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• રાજય સર્ારના આગયોતરા આયયોજન, સમયસૂચ્ વયવસથાઓ અને 
ટીમ ગુજરાતની દદવસ-રાત ્ામગીરીને પગલે વાવાઝયોડામાંથી મયોટી 
હાપ્ન વગર ગુજરાત પાર ઉતયુાં.

• તાઉતે વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત રાજયના ધરતીપુત્રયો ્ૃપ્ર સહાય પે્ેજ 
દ્ારા ઝડપભેર બેઠા થઈ પૂવ્ષવત સસથપ્ત મેળવશે.

• રાજય સર્ારે પહેલીવાર હેકટરદીઠ મહતિમ રૂ. એ્ લા્ખની 
ઐપ્તહાપ્સ્ સહાય આપવાનયો પ્નણ્ષય ્યયો છે. 

• રાજયમાં તમામ ગામયો-રસતાઓ પૂવ્ષવત થયા છે, હવે ્યોઇ ગામ 
દડસ્ને્ટેડ રહ્ં નથી.

• તાઉતે વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત સવા બે લા્ખ લયો્યોને રૂ.૧૦ ્રયોડ 
્ેશડયોલસ ચૂ્વાઇ.

• બાગાયતી પા્યોના ધરાશયી વૃક્યોના પુન:-સથાપનનયો રાજય સર્ારનયો 
નવતર અપ્ભગમ ‘ઝાડ પડી ગયું છે તયાં જ ઝાડ’.

• રિથમવાર ્ ૃપ્ર વૈજ્ાપ્ન્યો દ્લડમાં જઇ બાગાયતી વૃક્યોના પૂન: સથાપન 
માટેનું માગ્ષદશ્ષન આપશે.

• રાજય સર્ારના સમગ્ર વહીવટી તંત્રએ ્ખૂબ જ ટૂં્ાગાળામાં સવવે, 
દરસટયોરેશન વગેરે ્ ામગીરી ્ રીને કયારેય ન થઈ હયોય તેવી અભૂતપૂવ્ષ 
ઝડપે ્ાય્ષની પ્સપ્દ્ મેળવી છે.

• મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગીઓની સારવાર માટે અલગ વયોડ્ષ તથા પૂરતા 
રિમાણમાં ઈન્જે્શન મળી રહે તેની પણ રાજય સર્ારે પ્ચંતા ્રી છે.

• છેલ્ા બે મપ્હનામાં ગુજરાતની હયોસસપટલસમાં વધુ બે લા્ખ 
બેડ ઊભા ્રાયા.
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આગોતરા નક્કર આયોજન સાથે તાઉતેનો તાકાતથી મુકાબલો

આ્તનયો મક્મતાથી સામનયો ્રવાની ગુજરાતીઓની રિ્ૃપ્ત છે. આગયોતરા આયયોજન દ્ારા 
ગુજરાત અને્ ્ુદરતી હયોનારતયો સામે સાંગયોપાંગ ઉભરી શકયું છે. ગુજરાત એના ્ખમીર અને 
્ખુમારી માટે જગરિપ્સદ્ છે. જયાં મનસૂબા મજબૂત હયોય તયાં મુસીબતના હાથ પણ હેઠા પડે. 
ગુજરાતે પાછલા ્ેટલા્ દદવસયોમાં અને્ મુસીબતયો સામે સંપૂણ્ષ તા્ાતથી ઝીં્ ઝીલી છે. પછી 
તે તાઉતે વાવાઝયોડું હયોય ્ે ્યોરયોના મહામારી. 

તાઉતે વાવાઝયોડાએ ગુજરાત પર ્ેર વતા્ષવવાનયો રિયત્ન ્યયો પરંતુ રાજયના આગયોતરા 
આયયોજન અને લયો્યોના સપ્હયારા રિયાસયોથી મયોટી હયોનારતને ટાળવામાં સ્ળતા મળી. છેલ્ી 
એ્ સદીમાં આવેલાં સૌથી ભયાન્ તાઉતે વાવાઝયોડાએ રાજયનાં 12 પ્જલ્ાઓમાં ભયાન્ 
પ્વનાશ વેયયો. માનવ ્ખુવારીથી માંડીને ્ ૃપ્ર સપ્હત જાનમાલનું નુ્સાન થયું. જો્ે મુખયમંત્રીશ્ીના 
સમયસરના માગ્ષદશ્ષન અને આગયોતરા આયયોજનથી રાજય સર્ારે વાવાઝયોડા પહેલાં સથળાંતર 
્રાવીને જાનહાની ઓછી થાય તેવી ઉત્ૃઠિ ્ામગીરી ્રી છે. વાવાઝયોડા બાદ સમયસર રાહત 
અને બચાવ ્ાય્ષ શરૂ ્રીને જનજીવન ્રી પૂવ્ષવત ્રવાની દદશામાં પદરણામલક્ી પગલાં 
ભરવા ઉપરાંત નુ્સાનીનયો સરવે ્રાવી આપ્થ્ષ્ સહાય પૂરી પાડવા સુધીની ્ામગીરી ઝડપથી 
્રવામાં આવી.

રાજયના પ્નણા્ષય્ મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણી સતત બે દદવસ મયોડી રાત સુધી ્ંરિયોલ 
રૂમમાં પદરસસથપ્ત ઉપર ચાંપતી નજર રા્ખી વહીવટીતંત્રને માગ્ષદશ્ષન આપતા રહ્ા હતા. 
વડારિધાનશ્ી દ્ારા રાજય સર્ારને રૂ.1 હજાર ્રયોડનું સહાય પે્ેજ આપવામાં આવયું, ઉપરાંત 
રાજય સર્ારે પણ ્ખેડૂતયો માટે અલગથી રૂ.500 ્રયોડનું પે્ેજ જાહેર ્યુાં, રાજયમાં વાવાઝયોડાથી 
મૃતયુ પામેલા વયપ્ક્તઓના વારસદારયોને ્ુલ 6 લા્ખ તેમજ ઈજાગ્રસતયોને 1 લા્ખની સહાય 
આપવામાં આવશ.ે તદ્ઉપરાતં રાજય સર્ારે વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત પ્વસતારયોમા ંપુનવ્ષસન અને 
પૂવ્ષવત સસથપ્ત રિસથાપ્પત ્રવાના ્ાય્ષને પણ યુદ્ના ધયોરણે ઝડપથી આગળ વધાયુાં.

્યોરયોના મહામારીમાં વધતા ્ેસ સામે પણ અડી્ખમ રહી “માર ગામ, ્યોરયોનામુક્ત ગામ”, 
“માર શહેર, ્યોરયોનામુક્ત શહેર” “મારયો વયોડ્ષ, ્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ” અપ્ભયાનની સાથેસાથે સતત 
પ્નયમન અને પ્નયંત્રણના પગલાં સર્ાર દ્ારા લેવામાં આવયાં. તેના પદરણામે એ્ મપ્હનાના 
ટૂં્ા ગાળામાં જ ્યોરયોના પર પ્નયંત્રણ રિાપ્ત થયું છે. ્ેસમાં રયોજેરયોજ ઘટાડયો થઇ રહ્યો છે. આ 
પદરસસથપ્તમાં પણ ્યોરયોનાની સંભપ્વત ત્રીજી લહેરને ધયાને રા્ખીને રાજયના બધા ્ખૂણે આગયોતરં 
આયયોજન ્રવામાં આવયું છે. 

્ુદરતી આ્ત અને મહામારીના બેવડા માર વચ્ે પણ પ્વ્ાસની ગપ્તને ગુજરાત સર્ારે 
બર્રાર રા્ખી છે. વડારિધાનશ્ી અને મુખયમંત્રીશ્ીના હસતે રાજયમાં પ્વપ્વધ પ્વ્ાસ્ાયયોના 
ઇ-લયો્ાપ્ષણ અને ્ખાતમુહૂત્ષ ્ રવામાં આવયાં. ગુજરાતના પ્નણા્ષય્ નેતૃતવની સંવેદનશીલતા અને 
પ્વ્ાસ માટેની પદરણામલક્ીતાની રિતીપ્ત જન જનને થઇ રહી છે.

જય જય ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

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

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીનો 
રેડડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, 
નમસ્ાર. 
આપણે જોઈએ છીએ ્ે દેશ ્ઈ રીતે પૂરી તા્ાત સાથે 

્ૉપ્વડ-૧૯ સામે લડી રહ્યો છે. ગત સયો વર્ષમાં આ સૌથી મયોટયો 
રયોગચાળયો છે અને આ રયોગચાળા વચ્ે ભારતે અને્ ્ુદરતી 
આપપ્તિઓનયો પણ મજબતૂ રીત ેસામનયો ્ યયો છે. આ દરપ્મયાન 
વાવાઝયોડંુ અમ્ાન આવયું, વાવાઝયોડું પ્નસગ્ષ આવયું, અને્ 
રાજયયોમાં પૂર આવયાં, નાનામયોટા ભૂ્ંપ આવયા, ભૂસ્ખલન 
થયાં. હમણાંહમણાં ગત ૧૦ દદવસયોમાં જ દશેે ્રી બે મયોટાં 
વાવાઝયોડાનંયો સામનયો ્ યયો. પપ્ચિમી દદરયા્ાઠેં વાવાઝયોડુ ં‘તાઉ-
તે’ અને પૂવવીય દદરયા્ાંઠે વાવાઝયોડું ‘યાસ’. આ બંને 
ચક્ાવાતયોએ અને્  રાજયયોન ેરિભાપ્વત ્ યાાં છે. દેશ અન ેદેશની 
જનતા તેમની સામે પૂરી તા્ાત સાથે લડી અને ઓછામાં 
ઓછી જાનહાપ્ન સુપ્નપ્ચિત ્રી. આપણે હવે એ અનુભવ 
્રીએ છીએ ્ે અગાઉનાં વરયોની સર્ખામણીમાં, વધુમાં વધુ 
લયો્યોનયો જીવ બચાવી રહ્ા છીએ. પ્વપપ્તિની આ ્દઠન અને 
અસાધારણ પદરસસથપ્તમાં વાવાઝયોડાંથી રિભાપ્વત થયેલાં બધાં 
રાજયયોના લયો્યોએ જ ેરીત ેસાહસનયો પદરચય આપયયો છે, સં્ ટની 
આ ઘડીમાં ્ખૂબ જ ધૈય્ષ સાથે અનુશાસન સાથે મુ્ાબલયો ્યયો 

છે- હું આદરપૂવ્ષ્, હૃદયપૂવ્ષ્ બધા નાગદર્યોની રિશંસા ્રં 
છું. જે લયો્યોએ આગળ આવીને રાહત અને બચાવના ્ાય્ષમાં 
ભાગ લીધયો, એવા સવવે લયો્યોની જેટલી રિશંસા ્રીએ એટલી 
ઓછી છ.ે હું એ બધાને વંદન ્રં છું. ્ેન્દ્ર, રાજય સર્ારયો 
અને સથાપ્ન્ રિશાસન, બધાં, એ્ સાથે મળીને આ આપપ્તિનયો 
સામનયો ્રવામાં લાગેલા છે. હું તે બધાં લયો્યોના રિતયે મારી 
સંવેદના વયક્ત ્ રં છું જેમણે પયોતાના પ્ન્ટના લયો્યોને ગુમાવયા 
છે. આપણે બધાં આ મુશ્ેલ સમયમાં તે લયો્યો સાથે મજબૂતીથી 
ઊભા છીએ જેમણે આ આપપ્તિથી નુ્સાન વેઠું છે.

 મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, પડ્ાર ગમે તેટલયો મયોટયો હયોય, 
ભારતના પ્વજયનયો સં્લપ હંમેશાં એટલયો જ મયોટયો રહ્યો છે. 
દેશની સામૂપ્હ્ શપ્ક્ત અને આપણા સેવા ભાવે દેશને દરે્ 
તયો્ાનમાંથી બહાર ્ાઢ્યો છે. તાજેતરના દદવસયોમાં આપણે 
જોયંુ છે ્ે આપણા ડૉકટરયો, નસયો અને અગ્ર હરયોળના 
યયોદ્ાઓએ પયોતાની પ્ચંતા છયોડીને દદવસ-રાત ્ ામ ્ યુાં છે અને 
આજે પણ ્રી રહ્ા છે. આ બધાની વચે્ એવા લયો્યો પણ છે 
જમેની ્ યોરયોનાના બીજા મયોજા સામ ેલડવામા ંઘણી મયોટી ભપૂ્મ્ા 
રહી છ ે. મને ‘મન ્ી બાત’ના અને્ શ્યોતાઓએ 
NamoApp પર અને પત્ર દ્ારા આ યૌદ્ાઓ પ્વશે ચચા્ષ 

સંવાદ
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્રવાનયો અનુરયોધ ્યયો છે.
 સાથીઓ, જયારે બીજું મયોજું આવયંુ, અચાન્ જ 

ઑસકસજનની માગ અને્  ગણી વધી ગઈ તયો બહ ુમયોટયો પડ્ાર 
હતયો. મેદડ્લ ઑસકસજનને દેશના દૂરના ભાગયોમાં પહોંચાડવું 
એ પયોતાની રીતે બહુ મયોટયો પડ્ાર હતયો. ઑસકસજન ટૅન્્ર 
બહુ ઝડપથી ચાલે. નાન્ડી પણ ભૂલ થાય, તયો તેમાં બહુ મયોટા 
પ્વસ્યોટનું જો્ખમ હયોય છે. ઇન્ડસસરિયલ ઑસકસજનનંુ ઉતપાદન 
્રનારા ઘણા પલાન્ટ દેશના પૂવવીય ભાગયોમાં છે તયાંથી બીજા ં
રાજયયોમાં ઑસકસજન પહોંચાડવા માટે પણ અને્ દદવસયો 
લાગે છે. દેશ સામે આવેલા આ પડ્ારમાં દેશની મદદ ્રી, 
ક્ાયૉજેપ્ન્ ટૅન્્ર ચલાવનારા ડ્ાઇવરયોએ, ઑસકસજન 
ઍકસરેિસે, વાયુ દળના પાઇલૉટયોએ. એવા અને્ લયો્યોએ યુદ્ 
સતર પર ્ામ ્રીને હજારયો-લા્ખયો લયો્યોનંુ જીવન બચાવયું. 

 સાથીઓ, આપણા આ જવાનયોએ, આ યૌદ્ાઓએ જે ્ ામ 
્યુાં છે, તેના માટે દેશ તેમને વંદન ્રે છ.ે આ રીતે લા્ખયો 
લયો્યો દદવસ-રાત લાગેલા છે. જે ્ામ તેઓ ્રી રહ્ા છે તે 
તેમના દદન-રિપ્તદદન ્ામનયો પ્હસસયો નથી. આ રિ્ારની 
આપપ્તિ તયો દુપ્નયામાં સયો વર્ષ પછી આવી છે. એ્ સદી પછી 
આટલું મયોટું સં્ટ! આથી, આ રિ્ારના ્ ામનયો ્ યોઈ પાસે ્ યોઈ 
પણ અનુભવ નહયોતયો. તેની પાછળ દેશસેવાનયો જે જુસસયો છે 
અને એ્ સં્લપ શપ્ક્ત છે. તેનાથી દેશે એ ્ામ ્યુાં છે જે 
પહેલા ંકયારેય નથી થયંુ. તમ ેઅદંાજ લગાવી શ્યો છયો, સામાન્ય 
દદવસયોમાં આપણે તયાં એ્ દદવસમાં ૯૦૦ મેપ્રિ્ ટન રિવાહી 
મેદડ્લ ઑસકસજનનું ઉતપાદન થતંુ હતું. હવે તે ૧૦ ગણાથી 
પણ વધ ુવધીન ેલગભગ ૯,૫૦૦ મપે્રિ્ ટન રિપ્ત દદન ઉતપાદન 
થઈ રહ્ં છે. આ ઑસકસજનને આપણા યૌદ્ાઓ દેશના ્ખૂણે-
્ખૂણે પહોંચાડી રહ્ા છે.

 મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, ઑસકસજન પહોંચાડવા માટે 
દેશમાં આટલા બધા રિયાસ થયા, આટલા બધા લયો્યો જોડાયા, 
એ્ નાગદર્ તરી્ે આ બધાં ્ાયયો રિેરણા દે છે. એ્ ટીમ 
બનાવીને દરે્ ે પયોતાનંુ ્ત્ષવય પ્નભાવયું છે. મને બેંગલુરથી 
ઊપ્મ્ષલાજીએ ્હ્ં છે ્ે તેમના પપ્ત લેબ ટૅસનિપ્શયન છે અને 
એમ પણ ્હ્ં છે ્ે આટલા પડ્ાર વચે્ સતત ટસેસટંગનું ્ામ 
તેઓ ્ેવી રીતે ્રતા રહ્ા.

સાથીઓ, ્યોરયોનાની શરૂઆતમાં દેશમાં માત્ર એ્ જ 
ટેસસટંગ લેબ હતી, પરંતુ આજે અઢી હજારથી વધુ લેબ ્ામ 
્રી રહી છે. શરૂઆતમાં થયોડા સેં્ડયો ટેસટ એ્ દદવસમાં થઈ 
શ્તા હતા, હવે ૨૦ લા્ખથી વધુ ટેસટ એ્ દદવસમાં થવા 
લાગયા છે. અતયાર સુધી દેશમાં ૩૩ ્ રયોડથી વધુ નમૂનાઓની 
તપાસ થઈ ચૂ્ી છે. આ આટલું મયોટું ્ામ આ સાથીઓના 
્ારણે જ સંભવ થઈ રહં્ છે. અને્ અગ્ર હરયોળના ્ામદારયો 

નમૂના એ્ત્ર ્રવાના ્ામમાં લાગેલા છે. ચેપી દદવીઓ વચે્ 
જવું, તેમના નમૂના લેવા, આ ્ેટલી સેવાનું ્ામ છે. પયોતાના 
બચાવ માટે આ સાથીઓન ેઆટલી ગરમીમાં પણ સતત પીપીઇ 
દ્ટ પહેરી રા્ખવી પડે છે. તે પછી તે નમૂનયો લેબમાં પહોંચે 
છે. આથી, જયારે હંુ તમારા બધાના સૂચનયો અને રિશ્યો વાંચી 
રહ્યો હતયો તયો મેં નક્ી ્યુાં ્ે આપણા આ સાથીઓની પણ 
ચચા્ષ અવશય થવી જોઈએ. તેમના અનુભવયોમાંથી આપણને 
પણ ઘણું જાણવાનું મળશે. તયો આવયો, દદલહીમાં એ્ લેબ 
ટૅસનિપ્શયન તરી્ે ્ામ ્રનારા આપણા સાથી રિ્ાશ 
્ાંડપાલજી સાથે વાત ્રીએ.

મોદીજી- રિ્ાશજી, નમસ્ાર.
પ્રકાશજી- નમસ્ાર આદરણીય રિધાનમંત્રીજી.
મોદીજી- રિ્ાશજી, સૌ પહેલાં તયો તમે ‘મન ્ી બાત’ના 

આપણા બધા શ્યોતાઓને પયોતાના પ્વશે જણાવયો. તમે ્ેટલા 
સમયથી આ ્ામ ્રી રહ્ા છયો અને ્યોરયોનાના સમયે તમને 
્ેવયો અનુભવ રહ્યો ્ારણ્ે દેશના લયો્યોને આ રિ્ારથી તમે 
ન ટીવી પર દ્ેખાઓ છયો, ન અ્ખબારમાં દ્ેખાવયો છયો. તેમ છતાં 
એ્ ઋપ્રની જેમ લેબમાં રહીને ્ામ ્રી રહ્ા છયો. તયો હું 
ઈચછીશ ્ે તમે જયારે ્હેશયો તયો દેશવાસીઓને પણ જાણ્ારી 
મળશે ્ે દેશમાં ્ેવી રીતે ્ામ થઈ રહં્ છે.

પ્રકાશજી- હું દદલહી સર્ારની સવાયતિ સંસથા, ઇસન્સટટૂ્ટ 
ઑ્ પ્લવર ઍન્ડ પ્બપ્લયરી સાયન્સીસ નામની હૉસસપટલમાં 
ગત દસ વર્ષથી લેબ ટૅસનિપ્શયન તરી્ે ્ાય્ષરત છું. મારયો 
સવાસ્થય કે્ત્રનયો અનુભવ ૨૨ વર્ષનયો છે. આઈએલબીએસથી 
પહેલાં હું દદલહીની એપયોલયો હૉસસપટલ, રાજીવ ગાંધી ્ેન્સર 
હૉસસપટલ, રૉટરી બલડ બૅન્્ જેવી રિપ્તપ્ઠિત સંસથાઓમાં ્ ામ 
્રી ચૂકયયો છું. સર, જો્ે બધી જગયાએ મેં રક્ત ્ યોર પ્વભાગમાં 
મારી સેવાઓ આપી, પરંતુ ગત વરવે ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૦થી હું 
આઈએલબીએસના વાયરૉલૉજી દડપાટ્ષમેન્ટ હેઠળ ્ૉપ્વડ 
ટેસસટ ંગ લેબમાં ્ામ ્રી રહ્યો છું . પ્નઃસંદ ેહ, ્ૉપ્વડ 
રયોગચાળામાં સવાસ્થય અને સવાસ્થય સંબંપ્ધત બધાં સાધનયો-
સંસાધનયો પર ઘણંુ દબાણ આવયું, પરંતુ હું આ સંઘર્ષના યુગમાં 
અંગત રીતે આમાં એવયો અવસર માનું છું ્ે જયારે રાષ્ટ્ર, 
માનવતા, સમાજ આપણી પાસે વધુ ઉતિરદાપ્યતવ, સહયયોગ, 
આપણી પાસે વધુ સામ્થય્ષ અને આપણી પાસે વધુ ક્મતાના 
રિદશ્ષનની અપેક્ા રા્ખતયો હયોય અને આશા ્રતયો હયોય. અને 
સર, જયારે આપણે રાષ્ટ્રની, માનવતાની, સમાજની અપેક્ા 
અને આશાને અનુરૂપ પયોતાના સતર પર જે એ્ બુંદ બરાબર 
છે, આપણે તેના પર ્ામ ્રીએ છીએ, ્ખરા ઉતરીએ છીએ 
તયો એ્ ગૌરવની અનુભૂપ્ત થાય છે. 

મોદીજી- રિ્ાશજી, એ્ રીતે સર્ાર બધાને ્હી રહી છે 

સંવાદ
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્ે અંતર રા્ખયો- અંતર રા્ખયો, ્ યોરયોનામાં એ્બીજાથી દૂર રહયો. 
અને તમારે તયો સામેથી જ ્યોરયોનાના જીવાણુઓ વચ્ે રહેવુ ં
જ પડે છે, સામેથી જવું પડે છે. તયો આ પયોતાની રીતે એ્ 
પ્જંદગીને સં્ટમાં ના્ખનારયો મામલયો છે તયો પદરવારને પ્ચંતા 
થવી બહુ સવાભાપ્વ્ છે. પરંતુ છતાં આ લેબ ટસૅનિપ્શયનનું 
્ામ સામાન્ય સંજોગયોમાં એ્ છે અને આવી રયોગચાળાની 
સસથપ્તમાં બીજંુ છે અને તે તમે ્ રી રહ્ા છયો. તયો ્ ામના ્ લા્યો 
પણ ઘણા વધી ગયા હશે. રાત-રાત લેબમાં પ્વતાવવી પડતી 
હશે. ્ારણ્ે આટલા ્રયોડયો લયો્યોનું ટેસસટગં થઈ રહં્ છે તયો 
બયોજો પણ વધી ગયયો હશે. પરંતુ પયોતાની સુરક્ા માટે આ 
સાવધાની રા્ખયો છયો ્ે નથી રા્ખતા?

પ્રકાશજી- પ્બલ્ ુલ રા્ખીએ છીએ સર. અમારી 
આઈએલબીએસની જે લેબ છે, તે ‘હૂ’ (WHO)થી માન્યતા 
રિાપ્ત છે. તયો જે બધા રિૉટયો્યોલ છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ધયોરણયોના 
છે, અમે પ્ત્રસતરીય જે અમારયો પયોશા્ છે તેમાં અમે જઈએ 
છીએ લેબમાં, અને તેમાં જ અમે ્ામ ્રીએ છીએ. અને 
તયારબાદ તેના પ્ન્ાલનું, લેબલ લગાવવાનંુ અને તેના 
ટેસસટંગનયો એ્ આ્ખયો રિૉટયો્યોલ છે અને તે રિૉટયો્યોલ હેઠળ 
્ામ ્રીએ છીએ. તયો સર, એ પણ ઈશ્વરની ્ૃપા છે ્ે મારયો 
પદરવાર અને મારા ઓળ્ખીતા મયોટા ભાગના જે અતયારે સુધી 
આ ચેપથી બચેલા છે. તયો એ્ વાત છે ્ે જો તમે સાવધાની 
રા્ખયો અને સંયમ રા્ખયો તયો તમે થયોડા ઘણા તેનાથી બચીને રહી 
શ્યો છયો.

મોદીજી- રિ્ાશજી, તમારા જેવા હજારયો લયો્યો ગયા એ્ 
વર્ષમાં લેબમાં બેઠા રહ્ા અને આટલી તસદી લઈ રહ્ા છયો. 
આટલા લયો્યોને બચાવવાનંુ ્ામ ્રી રહ્ા છયો. જે દેશ આજે 
જાણી રહ્યો છે. પરંતુ રિ્ાશજી, હું તમારા માધયમથી તમારા 
વયવસાયના બધા સાથીઓનયો હૃદયપૂવ્ષ્ ધન્યવાદ ્ રં છું. અને 
તમે સવસથ રહયો. તમારયો પદરવાર સવસથ રહે. મારી ઘણી બધી 
શુભ્ામનાઓ છે.

પ્રકાશજી- ધન્યવાદ રિધાનમંત્રીજી. હંુ તમારયો ઘણયો-ઘણયો 
આભારી છંુ ્ે તમે મને આ અવસર આપયયો.

મોદીજી- ધન્યવાદ ભાઈ.
 સાથીઓ, એ્ રીતે વાત તયો મેં ભાઈ રિ્ાશજી સાથે ્રી 

છ,ે પરંતુ તેમની વાતયોમાં હજારયો લેબ ટસૅનિપ્શયનયોની સેવાની 
સુગંધ આપણા સુધી પહોંચી રહી છે. આ વાતયોમાં હજારયો-
લા્ખયો લયો્યોનયો સેવાભાવ તયો દે્ખાય જ છે, આપણને બધાને 
પયોતાની જવાબદારીનયો બયોધ પણ થાય છે. જેટલી મહેનત અને 
લગનથી ભાઈ રિ્ાશજી જેવા આપણા સાથી ્ામ ્રી રહ્ા 
છે, એટલી જ પ્નઠિાથી તેમનયો સહયયોગ, ્ યોરયોનાને હરાવવામાં 
ઘણી મદદ ્રશે.

 મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, હમણાં આપણે આપણા ‘્યોરયોના 
યૌદ્ાઓ’ની ચચા્ષ ્રી રહ્ા હતા. છેલ્ા દયોઢ વર્ષમાં આપણે 
તેમનું ઘણું સમપ્ષણ અને પદરશ્મ જોયયો છે. પરંતુ આ લડાઈમાં 
બહુ મયોટી ભૂપ્મ્ા દેશનાં અને્ કે્ત્રયોના અને્ યૌદ્ાઓની 
પણ છે. તમે પ્વચારયો, આપણા દેશ પર આટલું મયોટું સં્ટ 
આવયું, તેની અસર દેશની દરે્  વયવસથા પર પડી. ્ૃપ્ર 
વયવસથાએ પયોતાન ેઆ હમુલાથી ઘણી હદ સધુી સરુપ્ક્ત રા્ખી. 
સુરપ્ક્ત જ નથી રા્ખી, પરંતુ રિગપ્ત પણ ્રી, આગળ પણ 
વધી. શું તમને ્ખબર છ ે્ે આ રયોગચાળામાં પણ આપણા 
્ખેડૂતયોએ પ્વક્મજન્ ઉતપાદન ્યુાં, તયો આ વ્ખતે દેશે 
પ્વક્મજન્ પા્ ્ખરીદ્યો પણ છે. આ વ્ખતે અને્ જગયાએ 
સરસવ માટ ે્ખેડૂતયોને ટે્ ાના ભાવથી પણ વધુ ભાવ મળયા છે. 
પ્વક્મજન્ ્ખાદ્ાન્ન ઉતપાદનના ્ારણે જ આપણયો દેશ દરે્  
દેશવાસીન ેએ્ બળ રિદાન ્ રી શ્ે છે. આજ ેઆ સં્ ટ ્ ાળમાં 
૮૦ ્રયોડ ગરીબયોને મ્ત રાશન ઉપલબધ ્રાવવામાં આવી 
રહં્ છે જેથી ગરીબના ઘરમાં પણ કયારયે એવયો દદવસ ન આવે 
જયારે ચૂલયો ન રિગટે.

સાથીઓ, આજે આપણા દેશમાં ્ખેડૂતયો, અને્ ક્ેત્રયોમાં 
નવી વયવસથાઓનયો લાભ ઉઠાવીને ્માલ ્રી રહ્ા છે. જેમ 
્ે અગરતલાના ્ખેડૂતયોને જ લયો. આ ્ખેડૂતયો ્ ણસનયો બહુ સારયો 
પા્ લે છે. તેની માગ દેશપ્વદેશમાં થઈ શ્ે છે, આથી આ 
વ્ખતે અગરતલાના ્ખેડૂતયોની ્ણસ રલેવે દ્ારા ગુવાહાટી 
લાવવામાં આવી. ગુવાહાટીથી હવે તે ્ ણસ લંડન મયો્લવામાં 
આવી રહી છે. આ જ રીતે આપણા પ્બહારની શાહી લીચીનંુ 
નામ પણ સાંભળયું હશે. ૨૦૧૮માં સર્ારે શાહી લીચીને 
જીઆઈ ટૅગ પણ આપયયો હતયો જેથી તેની ઓળ્ખ મજબૂત થાય 
અને ્ખેડૂતયોને વધુ ્ ાયદયો થાય. આ વ્ખતે પ્બહારની આ શાહી 
લીચી પણ હવાઈ માગવે લંડન મયો્લવામાં આવી છે. પૂવ્ષથી 
પપ્ચિમ, ઉતિરથી દપ્ક્ણ આપણયો દેશ આવા જ અનયો્ખા સવાદ 
અને ઉતપાદનથી ભરેલયો પડ્યો છે. દપ્ક્ણ ભારતમાં 
પ્વજયનગરમ્ી ્ ેરી પ્વશે તમે જરૂર સાંભળયું હશે. હવે આ ્ ેરી 
્યોને ્ખાવાનંુ નહીં ગમે? આથી, હવે દ્સાન-રેલ સેં્ડયો ટન 
પ્વજયનગરમ્ ્ ેરી દદલહી પહોંચાડી રહી છે. દદલહી અને ઉતિર 
ભારતના લયો્યોને પ્વજયનગરમ્ ્ેરી ્ખાવા મળશે અને 
પ્વજયનગરના ્ખેડૂતયોને સારી એવી ્માણી પણ થશે. દ્સાન 
રેલ અતયાર સુધી લગભગ બે લા્ખ ટન ઉપજનું પદરવહન ્ રી 
ચૂ્ી છે. હવે ્ખેડૂતયો બહુ ઓછી દ્ંમતે ્ળ, શા્, અનાજ 
દેશના ્ખૂણે-્ખૂણે મયો્લી શ્ે છે.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આજે ૩૦ મેએ આપણે ‘મન ્ી 
બાત’ ્રી રહ્ા છીએ અને સંયયોગથી આ સર્ારને સાત વર્ષ 
પૂરા થવાનયો પણ સમય છે. આ વરયોમાં દેશ ‘સબ ્ા સાથ, 
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સબ ્ા પ્વ્ાસ, સબ ્ા પ્વશ્વાસ’ મંત્ર પર ચાલયયો છે. દેશની 
સેવામાં દરે્ ક્ણે સમપ્પ્ષત ભાવથી આપણે બધાએ ્ામ ્યુાં 
છે. મને અને્ સાથીઓએ પત્ર મયો્લયયો છે અને ્હ્ં છે ્ે 
‘મન ્ી બાત’માં સાત વર્ષની આપણી-તમારી આ સંયુક્ત 
યાત્રા પર પણ ચચા્ષ ્રં. સાથીઓ, આ સાત વર્ષમાં જે ્ંઈ 
પણ ઉપલસબધ રહી છે તે દેશની રહી છે, દેશવાસીઓની રહી 
છે. અને્ રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ક્ણયો આ વરયોમાં સાથે મળીને 
અનુભવ ્રી છે. જયારે આપણે જોઈએ છીએ ્ે હવે ભારત 
બીજા દેશયોની પ્વચારસરણી અને તેમના દબાણમાં નહીં, 
પયોતાના સં્લપથી ચાલે છે તયો આપણને બધાને ગવ્ષ થાય છે. 
જયારે આપણે જોઈએ છીએ ્ે હવે ભારત પયોતાની પ્વરદ્ 
રડયંત્ર ્રનારાને જડબાતયોડ જવાબ આપે છે તયો આપણયો 
આતમપ્વશ્વાસ વધુ વધે છે. જયારે ભારત રાષ્ટ્રીય સુરક્ાના મુદ્ા 
પર સમજૂતી નથી ્રતયો, જયારે આપણી સેનાઓની તા્ાત 
વધે છે તયો આપણને લાગે છે ્ ે હા, આપણે સાચા માગવે છીએ.

સાથીઓ, મને અને્ દેશવાસીઓના સંદેશ, તેમના પત્રયો, 
દેશના ્ખૂણે-્ખૂણેથી મળે છે. અને્ લયો્યો દેશને ધન્યવાદ આપે 
છે ્ ે ૭૦ વર્ષ પછી તેમના ગામમાં પહેલી વાર વીજળી પહોંચી 
છે, તમેના દી્રા-દી્રી અજવાળામા,ં પ્ંખા નીચ ેબસેીન ેભણી 
રહ્ાં છે. અને્ લયો્યો ્હે છે ્ે અમારં પણ ગામ હવે પા્ી 
સડ્ સાથે શહેર સાથે જોડાઈ ગયંુ છે. મને યાદ છે ્ે એ્ 
આદદવાસી પ્વસતારમાં ્ ેટલા્ સાથીઓએ મને સંદેશ મયો્લયયો 
હતયો ્ે સડ્ બનાવયા પછી પહેલી વાર તેમને એવું લાગયું ્ે 
તેઓ પણ બા્ીની દુપ્નયા સાથે જોડાઈ ગયા છે. આ જ રીતે 
કયાં્ ્યોઈ બૅન્્ ્ખાતું ્ખયોલવાની ્ખુશી જણાવે છે તયો ્યોઈ 
અલગ-અલગ યયોજનાઓની મદદથી જયારે નવયો રયોજગાર શરૂ 
્રે છે તયો તે ્ખુશીમાં મને પણ આમંપ્ત્રત ્રે છે. 

‘રિધાનમંત્રી આવાસ યયોજના’ હેઠળ ઘર મળયા પછી 
ગૃહરિવેશના આયયોજનમાં ્ેટલાંય પ્નમંત્રણ મને આપણા 
દેશવાસીઓની તર્થી સતત મળતા રહે છે. આ સાત વરયોમાં 
તમારા બધાની આવી ્ રયોડયો ્ખુશીઓમાં હંુ સહભાગી થયયો છું. 
હમણાં ્ેટલા્ દદવસયો પહલેાં જ મને ગામના એ્ પદરવારે 
‘જલ જીવન પ્મશન’ હેઠળ ઘરમાં લાગેલા પાણીના નળની 
એ્ તસવીર મયો્લી. તેમણે આ ્ૉટયોની ્ૅપશન લ્ખી હતી- 
‘મારા ગામની જીવનધારા.’ આવા અને્ પદરવારયો છે. 
સવતંત્રતા પછી સાત દશ્યોમાં આપણા દેશના માત્ર સાડા ત્રણ 
્રયોડ ગ્રામીણ ઘરયોમાં જ પાણીનાં જોડાણ હતાં. પરંતુ ગત ૨૧ 
મપ્હનાઓમાં જ સાડા ચાર ્ રયોડ ઘરયોને સવચછ પાણીનાં જોડાણ 
આપવામાં આવયાં છે. તેમાંથી ૧૫ મપ્હના તયો ્યોરયોના્ાળના 
જ હતા. આ જ રીતનયો એ્ નવયો પ્વશ્વાસ દેશમાં ‘આયુષયમાન 
યયોજના’થી આવયયો છે. જયારે ્યોઈ ગરીબ મ્ત ઈલાજથી 

સવસથ થઈને ઘરે જાય છે તયો તેને લાગે છે ્ે તેને નવું જીવન 
મળયું છ.ે તેને ભરયોસયો થાય છે ્ે દેશ તેની સાથે છે. આવા 
અને્ પદરવારયોનાં આશીવ્ષચન, ્રયોડયો માતાઓના આશીવા્ષદ 
લઈને આપણયો દેશ મજબૂતી સાથે પ્વ્ાસની તર્ અગ્રેસર છ.ે

સાથીઓ, આ સાત વરયોમાં ભારતે ‘દડપ્જટલ લેણદેણ’માં 
દુપ્નયાને નવી દદશા દે્ખાડવાનું ્ામ ્યુાં છે. આજે ્યોઈ પણ 
જગયાએ જેટલી સરળતાથી તમે ચપટીમાં દડપ્જટલ પેમેન્ટ ્ રી 
દયો છયો, તે ્યોરયોનાના આ સમયમાં ઘણું ઉપયયોગી સાપ્બત થઈ 
રહં્ છે. આજે સવચછતા રિતયે દેશવાસીઓની ગંભીરતા અને 
સત્્કતા વધી રહી છે. આપણે પ્વક્મજન્ સેટેલાઇટ પણ 
રિક્ેપ્પત ્રી રહ્ા છીએ અને રે્ ૉડ્ષ સડ્યો પણ બનાવી રહ્ા 
છીએ. આ સાત વર્ષમાં જ દેશના અને્ જૂના પ્વવાદયો પણ 
પૂરી શાંપ્ત અને સૌહદ્ષથી ઉ્ેલવામાં આવયા છે. પૂવયોતિરથી 
લઈને ્ાશમીર સુધી શાંપ્ત અને પ્વ્ાસનયો એ્ નવયો પ્વશ્વાસ 
જાગયયો છે. 

સાથીઓ, શું તમે પ્વચાયુ ાં છે ્ ે આ બધું ્ામ જે 
દાય્ાઓમાં પણ ન થઈ શકયું, તે આ સાત વર્ષમાં ્ ેવી રીતે 
થયું? તે બધંુ એટલા માટે સંભવ થયું ્ ારણ્ે આ સાત વર્ષમાં 
આપણે સર્ાર અને જનતાથી વધુ એ્ દેશના રૂપમાં ્ામ 
્યુાં, એ્ ટીમના રૂપમાં ્ામ ્યુાં, ‘ટીમ ઇસન્ડયા’ના રૂપમાં 
્ામ ્યુાં. દરે્  નાગદર્ે દેશને આગળ વધારવામાં એ્ાદ-
એ્ાદ ડગ આગળ ભરવાનયો રિયાસ ્યયો છે. હા, જયા ં
સ્ળતાઓ હયોય છે, તયાં પરીક્ાઓ પણ હયોય છે. આ સાત 
વર્ષમાં આપણે સાથે મળીને જ અને્ ્દઠન પરીક્ાઓ પણ 
આપી છે અને દરે્ વ્ખતે આપણે બધા મજબૂત થઈને 
ની્ળયા છીએ. ્યોરયોના રયોગચાળાના રૂપમાં, આટલી મયોટી 
પરીક્ા તયો સતત ચાલી રહી છે. આ તયો એ્ એવું સં્ટ છે 
જેણે સમગ્ર પ્વશ્વને પરેશાન ્યુાં છે, અને્ લયો્યોએ પયોતાના 
માણસયોને ગુમાવયા છ.ે મયોટા મયોટા દશે પણ આ પ્વનાશથી 
બચી નથી શકયા. આ વૈપ્શ્વ્ રયોગચાળા વચે્ ભારત ‘સેવા 
અને સહયયોગ’ના સં્લપ સાથે આગળ વધી રહ્ં છે. આપણે 
પહેલા મયોજામાં પૂરી પ્હંમત સાથે લડાઈ લડી હતી, આ વ્ખતે 
પણ વાઇરસ સામે ચાલી રહેલી લડાઈમાં ભારત પ્વજયી 
થશે. બે ગજનંુ અંતર, માસ્ સાથે જોડાયેલા પ્નયમયોહયોય ્ે 
પછી રસી, આપણે ઢીલાશ નથી ્રવાની. એ જ આપણી 
જીતનયો રસતયો છે. હવે પછી જયારે આપણે ‘મન ્ી બાત’માં 
મળીશું તયો દેશવાસીઓના અને્ બીજાં રિેરણાદાયી ઉદાહરણયો 
પર વાત ્રીશું અને નવા પ્વરયયો પર ચચા્ષ ્રીશું. તમે 
તમારાં સૂચનયો મને આ રીતે જ મયો્લતા રહયો. તમે બધા 
સવસથ રહયો. દેશને આ રીતે આગળ વધારતા રહયો. 

્ખૂબ ્ખૂબ ધન્યવાદ.•

સંવાદ
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તાઉતે વાવાઝોડાથી બાગાયતી પાકો-ઊર્જા-વીજળી ક્ેત્રને થયેલી 
નુકસાનીનો સરવે યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવયો : CM

રાજયમાં ‘તાઉતે’ વાવાઝયોડાને પદરણામે સૌરાષ્ટ્ર 
સપ્હતના સમુદ્ર્ ાંઠા પ્વસતારમાં  થયેલા 
નુ્સાનના સવવેની ્ામગીરી યુદ્ના ધયોરણે 
રાજય સર્ારે ઉપાડી છે. એટલું જ નપ્હ, 
આ તીવ્ર વાવાઝયોડાને પદરણામે માગયો, 
વીજળી, ્ખેતીવાડી ક્ેત્રમાં જે નુ્સાન 
થયું છે તયાં દરસટયોરેશનની ્ાય્ષવાહી 
પણ તવરાએ શરૂ થઇ ગઇ છે. મખુયમતં્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજય 
મંત્રીમંડળની બેઠ્માં આ વાવાઝયોડા 
તેમજ રિવત્ષમાન ્યોરયોના સંક્મણ સંદભ્ષમાં 
થયેલી ચચા્ષઓ અને પ્નણ્ષયયો તથા રાજય 
સર્ારની ્ામગીરીની પ્વસતૃત પ્વગતયો રિચાર 
માધયમયો સાથેની વાતચીતમાં આપી હતી. 
નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલ 
પણ આ વેળાએ ઉપસસથત રહ્ા હતા. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં હતું ્ે ગત તા. 
૧૭મી મે થી તા.૧૮મી મે એમ સતત 
ર૪-ર૬ ્લા્ રર૦ દ્.પ્મ. રિપ્ત્લા્થી 
માંડી ૬૦ દ્.પ્મ. રિપ્ત્લા્ની ઝડપે 
્ં્ાતા પવન સાથે ગુજરાતને ચીરીને આ 
તીવ્ર વાવાઝયોડું પસાર થયું હતંુ. રાજય 
સર્ ારન ાં  આગયોતર ા  આયયોજન, 
સમયસૂચ્ વયવસથાઓ અને નાનામાં 
નાના ્મ્ષચારીથી માંડી સૌ ્મ્ષયયોગીઓ 
દદવસ-રાત સતત ્રજરત ્ખડેપગે રહ્ા 
તેના પદરણામે સદનસીબે ્યોઇ મયોટી 
્ખુવારી થઇ નથી એમ જણાવતાં શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ટીમ ગુજરાતને 
આવી ઉત્ૃષ્ટ ્રજપ્નઠિા માટે અપ્ભનંદન  
આપયા હતા. 

વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદી પણ વાવાઝયોડાના બીજા જ 
દદવસે તા.૧૯મી મે એ અસરગ્રસત પ્વસતારયોની મુલા્ાતે આવયા 
અને રૂ. ૧૦૦૦ ્રયોડની તત્ાલ સહાય જાહેર ્રી તે માટે 
મુખયમંત્રીશ્ીએ ્ેન્દ્ર સર્ારનયો પણ આભાર વય્ત ્યયો હતયો. 
તેમણે ્ હ્ં ્ ે, અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં તા.ર૦મી મે થી દરસટયોરેશન 
અને રાહત ્ામયો રાજય સર્ારના પ્વપ્વધ પ્વભાગયોએ તવરાએ 

શરૂ ્યાાં છે. 
હવે, રાજયમાં તમામ ગામયો-રસતાઓ 
પૂવ ્ષવત્ થયા છે અને ્યોઈ ગામ 

દડસ્ને્ટડે રહં્ નથી. માગ્ષ-મ્ાન 
પ્વભાગે માત્ર ૩ જ દદવસમાં 
માગયો પરની આડશયો દૂર ્રી 
રસતાઓ ચયોખ્ખા અને વાહન 
વયવહાર યયોગય બનાવયા છે તેમ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું. 

મુ ખ ય મંત્ર ીશ્ ીએ  સપષ્ટપણે 
જણાવયંુ ્,ે આ વાવાઝયોડાની સૌથી 

વયાપ્ અસર વીજક્ેત્રને થઈ છે. વીજ 
થાંભલાઓ, વાયર, વીજ સબસટશેનયોને 
થયેલા નુ્સાનને પદરણામે રાજયમાં 
૧૦૪૪૭ ગામયોમા ંવીજ પરુવઠાન ેઅસર 
પડી હતી. આ ગામયોમાંથી લગભગ બધાં 

ગામયોમાં વીજપુરવઠયો શરૂ ્રી દેવાયયો છે. 
માત્ર ૪૫૦ ગામયોમાં વીજપુરવઠયો હવે શરૂ 
્રવાની ્ામગીરી હાથ ધરાઈ છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ એમ પણ જણાવયું ્ે, 
આ વાવાઝયોડાન ેપદરણામે વીજ ્ ંપનીઓનાં 
રર૦ ્ ે.વી .નાં  સબસટ ેશનને  થયેલ 
નુ્સાનની મરામત માટે, પાવરગ્રીડ 
સમાર્ામ માટે ્લ્તિાથી હવાઇ માગવે 
પ્વશેર ટીમયો બયોલાવીને ્ામગીરી શરૂ ્રી 
છે. માત્ર અમરેલી પ્જલ્ામાં ૬૦૦થી વધુ 
ટીમ વીજળી પુરવઠયો પૂવ્ષવત્ ્ રવા ્ ાય્ષરત 
છે.  તેમણે ઉમેયુ ્ષ ્ે, રાજયમાં મયોટા 
નગરયોમાં હવે માત્ર જા્રાબાદ નગરમાં 
વીજપુરવઠયો શરૂ થવાનયો બા્ી છે તે પણ 

તા.ર૮મી મે સુધીમાં શરૂ ્રી દેવાશે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ વાવાઝયોડાના 

અસરગ્રસત લયો્યો-પદરવારયોને ્ેશડયોલસ, ઘરવ્ખરી સહાય રાજય 
સર્ારે ચૂ્વવાની શરૂ ્ રી છે તેની પણ પ્વગતયો આપી હતી. આ 
સદંભ્ષમાં તમેણ ેજણાવયુ ં્ ે, સવા બ ેલા્ખ લયો્યોન ે૧૦ ્ રયોડ રૂપ્પયા 
જેટલી ્ેશડયોલસ અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં ચૂ્વી છે. 

એટલું જ નપ્હ, ૧પ હજાર જેટલા પદરવારયોને પદરવાર દીઠ 

રાજ્ય સરકારના આગાોતરા 
આયાોજન-સમયસૂચક વ્યવસ્ાઆો 

અનો ટીમ ગુજરાતની દિવસ-
રાત ખડો પગો કામગીરીનો પગલો 
વાવાઝાોડામાંથી માોટી હાદન-

નુક્ાન વગર ગુજરાત પાર ઊતયુું

અસરગ્રસત થયોલા રસતા-
માગાગો પૈકીના બધા જ માગાગો 

વાહનવ્યવહાર યાોગય થયા- કાોઈ 
ગામ દડસકનોકટોડ નથી

રાજ્યમાં ૧૦૪૪૭ ગામાોમાંથી 
૯૯૦૦થી વધુ ગામાોમાં વીજ 

પુરવઠાો પવૂ્વવત્-૪૫૦ ગામાોમાં 
વીજપુરવઠાો પવૂ્વવત્ કરવાની 

કામગીરી ચાલુ 

- મુખ્યમંત્ી શ્ી દવજયભાઇ રૂપાણી

તવરીત પગલાં
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૭ હજારની ઘરવ્ખરી સહાય અપાઈ છે. 
આ ્ામગીરી પણ આગામી દદવસયોમાં પૂણ્ષ  
થઈ જશે. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ મ્ાનયોને 
સંપૂણ્ષ નાશ, અંશત: નુ્સાન ્ે ૩૩ ટ્ાથી 
વધુ નુ્સાન માટે અને ઝંૂપડાને થયેલા 
નુ્સાન માટે રાજય સર્ારે અગાઉ જાહેર 
્યા્ષ રિમાણે અનુક્મે ૯પ,૧૦૦, રપ હજાર 
અને ૧૦ હજાર સહાય ચૂ્વવાની ્ામગીરી પણ 
શરૂ થઈ છે.  મુખયમંત્રીશ્ીએ વાવાઝયોડાને ્ારણે 
્ખેતીવાડી ્ખાસ ્રીને બાગાયતી પા્યો 
નાપ્ળયેરી, આંબા, લીંબુનાં ઝાડ ધવસત થયાં છે 
તનેયો વયાપ્ સવવે હાથ ધરાઇ રહ્યો છે તેની પણ 
પ્વગતયો આપી હતી. 

તેમણે ઉમેયુ્ષ ્ે, રાજય સર્ારે એ્ નવતર 
અપ્ભગમ અપનાવી રિથમવાર સવાસયોથી વધુ ્ૃપ્ર 
વૈજ્ાપ્ન્યોન ેઆવા બાગાયતી પા્યોના ંઝાડ-વૃક્યો ધરાશાયી 
થયાં છે તેને તે જ સથળે પુન: સથાપના, ્રી વાવેતર માટેની 
સંભાવના ચ્ાસી ્ખેડૂતયોને માગ્ષદશ્ષન આપવા અસરગ્રસત 
પ્જલ્ાઓમાં મયો્લયા છે. આ ્ૃપ્ર વૈજ્ાપ્ન્યોના સવવે બાદ તેમની 
સાથે જોઇન્ટ પ્મદટંગ ્રીને તેના આધારે ્ખેતીવાડી પ્વભાગ 
એ્શન પલાન તૈયાર ્રશે એમ પણ શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
ઉમેયુ્ષ હતું.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં ્,ે ગીર સયોમનાથ, જૂનાગઢ જેવા 
પ્વસતારયોમાં જયાં મયોટા પાય ેઆવા બાગાયતી પા્યો સપ્હતના ંઝાડ 
ધરાશાયી થઈ ગયાં છે તયાં ‘ઝાડ પડી ગયું છે તયાં જ ્રી 
ઝાડ – વૃક્ ઉગાડવા’ના અપ્ભગમ સાથે જાપાનીઝ 
પ્થયરી ્ે ઘપ્નઠિ વૃક્ારયોપણ પ્થયરી અપનાવી આ 
વર્ષના વન મહયોતસવમાં મયોટાપાયે વૃક્ારયોપણ 
્રાશે અને તે અંગેનયો એ્શન પલાન પણ 
સંબંપ્ધત પ્વભાગયો બનાવશે. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ્હ્ં હતું ્ ે, 
ઘપ્નઠિ આરયોગયલક્ી સારવાર - પગલાંઓને 
પદરણામે એપ્રિલના અંતમાં જે ્ેસયોની 
સંખયા ૧૪ હજાર જેટલી હતી તે ઘટીને 
હવે ૩ર૦૦ જેટલી થઈ ગઈ છ.ે તેમણે 
્યોરયોનાની થડ્ષ વેવની સંભાવનાઓ સામે 
પણ રાજયનું આરયોગયતંત્ર સજ્જ છે તેમ 
આ ત્ે જણાવયંુ હતું. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
રાજયનાં ૩૬ શહેરયોમાં હાલ રાપ્ત્ર ્ર્યુ 

તથા અન્ય પ્નયંત્રણયોના સંદભ્ષમાં ્હ્ં ્ે, 
રાજય સર્ારે આ રાપ્ત્ર ્ ર્યનુયો સમય હવે 
રાપ્ત્રના ૯ થી સવારે ૬ વાગયા સુધીનયો 
રા્ખવાનયો પ્નણ્ષય ્યયો છે. 

હાલ રાજયમાં જે પ્નયંત્રણયો અને ૩૬ 
શહેરયોમાં રાપ્ત્ર ્ર્યુ અમલમાં છે તેના 
જાહેરનામાનયો સમય પૂણ્ષ થયા બાદ આ 
નવયો ્ર્યુ સમય ૩૬ શહેરયોમાં અમલી 

બનશે એમ પણ તેમણે ઉમેયુ્ષ હતું. 
 આ અગં ેનાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ 

પટેલે ્ હ્ ંહતુ ં્ ે, આ તાઉત ેવાવાઝયોડાન ે્ ારણે 
નુકસાન પામેલા અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં 
ઝડપથી પદરસસથપ્તન ેપવૂ્ષવત્ ્રવાની તમેજ 
નકુસાનીના સવવેની ્ામગીરી ચાલી રહી છે. 

તેમણે વધુમાં ્હ્ં ્ે, વાવાઝયોડાના પદરણામે 
નુ્સાન-નાશ પામેલાં ્ાચાં - પા્ાં મ્ાનયો, 

ઝૂપંડાઓ, અશંત: નુ્ સાન પામેલા ં્ાચા ંમ્ાનયો વગેરે 
અગંનેયો સવવે અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં હાથ ધરવામા ંઆવી રહ્યો છે 
અન ેજેમ જમે અસરગ્રસત પ્વસતારયોની પ્વગતયો આવ ેછે તમે તમે 
સહાયની ચુ્ વણી પણ શરૂ ્રી દેવામા ંઆવી છે.

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલે ્ હ્ં હતું ્ ે, ‘તાઉતે’ 
વાવાઝયોડના પદરણામ ેસૌથી વધ ુઅસરગ્રસત પ્વસતારયોન ેઅનલુક્ીને 
રાજય સર્ાર તમામ રિ્ારનાં આવશય્ પગલાઓ તાત્ાપ્લ્ 
લઈ રહી છે અને તવરાએ સસથપ્ત પૂવ્ષવત થાય તે માટે સૌ ્ામે 
લાગયા છે. 

બાગાયતી પા્ અને ્ખેતીવાડી પ્વસતારયોમાં પણ જે 
નુકસાન થયું છે એ અંગે શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલે 

જણાવયું ્ે, તાઉતે વાવાઝયોડાના પદરણામે 
્ખેડૂતયોના બગાયતી પા્ને પણ ્ખૂબ રિમાણમાં 
નુકસાન થયું છે. હાલ તમામ અસરગ્રસત 
પ્વસતારનયો સવવે ચાલી રહ્યો છે, તેમાં પણ 
સર્ાર ઉદાર હાથે ્ખેડૂતયોને પે્ેજ આપવાનું 

પ્વચારી રહી છે. 
તેમણે વધુમાં ઉમેયુાં હતું ્ે, આગામી 

દદવસયોમાં અસરગ્રસત પ્વસતારયોનયો સવવે થઈ 
ગયા બાદ બાગાયતી પા્ને થયેલા નુકસાન 
માટ ેના જરૂદરયાત મુજબના પે્ ેજની 
જાહેરાત પણ રાજય સર્ાર યયોગય પ્નણ્ષય 
લઈને ્રશે. 

મતસય ઉદ્યોગને પણ મયોટા રિમાણમાં 
નુ્સાન થયું છે, તેમાં પણ નાની અને મયોટી 

અસરગ્રસત દવસતારાોમાં હાથ 
ધરાતા સરવોની દવગતાો મજુબ 

રાજ્ય સરકારો સહાયની 
ચકુવણી શરૂ કરી છો 

- નાયબ મુખ્યમંત્ી  
શ્ી નીદતનભાઇ પટોલ

નાળિયોરી-આંબા-લીબંુ જોવા 
બાગાયતી પાકાોના અંિાજો 
૧૬.૪ર લાખ ઝાડ-વૃકાોનો 

નુકસાનનાો અંિાજ

- કૃષિ મંત્ી શ્ી આર. સી. ફિિુ

તવરીત પગલાં
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બયોટયોને જે નુકસાન થયું છે તેનયો પણ સવવે ચાલી રહ્યો છે, 
તેમાં પણ રાજય સર્ાર દ્ારા યયોગય સહાય 
આપવામા ંઆવશ.ે એમ પણ નાયબ મખુયમતં્રીશ્ીએ 
ઉમેયુાં હતું.

્ૃપ્ર મંત્રી શ્ી આર. સી. ્ળદુએ તાઉતે 
વાવાઝયોડાને પદરણામે રાજયમાં બાગાયતી પા્યો 
તેમજ ઉનાળુ પ્પયત પા્યોને થયેલી નુ્સાનીના 
અદંાજો-સવવે માટે ગ્રામસેવ્યોની ૪૩૭ ટીમ બનાવીને 
સવવે ્ામગીરી વયાપ્પણે હાથ ધરાઈ છે 
તેની ભૂપ્મ્ા આપી હતી. 

તમેણ ે્ હ્ ંહતુ ં્ ે, ્ખાસ ્ રીન ેનાપ્ળયરેી, 
આંબા, લીંબુ જેવા બાગાયતી પા્યોના ૧૬ 
લા્ખ ૪ર હજાર જેટલાં  વૃક્યોને  આ 
વાવાઝયોડાથી નુ્સાન પહયોચયું છે અને તે 
અન્વયે ૮૬ ટ્ા જેટલયો સવવે પૂણ્ષ થઇ ગયયો 
છે. શ્ી ્ળદુએ એમ પણ જણાવયું હતું ્ે, 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના રિેર્ 
માગ્ષદશ્ષનમાં ્ ૃપ્ર પ્વભાગ ેસૌ રિથમવાર ્ ૃપ્ર વજૈ્ાપ્ન્યોન ેદ્લડમાં 
મયો્લીને આવા બાગાયતી પા્યોનાં વૃક્યોના પુન: સથાપન માટેનયો 
અપ્ભગમ અપનાવયયો છે. 

્ૃપ્ર મતં્રીશ્ીએ ્ હ્ ંહતુ ં્ ે, બાગાયતી પા્યો સાથ ેઉનાળ ુપા્યો 
મગ્ળી, તલ, અડદ, બાજરયો અને દપ્ક્ણ ગુજરાતમાં વેલાવાળા 
શા્ભાજી પ્વતા ્ખેડૂતયોને થયેલા નુ્સાનનયો સવવે પણ પ્વભાગે 
હાથ ધયયો છે. અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સયોમનાથ અને ભાવનગર 
જેવા તીવ્ર અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં ્ખેતી-બાગાયતી પા્યોને થયેલી 
નુ્સાનીનયો સવવે આ્ખરી તબક્ામાં છે. આ સવવે પૂણ્ષ થયા બાદ 
સવ્ષગ્રાહી અભયાસ ્ રીને રાજય સર્ાર યયોગય સહાય મદદ ્ રશે 
એમ પણ ્ૃપ્ર મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું. 

ઊજા્ષ મતં્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ ેઊજા્ષ પ્વભાગની ્ ામગીરીની 

પ્વગતયો આપતાં ્હ્ં હતું ્ે, મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ ‘તાઉતે’ વાવાઝયોડાના પદરણામે થયેલા 

નુકસાની બાદ દરસટયોરેશનની ્ામગીરીમાં 
સૌરિથમ રિાયયોદરટી વૉટર વકસ્ષ, ્યોપ્વડ 
હયોસસપટલ, ઓસકસજન પલાન્ટ તેમજ મયોબાઇલ 
ટાવરન ેઆપવામા ંઆવે તેવા ંસપષ્ટ સચૂનયો ઊજા્ષ 

પ્વભાગને આપયાં હતાં.
તદઅનુસાર, ઊજા્ષ પ્વભાગ દ્ારા યુદ્ના ધયોરણે 

ઓછા સમયગાળામા ંસૌથી વધ ુઅસરગ્રસત 
પ્વસતારયો અમરેલી, ભાવનગર, ગીરસયોમનાથ 
અને  જૂ ન ાગઢમ ાં  વ યો ટર  વકસ ્ષન ા 
દરસટયોરેશનની ્ામગીરી પૂણ્ષ ્રી દીધી છે. 

આ વાવાઝયોડાના પદરણામે રાજયની ૨૯૫ 
્યોપ્વડ હયોસસપટલમા ંવીજપરુવઠાન ેઅસર પડી 
હતી. તેમાથંી ૨૯૧મા ંતાત્ાપ્લ્ વીજપરુવઠયો 
પૂવ ્ષવત્ ્રી દ ેવાયયો છ ે. બા્ીની ૪ 
હયોસસપટલમાં જનરેટથી વીજપૂરવઠયો અપાઇ 

રહ્યો છે તે પણ પૂવ્ષવત્ ્રવાની ્ામગીરી ચાલી રહી છે. 
ઓસકસજન પલાન્ટની વાત ્રતાં તેમણે ્હ્ં હતું ્ે 

વાવાઝયોડાથી રાજયના ૨૬ જેટલા ઓસકસજન પલાન્ટને અસર 
થઈ હતી, તમામ પલાન્ટમાં દરસટયોરેશનની ્ામગીરી પૂણ્ષ ્રી 
દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજયના ૩૨૦૫ જેટલા મયોબાઇલ 
ટાવર અસરગ્રસત થયા હતા જેમાંથી ૩૦૫૭ની દરસટયોરેશનની 
્ામગીરી પણ પૂણ્ષ થઇ ગઇ છે, બા્ીના પણ ઝડપથી ્ાય્ષરત 
્રવામાં આવશે. 

ઊજા્ષમતં્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ ેજણાવયુ ં્ ે, રાજયમા ંઆવેલા 
‘‘તાઉતે’’ વાવાઝયોડા દરપ્મયાન વરસાદ અને ભારે પવનને ્ ારણે 
સૌરાષ્ટ્રના લગભગ બધાં પ્વસતારયોમાં અને તેમાંય સૌથી વધુ 
અસરગ્રસત એવા અમરેલી, ગીર સયોમનાથ, ભાવનગર, જૂનાગઢ 

રાજ્યની વીજ પ્રવહન 
કંપનીઆોની ૪૦ ટીમના પ૦૦થી 

વધુ કમમીઆો સષહત ૩પ૦૦ 
ઉપરાંત કમમીઆો વીજ પુરવઠાો 
પનુ: પ્રસ્ાદપત કરવા યુદ્ધના 

ધાોરણો કત્વવ્યરત 

- ઊર્્વ મતં્ી શ્ી સાૈરભભાઇ પટોલ
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અને બયોટાદ પ્જલ્ાના મયોટા ભાગના પ્વસતારયોમાં ભારે તારાજી 
સજા્ષઈ હતી તે તમામ પ્જલ્ાઓમાં વીજપુરવઠયો પૂવ્ષવત્ ્રવા 
માટે યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી ઊજા્ષ પ્વભાગ દ્ારા ્રવામાં આવી 
રહી છે.

ઊજા્ષ મંત્રીશ્ીએ વધુમાં ઉમેયુાં ્ે, વીજ થાંભલાઓ અને વીજ 
લાઈનયોને થયેલ નુ્સાન વયાપ્ રિમાણમાં હયોઈ, તમામ વીજ 
ગ્રાહ્યોન ેઝડપથી વીજ પરુવઠયો પનુઃ સથાપ્પત થાય ત ેમાટે રાજયના 
વીજ તતં્રના અપ્ધક્્ ઇજનરે, અપ્ધ્ મખુય ઇજનરે, મખુય ઇજનેર 
અને મેનેપ્જંગ દડરે્ટર ્ક્ાના અપ્ધ્ારીઓ અને ઉચ્ 
અપ્ધ્ારીઓને જે પ્વસતારયોમાં વયાપ્ રિમાણમાં નુ્સાન થયું છે 
તે પ્વસતારયોમાં અલગ અલગ પ્વસતારયોની જવાબદારી સોંપીને 
યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી ્રવામાં આવી છે. 

મતં્રીશ્ી પટેલ ેઉમયેુ્ષ હતુ ં્ ે, વાવાઝયોડાન ે્ ારણ ેઆ પ્વસતારયોમાં 
વીજ થાંભલાઓ, વીજ વાયર, વીજ રિાન્સ્યોમ્ષર અને અપ્ત ભારે 
દબાણના વીજ ટાવરયોને ભારે નુ્સાન થયું છે જેના પદરણામે આ 
પ્જલ્ાઓના ્ ેટલાં્  શહેરયો અન ેઘણા ંગામડાઓમા ંવીજ પરુવઠયો 
્ખયોરવાઇ ગયયો હતયો. 

વીજ માળ્ખાને થયેલા નુ્સાન અંગે અને તેના ્ારણે વીજ 
પુરવઠયો ્ખયોરવાયલેા ત ેપ્વસતારયોમા ંયદુ્ના ધયોરણ ેસતત રાત-દદવસ 
્ામગીરી ્રીને વીજ પુરવઠયો પુનઃરિસથાપ્પત થવાની પ્વગતયો 
આપતા મંત્રીશ્ીએ જણાવયંુ હતંુ ્ે, રાજયમાં અસરગ્રસત 
પ્વસતારયોમાં ૬૬ ્ે.વી.નાં ર૧૯, ૧૩ર ્ે.વી.નાં પાંચ અને રર૦ 
્ે.વી.નાં ૬ બસસટેશનયોને અસર પહોંચી છે અને વીજ પુરવઠયો 
્ખયોરવાયેલ જે પુનઃ રિસથાપ્પત ્રવા માટે રાજયની વીજ રિવહન 
્ંપનીની ૪૦ ટીમયોના ૫૦૦ થી ઉપરાંત ્મ્ષચારીઓ અને પાવર 
ગ્રીડ ્ંપનીની ૧૮ ટીમયોના ૬૦૦ ્ામદારયો અને ્ખાનગી 
્ંપનીઓની ૬૯ ટીમયો અને ૧૩૩૪ ્ામદારયો/્મ્ષચારીઓની 
સંયુક્ત ્ ામગીરી દ્ારા મયોટાભાગનાં સબ સટેશનયોમાં વીજ પુરવઠયો 
પૂવ્ષવત્ ્રી દેવામાં આવયયો છે. 

સૌરાષ્ટ્રના સૌથી વધુ અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં વીજ 
માળ્ખાને ભારે નુ્સાન થયેલા હયોઈ તથા ્ેટલા્ પ્વસતારયોમાં 
૮૦ થી ૯૦ ટ્ા ઉપરાંત વીજ લાઇનયો, થાંભલાઓ અને 
રિાન્સ્યોમ્ષર ક્પ્તગ્રસત થયા હયોવાથી આ વયાપ્, ્દઠન અને 
પડ્ારૂપ ્ામગીરીને પહોંચી વળવા માટ ે અસરગ્રસત 
પ્વસતારયોમાં ્ખાસ ્રીને અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર 
સયોમનાથ પ્જલ્ામાં અન્ય વીજ પ્વતરણ ્ંપનીઓની ૧૦૦૬ 
ટીમયો અને ૬૯૯૧ ્મ્ષચારીઓને તાત્ાપ્લ્ જરૂરી માલ-
સામાન અને વાહન સાથે મયો્લી દેવામાં આવયયો છે અને આ 
ટુ્ડીઓએ યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી શરૂ ્રી દીધી છે.

રાજયના ્ુલ ૮૮૦૦ જેટલા ્ખેતીવાડી વીજ ્ીડરયો પૈ્ી 
૪૮૦૧ વીજ ્ીડરયો એટલે ્ે અડધાથી વધુ ્ખેતીવાડી ્ીડરયો 
અસરગ્રસત થયા હતા જે પૈ્ી અતયાર સુધીમાં ૩૫૪૭ ્ીડરયો પર 
વીજ પુરવઠયો પનુઃસથાપ્પત થઇ ચકૂયયો છે અન ેબા્ી રહેતા ૧૨૫૪ 
્ીડરયો પર પણ સતવરે વીજ પુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્રવાની 
્ામગીરી ચાલી રહી છે એમ તેમણે વધુમાં જણાવયું હતું.

રાજયના વીજ માળ્ખાન ેથયલેા નુ્ સાનની પ્વગતયો આપતા 
મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ં્ ે, ૨૨૦ ્ ેવી લાઇનના ૨૭૭ ટાવર, ૬૬ ્ ેવી 
લાઇનના ૭૪ ટાવર અન ે૩૦૮ ડબલ પયોલ સરિ્ચર અન ે૧૩૨ 
્ેવી લાઇનના ૨ ટાવર ક્પ્તગ્રસત થયા હતા. તમેજ ્ ુલ ૧,૧૬,૨૨૮ 
જેટલા વીજ થાંભલા, ૪૫૦૩૯ જેટલા રિાન્સ્યોમ્ષર ૧૬૬૬૯ 
દ્લયોપ્મટર લબંાઇની ભારે દબાણની અન ે ૭૨૨૪ દ્લયોપ્મટર 
લબંાઈની હળવા દબાણની વીજ લાઇન ક્પ્તગ્રસત થઈ છે. 

વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત પ્વસતારયોના બા્ી રહેતા તમામ 
્ક્ાના વીજ ગ્રાહ્યોને સતવરે વીજ પુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત થાય 
તે માટ ે વીજ ્ ંપનીઓના અપ્ધ્ારીઓ, ્મ ્ષચારીઓ, 
્યોન્રિા્ટરના ્ ામદારયો રાત-દદવસ રિયત્નશીલ છે અને જેમ બને 
તમે જલદીથી વીજ પરુવઠયો મળે તે માટે ્ દટબદ્ છે તમે મંત્રીશ્ીએ 
ઉમેયુ્ષ હતું. •

તવરીત પગલાં
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વાવાઝોડા અસરગ્રસત વવસતારોના ખેડૂતો માટે 
૫૦૦ કરોડ રૂવપયાનું કૃવિ રાહત પેકેજ ર્હેર

ગુજરાત પર તાજેતરમાં ૨૨૦ દ્.પ્મ. રિપ્ત 
્લા્ના તીવ્ર પવનની ઝડપે ત્રાટ્ેલા તાઉતે 
વાવાઝયોડાના ્ારણે બાગાયતી પા્યો અન ે
ઉનાળુ પા્યોને થયેલા વયાપ્ નુ્સાન સામે 
રૂ. ૫૦૦ ્રયોડના વાવાઝયોડા ્ૃપ્ર સહાય 
પે્ ેજની તાજેતરમાં મુખયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ જાહેરાત ્ રી હતી. મખુયમતં્રીશ્ીની 
અધયક્તામાં અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીપ્તનભાઇ પટેલ, ્ ૃપ્ર મંત્રી શ્ી આર. સી. ્ ળદ,ુ 
ઊજા્ષ મતં્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ તેમજ ગૃહ રાજયમતં્રી 
શ્ી રિદીપપ્સહં જાડજેા અન ેવદરઠિ સપ્ચવયોની ઉપસસથપ્તમા ંમળેલી 
્યોર ્પ્મટીની બેઠ્માં આ અંગેનયો મહત્વપૂણ્ષ પ્નણ્ષય લેવામાં 
આવયયો હતયો. 

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ ્ ૃપ્ર પ્હત્ારી પ્નણ્ષયની 
ભપૂ્મ્ા આપતા ં્ હ્ ંહતુ ં્ ે, તાઉત ેવાવાઝયોડાની વયાપ્ અસર ગીર-
સયોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અન ેબયોટાદ એ પાચં 
પ્જલ્ાઓ સાથ ેદપ્ક્ણ ગજુરાતના નવસારી, સરુત, વલસાડ, ભરૂચ 
પ્જલ્ાઓમા ંપણ થઈ છે અન ેરાજયના ૮૬ તાલુ્ ાઓમાં અદંાજે 
બ ેલા્ખ હેકટર પ્વસતારના ્ ૃપ્ર અન ેબાગાયત પા્યોન ેવયાપ્ નુ્સાન 
થયુ ંછે. તા. ૧૭મી મેની રાતે્ર ઉનાના દદરયા્ાંઠેથી ગુજરાતમાં રિવશેલેું 
આ તાઉત ેવાવાઝયોડુ ં્લા્ના ૨૨૦ દ્.પ્મ.ની ઝડપ ેપવનની ગપ્ત 
સાથ ેગજુરાતન ેચીરીન ે૧૮મી મએે રાજસથાન તર્ ગય ુહતુ.ં

આ વાવાઝયોડાએ ગુજરાતમાં ્ખેતી પા્યો, મ્ાનયો, પશુઓ 
તેમજ વીજળી, પાણી-પુરવઠયો, રયોડ-રસતા વગેરેને જે નુ્સાન ્ યુાં 
તેની સામે રાજય સર્ારના સમગ્ર 
વહીવટી તંત્રએ ્ખૂબ જ ટૂં્ાગાળામાં 
યુદ્ના ધયોરણે સવવે- દરસટયોરેશન વગેરે 
્ામગીરી ્ રીન ેરાજયમા ંઆવી આપદામાં 
ભૂત્ાળમાં કયારેય ન થઈ હયોય તેવી 
અભતૂપવૂ્ષ ઝડપે ્ ામગીરીની પ્સપ્દ્ મળેવી 
છે તેમ મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુાં હતું. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
્હ્ં હતું ્ ે, ્ખાસ ્ રીને બાગાયતી પા્ને 
જે વયાપ્ નુ્સાન થયું છે તેમાંથી 
રાજયનયો ્ખેડૂત ઝડપથી બેઠયો થાય તે 
હેતુથી ઉનાળુ પ્પયત પા્યોને ઉતપાદન 
નુ્સાન સહાય, બાગાયત પા્યોમાં ્ળ-
ઝાડ પડી જવાથી નુ્ સાન સહાય સપ્હતની 

બાબતયો આ ઉદારતમ એવા વાવાઝયોડા ્ૃપ્ર રાહત 
પે્ેજમાં આવરી લેવામાં આવી છે.  આંબા, 

નાપ્ળયરેી, ચી્ુ, લીંબ ુજવેાં બહ ુવરા્ષય ુ્ ળાઉ 
વૃક્ પડી જવાના ્ે મૂળ સપ્હત ઉ્ખડી 
જવાથી ્ાયમી નાશ પામવાના દ્સસામાં 
રાજય સર્ાર ે પહેલીવાર હેકટર દીઠ 
મહતિમ રૂ. એ્ લા્ખની ઐપ્તહાપ્સ્ 

સહાય, બે હેકટરની મયા્ષદામાં આપવાનયો 
પ્નણ્ષય ્યયો છે. 
મુખયમંત્રીશ્ીએ એમ પણ જાહેર ્યુાં હતું ્,ે 

બાગાયતી પા્યોની ્ખતેીમાં ્ખતેી ્ખચ્ષ ઘણયો ઊચંયો આવતયો હયોય છે 
અન ેઉતપાદનમા ંનુ્ સાન થતા ં્ખડેતૂયોએ ઘણુ ંમયોટંુ આપ્થ્્ષ  નુ્ સાન 
સહન ્રવુ ંપડતંુ હયોય છે ત ેસસથપ્તમા ંરાજય સર્ારે એવયો પ્નણ્ષય 
્યયો છે ્ે, બહવુરા્ષયુ ્ળ આબંા, ચી્ુ, લીંબુ, નાપ્ળયેરી, જામ્ળ 
વગરેે પા્યોમા ંજયા ંઝાડ ઊભા ંછે પરંત ુપા્ ્ખરી પડ્યો છે અને 
૩૩ ટ્ાથી વધુ નુ્ સાન થયુ ંછે ત ેમાટે રૂ. ૩૦,૦૦૦ રિપ્ત હેકટર 
સહાય વધમુા ંવધ ુબ ેહેકટરની મયા્ષદામા ંઅપાશ.ે 

રાજય સર્ારે એવયો પણ પ્નણ્ષય ્ યયો છે ્ ે, ઉનાળ ુ્ ૃપ્ર પા્યો તલ, 
બાજરી, મગ, અડદ, ડાગંર, મગ્ળી, ડંુગળી, ્ ેળ, પપયૈા વગેરેમા ં૩૩ 
ટ્ા ્રતા ંવધારે નુ્ સાન થયુ ંહયોય તવેા દ્સસામાં ઉતપાદન નુ્ સાન 
સહાય પટેે હેકટર દીઠ રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની સહાય વધુમા ંવધ ુબ ેહેકટરની 
મયા્ષદામા ંરાજય સર્ાર આપશ.ે  આ વાવાઝયોડા ્ૃપ્ર રાહત પે્ ેજ 
અતંગ્ષત ્ખડેતૂયોન ેમળનારી સહાય એ્ અઠવાદડયામા ં તમેના બેં્ 
એ્ાઉન્ટ ડીબીટીથી જમા ્રાવી દેવાશ.ે એટલુ ંજ નપ્હ, નુ્ સાનીનયો 

સવવે પણ જલદીથી પણૂ્ષ ્રી દેવાશ.ે 
મખુયમતં્રીશ્ીએ પ્વશ્વાસ વયક્ત ્ યયો ્ ે, 

તાઉતે વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત રાજયના 
ધરતીપતુ્રયો આ રાહત સહાય પે્ ેજથી તેમને 
મળનારી સહાય દ્ારા ઝડપભેર બેઠાં થઈ 
જશે અને પૂવ્ષવત્ સસથપ્ત મેળવશે.

આ વાવાઝયોડા ્ૃપ્ર રાહત પે્ેજની 
જાહેરાત વેળાએ મુખય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ 
મુ્ીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્ર સપ્ચવ 
શ્ી ્ ે. ્ ૈલાસનાથન, મહેસૂલ અપ્ધ્ મુખય 
સપ્ચવ શ્ી પં્જ ્ુમાર, મુખયમંત્રીશ્ીના 
સપ્ચવ શ્ી અપ્શ્વની ્ુમાર અને ્ૃપ્ર 
સપ્ચવ શ્ી મપ્નર ભારદ્ાજ પણ ઉપસસથત 
રહ્ા હતા. •

આંબા- નાળિયોરી- ચીકુ- 
લીબંુ જોવા બાગાયતી પાકાોના 
ફિ ઝાડ મૂિ સષહત ઊખડી 

જવાથી કાયમી નાશ પામવાના 
દકસસામાં હોક્ટર િીઠ વધુમાં 

વધુ રૂ. અોક લાખની સહાય બો 
હોક્ટરની મયા્વિામાં અપાશો

ઉનાિ ુકૃષિ પાકાોનો નુકસાનના 
દકસસામાં મહત્તમ બો હોક્ટરની 

મયા્વિામાં હોક્ટર િીઠ  
રૂ. ૨૦,૦૦૦ સહાય અપાશો

રાહત પેકેજ
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ગાંધીનગરમાં ૯૦૦ બેડની કોવવડ હોસસપટલ સંપૂણજા સજ્જ 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ગાંધીનગરના મહાતમા 

મંદદરમાં પ્નમા્ષણ થયેલી ્યોપ્વડ હયોસસપટલની પ્નરીક્ણ મુલા્ાત 
લઇને ડી.આર.ડી.ઓ (ડી્ેન્સ રીસચ્ષ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ 
ઓગ્ષનાઇઝેશન) તથા રાજય સર્ાર દ્ારા અહીં ઉભી ્રાયેલી 
વયવસથાઓ અગં ેપ્વસતૃત જાત માપ્હતી મેળવી હતી. મખુયમંત્રીશ્ી 
એ આ હયોસસપટલના આઇ.સી.યુ. વયોડ્ષસ, રિાયેજ એરીયા, 
ઓકસીજન પલાન્ટ સપ્હતના પ્વભાગયો પ્નહાળીને ્યોરયોના 
સંક્પ્મતયોની સંપૂણ્ષ સારવાર વયવસથાથી સંતયોર વયક્ત ્યયો હતયો 

મખુયમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં્ ે, ્ ેન્દ્રીય ગૃહમતં્રી શ્ી અપ્મતભાઇ 
શાહના માગ્ષદશ્ષન અન ેરિરેણાથી તમેના મતક્તે્રમા ંડી.આર.ડી.ઓ. 
અન ેરાજય સર્ાર દ્ારા આ હયોસસપટલ સંપણૂ્ષ આરયોગય સપુ્વધાઓ 
સાથ ેતૈયાર ્ રી દેવામા ંઆવી છે હાલ રાજયમા ં્ યોરયોનાના ્ ેસયોમાં 
દરવસ્ષ રિને્ડ- ઉતિરયોતિર ઘટાડયો થઇ રહ્યો છે.

 એપ્રિલ મપ્હનામાં ૧૪ હજાર જેટલા ્ેસ રિપ્તદદન આવતા 
હતા તે ઘટીને ૨૩૦૦ જેટલા થઇ ગયા છે. આમ છતા ્યોરયોના 
ગયયો નથી. તેની પૂરેપૂરી સત્્કતા સાથે રાજય સર્ારનું સમગ્ર 
તંત્ર એલટ્ષ-સચેત છે. આપણે જો જરૂદરયાત ઉભી થાય તયો માત્ર 
૨૪ ્લા્માં જ મહાતમા મંદદર ્ખાતેની આ સંપૂણ્ષ સુપ્વધાઓ 
સાથેની ્ યોપ્વડ હયોસસપટલ શરૂ ્ રવા સક્મ અને સજ્જ છીએ એમ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ સપષ્ટપણે જણાવયું હતુ. 

ગજુરાત સર્ારે આરયોગય પ્વભાગ,તજજ્ તબીબયોની ટાસ્્યોસ્ષ, 
્યોરગ્રુપ એમ તમામ સતરે ઉચ્સતરીય બેઠ્યો શરૂ ્રીને સંભવત: 
આવનારી થડ્ષ વેવ સામે પણ મુ્ાબલા માટેનું પ્વસતૃત આયયોજન 
્રી લીધુ છે. તબીબી પ્નષણાંતયો, તજજ્યો ્ યોરયોનાની ત્રીજી લહેરમાં 
નાના બાળ્યો સંક્પ્મત થવાની પણ શકયતાઓ તેમણે દશા્ષવી છે. 
આ સંદભ્ષમાં પણ રાજય સર્ાર ેબાળરયોગ પ્નષણાંત તબીબયો, 
હયોસસપટલમાં બાળ્યો માટે વયોડ્ષસ, વધારાના બેડ, ઓસકસજન, 
દવાઓ, ઇન્જે્શન વગેરે માટે ્યોરયોનાની પહેલી અને બીજી 
લહેરના અનુભવયોના આધારે સારવાર વયવસથાની આવનારી 
સંભપ્વત ત્રીજી લહેર માટે પણ તૈયારી ્રી છે. આ અંગેનયો 
એકશન પલાન પણ આવનારા દદવસયોમાં જરૂદરયાત મુજબ 
જાહેર ્રાશે.

 મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇએ એમ પણ ્હ્ં હતુ ્ે, રાજયની 
હયોસસપટલયોમાં ઓસકસજનની ્યોઇ ્મી ન રહે અને ગુજરાત 
ઓસકસજનની બાબતમાં પગભર બને તેવી નેમ રા્ખી છે. આ 
હેતુસર ગુજરાતમાં ૩૦૦ ટન પી.એસ.એ. એટલે ્ે સીધા 
હવામાથંી ઓસકસજન મેળવવાના પલાન્ટ શરૂ ્ રવામા ંઆવી રહ્ા 
છે. વેસકસનેશન અંગેની પ્વસતૃત માપ્હતી આપતા મુખયમંત્રીશ્ીએ 
્હ્ં ્ે, રાજયના ૧૦ શહેરયોમાં ૧૮ થી વધુ વયજૂથમાં રયોજ એ્ 

લા્ખ ૨૦ હજાર થી વધુ યુવાઓને વેસકસન અપાય છે અતયાર 
સુધીમાં ૧૫ લા્ખ થી વધુ ડયોઝ અપાઇ પણ ગયા છે તેમણે ્હ્ં 
્ે, રાજય સર્ાર બધાને પ્વનામૂલયે વેસકસન આપી રહી છે આ 
માટે ૧૮ થી ૪૪ વય જૂથના લયો્યોનું રજીસરિેશન ્રીને તેમને 
વેકસીનનયો સમય, સથળ SMS થી જાણ ્રાય છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી ્ યોરયોના સંક્મણની સસથપ્તમાં પણ પ્વ્ાસ ્ ામયો 
ચાલતા રહે તે માટે દરવયુ બેઠ્યો, સમીક્ા અને પ્વ્ાસ ્ામયોમાં 
વધુ ગપ્ત સાથે પૂવ્ષવત શરૂ ્રવા માટે સથળ મુલા્ાતયોનયો ઉપક્મ 
શરૂ ્યયો છે.આ અન્વયે મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી એ 
અમદાવાદમાં સાયન્સ પ્સદટની એક્ાદટ્ ગેલેરી, રયોબયોટી્ પા્્ક, 
નેચર પા્્ક સપ્હતના રિગપ્ત હેઠળના ્ામયોની સથળ મુલા્ાત ્રી 
હતી. તેમણે ગાંધીનગર રેલવે સટેશન ્ખાતે પ્નમા્ષણના આ્ખરી 
તબક્ામાં પહોંચેલી ્ાઇવ સટાર હયોટલની ્ામગીરીનું પણ સથળ 
પ્નરીક્ણ ્યુ્ષ હતુ. 

મુખયમંત્રીશ્ીની સાથે આ મુલા્ાતમાં મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય 
અગ્ર સપ્ચવ શ્ી ્ૈલાસનાથન, આરયોગય અગ્ર સપ્ચવ ડૉ. જયંપ્ત 
રપ્વ, આરયોગય ્પ્મશ્ર શ્ી જયરિ્ાશ શીવહરે અને પ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્ર તથા મહાનગરપાપ્લ્ાના અપ્ધ્ારીઓ, વરીઠિ 
તબીબયો પણ જોડાયા હતા. •

આરોગય સુખાકારી
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માગજાદરજાન

મયુકરમાઇકોવસસ ગંભીર બીમારી છે પરંતુ જીવલેણ નથી
સતક્કતા, તકેદારી અને સમયસર સારવારથી 

મયુકરમાઇકોવસસ સામે રક્ણ મળે છે
" અવમતવસંહ ચૌહાણ

્યોરયોનાના ્ ેર બાદ સમગ્ર દેશમાં મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ બીમારીનું 
રિમાણ વધયું છે. મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ એ ્યોઇ નવી બીમારી નથી. 
્યોરયોના્ાળ પહેલાં પણ દેશભરમાં મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ બીમારીના 
્ેસ જોવા મળતા હતા. રિવત્ષમાન સસથપ્તમા ં્ યોરયોનાગ્રસત દદવીઓમાં 
સાજા થઈ ગયા બાદ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગ થવાના ્ેસ જોવા 
મળી રહ્ા છે. ્ખાસ ્રીને ઇમયુનયો્યોમરિયોમાઇઝડ(રયોગરિપ્ત્ાર્ 
શપ્ક્ત ઓછી હયોય) દદવીઓમાં આ બીમારીનયો ્ેલાવયો વધુ જોવા 
મળી રહ્યો છે. 

હાઇ દરસ્ ગ્રૂપના વયપ્ક્ત જેવા ્ ે અપ્નયંત્રીત ડાયાપ્બટીસ, 
્ેન્સર, ઓગ્ષન રિાન્સપલાન્ટ ્ રાવયું હયોય, ડ્ગનું સેવન ્ રનાર, 
લાંબા સમયથી સસટરયોઇડ આપવામાં આવતંુ હયોય, ભેજવાળયો 
ઓસકસજન લઇ રહ્ા હયોય, ્ુપયોપ્રત, અપ્વ્પ્સત નવજાત 
બાળ્, સટેમસેલ રિાન્સપલાન્ટ ્રાવી હયોય, તવચા પરની ્યોઈ 
સજ્ષરી- ઘા ્ે દાઝેલી તવચાવાળી વયપ્ક્તને મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ 
રયોગ થવાની સંભાવના અન્યની સર્ખામણીમાં વધુ રહેલી 
હયોય છે.

રાજય સર્ાર દ્ારા પણ સમગ્ર પદરસસથપ્તનયો તાગ મેળવીને 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના દદવીઓને સતવરે અને શ્ેઠિ સારવાર મેળી 
રહે તે માટે આ બીમારીને મહામારી જાહેર ્રવામાં આવી છે. 
૨૦ મી મેના રયોજ મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના 
અધયક્સથાને મળેલી ્યોર ્પ્મટીની બેઠ્માં એપીડેપ્મ્ પ્ડસીઝ 
એકટ ૧૮૯૭ અંતગ્ષત મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગને મહામારી જાહેર 
્રવાનયો જનપ્હતલક્ી પ્નણ્ષય લેવામાં આવયયો હતયો. 

મયુ્રમાઇ્યોપ્સસને મહામારી જાહેર ્રાતા તેની સારવાર 

્રતી સર્ારી, ્ખાનગી હયોસસપટલયો અન ેમદેડ્લ ્ યોલજેોએ ભારત 
સર્ારના આરયોગય પ્વભાગ અન ેઆઇ.સી.એમ.આર. દ્ારા રયોગના 
સસક્પ્નંગ, ડાયગ્યોપ્સસ અને રિીટમેન્ટ માટે પ્નધા્ષદરત ્રાયેલ 
દદશાપ્નદદેશયો રિમાણે જ સારવાર ્ રવાની રહે છે. મહામારી જાહેર 
્રાતા રાજયના ્યોઇપણ છેડે મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગના શં્ાસપદ 
અન ે્ ન્્મ્ષ ્ ેસયોની પ્વગત ભારત સર્ારન ેસમયાતંરે મયો્લવાની 
રહે છે. 

મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગને મહામારી જાહેર ્યા્ષ બાદ આ 
રયોગના દદવીઓની સારવાર માટે સર્ારી હયોસસપટલયોમાં અલાયદા 
વયોડ્ષની વયવસથા ઊભી ્રવામાં આવી છે. એપ્પડેપ્મ્ એકટ 
અંતગ્ષત આ રયોગનયો સમાવેશ થતા તેની સારવાર માટે જરૂરી 
તમામ મેદડ્લ ઉપ્રણયો, દવાઓ, જરૂરી માનવબળ, તબીબયો 
યુદ્ના ધયોરણે સતવરે ઉપલબધ થઈ શ્ે છે.

મયુકરમાઇકાોળસસ શુ ંછો ?
મયુ્ર એ ્ંગસની પ્વપ્વધ જાપ્તઓમાંથી ઉદભવતી એ્ છે. 

જે સામાન્યપણે ચયાપચન પ્ક્યાના ્ારણે, છયોડની સપાટી પર, 
્ાચા ં્ ળયો પર અથવા લયો્ખડંના ્ ાટ પર જોવા મળે છે. માઇ્યોપ્સસ 
એટલે ્ે મયુ્રના ્ારણે ઉદભવતુ ્ંગલ ઇન્્ે્શન. આ બંનેનયો 
સમન્વય થઇને મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ શબદ રિચલનમાં આવયયો છે. 

મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ ્ૂગ જીવસૃસષ્ટમાં બધે જ જોવા મળે છે. 
્ખાસ ્ રીન ેમાટીમા ંતનેુ ંરિમાણ વધ ુજોવા મળે છે. મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસ 
્ૂગ માનવ શરીરમાં શ્વાસ ્ે તવચા પરના ઘા થ્ી રિવેશે છે. 
રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્ક્ત ઓછી હયોય તેવી વયપ્ક્તમાં રિવેશેલી 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસની ્ૂગ શરીર પર હાવી થઈ જાય છે અને 
રિસરવા લાગે છે.
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માગજાદરજાન

ફંગલ ઇનફોકશન થવાનાં કારણાો
આપણી આસપાસ હવામાં ્ંગસના બીજ જોવા મળે છે, જે 

શ્વાસયોચછ્ાસની પ્ક્યા દરપ્મયાન આપણા શરીરમાં રિવેશીને 
નુ્સાન પહોંચાડી શ્ે છે. પરંતુ મજબૂત રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્ક્ત 
ધરાવતા વયપ્ક્ત આ નુ્સાનને ઝીલી તેની સામે રિપ્ત્ાર ્રી 
શ્ે છે. જયારે નબળી રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્ક્ત ધરાવતી વયપ્ક્તઓ 
્ંગલ ઇન્્ે્શનનયો ભયોગ બને છે.

કાોરાોના બાિ આ બલોક ફંગલ ઇનફોકશન થવાનંુ કારણ
અગાઉ પણ ડાયાપ્બટીસ ધરાવતા દદવીઓ, દ્ડની ્ેન્સરની 

પ્બમારી ધરાવતા દદવીઓમાં આ ઇન્્ે્શન જોવા મળતુ હતું.પરંતુ 
્યોરયોના થઇ ગયા બાદ ડાયાપ્બટીસ પ્નયંત્રણમાં ન રહેવું, પ્વપ્વધ 
સવાસથરિદ(અનહાઇજીન) પદરસસથપ્ત ન જળવાય, આઇ.સી.યુ. 
માં લાંબા સમય સુધીની સારવાર, ્યોમયોપ્બ્ષડીયા અથવા ્ેટલી્ 
એસન્ટ્ંગલ દવાઓ અને સટેરયોઇડસના મહતિમ ઉપયયોગના ્ ારણે 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ થવાની સંભાવના રહેલી છે તેવું પ્નષણાત 
તબીબયોનું માનવું છે. 

મયુકરમાઇકાોળસસના લકણાો... તોનો કોવી રીતો આોિખીશું
્યોરયોના થઇ ગયા બાદ બ ેઅઠવાદડયાથી ત્રણ મપ્હના સુધીના 

સમયગાળામાં ઇમયુનયો્યોમરિયોમાઇઝડ દદવીને 
મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસ થવાની સંભાવના રહેલી છે. 
જનેાં લક્ણયોમાં એ્ બાજુનયો ચહેરયો સયોજી 
જવયો,ના્ના ભાગમાથંી લાલ ્ે ્ાળા રંગનું 
રિવાહી વહેવુ,ં માથામાં સતત દ્ુખાવયો થવયો, 
ના્ બંધ થવું ્ ે સાઇનસની ત્લી્ 
અનભુવવી,મયોઢામા ંતાળવ ે્ે નાપ્સ્ાઓમાં ્ાળયો ગઠ્યો જમા થવયો 
અન ેતમેા ંવધારયો થવયો, આ્ંખમા ંદ્ુખાવયો, દૃસષ્ટ ઓછી થવી, ્ખયોરા્ 
ચાવવા ્ે ગળવામાં ત્લી્ થવી અવરયોધ ઊભયો થવયો તાવ, ્્, 
છાતીમા ંદ્ુખાવયો, શ્વાસ રધંાવયો, પટેનયો દ્ુખાવયો ઉબ્ા આવવા ્ે 
ઉલટી થવી આંતરડામા ંરક્તસ્ાવ થવયો, વગરેેનયો સમાવશે થાય છે. 

આ રિ્ારના ્યોઇપણ લક્ણયોનયો અનુભવ થાય તયારે સંલગ્ 
તબીબનયો સંપ્્ક ્રવયો જોઇએ. આં્ખમાં ઉદ્ભવી રહેલી ત્લી્ 
માટે ઇ.એન.ટી. સજ્ષન, દાતં માટે ડસેન્ટટસન ેબતાવીન ેતનેુ ંપ્નદાન 
્રવું જોઇએ.

પાોસ્ટ કાોદવડ િિદીઅો ધયાનમાં રાખવાની બાબતાો
્યોરયોનાથી સાજા થઇ ગયેલ દદવીએ ત્રણ મપ્હના સુધી સવાસ્થય 

સસથપ્તન ેલગતા પ્વપ્વધ દરપયોટસ્ષ સમયાંતરે ્ રાવતા રહેવુ ંજોઇએ.
્યોરયોનાથી સાજા થયેલ દદવીઓએ તેમનું સુગર લેવલ ્ખાસ ્રીને 
પ્નયંત્રણ રા્ખવું જરૂરી બની રહે છે જેનાથી મયુ્ર થતા મહદઅંશે 
બચાવી શ્ાય છે. તયારબાદ દ્ડની અને પ્લવરને લગતા પ્વપ્વધ 
બલડ દરપયોટસ્ષ ્રાવીને તેના માપદંડયો પ્નયંત્રણમાં છે ્ે નહીં તે 
તપાસવું જોઇએ.બલડ દરપયોટસ્ષમાં પ્ક્એટીનીન, મેગે્પ્શયમ, 

પયોટેપ્શયમ, પ્ક્-રીએસકટવ રિયોટીન(CRP)ના દરપયોટસ્ષ ્રાવીને 
સમયાંતરે તબીબી સલાહ મેળવવી જોઇએ. તબીબી પ્રિસસક્પશન 
પ્વના ્યોઇપણ રિ્ારના ડ્ગસ ્ે સટેરયોઇડસ લેવા જોઇએ નહીં. 

મયુકરનંુ દનિાન કઇ રીતો કરીશું
ઉપર મુજબનાં ્યોઇપણ લક્ણયો જણાઇ આવે તયારે સંલગ્ 

સજ્ષનનયો સંપ્્ક સાધવયો જોઇએ. દદવીની શારીદર્ સસથપ્ત જોઇ 
સી.ટી.સ્ેન, એમ.આર.આઇ. જેવા દરપયોટ્ષ ્રાવવામાં આવે છે. 
્ંગસના સેમપલ લઇને બાયયોપસી માટે પણ મયો્લવામાં આવે છે. 
આ તમામ દરપયોટ્ષ દ્ારા ્ ંગસ આં્ખ, મગજ તેમજ અન્ય ભાગમાં 
્ેટલી સંવેદનશીલતા સાથે ્ેલાયેલી છે તે ચ્ાસીને તેનું પ્નદાન 
્રવામાં આવે છે. ગેડયોલેપ્નયમ ્યોન્રિાસટ વાળા અતયંત આધુપ્ન્ 
રિ્ારના એમ.આર.આઇ. ્ રાવીન ે્ ંગસની જડ સધુી પહોંચવાનયો 
રિયત્ન ્રવામાં આવે છે. આના આધારે જ સજ્ષરી હાથ ધરવામાં 
આવે છે. આ ્ંગસના ્ારણે ્ઇ પેશીઓ, સાયનસ ્ંગસથી 
સં્ળાયેલી છે તે જોવામાં આવે છે. 

ના્માંથી રિવાહી પડવાના દ્સસામાં અથવા ના્ના અથવા 
ચહેરાના ભાગમાં ્ંગલ જમા થવાના દ્સસામાં સજ્ષન તબીબ 
દ્ારા દદવીની એન્ડયોસ્યોપી ્રવામાં આવે છે. એન્ડયોસ્યોપી દ્ારા 

્ંગલ ્યા રિ્ારની અને ્ેટલા રિમાણમાં 
છે તે જાણવામાં આવે છે. જો તબીબને 
એન્ડયોસ્યોપીમાં સંતયોર્ાર્ પદરણામ ન મળે 
તયો દદવીના ્ંગસનું ્લચર એટલે ્ે સેમપલ 
લઇને તેને બાયયોપસી માટે મયો્લવામાં આવે 
છે. જેને KOH ્લચર ્હેવામાં આવે છે. 

જે મયુ્રમાઇ્યોપ્સસમાં ્ંગસનું સતર અને તેની ગંભીરતા 
તપાસવામાં ઉપયયોગી બને છે. 

આ KOH ક્લચર પયોપ્ઝદટવ આવયાનું પ્નદાન થતાં તેની 
ગંભીરતાના આધારે પ્વપ્વધ રિ્ારની સારવાર પદ્પ્ત નક્ી 
્રવામાં આવે છે.

મયુકરમાઇકાોળસસની સારવાર
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ સારવાર સામાન્યત: બ ેરિ્ારે ્ રવામા ંઆવે 

છે. એ્ તબક્ામાં સજ્ષરી અને અન્ય તબક્ામાં એન્ટી્ંગલ 
ઇન્જે્શન દ્ારા.

KOH સેમપલ પયોપ્ઝદટવ જણાઇ આવતા અને ચહેરા ્ે 
શરીરના જે ભાગમાં ્ંગસ હયોય અને તેની ગંભીરતાના આધારે 
સજ્ષરી હાથ ધરવામાં આવે છે. આ સજ્ષરીમાં સામાન્યપણે આં્ખ, 
દાંત, જડબું, તાળવાનયો ભાગ અને ્ાનના ભાગ પર ્ખાસ ્રીને 
મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસના ્ ેલાયલે ઇન્્ે્શનન ેસજ્ષરી દ્ારા દૂર ્ રવાની 
તજવીજ હાથ ધરવામાં આવે છે. 

સજ્ષરી થઇ ગયા બાદ બા્ી રહી ગયલે ્ ંગસન ેએમ્યોટેરેસીન 
ઇન્જે્શનની મદદથી દૂર ્રવાની સારવાર શરૂ ્રવામાં આવે 
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છે. આ એમ્યોટેરેસીન ઇન્જે્શનની શરીરના પ્વપ્વધ ભાગ પર 
રહેલ ્ંગસને જડમૂળમાંથી નાશ ્રવાનયો ભાગ ભજવે છે. 
મયુકરમાઇકાોળસસમા ંઉપયાોગમાં લોવાતા ઇનજોકશન વચચોનાો ભોિ

આ રયોગની સારવાર માટે એમ્યોટેરેસીન બી ઇન્જે્ શનનયો વધુ 
ઉપયયોગમાં ્રવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં લાયયો્ીલાઇઝ અને 
લાય્યોસયોમેલ રિ્ારના એમ્યોટેરેસીન ઇન્જે્શન જોવા મળે છે. 
આ બંને વચ્ે સામાન્ય ભેદ છે.

લાયયો્ીલાઇઝ એમ્યોટેરેસીન બી ઇન્જે્શન સામાન્યપણે જે 
સવરૂપમાં બનાવવામા ંઆવયું હયોય તે મૂળ સવરૂપમાં જ પ્મશ્ થઇને 
શરીરમાં રિવેશે છે. શરીરમાં જયારે તેની અસર વતા્ષય તયારે ્ ંગસ 
થયેલ ભાગ પર પહોંચતી વ્ખતે દ્ડની માર્તે થઇ તે ્ંગસના 
ભાગ સુધી પહોંચે છે આવા દ્સસામાં આ ઇન્જે્શનની દ્ડની 
પર પણ સામાન્ય અસર થતી જોવા મળે છે. 

જયારે લાય્યોસયોમયોલ રિ્ારના એમ્યોટેર ેસીનમાં એ્ 
પડ(્યોટેડ) એમ્યોટેરેસીન બી ઇન્જે્ શન સાથ ેપ્મશ્ ્ રવામાં આવે 
છે. જયારે આ ઇન્જે્શન શરીરમા ંરિવશે ેછે તયારે તે ્ ંગસ ધરાવતા 
પ્વસતાર પર ચયોક્સપણે અસર ્રે છે. આ ઇન્જ્ેશનના ્ારણે 
શરીરનયો અન્ય ભાગ આનાથી અસરગ્રસત બનતયો નથી. 

પ્સપ્વલ હયોસસપટલના પ્નષણાત ઇ.એન.ટી. સજ્ષનના મતે 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના ઇન્્ે્શનમાં સમયસર અને યયોગય પ્નદાન 
અતયંત જરૂરી બની રહે છે. રિાથપ્મ્ તબક્ ે એસન્ટબાયયોદટ્ 
દવાઓ દ્ારા આને રયો્વાના રિયત્નયો ્રવામાં આવે છે. જો 
ઇન્્ે્શન સંવદેનશીલ બની જાય તયો તેનું ઝેર આં્ખયોમાં ્ેલાય 
તયારે મયોટા રિમાણમાં નુ્સાન પહોંચાડે છે. દૃસષ્ટ ગુમાવવાની પણ 
શકયતાઓ રિબળ રહેલી છે. જે આગળ વધીને ના્ના માધયમથી 
મગજમાં રિસરીને ઇન્્ે્શન ્ ેલાઇ શ્ે છે જેના ્ ારણે ઝેરી તાવ 
આવે છે જેનાથી દદવીનું મૃતયુ પણ નીપજી શ્ે છે. આ ્ારણયોસર 
દદવીને સમયસર સારવાર મળી રહે તે ્ખૂબ જ જરૂરી છે. 

તેમના મતે મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ ગંભીર પણ સામાન્ય બીમારી 

છે. મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસ ્ યોઇ નવી બીમારી નથી. સતવરે પ્નદાન અને 
સમયસરની સારવાર દ્ારા આ રયોગના ઘાત્ પદરણામયોથી બચી 
શ્ાય છે. મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ થવા પાછળ ઘણાંય પદરબળયો ્ામ 
્રે છે. હાલ ્યોઇ ચયોક્સ પદરસસથપ્તઓમાં જ મયુ્ર થાય તેવું 
કયાય સાપ્બત થયું નથી. 

રાજયમા ંવધતા જતા મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસ રયોગના પ્નયતં્રણ તમેજ 
આ રયોગથી સંક્પ્મત થનારા દદવીઓની સારવાર માટે મુખયમંત્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી દ્ારા ્ યોર ્ પ્મટીમા ંબઠે્ ્ રીન ેસમયાતંરે 
પ્વપ્વધ જનપ્હતલક્ી પ્નણ્ષયયો હાથ ધરવામા ંઆવયા છે. તદ્અનસુાર 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગ વધુ ્ેલાતયો અટ્ાવવા અને જેમને આ 
રયોગની અસર થઈ છે તેમને તવદરત સારવાર મળી રહે તે માટેની 
તમામ વયવસથાઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. 

્ખાનગી ્ ે સર્ારી હયોસસપટલમા ંસારવાર મળેવી રહેલ તમામ 
દદવીઓને જરૂરી એમ્યોટેરેસીન ઇન્જે્શન સરળતાથી મળી રહે તે 
માટે સર્ાર દ્ારા વયવસથા હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્રે નોંધવું 
જરૂરી છે ્ ે, મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસની સારવાર માટે જરૂરી એમ્યોટેરેસીન 
ઇન્જે્શનનયો જ્થથયો ્ેન્દ્ર સર્ાર દ્ારા દરે્ રાજયને ઉપલબધ 
્રાવવામાં આવે છ.ે આ સમગ્ર પ્વતરણ વયવસથા પર ્ેન્દ્ર 
સર્ારની ્ાળવણી પર આધાદરત છે. 

મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ અસરગ્રસતયો દદવીઓની સજ્ષરી અને 
ઇન્જે્શનની સારવાર અતયંત ્ખચા્ષળ છે. એ્ અંદાજ રિમાણે 
એ્ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના દદવીની સંપૂણ્ષ સારવાર પાછળ 5 થી 6 
લા્ખનયો ્ખચ્ષ થતયો જોવા મળે છે તેવું પ્નષણાત તબીબયોનું માનવું 
છે. સવંદેનશીલ રાજય સર્ાર દ્ારા આ તમામ સારવાર પ્વનામલૂય ે
ઉપલબધ ્રાવવામાં આવી રહી છે. 

રાજયની સસથપ્ત પર નજર ્રીએ તયો ૨૫મી મે સુધીમાં 
રાજયભરમા ં૨૫૦૦ જટેલા મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસના ્ ેસ જોવા મળયા 
છે. એપ્શયાની સૌથી મયોટી ગણાતી પ્સપ્વલ હયોસસપટલમાં જોઇએ 
તયો એપ્રિલ મપ્હનાથી ૨૫મી મે સુધીમાં ૮૩૦ જેટલા 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના દદવીઓ સારવાર હેઠળ આવયા છે. જેમાંથી 
૩૬૦ જેટલા દદવીઓની સજ્ષરી હાથ ધરવામાં આવી છે. 

્યોરયોનાની રિથમ લહેરમાં પ્સપ્વલ હયોસસપટલમાં ૧૦૦ જેટલા 
મયુ્ રમાઇ્યોપ્સસના દદવીઓ નોંધાયા હતા. પરંત ુ્ યોરયોનાની બીજી 
લહેરમાં સમગ્ર રાજયમાં વધેલા ્યોરયોનાના ્ેસ તેમજ વાઇરસના 
ડબલ મયુટન્ટ એટલે ્ે બે સવરૂપના ્ારણે પયોસટ ્યોપ્વડ 
મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના ્ેસમાં વધારયો થયું હયોવાનું પ્સપ્વલ 
હયોસસપટલના તબીબયોનું માનવું છે. 

આમ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગ સામે સામાન્ય ત્ેદારી અને 
દે્ખરે્ખ રા્ખવામાં આવે અને રયોગ થઈ ગયા બાદ સમયસર 
સારવાર મેળવવામાં આવે તયો ચયોક્સપણે આ રયોગના ગંભીર 
પદરણામયોથી બચી શ્ાય છે. •

માગજાદરજાન
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ફ્રન્ટલાઈન વૉડરયસજાની કામગીરી, અસરકારક પગલાં અને મક્કમ વનધાજાર સાથે
કોરોનાની બીજી લહેર સામે વનણાજાયક જીતની ડદરામાં ગુજરાતની આગેકૂચ 

્યોરયોના મહામારીથી આજ ેસમગ્ર પ્વશ્વ 
પીડાઇ રહ્ ંછે. ્ યોરયોના નામનયો શબદ આજે 
લયો્જીભ ેઆવી ગયયો છે. ગયા વરવે 2020માં 
્યોરયોનાએ પયોતાની પહેલી લહેર દેશમાં 
પયોતાનયો વયાપ મયોટાભાગ ેશહેરી પ્વસતારયો 
સધુી સીપ્મત રાખયયો હતયો એવુ ં્ હી શ્ાય. 
આ વરવે માચ્ષ મપ્હનાથી દેશભરમાં 
્યોરયોનાની બીજી લહેર શરૂ થઈ. આ 
મહામારીની બીજી લહેરનયો ભયોગ શહેરી 
પ્વસતારયોની જેમ ગ્રામીણ પ્વસતાર પણ 
બન્યયો. ગજુરાત રાજયમા ંઆરયોગયની પયા્ષપ્ત 
સગવડ ઉપલબધ હતી. તેમ છતા ં્ યોરયોનાની 
બીજી લહેરનયો વયાપ એટલયો પ્વશાળ ્લ્ 
સધુી પહયોચી ગયયો હતયો ્ે શહેરની સાથ ે
ગ્રામીણ પ્વસતારયો સુધી મહામારીથી 
નાગદર્યોન ેપીડાવુ ંપડ્ુ.ં આ ગભંીર સસથપ્ત 
વચ્ ેરાજયના વહીવટી તતં્ર ેમખુયમતં્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીના સવંદેનશીલ અને 
પ્નણા ્ષય્ નેતૃતવમાં એ્ પછી એ્ 
અસર્ાર્ પગલાંઓ લઈને ્યોરયોનાની 
ગપ્તન ેએ્ મપ્હનામા ં્ ાબમૂાં લાવી દીધી. 
આ લડાઈમા ંરાજયના ફ્રન્ટ લાઈન વૉદરયસ્ષ 
અન ેવહીવટી તતં્રની ભપૂ્મ્ા ્ખબૂ મહત્વની 
સાપ્બત થઈ. જનેા પદરણામરૂપ ેછેલ્ા 20 
દદવસમાં રાજયમાં ્યોરયોના પયોપ્ઝદટવ 
દદવીઓની સખંયામા ંઘટાડાની સાથ,ે દરક્રી 
રેટમાં વધારયો થયયો છે. 

આ માચ્ષ મપ્હનાથી લઈ સતત એ્ 
મપ્હના સુધી ્યોરયોનાના દદવીઓ અને 
તનેાથી મૃતયુ પામનારાઓની સખંયા વધતી 
રહી. માચ્ષ મપ્હનાની તા.15 પછી ્ યોરયોના 
પયોપ્ઝદટવના ્ ેસ અન ેમૃતય ુઆં્ માં વધારયો 
જોવા મળયયો. જે તેના 20 દદવસ બાદ 
એપ્રિલ મપ્હનામા ં14 હજારથી વધ ુદદવીઓ 
સુધી પહયોચી ગયયો. ્યોરયોના પયોપ્ઝદટવ 
દદવીઓના વધારામા ંમહાનગરયો નહીં, પણ 
ગ્રામય પ્વસતારયોનયો સમાવેશ થાય છે. 

આ મહામારીની બીજી લહેરમાં 20 

દદવસમાં સમગ્ર રાજયને પયોતાની પ્ડમાં 
લઈ લીધા. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીપ્તનભાઈ પટેલે પદરસસથપ્તને ધયાનમાં 
લઈ રાજયમાં આરયોગયની સુપ્વધાને વધુ 
અસર્ાર્ બનાવવા એ્ પછી એ્ બેઠ્ 
્રી, સંખયાબંધ પગલાં લીધાં. મુખયમંત્રી 
શ્ી રૂપાણીએ આપં્શ્ લયો્ડાઉનનયો અમલ 
્રાવી, ્યોરયોનાને ્ાબૂમાં લીધયો. 

વર્ષ 2021મા ંઆવેલી ્ યોરયોનાની બીજી 
લહેરમાં કયાં્ દદવીઓને હયોસસપટલમાં બેડ 
ન મળયા તયો જરૂરી દવાઓ અને 
ઇન્જેકશનની પણ તંગી સજા્ષઈ. તયો 
ઓસકસજનની ્ખપતમાં અચાન્ વધારયો 
થવાથી દદવીઓ અન ેનાગદર્યોન ેહાલા્ીનયો 
સામનયો ્રવયો પડ્યો. આ બધી જ 
પદરસસથપ્ત વચ્ે રાજય સર્ારે દવા, 
ઈન્જે્શન,હયો સસપટલના બે ડ  તથા 
ઓસકસજનની સુપ્વધા નાગદર્યોને મળી 
રહે તે માટે અસર્ાર્ પગલાં લીધાં. 
રાજયનાં પ્વપ્વધ શહેરયોમાં ્યોપ્વડ ્ેર 
સેન્ટર, હયોસસપટલના બેડ તથા ઓસકસજન 
પલાન્ટની સપુ્વધા યુદ્ના ધયોરણે તૈયાર ્ યાાં. 

આ સાથે, રાજયમાં રસી્રણનું ્ાય્ષ 
પૂરજોશમાં ચાલતું હતું. રાજયના એ્ 
્રયોડથી વધુ નાગદર્યોને રસી્રણથી 

સુરપ્ક્ત ્રવામાં આવયા છે. રસી્રણના 
્ારણ ેબીજી લહેરમા ં60 વર્ષથી વધ ુવયના 
નાગદર્યોમા ંમૃતયદુર ઓછયો હતયો. રાજયમાં 
એપ્રિલ મપ્હનાની 15 તારી્ખ પછી 
પયોપ્ઝદટપ્વટી રેટમા ંઘટાડયો થયયો, દદવીઓનાં 
સાજા થવાનયો દર પણ વધયયો. દદવીઓનયો 
દરક્રી રેટ 90 ટ્ાથી વધારે જોવા મળયયો. 
આ સાથે, ઓસકસજનની ્ખપતમાં ઘટાડયો 
જોવા મળયયો. તેવી રીતે, 50 દદવસ પછી 
દદવીઓની સખંયા અન ેમૃતયદુરમા ંનોંધપાત્ર 
ઘટાડયો થયયો. 

એ્ંદરે વાત ્રીએ તયો, મે મપ્હના 
(તા. 1 થી 20)ના 20 દદવસના ગાળામાં 
એસકટવ ્ ેસમા ં70 હજારથી વધનુયો ઘટાડયો, 
મૃતયદુરમા ં35 ટ્ાનયો ઘટાડયો, પયોપ્ઝદટપ્વટી 
રેટમા ંત્રણ ગણયો ઘટ્યો છે. આ સાથ,ે રાજય 
સ ર ્ ા ર ન ી  પ્ ન ણ ા ્ષ ય ્ ત ા  ત થ ા 
આરયોગય્મવીઓની અસર્ાર્ ્ ામગીરીથી 
્યોરયોના દદવીઓના દર્વરી રેટમાં 16 
ટ્ાનયો વધારયો થયયો છે. રાજયની ્યોપ્વડ 
હયોસસપટલમાં દદવીઓ ઝડપથી સાજા થઈ 
રહ્ા છે. હયોસસપટલમાં ગંભીર દદવીઓની 
સંખયા ઘટી છે, તયો બેડ ્ખાલી થવા લાગયા 
છ.ે આ ઉપરાંત, 108 એમબયુલન્સનયો 
દરસપયોન્સ સમય પહેલાંની જેમ પ્નયપ્મત 
થઈ ગયયો છે. • 

સતક્કતા
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તાઉતેનાે ગુજરાતે કયા� 
  તાકાતથી મુકાબલાે...

ઝીરો કેઝયુઆલીટી માટેના આગોતરા પગલાં
• બે લાખ નાગડરકોનું સથળાંતર
• વીજપુરવઠો દુરસત કરવા 661 ટીમ
• આરોગયની 744 ટીમ તૈનાત

• 108ની 607 એમબયુલન્સ સટેન્ડ ટુ
• કોવવડ હોસસપટલ માટે 1700 ટન 

ઓસકસજન જથથો સુરવક્ત

કવર સટોરી
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એ્ રિપ્તબદ્-સજ્જ શાસ્ની ઓળ્ખ એ છે ્ે, એ 
મશુ્ેલીઓમા ંઅન ેપ્વપદાઓમાં ્ખીલી ઉઠે છે. આવા સમય ેતનેામાં 
અંદરથી જ ચારગણું જોર અને જોમ ઉતપન્ન થાય છે. રાજયમાં બધું 
સરળ ચાલતું હયોય તયારે તયો ્યોઈપણ વયપ્ક્ત સારં પર્યોમ્ષ ્રી 
શ્ે. પરંતુ દસેય દદશાઓમાંથી આ્તયોનું વાવાઝયોડું ્ૂં્ાતું હયોય 
તયારે એ આ્તયો સામે બાથ ભીડી, રિજા અને આ્ત વચ્ે અડગ, 
અડી્ખમ ઉભા રહી જાય, એ જ રિપ્તબદ્ શાસ્. અંગદની જેમ 
જેનયો પગ ્યોઈ ન હલાવી શ્ે. ૧૭૫ દ્લયોમીટર ઝડપે ્ૂં્ાતું 
વાવાઝયોડું પણ નહીં. મુશ્ેલીનાં ્પરાં ્ાળમાં જ જે-તે શાસ્ની 
સાચી ઓળ્ખ થતી હયોય. 

ગુજરાતમાં તાઉતેનાં ભણ્ારા વાગતા હતા તયારે ્યોરયોના 
અન ેબલે્ ્ ંગસનયો ્ ાળયો ્ ેર ઓલરેડી હતયો. આ સં્ટના ંપ્ત્રશળૂનાં 
રિહાર મુખયમંત્રીશ્ી રૂપાણીએ પયોતાની છાતી પર ઝીલયા અને 
રિજા જખમી ન થાય તેનયો ખયાલ રાખયયો. તાઉતે સમયે રાજયનાં 
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જ ેસત ્્કતા બતાવી ત ેપરુવાર 
્રે છે ્ે, શાસ્માં જો 24 ્ેરેટની પ્નઠિા અને દીઘ્ષદ્રસષ્ટ હયોય તયો 
્યોઈપણ આ્ત સામે બાથ ભીડી શ્ાય, તેની પ્વપરીત અસરયો 
મહદ અંશે નાથી શ્ાય. 

'અમને કયાં ્ખબર હતી વાવાઝયોડું આવે છે. અપ્ધ્ારીઓ 
અમારા ઘરે આવયા અને અમારી પ્ચંતા ્ રીને સર્ારે રહેવા માટે, 
જમવા માટે ને અમારા બાળ્યો માટે બધી જ સુપ્વધા ્રી છે.' 
પયોરબંદરનાં સાવંતીદેવી પ્સંઘે ભયોળાભાવે આ શબદયો ઉચ્ાયા્ષ તયો 

વળી લીશમાબેન પ્બરજી ભાઈએ પણ ્હં્ ્ે, 'અતયારે રાત્રે 
પયોરબદંરમા ંવરસાદી વાતાવરણ છે. થયોડયો ઘણયો પવન પણ છે અને 
વાવાઝયોડાની આગાહી છે તયારે અમને સર્ારે આશરયો આપયયો 
છે.' માત્ર પયોરબદંર જ નપ્હ, ઉના, જનૂાગઢ,અમરેલી સપ્હત સમગ્ર 
સૌરાષ્ટ્રને ઘમરયોળનાર તાઉતે વાવાઝયોડાના અને્ અસરગ્રસતયોનાં 
આવા જ ઉદગારયો છે.આગયોતરૂ આયયોજન આપપ્તિને નાથવાનયો 
એ્માત્ર પ્વ્લપ છે. આ વાત ગુજરાતે વધુ એ્વાર સાપ્બત 
્રી છે.

રાજય સર્ારે સાવચેતીરૂપ લીધેલા પગલાઓનાં ્ ારણે મયોટા 
જાનમાલના નુ્શાનમાંથી ગુજરાત ઉગરી ગયુ છે.એટલુ જ નપ્હ, 
મુખય મંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની સંવેદનશીલતા, તવદરત 
પ્નણ્ષયશપ્ક્ત અને ્ુશળ આયયોજનનયો વધુ એ્ પુરાવયો મળયયો. 

મનમાં એ્ સવાલ ઉદભવે ્ે ચક્વાત ઉદભવે છે ્ેવી રીતે 
? જયારે પ્ભન્ન-પ્ભન્ન તાપમાન ધરાવતા બે વાયુરિવાહયો સામ-સામે 
આવે છે તયારે પરસપર ભળી જવાને બદલે અથડાય છે. તેમના 
પ્મલનસથાન (સપધા્ષસપાટી) પાસે હવાનું દબાણ એ્ાએ્ વધી 
જાય છે. આ પ્વસતારમાં ચક્વાતની શરૂઆત થાય છે.

ચક્વાતના ્ ેન્દ્રમાં હલ્ું દબાણ હયોય છે અને ્ ેન્દ્રથી દૂર જતાં 
દબાણ ભારે (વધતું થતું જાય છે. �્થવીની ધરીમાં ગપ્તને લીધે 
પવનયો મધયના હલ્ા દબાણ તર્ ધસી આવીને ચ્રાવયો લઈને 
જમીનસપાટી ઉપરથી ઊંચે ચડે છે, ચક્વાતમાં પવનયોની ગપ્ત 
ઉતિર ગયોળાધ્ષમા ંઘદડયાળના ્ ાટંાના ્ રવાની પ્વરદ્ દદશામા ંઅને 

તાઉતે પહેલાં, તાઉતે દરવમયાન, તાઉતે પછી
CM શ્ી રૂપાણી એટલે સતત ર્ગતાં, દોડતાં, મુશ્કેલીઓ સામે લડતાં પ્રહરી

રાહત સહાય માટે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડની વડાપ્રધાનશ્ીની ર્હેરાત
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દપ્ક્ણ ગયોળાધ્ષમાં ઘદડયાળના ્ાંટાના ્રવાની દદશામાં હયોય છે.
ચક્વાત યરુયોપ અન ેઅમદેર્ા ્ખડંના હવામાનમા ંમયોટા ્ ેર્ાર 

લાવે છે. તે જાન-માલને ભારે નુ્સાન ્રે છે. પ્વશ્વમાં સૌથી 
પ્વનાશ્ ચક્વાત એન્ટાદટ્ષ્ા ્ખંડમાં ્ૂં્ાય છે. ભારતમાં ્યોઈ્ 
વાર આવા તયો્ાની ચક્વાતયો સમુદ્ર પરથી ભેજ લઈને આવે છે 
તયારે વૃસષ્ટ આપે છે. તેમજ સમુદ્રદ્નારાની પાસેના પ્વસતારયોમાં 
ભારે તારાજી સજવે છે. 1999મા ંગુજરાત (્ચછ)મા ંઆવલેા તયો્ાની 
ચક્વાતે ભયં્ર તારાજી સર્જી હતી. 29 ઑકટયોબર, 1999માં 
ઓદડશાના સમુદ્રદ્નારા પર આવેલયો ચક્વાત સૌથી ભયાન્ 
હતયો. તેની ગપ્ત દર ક્લા્ ૨૬0 દ્મીની હતી. 

ગજુરાત પર આવલેુ ંઆ વ્ખતનુ ંઆ તાઉત ેવાવાઝયોડ ુભયાવહ 
અને પ્વનાશ્ારી હતું. સયોમવારે ૧૭મી 
મેના રાત્રે ૮.૩૦ ્લા્ે જયારે ઉનાના 
દદરયા્ાંઠેથી એ ગુજરાતમાં રિવેશયુ તયારે 
૧૭૫ દ્.મી. રિપ્ત ્લા્ની ઝડપે પવન 
્ંૂ્ાવાનયો શરૂ થયયો હતયો. તયારબાદ સતત 
૨૮ ્લા્ સુધી ગુજરાતના અલગ-
અલગ પ્વસતારયોને ધમરયોળતું અને તીવ્ર 
પવન તથા વરસાદ સાથે આ વાવાઝયોડું 
ઉના દદરયા્ાંઠાથી લઈન ેઉતિરગજુરાતના 
બનાસ્ાંઠાની સરહદ સુધીના સમગ્ર 

ગુજરાતને ચીરીને પસાર થયું. 
ચક્વાત પ્વશ્વના દેશયોમાં જુદાં જુદાં નામથી ઓળ્ખાય છે. 

જેમ્ે વેસટ ઇસન્ડઝ અને મેસકસ્યોના અ્ખાતમાં દર્ેન, જાપાન 
અને દ્પ્લપીન્સમાં ટાઈન, યુ.એસ.માં ટૉનવેડયો અને ઓસરિેપ્લયામાં 
પ્વલી-પ્વલીઝ તરી્ે ઓળ્ખાય છે.

દ ર ઝ ી ય યો નલ  સ પે શ યલ ા ઈઝ  પ્ મ ટ ી ર ી ય યો લ યોજી્લ 
સને્ટર(આરએસએમસી) અન ેરિયોપ્પ્લ સાઈ્લયોન વયોપ્ન્ષગ સને્ટર 
(ટીસીડબલયુસી) પ્વશ્વના ્યોઈપણ મહાસાગર પ્વસતારમાં ઊભા 
થયલેા ંચક્વાતન ેસયંકુ્ત રીત ેનામ આપવાન ુ્ ામ ્ રે છે. પ્વશ્વમાં 
્ુલ ૬ આરએસએમસી છે. જેમાનંુ ંએ્ ઇસન્ડયન પ્મટીરીયયોલયોજી્લ 
દડપાટ્ષમેન્ટ છે. વલડ્ષ પ્મટીરીયયોલયોજી્લ ઓગવેનાઈઝેશન 

(ડબલયુએમઓ) અને યુનાઈટેડ નેશન 
ઈ્યોનયોપ્મકસ એન્ડ સયોપ્શયલ ્પ્મશન ્યોર 
એપ્શયા પેપ્સ્ી્ વર્ષ ૨૦૦૦થી પ્વશ્વમાં 
આવતા ચક્વાતના નામયો સુપ્નપ્ચિત ્ રે છે. 
વર ્ષ  ૨૦૦૦માં  ડબલયુએમઓ અને 
ઈએસએ્એપીમાં પ્વશ્વના આઠ દેશયોની 
્પ્મદટ ચક્વાતના નામ નક્ી ્રતી હતી. 
જેમાં  બાંગલાદ ેશ, ભારત, માલદીવ, 
મયાનમાર, ઓમાન, પાદ્સતાન, શ્ીલં્ા 
અને થાઈલેન્ડ દેશયો હતા. તયારબાદ 

કોનદ્ર સરકારનાં પોકોજ ઉપરાંત 
રાજ્ય સરકારનાં ખાસ 

પોકોજ થકી CM રૂપાણીઅો 
અસરગ્રસતાોનાં આંસુ 

લુછવા અનો જખમાો રૂઝવવા 
ગજબનાક તવરા િશા્વવી
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૨૦૧૮માં ઈરાન, ્તાર, સાઉદી અરેપ્બયા, સંયુક્ત આરબ 
અપ્મરાત અને યમન નવા પાંચ દેશયોનયો ઉમેરયો થતાં હવે ્ ુલ ૧૩ 
દેશયો ચક્વાતના નામ આપવા માટેની ્ પ્મદટમા ંસામલે છે. એપ્રિલ 
૨૦૨૦માં આ ૧૩ રાષ્ટ્રયોએ ૧૩-૧૩ નામયો આપીને ્ુલ ૨૬૯ 
ચક્વાતયોના નામયોની સૂપ્ચ બહાર પાડી.

ગુજરાત પર ત્રાટ્ેલા આ ચક્વાતને નામ આપનાર દેશ 
મયાનમાર છે. મયાનમારમા ં‘તાઉત’ે શબદનયો અથ્ષ પ્વપ્ચત્ર રિ્ારનયો 
ઘેરયો અવાજ ્રતી ગરયોળી એમ થાય છે.

તાઉતે વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાનમાં 
રાહત સહાય માટે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડની 

વડાપ્રધાનશ્ીની ર્હેરાત
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ 

મયોદીએ ગુજરાત પર આવેલા તાઉતે વાવાઝયોડાની આપદાના 
બીજા જ દદવસે ગુજરાતના અસરગ્રસત પ્વસતારયોની મુલા્ાતે 
આવીને અને થયેલી તારાજીનું હવાઇ પ્નરીક્ણ ્રીને ગુજરાત 
રિતયેની પયોતાની પ્ચંતા, લાગણી અને રિેમ દશા્ષવયયો તે માટે સમગ્ર 
ગજુરાતની જનતા વતી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદીનયો હૃદયપૂવ્્ષ  આભાર 
વયક્ત ્યયો હતયો. 

વડારિધાનશ્ીએ તાઉતે વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત પ્વસતારયોનું 
હવાઇ પ્નરીક્ણ ્ રીન ેપદરસસથપ્તનયો તાગ મેળવયા બાદ અમદાવાદ 
આવીને રાજયના વદરઠિ સપ્ચવયો સાથેની ઉચ્સતરીય બેઠ્માં 
સમગ્ર પદરસસથપ્તની ઉંંડાણપૂવ્ષ્ સમીક્ા ્રી, સસથપ્તનું આ્લન 
્યુ્ષ સાથયોસાથ ્યોરયોના- ્યોપ્વડ સંક્મણ પ્નયંત્રણ માટેના રાજય 
સર્ારના પગલાંઓ અને ઉપાયયોની જાણ્ારી મેળવી સંતયોર 
વયક્ત ્યયો. 

રિધાનમંત્રીશ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદી ગુજરાત પર જયારે જયારે 
્યોઇ પ્વપદા ્ે આ્ત આવી તયારે મદદ અને સહાય માટે હંમેશા 
તવદરત રિપ્તસાદ આપે જ છે.

તાઉતે વાવાઝયોડાથી થયેલા નુ્સાનમાં પણ તત્ાલ ૧૦૦૦ 
્રયોડ રૂપ્પયાની સહાય, વાવાઝયોડાથી મૃતયુ પામેલા લયો્યોને રૂ. ૨ 

લા્ખ અને ઇજાગ્રસતયોને રૂ. ૫૦,૦૦૦ની સહાય જાહેર ્રીને 
તેમણે ગુજરાત રિતયેની પયોતાની હમદદવી, લાગણી અને 
આપ્તજનભાવ દશા્ષવયા હતા.

આ તાઉત ેવાવાઝયોડાની પ્વપદામાથંી રાજય સર્ારના વણથ્ 
પદરણામ્ારી પગલાઓ અને જનતાજનાદ્ષનની જાગરૂ્તાને 
પદરણામે આપણે આ વાવાઝયોડાની આ્તમાંથી સાંગયોપાંગ પાર 
ઉતયા્ષ અને ્યોઇ મયોટી નુ્સાની ્ે જાનહાની થઇ નથી ,મુખય 
મંત્રીશ્ીએ તેની પ્વસતૃત પ્વગતયો રાજયના રિજાજનયોને સયોપ્શયલ 
મીદડયા પલટે્યોમ્ષ ્ ેસબુ્ ના માધયમથી સબંયોધન ્ રતા ંઆપી હતી. 

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ તીવ્ર વાવાઝયોડા સામે 
ગુજરાતમાં નુ્સાની અને જાનહાની બહુ મયોટા પાયે થયા નથી 
તે માટે ગુજરાત ઉપરની સયોમનાથ દાદાની ્ૃપા, દ્ાર્ાધીશના 
આશીર અને મા જગદંબાની અમી દ્રસષ્ટને ્ારણે તેમજ રાજય 
સર્ારના આગયોતરા આયયોજન, અગમચેતી અને આયયોજનબદ્ 
સમયસરના પગલાંઓને ્ારણે આપણે આ ્ુદરતી આ્તમાંથી 
પાર ઉતયા્ષ છીએ તેમ પણ ઉમેયુાં હતું. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ્ હ્ ં્ ે, તાઉત ેવાવાઝયોડાનયો ગજુરાતે 
સંપૂણ્ષ તા્ાત સાથે મુ્ાબલયો ્યયો છે. આ માટે રાજય સર્ારના 
તમામ પ્વભાગયો, પ્જલ્ા વહીવટીતંત્રયો અને વદરઠિ અપ્ધ્ારીઓ 
તથા મંત્રીશ્ીઓનયો અથાગ પદરશ્મ અને આગવી સૂઝ ્ારગત 
નીવડ્ા છે. આ માટે મુખયમંત્રીશ્ીએ ટીમ ગુજરાતને અપ્ભનંદન 
આપયા હતા. 
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ગુજરાત ્દી ન “ઝુકયું છે ્ે ન રયો્ાયું છે” પ્વ્ાસના માગવે 
પવૂ્ષવત આગળ વધવાનયો આપણયો સં્ લપની આગવી ્ખમુારી ધરાવે 
છે. વાવાઝયોડુ ંપસાર થયાના ગણતરી ્ લા્યોમા ંજ વીજળી, પાણી, 
રયોડ-રસતા વગેરેની પદરસસથપ્ત પૂવ્ષવત ્ રવા રાજય સર્ારનું તંત્ર 
સતત પદરશ્મરત થયુ ંહત ુઅન ેસમગ્ર પદરસસથપ્તન ેથાળે પાડવાના 
આયયોજનબદ્ રિયાસયો થયા હતા.

પૂવજા તૈયારીઓ અને અસરકારક પગલાં
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાત પર આવનારા 

સંભપ્વત તાઉતે વાવાઝયોડાની સસથપ્ત અને તેનયો સામનયો ્રવા 
માટે રાજય સર્ારની સજ્જતાની સંપૂણ્ષ તૈયારીઓની સવ્ષગ્રાહી 
સમીક્ા માટે ઉચ્સતરીય બેઠ્યો યયોજી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ ઝીરયો 
્ેઝયુઆલીટીનાં એરિયોચ સાથે વહીવટી તંત્રને તમામ તૈયારીઓ 
્રવા આગયોતરી સૂચનાઓ આપી હતી. ્યોપ્વડ-19ની રિવત્ષમાન 
પદરસસથપ્ત ધયાને લઈને સૌરાષ્ટ્ર અને ્ચછનાં દદરયા્ાંઠાનાં 
પ્જલ્ાઓમાં જયાં આ વાવાઝયોડાની અસર થઈ શ્ે છે તેવા 
પ્જલ્ાઓમાં ્યોપ્વડ હયોસસપટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ગંભીર 
દદવીઓ માટે પ્વશેર વયવસથાઓ પણ મખુયમતં્રીશ્ીનાં માગ્ષદશ્ષનમાં 
્રવામાં આવી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ તાઉતે વાવાઝયોડાનાં સંદભ્ષમાં ગાંધીનગરમાં 
સટેટ ઈમરજન્સી ઓપરશેન સેન્ટર ્ખાતે રાજયનાં ઉચ્ 
અપ્ધ્ારીઓ સાથ ેતા્ીદની સમીક્ા બઠે્ યયોજી હતી અન ેતમામ 
પ્જલ્ાઓના વહીવટીતંત્રને સટેન્ડ-ટુ રહેવાના આદેશયો ્યા્ષ હતા 
તેમજ પ્વપ્વધ પ્જલ્ાઓનાં લયો્યોને સલામત સથળે સથળાંતર 
સપ્હતની માઈક્યો પલાપ્નંગ વયવસથાની પણ સમીક્ા ્રી હતી. 
મુખયમંત્રીશ્ીનાં દદશાપ્નદદેશમાં 2 લા્ખથી વધુ લયો્યો તેમજ 
પશુપાલ્યોનાં પશુઓનું સલામત સથળે સથળાંતર ્રવામાં આવયું 
હતું. વાવાઝયોડાનાં પદરણામે વીજ પુરવઠાને અસર પડે તયો સતવરે 

દુરસતી ્ામ માટે 661 જેટલી ટીમ તૈયાર હતી, 744 આરયોગય 
ટીમ, 160 આઈ.સી.ય ુઓન વહીલસ, 607 જટેલી 108 એમબયલુન્સ 
જરૂર જણાયે સેવામાં લઈ શ્ાય તે માટે ્ખડેપગે રા્ખવામાં આવી 
હતી. ્ યોરયોના-્યોપ્વડની સારવાર લઈ રહેલા દદવીઓ માટે સપપે્શયલ 
્ેર ્ રીન ે1400 જટેલી ્ યોપ્વડ હયોસસપટલયોમા ંપાવર બે્ અપ ડી.જી. 
સેટ તૈયાર રા્ખવા સૂચનાઓ અપાઈ હતી. 1000 ટન 
ઓસકસજનની જરૂદરયાત સામે 1700 ટન વધારાનયો જ્થથયો સરુપ્ક્ત 
્યયો હતયો. રેમડીસીવીર ઈન્જે્શનયો પણ દદરયા્ાંઠાના 
પ્જલ્ાઓમાં મયો્લી દેવાયા હતા.

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીની સર્ારે આ વાવાઝયોડામાં 
્યોઈ જાનહાપ્ન ન થાય તવેા ‘ઝીરયો ્ ેઝયઆુલીટી’ અપ્ભગમ સાથે 
દદરયા્ાંઠાના પ્જલ્ાઓ ગીર સયોમનાથ, પયોરબંદર, અમરેલી, 
ભાવનગર, જૂનાગઢ, ્ચછ, જામનગર, દ્ાર્ા, વલસાડ, ભરૂચ 
સપ્હતનાં પ્જલ્ાઓમાં દદરયા્ાંઠે વસેલા તેમજ ્ાચા મ્ાનયોમાં, 
નદી દ્નારે વસતા લયો્યોનું સલામત સથળે સથળાંતર ્રાવવાની 
્ામગીરી વગેવાન બનાવી હતી. દદરયામા ંમાછીમારી માટે ગયલેા 
બધા જ માછીમાર-સાગર્ખેડૂઓ સલામત રીતે પરત આવી ગયા 
હતા, આ સંભપ્વત વાવાઝયોડાની તીવ્રતા અને વયાપ્તાની 
સંભાવનાઓ જોતાં રાજય સર્ારે બચાવ-રાહતનાં આગયોતરાં 
આયયોજનમાં ્યોઈ ્ચાશ રા્ખી નથી.

સતત મોવનટરીંગ
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાત પર તાઉતે નામનું 

પ્વનાશ્ વાવાઝયોડું ત્રાટકયું એ પહેલાં ્ંરિયોલરૂમ પહોંચી ગયા 
હતા. સતત બે દદવસ સુધી તેમણે મધરાત સુધી અને પરયોદઢયા 
સુધી ્ન્રિયોલ રૂમ સંભાળયયો. આ ઘટના દશા્ષવે છે ્ે, ગુજરાતનાં 
રિતયે્ નાગદર્ની તેમને પ્ચંતા છે. ્ ંરિયોલરૂમ ્ખાતે મુખયમંત્રી  શ્ી 
રૂપાણીએ એર્યોસ્ષનાં અપ્ધ્ારીઓ સાથે વીદડયયો-્યોન્્રન્સ યયોજી 
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હતી, જમેા ંજરૂર પડે ્ યોરયોનાના ંઈમરજન્સી દદવીઓ અન ે્ સાયલેા 
લયો્યોને એરપ્લફટ ્રવા પણ ચચા્ષ ્રવામાં આવી હતી. તેઓએ 
રાજયના ંતમામ પ્જલ્ા જયા ંવાવાઝયોડુ ંત્રાટકયુ ંછે ત ેઅગં ે્ લકેટર 
સાથે વીદડયયો-્યોન્્રન્સથી વાત ્રી હતી તેમજ ્યોપ્વડ 
હયોસસપટલમાં શું સસથપ્ત છે તથા સંબંપ્ધત અપ્ધ્ારયોને ્યોઈ 
ગ્લતમાં ન રહેવાની પણ સૂચના આપી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
ગાંધીનગરનાં સટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ્ખાતે ઉપસસથત 
રહી તાઉત ેવાવાઝયોડાના ંલને્ડ્યોલ અન ેરાજય પરથી પસાર થવાની 
સંપૂણ્ષ રિપ્ક્યા પર નજર રા્ખી રહ્ા હતા. તેમણે મયોડી રાત્ર ે
ગાંધીનગરના સટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં મુખય સપ્ચવ 
શ્ી સપ્હત રાજય સર્ારનાં તમામ પ્વભાગનાં વદરઠિ સપ્ચવયો 
સાથે સવ્ષગ્રાહી સમીક્ા બેઠ્ યયોજીને આ વાવાઝયોડાની ગપ્ત, 
સસથપ્ત અન ેતીવ્રતા પ્વશનેી રજરેજની 
માપ્હતી મેળવી હતી તેમજ વલસાડ 
અને ગીર સયોમનાથનાં ્ લે્ટરયો અને 
અ પ્ ધ ્ ા ર ી ઓ  સ ા થે  સ ટ ટે 
્ ન્ રિ યો લરૂમમ ાં થ ી  ટ ેલ ી ્ યો પ્ ન ્ 
હયોટલાઈન દ્ારા વાતચીત ્રીન ે
તાઉતે વાવાઝયોડાની સસથપ્તની માપ્હતી 
મેળવી હતી.

મુખયમંત્રીએ ્ખાસ વીજ પુરવઠયો 
જળવાઈ રહે, ્યોરયોના સંક્પ્મત 
વયપ્ક્તઓની સારવારમાં ્યોઈ 
અવરયોધ ના આવે વગેરે બાબતયોને 
અગ્રતા આપીને ઝીરયો ્ેઝયુઆપ્લટી 
અપ્ભગમથી સતત સત્્ક રહેવા અને 
તેમના પ્જલ્ાની સસથપ્તની માપ્હતી 
સટ ેટ ્ન્રિયોલ રૂમમાં પહયોચાડતા 

રહેવાની સૂચના આપી હતી. આ પ્સવાય મુખયમંત્રી શ્ી રૂપાણીએ 
સટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ્ખાતે હવામાન પ્વભાગના 
ડાયરેકટર પાસેથી ગુજરાતમાં તાઉતે વાવાઝયોડાની સસથપ્ત અને 
આવનારા સમયમા ંકયા ંપ્વસતાર રિભાપ્વત થશ ેત ેઅગંનેી માપ્હતી 
મેળવી હતી.

અસરગ્રસત વવસતારો-વયવતિઓને સહાય
વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મયોદીએ ગીર સયોમનાથ, ભાવનગર 

તેમજ અમરેલી પ્જલ્ાનાં પ્વસતારયોનું હવાઈ પ્નરીક્ણ ્રીને 
ગુજરાતમાં તાઉતે વાવાઝયોડાને ્ારણે સજા્ષયેલી પદરસસથપ્તનું 
આ્લન ્ યુાં હતું. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી તેમની સાથે 
ઉપસસથત રહ્ા હતા. તાઉતે વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત ગુજરાતનાં 
પ્વપ્વધ પ્વસતારયોનાં હવાઈ પ્નરીક્ણ બાદ વડારિધાન શ્ી 
નરેન્દ્રભાઈ મયોદીએ તાત્ાપ્લ્ રાહત ્ામગીરી ્રવા માટે રૂ. 
1000 ્ રયોડ તમેજ મૃત્યોના ંપદરજનયોન ેરૂ. 2 લા્ખ અન ેઈજાગ્રસત 
લયો્યોને રૂ. 50000ની નાણા્ીય સહાયની જાહેરાત ્રી છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ સહાય બદલ સમગ્ર 
ગુજરાત વતી રિધાનમંત્રીશ્ીનયો આભાર વયક્ત ્યયો હતયો.

આ ઉપરાંત મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયમાં 
તાઉતે વાવાઝયોડાને ્ ારણે જીવ ગુમાવનાર મૃત્યોનાં વારસદારયોન ે
ગુજરાત સર્ાર તર્થી 4 લા્ખ રૂપ્પયાની સહાય આપવાની 
જાહેરાત ્રી હતી. આ સહાય ભારત સર્ારે જાહેર ્રેલી 
રૂપ્પયા 2 લા્ખની સહાય ઉપરાંત અપાશે. આમ, રાજયમાં 
વાવાઝયોડાથી મૃતયુ પામેલા વયપ્ક્તઓના વારસદારયોને ્ુલ 6 
લા્ખ રૂપ્પયાની સહાય મળશે. આ ઉપરાંત, વાવાઝયોડામાં ઈજા 
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પામેલા લયો્યોને રાજય સર્ાર 50 હજાર રૂપ્પયાની સહાય 
આપશે. આ સહાય પણ વડારિધાનશ્ીએ જાહેર ્રેલી સહાય 
ઉપરાંત રાજય સર્ાર આપશે. એટલે ્ે, ઈજાગ્રસતયોને ્ુલ 1 
લા્ખ રૂપ્પયાની સહાય અપાશે.

તાઉત ેવાવાઝયોડાન ેપદરણામ ેમ્ાનયો, ઝપૂડાઓં વગરેેન ેથયલેા 
નુ્સાનની સહાય માટેનયો મહતવપૂણ્ષ પ્નણ્ષય મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ લીધયો હતયો અને મ્ાનયોને થયેલા નુ્સાન 
અંગે સહાયના ધયોરણયો જાહેર ્યા્ષ જે મુજબ સંપૂણ્ષ નાશ પામેલા 
મ્ાનયો માટે રૂ. 95100ની સહાય, અશંત: નુ્ સાન પામલેા મ્ાનયો 
માટે રૂ. 25000ની સહાય, ઝૂંપડાઓ માટે રૂ. 10000ની સહાય, 
પશુ રા્ખવાની જગયા ગમાણ, વાડાને થયેલા નુ્સાન માટે રૂ. 
5000ની સહાય જાહેર ્રવામાં આવી. આટલું જ નહીં પરંતુ 
વાવાઝયોડાનાં ્ ારણ ેસથળાતંર થયલેા પખુતવયની વયપ્ક્તન ેરૂ. 100 
રિપ્તદદવસ, બાળ્યોને રૂ. 60 રિપ્તદદન ્ેશડયોલ આપવામાં આવયું 
છે. 16 અને 17 મેએ સથળાંતર થયેલા લયો્યોને સાત દદવસની 
્ેશડયોલ ચૂ્વાય છે. 18 મેએ સથળાંતર થયેલા લયો્યોને ત્રણ 
દદવસની ્ેશડયોલ ચૂ્વાય છે.

મખુયમંત્રી શ્ી રૂપાણીના ંનતેૃતવ તળેની રાજય સર્ારે તાઉ-તે 
વાવાઝયોડાન ે્ારણે નુ્ સાન પામલેા પા્ન ેલઈ ્ખડેતૂયો માટે રાહત 
આપતયો પ્નણ્ષય પણ ્યયો હતયો. જ ેવૃક્યો નાશ પામયા છે તને ેએ્ 
હેકટર દીઠ રૂપ્પયા 1 લા્ખની સહાય 2 હેકટરની મયા્ષદામા ંઆપશ.ે 
જયારે જ ેબાગાયતી પા્યો ્ખરી ગયા છે અન ે33થી વધ ુટ્ા નુ્ સાન 
થયુ ંછે તેન ેહેકટર દીઠ રૂ. 30000ની બે હેકટરની મયા્ષદામા ંસહાય 
આપવામા ંઆવશ.ે જયારે ઉનાળ ુપા્ એવા તલ, બાજરી જવેા 
પા્યોમા ં33 ટ્ાથી વધ ુનુ્ સાની હશે ત ે્ખડેતૂયોન ેહેકટર દીઠ રૂ. 
20 હજારની સહાય ્રવામા ંઆવશ.ે રાજયમા ંહાલ ્ૃપ્ર ક્તે્રમાં 

થયલેા નુ્ સાનીના સવવે માટે 600થી વધ ુટીમયો ્ાય્ષરત છે. ત ેપૈ્ી 
્ેટલી્ ટીમયો વયાપ્ નુ્ સાન થયુ ંછે, તેવા અમરેલી, ગીર સયોમનાથ, 
જનૂાગઢ, ભાવનગર અન ેબયોટાદ સપ્હત રિભાપ્વત પ્જલ્ાઓમાં 
નુ્ સાનનયો સવવે ્રી રહી છે.

વાવાઝોડાથી અસરગ્રસત વવસતારોમાં 
CMની મુલાકાત

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયમાં તાઉતે 
વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત પ્જલ્ાનાં અંતદરયાળ ગામયોની સતત 
બે દદવસ સુધી જાત-મુલા્ાત લઈને આ વાવાઝયોડાને ્ારણે 
થયેલી નુ્સાની અને ગામની સસથપ્તનયો કયાસ મેળવયયો હતયો. 
મુખયમંત્રી શ્ી રૂપાણીએ ઉના, ગીર-સયોમનાથ, અમરેલી, 
રાજુલા સપ્હતનાં ગામયોની મુલા્ાત લઈને ગ્રામજનયો સાથે 
સંવાદ ્યયો હતયો, અને આ પ્વસતારયોમાં વાવાઝયોડાથી સજા્ષયેલી 
પ્વ્ટ સસથપ્તનયો પ્ચતાર મેળવયયો હતયો. ગ્રામજનયો પાસેથી તેમણે 
વાવાઝયોડાને ્ ારણે ગામમાં સજા્ષયેલી સસથપ્તની માપ્હતી મેળવી 
હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ અસરગ્રસત ગ્રામજનયો સાથે પણ 
સંવેદનાપૂવ્ષ્ સંવાદ ્ રીને આ આપદામાં રાજય સર્ાર તેમની 
પડ્ખે હયોવાનયો સપ્ધયારયો આપયયો હતયો. આ અગાઉ, મુખયમંત્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈએ વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત ગીર સયોમનાથ 
પ્જલ્ાના પ્વપ્વધ પ્વસતારયોનું હવાઈ પ્નરીક્ણ ્યુાં હતું. શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ અસરગ્રસત ગ્રામજનયોનાં તૂટી ગયેલા 
– પડી ગયેલા મ્ાનયો અને બયોટસ વગેરેની પ્વગતયો સથળ પર 
જઈને સાંભળી આ પ્વપદામાં રાજય સર્ાર સાગર્ખેડૂ, 
માછીમારયોની સહાયતા માટે રિપ્તબદ્ રહેશે તેવયો પ્વશ્વાસ 
આપયયો હતયો.

અસરગ્રસત વવસતારોનું 
હવાઇ વનરીક્ણ કરતા વડાપ્રધાનશ્ી

વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મયોદી ગજુરાતમા ંતાઉત ેવાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત 
પ્વસતારયોના હવાઈ પ્નરીક્ણ માટે ભાવનગર એરપયોટ્ષ ્ખાત ેઆવી પહોંચતા 
મખુયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી, મેયર શ્ીમતી ્ ીપ્ત્ષબાળા દાણીધરીયા, મખુય 
સપ્ચવશ્ી અપ્નલ મુ્ ીમ, મહેસલૂ પ્વભાગના અપ્ધ્ મખુય સપ્ચવ શ્ી પં્જ 
્ુમાર, ્લે્ ટર શ્ી ગૌરાગં મ્વાણાએ તમેન ેઆવ્ાયા્ષ હતા. વડારિધાનશ્ી 
ભારતીય વાયદુળના પ્વશરે પ્વમાન માર્ત ેભાવનગર એરપયોટ્ષ ્ખાત ેઆવી 
પહોંચયા બાદ એર્યોસ્ષના હેપ્લ્યોપટરમા ંસૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ગીર સયોમનાથ 
અન ેભાવનગર પ્જલ્ાના તાઉત ેવાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત અસરગ્રસત પ્વસતારયોનું 
એ્ ્લા્ સધુી હવાઈ પ્નરીક્ણ ્યુાં હતુ.ં હવાઈ પ્નરીક્ણ ્યા્ષ બાદ તઓે 
ભાવનગરથી અમદાવાદ જવા રવાના થયા હતા. આ રિસગં ે મયપુ્નપ્સપલ 
્પ્મશનર શ્ી એમ.એ.ગાધંી, પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્ી વરૂણ્ુમાર બરનવાલ, 
પ્જલ્ા પયોલીસ વડાશ્ી જયપાલપ્સહં રાઠૌર ઉપસસથત રહ્ા ંહતા.ં •
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વાવાઝોડા સામે  
આગોતરં આયોજન

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીનાં 
નેતૃતવમાં રાજય સર્ારની સત્્કતા, 
આગયોતરા આયયોજન અને લયો્યોના 
સહ્ારથી ગુજરાતમાં તાઉતે વાવાઝયોડાથી 
મયોટી જાનહાપ્ન ટાળી શ્ાઈ હતી. 
ચક્વાતથી એ્ સતર નીચું ગણાતું તાઉતે 
નામનુ ંવાવાઝયોડુ ં24 ્ લા્થી વધ ુગજુરાત 
પર રહેવાથી વયાપ્ નૂ્શાન થઈ શ્ે તેમ હતું પરંતુ રાજય 
સર્ારે વાવાઝયોડું આવે એ પહેલાનાં ત્રણ દદવસ અગાઉથી જ 
બધી તૈયારીઓ પૂણ્ષ ્રી લીધી હતી. આગયોતરા આયયોજન, 
અગમચેતી અને રાજય સર્ારનાં મંત્રીઓથી લઈને નાનામાં 
નાના ્મ્ષચારીનાં સપ્ક્ય રિયત્નયો તથા ગુજરાતનાં લયો્યોનાં 
અભૂતપૂવ્ષ સહ્ારથી ગુજરાત તાઉતે વાવાઝયોડામાંથી સાંગયોપાંગ 
મુક્ત થયું હતું. 

મખુયમતં્રી શ્ી રૂપાણીના ંમાગ્ષદશ્ષનમા ંરાજયમા ંસમગ્ર પદરસસથપ્ત 
પવૂ્ષવત ્રવા માગ્ષ-મ્ાન, ઊજા્ષ સપ્હતના ંપ્વભાગયો યુદ્ના ંધયોરણે 
્ામે લાગયા હતા. વાવાઝયોડાની પ્વશેર અસર થઈ છે એવા 
પ્જલ્ાઓમા ંસર્ારના તમામ પ્વભાગયો યદુ્ના ધયોરણ ેદરસટયોરેશન 

અન ેરાહત ્ામગીરી શરૂ ્રવામા ંઆવી 
હતી, માત્ર ેબ ેદદવસમા ંપદરસસથપ્ત પવૂ્ષવત્ 
થઈ જનજીવન સામાન્ય થઈ ગયુ ંહતુ.ં તાઉતે 
વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત દદરયાઈ પટ્ીનાં 
પ્વસતારયોન ે યુદ્નાં ધયોરણ ે ્રી બઠેા ્રી 
દેવામા ંઆવયા હતા. વીજ પરુવઠયો-પાણી 
પરુવઠયો તવરાએ પૂવ્ષવત થઈ ચકૂયયો હતયો. 
્યોઈ ્ લપના પણ ન ્ રી શ્ે એટલા ઓછા 
સમયમા ંવાવાઝયોડા બાદ તવદરત ્ાય્ષવાહી 

્રીન ેસમગ્ર સસથપ્ત સામાન્ય ્ રી દેવામા ંઆવી હતી. આવા વાવાઝયોડાં 
પછી આટલી ઝડપ ેરાજય ઊભુ ંથઈ ગયુ ંહયોય તવેી આ ્ દાચ રિથમ 
ઘટના હશ.ે

નુકસાન પામેલા બાગાયતી પાકોને 
પુન:સથાવપત કરવાનો નવતર અવભગમ
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ તાઉતે વાવાઝયોડામાં 

બાગાયતી પા્યોને થયેલા નુ્સાન બદલ આપ્થ્ષ્ વળતર ચૂ્વવા 
પ્સવાય બાગાયતી પા્યોન ે્ રી પનુ:સથાપ્પત - દરસટયોરેશન ્ રવાનયો 
નવતર અપ્ભગમ અપનાવયયો હતયો. આવયો અનયો્ખયો પ્વચાર પણ 
એ જ શાસ્ને આવે જે રિપ્તપળ રિજાની પ્ચંતા ્ રતયો હયોય. તાઉતે 

તાઉતોનાં આફ્ટરશાોક્, કાોરાોના 
અનો બલોક ફંગસ સામો CM 
રૂપાણીઅો રીતસર ભીિણ 

સંગ્રામ માંડાો છો, આ વ્યાદધ-
ઉપાદધઆોનો તોઆો આયાોજનબદ્ધ 

રીતો હંફાવી રહ્ા છો
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વાવાઝયોડામાં નાશ પામેલા બાગાયતી પા્યો નાપ્ળયેરી, ્ેરી 
(આંબા)ને ્રી પુન:સથાપ્પત - દરસટયોરેશન માટેની સંભાવનાઓ 
ચ્ાસી તે અંગે રાજયની ્ૃપ્ર યુપ્નવપ્સ્ષટીઓનાં તજજ્ ્ૃપ્ર 
વૈજ્ાપ્ન્યો ્ખેડૂતયોને તાંપ્ત્ર્ માગ્ષદશ્ષન પુરૂં પાડવાનાં મુખયમંત્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીનાં રિેર્ દદશાસૂચન અનુસાર ્ૃપ્ર, ્ખેડૂત 
્લયાણ અન ેસહ્ાર પ્વભાગ ેરાજયની ચાર ્ ૃપ્ર યપુ્નવપ્સ્ષટીઓનાં 
193 જેટલા ્ ૃપ્ર વૈજ્ાપ્ન્યોને તાઉતે વાવાઝયોડાથી વધુ અસરગ્રસત 
અને જયાં બાગાયતી પા્યોને સૌથી વધુ વયાપ્ નુ્શાન થયું છે 
ત ેપ્જલ્ામાં તાત્ાપ્લ્ મયો્લવાની વયવસથા ગયોઠવી હતી. અમરેલી 
પ્જલ્ામા ંદાતંીવાડા ્ ૃપ્ર યુપ્નવપ્સ્ષટીના 48, ભાવનગર પ્જલ્ામાં 
આણંદ ્ૃપ્ર યુપ્નવપ્સ્ષટીનાં 43, ગીર-સયોમનાથમાં જૂનાગઢ ્ૃપ્ર 
યુપ્નવપ્સ્ષટીનાં 78 તેમજ સુરત, વલસાડ અને નવસારી 
પ્જલ્ાઓમાં નવસારી ્ ૃપ્ર યુપ્નવપ્સ્ષટીનાં 24 એમ ્ ુલ 193 ્ ૃપ્ર 
વૈજ્ાપ્ન્યો અસરગ્રસત પ્જલ્ાઓમાં તત્ાલ પહયોચી ગયા છે. આ 
પ્વસતારયોમાં નુ્શાન પામેલા બાગાયતી પા્યોનાં સવવે સાથે 
નાપ્ળયેરી આંબા, ્ેળ, દાડમ અને લીંબુનાં ઝાડ-છયોડનાં 
પુન:વાવેતર - દરસટયોરેશન માટે આ ્ૃપ્ર વૈજ્ાપ્ન્યો તાંપ્ત્ર્ 
માગ્ષદશ્ષન ધરતીપુત્રયોને આપશે. આમ, મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીનાં માગ્ષદશ્ષનમાં આ નવતર રિયયોગની સ્ળતા આવનારા 
દદવસયોમાં દેશમાં બાગાયતી પા્યોનાં વૃક્યો-ઝાડપાનનાં વૈજ્ાપ્ન્ 
ઢબે પુન:સથાપન માટે રિેરણારૂપ બનશે. ્ૃપ્ર વૈજ્ાપ્ન્યો માટે પણ 
આ એ્ ત્ છે. દ્લડમાં જઈ ને તેઓ પયોતાની ્ુનેહ, જ્ાન, 
્યોઠાસૂઝ... બધું જ પુરવાર ્રી શ્ે છે.

માછીમારોને તવડરત સહાય માટે પડરવારદીઠ 
કેરડોલ ચુકવારે 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતના દદરયા્ાંઠા 
પ્વસતારયોમા ંત્રાટ્ેલા તાઉ-ત ેવાવાઝયોડાએ સજવેલી પ્વ્ટ સસથતીનયો 
તાગ અમેરલીના ્યોવાયા અને પીંપરી્ાંઠા ગામયોના સાગર્ખેડૂ-
માછીમાર પદરવારયોની પ્વત્ સવયં સાંભળીને મેળવયયો હતયો. 

મુખયમંત્રીશ્ી અસરગ્રસત પ્વસતારયો ્ખાસ ્રીને તાઉ-તે થી 
વધુ રિભાપ્વત એવા ગીર સયોમનાથ અને અમરેલીના ગામયોની 
મુલા્ાત અને પૂનવ્ષસન ્ાય્ષમાં માગ્ષદશ્ષન માટે હવાઇ માગવે 
પહયોચયા હતા. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ સમગ્ર પ્વસતારયોમાં તાઉ-તે 
વાવાઝયોડાના તીવ્ર પવન અન ેવરસાદન ેપદરણામે ઊભી થયલેી 
સસથતીનુ ંહવાઇ પ્નરીક્ણ ્ યુ્ષ હતુ.ં મખુયમતં્રીશ્ી અમરેલી પ્જલ્ાના 
રાજલુાના ્યોવાયા અન ેજા્રાબાદના પીપરી્ાંઠા ગામયોમાં જઇને 
સાગર્ખડે-ૂમાછીમાર પદરવારયો, ગ્રામજનયોન ેમળયા હતા. 

તેમણે ્યોમન મેન સી.એમ તરી્ે આ પદરવારયો-ગ્રામજનયોની 
વયથા-પ્વત્ સાંભળી અને તાઉ-તે ને ્ારણે તેમને થયેલા 
નુ્શાનની જાત માપ્હતી મુખયમંત્રી તરી્ે તેમની વેદનામાં 
સહભાગી થઇન ેમળેવી હતી. શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ અસરગ્રસત 
ગ્રામજનયોના તુટી ગયેલા – પડી ગયેલા મ્ાનયો અને બયોટસ 
વગેરેની પ્વગતયો સથળ પર જઇને સાંભળી આ પ્વપદામાં રાજય 
સર્ાર સાગર્ખેડૂ-માછીમારયોની સહાયતા માટે રિપ્તબદ્ રહેશે 
તેવયો પ્વશ્વાસ આપયયો હતયો. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગ્રામજનયો -સાગર્ખેડૂ-
માછીમારયો સાથનેી સવેંદનાસભર વાતચીતમાં 
્હ્ં ્ે, મયોટાભાગના માછીમાર પદરવારયોની 
બયોટસને આ વાવાઝયોડાએ મયોટું નુ્શાન ્યુ્ષ 
છે. આવી પ્વ્ટ સસથતીમાં સાગર્ખેડૂ-
માછીમારયોની આપ્જવી્ા માટે રાજય સર્ાર 
તેમને ્ેશડયોલ રૂપે તવદરત સહાય આપશે. 
એટલું જ નપ્હ, જે ્ાચા મ્ાનયોને નુ્શાન 
થયુ ંછે તેમને પણ પ્નયમાનસુાર યયોગય મદદ-
સહાય તંત્ર દ્ારા ચુ્ વાશ ેએમ શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ ઉમેયુ્ષ હતું. માછીમાર આગેવાનયો 
દ્ારા જે માછીમાર પદરવારયોના મ્ાનયોને 
નુ્સાન થયું છે અથવા તયો પડી જ ગયા છે 
તેવા મ્ાનયોને રીપેરીંગ અથવા પુન: ઊભા 
્રવા માટે નપ્ળયા તેમજ પતરા યયોગય ભાવે 
મળી રહે તે બાબતની રજૂઆત ્રી હતી.

આ સંદભવે મુખયમંત્રીશ્ીએ માછીમાર 
પદરવારયોના મ્ાનયો ્રી ઊભા થાય તે માટે 
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પતરા તમેજ નપ્ળયા યયોગય ભાવ ેમળી રહે ત ેજોવાની 
સંબંપ્ધત અપ્ધ્ારીઓને સૂચના પણ ્રી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીની આ મુલા્ાત દરપ્મયાન તેમની 
સાથે  ર ાજય મંત્રી  શ્ી ધમ વેન્દ્ર પ્સંહ જાડેજા, 
મુખયમંત્રીના મુખય અગ્રસપ્ચવ શ્ી ્ૈલાસનાથન, 
મહસુેલ પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્ી 
પં્જ્ુમાર, સહ્ારી અગ્રણી શ્ી દદલીપભાઈ 
સંઘાણી, અમરેલી પ્જલ્ા ્લે્ટર શ્ી, પ્જલ્ા 
પયોલીસ અપ્ધક્્શ્ી, સપ્હતના અપ્ધ્ારીઓ તેમજ 
સથાપ્ન્ પદાપ્ધ્ારીઓ તથા માછીમાર સમાજના 
આગેવાનયો ઉપસસથત રહ્ા હતા.

ઉનાના ગરાળ ગામના અસરગ્રસતો સાથે 
મુખયમંત્રીશ્ીનો સવંદેનાપૂણજા સવંાદ
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણી ગજુરાતમા ંતાઉ-ત ેવાવાઝયોડાને 

પદરણામ ેઊભી થયલેી પદરસસથતી અન ે્ખાસ ્રીન ેદદરયા્ાઠંાના 
પ્જલ્ાના ગામયો-પ્વસતારયોમા ંથયલે નુ્ શાન, તારાજીની જાત માપ્હતી 
મળેવવા અન ેગ્રામીણ નાગદર્યોની પ્વપદામા ંસહભાગી થવા ઉના 
તાલુ્ ાના ગરાળ ગામ ેપહયોચયા હતા. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ગાંધીનગરથી હવાઇ 
માગવે ઉનાના ગરાળ ગામે પહોંચતા સુધી માગ્ષમાં આવતા ગામયો-
પ્વસતારયોમાં તાઉ-તે વાવાઝયોડાએ સજવેલી પ્વ્ટ સસથતી અને 
નુ્શાનીનું હવાઇ પ્નરીક્ણ પણ ્યુ્ષ હતું. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ઉનાના ગરાળ ગામ ેઆ વાવાઝયોડાને 
પદરણામે લયો્યોના મ્ાનયો, ્ખેતીવાડીને થયેલા નુ્શાનનયો ્યાસ 
્ાઢવા ગ્રામજનયો સાથે લાગણીસભર સંવાદ ્યયો હતયો. 

તેમણે ગરાળના મપ્હલા સરપંચ મોંઘીબહેન અને ગ્રામજનયો 
પાસેથી આ વાવાઝયોડાએ સજવેલી તારાજીની આપપ્વતી 
સવંદેનાપવૂ્્ષ  સાભંળીન ેઆ પ્વપદામા ંરાજય સર્ાર ગ્રામજનયોની 
પડ્ખે હયોવાનયો સપ્ધયારયો આપયયો હતયો. મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્ર 
સપ્ચવ શ્ી ્ૈલાસનાથન, મહેસૂલ અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્ી 
પં્જ્ુમાર પણ આ વેળાએ મુખયમંત્રીશ્ી સાથે જોડાયા હતા. 

વાવાઝોડા અંગે રાજયોના આયોજનની સમીક્ા કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ી
્ેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે સંભપ્વત 

વાવાઝયોડાથી અસર પામનારા રાજયયોના મખુયમતં્રીઓ 
સાથે નવીદદલહીથી યયોજેલી પ્વદડયયો ્યોન્્રન્સ 
સમીક્ા બેઠ્માં શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી ભાવનગર 
્લે્ટર ્ચેરીથી જોડાયા હતા.

ભાવનગર પ્જલ્ા ્ લકેટર ્ ચરેી ્ખાતથેી વીદડયયો 
્યોન્્રન્સના માધયમથી ્ેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ી સાથે સંવાદ 
સાધતા મુખયમતં્રીશ્ીએ જણાવયંુ હતંુ ્ ે, વાવાઝયોડાની પદરસસથપ્તમાં 
ગજુરાતના દદરયા્ાઠંાના પ્જલ્ાઓમા ં્ યોવીડગ્રસત દદવીઓને ્ યોઈ 
પણ રિ્ારની હાલા્ી ન પડે તે માટે રાજય સર્ારે સદુ્રઢ આયયોજન 
્યુાં છે અને વૈ્સલપ્ વયવસથાઓ ઊભી ્રી છે.  

ભાવનગર શહેર અને પ્જલ્ાની ્યોરયોના સંક્મણ પ્નયંત્રણ 
અને સારવાર વગેરેની સમીક્ષ્ા માટે મુખયમંત્રીશ્ી ભાવનગરની 
મુલા્ાતે હતા..ભાવનગર પ્જલ્યો પણ સંભપ્વત વાવાઝયોડાના 
અસરગ્રસત પ્વસતારમાં હયોવાથી મુખયમંત્રીશ્ીએ પ્જલ્ા 

તંત્રવાહ્યો સાથે આ સંભપ્વત વાવાઝયોડા સામે આપદા 
રિબંધન અંગે પ્વગતવાર ચચા્ષ હાથ ધરી તલસપશવી 
પ્વગતયો મેળવી હતી.

મુ ખયમંત્ર ીશ્ીએ ્ ેન્દ્ર ીય ગૃહમંત્ર ી  શ્ી 
અપ્મતભાઈ શાહને ગુજરાતની સજજતા અંગે 

વા્ે્ ્યા્ષ હતા. આ વીદડયયો ્યોન્્રન્સ બેઠ્માં 
ગુજરાતના મુખયમંત્રીશ્ી ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના 

મુખયમંત્રી શ્ી ઉદ્વ ઠા્રે અને દીવ-દમણના રિશાસ્ શ્ી 
રિ્ૂલ્ પટેલ પણ જોડાયા હતા. આ સમીક્ા બઠે્મા ં્ેન્દ્રીય ગૃહ 
સપ્ચવ, ગજુરાતના મખુય સપ્ચવશ્ી અપ્નલ મુ્ ીમ અન ેમહારાષ્ટ્રના 
મખુય સપ્ચવ પણ ગૃહ મતં્રીશ્ી સાથનેી આ પ્વદડયયો ્યોન્્રન્સમાં 
સહભાગી થયા હતા. આ ઉપરાતં મપ્હલા અન ેબાલ-્લયાણમતં્રી 
શ્ી પ્વભાવરીબહેન દવે, મખુયમતં્રીશ્ીના મખુય અગ્ર સપ્ચવ શ્ી 
્ે.્ૈલાસનાથન, આરયોગય સપ્ચવ શ્ી જયતંી રપ્વ પણ સમીક્ા બઠે્માં 
મખુયમતં્રી સાથ ેરહ્ા હતા. •
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મુખયમંત્રીશ્ીએ ્ખતેી-બાગાયતી પા્યો તેમજ મ્ાનયોન ેથયલેા 
વયાપ્ નુ્શાન અંગે તાત્ાપ્લ્ સવવે ્ામગીરી હાથ ધરીને 
પ્નયમાનસુારની રાહત ગ્રામજનયોન ેઆપવાની રિપ્તબદ્તા દશા્ષવી 
હતી. શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાાણીએ ગરાળ ગામમાં તાઉ-તે 
વાવાઝયોડાન ેપદરણામે સજા્ષયેલી સસથતીનું જાત પ્નરીક્ણ ્ યા્ષ બાદ 
ઉના રિાંત અપ્ધ્ારીની ્ચેરીમાં પ્જલ્ા તંત્રના અપ્ધ્ારીઓ, 
અગ્રણીઓ સાથે સમીક્ા બેઠ્ યયોજીને સમગ્ર સસથતીની તલસપશવી 
પ્વગતયો મેળવી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ આ બેઠ્માં સપષ્ટપણે ્હ્ં ્ે, વાવાઝયોડાથી 
રિભાપ્વત થયેલા ઉના સપ્હતના દદરયાઇ પટ્ીના તાલુ્ાઓને 
યદુ્ના ધયોરણ ે્ રી બેઠા ્ રી પવૂ્ષવત ્ રવા રાજય સર્ાર સં્ લપબદ્ 
છે. તેમણે અસરગ્રસત પ્વસતારયોમાં નુ્શાનીના રિાથપ્મ્ અંદાજો 
તૈયાર ્ રવા પ્જલ્ા તંત્રને માગ્ષદશ્ષન આપયું હતું. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
વીજળી, પાણી જેવી રિાથપ્મ્ સુપ્વધાઓના પુરવઠાને અસર 
પહયોચી છે ત ેતત્ાલ પ્નવારીને આ પરુવઠયો સમયમયા્ષદામાં પવૂ્ષવત 
્રી દેવા સુચનાઓ આપી હતી. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ ગરીબ વગ્ષના લયો્યો સપ્હતના લયો્યોના 
મ્ાનયોને થયેલા નુ્શાનનયો સવવે હ્ારાતમ્ વલણ સાથે ્રવા 
તમેજ ઉના નગરપાપ્લ્ા પ્વસતારમા ંતાત્ાપ્લ્ સા્ સ્ાઇ ્ રવા, 
રયોડ પર વૃક્યો પડવાથી ઊભી થયેલી આડશ દૂર ્ રવા તેમજ અન્ય 

દરસટયોરેશન ્ામગીરી માટે જરૂર જણાયે વધારાનયો મેન પાવર 
અન્ય તાલુ્ા-પ્જલ્ામાંથી બયોલાવી આગામી બે દદવસમાં આ 
્ામગીરી પૂણ્ષ ્રવા પણ તા્ીદ ્રી હતી. 

આ સમીક્ા બેઠ્માં પ્જલ્ા ્લે્ટર શ્ી અજય રિ્ાશે 
મખુયમતં્રીશ્ીન ેગીર સયોમનાથ પ્જલ્ાના વહીવટીતતં્ર દ્ારા ્રાઇ 
રહેલી રાહત અન ેદરસટયોરેશન ્ ામગીરીની સપંણુ્ષ પ્વગતયો આપી હતી. 
ગરાળ ્ખાત ેમખુયમતં્રીશ્ીની સાથ ેમંત્રી શ્ી પરસયોતમભાઈ સયોલં્ ી, 
સાસંદ રાજેશભાઇ ચડુાસમા, પવૂ્ષ મતં્રી જશાભાઈ બારડ, પવૂ્ષ 
ધારાસભય ્ે.સી.રાઠયોડ, રાજશીભાઈ સપ્હતના અપ્ધ્ારીઓ તથા 
પદાપ્ધ્ારીઓ ઉના રિાતં ્ચરેી ્ખાત ેબઠે્મા ંઉપસસથત રહ્ા હતા.

વાવાઝોડાથી લઈ મહામારી વચ્ે અવવરત 
વવકાસનાં પંથે અગ્રેસર ગુજરાત

્યોરયોના્ાળમાં ્યોપ્વડનું સંક્મણ, લૉ્ડાઉન - આંપ્શ્ 
લૉ્ડાઉન, મયુ્ રમાય્યોસીસ મહામારી, વાય-ુતાઉત ેજવેા પ્વનાશ્ 
વાવાઝયોડા પણ વચ્ે પ્વદેશી રયો્ાણ ક્ેત્રે દેશમાં આવેલા ્ુલ 
રયો્ાણમાં એ્લા ગુજરાતનયો પ્હસસયો જ 78% છે. ્યોરયોના્ાળમાં 
પ્વદેશી રયો્ાણને આ્ર્ષવામાં ગુજરાત સ્ળ રહ્ં છે. નાણાદ્ય 
વર્ષ 2020-21માં 37% પ્વદેશી રયો્ાણ સાથે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં 
અપ્ગ્રમ છે તયારબાદનાં ક્મ ેરહેલા મહારાષ્ટ્રમા ં27% અન ે્ ણા્ષટ્ 

મુખયમંત્રીશ્ીનો ભાવનગરના ગ્રામજનો સાથે સ્ેહસભર સંવાદ
્ુદરતી હયોનારતના પગલે થયેલા 

નુ્સાન અંગે ્યોઇ પ્ચંતા ્રવાની જરૂર 
નથી. ્યોઈ પણ આપદા ્ે પ્વપરીત 

પદરસસથપ્તમાં રાજય સર્ાર તમારી સાથે 
જ છે, મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી 
દ્ારા ઉચ્ારાયેલા આ શબદયો માત્ર 

આશ્વાસન નથી પણ અસરગ્રસતયો સાથેની 
સહાનુભૂ પ્ત પણ છ.ે મુખયમંત્રીશ્ી 
વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત એવા પઢીયાર્ા 
ગામે પહોંચયા હતા. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
ગ્રામજનયો સાથે આતમીય સંવેદના દા્ખવી 
સંવાદ ્યયો હતયો.

અમરેલીના જા્રાબાદ રાજુલા અને 
ગીર સયોમનાથના ઉના તાલુ્ાના 
અસરગ્રસત ગામયોની મુલા્ાત મુખય 
મંત્રીશ્ીએ લીધી હતી.મુખયમંત્રીશ્ી 
ભાવનગરના મહુવા તાલુ્ાના પઢીયાર્ા 
ગામે પહોંચયા હતા અને અસરગ્રસત 
ગ્રામજનયો સાથે સવંાદ સાધી તેમના ંમ્ાનયો 
માલપ્મલ્ત વગેરેના નુ્સાનની પ્વગતયો 
મેળવી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ પઢીયાર્ા ગામના 
સરપંચ ર્ેખાબહેન બારીયા ઉપસરપંચ 
આણદંભાઈ મ્વાણા તમેજ પચંાયતના 
સભયયો સાથે ગામમાં થયેલા નુ્સાનની 
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ઝીણામાં ઝીણી પ્વગતયો મેળવી તંત્રને 
તાત્ાપ્લ્ સવવે અને સહાય ્ રવા સચૂનાઓ 
આપી હતી. મખુયમતં્રીશ્ી ગામના સરપંચ 
પાસથેી થયલેા નુ્ સાનની પ્વગતયો મળેવી 
સૌથી વધુ અસરગ્રસત થયેલા ઘરયોની 
રજરેજની જાણ્ારી મળેવી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ એ્ આતમીયજનની 
જેમ ગામના લયો્યો સાથે વાવાઝયોડા 
દરપ્મયાન સૌ કયાં હતા ? ્ ેવી પદરસસથપ્ત 
સજા્ષઇ હતી ? અને શું પગલાં લીધાં ? 
તેની ઝીણામાં ઝીણી પ્વગતયો પણ મેળવી 
હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ ગ્રામજનયોને આ 
મુશ્ેલ પદરસસથપ્તમાં ્યોઈપણ બાબતની 
પ્ચંતા ન ્રવા હૈયાધારણ આપી હતી.

મહવુા તાલુ્ ાના અતંદરયાળ એવા આ 
ગામમાં ૨૦ જેટલા ઘરયોને નાનું મયોટું 
નુ્સાન થયું છે અને વીજળીના થાંભલા 
પણ ધરાશાયી થયા છે મુખયમંત્રીશ્ીએ 
સતવરે ગ્રામજનયો માટે શકય એટલી તમામ 
સપુ્વધા ઉપલબધ ્ રી વીજ પરુવઠયો પવૂ્ષવત્ 

્રવા અપ્ધ્ારીઓને તા્ીદ ્રી હતી. 
મુખયમંત્રીશ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીની આ 
મુલા્ાત બાદ ઉચ્ અપ્ધ્ારીઓ સાથે 
મહુવામાં બેઠ્ યયોજી સસથપ્તનું પ્વગતવાર 
આ્લન પણ ્યુાં હતું.

 મુખયમંત્રીશ્ીએ બેઠ્માં જણાવયું ્ે 
મહવુા તાલુ્ ામા ંમહતિમ ડંુગળીનુ ંઉતપાદન 
થાય છે, તયારે ડુંગળીનયો બગાડ અટ્ે તે 
માટે ડુંગળીના ડીહાઇડ્ેશન પલાન્ટમાં વીજ 
પુરવઠયો તા્ીદે શરૂ ્રવા અપ્ધ્ારીઓને 
સૂચનાઓ આપી હતી. તેમણે અસરગ્રસત 
પ્વસતારયોમાં નુ્સાનીના રિાથપ્મ્ અંદાજો 
તૈયાર ્રવા પ્જલ્ા તંત્રને માગ્ષદશ્ષન 
આપયું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ વીજળી, પાણી જેવી 
રિાથપ્મ્ સુપ્વધાઓના પુરવઠાને અસર 
પહયોચી છે તે તત્ાલ પ્નવારીન ેઆ પરુવઠયો 
સમયમયા્ષદામા ંપવૂ્ષવત્ ્ રી દેવા સૂચનાઓ 
આપી હતી. મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું ્ે 
વાવાઝયોડાના સંદભ્ષમાં ્ખેતી, બાગાયતી 

પા્યોને થયેલા નુ્સાનનયો સવવે ્રવામાં 
આવી રહ્યો છે. આ સવવેના આધારે રાજય 
સર્ાર દ્ારા ્ખેડૂતયો માટે રાહત પે્ેજ 
જાહેર ્રવામાં આવશે. ભાવનગર 
પ્જલ્ાનાં ગામયોમાં વાવાઝયોડાને લીધે 
પાણીની પ્વતરણ વયવસથા ્ખયોરવાઈ ગઈ 
હતી. પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા યુદ્ના 
ધયોરણે પાણીની જરૂદરયાત પરૂી ્ રી શ્ાય 
તે માટે ૨૪ ્ લા્માં ્ ામગીરી પૂણ્ષ ્ રવા 
અને જયાં વીજ પુરવઠયો નથી તેવા 
પ્વસતારયોમાં ડી.જી.સેટ લગાવી પાણી 
પુરવઠયો શરૂ ્રવા સૂચનાઓ આપી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ી સાથે આ અસરગ્રસત 
ગામની મુલા્ાતમાં રાજયમંત્રી શ્ી 
પ્વભાવરીબહેન દવ,ે ધારાસભયયો, પ્જલ્ાના 
પદાપ્ધ્ારીઓ તેમજ મુખયમંત્રીશ્ીના 
મુખય અગ્ર સપ્ચવ શ્ી ્ે. ્ૈલાસ નાથન, 
મહેસૂલ અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્ી પં્જ 
્ ુમાર અને પ્જલ્ા વહીવટીતંત્રના 
અપ્ધ્ારીઓ પણ જોડાયાં હતાં. •

13% પ્વદેશી રયો્ાણ આવયું છે એટલે ્ ે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર ્ રતા 
10% અને ્ણા્ષટ્ ્રતા 24% વધું પ્વદેશી મૂડીરયો્ાણ સાથે 
રૂપાણી સર્ારની ઈઝ ઓ્ ડુઈંગ પ્બઝનેસ, ઈન્ડસરિી ફ્રેન્ડલી 
રિાન્સપેરેન્ટ પયોપ્લસી તથા પ્વપ્વધ ઈન્સેન્ટીવસનાં પદરણામે દેશ-
પ્વદેશનાં ઉદ્યોગ્ારયો માટે બેસટ ચયોઈસ ્ યોર ઈન્વેસટમેન્ટ બન્યું છે. 
યુએસએનાં રયો્ાણમાં 227%નયો અને યુ્ેના રયો્ાણમાં 44% 
ટ્ાનયો વધારયો નોંધાયયો છે. ્ યોરયોના સકં્મણની રિવત્ષમાન સસથપ્તમાં 
પણ સતત બીજા વરવે ગુજરાતે મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીનાં દદશાદશ્ષનમાં દેશભરમાં 
સૌથી વધું એ્.ડી.આઈ. મેળવવાની પ્સદ્ી રિાપ્ત 
્રી પયોતાનું નામ રયોશન ્યુાં છે.

આમ, ગુજરાત ઉપર આવેલી એ્ પછી એ્ 
મહામુસીબતયોને સમગ્ર રાજય-રિજાનાં મયોભીની 
જેમ મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ઝીલી 
બતાવી છે. તેમનાં હાથમાં ગુજરાત શાંત અને 
સુરપ્ક્ત છે. મહામારીઓમાંથી ગુજરાતીઓ 
સવસ્થય થઈ રહ્ાં છે. ગુજરાત મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીની આગેવાનીમાં સહી-
સાલામત છે અને પ્વ્ાસની વણથંભી રાહ પર 
અગ્રસેર છે. સંવદેનશીલ અન ેપ્નણા્ષય્ સર્ારનાં 

સબળ નેતા શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ મક્મ અને અડી્ખમ રહી 
ગજુરાતન ેસં્ ટયોમા ંસાચવયુ ંછે. ગજુરાતની સાડા છ ્ રયોડ જનતાની 
્ાળજી રા્ખી પ્ચતંા ્ રી છે. ગજુરાત પર ્ યોરયોના, મયુ્ રમાય્યોસીસ 
્ે તાઉતેની આંચ આવવા દીધી નથી. ગુજરાત ભાગયશાળી છે ્ે 
તેની પાસે શ્ી મુખયમંત્રી તરી્ે શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી જેવા 
સેવા્ીય શાસ્ છે. એ્ પદરવારનાં આદશ્ષ મયોભી જે રીતે ્ુટુંબ 
માટે છાંયડયો અને ઢાલ બની રહે છે. •

કવર સટોરી
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તાઉતે વાવાઝોડા સામે
વનણાજાયક સરકારના સફળ આયોજનથી નાગડરકો સલામત

‘ઘર’ એવું સથળ છે ્ે જેનાથી દૂર થતા અંતરમાં પીડા ઊપડે. 
મયોટાભાગે સથળાંતર અંતરને વલયોવનારં જ હયોય છે. જે ઘરમાં 
રહેતા હયોય તેની ઘણીબધી યાદયો મનમાં સંગ્રહાયેલી હયોય છે. 
સથળાંતર માત્ર શારીદર્ રીતે નપ્હ માનપ્સ્ રીતે પણ પીડા 
આપનારં હયોય છે. તેમાં પણ ્ુદરતી આપપ્તિના સમયે જયારે 
ઘરની સાથયોસાથ બધુ ગુમાવવાની ભીપ્ત હયોય તયારે તયો પીડાની 
પરા્ાઠિા અનુભવાય. શહેરીજનને જો ્હેવામાં આવે ્ે તમે 
તમારયો દ્ંમતી સામાન, દસતાવેજો લઈને સથળાંતર ્રયો તયો તે 
્દાચ સરળ બને ્ારણ ્ે દ્મતી સામાન અને દસતાવેજ એ્ 
પેટીમાં સમાવી શ્ાય. પરંતુ જયારે ગામડાની વાત આવે તયારે 
સથળાંતર મુશ્ેલ બને છે. ્ારણ ્ે ગ્રામીણજનયો માટે તયો તેના 
્ખેતર અને ઢયોરઢાં્ખર જ મહામૂલી મૂડી છે. 

ઘર છયોડવું ્યોને ગમે? જવાબ છે ્યોઈ પણને ન ગમે. પરંતુ 
માથે સં્ટ મંડરાતું હયોય અને મજબૂત હાથયોનયો સથવારયો હયોય 
તયો જીવ બચાવવા ઘર છયોડતા જરા પણ ્ચવાટ થતયો નથી. 
ગુજરાત તાજેતરમાં જ આવી ઘટનાનું સાક્ી બન્યું છે. ગુજરાતના 
પપ્ચિમ દ્નારા બાજુ તાઉતે નામનું વાવાઝયોડંુ આવવાની 
શકયતાના સમાચાર ભારતીય હવામાન પ્વભાગ તર્થી રિાપ્ત 
થયા. ગુજરાતના સંવેદનશીલ, પ્નણા્ષય્ મુખયમંત્રીશ્ીએ 
પદરસસથપ્તને સમજી તાત્ાપ્લ્ એકશન પલાન તૈયાર ્રવાની 
સૂચના આપી. જેના પદરણામે વાવાઝયોડાની અસર થવાની 
શકયતાવાળા ગુજરાતના પ્વસતારમાં પ્જલ્ા તંત્ર દ્ારા વાવાઝયોડા 
પૂવવેની તૈયારી યુદ્ના ધયોરણે હાથ ધરાઈ. મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીના સ્ળ આયયોજનના પદરણામે વાવાઝયોડા 
પૂવવે સથળાંતરની રિપ્ક્યા હાથ ધરવામાં આવી જેની ્ળશ્ુપ્તરૂપે 
મયોટી જાનહાની ટાળી શ્ાઈ.

રાજયના પ્વપ્વધ પ્જલ્ામા ંવાવાઝયોડાથી નાગદર્યોન ેબચાવવા 
સર્ારે ્રેલી ્ામગીરીની આછેરી ઝલ્ અત્રે રિસતુત છે. 

અમદાવાદ 
તાઉતે સંભપ્વત વાવાઝયોડા દરપ્મયાન લયો્યો સલામત રહે 

તેમજ પ્જલ્ામાં ્યોઈ રિ્ારની જાનમાલની નુ્સાની ન થાય તે 
માટે અમદાવાદ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા ધયોલેરા અને ધંધુ્ા 
તાલુ્ાનાં વાવાઝયોડા સંભપ્વત અસરગ્રસત ગામયોના ૨૦૦૦ થી 
વધુ લયો્યોને સુરપ્ક્ત રીતે સલામત સથળયોએ ્ખસેડવામા આવયા 
હતા. ધયોલેરા તાલુ્ાના ૩૧ સલામત સથળયોએ અને ધંધૂ્ા 
તાલુ્ામા ઊભાં ્રવામાં આવેલા આશ્યસથાનયોમાં સથળાંતદરત 
્રવાની ્ ામગીરી યુદ્ના ધયોરણ ેપણૂ્ષ ્ રાઈ હતી. ધયોલરેામા ં'મસલટ 
પપ્ષસ cyclone સેન્ટર' છે, જયાં એન.ડી.આર.એ્.ની એ્ 
ટીમ તૈનાત ્રવામાં આવી હતી. તમામ વયપ્ક્તઓના રપે્પડ 
એસન્ટજન ટેસટ ્રાવયા બાદ જ આશ્ય સથાનયોમાં સથળાંતર 
્રવામાં આવયા છે.

પોરબંદર 
સંભપ્વત તાઉતે વાવાઝયોડાની અસરની સંભાવનાને ધયાનમાં 

રા્ખીન ેપયોરબદંર પ્જલ્ામા ંવાવાઝયોડાની નુ્ સાની ઓછામા ંઓછી 
થાય અને જાનહાપ્ન ન થાય તે માટે રાજય સર્ારના માગ્ષદશ્ષન 
હેઠળ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રએ યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી હાથ ધરી 
હતી. અન્ન અને નાગદર્ પુરવઠા મંત્રીશ્ી જયેશભાઇ રાદદડયાએ 
પ્જલ્ામાં થઇ રહેલી સથળાંતરની ્ામગીરી, લયો્યો માટે તમામ 
રિ્ારની વયવસથા સપ્હતની તતં્ર દ્રારા ્ રાયલેી ્ ામગીરીની દે્ખરે્ખ 
અને સમીક્ા ્રી. 

મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં્ ે, રિથમ તબક્ામા ં૧૬ હજાર લયો્યોને 
સથળાતંદરત ્ રવામા ંઆવયા હતા. ૨૫ હજાર લયો્યોન ેસથળાતંદરત 
્રવામાં આવે એવું આયયોજન ્રીને તમામ લયો્યો માટે રહેવાની 
જમવાની, વીજળી અને આવશય્ સેવાઓ જળવાઇ રહે તે માટે 
તમામ તૈયારી ્રી હતી.

તાઉતે વાવાઝયોડાની સભંપ્વત અસરન ેપહોંચી વળવા પયોરબદંર 
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પ્જલ્ા તંત્ર દ્રારા અસર્ાર્ ્ામગીરી ્રવામાં આવી રહી છે. 
દદરયાઇ પ્વસતારનાં ૪૦ ગામયો તથા પયોરબંદરના નીચાણવાળા 
પ્વસતારયો સુભારનગર, નવી ્ખળપીઠ, જલારામ ્યોલયોની સામેનયો 
નીચાણવાળયો પ્વસતાર, ્ખાડી પ્વસતાર નવાં ્ુંભારવાડામાં રહેતા 
સથાપ્ન્યોને એલટ્ષ ્ રવાની સાથે શેલટર હયોમમાં ્ખસેડવામાં આવી 
રહ્ા છે. ગ્રામીણ પ્વસતારયો તથા પયોરબદંર શહેરમા ં્ ુલ ૮૦ શલેટર 
હયોમ બનાવવામાં આવયાં હતાં. અંદાજે બે હજાર લયો્યોને સુરપ્ક્ત 
શેલટર હયોમ ્ખાતે ્ખસેડવામાં આવયા હતા.

કચછ
્ચછમાં તાઉતે વાવાઝયોડું ત્રાટ્વાની શકયતાને પગલે મુન્દ્રા 

વહીવટી તંત્રે એલટ્ષ બની અને ત્ેદારીનાં પગલારૂપે ્ાંઠાના 
પ્વસતારયો પરના માછીમારયો અને અગદરયાઓનું સથળાંતર 
્રવામાં આવયું હતું. અબડાસામાં ૧૨૦ અગદરયા અને ૧૨૦૦ 
માછીમારયો, માંડવીમાં ૧૪ અગદરયા અને ૧૨૭ માછીમાર, 
ગાંધીધામમાં ૭૬૫ અગદરયા, ભચાઉમાં ૧૯૯૫ અગદરયાને 
તેમજ અંજારના ૮૬૦ અગદરયા અને ૨૩૫ માછીમારયો, તેમજ 
ભુજના ૧૦૨૫ અગરીયા થઇને ્ુલ ૪૨૦૨ અગદરયા અને 
૨૮૯૨ માછીમારયોને સથળાંતદરત ્રવામાં આવયા હતા. જે 
અન્વયે મુન્દ્રા તાલુ્ામાં ્ુલ ૨૧૦૦ માછીમારયોના પદરવાર 
અને ૧૨૪ જેટલા અગદરયાઓનું સથળાંતર ્રવામાં આવયું 
હતું. તાઉતે વાવાઝયોડું ત્રાટ્વાની સંભાવનાના પગલે પ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા દદરયા્ાંઠના તાલુ્ાનાં ૯૨ ગામયોના 
લયો્યોને જે ૦ થી ૫ દ્.પ્મ.ની પ્ત્રજયામાં આવે છે. તેમને 
સથળાંતદરત ્રવાની રિપ્ક્યા શરૂ ્રી હતી. દદરયા્ાંઠાનાં 
ગામયોના આશ્યસથાનયો અને સલામત સથળે ૬૩૪૫ સત્રીઓ, 
૧૦૭૩૩ પુરરયો અને ૧૯૧૯ બાળ્યો થઈ ્ુલ ૧૮૯૯૭ 
લયો્યોને અગમચેતીના ભાગરૂપે ્યોરયોના ્યોપ્વડ-૧૯ની 
ગાઈડલાઇન રિમાણે સથળાંતદરત ્રાયા હતા. ્ચછમાં ્ંડલા 
મહાબંદર સપ્હત ચાર મુખય બંદર આવેલાં છે જેથી બંદર અંગે 
જરૂરી વયવસથા ્રવામાં આવે તે અપ્નવાય્ષ છે. આ સંજોગયોમા ં
્ંડલા મહાબંદર દ્ારા ત્ેદારીનાં પ્વપ્વધ પગલાં અન્વયે 

૪૦૦૦ જેટલા માછીમાર, ૧૮૦૦ અગદરયાઓ, ૨૪૦૦ 
મજૂરયો એમ ્ુલ ૮૨૦૦ જેટલા લયો્યોનું સથળાંતર ્રવામાં 
આવયું હતુ. જે પૈ્ી ૮૦૦ જેટલા લયો્યોને ગાંધીધામના પ્વપ્વધ 
આશ્યસથાન તેમજ અન્ય બા્ીના ૭૪૦૦ લયો્યોને પયોતાના 
વતન મીઠી રયોહર, પ્ચરઈ, ચુડવા, પ્વડી તથા તૂણા વગેરે 
જગયાએ પરત મયો્લવામાં આવયા હતા.

 વાવાઝોડાના કપરા સમયમાં જૂનાગઢ 
પોલીસની સંવેદનરીલ કામગીરી

તાઉતે વાવાઝયોડાના ્પરા સમયમાં જૂનાગઢ પયોલીસનયો વધુ 
એ્ વાર માનવીય અપ્ભગમ જોવા મળયયો હતયો. જૂનાગઢ પયોલીસ 
દ્ારા વાવાઝયોડા દરપ્મયાન ચાલુ ્રજે, વરસાદ અને ભારે પવન 
વચ્ ેરાત્ર ેઆશરે ૧૦૦થી વધ ુમજરૂયોન ેસલામત સથળે સથાળાતંર 
્રવાની ્ામગીરી ્રી હતી. 

તાઉતે વાવાઝયોડા અન્વયે એલસીબી પીએસઆઈ આર.્ે.
ગયોપ્હલ, શબબીરભાઈ બેલીમ દેવશીભાઇ, ભરતભાઇ સયોલં્ી 
સપ્હતની ટીમ પરેિયોપ્લગંમા ંહતી. ત ેદરપ્મયાન રયોડથી દૂર હયોય તવેા 
મજરૂયોના ંઝૂપંડામાં ્ યોઈ માણસયો નથી ત ેતપાસ ્ રવાની જરૂદરયાત 
જણાઈ હતી. વાવાઝયોડુ ંહજી ઉનાન ેદીવની વચે્ હતુ.ં જનૂાગઢ 
પ્જલ્ામા ંપણ તનેી વયાપ્ અસર થવાની શ્યતા હતી. તયારે 
રાત્રીના બાર વાગયાની આસપાસ ૧૦ ઝૂપડાની અદંરથી નાનાં 
બાળ્યો તથા તનેા માતાપ્પતા આશરે ૪૦ જવેા મજૂરયો વગરેે મળી 
આવયા હતા. વરસાદથી ભીંજાયલેા, ્ ઈ ઓઢવાનુ ંપણ ન હતંુ તથા 
પલાસસટ્ના ્ાગળ પ્ડીન ેબેસલેા અતયતં મશુ્ેલ સસથપ્તમા ંહતા. 
આ લયો્યોને નજી્ના જલારામ મંદદરના હયોલમાં તાત્ાપ્લ્ 
પયોલીસના વાહનમાં બસેાડીને સથળાતંર ્રવામા ંઆવયુ ંહતંુ.

આવી જ રીતે મધુરમ પાસે ૪૦ જેટલા, સાબલપુર ચયો્ડી 
પાસે આવતા તયાં ઝૂપડામાં રહેતા આશરે ૨૦ મજૂરયોને પણ 
સથળાતંદરત ્ રાયા હતા. આમ, આ આ્ખી રાત દરપ્મયાન તાઉતે 
વાવાઝયોડાના ્ પરા સમયમાં પયોલીસ દ્ારા સંવેદનશીલ ્ ામગીરી 
પ્નભાવીને આશરે ૧૦૦થી વધુ મજૂરયોને સથળાંતર ્રાયા હતા. 
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ભાવનગર 
તાઉતે વાવાઝયોડું ગુજરાતની હદમાં રિવેશીને સંભપ્વત 

નુ્સાન ્રી શ્ે છ ેતેવી શકયતાઓ વચ્ે ભાવનગર પ્જલ્ા 
વહીવટીતંત્ર દ્ારા પ્જલ્ાના ૧૧ તાલુ્ાનાં ૧૦૫ ગામયોમાંથી 
સાવચેતી અને અગમચેતીના ભાગરૂપે ૧૯,૩૭૩ લયો્યોનું 
્યોપ્વડ ગાઇડલાઇનના પાલન સાથે સલામત સથળે સથળાંતર 
્રવામાં આવયંુ હતું . મહુવા તાલુ્ાનાં ૧૪ ગામયોમાંથી 
૭,૨૯૧, તળાજાના ૬ ગામયોમાંથી ૩,૦૫૦, ભાવનગર 
ગ્રામીણનાં ૭ ગામયોમાંથી ૨,૨૫૬, ઘયોઘાનાં ૨ ગામયોમાંથી 
૮૧૦, સીટી તાલુ્ાના ૧ ગામમાંથી ૧,૧૫૭, પાલીતાણા 
તાલુ્ાનાં ૭ ગામમાંથી ૧,૪૪૦, ગાદરયાધાર તાલુ્ાનાં ૧૫ 
ગામમાંથી ૪૫૮, પ્સહયોર તાલુ્ાના ૫ ગામમાંથી ૧૩૦, 
ઉમરાળા તાલુ્ાનાં ૧૧ ગામમાંથી ૯૮૦, વલ્ભીપુર 
તાલુ્ાનાં ૧૬ ગામમાંથી ૧,૧૯૬ અને જેસર તાલુ્ાનાં ૨૧ 
ગામમાંથી ૬૦૫ સપ્હત ્ુલ ૧૯,૩૭૩ લયો્યોનું સથળાંતર 
્રવામાં આવયું હતું. ૧,૫૭૫ લયો્યોને સાયક્લયોન શેલટરમાં 
આશ્ય આપવામાં આવયયો હતયો. જયારે ૧૭,૭૯૮ લયો્યોને 
અન્ય સથળે ્ખસેડવામાં આવયા હતા. આ આશ્યસથાનયોમાં 
‘ઓટલા સાથે રયોટલા’ની વયવસથા ગયોઠવતાં તંત્ર દ્ારા 
૧૯,૩૭૩ ્ૂડ પે્ેટ પૂરાં પાડવામાં આવયાં હતાં.

દેવભૂવમ દ્ારકા 
દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા પ્જલલયો દદરયાઇ પ્વસતાર ધરાવતયો હયોવાથી 

વાવાઝયોડાનું જો્ખમ વધુ રહેતું હયોવાથી રાજય્ક્ાએથી આવતી 
માગ્ષદપ્શ્ષ્ા રિમાણે પ્જલલા તંત્ર દ્ારા રાહત ્ામગીરી શરૂ 
્રવામાં આવી છે. દદરયાઇ પ્વસતારમાં આવેલા દ્ાર્ા તાલુ્ાનાં 
૧૭ ગામયોને એલટ્ષ ્રવામાં આવયાં હતાં. પ્જલલાના રૂપેણ, 
ઓ્ખા, સલાયા, લાંબા બંદરયોમાંથી દદરયા્ાંઠાના પ્વસતારના 
૧૨ હજારથી વધુ લયો્યોનું સથળાંતર ્રવામાં આવયું હતું. મંત્રી 
શ્ી ધમવેન્દ્રપ્સંહ જાડેજાએ બંદરના આગેવાનયો સાથે બેઠ્ ્રી 
પદરસસથપ્તની સમીક્ા ્રી હતી અને લયો્યોને સાથ સહ્ાર 
આપવા અપીલ ્ રી હતી. પ્જલલામાં પ્બલ્ુલ જાનહાપ્ન ન થાય 

તે માટે ત્ેદારી રા્ખવા સૂચન ્યુાં હતું. વાવાઝયોડાની અસરને 
પહોંચી વળવા સજજ થયેલા વહીવટીતંત્રને માગ્ષદશ્ષન આપયુ ં
હતું. દદરયા ્ાંઠાના પ્વસતારમાં ્ુલ ૧૭ શેલટર હયોમ બનાવી 
નયોડલ ઓદ્સર અને સબ નયોડલ ઓદ્સરની પ્નમણૂ્ ્રાઈ 
હતી. સથળાંતર ્રી આવેલા નાગદર્યો માટે જમવા, રહેવા, 
પાણીની વયવસથા ્રવામાં આવી હતી. 

ગીર-સોમનાથ
ગીર-સયોમનાથ વહીવટી તતં્ર દ્ારા તાઉત ેવાવાઝયોડાન ેપહોંચી 

વળવા માટે પૂવ્ષ તૈયારી ્રી લેવામાં આવી હતી. વાવાઝયોડાના 
અનમુાનના પગલ ેદદરયાદ્નારાના ૧૦ દ્.પ્મ.ની હદમા ંઆવતા 
૯૯ ગામયોને એલટ્ષ ્રી દેવામાં આવયાં હતાં. જેમાં વેરાવળ 
તાલુ્ાનાં ૨૮ ગામયોના ૩૩૨ લયો્યો, સુત્રાપાડા તાલુ્ાનાં ૧૭ 
ગામયોના ૩૨૮ લયો્યો, ્યોદડનાર તાલુ્ાનાં ૨૦ ગામયોના ૬૭૧ 
લયો્યો અને ઉના તાલુ્ાનાં ૩૪ ગામયોનયો ૧૭૪૨ લયો્યોને ્યોપ્વડ 
ગાઇડ લાઇન મુજબના આશ્યસથાને સથળાંતર ્રવામાં આવયુ 
હતું. તેમજ આશ્ય સથાને વહીવટી તંત્ર દ્ારા ભયોજન, પાણીની 
વયવસથા તેમજ આરયોગય ટીમ તૈનાત ્રવામાં આવી છે.

ર્મનગર
તાઉતે વાવાઝયોડાની સંભપ્વત અસરને પગલે જામનગર 

પ્જલ્ાના પ્વપ્વધ પ્વસતારયોમાં રહેતા સંભપ્વત અસરગ્રસતયોને 
સલામત સથળે ્ખસેડવા માટેની ્ામગીરી હાથ ધરવામાં આવી 
હતી. જેમાં ૫૧૨૬થી વધુ લયો્યોને સુરપ્ક્ત સથાન પર ્ખસેડાયા 
હતા. ્ૃપ્ર મંત્રી શ્ી આર.સી.્ળદુએ જામનગર શહેરના પ્વપ્વધ 
આશ્યસથાનની અને આપ્શ્તયોની મુલા્ાત ્ રી લયો્યો સાથે સંવાદ 
સાધી તેમના ્ખબર-અંતર પૂછયા હતા. જામનગર પ્જલ્ાના ૨૩ 
દદરયા્ાંઠાનાં ગામયોમાંથી જામનગર ગ્રામીણ પ્વસતારમાં ૨૫ 
આશ્યસથાનયોમાં ૧૦૩૭, ધ્યોલ તાલુ્ામાં ૭૧ આશ્યસથાનયોમાં 
૩૨૦, જોદડયા તાલુ્ામાં ૨૭ આશ્યસથાનયોમાં ૮૩૧, ્ાલાવડ 
તાલુ્ામાં ૯૯ આશ્યસથાનયોમાં ૩૯૮, લાલપુર તાલુ્ામાં ૧૦ 
આશ્યસથાનયોમાં  ૫૪૫, જામજોધપુર તાલુ્ામાં  ૧૨૪ 
આશ્યસથાનયોમાં ૫૮૧ અને જામનગર શહેર પ્વસતારના 
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દદરયા્ાંઠાના ંગામયોમા ં૧૬ આશ્યસથાનયોમા ં૪૪૧ જટેલા લયો્યોને 
સલામત સથળે ્ખસેડાયા હતા. આ ઉપરાંત જામનગર શહેરમાં 
પ્વપ્વધ ૨૮ આશ્યસથાનયો પર પાંચ હજારથી વધુ અસરગ્રસતયોનું 
સથળાંતર ્રવામાં આવયું હતું.

જૂનાગઢ
તાઉતે વાવાઝયોડા સંદભવે ઝીરયો ્ ેઝયુઆલીટી સાથે જૂનાગઢ 

પ્જલ્ાના વહીવટીતંત્રએ પ્જલ્ાના લયો્યોની જાનમાલની 
સુરક્ા માટે આગયોતરી તૈયારીઓ ્રી હતી. વાવાઝયોડાથી 
બચાવવા પ્જલ્ાના પાંચ તાલુ્ામાં ૨૫૬૭૫ લયો્યોને સલામત 
સથળે ્ખસેડવામાં આવયા હતા. માંગરયોળ તાલુ્ાનાં ૩૨ 
ગામયોમાંથી ૧૮૭૬૫, માળીયાનાં ૧૫ ગામયોમાંથી ૫૫૪૮, 
માણાવદર તાલુ્ાનાં ૪૧ ગામયોમાંથી ૨૫૭, પ્વસાવદર 
તાલુ્ાના એ્ ગામમાંથી ૬૬૪, ્ેશયોદ તાલુ્ાનાં ૪૩ 
ગામમાંથી ૪૪૧ એમ ્ુલ ૨૫૬૭૫ લયો્યોને સલામત સથળે 
્ખસેડવામાં આવયા હતા જયાં તેમના માટે ભયોજનની વયવસથા 
્રવામાં આવી હતી. 

નવસારી
નવસારી પ્જલલામાં તાઉતે વાવાઝયોડાની સંભપ્વત અસરને 

પહોંચી વળવા રાજય સર્ારના માગ્ષદશ્ષન હેઠળ પ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્રએ અપ્ધ્ારીઓની જુદી જુદી ટીમયો બનાવીને 
રાહતની ્ામગીરી શરૂ ્રી દીધી છે. મંત્રી શ્ી ઇશ્વરભાઇ 
પરમાર, પ્જલલા રિભારી સપ્ચવ શ્ી અનુપમ આનંદ તથા 
પ્જલલા ્લે્ટર શ્ીમતી આદ્રા ્ષ અગ્રવાલના સં્લનમાં 
વાવાઝયોડાની સંભપ્વત અસરને પહોંચી વળવા પ્જલલા તંત્ર 
સજ્જ થયું હતું. દદરયાઇ પ્વસતારમાં આવેલા પ્જલલાના 
જલાલપયોર તાલુ્ાના ૧૪ અને ગણદેવી તાલુ્ાના બે ગામયોને 
એલટ ્ષ ્રવામાં આવયાં  હતાં .  દદરયા્ાંઠા પ્વસતારના 
પ્વસતારયોમાંથી ૧૧૧૪ લયો્યોનું ગવન્ષમેન્ટ શેલટર હાઉસમાં 
્યોપ્વડ ગાઇડલાઇન મુજબ સથાળાંતર ્રવામાં આવયંુ હતંુ. 
જયા જમવા, રહેવા, રાપ્ત્ર રયો્ાણ, પાણી અને બાથરૂમની 
વયવસથા ્રવામાં આવી હતી.

રાજકોટ
તાઉતથેી સાવચેતીના પગલારૂપ ેરાજ્યોટ પ્જલ્ાના ધયોરાજી-

ઉપલેટા-જામ્ંડયોરણા તાલુ્ ાનાં 30 જટેલા ંગામયોના ્ુલ ૨૪૨૪ 
લયો્યોનંુ પ્જલ્ા વહીવટી તતં્ર દ્ારા ્યોપ્વડ – ૧૯ની ગાઈડલાઈન 
સાથ ેસુરપ્ક્ત સથળે સથળાતંર ્ રવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં જમેાં ્ ુલ ૮૪૮ 
સત્રીઓ, ૮૯૨ પરુરયો અન ે૬૮૪ જટેલાં બાળ્યોનયો સમાવશે ્ રવામાં 
આવયયો છે. તમામ લયો્યોન ે્ુલ ૪૦ આશ્ય સથાનયોમા ંરા્ખવામાં 
આવયા હતા. જયા ંતમેના માટે ૩૧૦૦ જેટલા ં્ ૂડ પે્ ેટની વયવસથા 
પણ ્રાઇ હતી. તમામ તાલુ્ ાના લયો્યોન ે તાઉતે વાવાઝયોડાથી 
સાવચતેી લવેા અગં ેજાણ ્રવામા ંઆવી હતી.

અમરેલી
તાઉત ેવાવાઝયોડાની સભંપ્વત અસરયોન ેપહોંચી વળવા અમરેલી 

પ્જલ્ા ્લકેટર શ્ી આયુર ઓ્ના નતેૃતવમા ંવહીવટી તતં્ર સપંણૂ્ષ 
સજ્જ બન્યંુ હત.ુ તાઉત ેવાવાઝયોડાની સભંપ્વત અસરયોન ેપહોંચી 
વળવા રાજલુા-જા્રાબાદ તાલુ્ ાના દદરયા્ાઠંાથી ૩ દ્પ્મ.ના 
પ્વસતારમા ં ૨૦ ગામડાઓ અન ેજા્રાબાદની ્ુલ ૯૦ હજાર 
આસપાસ વસતીના ૬૦૦૦થી વધ ુલયો્યોનુ ંસથળાંતર ્ રવામા ંઆવયું 
હતંુ. ્ લકેટરશ્ી દ્ારા તમામ લયો્યોન ેઘરની બહાર ન ની્ળવા અપીલ 
્રી હતી. તમેજ લયો્યોની સરુક્ા અથવે બ ેદદવસ માટે જા્રાબાદ અને 
રાજલુાના ગામયોમા ં્ ર્ય ુલાદવામા ંઆવયયો હતયો. જમેા ંદદરયા્ાઠંાથી 
૨૦૦ મીટરનયો પ્વસતાર ઉપર જરૂરી ્ામગીરી પ્સવાય રિપ્તબધં 
્રમાવવામા ંઆવયયો હતયો. 

પાટણ
રણની ્ાધંીએ વસલેા પાટણ પ્જલ્ાના સાતંલપરુ તાલુ્ ાના રણ 

પ્વસતારમા ંમયોટા રિમાણમા ંમીઠાના અગરયો આવેલા છે. જમેા ં્ ામ ્ રતા 
અગદરયાઓન ેતાઉત ેવાવાઝયોડાની સંભપ્વત અસરન ેલઈ વહીવટી 
તતં્ર દ્ારા સલામત સથળે ્ખસડેવામા ંઆવયા છે. મયોટા ભાગ ેસાંતલપરુ 
તાલુ્ ાના ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં વસતા અગદરયાઓ સીઝન દરમયાન 
રણ પ્વસતારમા ંઅગરયોમા ંરહેતા હયોય છે. વાવાઝયોડાની સભંપ્વત અસરની 
શકયતાઓન ેલઈ વહીવટી તતં્ર દ્ારા ૯૦૦ જટેલા અગદરયાઓને 
તમેના ંગામયોમા ંસલામત સથળે મયો્લી આપવામા ંઆવયા હતા. •
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તાઉતે સામે બાથ ભીડી ઝડપથી 
પુન: ધબકતું થયું ગુજરાત

ગુજરાત એટલે દ્પ્નકસ પક્ીની મા્્ રા્ખમાંથી ઊભયો થતયો 
રિદેશ. ્ચછનયો ભૂ્ંપ હયોય, ્ંડલાનું વાવાઝયોડું હયોય ્ે અપ્તવૃસષ્ટ 
હયોય, ગજુરાત ેતમેાથંી બેઠા થઈન ેવધ ુઝડપથી સાતતયપૂણ્ષ પ્વ્ાસ 
્યયો છે. દરે્ ગુજરાતી બાંધવે ્ખભાથી ્ખભયો પ્મલાવી ગુજરાતને 
બઠેુ ં્ યુાં છે. ગજુરાત ેતાજતેરમા ંતાઉતે વાવાઝયોડાનયો સામનયો ્ યયો. 
ગીર સયોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢ પ્જલ્ામાં 
વાવાઝયોડાના ્ારણે જનજીવન ્ખયોરવાયું હતંુ. મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીની પ્નણા્ષય્તા અને રાજય સર્ારના 
આગયોતરા આયયોજનના પદરણામે લા્ખયો નાગદર્યોને ઉગારી 
લેવામાં આવયા. 

ગુજરાતમાં વાવાઝયોડાની આગાહીના પગલે રાજય સર્ાર 
દ્ારા તમામ રિ્ારની પૂવ્ષ તૈયારી ્રી લેવામાં આવી હતી. 
હવામાન પ્વભાગ દ્ારા ્રવામાં આવેલી આગાહી પરથી 
વાવાઝયોડાની ભયાન્તા રાજય સર્ારે બરાબર સમજી લીધી 
હતી. મખુયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયના તામામ પ્જલ્ા 
તંત્રને સત્્ક ્ રી જરૂરી માગ્ષદશ્ષન ્ રી એકશન પલાન તૈયાર ્ યયો 
હતયો. વાવાઝયોડા બાદ રસતાઓના દરપેદરંગ, વીજ સપલાય પૂવ્ષવત્ 
્રવા, પાણી સપલાય, રાશન, ્યોપ્વડ હયોસસપટલમાં ઓસકસજનનયો 
પૂરતયો સટયો્ વગેરેનું અગાઉથી આયયોજન ્રવામાં આવયું હતું. 

વાવાઝયોડું ગુજરાતમાંથી પૂણ્ષ થવાની ગણતરીની ્લા્માં 
વીજ સપલાય, પાણી, માગ્ષનાં ્ ામયોનયો યુદ્ના ધયોરણે રિારંભ થયયો. 

વાવાઝયોડાના ્ારણે ગીર સયોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર 
પ્જલ્ાના અમુ્ તાલુ્ામાં ભારે નુ્સાન થયું. વાવાઝયોડાથી વૃક્યો 
પડતા રસતાઓ બલયો્ થયા, અને્ વીજ પયોલ ધરાશાયી થયા, 
જનેા ્ ારણ ેવીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાયયો, વીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાતા પાણી 
પ્વતરણ ્ખયોરવાયું, ્ાચાં-પા્ાં મ્ાનયોને નુ્સાન થયું. રાજય 
સર્ારે પળનયો પણ પ્વલંબ ્યા્ષ પ્વના તમામ અસરગ્રસત 
પ્વસતારમાં યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરીનયો રિારંભ ્યયો. ગણતરીની 
્લા્યોમાં બલયો્ થયેલા રસતાઓ પૂવ્ષવત્ થયા. નુ્સાન થયેલી 
વીજલાઈનન ેપવૂ્ષવત્ ્ રવાની ્ ામગીરી પણ તાત્ાપ્લ્ શરૂ ્ રી. 
અન્ય ઝયોનમાંથી વીજ ્મવીઓની ટીમ બયોલાવી વીજ પુરવઠયો 
પૂવ્ષવત્ ્રવાની ્ામગીરી ્રાઈ. વાવાઝયોડા પૂવવેની તૈયારી અને 
વાવાઝયોડા બાદના એકશન પલાનથી રાજય સર્ારે ્રેલી 
્ામગીરીની આછેરી ઝલ્ પર નજર ્રીએ..

કમજાયોગીઓના પુરિાથજાથી વાવાઝોડાથી 
પ્રભાવવત થયેલા રસતાઓ પૂવજાવત્ કરાયા
તાઉતે વાવાઝયોડા અંતગ્ષત રાજયના પ્વપ્વધ પ્જલ્ાઓમાં 

રસતાઓ, વીજળી, પાણી-પુરવઠા જેવી માળ્ખા્ીય સુપ્વધાઓને 
નુ્સાન પહોંચયું છે. આ સસથપ્તમાં રાજયનું વહીવટીતંત્ર અને 
્મ્ષયયોગીઓએ દદવસ રાત એ્ ્ રી યુદ્ના ધયોરણે સસથપ્ત પૂવ્ષવત્ 
બનાવવા ્ામ ્રી હતી. 

ર ાજયના સટ ટે  ઈમરજન્સી 
ઓપરેશન સને્ટર દ્ારા મળેલી માપ્હતી 
મજુબ વાવાઝયોડાન ેપદરણામ ેરાજયના 
ઘણા પ્વસતારયોમાં ઝાડ પડવાથી 
લાઈટના થાભંલા પડવાથી તથા અન્ય 
્ારણયોસર ૯૫૯ રસતાઓ વાહન 
વયવહાર માટે બંધ ્રી દેવાયા હતા. 
જે પૈ્ી બે દદવસમાં ૮૯૯ રસતાઓ 
્ખયોલી દેવાયા હતા. જયારે અન્ય 
માગયોને પૂવ્ષવત્ ્રવા માગ્ષ-મ્ાન 
પ્વભાગના ્મ્ષયયોગી જહેમત ઉઠાવી 
હતી.

જેમાં  સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર 
પ્જલ્ાના ૧૦૨ રસતાઓ પૈ્ી ૧૦૧ 
રસતાને વાહન વયવહાર માટે ્ખુલ્ા 
્રી દીધા છે. જયારે અમરેલીમાં ૯૮ 
પૈ્ ી ૪૬ રસતાઓ પર વાહન વયવહાર 

વયવસથાપન
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પૂવ્ષવત્ થયયો છે. જયારે ગીર સયોમનાથમાં ૧૬૬ રસતાઓ 
વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત થયા હતા જેમાંથી ૧૫૯ રસતાઓ પુન : 
ધમધમતા થઈ ગયા છે. આ ઉપરાંત રાજ્યોટ, મયોરબી, જામનગર, 
દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા, સુરેન્દ્રનગર, બયોટાદ, જૂનાગઢ અને પયોરબંદર 
પ્જલ્ાના તમામ રસતા માગ્ષ અને મ્ાન પ્વભાગ દ્ારા પૂવ્ષવત્ 
્રી દેવાયા છે.

ઉતિર ગુજરાતના અમદાવાદ પ્જલ્ાના ૧૯, ્ખેડાના ૨૭, 
આણંદના ૪૬, સાબર્ાંઠાના ૫૩, અરવલ્ીના ૧૭, પાટણના 
૭, મહેસાણાના ૬ અને બનાસ્ાંઠાના ૧ રસતાનું સમાર્ામ 
સમયસર પૂરં ્રીને આ રસતાઓને વાહનવયવહાર માટે યયોગય 
્રી દેવાયા હતા. મધય ગુજરાતમાં વાવાઝયોડાથી રસતાઓ બંધ 
થઈ ગયા હતા જેમાં વડયોદરામાં ૩૪, પંચમહાલમાં ૨૮, 
મહીસાગરમાં ૪, દાહયોદમાં ૩ અને છયોટાઉદેપુરમાં ૨ રસતાઓનું 
યુદ્ના ધયોરણે સમાર્ામ ્રી વાહન વયવહાર માટે ્ખુલ્ા મૂ્ી 
દેવામાં આવયા હતા.

દપ્ક્ણ ગુજરાતમાં વાવાઝયોડાના ્ારણે ઝાડ પડવાથી અને 
લાઇટના થાભંલા પડવાથી વાહન વયવહાર માગયો બધં ્ રી દેવાયા 
હતા જે પૈ્ી સુરતના ૧૧૬, નવસારીના ૩૬ અને વલસાડના 
૨૪ માગયોને નાગદર્યો માટે ્ખયોલી દેવાયા હતા. ઉપરાંત ભરૂચમાં 
૨૩ અને નમ્ષદાના ૧૧ ગામયોમાં રસતાઓ શરૂ ્ રી દેવાયા હતા.. 

ગીર સોમનાથ 
તાઉતે વાવાઝયોડાથી ગીર-સયોમનાથ પ્જલ્ાના ંરિભાપ્વત થયેલા 

ઉના શહેરમાં જનસેવાને પુવ્ષવત્ ્રવા માટે રાજય સર્ારના 
માગ્ષદશ્ષન હેઠળ મયોટાપાય ેરાહત બચાવની ્ ામગીરી સાથ ેશહેરમાં 
ઊડીન ેઆવલેા ્ ાટમાળ, ઝાડની ડાળીઓ તમેજ ્ ચરયો સા્ ્ રવા 
માટે યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરીનયો રિારંભ થયયો. મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ઉનાની મુલા્ાત દરમયાન આપેલી સૂચના 
મુજબ ઉનામાં રાજ્યોટ, જામનગર અને જુનાગઢ પ્જલ્ાની 
નગરપાપ્લ્ા અને મહાનગરપાપ્લ્ાના ્ુલ ૧૭૪ અને ઉના 
નગરપા પ્લ્ ાન ા  ૧૬૬ અને  એનડ ીઆરએ્ તેમજ 

એસડીઆરએ્ના ૧૧૬ જવાનયો સપ્હત ્ ુલ ૫૦૦ ્ મ્ષયયોગીઓએ 
ઉનાને ચયોખ્ખુંચણ્ ્રવા માટે દદવસ-રાત સેવાયજ્ ્યયો હતયો. 
ઉના શહેરમાં તાઉતે વાવાઝયોડાની અસરને લીધે વીજળી સેવા 
્ખયોરવાતા પહેલાં વૈ્સલપ્ વયવસથાના ભાગરૂપે ૮ જનરેટર સેટ 
મૂ્ીને એ્ વ્ખત શહેરમાં પાણી પ્વતરણ ્રવામાં આવયું હતું. 

પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત થયેલા ગીરગઢડા 
અને ઉના તાલુ્ામાં રાહત બચાવ અને સવવેની ્ામગીરી માટે 
૧૪૭ અપ્ધ્ારી/્મ્ષચારીઓ અન્ય પ્જલ્ામાંથી ્ાળવવામાં 
આવયા હતા. જેના ્ ારણ ેઅસરગ્રસતયોન ેતાત્ાપ્લ્ ધયોરણ ેસહાયની 
ચુ્વણી થઈ શ્ે. 

 પ્જલ્ાના ંતમામ ૩૪૫ ગામયોમા ંવીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાઇ ગયયો 
હતયો. ગણતરીની ્લા્માં જ વેરાવળ, સુત્રાપાડા અને તાલાળા 
તાલુ્ામાં વીજસેવા શરૂ ્રી દેવામા આવી હતી. સુત્રાપાડા, 
વેરાવળ અન ેતાલાળા તાલુ્ ામા ં્ ુલ ૧૪૨ ગામયોમા ંવીજ પરુવઠયો 
્ખયોરવાયયો હતયો. તમેાથંી પીજીવીસીએલ દ્ારા તાત્ાપ્લ્ ્ ામગીરી 
્રી ૧૪૧ ગામયોમાં વીજળી શરૂ ્રી દેવામાં આવી છે.

વાવાઝયોડાના લીધ ેગીર-સયોમનાથ પ્જલ્ાના ૧૮૩ રસતાઓમાં 
૧૧૨૪ ઝાડ અને ૨૦૩ લાઇટના પયોલના ્ારણે રસતાઓ બંધ 
થઇ ગયા હતા. જેને માગ્ષ અને મ્ાન પ્વભાગ દ્ારા તમામ ૧૮૩ 
રસતાઓને એ્ જ દદવસમાં પૂવ્ષવત્ ્રાયા હતા.

ઉના રહેરમા ંઝડપી કામગીરીથી નાગડરકો ખરુ
ઉનાના પ્વદ્ાનગરમાં રહેતા ્ ાપ્ત્ષ્ભાઇ દવેએ વહીવટી તંત્ર 

દ્ારા થતી ્ામગીરીથી રિભાપ્વત થઇને ્હ્ં હતું ્ે, તંત્ર અને 
નગરપાપ્લ્ા દ્ારા હ્ારાતમ્ રીત ે્ ામગીરી ્ રવામા ંઆવી રહી 
છે. લયો્યોની રિાથપ્મ્ જરૂદરયાત વીજળી અન ેપાણી માટે ઝંુબશેરૂપી 
્ાય્ષ ચાલુ છે. વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદી અને મુખયમંત્રી  
શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ પ્વસતારનું પ્નરીક્ણ ્રી બહારનાં 
ગામયોમાંથી મેન પાવર બયોલાવી લયો્યોને આ પરેશાનીથી જલદીથી 
જલદી રાહત મળે એ દદશામાં રિયત્નશીલ છે અને તંત્ર અને 
નગરપાપ્લ્ાએ વાવાઝયોડાથી શહેરમાં પડેલાં ઝાડ, થાંભલાઓને 
ગણતરીના દદવસયોમાં જ સા્ ્રી તમામ રસતાઓ/ગલ્ીઓ 
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્ખુલ્ી ્રી દેવામાં આવી છે અને ્ચરયો દૂર ્રી રસતાઓ સા્ 
સુથરા ્ રી દેવાયા છે. ્ખરે્ખર સર્ારશ્ીના માગ્ષદશ્ષન હેઠળ તંત્ર 
અને નગરપાપ્લ્ાની ્રવામાં આવેલી ્ામગીરી ્ાપ્બલેદાદ છે.

લાભાથવી હુસેનભાઇ મયોમીનભાઈ જત અને હ્ીમભાઈએ 
રિપ્તભાવ આપતા જણાવયું હતું ્ ે વાવાઝયોડાના દદવસે અમને તંત્ર 
તર્થી અન ેતલાટી મંત્રી દ્ારા સાવચતે ્ રી સથળાતંદરત ્ રવામાં 
આવયા હતા જેને લીધે અમે બચી ગયા છે. અને અપ્ધ્ારીઓએ 
અમારા ઘરે આવીને અમને રયો્ડમાં આ અંગેની સહાય  
ચૂ્વી છે.

ડદવંગતના પડરવારને સહાય ચુકવાઇ
તાઉતે વાવાઝયોડાના ્ારણે મૃતયુ પામેલ ઉનાના સવશ્ી 

સલીમભાઇ હાસમભાઇ ્ચરાના વારસદાર માતુશ્ી રાભીયાબેન 
હાસમભાઇ ્ચરાને અને નાથડના સવ.શ્ી બાબુભાઇ વંશના 
વારસદાર જશુબેનને સર્ારશ્ી તર્થી રૂા. ૪ લા્ખની સહાય 
ઉના મામલતદાર શ્ી ્ ે. એમ. પ્નનામા, તાલુ્ ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી 
શ્ી આર.વી.ઓડેદરા અને મામલતદાર શ્ી અક્ય વયાસના હસતે 
રૂબરૂ અપ્ષણ ્રવામાં આવી હતી. અન્ય મૃત્યોના વારસદારયોને 
તાત્ાપ્લ્ સહાય મળે તે માટેની પ્નયમયોનુસારની ્ ાય્ષવાહી ચાલુ 
્રવામાં આવી છે.

અમરેલી
અમરેલી પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડાના લીધે પ્જલ્ાના ્ુલ 

૩૩૧ રસતાઓ વૃક્યો અને વીજપયોલ ધરાશાયી થતા ્ે અન્ય 
્ારણયોસર બંધ હાલતમાં હતા જે માત્ર ગણતરીના દદવસયોમાં 
૧૦૦% ્ રી ્ ાય્ષરત ્ રી દેવામાં આવયા છે. પ્જલ્ા ્ લેકટર શ્ી 
આયુર ઓ્ જણાવે છે ્ ે સમગ્ર અમરેલી પ્જલ્ામાં રયોડ રસતાની 
બાબતમાં વાવાઝયોડાથી મયોટાપાયે નુ્સાન થવા પામયું હતું. પરંતુ 
વાવાઝયોડાના માત્ર ગણતરીના દદવસયોમાં પ્જલ્ાના તમામ 
તાલુ્ાઓમાં ્ુલ મળીને ૩૩૧ જેટલા રસતા પૈ્ી તમામે તમામ 
રસતાઓ પુનઃ શરૂ ્રી દેવામાં આવયા છે.

તતં્રના પ્વપ્વધ પ્વભાગયોની ્ ામગીરી પ્બરદાવતા ્ લેકટરશ્ીએ 

જણાવયું હતંુ ્ે, તંત્ર અપ્ધ્ારીઓએ ્ામની અગતય સમજી 
વાવાઝયોડા ગયાને બીજી જ ્લા્ે યુદ્ના ધયોરણે રયોડ રસતાના 
સક્લયદરંગનું ્ામ આરંભી દેવામાં આવયું હતું. પદરણામે પહેલા 
બે દદવસમાં ્ુલ રસતાઓના ૮૫ % જેટલા રસતાઓ ્ખુલ્ા ્રી 
દેવામાં આવયા હતા. આ ્ામ માટે સમગ્ર પ્જલ્ામાં ્ુલ ૨૬ 
જેટલી ટીમયોએ જેસીબી તેમજ અન્ય સંશાધનયો સાથે રાત દદવસ 
એ્ ્રીને ્ામ ્યુાં હતું.

વીજ વવભાગની વીજળીવેગે કામગીરી 

પ્વનાશ્ તાઉતે વાવાઝયોડાને લીધે સમગ્ર અમરેલી પ્જલ્ાના 
વીજપુરવઠાને માઠી અસર થઈ હતી. પરંતુ વીજ પ્વભાગે 
વીજગપ્તએ ્ામગીરી ્રી માત્ર ગણતરીના દદવસયોમાં અમરેલી 
પ્જલ્ાના વાવાઝયોડા અસરગ્રસત પ્વસતારમાં વીજપુરવઠયો પૂવ્ષવત્ 
્યયો છે. પ્જલ્ાના અમરેલી, લાઠી, બાબરા, લીલીયા, વદડયા અને 
્ું્ાવાવના શહેરી પ્વસતારયો તેમજ ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં ્રી 
વીજપુરવઠયો ચાલુ ્રી દેવામાં આવયયો છે. પ્જલ્ાના સૌથી વધુ 
અસરગ્રસત સાવર્ુંડલા, રાજુલા, જા્રાબાદ અને ્ખાંભાના 
પ્વસતારયોમાં વીજપુરવઠયો પુનઃ શરૂ ્રવાની ્ામગીરી હાલ 
પુરજોશમાં ચાલુ છે. જે ્ખૂબ ટૂં્ા ગાળામાં ્ાય્ષરત થઈ જશે

નોંધનીય છે ્ે વાવાઝયોડાના લીધે અમરેલી પ્જલ્ામાં ૬૫ 
હજાર જેટલા વીજપયોલ, ૬૦૦ જેટલા રિાન્સ્યોમ્ષરયો જમીનદયોસત 
થયા હતા. પરંતુ વાવાઝયોડાના ્ ક્ત ત્રણ જ દદવસમાં ૨૧૧ ગામયો 
અને ૭ મયોટા શહેરયોમાં વીજપુરવઠયો પુનઃ ્ાયા્ષસન્વત ્રવામાં 
આવયયો છે. આમ ્ ક્ત બ ેદદવસમા ં૬૩ સબસટેશનયો ચાલ ુ્ રવામાં 
આવયા હતા. અમરેલી વીજ પ્વભાગ તેમજ અન્ય DGVCL, 
MGVCL, UGVCL અને ટયોરેન્ટ પાવરના ્ુલ મળી ૪૭૮૯ 
થી વધુ વીજ્મવીઓ ૨૪૭ થી વધુ વાહનયો અને સંશાધનયો સાથે 
્ાય્ષરત છે.

ફતિ ૭ ડદવસમાં ૨૫ હર્રથી વધુ 
અસરગ્રસતોને રોકડ સહાય ચૂકવાઈ

તાજેતરમાં ત્રાટ્લેા તાઉતે વાવાઝયોડાના લીધે અમરેલી 
પ્જલ્ામા ંરાજલુા, જા્રાબાદ અન ેસાવર્ંુડલાના ગ્રામીણ તમેજ 

વયવસથાપન

økwshkík ૧ જૂન, ૨૦૨૧38



શહેરી પ્વસતારયોમા ંમયોટાપાયે નુ્સાન થવા પામયુ ંછે તયારે રાજય 
સર્ાર દ્ારા અસરગ્રસત લયો્યોન ેયુદ્ના ધયોરણે રયો્ડ સહાય ચૂ્ વવા 
્ાય્ષવાહી હાથ ધરી છે. વાવાઝયોડાના બીજા જ દદવસે સવવેની 
્ામગીરીની સાથ ેસાથ ેરયો્ડ સહાયનુ ંપ્વતરણ પણ વહીવટી તતં્ર 
દ્ારા વીજગપ્તએ આરંભી દેવામા ંઆવયુ ં હતુ.ં જનેા પદરણામે 
પ્જલ્ામા ંવાવાઝયોડાના ્ક્ત ૭ દદવસમા ંઅસરગ્રસતયોને રૂ. ૧.૨૫ 
્રયોડથી વધ ુરયો્ડ સહાયની ચુ્ વણી પણૂ્ષ ્રી દેવામા ંઆવી છે.

પ્જલ્ામાં ૧૭,૦૭૯ પખુત વયપ્ક્તઓ અન ે૮,૫૩૭ સગીરયોને 
એમ ્ ુલ ૨૫,૬૧૬ જટેલા અસરગ્રસતયોન ેસહાય ચૂ્ વવામા ંઆવી 
હતી. જેમાંથી પુખત વયપ્ક્તઓને રૂ. ૯૬.૭૪ લા્ખ અને સગીરયોને 
૨૯.૨૦ લા્ખથી વધુ રયો્ડ સહાયની ચુ્વણી ્રવામાં આવી 
હતી. સૌથી અસરગ્રસત એવા મુખય ત્રણ તાલુ્ાઓમાં ૪૮.૨૦ 
લા્ખ જા્રાબાદમા,ં ૩૫.૫૫ લા્ખ રાજલુામા ંઅન ે૧૬.૬૪ લા્ખ 
સાવર્ંુડલામા ંરયો્ડ સહાયની ચૂ્ વવામા ંઆવી હતી. આમ સૌથી 
વધુ અસરગ્રસત ત્રણ તાલુ્ામાં ૧ ્રયોડથી વધુ સહાય ચૂ્વવામાં 
આવી હતી. નોંધનીય છે ્ે વાવાઝયોડાના ્ક્ત બીજા જ દદવસે 
સવવેની તેમજ સહાયની ્ામગીરી આરંભી દેવામાં આવી હતી. 

પાણીનું વવતરણ

રાજય સર્ાર દ્ારા યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી ્રી અસરગ્રસત 
ગામયોમાં પાણીનું પ્વતરણ શરૂ ્રાયું છે, જેના થ્ી ગામલયો્યોની 
આંતરડી ઠરી છે અને જનજીવન પૂવ્ષવત્ થવાની શરૂઆત થઇ 
છે. અમરેલી પ્જલ્ાનાં ૬૦૮ ગામયોમાંથી ૬૦૮ ગામયોમાં એટલે 
્ે ૧૦૦% ગામયોમાં પાણી પુરવઠયો અપ્વરતપણે હાલ ચાલુ છે. 
અમરેલી પ્જલ્ાના ૧૧ તાલુ્ ાઓના ં્ ુલ ૬૦૮ ગામયો પૈ્ ી ૨૮૩ 
જેટલા ગામયોમાં હાલ જૂથ યયોજના માર્તે, ૭૮ ગામયોમાં ટેન્્રયો 
માર્તે, ૫૪ ગામયોમાં ડીજી સેટ માર્તે અને ૧૯૩ જેટલા 
ગામયોમાં અન્ય વૈ્સલપ્ વયવસથા માર્તે પાણીના પ્વતરણની 
્ામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પ્વનાશ્ારી વાવાઝયોડાના લીધે રાજુલા, જા્રાબાદ, ્ખાંભા 
અને સાવર્ુંડલા પંથ્માં વીજપયોલ તેમજ સબસટેશનયોને વયાપ્ 
નુ્સાન થતાં ગામયોમાં મયોટર ્ે અન્ય વીજ ઉપ્રણયો થ્ી પાણી 

પહોંચાડવાનુ ંહાલ શકય નથી માટે ડીજી સટે તેમજ ટેન્્રયો માર્તે 
પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે.

પોલીસ દ્ારા વવનામલૂયે ફોન ચાજજાની અનોખી સવેા

તાઉતે વાવાઝયોડાની ઘાત્ અસરને પગલે અમરેલી પ્જલ્ાના 
રાજુલા જા્રાબાદ પ્વસતારયોમાં જનજીવનને માઠી અસર પહોંચી 
છે. અને્ વીજપયોલ ધરાશાયી થતા સમગ્ર પંથ્માં વીજપુરવઠયો 
્ખયોરવાતા લયો્યોને ્યોન ચાજ્ષ ્રવાની સમસયા ઊભી થઇ હતી. 
આવી પદરસસથપ્તમાં રાજુલા પયોલીસ દ્ારા લયો્યોને મદદરૂપ થવા 
પયોલીસ સટેશનમાં મયોબાઈલ ્યોન ચાજ્ષ ્રવાની અનયો્ખી સેવા 
શરૂ ્રવામાં આવી છે.

તાજેતરમાં રાજયના પયોલીસ વડા શ્ી આપ્શર ભાદટયાની 
મુલા્ાત દરપ્મયાન આ સમસયાઓ ધયાને આવતા તેઓએ 
તાત્ાપ્લ્ અસરથી ગુજરાત પયોલીસ અ્ાદમી ્રાઈ ્ખાતેથી 
ડીજીસેટ ્ાળવયું હતું જેની મદદથી આજે લયો્યોને પ્વનામૂલયે ્યોન 
ચાજ્ષની સેવા આપી રહ્ા છીએ. એ્ સાથે ૨૦થી વધુ ્યોન ચાજ્ષ 
થઇ શ્ે એવી વયવસથા ગયોઠવવામાં આવી છે. હાલ આ સેવાનયો 
રાજુલાના શહેરીજનયો મયોટારિમાણમાં લાભ લઇ રહ્ા છે. 

તાપી 
તાઉતે વાવાઝયોડા દરપ્મયાન થયેલા નુ્સાન સંદભવે તાપી 

પ્જલ્ામા ંવહીવટી તતં્ર દ્ારા ૮૫ પ્ક્્ દરસપયોન્સ ટીમયો બનાવીને 
થયલેી અસરયોન ેપવૂ્ષવત્ ્રવા માટે અસર્ાર્ ્ામગીરી ્રવામાં 
આવી હતી. પ્જલ્ાના ૩૯૮ જટેલા ગામયોમા ંવીજપરુવઠાન ેઅસર 
થઈ હતી તને ેદપ્ક્ણ ગજુરાત વીજ ્ંપની પ્લપ્મટેડ દ્ારા તવદરત 
ધયોરણ ે્ ામગીરી ્ રી વીજ પરુવઠયો પનુ: ્ ાય્ષરત ્ રી દેવાયયો છે. જમેાં 
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૭૯ જટેલા ્ીડરયોની મરામત અન ે૫૭ પયોલ ્રી ઊભા ્રી દેવાયા 
છે. વાવાઝયોડાના આ સમય દરપ્મયાન ભારે પવનના ્ારણ ેપ્વપ્વધ 
ગામયોમા ંવીજપરુવઠયો ્ખયોરવાતા આ ્ ંપની દ્ારા દ્ડરના પરેિયોપ્લંગની 
્ામગીરી ્ રી ૨૪ ્ લા્ના જયયોપ્તગ્રામ તથા અબ્ષન દ્ડરયોન ેરિાધાન્ય 
આપી વીજપરુવઠયો સતત ચાલુ ્ રવામા ંઆવયયો હતયો. તાઉત ેવાવાઝયોડંુ 
પસાર થઇ ગયા બાદ ૭૯ જટેલા દ્ડરયોના ં૫૭ નગં પયોલ ્ રી પાછા 
ઊભા ્યા્ષ. તેમજ ઝાડ પડવાથી તટેૂલા વાયરયો સાધંીન ે૩૯૮ જટેલા 
ગામયોમા ંવીજપરુવઠયો ્રી ્ાય્ષરત ્રવામા ંઆવયયો છે. 

નમજાદા 
ગુજરાતના “તાઉતે” વાવાઝેાડાના પગલે અને તેની અસરના 

ભાગરૂપે રાજપીપલા શહેર અને પ્જલ્ાના ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં 
્ખાસ એવી ્યોઇ નોંધપાત્ર દુઘ્ષટના ્ે ્યોઇ જાનહાપ્ન-પશુહાપ્ન 
નોંધાઇ નથી. પરંતુ આ વાવાઝયોડાના ભારે પવન અને વરસાદને 
લીધે નમ્ષદા પ્જલ્ામાં ભારે દબાણવાળા ૩૩ જેટલા દ્ડર-વીજ 
લાઇનયોને અસર થતાં, પાંચ રિાન્સ્યોમ્ષર સરિ્ચર તથા ૧૨૩ વીજ 
થાંભલા તૂટી ગયા હતા. DGVCL ્ંપની દ્ારા અસરગ્રસત 
ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પુન:સથાપન ્રવાની યુદ્ના ધયોરણે હાથ 
ધરાયેલી ્ામગીરીને પ્જલ્ાના ૨૧૦ ગામયોમાં વીજ ્ંપનીની 
ટુ્ડીઓ દ્ારા વીજ પુરવઠયો પુન:પૂવ્ષવત્ ્રાયયો હતયો. 

અમદાવાદ
અમદાવાદ પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડા સંદભવે અને ભારે 

વરસાદના ્ારણે પ્વપ્વધ સથળયોએ વીજ રિવાહમાં ગપ્તરયોધ ઊભયો 
થયયો હતયો. પ્જલ્ાના ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં મયોટી સંખયામાં વીજ 
લાઇનયોને નુ્સાન પહોંચયું હતું. પ્જલ્ામાં વીજ થાંભલા પડી 
જવાના દ્સસા પણ સામે આવયા હતા. આ તમામ ્દરયાદયોને 
તવદરત પ્ન્ાલ ્રવા માટે અમદાવાદ પ્જલ્ા યુ.જી.વી.સી.એલ. 
દ્ારા યુદ્ના ઘયોરણે ્ામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આણંદ
આણંદ પ્જલ્ામાં આવેલા વાવાઝયોડા પવન અને ભારે 

વરસાદથી પ્જલ્ામાં વીજ રિવાહમાં ગપ્તરયોધ થયયો હતયો. મયોટી 

સંખયામાં વીજ લાઈનયોને નુ્સાન અને થાંભલા પડી જવાના 
દ્સસાની ્ દરયાદયો એમ.જી.વી.સી.એલ .પટેલાદ પ્વભાગીય ્ ચરેી 
ને મળી હતી. ૨૭ ઇજનેરયો, ૨૧ ટીમ સટા્ અને ૭ ટીમ 
્યોન્રિા્ટરની ટીમયો ્ાય્ષરત ્રીને રાત દદવસ ્ામ ્રીને વીજ 
રિવાહ પુનઃ રિસથાપ્પત ્રવાનું ્ામ શરૂ ્યુાં જેને તાત્ાપ્લ્ ૧૭ 
સબ સટેશન, ૧૧૩ ્ીડર માંથી ૯૫ જયયોપ્ત ગ્રામ અને ગ્રામીણ 
્ીડરયો ચાલુ ્રી સ્્કલમાં ૧૮૦ ગામયો ત્રણ મયોટા નગર, ૭૫ 
ગામયોમાં વીજ રિવાહ ્ાય્ષરત ્રાયયો હતયો. 

 
ભરૂચ

ગુજરાતમાં “તાઉતે” વાવાઝયોડાના પગલે અને તેની અસરના 
ભાગરૂપે ભરૂચ પ્જલ્ામાં ્ખાસ એવી ્યોઇ નોંધપાત્ર દુઘ્ષટના 
સજા્ષયેલી નથી. ભરૂચ પ્જલ્ાના ૪૦૯ જેટલા ્ાચા મ્ાનયો/
ઝૂપંડાઓન ેનુ્ શાન થયુ ંહયોવાના રિાથપ્મ્ અહેવાલ ભરૂચ પ્જલ્ા 
પૂર પ્નયંત્રણ ્ક્ તર્થી રિાપ્ત થયા છે.

પ્જલ્ાની પ્વગતવાર માપ્હતી જોઇએ તયો ભરૂચ પ્જલ્ામાં 
174 વીજળીના થાંભલાઓ નુ્સાનગ્રસત થયા હતા. જેના ્ારણે 
પ્જલ્ામાં ૩૦૫ જેટલા ગામયોમાં વીજપુરવઠયો બંધ થતા ડી.જી.વી.
સી.એલ.ની ટીમે તાત્ાપ્લ્ દરપેર ્રી વીજ પુરવઠયો ચાલુ ્યયો 
હતયો. તેમજ 3૯૯ જેટલાં વૃક્યો ધરાશાયી થતા તેને રસતા પરથી 
દૂર ્રવામાં આવયાં હતાં.

તાઉતે વાવાઝયોડાને પગલે સલામતીના ્ારણયોસર અગદરયા 
પદરવારના સભયયોનું ભરૂચ પ્જલ્ાના વાગરા તાલુ્ાના ગંધાર 
રિાથપ્મ્ શાળા ્ખાતે સથળાંતર ્રવામાં આવયું હતુ. અગદરયા 
પદરવાર સાથે આવેલાં બુધાભાઈ પ્શયારએ જણાવયુ હતુ ્ે, 
વાવાઝયોડાને ્ ારણે પ્જલ્ા વહીવટીતંત્ર દ્ારા સથળાંતર ્ રીને આ 
શાળામાં ઉતારયો આપી તયાં જમવાની, રહેવાની, આરયોગયની 
સુપ્વધા પુરી પાડી પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રએ પુરી પ્ચવટ અને ્ખુબ 
ત્ેદારી રા્ખી છે. અમારી આટલી ્ાળજી રા્ખવા બદલ અમે 
સર્ારશ્ીનયો આભારી છીએ. અત્ર ેઉલ્્ેખનીય છે ્ ે આ સથળાતંર 
્રાયેલા અગદરયા પદરવારયોનું સહ્ાર રાજયમંત્રીશ્ી ઈશ્વરપ્સંહ 
પટેલ, પ્જલ્ા ્ લકેટર ડૉ. એમ.ડી.મયોદડયા સપ્હતના પદાપ્ધ્ારીઓ-
અપ્ધ્ારીઓએ મુલા્ાત લીધી હતી.
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બનાસકાંઠા
પ્જલ્ાના પ્વપ્વધ ગામયોમાં પવન સાથે વરસાદ થતાં તેમજ 

ઘણી જગયાએ વીજલાઇન ઉપર વૃક્યો પડતાં ્ુલ-૧૫૦ વીજપયોલ 
અન ેપાચં રિાન્સ્યોમ્ષર સને્ટર ક્પ્તગ્રસત થતા ંપ્જલ્ાના ંરર ગામયોમાં 
અને અને્ ્ખેતીવાડી દ્ડરયો ઉપર વીજ પુરવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો. 
જેમાથી તમામ ગામયોમાં અતયાર સુધીમાં વીજપયોલ અને વીજ 
રિાન્સ્યોમ્ષર ઊભા ્ રી વીજપુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્ રવામાં આવયયો 
હતયો. વરસાદ અને પવનના લીધે ્ુલ-૪૩૪૮ વીજગ્રાહ્યોની 
્દરયાદ મળી હતી જેમાંથી ર૫૮૦ ્દરયાદનયો ્ખૂબ ઝડપથી 
પ્ન્ાલ ્ રવામાં આવયયો હતયો અને બા્ી રહેતી ્ દરયાદ માટે પણ 
પ્વસતાર મુજબ અલગ-અલગ ટીમયો બનાવી ્ામગીરી યુદ્ના 
ધયોરણે ્ામગીરી શીઘ્ર પૂણ્ષ ્રવામાં આવી હતી.

બોટાદ

પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રના સં્લનમાં રહીને વન પ્વભાગ દ્ારા 
પ્જલ્ામાં ્ુલ ્ંરિયોલ રૂમ ્ાય્ષરત ્રી, તમામ ્ંરિયોલ રૂમ ્ખાતે 
એ્ નયોડલ ઓદ્સર સાથે રેસકયુ ટીમને તેમની જરૂરી સાધન 
સામગ્રી સાથ ેતનૈાત રા્ખવામા ંઆવી હતી. વાવાઝયોડાની અસરથી 
પ્જલ્ામાં વરસાદ સાથે પવન ્ૂં્ાતા 176 જેટલાં વૃક્યો ધરાશાયી 
થતા રસતાઓ બલયો્ થયા હતા. તાઉતે વાવાઝયોડાની અસર 
દરપ્મયાન બરવાળાથી રાણપરુ તર્ના રસતા ઉપર વૃક્યો ધરાશાયી 
થયા હતા જેના સમાચાર બરવાળા પયોલીસ પ્વભાગને મળતા 
તાત્ાપ્લ્ જે તે સથળે જઈ પ્નરીક્ણ ્રતા વધારે સંખયામાં વૃક્યો 
ધરાશાયી થતા બરવાળા નગરપાપ્લ્ા ્ખાતેથી તાત્ાપ્લ્ જે.સી.
બી. મંગાવી તમેજ એ્ જ.ેસી.બી. ચારણ્ી ગામ ્ખાતેથી મગંાવી 
વૃક્યો હટાવવાની ્ામગીરી શરૂ ્રવામાં આવી હતી 

દેવભૂવમ દ્ારકા 
દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા પ્જલ્ામાં પવનના ્ારણે ૬૭ જેટલા વીજ 

થાંભલાઓને નુ્સાન થયું હતું. જેના લીધે ૩૮ ગામયોમાં વીજ 
પુરવઠયો બંધ થઈ ગયયો હતયો. આ ગામયોમાં વીજપુરવઠયો પુનઃ 
સથાપ્પત ્રવા પીજીવીસીએલ દ્ારા તાત્ાપ્લ્ નુ્સાન થયેલા 

તાઉતે વાવાઝોડા પ્રભાવવત વજલ્ામાં 
ઇન્ટ્ા સક્કલ રોવમંગ સુવવધા 

 ગુજરાતમાં તાજેતરમાં આવેલા તાઉતે વાવાઝોડાને 
પરરણામે ખાસ કરીને દરરયાકાંઠાના વવસતારોમાં ટેવલ-
કોમયુવનકેશનના માળખાને વયાપક અસર થઇ છે. મુખયતવે 
અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ 
વજલ્ામાં મોબાઇલ ટાવસ્સન ેથયલેા નકુસાનના પગલ ેમોબાઇલ 
ફોન નેટવક્ક ખોરવાયું હતું. ગુજરાત સરકાર અને ભારત 
સરકારનું દૂરસંચાર મંત્ાલય તાઉતે વાવાઝોડા પ્રભાવવત 
વવસતારોમાં મોબાઇલ નેટવક્ક પૂવ્સવત કરવા યુદ્ધના ધોરણે 
કામગીરી કરી રહ્ા છે જેના પરરણામે ગુજરાતના બે વજલ્ા 
બોટાદ અન ેજનૂાગઢમા ંમોબાઇલ ફોન નટેવક્ક પવૂ્સવત્ કરવામાં 
આવયું છે. 

ઇન્ટ્ા સક્કલ રોવમંગની સુવવધા જે પહેલા પાંચ વજલ્ામાં 
કાય્સરત હતી તે હવે ત્ણ વજલ્ા અમરેલી, ભાવનગર અને 
ગીર સોમનાથ અને કેન્દ્ર શાવસત દીવમાં કાય્સરત કરવામાં 
આવી હતી.  રાજય સરકારની આગેવાનીમાં સથાવનક 
વહીવટીતંત્ અને કેન્દ્રીય દૂર સંચાર વવભાગ દ્ારા તાઉત ે
પ્રભાવવત ત્ણ વજલ્ામાં મોબાઇલ નેટવક્ક માળખું ૨૫મી મે 
સધુી પવૂ્સવત્ થવાની સભંાવના છે. ટેવલકોમયવુનકેશન -મોબાઇલ 
નેટવક્ક સેવા પૂવ્સવત્ ન થાય તયાં સુધી ઇન્ટ્ા સક્કલ રોવમંગ 
સુવવધાનો સમયગાળો વખતોવખત લંબાવવામાં આવશે.

થાંભલાઓને પૂવ્ષવત્ ્રી તમામ ગામયોમાં વીજપુરવઠયો ્રી શરૂ 
્યયો હતયો. દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા પ્જલ્ામાં વાવાઝયોડાના લીધે આવેલ 
પવનથી ૨૩ વૃક્યો ધરાશાયી થઇ ગયા હતા. જેને રસતા પરથી 
તરત જ દૂર ્રીને વાહન વયવહારને અસર ન થાય તે માટેની 
્ામગીરી ્ રવામા ંઆવી હતી. ઉપરાતં ૮ જેટલા ્ ાચા ઝૂપંડાઓને 
પવનથી નુ્સાન થયું છે. પ્જલ્ામાં ્યોઈ સર્ારી ઇમારત, ્ાચા 
્ે પા્ા મ્ાન, સર્ારી ્ે ્ખાનગી દવા્ખાનાને નુ્સાન થયું 
નથી ્ે ્યોઈ પણ રિ્ારની જાનહાપ્ન થઈ નથી. 

વયવસથાપન
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ર્મનગર 
તાઉતે વાવાઝયોડાની જામનગર પ્જલ્ામા ંનહીંવત્ અસર જોવા 

મળેલ તેમજ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા આગમચેતીના ભાગરૂપે 
હાથ ધરવામાં આવેલ પ્વપ્વધ સુચાર વયવસથાઓના ્ ારણે સમગ્ર 
પ્જલ્ામાં જાનમાલની ્યોઈ ગંભીર નુ્સાની થઇ નથી. 
વાવાઝયોડાની અસરના ્ારણે પવનની ગપ્તમાં વધારયો થતા 
જામનગર પ્જલ્ાના ૧૮૦ ગામયોમા ંવીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો. 
તેમજ ૨૬૦ જેટલા વીજ થાંભલાઓ તથા ૨૫૦ વીજ દ્ડરને 
નુ્સાન થયું હતું. પ્જલ્ા તંત્ર દ્ારા તૈયાર ્રવામાં આવેલી ૬૨ 
પ્ક્્ દરસપયોન્સ ટીમયોએ માત્ર ૧૮ ્લા્ના ટૂં્ા ગાળામાં જ 
તમામ ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પૂવ્ષવત્ ્રી રિશંસનીય ્ામગીરી 
બજાવી હતી.

કયાંક સફળતાપૂવજાક પ્રસૂવત તો કયાંક 
સગભાજાઓને સલામત સથળે ખસેડવા 

સતત દોડતું રહ્ં આરોગય તંત્ર
ગજુરાત ઉપર તાઉત ેવાવાઝોડ ુટકરાવાનુ ંહોવાથી વાવાઝોડાથી 

સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીન ેમોરબી, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ 
સવહતના વજલ્ાના લોકોના આરોગય ઉપર કોઈ માઠી અસર ન 
પહોચે ત ેમાટે આગોતરા આયોજનના ભાગ રૂપ ે108 એમ્બયલુન્સ 
સવેા, 108 એમ્બયલુન્સ બોટ તથા આરોગય વવભાગ દ્ારા 
આરોગયન ેલગતી કેટલીક આગોતરી તયૈારી કરવામા ંઆવી હતી. 
મોરબી વજલ્ામા ંવાવાઝોડાના સમયગાળા દરવમયાન જ ેસગભા્સ 
બહેનોની રડવલવરીની તારીખ હોય તેવા સગભા્સ બહનેોને 
વાવાઝોડાના ંકારણ ેરડવલવરી બાબત ેકોઈ મશુકેલી ઊભી ન થાય 
તવેા હેતુથી વજલ્ાના ંકુલ ૫૯ બહેનોન ેપ્રા.આ. કેન્દ્રો, સામવૂહક 
આરોગય કેન્દ્રો, સબ રડસટ્ીકટ હોસપીટલ, રડસટ્ીકટ હોસસપટલ, 
તમેજ પ્રાઈવટે હોસસપટલ જવેી સંસથાઓમાં સલામત સથળો ઉપર 
અગાઉથી જ દાખલ કરવામા ંઆવી હતી. 

હળવદ તાલુકામાં ૧૬, વાંકાનેર તાલુકામાં ૧૬, ટંકારા 
તાલુકામાં ૯, માળીયા તાલુકામાં ૧૦, અને મોરબી તાલુકામાં 
૮ બહેનો સવહત વજલ્ામા ંકુલ ૫૯ ગભ્સવતી બહેનોન ેસલામત 
સથળો ઉપર દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ પૈકીની બે 
સગભા્સની વાંકાનેરના કોઠી તથા ટંકારાના આરોગય કેન્દ્ર ખાતે 
સલામત પ્રસૂવત કરાવવામાં આવી હતી.

પોરબદંર વજલ્ામા ંવાવાઝોડાની આગાહી વખત ેવજલ્ામાં 
દદદીઓની સેવા માટે ૧૦૮ની બોટ એમ્બયુલન્સ પણ તૈનાત 
હતી. પોરબંદર વજલ્ાના બરડા નજીક ભારવાડાની સગભા્સ 
મવહલાની રસતામાં જ 108 એમ્બયુલન્સ દ્ારા તા.૧૮ મેના 
રોજ વહેલી સવારે ૪ કલાકે તેજ પવન વચ્ે પ્રસૂવત કરવામાં 
આવી હતી. •

જૂનાગઢ 
તાઉત ેવાવાઝયોડાની અસરન ેપગલ ેજનૂાગઢ શહેર-ગ્રામીણ 

પ્વસતારમા ંવીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાઈ ગયયો હતયો. તયારે લયો્યો સયોશયલ 
મીદડયાના માધયમથી ્લેકટર, ડીડીઓને ટ્ીટ ્રી પયોતાની 
સમસયાઓ જણાવતા હતા. પ્જલ્ા વહીવટી તતં્રના આ ટયોચના 
અપ્ધ્ારીઓન ેઆ ટવીટ મળતા તરંુત સબપં્ધત વીજ અપ્ધ્ારીઓને 
લયો્યોની સમસયાની જાણ ્રવામા ંઆવતી હતી. જનેા સદંભવે 
પીજીવીસીએલ દ્ારા બનનાવાયેલ ૧૬૭ ્વી્ દરસપયોન્સ ટીમયો 
મયો્લી યદુ્ના ધયોરણે વીજ પરુવઠયો પવૂ્ષવત્ ્ રવા ્ ાય્ષવાહી ્ રવામાં 
આવી હતી. તાઉત ેવાવાઝયોડુ ંજનૂાગઢ પ્જલ્ાની બયોડ્ષર ઉપરથી 
પસાર થતા જનૂાગઢ પ્જલ્ાને તનેી નપ્હવત્ અસર થઈ છે. આમ 
છતા ંભારે પવનથી ૩૫૭ ગામમાં વીજપરુવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો. તે 
પૈ્ ી ૧૫૮ ગામયોમા ંયદુ્ના ધયોરણ ેવીજ પરુવઠયો ચાલ ુ્ રાયયો હતયો. 
૨૩૦૦થી વધ ુઝાડ પડી ગયા હતા ત ેદરૂ ્રી પ્જલ્ાના તમામ 
રસતાઓ મયોટરેબલ બનાવાયા છે.

તાઉત ેવાવાઝયોડાના ્ ારણ ે૩૫૦ થી વધ ુવીજ પયોલ પડી ગયા 
હતા. ૨૯૨ જેટલા દ્ડરયોને નુ્સાન પહોંચયું હતું. વૃક્યો ધરાશાયી 
થવાથી છવાયેલા અંધારપટને ઉલેચવા લયો્યોએ ્યોલટ સેન્ટર પર 
્યોનથી ્દરયાદ ્રવા સાથે સયોપ્શયલ મીદડયાનયો સદ્-ઉપયયોગ 

્રી પ્જલ્ા ્લે્ટર અને પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી સુધી વીજ 
સમસયાની વાત પહોંચાડી હતી.

તાઉતે વાવાઝયોડા સંદભવે જૂનાગઢ પ્જલ્ામાં ૯૮૨ આંપ્શ્ 
્ાચાં પા્ાં મ્ાન માટે રૂા.૨ ્રયોડ ૪૫ લા્ખ ૫૦ હજાર અને 
સંપૂણ્ષ ્ાચાં મ્ાન માટે ૧૯ લા્ખ એમ ્ુલ રૂા.૨.૪૭ ્રયોડની 
સહાય ચૂ્વવામાં આવી છે. ઉપરાંત ક્પ્તગ્રસત થયેલ પશુધનના 
૫૮ શેડ માટે રૂા. ૨.૯૦ લા્ખ સહાય ચૂ્વી દેવામાં આવી છે. 
તાઉતે વાવાઝયોડામાં થયેલ નુ્સાનને લઇને સવવેની ટીમયોએ 
યુદ્ના ધયોરણે ્ામગીરી ્રી હતી. જેમાં ્ાચાં-પા્ાં મ્ાન, 
ઝૂંપડા અને ઢયોરના શેડ પડી ગયા હયોવાના સવવે માટે ૫૭ ટીમયો 
્ામે લાગી હતી અને જૂનાગઢ પ્જલ્ાના ૯ તાલુ્ામાં સવવેની 
્ામગીરી પૂણ્ષ થતાં, નુ્સાન થયેલ લયો્યોને સહાયની ર્મ 
ચૂ્વી દેવામાં આવી છે.
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કચછ 
રાજય પર ત્રાટ્ેલા વાવાઝયોડાની અસર 

હેઠળ ્ૂં્ાયેલા ભારે પવનના ્ારણે ્ચછ 
પ્જલ્ામા ંપણ ઠે્ઠે્ાણે વીજપરુવઠયો ્ખયોરવાયયો 
હતયો. ્ચછનાં ૧૯૦ ગામયોમાં વીજળી જતા 
તત્ાલ મયોડી રાત્રે જ ૯૮ જેટલા ગામયોની 
રહેણા્ વીજળી પૂવ્ષવત્ ્રી દેવામાં આવી 
હતી. પી.જી.વી.સી.એલ દ્ારા રહેણાં્ના ૪૪ 
દ્ડર પુનઃ શરૂ ્રી દેવામાં આવયા હતા. 
્ખેતીવાડીના ૩૬૬ ક્પ્તગ્રસત દ્ડરયો પણ 
યુદ્ના ધયોરણે વીજતંત્રની ટીમયોએ સમાર્ામ 
્રી પૂવ્ષવત્ ્રી દીધા હતા. વાવાઝયોડાથી 

્ખેતીના ૩૬૬ દ્ડરયો, ૧૪૧ થાંભલાઓ અને પાંચ રિાન્સ્યોમ્ષરયો 
ક્પ્તગ્રસત થયા હતા જેને વીજ્મવીઓએ બે દદવસમાં જ યુદ્ના 
ધયોરણે પૂવ્ષવત્ ્રી દીધા છે.

મહેસાણા
તાઉત ેવાવાઝયોડાની મહેસાણા પ્જલ્ામા ંનપ્હવત્ અસર જોવા 

મળી હતી. જો્ે આ વાવાઝયોડાની સંભપ્વત અસરયોને પહોંચી 
વળવા માટે તંત્રએ ્ટીબદ્તા બતાવી હતી. પ્જલ્ા ્લે્ટર શ્ી 

એચ.્ે.પટેલના માગ્ષદશ્ષનથી માગ્ષ અન ેમ્ાન પ્વભાગના ઇજનરે 
શ્ી ભરત પટેલની આગેવાનીમાં ્ાપ્બલેદાદ ્ામગીરી ્રી હતી. 
વાવાઝયોડાના પગલે વૃક્યો ધરાશયી થવાના ્ારણે ત્રણે્ જેટલા 
રસતાઓ બલયો્ થઇ હતા જ ેસમાચાર મળતા ંગણતરીની પ્મપ્નટયોમાં 
ટીમ મહેસાણાએ દૂર ્રી રસતા ્રી ચાલુ ્યા્ષ હતા. જેમાં 
પ્વસગનર-દેણપ દાસજ રયોડ અને પ્વસનગર હ઼઼ડયોલ રયોડ સપ્હત 
તમામ રસતાઓ પરથી અડચણયો દૂર ્રી સરાહનીય ્ામગીરી 
્રી હતી.

મોરબી
ભારે પવનના ્ારણે મયોરબી તાલુ્ ામાં ૩૨ જટેલા ગામયોમા ં

વીજ પરુવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો. જમેાથંી ૧૭ જટેલા ંગામયોમા ંતાત્ાપ્લ્ 
વીજ પરુવઠયો ચાલ ુ્રી દેવાયયો હતયો જયારે અન્ય ગામયોમાં વીજ 
પરુવઠયો યથાવત્ ્રવા ્વાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી. મયોરબી 

શહેરી પ્વસતારની વાત ્રીએ તયો વાવાઝયોડાની અસરના લીધ ેએ્ 
પણ વીજપયોલન ેનુ્ સાન, રસતા બંધ થવા, ઇમારત, વૃક્યો પડવા, 
્ાચા-પા્ા મ્ાન ્ે ઝૂપંડાન ેનુ્ સાન નહયોતુ ંથયુ.ં 

મયોરબી પ્જલ્ામાં પી.જી.વી.સી.એલ.ની ૫૫ ટીમના અંદાજે 
૪૫૦ લયો્યો દ્લડમા ં્ ાય્ષરત હતા. મયોરબી પથં્મા ંપથં્ના ૨૭૨ 
ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો, તેમાં યુદ્ના ધયોરણે 
્ામગીરી ્રી તમામ ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પુનઃ સથાપ્પત ્રી 
આપવામાં આવયયો છે. આ પ્વસતારયોમાં ૬૪૫ વીજપયોલને નુ્સાન 
થયું છે, જેને તાત્ાપ્લ્ બદલવાની ્ામગીરી શરૂ ્રી ૬૦૯ 
જેટલા વીજપયોલ બદલી દેવાયા છે. 

  
નવસારી

તાઉત ેવાવાઝયોડાની અસરન ેલીધ ેનવસારી પ્જલ્ામા ંવરસાદ 
સાથે પવન ્ૂં્ાતા ભારે વૃક્ અને વૃક્યોની ડાળીઓ પડવાની 
ઘટનાઓ બની હતી. તાઉતે વાવાઝયોડાના લીધે પ્જલ્ામાં સાત 
રસતાઓ બંધ થયા હતા જે ૨૪ ્લા્ની અંદર ્ામગીરી ્રી 
પુનઃ શરૂ ્રી દેવામાં આવયા છે. આ રસતાઓની વાત ્રીએ તયો 
પનાર ્ૃષણપુર રયોડ પર પાંચ વૃક્યો, ગણદેવી ધનયોરી ્ખારેલ રયોડ 
પર બે વૃક્યો, એરૂ ઇંટાળવા સીસયોદ્રા રયોડ પર ૨૮ વૃક્યો, વેસમા, 
મરયોલી, ઉભરાટ રયોડ ત્રણ વૃક્યો, ્ સબા, છીણમ, દેલવાડા, માગંરયોળ, 
પ્ભનાર રયોડ પર ૬ વૃક્યો, ્ખડસુપા સાતેમ નાગધરા રયોડ પરપર 
ચાર વૃક્યો અને મરયોલી બજાર રયોડ પર એ્ વૃક્ પડી ગયાં હતાં. 
્ુલ ૪૯ પ્વશાળ વૃક્યોના થડ અને ડાળીઓને પ્વપ્વધ યંત્રયો દ્ારા 
્ાપી અને સલામત રીતે હટાવી રસતાઓને ્ખુલ્ા ્રવાની 
મહત્વની ્ામગીરી ્રી હતી.

પોરબંદર
 પયોરબંદર પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડાનું સં્ટ ટળયું હતું. પણ 

પવનના ્ારણે પયોરબંદર પ્જલ્ામાં જુદી-જુદી ૭૮ જગયાએ 
વીજપયોલ ધરાશાયી થયા હતાં. વીજ પ્નગમ દ્ારા તાત્ાપ્લ્ 
્ામગીરી ્રીને ૨૪ ્લા્મા વીજ પુરવઠયો શરૂ ્રી દીધયો હતયો. 
આ ઉપરાંત વાવાઝયોડાના ્ારણે પયોરબંદર પ્જલ્ામાં ્યોઇ 
માનવમુતયુ, પશુ મૃતયુ ્ ે માનવ ઇજાનયો બનાવ બનેલ નથી. આમ 
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પયોરબંદર પ્જલ્ામાંથી વાવાઝયોડાનું સં્ટ ટળયું હતું. પ્જલ્ામાં 
પવનના ્ારણે ૭૮ વીજપયોલ ધરાશાયી થતા વીજ્મવીઓ દ્ારા 
તાત્ાપ્લ્ ્ામ ્રીને ૨૪ ્લા્માં વીજ પુરવઠયો શરૂ ્યયો હતયો.

 
રાજકોટ 

રાજ્યોટ પ્જલ્ાના ધયોરાજી તાલુ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડાની 
અસરથી ૪૦ વૃક્યો ધરાશાયી થયાં હતાં, તથા વાવાઝયોડા અને 
ભારે પવનથી ૧૪ રસતાઓ બંધ થઇ ગયા હતા, પરંતુ પ્વપ્વધ 
સર્ારી પ્વભાગયોના સં્ લનથી ૧૩ રસતાઓન ેમયોટર્ાર રિ્ારના 
વાહનયોની અવર-જવર માટે પુનઃ ્ાય્ષરત ્રી દેવાયા છે. વીજ 
પુરવઠયો બંધ થયેલા ૩ ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પુનઃ ચાલુ ્રી 
દેવાયયો છે. ઉપલેટા નગરપાપ્લ્ા તથા ગ્રામીણ પ્વસતારમાં અને 
જામ્ંડયોરણાનાં ૪૧ ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પુનઃ ચાલુ થયયો હતયો. 
જામ્ંડયોરણા, ધયોરાજી તથા ્ંડયોરણા-ગોંડલ રયોડ પર પડેલાં વૃક્યો 
તુરંત દૂર ્રીને વાહન વયવહાર પૂવ્ષવત્ ્રાયયો હતયો. 

સુરત
તાઉતે વાવાઝયોડાની અસર સુરત શહેર-પ્જલ્ામાં જોવા મળી 

હતી. પવનના સુસવાટા સાથે ભારે વરસાદને ્ારણે પ્જલ્ાના 
ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં વૃક્યો પડવાના, વીજળી ગુલ થવાના, ્ાચા 
મ્ાનયો ધરાશાયી થવાના બનાવયો બન્યા હતા. પ્જલ્ા ્લે્ટર 
ડૉ.ધવલ પટેલના માગ્ષદશ્ષન હેઠળ પ્જલ્ા વહીવટીતંત્ર દ્ારા જરૂરી 
ટીમયો બનાવીને યદુ્ના ધયોરણે ્ ામગીરી ્ રીન ેયાતાયાત, દરૂસચંાર 
અને વીજ સેવાઓ પૂવ્ષવત્ ્રવામાં આવી હતી.

દપ્ક્ણ ગુજરાત વીજ ્ંપની પાસેથી મળતી પ્વગતયો મુજબ 
દપ્ક્ણ ગુજરાતના પ્જલ્ાઓમાં ૯૯૦ જેટલા ગામડાઓમાં વીજ 
સેવા અસરગ્રસત થઈ હતી. જેમાં ્ખાસ ્રીને દદરયાદ્નારાના 
ગ્રામીણ પ્વસતારયો રિભાપ્વત થયા હતા. જેમાંથી ૬૦૦ થી વધુ 
ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં વીજપુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્રવામાં આવયયો 

છે. ૭૦૦થી વધુ દ્ડરયો અસરગ્રસત થયા હતા. જે પૈ્ી ૫૨૦ 
દ્ડરયોને પ્વપ્વધ પેટા પ્વભાગીય ્ ચેરીઓની ટીમયો બનાવીને વીજ 
પુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્રવામાં આવયા હતયો. જયારે ૯૦૦ થી વધુ 
અસરગ્રસત વીજથાંભલાઓને સતવરે દરપેદરંગ ્રીને ૫૦૦ 
થાંભલાઓ પુનઃસથાપ્પત ્રવામાં આવયા હતા. સુરત પ્સટીમાં 
૨૦૧, ચયોયા્ષસી તાલુ્ામાં ૧૭, ઓલપાડમાં ૭૯, માંગરયોળમાં 
૨૭, બારડયોલી નગરપાપ્લ્ાના ૨૦ તથા ગ્રામયમા ં૧૮, ્ ામરેજમાં 
૬૦, માંડવી તાલુ્ામાં ૦૬ મળી અંદાજીત ૪૦૦ થી વધુ વૃક્યો 
પડયા હતા. વાવાઝયોડાના ્ારણે ૬૫ જેટલા બંધ થયેલા રસતાઓ 
પૈ્ી ૫૬ રસતાઓને માગ્ષ-મ્ાન પ્વભાગ તથા એન.ડી.
આર.એ્ની મદદની પ્વપ્વધ ટીમયો દ્ારા યુધધના ધયોરણે ધરાશાયી 
વૃક્યોને હટાવીને વાહન વયવહાર પૂવ્ષવત્ ્રાયા હતયો. 

વડોદરા
વડયોદરા પ્જલ્ામાં નુ્સાન થયેલા ્ુલ ૮૫ વીજળીના 

થાંભલાને તાત્ાપ્લ્ દરપેર ્રી વીજ પુરવઠયો શરૂ ્રાયયો હતયો. 
તેમજ 163 જેટલાં વૃક્યો વાવાઝયોડામાં ધરાશાયી થયાં હતાં. વન 
અને માગ્ષ-મ્ાન પ્વભાગની ટીમયોએ અવરયોધયો હટાવી સસથપ્ત 
પૂવ્ષવત્ ્રી હતી. એમ.જી.વી.સી. એલ.ની ટીમયોએ વીજ લાઇનયો 
પર પડેલા વૃક્યો અને ડાળીઓ હટાવી વીજ પુરવઠયો ચાલુ ્યયો. 
પ્જલ્ામાં 13 રસતાઓ બંધ થયા હતા તે પૈ્ી તમામ રસતાઓને 
તુરંત જ વાહન વયવહારને યયોગય બનાવવામાં આવયા હતા. •

ભગોદના કંકુબેનના પડરવારના પડી ગયેલા 
ઘરની નુકસાનીની મળવાપાત્ર સહાય ચૂકવી 
વલસાડ કલેક્ટર શ્ી આર.આર.રાવલ દ્ારા સવવેની 

કામગીરીની સમીક્ા માટે અને વાવાઝોડામાં અસરગ્રસત 
થયેલા પરરવારોની રૂબરૂ મુલાકાત લઇ થયેલા નુકસાનની 
જાત માવહતી મેળવી હતી. આ દરવમયાન કલેક્ટરશ્ીએ 
વલસાડ તાલુકાના દરરયાકાંઠાના ભગોદ ગામે અસરગ્રસત 
પરરવાર કંકુબેન બાબુભાઇ નાયકાના ઘરની મુલાકાત લીધી 
હતી. વાવાઝોડામાં તેમનું ઘર પડી જતા સરકારશ્ી દ્ારા 
મળવાપાત્ સહાય કલેક્ટરશ્ીના હસતે ચૂકવવામાં  
આવી હતી. •

વયવસથાપન
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ગુજરાત કોરોનાકાળમાં સતત બીર્ વિષે 
વવદેરી રોકાણ આકિજાવામાં દેરમાં પ્રથમ ક્રમે 

આજે સમગ્ર પ્વશ્વ ્ યોરયોના મહામારીમાંથી પસાર થઇ રહ્ં છે. 
જેની સીધી અસર અથ્ષતંત્ર પર પડી છે. ડામાડયોળ થતા અથ્ષતંત્રને 
સસથર ્ ેવી રીતે રા્ખવું તે સવાલ અથ્ષશાસત્રીઓને મૂંઝવી રહ્યો છે. 
ગુજરાતને મળેલી સબળ નેતૃતવને ્ારણે અથ્ષતંત્રની ગપ્ત ધીમી 
પડી નથી. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના દીઘ્ષદૃસષ્ટપૂણ્ષ 
નેતૃતવમાં ગુજરાત ઔદ્યોપ્ગ્ રયો્ાણયોમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં 
દેશના ્ુલ ્યોરેન ડાયરે્ ટ ઇન્વેસટમેન્ટ 
FDIમાંથી ૩૭% FDI મેળવી સતત 
ચયોથા વરવે દેશભરનાં રાજયયોમાં ટયોચ પર 
રહ્ં છે. 

્યોરયોના સકં્મણની રિવત્ષમાન સસથપ્તમા ં
પણ સતત બીજા વરવે ગુજરાતે મુખયમંત્રી 
શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના દદશાદશ્ષનમાં 
દ ેશભરમાં સૌથી વધુ એ્.ડી.આઇ. 
મેળવવાની આ પ્સપ્દ્ રિાપ્ત ્રી છે. 

આ નાણા્ીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ 
દરમયાન ગુજરાતમાં મયોટાભાગનું પ્વદેશી 
રયો્ાણ ્મપયૂટર સયોફટવેર અને હાડ્ષવેર 
ક્ેત્રમાં ૯૪% ટ્ા જેટલું આવયું છે. આ 
ક્ેત્રમાં દેશમાં આવેલા ્ુલ રયો્ાણમાં 
એ્લા ગુજરાતનયો પ્હસસયો જ ૭૮ % છે. 
આ ક્તે્ર ેઆવલેા એ્.ડી.આઇ.માં ગુજરાત 
પછીના ક્મે રહેલા રાજયયોમા ં્ ણા્ષટ્ માત્ર 

નવ ટ્ા અને દદલહી પાંચ ટ્ા પ્હસસયો ધરાવે છે. 
નાણા્ીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ૩૭ ટ્ા પ્વદેશી રયો્ાણ સાથે 

ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અપ્ગ્રમ છે તયારબાદના ક્મે રહેલા 
મહારાષ્ટ્રમાં ૨૭ ટ્ા અને ્ ણા્ષટ્ ૧૩ ટ્ા પ્વદેશી રયો્ાણ આવયું 
છે એટલે ્ે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર ્રતાં ૧૦ % અને ્ણા્ષટ્ ્રતાં 
૨૪% વધુ પ્વદેશી મૂડીરયો્ાણ સાથે રાજય સર્ારની ઇન્ડસરિી 

ફ્રેન્ડલી રિાન્સપેરેન્ટ પૉપ્લસી તથા પ્વપ્વધ 
ઇન્સેસન્ટવસના પદરણામે દેશપ્વદેશના 
ઉદ્યોગ્ારયો માટ ે બેસટ ચયોઇસ ્યોર 
ઇન્વેસટમેન્ટ બન્યું છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
પારદશવી અને સવચછ રિશાસન સાથે 
રાજયમાં ઉદ્યોગયોને વધુ રિમાણમાં રિેદરત 
્રવા ઇઝ ઓ્ ડૂઇંગ પ્બઝનેસનયો જે 
વયાપ પ્વસતાયયો છે. ઇન્ડસરિી પૉપ્લસી 
ર.૦મા ંઉદ્યોગયોન ેવયાપ્ રિયોતસાહન આપયંુ 
છે તનેી ્ લશ્પુ્તએ ્ યોરયોના સકં્મણના આ 
્પરા વરયો દરપ્મયાન પણ રાજયમાં 
આવેલા એ્.ડી.આઇ.માં માતબર વધારયો 
થયયો છે. 

ભારતમાં ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના 
૭૪.૩૯ પ્બપ્લયન અમેદર્ી ડયોલર 
એ્.ડી.આઇ.ની તુલનાએ ૧૦% વધુ 

૨૦૨૦-૨૧ દરમયાન અતયાર સુધીનું સૌથી 
વધ ુ્ ુલ ૮૧.૭૨ પ્બપ્લયન અમદેર્ી ડયોલરનું 
એ્ડીઆઇ રયો્ાણ આવયું છે.

ભારત સર્ારના વાપ્ણજય અન ેઉદ્યોગ 
મતં્રાલય ે દેશમા ં્યોરૈન ડાયરેકટ ઇન્વસેટમને્ટ 
અન ે પ્વપ્વધ રાજયયોના તમેા ંરિદાન અગંનેી 
પ્વગતયો જારી ્રતા એ્ યાદીમા ંજણાવયુ ંછે 
્ે, ્ યોરેન ડાયરેકટ ઇન્વેસટમને્ટ (એ્.ડી.આઈ.)
મા ંઅસર્ાર્ નીપ્ત સધુારણા, રયો્ાણની 
સપુ્વધા તમેજ સરળ વયવસાપ્ય્ નીપ્તઓને 
્ારણ ેતમેજ સર્ાર દ્ારા લવેામા ંઆવલેાં 
અસર્ાર્ પગલાંઓના પદરણામે દેશમાં 
પ્વદેશી રયો્ાણમા ંવધારયો થયયો છે. આવા ંપ્વપ્વધ 
પગલાઓને ્ ારણે ભારત પ્વદેશી રયો ાણ ા્રયોની 
રિથમ પસદંગી બની રહ્ ંછે. •

ગૌરવ

ભારતમાં ૨૦૧૯-૨૦ના 
વિ્વના ૭૪.૩૯ ળબષલયન 
અમોદરકી ડાોલર અોફ.ડી.

આઇ.ની તુલનાઅો ૧૦ % વધંુ 
૨૦૨૦-૨૧ િરમયાન અત્ાર 
સુધીનંુ સાૈથી વધુ કુલ ૮૧.૭૨ 
ળબષલયન અમોદરકી ડાોલરનંુ 

દવિોશી રાોકાણ આવ્યું

િોશભરમાં કમ્પયૂટર સાોફ્ટવોર 
અોનડ હાડ્વવોર કોત્માં આવોલા 

કુલ દવિોશી રાોકાણનાો 
૭૮ ટકા ષહસસાો અોકલા 

ગજુરાતમાં
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તાઉતે વાવાઝોડા દરવમયાન આગોતરા આયોજન, અગમચેતી, 
સવહયારા સવક્રય પ્રયત્ો અને લોકસહકારનો ચોપાંખીયો વયૂહ

ગુજરાતમાં અવારનવાર ્ુદરતી તેમજ માનવસપ્જ્ષત 
આપપ્તિઓ આવી છે અને તેમાંથી બહાર આવીને ગુજરાતની 
રિજાએ નવા જોમ અન ેજસુસા સાથ ેરાજયના પ્વ્ાસનયો રાહ ્ ંડાયયો 
છે. આપપ્તિ વેળાએ સમયસર અને પૂરતી મદદ મળી રહે તયો જાન 
– માલનું નુ્સાન ઓછામાં ઓછું થાય છે તે અહેસાસ આગયોતરા 
આયયોજન અગમચેતી અને સપ્હયારા રિયાસયો અને લયો્યોના 
સહ્ારથ્ી મુખય મંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની ટીમ ગુજરાતે 
્રાવયયો છે.

પડ્ારયોનયો રિપ્ત્ાર ્રી પ્વ્ાસનયો નવયો માગ્ષ ્ંડારવયો એ 
ગુજરાતની રિજાની તાસીર છે. રાજયે આપપ્તિઓ સામે આગયોતરા 
આયયોજન દ્ારા અને્ પ્સમાપ્ચહ્યો સથાપ્પત ્યા્ષ છે અને આપપ્તિ 
વયવસથાપનની એ્ અલગ વહીવટી વયવસથા પણ સર્ારે ્રી 
છે. રાજયમા ંતાજતેરમા ંતાઉત ેવાવાઝયોડાથી ભાવનગર, અમરેલી, 
ગીર – સયોમનાથ, પયોરબંદર, રાજ્યોટ અને બયોટાદ પ્જલ્ાઓમાં 
વધુ નુ્સાન તથા રાજયની અન્ય પ્જલ્ાઓમાં પણ ઓછાવતિા 
રિમાણમાં નુ્શાન થયું છે.

્ુદરતી આપપ્તિઓ રયો્વી સંભવ નથી પરંતુ આપપ્તિઓ સામે 
યયોગય આયયોજન અને દૃસષ્ટ્યોણ દ્ારા આપપ્તિથી થતા નુ્સાનને 
અવશય ઘટાડી શ્ાય છે. ગુજરાતીઓએ રિપ્ત્ૂળતાઓમાંથી પણ 
માગ્ષ ્ાઢીને પ્વ્ાસ સાધયયો છે તે વાતનયો ઇપ્તહાસ સાક્ી છે. 

આપપ્તિમાં પણ ્ખભે્ખભા પ્મલાવી 
હરવ્ખતની જેમ મુશ્ેલીઓમાંથી 
માગ્ષ ્ાઢીને ગુજરાતની પ્વ્ાસ્ૂચ 
જારી રા્ખવાની છે.

તાઉત ેવાવાઝયોડા પવૂવે, દરપ્મયાન 
અને પછી રાજય સર્ારના સઘન 
રિયત્નયોને ્ારણે વાવાઝયોડાની 
અસરના વયાપ્ નુ્સાનને ઘણા 
અંશે ઘટાડી શ્ાયું છે. સંવેદનશીલ 
રાજય સર્ારે વાવાઝયોડા દરપ્મયાન 
લયો્યોના સહયયોગ સાથે તેની સામે 
આદરેલ સેવાના ભે્ખની ્ેટલી્ 
પ્વગતયો જોઇએ તયો...

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ ગુજરાત પર ત્રાટ્ેલા 
વાવાઝયોડા ‘તાઉતે’થી ્ખાસ ્રીને 
રાજયના દદરયા્ાંઠા પ્વસતારયોના 

પ્જલ્ામાં સજા્ષયેલી સસથપ્તની સવ્ષગ્રાહી સમીક્ા બેઠ્ ્રીને 
નુ્સાની સપ્હતની રજેરજની પ્વગતયો ગાંધીનગરમાં સટટે 
ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં વાવાઝયોડા દરપ્મયાન સતત 
બેસીને મેળવી હતી. 

મખુયમતં્રીશ્ીએ પ્વપદાના મુ્ ાબલા માટે ‘પ્ઝરયો ્ ેઝયઆુપ્લટી’ 
એરિયોચથી દડટેઇલડ અન ેએડવાન્સ પલાપ્નંગથી વહીવટીતતં્રન ેસજ્જ 
્યુાં હતું.

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણી સવયં મયોડી મધયરાપ્ત્ર સુધી સટેટ ્ ંરિયોલ 
રૂમમાં ઉપસસથત રહ્ા હતા અને વાવાઝયોડા અસરગ્રસત પ્જલ્ાના 
્લે્ ટરયોથી માડંીન ેદ્લડ લવેલના મામલતદાર-રિાતં અપ્ધ્ારીઓના 
ટેપ્લ્યોપ્ન્ સંપ્્કમાં રહીને સાય્લયોન મેનેજમેન્ટની આગવી 
રિપ્તબદ્તા તેમણે રિગટ ્રી હતી. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ તાઉતે વાવાઝયોડાના 
લેન્ડ ્યોલ થયા બાદ સજા્ષયેલી સસથપ્તની વધુ પ્વગતવાર સમીક્ા 
પણ સટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં પહયોચીને ્રી હતી. 
મુખયમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં ્ે, સમગ્ર વહીવટી તંત્રને બચાવ રાહતનાં 
્ામયો પર ્યો્સ ્રવાની સૂચના આપી હતી.

મુખયમંત્રીશ્ીએ આ વાવાઝયોડાની વધુ અસર થઈ છે તેવા 
અમરેલી, ગીર-સયોમનાથ, પયોરબંદર, રાજ્યોટ, ભાવનગર અને 
બયોટાદ પ્જલ્ાઓમા ંમતં્રીશ્ીઓ, ્ લે્ ટર, ડી.ડી.ઓ સાથ ેવાતચીત 
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્રીને સમગ્રતંત્રને વાવાઝયોડા દરપ્મયાન એલટ્ષ મયોડ પર સટેન્ડ ટુ રાખયું હતું.
આગયોતરા આયયોજન, અગમચેતી અને મંત્રીઓથી માંડીને રાજય સર્ારના નાનામાં 

નાના ્ મ્ષચારીના સપ્ક્ય રિયત્નયો તથા ગુજરાતના લયો્યોના અભૂતપૂવ્ષ સહ્ારથી ગુજરાત 
તાઉતે વાવાઝયોડામાંથી સાંગયોપાંગ મુક્ત થયું છે એમ મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવયું હતું. મુખયમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં હતું ્ે, વાવાઝયોડાની પ્વશેર અસર થઈ છે એવા 
પ્જલ્ાઓમાં સર્ારના તમામ પ્વભાગયો દ્ારા યુદ્ના ધયોરણે દરસટયોરેશન અને રાહત 
્ામગીરી શરૂ ્રાઇ છે. આગામી સમયમાં પદરસસથપ્ત પૂવ્ષવત્્ થઈ જાય અને જનજીવન 
સામાન્ય થઈ જાય એ રિ્ારે ્ાય્ષવાહી ્રાશે. 

શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્હ્ં હતું ્ે, રાજય સર્ારના અગમચેતીભયા્ષ પગલાંને 
્ારણે ગુજરાતની એ્ પણ ્ૉપ્વડ હયોસસપટલમાં દદવીઓને ્યોઈ જ ત્લી્ પડી નથી. 
ગુજરાતમાં ્ુલ 425 ્યોપ્વડ હયોસસપટલ પૈ્ી 122 ્ૉપ્વડ હૉસસપટલ વાવાઝયોડાગ્રસત 
પ્વસતારયોમાં હતી. તેમાંથી 83 હયોસસપટલયોમાં વીજ પુરવઠયો ્ખયોરવાયયો હતયો, આમ છતાં 
તમામ હયોસસપટલયોમાં જનરેટર સેટ અને ડીઝલની આગયોતરી વયવસથા હયોવાને ્ ારણે એ્ 
પળ માટે પણ વીજ પુરવઠામાં અવરયોધ સજા્ષયયો ન હતયો.

ઊર્જા વવભાગના અથાગ પડરશ્મથી રાજયનાં ગામડાઓ ફરી ઝળહળયાં
તાઉતે વાવાઝયોડાને ્ારણે રાજયના વીજ પુરવઠાની વયવસથા રિભાપ્વત થઇ હતી. 

તેમાં પણ તેજ ગપ્તથી આવેલા પવનના ્ારણે વીજ થાંભલા પડી ગયા હતા. તયો કયાં્ 
સબસટેશનયો વીજલાઇનનન ેમયોટુ ંનુ્ સાન પહોંચયુ ંહતુ.ં આ વાવાઝયોડામા ંરાજયના ં૯૬૮૫ 
ગામયોમાં અંધારપટ છવાઇ ગયયો હતયો જે પૈ્ી ૫૪૮૯ ગામડાઓમાં તાત્ાપ્લ્ વીજ 
પુરવઠયો પૂવ્ષવત્્ ્રી દેવાયયો હતયો.

તાઉતે વાવાઝયોડાના ્ારણે સૌરાષ્ટ્રના દદરયાદ્નારે આવેલા ભાવનગર, અમરેલી, 
જામનગર, ગીરસયોમનાથના ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં વીજ-પરુવઠયો રિભાપ્વત થયયો હતયો. ઊજા્ષ 
પ્વભાગ દ્ારા ્મ્ષયયોગીઓની ટીમ બનાવી વીજ-પુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્રવા ્ામગીરી 
હાથ ધરાઇ હતી. અમરેલીનાં ૬૯૯ પૈ્ી ૧૨૩, ભાવનગરનાં ૮૪૩ પૈ્ી ૧૨૩, 
જૂનાગઢનાં ૫૪૯ પૈ્ી ૪૧૨, ગીર સયોમનાથમાં ૩૫૭ પૈ્ી ૧૨૩, બયોટાદનાં ૨૭૭ પૈ્ી 
૧૫૪ અને સુરેન્દ્રનગરનાં ૯૫૬ પૈ્ી ૭૦૫ ગામડાઓનયો વીજ-પુરવઠયો શરૂ ્ રી દેવામાં 
આવયયો છે. આ સાથે દ્ાર્ા, જામનગર, ્ચછ અને પયોરબંદરનાં તમામ ગામયોમાં વીજ-
પુરવઠયો પણ શરૂ ્રી દેવામાં આવયયો છે. 

મધય ગજુરાતમા ંપણ વાવાઝયોડાથી વીજ-પરુવઠાન ેગભંીર અસર થઇ હતી. આણંદ, 
્ખડેા, મપ્હસાગર અને વડયોદરાના ગામડાઓમાં વીજળી રિભાપ્વત થઇ હતી. આણદંના 
૩૩૫ ગામડાઓમા ંવીજળી રિભાપ્વત થઇ હતી જ ેપૈ્ ી ૪૦ ગામયોમાં વીજ-પરુવઠયો પૂવ્ષવત્્ 
્રી દેવામા ંઆવયયો છે. આ સાથ ે્ખડેાનાં ૩૦૮ ગામયો પૈ્ ી ૮, મપ્હસાગરના ં૯૭ પૈ્ ી ૪૯ 
અન ેવડયોદરાના ૪૮૮ પૈ્ ી ૩૭૮ ગામડામા ંવીજ-પરુવઠયો દુરસત ્રાયયો હતયો. 

ઉતિર ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબર્ાંઠા અને અરવલ્ીનાં ગામયોમાં 
વીજ સમસયા સજા્ષઇ હતી. ઊજા્ષ પ્વભાગ દ્ારા ્મ્ષયયોગીઓની ટીમયો બનાવી રિભાપ્વત 
ગામડાઓમા ંવીજ-પરુવઠયોન ેપવૂ્ષવત્ ્્ રવામા ંઆવી રહ્યો છે. અમદાવાદ પ્જલ્ાના ૫૯૦ 
પૈ્ી ૨૯૮, ગાંધીનગરનાં ૨૨૨ પૈ્ી ૯૯, અરવલ્ીમાં ૪૮૭ પૈ્ી ૧૨૯, સાબર્ાંઠામાં 
૫૧૮ પૈ્ી ૨૦૨ ગામયોમાં વીજ પુરવઠયો પુનઃસથાપ્પત ્રી દેવામાં આવયયો હતયો.  
બનાસ્ાંઠા અન ેપાટણનાં તમામ અસરગ્રસત ગામયોમાં વીજ-પરુવઠયો પનુઃશરૂ ્ રી દેવામાં 
આવયયો હતયો.
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જયારે દપ્ક્ણ ગુજરાતમાં વાવાઝયોડાથી સૌથી વધુ અસર ભરૂચ, નમ્ષદા અને સુરતમાં 
જોવા મળી હતી. ઊજા્ષ પ્વભાગ દ્ારા ભરૂચ પ્જલ્ાનાં ૭૮૭ પૈ્ી ૬૦૯, નમ્ષદાનાં ૬૪ 
પૈ્ી ૪૧ અને સુરતનાં ૧૩૨ પૈ્ી ૧૧૬ ગામયોમાં વીજ-પુરવઠયો પૂવ્ષવત્્ ્રી દેવામાં 
આવયયો હતયો. જયારે વલસાડના ૬ અને નવસારીના એ્ ગામમાં વીજળી શરૂ ્રવાની 
્ામગીરી શરૂ ્રી દેવાઇ હતી.

પાણી પુરવઠાની સેવાઓ ટૂંકાગાળામાં કરાઇ પૂવજાવત્ 
આ શપ્ક્તશાળી વાવાઝયોડાના ્ ારણ ેસૌરાષ્ટ્રના પ્જલ્ાઓમા ંવીજળી અન ેરસતાઓની 

સાથે પાણી પુરવઠાની સેવાઓને વયાપ્ નુ્સાન થયુ હતું જેમાં પાણી પુરવઠા પ્વભાગની 
પાઇપલાઇન તથા અન્ય સંસાધનયોને નુ્સાન થવાથી ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં પાણી પ્વતરણ 
વયવસથામાં પ્વક્ેપ પડ્યો હતયો.

વાવાઝયોડાની સૌથી વધ ુરિભાપ્વત સૌરાષ્ટ્ર પ્વસતારમા ં્ ાય્ષરત પાણી પરુવઠા યયોજનાઓ 
વધતા ઓછા રિમાણમાં રિભાપ્વત થઇ હતી. આ જૂથ પાણી પુરવઠા યયોજના અંતગ્ષત 
૪૧ પંસમપગ સટેશન પૈ્ી ૨૨ પંસમપગ સટેશનનયોને ્ાય્ષરત ્રી દેવામાં આવયાં છે. 

અમરેલી પ્જલ્ામાં ૮ પૈ્ી ૪ પસમપંગ સટેશન, ભાવનગરમાં ૧૪ પૈ્ી ૧૧ અને 
સુરેન્દ્રનગરમાં ૮ પૈ્ી ૬ પસમપંગ સટેશનયોને પાણી પુરવઠા પ્વભાગ દ્ારા ભારે જહેમત 
ઉઠાવી ્ાય્ષરત ્રાયાં છે. જયારે અન્ય પ્જલ્ાઓમાં આવેલા ૯ ક્પ્તગ્રસત પસમપંગ 
સટેશનયોનું દરપેદરંગનું ્ામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્ં છે. 

આપવતિ સમયના રૂરવીરો...
અમદાવાદ પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડાથી અસર થયેલ ગ્રામીણ પ્વસતારયોમાં એન.ડી.

આર.એ્.ની ટીમ દ્ારા અસર્ાર્ બચાવ ્ામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ધયોલેરા 
તાલુ્ાના દદરયા્ાંઠાના પ્વસતારથી લઇ વાવાઝયોડાની મહતિમ અસર વતા્ષઇ હયોય તેવા 
સથળયોએ એન.ડી.આર.એ્. ના જવાનયો દ્ારા રાઉન્ડ ધ ક્લયો્ બચાવ ્ામગીરી હાથ 
ધરવામાં આવી હતી.

પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા દદરયા્ાંઠાના ગામયોને એલટ્ષ ્ રીન ેઅસરગ્રસતયોન ેસલામત 
સથળે શેલટર હયોમમાં ્ખસેડવાની ્ામગીરી હાથ ધરાઇ હયોય તયારે એન.ડી.આર. એ્ ના 
જવાનયો લયો્યોની સુરક્ા માટે ્ખડેપગે તૈનાત હતા. ધયોલેરા અને ધંધુ્ામાં વાવાઝયોડાથી 
રિભાપ્વત થનાર લયો્યો રહેતા હયોય તેવા સથળયોએ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રના સં્લનથી 
જવાનયો દ્ારા પેરિયોપ્લંગ ્રીને તેઓને સલામત સથળે ્ખસેડવાની રાહત ્ામગીરી હાથ 
ધરવામાં આવી હતી.

વાવાઝયોડાની તીવ્ર અસરના ્ારણે વીજ પુરવઠયો ્ખયોરવાઇ જવયો, ઝાડ પડી જવા, 
મ્ાન ધરાશાયી થઇ જવા, ભયજન્ સથાને માણસયો અટવાઇ જવાની ઘટનામાં એન.
ડી.આર.એ્.ના જવાનયો પ્વના પ્વલંબે સઘન બચાવ ્ામગીરી હાથ ધરીને જન્લયાણનું 
ભગીરથ ્ાય્ષ ્યુાં હતું.

“ટીમ ધોલેરા”ની અદભુત કામગીરી
અમદાવાદ પ્જલ્ાના ધયોલેરા તાલુ્ાની વહીવટીતંત્રની ટીમે “તાઉતે” વાવાઝયોડાના 

પગલે ્યોપ્વડ હયોસસપટલ માટેના ઓસકસજન પુરવઠાના સપલાયમાં ઊભા થયેલા પ્વઘ્નને 
ગણતરીની પ્મપ્નટયોમાં જ દૂર ્ રી રિસંશનીય ્ ામગીરી ્ રી હતી. ધયોલેરા વટામણ હાઈવે 
પર પીપળી ગામથી નજી્ વીજળીનયો હાઈટેન્શન વાયર તૂટી પડ્યો હતયો. જેના પગલે 
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હાઈવે બલયો્ થઈ ગયયો હતયો. આ અંગેનયો મેસેજ ધયોલેરા તાલુ્ા મામલતદાર ્ચેરીના 
્ંરિયોલરૂમ ્ખાતે મળયયો હતયો. સંદેશ મળતા “ટીમ ધયોલેરા” સપ્ક્ય બની. અને ગણતરીની 
પ્મપ્નટયોમાં જ હાઈવે પરની અડચણ દૂર ્રી વાહન-વયવહાર પૂવ્ષવત્્ ્યયો.

આ અંગેની પ્વગતયો આપતા ધયોલેરા મામલતદાર શ્ી ભગીરથપ્સંહ વાળા જણાવયું 
હતું ્ ે, “અમને બપયોરે ૨-૪૧ ્ લા્ે સંદેશ મળયયો ્ ે વીજવાયર તૂટી પડતા હાઈવે બલયો્ 
થઈ ગયયો છે અને પદરણામે ્ યોપ્વડ હયોસસપટલ માટે ઓસકસજન લઈ જતા બે રિ્ અટવાયા 
છે. તરત જ અમે પ્વપ્વધ ટીમ સાથે સં્લન સાધી હાઈવે પરની અડચણ દૂર ્રી 
ગણતરીની પ્મપ્નટમાં જ હાઈવે પૂવ્ષવત્ ્રી દીધયો”

 
તાલુકા વહીવટીતંત્રનું વરસતાં વરસાદ વચ્ે ડદલધડક ઓપરેરન
ભાવનગર ગ્રામીણ પ્વસતારમાં આવેલા “ભગવતી સયોલટ પલાન્ટ”માં ્સાયેલા છ 

લયો્યોને વરસતાં વરસાદ વચ્ે દદલધડ્ ઓપરેશન ્ રી તાલુ્ા રિશાસનના અપ્ધ્ારીઓ 
દ્ારા બચાવ ્રવામાં આવયયો હતયો. ભાવનગર નજી્ દદરયા્ાંઠાના પ્વસતારયો મીઠાના 
અગરયોમા ંઅગદરયાઓ ્ ામ ્ રતા હયોય છે અન ેઅગરમા ંજ બનાવલેા હંગામી રહેઠાણમાં 
વસવાટ ્રતા હયોય છે. વાવાઝયોડાના ્ારણે છ લયો્યો અગરમાં ્સાયા હતા.જેની જાણ 
તાલુ્ા તંત્રને થતાં પ્વસતરણ અપ્ધ્ારીશ્ી ્લપેશ ભટ્ અને તલાટી ્મ મંત્રીશ્ી આનંદ 
્ખસીયા દ્ારા બચાવ ્ામગીરી હાથ ધરી આ લયો્યોને સલામત રીતે આશ્યસથાનયોમાં 
્ખસેડવામાં આવયા હતા.

સગભાજા માતા માટે ૧૦૮ની ઇમરજન્સી સેવા ખરા અથજામાં જીવનદાયક
ભાવનગર પ્જલ્ાના ગારીયાધાર તાલુ્ાના ગુજરદા ગામના સગભા્ષ નીતાબેન 

ભાવશેભાઇ બારૈયાન ેરિસપૂ્તની પીડા ઉપડતાં તાત્ાપ્લ્ ૧૦૮ ઇમરજન્સી સેવાનયો સંપ્્ક 
્રતા ૧૦૮ની ટીમ ેઘરે જઈને મપ્હલાને સ્ળ રિસપૂ્ત ્ રાવી હતી.  સામાન્ય રીતે આવા 
સંજોગયોમાં નજી્ના રિાથપ્મ્ આરયોગય ્ેન્દ્ર પર લઈ જઈને રિસૂપ્ત ્રાવવી જરૂરી હયોય 
છે પરંતુ વાવાઝયોડાની પ્વ્ટ પદરસસથપ્તમાં અને સમયનયો ત્ાજો જોઈને તેમ ્રવું શકય 
ન હતું તેથી ૧૦૮ની ટીમે ઘર પર જ રિસૂપ્ત ્રાવવાનયો પ્નણ્ષય લીધયો હતયો જેથી માતા 
સાથે આવનાર બાળ્ની પણ પ્જંદગી બચાવી શ્ાય.

આમ, ૧૦૮ની સમયસરની સેવાને પદરણામે બે પ્જંદગીઓને બચાવી શ્ાઇ છે. 
ગાદરયાધાર તાલુ્ાના ગુજરાદા ગામની સગભા્ષ માતા માટે ્ટયો્ટીની પળયોમાં ૧૦૮ની 
ઇમરજન્સી સેવા ્ખરા અથ્ષમાં જીવનદાય્ બની છે.

‘બલોક થયેલા રસતાઓ’પણ નવી વજંદગીને પાંગરતી ન અટકાવી રકયા
ભાવનગર શહેર- પ્જલ્ામા ંતાઉત ેવાવાઝયોડાની ગભંીર અસર થઈ છે. ભારે પવન 

અન ેવરસાદન ેપગલે પ્જલ્ાના અને્  રસતાઓ બધં હયોવા છતા ંઘયોર અધંારી રાતમા ંટયોચ્ષના 
સથવારે ૧૦૮ ઇમરજન્સી સવેાના ્ મ્ષયયોગીઓએ ભારે અગવડતાઓ વચે્ એ્ જ રાતમાં 
૧૭ સગભા્ષ માતાઓન ેહયોસસપટલ પહોંચાડવા સાથ ે પ્વપરીત પદરસસથપ્તમાં ૭ સગભા્ષ 
માતાઓનુ ંરેસકયુ ્યુાં હતંુ અન ેત્રણ સગભા્ષ માતાઓની સ્ળ રિસપૂ્ત ્રાવી હતી.

૧૦૮ ઇમેજન્સી સેવાના રિયોજેકટ મેનેજર શ્ી સપ્ચન ગાધેએ જણાવયું ્ે, ગત રાતે 
ભારે વરસાદ અને વાવાઝયોડા વચ્ે ઘરની બહાર ની્ળવું પણ મુશ્ેલ હતું. એવા સમયે 
૧૦૮ સેવાના ્મવીઓએ ભારે સાહસ અને સસથતરિજ્તાના દશ્ષન ્રાવતાં રસતા વચ્ે 
પડેલા ઝાંડી-ઝાં્ખરાને હટાવતાં- હટાવતાં માત્ર ટયોચ્ષના સહાયે હળવે- હળવે માગ્ષ 
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બનાવીને જે- તે રિસૂતાના દ્ાર સુધી પહોંચીને ૧૦૮ ને શા માટે જીવનરક્્ તરી્ે 
ઓળ્ખવામાં આવે છે તે ્રી એ્વાર પ્સદ્ ્રી દીધું છે. 

૧૦૮ સેવાના ્મવીઓએ મહુવા તાલુ્ાના ્તપર, ગાદરયાધાર તાલુ્ાના ગુજરડા 
અને ઘયોઘા તાલુ્ાના ભા્ખલ ગામની સગભા્ષ માતાઓની સ્ળ રિસૂપ્ત ્રાવી હતી. 
આમ, ૧૦૮ની સમયસરની સેવાને પદરણામે સં્ટની ઘડીમાં અને્ પ્જંદગીઓને બચાવી 
શ્ાઇ છે.

ગામ છોડવા ન માંગતાં ગામ લોકોનું મંત્રીશ્ીએ
વરસતા વરસાદ વચ્ે સથળાંતર કરાવયું

તાઉતે વાવાઝયોડાને અનુલક્ીને ભાવનગર પ્જલ્ામાં રિભાર સંભાળી રહેલાં વન અને 
પયા્ષવરણ મતં્રી શ્ી ગણપતપ્સહં વસાવાએ મહવુા તાલુ્ ાના દદરયા્ાંઠાની એ્દમ નજી્ 
આવેલા ્તપર ગામની મુલા્ાત લઇ ગામ ન છયોડવા માંગતા ગામજનયોને સમજાવી 
વરસતા વરસાદ વચ્ે એસ. ટી. બસયો માર્ત મહુવા ્ખાતે સલામત સથળે આશ્ય 
સથાનયોમાં ્ખસેડ્ા હતા. 

તતં્ર દ્ારા વારંવાર સમજાવવા લયો્યો તેમની વાત પર મક્મ રહેતા ં્ યોઇપણ સજંોગયોમાં 
ગામ છયોડવા માંગતા ન હતા. તંત્ર દ્ારા આ અંગેની જાણ મંત્રીશ્ીને ્રવામાં આવતાં 
તેઓ તેમના પવૂ્ષ પ્નધા્ષદરત ્ ાય્ષક્મન ેવચે્ અટ્ાવી ્ તપર ગામમા ંજવામા ંભારે પવનનયો 
્ખતરયો હયોવાનું તંત્ર દ્ારા જણાવવામાં આવયું હયોવા છતા માનવતાનયો નાદ સાંભળીને 
મંત્રીશ્ી વરસતા વરસાદ વચ્ે રિશાસનના ઉચ્ અપ્ધ્ારીઓ સાથે તાત્ાપ્લ્ ગામની 
મુલા્ાતે પહોંચયાં હતા. તયાં પહોંચીને વાવાઝયોડાની ગંભીરતા તથા સર્ાર દરે્ 
પદરસસથપ્તમાં આપની સાથે છે તેવયો પ્વશ્વાસ અપાવતાં ગામલયો્યો મયોટા મને પયોતાના 
ગામને છયોડવા તૈયાર થયા હતા અને અંતે ગામલયો્યોને સલામતી સાથે સલામત સથળે 
્ખસેડવામાં આવયા હતા.

વરક્ણ રાજયમંત્રી શ્ી વવભાવરીબહેને બચાવ અને 
રાહત કામગીરીમાં સતત દેખરેખ રાખી

ભાવનગર પ્જલ્ામાં વાવાઝયોડા સંદભવે પ્શક્ણ રાજય મંત્રી શ્ી પ્વભાવરીબહેન દવે 
્લે્ટર ્ચેરીમાં ૨૪ ્લા્ ્ાય્ષરત ્ંરિયોલ રૂમમાં ઉપસસથત રહીને બચાવ અને રાહત 
્ામગીરી ઉપર સતત પ્નગરાની રા્ખી રહ્ાં છે. મંત્રીશ્ીએ દદરયા્ાંઠાના મહુવા, ઘયોઘા, 
તળાજા અને ભાવનગર ગ્રામીણ સપ્હત અન્ય તાલુ્ાઓમાં વાવાઝયોડાથી થયેલ અસર 
અંગે જાણ્ારી મેળવી શહેર પ્જલ્ામાં જનજીવન પુનઃ ધબ્તું થાય તે માટે તેઓએ 
પ્જલ્ા અને તાલુ્ાના અપ્ધ્ારીઓને માગ્ષદશ્ષન આપયું હતું.

સોવરયલ મીડડયાનો સદ્ઉપયોગ
તાઉતે વાવાઝયોડાની અસરને પગલે જૂનાગઢ શહેર-ગ્રામીણ પ્વસતારમાં વીજ પુરવઠયો 

્ખયોરવાઈ ગયયો હતયો. તયારે લયો્યો સયોપ્શયલ મીદડયાના માધયમથી ્લેકટર, ડીડીઓને 
ટ્ીટ ્રી પયોતાની સમસયાઓ જણાવતા હતા. પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રના આ ટયોચના 
અપ્ધ્ારીઓને આ પ્ટ્ટ મળતા તુરંત સબંપ્ધત વીજ અપ્ધ્ારીઓને લયો્યોની સમસયાની 
જાણ ્ રવામાં આવતી હતી. જેના સંદભવે પીજીવીસીએલ દ્ારા બનનાવાયેલ ૧૬૭ ્ વી્ 
દરસપયોન્સ ટીમયો મયો્લી યુદ્ના ધયોરણે વીજ પુરવઠયો પૂવ્ષવત્ ્રવા ્ાય્ષવાહી ્રવામાં 
આવી હતી.
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વાવાઝોડા દરમયાન આરોગય કમમીઓની સરાહનીય કામગીરી વબરદાવાઇ
“તાઉતે” વાવાઝયોડું સૌરાષ્ટ્રના દદરયાદ્નારે ત્રાટ્વા અંગેની ચેતવણી આપવામાં 

આવતા જ રાજ્યોટ પ્જલ્ાનું આરયોગયતંત્ર હર્તમાં આવી ્ યોઈપણ રિ્ારની ત્લી્માં 
યયોગય સારવાર આપી અટ્ાવવા ગ્રામીણ અને શહેરી પ્વસતારમાં ્ામગીરી આયયોજન 
્રી અમલવારી ્રવામાં આવી હતી. ્યોઇ પણ દદવીઓને ્યોઈ પણ રિ્ારની મુશ્ેલી ન 
પડે તે માટે અગાઉથી જ દવાઓ, માસ્, સેપ્નટાઈઝર, વગેરે લયોપ્જસટી્ની જરૂદરયાતયો 
ઉપરાંત વધારે દદવસયો તે રિમાણે ઑસકસજનના જ્થથાની આગયોતરી વયવસથાઓ ્ રવામાં 
આવી હતી. લાઈટ પુરવઠયો ન જળવાય તયો પણ દદવીને સારવારમાં બાધા ન આવે તે માટે 
જનરેટરની વયવસથાઓ ્રવામાં આવી હતી. આમ આવી પ્વ્ટ પદરસસથપ્તમાં પણ 
લયો્યોને આરયોગય સેવા આપી હતી.

લગભગ છેલ્ા એ્ વર્ષ ્રતાં પણ વધુ સમયથી ્યોરયોના ્ાળમાં પયોતાના સવજનયો 
ગુમાવયા તેમ છતાં પ્હંમત હાયા્ષ વગર સતત ્રજ બજાવતા આશા બહેનયો, ્ીમેલ હેલથ 
વ્્કર, મસલટ પરપઝ હેલથ વ્્કર, પુરર અને સત્રી સુપરવાઈઝર, ્ામા્ષસીસટ, લેબયોરેટરી 
ટેસનિપ્શયન, સી.એચ.ઓ., આર.બી.એસ.્ે ના તબીબ, ્યોપ્વડ મેદડ્લ ઓદ્સર અને 
રિા.આ.્ે./ અબ્ષન યુપ્નટના મેદડ્લ ઓદ્સર, તાલુ્ા હેલથ ઓદ્સર અને પ્જલ્ાના 
આરયોગયના અપ્ધ્ારી તથા આ તમામના સપયોટ્ષમાં ્ામ ્રતાં વહીવટી સટા્ અને 
અપ્ધ્ારીઓ ્મપયૂટર ઓપરેટર, ડ્ાઈવર, સ્ાઇની સેવા સાથે સં્ળાયેલ ્મ્ષચારીઓ 
વગેરે તમામ આરયોગયની સેવા સાથે જોડાયેલ ્ાયમી ્ે ્યોન્રિાકટચયુયલ ્મ્ષચારીઓએ 
વાવાઝયોડાની આ્તની પ્વ્ટ પદરસસથપ્તમા ંપણ રાત દદવસ જોયા વગર પ્નઠિાથી બજાવલે 
્રજને લયો્યોએ પ્બરદાવી હતી.

 
વડોદરાની હોસસપટલોને અવવરત ઓસકસજનનો જથથો પૂરો પડાયો
વડયોદરા શહેર-પ્જલ્ામાં તાઉતે વાવાઝયોડા વચ્ે પણ ્યોપ્વડ હયોસસપટલયોમાં 

ઓસકસજનની આપૂપ્ત્ષ અપ્વરતપણે ્રવામાં આવી હતી. વાવાઝયોડાના પગલે રાજય 
સર્ારની સૂચના મુજબ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા સુવયવસસથત આયયોજન ્રવામાં 
આવયુ ંહતુ.ં જનેા ્ ારણ ેપ્વપરીત પદરસસથપ્તમા ંપણ ઓસકસજન આપપૂ્ત્ષ ્ રવામા ંસ્ળતા 
મળી હતી. ્ખાસ ્ રીને વડયોદરામાં ઓસકસજનનયો ઘણયો જ્થથયો સૌરાષ્ટ્રમાં આવતયો હયોવાથી 
અન ેઆ જ્થથયો પહોંચાડવામા ં્ યોઈ પ્વકે્પ ના પહોંચ ેતે માટે ગ્રીન ્ યોદરડયોર પણ બનાવવામાં 
આવયયો હતયો. સાથે જ ઓસકસજનનયો બ્ર સટયો્ પણ રા્ખવામાં આવયયો હતયો.

એ્ સમયે ભાવનગરથી આવતયો ઓસકસજનનયો જ્થથયો ્યોઈ ્ારણયોસર મળવાનયો 
બંધ થયયો. જેથી તાત્ાપ્લ્ સટેટ ્ન્રિયોલ રૂમ સાથે સં્લન ્રીને જીએનએ્સી-ભરૂચ 
્ખાતથેી ૧૫ ટન ઓસકસજનનયો જ્થથયો, ગાધંીનગર સસથત એસ.ઇ.ઓ.સી. અન ેદરલાયન્સ, 
જામનગર પાસેથી પણ પુરવઠયો મળયયો હતયો. આમ, ઓસકસજન સપલાયની ચેઈનમાં ્યોઈ 
ત્રુદટ આવી ન હતી. તાઉતે વાવાઝયોડા વચ્ે પણ ઓસકસજન સપલાયમાં સ્ળતા મળી 
તે પાછળ ્લેકટર શ્ીમતી શાપ્લની અગ્રવાલનુ માગ્ષદશ્ષન ઘણું મહત્વનું હતું. 

અમદાવાદ સોલા વસવવલ હોસસપટલનું અદભુત ક્રાઈવસસ મેનેજમેન્ટ
અમદાવાદ સયોલા પ્સપ્વલ હયોસસપટલમાં “તાઉતે” વાવાઝયોડા સંદભવે ્રાયેલી 

પૂવ્ષતૈયારીઓનંુ સુંદર પદરણામ મળયું. આ રિપ્ક્યાને અનુસરીને સયોલા પ્સપ્વલમાં 
વીજપુરવઠયો ્ખયોરવાતા ગણતરીની પ્મપ્નટયોમાં જ તે પૂવ્ષવત્ ્રી દેવાયયો હતયો. 

રિયોજકેટ ઈસમપલમને્ટેશન યપુ્નટના ડપેયટુી સયોલા પ્સપ્વલમા ંરિયોમા સને્ટરમા ંવીજપરુવઠયો 
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્ખયોરવાયયો હતયો. જે અંગેનયો મેસેજ તબીબ દ્ારા મળયયો એટલે તરત જ વૈ્સલપ્ પુરવઠયો 
શરૂ ્યયો. અને ઇંજનેરયોએ તવદરત રિયોમા સેન્ટરના ગ્રાઉન્ડ ફલયોર પર ચ્ાસયું ્ે ્ઈ 
જગયાએ ્યોલટ થયયો છે ? તપાસ ્રતા ખયાલ આવયયો ્ે મુખય સબસટેશનમાં ્ંઈ્ ્યોલટ 
થતા વીજળી ગઈ છે. અંતે, તે ક્પ્ત દૂર થતા વીજપુરવઠયો પુન:સથાપ્પત થઈ ગયયો હતયો. 
આ વીજપુરવઠયો ્ખયોરવાના પગલે ્યોઈ આરયોગયસેવાને અસર પહોંચી ન હતી.

કોસટગાડજા દ્ારા બોટમાં ફસાયેલા ૮ માછીમારોનો બચાવ
વેરાવળના દદરયાદ્નારે બે્વયોટરમાં ્સાયેલી બયોટના ૮ ્ખલાસીઓને ્યોસટગાડ્ષની 

ટીમ દ્ારા રેસકયુ ્રવામાં આવયું હતું. બયોટમાં ્ખલાસીઓ ્સાયેલા હયોવાની જાણ્ારી 
મળતા તુત્ષજ ્યોસટગાડ્ષના જવાનયોએ રેસકયુ બયોટમાં બેસી બે્વયોટર એદરયામાં ્સાયેલા 
૫ માછીમારયોન ેતેમની તૂટેલી બયોટમાથંી સરુપ્ક્ત રીતે બહાર ્ ાઢી તેઓન ેદ્નારે લાવવામાં 
આવયા હતાં. અહીં ઉપસસથત એમબયુલન્સમાં તેઓનું હેલથ ચે્અપ ્રવામાં આવયું હતું.

"અગેઈન્સટ ઓલ ઓડઝ"
 તાઉતે વાવાઝયોડાના રિારંભે ૧૭ મી મેની મેઘલી રાતે રાજ્યોટ પ્જલ્ાના પ્વપ્વધ 

સર્ારી આરયોગય ્ ેન્દ્રમાં ૧૨ નવજાત પ્શશુઓ અવતયા્ષ હતા અને "રામ રા્ખે તેને ્ યોણ 
ચા્ખે" ઉપ્ક્તને સાચા અથ્ષમાં ચદરતાથ્ષ ્રી હતી.

રાજ્યોટ પ્જલ્ા પંચાયતના આરયોગય પ્વભાગના અપ્ધ્ારીઓ તથા ્મ્ષચારીઓએ 
વાવાઝયોડાની અપ્ત પ્વ્ટ પદરસસથપ્તમાં પણ રિસૂતા મપ્હલાઓને ્યોઈપણ રિ્ારની 
હેરાનગપ્ત વગર સલામત રિસૂપ્ત ્ રાવી હતી, જેને લીધે ગ્રામય રિજાએ રાજય સર્ારમાં 
મુ્ેલયો પ્વશ્વાસ વધુ એ્ વાર સાથ્ષ્ થયયો.

 સાણથલી, પ્વંછીયા, જસદણ, ધયોરાજી, ગોંડલ અને ઉપલેટાના સર્ારી આરયોગય 
્ેન્દ્ર ્ખાતે એ્ એ્ બાળ્ તથા જેતપુરના આરયોગય ્ ેન્દ્ર ્ખાતે બે બાળ્યોના જન્મ ૧૭મી 
મેની રાત્રીએ થયા હતા. જયારે સયોનુબેન શંભુભાઈ પરમારે જસદણ ્ખાતે, ્ુજીલાતબેન 
સર્રાઝભાઇ ગરાણાએ ધયોરાજી ્ખાત ેતથા સયોનલબને દદલીપભાઈ ્ ુબાવત ેગોંડલ ્ખાતે 
સવસથ બાળ્યોને જન્મ આપયયો હતયો. 

 વાવાઝોડાની રાત્રે ૧૦૮ દ્ારા ૬ સગભાજા બહેનોને હોસસપટલે પહોંચાડાઈ
 રાજય સર્ાર દ્ારા ્ાય્ષરત ૧૦૮ ઈમરજન્સી 

સેવા જૂનાગઢ પ્જલ્ાની છ સગભા્ષ માટે જીવન આધાર 
બની છે. આ સગભા્ષ માતાઓને વાવાઝયોડાની રાત્રે 
લેબર પેઇન થતા ૧૦૮ દ્ારા જૂનાગઢ ્ખાતે હયોસસપટલે 
પહોંચાડવામાં આવી હતી.

પ્વસાવદરના રેિમપરાની મપ્હલાને આઠ માસ 
રિગે્ન્સીનુ ંતમેજ બે્ પઈેન થતા ંજનૂાગઢ રાત્ર ે્ખસડેાયા 
હતા. સીએચસી મેંદરડા ્ખાતે દા્ખલ બહેનન ેછ મપ્હના 
રિેગ્ેન્સી હયોય લેબર પેઇન થતાં જૂનાગઢ દર્ર ્રાયા 
હતા. ઉપરાંત શાપુર, રિજાપપ્ત સયોસાયટી ્ેશયોદ, 
દાત્રાણા તેમજ લુશાળા ગીરની મપ્હલાને તાત્ાપ્લ્ 
ધયોરણે હયોસસપટલ પહોંચાડી ૧૦૮ સેવા આ મપ્હલાઓ 
માટે આશીવા્ષદરૂપ બની હતી. •
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વવરેિ

SG હાઈવે પરનો ફલાય ઓવર ટૂંક સમયમાં ખુલ્ો મૂકારે 
્યોરયોનાના ્પરા ્ાળમાં પણ રાજય સર્ારે પ્વ્ાસ્ામયોને  

અટ્વા દીધા નથી. તાજેતરમા ંનાયબ મખુયમતં્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ 
પટેલે રૂ.૨૮ ્રયોડના ્ખચવે ગાધીનગર સર્ેખજ હાઈવે પર પ્નપ્મ્ષત 
વષૈણયોદેવી સ ્્કલ પરના ્લાય ઓવરના ્ામન ુપ્નરીક્ણ ્યુ્ષ હત.ુ 
નાયબ મખુયમતં્રીશ્ીએ જણાવય ુહત ુ્ ે, આ નવપ્નપ્મ્ષત ફલાય ઓવર 
આગામી ટંૂ્ સમયમાં નાગદર્યો માટે ્ખલૂ્યો મૂ્ ાશ.ે જનેા પદરણામે 
દૈપ્ન્ એ્ લા્ખથી વધુ વાહનયો અહીથી પસાર થાય છે ત ેતમામ 
નાગદર્યોના સમય અન ેઈંધણની બચત સાથે સરુપ્ક્ત મસુા્રી 

મળશ ેઅને રિાદ્્ના રિશ્યો હલ થશ.ે 
નાયબ મખુયમતં્રીશ્ી એ ઉમયેુ્ષ ્ે, ઔડાના સહયયોગથી રીંગ રયોડ 

નીચ ેપણ છ માગવીય અડંરપાસ બનાવવાન ુ્ ામ માગ્ષ મ્ાન પ્વભાગ 
દ્ારા શરૂ ્રી દેવાય ુછે, જ ેપણૂ્ષ થતા ગજુરાતમા ં્લાય ઓવર, 
અડંરપાસ અન ેસપ્વ્ષસ રયોડ સાથને ુ પ્વપ્શષ્ટ નજરાણ ુમળશ ેઅને 
રિાદ્્ની સમસયાઓ દૂર થશ.ે ્ખયોદડયાર ્ ન્ટેનર પાસનેા ઓવરબ્ીજનુ 
્ામ પણ પણૂ્ષ થય ુછે જ ેસતવરે ્ખલુ્યો મૂ્ ાશ ેજનેા પદરણામ ેપણ 
નાગદર્યોની અવર જવરની સપુ્વધામા ંવધારયો થશ.ે •

સાંકળચંદ પટેલ યુવનવવસજાટીમાં વત્રવવધ આરોગય સેવાઓનું લોકાપજાણ

વૈપ્શ્વ્ મહામારી ્યોરયોના સામે 
નાગદર્યોને આરયોગયલક્ી સારવાર સતવરે 
પૂરી પાડી તેમને સુરપ્ક્ત ્રવા એ 
સપ્હયારી જવાબદારી છે. ્યોરયોનાના 
રિથમ તબક્ામાં ઓસકસજન બેડની 
જરૂદરયાત ઓછી પડતી હતી. તયારે 
દદવીઓને આઇસયોલેશન, આઇસીયુ અને 
વેન્ટીલેટર સપ્હતની સુપ્વધાઓ રાજય 
સર્ારે અસર્ાર્ આયયોજન થ્ી પૂરી 
પાડી છે. આ બીજા તબક્ાના સંક્મણ 
દરપ્મયાન ઓસકસજનની જરૂદરયાતવાળા 
દદવીઓ વધુ આવતા તેની પણ સંપૂણ્ષ 
વયવસથા ગયોઠવીને નાગરી્યોને સારવાર 
રાજય સર્ારે પુરી પાડી છે.

 પ્વસનગરની સાં્ળચંદ પટ ેલ 
યુપ્નવપ્સ્ષટી ્ખાતે ્ ાય્ષરત નૂતન મેદડ્લ 
્યોલેજ માટે નવીન ઓસકસજન પલાન્ટ, 
પલાઝમા થેરાપી સેન્ટર સપ્હત ICU 
ઓન વહીલસ જેવી પ્વપ્વધ આરયોગયલક્ી 

સે વ ાઓનું  ન ાયબ મુ ખયમંત્ર ી  શ્ ી 
નીપ્તનભાઈ પટેલે વચયુ્ષઅલી લયો્ાપ્ષણ 
્યુ ્ષ હતુ. નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીએ આ 
અવસર ે જણાવયુ  હતુ  ્ ,ે  ્ યોર યોના 
મહામારીમાં ઓસકસજન ઉપયયોગીતા, 
અપ્નવાય્ષતા અને તેની જરૂદરયાત આજે 
નાગદર્યોને સમજાઇ છે. ઓસકસજનની 
અછત પ્નવારવા માટે રાજય સર્ાર 
સપ્હત અને્ દાતાઓનયો સહયયોગ મળયયો 
હતયો. પ્વશ્વ ઉપ્મયા ્ાઉન્ડેશન દ્ારા 
૩૦૦ જે ટલા  ઓસકસજન મશીન 
આપવામાં આવયા હતા આ ઉપરાંત 
અને્ દાતાશ્ીઓ દ્ારા ઓસકસજન માટે 
મદદ અપાઇ રહી છે તે માનવસેવાના 
આ યજ્ માટે અસર્ાર નીવડી રહી છે.

નૂતન મેદડ્લ જેવી સંસથા ઊભી 
્રવામાં દાતાશ્ીઓનયો સહયયોગ સપ્હત 
સર્ાર વતી અને્ રિયત્નયોને પગલે 
આજે આ સંસથા વટવૃક્ બની છ ે. 

્યોરયોનાની રિથમ લહેરમાં રાજય સર્ાર 
દ્ારા ્ યોપ્વડ માટે હયોસસપટલયો ઉભી ્ રવી, 
સંશાધનયો લાવવા, લયો્ડાઉનમાં મદદ 
્રવી સપ્હત અને્ વયવસથાઓ ્રી 
હતી. જયારે બીજી લહેરમાં પણ ્ખાનગી, 
સર્ારી સપ્હત ચેરીટ ેબલ રિસટની 
હયોસસપટલયોને ્યોરયોનાની સારવારની 
મંજુરી આપી પથારીઓમાં વધારયો ્રી 
દદવીઓને મદદરૂપ થવા અને્પ્વધ 
્ામગીરી હાથ ધરાઇ હતી.

નાયબ મુખયમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુાં હતું ્ે 
આ મેદડ્લ ્યોલેજે પ્વસનગર, વડનગર, 
્ખેરાલુ, સતલાસણા પ્વજાપુર સપ્હત 
આજુબાજુના અને્ દદવીઓને ્યોરયોનાથી 
મુક્ત ્રી નવજીવન આપી દદવીઓના 
આશીવા્ષદ મેળવયા છે.

આ લયો્ાપ્ષણ ્ાય્ષક્મમાં સાંસદ શ્ી 
શારદાબને પટેલ સપ્હત દાતાશ્ીઓ તમેજ 
રિબુધધ નાગદર્યો ઉપસસથત રહ્ા હતા.•
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સંકટ સમયે સૌના સહકારથી 
સેવાકાયયોની મહેક ફેલાવતી રાજયની સંસથાઓ

આફતનાો સફિતાપવૂ્વક સામનાો કરવાની ગજુરાતીઆોની પ્રકૃદત રહી છો. આપળત્ત સમયો રકણ માટોનંુ આગાોતરં 
આયાોજન ગજુરાતીઆોનો અનોક કુિરતી હાોનારતાો સામો રકણ આપવામાં કારગર નીવડંુ છો. રાજ્ય પર દવપિા આવો 
ત્ારો સાૈ ગજુરાતીઆો અોકજૂટ થઇનો સોવાયજ્ઞમાં ર્ોડાઇ ર્ય છો. આવું જ કંઇ ક બનયું તાઉતો વાવાઝાોડા વચચો. ગજુરાત 
અનો તોના નાગદરકાો તોમના ખમીર અનો ઝમીરથી જીવવા માટો ર્ણીતા છો. 1998માં આવોલું કંડલા વાવાઝાોડંુ હાોય કો 
2001માં આવોલાો ભૂકંપ હાોય... આપળત્ત ગમો તોટલી માોટી હાોય. રાજ્યના નાગદરકાોઅો હંમોશાં ખભોથી ખભા ષમલાવીનો 
સમસ્ાનાો મક્કમતાપવૂ્વક સામનાો કયાગો છો. હમણાં મો મષહનામાં આવોલું તાઉતો વાવાઝાોડંુ અો છોલલી અોક સિીમાં આવોલું 
સાૈથી ભયાનક વાવાઝાોડંુ હતું. આ તાઉતો વાવાઝાોડાઅો રાજ્યના 12 ળજલલાઆોમાં ખૂબ નુકસાન કયુું છો. જોના કારણો 
કોટલાંય માનવ મૃત્ુ થયા છો. તાો ખોતીવાડી અનો બાગાયતી પાકાોનો પારાવાર નુકસાન થયું છો. આ વાવાઝાોડાથી ઘણા 
નાગદરકાોના ઘરનો નુકસાન થતાં તોઆો પાોતાનંુ દનવાસસ્ાન છાોડવા મજબૂર બનયા છો. 

આ સ્સ્દતમાં રાજ્ય સરકારો વાવાઝાોડા પહોલાં સ્િાંતર કરાવી માનવમૃત્ુ આોછી થાય તોવી ઉતકૃષ્ઠ કામગીરી કરી 
છો. આ સાથો, વાવાઝાોડા બાિ સમયસર રાહત અનો બચાવ કાય્વ શરૂ કરીનો જનજીવન ફરી પવૂ્વવત્ કરવાની દિશામાં 
અનોક પગલાં ભયાું. તાઉતો વાવાઝાોડા અો ગજુરાત પર કોર વતા્વવવાનાો પ્રયત્ન કયાગો. પરંતું રાજ્યના આગાોતરા આયાોજન 
અનો લાોકાોના સષહયારા પ્રયાસાોથી માોટી હાોનારતનો ટાિવામાં સફિતા મિી. 

આફતગ્રસત સૌરાષ્ટ્રના અંધારા ઉલેચી અજવાળા પાથરતી સુરતની 'સેવા'
સૌરાષ્ટ્રના દદરયા્ાંઠા પ્વસતાર સપ્હત અને્ ગામયોમાં 

વાવાઝયોડાએ ભારે ્ખાના્ખરાબી સર્જી હતી. જીવનની રિાથપ્મ્ 
જરૂદરયાત સમાન વીજળીના હજારયો થાંભલાઓ ધરાશાયી થવાને 
્ારણે ગામયોમાં અંધારપટ છવાયયો છે, તયારે સુરતની 'સેવા' 
સસંથાએ આ્તગ્રસત સૌરાષ્ટ્રનાં અંધારા ઉલેચી અજવાળા પાથરતી 
'સેવા'ની જયયોત જગાવી છે. વાવાઝયોડું શાંત થયું, એના બીજા જ 
દદવસે ૧૦૦ થી શરૂ ્રી તબક્ાવાર ૧૮૫ જેટલા જનરેટરયો 
સૌરાષ્ટ્રનાં ૫૦૦ ગામડાઓમાં યુદ્ના ધયોરણે પહોંચાડી સંસથાના 
સેવ્યો ્ખરા અથ્ષમાં વતનની વહારે આવયા છે. ૨૫ થી ૫૦ 
દ્લયોવયોલટના જનરેટરયો દ્ારા વીજળીરિવાહ શરૂ ્ રી વીજળીપ્વહયોણાં 
ગામયોમાં પીવા તમેજ જીવનજરૂદરયાત માટેના પાણી તમેજ અનાજ 
દળવા માટે ઘરઘંટી, મયોબાઈલ ચાપ્જાંગ જેવી સેવાઓની આપૂપ્ત્ષ 
્રી રહ્ા છે.

'સેવા' સંસથાને સા્ાર ્રનાર શ્ી મહેશભાઈ સવાણીએ 
જણાવયું હતંુ ્ે, ગીર સયોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, બયોટાદ 
પ્જલ્ાના હજારયો ગામડાઓમાં વીજપુરવઠયો ્ખયોરવાતા જે મુશ્ેલ 
પદરસસથપ્ત ઊભી થઈ તેને દૂર ્રવા સુરત શહેરની 52 જેટલી 
સંસથાઓએ ભેગા મળીને બનાવેલી 'સેવા' સંસથાએ ૧૮૫ થી વધુ 
જનરેટરયોની વયવસથા ્રી આપપ્તિગ્રસત ગામડાઓને મદદ ્રી 
છે, અને સર્ાર સાથે મળીને વાવાઝયોડાની આપપ્તિમાંથી 
ગામડાઓને બહાર લાવવા સેવા આપી રહ્ા છીએ. ત્રણ ગામ 
દીઠ એ્ જનરેટરની સુપ્વધા ઉપલબધ ્રાવી ૫૦૦ થી વધારે 
ગામયોમાં યયોગય મેનેજમેન્ટ દ્ારા આ ્ાય્ષને પૂણ્ષ ્રવામાં આવયું 
છે. જયાં સુધી ગામયોમાં વીજળીની સુપ્વધા પૂવ્ષવત્ ન થાય તયાં 
સુધી ત્રણ ગામ વચ્ે એ્ જનરેટર આપીને ઘર-્પ્ળયાના નળ 
સુધી પાણી સપલાય પૂરયો પાડવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં સાંસદ 

શ્ી રાજેશભાઇ ચુડાસમા અને મામલતદાર શ્ી 
્યોલડીયાની ઉપસસથપ્તમાં ગીર-ગઢડાનાં ૭૨ 
ગામયોમાં ૨૪ જનરેટર ગામના સરપંચયો, જવાબદાર 
રિપ્તપ્નપ્ધઓને સાથે રા્ખીને સેવાના રિેકટર થ્ી જે 
તે ગામયો સુધી જનરેટર પહયોચાડવામાં આવયાં હતા. 
જયારે અમરેલી પ્જલ્ાના અસરગ્રસત ગામયોમાં ૮૫ 
જનરેટરયો પહોંચતાં ્રાયાં છે.'

મહેશભાઈ વધમુા ંજણાવયુ ંહતંુ ્ ે, દરે્ અસરગ્રસત 
ગામમા ંસાત ્ લા્ જનરેટર રહે છે. બ ે્ લા્ ગામના 
પાણીના ટાં્ા ભરવામાં આવે છે. પછી બા્ીના 

સૌનો સાથ
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્લા્યોમા ંઅનાજ દળવાની ઘટંી, મયોબાઈલ ચાપ્જાંગ, હાથ-બટેરી 
ચાપ્જાંગ તમેજ અન્ય આવશય્ ્ામયો માટે જનરેટરનયો ઉપયયોગ 
્રીએ છીએ. તયારબાદ બીજા ગામમાં રિે્ ટરની મદદથી જનરેટર 
પહોંચતુ ં્રવામા ંઆવ ેછે. જનરેટરન ેરિલેરમાથંી કે્ઇન માર્તે 
રિકેટરમા ંરા્ખી ગામેગામ પહોંચતા ્રવામા ંઆવ ેછે. જનેયો ્ખચ્ષ 
સવેા સસંથા સાથ ેજોડાયલેા સેવાભાવી દાતાઓએ ઉપાડ્યો છે. જયારે 
ગામના અગ્રણીઓ અન ેસવેાભાવી ગ્રામજનયો ડીઝલ ્ખચ્ષ ઉપાડી 
લ ેછે. એ્ હાથથી નપ્હ, પણ અને્ હાથયોના સપ્હયારા અનદુાનથી 
મશુ્ેલીઓ પ્નવારી શ્ાય છે એમ સવેા સંસથા માન ેછે. મહેશભાઈએ 
હજ ુપણ આ સેવાયજ્ન ેજારી રાખયયો છે. 

ગીર-સયોમનાથ ્લેકટર શ્ી અજયરિ્ાશ, સાંસદ શ્ી 
રાજેશભાઇ ચુડાસમા, મામલતદાર શ્ી ્યોલડીયા, ધારાસભય શ્ી 
પૂંજાભાઈ વંશના સહયયોગ તેમજ સથાપ્ન્ ગ્રામજનયોએ પણ 
્ખભે્ખભા પ્મલાવીને ્યોઈ ગામ પીવા અને દૈપ્ન્ જરૂદરયાતના 
પાણી પ્વના ન રહે એ માટે ઉતસાહથી જોડાયા છે.

૩૨૫ અસરગ્રસતોનું નવું રહેઠાણ એટલે 
“આશ્ય સથાન”

અમદાવાદ પ્જલ્ામાં વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત ધયોલેરા 
તાલુ્ામાં સેવાભાવી સંસથા, ્ખાનગી સંસથા અને પ્જલ્ા વહીવટી 
તતં્રના સહયયોગથી ૩૨૫ થી વધુ અસરગ્રસતયો માટે એ્ સલામતીનું 
રહેઠાણ બન્યું “આશ્ય સથાન.“. ધયોલેરા તાલુ્ાના મહાદેવપુરામાં 
દદરયા્ાંઠાના વાવાઝયોડાની અસર સભંપ્વત પ્વસતારમા ઝૂપંડા અને 
્ાચાં મ્ાનયોમાં રહેતા શ્પ્મ્યોને અગમચતીના ભાગરૂપે ભાણગઢ 
ગામમાં શ્ી રિમુ્ખ સવામી મહારાજ ઉતિર બુપ્નયાદી પ્વદ્ામંદદર 
સસથત આશ્ય સથાનમાં ્ખસેડવામાં આવયા હતા. પ્જલ્ા વહીવટી 
તંત્ર દ્ારા તમામ ૩૨૫ અસરગ્રસતયોનું આશ્યસથાનમાં સથળાંતર 
્રાવયા બાદ ્યોરયોના રેપ્પડ એસન્ટજન ટેસસટંગ ્રાવવામા આવયું 

હતુ. જેમાં એ્ પણ અસરગ્રસત શ્પ્મ્ પયોપ્ઝદટવ જણાઇ આવયા 
ન હતા. તયારબાદ તમામ અસરગ્રસત શ્પ્મ્યોના હેલથ ચે્ અપ 
્રીને તેઓની રિાથપ્મ્ સારવાર ્રવાની વયવસથા પણ પ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્ર દ્ારા ્રવામાં આવી હતી. ધયોલેરાની ટાટા સયોલાર 
્ંપનીમાં ્ ામ ્ રતા શ્પ્મ્યોનું સથળાંતર ઉતિર બુપ્નયાદી શાળામાં 
્ાય્ષરત આશ્યસથાનમા ં્ રવામા ંઆવયુ.ં ્ખાનગી સવેાભાવી સસંથા 
દ્ારા તમામ શ્પ્મ્યોની જમવાની વયવસથા ્રવામાં આવી. આ 
સેવાસંસથા દ્ારા આશ્યસથાનમાં વસવાટયો ્રી રહેલા તમામ 
શ્પ્મ્યોને દસ દદવસની રાશન દ્ટ પણ આપવામાં આવી હતી.
તેઓનું દરરયોજ મેદડ્લ ચે્અપ પણ ્રવામાં આવી રહ્ં છે. આ 
સેવાભાવી સંસથા દ્ારા આશ્ય સથાનમાં વસેલા તમામ અસરગ્રસત 
શ્પ્મ્યોન ે્ યોરયોનાના સકં્મણથી બચાવવા માસ્ અન ેસપે્નટાઇઝરનુ ં
પ્વતરણ ્રવામાં આવયું હતું.

ધંધુકાની સેવાભાવી સંસથાઓ 
અસરગ્રસતોની વહારે

અચાન્ આવી પડેલી ્ ુદરતી આ્તના સમયે અમદાવાદના 
વહીવટી તંત્રે ધંધુ્ા શહેર અને ગ્રામીણ ્ક્ાએ ૧૩૮૯ જેટલા 
અસરગ્રસત લયો્યોનું સથળાંતર ્રીને સલામત જગયાએ રહેવા – 
જમવા સાથેની વયવસથા ્રવામાં આવી હતી. ધંધુ્ા ્ખાતે ૩ 
શેલટર હયોમ બનાવવામાં આવયાં હતાં. જેમાં ધંધુ્ાની મયોડ્ષન 
હાઇસ્ૂલ, સયોસાયટી રિાથપ્મ્ શાળા, અને ્ુમાર શાળામાં ૩૦૩ 
લયો્યોને પ્શફટ ્રવામાં આવયા હતા.

શેલટર હયોમમાં ર્ખાયેલ લયો્યો માટે ધંધુ્ાના જન્લયાણ સેવા 
રિસટ તરફથી બનં ેદદવસ સધુી જમવાનુ ંબનાવીન ેઆપવામા ંઆવયુ ં
હતું. તથા ધંધુ્ા રેલવે સટેશન પર ્ામ ્રતા ૯૦ જેટલા શ્પ્મ્યો 
માટે નજી્મા આવલેી સથવારા સયોસાયટીના યવુા ગ્રપૂના યવુાનયો, 
સથાપ્ન્ દુ્ાનદારયો તર્થી સૂ્યો આહારની સગવડતાઓ ઊભી 
્રવામાં આવી હતી. 

 “મા” સંસથાએ શ્વમકોને લખપતમાં 
આરરો આપયો

અડધી રાત હતી... શ્પ્મ્યોની સલામતી અને રિાથપ્મ્ 
સપુ્વધાની તડામાર તયૈારી વચ્ ેપ્જલ્ા અન ેભૂજ તાલુ્ ા વહીવટી 
તંત્રે અડધી રાત્રે મુંબઇ વીદડયયો ્યોલ ્યયો. “ રાતયોરાત અમારે 
તમારી ગૌશાળામાં ૨૦૦ ઉપરાંત શ્પ્મ્યો પદરવારયોને રયો્ાણ 
્રાવવંુ પડશે. આપદા બાદ પુનઃ તેમના પ્નજ સથાને તેઓ 
પહોંચશે” અને સામેથી સંસથાના દરવાજા ્ખુલ્ા છે એમ  
રિપ્તભાવ મળયયો.

લ્ખપત તાલુ્ાનું છેવાડાનું અંતદરયાળ નાનું ગામ નરા. જયાં 
૧૬ એ્રમાં શ્ી મા ચેરીટેબલ રિસટ નરા ગૌશાળામાં ૪૦૦ ગાયયો 
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પ્નભાવ થઇ રહ્યો છે. પપ્વત્ર હાજીપીરની બાજુમાં આવેલું છે. 
મીઠાની ્ંપનીમાં ્ામ ્રતા ૨૦૦થી વધારે શ્પ્મ્યોને પયોલીસ 
અને તંત્ર દ્ારા રાતયોરાત સથળાંતદરત ્રવામાં આવયા હતા.

આ નાન્ડા ગામમાં અચાન્ ૨૦૦ જણાને જમવાની 
વયવસથા ્રવાની થઈ. અડધી રાત્રે ગામની ્દરયાણાની દુ્ાન 
્ખયોલાવી અને રાંધણના તપેલાં ચઢાવયાં હતાં સંસથાવાસીઓએ !!

બીજા દદવસની ચા-નાસતયો-ભયોજન અને આશરયો મેળવતા 
શરણાથવીઓને મા ચેદરટેબલ રિસટની ગૌશાળામાં જાણે ગૌ મા નયો 
્ખયોળયો મળયયો હયોય એટલી ટાઢ્ વળી હતી. અચાન્ આવેલી 
આપદામાં શ્પ્મ્યોને વાવાઝયોડાનયો ્ખતરયો ટળતા તેઓ સવસથાને 
પરત ્રે તયાં સુધી રહેવા જમવાની વયવસથા આ ગૌશાળા અને 
તંત્ર દ્ારા ્રવામાં આવી હતી.

મંુબઇ વસતા રિસટી અપ્શ્વનભાઇ ચદંન અન ેભરતભાઇ બારૂએ 
ટેપ્લ્યોપ્ન્ વાતચીતમાં જણાવયું ્ે, માદરે વતન પ્વપદામાં હયોય 
અને ્ચછીમાડુઓ ્યાંય પાછી પાની ના ભરીએ. માનું છે ને 
ધરતી મા માટે વાપરવાનું છે. વાવાઝયોડું ્ે ્યોઇપણ આપદા આવે 
અમે સેવા સહ્ાર આપી આનંદ અનુભવીએ છીએ. 

લ્ખપતમા ંચાર આશ્યસથાનયો પર 400થી વધ ુલયો્યોન ેઆશ્ય 
આપવામા ંઆવયયો હતયો. જ ેવાવાઝયોડ બાદ તમામ શ્પ્મ્યો પયોતાના 
્ામ પર લાગી ગયા છે. 

આગોતરા આયોજનથી મોરબીમાં રાહત
તાઉતે વાવાઝયોડાની અસર મયોરબી પ્જલ્ામાં નહીંવત્ જોવા 

મળી હતી. તેમ છતાં વહીવટીતંત્રે આગયોતરં આયયોજન ્યુાં હતું. 
જમેા ંનાગદર્યોનુ ંસથળાંતર, દદરયા્ાંઠયો ધરાવતા ૨ તાલુ્ા સપ્હત 
અન્ય સંભપ્વત અસરગ્રસત ગામયોને આઇડેન્ટી્ાઇ ્રવા, 
અસરગ્રસતયોનું સથળાંતરણ, તેઓની જમવા, રહેવા અને પીવાના 
પાણીની વયવસથા, પશઓુનુ ંનુ્ સાન રયો્વા, વીજ પરુવઠયો જાળવી 
રા્ખવા, ્ાયદયો અને વયવસથાની પદરસસથપ્ત અંગે સમગ્રતયા 
પદરસસથપ્ત અંગે ચચા્ષ-પ્વચારણા ્રી આવશય્ પગલાં લેવામાં 
આવયાં હતાં. 

પ્જલ્ામાં આવેલી ૨૨ જેટલી ્યોપ્વડ હયોસસપટલમાં ્યોઇપણ 
પદરસસથપ્તને પહોંચી વળવા માટે ગ્રીન ્યોદરડયોર તૈયાર ્રી, એ્ 
ટીમનું ગઠન ્રવામાં આવયું હતું. તમામ હયોસસપટલમાં અગાઉથી 
૨ દદવસ ચાલે તેટલયો ઓસકસજનનયો સટયો્ ્રવામાં આવયયો હતયો. 
આ સાથ ેજ પ્જલ્ામા ંપ્વપ્વધ ક્ી્ દરસપયોન્સ ટીમયોની પણ રચના 
્રવામાં આવી હતી.

મયોરબી પ્જલ્ામાં ૧૩૪૦ જેટલા અગદરયાઓને સથળાંતદરત 
્રી આશ્યસથાનયો પર લાવવામાં આવયા હતા. આ સાથે જ 
વાવાઝયોડામાં મયોટુ નુ્સાન થતું બચાવવા માટે મયોટા મયોટા હયોદડાંગ 
ઉતારવાની ્ ામગીરી પણ યદુ્ના ધયોરણ ેશરૂ ્ રવામા ંઆવી હતી. 

પ્જલ્ાના શહેરી પ્વસતારયોમાથંી ૧૩૯ અન ેગ્રામીણ પ્વસતારયોમાથંી 
૧૨૩ જેટલા મયોટા હયોદડાંગ ઉતારી લેવામાં આવયાં હતાં. 

સંભપ્વત અસરગ્રસત ૮૭ ગામયોમાં ૫૬ આશ્યસથાનયો પર 
૪૪૮૩ લયો્યોન ેસથળાતંદરત ્ રવામા ંઆવયા હતા. જેમાથંી ૨૬૯૫ 
લયો્યોન ેશલેટર હયોમમા ંજયારે બા્ીના ૧૭૮૮ લયો્યોને અન્ય સથાનયો 
પર સથળાતંદરત ્ રવામા ંઆવયા હતા. સથળાતંદરત થયલેાઓ માટે 
તંત્ર અને સહયયોગી સંસથાઓના માધયમથી ૨૮૩૦ જેટલા ્ૂડ 
પે્ેટ પણ તૈયાર ્રી પ્વતરણ ્રવામાં આવયાં હતાં. 

મયોરબીમાં નદી દ્નારે તેમજ છૂટાછવાયાં ઝૂંપડામાં રહેતા 
લયો્યોને સથળાંતર ્રવામાં આવયા હતા. આ સથળાંતદરત લયો્યોના 
રહેવા તમેજ જમવા માટે ્ ૂડ ડીસ ્ ૂડ પે્ ેટની વયવસથા પણ મયોરબી 
નગરપાપ્લ્ા દ્ારા ્રવામાં આવેલી છે. 

મયોરબી અને માળીયામાં વાવાઝયોડા જેવી આ ્ુદરતી આ્ત 
વચ્ે અસરગ્રસતયોને મદદરૂપ થવા માટે સંવેદનાનું ઝરણું વહ્ં હતું 
જમેા ંમાળીયાની જયદીપ એન્ડ ્ ંપની, શ્ીમદ રાજચદં્ર પ્વદ્ામદંદર 
દ્ારા માળીયાના ન્યુ નવલ્ખી, વવાણીયા સપ્હતના પ્વસતારયોમાં 
અસરગ્રસતયોન ે્ ૂડ પે્ ેટનુ ંપ્વતરણ અન ેજમવાની વયવસથા ્ રવામાં 
આવી હતી.

મયોરબીમા ંજલારામ મદંદર દ્ારા તતં્રની સચૂનાથી ન્ય ૂટાટાનગર, 
નવલ્ખી ્ખાત ેસથળાતંદરત ્રાયેલ ૪૩૩ લયો્યો માટે ભયોજનની 
વયવસથા ્રી માનવતા મહે્ રિસરાવવામા ંઆવી હતી. રાષ્ટ્રીય 
સવયસેંવ્ સઘં દ્ારા પણ મયોરબી સપ્હતના પ્વસતારયોમા ંસથળાતંદરત 
થયલેાઓ માટે ભયોજનની વયવસથા ્રવામા ંઆવી હતી. 

મયોરબીના જલારામ રિાથ્ષના મંદદર દ્ારા મયોરબી પ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્રની સૂચનાથી સંભપ્વત વાવાઝયોડાને પગલે ન્યૂ ટાટા 
નગર નવલ્ખી ્ખાતે સથળાંતદરત ્રાયેલ ૪૩૩ લયો્યો માટે 
ભયોજનની વયવસથા ્રવામાં આવી હતી. તાઉતે પ્જલ્ાના 
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છેવાડાના દદરયા્ાંઠાના ૧૧ ગામયોમાં હાઇએલટ્ષ સસથપ્ત વચ્ે 
આમરણ નજી્ આવલેા ઢુઇં ગામમાથંી ૬૦ પશ ુપાલ્યોન ેઊટંબટે 
્ખાતે સલામત સથળે ્ખસેડી ભયોજન સપ્હતની વયવસથા ્રવામાં 
આવી હતી. રાજયના મતં્રી શ્ી યયોગશેભાઇ પટેલ સપ્હત ધારાસભય 
શ્ી પ્બ્જેશભાઇ મેરજા, માજી ધારાસભય શ્ી અમૃપ્તયા તેમજ 
અપ્ધ્ારીઓએ આ ગામની મુલા્ાત લઇ ્ામગીરીની સમીક્ા 
્રી હતી. 

રાજકોટમાં સામાવજક, સવૈસચછક સંસથાઓ, 
ધાવમજાક સંસથાઓનું ઉમદા સેવા કાયજા

તાઉતે વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત લયો્યો માટે રાજ્યોટ પ્જલ્ાની 
સામાપ્જ્, સવૈસચછ્ સંસથાઓ, ધાપ્મ્ષ્ સંસથાઓ દ્ારા સેવાના 
્ાયયો ્રવામાં આવયાં હતાં. ધયોરાજી તાલુ્ામાં વાવાઝયોડાના 
આગયોતરા આયયોજન રૂપે વહીવટી તંત્ર દ્ારા ્ુલ ૮૬૯ લયો્યોનું 
અલગ- અલગ શેલટર હાઉસમાં સથળાંતર ્રવામાં આવયું હતું. 
સથળાતંદરત ્ રેલા લયો્યોની અલગ અલગ સવસૈચછ્ સંસથાઓ દ્ારા 
ભયોજન તેમજ ્ૂડ પે્ટની વયવસથા ્રી હતી. જેમાં પલાસસટ્ 
અસેયોપ્સએશન, લાયન્સ ્ લબ અન ેભારત પ્વ્ાસ પદરરદ તર્થી 
બુંદી, ગાંદઠયા અને આથેલા મરચાં બનાવેલા ૪૦૦ ્ૂડ પે્ેટ 
આપવામા ંઆવયા ંહતા.ં ન્લગંધામ, તયોરપ્ણયાના શ્ી રાજને્દ્રદાસ 
બાપુ તર્થી બુંદી-ગાંદઠયાનાં ૮૦૦ ્ૂડ પે્ેટ આપવામાં આવયાં 
હતાં. તેજા બાપા રિસટ દ્ારા ૨૫૦ માણસયોના ભયોજનની વયવસથા 
્રવામાં આવી હતી. 

ઉપલેટા તાલુ્ામાં ૧૦૭૯, જામ્ંડયોરણા તાલુ્ામાં ૪૧૩ 
લયો્યોને અલગ અલગ શેલટર હાઉસમાં સથળાંતદરત ્રીને તેમના 
રહેવા-જમવાની વયવસથા ્રવામાં આવી હતી. જસદણ ્ખાતે 
જલારામ મંદદર દ્ારા ૩૦૦ જેટલા અસરગ્રસતયોને બે દદવસ સુધી 
ભયોજન અને નાસતયો આપવામાં આવયયો હતયો. જયારે જસદણ અને 

વીંપ્છયાના ગ્રામીણ પ્વસતારમાં સરપંચયો અને ગામના આગેવાનયો 
દ્ારા ભયોજનની વયવસથા ્રાઇ હતી. 

સેવાનું રેલટર... માનવતાનો મંડપ બનેલી 
સેવાભાવી સંસથા ‘રામવાડી’

તાઉતે વાવાઝયોડાએ ભાવનગર પ્જલ્ાના દદરયાદ્નારા 
પ્વસતારયોમાં ઘણું નુ્સાન ્યુાં છે. તયારે પ્વપદાની આ વેળાએ 
માનવતા પણ મહયોરીને સમાજજીવનને નવપલ્પ્વત ્રી રહી 
છે. આ ્ ુદરતી આપદામા ંજો આ વાવાઝયોડુ ંત્રાટ્ે તયો હયોસસપટલમાં 
્યોરયોનાની સારવાર લઈ રહેલા બહારગામના દદવીઓના સે્હીજનયો 
જે હયોસસપટલમાં બહાર, ્ યોઈ ્ખુલ્ા આશ્યસથાનયોમાં આશ્ય લઇ 
રહ્ા છે. તવેા લયો્યો માટે 'સવેાનુ ંશલેટર- માનવતાનયો મડંપ' બનલેી 
બ્ાહ્મણ સમાજની રામવાડી દ્ારા વાવાઝયોડાથી અસરગ્રસત લયો્યો 
માટે પયોતાના દ્ાર ્ખયોલયા ંછે. જયા ંઆવી વયપ્ક્તઓન ેરહેવા, સવૂા 
અને ભયોજનની વયવસથા ્રવામાં આવી છે. 

ઉલ્ે્ખનીય છે ્ે, ્યોરયોનાની મહામારીમાં ્યોઈપણ સંક્પ્મત 
પદરવાર ભખૂયયો ન રહે ત ેમાટે રામવાડીએ સવેાયજ્ શરૂ ્ યયો હતયો. 
એ્ મપ્હના પછી પણ આ સેવા પ્નયપ્મત ચાલી રહી છે અને 
તેમાં જેમના ઘરે ્ યોઈ સવજનનું મૃતયુ થયું હયોય તયો તેવા પદરવારને 
ભયોજનની વયવસથા ્રી આપીને સેવાનયો સરવાળયો ્યયો છે. 
્યોરયોનાથી ત્રસત પદરવાર ્ ુદરતી આપપ્તિમાં રઝળી ન પડે તે માટે 
આ વયવસથા ઊભી ્રવામાં આવી છે. 

GIAR દ્ારા તાઉતે વવાઝોડા વચ્ે 
સંદેરાવયવહારની ઉતકૃષ્ટ કામગીરી

ગુજરાતમાં તાઉતે વાવાઝયોડાને લીધે રાજય સર્ાર દ્ારા 
ભાવનગર, અમરેલી તથા પયોરબદંર ્ખાતે અને સટેટ ઇમરજન્સી 
્ન્રિયોલ રૂમ ્ખાત ેહેમ રેદડયયો સટેશન ્ ાય્ષરત ્ રવાની સચૂના મુજબ 
તા.૧૭ મથેી સસંથા દ્ારા તમામ સટેશન ચાલ ુ્રી દેવાયાં હતા.ં 
વાવાઝયોડાની વધ ુઅસર જા્રાબાદ, રાજલુા-અમરેલી ્ખાતે જણાતા 
ગાધંીનગરથી વધ ુએ્ ટીમ જા્રાબાદ મયો્લવામા ંઆવી હતી. 
રાજ્યોટથી એ્ ટીમ પયોરબંદર મૂ્ વામા ંઆવી હતી. દદરયા્ાઠંા 
પ્વસતારમા ંહેમ રેદડયયોથી સદેંશા વયવહાર ્રી તતં્રન ેરાહત અને 
બચાવ ્ાય્ષમાં મદદ ્રાઇ હતી. ગાંધીનગરથી ભાવનગર, 
જા્રાબાદ તથા અમરેલી પહોંચી સસંથાના મમેબસ્ષ શ્ી ્ ૌશલ જાની, 
નાનુભાઇ નાદયોડા, દી૫્ આશરા, ધમવેન્દ્ર પ્ત્રવેદી તથા સૂરજ 
્યોટેચાએ ્પરા સજંોગયોમાં ્ખબૂ સરાહનીય ્ામગીરી ્રી હતી. 
સસંથાના જનરલ સકેે્ટરી ડૉ. જગદીશ પડંયા તથા શ્ી રિપ્વણ વલરેા 
દ્ારા સમગ્ર આયયોજન ્રવામા ંઆવલે. જયારે રાજ્યોટથી સં્ લન 
શ્ી નરેન્દ્રપ્સહં ઝાલા દ્ારા ્રવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં •
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રાજયમાં ધોરણ-૧રની વાવિજાક પરીક્ાઓ તા. ૧ જુલાઇથી યોર્રે
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયના 

ધયો-૧રના 6.83 લા્ખ પ્વદ્ાથવીઓનાં વયાપ્ 
પ્હતમાં એ્ મહત્વપૂણ્ષ પ્નણ્ષય ્યયો છે. આ 
પ્નણ્ષય અનુસાર ગુજરાત માધયપ્મ્ અને 
ઉચ્તિર માધયપ્મ્ પ્શક્ણ બયોડ્ષ દ્ારા લેવામાં 
આવતી ધયોરણ-૧રની પ્વજ્ાન અને સામાન્ય 
રિવાહની આ વર્ષની વાપ્ર્ષ્ પરીક્ાઓ રાબેતા 
મુજબની પદ્પ્તએ આગામી તા.૧/૭/ર૦ર૧, 
ગુરવારથી યયોજાશે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના અધયક્સથાને મળેલી 
ઉચ્સતરીય બેઠ્ે રાજયમાં રિવત્ષમાન ્ યોરયોના સંક્મણની પ્વપ્શષ્ટ 
પદરસસથપ્તમાં ધયોરણ-૧રની બયોડ્ષ પરીક્ાઓ યયોજવા અંગે પ્વશદ 
ચચા્ષ-પ્વચારણા બાદ આ મહત્વપૂણ્ષ પ્નણ્ષય ્યયો છે. 

પ્શક્ણ મંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રપ્સંહ ચુડાસમા અને પ્શક્ણ રાજય 
મંત્રી શ્ી પ્વભાવરીબહેન દવેએ આ અંગેની પ્વગતયો આપતાં 
જણાવયું હતું ્ે, સમગ્ર રાજયમાં ૧,૪૦,૦૦૦ જેટલા પ્વદ્ાથવીઓ 
ધયોરણ-૧ર પ્વજ્ાન રિવાહમાં અને પ,૪૩,૦૦૦ પ્વદ્ાથવીઓ 
સામાન્ય રિવાહના મળી ્ુલ ૬,૮૩,૦૦૦ પ્વદ્ાથવીઓ આ 
પરીક્ામાં બેસવાના છે.

તમેણ ેજણાવયુ ંહતુ ં્ ે મખુયમતં્રીશ્ીએ રાજયના પ્વદ્ાથવીઓની 
ભાપ્વ ્ ારદ્દવીના ઘડતર માટે મહત્વપૂણ્ષ એવી આ ધયોરણ-૧રની 
બયોડ્ષની પરીક્ાઓ ્યોરયોના સંક્મણના આ પ્વપ્શષ્ટ સંજોગયોમાં 
્યોપ્વડ-૧૯ રિયોટયો્યોલના ચુસત પાલન સાથે યયોજવા પ્શક્ણ 
પ્વભાગને આ બેઠ્માં સૂચનાઓ આપી હતી. 

પ્શક્ણમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતંુ ્ ે આ પરીક્ા દર વર્ષની 
રિસથાપ્પત રિણાલી મુજબ પ્વજ્ાન રિવાહ ભાગ-૧ ની પ૦ ગુણની 
બહુપ્વ્લપ રિ્ારની (MCQ) OMR પદ્પ્તથી અને ભાગ-ર 
વણ્ષનાતમ્ લેપ્્ખત સવરૂપની પ૦ ગુણની પરીક્ા ૩ ્લા્ની 
યયોજવામાં આવશે. 

આ જ રિમાણે ધયોરણ-૧ર સામાન્ય 
રિવાહમાં દર વર્ષની રિસથાપ્પત રિણાલી 
મુજબ ૧૦૦ ગુણની વણ્ષનાતમ્ લેપ્્ખત 
સવરૂપની ૩ ્ લા્ની પરીક્ા યયોજવામાં 
આવશે. પરીક્ામાં બસેનારા પ્વદ્ાથવીઓ 
સયોપ્શયલ દડસટન્સ જાળવે, માસ્નયો 
્રપ્જયાત ઉપયયોગ ્રે તેમ જ પરીક્ા 
્ેન્દ્રયો ઉપર પણ સેનેટાઇઝર, થમ્ષલ ગન 
સપ્હતની ્યોરયોના સંક્મણ પ્નયંત્રણ 
ગાઇડલાઇનનું પાલન થાય તે પણ પ્શક્ણ 

પ્વભાગ સુપ્નપ્ચિત ્રશે એમ શ્ી ચુડાસમાએ  
ઉમેયુ્ષ હતું. 

પ્શક્ણ મંત્રીશ્ીએ એમ પણ ્હ્ં હતું ્ે 
મુ ખયમંત્ર ી  શ્ી  પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
પ્વદ્ાથવીઓમાં ્યોરયોના સંક્મણ ન ્ેલાય 
સાથયોસાથ તેમનું ભપ્વષય પણ ન બગડે તેની 

પ્ચંતા સાથે સમગ્ર પરીક્ા વયવસથા ગયોઠવાય તેવું 
રિેર્ સૂચન આ બેઠ્માં ્યુ્ષ હતું.

તદઅનસુાર, પ્વદ્ાથવીઓન ે્ યોરયોનાના આ ્ પરા ્ ાળમાં 
પયોતાની શાળાથી નજી્ પરીક્ા ્ેન્દ્ર મળી રહે તે હેતુસર પરીક્ા 
્ેન્દ્રયો વધારવાનયો પ્વદ્ાથવી પ્હતલક્ી પ્નણ્ષય પણ મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ્યયો છે. આ હેતુસર આ વરવે રાજયમાં 
પરીક્ા ્ ેન્દ્રયોની સખંયામા ંવધારયો ્ રવામા ંઆવશ.ે જ ેતાલુ્ ાઓમાં 
પ્વદ્ાથવીઓની પરૂતી સખંયા ઉપલબધ હશ ેઅન ેજો આવા તાલુ્ ામાં 
પરીક્ા ્ેન્દ્ર નહીં હયોય તયો તયાં પરીક્ા ્ેન્દ્ર શરૂ ્રાશે.

પ્વજ્ાન રિવાહ અને સામાન્ય રિવાહની બન્ને પરીક્ા માટે દરે્ 
પરીક્ા ્ખંડમાં મહતિમ ર૦ પ્વદ્ાથવીઓ પરીક્ા ્ખંડમાં બેસી શ્ે 
તેવી વયવસથાઓ ્ રવામાં આવશે. એટલું જ નપ્હ, પરીક્ા ્ ેન્દ્રયોને 
સી.સી.ટી.વી. ્ેમેરાથી સજ્જ ્રાશે. 

આ ઉચ્સતરીય બઠે્મા ંપ્વદ્ાથવીઓના ભાપ્વન ેલક્મા ંરા્ખીને 
એવયો પ્નણ્ષય લેવામાં આવયયો છે ્ે જે પ્વદ્ાથવીઓ પરીક્ામાં 
્યોરયોનાના સંક્મણના ્ારણે ગેરહાજર રહ્ા હયોય ્ે પરીક્ા 
દરપ્મયાન ્યોરયોના સંબંપ્ધત અથવા અન્ય અપ્નવાય્ષ ્ારણયોસર 
ગરેહાજર રહે તવેા પ્વદ્ાથવીઓ માટે મળૂ પરીક્ા એટલ ે્ ે તા.૧/૭/
ર૦ર૧થી શરૂ થનાર પરીક્ાના રપ દદવસ બાદ તમામ પ્વરયયોની 
નવસેરથી, નવા સમયપત્ર્ અન ેનવા રિશ્પત્ર આધાદરત પરીક્ા 
યયોજવામાં આવશે. 

પ્શક્ણમંત્રીશ્ીએ ઉમેયુ્ષ ્ે, ધયોરણ-૧૦ના દરપીટર 
પ્વદ્ાથવીઓ માટેની પરીક્ા પણ આ જ રિમાણે 

લેવામાં આવશે. આ ઉચ્સતરીય બેઠ્માં 
મુખય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુ્ ીમ, 

મુખયમંત્રીશ્ીના મુખય અગ્ર સપ્ચવ શ્ી 
્ે. ્ૈલાસનાથન, પ્શક્ણ અગ્ર સપ્ચવ 
શ્ીમતી અંજુ શમા્ષ, મુખયમંત્રીશ્ીના 
સપ્ચવ શ્ી અપ્શ્વની્ુમાર, પ્શક્ણ 
સપ્ચવ શ્ી પ્વનયોદ રાવ, ગુજરાત 

માધયપ્મ્ અન ેઉચ્તિર માધયપ્મ્ પ્શક્ણ 
બયોડ્ષના અધયક્ શ્ી એ. જે. શાહ પણ 

ઉપસસથત રહ્ાં હતાં.  •
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રાજયની વધુ ૯ નગરપાવલકાઓમાં બનરે  
આધુવનક સુએઝ ટ્ીટમેન્ટ પલાન્ટ

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
રાજયની નવ નગરપાપ્લ્ાઓ સાવર્ંુડલા, 
ગઢડા, ્ઠલાલ, મહુધા, બાયડ, પાટડી, 
સયોજીત્રા, પ્સદ્પરુ અન ેવલ્ભપ્વદ્ાનગરમાં 
અદ્તન ટે્ નયોલયોજી આધાદરત સુએઝ 
રિીટમેન્ટ પલાન્ટની સથાપના ્રવા માટે 
સૈદ્ાંપ્ત્ મંજૂરી આપી છે. સવપ્ણ્ષમ જયંતી 
મુખયમંત્રી શહેરી પ્વ્ાસ યયોજના અન્વયે 
રાજયની આ નવ નગરપાપ્લ્ાઓમાં 
સએુઝ રિીટમને્ટ પલાન્ટની સથાપના ્ રવાનયો 
અપ્ભનવ પ્નણ્ષય લેવામાં આવયયો છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 

નગરપાપ્લ્ાઓની લાંબાગાળાની 
માંગણીનયો સંવેદનાસપશવી રિપ્તસાદ આ 
સૈદ્ાંપ્ત્ મંજૂરીથી આપયયો છે. 

રાજયનાં શહેરયો-નગરયો સમયાનુ્ૂળ 
તમામ સુપ્વધાયુક્ત બને તે માટ ેના 
આયયોજનબદ્ રિયાસયો રાજય સર્ારે હાથ 
ધયા્ષ છે ત ેઅતંગ્ષત તમામ નગરયો S.T.P.-
W.T.P. યુક્ત બને તેમજ વપરાયેલા 
ગંદા પાણી દરયઝુ ઓ્ રિીટેડ વયોટરનયો પણ 
્ખેતીવાડી, બાગ-બગીચા, તળાવયો ભરવા 
જેવાં ્ામયોમાં પુનઃ વપરાશ થાય તે 
દદશામાં મુખયમંત્રીશ્ીના દદશાદશ્ષનમાં 

રાજય સર્ાર સતત રિયત્નશીલ છે. 
સવપ્ણ્ષમ જયંતી મુખયમંત્રી શહેરી 

પ્વ્ાસ યયોજના હેઠળ રાજયનાં તમામ 
શહેરયોમાં પીવાના પાણી તથા ભૂગભ્ષ 
ગટરની સુપ્વધા પૂરી પાડવા માટેનાં ્ામયો 
હાથ ધરવામાં આવયા છે. તદ્અનુસાર 
ભૂગભ્ષ ગટર યયોજનાનાં ્ુલ ૧૮૩ ્ામયો 
૧૫૬ નગરપાપ્લ્ાઓ માટે મજંરૂ ્ રવામાં 
આવયાં છે અને ૧૪૪ નગરપાપ્લ્ાઓમાં 
આવાં ્ામયો પૂણ્ષ થઈ ગયાં છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ હવે મંજૂર ્રેલી આ 
નવ નગરપાપ્લ્ાઓનાં S.T.Pના ્ામયો 
પૂણ્ષ થવાથી આ નગરયોના લા્ખયોની 
સંખયામાં શહેરીજનયોને લાભ મળશે અને 
શહેરીજીવન સ્ુખા્ારીમા ંવૃપ્દ્ થશ.ે એટલું 
જ નપ્હ, સાવર્ુંડલા, ગઢડા, ્ઠલાલ, 
મહુધા, બાયડ, પાટડી, સયોજીત્રા, પ્સદ્પુર 
અન ેવલ્ભપ્વદ્ાનગરમા ંસએુઝ રિીટમને્ટ 
પલાન્ટની સથાપનાના ્ારણે ટૂં્ સમયમાં 
જ  ર ા જ ય ન ી  ત મ ા મ  ૧ ૫ ૬ 
નગરપાપ્લ્ાઓમાં STP પલાન્ટ ્ાય્ષરત 
્રવાનયો રાજય સર્ારનયો મહત્વપૂણ્ષ 
લકયાં્ પૂણ્ષ થશે. •

મયુકરમાઇકોવસસ ટ્ીટમેન્ટ અંગે ટાસકફોસજાની રચના 
્યોરયોનાના રિવત ્ષમાન એપ્પડે પ્મ્માં  ર ાજયભરમાં 

મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના ્ેસયો સામે આવી રહ્ા છે. ભારત સર્ાર 
તથા રાજય સર્ાર દ્ારા એપેડેપ્મ્ એકટ ૧૮૯૭ અન્વયે આ 
રયોગને મહામારી જાહેર ્રવામાં આવેલી છે. મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના દદવીઓની સારવાર 
માટે સમગ્ર રાજયમાં એ્સૂત્રતા જળવાય, ઝડપી સારવાર મળે 
તેવા હેતુથી ૧૧ તજજ્યો-તબીબયોની એ્ ટાસ્ ્યોસ્ષની રચના 
્રવાનયો પ્નણ્ષય ્યયો છે. આ સપ્મપ્ત દ્ારા સતત પરામશ્ષ ્રીને 
સારવારના રિયોટયો્યોલ અને માગ્ષદપ્શ્ષ્ા નક્ી ્રવામાં આવશે. 

મુખયમંત્રીશ્ીના માગ્ષદશ્ષનમાં રાજય સર્ારે બધી પ્સપ્વલ 
હયોસસપટલયોમાં ્ખાસ ્રીને અમદાવાદ, વડયોદરા, સુરત, રાજ્યોટ, 
ભાવનગર, જામનગરમાં આ રયોગના સંક્પ્મતયો માટે અલાયદા 

વયોડસ્ષ શરૂ ્ યા્ષ છે. આ રયોગની અસર જેમને થઈ છે તેમને તવદરત 
સારવાર આપવાની વયવસથાઓ આરયોગય પ્વભાગ દ્ારા ્રવામાં 
આવી રહી છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ આ રયોગનયો વયાપ વધે નપ્હ તે 
માટે આરયોગય તંત્ર શહેરી અને પ્જલ્ા સતરે પ્વશેર ્ ાળજી લે તેવી 
તા્ીદ પણ ્રી છે.

આ રયોગની સારવાર માટે જરૂરી એવા ઇન્જેકશનની સવ્ષ 
વયાપી ઘટ હયોવા છતાં રાજય સર્ારે આગયોતરી અને યયોગય 
વયવસથાઓ ્ રી છે, જનેા ્ ારણ ેરાજયમા ંમયુ્ રમાઇ્યોપ્સસ રયોગને 
વધુ ્ેલાતયો અટ્ાવી શ્ાયયો છે. આ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના 
રયોગચાળા સંદભ્ષમાં રાજયના આરયોગય પ્વભાગે ગુજરાતમાં 
રયોગગ્રસતયોની સારવાર, વય અને જાપ્ત જૂથ તેમજ અન્ય બાબતયો 
અંગે તારણયો-પ્નષ્ર્ષ ્ાઠાં છે. •
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રાજયમાં સકાયરાઈઝડ આઈકોવનક ઇમારતો બનાવવા માટેનો માગજા સરળ 
અમદાવાદ, વડયોદરા, સુરત, રાજ્યોટ 

અને ગાંધીનગર એમ પાંચ મહાનગરયોની 
આગવી ઓળ્ખ ઊભી થઈ શ્ે તેવી 
સ્ાયરાઇઝડ આઇ્યોપ્ન્ ઇમારતયોના 
બાંધ્ામ માટેના સીજીડીઆર-૨૦૧૭ના 
રેગયુલેશનમાં ્ેર્ાર ્રતા રિાથપ્મ્ 
જાહેરનામા અન્વય ેઆવલેા ંવાધંાસચૂનયોને 
ધયાને લીધા બાદ આ જાહેરનામાને 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
તાજેતરમાં આ્ખરી મંજૂરી આપી છે.

અત્રે ઉલ્ે્ખનીય છે ્ે, મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ તારી્ખ ૧૮ ઓગસટ 
૨૦૨૦ ના દદવસે રાજયના પાંચ 
મહાનગરયોમાં હવ ેપ્સંગાપયોર-દબુઇની જમે 
સ્ાય સક્પેસ્ષ, ગગનચૂંબી ઇમારતયો-
આઇ્યોપ્ન્ સરિ્ચસ્ષના બાંધ્ામને 
પરવાનગી આપવા માટેની જાહેરાત ્ રવા 
સાથે રિાથપ્મ્ જાહેરનામું-રિાયમરી 

નયોદટદ્્ેશન મંજૂર ્યુ્ષ હતંુ અને આ 
સંદભ્ષમાં પ્વભાગ દ્ારા વાંધા-સૂચનયો 
મંગાવવામાં આવેલા હતા. 

મુ ખયમંત્ર ીશ્ ીએ આ રિ ાથ પ્મ્ 
જાહેરનામા સંદભવે આવેલાં વાંધા સૂચનયો 
ધયાન ેલીધા બાદ હવ,ે ગગનચૂબંી ઇમારતયો 
હાઇરાઇઝડ પ્બસલડંગ સરિ્ચરના પ્નમા્ષણ 
અંગેના જાહેરનામાને આ્ખરી-્ાઇનલ 
મંજૂરી આપી છે. આ મંજૂરી મળતા 
રાજયનાં પાંચ મહાનગરયોમાં આભને 
આંબતા હાઇરાઇઝડ પ્બસલડંગસ સરિ્ચરના 
પ્નમા્ષણનયો નવયો યુગ શરૂ થશે. 

ઊંચી ઇમારતયો માટેના રેગયુલેશન્સનું 
આ્ખરી જાહેરનામું રિપ્સદ્ થવાની સાથે 
જ અમદાવાદ, વડયોદરા, સુરત, રાજ્યોટ 
અને  ગાંધ ીનગર ્ યોપયોર ેશન અને 
સતિામંડળયો દ્ારા ગગનચુંબી ઈમારતયોને 
મંજૂરી આપી શ્ાશે. એટલું જ નપ્હ, દેશ 

અને દુ પ્નયાનાં અન્ય 
શહેરયો સાથે ગુજરાતનાં 
શહ ેર યો  પણ પયોતાની 
આગવી ઓળ્ખ ધરાવતા 
હાઇરાઇઝડ આઇ્યોપ્ન્ 
સરિ્ચર બાંધી શ્શે. 
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂ પ ા ણ ી  ્ યો ર યો ન ા 
મહામારીના સંક્મણની 
પ્વ્ટ સસથપ્ત તથા તાઉતે 
જે વ ા  પ્ વ ન ા શ ્ ા ર ી 

વાવાઝયોડાની પદરસસથપ્તના સ્ળતાપૂવ્ષ્ 
મુ્ાબલા માટે સમગ્ર તંત્રનું માગ્ષદશ્ષન 
્રતા રહ્ા છે. 

 તેમણે આ આપદાઓ વચ્ે પણ 
રાજયમાં સુઆયયોપ્જત શહેરી પ્વ્ાસની 
રિપ્તબદ્તા સા્ાર ્રતા સતત પ્નણા્ષય્ 
અપ્ભગમથી નગર સુ્ખા્ારીના નવા 
પ્સમા પ્ચહ્યો  રિસથ ા પ્પત ્ય ા ાં  છ ે. 
મુ ખયમંત્ર ીશ્ીએ ટ યોલ-હાઇર ાઇઝડ 
ઇમારતયોના પ્નમા્ષણ અંગેના આ્ખરી 
જાહેરનામાને મંજૂરી આપીને રિજાપ્હત 
પ્નણ્ષયયોની શં્ખલામાં એ્ નવી પ્સપ્દ્ 
ઉમેરી છે, એટલું જ નપ્હ, શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ આયયોજનબદ્ શહેરી પ્વ્ાસને 
આગળ ધપાવતા વધુ ત્રણ ્ ાઇનલ ટી.પી 
સ્ીમ અને બે ડ્ાફટ ટી.પી.સ્ીમ પર 
મંજૂરીની મહયોર લગાવી છે. 

મુખયમંત્રીશ્ી દ્ારા મંજૂર ્રવામાં 
આવેલી બે ડ્ાફટ ટી.પી. સ્ીમમાં 
ભાવનગર શહેરની ટી.પી.સ્ીમ નં 
૩૦(પ્ચત્રા) તથા શામળાજી મદંદર પદરસર 
તથા આસપાસના પ્વ્ાસ માટે જરૂરી 
્ેર્ારયો સાથેની ટી.પી.સ્ીમને મંજૂરી 
આપવામાં  આવી છ ે.  આ ઉપરાંત 
અમદાવાદની ્ાઇનલ ટી.પી.સ્ીમ નં 
૫૧, મેમનગર નં-૧ તથા ગાંધીનગરની 
્ાઈનલ ટી.પી.સ્ીમ નં. ૯/બી (વાસણા-
હડમતીયા-સરગાસણ-વાવ યોલ)નયો 
સમાવેશ થાય છે. •

મયુકરમાઇકોવસસને મહામારી ઘોવિત કરાઇ
ગુજરાતમાં મયુ્રમાઇ્યોપ્સસ રયોગ પર પ્નયંત્રણ મેળવવા 

રાજય સર્ારએ સદુ્રઢ આયયોજન ્ યુાં છે. મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવયું હતું ્ે ગુજરાતમાં મયુ્રમાઇ્યોપ્સસના રયોગને 
મહામારી ઘયોપ્રત ્રવામાં આવી છે.

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના અધયક્સથાન ેમળેલી ્ યોર 
્પ્મટીની બેઠ્મા ંઆ રયોગચાળા અંગે પ્વશદ ચચા્ષ પ્વચારણા હાથ 
ધરવામાં આવી હતી. આ પ્વશદ ચચા્ષઓ દરપ્મયાન એમ પણ 
જણાવવામાં આવયું હતું ્ ે, એપેડેપ્મ્ દડસીઝ એકટ 1897 અન્વયે 

આ રયોગને મહામારી જાહેર ્રવામાં આવી છે.
આ સંદભ્ષમાં હવે આ રયોગની સારવાર ્ રતી સર્ારી અને 

્ખાનગી હયોસસપટલયો અને મે દડ્લ ્યોલેજોએ સસક્પ્નંગ 
ડાયગનયોપ્સસ અને રિીટમેન્ટ માટે ભારત સર્ારના આરયોગય 
પ્વભાગ તેમજ ICMR દ્ારા આ રયોગ માટે નક્ી ્રવામાં 
આવેલી ગાઈડ લાઇન્સનું પાલન ્રવાનું રહેશે. આ રયોગના 
શં્ાસપદ તેમજ ્ન્્મ્ષ ્ેસયોની પ્વગતયો ભારત સર્ારને 
સમયાંતરે મયો્લવાની રહેશે. •

વનણજાય
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પેન્રનરો માટે હયાતીની ખરાઈની મુદતમાં એક માસનો વધારો 
રાજયમાં રિવતવી રહેલ ્ યોરયોનાની મહામારી સંદભવે રાજય 

સર્ારનું પેન્શન મેળવતા તમામ પેન્શનધાર્યો માટે 
હયાતીના ્ખરાઈ રિમાણપત્રની મદુત વધ ુએ્ માસ માટે 
લંબાવવામાં આવી છે. 

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલે જણાવયું હતંુ 
્ે, નાણાં પ્વભાગની સથાયી જોગવાઇઓ મુજબ રાજય 
સર્ારના તમામ પેન્શનરયોને દર વરવે હયાતીની ્ખરાઇ મ ે

મપ્હનાથી શરૂ ્રી જુલાઈ મપ્હના સુધી ્રાવવાની 
હયોય છે. પરંતુ ્ યોરયોના મહામારીને ધયાને લઇને રાજય 
સર્ારના તમામ પેન્શનરયો માટે હયાતીની ્ખરાઇ 
વધુ એ્ માસ એટલે ્ે ઓગસટ -૨૦૨૧ સુધી 

લંબાવવાનયો રાજય સર્ારે મહત્વનયો પ્નણ્ષય ્યયો છે 
એટલે હવે પેન્શનરયો તેમની હયાતીના ્ખરાઈ અંગેની રિપ્ક્યા 

મે -૨૦૨૧ થી ઓગસટ -૨૦૨૧ સુધી ્રાવી શ્શે. •

ખોટા તબીબી પ્રમાણપત્રો રજૂ 
કરનાર વરક્કોની તપાસ 

સીઆઇડી કરરે
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના નતેૃતવવાળી પારદશવી 

સર્ારે ગુનાપ્હત રિવૃપ્તિઓ અટ્ાવવા માટે અને્પ્વધ 
પગલાઓ ભયાાં છે અને સંબપ્ધત અપ્ધ્ારી- ્મ્ષચારી સામે 
્ડ્ હાથે ્ાય્ષવાહી ્રીને પગલાઓ લીધાં છે. ગૃહ રાજય 
મંત્રી શ્ી રિદદપપ્સંહ જાડેજાએ જણાવયું હતું ્ે, બાળ્યોના 
ઘડતરમાં રિાથપ્મ્ પ્શક્્યોનયો અરિપ્તમ ્ાળયો છે. તયારે આવા 
પ્શક્્યો માંદગી અગંનેા બનાવટી તબીબી રિમાણપત્રયો રજ ૂ્ રી 
પ્જલ્ા્ેરની બદલીની માંગણી ્રી છે આવા સંજોગયોમાં 
સવ્ષગ્રાહી તપાસ થાય એ માટે રાજય સર્ારે સી.આઇ. ડી. 
ક્ાઇમને તપાસ સયોપવાનયો મહત્વપૂણ્ષ પ્નણ્ષય ્યયો છે. 

મંત્રી શ્ી જાડેજાએ જણાવયું હતંુ ્ે, રાજયના પ્વપ્વધ 
પ્જલ્ાઓમા ં મદદનીશ પ્શક્્ તરી્ે ્રજ બજાવતા સતિર 
જટેલા પ્શક્્યો સામ ેપ્વપ્વધ પ્જલ્ા મથ્યોએ ્યોજદારી તપાસ 
ચાલી રહી હતી. તવેા સજંોગયોમા ંપ્શક્ણ મતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રપ્સંહ 
ચડુાસમાએ આ તપાસ રાજય ્ક્ાએથી થાય ત ેમાટે રાજય 
સર્ારન ે રજઆૂત ્રતા આ મહત્વનયો પ્નણ્ષય ્રાયયો છે. 
રાજયના આઠે્ જટેલા પ્જલ્ાઓના સતિર જટેલા પ્શક્્યો સામે 
એ્.આઇ.આર. દા્ખલ ્રવા પ્શક્ણમંત્રીશ્ી દ્ારા મંજરૂી 
અપાતા તમેની સામે સં્ પ્લત તપાસ ્રવા માટે સી.આઇ.ડી. 
ક્ાઇમ તવદરત ્ામગીરી હાથ ધરશ.ે 

તમેણ ેઉમયેુ્ષ હતુ ં્ ે, પ્વદ્ાથવીઓના ભાવી સાથ ેચડેા ્ રનાર 
આ સતિર જેટલા રિાથપ્મ્ પ્શક્્યોએ હૃદય રયોગ, દ્ડની, 
્ેન્સર, ડાયાપ્બટીસ જેવા રયોગયો સંદભવે ્ખયોટા તબીબી 
રિમાણપત્રયો રજૂ ્રી પ્જલ્ા્ેરની માંગણી ્રી છે તેની પણ 
યયોગય તપાસ ્ રાશે. રાજય સર્ારે ગેરરીપ્ત અટ્ાવવા ્ખયોટા 
તબીબી રિમાણપત્રયો રજ ૂ્ રનાર પ્શક્્યો સામ ેઆ્રી તપાસનયો 
પ્નણ્ષય લીધયો છે. •

કોરોના રસીકરણના દૈવનક
ડોઝ વધારવા વનણજાય

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ રાજયમાં 10 શહેરયોમાં 
હાલ ચાલી રહેલી 18 થી 44 વય જૂથના લયો્યોની રસી્રણ 
્ામગીરીમાં રયોજના 30 હજાર ડયોઝ આપવામાં આવે છે તે વધારી 
24મી મેથી એ્ અઠવાદડયા સુધી રયોજના ૧ લા્ખ ડયોઝ આપવાનયો 
પ્નણ્ષય ્યયો છે. રાજયમાં 18 થી 44 ની વય જૂથના યુવાઓનું 
રસી્રણ ઝડપથી અને વયાપ્પણે થાય તેમજ વધુને વધુ યુવાઓને 
્યોરયોના સામેના શસત્ર એવા રસી્રણનયો લાભ આપી શ્ાય એવયો 
પ્નણ્ષય ્ રવામાં આવયયો છે. ્ યોરયોનાથી સુરપ્ક્ત રા્ખવાના આરયોગય 
રક્ાના ભાવ સાથે શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 
આરયોગય પ્વભાગને એ્ સપ્તાહ સુધી 
રયોજના 1 લા્ખ ડયોઝ રસી્રણ ્ રવા 
સૂચવયું છે. 

મુ ખ યમં ત્ર ીશ્ ીન ા  યુ વ ા 
આરયોગય પ્હત્ારી આ પ્નણ્ષયથી 
30 હજાર યુવા નહીં પરંતુ 
રયોજના એ્ લા્ખ યુવાઓને 
રસી્રણમા ંઆવરી લવેાશ.ે આ 
પ્ ન ણ ્ષ ય ને  પ દ ર ણ ા મે  એ ્ 
અઠવાદડયામાં  અંદાજે 8 લા્ખ 
યુવાઓને ્યોરયોના રસી્રણનયો લાભ 
મળતા ્યોરયોના સામે વધુને વધુ યુવાઓને રક્ણ 
મળશે. આરયોગય અગ્ર સપ્ચવ ડૉ.જયંતી રપ્વના માગ્ષદશ્ષનમાં 
આરયોગય પ્વભાગે આ રસી્રણ વયવસથા સુઆયયોપ્જત રીતે પાર 
પડે તે માટેનું આયયોજન ્યુાં છે. ફ્રંટલાઈન વયોદરયસ્ષ, 45 થી વધુ 
વયના લયો્યોના રસી્રણમાં અગ્રેસરતા મેળવયા બાદ હવે 18 થી 
44 વય જૂથના લયો્યોનું પણ વયાપ્ અને ઝડપી રસી્રણ ્રીને 
યુવાઓની આરયોગયરક્ા ક્ેત્રે પણ દેશમાં અગ્રેસર રહેવા રાજય 
સર્ાર રિપ્તબદ્ છે. •

વનણજાય
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આસપાસ

ગાંધીનગરમાં પંચતારક હોટલનું વનરીક્ણ કરતા મુખયમંત્રીશ્ી
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગાંધીનગર રેલવે સટેશન 

સં્ુલમાં પ્નમા્ષણના આ્ખરી તબક્ામાં પહોંચેલી પંચતાર્ 
હયોટલની મુલા્ાત લઇને પ્વપ્વધ સુપ્વધાઓ તેમજ આનુસાંપ્ગ્ 
વયવસથાનું પ્નરીક્ણ ્રીને જાણ્ારી મેળવી હતી. ૩૧૮ રૂમની 
સપુ્વધા ધરાવતી આ હયોટલ રાજય સર્ાર  અન ેભારત સર્ારના  

સંયુક્ત સાહસ  ગરડ દ્ારા  પ્નમા્ષણ ્ રાઈ છે. આ હયોટલમાં ્ લબ 
હાઉસ બેંન્્વેટ હયોલ સપા હેલથ સેન્ટર સસવપ્મંગ પુલ જેવી સગવડયો 
ઉપલબધ છે.

આ હયોટલ  રિયોજેકટના અનુભાગયોમાં મુખયતવે ગાંધીનગરના 
હયાત રેલવ ેસટેશન ન ેઅદ્તન બનાવવાની ્ ામગીરી  ગાધંીનગર 

નજી્ના વાવયોલ ગામ ને મહાતમા મંદદર ને સાથે જોડતા 
અંડર પાસ તેમજ ૩૧૮ માળની હયોટલમાં ઉપર જવા 
આવવા માટેના અપ ડાઉન રેમપના પ્નમા્ષણ નયો સમાવેશ 
થાય છે. મખુયમતં્રીશ્ીની આ મલુા્ાત વળેાએ મખુયમતં્રીશ્ીના 

મુ ખય  અગ્ર સ પ્ચવ  ્ ે. 
્ૈલાસનાથન અને ગુજરાત 
મરેિયો રેલ ્ યોપયોરશનના ચરેમને 
શ્ી એસ એસ રાઠયોર પણ 
જોડાયા હતા. •

સાયન્સ વસટીમાં નવલું નજરાણું ઃ એક્ેડટક-રોબોડટક ગેલેરી
મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 

અમદાવાદ સાયન્સ પ્સટી ્ખાત ેએકે્દટ્-
રયોબયોદટ્ ગલેેરી અન ેનચેર પા ્્ક ની મલુા્ાત 
લીધી હતી. આ મલુા્ ાત બાદ મખુયમતં્રીશ્ીએ 
જણાવયુ ંહતુ ં ્ે, અમદાવાદ સાયન્સ સીટી 
ગજુરાત જ નહીં દેશ આ્ખાનંુ આ્ર્ષણ છે. 
રાજયના બાળ્યો યુવાનયોમા ંપ્વજ્ાન રિતયનેી 
જીજ્ાસા ન ે વધ ુ રિબળ બનાવવા સર્ાર 
્દટબદ્ છે. સાયન્સ પ્સટીમા ંતયૈાર થનારા 
પ્વપ્વધ પ્વજ્ાન રિ્લપયો એ તર્ના જ  ્ દમ 
છે. અમદાવાદ સાયન્સ સીટીમાં ૨૫૦ 
્રયોડના ્ખચવે પ્નમા્ષણ પામનારી  એકે્દટ્ 
ગલેરેી દેશ અન ેરાજયના મલુા્ાતીઓ માટે 
આ્ર્ષણનુ ં્ેન્દ્ર બની રહેશ.ે

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
સાયન્સ પ્સટી ્ખાત ેપ્નમા્ષણાપ્ધન એક્દેટ્ 
ગેલેરીમાં અંડરવયોટર વયો્-વે ટનલની 
મુલા્ાત લીધી હતી. આ એક્ેદટ્ 
ગેલેરીમાં દુપ્નયાના પ્વપ્વધ મહાસાગરયો, 
ઝયોનમાંથી પ્વપ્શષ્ટ રિ્ારની માછલીઓ 
અને પ્વપ્વધ રિજાપ્તની માછલીઓનયો 
સમાવશે ્ રવામા ંઆવયયો છે. અમદાવાદના 
સાયન્સ પ્સટીમાં ટૂં્ સમયમાં જ દેશની 

સૌથી મયોટી એક્ેદટ્ ગેલેરી આ્ાર 
પામવા જઇ રહી છે તયારે દેશના વડારિધાન 
શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મયોદીના હસત ેઆ એક્દેટ્ 
ગેલેરીનું આવનારા દદવસયોમાં  ઉદઘાટન 
્રાવીન ેરાજય અન ેદેશના નાગદર્યો માટે 
સમ પ્પ ્ષ ત  ્રવ ામ ાં  આવશે ,  તે મ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતુ.

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણી 
સાયન્સ પ્સટીના પ્વપ્વધ રિ્લપયોની 
્ામગીરીની સમીક્ા અને પ્નરીક્ણ 
મુલા્ાતે આવયા હતા. મુખયમંત્રી શ્ી 

રૂપાણીએ જણાવયું ્ ે, સાયન્સ પ્સટીમાં ટૂં્ 
સમયમા ંજ ગલયોબલ રયોબયોદટ્ ગલેેરી અને 
દેશનું સૌથી મયોટી  એક્ેદટ્ ગેલેરી તૈયાર 
થવા જઇ રહ્ં છે. તે આવનારા દદવસયોમાં 
આગવંુ આ્ર્ષણ બનશે સાયન્સ એન્ડ 
ટે્નયોલયોજી દડપાટ્ષમને્ટના સપ્ચવશ્ી હદરત 
શકુ્લાએ સાયન્સ પ્સટીમા ંતયૈાર થઇ રહેલ 
અને રિગપ્તમાં રહેલ મયુપ્ઝ્લ ્ાઉન્ટેન, 
નવા પ્થયેટર, પલનેટે અથ્ષ પ્વભાગ, એનર્જી 
પા્્ક, લાઈ્ સાયન્સ પ્વભાગ  અંગેની 
જાણ્ારી મુખયમંત્રીશ્ીને આપી હતી.•
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ર્મનગરના ઝાખરમાં 100 બેડનુ ંકોવવડ કેર સેન્ટર કાયજારત 

્યોરયોનાના ્પરા ્ાળમાં લયો્યોને ઘર 
આંગણે જ ઝડપી સારવાર મળી રહે તેની 
ગુજરાત સર્ારે ્ાળજી લીધી છે. રાજય 
સર્ારે સર્ારી હયોસસપટલમાં બેડની 
સંખયામાં વધારયો ્રી નાગદર્યોને સારી 
આરયોગય સુપ્વધા પૂરી પાડી છે. સર્ારની 
સાથયોસાથ સામાપ્જ્ સંસથાઓ, ્ ંપનીઓ, 
ઉદ્યોગગૃહયોએ પણ ્યોરયોનાની સારવાર 
માટે ્ યોપ્વડ સેન્ટર શરૂ ્ યાાં છે. તાજેતરમાં 
જામનગરના ઝા્ખર ્ખાતે નાયરા એનર્જી 
દ્ારા પ્નપ્મ્ષત 100 બેડના ્યોપ્વડ ્ેર 
સને્ટરનુ ંમખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી 
દ્ારા ઇ-લયો્ાપ્ષણ ્રવામાં આવયું હતું. 
લયો્ાપ્ષણ રિસંગે મુખયમંત્રીશ્ીએ નાયરા 
ગ્રૂપને અપ્ભનંદન પાઠવતાં જણાવયું હતું ્ ે 
ઝા્ખરમાં 100 બેડનું અતયાધુપ્ન્ ્યોપ્વડ 
્ેર સેન્ટર ઊભું ્રી નાયરા ગ્રૂપે આવા 
્પરા સમય ેપયોતાનુ ંસામાપ્જ્ ઉતિરદાપ્યતવ 
પ્નભાવયું છે.

ગુજરાતમાં ્યોરયોનાની બીજી લહેરમાં 
્ેસયો ઘટતા જાય છે પરંતુ વૅસકસનેશન 
રિપ્ક્યા પૂણ્ષ ન થાય તયાં સુધી સૌએ 
સાવચેત રહેવાનું છે. પ્નષણાતયો ્યોરયોનાની 
ત્રીજી લહેરની શકયતાઓ પણ વયક્ત ્ રી 
રહ્ા છે તયારે એ સંભાવનાઓને ધયાને 
લઈને સર્ાર દ્ારા પૂણ્ષ તૈયારીઓ સાથે 
તમામ વયવસથાઓ ઊભી ્રવામાં આવી 
રહી છે. રાજય સર્ાર PSA પલાન્ટ થ્ી 
હયોસસપટલયોમાં મેદડ્લ ઓસકસજનનયો 

પૂરતયો જ્થથયો સુપ્નપ્ચિત ્રી રહી છે તેની 
ભપૂ્મ્ા મખુયમતં્રીશ્ી એ આપી હતી. મખુય 
મંત્રીશ્ીએ જણાવયું ્ે PSA પલાન્ટ થ્ી 
પ્લપ્ક્ડ ઓસકસજન પર પ્નભ્ષર રહ્ા વગર 
સીધયો હવામાંથી જ સકશન રિપ્ક્યા વડે 
મેદડ્લ ઓસકસજન બનાવી શ્ાય છે. 
આનાથી 300 ટન જેટલી ઓસકસજન 
ક્મતા વધશે. રાજય સર્ારે રાજયમાં 
આવા 36 પલાન્ટ સથાપવાના શરૂ ્યા્ષ છે. 
નાયરા એનર્જી દ્ારા આવા બે પલાન્ટ 
જામનગર તથા દ્ાર્ા ્ખાતે જનસેવામાં 
સમપ્પ્ષત થતાં સથાપ્ન્ આરયોગય તંત્ર 
્યોરયોનાની બીજી લહેર સામે વધુ સક્મ 
અને સંભપ્વત ત્રીજી લહેર સામે સજ્જ 
બન્યું છે. 

હાલ મયુ્રમાઇ્યોપ્સસનયો આપણે 
સામનયો ્રી રહ્ા છીએ તયારે આ રયોગની 
સારવાર માટે દદવીઓ માટે અલગ વયોડ્ષ 
તથા પૂરતા રિમાણમાં ઇન્જે્શન દવાઓ 
મળી રહે તેની પણ રાજય સર્ારે પ્ચંતા 
્રી છે. 'મારં ગામ ્યોરયોનામુક્ત ગામ' 
અપ્ભયાનને લઇને જામનગર પ્જલ્ામાં 
સુંદર ્ામગીરી ચાલી રહી છે તયારે લયો્યો 
પણ સતત જાગૃત રહે અને તમામ ગામયો 
્યોરયોનામુક્ત બને તેવી ત્દેારી રા્ખવા 
મુખયમંત્રીશ્ીએ અનુરયોધ ્યયો હતયો.

્ ૃપ્ર મંત્રી શ્ી આર.સી.્ળદુએ 
જામનગર પ્જલ્ાની જનતા વતી નાયરા 
ગ્રુપને અપ્ભનંદન પાઠવતા જણાવયું હતું ્ ે 

્યોપ્વડ મહામારીના સમયમાં માનવતાની 
વહારે આવવા માટે નાયરા એનર્જી આગળ 
આવી છે તે અપ્ભનંદનીય બાબત છે. 
જામનગરની જનતાને આ મહામારીના 
સમયમાં નાયરા ગ્રૂપ દ્ારા ્યોપ્વડ ્ેર 
સેન્ટર શરૂ ્રવાથી ઘર આંગણે જ શ્ેઠિ 
સારવાર ઉપલબધ થશે. 'મારં ગામ 
્યોરયોનામુક્ત ગામ'ના જન અપ્ભયાનમાં 
આ ્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટર આ પ્જલ્ા માટે 
આરયોગય સેવાનું માધયમ બનશે એમ પણ 
તેમણે ઉમેયુાં હતું.

આ રિસગં ેઅન્ન અન ેનાગદર્ પરુવઠા 
રાજયમંત્રી શ્ી ધમવેન્દ્રપ્સંહ જાડેજા, સાંસદ 
શ્ીમતી પનૂમબહેન માડમ, શ્ી રમશેભાઇ 
મુંગરા, પ્જલ્ા પંચાયત રિમુ્ખ શ્ી 
ધરમશીભાઈ ચપ્નયારા, નાયરા ગ્રૂપના 
સી.ઈ.ઓ. શ્ી એલયયોસ, દર્ાઇનરી 
ડાયરેકટર શ્ી રિસાદ પાની્ર, સપ્હત 
પદાપ્ધ્ારીઓ, અપ્ધ્ારીઓ તથા 
ગ્રામજનયો ઉપસસથત રહ્ાં હતાં. •

આસપાસ
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ગીર સોમનાથમાં વાવાઝોડાથી 
અસરગ્રસત ખેડૂતો સાથે સંવાદ

ગીર સયોમનાથ પ્જલ્ામા ંતાઉતે વાવાઝયોડાથી રિભાપ્વત થયલેા 
્ૃપ્ર અને બાગાયતી ્ખેતી પ્વસતારયોની ્ૃપ્રમંત્રી શ્ી આર.સી.
્ળદુએ મુલા્ાત લઇ ્ખેડૂતયો સાથે સંવાદ ્યયો હતયો.

્ૃપ્રમતં્રીશ્ીએ ઉના ગીર ગઢડા અન ેઆ્યોલવાડી પ્વસતારયોમાં 
વાવાઝયોડાથી આંબા, નાપ્ળયેરી સપ્હતના અન્ય બાગાયતી પા્યો 
અને ્ખેતીવાડી પ્વસતારના પા્યોમાં થયેલા નુ્સાન અંગેની 
માપ્હતી મળેવી હતી. ્ ૃપ્ર પ્વસતારયોમાં થયલેા નુ્ શાન અંગે ્ખડેતૂયો 
સાથે સંવાદ ્રીને ્ૃપ્ર મંત્રીશ્ીએ ્હ્ં હતું ્ે, રાજય સર્ાર 
્ખડેતૂયોની પડ્ેખ ઊભી છે અન ેતાત્ાપ્લ્ સવવે ્ રીન ેપ્નયમાનસુાર 
મદદ સહાય માટેની ્ાય્ષવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. 

અત્રે ઉલે્્ખનીય છ ે ્ ે મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ પણ આ પ્વસતારની મુલા્ાત લઇ ગ્રામીણ 
પ્વસતારના ્ખેડૂતયો ગ્રામજનયો સાથે પણ સંવાદ ્રીને ્ખેડૂતયો 
તેમજ ગ્રામજને થયેલા નુ્સાન અંગે મદદની ્ામગીરી માટે 
જરૂરી માગ્ષદશ્ષન આપયું હતું. •

'પ્રવાસનનું સમાજરાસત્ર' 
પુસતકનું વવમોચન 

ગુજરાત યુપ્નવપ્સ્ષટીના સમાજશાસત્ર 
પ્વભાગના રિયો્ેસર ડૉ. ચંપ્દ્ર્ાબહેન રાવલ અને 
એસયોપ્સયેટ રિયો્ેસર અને એસ. એલ. યુ. આટસ્ષ 
એન્ડ એચ. એન્ડ પી. ઠા્યોર ્ યોમસ્ષ ્ યોલેજ ્ યોર 
પ્વમેનના સમાજશાસત્ર પ્વભાગના અધયક્ ડૉ. 
શૈલજા ધ્ુવ દ્ ાર ા  પ્લપ્્ખત ‘રિવાસનનું 
સમાજશાસત્ર’ પુસત્નું પ્વમયોચન ્ રતા ગુજરાત 
રાજયના રાજયપાલ શ્ી આચાય્ષ દેવવ્રત. •

" ડકરોરભાઇ વજકાદરા

ધન્વંતડર કોવવડ 
હોસસપટલમાં સારવાર સુવવધા

્યોરયોનાની બીજી લહેરમાં ભારત સર્ાર, ગુજરાત સર્ાર, 
સવેાભાવી સસંથાઓ, ્ ાય્્ષ તા્ષઓ, તબીબયો, પરેામદેડ્લ સટા્ અને 
સ્ાઈ ્ ામદારયો સૌ ્ યોઈ ્ રી લડત આપી રહ્ા છે. અમદાવાદના 
જી.એમ.ડી.સી. ્ખાતે ડી.આર.ડી.ઓ દ્ારા પ્નપ્મ્ષત ધન્વંતદર ્ યોપ્વડ 
હયોસસપટલના ્માન્ડ એન્ડ ્ંરિયોલ સેન્ટરમાં મહેસૂલ મંત્રી શ્ી 
્ૌપ્શ્ભાઈ પટેલે ધન્વંતદર ્યોપ્વડ હયોસસપટલના તબીબયો, દદવી 
અને દદવીના પદરવારજનયો સાથે વીદડયયો ્યોલથી વાતા્ષલાપ ્રી 
્ખબરઅંતર પૂછયા હતા.

મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતંુ ્ે, રાજયના ગ્રામીણ પ્વસતારયોને 
્યોરયોના સામનેી લડતમા ંસજ્જ ્ રવા માટે 'મારં ગામ, ્ યોરયોનામકુ્ત 
ગામ' અપ્ભયાન રાજય સર્ારે શરૂ ્યુાં છે. ઉપરાંત રાજયના 
શહેરી પ્વસતારયોને પણ ્ યોરયોના સામેની લડતમાં સજ્જ અને સક્મ 
બનાવવા 'મારયો વયોડ્ષ, ્ યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ અપ્ભયાન' શરૂ ્ રાયું છે. 
સયોસાયટી, પયોળ, ચાલીઓમા ંરહેતી શહેરી જનતામા ંજાગૃપ્ત વધ,ે 
તેઓને આવશય્ દવા મળે અને સમયસર પ્નદાન થાય તે આ 
અપ્ભયાનનયો આશય છે.

આ રિસંગે અમદાવાદના મેયર શ્ી દ્રીટભાઈ પરમાર, 
સટેસન્ડંગ ્પ્મટીના ચેરમેન શ્ી પ્હતેન્દ્રભાઈ બારયોટ, ગુજરાત 
યુપ્નવપ્સ્ષટી ્ુલપપ્ત શ્ી પ્હમાંશુ પંડ્ા, ધન્વંતદર હયોસસપટલના 
અગ્રણી તબીબયો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •

સમાચાર વવરેિ
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ભાવનગરમાં વાવાઝોડાથી સર્જાયેલી 
ખાનાખરાબીને યુદ્ધના ધોરણે દુરસત કરાઇ

વાવાઝયોડાને પગલે ભાવનગર શહેર સાથે પ્જલ્ાના જેસર, 
તળાજા અને ્ખાસ ્રીને મહુવામાં મયોટા પાયા પર વીજ 
પુરવઠાને અસર થઇ. આવા ્પરા સંજોગયોમાં ્યોરયોનાની 
ડેપ્ઝગે્ટડે હયોસસપટલયોમાં વીજ પુરવઠયો સતત અ્બંધ રા્ખી 
દદવીઓની પ્જંદગીઓ બચાવવા સાથે તંત્રએ વીજ પુનઃ સથાપનનું 
્ાય્ષ અને્ મુશ્લેીઓ વચ્ે સ્ળ રીતે પાર પાડ્ું. ભાવનગર 
્ખાતે યયોજાયેલી સમીક્ા બેઠ્માં ઊજા્ષ મંત્રી શ્ી સૌરભભાઇ 
પટેલે તાઉતે વાવાઝયોડાથી થયેલી ્ખાના-્ખરાબી પ્વશે માપ્હતી 
મેળવી હતી. મંત્રીશ્ીએ આ બેઠ્માં જણાવયું ્ે, વાવાઝયોડાથી 
અસરગ્રસત ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર-સયોમનાથમાં આ માટે 
ઊજા્ષ પ્વભાગના ૫ હજાર ્મ્ષચારીઓએ રાત- દદવસ ્રજ 
બજાવી હતી. 

ભાવનગરમાં વીજ પુરવઠયો સથાપ્પત ્રવાં માટે ‘રયોપેક્ ્ેરી’ 
માર્તે દપ્ક્ણ ગુજરાત વીજ ્ ંપનીના ્ મ્ષચારીઓ ભાવનગરમાં 
બયોલાવીને પણ આ ્ામને અગ્રતા આપીને પૂરં ્રવામાં આવયું 
છે. વાવાઝયોડામાં ૨૨૦ ્ે.વી. સાથે ૬૬ ્ે.વી. ના સબ સટેશનયોને 
પણ ભારે નુ્શાન થયું છે. વીજ પ્વભાગની ્દટબદ્તાને ્ારણે 
આ ્ામ આપણે ્ખૂબ ટૂં્ા સમયમાં પૂણ્ષ ્રી શ્ાયું.   

વાવાઝયોડાના ્ ારણ ેજયયોપ્તગ્રામથી વીજળી મળેવતા ંરાજયના 
૩૦૦ ગામયોમાં વીજ થાભંલાઓ પડી ગયા છે. ભાવનગરમા ં૩૭૭ 
મયોબાઇલ ટાવરમાંથી ૨૨૪ ને ્રીથી ચાલુ ્રી દેવામાં આવયા 
છે. પ્સહયોરમાં પણ વીજ પુરવઠયો શરૂ ્રી દેવામાં આવશે. 
ઓસકસજનના ૧૫ પલાન્ટને તાત્ાપ્લ્ વીજળી પૂરી પાડવામાં 
આવી હતી. 

આ બેઠ્માં પ્શક્ણ રાજય મંત્રી શ્ી પ્વભાવરીબહેન દવે, 
પ્જલ્ા પંચાયતના રિમુ્ખ શ્ી ભરતપ્સંહ ગયોપ્હલ, મેયર શ્ીમતી 
દ્તવીબાળાબહેન દાપ્ણધદરયા, ડેપયટુી મયેર શ્ી ્ ુમાર શાહ સપ્હત 
પદાપ્ધ્ારીઓ ઉપસસથત રહ્ાં હતા. •

ધાંગધામાં ૧૦૦ બેડનું કોવવડ કેર સેન્ટર કાયજારત
સરેુન્દ્રનગર પ્જલ્ાના ધ્ાગંધ્ા ડી.સી.એચ.સી. તમેજ થાનગઢ, 

ધ્ાંગધ્ા અને પાટડીના ્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટરમાં સુપ્વધાઓ અને 
સારવારની પાણી પુરવઠા મંત્રી શ્ી ્ુંવરજીભાઇ બાવપ્ળયાએ 
જાતમાપ્હતી મેળવી હતી. 

મંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું ્ ે, થાનગઢ તાલુ્ાના દરે્ ગામડામાં 
રિાથપ્મ્ દવાઓ ઉપલબધ બનાવવામાં આવી રહી છે, ધન્વંતદર 
રથના માધયમથી સારવાર પણ સારી રીતે આપવામાં આવી રહી 
છે.  મતં્રીશ્ીએ ધ્ાગંધ્ા ડદેડ્ેટેડ ્ યોપ્વડ હયોસસપટલ અન ેસસં્ારધામ 
્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટરની મુલા્ાત લઈ સંસ્ાર ધામમાં ૧૦૦ બેડનું 
્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટર ્ાય્ષરત ્રવા બદલ સંતયો રિપ્ત આભારની 
લાગણી વયક્ત ્રી હતી. •

સમાચાર વવરેિ

જૂનાગઢમાં પ્રવાસન મંત્રીશ્ીનો કોરોનાના 
દદમીઓ સાથે લાગણીસભર સંવાદ

જનૂાગઢ, પયોરબદંર અન ેગીર સયોમનાથ પ્જલ્ામાંથી જનૂાગઢ 
પ્સપ્વલ હયોસસપટલમાં સારવાર લેવા આવેલા દદવીઓના સગા 
સંબંધી તેના પદરવારજનયો સાથે દદવીની તપ્બયત તેમજ પ્સપ્વલ 
હયોસસપટલમાં રિવાસન મંત્રી શ્ી જવાહરભાઇ ચાવડાએ સારવાર 
અંગે દદવીઓના સગા સંબંધીઓને ધરપત આપવા સાથે તેમની 
સાથે લાગણી સભર સંવાદ સાધયયો હતયો. 

રિવાસન મંત્રી શ્ી જવાહરભાઇ ચાવડાએ આર.એમ.ઓ 
ડૉ.પી.એચ. લા્ખણયોત્રા,. ડૉ.સયોલં્ી અને શહેર અગ્રણી શ્ી 
પુનીતભાઇ શમા્ષ સાથે હયોસસપટલના દરે્ વયોડ્ષની મુલા્ાત લઇ 
ઓદ્સજન પુરવઠયો વેસન્ટલેટર, દવા, હેલપ ડેસ્ સપ્હતની 
વયવસથાની માપ્હતી મેળવી હતી. •
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અમદાવાદમાં અરતિોના રસીકરણ માટે એમબયુલન્સ સેવા
્યોરયોના મહામારીમા ંરસી્રણ અમયોઘ શસત્ર સાપ્બત થઇ રહ્ં 

છે તયારે રાજયના ગૃહ રાજય મતં્રી શ્ી રિદીપપ્સંહ જાડેજાએ જગન્નાથ 
મંદદરના રિાંગણથી ઇસનપુર વયોડ્ષના વૃદ્, દદવયાંગ, અશક્ત 
વયપ્ક્તઓન ેપ્વનામૂલય ેરસી્રણ ્ રાવવા માટે એમબયલુન્સ સવેાનયો 
રિારંભ ્ રાવયયો હતયો. ગૃહ રાજયમતં્રી શ્ી રિદીપપ્સહં જાડજેાએ ૧૪૪ 
મી રથયાત્રાની રિથમ પજૂન પ્વપ્ધ - ચદંન પજૂા ્રી જગન્નાથ 
મદંદરના મહંત શ્ી દદલીપદાસજીના આશીવા્ષદ મળેવીન ેસમગ્ર 
દેશન ે્યોરયોનામાથંી મકુ્ત ્રાવવા રિાથ્ષના ્રી હતી.

્યોરયોનાની રિવત્ષમાન સસથપ્તમા ંઈસનપરુવયોડ્ષના વૃદ્, અશક્ત 
અન ેદદવયાંગજનયોન ેસરળતાથી પ્નશલુ્ રસી્રણની ઉપલબધતા 
્રાવવાના સવેાભાવ સાથ ેદેશના ગૃહ રાજયમતં્રીશ્ી અપ્મત શાહની 
રિરેણાથી ઇસનપરુ વયોડ્ષના ્ ાઉસન્સલર શ્ી ગૌતમ પટેલના સહયયોગ 
દ્ારા જગન્નાથ મંદદરના રિાંગણથી એમબયુલન્સ સેવાનયો રિારંભ 
્રાવવામા ંઆવયયો હતયો .

આ વેળાએ  ધારાસભય શ્ી જગદીશભાઈ પ્વશ્વ્મા્ષ, અમદાવાદ 
મયેર શ્ી દ્રીટભાઈ પરમાર, ડપેયુટી મેયર શ્ી ગીતાબહેન પટેલ, 
સહ ્ યોરાધયક્ શ્ી ધમવેન્દ્રભાઈ શાહ, દંડ્ શ્ી અરણ રાજપતૂ સપ્હત 
શહેરના અગ્રણીઓ ઉપસસથત રહ્ા ંહતા. •

સવહયારા પ્રયાસોથી “મારં ગામ, 
કોરોનામુકત ગામ” અવભયાનને 

સફળ બનાવવા વનધાજાર

રાજય ્ ક્ાના અન્ન નાગદર્ અન ેપરુવઠા મતં્રી શ્ી ધમવેન્દ્રપ્સહં 
જાડજેાએ દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા પ્જલલાના પ્વપ્વધ ગામની મલુા્ાત લઇ 
સપ્હયારા રિયાસયોથી 'મારં ગામ, ્યોરયોનામકુ્ત ગામ' અપ્ભયાનન ે
સ્ળ બનાવવાના રાજય સર્ારના પ્નધા્ષરન ે સ્ળ બનાવવા 
ગ્રામજનયોને આહવાન ્યુાં હતું. તેમણે લાંબા ગામે સવ.શ્ી 
અરશીભાઇ લગધીરભાઇ ચતેરીયા એજયુ્ેશન એન્ડ ચદેરટેબલ 
રિસટ સચંાપ્લત ્ યોપ્વડ ્ ેર સને્ટરનયો રિારંભ ્ રાવયયો હતયો. લાબંા ગામે 
૧૦ બડેની ઓસકસજન સપ્હતની સપુ્વધાઓ ભયોગાત ગામ ે૫ બડેની 
અન ેભાટીયા ગામ ે૨૦ બડેના ્યોપ્વડ ્ેર શરૂ ્રવામા ંઆવયા છે.

મતં્રી શ્ી ધમવેન્દ્રપ્સહં જાડજેાએ દેવભપૂ્મ દ્ાર્ા પ્જલ્ાના ગામયો 
્યોરયોનામકુ્ત બન ેએ માટે ગામમા ંહળવા ંલક્ણયો ધરાવતા દદવીઓ 
હયોમ આઈશયોલશેનમા ંરહે ્ે ઘરમા ંઅન્ય વયપ્ક્તને ચેપ ન લાગે 
એની ત્ેદારીરૂપે ્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટરમાં સારવાર લે એ માટે 
ગ્રામજનયોન ેસમજાવયા હતા. •

ધાણેટીમાં બે ઓસકસજન 
કોન્સન્ટ્ેટરનું લોકાપજાણ

વત્ષમાન મહામારી ્ યોપ્વડ-૧૯ની પદરસસથપ્તન ેઅનલુક્ીને ભજૂ 
તાલુ્ ાના ધાણટેી ્ખાત ેસામાપ્જ્ અન ેશકૈ્પ્ણ્ રીત ેપછાત વગયોનું 
્લયાણ રાજય મતં્રી શ્ી વાસણભાઇ આપ્હર દ્ારા સાસંદ શ્ી 
પ્વનયોદભાઈ ચાવડાની ઉપસસથપ્તમા ંધાણટેી રિાથપ્મ્ આરયોગય ્ેન્દ્ર 
્ખાત ેઅદંાજ ેબ ેઓસકસજન ્યોન્સન્રિટેર લયો્ાપ્ષણ ્રવામા ંઆવયા 
હતા. ્ંપનીની સામાપ્જ્ જવાબદારી દા્ખવવાના ભાગરૂપ ેસી.
એસ.આર. હેઠળ બી.્ે.ટી. ્ ંપની દ્ારા ઓસકસજન ્ યોન્સન્રેિટર અપ્ષણ 
્રાયા હતા. સમાજ ્લયાણ માટે પ્વધાનસભા દીઠ આરયોગયકે્ત્રે 
ધારાસભય ગ્રાન્ટ ્ ાળવવાના રાજય સર્ારના પ્નણ્ષયના પગલ ે રાજય 
મતં્રી શ્ી વાસણભાઇ આપ્હરે પણ અજંાર પ્વધાનસભાન ેરૂપ્પયા બે 
્રયોડની ગ્રાટં ્ાળવી છે. આ ત્ે રાજયમતં્રીશ્ી અન ેસાસંદશ્ીએ 
ધાણટેીમા ંપ્વવે્ ાનદં પ્વદ્ાથવી ભવન બક્ીપચં ્ ુમાર છાત્રાલય ્ખાતે 
તયૈાર ્ રાયલેા ૩૦ બડેના ્ યોપ્વડ આઇસયોલશેન સેંટર તમેજ અજંાર 
તાલુ્ ાના વરસામડેી ્ખાતે શરૂ ્ રાયલેા ્ ૉમયપુ્નટી ્ યોપ્વડ ્ ેર સેન્ટરની 
મલુા્ાત પણ લીધી હતી. •

સમાચાર વવરેિ
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સંભાળ

કોરોનાકાળમાં વનરાધાર થયેલા બાળકો માટે 
 “મુખયમંત્રી બાલ સેવા યોજના” ની મહતવપૂણજા ર્હેરાત 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ પ્વશ્વ વયાપી મહામારી 
્યોરયોના સમયમાં અનાથ-પ્નરાધાર બનેલા બાળ્યોની વેદના રિતયે 
સવંદેના દશા્ષવતા આવા બાળ્યોન ેઆપ્થ્્ષ  આધાર સપ્હત અભયાસ 
અને ભપ્વષયની ્ારદ્દવી માટે સહાયરૂપ થવા મુખયમંત્રી બાલ 
સેવા યયોજનાની મહતવપૂણ્ષ જાહેરાત ્રી છે. મુખયમંત્રીશ્ીએ 
રિધાનમંત્રી શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદીના નેતૃતવની NDA સર્ારના 
સાત વર્ષ પૂણ્ષ થવાના અવસરે સંવેદનાપૂણ્ષ અપ્ભગમ સાથે 
પ્નરાધાર- અનાથ બાળ્યોના આપ્થ્ષ્ આધાર અને ભપ્વષયની 
્ાદદ્દવી માટે રિધાનમંત્રીશ્ીએ ્યોરયોનામાં પયોતાના માતા-પ્પતા 
ગુમાવનારા બાળ્યો રિતયે સંપૂણ્ષ સંવેદના સાથે તેમના ભપ્વષયનયો 
પ્વચાર ્ રીને PM Care Fund માંથી જે સહાય જાહેર ્ રી 
છે તે માટે રિધાનમંત્રીશ્ીને અપ્ભનંદન પાઠવયા હતા. 

મખુયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ મખુયમતં્રી બાલ સવેા 
યયોજનાની પ્વસતૃત ભપૂ્મ્ા આપતા ંજણાવયુ ં્ ે, ્ યોરયોનાની મહામારી 
એ એવી પદરસસથપ્ત ઉભી ્રી છે ્ે અને્  લયો્યોએ પયોતાના જીવ 
ગમુાવયા છે. ્ યોઇ એ પયોતાના વહાલ સયોયા દદ્રા-દદ્રીઓ ગમુાવયા 
છે તયો ્યોઇ એ ભાઇ-બહેન-પસત્નનયો સાથ ્ખયોયયો છે અન ેરાજયમાં 
્ેટલાય બાળ્યો આ ્યોરયોના સમય દરપ્મયાન પયોતાના માતા-પ્પતા 
બનં ેગમુાવવાન ે્ારણ ેઅનાથ અન ેપ્નરાધાર બન્યા છે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ આ સંદભ્ષમાં જણાવયું ્ે, ગુજરાતની 
સંવેદનશીલ સર્ાર ્યોરયોનાના આ ્પરા્ાળમાં આવા પ્નરાધાર 
અને માતા-પ્પતા બંને ગુમાવી ચુ્ેલા બાળ્યોની વેદનામાં પૂરી 
સંવેદનાથી પડ્ખે ઉભી રહી છે અને મુખયમંત્રી બાલ સેવા 
યયોજનાથી આવા બાળ્યોને આપ્થ્ષ્ આધાર આપવાનયો સેવાભાવ 
રિગટ ્ યયો છે. આ મુખયમંત્રીશ્ી બાલ સેવા યયોજનાના લાભયો અને 
અન્ય પ્વશેરતાઓની પ્વગતયોમા ંજણાવયુ ં્ ે, રાજયમા ંએવા બાળ્યો 
જમેણ ેપયોતાના માતા-પ્પતા બનં ેગુમાવયા છે તવેા બાળ્યોન ેઆપ્થ્્ષ  
સહાય- આધાર આપીને તેમને જીવન પ્નવા્ષહ માટે રાજય 
સર્ારની “મુખયમંત્રી બાલ સેવા યયોજના”નયો લાભ મળશે. 

્યોરયોના મહામારીના આ સંક્મણ દરપ્મયાન જે બાળ્યોના 
પદરવારના મુખય ્માનાર પ્પતા અથવા માતા ્ે પ્પતા બંનેનું 
અવસાન થયું છે તેવા બાળ્યોના ભરપયોરણ, પ્શક્ણ, આરયોગય 
અને સવરયોજગારી માટે તાલીમ- લયોન અને સહાય પૂરી પાડવા 
આ યયોજના શરૂ ્રવાનયો પ્નણ્ષય ્યયો છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ મુખયમંત્રી બાલ સેવા 
યયોજનાના જે લાભયો જાહેર ્યા્ષ છે તદઅનુસાર,
• ૧૮ વર્ષ સધુીની ઉંમર ધરાવતા બાળ્યો ્ ે જમેના માતા- પ્પતા 

બંનેનું ્યોરયોનાના સમયગાળા દરપ્મયાન અવસાન થયું હયોય 

તેવા બાળ્યોને આવ્ મયા્ષદા ધયાને લીધા પ્વના દર મપ્હને 
રિતયે્ બાળ્ દીઠ રૂ. ૪,૦૦૦ આપશે. 

• જે બાળ્યોનયો ૧૮ વર્ષ પૂણ્ષ ્ યા્ષ પછી પણ અભયાસ ચાલુ હશે 
તેવા બાળ્ને ૨૧ વર્ષ સુધી આફટર ્ેર યયોજનામાં આવરી 
લઈને આવ્ની મયા્ષદાના બાધ પ્સવાય દર મપ્હને રૂ. 
૬,૦૦૦ની સહાય અપાશે.

• ૨૧ વર્ષ પણૂ્ષ ્ યા્ષ બાદ પણ જ ેયુવ્- યવુતીઓ ઉચ્ અભયાસ 
સાથે જોડાયેલા હયોય તેમને અભયાસના વર્ષ અથવા તેમની 
૨૪ વર્ષની ઉંમર પૂરી થાય એમાંથી જે વહેલું હયોય તયાં સુધી 
આફટર ્ેર યયોજના અન્વયે દર મપ્હને રૂ. ૬,૦૦૦ની 
સહાયનયો લાભ મળશે.  

• રાજયના અનસુપૂ્ચત જાપ્ત, અનસુપૂ્ચત જનજાપ્ત, અન્ય પછાત 
વગયો, એન.ટી.ડી.એન.ટી અને આપ્થ્ષ્ રીતે પછાત વગ્ષના 
બાળ્યોને સામાપ્જ્ ન્યાય અને અપ્ધ્ારીતા પ્વભાગ અને 
આદદજાતીના બાળ્યોને આદદજાતી પ્વ્ાસ પ્વભાગ દ્ારા 
પ્નયત થયેલ પ્શષયવૃપ્તિ જે તે પ્વભાગના ઠરાવયો, પદરપત્રયો, 
પ્નયમયોને આધીન રહીને મંજુર ્રાશે. 

• સામાપ્જ્ ન્યાય અને અપ્ધ્ારીતા પ્વભાગ હસત્ના અને 
આદદજાપ્ત પ્વ્ાસ પ્વભાગ હસત્ના તમામ પ્નગમયોની તમામ 
યયોજનાઓના લાભયો આવ્મયા્ષદાને ધયાનમાં લીધા પ્સવાય 
પાત્રતા ધરાવતા બાળ્યોને આપવાના રહેશે. 

• એટલુ ંજ નહી, રાજયમા ંઅભયાસ માટેની શકૈ્પ્ણ્ લયોન તેમજ 
પ્વદેશ અભયાસની લયોન ્યોઇપણ જાતની આવ્મયા્ષદા 
ધયાનમાં લીધા પ્સવાય અગ્રતાના ધયોરણે અપાશે. 

• આવા અનાથ અને પ્નરાધાર બાળ્યોને ઉચ્પ્શક્ણ માટે 
મુખયમંત્રી યુવા સવાવલંબન યયોજના(MYSY) અન્વયે 
આવરી લેવામાં આવશે અને તેના લાભયો ્યોઇપણ જાતની 
આવ્મયા્ષદા પ્સવાય રિાયયોદરટીના ધયોરણે અપાશે.  

• આ યયોજનાનયો લાભ લતેા બાળ્યોના પાલ્ વાલીઓન ેરાષ્ટ્રીય 
્ખાદ્ સુરક્ા (NFSA) અન્વયે અગ્રતાના ધયોરણે આવરી 
લેવાશે. જેથી આવા પદરવારયોને દર મપ્હને રાહત દરે ઘઉં, 
ચયો્ખા, ્ખાંડ વગેરે મળવાપાત્ર અનાજ મળી રહે.
મુખયમંત્રીશ્ીના અધયક્સથાને અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 

નીપ્તનભાઇ પટેલ, ઊજા્ષ મતં્રી શ્ી સૌરભભાઇ પટેલ, ગૃહ રાજય 
મતં્રી શ્ી રિદીપપ્સહં જાડજેા તમેજ મખુય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મદુ્મ, 
મખુયમંત્રીશ્ીના મખુય અગ્રસપ્ચવ શ્ી ્ે. ્ૈલાશનાથન અને વદરઠિ 
સપ્ચવયોની ઉપસસથપ્તમા ંમળેલી ્ યોર્પ્મદટની બેઠ્મા ંઆ બાલ સવેા 
યયોજના જાહેર ્રવામા ંઆવી હતી. •
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અમદાવાદમાં રૂ. પ૮પ કરોડના વવકાસ કામોના ઇ-લોકાપજાણ- ખાતમુહૂતજા

આપવતિમાં પણ ગુજરાતની વવકાસની ગવત બરકરાર
્યોરયોનાની મહામારીના ં્ ાળમા ંરાજય 

સર્ ાર ે ન ાગદર્ યોન ાં  આરયોગયની 
સ્ુખા્ારીની સતત પ્ચંતા ્ રી છે. આ સાથ,ે 
રાજયમાં પ્વ્ાસના ્ાયયોને પણ ગપ્તવંત 
રાખયા છે. ્યોરયોના મહામારી વચ્ે પણ 
ગુજરાતમા ં27 હજાર ્ રયોડનાં પ્વ્ાસ્ાયયો 
પૂણ્ષ ્ રવામાં આવયા છે. આ પ્વ્ાસ્ાયયોથી 
નાગદર્યોની સુપ્વધામાં વધારયો થયયો છે. 
તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ અમદાવાદ રીવરફ્રન્ટનાં બીજા 
્ેઇઝના રિથમ તબક્ામા ંડ્નાળાથી સદર 
બજાર સુધીના રૂ. ૯પ ્રયોડના ્ામયોનું 
ઇ-્ખાતમુહૂ ત ્ષ  સ પ્હત અમદાવ ાદ 
મહાનગરપાપ્લ્ાના ્ ુલ રૂ. પ૮૫ ્ રયોડના 
પ્વપ્વધ રપ પ્વ્ાસ ્ામયોનું ગાંધીનગરથી 
પ્વડીયયો ્યોન્્રન્સ દ્ારા ્ખાતમુહૂત્ષ અને 
લયો્ાપ્ષણ ્યા્ષ હતા. 

અમદાવાદ મહાનગરના સાબરમતી 
દરવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ રિયોજે્ટના ્ેઇઝ-
રના રિથમ તબક્ાના ડ્નાળાથી સદર 
બજાર સધુીના ્ ામયોનુ ંઇ-્ખાતમહુતૂ્ષ ્ રતાં 
મુખયમંત્રીશ્ીએ પ્વશ્વાસ વયક્ત ્યયો હતયો 
્ે, વડારિધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મયોદીના આ 

ડ્ીમ રિયોજે્ટમાં શહેરી પ્વ્ાસની આગવી 
રિપ્ત્પૃ્ત સમાયેલી છ ે. સાબરમતી 
દરવરફ્રન્ટ ડવેલપમને્ટ રિયોજે્ ટ ્ ેઇઝ-ર નયો 
ડ્નાળાથી ઇસન્દરાબ્ીજ સધુીનયો આ સપંણૂ્ષ 
રિયોજે્ટ નદીની બેય તર્ મળીને ્ ુલ ૧૧ 
દ્.મી.મા ંરૂ. ૮પ૦ ્ રયોડના અદંાપ્જત ્ખચવે 
પ્નમા્ષણ પામવાનયો છે. 

 તદ્અનુસાર, રૂ. ૨૪૮ ્રયોડના ્ખચવે 
પ્બ્જ, ઈલેકરિી્ બસ, વયોટર રિયોજેકટ, 
ગાડ્ષન રિયોજેકટ, અબ્ષન હેલથ સેન્ટર, સબ-
ઝ યો નલ  ઓ દ ્સ ,  આં ગણવ ા ડ ી નું 
નવીની્રણના ્ ામયોનુ ંઈ-લયો્ાપ્ષણ તમેજ 
રૂ. ૩૩૭ ્ રયોડના ્ખચવે તૈયાર થનાર પ્બ્જ 
રિયોજેકટ, સાબરમતી દરવરફ્રન્ટ રિયોજેકટ 
્ેઝ-૨, સપયોટ્ષસ સં્ુલ અને વયાયામ 
શાળાનું  ્ખાતમુહૂત ્ષ  પણ ્રવામાં  
આવયા હતા. 

મુ ખ ય મં ત્ર ી શ્ ી એ  અ મ દ ા વ ા દ 
મહાનગરપાપ્લ્ાને ્યોરયોના ્ાળમાં પણ 
આ પ્વ્ાસ ્ામયોની તેજ ર્તાર જાળવી 
રા્ખવા માટે અપ્ભનંદન આપતાં ્હ્ં હતું 
્ે અમદાવાદ મહાપાપ્લ્ા દેશની શ્ેઠિ 
નગરપાપ્લ્ાઓમાં સથાન ધરાવતી 

મહાનગરપાપ્લ્ા છે. 
મહાનગરની શ્ેઠિતાને છાજે તેવા 

પ્વ્ાસ ્ામયો એ્ પછી એ્ હાથ ધરીને 
અમદાવાદના નગરજનયો માટે હેપીનેસ 
ઇન્ડેક્ અને ઇઝ ઓ્ લીવીંગમાં વધારયો 
્રી અમદાવાદને  લીવેબલ નગર 
મહાપાપ્લ્ાએ બનાવયું છે એમ તેમણે 
મહાપાપ્લ્ાની નવપ્નયુ્ત ટીમને 
અપ્ભનંદન આપતા જણાવયું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ સપષ્ટપણે જણાવયું ્ે, 
સાબરમતી દરવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ રિયોજે્ટ 
દેશ અને દુપ્નયાના લયો્યો માટે જોવાલાય્ 
સથળ બન્યયો છે, તયારે હવે તેનયો બીજો 
તબક્યો  પણ એટલ યો  જ  ઉ ત્ ૃષ્ટ , 
પયા્ષવરણપ્રિય બનશે. તેમણે ઉમેયુ્ષ હતું ્ ે, 
આ રિયોજે્ટની પ્વશેરતા એ છે ્ે સમગ્ર 
અમદાવાદ શહેરની મધયમાથંી ૩પ દ્.મી. 
લાંબયો આ દરવરફ્રન્ટ નગરની શયોભા  
બન્યયો છે. 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ સાબરમતી 
દરવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ રિયોજે્ટના આ 
્ેઇઝ-ર ના રિથમ તબક્ા માટે ૧ લા્ખ 
૩૦ હજાર ચયોરસ મીટર જમીન 

વવકાસપથ
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વવકાસપથ

અમદાવાદમાં આમવી-દડ્ેન્સ ્યોન્ટનમેન્ટ 
બયોડવે આપી છે તે માટે ભારત સર્ાર, 
રક્ામતં્રાલય, સનેાના વદરઠિ અપ્ધ્ારીઓ 
અને અમદાવાદના આમવી ્ેન્ટયોમેન્ટ 
બયોડ્ષનયો આભાર વય્ત ્યયો હતયો. 

સાબરમતી દરવરફ્રન્ટ ્ેઇઝ-ર ના 
રિથમ તબક્ાના ્ામયોની પ્વશેરતા એ છે 
્ે, આ ્ ેઇઝ-ર ગ્રીન રિયોજે્ ટ બનશ ેએટલે 
્ે તમેાં હાલના સાબરમતી દરવરફ્રન્ટ ્ રતા 
વધુ હદરયાળી હશે. એટલંુ જ નપ્હ, 
નાગદર્યો-લયો્યોને રયોડ પરથી જ નદી અને 
ગ્રીનરી દે્ખાઇ શ્ે ત ેરીતનુ ંબાધં્ામ થશ.ે 

દરવરફ્રન્ટ ્ ેઇઝ-ર માટે નદીમાં પાણી 
ભરેલંુ રહે ત ે્ખબૂ જ આવશય્ હયોઇ બરેેજ 
્મ બ્ીજનુ ંપણ આયયોજન ્ રવામા ંઆવયું 
છે. આ્સસમ્ સંજોગયોમાં તથા નમ્ષદા 
્ેનાલના મેઇન્ટેનન્સ દરમયાન ૧૦ થી ૧પ 
દદવસ સધુી અમદાવાદ શહેર માટે પાણીનયો 
સંગ્રહ આ બેરેજમાં ્રી શ્ાશે. 

એટલંુ જ નપ્હ, બેરેજ ્મ બ્ીજ 
બનવાના ્ારણે શહેરના સાબરમતી, 
ચાંદ્ખેડા, મયોટેરા જેવા પ્વસતારયોને હાંસયોલ 
પ્વસતાર તથા એરપયોટ ્ષ સાથે સીધી 
્ને્ટીવીટી મળશે જેથી રિાદ્્ સમસયા 
ઘણી જ હળવી બનશે. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ વધુમાં જણાવયું ્ે, 
વડારિધાન શ્ી નર ેન્દ્રભાઈ મયોદીએ 
ગુજરાતના મુખયમંત્રી ્ાળ દરમયાન 
ગુજરાતને ઉતિમ બનાવયું છે, આપણે સૌ 
સાથ ેમળીન ેરાજયન ેસવયોતિમ બનાવવાની 
દદશામાં આગળ વધી રહ્ા છીએ.

તેમણે ્ હ્ં હતું ્ ે, રાજયના પ્વ્ાસમાં 
શહેરી અને ગ્રામીણ બંને પ્વસતારનું ૫૦-
૫૦ ટ્ા એટલે ્ે એ્સર્ખું જ યયોગદાન 
હયોય છે, ગુજરાતમાં ૫૦ ટ્ા નાગદર્યો 
શહેરયોમાં ૫૦ ટ્ા નાપ્ગર્યો ગ્રામીણ 
પ્વસતારમાં વસવાટ ્રી રહ્ા છે. જેથી 
રાજય સર્ાર સંતુપ્લત પ્વ્ાસને મહતવ 
આપી રહી છે. શહેરયો અદ્તન બને અને 
ગામડાઓમાં શહેરયો જેવી સુપ્વધાઓ 
ઉપલબધ થાય તે માટે રાજય સર્ાર સતત 

રિયત્નશીલ છે.
જયાં ‘માનવી તયાં સુપ્વધા’, ‘પ્વવાદ 

નપ્હ સંવાદ’, ‘લઘુતિમ સાધનયોનયો મહતિમ 
ઉપયયોગ’ના સૂત્ર સાથે સર્ાર ્ામ ્રી 
રહી છે તેમ મુખયમંત્રીએ જણાવયુ હતું. 
્યોરયોના સંક્મણના ્પરા ્ાળમાં પણ 
પ્વ્ાસની ગપ્ત રૂ્વા ્ ે ઝૂ્વા નથી દીધી 
અને રૂ. ર૭ હજાર ્રયોડના પ્વ્ાસ્ામયો 
સર્ારે ્ યોરયોના ્ ાળમાં ્ યા્ષ છે તેમ તેમણે 
ઉમેયુ્ષ હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ી એ ઉમેયુાં ્ે, અમદાવાદ 
મયપુ્નપ્સપલ ્ યોપવેરેશન ે્ યોરયોના્ાળમા ંપણ 
સરાહનીય ્ામગીરી ્રી છે, ્યોરયોનાના 
દદવીઓની સાર-સંભાળ ્ રીને એસ.વી.પી 
હયોસસપટલે પયોતાની આગવી ઓળ્ખ ઉભી 
્રી છે. સંજીવની રથ, ધન્વંતરી રથ, 
્યોરયોના વેસકસનેસનના સુવયવસસથત 
આયયોજનથી ્યોરયોના સંક્મણને ઝડપથી 
્ ા બુ  લે વ ા મ ાં  અ મ દ ા વ ા દ 
મહાનગરપાપ્લ્ાએ ઉત્ૃષ્ટ સહયયોગ 
આપયયો છે. 

તેમણે ્હ્ં ્ે, ગુજરાતમાં રિપ્તદદન 
સવા લા્ખ યુવાનયોને પ્નઃશુલ્માં વેસકસન 
આપી રહ્ા છીએ. આઠ દદવસમાં ૧૦ 
લા્ખ યુવાનયોને વેસકસન આપીને ઝડપથી 
ગુજરાતમાં વેસકસનેશનની ્ામગીરી પૂણ્ષ 
્રવામાં આવશે.

રાજયના ૫૦ ટ્ા લયો્યો વેસકસન લઈ 
લેશે તયારે ્યોરયોનયોને ઝડપથી હરાવી 
શ્ીશું. આપણે ્યોરયોનાની બીજી લહેરને 
ઝડપી મહાત આપી દીધી. ત્રીજી લહેર 
માટેની પૂવ્ષ તૈયારીઓ રાજય સર્ારે 
આરંભી દીધી છે. સમગ્ર ભારતમા ંગજુરાત 
સૌરિથમ ્યોરયોનામુક્ત બને તે દદશામાં 
ગુજરાત સર્ાર ્ામ ્રી રહી છે તેમ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયુ હતું.

અમદાવાદના મેયર શ્ી દ્રીટભાઇ 
પરમારે ્હ્ં હતું ્ે નવી ચૂંટાયેલી પાં્ખ 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના 
માગ્ષદશ્ષનમાં અમદાવાદ મહાનગરમાં 
પ્વ્ાસના ના્ામયોથી નવા ્ીપ્ત્ષમાન 

સથાપવા સદાય તતપર રહેશે. મયુપ્નપ્સપલ 
્પ્મશનર શ્ી મુ્ેશ્ુમારે અમદાવાદ 
મહાપાપ્લ્ાના રૂ. પ૮પ ્રયોડના ્ખચવે 
લયો્ાપ્પ્ષત-્ખાતમુહૂત્ષ થયેલા પ્વ્ાસ 
્ામયોની પ્વસતૃત પ્વગતયો આપી હતી. 

અમદાવાદ મહાનગરમાં આ પ્વ્ાસ 
્ામયોના સથળયોએ મહેસૂલ મંત્રી શ્ી 
્ૌપ્શ્ભાઈ પટેલ, ગૃહરાજય મંત્રી શ્ી 
રિદીપપ્સંહ જાડેજા, અમદાવાદ શહેર-
પ્જલ્ાન ા  સવ વે ધ ા ર ાસભયશ્ીઓ, 
્યોપયોરેશનના પદાપ્ધ્ારીઓ-અપ્ધ્ારીઓ 
તથા નગરસેવ્યો ઉપસસથત રહ્ા હતા. •
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રહેરોને કોરોનામુતિ બનાવવા
‘મારો વોડજા, કોરોનામુતિ વોડજા’ અવભયાનનો રાજયવયાપી પ્રારંભ
રાજયના શહેરી પ્વસતારયો, મહાનગરપાપ્લ્ા અને 

નગરપાલી્ાઓમાં ્યોરયોના મહામારીનું સંક્મણ અટ્ે તથા દરે્ 
નાગદર્ મહામારીથી સુરપ્ક્ત થાય, પયોપ્ઝદટવ રેટમાં ઘટાડયો થાય, 
હયોસસપટલમાં અસગ્શમન વયવસથાપન, વેસકસનેશન, સેપ્નટેશન, 
ટેસસટંગ સુપ્વધા વગેરેનું મયોનીટરીંગ થાય અને આવનાર સમય 
માટે આગયોતરા આયયોજનના હેતુથી ‘મારયો વયોડ્ષ ્ યોરયોનામકુ્ત વયોડ્ષ’ 
અપ્ભયાનનયો મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ શુભારંભ 
્રાવયયો હતયો. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ભાવનગરમાં 
મંત્રી શ્ીમતી પ્વભાવરીબેન દવે, મેયર શ્ી તથા અન્ય 
પદાપ્ધ્ારીઓ અને મયુપ્નપ્સપલ ્પ્મશનર શ્ી, પ્જલ્ા ્લે્ટર 
શ્ી, આરયોગય અપ્ધ્ારીઓની બેઠ્માં વહીવટી તંત્રની ્ ામગીરીની 
સમીક્ા ્રી માગ્ષદશ્ષન આપયું હતું. ઉપરાંત તેઓએ પ્જલ્ામાં 
‘મારયો વયોડ્ષ, ્ યોરયોના મુક્ત વયોડ્ષ’ અપ્ભયાનની ્ ામગીરીની પ્વગતયો 
મેળવી હતી. 

રાજયભરની મહાનગરપાપ્લ્ાઓ અને નગરપાપ્લ્ાઓમાં 

રાજયના મંત્રીશ્ીઓ, સંસદ સભયશ્ીઓ, ધારાસભયશ્ીઓ તેમજ 
મહાનગરપાપ્લ્ાના મયેરશ્ીઓ, સટેસન્ડંગ ્ પ્મટીના અધયક્શ્ીઓ 
અન ેઅન્ય પદાપ્ધ્ારીઓની સાથ ે્ પ્મશનરશ્ીઓ, ્ લે્ ટરશ્ીઓ, 
આરયોગય પ્વભાગના અપ્ધ્ારીઓ તથા પદાપ્ધ્ારીઓ ‘મારયો વયોડ્ષ 
્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ’ અપ્ભયાન અંતગ્ષત રાજયના શહેરી પ્વસતારના 
જુદા જુદા ૭૭ સથળયોએ હાજર રહ્ા હતા. તેઓએ ્યોવીડ ્ેર 
સેન્ટર, ટેસસટંગ લેબ, હયોસસપટલ ઈતયાદદની મુલા્ાત લઇ 
્ામગીરીની સમીક્ા ્રી માગ્ષદશ્ષન આપયુ હતું.

રાજયના ગ્રામીણ પ્વસતારયો બાદ શહેરી પ્વસતારયોને પણ ્યોરયોના 
સામનેી લડતમા ંસજ્જ અન ેસક્મ બનાવવા 'મારયો વયોડ્ષ ્યોરયોનામુક્ત 
વયોડ્ષ અપ્ભયાન' શરૂ ્રાયુ ંછે. સયોસાયટી, પયોળ, ચાલીઓમાં રહેતી 
શહેરી જનતામા ંજાગૃપ્ત વધ,ે તેઓન ેઆવશય્ દવા મળે અન ેસમયસર 
પ્નદાન થાય ત ેઆ અપ્ભયાનનયો આશય છે. રાજય સર્ારના 'મારયો 
વયોડ્ષ ્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ’ અપ્ભયાનનયો હેત ુ્યોપ્વડ ્ેર સને્ટર, ્યોવીડ 
હયોસસપટલ અન ેઆનરુાપં્ગ્ વયવસથાઓ ઊભી ્ રી જનભાગીદારી થ ી્ 
શહેરી ક્તે્ર ે્યોરયોનાની બીજી લહેરન ે્ખાળવાનયો અન ેસંભપ્વત ત્રીજી 
લહેર સામ ેશહેરયોન ેસસુજ્જ બનાવવાનયો છે.

રાજકોટ 
રાજ્યોટ મહાનગરપાપ્લ્ાની ‘મારયો વયોડ્ષ-્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ’ 

અપ્ભયાન અંગેની સમીક્ા બેઠ્ ્ૃપ્ર મંત્રી શ્ી આર.સી.્ળદુ 
અને અન્ન અને નાગદર્ પુરવઠા મંત્રી શ્ી જયેશભાઇ રાદદડયાના 
અધયક્ સથાને યયોજાઇ હતી. મંત્રી શ્ી આર.સી.્ળદુએ રાજ્યોટ 
શહેરમાં ્યોરયોનાના મહાયુધધની સામે લડનારા સૌ ્યોરયોના 
વયોદરયસ્ષની ્ામગીરીને પ્બરદાવી જણાવયુ હતું ્ે, ્યોરયોનાનું 
સંક્મણ હવે ઘટયુ છે તયારે તે સંપૂણ્ષ રીતે ઘટે તે માટે હજુ આપણે 
લડાઇ લડવાની છે. પ્નષણાતયોએ હજુ ્ યોરયોનાનાં ત્રીજો ઘાત્ી ્ ેસ 
આવવાની સંભાવના વય્ત ્રી છે તયારે આપણે હાલની 
્યોરયોનાની ચેઇનને તયોડવી ્ખૂબ આવશય્ છે. ્યોરયોનાની બીજી 
લહેરન ેઅટ્ાવીએ ન ે્ યોરયોનાના ત્રીજા ્ ેસન ેઅટ્ાવવાના રિયાસયો 
્રીએ. દરે્ વયોડ્ષ અને દરે્ ગામ ્યોરયોનાથી મુ્ત ્રવા માટે 
રાજય સર્ાર તમામ રિયાસયો ્રી રહી છે તયારે આપણે સૌ સાથે 
મળીને ્ યોરયોનાના સંક્મણને ્ ાબુમાં લાવીએ, નેસતનાબુદ ્ રીએ.

મંત્રી શ્ી જયેશભાઇ રાદદડયાએ નગર પાપ્લ્ાઓ પ્વસતારની 
્યોરયોનાની પદરસસથપ્ત પણ દરે્ નગરપાપ્લ્ાના ચી્ ઓદ્સરયો 
પાસ ેતથા રિાદેપ્શ્ નગરપાપ્લ્ા ્ પ્મશનર શ્ી સતપુ્ત ચારણ પાસે 
જાણી હતી. તેમજ ચયોમાસુ નજી્ હયોઇ પ્રિ-મયોનસુનની ્ામગીરી 
ઝડપથી ્રવા સુચના આપી હતી.

તેમજ જામનગર શહેરના ટાઉનહયોલ ્ખાતે ્ૃપ્ર મંત્રી શ્ી 

અવભયાન
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આર.સી.્ળદુના અધયક્ સથાને તથા અન્ન નાગદર્ પુરવઠા 
રાજયમંત્રી શ્ી ધમવેન્દ્રપ્સંહ જાડેજા તથા સાંસદ શ્ી પૂનમબેન 
માડમની રિેર્ ઉપસસથપ્તમાં મારયો વયોડ્ષ-્યોરયોના મુક્ત વયોડ્ષ 
અપ્ભયાનનયો પ્જલ્ા વયાપી રિારંભ ્રાયયો હતયો. 

વડોદરા
પ્શક્ણ મતં્રી શ્ી ભપૂને્દ્રપ્સહં ચડુાસમાએ વડયોદરામા ંમારયો વયોડ્ષ 

્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ અંતગ્ષત નમ્ષદા પ્વ્ાસ રાજય મંત્રી શ્ી 
યયોગેશભાઈ પટેલની ઉપસસથપ્તમાં પ્જલ્ાના પદાપ્ધ્ારીઓ અને 
ઉચ્ અપ્ધ્ારીઓ સાથ ેવડયોદરા શહેર પ્જલ્ામા ં્ યોરયોના સકં્મણને 
અટ્ાવવા થયેલ ્ામગીરીની ઉચ્ સતરીય સમીક્ા ્રી હતી. 
્યોરયોનાની બીજી લહેરમા ંરાજય સર્ારના સં્પ્લત અન ેસવ્ષગ્રાહી 
રિયાસયોથી રાજયમાં ્યોરાના ્ેસયોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડયો થયયો છે. 
્યોરયોનાની સભંવતઃ ત્રીજી લહેરનયો અસર્ાર્ રીતે સામનયો ્ રવા 
માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેવામાં આવયા છે. પ્શક્ણ મંત્રી શ્ી 
ભૂપેન્દ્રપ્સંહ ચુડાસમાએ જણાવયું હતું ્ે મારં ગામ ્યોરયોનામુક્ત 
ગામ અપ્ભયાનના સ્ળ રિયયોગ બાદ આજથી રાજયની 
મહાનગરપાપ્લ્ાઓ અને નગરપાપ્લ્ાઓમાં મારયો વયોડ્ષ 
્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ અપ્ભયાનની શરૂઆત થઈ છે. 

મહેસાણા
રાજયમાં ્ યોરયોના સંક્મણ અટ્ાવી રી્વરી રેટ વધારી શ્ાય 

તે માટે સર્ાર દ્ારા શરૂ ્રેલું મારૂ ગામ ્યોરયોના મુક્ત ગામ 
અપ્ભયાનને જનસહયયોગ થ્ી બહયોળયો રિપ્તસાદ મળયયો છે .
ગામની જેમ શહેરી પ્વસતારયોમાં “મારયો વયોડ્ષ ્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ” 
અપ્ભયાનની આગેવાની મહેસાણા પ્જલ્યો લે તેવી આશા 
પ્શક્ણમંત્રી શ્ી ભૂપેન્દ્રપ્સંહ ચુડાસમાએ ્ડી ્ખાતે યયોજાયેલ 
બેઠ્માં વયક્ત ્રી હતી.

બનાસકાંઠા
મારયો વયોડ્ષ ્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ અપ્ભયાન અંતગ્ષત શ્મ અને 

રયોજગાર તથા દડઝાસટર મેનેજમેન્ટ પ્વભાગના મંત્રી શ્ી 
દદલીપ્ુમાર ઠા્યોરના અધયસથાન ેબનાસ્ાંઠા પ્જલ્ાના પાલનપરુ 
અને ડીસા શહેરમાં ્ાય્ષક્મ યયોજાયયો હતયો. આ રિસંગે મંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું ્ે, ્યોરયોનાનું સંક્મણ અટ્ાવવા ્યા ્યા પગલાં લઇ 
શ્ાય તેની પ્વસતૃત ચચા્ષ-પ્વચારણા બાદ સમગ્ર રાજયમાં ગ્રામય 
પ્વસતારમાં મારં ગામ ્ યોરયોના મુક્ત ગામ અપ્ભયાન શરૂ ્ રવામાં 
આવયું હતું. આ અપ્ભયાન હેઠળ રાજયના ગ્રામય પ્વસતારયોમાં 
્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટરયો શરૂ ્રી ્યોરયોના સંક્પ્મત લયો્યોને પયોતાના 
ગામમાં જ હયોમ આઇસયોલેશન અને ્ યોરયોનાની સારવાર મળી રહે 
તેની સુંદર વયવસથા ્રવામાં આવી છે. 

દાહોદ
રાજય્ક્ાના મંત્રી શ્ી બચુભાઇ ્ખાબડે ‘મારયો વયોડ્ષ 

્યોરયોનામુક્ત અપ્ભયાન’ અત્ષગત ઝાલયોદ તેમજ દાહયોદ ્ખાતેના 

્યોપ્વડ સેન્ટરની મુલા્ાત લીધી હતી. અહીંના ્યોપ્વડ સેન્ટરની 
રૂબરૂ મલુા્ાત લઇ વયવસથા તમેજ દદવીઓની મળતી સપુ્વધાઓની 
જાતતપાસ ્રી હતી. તેમણે આ મુલા્ાત દરપ્મયાન 
જનરિપ્તપ્નપ્ધઓ પયોતાના વયોડ્ષને ્યોરયોનામુક્ત ્રવા સઘન 
અપ્ભયાન આદરે તેમ જણાવયું હતું. મંત્રી શ્ી ્ખાબડે જણાવયું હતું 
્ે, પ્જલ્ાના તમામ નગરયોના વયોડ્ષને ્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ બનાવવા 
સૌ જનરિપ્તપ્નપ્ધઓએ લયો્ભાગીદારી થ્ી આ અપ્ભયાનન ેસ્ળ 
બનાવવાનું છે. 

પંચમહાલ
્ૃપ્ર, પંચાયત અને પયા્ષવરણ રાજયમંત્રી શ્ી જયદ્રથપ્સંહ 

પરમારે ‘મારૂ ગામ ્યોરયોના મુક્ત ગામ’ અને ‘મારયો વયોડ્ષ 
્યોરયોનામુક્ત વયોડ્ષ’ અપ્ભયાન અંતગ્ષત પ્જલ્ામાં હાથ ધરાયેલ 
્ામગીરીની સમીક્ા હાથ ધરી ઉપયયોગી માગ્ષદશ્ષન આપયું હતું. 
ગયોધરાના સદ્્કટ હાઉસ ્ખાતે યયોજાયેલ આ સમીક્ા બેઠ્માં 
્ામગીરીની પ્વગતયો મેળવતા રાજયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું ્ે 
્યોરયોના સંક્મણની સસથપ્તમાં પયોતાના પદરવારને અને આસપાસ 
લયો્યોને ચેપથી બચાવવા માટે આઈસયોલેટ થવું અપ્ત અગતયનું છે 
તયારે ગ્રામય પ્વસતારના લયો્યો આ બાબત સમજે અને આઈસયોલેટ 
થવાની સુપ્વધા ન ધરાવતા લયો્યો માટે ગામે-ગામ શરૂ ્રાયેલ 
્યોપ્વડ ્ેર સેન્ટરનયો મહતમ ઉપયયોગ ્રે, તે અંગે જાગરૂ્ બને 
ત ેઅપ્ત જરૂરી છે. તથેી સથાપ્ન્-સામાપ્જ્ અગ્રણીઓનયો સહયયોગ 
મેળવી તલાટીશ્ી-આશાવ્્કર સપ્હતના ગ્રામય સતરે ્ામગીરી 
્રતા ્મ્ષચારીઓ-અપ્ધ્ારીઓ આ અંગે અસર્ાર્ ્ામગીરી 
્રે તે અંગે મંત્રીશ્ીએ સૂચના-માગ્ષદશ્ષન આપયા હતા. •
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ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુવનવવસજાટી દ્ારા 
વરક્ણનો સેવા યજ્ઞ 

" દેવાંગ મેવાડા
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડ્ર ઓપન યુપ્નવપ્સ્ષટી 

રાજયની એ્માત્ર ઓપન યુપ્નવપ્સ્ષટી છે. ભારતરત્ન 
ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડે્રજીના નામથી પ્વભપૂ્રત આ 
યુપ્નવપ્સ્ષટીના દરે્ પ્નણ્ષયયોમાં ્ે નીપ્ત પ્વરય્ 
બાબતયોમાં ઉચ્ પ્શક્ણથી વંપ્ચત ્ે સમાજના 
છેવાડાના સમુદાયને સામાપ્જ્ ન્યાય, સદભાવ અને 
સમરસતાના સમય્્, સમાનતાલક્ી અપ્ભગમથી 
શકયતમ્ સગવડયો ઉપલબધ ્રાવવા માટે ્દટબદ્ 
રહેવું એ સૌનું સપ્હયારં દાપ્યતવ છે. ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડ્ર ઓપન યુપ્નવપ્સ્ષટી સૌને માટે પ્શક્ણની સમાન ત્ 
પૂરી પાડવાના બંધારણીય હેતુ રિતયે ્દટબદ્ છે. 

્યોરયોના મહામારીના ્પરા ્ાળમાં ્ેન્દ્ર અને રાજય સતરે 
લેવાયેલા રિજાલક્ી પ્નણ્ષયયોથી રિેદરત થઈને ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડ્ર ઓપન યુપ્નવપ્સ્ષટીએ શૈક્પ્ણ્ સુપ્વધા ઉપલબધ 
્રાવવાના પયોતાના અને્પ્વધ ઉપક્મયોમાં એ્ નવયો ઉમેરયો ્યયો. 
યુપ્નવપ્સ્ષટીના ્ુલપપ્તશ્ી રિયો. ડૉ. અમી ઉપાધયાયના નેતૃતવમાં 
સવયોચ્ સતિામડંળ – બયોડ્ષ મમેબસ્ષના સહપ્ચંતનના પદરણામ સવરૂપે 
એવયો પ્નણ્ષય લેવામાં આવયયો ્ે ્યોરયોના ્ાળમાં જે સંતાનયોએ 
પયોતાના માતા-પ્પતા ગુમાવયા હયોય ્ે ઘરનું ગુજરાન ચલાવનાર 
પ્પતા – પપ્ત ્ે પુત્રની જાનહાની વેઠવી પડી હયોય તેવી માતા –
પત્ની ્ે દી્રીને પ્નઃશુલ્ ઉચ્પ્શક્ણની સુપ્વધા પૂરી પાડવી. 
આ પ્નણ્ષય દ્ારા સમાજના દરે્  સતરમાં ્યોરયોનાગ્રસત ્ે 
્યોરયોનાપીદડત પદરવારયોને સાંતવના મળશે. અસરગ્રસત પદરવારની 
મુશ્ેલી ઘટાડી તમેન ેસન્માનપવૂ્્ષ  યપુ્નવપ્સ્ષટીના પ્વશાળ પ્વદ્ાથવી 
સમુદાયમાં ્ે પ્વદ્ા પદરવારમાં સામેલ ્રવાનયો આ નમ્ર રિયાસ 
છે. આપ્થ્્ષ  સં્ ડામણ વઠેી રહેલ વયપ્ક્તન ેઉચ્પ્શક્ણની ત્ દ્ારા 
જીવનના મુખય રિવાહમાં સામેલ ્રીને, જીવનને પ્વશે નવયો ધયેય 
પૂરયો પાડવાનયો આ પ્નણ્ષય પ્શક્ણ રિતયનેી પ્નઠિા અન ેજવાબદારીને 
ધયાન ેલઈ વયાપ્ આવ્ાર પામયયો છે એ બાબત સમગ્ર યપુ્નવપ્સ્ષટી 
પદરવાર જવાબદારીના અહેસાસ સાથે આ પ્નણ્ષયના મૂળ હેતુને 
પાર પાડવા મક્મ છે. 

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડ્રજીના જીવન – ઉદ્ેશ અને 
ધયાનમંત્રન ેપ્સદ્ ્ રવા, સામાપ્જ્ તથા શકૈ્પ્ણ્ રિપ્તબદ્તા સાથે 
રિદાન દ્ારા સતત નવયોન્મેર સાથે સપ્ક્ય રહેવાના સં્લપને 
ચદરતાથ્ષ ્રીએ. સામાપ્જ્ રિપ્તબદ્તાના પ્વચારને અમલમાં 
મૂ્વા માટે પ્ચંતનશીલ સપ્ક્યતા અપ્નવાય્ષ છે. રાજય સર્ાર 
રિયોતસાહ્ અપ્ભગમથી પ્શક્ણને પ્વશે ્દટબદ્ છે. નવી પ્શક્ણ 

નીપ્તના અમલી્રણ માટે ટાસ્્યોસ્ષની રચના સપ્હત આપણે 
તૈયારી ્રી રહ્ા છીએ. સવાાંગી ઉપક્મમાં છેવાડાનયો માણસ 
ભૂલાય નપ્હ ્ ે હાંપ્સયામાં ધ્ેલાઈ ના જાય તેની આપણે ત્ેદારી 
રા્ખવાની છે. 

સવંદેનશીલ સર્ારના પ્નણા્ષય્ નતેૃતવથી રિદેરત થઈ સમાજના 
છેવાડાના માણસ ્ે વપં્ચત સમદુાય માટે ઉચ્ પ્શક્ણને સલુભ 
બનાવવાના એ્ાપ્ધ્ રિ્લપયો દ્ારા ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડે્ર 
ઓપન યપુ્નવપ્સ્ષટી ્ામગીરી ્રી રહેલ છે. ડૉ. બાબાસાહેબ 
આબંડે્ર ઓપન યપુ્નવપ્સ્ષટીના પદરસરમા ંઅપ્ત્ર લન્ષર સને્ટરની 
સથાપના ્ રવામા ંઆવી છે. આ સને્ટર દ્ારા રિાન્સ જને્ડર સમદુાયના 
લયો્યો, દદવયાગં સમહૂના માનવપ્મત્રયો ્ે પ્ભક્ગુૃહયોમાં ઉચ્ પ્શક્ણ 
મળેવવા ઈચછતી વયપ્ક્ત માટે પ્શક્ણની સપુ્વધા સભંવ ્ રવાનુ ં્ ામ 
જવાબદારીપવૂ્્ષ  ્રવામા ંઆવે છે. યપુ્નવપ્સ્ષટી દ્ારા વંપ્ચતયોને 
સન્માનપૂવ્્ષ  આવ્ારવામા ંઆવ ેછે. ઉચ્પ્શક્ણ સૌન ેમાટે સલુભ 
બન ેતવેયો પ્વનમ્ર આશય ્પ્ળભૂત થઈ રહ્યો છે. સમાજના મખુય 
રિવાહથી વપં્ચત આ રિ્ારના અને્  લયો્યો ઉપરાતં જલેના ્ેદીઓ 
અન ેવીર શહીદયોની પ્વધવા માટે પણ પ્નઃશલુ્ પ્શક્ણના દ્ાર ્ખલુ્ા 
છે. રાજયના ઉચ્પ્શક્ણ કે્ત્ર ેર૫ વર્ષની સાથ્્ષ  પ્વદ્ાયાત્રા પસાર 
્રી ચૂ્ ેલ આ યપુ્નવપ્સ્ષટી દરૂવતવી પ્શક્ણના માધયમથી સથળ, 
સમયની અનુ્ૂળતા સાથે પ્શક્ણ સૌને દ્ાર પહોંચાડવા માટે 
્ૃતસં્ લપ છે. રાજય સર્ાર દ્ારા રિજાલક્ી, પ્વદ્ાથવીલક્ી અને્ પ્વધ 
યયોજનાઓ પરૂી પાડવામાં આવે છે. ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડે્ર 
ઓપન યપુ્નવપ્સ્ષટી રાજય સર્ાર દ્ારા ઘયોપ્રત સહાય યયોજનાઓના 
મળૂ ધયયેન ે સાથ્્ષ  પદરણામ આપવા માટે તેના લાભાથવી સધુી 
યયોજનાઓ પહોંચ ેત ેમાટે રિયત્નશીલ રહે છે. રાજય સર્ારના 
સામાપ્જ્ ન્યાય અન ેઅપ્ધ્ારીતા પ્વભાગ સાથ ેસં્ લન સાધી 
પદરણામલક્ી ્ામગીરી માટે ડૉ. બાબાસાહેબ આબંડે્ર ઓપન 
યપુ્નવપ્સ્ષટી હંમેશા સપ્ક્ય છે. •
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રાજકોટમાં ‘૭ લેયર’ માસકનું માસ પ્રોડકરન
" રાજકુમાર

એ્ે હજારા ગજુરાતી મશુ્ેલીના સમયમાં પણ રસતયો ્ાઢી 
અન્યયોને પણ સ્ળ બનવાની રિરેણા પરૂી પાડ ેછે. આવુ ંજ એ્ 
ઉદાહરણ પૂરં પાડ ેછે રાજ્યોટની મટેયોડા જી.આઈ.ડી.સી.માં લાડકેસ 
અપ્પદરયલ નામ ેગારમેન્ટ ્ેકટરી ધરાવતા યવુા ઉદ્યોગસાહપ્સ્ 
ભાવશેભાઈ બુસા. આ્તન ેઅવસરમાં પલટાવવાની ગુજરાતીઓની 
આગવી ્ખબૂી મજુબ ગત વરવે ્ યોરયોના આવતા સપયોટસ્ષ વરે બનાવતી 
્ંપનીન ેઓડ્ષર મળતા બધં થયા. આ સમય દરપ્મયાન રાજ્યોટ 
્લે્ ટર શ્ી રેમયા મયોહને ઉદ્યોગપપ્તઓને વસેન્ટલટેર, પી.પી.ઈ ્ ીટ 
તમેજ માસ્નુ ંઉતપાદન ્રવા રિરેણા પરૂી પાડી હતી. 

ભાવશેભાઈએ પણ માસ્ ઉતપાદન ્ રવાનુ ંનક્ી ્ યુાં. બજારમાં 
ત ેસમય ેએન-૯૫ માસ્ની માગં હતી. પણ ત ેમોંઘા હયોવાથી દરે્ને 
ન પયોસાય ત ેસવાભાપ્વ્ છે. આથી ભાવશેભાઈએ નક્ી ્યુાં ્ે 
સૌન ેપરવડ ેતવેા ભાવ ેચીલા-ચાલ ુનપ્હ પરંત ુગણુવતિાસભર અને 
્ંઈ્ અલગ આપવંુ. બજારમા ંમળતા એન-૯૫ માસ્ની સામ ેવધ ુ
ટ્ાઉ અન ેસરુપ્ક્ત માસ્ બન ેત ેમાટે ભાવશેભાઈ અન ેતનેી ટીમે 
ડબલ ્ીલટડ્ષ, સવેન લયેર માસ્ની દડઝાઇન તયૈાર ્રી. જમેાં 
બકેટેદરયા ્ ીલટડ્ષ મટીરીયલ તરી્ે મલેટ બલયોન અન ેસસપન બાઉન્ડેડ 
લયેર ્ાઈવ ઈન વન મટીરીયલ જ ેમાત્ર સમગ્ર ભારતમા ંબ ેજ 
્ંપની બનાવ ેછે. તમેાથંી પ્જન્દાલ ્ ંપનીનુ ંસટાન્ડડ્ષ મટીરીયલમાથંી 

માસ્ બનાવવાનુ ંનક્ી ્ યુાં. ઉપરાતં પ્રિપલ રિયોટેકશન માટે આગળ 
પયોપ્લયસેટર ્ેપ્બ્્ અન ેઅદંર તર્ ્યોટન લયેર જોડી તને ેસવેન 
લયેરનુ ંબનાવી ‘પાઇટેકસ’ બ્ાન્ડ સાથ ેમાસ્ના માસ રિયોડકશનનયો 
યજ્ રિારંભ ્રાયયો. 

્ંપની પાસ ેઅતયાધપુ્ન્ ઓટયોમટેેડ ્દટંગ મશીન સહીત ૫૫ 
જટેલા જાપાની પ્સલાઈ મશીન પહેલથેી જ ઉપલબધ હતા ંપરંતુ 
ઈન્ફ્રાસરિક્ચર અન ેમટીરીયલસ માટે વધુ મૂડીની જરૂર હયોઈ તઓેને 
લયોન લવેાની ્રજ પડી. જમેા ંસાથ મળયયો પ્જલ્ા ઉદ્યોગ ્ેન્દ્રનયો. 
પ્જલ્ા ઉદ્યોગ ્ ેન્દ્ર દ્ારા તઓેન ેગજુરાત ઔદ્યોપ્ગ્ નીપ્ત-૨૦૧૫ 
હેઠળ એમ.એસ.એમ.ઈ ઉદ્યોગને લયોન ઉપરાંત ્ેપ્પટલ અને 
ઈન્ટરેસટમા ંસબપ્સડી પણ પરૂી પાડવામા ંઆવ ેછે. જે ધયોરણયો મજુબ 
્ંપનીન ેરૂ. ૬૦ લા્ખની લયોન સામે રાજય સર્ાર દ્ારા ઔદ્યોપ્ગ્ 
નીપ્ત હેઠળ રૂ.૧૦.૫૪ લા્ખની ્ેપ્પટલ સબપ્સડી તમેજ ૫.૨૩ 
લા્ખની ઇન્ટરેસટ સબપ્સડી રાહત રૂપે પરુી પડાઈ છે.

પ્સલાઈ ્ ામમાં ચયો્સાઈ અને ્ખંતથી મપ્હલાઓની હથરયોટી 
હયોઇ ભાવેશભાઈએ આ ્ ામ માટે પણ મપ્હલા ્ ારીગર પર ભાર 
મૂ્ી ્ે્ટરીમાં ્ામ ્રતી અને અન્ય મળી ૩૦ જેટલી 
મપ્હલાઓની ટીમ બનાવી દરે્ને અલગ અલગ ટાસ્ સોંપવામાં 
આવયું. માસ્ની રિયોસેસમાં મટીરીયલનું લેપ્યંગ, ડ્યોઈંગ, ્દટંગ, 
પ્સલાઈ, બયોડ્ષર અલગ મટીરીયલસમાંથી બનાવવી, તેમાં ઈઅર 
રબર લગાડવા, લયોગયો ચયોટાડવા, માસ્ ટેસસટંગ અને પે્ીંગ 
સપ્હતની ્ામગીરી આ મપ્હલા દ્ારા ્રવામાં આવે છે. 

ટૂં્ા ગાળામાં આઈ.એસ.ઓ. સટાન્ડડ્ષ સાથે માસ્ની ચયોક્સ 
ગુણવતિા જાળવી રા્ખતા પાઇટેકસ માસ્ની ગુજરાત સપ્હત 
અન્ય રાજયયોમાં દડમાન્ડ ઉભી થઈ. રયોજના ૩૫૦૦ જેટલા 
માસ્નંુ ઉતપાદન હાલ ્ ંપની દ્ારા ્ રવામાં આવે છે. માત્ર એટલું 
જ નહીં સાત સમન્દર પાર અમેદર્ા, ઓસરિેપ્લયા તેમજ લંડન 
્ખાતે પણ તેમના માસ્ની ડીમાન્ડ થાય છે. જાણીતી ્ંપનીઓ 
દ્ારા તેમના લયોગયો સાથેના માસ્ની મયોટા પાયે દડમાન્ડને ્ંપની 
દ્ારા પ્વશેર ધયાન આપી તેઓની માંગ મુજબના માસ્ પુરા 
પાડવામાં આવે છે.

હાલ પ્સંગલ યુઝ માસ્ની પણ તેટલી જ દડમાન્ડ છે જે પ્રિ 
લેયર માસ્ તરી્ે ઓળ્ખાય છે. જેમાં એદડસન ્રી આજ 
મટીરીયલ સાથે ્ંપની દ્ારા પ્સંગલ યુઝ ્યોર લેયર માસ્ અને તે 
પણ દ્્ાયતી ભાવે મા્કેટમાં મૂ્વા રિયોસેસ ચાલી રહી છે. આ 
ઉપરાંત બાળ્યો માટે પ્વપ્વધ સાઈઝ અને ્લરના માસ્ મા્કેટમાં 
મુ્વામાં આવયા છે. માસ્ના માસ રિયોડકશન માટે રિયોડકશન 
મેનેજર ધમવેન્દ્ર સુદાણી તેમજ મા્કેદટંગ હેડ આપ્શરભાઇ બુસાનયો 
અનુભવ મદદરૂપ બની રહ્યો છે. •

નવતર
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“માનવસેવા ટ્સટ”ની માનવ સેવા
ભૂખયાંને ભોજન દદમીઓને દવા-સારવાર

" વહમાંરુ ઉપાધયાય
અમદાવાદ પ્જલ્ાના સાણંદનું માનવ 

સેવા રિસટ આરયોગયસેવા, શૈક્પ્ણ્ રિવૃપ્તિ, 
બાળ્યોને પયોરણયુક્ત આહાર ઉપરાંત 
પયા્ષવરણ માટે ્ાય્ષરત છે. આ સંસથાએ 
સાણંદ આસપાસ સેવાનયો અનયો્ખયો યજ્ 
ઉપાડ્યો છે. સંસથા દ્ારા સાણંદ આસપાસના 
પ્વસતારમા ંવસતા વાદી અન ેજરૂદરયાતમંદ 
પદરવારયોને રાશનદ્ટ ઉપરાંત ્યોરયોના 
દદવીઓના દવા-સારવારની સાથ ેદદવીઓના 
સગાઓને  ભયોજન પૂ રં  પ ાડવ ાની 
અનુ્રણીય રિવૃપ્તિ આદરી છે. 

આમ તયો આ સંસથા નળસરયોવર 
આસપાસના પ્વસતારમાં સગભા્ષ માતાઓને 
આરયોગય સુપ્વધા, મચછરદાની પ્વતરણ, 
શાળાનાં બાળ્યોને મ્ત ચશમાં, બાળ્યોને 
પયોરણયુક્ત આહાર, દી્રી જન્મ વ્ખતે 
ગામમાં ્ ટા્ડા ્ યોડી દી્રીઓન ેવધાવવી, 
વૃક્ારયોપણ, નળસરયોવર પ્વસતારમાંથી 
પલાસસટ્નયો ્ ચરયો એકઠયો ્ રવયો, પક્ીઓના 
પ્શ્ાર અટ્ાવવા ગુલાબ આપીને 
ગાંધીગીરી ્રવી જેવી રિવૃપ્તિઓ ્રે છે. 

આ સસંથાએ તાજતેરમા ંસાણંદ સપ્હત 
રાજયના અન્ય પ્જલ્ાઓમાં હયોસસપટલયોમાં 
દા્ખલ ્ રાયલેા ્ યોપ્વડ પયોપ્ઝદટવ દદવીઓના 
સગાઓને પણ પ્વનામૂલયે ભયોજન પૂરં 
પાડીને સેવાનું ઉત્ૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું 
છે. હાલ પણ સાણંદ સસથત ‘અક્યપાત્ર’ 
સસંથાના સહયયોગથી સથાપ્ન્ હયોસસપટલમાં 
દા્ખલ થયેલા દદવીઓના સગા અને અન્ય 
જરૂદરયાતમંદ હયોય તેવા ૧૫૦થી વધુ 
લયો્યોને અને ૫૫૦ જેટલા ગરીબ-
જરૂદરયાતમંદ છેલ્ા ૭ માસથી ભયોજન 
પૂરં પાડે છે.

‘માનવસેવા’ રિસટના શ્ી મનુભાઈ 

બારયોટ ્હે છે ્ે, સાણંદ આસપાસના 
શ્મજીવી- વાદી પદરવારયોને અમારં રિસટ 
રાશન દ્ટ પૂરી પાડે છે. છે્છેવાડા સુધી 
જરૂદરયાતમંદ પદરવારયોના ઘર સુધી 
પહોંચાડવાની પદરણામલક્ી ્ામગીરી 
અમે ્રી રહ્ા છીએ... આ અપ્ભયાનમાં 
‘્યોડ્ષ’ ્ ંપનીનયો પણ આપ્થ્્ષ  સહયયોગ મળે 
છે. ્ંપની તેની ‘્યોપયોરેટ સયોપ્શયલ 
દરસપયોસન્સબીપ્લટી’ના ભાગ રૂપે આ 
પ્વસતારમાં શૈક્પ્ણ્ રિવૃપ્તિ પણ ્રે છે 
એમ તેમણે ઉમેયુાં હતું.

ગુજરાતમાં આ અક્યપાત્ર સંસથાએ 
્લયોલ, ભૂજ, ભાવનગર, વડયોદરા તથા 
સરુત ્ખાત ેરસયોઈઘર ્ ાય્ષરત ્ રીન ેદૈપ્ન્ 
સાડા ચાર લા્ખ જેટલા બાળ્યોને ભયોજન 
પૂરં પાડી રહી છે. હાલ સમગ્ર પ્વશ્વ જયારે 
્યોપ્વડ-19 મહામારીનયો સામનયો ્રી રહ્ં 
છે તયારે સમાજનયો બહયોળયો વગ્ષ મુશ્ેલ 
પદરસસથપ્તમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે... 
્યોપ્વડ-19ન ેનાથવાના ભાગરૂપ ેલાદવામાં 
આવેલ લયો્ડઉન અને તયારબાદ પ્નમા્ષણ 
થયેલ પદરસસથપ્તઓ આપ્થ્ષ્ રીતે નબળા 
લયો્યોને બે ટં્ નું ભયોજન મેળવવા પણ 
મુશ્ેલી પડી રહી છે તયારે અમારી સંસથા 
‘અક્યપાત્ર ્ાઉન્ડેશન’ની મદદથી 
લ યો્ડઉન શરૂ થય ાન ી  દ દવસથી 
જરૂદરયાતમંદયોને ભયોજન તૈયાર તથા ્ ાચી 
રાશન સામગ્રી પરૂી પાડીન ેતમેન ેમદદરૂપ 
થાય છે. •

પ્રેરણા
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