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અખબારી યાદી           તા. ૦૩-૦૪-૨૦૨૦ 

 

 આજરોજ ગજુરાત �દેશ ક��ેસ સિમિત ખાતે પ!કાર પિરષદને સબંોધન કરતા ગજુરાત 

�દેશ ક��ેસ સિમિતના �મખુ(ી અિમત ચાવડાએ જણા/યુ ં હત ુ ં કે, સમ� િવ4 કોરોના સામેની 

લડત અને સઘંષ7મા ં જોડાયુ ં છે. તા. ૩૦મી 9:યઆુરીના રોજ WHO ;ારા એડવાઈઝરી બહાર 

પાડવામા ં આવી હતી કે, કોરોના વાયરસથી સતક7તા રાખવાની જ?રીયાત છે. સરકારની આ 

પહલેી ભલૂ થઈ કે, આ એડવાઈઝરીને ગભંીરતાથી લઈને D પણ ઈ:ટરનેશનલ Fલાઈટ દેશમા ં

આવે એના પેસે:જરોની એરપોટ7 પર જ ચકાસણી કરવામા ંઆવી હોત, ટેGટHગ કરવામા ંઆ/યા 

હોત. Iવોરો:ટાઈન કરવામા ંઆ/યા હોત તો કોરોના વાયરસને દેશમા ં�સરતો અટકાવી શJા 

હોત. Kયારબાદ ૧૨મી ફેNઆુરીએ (ી રાહુલ ગાધંીએ પણ સરકારનુ ં Qયાન દોયુR. અલગ અલગ 

િનSણાતંો ;ારા પણ Qયાન દોરવામા ંઆ/યુ ં પરંત ુસરકારે ગભંીરતાથી ના લેતા ધીમે ધીમે આ 

વાયરસે દેશમા ં ભરડો લીધો છે અને તેના કારણે આપણે D આકરા પગલા ં કહી શકાય તેવા 

જનતા કફTુ7 અને ૨૧ િદવસના લોકડાઉનનો �9 સામનો કરી રહી છે. તેવા સજંોગોમા ંસરકાર, 

વહીવટી ત!ં ;ારા D પણ આદેશો થયા તેમા ંક��ેસ પVનુ ંસપંણૂ7 સમથ7ન છે. જનતા કફTુR થી 

લઈને લોકડાઉન સધુીના તમામ પગલામંા ં ક��ેસના આગેવાનોથી લઈને કાય7કરો સધુી સૌએ 

સહયોગ આZયો છે. 

 વધમુા ં(ી અિમત ચાવડાએ જણા/યુ ંહત ુ ંકે,  ૨૪ માચ\ 9હરેાત થઈ Kયારબાદ ૨૫મી માચ\ 

ક��ેસનુ ં �િતિનધી મડંળ રા_યના મુ̀ યમ!ંી(ી િવજય ?પાણીને મaય ુ અને સપંણૂ7 સહકારની 

ખાતરી આપી �9લVી સચૂનો આZયા અને મુ̀ યમ!ંી(ીએ પણ તે સચૂનોનો Gવીકાર કયb. 

લોકોને િનશdુક રાહત-મદદ આપવાની, ખેડૂતોને િધરાણની ચકૂવણીની મદુતમા ં વધારો કયb. 

વQૃધ, િવધવા તથા અ:ય પે:શન ધારકોને એડવા:સમા ં પે:શનના આપવાની સચૂનનો અમલ 

કયb. અચાનક લોકડાઉનથી રોજનુ ંકમાઈને ખાનારા, ગરીબ, સામા:ય-મQયમ વગ7 અને ખેડૂતોને 
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મiુકેલીના આ સમયમા ંબે ટંક ભોજનનો પણ �j ઉભો થઈ રkો હતો. Kયારે અિભનદંન ગજુરાતી 

સેવા ભાિવ સGંથાઓને, દાતાઓને, Dમણે Gવnેછાએ જવાબદારી Gવીકારી અને ગજુરાતમા ંઠેર ઠેર 

રાહતના રસોડા અને ભોજન, અનાજની કીટનુ ં િવતરણ, મેડીકલ કીટ સિહત બનતી તમામ મદદ 

કરવાનો �યKન સેવા ભાિવ સGંથાઓ ;ારા થાય છે. ક��ેસ પVના કાય7કરો-આગેવાનોને પણ 

અિભનદંન કે વહીવટી ત!ં સાથ ેસકંલન કરી જનિહતમા ંલોકોને મદદ કરવા િદવસ-રાત તન, 

મન, અને ધન થી સેવા આપી રkા ંછે.  

 વધમુા ં (ી અિમત ચાવડાએ જણા/યુ ં હત ુ ં કે, તા. ૩૦ માચ\, મુ̀ યમ!ંી(ી અને પરૂવઠા 

મ!ંી(ીએ 9હરેાત કરી હતી કે, તમામ રેશનકાડ7 ધારકોને એિ�લ મિહનામા ં િનશdુક રેશન 

આપવામા ંઆવશ ેપરંત ુ િવpરણ /યવGથા હઠેળ સરકારે માગ7દિશqકામા ં GપSટ કrુ ં છે કે, ૧.૨૦ 

કરોડ રેશનકાડ7 ધારકો પૈકી લગભગ ૬૫ લાક રેશનકાડ7 ધારકો Dમા ં uKયોદય, બીપીએલ કે 

નેશનલ vડ સીwરુીટી એIટ હઠેળ આવરી લીધેલ છે. તેમને જ લાભ મળશ.ે આ પિરિGથિતમા ં

ગરીબો ધyા ખાઈને પાછા આવ,ે િનરાશા આzોશ /યIત કરે છે Kયારે સરકાર સમV માગંણી 

કરીએ છીએ કે,  ગજુરાતના તમામ રેશનકાડ7 ધારકોને આ કપરી પિરિGથિતમા ંધધંા રોજગાર બધં 

છે. સામા:ય માણસની {વન જ?રીયાતની પિરિGથિતને Qયાનમા ં રાખી સવંદેનશીલતા દાખવી 

તમામ રેશનકાડ7 ધારકોને એિ�લ મિહનાનો અનાજ પરૂવઠો િનશdુક આપવામા ં આવે અને 

મુ̀ યમ!ંી(ી બોલેલુ ંપાળે. રેશનકાડ7 નથી તેમની પણ િચંતા કરી સરકાર તેમને અનાજ પરૂવઠો 

આપે. આવiયક સેવાઓના કમ7ચારીઓને અિભનદંન કે દેશની જનતાની સરુVા માટે સેવા બ9વી 

રkા ં છે. પોલીસ, આરો~ય, મીડીયા કમ�ઓ તેમજ અ:ય આવiયક સેવાના કમ7ચારીઓને 

અિભનદંન કે તેઓ પોતાના પિરવારથી દુર રહી આ કપરી પિરિGથિતમા ં9ગિૃત ફેલાવવાનુ ંકાય7 

અને લોકોની સરુVાનુ ં કાય7 કરી રkા ં છે. તેમના GવરVણ માટે માGક, સેનીટાઈઝર, પહરેવશે, 

મેડીકલ કીટ, ભોજન સિહતની તમામ /યવGથા સરકાર સિુનિ�ત કરે. આવા તમામ કમ7ચારીઓને 

એક મિહનાનો વધારાનો પગાર તેમની સેવાને િબરદાવી �ોKસાહન તરીકે આપવામા ંઆવ ેતેમજ 

મહામારીથી બહાર આવીએ મIુત થઈએ Kયારે આ કમ7ચારીઓને પણ વધારાની ર9 આપવામા ં

આવ ેમીડીયાના િમ!ોને સરકાર મદદ?પ થાય.  
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 �મખુ(ી અિમત ચાવડાએ જણા/યુ ં હત ુ ં કે, આઈસીએમઆર (ઈ:ડીયન કાઉ:સીલ ઓફ 

મેડીકલ રીસચ7) ની ગાઈડ લાઈનના અનસુધંાને ગજુરાતના આરો~ય સિચવ ે9હરેાત કરી હતી કે, 

ગજુરાતમા ં D અસરકારક િવGતારો છે. તેવા હોટGપોટ આઈડે:ટીફાઈ કરવામા ં આવશે અને 

લગભગ પાચં Dટલા હોટGપોટ ગજુરાતમા ંઆઈડે:ટીફાઈ, _યા ં સzંામણોની શJતા વધારે છે 

તેવા િવGતારોને બફર ઝોન તરીકે 9હરે કરી આઈડે:ટીફાઈ કરી તે મજુબની /યવGથા કરવામા ં

સરકારને લોકિહતમા ંિવનતંી છે કે, ગજુરાતમા ંસરકારે કેટલા અને કયા કયા િવGતારોને હોટGપોટ 

તરીકે આઈડે:ટીફાઈ કયાR છે Jા કયા િવGતારોને બફર ઝોન તરીકે 9હરે કરવામા ંઆ/યા. Kયા ં

કો�યિુનિટ સે�પલHગ થાય તેના માટે શુ ં/યવGથા કરવામા ંઆવી છે. કેટલા સે�પલHગ કયા7. Jારે 

સે�પલHગ કયા7, કેટલાના પોઝીટીવ-નેગેટીવ રીપોટ7 આ/યા તે પણ સરકાર 9હરે કરે Dમ 

અમદાવાદ �યિુનિસપલ કોપbરેશને પોઝીટવ દદ�ઓના નામ 9હરે કયાR Dથી લોકોમા ં 9ગિૃત 

આવી લોકો તેનાથી બચી શકે તેના અનસુધંાને ગજુરાતમા ંDટલા પણ હોટGપોટ, બફરઝોન 9હરે 

કરવામા ંઆવે Kયા ં થતી કામગીરીની 9હરેાત કરવી જોઈએ. અમદાવાદમા ં મેડીકલ ફેસીલીટી 

મળી રહ ે તે માટે મેડીસીટની 9હરેાત કરવી જોઈએ. સરકારને િવનતંી છે કે, આ મેડીસીટીમા ં

વધમુા ંવધ ુદદ�ઓને લાભ અપાય, વધ ુસારી સેવા અપાય, કેટલા દદ�ઓને લાભ અપાયો તેની 

પણ િવગતો આપે, સાથ ેસાથે ગજુરાતના અ:ય શહરેોમા ંપણ સરકાર મેડીસીટી બનાવવા માગંે છે 

કે, શ ુસિુવધાઓ મેડીસીટીમા ંઆપવા માગંે છે તેની પણ 9હરેાત કરે.  

�મખુ(ી અિમત ચાવડાએ જણા/યુ ંહત ુ ંકે, હાલના સજંોગોમા ંસરકારી અને ખાનગી હોિGપટલોમા ં

ઓપીડી િબલકુલ બધં હોવાની પિરિGથિતનુ ંિનમા7ણ થયુ ંછે Kયારે મુ̀ યમ!ંી(ીએ રાજયની તમામ 

મોટી હોિGપટલો સીએચસી, પીએચસી, સરકારી હોિGપટલોમા ં રોજ કેટલી ઓપરેશન સ�રી કે 

�સિુતના કેસો થાય છે તે બાબતની પણ િનયિમતપણે મોનીટરHગ કરવાની જ?ર છે સાથે સાથ ે

સરકારે લોકોને આરો~યલVી સેવાઓ મળી રહ ેતે સિુનિ�ત કરવાની જ?રીયાત છે. મુ̀ યમ!ી(ી 

ડેશબહોટ7ના માQયમથી સિુનિ�ત કરે કે, તમામ સરકારી અને ખાનગી હોિGપટલોમા ં ઓપીડી 

કરવામા ં આવશ ે અને સાથ ે સાથ ે સ�રી, ઓપરેશન કે અ:ય જ?રીયાત હોય તમામ સેવાઓ 

ગજુરાતના નાગિરકોને આપવામા ંઆવશ.ે આ સાથ ેગજુરાતના સૌ નાગિરકોને િવનતંી કે, આપણે 

સૌ ઘરે રહીએ એકબી9થી uતર રાખીએ. આ સજંોગોમા ંઅમો સપંણૂ7પણે સરકારની સાથ ેછીએ 



સરકારી D પણ જનિહતના પગલાં

છે કે, આવા કપરા સજંોગોમા ં

માયા9ળ રચવાને બદલે નકકર

કરવાને બદલે આ મહામારી સામે

ઉભ ુ કરવામા ંઆવ.ે WHO ની ગા

કેટલુ ંસzંમણ થયુ ં છે તે આપણે

અમે તેની સાથે છીએ. આ ઉપરાં
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