યોગથિી આપણે આ કોરોના સામેનો 
જંગ જલદીથિી જીતશું અને ગુજરાતને 
કોરોનામુક્ત બનાિીશું.

સાસંદ શ્ી સી. આર. પાટિલ ેઆતમી્ય 
પોવઝટિિ કેર સેન્િર શરૂ કરિા બદલ 
સતંશ્ીઓ અન ે્યોગી ટડિાઇન સોસા્યિીનો 
આભાર માન્્યો હતો. પૂજ્ય ત્યાગિલ્ભ 
્િામીએ આતમી્ય પોવઝટિિ કેરની 
કામગીરીની રૂપરેખા આપીને સૌને 
માવહતગાર ક્યા ્વ  હતા. આ પ્રસંગે 
િડોદરાના મે્યર શ્ી કે્યુરભાઇ રોકટડ્યા, 
OSD શ્ી ડૉ. વિનોદ રાિ સવહત પૂજ્ય 
સંતગણ અને ભક્તો ઓનલાઇનના 
માધ્યમથિી સહભાગી થિ્યા હતા. •
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૧૮ થી ૪૪ વરજૂથના નાગદરકોના 
કોરોના રસીકરણ અનિરાનનો રાજરમાં આરંિ

કોર ોના  સંક્રમણ સામે 
રક્ષણના અમોઘ શ્ત્ એિા 
કોરોના રસીકરણ અવભ્યાનમા ં
ભારત સરકારની માગ્વદવશ્વકા 
મુજબ ૧લી મે થિી, ગુજરાત 
સવહત દેશનાં ૯ રાજ્યોમાં 
૧૮-૪૪ િષ્વની િ્ય જૂથિના 
વ્ય વક્તઓની  ક ો વિડ -૧૯ 
રસીકરણની કામગીરી શરૂ 
થિઈ છે. 

ગુજરાતે રાજ્યનાં અમદાિાદ, સુરત, િડોદરા, રાજકોિ, 
ભાિનગર, જામનગર અન ેગાંધીનગર મહાનગરો તથિા ૩ વજલ્ા 
મહેસાણા, કચછ અન ેભરૂચ કે જ્યા ંકોવિડ-૧૯ના એસકિિ કેસોની 
સંખ્યા િધુ છે ત્યાં ૧૮ થિી ૪૪ની િ્યના નાગટરકો માિે 
રસીકરણની કામગીરી શરૂ કરી છે

રાજ્યના ૧૮-૪૪ િષ્વના િ્ય જૂથિના ્યુિાઓનો રસીકરણ 
માિે ઉતસાહજનક બહોળો પ્રવતસાદ મળતા આ ૧૦ વજલ્ા/
કોપયોરેશનમા ંકુલ ૬૦,૦૦૦ ડોઝ પ્રથિમ ટદિસ ેઆપિાના આરોગ્ય 
વિભાગના આ્યોજન સામે કુલ ૫૫,૨૩૫ વ્યવક્તઓને કોવિડ-
૧૯ની રસીનો પ્રથિમ ડોઝ આપિામાં આવ્યો છે. 

 ગુજરાત સવહત દેશનાં જે ૯ રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ઓટર્સા, 
રાજ્થિાન, ઉત્તરપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, કણા્વિક, ટદલ્ી, જમમુ અને 
કાશમીર, પંજાબ, તમીલનાડુમાં 1લી મેથિી રસીકરણ આરંભ 
થિ્યો છે. 

દેશનાં આ રાજ્યોમાં ૮૦ 
હજાર જેિલા ડોઝ આપિામાં 
આવ્યા છે અને ગુજરાત તેમાં 
૯૨ િકા કામગીરી એિલ ેકે ૬૦ 
હજાર સામે ૫૫૨૩૫ ડોઝ 
આપીને ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં 
આ ૧૮ થિી ૪૪ની િ્યના 
નાગટરકોના રસીકરણમાં પ્રથિમ 
્થિાને રહ્ં છે.

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ 
રૂપાણીના સઘન પ્ર્યત્નોના પટરણામ ેગુજરાતન ેસીરમ ઇસન્્િટ્િૂ, 
પુના તરફથિી ૩૦મી એવપ્રલના રોજ કોવિવશલડ રસીનો ૩ લાખ 
ડોઝનો જથથિો પણ પ્રાપ્ થિઈ ગ્યો છે. 

મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના ંજ ેવજલ્ાઓમાં 
કોરોના સંક્રમણ િધુ છે તેિા ૧૦ વજલ્ામાં આિા રવજ્ટ્ેશન 
થિ્યેલા ્યુિાઓના રસીકરણને ૧ લી મેથિી જ અગ્રતા આપી 
આરોગ્ય તંત્ને પ્રેટરત ક્યુાં હતું.

મુખ્યમંત્ીશ્ીના આ અવભગમના પ્રવતસાદ રૂપે પ્રથિમ ટદિસે 
જ ૫૫,૨૩૫ રસી ડોઝ આપિામાં આવ્યા હતા અને ગુજરાત 
રસીકરણના ચોથિા તબક્ાના પ્રારંભ ટદિસે જ દેશભરમાં િોપ પર 
આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં રોજ હેલથિ કેર િક્કર, ફ્ન્િ લાઇન 
િક્કર અને ૪૫ િષ્વથિી િધુ ઉંમર ધરાિતી વ્યવક્તઓને પણ પ્રથિમ 
અને બીજો ડોઝ મળીને કુલ ૧,૬૧,૮૫૮ રસીના ડોઝ આપિામાં 
આવ્યા છે. •

રાજરમાં સૌપ્રથમ કચછમાં ડ્ાઇવ થ્યુ વૅસકસનેશન
" બળવંતનસંહ જારેજા

સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાં પહેલી મે થિી ૧૮ િષ્વથિી િધુ ઉમરના 
તમામ લોકો માિે રસીકરણ શરૂ ક્યુાં છે ત્યારે કચછમા ંપણ રસીકરણ 
જોરશોરથિી ચાલી રહ્ં છે િૅસકસનેશનમાં એક નિી જ પહેલ કરતા 

કચછ વજલ્ા િહીિિી તંત્ દ્ારા ભૂજની આર. ડી. િારસાણી 
્કૂલના મેદાનમાં ડ્ાઇિ થુ્ િૅસકસનેશનનું આ્યોજન કરિામાં 
આવ્યુ ંહતુ.ં કચછના ઇન્ચાજ્વ કલકેિર અને વજલ્ા વિકાસ અવધકારી 
શ્ી ભવ્ય િમા્વએ એક નિી પહેલ કરતા જ અગાઉથિી રવજ્ટ્ેશન 
કરાિનાર લોકોને િાહનમાં જ િૅસકસન આપતંુ ડ્ાઇિ થુ્ 
િૅસકસનેશનનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું હતું. 

આ તકે રસીકરણ અવધકારી ડૉ. પ્રેમકુમાર કન્નરે જણાવ્યું હતું 
કે, કચછમાં આ નૂતન પ્ર્યોગ કરિામાં આવ્યો છે. લોકોને પોતાના 
િાહનમાં બેઠા જ રસી મળી જા્ય છે જેથિી સમ્યનો પણ બચાિ 
થિા્ય છે અને સંક્રમણના ચાન્સીસ ઘણા ઘિી જા્ય છે.લોકો ખૂબ 
સારો પ્રવતસાદ આપી રહા છે. પ્રા્યોવગક ધોરણે આ ડ્ાઇિ થ્ુનું 
આ્યોજન કરિામાં આવ્યું છે જેને ખૂબ સફળતા મળી છે. •

આરોજન
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'કોરોનામયુક્ત ગયુજરાત' બનાવવા માટે મક્કમ પગલાં 
ગજુરાતો કાોરાોનામુક્ત થવાનાો જાણો મક્કમ વનધાણાર કયાયો હાોય તોમ ‘મારં ગામ, કાોરાોનામુક્ત ગામ’ના અભિયાનનો 
જનસહયાોગ મળાો. જનસોવાના ધયોયમંત્નો વરોલી ગુજરાત સરકાર પ્રત્ોક નાગવરકની આરાોગય સંિાળ માટો 
પવરણામલક્ી પગલાં લઇ રહી છો. મખુ્યમંત્ી શ્ી વવજયિાઈ રૂપાણી પ્રોવરત ‘મારં ગામ, કાોરાોનામુક્ત ગામ’ 
અભિયાનમાં ગ્ામીણ જનશક્ક્તના સહયાોગથી કાોરાોનાનો હરાવી ગામ અનો રાજ્ય કાોરાોનામુક્ત બનો તોવું લક્ષ્ય 
રાજ્ય સરકાર સોવી રહી છો, ત્ારો રાજ્યના પ્રમખુ શહોર અમદાવાદ અનો જજલલામાં કાોરાોના મુક્તીકરણ માટો 
અનોકવવધ તૈયારી, તકોદારીનાં પગલાં લોવાયાં. તંત્અો જો રીતો આયાોજનબદ્ધ કામગીરી કરી તોની માહહતીનંુ 
વવહંગાવલાોકન પ્રસતુત છો. 

કોનવર કેર સેનટસયામાં આરયુષ રૉકટસયા
અમદાિાદ વજલ્ામાં પણ દરેક ગામ કોરોનામુક્ત બને એ 

ઉદ્ેશથિી તંત્િાહકોએ સમીક્ષા બેઠક ્યોજી હતી, જેમાં અમદાિાદ 
વજલ્ામા ંકોવિડ કેર સને્િસ્વમા ંઆ્ુયષ ડૉકિરની સિેા માિે મટેડકલ 
ઓટફસરો અન્્ય ડૉકિરોનો પણ સંપક્ક કરીને તેઓને આ 
સેિા્યજ્ઞમાં જોડાિા માિે પ્રોતસાવહત કરિા અંગે ચચા્વ કરિામાં 
આિી હતી. વજલ્ા વિકાસ અવધકારીએ કોવિડ કેર સેન્િરની 
મુલાકાત સપ્ાહમાં બે િાર લઇ આ્યુષ વચટકતસાથિી સારિાર 
આપિા આ્યુિભેદ ડૉકિરોને જણાવ્યું હતું. ગ્રામીણ કક્ષાએ આ્યુષ 
ઉકાળો આપિા પર ભાર મૂકિામાં આવ્યો હતો. 
નજલ્ામાં ૪ લાખથી વધયુ લોકોનયું રસીકરણ 

હિે, એ પુરિાર થિઈ રહ્ં છે કે કોરોના મહામારીમાં 
િસૅકસન(રસી) એ જ અસરકારક હવથિ્યાર છે અન ેઆ ્યદુ્ધ જીતિા 
માિ ે સૌએ આ અમોઘ શ્ત્નો ઉપ્યોગ કરિો પડશે. ૨૮ 
એવપ્રલ,૨૦૨૧ની સ્થિવતએ અમદાિાદ વજલ્ામા ંકુલ ૪,૧૫,૭૩૩ 
લોકોન ેરસી આપિામાં આિી છે. જમેાં આરોગ્યકમદીઓ, ફં્િલાઈન 
િક્કર અને ૪૫ િષ્વથિી િધુ િ્યના લોકોનો સમાિેશ થિા્ય છે. 
અમદાિાદ વજલ્ામાં ૩૭,૭૦૨(૯૯ િકા) ફ્ંિલાઈન િક્કસભે 
રસીનો પ્રથિમ ડોઝ લીધો છે,જ્યારે ૩૨,૨૦૧( ૭૩ િકા)એ રસીનો 
બીજો ડોઝ લઈ સુરક્ષા-કિચ પ્રાપ્ ક્યુાં છે. ઉલ્ેખની્ય છે કે ૪૫ 

િષ્વથિી િધુ િ્યના નાગટરકોને રસી આપિાની બાબતમાં ધોલેરા 
તાલુકાના નાગટરકોએ વનધા્વટરત કરા્યેલા લક્ષાંક કરતા પણ િધુ 
રસીકરણ કરાવ્યું છે.( ૧૦૪ િકા). જ્યારે સાણંદ અને દેત્ોજ 
જેિા તાલુકાઓએ ૯૦ િકા લક્ષાંક હાંસલ કરી ચૂક્યા છે. જ્યારે 
બાિળા, ધધંકુા, ધોળકા, માડંલ જિેા તાલકુાઓએ ૮૫ િકા લક્ષાકં 
વસદ્ધ ક્યયો છે. આમ, ગુજરાત રાજ્યમાં ઔદ્ોવગક રીતે અગ્રણી 
અમદાિાદ વજલ્ાએ આરોગ્યની બાબતમા ંપણ પથિદશ્વક કામગીરી 
કરી બતાિી છે. 

૭ ્થળોએ ઑસકસજન પલાનટની 
કામગીરીનો પ્રારંિ

ગૃહ રાજ્યમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાએ દસક્રોઈ તાલુકાના 
વસંગરિા હોસ્પિલની મુલાકાત લીધા બાદ જાહેરાત કરી હતી કે 
અમદાિાદ વજલ્ામાં તાલુકા ્તરે ઑસકસજન પલાન્િ કા્ય્વરત 
થિશ.ે તાલકુા ્ તરે ઑસકસજનની જરૂટર્યાત સતંોષિા માિે દસક્રોઈ 
તાલકુામાં બ,ે ધોળકા તાલુકામા ંએક, માડંલ તાલકુામા ંએક, સાણદં 
તાલુકામાં એક, સોલા વસવિલ ખાતે એક અને વસંગરિા ખાતે એક 
ઑસકસજન પલાન્િ ્થિાપિામાં આિશે. 

ગૃહ રાજ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, રાજ્ય સરકાર છેિાડાના 
માનિી સુધી આરોગ્ય સુવિધાઓ પહોંચાડિા માિે કટિબદ્ધ છે 
અને એ સેિામંત્ને અનુરૂપ જ અમદાિાદ વજલ્ાના દસક્રોઈ 

તાલુકાના વસંગરિા જેિા નાનકડા ગામમાં પણ 
૫૦ બેડની હોસ્પિલમાં ૫૦ બેડની વૃવદ્ધ કરી 
કુલ ૧૦૦ બેડ, ૧૦ િેસન્િલેિરની વ્યિ્થિા 
કરિામાં આિી છે. તેમણે અમદાિાદ વસંગરિા 
હોસ્પિલ માિે રૂવપ્યા ૨૫ લાખની ગ્રાન્િ 
ફાળિિાની પણ જાહેરાત કરી હતી. 

ગૃહ રાજ્યમતં્ીશ્ીએ જણાવ્ંુય હતુ ંકે, વજલ્ા 
કોવિડ ગ્રાન્િમાંથિી ૧ કરોડ રૂવપ્યા, વજલ્ા 
પંચા્યત કોવિડ ગ્રાન્િમાંથિી ૫૦ લાખ રૂવપ્યા, 
એમ.ડી.એફ ગ્રાન્િમાંથિી રૂવપ્યા ૫૦ લાખ, 
વજલ્ા વિકાસ અવધકારીની ગ્રાન્િમાંથિી ૫૦ 
લાખ રૂવપ્યા તથિા ચાર ધારાસભ્યોની ગ્રાન્િમાથંિી 
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રૂવપ્યા ૧ કરોડ સાથિે કુલ ૪ કરોડના ખચભે ઑસકસજન ઉતપાદન 
માિેના પલાન્િ ્ થિાપિામા ંઆિશ.ે આરોગ્ય સવુિધાના વિ્તારની 
વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે ૨૦૦ બેડની િેદાંતા મેકશીફિ હોસ્પિલ 
અમદાિાદના વસંગરિા ખાતે ઊભી કરિાનો પણ વનણ્વ્ય કરિામાં 
આવ્યો છે. ગૃહ રાજ્યમંત્ીશ્ીએ અમદાિાદ વજલ્ાના દસક્રોઈની 
વસંગરિા હોસ્પિલમાં ચાલી રહેલા સેિા્યજ્ઞને વબરદાવ્યો હતો 
અને આરોગ્યકમદીઓને દદદીનારા્યણની સેિા-શુશૂ્ષા માિેની 
ભાિના માિે અવભનંદન પાઠવ્યા હતા.

કોનવર બેરની સંખરા 
300થી વધારી ૧૫૭૩ કરાઈ

અમદાિાદ વજલ્ામાં કોવિડ બડેની સંખ્યા ૨૭ એવપ્રલ સધુીમાં 
૩૦૦થિી િધારીને ૧૫૭૩ કરાઇ છે. આ ઉપરાંત હજુ િધારાના 
૨૦૦ બેડ માિે િેદાંતા હોસ્પિલ સાથિે વિચાર-વિમશ્વ પ્રગવત 
હેઠળ છે. અમદાિાદ વજલ્ાના દસક્રોઈ તાલુકાના વસંગરિા ખાતે 
૫૦ બેડ (૩૨ ઑસકસજનિાળા, ૧૮ ઑસકસજન િગરના)ની 
િધારાની વ્યિ્થિા ઊભી કરિામાં આિી છે. આ ઉપરાંત જો 
પટરસ્થિવત વિકિ થિા્ય તો િધારાના બેડ ઊભા કરિા માિે પણ 
આ્યોજન સુવનવચિત કરા્યુ ંછે. જ ેઅન્િ્ય ેિદેાતંા ફાઉન્ડેશન-૧૦૦, 
િાિા ફાઉન્ડેશન-૧૦૦, ઝા્યડસ ફાઉન્ડેશન -૧૦૦ બેડની નિી 
વ્યિ્થિા ઊભી કરશે. આ ઉપરાતં વબરલા ફાઉન્ડેશન ેપણ વજલ્ામાં 
૨ ઑસકસજન પલાન્િ ્થિાપિા માિેની તૈ્યારી દશા્વિી છે. કોઈ 
પણ નાગટરકને સાધનોને અભાિે જીિ ન ગુમાિિો પડે તે માિે 
૩૦ જેિલા િેસન્િલેિર(ઓન લોન) લેિા માિેનું આ્યોજન પણ 
પ્રગવત હેઠળ છે. અમદાિાદ વજલ્ામાં સાધનોની સાથિે જરૂરી 
માનિબળ માિે પણ વ્યિ્થિા કરિામાં આિી છે. વજલ્ામાં ૨૦ 
જેિલા બોન્ડેડ ડૉકિસ્વ હાજર થિ્યા છે અને નિી જાહેરાતના પગલે 
૨૫૦ િધુ નવસાંગ ્ િાફ દદદીનારા્યણની સેિામાં કા્ય્વરત થિ્યો છે. 

અતરાધયુનનક સાધનો માટે  
નાણાકીર ફાળવણી

કને્દ્રી્ય ગૃહમંત્ી શ્ી અવમતભાઈ શાહની ગ્રાંિમાથિી ૭ 
એમબ્ુયલન્સ િાન, મોબાઈલ િેસ્િંગ િાન તમે જ ટડવજિલ એકસરે 

મશીન, ઑસકસજન કોન્સન્ટ્િેર મશીન જેિા ંઅત્યાધુવનક સાધનો 
માિે નાણાકી્ય ફાળિણી કરિામા ંઆિી છે. આ ઉપરાતં ગૃહ 
રાજ્યમતં્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજા, કેવબનિે મતં્ીશ્ી ભપૂને્દ્રવસંહ 
ચુડાસમા તેમ જ દસક્રોઈના ધારાસભ્યશ્ી અને સાણંદના 
ધારાસભ્યશ્ીની ૨૫ લાખની ગ્રાિં ફાળિિામા ંઆિી છે. આ ઉપરાતં 
વજલ્ા કલકેિરશ્ીની ડીએમએફ ગ્રાિંમાથિી ૫૦ લાખ, ડીડીઓ 
ગ્રાિંમાથંિી ૫૦ લાખ, વજલ્ા પંચા્યતના પ્રમુખશ્ીની ગ્રાિંમાથિી રૂ. 
૫૦ લાખ, વજલ્ા પચંા્યતના ઉપપ્રમખુશ્ીની ગ્રાિંમાથંિી રૂ.૨૫ 
લાખ, કારોબારી સવમવતની ગ્રાિંમાથિી રૂ. ૧૫ લાખ, કોવિડની 
એન.એચ.એમ ગ્રાિંમાથંિી રૂ. ૧ કરોડ, વજલ્ા પચંા્યતની કોવિડ 
ગ્રાિંમાથંિી રૂ. ૫૦ લાખ એમ વિવિધ સ્ોતમાંથિી કુલ ૫ કરોડ અને 
૧૫ લાખ રૂવપ્યાની ફાળિણી કરિામા ંઆિી છે.

નજલ્ા વહીવટીતંત્રએ  
રક્ષણાતમક લીધેલાં પગલાં

અમદાિાદ વજલ્ા િહીિિીતંત્એ રક્ષણાતમક પગલાં પણ 
લીધાં છે અને તેથિી જ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં રસીકરણમાં 
અમદાિાદ વજલ્ો પ્રથિમ ્થિાને છે. અમદાિાદ વજલ્ામાં 
આરોગ્યકમદીઓ, ફ્ંિલાઈન િક્કર તથિા ૪૫થિી િધુ િષ્વના લોકો 
એમ કુલ ૪,૧૫,૭૩૩ લોકોનું રસીકરણ કરીને અભૂતપૂિ્વ 
કામગીરી કરી છે. એ જ રીતે અમદાિાદ વજલ્ામાં કોવિડગ્ર્ત 
દદદીઓને રાહત પહોંચે તે માિે સરકારી અને ખાનગી ડેવઝનિેિેડ 
કોવિડ હોસ્પિલમાં ૮,૪૬૨ રેમડેવસવિર ઇન્જેકશનનું વિતરણ 
કરિામાં આવ્યું છે. અમદાિાદ વજલ્ામાં કોવિડનું સંક્રમણ અિકે 
તે માિે ૧૨૩ માઈક્રો કન્િેન્િમેન્િ ઝોન જાહેર કરિામાં આવ્યા છે 
અને આશા બહેનો દ્ારા ૧૫,૪૯,૬૭૯ લોકોની આરોગ્યતપાસ 
કરાઈ છે. તેમ જ આરોગ્ય અને ્થિાવનક ્િરાજ્યની સં્થિાઓ 
દ્ારા ૭, ૪૮,૬૫૦ ઘરોને સેવનિાઈઝડ કરિામાં આવ્યા છે. 

વજલ્ામાં ૩૦ જેિલા ધન્િંતટર રથિ દ્ારા ૧૦ લાખથિી િધુ 
વ્યવક્તઓની તપાસ કરિામાં આિી છે. અને ૪ લાખથિી િધુ 
લોકોના કોવિડ િે્િ કરા્યા છે. જેમાં ૫,૪૪૪ વ્યવક્તઓ કોવિડ 
પોવઝટિિ આવ્યા છે. 

ધનવંતદર કોનવર હોસ્પટલ  
આશીવાયાિરૂપ બની

ગુજરાત સરકાર અને ટડફને્સ ટરસચ્વ એન્ડ ડેિલપમેન્િ 
ઓગભેનાઈઝેશન(DRDO)ના સં્યુક્ત ઉપક્રમે ગુજરાત 
્યુવનિવસ્વિી કન્િેન્શન હોલ ખાતે ્યુદ્ધના ધોરણે કા્ય્વરત કરિામાં 
આિેલી ધન્િંતટર કોવિડ હોસ્પિલમાં 1લી મે સુધીમાં ૫૪૫ 
દદદીઓને સારિાર આપિામાં આિી રહી છે. જેમાંથિી ૯૨થિી 
જેિલા દદદીઓને ઈન્િેસન્સિ કેર ્યુવનિ (આઈ.સી.્યુ)માં છે. િધુ 
૯૬ દદદીઓને ૧ મેથિી પ્રિેશ આપી સારિાર શરૂ કરાઇ છે. 
ધન્િંતટર કોવિડ હોસ્પલ તેની પૂણ્વ ક્ષમતાએ કા્ય્વરત થિા્ય તે 
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ટદશામ ાં  સુ વન્યો વજત પ્ર્યાસો હાથિ ધરા્યા  છ ે અને 
હોસ્પિલમા(ઈનહાઉસ) જ સીિી ્કેન, લોહીની તપાસ(બલડ 
ઈન્િેસ્િગેશન), એકસ-રે, ડા્યાવલસીસ જેિી તમામ સુવિધાઓ 
નાગટરકને એક જ ્થિળેથિી વિના મૂલ્યે પ્રાપ્ થિઈ રહી છે. 
‘કોવિડ-સાથિી’ની મદદથિી દદદી અને તેમના ્િજનની િચ્ચે 
િીટડ્યોકોલ દ્ારા િાતચીત કરાિિામાં આિી રહી છે. આમ, 
અનેક દદદીઓના ્િજનોએ આ ઉત્તમ સુવિધા પ્રાપ્ થિતા 
હાશકારો અનુભવ્યો છે. ધન્િંતટર કોવિડ હોસ્પિલમાં ઈન્િેસન્સિ 
કેર ્યુવનિ(ICU)માં વિવશષ્ટ જરૂટર્યાતને ધ્યાનમાં લઈ નિા 
૧૫ ્પેશ્યાવલ્િ ડૉકિસ્વની સેિા લેિામાં આિી છે, 

અમિાવાિ સોલા નસનવલમાં  
ગ્ામીણ િિદીને સારવાર

અમદાિાદમાં સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈિે સ્થિત સોલા 
વસવિલના ઈન્ચાજ્વ સુપટરન્િેન્ડેન્િ ડૉ.પ્રકાશ મહેતાએ જણાવ્યું હતું 
કે, સોલા વસવિલમા ંછેલ્ા એક િષ્વમાં ૧૭,૯૨૫થિી િધ ુકોવિડના 
દદદીઓની સારિાર સફળતાપિૂ્વક હાથિ ધરાઈ છે. જ્યારે ૪૦,૩૭૯ 
થિી િધુ કોવિડ દદદીઓને ઓપીડીમાં તપાસિામાં આવ્યા છે. સોલા 
વસવિલ હોસ્પિલમાં અમદાિાદ ગ્રામીણ વિ્તાર તેમ જ ઉત્તર 
ગુજરાતના તમામ વજલ્ાઓમાંથિી અંતટર્યાળ ગામડાઓમાંથિી 
દદદીઓ સારિાર માિે આિ ેછે. આ ઉપરાતં સરેુન્દ્રનગર વજલ્ાના 
દદદીઓ પણ ખાનગી િાહનોમાં અહીં સારિાર માિે આિે છે. આ 
બધા જ દદદીઓને સિયોત્તમ સારિાર વિનામૂલ્યે મળે છે. આમ, 
ગ્રામીણ વિ્તારના દદદીઓ માિે સોલા વસવિલ હોસ્પિલ 
આશીિા્વદરૂપ પુરિાર થિઈ રહી છે.

આમ, સમગ્રપણે અમદાિાદ વજલ્ામાં કેન્દ્રી્ય ગૃહમંત્ી શ્ી 
અવમતભાઈ શાહ, વશક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચુડાસમા, 
ગૃહરાજ્યમંત્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાના સીધા માગ્વદશ્વન હેઠળ 
વજલ્ા કલેકિર શ્ી સંટદપ સાગલે અને વજલ્ા વિકાસ અવધકારી 
શ્ી અરુણ મહેશ બાબુની આગેિાની હેઠળ “િીમ અમદાિાદ” એ 
નાગટરકોને સુરક્ષા-કિચ પૂરું પાડિાનું ભગીરથિ કા્ય્વ ક્યુાં છે. 

અમિાવાિ નજલ્ાનાં  
૭ લાખ ઘર સેનનટાઈઝર

અમદાિાદ વજલ્ા પંચા્યતે તાલુકા અને ગ્રામીણ વિ્તારનાં 
૭,૩૯,૭૬૩ ઘરોને છેલ્ા એક િષ્વમાં સેવનિાઇઝડ ક્યા્વ છે. 
અમદાિાદ વજલ્ા પચંા્યતે ગત િષભે ૩ મ ેના રોજ એકસાથિ ે૪૬૪ 
ગામ સવેનિાઇઝડ કરી કોરોના વન્યતં્ણની પ્રભાિક રીત અમલમાં 
મૂકી હતી. સાણંદ, વિરમગામ, બાિળા, ધોળકા, ધંધુકા, બારેજા 
તાલકુા મથિકો અન ે૪૬૪ ગામ સવહત સમગ્ર અમદાિાદ વજલ્ાની 
આશરે ૩૪,૫૯,૫૬૦ િ્તીને એસન્િિાઇરસ કામગીરી - 
સેવનિાઇઝેશન થિકી સુરવક્ષત કરિામાં આિી છે.

વજલ્ા વિકાસ અવધકારી શ્ી અરુણ મહેશબાબુના જણાવ્યા 
મુજબ વજલ્ાના કુલ ૧૮૯ મલિી પપ્વઝ હેલથિ િક્કર, ૨૫ 
સુપરિાઈઝર અને મેલેટર્યા શાખાના ૧૦ કમદીઓ છેલ્ા એક 
િષ્વથિી માસ સેવનિાઈઝેશનની કામગીરીમાં જોડા્યેલા છે. જરૂર 
પડ્ે આ કમદીઓ રજાના ટદિસોમાં પણ ફરજ પર તૈનાત રહે છે.

વજલ્ા આરોગ્ય અવધકારી શ્ી નરેન્દ્ર રાઠોડ જણાિ ે છે કે, 
બાઇક, ટરક્ષા, ટ્ક અન ેડ્ોનની મદદ િડ ેગામ ેગામ સવેનિાઇઝ 
કરતી િીમ કોરોના િાઇરસ માિે ચેઝ એન્ડ એવલવમનિેની રણનીવત 
અપનાિ ેછે. અમદાિાદ વજલ્ા પચંા્યત સોલા વસવિલ હોસ્પિલમાં 
પણ સવેનિાઇઝશેન કામગીરી સભંાળે છે. િોિર કેનન ફોગર 
મશીનનો ઉપ્યોગ કરી જાહેર ર્તા સવેનિાઇઝ કરા્ય છે. જ ેકોરોના 
અિકા્યતી પગલાં માિેની એક અગત્યની કામગીરી છે.

કોરોના સકં્રમણન ેઆગળ િધતુ ંઅિકાિિા વિવભન્ન પદ્ધવતઓ 
અપનાિિામાં આિી છે. કોવિડ૧૯ દદદીના ઘરમાં તથિા ઘરની 
આજુબાજુ સેવનિાઇઝેશન એિલે કે જીિાણુનાશક દિાનો છંિકાિ 
એ સંક્રમણ ખાળિાનો કારગર ઉપા્ય છે. સેવનિાઇઝેશનથિી િ્તુ-
જગ્યાની સપાિી(સરફેસ) પર રહેલા િાઇરસનો નાશ થિા્ય છે.

િાતાઓના સહરોગથી કોરોના વૉદરરસયા 
માટે સંજીવ કપૂરે કરી િોજન વરવ્થા
 જાણીતા શૅફ શ્ી સંજીિકપૂરે અન્્ય સેિાભાિી દાતાના 

સહ્યોગથિી અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પિલમા ંભોજન પરૂુ ંપાડિાનો 
વનણ્વ્ય ક્યયો છે. આ માિે શ્ી સંજીિકપૂરે અમદાિાદ શહેરમાં ૧૨ 
શૅફની વનમણૂક કરી છે. તેમણે વસવિલ હોસ્પિલના તબીબો માિે 
ત્ણ િાઇમ જમિાની વ્યિ્થિાનું બીડું ઝડપ્યું છે અને આ રીતે 
અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પિલની કોરોના ડેવઝનિેિેડ ૧૨૦૦ બેડ 
હોસ્પિલમા ંરાઉન્ડ ધ લિોક કા્ય્વરત તબીબો માિે તઓે અન્નપણૂા્વ 
બન્્યા છે. અમદાિાદ વસવિલ હોસ્પિલ સુપટરન્િેન્ડેન્િ ડૉ. જે.િી. 
મોદી આ અંગે કહે છે કે બે ટદિસ અગાઉ દેશના પ્રવતવષ્ઠત શૅફ 
શ્ી સંજીિકપૂર દ્ારા વસવિલ હોસ્પિલના તબીબોને ભોજન 
વ્યિ્થિા અંગેનો પ્ર્તાિ મૂકિામાં આવ્યો હતો, જે હોસ્પિલ 
તંત્એ ્િીકા્યયો છે. •
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વરોિરા રાઉનર અપ

સચોટ સમરસરની સેવા માટે સિાર તૈરાર
સં્કાર નગરી વરોિરા

સંસ્ાર નગરીમાંથી સોવાનગરી બનોલા વિાોદરા શહોરનો કાોવવિ કાોરાોનાનો લગતી સોવા- સુવવધા સતત અવવરત 
અનો સમયસર મળતી રહો તો માટો તંત્ કાયણા કરી રહંુ છો. તોની સાથોસાથો રાોજોરાોજની સમીક્ા પણ કરવામાં આવી 
રહી છો. આ�ક્સિજન પુરવઠાો, દદદીઆો અનો તોમના સંબંધીઆો માટો સુવવધા, નવાં કોર સોનટસણા સહહતની સોવાઆો 
ઉપર ધયાન આપવામાં આવી રહંુ છો. તતં્ના પ્રયાસાોની અહી ંઝાખંી પ્રસતુત કરવામાં આવી છો.

નમયાિા નવકાસ રાજર મંત્રીશ્ી દ્ારા 
ઑસકસજન પયુરવઠાની સમીક્ષા

નમ્વદા વિકાસ રાજ્ય મતં્ી શ્ી ્યોગશેભાઇ પિેલ ેપદાવધકારીઓ 
અને ખાસ ફરજ પરના સવચિ ડો.વિનોદ રાિ સવહતના ઉચ્ચ 
અવઘકારીઓ સાથિ ેગોત્ી હોસ્પિલમા ંઆિતા કોવિડના દદદીઓની 
વિના વિલંબે સારિાર શરૂ થિઈ શકે તે માિે બનાિિામાં આિેલા 
250 પથિારીના તાતકાવલક સારિાર કેન્દ્રની સુવિધાઓનું વનરીક્ષણ 
ક્યુાં હતું. 30 એવપ્રલ સુધીમાં િડોદરાને 189 મે.િન મેટડકલ 
ઑસકસજનનો પુરિઠો મળ્યાની માવહતી આપતાં તેમણે જણાવ્યું 
કે, આ પુરિઠામાં જી.એસ.એફ.સી.પાસેથિી 10, ટરલા્યન્સ પાસેથિી 
71, લાઇફ લાઇન પાસેથિી 26, એર વલકવિડ પાસેથિી 8, ઊવમ્વ 
અને દેિ નંદન પાસેથિી 14 અને આઇનોકસ પાસેથિી મળેલા 60 
મે.િન ઑસકસજન પુરિઠાનો સમાિેશ થિા્ય છે. તેમણે નિા 
તાતકાવલક સારિાર કેન્દ્ર ખાતે હિામાંથિી ઑસકસજન મેળિતાં 
ઉપકરણોની વ્યિ્થિા માિે સંતોષ વ્યકત ક્યયો હતો. 

ગોત્રીમાં નવિક દર્પોનસ ટ્ીટમેનટ સેનટર
ડૉ.વિનોદ રાિે જણાવ્યું હતું કે, ગોત્ી હોસ્પિલની કોવિડ 

સારિાર સુવિધાઓના ભાગરૂપે એક નિી પહેલ હેઠળ વવિક 
ટર્પોન્સ ટ્ીિમેન્િ સેન્િર બનાવ્યું છે. ડૉ.રાિે આ કેન્દ્રની 
વનરીક્ષણ મુલાકાતે આિેલા નમ્વદા વિકાસ રાજ્ય મંત્ી શ્ી ્યોગેશ 
પિેલ અને સાંસદ, ધારાસભ્યો, મે્યરશ્ી અને પદાવધકારીઓને 

વિગતિાર જાણકારી આપી હતી. આ કેન્દ્રના તમામ બેડ માિે 
અંદાજે 150 થિી 200 ઑસકસજન કોન્સેંટ્ેિર જે બોિલ િગર 
હિામાંથિી ઑસકસજન શોષે છે તેની અને જમબો વસવલન્ડર દ્ારા 
ઑસકસજનની વ્યિ્થિા છે. અહીં ઑસકસજન માિે પાઇપલાઈનનું 
પણ આ્યોજન છે. 

તમેણ ેગોત્ી ખાત ેહાલમા ંકા્ય્વરત 750 બડેની સામ ે700 દદદીઓ 
દાખલ છે. આ નિા કેન્દ્રથિી બડે સખં્યામા ં250 નો િધારો થિતા ંકુલ 
ક્ષમતા 1 હજાર બડેની થિઇ જશ.ે બાજમુા ંબીજી 100 બડેની વ્યિ્થિા 
ત્ૈયાર કરિામા ંઆિી રહી હોિાથિી આમ ગોત્ી ખાત ેકુલ 1100 
બડેની સારિાર સવુિધા ઉપલબધ થિશ ેતમે ઉમ્યુાં હતુ.ં 

ધારાસભરશ્ીઓ દ્ારા ગ્ાનટ ફાળવાઇ
અકોિાના ધારાસભ્ય શ્ીમતી સીમાબહેન મોવહલેએ રૂ.૨૫ 

લાખનું અનુદાન કોરોના સારિાર કરી રહેલી શહેરની સ્યાજી 
જનરલ હોસ્પિલ અન ેઅન્્ય સરકારી કોવિડ ડટેડકેિેડ હોસ્પિલના 
દદદીઓની સારિાર માિે ફાળવ્યું હતું. આ અનુદાનમાંથિી સ્યાજી 
હોસ્પિલ, કોપયોરેશનની હોસ્પિલ- દિાખાના માિે અદ્તન 
મેટડકલ ઉપકરણ - સાધનો િસાિિામાં આિશે. જ્યારે ધારાસભ્ય 
શ્ીમતી મનીષાબહેન િકીલે રૂ.૨૫ લાખનું અનુદાન પોતાના મત 
વિભાગમાં આિતા અબ્વન હેલથિ સેન્િરમાં કોરોનાના દદદીઓની 
સઘન સારિાર માિે ફાળવ્યું હતું.
૧૨ લાખથી વધયુ િિદીઓની આરોગર તપાસ

િડોદરા મહાનગરપાવલકા દ્ારા ધન્િતંટર આરોગ્ય રથિ દ્ારા 
શહેરીજનોન ેઘરે બઠેા ંઆરોગ્ય સિેાઓ પરૂી પાડિામા ંઆિે છે. 
તા.30 એવપ્રલ-૨૦૨૧ સધુીમા ંધન્િતંટર આરોગ્ય રથિની ૩૪ િીમ 
દ્ારા કુલ ૫,૪૧,૩૯૦ પરુુષો અન ે૬,૬૮,૬૪૫ ્ ત્ીઓ સવહત કુલ 
૧૨,૧૧,૫૯૭ દદદીઓના આરોગ્યની તપાસ કરિામા ંઆિી છે.
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િિદીઓના ્વજનો માટે નવશાળ રોમ
સ્યાજી હોસ્પિલમાં કોવિડ હોસ્પિલની બહાર દદદીઓના 

્િજનોની સુવિધા અથિભે વિશાળ, ઓલ િેધર ડોમનું વનમા્વણ હાથિ 
ધરિામાં આવ્યું છે. જ્યાં 400 થિી 500 જેિલા ્િજનો આરામથિી 
બેસી શકશે અને વિશ્ામ કરી શકે છે. જ્યાં વિવિધ સેિાભાિી 
સં્થિાઓ દદદીઓના ્િજનોને ભોજન,લીંબુ પાણી જેિી સુવિધા 
આપે છે, તેમની સાથિે પણ ઉવચત સંકલન કરિામાં આિે છે.

અનધકારી દ્ારા સતત કારયાસમીક્ષા 
ખાસ ફરજ પરના અવધકારી અને વશક્ષણ સવચિ ડૉ.વિનોદ 

રાિે,વજલ્ા કલેકિર શ્ીમતી શાવલની અગ્રિાલ અને ઑસકસજન 
પુરિઠાના નોડલ અવધકારી અને વજલ્ા પોલીસ અવધક્ષક ડૉ.
સુધીર દેસાઈ સાથેિ જી.એસ.એફ.સી.ના ઑસકસજન ઉતપાદક 
પલાન્િનું વનરીક્ષણ ક્યુાં હતું. તેમણે જણાવ્યું કે અહીં દૈવનક 10 િન 
ઑસકસજનનું ઉતપાદન થિા્ય છે.તેનો સિયોવચત ઉપ્યોગ સુવનવચિત 
કરિા ટરટફવલંગ અને વિતરણની વસસ્િમ ્ટ્ીમલાઈન કરિામાં 
આિી રહી છે. 

ડૉ. રાિે ઑસકસજન ઉતપાદક કંપની ઈનોકસના કરજણ 
પલાન્િની મુલાકાત લીધી હતી અને િડોદરામાં ઑસકસજનની ઘિ 
કંપનીના અમદાિાદ અને સુરત પલાંિની મદદથિી સરભર કરિા 
અંગે પરામશ્વ ક્યયો હતો.આ એકમ એર સેપરેસન ્યુવનિ 
િેકનોલોજીનો ઉપ્યોગ કરીને અહી દૈવનક 118 િન ઑસકસજનનું 
ઉતપાદન કરે છે. આ પૈકી અંદાજે 40 િન મધ્યપ્રદેશને અને 20 
િન ઑસકસજન િૅસકસન િાઇલસ બનાિતી મેટડકલ કંપનીઓને 
ફાળિિામાં આિે છે.બાકીનો ઑસકસજન સ્યાજી અને ગોત્ી 
હોસ્પિલોને મળે છે. હાલમાં આ બંને હોસ્પિલોમાં દૈવનક 65 
થિી 70 િન ઑસકસજનની માંગ છે. આ ઘિના વનિારણ અંગે 
ચચા્વ કરિામાં આિી હતી. ડૉ.વિનોદ રાિે ધીરજ હોસ્પિલની 
મુલાકાત લેતી િેળા જણાવ્યું હતું કે અહીં 600 ની ક્ષમતા સામે 
466 દદદીઓ દાખલ છે. અહીં ફ્ી બેડની સુવિધા 80 િકા સુધી 
વિ્તારિામાં આિી છે.

મોટા ફોફનળરામાં કોનવર કેર સેનટર
િડોદરાના વશનોર તાલુકાના મોિા ફોફવળ્યા ગામે કોવિડ કેર 

સેન્િર શરૂ કરા્યું છે. શવક્તકૃપા ચેટરિેબલ ટ્્િના સંચાલક શ્ી 
અશોકભાઈ પિેલે જણાવ્યું કે, પ્રાથિવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર વશનોરના 
સહ્યોગથિી ટ્્િના હો્િલે વબસલડંગમાં ૧૦૦ બેડનું કોવિડ 
આઈસોલેશન સેન્િર શરૂ કરિામાં આવ્યું છે. વશનોર તાલુકાના 
ગામડાઓમાં કોરોના પોવઝટિિ દદદીઓને ઘરે આઇસોલેશનની 
વ્યિ્થિા ન હો્ય એિા દદદીઓને અહીં દાખલ કરી સારિાર 
આપિામાં આિે છે. િડોદરા વજલ્ામાં કરજણ, પાદરા, સાિલી, 
ડભોઈમાં કોવિડ સારિાર કેન્દ્રોમાં કોરોના દદદીઓને અસરકારક 
આરોગ્ય સારિાર આપિામાં આિી રહી છે.

100 ઑસકસજન કોનસેંટ્ેટર અને 250 
જમબો નસનલનરરોનો પ્રબંધ 

ખાસ ફરજ પરના અવધકારી અને વશક્ષણ સવચિ ડૉ.વિનોદ 
રાિે જી.એમ.ઇ.આર.એસ., ગોત્ી ખાતે વવિક ટર્પોન્સ ટ્ીિમેન્િ 
સેન્િર માિે બનાિિામાં આિેલા ડોમ અને સુવિધાઓનું વનરીક્ષણ 
ક્યુાં હતું. તેમણે જણાવ્યું કે 250 બેડની આ સુવિધા તથિા દદદીઓની 
ઉવચત સારિાર માિે અંદાજે 100 ઑસકસજન કોન્સેંટ્ેિર અને 
250 જમબો વસવલન્ડરોનો પ્રબંધ કરિામાં આવ્યો છે. તેમણે આ 
્થિળે સુરક્ષા અને બંદોબ્ત માિે પોલીસ કવમશનરશ્ી સાથેિ 
પરામશ્વ ક્યયો હતો. 

ઈ.એમ.ઈ. ્કકૂલે લંબાવરો મિિનો હાથ
ભારતી્ય સેનાની િડોદરા સ્થિત ઇ.એમ.ઇ.્કૂલ સેનાનાં 

અદ્તન આ્યુધો, િાહનો અને સરંજામને ચુ્ત દુર્ત રાખિાની 
સાથિે તેના પ્રવશક્ષણનું કામ કરે છે. આ સં્થિાએ કોવિડ સામેની 
લડાઈમાં તંત્ને મદદરૂપ થિિાની તતપરતા બતાિી છે. આ અંગે 
સં્થિાના કમાન્ડન્િશ્ીએ વજલ્ા કલેકિર શ્ીમતી શાવલની 
અગ્રિાલની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે તેમની સં્થિાના 
વનષણાતોની િીમની ઑસકસજનના સંસાધનો,ભારે ઇજનેરી 
કામો,તબીબી ઉપકરણોની મરામત અને જાળિણીનાં કામોમાં 
મદદનો સવધ્યારો આપ્યો હતો.
BAPS િિદીઓનો િોજનખચયા ઉઠાવવા તરૈાર

બાપસે અિલાદરા ખાતેની હોસ્પિલમાં દાખલ દદદીઓના 
ભોજન અને ટરફ્ેશમેન્િનો ખચ્વ િહન કરિાની તતપરતા દશા્વિી 
છે. તેને લગતો પત્ આજે સં્થિાના પૂજ્ય સંતોએ ખાસ ફરજ 
પરના અવધકારી અને વશક્ષણ સવચિ ડૉ.વિનોદ રાિને આપ્યો 
હતો ડૉ.રાિે શુક્રિારે બાપસ, અિલાદરાની મુલાકાત લઈને 
પટરસ્થિવતની સમીક્ષા કરી હતી. 
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ઑસકસજન સયુનવધાની સમીક્ષા
સાિલી તાલુકાના મોકશી ગામની દેિનંદન ગેસ કંપની એર 

સપે્રસેન ્યવુનિની મદદથિી િાતાિરણમાથંિી સીધસેીધુ ંઑસકસજનનું 
ઉતપાદન કરે છે. ડૉ.રાિે આ કંપની ખાતે ઑસકસજન ઉતપાદન 
પ્રવક્ર્યાનું વનરીક્ષણ ક્યુાં હતું. આ કંપનીની ટરટફવલંગ ક્ષમતા દૈવનક 
1 હજાર જમબો વસવલન્ડરોની છે એિલે કે અંદાજે દૈવનક 9 િન 
ઑસકસજનનું ઉતપાદન કરે છે. કંપનીના સંચાલકો સાથિે ઉતપાદન 
વૃવદ્ધ અગં ેપરામશ્વ કરતા,ં તમેણ ેએક સપ્ાહમા ંઉતપાદન ક્ષમતામાં 
20 િકા િધારો કરિાનો સવધ્યારો આપ્યો. ડૉ.રાિે સાિલી 
તાલુકામાં મંજુસર જી.આઇ.ડી.સી.ખાતે શવક્ત ગેસ એજન્સીની 
મુલાકાત લઈને સંચાલકો સાથિે દિાખાનાઓમાં ઑસકસજન 
સપલા્ય અંગે પરામશ્વ ક્યયો હતો. આ એકમ ટરલા્યન્સ, જામનગર 
ઉતપાટદત દૈવનક 55 થિી 60 િન ઑસકસજન િડોદરામાં પૂરો પાડે 
છે. તે સમરસ,ધીરજ,પારુલ અને પા્યોવન્યર હોસ્પિલોને પ્રિાહી 
ઑસકસજન અન ેઅન્્ય ખાનગી દિાખાનાઓન ેપ્રિાહી અને િા્યુ 
્િરૂપે ઑસકસજન પૂરો પાડે છે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે આ કંપની 
અંદાજે રૂ.1.5 કરોડના ખચભે 4 પોિા્વ ક્ર્યોઝ અને 70 ડૂ્રા 
વસવલન્ડરોની મદદથિી વિતરણ પ્રણાલીને મજબૂત કરિા સંમત 
થિઈ છે.
કોનવર સારવારની સયુનવધા જાળવવા અને 

નવ્તારવા તંત્રના િરપૂર પ્રરાસો...
િડોદરા તંત્એ રાવત્ જાગરણ કરીને પણ કોવિડના દદદીઓની 

સારિાર અને તેમના સંબંધીઓને સુવિધા આપિા પ્ર્યાસો જારી 
રાખ્યા છે. 30મી એવપ્રલના રોજ ઉચ્ચ અવધકારીથિી માંડીને નાના 
કમ્વચારીઓએ આખી રાત જાગીને પ્ર્યત્નો ક્યાાં હતા. 

ખાસ ફરજ પરના અવધકારી અને વશક્ષણ સવચિ ડૉ.વિનોદ 
રાિે ગોત્ી હોસ્પિલમાં વવિક ટર્પોન્સ સેન્િર માિે બની રહેલા 
ડોમના કામનું વનરીક્ષણ ક્યુાં હતું. જેથિી ઑસકસજન કોન્સેંટ્ેિર બેડ 
સવહતની આ સુવિધા ઉપલબધ બનશે. આ સાથિે ડૉ.રાિે કલેકિર 
કચેરીમાં બેઠક ્યોજી ઑસકસજન પુરિઠાની પટરસ્થિવત, ટરટફવલંગ 
અને વિતરણની સમીક્ષા કરી હતી. 

મધરાત્ે દોઢ િાગ્યે ડૉ.રાિે ગોત્ી હોસ્પિલની મુલાકાત લઇ 
ફક્ત ૪૮ કલાકમાં િીજ ટ્ાન્સફોમ્વર ્થિાવપત કરનારા 
કમ્વ્યોગીઓને અવભનંદન આપ્યા હતા. તેમણે ગોત્ી હોસ્પિલ 
ઓપીડીના નોડલ અવધકારી, નવસાંગ હેડ અને સંબંવધતો સાથિે 
પરામશ્વ ક્યયો હતો. ત્યાર બાદ નિલખી મેદાનમાં ઑસકસજન 
ટરટફવલંગની સુવિધા ખાતે મધ્ય રાવત્એ પણ સતત કામગીરી 
કરનાર કમ્વ્યોગીઓને તેમણે વબરદાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, 
હિે ટકંમતી સમ્યની બચત તથિા ઉપલબધ ડ્યુરા વસવલન્ડરો અને 
પોિા્વ વક્ર્યોઝના ઓપિીમાઈઝેશનથિી ઑસકસજનની અછત અને 
કિોકિીની પટરસ્થિવતનું વનિારણ થિઇ ગ્યું છે. દરવમ્યાન સમરસ 

કોવિડ હોસ્પિલના તબીબો અને િોડ્વ બો્યઝ, સફાઈ સિેકો અન્્ય 
સારસંભાળ લેનારાઓ તેમજ દદદીઓના ્ િજનો સાથિે પણ સંિાદ 
ક્યયો હતો. 

આ ઘિના ક્રમ અથિિા લોગ બુક દશા્વિે છે કે, તંત્ની વનષ્ઠામાં 
કોઈ કમી નથિી, રાત ટદિસ કામ થિઈ રહ્ં છે. આ કામગીરીને 
્યોગ્ય રીતે મૂલિી સહ્યોગ આપિામાં આિે એ ્યથિાથિ્વ રહેશે.
પલાઝમા િાતા શ્ી અરુણ નમશ્ાનયું ગૃહ રાજર 

મંત્રીશ્ીના હ્તે સનમાન
ગૃહ રાજ્યમતં્ી શ્ી પ્રદીપવસંહ જાડેજાના હ્ત ેકોરોના િૉટર્યર 

રાજ્ય પોલીસ દળના જિાનો અને અવધકારીઓનું પ્રસંશાપત્ 
પ્રદાન કરી સન્માન કરા્યુ ંહતું. તમેાં િડોદરા શહેર પોલીસ દળમાં 
અવધકારીઓ/ જિાનો દ્ારા કોવિડ પીટડતોની સારિાર માિે બલડ 
પલાઝમા દાનની પહેલ કરનારા િારસી્યા પોલીસ મથિકના 
અવધકારી અરુણ બી. વમશ્ાનો સમાિેશ થિા્ય છે. ગૃહ વિભાગ 
દ્ારા આપિામાં આિેલા પ્રમાણપત્માં જણાવ્યું છે કે ગુજરાત 
પોલીસ દળના એક જિાબદાર અવધકારી તરીકે, અગ્ર હરોળના 
કોરોના ્યોદ્ધા તરીકે રાજ્યના નાગટરકોને કોરોના સામે સુરક્ષા 
આપિામાં આપે પ્રેરક અને પ્રસંશની્ય કામગીરી કરી છે. આપના 
ફરજ પાલનથિી પોલીસ વિભાગ ગૌરિ અનુભિે છે.
કરજણમાં નજલ્ાનયું ચોથયું કોનવર કેર સેનટર 

િડોદરા વજલ્ામાં પાદરા, ડભોઇ અને સાિલી પછી હિે 
કોમ્યુવનિી હેલથિ સેન્િર કરજણમાં ઑસકસજનની વ્યિ્થિા સાથિેનું 
કોવિડ કેર સને્િર ચાલ ુકરિામા ંઆવ્યુ ંછે. કરજણ કોમ્યવુનિી હેલથિ 
સેન્િર, ખાતે ઑસકસજન બેડ તેમજ નોન ઑસકસજન બેડ સાથિેની 
કોરોનાના દદદીઓને સારિાર માિે વ્યિ્થિા શરૂ કરિામાં આિી 
છે. જેમાં ડૉકિર અને મેટડકલ ્િાફ, કલાસ 4 ્િાફ, દદદીઓને 
ભોજનની વ્યિ્થિા, ઑસકસજન ડૂ્િી માિે કમ્વચારીઓની 
અલા્યદી વ્યિ્થિા કરિામાં આિી છે. ફા્યર સેફિીની સુવિધા 
રાખી તેનું સેફિી ઓટડિ કરાવ્યું છે. તમામ ્ િાફને જરૂરી તાલીમ 
પણ આપિામાં આિી છે. •
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સયુરત રાઉનર અપ

કોરોનાને હરાવવા સયુરતીઓ સજાગ
સુરત શહોરની વાત જ અનોરી છો. સુરતવાસીઆો કાોઇપણ આપદા સામો ઝઝૂમો છો અનો જીતો પણ છો. આ વખતો 
કાોરાોનાના સંક્રમણ પર કાબૂ મોળવવા સરકારની સાથો સુરતીલાલાઆો પણ ઉતસાહપવૂણાક સહયાોગ આપી રહા 
છો. જોની સાજબતી રસીકરણમાં નગરવાસીઆોનાો ઉતસાહ પૂરી રહાો છો. તાો દજક્ણ ગજુરાતના જજલલાઆો માટો 
પણ આરાોગય સારવાર આપવામાં સુરતો પાછીપાની કરી નથી. સુરતમાં આરાોગય કમણાચારીઆોના માયાળ ુવતણાનથી 
સાજા થયોલા દદદીઆોઅો પણ િરપોટ પ્રશસંા કરી છો.

રસીકરણ માટે સયુરતીલાલાઓમા ંઅનરેો ઉતસાહ 

રસીકરણના અવભ્યાનનો સુરત શહેર-વજલ્ામાં પ્રારંભ થિતાં 
સુરત મહાનગરપાવલકાનાં વિવિધ રસીકરણ કેન્દ્રો તથિા વજલ્ાનાં 
રસીકરણ કેન્દ્રો પરથિી સુરતીલાલાઓએ સિારથિી જ લાઈન 
લગાિીને ઉતસાહ સાથિે િૅસકસન મુકાિી હતી. સુરતના ભાગળના 
૨૦ િષદી્ય ્યુિાન આ્યુષ શાહે કહ્ં કે, કોરોના િૅસકસન લઈને 
દેશ સિેામા ંએક મહત્િપણૂ્વ ્યોગદાન આપી ભારતન ેકોરોનામકુ્ત 
કરિામાં સહ્યોગ ચોક્સ આપિો જોઇએ. 
નસનવલનાં કમયાચારીઓની સેવાથી પ્રિાનવત 

નનવૃત્ત પ્રોફેસરે િાન આપરયું
'સેિા' સંચાવલત આઈસોલેશન સેન્િસ્વમાં સેિા આપતા 

પેરામેટડકલ ્િાફની ઉમદા કામગીરી જોઈને સુરતનાં વનવૃત્ત 
મવહલા પ્રોફેસર કોટકલાબહેન મજીટઠ્યાએ રૂ.એક લાખનો ચેક 
અપ્વણ ક્યયો છે. તેઓ ઇચછે છે કે આ નાણામાંથિી આઈસોલેશન 
સેન્િરોમાં રાતટદિસ કામ કરતાં પેરામેટડકલ ્િાફને િેતન 
ચૂકિિામાં આિે. તેમના પ્રેરણાદા્યી કદમની સરાહના કરતાં શ્ી 
સૌરાષ્ટ્ર પિેલ સેિા સમાજ-સુરત દ્ારા કોટકલાબહેનના હ્તે જ 
પેરામેટડકલ ્િાફની બહેનોને પગારના ચેક અપ્વણ કરાવ્યા હતા.

િનક્ષણ ગયુજરાતના નાગદરકોને  
પણ સયુરતમાં સારવાર

નિસારીના ૯૦ િષદી્ય દાદી શ્ી સવિતાબહેન દેસાઈએ 
્મીમેરમાં માત્ ૭ ટદિસની સારિારમાં કોરોનાને વશક્ત આપી 
છે. શ્ી સવિતાબહેનન ેસરુતની ્ મીમરે હોસ્પિલમા ંલિા્યા ત્યારે 

ઑસકસજન લેિલ ૮૬ િકા થિઈ ગ્યું હતું, ફેફસાંમાં ૩૦ િકા 
કોરોના ઇન્ફેકશન હતું, પરંતુ સમ્યસર અને સઘન સારિારના 
પટરણામે આજે તેમનું ઑસકસજન પ્રમાણ ૯૫ િકા થિ્યું છે, અને 
સપંણૂ્વ ્ િ્થિ થિ્યા ંછે.' કોરોનામકુ્ત થિ્યલેા સવિતાબહેને કોરોનાના 
દદદીઓને સલાહ આપી હતી કે, 'આપણે કોરોનાથિી ડરીશું તો 
કોરોના આપણા પર ગંભીર બનશે. પણ આપણી વહંમત જ 
ઇમ્યુવનિી િધારી શકે છે. હંમેશાં કામ કરતાં રહો, પ્રવૃવત્તમ્ય 
રહેશો તો ્ િા્થ્ય સારંુ રહેશે અન ેકોઇ પણ બીમારી સામ ેસરુવક્ષત 
રહી શકશો. 

નિસારી વજલ્ાના ગણદિેી તાલુકાના ગણદિેા ગામના 
વસવન્યર વસિીઝન ૬૨ િષદી્ય હંસાબહેન પિેલ નિી વસવિલમાં 
૧૦ ટદિસની સારિારમાં કોરોનામુક્ત થિ્યા હતાં. શ્ી હંસાબહેને 
જણાવ્યું હતું કે, પાંચ ટદિસ બા્યપેપ પર રખા્યા બાદ આજે તેઓ 
્િ્થિ છે અને નિી વસવિલના તબીબો અને અન્્ય ્િાફના તેઓ 
કૃતજ્ઞી છે. સમ્યસરની સારિાર, ્યોગ્ય સંભાળથિી જ તેઓ 
કોરોનામુક્ત બન્્યાં છે. 

સયુરત નવી નસનવલના બારોકેમે્ટ્ી 
દરપાટયામેનટની સરાહનીર કામગીરી

સુરત વસવિલ બા્યોકેમે્ટ્ી ટડપાિ્વમેન્િના એસો. પ્રોફેસર 
ડૉ.પી્યૂષ િેલર જણાિે છે કે, વસવિલનો બા્યોકેમે્ટ્ી ટડપાિ્વમેન્િ 
દદદીના વિવિધ પ્રકારના ૧૦૦થિી ૧૨૦ પ્રકારના િે્િ કરે છે. અહીં 
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પાંચ આધુવનક મશીનો ઉપલબધ છે, જે શહેરમાં મોિી લેબોરેિરી 
વસિા્ય ભાગ્યે જ અન્્ય લેબોરેિરીમાં જોિા મળે છે. વસવિલમાં 
સારિાર લેતા અંદાવજત ૮૦૦થિી િધુ દદદીઓના વિવિધ પ્રકારના 
રોજના ૪૫૦૦ થિી ૫૦૦૦ િે્િ કરિામાં આિે છે. ખાનગી 
લેબોરેિરીમાં પી.સી.િી., ફેટરિીન જેિા એક ટરપોિ્વ કરાિિાનો 
ભાિ રૂા.૧૪૦૦ થિા્ય છે, જે અહીં દદદીઓને વિનામૂલ્યે કરી 
આપિામાં આિે છે. છેલ્ા માચ્વ અને એવપ્રલ મવહના દરવમ્યાન 
અદંાવજત ૩.૫૦ લાખ જિેલા ટરપોિ્વ કરિામા ંઆવ્યા છે. મહત્િની 
િાત તો એ છે કે, લેબમાં તૈ્યાર થિતો ટરપોિ્વ ડૉકિર પોતાના 
મોબાઇલમાં જોઈ શકે તે માિે િેવલગ્રામ ચેનલ બનાિિામાં આિી 
છે. ટરપોિ્વ તૈ્યાર થિ્યાના ૧૦ સેકન્ડમાં દદદીની સારિાર કરનાર 
ડૉકિર આ ટરપોિ્વ પોતાના મોબાઇલમાં જોઈ શકે છે. 

નવી નસનવલની કોનવર હોસ્પટલમાં 
્વચછતા અનિરાન

્યુથિ ફોર પીપલસ િીમના ૨૦થિી િધુ ્ િ્યંસેિકો દ્ારા સુરતની 
નિી વસવિલ હોસ્પિલની બન્ને કોવિડ હોસ્પિલની આસપાસના 
વિ્તારમાં ્ િચછતા અવભ્યાન હેઠળ મોિા પા્યે સફાઈ કામગીરી 
કરિામાં આિી હતી. આ સફાઈ અવભ્યાનમાં ્થિા્યી સવમવતના 
અધ્યક્ષ શ્ી પરેશ પિેલ, ્યુથિ ફોર પીપલસ િીમના રાહુલ ઠાકુર 
તથિા સન્ની રાજપૂત દ્ારા દદદીઓના સગા-સંબંધીઓને કોઈ 
અગિડતા ન પડે તે માિે પલાસ્િકના કચરા સવહત, ઝાડી 
ઝાંખરાનીની સાફ-સફાઈ કરિામાં આિી હતી. આ િેળાએ પરેશ 
પિેલે વસવિલ હોસ્પિલના અવધકારીઓને ્િચછતાથિી લઈ 
કોઈપણ બાબત ેમશુકેલી જણા્ય તો કોપયોરેશન દ્ારા તમામ સહ્યોગ 
પૂરો પાડિાની ખાત્ી આપી હતી.
મયુબંઈની મનહલા સયુરતમાં બનરા ંકોરોનામયુક્ત

મુબંઇના વભિડંીમા ંરહેતા ૫૩ િષદી્ય મોવનકાબહેન ભરતભાઈ 

મોિા સુરતમાં સઘન સારિારથિી કોરોનામુક્ત થિ્યાં હતાં. તેમણે 
જણાવ્યું હતું કે, મુંબઈની ખાનગી હોસ્પિલમાં ઑસકસજનની 
સવુિધા ન મળતા ં્ મીમરેમા ંસમ્યસરની સારિાર મળી, જ ેવિચા્યુાં 
ન હતું. 

કોરોના િિદીનયું મેનટલ ્રિીનનંગ 
કોવિડના શરૂઆતના તબક્ામાં ડોકિરનું ઓબઝિભેશન રહ્ં 

છે કે કોરોનાની બીમારી દદદીના શરીરની સાથિે મસ્તષક પર પણ 
અસર કરે છે. જથેિી કેિલાક દદદીઓમા ંન્્યરુોલોજી અન ેસા્યટક્યાટ્ી 
સંબંવધત રોગોનાં લક્ષણો જોિા મળે છે, જેનું ્યોગ્ય સમ્યે સચોિ 
વનદાન અને સારિારની જરૂર હો્ય છે. આથિી ્મીમેર હોસ્પિલ 
ખાતે કોરોના દદદીની શારીટરક તપાસ સારિારની સાથિે માનવસક 
્િા્થ્યની તપાસ કરિામાં આિે છે. સાઈટક્યાટ્ી વિભાગના 
ડૉકિરો દ્ારા મેન્િલ હેલથિ ચેકઅપ દરવમ્યાન દદદીનું માનવસક 
્િા્થ્ય જળિાઈ રહે એ માિે રોજબરોજ વનદાન કરીને 
કાઉન્સેવલંગ અને દિાઓ સાથિેની સારિાર આપિામાં આિે છે

્મીમરેના સા્યટક્યાટ્ી વિભાગના િડા અન ેપ્રોફેસર ડૉ.પરાગ 
શાહ જણાિે છે કે, ્યોગ્ય સમ્યે માનવસક તણાિ, વચંતાઓ અને 
ઉદાસીન લક્ષણોનું સચોિ વનદાન કરી ્યોગ્ય સારિાર આપિાથિી 
દદદી કોવિડની બીમારીનો સામનો કરિામાં સકારાતમક િલણ 
અપનાિે છે. ્યોગ્ય કાઉન્સેવલંગ અને મોટિિેશનથિી મોિાભાગના 
દદદીઓમાં આ વચંતા, તણાિ અને નકારાતમકતા અને એકલતાનાં 
લક્ષણો િૂંક સમ્યમાં ઓછા થિઇ જતાં હો્ય છે. •
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રંગીલયું રાજકોટ લઇ રહ્ં છે રોજે રોજ કોરોના સામે ટક્કર
કાોરાોનાનો નાથવા રંગીલંુ રાજકાોટ સવુવક્સ્ત આયાોજનથી આગળ વધી રહું છો. રાજકાોટનાં 11 ગામાોમાં હજી 
સધુી કાોરાોના પ્રવોશી શકાો નથી. તાો કાોવવિના દદદીઆો પ્રાથણાના, પસુતકાો અનો આરાોગય કમમીઆોનાો સવધયારાો મળતાં 
વધુ ઝિપથી સાજા થઇ રહાં છો. સાથોસાથો યવુાઆોઅો રસીકરણ કોન્દાો ઉપર પહાંચી રસી લઇ જાગૃવત દશાણાવી છો. 
જ્યારો સમાજસોવી સંસ્ાઆો અનો ઉદાોગગૃહાો પણ કાોવવિની ક્સ્વતનો પહાંચી વળવામાં સરકારી તંત્નો સહાય 
કરી રહાં છો. આમ રાજકાોટ રાોજ કાોરાોનાનો મા’ત આપી રહંુ છો.

૧૧ ગામો કોરોના સંરિમણથી મયુક્ત
કોરોનાના કપરા કાળમાં રાજકોિ વજલ્ાનાં ૧૧ ગામો એિા 

છે કે જ્યાં હજ ુસુધી કોરોના પ્રિશેી શક્યો નથિી. રાજકોિ વજલ્ામાં 
કોરોના સંક્રમણને દૂર રાખિામાં સફળ રહેલાં આ ૧૧ ગામોમાં 
રાજકોિ તાલુકાના ગુંદાળા, લોવધકા તાલુકાના જસિંતપુર અને 
તરિડા, કોિડા તાલુકાના દેિવળ્યા, ખોખરી (જૂની) અને ખોખરી 
(નિી), વિંછી્યા તાલુકાના ખારચી્યા (જસ), ધોરાજી તાલુકાના 
િેલારી્યા અને ઉપલેિા તાલુકાના જૂના કલારી્યા તથિા ગાધા 
ગામોનો સમાિેશ થિા્ય છે.

આરોગર કમયાચારીઓની આતમીરતાથી 
સાજા થતાં િિદીઓ

“કેમ છો કાકા મજામા,ં કાઇં તકલીફ તો નથિી ન ે? કામ હો્ય તો 
ખાલી હાથિ હલાિી ઇશારો કરજો એિલ ેહાજર”, “લાિો બા તમારા 
િાળમા ંમસાજ કરી ઓળી આપુ.ં”“એમ ન ચાલ ેથિોડુ ંતો ખાિંુ જ 
પડશે”આિા લાગણીભીના ંદૃશ્યો અન ેશબદો આપણન ેકોઈ આતમી્ય 
પટરિારના હો્ય તિેી પ્રતીવત થિા્ય. પણ ના, આ આતમી્યતાપિૂ્વકનાં 
લાગણીભીના ંદૃશ્યો અન ેસિંાદો છે રાજકોિની વસવિલ કોવિડ-૧૯ 
હોસ્પિલ અન ેકેન્સર હોસ્પિલ ખાત ેકોરોના દદદીઓની સારિારમાં 
સિેારત કોરોના િોટર્યસ્વ એિા ્િાફ નસ્વ, એિેન્ડન્િ અન ેકોરોના 
દદદીઓ િચ્ચનેા. રાજકોિના વશક્ષક શ્ી ્યોગીતાબહેન ેચાિડા આ 
બાબતની સાક્ષી પરુાિતા જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, તમેના સાસ ુશ્ી ભાનબુહેનને 
ઑસકસજન લેિલ ઓછંુ થિતા રાજકોિ વસવિલ બાદ કને્સર 
હોસ્પિલમા ંસારિાર અપાઇ હતી. બંન ે્થિળે આરોગ્ય કમદીઓના 
મા્યાળ ુિત્વન ેતમેન ેઝડપથિી સાજા કરી દીધા.ં

રાજકોટમાં ૪૮ કેનદ્ો પર રસીકરણ
રાજકોિમાં ૪૮ કેન્દ્રો પરથિી શરૂ થિ્યેલા િૅસકસનેશનમાં 

્યુિાઓમાં જાગૃવત જોિા મળી હતી. નંદનિન આરોગ્ય કેન્દ્રના 
મટેડકલ ઓટફસર ડૉ.વિકાસ ચાિડાએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, ઓનલાઇન 
રવજ્ટ્ેશન કરાિનારને રસી અપાઇ રહી છે. રાજકોિ શહેરના 
૨૦ િષ્વના શ્ી ઋવષત કલ્યાણીએ રસીકરણ અંગે પ્રવતભાિ 
આપતા જણાવ્યું હતું કે આ િૅસકસનની કોઇ જ આડઅસર નથિી. 
એિલુ ંજ નહીં િસૅકસન સપંણૂ્વ ્ િદેશી હોિા સાથિ ેકોરોનાથિી બચાિ 
માિે અસરકારક છે. રાજકોિના તમામ સુવનવચિત કરેલા ્થિળોએ 
૧૮ થિી િધુ િ્યજૂથિના અને તેમાં્ય ખાસ કરીને ્યુિાઓની કતાર 
િૅસકસનેશન માિે જોિા મળી હતી. 

અમે ગયુજરાતી લહેરી લાલા...
કોનવર સેનટરમાં ગયુંજરાં ગીત

ઑસકસજનના મા્ક પહે્યા્વ હોઈ અને દદદી પલંગ પર બેસી 
ગીત સંગીતના તાલે ઝૂમે એ ગુજરાતમાં જ શક્ય છે. લહેરી લાલા 
ગુજરાતીઓને રાજકોિના સમરસ કોવિડ કેર સેન્િર ખાતે 
એમ.એસ.ડબલ્યુ.ની કાઉન્સેવલંગ િીમના સભ્યો રોજબરોજ આિી 
થિરેાપી આપી હળિા ફૂલ રાખે છે. નીલધારા રાઠોડ (સાઈટક્યાટ્ીક 
સોવશ્યલ િક્કર) અને એમ.એસ. ડબલ્યુ.ના વિદ્ાથિદીઓની િીમ 
દદદીઓની સારસભંાળ રાખ ેછે. એક પાટરિાટરક હૂફં પરૂી પાડિાનું 
કામ આ િીમ કરી રહી છે. દદદીઓને િાંચિા માિે પુ્તકો પણ 
આપિામાં આવ્યાં છે. 
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‘‘્વા્્થર પ્રાથયાના’’ 
‘‘હું સાજો થિઈ ગ્યો છું, હું 

્િ્થિ થિઈ ગ્યો છું, મારી જે પણ 
તકલીફો છ ે તે દૂર થિિાની 
ટદશામાં જઈ રહી છે. દરેક ક્ષણ 
અને દરેક ટદિસે મારું શરીર 
તંદુર્ત થિતંુ જા્ય છે.’’ આિા 
હકારાતમકતાથિી ભરેલા શબદોરૂપી 
માળાની બનેલી ‘‘્િા્થ્ય 
પ્રાથિ્વના’’ના પત્ો રાજકોિની 
કેન્સર કોવિડ હોસ્પિલમા ંદાખલ 
થિ્યેલા દદદીઓને વિતરણ કરિા 

સાથિે તેનું િાંચન પણ કરા્યું હતું. આ બાબતે ડૉ વચરાગે જણાવ્યું 
હતુ કે, દદદીઓને ક્યારેક શ્ાસ લેિામાં તકલીફ પડતી હો્ય, તેઓ 
બોલી શકતા ન હો્ય તેિા સંજોગોમાં દદદીઓને અમારા રેવસડન્િ 
ડૉકિરો, આ્યુષ ્િુડન્િો, એિેન્ડન્િ ્િાફ અને એમ.એસ.ડબલ્યુ.
ના લોકો દ્ારા દરરોજ સિારે આ પ્રાથિ્વના સંભળાિિામાં આિશે. 
જેનાથિી દદદીઓ શારીટરકની સાથિે માનવસક રીતે પણ મજબૂત 
બની શકશે.

સમાજસેવી સં્થાઓ અને 
ઉદ્ોગગૃહોનો સાથ 

સમરસ હો્િલમા ંકા્ય્વરત કોવિડ હોસ્પિલમા ંદાખલ થિ્યલેા 
કોરોના દદદીઓમા ંહકારાતમક વિચારો દશા્વિતા પુ્ તકોનુ ંિાચંન, 
મ્યવુઝક થિરેાપી જિેા અનકે ઉપા્યો પ્ર્યોજાઇ રહા ંછે. આ કા્ય્વમાં 
િહીિિીતતં્ન ેસમાજસિેી સં્ થિાઓ અન ે્થિાવનક ઉદ્ોગગૃહોનો 
પણ સાથિ મળી રહો છે. રાજકોિ સ્થિત શવક્તમાન ગ્રપૂના એલ.સી.
ગોવહલ મમેોટર્યલ ફાઉન્ડશેન ટ્્િની શ્ી હસમખુવસંહ ગોવહલ ેરૂા. 
૬.૫ લાખના ખચભે સમરસ હોસ્પિલના કોવિડ કેર સને્િર ખાતે 
અદ્તન સાઉન્ડ વસસ્િમ ફીિ કરાિી આપી છે. આ સવુિધા ઉપલબધ 
થિિાથિી નિમાળની વબસલડંગમા ંદદદીઓની દેખરેખ, કોમ્યવુનકેશન 
તથિા મ્યવુઝક થિરેાપી જિેી કામગીરી સપેૂરે વનભાિી શકાશ.ે

વે્ટ ઝોન કચેરીના વૅસકસનેશન કેનદ્માં 
અજાણરા િાતાની મિિ

રાજકોિ મહાનગરપાવલકાની િે્િ ઝોન કચેરી ખાતે ચાલી 
રહેલા રસીકરણ કેન્દ્રમાં ૪૫ િષ્વથિી મોિી ઉંમરના લોકો માિે એક 
દાતા દ્ારા પીિાના પાણીની બોિલ ભિે રૂપ ેઆપી રસી સાથિોસાથિ 
તરસ પણ વછપા્ય તે માિે નમનૂારૂપ સિેાકી્ય પ્રવૃવત્ત હાથિ ધરિામાં 
આિી રહી છે. અહીંના સુપરિાઈઝર મહેશભાઈના જણાવ્યા 
મુજબ દાતા દ્ારા રસીકરણ માિે રોજે-રોજ આિતા િડીલોને 
િેઇટિંગ લોન્જમાં પીિાના પાણી માિે દૂર ન જિું પડે તે માિે 
તેમને બેઠા હો્ય ત્યાં જ ્િાફ દ્ારા પાણીની બોિલ ઉલપબધ 
કરાિા્ય છે.
ઓદકસજન ફેનસનલટી સાથનેા બરેની સયુનવધા

રાજકોિ શહેર માગ્વ અને મકાન વિભાગ દ્ારા ૧૦૦૨ બેડ 
ઉપર ઑસકસજન ફેવસવલિી ઊભી કરાિિાનું સૌથિી મહત્િનું કામ 
થિ્યું છે. આ વિભાગ દ્ારા રાજકોિની સમરસ બો્યઝ હો્િેલમાં 
૭૫૨ બેડ સુધીની ઓટકસજન ફેવસવલિી ખૂબ જ િૂંકા ગાળામાં 
ઊભી કરાિાઇ છે તો સમરસની ગલસ્વ હો્િેલમાં પાંચેક ટદિસથિી 
૨૫૦ બેડ ઉપર ઓટકસજન ફેવસવલિી ઊભી કરિાનું કામ પૂણ્વ 
થિિામાં જ છે, તેમ કા્ય્વપાલક ઇજનેર શ્ી વનતેષ કામદારે જણાવ્યું 
હતું. આસી. એસન્જવન્યર શ્ી પારસભાઇ કોટઠ્યા કહે છે કે, 
સમરસની બો્યઝ હો્િેલના એ, બી, સી, ડી વિંગના વબસલડંગના 
ચાર-ચાર માળમાં ૭૫૨ અને ગલસ્વ હો્િેલના સી અન ેડી વિંગના 
વબસલડંગમાં ચાર-ચાર માળે ૨૫૦ બેડમાં ઑસકસજનની 
પાઇપલાઇન ફીિ કરાઇ છે. પાઇપલાઇનના મેન્િેનન્સ માિે અમારા 
પલમબર, વમ્ત્ીઓ રાઉન્ડ ધ કલોક અહીં ફરજ બજાિે છે. જેથિી 
પાઇપ લાઇનનું ટરપેટરંગ કામ ઝડપથિી થિઇ શકે. પાઇપલાઇનમાં 
બરફ ન જામે તેની તકેદારી રાખિાની હો્ય છે. આ ઉપરાંત માગ્વ 
અન ેમકાન વિભાગ દ્ારા પાચં ટદિસના િૂકંા ગાળામા ંએ,બી,સી,ડી 
વિંગના વબસલડંગોમાં નેિ પણ નખાિિામાં આિી હતી. •
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સમાચાર નવશેષ

કોરોના કામગીરી અગં ેઅમિાવાિના તંત્રવાહકો સાથ ેનશક્ષણમતં્રીશ્ીનો સવંાિ
કોરોના િાઇરસનુ ંસકં્રમણ િધતુ ંઅિકે 

અને ગ્રામીણ વિ્તારો પણ સુરવક્ષત રહે 
તે માિે વશક્ષણમંત્ી શ્ી ભૂપેન્દ્રવસંહ 
ચુડાસમાએ  અમદાિાદ વજલ્ાના  
૯ તાલકુા-નગરપાવલકાના પ્રમખુ, સદ્્યો, 
સંગઠનના હોદેદારો, ચંૂિા્ેયલા સદ્્યો 
સાથેિ કોરોના સંદભભે થિતી કામગીરીની 
સમીક્ષા બેઠક વજલ્ા પંચા્યત ખાતે  
્યોજી હતી. 

વશક્ષણ મંત્ ી  શ્ ી  ભૂપે ન્ દ્ર વ સંહ 
ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક ગામના 
સરપંચ પોતાના ગામમાં સંકલપ કરાિે કે 
કોઇપણ વ્યવક્ત ઘરની બહાર નીકળે ત્યારે 
મા્ક પહેરે, િારંિાર સાબુથિી હાથિ ધૂએ 

તેમજ એકબીજાથિી છ ફૂિનું અંતર જરૂર 
રાખે અને સંક્રમણથિી બચે. અમદાિાદ 
વજલ્ામા ંકામગીરી ખબૂ િધારે સારી રીતે 
બજાિિામાં આિી રહી છે. ૧૫ મી માચભે  
કોવિડના બેડની સંખ્યા ૩૦૦ હતી જે 
િધારીને ૧૬૦૦ની કરિામાં આિી છે. 

બધા તાલકુાઓમા અને વજલ્ામા ંસરકારી 
PHC –CHC ઉપરાંત ર ાજ્ય 
સરકારની ્યોજના મુજબ ખાનગી 
હોસ્પિલોને પણ ડેવઝનિેિેડ કરિામાં 
આિી છે. •

 સનહરારા પયુરુષાથયાથી કોરોના સામેનો જંગ જીતીશયું 
કોરોના મહામારી સામેના જંગમાં સરકારની 

સાથિે સમાજના પ્રત્યેક સમૂહે પણ સવક્ર્ય બનીને 
જોડા્ય તે મહત્િનું છે. એકબીજાના સુખ દુઃખમાં 
સહ્યોગી બનિાની ભાિનાથિી આપણે કોરોના 
સામેનો જંગ જીતી શકીશંુ. તાજેતરમાં પ્રેસ 
ઈન્ફોમભેશન બ્યુરો અને ટરજનલ આઉિરીચ બ્યુરોના 
સં ્ુયક્ત ઉપક્રમે ્યોજા્ેયલા એક િે વબનારમાં 
ર ાજ્યપાલ શ્ી આચા્ય ્વ  દ િેવ્રતે  ઉપસ્થિત 
મહાનુભાિોને માગ્વદશ્વન પૂરુ પાડ્ું હતું.

રાજભિન રાઈઝીસ ઈન કોરોના ક્રાઈસીસ 
વિષ્યક િવેબનારમા ંરાજ્યપાલશ્ીએ જણાવ્ંુય હતંુ કે, 
આ મહામારીના કાળમા ંરાજભિન પણ સિેા્યજ્ઞના 
માધ્યમથિી જોડા્ેયલંુ છે. જરૂરતમદંો સધુી બધા પ્રકારની 
ચીજ િ્તઓુ- ટકિ પહોચાડિામા ંઆિી રહી છે. આ 
સાથિ,ે રાજ્યપાલશ્ીએ અપીલ કરતાં જણાવ્યુ ંહતંુ કે 
આપણે બધાએ કોવિડનાં વન્યમોનું પાલન કરી, 
ભીડમાં જિાનંુ િાળિુ ંજોઈએ, મા્ક અિશ્ય પહેરિંુ 
જોઈએ અન ે્િચછતાના આગ્રહી બનિંુ જોઈએ. 

આ િેવબનારમાં પે્રસ ઈન્ફોમભેશનનાં પવચિમ ક્ષેત્ના ડા્યરેકિર 
શ્ી મનીષ દેસાઈએ કોરોના સંક્રમણને ખાળિા સંચાર માધ્યમો 
અને સોવશ્યલ મીટડ્યાની ભૂવમકા સમજાિી હતી. આ 
િેવબનારમાં ગુજરાત પ્રદશેનાં એડીજી ડો. ધીરજ કાકટડ્યા, િટરષ્ઠ 

પત્કારો સિ્વ શ્ી પદ્મશ્ી વિષણુભાઈ પંડ્ા, અજ્ય ઉમિ, ભિેન 
કચછી, મહેશ લીલોટર્યા, અવનલ દાસાણી, રૂવચર રેશમિાળા 
તથિા ડૉ. વશરીષ કાશીકરે જોડાઈને ઉપરોકત વિષ્ય પર વિચાર 
વિમશ્વ ક્યયો હતો. •

" દકશોરિાઇ નજકાિરા
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ગીર સોમનાથમાં કોનવર અંગે સમીક્ષા બેઠક રોજતા મંત્રી શ્ી ચાવરા

પ્રિત્વમાન કોવિડ-૧૯ની સ્થિવત અન ેઆરોગ્યતંત્ દ્ારા ગીર 
સોમનાથિ વજલ્ામા ંથિ્યલેી કામગીરી સંદભભે તાજતેરમાં પ્રિાસન 
અન ેમત્્યદ્ોગ મતં્ી શ્ી જિાહરભાઇ ચાિડાના અધ્યક્ષ્થિાને 
સમીક્ષા બેઠક ્યોજાઈ હતી. આ બઠેકમા ં વજલ્ા કલકેિર શ્ી 
અજ્યપ્રકાશે વજલ્ામાં કોવિડ-૧૯ અંતગ્વત થિતી કામગીરીથિી 
મતં્ીશ્ીને િાકેફ ક્યા્વ હતા. આ પ્રસગેં મતં્ી શ્ી ચાિડાએ  જણાવ્ંુય 
હતુ ંકે, ઑસકસજન અન ેરેમડવેસવિર ઇન્જકેશન સવહતના ઉપલબધ 

સસંાધનોના સવુન્યોવજત ઉપ્યોગ દ્ારા શહેર-વજલ્ાના નાગટરકોને 
સમ્યસર સારિાર ઉપલબધ થિા્ય ઉપરાતં વસવિલ હોસ્પિલ અને 
કોવિડ કેર સને્િરમાં સારિાર હેઠળના દદદીઓન ેઉપ્યકુ્ત સારિાર 
મળે ત ેમાિે કામગીરીન ેિધ ુિગેિાન બનાિિામા ંઆિી છે. તમેણે 
જણાવ્યુ ંકે, કોરોનાનુ ંસકં્રમણ અિકાિિા રાજ્ય સરકાર આરોગ્યક્ષતેે્ 
સિંદેનશીલતા સાથેિ પ્ર્યત્નશીલ છે અન ેલોકોન ેકોરોનામકુ્ત રાખિા 
તમેજ સારિાર ઉપલબધ કરિા પ્રમાવણક પ્ર્યાસો કરી રહી છે.

આરોગ્ય અવધકારી શ્ી ભા્યાએ કોવિડ-૧૯ ના સંક્રમણને 
અિકાિિા અને દદદીઓની સારિાર સુવિધાઓ અંગે માવહતગાર 
ક્યા્વ હતા. શહેર પ્રશાસન અને વજલ્ા િવહિિીતંત્ દ્ારા કોરોના 
િાઇરસ સંક્રમણને વન્યંત્ણમાં લાિિા અને લેિામાં આિી રહેલાં 
પગલાં, ડોર-િુ-ડોર સિભેલન્સ, િેસ્િંગ, રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન 
અને ઑસકસજનની ફાળિણીની વ્યિ્થિા સવહતની કામગીરીની 
વિગતો આપી હતી. •

િરૂચ કોનવર હોસ્પટલની મયુલાકાત 
લેતા સહકાર મંત્રીશ્ી

ભરૂચની પિેલ િલેફેર કોવિડ હોસ્પિલની ગૃહરાજ્ય મતં્ી શ્ી 
પ્રદીપવસહં જાડજેા અન ેસહકાર રાજ્ય મતં્ી શ્ી ઈશ્રવસહં પિેલે 
મલુાકાત લઇ આરોગ્યલક્ષી કામગીરીની સમીક્ષા કરી માગ્વદશ્વન 
આપ્ંુય હતુ.ં આ ઉપરાતં ગૃહ રાજ્ય મતં્ીશ્ીએ વસવિલ હોસ્પિલ 
અન ે સરકારી ઇજનરેી કોલેજ સ્થિત ગલસ્વ હો્િેલ કોવિડ કેર 
સેન્િરની મુલાકાત લઈ ઉપલબધ સારિાર સુવિધાઓ અને 
આરોગ્યલક્ષી જાણકારી મળેિીન ેઆરોગ્ય તતં્ની કામગીરીની 
સમીક્ષા કરી હતી. અહીં મળતી આરોગ્યલક્ષી સવુિધા અન ેસારિાર 
અગં ેતેમણ ેજરૂરી સચૂનો ક્યાાં હતાં.

મલુાકાત દરવમ્યાન વસવિલ હોસ્પિલમા ંડૉ. અવભનિ શમા્વ 
અન ેગલસ્વ હો્િેલ કોવિડ કેર સને્િર ખાત ેતાલુકા આરોગ્ય અવધકારી 
ડૉ વજતેશ પરમારે આરોગ્ય સુવિધાઓ અંગે વજલ્ા પ્રભારી 
મતં્ીશ્ીઓન ેમાવહતગાર ક્યા્વ હતા. •

સમાચાર નવશેષ

અમિાવાિના સરસપયુરમાં  
કોનવર કેર સેનટર શરૂ કરારયું

અમદાિાદના સરસપુર વિ્તારમાં સંત કબીર કોવિડ કેર 
સને્િરનો આરંભ કરાિતા ગૃહ રાજ્ય મતં્ી શ્ી પ્રદીપવસહં જાડજેાએ 
જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ મહામારી સામે વિજ્ય પ્રાપ્ કરિા માિે 
ગુજરાત કટિબદ્ધ છે. 

કોવિડ કેર સેન્િરના લોકાપ્વણ પ્રસગં ેગજુરાત સરકાર દ્ારા 
કોવિડના સકં્રમણને વન્યવંત્ત કરિા માિે લેિાઈ રહેલા સખં્યાબધં 
પગલાઓંની વિગતો આપતા મતં્ીશ્ીએ કહં્ હતુ ંકે, રાજ્યભરમા ં
૧૫ માચભે માત્ ૪૫ હજાર પથિારી ઉપલબધ હતી, જ ેઆજે િધીન ે
એક લાખ ેપહોંચી છે. આમ, નાગટરકોન ેઆરોગ્ય સુવિધાઓ પૂરી 
પાડિા માિે રાજ્ય સરકાર શક્ય તમામ પ્ર્યાસો કરી રહી છે. 
કોરોનાના ં સામાન્્ય લક્ષણો ધરાિતા ગરીબ અન ે મધ્યમિગદી્ય 
દદદીઓ માિે આ આઇસોલશેન સને્િર આશીિા્વદરૂપ બની રહેશે.

સંત કબીર કોવિડ કેર સેન્િરમાં ૩૦ ઑસકસજન બેડ અને 
૨૦ સામાન્્ય બેડની સુવિધા ઉપલબધ કરાિિામાં આિી છે. આ 
હોસ્પિલમાં રાઉન્ડ ધ લિોક તબીબ, નવસાંગ ્ િાફ, કોરોનાગ્ર્ત 
દદદીઓની સેિામાં તહેનાત રહેશે. સારિાર મેળિી રહેલા 
દદદીઓને ભોજનની તમામ વ્યિ્થિા પૂરી પાડિામાં આિશે. •
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કચ્છને મળી ૧૦ નવી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ

કોરોનાની મહામારીમાં આરોગ્ય સુવિધાને િધુ સક્ષમ 
બનાિિા કચ્છને ૧૦  નિી 108 એમ્બ્યુલનસ ફાળિિામાં આિી 
્ેછ. જનેુ ંસામાવજક અન ેશૈક્ષવિક રીતે પ્છાત િર્ગોનુ ંકલ્યાિ મતં્ી 
શ્ી િાસિભાઇ આવહરે લોકાપ્પિ ક્ુયું હતું. સાથેસાથે તમિે 
કોરોનાની કામર્ીરીની સમીક્ષા બેઠક પિ ્યોજી હતી. 

કચ્છને ૧૦ નિી ૧૦૮ એમ્બ્યુલનસ મળતાં કચ્છનું આરોગ્ય 
તંત્ િધુ મજબૂત બન્યું ્છે. લોકોની આરોગ્ય સુખાકારીમાં િધારો 
થશે તેમ મંત્ીશ્ી આવહરે જિાવ્યું હતું. ધારાસભ્ય સિ્પ શ્ી 
નીમાબહેન આચા્ય્પ, શ્ી પ્રદ્ુમનવસંહ જાડેજા, શ્ી માલતીબહેન 
મહેશ્વરી સવહત સાંસદ શ્ી વિનોદભાઈ ચાિડાએ ઉપ્યોર્ી સૂચન 
ક્યાું હતાં.

મતં્ીશ્ીએ જિાવ્યુ ંહતુ ંકે કચ્છમા ંભજૂ સમરસ હોસ્પટલ,અંજાર 
એસડીએમ, લીલાસા આદદપુર, માંડિી એસડીએમ તેમજ 
ર્ાંધીધામ એસડીએમ ખાત ેએમ પાચં જગ્યાએ ઑસ્સજન પલાનટ 
શરૂ કરિામાં આિી રહ્ા ્છે ઉપરાંત કચ્છ મેદડકલ ઑસ્સજન 
ઉતપાદન અંર્ે આતમવનભ્પર બનશે તેિું િધુમાં જિાવ્યું હતું. •

રાજ્મંત્ી શ્ી ધમમેનદ્રસ્સંહ જાડેજાએ જામનગરમાં 
તબીબો અને આરોગ્કમમી ્સાથે ક્યો પ્રત્ક્ષ ્સંવાદ

કોરોનાની સિ્પગ્ાહી સમીક્ષા માટે જામર્રમા ંઅન્ન અન ેનાર્દરક 
પરુિઠા રાજ્યમતં્ી શ્ી ધમમેનદ્રવસહં જાડજેાએ જી. જી. હોસ્પટલના 
આરોગ્ય અવધકારીઓ તથા ડૉ્ટરો સાથ ેવજલ્ાની કોવિડ સ્થવતની 
વિશષે ચચા્પ કરી હતી. રાજ્યમતં્ીશ્ીએ જામનર્રની જનતાન ેકહ્ં 
હતુ ં કે, જનપ્રવતવનવધઓ જામનર્રની જનતાની સાથ ેઊભા ્ેછ. 
હોસ્પટલની વ્યિ્થામા ંકોઈ ઉિપ આિિા દેિામા ંઆિશ ેનહીં, 
પરંત ુઆ સમ્ય ેમાત્ જામનર્રિાસીઓના સાથની જરૂર ્ેછ. 

સમીક્ષા બઠેકમા ંમતં્ીશ્ીએ દાખલ દદદીઓની સખં્યા તથા તેમની 
સ્થવત, હોસ્પટલમાં ઑસ્સજનની જરૂદર્યાત તથા તનેી સ્થવત, 
રેમડેવસવિર ઇનજેકશનની જરૂદર્યાત તથા માંર્, આિશ્યક 
દિાઓની જરૂદર્યાત, મદેડકલ-પરેામદેડકલ ્ ટાફની ફાળિિી અને 
રાવત્ દરવમ્યાન દાખલ દદદીઓની વિશષે કાળજી સવહતના મદેુ્ 
અવધકારીઓ સાથ ેચચા્પ કરી હતી તમેજ મતં્ીશ્ીએ હોસ્પટલના 
અવધકારીઓ દ્ારા કરિામાં આિલે રજઆૂતો તથા સચૂનો ધ્યાનથી 
સાભંળ્યા ંહતાં અન ેસતિરે ત ેઅરં્ ે્યોગ્ય કા્ય્પિાહી હાથ ધરાશે 
તમે જિાવ્યુ ંહતંુ. મતં્ીશ્ીએ આ તકે તમામ આરોગ્યકમદીઓની 
રાત-દદિસની સતત મહેનત અન ેસિેાન ેવબરદાિી હતી. •

્સમાચાર સવશેષ

ભાવનગરમાં કોરોનાના દદમીઓ ્સાથે 
સશક્ષણ રાજ્મંત્ીશ્ીનો ્સંવેદના્સભર ્સંવાદ

ભાિનર્રમાં સર તખતવસંહજી હોસ્પટલ અને લેપ્રસી 
હોસ્પટલ ખાતે કોરોનાના દદદીઓની સારિાર ચાલી રહી ્છે. 
વશક્ષિ રાજ્ય મંત્ી સુશ્ી વિભાિરીબહેન દિેએ ભાિનર્રના 
્યુિરાજ જ્યિીરરાજવસહ સાથે લેપ્રસી 
હોસ્પટલની રૂબરૂ મુલાકાત લઇ 
સુવિધાઓ-સર્િડોની ્થળ સમીક્ષા 
કરી હતી. મંત્ી શ્ી વિભાિરીબહેન 
દિેએ કોરોના માટે ખાસ પાંચ ૧૦૮ 
િાહનોનું લોકાપ્પિ પિ ક્યુું હતું.

મંત્ી શ્ી વિભાિરીબહેન દિેએ 
જિાવ્યું કે, લેપ્રસી હોસ્પટલ કુદરતી 
િાતાિરિ િચ્ે આિેલી ્છે, ત્યારે 

દદદીઓને િધુ સારો ઑસ્સજન મળશે.કુદરતી ઑસ્સજન 
મળિાથી તેમના સાજા થિાનો દર પિ િધુ રહેશે. ૧૩૦ થી 
૧૩૫ બેડની વ્યિ્થા ઊભી કરિામાં આિેલી ્છે. મંત્ીશ્ીએ 

કોવિડ િેસનટલેટર િોડ્પમાં સારિાર લઇ 
રહેલાં દદદીઓની રૂબરૂ મુલાકાત કરી 
તેમનાં ખબરઅંતર પૂ્છ્યાં હતાં.

ભ ા િ ન ર્ ર ન ા  ્યુ િ ર ા જ 
જ્યિીરરાજવસંહે આ મુશકેલ સમ્યમાં 
કોરોના િોદર્યસ્પ જે રીતે કા્ય્પ કરી રહ્ા 
્છે તેમના કા્ય્પને સલામ કરં ્છું. તમે 
લોકો ્છો તો.. અમે ્છીએ.. તેિો ભાિ 
વ્યક્ત ક્યગો હતો. •
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કોનવરની સાધન - સામગ્ી પરનો 
IGST રાજર સરકાર િોગવશે 

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ 
વન્યતં્ણ તેમજ કોરોનાગ્ર્તોની સારિાર માિે 

ઉપ્યોગમાં લેિાતી વિદેશી સાધન-
સામગ્રીની આ્યાત પર લાગતો 
આઇ.જી.એસ.િી િરેો રાજ્ય સરકાર 
ભોગિશે તેિો મહત્િપૂણ્વ વનણ્વ્ય 
ક્યયો છે. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ કરેલા આ વનણ્વ્ય 
અનુસાર જો કોઇ ્િૈસચછક સંગઠનો, 

કોપયોરિે કંપનીઓ કે વ્યવક્તઓ મેટડકલ 
ઑસકસજન, ઑસકસજન વસવલન્ડર, ઑસકસજન પલાન્િ, ઑસકસજન 
ટફવલંગ વસવ્િમ, ઑસકસજન ્િોરેજ િેન્ક, ઑસકસજન જનરેિર, 
ક્રા્યોજેવનક રોડ ટ્ાન્સપોિ્વ િેન્ક િગેરે અને આ સાધનો બનાિિામાં 
િપરાતા પા્ટસ્વ, િેસન્િલેિસ્વ, િૅસકસન, રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન અને તે 
બનાિિામાં િપરાતી સામગ્રી િગેરે વિદેશથિી આ્યાત કરીને રાજ્ય 
સરકાર અથિિા રાજ્ય સરકાર સંચાવલત હોસ્પિલો અથિિા ્થિાવનક 
્િરાજ્યની સં્થિાઓ દ્ારા સંચાવલત હોસ્પિલો અથિિા રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા મંજૂરી આપિામાં આિેલ હો્ય તેિી હોસ્પિલ/ સં્થિાઓને 
વિનામૂલ્યે આપે તો તેના પર લાગતો આઇજીએસિી િેરો રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા ભોગિિામાં આિશ ેઅન ેતેનુ ંભારણ આ્યાતકાર પર આિશ ેનવહ. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં કોવિડ-19 કેસોની સંખ્યામાં 
અચાનક ઘણો િધારો થિિાથિી અન ેઆ સકં્રમણમા ંરોગની તીવ્રતાન ેકારણે 
મેટડકલ ઑસકસજન અને તે સંબંવધત સાધનો, િેસન્િલેિસ્વ, િૅસકસન, 
દિાઓ િગેરેની માંગમાં થિ્યેલા િધારાના સંજોગો ધ્યાને લેતાં મોિી 
સંખ્યામાં કોપયોરેિ કંપનીઓ, ્િૈસચછક સં્થિાઓ અને વ્યવક્તઓ રાજ્ય 
સરકારન ેઆિી સામગ્રી અન ેસલંનિ સાધનોની મદદ પૂરી પાડિા આગળ 
આવ્યા છે. ત્યારે આિી કોપયોરેિ કંપનીઓ, ્િૈસચછક સં્થિાઓ અને 
વ્યવક્તઓને પ્રોતસાવહત કરિા આ સંિેદના્પશદી વનણ્વ્ય ક્યયો છે.•

રેનસરેનટ તબીબોના ્ટાઈપેનરમાં 
40 ટકાનો વધારો 

કોરોનાના કપરા કાળમાં જીિના જોખમે દદદીઓની 
સેિા – શુશ્ૂષામાં જોડા્યેલા રાજ્યના રેવસડેન્િ તબીબો 

મ ા િ ે સં િે દનશ ીલ  અને 
વનણા્વ્યક સરકાર દ્ારા 

મહત્િપૂણ ્વ  વનણ ્વ્ય 
લેિામાં આવ્યો છે. 
કોરોના સકં્રવમત ના્યબ 
મુ ખ ્ય મં ત્ ી  શ્ ી 

ન ી વ તનભ ા ઇ  પ િ ેલે 
ર ેવ સ ડે ન્ િ  ત બ ી બ ો ન ા 

્િાઇપેન્ડમાં ૪૦ િકાનો િધારો 
કરિાનો મહત્િપૂણ્વ વનણ્વ્ય લીધો છે. 

દર ત્ણ િષભે રેવસડને્િ તબીબોના ્ િાઇપને્ડમાં િધારો 
કરિામા ંઆિ ેછે ત ેપ્રમાણ ે્ િાઇપને્ડમા ંિધારો કરિાની 
જુવન્યર ડૉકિસ્વ એસોવસ્યેશન સાથિે ના્યબ મુખ્ય 
મંત્ીશ્ીએ ચચા્વ કરી રાજ્યના હજારો કોરોનાના 
દદદીઓની સારિારમાં િધુ કાળજી લેિા્ય તે માિે 
હકારાતમક વિચારણાને કરી સરકારી અને જી.
એમ.ઇ.આર.એસ. કોલેજોના રવેસડેન્િ તબીબોના 
હાલના ્િાઇપેન્ડમાં ૪૦ િકાનો િધારો કરી ્િાઇપેન્ડ 
િધારિાની મંજૂરી આપી છે.

ના્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી નીવતનભાઇ પિેલે જણાવ્યું 
છે કે, રાજ્યના મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના 
નેતૃતિ હેઠળ લેિામાં આિેલા આ વનણ્વ્ય થિકી રાજ્ય 
સરકારની કોલેજોના મેટડકલ, ડેન્િલ, હોવમ્યોપેથિી, 
આ્યિુભેટદક અન ેટફવઝ્યોથિરેાપીના સ્ાતક અભ્યાસક્રમના 
ઇન્િન્વ, અનુસ્ાતક અભ્યાસક્રમના ટડગ્રી, ટડપલોમા 
તેમજ સુપર ્ પેશ્યાવલિીના તથિા જી.એમ.ઇ.આર.એસ. 
ના રવેસડેન્િ તબીબોના ્િાઇપેન્ડમાં િધારો થિશે. 
રેવસડેન્િ તબીબોના ્િાઇપેન્ડમાં ૪૦ િકા િધારો 
કરિાના આ વનણ્વ્યથિી રાજ્ય સરકારન ેિાવષ્વક રૂ. ૧૦૦ 
કરોડનું આવથિ્વક ભારણ થિશે. 

શ્ી પિેલે િધુમાં ઉમે્યુાં કે, આ વનણ્વ્યથિી સરકારી 
કોલજેોના ૫૭૬૭ તથિા જી.એમ.ઇ.આર.એસ. કોલજેોના 
૬૩૪ રવેસડેન્િ તબીબો મળી કુલ-૬૪૦૧ રવેસડેન્િ 
તબીબોને હાલના મળતા ્િાઇપેન્ડમાં ૪૦ િકાનો 
િધારો તા. ૧ લી એવપ્રલ, ૨૦૨૧ થિી આપિામાં 
આિશે. •
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જનમ- મરણની નોંધણી પ્રનરિરા ઓનલાઇન
રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણની સ્થિવતમાં નાગટરકોને જન્મ-

મરણનું પ્રમાણપત્ સરળતાથિી મળી રહે અને આિું પ્રમાણપત્ 
મેળિિા માિે નોંધણી કચેરીઓમાં રૂબરૂ જઈ લાઈનમાં ઊભા ન 
રહેિું પડે તેિા આશ્યથિી મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીના 
માગ્વદશ્વન અને સૂચના મુજબ ગુજરાત ્થિાપના ટદિસથિી રાજ્ય 
સરકારે જન્મ-મરણની નોંધણી પ્રવક્ર્યા ઓનલાઈન કરી છે. 
નાગટરકો ઓનલાઇન નોંધણી પ્રવક્ર્યા પણૂ્વ થિ્ય ેમળેલ એસએમએસ 
વલંક મારફત જન્મ-મરણનું પ્રમાણપત્ ડાઉનલોડ કરી શકશે.

આ અંગે િધુ વિગતો આપતા આરોગ્ય કવમશનર શ્ી 
જ્યપ્રકાશ વશિહરેએ જણાવ્યું હતંુ કે, કોરોનાની િત્વમાન 
પટરસ્થિવતમાં નાગટરકોન ેજન્મ-મરણનાં પ્રમાણપત્ માિે લાઈનમાં 
ઊભા રહેિું ન પડે તે માિે એસએમએસ વલંક મારફતે જન્મ-

મરણના પ્રમાણપત્ ડાઉનલોડ કરી શકા્ય તે માિેની વ્યિ્થિા િૂંક 
સમ્યમાં અમલી બનાિિાનું મુખ્યમંત્ીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી 
કોર કવમિીમાં નકકી કરિામાં આવ્યું હતું. જે અંગેની સુવિધા 
ગુજરાત ્ થિાપના ટદિસથિી એિલે કે તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧થિી ચાલુ 
કરિામાં આિી છે. જે મુજબ નોંધણી િખતે રજૂ કરિામાં આિેલ 
મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર દાખલ કરિાથિી કોમપ્યૂિરાઈઝડ 
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ સાથિેનું જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ 
ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઈ-ઓળખમાં કા્ય્વરત હોસ્પિલો જ્યારે 
જન્મ-મરણના બનાિનો ટરપોિ્વ ઓનલાઇન કરે ત્યારે તથિા 
રવજ્ટ્ાર વબન સં્થિાકી્ય બનાિની નોંધણી કરે ત્યારે સંબંવધતનો 
મોબાઇલ નંબર અિશ્ય દાખલ કરે કે જેથિી કરીને આ વ્યિ્થિાનો 
મહત્તમ લાભ નાગટરકો લઈ શકે. •

સામૂનહક આરોગર કેનદ્ો પર 
ઑસકસજન પલાનટ ઉિા કરવા 

સવભેની કામગીરીનો આરંિ
રાજ્યના એકપણ દદદીને ઑસકસજનની ઘિનો સામનો કરિો ન પડે 

અને રાજ્યની તમામ હોસ્પિલોમાં જરૂટર્યાત મુજબ પૂરતા પ્રમાણમાં 
ઑસકસજનનો જથથિો મળી રહે તે હેતુસર રાજ્ય સરકાર દ્ારા અનેક ્ થિળે 
ઑસકસજન પલાન્િ ઉભા કરિાનો મહતિપૂણ્વ વનણ્વ્ય લેિામાં આવ્યો છે. 
રાજ્યના ૩૪૮ સીએચસી (સામવૂહક આરોગ્ય કેન્દ્ર) સને્િર પર ઑસકસજન 
પલાન્િ ઉભા કરિા માિે સિભેની કામગીરી શરૂ કરી દેિામાં આિી હોિાનું 
આરોગ્ય રાજ્યમંત્ી શ્ી ટકશોરકુમાર કાનાણીએ જણાવ્યું હતુ

મતં્ીશ્ીએ િધમુાં જણાવ્યુ ં કે, રાજ્ય સરકાર નાગટરકોને સિયોત્તમ 
સારિાર આપિા માિે કટિબદ્ધ છે અન ેઆરોગ્યની બાબતમા ંસહેજ પણ 
કચાશ ન રહે ત ેસરકારની પ્રાથિવમકતા છે. કોરોના સામે જીત મળેિિા તથિા 
કોરોનાના કપરાકાળમા ંરાજ્યના નાગટરકોન ેતિરીત સારિાર પરૂી પાડિા 
માિે મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણી અને ના્યબ મુખ્યમંત્ી શ્ી 
નીવતનભાઈ પિેલના નતેૃતિ હેઠળ દરરોજ કોર ગ્રપુ કવમિીની બેઠક મળે છે 
જમેા ંઆરોગ્યવહતલક્ષી વનણ્વ્યો લિેામા ંઆિ ે છે. મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુાં કે, 
રાજ્યમાં ઑસકસજનની જરૂરી્યાત િાળા દદદીઓ માિે માચ્વ સધુીમા ંએિલે 
કે કોરોનાની પ્રથિમ લહેરમાં ૧પ૦ મેટ્ીક િનની જરૂટર્યાત રહેતી હતી જે 
આજે બીજી લહેરમાં ૧,૧૫૦ મેટ્ીક િન સુધી પહોંચી છે. રાજ્ય સરકારે 
જરૂટર્યાતમંદ દદદીઓ સધુી સમ્યસર ઑસકસજન પહોંચાડિા સપંણૂ્વ પ્ર્યત્નો 
ક્યા્વ છે અને સરકાર તેમાં સફળ પણ થિઇ છે. હજુ કોરોનાની ત્ીજી લહેર 
આિશે તેિું વનષણાતોનું માનિુ છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે તે પટરસ્થિવતને 
પણ પહોંચી િળિા માિે આગોતરી તૈ્યારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. •

અંનતમધામના 
કમયાચારીઓને કોરોના 
વોરીરસયા ગણવાનો 
મહતવનો નનણયાર

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના 
્મશાનગૃહોમાં મૃતદેહોના અંવતમ સં્કારની સેિા 
કામગીરી કરતાં અદના કમ્વચારીઓ સવહત 
્મશાનગૃહના કમ્વચારીઓને કોરોના િોરી્યસ્વ 
ગણિાનો સંિેદનશીલ વનણ્વ્ય ક્યયો છે. પ્રિત્વમાન 
કોરોના સંક્રમણની સ્થિવતમાં ્મશાનગૃહમાં કામ 
કરતા ંકમ્વચારીઓન ેતમેની કપરી સિેા- કામગીરીને 
ધ્યાનમાં રાખી એક મહતિપૂણ્વ સંિેદનશીલ વનણ્વ્ય 
કોર કવમિીની બેઠકમાં ક્યયો છે.

મુ ખ્યમંત્ ીશ્ીએ ્મશાનગૃહના  આિા 
કમ્વચારીઓને કોરોના િોટર્યસ્વ ગણીને તેમને પણ 
રાજ્ય સરકાર દ્ારા કોરોના િોટર્યસ્વને મળિાપાત્ 
તમામ લાભ તારીખ 1 એવપ્રલ 2020ની અસરથિી 
આપિાનો વનણ્વ્ય ક્યયો છે 

શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ આ અદના 
કમ્વચારીઓ પ્રત્યે સંિેદનશીલતા દાખિીને એિો 
પણ વનણ્વ્ય ક્યયો છે કે ્ મશાનગૃહમા ંફરજ બજાિતા 
આિા કોઈ કોઈ કમ્વચારીનું કોરોનાને કારણે 
અિસાન થિા્ય તો તેમના પટરિાર-િારસદારોને 
રૂવપ્યા 25 લાખની સહા્ય પણ રાજ્ય સરકાર 
આપશે. •
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નનણયાર

કોરોનાની સારવારનાં સાધનો માટે ધારાસભરશ્ીની ગ્ાનટ ફાળવાશે
વિશ્વ્યાપી મહામારી કોરોના કોવિડ-19ના સંક્રમણને 

રાજ્યમાં અિકાિિા તેમજ તેની સારિાર માિે અદ્તન સાધનો-
મશીનો ખરીદિા હિે રાજ્યના ધારાસભ્યોશ્ીઓએ પોતાની 
ગ્રાન્િમાંથિી ઓછામાં ઓછા રૂ. પ૦ લાખની રકમ ફરવજ્યાત 
ફાળિિાની રહેશે. 

શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કોર કવમટિની 
બેઠકમાં થિ્યેલા વનણ્વ્ય અનુસાર રાજ્યના જનપ્રવતવનવધઓએ આ 
રકમમાંથિી વસવિલ હોસ્પિલો, અન્્ય સરકારી હોસ્પિલો, 
દિાખાનાઓ તેમજ મહાનગરપાવલકા-નગરપાવલકા સંચાવલત 
હોસ્પિલો દિાખાનાઓમાં કોરોના-19ની પ્રિત્વમાન સ્થિવતમાં 
તનેી સારિાર-વન્યતં્ણના ંઅદ્તન સાધનો-મશીનો ખરીદિા માિે 
ઓછામાં ઓછા રૂ. પ૦ લાખ ફરવજ્યાત ફાળિિાના રહેશે. 

અગાઉ ધારાસભ્યો પોતાની આિી ગ્રાન્િનો ઉપ્યોગ પોતાના 
મતક્ષેત્માં આરોગ્ય સાધનોની ખરીદી માિે કરતા હતા તે હિે, 
પ્રિત્વમાન કોવિડ-19ની સ્થિવતમાં પોતાના વજલ્ાની વસવિલ 
હોસ્પિલ, સામૂવહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સબ ટડસ્ટ્કિ હોસ્પિલ માિે 
પણ કરી શકશે. એિલુ ંજ નવહ, ચટેરિેબલ ટ્્િ સચંાવલત હોસ્પિલ 
જે સેિાભાિથિી અને નવહ નફો નવહ નુકશાનના ધોરણે ચાલતી 
હો્ય તેિી હોસ્પિલો માિે પણ કોવિડ-19ની સ્થિવતમાં રૂ. પ૦ 
લાખની મ્યા્વદામાં ટ્્િના ફાળા વિના ધારાસભ્યશ્ીઓની 

ગ્રાન્િમાંથિી અદ્તન સાધન-સામગ્રીની ખરીદી થિઇ શકશે. 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ એિો ઉદાત્ત અવભગમ પણ અપનાવ્યો છે કે, 

સરકારી-્થિાવનક ્િરાજ્યની સં્થિાઓ સંચાવલત હોસ્પિલ-
દિાખાનાની જરૂટર્યાતોન ેધ્યાનમા ંલઇન ેઆ જરૂટર્યાત અનસુાર 
ધારાસભ્ય ગ્રાન્િમાંથિી ફાળિિાની થિતી રકમ માિે કોઇ પણ 
રકમની મ્યા્વદા લાગુ પડશે નહીં. 

ધારાસભ્યશ્ીઓની ઓછામાં ઓછી રૂ. પ૦ લાખની આ 
ગ્રાન્િમાંથિી જે સાધન-સામગ્રી કોવિડ-19 સંક્રમણ વન્યંત્ણ અને 
સારિાર માિે ખરીદી શકાશે તેમાં ઑસકસજન કોન્સન્ટ્ેિર- ૧૦ 
લીિર, હાઈ ફલો ઑસકસજન થિેરાપી ટડિાઇસ, બાઇ-પેપ મશીન, 
મલિી પેરા મોવનિર, વસટરંજ ઇન્ફ્યુઝન પમપ(૧૦,ર૦,પ૦ 
એમ.એલ), વલવવિડ ઑસકસજન ્િોરેજ િેન્ક (૬૦૦૦ લીિર) 
અન ેપ્રશેર સ્િગં એબઝોપ્વશન -પી.એસ.એ. ઑસકસજન જનરેશન 
્યુવનિ (૨૫૦ અને ૫૦૦ લીિર)નો સમાિેશ થિા્ય છે.

આ MLA ગ્રાન્િની જોગિાઇઓ કોવિડ-19 ની વિવશષ્ટ 
પટરસ્થિવતમાં માત્ િષ્વ ર૦ર૧-રર માિે મંજૂર કરિામાં આિતાં 
કામોને જ લાગુ પડશે. આ ઉપરાંત આિાં કામોના અમલીકરણ-
ખરીદી માિે વન્યત અમલીરણ કચેરીઓએ તેમના સંબંવધત 
વિભાગના પ્રિત્વમાન નીવત-વન્યોનું પાલન કરિાનું રહેશે. •

 આરોગર તંત્રના અનધકારી-કમયાચારીની 
સેવાઓ જયુલાઇ 2021 સયુધી લંબાવાઇ

મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીએ કોરોના સંક્રમણની 
પ્રિત્વમાન સ્થિવતમાં રાજ્યના આરોગ્ય તંત્માં ઉપલબધ 
માનિબળ આરોગ્યકમદીઓની સેિાઓ સતત મળતી રહે 
તે હેતુથિી એક મહત્િપૂણ્વ વનણ્વ્ય ક્યયો છે. 

આ વનણ્વ્ય અનુસાર હાલ રાજ્યના આરોગ્ય તંત્ના 
તબીબી/ િેકવનકલ/ નોન િેકવનકલ સવહત તમામ 
અવધકારી-કમ્વચારીઓ જ ે૩૦ એવપ્રલ, ર૦ર૧થિી ૩૦ જનૂ, 
ર૦ર૧ દરવમ્યાન વનવૃત્ત થિઇ રહા છે કે થિિાના છે તેમની 
સિેાઓ તા. ૩૧ જલુાઇ, ર૦ર૧ સધુી લબંાિિામા ંઆિશ.ે

જે અવધકારી-કમ્વચારીઓના તા. ૩૦ એવપ્રલ, 
ર૦ર૧ના વનવૃત્ત થિિાના હુકમો થિઈ ગ્યા છે તે પણ રદ 
ગણીન ેતમેની સિેાઓ પણ 31 જલુાઈ સુધી ચાલુ રાખિામાં 
આિશે. મુખ્ય મંત્ીશ્ીએ એમ પણ વનણ્વ્ય ક્યયો છે કે, 
રાજ્યના પંચા્યત અને શહેરી વિકાસ વિભાગ અંતગ્વતના 
આિા સેિારત આરોગ્ય અવધકારી-કમ્વચારીઓને પણ આ 
વનણ્વ્યનો લાભ મળશે. •

કોરોનાની સારવાર માટે  
મા, મા વાતસલર તથા 
આરયુષરમાન કારયાનો 
ઉપરોગ થઇ શકશે

મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષ્થિાને મળેલી કોર 
કવમિીમાં એિો મહતિપૂણ્વ વનણ્વ્ય લેિામાં આવ્યો છે કે, મા, મા 
અમૃતમ-િાતસલ્યમ્ તથિા આ્યષુ્યમાન ભારત કાડ્વ રાજ્યના જ ેગરીબ 
અને મધ્યમિગદી્ય પટરિારો ધરાિે છે તેિા પટરિારોમાં જો કોઈ 
વ્યવક્ત કોરોના સંક્રવમત થિા્ય તો તમેન ેખાનગી હોસ્પિલમા ંસારિાર 
માિે દરરોજના રૂ. 5000 સુધીની મ્યા્વદામાં 10 ટદિસના રૂવપ્યા 
પચાસ હજાર સુધીની સારિાર વિનામૂલ્યે કરાિી શકશે.

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ કોરોના સકં્રમણની પ્રિત્વમાન સ્થિવતમા ંઆ લાભ 
10 મી જલુાઈ 2021 સધુી આિા કાડ્વ ધરાિતા પટરિારોન ેઆપિાનો 
વનણ્વ્ય કરીન ેકોરોનાની સારિારના ખચ્વમા ંમધ્યમિગદી્ય પટરિારોને 
મોિી રાહત આપી છે. આ વનણ્વ્યને પટરણામે રાજ્યના 80 લાખથિી 
િધ ુગરીબ અન ેમધ્યમિગદી્ય પટરિારોન ેકોરોનાની સારિાર ખચ્વમાં 
મળશે મોિી રાહત મળશે. •
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નોથયા અમેદરકાના ગયુજરાતી બાંધવો સાથે કોનવર સંિિભે CMનો સંવાિ
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણીની 

િચ્યુ્વઅલ ઉપસ્થિવતમાં નોથિ્વ અમેટરકાના 
ગુજરાતી સમાજના અગ્રણીઓ, વનષણાત 
તબીબો, વસવન્યર એસોવસ્યેશનના સભ્યો 
સાથિે ગુજરાતમાં કોવિડ સંદભભે ગાંધીનગર 
ખાતેથિી ઇ-બેઠક અને સંિાદ ્યોજા્યો હતો. 
જમેાં અમેટરકાના ગજુરાતીઓ દ્ારા પોતાના 
િતન ગુજરાત-ગુજરાતીઓને કોરોના 
મહામારીથિી બચાિિા જરૂરી તમામ 
સંસાધનો અને CM ટરલીફ ફંડમાં આવથિ્વક 
સહ્યોગ કરિાની પહેલને મુખ્યમંત્ીશ્ી 
રૂપાણીએ આિકારીન ેપોતાના િતનનુ ંઋણ 
અદા કરિાની તૈ્યારી બદલ ગુજરાતીઓ 
િતી સૌ અમેટરકન ગુજરાતીઓનો આભાર 
પણ વ્યક્ત ક્યયો હતો. 

અમેટરકન ગુજરાતીઓ દ્ારા ગુજરાતને વિવિધ મદદ માિે 
કરા્યેલા સૂચનના ્યોગ્ય સંકલન માિે મુખ્યમંત્ી શ્ી રૂપાણીએ 
વિદેશમાંથિી CM ટરલીફ ફંડમાં આવથિ્વક સહ્યોગ તેમજ 
અમટેરકાથિી ગજુરાતમા ંિસૅકસન, ઑસકસજન સવહત જરૂરી તમામ 
બાબતના ઝડપી ક્િમ સલિ્યરન્સ માિે બે ઉચ્ચ અવધકારીઓની 
નોડલ ઓટફસર તરીકે તાતકાવલક વનમણૂક પણ કરી હતી.

મુખ્યમંત્ી શ્ી રૂપાણીએ ગુજરાતની કોરોનાની પટરસ્થિવત 
અંગે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં કોરોના મહામારી સામે લડિા 
પટરશ્મની પરાકાષ્ઠા સર્જીને ઓછા સમ્યમાં મહત્તમ વ્યિ્થિાઓ 
ઊભી કરી છે. ગજુરાતમા ંઆગામી એક સપ્ાહમા ંસભંવિત તમામ 
સ્ોતનો ઉપ્યોગ કરીને ગુજરાતમા ંજરૂટર્યાત મજુબનો ઑસકસજન 
પ્રાપ્ થિા્ય તે ટદશામાં સરકાર સતત પ્ર્યત્નશીલ છે. ગુજરાતમાં 
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્ારા નિા નિા ઑસકસજન પલાન્િ 
્થિાપિામાં આિી રહા છે. 

મખુ્યમતં્ીશ્ીએ કહં્ હતુ ં કે, આજની સ્થિવતએ ગજુરાતમાં 
હજારો લોકો સરકારી વસવિલમા ંકોરોનાની સારિાર લઈ રહા છે. 
કોરોના સકં્રવમત ગભંીર વ્યવક્તન ેહિે કોઇપણ િાહનમાં સારિાર 
માિે આિ ેતો તને ેહોસ્પિલ પ્રિેશ આપિામા ંઆિે છે. આપણે 
સૌ સાથેિ મળીન ેકોરોના સકં્રમણ અન ેમૃત્યદુર ઘિાડિા સક્ષમ છીએ. 
ગજુરાતના લાખો તબીબો, મટેડકલ ્ િાફ અન ેસરકારી કમ્વચારીઓ 
રાત-ટદિસ એક કરીને કોરોના સામ ેલડી રહા છે. કેન્દ્ર સરકાર 
અન ેતબીબી વનષણાતોની મદદ- માગ્વદશ્વનથિી ગુજરાત સરકાર 
કોરોનાન ેહરાિિા સાચી ટદશામા ંઆગળ િધી રહી છે.

કેવલફોવન્વ્યા સ્થિત GONAના ઉપક્રમે ્યોજા્યેલી આ 

ઇ-બેઠકમાં ઉપસ્થિવત તમામ અમેટરકન 
ગુજરાતીઓએ ગુજરાતને ઑસકસજનની 
અછત દૂર કરિા, ઑસકસજન કોન્સન્ટ્ેિર, 
જરૂરી સંસાધનો, રેમડેવસવિર ઇન્જેકશન, 
ફાઇઝર િૅસકસન સીધી ગુજરાતને ઉપલબધ કરાિિી તેમજ CM 
ટરલીફ ફંડમા ંઆવથિ્વક સહ્યોગ સવહતની જરૂરી તમામ મદદ કરીને 
આ કપરા સમ્યમાં માદરે િતનનું ઋણ અદા કરિાની તૈ્યાર 
દશા્વિી હતી.

આ ઇ-બઠેકમા ંમુખ્યમતં્ીશ્ી રૂપાણી સાથિ ેિીટડ્યો કોન્ફરન્સના 
માધ્યમથિી GONAના પ્રમુખ શ્ી પ્રમોદ વમ્ત્ી, TV 
એવશ્યાના ન્્યૂજસદીના ચેરમેન-CEO પદ્મશ્ી ડૉ. એચ. આર. 
શાહ, ઇસન્ડ્યા એસોવસએશન ઓફ લોસ એન્જલસના ઉપપ્રમુખ 
શ્ી કનકવસંહ ઝાલા, GONAના ઉપપ્રમુખશ્ી અવમત પાઠક, 
ન્્ય્ૂયોક્ક સ્થિત અમવનલ ફામા્્વ ્યટુિકલસના CO-CEO શ્ી વચન્િુ 
પિેલ, વશકાગો સ્થિત ઇસન્ડ્યન અમેટરકન કલચરલ સેન્િરના ડૉ. 
ભરત બરાઈ, ભારતી્ય વિદ્ાભિન USAના ચેરમેન ડૉ. નિીન 
મહેતા, પેસન્સલિાવન્યાના ન્્યૂરોલોવજ્િ ડૉ. વિઠ્ઠલ ધડુક, લોસ 
એન્જલસ સ્થિત સિ્વમંગલ ફેવમલી ટ્્િના શ્ી મનુભાઇ શાહ, શ્ી 
સુવનલ અગ્રિાલ તેમજ જન્મભૂવમ ગ્રૂપના માનદ સંિાદદાતા શ્ી 
રાજેન્દ્ર િોરા સવહત વિવિધ પેનવલ્િે કોરોના મહામારીમાં 
સહ્યોગ માિે સંિાદ કરીને જરૂરી સૂચનો ક્યાાં હતાં. બેઠકમાં 
મુખ્યમંત્ીશ્ીના સવચિ શ્ી અવશ્ની ક ુમાર ે ગુજરાતમાં 
મુખ્યમંત્ીશ્ીના નેતૃતિમાં સરકારે કોરોના મહામારી અિકાિિા 
સંદભભે કરેલી કામગીરીનું વિગતિાર પ્રેઝન્િેશન રજૂ કરીને સૌને 
માવહતગાર ક્યા્વ હતા. •

આસપાસ
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૧૦૧ બસોનયું ઇ-લોકાપયાણ

મખુ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત એસ.િી. વનગમ 
દ્ારા રાજ્યના મુસાફરોની ્યાતા્યાત સેિામાં પ્રથિમિાર મુકાઇ 
રહેલી BS-6 એવમશન નોમસ્વ ધરાિતી ૧૦૧ એસ.િી. બસોના 
પ્રજાપ્વણ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે,  સરકારે એસ.િી. વનગમને નફો 
રળિાના નવહ પરંતુ જનસેિાના સરળ પટરિહન માધ્યમ તરીકે 
સેિારત રાખીને કોરોના કાળમાં પણ મુસાફર સેિાઓને અસર 
પડિા દીધી નથિી. 

આ સંદભ્વમાં મુખ્યમંત્ીશ્ીએ એમ પણ ઉમે્યુ્વ કે, કોરોના 
સંક્રમણની સ્થિવતએ ટ્ાિેલ-િુટરઝમ સેકિરને અસર પહોચાડી છે 
ત્યારે રાજ્ય સરકારના માગ્વ િાહન વ્યિહાર વનગમે પ૦ િકા 
પેસેન્જર કેપેવસિી સાથિે રાજ્યમાં એસ.િી. બસોનું સંચાલન કરીને 
સામાન્્ય જરૂરતમંદ વ્યવક્તઓનેની રોજીંદી પ્રવૃવત્તઓ માિે 
અિરજિર પટરિહન પૂરું પાડ્ું છે. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ િષ્વના જાન્્યુઆરી મવહનામાં રાજ્ય 
સરકાર અદ્તન BS-6 એવમશન નોમસ્વ ધરાિતી ૧૦૦૦ બસ 

સેિાઓ મુસાફરોની પ્રજાલક્ષી સેિામાં શરૂ કરશે 
તેિી મહત્િપૂણ્વ જાહેરાત કરી હતી. એસ.િી. 
વનગમના સૌ કમ્વ્યોગીઓએ કોરોના સંક્રમણની 
સ્થિવતમા ંપણ અહવન્વશ ફરજરત રહીન ેઆ ૧૦૦૦ 
બસ પૈકીના પ્રથિમ લોિની ૧૦૧ BS-6 બસોનું 
નરોડા ખાતેના સેન્ટ્લ િક્કશોપમાં વનમા્વણ ક્યુાં છે. 

મખુ્યમંત્ીશ્ીએ આ ૧૦૧ બસોન ેગાધંીનગરથિી 
િીટડ્યો કોન્ફરન્સ દ્ારા પ્ર્થિાન સંકેત આપીને 
રાજ્યના ૧૬ એસ.િી. ટડવિઝનના વિ્તારોમાં 
મુસાફરલક્ષી સેિામાં અપ્વણ કરી હતી. િાહન 

વ્યિહાર મંત્ી શ્ી આર.સી. ફળદુ જામનગરથિી તેમજ રાજ્યમંત્ી 
શ્ી ઇશ્રવસંહ પિેલ ભરૂચથિી િીટડ્યોલીંક દ્ારા આ અિસરે 
જોડા્યા હતા. 

મુખ્યમંત્ીશ્ીએ આ બસોના ઇન હાઉસ વનમા્વણ માિે 
કમ્વ્યોગીઓન ેઅવભનદંન આપતા ંકહં્ કે, મસુાફરોન ેસારી, સરળ 
અને વિશ્સની્ય પટરિહન સેિાઓ પૂરી પાડીને કોરોના કાળમાં 
પણ તમે સૌએ ્યાતા્યાત કામ અિકિા દીધું નથિી તે પ્રસંશની્ય 
છે. િાહન વ્યિહાર મંત્ી શ્ી આર. સી. ફળદુએ જણાવ્યું હતું કે, 
િડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ અસરકારક ટ્ાન્સપોિટેશનથિી 
દેશની ગવતશીલતાને આધાર આપિાની જે નેમ રાખી છે, તેમાં 
ગુજરાત માગ્વ િાહનવ્યિહાર વનગમ વ્યાપક સેિાઓથિી પોતાનું 
્યોગદાન આપી રહ્ં છે. આ પ્રસંગે િાહનવ્યિહાર અને બંદરોના 
અવધક મખુ્ય સવચિ શ્ી કમલ દ્યાની, એસ.િી. વનગમના એમ.ડી. 
શ્ી એસ. જે. હૈદર, સેક્રેિરી શ્ી વનમ્વલ આનંદ સવહતના 
અવધકારીઓ પણ ઉપસ્થિત હતા. •

રાજકોટની નસનવલ હોસ્પટલમાં વધયુ 10 નવા ઑસકસજન પલાનટ તૈરાર થશે
ર ાજક ોિમ ાં  ક ો ર ોન ા  સં ક્ર વમત 

જરૂટર્યાતિાળા દદદીઓન ેપરૂતા પ્રમાણમા-ં 
અવિરતપણ ેઑસકસજન- પ્રાણિા્ય ુમળતો 
રહે ત ેમાિે મુખ્યમતં્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણી 
સવહત રાજકોિ શહેર-ગ્રામ્યના ચારે્ય 
ધારાસભ્યોશ્ીઓની ગ્રાન્િમાથંિી િધ ુ10 નિા 
ઑસકસજન પલાન્િ ્યદુ્ધના ધોરણ ે વસવિલ 
હોસ્પિલ- રાજકોિમા ંકા્ય્વરત કરાશ.ે

ગુજર ાતમ ાં  ક ો ર ોન ા  સં ક્ર વમત 
જરૂટર્યાતિાળા  એક પણ દદ દીને 
ઑસકસજનની ઘિ ન પડ ેતિેા સકંલપ સાથેિ 
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઈ રૂપાણી સવહત 

રાજકોિ - પૂિ ્વના ધારાસભ્ય શ્ી 
અરવિંદભાઈ રૈ્યાણી અને રાજકોિ 
દવક્ષણના ધારાસભ્ય શ્ી ગોવિદંભાઈ પિેલે 
તેમને મળતી િાવષ્વક ગ્રાન્િના તમામ રૂ. 
1.50-1.50 કરોડ એમ કુલ રૂ. 4.50 કરોડ, 
જ્યારે રાજકોિ ગ્રામ્યના ધારાસભ્ય શ્ી 
લાખાભાઈ સાગઠી્યાએ રૂ. 1 કરોડ એમ 
કુલ રૂ. 5.50 કરોડની ફાળિણી 10 નિા 
ઑસકસજન પલાન્િ ્થિાપિા માિે કરી છે.

અતે્ ઉલ્ેખની્ય છે કે મુખ્યમંત્ી 
શ્ીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કોર કવમિીની 
બેઠકમાં કોરોના કોવિડ-19 વન્ંયત્ણ- 

સારિારનાં અદ્તન સાધનો-મશીનરી 
ખ ર ી દ િ ા  મ ા િ ે ર ા જ ્યન ા  દ ર ેક 
ધારાસભ્યશ્ીની ગ્રાન્િમાંથિી ઓછામાં 
ઓછા રૂવપ્યા 50 લાખની ગ્રાન્િ 
ફરવજ્યાત ફાળિિાનો વનણ્વ્ય લેિામાં 
આવ્યો હતો. જેના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્ી 
શ્ી રૂપાણી સવહત રાજકોિ શહેર-
ગ્રામ્યના તમામ ચારે્ય ધારાસભ્યોએ 
તેમની ગ્રાન્િમાંથિી રાજકોિ વસવિલમાં 10 
નિા ઑસકસજન પલાન્િ ્થિાપિા 
ફાળિિાની જાહેરાત કરી છે. •

આસપાસ
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સાફલરગાથા

કોરોનાકાળમાં રાજકોટના એને્થેનસરા નવિાગનયું આગેકિમ
બેઈન સદકકિટથી કોરોનાના 50થી વધયુ િિદીઓના જીવ બચરા

" રાજ લક્કર
જરૂટર્યાત એ શોધની જનની 

છ.ે... આ કહેિત હાલમાં કોરોના 
સંક્રમણની બીજી લહેરમાં પણ સાચી 
પુરિાર થિઇ રહી છે. િધતા જતા 
કોરોના કેસોના કારણે ઑસકસજનની 
કિોકિી સજા્વિાના અનકે ટક્સાઓમાં 
કસોિીના સમ્ેય રાજકોિ વસવિલ 
હોસ્પિલના એને્થિેવસ્યા વિભાગે 
અત્યાર સુધી માત્ પોતાના ક્ષેત્માં િપરાતી 
“બેઈન સટક્કિ”નો ઉપ્યોગ કરીને કોરોનાના 
૪૦-૫૦ જેિલા દદદીઓની મહામૂલી વજંદગી 
બચાિી છે.

સામાન્્ય રીતે એને્થિેવસ્યા એિલે ઓપરેશન િખતે દદદીને 
શરીરના િાઢકાપ િખતે દદ્વ ન થિા્ય તે માિે બેહોશ કરિાની તથિા 
સમ્યાંતરે દદદીને હોશમાં લાિિાની પદ્ધવત. પરંતુ તમને સિાલ 
થિશે કે, એિી સારિારની કોવિડના દદદીઓમાં શી જરૂર ? બેઈન 
સટક્કિ શું છે ? તેનો શા માિે અને કેિી રીતે ઉપ્યોગ થિા્ય ?

આ સિાલના જિાબ અંગે એને્થિેવસ્યા વિભાગના નોડલ 
ઓટફસર ડૉ. ચેતના જાડેજા જણાિે છે કે, અમારા એને્થિેવસ્યા 
વિભાગના હેડ િંદનાબહેન પરમારના માગ્વદશ્વન હેઠળ કોવિડ-
૧૯ના અવત ગભંીર હાલતમા ંહો્ય તિેા દદદીઓની સારિાર કરીએ 
છીએ. કોવિડ-૧૯ ની અસર તળે ફેફસાનં ેપરૂતો ઑસકસજન તથિા 
લોહી ન મળિું, કા્ય્વક્ષમતા ઓછી થિિી, વ્યવક્તમાં લોહી ગંઠાઈ 
જિુ,ં જેિી અનકે સમ્્યાનો સામનો કરિો પડે છે. કોરોના સકં્રવમત 
દદદીન ેગભંીર પટરસ્થિવતમા ં૭૦% થિી ૧૦૦% જિેલો ઑસકસજન 
આપિો પડે છે, તેથિી તેના શ્સનતંત્ને ્યોગ્ય રીતે કા્ય્વરત રાખી 
શકા્ય. આિા સંજોગોમાં દદદીઓની પટરસ્થિવત પારખીને તેને 
મદદરૂપ થિઈ શકે તિેા અનભુિી અન ેકાબલે એને્ થિવેશ્યોલોજી્િની 
જરૂર પડે છે.

િધુમાં જણાિતાં ડૉ. જાડેજાએ કહં્ હતું કે, જે દદદીઓને 
શ્ાસોચછ્ાસની સમ્્યા હો્ય, તિેા દદદીઓન ેકૃવત્મ શ્ાસોચછ્ાસ 
આપિા માિે અદ્તન પ્રકારના િસેન્િલિેર ઉપલબધ છે. જનેા િડ ેદદદીને 
આ પ્રકારે શ્ાસોચછ્ાસ કરાિિામા ંઆિે છે. જે દદદીઓની પટરસ્થિવત 
ગભંીર હો્ય તને ેબા્ય પેપ નામના મશીનની મદદથિી શ્ાસ લિેા માિે 
સપોિ્વ આપિામા ંઆિે છે. દદદીની સ્થિવત સામાન્્ય કરતા થિોડી ગભંીર 
હો્ય તને ેહાઈફલો નોઝલ ઑસકસજન થિરેાપી નામના મશીન દ્ારા 
સારિાર આપિામા ંઆિે છે. જમે-જમે દદદીની પટરસ્થિવતમા ંસધુારો 

થિતો જા્ય છે તેના આધારે દદદી પોતાની 
રીત ેશ્ાસ લતેો થિા્ય તથિા ઑસકસજનનું 
લિેલ સામાન્્ય થિા્ય ત્યા ં સધુી તનેે 
આઈ.સી.્ય.ુમા ંરાખિામા ંઆિ ેછે ત્યાર 
બાદ તને ેજનરલ િોડ્વમા ંદાખલ કરિામાં 
આિ ેછે. 

પરંતુ જ્યારે ઑસકસજનનો જથથિો 
ઓછો હો્ય અન ે દદદીની જરૂટર્યાત 
િધારે હો્ય ત્યારે બેઈન સટક્કિનો 

ઉપ્યોગ કરીન ેઓછા ઑસકસજને મહત્તમ સારિાર 
આપી શકા્ય છે. િસેન્િલેિર સામાન્્ય રીત ે૫૦ લીિર 
જિેલો ઑસકસજન એક વમવનિમા ં િાપરે છે તેની 
સરખામણીમાં બેઈન સટક્કિમાં ઘણો જ ઓછો 

ઑસકસજન િપરા્ય છે. સામાન્્ય રીત ેબઈેન સટક્કિમા ં૧૨ થિી ૧૫ 
લીિર રાખિો પડ ેછે પરંત ુઑસકસજન બચાિિાની પદ્ધવતમા ં8 
વલિર સધુી પણ દદદીઓનુ ંઑસકસજન લિેલ સ્ુયોગ્ય રીત ેજાળિી 
શકા્ય છે. બઈેન સટક્કિનો ઉપ્યોગ દદદીનુ ંઑસકસજન લેિલ ૯૫ 
થિી ૧૦૦ સધુી સારામા ંસારી રીત ેમઈેન્િેઈન કરી શકા્ય છે. આ 
િેકવનક્નો ઉપ્યોગ દદદીના ટરકિરી ફેઈઝમાં કરી શકા્ય છે. 

અત્ે ઉલ્ેખની્ય છે કે, બ્ેઈન સટક્કિ ૮૦૦ થિી ૯૦૦ રૂ. ની 
હો્ય છે. તેમાં બે નળીઓને િી પાઈપ િડે જોડિામાં આિે છે. 
તેમાંથિી એક નળી ઑસકસજન માિે ફલો મીિરના પાઈપ સાથિે 
લગાિિામાં આિે છે, જ્યારે બીજો પાઈપ કાબ્વન ડા્યોકસાઈડના 
બાહ િહન માિે છે. તેમાં એક ફુગગા જેિી ટરઝરિો્યર બેગ હો્ય 
છે. જે ઑસકસજનને ટરઝિ્વ રાખિાનું કામ કરે છે તથિા જરૂર પડ્ે 
દદદીન ેકૃવત્મ શ્ાસોચછ્ાસ આપી શકે છે. તમેા ંએક એચ.એમ.ઈ. 
(HME – Heat and Moisture Exchanger) ટફલિરનો 
ઉપ્યોગ કરીન ેપછી મા્ક લગાિિામા ંઆિ ેછે. આ ટફલિર ગરમી 
અને ભેજનો સુચારુ વિવનમ્ય કરીને દદદીના ઉચછ્ાસમાં રહેલા 
િાઇરસને દૂર કરીને શુદ્ધ હિાની અિરજિર માિે દદદીઓને 
મદદરૂપ થિા્ય છે. આ ટકિને કેવમકલમાં ્િરીલાઈઝડ કરીને 
ફરીિાર ઉપ્યોગમાં લઈ શકા્ય છે. 

આ ઉપરાંત, કોરોનાના અમુક દદદીઓને CPAP - 
Continuous positive airway pressure મા્ક 
િડે પણ સારિાર આપિામાં આિે છે. 

એને્થિેવસ્યા વિભાગની ઉમદા કામગીરીના કારણે અનેક 
દદદીઓની મહામૂલી માનિ વજંદગી બચી રહી છે તેનો હરખ દદદી 
અને ડૉકિરોના ચહેરા પર દેખાઈ આિે છે. •
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ઈ-સંજીવની એપના માધરમથી
હવે િવા અને ઉપચાર નાગદરકોની આંગળીના ટેરવે

" રાજકુમાર જેઠવા
વનષણાત ડોકિરની એ પણ જે તે વિષ્યના 

્પશે્યાવલ્િની ઘરેબઠેા ંજ કન્સલન્િસી વન:શલુક 
મળી રહે તે શક્ય છે ? હા. ભારત સરકારે 
ઇ-સંજીિની-સેફ હોમ ઓપીડી એપ દ્ારા આ 
િાત શક્ય કરી છે. કોરોના સંક્રમણ ઝડપથિી 
ફેલાઇ રહ્ં છે ત્યારે ઘરે રહેિું જ મોિી સુરક્ષા 
છે ત્યારે સરકાર દ્ારા શરૂ કરિામા ંઆિલેી આ 
એપ થિકી રૂબરૂ દિાખાને જઇ ડૉકિરની સલાહ 
લેિાની જરૂર નથિી. ઘરેબેઠા જ વનષણાતોનો 
લાભ લઇ દિા મેળિી શકા્ય છે. ડૉકિરની 
સલાહ બાદ ઇ-વપ્રસ્ક્રપશન તુરત મોબાઇલમાં 
આિશે. જે દિાની દુકાને માન્્ય ગણાશે. 

આ સેિાનો લાભ મેળિિા માિે કોઇ પણ 
એન્ડ્ોઇડ મોબાઇલ પર ઇ-સંજીિની ઓપીડી એપ ડાઉનલોડ 
કરિાની રહેશ.ે ત્યાર બાદ પ્રથિમ ઓિીપી દ્ારા મોબાઇલ િરેીફાઇ 
કરિાનો રહેશ.ે ત્યાર બાદ પેશન્િ રવજ્ટ્શેન ફોમ્વ ભરિાનંુ રહેશ.ે 
જો કોઇ હેલથિ રેકોડ્વસ હો્ય તો તે અપલોડ કરિાનો રહેશે. પેશન્િ 

આઇડી અને િોકન એસએમએસ દ્ારા મળશે. 
હિે મોબાઇલ નંબર અને િોકનની મદદથિી 

લોગઇન થિિાનું રહેશે. ત્યાર બાદ િચ્યુ્વઅલ 
િઇેટિંગ રૂમમા ંતમ ેપ્રિેશો. જમેા ંતમ ેલાઇનમાં 
કેિલામા નંબરે છો તે બતાિાશે. તમારો નંબર 
આિતા જ કોલ નાઉ બિન એસકિિેિ થિશે જે 
દાબિાથિી િીટડ્યો કોલ શરૂ થિશ.ે ડૉકિર તમારી 
મોબાઇલની સ્ક્રન ઉપર ઉપસ્થિત થિશે અને 
તમ ેડૉકિરનુ ંસલાહ-માગ્વદશ્વન સીધુ ંજ કોવલંગ 
દ્ારા મેળિી શકશો. કોલ બાદ તુરત જ 
ઇ-વપ્રસ્ક્રપશન મોબાઇલમાં આિી જશે, જે 
દિાની દુકાનો પર માન્્ય ગણાશે. 

આ રીતે સરળતાથિી કોઇ પણ નાગટરક 
વનષણાત ડૉકિરની કન્સલિન્સી મેળિી શકશે. 

એપ ઉપર ્પેશ્યાવલ્િની સેિાઓ પણ લઇ શકાશે. જેમાં ડેન્િલ, 
ડમભેિોલોજી્િ, ઇએનિી, જનરલ મેટડવસન, જનરલ સજ્વરી, 
ઓપથિેલમોજી, ઓથિભેાપેટડકસ, પીટડ્યાવટ્કસ, સાઇ્ટક્યાવટ્કસ 
િગેરેની સેિાઓનો લાભ વન:શુલક મેળિી શકાશે. •

સાફલરગાથા

ધો.-૧૦માં નનરનમત નવદ્ાથદીઓને માસ પ્રમોશન અપાશે
વિશ્વ્યાપી મહામારી કોરોનાના 

પ્રિત ્વ મ ાન  સં ક્રમણમ ાં  ર ા જ્યમ ાં 
વિદ્ાથિદીઓને સુરવક્ષત રાખિાના ્િા્થ્ય 
રક્ષા ભાિ સાથિે કોરોનાની આ સ્થિવતમાં 
રાજ્યના ગુજરાત માધ્યવમક વશક્ષણ 
બોડ્વની ધોરણ-૧૦ એસ.એસ.સી.ના 
વન્યવમત (રેગ્યલુર) વિદ્ાથિદીઓન ેઆ િષ્વ 
પૂરતું માસ પ્રમોશન આપિાનો ગુજરાત 
સરકારે વનણ્વ્ય ક્યયો છ.ે મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષ્થિાન ેમળેલી 
ક ોર ક વમટિની બેઠકમાં  ર ાજ્યના 
વિદ્ાથિદીઓના વિશાળ વહતમાં આ 
મહતિનો વનણ્વ્ય કરિામાં આવ્યો છ.ે 
મુખ્યમંત્ીશ્ીએ જણાવ્યું હતુ કે, આ 
ઉંમરના વિદ્ાથિદીઓ માિે રસીકરણની 
કામગીરી પણ હાલ હાથિ ધરિામાં આિી 
ન હો્ય. વિદ્ાથિદીઓના વિશાળ આરોગ્ય 

વહતમાં રાજ્ય સરકારે પરીક્ષા રદ કરિાનો 
વનણ્વ્ય ક્યયો છે. 

વશક્ષણ મંત્ ી  શ્ ી  ભૂપે ન્ દ્ર વ સંહ 
ચુડાસમાએ મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ 
રૂપાણીએ કોર ટકવમિીની બેઠકમાં લીધેલા 
આ વનણ્વ્યની વિગતો આપતા કહ્ં હતુ કે, 
રાજ્યની ૧૨૭૬ સરકારી, ૫૩૨૫ ગ્રાન્િ 
ઇન એઇડ, ૪૩૩૧ સેલફ ફાઇનાન્સ અને 
અન્્ય ૪૫ શાળાઓ મળી કુલ ૧૦,૯૭૭ 
શાળાઓમાં ધોરણ-૧૦ ના વન્યવમત 
(રેગ્યલુર) વિદ્ાથિદીઓન ેઆ માસ પ્રમોશન 
આપિામાં આિશે. 

વશક્ષણ મંત્ીશ્ીએ ઉમે્યુ્વ કે, રાજ્યમાં 
છેલ્ા બે અઠિાટડ્યાથિી કોરોના કેસોમાં 
ઉત્તરોત્તર ઘિાડો અને હોસ્પિલમાંથિી 
કોરોનામકુત-સાજા થિઇ ઘરે પરત ફરિાના 
કેસોમાં િધારો થિઇ રહો છે આમ છતાં, 

દેશવ્યાપી સંક્રમણની સ્થિવતને ધ્યાનમાં 
લેતાં રાજ્યના વિદ્ાથિદીઓના ભાવિને 
કોરોનાથિી સુરવક્ષત રાખિા મુખ્યમંત્ી શ્ી 
વિજ્યભાઇ રૂપાણીના નેતૃતિમાં રાજ્ય 
સરકાર કૃતસંકલપ છે.   

વશક્ષણ મતં્ીશ્ીએ જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, કોર 
કવમટિમા ંમુખ્યમતં્ીશ્ીએ એિો પણ વનણ્વ્ય 
ક્યયો છે કે ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી)ની 
પરીક્ષામા ંબસેનારા ટરવપિર વિદ્ાથિદીઓની 
પરીક્ષા કોરોનાના કેસોમા ંઘિાડો થિ્યા બાદ 
જરૂરી સમીક્ષા કરીન ે ્યોજિામા ંઆિશે. 
અત્ે વનદટેશ કરિો જરૂરી છે કે, આિા 
ટરવપિર વિદ્ાથિદીઓન ેઅગાઉના િષયોમાં 
રેગ્યલુર (વન્યવમત) વિદ્ાથિદી તરીકે ધોરણ-
૧૦મા ંપરીક્ષાની તક આપિામા ંઆિેલી 
છે પરંતુ તઓે પરીક્ષા સફળતાપિૂ્વક પાસ 
કરી શક્યા નથિી. •
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મરયુકરમાઇકોનસસ રોગના િિદીઓની સારવાર
 રાજકોટ નસનવલમાં ઉપલ્ધ

" રાજકુમાર
કોરોના પોવઝટિિ અને ખાસ 

કરીને ડા્યાવબિીસના દદદીઓને  
મ્યુકરમાઇકોવસસ રોગ થિિાની 
શક્યતા િધ ુહોઈ રાજકોિ વસવિલમાં 
મ્ુયકરમાઇકોવસસ રોગના દદદીઓ 
માિે અલા્યદા િોડ્વ તેમજ જુદા જુદા 
વનષણાતોની િીમ તાતકાવલક ધોરણે 
ઊભી કરિામાં આિી છે.

રાજકોિ વસવિલના ઈ.એન.િી. 
વિભાગના સજ્વન ડૉ. સજેલ વમ્ત્ીના 
જણાવ્યા મુજબ કોરોનાના નિા ્ ટ્ેન 
્િાદુવપંડ પર ગંભીર અસર કરે છે. 
ખાસ કરીને ડા્યાવબિીસના દદદીઓને 
આ રોગનું જોખમ િધુ રહેતું હોઈ 
તેઓએ િધુ સાિચેત રહેિા જણાવ્યું 
છે. ફૂગના કારણે ઇમ્યુવનિી ઓછી 
ધરાિતા કોરોનાના દદદીઓમાં 
પ્રાથિવમક ્િેજમાં આંખ, નાક અને  
મગજના ભાગે આ રોગ આગળ િધે છે અને લોહી ગંઠાઈ જિા 
જેિાં ઘાતક લક્ષણો આ રોગમાં જોિા મળતા હોિાનું ડૉ. સેજલ 
જણાિે છે.

રાજકોિમાં પહેલા ફેઈઝમાં ફંગલનો રોગ હાલ ૩૫ થિી ૫૫ 
િષ્વની ઉંમરના લોકોમાં પણ જોિા મળી રહો છે.  હાલ ૪૦ િકા 
જેિલા દદદીઓને આંખમાં ઇન્ફકેશન થિ્યાનું, ૪૦ િકા જેિલા 
દદદીઓને નાક, આંખ અને મગજમાં અસર થિ્યાનું તેમજ ૨૦ િકા 
જેિલા દદદીઓને નાકમાં અસર થિ્યાનું અને તેમનો ઇલાજ ચાલુ 
હોિાનું અને જરૂર પડ્ે સજ્વરી કરી તે ભાગ દૂર કરિો પડે છે. 
જેમાં આંખ દૂર કરિી, તાળિાના ભાગે સજ્વરી કરિી પડે છે. આ 
રોગના ઇલાજ માિે જેમાં જુદા જુદા વિભાગના સજ્વનની મદદથિી 
૧૪ થિી ૨૧ ટદિસ સારિાર લેિી પડે છે, જેનો ખાનગી 
હોસ્પિલમાં ખચ્વ લગભગ ૧૦ લાખથિી લઈ ૨૫ લાખ જેિલો 
થિિા જા્ય છે જે રાજ્ય સરકાર દ્ારા વસવિલ ખાતે વનઃશુલક કરી 
આપિામાં આિે છે.

મયુકરમાઇકાોજસસ રાોગના દદદીઆો માટો 
જસવવલ ખાતો વવસ્ા

હાલ વસવિલ ખાતે ૯૦ થિી િધુ મ્યુકરમાઇકોવસસ રોગના 
દદદીઓની સારિાર ચાલી રહી છે. વસવિલ ખાતે આ માિે ખાસ 

અલગ અલગ ત્ણ િોડ્વ ઊભા કરા્યા 
છે. જેમાં કોરોના પોવઝટિિ માિે 
પી.એમ. એસ.એસ. િા્ય ખાતે, 
નેગેટિિ અને મ્યુકરમાઇકોવસસ 
ઓપરેશન બાદના દદદીઓ માિે અન્્ય 
િોડ્વમાં ૭૦ જેિલા બેડની વ્યિ્થિા 
હાલ ઉપલબધ કરાઈ હોિાનું િીમ 
દ્ારા જણાવ્યું છે. 

મયુકરમાઇકાોજસસ રાોગના 
દદદીઆોની સારવાર

મ્યુ કરમાઇક ો વસસ ર ોગના 
દદદીઓના નાકમાંથિી ખાસ સલાઇિા 
લઈ તેનું લેબમાં પરીક્ષણ કરિામાં 
આિે છે. ફૂગનાં લક્ષણો જણા્ય તો 
તેઓની તાતકાવલક સારિાર શરૂ કરી 
દેિામા આિે છે. તઓેન ેએન્િી ફંગલ 
ઇન્જેકશન એમફોટિસીરીન કે જેની 
ટકંમત આશરે રૂ. ૨ હજાર જેિલી 
હો્ય છે તેના ડોઝ આપિામાં આિે 

છે. આ ઉપરાંત ફૂગ પ્રવતરોધક દિાઓ એમફોિટેરવસન-બી, 
પોસાકોનાઝોલ કે ઇસાવ્યુકોનાઝોલ શરૂ કરી દેિામાં આિે છે. જો 
જરૂર જણા્ય તો ફૂગ-સંક્રવમત સ્ા્યુ-કોષને સજ્વરીથિી દૂર કરિા 
પડે છે. 

મયુકરમાઇકાોજસસ રાોગ થવાનાં મખુ્ય કારણાો
મ્યુકરમાઇકોવસસ મોિાભાગે કોરોનાના દદદીઓ કે જેમની 

ઇમ્યુવનિી ઓછી થિઈ જિાના કારણે તેમજ ડા્યાવબિીસના 
દદદીઓમાં સુગર િધી જિાના કારણે ફૂગ હાિી થિઈ જા્ય છે. જે 
શરીરમાં ફેલાઈ ઓગ્વન ડેમેજ કરે છે. જે લોકોને િધુ પડતા 
્િીરોઈડ દિા કે ઇન્જેકશન આપિામાં આિે, વબનજરૂરી 
ઑસકસજન પર રાખિામાં આિે તે લોકોને િાતાિરણમાં રહેલ 
ફૂગ અસર કરી આ રોગ થિિાની સંભાિના હોિાનું ડૉ. સેજલ 
જણાિે છે.

મયુકરમાઇકાોજસસ અટકાવવા પગલાંઆો
ખાસ કરીને કોરોનાના દદદીઓ એ ઇમ્યુવનિી િધે તેિા પગલાં 

લેિા, મા્ક પહેરી રાખિું, ધૂળ રજકણો શ્ાસમાં ના જા્ય તે માિે 
કાળજી લિેી. િધ ુપડતા સ્િરોઈડનો ઉપ્યોગ િાળિો, ડા્યાવબિીસ 
કંટ્ોલમાં રહે તે ભાર ખાસ ધ્યાન આપિા સવહત ્િચછ 
િાતાિરણમાં રહેિા ડૉ. સેજલ ભાર મૂકે છે. •

સાફલરગાથા
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'મારું ગામ, કોરોનામયુક્ત ગામ' બનાવવા 
ગામરાઓ ખૂંિતા િાિરનાં રમીલાબેન

" રેસયુંગ ચૌહાણ
વશક્ષક િગ્વને ્િગ્વ બનાિે છે. જો કે 

ઘણા વશક્ષકો માત્ િગ્વ પૂરતાં સીવમત ન 
રહેતાં સમાજને પણ ્િગ્વ બનાિે છે. 
મહાન અથિ્વશા્ત્ી, રાજનીવતજ્ઞ ચાણક્ય ે
સાચું જ કહં્ છે કે शिक्षक कभी 
साधारण नहीं होता, प्रलय और 
ननरामाण उनकी गोद रें पलते है। 
આ સૂત્ને જીિનમાં ચટરતાથિ્વ ક્યુ્વ છે, 
બનાસકાંઠા વજલ્ાના ભાભર તાલુકાની 
લાડુલા પ્રાથિવમક શાળાનાં વશવક્ષકા- 
આચા્ય્વ શ્ી રમીલાબહેન ડી. મકિાણાએ. 
જી, હા તેઓ બાળકોના ઘડતરની સાથેિ 
કોરોનાની આ િૈવશ્ક મહામારીના કપરા 
સમ્યમાં  લોકોમાં  જાગૃવત લાિિા 
ઉનાળાના ધોમધખતા તાપમાં ભાભર 
તાલુકાના ગામડાઓ ખૂંદી રહાં છે. 
અત્યારે કોરોનાએ વિકરાળ ્ િરૂપ ધારણ 
ક્યુ્વ છે ત્યારે લોકોમાં જાગૃવત આિે અને 
લોકો કોરોના સંક્રમણનો ભોગ ન બને તે 
માિે આ િાઇરસના સકં્રમણન ેરોકિા માિે 
લોકજાગૃવત અવત આિશ્ય છે. 

આપણી વશક્ષણ જગતની પરંપરા 
રહી છે કે વશક્ષક હંમેશાં ગામ અને 
સમાજને માગ્વદશ્વન આપતા રહાં છે. મૂળ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્ાના પાિડી તાલુકાના 
નગિ ા ડ ા  ગ ા મન ા  િતન ી  અને 
બનાસકાંઠાને પોતાની કમ્વભૂવમ બનાિી 
વશક્ષણની સુિાસ ફેલાિી રહેલા આચા્ય્વ 
શ્ી રમીલાબહ ેન ડ ી .  મકિાણાએ 
મુખ્યમંત્ી શ્ી વિજ્યભાઇ રૂપાણીના 
અવભ્યાનને સફળ બનાિિા ‘મારું ગામ, 
કોરોનામુક્ત ગામ’ બને, 'મારો તાલુકો, 
કોરોનામુક્ત તાલુકો' બને, તેિી જ રીતે 
વજલ્ો, રાજ્ય અને આ રાષ્ટ્ર ્કોરોનામુક્ત 
બને તે માિે અવભ્યાન આદ્યુાં છે. આમ, 
તો હાલ પ્રાથિવમક શાળાઓમાં ઉનાળુ 
િેકેશન છે, પરંતુ ગામ અને દેશ માિે 

કોરોનાના કપરા સમ્યમાં કંઇક કરી 
છિૂિાની તમન્ના ધરાિતા શ્ી રમીલાબહેન 
િેકેશનમાં માદરે િતન જઇ રજાઓ 
માણિાના  બદલે પોતાની કમ્વભૂવમના 
્થિળે રહીને એક સમાજસેિી વશવક્ષકા 
તરીકે સમાજ સેિાની સાધના કરી રહા ં
છે. પોતાના ્િ-ખચ્વમાંથિી ઇકો ગાડીમાં 
મોબાઇલ િાન તૈ્યાર કરાવ્યું, જેમાં 
કોરોના પ્રત્ેય લોક જાગૃવત દશા્વિતા 
્લોગન લખેલા બેનરો લગાિી તેમજ 
માઈક બાંધીને લોકોમાં જાગૃવત લાિિા 
ભાભર તાલુકાના ૫૩ જેિલાં ગામોનો 
પ્રિાસ કરી ગામના સરપંચશ્ીઓ અને 
આગેિાનોને  મળી કોરોનાની આ 
મહામારીથિી બચિા આ્યુિભેટદક ઉકાળો 
પીિો તેમજ ગામમાં રસીકરણ કરાિો, 
તમે સલામત તો દેશ સલામત જેિો 
પ્રચાર- પ્રસાર કરી લોકોએ કોરોનાથિી 

ડરિાની જરૂર નથિી પરંતુ સાિચેતી 
રાખિી ખૂબ જરૂરી છે એ િાત તેમણે 
સમજાિી છે. અફિાઓથિી દૂર રહો અને 
ર ાજ્ય સરકાર દ્ ાર ા  િખતોિખત 
આપિામાં આિતી સૂચનાઓનું પાલન 
કરિા તેમણે ગ્રામિાસીઓને પોતાના 
પ્રિાસ દરમ્યાન ભાિભરી અપીલ પણ 
કરી છે.

લાડુલા પ્રાથિવમક શાળાનાં આચા્ય્વ 
શ્ી રમીલાબહેન ડી. મકિાણા (રમા) 
લિાજમ િગરના મુખપત્ "બાલ તરંગ" 
ઈ- મેગે વઝનનાં તંત્ી પણ છે. આ 
કામગીરી એક કોરોના ્યોદ્ધા તરીકે  
િીરાંગનાની જેમ શ્ી રમીલાબહેન ડી. 
મકિાણા કરી રહાં છે. જેની ભાભર 
પંથિકના લોકો નોંધ લઇ તેમને અવભનંદન 
પાઠિી તેમની આ કામગીરીને વબરદાિી 
રહા છે.  •

પ્રેરણા
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રબલ મા્ક કરારે
પહેરવા જોઇએ?

ઘર બહાર જવયું હોર તરારે, રોકટર પાસે કે હોસ્પટલ જતી વખતે, ટ્ાવેનલંગ 
વખતે અને િીરિારવાળી જગરા પર જાઓ તરારે અથવા તો એવી જગરા જરાં 
સોનશરલ દર્ટનસ જાળવવયું મયુશકેલ હોર.

પહેલયું ટા્ક, રબલ મા્ક
કોરોનાથી બચવા માટે 
રબલ માસ્કિંગ 90%થી વધયુ કારગર
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