
કોન્દ્ર એિો રા� સરકારિા સહયાોગથી 

એમદાવાદમાં ધન્વં્ત�ર હાો��ટલ દદ�એાોિી સોવામાં
• સરકારો સૂચવોલી ગાઇડલાઇિિો  ચુસ્તપણોએિુસરવા િાગ�રકાોિો CMિી એપીલ

• 1લી મો 'ગુજરા્ત �ાપિા �દિ'થી 18 વષર્થી વધુ વયિા યુવાિાોિો �વિામૂ�ો રસી

• કાોલવડામાં કાો�વડ ડો �ઝ�ોટોડ હાો��ટલમાં એાો��જિ �ા� કાયાર્િન્વ્ત
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• ્યોરયોનાથી બચવા વેકકસન જ અમયોઘ શસત્ર.

• વેકકસનેશન અને પ્નયમયોના ચુસત પાલન થ્ી ગુજરાત ્યોરયોના પર 
રિભાવી પ્નયંત્રણ મેળવવામાં સફળ થશે.

• હયોમ આઇસયોલશેનમા ંરહેલા દદદીઓન ેસજંીવની રથ તથા ટેપ્લમદેડપ્સનના 
માધયમથી આવશય્ સારવાર સુપ્વધા ઉપલબધ ્રાવાઈ છે.

• ગુજરાતમાં ્યોરયોના દદદીઓ માટે ઑકકસજનનયો પુરવઠયો જળવાઈ રહે 
તે માટે પ્વતરણ રિણાલીને મજબૂત ્રવામાં આવી છે.

• ગુજરાતની આમદી હૉકસપટલયો ્યોરયોનાના દદદીઓ માટે  ઉપલબધ થાય 
તે માટે રાજય સર્ાર રિયત્શીલ.

• જે પ્વસતારયોમાંથી વધુ ્યોરયોના છે તયાં ટેસટ, ટ્ેપ્સંગ અને આઇસયોલેટ 
્ાય્યમંત્રને આધારે લયો્સહ્ારથી ઘપ્નઠિ આરયોગય ચ્ાસણીની ઝુંબેશ 
હાથ ધરાશે.

• ગુજરાતમાં સર્ારી, ખાનગી ક્ષેત્ર અને સામાપ્જ્ સંગઠનયો ખભે ખભા 
પ્મલાવીને લયો્યોને રાહત પહોંચાડવા રિયત્શીલ.

• વડા રિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મયોદીના સમથ્યન અન ેસક્ષમ નતેૃતવમા ંસમગ્ર 
દેશ એ્ જૂથ થઈને ્યોરયોના સામેનયો જંગ લડી રહ્યો છે.

• તમામ રાજયયોએ સાથે મળીને ્યોરયોના સામેની લડાઈ લડવી પડશે. 



આકષ્સણ

્ફેસબુકના માધયમથી CMનું રાજયની જનતાને હૃદયસપશશી સંબોધન ઃ

50 પ્રેરણા
પ્હંમતનગરનાં અંપ્તમધામમાં સેવા 
સાથે ભળયો અપ્સણ, તપ્સણ અને 
સમપ્સણનો ભાવ  - હરીશ પરમાર

કેન્દ્રના અન ેરાજય સરકારના સહયોગથી રેકોડ્સ સમયમા ંઅમદાવાદ 
GMDC ખાતે કોપ્વડ હોકસપટલ કાય્સરત
23  હજીરાના સટીલ પલાન્ટ પડરસરમાં ૨૫૦ બેડની હંગામી કોપ્વડ હોકસપટલ
24  મુખયમંત્રીશ્ીએ કોરોના વેક્સનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો
-  જામનગરમાં ૧૦૦૦ બેડની કોપ્વડ હોકસપટલ બનશે

6 સંવાદ
 મન કી બાત

10 અપ્ભયાન
 ગજુરાત સથાપના ડદવસથી 

યવુાનોના વકે્સનશેનનો શુભારંભ

 મંથન
11 વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 

સાથે વીડડયો કોન્્ફરન્સના 
માધયમથી સંવાદ

12  કોપ્વડ ટાસક ્ફોસ્સના તજજ્ઞ 
ડૉકટસ્સનો મીડડયા સાથ ેવાતા્સલાપ

18 પ્નરીક્ણ
 દાહોદમાં કોરોનાના દદશીઓ માટે 

૩૦૦ બેડ વધારાશે 

25 પ્નણ્સય

14   કવર સટોરી

20   આરોગય સખુાકારી

સરકારી પ્નયંત્રણોનું ચુસતપણે 
પાલન કરી કોરોનાને હરાવીએ...

31 આસપાસ
32 અમદાવાદ રાઉન્ડઅપ
35 રાજકોટ રાઉન્ડઅપ
38 સુરત રાઉન્ડઅપ
40 વડોદરા રાઉન્ડઅપ
43 સમાચાર પ્વશેષ
45 કોરોના વોડરયસ્સ
 ઓક્સજનનો વપરાશ કાળજીપયૂવ્સક 

કરવા હોકસપટલોને  અનુરોધ 
- પ્હમાંશુ ઉપાધયાય

-  અંકલેશ્વરમાં શ્ી ખોડલધામ યુવા 
સપ્મપ્ત દ્ારા ડટડ્ફનસેવા 
- અપ્નલ બારોટ

46 કચછના સુખપુરમાં મપ્હલાઓ 
અંપ્તમધામનું સંચાલન કરે છે 
- હેમલત્ા પારેખ

-  પલાઝમા દાન કરી પુનઃ ્ફરજ 
પર જોડાતા વડોદરાના પોલીસ 
અપ્ધકારી - સુરેશ પ્મશ્ા

47  પેઇકન્ટંગના માધયમથી વેક્સન 
લેવાનો સંદેશ - સંજય શાહ

- વાત પાટણનાં કોરોના વૉડરયર 
કમળાબહેનની... - કૌપ્શક ગજ્જર

48 સા્ફલયગાથા
 માત્ર બે મપ્હનામાં પાંચ બાળક 

પર અપ્ત જડટલ સજ્સરી
- અપ્મતપ્સંહ ચૌહાણ

49 પ્રપ્તભાવ
 પ્સપ્વલમાં મળેલી સારવારે શંકા 

પ્નમયૂ્સળ કરી ઃ જશભાઇ પટેલ
- સરકારની આગોતરી વયવસથાએ 

જીવાડ્ો ઃ સુપ્નલભાઇ જોષી
  - નરેન્દ્ર પંડ્ા

28 આયોજન
 પ્રતયેક નાગડરકની આરોગય 

સુખાકારી માટે સજ્જ ગુજરાત
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લોકોના મનમાં અને હૃદયમાં હકારાતમક ઉતસાહ ભરવાનું કામ કરીએ...

્યોરયોના મહામારીની બીજી લહેરે ગુજરાત સપ્હત સમગ્ર દેશમાં પ્વ્રાળ રૂપ ધારણ ્યુિં 
છે. ્ ેનદ્ર અન ેરાજય સર્ારે ્ યોરયોના મહામારીથી નાગદર્યોન ેબચાવવા અન ે્ યોરયોનાન ેહરાવવા 
માટે ્મર ્સી છે. એ્ પછી એ્ તવદરત પ્નણ્યયયો લઇને આરયોગય પ્વરય્ પગલાં લેવામાં 
આવી રહ્ાં છે. બીમારીનયો વયાપ ચયોક્કસ ઘણયો મયોટયો છે. ગુજરાતી બાંધવયો પણ એનયો સામનયો 
્રવા અડીખમ છે. આ સમયે મન અન ેહૃદયમા ંન્ારાતમ્તા દરૂ ્ રી હ્ારાતમ્તા ભરવાની 
જરૂર છે. બીમાર વયપ્તિઓના આં્ડા, હયોકસપટલ, ઑકકસજન, દવાઓ વગેરેના અહેવાલયો 
ખૂબ જોયા અને હવે લયો્યો જાગૃત પણ થઇ ગયા છે. એમને સમજ પણ પડી ગઇ છે ્ે, ્ેવાં 
આરયોગય પ્વરય્ પગલાં લેવા જોઇએ.

્યોરયોના સામે જંગ જીતેલાની જવાંમદદીની વાત, જીવનમાં ઉતસાહ રિેરતી સટયોરી, લયો્યોને 
આનંદ આપતી ્ હાનીઓ પ્મત્રયો અને સગા વહાલાઓમાં વહેતી ્ રી હ્ારાતમ્તાની સાં્ળ 
ઊભી ્ રવા જેવી છે. બીમાર, મૃતયુ, દવાખાના, આની ભૂલ, તેની ખામી જેવી વાતયોથી લયો્યોને 
હતયોતસાહ અને ગભરાવા ્રતા ‘આ સમય પણ પસાર થઇ જશે’, પ્હંમતથી એનયો મુ્ાબલયો 
્રીએ. સાજા થયલેા લયો્યોની વાતયો, નવી હયોકસપટલયો પ્વશ,ે તબીબની, નસ્યની, સફાઇ્મદીઓની 
્ે સરુક્ષા્મદીઓની ્ ામગીરીની વાતયો સયોપ્શયલ મીદડયા ઉપર મૂ્ ીન ેલયો્યોમા ંઉતસાહ વધારીએ. 

્યોરયોના સામ ેરક્ષણ માટે વકેકસનશેનની ઝુબંશે ચલાવવા વડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મયોદીએ 
અપીલ ્રી છે. તેના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ 18 વર્યથી 
ઉપરના બધા નાગદર્યોના રસી્રણનું સુદ્રઢ આયયોજન ્યુિં છે. આગામી સમયમાં રાજયમાં 
ખૂબ મયોટા ફલ્ ઉપર ્યોરયોના રસી્રણ અપ્ભયાન હાથ ધરવામાં આવનાર છે.

્ેનદ્રીય ગૃહ મંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે અમદાવાદમાં ૯૫૦ બેડની ્યોપ્વડ હયોકસપટલ 
યુપ્નવપ્સ્યટી ્નવેનશન હયોલ ખાતે ્ાયા્યકનવત ્રી. આ સાથે, ટેકસટંગ ફેપ્સપ્લટી ધરાવતી વાન 
તેમ જ ગાંધીનગર નજી્ આવેલી ્યોલવડા આયુવવેદ હયોકસપટલ ખાતે ઓકકસજન પલાનટનું 
લયો્ાપ્યણ ્ યુિં. ગાંધીનગરના હેપ્લપેડ ગ્રાઉનડ પર ટાટા ટ્સટના સહ્ારથી 1200થી વધુ બેડની 
સુપ્વધા ધરાવતી હયોકસપટલ બનાવવામાં આવનાર છે. 

રાજય સર્ારે ્ યોરયોના્ાળમાં નાગદર્યોન ેસતવરે સારવાર મળે ત ેમાટે તબીબયો અન ેમેદડ્લ 
સટાફની ભરતી ્ રવાનયો પ્નણ્યય ્ યયો છે. તવેી જ રીત,ે બધા પ્જલ્ાઓમા ંરેમડસેીપ્વર ઇનજકેશન, 
જરૂરી પ્વપ્વધ દવાઓ તથા ઓકકસજન પલાનટનુ ંઇનસટયોલમનેટ વધારવામા ંઆવી રહ્ ંછે. આ 
સં્ ટ સમયમા ંમાનવતાન ેમહે્ાવે તવેા ંપણ ્ાયયો ચાલી રહ્ા ંછે. ઠેર-ઠેર સામાનય નાગદર્યો 
પયોતાનાથી બનતી મદદ ્રીન ેસર્ાર સાથ ેખભેથી ખભા પ્મલાવીને ્ાય્ય ્રી રહ્ા છે.

જય જય ગરવી ગુજરાત...
- yþkuf fk÷heÞk

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

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઇ મોદીનો 
રેડડયોના માધયમથી જનતા સાથે સંવાદ

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નમસ્ાર. આજ ેઆપની સાથ ેમન 
્ી બાત એ્ એવા સમયે ્રી રહ્યો છું જયારે ્યોરયોના, આપણા 
બધાના ધૈય્ય, આપણા બધાના દુઃખ સહન ્રવાની મયા્યદાની 
્સયોટી ્રી રહ્યો છે. આ તયોફાને દેશને હચમચાવી નાખયયો છે.

સાથીઓ, વીતેલા દદવસયોમાં આ સં્ટ સાથે લડવા માટે, 
મારી અલગ-અલગ સેકટરના એકસપરસ્ય સાથે, તજજ્યો સાથે 
લાંબી ચચા્ય થઈ છે. આપણી ફામા્ય ઇનડસટ્ીના લયો્યો હયોય, 
વેકકસન મેનયુફેક્ચરસ્ય હયોય, ઓકકસજનના રિયોડકશન સાથે 
જોડાયેલા લયો્યો હયોય ્ે પછી મેદડ્લ દફલડના જાણ્ાર, તેમણે 
પયોતાના મહત્તવપણૂ્ય સચૂનયો સર્ારન ેઆપયા ંછે. આ સમયમા,ં 
આપણે આ લડાઈને જીતવા માટે એકસપરસ્ય અને વૈજ્ાપ્ન્ 
સલાહને રિાથપ્મ્તા આપવાની છે. રાજય સર્ારના રિયત્યોને 
આગળ વધારવામાં, ભારત સર્ાર પૂણ્ય ક્ષમતા સાથે જોડાઈ 
ગઈ છે. રાજય સર્ારયો પણ તેમની જવાબદારી પ્નભાવવાની 
પૂરી ્યોપ્શશ ્રી રહી છે.

સાથીઓ, ્ યોરયોના સામ,ે આ સમય ેબહ ુમયોટી લડાઈ, દેશના 
ડયોકટર અને હેલથ વ્્કસ્ય લડી રહ્ા છે. ગત એ્ વર્યમાં તેમને 
આબીમારીને લઈને દરે્ રિ્ારના અનુભવ પણ થયા છે. 
આપણી સાથે, અતયારે મુંબઈના રિપ્સદ્ધ ડયોકટર શશાં્ જોશીજી 

જોડાઈ રહ્ા છે.
ડયોકટર શશાં્ જીન ે્ યોરયોનાના ઇલાજ અન ેતનેાથી જોડાયેલા 

સશંયોધનનયો ઘણયો જ બહયોળયો અનભુવ છે, તઓે ઈકનડયન ્ યોલજે 
ઓફ દફઝીપ્સયનસના ડીન પણ રહી ચૂકયા છે. આવયો વાત 
્રીએ ડયોકટર શશાં્ સાથે.

મોદીજી – નમસ્ાર ડયો.શશાં્જી
ડો.શશાંક – નમસ્ાર સર
મોદીજી – ડૉ. શશાં્, તમે લયો્યો આ સમયમાં દદવસ-રાત 

જીવન રક્ષાના ્ ામમાં લાગેલા છયો, સૌથી પહેલા તયો હું ઈચછીશ 
્ે તમે સે્નડ વેવ પ્વશે લયો્યોને જણાવયો. મેદડ્લી એ ્ેવી રીતે 
અલગ છે અને શું શું સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

ડો. શશાંક – ધનયવાદ સર, બીજી લહેર ઝડપી છે, પરંતુ 
વધુ ઝડપથી દર્વરી છે અને મૃતયુદર ઓછયો છે. મયૂટેશન થતા 
રહે છે અને તેથી જરા પણ ડરવાની જરૂર નથી, પણ સાવધાન 
રહેવુ ંજોઈએ. એ્ 14 થી 21 દદવસનુ ંઆ ્ યોપ્વડનુ ંટાઈમટેબલ 
છે, જેમાં ડયોકટરની સલાહ લેવી જોઈએ.

મોદીજી – ડૉ.શશાં્, ્ેટલી્ દવાઓની માગ ઘણી જ 
વધારે છે, તેથી હું ઇચછું છું ્ ે ્ યોપ્વડની ટ્ીટમેનટ પ્વશે પણ આપ 
લયો્યોને જરૂર જણાવયો.

સંવાદ

એપ્પ્રલ 2021
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ડો.શશાંક – હા, સર... લયો્યો કલિપ્ન્લ પ્ટ્ટમેનટ ઘણી 
મયોડી ચાલુ ્રે છે, સર્ાર દ્ારા આપવામાં આવેલી સૂચનાનું 
પાલન ્રે તયો આ મુશ્લેીનયો સામનયો ્રવયો પડતયો નથી. તયો 
્યોપ્વડમાં કલિપ્ન્ રટ્ીટમેનટ રિયોટયો્યોલ છે, તેમાં ત્રણ રિ્ારની 
તીવ્રતા છે, હલ્યો ્ે માઇલડ ્યોપ્વડ, મધયમ ્ે મયોડરેટ ્યોપ્વડ 
અને તીવ્ર ્યોપ્વડ જેને પ્સપ્વયર ્યોપ્વડ ્હે છે. તયો જે હલ્યો 
્યોપ્વડ છે તેના માટે તયો આપણે ઓકકસજનનંુ મયોપ્નટદરંગ 
્રીએ છીએ, પલસનું મયોપ્નટદરંગ ્રીએ છીએ, તાવનંુ 
મયોપ્નટદરંગ ્રીએ છીએ, તાવ વધી જાય તયો કયારે્ 
પેરાસીટામયોલ જેવી દવાનયો ઉપયયોગ ્ રીએ છીએ અને આપણા 
ડયોકટસ્ય સાથે સંપ્્ક ્રવયો જોઈએ, જે મયોડરેટ ્યોપ્વડ હયોય છે, 
મધયમ ્યોપ્વડ હયોય છે, અથવા તીવ્ર ્યોપ્વડ હયોય છે તયો તમારા 
ડયોકટર સાથે સંપ્્ક ્રવયો બહુ જ જરૂરી છ.ે સાચી અને સસતી 
દવાઓ ઉપલબધ છે. તેમાં કસટરયોઈડ જે છે તે જીવન બચાવી 
શ્ે છે, જે ઈનલસ્ય આપી શ્ે છે, ટેબલેટ આપણે આપી શ્ીએ 
છીએ અને સાથે જ રિાણવાયુ જે ઓકકસજન છે તે આપવું પડે 
છે. એ્ નવી દવા રેમડેપ્સપ્વરથી હયોકસપટલમાં બે-ત્રણ દદવસ 
ઓછુ ંરહેવુ ંપડ ેછે અન ેકલિપ્ન્લ દર્વરીમા ંતનેી થયોડી સહાય 
હયોય છે. આ દવા પણ કયારે્  ્ ામ ્ રે છે, જયારે પહેલાં 9-10 
દદવસમાં આપવામાં આવે છે અને તે પાંચ જ દદવસ આપવી 
પડે છે, તયો રમેડેપ્સપ્વરની પાછળ દયોડવું જોઈએ નહીં. ડયોકટર 
જયારે ્હે તયારે જ લેવી જોઈએ. આપણે રિાણાયામ ્રીશું, 
આપણા શરીરનાં જે ફેફસાં છે તેને થયોડાં expand ્રીશું 
અને આપણું લયોહી પાતળું ્રવા માટેનું જે ઇનજેકશન આવે 
છે જેને આપણે heparin ્ હીએ છીએ. આવી નાની-નાની 
દવાઓ આપીશંુ તયો 98 ટ્ા લયો્યો સાજા થઈ જાય છે. ટ્ીટમેનટ 
રિયોટયો્યોલ વૈદ્યની સલાહ અનુસાર લેવંુ ઘણંુ જરૂરી છે. સર, 
આપણી પાસે દુપ્નયાની સૌથી બેસટ ટ્ીટમેનટ ઉપલબધ છે, તમે 
જોશયો ્ ેભારતમાં સૌથી સારયો દર્વરી રેટ છે. 

મોદીજી – ડયો. શશાં્ે જે જાણ્ારી આપણને આપી, તે બહુ 
જ જરૂરી છે અને આપણને બધાને ્ામ આવશે.

સાથીઓ, હું તમને આગ્રહ ્રં છું ્ે, તમારા જે ફેપ્મલી 
ડયોકટર હયોય, આસપાસના જે ડયોકટસ્ય હયોય, તમે તેમની સાથે 
ફયોન પર સંપ્્ક ્રીને સલાહ લયો. 

મારી સાથે છે શ્ીનગરથી એ્ ગવ્યનમેનટ મેદડ્લ ્યોલેજમાં 
રિયોફેસર ડૉ. નાવીદ નજીર શાહ જે રમજાનના આ પપ્વત્ર 
મપ્હનામાં પયોતાનું ્ાય્ય પ્નભાવી રહ્ા છે. આવયો તેમની સાથે 
જ વાત ્રીએ.

મોદીજી – ડૉ.  મન ્ી બાત ના અમારા શ્યોતાઓએ આ 
મુશ્ેલ સમયમાં પેપ્ન્ મેનેજમેનટનયો સવાલ ઉઠાવયયો છે. આપ 
આપના અનુભવથી તેમને શું જવાબ આપશયો?

ડો. નાવીદ – સે્નડ વેવમાં પેપ્ન્ ન થઇ protective 
measures છે, જે SOPs છે, તેનયો અમલ ્રીશું તયો 
આપણે આપણા રયોજના ્ામ પણ ઘણી સારી રીતે ્રી શ્ીએ 
છીએ અને આ પ્બમારીથી રિયોટેકશન પણ મેળવી શ્ીએ છીએ.

મોદી જી – ડયો.  વેકકસનથી ્ેટલી સુરક્ષા મળશે, વેકકસન 
પછી ્ેટલા ખાતરીબદ્ધ થઈ શ્ીએ? 

ડો.નાવીદ – જયારે ્ યોરયોનાનુ ંઈનફેકશન સામ ેઆવયુ ંતયારથી 
લઈને આજ સુધી આપણી પાસે ્યોપ્વડ-19 માટે ્યોઈ જ 
effective treatment available નથી, આપણા 
દેશમાં બે વેકકસન, ્યોવેકકસન અને ્યોપ્વપ્શલડ છે જે અહીંયા 
જ બનેલી વેકકસન છે. અને ્ ંપનીઓ પણ જે trials ્ રી છે, 
તેમા પણ જોવામાં આવયું ્ે તેની efficiency જે છે તે 60 
ટ્ાથી પણ વધારે છે, હા.. સયોપ્શયલ મીદડયામાં ઘણાં તેના 
misconception ્ે myths છે તેમાં આવયું હતું ્ે 
આ..આ સાઈડ ઈફેકટ છે. માત્ર, જ ેસામાનય ્ યોઈ વકેકસન સાથે 
associated હયોય છે, ્ યોઈન ેતાવ આવવયો, આખા શરીરમાં 
દખુાવયો અથવા local site જયા ંઈનજકેશન આપવામા ંઆવે 
છે તયાં દુખાવયો થવયો -તેવી જ સાઈડ ઈફેકરસ અમે બધા 
દદદીઓમા ંજોઈ છે, ્ યોઈ અમ ેadverse effect નથી જોઈ. 
અને હા બીજી વાત, જે લયો્યો રસી લીધા બાદ પયોપ્ઝદટવ થઈ 
ગયા. તમેા ં્ ંપની તરફથી જ ગાઈડલાઈન છે ્ ે જણે ેરસી લીધી 
છે, તયારબાદ તેનામાં ઈનફેકશન લાગે છે, તયો તે પયોપ્ઝદટવ થઈ 
શ્ે છે. પરંતુ જે પ્બમારી છે તે એ્ જીવલેણ પ્બમારી તેમને 
માટ ે સા પ્બત નથી થઈ શ્તી. તેથી જે  પણ આ 
misconception છે વકેકસન પ્વશ,ે તને ેઆપણ ેમનમાથંી 
્ાઢી નાખવું જોઈએ. 1 મે થી આપણા આખા દેશમાં 18 વર્યથી 
વધુની ઉંમરના જે લયો્યો છે તેમને વેકકસન લગાવવાનયો ્ ાય્યક્રમ 
શરૂ થશે, તયો લયો્યોને અપીલ એ જ ્રીશું ્ે આપ આવયો, 
વેકકસન લઈ લયો અને પયોતાને પણ સુરપ્ક્ષત ્રયો અને 
ઓવરઓલ આપણી society અન ેઆપણી community 
્યોપ્વડ-19ના ઈનફેકશનથી સુરપ્ક્ષત થઈ જશે.

મોદી જી – ડયો.નાવીદ આપનયો ખૂબ ખૂબ આભાર અને 
આપને રમજાનના પપ્વત્ર મપ્હનાની ખૂબ-ખૂબ શુભેચછાઓ.

મોદી જી – સાથીઓ ્યોરયોનાના આ સં્ટમાં વેકકસનનું 
મહતવ સૌને સમજાઈ રહ્ં છે, હવે તયો 1 મે થી દેશમાં 18 વર્યની 
ઉપરની દરે્ વયપ્તિ માટે વેકકસન ઉપલબધ થવાની છે. મારયો 
રાજયયોન ેપણ આગ્રહ છે, ્ ે તઓે ભારત સર્ારના આ પ્નઃશલુ્ 
વેકકસન અપ્ભયાનનયો લાભ પયોતાના રાજયના વધુને વધુ લયો્યો 
સુધી પહોંચાડે.

સાથીઓ, આપણે બધા જાણીએ છીએ ્ે આ સેવાભાવ 
આપણા સમાજની બહુ જ મયોટી તા્ાત છે. નપ્સિંગ સટાફ દ્ારા 

સંવાદ
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્રવામાં આવતી સેવા અને પદરશ્મ પ્વશે સારી રીતે તયો ્યોઈ 
નસ્ય જ ્હી શ્ે છે. તેથી મેં રાયપુરના ડયો. બી.આર.આંબેડ્ર 
મદેડ્લ ્ યોલજે હયોકસપટલમા ંપયોતાની સવેા આપી રહેલી પ્સસટર 
ભાવના ધ્ુવજીને મન ્ી બાતમાં આમંપ્ત્રત ્યા્ય છે, તે અને્ 
્યોરયોના દદદીઓની સારવાર ્રી રહ્ા છે. આવયો, તેમની સાથે 
વાત ્રીએ.

મોદી જી – મન ્ી બાત સાભંળનારાઓન ેતમ ેએ ચયોક્કસ 
જણાવયો ્ે તમારા પદરવારમા ંઆટલી બધી જવાબદારીઓ, 
આટલા બધા multitask અન ેતેના પછી એ્ વર્યથી તયો 
આપ આ જ ્ ામન ે્ રી રહ્ા ંછયો. ્ યોરયોનાના દદદીઓ સાથ ેતમારયો 
અનભુવ જે રહ્યો, તે ચયોક્કસ દેશવાસીઓ સાભંળવા માગંશે 

ભાવના - Yes sir, મેં દદદીઓ પ્વશ ેજાણયુ ંઅન ેતઓેના 
stigma દરૂ ્ યા્ય સર, ્ ેટલાય લયો્યો એવા હતા સર જ ે્ યોપ્વડના 
નામથી જ ડરતા હતા.દરે્ age group સાથ ે્ામ ્યુિં સર 
મેં. જેમા ંનાનાં બાળ્યો હતા,ં મપ્હલા, પરુર, વદડલયો, બધા જ 
રિ્ારના દદદી હતા ંસર... ત ેબધા સાથ ેઅમે વાત ્ રી તયો બધાએ 
્હ્ ં્ે અમ ેડરન ે્ારણે ન આવી શકયા, બધાનયો અમન ેઆ જ 
જવાબ મળયયો સર. તયો આપણ ેતમેન ેસમજાવીએ સર, ્ ે ડર જેવું 
્ંઈ નથી હયોતંુ, તમ ેઅમન ેસાથ આપયો, અમ ેતમન ેસાથ આપીશું 
બસ તમે જે પણ રિયોટયો્યોલસ છે તને ે follow ્રયો, બસ હું 
આટલંુ જ તેમના માટે ્રી શ્ી.

મોદીજી – ભાવનાજી, તમારી વાતથી દેશવાસીઓમાં 
ચયોક્કસ સર્ારાતમ્નયો સંદેશયો જશે.

મોદીજી – આપણી સાથે બેંગલુરથી પ્સસટર સુરેખાજી પણ 
જોડાયાં છે. સુરેખાજી K.C. General Hospitalમાં 
Senior Nursing Officer છે. આવયો, તેમના 
અનુભવયો પણ જાણીએ.

મોદીજી – નમસતે સુરેખાજી.. આપ આપના સાથી નસ્ય 
અને હયોકસપટલ સટાફ સાથે મળીને બહુ જ ઉમદા ્ ાય્ય ્ રી રહ્ાં 
ંછયો. ભારતદેશ આપનયો આભારી છે. COVID-19 સામેની 
આ લડાઈમાં, નાગદર્યો માટે આપનયો શું સંદેશ છે...

સરેુખા - યસ સર... એ્ જવાબદાર નાગદર્ હયોવાન ે્ ારણે 
હું ્ ંઈ્ એવું ્ હેવા માંગું છું ્ ે ્ ૃપા ્ રીને તમારી આસપાસના 
લયો્યો માટે થયોડા પ્વનમ્ર બનયો અન ેરિારંપ્ભ્ પરીક્ષણ અન ેયયોગય 
ટ્ેદ્ંગની મદદથી મૃતયુદર ઘટાડવામાં આપણને મદદ મળશે, 
તદુપરાંત, જો તમને ્યોઈ લક્ષણયો જોવા મળે છે તયો જાતે 
આઇસયોલેટ થઈને નજી્ના ડયોકટરની સલાહ લયો અને વહેલી 
ત્ે સારવાર મેળવયો. 

મેં પણ વેકકસન લઈ લીધી છે અને મારા સવાનુભવથી હું 
સમગ્ર દેશના નાગદર્યોને ્હેવા માગું છું ્ે ્યોઈ પણ વેકકસન 
બહુ ઝડપથી 100 ટ્ા સુરક્ષા નથી આપતી. ઇમયુપ્નટી વધારવા 

માટે થયોડયો સમય ચયોક્કસ લાગે છે. વેકકસન લેવા માટે જરા પણ 
ગભરાશયો નહીં. ્ૃપા ્રીને આપ વેકકસન લઈ લયો, તેની બહુ 
જ ઓછી સાઈડ ઈફેકટ છે અને હું એ્ સંદેશયો ચયોક્કસ વહેતયો 
્રવા માંગીશ ્ે મહેરબાની ્રીને આયુવવેદદ્ ્ાવયો પીવયો, 
વરાળ લયો, રયોજ mouth gargling ્રયો અને 
શ્ાસયોચછ્ાસની ્સરત પણ તમે ્રી શ્યો છયો. અને છેલ્ે 
બીજી એ્ વસતુ જે મત્તવની છે ્ે ફ્રનટલાઈન વ્્કસ્ય અને 
વયાવસાપ્ય્યો માટે સહાનભુપૂ્ત રાખયો. અમન ેતમારા સપયોટ્ય અને 
સહ્ારની જરૂર છે. આપણે સાથે મળીને લડીશું. 

મોદીજી - સુરેખાજી ખરેખર, તમે ઘણાં જ મુશ્ેલ સમયમાં 
મયોરચયો સભંાળીન ેબઠેા છયો. આપ આપનુ ંધયાન રાખજો. આપના 
પદરવારને પણ મારી ઘણી ઘણી શુભેચછાઓ. હું દેશના લયો્યોને 
પણ આગ્રહ ્રીશ ્ે જે ભાવના જી, સુરેખા જીએ તેમના 
અનુભવ પરથી જણાવયું છે. ્ યોરયોના સામે લડવા માટે પયોઝીટીવ 
કસપદરટ ઘણયો જ જરૂરી છે અને દેશવાસીઓએ તેને જાળવી 
રાખવાનયો છે.

સાથીઓ, ડયોકટસ્ય અને નપ્સિંગ સટાફની સાથે-સાથે આ 
સમયમાં લેબ ટેકનિપ્શયન અને એમબયુલનસ ડ્ાઈવસ્ય જેવા 
ફ્રનટલાઈન વ્્કસ્ય પણ ભગવાનની જેમ ્ ામ ્ રી રહ્ા છે. મારી 
સાથે અતયારે એવા જ એ્ સજ્જન છે – શ્ીમાન રિેમ વમા્ય 
જી.., જે એ્ એમબયુલનસ ડ્ાઈવર છે. તેમના નામ પરથી જ 
ખયાલ આવ ેછે ્ ે રિમે વમા્ય જી પયોતાના ્ ામન,ે પયોતાના ્ ત્યવયને 
પૂરા રિેમ અને લગન સાથે ્રે છે. આવયો તેમની સાથે  
વાત ્રીએ....

મોદીજી - નમસત ેરિમેજી, આપ આપના ્ ાય્ય અને અનભુવ 
છે તે પણ જણાવયો.

પ્રેમજી – હું CATS Ambulance માં driverની 
post પર છું અને Control અમને એ્ tab પર call 
આપ ેછે. 102 તરફથી જ ેcall આવ ેછે, અમ ેmove ્ રીએ 
છીએ દદદીની પાસે. અમે દદદીને તયાં જઈએ છીએ, તેમની પાસે, 
બે વર્યથી continue ્રી રહ્યો છું આ ્ામ. મારી kit 
પહેરીને, મારા gloves, mask પહેરીને patient ને, 
જયાં તેઓ drop ્રવા માટે ્હે છે, જે પણ hospital 
માં, અમે બહુ જ જલદી તેમને drop ્રીએ છીએ.

મોદીજી – બીજા લયો્યો પણ વેકકસન લે. તેના માટે આપનયો 
શું સંદેશ છે?

પ્રેમજી – સર પ્બલ્ુલ... બધાએ આ ડયોઝ લેવયો જ જોઈએ 
અને પદરવાર માટે સારી જ છે. મમમી પણ મને ્હે છે ્ે બેટા 
એ નયો્રી છયોડી દે. મેં ્હ્ં નહીં મમમી હું નયો્રી નહીં છયોડું.

મોદીજી – રિેમજી માતાને દુઃખી ન ્રતાં. માતાને 
સમજાવજો, પરંતુ આ જે તમે માતાની વાત જણાવીને તે બહુ 
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જ સપશદી જતી વાત છે. રિેમજી હંુ આપના માધયમથી આ 
એમબયલુનસ ચલાવનારા આપણા ડ્ાઈવર પણ ્ ેટલુ ંમયોટુ ંrisk 
લઈને ્ામ ્રે છે અને દરે્ની માતા શું પ્વચારતી હશે? તે 
વાત જયારે શ્યોતાઓ સુધી પહોંચશે. હું ચયોક્કસ માનું છું ્ે 
તેમના હ્રદયને પણ સપશદી જશે. રિેમ જી ખૂબ ખૂબ ધનયવાદ. 
તમે એ્ રિ્ારે રિેમની ગંગા વહાવી રહ્ા છયો.

સાથીઓ, રિમે વમા્યજી અન ેતેમના જવેા હજારયો લયો્યો, આજે 
પયોતાનું જીવન દાવ પર લગાવીને લયો્યોની સેવા ્રી રહ્ા છે. 
્યોરયોના સામે આ લડાઈમાં જેટલા પણ જીવન બચી રહ્ા છે 
તેમાં એમબયુલનસ ડ્ાઈવસ્યનું પણ બહુ મયોટું યયોગદાન છે. રિેમ 
જી આપને અને દેશભરમાં આપના બધા સાથીઓને હું ખૂબ 
ખૂબ આભાર માનુ છું. આપ સમય પર પહોંચતા રહયો અને 
જીવન બચાવતા રહયો.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, એ સાચુ ંછે ્ ે ્ યોરયોનાથી ઘણા ંબધા 
લયો્યો સંક્રપ્મત થઈ રહ્ા છે પરંતુ ્ યોરયોનાથી સાજા થનારાઓની 
સંખયા પણ તેટલી જ વધુ છે. ગુરગ્રામની રિીપ્ત ચતુવવેદીજીએ 
હાલમાં જ ્યોરયોનાને હરાવયયો છે. રિીપ્ત જી મન ્ી બાતમાં 
આપણી સાથ ેજોડાય છે. તેમના અનભુવ આપણન ેબધાને ઘણાં 
જ ્ામ આવશે.

મોદી જી – રિીપ્તજી નમસતે.. આ આખા વેવમાં માત્ર 
આપનયો જ નંબર લાગયયો ્ ે પદરવારના અનય સભયયો પણ આમાં 
ફસાઈ ગયા તમે આ પીડાની અવસથાના ્ેટલા્ અનુભવ જો 
વહેંચી શ્યો તયો ્દાચ જે શ્યોતા છે તેમને પણ આવા સમયમાં 
્ેવી રીતે પયોતાની જાતને સંભાળવવી જોઈએ તેનું માગ્યદશ્યન 
મળશે.

પ્ીતિ – જી..સર...ચયોક્કસ.. સર initially stageમાં 
મને બહુ જ વધારે lethargy, એટલે ્ે સુસતી જેવું લાગતું 
અને તયારબાદ મારા ગળામાં થયોડી ખરાશ થવા લાગી. તયો પછી 
મને લાગયું તયો ખરં ્ે આ symptoms તયો છે તયો મેં ટેસટ 
્રાવયયો. બીજા દદવસે દરપયોટ્ય આવયા બાદ જેવયો તે પયોઝીદટવ 
આવયયો, મેં મારી જાતને quarantine ્રી લીધી. એ્ 
રૂમમાં આઇસયોલેટ ્રીને ડયોકટસ્ય સાથે મેં ્નસલટ ્યુિં. તેમની 
medication start ્રી દીધું.

મોદીજી – તયો તમારા quick action ને ્ ારણે તમારયો 
પદરવાર બચી ગયયો.

પ્ીતિ – જી સર... પછી તયો બધાનયો દરપયોટ્ય ્રાવયયો હતયો. 
બા્ી બધા નેગેદટવ હતા. સર મેં મેદડ્ેશનની સાથેસાથે મેં 
યયોગ, આયુવવેદદ્ અને મેં આ બધું શરૂ ્યુિં અને સાથે મેં ્ાવયો 
પણ લેવાનયો શરૂ ્યયો હતયો. Immunity boost ્રવા 
માટે સર હું દદવસમાં મતલબ જયારે પણ ભયોજન ્રતી હતી 
તમેા ંમેં healthy food જે protein rich diet હતું 

તે લીધું. મેં ઘણું વધારે fluid લીધું, મેં steam લીધી, 
gargle ્યુિં અને ગરમ પાણી લીધું. હું આખયો દદવસ આ જ 
બધી વસતુઓ મારા જીવનમાં લેવા લાગી. અને સર આ 
દદવસયોમાં તયો, સૌથી મયોટી વાત હું ્હેવા માંગીશ, ગભરાવું તયો 
જરા પણ નહીં. બહુ જ mentally strong બનવાનું છે 
જને ેમાટે હુ ંયયોગમા ંબહ ુજ વધારે breathing exercise 
્રતી હતી અને તે ્રવાથી મને સારં લાગતું હતું.

મોદીજી – હા..અચછા રિીપ્તજી જયારે હવ ેતમારી આ આખી 
process પરૂી થઈ ગઈ. આપ સં્ ટમાથંી બહાર આવી ગયા. 
ધનયવાદ રિીપ્તજી..

મોદીજી – મારા વહાલા દેશવાસીઓ, આજે આપણા 
તબીબી ક્ષતે્રના લયો્યોની જમે, Frontline Workers ની 
સાથ ેસમાજના અનય લયો્યો પણ સવેા્ાય્યમા ંજોડાયા ંછે. હુ ંજોઉં 
છું ્ે ્યોઈ Quarantine માં રહેતા પદરવારયોને દવાઓ 
શા્ભાજી, દૂધ, ફળયો, દદદીઓ માટે એમબયુલનસની પ્નઃશુલ્ 
સેવાઓ આપી રહ્ં છે. આ વખતે ગામયોમાં પણ નવી જાગૃપ્ત 
જોવા મળી રહી છે. ્યોપ્વડના પ્નયમયોનું સખત પાલન ્રીને, 
લયો્યો તેમના ગામને ્યોરયોનાથી સુરપ્ક્ષત ્રી રહ્ાં છે, બહારથી 
આવતા લયો્યો માટે પણ યયોગય વયવસથા ્રવામાં આવી રહી 
છે. શહેરમા ંપણ ્ ેટલાય યવુાનયો પયોતાના પ્વસતારમા ં્ યોરયોનાના 
્ેસ ન વધે તેવા રિયાસ ્રી રહ્ા છે. આ ભાવના આપણને 
્ેટલી તા્ાત આપે છે, ્ેટલયો પ્વશ્ાસ આપે છે. આ જે પણ 
રિયાસયો થઈ રહ્ા છે, સમાજની બહ ુમયોટી સવેા છે. ત ેસમાજની 
શપ્તિ વધારે છે.

મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આજે આપણે 'મન ્ી બાત' ની 
આખી ચચા્ય ્યોરયોના રયોગચાળા પર રાખી, ્ારણ ્ે, આજે 
આપણી સૌથી મયોટી રિાથપ્મ્તા છે, આ રયોગને હરાવવાની. 
મહાવીર જયંતી, રમજાન માસ આપણાને સ્ારાતમ્ શપ્તિ 
આપી છે, બુદ્ધપૂપ્ણ્યમા આવશે, ગુર તેગબહાદુરજીનું 400મું 
રિ્ાશ પવ્ય પણ છે. એ્ મહત્તવપૂણ્ય દદવસ પયોપ્ચશે બયોઈશા્ 
– ટાગયોર જયંતીનયો છે. આ બધંુ આપણને આપણું ્ત્યવય 
પ્નભાવવાની રિેરણા આપે છે. એ્ નાગદર્ તરી્ે આપણે 
આપણા જીવનમાં જેટલી ્ુશળતા સાથે આપણા ્ત્યવયયોને 
પ્નભાવશું, સં્ટથી મુતિ થઈને ભપ્વષયના રસતા પર તેટલી જ 
ઝડપથી આગળ વધીશું. તેવી આશા સાથે હું આપ બધાને ફરી 
એ્ વાર આગ્રહ ્રં છું ્ે વેકકસન આપણે બધાએ લેવાની જ 
છે અને સંપૂણ્ય સાવધાની પણ રાખવાની છે. દવા પણ અને 
્ડ્ાઈ પણ... આ મંત્રને કયારેય ભૂલવાનયો નથી. આપણે બહુ 
જલદી સાથે મળીને આ મુશ્ેલીમાંથી બહાર આવીશું. 

એ જ પ્વશ્ાસ સાથે આપ બધાને ખૂબ ખૂબ ધનયવાદ. 
નમસ્ાર... •
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ગજુરાત સથાપના ડદવસથી યવુાનોના વકે્સનેશનનો શુભારંભ 

જન જનની આરયોગય સુખા્ારી માટે 
રાજય સર્ાર ખડ ેપગ ે૨૪ X ૭ ્લા્ 
તનૈાત છે. ્યોરયોનાના ં્પરા ્ાળમાં રાજય 
સર્ાર ે તવ દરત અને  અસર્ાર્ 
પગલાલાંછલાંંંં. ્યોરયોના સામે રસી્રણ 
અમયોઘ શશત્ર છે.રાજય સર્ાર ગજુરાત 
રાજયના ૬૧મા સથાપના દદવસ, તા. ૧લી 
મથેી રાજયના ૧૦ પ્જલ્ાઓમાં ૧૮ વર્યથી 
વધુ વયના યુવાનયોને રાજય સર્ાર 
પ્વનામૂલય ેવકેકસન આપશ.ે મખુયમતં્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ જાહેરાત ્રતા ં
જણાવયુ ંહતુ ં્ ે, રિધાનમતં્રી શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મયોદી અને ્ેનદ્ર સર્ારની મદદથી 
ગુજરાતમાં ૧લી મેથી યુવાનયોના 
વકેકસનશેનનયો આરંભ થઈ રહ્યો છે. 

મુખયમંત્રીશ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવયંુ હતુ ં્ ે, ગજુરાતના ૧૮ વર્યથી વધુ 
વયના યવુાનયો ્યોરયોના સામે સરુપ્ક્ષત રહે 
એ હેત ુજલદીમા ંજલદી વકેકસનેશન શરૂ 
થાય તે માટે રાજય સર્ાર રિયત્શીલ છે. 
ગુજરાતે ભારતના સવદેશી વેકકસન 
ઉતપાદ્યોન ેઅઢી ્રયોડ વકેકસન ડયોઝ માટે 
ઓડ્યર આપી દીધયો છે. વધનુ ેવધ ુવકેકસન 
ડયોઝ મળે ત ેમાટે ગજુરાત સર્ાર સતત 
આ બનં ે ્ંપનીઓના પરામશ્યમા ં છે. ૩ 
લાખ વકેકસન ડયોઝ હવાઈ માગવે ગજુરાત 
આવી રહ્ા છે અને ૧૦ પ્જલ્ાઓમાં 

યુવાનયોના વે કકસનેશનનયો શુભાર ંભ  
થઈ જશ.ે 

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતું 
્ે, જયાં ્યોરયોનાનુ ંસકં્રમણ વધારે છે એવા 
૧૦ પ્જલ્ાઓ- અમદાવાદ, સરુત, વડયોદરા, 
રાજ્યોટ, ભાવનગર, જામનગર, ્ચછ, 
મહેસાણા, ભરૂચ અને ગાંધીનગરમાં  
ગુજરાતના સથાપના દદવસે સવારે ૯ 
વાગયાથી ૧૮ વર્યથી વધુ વયના યવુાનયોને 
રાજય સર્ાર પ્વનામૂલય ેવકેકસન આપશ.ે    

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
જણાવયું હતું ્ે, મે મપ્હના 
દરપ્મયાન ગજુરાતન ેવકેકસનના 
૧૧ લાખ ડયોઝ મળશ.ે હજ ુવધુ 
જથથયો રિાપ્ત થાય ત ેમાટે રાજય 
સર્ાર રિયત્શીલ છે. જેમ-
જેમ વેકકસન ઉપલબધ થશે 
તમે-તેમ વધ ુન ેવધ ુપ્જલ્ાઓમાં 
યુવાનયોના વે કકસનેશનનયો 
તબક્કાવાર આરંભ ્રાશ.ે 

સમગ્ર દેશમાં ૧લી મેથી 
૧૮થ ી  ૪૪  વયજૂ થ મ ાં 

વકેકસનશેનનયો ચયોથા તબક્કાનયો આરંભ થઈ 
રહ્યો છે. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણીએ સપષ્ટતા ્ રતા ંજણાવયુ ંહતુ ં્ ે, જે 
યવુાનયોએ cowin.gov.in પયોટ્યલ પર 
ઓનલાઇન રપ્જસટ્ેશન ્રાવયું હશે તે 
પૈ્ીના આ દસ પ્જલ્ાના યુવાનયોને જ 
SMS મળશ,ે અને SMSમા ંદશા્યવલેી 
તારીખે, સથળે અન ેસમયે જ ેતે સનેટર પર 
જઈને તેમણે વેકકસન લેવાની રહેશે. 
વકેકસનશેન માટે ઓનલાઇન રજીસટે્શન 
ફરપ્જયાત છે. સથળ પર રજીસટે્શનની ્ યોઈ 
જોગવાઇ નથી એટલે જેમણ ેઓનલાઈન 
રજીસટ્શેન ્ રાવયુ ંહયોય અન ેજેમન ેSMS 
મળયયો હયોય ત ેયુવાનયો જ વકેકસન લેવા માટે 
જાય. ગજુરાતમા ંવકેકસનશેનની ્ામગીરી 
ખબૂ જ સચુાર રૂપ ેથઈ રહી છે. એટલે આ 
્ામગીરીમા ં્યોઈ અવયવસથા ન સજા્યય એ 
સૌએ જોવાનુ ંરહેશ.ે

મખુયમંત્રીશ્ીની આ જાહેરાત વળેાએ 
આરયોગય પ્વભાગના અગ્ર સપ્ચવ ડયો. જયતંી 
ર પ્વ, મુખયમંત્રીશ્ીના સપ્ચવ શ્ી 
અપ્શ્ની્ુમાર, આરયોગય ્પ્મશનર શ્ી 
જયરિ્ાશ પ્શવહરે અને નેશનલ હેલથ 
પ્મશન, ગજુરાતના પ્મશન ડાયરેકટર અને 
સટેટ નયોડલ ઓદફસર ફયોર ્ યોપ્વડ વકેકસનશેન 
શ્ી મુ્ ેશ પડં્ા ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

અપ્ભયાન

જ્યાં ક્યોર્યોન્યનુાં સાંક્રમણ વધ્યરો 
છો તોવ્ય ૧૦ જિલ્્યઓો- 

અમદ્યવ્યદ, સરુત, વડ્યોદર્ય, 
ર્યિક્યોટ, ભ્યવનગર, 

જામનગર, કચછ, મહોસ્યણ્ય, 
ભરૂચ અનો ગ્યાંધીનગરમ્યાં 

યવુ્યન્યોનો વવન્યમૂલ્ો વોક્સિન

cowin.gov.in પ્યોટ્ટ્ 
પર ઓોન્્યઇન રજીસ્ટ્ ોશન 
કર્યવુાં હશો તો યવુ્યન્યોનો િ 

વોક્સિન અપ્યશો : સ્થળ પર 
રજીસ્ટ્ ોશનની જાોગવ્યઇ નથી
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વડાપ્રધાન શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે વીડડયો કોન્્ફરન્સના માધયમથી સંવાદ
તમામ રાજયોએ સાથે મળીને કોરોના સામેની લડાઇ લડવી પડશે : CM

ગજુરાતમા ંરાજય સર્ાર, ખાનગી ક્ષતે્ર 
અન ેસામાપ્જ્ સંગઠનયો ખભ ેખભા પ્મલાવીને 
આ મહામારીમા ંલયો્યોન ેરાહત પહોંચાડવા માટે 
રિયત્શીલ છે. વડા રિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ 
મયોદીના સમથ્યન અન ેસક્ષમ નતેૃતવમા ંસમગ્ર 
દેશ એ્જથૂ થઈને ્યોરયોના સામનેયો જગં લડી 
રહ્યો છે તયારે તમામ રાજયયોએ આ લડાઈ સાથે 
મળીન ેલડવી પડશ.ે તમેણે ્હ્ ંહતુ ં્ે, ્યોરયોનાનયો મુ્ ાબલયો સાથ ે
મળીને ્રીશંુ તયો આપણી જીત પ્નપ્ચિત છે. વડા રિધાન શ્ી 
નરનેદ્રભાઈ મયોદીએ વીદડયયો ્યોનફરનસના માધયમથી ભારતનાં 
રાજયયોના મખુયમતં્રીશ્ીઓ સાથ ેસંવાદ ્ યયો હતયો. વી  દડયયો્યોનફરનસમાં 
સબંયોધન ્રતા ંમખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતું 
્ે, ૧૫મી માચવે રાજયમા ં૪૨ હજાર બડે હતા તનેી સામ ેહાલ 
રાજયમાં ૯૦ હજાર બેડ ઉપલબધ છે. ૧૮૦૦થી વધુ ્યોપ્વડ 
હયોકસપટલયોમા ૧૧,૫૦૦ આઇ.સી.યુ. બેડ અને ૫૧ હજાર 
ઓકકસજન બડે ઉપલબધ છે. આ સાથ ેટેકસટંગમા ંવધારયો ્ રીન ે૫૦ 
હજારની સામ ે ૧.૭૫ લાખ ્રવામા ંઆવયા છે, જમેા ં૭૦ હજાર 
જટેલા આર.ટી.પી.સી.આર. ટેસટનયો સમાવશે થાય છે.

મુખયમંત્રી શ્ી રૂપાણીએ વધુમાં ્હ્ં ્ે, ્યોરયોના સામેની 
લડતમા ંરાજયની પ્વપ્વધ સામાપ્જ્-ધાપ્મ્્ય  સસંથાઓ પણ આગળ 
આવી છે. મયોરબી જેવા ગ્રામીણ પ્જલ્ામાં  ૬૩૦ પથારીઓની 
ક્ષમતાવાળા ૫ ્યોપ્વડ હેલથ સેનટર, વડયોદરામાં બી.એ.પી.એસ. 
દ્ારા ્યોપ્વડ ડેડીદ્ટેડ ્યોપ્વડ હયોકસપટલની સથાપના અને સુરતમાં 
૧૫ ્યોમયુપ્નટી ્ેર સેનટર વગેરે તેનાં ઉત્ૃષ્ટ ઉદાહરણ છે.

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્ હ્ ં્ ે, રાજયમા ંપ્નષણાત 
તબીબયોની એ્ ટાસ્ ફયોસ્ય બનાવાઈ છે, જેમાં સર્ારી અને 
ખાનગી કે્ષત્રના રિપ્તપ્ઠિત તબીબયોન ેસમાવવામા ંઆવયા છે. તમેના 
માગ્યદશ્યન અને સલાહ-સૂચનથી વખતયોવખત ્ાય્યરીપ્ત નીપ્તમાં 
બદલાવ ્રવામાં આવી રહ્ા છે. આ ટાસ્ ફયોસવે માઇલડ અને 
મયોડરેટ દદદીઓ માટે ફેવીપેરાપ્વર અને આઇવરમેકટીન દવાના 

ઉપયયોગની સલાહ આપી છે. તેના થ્ી 
્યોરયોના દદદીઓમાં વાયરલ લયોડ ઓછયો 
્રવામાં મદદ મળશે.

્ેદ્ર સર્ારના માગ્યદશ્યન મજુબ ગજુરાત 
સર્ારે માઇક્રયો્નટેનમેનટ ઝયોન પર ધયાન 
્ેંદ્રીત ્ યુિં છે. હાલ ગુજરાતના શહેરયોમાં ્ ુલ 
૩૦,૦૦૦ જેટલા માઇક્રયો ્નટેનમેનટ ઝયોન 

અમલમાં છે જેમાં ૨૦ હજાર મેદડ્લ ટીમ પ્નયપ્મત ધયોરણે 
દદદીઓના સવવે-સારવારનું ્ામ ્રી રહી છે, એમ ્હીને શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતંુ ્ ે, હાલ રાજયમા ંમયોટા ભાગના 
દદદીઓને હયોમ આઇસયોલેશન થ્ી સારવાર આપવાના રિયત્યો 
પણ યથાવત છે, જેમાં ગયા વર્યનયો અનુભવ ્ામે લાગી રહ્યો છે. 
હયોમ આઇસયોલેશનમાં રહેલા દદદીઓને સંજીવની રથ તથા 
ટેપ્લમેદડપ્સનના માધયમથી આવશય્ સારવાર સુપ્વધા ઉપલબધ 
્રાવાઈ છે. એ્લા અમદાવાદમાં જ ૧૨૦૦થી વધારે સંજીવની 
રથ લયો્યોની સેવામાં છે, જે વરદાન રૂપ સાપ્બત થયા છે.

મુખયમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં ્ે, ગુજરાતમાં ્યોરયોના દદદીઓ માટે 
ઓકકસજનનયો પુરવઠયો જળવાઈ રહે તે માટે પ્વતરણ રિણાલીને 
મજબૂત ્રવામાં આવી છે. ગંભીર દદદીઓની સંખયા વધતા 
હયોકસપટલયોમાં ઓકકસજનની માગ પણ ખુબ વધી છે તેને પહોંચી 
વળવા માટે પણ રિયત્યો થઇ રહ્ા છે એમ તેમણે ઉમેયુિં હતું.

રાજયમાં પૂરતા વેકકસનેશન અને ્ૉપ્વડ એરિયોપ્રિઍટ  
પ્બહેપ્વયરના ચુસત પાલન થ્ી આવનારા દદવસયોમાં ગુજરાત 
્યોરયોના પર રિભાવી પ્નયંત્રણ મેળવવામાં સફળ થશે તેઓ 
મુખયમંત્રીશ્ીએ પ્વશ્ાસ વયતિ ્યયો હતયો.

આ બેઠ્માં ગાંધીનગર ખાતેથી નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીપ્તનભાઈ પટેલ, મખુય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુ્ ીમ, મખુયમતં્રીશ્ીના 
મખુય અગ્ર સપ્ચવશ્ી ્ ે. ્ ૈલાશનાથન, આરયોગય અગ્ર સપ્ચવ શ્ીમતી 
ડૉ. જયતંી રપ્વ, મુખયમતં્રીશ્ીના સપ્ચવ શ્ી અપ્શ્ની ્ુમાર અને 
રાજય પયોલીસ વડા શ્ી આપ્શર ભાદટયા ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

મંથન
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કોપ્વડ ટાસક ્ફોસ્સના તજજ્ઞ ડૉકટસ્સનો મીડડયા સાથે વાતા્સલાપ
કોરોનાના સંક્રમણથી બચવા માટે માસક જ અમોઘ શસત્ર

રિવત્યમાન સમયમાં ્યોપ્વડના ્ેસયોમાં વધારયો થયયો છે. ્યોપ્વડ 
ટાસ્ ફયોસ્યના સભયયોએ સારવાર માટેના અને્ સૂચનયો ્યા્ય છે. 
આ અગં ે્ યોપ્વડ ટાસટ ફયોસ્યની તાજતેરમા ંમળેલી બઠે્મા ંઆરયોગય 
સપ્ચવ શ્ી જયપં્ત રપ્વએ જણાવયુ ંહતુ ્ ે, વપૈ્શ્્ મહામારી ્ યોરયોના 
સંદભવે હાલમાં WHO દ્ારા ્હેવાયુ છે ્ે ્યોપ્વડની સારવારમાં 
રેમડેપ્સપ્વર ઇનજેકશન એટલું અસર્ાર સાપ્બત થયુ નથી એટલે 
સારવાર માટે ડૉ્ટરની સલાહ મુજબ જ દદદીઓએ ઈનજેકશનનયો 
ઉપયયોગ ્રવયો પ્હતાવહ છે. 

તબીબી પ્શક્ષણના અપ્ધ્ પ્નયામ્ શ્ી રાઘવેનદ્ર દીપ્ક્ષતે 
જણાવયું હતુ ્ ે, છેલ્ા એ્ વર્યથી આપણે સૌ ્ યોપ્વડ સામે ઝઝુમી 
રહ્ા છીએ. શરૂઆતના તબકે્ક ખબર પણ ન હતી ્ ે ્ યા રિયોટયો્યોલ 
મુજબ સારવાર લેવી, એ્ વર્ય બાદ અને્ તજજ્યો સાથે ચચા્ય 
્રાયા બાદ સારવારના રિયોટયો્યોલમાં અને્ સૂચનયો મળયા છે. તે 
મુજબ સારવારમાં બદલાવ ્રવામાં આવયયો છે.

તેમણે વધુમાં ઉમેયુ્ય ્ે, એઈમસના તજજ્યો સાથે થયેલી ચચા્ય 
અને સારવારની માગ્યદપ્શ્ય્ા મુજબ ્યોરયોનાના હળવા લક્ષણયોમાં 
આઇવરમે્ટીન અને ફેરીપીરાવીર દવાનયો ઉપયયોગ ્રવાની 
સૂચના મળેલ છે. મહારાષ્ટ્ર, ્ણા્યટ્, ્ેરળ જેવાં રાજયયોએ આ 
માગ્યદપ્શ્ય્ાનયો અભયાસ ્યા્ય બાદ સારવારમાં થયોડા ફેરફાર ્યા્ય 
છે. જેનયો રાજયભરમાં અમલ ્રવા તેમણે અનુરયોધ ્યયો હતયો. 

ડૉ. વી. એન શાહ, ડાયાપ્બડટયોલોપ્જસટ, 
ઝાયડસ કેડડલા 

્યોરયોના મહામારી એ્ પ્વશ્યુદ્ધ છે જેમાં એ્ વાયરસ સામે 
આખી દુપ્નયા લડી રહી છે. છેલ્ા એ્ વર્યમાં મેદડ્લ ક્ષેત્રે જે 
દરસચ્ય થયુ ંછે ત ેપાછલા વીસ ત્રીસ વર્યમા ંપણ થયુ ંનથી. ્ યોરયોનાને 
્ારણે માત્ર એ્ વર્યમાં ૯૦ હજારથી વધુ દરસચ્ય પેપર રજૂ થઇ 

ચૂકયા છે.
આજે પણ ્યોરયોના વાયરસ સામે ્યોઈ રિસથાપ્પત દવા 

દુપ્નયામાં ઉપલબધ નથી. પહેલા હાઇડ્યોલિયોરયોકકસપ્વિનની ખૂબ 
માગ હતી. તયાર બાદ ટયોપ્સપ્લઝુમબે અન ેહવ ેરેમડપે્સપ્વરની માગ 
ખૂબ વધી, છે પણ એ ભૂલવું ન જોઈએ ્ે આ ્યોઈ જ ્યોરયોનાની 
દવા નથી અને તેની ઘણી આડઅસરયો પણ છે. રેમડેપ્સપ્વર ડ્ગ 
ઓફ ચયોઇસ નથી એમ તેમણે ઉમેયુિં હતું.

રેનડમલી દવાઓ લેવાથી શરીરમાં વધુ નુ્સાન થાય છે.  
દદદીઓ જાતે ્યોઇ દવા માટે અને ઓકકસજન માટે દયોડાદયોડી ્રે 
પણ સંગ્રહ ્રે તે યયોગય નથી માત્ર પ્નષણાત તબીબના માગ્યદશ્યન 
સલાહ રિમાણે જ દવા ઈલાજ થવયો જોઈએ.

ડૉ. વી. એન. શાહે ્યોરયોના દદદીઓના પાંચ રિ્ાર 
એપ્સમટયોમેટી્, માઇલડ, મયોડરેટ, પ્સપ્વયર અને પ્ક્રદટ્લ જેવાં 
લક્ષણયો પ્વશે સમજ આપી તેની ઇલાજ-સારવારના આવશય્ 
રિયોટયો્યોલ જણાવયા હતા.તેમણે ્હ્ં ્ે, એપ્સમટયોમેટી્ દદદીને ્યોઇ 
જ દવાની જરૂર નથી, તે માત્ર આઇસયોલેટ થાય. માઇલડ અને 
મયોડરેટ દદદીને ફેદરપેરાવીર અને આઇવરમેકટીન જેવી ટેબલેટ 
આપી શ્ાય છે, આ દવાને હાલ ્ણા્યટ્, ્ેરળ અને મહારાષ્ટ્ર 
જેવાં રાજયયોએ પણ રિયોટયો્યોલમાં સમાવી છે, ઉપરાંત આવા 
દદદીઓઓઓપ્વટાપ્મન સી, ડી, અન ેપ્ઝં્  લવેાથી ફાયદયો થઈ શ્ે 
છે. પ્સપ્વયર અને પ્ક્રદટ્્લ દદદીને હયોકસપટલાઇઝેશનની જરૂર 
રહે છે અને ઓકકસજન તથા વેકનટલેટરની જરૂર રહે છે.

ડૉ.આર.કે.પટેલ, યુ.એન.મહેતા  
હોકસપટલ અમદાવાદ 

્યોરયોનાના સંક્રમણથી બચવા માટે માસ્ જ અમયોઘ શસ્રત્ર 
સાપ્બત થશે એટલે સૌ નાગદર્યો અવશય માસ્ પહેરે એ 
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જરૂરી છે. સાથે સાથે વેદ્સનેશન પણ અતયંત અપ્નવાય્ય છે 
એટલે સૌ નાગદર્યો એ સતવરે વેદ્સન લે એ જરૂરી છે.  
૯૦ % યુવાનયોને સંક્રમણ ઝડપથી થતુ નથી એટલા માટે 
યુવાઓ જયારે બહારથી ઘરે જાય તયારે વડીલયોથી દૂર રહે 
અને વડીલયોને બને એટલા આઈસયોલેશનમાં રાખે ્ેમ ્ે 
્યોમયોપ્બ્યડ દદદીઓને સંક્રમણની શ્યતા વધુ છે એટલા માટે 
વયસ્યોને આઇસયોલેશનમાં રાખીએ. 

ડૉ. પટેલે ્ હ્ ્ ે, આપણે સૌએ મેળાવડાઓમાં જવાનુ ટાળવું 
જોઈએ, સાથે સાથે સયોશયલ દડસટકનસંગ રાખીએ માસ્ પહેરીએ 
તયો જ સંક્રમણથી બચી શ્ીશુ. ્યોરયોનાથી મરી જવાશે એવા 
માનપ્સ્ ડરને મગજમાંથી ્ાઢી નાખવાની જરૂર છે. આપણે 
સામાનય શરદી ખાસી ્ે તાવ લાગે તયો તવદરત પ્નદાન ્રાવીને 
એની સારવાર શરૂ ્રીને આઇસયોલેશનમા રહીએ. હયોકસપટલ 
તરફ ભાગવાની પ્બલ્ુલ જરૂર નથી. સારવાર સાથે આરામ 
્રીશુ તયો ચયો્કસ હયોકસપટલાઇઝ થવાથી બચી શ્ીશું.

ડૉ. તુષાર પટેલ, પલમોનોલોપ્જસટ એન્ડ 
પ્ક્રડટકલ કેર સપેપ્શયાપ્લસટ, સટપ્લિંગ 

હોકસપટલ, અમદાવાદ 
વત્યમાન કસથપ્તમાં ્યોરયોનાની બીજી લહેરમાં ્યોરયોના 

વાયરસની સૌથી વધુ અસર દદદીઓના ફેફસા પર જોવા મળી 
રહી છે. આ વાયરસ ઝડપથી ના્ વડે - મયોઢા વાટે ફેફસામાં 
પહોંચી જાય છે. આ વાયરસની સૌથી વધુ અસર ફેફસાના 
પેદરફરી અને લયોઅર પાટ્યમાં જોવા મળે 
છે. જેનાથી દદદીનું ઓકકસજન લેવલ 
ઝડપથી ઘટવા લાગે છે.

આ સંદભ્યમાં તેમણે ઉમેયુ િં ્ે, આ 
પદરકસથપ્તમાં રિયોન પયોપ્ઝશન એટલે ્ે પેટ 
તરફ (ઊંધા) સૂવાથી ફેફસાનંી ઓકકસજન 
ગ્રહણક્ષમતામાં વાધારયો થાય છે, જેથી 
શરીરમાં ઓકકસજન લેવલ પણ વધે છે. 
હાલમાં આઇ.સી.યુ.માં દાખલ દદદીઓને 
પણ આ ્સરત ્રવાનું  અમે ્હી  
રહ્ા છીએ.

માઇલડ લક્ષણયો ધરાવતા દદદીઓની 
સારવાર પ્વશે માગ્યદશ્યન આપતાં ડયો. 
તુરાર પટેલે જણાવયું ્ે, સામાનય રીતે આ 
વાઇરસની અસર ૧૪ દદવસ સુધી રહેતી 
હયોય છે. માઇલડ લક્ષણયો ધરાવતા ૮૦ ટ્ા 
દદદીઓ મયોટા ભાગે હયોમ ઇઈસયોલેશનથી 
સાજા થઈ રહ્ા છે. આવા દદદીઓએ 

ગભરાવાની ્ે પછી હયોકસપટલમાં એડપ્મટ થવાની જરૂર નથી. 
આવા દદદીઓ હયોમ આઇસયોલેશનમાં પેરાપ્સટામયોલ લઈને 
ઝડપથી દરવિર પણ થયા છે.

ડયો. તુરાર પટેલે કસટરયોઇડ દવા અંગે વાત ્રતાં જણાવયું ્ે, 
કસટરયોઇડ દવા ્યોરયોના દદદીઓ માટે રામબાણ ઇલાજ સાપ્બત 
થઈ રહી છે. આ દવાનયો સકસેસ રેટ પણ વધારે જોવા મળી રહ્યો 
છે. દદદીએ ડયોકટરના માગ્યદશ્યન મુજબ જ કસટરયોઇડ દવાનયો 
ઉપયયોગ ્રવયો જોઈએ.

્યોરયોનાના સંક્રપ્મત દદદીઓ ઉપરાંત જેમને ્ યોરયોના નથી થયયો 
તેમણે પણ યયોગ અને રિાણાયમને પયોતાની રયોપ્જંદી જીવનશૈલીમાં 
વણી લેવા જોઈએ. અનુલયોમ અને પ્વલયોમ રિાણાયમ આપણા 
ફેફસાની પ્રિપ્ધંગ ્ ેપ્પપ્સટીમાં વધારયો ્ રે છે. આ ઉપરાંત તુરાર 
પટેલે થ્ી-બયોલ સપાઇરયોપ્મટર દ્ારા થતી પ્રિપ્ધંગ એકસરસાઇઝનું 
ડેમયોનસટ્ેશન ્રી તેની ઉપયયોપ્ગતા સમજાવી હતી.

ડૉ. ડદલીપ માવળંકર, પ્નયામકશ્ી, 
પક્લક હેલથ ઇકન્સટટ્યૂટ 

SMS-સયોપ્શયલ દડસટનપ્સંગ, માસ્ અને સૅનેટાઇઝેશનની  
સાથે  વેકનટલેશન  મહતવની બાબત  છે. ગરમી  વધી  રહી છે  
તયારે ઘરમાં  બારી-બારણાં ખુલ્ા રાખવા સાથે  હવાની અવર 
જવર વધુ સારી રીતે થઇ  શ્ે  તે ખૂબ  જરૂરી  છે. 

શ્ી માવળં્રે  ્યોરયોનાના વધતા વયાપને લઇ ભીડ ન ્રવા 
ખાસ અપીલ  ્રી  હતી. તેમણે અગાઉ દુ્ાનયો ઉપર ખરીદી 

વખતે  ર ા ઉ ન ડ  દ યો ર ી  સ યો પ્ શયલ 
દડસટનપ્સંગનું પાલન ્રવામાં  આવતું 
હતંુ, તે ફરીથી ્રવંુ જરૂરી છે. શ્ી 
માવળં્ રે ્યોરયોનાની સંરિત કસથપ્તમા 
વૃદ્ધયો-વધુ વયના વડીલયોને પણ ઘરમાં 
આઇસયોલેટ રાખવા પર ખાસ  ભાર 
મુકયયો છે.

્યોરયોનાને હરાવવા વેકકસપ્નેશન 
રિહ્ાસત્ર હયોવાનું ગણાવતાંશ્ી માવળં્ રે 
જણાવયું  ્ ે ૧૮થી  વધુ વય માટ ે 
રિધાનમંત્રીશ્ી એ ૧લી મે થી દેશભરમાં 
વેકકસન આપવાની મહત્વપૂણ્ય જાહેરાત 
્રી  છે, પરતંુ ૪૫ વર્યથી વધુ વયના 
નાગદર્યો ગભરાઈને વેકકસન લેતા 
નથી તેવંુ ધયાનમાં આવયું છે. તયારે 
તેઓને વેકકસનની સાચી સમજ આપી 
વેકકસન લે તે આજના સમયમાં ખૂબ 
જરૂરી છ.ે •

ડ્યૉકટરની સ્્યહ મિુબ િ 
દદદીઓોઅો રોમડોસસવવરન્યો 

ઉપય્યોગ કરવ્યો હહત્યવહ છો

હળવ્ય ્ક્ષણ્યોમ્યાં 
ઓઇવરમોકટીન અનો 

ફોરીપીર્યવીર દવ્યન્યો ઉપય્યોગ 
કરવ્યની સ્્યહ

ગરમી વધી રહી છો ત્્યરો 
હવ્યની અવર િવર મ્યટો ઘરમ્યાં 

વોસ્ટ્ોશન ખબૂ િરૂરી  છો

મંથન
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સરકારી નિયંત્રણાોિું ચુસ્તપણો પાલિ કરી 
કાોરાોિાિો હરાવીએો...

મુખય મંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ રાજયની જનતાને 
ફેસબુ્ના માધયમથી સંબયોધન ્રતાં ્હ્ં છે ્,ે નાગદર્યો 
પ્બનજરૂરી ઘરની બહાર ન ની્ળે અન ેસર્ારે લાદેલા પ્નયતં્રણયોનું 
ચુસતપણે પાલન ્રે. હવે આપણી પાસે ્યોરયોના સામે વેકકસનનું 
અમયોઘ શસત્ર છે તયારે લયો્યો ઝડપથી વેકકસન મેળવે. સર્ારે ૨૦ 
શહેરયોનયો ્યોરયોના ્રયુ્ય અનય ૯ શહેરયોમાં પણ લાદ્યયો છે. આમ 
્ુલ ૨૯ શહેરયોમાં રાત્રે ૮થી ૬ બધુ બંધ રહેશે. આ સાથે આ ૨૯ 
શહેરયોમાં દદવસના ૬ થી ૮ દરપ્મયાન પણ અમુ્ પ્નયંત્રણયો 
લાદવામાં આવયા છે. જેમાં ઓપન મા ક્ેટ, મયોલ, દુ્ાન, ્ યોમપલકે્ષ, 
હયોલ, ઓદડટયોદરયમ, જીમ, વયોટરપા્્ક, બગીચા અને બયુટી પાલ્યર 

બંધ ્યા્ય છે. રાજય સર્ારે દૂધ, શા્ભાજી, ્દરયાણાની દુ્ાન 
અને મેદડ્લ સટયોર જેવી આવશય્ સેવાઓ,  ઉદ્યયોગયો અને 
્ંસટ્કશન સાઇટ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી છે. ઉપરાંત 
ઓદફસમાં ૫૦ ટ્ા સટાફ સાથે ્ામ ્રવાની છૂટ આપી છે જેથી 
રયોજ ્ માઇ રયોજ ખાનારન ેત્લીફ ન થાય. સર્ારે આ પ્નયતં્રણયો 
રાજયના શહેરયો - નાના નગરયોમાં ભીડ ઘટાડવા અને સંક્રમણની 
ચેઇન તયોડવા માટે લાગાવયા છે.

હવ ેગજુરાતના ંગામડાઓમા ંપણ સકં્રમણનુ ંરિમાણ વધયુ ંછે 
તયારે ગામના વડીલયો, ચૂંટાયેલા રિપ્તપ્નપ્ધઓ, સરપંચ અને 
જવાબદાર આગવેાનયો સાથ ેમળી સવકૈચછ્ પ્નયતં્રણયો લાદવાની સાથે 

આવશય્ પગલા ંલે ત ેજરૂરી છે. આખા ગામનું 
ટેકસટંગ થાય, સકં્રપ્મત દદદીને અલગ-આઇસયોલટે 
્રી ્યોરયોના ચઇેન તયોડવામા ંઆવ ેત ેજરૂરી છે. 
તમેણ ે્હ્ ં્ે ્યોરયોનાથી સકં્રપ્મત વયપ્તિન ેઘણા 
દ્સસામા ંઆઠ-દસ દદવસ બાદ સકં્રમણનયો ખયાલ 
આવ ેછે તયારે શારીદર્ ત્લીફ ખબૂ વધી જાય 
છે અને સીધુ ંહયોકસપટલ તરફ દયોડવુ ંપડ ેછે. આવી 
•	 ૨૯	શહેર�ેમ�	ંનિયંત્રણ�ે	ઃ	ર�જ્યિ�	શહેર�ે	
-	િ�િ�	િગર�ેમ�ં	ભીડ	ઘટ�ડવ�	અિે	
સંક્રમણિી	ચઇેિ	ત�ેડવ�	મ�ટે	લગ�વ�ં.

•	 ગ�મિ�	વડીલ�ે,	ચૂટં�યેલ�	પ્રનતનિનિઓ,ે	
સરપચં	અિ	ેજવ�બદ�ર	ઓગેવ�િ�ે	સ�થ	ે
મળી	સવવૈચ્છિક	નિયંત્રણ�ે	લ�દવ�િી	સ�થ	ે
ઓવશયક	પગલ�ં	લે	તે	જરૂરી.

•	 સ�વૈઅ	ેસ�થ	ેમળી	સરક�ર	ેમૂકેલ�	નિયંત્રણ�ે	
પ્રમ�ણે	વવસ્�ઓે	બિ�વવ�િી	છેિ.

•	 ર�જ્યમ�ં	બે	લ�ખથી	વિુ	 મેનડકલ	અિે	
પેર�મેનડકલ	સ્�ફ	 ક�ેર�ેિ�	 સ�મેિી	
લડ�ઈમ�ં	ક�ય્યરત.

•	 ૧	અપે્પ્રલથી	૨૬	અપે્પ્રલ	સિુીમ�ં	ર�જ્યમ�ં	
૯૨	હજાર	લ�ેક�ે	સ�જા	થય�	છેિ.	ર�જ્યમ�ં	
ક�ેર�ેિ�િ�	દદદીઓેિી	નરકવરી	પણ	વિી	
રહી	છેિ.

્ફેસબુકના માધયમથી CMનું રાજયની જનતાને હૃદયસપશશી સંબોધન

કવર સટોરી
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વયપ્તિ તયા ંસધુીમાં અનય ઘણાન ેસકં્રપ્મત ્રી ચુ્ ે છે. સૌએ સાથે 
મળી સર્ારે મૂ્ેલા ંપ્નયતં્રણયો રિમાણ ેવયવસથાઓ બનાવવાની છે.

મુખય મંત્રીશ્ીએ ્ હ્ં ્ ે, સર્ાર રિજાજનયોની સાથે છે. સર્ાર 
પૂરા જોમથી વયવસથા ઊભી ્રવા મથી રહી છે. સૌ સાથે મળી 
એ્જથૂ થઈ આ લડાઈ લડીએ સાથ ેજ એસ.એમ.એસ. (સયોપ્શયલ 
દડસટંકનસગ, માસ્ અને સૅપ્નટાઇઝેશન)નયો પ્નયમ અને સર્ારી 
પ્નયંત્રણયોનું ચુસતપણે પાલન ્રીએ તે પણ એટલું જ જરૂરી છે. 
મહામારીને ્ારણે લયો્યોએ પયોતાના સવજન-સ્ેહી ગુમાવયા 
હયોવાનયો તથા તબીબ અને પેરામેદડ્લ સટાફના લયો્યોએ પણ જીવ 
ગુમાવયા હયોવાનયો ઉલ્ેખ ્રી તેઓના પદરવાર રિતયે તેમણે 
સંવેદના વયતિ ્રી હતી.

તેમણે ્ હ્ં ્ ે, થયોડા દદવસ પહેલા પદરકસથપ્ત જુદી હતી. સૌને 
લાગયું ્ે હવે ્યોરયોના સામેની લડાઈ જીતી જઈશું, પરંતુ સંક્રમણ 
ફરી ફેલાયું અને ૧૪ હજાર જેટલા ્ેસ આવવા લાગયા. ગુજરાત 
સર્ાર, તબીબયો, પેરામેદડ્લ સટાફ અને સેવાભાવી સંસથાઓ સૌ 
્યોઈ સાથે મળી દદવસ-રાત ્ામ ્રી રહ્ા છીએ.

૧૫મી માચવે રાજયમાં ૪૧ હજાર બેડ હતા જે એ્ મપ્હનામાં 
વધારીન ેસર્ારે ૯૪ હજાર ્ યા્ય. ૧૬ હજાર ઓકકસજન બડેમાથંી 
૫૨ હજાર બડે ્ યા્ય. એ્ મપ્હનામા ંઓકકસજનનયો વપરાશ ૧૫૦ 
મેપ્ટ્્ ટનથી વધી એ્ હજાર મેપ્ટ્્ ટન પર પહોંચયયો છે. સર્ારે 
છેલા એ્ મપ્હનામાં પાંચ લાખ જેટલા રેમડેપ્સપ્વર ઇનજેકશન 
લયો્યોને ઉપલબધ ્રાવયા. આજે રાજયમાં બે લાખથી વધુ મેદડ્લ 
અને પેરામેદડ્લ સટાફ ્યોરયોના સામેની લડાઈમાં ્ાય્યરત છે. 
સર્ાર દરે્ વયવસથાઓને વધારી સુદ્રઢ ્રી ્યોરયોના સામેનયો 
સંગ્રામ ચાલુ રાખયયો છે. કયારે્ કયાં્ અગવડતા આવી છતાં 
્યોરયોનાના દદદીઓને ઓકકસજન, દવા, ઇનજેકશન અને બેડ પૂરા 
પાડવામાં સર્ારે દદવસ-રાત રિયત્ ચાલુ રાખયા છે. ્યોરયોનાથી 
રાજયમાં હાલ મૃતયુનું રિમાણ પણ વધયું છે પરંતુ ગુજરાતીઓએ 
ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે સૌએ સાથે મળી પદરશ્મની 
પરા્ાઠિા સર્જી આપપ્તિને મહાત ્રવી છે.

હાલ ગુજરાત સર્ારે તમામ પ્વભાગના અપ્ધ્ારી-
્મ્યચારીઓન ેએ્માત્ર ્ યોપ્વડ સલંગ્ન ્ ામમાં લગાવયા છે. તઓેને 
જરૂરી પાવર આપયા છે. ્યોરયોના સામનંુે આ યદુ્ધ છે તયારે તમેાં જે 
્રવુ ંપડ ેતનેી છટૂ પણ અપાઇ છે. ૧ એપ્રિલથી ૨૬ એપ્રિલ સુધીમાં 
રાજયમા ંબ ેલાખ લયો્યો ્યોરયોનાથી સકં્રપ્મત થયા છે,પરંત ુબીજી 
હ્ી્ત એ પણ છે ્ ે ૯૨ હજાર લયો્યો સાજા પણ થયા છે. રાજયમાં 
્યોરયોનાના દદદીઓની દર્વરી પણ વધી રહી છે. મખુયમંત્રીશ્ીએ 
ગજુરાતની જનતાને ્રેલી અપીલ અક્ષરશ: નીચ ેરિમાણ ેછે.

નમસ્ાર,
આજે ગુજરાત સપ્હત સમગ્ર દેશ અને ગંભીર કસથપ્તમાંથી 

પસાર થઈ રહ્ાં છે. આપણ ેસૌ આજ ેઘણા મયોટા પડ્ારનયો સામનયો 

્રી રહ્ા છીએ. ્યોરયોનાના વધી રહેલા ્ેસથી આપણી પ્ચંતામા 
વધારયો થયયો છે. હુ જાણુ છુ મહામારીના ્ારણે ઘણા લયો્યોએ 
પયોતાનુ ંઘણ ુબધ ુગમુાવય ુછે. ્ ેટલા્ લયો્યોએ પયોતાના પદરવારજનયો 
ગુમાવયા છે. ડયોકટર, મેદડ્લ સટાફે લયો્યોની સેવા ્રતા ્રતા 
પયોતાના જીવ ગુમાવયા છે. તેમના પદરવારની વેદનાને હુ સમજી 
શ્ુ છું. આ દુખની ઘડીમાં મારી સંવેદના તેમના પદરવાર  
સાથે છે. 

ભાઈઓ-બહેનયો, આજથી થયોડા દદવસયો પહેલા પદરકસથપ્ત જુદી 
હતી. લગભગ આપણે ્યોરયોના સામેની લડાઈ જીતેલા હતા. એ 
રીતના ્ ેસ ઘટી ગયા હતા. પરંતુ અચાન્ પદરકસથપ્ત પ્વ્ટ બની 
અને આજે બીજો વેવ વધારે ખતરના્ આવયયો. સંક્રમણ ઝડપથી 
ફેલાયું. રયોજના 14 હજારની આસપાસ ્ેસ આવવા લાગયા છે. 
આ પદરકસથપ્તને સુધારવા સર્ાર, અપ્ધ્ારીઓ, ડયોકટરયો, 
પરેામદેડ્લ સટાફ, સામાપ્જ્-સવકૈચછ્ સસંથાઓ, ધાપ્મ્્ય  સસંથાઓ 
દદવસ-રાત જોયા વગર ્ામ ્રી રહી છે. 

સર્ાર ે પહેલાં ્યોરયોનાની સારવાર માટે લગભગ 15 
માચ્યની આસપાસ 41 હજાર જેટલા બેડ ઉપલબધ હતા. એ્ 
જ મપ્હનામાં દદવસ રાતએ્ ્ રીને આજે 94 હજાર બેડ આપણે 
ઊભા ્યા્ય. ઓકકસજનની સવલતવાળા 16000 બેડ હતા. 
આજે 52 હજાર ઓકકસજનની સવલતવાળા બેડ ઉભા ્યા્ય. 
ઓકકસજન સપલાય પણ રાતયોરાત એ્ મપ્હનામાં વધયયો. 
માચ્યમાં 150 મેપ્ટ્્ ટન ઓકકસજનની જરૂદરયાત હતી. આજે 
ભારત સર્ાર ે 1 હજાર મેપ્ટ્્ ટન ઓકકસજન એલયોટમેનટ 
વિયોટા ફાળવયયો છે. આપણે હજાર મેપ્ટ્્ ટનનયો ઉપયયોગ ્રી 
રહ્ા છીએ.  રેમડેસીપ્વર દવા મેળવવામાં આપણે સફળ થયા 
છીએ. એ્ મપ્હનામાં 5 લાખથી વધુ રેમડેસીપ્વર ઇનજેકશન 
ગુજરાતની જનતાને ઉપલબધ ્રાવયાં છે. બે લાખથી વધુ 
ડયોકટર, મેદડ્લ સટાફ સતત ્ામ ્રી રહ્ા છે. 

સંક્રમણ જે રીતે વધયું એ રીતે સુપ્વધા પણ વધારી છે. આપણયો 
આ સંગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. થયોડી્ અગવડ પણ સવાભાપ્વ્ રીતે 

કવર સટોરી

økwshkík૧ મે, ૨૦૨૧ 15



દેખાઈ છે. કયાં્ બેડ મેળવવામાં ત્લીફ દેખાઈ છે, કયાં્ 
ઓકકસજનમાં ત્લીફ, કયા્ દવા, ઇનજેકશનમાં ત્લીફ દેખાઈ 
છે. કયાં્ મૃતયુનું રિમાણ પણ વધયું છે. ગભરાવાની જરૂર નથી. 
આપણે પદરશ્મની પરા્ાઠિા સર્જીને આવી પડેલી આપપ્તિને માત 
્રીને આપણે આગળ વધવાનું છે. ગુજરાત સર્ારે તમામ 
પ્વભાગના દરે્ અપ્ધ્ારીન ેએ્માત્ર ્ યોરયોનાની ્ ામગીરીનુ ં્ ામ 

સપુ્નપ્ચિત ્ રીન ેસયોપેંલ ુછે. જયા જયા જરૂરીયાત રિમાણ ેઅપ્ધ્ારયો 
પણ આપેલા છે. આ યુદ્ધ છે. અને યુદ્ધમાં જે ્રવુ પડે તે તમામ 
પગલા લેવાની પ્નચે સુધી આપણે છુટ આપી છે. 

1 એપ્રિલથી ગઈ ્ાલ સુધી બે લાખ લયો્યો સંક્રપ્મત થયા 
છે. એમાંથી ્ેટલા્ લયો્યો મૃતયુ પણ પામયા છે. બીજી હ્ી્ત 
એ પણ છે ્ે સાજા થયેલા લયો્યો 14 દદવસે સાજા થયા છે. આજે 
ગુજરાતમાં 2 લાખમાંથી 92 હજાર લયો્યો સાજા થઈને ઘરે ગયા 
છે. જો હયોકસપટલ આપણે વધારી ન હયોત, બેડ વધાયા્ય ન હયોત, 
વયવસથા ન ્રી હયોત, ઈનજેકશનની વયવસથા ન ્રી હયોત તયો, 
ઘણા લયો્યો સાજા થઈને ઘરે ગયા ન હયોત. ડયોકટરયોએ ્રેલી 
ઝડપી ટ્ીટમેનટના ્ારણે લયો્યો ઝડપથી સાજા થયા છે. 15મી 
એપ્રિલે જે વયપ્તિ દાખલ થાય છે. તે 30મી એપ્રિલે સાજો થઈને 
ઘરે જાય છે. 1 એપ્રિલથી અતયાર સુધીમાં 2 લાખ લયો્યો સંક્રપ્મત 
થયા, 92 હજાર સાજા થઈને ઘરે ગયા. આપણયો દર્વરી રેટનયો 
આં્ડયો વધી રહ્યો છે. ગઈ ્ાલે સાડાસાત હજાર લયો્યો સાજા 
થઈને ઘરે ગયા છે. 

ભાઈઓ બહેનયો, આપણી પાસે વેકકસન જેવુંં શસત્ર છે, લયો્યો 
ઝડપથી વકેકસન લગાવ ેએ જરૂરી છે. સાથ ેસાથે ્ યોપ્વડના પ્નયમનું 
ચુસત પાલન થાય તે પણ જરૂરી છે. ્ેનદ્ર સર્ારે ગઈ ્ાલે 
ગાઇડલાઇન આપી છે. આજે અમે પણ પ્નણ્યય ્યયો છે. પહેલા 
ંં20 શહેરયોમાં નાઇટ ્રરયુ હતયો. તે હવે 29 શહેરયોમાં નાઇટ 
્રયુ્યનયો પ્નણ્યય ્યયો છે. રાતના 8થી સવારના 6 બધું જ બંધ. 
વયપ્તિ પણ બહાર ન ની્ળે. સવારના 6થી રાતના 8 સુધી આ 
29 શહેરયોમાં તમામ મા્કેટ, મયોલ, દુ્ાન, શયોપ્પંગ ્યોમપલેક્ષ, 
પ્સનેમા, ઓદડટયોરીયમ, જીમ, બાગ બગીચા, બયુટી પાલ્યર બંધ 
રાખયા છે. એ્ વખત પ્બનજરરી ઘરની બહાર ન ની્ળે અને 
બીજી બાજુ આપણે બહાર ની્ળવાનયો કયુયુ નથી ્યયો. આપણે 
પરંતુ જીવનજરૂરીયાતની વસતુઓ, દુધની દુ્ાન, પાલ્યર, મા્કેટ, 
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ફળફળાદીની વસતઓુ, શા્ભાજી, ્ રીયાણાનદુ્ાન, મદેડ્લ સટયોસ્ય 
અન ેઆવશય્ સેવાઓ ચાલુ રાખી છે. ઓદફસ પણ 50 ટ્ા સટાફ 
સાથે ચાલુ રાખી છે.

આપણે ઉદ્યયોગને પણ ચાલુ રાખયા છે, જેથી ્રીને આપણું 
જનજીવન રિભાપ્વત ન થાય. સાથે પ્નયંત્રણ પણ મૂકયાં છે. એટલે 
ઉદ્યયોગ અને ્ંસટ્કશન ચાલુ રહે. રયોજનું રયોજ ખાનારાને ત્લીફ 
ન પડે તેની પ્ચંતા સર્ારે ્રી છે. આ 29 શહેરયોના લયો્યોને બે 
હાથ જોડીને પ્વનંતી ્રં છું, પ્બનજરૂરી બહાર ન ની્ળશયો. આઠ 
દદવસ પ્નયંત્રણ એટલા માટે લાદ્યાં છે ્ે ભીડ એ્પ્ત્રત ન થાય, 
સંક્રમણ ન થાય લયો્યો પયોતાના ઘરમાં જ રહે અને 8 દદવસમાં આ 
સંક્રમણ શહેર-નગરમાં તયોડી નાખવાનું છે. 

ગામડાંઓને પ્વનંતી ્રં છુ ્ે, આ વખતે ગામડાંમાં પણ 
સંક્રમણ વધયુ છે. ગામના મુખય લયો્યો બેસે અને પયોતાના ગામના 
લયો્યો નજી્ના પીએચસીના ડયોકટરને, મેદડ્લ સટાફને બયોલાવી 
બધા લયો્યોનું સવાસથય ચે્ ્રાવવાનયો પ્નણ્યય ્ેમ ન ્રે? ્યોઈને 
શરદી છે. ્યોઈને તાવ છે. ્યોઈને ્ળતર છે. ત્લીફ છે. એને 
અલગ ્ રી તનેયો ટેસટ ્ રાવીએ. એમાંથી જને ે્ યોરયોના છે એ વધારે 
ફેલાવતયો બંધ થાય અને સ્કૂલમાં ગામમાં, ્યોઈ સમાજની વાડીમાં 
અલગ રાખી ટ્ીટમેનટ આપીએ. 

આમાં બે વસતુ થાય છે. ત્લીફ એ છે ્ે માણસને ્યોરયોના 
થાય છે એની 8-10 દદવસે ખબર પડે છે. તયાં સુધીમાં 
ઓકકસજનની ત્લીફ પડે છે. એની તપ્બયત એ્દમ ખરાબ 
થાય છે અને હયોકસપટલમાં દયોડે છે. હયોકસપટલમાં બેડની મુશ્લેી 
ઊભી થાય છે. હયોકસપટલ સુધી ્ેમ પહયોચવું પડે છે. આપણે ્ેમ 
ઘરે જ ટ્ીટમેનટ ન લઈએ, પરંતુ તાત્ાપ્લ્ તેનું પ્નરા્રણ લાવવુ 
પડે, ટકેસટંગ ્ રી લેવુ પડે. ્ યોરયોના હયોય તયો ઝડપથી એની ટ્ીટમેનટ 
થાય તયો લગભગ 10 દદવસમાં દદદી સાજો થઈને ઘરે જઈ શ્ે 
છે. એમનેમ 8 દદવસ ગામામાં ફરે રાખે છે અને બીજા 25 લયો્યોને 

્યોરયોના લગાડે છે. અને આમ સંક્રમણ વધે છે. એટલે ગામે નક્કી 
્રવુ પડે અમારા ગામમાં તાત્ાપ્લ્ સારવાર આપીશુ. અમારા 
ગામમાંથી એ્ પણ ્ેસ હયોકસપટલમાં નહી જાય. અને શહેરના 
લયો્યો ઘરની બહાર પ્બનજરૂરી ન ની્ળે. શહેરના લયો્યો ગયા 
વરવે મને બરયોબર યાદ છે ્ે દૂધ લેવા જાઉં છુ એને એ્ દુધની 
થેલી લઈ આખા ગામમાં આટયો મારી આવે. ભાઈ આ જરૂરી 
નથી. જો ્ામ હયોય તયો જવાની છૂટ છે. આપણે ્ાઈ ્રયુ્ય નથી 
નાખયયો. પણ એનયો મતલબ એ નથી ્ે આપણે આની ગંભીરતા 
ન સમજીએ. 

સૌને પ્વનંતી છે ્ે આ 8 દદવસ ગંભીરતા સમજીને સવયં 
પ્શસતનુ ંપાલન ્ રી ્ યોપ્વડના પ્નયમનુ,ં સર્ારે મૂ્ ેલા ંપ્નયતં્રણયોને 
ધયાને રાખી આપણા ગામની વયવસથાને સુદૃઢ બનાવીએ. ગામના 
તમામ જવાબદાર લયો્યો જે માને ્ે હુ ગામનયો વડીલ છુ. ગામનયો 
સરપંચ છુ. ગામનયો ચૂંટાયેલયો માણસ છુ. એ બધા સાથે મળીને 
ગામના લયો્યોમા જનજાગૃપ્ત લાવીને 8 દદવસ બરયોબર ્ેમપેન 
ચલાવે. સર્ારે જે ્રવાનું છે તે બધુ ્રી રહી છે, સર્ાર પૂરા 
જોમ સાથે બધી વયવસથા માટે મથે છે અને મથતી રહેશે. એનયો 
પ્વશ્ાસ રાખજો. 

હુ આપ સૌને ફરીથી અપીલ ્ર છુ. આવયો આપણે સાથે 
મળીને ્યોરયોના સામેની લડાઈ લડીએ SMS સયોપ્શયલ દડસટનસ, 
માસ્ અને સૅનેટાઇઝેશનનયો પ્નઠિાપૂવ ્ય્ અમલ ્રીએ. 
વેકકસનનના મંત્રનું પાલન ્ રી એ. અને 29 શહેરમાં જે પ્નયંત્રણ 
લાદવામા ંઆવયા છે એનુ ંસખતાઇપવૂ્્ય  પાલન ્ રીએ. મન ેપ્વશ્ાસ 
છે ્ે, આપણે આ સંક્રમણ અટ્ાવવામાં સફળ થઈશું. આપણે 
ઝડપથી આ મુશ્ેલીમાંથી બહાર ની્ળી જઈશુ. મારા ગુજરાતનાં 
ભાઈઓ બહેનયો ઉપર મને ભરયોસયો છે, ગુજરાત જીતશે, ્યોરયોના 
હારશે. સર્ાર તમારી સાથે છે. આપણે આપણા ગુજરાતને આ 
મયોટી આપપ્તિમાંથી બહાર ્ાઢીને આપણયો ધમ્ય બજાવીશું. •
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CM- DyCMએ દાહોદ પ્જલ્ામાં આરોગય પડરકસથપ્તની સમીક્ા કરી
દાહોદમાં કોરોનાના દદશીઓ માટે ૩૦૦ બેડ વધારાશે  

્યોરયોનાની પદરકસથપ્તને પહોંચી વળવા માટે આરયોગયતંત્રની 
સજ્જતાની જાતમાપ્હતી મેળવવા માટેના ઉપક્રમ અનુસંધાને 
તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઈ પટેલે દાહયોદનાં પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર 
સાથ ેપ્વસતૃત ચચા્ય ્ રી આગામી સપ્તાહમા ં૩૦૦ પથારીની સપુ્વધા 
ઉભી ્રવાની જાહેરાત ્રી હતી. જેમાં દાહયોદની ઝાયડસ 
હયોકસપટલ ખાતે ૨૦૦ પથારી અને પ્જલ્ામાં ૧૦૦ વધારાની 
પથારી તમામ સુપ્વધા સાથે દદદીઓ માટે વધારવામાં આવશે. 
એટલે, આગામી દદવસયોમા ંદાહયોદમા ં્ યોરયોનાના દદદીઓની સારવાર 

માટે વધારાની ૩૦૦ પથારીનયો વધારયો થશે.  
આ સમીક્ષા બઠે્ પછી મખુયમતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં્ ે, સમગ્ર 

રાજયમા ંઆગામી સમયમા ંમયોટા રિમાણમા ંલગ્નગાળયો આવવાનયો 
છે. તેમાં ્યોપ્વડની એસ.ઓ.પી.નું પાલન થાય તે જોવાની જે-તે 
પ્વસતારના પયોલીસ  સટેશનને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જો 
લગ્નમા ંપ્નયત ્ રતા ંવધ ુભીડ જોવા મળશ,ે તયો જવાબદાર પયોલીસ 
અપ્ધ્ારી સામે પણ પગલાં લેવામાં આવશે. 

શ્ી રૂપાણીએ ્હ્ં હતું ્ે, દાહયોદ પ્જલ્ામાં જે પ્વસતારયોમાંથી 
વધુ ્યોરયોનાના ્ેસયો મળી આવે છે, તયાં ટેસટ, ટ્ેપ્સંગ અને 
આઇસયોલેટ ્ાય્યમંત્રને આધારે લયો્સહ્ારથી ઘપ્નઠિ આરયોગય 
ચ્ાસણીની ઝુબંશે હાથ ધરવામાં આવશ.ે દદદીઓન ેઆરયોગયલક્ષી 
દવાઓની દ્રસ પણ આપવામાં આવશે. ્નટેઇનમેનટ ઝયોનના 
પ્નયમયોનું ચુસતપણે પાલન ્રાવવા માટેની સથાપ્ન્ રિશાસનને 
સૂચના આપવામાં આવી છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ  રૂપાણીએ એમ પણ જણાવયું ્ે 
દાહયોદના ગ્રામય પ્વસતારમાં પણ ્યોરયોનાના ્ેસયોનું રિમાણ વધુ 
રિમાણમા ંજોવા મળયુ ંછે. તથેી, ગ્રામય્ક્ષાએ સવેા આપતા તબીબયો 
પણ ્યોપ્વડ હેલથ સેનટર શરૂ ્રે તેવી ્ાય્યવાહી ્રવા માટે તંત્રને 
સૂચના આપવામાં આવી છે. 

તેમણે દાહયોદના નાગદર્યોને પ્બનજરૂરી ઘરની બહાર ન 

દાહોદમાં આરોગય પ્વભાગની કામગીરી...
દાહયોદ પ્જલ્ામાં અતયાર સુધીમાં ્ ુલ 

સાડા ત્રણ લાખથી પણ વધુ ્યોપ્વડ ટેસટ 
્રવામાં આવયા છ ે. જેમાંથી ટ ેસટ 
પયોપ્ઝદટવીટી રેટ ૧.૧૦ ટ્ા છે. જયારે 
પ્જલ્ામાં ્યોપ્વડ દદદીઓનયો દડચાજ્ય રેટ 
૮૯.૦૯ ટ્ા છે. ્યોરયોના ્ેસયો ડબલ 
થવાનયો સમયગાળયો ૧૫૩ દદવસ રહ્યો છે. 
જયારે ્ેસ ફટેાલીટી રેટ ૦.૧૬ છે. 
્યોરયોનાના ્ેસ દીઠ ્રવામાં આવતા 
્યોનટેકટ ટ્ેસીંગની સંખયા સરેરાશ ૨૦૬ 
છે. જે રાજયમાં સૌથી વધુ ્ યોનટેકટ ટ્ેસીંગ 
રેશીયયો પૈ્ીનયો એ્ છે. 

જયારે ્ યોપ્વડનયો ્ મપાઉનડ ડેઇલી ગ્રયોથ 
રેટ ૧.૪૭ ટ્ા રહ્યો છે. રિપ્ત ૧૦ લાખ 
વયપ્તિએ દૈપ્ન્ ધયોરણે ૧૧૭૨ લયો્યોના 
ટેસટ ્રાઇ રહ્ાં છે. ્યોપ્વડની બીજી 

લહેરમાં દાહયોદ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર દ્ારા 
ટેસટ,  ટ્ેસ અને આઇસયોલેટના ્ાય્યમંત્ર 
ઉપર ્ામગીરી ્રવામાં આવી રહી છે. 
છેલ્ા ૧૮ દદવસમાં આરયોગય પ્વભાગ 
દ્ારા ૫૬૬૪૭ લયો્યોનું સેમપલ ્લેકશન 
્રવામાં આવયું હતું. જેમાંથી પયોપ્ઝદટવીટી 
રેટ ૧.૨૫ ટ્ા રહ્યો છે. 

પ્જલ્ામાં ્ુલ ૨૬૫૪ ટીમ દ્ારા 
૪.૨૦ લાખ લયો્યોથી વધુનું સીધું સવવેલનસ 
્રવામા ંઆવયુ ંછે. જમેાથંી ૨૩૧૧ લયો્યોને 
્યોપ્વડ લક્ષણયો જણાયા હતા. સવવેલનસને 
આધારે ્ુલ ૨૪૭૨ લયો્યોનયો એનટીજન 
ટેસટ અન ે૧૪૧૭ લયો્યોનયો આર.ટી.પી.સી.
આર. ટેસટ ્રવામાં આવયયો હતયો. હાઉસ 
ટુ હાઉસ સવવેલનસ ૨૬૪૨૩૫ લયો્યોનયો, 
જયારે પીન્ એરીયામા ં૭૨૮૬૮ લયો્યોનયો, 

એમબર એરીયામાં ૨૦૫૬૫ લયો્યોનયો, 
્નટેઇનમેનટ ઝયોનમાં ૪૨૯૪૫ લયો્યોનયો 
સવવેલનસ ્રવામાં આવયયો હતયો. 

આ ઉપરાંત બયોડ્યર કસક્રપ્નંગ ૧૭૯૩ 
લયો્યોનયો, ધનવંતદર રથ દ્ારા ૫૪૫૮ 
લયો્યોનું સવવેલનસ ્રવામાં આવયંુ હતું. 
સર્ારી દવાખાનાઓ ૫૦૭૨ લયો્યોની 
અને ખાનગી હયોકસપટલમાં ૬૨૮૬ 
લયો્યોની ઓપીડી ્ રવામા ંઆવી હતી. બસ 
સટેશન, રેલવે સટેશન વગરેે સથળે સપુરસપડે્ર 
હયોય તેવા ૧૨૨૨ લયો્યોનું સવવેલનસ હાથ 
ધરાયું હતું. 

પ્જલ્ામાં ્ુલ ૫૫ ધનવંતદર રથ દ્ારા 
દૈપ્ન્ ધયોરણે ્રવામાં આવતી ઓ.પી.ડી. 
સરેરાશ ૧૫૧ છે. ધનવંતદર રથ દ્ારા ્ુલ 
૧૬૧૧ લયો્યોના એકનટજન ટેસટ ્રવામાં 
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આવયા છે. જયારે ૪૨૭ લયો્યોને સારવાર 
અથવે રીફર ્રવામાં આવયા છે. 

પ્જલ્ાની ઝાયડસ મડેી્લ ્ યોલજે અને 
હયોકસપટલ, અબ્યન રપ્ળયાતી હયોકસપટલ, 
રેલવે હયોકસપટલમાં ્ુલ ૪૩૬ બેડની 
્ેપ્પસીટી છ.ે જયારે પ્જલ્ાની ૨૨ 
ખાનગી હયોકસપટલમાં ૫૬૨ બેડની 
્ેપ્પસીટી છે. જમેાથંી સર્ારી હયોકસપટલમાં 
્ુલ ૧૨૯ આઇસીયુ બેડ અને ખાનગી 
હયોકસપટલમાં ૯૧ આઇસીયુ બેડ એમ ્ુલ 
૨૨૦ આઇસીયુ બેડ છે. તેમાંથી ્ુલ ૪૪ 
માં વેનટીલેટર અને ૩૭ માં બાઇપેપની 
સગવડ છે. 

પ્જલ્ામાં  ઉતિ ત્રણ સર્ાર ી 
હયોકસપટલમાં ૨૪૪ ઓકસીજન બેડ અને 
ખાનગી હયોકસપટલમાં ૨૧૪ ઓકસીજન 
બેડ એમ ્ુલ ૪૫૮ ઓકસીજન બેડ છે. 

ઉપરાંત ઉતિ સર્ારી હયોકસપટલમાં ૬૩ 
અન ેખાનગી હયોકસપટલમા ં૨૫૭ એમ ્ ુલ 
૩૨૦ નયોમ્યલ બેડ છે. પ્જલ્ાના પ્વપ્વધ 
તાલુ્ાઓમાં ૧૦ ્યોપ્વડ હેલથ સેનટર શરૂ 
્રવામાં આવયા છે. જેમાં ૧૧૦ બેડ 
ઉપલબધ છે. જયારે દાહયોદ સપ્હત અનય 
તાલુ્ ાઓના ૯ ્ યોપ્વડ ્ ેર સનેટરમા ં૬૩૮ 
બેડ ઉપલબધ છે. 

નાગદર્યોને ્યોરયોના અંગેની માપ્હતી 
મળી રહે તે માટે ૨૪×૭ હેલપલાઇન શરૂ 
્રવામાં આવી છે. જયા ંબડેની ઉપલબધતા, 
્યોરયોનાની દવા, રસી્રણ ્ેનદ્ર તેમજ 
ટેસટીંગ સનેટર સપ્હતની માપ્હતી આપવામાં 
આવે છે. ઉપરાંત ્યોલ સેનટર દ્ારા ્યોલ 
્રીને હયોમ આઇસયોલેટ દદદીઓ, એકટીવ-
દડસચાજ્ય દદદીઓ, સગભા્ય-ધાત્રી માતાઓનું 
ફયોલયો અપ લેવામાં આવે છે. આ રીતે 

અતયાર સુધીમાં ૪૯૩૬ ્યોલ ્રવામાં 
આવયા છે. ્યોપ્વડ ડેડી્ેટેડ હયોકસપટલ, 
્યોપ્વડ ્ેર સેનટર સાથે આ ્યોલ સેનટરનું 
સતત સં્લન રાખવામાં આવે છે. 

્યોપ્વડની બીજી લહેરમાં સંક્રમણને 
રયો્વા દાહયોદ પ્જલ્ા પયોલીસે માસ્ 
પહેરવા માટે સ્ારાતમ્ ઝુંબેશ હાથ ધરી 
હતી અન ે૯૯૯૩૧ લયો્યોન ેપ્ન:શલુ્ માસ્ 
આપયા છે. લયો્ડાઉન અને અનલયો્ના 
પ્વપ્વધ તબક્કાઓમાં અતયાર સુધીમાં 
૩૨૨૫ લયો્યો સામે પ્વપ્વધ ્લમયો હેઠળ 
જાહેરનામા ભગંના ગનુા નોંધવામા ંઆવયા 
છે. પ્જલ્ામાં ્યોપ્વડ રસી્રણ અપ્ભયાન 
અંતગ્યત ૨૭૨૧૬૬ લયો્યોને વેકકસનનયો 
રિથમ ડયોઝ અપાયયો છે. જયારે તેમાથી 
૬૮૪૧૬ લયો્યોને વેકકસનનયો બીજો ડયોઝ 
આપવામાં આવયયો છે. •

ની્ળવા અન ેસમયસર વકેસીન લઇ લવેા અપીલ પણ ્ રી હતી. 
તેમણે જનરિપ્તપ્નપ્ધઓને પણ લયો્આરયોગયની સુરક્ષાના 
અપ્ભયાનમાં જોડવવા માટે જણાવયું હતું. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ બઠે્મા ંપ્જલ્ાની ્ યોપ્વડ 
પદરકસથપ્ત અગં ેઉચ્ચ અપ્ધ્ારીઓ સાથ ેપ્વગતે સમીક્ષા ્ રી હતી. 
મખુયમતં્રીશ્ીન ેપ્જલ્ામાં ડેડી્ેટેડ હયોકસપટલસ, બડેસની ઉપલબધતા, 
રેમડપે્સપ્વર ઇનજેકશન, એકનટજન ટેસટ દ્ટ, લયોજીસટીકસ સપ્હતની 
તમામ બાબતયો અંગે તલસપશદી માપ્હતી આપવામાં આવી હતી. 
મુખયમંત્રીશ્ી સમક્ષ પ્જલ્ાની ્યોપ્વડ કસથપ્ત અંગે સપષ્ટ અને 
સવ્યગ્રાહી પ્ચત્ર રજૂ ્રવામાં આવયું હતું. 

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલે ડયોર ટુ ડયોર સવવેલનસ 
વધારીને ્યોપ્વડના દદદીઓને સમયસર ટ્ેસ ્રી લેવા આરયોગય 
પ્વભાગને સૂચના આપી હતી. આ ઉપરાંત, દાહયોદ પ્જલ્ાની 
જરૂદરયાત આરયોગયલક્ષી સાધન સુપ્વધા પૂરી પાડવામાં આવશે, 
તેમ પણ ્ હ્ં હતું. આ બેઠ્માં તેમણે ઝાયડસ હયોકસપટલમાં પ્સટી 
સ્ેન તત્ાલ શરૂ ્રવા પણ ્હ્ં હતું. 

આ બેઠ્માં ગ્રામય ગૃહ પ્નપ્ણા્ય રાજય મંત્રી શ્ી બચુભાઇ 
ખાબડ, સાંસદ શ્ી જસવંતપ્સંહ ભાભયોર, પ્જલ્ા પંચાયત રિમુખ 
શ્ી શીતલબપ્હેન વાઘેલા, ધારાસભય શ્ી રમેશભાઇં ્ટારા, 
નગરપાપ્લ્ા રિમુખ શ્ી રીનાબેન પંચાલ, અગ્રણી શ્ી શં્રભાઇ 
અમપ્લયાર, મુખયસપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુ્ીમ, ખાસ ફરજ પરના 
અપ્ધ્ારી શ્ી રાજ્ુમાર બેનીવાલ સપ્હત આરયોગય પ્વભાગના 
અપ્ધ્ારીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

દાહોદની પ્સપ્વલ હોકસપટલમાં  
પ્સટીસકેનનો પ્રારંભ

્યોરયોના સંક્રમણ સામે 
નાગદર્યોને મળી રહેલી 
આરયોગયની સુપ્વધાની 
સમ ીક્ષ ા  ્રવ ા  મ ા ટ ે 
તાજેતરમાં મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
દ ા હ યો દ ન ાં  પ્ જ લ્ ા 
વહીવટીતંત્રને સૂચનાઓ 
આ પ ી  હ ત ી .  આ 
સૂચનાઓનું  પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રએ ગણતરીની ્લા્યોમાં જ 
અમલવારી ્રી ઝાયડસ મેદડ્લ ્યોલેજ અને પ્સપ્વલ હયોકસપટલ 
ખાતે પ્સટીસ્ેનની સુપ્વધા શરૂ ્રાવી દીધી છે.

્લેકટર શ્ી પ્વજય ખરાડીએ જણાવયું હતું ્ે, ઝાયડસ 
હયોકસપટલમાં પ્સટીસ્ેનની સુપ્વધા શરૂ દેવાઇ છે. રાજયની અનય 
સર્ારી પ્સપ્વલ હયોકસપટલ અન ેસર્ારી મદેડ્લ ્ યોલજેમા ંરાજય 
સર્ાર દ્ારા પ્સટીસ્ેનના જે દરયો પ્નયત ્રવામાં આવયા છે, તે 
જ ચાજ્ય રિમાણે અહીં નાગદર્યો પ્સટીસ્ેન ્રાવી શ્શે. 

ઝાયડસના ડયો. સજંીવ ્ ુમારે જણાવયુ ં્ ે, આ સપુ્વધાનયો રિારંભ 
થતાંની સાથે જ ્યોરયોનાના ્ેસમાં ફેંફસામાં ઇનફેકશનની તપાસ 
માટે ્ રાતા એચઆરટીસી માત્ર રૂ. ૧૮૦૦ની દરે અહીં ્ રવામાં 
આવશે. આ સુપ્વધા શરૂ થતાં નાગદર્યોને રાહત થશે.

પ્નરીક્ણ
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કેન્દ્રના અને રાજય સરકારના સહયોગથી રેકોડ્સ સમયમાં 
અમદાવાદ GMDC ખાતે કોપ્વડ હોકસપટલ કાય્સરત

આગયોતર આયયોજન મુશ્ેલી દૂર હટાવવાનયો એ્ માત્ર ઉપાય 
છે.વત્યમાન ્ યોરયોના ્ ાળમાં સમગ્ર પ્વશ્ સં્ટમાં છે તયારે રાજય 
સર્ાર દ્ારા સાવચેતીનાં અસર્ાર્ પગલાઓ લેવામાં આવયા 
છ.ે તાજેતરમાં ્ેકનદ્રય ગૃહ મંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે 
અમદાવાદમાં જી.એમ.ડી.સી. ગ્રાઉનડમાં ્યોપ્વડ હયોકસપટલ અને 
ગાંધીનગર પ્જલ્ાના ્ યોલવડા ખાતે ્ યોપ્વડ ડેઝીગે્નટેડ હયોકસપટલ 
ખાતે ૨૮૦ PSA ઓકકસજન પલાનટનયો શુભારંભ ્ રાવયયો હતયો. 
આ વેળાએ રાજયના મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી અને 
નાયબ મુખયમંત્રી નીતીનભાઇ પટેલ પણ ઉપકસથત રહ્ાં હતા. 

DRDO અને ગુજરાત સર્ારના સંયુ્ત ઉપક્રમે 
જીએમડીસી ગ્રાઉનડ ખાતે પ્નમા્યણ પામેલી ધનવતરી ્યોપ્વડ 
હયોકસપટલમાં ૯૫૦ બેડ હશે, જેમાં ૨૫૦ આઈસીયુ બેડ હશે. 
જેમાં તમામ રિ્ારના ટેસટની સુપ્વધા પણ ઉપલબધ હશે.   

્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે અમદાવાદના 
જીએમડીસી ગ્રાઉનડ ખાતે નવપ્નપ્મ્યત ધનવંતદર ્યોપ્વડ 
હયોકસપટલની મુલા્ાત લઈ સવ્યગ્રાહી સમીક્ષા હાથ ધરી હતી. 
્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ીએ મુલા્ાત બાદ મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ 
રૂપાણી, નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઈ પટેલ અને મુખય 

સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુ્ીમ સાથે પદરકસથપ્ત અંગે ચચા્ય પ્વચારણા 
્રી હતી. તયારબાદ ્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ીએ ્હ્ં હતું ્ે, હાલ 
સમગ્ર દેશમાં ્યોપ્વડનયો બીજા વેવ ચાલી રહ્યો છે. આ સમયે 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી 
નીપ્તનભાઈ પટેલના નેતૃતવમાં ગુજરાત સર્ાર દ્ારા ઉતિમ 
્ામગીરી  ્રવામાં આવી રહી છે. 

ગૃહમંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે મુખયમંત્રી શ્ી અને નાયબ 
મુખયમંત્રીશ્ીની ઉપકસથપ્તમાં ઉચ્ચ અપ્ધ્ારીઓ સાથે બેઠ્ ્ રી 
્ેટલા્ અગતયના પ્નણ્યયયોની જાહેરાત ્ રી હતી. ગૃહમંત્રીશ્ીએ 
જણાવયું હતું ્ે, ્દાચ દેશમાં ગુજરાત એવું રાજય છે ્ે જયા 
આઈસીયુ બેડની મહતિમ સુપ્વધા છે. 

આ ઉપરાતં ગૃહરાજયમતં્રીશ્ીએ રાજયની જનતાન ેઆહવાન 
્યુિં હતું ્ે આપણે સૌએ સાથે મળીને ્યોપ્વડ સામે પ્વજય રિાપ્ત 
્રીશું. આ તબક્ક ેગૃહમંત્રીશ્ીએ જણાવયું હતું ્ે રિધાનમંત્રીશ્ી 
નરેનદ્રભાઈ મયોદી ગુજરાતની કસથપ્ત પ્વશે સતત જાણ્ારી મેળવી 
અને જરરી માગ્યદશ્યન આપી રહ્ા છે. 

ગૃહમંત્રીશ્ીએ તબીબયોને અપીલ ્રતાં ્હ્ં ્ે રેમડેપ્સપ્વર 
ઈનજે્શનની જરર હયોય તયો જ ઉપયયોગ ્રવામાં આવે. તેમણે 
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ઓલ ઈકનડયા ઈનસટીટ્ટૂ ઓફ મદેડ્લ સાયનસની ગાઈડલાઈનનું 
અનુસરણ ્ રવા માટેની તા્ીદ ્ રી હતી. ્ ેકનદ્રય ગૃહમંત્રીશ્ીની 
આ મુલા્ાત વેળાએ મુખય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુદ્મ, 
મુખયમંત્રીશ્ીના અગ્ર સપ્ચવ શ્ી ્ે. ્ૈલાશનાથન અને અનય 
ઉચ્ચ અપ્ધ્ારીશ્ી પણ ઉપકસથત રહ્ા હતા.

કોલવડા આયુવવેડદક હોકસપટલમાં 280 પ્લટર PSA 
ઓક્સજન પલાન્ટનો શુભારંભ 

્યોલવડા આયુવવેદદ્ હયોકસપટલામાં ૨૮૦ PSA ઓકકસજન 
પલાનટનયો શુભારભં ્ રાવયા બાદ ગૃહ મંત્રી શ્ી અપ્મતભાઇ શાહે 
જણાવયુ  હતું ્ે, ્યોલવડામાં દર પ્મપ્નટે 280 પ્લટર ઓકકસજન 
દદદીઓને મળશે . એટલું જ નહીં આ્કસમ્ સમય માટે 
ઓકકસજન પ્સપ્લનડર પણ અહીં ઉપલબધ ્રાયા છે જેનાથી 
દદદીઓને ્યોઈ ત્લીફ પડે નહીં. વડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઇ 
મયોદીના દ્રકષ્ટવંત નેતૃતવ અને આયયોજન હેઠળ દેશભરમાં પી.
એમ.્ેર ફંડમાંથી ઓકકસજન પૂરયો પાડવા માટે એ્ ખાસ 
અપ્ભયાન હાથ ધરાયું છે જેના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં નવા 11 
PSA ઓકકસજન પલાનટ સથાપવા માટે ્ેનદ્ર સર્ારે મંજૂરી 
આપી છે જે ટૂં્ સમયમાં ્ ાય્યરત ્ રાશે. અને વધારાનયો ઉતપાદદત 
ઓકકસજનનયો જથથયો અનય રાજયયોને પહોંચાડવામાં આવશે. 
ગુજરાત ઉદ્યયોપ્ગ્ રાજય છે તયારે ઓકકસજનનું પણ વધુ 
ઉતપાદન થઈ રહ્ં છે જે અનય લયો્યોને મદદરૂપ થશે.

શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે તેમના સંસદીય મતપ્વસતારમાં ગ્રામીણ 
નાગદર્યો માટે ઉપલબધ ્રાયેલ સેવાઓ માટે મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ 
પટેલને અપ્ભનંદન પાઠવતા ્હ્ં ્ે, શ્ી પ્વજયભાઈ અને શ્ી 
નીપ્તનભાઈ પટેલે ગુજરાતમાં ્યોરયોનાની રિથમ લહેર વખતે જે 
રીતે ્ામગીરી ્રી હતી એ જ રીતે આજે પણ ્યોરયોનાની બીજી 
લહેરમાં મક્કમ રીતે લડાઈ લડી રહ્ા છે તયારે મને પ્વશ્ાસ છે 
્ે આ બીજા તબક્કામાં પણ આપણે ્યોરયોનાને હરાવીને 
ગુજરાતના નાગદર્યોને બહાર લાવીને સુરપ્ક્ષત ્રશું.

તેમણે ઉમેયુિં ્ે, ગાંધીનગરના હેલીપેડ ગ્રાઉનડ ખાતે ટાટા 
સનસ અને ડી.આર.ડી.ઓ.ના સહયયોગથી 1200 બેડની સુપ્વધા 
ધરાવતી હયોકસપટલ ટૂં્ સમયમાં ્ાય્યરત બનશે.જેમાં 600 બેડ 

ICUની સુપ્વધા ઉપલબધ હશે. જેનયો લાભ પણ સતવરે 
નાગદર્યોનયો મળતયો થશે, આ માટેની ્ામગીરી પણ શરૂ ્રી 
દેવાઇ છે.

આ રિસંગે ્યોપ્વડની ્ામગીરી માટે પ્નયુતિ ્રાયેલા 
ગાંધીનગર પ્જલ્ાના રિભારી શ્ી સુનયના તયોમર, ગાંધીનગર 
પ્જલ્ા ્લેકટટર ડયો. ્ુલદીપ આય્ય, મયુપ્નપ્સપલ ્પ્મશનર ડૉ. 
રતન ્વર ગઢવી ચારણ સપ્હત ઉચ્ચ અપ્ધ્ારીઓ અને 
પદાપ્ધ્ારીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા.

ગૃહમંત્રીશ્ીની મદદથી સંક્રમણ પ્નયંત્રણ સામેના 
જંગમાં નવી શડકત અને નવી ડદશા મળશે

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્યોરયોનાના આ ્પરા 
સમયમાં ગુજરાતની જનતા-જનાદ્યનની આરયોગય સેવા સુખા્ારી 
માટે ૧૦ ્રયોડનાં પ્વપ્વધ સાધનસહાય આપવા માટે ્ેનદ્રીય 
ગૃહમંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહનયો સમગ્ર ગુજરાતવતી આભાર 
વયતિ ્યયો.

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવયું ્,ે ્ેનદ્રીય 
ગૃહમંત્રી શ્ી અપ્મતભાઇ શાહે ગુજરાતની ્પરા સમયે મદદ 
્રી છે તે ગુજરાતીઓ કયારેય નહીં ભૂલે. ગુજરાતની જનતા 
અને રાજય સર્ાર ્યોરયોનાની બીજી લહેર વચ્ચે ગુજરાતને શ્ી 
અપ્મતભાઈ શાહે ્ રેલી આ મદદ સહાય આશીવા્યદ રૂપ નીવડશે.

સં્ટના સમયમાં ્ ેનદ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ી દ્ારા ઉપલબધ 
્રાવવામાં આવેલી આરયોગય સુપ્વધાઓ નાગદર્યો માટે આરયોગય 
સુખા્ારીમાં વધુ સહાય્ બનશે.

શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે જી.એમ.ડી.સી. હયોકસપટલ અને 
્યોલવડા ઓકસીજન પલાનટના લયો્ાપ્યણ બાદ પયોતાના સંસદીય 
મત પ્વસતારની ્યોરયોના સંક્રપ્મત વયપ્તિઓની સારવાર સેવા 
માટે ૧૦ ્ રયોડના ખચવે ઉપલબધ ્ રાવેલી આ સાધનસહાય સયોલા 
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પ્સપ્વલ હયોકસપટલ ખાતેથી સંબપ્ધત સથળયોએ પહયોચાડવા 
અમદાવાદ પ્જલ્ા વહીવટી તંત્ર વાહ્યોએ રવાના ્રી હતી

અમદાવાદ સયોલા પ્સપ્વલ ખાતે અમદાવાદ પ્જલ્ા ્લેકટર 
શ્ી સંદીપ સાગલે અને પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્ી અરણ 
મહેશ બાબુની ઉપકસથપ્તમાં આઇસીયુ ઓન વહીલસ, મયોબાઇલ 
લેબયોરેટરી અને એમબયુલનસનું લયો્ાપ્યણ ્રવામાં આવયું હતું.

્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી અપ્મતભાઈ શાહે ઊભી ્ રેલી આરયોગય 
સુપ્વધાનયો લાભ ૮ લાખથી વધુ ગ્રામીણ લયો્યોને મળશે.

નાયબ મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઈ પટેલે જણાવયું હતું ્ ે, શ્ી 
અપ્મતભાઈ શાહે ્ યોરયોના્ાળમાં પયોતાના મતપ્વસતારના લયો્યોની 
આરયોગય સુપ્વધાઓની પણ દર્ાર ્રીને આદશ્ય સાંસદનયો 
દાખલયો બેસાડ્યો છે. 

આ પહેલથી સર્ારી હયોકસપટલયોની આરયોગય સુપ્વધાઓ વધુ 
સુદ્રઢ બનશે.્યોપ્વડ મહામારીના સમયમાં રિજાને જરરી 
આરયોગયસુપ્વધાઓ મળી રહે તે હેતુથી ્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રી શ્ી 
અપ્મતભાઈ શાહે ગાંધીનગર લયો્સભા સંસદીય મતપ્વસતારમાં 
રૂ. ૧૦ ્રયોડથી વધુ ર્મની વયવસથા ્રી છે, જેમાંથી ૧૦૦ 
બાયપેપ મશીન અને ૨૫ વેનટીલેટરની સુપ્વધા ઊભી થશે. આ 
બાયપેપ મશીનમાંથી ૫૦ સયોલા પ્સપ્વલ ખાતે અને ૫૦ 
ગાંધીનગર પ્સપ્વલ હયોકસપટલ ખાતે ્ાય્યરત થશે.  

્ેનદ્રીયમંત્રીશ્ીની આ વયવસથાના પગલે તાત્ાપ્લ્ ધયોરણે 
૬ એમબયુલનસ અને ૨ આઈ.સી.યુ. ઓન વહીલસ અને ૨ 
મયોબાઈલ લેબયોરેટરીની સુપ્વધા જનતાને મળશે. ્ેનદ્રીય 
ગૃહમંત્રીશ્ી દ્ારા ઊભી ્રવામાં આવેલી આ વયવસથાને પગલે 
અમદાવાદ પ્જલ્ાના ૧૬૦ ગામડાઓ, ગાંધીનગર પ્જલ્ાના 
૧૦૦ ગામડા અને ૪ નગરપાપ્લ્ા પ્વસતારની જનતાને  
રાહત થશે. 

્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ીની આ પહેલના પગલે ગાંધીનગર 
પ્વસતારની રિજાને ૧- એમબયુલનસ વાન, ૧- મયોબાઈલ ટકેસટંગ 
વાન અને ૧- આઈ.સી.યુ. ઓન વહીલસની સુપ્વધાનયો લાભ 
મળશે. જયારે અમદાવાદ ક્ષેત્રની રિજાને ૬ એમબયુલનસ વાનનયો 
લાભ મળશ.ે આ ઉપરાતં અમદાવાદ સયોલા પ્સપ્વલ ખાત ેઆખંના 
રયોગયોના પ્નદાન માટે ફે્ યો મશીન અને સાણંદ તથા બાવળા 
પ્વસતારમાં એ્-એ્ મયોબાઇલ ટકેસટ ંગ લેબયોરેટરી વાન 
ફાળવવામાં આવી છે. ્યોપ્વડની કસથપ્તને ધયાનમાં રાખી રિજાને 
તાત્ાપ્લ્ હયોકસપટલ સુધી પહોંચાડવામાં સુગમતા રહે તે માટે 
બાવળા, સાણંદ,નાનયોદરા, પ્વરયોચનનગર, સનાથલ, સરઢવ અને 
સયોલા પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં એમબયુલનસની ફાળવણી ્રવામાં 
આવી છે. આ ઉપરાંત ગાંધીનગરમાં આઇ.સી.યુ. ઓન વહીલસની 
સુપ્વધા પૂરી પાડવામાં આવશે. 

અમદાવાદના સાણંદ અને બાવળા પ્વસતારમાં ૨ દડપ્જટલ 
એકસ રે મશીન, ૨ સયોનયોગ્રાફી ્લર મશીન, ૬ ઓકકસજન 
્યોનસનટ્ેટ મશીન, ૧૨ બાયનયોકયુલર માઈક્રયોસ્યોપ, ૨ દડપ્જટલ 
એકસ રે મશીન અને દફપ્ઝયયોથેરાપીના મશીનયો ફાળવવામાં 
આવયા છે. 

ગાંધીનગર પ્વસતારમાં ૧ સયોનયોગ્રાદફ્ મશીન, ૧ ફુલ્ી 
ઓટયોમેદટ્ ્ ેમેસટ્ી એનેલાઈઝર, ૧ લેરિયોસ્યોપ્પ્ મશીન યુપ્નટ, 
૧ પયોટટેબલ ઈ.સી.જી મશીન અને ૧ ડેનટલ દડપ્જટલ એકસરે 
મશીન ફાળવવામાં આવયું છે. 

નગરપાપ્લ્ાવાર ્ેનદ્રીય ગૃહમંત્રીશ્ીએ ઊભી ્રેલી 
આરયોગય સુપ્વધાઓ જોઈએ તયો બાવળા, સાણંદ, નાનયોદરા, 
પ્વરયોચનનગર, સનાથલ અને સયોલા પ્સપ્વલ અબ્યન હેલથ સેનટર 
(યુ.એચ.સી.) માટે એમબયુલનસ. સાણંદ-બાવળા માટે મયોબાઇલ 
લેબયોરેટરી વાન, દડપ્જટલ એકસરે મશીન, ્લર સયોનયોગ્રાફી 
મશીન, બાયનયોકયુલર માઇક્રયોસ્યોપ અને ડેનટલ દડપ્જટલ એકસરે 
મશીનનયો સમાવેશ થાય છે. 

આ ઉપરાંત સરઢવ માટે એમબયુલનસ વાન, ગાંધીનગર માટે 
બલડ સેલ મયોબાઇલ વાન અને આઈ.સી.યુ. ઓન વહીલસ તથા 
્ાલયોલ-ગાંધીનગર માટે બાયનયોકયુલર માઇક્રયોસ્યોપ. ્લયોલ 
્યોમયુપ્નટી હેલથ સેનટર (સી.એચ.સી.) માટે સયોનયોગ્રાફી મશીન 
3 ડી & 4 ડી, ફુલ્ી ઓટયોમેદટ્ ્ેપ્મસટ્ી એનલાઈઝર, 
લેરિયોસ્યોપી ઓટયોમેદટ્ ્ ેમેસટ્ી અને દડપ્જટલ એકસ રે મશીનનયો 
સમાવેશ થાય છે.

આ બધી સુપ્વધાઓ મળતી થવાને ્ારણે રાજય સર્ારને 
્યોરયોના સંક્રમણ પ્નયંત્રણ સામેના જંગમાં નવી શપ્તિ અને નવી 
દદશા મળશે એટલું જ નપ્હ, સારવાર વયવસથાઓ પણ વધુ સુદૃઢ 
બનતા ્ યોરયોનાગ્રસતયોની દર્ાર અને ્ ાળજી વધુ વયાપ્પણે લઈ 
શ્ાશે. •
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હજીરાના સટીલ પલાન્ટ પડરસરમાં ૨૫૦ બેડની હંગામી કોપ્વડ હોકસપટલ

્યોરયોના સંક્રમણની વત્યમાન 
પદરકસથપ્તમાં ઓકકસજનની 
અપ્નવાય્યતાને ધયાને રાખીને 
ગુજર ાતના  જાણીતા  સટ ીલ 
ઉતપાદ્યો આસવેલર પ્મતિલ પદરવારે 
્ ેનદ્ર અને રાજય સર્ારની 
અપીલને તુર ંત જ રિપ્તસાદ 
આપીન ેપયોતાના પલાનટ પદરસરમાં 
જ ૨૫૦ બેડની હંગામી ્યોપ્વડ હયોકસપટલ ઊભી ્રીને માનવ 
સેવાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ્યોપ્વડ હયોકસપટલના 
શુભારંભ વેળાએ વીદડયયો ્યોનફરકનસંગથી સંબયોધન ્રતાં જણાવયું 
હતું ્ે, આસવેલર પ્મતિલે ઓકકસજનની તીવ્ર જરૂદરયાતની આ 
વળેાએ સમાજ રિતયેની જવાબદારી ઉમદા રીતે પ્નભાવી છે. તમેણે 
શ્ી લક્મી પ્મતિલ અને આસવેલર પ્મતિલ પદરવારની આ પહેલને 
આવ્ારી હતી, અને ્હ્ં હતું ્ે, રાજય સર્ારે છેલ્ા એ્ 
મપ્હનામાં ્યોપ્વડ હયોકસપટલયોમાં ઓકકસજન બેડ ૪૧ હજારથી 
વધારીને ૯૨ હજાર જેટલા ્યા્ય છે. આજે ઓકકસજનની સુપ્વધા 
સાથનેી હયોકસપટલની ખબૂ જ આવશય્તા છે તયારે આસવેલર પ્મતિલ 
સટીલ પલાનટની આ પહેલ આવ્ારદાય્ છે. 

રિધાનમંત્રી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મયોદીએ તાજેતરમાં જ દેશના 
ઉતપાદ્યોને ઓકકસજનનું મહતિમ ઉતપાદન ્ રવા અને ્ યોરયોનાના 
દદદીઓની આવશય્તાને પહોંચી વળવામાં સહયયોગ આપવા 
અપીલ ્રી હતી. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ પણ 
ગજુરાતના ઉતપાદ્યોન ે્ યોરયોનાની કસથપ્તમા ંઓકકસજનની માગંને 
પહોંચી વળવામાં મદદરૂપ થવાની અપીલ ્રી હતી. આસવેલર 
પ્મતિલે રાજય અને ્ેનદ્ર સર્ારના આ આહવાનને ઉમળ્ાભેર 

રિપ્તસાદ આપયયો છે. 
ગુજરાતમા ંસરુત નજી્ હજીરામાં 

્ાય્યરત આસવેલર પ્મતિલ સટીલ પલાનટ 
પયોતાના સટીલ ઉતપાદન માટે ગેસ 
ઓકકસજનનું  ઉતપાદન ્ર ે છ ે. 
હયોકસપટલયોમાં સારવાર લઈ રહેલા 
્યોરયોનાના દદદીઓની જરૂદરયાત માટે 
ગેસ ઓકકસજનનું પદરવહન શકય 
નથી હયોતું. પદરવહન માટે પ્લપ્વિડ 
ઓકકસજન ગેસની આવશય્તા હયોય 
છે. અહીં ઉલ્ેખનીય છે ્ે, આસવેલર 

પ્મતિલ સટીલ પલાનટ તરફથી 
અતયાર ે પયોતાના પ્લપ્વિપ્ડ  
ઓકકસજન ઉતપાદનને  ૩૦ ટ્ા  
વધારી  ૧૮૫ મપે્ટ્્ ટન પ્લપ્વિપ્ડ 
ઓકકસજન ્ યોરયોનાના ગજુરાતના  
દદદીઓ માટે આપવામાં આવી 
રહ્યો છે. 

આસવેલર પ્મતિલ સટીલ પલાનટ 
માટે ઉતપાદદત ઓકકસજન ગેસ 

સવરૂપમાં હયોવાથી તેનું પદરવહન સંભવ નહીં હયોવાથી આ ગેસ 
ઓકકસજન ્ યોરયોનાના દદદીઓની સારવાર માટે તરત જ ઉપયયોગમાં 
લઈ શ્ાય એ હેતુથી સટીલ પલાનટમાં જ ્યોપ્વડ હયોકસપટલ ઊભી 
્રવામાં આવી હયોય અને તે પણ ઐપ્તહાપ્સ્ સમયમાં એવી આ 
રિથમ ઘટના હશે. 

રાજય સર્ારના ઉદ્યયોગ પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્ી 
મનયોજ્ુમાર દાસના સતત પરામશ્યમા ંરહીન ેસરુત પ્જલ્ા ્ લકેટર 
શ્ી ધવલ પટેલ તથા સુરત મયુપ્નપ્સપલ ્પ્મશનર શ્ી બંછાપ્નપ્ધ 
પાનીના સહયયોગથી હજીરામાં આસવેલર પ્મતિલ સટીલ પલાનટ ના 
મનેજેમનેટ દ્ારા  માત્ર ૭૨ ્ લા્ના રે્યોડ્ય સમયમા ંહંગામી ્ યોપ્વડ 
હયોકસપટલ શરૂ ્રી દેવામાં આવી છે. જરૂદરયાત અનુસાર અહીં 
૧૦૦૦ બેડની ્યોપ્વડ હયોકસપટલ ખૂબ ઝડપથી  ્ાય્યરત થઈ શ્ે 
એ રિ્ારે આસવેલર પ્મતિલે આયયોજન ્યુિં છે.

આ હંગામી ્યોપ્વડ હયોકસપટલની શુભારંભ વેળાએ જાણીતા 
ઉદ્યયોગપપ્ત શ્ી લક્મી પ્મતિલ ્ ઝાદ્સતાનથી વીદડયયો ્ યોનફરકનસગંના 
માધયમથી જોડાયા હતા. જયારે સહયયોગી ્ ંપની પ્નપપયોન સટીલના 
રિપ્તપ્નપ્ધઓ જાપાનથી જોડાયા હતા. આ રિસંગે સાંસદ શ્ી સી. 
આર. પાટીલ, ઉદ્યયોગ પ્વભાગના અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ શ્ી 
મનયોજ્ુમાર દાસ જોડાયા હતા. •
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મુખયમંત્રીશ્ીને ડરલાયન્સ ઈન્ડસટ્ીઝનો સકારાતમક પ્રપ્તસાદ 
જામનગરમાં ૧૦૦૦ બેડની 
કોપ્વડ હોકસપટલ બનશે

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝના ચેરમેન 
શ્ી મુ્ેશ અંબાણી સાથે વાતચીત ્રીને જામનગરમાં ૧૦૦૦ બેડની 
ક્ષમતા સાથે ઓકકસજન વયવસથા ધરાવતી ્યોપ્વડ હયોકસપટલ શરૂ ્રવા 
અનુરયોધ ્યયો હતયો. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના અનુરયોધનયો 
તવદરત રિપ્તસાદ આપતાં દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝના ચેરમેન શ્ી મુ્ેશ 
અબંાણીએ ગજુરાતમા ં્ યોરયોના સકં્રમણની મહામારીની પ્વપદામા ંજનતા 
જનાદ્યનની સેવામાં સર્ાર સાથે દરલાયનસ પદરવાર પણ પડખે ઊભયો 
છે તેની ખાતરી આપી હતી. આ હયોકસપટલ ્ાય્યરત થવાથી જામનગર, 
દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા, પયોરબદંર સપ્હત સૌરાષ્ટ્રના ંપ્જલ્ાઓના ં્ યોપ્વડ દદદીઓને 
સમયસર સારવાર આપવાનું ્ાય્ય ઝડપી બનશે.

શ્ી અંબાણીએ મુખયમંત્રીશ્ીની અપીલ અને દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝના 
સામાપ્જ્ ઉતિરદાપ્યતવ રૂપે જામનગરમાં ૧૦૦૦ બેડની ક્ષમતા સાથેની 
ઓકકસજન સુપ્વધાઓ સપ્હતની હયોકસપટલ બનાવવા દરલાયનસ 
ઇનડસટ્ીઝના અપ્ધ્ારીઓને સૂચનાઓ પણ આપી છે. શ્ી મુ્ેશ 
અંબાણીએ મુખયમંત્રીશ્ીને એમ પણ જણાવયું હતું ્ે, ૪૦૦ બેડની 
હયોકસપટલ તયો ઓકકસજન સુપ્વધાઓ સાથે જામનગરમાં દરલાયનસ 
ઇનડસટ્ીઝ દ્ારા શરૂ ્રી દેવાશે. 

તયારબાદ વધુ ૬૦૦ બેડની ક્ષમતા સાથેની હયોકસપટલ શરૂ ્રવાનું 
ઇનફ્રાસટ્્ચર સપ્હતનું પ્નમા્યણ ્ ાય્ય બનતી તવરાએ હાથ ધરીને ૧૦૦૦ 
બેડની સંપૂણ્ય ક્ષમતા સાથેની હયોકસપટલ એ્ાદ સપ્તાહમાં શરૂ ્રવા 
દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝ સંપૂણ્યતઃ રિયાસરત રહેશે.  

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝના ચરેમનેને 
જણાવયુ ંહતુ ં્ ે આ હયોકસપટલ માટે જરૂરી માનવબળ પરંુૂ પાડવામા ંરાજય 
સર્ાર દરલાયનસને મદદરૂપ બનશે. જયારે અનય સાધન-સામગ્રી, 
ઇપ્વિપમેનટસ અને આનુરાંપ્ગ્ સુપ્વધાઓ દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝ આ 
હયોકસપટલ માટે ઊભી ્રશે. 

જામનગરમા ંપ્નમા્યણ થનારી દરલાયનસની હયોકસપટલ માટે મખુયમતં્રી 
શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની સૂચના અને માગ્યદશ્યનમાં મુખયમંત્રીશ્ીના 
અપ્ધ્ મખુય સપ્ચવ શ્ી એમ. ્ ે. દાસના નતેૃતવમા ંપ્જલ્ા ્ લે્ ટર તેમજ 
પ્જલ્ા વપ્હવટીતંત્ર સં્લનની જવાબદારી સંભાળી રહ્ા છે.  

દરલાયનસ ઇનડસટ્ીઝ દ્ારા આગામી રપ્વવાર સધુીમા ં૪૦૦ બડેની 
તમેજ તયાર બાદ બનતી તવરાએ એ્ાદ સપ્તાહમા ંવધ ુ૬૦૦ બડે સાથે 
એમ ્ુલ ૧૦૦૦ બેડની સપૂંણ્ય ક્ષમતાની ઓકકસજન સપુ્વધા સપ્હતની 
આ હયોકસપટલ ્ ાય્યરત થવાથી જામનગર તમેજ સૌરાષ્ટ્રના દેવભૂપ્મ દ્ાર્ા, 
પયોરબંદર વગેરે પ્જલ્ાઓના નાગદર્યો-લયો્યો માટે ્યોરયોના સંક્રમણ 
સારવારની મયોટી સપુ્વધા ઘર આગંણ ેમળતી થશ.ે •

મુખયમંત્રીશ્ીએ કોરોના 
વેક્સનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો

દેશના નાગદર્યોને ્યોરયોનાના સંક્રમણથી બચાવવા 
માટે દેશવયાપી રસી્રણ ્ાય્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. 
વડારિધાન શ્ી નરેનદ્રભાઈ મયોદીએ પણ નાગદર્યોન ેરસી 
લવેા અપીલ ્ રી છે. જનેા ભાગરૂપે રાજયના મખુયમતં્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ તાજેતરમાં ગાંધીનગર ખાતે 
્યોરયોનાની વેદ્સનનયો રિથમ ડયોઝ લીધયો છે. 

્યોરયોનાની રસી લીધા બાદ મુખયમંત્રીશ્ીએ જણાવયું 
હતું ્ ે, ્ યોરયોનાથી બચવા માટે વેદ્સન જ અમયોઘ શસત્ર 
છે તયારે રાજયમાં ચાલી રહેલા રસી્રણનયો લાભ લેવયો 
જોઈએ. આ સાથે, મુખયમંત્રીશ્ીએ ૧લી મે-૨૦૨૧થી 
18 વર્યથી ઉપરના તમામ યુવાઓ માટે શરૂ થનારા 
રસી્રણ ્ાય્યક્રમમાં બધા યુવાઓ-નાગદર્યોને રસી 
લેવા અનુરયોધ ્યયો હતયો. 

તેમણે ઉમેયુ્ય હતું ્ે, રિવત્યમાન સંજોગયોમા બીજુ 
સકં્રમણ વધ ુવયાપ્ છે અન ેસકં્રમણ ઝડપથી રિસરે છે 
તયારે વદે્સનથી જ આપણન ે્યોરયોના સામ ેરક્ષણ મળી 
રહેશ.ે 45 વર્યથી ઉપરના તમામ નાગદર્યો અન ેજ ેલયો્યોને 
્યોરયોના થઈ ગયયો હયોય તઓેએ પણ ડૉ્ટરની સલાહ 
લઈ વદે્સનના ડયોઝ લેવા જોઈએ, તવેી તેમણ ેઅપીલ 
્રી હતી. આ ઉપરાંત, તમેણે જણાવયુ ંહતુ ં્ે, આગામી 
તા.૧ લી મ-ે૨૦૨૧ થી ૧૮ વર્યથી ઉપરના યવુાઓને 
રસી આપવા માટે ્ ેનદ્ર સર્ારે જાહેરાત ્ રી છે તે મજુબ 
ગજુરાત સર્ારે પણ આ અંગે આગયોતરૂ આયયોજન ્ રીને 
સપંણૂ્ય વયવસથાઓ ગયોઠવી દીધી છે એટલ ેયવુાઓ પણ 
વદે્સન લઈ લ ેએ અતયતં જરૂરી છે. • 

આરોગય સુખાકારી
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કોરોના સામે લડવા આરોગય - આયુષ પ્વભાગ સુસજ્જ
રાજયભરમાં આયુવવેડદક ઉકાળા-દવાનું પ્વતરણ કરાશે

પ્વશ્વયાપી મહામારી ્ યોરયોના વાયરસ, ્ યોપ્વડ-19ના સંક્રમણ 
સામેનયો જંગ  ગુજરાતમાં નાગદર્યોની રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિ 
વધારીને જીતવા મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આરયોગય 
પ્વભાગ અને આયુર આયુવવેદ પ્વભાગને વયાપ્ ઉપાયયો-પગલાં 
માટે રિેદરત ્યા્ય છે. મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ 
હેતુસર ગુજરાતમાં ૬૦ હજાર દ્લયોગ્રામ આયુવવેદ દવાઓ તેમજ 
૧૦ લાખ ડયોઝ હયોપ્મયયોપેથી ઔરપ્ધ-દવાઓના ઓડ્યર આપીને 
આ દવાઓ તવરાએ મેળવી તેનું રાજયવયાપી પ્વતરણ ્રવાનયો 
પ્નણ્યય ્યયો છે. 

રાજયમાં ્યોરયોના સંક્રમણ પ્નયંત્રણ કસથપ્તની  સમીક્ષા માટે 
પ્નયમીત રૂપ ેમખુયમંત્રીશ્ીના અધયક્ષસથાન ેયયોજાતી ્ યોર ્ પ્મદટની 
બેઠ્માં શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ ઔરપ્ધઓ મેળવવા માટે 
આયુર અને આરયોગય તંત્રને સુચનાઓ આપી છે. આ દવાઓ 
મેળવવા માટેના ઓડ્યર પણ આયુર પ્વભાગે આપયા છે. 

રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિ વધારવામાં આયુવવેદ દવાઓનયો 
મહતવપૂણ્ય ફાળયો રહેલયો છે અને આ દવાઓના અને્ સારા 
પદરણામયો મળયા છે તેને પગલે મુખયમંત્રીશ્ીએ ્ યોરયોના સંક્રમણની 
આ બીજી લહેરમાં પણ આયુવવેદ-હયોપ્મયયોપેથી ઔરપ્ધઓના 
ઉપયયોગથી ્યોરયોના સામેનયો જંગ પ્જતવાની રિપ્તબદ્ધતા દશા્યવી 
છે. મુખયમંત્રીશ્ીના આ પ્નણ્યય અનુસાર રાજયભરના ૩૩ 
પ્જલ્ાઓ માટે ર૯૭૦૦ દ્.ગ્રામ અમૃત પેય ઊ્ાળાનયો જથથયો, 
સંશમની વટીનયો ૩૦ હજાર દ્.ગ્રામ જથથયો તેમજ ઓસવેપ્ન્ 
આલબમ-૩૦ ના ્ુલ ૧૦ લાખ ડયોઝ રાજય સર્ાર પ્વપ્વધ 
સંસથાઓ-સંગઠનયો-્ેનદ્ર સર્ાર પાસેથી મેળવશે. 

આ આયવુવેદ દવાઓની પ્વતરણ વયવસથા પણ પ્જલ્ા-તાલુ્ા 

અન ેગ્રામીણ સતર સધુી સદુ્રઢ બનાવવા મખુયમતં્રીશ્ીએ માગ્યદશ્યન 
આપયુ છે, તે મુજબ તલાટીઓ, સરપંચયો, આશાવ્્કર બહેનયો અને 
સેવા સંસથાઓ મારફતે તેનું પ્વતરણ જન-જન સુધી ્રવાની 
વયૂહરચના ઘડવામાં આવી છે. 

્યોરયોનાથી સંક્રપ્મત દદદીઓને સારવાર ઉપરાંત તેમનામાં 
રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિ વધારવાની બાબતને પણ પ્વશ્સતરે સવી્ૃપ્ત 
મળી છે તયારે માનવ શરીરમાં ઇમયુપ્નટી બુસટ ્રતી આયુવવેદી 
દવાઓનયો વપરાશ વધયયો છે. ગજુરાતમા ં્ યોરયોનાની રિથમ લહેરમાં 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીના માગ્યદશ્યન અને રિેરણાથી 
૯૦ લાખ પદરવારયો માટે ઓસવેપ્ન્ આલબમના ડયોઝ, ૭૮ હજાર 
દ્.ગ્રામ અમૃત પેય ઉ્ાળા અને ૮પ હજાર દ્.ગ્રામ સંશમની 
વટી લયો્યોને પૂરી પાડવામાં આવેલી છે 

સમગ્ર રાજયમાં ગત વર્ય તા. ૬ માચ્ય-ર૦ર૦થી આ 
ઔરપ્ધઓના પ્વતરણ દ્ારા અતયાર સુધીમાં એટલે ્ે તા. રર 
એપ્રિલ-ર૦ર૧ સુધીમાં ૧૦.૭૭ ્રયોડ અમૃત પેય ઉ્ાળા ડયોઝ 
લાભાથદીઓ, ૮ર.૭૦ લાખ સંશમની વટીના અને ૬. ૩પ ્રયોડ 
ઓસવેપ્ન્ આલબમ-૩૦ ના લાભાથદીઓને આવરી લઈ 
રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિ વધારવાનયો સફળ રિયયોગ હાથ ધરાયયો છે 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આયુવવેદ ઔરપ્ધઓના 
ઉપયયોગથી લયો્યોની રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિ વધારીન ેજનસહયયોગથી 
્યોરયોના સામનેયો જગં પ્જતવા ‘‘હારશ ે્ યોરયોના-પ્જતશ ેગજુરાત’’ની 
રિપ્તબદ્ધતા સાથે આ વધુ આયુવવેદ ઔરપ્ધઓનયો જથથયો મેળવી 
તેની સઘન પ્વતરણ વયવસથાથી જનઆરયોગય સુખા્ારીમાં 
ગુજરાતને અગ્રેસર રાખવાની નેમ ્યોર ્પ્મટીની બેઠ્માં વય્ત 
્રી હતી. •

કોપ્વડ-૧૯ની સાંપ્રત પડરકસથપ્ત સંદભવે
એક મપ્હના માટે બાયો મેડડકલ વેસટ મેનેજમેન્ટ રૂલસ

 હેઠળ ઓથોરાઇઝેશન અપાશે
બાયયોમેદડ્લ વેસટ મેનેજમેનટ રૂલસની જોગવાઈઓ મુજબ 

બાયયોમેદડલ વેસટ પેદા ્રતી દરે્ હેલથ ્ેર ફેપ્સપ્લટી માટે બયોડ્યનું 
ઓથયોરાઇઝશેન મળેવવુ ંફરપ્જયાત છે તયારે રાજયમા ંરિવતદી રહેલી 
્યોપ્વડ-૧૯ની અસામાનય પરીકસથપ્તમાં ્યોપ્વડની સારવાર અથવે  
હેલથ ્ેર ફેપ્સપ્લટી ત ્ાય્યરત થઇ શ્ે તે માટે હેલથ ્ેર 
ફેપ્સલીદટઓન ેહંગામી ધયોરણે ૩૦ દદવસ માટે બાયયો મદેડ્લ વેસટ 
મેનેજમેનટ રૂલસ હેઠળ ઓથયોરાઇઝેશન આપવાનયો મહત્તવપૂણ્ય 
પ્નણ્યય ્ રાયયો છે. ગજુરાત રિદરૂણ પ્નયંત્રણ બયોડ્યની યાદીમાં વધમુાં 

જણાવયાનુસાર, જાહેર પ્હતમાં ગુજરાત રિદૂરણ પ્નયંત્રણ બયોડ્ય 
દ્ારા આવી તમામ હેલથ ્ેર ફેસીલીટીઓને બાયયો મેદડ્લ વેસટ 
મેનેજમેનટ રૂલસ-૨૦૧૬ની જોગવાઇઓ તથા ્યોપ્વડ દદદીઓની 
સારવાર/પ્નદાન/સંસગ્ય પ્નરેધ દરમયાન ઉતપન્ન થતા ્ચરાના 
હેંડલીંગ, ટ્ીટમેનટ અને પ્ન્ાલ અંગેની સી.પી.સી.બી.ની 
માગ્યદપ્શ્ય્ાનું પાલન ્રવાની શરતયોને આપ્ધન હંગામી ધયોરણે 
૩૦ દદવસ માટે બાયયો મેડી્લ વેસટ મેનેજમેનટ રૂલસ હેઠળ 
ઓથયોરાઇઝેશન આપવાનયો આ પ્નણ્યય લેવાયયો છે. •

પ્નણ્સય

økwshkík૧ મે, ૨૦૨૧ 25



રાજયનાં મહાનગરો સપ્હત 
29 શહેરોમાં પ્નયંત્રણો લાદવામાં આવયા

ભારત સર્ારના ગૃહ મતં્રાલયની ૨૬ 
એપ્રિલની માગ્યદપ્શ્ય્ા સંદભવે મુખયમંત્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ ગૃહ પ્વભાગ 
સાથેની તા્ીદની બેઠ્ પછી ્ેટલા્ 
મહતવના પ્નણ્યયયો ્યા્ય છે. મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઈ રૂપાણીના અધયક્ષ પદે મળેલી 
બેઠ્માં ગૃહ રાજય મંત્રી શ્ી રિદદપપ્સંહ 
જાડેજા, મુખય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ મુ્ીમ, 
અપ્ધ્ મુખય સપ્ચવ (ગૃહ) શ્ી પં્ જ્ુમાર, 
પયોલીસ મહાપ્નદટેશ્ શ્ી આપ્શર ભાદટયા, 
આરયોગય પ્વભાગના અગ્ર સપ્ચવ ડયો. 
શ્ીમતી જયંપ્ત રપ્વ સપ્હતના વદરઠિ 
અપ્ધ્ારીઓ ઉપકસથત રહ્ા હતા.

આ અગાઉ જ ેઆઠ મહાનગરયો સપ્હત 
૨૦ શહેરયોમાં રાપ્ત્રના ૮ થી સવારે ૬ વાગયા 
સધુી ્રરયુ્ય હતયો, ત ે૨૦ શહેરયો ઉપરાતં 
પ્હંમતનગર, પાલનપુર, નવસારી, વલસાડ, 
પયોરબદંર, બયોટાદ, પ્વરમગામ, છયોટાઉદેપરુ 
અન ે વરેાવળ-સયોમનાથ સપ્હત ્ુલ ૨૯ 
શહેરયોમા ંરાપ્ત્રના ૮ થી સવારના ૬ વાગયા 
સધુી ્રરયુ્ય રહેશ.ે

તદઉપરાતં આ ૨૯ શહેરયોમાં વધારાના 
પ્નયંત્રણયો મૂ્વાનયો રાજય સર્ારે પ્નણ્યય 
્યયો છે. રાજયના ૨૯ શહેરયોમાં રાપ્ત્ર 
્રરયુ ્ય ઉપરાંત વધારાના પ્નયંત્રણયો 
મૂ્વાની રાજય સર્ારની જાહેરાત ્રી 

છે. આ પ્નયંત્રણ તા. ૨૮મી એપ્રિલ-
૨૦૨૧ થી તા. ૫મી મે-૨૦૨૧ સુધી 
અમલી રહેશે. 

આ પ્નયતં્રણયો દરપ્મયાન ઉપરયોતિ ૨૯ 
શહેરયોમાં તમામ આવશય્ સેવાઓ ચાલુ 
રહ ેશે . અનાજ-્દરયાણાની દુ્ાન, 
શા્ભાજી, ફળ-ફળાદદ, મેદડ્લ સટયોર, 
પ્મલ્ પાલ્યર, બે્રી તથા ખાદ્યપદાથયોની 
દુ્ાનયો ચાલુ રહેશે. આ ૨૯ શહેરયોમાં પણ 
તમામ ઉદ્યયોગયો, ઉતપાદન એ્મયો, 
્ારખાનાઓ અને બાંધ્ામ રિવૃપ્તિઓ 
યથાવત ચાલુ રહેશે. આ તમામ એ્મયોએ 
SOPનું ચુસતપણે પાલન ્રવાનું રહેશે. 
તમામ મેદડ્લ અને પેરામેદડ્લ સેવાઓ 
યથાવત રહેશે. આ ૨૯ શહેરયોમાં તમામ 
રેસટયોરનટ બધં રહેશ ેમાત્ર ટે્-અવ ેસવેાઓ 
ચાલુ રાખી શ્ાશે. 

તમામ ૨૯ શહેરયોમા ં મયોલ, શયોપ્પગં 
્યોમપલકે્ષ, ગજુરી બજાર, પ્સનમેા હયોલ, 
ઓદડટયોદરમય, જીમ, સવીપ્મંગ પલુ, વયોટરપા્ ્ક, 
જાહેર બાગ-બગીચાઓ, સલનૂ, સપા, બયુટી 
પાલ્યર અન ેઅનય એમયુઝમનેટ રિવૃપ્તિઓ બધં 
રહેશ.ે સમગ્ર રાજયમા ંતમામ APMC 
બંધ રહેશે. માત્ર શા્ભાજી અને ફળ-
ફળાદદના વચેાણ સાથ ેસલંગ્ન APMC 
ચાલ ુરાખી શ્ાશ.ે સમગ્ર રાજયમા ંધાપ્મ્્ય  
સથળયોએ જાહેર જનતાનયો રિવશે બધં રહેશે 
માત્ર સચંાલ્યો અન ેપજૂારીઓ પજૂાપ્વપ્ધ 
્રી શ્શ.ે સમગ્ર રાજયમાં પકબલ્ બસ 
ટ્ાનસપયોટ્ય ૫૦ ટ્ા ક્ષમતા સાથ ેચાલ ુરહેશ.ે 
સમગ્ર રાજયમાં લગ્ન રિસંગમાં પ્નયમયો 
અનસુાર વધમુા ંવધ ુ૫૦ વયપ્તિઓ હાજર 
રહી શ્શ ેઅન ેઅપં્તમપ્વપ્ધઓમા ં ૨૦ 
વયપ્તિઓ હાજર રહી શ્શ.ે •

ધારાસભયશ્ીઓ રૂ.૨૫ લાખની ગ્ાન્ટ 
મેડડકલ સાધનોની સહાય માટે આપી શકશે

્યોરયોના સંક્રમણ પ્નયંત્રણના હેતુસર રાજય સર્ારે રાજયની 
સર્ારી ્ ચરેીઓમા ં૧૫મી મે સુધી શપ્નવાર-રપ્વવાર દરપ્મયાન 
રજા જાહેર ્રવાનયો પ્નણ્યય ્યયો છે. આ પ્નણ્યય ્યયો છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીની અધયક્ષતામાં મળેલી ્યોર 
્પ્મદટની બેઠ્માં લેવાયેલા મહતવના પ્નણ્યય મુજબ રાજયની 
સર્ારી ્ ચરેીઓમાં ૧૫ મી મ ેસધુી ૫૦% સટાફ સાથ ે્ ામગીરી 
્રવાની રહેશે. ્યોર ્પ્મદટની બેઠ્માં લેવાયેલા અનય 
મહત્તવના પ્નણ્યય મુજબ રાજયના ધારાસભયયો તેઓને મળતી 

રિવત્યમાન ગ્રાનટ ઉપરાંત ૨૫ લાખની ગ્રાનટ સર્ારી હયોકસપટલ 
દવાખાનાને મેદડ્લ સાધનયોની સહાય માટે આપી શ્શે. ્યોર 
્પ્મદટમાં લેયાયેલા અનય એ્ પ્નણ્યય અંતગ્યત ્યોરયોના વાયરસ 
સામેની રાજય સર્ારની લડતને વધુ મજબૂત ્રવાના ઉમદા 
આશયથી ધારાસભયશ્ીઓ ૨૫ લાખ સુધીની ર્મ પ્સપ્વલ 
હયોકસપટલ, સર્ારી દવાખાના, ્ યોપયોરેશન અને નગરપાપ્લ્ાની 
હયોકસપટલ- દવાખાના માટે અદ્યતન મેદડ્લ ઉપ્રણ - સાધનયો 
વસાવવા માટે આપી શ્શે. •
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પ્નણ્સય

રાજયની તમામ ખાનગી હોકસપટલ કોપ્વડની સારવાર કરી શકશે
ગુજરાતમાં ્યોરયોનાના દદદીઓની વધતી જતી સંખયાને 

ધયાનમાં રાખીને મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ નાયબ 
મુખયમંત્રી શ્ી નીપ્તનભાઇ પટેલ, મુખય સપ્ચવ શ્ી અપ્નલ 
મુ્ીમ, મુખયમંત્રીશ્ીના અગ્ર મુખય સપ્ચવ શ્ી ્ે. ્ૈલાશનાથન, 
અગ્રસપ્ચવ ડૉ. જયંતી રપ્વ તથા ઉચ્ચ અપ્ધ્ારીઓની 
ઉપકસથપ્તમાં મળેલી ્યોર ્પ્મટીની પ્મદટંગમાં અતયંત 
મહતવના પ્નણ્યયયો ્યા્ય છે.

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ આ 
પ્નણ્યયયોની જાહેરાત ્રતાં જણાવયંુ હતું ્ે, 
ગુજરાત રાજયની તમામ ખાનગી હયોકસપટલયો, 
કલિપ્નકસ, દવાખાનાઓ અને નપ્સિંગ હયોમના 
ડયોકટરયો પયોતાની હયોકસપટલયોમાં ્યોરયોનાના 
દદદીઓને સારવાર આપી શ્શે. આગામી તા. 
૧૫મી જુન સુધી તમામ ખાનગી હયોકસપટલયો, 
કલિપ્નકસ, દવાખાનાઓ અને નપ્સિંગ હયોમન ે્ ૉપ્વડના દદદીઓની 
સારવાર ્રવાની રાજય સર્ારે મંજૂરી આપી છે. ્યોરયોનાના 
દદદીઓની સારવાર ્રવા માટે તેમણે ્યોઇ પણ જાતની મંજૂરી 
મેળવવાની રહેશે નહીં અને જે-તે ્લેકટર ્ે મયુપ્નપ્સપલ 
્પ્મશનરને આ બાબતની જાણ ્રવાની રહેશે. 

મખુયમતં્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ બીજા મહતવના પ્નણ્યયની 
જાહેરાત ્ રતાં જણાવયું હતું ્ ે, રાજય સર્ારે તજજ્ ડયોકટરયો માટે 
માપ્સ્ રૂ. ૨.૫ લાખ, મેદડ્લ ઓદફસરયો માટે માપ્સ્ રૂ. ૧.૨૫ 
લાખ, ડેનટલ ડયો્ટરયો માટે માપ્સ્ રૂ. ૪૦ હજાર, આયુર ડયોકટસ્ય 
અને હયોપ્મયયોપેથી ડૉકટસ્ય  માટે માપ્સ્ રૂ. ૩૫ હજાર, જુપ્નયર 
ફામા્યપ્સસટ/લેબ ટે્પ્નપ્શયન/ એકસ-રે ટે્પ્નપ્શયન અને ઇ.સી.
જી. ટે્પ્નપ્શયન માટે માપ્સ્ રૂ. ૧૮ હજાર અને વગ્ય ૪ના 
્મ્યચારીઓ માટે માપ્સ્ રૂ. ૧૫ હજારના માનદ વતેનથી ૩ માસ 
માટે નવી પ્નમણુ્ ્રવાનયો પ્નણ્યય ્યયો છે. 

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું હતું ્ે, ૧૫ મી 
માચ્ય ૨૦૨૧ની આસપાસ ગુજરાતની તમામ હયોકસપટલયોમાં  
્ૉરયોનાના દદદીઓ માટે ૪૧ હજાર જેટલા બેડ હતા. જેની સંખયા 
વધારીને આજે લગભગ ૭૮ હજાર જેટલી ્રવામાં આવી છે. 
પરંતુ વધતા જતા સંક્રમણ અને વધતા જતા ્ેસયોને ્ારણે આ 
વયવસથા પણ અપૂરતી બની રહી છે. સમગ્ર પદરકસથપ્તને ધયાને 
લઇને ્યોર ્પ્મટીની પ્મદટંગમાં પ્નણ્યય ્રવામાં આવયયો છે ્ે, 
રાજયની તમામ ખાનગી હયોકસપટલયો, કલિપ્નકસ, દવાખાનાઓ 
અને નપ્સિંગ હયોમના ડયોકટરયો પયોતાની હયોકસપટલયોમાં ્યોરયોનાના 
દદદીઓને સારવાર આપી શ્શે.

મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ વત્યમાન પદરકસથપ્તને 

ધયાને લઇને મેડી્લ અને પેરામેડી્લના પ્વપ્વધ સંવગ્યના 
્મદીઓન ેદદદીઓની સવેામા ંરાજય સર્ારના રિયત્યોમા ંસહભાગી 
થવા જલદીથી જોડાઇ જવા અપીલ ્રી છે. તેમણે ્હ્ં છે ્ે, 
રાજયમાં ્યોરયોનાના વધતા જતા ્ેસયોને ધયાને લઇને દદદીઓને 
સારી સેવા આપી શ્ાય તે માટે સર્ારી હયોકસપટલયોમાં ડયોકટરયો, 

નપ્સિંગ સટાફ અન ેપરેામડેી્લ સટાફની પ્નમણુ્ માટે રાજય 
સર્ારે જાહેરાત ્રી છે.

શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવયું હતું ્ે, 
મેદડ્લ ઓફીસસ્ય, ડેનટલ ડયોકટસ્ય, આયુર 
ડયોકટસ્ય, હયોપ્મયયોપેથી ડયોકટસ્ય તેમજ જુપ્નયર 
ફામા ્ય પ્સસટ/લેબ ટ ે્પ્નપ્શયન/ એકસ-ર ે 
ટે્પ્નપ્શયન અને ઇ.સી.જી. ટે્પ્નપ્શયનની 

આ્ર્ય્ માનદ વેતન સાથે પ્નમણૂ્યો ્રાઇ રહી 
છે. એ જ રીતે સર્ારી હયોકસપટલયોમાં માનદ સેવા 

આપી રહેલા મેડી્લ, નપ્સિંગ, ફામા્યપ્સસટ, લેબ-ટે્ અને વગ્ય-
૪ના સટાફને આગામી ત્રણ મહીના માટે વધું રિયોતસાહ્ વેતન 
આપવામાં આવશે.

તેમણે ્હ્ં હતું ્ે, સર્ારી હયોકસપટલયોમાં વગ્ય-3ની ્ક્ષામાં 
ફરજ બજાવતા આઉટસયોપ્સિંગ સટાફ નસ્યના હાલ મળતા પગારમાં 
વધારયો ્રીને ૩ માસ માટે માપ્સ્ રૂ. ૨૦,૦૦૦નું માનદ વેતન 
આપવાનયો રાજય સર્ારે પ્નણ્યય ્યયો છે. નવી ભરતીમાં દાખલ 
થનાર નસ્ય બહેનયો-ભાઇઓને પણ આ જ રિમાણે માનદ વેતન 
આપવામાં આવશે.

તેમણે ઉમેયુિં હતું ્ે,  હાલ સર્ારી હયોકસપટલયોમાં ્યોરયોનાના 
દદદીઓ માટે ફરજ બજાવતાં આવા એડહયો્ ડયોકટરયો, નસયો, 
ફામા્યપ્સસટ, ટે્પ્નપ્શયન તેમજ વગ્ય-૪ના ્મ્યચારીઓને પણ આ 
જ રિ્ારે મે, જુન અને જુલાઇ એમ ૩ માસ માટે માનદ વેતન 
આપવાનયો સર્ારે પ્નણ્યય ્યયો છે.  

ગજુરાતમા ંઆવલેી આમદી હયોકસપટલયોમા ં્ યોરયોનાના દદદીઓને 
સારવાર મળી રહે તે માટેનું આયયોજન ્રવામાં આવી રહ્ં છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ આ જાહેરાત ્રતાં જણાવયું 
હતું ્ે, ગુજરાતમાં ્ચછ, જામનગર, અમદાવાદ અને વડયોદરામાં 
આમદી હયોકસપટલયો છે. ગુજરાતની આમદી હયોકસપટલયો ્યોરયોનાના 
દદદીઓ માટે ઉપલબધ થઈ શ્ે તે માટેના રિયત્યો હાથ ધરવામાં 
આવયા છે. આ માટે ભારત સર્ારે પણ આહ્ાન ્યુિં હતું.

આ સંદભવે આમદીના અપ્ધ્ારીઓ સાથે ગુજરાતના 
અપ્ધ્ારીઓ બેઠ્ ચાલી રહ્ાં છે અને ગુજરાતને વધુ બેડ મળે 
તે દદશામાં રિયત્યો ચાલી રહ્ાં છે. •
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પ્રતયેક નાગડરકની આરોગય સુખાકારી માટે સજ્જ ગુજરાત
સમગ્ર	દેશ	ક�ેર�ેિ�	મહ�મ�રી	સ�મે	લડી	રહ�ે	છેિ.	ર�જ્ય	સરક�ર	પણ	િ�ગનરક�િેે	સ�રી,	સસતી	અિે	ઝડપી	
ઓર�ેગય	સુનવિ�	મળી	રહે	તે	મ�ટે	પૂરી	નિષ્�થી	ક�ય્ય	કરી	રહી	છેિ.	સરક�રિી	સ�થ	ેર�જ્યિી	સ�મ�જજક	સંસ્�ઓે,	
સવે�ભ�વી	લ�ેક�ે	પણ	ક�ેર�ેિ�	દદદીઓેિી	સ�રવ�રમ�ં	મદદ	કરી	રહ�	છેિ.	ર�જ્યિ�	નવનવિ	જજલલ�ઓેમ�ં	સરક�ર	
દ્�ર�	હ�ેસસપટલિી	સુનવિ�	અિે	ક્ષમત�મ�ં	વિ�ર�ે	કરવ�મ�ં	ઓવ�ે	છેિ.	ઓ	ઉપર�ંત	લ�ેક�િેે	ઘરઓંગણે	ઓર�ેગય	
સુનવિ�	ઉપલબિ	કર�વવ�	િનવંતનર	રથ,	દવ�ઓેિંુ	ય�ેગય	નવતરણ	વગેર	ેસગવડ	કરવ�મ�ં	ઓવી	છેિ.	ર�જ્યિ�	
નવનવિ	જજલલ�મ�ં	ઓર�ેગય	સુનવિ�	અંગિેી	નવગત�ે	અત્રે	પ્રસતુત	છેિ.	

ભરૂચ
ભરૂચ પ્જલ્ાના ગ્રામય અને 

અબ્યન પ્વસતારના લયો્યોન ેઘર આંગણે 
આરયોગય સારવાર મળી રહે તે માટે 
પ્જલ્ા ્લે્ટર ડૉ. એમ.ડી.મયોદડયા 
અને પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્ી 
અરપ્વંદ પ્વજયનના સીધા માગ્યદશ્યન 
હેઠળ પ્જલ્ા આરયોગય અપ્ધ્ારી ડૉ. 
દુલેરાની રાહબરીમાં ૩૩ જેટલા 
ધનવંતદર રથ પ્જલ્ાનાં ગ્રામય અને 
શહેરી પ્વસતારયોમાં આરયોગય સેવાઓ 
પૂરી પાડી ઉત્ૃઠિ ્ામગીરી ્રી રહ્ા 
છે. ધનવતંરી રથ દ્ારા ભરૂચ પ્જલ્ામાં 
૯૯૬૭૭૩ લયો્યોના આરયોગયની 
તપાસ ્રવામાં આવી છે. 

આ ધનવંતદર રથમાં મેદડ્લ 
ઓદફસર અન ેપેરા મદેડ્લ સટાફ દ્ારા 
આરયોગયની ્ ામગીરી ્ રવામાં આવી 
રહી છે. ધનવંતદર રથ મયોબાઈલ 
રિાથપ્મ્ આરયોગય ્ેનદ્રની ગરજ સારે 
છે. જેમાં તાવના, શરદી ઉધરસના, 
ડાયાપ્બટીસના, બલડ રિેશરના તેમજ 
દુખાવયો ચામડીના અને અનય રયોગયોના 
દદદીઓના આરયોગયની તપાસ ્રી આયુરની દવાઓ આપવામાં 
આવી રહી છે આરયોગયના ્મદીઓ દ્ારા તમામને સયોપ્શયલ 
દડસટનસીંગ અન ેમાસ્ની ઉપયયોગીતા અન ેસનેટેાઇઝરના ઉપયયોગ 
પ્વશે માપ્હતી આપવામાં આવી હતી. 

ભાવનગર
્યોરયોનાનુ ંસકં્રમણ રાજયમાં ધીમ ેધીમ ેવધી રહં્ છે તને ેધયાનમાં 

રાખીન ેભાવનગર શહેર-પ્જલ્ામા ંઅગમચતેી રૂપ ે્ યોરયોનાના ્ ેસના 
રિમાણમા ંજરૂરી બડે ઉપલબધ બન ેત ેમાટે પ્જલ્ા વહીવટી તતં્ર દ્ારા 
શ્ી પ્વવે્ાનંદ હયોપ્મયયોપેપ્થ્ મેદડ્લ ્યોલેજ & હયોકસપટલ, 
ભાવનગરન ે૧૫ જનરલ બડે અન ેH.D.U. ના ૧૦ બડે મળી ્ ુલ 

૨૫ બડેની પરવાનગી સાથ ે્ યોપ્વડ-૧૯ 
હયોકસપટલ તરી્ે ચલાવવાની મજંરૂી 
સાથ ેઆરયોગય પ્વભાગની જોગવાઈઓ 
મજુબ સગેમનેટ-૧ મજુબ ્યોપ્વડ ્ેર 
હયોકસપટલ તરી્ે ચલાવવાની મજંરૂી 
આઇસયોલેશન અને સારવાર માટે 
આપવામા ંઆવી છે. તવેી જ રીત ેશ્ી 
બજરંગદાસબાપા આરયોગયધામ, 
સદપ્વચાર જનરલ હયોકસપટલ & નપ્સિંગ 
હયોમ અને શ્ી રૂદ્ર હયોકસપટલ & 
આઇ.સી.યુ.્ ેરને ્યોરયોનાના બેડ 
વધારવાની મજંરૂી સદંભવે પરવાનગી 
સાથે ્યોપ્વડ-૧૯ હયોકસપટલ તરી્ે 
ચલાવવાની મંજૂરી સાથે આરયોગય 
પ્વભાગની જોગવાઈઓ મજુબ ્યોપ્વડ 
્ેર હયોકસપટલ તરી્ે ચલાવવાની મજંરૂી 
આઇસયોલેશન અને સારવાર માટે 
આપવામા ંઆવી છે. 

ઉલ્ખેનીય છે ્ે, આ રીત ેહવે 
ભાવનગર શહેરની ૧૯ હયોકસપટલયોને 
્યોપ્વડ-૧૯ હયોકસપટલ તરી્ે માનયતા 
છ ે.  જેમ ાં  જનરલન ા  ૨૭૩ , 
H.D.U.ની ૨૫૧, I.C.U.ની ૬૩, 

N.I.C.U.ની ૩ મળી ્ુલ ૫૯૦ બડે ્યોરયોના માટે આરપ્ક્ષત 
રખાયા ંછે. ઉપરયોતિ હયોકસપટલયોમા ંઆરયોગય અન ેપદરવાર ્લયાણ 
પ્વભાગની જોગવાઈઓ મુજબ પ્નધા્યદરત ્રેલ દરે સારવાર 
આપવામા ંઆવશ.ે તેનાથી વધ ુદર લઇ શ્ાશ ેનહીં. આ ઉપરાતં 
ભાવનગર પ્જલ્ાન ેવધ ુ૧૦ સજંીવની રથ પ્શક્ષણ રાજયમતં્રી શ્ી 
પ્વભાવરીબને દવનેા હસતે અપ્યણ ્ રવામાં આવયા હતા. મતં્રીશ્ીએ 
જણાવય ુહતુ ્ ે, બીજા ૧૦ સજંીવની રથ ભાવનગર પ્જલ્ાન ેમળશ.ે 
આ ઉપરાતં અનય બીજા ૭ ધનવતંદર પણ ભાવનગર પ્જલ્ાને 
મળવાના છે. જ ેઈમરજનસી સવેા માટે તહેનાત ્રવામા ંઆવશ.ે

્યોરયોનાની બીજી લહેર વચ્ચે ઓકકસજનની જરૂદરયાત 
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ધરાવતાં દદદીઓની સખંયા વધવાના ્ ારણ ેઓદ્સજનનયો વપરાશ 
થઈ વધી રહ્યો છે તયારે અગાઉની ૧૦ હજાર લીટરની ક્ષમતાની 
પ્લવિીડ ઓકકસજન ટેં્, ૫ હજાર પ્લટરની ક્ષમતાની ક્રાયયો 
પ્લપ્વિડ ઓકકસજન ટેં્, ઉપરાંત વધારાની ૨૦ હજાર લીટરની 
ક્ષમતાની પ્લવિીડ ઓકકસજન ટેં્ સથાપ્પત ્ રવાથી હયોકસપટલની 
ક્ષમતા ૩૫ હજાર લીટરની ક્ષમતાની થઇ જશે. સર ટી. હયોકસપટલ 
પાસ ે૧૦ હજાર લીટર ક્ષમતાની પ્લવિીડ ઓકકસજન ટેં્ ઉપરાતં, 
તાજેતરમાં સથાપ્પત ૫ હજાર પ્લટરની ક્ષમતાની ક્રાયયો પ્લપ્વિડ 
ઓકકસજન ટેં્, ૭ કયુપ્બ્ મીટરનાં એ્ એવાં ૪૦૦ જમબયો 
ઓકકસજન પ્સપ્લનડર અને ૧૦૦ લીટરના ૧૬૫ નાના 
ઓકકસજન પ્સપ્લનડર હાલમાં વપરાશમાં છે. 

વડોદરા
વડયોદરામા ં મ્રપરુા ખાત ેઆવલેી એ.બી.ઇનડસટ્ીઝ જીવન 

રક્ષામાં અપ્નવાય્ય ઉપયયોગીતા ધરાવતા મકેસ રિયોટયોન પલસ વકેનટલટેર 
બનાવ ેછે અન ેગુજરાત સપ્હત દેશના પ્વપ્વધ રાજયયોન ેપરૂા પાડે 
છે.્યોરયોના સામેની લડતમા ંઆ ્ ંપનીએ તતં્રન ેખબૂ ઉપયયોગી જીવન 
રક્ષ્ યયોગદાન આપયુ ંછે અન ેમજબૂત પીઠબળ પરૂ ંપાડ્ુ ંછે. ખાસ 
ફરજ પરના અપ્ધ્ારી અન ે પ્શક્ષણ સપ્ચવ ડયો.પ્વનયોદ રાવ ેઆ 
્ંપનીના અસાધારણ અન ેજીવન રક્ષ્ યયોગદાન પર રિ્ાશ પાડતા 
તમેના આ માનવીય અપ્ભગમને દદલથી પ્બરદાવયયો છે.

તાજતેરમા ંબ ેઅઠવાદડયા પહેલા ંઆ 
્ંપની એ માત્ર ટેલીફયોની્ પ્વનતંીન ેમાન 
આપીને રૂ.8 ્રયોડની દ્ંમતના 120 
વકેનટલટેર નામ માત્રના ભાડાથી વડયોદરાના 
્યોપ્વડ દદદીઓ માટે ્ામચલાઉ ઉપયયોગમાં 
લવેા સમંપ્ત આપી હતી. તેમનુ ંઆ સૌજનય 
દદદીઓની જીવનરક્ષામાં ખબૂ ઉપયયોગી બની 
રહ્ ંછે.

આ ્ંપની પાસે હાલમાં દેશના 
પ્વપ્વધ રાજયયોમાથંી વકેનટલટેરની મયોટી 
માંગ છે તેમ છતાં ્ંપનીએ ગુજરાત 
મદેડ્લ સપ્વ્યપ્સસ ્ૉપયોરેશન પ્લપ્મટેડના 
માધયમથી ખરીદવાના છે તવેા, વડયોદરા 
માટે વધ ુ100 વકેનટલટેર અગ્રતાના ધયોરણે 
એ્ સપ્તાહમા ંપરૂા પાડવા સમંપ્ત આપી 
છે. સામાનય રીત ેઆવયો ઓડ્યર પરૂયો ્ રતા 
એ્ મપ્હનાનયો સમય લાગી શ્ે. ડયો.રાવે 
આજ ેઆ ્ંપનીની મલુા્ાત લીધી તયારે 
આ માનવતાભયા્ય સૌજનય માટે ્ ંપનીના 
એમ.ડી.શ્ી અશયો્ભાઇ પટેલ અન ેટીમને 
દદલથી ધનયવાદ આપયા હતા.

ગાંધીનગર
ગાંધીનગર પ્જલ્ામાં ્ યોરયોનાને પ્નયંત્રણમાં લાવવાના રિયાસ 

હાથ ધરાયા છે. પ્જલ્ાના ગ્રામય પ્વસતારમાં આરયોગયલક્ષી સેવાને 
વધ ુસદુૃઢ બનાવવા માટે આરયોગય તતં્ર દ્ારા ૧૦ ધનવંતદર આરયોગય 
રથ ફેરવામાં આવી રહ્ા છે. છેલ્ા ૧૫ દદવસમાં આ આરયોગય 
રથ દ્ારા ૪૬૨ ગામના ૨૪,૮૭૬ નાગદર્યોની આરયોગયની તપાસ 
્રી છે. આ આરયોગય રથ દ્ારા તા. ૦૯ થી તા. ૨૩મી એપ્રિલ, 
૨૦૨૧ એટલે ્ે છેલ્ા પંદર દદવસમાં પ્જલ્ાના ચાર તાલુ્ાના 
૪૬૨ ગામયોમાં આરયોગય લક્ષી સેવા આપી છે. 

ગાધંીનગર પ્જલ્ા આયવુવેદ ્ચરેી દ્ારા રયોગ રિપ્ત્ાર્ શપ્તિ 
વધારવા માટે આયવુવેદ ઉ્ાળાનંુ પ્વતરણ ્ રવામા ંઆવ ેછે. છેલ્ા 
દશ દદવસમા ં૮, ૯૬, ૬૦૮ વયપ્તિઓન ેઉ્ાળાનુ ંપ્વતરણ ્ રવામાં 
આવયુ ંછે. તેમજ ૨૪,૯૯૪ વયપ્તિઓન ેસશંમવટીનુ ંઅન ે૫૨,૩૫૫ 
વયપ્તિઓન ેઆસવેપ્ન્ આલબમ દવાનુ ંપ્વતરણ ્ રવામા ંઆવયંુ છે. 
પ્જલ્ામા ં ગાધંીનગર તાલુ્ ાના ૪૬, માણસા તાલુ્ ાના ૧૮, 
દહેગામ તાલુ્ ાના ૫ અન ે્ લયોલ તાલુ્ ાના ૧૧ ગામયોમા ંઆયુવવેદ 
ઉ્ાળાનુ ંપ્વતરણ વયવસથા ્ રવામા ંઆવી છે. છેલ્ા દશ દદવસમાં 
ગાધંીનગર તાલુ્ ાના ૬,૨૩,૨૩૫ વયપ્તિઓ, દહેગામ તાલુ્ ામાં 
૨૪,૮૪૮ વયપ્તિઓ, ્લયોલ તાલુ્ામા ં૮૪,૪૪૬ અન ેમાણસા 
તાલુ્ામા ં૧,૬૪,૦૭૯ વયપ્તિઓન ેઉ્ાળાનયો લાભ લીધયો છે.

ગીર-સોમનાથ
ગીર-સયોમનાથ પ્જલ્ામાં વૈપ્શ્્ 

મહામારી ્યોરયોનાને માત આપવા 
રાજય સર્ારની રિપ્તબદ્ધતા સાથે 
પ્જલ્ા ્લે્ટર શ્ી અજયરિ્ાશના 
માગ્યદશ્યન હેઠળ વહીવટીતંત્ર સાથે 
આરયોગય પ્વભાગ સમગ્ર પ્જલ્ામાં 
સઘન ્ામગીર ી  ્ર ી  રહ્ં  છ ે. 
્યોરયોનાગ્રસત દદદીન ેતાત્ાપ્લ્ સારવાર 
મળે તેની ત્ેદારી રાખવામાં આવી 
રહી છ ે.  પ્જલ્ામાં  ૮ ખાનગી 
હયોકસપટલને ્યોપ્વડ-૧૯ હયોકસપટલ 
તરી્ે માનયતા આપવામાં આવી છે. 
તાલુ્ા મથ્ે ્યોપ્વડ ્ેસ સેનટર શરૂ 
્રવામાં આવી રહ્ા છે.

પ્જલ્ામાં ૩૪ ધનવંતદર રથ દ્ારા 
દરરયોજ ૧૬૦૦થી વધુ લયો્યોના 
આરયોગયની તપાસણી ્રવામાં આવી 
રહી છે. રિાથપ્મ્ આરયોગય ્ેનદ્ર-૨૯, 
સબ સનેટર-૧૭૪, અબ્યન હેલથ સનેટર-
૪ દ્ારા લયો્યોના આરયોગયની તપાસણી, 
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રસી્રણ, ્યોરયોના ટેસટીંગની ્ામગીરી ્રવામાં આવી રહી છે. 
ગીર-સયોમનાથ પ્જલ્ાના વડામથ્ વરેાવળ શહેરમાં ૯ જગયા પર 
આરયોગય પ્વભાગ દ્ારા ્ યોરયોના ટેસટીંગ માટેના સનેટરયો શરૂ ્ રવામાં 
આવયા છે. જયા લયો્યોના પ્વના મૂલયે ્યોરયોના ટેસટીંગ ્રી 
આપવામાં આવે છે.

બોટાદ
બયોટાદ પ્જલ્ામાં ્યોરયોના રસી્રણ ્ામગીરીમાં બયોટાદ 

પ્જલ્ામાં ૪૫ વર્યથી વધુ વયના ્ુલ ૪૩૫૦૬થી વધુ લયો્યોને 
રસી અપાઇ છે. જમેાં બયોટાદ તાલુ્ામા ં૧૬૮૮૮, ગઢડા તાલુ્ ામાં 
૧૬૨૮૮, બરવાળા તાલુ્ામાં ૪૯૩૦ અને રાણપુર તાલુ્ામાં 
૫૪૦૦ મળીન ે્ ુલ ૪૩૫૦૬ લયો્યોન ે્ યોરયોના સામ ેરક્ષણ આપતી 
રસી આપવામાં આવી છે.

દેવભયૂપ્મ દ્ારકા
દેવભપૂ્મ દ્ાર્ામા ં્ યોપ્વડ-૧૯ રયોગની સારવાર મળેવવામા ં્ યોઈ 

મશુ્લી ન પડ ેતમેજ સથાપ્ન્ ્ક્ષાએ જ ગણુવતાસભર આરયોગયની 
સારવાર સરળતાથી મળી રહે તે હેતથુી ખંભાલીયા નગરપાપ્લ્ા 
પ્વસતારમાં ર૦૦ બેડની સુપ્વધાયુ્ત ્યોપ્વડ ્ેર સેનટર અને 
આઈસયોલશેન સનેટર ્ાય્યરત ્રવામા ંઆવી છે. નવીન ્યોપ્વડ ્ેર 
સનેટર અન ેઆઈસયોલેશન સનેટરમા ંરિારંપ્ભ્ તબ્્ે ર૦ ઓ્સીજન 
સપુ્વધા વાળા બડે સપ્હત ્ ુલ ર૦૦ બડે 
ઉપલબધ ્રવામાં આવયુ છે. આ 
સેનટરમાં પ્જલ્ા પંચાયત અંતગ્યત 
આરયોગય પ્વભાગમાં ફરજ બજાવતા 
એમ.બી.બી.એસ. તબીબયો, આયુર 
તબીબયો અન ે પરેામડેી્લ ્મ્યચારીની 
ટીમયો બનાવી રાઉનડ ધ ્ લયો્ દદદીઓને 
જરૂરી સારવાર આપવામા ંઆવશ.ે આ 
સેનટર ખાતે માત્ર સર્ારી ્યોપ્વડ 
હયોકસપટલ ખાતેથી રીફર ્રવામાં 
આવલે દદદીઓન ેદાખલ ્ રી ઓ્સીજન 
બડે હેઠળ સારવાર આપવામા ંઆવશ.ે 
આ ્યોપ્વડ ્રે સેનટરમાં સારવાર 
મળેવતા તમામ દદદીઓ માટે પ્ન:શલુ્ 
ભયોજનની વયવસથા પણ ્ રવામાં આવલે 
છે. જે ્યોપ્વડ-૧૯ ના દદદીઓ હયોમ 
આઈસયોલેશન સારવાર મેળવવાને 
લાય્ હયોય પરંત ુતમેના ઘરે અલાયદા 
રૂમની વયવસથા ઉપલબધ ન હયોય તવેા 
દદદીઓ આ સનેટર ખાત ે દાખલ થઈ 
સર્ારની ગાઈડલાઈન મજુબ સારવાર 
મળેવી શ્શ.ે 

મપ્હસાગર 
પ્જલ્ા આરયોગય તતં્ર દ્ારા હાથ ધરાયલે રસી્રણ ઝુબંશે હેઠળ 

મહીસાગર પ્જલ્ામા ંઅતયાર સુધી હેલથ ્યોરયોના વયોદરયર, ફ્રનટ 
લાઈન વયોદરયર, ૪૫ થી ૫૯ અન ે૬૦ વર્યથી વધુ ઉંમરના ્ુલ 
૨,૭૧,૦૨૬ નાગદર્યોએ ્યોરયોના રસી્રણ ્રાવી ્યોરયોના સામે 
આરયોગય સુરક્ષા ્ વચ મળેવયુ ંછે. ૨૫મી એપ્રિલ સધુીમા ંબાલાપ્સનયોર 
તાલુ્ ામા ં ૪૧૨૮૬,સતંરામપરુ તાલુ્ ામા ં ૭૧૨૭૭, લણુાવાડા 
તાલુ્ ામા ં૭૩૦૦૦, ખાનપરુ તાલુ્ ામા ં૨૪૩૮૯, ્ ડાણા તાલુ્ ામાં 
૩૨૯૩૫ અન ેપ્વરપરુ તાલુ્ ામા ં૨૮૧૬૨ મળી પ્જલ્ાન્ા ્ુલ 
૨,૭૧,૦૨૬ જટેલા હેલથ ્યોરયોના વયોદરયર, ફ્રનટ લાઈન વયોદરયર, 
૪૫ થી ૫૯ અન ે૬૦ વર્યથી વધ ુ ઉંમરના શહેરી અને ગ્રામય 
પ્વસતા૩રયોના નાગદર્યો દ્રારા ્યોરયોના વકેસીનશેન ્રાવયુ ંછે.

પ્જલ્ામાં આ લખાય છે તયારે ૬૦૨૭ આરયોગય ્યોરયોના 
વયોદરયર, ૯૧૪૩ ફ્રનટ લાઈન ્યોરયોના વયોદરયર, ૪૫ થી ૫૯ 
વર્યના અને ૬૦ થી વધુ ઉંમરના ૨,૧૧,૭૦૬ જેટલા નાગદર્યોને 
્યોરયોના રસી મૂ્વામાં આવી છે. તેમજ પ્જલ્ામાં ૨,૨૬,૮૭૬ 
નાગદર્યોને ્યોરયોના રસીનયો રિથમ તેમજ ૪૪,૧૫૦ નાગદર્યોને 
રસીનયો બીજો ડયોઝ આપવામાં આવયયો છે.

પાટણ
્યોરયોના મહામારીના મુશ્ ેલ 

સમયમાં છેવાડા પ્વસતારયોમાં વસતા 
નાગદર્યોને સમયસર સઘન સારવાર 
ઉપલબધ થાય તે માટે પ્જલ્ા ્ લેકટર 
શ્ી સુરિીત પ્સંઘ ગુલાટીના માગ્યદશ્યન 
હેઠળ પ્જલ્ા આરયોગય તંત્ર દ્ારા 
વારાહી તથા સમી ખાતેના સામૂપ્હ્ 
આરયોગય ્ેનદ્રયોમાં ઓકકસજનની 
સુપ્વધા ધરાવતા બેડની વયવસથા 
્રવામાં આવી છે. જે અંતગ્યત 
સાતંલપરુ તાલુ્ ાના વારાહી સામપૂ્હ્ 
આરયોગય ્ેનદ્ર ખાતે ઓકકસજનની 
જરૂદરયાતવાળા દદદીઓ માટે ૧૪ 
બેડની વયવસથા ઊભી ્ રવામાં આવી 
છે. સાંતલપુર તાલુ્ાના અંતદરયાળ 
ગામયોમાથંી આવતા દદદીઓન ેવારાહી 
ખાતે સમયસર સઘન સારવાર મળી 
રહે તે હેતુથી ૧૪ બેડ ધરાવતા 
સામપૂ્હ્ આરયોગય ્ ેનદ્રમા ંઓકકસજન 
સપલાયની  વયવસથા  ્રવામાં  
આવી છે. •

આયોજન
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માત્ર ત્રણ ડદવસમાં તબીબી સાધનોથી સજ્જ ૧પ૦ એમ્યુલન્સ સેવારત
મુખય મંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 

્યોરયોના સંક્રમણના ્પરા ્ાળમાં નવી 
૧પ૦ એમબયુલનસ સેવાઓ માત્ર એ્ જ 
સપ્તાહમા ંસપંણૂ્ય સપુ્વધાઓથી સજ્જ ્ રીને 
નાગદર્યો-દદદીઓની સેવામાં સમપ્પ્યત 
્રવાની આગવી સંવેદના દશા્યવી છે. 
મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ 
રાજયમાં ્ચછથી ડાંગ સુધીના સમગ્ર 
પ્વસતારના ્યોરયોના દદદીઓને વેળાસર 
એમબયુલનસ સેવા મળી રહે તે માટે આ 
નવી ૧પ૦ એમબયુલનસને ગાંધીનગરથી 
પ્જલ્ાઓમાં રિસથાન ્રાવયું હતું. 

મુખયમંત્રીશ્ીએ એ્ સપ્તાહ પહેલાં 
્યોર ્પ્મદટની બેઠ્માં તવદરત પ્નણ્યય 
લઇને નવી ૧૫૦ એમબયુલનસ તાત્ાપ્લ્ 
મળી જાય તે માટે યુદ્ધના ધયોરણે ્ ામગીરી 
્ ર વ ા  આ ર યો ગ ય તં ત્ર ને  આ પે લ ા 
દદશાપ્નદટેશયોને પગલે રાજય સર્ારે 
ર૬.૩૮ ્રયોડના ્ુલ ખચવે માત્ર એ્ જ 
અઠવાદડયામાં સમગ્ર રિપ્ક્રયાઓ પૂરી ્રી 
આ એમબયુલનસ  આરયોગય સેવા ્ાફલામાં 
સેવારત ્રી દીધી છે. આ નવી ૧પ૦ 
એમબયુલનસમાં ઓકકસજન સપુ્વધા, જરૂરી 
તબીબી સાધનયો અને પેરામેડી્લ સટાફ 
સપ્હતની સગવડયો માત્ર ત્રણ જ દદવસના 
પ્વક્રમસજ્ય્ સમયમાં પૂણ્ય ્રી દેવામાં 
આવી છે. 

આ ૧પ૦ એમબયુલનસ  સેવાઓ માત્ર 
સપ્તાહના સમયગાળામાં ખરીદીથી માંડી 
રજીસટે્શન અને સુપ્વધા સજ્જતા સાથે 
્ાય્યરત થઇ જ ન શ્ે તેવી દલીલયો-ત્્ક 
ગુજરાત સર્ાર સામે ્રનારા લયો્યો માટે 
મુખય મંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના 
નેતૃતવની પારદશદી પ્નણા્યય્ સર્ારે આ 
અશ્યને શ્ય બનાવીન ે્ યોરયોનાના ્ પરા 
્ાળમાં જનસેવા-રિજાલક્ષી સેવાનું ઉતિમ 
ઉદાહરણ પુરૂં પાડયું છે. 

્યોરયોના સંક્રમણની વયાપ્તાના આ 
સમયમાં રાજયમાં ડાંગ જેવા અંતદરયાળ 
પ્વસતારથી માડંી ્ ચછના સરહદી ક્ષતે્ર સધુી 
જરૂરતમંદ દદદીઓની સારવાર માટે આ 
એમબયુલનસ  સેવાઓ સુસજ્જ છે. એટલું 
જ નપ્હ, જી.પી.એસ પ્સસટમ, સમાટ્ય ફયોન, 

અનુભવી અને તાલીમબદ્ધ ્મ્યચારીઓ 
દ્ારા આ સેવાઓનું પેપરલેસ દડઝીટલી 
મયોપ્નટરીંગ સી.એમ ડેસ્ બયોડ્ય દ્ારા થઇ 
શ્શે. આ નવી ૧પ૦ એમબયુલનસ સવેાઓ 
્ાય્યરત થઇ જતાં રાજયમાં ્યોરયોના 
સંક્રપ્મત વયપ્તિઓની સારવાર માટેની 
સજ્જતામાં વધુ સગવડ જોડાઇ જવાથી 
સમયસર, તવદરત સુપ્વધા મળશે અને આ 
આરયોગય સેવા જીવનરક્ષ્ બની રહેશે. 

એમબયુલનસને પ્જલ્ામાં સેવારત 
થવા રિસથાન અવસરે પ્શક્ષણ મંત્રી શ્ી 
ભૂપેનદ્રપ્સંહ ચુડાસમા, અપ્ધ્ મુખય 
સપ્ચવ શ્ી એમ. ્ ે. દાસ, આરયોગય અગ્ર 
સપ્ચવશ્ી ડૉ. જયંપ્ત રપ્વ તેમજ વદરઠિ 
સ પ્ ચવ યો -અ પ્ ધ ્ ા ર ીઓ  ઉપ ક સ થત  
રહ્ા હતા. •

ગાંધીનગરમાં "કોરોના સેવાયજ્ઞ"
ગાંધીનગરમાં રાજભવન ખાતે 

ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાય્ય 
દેવવ્રતની રિરેણાથી શરૂ થયેલા ં "્યોરયોના 
સેવાયજ્" અંતગ્યત એ્ લાખ પાયાના 
્યોરયોના વયોદરયસ્ય સુધી જીવન ઉપયયોગી 
વસતુઓની ્ીટ પહોંચાડવાના જન-
અપ્ભયાનનયો રિાર ંભ મુખયમંત્રી શ્ી 
પ્વજયભાઇ રૂપાણીએ ્રાવયયો હતયો. 11 
હજાર દ્ટના રિથમ જથથાને રિસથાન 
્રાવતા મુખયમંત્રી શ્ી પ્વજયભાઇ 

રૂપાણીએ જણાવયુ ંહતંુ ્ે, રાજય સર્ારે 
વયથા નહીં, વયવસથાના ્મ્યમંત્ર સાથે 
્યોરયોના સકં્રમણ સામ ેજગં છેડ્યો છે. 

રાજયપાલશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં્ ે, રાજય 
સર્ારે તમામ રિ્ારાના સંસાધાનયો સાથે 
સકં્રમણના સામના માટે બહઆુયામી વયૂહ 
અપનાવયયો છે. ્યોરયોના સામનેા આ જગંમાં 
રસી્રણના શસત્રથી પ્વજય મળેવવા તમેણે 
સૌન ેઅનુરયોધ ્યયો હતયો. 

આ રિસંગે "્યોરયોના સેવાયજ્"માં 

સહયયોગ આપનારા દાનશે્ઠિીઓનું  
રાજયપાલશ્ીએ અપ્ભવાદન ્યુિં હતંુ. 
એ્ લાખ ્ીટ પૈ્ીનયો રિથમ જથથયો 
જામનગર-રાજ્યોટ- પ્વસતાર માટ ે 
મયો્લવામાં આવયયો હતયો.

રાજભવન ખાતે "્યોરયોના સવેાયજ્" જન 
અપ્ભયાનમા ંમખુય સહયયોગ આપનારા શ્ી 
અપ્મતાભ શાહ અન ેતમેની સવયસંવેી સસંથા 
"યુવા અનસટયોપેબલ"ની સેવા રિવૃપ્તિને 
રાજયપાલશ્ીએ પ્બરદાવી હતી.  •

આસપાસ
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કોરોના સામે અડીખમ રાજયનું આરોગય તંત્ર
્યોરયોનાના ્પરા ્ાળમાં સમગ્ર આરયોગય તંત્ર અડીખમ રહી 

ફરજ બજાવી રહ્ં છે. મેડી્લ સટાફથી માંડીને તબીબયો દદદીઓની 
સવજનની જેમ દર્ાર લઇ રહ્ાં છે. અમદાવાદ સપ્વપ્લ 
હયોકસપટલમાં એમબયુલનસમાં રાહ જોતા દદદીઓને પણ જે તે સથળે 
જ રિાથપ્મ્ સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. તયો સાચી 
સમજણમાં જ સલામતી હયોવાનયો મત પ્નષણાત તબીબયોએ વયતિ 
્યયો છે. ્યોરયોના સામે આરયોગય તંત્રની મહેનત રંગ લાવી રહી 
છે, સવસથ થઇ પનુઃ ઘરે જતા દદદીઓ પણ આરયોગય ્ મ્યચારીઓની 
સેવાને પ્બરદાવી રહ્ાં છે.

ગેરસમજ દયૂર કરવી જરૂરી
્યોરયોના સારવાર અંગે ગેરસમજૂ દૂર ્રતાં ડૉ. અતુલ પટેલ 

્હે છે ્ ે, જેઓ સવસથ છે 
તેમણે પ્બનજરૂરી રીત ે
વધારાની દવાઓ ન 
લેવી જોઇએ. ્ારણ ્ે 
આ  દ વ ા ઓ ન ી 
આડઅસરયોને લીધે એવું 
લાગે ્યોરયોના આગળ 
વધવાનું ચાલું થયું છે. 
દદદીને લાંબા સમય સુધી 
જો તાવ રહેતયો હયોય ( 
૧૦૧/૧૦૨ ડીગ્રી) અને 
એ તાવ પેરાસીટામયોલ 
નામની દવાથી ્ નટ્યોલમાં 
ન આવતયો હયોય તયો 
ચયોક્કસ તરત જ તમારા 
ડૉકટરનયો ્યોનટે્ ્રવયો 
જોઈએ. આ ઉપરાંત દદદીને બાથરૂમમાં જઈને આવે અને થયોડયો્ 
થા્ લાગે અથવા તયો શ્ાસ લેવાની,  શ્ાસ ચડવાની રિપ્ક્રયા 
ચાલુ થાય તયો તરત જ એણે સમય બગાડ્ા પ્વના એના ફપે્મલી 
ડયોકટરનયો સંપ્્ક ્રવયો જોઈએ.  એ જ રીતે દદદીનું જે સેચયુરેશન 
ઓકકસમીટર પર ૯૪ થી ઓછું બતાવે તયો સમય બગાડ્ા વગર 
તરત જ ડયોકટરની સલાહ લઇ અને દાખલ થઈ જવું જોઈએ.

રેમડેપ્સપ્વર દવાની જરૂર ્યારે પડે?
આ રિશ્નનયો ઉતિર આપતા ડયો. અતુલ પટેલ ્હે છે ્ે,  

જયારે દદદીના શરીરમાં ઓકસીજનનું રિમાણ ૯૪ થી ઓછંુ 
થાય, શરીરના બંને  ફેફસામાં નયુમયોપ્નયા હયોય અને એને 

ઓકકસજન થેરાપીની જરૂર પડે. આ એ્  રેમડેસીવર દવા 
આપવા માટેનું ઈકનડ્શેન છે. આનયો અથ્ય એ થયયો ્ે દરે્ 
્યોરયોનાના દદદી ્ે જેનંુ પ્નદાન થયંુ છે તેને રેમડેપ્સપ્વર નામનું 
ઇનજેકશન લેવાની ્ યોઈ જરૂર નથી...એનાથી ્ યોઈ મયોટયો ફાયદયો 
દદદીના શરીરમાં જોવા નથી મળતયો. રેમડેપ્સપ્વર એ ્યોઈ જીવ 
બચાવે તેવી ્ે રામબાણ દવા નથી, એટલે તે મેળવવા માટે 
ભાગદયોડ ્રવાની જરૂર નથી. આ  ઇનજેકશન અંગે ગેરસમજ 
દૂર ્રવી જ રહી...

કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા 
રસીકરણ સૌથી મોટું હપ્થયાર

આ રયોગને અટ્ાવવા માટે વર્ય 2021મા આપણી પાસે 
રસી્રણ મયોટુ હપ્થયાર 
છે. દરે્ વયપ્તિએ રસી 
લેવ ી  જ જોઇએ. . . 
તે ન ા થ ી  સં ક્ર મણને 
આપણે આગળ વધતુ 
જ રૂ રથ ી  અટ ્ ા વ ી 
શ્ાય. બીજો ફાયદયો એ 
છ ે ્ ે રસી લીધેલા 
વયપ્તિનુ ં્ યોરયોનાન ેલીધે 
મૃતય ુથવાનયો દર ખબૂ જ 
ઓછયો હયોઈ શ્ે છે...
ત્રીજો ફાયદયો એ થશે ્ે 
અમુ્ દદદીઓને તયો 
્યોરયોનાનું ઇનફેકશન  જ 
નહીં થવા દે એટલે તમે 
ઇ નફ ેકશનથ ી  બચ ી 

શ્શયો. સામાનય રીતે જે વેકકસન લીધા પછી જે આડઅસર થાય 
છે તે વેકકસનની અંદર જે આપણે ્યોરયોના સામે રક્ષણ માટે 
એનટીબયોડી બનવા માટેનું જે તતવ આપણે  ઈનજે્ટ ્યુિં છે તેને 
પારખીને શરીર તેના આધારે રિપ્તભાવ આપે છે. તેના ્ારણે 
આપણને હાથ -પગ દુખે અને તાવ આવે છે, જેને આડઅસર 
નહીં પણ અસર ્હી શ્ાય. ્ારણ ્ે વેકકસન લઈશું તયો જ 
્યોરયોનાના સંક્રમણની ચેઈન તયોડી શ્ીશુ...

ડયો.અતુલ પટેલ SMS (એસ.એમ.એસ ) એટલે સયોશયલ 
દડસટકનસંગ,  માસ્ અને સેપ્નટાઈઝેશનને સૌથી મહતવનું ગણાવે 
છે. સયોશયલ દડસટકનસંગને આપણે દૈપ્ન્ જીવન રિપ્ક્રયાનયો પ્હસસયો 
બનાવવયો જરૂરી છે.

અમદાવાદ રાઉન્ડ અપ
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સોલા પ્સપ્વલમાં ઓક્સજનનો 
જથથો મળે તેવી સુચારુ વયવસથા

્યોપ્વડના દદદીઓની સંખયામાં અસાધારણ વૃપ્દ્ધના પગલે 
સર્ારી હયોકસપટલમા ંક્ષમતા-વૃપ્દ્ધ માટેની ્ ામગીરી યદુ્ધના ધયોરણે 
હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ સયોલા પ્સપ્વલ 
હયોકસપટલમાં દદદીઓને રિાણવાયુ(ઓકકસજન)નયો પૂરતયો પુરવઠયો 
પ્વક્ષેપરપ્હત મળી રહે તે દદશામાં ્ાય્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. 

સયોલા પ્સપ્વલમાં બે મપ્હના પહેલા જયારે ્યોપ્વડની કસથપ્ત 
ગંભીર ન હતી તયારે દૈપ્ન્ ધયોરણે અંદાજે ૫૦ લાખ લીટર 
ઓકકસજનનયો વપરાશ થતયો હતયો, તે વપરાશ આજે વધીને 
લગભગ બમણયો એટલે ્ે ૧ ્રયોડ લીટરે પહોંચયયો છે. તયારે 
પ્જલ્ા વહીવટીતંત્ર એ ્યોઈ પણ રિ્ારની કસથપ્તને પહોંચી 
વ ળ વ ા  મ ા ટ ે સુ દ્ર ઢ 
આયયોજન હાથ ધયુિં છે. 
આ  આ ય યો જ ન ન ા 
ભ ાગર પે  છ  ટનન ી 
ઓકકસજન  ટેન્ (ટાં્ ી) 
ઈનસટયોલ ્ રવામાં આવી 
રહી છે. અગાઉ જયારે 
્યોપ્વડની ગંભીર કસથપ્ત 
ન હતી તયારે પાંચ ટનની 
ક્ષમતાવાળી ટેન્ રયોજ 
એ્ વાર જ ભરવી 
પડતી હતી, પણ આજે 
ઓકકસજનનયો પુરવઠયો 
વ ધુ  જો ઈ ત યો  હ યો ઈ 
ઓ ક ક સ જ ન  ટ ેન ્ 
દદવસમાં ત્રણ થી ચાર 
વાર ભરવાની ફરજ પડે છે, તયારે હવે આ નવી વયવસથા ઉભી 
્રવાથી સમયનયો બચાવ થશે અને દદદીને ઓકકસજનનયો જથથયો 
પ્વક્ષેપરપ્હત મળી શ્શે. તેમ જ પૂરતા રિેશરથી મળી રહેશે. 

નોંધપાત્ર બાબત એ છે ્ ે પ્વજ્ાન અન ેટે્નયોલયોજી પ્વભાગના 
સપ્ચવ શ્ી હાદરત શલુિાના વડપણ હેઠળ સયોલા પ્સપ્વલ હયોકસપટલ 
ખાતે દદદીઓને ઉતિમ સુપ્વધાઓ મળી રહે તે માટે યુદ્ધના ધયોરણે 
્ાય્યવાહી ્ રવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ પ્જલ્ા ્ લેકટર શ્ી 
સંદદપ સાગલેએ નયોન-્યોપ્વડ દદદીઓની પણ પ્ચંતા ્રી તેમને  
પણ ઓકકસજનનયો પૂરતયો પુરવઠયો મળી રહે તે માટે તા્ીદ ્રી 
હતી. પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્ી અરણ મહેશ બાબુએ પણ 
પ્જલ્ા વહીવટીતંત્રને દદદીઓની સુપ્વધાઓ, ઓકકસજન સપલાય 
અને દદદીઓના ભયોજન જવેા શે્ણીબદ્ધ મદુ્ાઓ પર અપ્ધ્ારીશ્ીઓને 
જરરી દદશા-પ્નદટેશ આપયા હતા.

અમદાવાદ પ્સપ્વલમાં છેલ્ા ૧૫ ડદવસમાં 
અદંાજ ે૭૬૪ ટન ઓક્સજનનો વપરાશ થયો

્યોરયોનાની બીજી લહેરમા ંશહેરમા ંવધી રહેલા ્ યોરયોના સકં્રમણને 
્ારણ ેઓકકસજનની જરૂદરયાત ધરાવતા ્યોરયોનાગ્રસત દદદીઓની 
સખંયામા ંનોંધપાત્ર વધારયો થયયો છે. પ્સપ્વલ હયોકસપટલની  ડઝેીગ્નટેેડ 
હયોકસપટલમા ંદાખલ દદદીઓન ેપરુતા રિમાણમા ંઓદ્સજનનયો જથથયો 
ઉપલબધ થાય ત ેમાટે પ્સપ્વલ તતં્ર અથાગ રિયાસયો ્ રી રહ્ ંછે. માચ્ય 
મપ્હનામા ંદરરયોજ દરરયોજ 13 ટન જટેલી ઓદ્સજનની જરૂદરયાત 
રહેતી હતી. આજ ે્ યોરયોનાની બીજી લહેરમા ંઓકકસજનની જરૂદરયાત 
ધરાવતા દદદીઓની સખંયા વધવાના ્ારણ ેહાલમા ંદરરયોજ ૫૫ ટન 
જટેલા ઓદ્સજન પરુવઠાનયો વપરાશ થઈ રહ્યો છે. છેલ્ા પદંર  
દદવસમા ંઅદંાપ્જત ૭૬૪ ટન ઓકકસજનનયો વપરાશ થયયો છે.

પ્સપ્વલ હયોકસપટલની 
્યોરયોના ડેઝીગ્નેટેડે 1200 બેડ 
હયો કસપટલ અને  મંજુશ્ી 
હયોકસપટલમાં ઓદ્સજનની 
જરૂરીયાતને પહયોચી વળવા 
માટે તબક્કાવાર આધુપ્ન્ 
ટ ેન્યો ઈનસટયોલ ્રવામાં 
આવી છે. જેમાં 1200 બેડ 
હયોકસપટલમાં  ૨૦,૦૦૦ 
પ્લટરની ટેન્, જયારે મંજુશ્ી 
હયોકસપટલમાં  ૨૦,૦૦૦ 
લીટરની ટેન્ અને પ્સપ્વલ 
પ્બલ ડ ીંગમ ાં  ૨૦ ,૦૦૦ 
લ ી ટ રન ી  ક્ષમત ા વ ાળ ી 
ઓકકસજન ટેં્ સથાપ્પત 

્રવામાં આવી છે. આમ ્ુલ 
૬૦,૦૦૦ લીટર ઓકકસજન ટેન્યોની ક્ષમતા સાથે ્યોરયોનાગ્રસત 
દદદીઓની સારવાર ્રવામાં આવી રહી છે. પૂરતી માત્રામાં 
પ્લપ્વિડ ઓકકસજન ટેન્ દ્ારા રલયોલેસ ઓકકસજનની વયવસથા 
ઉપલબધ થતાં ્યોરયોનાગ્રસત દદદીઓની વધુ સારી રીતે સારવાર 
શકય બની છે. 

પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં દાખલ ્ યોપ્વડ-૧૯ના દદદીઓને કયારેય 
ઓકકસજનની તંગી નોંધાઇ નથી. દરે્ ્યોરયોના સંક્રપ્મત 
દદદીઓના બેડ સુધી જરૂદરયાત મુજબ પૂરતી માત્રામાં ઓકકસજન 
મળી રહે તે માટે હયોકસપટલ તંત્ર સજ્જ છે. ઓકકસજન સુપ્વધાના 
્ારણે પ્ક્રટી્લ ્ંડીશનના દદદીઓની સઘન સારવાર ્રી તેમને 
ઝડપથી સવસથ ્રવામાં મદદ મળી રહી છે. સટયોરેજ ્ેપેપ્સટી 
વધવાથી વધુ સમય માટે ઓકકસજનનયો સટયોરેજ રાખી શ્ાય 
છે.  હાલ તમામ ટેન્યોને દદવસમાં સરેરાશ બે થી ત્રણ વાર 

અમદાવાદ રાઉન્ડ અપ
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દરફીલ ્રવામાં આવે છે.
અમદાવાદ પ્સપ્વલ 

હયોકસપટલ અને ્યોપ્વડ 
ડેઝીગે્નટ ેડ હયોકસપટલમાં 
ઓકકસજનની  લ ાઇન 
સેનટ્લાઇન ્રેલ હયોવાથી 
ક ય ા ર ેય  ઓ ક ક સ જ ન 
ખૂટવાની શકયતા રહેતી 
નથી. ઓકકસજન ટેન્માં 
ઓદડયયો-પ્વડીયયો અલામ્ય 
સેટ ્રેલા છે. જે પ્નધા્યરીત 
્રેલા ચયોક્કસ સતરે  પહોંચે 
તયારે ઓકકસજન સપલાય 
્રતી ્ ંપની વયોરસએપ પર મસેજે 
પહોંચી જાય છે. જેથી ખૂબ જ ઝડપથી જે-તે ્ંપની દ્ારા સથળ 
પર પહોંચીને ટેં્ ભરી દેવામાં આવે છે. 

વયોડ્યમા ંસારવાર લઇ રહેલા દદદીની સવાસથય કસથપ્ત ન ેઆધારે 
તનેી ઓકકસજનની જરૂદરયાત નક્કી ્ રવામા ંઆવ ેછે. ઓકકસજન 
સપલાય ્ રતા મશીનની સાથ ેહ્મીડીફાયર જોડાયલે હયોય છે. જમેાં 
ઓકકસજન જયારે ફેફસા સધુી પહોંચ ેછે ત ેરિપ્ક્રયાન ેભેજયતુિ 
રાખવામા ંમાટે તમેા ંપાણી (દડસટીલ વયોટર) ભરવામા ંઆવ ેછે. આ 
પાણી ખાલી થઇ જાય ત ેછતાયં ઓકકસજનનયો રિવાહ પ્નયપ્મત 
વહેંતયો રહે છે... માટે પાણી ખાલી થઇ જવાથી ઓકકસજનનયો 
સપલાય ફેફસામા ંજતયો અટ્ી જતયો નથી.

‘ટીમ અમદાવાદે’ દદશીઓને આપી હૈયાધારણા ઃ 
કહ્ં, “સરકાર આપની સેવામાં”

વૈપ્શ્્ મહામારીમાં ્દાચ એવું પહેલીવાર એવું બની રહ્ં છે 
્ે સવજનયો પણ દદદી પાસે જતા ડરે, પણ જનસેવાને વરેલી ‘ટીમ 
અમદાવાદ’ ્ યોપ્વડગ્રસત દદદીઓના વયોડ્યમાં જઈ તેમના ખબર-અતંર 
પૂછયા અને અનય પ્જલ્ા વહીવટીતંત્ર માટે રિેરણારપ ્ામગીરી 
્રી. અમદાવાદ સયોલા પ્સપ્વલ હયોકસપટલના નયોડલ ઓદફસર અને 
સપ્ચવ શ્ી હાદરત શુલિાની આગેવાનીમાં પ્જલ્ા ્લેકટર શ્ી 
સંદદપ સાગલે, પ્જલ્ા પ્વ્ાસ અપ્ધ્ારી શ્ી અરણ મહેશ બાબુ  
અને સયોલા પ્સપ્વલ સુપ્રિટેનડેનટ ડયો.પીનાબહેન સયોનીએ સયોલા 
પ્સપ્વલ હયોકસપટલના ્યોપ્વડ વયોડ્યમાં જઈ દદદીઓના ખબર અંતર 
પૂછયા અને દદદીઓને હૈયાધારણ આપી ્ે, પ્ચંતા ્રશયો નહીં. 
સર્ાર આપની સેવામાં રાત-દદવસ ્ાય્યરત છે. 

‘ટીમ અમદાવાદ’એ ્યોપ્વડગ્રસત દદદીઓને મળીને તેમનું 
મનયોબળ વધાયુિં હતું અને તેમને અહેસાસ ્રાવયયો ્ે આ સં્ટના 
સમયમાં સર્ાર આપની સાથે છે. ‘અપ્ધ્ારીશ્ીઓએ તેમને 

તમામ સારવાર અને 
સુ પ્ વ ધ ા ઓ  ઉ પ લ બ ધ 
્રાવવાની ખાતરી આપી 
હતી. સેવા પરમયો ધમ્ય’ના 
ધ યે ય મં ત્ર ને  વ ર લે ા 
્મ્યયયોગીઓએ વેનટીલેટર 
વયોડ ્ય , આઈસીયુ વયોડ ્ય , 
ઓકકસજન વયોડ ્ય અને 
બાયપેપ વયોડ્યની મુલા્ાત 
લ ી ધ ી  હ ત ી . 
અપ્ધ્ારીશ્ીઓએ આ 
મુલ ા ્ ાત  દર પ્મય ાન 
દદદીઓ પાસેથી સારવાર, 
ઓકકસજનની ઉપલબધતા, 

આહાર અને સવચછતા જેવા મુદ્ે રિપ્તભાવયો મેળવયા હતા. 
એટલંુ જ નહીં, ‘ટીમ અમદાવાદ’એ સયોલા પ્સપ્વલ 

હયોકસપટલના તબીબયો, આરયોગય્મદીઓ, સફાઈ્મદીઓને મળીને 
તેમની સેવાભાવનાને પ્બરદાવી હતી અને તેમનું મનયોબળ વધાયુિં 
હતું .  ઉચ્ચ અપ્ધ્ારીશ્ીઓની આ મુલા્ાતના પગલે 
આરયોગય્મદીઓના મુખ પર સંતયોરનયો અનેરયો ભાવ જોવા મળતયો 
હતયો. આમ, ‘સવથી ઉપર સેવા’નયો ભાવ ધરાવતા અપ્ધ્ારીની 
્યોપ્વડગ્રસત વયોડ્યની મુલા્ાતે એ પુરવાર ્યુિં છે ્ે કયારે્ સવજન 
પણ દદદીને છયોડે, પણ સર્ારના હૈયે તયો હંમેશા નાગદર્નું પ્હત 
જ રહેલું છે. અને ગમે તેવા ્પરા સંજોગયોમાં પણ તે નાગદર્યોની 
સાથે છે.

ઓક્સજન ટેન્કમાં વેપોરાઈઝરનું મહતવ
 ઉલે્ખનીય છે ્ ે, ઓકકસજન ટેન્યોમા ંહાઈ ્ ેપપે્સટી ધરાવતંુ 

ઓકકસજન ટે્ં  સાથે વેપયોરાઇઝર પણ ્ાય્યરત હયોય છે. 
ઓકકસજનની સપલાય બે રિ્ારે ્રવામાં આવતી હયોય છે. એ્ 
રિવાહી અને બીજુ વાયુ સવરૂપે. ઓકકસજન પ્લવિીડ સવરૂપમાં 
હયોવાથી તેને સીધયો ઉપયયોગમાં લઈ શ્ાતયો નથી, પણ તેને 
વેપયોરાઈઝર મશીનના માધયમથી વાયુ સવરૂપમાં પદરવપ્ત્યત ્યા્ય 
બાદ ્યોપ્વડ હયોકસપટલના દરે્  વયોડ્યમાં પાઈપલાઈન મારફતે 
્યોરયોના સંક્રપ્મત દદદીઓની સારવાર માટે સપલાય ્રવામાં આવે 
છે. ટેં્માં રહેલયો પ્લ્વીડ ઓકકસજન (-૧૯૬ દડગ્રી સેકલસયસ) 
તાપમાન ધરાવતયો હયોય છે. જેને દદદીના રૂમ ટેમપરેચરમાં ૩૦ થી 
૩૫ દડગ્રીએ લાવવયો જરૂરી હયોય છે, આ રિપ્ક્રયા દરપ્મયાન 
પાઈપલાઈન પર બરફ જામી જતયો હયોય છે, જેને અટ્ાવવાં માટે 
પણ વેપયોરાઈઝરનયો ઉપયયોગ થાય છે.  •

અમદાવાદ રાઉન્ડ અપ
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રાજકોટ રાઉન્ડઅપ

“ટીમ” રાજકોટ સામે કોરોનાની ડાંડી થશે ડયૂલ!
પ્વશ્વયાપી ્યોરયોનાની મહામારીને ્ાબૂમાં રાખવા માટે 

મુખયમંત્રીશ્ી પ્વજયભાઇ રૂપાણીના માગ્યદશ્યન હેઠળ રાજય 
સર્ાર દ્ારા છેલ્ા એ્ વર્યમા ંઅને્  પ્વધ પગલા લવેામા ંઆવયા 
છે. ્યોરયોનાના દદદીઓને બચાવવા માટે તાત્ાપ્લ્ ઉભી થયેલી 
જરૂદરયાતયોન ેપહોંચી વળવા રાજય સર્ારે યદુ્ધના ધયોરણ ે્ ામગીરી 
આરંભી છે.્યોરયોનાના દદદીઓની સારવાર માટે મદેડ્લ સપુ્વધાઓ 
જરૂદરયાતયોને પહોંચી વળવા માટે પ્જલ્ા તંત્ર દ્ારા તાત્ાપ્લ્ 
વયવસથાઓ સુપ્નપ્ચિતમાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે પ્જલ્ા્ક્ષાની 
્યોપ્વડ હયોકસપટલ, ઓકકસજન, રેમડેપ્સપ્વર ઇનજેકશન, 
હેલપલાઇન, વકેનટલેટર, એમબયલુનસ, ધનવતંરી-સજંીવની આરયોગય 
રથ, ્ યોરયોના ટેસટ અન ેત ેમાટેની લેબયોરેટરી સપ્હતની સપુ્વધાઓનયો 
સમ ા વે શ  થ ા ય  છ ે. 
તદ્ઉપરાતં ટ્ીટમનેટ ઓન 
કવહલની સવલત ્ે જેમાં 
દદદીને જે તે વાહનમાં જ 
સ ારવ ાર  આપવાન ી 
વયસથા ્ રવામા ંઆવી છે. 
આ  સુ પ્ વ ધ ા  અ ને 
્ ા મગ ી ર ી નું  સ તત 
ઉચ્ચ્ક્ષાએથી પ્નરીક્ષણ 
્રાઇ રહ્ ંછે. તબીબયોની 
ટીમની રાઉનડ ધી લિયો્ 
દદદીઓની સારવાર માટે 
્રવામાં આવી રહેલી 
મહેનત રંગ લાવી રહી 
છે અન ેરયોજરેયોજ દદદીઓ 
સાજા થઇ ઘરે જઇ રહ્ાં 
છે. તમેણ ેપણ રાજય સર્ારના પ્નદટેશયોથી આપવામા ંઆવી રહેલી 
સારવાર અને સુપ્વધાને પ્બરદાવી છે. 

રાજકોટ કલેકટર કચેરીમાં  
રેમડેપ્સપ્વર કંટ્ોલરૂમ

્યોરયોનાની બીજી લહેરમાં દદદીઓ વધતા સારવારમાં જેને 
ખરેખર જરૂદરયાત છે તેવા દદદીઓન ેરેમડેપ્સવીર ઈનજે્ શન મળી 
રહે તે માટે રાજય સર્ારના માગ્યદશ્યન મુજબ રાજ્યોટ પ્જલ્ાને 
પૂરતા રિમાણમાં દવાનયો જથથયો ફાળવવામા ંઆવી રહ્યો છે. રાજ્યોટ 
પ્જલ્ામાં રેમડેપ્સવીર ઇનજેકશન ડયોકટરના પ્રિકસક્રપશન મુજબ 
પુરતા રિમાણમાં દદદીઓને મળી રહે તે માટે ્લે્ટર શ્ી રેમયા 
મયોહન, અપ્ધ્ ્ લકેટર પદરમલ પંડ્ાના માગ્યદશ્યન હેઠળ ્ લે્ ટર 

્ચેરી ખાતે હયોકસપટલયોમાંથી આવતી ઇનજે્શનની જરૂદરયાતને 
ઓનલાઇન ડયોકયમુનેટ તપાસીન ેમજંરૂ ્ રવામા ંઆવ ેછે. ્ લે્ ટર 
્ચરેી ખાત ેરેમડપે્સવીર ઇનજે્ શનની જરૂદરયાત અગંનેી મજંરૂીઓ 
તત્ાલ આપવા માટે ્યોમપયુટરાઇઝડ ્ંટ્યોલરૂમ રાઉનડ ધ લિયો્ 
શરૂ ્રવામાં આવયયો હતયો. આ ્ંટ્યોલરૂમમાં બે  મામલતદાર શ્ી  
એચ.સી.તન્ના અને શ્ી ઉતમ ્ાનાણી પણ દેખરેખ રાખી રહ્ા 
છે. જયારે જુદી જુદી ત્રણ પ્શરટમાં ૧૨ જેટલા ્મ્યચારીઓ સેવા 
આપી રહયાં છે.

મામલતદાર શ્ી ્ાનાણીએ જણાવયું હતું ્ે ્ંટ્યોલ રૂમ ખાતે 
જુદી જુદી ્યોપ્લંગ હેલપલાઇન શરૂ ્રવામાં આવી છે. જેમાં 
હયોકસપટલના રિપ્તપ્નપ્ધ ફયોન નંબર ઉપર દદદીનું આધાર્ાડ્ય, 

પ યો પ્ ઝ દ ટ વ  દ ર પ યો ટ ્ય , 
પ્રિકસક્રપશન અને પ્નયત 
ઇનડેન ફયોમ્ય મયો્લે છે. 
જેના આધારે તાત્ાપ્લ્ 
મંજૂરી આપી દ ેવામાં 
આવે છે. દદદીના સગાને 
ઇનજેકશન માટ ે ્યોઈ 
મુશ્ેલી રહેતી નથી અને 
તે થ ી  જ  ્ ા ય ્ય વ ા હ ી 
હયોકસપટલ અને ્ંટ્યોલ 
રૂમ  વચ્ચે  થ ાય  છ ે. 
એરિુ વ લ  મળત ા  જ 
હયોકસપટલના રિપ્તપ્નપ્ધ 
અથવા તે અપ્ધ્તૃ ્રે 
તેને આ ડૉકયુમેનટ લઈને 
્ ુંડ લ ી ય ા  ્ યો લે જ ન ા 

મધયસથ પ્વતરણ ્ેનદ્ર ખાતેથી ઇનજેકશન આપવામાં આવે છે. 
ઇનજે્શનની જરૂદરયાત ૨૪ ્ લા્ દરપ્મયાન સૌથી વધુ બપયોર 
થી સાંજના અરસામાં આવતી હયોવાથી આ સમયગાળામાં 
્મ્યચારીઓ દ્ારા પ્વશેર ્ામગીરી ્રવામાં આવે છે.

્લેકટર ્ચેરીનાં ્નટ્યોલ રૂમમાં રાજ્યોટની રિાઇવેટ ૩૩ 
હયોકસપટલયો અન ેપ્જલ્ાના ગ્રામય પ્વસતારની ૨૧ હયોકસપટલયોમાથંી 
ઇનજે્ શનની જરૂરીયાતયો આવે છે. અન ે તાત્ાપ્લ્ મજંરૂ ્રી 
દેવામાં આવ ેછે એ્ પણ જરૂદરયાતની પનેડનસી નથી. એ જ રીતે 
્ંુડલીયા ્યોલજે ખાતે પણ તાત્ાપ્લ્ ્ામગીરી ્રવામા ંઆવ ેછે. 
રાજ્યોટ પ્જલ્ામા ંઈનજકેશનનયો પરૂતયો જથથયો છે, નપ્સિંગ હયોમને 
પણ, તબીબના દેખરેખ હેઠળના દદદી માટે પણ તબીબના પ્રિકસક્રપશન 
મજુબ પણ આ ્ામગીરીની સવેા આપવામા ંઆવ ેછે. 
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હોમ આઇસોલેટેડ થયેલા  
દદશીઓ માટે હેલપલાઇન 

્યોરયોનાના દદદીઓની સખંયા વધતા હયોકસપટલયોમા ંદદદીઓ વધી 
રહ્ા છે. જ ેદદદીઓન ેગભંીર અસર ન હયોય તવેા દદદીઓ હયોમ 
આઇસયોલેટેડ  થતા ંહયોય છે. રાજ્યોટમાં ત્રણ ખાનગી હયોકસપટલ 
અન ે્ ેર સનેટર દ્ારા ઘરબેઠા સારવાર ઉપલબધ ્ રવામા ંઆવી છે. 
જેની હેલપલાઇન ્ાય્યરત છે. ખાનગી હયોકસપટલની સેવાની 
જરૂરીયાત હયોય તવેા દદદીઓના સગા સબધંીઓ હેલપલાઇન ઉપર 
સપં ્્ક ્રી શ્ે છે. તેની સાથેસાથ ેતમામ દદદીઓ ઇમરજનસીમાં 
સારવાર, બડે અન ેદવા તમેજ ટેકસટંગ ્રાવી શ્ે તે માટે પ્જલ્ા 
વહીવટી તતં્રના સં્ લનમા ં રાજ્યોટ ખાત ે છ સવેાઓ અગેંની 
હેલપલાઇન શરૂ ્ રાઇ છે.્યોપ્વડ હેલપ લાઇન ગજુરાત સર્ાર દ્ારા 
્ાય્યરત છે. જનેયો નબંર ૧૦૪  છે. જમેા ંબહાર ન  જઇ શ્નાર 
દદ દી  મ ાટ ે ટ ેસ ટ  અને 
ત ા ત ્ ા પ્ લ ્  સ ા રવ ા ર 
સજંીવની રથ- ધનવતંરી રથ 
દ્ારા ્રવામાં આવે છે. 
એમબયુલનસ માટે ૧૦૮ 
તમેજ હયોકસપટલમા ંઉપલબધ 
બેડ માટે ્લે્ટર ્ચેરી 
ખાતે હેલપલાઇન ્ાય્યરત 
છે.રેમડપે્સપ્વર ઇનજકેશન, 
ખાનગી વાહન વયવસથા 
તમેજ રાત્ર ે્ રફયુ દરમયાન 
ઇમજનસી વાહન વયવસથા 
મેળવવા પણ હેલપલાઇન 
શરૂ ્ રાઇ છે. સંપ ્્ક ્ રવાથી 
સવેાઓ મળી રહેશ.ે 

રાજકોટ પ્સપ્વલ હોકસપટલમાં  
“પ્ટ્ટમેન્ટ ઓન કવહલ”

રાજ્યોટ પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં દદદીઓને સતવરે સારવાર મળી 
રહે તે માટે “પ્ટ્ટમેનટ ઓન કવહલ” શરૂ ્ રાઇ છે. જેમાં આવનાર 
દદદીને બેડની સુપ્વધા જો ઉપલબધ ન થઈ શ્ે તેમ હયોય તેવા 
સંજોગયોમાં ૧૦૮, ખાનગી એમબયુલનસ અથવા ્ાર અને દરક્ષા 
જેવા વાહનયોમાં જ દદદીને ચે્ ્રીને જરૂરીયાતની સેવા પુરી 
પાડવામાં આવે છે. મેદડ્લ પ્વભાગ તથા ૩ ડેડી્ેટેડ ઓદફસરયોની 
ટીમ દ્ારા ્ યોઈપણ એમબયુલનસ ્ ે ખાનગી વાહનમાં દદદીઓ આવે 
છે, તેમનું ચે્અપ ્રીને તેમની તપ્બયત અનુસાર દદદીને 
ઈમરજનસી વયોડ્યમાં અથવા દદદીની તપ્બયત અનુસાર સમરસ 
હયોસટેલ વયપ્તિને મયો્લીને ઓકકસજન આપીને જેમનયો જીવ 

બચાવવામાં આવે છે. પ્જલ્ા વહીવટી તંત્રની ટીમ સમરસ ખાતે 
્ાય્યરત છે.ડયો.દ્નલ પટેલ જણાવયું હતું ્ે, દદદીઓને એમબયુલનસ 
ખાનગી વાહનમાં જ ઓકકસજન તથા અનય તા્ીદની સારવાર, 
તપાસ અને રાહત થાય તે માટેની ્ામગીરી તેમને સોંપવામાં 
આવી છે. જેથી સારવાર મેળવવાનયો વારયો આવે તે પહેલા જ 
જરૂરી સારવાર આપીને મહામૂલુ માનવ જીવન બચાવી શ્ાય. 
દદદીઓ અને તેના સગા વહાલાઓને “પ્ટ્ટમેનટ ઓન કવહલ”નયો 
અપ્ભગમને આવ્ાયયો છે. 

પદ્મકુંવરબા સરકારી હોકસપટલમાં ગાયનેક 
ઓપીડીમાં ૯૭૬ મપ્હલા દદશી

પ્સપ્વલ હયોકસપટલ, અબ્યન આરયોગય ્ેનદ્રયો ઉપરાંત પેલેસ રયોડ 
ઉપર આવેલ પદ્મ્ ુંવરબા સર્ારી હયોકસપટલમાં  પણ 

આરટીપીસીઆર અને 
રેપ્પડ એકનટજન ટેસટ થઇ 
રહયા છે. રાજ્યોટની 
મપ્હલાઓની રિસુતા 
મ ા ટ ેન ી  ઝ ન ા ન ા 
હયોકસપટલનયો ગાયને્ 
પ્વભાગ પદ્મ્ ુંવરબા 
સર્ારી હયોકસપટલમાં 
સથળાંતદરત ્રાયયો છે. 
આમ તયો આ હયોકસપટલમાં 
્યોરયોના ટેસટન ેબાદ ્ રતાં 
ન યોન  ્ યો પ્ વ ડન ી  જ 
્ામગીરી થઇ રહી છે. 
દસ દદવસમાં ૯૭૬ પૈ્ી 
્ યોર યોનાના શં્ ાસપદ 
લક્ષણયો ધરાવતી ૧૮ 

ગભ્યવતી મપ્હલાઓના રેપ્પડ એનટીજન ટેસટ ્ રાવાતાં બે રિસૂતા-
મપ્હલાઓ પયોઝીટીવ આવી હતી. જેથી આ બંને મપ્હલાઓને 
પ્સપ્વલ હયોકસપટલ ખાતે દરફર ્રાઇ હતી. તેમ ઇનચાજ્ય 
આરએમઓ ડયો.નુતન લુંગાતરીએ જણાવયું હતું.  આ ઉપરાંત 
સેનટર ઉપર ગાયને્ પ્વભાગ ઉપરાંત વયસ્યો માટે પણ પ્વશેર 
સુપ્વધા છે. 

ઓક્સજન લેવલ ૫૬ થઇ ગયુ હોવા છતાં 
મપ્હલાએ કોરોનાને આપી મહાત

‘‘છેલ્ા એ્ વર્યથી ્યોરયોનાની મહામારીથી બચવા પ્ચવટ 
રાખી હતી. આમ છતાં ્યોરયોના સંક્રમણમાં ઓકકસજન લેવલ 
૫૬ થઇ  જતાં રાજ્યોટ પ્સપ્વલમાં બે દદવસ અને પછીના ચાર 
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દદવસ મને ્ેનસર હયોકસપટલમાં સારવાર માટે મયો્લવામાં 
આવી.’’ આ વાત છ ે ૫૦ વર્યના શ્ી તરૂબેન રમેશભાઇ 
પીઠદડયાની. તેઓને ્યોરયોનાની સારવાર બાદ હયોકસપટલમાંથી 
દડસચાજ્ય ્રાયા હતા. તરૂબેન વધુમાં ્હે છે ્ે, ‘હયોકસપટલમાં 
છ દદવસ સુધી મને પ્નદાન-સારવાર, ઓકકસજન બધુ જ 
પ્વનામૂલયે પૂરં પાડવામાં આવે છે. ખાનગી હયોકસપટલમાં આ 
છ દદવસ માટે મારે લાખયો રૂપ્પયાનયો ખચયો થાત. પપ્ત દરજી 
્ામ ્ રે છે, દી્રયો ઇલે્ટ્ીશયન છે. ્ ામ્ાજમાં મંદી છે. તેમારા 
જેવા પદરવારયો માટે સર્ારી દવાખાના - હયોકસપટલયો આપ્શવા્યદ 
સમા છે. સર્ારી હયોકસપટલ  હવે આધુપ્ન્ બની ગઇ છે. 
ડયો્ટરયો પણ પ્નયપ્મત તપાસવા આવતાં. નસયો દ્ારા દવા, 
ઇંજે્શન સમયસર અપાતું. પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં મને મળેલી 
સારવારથી મને સંપૂણ્ય સંતયોર છે.

દદશીઓના 
સંબંધીઓ માટે  
કરાઇ ભોજન 

વયવસથા 
પદરવારના સભયન ે

્યોરયોના થયયો હયોય અન ેતે 
હયોકસપટલમાં હયોય તેની 
પ્ચંત ામાં  ર ાજ્યોટની 
સમરસ હયોકસપટલ બહાર 
ઉભલેા તનેા સવજનયો રાત્રી 
્રરયનુ ે લીધ ે ભયોજનની 
વયવસથા ્રી શ્તા ન 
હતા. રાજ્યોટની સમરસ 
હયોસટલે હયોકસપટલમાં 
૫૦૦થી વધ ુદદદીઓના સગા સબંધંીઓ ્ે જ ેબહારગામથી આવે 
છે તમેના માટે લયો્ સહયયોગ થ્ી ભયોજનની વયવસથા ઉપલબધ થઈ 
છે. બહારગામથી આવલેા દદદીના સગા સંબધંીઓએ પ્જલ્ા વહીવટી 
તતં્રની આ ્ ામગીરીન ેઆવ્ારી છે. અત્ર ેઉલે્ખનીય છે ્ ે સમરસ 
હયોસટેલના ગ્રાઉનડમા ંદદદીના સગા સબંંધીઓ માટે મડંપ વયવસથા 
્રીન ેહેલપલાઇન અન ેઅનય મદદ માટે વયવસથાઓ ઉભી ્ રવામાં 
આવી છે. તયો રાજ્યોટની પદંડત દીનદયાળ ઉપાધયાય પ્સપ્વલ 
હયોકસપટલની ડઝેીગ્નટેેડ ્ યોપ્વડ હયોકસપટલમાં પ્સપ્વલ હયોકસપટલ પાસે 
રયોડ પર ચૌધરી હાઇસ ક્ૂલ મદેાનમાં મડંપ નાખી દદદીઓને તડ્ાથી 
રક્ષણ આપવામાં આવી રહ્ છે. જયારે પ્જલ્ા ્લે્ ટર શ્ી રેમયા 
મયોહનના માગ્યદશ્યન હેઠળ ્યોરયોનાના દદદીઓના સગા સબંધંીઓ 
માટે પણ સવાપ્મનારાયણ ગુરૂ્ુલ દ્ારા પ્નઃશલુ્ ભયોજનની પણ 
વયવસથા ્રવામા ંઆવી છે. 

સીસીટીવી કેમેરા મયુપ્ઝક થેરાપી અને 
વેલકમ કીટની સુપ્વધા

સમરસ ્ યોપ્વડ ્ ેર સેનટરના સાત માળમાં ૨૨૪ રૂમ આવેલા 
છે. આ તમામ માળ ઉપર દદદીઓની જરૂદરયાત અને લાભાથવે 
રીયલ ટાઇમ ટ્ે્ ીંગ એનડ મયોનીટરીંગ પ્સસટમ(સીસી ટીવી ્ ેમરેા) 
ઉભી ્ રાઇ છે. જેના વડે મયોનીટરીંગ અને દદદીઓ સાથે વાતચીત 
થઇ શ્ે છે. સમરસ ્યોપ્વડ ્ેર સેનટરના સાત માળમાં આવેલા 
તમામ ૨૨૪ રૂમયોમાં મયુપ્ઝ્ પ્સસટમ દફટ ્રવામાં આવી છે. 
જેના પગલે ધાપ્મ્ય્ ભજન-દ્ત્યન વગેરે દદદીઓ સાંભળી શ્શે. 
અને તેઓને માનપ્સ્ અને આધયાકતમ્ ઊજા્ય મળી શ્શે. 
દદદીઓને વેલ્મ ્ ીટ આપવામા ંઆવે છે. જમેા ંદદદીઓએ ્ ાળજી 
રાખવાની માપ્હતીના પેમફલેટ, રિશ, ટુથપેસટ, ઉપ્લયુ, સાબુ, 

નેપદ્ન, પાણીની બયોટલ સપ્હતની 
વસતુઓ આપવામાં આવે છે.

દદશીઓ અને 
તેમના સગાઓ 

માટે પ્વશેષ 
વયવસથા

સમરસ હયોસટ ેલના 
્ ેમપસ ઉપર  પેશ નટ 
ઇનફયોમવેશન પ્સપ્સટમ ઉભી 
્રાઇ છે. જયાં  સાત 
જેટલા  પ્શક્ષ્યો દ્ ાર ા 
દદદીઓની કસથપ્ત પ્વશેની 
મ ા પ્ હ ત ી  દ દ દીઓન ા 
સગાઓને  આપવામાં 
આવે છે. દરરયોજ ડયો્ટરયો 

દ્ારા ૩ રાઉનડ થ્ી દદદીઓની તબીબી કસથપ્તની ચ્ાસણી ્ રવામાં 
આવે છે. અને તેના આધારે સાતેય ફલયોર ઉપરના ફલયોર મેનેજર 
દ્ારા પશેનટ ઇનફયોમવેશન પ્સસટમના પ્શક્ષ્યોન ેદદદીના સટેટસ પ્વશનેી 
માપ્હતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. સમરસ હયોસટેલમાં દદદીઓને 
જોઇતયો સામાન, ભયોજન તેમના સગાઓને આપી જાય છે. આ 
સામાન દદદીઓને પહયોચાડવા માટે પાસ્યલ સુપ્વધાનયો અલાયદયો 
પ્વભાગ પણ સમરસ હયોસટેલના ્ેમપસમાં ઊભયો ્રાયયો છે. જયાં 
પ્શક્ષ્યો દ્ારા દદદીઓના સગા પાસેથી સામાન લઇને દદદીઓને 
પહોંચાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સમરસ હયોસટલે બહાર 
દદદીઓના સગાઓને છાયડયો મળે ત ેમાટે પણ એ્ ડયોમ બનાવાયયો 
છે. જેથી દદદીઓના સગા તડ્ાથી બચી શ્ે. તેમજ ગુરદ્ારા ટ્સટ 
અને સદભાવના ટ્સટ દ્ારા દદદીઓના સગાઓને ભયોજન પણ પૂરં 
પાડવામાં આવે છે. •
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કોરોના સામે નાગડરકોને સુરપ્ક્ત રાખવા સુરત સજ્જ
્યોરયોના સામે રક્ષણ આપવા સુરતનું આરયોગય તંત્ર એડી 

ચયોટીનું જોર લગાવી રહ્ં છે. વધુને વધુ દદદીઓને સુરતની પ્વપ્વધ 
્યોપ્વડ હયોકસપટલમાં સારવાર આપવા વયવસથાને વધુ સુદ્રઢ 
્રવામાં આવી રહી છે. ્યોરયોના સામે રક્ષણ મેળવવા રસી્રણ 
અને માસ્ અસર્ાર્ શસત્રયો છે. સુરતવાસીઓ ્યોરયોનાથી 
સુરપ્ક્ષત રહે એ માટે હાલ ૪૫ વર્યથી વધુ વયના નાગદર્યોનું 
રસી્રણ ્રવાની ઝુંબેશને વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે. 
રસી્રણ ઉપરાંત ઓકકસજન સાથે આઇસયોલેશન સેનટસ્ય શરૂ 
્રવામાં આવી છે. સતત ૧૦૦ દદવસની સારવાર બાદ 
્યોરયોનામુતિ થયેલા તબીબે પલાઝમા દાન ્રીને રિેરણાતમ્ 
દાખલયો પુરયો પાડ્યો હતયો.

યુપ્નવસ્સલ ્ફાઉન્ડેશન દ્ારા રસીકરણ
્યોરયોના સામ ેરક્ષણ મળેવવા રસી્રણ અન ેમાસ્ અસર્ાર્ 

શસત્રયો છે. સુરતવાસીઓ ્યોરયોનાથી સુરપ્ક્ષત રહે એ માટે હાલ 
૪૫ વર્યથી વધુ વયના નાગદર્યોનું  રસી્રણ ્રવાની ઝુંબેશને 
વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે. જેમાં અને્ અગ્રણી સામાપ્જ્ 
સંસથાઓ પણ ખભેખભયો પ્મલાવીને વેકકસનેશનની સેવા માટે 
યયોગદાન આપી રહી છે, તયારે સુરત મહાનગરપાપ્લ્ા, પ્જલ્ા 
પંચાયતની આરયોગય શાખા અન ેપ્વપ્વધ સમાજ અન ેસયોસાયટીઓના 
રિમુખયોના સહયયોગથી  યુપ્નવસ્યલ ફાઉનડેશન દ્ારા મયોટા વરાછા, 
નાના વરાછા, પુણા, વડેરયોડ સપ્હતના હેલથ સનેટરયો પર પ્વનામલૂયે 
રસી મૂ્વાનું શરૂ ્રવામાં આવી છે.

આ સસંથાના અધયક્ષ તથા દેશની ચયોથી રક્ષા પાખં પ્સપ્વલ 
દડફેનસ-અમરયોલી ઝયોનના માનદ્ સપૈ્ન્ શ્ી રિ્ાશ્ુમાર વે્ દરયાએ 
૫૦,૦૦૦થી વધ ુલયો્યોન ે પ્વનામલૂય ે  ્યોરયોના રસી્રણ ્રવાના 
સં્ લપ લીધયો છે, જને ેપણૂ્ય ્ રવા માટે સસંથાના સવેાભાવી સભયયો દ્ારા 
રસી્રણન ેવયાપ્ બનાવાયુ ંછે. સસંથા દ્ારા દ્ારા શરૂ થયલેા આ 
અપ્ભયાનમા ંમયોટા વરાછા ઝયોનના 
સનેટેરી ઇનપકેટર શ્ી ભટ્ટ, આપ્સ. 
અન ેડ.ે ્ પ્મશનરશ્ીના સહયયોગથી 
ફાઉનડશેનની હેલથ ્પ્મટીના શ્ી 
દદવયેશભાઇ પ્શરયોયા, ્ેતનભાઇ 
્ળથીયા, શભુમભાઇ નાવડીયા 
અન ેરાષ્ટ્રસવે્યોની ટીમ ે પ્વપ્વધ 
સંસથાઓ અને ્ંપનીઓનાં 
સમનવયથી રસી્રણની  ્ વાયત 
પૂ ર જો શ મ ાં  ચ ા લ ી  
રહી છે.

કતારગામમાં ઓક્સજન સાથેનું કોપ્વડ 
કેર આઇસોલેશન સેન્ટર

ઘરના એ્ સભયનયો ્યોરયોના દરપયોટ્ય પયોપ્ઝદટવ આવયયો હયોય 
અને ઘરના અનય સભયને ્યોરયોનાનું સંક્રમણ ન ફેલાય તે હેતુસર 
અતયારે સૌથી જરૂરી વયવસથા હયોય તયો એ આઇસયોલેશન વયોડ્યની 
છે તયારે ્યોરયોના સંક્રમણને અટ્ાવવા અને દદદીને મદદ ્રવાના 
હેતુથી સમસત પાટીદાર સમાજ ટ્સટ દ્ારા ્તારગામ-વેડરયોડ 
મેડી્લ એસયોપ્સએશનના સહયયોગથી ૫૪ બેડનું ્યોપ્વડ ્ેર 
આઇસયોલશેન સવેા સેનટર, ્ તારગામ આબંાતલાવડી કસથત સમસત 
પાટીદાર સમાજની વાડી ખાત ેપાપ્લ્ાના ્ પ્મશ્નર શ્ી બછંાપ્નપ્ધ 
પાનીના હસતે ખુલ્ુ મુ્ાયું હતું.

આ આઇસયોલેશન સેનટરમાં જે દદદીને ડયોકટર દ્ારા ઘરે હયોમ 
વિયોરેનટાઇન થવાની સૂચના આપી હયોય અને દદદીને ઘરે અલગ 
રહેવાની સગવડ ના હયોય એવા દદદીઓ તથા હયોકસપટલમાંથી રજા 
લીધા પછી ડયોકટરની દેખરેખની જરૂર હયોય તેવા દદદીઓને આ 
આઇશયોલેશન વયોડ્યમાં રિવેશ મેળવી શ્શે. આ ઉપરાંત દદદીની 
તપાસ માટે ્નસલટનટ ૧૫ ડયોકટરની ટીમ તેમજ પ્વઝીટર ૧૫ 
ડૉકટરયો સાથ ે્ ુલ ૩૦ તજજ્ ડયોકટરયોની ટીમ સવેા આપી દદદીઓને 
દવા પણ પુરી પાડવામાં આવશે.

આ સેનટર પર ્યોરયોનાની સારવાર માટે ઓકકસજન બેડ, 
એમબયુલનસ, દવાઓ, નપ્સિંગ સટાફ, ્યોપ્વડ દરપયોટ્ય, ્યોરયોના 
રસી્રણ ્ેનદ્ર તથા અને્ સુપ્વધા સાથેનું ્યોપ્વડ આઇસયોલેશન 
સેનટર શરૂ ્રવામાં આવયું છે. ઉપરાંત ્યોરયોનાના દદદીઓ 
તણાવમુતિ થાય તે માટે રિપ્તદદન પ્વપ્વધ ્ાય્યક્રમયો યયોજી અને 
એલઇડી સ્ીન દ્ારા મયોટીવેટ ્રવામાં આવી રહ્ાં છે.

મોટા વરાછામાં ઓક્સજન સાથે  
આઈસોલેશન સેન્ટરનો પ્રારંભ

્યોરયોના સં્ટમાં સુરતની 
અગ્રણી સસંથાઓ, વયાપારી મડંળયો, 
ઉદ્યયોગગૃહયો સામાપ્જ્ જવાબદારી 
પ્નભાવવા જાગૃતિ છે, તયારે સાસંદ 
શ્ી સી.આર.પાટીલના માગ્યદશ્યન 
હેઠળ એ્તા ગુ્રપ તથા મયોટાવરાછા 
મડંપ એસયોપ્સયશેનના સહયયોગથી 
મયોટા વરાછા એકસપેદરમેનટલ 
સ્કૂલમાં ઓકકસજન સાથે ૪૦ 
બેડના આઈસયોલેશન સેનટરનયો 
રિારંભ ્રવામાં આવયયો હતયો.

સુરત રાઉન્ડઅપ
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્યોરયોનાના લક્ષણ ધરાવતા અને જેમના ઘરે આઈસયોલેટ થવા 
અલાયદયો રૂમ નથી તેવાં દદદીઓ માટે આ સેનટર વરદાનરૂપ 
બનશે. આઈસયોલેશન સેનટર પર દદદીઓની સારવાર-સેવા માટે 
ડયો્ટરયો અને મેદડ્લ સટાફની સુપ્વધા, જરૂદરયાત જણાય તયો 
એમબયુલનસની વયવસથા, પૌકષ્ટ્ ભયોજન અને શુદ્ધ પાણી, 
સમયાંતરે દદદીઓ સાથે ડયો્ટરયો દ્ારા પરામશ્ય જેવી સુપ્વધા પણ 
ઉપલબધ છે. આ રિસંગે ઓલપાડના ધારાસભય શ્ી મુ્ેશભાઈ 
પટેલ, ડે . મેયર શ્ી દદનેશભાઈ જોધાણી, અગ્રણી શ્ી 
પ્નરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા ઉપકસથત રહ્ા હતા.

સુરત કસમમેર હોકસપટલમાં ૪૨૦ બેડની 
સથાયી વયવસથા ઊભી કરાઇ

્યોરયોના ્ હેર વચ્ચે રાજય સર્ાર તથા મહાનગર પાપ્લ્ાના 
સંયુ્ત રિયાસયોથી ્યોરયોના દદદીઓ માટે આરયોગયની સુપ્વધાઓ 
મળી રહે તે માટે ઝડપથી ઓદ્સજન બડે, આઈ.સી.ય.ુ, વનેટીલટેર 
સપ્હતની વયવસથાઓ ઉભી ્રવામાં આવી રહી છે. સુરત 
મહાનગર પાપ્લ્ા હસત્ની કસમમેર હયોકસપટલમાં અઠવાદડયાના 
ટું્ાગાળામાં નેશનલ મેદડ્લ ્ાઉકનસલ (NMC)ની 
ગાઈડલાઈન અનસુાર ૪૨૦ બડેની સથાયી વયવસથા ઉભી ્ રવામાં 
આવી છે.

મહાનગરપાપ્લ્ાના હાઉસીંગ પ્વભાગના ડેપયુટી ઈજનેર 
શ્ીમતી મેઘાવી દેસાઈએ માપ્હતી આપતા જણાવયું હતંુ ્ે, 
સમીમેર હયોકસપટલમાં મલટીલેવલ પાદ્ ્કગ ખાતે ્યોપ્વડ 
હયોકસપટલમાં હાલ ્ યોરયોનાની સારવાર માટે ૬૪૦ બેડની સુપ્વધા 
ઉપલબધ ્રવામાં આવી છે. નેશનલ મેડી્લ ્ાઉનસીલની 
ગાઈડલાઈન અનુસાર માત્ર અઠવાદડયામાં ગ્રાઉનડ ફલયોર પર 
૧૪૦, પહેલા માળે ૧૪૦, બીજા માળે ૧૪૦ મળી ્ુલ ૪૨૦ 
બેડની સુપ્વધા ઉપલબધ ્ રવામાં આવી છે. તેમણે ્ હ્ં ્ ે, કસમમેર 
મેડી્લ ્યોલેજમાં હાલમાં ૨૦૦ મેડી્લ સીટયો ઉપલબધ છે. 
ભપ્વષયમાં ૨૫૦ સીટયો થાય તયો તે રિ્ારનું ઈનફ્રાસટ્્ચર 
અતયારથી જ ઉભુ ્રવામાં આવયું છે. હાલમાં ્યોરયોનાના 
દદદીઓની સારવાર ્રવામાં આવશે. પણ ભપ્વષયમાં અલગ 
અલગ દડપાટ્યમેનટના વયોડ્ય માટે પણ ઉપયયોગ ્રી શ્ાશે.

શ્ી મેઘાવી દેસાઈએ વધમુા ં્ હ્ં 
્ે, ચયોથા માળે ૫૦ આઈ.સી.ય.ુબડેની 
વયવસથા યુધધના ધયોરણે હાઉસીગ 
પ્વભાગના સટાફ દ્ારા સસંાધનયોની 
મયા્યદા વચ્ચ ે‘વયથા નહી વયવસથા’નયો 
અપ્ભગમ અપનાવીને દદવસ-રાતની 
મહેનતના પદરણામે ઉપલબધ 
્રવામા ંઆવી છે. 

‘ડર કે આગે જીત હૈ’ ઃ ડૉ. ભીડે
્યોરયોના રિથમ અને બીજા ફેઝમાં ્યોરયોનાગ્રસતયોની સારવાર 

્રતાં પ્સપ્વલ અને સમીમેર હયોકસપટલના અને્ ડયોકટસ્ય, નપ્સિંગ 
સટાફ, પરેામદેડ્લ સટાફ ્ યોરયોનાનયો ભયોગ બનયા, પરંત ુઆ ્ યોરયોના 
યયોદ્ધાઓએ સવસથ થઈન ેએમની સારવાર-સવેાન ેઅટ્વા ન દીધી, 
જેનું શે્ઠિ ઉદાહરણ છે સુરત પ્સપ્વલ હયોકસપટલના બાળરયોગ 
પ્વભાગના ડયો. દેવવ્રત ભીડે. ૨૫ વરદીય યુવા પીદડયાટ્ીશયન 
ડયો.ભીડે ૧૩ દદવસની સારવાર બાદ ્ યોરયોનાને હરાવી પુન: ફરજ 
પર હાજર થયા છે. વેકસીનના બંને ડયોઝ લીધા હયોવાથી તેઓને 
સઘન સારવાર લેવાની જરૂર પડી ન હતી. અને આઈસયોલેશનમાં 
રહી જરૂરી સારવાર મેળવયા બાદ સવસથ થઈ ગયા છે.

'ડર એ ્યોરયોનાથી વધુ ઘાત્ વાઈરસ છે, જેથી ડરયો નહીં, 
્યોરયોના સામે આપણી પૂવ્ય્ાળજી જીવાડે અને જીતાડે છે એમ 
તેઓ જણાવે છે.

મૂળ મહારાષ્ટ્રના પૂણેના વતની ડયો.દેવવ્રત ભીડે સુરત 
પ્સપ્વલમાં હયોકસપટલમાં પીદડયાટ્ીશયન તરી્ે ફરજ બજાવે છે. 
ડયો.ભીડેએ જણાવયું ્ે, સુરતમાં ્યોરયોનાના સે્નડ ફેઝનું સંક્રમણ 
તીવ્ર ગપ્તથી વધયું તયારથી સટેમ સેલ પ્બલડીંગ અને દ્ડની 
હયોકસપટલની ્યોપ્વડ ઓપીડીમાં ફરજ પર પ્નયુતિ હતયો, એ 
દરપ્મયાન તા. ૮ એપ્રિલે મને શરદી, ઉધરસ અને નબળાઈના 
લક્ષણયો જણાતા આરટીપીસીઆર ્રાવયયો, જે પયોપ્ઝદટવ આવતા 
પ્સપ્વલ આરયોગય તંત્ર દ્ારા સટાફ માટે પ્નયત ્ રાયલેા વિયોરનટાઈન 
સેનટરમાં આઈસયોલેટ થઈને સારવાર મેળવી હતી.

તેમણે વધુમાં ્ હ્ં ્ ે, સારવારમાં એલયોપેથી્ દવાઓની સાથે 
આયવુવેદદ્ ઔરધીય પદાથયો, ઉ્ાળા, સટીમયલુશેન, ગરમ પાણીનું 
સવેન ્ રવાથી સવાસથયમા ંસધુારયો થયયો. ૧૩ દદવસ વિયોરનટાઈનમાં 
રહી સારવાર મળેવી ્ યોરયોના સામ ેજીત મળેવી છે. હુ ંસપંણૂ્ય સવસથ 
થયયો હયોવાથી ફરીવાર ફરજ પર જોડાયયો છું.

તેમણે લયો્યોને જાગૃપ્તનયો સંદેશ આપતાં ્ હે છે ્ ે, માસ્ અને 
વેકસીન એ ્યોરયોના સામેની લડાઈનું અસર્ાર્ શસત્ર છે. 
ખુલ્ામાં કયારેય પણ માસ્ પ્વના ન ની્ળયો. અવારનવાર હાથ 
ધયોવા અને સયોશયલ દડસટનસ જાળવવાની ટેવને જીવનનયો ભાગ 
બનાવયો. ડર એ્ એવી ચીજ છે જે સવસથ વયપ્તિને પણ બીમાર 

્રી દે છે. એટલ ેપયોતાની જાતને 
મયોટીવેટ ્ રી ભયને દૂર ભગાડયો.

આમ, રેિરણાસત્રયોત બનેલા 
યુવા પીદડયાટ્ીશયન ્યોરયોના 
સામેની લડાઈ જીતી સવસથ થયા 
બાદ ફરી એ્ વાર પ્નઠિાપૂવ્ય્ 
સેવારત બનયા છે. •
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સંસકાર નગરી વડોદરા બની “સેવા નગરી”
સંસ્ારનગરી તરી્ે ઓળખાતા વડયોદરા શહેરન ેનવી ઓળખ 

મળી રહી છે. સંસ્ારનગરી આરયોગયના પ્વરયમાં સેવા નગરી 
બની રહી છે. ્યોરયોનાનયો સામનયો ્રવા સર્ારનું આરયોગય તંત્ર 
ખડે પગે છે તયારે તેમનયો સાથ પ્નભાવવા ધાપ્મ્ય્ સંસથાઓ 
આગળ આવી છે. અટલાદરા, ્ ારેલીબાગ સવામીનારાયણ મંદદર 
આરયોગયધામ બનયાં છે તયો પપ્વત્ર રમજાન માસમાં મકસજદમાં 
પણ ્યોપ્વડ ્ેર હયોકસપટલસ શરૂ ્રાઇ છે. વડયોદરા પ્જલ્ામાં 
રસી્રણ અપ્ભયાનને નાગદર્યોએ વધાવી લીધુ છે તયો બીજી 
તરફ આરયોગય સુપ્વધાની ઉચ્ચ ્ ક્ષાએથી સતત સમીક્ષા ્ રવામાં 
આવી રહી છે. તદ્ઉપરાંત આરયોગય સુપ્વધાઓ વધારવા તરફ 
ધયાન આપવા સાથે વધુને વધુ લયો્યો રસી લે અને સુરપ્ક્ષત થાય 
તેવા રિયાસયો આરયોગય તંત્ર દ્ારા ્રવામાં આવી રહ્ાં છે. અહીં 
વડયોદરામાં થઇ રહેલી આરયોગય પ્વરય્ ્ામગીરીનયો સપ્ચત્ર 
અહેવાલ રિસતુત ્રવામાં આવયયો છે.

વડોદરા પ્જલ્ામાં વેગ પકડતું  
રસીકરણ અપ્ભયાન

પ્વશ્વયાપી ્ યોપ્વડ - ૧૯ મહામારીના સંક્રમણ સામે આરયોગય 
રક્ષા ્ વચ આપતુ ં્ યોરયોના રસી્રણ અપ્ભયાન વડયોદરા પ્જલ્ામાં 
પૂરજોશમાં ચાલી રહ્ં છે. પ્જલ્ા આરયોગય તંત્ર દ્ારા રસી્રણ 
ઝુંબેશ હેઠળ વડયોદરા પ્જલ્ામાં આ લખાય છે તયાં સુધીમાં હેલથ 
્યોરયોના વયોદરયર, ફ્રનટ લાઈન વયોદરયર, ૪૫થી ૫૯ અને ૬૦ 

વર્યથી વધુ ઉંમરના ્ુલ ૩,૦૧,૮૮૮ નાગદર્યોએ રસી લઇ 
્યોરયોના સામે આરયોગય સુરક્ષા ્વચ મેળવયું છે.

્લે્ટર શ્ીમતી શાપ્લની અગ્રવાલે જણાવયું હતું ્ે, વડયોદરા 
પ્જલ્ામાં ૪૭૪૩ નાગદર્યોને ્યોરયોના રસીનયો રિથમ ડયોઝ 
આપવામાં આવયયો છે. વડયોદરા પ્જલ્ામાં તા.22 સધુીમા ં૨૨૨૪૬ 
આરયોગય ્ યોરયોના વૉદરયર, ૨૩૯૪૯ ફ્રનટ લાઈન ્ યોરયોના વૉદરયર, 
૪૫ થી ૫૯ વર્યના ૧,૨૫,૪૨૦ નાગદર્યો અને ૬૦ થી વધુ 
ઉંમરના ૧,૩૦,૨૭૩ નાગદર્યોને ્યોરયોના રસી મૂ્વામાં આવી 
છે. અતયાર સુધીમાં પ્જલ્ામાં ૨,૫૯,૩૧૭ નાગદર્યોને ્યોરયોના 
રસીનયો રિથમ તેમજ ૪૨૫૭૧ નાગદર્યોને રસીનયો બીજો ડયોઝ 
આપવામાં આવયયો છે.

અટલાદરા સવાપ્મનારાયણ મંડદરઃ “મંડદરથી 
આરોગય મંડદર સુધીની સ્ફર”

વડયોદરા તંત્ર દ્ારા બાપસ, અટલાદરાના યજ્પુરૂર સભા સથળ 
ખાતે ૫૦૦ પથારીની સમપ્પ્યત ્યોપ્વડ હયોકસપટલનું પ્નમા્યણ 
્રવામાં આવયું છે. જેનયો રિથમ તબક્કયો ્ાય્યરત થયયો છે.ખાસ 
ફરજ પરના અપ્ધ્ારી અને પ્શક્ષણ સપ્ચવ ડયો.પ્વનયોદ રાવના 
માગ્યદશ્યન હેઠળ અહીં જરૂરી તમામ મેદડ્લ સુપ્વધાઓ ઊભી 
્રવામા ંઆવી છે. ગયોત્રી મદેડ્લ હયોકસપટલની પ્વસતરણ સપુ્વધાના 
ભાગરૂપે યજ્ પુરૂર સભામંડપમાં ્ યોપ્વડ દદદીઓની અહી સારવાર 
્રવામાં આવી રહી છે. બાપસ સંસથાનું સભા મંડપ આજે દદદી 

નારાયણયોની સેવા સારવારનું ્ેનદ્ર 
બનયું છે.

અટલાદરા સવાપ્મનારાયણ 
મંદદરના જ્ાનવતસલ સવામીએ 
જ ણ ા વ યંુ  ્ ે,  બ ી એ પ ી એ સ 
સવાપ્મનારાયણ મંદદર દ્ારા ખાસ 
ફરજ પરના અપ્ધ્ારી ડયો.પ્વનયોદ 
રાવની સાથે થયેલ બેઠ્ મુજબ 
મંદદરના યજ્પુરર સભામંડપમાં 
્યોપ્વડ હયોકસપટલ બનાવવા માટેનું 
સૂચન ્રવામાં આવયું હતું જેનાથી 
અમે પણ ખૂબ જ રિભાપ્વત થયા 
હતા. સસંથાન ેપ્વપદાની આ ઘડીમાં 
્યોરયોનાના દદદીઓની સવેા ્ રવાની 
ત્ મળી છે.

તમેણ ેજણાવયુ ં ્ે, હાલમા ંઆ 
યજ્પરુર શડેમાં જરૂરી તમામ સપુ્વધા 
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ઊભી ્રવામાં આવી છે. સંસથા દ્ારા નયોન 
મદેડ્લ સપુ્વધાઓ જવેી ્ે મયોબાઈલ ટયોઇલેટ, 
બાથરૂમ, એર ્ુલર, પાદ િ્ંગની વયવસથા પરુી 
પાડવામા ંઆવી છે. જયારે રાજય સર્ારે તમામ 
મદેડ્લ સુપ્વધાઓ પરૂી પાડી છે. હાલમા ંઆ 
સનેટરમા ંડયોકટર, નસ્ય દ્ારા ્યોરયોના દદદીઓની 
સારવાર ્રવામા ંઆવી રહી છે. સંસથા દ્ારા 
૬૦૦ જેટલા જરૂદરયાતમંદ અને ગરીબ 
પદરવારયોન ેભયોજન આપી અનયના દઃુખમા ંમદદ 
્રવામા ંઆવી રહી છે. હાલમા ંઅહીં સારવાર 
હેઠળના દદદીઓ માટે ભયોજન રિસાદની સવેા 
સસંથાએ ઉપાડી છે. 

્યોરયોના મહામારીમાં ધાપ્મ્ય્ સંસથાઓએ 
સમાજ રિતયે જેટલું થઈ શ્ે એટલું ્રવાની 
અતયારે જરૂર છે ધાપ્મ્ય્ સંસથાઓ સં્ટની આ 
ઘડીમા ંરિશાસન અને સર્ારન ેમદદ રૂપ થઇ સમાજ રિતય ેપયોતાનું 
ઋણ અદા ્રવું જોઈએ તેમણે ઉમેયુ્ય હતુ.

ગયોત્રી હયોકસપટલના એદડશનલ સુપ્રિટેનડનટ અને આ ્ેનદ્રના 
ઇનચાજ્ય ડયો. સંદીપ શાહે જણાવયુ ં્ ે, ગયોત્રી જી.એમ.ઇ.આર.એસના 
તાબા હેઠળના આ યજ્પુરર સભા મંડપમાં ૩૫૦ બેડની 
ઓકકસજન સુપ્વધા સપ્હતની ્ યોપ્વડ હયોકસપટલ અહીં શરૂ ્ રવામાં 
આવી છે. જનેુ ંતબક્કાવાર પ્વસતરણ ્ રવામા ંઆવી રહં્ છે. અહીં 
હાલ ૨૦૦ જેટલા ્યોરયોનાના દદદીઓને ઓકકસજનની સુપ્વધા 
સાથેની સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આમ, અટલાદરા 
સવાપ્મનારાયણ મંદદર ે ્યોપ્વડના વયવસથાપનમાં સર્ાર સાથે 
સહભાગીદાર બની એ્ નવયો રાહ પ્ચંધયયો છે.

વડોદરાના કારેલીબાગ સવાપ્મનારાયણ 
મંડદરમાં ૫૦ બેડનું કોપ્વડ કેર સેન્ટર શરૂ

્યોરયોનાની પ્વ્ટ પદરકસથપ્તમાં શ્ી જ્ાનજીવનદાસજી સવામી 
્ુંડળધામની રિેરણાથી સવાપ્મનારાયણ મંદદર ્ારેલીબાગ, 
વડયોદરામાં ્યોરયોના દદદીઓની સારસંભાળ માટે ૫૦ બેડનું ્યોપ્વડ 
્ેર સેનટર ્ાય્યરત ્રાયું છે. ્યોરયોના સામેની લડાઇમાં સર્ારની 
સાથે ધાપ્મ્ય્ સંસથાઓનયો પણ સહયયોગ મળી રહ્યો છે. રાજય 
સર્ારની મંજૂરથી ચાલતા ્યોપ્વડ આઇસયોલેશન સેનટરમાં 
વડયોદરાની જાહ્નવી મલટીસપેપ્શયાપ્લટી હયોકસપટલના પ્નષણાત 
ડયોકટરયોની ટીમના સહયયોગથી ્યોરયોના દદદીઓને અસર્ાર્ અને 
સુદ્રઢ સારવાર મળી રહે તેવી સુપ્વધા ઊભી ્રવામાં આવી છે. 
પૂજય શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી તથા સંતયો દ્ારા દદદીઓને 
હૂફં-બળ અન ેરિયોતસાહન પરંૂૂ પાડવા સાથ ેતમેની સાથ ેસવંાદ પણ 
સાધી રહ્ા છે.

વડોદરાની જહાંગીરપુરાની મકસજદમાં 
કોપ્વડ હોકસપટલ 

વડયોદરા શહેરમા ં્ યોરયોના સામનેુ ંયુદ્ધ લડવા મકુસલમ સસંથાઓ 
પણ આગળ આવી છે. જહાંગીરપુરા મકસજદ અને તાંદલજાના 
દારલઉલેમ ખાતે સુપ્વધાસભર ્ યોપ્વડ સેનટર શરૂ ્ રવામાં આવયાં 
છે.જયાં મુકસલમ સમાજના નાગદર્યોને ્યોપ્વડની સારવાર સેવા 
આપવામાં આવી રહી છે. જહાંગીરપુરાના ઇરફાન શેખ ્હે છે 
્ે જહાંગીરપુરા મકસજદમાં ્યોપ્વદની પદરકસથપ્તને ધયાને લઇ 
ઓકકસજનની સુપ્વધા સપ્હતના ૫૦ બેડની વયવસથા ઊભી 
્રવામા ંઆવી છે. તયો શહેરના તાદંલજામા ંવડયોદરા માનવ ્ લયાણ 
ફાઉનડેશન સંચાપ્લત દારલ ઉલેમમાં ૧૪૨ પથારીની સુપ્વધા 
ધરાવતું ્યોપ્વદ ્ેર સેનટર શરૂ ્રવામાં આવયું છે. આ ્યોપ્વડ ્ેર 
સેનટરમાં ઓકકસજનની સુપ્વધા સપ્હત ૧૦ વેકનટલેટર અને 
બાયપેપની સુપ્વધા ઊભી ્રવામાં આવી છે. 

ડભોઇના સામુદાપ્યક આરોગય કેન્દ્રમાં 
કોપ્વડની સારવાર

વડયોદરા પ્જલ્ામાં ડભયોઇ સામુદાપ્ય્ આરયોગય ્ેનદ્ર મથ્ે જ 
હવે ઓકકસજન બેડ સપ્હત ્યોપ્વડની સારવારની સુપ્વધાઓ 
ઉપલબધ ્ રાવવામા આવી રહી છે. ડભયોઈના સામદુાપ્ય્ આરયોગય 
્ેનદ્રમાં ્યોપ્વડની સારવારની સુપ્વધાઓ ઉપલબધ ્રાવવાના 
આયયોજન હેઠળ ઓકકસજન પાઇપલાઇનયો લગાવવામાં આવી 
રહી છે. જેના પદરણામે ઓકકસજન બેડ સારવાર માટે ઉપલબધ 
બનશે. આ સર્ારી દવાખાનામાં મુખયતવે ઓકકસજન બેડ 
સપ્હતની સુપ્વધાઓ ઉપલબધ ્રાવવામાં  આવી રહ્ા છે. દદદીને 
બડે પર જ ઓકકસજન આપી શ્ાય ત ેમાટે પાઇપલાઈઇ બછાવવા 
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સપ્હતની ્ામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છ.ે પૂરતાં 
ઓકકસજનની ખાત્રી માટે આ દવાખાનાને જમબયો પ્સપ્લનડર પૂરા 
પાડવામાં આવશે. આ સામુદાપ્ય્ આરયોગય ્ેનદ્ર ્યોપ્વડ હેલથ 
સનેટર સહ ્ યોપ્વડ હયોકસપટલ તરી્ે સવેાઓ આપશ.ે જરૂરી સટાફની 
પ્નમણું્  અન ેતાલીમનુ ંપણ આયયોજન ્ રી પ્નમણૂ્ આપી દેવામાં 
આવી છે. પ્જલ્ા ્લે્ટરશ્ીએ આ ્ામગીરી યુદ્ધના ધયોરણે પૂરી 
્રાવવા પ્જલ્ા ્ક્ષાએ પ્જલ્ા પુરવઠા અપ્ધ્ારીશ્ીને તથા 
ડભયોઇમા નાયબ ્ લે્ ટર સટેમપ ડુ્ટી-૧, ડભયોઇ મામલતદાર અને 
તાલુ્ા આરયોગય અપ્ધ્ારીને જવાબદારી આપવામાં આવી છે. 
અને ઝડપથી આ ્ામગીરી પૂરી થાય તે માટે સતત સંપ્્ક અને 
માગ્યદશ્યન આપવામાં આવી રહ્ં છે.

વડોદરામાં તંત્રે કયયો  
૨૪ કલાકનો અખંડ પડરશ્મ યજ્ઞ

્યોપ્વડ ્ટયો્ટીને પહોંચી વળવા અને દદદીઓને શકય હયોય 
તેટલી ઉમદા સારવાર સેવાઓ ઉપલબધ ્ રાવવા આરયોગય તંત્રની 
ટીમ વડયોદરા અખંડ પદરશ્મ ્રી રહી છે. તેની એ્ ્ડીના રૂપે 
સમરસ હયોસટેલ ્ યોપ્વડ હયોકસપટલમાં સતત ૨૪ ્ લા્ની અપ્વરત 
મહેનત ્ રી પાંચ વેકનટલેટર સપ્હત ૨૫ બેડનું આઇસીયુ શરૂ ્ રી 
દેવાયંુ હતુ.ં રાપ્ત્રના ત્રણ વાગે આ સુપ્વધા ખાતે એ્ જરૂદરયાતમદં 
દદદીન ેબાયપેપની ઓકકસજન સારવાર પર મકૂયા હતા. વધ ુ૧૦૦ 
આઇસીયુ બેડ તૈયાર ્રી દેવા તંત્ર યુદ્ધના ધયોરણે ્ાય્યરત છે. 

ગોત્રી હોકસપટલમાં તાતકાપ્લક  
બે વેપરાઈઝર વધારાયા

ગયોત્રી હયોકસપટલમાં દદદીઓ માટે જરૂરી ઓકકસજનનયો હેવી 
ફલયો જાળવવા તાત્ાપ્લ્ બે વેપરાઇઝર વધારવામાં આવયા 
છે. ખાસ ફરજ પરના અપ્ધ્ારી ડયો.પ્વનયોદ રાવે જણાવયું ્ે 
ગયોત્રી ખાતેની પ્લ્પ્વડ ઓકકસજન સંગ્રહ ટાં્ીની ક્ષમતા ૨૦ 
ટનની છે.તેની સામે હાલમાં છેલ્ા થયોડા દદવસથી દપૈ્ન્ 
વપરાશ વધીને ૩૦ ટન થયયો છે. તેને અનુલક્ષીને યુદ્ધના ધયોરણે 
અને ત્ ેદારીનાં  પગલાં  તરી્ ે વેપરાઇઝર ્ ેપે પ્સટીનું 
અપગ્રેડેસન ્રવામાં આવયું છે.

કલેકટર શ્ી રણોલીની કોસેરા  
ડાઈગ્ોપ્સસ કંપનીની મુલાકાતે

વડયોદરાનાં ્ લે્ટર શ્ીમતી શાપ્લની અગ્રવાલે પ્જલ્ાની આ 
એ્માત્ર RTPCR ટેસટ દ્ટનું પ્નમા્યણ અને પ્વતરણ ્રતી 
્ંપની રણયોલીકસથત ્યોસેરા ડાયગ્નયોપ્સસની મુલા્ાત લીધી હતી. 
આ ્ંપનીએ ગયા વરવે લયો્ડાઉન દરપ્મયાન ટેસટ દ્ટ પ્વ્સાવી 
હતી. જેનું ઉતપાદન શરૂ ્રી શ્ાય તે માટે વડયોદરા પ્જલ્ા 
વહીવટી તતં્ર ેયથયોપ્ચત તમામ મદદ અન ેસં્ લન ્ રીન ે્ રી હતી. 
આ ્ંપનીએ વર્ય ૨૦૨૦માં ૧૧.૫ લાખ જેટલી અને અતયાર 
સુધીમાં ૧૬ લાખ જેટલી દ્ટ બનાવીને ગુજરાતમાં અને દેશમાં 
પૂરી પાડી છે. આ ્ંપનીમાં માપ્સ્ ૩.૫ લાખ જેટલી દ્ટનું 

ઉતપાદન થાય છે. ્ંપનીએ જરૂર પડે તયો વધુ બે 
લાખ ્ીના ઉતપાદન નું આશ્ાસન આપયું છે. 
શ્ીમતી અગ્રવાલે  જણાવયું  ્ ે ્ ંપનીના 
્મ્યચારીઓમાં મપ્હલાઓ મયોટી સંખયામાં છે અને 
તેમની અપ્વરત ્ામગીરી પ્બરદાવવાને પાત્ર છે.

રેમડેપ્સપ્વરની ખાનગી  
હોકસપટલસને ્ફાળવણી

નયોડલ અપ્ધ્ારીઓની દ ેખર ેખ હ ેઠળ 
્યોપ્વડના દદદીઓની સારવારમાં ઉપયયોગી 
ર ેમડેપ્સવીર ઇનજેકશનની માનય ખાનગી 
હયોકસપટલયોને ફાળવણી ્રવામાં આવી રહી છે. 
આ અંગે જાણ્ારી આપતાં રિદૂરણ પ્નયંત્રણ 
બયોડ્યના રિાદેપ્શ્ અપ્ધ્ારી અન ેનયોડલ અપ્ધ્ારી 
શ્ી આર. બી. પ્ત્રવેદીએ જણાવયું ્ે આજે 199 
હયોકસપટલયો ને 2047 ડયોઝ ફાળવાય આવયા 
છ.ેઅતયાર સુધીમાં ્ુલ 27913 ડયોઝ ફાળવી 
દેવાયા છે. •
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કોરોના સંરક્કોની સેવાને પ્બરદાવવા
"થેન્્યુ કોરોના વોડરયસ્સ" અપ્ભયાન  

ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી આચાય્ય દેવવ્રતે 
રાજભવન દ્ારા શરૂ ્રાયેલાં ્યોરયોના સેવાયજ્માં 
યકત્ંપ્ચત્ આહૂપ્ત આપવા માટે ગુજરાતના પ્ક્ર્ેટરયો 
શ્ી પાપ્થ્યવ પટેલ અને શ્ી ઈરફાન પઠાણ, પહેલવાન 
શ્ી સંગ્રામપ્સંહ તેમજ અપ્ભનેત્રી શ્ી પાયલ 
રયોહતગીન ેરિદેરત ્ રી માનવસવેાના આ સવેાયજ્માં 
અગ્રેસર થવા અનુરયોધ ્યયો હતયો. તેમણે રેડક્રયોસની 
સવેા તમેજ "્યોરયોના સેવાયજ્"માં યવુા અનસટયોપબેલ 
સંસથાના સહયયોગને પ્બરદાવયયો હતયો.

રાજયપાલશ્ીએ ઓનલાઈન માધયમ દ્ારા શ્ી 
પાપ્થ્યવ પટેલ અને શ્ી ઈરફાન પઠાણ સાથે પરામશ્ય 
્રી રાજભવન દ્ારા પાયાના ્ યોરયોના વયોદરયસ્યને બે મપ્હના ચાલે, 
તેવી રાશન અને જીવન જરૂરી વસતુઓ તેમજ રિયોટીન અને 
ઇમયપુ્નટી બસૂટર સાથનેી ્ ીટ પ્વતરણ તમેજ જનજાગૃપ્તના પ્વપ્વધ 
રિ્લપયો પ્વશે માપ્હતી આપી હતી અને લયો્સેવા તેમજ 
જનજાગૃપ્તના આ અપ્ભયાનમાં બંને પ્ક્ર્ેટરયોના સહયયોગ માટે 
અનુરયોધ ્યયો હતયો. 

શ્ી પાપ્થ્યવ પટેલે જણાવયું હતું ્ે, ્યોરયોના વયોદરયસ્ય સવસથ 
રહેશ ેતયો જ સકં્રપ્મતયોની સેવા ્ રી શ્શે. તેમણે ્ યોરયોના વયોદરયસ્યને 
્યોરયોના સામેના અપ્ભયાનમાં ચાલ્બળ ગણાવયાં હતાં. જયારે 

શ્ી ઈરફાન પઠાણ ે્ યોરયોના વયોદરયસ્યન ેખરા અથ્યમા ંમાનવ સવેાના 
અગ્રદૂત ગણાવી તેમની સેવાને પ્બરદાવી હતી. દેશભરની 
સેપ્લપ્રિદટઝને સાં્ળીને ્યોરયોના વયોદરયસ્યની સેવાને પ્બરદાવવા 
"થેનકયુ ્યોરયોના વયોદરયસ્ય" અપ્ભયાન સયોપ્શયલ મીદડયાના 
માધયમથી ચલાવાશે. 

આ અપ્ભયાન અંતગ્યત રાજયપાલશ્ી સાથે ફીટ ઈકનડયા 
અપ્ભયાન સાથ ેજોડાયલેા દેશના ખયાતનામ ્ ુસતીબાજ પહેલવાન 
શ્ી સંગ્રામપ્સંહ તેમનાં પત્ી અને જાણીતા અપ્ભનેત્રી શ્ી પાયલ 
રયોહતગીએ રાજભવન ખાતે મુલા્ાત લીધી હતી. •

સમાચાર પ્વશેષ

કોરોના સામેની લડાઈ અંગે સંતો સાથે પ્વડીયો કોન્્ફરન્સ
પપ્વત્ર યાત્રાધામ પ્વ્ાસ બયોડ્ય દ્ારા 

્યોરયોના સંક્રમણ સામેની લડાઈમાં સંતયો-
મહંતયો-ધમ્યગુરઓના સહયયોગ અને 
માગ્યદશ્યન હેતુ માટે પ્વડીયયો ્યોનફરનસ 
યયોજવામાં આવી હતી. ગુજરાતના 
રાજયપાલ શ્ી આચાય્ય દેવવ્રતે ્યોરયોના 
સંક્રમણની આપદાના સામના માટ ે 

સંતશપ્તિના આશીવા્યદની આવશય્તા 
ઉપર ભાર મૂકયયો હતયો.

્યોરયોના સકં્રમણના ્ પરા ્ ાળમા ંસતંયો-
મહંતયો અન ેધમ્યગરુઓન ેયકત્ંપ્ચત્ સહયયોગ 
અન ે લયો્જાગૃપ્ત માટે પયોતાનુ ં બહમુલૂય 
યયોગદાન આપવા રાજયપાલશ્ીએ 
આગ્રહભરી અપીલ ્રી હતી. તેમણે 

જણાવયુ ંહતુ ં ્ે, રાજભવન 
દ્ારા "્યોરયોના સવેા યજ્" 
શરૂ ્રાયયો છે. એ્ લાખ 
પાયાના ફ્રનટ લાઇન ્ યોરયોના 
વયોદરયસ્યનયો જુસસયો વધારવા 
સપે્લપ્રિદટઝ અન ેઅગ્રણીઓ 
પણ આગળ આવી રહ્ા છે 
તયારે સંતયો-મહંતયો અને 

ધા પ્મ ્ય્ વડાઓ પયોતાના ઉપલબધ 
સસંાધનયોનયો ્ યોરયોના સારવાર માટે ઉપયયોગ 
્રવા સહયયોગ આપ.ે મખુયમતં્રીશ્ીઓના 
રાહત ફંડમાં સહયયોગ, ્યોરયોના સામે 
લયો્જાગૃપ્ત ્ેળવવા અને જરૂર પડ્ે 
સવયસંવેીઓન ેસવેા આપવા રાજયપાલશ્ીએ 
અનરુયોધ ્ યયો હતયો. ઉપકસથત સતંયો-મહંતયો, 
ધાપ્મ્્ય  સસંથા વડાઓએ ્ યોરયોના સકં્રમણના 
સામના માટે પણૂ્ય સહયયોગ આપવા તતપરતા 
દશા્યવી હતી. 

આ રિસગેં યાત્રાધામ પ્વ્ાસ પ્વભાગના 
રાજય મતં્રી શ્ીમતી પ્વભાવરીબને દવએે 
્યોરયોના સંક્રમણ સામે સંતયો-મહંતયો-
ધમ્યગુરઓ લયો્જાગૃપ્ત માટે યયોગદાન આપે 
ત ેજરૂરી હયોવાનુ ંજણાવયુ ંહતુ.ં • 
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સુરત પ્સપ્વલમાં આરોગય રાજય મંત્રીશ્ી કોરોના દદશીઓને રૂબરૂ મળયાં

‘તપ્બયત ્ેમ છે?..' '્યોઈ ત્લીફ તયો 
નથી ન.ે.?' 'ભયોજન સમયસર મળે છે ન?ે' 
‘જરાય પ્ચતંા ન ્ રશયો..’, ‘્યોઈ સમસયા હયોય 
તયો પ્ન:સં્યોચ ્ હેજો’, 'તમ ેજલદી સાજા થઈ 
જશયો' આ શબદયો છે આરયોગય રાજય મતં્રી શ્ી 
દ્શયોરભાઈ ્ ાનાણીના, જેમણે ્ યોરયોના સામે 
લડવા ્ યોપ્વડ દદદીઓનયો જોમ-જસુસયો વધારવા 
સવેંદનશીલ અપ્ભગમ દાખવતા પીપીઈ ્ ીટ 

પહેરી સુરત નવી પ્સપ્વલની દ્ડની 
હયોકસપટલના ્યોપ્વડ વયોડ્યની મલુા્ાત લીધી 
હતી. જયાં તમેણ ેદદદીઓ સાથ ેઆતમીયતાથી 
તપ્બયતની પૃચછા ્રી આરયોગય તતં્ર અને 
સર્ાર તમારી સાથ ેછે એવયો ભરયોસયો આપી 
ઝડપભરે સવસથ થવા શભુ્ામના પાઠવી 
હતી. મતં્રીશ્ીએ જણાવયુ ંહતુ ં ્ે, ડયો્ટરયો, 
નપ્સિંગ સટાફ અને ્યોપ્વડ દદદીઓ સાથે 

વાતચીત ્ રીન ેસમગ્રતયા જાણ્ારી મળેવી 
હતી. ્ યોપ્વડ દદદીઓની મલુા્ાત લઈ તમેનયો 
રિપ્તભાવ અને રિપ્તસાદ મેળવયયો હતયો. 
જાણીન ેઆનદં થયયો ્ે તમામ દદદીઓએ 
પ્સપ્વલના તબીબયો, આરયોગય સટાફ અને 
અહીંની સપુ્વધાઓ અગં ે ખબૂ જ સારયો 
રિપ્તસાદ આપયયો છે. મહતિમ દદદીઓએ એમ 
પણ ્હ્ ં ્ે, તઓેન ે પ્સપ્વલમા ં ખાનગી 
હયોકસપટલયો ્રતા ંપણ સારી સારવાર મળી 
રહી છે અને ડયોકટસ્ય અન ે નપ્સિંગ સટાફ 
પ્નયપ્મતપણ ેરાઉનડ પર આવી તપ્બયતની 
્ાળજી લઈ રહ્ા છે. આમ, આરયોગય 
રાજયમતં્રીશ્ી પણ ્યોરયોના દદદીઓ સાથે 
આતમીયતા સાધી તેમના દુ:ખદદ્યમાં 
ભાગીદાર બનયા ંહતા.ં•

કચછમાં કોરોનાની  
કસથપ્તની સમીક્ા

ગાંધીધામમાં દીન દયાલ પયોટ્ય ટ્સટની ગયોપાલપુરી કસથત 
હયોકસપટલમા ં100 બડેની સપુ્વધા અન ે્ ંડલા સપપે્શયલ ઈ્યોનયોમી્ 
ઝયોન ્ ાસેઝ દ્ારા ૨૦૦ બડેની ્ યોપ્વડ હયોકસપટલનુ ંપ્નમા્યણ ્ રવામાં 
આવશ.ે સામાપ્જ્ અન ેશકૈ્ષપ્ણ્ રીત ેપછાત વગયોનુ ં્ લયાણ તમેજ 
રિવાસન મંત્રી વાસણભાઈ આપ્હરે ગાધંીધામ, ્ ંડલા ઉપરાતં અજંાર 
જનરલ હયોકસપટલ તેમજ નાગલપર ્યોપ્વડ સેનટરની સમીક્ષા 
મલુા્ાત લીધી હતી.

પદંડત દીન દયાલ પયોટ્ય ટ્સટ દ્ારા ્યોરયોનાના દદદીઓ તેમજ 
પયોટ્યના ્મદીઓ માટે ૧૦૦ બડેની સુપ્વધા ઊભી ્રવા સબપં્ધતયોને 
આદેશ ્યયો હતયો. રાજયમતં્રીશ્ીએ આ ત્ે જણાવયુ ંહતુ ં્ે, ૧૦૦ 
બડે પૈ્ી ૫૦ જમબયો સીલીનડર ઓદ્સજન બડે અન ે૫ વનેટીલટેર 
બડેની વયવસથા ્રાશ.ે તેમજ રેમડસેીવીર ઈનજે્ શન મળી રહેશ.ે 
તમેણ ેધારાસભય શ્ી માલતીબને મહેશ્રી પયોટ્ય ટ્સટના અન ેઆરયોગય 
તતં્રના અપ્ધ્ારીઓ સાથ ેસમીક્ષા યયોજી હતી. •

અદ્યતન એમ્યુલન્સ વાન 
લોકસેવા માટે અપ્સણ કરતી 

ડી.એચ.્યુબ કંપની
્યોરયોનાની મહામારીમાં ખેડા પ્જલ્ાની મહતિમ હયોકસપટલયોને 

્યોપ્વડ ્ેર સેનટરમાં ફેરવી લયો્યોને ઝડપથી ઓકકસજન, દવાઓ 
અને ઇનજેકશન સપ્હતની સેવાઓ મળી રહે તે માટે પ્જલ્ા 
વહીવટીતંત્ર અને આરયોગય તંત્ર સતત ્ામગીરી ્રી રહ્ં છે.

ખેડા પ્જલ્ાના વાસણા-બુઝગ્યની ડી.એચ.કયુબ ્ંપની 
તરફથી અદંાજ ેરૂ.૧૬ લાખની દ્ંમતની અદ્યતન ટે્નયોલયોજીવાળી 
એમબયુલનસ ્યોપ્વડ 19ના દદદીઓની સારવાર માટે પ્જલ્ા 
વહીવટીતંત્રને દાનમાં આપવામાં આવી છે. જેથી ્યોઈના 
દદદીઓને ઓકકસજન સપ્હતની સગવડ મળવાથી તેઓનયો જીવ 
બચાવી શ્ાય અને સરળતાથી તેઓને સારવાર અથવે નજી્ની 
હયોકસપટલમાં પહોંચાડી શ્ાય. ્ંપનીના શ્ી હદરભાઈ નાયરે 
જણાવયું હતું ્ે ્ંપનીએ પ્જલ્ા ્લે્ટરશ્ી આઈ.્ે પટેલ સાથે 
ચચા્ય-પ્વચારણા ્રીને એમબયુલનસ આપવાનું નક્કી ્રવામાં 
આવયું છે.

આ રિસંગે ધારાસભયશ્ી, નાયબ ્લે્ટરશ્ી અને રિાંત 
અપ્ધ્ારી શ્ી ઉમંગ પટેલ, તાલુ્ા આરયોગય અપ્ધ્ારી શ્ી 
ડયો.રાહુલ પટેલ, અગ્રણી સવ્ય શ્ી અજુ્યનપ્સંહ ચૌહાણ, ્ લપેશપ્સંહ 
વાઘેલા ઉપકસથત રહ્ા હતા. •

સમાચાર પ્વશેષ
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કોરોના વોડરયસ્સ

ઓક્સજનનો વપરાશ કાળજીપયૂવ્સક 
કરવા હોકસપટલોને અનુરોધ

" પ્હમાંશુ ઉપાધયાય
'વયથા નહીં, વયવસથા' એ રાજય 

સર્ારની અગ્રતા છે. ઓકકસજનનું 
ઉતપાદન વધારવા ઉપરાંત જે ઉપલબધ 
છે તે વધુને વધુ આરયોગય સેવાઓ માટે 
જ વપરાય તે સપુ્નપ્ચિત ્ રવામા ંઆવી 
રહ્ં છે. એટલું જ નહીં, હયોકસપટલયોમાં 
પણ જે ઓકકસજન પહોંચે છે તેનયો 
યયોગય ઉપયયોગ થાય છે ્ે નહીં તેનું 
પ્નયમન ્રાઇ રહ્ં છે. 

્યોરયોનાને મહાત આપવા સજ્જ બનેલી હયોકસપટલયોમાં દદદીઓ અને ડૉકટસ્ય, 
મદેડ્લ અન ેપરેામદેડ્લ સટાફ વગરેેની પદરકસથપ્તનુ ંઆ્લન ્ રવાની મખુયમતં્રી 
શ્ી પ્વજયભાઈ રૂપાણીએ સૂચનાઓ આપી છે. તયારે આરયોગય પ્વભાગના અગ્ર 
સપ્ચવ શ્ીમતી ડૉ. જયતંી રપ્વ અન ેઆરયોગય ્ પ્મશનર શ્ી જયરિ્ાશ પ્શવહરેએ 
અમદાવાદ મેદડપ્સટીમાં ્ ૉપ્વડ હયોકસપટલની મુલા્ાત લીધી હતી. વયોડ્યમાં જઈને 
આ બંને અપ્ધ્ારીઓ ્યોરયોનાના દદદીઓને વયપ્તિગત મળયા હતા અને તેમને 
મળી રહેલી સારવાર અંગે પૂછપરછ ્રી હતી.

દહેગામ તાલુ્ાના નાંદયોલના દદદી શ્ી હરેશભાઇ પટેલે ્હ્ં હતું ્ે, "તેમનું 
ઓકકસજન લેવલ 55થી 60 થઈ જતાં  સર્ારી હયોકસપટલમાં આવયયો. સર્ારી 
હયોકસપટલમા ંડૉકટરયો, નસયો પયોતાનયો પદરવાર છયોડીન ેરાતદદવસ ભલૂીન ેદદદીઓની 
સેવામાં લાગયા છે. આ માટે ગુજરાતની સંવેદનશીલ સર્ારનયો હું આભાર માનું 
તેટલયો ઓછયો છે..,"

એનસેથપે્સયામા ંસે્નડ ઈયરમાં રેપ્સડનટ તરી્ે ્ યોરયોના વૉડ્યમા ંફરજ બજાવતાં 
ડૉ. પ્શવાંગી લખતદરયાએ ્ હ્ ંહતુ ં્ ે, "આરયોગય અગ્ર સપ્ચવ શ્ીમતી ડૉ. જયતંી 
રપ્વ અને ્પ્મશનર શ્ી જયરિ્ાશ પ્શવહરેએ અડધી રાત્રે હયોકસપટલનયો રાઉનડ 
લઈને દદદીઓને અને ડયોકટરયોને રિયોતસાહન આપયું છે. દદદીઓને સારવારથી 
જલદીથી સાજા થઇ જશે એવું આશ્ાસન આપયું છે. તેમણે દદદીઓ માટે જેટલું 
સારં થાય તે બધું જ ્રવાનયો અનુરયોધ ્યયો છે.."

આરયોગય અગ્ર સપ્ચવ શ્ીમતી ડૉ. જયંતી રપ્વએ ્યોરયોના વૉડ્યની મુલા્ાત 
પછી, ડયોકટરયો-પેરામેદડ્લ સટાફ વગેરેને મળયા પછી ્હ્ં હતું ્ે, છેલ્ા એ્ 
વર્ય ્રતાં વધારે સમયથી મેદડ્લ-પેરામેદડ્લ ્મદીઓ રાત-દદવસ જોયા પ્વના 
અદભુત ્ામ ્રી રહ્ા છે. આવા સમયે ગુજરાતની હયોકસપટલયોમાં ્ામ ્રતા 
આરયોગય ્ મદીઓનુ ંમનયોબળ અન ેજસુસયો જળવાઈ રહે એ જરૂરી છે. હયોકસપટલયોમાં 
પથારીઓ, ઓકકસજન અને વેકનટલેટર જેવી વયવસથાઓમાં વધારયો ્રવામાં 
આવી રહ્યો છે. દદદીઓમાં ઓકકસજન લેવલ વધારી શ્ાય તે અંગેની 
માગ્યદપ્શ્ય્ાઓ પ્વશે તેમણે તબીબયો સાથે પરામશ્ય ્યયો હતયો. વત્યમાન સમયમાં 
ઓકકસજન બહુમૂલય રિાણવાયુ છે, એ વેડફાય નહીં તે માટે તેમણે 
આરયોગય્મદીઓને સંવેદનશીલતાપૂવ્ય્ ફરજ બજાવવા અનુરયોધ ્યયો હતયો. •

અંકલેશ્વરમાં શ્ી 
ખોડલધામ યુવા સપ્મપ્ત 

દ્ારા ટી્ફીન સેવા
" અપ્નલ બારોટ

્યોરયોના સંક્રમણને પગલે હયોમ ્યોરેનટાઇન 
રહેવાથી દદદીઓને આહારથી માંડીને દવા સુધીની 
મુશ્ેલી પડે છે. આવા સમયે ્ેટલીય એવી 
સંસથાઓ છે જેણે માનવતા મહે્ાવી છે અને 
અનયયોન ેરિરેણાતમ્ ઉદાહરણ પરૂ ંપાડંુ્ છે. દદદીઓ 
માટે અં્લેશ્રમાં શ્ી ખયોડલધામ યુવા સપ્મપ્તએ 
સેવા શરૂ ્રી છે. 

શ્ી ખયોડલધામ યુવા સપ્મપ્ત અં્લેશ્ર દ્ારા 
તબીબના માગ્યદશ્યન મુજબ સાકતવ્ ભયોજન સેવા 
વયવસથા ઊભી ્ રવામા ંઆવી છે. હયોમ ્ યોરેનટાઈન 
જરૂદરયાતમદં પદરવારન ેબનં ેસમય ઘરેબઠેા ટીફીન 
મળે તવી વયવસથા ્રવામાં આવી છે. આ અંગે 
સંસથા દ્ારા સયોશયલ મેસેજ વહેતયો ્રી આવા 
પદરવારયોને બુ્ીંગ ્રાઇ રહ્ં છે. આ સેવાયજ્માં 
સવાર-સાજં ૧૫૦થી વધ ુપહોંચાડાઇ રહ્ા ંછે. આ 
સેવામાં અતયાર સુધી ૨૭૦૦ જેટલા પરીવારયોમાં 
ટીદફન અં્લેશ્ર શહેર, જીઆઈડીસી, ગડખયોલ, 
અંદાડા, દીવા રયોડ ખાતે પહોંચાડ્ા છે. ્યોઈ નાત 
- જાત ધમ્યના વાડા પ્વના સવ્ય સમાજ માટે પ્નઃશલુ્ 
સવેાયજ્ માટે ખયોડલધામ યવુા સપ્મપ્ત અં્લશે્રના 
૭૦ જેટલા યુવાનયો આ સેવા્ાય્યમાં જોડાયા છે. 

આમ, જયા ંસકં્રમણથી ડર લાગે તયા ંસામાપ્જ્ 
સસંથાઓએ આગળ આવી સવેંદનાસભર અપ્ભગમ 
દાખવયયો છે. •
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કચછના સુખપુરમાં મપ્હલાઓ 
અંપ્તમધામનું સંચાલન કરે છે

" હેમલત્ા પારેખ
સામાનય સમજ એવી છે ્ે સમશાનમાં મપ્હલાઓ હયોય જ 

નહીં. પરંતુ ્ચછના સુખપુર ગામમાં તયો મપ્હલાઓ જ 
અંપ્તમધામનું સંચાલન ્રે છે. ્યોરયોનાના ્પરા ્ાળમાં ્યોપ્વડ-
19થી મૃતયુ પામેલા લયો્યોને પ્હનદુ ધાપ્મ્ય્ પ્વપ્ધથી અંપ્તમ પ્ક્રયાની 
્ઠણ ્ાળજા ભરેલી ્પરી ્ામગીરી સુખપર ગામમાં રાષ્ટ્ર સેવા 
સપ્મપ્તની 15 સેપ્વ્ાઓ ્રી રહી છે. છ દદવસથી રિારંભ આ 
્ામગીરીમાં ગ્રામીણ મપ્હલાઓ સમશાનભૂપ્મની સફાઈથી લઇ 
મૃતદેહને અકગ્નદાહ આપવા સુધીની તમામ ્ ામગીરી ધગસ ભેર 
પ્હંમતથી ્રી રહી છે. 

રિવત્યમાન કસથપ્તમા ં્યોરયોનાના સકં્રમણન ેપગલ ેથતા ંમૃતયનુા 
્ારણ ેપ્નયત ્રેલા સમશાનયો પૈ્ ી ભજુ ખારી નદી સમશાન ભપૂ્મ 
અન ેસખુપર ગામ ેઆ સમશાન ભપૂ્મ પર ્યોપ્વડ-19ના મૃતદેહને 
અપં્તમ પ્ક્રયા ્ રાવવાના વહીવટી તતં્રના અનરુયોધના પગલ ેઅમ ેછ 
દદવસથી અહીં પ્હનદ ુશાસત્રયોતિ રીત ે્ યોપ્વડ-19ના દદદીઓના અપં્તમ 
સસં્ાર ્રી રહ્ા છીએ. "એમ સમશાનભપૂ્મની ્ામગીરી સાથે 
સં્ ળાયલેા રામજીભાઈ વલેાણી જણાવ ેછે. સમગ્ર વલેાણી પદરવાર 
આ ્ામગીરીમા ંજોડાયલે છે. અહીં સવારે ૮થી રાતના ૮ વાગયા 
સધુી અપં્તમ પ્ક્રયાની ્ામગીરીમા ંબહેનયો જોડાયલેી રહે છે.

 ભજુની જી. ્ ે. જનરલ હયોકસપટલ અન ેખાનગી હયોકસપટલયોમાથંી 
આવતા તમામ ્યોપ્વડ-19ના મૃતદેહયોન ેઅહીં તમેજ ખારી નદી 
ખાત ેઅકગ્નદાહ આપવામા ંઆવ ેછે. રામપરવે્ રા, ભજુ, માન્ુવા 
અન ેસખુપરના 50 જેટલા સેવ્ભાઈઓ પણ આ ્ામગીરીમાં 
સં્ ળાયલેા છે. સપુર ખાતે રાષ્ટ્ર સેવા સપ્મપ્તની સેપ્વ્ાઓની પડખે 
સવાપ્મનારાયણ રિસાદી ગામ એવા સુખપર સવાપ્મનારાયણ મદંદરની 
સાખંયયયોગી બહેનયો પણ પયોતાનયો સહયયોગ આપી રહી છે. 

મૃતદેહ માટે ફકૂલ; પજૂન પ્વપ્ધની સામગ્રી તમેજ આ ્ ામગીરી 
સાથે સં્ળાયેલી સેપ્વ્ાઓ અને ભાઇઓની ભયોજનની વયવસથા 
્રીને પણ સાંખયયયોગીની બહેનયો પયોતાની રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવી 
રહ્ા છે. હાલે ્ચછમાં હજાર જેટલા સેપ્વ્ા બહેનયો છે. •

પલાઝમા દાન કરી પુનઃ ્ફરજ પર 
જોડાતા વડોદરાના પોલીસ અપ્ધકારી
" સુરેશ પ્મશ્ા

પયોલીસ તાલીમ શાળાના દીક્ષાંત સમારયોહમાં રિતયે્ જવાનને 
રાષ્ટ્રની સાથે જન સેવાને સમપ્પ્યત રહેવાના શપથ લેવડાવવામાં 
આવે છે. આ શપથન ેવફાદાર રહેવાનુ ંઉજ્જવળ ઉદાહરણ રિસતુત 
્રતાં વારપ્સયા પયોલીસ સટેશનના પયોલીસ અપ્ધ્ારી શ્ી 
અરૂણભાઇ પ્મશ્ાએ ઇનદુ બલડ બે્ં ના સહયયોગથી પલાઝમાનુ ંદાન 
્યુિં હતું. લેબ તપાસમાં તેમની  ્યોપ્વડ રિપ્ત્ાર્ શપ્તિ ૧૮.૬૦ 
જેટલી અતયંત ઊંચી જણાતા તેમણે તબીબી પરામશ્ય રિમાણે 
પલાઝમા દાનનયો માનવતાસભર અને ખાખી વદદીને દીપાવતયો 
પ્નણ્યય લીધયો હતયો. પલાઝમા ડયોનેશન પછી દાતાને થયોડયો્ આરામ 
લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો ્ે તેમણે ફરજના સાદને 
માન આપીને તુરત જ ફરજમાં જોડાઈ જવાનું પસંદ ્યુિં હતું.

શ્ી અરૂણભાઈ ્યોપ્વડ ્ટયો્ટીની શરૂઆતથી એટલે ્ે 
૨૦૨૦ના માચ્ય મપ્હનાથી જ સતત ફરજમાં વયસત રહ્ાં છે.તેના 
ભાગરૂપે સતત સયાજી હયોકસપટલના ્યોપ્વડ પ્વભાગ સાથે ્ામ 
્રવાનું બનયું છે.આ દરપ્મયાન તેમને એ્ાદવાર તાવ આવયયો 
પરંતુ ્ુદરતી રિબળ રયોગ રિપ્ત્ાર્ શપ્તિને ્ારણે ખાસ તાવનયો 
રિભાવ પડ્યો નપ્હ.

તેઓ ્હે છે ્ે, ‘ પ્નયપ્મત વયાયામ એટલે ્ે વ્્ક આઉટની 
આદતને લીધે તેમના શરીરની ચુસતી અને સરિમાણતા જળવાઈ 
છે. ઉનાળામાં પણ રયોજ સવારે લીંબુ પ્મપ્શ્ત ગરમ પાણીનું 
પ્નયપ્મત સવેન ્ ર છ.ુ આહાર પ્વહારના પ્નયમયો એટલ ે્ ે ભયોજન 
ડાયટમાં ખૂબ સંયમ પાળુ છુ. સંપૂણ્ય પ્નવય્યસની જીવનના પગલે 
તથા આહાર-પ્વહારના પ્નયમના પદરણામે જ મારી  રયોગ 
રિપ્ત્ાર્ શપ્તિ અતયંત ઉમદા ્હી શ્ાય તેટલી, ૧૮.૪૫ ના 
અં્થી પણ ઊચંી ૧૮.૬૦ જટેલી છે. તેના પદરણામ ેજ ્ યોપ્વડગ્રસત 
્યોઈનું પણ જીવન બચે તેવા ઉમદા આશયથી મેં  પલાઝમા દાન 
્યુિં છે.’ એમ તેઓ ઉમેરે છે...

ખરેખર શ્ી અરણભાઈ એ તેમના જીવન રક્ષ્ પલાઝમા દાન 
દ્ારા પયોલીસના ગણવેશમાં જન સેવા એ જ સાચી રિભુ સેવાનું 
સૂત્ર સાચા અથ્યમાં સા્ાર ્યુિં છે. •

કોરોના વોડરયસ્સ
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પેઇકન્ટંગના માધયમથી 
વેક્સન લેવાનો સંદેશ

" સંજય શાહ
વૈ પ્શ્્ મહામ ાર ી 

્યોરયોના સામે ગુજરાત 
સપ્હત સમગ્ર દ ેશમાં 
વે ્ પ્ સ ન  ્ ા ય ્ય ક્ર મ 
પૂરજોશમાં ચાલી રહ્ોં છે. 
આ વે્પ્સન ્ાય્યક્રમ રિપ્ત 
લયો્યોમાં જાગૃપ્ત ફેલાય તે 
માટે મહીસાગર પ્જલ્ાના 
યવુા પ્ચત્ર્ાર પ્બપીનભાઇ 
પટેલ રયોજ એ્ વયોટર 

્લર પેઇનટીંગ દ્ારા સમાજને એ્ સંદેશયો આપી રહ્ા છે. આ 
્લાસાધ્ે વૈપ્શ્્ મહામારી ્યોરયોનાને હરાવવા માટે જરૂરી એવું 
વે્પ્સન ્વચ ધારણ ્રવાની અપીલ ્રતું ૧૮૦૦મું પેઇકનટંગ 
બનાવીન ેપયોતાની પ્ચત્ર્ારીના માધયમથી વે્ પ્સન મૂ્ ાવા અંગેનયો 
સંદેશયો પાઠવયયો છે. 

્લાસાધ્ શ્ી પ્બપીનભાઇ પટેલે તાજેતરમાં સજવેલા પ્ચત્રમાં 
રામનવમીના પપ્વત્ર તહેવારની સાથે આ મહામારીના ્ારણે 
દેવસથાનયો બંધ છે, તયો બીજી બાજુ પીપીઇ ્ીટમાં સજજ ્યોરયોના 
યયોધધાઓ આ મહામારી સામે જંગ લડી રહ્ા છે તયારે સૌએ 
વે્પ્સન મૂ્ાવી દઇને માસ્ પહેરવયો અને સયોપ્શયલ દડસટનસીંગનું 
પાલન ્ રી ્ યોરયોનાન ેહરાવવામા ંપયોતાનુ ંયયોગદાન આપવુ ંજોઇએ 
તેનું સુંદર પ્ચત્રાતમ્ પ્નરૂપણ ્યુિં છે. મહીસાગર પ્જલ્ાના 
સંતરામપુર તાલુ્ાના છાંયણ જેવા નાના ગામમાંથી આવતા 
પ્બપ્પનભાઇ પટેલ ેવયોટર ્ લરથી ગ્રામયજીવન, ધબ્તુ ંશહેર ખબુ 
જ સુંદર રીતે ્ંડાયુિં છે. નારગયોલથી દડપલયોમા ફાઈન અને બરયોડા 
યુપ્નવપ્સ્યટીમાંથી ફાઈન આટ્ય માસટર દડગ્રીનયો અભયાસ ્ રેલયો છે. 

અત્ર ેઉલલખે ્રવયો જરૂરી છે ્ે, આદટ્યસટ પ્બપ્પન પટેલ ેતમેની 
્લાયાત્રામા ંઅને્  ્ીપ્ત્યમાન સથાપયા છે. આ પહેલા તેમનયો એ્ 
અનયોખયો ્ીપ્ત્યમાન છે, તેઓના સતત રયોજ એ્ વયોટર ્લર 
પઇેકનટંગના ૧૦૦૦ દદવસ અન ે૧૫૦૦ દદવસ પણૂ્ય થયા તયારે 
પણ ઇનડીયા વલડ્ય રે્યોડ્યમા ંસથાન મળયુ ંહતુ.ં યનુસે્યો દ્ારા આયયોપ્જત 
હેદરટેજ રાણ્ી વાવ પાટણ ખાત ેદર વરવે યયોજાતી લાઈવ પઇેકનટંગ 
સપધા્યમા ંસળંગ ચાર એવયોડ્ય મળેવયા છે. આમ ્લાના સાધ્ એવા 
શ્ી પ્બપીનભાઇ છેલ્ા એ્ વર્ય ઉપરાંતથી વપૈ્શ્્ મહામારી 
્યોરયોનાના સં્ટ્ાળમા ંપણ ્ લા રિમેીઓન ેપ્ચત્ર્લાના ઓનલાઈન 
્લાસ દ્ારા પ્શક્ષણ પરંૂૂ પાડી રહ્ા છે. •

કોરોના વોડરયસ્સ

વાત પાટણના કોરોના  
વૉડરયર કમળાબહેનની... 

" કૌપ્શક ગજ્જર
્યોરયોના વાયરસના સંક્રમણથી બચવા રસી્રણ શ્ેઠિ ઉપાય 

છે. સાથે જ સમયસરની રિાથપ્મ્ સારવાર થ્ી તેના ગંભીર 
પદરણામયોથી બચી શ્ાય છે. જેનું ઉતિમ ઉદાહરણ છે ૫૬ વપ્ર્યય 
્મળાબેન પટેલ. ફ્રનટલાઈન વયોદરયર તરી્ે ્ાય્યરત ધારણયોજ 
ગામના આંગણવાડી ્ાય્ય્ર ્મળાબેન પટેલ તેમની ફરજ 
દરમયાન ્ યોરયોના વાયરસથી સકં્રપ્મત થયા હતા. ્ યોરયોના રિપ્તરયોધ્ 
રસી લીધા બાદ પણ તેમને ચેપ લાગયયો હતયો, પરંતુ વેકકસનના 
્ારણે તેમના શરીરમાં વધેલા એનટીબયોડીના તતવએ ્યોરયોના 
વાયરસનયો બરાબર સામનયો ્ રતા ંમાત્ર ૧૦ જ દદવસમા ં્ મળાબને 
્યોપ્વડ-૧૯ને હરાવી સવસથ થયા છે.

્મળાબેન જણાવે છે ્ે, રાજય સર્ાર દ્ારા ફ્રનટલાઈન 
વયોદરયસ્યને સૌરિથમ રસી્રણની શરૂઆત ્રવામાં આવી તયારે 
મેં તા. ૦૪ માચ્યના રયોજ રસીનયો રિથમ ડયોઝ તથા તા.૦૩ એપ્રિલના 
રયોજ રસીનયો બીજો ડયોઝ લીધયો હતયો. જેના ્ારણે મારી 
રયોગરિપ્ત્ાર્ શપ્તિમા ંવધારયો થવાથી મન ે્ યોરયોનાની ્ યોઈ ગભંીર 
અસર થઈ નથી.

્યોપ્વડ-૧૯ના લક્ષણયો જણાતાં ્મળાબેને રેપ્પડ એનટીજન 
ટેસટ ્રાવતાં તેમનયો દરપયોટ્ય પયોઝીટીવ આવયયો હતયો. ધારણયોજ 
રિાથપ્મ્ આરયોગય ્ ેનદ્ર ખાતથેી આપવામા ંઆવેલી દવાઓ મળેવી 
્મળાબેને તુરંત રિાથપ્મ્ સારવાર શરૂ ્રવા સાથે સેલફ 
આઈસયોલટે થઈ ગયા. બાદમા ં૧૦ દદવસનયો સલેફ આઈસયોલશેનનયો 
સમયગાળયો પૂણ્ય ્રી ફરી પયોતાની ફરજ પર જોડાઈ ગયા છે.

રસી્રણની આવશય્તા પ્વશ ેવાત ્રતા ં્મળાબને ્હે છે ્ે, 
પરૂતી સાવચતેી રાખવા છતા ંફરજ દરમયાન સકં્રપ્મત દદદીઓના 
સપં ્્કમા ંઆવવાથી મન ે્યોરયોના વાયરસનયો ચપે લાગયયો. પરંત ુમને 
તનેા સામાનય લક્ષણયો પ્સવાય ્ યોઈ ગભંીર અસર થઈ નથી. જો રસી 
ન લીધી હયોત તયો ્દાચ મન ેઓકકસજન ્ે રેમડપે્સવીર ઈનજકેશન 
સપ્હતની વધ ુસારવારની પણ જરૂદરયાત ઊભી થઈ હયોત. •
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અમદાવાદ પ્સપ્વલની અનોખી પ્સપ્ધિ 
માત્ર બે મપ્હનામાં પાંચ બાળક પર અપ્ત જડટલ સજ્સરી

" અપ્મતપ્સંહ ચૌહાણ
આખુ ં  પ્વશ્ ્યોપ્વડ-૧૯ની મહામારી સામ ેઝઝમૂી રહ્ ં તયારે 

તબીબયો ્ યોરયોનાના સપ્હતના દદદીઓન ેઉગારવા જહેતમ ઉઠાવી રહ્ાછે. 
અમદાવાદ પ્સપ્વલ હયોકસપટલના બાળરયોગ સજ્યરી પ્વભાગે બ ેમપ્હનામાં 
પાચં બાળ્યો પર બલૅડર એકસટ્ફી/ ઍપ્પસપદેડઅસની અપ્ત જદટલ 
સજ્યરીઝ ્રીન ેઅનયોખી પ્સપ્દ્ધ રિાપ્ત ્રી છે. સામાનય રીત ેખાનગી 
હયોકસપટલયોમા ંઆ રિ્ારની જટીલ સજ્યરીઝનયો ખચ્ય રૂ. ૧૦ લાખ જેટલયો 
વધારે હયોઇ શ્ે છે, જ ેદેખીતી રીત ે્ યોઇ જ ગરીબ પદરવારન ેન પરવડ.ે 
પણ અમદાવાદ પ્સપ્વલ હયોકસપટલમા ંઆ સજ્યરી પ્નઃશલુ્ થાય છે, જે 
સમગ્ર ગજુરાત માટે ગૌરવ લવેા જવેી બાબત છે.   

અમદાવાદ પ્સપ્વલમાં ટૂં્ા ગાળામાં બલૅડર એકસટ્ફી/ 
ઍપ્પસપેદડઅસનાં પાંચ ઓપરેશન થવાં એ્ પ્વરલ પ્સપ્દ્ધ છે, 
્ારણ ્ે બલૅડર એકસટ્ફી એ યુરયોલયોજીને લગતી જનમજાત 
સમસયાઓ પૈ્ીની સૌથી ખરાબ અને સૌથી જદટલ સમસયા છે. 
આ સમસયા આશરે ૬૦,૦૦૦ પૈ્ી એ્ દદદીમાં જોવા મળે છે. 
આ સમસયામા ંપશેાબની ્ યોથળી પટેની બહાર હયોય છે અન ેખલુ્ી 
હયોય છે.બાળદદદીના જનનાગંનયો આ્ાર ્ ઢંગયો થઈ જાય છે. બલૅડર 
એકસટ્ફીનું ઓપરેશન ખૂબ જ જદટલ અને અઘરં ગણાય છે અને 
આ ઓપરેશનમાં સપેપ્શયલાઇઝડ સજ્યનસ, એનેસથેદટસરસ તથા 
ઓથયોપેદડ્ પ્વભાગના પ્નષણાતયોની પણ આવશયતિા હયોય છે. 

આ સજ્યરીઝ પ્સપ્વલ હયોકસપટલના બાળરયોગ સજ્યરી   
પ્વભાગના વડા અન ેરિયોફેસર ડૉ. રા્ેશ જોરી, એસયોપ્સએટ રિયોફેસર 
ડૉ. જયશ્ી રામજી તથા તેમની ટીમ દ્ારા ઓથયોપેદડ્ તથા 
ઍપ્નસથીઝયા પ્વભાગના પ્નષણાતયોના સાથ-સહ્ાર વડે સંપન્ન 
્રાઈ હતી. સજ્યરીઝનયો ઑથયોપૅદડ્ પાટ્ય ટીમના વડા ડૉ. પીયૂર 
પ્મતિલ અને તેમની ટીમે સંભાળયયો હતયો, જયારે ઍપ્નસથીઝયા 
ટીમનું સુ્ાન ડૉ. ભાવના રાવલે સંભાળયું હતું.

ઓપરેશન ્ રાયેલા પાંચ બાળ દદદીમાં ૯ મપ્હનાથી લઇને બે 

વર્ય સુધીની વયની ત્રણ બાળા અને બે વર્યથી લઇ આઠ વર્ય 
સુધીની વયના બે છયો્રાનયો સમાવેશ થાય છે. આ પાંચ બાળ્યો 
ગુજરાત, રાજસથાન અને ઉતિર રિદેશના પ્વપ્ભન્ન ભાગયોમાંથી 
અમદાવાદ પ્સપ્વલમા ંઆવીન ેસારી અન ેપ્નઃશલુ્ સારવાર પામયા 
છે. આ પૈ્ીના ત્રણ બાળ્ને સજ્યરી બાદના ૪૦ દદવસના 
હયોકસપટલાઇઝેશન દરપ્મયાન સારા પદરણામ જણાતા રજા આપી 
દેવાઇ છે, જયારે બા્ીના બે દદદી બાળરયોગ સજ્યરી પ્વભાગમાં 
ડયોકટસ્ય અને નપ્સિંગ સટાફની સમપ્પ્યત ટીમની ્ાળજી-દેખરેખ 
હેઠળ ઝડપી દર્વરી પામી રહ્ાં છે. 

છેલ્ાં ૧૨ વર્યથી દર વરવે અમેદર્ન ડયોકટસ્ય સાથે મળીને 
અમદાવાદ પ્સપ્વલ હયોકસપટલના પીદડયાપ્ટ્કસ પ્વભાગમાં આ 
સજ્યરીનયો ્ ેમપ ્ રવામા ંઆવ ેછે. છેલ્ા ં૧૨ વર્યમા ં્ ેમપ દરપ્મયાન 
અને ્ેમપ પ્સવાય અમદાવાદ પ્સપ્વલમાં આ રિ્ારના ૨૫૦ થી 
વધારે ઓપરેશન થયા છે. આવા લાભાથદી દદદીઓમાં ગુજરાત જ 
નહીં પણ દેશભરના ૧૩-૧૪ રાજયના દદદીઓ પણ સામેલ છે. 
અતયાર સુધીમાં નેપાળ, બાંગલાદેશ અને શ્ીલં્ાના દદદી પણ આ 
સજ્યરીનયો લાભ લઈ ચૂકયા છે. 

અમદાવાદ પ્સપ્વલના બાળરયોગ સજ્યરી પ્વભાગ ેઆ સજ્યરીમાં 
્ઈ ્ક્ષાની પ્વશેરજ્તા રિાપ્ત ્રી છે તેનયો ખયાલ એના પરથી 
મળી શ્ે ્ે અમેદર્ાની સંસથા એસયોપ્સએશન ઓફ બલેડર 
એકસટ્ફી ્મયુપ્નટીએ જાનયુઆરી, ૨૦૨૦માં અમદાવાદ 
પ્સપ્વલના બાળ સારવાર પ્વભાગને સેનટર ઓફ એકસેલનસનયો 
રિપ્તપ્ઠિત ઓળખ રિદાન ્રી છે. આ એનજીઓ દ્ારા અતયાર 
સુધીમાં ્ેવળ અમેદર્ાની આરયોગય સંસથાઓને જ સેનટર ઑફ 
એકસેલનસ તરી્ેની માનયતા  રિદાન થતી આવી હતી. ભારત 
સપ્હત સમગ્ર એપ્શયામાં અતયાર સુધીમાં એ્માત્ર અમદાવાદ 
પ્સપ્વલ હયોકસપટલના પીદડયાપ્ટ્્ સજ્યરી પ્વભાગને જ આ 
માનયતા મળી છે. •

સા્ફલયગાથા
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સરકારની આગોતરી વયવસથાએ જીવાડ્ો ઃ સુપ્નલભાઇ જોષી
" નરેન્દ્ર પંડ્ા

સર્ારની આરયોગય 
સુખા્ારી વયવસથાથી નવું 
જીવન મળ યંુ  હયોવાનયો 
એ્રાર ્ રતાં મહેસાણાના 
શ્ી સુપ્નલભાઇ જોરીની 
આખંમા ંહર્યના આસું જોવા 
મળયા હતા. વડનગર 
જી.એમ.ઇ.આર.એસમાં 
દાખલ શ્ી સુપ્નલભાઇએ 
જણાવયું હતું ્ે વડનગરના 
ડયોકટરયો, નસ્ય સપ્હત અનય 
સટાફની સખત મહેનતના પગલે તેમનું સવાસથય સુધયુિં છે.

શ્ી સુપ્નલભાઇએ જણાવયું હતું ્ે, વડનગરની હયોકસપટલમાં 
દાખલ થતાં સર્ારશ્ીની મળતી સપુ્વધાઓના મારા અપ્ભગમમાં 
બદલાવ આવયયો. ્યોઇ મલટીસપેશયાલીટ ખાનગી હયોકસપટલ ્રતાં 
પણ વધારે ્ાળજી આ હયોકસપટલમાં લેવામાં આવેલ છે. સતત 
ડયોકટરયોની દેખરેખ અને નસયોની સારસંભાળના પગલે મારી 

તપ્બયતમાં અસાધારણ 
સુધારયો જોવા મળયયો છે. 
સ મ ય સ ર  દ વ ા ઓ , 
ઓકકસજન રીપયોટ્ય સપ્હત 
તમામ રિ્ારની ્ ાળજી આ 
હયોકસપટલમા ંલવેામા ંઆવી 
રહી છે.

શ્ ી  સુ પ્ ન લ ભ ા ઇ 
જોરીએ જણાવયું હતું ્ે 
સંવેદનશીલ સર્ારનયો 
અપ્ભગમ આજે  ખરા 
અ થ ્ય મ ાં  વ ડ ન ગ ર 

હયોકસપટલમાં જોવા મળયયો છે. મહેસાણામાં ્યોરયોનાના દદદીઓને 
સારવાર મળી રહે તે માટે અને્ રિયત્યો સર્ાર દ્ારા થઇ રહ્ા 
છે. પ્જલ્ામાં ્યોરયોનાની ૬ હજારથી પણ દદદીઓના ્યોરયોનાની 
સઘન સારવારથી સવસથ બનયા છે. સર્ારશ્ીનયો અપ્ભગમ હમેશાં 
સંવેદનશીલ રહ્યો છે. નાગદર્યોના આરયોગય સવાસથયની જાળવણી 
માટે સર્ારે હમેશાં ્દટબદ્ધતા દશા્યવી છે. •

પ્રપ્તભાવ

પ્સપ્વલમાં મળેલી સારવારે શંકા પ્નમયૂ્સળ કરી ઃ જશભાઇ પટેલ
્યોરયોનાના દદ્તીય વેવમાં ્યોરયોના થાય એટલે 

ઓકકસજન, રેમડેપ્સવીર ઇનજેકશન મેળવવા 
સગાઓ દયોડાદયોડ ્ રે છે. તયો દદદી પયોત ેએવુ ંમાનવા 
લાગ ેછે ્ ે ત ેહવ ેનહીં જ બચ.ે આજ ેડરના માહયોલ 
અને ચયોક્કસ ઉદ્શેયથી સર્ારી હયોકસપટલસમાં 
અંધાધૂંધીની કસથપ્તની અફવાઓ ફેલાવાઇ રહી છે 
તયારે જશભાઈ પટેલના અનુભવની વાત સમગ્ર 
ભ્ામ્ પ્ચત્રનયો પદા્યફાશ ્રવા માટે પૂરતી બની 
રહેશે.

જશભાઇના ઘરમાં પણ તેઓ પયોતે તેમના પુત્રવધૂને ્યોરયોના 
પયોપ્ઝદટવ આવયયો. જેમાં તેમણે મજબતૂ મનયોબળનયો પરચયો ્ રાવતા 
ગાંધીનગર પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં ડૉ. ઉમંગ રિજાપપ્તએ તરત 
સારવાર શરૂ ્રાવી દીધી.  

સર્ારી હયોકસપટલમા ંમેદડ્લ સટાફે ્ેમ છે દાદા એમ પૂછી 
મન ેપાદરવાદર્ હૂફં આપતા અન ેતને ેલીધ ેસ્ારાતમ્ શપ્તિ 
મળતા ંહુ ં્યોરયોના સામ ેલડી શકયયો. માત્ર મારી જ કસથપ્ત નહીં 
અનય દદદીઓ પાસે પણ આવુ ંજ વાતાવરણ હતંુ. રિમેાળ અન ેપ્હંમત 
આપ ેએવુ.ં સર્ારી હયોકસપટલમા ં સારવાર લવેા મદેુ્ જ ેઅને્  

રિશ્નાથ્ય હતા ંતનેયો મન ેઅન ેમારા જવેા ્ેટલાય 
દદદીઓન ેજવાબ મળી ગયયો હતયો. 

જશભાઇ ્હે છે ્ે, “સર્ારી હયોકસપટલમાં 
મળેલી સારવારે મારયો ડર પણ એટલે સુધી ગાયબ  
થઇ ગયયો ્ે હું ઘર પણ ભૂલી ગયયો. આરયોગય 
્મદીઓએ જ મન ેખરા અથ્યમા ંવયોદરયર બનાવયયો. 
્યોરયોનાનયો દરપયોટ્ય નયોમ્યલ આપતા 14 દદવસ 
વિયોરનટાઇન રહ્યો. નપ્સિંગ સટાફ સાથે બંધાયેલી 
આતમીયતાને લીધે જાણે પદરવારથી છૂટયો પડ્યો 

હયોવ તેવું દુઃખ અનુભવયુ તયો બીજી તરફ નવજીવન મેળવી ઘરે 
જવાનયો આનંદ પણ હતયો. ”

આ છે ખમીરવંતુ ગુજરાત, આ છે ખમીરવંતી ગુજરાતની 
રિજા તેમજ તેનયો આરયોગય સટાફ જેની પ્હંમત, ખુમારી, અજેય 
યયોદ્ધાની જેમ લડવાની શપ્તિ જ ્યોરયોના સામે જીત અપાશે.!! 
આ ગુજરાત સર્ારના પ્નઠિાવાન અપ્ધ્ારી, ડૉકટરયો, પ્સપ્વલ 
સટાફને તયો વંદન ્રીએ એટલા ઓછા પડે. ્હ્ં છે ને ્ે 
મારવાવાળા ્રતાં તારવાવાળાના હાથ વધુ મજબૂત હયોય છે.

રામ રાખે તેને ્યોણ ચાખે! •
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પ્હંમતનગરનાં અંપ્તમધામમાં
સેવા સાથે ભળયો અપ્સણ, તપ્સણ અને સમપ્સણનો ભાવ

" હરીશ પરમાર
સમગ્ર દેશમાં ્યોરયોના વાયરસના 

સે્નડ વેવના સંક્રમણના ્ારણે ઘણા 
દદદીઓએ જીવ ગમુાવયયો છે. ઘણા દ્સસામાં 
સવજનયો પણ દદદીના મૃતદેહથી દૂર ભાગે 
છે તયારે પ્હંમતનગરના અંપ્તમધામમાં 
અપ્યણ, તપ્યણ અને સમપ્યણના ભાવથી 
સવેાના ભેખધારી નગરપાપ્લ્ાના ્ મ્યચારી 
શ્ી ભરતભાઈ ્ યોપ્વડ મૃતદેહન ેઅકગ્નદાહ 
આપે છે. 

આ મહામારી તેની બીજી લહેરમાં 
શહેરયો ઉપરાંત ગામડાઓ સુધી પહોંચી 
ગઈ છે. સાબર્ાંઠા પ્જલ્ામાં પણ ગ્રામય 
અને શહેરી પ્વસતારના લયો્યો સામાનય 
તાવ, શરદી, ખાંસી સપ્હતના લક્ષણયોને 
અવગણી રહ્ા છ,. જેને લઇ દદદીના 
આખરી સમયે ઘસારયો વધતા પ્જલ્ાની 
પ્સપ્વલ હયોકસપટલ તેમ જ હાલ ૧૮ 
જેટલી ખાનગી હયોકસપટલને ્યોપ્વડના 
દદદીઓને સારવાર આપવામાં 
આવી રહી છે, જેમાં ગંભીર 
બમારીથી પીદડત લયો્યોનું 
મ યોતનું  રિમ ાણ વધુ  છ ે. 
પ્જલ્ાની મેદડ્લ ્યોલેજ 
સચંાપ્લત પ્સપ્વલ હયોકસપટલમાં 

ઘણા એવા દદદીઓ પણ હયોય છે ્ ે જેમના 
્યોઈ સવજન હાજર પણ ન હયોય અને 
મૃતયુ પામે છે. 

ગ્રામય પ્વસતારયોમાં સાવધાનીના 
અભાવે નાગદર્યો ્યોરયોનાનું પરીક્ષણ 
્રાવતા નથી. અને જયારે ્રાવે છે તયારે 
પદરકસથપ્ત એટલી પ્વ્ટ બની ગઈ હયોય 
છે ્ે જે તે નાગદર્ પયોતાના રિાણ છયોડી 
દે છે. આ કસથપ્તમાં તે મૃત્ના પદરજનયો 
મૃતદેહન ેઅંપ્તમ સંસ્ાર આપતા ંગભરાય 
છે તયારે આવા મૃત્યોની અંપ્તમપ્વપ્ધ 
પ્હંમતનગરના ભરતભાઈ ્રે છે. 

તયારે ્યોરયોનાની ્ારમી પદરકસથપ્તમાં 
જયા ંપયોતાના સવજનયો પણ ્યોરયોનાથી મયોત 
થયલેા પદરજનથી  દરુ રહેતા હયોય તયારે 
સર્ારની ્યોપ્વડ મૃતદેહની ગાઇડલાઇન 
મુજબ અકગ્નદાહ આપવાનું  ્ામ શ્ી 
ભરતભાઈ ્રે છે. સદ્રગતના અંપ્તમ 
સસં્ારન ેતઓે પપ્વત્ર ્ામ ગણ ેછે અને 

્યોરયોનામાં સપડાયા બાદ 
નવજીવન પામલેા ભરતભાઈએ 
તયાર બાદ પણ ડયા્ય પ્વના આ 
પણુય ્ાય્ય ચાલુ રાખીન ેઉમદા 
સેવા અને  સમજદારીનું 
ઉદાહરણ પરૂ ંપાડ્ુ ંછે.

પયોતાની વાત ્ રતાં ભરતભાઇ ્ હે છે 
્ે, “છેલ્ાં ૨૫ વર્યથી તેઓ સમશાનમાં 
અકગ્નસંસ્ાર ્રે છે. તેમના પ્પતાજી પણ 
આ ્ામ ્રતા હતા. રયોજેરયોજ આવતા 
્યોપ્વડના મૃતદેહને અકગ્નદાહ આપતાં હું 
પણ ્યોરયોનાના સ્ંજામાં આવી ગયયો, 
પદરકસથપ્ત એટલી ગંભીર બની ્ ે 
વેકનટલેટર પર રાખવામાં આવયયો, પણ 
અતયાર સુધી ્રેલાં સત્મયોનાં સુફળ ્ે 
છે્ હું મૃતયુના મુખમાંથી બહાર આવયયો, 
જેમાં મારી પત્ીની સતત હૂંફ અને 
રિેરણાથી સાજા થયાના ત્રીજા દદવસે ફરી 
આ સેવાના યજ્માં જોડાઈ ગયયો.

આ ભયાન્ મહામારીએ ્ેટલાય 
પદરવારયોને વેરપ્વખેર ્રી નાંખયાં છે. 
જેમાંથી એ્ હૃદયદ્ાવ્ ઘટનાની વાત 
્રતા ્હે છે ્ે એ્ જ પદરવારના પાંચ 
સભયયોને ્યોરયોનાથી મયોતને ભેટ્ા હયોય ને 
મેં અકગ્નદાહ આપયયો છે. ભગવાન ્રે 
આવી બીમારી ્યોઈના ઘરે ન આવે તેવી 
ઈશ્રને રિાથ્યના ્રં છું. પ્હંમતનગરનાં 
ભરતભાઈ જેવા અસંખય નાગદર્યો 
પયોતાની રીતે સેવા્ાય્યમાં રત છે. આવા 
સેવાભાવી નાગદર્યોની સેવા જોઈને 
ચયોક્કસ ્હી શ્ાય ્ે, હજી માનવતા 
જીવંત છે.

ઉલ્ેખનીય છે ્ે, ્યોપ્વડ ્યોરયોનાનું 
સં ક્ર મણ  ગુ જ ર ા તભરન ા  પ્ વ પ્ વધ 
પ્જલ્ાઓમા ંઆવી પદરકસથપ્ત છે. ગજુરાત 
સર્ાર પણ સંક્રમણની ચેન તયોડવા રિયાસ 
્રી રહી છે. ઓકકસજન, રેમદડપ્સપ્વર 
ઇનજકેશન સપ્હતની સારવાર તમે જ અનય 
સુપ્વધાઓ સાથેની હયોકસપટલસ ્ાય્યરત 
્રવામાં આવી રહી છે. સાથેસાથે લયો્યોને 
જાગૃત ્રવા  અને  ઘરમાં  રહ ેવ ા 
મુખયમંત્રીશ્ીએ પણ અપીલ ્રી છે. 
પ્બનજરૂરી ઘરની બહાર ન ની્ળવા તમેણે 
અપીલ ્રી છે. •

પ્રેરણા
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હારશે કાેરાેના, જી્તશો ગુજરા્ત

1મે, ગુજરાત સથાપના ડદવસથી 18 વષ્સથી 
વધુની ઉંમરના લોકોનું શરૂ થશે રસીકરણ


