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તચેમનકા ઘર સુધી પ્ોરકાડવકા સર્કાર પ્રશ્તબધધ છે.
• સં્ટનકાં સમ્ચે મકાનવી એ્બીજાનચે મદદરૂપ થઇ રહ્ો છે એ જ મકાનવતકાની
સકારી સુવકાસ છે.
• રકાજ્નકા ૩ ્રોડ ૨૫ લકાખ લો્ોનચે ખકાવકા-પીવકાની રીજવસતુ અનચે અનકાજની
્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે રેશન્કાડ્ચધકાર્ પદરવકારોનચે એ્ મશ્્નકા મકાટે
ઘઉ, રોખકા, ખકાંડ, દકાળ અનચે મીઠું શ્વનકા મૂલ્ચે આપવકાનો રકાજ્ સર્કારે
સંવચેદનશીલતકાપૂવ્ચ્ શ્નણ્ચ્ ્રી એનું અસર્કાર્ અમલી્રણ ્્ુું છે.
• દદવ્કાંગ, અનુસૂશ્રત જાશ્ત-જનજાશ્તનકાં બકાળ્ોનકાં ખકાતકામકાં સ્કા્ની ર્મ
સીધી જમકા ્રવકામકાં આવશચે.
• ગુજરકાતમકાં ર્ેતકાં અન્ રકાજ્ોનકાં મજૂરોનકાં ર્ેવકા-જમવકાની વ્વસથકા
સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે.
• ્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારી સકામચે લડવકા પ્રત્ચે્ ગુજરકાતી બકાંધવચે ્મર ્સી
લીધી છે.
• ્ોઇપણ વ્શ્તિએ ્ોરેનટકાઇનથી ગભરકાવકાની જરૂર નથી ્ોરેનટકાઇન તમકારી
અનચે તમકારકા પદરવકાર-સમકાજની સલકામતી મકાટે જરૂરી છે.
• રકાજ્મકાં મકાગ અનુસકાર અનકાજ-્ઠોળ-તચેલનો પ્કા્ચપ્ત પુરવઠો છે. લો્ોનચે
મુશ્ેલી ન પડચે એ રીતચે તચેનકા શ્વતરણની વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્રવકામકાં આવી છે.
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સંવાદ

કોરોના મહામારી સામે જંગ લડવા રાષ્ટ્રભરમાં
લોકડાઉન : વડાપ્રધાનશ્રીનું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન
મન કી બાત

14 સંવેદના

‘હેલ્લો, હું વિજય રૂપાણી બોલું છુ.ં .. કેમ છે હવે
આપની તબિયત ?’ - પુલક ત્રિવેદી રમેશ તન્ના

16 પ્રતિબધ્ધતા

u

લોકડાઉનના અસરકારક અમલ માટે
સુરક્ષાકર્મીઓ સતર્ક

18 નિર્ણાયકતા

કોરોના મહામારી સામેના જંગમાં નિર્ણાયક
સરકારે લીધેલા સંવેદનાસભર પગલાં

22 જનભાગીદારી

મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિને અપ્રતિમ પ્રતિસાદ

24 નિર્ણય
25 સ્વાસ્થ્યસુધા

ગુજરાતમાં ૩૧ માર્ચ સુધીમાં ૧૩૯૬ સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ

28 વિતરણ વ્યવસ્થા
-

-

રાજ્યના સવા ત્રણ કરોડ લોકોને વિનામૂલ્યે 
અનાજ વિતરણ
સભાસદ ન હોય તેવા પશુપાલકો પણ દૂધ
સહકારી મંડળીમાં દૂધ ભરાવી શકશે

30 સતર્કતા
-

કોર કમિટીમાં નાગરિકોની સુવિધા માટે
લેવાયા મહત્વના નિર્ણયો
અંત્યોદય - PHH પરિવારોને એપ્રિલ માસના
અનાજનું વિનામૂલ્યે વિતરણનો આરંભ

34 સંવેદના

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની વેદનાને સમયસર
ઓળખી તેમની વહારે આવ્યા Dy.CM

-

સમીર રામી

૩૬ સજ્જતા
-

-

રાજ્યના ચાર મહાનગરોમાં કોવીડ-19ની
સ્પેશ્યલ હોસ્પિટલો કાર્યરત
જન સંવાદ કેન્દ્ર દ્વારા જાત માહિતી
મેળવતા મુખ્યમંત્રીશ્રી

પ્રતિસાદ

38 લોકડાઉનમાં ગુજરાત બહાર અટવાયેલા ૧૮૦૦
જેટલા યાત્રિકોને લાવવાની વ્યવસ્થા થઇ
40 એક બાજુ કોરોનાનો કહેર અને બીજી બાજુ
કર્મયોગીઓની માનવતાની મહેર - શૈલેષ નાયક

42 સુરક્ષા

કોરોના મહામારી સામે ગુ જ રાતનો જં ગ

- ગૌતમ પુરોહિત

45 વિશેષ
50 માર્ગદર્શિકા

økwshkík

4 ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦

ઊઘડતે પાને

કોરોના વાયરસની મહામારી સામેના જંગમાં
જીત મેળવવા ગુજરાતે કમર કસી છે...
શ્વવિ સમસત આજચે ્ોરોનકા વકા્રસની મ્કામકારી સકામચે લડી રહ્ં છે. ્ોરોનકા વકા્રસ
્ોશ્વડ-૧૯ દદન પ્રશ્તદદન વધી રહ્ો છે. ભકારતચે આ મ્કામકારી સકામચે લડવકા મકાટે સમ્સર અનચે
જરૂરી પગલકાં લીધકાં છે. વડકાપ્રધકાન શ્ી નરેનદ્રભકાઈ મોદીએ દેશમકાં ૧૪ એશ્પ્રલ સુધી લો્ડકાઉન
જા્ેર ્રી દીધું છે. જચે વ્શ્તિ જ્કાં છે ત્કાં ર્ેવકાનકા આ શ્નણ્ચ્નચે પદરણકામચે ્ોરોનકા સકામચેનકા
જંગમકાં ભકારત અનચે ગુજરકાત મક્મતકાપૂવ્ચ્ લડી રહ્કાં છે. આની સ્કારકાતમ્ અસર જોવકા મળી
ર્ી છે. છેલ્કાં એ્ અઠવકાદડ્કાથી ્ોરોનકા વકા્રસનકાં ફેલકાવકાની ટ્કાવકારી પર ્કાબુ મચેળવી
શ્કા્ો છે.
ગુજરકાતમકાં લો્ડકાઉનની રૂસત અમલ મકાટે મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણી તથકા નકા્બ
મુખ્મંરિી શ્ી નીશ્તનભકાઈ પટેલનકા નચેતૃત્વમકાં રકાજ્નુ આખુ વ્ીવટીતંરિ દદવસ રકાત ્કામ ્રી
રહ્ં છે. રકાજ્મકાં અનકાજ, ્ઠોળ, તચેલ, દવકા, શકા્ભકાજી વગચેરે જચેવી જીવનજરૂરી રીજવસતુઓની
્ોઈ મુશ્ેલી ન પડચે એ મકાટે શ્જલ્કાનકાં સમકા્તકાઓ
્ચ નચે જરૂરી સૂરનકાઓ આપી મકાગદ્ચ શ્ચન આપવકામકાં
આવ્ું છે. સકામકાન્ નકાગદર્ોનચે લકાઈટશ્બલ ભરવકાનકાં સમ્ની અવશ્ધમકાં વધકારો, રશ્વ પકા્ની
લણણી મકાટે ખચેડતૂ ોનચે લો્ ડકાઉનમકાં છુટછકાટ, ્ેદીઓનચે બચે મશ્્નકા મકાટે પચેરોલ, મ્કાનગરોમકાં
વસતકા અનચે એ્લકા ર્ેતકાં વૃધિોનચે ઘરે બચેઠકા ભોજન પ્ોરકાડવકાની વ્વસથકા જચેવકા અનચે્ શ્નણકા્્ચ ્
પગલકાં લચેવકામકાં આવ્કાં છે. રકાજ્મકાં ્ોશ્વડ -૧૯નકાં પોઝીટીવ દદદીઓ અનચે સંક્શ્મત દદદીઓની
સચેવકા ્રતકાં આરોગ્્મદીઓ તથકા રકાજ્મકાં ્કા્દો-વ્વસથકાની જાળવણી ્રતકા સુરક્કા્મદીઓ
તચેમનકા જાનનકા જોખમચે દદવસ-રકાત જનતકાની સચેવકા મકાટે ફરજ બજાવી રહ્કાં છે. આ્સસમ્ સંજોગોમકાં
આ ્મ્ચ્ોગીઓ પૈ્ી ્ોઇનચે પણ ્ોરોનકાની અસરથી જાન ગુમકાવવકાનો વકારો આવચે એવકા દ્સસકામકાં
રકાજ્ સર્કારે ૨૫ લકાખની સ્કા્ આપવકાનો સંવદચે નશીલ શ્નણ્ચ્ ્્યો છે.
રકાજ્નકા દરે્ શ્જલ્કા મથ્ોએ ૧૦૦ બચેડની આઇસોલચેશન ્ોસસપટલ ઉભી થઇ ર્ી છે.
રકાજ્નકા દરે્ ધકારકાસભ્શ્ી રૂ. ૨૫ લકાખ ્ોરોનકા વકા્રસનકા ઇલકાજ મકાટે દવકાઓ-સકાધન
સુશ્વધકાઓ મકાટે ગુજરકાત ્ેલથ સોસકા્ટીનચે આપનકાર છે. આ સં્ટનકા સમ્મકાં રકાજ્નકા ખૂણચે
ખૂણકામકાંથી મકાનવતકાની સુવકાસ મ્�્ી ર્ી છે તચેની શ્વગતો પકાશ્ક્્મકાં સમકાશ્વષ્ ્રવકામકાં આવી
છે. મનચે શ્વવિકાસ છે ્ે, વડકાપ્રધકાનશ્ી તથકા મુખ્મંરિીશ્ીની અપીલનું પકાલન ્રીનચે ગુજરકાતનકા
તમકામ નકાગદર્ો સર્કારની દરે્ સુરનકાઓનું શ્નષ્ઠકાપૂવ્ચ્ પકાલન ્રી ્ોરોનકા સકામચેનકા જંગમકાં
જીત મચેળવવકા મકાટે સ્ભકાગી બનશચે. મ્કામકારીની આ સં્ટની ઘડીઓમકાં પ્રત્ચે્ ગુજરકાતી
બકાંધવ સોશ્શ્લ દડસટસનસંગ રકાખી તચેની જવકાબદકારી અદકા ્રે એ સૌથી મોટી દેશ સચેવકા ગણકાશચે.
જ્ જ્ ગરવી ગુજરકાત
- yþkuf fk÷heÞk
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સંવાદ

કોરોના મહામારી સામે જંગ લડવા રાષ્ટ્રભરમાં લોકડાઉન

વડાપ્રધાનશ્રીનું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન

ક�ોર�ોના મહામારી ક�ોવિડ-૧૯ના જોખમને નાથવા માટે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ દ્રભાઇ મ�ોદીએ�
તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ના રાત્રે ૧૨ વાગ્યાથી આખા દેશમાં ૨૧ દિવસ માટે લ�ોકડાઉન જાહેર
કર્યું છે. ક�ોર�ોના વાયરસને લગતા જરૂરી તમામ પગલાં-પાસાઓ� વડાપ્રધાનશ્રીએ� તેમના
રાષ્ટ્ર જોગ સંબ�ોધનમાં જણાવ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના રાષ્ટ્ર જોગ પ્રવચનનાં અંશ�ો પ્રસ્તુત છે.

નમસ્કાર!
મારા વ્હાલા દેશવાસીઓ, હું અત્યારે
એક વાર ફરી, કોરોના વૈશ્વિક મહામારી
પર વાત કરવા માટે તમારી વચ્ચે આવ્યો
છું. ૨૨ માર્ચના રોજ જનતા કરફ્યુનો જે
સંકલ્પ આપણે લીધો હતો, એક રાષ્ટ્ર તરીકે
તન
ે ી સિદ્ધિ માટે દરેક ભારતવાસીએ સંપર્ણ
ૂ
સંવેદનશીલતા સાથે, સંપૂર્ણ જવાબદારી
સાથે પોતાનું યોગદાન આપ્યું. બાળકો,
વડીલો, નાના મોટા, ગરીબ મધ્યમ વર્ગ,
ઉચ્ચ વર્ગ, દરેક વ્યક્તિ પરીક્ષાની આ
ક્ષણમાં સાથે આવ્યા. જનતા કરફ્ન
યુ ે દરેક

ભારતવાસીએ સફળ બનાવ્યો. એક
દિવસના જનતા કરફ્યુથી ભારતે દેખાડી
દીધું કે જ્યારે દેશ પર સંકટ આવે છે, જ્યારે
માનવતા પર સંકટ આવે છે તો કેવી રીતે
આપણે બધા જ ભારતીયો સાથે મળીને,
એકત્રિત થઈને તેમનો સામનો કરીએ
છીએ. તમે બધા જ જનતા કરફ્યુ માટે
પ્રશંસાને પાત્ર છો.
સાથીઓ, તમે કોરોના વૈ શ્ વિક
મહામારી અંગે વિશ્વની સ્થિતિ સમાચારોના
માધ્યમથી સાંભળી પણ રહ્યા છો અને જોઈ
પણ રહ્યા છો. તમે એ પણ જોઈ રહ્યા છો
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કે દુનિયાના સક્ષમમાં સક્ષમ દેશોને પણ
કેવી રીતે આ મહામારીએ એકદમ લાચાર
બનાવી દીધા છે. એવું નથી કે આ દેશો
પ્રયાસ નથી કરી રહ્યા અથવા તેમની પાસે
સં સ ાધનોની ઉણપ છે. પરંતુ કોરોના
વાયરસ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે કે
તમામ તૈયારીઓ અને પ્રયાસો હોવા છતાં,
આ દેશ ોમાં આ પડકારો વધતા જઈ
રહ્યા છે.
આ બધા જ દેશોના બે મહિનાઓના
અધ્યયન વડે જે નિષ્કર્ષ નીકળી રહ્યો છે,
અને નિષ્ણાતો પણ એ જ કહી રહ્યા છે કે

સંવાદ
કોરોના સામે અસરકારક રીતે લડવા માટે
એકમાત્ર વિકલ્પ છે - સામાજિક અંતર
(સોશિયલ ડિસટન્સ).
એટલે કે એકબીજાથી દૂ ર રહેવું ,
પોતાના ઘરોમાં જ બંધ રહેવું. કોરોનાથી
બચવા માટે આના સિવાય કોઈ ઉપાય
નથી, કોઈ માર્ગ નથી. કોરોનાને ફેલાતો
અટકાવવો હોય, તો તેના ચેપની સાયકલને
તોડવી જ પડશ.ે કેટલાક લોકોને એવો ભ્રમ
છે કે સામાજિક અંતર એ માત્ર બીમાર
લોકોની માટે જરૂરી છે. એવું વિચારવું
યોગ્ય નથી. સામાજિક અં ત ર દરેક
નાગરિકની માટે છે, પ્રત્યેક પરિવાર માટે
છે, પરિવારના પ્રત્યેક સભ્ય માટે છે.
કેટ લાક લોકોની બે દ રકારી, કેટ લાક
લોકોની ખોટી વિચારધારા, તમને, તમારા
બાળકોને, તમારા માતા-પિતાને, તમારા
પરિવારને, તમારા મિત્રોને, સમગ્ર દેશને
ખૂબ મોટી મુશ્લ
કે ીમાં નાંખી દેશ.ે જો આવી
બે દ રકારી આમ જ ચાલતી રહી તો
ભારતને તેની કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવવી
પડી શકે છે, તેનો અંદાજ લગાવવો પણ
અઘરો છે.
સાથીઓ, દેશ ના અનેક ભાગોમાં
લૉકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય
સરકારના આ પ્રયત્નોને ખૂબ જ ગંભીરતાથી
લેવા જોઈએ. આરોગ્ય ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો અને
અન્ય દેશના અનુભવોને ધ્યાનમાં રાખીને,
દેશ આજે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા જઈ

રહ્યો છે. તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ રાત્રે
૧૨ વાગ્યાથી આખા દેશમાં, ધ્યાનથી
સાંભળજો, આખા દેશમાં સંપર્ણ
ૂ લૉકડાઉન
થવા જઈ રહ્યું છે. હિન્દુસ્તાનને બચાવવા
માટે, હિન્દુસ્તાનના દરેક નાગરિકને બચાવવા
માટે રાત્રે ૧૨ વાગ્યાથી, ઘરમાંથી બહાર
નીકળવા પર, સંપર્ણ
ૂ પાબંદી લગાવી દેવામાં
આવી રહી છે.
દેશ ના દરેક રાજ્યને , દરેક કેન્ દ્ર
શાસિત પ્રદેશને, દરેક જિલ્લાને, દરેક
ગામને , દરેક કસ્બાને , દરેક ગલીમહોલ્લાને હવે લૉકડાઉન કરવામાં આવી
રહ્યા છે. આ એક રીતે કરફ્યુ જ છે. જનતા
કરફ્યુથી પણ કેટલાક પગલા આગળની
વાત, જનતા કરફ્યુ કરતા પણ વધુ કડક.
કોરોના મહામારી વિરુદ્ધ નિર્ણાયક
યુદ્ધની માટે આ પગલુ હવે ખૂબ જરૂરી
બની ગયું છે. નિશ્ચિતપણે આ લૉકડાઉનની
એક આર્થિક કિંમત દેશને ભરવી પડશે.
પરંતુ એક એક ભારતીયના જીવનને
બચાવવું એ અત્યારના સમયમાં મારી,
ભારત સરકારની, દેશની દરેક રાજ્ય
સરકારની, દરેક સ્થાનિક એકમની સૌથી
મોટી પ્રાથમિકતા છે. એટલા માટે મારી
આપ સૌને પ્રાર્થના છે કે તમે અત્યારના
સમયમાં દેશમાં જ્યાં પણ છો, ત્યાં જ રહો.
અત્યારની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા,
દેશમાં આ લૉકડાઉન ૨૧ દિવસ સુધી
રહેશ.ે આવનારા ૨૧ દિવસ આપણી માટે
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ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
આરોગ્ય નિષ્ણાતોનું માનીએ તો
કોરોના વાયરસના ચેપની સાયકલ તોડવા
માટે ઓછામાં ઓછા ૨૧ દિવસનો સમય
ખૂ બ જ મહત્વપૂ ર્ણ છે. જો આ ૨૧
દિવસમાં નહીં સંભાળીએ તો દેશ અને
તમારો પરિવાર ૨૧ વર્ષ પાછળ ચાલ્યો
જશે. જો આ ૨૧ દિવસ નહીં સંભાળીએ
તો અનેક પરિવારો હંમેશા હંમેશા માટે
બરબાદ થઇ જશે. એટલા માટે બહાર
નીકળવું એટલે શું એ ૨૧ દિવસ માટે ભૂલી
જાવ. ઘરમાં જ રહો, ઘરમાં જ રહો અને
એક જ કામ કરો કે ઘરમાં જ રહો.
સાથીઓ,
દેશવ્યાપી લૉકડાઉને તમારા ઘરના
દરવાજા ઉપર એક લક્ષ્મણ રેખા ખેંચી દીધી
છે. તમારે એ યાદ રાખવાનું છે કે ઘરમાંથી
બહાર જનારું તમારું એક માત્ર પગલું,
કોરોના જેવી ગંભીર મહામારીને તમારા
ઘરમાં લાવી શકે છે. તમારે એ યાદ
રાખવાનું છે કે ઘણીવાર કોરોનાથી
અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ શરૂઆતના દિવસમાં
એકદમ સ્વસ્થ જણાય છે, તેને ચેપ લાગ્યો
છે તેની ખબર નથી પડતી. એટલા માટે
સાવધાની જાળવો, તમારા ઘરોમાં જ રહો.
જોકે, જે લોકો ઘરોમાં છે, તેઓ સોશિયલ
મીડિયા પર નવી-નવી રીતે , ખૂ બ
ઇનોવેટીવ રીતે આ વાતને કહી રહ્યા છે.
એક બેનર મને પણ પસંદ આવ્યું છે. તે હું
તમને પણ બતાવવા માગું છું. કોરોના
એટલે કોઈ રોડ પર ના નીકળે.
સાથીઓ,
નિષ્ણાતોનું એવું પણ કહેવાનું છે કે
આજે જો કોઈ વ્યક્તિમાં કોરોના વાયરસ
પહોંચે છે તો તેના શરીરમાં તેના લક્ષણો
દેખાતા કેટ કેટલાક દિવસો લાગી જાય છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન તે જાણે અજાણે
તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને ચેપ લગાડી દે છે જે
તેના સંપર્કમાં આવે છે. વિશ્વ આરોગ્ય
સં સ ્થાનો અહેવ ાલ જણાવે છે કે આ
મહામારીનો ચેપ ધરાવતો એક વ્યક્તિ
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માત્ર એક અઠવાડિયા-દસ દિવસમાં જ
સેંકડો લોકો સુધી આ બીમારી પહોંચાડી
શકે છે. એટલે કે તે આગની જેમ ઝડપથી
ફેલાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાનો જ અન્ય
એક આંકડો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે.
સાથીઓ,
વિશ્વમાં કોરોના વાયરસનો ચેપ ધરાવતા
વ્યક્તિઓની સંખ્યાને પહેલા એક લાખ સુધી
પહોંચવામાં ૬૭ દિવસ લાગી ગયા હતા. તે
પછી માત્ર ૧૧ દિવસમાં જ એક લાખ નવા
લોકોને ચેપ લાગી ગયો હતો.
જરા વિચારો, પહેલ ા એક લાખ
લોકોને ચેપ લાગવામાં ૬૭ દિવસ લાગ્યા
અને પછી તે ને ૨ લાખ લોકો સુ ધ ી
પહોંચવામાં માત્ર ૧૧ દિવસ લાગ્યા. તે
હજુ પણ એટલું ભયંકર છે કે બે લાખ ચેપ
ધરાવતા લોકોમાંથી ત્રણ લાખ લોકો સુધી
આ બીમારી પહોંચવામાં માત્ર ચાર દિવસ
લાગ્યા. તમે અંદાજો લગાવી શકો છો કે
કોરોના વાયરસ કેટલી ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો
છે. અને જ્યારે આ ફેલાવાનું શરુ કરે છે,
તો તેને રોકવો અત્યંત મુશ્કેલ હોય છે.
સાથીઓ,
આ જ કારણ છે કે ચીન, અમેરિકા,
ફ્રાંસ, જર્મની, સ્પેન, ઇટલી, ઈરાન જેવા
દેશોમાં જ્યારે કોરોના વાયરસે ફેલાવાનું
શરુ કર્યું તો પરિસ્થિતિ બેકાબુ બની ગઈ.
અને એ પણ યાદ રાખો, ઇટલી હોય કે
અમેરિકા, આ દેશોની આરોગ્ય સેવાઓ,

આખી દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં
આવે છે. આમ છતાં, આ દેશ કોરોનાનો
પ્રભાવ ઓછો ન કરી શક્યા. પ્રશ્ન એ છે
કે આ સ્થિતિમાં આશાનું કિરણ ક્યાં છે?
ઉપાય શું છે, વિકલ્પ કયા છે?
સાથીઓ,
કોરોના સામે લડવા માટે આશાનું
કિરણ, તે દેશો પાસેથી મળેલા અનુભવો
છે જે કોરોનાને અમુક હદ સુધી નિયંત્રિત
કરી શક્યા. અઠવાડિયાઓ સુ ધ ી આ
દેશોના નાગરિકો ઘરોમાંથી બહાર નથી
નીકળ્યા, આ દેશોના નાગરિકોએ સો ટકા
સરકારી નિર્દેશોનું પાલન કર્યું અને એટલા
માટે આ કેટલાક દેશ હવે આ મહામારીમાંથી
બહાર આવવા તરફ આગળ વધી રહ્યા
છે. આપણે પણ એવું માનીને ચાલવું
જોઈએ કે આપણી સામે આ એક જ રસ્તો
છે - આપણે ઘરમાં થ ી બહાર નથી
નીકળવાનું. ભલે જે પણ થવાનું હોય તે
થઇ જાય, ઘરમાં જ રહેવાનું છે. કોરોનાથી
ત્યારે જ બચી શકાય તેમ છે જ્યારે ઘરની
લક્ષ્મણ રેખાને ઓળંગવામાં ન આવે.
આપણે આ મહામારીના વાયરસના ચેપને
રોકવાનો છે, તેને ફેલાવવાની ચેઇનને
તોડવાની છે.
સાથીઓ,
ભારત આજે એ સ્ટેજ પર છે જ્યાં
આપણા આજના કાર્યો નક્કી કરશે કે આ
મોટી આપત્તિના પ્રભાવને આપણે કેટલો
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ઓછો કરી શકીએ તેમ છીએ. આ સમય
આપણા સંકલ્પને વારંવાર મજબૂત કરવા
માટેનો છે. આ સમય ડગલે ને પગલે સંયમ
જાળવવાનો છે. તમારે યાદ રાખવાનું છે
- જીવન છે તો દુનિયા છે. આ ધૈર્ય અને
શિસ્તની ક્ષણ છે. જ્યાં સુ ધ ી દેશ માં
લૉકડાઉનની સ્થિતિ છે, આપણે આપણો
સંકલ્પ નિભાવવાનો છે, આપણું વચન
નિભાવવાનું છે. મારી તમને પ્રાર્થના છે કે
ઘરોમાં રહીને તમે એ લોકો વિષે વિચાર
કરો, તેમના માટે મંગલકામનાઓ કરો કે
જેઓ પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવવા માટે,
પોતાની જાતને જોખમમાં નાખીને કામ
કરી રહ્યા છે. તે ડૉક્ટર્સ, તે નર્સો, પેરા
મેડીકલ સ્ટાફ, પેથોલોજિસ્ટ વિશે વિચારો,
જેઓ આ મહામારી વડે એક એક જીવનને
બચાવવા માટે, દિવસ રાત દવાખાનામાં
કામ કરી રહ્યા છે. દવાખાના વહીવટના
લોકો, એમ્બ્યુલન્સ ચલાવનારા ડ્રાઈવર,
વોર્ડ બોયસ, તે સફાઈ કર્મચારીઓ વિશે
વિચારો જે ઓ આ મુ શ ્કેલ ઘડીમાં
બીજાઓની સેવા કરી રહ્યા છે.
તમે તે લોકો માટે પ્રાર્થના કરો જે
તમારી સોસાયટી, તમારા મહોલ્લાઓ,
તમારા રસ્તાઓ, સાર્વજનિક સ્થાનોને
સેનીટાઇઝ કરવામાં લાગેલા છે, જેનાથી
આ વાયરસનું નામોનિશાન ના બચે.
તમને સાચી જાણકારી આપવા માટે
૨૪ કલાક કામ કરી રહેલા મીડિયાના
લોકોના વિષયમાં પણ વિચારો, જેઓ
ચેપનું જોખમ ઉઠાવીને રસ્તાઓ પર છે,
દવાખાનાઓમાં છે. તમે તમારી
આસપાસના પોલીસ કર્મચારીઓના
વિષયમાં વિચારો જેઓ પોતાના ઘર
પરિવારની ચિં ત ા કર્યા વિના, તમને
બચાવવા માટે દિવસ રાત ફરજ પર ઊભા
છે, અને કેટલીય વાર લોકોનો ગુસ્સો પણ
સહન કરી રહ્યા છે.
સાથીઓ,
કોરોના વૈશ્વિક મહામારીથી ઉત્પન્ન
થયેલ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે, કેન્દ્ર અને
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દેશભરની રાજ્ય સરકારો ઝડપથી કામ
કરી રહી છે. રોજબરોજની જિંદગીમાં
લોકોને અસુવિધા ઊભી ન થાય, તેના માટે
સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. તમામ જરૂરી
ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો જળવાયેલ રહે,
તેના માટે બધા જ ઉપાયો કરવામાં આવ્યા
છે અને આગળ પણ કરવામાં આવશે.
નિશ્ચિતપણે સંકટની આ ઘડી, ગરીબોની
માટે પણ ખૂબ કપરો સમય લઈને આવી
છે. કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારોની સાથે
સમાજના અન્ય સં ગ ઠન, સિવિલ
સોસાયટીના લોકો, ગરીબોને તકલીફ,
ઓછી પડ,ે તન
ે ી માટે સતત લાગલ
ે ા છીએ.
ગરીબોની મદદ માટે અનેકો લોકો સાથે
આવી રહ્યા છે. જીવન જીવવા માટે જે
જરૂરી છે, તેના માટે બધા જ પ્રયાસોની
સાથે જ જીવન બચાવવા માટે જે જરૂરી
છે, તેને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી જ
પડશ.ે આ નવી મહામારી સામે લડવા માટે
દેશની સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓને તૈયાર કરવાનું
કામ કેન્દ્ર સરકાર સતત કરી રહી છે.
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન, ભારતના મોટા
ચિકિત્સા અને સંશોધન સંસ્થાનો તથા
સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ અને સૂચનો
પર કાર્ય કરીને સરકારે સતત નિર્ણયો લીધા

છે. હવે કોરોનાના દર્દીઓની સારવાર માટે,
દેશના આરોગ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચરને વધુ મજબૂત
બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ૧૫ હજાર કરોડ
રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે. તેનાથી કોરોના
સાથે જોડાયેલ ટેસ્ટીંગ ફેસિલિટી, ખાનગી
સુ ર ક્ષા સાધનો, આઇસોલે શ ન બે ડ ્સ,
આઈસીયુ બેડ્સ, વેન્ટીલેટર્સ, અને અન્ય
જરૂરી સાધનોની સંખ્યા ઝડપથી વધારવામાં
આવશે. સાથે જ મેડીકલ અને પેરામેડીકલ
મન
ે પાવરને તાલીમ આપવાનું કામ પણ
કરવામાં આવશે. મેં રાજ્ય સરકારોને
વિનંતી કરી છે કે, અત્યારના સમયમાં
તેમની પહેલી પ્રાથમિકતા, માત્ર અને માત્ર
આરોગ્ય સવે ાઓ જ હોવી જોઈએ, આરોગ્ય
કાળજી એ જ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.
મને સંતોષ છે કે, દેશનું ખાનગી ક્ષેત્ર
પણ સંપૂર્ણ રીતે ખભે ખભો મિલાવીને
સં ક ટ અને મહામારીની આ ઘડીમાં
દેશવાસીઓની સાથે ઊભું છે.
ખાનગી લેબ, ખાનગી દવાખાનાઓ,
બધા જ આ પડકારજનક સમયગાળામાં
સરકારની સાથે કામ કરવા માટે આગળ
આવી રહ્યા છે. પરંતુ સાથીઓ, એ પણ
ધ્યાન રાખો કે આવા સમયમાં જાણે અજાણે
કેટલીકવાર અફવાઓ પણ ફેલાય છે. મારો
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તમને આગ્રહ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની
અફવાઓ અને અંધવિશ્વાસથી બચજો.
તમારા દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર
અને મેડીકલ સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં
આવેલા નિર્દેશો અને સૂચનોનું પાલન કરવું
ખૂબ જરૂરી છે.
મારી તમને પ્રાર્થના છે કે આ
બીમારીના લક્ષણો દરમિયાન, ડૉક્ટરની
સલાહ લીધા વિના, કોઇપણ દવા ન લશ
ે ો.
કોઇપણ પ્રકારની છેડછાડ, તમારા જીવનને
વધારે જોખમમાં નાખી શકે તેમ છે.
સાથીઓ,
મને વિશ્વાસ છે દરેક ભારતવાસી
સંકટની આ ઘડીમાં સરકારના, સ્થાનિક
વહીવટના નિર્દેશોનું પાલન કરશે. ૨૧
દિવસનું લૉકડાઉન, લાંબો સમય છે, પરંતુ
તમારા જીવનની રક્ષા માટે, તમારા
પરિવારની રક્ષા માટે તે એટલું જ મહત્વપૂર્ણ
છે. મને વિશ્વાસ છે, દરેક હિન્દુસ્તાની આ
સંકટનો માત્ર સફળતાપૂર્વક સામનો જ
નહીં કરે પરંતુ આ મુ શ ્લ
કે ઘડીમાં થ ી
વિજયી બનીને બહાર નીકળશે. તમે તમારું
ધ્યાન રાખો, તમારા લોકોનું ધ્યાન રાખો.
જય હિન્દ!
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÷kuf÷kze÷k ðzk«Äk™ ©e ™huLÿ¼kR {kuËe™ku
hurzÞkuLkk {kæÞ{Úke s™íkk ‚kÚku MktðkË
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.
મકારકા વ્કાલકા દેશવકાસીઓ,
સકામકાન્ રીતચે મન ્ી બકાતમકાં ્ું અનચે્ શ્વર્ોનચે લઇનચે આવું
છુ.ં પરંતુ આજચે દેશ અનચે દુશ્ન્કાનકા મનમકાં મકારિ નચે મકારિ એ્ જ
વકાત છે, ્ોરોનકા વૈશ્વિ્ મ્કામકારીનકા ્કારણચે ઉભું થ્ચેલું ભ્ં્ર સં્ટ.
આ સંજોગોમકાં ્ું અન્ ્ોઇ વકાતો ્રૂં તો તચે ્ોગ્ નશ્્ં ગણકા્.
પરંતુ સૌથી પ્ેલકાં ્ું બધકા દેશવકાસીઓ પકાસચે ક્મકા મકાગું છુ,ં અનચે
મકારો આતમકા ્્ે છે ્ે, તમચે મનચે રોક્સ ક્મકા ્રશો. ્ેમ ્ે, ્ેટલકા્
એવકા શ્નણ્ચ્ો લચેવકા પડ્કા છે જચેનકા ્કારણચે તમનચે બધકાનચે અનચે્
પ્ર્કારની મુશ્ેલીઓ ઉઠકાવવી પડી ર્ી છે, ખકાસ ્રીનચે મકારકા ગરીબ
ભકાઇઓ બ્ેનોનચે જોઉં છું તો રોક્સ એવું લકાગચે છે ્ે, એમનચે થતું
્શચે ્ે આ ્ેવકા વડકાપ્રધકાન છે જચેમણચે અમનચે આ મુસીબતમકાં નકાંખી
દીધકા. તચેમની પણ ્ું ખકાસ ક્મકા મકાગું છુ.ં બની શ્ે ્ે, ઘણકા લો્ો
મકારકાથી નકારકાજ પણ ્શચે, ્ે એવકા તો ્ેવકા બધકાનચે ઘરમકાં પૂરી રકાખ્કા
છે. ્ું તમકારકા બધકાની મુશ્ેલીઓ સમજું છુ.ં તમનચે પડી ર્ેલી
પરેશકાનીઓ પણ સમજું છુ.ં પરંતુ ભકારત જચેવકા ૧૩૦ ્રોડની
વસતીવકાળકા દેશચે ્ોરોનકા શ્વરૂધિની લડકાઇ મકાટે આ પગલું ઉઠકાવ્કા
શ્સવકા્ બીજો ્ોઇ રસતો ન્ોતો. ્ોરોનકા શ્વરૂધિ લડકાઇ જીવન અનચે
મૃત્ુ વચ્ચેની લડકાઇ છે, અનચે આ લડકાઇમકાં આપણચે જીતવકાનું છે.
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અનચે એટલકા મકાટે જ આવકા ્ઠોર પગલકાં ઉઠકાવવકા બ્ુ જરૂરી ્તકા.
આવકા પગલકાં મકાટે ્ોઇનચે મન ન થકા્ પરંતુ દુશ્ન્કાની સસથશ્ત જો્કા
પછી લકાગચે છે ્ે, આ એ્ જ રસતો બચ્ો છે. તમનચે તમકારકા પદરવકારનચે
સલકામત રકાખવકા છે, ્ું ફરી એ્વકાર તમનચે જચે પણ અગવડ પડી
છે, મુશ્ેલી પડી છે, તચેનચે મકાટે ક્મકા મકાગું છુ.ં સકાથીઓ, આપણચે ત્કાં
્્ેવકા્ છે “એવં એવં શ્વ્કારઃ અપી તરૂન્કા સકાધ્તચે સુખમ્” એટલચે
્ે, શ્બમકારી અનચે તચેનકા પ્ર્ોપનચે શરૂઆતમકાં જ ડકામી દેવકા જોઇએ.
પછી રોગ અસકાધ્ બની જા્ છે ત્કારે તચેનો ઇલકાજ પણ મુશ્ેલ
બની જા્ છે. અનચે આજ પૂરૂં શ્્ંદસુ તકાન, દરે્ શ્્ંદસુ તકાની આજ
્રી રહ્ો છે. ભકાઇઓ, બ્ેનો, મકાતકાઓ અનચે વડીલો ્ોરોનકા
વકા્રસચે દુશ્ન્કાનચે ્ેદમકાં ઝ્ડી લીધી છે. અનચે તચે જ્ઞકાન, શ્વજ્ઞકાન,
ગરીબ, તવંગર, નબળકા, તકા્કાતવકાન એમ ્ર ્ોઇનચે પડ્કાર ફ�્ી
રહ્ો છે. તચે ન તો ્ોઇ દેશનકા સીમકાડકામકાં બંધકા્લ
ચે ો છે, ન ્ોઇ ક્ચેરિ
જુવચે છે, અનચે ન ્ોઇ ઋતુ જુવચે છે. આ વકા્રસ મકાણસનચે મકારવકાની,
તચેણચે ખતમ ્રવકાની જીદ લઇનચે બચેઠો છે, અનચે એટલકા મકાટે સૌ
્ોઇએ, પૂરી મકાનવજાતચે આ વકા્રસનચે ખતમ ્રવકા મકાટે એ્સંપ
થઇનચે સં્લપ ્રવો જ પડશચે. ્ેટલકા્ લો્ોનચે એવું લકાગચે છે ્ે તચેઓ
લૉ્ડકાઉનનું પકાલન ્રીનચે જાણચે બીજાની મદદ ્રી રહ્કા છે. અરે
10 ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦

સંવાદ
ભાઇ, આવો ભ્રમ રાખવો એ યોગ્ય નથી. આ લૉકડાઉન તમને હોસ્પિટલ, હૈદરાબાદમાં મને દાખલ કર્યો હતો. અને ત્યાર પછી
ખુદને બચાવવા માટે છે. તમને બચાવવાની સાથે તમારા પરિવારને ૧૪ દિવસે હું સાજો થઇ ગયો હતો. અને મને હોસ્પિટલમાંથી રજા
પણ બચાવવાનો છે. હાલ તો તમારે આવનારા કેટલાય દિવસો આપી દીધી હતી. તો થોડું ડરામણું હતું આ બધુ.ં
સુધી આ રીતે ધીરજ બતાવવી જ પડશે. લક્ષ્મણરેખાનું પાલન કરવુ
મોદીજીઃ- તો જયારે તમને આ ચેપ લાગ્યો, ત્યારે તમને
જ રહ્યું. સાથીઓ, હું એ પણ જાણું છું કે, કોઇ કાયદો તોડવા નથી એકદમથી તમારો પ્રતિભાવ શું હતો ?
ઇચ્છતુ,ં નિયમનો ભંગ કરવા નથી ઇચ્છતુ,ં પરંતુ કેટલાક લોકો એવું
રામઃ- પહેલા તો બહુ ડરી ગયો હતો. પહેલા તો માની જ
કરે છે, કેમ કે, હજી પણ તેઓ સ્થિતિની ગંભીરતા સમજી નથી નહોતો શકતો કે, મને આ બીમારી થઇ ગઇ છે. એવું તો શું થઇ
રહ્યા. આવા લોકોને હું એ જ કહીશ કે, લૉકડાઉનનો નિયમ તોડશો ગયું ? કેમ કે, ભારતમાં તો કંઇક બે-ત્રણ લોકોને જ કોરોના થયો
તો કોરોના વાયરસથી બચવાનું મુશ્કેલ બની જશે. દુનિયાભરમાં હતો. એટલે કંઇ ખબર તો નહોતી, એના વિશે. મને જયારે
ઘણા લોકો આવા વહેમમાં હતા. આજે એ બધા પસ્તાઇ રહ્યા છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો ત્યારે મને અલાયદા
સાથીઓ, આપણે ત્યાં કહેવાય છે, “આરોગ્યં પરમ ભાગ્યં, સ્વાસ્થયં વોર્ડમાં(ક્વોરન્ટાઇનમાં) રાખ્યો હતો. ત્યારે તો શરૂના બે-ત્રણ દિવસ
સ્વાર્થ સાધનમ્” અર્થાત્ આરોગ્ય જ સૌથી મોટું ભાગ્ય છે, ને બધું એમ જ ચાલતું રહ્યું હતુ.ં
દુનિયામાં બધા સુખનું સાધન સ્વાસ્થ્ય જ છે. આ સ્થિતિમાં નિયમ
મોદીજીઃ- હા.
તોડનારા પોતાના જ જીવન સાથે બહુ મોટી રમત રમી રહ્યા છે.
રામઃ- એ બહું સારા હતા. મારી સાથે, દરરોજ મને કોલ કરીને
સાથીઓ, આ લડાઇના અનેક યોદ્ધા છે, જે ઘરમાં નહીં, ઘરની મારી સાથે વાત કરતા હતા, અને મને ભરોસો આપતા હતા કે, કંઇ
બહાર રહીને કોરોના વાયરસનો
નહીં થાય. તમે સાજા થઇ જશો. આવી
મુકાબલો કરી રહ્યા છે. તેઓ આપણા
બધી વાતો કરતા રહેતા હતા. દિવસમાં
પહેલી હરોળના સૈનિકો છે. ખાસ કરીને આર�ોગ્ય જ સ�ૌથી મ�ોટંુ ભાગ્ય છે, ને દુનિયામાં બે-ત્રણવાર ડૉકટર વાત કરતા હતા.
આપણી નર્સ બહેનો છે, નર્સોનું કામ
નર્સો પણ વાત કરતી હતી. તો પહેલા
બધા સુખનું સાધન સ્વાસ્થ્ય જ છે.
કરનારા ભાઇઓ છે, ડૉકટરો છે,
જે ડર હતો, પરંતુ પછીથી એવું લાગ્યું
અર્ધતબીબી કર્મચારીગણ છે. એવા
કે, હા આટલા સારા લોકો સાથે છુ,ં
સાથીઓ, કે જે કોરોનાને હરાવી ચૂકયા છે. આજે આપણે તેમની એમને ખબર છે કે શું કરવાનું છે, અને એટલે હું સાજો થઇ જઇશ.
પાસેથી પ્રેરણા લેવાની છે. પાછલા દિવસોમાં મેં એવા કેટલાક લોકો એવું લાગ્યું હતુ.ં
સાથે ફોન પર વાત કરી છે, તેમનો ઉત્સાહ પણ વધાર્યો છે, અને
મોદીજીઃ- તમે પોતે કઇ કઇ સાવચેતી રાખી. તમે કટુબ
ં માટે
તેમની સાથે વાત કરીને મારો પણ ઉત્સાહ વધ્યો છે. હું એમની કઇ કઇ સાવચેતી રાખી.
પાસેથી ઘણુબ
ં ધું શીખ્યો છુ.ં મને બહુ મન થતું હતું એટલા માટે,
રામઃ- કુટબ
ું માટે તો પહેલાં આ વિષે જયારે મને ખબર પડી
આ વખતે મન કી બાતમાં એવા સાથીઓનો અનુભવ એમની સાથે ત્યારે તો હું ક્વોરન્ટાઇનમાં હતો. પરંતુ ક્વોરન્ટાઇન પછી પણ
થયેલી વાતચીત, એમાંથી કેટલીક વાતચીત હું આપને જણાવી રહ્યો ડૉકટરોએ કહ્યું હતું કે, હજી બીજા ૧૪ દિવસ ઘરે જ રહેવાનું છે,
છુ.ં સૌથી પહેલાં આપણી સાથે જોડાશે શ્રીરામ ગમ્પા તેજાજી. આમ અને તમારે તમારા રૂમમાં જ રહેવાનું છે, અને મારી જાતને ઘરમાં
તો તઓ
ે આઇટી પ્રોફેશનલ છે. આવો તેમના અનુભવો સાંભળીએ. જ ક્વોરન્ટાઇન રહેવાનું કહ્યું હતુ.ં એટલે ઘરે આવ્યા પછી પણ હું
રામઃ- નમસ્તે, નમસ્તે,
મારા ઘરમાં જ છુ.ં મોટાભાગે મારા રૂમમાં જ રહું છુ.ં માસ્ક પહેરીને
મોદીજીઃ- મેં સાંભળ્યું છે કે, તમે કોરોના વાયરસના આ ગંભીર જ રહું છુ.ં આખો દિવસ, જયારે પણ બહાર ખાવાપીવા માટે નીકળું
સંકટમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા છો.
છું તો, હાથ બરાબર સાફ કરું છુ.ં અને એ બધું બહુ અગત્યનું છે.
રામઃ- હાજી,
મોદીજીઃ- ચાલો, રામ તમે સાજા થઇ ગયા. તે સારૂં થયુ.ં તમને
મોદીજીઃ- હું તમારી સાથે થોડી વાત કરવા માંગું છુ.ં તમે આ, અને તમારા પરિવારને મારી અનેક અનેક શુભચે ્છાઓ છે.
સંકટમાંથી ઉગરી ગયા છો. તો, હું તમારો અનુભવ સાંભળવા ઇચ્છું છુ.ં
સાથીઓ, રામે જણાવ્યું છે તેમ, તેમણે કોરોનાનો અંદેશો થયા
રામઃ- હું આઇટી ક્ષેત્રનો કર્મચારી છુ.ં કામને લીધે દુબઇ ગયો પછી ડૉકટરોએ તેમને જે કંઇ સૂચનાઓ આપી તેનું તેમણે પાલન
હતો. હું એક મીટીંગ માટે. ત્યાં જાણતા અજાણતા આ ચેપ લાગી કર્યું અને તેનું જ પરિણામ છે કે આજે તેઓ સાજા થઇને સામાન્ય
ગયો. પરત આવતાં જ તાવ અને આ બધું ચાલુ થઇ ગયું હતુ.ં તો જીવન જીવી રહ્યા છે.
પાંચ-છ દિવસ પછી ડૉકટરોએ કોરોના વાયરસનો ટેસ્ટ કર્યો અને
હવે આપણી સાથે પૂણથે ી ડૉકટર જોડાઇ રહ્યા છે. શ્રીમાન ડોકટર
ત્યારે એ ટેસ્ટ પોઝીટીવ આવ્યો હતો. ત્યારે ગાંધી હોસ્પિટલ, સરકારી બોરસે.
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સંવાદ
મોદીજીઃ- નમસ્તે ડૉકટર..
જમીન પર નહીં પડવાથી તે કોઇના હાથ પર ચોંટતા નથી. જેથી
ડૉકટરઃ- નમસ્તે.. નમસ્તે..
વાયરસનો ફેલાવો શક્ય નહીં બને. એ સમજાવી રહ્યા છીએ સર.
મોદીજીઃ નમસ્તે.. તમે તો બિલકુલ જનસેવા એ જ પ્રભુસવે ાના બીજી વાત એ સમજાવી રહ્યા છીએ કે, ક્વોરન્ટાઇન દરમિયાન
વિચારથી સેવામાં લાગેલા છો. તો હું આજે આપની સાથે થોડી તેમણે ઘરમાં જ રહેવાનું છે. અને ઘરની બહાર નીકળવાનું નથી.
વાતો કરવા માંગું છુ.ં જે દેશવાસીઓ માટે આપનો સંદેશ બને. એક જો કે, અત્યારે તો લૉકડાઉન થઇ ગયું છે અને હકીકતમાં આ ચોક્કસ
તો અનેક લોકોના મનમાં એવો પ્રશ્ન છે કે, ડૉકટરનો સંપર્ક કયારે સ્થિતિમાં તેમણે લૉકડાઉનની સાથે સાથે ઓછામાં ઓછા ૧૪ દિવસ
કરવો જોઇએ ? અને કયારે તમે ણે કોરોનાનું પરીક્ષણ કરાવવું જોઇએ માટે ઘરમાં જ પૂરાઇ રહેવાનું છે. આ ક્વોરન્ટાઇનની સૂચના અમે
? એક ડૉકટર હોવાના નાતે આપે તો પૂરી રીતે પોતાની જાતને આ તેમને આપીએ છીએ. સંદેશ આપીએ છીએ. સર.
કોરોનાના દર્દીઓ માટે સમર્પિત કરી દીધી છે. તો આપની વાતમાં
મોદીજીઃ- ચાલો ડૉકટર, તમે બહુ સારી સેવા કરી રહ્યા છો
ખૂબ તાકાત છે. અને હું આપની પાસેથી સાંભળવા માંગું છુ.ં
અને પૂરા સમર્પણ ભાવથી કરી રહ્યા છો. અને તમારી પૂરી ટીમ
ડૉકટરઃ- સરજી... અહીંયા જે બી.જે.મેડીકલ કોલેજ પૂણે છે, તેમાં આ સેવામાં જોડાયેલી છે. મને વિશ્વાસ છે કે, આપણા જેટલા પણ
હું પ્રોફેસર છુ.ં અને અમારા પૂનામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોસ્પિટલ દર્દી આવેલા છે, તે બધા જ સાજા અને સુરક્ષિત થઇને પોતાના ઘરે
છે. નાયડુ હોસ્પિટલના નામથી. ત્યાં જાન્યુઆરી ૨૦૨૦થી એક સ્ક્રીનીંગ જશે અને દેશમાં પણ આપણે આ લડાઇ જીતીશુ.ં તમારા બધાની
કેન્દ્ર ચાલુ થઇ ગયું છે. તેમાં આજ સુધીમાં કોવીડ ૧૯ના ૧૬ પોઝીટીવ મદદથી. ખૂબ ખૂબ શુભચે ્છાઓ ડૉકટર આપને, ધન્યવાદ ડૉકટર..
કેસ મળી આવ્યા છે. અને એ જે ૧૬ કોવીડ ૧૯ના પોઝીટવ દર્દીઓ
સાથીઓ, આપણા આ તમામ સાથી આપને, પૂરા દેશને
છે. તેમાંથી અમે સારવાર આપીને તેમને ક્વોરન્ટાઇન કરીને, અલાયદા સંકટમાંથી બહાર કાઢવામાં લાગેલા છે. તેઓ આપણને જે કંઇ
રાખીને સારવાર આપીને સાત જણને રજા આપી દીધી છે સર.. અને બાબતો જણાવે છે તેને આપણે માત્ર સાંભળવાની જ નથી. બલ્કે
જે હજી બાકી નવ કેસ છે તેમની સ્થિતિ પણ ખૂબ સ્થિર છે અને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની પણ છે. આજે જયારે હું ડૉકટરોના
તબિયતમાં સુધારો પણ થઇ રહ્યો છે. તેમના
ત્યાગ, તપસ્યા, સમર્પણ, જોઇ રહ્યો છુ.ં
શરીરમાં વાયરસ હોવા છતાં પણ તેઓ
ત્યારે મને આચાર્ય ચરકે કહેલી વાત
સાજા થઇ રહ્યા છે. તેઓ કોરોના વાયરસની ૨૦૨૦ના વર્ષને પૂરી દુનિયા આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ યાદ આવે છે. આચાર્ય ચરકે ડૉકટરો
અસરથી મુક્ત થઇ રહ્યા છે. અત્યારે અહીં
માટે બહુ ચોક્કસ વાત કહી છે અને
અને આયા વર્ષ તરીકે મનાવી રહી છે.
જે નમૂનાનું કદ છે, તે નાનુ,ં ૧૬ કેસનું જ
આજે તે આપણે આપણા ડૉકટરોના
છે સર.. પરંતુ એવું જણાઇ રહ્યું છે કે યુવાન
જીવનમાં જોઇ રહ્યા છીએ. આચાર્ય
વસતિ પણ અસરગ્રસ્ત થઇ રહી છે. યુવાન વસતિ અસરગ્રસ્ત હોવા ચરકે કહ્યું છે...
છતાં પણ જે બિમારી છે તે બહુ ગંભીર બિમારી નથી સર.. રોગની
ન આત્માર્થમ્ ન અપિ કામાર્થમ્ અતભૂત દયાં પ્રતિ..
તેમને હળવી અસર છે. અને તે દર્દીઓ સાજા થઇ રહ્યા છે સર.. અને
વતર્તે યત્ ચિકિત્સાયાં સ સવર્મ ઇતિ વર્તતે..
અહીંયા જે નવ લોકો બાકી છે. તેમની સ્થિતિ બગડવાના બદલે સુધરી
એટલે કે, ધન અને કોઇ ખાસ કામનાને લઇને નહિં પરંતુ
રહી છે. અમે તેમના પર દૈનિક ધોરણે દેખરેખ રાખી રહ્યા છીએ અને દર્દીની સેવા માટે દયાભાવ રાખીને જે કાર્ય કરે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ
તેઓ ચાર-પાંચ દિવસમાં સાજા થઇ જશે.
ચિકિત્સક હોય છે.
મોદીજીઃ- તેમાં તમે શું સમજાવો છો ? ઘરમાં રહેવા માટે શું
સાથીઓ, માનવતાથી છલોછલ દરેક નર્સને હું આજે નમન કરું
શું સમજાવો છો ? તે વાત કરો.
છુ.ં આપ સૌ જે સેવાભાવ સાથે કાર્ય કરો છો, તે અતુલ્ય છે. આ
ડૉકટરઃ- સર. એક તો જો ઘરમાં જ રહેવાના હોય તો, તેમને પણ એક યોગાનુયોગ છે કે, આ વર્ષને એટલે કે ૨૦૨૦ના વર્ષને
ઘરમાં પણ અલગ રહેવાનું છે, પછી કોઇનાય થી પણ ઓછામાં પૂરી દુનિયા આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ અને આયા વર્ષ તરીકે મનાવી રહી
ઓછું છ ફૂટનું અંતર રાખવાનું છે. એ પહેલી વાત. બીજી વાત છે. એનો સંબધં ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં ૧૮૨૦માં જન્મેલા ફ્લોરેન્સ
તેમણે માસ્ક પહેરવાનું છે અને વારેવારે હાથ ધોવાના છે. એ માટે નાઇટીંગલ સાથે જોડાયેલો છે. જેમણે માનવસેવાને, નર્સિંગને એક
જો તમારી પાસે સેનીટાઇઝર ન હોય તો આપણા સાદા સાબુથી નવી ઓળખ આપી, એક નવી ઉંચાઇ બક્ષી. દુનિયાની દરેક નર્સના
અને પાણીથી હાથ ધોવાના છે અને તે પણ વારેવારે. જયારે તમને સેવાભાવને સમર્પિત આ વર્ષ ચોક્કસપણે પુરા નર્સિંગ સમુદાય માટે
ખાંસી કે છીંક આવે તો કપડાનો સાદો રૂમાલ નાક અને મોં આડે બહુ મોટી પરીક્ષાની ઘડી બનીને આવ્યું છે. મને વિશ્વાસ છે કે, આપ
રાખીને તેના પર જ ખાંસી ખાવાની છે. જેથી તમારા શરીરમાંનાં સૌ આ પરીક્ષામાં સફળ તો થશો જ. પરંતુ અનેકના જીવન પણ
પ્રવાહીના છાંટા દૂર ન જાય અને જમીન પર પણ ન પડે, અને બચાવશો. આપના જેવા તમામ સાથીઓની હિંમત અને જુસ્સાના
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કારણે જ આટલી મોટી લડાઇ આપણે લડી રહ્યા છીએ. આપના અંતર રાખવાનું છે. એવા લોકો કોઇ ગુનગ
ે ાર નથી બલ્કે વાયરસના
જેવા સાથી પછી એ ડૉકટર હોય, નર્સ હોય, અર્ધતબીબી કાર્યકર્તા સંભવિત પીડીત માત્ર છે. આ લોકોએ બીજાને ચેપથી બચાવવા
હોય, આશાબહેન, એએનએમ કાર્યકર્તા, સફાઇ કર્મચારી હોય વગરે ે. માટે પોતાની જાતને અલગ કરી છે અને એકાંતમાં રહી રહ્યા છે.
આપ સૌના સ્વાસ્થ્યની પણ દેશને ખૂબ ચિંતા છે. એને ધ્યાનમાં કેટલીક જગ્યાએ લોકોએ પોતાની જવાબદારી ગંભીરતાથી પણ
રાખીને આવા લગભગ ૨૦ લાખ સાથીઓ માટે, ૫૦ લાખ રૂપિયા સ્વીકારી છે.
સુધીના આરોગ્યવીમાની જાહેરાત સરકારે કરી છે, જેથી આપ આ
કોરોના વાયરસ સામે લડવાની સૌથી કારગત રીત સામાજિક
લડાઇમાં ખૂબ વધારે આત્મવિશ્વાસ સાથે દેશનું નેતૃત્વ કરી શકો.
અંતર જાળવવાની છે. પરંતુ આપણે એ સમજવું જરૂરી છે કે,
મારા વ્હાલા દેશવાસીઓ, કોરોના વાયરસ સામેની આ લડાઇમાં સામાજીક અંતરનો અર્થ સામાજિક સંપર્ક બંધ કરી દેવો એવો નથી.
આપણી આસપાસ એવા અનેક લોકો છે, જે સમાજના સાચા નાયક હકીકતમાં આ સમય પોતાના તમામ જૂના સામાજિક સંબધં ોમાં
છે અને આ પરિસ્થિતિમાં પણ સૌથી આગળ ઊભા છે. મને નરેન્દ્ર નવા પ્રાણ ફૂંકવાનો છે. આ સંબધં ોને તાજા કરવાનો છે. એક રીતે
મોદી એપ ઉપર, નમો એપ પર, બેંગલુરૂના નિરંજન સુધાકર આ સમય આપણને એ પણ કહે છે કે સામાજિક અંતર વધારો,
હેબ્બાલીજીએ લખ્યું છે કે, આવા લોકો દૈનિક જીવનના નાયક છે. આ પરંતુ દિલનું અંતર ઘટાડો. હું ફરી કહું છું સામાજિક અંતર વધારો,
વાત સાચી પણ છે, આ એ લોકો છે જેમના કારણે આપણી રોજબરોજની અને લાગણીઓનું – દિલનું અંતર ઘટાડો.
જિંદગી સરળતાથી ચાલતી રહે છે. આપ કલ્પના કરો કે એક દિવસ
મુશ્કેલીની આ ઘડીમાં તમને મુશ્કેલીમાંથી એક એવી પળ મળી છે
જો તમારા ઘરમાં નળમાં આવતું પાણી બંધ થઇ જાય કે પછી તમારા જેમાં પોતાની જાતથી જોડાવાની તક તો મળી છે જ. સાથે પોતાના
ઘરની વીજળી અચાનક કપાઇ જાય ત્યારે આ રોજબરોજના નાયકો શોખને પણ પોષી શકશો. તમને પોતાના જૂના દોસ્તો અને પરિવાર
જ હોય છે, જે આપણી મુશ્કેલીઓને દૂર કરે છે. તમે જોયું હશે કે બેંકીંગ સાથે પણ જોડાવવાની પૂરી તક મળશે.
સેવાઓને સરકારે ચાલુ રાખી છે, અને બેંકીંગ ક્ષેત્રના આપણા ભાઇઓ,
સાથીઓ, કોરોના સામેનું યુદ્ધ અભૂતપૂર્વ પણ છે, અને
બહેનો પૂરી લગનથી પૂરા મનથી આ
પડકારજનક પણ. એટલા માટે આ
લડાઇનું નેતૃત્વ કરીને બેંકોને સંભાળે છે.
દરમ્યાન લેવાઇ રહેલા નિર્ણયો પણ
તમારી સેવામાં હાજર છે. આજના આ ૨૦ લાખ સાથીઓ� માટે ૫૦ લાખ રૂપિયા સુધીના એવા છે, જે દુનિયાના ઇતિહાસમાં
સમયે આ સેવા નાનીસૂની નથી. બેંકના
કયારેય જોવા અને સાંભળવા ન
આર�ોગ્યવીમાની જાહેરાત સરકારે કરી છે.
આ લોકોને પણ આપણે ધન્યવાદ
મળ્યા હોય. કોરોનાને રોકવા માટે
આપીએ તટે લા ઓછા છે. ઇ-કોમર્સ
તમામ ભારતીયોએ જે પગલાં ભર્યા
સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં આપણા સાથીઓ ડીલીવરી પર્સનના રૂપમાં છે, જે પ્રયાસો હાલ આપણે કરી રહ્યા છીએ તે જ ભારતને કોરોના
મોટી સંખ્યામાં કામ કરી રહ્યા છે. આ લોકો આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ મહામારી પર જીત અપાવશે. એક એક ભારતીયનો સંયમ અને
કરીયાણું અને જરૂરી ચીજો તમને પહોંચાડવામાં લાગેલા છે. જરા વિચારો સંકલ્પ પણ આપણને આ મુશ્કેલ સંજોગોમાંથી બહાર કાઢશે.
કે લૉકડાઉન વખતે તમે જે ટીવી જોઇ શકો છો. ઘરમાં રહેવા છતાં જે સાથસ
ે ાથે ગરીબો પ્રત્યે આપણી સંવદે નાઓ વધુ તીવ્ર બનવી જોઇએ.
ફોન અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
આપણી માનવતાનો વાસ એ બાબતમાં જ છે, કે ક્યાંય પણ કોઇ
લૉકડાઉન દરમ્યાન આ જ એ લોકો છે જે દેશના કામકાજને ગરીબ, દુઃખી, ભૂખ્યું નજરે પડે છે તો આ સંકટની ઘડીમાં આપણે
સંભાળી રહ્યા છે. આજે હું તમામ દેશવાસીઓ તરફથી તે બધા પહેલાં તેનું પેટ ભરીશુ,ં તેની જરૂરિયાતની ચિંતા કરીશુ.ં અને
લોકો પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરું છું અને તેમને અનુરોધ કરૂં છું કે હિંદસુ ્તાન આ કરી શકે છે. તે આપણા સંસ્કાર છે. એ આપણી
તઓ
ે પોતાના માટે પણ દરેક રીતે સુરક્ષાની સાવચેતી રાખે. પોતાનો સંસ્કૃતિ છે.
પણ ખ્યાલ રાખે. પોતાના કુટબ
ંુ ીજનોનો પણ ખ્યાલ રાખે.
મારા વ્હાલા દેશવાસીઓ, આજે દરેક ભારતીય પોતાના જીવનની
મારા વ્હાલા દેશવાસીઓ, મને કેટલીક એવી ઘટનાઓ જાણવા રક્ષા માટે ઘરમાં બંધ છે. પરંતુ આવનારા સમયમાં આ જ હિંદસુ ્તાની
મળી છે જેમાં કોરોના વાયરસના શંકાસ્પદ લોકો કે પછી જેમને ઘરે પોતાના દેશના વિકાસ માટે બધી દિવાલો તોડીને આગળ નીકળશે. દેશને
કોરન્ટાઇનમાં રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તેમની સાથે કેટલાક આગળ લઇ જશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ઘરમાં જ રહો. સુરક્ષિત
લોકો ખરાબ વર્તન કરી રહ્યા છે. આવી વાતો સાંભળીને મને અત્તયં
અને સાવચેત રહો. આપણે આ જંગ જીતવો છે. જરૂર જીતીશુ,ં મન કી
દુઃખ થયું છે. આ ખૂબ કમનસીબ બાબત છે. આપણે એ સમજવું બાત માટે ફરી આવતા મહિને મળીશુ.ં અને ત્યાં સુધી આ સંકટો પર
જોઇએ કે, હાલના સંજોગોમાં અત્યારે એકબીજાથી માત્ર સામાજિક વિજય મેળવવામાં આપણે સફળ બની પણ જઇએ તેવી એક કલ્પના
અંતર બનાવીને રાખવાનું છે, નહિં કે લાગણીઓથી અથવા માનવીય સાથે, એવી એક શુભચે ્છા સાથે, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. •
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"

‘ હેલ્લો, હું વિજય રૂપાણી બોલું છું...
કેમ છે હવે આપની તબિયત ?’

પુલક ત્રિવેદી u રમેશ તન્ના

"હેલ્લો, હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી બોલું છું."
"બોલો, સાહેબ."
"આપ કોણ ફિઝાહુસૈન બોલો છો."
"હા, સાહેબ."
"કેમ છે, હવે આપની તબિયત ?"
"સાહેબ, તબિયત એકદમ સારી છે."
"આપને સારવાર કેવી મળી ? કોઈ તકલીફ નથીને ?"
"સાહેબ, સારવાર એકદમ સરસ મળી. ખરેખર તમારી સરકારે
ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારની એક પણ તકલીફ પડવા
દીધી નથી."
"એ તો અમારી ફરજ છે અને જવાબદારી પણ છે. આ એક
નાજુક સમય છે. આપણે બધાએ ભગ
ે ા મળીને આ સમયને સાચવી
લેવાનો છે. આપણે બધા સાથે મળીને જેટલી કાળજી લઈશું એટલું
સારું છે. તમને જે સારવાર મળી એ એકદમ બરાબર હતી ને ?"
"સાહેબ, મારી પાસે કોઈ શબ્દો જ નથી. હું બેડ પર બેઠો
થવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો તો એક સાથે પાંચ-પાંચ ડોકટરો ઊભા
થઈ જતા હતા."
"રહેવાની-ખાવા-પીવાની સગવડ પણ બરાબર હતીને ?"
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"કોઈ વાતે કશું કહેવું પડે એમ નથી. તમે ખૂબ ચિંતા કરી છે.
અમારી ઝીણીઝીણી બાબતનું ધ્યાન રખાતું હતું."
"તમારો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે તે રાહતના સમાચાર છે.
જોકે હજી આપણે ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. ખાસ તો ડોકટરો, નર્સો
અને બીજા તમામ સ્ટાફનો આભાર કે તેઓ ખડે પગે છે અને
આટલું સુંદર કામ કરી રહ્યા છે."
(એ પછી ફિઝાહુસનૈ નાં પત્ની શમશાદબહેન ફોન પર આવે છે.)
શમશાદબહેનઃ "સાહેબ, આપનો જેટલો માનીએ એટલો
આભાર ઓછો છે. અમને કોઈ જાતની તકલીફ ના પડી. ડોકટરોએ
ખૂબ જ શાંતિથી સારવાર કરી. અમારા બધાનું ખૂબ જ ધ્યાન
રાખ્યું."
"બહેન, એ તો અમારી ફરજ છે. હવે શાંતિથી ઘરે જજો. તેમને
અલગ રાખજો. ખૂબ સાચવજો. મારી જરૂર પડે ત્યારે કોઇ પણ
સમયે મને ચોક્કસ કહેજો."
આ છે ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
કોરાના વાયરસ સંક્રમિત એક દરદી સાથે કરેલી વાતચીતનો અંશ.
સમગ્ર વાતચીત તો ખૂબ લાંબી છે. માર્ચના અંતિમ બે અઠવાડિયામાં
ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આવી રીતે
વીડિયો કોન્ફરન્સથી ઘણા દર્દીઓ સાથે વાત કરી છે. ઘણા ડોકટરો
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સંવેદના
સાથે વાત કરીને તેમના ખબર-અંતર પૂછ્યા છે.
આ વાતચીતમાં તેમના શબ્દેશબ્દમાં જે આત્મીયતા છલકે છે
તે બતાવે છે કે, ગુજરાતનુ સદનસીબ છે કે, સાચા અર્થમાં
સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી મળ્યા છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે
આ સરકારને માત્ર બોલવામાં કે ઓળખાવામાં નહીં, વાસ્તવમાં
વર્તન અને એની અનુભૂિતમાં સંવેદનશીલતાનો ધોધ વહે છે.
ઘરનો કોઈ મોભી પોતાના પરિવારજનો સાથે અંગત રીતે
વાત કરતો હોય તેવા આ બધા સંવાદો છે. વિજયભાઈ રૂપાણી
એક સહજ વ્યક્તિત્વ છે. કરૂણા તેમનામાં ઈન બિલ્ટ ઇન્ગિયન્ટ
છે. તમ
ે નું વ્યક્તિત્વ કોઇ પણ આડંબર વિનાનું છે. વાસ્તવિક ભૂમિ
ઉપરના વાસ્તવમાં કોમન મેન જેવા જ જણ હોવાથી તેઓ તરત
જ બધાની સાથે પોતાની જાતને જોડી શકે છે. અને એ જ રીતે
સામેની વ્યક્તિ પણ કોઈ પણ પ્રકારના સંકોચ, આચારસંહિતા,
પ્રોટોકોલ કે પછી ડર વિના પોતાની વાત કરી ખુલ્લા દિલે કરી
શકે છે. એમને એવું લાગતું જ નથી કે તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
સાથે વાત કરી રહ્યા છે. તેમને તો એવું જ લાગે છે કે તેઓ પોતાના
ઘરના મોભી સાથે વાત કરી રહ્યા છે. પૂરી સરળતા અને પાકી
સંવેદનશીલતા હોય તો જ આવું બને.
વિજયભાઈ દરદીઓ સાથે ફોન પર વાત કરે છે તો તેમના
ખબર-અંતર પૂછે છે. તેમને ક્યારે શું થયું હતુ,ં કઈ સારવાર લીધી,
સારવાર બરાબર મળી કે નહીં, ડોકટરો કેવા હતા, ખાવાની સુવિધા
શું હતી, ખાવાનું કેવું હતું, તમને કોઈ તકલીફ તો નથી પડીને..
આવી ઝીણી ઝીણી અનેક વાતો પૂછે છે. એકવાર નહીં વારંવારફેરવી ફેરવીને પૂછે છે. તમને કોઈ પ્રકારની તકલીફ તો નથી ને
? કોઈ પણ પ્રકારની જરૃરિયાત તો નથીને ? જો હોય તો સહેજે
સંકોચ ના કરશો. તમે મને કહી શકો, જ્યારે જરૃર પડે ત્યારે કહી
શકો. તેમણે સાત દર્દીઓ સાથે વાત કરી તો દરેકને પૂછ્યું કે સ્ટાફ
કેટલો હતો અને કેવો હતો ? તમારી સારવાર કેવી થઈ ? તમે
ક્યાં જમતા હતા ? જમવાનું કેવું હતું.. ? એક એક ઝીણી ઝીણી
વાત મુખ્યમંત્રી કરતા હતા.
આ વીડિયો સંવાદ જાણે કે થવા ખાતર થયો હોય તવે ું બિલકુલ
નથી લાગતુ આ કોઈ સરકારી વિધિ હોય તેવું પણ નથી લાગતું.
આત્મીયતા અને લાગણીથી છલકાતો આ સંવાદ હતો. પરિવારના
એક સભ્ય તરીકે એમણે બધાની સાથે હદયપૂર્વક વાત કરી.
રાજકોટના એક દર્દી સાથે વાત કરી તો તમ
ે ની દુકાનનું પૂછ્યું.
તરત જ તેમને યાદ આવી ગયું કે કયા વિસ્તારમાં તેમની દુકાન
આવેલી છે. આ સંવાદોમાં મુખ્યમંત્રીની સંવેદનશીલતા સાથે
લોકાભિમુખતા પણ ઉડીને આંખે વળગી.
દરેક દર્દીને પૂછે.. ક્યાંથી આવ્યા હતા ? ત્યાં શા માટે ગયા
હતા ? ધંધો શું કરો છો ? વિદેશથી ક્યારે આવ્યા ? વગેરે વગેરે
બાબતો તેઓ વિગતવાર પૂછે અને એમાં રસ લે.
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ડોકટરો સાથેની વાતચીતમાં તેઓ ડોકટરોનો ખાસ આભાર
માને છે. કહે છે કે, ‘તમે દર્દીઓ માટે અત્યારે તો ભગવાન બનીને
આવ્યા છો. તમને બરાબર સાચવવા એ અમારી પહેલી ફરજ છે.’
તેમણે રાજ્યના તબીબો સાથે પણ અત્યંત આત્મિયતા સાથે
વાત કરી અને એમનામાં આત્મવિશ્વાસ ભરી દીધો.
‘ડૉ. સીમાબહેન મઝામા...’ ’યસ સર ગુડ મોર્નિંગ...’ ’કેમ
ચાલે છે બધુ હોસ્પિટલમાં ?’ ’ બધુ સરસ છે, સર’ ’પહેલાં તો
તમને બધાને ધન્યવાદ આપવા છે. તમે બધા જાતની પરવા કર્યા
વગર જનતાની જે સેવા કરો છો એ બદલ તમને સૌને અભિનંદન.
આ ગૌરવની વાત છે.’ ’ શું પરિસ્થિતિ છે હોસ્પિટલમાં પેશન્ટની
? દરદીઓમાં અત્યારે રોગની જાગૃતિના કારણે અગાઉના દરદીઓ
કોઇ બદલાવ આવ્યો છે ખરો ?
‘ સાહેબ, અત્યારે સાત પેશ ન્ટ છે અને બે ત્રણ દિવસથી
બધાનો ટેસ્ટ નેગેટીવ આવી રહ્યો છે.’ ’વેરી ગુડ.’ હોસ્પિટલના
તમામ દરદીઓની જાણકારી મેળવી એમણે ડૉ. સિમાબહેનને
એમના તમામ સ્ટાફની ખબર પુછીને કહ્યું કે, તમે બધા તમારી

તબિયત પણ સાચવજો. તમારા રહેવા અને જમવાની કોઇ અગવડ
તો નથીને ? જો એવુ કૈ હોય તો તરત મારૂ ધ્યાન દોરજો.
ડોકટરો સાથેના સંવાદમાં મુખ્યમંત્રી વારંવાર કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત
કરતા હતા. તેમની બધી સુવિધાઓ યોગ્ય રીતે થઈ છે કે કેમ
તેની રજેરજની વિગતો મેળવતા જોયા. એક એક વિગત યાદ
કરીને પૂછે. વચ્ચે વચ્ચે કહેતા રહે કે, ‘કંઈ પણ તકલીફ હોય
તો નિઃસંકોચપણે મને કહેજો. સહેજ પણ શરમાતા નહીં.
અમારા માટે તમે જ સૌથી ટોપ પ્રાયોરિટી છે. અમારે તમને
સાચવવાના છે.’
તેઓ તમામ મેડિકલ સ્ટાફને સતત ધન્યવાદ પણ આપતા
હતા. આ સંવાદો મત્ર વાતચીત નથી, એક જવાબદારી અને જાગૃત
મુખ્યમંત્રીની સંવેદનશીલતા, પ્રજાની ચિંતા, લોકાભિમુખતા અને
પોતાની કર્મનિષ્ઠાનો એ બોલતો પૂરાવો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
વિજયભાઇ રૂપાણીની સરકાર સંવેદનશીલ છે એ જ્યારે જ્યારે
સમય આવ્યો ત્યારે ત્યારે ચરિતાર્થ થતી જોવા મળી છે.
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પ્રતિબધ્ધતા

લોકડાઉનના અસરકારક અમલ માટે સુરક્ષાકર્મીઓ સતર્ક

ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉન
જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. લોકડાઉનનો રાજ્યની પોલીસ દ્વારા
જડબેસલાક અમલ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે.
સમગ્ર રાજયમાં લોકડાઉનનો અમલ કરાવવામાં તમામ લોકોનો
પોલીસને સહકાર મળી રહયો છે. નાગરિકો તરફથી આવો જ
સહકાર આગામી સમયમાં પણ મળતો રહે તેવી સૌને અપીલ
કરવામાં આવી છે. લોકડાઉનને વધુ અસરકારક બનાવી શકાય
અને હાલ ઉભી થયેલી સમસ્યાને ઝડપથી નિવારી શકાય.
પોલીસતંત્રની તૈયારી અંગે વિગતો આપતાં ગૃહ સચિવ શ્રીમતી
સંગીતા સિંઘે જણાવ્યું હતું કે, લોકડાઉનમાં પોલીસ યોગ્ય રીતે પોતાની
ફરજ બજાવે તે માટે રાજયના તમામ પોલીસ કમિશનરશ્રીઓ, તમામ
જિલ્લાના વડાશ્રીઓ, તમામ રેન્જ વડાશ્રીઓ તથા રાજય અનામત
પોલીસ દળના તમામ સેનાપતિશ્રીઓ સાથે ડી.જી.પી.શ્રી દ્વારા વિડીયો
કોન્ફરન્સથી ચર્ચા કરી જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી છે.
લોકડાઉન સંદર્ભે રાજ્યના પોલીસ વડા શ્રી શીવાનંદ ઝાએ
વ્યવસ્થા જાળવવાના ભાગરૂપે નાગરિકોને નીચે મુજબના કેટલાક
મહત્વના સુચનો કર્યા હતા.
• જે સ્થળોએ આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે,
ત્યાં લોકો ભીડ ન કરે.
• આવા સ્થળે ચીજ-વસ્તુ લેતી વખતે એકબીજાથી ચોકકસ
અંતર રાખવામાં આવે તે દુકાનદારે સુનિશ્ચિત કરવું.
• લોકો સ્વયંભુ એવું આયોજન કરે કે જેથી એક સાથે બધા લોકો
બજારમાં જરૂરી વસ્તુ લેવા ન નિકળે તે ઇચ્છનીય છે. આ
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માટે સ્થાનિકકક્ષાએ દરેક સોસાયટીમાં
સં ક લન થાય અને બે - ત્રણ ગૃપ
બનાવી, વારાફરતી જીવન જરૂરી
ચીજ વસ્તુઓ લેવા કોઇ એકાદ વ્યક્તિ
બહાર નીકળે તેવું આયોજન કરવું.
• લોકોને બિનજરૂરી માર્ગો ઉપર
અવરજવર કરવાની બાબત ટાળવી
જોઇએ.
લોકડાઉનના અમલ માટે પોલીસ
પ્રમાણ ભાન જાળવીને તમામ જીવન
જરૂરી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા દરેક
લોકો અને વાહનોને મુક્ત રીતે અવરજવર કરવા છૂટ આપવામાં આવી છે.
પરંતુ આમ છતાં જો કોઇ મુશ્કેલી
આવે તો તેવા સંજોગોમાં તેની વિગત
સ્થાનિક પોલીસને આપવા વિનંતી

કરવામાં આવી છે.
તમામ લોકોને સ્થાનિક જીલ્લા/શહેરના કંટ્રોલ રૂમ અને તમામ
પોલીસ સ્ટેશનના નંબરો વેબસાઈટ પરથી મળી રહે એવી વ્યવસ્થા
કરવામાં આવી છે. દરેક જીલ્લા/શહેરમાં સંકલન માટે એક
અલગથી અધિકારી પણ નિમવામાં આવ્યા છે. અન્ય કોઇ નંબર
ન મળે તો પોલીસ માટેનો ઇમરજન્સી નંબર ૧૦૦ ઉપર પણ
જાણ કરી શકાશે.
ઘણી જગ્યાએ લોકોને લોકડાઉનથી મુશ્કેલી પડી રહેલી
હોવાની બાબત ધ્યાને આવી છે. જેથી આવું ન થાય અને
ઇમરજન્સી સેવાઓ અને જાહેરનામાથી જેને છુટ-છાટ આપવામાં
આવી છે તેવા તમામ લોકોને લોકડાઉનથી મુશ્લ
કે ી ન પડે તે
માટે રાજ્યકક્ષાએ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, એમ શ્રી ઝાએ
જણાવ્યું હતું.
લોકડાઉનના અમલીકરણમાં કોઇ પ્રશ્નો/સમસ્યાઓ ન થાય
અને થાય તો તેનું તાત્કાલિક નિવારણ થાય તે માટે ૨૪x૭
(૨૪ કલાક) ચાલનારા ખાસ કંટ્રોલરૂમ ઊભા કરવામાં આવેલ
છે. જેની કામગીરી ઉપર બે ADG કક્ષાના અધિકારીઓ
સુપરવિઝન રાખશે.
આ ADGની સાથે એક આઇ.જી, એક એસ.પી અને એક
ડીવાયએસપીની ટીમ બનાવી, સમગ્ર રાજ્યને આવી ત્રણ ટીમો
મારફતે સમસ્યાઓ/મુશ્કેલીઓ ઉપર દેખરેખ રાખી તેનું નિરાકરણ
લાવવામાં આવશે.
ટીમ-૧માં શ્રી નરસિમ્હા કોમાર, આઇ.જી.પી., શ્રી હરેશ
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પ્રતિબધ્ધતા
દુધાત, પોલીસ અધિક્ષક અને શ્રી રીમા મુન્શી, નાયબ પોલીસ
અધિક્ષકનો સમાવેશ થાય છે. ટીમ-૨માં શ્રી વી. ચંદ્રશેખર,
પોલીસ મહાનિરીક્ષક, શ્રી રાજેશ ગઢીયા, પોલીસ અધિક્ષક,
એમ.એસ. શેખ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષકનો સમાવેશ થાય
છે. ટીમ-૩માં શ્રી પિયૂષ પટેલ, પોલીસ મહાનિરીક્ષક, શ્રી
ભગીરથસિંહ જાડેજા, પોલીસ અધિક્ષક, તેમજ સુશ્રી નિતા
દેસાઈ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષકનો સમાવેશ થાય છે.
રાજ્યની પોલીસ નાગરિકોને મદદ કરવા તત્પર
દેશમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા ભારતના
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના "ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો"
મંત્રને ચરિતાર્થ કરીને રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની
સ્થિતિમાં તં ત્ર ને સહાયતા કરવા રાજ્યના નાગરિકોને
રાજ્યના પોલીસ વડા શ્રી શિવાનંદ ઝા દ્વારા અનુરોધ
કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, લોકોને
જાગૃત કરવા પોલીસ દ્વારા માઈક અને સ્પીકરના માધ્યમથી
ઘરમાં જ રહેવાની સતત અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.
શ્રી ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, આ લોકડાઉનની સ્થિતિમાં
જરૂરિયાતમંદ લોકોને વધુને વધુ મદદ કરવાની ભાવના સાથે
ગુજરાત પોલીસ મક્કમતાની સાથે સંવેદનશીલતાપૂર્વક ફરજ
બજાવે તેવી સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત
લોકડાઉનની સ્થિતિમાં એક-બે ટામેટાના બહાના હેઠળ બહાર
ફરતા તેમ જ કાયદો અને વ્યવસ્થાનો ભંગ કરનાર યુવાનો
સામે કડક કાર્યવાહી કરીને વાહન જપ્ત કરવામાં આવશે.
શહેરમાં એકલા રહેતા વૃદ્ધજનોને તેમજ મહિલાઓ કોઈ પણ
સમયે મદદ માટે પોલીસની વિવિધ હેલ્પલાઇન જેવી કે-૧૦૦,
૧૧૨, ૧૦૭૭ અને ૧૦૭૦ ઉપર સંપર્ક કરી શકશે તેમ તેમણે
ઉમેર્યું હતું.
શ્રી શિવાનંદ ઝાએ કહ્યું હતું કે રાજ્યના કરિયાણાના
વેપારીઓ ગ્રાહકોને ટોકન આપવાની વ્યવસ્થા કરી અથવા
ખરીદી વખતે બે લોકો વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવે.
આ ઉપરાંત પરિસ્થિતિ મુજબ ટેલિફોનથી પણ ખરીદી કરવાનો
સમય નક્કી કરી શકાય તેવું તેમણે સૂચન કર્યું હતુ.
પોલીસ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની
વિગતો આપતા શ્રી ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, લોકડાઉન
દરમિયાન ત્રીજા દિવસે જાહેરનામાના ભંગના ૯૮૩ અને
હોમ કવોરન્ટાઈન ભંગના ૩૯૪ તેમજ અન્ય ૪૦ મળી
કુલ ૧,૪૧૭ ગુ ન ાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જે
અંતર્ગત ૨,૫૩૯ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરાઈ છે અને
૬,૧૦૪ વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. જાહેરનામાનો
ભંગ કરવા બદલ અત્યાર સુધીમાં કુલ-૮,૭૭૩ વ્યક્તિઓની
અટકાયત કરવામાં આવી છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. •
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નિર્ણાયકતા

કોરોના મહામારી સામેના જંગમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીની નિર્ણાયક સરકારે લીધેલા સંવેદનાસભર પગલાં

મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યના સૌ નાગરિકોને
કોરોના વાયરસ કોવિડ-૧૯ સંદર્ભે વિશેષ સલામતિ કાળજી રાખવા
પ્રજાજોગ જાહેર અપીલ કરતા જણાવ્યું છે કે, વિશ્વના અનેક દેશોમાં
અત્યંત ઝડપથી કોરાના વાયરસ ફેલાઇ રહ્યો છે. ભારતમાં પણ
કોરોના વાયરસ જોવા મળ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં
રાજ્ય સરકારે શરૂઆતથી જ તકેદારીના અનેકવિધ પગલાંઓ
અને ઉપાયો હાથ ઘરેલા છે. રાજ્યમાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ
અમદાવાદ, સુરતમાં રાજ્ય બહારથી આવનારા સૌ મુલાકાતીઓનું
સઘન સ્ક્રીનીંગ હાથ ઘરવામાં આવી રહ્યું છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, ભારત સરકારની અને WHOની માર્ગદર્શિકા
પ્રમાણે અસરગ્રસ્ત દેશોમાંથી આવતા પ્રવાસીઓનું ત્રણ કેટેગરીમાં
વિભાજન કરીને જરૂર જણાય આઇસોલટે અથવા કોરેન્ટાઇન પણ
કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યની હોસ્પિટલોમાં સારવાર,
નિદાનની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. આઇસોલેશન
વોર્ડસ તૈયાર કરવા ખાનગી હોસ્પિટલોનો સહયોગ લેવામાં આવી
રહ્યો છે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
ગુજરાતમાં શાળા-કોલેજમાં બાળકોમાં કે અન્યમાં આ રોગ
ફેલાય નહીં તે માટે સરકાર દ્વારા શાળા-કોલેજ, ટ્યૂશનક્લાસ,
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સિનેમાઘરો, સ્વિમીંગ પૂલ બંધ રાખવાનો આગોતરો નિર્ણય
કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું કે, જાહેર પરિવહન
સેવાના સ્થળો, એસટી બસ ડેપો, એસ.ટી.બસ, શહેરી બસ
સવે ાઓને પણ રોજરોજ સન
ે ીટાઇઝ કરવામાં આવે છે. આ વાયરસ
ડ્રોપલેટથી વધુ ફેલાય છે એટલે રાજ્યમાં જાહેરમાં થૂંકવા પર
પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવાયો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જાહેર જનતાને
અપિલ કરતા એમ પણ કહ્યું કે, આપણે સૌએ સાથે મળીને
સહિયારો પ્રયત્ન કરી આ રોગને અટકાવવા કેટલાક આવશ્યક
ઉપાયો હાથ ધરવા જોઇએ.
હાથ મિલાવાની જગ્યાએ નમસ્તે દ્વારા અભિવાદન કરવા,
સાબુ કે સેનેટાઇઝર દ્વારા વારંવાર હાથ ધોવા, જાહેરમાં ન થૂંકવા,
ઉઘરસ કે છીંક ખાતી વખતે રૂમાલ રાખવા અને કફ અટિકેટ
જાળવવા તેમણે લોકોને જણાવ્યું હતું. તેમણે લોકોને હૃદયપૂર્વક
જણાવ્યું કે, રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટે તેવા સંજોગોમાં આ રોગ
ઝડપથી લાગુ થાય છે, જેને ધ્યાને લઇ ખાસ કાળજી લેવી જોઇએ.
જેમ કે ભુખ્યા પેટે બહાર નીકળવું નહીં, પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી
લેવું, નિયમિત યોગ વ્યાયામ કરવો, પૂરતો આરામ લેવો, પૌષ્ટીક
આહાર લેવો વગેરે બાબતો અવશ્ય અપનાવાવી જોઈએ.
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મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું
હતું કે, સીનીયર સીટીઝન જેમની ઉંમર
૬૦ વર્ષથી વધુ હોય તેઓ અને એવા
વ્યક્તિઓ જે મ ને ડાયાબિટીસ,
હાયપરટેન્શન, અસ્થમા વગેરે જેવી
તકલીફ હોય તેઓએ શક્ય બને ત્યાં
સુધી હોમ કોરેન્ટાઇન રહેવું. તેમણે
વિશેષ કાળજી લેવી જોઇએ. સાડા ૬
કરોડ ગુજરાતીઓએ રાજય સરકારના
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવી
રહેલ ા રોગ અટકાયત પગલાં ,
જનજાગૃતિ અભિયાનમાં જે સહયોગ
કર્યો છે તેના પરિણામે ગુજરાતમાં
કોરોનાનું સંક્રમણ નાથી શકાશે. સૌ
સાથે મળીને વિશેષ તકેદારી, કાળજી અને આરોગ્ય પ્રત્યે સચેત
રહેશું તો આ વાયરસ ગુજરાતમાં લાંબો સમય ટકી નહીં શકે તેવો
વિશ્વાસ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૌ નાગરિક ભાઇ-બહેનો, સમાજ વર્ગો,
ધર્મ-સંપ્રદાયો બધાને અપીલ કરતા કહ્યું કે, કોરોના વાયરસથી
બચવા માટેની જે માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે તેનું
ચુસ્તપણે અવશ્ય પાલન કરવું જોઇએ. આપણે સૌ ભારત સરકાર,
WHO અને રાજ્યના સેવાવ્રતી આરોગ્ય કર્મીઓની સુચનાઓનું
પાલન કરવું જોઇએ. તેમણે જણાવ્યું કે, નાગરિકોની આરોગ્ય
સુખાકારી માટે આરોગ્ય કર્મીઓ, તબીબો, નર્સ બહેનો, આશા
વર્કરો દિવસ-રાત ખડેપગે આ વાયરસથી રાજ્યના નાગરિકોપ્રજાજનોને સુરક્ષિત રાખવા માટે ખડે પગે મહેનત કરી રહ્યા છે.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કહ્યું કે, ગુજરાતે ભૂતકાળમાં વાવાઝોડું,
ભૂકંપ, સ્વાઇન ફ્લૂ જવે ી આપદાઓ સામે સતર્કતા-જાગૃતિ દાખવી
છે. આના પરિણામે નહિવત માનવહાનિ થઇ છે. હવ,ે આ કોરોના
વાયરસ સામે પણ પ્રત્યેક ગુજરાતી ભાઇ-બહેન સાવધાની તકેદારી
રાખે અને રોગમુક્ત સ્વસ્થ રહે એ માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને
કમર કસવાની છે.

રાજ્યના વીજ વપરાશકારો માટે
રાહતરૂપ મહત્વનો નિર્ણય

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વાયરસની
સ્થિતીમાં દેશ વ્યાપી લોકડાઉન સં દ ર્ભે ગુ જ રાતના વીજ
વપરાશકારોને રાહત આપતો મહત્વપૂ ર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી
કોર કમિટીની બેઠકમાં પ્રવર્તમાન સ્થિતીની સમિક્ષા કરતા એવો
નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, રાજ્યમાં નાના વેપારીઓ,
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દુકાનદારો અને ઉદ્યોગો તેમજ ઘર વીજ વપરાશકારો જેમને
જીઇબી-ગુજરાત ઇલેકટ્રીક સિટી બોર્ડના વીજ બિલ ભરવાના
થાય છે તેમની તથા તમામ વીજ બિલ ની માર્ચ અને એપ્રિલ
મહિનાના બીલ ભરવાની મુદત તા. ૧પમી મે સુધી કરવામાં
આવી છે. જો બીલ નિયમિત ન ભરાય તો પેનલ્ટી કે કનેકશન
કાપી નાખવાની બાબત પણ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આ જાહેરાત કરતા વધુમાં
કહ્યું કે હાલની લોકડાઉનની પરિસ્થિતીને કારણે વેપાર, ઉદ્યોગ
ધં ધ ા બં ધ છે તે સં જો ગોમાં આવા વે પ ાર ઉદ્યોગો-નાના
દુકાનધારકો જેમને જીઇબીના બીલ ભરવાના થાય છે તેમને તથા
તમામ આવા બિલમાં એપ્રિલ મહિનાના બીલમાં ફીકસ ચાર્જી
લેવામાં આવશે નહિ, માત્ર વપરાશનું બીલ જ તેમણે ભરવાનું
રહેશે. શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્યું કે, કોર કમિટીની
મળેલી આ બેઠકમાં ઊર્જા મંત્રી શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ, ગૃહ રાજ્ય
મંત્રી શ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજા, મુખ્ય સચિવ શ્રી અનિલ મુકિમ
અને વરિષ્ઠ સચિવોએ સર્વગ્રાહી સમીક્ષા અને ચર્ચા-વિચારણા
બાદ આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કોરોના
વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા વડાપ્રધાનશ્રીએ ર૧ દિવસ માટે
દેશવ્યાપી લોકડાઉનની જે જાહેરાત કરી છે તેને ગુજરાતના સૌ
નાગરિકો સાથે મળીને સફળ બનાવી રહ્યા છે અને આ વાયરસ
સામે સુરક્ષિત રહેવાની જે જાગરૂકતા દર્શાવી છે તે માટે આભાર
પણ વ્યકત કર્યો હતો. તેમણે સૌ સાથે મળીને આ મહામારી
સામે અવશ્ય વિજય મેળવીશું તેવો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રીશ્રીની સંવેદનાસભર વડીલ વંદના

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વાયરસની
પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં રાજ્યના મહાનગરોમાં એકલા વસવાટ કરતા
19 ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦

નિર્ણાયકતા
નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને ઘેર બેઠા વિનામૂલ્યે ભોજન મળી રહે
તેવી અનોખી માનવીય સંવેદના સાથે વડીલ વંદના કરી છે. શ્રી
વિજયભાઇ રૂપાણીએ નિર્ણય કર્યો છે કે રાજ્યના અમદાવાદ,
વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ અને
ગાંધીનગર મહાનગરોમાં ઘરે એકલા રહેતા હોય અને ટિફિન
મંગાવી ભોજન કરતા હોય તેવા નિ:સહાય વૃદ્ધ વડિલોને પ્રવર્તમાન
લોકડાઉનની સ્થિતીમાં ઘરે બેઠા વિનામૂલ્યે ભોજન સેવા આ
મહાનગરોના શહેરી સત્તાતંત્ર જે તે નગરોની સ્વૈચ્છિક સેવાભાવી
સંસ્થાઓના સહયોગથી પૂરી પાડવામાં આવશે. આ હેતુસર
સંબંધિત આઠ મહાનગરોમાં સંપર્ક સૂત્ર અધિકારીઓની સંકલન
અને ભોજન વ્યવસ્થા માટે નિયુકિત કરવામાં આવી છે.
તદ્દઅનુસાર, અમદાવાદ-મહાનગરમાં શ્રી પ્રશાંત પંડયા હેલ્પ
લાઇન નં બ ર- ૧૫૫૩૦૩, સુ ર ત- શ્રી આર. સી. પટેલ –
૯૭૨૪૩૪૫૫૬૦, વડોદરા-ક્રિષ્ણાબહેન સોલંકી–૦૨૬૫૨૪૫૯૫૦૨ (મો.) ૯૬૨૪૭૮૫૪૨૭ રાજકોટ-શ્રી ચેતન
ગણાત્રા ૦૨૮૧-૨૪૭૬૮૭૪ (મો.) ૯૯૦૯૯૯૨૭૬૭
જામનગર-શ્રી એ. કે. વસ્તાની ૦૨૮૮–૨૫૫૩૪૧૭ (મો.)
૯૪૨૬૪૧૫૭૬૫ ભાવનગર-શ્રી ડી. એમ. ગોહિલ ૦૨૭૮૨૪૨૪૮૧૪-૧૫ (મો.) ૯૮૭૯૬૩૮૪૨૬ ગાંધીનગર–શ્રી
અમિત સિંઘાઇ ૯૯૦૯૯૫૪૭૦૯ અને જુનાગઢ-શ્રી હિતેશ
વામજા – ૯૮૯૮૧૪૬૮૬૫ નો સંપર્ક સાધી શકાશે. શ્રી
વિજયભાઇ રૂપાણીએ આ વૃદ્ધ નિ:સહાય વડિલોને જીવનજરૂરી
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ચીજવસ્તુઓ પણ ઘરે બેઠા મળી રહે તે માટે આ અધિકારીઓને
સંકલન સાધવા સૂચનાઓ આપી છે.

ગરીબો અને શ્રમજીવીઓ માટે
રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

ગરીબ, શ્રમજીવી અને કારીગરો મળીને કુલ ૬૦ લાખ જેટલા
પરિવારોના ૩.રપ કરોડ લોકોને લોકડાઉન દરમિયાન ખાવાપીવાની ચીજવસ્તુ અને અનાજની કોઇ તકલીફ ન પડે તે માટે
રેશનકાર્ડધારક પરિવારોને ૧લી એપ્રિલથી એક મહિના માટે ઘઉ,
ચોખા, ખાંડ, દાળ અને મીઠું વિના મૂલ્યે આપવાનો મહત્વપૂર્ણ
સંવેદનશીલ નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યની તમામ સરકાર માન્ય સસ્તા
અનાજની દુકાન ઉપરથી વ્યકિતદીઠ ૩.પ૦ કિલો ઘઉં, વ્યકિતદીઠ
૧.પ૦ કિલો ચોખા અને કુટુંબદીઠ ૧ કિલો ખાંડ, ૧ કિલો દાળ
અને ૧ કિલો મીઠુ વિના મૂલ્યે અપવામાં આવે એ પ્રકારનું
આયોજન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે. નોવેલ કોરોના વાયરસની
પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિના મક્કમ મુકાબલા માટે વડાપ્રધાન શ્રી
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશમાં ર૧ દિવસના જાહેર કરેલા
લોકડાઉન બાદ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં
શ્રમજીવી વર્ગો અને રોજનું કમાઇને રોજ ખાનારા પરિવારો પ્રત્યે
સંવેદના દાખવી આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.
આ સંદર્ભમાં શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જણાવ્યું છે કે, કોરોના
વાયરસના સંક્રમણથી નાગરિકોને બચાવવા લોકડાઉનની જાહેરાત
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વનણાણાયકતા
વડકાપ્રધકાનશ્ીએ ્રી છે ત્કારે આવી સસથતીમકાં નકાનકા અનચે ગરીબ
પદરવકારોનચે ્ોઇ મુશ્ેલી ન પડચે તચે મકાટે સંવચેદનકા સકાથચે રકાજ્
સર્કારે તચેમની શ્રંતકા ્રીનચે આ મ્તવનો શ્નણ્ચ્ ્્યો છે. જીવન
જરૂરી રીજવસતુઓનકા પુરવઠકામકાં ્ે અન્ ્ોઇ પણ આવશ્્
સચેવકાઓમકાં લો્ોનચે ્ોઇ ત્લીફ ન પડચે તચે મકાટે રકાજ્ સર્કાર
ગંભીરતકાપૂવ્ચ્નું આ્ોજન ્રી ર્ી છે.

વવદ્યા્મીઓને સહાય આપવાનો
સંવેદનશીલ વનણણાય

શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ લો્ોનચે અશ્પલ ્રકાતકા ્હ્ં ્ે ર૧
દદવસ દરશ્મ્કાન સૌ ઘરમકાં જ ર્ે, બ્કાર ભચેગકા ન થકા્, આવશ્્
રીજવસતુઓનો પુરવઠો રકાજ્મકાં પ્કા્ચપ્ત મકારિમકાં ઉપલ્બધ છે.
આવશ્ રીજ વસતુઓ મળશચે ન્ી એવકા ડરથી તચેનકા સંગ્ર્ ્રવકા
મકાટે ખોટી દોડધકામ ્રવકાની ્ોઈ જરૂર નથી.
મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ ્ોરોનકા વકા્રસનચે પગલચે
જા્ેર થ્ચેલકા લો્ ડકાઉનની સસથતીમકાં રકાજ્નકા આશ્મશકાળકાઓ,
સમરસ ્ોસટેલ દદવ્કાંગ છકારિકાલ્ો અનચે બકાળ સંરક્ણ ગૃ્મકાં
ર્ેતકા જચે બકાળ્ો પોતકાનકા ઘરે રકાલ્કા ગ્કા છે તચેમનચે એશ્પ્રલ
મકાસનકા ખર્ચ પચેટે શ્વદ્કાથદીદીઠ રૂ. ૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા સ્કા્ આપવકાની
જા્ેરકાત ્રી છે. આ સ્કા્ ર્મ રકાજ્ સર્કાર આવકા બકાળ્ોનકા
વકાલીનકા બેં્ ખકાતકામકાં બકારોબકાર જમકા ્રકાવકાશચે. મુખ્ મંરિી શ્ી
શ્વજ્ભકાઈ અનચે નકા્બ મુખ્ મંરિી નીશ્તન ભકાઈ પટેલની
અધ્ક્તકામકાં તકારીખ ૨૭ મકાર્ચનકા રોજ મળેલી ્ોર ્શ્મટીની
બચેઠ્મકાં આ મ્તવપૂણ્ચ શ્નણ્ચ્ લચેવકામકાં આવ્ો ્તો.
મુ ખ ્મં રિ ીશ્ીએ ્હ્ં ્ે, રકાજ્મકાં અનુ સૂ શ્ રત જાશ્ત
અનુસૂશ્રત જનજાશ્ત બક્ીપંર તચેમજ શ્બન અનકામત વગયોનકા જચે
બકાળ્ો ્ોસટેલમકાં આશ્મ શકાળકાઓ શ્નવકાસી શકાળકાઓમકાં ર્ીનચે
અભ્કાસ ્રે છે તચેમનચે રકાજ્ સર્કાર શ્ન્શ્મત ભોજન સ્કા્
આપચે છે. લો્ડકાઉનની ્કાલની પદરસસથશ્તમકાં આ બકાળ્ો પોતકાનકા
ઘરે રકાલ્કા ગ્કા છે ્ે શ્શફટ થ્કા છે તચેવકા અંદકાજચે ૩ લકાખ ૨૫
્જાર બકાળ્ોનચે એશ્પ્રલ મકાસ દરશ્મ્કાન આવી સ્કા્ પચેટે
૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા આપશચે. આ ર્મ તચેમનકા વકાલીઓનકા બેં્
ખકાતકામકાં સર્કાર જમકા ્રકાવશચે. રકાજ્ સર્કાર નચે અંદકાજચે ૫૦
્રોડ નો ખર્ચ આ પચેટે વ્ન ્રવકાનો થશચે.
મુખ્મંરિીશ્ીએ આ ઉપરકાંત અન્ એ્ સંવચેદનશીલ શ્નણ્ચ્
એવો પણ ્્યો છે ્ે રકાજ્મકાં દદવ્કાંગ છકારિકાલ્મકાં ર્ેતકા અનચે
અભ્કાસ ્રતકા અનચે ઘરે જતકા ર્ેલકા ૧૧ ્જાર દદવ્કાંગ બકાળ્ો
તથકા જચે બકાળ્ો બકાળ સંભકાળ ગૃ્મકાં ર્ે છે તચેવકા બકાળ્ોનચે પણ
આ જ પ્રમકાણચે એ્ મકાસ એટલચે ્ે એશ્પ્રલ મશ્્નકાની સ્કા્નકા
૧૫૦૦ રૂશ્પ્કા અપકાશચે તચે તચેમનકા વકાલીનકા ખકાતકામકાં જમકાં
્રકાવવકામકાં આવશચે.
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રાજયપાલશ્ીએ રૂ.૫૦ લાખની
આવ્ણાક સહાય કરી

ક�ોર�ોન�થરી લ�ોક�ોનો બચ�િિ� દોશભરમ�ં લ�ોકડ�ઉન કર�્્ય
છો . સમ�જન� ન�ન�, ગરીબ મ�ણસ�ો નો
ક�ોઈ તકલરીફ ન પડો તો મ�ટો સરક�રનરી
સ�થો સમ�જનરી વિવિધ સંથિ�આો
પ્રત્ક્ તથ� પર�ોક્ રીતો મદદ કરી
રહરી છો. ગ્યજર�તન� ર�જ્યપ�લ શ્રી
આચ�્્ષ દોિવ્રતો ક�ોર�ોન� સંક્રમણ
સ�મો ન રી સમગ્ર દો શ નરી લડ�ઇમ�ં
સહ્�ોગરી થઇનો મ�નિત�ન� ક�્્ષમ�ં
દો શિ�સરીઆો િધ્યનો િધ્ય આગળ આિો
તોિરી પ્રોરક ભ�િન� સ�થો પ�ોત�ન� વિવિક�વધન
ફં ડમ�ંથરી પ્રધ�નમંત્રીશ્રીન� ર�હત ફં ડ PM CARES - Prime
minister ' s Citizen Assistance and Relief in
Emergency Situations Fundમ�ં રૂ.25 લ�ખ એનો
મ્યખ્યમંત્રીશ્રીન� ર�હત ફં ડમ�ં રૂ.25 લ�ખ એોમ ક્ય લ મળીનો રૂ.50
લ�ખનરી સહ�્નરી જહોર�ત કરી છો . ગ્યજર�તન� ર�જ્યપ�લશ્રી
આચ�્્ષ દોિવ્રતો ક�ોર�ોન� િ�ઇરસ સ�મોનરી લડતમ�ં સ�મોલ
તમ�મ કમ્ષ્�ોગરીઆોનરી સોિ�આોનો જબરદ�િરી હતરી. •

ખેડૂતો માટે ખાસ છૂટછાટ

મુખ્ મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ રૂપકાણીએ રકાજ્નકા ખચેડુતો
લો્ડકાઉનની પદરસસથશ્તમકાં પોતકાનકા રશ્વ પકા્ ની લણણી ્રી શ્ે
તચેવકા ઉદ્દકાત ભકાવ થી રકાજ્ સર્કાર દ્કારકા આવકા ખચેડતુ ોનચે ્ેટલી્
છૂટછકાટ આપવકાની વ્વસથકા સુશ્નશ્ચિત ્રી છે. તદનુસકાર,રશ્વ
પકા્નકા ખચેડતુ ોનચે પકા્ લણવકાનો આ સમ્ છે, તચેથી પકા્ ્કાપણી
મકાટે ્કાવભેષ્ર, થ્રચેસર, રીપર, સકાધનોનકા મકાશ્લ્, ડ્કા્વર, મજૂરો
વગચેરેનચે આ ્ેતસ
ુ ર અવરજવરની છૂટ ર્ેશ.ચે પકા્ની ્કાપણી પછી
્કૃશ્ર પચેદકાશોનચે નુ્સકાન ન થકા્ તચે મકાટે ખચેતરથી ઘર ્ે પકા્ સંગ્ર્
ગોડકાઉન સુધી પકા્ લઈ જવકાની છૂટ ર્ેશ.ચે બકાગકા્ત પકા્ો અનચે
ઉનકાળુ પકા્નકા મ્કાદ્ચ દત શ્વસતકારોમકાં પી્ત અનચે પકા્ જાળવણી
મકાટે જચે તચે ખચેતરનકા ખચેડતુ ોનચે અવરજવરની છૂટ ર્ેશ.ચે પી્ત મકાટે
વીજ પુરવઠો થોડકા દદવસ દદવસચે અનચે થોડકા દદવસ રકારિચે આપવકા
મકાં આવતો ્ો્ છે. આથી રકાશ્રિ પકાવર ્ો્ તચે દદવસોમકાં આવકા
મ્કાદ્ચ દત ખચેતરનકા ખચેડતુ ોનકા રકાશ્રિ વીજળી પુરવઠકાનકા દદવસો પૂરતકાં
રકારિચે ખચેતરે જઈ આવી શ્શચે. ફળ અનચે શકા્ભકાજીનકા ખચેડુતોનકા
ઉતપન્નો જલદી નકાશ પકામતકાં ્ોઈ તચે પણ મકા્કેટમકાં શ્નધકા્ચદરત સમ્ચે
લઈ જવકાની છૂટ ર્ેશચે. •
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મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં મળી રહેલો અપ્રતિમ પ્રતિસાદ

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ વિશ્વવ્યાપી કોરોના
વાયરસ કોવિડ-૧૯ની મહામારી સામે લડવા અને આ રોગની
અસરોથી થયેલા નુકશાનમાંથી જનજીવન પૂર્વવત કરવાના
સહયોગ માટે મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં ઉદાર હાથે ફાળો આપવા
સૌ નાગરિકો અને પ્રજાજનોને અપિલ કરી છે. શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીએ જણાવ્યું છે કે, આ રાહતનિધિમાં આપવામાં આવતું
દાન અને ફાળો આવકવેરાની કલમ ૮૦-જી હેઠળ કરમુકિતને
પાત્ર છે. મુખ્યમંત્રીશ્રી રાહતનિધિમાં જે દાન-ફાળાની અવિરત
સરવાણી વહી રહી છે તેમાં અત્યાર સુધીમાં ૩પ૦૦ જેટલા
વ્યકિતઓ અને સંસ્થાઓએ ફાળો સેવાભાવે અર્પણ કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ અંગન
ે ી વિગતો
આપતાં કહ્યું કે, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી કેશુભાઇ પટેલે પોતાના
વ્યકિતગત રૂ. ૧ લાખની સહાય આ ફાળામાં આપી છે. તદ્દઉપરાંત
શ્રી કેશુભાઇ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી રૂ.
૧ કરોડનું દાન મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિમાં અપવામાં આવ્યું છે.
કુંડળધામ સ્વામીનારાયણ મંદિર દ્વારા રૂ. રપ લાખ, સરદાર ધામ
ટ્રસ્ટ દ્વારા રૂ. ર૧ લાખ અને ખોડલધામ દ્વારા રૂ. ર૧ લાખની
સહાય મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં આપવામાં આવી છે.
મુખ્ય મંત્રીશ્રીની અપિલનો ત્વરિત પ્રતિસાદ આપતા
સામાજિક દાયિત્વરૂપે મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિમાં અદાણી ફાઉન્ડેશને
પાંચ કરોડ રૂપિયા, સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ
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તરફથી ૧૫ લાખ તેમજ નર્મદા બાયોકેમ તરફથી ૧૧ લાખની
સહાય રાહત નિધિમાં આપવામાં આવી છે.
જાણીતા ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય જિજ્ઞેશ દાદા - રાધે રાધેએ
મુખ્ય મંત્રી રાહત નિધિમાં રૂપિયા ૫,૫૫,૫૫૫નો ચેક અર્પણ
કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિમાં શ્રી ત્રિસ્તૃતીક જૈન સંઘ થરાદ
દ્વારા રૂ. ૨૧ લાખનો ચેક બનાસકાંઠા કલેકટર શ્રી સંદીપ સાગલેને
અર્પણ કર્યો હતો. થરાદ જૈન સંઘે બનાસકાંઠા કલેકટરશ્રીના રાહત
ફંડમાં રૂ. ૨ લાખનો ચેક અર્પણ કરી કુલ રૂ. ૨૩ લાખની રકમનું
દાન કોરોના મહામારી સામે લડવા આપ્યું છે. પ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ
અં બ ાજી દેવ સ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા રૂ. ૧.૦૧ કરોડનો ફાળો
મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાં અર્પણ કરાવવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા ૨૫ કરોડ રૂપિયાનો ફાળો
આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે જી એસ પી સી ગ્રુપ કંપની દ્વારા
૫૨.૫૦ કરોડ તેમજ જી એસ પી સી કર્મીઓના એક દિવસના
વેતન ના સ્વૈચ્છિક ફાળા પેટે ૫૫ લાખની દાન રકમના ચેક ઊર્જા
અગ્ર સચિવ અને મુખ્યમંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવ શ્રી એમ કે દાસે
મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને અર્પણ કર્યા હતા.
ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ
કોર્ટમાં ફરજ બજાવતા મદદનીશ સરકારી વકીલોએ આગામી
એપ્રિલ માસમાં એક દિવસનો પગાર એટલે કે કુલ રૂપિયા ૯૫
લાખની રકમ મુખ્યમંત્રીશ્રી રાહત નિધિમાં જમા કરાવશે તેમ
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કાયદા રાજ્યમંત્રીશ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું.
સુરતવાસીઓને વધારાની આરોગ્ય સુવિધા આપવા માટે
આરોગ્ય રાજ્યમંત્રીશ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી દ્વારા ધારાસભ્ય તરીકે
રાજ્ય સરકાર તરફથી ફાળવવામાં આવતી વર્ષ ૨૦૧૯૨૦/૨૦૨૦-૨૧ની ગ્રાન્ટમાંથી સુરત મહાનગરપાલિકાની
હોસ્પિટલોમાં આરોગ્ય સંસાધનો માટે રૂ.૧૦ લાખનું વિશેષ
અનુદાન આપ્યું છે.
કોરોના વાયરસ સામેના ફંડ તરીકે મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં ઉદાર
હાથે ફાળો આપવાની શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની અપિલને મળી રહેલા
વ્યાપક પ્રતિસાદની વિગતો આપતાં શ્રી અશ્વિની કુમારે કહ્યું કે, અત્યાર
સુધીમાં પપ૦૦ જેટલા લોકોએ કુલ રૂ. રપ કરોડનું દાન ભંડોળ આ

નિધિમાં આપેલું છે. જેમાં મુખ્યત્વે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રૂ. પ કરોડ,
ક્રેડાઇ રૂ. પ કરોડ, મેઘા એન્જીનીયરીંગ રૂ. ૧ કરોડ, ગણેશ હાઉસીંગ
કોર્પોરેશન રૂ. પ૧ લાખ, પોલીકેબ ઇન્ડીયા રૂ. પ૦ લાખ, થરાદ જૈન
સંઘ રૂ. ૨૧ લાખ, આદર્શ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ રૂ. ૧૧ લાખ ૧૧ હજાર,
અસ્ટ્રાલ પોલિટેકનીક રૂ. ૧ર.પ૦ લાખ અને વલ્લભવિદ્યાનગર કો.ઓ.
બેન્ક રૂ. પ લાખનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત રાજ્યના આઇપીએસ સંગઠન, વન વિભાગના
અધિકારીઓ કર્મચારીઓ, માહિતી ખાતાના અધિકારી
કર્મચારીઓએ એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત નિધિમાં
આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. •

નાગરિકો-સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા દાનનો ધોધ

કોરોના વાયરસને નિયંત્રણમાં રાખવા
માટે સમગ્ર દેશને લોક ડાઉન કરી દેવામાં
આવ્યો છે. ધંધા-રોજગાર બંધ કરીને લોકોને
ઘરમાં રહેવાની આગ્રહભરી વિનંતી દેશના
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કરી છે.
આવા સમયે જરૂરિયાતમંદોની દવા અને
અન્ય સે વ ા-સુ વિ ધા માટે રાજયના
સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણી અને નાયબ મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી
નીતિનભાઇ પટેલે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને
સવે ાભાવી નાગરિકોને આગળ આવી સંકટ

સમયમાં માનવતાની ભૂમિકા અદા કરવા
માટે નમ્ર ભાવે મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં
દાન આપવા માટે અનુરોધ કર્યો છે.
કાલુપરુ કોમર્શિયલ કો.ઓપ.લિ., બેંક
દ્વારા રૂ.૧.૧૧ કરોડ, એ-વન કેમીકલ
અંકલેશ્વર (કડી) રૂ.૧૧ લાખ, એ-વન થેલો
કલર્સ પ્રા.લિ.,વાપી (કડી) રૂ.૧૦.લાખ, કડી
નાગરીક સહકારી બેંક દ્વારા રૂ.૭.૫૧ લાખ,
સર્વોદય કોમર્શિયલ કો.ઓપ. બેંક લિ, દ્વારા
રૂ. ૬ લાખ, સ્વતિક કોપોરેશન સરગાસણ,
ગાંધીનગર દ્વારા રૂ.૫ લાખ, ભાવના પ્રોપટી
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ડેવલોપર્સ લિ., કલોલ દ્વારા રૂ.૫.૧૧ લાખ
મળી કુલ રૂ. રૂ.૧,૫૫,૬૨,૦૦૦ દાનના
વિવિધ ચેક નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ
પટેલને અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ
રાહતનિધિમાં આપવામાં આવતું દાનફાળો આવકવેરાની કલમ ૮૦-જી હેઠળ
કરમુ કિ તને પાત્ર છે. મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી
રાહતનિધિમાં જે દાન-ફાળાની અવિરત
સરવાણી વહી રહી છે તમે ાં અત્યાર સુધીમાં
૩પ૦૦ જેટલા વ્યકિત-સંસ્થાઓએ ફાળો
સેવાભાવે અર્પણ કર્યો છે. •

નિર્ણય

રાજ્યની જેલોમાં રહેલા કેદીઓને બે માસ માટે
પેરોલ ઇન્ટ્રીમ બેલ આપવાનો લેવાયેલો નિર્ણય

કોરોના સામેની લડાઈમાં કોઈપણ
પ્રકારની ચૂક રહી ના જાય તેનું રાજ્ય
સરકાર સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખી રહી છે. જેનો
વધુ એક પુ ર ાવો ત્યારે મળ્યો જ્યારે
વિશ્વવ્યાપી કોરોના કોવિડ-૧૯ વાયરસના
સંક્રમણને પ્રસરતું અટકાવવા મુખ્યમંત્રી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યની
જેલોમાં રહેલા કેદીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ
નિર્ણય કર્યો. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી
અશ્વિનીકુમ ારે મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીના આ
નિર્ણયોની જાણકારી આપી હતી. આ
સંદર્ભમાં તમ
ે ણે કહ્યું કે, કોરોના કોવિડ-૧૯
વાયરસનું સં ક્ર મણ જે લ ોમાં રહેલ ા
કેદીઓમાં ન થાય તે હેતુથી સુપ્રિમ કોર્ટે
દિશાનિર્દેશો આપેલા છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી
વિજયભાઇ રૂપાણીએ આ દિશાનિર્દેશ
અનુસાર રાજ્યની જેલોમાં રહેલા પાકા
કામના અને કાચા કામના મળીને કુલ
૧ર૦૦ જેટલા કેદીઓને બે માસ માટે
મુકત કરવાની નિયમાનુસાર થતી જરૂરી
કાર્યવાહી કરવા માટે ગૃહ વિભાગને જરૂરી
સૂચનાઓ આપી છે.
જેલોમાં રહેલા પાકા કામના કેદીઓને
પેરોલ તેમજ અન્ડર ટ્રાયલ કાચા કામના

કેદીઓને ઇન્ટરીમ બેલ આપવામાં આવશે.
આ કેદીઓને જેલમુકત કરતા પહેલાં
તમામનું તબીબી પરિક્ષણ કરવામાં આવશે.
એટલું જ નહિ, જો કોઇ કેદીમાં તાવ-શરદી
કે અન્ય સંક્રમણ લક્ષણો જણાશે તો તેમને
આઇસોલે ટ કરાશે . કેદ ીઓને ઘરે
મોકલવાની વ્યવસ્થા જે લ તં ત્ર દ્વારા
કરવામાં આવશે.
લોકડાઉનની પરિસ્થિતીમાં રાજ્યના
નાગરિકોને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો
પુરવઠો નિયમીત મળી રહે તેવી સુદ્રઢ
વ્યવસ્થાઓ મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં
સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. આ અંગેની
વિગતો આપતાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવે
કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યમાં વસવાટ
કરતા નિરાધાર, નિ:સહાય અને એકલવાયું
જીવન જીવતા વૃદ્ધોને તથા નિરાધાર
વ્યકિતઓને પ્રવર્તમાન લોકડાઉનની
સ્થિતીમાં સ્વૈચ્છિક સંગઠનો દ્વારા ભોજન
આપવાની જે ટહેલ નાખી છે તેને પગલે
સમગ્ર રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં આવા પ
લાખ ૩૯ હજાર ૧૯ ફૂડ પેકેટસનું જિલ્લા
તંત્રવાહકોએ સેવા સંગઠનોના સહયોગથી
વિતરણ કર્યુ છે. ૨૮ માર્ચના રોજ એક જ
દિવસમાં આઠ મહાનગરોમાં ૮ર૧ર૩
ફૂડપેકેટસ ૧ર૬ જેટલી સંસ્થાઓના સક્રિય
સહકારથી વિતરણ થયા છે. શ્રી
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અશ્વિનીકુમારે કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારે શરૂ
કરેલા સ્ટેટ કંટ્રોલરૂમના હેલ્પલાઇન ૧૦૭૦
નંબર ઉપર અત્યાર સુધીમાં ૯૦૮ કોલ્સ
મદદ માટેના અને જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલરૂમ
હેલ્પ લાઇન ૧૦૭૭ને ૩૮૬૬ કોલ્સ મળ્યા
છે તેની પણ વિગતો આપી હતી.
લોકડાઉનની પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં
નાગરિકોને ઘઉં-ચોખા જેવી વસ્તુઓનો
પુરવઠો વિના વિઘ્ને મળી રહે તે માટે ૬
લાખ ૪પ હજર મે.ટન અનાજ એફ.
સી.આઇ.ના ગોડાઉનમાં છે તેની વિગતો
અન્ન-નાગરિક પુરવઠા સચિવ શ્રી મોહમદ
શાહિદે આપી હતી. ગુ જ રાત રાજ્ય
નાગરિક પુરવઠા નિગમના ગોડાઉનમાં
વધારાનો ૧ લાખ મે.ટન અનાજનો પર્યાપ્ત
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. ર૦ હજાર મેટ્રિક ટન
દાળ નાફેડ પાસેથી ઉપલબ્ધ થાય તેની
વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરી દેવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં ૧.૦૮ લાખ મે.ટન ઘઉં, પ૧
હજાર મે.ટન ચોખા, ૬પ૦૦ મે.ટન દાળ
અને ૧૦ હજાર મે.ટન ખાંડનો જથ્થો પણ
એપ્રિલ માસની જરૂરિયાત મુજબ વિતરણ
માટે પુરતા પ્રમાણમાં છે તેમ શ્રી શાહિદે
જણાવ્યું હતુ.ં અન્ન નાગરિક પુરવઠા સચિવે
એમ પણ કહ્યું કે, હાલની સ્થિતીએ જથ્થો
જોતાં રાજ્યમાં ચાર માસ સુધી અનાજના
જથ્થામાં કોઇ મુશ્કેલી ઉભી થશે નહીં. •
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ગુજરાતમાં ૩૧ માર્ચ સુધીમાં ૧૩૯૬ સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ ઃ
૧૩૨૨ નેગેટીવ ઃ ૭૩ પોઝીટીવ ૧ પેન્ડિંગ
પાંચ દર્દીઓ સાજા થઇ જતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યાં

આરોગ્ય વિભાગના અગ્રસચિવ •	અમદાવાદને કે ન્ દ્ર સરકારે હ�ોટસ્પોટ જાહેર તન
ે ી દવાઓ-સારવાર સમયસર લવે ા
કર્ય
ું
:
રાજ્ય
સરકારે
જ્યાં
ક્લસ્ટર
વધુ
છે
એ�વા
ડૉ. જયંતિ રવિએ ૩૧ માર્ચના રોજ
પણ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજક�ો
ટ
,
ભાવનગર,
વડ�ો
દ
રા,
સુ
ર
ત
અને
વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, નોવેલ
૩૧ માર્ચના રોજ ત્રણ નવા
ગાં
ધ
ીનગરમાં
પ્રોએ�
ક્
ટીવ
થઈને
સર્વે
લ
ન્સ
વધુ
કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ અટકાવવા
પોઝિટિવ કેસ આવ્યા હોવાની
સઘન
બનાવ્ય
ું
માટે રાજ્યના નાગરિકો લોક ડાઉનનો
વિગતો આપતાં ડૉ. જયંતિ રવિએ
ચુસ્તપણે અમલ કરે અને સૌ સંયમ • લ�ો ક ડાઉનન�ો ચુ સ ્તપણે અમલ અત્યં ત કહ્યું કે, આમાં એક અમદાવાદના ૫૫
રાખીને ઘરમાં જ રહે તે અત્યંત
અનિવાર્ય : સ�ૌ સંયમ રાખી ચુસ ્ત પાલન વર્ષના પુરુષ, ગાંધીનગરના ૩૨
અનિવાર્ય છે. ડૉ. રવિએ કહ્યું કે,
કરવાનુ જણાવતાં આર�ોગ્ય અગ્રસચિવ ડ�ૉ. વર્ષના એક મહિલા અને એક ૨૮
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને
વર્ષના રાજકોટના પુરુષનો તેમાં
જયંતિ રવિ
નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ • તારીખ ૩૧ માર્ચના ર�ોજ ૩ નવા પ�ોઝિટિવ કે સ સમાવેશ થાય છે. આ તમામ કેસ
પટેલ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા
લોકલ ટ્રાન્શમીશનના છે. રાજ્યમાં
સાથે રાજ્યમાં કુ લ ૭૩ કે સ પ�ોઝિટિવ
રોજે રોજ કોર કમિટીની બે ઠ ક
અત્યાર સુધીમાં ૧૩૯૬ સેમ્પલનું
યોજવામાં આવે છે જેમાં રાજ્ય સરકારે લીધેલાં તમામ પગલાઓની ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે તે પૈકી ૧૩૨૨ નેગેટિવ ૭૩ પોઝિટિવ
ઘનિષ્ઠ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવે છે અને કોરોનાના સંક્રમણને અને એક પેન્ડગ
િં છે. જિલ્લાવાર પોઝિટિવ કેસની વિગતો આપતા
અટકાવવાની રણનીતિ ઘડવામાં આવે છે.
ડૉ. રવિએ કહ્યું કે, અમદાવાદ જિલ્લામાં ૨૩, સુરતમાં ૦૯,
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમદાવાદને ‘હોટસ્પોટ’ જાહેર કર્યું છે જેની રાજકોટમાં ૧૦, વડોદરામાં ૦૯, ગાંધીનગરમાં ૧૧, ભાવનગરમાં
સામે રાજ્ય સરકારે પ્રો-એક્ટિવ થઈને ભાવનગર, રાજકોટ, સુરત, ૦૬, ગીર સોમનાથમાં ૨ અને કચ્છ, મહેસાણા અને પોરબંદરમ
વડોદરા અને ગાંધીનગરના ક્લસ્ટરમાં જે કેસો નોંધાયા છે ત્યાં એક-એક પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો છે. ૭૩ પોઝીટીવ કેસ પૈકી ૬૦
ક્લસ્ટર કન્ટેન્ટ પ્રોટોકોલ મુજબ સર્વેલન્સની કામગીરી વધુ સઘન દર્દી સ્ટેબલ છે, બે વેન્ટિલેટર ઉપર તથા પાંચ દર્દીઓ પ્રોટોકોલ
બનાવી દીધી છે. આ વિસ્તારોમાં વસતા વૃદ્ધો-વયસ્કોનું પરીક્ષણ મુજબ ફરીથી ટેસ્ટ કરીને ટેસ્ટ નેગેટિવ આવતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ
કરી વિશેષ કાળજી લેવામાં આવશે. વયસ્કોને જે સામાન્ય રોગ છે કરવામાં આવ્યા છે.
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રાજકોટનો પ્રથમ કોરોનાગ્રસ્ત 
દર્દી રોગમુક્ત : આરોગ્ય 
તંત્રની સેવા રંગ લાવી

રાજકોટ શહેરના કોરોનાગ્રસ્ત રોગના
પ્રથમ દર્દીને તારીખ ૧૭મી માર્ચના રોજ
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ
કરાયા બાદ તેમનો તા ૧૯મી માર્ચના
રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો ત્યારબાદ
તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૦ની સવાર સુ ધ ી
આઇસોલેશન વોર્ડમાં આરોગ્ય વિભાગના
ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફે દર્દીની સેવામાં
ખડે પગે સતત ૧૪ દિવસની સઘન
સારવાર કરતા રહ્યા. સેવા સુશ્ષરુ ા રંગ લાવી
અને આ દર્દી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થતા તેમને
હોસ્પિટલમાંથી ઘરે જવાની રજા આપવામાં
આવી છે. કોરોના વાયરસના દર્દીની
માનસિક સ્થિતિ ભાંગી ન પડે, તે સ્વસ્થ
અને રોગ મુક્ત બને તે માટે આઇસોલેશન
વોર્ડના તબીબી સ્ટાફ ખડે પગે સેવાઓ
આપી રહ્યાં છે. આ સેવાકાર્ય બદલ તબીબો,
પે ર ા મે ડિ કલ સ્ટાફ, વહિવટી તં ત્ર ના
કર્મયોગીઓ આ તમામ ટીમના દરેક
સભ્યોને લાખ લાખ સલામ.

એન-૯૫ માસ્ક ૯.૭૫ લાખ, પીપીઈ કીટ ૩.૫૮ લાખ અને ટ્રીપલ લેયર માસ્કનો
૧.૨૩ કરોડનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. એજ રીતે કોવિડ-૧૯ અંગન
ે ી પ્રોફાઈલેકસીસ
માટેની ટેબલેટ હાઈડ્રોકસી કલોરોકવિન દવાને શીડ્યુલ H૧ ડ્રગ તરીકે જાહેર કરી
છે જેથી આ દવા માત્ર ને માત્ર અધિકૃત ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર જ મળી શકે છે.
એન-૯૫ માસ્ક, ટ્રીપલ લેયર માસ્ક આરોગ્ય કર્મીઓને પુરા પાડવામાં આવ્યાં છે.
વધારાના દસ લાખનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. ૧૦૮ સાથે સંકળાયેલા આરોગ્ય
કર્મીઓ, પોલીસકર્મીઓ તથા અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગની દુકાનોના કર્મીઓને
પૂરા પાડવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
કોરોના વાયરસની વર્તમાન પરિસ્થિતીને ધ્યાને લઇ તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ મધ્ય
રાત્રી સુધી સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન જાહેર કરવાનો ભારત સરકારે નિર્ણય લીધો છે.
જે અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. લોકોને કોઇ
મુશ્કેલી પડે નહિ તેની કાળજી લેવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ પરિસ્થિતીમાં
થેલેસિમીયા અને અન્ય હિમોગ્લોબીનોપથીથી ગ્રસ્ત બાળકો અને દર્દીઓને મુશ્કેલી
ન પડે તે માટે સુચના આપી હતી તેના ભાગરૂપે ઇન્ડિયન રેડક્રોસની મદદથી જીલ્લા
અને તાલુકા મથકે આવેલી સરકારી હોસ્પિટલોમાં આવા તમામ દર્દીઓને જરૂરી
સારવાર મળી રહે તે માટે સુચારૂ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. કોરોના વાયરસ
ફેલાતો અટકાવવા અંગે કરવામાં આવતી કામગીરીના મોનીટરીંગ માટે વરિષ્ઠ સનદી
અધિકારીઓને વિવિધ જીલ્લા ફાળવવામા આવ્યા છે. શ્રી જે.પી.ગુપ્તા, મુખ્ય રાજય
કર કમિશનરશ્રીને સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના મળી કુલ-૧૩ જીલ્લાઓ અને શ્રી
મુકેશકુમાર, વાઇસ ચેરમેન અને મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી, મેરીટાઇમ બોર્ડને મધ્ય
અને દક્ષિણ ગુજરાતના મળી કુલ- ૧૪ જીલ્લાઓ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
રાજયમાં હાલની પરિસ્થિતિમાં લોકલ ટ્રાન્સમિશન જોવા મળી રહયું છે. તેને ધ્યાને
લઇ રાજય સરકારે સઘન સર્વેલન્સ કામગીરી હાથ ધરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેનું
ઘનિષ્ટ મોનીટરીંગ આરોગ્ય કમિશનરશ્રીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ
સર્વેલન્સમાં પોઝીટીવ મળતાં દર્દીઓના આજુબાજુના કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન અને બફર
ઝોનમાં ભારત સરકારની માર્ગદર્શીકા અનુસાર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
તારીખ ૩૧ માર્ચ સુધીમાં રાજ્યના ૬.૧૫ કરોડ લોકોનુ સર્વેલંસ કરવામાં આવ્યું છે.
જે પૈકી ૭૬૧૦૧ લોકોએ આંતર રાજ્ય અને ૧૭૬૬૫ લોકોએ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ
કર્યો હોવાનુ ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ કરેલા પૈકી ૨૫૧ લોકોને
રોગના ચિહ્નો જણાયા હતાં.
રાજય સરકારની હેલ્પલાઇન નંબર -૧૦૪ ઉપર પર નિયમિત રીતે વ્યકિતઓ
મદદ અને માહિતી મેળવી રહયા છે. અત્યાર સુધી ૨૬,૦૦૦થી વધુ કોલ મળ્યાં છે.
હેલ્પલાઇન ઉપર વ્યકિતઓ પોતાના લક્ષણોની વિગતો આપે તો આવા વ્યકિતઓને
પણ નિરીક્ષણ હેઠળ લઇ જરૂરી સારવાર પુરી પાડવામાં આવી રહી છે. ૪૭૨ જેટલા
વ્યકિતઓને આ રીતે સારવાર પુરી પાડવામાં આવી છે.
રાજયના ર્ડાકટરો અને પેરામેડીકલ સ્ટાફને વેન્ટીલેટર કેરની તાલીમ આપવા માટે
રાજયની મેડીકલ કોલેજોમાં તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૦ સુધીમાં ૨૦૦ જેટલા તબીબી
અધિકારીઓ, ૧૧૪ ડને ્ટલ સર્જન, ૫૭ આયુષ, ૩૭૮ સ્ટાફ નર્સ અને ફીજીયોથરે ાપીસ્ટ
તથા ૭૦૦થી વધુ આરોગ્યકર્મીઓને તાલીમ આપવામાં આવી છે. તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી
રાજયના ર૮ બીજા સેન્ટરોમાં આ તાલીમ શરૂ કરી ૧૪૦૦ જેટલા આરોગ્યકર્મીઓને
વેન્ટીલેટર કેરની તાલીમ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ૨૩૬૭ તબીબો, ૧૩૦૦
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જેટલા આયુષ, ૨૬૦ ફીજીયોથેરાપીસ્ટ, ૨૬૬ ડેન્ટલ સર્જન અને ૫૦૦૦ જેટલા સ્ટાફ
નર્સને COVID-૧૯ને લગત આનુષગિક
ં તાલીમ આપવામાં આવશે.
પ્રવર્તમાન કોરોના વાઇરસની વૈશ્વિક મહામારીનાં કારણે રાજયમાં કોરોના વાઇરસનાં
ચેપગ્રસ્ત દર્દીઓ અને તેના કુટબ
ું ીજનો તેમજ તેમના સંપર્કમાં આવેલ વ્યકિતઓને
આઇસોલેશન અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવે છે. ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેલા
વ્યકિતઓનાં શારીરિક તેમજ માનસિક સ્વાસ્થયની સમસ્યાઓ માટે રાજ્યમાં ૧૧૦૦
નંબરની હેલ્પલાઇન જીવીકે ઇએમઆરઆઇ ૧૦૮ કઠવાડા અમદાવાદ ખાતે શરૂ કરવાનું
કરવામાં આવી છે. આ હેલ્થલાઇન દ્વારા આઇસોલેશન અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં
આવેલા લાભાર્થી દર્દીઓને ર૪x૭ માટે એમ.બી.બી.એસ, એમ.ડી. ફિઝિશિયન,
ક્લિનિકલ સાઇકોલોજીસ્ટ અને સાઇક્રીયાટ્રીસ્ટ નિષ્ણાંત તબીબ દ્વારા ટેલી મેડિસીન, ટેલી
કાઉન્સેલીંગ (પરામર્શ) અને ટેલી એડવાઇઝ(સલાહ) આપવામાં આવે છે. આ
હેલ્પલાઇનમાં ૪-શિફ્ટમાં કુલ-૧૬ કાઉન્સેલર તમે જ ૪-નિષ્ણાંતોની ટીમ ટેલી મેડિસીન,
ટેલી કાઉન્સેલીંગ પરામર્શ) અને ટેલી એડવાઇઝ (સલાહ) આપવા માટે રાઉન્ડ ધી ક્લોક
ફરજ બજાવી રહ્યાં છે. ટેલી મેડીસીનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. જેના
માટે ૦૭૯-૨૨૬૮૮૦૨૮ નંબર ઉપર સવારના ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ની વચ્ચે ફોન
કરી ટેલી મેડીસીનની સુવિધા મેળવી રહ્યાં છે. વેન્ટીલેટર સહિતના અદ્યતન સાધનોની
સુવિધા ધરાવતા આઈસોલેશન વોર્ડ શરુ કરવામાં આવ્યાં છે. હાલ રાજ્યમાં કુલ ૪૩૦૦થી
વધુ આઈસોલેશન બેડ સરકારી હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ છે. ૬૩૫ બેડની વ્યવસ્થા ખાનગી
હોસ્પિટલોમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત વધુ બેડ ઉભા કરવાની વ્યવસ્થા પુર જોશથી
પ્રગતિમાં છે. રાજ્યમાં ગંભીર દર્દીઓની સારવાર માટે તમામ વિભાગોમાં થઇને સરકારી
હોસ્પિટલોમાં ૧૦૬૧ વેન્ટીલેટર ઉપલબ્ધ છે. ખાનગી સંસ્થાઓમાં અંદાજીત ૧૭૦૦
જેટલા વેન્ટીલેટર ઉપલબ્ધ છે.
રાજયના તમામ હોસ્પિટલો અને તબીબો પાસથે ી SARIના કેસોની માહીતી
તાત્કાલિક મળી રહે તે માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા Dr.TeCHO
Application શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં હાલની નોવેલ કોરોના વાયરસ (કોવિડ૧૯) ના સંક્રમણની પરિસથિતિમાં જરૂરી તમામ દવાઓ, સાધન સામગ્રી, માનવબળ
અને તમામ અન્ય કોઇપણ જરૂરી વસ્તુઓ, સેવાઓ તાત્કાલિક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરી
શકાય તે હેતસ
ુ ર રાજ્ય સરકારે ખાસ ખરીદ સમિતિની રચના કરી છે. રાજ્યની
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભાવનગર, જામનગર તથા રાજકોટ ખાતેની મેડિકલ
કોલેજોમાં અને અમદાવાદ ખાતેની ત્રણ ખાનગી લેબોરેટરી ન્યુબર્ગ સુપ્રાટેક લેબોરેટરી
યુનીપેથ લેબોરેટરી અને પાન જીનો મિકસ લેબોરેટરી અમદાવાદમાં કોવિડ-૧૯ માટે
લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
ભારત સરકાર દ્વારા માસ્ક અને સેનીટાઇઝરને જરૂરીયાતની વસ્તુની કેટેગરીમાં
સામેલ કરવામાં આવી છે. રાજયમાં COVID-૧૯ રોગચાળાની શરૂઆતથી અત્યાર
સુધીમાં એન-૯૫ માસ્ક ૯.૭૫ લાખ, પી.પી.ઇ. કીટ ૩.૫૮ લાખ અને ટ્રીપલ લેયર
માસ્ક ૧.૨૩ કરોડ જથ્થાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. ૧૫૦ વેન્ટીલેટર ખરીદીના
આદેશો અપાઇ ગયા છે. COVID-૧૯ અંગને ી પ્રોફાઇલેકસીસ માટેની દવા ટેબ.
હાઇડ્રોકસીકલોરોકવીન નામની દવાને શીડયુલ H૧ ડ્રગ તરીકે જાહેર કરેલ છે. જેથી
હવે આ દવા માત્ર અને માત્ર અધિકૃત ડોકટરના પ્રિસ્કીપશન પર જ મળી શકે છે. રોગ
અંગે કોઇપણ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે હેલ્પલાઇન નંબર ૧૦૪ તેમજ ટવીટર
હેન્ડલ @GujHFWDept ઉપર સંપર્ક કરવા લોકોને જણાવવામાં આવ્યું છે. •
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વિતરણ વ્યવસ્થા

રાજ્યના સવા ત્રણ કરોડ લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોરોના વાયરસ કોવિડ૧૯ની પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં જાહેર થયેલા રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉનને
પગલે ગરીબો, અંત્યોદય પરિવારો, નિરાધારોને ભૂખ્યા ન સુવું
પડે તે માટે વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરી
છે. આ સંદર્ભમાં રાજ્યના અંત્યોદય અને P.H.H રેશન કાર્ડ
ધરાવતા ૬૬ લાખ પરિવારોના ૩.રપ કરોડ લોકોને ૧ એપ્રિલર૦ર૦થી ૧૭૦૦૦ જટે લી સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો
પરથી ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, મીઠું અને દાળનું એપ્રિલ માસ પૂરતું
વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ અંગન
ે ી વિગતો
આપતાં જણાવ્યું કે, અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થામાં પણ સોશિયલ
ડિસ્ટન્સનો અભિગમ નાગરિકોની આરોગ્ય સલામતિ હેતુસર
જાળવવાની તાકીદ સસ્તા અનાજના દુ કા નધારકોને અને
તંત્રવાહકોને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કરી છે. અનાજ વિતરણ સુચારૂં અને
સરળતાથી થઇ શકે તેમજ ભીડભાડ ન થાય તે માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ૪ વ્યક્તિની અને શહેરી ક્ષેત્રોમાં ૩ વ્યક્તિની
કમિટી બનાવવા સૂચન કર્યુ છે. ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં શિક્ષક, તલાટી
અથવા ગ્રામસેવક, ગૃહ રક્ષકદળ કે પોલીસ તેમજ સ્થાનિક
અગ્રણીની આ કમિટી બનશે. શહેરી વિસ્તારોમાં શિક્ષક, સેવા
સંગઠનના પ્રતિનિધિ અને પોલીસની કમિટી બનાવવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એવા પણ દિશાનિર્દેશો આપેલા છે કે, રાજ્યના
દરેક સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજ દુકાનદારો પાસે લાભાર્થી
ગ્રાહકોના મોબાઇલ નંબરોના ડેટાબેઇઝ ઉપલબ્ધ છે તેનો ઉપયોગ
કરી રપ-રપ લાભાર્થીને ફોનથી જાણ કરી આગોતરો સમય આપીને
જ અનાજ લેવા માટે બોલાવવામાં આવે. કોરોના વાયરસ કોવિડ૧૯નું સંક્રમણ ભીડભાડ અને એકબીજાના સંપર્કથી વધુ પ્રસરે છે
તે અટકાવવાના હેતુસર શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આ વ્યવસ્થાનું
ચુસ્ત પાલન થાય તેની પણ તેકદારી રાખવા સુચનાઓ આપી છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતમાં રોજીરોટી માટે આવીને વસલ
ે ા અન્ય
રાજ્યોના શ્રમિકો, ગરીબ-અંત્યોદય પરિવારો-લોકોને લોકડાઉનની
પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં અનાજ વગર ન રહેવું પડે તે માટે વધુ એક
ઉદાત્ત ભાવ દર્શાવ્યો છે. આ અંગન
ે ી વિગતોમાં શ્રી અશ્વિનીકુમારે
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કહ્યું કે, આગામી તા. ૪ એપ્રિલથી આવા પરિવારોને અન્નબ્રહ્મ
યોજના અન્વયે સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી અનાજ
અપાશ.ે આવા વ્યકિત-પરિવારોની યાદી સંબધિ
ં ત જિલ્લાના કલેકટર
તંત્રએ તૈયાર કરી છે એમ પણ તેમણે ઉમેર્યુ હતુ.ં
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ અન્ય રાજ્યોમાંથી
ગુજરાતમાં રોજગારી-રોજીરોટી માટે આવેલા શ્રમિકો-કારીગરો
સહિત રાજ્યના અં ત રિયાળ ગામોના વતની શ્રમજીવીઓ
પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં પોતાના વતન-ગામ પાછા ન જાય તે માટે
તેમને આશ્રય અને ભોજન વગેરે વ્યવસ્થા માટે રાજ્યમાં વિવિધ
સ્થળોએ ૪૦ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આશ્રય-રાહત શિબિર શેડ
બનાવવા SDRFમાંથી ખાસ ફાળવણી કરી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના
સચિવે આ સંદર્ભમાં કહ્યું કે, આવા શેડ બનાવવા માટે અમદાવાદને
રૂ. ૩ કરોડ, સુરતને રૂ. ર.પ૦ કરોડ, વડોદરા, રાજકોટ અને
ગાંધીનગર પ્રત્યેકને રૂ. ર-ર કરોડ તેમજ અન્ય જિલ્લાઓને ૧
કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવે પુરવઠાની માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે,
લોકડાઉનના સાતમા દિવસે ૩૧ માર્ચના રોજ સવારે રાજ્યમાં
૪પ.૭૪ લાખ લીટર દૂધનું વિતરણ થયું છે. ૧ લાખ ૧૮ હજાર
પર૦ કવીન્ટલ શાકભાજી અને ૧૭૭૦૭ કવીન્ટલ ફળફળાદિ
રાજ્યની માર્કેટમાં આવ્યા છે. તેમાં બટેટા ૩૦૬૭૪ કવીન્ટલ, ડુગ
ં ળી
૩ર૮૦૪ કવીન્ટલ, ટમટે ા ૮૭૯ર કવીન્ટલ અને અન્ય લીલા
શાકભાજી ૪૬ર૪૯ કવીન્ટલ છે. સફરજન પ૪૩ કવીન્ટલ, કેળાં
૭૭૭ કવીન્ટલ અને અન્ય ફળો ૧૬૩૮૬ કવીન્ટલ ઉપલબ્ધ છે.
રાજ્યમાં હાલની લોકડાઉનની સ્થિતીમાં નિરાધાર, વૃદ્ધ,
નિ:સહાય અને એકલવાયું જીવન જીવતા લોકોને ખાવા-પીવાની
સુવિધા મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે સ્વૈચ્છિક સેવા સંગઠનોના
સહયોગથી વિનામૂલ્યે ભોજન-ફૂડપેકેટસનું વિતરણ શરૂ કર્યુ છે.
કુલ ૧ર લાખ પ૯ હજાર ફૂડપેકેટસ અત્યાર સુધીમાં વિતરીત થયા
છે તેની વિગતો શ્રી અશ્વિનીકુમારે આપી હતી.
તેમણે ઉમેર્યુ કે, રાજ્યમાં નાગરિકોને મુશ્કેલીમાં સહાયરૂપ થવા
સ્ટેટ કંટ્રોલરૂમની હેલ્પલાઇન ૧૦૭૦ અને જિલ્લાકક્ષાએ ૧૦૭૭
કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આ હેલ્પલાઇન પર અત્યાર સુધીમાં
કુલ ૯૦૦૪ જેટલા કોલ્સ વિવિધ સહાયતા માટેના મળ્યા છે તેમાં
૧૦૭૦ને ૧પ૬૧ તેમજ જિલ્લા હેલ્પલાઇન ૧૦૭૭ને ૭૪૪૩
કોલ્સ મળેલા છે. શ્રી અશ્વિની કુમારે લોકોને આશ્વસ્થ કરતાં કહ્યું
હતું કે, મુખ્યમંત્રીશ્રીના દિશાનિર્દેશ અને માર્ગદર્શનમાં રાજ્ય
સરકારનું સમગ્ર વહિવટીતંત્ર લોકડાઉનની પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં
નાગરિકો-પ્રજાજનોને કોઇ અગવડતા ન પડે, સરળતાએ આવશ્યક
ચીજ વસ્તુઓ, સેવાઓ મળી રહે તે માટે સતત કાર્યરત છે. •
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વિતરણ વ્યવસ્થા

દૂધ મંડળીના સભાસદ ન હોય તેવા નાના-પશુપાલકો દૂધ ઉત્પાદકો
પ્રાથમિક દૂધ સહકારી મંડળીમાં દૂધ ભરાવી શકશે

વિશ્વવ્યાપી કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા દેશભરમાં નહિ કરી શકે તેમજ વેતન પણ કાપી ન શકે તેવું સુનિશ્ચિત કરવાની
જાહેર થયેલા લોકડાઉનને પગલે ગુજરાતમાં પણ લોકડાઉનનો તાકીદ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સંબધિ
ં ત કલેકટરોને કરી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના
ચુસ્ત અમલ થઇ રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ સચિવશ્રીએ જણાવ્યું કે, નિરાધાર, દિવ્યાંગ, ગંગાસ્વરૂપા માતાઆ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના ગ્રામીણ ક્ષેત્રના બહેનો તથા રાજ્ય સરકારની સમાજકલ્યાણ યોજનાઓ અંતર્ગત
નાના દૂધ ઉત્પાદકો-પશુપાલકો તેમજ ખાનગી ઊદ્યોગો-ધંધા માસિક પેન્શન મેળવતા લાભાર્થીઓને લોકડાઉનની પ્રવર્તમાન
વ્યવસાયમાં કાર્યરત કર્મચારીઓને આર્થિક આધાર આપતા સ્થિતીમાં આર્થિક સંકડામણ ન ભોગવવી પડે તે માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ
મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કર્યા છે.
આવા લાભાર્થીઓને એપ્રિલ માસનું માસિક પેન્શન એડવાન્સમાં
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે આ નિર્ણયોની આપવા અગાઉ જાહેરાત કરેલી હતી.
વિગતો આપતાં કહ્યું કે, રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન લોકડાઉનની સ્થિતીમાં
રાજ્યમાં આવા ૧૩.૬૬ લાખ લાભાર્થીઓના બેન્ક ખાતામાં
ગ્રામીણ વિસ્તારોના નાના દૂધ ઉત્પાદકો-પશુપાલકો જેઓ કોઇ એપ્રિલ માસના પેન્શનની કુલ રૂ. રર૧ કરોડની રકમ ડાયરેકટ
દૂધ મંડળીના સભાસદો નથી તેઓ દૂધનું વિતરણ સ્થાનિક રીતે બેનીફિશીયરી ટ્રાન્સફર-ડી.બી.ટી.થી બેન્ક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવી
કરી શકતા નથી અને દૂધ બગડી જવાથી તેમને આર્થિક નુકશાન દેવામાં આવી છે તેની વિગતો શ્રી અશ્વિનીકુમારે આપી હતી.
વેઠવા વારો આવે છે.
તેમણે ઉમેર્યુ કે, રાજ્યના ૮ લાખ અંત્યોદય અને પ૮ લાખ
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ આવા નાના પશુપાલકો-દૂધ PHH રેશનકાર્ડ ધારકો જેઓ રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ધારા અંતર્ગત
ઉત્પાદકોને આર્થિક નુકશાનથી રાહત આપવા તેમના વિશાળ અનાજ મેળવે છે તેમને એપ્રિલ માસનું અનાજ વિનામુલ્યે સરકાર
હિતમાં નિર્ણય કર્યો છે કે, આવા નાના દૂધ ઉત્પાદકો જો કોઇ દૂધ માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી ૧ એપ્રિલથી વિતરીત
મંડળીના સભાસદ ન હોય તો પણ હાલની સ્થિતીમાં તઓ
ે પોતાનું કરવાનું શરૂ થયું છે. દિવસમાં જ આવા ૨૦ લાખથી વધુ
દુધ પ્રાથમિક દૂધ સહકારી મંડળીમાં ભરાવી શકશે. પ્રાથમિક દૂધ કાર્ડધારકોએ અનાજ વિતરણનો લાભ મેળવી શકશે તેમ પણ
સહકારી મંડળીઓ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલું આવું બિનસભાસદ તેમણે જણાવ્યું હતું.
પશુપાલકોનું દૂધ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘો અને ફેડરેશનને
શ્રી અશ્વિનીકુમારે કહ્યું કે, આગામી તા. ૪ થી એપ્રિલથી
સ્વીકારવા માટે પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
અન્નબ્રહ્મ યોજના અન્વયે આવું અનાજ એવા લાભાર્થી જેઓ
લોકડાઉનની આ સ્થિતીમાં વે પ ાર-ઊદ્યોગ-વ્યવસાય અત્તયં ગરીબ, નિરાધાર અને કુટબ
ું વિહોણા છે તમ
ે જ અન્ય પ્રદેશ
રોજગારને અસર પહોચી છે તેવા સંજોગોમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આવા પ્રાંતમાંથી ગુજરાતમાં રોજીરોટી માટે આવેલા છે અને રેશનકાર્ડ
ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરતાં કામદારો,
ધરાવતા નથી તે મ ને વિતરણ
કર્મચારીઓને તે મ ના ઊદ્યોગ • ઊદ્યોગ�ો - ફે કટરી-નાના મ�ો ટ ા એ� ક મ�ો કરવાનું શરૂ થવાનું છે.
એકમો, ફેકટરીઝ, દુકાનધારકો કે
શ્રી અશ્વિનીકુમારે સ્પષ્ટપણે
રજીસ્ટર્ડ ક�ોન્ટ્રાકટર્સ પ�ોતાના કર્મચારીઓ�ને
રજીસ્ટર્ડ કોન્ટ્રાકટરો લોકડાઉન
જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા
લ�ોકડાઉન દરમિયાન ટરમિ ્ નટે નહિ કરી શકેદરમિયાન ટર્મિનેટ નહિ કરી શકે
ધારા અન્વયે અનાજ મેળવતા ૬૬
વેતન નહિં � કાપી શકે .
તેવી સ્પષ્ટ સુચનાઓ આપી છે.
લાખ પરિવારોના અંદાજે ૩.રપ
•	દિવ્યાંગ-નિરાધાર-ગં
ગ
ા
સ
્વરૂપા
માતાએટલું જ નહિ, આવા ક્ષેત્રના
કરોડ એટલે કે રાજ્યના અંદાજે કુલ
બહે
ન
�ો
મળી
કુ
લ
૧૩.૬૬
લાખ
લાભાર્થીઓ�ને
કર્મચારીઓનો લોકડાઉનના સમય
પ૦ ટકા લોકોને અનાજ મળે છે.
એ�પ્રિલ
માસના
એ�
ડ
વાન્સ
પે
ન
્શનની
રૂ.
રર૧
દરમિયાનનો પગાર-વે ત ન પણ
આમ છતાં એવા કોઇ છૂટાછવાયા
કર�ો
ડ
ની
રકમ
ડી.બી.ટી.
જમા
થઇ.
કાપવામાં ન આવે તેવા દિશાનિર્દેશો
લાભાર્થીઓ બાકી રહી ગયા હોય
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આપ્યા છે.
અને સંબધિ
ં ત મામલતદાર કચેરીનો
•	અન્નબ્રહ્મ
ય�ો
જ
નામાં
અત્યં
ત
ગરીબ-શ્રમિકઅસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો,
સંપર્ક કરશે તો તેમને પણ અન્નબ્રહ્મ
અન્ય
પ્રાંતના
ર�ો
જ
મદાર
કારીગર�ો
ન
ે
રે
શ
નકાર્ડ
મજુ ર ો-શ્રમિકોને પણ તે મ ના
યોજનાનો લાભ પ્રવર્તમાન
વગર
પણ
૪
એ�પ્રિલથી
અનાજ
અપાશે
:
માલિક-ઊદ્યોગ-વે પ ાર-સં ચા લકો
પરિસ્થિતીમાં અપાશે. •
મુ
ખ્ય
મં
ત્
રીશ્રીના
સચિવે
આપી
વિગત�ો
.
લોકડાઉન સમય દરમિયાન છૂટા
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સતર્કતા

કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્ય સરકાર જનતાની પડખે ખડેપગે

મુખ્યમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતાની કોર કમિટીમાં
નાગરિકોની સુવિધા માટે લેવાયા મહત્વના નિર્ણયો

વિશ્વવ્યાપી કોરોના વાયરસની મહામારી સામે
સાવચેતી, સતર્કતા અને જનજાગૃતિ દ્વારા વિજય
મેળવવા ભારતભરમાં લોકડાઉનની સ્થિતી જાહેર
કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ર૧ દિવસના લોકડાઉનની પરિસ્થિતીમાં
નાગરિકો પ્રજાજનોને સરળતાએ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ મળી રહે
તે માટે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ
વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવેએ છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને
મળતી કોર કમિટી બેઠકમાં રોજબરોજની સ્થિતીની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા
સાથે પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં નાગરિક સુવિધાના મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો
લેવામાં આવે છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કોર કમિટીની બેઠકમાં તારીખ ૨૬ માર્ચના
રોજ મોડી સાં જે લીધે લ ા મહત્વપૂ ર્ણ નિર્ણયોની ભુ મિકા
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે આપાતા કહ્યું કે,
લોકડાઉનની સ્થિતિમાં એપ્રિલ માસમાં અંત્યોદય અને ગરીબ
પરિવારોને સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો ઉપરથી અનાજ
વિતરણ વિનામૂલ્યે કરવાનો નિર્ણય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કર્યો છે. હવે,
તેમણે એક વધુ સંવેદનશીલ નિર્ણય એવો પણ કર્યો છે કે, આ એક
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માસ પૂરતી સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની
દુકાનો ઉપરથી ઓફલાઇન પદ્ધતિએ પણ
રાશન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એપ્રિલર૦ર૦ના માસ માટે રાશન મેળવવા લાભાર્થી
માટેની બાયોમેટ્રિકસ પદ્ધતિનો અમલ ન
કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ગુ જ રાતના જે યાત્રિઓ કે મુ સ ાફર
પરિવારો અન્ય રાજ્યોમાં સ્થગિત થઇ ગયા
છે તમ
ે ને ત્યાં રહેવા-જમવાની કે કોઇ અગવડ
ન પડે તેવી વ્યવસ્થા પણ સુનિશ્ચિત કરતો
મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીના આ નિર્ણયની વિગતો
આપતાં મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીના સચિવ શ્રી
અશ્વિનીકુમારે કહ્યું કે, અન્ય રાજ્યોમાં ફસાઇ
ગયેલા પરિવારો સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન
સેન્ટર-ગાંધીનગરના કંટ્રોલ રૂમના હેલ્પલાઇન
નંબર ૧૦૭૦ ઉપર સંપર્ક સાધી સહાય
મળ
ે વી શકશ.ે જે રાજ્યમાં તઓ
ે હાલ સ્થગિત
થઇ ગયેલા છે તે રાજ્યના સંબંધિત જિલ્લા
વહિવટીતં ત્ર અને ગુ જ રાતી સમાજના
સ હય ો ગ થ ી ભ ો જ ન - આ વ ા સ - નિ વ ા સ
વ્યવસ્થાઓનું સંકલન ગુજરાત સરકાર કરશે
તેવો સંવેદનાસાભર અભિગમ શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણીએ દાખવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ
ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વસતા અન્ય રાજ્યોના કામદારોશ્રમિકોને પ્રવર્તમાન લોકડાઉન સ્થિતીમાં રહેવ ા-ખાવાની
વ્યવસ્થાઓમાં કોઇ અગવડતા ન પડે તે માટે રાજ્યના જિલ્લા
વહિવટીતંત્રોને પણ સૂચના આપી છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવે સૌ નાગરિકોને જીવન આવશ્યક
ચીજવસ્તુઓ સરળતાએ મળી રહે તે માટે સમગ્ર તંત્ર દિવસ-રાત
કર્તવ્યરત છે તેનો વિશ્વાસ આપતાં કહ્યું કે, નાગરિકો પણ
બિનજરૂરી સંગ્રહ ન કરે કે ચીજવસ્તુઓ ખરીદી માટે ઘરની બહાર
ન નીકળે તે તેમના હિતમાં છે.
શ્રી અશ્વિનીકુમારે વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે,
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીએ કોઇપણ વિસ્તાર, જિલ્લા-નગર-ગામમહાનગરમાં કયાંય કોઇ નાગરિક-પ્રજાજનોને દૂધ, શાકભાજી,
કરિયાણું, ખાદ્યાન્ન પુરવઠો મેળવવામાં મુશ્કેલી ન પડે તેની સમગ્ર
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દેખરેખ અને નિયંત્રણ માટે પાંચ વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ટાસ્ક
ફોર્સની રચના કરી છે.
તદ્દઅનુસાર, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના સચિવશ્રી,
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવશ્રી, નાગરિક પુરવઠા નિગમના એમ.ડી,
સહકારી મંડળીઓના રજિસ્ટ્રાર અને એ.પી.એમ.સી. નિયામક તમે જ
અન્ન નિયંત્રક અમદાવાદની આ કમિટી લોકડાઉનની પરિસ્થિતીમાં
જીવન આવશ્યક જરૂરી ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો નાગરિકોને
સરળતાએ મળી રહે, કોઇ ચીજવસ્તુના નિર્ધારીત ભાવથી વધુ ભાવ
ન લેવાય તેમજ સંગ્રહખોરી ન થાય તે અંગન
ે ી કાળજી પ્રવર્તમાન
પરિસ્થિતીમાં વિશાળ જનહિતને ધ્યાને રાખીને લેશ.ે
આ ટાસ્કફોર્સની બઠે ક દરરોજ બપોરે ૧ર વાગે મળીને પુરવઠા
સ્થિતીના સમીક્ષા કરે છે. જિલ્લાકક્ષાએ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
આ વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, શાકભાજી અને
ફળફળાદિનો પુરતો જથ્થો મળતો રહે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી
છે. રાજ્યમાં ૬૪ શાકભાજી માર્કેટ કાર્યરત છે તેમજ દૂધ,
શાકભાજી, ફળફળાદિ, અનાજ, કરિયાણાના પુરવઠામાં કોઇ જ
દુવિધા નથી.
રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગો તમ
ે જ સચિવાલય અને
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની કચેરીઓમાં પણ ભીડભાડ
અટકાવવા કર્મચારીઓની હાજરીને નિયંત્રીત કરવાનો મહત્વપૂર્ણ
નિર્ણય કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને કોર કમિટીએ રાજ્યમાં ધોરણ
૧ થી ૮ અને ૯ તથા ૧૧ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન
આપીને ઉપલા ધોરણમાં લઇ જવામાં આવશે તેવો નિર્ણય કર્યો
છે તન
ે ી પણ જાહેરાત શ્રી અશ્વિનીકુમારે કરી હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીના
સચિવશ્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે રાજ્યની પ્રાથમિક, માધ્યમિક,
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકો, કોલેજોના પ્રાધ્યાપકોએ
પણ શાળા-કોલેજ જવાનું રહેશે નહિ. જિલ્લાની ડી.પી.ઓ. અને
ડી.ઇ.ઓ. કચેરીઓ પણ બંધ રહેશે.
કોરોના વાયરસની વર્તમાન સ્થિતીમાં જાહેર થયેલા ર૧
દિવસના લોકડાઉન દરમિયાન નાગરિકોને ખાદ્ય અન્ન, લોટ, દાળ,
દૂધ, શાકભાજી, દવા જેવી જીવન જરૂરી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ
સરળતાએ મળે એવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા સંખ્યાબધં બેઠકો
યોજી હતી. વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ચાર મહાનગરોના ફલોર
મિલ્સ, પલ્સ મિલ્સ સંચાલકો, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓ, પોલીસ તંત્ર
તથા પુરવઠા અધિકારીઓની હાજરીમાં લોકોને આવશ્યક ચીજ
વસ્તુઓની મુશ્કેલી ઊભી નાથાય એ માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મહત્ત્વના
નિર્ણયો કર્યા હતા.
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જિલ્લા કલેકટરો, પોલીસતંત્ર અને
પુરવઠા અધિકારીઓને સુચારૂ સંકલન રાખી આવા મિલર્સની
સપ્લાય ચેઇન બંધ ન થાય અને સરળતાથી માલ સામાન મળે તે
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જોવા તાકિદ કરી હતી. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, હાલની
સ્થિતીમાં ઘઉ, ચોખા, બાજરી, દાળ જેવા ખાદ્યાન્નને બદલે તેના
તૈયાર અનાજનાં લોટની માંગ વધુ રહેવાની છે. આ હેતસ
ુ ર ફલોર
અને પલ્સ મિલ્સમાં આવતા અનાજને દળીને આટો-લોટ તૈયાર
થાય તે માટે અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા આવા અન્ન પુરવઠાનું વહન
પણ અવિરત ચાલુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહે છે.
તેમણે ફલોર મિલ્સ-પલ્સ મિલ્સ સંચાલકોએ તેમના માલને
મિલ સુધી અને તે પછી આટાને લાસ્ટ મેન કનેકટીવીટી સુધી
પહોચાડવામાં આંતર રાજ્ય-આંતર જિલ્લા હેરફેરમાં સરકારને
મદદરૂપ થવા કરેલી રજૂઆતો અંગે પણ જિલ્લા પોલીસ અને
વહિવટીતંત્રોને યોગ્ય પ્રબંધ કરવા માટેની જરૂરી સૂચનાઓ આપી
હતી. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તમામ જિલ્લા કલેકટરે આવા આટા-લોટની
હોલસેલ અને રિટેઇલ માર્કેટ ચેઇન તૂટે નહિ તે માટે માલ સામાન
લઈ જતાં વાહન અને વ્યકિતઓને પાસ ઇસ્યુ કરવાની તાકીદ
કરી હતી.
ખેડૂતોના વ્યાપક હિતમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના વધુ એક મહત્વપૂર્ણ
નિર્ણયની વિગતો આપતાં શ્રી અશ્વિનીકુમારે કહ્યું કે, રાજ્યના
ધરતીપુત્રોએ પોતાના પાક માટે લીધેલું ટુંકી મુદતનું ધિરાણ
તા.૩૧ માર્ચ-ર૦ર૦ સુધી પરત કરવાનું હોય છે, પરંતુ પ્રવર્તમાન
કોરોના વાયરસની મહામારીની પરિસ્થિતીમાં આ પરત ચુકવણી
સમયમર્યાદા બેથી ત્રણ માસ લંબાવવા ગુજરાત સરકારે ભારત
સરકારને રજુ આ ત અને વિનં ત ી કરી છે. આ વધારાના
સમયગાળા માટેની વ્યાજ રાહત પણ રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોને
આપનાર છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યમાં કોઇ
પણ સ્થળે જીવન જરૂરી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના પુરવઠા કે
વિતરણની તકલીફ ઊભી ન થાય તેવી જડબેસલાક વ્યવસ્થા
સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. •
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મુખ્યમંત્રીશ્રીની શ્રમજીવીવર્ગો-રોજનું કમાઇ રોજ ખાનારા
અંત્યોદય પરિવારો પ્રત્યેની અનોખી સંવેદના

રાજ્યના અંત્યોદય-પી.એચ.એચ પરિવારોને એપ્રિલ માસના
અનાજનું વિનામૂલ્યે વિતરણનો આરંભ
પ્રથમ દિવસે ૧૦ લાખથી વધુ કાર્ડધારકોને અનાજ અપાયું

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન કરવામાં આવ્યો. રાજ્યમાં નેશનલ ફૂડ સિકયુરિટી એકટ અન્વયે
પરિસ્થિતીમાં સમગ્ર દેશમાં ર૧ દિવસના જાહેર કરેલા લોકડાઉનના આઇડેન્ટીફાય થયેલા ૮ લાખ અંત્યોદય તેમજ પ૮ લાખ PHH
પગલે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં શ્રમજીવી વર્ગો પ્રાયોરિટી હાઉસ હોલ્ડર્સ વાળા કાર્ડધારકોને આ વિનામૂલ્યે અનાજ
અને રોજનું કમાઇને રોજ ખાનારા અને જીવનનિર્વાહ કરનારા વિતરણનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
પરિવારો પ્રત્યે સંવદે ના દાખવી એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.
સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ દિવસે એકજ દિવસમાં ૧૦ લાખથી વધુ
ગરીબ, શ્રમજીવીઓના ૬૬ લાખ જેટલા પરિવારોના ૩.રપ કાર્ડધારકો-લાભાર્થીઓએ આ અનાજ વિતરણનો લાભ મેળવ્યો છે.
કરોડ લોકોને આ લોકડાઉન દરમિયાન • દર મિનીટે ૧૨૦૦ થી ૧૫૦૦ લાભાર્થીઓ�એ� તા. ૧ એપ્રિલ બુધવારે સવારે ૮ વાગ્યે
ખાવા-પીવાની ચીજવસ્તુ અને અનાજની
આ અનાજ વિતરણનો ૧૭ હજાર
અનાજ મેળવ્યું.
કોઇ તકલીફ ન પડે તે માટે અંત્યોદય •	અનાજ વિતરણના પ્રથમ દિવસે વ્યાપક સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી આરંભ
અને પી.એચ.એચ. રેશનકાર્ડ ધારક
પ્રતિસાદને પગલે વિતરણ સમય બે થયો ત્યારથી અનાજ લેવા માટે દર
પરિવારોને ૧ એપ્રિલથી એક મહિના
કલાક વધારી રાત્રે ૧૦ સુધીન�ો કરવામાં મિનિટે ૧૨૦૦ થી ૧૫૦૦
માટે સમગ્ર રાજ્યની સરકાર માન્ય સસ્તા
લાભાર્થીઓની સતત વૃદ્ધિ જોવા મળી
આવ્યો હત�ો.
અનાજની દુકાન પરથી ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, • રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ય�ોજનામાં આઇડેન્ટીફાય હતી. આ અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થાને
દાળ અને મીઠું વિનામૂલ્યે આપવાની
થયેલા ૮ લાખ અંત્યોદય-પ૮ લાખ પી.એ�ચ. મળેલા વ્યાપક પ્રતિસાદને પરિણામે
તેમણે સંવદે ના દર્શાવી છે.
અનાજ વિતરણનો સમય લંબાવીને
એ�ચ કાર્ડધારક�ોને લાભ.
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીની આ સં વેદ નાને • સ�ો શ િયલ ડિસ્ટન્સીંગ જાળવી રપ-રપ રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધીનો કરવાનો
પગલે બુધવાર તા. ૧ લી એપ્રિલથી
ના ગૃપમાં લાભાર્થીઓ�ને ૧૭ હજાર જેટલી જનહિતલક્ષી અભિગમ રાજ્યના
રાજ્યભરની ૧૭ હજાર જેટલી સરકાર
વ્યાજબી ભાવની દુ કાન�ો એ� થ ી અનાજ પુરવઠા વિભાગે અપનાવ્યો હતો.
માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી
સવારે ૮ થી ૯ વાગ્યા સુધી
વિતરણ સરળતાએ� વિતરણ માટે ગ્રામીણવિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ
૫૯૮૨૭ લાભાર્થીઓ, ૯ થી ૧૦ –
શહેરી વિસ્તારમાં કમિટીની રચના.

ક�ોર�ોના વાયરસની પ્રવર્તમાન લ�ોકડાઉન સ્થિતીમાં ગરીબ�ો - શ્રમિક�ો - અંત્યોદય પરિવાર�ોને
ભુખ્યા ન સુવું પડે તેની સંવેદના દર્શાવતું રાજ્ય સરકારનું તંત્ર

økwshkík

32 ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦

સતર્કતા
૯૦૨૦૬, ૧૦ થી ૧૧ – ૮૩૫૪૦, ૧૧ થી ૧ર – ૭૮૪૬૩,
૧ર થી ૧ – ૮૪૦૬૮, ૧ થી ર – ૭પ૭૯૬, ર થી ૩ –
પ૦૧ર૪, ૩ થી ૪ – ૯૦૦૧૧, ૪ થી પ – ૮૧૭૬૩, પ થી
૬ – ૮૬૦૦૬ અને ૬ થી ૭ – ૬૫૭૩૫ કાર્ડધારકોએ અનાજ
વિતરણનો લાભ મેળવ્યો હતો.
રાજ્ય સરકારના અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગે આ વિતરણ
વ્યવસ્થા માટે અનાજનો સંપર્ણ
ૂ જથ્થો પહોચાડવાથી માંડીને
પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી બચવા
સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગ રાખીને જ વિતરણ થાય તે માટે જિલ્લા
પુરવઠા અધિકારીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ કરીને માર્ગદર્શન
આપ્યું હતુ.ં મુખ્ય સચિવશ્રીએ વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જિલ્લા
કલેકટરો- મ્યુનિસિપલ કમિશનરો સાથે આ વિતરણ વ્યવસ્થા
સુચારૂં અને કોઇ જ ભીડભાડ વગર સુનિશ્ચિત કરવા સ્પષ્ટ
માર્ગદર્શન આપ્યું હતુ.ં સસ્તા અનાજના દુકાનદારો પાસેના
લાભાર્થીઓના મોબાઇલ ડેટાબેઝને આધારે લાભાર્થીઓને જાણ
કરી રપ-રપ ના લોટમાં જ અનાજ લેવા માટે બોલાવવાની
વ્યવસ્થા ગોઠવવા વિભાગે સૂચનાઓ આપી હતી.
આ અનાજ લેવા માટે ભીડ ન થાય કે કોઇ અવ્યવસ્થા ન
સર્જાય તે હેતસ
ુ ર ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ૪ વ્યકિતઓ અને શહેરી
ક્ષેત્રમાં ૩ વ્યકિતઓની કમિટી સંકલન માટે બનાવવામાં આવી
છે. આ સમગ્ર વિતરણ વ્યવસ્થા જિલ્લા પુરવઠા તંત્ર, આરોગ્ય
તંત્ર અને પોલીસ તંત્રના સક્રિય સહયોગથી સરળતાએ શરૂ
થઇ છે. રાજ્યમાં આગામી ૩ દિવસ એટલે કે ૪ એપ્રિલ સુધી
આ વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ ચાલુ રહેવાનું છે.
તા. ૪ એપ્રિલથી રાજ્યમાં વસતા અન્ય પ્રાંત-પ્રદેશના
શ્રમયોગી-ગરીબ-અંત્યોદય જઓ
ે રેશનકાર્ડ ધરાવતા નથી
તમે ને પણ અન્નબ્રહ્મ યોજના અન્વયે ખાદ્યાન્ન આપવાની
શરૂઆત થવાની છે. •
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નાગરિકો તથા અબોલ પશુઓ માટે
સંવેદનાસભર નિર્ણયો

મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજય ભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી
નીતિનભાઇ પટેલની અધ્યક્ષતામાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નિયમિત
મળતી કોર કમિટીની બેઠકમાં રાજ્યના ૬૫ લાખ જેટલા ગરીબ શ્રમજીવી
અસંગઠિત કામદરો બાંધકામ શ્રમિકો માટે આર્થિક સહાયનું રૂપિયા
૬૫૦ કરોડનું પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ આ અંગેની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે,
રાજ્યના ગરીબ શ્રમજીવી અસંગઠિત કામદારો બાંધકામ શ્રમિકો એવા
૬૫ લાખ પરિવારોને વિના મૂલ્યે અનાજનું વિતરણ શરૂ થયું છે. આજે
એક જ દિવસમાં અંદાજે ૧૦ લાખ થી વધુ લોકોને અનાજ મળી પણ
ગયું છે. આવા લોકો પ્રત્યે સંવેદના દર્શાવતા રાજ્ય સરકારે કોરોનાની
સ્થિતીમાં આર્થિક સહાયરૂપ થવા આવા ૬૫ લાખ પરિવારોને ૧ હજાર
રોકડ રૂપિયા સહાય તેમના ખાતામાં સરકાર આપશે તેવો મહત્વ પૂર્ણ
નિર્ણય કર્યો છે
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું કે, આજની સ્થિતીમાં આવા
પરિવારોને આના કારણે આર્થિક સહાયના પૈ સ ા મળશે

આ બેઠકમાં ગૃહરાજ્ય મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, મુખ્ય સચિવ અનિલ
મુકીમ મુખ્ય મંત્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ કે. કૈલાસનાથન તેમજ અગ્ર
સચિવ મનોજકુમાર દાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ
રૂપાણીએ મૂંગા અબોલ પશુઓ પ્રત્યે અનોખી સંવેદના દર્શાવી એક
મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે.
રાજ્યમાં આવેલી રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળાઓ અને પાંજરાપોળ ના પશુઓને
હાલની પરિસ્થિતિમાં પૂરતો ઘાસચારો મળી રહે અને આવા પાંજરાપોળ
ગૌ શાળા સંચાલકો આર્થિક સંકડામણ ના અનુભવે તેવા ઉદ્દાત અભિગમ
સાથે આ નિણર્ય તેમણે કર્યો છે. વિજય ભાઈ રૂપાણી એ આ નિણર્યની
જાહેરાત કરતા કહ્યું કે રાજ્યની રજિસ્ટર્ડ ગૌ શાળા પાંજરાપોળના આશરે
૪ લાખ જેટલા પશુઓ માટે એપ્રિલ મહિના પૂરતું પશુદીઠ રોજના ૨૫
રૂપિયા સહાય રાજ્ય સરકાર આપશે. તેમણે કહ્યું કે, મૂગ
ં ા અબોલ પશુ
જીવોની પડખે હાલની સ્થિતિમાં આ સંવદે નશીલ સરકાર ઊભી રહી છે.
આ સહાય આપવાને કારણે રાજ્ય સરકાર રૂપિયા ૩૦ થી ૩૫ કરોડનો
વધારાનો બોજ વહન કરશે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતુ.ં •
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પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની વેદનાને સમયસર
ઓળખી તેમની વહારે આવ્યા Dy.CM

"

સમીર રામી

વિશ્વભરમાં કોરોના (કોવિડ-૧૯) વાઇરસ સંક્રમણને પગલે
ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિને કારણે દુનિયા ભરના લોકો સતર્ક થઇ
રહ્યાં છે. આ મહામારી ભારતમાં પગપેસારો કરી રહી હતી ત્યારે
જ સતર્ક અને હમેશા સમયથી આગળનું વિચારી એક્શન લેવા
માટે જાણીતા એવા આપણાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ
સબળને પારખી “જનતા કરફ્યુ” અને લોકડાઉનનો આગોતરો
નિર્ણય લીધો. દેશવાસીઓને તેમાં જોડાવા અપીલ કરી. જેનો
ભારત દેશની જનતા જનાર્દને અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો છે.
વિશ્વભરમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આ પગલાંથી
ભારત પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ રાતોરાત બદલાઈ ગયો છે. અનેક દેશોના
માંધાતાઓએ ભારતની પ્રજાની કટોકટીના સમયે નાત-જાત-ધર્મભાષા વગેરેના ભેદભાવ ભૂલી એકજૂટ થઈને રાષ્ટ્ર પર આવી
પડે લ ી મુ શ ્કેલ ીનો સામનો કરવાની પ્રતિબધ્ધતાની તે મ જ
જનસૈનિકોના કમાન્ડર સમા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની
ભરપૂર પ્રસંશા કરી રહ્યા છે.
કોરોના વાઇરસની મહામારીના આ સમયમાં ગુજરાતની
પ્રગતિશીલ અને સંવદે નશીલ રાજ્ય સરકારના નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રી
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલે રાજ્યના લોકડાઉન દરમિયાન પ્રજાને કોઈપણ પ્રકારની
મુશ્કેલી ના પડે તે રીતે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની વ્યવસ્થા
ગોઠવવા સાથે પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને વતન પહોચતા કરવા
તાત્કાલિક લક્ઝરી બસોની સુવિધા પૂરી પાડવા સહિતના ત્વરિત
નિર્ણયો લઈને આવી પડસ
ે ી આપત્તિમાં સામનો કરવા સમગ્ર તંત્રને
સજ્જ કરી દીધું છે.
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે ૨૧ દિવસના
દેશવ્યાપી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી ત્યારે ગુજરાતમાં તમામ
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નાના-મોટા વેપારીઓ, ખાનગી વ્યવસાયકારો,
ઉદ્યોગપતિઓ, ઉત્પાદકો, બિલ્ડરો વગેરેએ પણ
તેનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો અને પોતપોતાના ધંધા–
વ્યવસાયને થંભાવી દીધો છે. જો કે શરૂઆતમાં આ
પગલાને કારણે રાજ્યના મોટા શહેર ોમાં
રાજસ્થાનથી લઈને પં ચ મહાલ, દાહોદ તથા
અરવલ્લી જેવા જિલ્લાઓમાથી આવીને બાંધકામ
ઉદ્યોગ, નાના-મોટા કારખાના અને ફેક્ટરીઓમાં
વિવિધ પ્રકારની મજૂરી કામ કરતા પરપ્રાંતિય
શ્રમિકો કામ-ધંધા ઠપ્પ થઈ જવાને કારણે અવઢવમાં
મુકાઇ ગયા હતા.
પોતના પરિવાર સહિત સામૂહિક રીતે વતનની વાટ પકડી
હતી પરંતુ વાહનવ્યહાર પણ બંધ હોવાને કારણે આ શ્રમિકોએ
પગપાળા જ પોતાના વતન પહોચી જવાનું મુનાસિબ માન્યું હતું.
ગાંધીનગર તથા અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિવિધ
વિસ્તારોમાંથી વતન ભણી હિજરત કરી જતા શ્રમિકોની સંખ્યા
ખૂબ મોટી હતી જેના કારણે અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતા
એસ-જી હાઇવે તથા ગાંધીનગરથી ચીલોડા તરફ જતાં માર્ગો પર
ભાદરવી પુનમના મેળામાં અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ જેવી સ્થિતિ
સર્જાઈ હતી. આ પરિસ્થિતીની જાણ થતાં જ મુખ્ય મંત્રી શ્રી
વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી
અશ્વિનીકુમાર સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી તેની
સમીક્ષા કરી હતી.
તા. ૨૬મી માર્ચના રોજ રાત્રે ગાંધીનગરના “જ” માર્ગ પર
રાજભવન નર્સરી સામે રોડ પર નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અધિકારીઓ
સાથે ધસી ગયા હતા. શ્રમિકોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમની
આપવીતી સાંભળી હતી. આ શ્રમમિકોને પગપાળાં જતાં જાઈ
તેમનું હૃદય દ્રવી ઉઠતા તુરંત જ એક પળનો પણ વિલંબ કર્યા
વગર નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલે પહેલા તો આ
શ્રમિકોને જમાડવા ખિચડી-કઢીના ભોજનની વ્યવસ્થા કરી. સતત
શ્રમિકો સાથે રહી મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે પરામર્શ કરી રોડ પરથી જ
ફોન કરીને તમામ શ્રમિકોને રાજસ્થાન સહિતના વતનમાં પહોચતા
કરવા માટે તાત્કાલિક લકઝરી બસોની સુવિધા ગોઠવી હતી.
શ્રમિકોના ટોળેટોળાં તો નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીની આ નિર્ણયશક્તિ
અને કાર્યદક્ષતા સાથે શ્રમિકો પ્રત્યેની સંવેદના નિહાળી અભિભૂત
થઈ ગયા હતા.
આ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીએ એસજી હાઇવે પરની
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વૈષ્ણોદેવી ચોકડીથી તમ
ે જ અન્ય સ્થળોએથી પણ શ્રમિકોને હેમખેમ
વતન પહોચતા કરવા બસોની સુવિધા ગોઠવી હતી તેમજ
અધિકારીઓને રાજસ્થાન સરકાર સાથે વાત કરી આ શ્રમિકોને
રાજ્યમાં પ્રવશ
ે આપવા વ્યવસ્થા ગોઠવવા જણાવ્યુ હતુ.ં વળી, બીજા
દિવસે સવારથી રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ સમયે કોઈ શ્રમિક કોરોનાનો
ચેપ લઈને તો નથી જઈ રહયો ને તેની તકેદારી રાખવા માટે
શામળાજી ચેકપોસ્ટ નજીક તમામ શ્રમિકોનું સ્ક્રિનિંગ કરવાની પણ
વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકાર દ્વારા અરવલ્લી જિલ્લા તંત્ર મારફતે
કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત બીજા દિવસથી ગુજરાતનાં
પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને બસો દ્વારા તેમના વતન પહોચાડવા તમામ
સરહદી જીલ્લા તંત્રને કામે લગાડાયું હતું. ગુજરાતનાં મોટા
શહેરોમાથી હિજરત કરી વતન પરત ફરી રહેલા શ્રમિકોમાં
રાજસ્થાન ઉપરાંત લુણાવાડા, દાહોદ, બાલાસિનોર, ગોધરા,
માલપુર, મેઘરજ, ભિલોડા અને વિજયનગર સહિતના તાલુકાઓના
શ્રમિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સાથે ગુજરાત સરકારે દરેક
જિલ્લામાં હાઇવે પરના વિવિધ સ્થળોએ શ્રમિક રાહત કેમ્પ શરૂ
કરી દીધા છે તે એક પ્રસંશનીય પગલું કહી શકાય. •

ગાંધીનગરમાં સેક્ટર-૫માં સીએનજી ફીલિંગ સ્ટેશન
પાસે ખુલ્લામાં રહી કડિયા કામ કરતાં અને ભિલોડાવિજયનગર માર્ગ પરના ચીઠોડા નજીકના એક પરામાં
રહેતા રાજુભાઇ ખરાડીએ કહ્યું હતું કે “હું મારી પત્ની
અને બંને બાળકો સાથે ચાલતો વતન જવા નીકળ્યો હતો
અને મને સમાચાર મળ્યા કે રાજભવન સામેના માર્ગ પર
અમારા જેવા શ્રમિકો માટે જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં
આવી છે તેથી પહેલા અમે ત્યાં ગયા હતા અને જોયું તો
અહી રાજ્યના નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
સાહેબ જાતે હાજર હતા. અમે અહી ભોજન કર્યું ત્યાં
સુધીમાં તો ત્રણેક લક્ઝરી બસો આવી પહોચી હતી અને
અમને કહેવામા આવ્યું કે તમારે ગામડે જવું હોય તો આમાં
બેસી જાવ. સાહેબ સાચું કહું તો અમારી આંખમાથી આંસુ
આવી ગયા હતા અને અને બે હાથ જોડીને શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલનો આભાર માન્યો હતો. તેમનો આ ઉપકાર અમે
જીંદગીભર નહીં ભુલીયે”.

કોરેન્ટાઈન દર્દીઓ માટે ઉભી કરાયેલી ખાસ હોસ્પિટલની સમીક્ષા કરતાં Dy.CM

નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ
પટેલે રાજ્યમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના
વાયરસની મહામારી સં દ ર્ભે ચાર
મહાનગરોમાં કોરોના દર્દીઓ માટે ઉભી
કરાયેલી ખાસ હોસ્પિટલોની સુવિધાઓ
અં ગે વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી
સમીક્ષા કરી હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા
કોરોના વાયરસ અને તેના સંક્રમણને
અટકાવવા માટે જે પગલાં લેવાઇ રહ્યાં છે
તેની તેમણે વિસ્તૃત સમાજ આપી હતી.
અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા અને
સુરત ખાતે જે ખાસ હોસ્પિટલો કાર્યરત
કરાઇ છે તેમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બડે ની સંખ્યા,
ઓક્સિજનની સુવિધા, વેન્ટિલેટર, માસ્ક,
PPE (પર્સનલ પ્રોટેક્ટ ઇક્વિપમેન્ટ) ,
સેનિટાઈઝર્સ અને આવશ્યક દવાઓના
પૂરતી માત્રામાં જથ્થા સંદર્ભે તેમણે વિસ્તૃત
સમીક્ષા કરીને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
ખાનગી તબીબો પણ પોતાનું ક્લિનિક
રાબે ત ા મુ જ બ ચાલુ રાખીને ઓપીડી
ચલાવે અને રૂટિનના દર્દીઓની પણ

સારવાર કરે અને સહકાર આપે એ માટે
શ્રી નીતિનાભાઈ પટેલે અનુરોધ કર્યો છે.
ખાનગી તબીબો સરકારી હોસ્પિટલોમાં
સેવાઓ આપે તે માટે તેમણે અપીલ કરી
છે. રાજ્યના ચારેય મહાનગરોમાં ખાસ
હોસ્પિટલો ઉભી કરાઈ છે તે મ ાં ,
અમદાવાદમાં ૧૨૦૦ બડે , સુરતમાં ૫૦૦
બડે , વડોદરા અને રાજકોટમાં ૨૫૦-૨૫૦
બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. જરૂર પડે તો
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બેડની સુવિધામાં પણ વધારો કરવાનું
આયોજન છે.
મહેસલ
ૂ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી પં ક જકુમ ારે ચારેય મહાનગરોમાં
કલેકટરશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ
તથા નોડલ અધિકારીશ્રીઓએ આ
હોસ્પિટલમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અંગે વિસ્તૃત
ચર્ચા કરીને તેનું રોજ-બરોજ મોનિટરિંગ
કરવા સૂચના આપી હતી. •

સજ્જતા

રાજ્યના ચાર મહાનગરોમાં કોવીડ-૧૯ની સ્પેશ્યલ હોસ્પિટલો કાર્યરત

પર સંપર્ક કરવાનો છે. એજ રીતે કોવિડ-૧૯ સંદર્ભે નાગરિકોને જે
પણ પ્રશ્નો હોય તો તેમણે askexpertcovid19@gujarat.gov.
in અને askdocforcovid19.gujarat@gmail.com પર
ઈ-મેઈલ કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય વિભાગ સાથે
જોડાયેલા નિષ્ણાત તબીબો સચોટ અને અધિકૃત જવાબો આપશે.

તારીખ ૨૬ માર્ચના રોજ મળ્યા શાતા આપે
એવા એક સમાચાર

રાજ્યના ચાર મહાનગરોમાં કોવીડ-૧૯ની સ્પેશ્યલ હોસ્પિટલો
કાર્યરત થઈ ગઈ છે તેમ જણાવી ડૉ. જયંતિ રવિએ ઉમેર્યું હતું કે,
આ ચારેય હોસ્પિટલમાં આઈસોલેશન વોર્ડ સહિત તમામ
તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હાલ સરકારી હોસ્પિટલોમાં ૬૬૦
અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ૧૭૩૯ એમ કુલ મળી કુલ ૨૩૯૯
વેન્ટીલેટર્સ ઉપલબ્ધ છે.
ડો. રવિએ ઉમેર્યું કે, રાજ્યમાં માસ્ક અને જરૂરી દવાઓનો
પર્યાપ્ત જથ્થો ઉપલબ્ધ છે એટલે નાગરિકોએ સહેજ પણ
ગભરાવવાની જરૂર નથી. એન-૯૫ માસ્ક રોજના ૩૦ હજાર
અને ત્રિપલ લેયર માસ્ક રોજના ૩ લાખ આવે છે. જેનું વિતરણ
કરાવામાં આવી રહ્યું છે. એજ રીતે આરોગ્ય કર્મીઓ કે જેઓ
પોઝીટીવ કેસની સારવાર કરી રહ્યા છે તેઓ માટે પીપીઈ કીટ
(પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઈક્વીપમેન્ટ) પણ ઉપલબ્ધ છે અને વધુ જથ્થો
આજે વાયુસેનાના વિશેષ વિમાન દ્વારા દિલ્હીથી આવી રહ્યો છે.
નાગરિકોએ આરોગ્યલક્ષી કે તબીબી સેવાઓની જરૂર હોય તો
૧૦૪ હેલ્પલાઈન તથા મેડિકલ સિવાયની અન્ય ઈમરજન્સી માટે
સ્ટેટ કંટ્રોલના ૧૦૭૦ નંબર પર તથા જિલ્લા કક્ષાએ ૧૦૭૭ નંબર
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કોરોના દૈત્યના કાળા કેરની સામે તારીખ ૨૬ માર્ચનો સુર્ય એક
શાતા આપે એવા સમાચાર લઈને ઊગ્યો હતો. આરોગ્ય વિભાગના
અગ્ર સચિવ શ્રીમતી ડૉ. જયંતિ રવિએ આ વિગત આપતા કહ્યું કે,
છેલ્લા ૧૨ કલાક દરમમિયાન ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ
પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી. તારીખ ૨૫મી માર્ચના રોજ ૧૧
વ્યક્તિઓના નમુના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જે તમામ નેગેટિવ
આવ્યા છે. ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે જે ત્રણ વ્યક્તિઓના
કમનસીબ મૃત્યુ નિપજ્યાં છે એ ત્રણેય દર્દીઓ કૉ-મોર્બીડ એટલે
કે અન્ય ગંભીર બીમારીઓ જેવી કે કેન્સર, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર
કે અન્ય રોગોથી પીડાતી હતી. એટલું જ નહીં એ ત્રણેય દર્દીઓ
મોટી વયના હતા. આપણા ઘરોમાં વૃદ્ધો, વડીલો હોય તેમણે વિશેષ
કાળજી લે વ ાની આવશ્યકતા છે. ઘરમાં પણ આ વડીલો
ક્વૉરેન્ટાઈનમાં રહે એ જરૂરી છે.
ગુજરાતમાં વેન્ટિલટે ર અને જરૂરી દવાઓ તથા માસ્કનો પર્યાપ્ત
પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે. હવે ખરેખર નિર્ણાયક લાડાઈના તબક્કે જરૂર
છે લોકોના નિષ્ઠાપૂર્વકના સહયોગની અને તેમના આરોગ્યની
સંભાળ રાખતા કર્મચારીઓ, ડોક્ટરો ફરજ બજાવે છે તેમને
પ્રોત્સાહિત કરવાની. •
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અમદાવાદ-વડોદરા-સુરત અને રાજકોટમાં કોરોનાની સારવાર માટે ઊભી કરાયેલી
હોસસપટલોની સવલતો સુવવધાઓની

જન સંવાદ કેન્દ્ર દ્ારા જાત માવહતી મેળવતા મુખયમંત્ીશ્ી

મુખ્મંરિી શ્ી શ્વજ્ભકાઈ
રૂપકાણીએ અમદકાવકાદ શ્સશ્વલ
્ોસસપટલ ખકાતચે ્ોરોનકાની
સકારવકાર મકાટે ્ુ ધ ધનકા ધોરણચે
સુસજ્જ ્રકા્ચેલ ૧૨૦૦ બચેડની
્ોસસપટલની જાતમકાશ્્તી
મુ ખ ્મં રિ ી શ્નવકાસસથકાનચે થ ી
જનસં વ કાદ ્ેન દ્રનકા મકાધ્મથી
મચેળવી ્તી. તચેમણચે વડોદરકા, સુરત
અનચે રકાજ્ોટમકાં પણ ઊભી ્રકા્લ
ચે ી આવી ્ોરોનકા ્ોસસપટલની
સંપણ
ૂ ્ચ મકાશ્્તી જનસંવકાદ ્ેનદ્રનકા મકાધ્મથી મચેળવી ્તી.
મુખ્મંરિીશ્ીએ નવી શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે ્ોરોનકાની
સકારવકાર- સુશ્ૂરકા મકાટે ઉભી ્રકા્ચેલ સુશ્વધકાઓની જાણ્કારી
મચે ળ વવકા જનસં વ કાદ ્ેન દ્ર મકાધ્મથી અમદકાવકાદ શ્સશ્વલ
્ોસસપટલનકા સુશ્પ્રનટેનડનટશ્ી ડો. જી. એર. રકાઠોડ સકાથચે સંવકાદ
સકાધી ્ોસસપટલમકાં ઉભી ્રવકામકાં આવચેલી સુશ્વધકાઓ- સગવડોની
જાણ્કારી મચેળવી મચેળવી ્તી.
શ્ી શ્વજ્ભકાઇ રૂપકાણીએ રકાજ્ોટ, સુરત અનચે વડોદરકાની
આવી ્ોરોનકા ્ોસસપટલોની સુશ્વધકાઓની પણ શ્વગતો સંબંશ્ધત

્ોસસપટલનકા તબીબો પકાસચે થ ી
મચેળવી ્તી. શ્સશ્વલ સુશ્પ્રનટેનડચેનટ
શ્ી ડો. જી. એર. રકાઠોડચે નવી
શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે ઉભી
્રકા્લ
ચે ૧૨૦૦ બચેડની ્ોસસપટલની
તલસપશદી શ્વગતો મુખ્મંરિીશ્ીનચે
આપી ્તી.
તચેમણચે ્ોસસપટલ ખકાતચે ઉભી
્રકા્ચેલ આઇ.સી.્ુ., વચેનટીલચેટર,
એકસ-રે મશીન, ડકા્કાશ્લશ્સસ, દદદીઓનચે ર્ેવકા તથકા જમવકાની
સુશ્વધકાઓ અંગચેની ઝીણકામકાં ઝીણી શ્વગતોની �ચછકા ્રીનચે
જાણ્કારી મચેળવી ્તી. મુખ્મંરિીશ્ીએ ટૂં્કા ગકાળકામકાં ્ોરોનકા
સકારવકાર મકાટેની જ ્ુધધનકા ધોરણચે ઉભી ્રકા્ચેલી અલકા્દી
્ોસસપટલ તથકા તચેની તૈ્કારીઓનચે સંપણ
ૂ ્ચ ઓપ આપવકા મકાટે ડોકટસ્ચ
તથકા મચેદડ્લ સટકાફનચે અશ્ભનંદન પકાઠવ્કા ્તકા.
મચેદડ્લ શ્વભકાગનકા વડકા ડૉ. ્મલચેશ ઉપકાધ્કા્ચે મુખ્મંરિીશ્ીનચે
શ્વશ્વધ શ્વભકાગોમકાં ઉભી ્રકા્ચેલ સગવડો શ્વશચેની મકાશ્્તી આપી
્તી. આ વચેળકાએ શ્સશ્વલ ્ોસસપટલનકા ડોકટસ્ચ તથકા મચેદડ્લ સટકાફ
ઉપસસથત રહ્ો ્તો. •

રાજકોટ વસવવલમાં કોરોના સામે લડવા ૨૫૦ બેડની હોસસપટલ કાયણારત

્ ો ર ો ન કા વ કા ્ ર સ ન કા સં ભ શ્ વ ત
મ્કામકારીની પદરસસથશ્તનચે ધ્કાનચે લઈનચે
રકાજ્ સર્કારની સૂરનકા અનવ્ચે રકાજ્ોટની
પંદડત દદનદ્કાલ શ્સશ્વલ ્ોસસપટલ ખકાતચે
સુપર સપચેશ્શ્કાશ્લટી ્ોસસપટલમકાં ૨૦૦

બચેડની અત્કાધુશ્ન્ સકાધન સુશ્વધકા થી
સજ્જ પકાંર મકાળની ખકાસ ્ોવીડ - ૧૯
્ોસસપટલ શ્સશ્વલ ્ોસસપટલમકાં ઉભી
્રવકામકાં આવી છે.
પ્રથમ મકાળે ફલૂ ઓપીડી, ્નસસલટંગ,
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રજીસટ્રચેશન, શ્વડી્ો ્ોનફનસ, સશ્્તની
સુ શ્ વધકા, બીજા તચે મ જ રોથકા મકાળે
આઇસોલચેશન વોડ્ચ તૈ્કાર રકાખવકામકાં આવ્કા
છે. એકસરે, સોનોગ્રકાફી, લચેબોરેટરી મકાટેની
અલકા્દી વ્વસથકા ઉભી ્રવકામકાં આવી છે.
બકાળ્ો તચેમજ પ્રચેગનચેનટ મશ્્લકાઓ મકાટે
ખકાસ વોડ્ચ તૈ્કાર ્રવકામકાં આવ્ો છે. આ
પૂવભે ૫૦ બચેડની વ્વસથકા સુપર સપચેશ્શ્કાશ્લટી
્ોસસપટલ બની ત્કારેજ પૂણ્ચ ્રવકામકાં
આવ્કા ્ોઈ ્ુલ ૨૫૦ બચેડ ઉપલ્બધ છે.
આવનકારકા સમ્મકાં અન્ બચે ભકાગમકાં બીજા
૧૨૫ બચેડ તૈ્કાર ્રવકાની તૈ્કારી તંરિ દ્કારકા
રકાખવકામકાં આવી છે. ્ોસસપટલમકાં તમકામ
પ્ર્કારનો સટકાફ, ડોકટર ૨૪ ્લકા્ ઉપલ્બધ
છે તચેમ શ્સશ્વલ અધ્ક્ ડો. મનીર મ્ેતકાએ
જણકાવ્ું છે. •

પ્રતિસાદ

લોકડાઉનમાં હરિદ્વાર, નેપાળ જેવા દૂરના સ્થળે સ્થગિત થઇ ગયેલા
૧૮૦૦ જેટલા ગુજરાતી યાત્રિકો, મુસાફરોને લાવવાની વ્યવસ્થા થઇ

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતીમાં દેશ વ્યાપી મુસાફરોને ૨૮ જેટલી ખાસ બસો મારફત ગુજરાત પરત
લોકડાઉનની સ્થિતીમાં આજે ચોથા દિવસે ગુજરાતમાં નાગરિકોને લાવવામાં આવી રહ્યા છે. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર,
જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પૂરતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ જામનગર, ખેડા અને આણંદ જિલ્લાઓના આ યાત્રાળુ અને
છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ અને મુસાફરો રાજ્યની સરહદમાં અરવલ્લી જિલ્લામાં પ્રવેશે ત્યારે
માર્ગદર્શનમાં રાજ્ય સરકારના વિભાગો નાગરિકો-પ્રજાવર્ગોને તે તમામનું ‘હેલ્થ ચેક અપ’ કરીને તેમની જમવા તેમજ અન્ય
આ લોકડાઉન દરમિયાન કોઇ જ દુવિધા ન પડે તે માટે સતત સંલગ્ન વ્યવસ્થાઓ કરી તે મુસાફરોને પોતાના ગામ, નગર,
કાર્યરત છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ શ્રી અશ્વિનીકુમારે રાજ્ય શહેર પહોચાડવાની વ્યવસ્થા યોજવામાં આવશે તે મ
સરકાર દ્વારા આ હેતુસર લેવામાં
મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્ રી ન ા સ ચિ વે
•
મુ
ખ્ય
મં
ત્
રીશ્રીના
દિશાનિર્દેશમાં
૧૦
હજારથી
વધુ
આવેલા આયોજનબદ્ધ પગલાંઓ
ઉમેર્યુ હતું.
અને પુરવઠાની સ્થિતીની વિગતો
લોકડાઉનની સ્થિતીમાં
શ્રમિક�ો-કામદાર�ોને પ�ોતાના વતન મ�ોકલવાની
આપી હતી. હાલની લોકડાઉનની
વ્યવસ્થા તંત્રવાહક�ોએ� માનવીય સંવેદનાથી કરી ર ા જ ્ય ભ ર મ ાં ઊ દ્ યો ગ ો સ્થિતીમાં વાહનવ્યવહાર પણ બંધ
કારખાનાઓ બંધ છે ત્યારે તેમાં
આપી
છે ત્યારે ગુજરાતના મૂળ રહેવાસી
કામ કરતા પરપ્રાંતિય શ્રમિકો•
ક�ો
ર
�ો
ન
ા
સામે
ન
�ો
જં
ગ
લડવાના
ફં
ડ
માટે
મુ
ખ્ય
મં
ત્
રી
અને ને પ ાળ, હરિદ્વાર જે વ ા
કામદારો તથા ગુ જ રાતના
રાહતનિધિમાં
ઉદાર
હાથ
ે
દાન
ફાળ�ો
આપવા
સ્થળોએ પ્રવાસે ગયેલા અને ત્યાં
અં ત રિયાળ વિસ્તારના આવા
મુ
ખ્ય
મં
ત્
રીશ્રીની
અપિલન
ે
વ્યાપક
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:
સ્થગિત થઇ ગયેલા ૧૮૦૦થી
કારીગરો તેમના વતન જવા પગે
વધુ યાત્રાળુઓને ગુજરાત પરત
૧૨.૮૫ કર�ોડ રૂપિયા જેટલું ભંડ�ોળ બે દિવસમાં જ ચાલીને નીકળી પડયા છે.
લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં
૫૨૦૦ દાતાઓ� અને સંસ્થાઓ�એ� આપ્યું : આ દાન મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આવા શ્રમિકોને
આવી છે.
પગે ચાલીને વતન ભણી ન જવા
ઇન્કમટેક્ષની કલમ ૮૦-જી અન્વયે કરમુકત છે
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવશ્રીએ
અપિલ પણ કરી છે. શ્રી
•
રાજ્યની
હ�ો
સ્પિ
ટલ�ો
મ
ાં
આઇસ�ો
લ
ે
શ
ન
વ�ો
ર્ડઝ
માં
આ વિગતો આપતાં કહ્યું કે,
વિજયભાઇ રૂપાણીના ધ્યાને એ
ક�ો
ર
�ો
ન
ા
શં
ક
ાસ્પદ
કે
સ
કે
ક�ો
ર
�ો
ન
ા
સં
ક્ર
મિત
તરીકે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ
બાબત આવી હતી કે શુક્રવારે
સારવાર
લઇ
રહ
ે
લ
ા
લ�ો
ક
�ો
પ્રત્
યે
મ
ખ્ય
ુ
મં
ત્
રીશ્રીની
શાહ અને કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર
રાત્રે રાજ્યના જુદા જુદા હાઇ-વે
સહજ
સં
વે
દના
:
હ�ો
સ્પિ
ટલના
આવા
વ�ો
ર્ડઝ
માં
રાજ્ય મંત્રી શ્રી મનસુખ માંડવીયા
પર આવા આશરે ૧૦ હજારથી
તથા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
ટેલિવિઝન સેટ ગ�ોઠવવાની વ્યવસ્થાઓ� માટે વધુ શ્રમિકો પગપાળા જઇ રહ્યા
રૂપાણીની સંવેદનશીલતાપૂર્વકના
હ ત ા . મુ ખ ્ય મં ત્રી શ્ રી એ આ
સૂચનાઓ� આપી
પ્રયાસોના પરિણામે આ યાત્રાળુશ્રમજીવીઓ પ્રત્યે માનવીય
સં વે દ ન ા દ ર્શા વ ી સં બં ધિ ત
જિલ્લાતં ત્ર ને મદદરૂપ થવા
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તાકીદ કરી હતી
પ રિ ણ ા મે આ શ્રમિક ો ને
રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને
ગુ જ ર ા ત ન ા અ ન ્ય વ ન બં ધુ
જિલ્લાઓમાં વાહનો દ્વારા
પ હ ો ચા ડ વ ા ન ી વ ્ય વ સ ્થા ઓ
કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીના
સચિવશ્રીએ હવે કોઇ આવા
શ્રમિકો કે કારીગરો પોતાના
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પ્રતિસાદ
વતન કે ગામ ન જાય અને
હાલની સ્થિતીમાં સુ ર ક્ષિત
રહેવા જ્યાં છે ત્યાં જ રહે તેવી
અપિલ કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યુ
કે રાજ્યમાં આવા શ્રમિકોકારીગરો અને જરૂરતમં દ
વ ્યકિ ત ઓ મ ા ટ ે જિ લ્ લા
વહિવટીતં ત્ર અને સ્વૈચ્છિક
સેવા સંગઠનો ફૂડપેકેટ તૈયાર
કરીને તેનું વિતરણ સેવાભાવે
કરે છે. અત્યાર સુ ધ ીમાં
રાજ્યમાં ર લાખ ૮ર હજાર
આ પ વ ા મ ાં આ વ ્ યા છ ે.
•
રાજ્યમાં
દૂ
ધ
-શાકભાજી
સહિતની
આવશ્યક
ફૂડ પેકેટ નું વિતરણ કરવામાં
રાજ્યકક્ષાએ સ્ટેટ કંટ્રોલરૂમમાં
ચીજવસ્તુઓ�ન�ો
પુ
ર
ત�ો
જથ્થો
ઉપલબ્ધ
:
આવ્યું છે.
હેલ્પલાઇન ૧૦૭૦ કાર્યરત છે
શ્રી અશ્વિનીકુમારે રાજ્યમાં • રાજ્યમાં ૭ર હ�ોલસેલ શાક માર્કેટ કાર્યરત
તેને મદદ માટે અત્યાર સુ ધ ી
શાકભાજી, દૂધ વગેરે આવશ્યક • ૪ર લાખ ૪૦ હજાર લીટર દૂધનું વિતરણ થયું
૪૭૭ જેટલા કોલ્સ મળ્યા છે
ચીજવસ્તુઓ પણ પર્યાપ્ત માત્રામાં
અને જિલ્લા કક્ષાએ કાર્યરત
• ૧ લાખ ર૯ હજાર કવીન્ટલ શાકભાજીન�ો આવર�ો
ઉપલબ્ધ છે તેની વિગતો આપી
હેલ્પલાઇન ૧૦૭૭ને ૧૭૨૭
•
રાજ્યમાં
અત્યાર
સુ
ધ
ીમાં
૨.૮૨
લાખ
ફ
ડ
પે
ક
ે
ટ
નુ
ં
ૂ
હતી. ૨૮ માર્ચના રોજ રાજ્યમાં
કોલ્સ મળ્યા છે.
વિતરણ
રપપ લાખ લીટર દુધની આવક
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
થઇ છે અને ૪ર.૪૦ લાખ લીટર • આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ� લ�ોક�ો સુધી પહ�ોચાડવા રૂપાણીએ કોરોનાની આ વૈશ્વિક
દૂ ધ પાઉચ વિતરણ થયું છે.
માટે ૯૬૧૫૮ જે ટ લા પાસ ફેરિયાઓ�-છૂ ટક મહામારી સામે સૌ સાથે મળીને
ટ્રેટાપેકમાં ૪૦ હજાર લીટર દૂધનું
જંગ લડી સફળતા મેળવીએ તેવી
વેપારીઓ�ને અપાયા
વેચાણ થયું છે. રાજ્યમાં બધી જ
અ પિ લ સ ા થે મુ ખ ્ય મં ત્રી
• જિલ્લા કં ટ્રોલરૂમ હેલ ્પલાઇન ૧૦૭૭ ઉપર ૧૭૨૭
એટલે કે ૭ર હોલસેલ શાકમાર્કેટ
રાહતનિધિમાં ઉદાર હાથે ફાળો
ક�ોલ્સ મળ્યા – સ્ટેટ કં ટ્રોલ હેલ ્પલાઇન ૧૦૭૦ને
કાર્યરત રહી છે. શાકભાજીની
આ પ વ ા ક ર ેલ ી અ પિ લ ને
૪૭૭ ક�ોલ્સ મળ્યા
આવકમાં પણ ૨૮ માર્ચની ૮પ
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રીના સચિવે પણ
•
આઇસ�ો
લ
શ
ે
ન
વ�ો
ર્ડઝ
માં
ફ્રીઝ,
એ�
.
સી
અને
ટીવી
હજાર ૧૧૩ કવીન્ટલની આવક
દોહરાવી હતી.
દાનમાં
મે
ળ
વવા
વિધાનસભાના
દં
ડ
ક
એ
�
લ
.જી.
થઈ છે જે ૨૭ માર્ચના રોજ ૪પ
તે મ ણે એમ પણ કહ્યું કે
ઇલે
ક
ટ્રો
નિ
કસ
સાથે
સં
ક
લનમાં
હજાર કવીન્ટલ હતી. એટલે કે ૧
મુ ખ ્યમં ત્રી શ્રી વિજયભાઇ
લાખ ર૯ હજાર ૯૦ કવીન્ટલ
રૂપાણીએ રાજ્યની હોસ્પિટલોમાં
શાકભાજી વધારે આવી છે. આ શાકભાજીમાં બટાટા ૩પપ૭૭ આઇસોલેશન વોર્ડઝમાં જે લોકો કોરોના શંકાસ્પદ કેસ કે કોરોના
કવીન્ટલ, ડુંગળી ૨૪૪૨૦ કવીન્ટલ, ટમેટા ૧૩૭૧૮ કવીન્ટલ સંક્રમિત તરીકે સારવાર લઇ રહ્યા છે તેવા લોકો પ્રત્યે સંવેદના
અને અન્ય લીલા શાકભાજી પપ૩૭પ કવીન્ટલનો આવરો થયો દાખવીને હોસ્પિટલના આવા વોર્ડઝમાં ટેલિવિ ઝન સે ટ
છે. રાજ્યમાં ફળફળાદિની આવક પણ ૭૦૦ કવીન્ટલ વધી છે. ગોઠવવાની વ્યવસ્થાઓ માટે તંત્રને સૂચનાઓ કરી છે. આના
૨૭ માર્ચે ૪૮૩ર કવીન્ટલ ફળો આવ્યા હતા. ૨૮ માર્ચે ૧૦પ૦ પરિણામે આઇસોલેશનમાં રહેલા આવા લોકોને એકલતા નહી
કવીન્ટલ સફરજન, ૮રપ કવીન્ટલ કેળાં અને ૩૭૧૦ કવીન્ટલ લાગે અને મનોરંજન-માનસિક રીતે હળવા થશે. આ ઉપરાંત
અન્ય ફળોની આવક થઇ છે. લોકોને લોકડાઉનના આ સમયમાં હોસ્પિટલોના આઇસોલેશન વોર્ડઝમાં એ.સી, ફ્રીઝ અને ટી.વી
આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ સરળતાએ મળી રહે તે માટે તમામ દાનમાં મેળવવા માટે વિધાનસભાના દંડક શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇ
જિલ્લા-તાલુકા અને શહેરીતંત્ર દ્વારા ફેરિયાઓ-છૂટક વેપારીઓને એલ.જી. ઇલેકટ્રોનિકસ સાથે સંકલન કરી રહ્યા છે તેમ પણ તેમણે
પાસ ઇસ્યૂ કરવામાં આવે છે આવા ૯૬ હજારથી વધુ પાસ જણાવ્યું હતું. •
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એક બાજુ કોરોનાનો કહેર
અને બીજી બાજુ કર્મયોગીઓની માનવતાની મહેર

"

શૈલેષ નાયક

‘કોરોનાની બીક અમને પણ લાગે છે,
પણ અમે કચરો ઉઠાવવાનું કામ કરીને
સમાજની સવે ા કરી રહ્યાં છીએ.કચરો નહી
ઉઠાવીએ તો ગંદકી વધી જાય અને મુશ્કેલી
સર્જાય તેવુ બની શકે એટલે અમારી જેમ
સફાઇ કામમાં જાડાયેલા કેટલાય ભાઇઓ
– બહેનો સવાર પડેને શહેરમાં પડેલો કચરો
ઉઠાવવાનું કામ આ મુશ્કેલીના દિવસોમાં
પણ કરી રહ્યાં છે.’
કોરોનાના ફેલાઇ રહેલા વાયરસ વચ્ચે
લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં પણ ઘરની
બહાર નીકળીને શહેરમાં સફાઇનું કામ
કરતા કનુભાઇ કટારા અને તેમના પત્ની
શારદાબહેન અમદાવાદના નારણપુરા
વિસ્તારમાં અંકુર ચાર રસ્તા પાસેથી કચરો
ઉઠાવીને ગાડીમાં ભરીને નાંખવા જઇ રહ્યાં
હતા ત્યારે કનુભાઇએ સ્વસ્થતા કેળવીને
આ વાત કહી રહ્યાં હતા.કોરોનાના કહેર
વચ્ચે પણ આ દંપતિ અમદાવાદમાંથી
કચરો ઉઠાવીને ગંદકી સાફ કરી રહ્યું છે.
ગુજરાત સહીત દેશભરમાં કોરોના

વાયરસ ફેલાયેલો છે ત્યારે કોરોનાનું
સં ક્ર મણ વ્યાપક થતું અટકાવવા માટે
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશમાં
લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર અને
ગુજરાત સરકાર કોરોનાના પોઝીટીવ
દર્દીઓ અને શંકાસ્પદ દર્દીઓને માટે
અલાયદી રીતે આઇસોલેશન વોર્ડ ઉભા
કરીને તેમને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપીને સાજા
કરવા માટે પ્રયત્નો કરી રહી છે. ગુજરાતના
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી અને
નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલના
માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય
વિભાગ સહીતના તંત્રએ નાગરીકોના
સ્વાસ્થ્ય માટે કોરોના સામે લડાઇ લડવા
સજ્જ થઇને કામ કરી રહી છે અને
કોરોનાને નાથવા માટે અસરકારક કદમ
ઉઠાવ્યાં છે.
દેશભરમાં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસના
પ્રકોપ વચ્ચે માત્ર સફાઇ કામદારો જ નહી
પરંતુ ગુજરાતના કર્મયોગીઓ માનવજાતની
સવે ા માટે ખડપે ગે છે.કોરોના જવે ા સંક્રમિત
રોગની વચ્ચે પણ પોતાની જાતને ખતરામાં
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મુ ક ીને ગુ જ રાતભરમાં સરકારી અને
મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલોમાં ડૉકટરો, નર્સો,
વોર્ડબોય, આયા સહીતનો પેરા મેડીકલ
સ્ટાફ, પોલીસ કર્મચારીઓ સહીતના કંઇ
કેટ લાય કર્મચારીઓ ઉપરાં ત ૧૦૮
ઇમરજન્સી સર્વિસના કર્મચારીઓ તેમજ
મિડિયાકર્મીઓ રાઉન્ડ ધ ક્લોક કામ કરી
રહ્યાં છે.
ડોકટરો, નર્સો સહીતનો પેરા મેડીકલ
સ્ટાફ ગુજરાતની સરકારી અને મ્યુનિસિપલ
હોસ્પિટલોમાં અલાયદી રીતે ઉભા કરાયેલા
આઇસોલેશન વોર્ડમાં સારવાર લઇ રહેલા
કોરોનાના દર્દીઓ અને શંકાસ્પદ દર્દીઓની
સારવાર કરીને તેમને નવજીવન આપવા
માટેન ા પ્રયાસો કરી રહ્યાં છે. કોરોના
વાયરસનો પોઝીટીવ દર્દી હોય કે શંકાસ્પદ
દર્દી હોય તે જાણતા હોવા છતાં તેમજ
પોતાને કદાચ ચેપ લાગી શકે છે તેની
સંભાવના હોવા છતાં પણ નાકનું ટેરવુ
ચઢાવ્યાં વગર માનવીય અભિગમને
ધ્યાનમાં રાખી ડોકટરો તેમની સારવાર
કરી રહ્યાં છે.
લોકડાઉન આદેશ વચ્ચે અમદાવાદના
હાર્દસમા લાલદરવાજા વિસ્તારમાં સિદી
સૈયદની જાળી પાસે જાહેર માર્ગ પર ભર
બપોરે તડકામાં કારંજ પોલીસ સ્ટેશનનો
સ્ટાફ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યો હતો અને
કારણ વગર ઘરની બહાર નિકળેલ ા
નાગરીકોને સમજાવીને તેમના ઘરે મોકલી
રહ્યાં હતા. આ કામગીરીમાં જાડાયેલા
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સુરેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ
જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાના રોગના કારણે
અમારા પરિવારને અમારી ચિંતા હોય છે
પણ તેની સાથે તેમને ગર્વની લાગણી થાય
છે કે વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ લોકો માટે
અમે ખડે પગે સેવા કરી રહ્યાં છીએ. ૯૯
ટકા પબ્લીક સપોર્ટ કરે છે પણ એક ટકો
એવા પણ છે કે જે કામ ના હોય તો
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પણ બિન જરૂરી કામ માટે બહાર નિકળી
પડે છે.
દાહોદથી સફાઇ કામ કરવા અમદાવાદ
આવલ
ે ા કનુભાઇ કટારા અને તેમના પત્ની
શારદાબહેને જણાવ્યું હતું કે કોરોનાની
બીક અમને પણ લાગે છે.પણ શહેરમાંથી
આ કચરો ઉઠાવીને સેવાનું કામ અમે કરી
રહ્યાં છીએ. રોજના અમે ૨૫૦૦ કીલો
કચરો ઉઠાવીએ છીએ. કોરોનાના રોગની
વચ્ચે કચરો ઉઠાવવા માટે શહેરમાં ફરવું
પડતું હોવાથી ડર તો લાગે છે છતા પણ
અમે કામ કરી રહ્યાં છીએ. અમારા
પરિવારના બધા કહે છે ઘરે આવી જાવ

પણ અમે અમારી કામગીરી છોડવાના
નથી. આ માત્ર સફાઇ કામ કરી રહેલા
દંપતિની વાત નથી પણ અમદાવાદ અને
ગુ જ રાત સહીત દેશ ભરમાં આવા તો
કેટલાય સફાઇ કર્મચારીઓ છે કે જેઓ
વૈશ્વિક મહામારી કરોનાના કહેર વચ્ચે પણ
અટકયા વગર સતત પોતાની કામગીરી
કરી રહ્યાં છે.
મીડિયા કર્મચારીઓ પણ સમાજને
કોરોનાથી જાગૃત રાખવા માટે કોરોના
સંદર્ભમાં બનતી એક એક ઘટનાઓથી
વાકેફ કરવા દિવસ રાત સચોટ ન્યુઝ
આપવા કામ કરી રહ્યાં છે. રોજે રોજ કોરોના

માનવતાની મહેક

ગુજરાતમાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે માનવતાની મહેક ફેલાઇ
છે. લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં રાઉન્ડ ધ ક્લોક પહેરો લગાવી
રહેલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને ફુટપાથ પર જીવન ગુજારી
રહેલા નાગરિકો માટે સેવાભાવી નાગરિકો અને સંસ્થાઓ ચા,
બિસ્કીટ, ઠંડા પાણીની બોટલ તેમજ નાસ્તાની સેવા કરી રહ્યાં
છે. અમદાવાદમાં શાહપુર વિસ્તારમાં હવેલીના રાજા, ગણેશ
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વિશે અપડટે આપીને સમાજમાંથી કોરોનાનો
ભય ઓછો થાય અને કોરોના વિશે સાચી
માહીતી મળી રહે તે માટે સમાચારો આપી
રહ્યાં છે. કોરોનાની મહામારી વચ્ચે
ઇમરજન્સીમાં મદદ માટે ગુજરાતમાં ૧૦૪
નંબર પર નાગરીકોના ફોન આવી રહ્યાં છે
ત્યારે ગુજરાતના ગામડામાંથી કે શહેરમાંથી
૧૦૪ ઉપર ફોન કોલ્સ કરનાર ઘણા
નાગરીકોએ હેલ્થ વર્કરોની કામગીરીની
સરાહના કરતા જણાવ્યું હતું કે ૧૦૪ ઉપર
મદદ માંગ્યા બાદ અમારે ઘરે હેલ્થ વર્કર
આવ્યાં હતા અને તે મ ની કામગીરી
સંતોષજનક હતી. •

યુવક મંડળના સભ્યો મંદિપ ભાવસાર, જીગર શાહ, પિયુષ
મોદી, પ્રિતેષ પંચાલ, જય શાહ સહીતના સભ્યો લોકડાઉન
વચ્ચે શહેરમાં લાલદરવાજા વિસ્તારમાં સિદી સૈયદની જાળી
પાસે ફરજ પર હાજર પોલીસ કર્મચારીઓને ચા તેમજ પાણી
આપીને તેમની સેવાને બિરદાવી હતી. મંડળના સભ્ય મંદિપ
ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે મહામારીના આ દિવસોમાં અમે
માનવ સે વ ા કરીએ છીએ.પોલીસ
કર્મચારીઓ તેમની ફરજમાં સતત ઉભા
રહ્યાં છે ત્યારે તેમની કદર અમે કરીએ
છીએ.૧૩ કાર્ટુન બિસ્કીટ, ૩૫ લીટર ચા
તેમજ ૧ હજાર પાણીની બોટલ લઇને અમે
નિકળ્યાં છીએ અને તે પોલીસ કર્મચારીઓ,
ફુટપાથ પર રહેતા નાગરીકો તેમજ ૧૦૮
એમ્બ્યુલન્સના સ્ટાફને આપીને અમે આ
આવી પડેલી પરિસ્થિતિમાં કંઇક સેવા
કરવાનો લાભ લઇ રહ્યાં છીએ. •
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કોરોના મહામારી સામે ગુજરાતનો જંગ

"

ગૌતમ પુરોહિત

ગુજરાત સરકારનું મુખ્ય નિશાન અત્યારે કોરોના વાયરસના
સંક્રમણને અટકાવવાનું છે. રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઇ
રૂપાણી પ્રતિદિન વિડીયો કોન્ફરન્સથી લોકોને ઘરમાં રહેવાની
અપીલ કરી રહ્યાં છે. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રીઓ, વહીવટી તંત્રના
ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમજ કોરોના વાયરસને રોકવાની કામગીરીમાં
રોકાયેલા અધિકારીઓ તમ
ે જ કર્મચારીઓને તઓ
ે સતત માર્ગદર્શન
આપી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં રોગચાળાની પરિસ્થિતિનું સતત
નિરીક્ષણ કરી કેન્દ્ર સાથે પરામર્શમાં રહીને રાજ્ય સરકાર ત્વરીત
પગલાં લઇ રહી છે. ૨૫મી માર્ચે વિશ્વમાં કોરોના વાયરસના
પોઝિટીવ કેસોની સંખ્યા ૪,૪૦,૪૪૧ જોવા મળી છે જે પૈકી
૧૯,૭૫૫ લોકોના મોત થયાં છે. ભારતમાં આ કેસની સંખ્યા
૬૦૬ જોવા મળી છે જ્યારે ગુજરાતમાં ૪૦ કેસો નોંધાયા છે.
વિશ્વના દેશોની સરખામણીએ ભારતમાં પોઝિટીવ કેસો નિયંત્રણમાં
હોવાનું વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને (ડબલ્યુએચઓ) સ્વીકાર્યું છે.
વિશ્વમાં હાહાકાર ફેલાવનાર કોરોના વાયરસ શું છે....
કોરોના વાયરસ કેટલાક વિષાણું પ્રકારોનો સમૂહ છે જે
સ્તનધારી પશુઓ અને પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે. આ આરએનએ
વાયરસ હોય છે. માનવોમાં તે શ્વસનતંત્રને ડિસ્ટર્બ કરે છે. આ
રોગચાળાને અટકાવવા માટે હજી સુધી કોઇ રસી બની શકી નથી.
ચીનના વુહાન શહેરમાંથી શરૂ થયેલા આ વાયરસનું સંક્રમણ
વિશ્વના ૧૫૦ ઉપરાં ત દેશ ોમાં તે જી થી ફેલ ાઇ રહ્યું છે.
ડબલ્યુએચઓએ તેનું નામ કોવિડ-૧૯ રાખ્યું છે. લેટીન ભાષામાં
કોરોનાનો અર્થ મુકુટ (ક્રાઉન) થાય છે. આ વાયરસના કણો
આજુબાજુમાં ઉભરેલા કાંટા જેવા ઢાંચામાં હોય છે. ઇલેક્ટ્રોન
શૂક્ષ્મદર્શીમાં તેનો આકાર મુકુટ જેવો દેખાય છે. આ વાયરસ પણ
પશુઓ દ્વારા ફેલાયો છે. ચીનના વુંહાન સીફૂડ હોલસેલ માર્કેટમાં
લોકો ખરીદી માટે આવતા હોય છે. આ માર્કેટમાં જીવિત અને
સ્થળ પર વધ કરેલા જાનવરને વેચવામાં આવે છે. અમેરિકન
નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ હેલ્થના એક રિસર્ચમાં કહેવામાં આવ્યું

økwshkík

છે કે કોઇપણ વ્યક્તિના થૂંકમાં આ વાયરસ ત્રણથી ચાર કલાક
જીવિત હોય છે અને હવામાં તરી શકે છે. જો આ કણો દરવાજાના
હેન્ડલ કે લિફ્ટના બટન પર હોય તો તે ૨૪ કલાક સુધી એક્ટિવ
હોય છે. જો સ્ટીલ પર આ કણો ચોંટેલા હોય તો બેથી ત્રણ દિવસ
સુધી એક્ટિવ રહે છે. કપડાં જેવી નરમ જગ્યાએ વાયરસ લાંબા
સમય સુધી રહેતો નથી.
કોરોના પહેલાં કેટલી મહામારી આવી ચૂકી છે...
વિશ્વમાં અત્યારે ખળભળાટ મચાવતા નોવે લ કોરોના
વાયરસનું સંક્રમણ હજી તો ચાલુ છે, પરંતુ વિશ્વના દેશોમાં
વાયરસનો ઇતિહાસ ચોંકાવનારો છે. વિશ્વમાં ભૂતકાળમાં એવા
પાંચ વાયરસ પેદા થયેલા છે કે જેના કારણે કરોડો લોકોના અકાળે
મોત થયાં છે. સૌ પ્રથમ સ્પેનિશ ફ્લૂ કે જેને વિશ્વમાં સૌથી વધુ
ભયાનક માનવામાં આવ્યો હતો. ૨૦મી સદીની એ ઘાતક બિમારી
હતી. ૧૯૧૮ થી ૧૯૧૯ દરમ્યાન ફેલાયેલા આ ફ્લૂના કારણે
અઢી કરોડ લોકોના મોત થયાં હતા. એનસાઇક્લોપિડીયા
બ્રિટાનિકાના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્પેનિશ ફ્લૂના કારણે ભારતમાં
૧.૨૫ કરોડ લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે અમેરિકામાં ૫.૫૦
લાખ લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. બીજો ઘાતક એશિયન ફ્લૂ હતો.
૧૯૫૯માં ઇસ્ટ એશિયામાંથી શરૂ થયેલા આ વાયરસના કારણે
૨૦ લાખ લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. અમેરિકામાં પણ આ
વાયરસના કારણે ૬૮૦૦૦ લોકોના મોત થયાં હતા. ત્રીજો
હોંગકોંગ ફ્લૂ ૧૯૬૮માં ફેલાયો હતો. આ વાયરસની શરૂઆત
ચીનમાંથી થઇ હતી અને ૧૯૭૦ સુધી વાયરસ ચાલ્યો હતો. આ
વાયરસના કારણે ૧૦ લાખ લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. ચોથા
રોગચાળામાં સાર્સ આવે છે જે ૨૧મી સદીનો વાયરસ છે.
૨૦૦૨માં ચીનના ગ્વાંગડોંગમાં સૌ પ્રથમ દેખાયો હતો. એકલા
ચીનમાં ૮૦૦ લોકોના મોત થયાં હતા. જો કે તેને ૨૦૦૩ સુધીમાં
કાબૂમાં લેવાયો હતો. સાર્સ એ કોરોના વાયરસનું સ્વરૂપ કહેવાય
છે. ૨૦૦૯માં વિશ્વમાં પાંચમો વાયરસ સ્વાઇન ફ્લૂ આવ્યો હતો.
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આ વાયરસ મેક્સિકોના લા ગ્લોરિયામાં જોવા મળ્યો હતો.
ભારતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે ૨૦૧૦ના પ્રથમ વર્ષમાં ૧૭૦૦
લોકોના મોત થયાં હતા, ૨૦૧૫નું વર્ષ સ્વાઇન ફ્લૂ માટે સૌથી
ખરાબ હતું. એક જ વર્ષમાં દેશમાં ૧.૩૭ લાખ કેસ નોંધાયા હતા
જે પૈકી ૧૦,૬૦૦ના મોત થયાં હતા. ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના
કારણે ૧૮૦૦ના મોત થયાં છે.
ક્વોરેન્ટાઇન શું છે અને તે ક્યારે પાળવાનું હોય છે...
ભારતમાં કોરોના વાયરસના શંકાસ્પદ દર્દીઓ સાથે પોઝિટીવ
દર્દીઓ મળતાં ક્વોરેન્ટાઇન શબ્દ સંખ્યાબંધ વખત આપણે
સાં ભ ળવા મળી રહ્યો છે. કોરોનાના કહેર સાથે આવે લ ો
ક્વોરેન્ટાઇન શબ્દ ભારતીય કે અંગ્રેજી નહીં પરંતુ ઇટાલિયન છે.
ક્વોરેન્ટાઇનનો અર્થ 'અલગ પાડવું' તેવો થાય છે. ૧૪મી અને
૧૫મી સદીમાં પ્લેગ વખતે સમુદ્રમાં જતાં વાહનોને ૪૦ દિવસ
રોકી રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યારથી ક્વોરેન્ટાઇન શબ્દ પ્રચલિત
થયો. જોકે, કોરોનાનાનું સંક્રમણ રોકવા ક્વોરેન્ટાઇનનો સમયગાળો
૧૪ દિવસનો રાખવામાં આવ્યો છે. ગયા ડિસેમ્બર મહિનામાં
ચાઇનામાં કોરોના વાઇરસ ફેલાયાની જાહેરાત બાદ ચાઇના અને
વિદેશથી ગુજરાતમાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓ સહિતના લોકોને
ક્વોરેન્ટાઇન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. કોરોના
શંકાસ્પદ લોકોને ઘરમાં ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવી રહ્યાં છે. જો
એવો કોઇ વ્યક્તિ ૧૪ દિવસ પહેલાં ઘરમાંથી બહાર નિકળે તો
તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, કારણ કે
તેનાથી અન્ય લોકોને પણ ચેપ ફેલાઇ શકે છે.
શા માટે આપણે બે સપ્તાહ ઘરમાં રહેવું જોઇએ....
આપણે ત્યાં ચાર પ્રકારના લોકો હોય છે જે પૈકી પહેલો A
વાયરસનો પ્રાથમિક વાહક છે અને તેને શોધવો સહેલો છે. Aના
વાહકો મોટેભાગે સારવાર હેઠળ હોય છે. A જ્યારે Cને મળવા
માટે જાહેર સ્થળે જાય છે ત્યારે Bના સંપર્કમાં આવે છે. જ્યારે
A મળવા માટે Cની પાસે પહોંચે છે ત્યારે C આપણે શોધી
શકીએ છીએ. આ C પરિવાર, મિત્ર, સાથી કાર્યકર, પાડોશી કે
નજીકનો હોઇ શકે છે. Cને ક્વોરેન્ટાઇન કરી નિરીક્ષણ હેઠળ
રાખવામાં આવે છે, જ્યારે છેલ્લે D જે ઘરમાં જ રહે છે અને
ક્યારેય બહાર જતો નથી. સમસ્યા એવી છે કે આપણે Bને શોધી
શકતા નથી. કોઇને ખબર પણ નથી કે B કોણ છે. ખુદ B ને પણ
ખબર હોતી નથી. જો એકવાર પણ D ઘરની બહાર જાય અને
બીજા વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવે તો તે નવો B-૨ બની જાય છે.
લોકડાઉન અને નાગરિકોને ક્વોરેન્ટાઇન કરવાનો હેતુ B ને
શોધવાનો છે. કોરોનાનો ઇન્ક્બ
યુ શ
ે ન પિરિયડ મોટેભાગે બે સપ્તાહ
હોય છે. આ બે સપ્તાહમાં B ગ્રુપના લોકોમાં તાવ, શ્વાસ લેવામાં
મુશ્કેલી, શરદી-ખાંસી જેવા લક્ષણો દેખાય છે. આ રીતે આપણે
B ગ્રુપને શોધી શકીએ છીએ અને તેમને અલગ રાખી સારવાર
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કરી શકાય છે. જ્યાં સુધી સંસર્ગ થકી ચેપનો ફેલાવો અટકે નહીં
ત્યાં સુદી વધુ B-૨ ઉભા થતાં ઘટાડી અને અટકાવી શકીએ છીએ.
રાજ્ય સરકાર એટલા માટે જ કહે છે કે એક વ્યક્તિ ખૂબ મોટો
ફર્ક પાડી શકે છે. સંસર્ગમાં ન આવો અને ઘરે રહો, વાયરસનો
ફેલાવો ધીમો પાડો. કોરોના વાયરસ માટેની આપણી સહિયારી
લડત છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે સુરક્ષા માટે બનાવેલી
ગાઇડલાઇનને પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ફોલો કરવું જોઇએ.
કોરોના થાય નહીં તે માટે શું કરશો...
જો તમે પાછલા ૧૪ દિવસમાં વિદેશથી પાછા આવ્યા છો
અથવા તો કોરોના વાયરસથી પ્રભાવિત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા
છો તો તમે આ સૂચનાઓનું પાલન કરો. આ એક ફ્લૂ જેવી
બિમારી છે. જેમાં ઉઘરસ આવે. તાવ આવે અને શ્વાસ લેવામાં
તકલીફ થાય છે. આવું થાય તો સરકારી દવાખાનાનો સંપર્ક કરો.
સરકારની ગાઇડલાઇનનું પાલન કરવાનું રહે છે.
•	હાથ મિલાવવાને બદલે નમસ્તેથી અભિવાદન કરો.
• ભીડભાડથી દૂર રહો, તમે ત્યાં થૂંકવાનું બંધ કરો.
• ૧૪ દિવસ માટે તમામ માટે સંપર્ક સિમિત કરો અને અલગ
રૂમમાં સુવો
• છીંકતી કે ઉઘરસ ખાતી વખતે નાક અને મ્હોં રૂમાલથી ઢાંકો.
•	નિયમિત રૂપે સાબુ અને પાણીથી હાથ વારંવાર ધોવા.
• જે વ્યક્તિને ખાંસી અને તાવના લક્ષણ હોય તેમનાથી સુરક્ષિત
એક મીટરનું અંતર હોવું જોઇએ.
કલમ-144 શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે....
સીઆરપીસીની કલમ-૧૪૪ શાંતિ સ્થાપવા અથવા કોઈમર્જન્સીની સ્થિતિમાંથી બચવા માટે લાગુ કરવામાં આવે છે.જ્યારે
સુરક્ષા સંબધિ
ં ત કોઈ જોખમ સર્જાય છે ત્યારે આ કલમ લાગુ કરવામાં
આવે છે. આ ધારામાં ચાર કે તેથી વધુ વ્યક્તિ એકત્ર થઇ શકતી
નથી. સ્થાનિક જિલ્લા અધિકારી દ્વારા એક નોટિફિકેશન જારી કરવામાં
આવે છે. કલમ ૧૪૪ લાગુ કર્યા બાદ જરૂર પડે તો ઈન્ટરનેટ સેવા
પણ સ્થગિત કરવામાં આવી શકે છે. હથિયારો રાખવા કે ધારણ કરવા
પર પ્રતિબંધ હોય છે. કલમ-૧૪૪ બે મહિનાથી વધારે સમય માટે
લગાવી શકાય નહીં. જો રાજ્ય સરકારને લાગે કે વ્યક્તિના જીવન
પરથી જોખમ દૂર કરવા હજુ પણ તેની જરૂર છે તો તેનો સમય લંબાવી
આપે છે. આ સ્થિતિમાં પણ કલમ-૧૪૪ છ મહિનાથી વધારે સમય
સુધી લગાવી શકાય નહીં, તેના ભંગમાં જેલની સજા છે.
કરફ્યું શું છે અને તે ક્યારે લાગુ કરાય છે...
કોરોના વાયરસના કેસો દેશના ઘણાં રાજ્યોમાં વધી રહ્યાં છે
ત્યારે કેટલાક રાજ્યોએ લોકડાઉનની જગ્યાએ કરફ્યુ નાંખ્યો છે.
સામાન્ય રીતે કોઇ શહેર કે વિસ્તારમાં હિંસાત્મક તોફાનો થતાં
હોય છે ત્યારે તેને શાંત કરવા, ટોળાંને વિખેરવા અને જન સલામતી
માટે કરફ્યુ નાંખવામાં આવે છે. મહામારીના કેસોમાં પણ કરફ્યુનો
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અમલ કરવાનો હોય છે. કરફ્યુમાં બજારો અને જાહેર સ્થળો બંધ
કરી દેવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિમાં સુધારા પ્રમાણે કરફ્યુમાં લોકોને
બહાર નિકળવાની અને ખરીદી કરવાની તબક્કાવાર છૂટ
આપવામાં આવતી હોય છે. કરફ્યુમાં ઘરની બહાર નિકળવા સામે
કાયદેસરની પાબંધી હોય છે. વિશિષ્ટ સંજોગોમાં કરફ્યુ લાદવાનો
પ્રશાસનને કાનૂની અધિકાર મળેલો છે. કર્ફ્યુ દરમિયાન મેડિકલ
સ્ટોર, હોસ્પિટલ, મીડિયા જેવી આવશ્યક સેવાઓ પણ સંજોગો
મુજબ બંધ કરી શકાય છે.અનિવાર્યતા હોય તો પણ પોલીસ
પરમિશન વગર બહાર નીકળી શકાતું નથી. પોલીસ કર્ફ્યુ પાસ
આપે પછી જ બહાર નિકળી શકાય છે.
લોકડાઉન શું છે તેમાં શું થઇ શકે, શું નહીં...
સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાનો કહેર છે. ભારત અને ગુજરાતમાં
પણ કોરોનાના પોઝિટીવ કેસ નોંધાય છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે
પહેલાં ચાર શહેરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટમાં
લોકડાઉન કર્યું હતું પરંતુ બીજા પોઝિટીવ કેસ માલૂમ પડતાં સરકારે
ગાંધીનગર અને કચ્છને લોકડાઉન કર્યું હતું. આમ છતાં લોકોને
ઘરમાં રહેવા માટે રાજ્યના પોલીસ વડા શિવાનંદ ઝાએ ૨૩
માર્ચ ન ી મધરાતથી સમગ્ર ગુ જ રાતને લોકડાઉન કર્યું હતું .
લોકડાઉનમાં તદ્દન અનિવાર્યતા વિના ઘરની બહાર નહીં
નિકળવાનો આદેશ હોય છે. બીજી તરફ ભારતના વડાપ્રધાન
નરેન્દ્ર મોદીએ ૨૪મી માર્ચે રાત્રે સમગ્ર ભારતને ૨૧ દિવસ સુધી
એટલે કે ૧૪મી એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે અને તેના
પરિણામ તેમજ અસરકારકતા ઉત્તમ રહી છે.
આ લોકડાઉન એ એક ઇમરજન્સી સિસ્ટમ છે. જે સામાન્ય
રીતે એક વિસ્તારમાં લોકોને અટકાવી રાખવા માટે વપરાય છે.
આ પ્રોટોકોલ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. લોકડાઉનની
ઘોષણા મોટી દુર્ધટના અટકાવવા માટે કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ
લોકડાઉનનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુદી કોઇ ખૂબ જરૂરી કારણ
ન હોય અથવા તો તબીબી ઇમરજન્સી ન હોય ત્યાં સુધી લોકોએ
તેમના ઘરની બહાર બિલકુલ નિકળવું નહીં. સરકારનો ઉદ્દેશ
એ હોય છે કે લોકોએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું
ટાળવું જોઇએ. ચેપ અટકાવવા માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા
સૂચવવામાં આવતા પગલાંઓનો અમલ કરવો પડે છે. આ
સમયમાં મે ડ ીકલ સ્ટોર ઉપરાં ત દૂ ધ , શાકભાજી કે
જીવનજરૂરીયાતની ચીજવસ્તુઓ માટેની દુકાનો કે સ્ટોક ખુલ્લા
રાખવામાં આવતા હોય છે. સરકારે પેટ્રોલપમ્પ અને બેન્કના
એટીએમ પણ ચાલુ રાખ્યા છે. જો કે પ્રાઇવેટ અને ખાનગી
ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં નિયંત્રણ મૂકવામાં આવે છે. જાહેર સ્થળો બંધ
કરી દેવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ૨૨મીએ
દેશમાં જાહેર કરેલો જનતા કરફ્યુ પણ લોકડાઉનનો પ્રકાર છે
પરંતુ તેમાં સંપૂર્ણ બંધ પાળવાનો હોય છે. સ્વૈચ્છિક સમજદારીની

økwshkík

ઘરમાં રહેવાનો સરકારનો અનુરોધ હોય છે. ઇમરજન્સી વિના
ઘર છોડવાનું હોતું નથી. કોઇ વ્યક્તિ કારણ વિના ઘરની બહાર
નિકળે અથવા તો બહાના બતાવે તો તેની સામે પોલીસ કાર્યવાહી
થઇ શકે છે.
લોકડાઉન વિશ્વના અમેરિકા, ચીન, યુકે, ફ્રાંસ, ઇટાલી, સ્પેન
સહિતના મોટાભાગના દેશોમાં લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
કોરોના વાયરસના જ્યાં કેસો વધી રહ્યાં છે તે વિશ્વના દેશો
લોકડાઉનનું કડકાઇથી પાલન કરાવે છે. અમેરિકામાં નાઇનઇલેવનના આતંકી હુમલા પછી દેશભરમાં ત્રણ દિવસ સુધી
લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું. નવેમ્બર ૨૦૧૫માં પણ પેરિસ
હુમલા બાદ સંદિગ્ધોને શોધવા માટે બ્રુસેલ્સ શહેરમાં લોકડાઉન
થયું હતું. ભારતમાં પણ મોટી આફતમાં શહેરો લોકડાઉન થયેલા
છે. લોકડાઉન દરમિયાન હેલ્થ, ડિફેન્સ, લો એન્ડ ઓર્ડર, મિડીયા
જેવી અનિવાર્ય સેવાઓ ચાલુ રહે છે પરંતુ એ સેવાઓ સાથે
સંકળાયેલા લોકો ઓળખપત્ર વગર બહાર નીકળી શકતા નથી.
ગુજરાત સરકારે અત્યાર સુધીમાં લીધેલા પગલાં
• લોકોને વ્યાજબી દામના માસ્ક અને સેનિટાઇઝર અપાવ્યા
• લોકડાઉનમાં જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓની સુવિધા.
•	કલમ-૪૪માં પોલીસે પાલન કરી લોકોને સાવચેત કર્યા છે.
•	કોરોનાની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે પ્રતિદિન લોકોને અવગત
કરાવ્યા છે.
• રાજ્યમાં લોકડાઉન કરીને લોકોનો સંપર્ક ઓછો કરાવ્યો છે
• રાજ્યની પોલીસને જનતાની સેવામાં તહેનાત રાખી છે
• સ ર કા ર ન ા ઉ ચ્ચ અ ધિકા ર ી ઓ ન ી નિયુ ક્ તિ ક ર ી
જવાબદારી સોંપી.
• મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પોઝિટીવ દર્દીઓ સાથે ચર્ચા કરી છે.
• દર્દીઓ માટે ચાર જગ્યાએ ૨૨૦૦ બેડની સ્પેશ્યલ હોસ્પિટલ
ઉભી કરી છે.
• અમદાવાદમાં ૧૨૦૦ બેડની સ્પેશ્યલ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઇ.
• રાજકોટમાં ૨૫૦ બેડ, વડોદરામાં ૨૫૦ બેડ તથા સુરતમાં
૫૦૦ બેડની ‘ઇન્ફેકશન આઇસોલેશન હોસ્પિટલ.’
• જાહેર સમારંભો, લગ્ન સમારંભો રદ કરવી સોશ્યલ ગેધરીંગ
ઓછું કર્યું છે
મુખ્ય મંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રચાયેલી ટાસ્કફોર્સમાં કોરોના
વાયરસનો સામનો કરવા વિવિધ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
જેમાં આવશ્યક સેવાઓને બાદ કરતા તમામ સરકારી કચેરીઓ
બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જીવન જરૂરિયાતનો પુરવઠો
જળવાઇ રહે તે માટે વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
ગરીબોને અનાજ, કઠોળ, ખાંડ અને મીઠું વિનામુલ્યે વિતરણ
કરવાનો નિર્ણય આ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. •
(લેખક વરિષ્ઠ પત્રકાર છે.)
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વિશેષ

આણંદ નારીગૃહની બહેનો માસ્ક 
બનાવી કોરોના સામે બની સૈનિક

"

ખરીદી કરવા આવતા લોકો વચ્ચે ચોક્કસ
અંતર જળવાય તે માટે માર્ક સર્કલ

"

વિરેન્દ્રસિંહ પરમાર

કોરોનાની મહામારી સામે ટક્કર લેવા સમગ્ર ગુજરાતનું
વહિવટી તંત્ર ટીમ ગુજરાત બનીને સજ્જ થયું છે ત્યારે જિલ્લા
કલેકટરશ્રી ગૌરાંગ મકવાણા દ્વારા દરેક આવશ્યક વસ્તુઓના
ખરીદી કેન્દ્રો પર લોકો વચ્ચે યોગ્ય અંતર જળવાય તે માટે માર્ક
સર્કલ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું. જેના પગલે ભાવનગરની
જનતાના જાન-માલની રક્ષક એવી જિલ્લા પોલીસે આ નવતર
અભિગમની ત્વરિત અમલવારી શરૂ કરી.
કોરોનાની બદી સામેની લડતના ભાગરૂપે ૨૧ દિવસના
લોકડાઉન દરમિયાન કરિયાણાની દુકાનો, મેડિકલ સ્ટોર્સ, દૂધ
કેન્દ્રો, બેન્ક, એટીએમ સહિતની વિવિધ આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ
રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જાહેર જનતા આરોગ્ય સલામતી
સાથે બધી જ આવશ્યક સેવાઓનો લાભ લઇ શકે તે માટે
ભાવનગર જિલ્લા પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોરના
માર્ગદર્શન હેઠળ ભાવનગર જિલ્લા પોલીસે આવશ્યક સ્થળો બહાર
માર્કિંગ સર્કલ બનાવવાનો નવતર અભિગમ હાથ ધર્યો છે.
જ્યાં નાગરિકોની ભીડ થવાની સંભાવના રહેલી છે તેવા
આવશ્યક સેવાના સ્થળો જેવા કે- કરિયાણાની દુકાન, મેડિકલ
સ્ટોર, એટીએમ, દૂધ કેન્દ્રો જેવા આવશ્યક સ્થળોની બહાર સલામત
અંતરે માર્ક સર્કલ બનાવવાની કામગીરી ભાવનગર જિલ્લા પોલીસ
દ્વારા કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કોરોનાની સમસ્યાને વકરતી રોકવાનો
એકમાત્ર સૌથી અસરકારક વિકલ્પ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો છે.
કોરોનાની સમસ્યાને વકરતી અટકાવવા માટે કરાયેલા લોકડાઉન
દરમિયાન આવશ્યક સેવાના કોઇ પણ સ્થળે માનવ સંપર્કથી
કોરોનાનો ચેપ પ્રસરે નહીં તે માટે ભાવનગર જિલ્લા પોલીસે
મહત્વના સ્થળોએ સલામત અંતરે માર્ક સર્કલ બનાવવાની મુહિમ
છેડીને જનતાની સુખાકારી પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા ફરી
એકવાર પૂરવાર કરી છે. •
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અમિતસિંહ ચૌહાણ

કુદરતી આપદા હોય કે માનવસર્જિત, દરેક સમસ્યામાંથી
માનવજગતને ઉગારવા નારીશક્તિ વ્હારે આવી જ છે. સમગ્ર
વિશ્વમાં હાલમાં કોરોનાની મહામારી સામે જંગ ખેલી રહયું છે,
ત્યારે ગુજરાતના આણંદ જિલ્લામા આ જંગ પૂરતી તકેદારી સાથે
વહિવટીતંત્ર લડી રહયું છે. કોરોના વાયરસના બચાવ માટે
વ્યક્તિએ પોતે પણ માસ્ક પહેરવાની જરૂરીયાત છે, જેથી માસ્કની
માંગ એકાએક વધી જતા તેની માંગ સામે પુરવઠાને પહોંચી
વળવાની જરૂરીયાત ઉભી થઇ છે. આ બાબતને ધ્યાને રાખી
જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા માસ્કનો પુરવઠો જળવાઇ રહે તે માટે
આગોતરું આયોજન કરવામાં આવી રહયું છે. જિલ્લામાં આ
આયોજનને ધ્યાને રાખી જરૂરીયાત મુજબના સારી કવોલીટીના
અને સસ્તા માસ્ક પુરા પાડવાનું બીડું આણંદ શહેરમાં આવેલા
નારી ગૃહની બહેનોએ ઝડપ્યુ છે. મહિલા અને બાળ વિકાસ
વિભાગ હેઠળનાં જાગૃત મહિલા સંગઠન, આણંદ દ્વારા સંચાલિત
સ્વધાર ગૃહ(નારી ગૃહ)માં નિવાસ કરતી મહિલાઓ દ્વારા માસ્ક
બનાવવાની કામગીરી હાથ ઘરવામાં આવી છે. આ નારી ગૃહ
દ્વારા અત્યાર સુધી ૩૦૦૦થી વધુ માસ્ક બનાવીને કોરાના સામન
ે ાં
જંગમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે. આ અગાઉ પણ ભૂકંપ અને
સુરત હોનારત વખતે નારી ગૃહની નિવાસી મહિલા દ્વારા ફૂડ
પેકેટ તૈયાર કરી ફાળો આપીઓ હતો. નારીગૃહના શ્રીમતી
પ્રવિણાબેન મહિળાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે કોટનના કપડામાંથી
અને ખાસ કરીને સફેદ કલરનાં માસ્ક બનાવીએ છીએ. જે વોશેબલ
છે અને ટકાઉ પણ છે. સફેદ રંગના કારણે ગરમીના સમયે
સૂર્યપ્રકાશથી પણ રક્ષણ મળશે. માસ્ક બનાવીને આણંદ જિલ્લા
વહીવટી તંત્ર, જિલ્લાની સેવાભાવી સંસ્થાઓ તેમજ કંપનીઓમાં
વિતરણ કરવામાં આવનાર છે. •
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કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીના સમયે પોલીસ કર્મયોગીઓની ઋજુતા
"

હેતલ દવે

સમગ્ર દેશ અને દુનિયા આજે કોરોનાની મહામારી સામે લડી
રહી છે. તેવા સમયે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ ન વધે અને લોકોનું
આરોગ્ય જળવાઈ રહે તે માટે રાજય સરકારના વિવિધ વિભાગો
મુખ્યમંત્રીશ્રીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ કટીબધ્ધ બની કાર્ય કરી
રહયા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ
મહામારીના સમયમાં જિલ્લા પોલીસ
અધિક્ષકશ્રી મહેન્ દ્ર બગડીયાના
માર્ગદર્શન નીચે જિલ્લાના પોલીસ
કર્મીયોગીઓ લોકોમાં ભય ન ફેલાય
અને લોકડાઉનનો કડક અમલ થાય તે
માટે કાર્યરત છે.
જિલ્લામાં લોકડાઉનના સમય
દરમિયાન કોઈપણ વ્યક્તિ ઘરની બહાર ન નિકળે તેની તકેદારીની
સાથે દિવસ રાત જોયા વિના જિલ્લા બહારથી આવતા વાહનોના
ચેકીંગની કામગીરી કરી રહેલા પોલીસ કર્મીઓએ રાજ્ય સરકારની
સંવેદનશીલતાના ધ્યેય મંત્રને સાર્થક કરતુ કાર્ય કરી સાચા અર્થમાં
પોલીસ પ્રજાની મિત્ર છે તે પૂરવાર કર્યું છે.
વાત એવી છે કે, કોરોનાની મહામારીને નાથવા પહેલા રાજ્ય
સરકાર દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા
સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન જાહેર કરી લોકોને બહાર ન નિકળવા
અનુરોધ કરવામાં આવ્યો. ગુજરાતની આવી પરિસ્થિતિમાં રાજકોટ
અને મોરબી જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એકમો બંધ થતાં તેમાં કામ
કરી રહેલા પરપ્રાંતિય મજૂરો તેમના પરિવાર સાથે વતન જવા
માટે નિકળી પડયા. પરંતુ વાહન વ્યવહાર બંધ થતાં તેમના માટે
વતન જવાની વિકટ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ. આવા સમયમાં વતન

"

પહોંચવા માટે તેમણે પગપાળા જ વતનની વાટ પકડી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના એલ.સી.બી. ના પોલીસ ઈન્સ્પેકટરશ્રી
દિપક ઢોલના જણાવ્યા પ્રમાણે સુરન્ે દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા,
સાયલા અને માલવણ હાઈવે ઉપર પેટ્રોલીંગ કરી રહેલા અમારા
પોલીસ કર્મીઓએ છેલ્લા ત્રણ – ચાર દિવસ દરમિયાન રાજકોટ
– મોરબી જિલ્લામાંથી આવતા ગરીબ
– મજૂર પરિવારોને જોયા, અલગ –
અલગ સમયે, અલગ – અલગ રીતે
પગપાળા આવી રહેલા આ પરિવારના
સદસ્યો મહામારીની આ પરિસ્થિતિથી
ખૂ બ જ ગભરાઈ ગયા હતા. આ
ગભરાયેલા પરિવારોના સદસ્યોને
પોલીસ કર્મીઓએ સાંત્વના આપી.
ત્યારબાદ તેમની આપવીતી જાણી ત્યારે તેમને ખબર પડી કે, આ
પરિવારો તેમના વતન જવા માટે ભૂખ્યા – તરસ્યા જ ચાલી રહયાં
છે. ફરજ પરના પોલીસ કર્મીઓએ તુરંત જ સ્થાનિક વેપારી મંડળ
અને સ્વૈચ્છીક – સેવાભાવી તથા ધાર્મિક સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરી આ
પરિવારોના સભ્યો માટે જરૂરી પીવાનું પાણી અને ભોજનની વ્યવસ્થા
કરી. ત્યારબાદ તેમના માટે જરૂરી વાહનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી
જુદા જુદા વાહનોમાં જરૂરી અંતર જળવાઈ રહે તે રીતે તેમને
તેમના વતન મોકલવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ચારેક દિવસ દરમિયાન
આવા ગરીબ પરિવારના ૧૩૦૦ થી વધુ લોકોને પોલીસના આ
કર્મયોગી અધિકારી - કર્મચારીઓ દ્વારા જરૂરી તમામ સહકાર
આપીને કોરોનાની આ મહામારીના સમયમાં રાજ્ય સરકારની
સંવેદનશીલતાને સાચા અર્થમાં ઉજાગર કરવાની સાથે તેમનામાં
રહેલી ઋજુતાના દર્શન કરાવ્યા છે. •

વાત છે... પોરબંદરના બે સગર્ભા મહિલા તબીબોની

નરેશ મહેતા

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાઇરસનો
કહેર છે ત્યારે આ મહામારીની લડાઇમાં
પોતાના સ્વાસ્થ્યની પરવાહ કર્યા વગર
દરદીઓની સેવા કરી રહેલા તબીબો,
મેડીકલ-પેરા મેડિકલ સ્ટાફના બાંધવો
સાચા લડવૈયાઓ છે. પોરબંદરમાં બે
મહિલા તબીબ સગર્ભા હોવા છતા સેવાને
મહત્વ આપીને સાવચેતી સાથે નિષ્ઠાપૂર્વક
ફરજ બજાવી રહી છે.
પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય

વિભાગ RBSKમાં સેવા આપી રહેલા
પોરબંદરના ડો. ડિમ્પલબહેન પંડ્યા અને
ડો. મનાલીબહેન ભટ્ટ હાલ સર્ગભા છે
આમ છતા તેઓએ રજા મુકી નથી તેઓ
બન્ને હોમ ક્વોરન્ટાઇન લોકોની દેખરેખ
અંગન
ે ા રિપોર્ટ તેમજ જરૂરી અહેવાલ અને
વહિવટી તેમજ સેવાકીય કામગીરી કરી
રહ્યા છે. ડો. ડિમ્પલબહેન પંડ્યાએ જણાવ્યુ
હતુ કે, અમે આવી પરિસ્થિતિમાં અમારું
કામ કરી રહ્યા છે આ એક દેશ સેવાનો
અવસર છે. લોકોએ સ્વયંશિસ્ત કેળવીને
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લોકડાઉનમાં ઘરમાં જ રહેવુ જોઇએ.
જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી એ. જી.
રાઠોડે જણાવ્યુ હતું કે, સમગ્ર જિલ્લામાં
તબીબો અને કર્મચારીઓ ટીમવર્કથી કામ
કરી રહ્યા છે. ડો. ડિમ્પલબહેન અને ડો.
મનાલીબહેન પ્રેરણારૂપ કામગીરી કરી
રહ્યા છે. જિલ્લાનો આરોગ્ય સ્ટાફ ખડેપગે
છે. જિલ્લામાં લોકો વધુ ને વધુ આ
રોગચાળાથી સાવચેત થાય, કેન્દ્ર અને
રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપાયેલી માર્ગદર્શિકા
પ્રમાણે તકેદારી રાખે તે જરૂરી છે. •

વિશેષ

રાજ્યના ખૂણે ખૂણામાં કોરોના સામે જંગ લડતા ગુજરાતી બાંધવો

ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વ નોવેલ કોરોના વાયરસ સામે બાથ ભીડી રહ્યું છે. આ વાયરસને નાથવા માટે સાવચેતીમાં
સૌથી મોટી સલામતી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર દેશને લોકડાઉન કરવાની જાહેરાત કરી. ભારત
સરકાર અને રાજ્ય સરકારે કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે સત્વરે નક્કર પગલાં લીધા છે. રાજ્યના બધા જિલ્લાઓમાં
ડોક્ટરો, સુરક્ષાકર્મીઓ અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર તનતોડ મહેનત કરી રહ્યાં છે.
શરૂ થયેલી કરોના મહામારીએ વિશ્વ આખાને મહાસંકટમાં મૂકી
સુરત
દીધું છે. ગુજરાતમાં સંવેદનશીલ મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજયભાઈ
રૂપાણીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં
યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરી છે. ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય
વિભાગ તરફથી જામનગર સહિતના દરેક જિલ્લાઓમાં
મહામારીને આગળ વધતી અટકાવવા માટે જે એક્શન પ્લાન
અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તેના માટે જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર,
આરોગ્ય તંત્ર, પોલીસ તંત્ર, સરકારી હોસ્પિટલનું તંત્ર ખૂબ ચીવટ
સાથે અને એકસૂત્રતાથી કાર્યક્ષમ રીતે કામગીરી કરી રહ્યું છે.
કોરોના વાઇરસ મહામારીનું સંક્રમણ ફેલાતું અટકે એ હેતથુ ી
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશવાસીઓને બચાવવા લોકડાઉન
અમલમાં મુક્યું છે, ત્યારે વનમંત્રીશ્રી ગણપતસિંહ વસાવાના વડપણ
હેઠળ જીવન જરૂરિયાત માટેની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની કીટ
તૈયાર કરી અગ્રણી સર્વશ્રી દિલિપસિંહ રાઠોડ, શ્રી રાકેશ સોલંકી
તથા તરસાડી નગરપાલિકા પ્રમુખશ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ, તરસાડી
સંગઠન પ્રમુખશ્રી દેવેન્દ્રસિંહ ચૌહાણની ટીમ દ્વારા તરસાડીમાં પાંચ
હજાર કીટ, કોસંબામાં ત્રણ હજાર, ઝંખવાવમાં એક હજાર,
ઉમરપાડામાં એક હજાર કીટો મળી કૂલ ૯૦૦૦ કીટોનું જરૂરિયાતમંદ
શ્રમજીવી પરીવારોને વિતરણ કરાયું હતું. ઉપરાંત લોકડાઉન
દરમિયાન સેવામાં તૈનાત પોલિસ, મેડિકલ સ્ટાફ, સફાઈ કામદાર
તથા મિડીયાકર્મીઓને ફેસ માસ્કનું વિતરણ કરાયું હતુ.ં તેઓના
સેવાકીય કાર્યને બિરદાવી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતુ.ં

જામનગર

જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલ ખાતે કોરોના વાયરસની
મહામારી સામે લડવા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી તૈયારીઓનું
નિરીક્ષણ રાજય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ કર્યું હતું. ચીનથી

ભાવનગર

રાજ્યમંત્રી સુશ્રી વિભાવરીબેન દવેએ શહેરના ભરતનગરમા
આવેલ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર તેમજ સુભાષનગરના હેલ્થ
સેન્ટરની સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી. લોકોને સર.ટી.હોસ્પિટલ કે
અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલમા દૂર સુધી ન જવુ પડે તેમજ ઓ.પી.
ડી. સુવિધા સહિતની તમામ સગવડતા મળી રહે તે માટે યોગ્ય
કાર્યવાહી હાથ ધરવા સૂચન કર્યું હતુ. તેમજ આ સેન્ટરોમા ચાલી
રહેલ કામગીરી વિશે માહિતી મેળવી જરૂરી માર્ગદર્શન પુરૂ પાડ્યુ
હતુ. કોરોના સંક્રમણને આગળ વધતું અટકાવવા સરકાર દ્વારા
લોકડાઉનની જાહેર ાત કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન
જરૂરિયાતમંદ તેમજ ગરીબ પરિવારોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી
ઊભી ન થાય તે માટે સરકાર દ્વારા અનેકવિધ પગલાં લેવામાં આવી
રહ્યા છે. જિલ્લામાં અનેક સંસ્થાઓ તેમજ લોકો દ્વારા ગામે ગામ
મદદનો હાથ લંબાવાઈ રહ્યો છે અને જરૂરિયાતમંદોને આ મુશ્કેલ
ઘડીમાં સહારો પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે.

દાહોદ

દાહોદ નગરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને રોકવા માટે
નગરપાલિકા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી ડિસઇન્ફેક્શનની
કામગીરી ૭૫ ટકાથી વધુ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. પોણા ભાગના
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વિશેષ
તેમજ પ,૩૯,૩૪૬ લીટર દૂધનું વેચાણ કરાયું હતું.
કપરાડા તાલુકાના ખુંટલી, આમધા, નળી મધની સહિત દરેક
દૂધ મંડળીઓમાં દૂધ ભરવા માટે આવતા સભાસદોમાં એક મીટરનું
અંતર જળવાઇ રહે તે માટે એક મીટર અંતરના ગોળ કુંડાળા
કરવામાં આવ્યા છે. ખુંટલી ગામની જ એક નાની બાળા ઇશા
જણાવે છે કે, હું ચોથા ધોરણમાં ભણું છું. અમે ઘરના બધા જ
સાબુથી હાથ ધોઇને ઘરમાં આવીએ છીએ.
દાહોદમાં ડિસઇન્ફેક્શન કરી દેવામાં આવ્યું છે. દાહોદના તમામ
વિસ્તારોમાં ફોગિંગની કામગીરી પણ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. મુખ્ય
અધિકારી શ્રી અતુલ સિંહાએ જણાવ્યું કે, દાહોદ નગરપાલિકા
દ્વારા ગત તા. ૨૨થી સમગ્ર નગરમાં ડિસઇન્ફેક્શનની કામગીરી
હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં બે ફાયર ફાયટર, જેટિંગ મશિન
અને ૧૦ સ્પ્રેઇંગ મશિનને કામે લગાડવામાં આવ્યા હતા. પાણી
સાથે સોડિયમ હાયપોક્લોરાઇટ નામનું રાસાયણ ઉમેરી તેનો
છંટકાવ કરવામાં આવે છે. ફાયર ફાયટરમાં સવાસો લિટર જેટલું
રાસાયણ ઉમેરવામાં આવે છે અને તે બાદ તેથી નગરની ગલીઓ,
ઓટલાઓ, દિવાલો ઉપર સ્પ્રે કરવામાં આવે છે.

ગાંધીનગર

અમરેલી

કોરોના વાયરસથી લોકોને બચાવવા માટે ગાંધીનગર જિલ્લા
વહીવટી તંત્ર દ્વારા જિલ્લા કલેકટર શ્રી ડૉ. કુલદીપ આર્યના
માર્ગદર્શન હેઠળ નક્કર પગલાં લેવામા આવે છે. ગાંધીનગર
જિલ્લામાં મોલ અને રેસ્ટોરન્ટને બંધ રાખવાનો આદેશ જિલ્લા
કરવામાં આવ્યો છે. વાયરસના ભયમાં લોકોનું જનજીવન ખોરવાઇ
ન જાય તે માટે જીવન જરૂરિયાતવાળી ચીજ વસ્તુઓની કિરાણા
સ્ટોર્સ જેવી દુકાનો ખુલ્લી રાખવામાં આવી છે જેથી લોકોને કોઇ
મુશ્કેલી ન પડે. રેશનકાર્ડની દુકાનમાંથી અગામી માસનો અનાજ
અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓનો જથ્થો એડવાન્સમાં આપી દેવામાં
આવે છે. દવાની દુકાનો ખુલ્લી રાખવાની છુટ જિલ્લા વહીવટી
તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે.

વલસાડ

કોરોના વાયરસને ફેલાતો અટકાવવા સંદર્ભે પાલનપુર મુકામે
કલેકટરશ્રી સંદીપ સાગલેના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લાના ખાનગી
તબીબોની બેઠકમાં, કોરોના વાયરસ ફેલાતો અટકાવવા માટે
સોશ્યલ ડિસ્ટન્સની બાબત ઉપર વિશેષ ભાર મુકી એ માટે નક્કર
પગલાં ભરવામાં આવે એ પ્રકારનુ આયોજન સુનિશ્ચિત કરવામા
આવ્યુ છે. ઇમરજન્સી સારવાર સિવાય ઓ.પી.ડી. બંધ રાખવા
તેમણે ખાનગી તબીબોને જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ અનુરોધ કર્યો હતો.
સામાન્ય બિમારીના કિસ્સામાં ઘેરબેઠા દર્દીને ફોનથી સલાહ અને
માર્ગદર્શન આપી લોકો સાથે અંતર જળવાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા
યોજવા તેમણે તબીબોને જણાવ્યું હતુ. બેઠકમાં કલેકટરશ્રીએ
સરકારી ધારાધોરણ પ્રમાણે વળતર આપવાની વાત તબીબોને
કરતાં તબીબોએ આ મહામારીની પરિસ્થિતિમાં વિનામૂલ્યે સારવાર
આપવાની કલેકટરશ્રીને ખાતરી આપી હતી.

જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા અમરેલી જિલ્લામાં રોજગારી માટે
રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી આવેલા
પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને પોતાના વતનમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા
છે. આ ભગીરથ કાર્ય માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા એસ.ટી. બસ
મારફતે શ્રમિક તેમજ તેમના પરિવારને પોતાના ઘર સુધી
પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અમરેલી એસ.ટી.ના
વિભાગીય નિયામક શ્રી ચારોલા જણાવ્યુ હતુ કે, આ કાર્ય માટે
અમરેલી ડેપોમાંથી છ બસ ફાળવવામાં આવી હતી. આ છ બસ
દ્વારા રાજસ્થાન બોર્ડર(આબુરોડ) પર ૨૦૨ લોકોન,ે પીટોલ બોર્ડર
પર ૮૨૧ લોકોને તેમજ રાજ્યના અંતરિયાળ વિસ્તારો જેમ કે,
દાહોદ, ઝાલોદ અને હિંમતનગર આસપાસના વિસ્તારોમાં ૩૧
લોકો મળીને કુલ આશરે ૧૦૫૪ પરપ્રાંતીય શ્રમિકો તેમજ તેમના
પરિવારને પોતાનાં વતન પહોચાડવામાં આવ્યા હતા.
વલસાડ જિલ્લામાં નોવે લ કોરોના વાયરસના ફેલ ાવા
અટકાવવાના થઇ રહેલા પ્રયાસોના સંદર્ભે હાથ ધરાયેલી કામગીરી
પૈકી લોકોને હાલાકી ન પડે તે માટે ઘનિષ્ઠ પગલાં લેવામાં આવ્યા
છે. ૨૧,પ૨૬ ઘરવિહોણા લોકોને વિનામૂલ્યે ફૂડ પેકેટસનું વિતરણ,
૮૦૦ કિ.ગ્રા. ટામેટા અને ૭૪૭૬ કરિયાણા કીટનું સ્લમ
વિસ્તારમાં વિતરણ જ્યારે ૧૪ હજાર શહેરીજનોને વેજીટેબલ
ઓન વ્હીક્લસ હેઠળ ઘરઆંગણે શાકભાજી અને ફળફળાદિનું
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બનાસકાંઠા

બોટાદ

નોવેલ કોરોના વાયરસ COVID-૧૯ના સંક્રમણને ધ્યાને
લેતા તકેદારીના ભાગરૂપે લોકોની વધુ અવર-જવર વાળા જાહેર
અને ખાનગી સ્થળોએ વાયરસને ફેલાવતો અટકાવવા માટે બોટાદ
જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારમાં નિયંત્રણો મુકવા અધિક જિલ્લા
મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી બી.એન. પટેલે જાહેરનામું બહાર પાડયું હતું. આ
જાહેરનામામાં જણાવ્યા પ્રમાણે સમગ્ર બોટાદ જિલ્લામાં જાહેર
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વિશેષ
સ્થળોએ સક્ષમ સત્તાધિકારીની પૂર્વ લેખિત પરવાનગી વગર
કોઈપણ પ્રકારની સભા, સરઘસ, સંમેલન કે મેળાવડા, લોકમેળા,
ધાર્મિક સભાઓ, કથા-સપ્તાહો કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો
એકત્રિત થાય તે વ ા કોઈ આયોજન કરવા નહી કે આવા
આયોજનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ હાજર રહેવું નહી એમ સ્પષ્ટ
આદેશો કરી એનો ચુસ્ત અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

પોરબંદર

પોરબંદર એસટીના સહયોગથી પોરબંદર થી ૧૫ એસ.ટી.
બસ તેમજ જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોમાંથી ૫૦૦ મજૂરોની ૭ બસ
મજૂરના વતન તરફ રવાના કરવામાં આવી હતી તેનું સંકલન
પ્રાંત અધિકારી શ્રી કે.વી.બાટી દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડી.
એન.મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું. પોરબંદર
લાયન્સ ક્લબના શ્રી હિરલબા જાડેજા અને તેમના સહયોગીઓ
દ્વારા શ્રમિકો માટે ફૂડ પેકેટ તેમજ પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં
આવી હતી. પોરબંદરથી શ્રમિકોને રવાના કરતા પૂર્વે પોરબંદરના
દોઢસો જેટલા શ્રમિકોને સાંદીપની હરિ મંદિર ખાતે ભોજનની

વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી અન્ય રેવન્યુ કર્મચારી અને
પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ જરૂરી ફરજ બજાવવામાં આવી હતી.

સાબરકાંઠા

દેશમાં નોવેલ કોરોનાના સંક્ર્મણને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ
મોદી દ્વારા ૨૧ દિવસનું લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે
સાબરકાંઠા જિલ્લાવાસીઓને જીવન જરૂરીયાતની ચીજવસ્તુઓ મળી
રહે તે માટે જિલ્લા કલેકટર શ્રી સી.જ.ે પટેલની અધ્યક્ષતામાં સાબરકાંઠા
જિલ્લાના ગામોના સરપંચો સાથે બેઠક કરી હતી. કલેકટરશ્રી સી. જે.
પટેલે જણાવ્યું હતું કે જયાં ભીડ એકત્ર થતી હોય ત્યાં રોગના સંક્રમણની
શક્યતાઓ વધી જતી હોય છે તથે ી જિલ્લામાં હાલ કરીયાણા,
શાકભાજી અને દૂધના સ્ટોલ ઉપર ભીડ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થતી
હોવાનું ધ્યાને આવતા આ વિતરકો ગ્રાહકોને ઘરે બેઠા જ સામાન
પહોચાડે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા યોજવાની દિશામાં જિલ્લા વહિવટી
તંત્ર દ્વાર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પાટણ

આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નોવેલ કોરોના વાયરસ સંક્રમણની
શક્યતાઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જેના
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ભાગરૂપે પાટણમાં ટેકો પ્લસ આધારીત હાઉસ ટુ હાઉસ સરવેનો
બીજો તબક્કો પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે ત્યારે જિલ્લામાં
શંકાસ્પદ કોરોના વાયરસના વધુ ૦૫ વ્યક્તિઓના ટેસ્ટ સેમ્પલ
લેવામાં આવ્યા છે. લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે જિલ્લામાં શંકાસ્પદ
કોરોના વાયરસ સંક્રમિત વ્યક્તિઓને આઈસોલેટ કરી તેમના
ટેસ્ટ સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં શંકાસ્પદ
કોરોના વાયરસ ટેસ્ટ કરવા માટે લેવામાં આવેલા કુલ ૧૮ ટેસ્ટ
સેમ્પલ નેગેટીવ આવ્યા હતા

મહિસાગર

સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાવાયરસ (COVID-૧૯)
સામે સાવચેતીના પગલારૂપે જેની ગંભીરતાને ધ્યાને લેતા તેના
સંક્રમણને નાથવા માટે અનેકવિધ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
સમગ્ર વિસ્તારમાં દવાનો છંટકાવ અને સેનિટાઇઝશ
ે નની કામગીરી
યુધ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે.

નવસારી

નોવેલ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા માટે નવસારી
જિલ્લા કલેકટર શ્રી આદ્રા અગ્રવાલ અને જિલ્લા વિકાસ
અધિકારીશ્રી પ્રશસ્તિ પારીકના માર્ગદર્શન હેઠળ વહીવટીતંત્ર દ્વારા
વ્યાપક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. નવસારી જિલ્લામાં કોરોના
વાયરસની માહિતી માટે કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
કોરોના મહામારી સામે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સરકારી અને
ખાનગી હોસ્પિટલોમાં આઇસોલેશન વોર્ડની વ્યવસ્થા ઉભી
કરવામા આવી છે. લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે જિલ્લા
વહીવટીતંત્ર દ્વારા હોર્ડિગ્સ, બેનર, પેમ્ફલેટનો વ્યાપક ઉપયોગ
કરવામાં આવ્યો છે.

આણંદ

આણંદ જિલ્લાના વડોદ ક્લસ્ટરની ગોપાલપુરા પ્રાથમિક
શાળાના આચાર્યાએ બાળકોને ઘરે બઠે ા ડિજીટલી પ્રશિક્ષીત કરવાનું
બીંડુ ઉપાડ્યુ છે. ગોપાલપુરા પ્રાથમિક શાળાના ૨૦૦ જેટલા
વિધાર્થીઓના માતા-પિતાનું સહિયારી વોટ્સગ્રુપ બનાવીને તેમાં
શિક્ષણને લગતી વિવિધ પોસ્ટ મુ ક વામાં આવે છે. આ
વોટ્સઅપગ્રુપમાં ગોપાલપુરા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા
બનાવવામાં આવતા વિડીયો લેકચર, યુ-ટ્યુબનો ઉપયોગ કરીને
વિડીયો લેક્ચર, તેમજ જ્ઞાન સાથે ગમ્મતની રમતો અને શિક્ષણને
લગતી અનેકવિધ પ્રવૃતિઓ કરાવવામાં આવે છે. શાળાના આચાર્ય
દ્વારા ગૃહકાર્ય કરાવવા માટે સૂ ચ નો આપવામાં આવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી દ્વારા
પણ લોકડાઉનના સમયે શાળાઓ બંધ છે ત્યારે ટેલીવીઝનના
માધ્યમથી બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યુ છે.
તેના જ ભાગરૂપે આણંદ જિલ્લા શિક્ષણ તંત્રએ ડિઝીટલ માધ્યમનો
ઉપયોગ કરી શિક્ષણ આપવાનો અભિગમ અપનાાવ્યો છે. •
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માર્ગદર્શિકા

કોરોના (Covid 19)ના સંક્રમણ દરમિયાન
વ્યકિતગત સંભાળ માટે આયુર્વેદ થકી
રોગ પ્રતિકાર શકિત વધારવા માટેના પગલાં
આયુષ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્દારા ખાસ કરીને શ્વસનતંત્ર સંબધિત આર�ોગ્યની જાળવી
માટે રક્ષણાત્મક પગલાં અને ર�ોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા નીચે મુજબ વ્યકિતગત
સંભાળ માટે ની માર્ગદરશિ ્કા સૂચવેલ છે .
સામાન્ય પગલાંઓ

•	દિવસભર ગરમ પાણી પીવું.
• આયુષ મંત્રાલયે સૂચવેલ યોગાસન, પ્રાણાયામ અને ધ્યાનનો
દૈનિક અભ્યાસ (ઓછામાં ઓછા ૩૦ મિનિટ માટે)

(#YOGAatHome #StayHome
#StaySafe)
• હળદર, જીરું, ધાણા અને લસણનો રસોઈમાં ઉપયોગ કરવો

રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટેના આયુર્વેદિક પગલાં

•	સવારે એક ચમચી (૧૦ ગ્રામ) ચ્યવનપ્રાશ, (ડાયાબિટીઝના
દર્દીઓએ free sugar ચ્યાવનપ્રાશ લેવો જોઈએ)
• હર્બલ ટી/ઉકાળો -તુલસી-તજ-કાળા મરી- સૂંઠ અને
કાળીદ્રાક્ષમાંથી બનાવેલ હર્બલ ચા / ઉકાળો પીવો (દિવસમાં

એક કે બે વાર, ગોળ અને અથવા તાજા લીંબુનો રસ- જરૂર
હોય તો ઉમેરી શકાય.)
• ગોલ્ડન મિલ્ક- અડધી ચમચી હળદર ૧૫૦ મિલી ગરમ
દૂધમાં -દિવસમાં એક કે બે વાર.

સરળ આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પધ્ધતિ

• Nasya - બંને નસકોરામાં તલનું તેલ / નારિયેલનું તેલ
અથવા ઘી લગાવો- સવાર અને સાંજ
• કોગળા કરવા- ૧ ચમચી તલ અથવા નારિયેલનું તેલ મોંઢામાં

લઈ ૨ થી ૩ મિનિટ રાખવું અને પછી કાઢી નાંખી (પીવુ
નહી) પછી ત્યારબાદ ગરમપાણીના કોગળા કરવા દિવસમાં
એક કે બે વાર કરી શકાય.

સુકી ઉધરસ / ગળામાં બળતરા થતી હોય ત્યારે

• તાજા ફુદીના ના પાંદડા અથવા અજમાના ગરમ પાણીની
વરાળનો નાસ લેવો

• લવિંગ પાવડર સાકર અથવા મધ સાથે મિક્ષ કરી લઇ
શકાય છે.

ઉધરસ અથવા ગળામાં બળતરાના કિસ્સામાં દિવસમાં એક વખત.
આ પગલાં સામાન્ય રીતે સામાન્ય સુકી ઉધરસ અને ગળાની બળતરાની સારવારમાં કરી
શકાય પરંતુ આ લક્ષણો ચાલુ રહે તો ડોકટરોની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે
ઉપરના પગલાં વ્યક્તિ પોતાની સુવિધા અનુસાર અનુસરી શકે છે.

નોંધઃ- ઉપરોક્ત પગલા (માર્ગદર્શિકા) કોરાના (COVID 19)ની સારવાર હોવાનો દાવો કરતું નથી.
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