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મહઠામુકઠાબલઠાે �નણઠાર્યક તબ�ઠામઠાં...
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હઠારશે કઠાેરઠાેનઠા, જીતશે ગુજરઠાત
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• નવા ચૂંટારેલા પદાશ્ધકારીઓ-લોક પ્રશ્તશ્નશ્ધઓ કોરોના કાળમાં સેવા 
કરવામાં લાગી જાર. આ સેવાની ઉત્તમ તક છે.

• 'પર શ્મશ્લરન વેસકસનેશન' સાથે ર ેમડેશ્સવીર ઇનજેકશનની 
ઉપલબધતામાં ગ્યજરાત દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે છે. 

• સંસાધનોની મરા્યદા વચ્ચે 'વરથા નહીં વરવ્થા'ના અશ્ભગમથી 
નગરપશ્તઓ સેવાકાર્યની પ્રાથશ્મકતાઓ નક્કી કરે.

• કોરોના મહામારી સામેની લડત જનભાગીદારીથી જ જીતી શકાશે.

• ગામોમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ માટે લોક ભાગીદારી કરી શકાર. મહત્તમ 
ટેસ્ટિંગ અને વેસકસનેશનનો ગામ લોકો સંકલપ કરે.

• "મારો વોડ્ય કોરોનામ્યક્ત વોડ્ય" એ ધરેરમંત્ સાથે જનપ્રશ્તશ્નશ્ધઓ 
આગળ આવી ટેસ્ટિંગના કાર્યમાં સહરોગી બને.

• ગ્યજરાતમાં જીડીસીઆરના શ્નરમો અને જોગવાઈઓન્યં ચ્ય્ત પાલન 
થઈ રહ્ં છે.

• સમાજના સંતો, ધમ્યના વડાઓ અને સરકારના સંર્યકત પ્રરાસોથી 
કોરોના હારશે, ગ્યજરાત જીતશે.

• નવી શ્શક્ણ નીશ્ત નરા ભારતના શ્નમા્યણની સાથે સાથે સંશોધન-
રોજગારી ક્ેત્ે પ્રોતસાહન આપનારી બની રહેશે.

• ડો. બાબાસાહેબ આબંડેકર ઓપન ર્યશ્નવશ્સ્યટી સમાજના વશં્ચત વગ્યના 
ર્યવાનોને શ્શક્ણની મ્યખરધારામાં જોડે છે.
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વ્યથા નહીં, જન - જન માટે િુ�ઢ વ્યિ્સથા...

એક તરફ ગરમીનો પારો ઊંચો ન ેઊંચો જઈ રહ્ો છે અન ેબીજી તરફ કોરોના મહામારીની બીજી 
લહેરે શ્ચતંાજનક પ્રકોપ ફેલવવાન્ય ંશરૂ કર્યું છે. અતરતં થોડા સમરમા ંકોરોનાથી રાજરમા ંઘણા લોકો 
સકં્રશ્મત થવા લાગરા છે. રાજર સરકાર અન ેવહીવટી તતં્ કોરોનાના દદદીઓની સારવાર માટે રદવસરાત 
એક કરી જીવના જોખમ ેકાર્યરત છે. આ બીજી લહેરમાં રાજરના ંમ્યખર શહેરો ઉપરાતં નાના ંનગરો 
તથા ગામડાઓંમા ંસંક્રમણ જોવા મળર્ય ંછે તરારે ્વાભાશ્વક છે કે, સૌ કોઈએ આ સમર ેSMS એટલે 
કે સોશ્શરલ રડ્ટિંસનસંગ, મા્ક અન ેસેનટેાઇઝેશનને તમેના જીવનનો અશ્ભન્ન શ્હ્સો બનાવવો પડશે. 

મ્યખરમતં્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી તથા નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલ રાજરની હોસ્પટલસમાં 
ચાલી રહેલી કોરોનાની સારવાર અને દવાના પ્યરવઠા અંગે પ્રશ્તરદન તલ્પશદી જાણકારી મળેવીને 
વહીવટી તંત્ન ેઉપરોગી માગ્યદશ્યન આપી રહ્ા છે. કોરોના વોરરરસ્ય અન ેદદદીઓની સાથ ેમ્યખરમતં્ીશ્ી, 
નારબ મ્યખરમતં્ીશ્ી સશ્હત મંત્ીશ્ીઓ સતત સપંક્ફ કરીન ેતમેની આવશરકતા સદંભગે સતવરે શ્નણ્યરો 
લઈ રહ્ા છે. વ્તીના પ્રમાણમા ંવસેકસનશેનની ટકાવારીમાં અને રેમડશે્સશ્વર ઇનજકેશનની ઉપલબધતામાં 
ગ્યજરાત દેશભરમા ંમોખરે રહ્ ંછે. માઇક્રો કનટેઇનમેનટ ઝોન દ્ારા જનજીવનન ેઅસર ન થાર ત ેરીતે 
કોરોના પર કાબ ૂમળેવવા તતં્ કમર કસી રહં્ છે. રાજર સરકાર આરોગર સ્યશ્વધાઓ શ્વ્તારીન ેનવી 
ડેશ્ઝગે્નટેડ કોશ્વડ હોસ્પટલસ, કોશ્વડ કેર સનેટસ્ય અન ેટેસ્ટિંગ સનેટસ્ય નાગરરકોની આરોગર સવેા માટે 
ખડ ેપગ ેછે. અમદાવાદ, સ્યરત, મોરબી વગેરે શહેરોમા ંહોસ્પટલમાં બેડની સખંરામા ંવધારો કરી વધ્યમાં 
વધ્ય નાગરરકોન ેસવેાઓ આપવામા ંઆવી રહી છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ી તથા નારબ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કોરોના સંકટન ેખાળવા તબીબોના ટા્ક ફોસ્ય, રાજરના 
વરરષ્ સનદી અશ્ધકારીઓ, શ્જલ્ાના પ્રમ્યખો–ઉપપ્રમ્યખો, ગણમાનર સતંો, મહિંતો, ધાશ્મ્યક સં્ થાના 
અગ્ણીઓ સાથ ેકોરોનાની કપરી પરરસ્થશ્તમા ંનાગરરકોને ઝડપી સારવાર મળે, લોકોમા ંશ્બનજરૂરી 
ભર ન ફેલાર અન ેશ્હિંમત રહે એ માટે પરરણામલક્ી વાતા્યલાપ રોજરા. તનેા પરરણામ ેજનતામાં 
શ્વવિાસન્ય ંવાતવરણ ઊભ્ય ંથઈ શકર્ય છે. વડા પ્રધાનશ્ીના માગ્યદશ્યન અનવર ેગ્યજરાત સરકારે ‘કોરોના 
હારશ,ે ગ્યજરાત જીતશ’ેના દૃઢ સકંલપ સાથ ે“વરથા નહીં વરવ્થા”ના અશ્ભગમન ેમૂશ્ત્યમતં કરડો છે. 
કોરોના સામે સંપણૂ્ય તાકાતથી રસીકરણ અશ્ભરાન ગ્યજરાત સરકાર ચલાવી રહી છે. રસીકરણ અશ્ભરાનમાં 
દેશભરમા ંગ્યજરાત અગ્સેર છે. 

આ સમર કપરો જરૂર છે, પણ શ્હિંમતપવૂ્યક આપણ ેસૌએ સાથ ેમળીન ેએન ેપસાર કરવાનો છે. 
ઈવિરે જીવન જીવવા માટે આપર્ય ંછે, ડરીન,ે હતાશ થઈન ેબીમારીની શ્ચતંા કરીન ેબીમાર પડવા કરતા ં
શ્હિંમતપવૂ્યક સવચતેીના ંપગલાં લઈન ેજીવનનો આનદં લવેો જોઈએ. આ સમર પણ પસાર થઈ જશ.ે 
રાજર સરકાર, જાગૃત નાગરરકો, ્વસૈચછક, સામાશ્જક, ધાશ્મ્યક સં્ થાઓ બધા ંજ આ રોગચાળાનો 
જડબેસલાક મ્યકાબલો કરવા સ્યસજ્જ બનરાં છે. હવ ેજરૂર છે, પ્રતરેક ગ્યજરાતી બાંધવ ેવધ્ય સજાગ 
બનવાની, સાવચતેી રાખવાની. પોત ેઆરોગર સલામતીના ંપગલા ંલ ેઅન ેપોતાના પરરવારન ેપણ 
સાવચતેીના ંપગલા ંલઈન ેસ્યરશ્ક્ત રાખ.ે સરકાર દ્ારા સમર ેસમર ેઆપવામા ંઆવતી માગ્યદશ્શ્યકાન્યં 
આપણે બધા ગ્યજરાતી બાધંવો અસરકારક પાલન કરીએ અન ેઝડપથી આ મહામારીન ેનાથી લઈએ.

સવગે સંત્ય શ્નરામરા...
જર જર ગરવી ગ્યજરાત...

- yþkuf fk÷heÞk

ઊઘડતે પાને
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મુખ્યમંત્રી શ્રી સિજ્યભાઈ રૂપાણરીનરી અપરીલ
િમાજને કોરોનાના િંક્રમણમાંથરી મુક્ત બનાિિા 
િરકાર િાથે િમાજ - શ્ેષ્રીજનો િહભાગરી બને

કોરોના મહામારીએ વૈશ્વિક રીતે 
શ્વકરાળ રૂપ ધારણ કર્ય ું  છ ે તરાર ે 
એકબીજાને મદદ કરવી એ જ સાચી 
માનવતા છે. આ સંકટ સમરમાં દરેક 
માણસે પોતાની રીતે નાગરરકોને મદદ 
કરવી જોઈએ. રાજકોટ શ્જલ્ામાં કોરોના 
સંક્રમણને અટકાવવા માટે હાથ ધરવામાં 
આવેલી કામગીરીની સમીક્ા બેઠકમાં 
ઉપસ્થત રહેલા મ્યખરમતં્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ ્ પષ્ટપણ ેઅપીલ કરતાં જણાવર્ય ં
હત્ય ંકે, કોરોના સંક્રમણન ેઅટકાવવા અને 
લોકોને કોરોનાના સંક્રમણમાંથી બહાર 

લાવવા સરકાર કરટબદ્ધતા સાથે કાર્ય કરી રહી છે, તેમાં સમાજ 
- શ્ેષ્ીજનોએ પણ સહભાગી બનવ્યં પડશે.

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 
નીશ્તનભાઈ પટેલે રાજકોટ ખાતે શ્જલ્ાના ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ 
- પદાશ્ધકારીશ્ીઓ સાથ ેબઠેક રોજી રાજકોટ શ્જલ્ામા ંકોરોનાની 
પરરસ્થશ્ત અને શ્જલ્ા વહીવટી તંત્ દ્ારા કોરોના સંક્રમણને 
અટકાવવા હાથ ધરારેલી કામગીરીની સમીક્ા કરી જરૂરી 
માગ્યદશ્યન પૂરં પાડ્યં હત્યં. કોરોના વારરસના સંક્રમણમાંથી 
સમાજને મ્યક્ત કરવા ઈવિરે આજે સેવા કરવાનો મોકો આપરો છે, 
તમે જણાવી મ્યખરમતં્ીશ્ીએ પ્રતરેક સમાજ - શ્ષે્ીજનન ેશ્મદાન, 
સમરદાન અને નાણાંના દાન થકી આ સેવારજ્ઞના કાર્યમાં 
સહભાગી બનવા અપીલ કરી હતી. કોરોના સકં્રશ્મત એશ્સમપટોમેરટક 
દદદીઓની સારવાર માટે તેમણે શહેરી તથા ગ્ામર શ્વ્તારોમાં 
સમાજ વાડી, કોમર્યશ્નટી હોલ વગેરેનો ઉપરોગ કરવા સૂચન  
કર્યું હત્યં.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કોરોનાની બીજી લહેરમાંથી લોકોને બહાર 
કાઢવા માટે ટેસ્ટિંગની કામગીરીને ઝ્યંબેશના રૂપમાં ઉપાડી ચોક્કસ 
શ્વ્તારોને ટાગગેટ બનાવીને આ શ્વ્તારોમાં ૧૦૦ ટકા ટેસ્ટિંગની 
કામગીરી સાથે માસ ટેસ્ટિંગન્યં કાર્ય અગ્તાના ધોરણે હાથ ધરવા 
જણાવર્ય ંહત્ય.ં તમેણ ેશ્જલ્ા પ્રશાસનના આ કાર્યમા ંઅશ્ધકારીઓની 
સાથે પદાશ્ધકારીઓને પણ સહભાગી બનવા અન્યરોધ કરતાં 
જણાવર્યં હત્ય કે "મારો વોડ્ય કોરોનામ્યક્ત વોડ્ય" એ ધરેરમંત્ સાથે 
જનપ્રશ્તશ્નશ્ધઓ પણ આગળ આવી ટેસ્ટિંગના કાર્યમાં સહરોગી 

બને તે જરૂરી છે.
કોરોના સામેની લડત માટે છ માસ 

પહેલાં આપણી પાસે રસીકરણ કે અનર 
કોઈ સંસાધનો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબધ 
નહોતાં, તેમ છતાં પણ આપણે તે સમરે 
કોરોના સામે મક્કમભેર લડત આપી હતી. 
જરારે આજે આપણી પાસે રસીકરણ જેવ્યં 
અમોઘ શ્ત્ ઉપલબધ બનર્યં છે, તેમ 
જણાવી મ્યખરમંત્ીશ્ીએ માસ ટેસ્ટિંગની 
સાથે રસીકરણન્યં કાર્ય પણ ઝડપભેર થાર 
તે માટે જરૂરી સૂચના આપી હતી.

આ બેઠકમાં નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી 
નીશ્તનભાઈ પટેલે કોરોના ટેસ્ટિંગના 

ટેસ્ટિંગની કામગીરીને 
ઝુંબેશના રૂપમાં ઉપાડી 

ચોક્કસ વિ્્ારોને ટાગગેટ 
બનાિી ્ેમાં ૧૦૦ ટકા 
ટેસ્ટિંગની કામગીરી 

સાથે માસ ટેસ્ટિંગનું કાર્ય 
અગ્ર્ાના ધોરણે હાથ 

ધરીએ

િાથ િૌનો...
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કાર્યમાં માકકેરટિંગ રાડડોને પણ સહભાગી બનાવી, માકકેરટિંગ રાડ્યમાં 
આવતા ખેડૂતો - લોકોના કોરોના ટે્ટ થાર અને તરાં આવતી 
એક પણ વરશ્ક્ત સંક્રશ્મત ન બન,ે ત ેબાબતની કાળજી લવેા તેમજ 
આ કાર્યમાં એ.પી.એમ.સી. પણ સહભાગી બને તે જોવા  
જણાવર્યં હત્યં.

કલેકટર શ્ી રેમરા મોહન, શ્જલ્ા શ્વકાસ અશ્ધકારી શ્ી અશ્નલ 
રાણાવશ્સરા અને મર્યશ્નશ્સપલ કશ્મશનર શ્ી ઉરદત અગ્વાલે 
પાવરપોઇનટ પ્રેઝનટેશનના માધરમથી મ્યખરમંત્ીશ્ી તથા નારબ 
મ્યખરમંત્ીશ્ીને રાજકોટ શ્જલ્ાની કોરોના સંબંશ્ધત પરરસ્થશ્તથી 
વાકેફ કરા્ય હતા અને ઉમેર્યું હત્યં કે, રાજકોટ શહેર તથા શ્જલ્ાના 
ગ્ામર શ્વ્તારોમાં ૧૦૪ની સેવા આપતાં ૨૨ વાહનો, ૬૩ 
ધનવનતરર રથ, ૩૬ સંજીવની રથ (જે ટૂંક સમરમાં જ વધારીને 
૫૬ કરાશે) અને ૩૬ ટેસ્ટિંગ વાન કાર્યરત છે, બસ ્ટેશન, રેલવે 
્ટેશન અને એરપોટ્ય જેવા વધ્ય લોકોની અવર-જવરવાળા 
શ્વ્તારોમાં સતત ટેસ્ટિંગ પ્રશ્ક્રરા હાથ ધરાઈ રહી છે અન ેવધ્યમને 
વધ્ય લોકોને ટ્ેસ કરી ટ્ીટમેનટ અપાઈ રહી છે. મ્યખર સશ્ચવશ્ી 
અશ્નલ મ્યકીમ, મ્યખરમંત્ીના અગ્સશ્ચવ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
આરોગર અગ્ સશ્ચવશ્ી જરશં્ત રશ્વએ કોરોના સકં્રમણન ેખાળવા 
માટે તેમનાં બહ્યમૂલર સૂચનો રજૂ કરાું હતાં.

આ બેઠકમાં મેરર શ્ી પ્રદીપ ડવ, ડેપર્યટી મેરર ડો. દશ્શ્યતા 
શાહ, ્ટેસનડંગ કશ્મટીના ચેરમેન શ્ી પ્યષકરભાઈ પટેલ, ગ્યજરાત 
મર્યશ્નશ્સપલ ફાઇનાનસ બોડ્યના અધરક્ શ્ી ધનસ્યખ ભડંરેી, શ્જલ્ા 
પંચારતના પ્રમ્યખ શ્ી ભૂપતભાઊ બોદર, રાજરસભાના સાંસદ 
શ્ી રામભાઈ મોકરરરા, ધારાસભર શ્ી અરશ્વંદભાઈ રૈરાણી તથા 
શ્ી ગોશ્વંદભાઇ પટેલ, નગરપાશ્લકાના પ્રાદેશ્શક કશ્મશનર શ્ી 
્ત્યશ્ત ચારણ, એરડશનલ કલકેટર શ્ી મહે્યલ દવ,ે પરંડત દીનદરાલ 
ઉપાધરાર હોસ્પટલના તબીબી અધીક્ક ડોકટર પંકજ બ્યચ, મ્યખર 
શ્જલ્ા આરોગર અશ્ધકારી ડો. મીતેશ ભંડેરી તથા અનર ઉચ્ચ 
અશ્ધકારીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

રાજકોટ ફાઇટિ  
અગેન્સટ કોરોના

 » કોરોના સામ ેટેસ્ટિંગ, ટે્શ્સગં અન ેટ્ીટમનેટ સઘન બનાવાશે
 » રાજકોટમાં ૬૬૩૧ બેડ ટૂંક સમરમાં તૈરાર થશે, કુલ 

૭૦૦૦ બેડન્યં આરોજન
 » ઇસનડરન મેરડકલ એસોશ્સએશન દ્ારા હળવાં લક્ણોવાળા 

કોરોનાના દદદીઓ માટે ૬૦૦ બેડ ઊભા કરાશે
 » ગ્યજરાતમાં છેલ્ા સાત રદવસમાં ૧૫,૨૩૧ બેડ વધારા્ય 

છે.
 » સમરસ હો્ટેલ ખાતે ૫૦૦ બેડ, શ્સશ્વલના ટ્ોમા સેનટરમાં 

૨૦૦ બેડ તેમજ અમૃત ઘારલ કમર્યશ્નટી સેનટરમાં ૨૦૦ 
બેડ ટૂંકમાં કાર્યરત કરાશે

 » ગ્ામર કક્ાએ પી.એચ.સી. સેનટરના સહરોગથી શ્વશ્વધ 
સમાજની વાડીમાં  ૧૫ બેડની ક્મતા સાથે ૫૪  
પી.એચ.સીમા ંસરેરાશ ૭૫૦ બડે તરૈાર કરવાન્ય ંઆરોજન

 » રાજર સરકાર દ્ારા 3 લાખ રેમડશે્સશ્વર ઇનજકેશનનો ઓડ્યર 
અપારો છે. રાજકોટને ૧૪થી ૧૫ હજાર ઇનજેકશન 
ફાળવારાં છે.

 » આવનારા રદવસોમાં ખાનગી હોસ્પટલના ડોકટસ્ય દ્ારા 
કરારેલી માંગ મ્યજબ પી.ડી.ર્ય. હોસ્પટલ તેમજ વહીવટી 
તંત્ ઇનજેકશનનો પ્યરવઠો પૂરો પાડશે.

 » રાશ્ત્ કરર્ય્ય શ્વશે મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ફોડ પાડતાં જણાવર્યં હત્યં 
કે રદવસે નાના વેપારીઓ તેમનો રોજગાર વરવસાર કરી 
શકે અને રાત્ે લોકો શ્બનજરૂરી બહાર ન નીકળે, તે માટે 
આ વરવ્થા કરાઈ છે. હાલ રાજર સરકાર દ્ારા લોકડાઉન 
નશ્હ કરવામાં આવે, સાથોસાથ લોકો શ્બનજરૂરી બહાર ન 
નીકળે અન ે્ વેચછાએ લોકડાઉન પાળે, તેમ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ 
અન્યરોધ કરડો છે.

 » ૪૫ વર્યથી નાની ઉિંમરના લોકોને વેસકસનેશન માટે કેનદ્ર 
સરકારની સૂચના મ્યજબ કામગીરી કરવામાં આવશે.

 » હાલ રોજના ં૧૨૫ લાખથી વધ્ય ટેસ્ટિંગ કરારા ંછે જે પહેલાં 
માત્ ૩૫ હજાર જેટલાં થતાં હતાં.

 » આર.ટી.પી.સી.આર. ટેસ્ટિંગ વધારવા રાજરમાં નવાં ૧૧ 
મશીન તેમજ રાજકોટને બે મશીન ફાળવારાં છે. 

 » રાજર સરકાર કોરોનાની કોઈ પણ પ્રકારની પરરસ્થશ્તને 
પહોંચી વળવા સક્મ છે. •

િાથ િૌનો...
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કોસિડ ટા્સક ફોિ્સના તજજ્ઞ ડૉકટિ્સ કહે છે...
ગજુરાત સરકાર દ્ારા કાોવિડ-૧૯ના સંક્રમણનો અટકાિિા અનો નાગવરકાોનો સારી સારિાર ઉપલબ્ધ કરાિિા 

તજ્જ્ઞ ડાૉક્ટરાોના ટાસ્ક ફાોસ્સની રચના કરિામાં આિી છો. તાજોતરમાં ટાસ્ક ફાોસ્સના િવરષ્ઠ સભ્ાોઅો ગાં્ધીનગરમાં 
કાોરાોનાની પ્રિત્સમાન પવરસ્થિવત, કાોરાોના દરમમ્ાન હાોમ આઈસાોલોશનનંુ મહત્િ, ટ્રીટમોનટ પ્રાોટાોકાોલ, કાોરાોનાના 
દદદીઆો માટો રોમડોસસવિર ઇનજોક્શનનાો ઉપ્ાોગ અનો રસીકરણ જોિા વિષ્ાો પર નાગવરકાો અનો ડાૉક્ટરાોનો સતાિતી 
વિવિ્ધ પ્રકારની સમસ્ાઆોનંુ સમા્ધાન થા્ અો પ્રકારો  પત્રકાર મમત્રાો સાથો િાતચીત કરી હતી. 

વિશ્વપ્રસસદ્ધ કાવડ્િ ્ાોલાોસજસ્ટ અનો અોપોક્સ હાટ્સ ઇન્નસ્ટટ્યૂટ, અમદાિાદના ચોરમોન પદ્મશ્ી ડાૉ. તોજસ પટોલ, 
ઇન્નસ્ટટ્યૂટ આોફ પબબલક હોલ થ, ગાં્ધીનગરના ડા્રોક્ટર ડાૉ. વદલીપ માિળંકર, ઝા્ડસ હાોસ્્પટલ, અમદાિાદના 
ડા્ાબોટાોલાોસજસ્ટ ડાૉ. િી. અોન. શાહ , ઈનફોન્ક્સ્શ વડસીઝ કનસલટનટ અનો સ્ટમલ્િં ગ હાોસ્્પટલ, અમદાિાદના 
ઇનફોક્શન વડવિઝનના ડા્રોક્ટર શ્ી ડાૉ. અતુલ પટોલ, જાણીતા પલમાોનાોલાૉસજસ્ટ અનો સ્ટમલ્િં ગ હાોસ્્પટલના વક્રવટકલ 
કોર ્ પોશશ્ામલસ્ટ ડાૉ. તષુાર પટોલ અનો અોપાોલાો હાોસ્્પટલના વક્રવટકલ કોર ્ પોશશ્ામલસ્ટ ડાૉ. મહમષ્િ  દોસાઈઅો વિવિ્ધ 
વિષ્ાો પર વિ્્તૃત મામહતી આપી હતી.

અમદાિાદનરી એપેકિ હાટ્સ 
ઈસન્સટ્યૂટના ચેરમેન અને 
કારડ્સ્યોલોસજ્સટ પદ્મશ્રી  

ડૉ. તેજિ પટેલ
અમદાવાદની એપેકસ હાટ્ય 

ઇસન્ટટ્ૂટના ચેરમેન અને 
કારડ ્યરોલોશ્જ્ટ પદ્મશ્ી ડૉ. 
તેજસ પટ ેલે જણાવર્યં  છ ે ક ે, 
કોરોનાના સંક્રમણથી બચવા 
માટે સૌ નાગરરકો મા્ક પહેરે 

અને જે ન પહેરતા હોર તેમને ફરશ્જરાત પહેરવા 
સમજાવીશ્યં તો જ બચી શકીશ્યં, કેમ કે આ એક અલગ 

પ્રકારનો વારરસ છે જે શ્શરાળો, ઉનાળો અને ચોમાસામાં પણ 
પ્રસરડો છે. એટલે આપણે મા્ક પહેરીએ, વારિંવાર હાથ ધોઈએ 
અને સોશરલ રડ્ટનસ જાળવીએ રાજર સરકાર અસરકારક 
કામગીરી કરી રહી છે તરાર ેપ્રજાકીર સહરોગ પણ એટલો જ  
અશ્નવાર્ય છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, કોશ્વડ-૧૯ના કસે નવેમબર -૨૦૧૯માં 
શરૂ થરા. વારરોલોજીના શ્નષણાતોના મતે આ વારરસ સામે 
ભારતના તબીબોએ જે ટ્ીટમેનટ પ્રોટોકોલ આપરા એની નોધ 
શ્વવિે પણ લીધી છે. પ્રથમ ફેઇઝમાં આપણા પ્રરાસોના કારણે 
એક તબક્કે કોરોના જશે એવી પરરસ્થશ્ત જોવા મળી, પરિંત્ય 
કમનસીબે બીજો તબક્કો વધ્ય ગંભીર છે તરારે આપણે ્વરં 
જાગૃત બનવાની જરૂર છે નહીં કે ગભરાવાની જરૂર છે. 

ડૉ. પટેલે ઉમેર્યું કે,સંક્રમણને રોકવા માટે દેશભરમાં જે 
વેસકસનેશનની કામગીરી થઈ રહી છે તરારે સૌ નાગરરકોએ 
ગભરારા વગર વેસકસન લઈ લેવી જોઈએ. કોમોશ્બ્યડીટી હોર 

અને ્ ટબેલ દદદી હોર તેમણે પણ કોઈ શ્ચંતા કરા્ય વગર વેસકસન 
લઈ લેવી જોઈએ. તેમણે કહ્ં કે, આપ વેસકસન લેશો તો કોરોના 
નહીં થાર એવ્યં નથી, પરિંત્ય સંક્રશ્મત થવાથી બચશો અને 
વારરલલોડથી બચી શકાશે અને મૃતર્યથી બચી શકાશે અને 
અનરને સંક્રમણ નહી ફેલાવવા માટે સ્યપર ્પ્રેડર નહીં બનો 
જો દેશભરમાં ૭૦ ટકા લોકો વેસકસન લઈ લેશે તો જ હડ્ય 
ઇમર્યશ્નટી આવશે એટલા માટે સૌએ રસી લઈ લેવી અતરંત 
જરૂરી છે. 

તેમણે કહ્ં કે, લોકડાઉન એ સંક્રમણ રોકવાનો કોઈ ઉપાર 
નથી, સંક્રમણની ચેઇન તોડવી એ પણ જરૂરી છે, પરિંત્ય ચેઇન 
તોડવા માટે આપણે સૌએ મા્ક પહરેવ્યં, રોગર સોશ્શરલ 
રડ્ટસનસંગ જાળવવ્યં અને શ્બનજરૂરી ટોળામાં એકત્ ન થવ્યં એ 
જ અસરકારક નીવડશે 

ડૉ. રદલરીપ માિળંકર: પબ્લક હેલથ ઇબન્સટટ્યૂટના 
સન્યામક અને કોસિડ ટા્સક ફોિ્સના િદ્સ્ય 

પસબલક હેલથ ઇસન્ટટૂ્ટના 
શ્નરામક અને કોશ્વડ ટા્ક 
ફોસ ્યના સદ્ર ડૉ. રદલીપ 
માવળિંકરે જણાવર્યં કે, કોરોના 
સામેની લડતમાં આપણે "એસ.
એમ.એસ." (સેશ્નટાઇઝેશન, 
મા્ક, સોશ્શરલ રડ્ટનસ) અને 
ટી.ટી.ટી. (ટ ેસ્ટ િંગ, ટ્ે શ્સંગ, 
ટ્ ીટમે નટ)  બાદ હવે  3વી . 
( વે સકસનેશન,  વે સ નટલેશન, 

વલનરેબલસ કેર)ન્યં સૂત્ પણ અપનાવવ્યં પડશે.

િંિાદ
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કોરોના સામેની લડતમાં લોકો વેસનટલેશન (હવા-ઉજાસને 
ભૂલી રહ્ા છે. સંક્રમણથી બચવા ઘરોમાં વેસનટલેશન ખૂબ જ 
અગતરન્યં છે તથા એર કસનડશશ્નંગ સ્યશ્વધાઓનો ઉપરોગ 
ટાળવો પણ શ્હતાવહ છે, તેમણે વધ્યમાં કહં્ કે, કોરોના 
વારરસના નવા ્ટ્ેન, વેસકસન લીધા બાદ પણ વરશ્ક્તન્યં 
કોરોના સંક્રશ્મત થવ્યં અને એક વાર કોશ્વડ દદદી બનરા બાદ 
ફરી બીજી વાર સંક્રશ્મત થવાના રક્સાઓના હજી વધ્ય સઘન 
અભરાસ જરૂરી છ ેજે ભારતને શ્વવિના તજજ્ઞો કરી રહ્ા છે. 

ડૉ. માવળિંકરે સૂચન કરતાં કહ્ં કે, ર્યવાનો સશ્હત તમામ 
લોકોએ શ્બનજરૂરી પ્રવાસ ટાળવો જોઈએ, કારણ કે કોરોનાના 
બીજા વેવમાં પહેલા વેવથી ત્ણ ગણી ઝડપે સંક્રમણ ફેલાઈ 
રહ્ં છે.

તેઓએ શ્વવિાસ વરક્ત કરડો કે, ડ્રગસ સપલાર ચેઇન 
મેનેજમેનટ અને આવશરક સંસાધનો (લોશ્જસ્ટક)ના મેનેજમેનટ 
થકી દદદીઓની સારવારને સ્યશ્નશ્ચિત કરી શકાશે. કોરોના 
સંક્રમણ શ્વશે લોકોને જાગૃત કરવા માટે સંચાર માધરમોએ પણ 
અગતરની ભૂશ્મકા ભજવવી પડશે. 

ડૉ. િરી. એન. શાહ: 
ઝા્યડિ કરેડલામાં 

ડા્યાસબરટ્યૉલૉસજ્સટ તરરીક ે
કા્ય્સરત િરરષ્ ડૉકટર-

સનષણાત 
ડારાશ્બરટરલૉશ્જ્ટ ડૉ. વી. 

એન. શાહે જણાવર્યં કે, કોરોનાની 
‘વોર-લાઇક’ સ્થશ્ત સામે લડવા 
મ ાટ ે ‘મ ાસ મ્યવમે ન ટ ’  શરૂ 

કરવાની જરૂર છે. ગામે-ગામ, તાલ્યકે-તાલ્યકે અને 
શ્જલ્ે-શ્જલ્ે સૌએ સશ્મશ્તઓ બનાવીએ, SMS 
તથા વે સકસનેશનની જાગૃશ્ત ફ ેલાવીને  તેમના 

શ્વ્તારમાં કોશ્વડ-૧૯ની પ્રવેશબંધી માટે કડકાઈપૂવ્યકન્યં 
અશ્ભરાન ચલાવવ્યં જોઈએ. 

હાલ કોશ્વડ-૧૯નો ર્યક ેવેરરરનટ આપણા દેશમાં છે, જે 
ચારથી છ ગણી ઝડપથી ફેલાઈ રહ્ો છે. કોઈ એક વરશ્ક્તને 
જો ઘરમાં કોશ્વડ-૧૯ પોશ્ઝરટવ આવે તો તે ઝડપભેર ઘરના 
અનર સભરોને પણ ચેપગ્્ત બનાવે છે. આ પરરસ્થશ્તને 
શ્નવારવા આપણી પાસે વેસકસનેશન (રસી) ઉપલબધ છે. 
વેસકસનેશન (રસી) આ રોગની અટકારતનો હલ છે. આપણી 
પાસે રસી આવી ગઈ છે. અને મોટી ઉિંમરના કોમોશ્બ્યડ 
સશ્હતના લોકોને તે આપી શકાર છે. 

ડૉ. વી. એન. શાહે કહં્ કે, પ્યન: આજે એક વર્ય બાદ 

કોશ્વડ-૧૯ની અટકારત શ્વશે ચચા્ય કરવા માટે એકઠા થરા 
છીએ તરારે એસ.એમ.એસ.ના પાલનની પ્યન્યરશ્ક્ત જરૂરી છે. 
આ સાથે જ આપણે રસીકરણને પ્રોતસાહન આપવાન્યં છે. 

શ્ી શાહ ે ્પષ્ટપણે કહ્ં ક ે,  રસી સંદભ ગે ફ ેલારેલી 
ગેરમાનરતાઓને દૂર કરવી પડશે. દેશમાં અપારેલા રસીના 
કરોડો ડોઝની સામે આડઅસરના માત્. ૦.૦૦૧% થી ઓછા 
રક્સા આવતા હોર તરારે રસીના આ પાસા અંગે લોકોને 
જાગૃત કરવા અતરંત જરૂરી છે.

અતુલ પટેલ: ડા્યરકેટર, 
ઇનફેબકશ્યિ રડસિઝન 

્સટસલિંગ હોબ્સપટલ, 
અમદાિાદ 

ક ો ર ો ન ા ન ા  દ દ દી ઓ ન ી 
સારવારને લઈને અનેક ઊભી 
થઈ રહેલી ગેરસમજ અંગે વાત 
કરતાં ડૉ. અત્યલ પટેલે જણાવર્યં 
કે, કોરોના વારરસનો શ્શકાર 
બનેલા ૮૦ ટકા દદદીઓમાં મોટા 

ભાગે સામાનર લક્ણો જોવા મળી રહ્ાં છે, જેમાં માથ્યં 
દ્યખવ્યં, શરીર દ્યખવ્યં ક ેપછી સામાનર તાવ કે શરદી 

મ્યખર લક્ણો છે. તરારે આ પ્રકારનાં લક્ણો ધરાવતા દદદીઓએ 
ગભરાવાની જરૂર નથી, માત્ ઘરે આઇસોલેટ થઈને પણ 
ઝડપથી રરકવરી શકે છે.

કોરોનાનાં સામાનર લક્ણો ધરાવતા દદદીઓ ઝડપથી કેવી 
રીતે રરકવરી મેળવી શકે છે તેના પર વાત કરતા અત્યલ પટેલે 
જણાવર્યં કે, કોરોનાનાં સામાનર લક્ણો ધરાવતા દદદીઓએ ખૂબ 
જ આરામ કરવો જોઈએ, ખૂબ માત્માં પ્રવાહી લેવ્યં જોઈએ 
તેમજ ડોલો. ક ેપેરાશ્સટામોલ લઈને ઝડપથી રરકવરી મેળવી 
શકાર છે. કોરોનાનાં સામાનર લક્ણો ધરાવતા દદદીઓએ 
ટોશ્સશ્લઝ્યમેબ અને રેમેરડશ્સશ્વર જેવાં ઇનજેકશન લેવાનો 
આગ્હ ન રાખવો જોઈએ. આ પ્રકારનાં ઇનજેકશનથી સામાનર 
કોરોનાનાં લક્ણો ધરાવતા દદદીને આડઅસર થઈ શકે છે.

ડૉ. અત્યલ પટેલે વધ્યમાં જણાવર્યં કે, કોરોનાનાં સામાનર 
લક્ણો ધરાવતા દદદીઓન્યં ઓસકસજનન્યં લેવલ 94થી વધાર ે
હોર તો આવા દદદીઓને હોસ્પટલમાં એડશ્મટ થવાની કે પછી 
કોઈ પણ પ્રકારનાં ઇનજેકશન લેવાની જરૂર નથી. આવા દદદીઓ 
માત્ ઘરે આરામ કરીને સાજા થઈ શકે છે.

કોરોનાના ં ગભંીર લક્ણો ધરાવતા દદદીઓએ શ્ય ં સાવચતેી 
રાખવી જોઈએ તનેા પર માગ્યદશ્યન આપતા ંડૉ. અત્યલ પટેલ ેજણાવર્યં 
કે, કોરોના વારરસ એ ચપેી વારરસ કરતા ંઇનરલમેેટરી રડસીઝ 

િંિાદ
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(સોજો આવતી બીમારી) છે. આ વારરસ જરારે શરીરના અદંરના 
ભાગ સ્યધી પહોંચી જાર છે તરારે ફેફસાં તમેજ રકડની, લીવર અને 
આતંરડા ંજવેા ંઅનર અગંોમા ંપણ સોજો આવી જાર છે. 

ડેકઝાશ્મથેસોન(સ્ટરોઇડ) દવા અંગે તેમણે વધ્યમાં જણાવર્ય ં
કે આ દવા કોરોના દદદીઓનો જીવ બચાવનારી લાઇફ સેશ્વંગ 
ડ્રગઝ છે, પણ જરારે ડેકઝાશ્મથેસોન પર આ વારરસ કંટ્ોલમાં 
આવતો નથી તરારે અનર લાઇફ સેશ્વંગ ડ્રગઝ ટોશ્સશ્લઝ્યમેબ 
આપવાથી દદદીઓમાં રરકવરીમાં વધારો જોવા મળે છે. 
ડેકઝાશ્મથેસોન અને ટોશ્સશ્લઝ્યમેબ આ બંને દવાઓ કોરોનાના 
દદદીઓને ઝડપથી રરકવર કરે છે એમ તેમણે વધ્યમાં ઉમેર્યું હત્યં.

રેમડેશ્સશ્વર કરા સંજોગોમાં લેવાં જોઈએ તે અંગે માશ્હતી 
આપતાં ડૉ. અત્યલ પટેલે જણાવર્યં કે, કોરોના વારરસનાં ગંભીર 
લક્ણો ધરાવતા દદદીઓને ઓસકસજન આપવાની જરૂર પડે 
તેવા સંજોગોમાં દદદીઓને શરૂઆતના પાંચ રદવસ રેમડેશ્સશ્વર 
આપવામાં આવે છે. ર ેમડેશ્સશ્વર ઇનજેકશન આપવાથી 
કોરોનાના દદદીઓને ઝડપથી રરકવરી થાર છે, પણ મૃતર્યદર 
ઘટાડી શકાતો નથી. રેમડેશ્સવીર લાઇફ સેશ્વંગ ડ્રગ નથી તેમ 
તેમણે ઉમેર્યું હત્યં. 

ડૉ અત્યલ પટેલે જણાવર્યં કે, કોરોનાનાં સામાનર લક્ણો 
ધરાવતા દદદીઓ ઉપરાંત એવા દદદીઓ જેમને ઓસકસજનની 
જરૂર નથી એવા દદદીઓને રેમડેશ્સશ્વર ઇનજેકશન લેવ્યં જોઈએ 
નહીં. આ ઇનજેકશનની કરારેક આડઅસર થાર છે તથા રકડની 
અને શ્લવરને પણ અસર કરી શક ેછે.

ડૉ. તુષાર પટલે: પલમોનોલૉસજ્સટ એનડ સક્રરટકલ 
કેર ્સપેશ્યાસલ્સટ, ્સટસલિંગ 

હોબ્સપટલ, અમદાિાદ
કોરોનાના દદદીઓ માટે હોમ 

આઇસોલેશન પણ અત રંત 
ઉપરોગી અને કારગત ઉપાર છે, 
અને  એટલે  જ ગ્યજર ાતમાં 
આરોગર ધનવનતરર રથ અને 
સંજીવની રથનો પ્રરોગ ખૂબ 
સફળ થરો છ ે.  ક ોર ોનાના 

દદદીઓએ ઘરમા ંpulse oximeter રાખવ્ય ંજોઈએ 
અને ઓસકસજનન્યં લેવલ ચેક કરવ્યં જોઈએ. ઉપરાંત 
એક થમડોશ્મટરની વરવ્થા પણ રાખવી જોઈએ અને 

શરીરન્યં ટેમપરેચર સતત ઑબઝવ્ય કરવ્યં જોઈએ. દર આઠ-આઠ 
કલાકે પેરાશ્સટામોલ લેવી જોઈએ અને આ રીતે તાપમાનને 
કંટ્ોલમાં રાખવ્યં જોઈએ. ૯૫થી ઓછ્યં ઓસકસજન લેવલ જાર 
તો જ શ્ચંતા કરવી જોઈએ. ઘરે રહેલા દદદીને વિાસ ચડે, 

ઓસકસજન લેવલ ૯૦થી ૯૪ જેટલ્યં ઓછ્યં થાર, એક વાકર 
બોલતાં પણ હાંફી જવાર, ખૂબ અશશ્ક્ત લાગે અને પોતાન્યં કામ 
ન કરી શકે એવી સ્થશ્ત લાગે એવા દદદીઓએ જ હોસ્પટલમાં 
જવ્યં જોઈએ.

કોરોનાની મ્યખર સારવાર જ ઓસકસજન છે. ઓસકસજન 
પરા્યપ્ત માત્ામાં મળી રહે તો દદદીને વાંધો આવતો નથી. આ 
ઉપરાંત હોમ આઇસોલેશનમાં રહેલા દદદીએ ઊલટા સૂઈ જવ્યં 
ખૂબ જરૂરી છે. ઊલટા સૂઈ જવાથી ઘણો ફારદો થાર છે. 
દદદીએ રોગ અને પ્રાણારામ પણ શ્નરશ્મત કરવા જોઈએ.
કોરોનાના દદદીઓએ ગભરાવાની સહજે પણ જરૂર નથી. હવે 
તો ઘણા દદદીઓ વેસનટલેટર પરથી પણ પાછા આવી રહ્ા છે.

બાળકો અને ર્યવાનોમાં આ વખતે કોરોનાનાં લક્ણો વધારે 
દેખાઈ રહ્ાં છે. અગાઉના ્ટ્ેઇનમાં બાળકો એશ્સમપટોમેરટક 
રહ્ા હતા, આ વખતના ્ટ્ેઇનમાં બાળકો પણ શ્સમપટોમેરટક 
દેખારાં છે. બાળકોમાં ઝાડા, પેટમાં દ્યખાવો, તાવ, સામાનર 
ઠિંડી જેવાં જ્યદાં જ્યદાં શ્સમપટમસ દેખાઈ રહ્ાં છે.

ડૉ. મહસષ્સ દેિાઈ: સક્રરટકલ કરે ્સપેશ્યાસલ્સટ,
એપોલો હોબ્સપટલ 

ક ો ર ો ન ાન ા  વ ા ર રસમ ાં 
વે રરરેશન ખૂબ જ છે. દર ેક 
દદદીની તાસીર અલગ હોર છે, 
દરેક દવા પ્રતરેન્યં દરેક વરશ્ક્તન્યં 
રરએકશન અલગ હોર છ ે. 
વારરસ ભલે એકનો એક હોર, 
પણ દરેક દદદીમાં સલિશ્નકલ 
શ્પશ્ચિ્ચ અલગ હોઈ શક ે.
કોરોનાના ૮૦ ટકા દદદીઓને 

કોઈ સારવારની આવશરકતા હોતી નથી. શ્નરશ્મત 
રીતે પેરાશ્સટામોલ લો, ખૂબ પાણી પીઓ અને 
ઓસકસજન લેવલ જાળવી રાખો - એટલ્યં જ જરૂરી 

છે. માત્ ૨૦ ટકા લોકોને હોસ્પટલાઇઝેશનની આવશરકતા 
હોર છ,ે તેમાંથી પણ માત્ પાંચ ટકા લોકો કે જે કો-મોશ્બ્યડ 
છે એમને જ iccuની જરૂર પડતી હોર છે.

કોરોના સાથેના એક વર્ય પછી હવે આપણી પાસે 
આતમશ્વવિાસ છે કે દદદી વેસનટલેટર પર હોર તો પણ રોગર 
સારવારથી આપણે બહાર લાવી શકીએ છીએ. કોરોનાનાઘણા 
દદદીઓ માત્ પેશ્નકથી હોસ્પટલમાં જાર છે, દરેક દદદીઓને 
હોસ્પટલમાં જવાની જરૂર નથી. મોટા ભાગના દદદીઓ 
હોસ્પટલમાં ગરા શ્વના જ હોમ આઇસોલેશનમાં સારવારથી 
સારા થઈ શકે છે. •

િંિાદ
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કોરોના િામેનરી લડતમાં 
IMAના તબરીબોને જોડાિા CMનું આહ્ાન

મ્યખરમતં્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીના અધરક્્થાન ેગાધંીનગર 
ખાતથેી મ્યખર સાત શહેરોના IMA પ્રમ્યખ-હોદે્દારો સાથ ેકોરોના 
શ્નરંત્ણ અંગે ઈ-સંવાદ રોજારો હતો. ઇસનડરન મેરડકલ 
એશોશ્સરેશન સંલગ્ન તબીબોને આહ્ાન કરતાં મ્યખરમંત્ીશ્ીએ 
જણાવર્યં હત્યં કે, રાજરમાં કોરોનાના વધતા કેસ સામે હોસ્પટલ, 
બેડ અને અનર સંસાધનોની સંખરા વધારવા માટે પ્રરાસરત રાજર 
સરકાર સાથે ઇસનડરન મેરડકલ એસોશ્સરેશનના તમામ શાખાના 
તબીબો જોડાર તે સમરની માંગ છે. 

રાજર સરકાર આગામી સંભશ્વત પરરસ્થશ્તઓન્યં આકલન 
કરી કાર્યરીશ્ત-નીશ્ત ઘડી રહી છે. માનવસસંાધનની માગંન ેપહોંચી 
વળવા આરોગર ક્ેત્ે આવશરક તમામ ભરતીઓ કરવાની શ્જલ્ા 
વહીવટી તંત્ને છૂટ આપી છે. સરકારે આરોગર શ્વભાગની 
હોમીરોપથી, આર્યવગેરદક જેવી તમામ શાખાના આરોગર કમદી- 
તબીબોને કોશ્વડ દદદીઓની સારવારમાં જોડા છે તરારે ઇસનડરન 
મેરડકલ એસોશ્સરેશનની ભશૂ્મકા પણ એટલી જ મહત્વની હોવાન્યં 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્યં હત્યં.

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલે IMAના સભરો 
સાથેના ઈ-સંવાદમાં જણાવર્યં હત્યં કે, રાજરભરના IMAના 
તબીબો ફેશ્મલી ડૉકટરની જેમ ટેક્ોલોજીના માધરમથી પરોક્ કે 
પ્રતરક્ રીત ેકોરોનાના દદદીન્ય ંકાઉસનસશ્લગં-સારવાર કરે ત ેવત્યમાન 
સમરની તાતી જરૂરરરાત છે. કોરોનાના દદદીને ફોન ઉપર કે 
શ્વરડરો કોલના માધરમથી તેની સાથે વાતચીત કરીને સારવાર 
આપી શકાર અન ેજરૂર જણાર તો જ હોસ્પટલમા ંદાખલ થવાની 

સલાહ આપીએ આમ કરવાથી સામાનર લોકોમાં કોરોનાનો ડર 
ઓછો થશે. મ્યખરમંત્ીશ્ીના સશ્ચવશ્ી અશ્વિનીકુમારે રાજરમાં 
કોરોના સંક્રમણ અને આરોગર માળખાની વત્યમાન સ્થશ્ત અંગે 
શ્વ્તૃત આંકડાકીર શ્વગતો આપત્યં પ્રેઝનટેશન આપર્યં હત્યં. 

રાજકોટમા ંIMAના ૧૨૦ જટેલા તબીબોએ સમરસ કોશ્વડ 
હોસ્પટલમાં સેવા આપવાનો શ્નણ્યર કરડો છે. અમદાવાદ 
IMAના હોદે્દારોએ જરૂરી તમામ સહરોગ આપવાની સરકારને 
ખાતરી આપી છે. આરોગર કમદીઓ અને IMAના તબીબોએ 
સાથ ેમળીન ેસ્યરત, વડોદરા, મહેસાણાન ેકોરોનામ્યક્ત બનાવવાનો 
શ્નધા્યર વરક્ત કરારો છે, જરારે આણંદ શ્જલ્ામાં IMAના કુલ 
૪૫૦ જેટલા તબીબો વહીવટી તંત્ સાથે સતત સંકલનમાં રહીને 
કોરોનાના દદદીઓને સેવા આપી રહ્ા છે. ભૂજ-કચછમાં IMA 
દ્ારા હેલપલાઇન પણ શરૂ કરાઈ છે. •

સિચાર સિમશ્સ
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વડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ રાજરોના મ્યખરમતં્ીશ્ીઓ 
સાથે તાજેતરમાં શ્વરડરો કોનફરનસ કરીને કોરોનાની પરરસ્થશ્ત 
અને રસીકરણની રણનીશ્તની શ્વ્તૃત સમીક્ા કરી હતી. વડા 
પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ કોરોના શ્નરંત્ણ માટે અમલી 
બનાવાતા રાશ્ત્ કફ્ફરનેૂ 'કોરોના કરરૂ્ય' કહીન ેનાગરરકોન ેકોરોના 

આન્યરંશ્ગક વત્યણૂક અપનાવવા પર શ્વશેર સમજણ આપવા ભાર 
મૂકરો હતો. વેસકસન લીધા પછી પણ મા્ક, સોશ્શરલ રડ્ટસનસંગ 
અને વારિંવાર હાથ ધોવા - આ બાબતોન્યં પાલન આવશરક છે. 
'દવાઈ ભી ઔર કડાઈ ભી' આ બાબતે કોઈ જ કોમપ્રોમાઇઝ નહીં 
કરવા તેમણે આગ્હ રાખરો હતો. 45 વર્યથી વધ્ય વરની 

કોરોના િામેનરી લડાઈ તેના સનણા્સ્યક તબક્ામાં પહોંચરી
નાગરરકોએ િાિચેતરી અને િાિ્ધાનરી રાખરીને 

મહામારરીનો િામનો કરિો પડશે
આઝાદ ભાર્માં કોરોના નામની મહામારીની બીજી લહેરે ન કલપી હોર ્ેિી સ્થવ્નું સર્યન કરુું છે તરારે રાજર સરકાર 
ભાર્ સરકાર સાથે મળીને કોરોનાને હરાિિા સંકલપબદ્ધ રી્ે કામગીરી કરી રહી છે. કોરોનાની પ્રથમ લહેરનો સમગ્ર 
રાજરે સફળ્ાપૂિ્યક સામનો કરયો, રેનું અનુમોદન ડબલરુ. એચ.ઓ. (WHO)અને હાઈકોટ્ય દ્ારા કરિામાં આવરું, પણ 
કોરોનાએ જાણે િચ્ે થોડાક દદિસો વિરામ લીધો હોર, િર્ય 2021ના માચ્ય મવહનામાં  અચાનક કોરોનાના કેસોમાં િધારો 
જોિા મળરો. તરારે કોરોના મહામારીનો મક્કમ્ાપિૂ્યક સામનો કરિા ગરુરા્ સરકાર ્ રૈાર છે. રાજરની ્ મામ હોસ્પટલો, 
્બીબી ્ટાફ ્થા સરકારી ્ંત્રને કોરોનાને મા્ કરિા કામે લાગરાં છે. ગુરરા્ રાજરમાં રસીકરણની ઝડપ અનર 
રાજરોની સાપેક્ષમાં ખૂબ સારી છે. અને કેનદ્ર સરકારના વનદદેશ મુરબ વનર્ સમરમાં રસીકરણ પૂણ્ય કરી લેિાશે. તરારે 
કોરોનાની બીજી લહેરનો આપણે સૌ મક્કમ્ાપૂિ્યક સામનો કરીશું ્ેિો વિશ્ાસ છે. 

કોરોના કાળમાં જનસહતનાં િાત સનણ્સ્યો કરતાં મુખ્યમંત્રીશ્રી
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 

નીશ્તનભાઇ પટેલની અધરક્તામાં મળેલી કોર કશ્મરટની બેઠકમાં 
રાજરમા ંવધતા જતા કોરોના સંક્રમણ શ્નરતં્ણ સંદભગે સાત જટેલા 
અતરંત મહતવપૂણ્ય શ્નણ્યરો લેવામાં આવરા છે. રાજરમાં કોરોના 
સંક્રમણની પ્રવત્યમાન સ્થતીમાં સંક્રશ્મતોની સારવાર માટે 
ઓકસીજન સપલાર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તેવી સંવેદના સાથે 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ આ સપલાર સ્યશ્નશ્ચિત કરવા ખાસ તાકીદ કરી 
હતી. તદઅન્યસાર, બેઠકમાં એવો શ્નણ્યર લેવામાં આવરો છે કે, 
રાજરમાં ઓકસીજનન્યં ઉતપાદન કરનારા ખાનગી ઉતપાદકોએ 
પોતાના ઉતપાદનના ૬૦ ટકા કોરોના સંક્રમણ શ્નરંત્ણ માટે 
તબીબી સ્યશ્વધાઓ હેત્યસર આરોગર ક્ેત્ માટે આપવાના રહેશે. 
માત્ ૪૦ ટકા ઉતપાદન સપલાર તેઓ ઔદ્ોશ્ગક વપરાશ માટે 
ઉપરોગમાં લઇ શકશે. 

મ્યખરમતં્ીશ્ી અન ેનારબ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ રાજરમા ંમહાનગરપાશ્લકા 
ધરાવતા આઠ મહાનગરોમા ંપ૦૦-પ૦૦ બડેના કોશ્વડ કેર સનેટર શરૂ 
કરવા તમેજ તનેી તબીબી કામગીરીના સ્યપરશ્વઝન, દેખરેખ સકંલન 
માટે અમદાવાદ, સ્યરત, વડોદરા, રાજકોટ, જનૂાગઢ, જામનગર, 
ભાવનગર અન ેગાધંીનગર માટે આઠ IAS-IFS અશ્ધકારીઓને 
શ્વશરે જવાબદારી સોંપી છે. સબંશં્ધત શ્જલ્ાઓમા ંજરૂરરરાત મ્યજબ 
શ્જલ્ા કલકેટરશ્ી, મર્યશ્નશ્સપલ કશ્મશનરશ્ી આવા ડડેીકેટેડ કોશ્વડ 
હેલથ સેનટર, કોશ્વડ કેર સનેટરની મજં્યરી આપી શકશ.ે 

રાજરમાં કોશ્વડ-19 દદદીઓની સંખરામાં થઇ રહેલા સતત 
વધારાન ેધરાનમા ંરાખીન ેકોર કશ્મરટમા ંએવો પણ શ્નણ્યર લવેામાં 
આવરો છે કે રાજરમાં ખાનગી નશ્સુંગ હોમ, કલીનીકસ આઇ.
સી.ર્ય કે વેનટીલેટરની સ્યશ્વધા શ્વના ડેડીકેટેડ કોશ્વડ હેલથ સેનટર 
અને ડેડીકેટેડ કોશ્વડ કેર સેનટર શરૂ કરી શકશે. આવા ડેડીકેટેડ 

કિર ્સટોરરી
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કોશ્વડ હેલથકેર સેનટર માટે પ્રશ્તરદન વધ્યમાં વધ્ય રૂ. બે હજાર અને ડેડીકેટેડ કોશ્વડ કેર સેનટર 
માટે પ્રશ્તરદન મહત્તમ ૧પ૦૦ રૂશ્પરા ચાજ્ય લઇ શકાશ.ે આ ચાજ્યમા ંરેમડીસીવીર ઇનજકેશનની 
રકંમતોનો સમાવેશ થતો નથી એટલે કે આવા ઇનજેકશનનો ચાજ્ય અલારદો લેવામાં આવશે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ પટેલે રાજરમાં 
સોલા શ્સવીલ હોસ્પટલ, એસ.વી.પી. હોસ્પટલ અમદાવાદ, ગ્યજરાત કેનસર સોસારટીની 
હોસ્પટલ તેમજ એલ.જી. અને નગરી હોસ્પટલ અમદાવાદ આ બધી જ હોસ્પટલોમાં કોરોના 
સકં્રશ્મતો માટે રેમરડસીવીર ઇનજકેશન આગામી ત્ણથી પાચં રદવસમા ંનશ્હિં નફો નશ્હ ન્યકશાનના 
ધોરણે સંબંશ્ધત હોસ્પટલના મેડીકલ ્ટોસ્યમાંથી ઉપલબધ કરાવાશે તેવો પણ સંવેદનશીલ 
શ્નણ્યર કોર કશ્મરટમાં કરડો છે. 

કોરોનાનો વરાપ અને ચેપ ફેલાતો અટકાવવા મા્ક અશ્નવાર્ય છે. એટલ્યં જ નશ્હ, રોગર 
રીતે અને રોગર મા્ક પહેરવાથી ચેપ લાગવાની સંભાવના ઘટી જાર છે. આ સંદભ્યમાં સૌ 
શ્ટ્પલ લેરર મા્કનો ઉપરોગ કરે તે શ્હતાવહ છે. મ્યખરમંત્ીશ્ી-નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ આ 
સમગ્ શ્વરરની ગભંીરતા ધરાન ેલઇન ેએવો શ્નણ્યર કરડો છે કે, રાજર સરકાર બધી જ APMC 
અને અમૂલ પાલ્યર પરથી નજીકના ભશ્વષરમાં શ્ટ્પલ લેરર મા્ક માત્ રૂ. ૧ ની નજીવી રકંમતે 
ઉપલબધ કરાવશે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી, નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્નશ્તનભાઇ પટેલની અધરક્તાની 
આ કોર કશ્મરટ બેઠકમાં રાજરની સમગ્તરા કોશ્વડ-19 કોરોનાની સ્થતીની શ્નરમીત પણે 
સમીક્ા હાથ ધરવામાં આવે છે. આ બેઠકમાં અશ્ધક મ્યખર સશ્ચવ શ્ી એમ. કે. દાસ, આરોગર 
અગ્ સશ્ચવ ડૉ. જરંતી રવી, ફૂડ એનડ ડ્રગ કશ્મશનર શ્ી શ્હતેશ કોશ્રરા તેમજ આરોગર 
કશ્મશનર શ્ી જરપ્રકાશ શ્શવહરે સશ્હતના વરરષ્ અશ્ધકારીઓ પણ જોડારા હતા.

આવશરકતા પર ભાર મૂકરો 
હતો. તેમણે તમામ રાજરોને 
ટેસ્ટિંગ પર શ્વશેર ધરાન કેસનદ્રત 
કરવા અન્યરોધ કરડો હતો. 

વડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદી સાથે શ્વરડરો કોનફરનસમાં 
ભાગ લેતાં  મ્યખરમંત્ી શ્ી 
શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્ય ં
હત્ય ંકે, ગ્યજરાત ેકોરોના પર ખબૂ 
જ ઝડપથી શ્નરંત્ણ મેળવવા 
ટેસ્ટિંગ, ટ્ેશ્સંગ અને ટ્ીટમેનટની 
્ટ્ેટેજી પર શ્વશેર ધરાન કેસનદ્રત 
કર્યું છે. ગ્યજરાતમાં પ્રશ્તરદન 
સરેરાશ એક લાખથી વધારે ટે્ટ 
કરવામાં આવી રહ્ા છે, જેમાંથી 
40,000 જેટલા આર. ટી. પી. 
સી. આર. ટે્ટ છે. માચ્યની 

શરૂઆતમા ંપ્રશ્તરદન લગભગ 8,000 જટેલા આર.ટી.પી.સી.આર. 
ટે્ટ કરવામાં આવતા રહ્ા હતા, જે આજે 40,000 પહોંચાડવામાં 
આવરા છે. આગામી રદવસોમાં પ્રશ્તરદન 60,000 જેટલા આર.

ટી.પી.સી.આર. ટ ે્ ટ કરવાન્યં 
ગ્યજરાતન્યં લકરાંક છે.

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, રાજરમાં 
સરકારી અન ેખાનગી હોસ્પટલોમાં 
ક ોર ોનાના દદદીઓની સઘન 
સારવાર થઈ રહી છે. છેલ્ા એક 
અઠવારડરા દરશ્મરાન ગ્યજરાતમાં 
10 હજાર જટેલા નવા બડે ઉપલબધ 
કરાવવામાં આવરા છે, જે પૈકીના 
1500 બેડ ઓસકસજન બેડ છે અને 
1000 જેટલા આઇ.સી.ર્ય. બેડ 
વધારવામાં આવરા છે.

શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવર્યં હત્યં કે, ગ્યજરાત સરકારે 
કોરોનાના શ્નરંત્ણ માટે અનેક 
મહત્વના શ્નણ્યરો કરા્ય છે. તા. 1લી 
એશ્પ્રલથી ગ્યજરાતમાં આવનારા 
તમામ રાત્ીઓનો આર.ટી.પી.
સી.આર. ટે્ટ રરપોટ્ય નેગરેટવ હોર 
એ અશ્નવાર્ય કરવામાં આવર્યં છે. 

કિર ્સટોરરી

તમામેતમામ વરશ્ક્તઓન્યં રસીકરણ થાર તે માટે તમામ વગડોને 
પ્રરત્ન કરવા તમેણ ેઅન્યરોધ કરડો હતો. વડા પ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મોદીએ આગામી બેથી ત્ણ સપ્તાહ સ્યધી વધ્ય કડકાઈ અપનાવવાની 
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જે ક્ેત્ોમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્ા છે તરાં વહીવટીતં ત્ને 
શ્વશરે માગ્યદશ્યન આપી શકાર ત ેમાટે વરરષ્ આઇએએસ કક્ાના 
અશ્ધકારીઓન ેજવાબદારી સોંપવામા ંઆવી છે. રાજરમા ંધનવંતરર 
આરોગર રથની સેવાઓને વધારે શ્વ્તૃત અને સ્યદૃઢ કરવામાં 
આવી છે. ધનવંતરર રથોની સંખરા પણ વધારવામાં આવી છે. 
રાજરના ઓસકસજન ઉતપાદકોને 60 ટકા ઓસકસજન કોશ્વડ 
હોસ્પટલો માટે ઉપલબધ રાખવા આદેશો આપવામાં આવરા છે. 
રાજરમા ંરેમડશે્સશ્વર ઇનજકેશન તથા અનર જીવનરક્ક દવાઓનો 
પણ પરા્યપ્ત જથથો સરકારી અને ખાનગી હોસ્પટલોમાં ઉપલબધ 
કરાવવામાં આવરો છે.

કોરોનાના સકં્રમણની શરૂઆતથી આજ સ્યધી જરારે પણ જરૂર 
પડી તરારે કેનદ્ર સરકારે માગ્યદશ્યન અને સંપૂણ્ય સહરોગ આપરો 
છે એ માટે મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ વડા પ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી અન ેકેનદ્ર સરકારનો આભાર માનરો હતો. જરારે 
જરૂર પડી છે તરારે કેનદ્રીર શ્નષણાતોની ટીમે ગ્યજરાતમાં આવીને 
માગ્યદશ્યન આપર્યં છે. એટલ્યં જ નહીં, ટેશ્લમેનટરરગના માધરમથી 

કોરોનાને હરાિિાનું એકમાત્ લક્્ય...
કોરોનાના સંક્રમણથી નાગરરકોન ેબચાવવા એ અમારી નશૈ્તક 

ફરજ છે, એ અમે સ્યપેરે શ્નભાવી છે. જેનાથી નાગરરકો સંત્યષ્ટ છે 
એટલા માટે જ નાગરરકોનો સતત સહકાર મળી રહ્ો છે. રાજર 
સરકારની કામગીરી સંદભગે કરવામાં આવેલા આક્ેપોને ફગાવતાં 
નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ પટેલે જણાવર્યં હત્યં કે, આજે 
જરારે નાગરરકોને સ્યરક્ા પ્યરી પાડવાની જરૂરરરાત છે. વત્યમાન 
સરકાર છેલ્ા એક વર્યથી સંશ્નષ્ પ્રરાસો કરી રહી છે. મ્યખરમંત્ી 
શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીના અધરક્ પદે રચારેલી કોર કશ્મરટની 
બઠેકો એક પણ રજા રાખરા શ્સવાર છેલ્ા એક વર્યથી અશ્વરતપણે 
મળી રહી છે અને આ બેઠકોમાં અનેક જનશ્હતકારી શ્નણ્યરો કરા્ય 
છે જેના પરરણામે કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવી શકરા છીએ. 

તમેણ ેઉમરે્યું હત્ય ંકે આવા કપરાકાળમા ંપણ અમ ેહોસ્પટલોની 
રૂબરૂ મ્યલાકાત લઇને અમે નાગરરકોને મળીને સતત અશ્ભપ્રાર 
મળેવીન ેસારવારન ેવધ્ય જનોપરોગી બનાવવા પ્રરત્નશીલ છીએ. 
તેમણે ઉમેર્યું હત્યં કે છેલ્ા એક વર્યથી કોરોનાના સંક્રમણને રોકવા 
માટે ગ્યજરાતે જે કામગીરી કરી છે તેનાથી નામદાર હાઇકોટ્ય પણ 
સંત્યષ્ટ છે. WHO એ પણ અમારી કામગીરીને શ્બરદાવી છે 
તેમજ નામદાર હાઇકોટ્ય દ્ારા જે જે રદશા-શ્નદદેશો આપવામાં 
આવરા છે. તેનો અમે અમલ કરીને રાજર સરકારે નાગરરકોના 
શ્હત માટે અનેક શ્નણ્યરો કરા્ય છે જેના પરરણામે સંક્રમણ અટકાવી 
શકરા છીએ. 

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉમેર્યું હત્યં કે, કોરોનાના સંક્રમણને 
રોકવા અને નાગરરકોને સ્યરશ્ક્ત કરવા માટે વડાપ્રધાન શ્ી 

નરેનદ્રભાઇ મોદીએ અનેક શ્હિંમતભરા્ય શ્નણ્યરો કરા્ય છે. 
લોકડાઉનનો શ્નણ્યર પણ વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇએ કરડો છે 
અને એ આશીવા્યદરૂપ પ્યરવાર થરો. લોકડાઉન દરશ્મરાન નાના-
વેપારીઓ અને રોજ કમાઇને ખાતા લોકો માટે 'આતમશ્નભ્યર 
ભારત' પેકેજ આપર્યં. એ જ રીતે ગ્યજરાત સરકારે પણ રૂ.૧૪ 
હજાર કરોડથી વધ્ય રકમન્યં આતમશ્નભ્યર પેકેજ જાહેર કરીને આવા 
નાના વેપારીઓની પડખે ઉભા રહ્ા છીએ એટલે જ, પ્રજાનો 
શ્વવિાસ અમારી પર ઉત્તરોત્તર વધી રહ્ો છે. 

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉમેર્યું કે, રાજર સરકાર દૈશ્નક ધોરણે 
કરવામાં આવતાં ટે્ ટને રાજરની ઓફીસીરલ વેબસાઇટ ઉપર 
પણ તમામ આંકડાકીર માશ્હતી પ્રશ્સધધ કરવામાં આવે છે. એટલ્યં 
જ નહીં કોશ્વડ-૧૯ ના શ્નદાન હેત્ય બે પ્રકારના ટે્ટ કરવામાં 
આવે છે. (૧) RTPCR ટે્ટ જેના રરઝલટ આવવામાં ૧૨ 
થી ૨૪ કલાકનો સમર લાગે છે. (ર) એસનટજન ટે્ ટ જેન્યં તવરરત 
રરઝલટ આવી જાર છે. રાજરમાં હાલની પરરસ્થશ્તએ ૪૦,૦૦૦ 
જેટલા RTPCR ટે્ટ અને ૬૦,૦૦૦ જેટલા એસનટજન ટે્ ટ 
કરવામાં આવે છે. આ પૈકી પોઝીટીવ આવતા તમામ 
વરરકતઓની નોંધણી કરવામાં આવે છે, તેઓને પ્યરતી સારવાર 
આપવામાં આવે છે તેમજ આવા પોઝીટીવ વરરકતઓના સંપક્ફમાં 
આવેલ વરરકતઓને ટ્ેક કરીને શ્નદાન અને સારવાર પ્યરી 
પાડવામાં આવે છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, રાજરમાં સાજા થવાનો દર એક સમરે ૯૮ 
ટકા સ્યધી પહોંચરો હતો. જે આજે ૯૪ ટકા જેટલો છે. છેલ્ા ૧૫ 
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રદવસમાં રાજરમાં કેસોન્યં પ્રમાણ વધર્યં છે અને ભારત સરકારની 
માગ્યદશ્શ્યકા અન્યસાર તમામ પોઝીટીવ વરરકતઓને ૧૪ રદવસ 
આઇસોલશેનમા ંગણવાના રહે છે. આથી ગત ૧૫ રદવસમા ંજોવા 
મળેલ પોઝીટીવ કેસોના વધારાવાળા દદદીઓ આગામી સમરમાં 
સાજા થશે. જેને પરરણામે પ્યન: સાજા થવાનો દર ઉિંચો જોવા 
મળશે. વધ્યમાં આપણે જોઇ શકીએ છીએ રાજરમાં મૃતર્યનો 
પ્રમાણદર ગત ૧૫ રદવસમાં જોઇએ તો ૦.૪ ટકા જોવા મળેલ 
છે. જેના પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સાજા થવાનો દર 
હાલ પણ ૯૯ ટકાથી વધ્ય છે. 

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, કોરોના સંક્રશ્મત નાગરરકોને 
સારવાર આપવા માટે રાજરમા ંશ્ત્-્તરીર સ્યશ્વધા ઉભી કરવામાં 
આવી છે એટલે કે કોશ્વડ કેર સેનટર જરાં સામાનર લક્ણોવાળા 
અથવા તો લક્ણો વગરના દદદીઓને સારવાર પ્યરી પડાર છે. 
કોશ્વડ હેલથ સેનટર જરાં મધરમ લક્ણો ધરાવતા તેમજ સામાનર 
લક્ણ અને કોઇ અનર શ્બમારી ધરાવતા દદદીઓને સારવાર પ્યરી 
પડાર છે તેમજ કોશ્વડ હોસ્પટલ જરાં ગંભીર લક્ણો ધરાવતા 
દદદીઓને સારવાર પ્યરી પડાર છે. આવા સેનટરોમાં હાલની 
સ્થશ્તએ ૫૫,૫૪૯ થી વધ્ય બેડ ઉપલબધ છે અને આગામી 
સમરમાં રાજર સરકાર જરૂર જણાર વધ્ય બેડ ઉપલબધ કરાવી 
શકશે. વધ્યમાં, ગત સપ્તાહ દરમરાન રાજર સરકારે ખાનગી 
હોસ્પટલોને પણ કોશ્વડ હેલથ સેનટર અને કોશ્વડ કેર સેનટર માટે 
માનરતા આપવાન્ય ંનકકી કરેલ છે. જનેે અન્યલક્ીન ેગત સપ્તાહમાં 
રાજરમાં ૫,૦૦૦ જેટલા બેડ શ્વશ્વધ મહાનગરોમાં ઉમેરારા છે. 
અમદાવાદમાં આવેલા ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પટલ એ કોશ્વડ-૧૯ની 

સારવારમાં શરૂઆતના તબકકાથી ખ્યબ જ સારી કામગીરી કરી 
રહી છે. હાલમાં તરાં વધી રહેલા દદદીઓને ધરાનમાં લઇ રાજર 
સરકારે રકડની ઇન્ટીટર્યટ અને ર્ય.એન.મહેતા હોસ્પટલમાં પણ 
વધારાના ૧૦૦૦ બેડ ઉભા કરવાન્યં નકકી કર્ય્ય છે. રાજરમાં 
૩૪૩૩ વેનટીલેટર કોશ્વડ-૧૯ હોસ્પટલોમાં ઉપલબધ છે. આમ 
વેનટીલેટરની કોઇ પ્રકારની ઘટ હાલ રાજરમાં નથી અને તમામ 
દદદીઓને જરૂર જણાર પ્યરતી સઘન સારવાર મળી રહે છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, કોરોનાની સારવાર માટે ઉપરોગી એવા 
રેમડેશ્સશ્વર ઈનજેકશન દદદીઓને સતવરે ઉપલબધ થાર તે માટે 
ખોરાક અને ઔરધ શ્નરમન તંત્ દ્ારા રાજરના તમામ શ્જલ્ા 
અને શહેરોમાં રેમડેશ્સશ્વર ઈનજેકશનોની ઉપલબધી સ્યશ્નશ્ચિત 
કરવામાં આવી છે અને રાજર સરકારે ૩ લાખથી વધ્ય રેમડેશ્સશ્વર 
ઈનજેકશનનો જથથો ઉપલબધ કરાવવા ઓડ્યર પણ આપી દીધો છે 
અને તેની રડલીવરી પણ આજથી મળતી થઇ ગઇ છે. કોઇપણ 
પ્રકારના કાળાબજાર ન થાર તેની તકેદારી રાખવામાં આવે છે. 
રાજર સરકાર દ્ારા હોસ્પટલની ફી ને શ્નરંશ્ત્ત કરવામાં આવી 
છે અને આ માટે જરૂરી આદેશો આપી દેવામાં આવરા છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, સંક્રમણથી બચવા માટે વેસકસન મહતવન્યં 
પરરબળ પ્યરવાર થઇ રહ્ં છે તરારે ૪૫ વર્યથી ઉપરની ઉિંમરના 
લોકોએ વેસકસનશેન કરાવવ્ય ંજરૂરી છે. રાજરમા ંતા.૦૬.૦૪.૨૦૨૧ 
સ્યધીમાં ૭૮,૮૫,૬૩૦ રસીકરણના ડોઝ આપવામાં આવરા છે. 
જેમાં ૪૫ વર્ય થી વધ્ય વરના ૫૯,૬૨,૪૦૨ વરરકતઓને 
રસીકરણના ડોઝ આપવામાં આવરા છે. આમ રાજર સરકાર 
રસીકરણ ક્ેત્ે ખ્યબ જ ઉમદા કામગીરી કરી રહી છે.  •

એકસપટ્ય ડોકટરોએ ગ્યજરાતના ડોકટરોને ટ્ીટમેનટ પ્રોટોકોલ 
બાબતે પણ જરૂરી માગ્યદશ્યન આપર્યં છે, જે ખૂબ અસરકારક અને 
પરરણામલક્ી સાશ્બત થર્યં છે.

કેનદ્ર સરકાર દ્ારા ગ્યજરાતને 4200 જેટલાં વેસનટલેટર 
મોકલવામાં આવરાં છે, જે આજે ગ્યજરાતના કોશ્વડના દદદીઓ 
માટે આશીવા્યદરૂપ સાશ્બત થરાં છે એમ કહીને તેમણે જણાવર્યં 
હત્યં કે, કેનદ્ર તરફથી ગ્યજરાત માટે વેસકસનનો પરા્યપ્ત જથથો મળી 
રહ્ો છે. આજ સ્યધીમાં કેનદ્ર સરકાર તરફથી ગ્યજરાતને કોરોનાની 
વેસકસનના 80 લાખ જેટલા ડોઝ મળરા છે.

મ્યખરમતં્ીશ્ીએ ઉમરે્યું હત્ય ંકે, છેલ્ા પદંર રદવસથી દેશભરમાં 
કોરોના કેસોની સંખરા વધી રહી છે, જેમાં ગ્યજરાતમાં પણ વધારો 
થરો છે. 15 માચ્ય સ્યધી 1 હજાર કેસ આવતા હતા એ આજે 3500 
સ્યધી પહોંચી ગરા છે, જેમાં મ્યખરતવે અમદાવાદ, રાજકોટ, સ્યરત 
અને વડોદરામાંથી આવે છે, પરિંત્ય હવે રાજરનાં અનર શહેરો-
શ્જલ્ામાં પણ તમામ વર જૂથના લોકો સંક્રશ્મત થઈ રહ્ા છે 
તરારે રાજર સરકારે ટેસ્ટિંગ, ટ્ેરકંગ અને ટ્ીટમેનટની નવી ્ટ્ેટેજી 

અમલી કરી છે, જેના પરરણામે કોરોના કેસ શોધવામાં સફળતા 
મળી છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હત્યં કે, રાજરમાં અમે જાહેર ્થળોએ 
ભીડ એકત્ થવા ઉપર પ્રશ્તબંધ મૂકેલો છે. તા. 30 એશ્પ્રલ સ્યધી 
તમામ શકૈ્શ્ણક સં્ થાઓ પણ બધં કરી દેવામા ંઆવી છે. સોશ્શરલ 
રડ્ટસનસગંન્ય ંપાલન ન કરનાર અન ેમા્ક ન પહેરનાર ઉપર કડક 
કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. એટલ્ય જ નહીં, અમે રાજરનાં 
20 શહેરોમાં આગામી તા. 30 એશ્પ્રલ સ્યધી રાત્ે આઠ વાગરાથી 
સવારના છ વાગરા સ્યધી કરર્ય્ય લાદવાનો શ્નણ્યર લીધો છે. તે 
ઉપરાંત સામાશ્જક અને રાજકીર ઉજવણીઓ પણ આગામી 30 
એશ્પ્રલ સ્યધી મ્યલતવી રાખવામાં આવી છે.

ગૃહમંત્ી શ્ી અશ્મતભાઈ શાહે આ શ્વરડરો કોનફરનસના 
આરિંભે કહ્ં હત્યં કે, દ્યશ્નરાના મોટા ભાગના દેશોની માફક 
ભારતમાં પણ એક વખત કોરોના કાબૂમાં આવી ગરા પછી બીજી 
વખત કેસો વધરા છે, પરિંત્ય હવે ભારત પાસે પૂરતાં સંશાધનો અને 
રાષ્ટીર સલિશ્નકલ મેનેજમેનટ પ્રોટોકોલ છે. તેમણે પ્રભાવી 
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શ્નરંત્ણની આવશરકતા પર ભાર મૂકીને કનટેનટમેનટ ઝોનમાં 
કડકાઈ અને રસીકરણ ઝ્યંબેશને વધ્ય વેગવાન બનાવવા પર ભાર 
મૂકરો હતો.

કેનદ્રીર આરોગરસશ્ચવે આ શ્વરડરો કોનફરનસ દરશ્મરાન 
ભારતનાં રાજરોની કોરોનાની કામગીરીના સંદભ્યમાં એક 
પ્રેઝનટેશન રજૂ કર્યું હત્યં, આ પ્રેઝનટેશનમાં તેમણે જણાવર્યં હત્યં કે 
ગ્યજરાત આરોગર કમદીઓ અને ફ્રનટલાઇન કોરોના વૉરરરસ્યના 
વેસકસનેશનમાં સમગ્ દેશમાં અશ્ગ્મ હરોળમાં છે. તેમણે મા્ક 
પહેરવા અને સોશ્શરલ રડ્ટસનસંગ પર શ્વશેર ધરાન આપીને 
કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવી શકાશે એમ કહ્ં હત્યં.

શ્વરડરો કોનફરનસમાં કેનદ્રીર આરોગરમંત્ીશ્ી ડૉ. હર્યવધ્યન 
તથા ઉત્તર પ્રદેશ, મધર પ્રદેશ, કણા્યટક, છત્તીસગઢ, પંજાબ, આંધ્ર 
પ્રદ ેશ,  અરણાચલ પ્રદ ેશ,  આસામ અને  મહારાષ્ટના 
મ્યખરમંત્ીશ્ીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

આ શ્વરડરો કોનફરનસમાં ગાંધીનગરથી મ્યખરમંત્ીશ્ી સશ્હત 
નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલ, મ્યખર સશ્ચવ શ્ી અશ્નલ 
મ્યકીમ, મ્યખરમંત્ીશ્ીના મ્યખર અગ્ સશ્ચવ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, 
આરોગર અગ્ સશ્ચવ શ્ીમતી ડૉ.જરંતી રશ્વ અને અનર વરરષ્ 
અશ્ધકારીશ્ીઓ પણ જોડારાં હતાં.

કોરોનાના િંક્રમણન ેરોકિા-નાગરરકોને િરુસષિત 
કરિાનરી બઠેકમા ંલિેા્ેયલા મહત્િના સનણ્સ્યો

રાજરમાં કોરોનાને રોકવા તથા નાગરરકોની સ્યરક્ા માટે 
તાજતેરમા ંકોર કશ્મટીની બઠેક મળી હતી. આ બઠેકમાં મ્યખરમતં્ી 
શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્યં હત્યં કે કોરોના સામે રાજર 
સરકાર જ્ય્સાભેર કામ કરી રહી છે. સમગ્ દેશની સાથોસાથ 
ગ્યજરાતમાં કોરોનાના કેસો વધી રહ્ા છે તરારે રાજર સરકાર 
ટેસ્ટિંગ અને ટ્ેરકંગની કામગીરીને વધ્ય અસરકારક બનાવશે. 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ ૩૦મી એશ્પ્રલ સ્યધી 
ગ્યજરાતનાં ચાર મહાનગરો ઉપરાંત તમામ મહાનગરપાશ્લકાનાં 
શહેરો સશ્હત રાજરનાં ૨૦ મોટાં શહેરો કે જરાં કોરોના કેસોની 
સંખરા વધારે છે તરાં રાશ્ત્ના આઠ વાગરાથી સવારના છ વાગરા 
સ્યધી કરર્ય્ય અમલી બનાવવાનો શ્નણ્યર કરડો છે. 

મ્યખરમતં્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, રાજરમાં 
તમામ રાજકીર અને સામાશ્જક મેળાવડાઓ ્થશ્ગત કરવાનો 
શ્નણ્યર કરારો છે. કોઈપણ મેળાવડાઓમાં ૫૦થી વધારે 
વરશ્ક્તઓને પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. એટલ્યં જ નહીં, 
એશ્પ્રલ માસ દરશ્મરાન રાજર સરકારની તમામ કચેરીઓ તમામ 
શશ્નવારે પણ બધં રહેશ.ે સરકારી કચરેીઓમા ંઆવતા અરજદારો 
પણ પોતાન્યં કામ મહત્વન્યં હોર તો જ સરકારી કચેરીઓની 
મ્યલાકાત લે, સામાનર કે એવાં મહત્વનાં કામો માટે અરજદારો 
અને મ્યલાકાતીઓએ કામકાજના રદવસો દરશ્મરાન પણ સરકારી 

કચેરીઓની મ્યલાકાત ટાળે તેવો અન્યરોધ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કરડો 
હતો. કોરોનાના કેસોની વધતી જતી સંખરાને ધરાને લઈને 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ ગ્યજરાતના નાગરરકોને 
અપીલ કરી છે કે, ખબૂ જ જરૂરી હોર તો જ ઘરની બહાર નીકળવ્ય,ં 
નાગરરકો શ્બનજરૂરી બહાર ન નીકળે અને તમામ લોકો પોતાની 
પ્રવૃશ્ત્તઓને શ્નરંશ્ત્ત કરે તો જ આપણે કોરોનાના સંક્રમણને 
આગળ વધત્યં અટકાવી શકીશ્યં. તેમણે જણાવર્યં હત્યં કે મા્ક 
ફરશ્જરાત કરવામાં આવરા છે અને તેનો કડક અમલ થાર તે માટે 
વહીવટી તંત્ને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

કોર કશ્મટીની બઠેક બાદ મ્યખરમતં્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવર્યં હત્યં કે, કોર કશ્મટીના સભરો સ્યરતની સ્થશ્તની સમીક્ા 
કરવા રૂબરૂ સ્યરત ગરા હતા. સ્યરતના પદાશ્ધકારીઓ-
અશ્ધકારીઓ, ડૉકટરો, સ્યરતના સંસદસભર, ધારાસભરો, શ્જલ્ા 
પંચારતના પ્રમ્યખ, મેરર વગેરે સાથે એક બેઠક કરીને શ્વ્તૃત 
છણાવટના અંતે સ્યરતમાં કોરોના સંદભગે શ્નણ્યરો કરા્ય હતા. 
ગાંધીનગર આવીને ભારત સરકારના ગૃહમંત્ી શ્ી અશ્મતભાઈ 
શાહ, આરોગરસશ્ચવ, વડા પ્રધાન કારા્યલરના શ્પ્રસનસપલ સેક્રેટરી 
શ્ી પી. કે. શ્મશ્ા સશ્હતના વરરષ્ અશ્ધકારીઓ સાથે શ્વરડરો 
કોનફરનસ કરવામા ંઆવી હતી. ભારત સરકાર તરફથી ગ્યજરાતને 
સતત માગ્યદશ્યન મળી રહ્ં છે. કેનદ્ર સરકાર ગ્યજરાતની શ્ચંતા કરી 
રહી છે અને શ્ી અશ્મતભાઈ શાહ તરફથી પણ શ્વશેર માગ્યદશ્યન 
મળી રહ્ં છે. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં કે, ભારત સરકાર 
તરફથી પૂરતી મદદ મળી રહી છે. ભારત સરકારની શ્નષણાત 
તબીબોની ટીમ ખાસ ગ્યજરાત આવશે અને કોરાનાના સંદભ્યમાં 
માગ્યદશ્યન આપશે. 

આ બેઠકમાં લેવારેલા શ્નણ્યરો અંગે વધ્યમાં જણાવતાં 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હત્યં ક,ે ગ્યજરાતમાં ટેસ્ટિંગ મોટા પારે 
વધારવામાં આવશે. આર.ટી.પી.સી.આર. ટેસ્ટિંગની સંખરામાં 
ઘણો વધારો કરવામાં આવશે, જેથી કરીને કોરોનાના કેસ શોધીને 
ઝડપથી સારવાર થાર અને આપણે કોરોનામ્યકત ગ્યજરાત 
બનાવવામાં આગળ વધી શકીએ. એવી જ રીતે ટ્ેશ્સંગ ઉપર પણ 
શ્વશેર ભાર આપવાન્યં નક્કી કરાર્યં છે. કોરોના સંક્રશ્મત વરશ્ક્ત 
છેલ્ા ર૪-૪૮ કલાકમાં જેમના સંપક્ફમાં આવી હોર એવી 
વરશ્ક્તઓન ેપણ શોધીન ેતમેનાં ટેસ્ટિંગ કરવા અન ેતેમની ઝડપથી 
સારવાર થાર તે સ્યશ્નશ્ચિત કરવામાં આવશે. 

કનટેનટમેનટ ઝોનન્યં પણ ચ્ય્ત પાલન કરવાના આદેશો પણ 
આપવામાં આવરા છે. આ અંગે પોલીસને જવાબદારી સોંપવામાં 
આવી છે. મર્યશ્નશ્સપલ કોપડોરેશનના કશ્મશનરો અને કલેકટરો 
નક્કી કરશે એ શ્વ્તારમાં માઇક્રો કનટેનટમેનટ ઝોન બનાવીને 
નાગરરકોની અવર-જવર ઉપર શ્નરંત્ણો મૂકવામાં આવશે. 

તેમણે વધ્યમાં જણાવર્યં હત્યં ક ે, રાજરમાં ર ેમડેસીશ્વર 
økwshkík ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૧16



કિર ્સટોરરી

ઇનજેકશનોનો જથથો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબધ થાર તે માટે ત્ણ 
લાખ ઇનજેકશન રાજર સરકારે ઓડ્યર આપરો છે અને ઝડપથી 
એનો સપલાર ચાલ્ય થાર તેવા આદેશો આપવામાં આવરા છે. 

રાજરની સરકારી હોસ્પટલમાં રેમડેસીશ્વરનાં ઇનજેકશનો 
શ્વનામૂલરે આપવામાં આવશે, જરારે ખાનગી હોસ્પટલોને નહીં 
નફો-નહીં ન્યકસાનની રીતે પડતર ભાવથી રાજર સરકાર દ્ારા 
ઇનજેકશનો પૂરાં પાડવામાં આવશે. બે રદવસમાં સ્યરત, વડોદરા, 
અમદાવાદ અન ેરાજકોટ સશ્હત તમામ શ્જલ્ાઓમા ંઇનજેકશનનો 
જથથો પહોંચાડવામાં આવશે.

રાજરમા ંઓસકસજનની માગં પણ વધી છે તરારે રાજર સરકારે 
આજે શ્નણ્યર કરડો છે કે, રાજરમાં ઓસકસજનન્યં ઉતપાદન થાર 
છે તેમાંથી ૭૦ ટકા ઓસકસજન કોરોનાના સંદભ્યમાં આરોગર 
શ્વભાગ માટે અનામત રાખવાના આદેશો આપવામાં આવરા છે 
અને ૩૦ ટકા ઓસકસજન ઉદ્ોગોના ઉપરોગ માટે રખાશે... 

રાજરની હોસ્પટલોમા ંપથારીની સખંરા વધારવા માટે વરાપક 
રોજના બનાવવામાં આવી છે. નાનાં નશ્સુંગહોમને પણ માઇલડ 

અને એશ્સમપટોમેરટક દદદીઓની સારવાર માટે છૂટ આપવામાં 
આવી છે. દરેક શ્જલ્ામાં નશ્સુંગહોમમાં વધ્ય લોકોને સગવડ મળે 
અને સારી સારવાર થાર તેની પણ વરવ્થા કરવામાં આવી છે. 
કોશ્વડ કેર સનેટર, સમરસ હોસ્પટલ કે કોમર્યશ્નટી હોલમાં સારવાર 
ઉપલબધ કરાવી શકાર તેવી વરવ્થા કરવા સૂચનાઓ આપવામાં 
આવી છે. મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્યં છે કે, 
સ્યરતમાં ૮૦૦ પથારીની વરવ્થા ઉપલબધ કરાવવાની છે જે 
આવતી કાલથી કાર્યરત થઈ જશે. 

તેમણે ઉમેર્યું હત્યં કે રાજર સરકાર દ્ારા આગામી તા. ૩૦મી 
એશ્પ્રલ સ્યધી રાજરનાં અમદાવાદ, સ્યરત, વડોદરા, રાજકોટ, 
જામનગર, ભાવનગર, સ્યરેનદ્રનગર, જનૂાગઢ, ગાંધીનગર, આણદં, 
નરડરાદ, મહેસાણા, ગાંધીધામ, ભૂજ, મોરબી, પાટણ, ગોધરા, 

દાહોદ, ભરૂચ અને અમરેલી સશ્હત કુલ ર૦ નગરોમાં રાશ્ત્ 
કરર્ય્યનો અમલ કરવાનો શ્નણ્યર કરવામાં આવરો છે. આવતી 
કાલથી આ નગરોમાં રાત્ે આઠ વાગરાથી સવારના છ વાગરા 
સ્યધી કફ્ફર્ય અમલી રહેશે. તેમણે વધ્યમાં ઉમેર્યું હત્યં કે, કોરોનાન્યં 
સંક્રમણ અટકે તે માટે રાજકીર અને સામાશ્જક મેળાવડાઓ 
્થશ્ગત કરવામાં આવરા છે. નામદાર હાઈકોટ્યના માગ્યદશ્યન અને 
સલાહ અન્યસાર રાજકીર અને સામાશ્જક મેળાવડાઓ આગામી 
તા. ૩૦મી એશ્પ્રલ -૨૦૨૧ સ્યધી ્થશ્ગત કરવામાં આવરા છે. 
અગાઉ રાજર સરકાર દ્ારા લગ્ન સમારોહમાં ૨૦૦ વરશ્ક્તઓની 
પરવાનગી હતી તે ઘટાડીને હવે લગ્ન સમારોહમાં ૧૦૦ 
વરશ્ક્તઓની મંજૂરી આપવામાં આવશે. 

આગામી સમરમાં મોરવા હડફ શ્વધાનસભાની અને 
ગાંધીનગર મહાનગરપાશ્લકાની ચૂંટણીઓ રોજાનાર છે તે સંદભગે 
આ શ્વ્તારોમાં ચૂંટણીપંચના શ્નરમો અને માગ્યદશ્યનોન્યં પાલન 
કરવાન્યં રહેશે. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉમેર્યું કે સરકારી કચેરીઓમાં પણ 
કોરોનાન્ય ંસકં્રમણ અટકે અન ેઅશ્ધકારી કમ્યચારીઓ પણ સકં્રશ્મત 
ન થાર ત ેમાટે સમગ્ એશ્પ્રલ માસના ચારેર શશ્ન-રશ્વ દરશ્મરાન 
રજા રહેશે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, રાજરના APMC ખાતે પણ ખેડૂતોને 
સંક્રમણથી બચાવવા માટે પણ ખાસ એસ.ઓ.પી. પણ શ્નરત 
કરાઈ છે તે મ્યજબ પાલન કરવાન્યં રહેશે. 

રાજરના સશ્ચવોને તમામ શ્જલ્ાઓમાં પ્રભારી તરીકે 
જવાબદારી સોંપી દેવાઈ છે. અને તેઓ પૂરેપૂરો સમર સોંપેલા 
શ્જલ્ાઓમાં કામ કરશે. તેમને સરકારની ચાલ્ય કામગીરીમાંથી 
આંશ્શક મ્યશ્ક્ત આપવાના આદેશો કરી દેવારા છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ મીરડરાના માધરમથી નાગરરકોને અપીલ 
કરતાં જણાવર્યં હત્યં કે, નાગરરકોએ પણ શ્બનજરૂરી બહાર ન 
નીકળવ્યં અને પોતાના પર શ્નરંત્ણો લાદવાં. સાથે સાથે મા્ક 
ફરશ્જરાત પહેરીએ, મા્ક નહીં પહેરડો હોર તો કડકમાં કડક 
કાર્યવાહી કરવા સૂચનાઓ આપી દેવાઈ છે. રાજરમાં 
વેસકસનેશનની કામગીરી પણ પ્યરજોશમાં ચાલી રહી છે. દરરોજ 
ચાર લાખથી વધ્ય નાગરરકોને વેસકસન આપવામાં આવી રહી છે 
તરારે ૪૫ વર્યથી ઉપરની વરના તમામ લોકોએ વેસકસન લઈ 
લેવા પણ તેમણે અપીલ કરી હતી.
અમદાિાદમાં કોરોનાના દદદીઓ માટે પયૂરતરી વ્યિ્સથા 

– ના્યબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરીસતનભાઈ પટેલ 
રાજરના નાગરરકોન ેકોરોનાના સકં્રમણથી બચાવવાના મક્કમ 

શ્નધા્યર સાથે રાજર સરકાર મક્કમ રીતે આગળ વધી રહી છે. 
તરારે કોરોનાન્ય ંસકં્રમણ અટકે તે માટે રાજર સરકાર ગંભીરતાપવૂ્યક 
પ્રરત્નશીલ છે. તાજેતરમાં મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીના 
નેતૃતવ હેઠળ રચારેલી કોર કશ્મટીમાં પણ રોજબરોજ અનેક 
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જનશ્હતકારી શ્નણ્યરો કરવામાં આવી રહ્ા છે. તાજેતરમાં 
કોરોનાની પ્રવત્યમાન સ્થશ્ત અંગે શ્ચંતા કરી નારબ મ્યખરમંત્ી 
શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલના અધરક્્થાને અમદાવાદ શ્સશ્વલ 
મેરડશ્સટીમાં ઉચ્ચ ્તરીર બેઠકન્યં આરોજન કરવામાં આવર્યં હત્યં. 
જેમાં ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ સાથે ચચા્યશ્વચારણા બાદ નારબ 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં કે, રાજરમાં શ્વશ્વધ ખાનગી 
નશ્સુંગગૃહમાં કોરોનાગ્્ત દદદીઓની રેમડેસીશ્વર ઇનજેકશનને 
લગતી પ્રાથશ્મક સારવારની જરૂરરરાત સંતોરવા દદદીઓને 
સારવાર માટે મંજૂરી આપવાની શ્વચારણા હાથ ધરવામાં  
આવી છે. 

અમદાવાદ શ્સશ્વલ મેરડશ્સટીમાં ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ તેમજ 
શ્નષણાત તબીબો સાથે બેઠક કરા્ય બાદ શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલે 
મહત્વની પ્રજાલક્ી જાહેરાત કરતાં કહ્ં કે, અમદાવાદ શ્સશ્વલ 
મેરડશ્સટીમાં આવેલી શ્વશ્વધ હોસ્પટલને કોરોનાગ્્ત દદદીઓની 
સારવાર માટે કાર્યરત કરવાનો શ્નણ્યર લેવામાં આવરો છે. 
અગાઉથી કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સારવાર માટેની કોરોના ડેરડકેટેડ 
1200 બેડ હોસ્પટલની સાથે - સાથે મંજ્યશ્ી શ્મલ કંપાઉનડસ્થત 
નવી રકડની હોસ્પટલને પણ કોરોના ડેરડકેટેડ હોસ્પટલમાં 
પરરણમવામાં આવી છે. 

રાજરમાં બીજા તબક્કામાં જે રીતે કેસોનો વધારો થઈ રહ્ો 
છે તેને ધરાનમાં લઈને રાજરભરમાં પ્રથમ ફેઇઝ વેળાએ જે 
વરવ્થાઓ કરાઈ હતી, તે તમામ વરવ્થાઓ પ્યનઃ પૂવ્યવત્ કરી 
દેવાઈ છે એટલે નાગરરકોએ સારવાર માટે સહેજ પણ શ્ચંતા 
કરવાની જરૂર નથી. કોરોનાથી સંક્રશ્મત થરા બાદ ફક્ત 
રેમડસેીશ્વર ઇનજેકશનની સારવાર માટે હોસ્પટલમા ંદાખલ થતા 
દદદીઓનો ધસારો 25થી 30 ટકા જેટલા રહેલો છે તેમ જણાવી 
શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલે ઉમેર્યું હત્યં કે, ગંભીર પરરસ્થશ્ત ધરાવતા 
કોરોનાગ્્ત દદદીઓને હાલાકી ન ભોગવવી પડે તે માટે રાજર 
સરકાર આ રદશામાં શ્વચારણાધીન હોવાન્ય ંજણાવી તઓેએ વધ્યમાં 
જણાવર્યં હત્યં કે શ્નષણાત તબીબો સાથે શ્વચાર-શ્વમ્યશ કરા્ય બાદ 
તારણ નીકળર્ય ંછે કે, હજારથી વધારે દદદીઓન ેરેમડેસીશ્વર આપવા 
છતાં તેઓને કોઈપણ પ્રકારની આડઅસર વતા્યઈ નથી, જેના 
ભાગરૂપે આ પ્રકારના દદદીઓ માટે અલારદી સારવારની વરવ્થા 
કરવાન્યં જરૂરી હોવાન્યં નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હત્ય. 

અમદાવાદ શહેરમાં કોમર્યશ્નટી હોલ સશ્હત અનર સરકારી 
માળકીર સ્યશ્વધા ધરાવતાં ્થળોએ શ્નષણાત નશ્સુંગ ્ટાફ અને 
તબીબોની હાજરીમાં રેમડસેીશ્વરની જરૂરરરાત ધરાવતા દદદીઓને 
સારવાર આપવા માટેન્યં આરોજન સરકાર દ્ારા શ્વચારણાધીન 
હોવાન્યં નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હત્યં.

રાજરભરમાં છેલ્ા 10 રદવસમાં કોરોનાના દદદીઓની 
સખંરામા ંવધારો થઈ રહ્ો હોવાન્ય ંજણાવી નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ 

કહ્ં કે, રદલહી, મહારાષ્ટ, મધર પ્રદેશ, રાજ્થાન જેવાં રાજરોમાં 
પણ કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સંખરા વધી રહી છે. સમગ્ દેશમાં 
1.25 લાખ જેટલા દદદીઓના કોરોનાથી સંક્રશ્મત થવાના આંકડા 
સામે આવી રહ્ા છે તરારે ગ્યજરાત રાજરમાં કોરોનાના દદદીઓને 
હાલાકી ભોગવવી પડે નહીં તે માટે મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીના અધરક્્થાન ેમળતી કોર કશ્મટીની બઠેકમા ંજનશ્હતલક્ી 
શ્નણ્યરો લેવામાં આવી રહ્ા છે. 

શ્ી નીશ્તનભાઈ પટલેે અનર અગતરની જાહેરાત કરતાં 
જણાવર્યં કે, અમદાવાદ શહેરમાં કોરોના સંક્રશ્મત દદદીને કોઈપણ 
પ્રકારની હાલાકી ભોગવવી ન પડે, કોઈપણ જરૂરરરાતમંદ દદદી 
સારવારથી વંશ્ચત ન રહી જાર તે પ્રકારન્યં આરોગર શ્વભાગ દ્ારા 
સ્યવરવસ્થત આરોજન કરવામાં આવર્યં છે, જેના ભાગરૂપે 
અમદાવાદ શ્સશ્વલ મેરડશ્સટીમાં આવેલી ક ેનસર રરસચ્ય 
ઇસન્ટટ્ૂટના નવા શ્બસલડંગમાં પણ કોરોના દદદીઓની સારવાર 
માટે બેડની કેપેશ્સટી વધારીને 175 કરાઈ છે, જરારે ર્ય. એન. 
મહેતા હાટ્ય ઇસન્ટટ્ૂટના નવા શ્બસલડંગમાં 130 પથારી 
કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સારવાર માટે કાર્યરત કરવામાં આવી છે. 
આવી જ રીતે અમદાવાદ શહેરની અનર એક જી.સી.એસ. 
હોસ્પટલમાં પણ 160 પથારી કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સારવાર 
માટે અલારદી ફાળવવામાં આવી હોવાન્યં નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ 
ઉમેર્યું હત્ય. 

અમદાવાદ મર્યશ્નશ્સપલ કોપડોરેશન સંચાશ્લત 1000 પથારી 
ધરાવતી એસ.વી.પી. હોસ્પટલ જેમા ંઅગાઉ 500 બડે કોરોનાગ્્ત 
દદદીઓની સારવાર માટે અલારદા રાખવામા ંઆવરા હતા તનેી 
પણ ક્મતા વધારીન ેસપંણૂ્ય પણ ે1000 બડેન ેકોરોનાગ્્ત દદદીઓની 
સારવાર માટે કાર્યરત કરવામા ંઆવરા હોવાન્ય ંનારબ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ 
કહ્ ંહત્ય.ં તબક્કાવાર આ બડેન ેકોરોનાગ્્ત દદદીઓની સ્યખાકારી 
માટે ઉપરોગમાં લવેામા ંઆવનાર હોવાન્ય ંનારબ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ 
જણાવર્ય ંહત્ય.ં રાજર સરકાર અન ેઅમદાવાદ મર્યશ્નશ્સપલ કોપડોરેશન 
દ્ારા સંચાશ્લત એસ.એમ. શાહ મેરડકલ કોલેજમાં પણ 240 
પથારીની કોરોનાગ્્ત દદદીઓ માટે વરવ્થા કરવામા ંઆવી હોવાની 
જાહેરાત નારબ મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કરી હતી. 

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ શ્સશ્વલ મેડીશ્સટી હોસ્પટલમાં 
કોરોનાની પરરસ્થશ્ત અગેં શ્ચતાર આપતા ંજણાવર્ય ંહત્ય ંકે શ્સશ્વલ 
મેરડશ્સટી સંકુલમાં કુલ 1332 દદદીઓ હાલ કોરોનાની સારવાર 
મેળવી રહ્ા છે. તદ્યપરાંત હાલની પરરસ્થશ્તએ પણ 488 જેટલી 
વેસનટલેટર સશ્હતની પથારી કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સારવાર માટે 
ખાલી હોવાન્યં નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં. 

નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલે રાજરમાં વેસકસનને 
લઈ કોઈપણ પ્રકારની ખોટ ન વતા્યઇ રહી હોવાની પૃસષ્ટ કરી 
હતી. રાજરમાં છેવાડાના ગામથી લઇી કસબા સ્યધીના નાગરરકને 
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વેસકસન મળી રહે તે પ્રકારની વરવ્થા રાજર સરકારના આરોગર 
શ્વભાગ દ્ારા કરવામા ંઆવી હોવાન્ય ંજણાવી કોરોના રસીકરણના 
મહાઅશ્ભરાનમાં તમામ નાગરરકોને જોડાવા અપીલ કરી હતી. 

કોરોના વારરસ સામે સ્યરક્ા મેળવવા થ્ી લેરર મા્ક 
અશ્તમહત્વન્યં હોઈ નાગરરકોને ફક્ત એક રૂશ્પરામાં થ્ી લેરર 
મા્ક અમૂલ પાલ્યર, નગરપાશ્લકા, માકકેટ રાડ્ય જેવાં શ્વશ્વધ 
્થળોએ મળી રહે તે પ્રમાણેન્યં રાજર સરકાર દ્ારા આરોજન 
કરવામાં આવર્યં હોવાન્યં કહ્ં હત્ય. નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉમેર્યું 
કે, રાજરના વેપારીઓ, ખેડૂતો ,કામદારોને ખૂબ જ નજીવા દરે 
મા્ક ઉપલબધ થાર તે માટે સંવેદનશીલ સરકાર દ્ારા આ તમામ 
વગ્યની દરકાર કરીને મા્કની વરવ્થા હાથ ધરવામાં આવી છે. 

રાજરમાં રેમડેશ્સશ્વર ઇનજેકશનની કોઈપણ પ્રકારની ખપત 
ન હોવાન્યં જણાવી નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ભારપૂવ્યક કહં્ કે, 
રાજરમાં 3 લાખ રેમડેશ્સશ્વર ઇનજેકશનન્યં ટેનડર મંજૂર કરવામાં 
આવર્યં છે, જેના ભાગરૂપે ગઈ કાલે 35 હજાર રેમડેશ્સશ્વર 
ઇનજેકશનનો જથથો રાજરની શ્વશ્વધ સરકારી હોસ્પટલમાં 
પહોંચતો કરવામાં આવરો છે. આની સાથ ેસાથ ેખાનગી કંપનીઓ 
દ્ારા પણ 35 હજાર ઇનજકેશનનો જથથો ગ્યજરાતની અનર ખાનગી 
હોસ્પટલમાં ઉપલબધ કરાવારો હોવાન્યં જણાવી રાજરમાં 
ઇનજકેશનની સારવારની જરૂરરરાત ધરાવતો કોઈપણ દદદી તનેાથી 
વંશ્ચત ન રહી જાર તે માટે સરકાર સંકલપબદ્ધ હોવાન્યં નારબ 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં. 

રાજરમા ંનાના ંબાળકોમા ંજોવા મળી રહેલા કોરોના કેસ અગંે 
રાજર સરકાર દ્ારા શ્ચંતા વરક્ત કરી તાજેતરમાં જ ગૃહમંત્ી શ્ી 
અશ્મત શાહ સાથ ેશ્વરડરો કોનફરનસ મારફત ેચચા્ય કરવામાં આવી 
હોવાન્યં જણાવી નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે આ શ્વરડરો 
કોનફરનસની ચચા્યના પરરણામ્વરૂપ કેનદ્રમાંથી તબીબી શ્નષણાત 
ડૉ. રણદીપ ગ્યલેરરરા દ્ારા રાજરના તબીબોને બાળકોમાં જોવા 
મળી રહેલાં કોરોનાનાં લક્ણો શ્વશે શ્વગતવાર માગ્યદશ્યન 
આપવામાં આવર્યં છે. આવનારા રદવસોમાં કેનદ્રમાંથી શ્વશ્વધ ટીમ 
રાજરના ંશ્વશ્વધ શહેરોમા ંજઈ હોસ્પટલોની મ્યલાકાત લઈ સમગ્ 
પરરસ્થશ્તન્યં શ્વહિંગાવલોકન કરીને સમીક્ા કરશે તેમ નારબ 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં. 

શ્સશ્વલ મેરડશ્સટીની ર્ય.એન. મહેતા ઇસન્ટટ્ૂટમાં રોજારેલ 
ઉચ્ચ ્તરીર બેઠકમાં મ્યખરમંત્ીશ્ીના અગ્ મ્યખર સશ્ચવ શ્ી કે. 
કૈલાસનાથન, આરોગર શ્વભાગનાં અગ્ સશ્ચવ ડૉ. જરંતી રશ્વ, 
સશ્હત ઉચ્ચ અશ્ધકારીશ્ીઓ તથા તબીબો ઉપસ્થત રહ્ાં હતાં. 

દદદીઓ અને આરોગ્ય કમદીઓ િાથે િંિાદ 
્યોજી તેમને પ્રોતિાસહત કરતા મુખ્યમંત્રીશ્રી
ભુજનરી જી. કે જનરલ હોબ્સપટલનરી મુલાકાત લેતા 

મુખ્યમંત્રીશ્રી અને ના્યબ મુખ્યમંત્રીશ્રી
રાજરના પ્રજાવતસલ મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 

અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ પટેલે તાજેતરમાં ભ્યજ 
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ખાતેની જી. કે. જનરલ હોસ્પટલના કોરોનાના દદદીઓ અને 
આરોગર કમદીઓની મ્યલાકાત લીધી હતી. ભ્યજની જી. કે. જનરલ 
હોસ્પટલની આ મ્યલાકાતમાં મ્યખરમંત્ીશ્ીએ દાખલ દદદીઓનાં 
સગાવહાલાંઓન ેદદદીઓના ખબરઅતંર પછૂરા હતા. હોસ્પટલની 
સ્યશ્વધાઓ અને દદદીઓની તશ્બરતની જાણકારી મેળવતાં 
મ્યખરમંત્ીશ્ી અને નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ સૌને શ્હિંમત બંધાવી 
હતી. દદદીઓ સાથ ેસહાન્યભશૂ્ત દાખવરા બાદ તેઓએ હોસ્પટલમાં 
કોશ્વડ શ્વભાગમાં ફરજ બજાવતા દરેક સાથે સંવાદ કરી તેમની 
સેવાઓને શ્બરદાવી તેમને ધનરવાદ આપરા હતા.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉપસ્થત તમામ કોરોના વોરરરસ્યને જણાવર્યં 
હત્ય ંકે, આ મહામારીના કાળમા ંસવગે આરોગરકમદીઓએ ્ વજનોની 
પરવા કરા્ય વગર ફરજ બજાવી છે. આ લડતમાં હજ્ય પણ શ્હિંમત 
અન ેધગશથી ધૈર્ય સાથે આ ડૉકટર, નસ્ય, મેરડકલ અન ેપરેામરેડકલ 
્ટાફ તેમજ હોસ્પટલ સેવા સાથે સંકળારેલા તમામ લોકોએ 
માનવતાનો જંગ જીતવાનો છે. 

તમેણ ેકોરોના કેસ, ટેસ્ટિંગ, ટ્શે્સગં, કોશ્વડ ડરેડકેટેડ હોસ્પટલો, 
બેડની સંખરા, ઓસકસજનની સ્યશ્વધા, વેસનટલેટર, રેમડેશ્સશ્વર 
ઇનજેકશન, સારવારની સ્યશ્વધા, આરોગર ્ ટાફ સશ્હતની શ્વગતો 
મેળવીને કલેકટર શ્ી પ્રવીણા ડી.કેને તેમજ કોરોના શ્નરંત્ણ અને 
જરૂરી વરવ્થા ઉપલબધ કરાવવા વહીવટી તતં્ન ેમાગ્યદશ્યન કરીને 

સૂચનાઓ આપી હતી. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ આ મ્યલાકાત દરશ્મરાન 
હોસ્પટલમા ંદદદીઓના ંસગાઓંન ેમળી ખબરઅતંર પછૂીન ેતમેના 
દ્યઃખમાં સહભાગી થરા હતા. તેમના ્ વજનો જલદીથી સાજા થઈ 
ઘરે જાર તેવી શ્યભેચછાઓ આપીને આ માટે જરૂરી તમામ મદદ 
કરવાની રાજર સરકાર વતી મ્યખરમતં્ીશ્ીએ દદદીઓના ંસગાઓંને 
ખાતરી પણ આપી હતી. સાથે જ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જી. કે. જનરલ 
હોસ્પટલમાં કોશ્વડ ખાતે ફરજ બજાવતા ડૉકટરો અને નશ્સુંગ 
તેમજ પેરામેરડકલ ્ટાફના કમદીઓ સાથે સંવાદ સાધરો હતો. 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ સમગ્ ્ટાફની સેવાને વખાણી કોશ્વડ સામેની 
આગળની લડતમાં પણ હજ્ય આવી જ શ્હિંમત રાખી કામગીરી 
કરવા ડૉકટરો-નશ્સુંગ ્ટાફને પ્રોતસાશ્હત કરા્ય હતા.

આ મ્યલાકાતમાં સામાશ્જક અને શૈક્શ્ણક પછાત વગડોન્યં 
કલરાણ તમેજ પ્રવાસન રાજરમતં્ીશ્ી વાસણભાઇ આશ્હર, સાસંદ 
શ્ી શ્વનોદભાઈ ચાવડા, ધારાસભર સવગેશ્ી ડૉ. નીમાબહેન આચાર્ય, 
વીરેનદ્રશ્સંહ જાડેજા, માલતીબહેન મહેવિરી, પ્રોદ્્યમ્નશ્સમહ જાડેજા, 
મ્યખર સશ્ચવ શ્ી અશ્નલ મ્યકીમ, મ્યખરમતં્ીશ્ીના મ્યખર અગ્ સશ્ચવ 
શ્ી કે. કૈલાસનાથન, આરોગર અગ્ સશ્ચવ ડૉ. જરતંી રશ્વ, કલકેટર 
શ્ી પ્રવીણા ડી. કે. તેમજ વહીવટી તંત્ના પદાશ્ધકારી અને 
અશ્ધકારીઓ અને કમ્યરોગીઓએ ઉપસ્થત રહીને કોરોનાની 
સ્થશ્ત અંગે ચચા્ય-શ્વચારણા કરી હતી.
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જામનગર સજલ્ામાં કોસિડનરી  
પરરબ્સથસતનરી િમરીષિા કરતા CM-DyCM

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 
નીશ્તનભાઈ પટેલે કોરોનાની સાંપ્રત પરરસ્થશ્તને ધરાને લઈને 
શ્વશ્વધ શ્જલ્ાઓની આરોગર સ્થશ્તની સમીક્ા અન ેજાતમાશ્હતી 
માટે મ્યલાકાતનો ઉપક્રમ શરૂ કરડો છે, જેના ભાગરૂપે તાજેતરમાં 
જામનગર શ્જલ્ાની મ્યલાકાતે પહોંચરા હતા. તેમણે શ્જલ્ાના 
ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ સાથે સમીક્ા બેઠક રોજીને આરોગરની 
સવ્યગ્ાહી શ્વગતો મેળવી હતી.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કોશ્વડના દદદીઓને અપાતી સારવાર સંદભગે 
હોસ્પટલની મ્યલાકાત લઈ સેવારત તબીબો અને પેરામેરડકલ 
્ટાફને તેમની આવા કપરા કાળ માં પણ સતત અશ્વરત 
સવેાભાવના માટે શાબાશી આપીન ેતમેની કામગીરીન ેશ્બરદાવીને 
અશ્ભનંદન આપરાં હતા અને પીઠ થપથપાવી હતી

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ હોસ્પટલની બહાર દદદીઓનાં સગાં-
વહાલાંઓની વચ્ચે બેસી જઈને તેમની સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરી 
્વન સહજ ભાવ કોમન મને તરીકે વરક્ત કરડો તરારે લાગણીસભર 
દૃશરડો સજા્યરા ંહતા.ં શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી  આ અદના પરરવારોને 
તેમના ્ વજનનો નેઆપવામાં રહેલી સારવાર સંદભગે પૃચછા કરીને 
તેમના પરરજનો ઝડપથી સાજા થઈ જાર એવી શ્યભેચછા  
આપી હતી

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ આ પરરવારોને સાંતવના આપતાં ્પષ્ટ કહ્ં 
હત્યં કે સરકાર તમામ પ્રકારની સારવાર આપવા સજ્જ છે એટલે 

તેમણે સહેજ પણ શ્ચંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. મંત્ીશ્ી આર. 
સી ફળદ્ય, મતં્ી શ્ી ધમગેનદ્રશ્સંહ જાડજેા, સાસંદ શ્ીમતી પનૂમબહેન 
તમેજ મ્યખર સશ્ચવ શ્ી અશ્નલ મ્યરકમ, મ્યખરમતં્ીશ્ીના અગ્ મ્યખર 
સશ્ચવ શ્ી કે. કૈલાસનાથન, આરોગર અગ્ સશ્ચવ ડો. જરંતી 
રશ્વવગેરે આ વેળાએ જોડારા હતા. •

કિર ્સટોરરી

økwshkík૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ 21



વૈશ્વિક મહામારી કોરોના સામે સમગ્ શ્વવિ લડી રહ્ં છે. 
ભારતના વજૈ્ઞાશ્નકોની મહેનતના પરરણામ ેકોરોના સામનેી વસેકસન 
પ્રાપ્ત થઈ છે. ગ્યજરાતમાં મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીના 
નતેૃતવમા ંકોરોના રસીકરણ અશ્ભરાનનો સ્યદૃઢતા સાથ ેઅમલ થઈ 
રહ્ો છે. સાથે કોશ્વડ-19ના નવા કેસોને કાબૂમાં રાખવા તેમજ 
નાગરરકોને સારી અને ઝડપી આરોગર સ્યશ્વધા પૂરી પાડવા રાજર 
સરકાર પૂરી પ્રશ્તબદ્ધતા સાથે કાર્ય કરી રહી છે. તાજેતરમાં 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 
નીશ્તનભાઈ પટેલની અધરક્તામાં મળેલી કોર કશ્મટીની બેઠકમાં 
રાજરમાં વધતા જતા કોરોના સંક્રમણ શ્નરંત્ણ સંદભગે સાત જેટલા 
અતરંત મહત્વ શ્નણ્યરો લેવામાં આવરા છે. 

રાજરમા ંકોરોના સકં્રમણની પ્રવત્યમાન સ્થશ્તમાં 
સકં્રશ્મતોની સારવાર માટે ઓસકસજન સપલાર પરૂતા 
પ્રમાણમાં મળી રહે તેવી સવંદેના સાથ ેમ્યખરમતં્ીશ્ીએ 
આ સપલાર સ્યશ્નશ્ચિત કરવા ખાસ તાકીદ કરી હતી. 
તદઅન્યસાર, બેઠકમાં એવો શ્નણ્યર લેવામાં આવરો 
છે કે, રાજરમાં ઓસકસજનન્યં ઉતપાદન કરનારા 
ખાનગી ઉતપાદકોએ પોતાના ઉતપાદનના ૬૦ ટકા 
કોરોના સંક્રમણ શ્નરંત્ણ માટે તબીબી સ્યશ્વધાઓ 
હેત્યસર આરોગર ક્ેત્ માટે આપવાના રહેશે. માત્ 
૪૦ ટકા ઉતપાદન સપલાર તેઓ ઔદ્ોશ્ગક વપરાશ માટે 
ઉપરોગમાં લઈ શકશે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ી અને નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ રાજરમાં 
મહાનગરપાશ્લકા ધરાવતાં ૮ મહાનગરોમાં પ૦૦-પ૦૦ બેડનાં 
કોશ્વડ કેર સેનટર શરૂ કરવા તેમજ તેની તબીબી કામગીરીના 
સ્યપરશ્વઝન, દેખરેખ સંકલન માટે અમદાવાદ, સ્યરત, વડોદરા, 
રાજકોટ, જૂનાગઢ, જામનગર, ભાવનગર અને ગાંધીનગર માટે 
૮ IAS-IFS અશ્ધકારીઓને શ્વશેર જવાબદારી સોંપી છે. 

સંબંશ્ધત શ્જલ્ાઓમાં જરૂરરરાત મ્યજબ શ્જલ્ા કલેકટરશ્ી, 
મર્યશ્નશ્સપલ કશ્મશનરશ્ી આવા ડરેડકેટેડ કોશ્વડ હેલથ સેનટર, કોશ્વડ 
કેર સેનટરની મંજૂરી આપી શકશે. રાજરમાં કોશ્વડ-19 દદદીઓની 
સખંરામાં થઈ રહેલા સતત વધારાન ેધરાનમા ંરાખીન ેકોર કશ્મટીમાં 
એવો પણ શ્નણ્યર લેવામાં આવરો છે કે રાજરમાં ખાનગી નશ્સુંગ 
હોમ, સલિશ્નકસ આઇ.સી.ર્ય કે વસેનટલટેરની સ્યશ્વધા શ્વના ડરેડકેટેડ 
કોશ્વડ હેલથ સેનટર અને ડેરડકેટેડ કોશ્વડ કેર સેનટર શરૂ કરી શકશે. 
આવા ડેરડકેટેડ કોશ્વડ હેલથકેર સેનટર માટે પ્રશ્તરદન વધ્યમાં વધ્ય રૂ. 
બે હજાર અને ડેરડકેટેડ કોશ્વડ કેર સેનટર માટે પ્રશ્તરદન મહત્તમ 

૧પ૦૦ રૂશ્પરા ચાજ્ય લઈ શકાશે. આ ચાજ્યમાં રેમરડશ્સશ્વર 
ઇનજેકશનની રકંમતોનો સમાવેશ થતો નથી એટલે કે આવાં 
ંઇનજેકશનનો ચાજ્ય અલારદો લેવામાં આવશે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 
નીશ્તનભાઈ પટેલે રાજરમા ંસોલા શ્સશ્વલ હોસ્પટલ, એસ.વી.પી. 
હોસ્પટલ, અમદાવાદ, ગ્યજરાત કેનસર સોસારટીની હોસ્પટલ 
તેમજ એલ. જી. અને નગરી હોસ્પટલ, અમદાવાદ આ બધી જ 
હોસ્પટલોમાં કોરોના સંક્રશ્મતો માટે રેમરડશ્સશ્વર ઇનજેકશન 
આગામી ત્ણથી પાંચ રદવસમાં નહીં નફો નશ્હ ન્યકસાનના ધોરણે 
સંબંશ્ધત હોસ્પટલના મેરડકલ ્ટોસ્યમાંથી ઉપલબધ કરાવાશે તેવો 

પણ સંવેદનશીલ શ્નણ્યર કોર કશ્મટીમાં કરડો છે. કોરોનાનો વરાપ 
અને ચેપ ફેલાતો અટકાવવા મા્ક અશ્નવાર્ય છે. એટલ્યં જ નહીં, 
રોગર રીતે અને રોગર મા્ક પહેરવાથી ચેપ લાગવાની સંભાવના 
ઘટી જાર છે. આ સંદભ્યમાં સૌ શ્ટ્પલ લેરર મા્કનો ઉપરોગ કરે 
તે શ્હતાવહ છે

મ્યખરમંત્ીશ્ી-નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ આ સમગ્ શ્વરરની 
ગંભીરતા ધરાનમાં લઈને એવો શ્નણ્યર કરડો છે કે, રાજર સરકાર 
બધી જ APMC અને અમૂલ પાલ્યર પરથી નજીકના ભશ્વષરમાં 
શ્ટ્પલ લેરર મા્ક માત્ રૂ. ૧ની નજીવી રકંમતે ઉપલબધ કરાવશે. 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી, નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી 
નીશ્તનભાઈપટેલની અધરક્તાની આ કોર કશ્મટી બઠેકમાં રાજરની 
સમગ્તરા કોશ્વડ-19 કોરોનાની સ્થશ્તની શ્નરશ્મતપણે સમીક્ા 
હાથ ધરવામાં આવે છે. 

આ બેઠકમાં અશ્ધક મ્યખર સશ્ચવ શ્ી એમ. કે. દાસ, આરોગર 
અગ્ સશ્ચવ ડૉ. જરંતી રશ્વ, ફૂડ એનડ ડ્રગ કશ્મશનર શ્ી શ્હતેશ 
કોશ્રરા તમેજ આરોગર કશ્મશનર શ્ી જરપ્રકાશ શ્શવહરે સશ્હતના 
વરરષ્ અશ્ધકારીઓ પણ જોડારા હતા. •

કોરોના િંક્રમણના સન્યંત્ણ માટે
લેિા્યેલા મહત્િપયૂણ્સ સનણ્સ્યો

સનણ્સ્ય
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રાજ્યમાં 26 શૈષિસણક િં્સથાઓમાં RTPCR ટે્સટનરી િુસિ્ધા શરૂ કરાશે
રાજ્્યમાયું RTPCR ટસેટની િધતી જતી જ�દર્યાતને 

પહ�ચી િળિા ૨૬ શૈક્ષવણક સયુંસથાઓમાયું RTPCR ટેસટની 
વ્યિસથા શ� કરિાનો રાજ્્ય સરકારે વનણ્મ્ય ક્ય� છ.ે 
માઇક્રોબા્યોલોજી અને બા્યોટેક્નોલોજી લેબોરેટરીની 
સવુિધાઓ ધરાિતાયું આ શકૈ્ષવણક સયુંસથાનોમાયું RTPCR  ટેસટ 
શ� કરાશે. 

 આરોગ્ય કવમશનર શ્ી જ્યપ્રકાશ વશિહરેએ જણાવ્યુયું હતુયું 
કે, ૨૬ શૈક્ષવણક સયુંસથાનોમાયું આિતી કાલથી જ  RTPCR 
ટેસટ શ� કરાશે,  જેનાથી તમામ વજલ્લાઓમાયું આરોગ્યના 

િહીિટી તયુંત્રન ેમોટી મિિ મળશ.ે જ ેતે  વજલ્લાઓમાયું આરોગ્ય 
તયુંત્ર RTPCR ટેસટ માટે સેમપલ કલેકટ કરશે અને આ 
લેબોરેટરીઓને મોકલી આપશે. ગુજરાત રાજ્્યની િત્મમાન 
ટેસસટંગ ક્ષમતામાયું આ િધારાની ૨૬ સયુંસથાઓની સુવિધા 
ઉમેરાતાયું RTPCR ટેસટ ક્ષમતા લગભગ બમણી થઈ જશે.

અહ� એ સપષ્ટતા જ�રી છે કે, િિદીઓ સીધા જ આ શૈક્ષવણક 
સયુંસથાઓમાયું ટેસટ માટે નહ� જઈ શકે, પરંતુ સથાવનક િહીિટી 
તયુંત્ર સમેપલ કલેકટ કરીન ેઆ લેબોરેટરીઓ મારફતે RTPCR 
ટેસટ દરપોટ્મ મેળિી આપશે.

ઉચ્ચ ્સતરરી્ય બેઠકમાં કચછ સજલ્ા િંદભવે લેિા્યેલા સનણ્સ્યો
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 

રૂપાણીએ કચછ શ્જલ્ામાં 
કોરોનાની બીજી લહરેના 
સંક્રમણને કાબૂમ ાં  લેવા 
શ્જલ્ાના અશ્ધકારીઓ સાથે 
ઉચ્ચ ્તરીર બેઠક રોજી હતી, 
જેમાં કોરોના સામેની લડાઈમાં 
રાજર સરકાર હારશે નહીં, થાકશે નહીં 
અન ેમહત્તમ વરવ્થા ઊભી કરવા બાબતે 
પોતાનો દૃઢશ્નચિર વરક્ત કરડો હતો. આ 
બેઠકમાં નારબ મ્યખરમતં્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ 
પટેલ પણ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. 

બેઠકમાં મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપ ાણ ીએ શ્જલ્ામ ાં  ક ો ર ોન ાન ી 
પરરસ્થશ્તન ેધરાનમા ંલઈ કચછની શ્વશ્વધ 
સં્ થાઓ, જનભાગીદારી થકી વધ્ય ૨૦૦૦ 
(બે હજાર) બેડની વરવ્થા ઊભી કરવા 
અંગે શ્નણ્યર કરવામાં આવરો હતો, જે 
અંતગ્યત ભ્યજ ખાતે સમરસ હો્ટેલમાં 
ઓસકસજન સ્યશ્વધા સાથે ૨૦૦ બેડની 
હોસ્પટલ ટૂંક સમરમાં કાર્યરત થશે તેમ 
જણાવર્યં હત્યં. આ ઉપરાંત રાજર સરકારે 
કચછ શ્જલ્ામાં વેસનટલેટરની અછત દૂર 
કરવા માટે નવા ં૮૦ વસેનટલટેર ફાળવવાનો 
પણ શ્નણ્યર કરડો હતો. આ સાથે જ 
મ્ય ખ રમં ત્ ી શ્ ીએ  ક ચછ  શ્ જલ્ ાને 
આરટીપીસીઆર ટે્ટ માટે લેબોરેટરીમાં 

વધ્ય એક લેબ મશીન આપવાની 
જાહેરાત કરી હતી.

તેમણે કચછની પીએચસી 
અને સીએચસીમાં ્ટાફની 
ઘટ હોર તર ાં  ્ટ ાફની 

ફાળવણી અંગે પણ શ્વચારણા 
કરી હતી. આ સાથે જ એમ. બી. 

બી.એસ. પાસ થરેલા શ્વદ્ાથદીઓ જે 
પો્ટ-ગ્ેજર્યએટની તૈરારી કરતા હોર 
તેઓની પરીક્ાઓ રદ થતાં તેમને પણ 
કામગીરી સોંપવાનો શ્નણ્યર કરવામાં 
આવરો હતો. 

ભ્યજમાં મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ જણાવર્યં  હત્યં  ક ે, કચછમાં 
રેમડેશ્સશ્વર ઇનજકેશન, ઓસકસજન, દવા, 
બડે સશ્હત કોઈપણ પ્રકારની આરોગરલક્ી 
વરવ્થાનો અભાવ કે અછત નથી. આ 
ઉપરાંત મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ કચછની પ્રજાને અપીલ કરતાં 
જણાવર્યં હત્યં કે, અતરાર સ્યધી મહામારી 
જેવા શબદો સાંભળવા મળતા હતા કે 
વાંચવા મળતા હતા તેની હવે અન્યભૂશ્ત 
પણ થઈ રહી છે તરારે કચછીજનોને મા્ક 
પહેરવ્યં, કામ વગર ઘરની બહાર ન 
નીકળવા તેમ જ વેસકસન લેવા અન્યરોધ 
કરડો હતો. આ સાથે જ કચછીજનોને 
આવિાસન આપતાં જણાવર્યં હત્યં કે, રાજર 

સરકાર તમારી સાથે જ છે અને સરકાર 
સતત શ્ચંતા કરી રહી છે. 

બેઠકમાં સામાશ્જક અને શૈક્શ્ણક 
પછાત વગડોન્યં કલરાણ તેમજ પ્રવાસન 
રાજરમંત્ીશ્ી વાસણભાઇ આશ્હર ે, 
‘‘વશ્હવટી તંત્ સંકલનમાં રહીને કચછ 
શ્જલ્ામાં શ્વશ્વધ ્થાનો પર કોશ્વડ 
હોસ્પટલ, કોશ્વડ કેર સેનટર, રસીકરણ 
અશ્ભરાન, કોરોના ક ેર  સે નટરની 
લોકસં્થાઓના સહરોગથી ઊભી કરાઈ 
રહેલી વરવ્થા, જનજાગૃશ્ત સશ્હત કોરોના 
સંક્રમણની બીજી લહેરને નાથવા માટે 
સફળ થઈશ્યં’’ તેવો આશાવાદ વરક્ત 
કરડો હતો. 

આ બઠેકમા ંસામાશ્જક અન ેશકૈ્શ્ણક 
પછાત વગડોના કલરાણ તેમજ પ્રવાસન 
રાજરમતં્ી શ્ી વાસણભાઈ આશ્હર, સાસંદ શ્ી 
શ્વનોદભાઈ ચાવડા, મ્યખર સશ્ચવ શ્ી અશ્નલ 
મ્યકીમ, મ્યખરમતં્ીશ્ીના મ્યખર અગ્ સશ્ચવશ્ી 
કે. કૈલાસનાથન, આરોગર અગ્ સશ્ચવ ડૉ. 
જરતંી રશ્વ ધારાસભર સવગેશ્ી ડૉ. નીમાબહેન 
આચાર્ય, વીરેનદ્રશ્સહં જાડજેા, માલતીબહેન 
મહેવિરી, પ્રદ્્યમ્નશ્સહં જાડજેા, શ્જલ્ા કલકેટર 
શ્ી પ્રવીણા ડી.કે., સશ્હત વહીવટી અને 
આરોગર શ્વભાગના અશ્ધકારીઓ તમેજ 
પદાશ્ધકારીઓ સાથ ેકોરોનાની સ્ થશ્ત અગંે 
ચચા્યશ્વચારણા કરી હતી. •

સનણ્સ્ય

økwshkík૧૬ એવપ્રલ, ૨૦૨૧ 23



રાજ્યના ઈનટન્સિ અને રેસિડેનિ ડૉકટિ્સને કોસિડ િેિા માટે સિશેષ પ્રોતિાહન
ગ્યજરાતમાં કોરોનાના આ સમરમાં મેરડકલ, ડેનટલ, 

રફશ્ઝરોથેરપી હોશ્મરોપથી અને આર્યવગેદના સ્ાતક 
અભરાસક્રમના ઈનટન્યસ તથા અન્યસ્ાતક અને સ્યપર 
્પશે્શરાશ્લટી અભરાસક્રમના રેશ્સડનેટસ ડૉકટસ્ય  કોરોનાના 
દદદીઓની સારી સવેા-શ્યશ્રૂા કરી રહ્ા છે. રાજર સરકારના 
આરોગર શ્વભાગે ઈનટન્યસ અને રેશ્સડેનટસ ડૉકટસ્યના 

્ટાઇપેનડમાં રૂ.5000 વધારો કરવાનો શ્નણ્યર કરડો છે.   
હવે કોશ્વડમાં સેવાઓ આપનાર તમામ ઈનટન્યસ અને 

રેશ્સડનટસ ડૉકટસ્યને રૂશ્પરા 13,000ના ્ટાઇપેનડ ઉપરાંત 
30મી જૂન, 2021 સ્યધી દર મશ્હને વધારાના રૂશ્પરા 
5,000ન્યં ખાસ કોશ્વડ પ્રોતસાહન આપવાનો પ્રોતસાહક 
શ્નણ્યર લીધો છે. •

HRCT િરીટરી ્સકેનનો 
મહત્તમ ભાિ રૂ. 3000

ગ્યજરાત સરકારે સમગ્ રાજરમાં કોરોનાના દદદીઓ માટે આવશરક 
એવા સીટી ્કેન- HRCT THORAX  ના પરરક્ણનો મહત્તમ 
ભાવ રૂશ્પરા 3,000 નક્કી કરડો છે. સમગ્ રાજરમાં આ ભાવ અમલી થશે.

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ કોર કશ્મટીની બેઠકમાં લેવારેલા 
આ શ્નણ્યરની જાહેરાત કરતાં જણાવર્યં હત્યં કે કોરોનાના દદદીઓને સીટી 
્કેનની આવશરકતા ઊભી થાર છે, અને HRCT  રરપોટ્ય કરાવવો પડે 
છે. રાજર સરકારના ધરાને આવર્યં હત્યં કે, અલગ-અલગ શહેરોમાં કાર્યરત 
ડારગ્નોસ્ટક સનેટર મનફાવ ેત ેરીત ેદદદીઓ પાસથેી ભાવો લ ેછે. કોરોનાના 
દદદીઓને હાલાકી ન ભોગવવી પડે અને તેમની મ્યશકેલીઓમાં રાહત મળે 
તે હેત્યથી ગ્યજરાત સરકારે સંવેદનશીલ અશ્ભગમ દાખવીને તમામ 
ડારગ્નોસ્ટક સેનટર માટે HRCT સીટી ્કેનના ભાવ રૂશ્પરા 3,000  
શ્નરત કરા્ય છે. ગ્યજરાતના કોઇપણ શહેરમાં કોઇપણ ડારગ્નોસ્ટક સેનટર 
કે લેબોરેટરી HRCT  સીટી ્કેન ના ભાવ રૂ. 3,000થી વધારે લેતા 
જણાશે કે જાણમાં આવશે તો તેની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં 
આવશે. મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ તમામ લેબોરેટરીઓ અને 
ડારગ્નોસ્ટક સેનટરના સંચાલકોને અપીલ કરી છે કે, કોરોનાના દદદીઓને 
વધ્યમાં વધ્ય રાહત આપી શકાર તે માટે તતપર રહેવ્યં જોઈએ. •

કુંભના મેળામાં ગ્યેલા 
ગુજરાતના તમામ શ્દ્ાળુઓના 

RTPCR ટે્સટ કરાશે
રાજરમાં કોરોનાન્યં સંક્રમણ અટકે અને ઓછા લોકો 

સંક્રશ્મત થાર તે માટે સમગ્ વહીવટી તંત્ અસરકારક 
કામગીરી કરી રહ્ં છે તરારે  કુંભના મેળામાં ગરેલા 
ગ્યજરાતના તમામ શ્દ્ધાળ્યઓ જરારે પરત ગ્યજરાત આવે 
તરારે તેમના  RTPCR  ટે્ટ કરાવરા બાદ જ તેમના 
વતનમાં પ્રવેશ અપાશે.

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ આ સંદભ્યમાં 
્પષ્ટપણે કહ્ં હત્યં કે કુંભના મેળામા ગરેલા  શ્દ્ધાળ્યઓ 
જરારે ગ્યજરાત પરત ફરશે તરારે તે તમામ લોકોના 

RTPCR ટે્ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેટેસ્ટિંગ દરશ્મરાન 
કોઈ રાશ્ત્ક સંક્રશ્મત હશે તો તેમને 14 રદવસ સ્યધી 
આઇસોલેશનમાં રાખીને અલગ કરવામાં આવશે.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ એમ પણ જણાવર્યં હત્યં કે આવા 
રાશ્ત્કો  સ્યપર ્પ્રડેર ન બન ેતનેી પણ તકેદારી  સરકાર 
દ્ારા રાખવામા ંઆવી છે અન ેઆ હેત્યસર રાજરના તમામ 
શ્જલ્ા કલકેટરશ્ીઓન ેઆદેશ કરી દેવામા ંઆવરા છે કે 
તમેના શ્જલ્ાના આવી કોઈ વરશ્ક્ત કે રાત્ી કંુભના 
મળેામાંથી પરત આવ ેતરારે  જ ેતે ગામમા ંકે શ્જલ્ામાં 
નાકાબધંી કરીન ેતમામ રાત્ાળ્યઓનો કોરોનાનો ટે્ટ કરા્ય 
બાદ  જ ે નેગેરટવ હશે તવેા લોકોન ેજ ગામમા ંપ્રવશે 
આપવામા ંઆવે તવેી વરવ્થા શ્જલ્ા વહીવટી તતં્ને 
સ્યશ્નશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામા ંઆવી છે. •

સનણ્સ્ય

økwshkík ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૧24



CM અને Dy.CM િાથે ડરીડરીઓનરી બેઠક
ગ્ામ્ય્સતરે કોરોના િંક્રમણ અટકાિિા તમામ લોકોનાં 

ટેબ્સટંગ અને િેબકિનેશન ઉપર ભાર મયૂકા્યો
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 

રૂ પ ા ણ ી એ  ત ા જે ત ર મ ાં 
ગ ાં ધ ી ન ગ ર થ ી  શ્ વ ર ડ ર ો 
કોનફરનસના માધરમથી શ્જલ્ા 
પંચારતના પદાશ્ધકારીઓ અને 
DDOનો સંબોધતાં કહ્ં હત્યં 
કે, ભારતમાં કોરોનાની બીજી 
લહ ેરમ ાં  ગ ામડ ાંઓ પણ 
પ્રભાશ્વત થરાં છે તરારે તમામ 
લોકો ગભરારા શ્વના સાવચેતી 
સાથે મા્ક તથા સામાશ્જક 
અંતર જાળવે તે સ્યશ્નશ્ચિત કરવ્યં 
પડશે. ગ્ામર્તર ે કોરોના 
સંક્રમણ અટકાવવા ગામના તમામ લોકોન્યં ટેસ્ટિંગ અને 
વેસકસનેશન ખૂબ જ જરૂરી છે. આરોગરકમદીઓના સહરોગથી 
તમામ ઘરોન્યં ડોર ટ્ય ડોર સવગેલનસ કરીશ્યં તો જ સાચી પરરસ્થશ્ત 
ધરાનમાં આવશે. ગાંધીનગર ખાતે મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીના અધરક્્થાને અને નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઈ 
પટેલની ઉપસ્થશ્તમાં શ્જલ્ાઓમા ંકોરોનાની કામગીરીની સમીક્ા 
અંગે શ્જલ્ા પંચારતના પદાશ્ધકારીઓ-DDO સાથે શ્વરડરો 
કોનફરનસ રોજાઈ હતી. 

તેમણે ભારપૂવ્યક કહ્ં હત્યં કે, ગામોમાં આગામી તા. ૧૧થી 
૧૪ એશ્પ્રલ દરશ્મરાન વરાપક પ્રમાણમાં વેસકસનેશન થાર તેવા 
કાર્યક્રમો કરવા પડશે. શ્જલ્ાના CHC અને PHCવાળાં 
ગામોમાં સમાજની વાડીઓમાં ૧૫-૧૫ બેડની સ્યશ્વધા ઉપલબધ 
કરાવો, જેથી માઇલડ-એશ્સમટોમેરટકને ગામમાં જ સારવાર આપી 
શકાર. અન ેશહેરોની હોસ્પટલમાં ભારણ ઘટે. આ પ્રકારનો સફળ 
પ્રરોગ મોરબી શ્જલ્ામા ંકરારો છે તેન ેતમામ શ્જલ્ાઓ અન્યસરે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ અન્યરોધ કરડો હતો કે, ગામના લોકો ્વરંભૂ 
શ્બનજરૂરી અવર-જવર પર પ્રશ્તબંધ મૂકે, જરૂર જણાર તો આવા 
લોકોન્ય ંરશ્જ્ટર પણ બનાવ.ે આ ઉપરાતં ગામોમા ંકોરોના ટેસ્ટિંગ 
માટે લોકભાગીદારી પણ કરી શકાર. 

દરેક ગામ કોરોનામ્યક્ત ગામ બને તે રદશામાં આપણે નક્કર 
કામ કરવ્ય ંપડશે તમે જણાવતા ંમ્યખરમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંહત્ય ંકે, ગામમાં 
મહત્તમ ટેસ્ટિંગ અન ેવેસકસનશેનનો ગામલોકો સકંલપ કરે ત ેજરૂરી   
છે. આ ઉપરાંત મોટાં શહેરોની આસપાસનાં ગામોમાં ટેસ્ટિંગ 

ઉપર વધ્ય ભાર મૂકવો પડશે, જેથી કોરોના સંક્રમણ આગળ વધત્યં 
અટકાવી શકાર. કોરોનાની પરરસ્થશ્તમા ંશ્જલ્ાઓમા ંકોઈ મોટા 
કાર્યક્રમ નહીં રોજવા પણ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ પદાશ્ધકારીઓને કડક 
સૂચના આપી હતી. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કોરોનાકાળમાં લોકોની સેવામાં લાગી જવા 
નવા ચૂંટારેલા શ્જલ્ા પંચારત પ્રમ્યખ, તાલ્યકા પ્રમ્યખને હાકલ  
કરી હતી. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં હત્ય ક ે, સ્યજલામ સ્યફલામ જળ 
અશ્ભરાનના ચોથા તબક્કામાં જળસંચરનાં કામોમાં કોઈ શ્જલ્ો 
પાછળ ન રહે તે રદશામાં કામ કરવ્યં પડશે. ગામમાં તળાવો ઊંડાં 
કરવાની રાદી તરૈાર કરવી જોઈએ. આ તળાવોની માટી ખતેરોમાં 
પણ નાખીને જમીનન્યં લેવશ્લંગ કરી શકાર. આગામી તા. 30 મે 
પહેલાં જળસંચરનાં કામો પૂરાં કરવાં પડશે. ગામનાં તળાવો ઊંડા 
કરી વધ્ય જળસંચર થાર તે રદશામાં શ્જલ્ા પ્રમ્યખોને આરોજન 
કરવા મ્યખરમંત્ીશ્ીએ અન્યરોધ કરડો હતો.

બેઠકમાં અમદાવાદ, વડોદરા, પાટણ, કચછ, મશ્હસાગર, 
જૂનાગઢ અને ભાવનગર સશ્હતના શ્જલ્ાઓના પ્રમ્યખ અને 
DDOએ તમેના શ્જલ્ાની કોરોનાની સ્થશ્ત અગં ેમ્યખરમતં્ીશ્ીને 
માશ્હતગાર કરા્ય હતા. આ શ્વરડરો કોનફરનસમાં ગાંધીનગરથી 
મ્યખર મંત્ીશ્ીના મ્યખર અગ્ સશ્ચવ શ્ી કે. કૈલાશનાથન, 
ગ્ામશ્વકાસ સશ્ચવ શ્ી શ્વજર નહેરા સશ્હતના ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ 
જોડારા હતા. •

મંથન
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મુખ્યમંત્રીશ્રીનો રાજ્યનાં ૧૬૨ નગરોના જનપ્રસતસનસ્ધ-
અસ્ધકારરીઓ િાથે પરરણામલષિરી િંિાદ

કોરોના માહામારી સામ ેસમગ્ ગ્યજરાત મક્કમતાથી લડી રહ્ં 
છે. રાજરન્યં આરોગર તંત્, પોલીસ તંત્ તેમજ સમગ્ વહીવટી 
તંત્ નાગરરકોની સેવા માટે સતત ખડે પગે છે. તરારે કોરોના 
મહામારીમાં નાગરરકોને સારં આરોગર મળે અને નગરો 
કોરોનામ્યક્ત બને તે માટે રાજરની ૧૬ર નગરપાશ્લકાના 
રરશ્જરનલ કશ્મશનરશ્ીઓ, પ્રમ્યખો-ઉપપ્રમ્યખો અને ચીફ 
ઓરફસરો સાથ ેગાંધીનગરથી મ્યખરમતં્ીશ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
શ્વરડરો કોનફરનસથી સંવાદ રોજી માગ્યદશ્યન પૂરં પાડ્યં હત્યં. 

શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્યં હત્ય કે, રાજરનાં શ્વશ્વધ 
નગરોના ચૂંટારેલા પ્રશ્તશ્નશ્ધઓને જનસેવાની તક મળી છે તરારે 
પોતાને ભાગરશાળી સમજી કોરોના સામેની લડતમાં આગેવાની 
લેશે તો કોરોનાને હરાવીને આપણે ઇશ્તહાસ બનાવીશ્યં. 
સંસાધનોની મરા્યદા વચ્ચે 'વરથા નહીં વરવ્થા'ના અશ્ભગમથી 
નગરપશ્તઓ સેવાકાર્યની પ્રાથશ્મકતાઓ નક્કી કરે તે જરૂરી છે. 
આવડી મોટી મહામારી સામે લડત જનભાગીદારીથી જ જીતી 
શકાર છે.

મ્ય ખરમંત્ ી  શ્ ી  શ્વજરભાઈ રૂપ ાણ ીએ ર ાજરની 
નગરપાશ્લકાઓના શ્વ્તારમાં કોરોના વારરસ સંક્રમણના 
શ્નરંત્ણ હેત્ય પોતાના નગરને કોરોનામ્યક્ત કરવાનો સંકલપ લઈ 
મહામારી સામેની લડતન્યં નેતૃતવ કરવા નગરપાશ્લકા પ્રમ્યખોને 
સૂચન કર્યું હત્યં. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કહ્ં કે, ‘જાન ભી જહાન ભી’ના 
મંત્ સાથે જનજીવન ચાલત્યં રહે અને પ્રજા ભરમ્યક્ત બને તે 
આપણી સૌની સામૂશ્હક જવાબદારી છે. આપણે ફરરરાદી નહીં, 
પરિંત્ય વરવ્થાપક બનવાન્યં છે. સામાશ્જક સં્થાઓના સહરોગથી 
કોરોના રાક્સ સામે સેવાન્યં શ્ત્ ઉગામીશ્ય તો જરૂરથી  
જીત મળશે.

પ્રજામાં કોરોના મહામારી અને તેની સામે લડવાના ઉપારો 
શ્વશે વરાપક જાગૃશ્ત આવે તે માટે આપણે પ્રરાસો કરવા પડશે. 

મા્ક, સશે્નટાઇઝશેન વસેકસનશેન, રેમડશે્સશ્વર ઇનજેકશન અગંનેી 
ગેરસમજ અને ભીડ એકઠી ન કરવા જેવી બાબતો શ્વશે લોકોને 
આપણે વધ્ય જાગૃત કરવા પડશ.ે સદીમા ંએક વાર આવી મહામારી 
આવતી હોર છે તરારે જરૂરી રદશાશ્નદદેશોન્યં પાલન થાર તે જરૂરી 
છે. લોકો શ્બનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળે, વેસકસન જરૂરથી લે 
અને રોગર રીતે મા્ક પહેરે તે પણ જરૂરી છે. શ્નરમોન્યં પાલન 
ન કરનાર વરશ્ક્ત પોતે તો સંક્રશ્મત થાર છે, પરિંત્ય અનરને પણ 
સંક્રશ્મત કરે છે. 

રાજર સરકારે નગરોમાં ભીડ એકશ્ત્ત ન થાર તે માટે તમામ 
રાજકીર - સામાશ્જક કાર્યક્રમોના આરોજન પર પ્રશ્તબધં લગાવરા 
છે. શ્જમ, મોલ, જાહેર ્ થળોને બંધ રાખવાના શ્નદદેશો આપરા છે. 
મોટા ંનગરોમા ંકોરોના કરર્ય્યનો અમલ કરારો છે અન ેવખતોવખત 
તે અંગેનાં જાહેરનામાં પણ બહાર પાડાં છે. ગરા વરગે આપણી 
પાસે કોરોના સામેની લડતનો અન્યભવ નહોતો. શરૂઆતમાં 
પરરસ્થશ્ત એવી હતી કે મા્કન્ય ંઉતપાદન પણ પરૂત્ય ંનહોત્ય,ં જરારે 
આ વરગે આપણી પાસે પૂરતા મા્ક, વેસનટલેટર, ઓસકસજનનો 
જથથો, પથારીઓ, વસેકસન અન ેએક વર્યનો અન્યભવ જેવા કોરોના 
સામેનાં રથાથ્ય શ્ત્ો છે. હાલ કોરોનાની વધ્ય વરાપક અને તીવ્ર 
એવી બીજી લહેરનો આપણે સામનો કરી રહ્ા છીએ તરારે 
આવશરક તમામ તકેદારી અને શ્નરમોના પાલનથી જ રાજરમાં 
વધી રહેલા કોરોના કેસને શ્નરંશ્ત્ત કરી શકીશ્યં. 

બઠેકની શરૂઆતમા ંમ્યખરમતં્ીશ્ીના સશ્ચવશ્ી અશ્વિનીકુમારે 
રાજરમા ંકોરોના સકં્રમણ અન ેઆરોગર માળખાની વત્યમાન સ્થશ્ત 
અંગે શ્વ્તૃત આંકડાકીર શ્વગતો આપત્યં પ્રેઝનટેશન આપર્યં હત્યં, 
જેમાં ગ્યજરાત રાજરની દેશનાં અનર રાજરની સાપેક્ે કોરોના 
સંક્રમણ સ્થશ્તન્યં ત્યલનાતમક શ્વશ્ેરણ, ગ્યજરાતમાં કોરોના કેસ, 
ટેસ્ટિંગ અને ટ્ીટમેનટ, હોસ્પટલમાં બેડની સ્યશ્વધા, વેસનટલેટર-
ઓસકસજનની ઉપલબધતા, રેમડશે્સશ્વર ઇનજકેશન, જરૂરી દવાઓ 
અન ેવસેકસનશેનની ટકાવારી, દદદીઓનો રરકવરી રેટ અન ેકોરોના 
શ્નરંત્ણ માટેન્યં ભાશ્વ આરોજન સશ્હતની તમામ માશ્હતી 
નગરપાશ્લકાના પાદાશ્ધકારીશ્ીઓ અને અશ્ધકારીશ્ીઓને  
આપી હતી. 

ગાંધીનગર ખાતેથી મ્યખરમંત્ીશ્ીના અશ્ધક મ્યખર સશ્ચવશ્ી 
એમ. કે. દાસ, હાઉશ્સંગ શ્વભાગના સશ્ચવશ્ી લોચન શહેરા, 
GUDMના MD શ્ી રાજકુમાર બશે્નવાલ અન ેમ્યખરમતં્ીશ્ીના 
ઓ.એસ.ડી. શ્ી કમલ શાહે આ શ્વરડરો કોનફરનસમાં જોડાઈને 
જરૂરી સૂચનો કરાું હતાં. •

મંથન
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િંતો - મહંતો િાથે VC દ્ારા CMનો િંિાદ
કપરા કાળમાં ઇશ્વરે અમને િોંપેલરી જનિેિાનરી જિાબદારરી સનષ્ઠા 

અને પરરશ્મપયૂિ્સક બજાિરી રહ્ાાં છરીએ - CM

રાજરના સવંદેનશીલ મ્યખરમતં્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ કહ્ ંહત્યં 
કે, કોરાના જવેી મહામારી સામ ેલડવા નાગરરકોન્ય ંમનોબળ મજબતૂ 
રીત ેટકી રહે એ જરૂરી છે અન ેલોકોન્ય ંમનોબળ ટકાવી રાખવા સાધ્ય, 
સતંો, મહિંતો અન ેધાશ્મ્યક વડાઓની ભશૂ્મકા શ્વશરે મહત્વની છે. 
આજ ેગ્યજરાતના શ્વશ્વધ ધમડો-સપં્રદારોના સતંો-મહિંતો સાથ ેશ્વરડરો 
કોનફરનસ મારફત ેસવંાદ કરતા ંમ્યખરમતં્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ કહં્ 
હત્ય ંકે, સાધ્ય-સતંોના આશીવા્યદ અન ેલોકોના સહરોગથી જ ગ્યજરાત 
આ શ્વકટ પરરસ્થશ્ત સામ ેલડી શકશ.ે વધ્ય ન ેવધ્ય નાગરરકો વસેકસન 
લ ેએ માટે અપીલ કરવા તેમણે સતંોન ેઅન્યરોધ કરડો હતો. 

મ્યખરમતં્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, આજ સૌ સતંોના 
આશીવા્યદ, માગ્યદશ્યન, સચૂનો અન ે તમામ સહકાર આપવાની 
તતપરતાથી અમારા ઉતસાહમા ંખૂબ વધારો થરો છે. કોરાનાના પહેલા 
તબક્કામાં આપણન ેકોરાનાની સમજ પણ નહોતી. કોશ્વડ હોસ્પટલ, 
વસેનટલેટરની સ્યશ્વધા પણ નહોતી. રાજર પાસ ેતે વખતે N-95 મા્ક 
પણ ઉપલબધ નહોતા. વસેકસનનો તો પ્રશ્ન 
જ નહોતો, કરારે આવશ ેત ેનક્કી જ નહોત્ય.ં 
જરારે આજ ેબીજા તબક્કામા ંઆપણી પાસે 
કોશ્વડ સબંંધી સસંાધનો ઉપલબધ છે, પરિંત્ય 
કોરોનાનો આકં ખબૂ ઊચંો છે તરારે ભશ્વષરની 
પરરસ્થશ્તન ેધરાનમા ંરાખીન ેઆપણ ેસૌએ 
સાથ ેમળીન ેઆરોજન કરવાની જરૂર છે. 
આપ સૌ સાધ્ય-સંતોના આશીવા્યદ અને 
લોકોના સહરોગથી આ પરરસ્થશ્ત સામે 
લડવાન્યં  છ ે અને જીતવાન્યં  પણ છે. 
મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંહત્ય ંકે, આવી મહામારી-
લડાઈ સામ ેનાગરરકોન્ય ંમનોબળ તટેૂ નહીં, 
તમેનો રોગ સામનેો જ્્ય સો જળવાઈ રહે તે 

ખબૂ જ મહતવન્ય ંછે અન ેતો જ આપણ ેજગં જીતીશ્ય.ં આપણ ેજરૂરી 
સાધનો-વરવ્થા સાથે પહોંચી વળીશ્ય.ં લોકોન્ય ંમનોબળ ટકાવી રાખવા 
સાધ્ય-સતંો, મહિંતો, શ્વશ્વધ ધમડોના વડાઓનો સહકાર મળે ત ેખબૂ 
જ જરૂરી છે. મ્યખરમતં્ી રૂપાણીએ આદરપૂવ્યક શ્વશ્વધ ધમ્ય, સમાજના 
વદંનીર સતંોને અપીલ કરી હતી કે, તમામ ધમ્ય-જ્ઞાશ્ત સમાજના 
લોકો વધ્યમા ંવધ્ય વસેકસન લગાવ ેતવેો તનેા માટે સામથેી પ્રરાસ કરે 
ત ેખબૂ જરૂરી છે. પજૂર અશ્વચલદાસજીએ જણાવર્ય ંકે, વસેકસનના 
પ્રમાણપત્ શ્વના મરંદરમા ંપ્રવશે નહીં તેવા શ્નણ્યરો ભક્તો-લોકોના 
શ્હતમાં કરવાથી આપણે આ મહામારીમાંથી જલદી બહાર  
આવી શકીશ્ય.ં

તમેણ ેકહં્ હત્ય ંકે, સદીમા ંએકાદ વાર આવી મહામારી આવતી 
હોર છે. ્પશે્નશ ફલ્ય ૧૯ર૦ પછી ૧૦૦ વર્ય બાદ આ ર૦ર૦માં 
કોરોના મહામારી આવી છે. ભગવાન ેઆપણન ેઆ કામમા ંવધ્યમાં 
વધ્ય લોકોની સવેા કરવાની તક આપી છે. આપણન ેપ્યણર કમાવાનો 

મોકો આપરો છે તો વધ્યમા ંવધ્ય લોકોની સવેા 
કરવાનો સરકાર પ્રરાસ કરી રહી છે. ભગવાને 
અમન ેઆપેલી આ જવાબદારી અમ ેખબૂ 
જ શ્નષ્ા-મહેનતથી શ્નભાવી રહ્ા છીએ તમેાં 
શ્નષફળ થરા શ્વના વધ્યમાં વધ્ય લોકો-
માનવજાતની આપણે સૌ એકબીજાના 
સહકારની ભાવનાથી જીવ બચાવી શકીએ 
તવેા હેત્યથી આજે આ સાધ્ય-સતંોનો, શ્વશ્વધ 
ધમ્યના વડાઓના ંસચૂનો-માગ્યદશ્યન માટે 
સવંાદન્ય ંઆરોજન કર્યું છે, તમે જણાવી 
મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંહત્ય ં કે, મન ેચોક્કસ 
શ્વવિાસ છે કે, આપણ ેસાથ ેમળી કોરોનાને 
હરાવીશ્ય ંઅન ેગ્યજરાતને શ્જતાડીશ્ય.ં •

કોરોના રેિી મહામારી 
સામે લડિા નાગદરકોનું 
મનોબળ મરબૂ્ રી્ે 
ટકી રહે એ રરૂરી છે 
અને લોકોનું મનોબળ 
ટકાિી રાખિા સાધુ, 

સં્ો, મહિં્ો અને ધાવમ્યક 
િડાઓની ભૂવમકા વિશેર 
મહત્િની: CM રૂપાણી
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તબરીબો અને દદદીઓ િાથે િાતચરીત કરરીને 
તમેનો ઉતિાહ િ્ધારતા CM

મ્યખરમંત્ી  શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં  
અમદાવાદ, રાજકોટ અન ેવડોદરાની શ્સશ્વલ હોસ્પટલમા ંડૉકટર 
અને કોરાના સંક્રશ્મત દદદીઓ સાથે સંવાદ રોજરો હતો.

જમેા ંમ્યખરમતં્ી શ્ી રૂપાણીએ અમદાવાદ શ્સશ્વલ હોસ્પટલની 
કોરોના ડેઝીગે્નટેડ ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પટલના કોરોના વોડ્યમાં 
ખડેપગે રાઉનડ ઘ લિોક ફજાવી રહેલા તબીબો, નશ્સુંગ  
અને પેરામેરડકલ ્ટાફ સાથે સીધો સંવાદ કરીને તેમનો ઉતસાહ 
વધારડો હતો. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીએ અમદાવાદ શ્સશ્વલ 
હોસ્પટલ સ્યપ્રીનટેનડનેટ ડૉ. જ.ેવી. મોદી સાથ ેઆ કોનફરનસ મારફતે 
સંવાદ કરીને શ્સશ્વલ હોસ્પટલની પ્રવત્યમાન પરરસ્થશ્ત અંગેનો 
શ્ચતાર મેળવરો હતો. 

કોરોના ડેઝીગ્નેટેડ ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પટલમા કોરોના નોડલ 
તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ.કાશ્ત્યકેર પરમાર કોરોના વોડ્યમાંથી સીઘા 
આ સવંાદમા ંજોડારા હતા. મ્યખરમતં્ીશ્ીએ ડૉ. કાશ્ત્યકેર પરમારને 
કોરોના હોસ્પટલમાં સારવાર લઇ રહેલા દદદીઓની ્વા્થર 
સ્થશ્ત અને કોરોનાની પ્રવત્યમાન સ્થશ્ત શ્વશેની શ્વ્તૃત માશ્હતી 
મેળવી હતી. ડૉ. કાશ્ત્યકેર પરમારે પણ કોરોના હોસ્પટલના 
સમગ્તરા વરવ્થાપન અને દદદીઓની કરવામાં આવી રહેલી 
સારવાર પધધશ્તથી મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીને વાકેફ 
કરા્ય હતા. તેઓએ શ્સશ્વલ હોસ્પટલમાં વૈશ્વિક કક્ાની સ્યપર 
સારવાર આપવામાં આવી રહી હોવાન્યં કહીને સરકાર દ્ારા 

જરૂરરરાત મ્યજબની તમામ સવલતો તવરીત ઉપલબધ કરાવવા 
બદલ મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી અને રાજર સરકારનો 
આભાર વરક્ત કરડો હતો. 

કોરોનાની ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પટલના આઇ.સી.ર્ય. વોડ્યમાં 
સારવાર લઇ રહેલા પૂવ્ય પોશ્લસ જવાન ચંદ્રબહાદૂર થાપા સાથે 
પણ મ્યખરમંત્ીશ્ી એ સીધો સંવાદ કરડો હતો. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ 
ચંદ્રકાંતભાઇ થાપાના ખબર અંતર પ્યછીને તેઓને મળી રહેલી 
સારવાર અગંનેા તમેના પ્રશ્તભાવ તમેના શબદોમા ંસાભંળરા હતા. 
કોરોનાગ્્ત થરેલા ચંદ્રકાંત થાપાએ અમદાવાદ શ્સશ્વલ 
હોસ્પટલની ૧૨૦૦ બેડ હોસ્પટલમાં શ્ેષ્ સારવાર મળી રહી 
હોવાન્યં જણાવી, અંહીના તબીબો, નશ્સુંગ અને પેરામેરડકલ ્ ટાફ 
થી લઇ સફાઇકમદીઓ ખબૂ જ સવેાભાવી હોવાન્ય ંકહ્ ંહત્ય.ં તેઓએ 
અહીના ્ ટાફ શ્મત્ો દ્ારા તેમની રાખવામાં આવી રહેલી દેખરેખ 
અન ેતમેની સારવાર પધધશ્ત શ્વશ ેમ્યખરમતં્ી શ્ીન ેશ્વ્તૃત માશ્હતી 
આપી સ્મત સાથે રાજર સરકારનો આભાર વરક્ત કરડો હતો.

આ વીરડરો કોનફરનસમાં ગાંધીનગર ખાતે મ્યખરમંત્ીશ્ીના 
અશ્ધક મ્યખર સશ્ચવશ્ી એમ.કે.દાસ, રાજકોટ અને વડોદરાના 
પદાશ્ધકારીઓ- અશ્ધકારીઓ તેમજ આરોગર કશ્મશનર શ્ી 
જરપ્રકાશ શ્શવહરે, રાહત કશ્મશનર શ્ી હર્યદ પટેલ, અમદાવાદ 
ડપેર્યટી મર્યશ્નશ્સપલ કશ્મશનર શ્ી ઓમ પ્રકાશ, શ્સશ્વલ સ્યશ્પ્રટેનડનેટ 
ડૉ. જે.વી. મોદી સશ્હત શ્નષણાંત તબીબો જોડારા હતા. •
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સજલ્ાઓનરી પરરબ્સથસતનું જાતસનરરીષિણ કરરી 
તાગ મેળિરી માગ્સદશ્સન આપતા CM 

ગજુરાત રાજ્યમાં કાોરાોનાની બીજી લહોરમાં સંક્રમણમાં િ્ધારાો થ્ાો છો. આ સંક્રમણ મહાનગરાો ઉપરાંત નાના શહોરાો અનો 
ગામડાઆોમાં િ્ધી રહાં છો. ત્ારો રાજ્યમાં કાોરાોનાની પવરસ્થિવતની જાત મામહતી મોળિિા માટો મખુ્યમંત્રી શ્ી વિજ્ભાઈ 
રૂપાણી દ્ારા વિવિ્ધ સજલલાઆોની મુલાકાત લઈનો જાત મામહતી મોળિિામાં આિી હતી. તાજોતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્ી વિજ્ભાઈ 
રૂપાણીઅો ના્બ મુખ્યમંત્રી શ્ી નીવતનભાઈ પટોલની સાથો માોરબી, પાટણ સજલલાની મુલાકાત લી્ધી હતી. જ્યા ંતોમણો િહીિટરી 
તતં્ર અનો આરાોગ્ વિભાગનો જરૂરી સયૂચનાો આપ્ા હતાં. આ ઉપરાંત, મંત્રીમંડળનાં સદસ્શ્ીઆોઅો પણ વિવિ્ધ સજલલાઆોની 
મુલાકાત લઈનો કાોવિડ-19ની પવરસ્થિવત અંગો જાણકારી મોળિી હતી અનો િહીિટરીતંત્રનો જરૂરી સયૂચન ક્ા્સ હતા. 

મોરબરીમાં કોરોનાનરી બ્સથસતને કાબુમાં લેિા 
મુખ્યમંત્રીશ્રીનરી ઉચ્ચ્સતરરી્ય બેઠક 

મોરબીમાં કોરોનાની બીજી લહેરના સંક્રમણને કાબૂમાં લેવા 
શ્જલ્ાના અશ્ધકારીઓ સાથ ેઉચ્ચ્તરીર બેઠક રોજી મ્યખરમતં્ીશ્ી 
શ્વજરભાઇ રૂપાણીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, કોરોનાના સંક્રમણન ેકાબમૂાં 
લવેા ગ્યજરાત ેઅસરકારક પગલા ંલીધા છે. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કોરોના 
સંદભગે ટે્ટીંગ, ટ્ે્ટીંગ અને ટ્ીટમેનટ (ત્ણ ટી) પર ભાર મ્યકી 
્પષ્ટ કહ્ં કે, ગ્યજરાત સરકાર લોકોની સમજદારી-સાવધાનીના 
સહરોગ સાથે કોરોનાની વત્યમાન સ્થશ્તના પડકારને પાર પાડશે.

મોરબીમાં મ્યખરમંત્ીશ્ીએ નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી નીશ્તનભાઇ 
પટેલની ઉપસ્થશ્તમાં માધરમો સાથેની વાતચીતમાં જણાવર્યં હત્યં 
કે, મોરબીમાં સ્થશ્ત કાબ્યમાં છે, બીજી લહેરમાં કોરોનાના કેસો 
બીજા શહેરોની જેમ મોરબીમાં પણ વધરા છે પણ અસરકારક 
પગલા લેવાઇ રહ્ા છે જેના લીધે લોકોના વધારે પ્રમાણમાં ટે્ટ 
કરીને સંક્રમણને કાબ્યમાં લેવા વરવ્થાઓ સ્યશ્નશ્ચિત કરવામાં 
આવી છે. 

આ સાથે જ મ્યખરમત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં કે, જે ગ્ામીણ 
શ્વ્તારોમા ંકોરોનાન્ય ંસંક્રમણ વધ્ય હોર તરાં સમગ્ ગામન્ય ંકોરોના 
ટે્ટીંગ માટેની વરવ્થા સ્યશ્નશ્ચિત કરાશે. વધ્યમાં જણાવર્યં હત્યં કે, 
મોરબીમાં મેરડકલ ઓકસીજનની પૂરતી સપલાર ઉપલબધ છે જોકે 
તાકીદની જરૂરીરાતને ધરાને લઇ સામાશ્જક સં્થાને મેરડકલ 

ઓકસીજન માટે મીની પલાનટ ્થાપવા માટેની કાર્યવાહી કરવા 
પણ વશ્હવટી તંત્ને સ્યચના આપવામાં આવી છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ મોરબી શ્જલ્ામાં રાજર સરકાર દ્ારા 
તાતકાલીક અસરથી લેવારેલા અસરકારક પગલાંના સંદભ્યમાં કહ્ં 
હત્યં કે, મોરબી શ્સશ્વલ હોસ્પટલમાં કોરોના ટે્ટીંગ માટે નવી 
લેબોરેટરી કાર્યરત થઇ જશે. મોરબીમાં સરકારી ૨૮૦ સશ્હત 
અંદાજે ૯૦૦ બેડની વરવ્થા છે. હજ્ય ખાનગી હોસ્પટલો, ટ્્ટો, 
સમાજોના સહકારથી કોરોનાની માઇલડ-સામાનર અસરવાળા 
દદદીઓને ગ્ામર કરક્ાએ સારવારની સ્યશ્વધા મળી રહે તે માટે 
લોકસહરોગ અન ેસરકારના સકંલનથી નવી ૫૦૦ બડેની સ્યશ્વધા 
ઉભી કરાશે.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ લોકોને આ સંદભગે અપીલ પણ કરી હતી કે, 
રેમડેશ્સશ્વર ઇનજેકશનના બીનજરૂરી ઉપરોગથી શ્લવર તેમજ 
કીડની જેવા શરીરના મહતવના અંગોને ન્યકસાન થાર છે તેવો 
શ્નષણાંતોનો મત છે. સરકાર પાસે પૂરતો જથથો છે પણ શ્નષણાંત-
તજજ્ઞ તબીબોની સલાહ પ્રમાણે જરૂર જણાર તો જ લેવો જોઇએ. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ મોરબીના શ્જલ્ા વશ્હવટી તંત્ દ્ારા 
કોરોનાના સંક્રમણને કાબૂમાં લેવારેલા પગલાં અંગે સંતોર વરક્ત 
કરી મોરબી શ્સશ્વલ હોસ્પટલમાં તમામ દદદીઓને શ્ેષ્ સારવાર 
મળે તે માટે મેનેજમેનટ બાબતે અશ્ધકારીઓની શ્વશેર શ્નર્યશ્ક્ત 
કરવા માગ્યદશ્યન આપી, મોરબીના પ્રભારી સશ્ચવશ્ી મનીરા ચદં્રા 

અિરકારક પગલાં
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હાલના રદવસોમાં સીધી દેખરેખ રાખશે તેમ પણ જણાવર્યં હત્યં. 
આ બેઠકમાં સાંસદશ્ી મોહનભાઇ કુંડારરરા, ધારાસભરશ્ી 

પરરોત્તમ સાબરરરા, મ્યખર સશ્ચવ શ્ી અશ્નલ મ્યકીમ, 
મ્યખરમંત્ીશ્ીના મ્યખર અગ્ સશ્ચવશ્ી કે. કૈલાસનાથન, આરોગર 
અગ્ સશ્ચવશ્ી જરંશ્ત રશ્વ, પ્રભારી સશ્ચવશ્ી મશ્નરા ચનદ્રા, 
શ્જલ્ા કલેકટરશ્ી જે.બી. પટેલ, રેનજ આઇ.જી. સંરદપ શ્સંઘ, 
શ્જલ્ા પોલીસ વડા એસ.આર. ઓડદેરા, અશ્ધક કલકેટરશ્ી કેતન 
પી. જોરી, શ્સશ્વલ હોસ્પટલના આર.એમ.ઓ. અને શ્સશ્વલ 
સજ્યન સશ્હતના અશ્ધકારીઓની ઉપસ્થતમાં કોરોનાની સ્થશ્ત 
અંગે ચચા્ય- શ્વચારણા કરવામાં આવી હતી. 

પાટણમાં કોરોનાના ટેબ્સટંગ માટે નિા ટેબ્સટંગ મશરીન 
અને નિા ૫૦૦ બેડનરી વ્યિ્સથા ઉભરી કરાશે

સમગ્ રાજરમાં કોરોનાની બીજી લહેર દરશ્મરાન સંક્રમણ જે 
રીતે વધી રહ્ં છે તેને ધરાને રાખીને મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઇ 
રૂપાણી દ્ારા રાજરભરમાં અસરકારક આરોજન કરવામાં આવી 
રહ્ં છે તરારે પાટણ શ્જલ્ામાં કોરોના સંક્રમણને નાથવા નારબ 
મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ પટેલની ઉપસ્થશ્તમાં શ્જલ્ા 
વહીવટીતંત્ના અશ્ધકારીઓ સાથે મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ઉચ્ચ્તરીર 
બઠેક રોજીન ેસવ્યગ્ાહી સમીક્ા કરી જરૂરી સચૂનાઓ આપી હતી. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ વધ્યમાં જણાવર્યં હત્યં કે કોરોના સંક્રમણ 
અટકાવવા પાટણ શ્જલ્ામાં દરરોજના ૫૦૦૦ કોરોનાના ટે્ટ 
કરવા માટેની વરવ્થાઓ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, 
જે શ્વ્તારોમાં પોશ્ઝરટવ કેસ આવરા છે તરાં કનટેઈનટમેનટ ઝોન 
વધારવામાં આવશે તથા કનટેઈનટમેનટ ઝોનન્યં કડક પાલન થાર 
એવી સૂચનાઓ પણ સબંશ્ધતોને આપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્ં 
કે સરકારી હોસ્પટલોમાં રેમડેશ્સશ્વર ઈંજેકશનનો પૂરતો જથથો 
ઉપલબધ છે.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં કે સમગ્ રાજરમાં ગત તા.૧ થી ૧૦ 
એશ્પ્રલ સ્યધીમાં માત્ દસ રદવસમાં લગભગ ૨.૮૦ લાખથી વધ્ય 
રેમડેશ્સશ્વર ઈંજેકશનનો જથથો રાજર સરકારે પૂરો પાડો છે. 
આજથી અમદાવાદમા ંકેરડલા કંપની દ્ારા રેમડશે્સશ્વર ઈંજકેશનન્યં 
પ્યન:વેચાણ શરૂ કરવામાં આવર્યં છે.

તમેણ ેકહં્ કે, અમદાવાદમા ં૫૦,૦૦૦ થી વધ્ય જરારે રાજકોટ, 
વડોદરા અને સ્યરતમાં ૨૫-૨૫ હજાર રેમડેશ્સશ્વર ઈંજેકશનની 
વરવ્થા કરી છે અને તેની વધ્ય જરૂરરરાતને પહોચી વળવા ૩ 
લાખ રેમડેશ્સશ્વર ઈંજેકશનનો રાજર સરકારે ઓડ્યર આપરો છે. 
આજે ભારતમાં સૌથી વધ્ય રેમડેશ્સશ્વર ઈંજેકશનની વરવ્થા 
કરનારં ગ્યજરાત પ્રથમ રાજર બનર્યં છે. મ્યખરમંત્ીએ જણાવર્યં કે 
જે લોકોને ઈંજેકશનની જરૂરરરાત હોર તે લોકો જ રેમડેશ્સશ્વર 
ઈંજેકશન ખરીદે જેથી કારણ વગરની તંગી ઉભી ન થાર તેની 

આપણે સૌ તકેદારી રાખીએ. 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં કે કોરોનાની આ બીજી લહેર 

સમગ્ ભારતમાં ઉિંચા આંક સાથે વધી રહી છે તરારે ગ્યજરાતમાં 
પણ કોરોનાન્યં સંક્રમણ વધર્યં છે. આ સંક્રમણને કાબૂમાં લેવા રાજર 
સરકારે અસરકારક પગલા ંલીધા છે. મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કોરોના સદંભગે 
ટે્ટીંગ, ટ્ેશ્સંગ અને ટ્ીટમેનટ પર ભાર મ્યકતા ્ પષ્ટ કહ્ કે, પાટણ 
શ્જલ્ામાં કોરોનાના ટેસ્ટિંગ માટે નવ્યં મશ્શન આપવામાં આવર્યં 
છે. જેનાથી હવે આર.ટી.પી.સી.આર ટે્ટનો રરપોટ્ય માત્ છ 
કલાકમાં મળી જશે. 

તેમણે ઉમેર્યુંહત્યં કે પાટણ સશ્હત સમગ્ રાજરમાં ઓસકસજન, 
રેમડેશ્સશ્વર ઇંજેકશન અને પૂરતા પ્રમાણમાં બેડ સશ્હતની 
વરવ્થાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે અને તેના માટે ર્યદ્ધના ધોરણે 
પ્રરાસો હાથ ધરવામા ંઆવરા છે. છેલ્ા દસ રદવસમા ંરાજરભરમાં 
રાજર સરકારે પંદર હજાર નવા બેડ ઉભા કરી લોકોને સારવાર 
મળે તેની વરવ્થાઓ કરી છે. ખાનગી હોસ્પટલોમા ંપણ દદદીઓને 
સારવાર મળી રહે એ માટે રાજર સરકારે સબશં્ધતોને આદેશો કરી 
દીધા છે. કોશ્વડ હેલથ સનેટરમા ંસકં્રશ્મતોન ેસારવાર મળી રહે તવેી 
વરવ્થા પણ રાજરભરમાં ઉભી કરાઈ છે.
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પયૂિ્સ કચછનરી કોરોના કોિરીડ-૧૯ 
અંગે રાજ્યમંત્રીશ્રીએ  
િમરીષિા બેઠક કરરી

પૂવ્ય કચછમાં પ્રવત્યમાન કોરોના કોવીડ-૧૯ની પરરસ્થશ્તને 
લઇન ેરાજરમતં્ીશ્ી વાસણભાઇ આશ્હરે તાજતેરમાં ઈમરજનસી 
રર્પોનસ સેનટર ગાંધીધામ ખાતે કોવીડ-૧૯ની સમીક્ા બેઠક 
કરી હતી. ગાંધીધામના ધારાસભરશ્ી માલતીબેન મહેવિરીએ 
પણ બેઠકમાં કોવીડ સમીક્ા કરી હતી.

અંજાર, ગાંધીધામ, ભચાઉ અને રાપર તાલ્યકાના વહીવટી, 
આરોગર અન ેપોલીસ તતં્ના સબશં્ધત સકંળારેલા અશ્ધકારીઓ 
સાથે રોજારેલી બેઠકમાં રાજરમંત્ીશ્ીએ પૂવ્ય કચછની કોવીડ-
૧૯ની પરરસ્થશ્ત બાબતે તલ્પશદી છણાવટ કરી હતી.

સામાશ્જક અને શૈક્શ્ણક રીતે પછાત વગડોન્યં કલરાણ અને 
પ્રવાસન રાજરમંત્ીશ્ી વાસણભાઇ આશ્હરે કોવીડ-૧૯નાં મેન 
પાવર શ્વશે શ્વગતે માશ્હતી મેળવી ઉપલબધ સાધન સ્યશ્વધા 
બાબતે પણ તાલ્યકા આરોગર અશ્ધકારીશ્ીઓ, તબીબો, 
નગરપાશ્લકા ચીફ ઓરફસરો, પોલીસ અન ેપ્રાતં અશ્ધકારીશ્ીઓ 
અજંાર ડો.વી.કે.જોશી અન ેભચાઉશ્ી પી.એ.જાડજેા સાથ ેસમીક્ા 
કરી હતી.

પવૂ્ય કચછમા ંરેમડસેીવીર રસી, હોસ્પટલ સ્યશ્વધા, આઈસીર્ય, 
વેનટીલેટર, રસી, બેડ, તબીબો, ્ ટાફ, સેનેટાઈઝેશન, ધનવંતરી 
રથ, રેપીડટે્ટ, આરટીપીસીઆર, ઓરકસજન સ્યશ્વધા બાબતે 
શ્વગતે માશ્હતીગાર થઇ તેનો સતવરે ઉકેલ લાવવા સબંશ્ધતોને 
તતકાળ અરસથી પ્યરવઠો પ્યરો પાડવા માટે જણાવર્યં હત્યં. માઇક્રો 
કનટેનમનેટ ઝોન માટે પણ જાહેર જનતામા ંજાગૃશ્ત અન ેભરમ્યકત 
વાતાવરણ ઉભ્યં કરવા મંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં.

તબીબો, સબંશ્ધત કમદીઓની, હોસ્પટલો, સાધન સ્યશ્વધા 
અને મેનપાવર બાબતે સગવડોની રજ્યઆત રાજરમંત્ીશ્ીએ 
આ તકે સાંભળી સબંશ્ધતોને આ બાબતે તતકાળ અમલ માટે 
સૂચન કર્ય્ય હત્યં. ધારાસભરશ્ી માલતીબેન મહેવિરીએ પણ 
સબશં્ધતો સાથ ેકોવીડ-૧૯ બાબત ેમાશ્હતી મળેવી રાજરમતં્ીશ્ીને 
રજ્યઆત કરી હતી.

મંત્ીશ્ીએ ઉપસ્થત પોલીસ અશ્ધકારીશ્ીઓને તારકદ કરી 
હતી કે કોરોના ગાઇડલાઇન ચ્ય્તપણે અમલવારી કરાવી 
કારદાકીર રીત ેતને્ય ંપાલન કરાવી પ્રજાની સ્યરક્ા અન ેસલામતી 
વધારો. પવૂ્ય કચછમા ંઆરોગર અન ેકારદાની સતક્ફતાથી પ્રજાની 
સલામતી વધશે. આ તકે ગાંધીધામ અને અંજાર તેમજ કોવીડ-
૧૯ સાથે સંકળારલેા તમામ અશ્ધકારી-કમ્યચારીશ્ીઓ ઉપસ્થત 
રહરા હતા. •

મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કહ્ ંકે જ ેલોકો ઘરે રહી હોમ આઈસલશેનમાં 
સારવાર લઈ રહ્ા છે તેમને ઘેર બેઠા રાજર સરકાર દ્ારા દવાઓ 
અને સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ 
પાટણની સેવાભાવી સં્થાઓને અશ્ભનંદન પાઠવતા જણાવર્યં કે 
શ્જલ્ાની શ્વશ્વધ સેવાભાવી સં્ થાઓએ કોરોનાના હળવા લક્ણો 
ધરાવતા દદદીઓ માટે કોશ્વડ કેર સેનટર શરૂ કરી ખૂબ સારી 
વરવ્થા કરી છે. મ્યખરમંત્ીશ્ીએ પાટણ શ્જલ્ામાં કોરોનાના 
દદદીઓને સતવરે સારવાર માટે નવા ૫૦૦ બેડની સ્યશ્વધા ઉભી 
કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ગ્ામર શ્વ્તારોમાં પ્રાથશ્મક અને 
સામ્યશ્હક આરોગર કેનદ્રો પર પણ કોશ્વડ કેર સેનટર શરૂ કરાશે. 
જેનાથી ગ્ામર શ્વ્તારના નાગરરકોને પાટણ શહેર સ્યધી આવવ્યં 
નશ્હ પડે અને તરાં જ એમને રોગર સારવાર મળી રહે એની શ્ચંતા 
રાજર સરકારે કરી છે એટલ્યં જ નશ્હ શ્સદ્ધપ્યર, રાધનપ્યર અને 
ચાણ્મામાં પણ કોશ્વડના દદદીઓ માટે બેડની સ્યશ્વધાઓ 
વધારવામાં આવશે.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ધારપ્યર મેરડકલ કોલેજ અને આરોગર 
શ્વભાગના ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ સાથે કોરોનાની વત્યમાન સ્થશ્ત 
અંગે સમીક્ા કરી હતી. મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીના 
અધરક્્થાન ેરોજારલે આ બેઠકમાં શ્જલ્ા પંચારત પ્રમ્યખ શ્ીમતી 
ભાન્યમતીબેન મકવાણા, પાટણ નગરપાશ્લકા પ્રમ્યખ શ્ીમતી 
સ્મતાબને પટેલ, મ્યખર સશ્ચવશ્ી અશ્નલ મ્યકીમ, મ્યખરમતં્ીશ્ીના 
મ્યખર અગ્ સશ્ચવશ્ી કે. કૈલાસનાથન, આરોગર અગ્ સશ્ચવશ્ી 
ડા્ય. જરંશ્ત રશ્વ, ખાસ ફરજ પરના અશ્ધકારી અને પ્રવાસન અગ્ 
સશ્ચવશ્ી મમતા વમા્ય સશ્હત અશ્ધકારીઓ-પદાશ્ધકારીઓ 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. 

જેતપુર શહેર-ગ્ામ્ય સિ્સતારોમાં કોરોના િંક્રમણનરી 
બ્સથસતનરી િમરીષિા કરતા મંત્રી શ્રી જ્યેશભાઇ રાદડરી્યા

કોરોના સંક્રમણની સાંકળ તોડવા કેવા પગલાં લઈ શકાર, તે 
અંગે વેપારી મંડળો, આગેવાનો અને વહીવટીતંત્ સાથે જેતપ્યર 
માં અન્ન અને નાગરરક પ્યરવઠા મંત્ી શ્ી જરેશભાઇ રાદરડરાએ 
સમીક્ા બેઠક રોજી હતી, અને તેમના મંતવરો જાણરા હતા.

રાજરમાં કોરોના સંક્રમણને ધરાને રાખી રાજર સરકાર દ્ારા 
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શ્વ શ્વધ તક ેદ ાર ીના  પગલાં  લઈ 
પરરણામલક્ી કામગીરી કરવામાં આવી 
રહી છે એ સંદભગે જેતપ્યરના શહેરી અને 
ગ્ામર શ્વ્તારમાં કોરોના સંક્રમણ અંગે 
વધ્યમાં વધ્ય સાવચેતી રાખવામાં આવે 
અને તકેદારીરૂપે આગામી રદવસોમાં 
્વૈસચછક રીતે શ્યં કરી શકાર, તે અંગે 
મંત્ીશ્ી જરેશભાઇ રાદરડરાએ જેતપ્યર 
ખાતે ચેમબર ઓફ કોમસ્ય અને જેતપ્યર 
શહેરના શ્વશ્વધ વેપારી મંડળો, માકકેરટિંગ 
રાડ્યના આગેવાનો અને વહીવટીતંત્ને 
સાથે રાખીને કોરોના સંક્રમણ સામે 
લોકોની સ્યરક્ા વધે એ બાબતે સમીક્ા 
કરી  હતી અને  સં ્થાઓ તેમજ 
આગેવાનોના મંતવરો મેળવરા હતા. 

કોરોનાન્યં સંક્રમણ અટકાવવા માટે આગામી રદવસોમાં આ 
તમામ વેપારી મંડળો અને સં્થાઓએ સાથે મળીને ્ વૈસચછક રીતે 
જેતપ્યર શહેર અને ગ્ામર પંથકના લોકો માટે શ્યં કરવ્યં તેનો શ્નણ્યર 
સં્થાઓ દ્ારા જ કરવામાં આવે, તેમ મંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં 
અને કહ્ં હત્યં કે જે લોકો રોજેરોજન્યં કમાઈને પોતાનાં પરરવારન્યં 
ગ્યજરાન ચલાવી રહ્ા છે, તેવા નાના લોકોને કોઈ મ્યશકેલી ન પડે 
અન ેનાના ધંધા-રોજગારને પણ અસર ન થાર તે પ્રમાણે ્ વૈસચછક 
રીત ેસં્થાઓ સાથ ેમળી સકં્રમણન ેરોકવા માટે આગામી રદવસોમાં 
શ્નણ્યર કરે, જેનાથી કોરોના સામે લોકોની સ્યરક્ા વધે, તે મ્યજબ 
્વૈસચછક રીતે શ્નણ્યર લેવા મંત્ીશ્ીએ ઉપસ્થતોને જણાવર્યં હત્યં. 
અને હાલ જે વેસકસનેશનની કામગીરી થઈ રહી છે તેને હજ્ય વધ્ય 
વેગ મળે તે માટે શહેરી અને ગ્ામર શ્વ્તારોમાં પણ રસીકરણનો 
વરાપ વધે તવેા પ્રરાસ જરૂરી છે, તમે મતં્ીશ્ીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંઅને 
લોકો રસીકરણ માટે રસીકરણબ્યથસ્યધી આવે તે માટે ્થાશ્નક 
સં્થાઓ સહભાગી બને તેવી અપીલ કરી હતી.આપ્રસંગે જેતપ્યર 
શહેરના પદાશ્ધકારીઓ-અશ્ધકારીઓસશ્હત શ્વશ્વધ વેપારી 
મંડળોના આગેવાનો ઉપસ્થત રહ્ા હતા.

પ્રત્યેક નાગરરકનરી જીંદગરી બચાિિરી એ 
રાજ્ય િરકારનરી પ્રાથસમકતા

અમદાવાદામાં વધતા જતા કોરોના કોશ્વડના કેસ અને સમગ્ 
આરોગર સ્યશ્વધાની સ્થશ્ત ઉપર રાજર સરકાર નજર રાખી રહી 
છે. દદદીઓને ઉત્તમોત્તમ સારવાર મળે અને ઝડપથી સાજા થાર 
તેવી વરવ્થા અને આરોજન કરવામાં આવી રહ્ં છે. મ્યખર મંત્ી 
શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી અને નારબ મ્યખર મંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ 
પટેલ ્વરં આ બાબતે દરકાર લઇ રહ્ાં છે. તાજેતરમાં  નારબ 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ તાજેતરમાં અમદાવાદ શ્સશ્વલ મેરડસીટી સ્થત 
ર્ય.એન. મહેતા હાટ્ય ઇન્ટીટ્્યટની હોસ્પટલમાં શ્નમ્યણાધીન 
હો્ટેલમાં ઉભી કરારેલી નવીન કોશ્વડ પથારીઓન્યં શ્નરીક્ણ કર્ય્ય 
હત્યં. તેમણે ગાંધીનગર ખાતે મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીના 
અધરક્્થાને મળતી  કોર કશ્મટીની બેઠકમાં રાજરમાં કોરોનાની 
પ્રવત્યમાન સ્થશ્ત પર વહેલી તકે શ્નરતં્ણ મળેવવા તમામ પ્રરાસો 
હાથ ધરવામાં આવી રહ્ાં હોવાન્યં જણાવર્યં હત્યં. 

કોરોનાની પ્રવત્યમાન સ્થશ્તને ધરાને લઇને નારબ મ્યખરમંત્ી 
શ્ી નીશ્તનભાઇ પટેલ ેકહ્ ંકે, ઓસકસજનની જરૂરરરાત હોર તવેા 
દદદીઓ જ હોસ્પટલમાં દાખલ થવાનો આગ્હ રાખે. સામાનર 
કોરોના સકં્રમણમા ંહોમ આઇસોલશેનમા ંસારવાર મેળવવા નારબ 
મ્યખરમંત્ીશ્ીએ અપીલ કરી હતી.

ર્ય.એન. મહેતા ઇન્ટીટ્્યટ દ્ારા પી.આઇ.ર્ય. ના સહરોગથી 
ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં કાર્યરત કરીને કોરોનાગ્્ત દદદીઓની 
સારવાર માટે ઉપલબધ કરાવવામાં આવર્યં છે. તેમણે શ્સશ્વલ 
મેડીસીટીની કોશ્વડ ડેઝીગ્નેટેડ રકડની હોસ્પટલમાં ઓસકસજનની 
સ્યશ્વધા ર્યક્ત 80 પથારી, જી.સી.આર.આઇ કોશ્વડ ડેઝીગે્નટેડ 
હોસ્પટલમા ંવધ્ય 30 ઓસકસજનર્યક્ત પથારી વધારવાની જાહેરાત 
કરી હતી. તદ્પરાંત તમણે મંજ્યશ્ી મીલ કંપાઉનડ સ્થત રકડની 
હોસ્પટલમાં કાર્યરત કોરોના ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્પટલમાં પણ ટૂંક 
સમરમાં વધ્ય 100 જેટલી પથારી તેમજ જી.એમ.ડી.સી. ગ્ાઉનડ 
ખાત ે900 કોશ્વડ બડે કોરોનાગ્્ત દદદીઓની સારવાર માટે કાર્યરત 
કરાશે તેમ જણાવર્યં હત્ય. 

તેઓએ કોશ્વડ ડેઝીગ્નેટેડેડ હોસ્પટલમાં સરકાર દ્ારા 
ઓસકસજનનો પરા્યપ્ત જથથો તમામ સરકારી હોસ્પટલમાં પૂરો 
પાડવામાં આવી રહ્ો હોવાન્યં જણાવી શ્ી પટેલે કોરોના વોરરરસ્ય 
એવા આરોગર કમ્યચારીઓની ફરજશ્નષ્ાને શ્બરદાવી હતી.•

અિરકારક પગલાં
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ભારત િરકાર અને DRDOના િહ્યોગથરી ગુજરાત િરકારનરી અભયૂતપયૂિ્સ પહેલ
અમદાિાદમાં ્યુસનિસિ્સટરી કનિેનશન િેનટરમાં  
૯૦૦ બેડનરી કોસિડ કેર હોબ્સપટલ ઉભરી કરાશે

કોરોનાના વધતા જતા સંક્રમણને ધરાનમાં રાખીને દદદીઓને 
સારામાં સારી સારવાર આપવાની પ્રશ્તબદ્ધતા સાથે ગ્યજરાત 
સરકાર ેભારત સરકારના ગૃહ મંત્ાલરના રડફેનસ રરસચ્ય એનડ 
ડેવલપમેનટ ઓગગેનાઇઝેશન (DRDO)ના સહરોગથી 
અમદાવાદમાં ૯૦૦ બેડની સંપૂણ્ય સ્યશ્વધાસજ્જ ડેડીકેટેડ કોશ્વડ 
કેર હોસ્પટલ ઉભી કરવાની અભૂતપૂવ્ય પહેલ કરી છે. 
અમદાવાદમાં ગ્યજરાત ર્યશ્નવશ્સ્યટીના કનવેનશન સેનટરમાં 
આગામી બે અઠવારડરામાં આ હોસ્પટલ કાર્યરત કરાશે.

મ્યખર મંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણી અને નારબ મ્યખર મંત્ી 
શ્ી નીશ્તનભાઈ પટલેે ગાંધીનગરમાં કોર કશ્મટીની બેઠકમાં 
હોસ્પટલના શ્નમા ્યણ અંગે શ્વ્તૃત સમીક્ા કરી હતી. 
અમદાવાદમાં ૧૩ર ફૂટ રીંગ રોડ પર આવેલા ગ્યજરાત 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીના કનવેનશન એનડ એસકઝશ્બશન સેનટરમાં ૯૦૦ 
બેડની ડેડીકેટેડ કોશ્વડ કેર હોસ્પટલમાં ૧૫૦ આઇ.સી.ર્ય. બેડ 
હશે, જરાં ૧૫૦ વેસનટલેટસ્યની વરવ્થા પણ હશે. આ બધા 
૯૦૦ બેડ ઓસકસજનની સ્યશ્વધા સાથેના હશે. જો જરર પડે 
તો વધ્ય ૫૦૦ પથારીઓ વધારી શકાર એવી વરવ્થા પણ 
રાખવામાં આવી છે. આ હોસ્પટલમાં પોટદેબલ એકસ-રે 
મશીનની પણ સ્યશ્વધાઓ ઉપલબધ કરાવાશે. કોરોનાના 
દદદીઓને સારામાં સારી સારવાર મળી રહે એવ્યં તમામ 
આરોજન કરવામાં આવર્યં છે. 

મ્યખર મંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ આ હોસ્પટલના 
સંચાલન અને વહીવટ માટ ે ઉપરોગી સૂચનો કરા્ય હતા. 
ગ્યજરાતમાં કોરોનાના દદદીઓને સારામાં સારી સારવાર આપી 
શકાર એ માટે વરવ્થાઓ વધારવામાં મદદરૂપ થવા ગ્યજરાત 
સરકાર ેભારત સરકારને શ્વનંતી કરી હતી. પ્રધાન મંત્ી શ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મોદી અને ગૃહ મંત્ી શ્ી અશ્મતભાઈ શાહે 
ગ્યજરાતની જરૂરરરાતને ધરાનમાં રાખીને આ અભૂપૂવ્ય પહેલને 
સાકાર કરવામાં મદદ કરી છે. મ્યખર મંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ આ માટ ેકેનદ્ર સરકારનો આભાર માનરો છે. 

અમદાવાદમાં ગ્યજરાત ર્યશ્નવશ્સ્યટીના કનવેનશન સેનટરમાં 
આગામ ી  બે  અઠવ ા ર ડર ામ ાં  આ 
હોસ્પટલ ઉભી કરાશે. જેના સંચાલનની 
જવાબદાર ી  ર ાજરના  ઉચ્ચ અને 
ટ ેકશ્નકલ શ્શક્ણ શ્વભાગના અગ્ 
સશ્ચવ શ્ી અંજ્ય શમા્યને સોંપવામાં 
આવી છે. ગ્યજરાત ર્યશ્નવશ્સ્યટીના 

વાઇસ ચાનસેલર ડા્ય. શ્હમાંશ્ય પંડરા અને ડીઆરડીઓના કન્યલ 
બી. ચૌબે ઉપરાંત ગ્યજરાત સરકારના સંલગ્ન શ્વભાગના 
અશ્ધકારીઓ આ હોસ્પટલના સંચાલનમાં સહરોગ આપશે. 
૯૦૦ બેડની આ હોસ્પટલમાં ઇનટેસનસવ અને શ્ક્રટીકલ કેરની 
સ્યશ્વધા હશે. •

આ્યોજન

અમદાિાદ આરોગ્ય કમદીઓનો 
‘હમ નહરી રુકેંગે’ કત્સવ્ય મંત્

" અસમતસિંહ ચૌહાણ
સમગ્ર વિશ્વ જેની સામે અડીખમ લડી રહ્યું છે એ કોરોના 

સયુંક્રમણ સામે ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય કમ્મચારીઓ ‘હમ 
નવહં રુકેંગે’ના કત્મવ્ય મયુંત્ર સાથે રાઉનડ ધી ક્ોક ફરજ બજાિી 
રહાયું છે. તેમની ફરજવનષ્ાના પ્રતાપે એવપ્રલના ૧૭ દિિસમાયું 
૧૬૭૦  જે ટલ ા   િ િ દી ને  દ ડ સ ચ ાજ ્મ  મ ળ ્યુયું  છ ે.  
અમિાિાિ વસવિલ હોસસપટલનો મેદડકલ સટાફ “આ પાર કે 
પેલે પાર”ના ધ્યે્ય સાથે જીિસટોસટની બાજી ખેલી રહો છે. 
િત્મમાન સમ્યમાયું વસવિલ હોસસપટલની ૧૨૦૦ બેડની 
હોસસપટલ તથા મયુંજુશ્ી વમલ કમપાઉનડમાયું નિવનવમ્મત દકડની 
હોસસપટલની ઇમારતમાયું કા્ય્મરત કોવિડ સુવિધાઓમાયું વિવિધ 
કેડરના કુલ ૨૫૮૦ લોકોનો મેદડકલ સટાફ દિન-રાત જો્યા 
વિના માત્ર ને  માત્ર િિદીઓ માટે પોતાના પદરિારની લેશમાત્ર 
વચયુંતા ક્યા્મ વિના સેિારત છે. મેદડકલ સટાફની િિદીઓ પ્રત્યેની 
સમવપ્મતતાનો ખ્યાલ એના પરથી મળી શકે કે આિી કદિન 
પદરસસથવતમાયું પણ ૫૨૮ ડોકટર, ૬૫૫ નસ્મ સવહત કુલ 
૨૫૮૦ મદેડકલ સટાફે િિદીઓ ખાતર ઘણા દિિસોથી એક પણ 
રજા લીધી નથી. િિદીની સિેા િરવમ્યાન ડોકટસ્મ સવહતનો ૮૦ 
જેટલો મેદડકલ સટાફ કોરોના સયુંક્રવમત થ્યો પરંતુ તેની સામે 
જીત મળેિી પનુઃફરજ ઉપર જોડાઇ ગ્યો. વસવિલ હોસસપટમાયુંથી 
સારિાર બાિ સિસથ થનાર િિદીઓમાયું િધારો થઇ રહો હોિાથી 
િધુ બેડ ઉપલબધ થઈ રહા છે. •
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િિવે િંતુ સનરામ્યા:
ગુજરાતમાં "ટરીકા મહોતિિ'' 

ગ્યજરાત સશ્હત ગ્યજરાતમાં કોરોના વારરસ ઝડપથી ફેલાઇ 
રહ્ો છે. જેની સામેની લડત પણ તેજ બનાવવામાં આવી છે. 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્ર મોદીએ ટીકા ઉતસવ મનાવવા કરેલી હાકંલને 
પગલે સમગ્ ગ્યજરાતનાં દરેક શ્જલ્ામાં એકથી વધ્ય ્ થળે કોરોના 
વારરસ સામે લોકોને સ્યરશ્ક્ત કરવા રસીકરણ અશ્ભરાન શરૂ 
કરવામા ંઆવર્ય ંહત્ય.ં વડાપ્રધાનશ્ીએ દેશવાસીઓન ેઆપલેા સંદેશા 
ઇચ વન – વેકસીનેટ વન, ઇચ વન - ટ્ીટ વન, ઇચ વન – સેવ 
વન થકી રસીકરણને વધ્ય વરાપક બનાવવા અપીલ કરી હતી. જે 
બાદ રાજર સરકારે ઉપાડેલા અશ્ભરાનનો પડઘો સમગ્ રાજરમાં 
સારી રીતે ઝીલારો હતો અને લોકોએ ્ વેચછાએ રસી લઇ પોતાને 
કોરોનાથી રશ્ક્ત કરાું હતા. 

જામનગરના નાગરરકો શ્વશ્વધ સેવા કેમપો દ્ારા આરોશ્જત 
વસેકસનેશન કેમપમાં રસી લઇ રસીકરણ ઉતસવના ભાગીદાર બનરાં 
હતા. જામનગરને સ્યરશ્ક્ત બનાવવા અન્ન અને નાગરરક પ્યરવઠા 
રાજર મંત્ી શ્ી ધમગેનદ્રશ્સંહ જાડેજાએ નગરવાસીઓને રસીકરણ 
ઉતસવમાં જોડાઈને વધ્યમાં વધ્ય રસી લેવા અન્યરોધ કરડો હતો. 
જામનગરમાં શ્વશ્વધ કેમપ અને મહાનગરપાશ્લકા દ્ારા શ્નધા્યરરત 
રસીકરણ ્થળો પરથી દૈશ્નક ૪૦૦૦ જેટલા લોકોને રસી 
આપવામાં આવી રહી છે. શ્જલ્ાના ગ્ામર શ્વ્તારોના ૨૬૫ 
રસીકરણ ્થળો પરથી રોજ ૭૦૦૦થી વધ્ય લોકો રસી લઇ 
પરરવાર, સમાજ અને દેશને સ્યરશ્ક્ત કરવામાં પોતાન્યં રોગદાન 
આપર્ય ંહત્ય.ં ઉલે્ખનીર છે કે, જામનગરમા ંકોરોનાની સ્થશ્ત અંગે 
સમીક્ા કરવા કૃશ્ર મંત્ી શ્ી આર.સી.ફળદ્યના અધરક્્થાને મંત્ી 
શ્ી ધમગેનદ્રશ્સંહ જાડેજા તેમજ સાંસદ શ્ી પૂનમબહેન માડમની 
ઉપસ્થશ્તમા ંબઠેક રોજાઇ હતી. આ બઠેકમા ંજામનગરમા ંહાલમાં 
દદદીઓની સંખરા,વોડ્ય, બેડ,ઓસકસજન, વેસનટલેટર, દવાઓ વગેરે 
સારવારલક્ી વરવ્થાઓ અગં ેકલકેટરશ્ી રશ્વશકંરે સંપણૂ્ય શ્ચતાર 
આપરો હતો. 

આણંદ શ્જલ્ામાં કોરોના સામે નાગરરકો ને સ્યરશ્ક્ત કરવા 
કરમસદ પ્રા. આરોગર કેનદ્ર ઉપરથી ૪૫ ઉપરના નાગરરકોને 
સામ્યશ્હક રસીકરણ કરવા અન ેખાસ ટીકાકરણ મહોતસવનો પ્રારિંભ 
થરો હતો. તરારે શ્જલ્ાના ૪૫ ઉપરના ૫.૬૦ લાખ નાગરરકો 
સોં ટકા રસીકરણ કરાવે અને કોરોના સામે સ્યરીશ્ક્ત બને તેવી 
ભાવના સાથે શરૂ કરારેલા અશ્ભરાનને સફળ બનાવવા 
પદાશ્ધકારીશ્ીઓએ અપીલ કરી હતી. ગ્યજરાત રાજરમાં મળેલ 
રસીકરણનો સૌથી મોટા અશ્ભરાન પૈકી આણંદ શ્જલ્ાનો બીજો 
ક્રમે આવે છે. જેમાં ગ્યજરાતમાં રસીકરણ આણંદ જીલ્ો ૪૯ ટકા 
રસીકરણ કરી બીજા ક્રમે છે આણંદ શ્જલ્ામાં 5.60 લાખની 
વ્તીની સામે 240 જેટલા રસીકરણ કેનદ્ર ઉપર રસી મૂકવામાં 
આવી રહી છે. અતરાર સ્યધી 49% રસીકરણ કરાર્યં છે. 

ભાવનગરમા ં૪૫ વર્યથી ઉપરના બ ેહજારથી પણ વધ્ય લોકોને 
કોરોના સામેની રસી મૂકવામાં આવી હતી. નોંધપાત્ વાત એ છે 
કે, ભાવનગર નગરપાશ્લકા શ્વ્તારમાં ૬૮,૪૯૨ વરશ્ક્તઓને 
કોરોનાની રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપી દેવામાં આવરો છે. જેમાંથી 
૩૨,૦૦૫ વરશ્ક્તઓ ૪૫ વર્યથી વધ્ય વર ધરાવતાનો સમાવેશ 
થાર છે. જરારે ૪,૫૫૭ વરશ્ક્તને કોરોનાની રસીનો બીજો ડોઝ 
આપી દેવામાં આવરો છે. આમ કુલ ૧,૧૨,૭૩૮ નાગરરકોને 
કોરોનાનો પ્રથમ અને બીજો ડોઝ આપવામાં આવરો છે. જરારે 
ભાવનગર શ્જલ્ામાં અતરાર સ્યધીમાં ૧,૯૯,૦૦૯ વરશ્ક્તઓને 
કોરોનાની રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપી દેવામાં આવરો છે. જેમાંથી 
૭૩,૦૦૫ વરશ્ક્તઓ ૪૫ વર્યથી વધ્ય વર ધરાવતા નાગરરકોનો 
સમાવશે થાર છે. જરારે ૧૭,૧૫૬ વરશ્ક્તઓન ેકોરોનાની રસીનો 
બીજો ડોઝ આપી દેવામાં આવરો છે.આમ કુલ ૨,૧૬.૧૬૫ 
નાગરરકોને કોરોનાનો પ્રથમ અને બીજો ડોઝ આપવામાં આવરો 

રિરીકરણ
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છે. આમ, નગરપાશ્લકા શ્વ્તાર અને ભાવનગર શ્જલ્ાના સમગ્ 
શ્વ્તારમાં મળી અતરાર સ્યધીમાં કુલ ૩.૨૮ લાખ કરતાં પણ વધ્ય 

લોકોને કોરોના વેસકસનનો ડોઝ આપી કોરોના સામે સંરશ્ક્ત 
કરવામાં આવેલ છે. 

બોટાદ શ્જલ્ામાં નાગરીકોને કોરોના વારરસ સામે રક્ણ 
આપવા માટે શ્જલ્ા આરોગર તંત્ દ્ારા ચાલી રહેલા રસીકરણ 
અશ્ભરાન અંતગ્યત અતરાર સ્યધીમાં શ્જલ્ાના ૪૧૫૬૮ 
નાગરીકોને રસીકરણ કરવામાં આવર્યં છે. સમગ્ શ્જલ્ાના તમામ 
શહેરી અન ેગ્ામર પ્રાથશ્મક આરોગર કેનદ્ર તમેજ સામ્યશ્હક આરોગર 
કેનદ્ર COVID -19 રસીકરણની કામગીરી પ્યરજોશમાં ચાલી 
રહેલી છે. બોટાદ શ્જલ્ા આરોગર અશ્ધકારીશ્ીના જણાવરા 
અન્યસાર શ્જલ્ામાં ૪૫ વર્યથી વધ્ય વર ધરાવતા કુલ ૪૧૫૬૮ 
નાગરીકોને રસી આપી કોરોના મહામારી સામે રક્ીત કરારા છે. 
શ્જલ્ામાં કરારેલ કોશ્વડ -૧૯ રસીકરણની કામગીરીમા બોટાદ 
તાલ્યકામાં ૧૬૨૦૬, ગઢડા તાલ્યકામાં ૧૫૬૨૯, બરવાળા 
તાલ્યકામાં ૪૬૩૩ અને રાણપ્યર તાલ્યકામાં ૫૧૦૦ મળીને કુલ 

૪૧૫૬૮ લોકોને કોરોના સામે રક્ણ આપતી રસી આપવામાં 
આવી છે.

દાહોદ શ્જલ્ામાં ૧૨૧ ્થળો ઉપર કોરોના વારરસ સામે 
લોકોન ેસ્યરશ્ક્ત કરવા રસીકરણ શરૂ રાખવામાં આવર્ય ંહત્ય.ં શ્જલ્ા 
આરોગર તંત્ દ્ારા ૧૨૧ ્થળોએ કોરોના સામે રસીકરણના 
સામ્યદાશ્રક કાર્યક્રમો રોજારા હતા. જેમાં ૪૫ વર્યથી ઉપરના 
૨૦૦૦થી પણ વધ્ય લોકોને કોરોના સામેની રસી મૂકવામાં આવી 

હતી. દાહોદ શ્જલ્ામાં અતરાર સ્યધીમાં ૨૩૬૨૬૨ વરશ્ક્તને 
કોરોનાની રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપી દેવામાં આવરો છે. તેમાંથી 
૬૩૭૯૫ વરશ્ક્ત ૪૫ વર્યથી ઉપરનાનો સમાવેશ થાર છે. જરારે 
૪૬૫૧૬ વરશ્ક્તને કોરોનાની રસીનો બીજો ડોઝ આપી દેવામાં 
આવરો છે. 

જનૂાગઢ શ્જલ્ા સવેા સદન ખાતે રોજારલેા કોરોના રસીકરણ 
કેમપમાં સરકારી કમ્યચારીઓને કોરોનાની રસી આપવામાં આવી 
હતી. જમેા ંજનૂાગઢની શ્વશ્વધ સરકારી ઓરફસોના ૫૦૦ સરકારી 
કમ્યચારીઓને કોરોના રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવરો હતો. 
જેમાં કલેકટર કચેરી, પોલીસ, શ્જલ્ા પંચારત, સમાજ કલરાણ, 
શ્વશ્વધ બેંકો, માગ્ય અને મકાન તથા શ્સંચાઇ શ્વભાગ સશ્હતના 

શ્વશ્વધ ઓરફસોના ૫૦૦ સરકારી કમ્યચારીઓન ેકોરોનાથી રશ્ક્ત 
કરવા માટે કોરોના રસીનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવરો હતો. 

કચછમાં રસીકરણ ઉતસવમાં ભ્યજ તાલ્યકાના સ્યમરાસર પેટા 
આરોગર કેનદ્રમાં પણ રસીકરણ ઉતસવ ઝ્યંબેશ હેઠળ કચછના 
નાગરરકો ઉતસાહભેર રસી લેવા ઉમટરા હતા. આ તકે સાંસદ શ્ી 
શ્વનોદભાઇ ચાવડાએ સૌને પ્રોતસાશ્હત કરતાં વધ્યમાં જણાવર્યં હત્યં 
કે, “રાષ્ટને ્ વ્થ બનાવવા રસીકરણનો લાભ લો અને લેવડાવો. 
રાષ્ટીર્તરે શરૂ થરેલા આ મહાઅશ્ભરાનમાં પોતાની સેવા 
આપનારા અને ફરજ શ્નભાવનારા સૌને શ્બરદાવા રોગર છે.” 
ઉલ્ેખનીર છે કે, સમગ્ કચછમાં આજથી પ્રારિંભ થરેલા રસીકરણ 
ઉતસવમાં શ્વશ્વધ સમાજો, સંગઠનો અને સં્થાઓ પણ પોતાન્યં 
સેવા રોગદાન, આરોગર શાખા સાથે સંકળારા હતા. 
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મહીસાગર શ્જલ્ામાં ૨૫૦ રસીકરણ કેનદ્રો પર પહેલા જ 
રદવસે કોશ્વડ ગાઇડલાઇનના પાલન સાથે બે હજારથી વધ્ય 
નાગરીકોએ રસી મૂકાવી કોરોના સામેની લડાઇમાં ઉમદા 
વાતાવરણમાં “દવાઇ ભી ઓર કડાઇ ભી” ના સતૂ્મા ંસ્યર પ્યરાવરો 
હતો. મહીસાગર શ્જલ્ામાં આરોગર કેનદ્રો તેમજ નાગરીકોને 
સરળતાથી પહોંચી શકાર તેવા ્થળોએ રસીકરણ બ્યથ શરૂ 
કરવામાં આવરા છે. જેમાં જાહેર જનતાનો ઉમદા પ્રશ્તસાદ મળરો 
હતો. શ્જલ્ાના મધવાસ પ્રાથશ્મક આરોગર કેનદ્ર ખાતે કોરોના 
શ્વરોધી રસીનો પ્રથમ ડોઝ ગ્હણ કરનાર શ્ી ચેતનભાઇ 
પરરોત્તમભાઇ પટેલે જણાવર્યં હત્યં કે, વડાપ્રધાનશ્ીના આહવાનને 
પગલે તેઓ રસીકરણ માટે આવરા છે. સૌ નાગરરકો જેમનો 
વેસકસન માટે વારો આવી ગરો છે તેઓ સૌ સતવરે વેસકસન લઇ 
લેવી જોઇએ. વેસકસન લીધા બાદ પણ કોરોના બાબતે તમામ 
સાવચેતીઓન્યં પાલન કરવ્યં જરૂરી છે. મશ્હલા લાભાથદી શ્ીમતી 
ઉરાબેન શ્હતેશભાઇ પટેલે રસી મ્યકવરા બાદ કોઇ તકલીફ થતી 
નથી તેમ જણાવર્યં હત્યં જરારે મોટા સોનેલા આરોગર કેનદ્ર પર 
રસીનો ડોઝ ગ્હણ કરનાર શ્ી ઘનશરામભાઇ સ્યથારે લોકોને 
પ્રધાનમંત્ીશ્ીના આહવાનને અન્યસરી જાગૃત થઇ સંકોચ રાખરા 
વગર રસી મ્યકાવવા અપીલ કરી હતી. શ્જલ્ામાં ૪૫ વર્યથી વધ્ય 
વરના ૧.૭૫ લાખથી વધ્ય લોકોએ રસીકરણ કરાવર્ય ંછે. જ ેશ્નરત 
લકરાંકના અંદાજીત ૬૫ ટકા જેટલ્ય થવા જઇ રહ્ં છે. આ ઉપરાંત 
રસીકરણ કેનદ્ર ખાતે કોરોના મહામારીની બીજી લહેરથી બચવા 
મા્ક, સોશીરલ રડ્ટનસ, સેનેટાઇઝેશન ની સાથે-સાથે 

વેકસીનેશનન્યં પણ એટલ્યં જ મહતવન્યં છે એવી સમજ નાગરરકોને 
આપવામાં આવી હતી.

પોરબંદર શ્જલ્ામાં રાજર સરકારની માગ્યદશ્શ્યકા પ્રમાણે ૬૦ 
વર્યથી ઉપરના અને ૪૫ વર્યથી ૫૯ વર્યના લોકોને શ્જલ્ામાં 
જ્યદા-જ્યદા આરોગર કેનદ્રો, પેટા કેનદ્રો અને કેમપો મળીને ખાસ 
ઝ્યબંશેના ભાગરૂપ ે૧૦૦થી વધ્ય સાઇટો પર રસી આપવામા ંઆવી 
રહી છે. પોરબંદર શ્જલ્ામાં ૬૦ વર્યથી વધ્યં વરના ૪૮૩૨૨ 
(૮૧.૨૮ ટકા) અને ૪૫ વર્યથી વધ્ય વરના ૫૩૦૨૧ (૫૩.૧૪ 
ટકા) એમ કુલ ૧ લાખથી વધ્ય લોકોને રસીથી સ્યરશ્ક્ત કરારા 

હતા. પોરબંદરના છાંરા શ્વ્તારમાં નવાપરા આંગણવાડી કેનદ્રમાં 
બીજો ડોઝ લેવા આવેલા શ્ી દેવશંકર કલરાણજીભાઇ અને તેમના 
પત્ની કંચનબેને પણ રસી મ્યકાવી કોઇ તકલીફ થતી નથી તેમ 
જણાવી સરકારી-તંત્ની કામગીરી આવકારી સૌને રસી મ્યકાવવા 
અપીલ કરી હતી. 

રાજકોટ શ્જલ્ામાં રસીકરણ મહોતસવ અંતગ્યત ૪૫ વર્યથી 
વધ્ય વર ધરાવતા તેમજ ડારાશ્બટીસ, રકડની, બીપી જેવા 
કોમોરબીડીટી ધરાવતા વરશ્ક્તઓન્ય ંરસીકરણ કરવામા ંઆવી રહં્ 
છે. રાજકોટ શહેરમાં અલગ અલગ જગરાઓ પર ૫૦ થી વધ્ય 
રસીકરણ કેનદ્રો પર રસીકરણ કરવામા ંઆવી રહ્ ંછે. આ રસીકરણ 
મહોતસવ અંતગ્યત રસી મૂકાવનાર રાજકોટના પૂવ્ય મેરર 
ગોશ્વંદભાઈ સોલંકીએ જણાવર્યં હત્યં કે, કોરોનાની રસી લેવાથી 
ડરવાની જરૂર નથી. કોરોના મહામારીને હરાવવાની ઝૂંબેશમાં 
સરકારશ્ીના શ્નણ્યરને સહકાર આપીએ અને ઝડપથી રસીકરણ 
કરાવીને સ્યરક્ીત થવ્યં જોઇએ.

ખેડા શ્જલ્ામાં પણ શ્જલ્ા વશ્હવટી તંત્ દ્ારા રસીકરણ 
ઝ્યંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. શ્જલ્ારમાં તા.૧લી માચ્ય-૨૧થી 
શર થરેલા કોરોના રસીકરણના ત્ીજા તબકકામાં ૪૫ વર્યથી વધ્ય 
હોર તેવા ૫૪૪૩ લોકોને પ્રથમ અને ૪૫ વર્યથી વધ્ય હોર તેવા 
૧૨૩૭ લાભાથદીન ેઆજ ેપ્રથમ અન ેબીજો એમ બે ડોઝ આપવામાં 
આવરા છે. જમેા ંકુલ ૨૫૧ સશેન રોજવામા ંઆવરા હતા. અતરાર 
સ્યધીમાં ૪૫ વર્યથી વધ્ય હોર તેવા લોકોને (પ્રથમ ડોઝ) કુલ 
૨,૩૯,૯૭૭ લાભાથદીને રસીનો લાભ મળરો છે. ૪૫ વર્યથી વધ્ય 
હોર તેવા (બીજો ડોઝ) કુલ ૧૩,૬૯૭ લાભાથદીને રસીનો લાભ 
મળરો છે. તરારે શ્જલ્ાના નાગરરકોએ રસી લઇ કોરોના સામે 
આરોગર સ્યરક્ા કવચ મેળવર્યં છે.

ઉલ્ેખનીર છે કે, વડોદરા, નવસારી, સ્યરત, તાપી, ડાંગ, 
ભરૂચ, અરવલ્ી, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા સશ્હતના 
શ્જલ્ાઓમાં પણ ઠેરઠેર રસીકરણ કનેદ્રો ઉભા કરી રસીકરણ 
ઝ્યંબેશને વેગ આપવામાં આવરો હતો. જેમાં હજારો નાગરરકોએ 
્વરંભૂ ઉમટીને રસી લીધી હતી. 

આમ, સરકારશ્ી દ્ારા સંક્રમણને નાથવા ટેસ્ટિંગ, ટ્ેશ્સંગ અને 
ટ્ીટમેનટના મંત્ને ધરાને લઇ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે 
સાથે જ વેસકસનેશનને વધ્ય વરાપક બનાવી શ્જલ્ા ્તરે વધ્યમાં 
વધ્ય લોકો રસી મેળવે તે માટે સતત ઝ્યંબેશ ચલાવવામાં આવી 
રહી છે. રાજર સરકારનો જનજનને સ્યરશ્ક્ત રાખવાનો હેત્ય શ્સદ્ધ 
થરો છે અને આખા રાજરમાં લાખો લોકોએ કોરોના શ્વરદ્ધ રસી 
લઇને રાજર સરકારના અશ્ભરાનને સમથ્યન અને શશ્ક્ત પ્યરી 
પાડી છે. જેને પ્રતાપે ફ્રનટલાઇન કોરોના વોરરરસ્યમાં પણ પ્રચંડ 
ઉતસાહન્યં મોજ્યં છે. •
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રિરીકરણનરી જન િરાહના
સમગ્ રાજરમા ંકોરોના સામે તંત્એ એક સાથ ેજગંન્ય ંરણશીંગ્યં 

ફૂકર્યં છે. રસીકરણ ઝ્યંબેશ આદરી 45 વર્યથી વધ્ય ઉિંમરની 
વરશ્ક્તઓને કોરોના શ્વરદ્ધ રસી આપવામાં આવી હતી. જેમાં 
લોકોએ ઉતસાહભેર ભાગ લીધો હતો તો બીજી તરફ કોરોના 
પોશ્ઝરટવ આવરા બાદ હકારાતમક અશ્ભગમ સાથે પોતાના 
પ્રશ્તભાવ આપતી વખતે ફ્રનટલાઇન કોરોના વોરરરસ્ય અને 
સરકારના આ મહાઅશ્ભરાનને આવકારી રસી લઇ સમગ્ 
પરરવારને સ્યરશ્ક્તતા પ્રદાન કરવા અનર લોકોને અપીલ  
કરી હતી. 

નરડરાદની મેથોરડ્ટ ચચ્ય પાસે રસીકરણ માટે આવેલા ૫૫ 
વર્યના શ્ી શ્જતેનદ્રકમુાર મકવાણાએ વેસકસનેશન બાદ અનર 
લોકોએ પણ આ વેસકસન લેવી જોઇએ તેમ જણાવર્યં હત્ય. તેમણે 
લોકોને સંદેશો આપતા જણાવર્ય હત્ય કે, રસી લીધા બાદ કોઇપણ 
પ્રકારની આડઅસર થતી નથી. પ્રજાએ પણ જાગૃત થઇ સંકોચ 
રાખરા વગર રસી મ્યકાવવી જોઇએ. આરોગર કેનદ્રનો તમામ ્ ટાફ 
આ અંગે સાર માગ્યદશ્યન આપે છે. 

નવસારી શ્જલ્ા કલેકટર કચેરીમાં 
કારકુન તરીકે ફરજ બજાવતા ંશ્ી શ્જતશેભાઇ 
પટેલે પોતે તો કોરોના વોરરર્યસ તરીકે 
વસેકસનના બનં ેડોઝ લીધા છે. શ્ી શ્જતશેભાઇ 
પટેલ જણાવે છે કે, કોરોનાને દૂર રાખવાના 
બે સૌથી અસરકારક ઉપાર હોર તો તે છે. 
કોરોનાની વેસકસન અને મા્ક પહેરવાની 

આદત. આ બનં ેબાબતોન્ય ંઆપણ ેખાસ ધરાન રાખવાન્ય ંછે. મા્ક 
પહેરીન ેઆપણ ેઆપણો નાગરરકધમ્ય બજાવવો જોઇએ. તો સરકાર 
અતરારે ૪૫ કે તેથી વધ્ય ઉિંમરના તમામ નાગરરકોને કોરોનાની 
રસી આપી રહી છે. તેનો સતવરે લાભ લઇ લેવો જોઇએ. તમામ 
લોકો સતવરે વસેકસન લઇ લ ેઅન ેસરકારના અશ્ભરાનમા ંસહરોગ 
આપે. વસેકસન તમન ેઅન ેતમારા પરરવારન ેસ્યરશ્ક્ત કરવા માટેન્યં 
અમોઘ હશ્થરાર છે.

નવસારી શ્જલ્ા સેવા સદન ખાતે ચીટનીશ શાખામાં કારકુન 
તરીકે કામગીરી કરી રહેલા શ્ી રશ્વભાઇ મકવાણાએ જણાવર્ય ંહત્યં 
કે, કોશ્વડ વેસકસનના બંને ડોઝ લીધી છે. આ વેસકસન સંપૂણ્ય 

સ્યરશ્ક્ત છે. વેસકસન લીધા બાદ પણ કોરોના 
બાબતે તમામ સાવચેતીઓન્યં પાલન કરવ્યં 
જરૂરી છે. આ બાબતે સરકારે બહાર પાડેલી 
માગ્યદશદીકાન્ય ંચ્્ય ત પાલન કરવ્ય ંજોઇએ. મા્ક 
શ્વના ઘરમાંથી બહાર નીકળવ્યં જોઇએ, જાહેર 
્થળોએ સામાશ્જક અંતરન્યં પાલન કરવ્યં- બે 

ગજ દૂરીન્યં પાલન કરવ્યં. વારિંવાર હાથ સેશ્નટાઇઝર કે સાબ્યથી 
ધોવા જરૂરી છે તો જ કોરોનાને કારમ માટે નાબૂદ કરી શકાશે. 

કોરોનાની વેસકસન કેટલી અસરકારક છે તેન્ય ંપ્રતરક્ ઉદાહરણ 
હોર તો શ્સંચાઇ શ્વભાગમાં અશ્ધક મદદનીશ ઇજનેર તરીકે કામ 
કરતા શ્ી સંજીવભાઇ દેસાઇ છે. થોડા રદવસ પહેલા તેમના ૭૮ 
વર્યના લકવાગ્્ત માતાન ેકોરોના થરો અન ેહો્પીટલાઇઝ કરવા 
પડરા. માતા પથારીવશ હોર અને જાતે કશ્યં કરવા સક્મ ન હોર 
સજંીવભાઇ અન ેતમેના ભાઇ ખાનગી હો્પીટલમા ંતેમની સવેામાં 
રોકારલા રહ્ા. સંજીવભાઇએ કોરોનાના બંને ડોઝ લીધે એક 
મશ્હના ઉપરાંતનો સમર થરો હતો એટલે તેમની માતા સાથે 
રહેવા છતાં તેમને કોરોના ન થરો. માતાને રજા આપરા બાદ 
કરાવેલો આરટીપીસીઆર ટે્ટ પણ નેગેરટવ આવરો. બીજી તરફ 
તેમના ભાઇ કોરોનાગ્્ત થરા હતા. જો કે અતરારે તેઓ પણ 
સંપૂણ્ય ્વ્થ છે. મૂળ વાત એટલી સાશ્બત થાર છે કે વેસકસનના 
બંને ડોઝ લીધા હોર તો તે કોરોના સામે રક્ાકવચન્યં કામ કરે છે 
અને કોરોનાથી બચાવ થાર છે. અહીં સંજીવભાઇની વાત તેમના 
શબદોમાં જાણીએ. તેઓ જણાવે છે કે, ‘‘હ્યં સંજીવ દેસાઇ, શ્સંચાઇ 
શ્વભાગમા ંફરજ બજાવ્ય ંછ્ય.ં મારા મમમી ૭૮ વર્યના છે અન ેછેલ્ા 
૧૫ વર્યથી લકવાગ્્ત છે. તેમની વાચા પણ જતી રહી છે તથા 
પોતાન્ય ંકામ પણ પોત ેનથી કરી શકતા. તઓે સપંણૂ્ય 
પથારીવશ હોર અમ ેબ ેભાઇ અન ેએક બહેન તમેન્યં 
છેલ્ા પંદર વર્યથી ધરાન રાખીએ છીએ.

થોડા રદવસ પહેલા મારા ભાઇને તાવ આવરો. 
મારા ભાઇ, મમમીના આરટીપીસીઆર ટે્ટ કરાવતા 
મારા મમમી પોશ્ઝરટવ આવરા અને મારા ભાઇનો 
રરપોટ્ય નેગેરટવ આવરો હતો. તરાર બાદ તેમને દાહોદની મહાવીર 
હો્પીટલમાં દાખલ રાખરા અને હ્યં તથા મારો ભાઇ વારાફરતી 
મમમીની સંભાળ રાખવા માટે રોકાતા. મમમીને રજા આપરા ઘરે 
લાવરા પછી મેં પણ રેપીડ અન ેઆરટીપીસીઆર બનં ેટે્ટ કરાવરો 
જે નેગેરટવ આવરા હતા. પરિંત્ય મારા ભાઇનો રરપોટ્ય પોશ્ઝરટવ 
આવરો હતો. જો કે અતરારે તને ેસારૂ થઇ ગર્ય ંછે. મારી કોરોનાની 
વેસકસનના બંને ડોઝ લીધાને એક મશ્હનો પૂરો થઇ ગરો હતો. 
એટલે મને શ્વવિાસ આવરો કે મેં વેસકસનના બંને ડોઝ સમરસર 
લીધા છે તેથી જ કોરોનાનો ચેપ લાગરો નહી. વેસકસનથી મને 
સારી એવી રોગપ્રશ્તકારક શશ્ક્ત મળી છે. મારા અન્યભવ પરથી 
કહ્યં છ્યં કે વેસકસન મ્યકાવી હોર તો ઘણો ફારદો છે. વેસકસનના 
ફારદા જોતાં હ્યં આપ સૌને શ્વનંતી કરૂં છ્યં કે જેમનો પણ વારો 
આવ ેતઓે સૌ સતવરે વસેકસન લઇ લ.ે કોરોનાના દોરમા ંમાનશ્સક 
પણ ્વ્થ રહેવાન્યં છે. •

પ્રસતિાદ
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નિરી રાષ્ટરી્ય સશષિણ નરીસતમાં 
જ્ઞાન િાથે કૌશલ્યનું િમા્યોજન

નવી રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત-2020ના 
અમલીકરણ માટે ‘ઈસમપશ્લમસેનટિંગ NEP 
2020 ટ્ય ટ્ાનસફોમ્ય હારર એજર્યકેશન 
ઈન ઈસનડરા’ની થીમ સાથ ેએસોશ્સએશન 
ઓફ ઇસનડરન ર્યશ્નવશ્સ્યટીઝની 95મી 
વાશ્ર્યક બઠેક અન ેનશેનલ વાઇસ ચાનસલેર 
કોનફરનસનો વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીએ ઈ-શ્યભારિંભ કરાવરો હતો. ડૉ 
બાબાસાહ ેબ આંબે ડકરની 130મી 
જનમજરંતી અવસરે એસોશ્શએશન ઓફ 
ઇસનડરા ર્યશ્નવશ્સ્યટીઝ સહરોગથી અન ેડૉ. 
બાબાસાહેબ આંબેડકર ર્યશ્નવશ્સ્યટીના 
રજમાન પદે તા. 14 અને 15 એશ્પ્રલ 
દરશ્મરાન કોનફરનસન્ય ંઆરોજન કરવામાં 
આવર્યં હત્યં. 

ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન 
ર્યશ્નવશ્સ્યટી અમદાવાદના સહરોગથી 
રોજારેલી એસોશ્સએશન ઓફ ઇસનડરન 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીઝની 95મી વાશ્ર્યક બેઠક અને 
નેશનલ વાઇસ ચાનસેલર કોનફરનસના 
ઉદ્ાટન સત્માં માગ્યદશ્યન આપતા 
વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ જણાવર્ય 
હત્ય કે, શ્વવિમાં ભારત લોકશાહીની જનતેા 
છે અન ેલોકશાહી એ આપણી સં્ કૃશ્ત અન ે
આપણા જીવનનો અશ્ભન્ન અંગ રહી છે. 
બાબાસાહ ેબે ભારતના લોકતાં શ્ત્ક 
વારસાને મજબૂત કરીને આગળ વધારવા 

માટે મજબૂત પારો નાખરો હતો. ડૉ.
બાબાસાહેબની રફલસૂફી અંગે વાત કરતા 
પ્રધાનમંત્ીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે ડૉ. આંબડેકર 
જ્ઞાન, ્વમાન અને શ્વનમ્રતાને પોતાના 
ત્ણ આરાધર દેવ ગણતા હતા. ્વમાન 
જ્ઞાન સાથે આવે છે અને વરશ્ક્તને એના 
અશ્ધકારોથી જાગૃત કરે છે. સમાન 

અશ્ધકારો દ્ારા સમાશ્જક સ્યમેળ ઉદભવે 
છે અને દેશ પ્રગશ્ત કરે છે. 

ર ા ષ્ટ ી ર  શ્ શક્ણ  ન ી શ્ ત  અં ગે 
વડાપ્રધાનશ્ીએ કહં્ હત્ય ંકે દરેક શ્વદ્ાથદીને 
કોઇ ચોક્કસ ક્મતાઓ હોર છે. આ 
ક્મતાઓ શ્વદ્ાથદી અન ેશ્શક્ક સમક્ ત્ણ 
પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. પહેલો- કરી શકવા 

માટે તેઓ શ્યં કરી શકે? બીજો- જો એમને 
રોગર રીતે શીખવવામાં આવે તો એમની 
સંભાવનાઓ શ્યં? અને ત્ીજો- તેઓ શ્યં 
કરવા માગે છે? પહેલા સવાલનો જવાબ 
શ્વદ્ાથદીઓની આંતરરક શશ્ક્ત છે. જો કે 
જો એમની આંતરરક શશ્ક્તમાં સં્થાકીર 
શશ્ક્ત ઉમરેાર તો એમનો શ્વકાસ શ્વ્તરશે 
અને તેઓ જે કરવા ઇચછતા હશે એ કરી 
શકશે. ડૉ. સવ્યપલ્ી રાધાકૃષણનને ટાંકતા 
પ્રધાનમંત્ીએ કહ્ં હત્યં કે રાષ્ટીર શ્શક્ણ 
ન ી શ્ત  (એનઇપ ી )ન ો  ઉદ્ ેશ  ડ ૉ . 
રાધાકૃષણનના શ્શક્ણના એ ્વપ્નને 
પરરપૂણ્ય કરવાનો છે જેમાં શ્વદ્ાથદી મ્યક્ત 
થઈને રાષ્ટીર શ્વકાસમાં ભાગીદાર થવા 
સમથ્ય બને છે. શ્શક્ણ વરવ્થા સમગ્ 
શ્વવિને એકમ ગણીને હાથ ધરાવી જોઇએ 
પણ શ્શક્ણના ભારતીર લક્ણ પર પણ 
ધરાન કેસનદ્રત કરવ્યં જોઇએ.

રાજરપાલ શ્ી આચાર્ય દેવવ્રત ેજણાવર્યં 
હત્યં ક ે નવી રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત-
2020ના અમલીકરણમાં ઉચ્ચ શૈક્શ્ણક 
સં્થાઓ અને શ્શક્ણશ્વદોની ભૂશ્મકા 

રાષ્ટીર વશક્ષણ નીવ્ 
(એનઇપી)નો ઉદ્ેશ 
ડૉ. રાધાકૃષણનના 

વશક્ષણના એ ્િપ્નને 
પદરપૂણ્ય કરિાનો 
છે રેમાં વિદ્ાથથી 

મુક્ત થઈને રાષ્ટીર 
વિકાસમાં ભાગીદાર 
થિા સમથ્ય બને છે. 
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મહતવની બની રહેશ.ે નવી રાષ્ટીર શ્શક્ણ 
નીશ્ત-2020માં જ્ઞાન સાથે કૌશલરના 
સમારોજનથી સશક્ત, સમૃદ્ધ અને 
આતમશ્નભ્યર ભારત શ્નમા્યણનો સંકલપ 
સાકાર થશે. સમતામૂલક સમાજની 
પરરકલપનાને ડૉ.બાબાસાહેબે સંશ્વધાન 
દ્ારા મતૂ્ય ્ વરૂપ આપર્ય ંછે. રાજરપાલશ્ીએ 
જીવનમાં શ્શક્ણના મહતવને દોહરાવતા 
જણાવર્યં હત્યં કે શ્શક્ણ દ્ારા વરશ્ક્તની 
આતંરરક પ્રશ્તભાન્ય ંજાગરણ થાર છે. નવી 
શ્શક્ણ નીશ્તમાં બાળકની શીખવાની 
નસૈશ્ગ્યક પ્રશ્ક્રરાન ેમહતવ આપવામા ંઆવર્ય ં
છે. શ્વરર પસંદગીની ્વતંત્તા, બહ્ય 
સંક્રારગત અધરરન, માતૃભારામાં શ્શક્ણ 
અને કૌશલરને મહતવ આપવાના કારણે 
નવી રાષ્ટીર શ્શક્ા નીશ્ત સમગ્ દેશને 
શ્વવિના અગ્ણી દેશોની હરોળમા ંલાવવાન્યં 
સામથર્ય ધરાવે છે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
આ પ્રસંગે જણાવર્ય હત્ય કે, નવી શ્શક્ણ 
નીશ્ત નરા ભારતના શ્નમા્યણની સાથ ેસાથે 
સંશોધન-રોજગારી કે્ત્ે પ્રોતસાહન 
આપનારી બની રહેશે. નવી શ્શક્ણ નીશ્ત 
નરા ભારતના શ્નમા્યણ માટે એક આવશરક 
માહોલ તૈરાર કરવાનારી છે. શ્શક્ણ 
વરવ્થામાં થઈ રહેલા પારાના કોઈપણ 
બદલાવના કેનદ્રમાં શ્શક્ક હોવો જોઈએ. 

શ્શક્ણ નીશ્ત હેઠળ શ્શક્કોને વધ્ય સક્મ 
બનાવવા માટે તમામ સંભવ પગલાં લેવા 
પડશ.ે મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
જણા વર્યં  હત્ય  ક ે,  ડ ૉ .બ ાબાસાહ ેબ 
આંબેડકરની 130મી જનમ જરંશ્તના 
અવસરે ભારતીર શ્વવિશ્વદ્ાલર સંઘ 

-એસોસીએશન ઓફ ઇસનડરન ર્યશ્નવશ્સ્યટી 
દ્ારા રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત 2020 પર 
પરામશ્ય સત્ન્યં આરોજન એક સરાહનીર 
પગલ્યં છે.

ભારતીર શ્વવિશ્વદ્ાલર સંઘ દર વરગે 
રાષ્ટીર સંમેલનન્યં આરોજન કરે છે. આ 
વર ગે 95મ ા  સંમેલનની  રજમાન ી 
ગ્યજરાતની એકમાત્ ઓપન ર્યશ્નવશ્સ્યટી 

ડૉ. બાબાસાહ ેબ આંબેડકર ઓપન 
ર્યશ્નવશ્સ્યટી દ્ારા થઈ રહી છે તે સમગ્ 
ગ્યજરાત માટે ગૌરવની વાત છે. ડો. 
બાબાસાહેબ આબંડેકર ઓપન ર્યશ્નવશ્સ્યટી 
સમાજના વંશ્ચત વગ્યના ર્યવાનોને 
શ્શક્ણની મ્યખરધારામાં જોડવાના કે્તે્ 
અગે્સર છે. શ્વદ્ાથદીઓના સવાુંગી શ્વકાસ 
માટે ર્યશ્નવશ્સ્યટી સતત પ્રરત્નશીલ છે. 
સાથે જ ગ્યજરાતના શહેરી અને ગ્ામીણ 
ક્ેત્ના ર્યવાઓને વરવસારલક્ી તાશ્લમ 
પણ આપી રહી છે. ડો. બાબા સાહેબ 
આંબેડકરના જીવન મૂલરો પર આધારરત 
શ્શક્ા સં્કાર પણ આ ર્યશ્નવશ્સ્યટી આપી 
રહી છે.

તેમણે વધ્યમાં કહ્ં કે, રાષ્ટીર શ્શક્ણ 
નીશ્ત 2020ના અમલીકરણ માટે ડૉ. 
બાબાસાહેબ આબંડેકર ઓપન ર્યશ્નવશ્સ્યટી 
દ્ારા એક ટા્ક ફોસ્યન્યં શ્નમા્યણ કરવામાં 
આવર્યં છે. સાથે જ ર્યશ્નવશ્સ્યટી દ્ારા નવી 
શ્શક્ણ નીશ્તના અમલ માટે પ્રશ્ક્રરાઓ શરૂ 
કરી દેવામાં આવી છે. નવી શ્શક્ણ નીશ્ત 
દ ેશમાં  સંશોધનના કે્તે્ પ્રોતસાહન 
આપનારી બની રહેશે. સાથે જ ભારતની 
સમૃશ્દ્ધ પ્રાચીન સં્કૃશ્ત અને જ્ઞાનની 
પરિંપરાને પણ જાળવી રાખશે જે અંતતઃ 
રાષ્ટની એકતા અને અખંરડતતા અને વધ્ય 
મજબૂત કરશે. નવી શ્શક્ણ નીશ્ત પર 
શ્વચારશ્વમશ્ય માટે આપણે સૌએ શ્નરિંતર 
વશે્બનાર સગંોષ્ી દ્ારા સમીક્ા કરતાં રહેવ્યં 
પડશે તરારે વડાપ્રધાન શ્ી નરનેદ્રભાઈ 
મોદીન્યં મહતવકાંક્ી ્વપ્ન સાકાર થશે.

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ 
જણાવર્યં કે, સમાજમાં સમાનતા સ્યશ્નશ્ચિત 
કરવા માટે શ્શક્ણ એક ઉપરોગી અને 
મહતવન્યં માધરમ છે. સમાજમાં સમાનતા, 
સમરસતા અને સમાવેશીપણાથી જ 
સામાશ્જક અને આશ્થ્યક ગશ્તશીલતા પ્રાપ્ત 
કરી શકાર છે. ડો. બાબા સાહેબ આબંડેકરે 
ઓપન ર્ય શ્નવશ્સ ્યટીએ આ માટ ે જ 
ર્યશ્નવશ્સ્યટી ખાતે બાબાસાહેબ આંબેડકર 
સમરસતા પીઠ શરૂ કરી છે જે આનંદનો 

સમારમાં સમાન્ા 
સુવનવચિ્ કરિા 
માટે વશક્ષણ એક 
ઉપરોગી અને 

મહતિનું માધરમ છે.
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શ્વરર છે. મ્યખરમતં્ીશ્ીએ ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરના જીવન પર આધારરત ચાર 
પ્્ય તકોના લખેન કાર્ય બદલ ર્યશ્નવશ્સ્યટીના 
ટ્્ટી શ્ી રકશોર મકવાણાને અશ્ભનંદન 
આપરા હતા.

'રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત-2020''ન્યં 
ગ્યજરાતી સં્કરણ કરી, તેના અમલીકરણ 
માટે ટા્ક ફોસ્યની રચના દ્ારા તને ેધરાતલ 
સ્યધી  અમલીકરણ કરાવવા બદલ 
ગ્યજરાતની અગે્સરતાની પ્રસંશા કરતા 
ક ેનદ્ર ીર શ્શક્ણમંત્ી  શ્ી  ડ ૉ .રમેશ 
પોખરરરાલ ''શ્નઃશંક''એ કહ્ હત્ય કે, 
‘’સમગ્ દ્યશ્નરા રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્તના 
અમલીકરણના વર્ય તરીકે રાદ રાખશ ેતથા 
આ નીશ્ત શ્વવિમા ં'ભારતની શ્શક્ણનીશ્ત' 
તરીકે પ્રચશ્લત થતા સમગ્ શ્વવિ ભારતને 
જ્ઞાનની મહાશશ્ક્તના રૂપમાં ઓળખશે’’.

ડૉ. રમેશ પોખરરરાલે જણાવર્યં હત્યં કે, 
''રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત -2020''ના સ્યચાર 
અમલીકરણ માટે ''ભારતીર શ્વવિશ્વદ્ાલર 

સંઘ'' એસોશ્શરેશન ઓફ ઇસનડરન 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીઝ -AIU, ઓ.પી. ઝીનદાલ 
ર્યશ્નવશ્સ્યટી તથા ડૉ. બાબા સાહેબ 
આંબેડકર ઑપન ર્યશ્નવશ્સ્યટી દ્ારા જે 
સંર્યક્ત પ્રરાસો હાથ ધરવામાં આવરા છે; 
તે ખરેખર પ્રસંશાને પાત્ છે. ડૉ.બાબા 
સાહેબ આંબેડકર દ્ારા દેશના છેવાડાના 
વરશ્ક્તન ેમાતૃભારમા ંકૌશલર-મલૂરવશ્ધ્યત-
સશક્ત શ્શક્ણ આપવાન્ય ંજ ેદ્રસષ્ટવંત ્ વપ્ન 
શ્નહાળવામાં આવર્યં હત્યં તેને સાકાર 
કરવાન્ય ંકાર્ય દેશના રશ્વી વડાપ્રધાન શ્ી 
નરેનદ્ર મોદીજી ''રાષ્ટીર શ્શક્ા નીશ્ત-
2020''ના માધરમથી કરી રહ્ા છે.

''રાષ્ટીર શ્શક્ા નીશ્ત-2020'' માત્ 
ભારત દેશ માટે જ ઐશ્તહાશ્સક, શ્શક્શ્ણક 
દૃસષ્ટએ આમૂલ પરરવત્યક અને સવ્યગ્ાહી 
શ્શક્ણ શ્વકાસની દ્ોતક જ નશ્હ, પરિંત્ય 
સમગ્ દ્યશ્નરા માટે પણ ઉપકારક અને 
માગ્યદશ્યક હોવા અગં ેકેસમરિઝ શ્વવિશ્વદ્ાલર 
સશ્હતની પ્રશ્તશ્ષ્ત ર્યશ્નવશ્સ્યટીઓની સાથે 

''ર્યને્કો''ના રડરકેટર-જનરલ શ્ી ઔદ્રેર 
એઝોઉલ પણ ્વીકારી ચ્યકરા હોવાન્યં 
અતરંત ગવ્યભેર શ્ી પોખરરરાલે જણાવર્યં 
હત્યં. 

'રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્તનો શ્વઝન 
ડોકર્યમેનટ તરારે જ સફળ થશે જરારે 
આપણે તેનો સ્યચાર અમલ કરી શકીશ્યં. 
''રરફોમ્ય-પફડોમ્ય-ટ્ાનફોમ્ય'': શ્શક્ણશ્નતીના 
બાકીના બે તબક્કાઓ ઉપર હવે આપણે 
કામ શર કરવાન્યં છે. આ માટે તેમણે 
5-I’s : Initiate, Innovate, 
Interact, Involvement and 
Implementationની ફોમરૂ ્યલા 
ઉપર કાર્યરત થવાન્યં સૂચન પણ કર્યું હત્ય. 

આ પ્રસંગે ડૉ.રમેશ પોખરરરાલ 
શ્ન:શંકે ''રાષ્ટીર શ્શક્ણ નીશ્ત-2020''ન્યં 
ગ્યજરાતી સં્કરણ કરી, ટા્ક ફોસ્યની 
રચના કરીન ેતને ેધરાતલ સ્યધી અમલીકરણ 
કરાવવા બદલ તથા આ નીશ્તના શ્ક્રરાનવન 
માટે સમગ્ દેશમાં અગ્ેસર રહેવા માટે 
ગ્યજરાતના મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણી તથા શ્શક્ણમંત્ીશ્ી ભ્યપેનદ્રશ્સંહ 
ચ્યડાસમાને અશ્ભનંદન આપરા હતા.

આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મોદીના હ્તે લેખક શ્ી રકશોર મકવાણા 
દ્ારા ભારતરત્ન ડો. બાબાસાહેબ આબંડેકર 
ઉપર તૈરાર થરેલા ચાર પ્ય્તકો- “વરશ્ક્ત 
દશ્યન”, “જીવન દશ્યન”, “આરામ દશ્યન” 
અન ે“રાષ્ટ દશ્યન”ન્ય ંઓનલાઈન લોકાપ્યણ 
કરવામાં આવર્યં હત્યં. આ વાઈસ ચાનસેલર 
કોનફરનસમાં એસોશ્શએશન ઓફ ઇસનડરા 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીના પ્રમ્યખ પ્રૉ. તેજપ્રતાપ, 
એ સ ો શ્ શ એ શ ન  ઓ ફ  ઇ સ ન ડ ર ન 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. પંકજ 
શ્મતલ, UGCના ચેરમેન પ્રૉ. ડી. પી. 
શ્સંઘ, લેખક શ્ી રકશોર મકવાણા, શ્વશ્વધ 
ર્યશ્નવશ્સ્યટીના કુલપશ્તશ્ી, કેનદ્રીર શ્શક્ણ 
મતં્ાલર અન ેર્યશ્નવશ્સ્યટી ગ્ાનટ કશ્મશનના 
ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ સશ્હત ભારતભરમાંથી 
શ્શક્ણશ્વદો અન ેપ્રાધરાપકો ઓનલાઈનના 
માધરમથી જોડારા હતા. •

સચંતન
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કોરોના િોરર્યિ્સ

કોરોના દદદીઓને દિા િાથે 
પારરિારરક હુંફ આપરી િાજા 

કરતાં આરોગ્યકમદીઓ
કોરોના મહામારીની બીજી લહેરથી રાજકોટ શહેર તથા 

શ્જલ્ાના કોરોના સંક્રશ્મત દદદીઓ માટે કેનસર હોસ્પટલ 
ખાતે કાર્યરત ડેડીકેટેડ કોશ્વડ હેલથ કેર ર્યશ્નટ કારા્યસનવત છે. 
દદદીઓ દવાની સાથે આરોગર કમદીઓ પાસેથી મળી રહેલી 
પારરવારરક હૂંફને પરરણામે ઝડપથી સાજા થઇ રહ્ાં છે. 

આ કનેદ્રમાંથી સારવાર બાદ કોરોના મ્યક્ત થનાર 
જરોતસનાબેન ગોસાઈ અને રૂગનાથભાઈ ભોરણીરાએ 
આરોગર કમ્યચારીઓની શ્નષ્ાને શ્બરદાવતા જણાવર્યં હત્યં 
કે, ‘અહીંના ્ ટાફે અમન ેએક પરરવારની જમે સાચવરા અને 
ખ્યબ સારી સારવાર મળી છે. કદાચ અમને ઝડપથી સાજા 
થવામા ંદવા- સારવારની સાથ ેઆ હ્યફ પણ ઉપરોગી પ્યરવાર 
થઈ છે...’

રડ્ચાજ્ય થનારા અનર દદદીમાં ૫૬ વર્યના અરશ્વંદભાઈ 
ભલાણીએ જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, ‘અહીં કાર્યરત ડોકટર અંજનાબને 
શ્ત્વેદી તથા ડોકટર ઇલરાસ જ્યનેજાએ અમારી નાની નાની 
બાબતોન્યં ખૂબ ધરાન રાખર્યં છે અને સંપૂણ્ય માનવીર 
અશ્ભગમ સાથે અમારી સારવાર કરી છે, જે બદલ અમે 
શ્જલ્ા વહીવટી તંત્ તથા અહીંના સમગ્ ્ટાફના ખ્યબ 
આભારી છીએ...’ 

કોરોનાની સારવાર અથગે અહીં દાખલ થરલેા ૭૫ વર્યના 
મગનભાઈ ખેરડીરાના પ્યત્ હારદ્યકભાઈ કહે છે કે, ‘ અહીં 
મળતી સારવારથી અમે સંપૂણ્ય સંત્યષ્ટ છીએ, મારા બાપ્યજીને 
અહીંની સારવારથી ઘણ્યં સારં છે...’ બાવન વર્યના મશ્હલા 
ભારતીબને રદલીપભાઈ રાણપરાના પશ્ત રદલીપભાઈએ કહે 
છે કે, ‘મારા પત્ની કોરોનાને લીધે સાવ શ્હિંમત હારી ગરા 
હતા, પરિંત્ય અહીંના ડોકટરો તથા કમ્યચારીઓએ તમેની ખૂબ 
શ્હિંમત વધારી અને તેને માનશ્સક સહારો આપીને સંપૂણ્ય 
સાજી કરવામાં મહતવનો ફાળો આપરો છે...’ ભારતીબેન 
ટીલાળા નામના મશ્હલા કહે છે કે, ‘ મારા મોટી ઉિંમરના 
વડસાસ્ય અહીં દાખલ થરા છે, તેમન ેમોબાઈલ પણ વાપરતા 
નથી આવડત્યં, એ પરરસ્થશ્તમાં અહીંના ડોકટરો અમને 
તેમની સાથે વાત કરાવે છે, જે અમને ખૂબ મદદરૂપ થાર 
છે અને અમારી ઘણી ખરી શ્ચંતા ઓછી થઇ જાર છે...’

ડેડીકેટેડ કોરોના હેલથ કેર ર્યશ્નટ ખરા અથ્યમાં કોરોના 
દદદીઓ માટે વરદાન સાબીત થઇ રહ્ં છે. •

ગણતરરીનાં કલાકમાં  
1700 સિદ્ાથદીઓનરી નસિિંગ 

િહા્યક તરરીકે સનમણયૂક 
સમગ્ રાજરમાં કોરોના સામે ર્યદ્ધના 

ધોરણે કામગીરી થઈ રહી છે. રાજરન્યં સમગ્ 
વશ્હવટી તતં્ એકસ્યત્તાથી કોરોના મહામારી 
સામ ેલડી રહ્ છે. જનેા પરરણામ ેનાગરરકોનો 
ઝડપી આરોગર સ્યશ્વધા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. 
આન્યં એક ઉતકૃષ્ ઉદાહરણ વડોદરામાં સામે 
આવર્ય છે. વાત એવી છે કે, સરકારી નશ્સુંગ 

કોલેજ, વડોદરાના પ્રાચાર્ય ભારતી સનારડરાને ખાસ ફરજ પરના 
અશ્ધકારી અન ેશ્શક્ણ સશ્ચવ ડો.શ્વનોદ રાવ દ્ારા સરકારી અન ેખાનગી 
નશ્સુંગ કોલેજોના શ્વદ્ાથદીઓને નશ્સુંગ સહારકની સેવાઓ માટે પસંદ 
કરીને તાલીમ અને ફાળવણીની જવાબદારી નોડલ અશ્ધકારી તરીકે 
સોંપવામાં આવી હતી. કોશ્વડ સારવાર માટે વધારવામાં આવી રહેલી 
પથારીઓની ક્મતા માટે જરૂરી માનવ સંપદાની વરવ્થા કરવાની 
દૃસષ્ટએ આ ખૂબ અગતરની કામગીરી હતી.

ભારતી બહેન ખૂબ જ કુશળતાથી આ ફરજ અદા કરી ૧૫ જેટલી 
સરકારી અને ખાનગી કોલેજોમાંથી ચોવીસ કલાક કરતાંર ઓછા 
સમરમા ં૧૭૦૦ જટેલા નશ્સુંગ સહારકન ેલારક શ્વદ્ાથદીઓની પસદંગી 
કરી લીધી છે. એટલ્યં જ નશ્હ આ લોકોની ગોત્ી અને સરાજી 
હો્પીટલમાં તાલીમ તેમજ શ્નમણ્યંક, ફાળવણી, ફરજ માટે વગદીકરણ 
અને રોટેસન જેવી સમગ્ પ્રશ્ક્રરા જેવી વરાપક જવાબદારીઓ તેમણે 
ખૂબ જ તવરાથી પૂરી કરી છે. આ કામગીરીમાં પ્રાદેશ્શક નારબ આરોગર 
શ્નરામકની કચેરીના અશ્ઘકારીઓ અને કમ્યચારીઓ ,નશ્સુંગ કોલેજોના 
આચારડો અને કમ્યચારીઓ તેમજ વીએમસી ્ ટાફે ખૂબ જ   શ્નષ્ાસભર 
રોગદાન આપર્યં છે.

ખાસ ફરજ પરના અશ્ધકારી ડો.શ્વનોદ રાવે ભારતી બહેન સશ્હત 
આ સમગ્ ટીમને સંકટ સમરે ખૂબ જ પ્રસંશનીર કામગીરી માટે 
અશ્ભનંદન આપતા જણાવર્યં હત્ય કે અમારી ટીમની આ ફરજ પર્તી, 
ઝડપ અને કાર્ય કુશળતા સાચે જ દાદને પાત્ છે. •
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રાજકોટને ૧૦ હજાર રેમડેસિિરીર ઇનજેકશન ફાળિા્યાં

" નરેશ/શૈલેષ 
રાજર સરકાર દ્રારા કોરોનાના સંક્રમણને ખાળવા દદદીઓની 

સારવાર માટે તેમજ રસીકરણ સહીતની કામગીરી માટે વરાપક 
જનહીતકારી શ્નણ્યરો લેવામા ંઆવરા છે. રાજકોટમા ંરાજર સરકાર 
દ્ારા કોરોનાના દદદીઓની સારવાર માટે તાતકાલીક પગલા હાથ 
ધરી ૧૦ હજાર રેમડેશ્સવીર ઇનજેકશન ફાળવવામાં આવરાં હતા. 

કલેકટર શ્ી રેમરા મોહને જણાવર્યં હત્યં કે, રાજકોટ શ્જલ્ામાં 
રેમડેશ્સવીર ઇનજેકશનની અછત નથી પરિંત્ય તેનો દ્યરૂપરોગ ન 
થાર તે માટે દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. રેમડેશ્સવીરનો 
દ્યરૂપરોગ કે બનાવટી પ્રી્ક્રીપશન જવેી કોઇ બાબતો ધરાન ેઆવશે 
તો કડક પગલા ંલવેાશ.ે રાજકોટ શ્જલ્ામાં ૧૦,૦૦૦ રેમડેશ્સવીર 
ઇનજેકશનમાંથી ૭,૦૦૦ શ્સશ્વલ હો્પીટલને, ૨૦૦૦ રાજકોટ 
શહેરની ખાનગી હો્પીટલ અને ૧૦૦૦ ઇનજેકશન ગ્ામર 

શ્વ્તારની હો્પીટલને ફાળવારા છે. શ્જલ્ા તંત્ દ્ારા લોકોને 
અપીલ કરવામાં આવે છે કે દદદીના સગાએ જાતે ઇનજેકશન લેવા 
જવાની જરૂર નથી. ડોકટરોના શ્પ્ર્ક્રીપશન મ્યજબ હોસ્પટલ અને 
મેનેજમેનટ-તબીબો સાથે સંકલન કરી હોસ્પટલોને ફુડ અને ડ્રગ 
શ્વભાગ દ્ારા આ ઇનજેકશનની ઉપલબધતા અંગે વરવ્થાઓ 
કરવામાં આવી હતી. લોકોએ ઇનજેકશન અંગેની ગેરસમજ દ્યર 
કરવા, ખોટી અફવાથી દ્યર રહેવા તેમજ મા્ક પહેરવા સોશીરલ 
ડી્ટસનસંગ અપનાવવા પણ રાજર સરકારે અપીલ કરી છે. 

િમરિ હો્સટેલના ડેડરીકેટેડ કોિરીડ હેલથ 
િેનટર ખાતે ૨૯૨ બેડ તૈ્યાર

કોરોનાની પરરસ્થશ્તન ેધરાન ેલઈન ેરાજકોટ શ્જલ્ા વહીવટી 
તતં્ દ્ારા સમરસ હો્ટેલ ખાતે ૫૦૦ બડેની ઓસકસજનની સ્યશ્વધા 
સાથેન્યં ડેડીકેટેડ કોવીડ હેલથ સેનટર અને ૫૦૦ બેડન્યં કોશ્વડ કેર 
સેનટર શર કરાર્યં છે. રાજર સરકારના માગ્યદશ્યન મ્યજબ રાજકોટ 
શ્જલ્ામાં કોરોનાના સંક્રમણને ખાળવા માટે અસરકારક પગલાં 
લેવારા છે. સમરસ સેનટરના અધરક્ અને પ્રાંત અશ્ધકારી શ્ી 
ચરણશ્સંહ ગોશ્હલે જણાવર્યં હત્યં કે, અહી ૫૦૦બેડની વરવ્થા 
કરવામાં આવી છે. જે પૈકી ૨૯૨ બેડ તૈરાર છે અને બાકીના બેડ 
પૂણ્ય કરવાની કામગીરી ર્યદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. જરારે 
રાજકોટ શ્જલ્ાના ગ્ામર અને નગર પાશ્લકા શ્વ્તારમાં સામાનર 
લક્ણો ધરાવતા કોરોના પોશ્ઝરટવ દદદીની સારવાર માટે કુલ ૫૦૦ 
બેડની વરવ્થા ઉપલબધ બનાવવામાં આવી છે. •

કોરોના િોરર્યિ્સ

િડોદરાના તબરીબોનરી 'િેિા પરમો ્ધમ્સ'નરી ભાિનાને િલામ
રદિંગત માતાના અંસતમ િં્સકાર કરરી પુનઃ કોસિડ ડ્યૂટરીમાં જોડા્યા

માતાની હ્યંફ ન રહે એ શ્વચાર માત્ 
હૃદરદ્રાવક હોર છે તરારે જનમદાત્ીની 
વસમી શ્વદારના કારમા આઘાતને પણ 
પચાવી ગણતરીના કલાકોમાં અનેકના 
જીવ બચાવવાની સરાજી હોસ્પટલના બે 
તબીબોની હૃદર્પશદી કત્યવર શ્નષ્ાએ 
અનકે તબીબો- પરેામરેડકલ ્ ટાફને પ્રરેણા 
પ્યરી પાડી છે.

વડોદરાની સરાજી હોસ્પટલમાં ફરજ 
બજાવતા ડો.રાહ્યલ પરમારના માતૃશ્ીન્યં 
તાજેતરમાં અવસાન થર્યં. હોસ્પટલના 
પી.એસ.એમ.શ્વભાગમાં કાર્યરત અને 
છેલ્ા લગભગ સવા વર્યથી કોશ્વડ 

મેનેજમેનટમાં અશ્વરત કાર્યરત ડો.રાહ્યલ 
પરમાર માટે આ દ્યઃખદ ઘટના હતી. 
વડોદરાથી ડૉ. રાહ્યલ ગાંધીનગરમાં 
માતાના અશં્તમ સં્ કાર કરી ત્યરત જ પાછા 
વડોદરા આવી ફરજ પર જોડાઈ ગરા. 
આવી ફરજશ્નષ્ાનો દાખલો સરાજી 
હો્પીટલમાં કોશ્વડ ડ્યટી કરતા ંએસોશ્સરેટ 
પ્રોફેસર ડો.શ્શલપા પટેલે પણ વહેલી 
પરોઢના ત્ણ વાગરે તેમણે પણ પોતાની 
વહાલી માતા ગ્યમાવી. તઓે ગમગીન હૃદરે 
અંશ્તમ સં્કારમાં જોડારા. માત્ 6 કલાક 
પછી સવારે 9 વાગરા પાછા પવૂ્યવત કોશ્વડ 
ડ્યટીમાં લાગી ગરાં.

વડોદરામ ાં  ખાસ ફરજ પરના 
અશ્ધકારી અને શ્શક્ણ સશ્ચવ ડો.શ્વનોદ 
રાવે સરાજી હો્પીટલમાં રોજેલી સમીક્ા 
બેઠકમાં આ બંને ઘટનાઓ જાણીને, 
સંબંશ્ધત તબીબોની સમશ્પ્યતતા અને સેવા 
શ્નષ્ાને ઉજ્જવળ ઉદાહરણ સમાન 
ગણાવી શ્બરદાવી હતી.  ડો.શ્વનોદ રાવે 
જણાવર્યં કે આ લોકોએ સમશ્પ્યતતા અને 
સેવા શ્નષ્ાના બેજોડ દાખલા બેસાડા છે. 
આ બંને કોરોના રોદ્ધાઓને હ્યં રદલ થી 
સલામ કરં છ્યં. •
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" સહમાંશુ ઉપાધ્યા્ય
 ‘’મારા માતાને બે પગે અને જમણા હાથે 

ફ્રેચિર હત્યં અને “ઓસકસજનન્યં લેવલ ૬૫” એ 
પહોંચી ગર્ય ંહત્ય.ં સ્થશ્ત ગંભીર હતી. વસેનટલટેર 
પર રાખવા પડા હતા. પણ હવે તેમની સ્થશ્ત 
સારી છે. શ્સશ્વલ હોસ્પટલના તબીબોએ મારી 
માતાને પોતાની માતાની જેમ સાચવરા.’’ આ 
શબદો છે. દદદી રમીલાબેન ઠક્કરના પ્યત્ શ્ી 
અજરભાઈ ઠક્કરના. 

અજરભાઈ ઠક્કરે શ્સશ્વલ હોસ્પટલની 
મંજ્યશ્ી કંપાઉનડ સ્થત કોરોના ડેરડકેટ ેડ 
હોસ્પટલમાં પોતાની માતા રમીલાબેન ઠક્કરને કોરોના સારવાર 
માટે દાખલ કરા્ય બાદનો પોતાનો અન્યભવ વણ્યવરો હતો. તેમણે 
કહ્ં હત્યં કે, સરકાર શે્ષ્ કામગીરી કરી રહી છે. શ્સશ્વલ 
હોસ્પટલમાં મારી માતાને શ્ેષ્ સારવાર મળી અને જે સ્યશ્વધાઓ 
આપી તનેાથી મન ેસંતોર છે.શ્સશ્વલના તબીબો દ્ારા સવંદેનશીલ 

અશ્ભગમ દાખવીને પારકાને પોતાના સમજી 
સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. 

શ્ી અજરભાઈ ઠક્કર પાસે માતાએ 
ભોજનની માગણી કરી, તરારે તેમણે ડો.
રાકેશભાઇ જોશીને વાત કરી. તરારે તેમણે 
અજરભાઈને આરોગરની સ્થશ્ત સમજાવી 
અને અજરભાઈને સાંતવના આપી કે તેઓ 
ખ્યદ પોતાની માતાની તેમજ તેમની દરકાર 
લેશે. ડૉ. રાકેશભાઇ જોશીએ પ્યત્વત સેવા 
પણ કરી અન ેરમીલાબહેન ફક્ત ત્ણ રદવસની 
સારવારમાં અકલપનીર પરરણામ મળર્ય અને 

તેમની તબીરતમાં સ્યધાર આવરો.
આમ, આવા અનેક શ્વરલા રાજરની અનેક હોસ્પટલસમાં 

રાત-રદવસ જોરા શ્વના કામ કરી રહ્ા છે. તરારે ગ્યજરાતના 
લોકોની નૈશ્તક ફરજ છે કે કોરોનાની કપરી સ્થશ્તમાં શ્નરમોન્યં 
પાલન કરી તેમનો જ્ય્સો વધારે.•

માતાને િાચિનાર અમદાિાદ સિસિલ 
હોબ્સપટલને પુત્નો હૃદ્ય્સપશદી પત્

" ઘનશ્યામ પેડિા
મોરબી જીલ્ામાં કોરોના સંક્રમણને 

રોકવા જનજાગૃશ્ત અશ્ભરાન રાજર 
સરકારે ઉપાડ્યં છે. તરારે સેવાભાવી 
લોકોએ પણ તમેા ં્ વરંભ ૂજોડાઇન ેસવેાની 
સરવાણી વહાવી દીધી છે. કોરોનાના કપરા 
સમરમાં સેવાભાવી લોકો કોઈ ને કોઈ 
રીતે આગળ આવી સેવાકાર્ય કરી રહ્ા છે. 

કોરોનાનાં કપરા સંજોગોમાં પોતાના 
ઘર-પરીવારન ેછોડી ફરજ પર સેવા આપી 
રહેલા પોલીસકમદીઓ પણ લોકોમા ંજાગૃશ્ત 
લાવવા અને કોરોના સંક્રમણને વધત્ય 
અટકાવવા પ્રરાસો કરી રહ્ા છે. કોરોનાના 
ફેલાવાને અટકાવવા ટિંકારા પોલીસ દ્ારા 
અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. 
ટિંકારાની લતીપર ચોકડી ખાતે પોલીસ 
દ્ારા મા્ક શ્વતરણ કનેદ્ર શરૂ કરવામાં 
આવર્યં છે. જેમાં પોલીસ શ્વભાગ દ્ારા 

દ ાત ાન ી  મદદથ ી  મળ ેલ ા  મ ા ્ક , 
સેશ્નટાઈઝર, હેનડવોશ જાહેર જનતાને 
શ્વના મૂલરે આપવામાં આવી રહં્ છે. 
પોલીસ દ્ારા લોકોને કોરોના સામે 

સાવચેતી રાખવા તથા મા્ક પહેરવા, 
સેશ્નટાઈઝરથી વારિંવાર હાથ સાફ કરવા 
અપીલ કરવામાં આવી છે. •

કોરોનાને કચડિા ભલાઈનું ટેબલઃ ટંકારા પોલરીિ દ્ારા અનોખરી પહેલ

કોરોના િોરર્યિ્સ
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મહેિાણામાં આરોગ્ય િેિા અંગે માગ્સદશ્સન આપતા Dy. CM
મહેસાણા શ્જલ્ામાં શહેર તેમજ 

શ્જલ્ાના ગ્ામર શ્વ્તારોમા ંકોરોના  કેસ, 
ટેસ્ટિંગ, ટે્શ્સગં, કોશ્વડ ડરેડકેટેડ  હોસ્પટલો, 
બેડની સંખરા, ઓરકસજનની સ્યશ્વધા, 
વેનટીલેટર, દવાઓ, સારવારની સ્યશ્વધા, 
આરોગર ્ ટાફ સશ્હતની શ્વગતો મેળવીને 
કોરોના શ્નરંત્ણ અને જરૂરી  વરવ્થા 
ઉપલબધ કરાવવા વહીવટી તંત્ને 
માગ ્યદશ ્યન નારબ મ્યખરમંત્ી  શ્ી 
નીશ્તનભાઇ પટેલે આપર્યં હત્યં.

નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ 
પટેલે જણાવર્યં હત્યં કે કોરોનાને શ્નરંત્ીત 
કરવા માટે વહીવટીતંત્ ખડેપગે કામ કરી 
રહ્ં છે. શ્જલ્ામાં ૩,૧૪,૬૮૯ ટે્ટીંગ 
કરવામ ાં  આવેલ છ ે.  આ ઉપરાંત 
નાગરરકોને રસીકરણ માટે અપીલ કરતાં 
જણાવર્યં હત્યં કે શ્જલ્ામાં ૨૨૫ સરકારી 
અને ૦૯ ખાનગી કેનદ્રો દ્ારા આજ રદન 
સ્યધી ૩,૬૬,૭૪૯ નાગરરકોન્યં રસીકરણ 
કરાર્યં છે. કોરોના દદદીઓને ખચ્યન્યં ભારણ 
ઓછ્ય થાર તે માટે સરકારે રૂ. ૩૦૦૦નો 
એચ.આર.સીટી દર નક્કી કરી તેની 
અમલવારી શરૂ કરાઇ છે.

નારબ મ્યખરમતં્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ પટેલે 
જણાવર્યં હત્યં કે આરોગરની સ્યખાકારી 
સ્યશ્વધાન ે પગલ ે કોરોના ૬,૮૩૭ દદદીઓ 
્વ્થ થરા છે. શ્જલ્ામા ં૭૦૦૫ રેમડસેીવીર 
ઇનજેકશન પ્યરા પાડવામાં આવેલ છ.ેજે 
જરૂરીરાત પ્રમાણે દદદીઓને આપવામાં 
આવી રહ્ા છે.શ્જલ્ામાં દદદીઓને 
ઓસકસજનની પ્યરતી સ્યશ્વધા મળી રહે તે 
માટે સતત પ્રરત્નો કરાઇ રહ્ા છે.

નારબ મ્યખરમંત્ી શ્ી નીશ્તનભાઇ 
પટેલે જણાવર્યં હત્યં કે, મહેસાણા શ્જલ્ામાં 
૫૯ ધનવંતરી ટીમો દ્ારા સવગેલનસ 
કરવામા ંઆવી રહ્ ંછે. શ્જલ્ામાં સરકારી 
હોસ્પટલો ઉપરાંત ૪૩ જેટલી ખાનગી 
હોસ્પટલોને કોશ્વડની સારવાર માટે 
મંજ્યરી અપાઇ છે. તેમણે ઉમેર્યું હત્યં કે 

નાગરરકો સાવચેતી અને સલામતી રાખે 
તે જરૂરી છે. શ્જલ્ામાં મા્કની કડકાઇથી 
અમલવારી માટે શ્જલ્ા પોલીસ અશ્ધક્કને 
સ્યચના આપલે છે તમે જણાવી નાગરરકોને 
ફરજીરાત મા્ક અને સોશરલ રડ્ટનસ 
રાખવા માટે અપીલ કરી હતી. 

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી પટેલે જણાવર્ય ં
હત્યં કે, કોરોના દદદીઓની સૌથી વધ્ય જરૂર 
ઓસકસજનની પડે છે તે માટે ઓસકસજન 
બેડ વધારવા પર ભાર મ્યકવામાં આવી 
રહ્ો  છ ે.  સરક ાર ી  અને  ખાનગી 
હોસ્પટલોમાં ઓસકસજન ઉપલબધ થાર 
તેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 
શ્જલ્ામાં ૧૪૩૪ પથારીઓમાંથી ૧૩૩ 
પથારીઓ ખાલી છે.નાગરરકોની સલામતી 
માટ ે આગામી સમરમાં  વસંતપ્રભા 
વડનગરમ ાં  ૫૦ બે ડ ,જીવનધ ાર ા 
સતલાસણામાં ૩૭ બેડ, એસ.ડી.એચ 
શ્વસનગરમાં ૨૦ બેડ, મેનટલ હોસ્પટલ 
મહેસાણામાં ૨૭ બેડ, બેચરાજી સી.
એચ.સીમાં ૧૦ બેડ અને  શ્વજાપ્યરની 
ખાનગી આશ હોસ્પટલમાં નવીન ૨૫ 
બેડની સ્યશ્વધા સશ્હત ઝારડસ ગ્ય્પ દ્ારા 
બેચરાજી ખાતે પણ કોશ્વડ હોસ્પટલ શરૂ 
થનાર છે.આ ઉપરાંત ભાનડ્ય નસદીગ 
કોલેજ,શ્વસનગર મચ્યનટ નસસીંગ કોલેજમાં 
વરવ્થા ઉભી થનાર છે.

નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી ઉમેર્યું હત્યં કે 

શ્જલ્ામાં કોશ્વડ કેર સેનટરો શરૂ કરારા 
છે. ગરીબ અને મધરમ વગદીર અને 
જરૂરીરાત મંદ દદદીઓ માટે  કોશ્વડ કેર 
સેનટરમાં માઇલડ દદદીઓની ભોજન અને 
આરોગર સશ્હતની સેવાઓ આપવામા ં
આવે છે. આ ઉપરાતં શ્જલ્ામા ંનાગરરકોને 
રૂ ૦૧ના ટોકન દરથી થ્ી લરેર મા્ક મળી 
રહે તે માટ ે શ્જલ્ાની પાશ્લકાઓ અને 
માકકેટરાડડો દ્ારા મોટાપારે ખરીદી કરી 
મા્કન્યં શ્વતરણ કરવામાં આવનાર છે. 
શ્જલ્ામાં સં્થાઓ, નાગરરકો અને 
સેવાભાવી દાતાઓના સહરોગથી 
જરૂરીરાત મંદ નાગરરકોને મા્કન્યં 
શ્વતરણ શ્જલ્ામાં કરવામાં આવનાર છે.

બેઠકમાં સંસદ સભરશ્ી શારદાબેન 
પટ ેલ,  ર ાજરસભા સંસદ સભરશ્ી 
જ્યગલશ્સંહ લોખંડવાલા, પ્રભારી સશ્ચવ 
ધનંજર રદ્વેદી, શ્જલ્ા કલેકટર એચ.
કે.પટેલ, શ્જલ્ા પોલીસ અશ્ધક્ક ડો 
પાથ્યરાજશ્સંહ ગોશ્હલ, ઇનચાજ્ય શ્જલ્ા 
શ્વકાસ અશ્ધકારી શ્ી પ્રરદપશ્સંહ રાઠોડ, 
ધારાસભર સવગેશ્ી કરશનભાઇ સોલંકી, 
ડૉ. આશાબેન પટેલ, ઋશ્રકેશ પટેલ, 
અજમલજી ઠાકોર, રમણભાઇ પટેલ, 
ન ગ ર પ ા શ્ લ ક ા ન ા  પ્ર મ્ય ખ શ્ ી ઓ , 
અશ્ધકાર ીઓ અને  પદા શ્ધકાર ીઓ 
ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

સિશેષ
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કોરોના મહામારીના સમરમાં કોરોના 
સકં્રમણન ેધરાન ેલઈ સ્યરેનદ્રનગર શ્જલ્ામાં 
હાથ ધરારેલી આરોગરલક્ી કામગીરીની 
સાથે લોકોને સંક્રમણથી સ્યરશ્ક્ત કરવામાં 
આવતી રસીકરણની કામગીરીની સમીક્ા 
અથગે સ્યરેનદ્રનગરમાં પાણી પ્યરવઠા મંત્ી 
શ્ી ક ુંવરજીભાઈ બાવળીરાએ બેઠક  
રોજી હતી. 

આ બેઠકમાં મંત્ીશ્ીએ શ્જલ્ામાં 
આરોગર શ્વભાગ દ્ારા ચાલી રહેલા કોવીડ 
ટ ેસ્ટ િંગ, કોરોના સંક્રશ્મત દદદીઓને 
કોરેનટાઇન કરવા, હોમ આઇસોલેશન 
તેમજ વે સ નટ લેટર અને  શ્જલ્ાની 
હોસ્પટલમાં કોશ્વડ બેડની ઉપલબધતા 
સશ્હતની આરોગરલક્ી સ્યશ્વધાઓ બાબતે 

શ્વ્તૃત ચચા્ય કરી હતી. આ બેઠકમાં 
મં ત્ ીશ્ ીએ ક ો ર ોન ા  રસ ી કરણન ી 
કામગીરીમાં વેગ લાવવાની સાથે ટેસ્ટિંગ 
વધારવા અને RT-PCR રરપોટ્ય ઝડપથી 
ઉપલબધ થાર તેમજ ઇમજ્યનસીવાળા 
દદદીઓને હોસ્પટલમાં ત્યરિંત દાખલ થાર 

ત ેબાબતની તકેદારી રાખવા જણાવર્ય ંહત્ય. 
આ બેઠકમાં સાંસદ શ્ી ડૉ. મહેનદ્ર 

મ્યજંપરા, ધારાસભર શ્ી ધનજીભાઈ પટેલ, 
કલેકટરશ્ી, શ્જલ્ા શ્વકાસ અશ્ધકારીશ્ી,, 
પ્રાંત અશ્ધકારીશ્ી સશ્હત આરોગર 
શ્વભાગના કમદીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા.•

ગ્યજરાતનો ર્યવા દેશના ભાશ્વનો 
કણ્યધાર સાશ્બત થાર ત ેમાટે રાજર સરકાર 
શ્શક્ણ ઉપર ભાર મ્યકી રહી છે. તાજતેરમાં 
અંજાર તાલ્યકાનાં  મીંદીરાણા ખાતે 
નવશ્નશ્મ્યત સરકારી માધરશ્મક શાળાન્યં 
લોકાપ્યણ સામાશ્જક અને શૈક્શ્ણક રીતે 
પછાત વગડોન્યં કલરાણ રાજર મંત્ી શ્ી 
વાસણભાઇ આશ્હર દ્ારા કરવામાં આવર્યં 
હત્યં. રૂ.2 કરોડ બાર લાખના ખચગે શ્નશ્મ્યત 
આ સરકારી માધરશ્મક શાળામાં તમામ 
પ્રકારની સ્યશ્વધાઓ ઉપરાંત ્માટ્ય ્ટડી 
રૂમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવરો છે.

આ તકે રાજર મંત્ી શ્ી વાસણભાઇ 
આશ્હરે જણાવર્ય ંહત્ય ંકે, ગામના ંવાલીઓએ 
દીકરીઓના અભરાસ માટે પ્રોતસાહન 
આપર્યં તે માટે અશ્ભનંદનને પાત્ છે. 
માલધારી સમાજના દીકરા-દીકરી 
ગ્યણાવતાર્યકત અને આધ્યશ્નક શ્શક્ણ 
પ્રાપ્ત કરી આગળ આવે તે માટે રાજર 
સરકાર હિંમેંશા કરટબદ્ધ છે. 

મીંદીરાણા ગામની રદકરીઓને બહ્ય 

દ્યર સ્યધી શ્શક્ણ લેવા જવ્યં ન પડે અને 
ગામમા ંજ માધરશ્મક શ્શક્ણ ઉપલબધ બને 
તે માટે આ શાળાની શરૂઆત થતાં 
માલધારી સમાજના લોકોએ સરકાર પ્રતરે 
આભારની લાગણી વરકત કરી હતી.

આ પ્રસંગે શ્જલ્ા શ્શક્ણાશ્ધકારીશ્ી 

બી.એન.પ્રજાપશ્ત, શ્જલ્ા શ્શક્ણાશ્ધકારી 
ડો.બી.એન.પ્રજાપશ્ત, તાલ્યકા શ્વકાસ 
અશ્ધકારીશ્ી રમેશભાઇ વરાસ, નારબ 
કાર્યપાલક ઈજનેરશ્ી બલદાણીરા, તેમજ 
ગ્ામજનો ઉપસ્થત રહરા હતા. •

અંજારના મીંદરી્યાણામાં િરકારરી શાળાનું લોકાપ્સણ

િુરેનદ્રનગર સજલ્ાનરી િમરીષિા કરતા મંત્રી શ્રી કુંિરજીભાઇ બાિસળ્યા

િમાચાર સિશેષ
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િિલત

મોરબરીમાં માત્ પાંચ રદિિમાં RT-PCR લેબનું સનમા્સણ
સમગ્ શ્વવિ કોરોના મહામારી સામે 

ઝઝ્યમી રહ્ છે. લોકોને સારી આરોગર 
સ્યશ્વધા મળે, લોકોન ેકોરોના સામ ેરક્ણ 
આપતી વેસકસન મળે તે માટે ભારત 
સરકારના માગ્યદશ્યનમાં સમગ્ દેશમાં 
કાર્ય થઈ રહ્ છે. ગ્યજરાત સરકારે પણ 
નાગરરકોને કોરોનાથી બચાવવા ર્યદ્ધના 
ધોરણે કામ શરૂ કર્ય્ય છે. મ્યખરમંત્ીશ્ી 
શ્વજરભાઈ રૂપ ાણ ીન ી  તવ ર રત 
શ્નણ્યરશશ્ક્તના પરરણામે આરોગરની 
સવલત ઝડપી મળતી થઈ છે. આ 
વાતની સાક્ી પ્યરત્ય ઉદાહરણ મોરબીમાં સામ ેઆવર્ય છે. મ્યખરમતં્ી 
શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીએ મોરબી શ્જલ્ાની મ્યલાકાત લઈ 
મોરબીમાં આરટી-પીસીઆર લેબોરેટરી શરૂ કરવા અંગે વશ્હવટી 
તંત્ને સ્યચના આપી હતી. મ્યખરમંત્ીશ્ીની સ્યચનાના માત્ પાંચ 
રદવસમાં અદ્તન લેબોરેટરીનો પ્રારિંભ થઈ ચ્યકરો છે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણી તથા નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી 
નીશ્તનભાઇ પટેલે ગત 8મી એશ્પ્રલના રોજ મોરબીની મ્યલાકાત 
સમરે શ્જલ્ાના ઉચ્ચ અશ્ધકારીઓ સાથે કોશ્વડની પરરસ્થશ્ત 
અંગે સશ્મક્ા કરી હતી. જે અંતગ્યત મોરબી શ્જલ્ામાં આરટી-
પીસીઆર લેબોરેટરી શરૂ કરવા અંગે શ્નણ્યર લેવારો હતો. તેમજ 
તાતકાશ્લક લેબોરેટરી શરૂ કરવા અંગે સંબંશ્ધત અશ્ધકારીઓને 
સ્યચના અપાઇ હતી. જ ેઅતંગ્યત લબેોરેટરી શરૂ કરવા ટોચ અગ્તા 
આપી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને કામગીરીને 

તાતકાલીક પૂણ્ય કરવામાં આવતાં લેબોરેટરી શરૂ કરવાની તમામ 
ઔપચારરક શ્વશ્ધ પૂણ્ય કરવામાં આવી છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઈની સ્યચનાના બાદ પ્રભારી સશ્ચવ 
શ્ી મનીરા ચંદ્રા, શ્જલ્ા કલેકટર શ્ી જે.બી. પટેલની આગેવાની 
હેઠળ આરોગર શ્વભાગ દ્ારા લેબોરેટરી શરૂ કરવાની કામગીરી 
હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે કામગીરી માત્ પાંચ રદવસના 
ટૂંકાગાળામાં પૂણ્ય થતા શ્સશ્વલ હોસ્પટલમાં પ્રભારી સશ્ચવશ્ી 
તથા શ્જલ્ા કલકેટરશ્ી શ્વશરે ઉપસ્થશ્તમા ંલબેોરેટરીન્ય ંઉદ્ઘાટન 
કરવામાં આવર્યં હત્યં.

 આ લેબોરેટરીમાં મોરબી શ્સશ્વલ હોસ્પટલના 50 સેમપલથી 
શરૂ કરવામાં આવશે અને તરાર બાદ સમરાંતરે સેમપલીંગમાં 
વધારો કરવામાં આવશે. હાલ મોરબી શ્સશ્વલ હોસ્પટલના 
સેમપલને પ્રાધાનર આપવામાં આવશે અને તરાર બાદ અનર અનર 

્થાનો પરથી લવેામા ંઆવતા ંસમેપલ 
પર ધરાન કસેનદ્રત કરવામાં આવશે. 
આરટી-પીસીઆર ટે્ ટીંગ માટ ે 
લેબોરેટરીમાં સેમપલ લીધા બાદ 
કાર્યવાહીમાં 7 થી 8 કલાક જેટલો 
સ મ ર  લ ા ગે  છ ે જે થ ી  હ વે 
મ ો ર બ ી વ ા સ ી ઓ  મ ા ટ ે 
આરટીપીસીઆર રરપોટ્ય 24 કલાકમાં 
મેળવવો શકર બની રહેશે. આમ, 
રાજરના મ્યખરમંત્ીશ્ી શ્વજરભાઇ 
રૂપાણી અને નારબ મ્યખરમંત્ીશ્ી 
ની શ્તનભાઇ પટ ેલની  મોરબી 
શ્જલ્ાની મ્યલાકાતન્યં પરરણામ અને 
તેની ફળશ્્યશ્ત સમાન લેબોરેટરી 
કાર્યરત કરવામાં આવી છે. •
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અમદાિાદથરી 20 ્ધનિંતરરી રથને જનિમસપ્સત કરતાં CM 

રાજરમાં ધનવંતરી આરોગર રથ થકી કોરોના દદદીઓન્યં અલદી 
રડટેકશન કરી તેઓને સમરસર રોગર સારવાર આપી રાજરમાં 
મૃતર્ય દર ઘટાડવાનો સરકારનો હેત્ય છે. કોરોનાના દદદીઓને 
સંક્રમણની થતાં જ સારવાર શરૂ કરી શકાર તે માટે રાજર સરકારે 
લીધેલા પગલાઓથી ધનવંતરી આરોગર રથ રાજરના શ્વશ્વધ 
શ્જલ્ાઓમાં ફરીને દદદીઓની આરોગરની સંભાળ લઈ રહ્ાં છે. 
તાજેતરમાં અમદાવાદથી 20 ધનવંતરી રથન્યં પ્ર્થાન કરાવતાં 
મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ જણાવર્યં હત્યં કે આ ધનવંતરી 
રથથી નાગરરકોનાં આરોગરની સ્યખાકારીમાં વધારો થશે. 

અત્ે ઉલ્ેખનીર છે કે, એક ધનવંતરી રથ પાંચ આરોગર 
કમદીઓ, જી.પી.એસ. શ્સ્ટમ, લપેટોપ અન ેઇનટરનટે કનકેટીશ્વટી 
ધરાવે છે જનેા પગલે આરોગર રથ આરોગર શ્વભાગન ેસનેટ્લાઈઝ 
ડેટા ઉપલબધ કરાવે છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હત્યં. 

આરોગર રથના પ્ર્થાન બાદ મ્યખરમંત્ીશ્ીએ જણાવર્યં હત્યં કે, 
ગ્યજરાત સશ્હત દેશભરમાં કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્ં છે. તેવા 
સમરે રાજર સરકાર આરોગર સ્યશ્વધાઓને વધારવા અને સ્યદ્રઢ 
કરવા માટે કરટબદ્ધ છે. જે અંતગ્યત સરકારે છેલ્ા આઠ રદવસમાં 
રાજરમાં ૧૫૦૦૦ બેડ, ૩૧૦૦ ઇનટેસનસવ કેર ર્યશ્નટ, 
૬૭૦૦ઓસકસજન સાથેના બેડ અને ૯૬૫ વેસનટલેટર ઉમેરા્ય છે. 

મ્યખરમતં્ીશ્ીએ કહં્ કે, ચાર મહાનગરોમાં સંક્રમણ વધ્ય ઝડપથી 
ફેલાઈ રહં્ છે તરારે લોકો અનાવશરક કારણોથી ઘરની બહાર ન 

નીકળે અન ે શ્નરમોન્ય ં પાલન કરે ત ે જરૂરી છે. સરકારે મા્ક 
પહેરવાના શ્નરમોની કડક અમલવારી માટેના શ્નદદેશ આપરા છે. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ વડાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીની દેશના 
શ્વશ્ભન્ન રાજરોના મ્યખરમંત્ીશ્ી સાથનેી ગત બઠેકનો ઉલે્ખ કરતા 
કહ્ં કે, ગ્યજરાત રાજરમાં અનર રાજરોની સાપેક્ે રેમડેશ્સવર 
ઇનજેકશનનો પૂરતો જથથો ઉપલબધ છે.

તેમણે વધ્યમાં કહ્ં કે, રાજર સરકારે કોરોનાકાળમાં કોશ્વડ 
દદદી અને મૃતર્યના આંકડા કરારેર પણ છ્યપાવરા નથી. સરકાર 
રથાસ્થશ્ત આંકડા સૌ સમક્ મૂકવામાં માને છે. કોરોનાને કારણે 
થતા મૃતર્યની ગણતરીમાં આઇ.સી.એમ.આર.ની માગ્યદશ્શ્યકાનો 
ઉલ્ેખ કરતાં તેમણે કહ્ં કે, કોમોશ્બ્યડ દદદીના મૃતર્યન્યં પ્રાઈમરી 
અને સેકનડરી કારણ ધરાને લઇ માગ્યદશ્શ્યકા મ્યજબ મૃતર્યન્યં મ્યખર 
કારણ શ્નધા્યરરત કરવામા ંઆવ ેછે. સરકાર દ્ારા કોરોના સકં્રમણની 
જે શ્વગતો રજી્ટર થાર છે તે જ શ્વગતો જનતા અને મીરડરા 
સમક્ મૂકવામાં આવે છે તેમ તેઓએ ઉમેર્યું હત્યં.

આ પ્રસંગે મ્યખરમંત્ીશ્ીએ ભારપૂવ્યક પ્યનરોચ્ચાર કરડો હતો 
કે, રાજર સરકારનો લોકડાઉન લાગ્ય કરવાનો કોઈ જ શ્વચાર નથી 
અને આપણે લોકડાઉનની રદશામાં જઈ પણ રહ્ા નથી. રાજરના 
કેટલાક ગામડા-નગરોમાં લોકો અને વરાપારી સંગઠનો ્થાશ્નક 
પરરસ્થશ્તને આધારે ્વરંભૂ બંધ પાળે છે તે આવકારદારક છે.

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ વધ્યમાં કહ્ં કે, પર શ્મશ્લરન વેસકસનેશનમાં 
ગ્યજરાત દેશમાં પ્રથમ ્ થાને છે. હાલમાં જ ગ્યજરાતને બીજા પંદર 
લાખ ડોઝ મળરા છે અને આગામી રાષ્ટવરાપી રસીકરણ કાર્યક્રમ 
માટે બીજા ડોઝ પણ મળશે તેમ ઉમેર્યું હત્યં.

અત્ે એ ઉલ્ેખનીર છે કે, ૨૦ નવા ધનવંતરી આરોગર રથ 
અમદાવાદના બોપલ, બાવળા, ચાંદખેડા, ગાંધીનગર શહેર, 
સ્યરતના કડોદરા અન ેરકમ, વડોદરાના ફતગેજં અન ેશહેર,ગોંડલ, 
રાજકોટ, દાહોદ, પોરબંદર, અમરેલી, છોટાઉદેપ્યર, મહીસાગર, 
અરવલ્ી, દેવભૂશ્મ દ્ારકા, બોટાદ, સ્યરેનદ્રનગર અને વલસાડ 
શ્જલ્ામાં સેવા આપશે.

રાજરમાં ૩૪ ધનવંતરી આરોગર રથ થકી કોરોના કાળમાં 
૨,૯૪,૫૨૫ વરશ્ક્તન ેઆરોગર રથનો લાભ પ્રાપ્ત 
થરો છે. નવા ૨૦ આરોગર રથ ઉમરેાતા રાજરમાં 
આરોગર રથની સંખરા ૫૪ થઈ છે. આ પ્રસંગે 
અમદાવાદના મેરર શ્ી રકરીટ પરમાર, ધારાસભર 
શ્ી જગદીશ પંચાલ, શ્ી પ્રદીપ પરમાર, શ્મ 
કલરાણ શ્વભાગના અશ્ધક મ્યખર સશ્ચવ શ્ી 
શ્વપ્યલ શ્મત્ા સશ્હતના અશ્ધકારીશ્ીઓ અને 
પદાશ્ધકારીશ્ીઓ ઉપસ્થત રહ્ા હતા. •

આિપાિ
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રાજરના છેવાડાના અંતરરરાળ શ્વ્તારોમાં પણ સ્યપર 
્પેશરાશ્લટી સશ્હતની આરોગર સેવાઓ પહોચાડવા નવી હેલથ 
પોશ્લસીમા ંઇનસનેટીવ રોજના સરકારે શરૂ કરી છે. રાજરના હરેક 
જરૂરતમંદ વરશ્ક્ત-દરદીને ઘર આંગણે સારામાં સારી સારવાર 
મળે તેવો રાજર સરકારનો પ્રરાસ છે. મ્યખરમંત્ી શ્ી શ્વજરભાઈ 
રૂપાણીએ તાજેતરમાં નવસારી નજીક એ.એમ. નાઇક હેલથ કેર 
કોમપલેક્ ખાતે ‘શ્નરાલી કેનસર હોસ્પટલ’ન્યં લોકાપ્યણ કર્યું હત્યં. 
આ હોસ્પટલન્યં શ્નમા્યણ એલ.એન્ઙટી.ના ચેરમેન, પદ્મ શ્વભૂરણ 
શ્ી અશ્નલ નાઇક સંચાશ્લત એ.એમ. નાઇક હેલથ કેર એનડ 
એજર્યકેશન ટ્્ટ દ્ારા કરવામાં આવર્યં છે. 

મ્યખરમંત્ી શ્ી રૂપાણીએ દશ્ક્ણ ગ્યજરાતના આરદજાશ્ત 
શ્વ્તારોના ગરીબ-જરૂરતમંદ પરરવારોની આરોગર સ્યખાકારી 
માટે આ અદ્તન હોસ્પટલ એક ઉતકૃષ્ટ સેવા-સારવાર માધરમ 
બનશે તેવી અપેક્ા વરકત કરી હતી. શ્ી શ્વજરભાઇ રૂપાણીએ 
ઉમરે્ય્ય કે, કેનસર જેવી ગંભીર શ્બમારી સશ્હત અનર ગંભીર રોગોની 
સારવાર માટે ગરીબ પરરવારોને કોઇ પાસે હાથ લાંબો ન કરવો 
પડે તે માટે ૬૦ લાખથી વધ્ય પરરવારોને મ્યખરમંત્ી અમૃત્તમ 
વાતસલરમ કાડ્ય અતંગ્યત આવરી લઇન ેરૂ. ૩ લાખ સ્યધીની સારવાર 
શ્વનામૂલરે સરકાર પૂરી પાડે છે. 

તેમણે પ્રધાનમંત્ીશ્ીએ આર્યષરમાન ભારત અનવરે આવા 
પરરવારોને રૂ. પ લાખ સ્યધીની શ્વનામૂલરે સારવારની જે રોજના 
કરી છે તેનો પણ રાજરના જરૂરતમંદ લોકોને લાભ મળી રહ્ો 
છે તેની ભૂશ્મકા આપી હતી. 

શ્રેષ્ઠત્તમ મરેડિકલ સુવિધાઓથી ભારત-ગુજરાતનરે 
હરેલથકરેરમાં િલિ્ડકલાસ બનાિિાની નરેમ

 » પો્ાની સંપવતિનો સમાર શ્ેરાથગે ‘‘બહુરન વહ્ાર-
બહુરન સુખાર’’ મંત્ર સાથે ઉપરોગ કરનારા 
નાઇક પદરિારે સામાનર માનિી ગરીબ-િંવચ્ો પ્રતરે 
સંિેદના દશા્યિી છે 

 » સૌના સુખે સુખી-સૌના દુ:ખે દુ:ખીની ભાિના સાથે 
પો્ાના ધન-લક્મી અનરોની સેિામાં આપીને નાઇક 
પદરિારે ‘શ્ીમં્’ને સાચ અથ્યમાં સાકાર કરુ્ય

 » રાજરના છેિાડાના વિ્્ારોમાં સુપર ્પેશરાવલટી 
સવહ્ની આરોગર સેિાઓ આપિા નિી હેલથ 
પોવલસીમાં રાજર સરકારે ઇનસેનટીિ રોરના શરૂ 
કરી છે:- મુખ્યમંત્રીશ્રી

આરોગ્ય િુખાકારરી
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પોતાની સંપશ્ત્તનો સદ્યપરોગ કરનારા નારક પરરવારની 
ભાવનાને શ્બરદાવતા મ્યખરમંત્ીશ્ીએ સંવેદનશીલ હૃદર 
ભાગરશાળી માનવીઓના જ હોર છે તેમ જણાવી બીજાના 
આંસ્યઓ લ્યછવાન્યં પ્યણરકમ્ય નારક પરરવાર બખૂબી શ્નભાવી રહ્ં 
છે તેની પ્રસંશા કરી હતી.

શ્શક્ણ અને આરોગર ઉપર લક્ 
કેસનદ્રત કરીને પોતાની સંપશ્ત્તનો 'બહ્યજન 
શ્હતાર, બહ્યજન સ્યખાર'ના મંત્ સાથ ે
ઉપરોગ કરનારા નારક પરરવારની ઉદાત્ત 
ભાવનાને શ્બરદાવતા મ્યખરમંત્ી શ્ી 
શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ ખબૂ જ અલપ જીવન 
જીવીને લાખો પરરવારોને નવજીવન 
આપવાનો માગ્ય બતાવી ગરેલી ચી.
શ્નરાલીને પ્યણર આતમા ગણાવરો હતો. 

ગ્યજરાતનો ચારેકોર શ્વકાસ થઈ રહ્ો 
છે તરારે વતનન્યં ઋણ ચ્યકવવાન્યં કાર્ય કરી 
રહેલા નારક પરરવારના આ સેવાકાર્યમા 

સહભાગી થવાની મળેલી તક ન ેમ્યખરમતં્ીશ્ીએ પોતાન્ય ંસદભાગર 
ગણાવર્યં હત્યં. 

દેશને આતમશ્નભ્યર બનાવવાની રદશામા શ્વશેર કરીને 
આરોગરક્ેત્ે સેવાભાવી સં્થાઓના સહરોગથી શ્નતનવી 

સ્યશ્વધાઓ ઉભી થઇ રહી છે તમે જણાવતા 
શ્ી શ્વજરભાઈ રૂપાણીએ વડાપ્રધાનશ્ીએ 
ગ્યજરાતન ેફાળવેલી 'એઇમસ' માટે આભાર 
વરકત કરડો હતો. 

મ્યખરમંત્ીશ્ીએ કોરોના મહામારી 
સામે કે અનર સામાનર અથવા ગંભીર 
રોગની સારવાર માટે મડેીકલ ઇનફ્રા્ટ્કચર 
સ્યદ્રઢ બનાવી આવનારા સમરમા ંભારતને 
મેડીકલ કે્તે્ વલડ્ય કલાસ હેલથ કેરન્યં 
અગે્સર બનાવવાની નમે વરકત કરી હતી. 

પદ્મ શ્વભૂરણ શ્ી એ.એમ.નારકે આ 
હોસ્પટલ સમાજ માટે નવી આશા અને 
શ્વવિાસનો નવો ર્યગ લાવશે તેમ જણાવર્યં 

હત્યં. અતરાધ્યશ્નક સ્યશ્વધાઓથી સજજ હોસ્પટલ વરાપક અને 
વાજબી કેનસર કેર ઓફર કરે છે. તેમજ સમગ્ પ્રદેશમા ઉપલબધ 
સેવાઓમા વધારો અને સ્યધારો કરશે. પરોપકારી, પદ્મ શ્વભૂરણ 
પ્યર્કારથી સનમાશ્નત તથા લાસ્યન એનડ ટ્યરિોના ગૃપ ચેરમેન 
એ.એમ.નાઇકની વરશ્ક્તગત ક્મતામાં હોસ્પટલની ્થાપના 
કરવામા આવી છે. આ હોસ્પટલન્ય ંશ્નમા્યણ શ્ી નાઇકની પૌત્ીની 
રાદમાં કરવામાં આવર્યં છે. 

હોસ્પટલ ખાતે કામગીરી પ્રશ્તશ્ષ્ત અપોલો સીબીસીસી ગ્્યપ 
દ્ારા હાથ ધરવામાં આવશે, તથા તે ઓનકોલોજી, ડારગ્નોસ્ટકસ, 
નર્યસલિઅર મેરડશ્સન, રેરડરોલોજી તેમજ પેઇન મેનેજમેનટ, 
રફશ્ઝરોથેરાપી શ્વગેરે જેવી અનર સેવાઓને આવરી લેશે. 

"શ્નરાલી કેનસર હોસ્પટલ"ના લોકાપ્યણ સમારોહમા એ.
એમ.એન. ફેશ્મલી ફ્રેન્ડસ એનડ એસોસીએટસ શ્ી એ.એમ.નારક, 
ગીતા નારક, વાઇસ ચેરપસ્યન પ્રીથા રડે્ી, સાંસદ શ્ી સી.
આર.પાટીલ, સ્યરતના સાંસદ શ્ીમતી દશ્યનાબેન જરદોશ, 
બારડોલીના સાંસદ શ્ી પ્રભ્યભાઈ વસાવા, વન અને આરદજાશ્ત 
શ્વકાસ મંત્ી શ્ી ગણપતશ્સંહ વસાવા, ધારાસભરશ્ીઓ સશ્હતના 
મહાન્યભાવો ઉપસ્થત રહ્ા હતા.

ઉલ્ેખનીર છે કે, ગત માચ્ય માસમાં ભારતના ઉપરાષ્ટપશ્ત 
શ્ી એમ.વૈકરાનારડ્યએ ૫૦૦ બડેની 'શ્નરાલી મલટી ્ પશે્શરાશ્લટી 
હોસ્પટલ'નો શ્શલાનરાસ કરડો હતો. જે કેનસર હોસ્પટલની 
બાજ્યમાં જ આવેલી છે. અતરાધ્યશ્નક સ્યશ્વધાઓથી સજ્જ અને 
શ્નષણાંત ડોકટસ્ય દ્ારા સંચાશ્લત આ હોસ્પટલ પણ વર્ય ૨૦૨૨ 
સ્યધીમા કાર્યરત થઇ જશે. •

સમારસેિી અને 
પરોપકારી એ.એમ.નાઇક 
દ્ારા ્થાવપ્ 'વનરાલી 
મેમોદરરલ મેદડકલ ટ્ર્ટ' 
દ્ારા કેનસર હોસ્પટલની 

્થાપના દવક્ષણ 
ગુરરા્ના અં્દરરાળ 
વિ્્ારના રરૂર્મંદ 

લોકો માટે શ્ેષ્ઠ આરોગર 
સારિાર ધામ બનશે 

આરોગ્ય િુખાકારરી
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િુરતના તબરીબોના પ્ર્યાિથરી િગભા્સ પરરણરીતા બનરી કોરોનામુક્ત
" મહેનદ્ર િેકરર્યા

કોરોનાની બીજી લહેરમાં નાના 
બાળકો, ર્યવાનો અને મધરમવરના લોકો 
પણ મોટી સંખરામાં કોરોનાથી પ્રભાશ્વત 
થઇ રહ્ાં છ ે.  આ શ્વકટ સમરમાં 
મહાનગરપાશ્લકા સંચાશ્લત ્મીમેર 
હોસ્પટલના તબીબોએ  સરાહનીર 
કામગીરી દ્ારા ફરજશ્નષ્ાન્યં ઉત્તમ 
ઉદાહરણ પૂરૂ પાડ્યં  છ ે.  ખાનગી 
હોસ્પટલમાથંી રરફર કરારલેા અલથાણના 
સગભા્ય પરરણીતા વિેતાબેન પટેલને રોગર 
સારવાર આપી કોરોનામ્યક્ત કરા્ય છે. 
કોરોના મહામારીમાં સતત ફરજ શ્નભાવી 
રહેલાં ્મીમેરના તબીબો ફરી એક વાર 
એક ગભ્યવતી મશ્હલાન ેકોરોનામ્યક્ત કરવા 
સાથ ેતમેના ઉદરમાં ઉછેરી રહેલા બાળકને 
પણ નવજીવન આપર્યં હત્યં.

્મીમેરના કોશ્વડ-૧૯ વોડ્યમાં ફરજ 
બજાવતાં ડૉ.કમલ નારકે જણાવર્યં હત્યં કે,  
અલથાણના પટ ેલ પરરવારના ચાર 
મશ્હનાની પ્રગે્નનેસી ધરાવતા અન ેકોરોના 
પોશ્ઝરટવ વિેતાબેન અક્રભાઇ પટેલને 
પ્રાઇવેટ હોસ્પટલમાંથી ગંભીર હાલતમાં 
્મીમેરમાં લાવવામાં આવરા હતા, જેમને 
સારવાર માટે તાતકાશ્લક કોશ્વડ-૧૯ 
વોડ્યમાં દાખલ કરી બે રદવસ બારપેપ પર 
રાખી ઓસકસજન લેવલમાં વધારો થતા 
૧૦ શ્લટર ઓસકસજન પર રાખવામાં 
આવરા હતા. સરકારની ગાઇડ લાઇન 
પ્રમાણે ર ેમડેશ્સશ્વર ઈનજેકશન પણ 
આપવામ ાં  આવર ા  હત ા .  ક ો શ્વડ 
હોસ્પટલમાં ફરજ બજાવતી તબીબ 
સશ્હતની આરોગર ટીમે ગભ્યવતી મશ્હલા 
દદદી વિેતાબેનની દેખરેખ રાખી કોરોમ્યક્ત 
કરવામાં રોગદાન આપર્યં હત્યં. તેમને દવા 
ઉપર ાંત પા રરવા રરક હૂફ આપીને 
વિેતાબેનની સતત દેખભાળ રાખવાના 
કારણ ેતઓે કોરોનામ્યક્તક થઇ ્ વ્થ થતાં 
રજા આપવામાં આવી હતી.

્મીમરે હોસ્પટલ ગારનકે શ્વભાગના 
રેશ્સડેનટ ડૉ. શ્જતેશ શાહના માગ્યદશ્યન 
હેઠળ કોરોનાની સારવાર સાથે ગારનેક 
શ્વભાગની ટીમની જહેમત ેઉઠાવી ઉદરમાં 
ઉછરી રહેલા બાળકની પણ સતત કાળજી 
રાખી વિેતાબહેનને કોઇપણ આરોગર 
સમ્રા ન સજા્યર એ પ્રકારે સારવાર 
આપવામાં આવી હતી.

કોરોનામ્યક્ત થરેલા વિેતાબેન પટેલે 
તબીબોનો આભાર વરકત કરતા ંજણાવર્ય ં
ક ે, હ્યં  અને મારો પરરવાર ્મીમેર 
હોસ્પટલના ઋણી છીએ. મન ેબ ેરદવસ 
બારપેપ પર રાખવામાં આવી તરારે હ્યં 
શ્હિંમત હારી ગઈ હતી. પરિંત્ય દેવદૂત સમાન 
ડોકટરોએ મન ેઅન ે મારા પટેમા ં ઉછરી 
રહેલા બાળકન ે્વ્થ કરા્ય છે. મારી પાસે 
એમનો આભાર માનવા કોઈ શબદો નથી. 
અહીં તદ્ન શ્વનામલૂર ેસારવાર મળી છે.

હજારો કોરોના દદદીઓન ે્ વ્થ કરીને 
સહીસલામત ઘરે મોકલનારા સરકારી 
કોશ્વડ હોસ્પટલના મહેનત્ય ડોકટરો 
ઈવિરીર કાર્ય કરી રહ્ા ંછે એવ્ય ંવિતેાબનેના 
પશ્ત અક્ર પટેલે જણાવર્યં હત્યં.

આ તો ફક્ત એક દાખલો છે. આવ્યં 

દૃશર માત્ સ્યરતની ્મીમેર હોસ્પટલમાં 
જ નહીં પરિંત્ય વડોદરા, અમદાવાદ, 
રાજકોટ સશ્હતના નગરોની કોઇપણ 
કોશ્વડ હોસ્પટલસમાં જોવા મળી રહ્ં છે. 
જર ાં  સે વ ાન ા  ભેખધ ાર ી  તબીબ ો 
જીવસટોસટની બાજી ખલેીન ેકત્યવર શ્નષ્ા 
શ્નભાવી રહ્ાં છે. કેટલાક તબીબો અને 
આરોગર કમ્યચારીઓ એવા પણ છે જઓેને 
આ સેવા દરશ્મરાન કોશ્વડ કોરોનાથી 
સંક્રશ્મત થરાં અને સાજા થઇ પ્યનઃ ફરજ 
ઉપર જોડાઇ ગરાં. તો કેટલાક આરોગર 
કમ્યચારીઓના ઘરે સારા-નરસાં પ્રસંગો 
બની ગરા ંછતા ંપોતાની ફરજન ેઅશ્ગ્મતા 
આપી તેઓએ સાચા દેવદૂત બનીને 
કોરોનાના દદદીઓની સેવા કરી છે. 
કોરોનામ્યક્ત થનારા દદદીઓ જરારે પ્યનઃ 
પોતાના ઘરે જાર તરાર ે આવા કોરોના 
વોરરરસ્યને અંતરથી આશીવા્યદ આપી 
તમેના સરાહનીર કાર્ય કરનારાન ેશ્બરદાવી 
રહ્ા ંછે. જે સાબીત કરે છે કે રાજર સરકારે 
45થી 60 વર્યના સમ્યદારના રસીકરણ 
અશ્ભરાનની સા થે  દદદીઓને  પણ 
કોરોનામ્યક્ત કરવા માટે ઉત્તમ કાર્યનીશ્ત 
અપનાવી છે. •

પ્રેરણા
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